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الـبـحـــريـــن.. 
الحليف 

األمـيـركــي غــير 
اآلمـــن

سورية تواجه 
بالميدان.. 
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�لذي يقوده  �ل�شوري«  �لوطني  »�الئتالف  »�لقطري - �لرتكي« يف  �لتيار  �أن  ك�شف م�شدر فرن�شي 

�أحمد معاذ �خلطيب، ُيعّد ل�»مبادرة« تهدف �إىل »فرملة« مبادرة �خلطيب، و�لق�شاء عليها يف مهدها. 

وقال �مل�شدر �إن �ملبادرة �لتي يعكف »�الإخو�ن« وحلفاوؤهم على �شياغتها، �شُتعر�ص يف �الجتماع �ملقبل 

للهيئة �لعامة ل�»�الئتالف«، من �أجل تبيان م�شاوئها و�لعمل على ��شتبد�لها باأخرى. 

من  موؤلفة  �ملنفى،  يف  حكومة  ت�شكيل  على  تقوم  �جلديدة  �ملبادرة  ف��اإن  �لفرن�شي،  �مل�شدر  وبح�شب 

�أي  �ملبادرة على »رف�ص  �ملعار�شة، و�شتوؤكد  �إىل  �ملعار�شات، ومن �شخ�شيات يف �لنظام تقبل باالن�شمام 

تفاو�ص مع �لنظام باأي �شكل من �الأ�شكال«.

ألمـــــــة واحـــــــدة
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استبدال مبادرة »الخطيب« بأخرى
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5 ما سّر تكثيف الهجوم على حزب الله من قَبل أصدقاء »نائب لبناني« في تركيا؟

14 آذار.. فلول تائهة تبحث عن مصائرها

إيران نووية.. 
وداعًا »ديمونا«



 األصبع األميركي
ت��ب��دي ج��ه��ات م�����س���ؤول��ة 

ا�����س����ت����ي����اءه����ا م������ن ت����دّخ����ل 

ال���������س����ف����ارة  يف  م����وظ����ف����ن 

م�������س���ائ���ل  يف  الأم�����رك�����ي�����ة 

قانونية تتعلق مبنع ت�سليم 

م����ط����ل����وب����ن ������س�����وري�����ن يف 

ق�سايا جرمية اإىل بالدهم، 

ك��م��ا ي���ق���وم م���وظ���ف���ون من 

بر�سد  امل���ذك���ورة  ال�����س��ف��ارة 

ك��ي��ف��ي��ة ت���وزي���ع ال��ك��ث��ر من 

الالجئن  على  امل�����س��اع��دات 

ال�سورين.

ت��ل��ق��ى »ت���ي���ار امل�����س��ت��ق��ب��ل« واح�����دة م���ن اأك���ر 

ال�����س��رب��ات امل��وؤمل��ة ع��ل��ى راأ���س��ه وخ���رج خ��ائ��ب��اً من 

ح��ل��ب��ة ال�����س��راع ال��رمل��ان��ي��ة ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة، ورب��ح��ت 

الأكرية اإحدى جولت النزال حتت قبة جمل�س 

امل�سرتكة  النيابية  اللجان  اأق��رت  عندما  النواب، 

م�سروع قانون »اللقاء الأرثوذك�سي« لالنتخابات 

بالت�سويت.

تذّكر هذه امل�سهدية ال�سيا�سية بهزات اأعادت 

اإ���س��ق��اط �سعد  اأه��م��ه��ا  ال����وراء، لعل  ال��ذاك��رة اإىل 

وه��و يف ح�سرة  احلكومة  رئا�سة  احل��ري��ري من 

العمل  من  لحقاً  وخروجه  عامن،  قبل  اأوباما 

ميقاتي  جنيب  قبول  ومنها  املبا�سر،  ال�سيا�سي 

عانى  بعدما  احلالية،  الأكرية  حكومة  تروؤّ�س 

طوياًل من قوى الرابع ع�سر من اآذار.

اللجان  جل�سة  بعد  احل���ايل  احل���دث  رم��زي��ة 

ا�سطفافات جديدة جعلت  انبعاث  امل�سرتكة هو 

ذلك  ي�سّوتان يف  و»ال��ك��ت��ائ��ب«  »ال��ق��وات«  ح��زب��ي 

و»حزب  و»اأم��ل«  الوطني«  »التيار  مع  ال�سندوق 

بثقله  ال���ن���وع���ي  احل�����دث  ه����ذا  ج����اء  وق����د  اهلل«، 

اأق��ل من  ب���ارزة ح�سلت يف  اأح���داث  وحجمه بعد 

اأ�سبوع، اأهمها: 

14 �سباط،  1- خطاب �سعد احلريري يف ذك��رى 
املعادي خلط  اإىل موقع  اأع��اد فيه نف�سه  وال��ذي 

املقاومة؛ بعك�س والده الراحل. 

2- خطاب ال�سيد ح�سن ن�سراهلل يف ذكرى القادة 
ال�سهداء يف 16 �سباط، والذي نزع فيه ال�سيد من 

اأية �سفة متّكنها من لعب  ال�سيا�سية  احلريرية 

دور يف موقع رئا�سة احلكومة يف امل�ستقبل، كونها 

فاقدة لالأهلية الوطنية الكافية. 

3- زيارة النائب وليد جنبالط لل�سعودية، والتي 
ُتطرح حولها الكثر من الأ�سئلة، والبحث جاٍر 

يف هذا ال�سياق حول النتائج.. اإذا كان هناك من 

نتائج.

الثالثاء  ي��وم  م��ا ج��رى  ق���راءة  اإذاً، ل ميكن 

احلياة  انقالبي يف جوهر  معنى  اإل من  املا�سي 

عنده،  ال��ت��وق��ف  يجب  املعنى  وه���ذا  ال�سيا�سية، 

وت��ق��دي��ر امل����دى ال����ذي مي��ك��ن اأن ي��و���س��ل اإل��ي��ه، 

وهناك من يرى الأمور على النحو الآتي:

ه����ي ع��م��ل��ي��ة ����س���غ���ط مم���ن���ه���ج ع���ل���ى »ت���ي���ار 

امل�ستقبل« لدفعه اإىل التوا�سع والقبول بت�سوية 

النيابية  اللجنة  جل�سات  خ��الل  بها  ي��ر���َس  مل 

الفرعية، ول خالل جل�سات علنية، ول حتى يف 

الكوالي�س، رمبا نتيجة الق�سور يف اإحاطة وفهم 

كل امل�ستجدات داخلياً وخارجياً.

وهناك من يقول اإنها خطوة مرحلية، دورها 

اإىل حل ولي�س  رفع م�ستوى ال�سغط عليه دفعاً 

اإىل تفجر.

يف املقابل، هناك وجهة نظر تقول اإنه يف ظل 

اإىل  �سورية  م��ن  احلا�سل،  الإقليمي  ال�ستباك 

هو  الأرثوذك�سي  القانون  اإق��رار  ف��اإن  البحرين، 

ا�ستجابة لهذا املناخ الذي ميظهر قوى متحالفة 

وه��ذا  م��ع��ي��ن��ة،  �سيا�سية  حل��ظ��ة  ت�سخي�س  ع��ل��ى 

الالحقة ل  �سل�سلة من اخلطوات  �سيتكامل مع 

النواب،  ملجل�س  عامة  بجل�سة  تبداأ  عنها،  رج��وع 

م���ن ال��ط��ب��ي��ع��ي اأن ت�����س��ّوت ع��ل��ي��ه ن��ف�����س ال��ق��وى 

ال��ت��ي ���س��ّوت��ت يف ال��ل��ج��ان امل�����س��رتك��ة، وم��ع ح�سم 

امل�ستقلن  وب��ع�����س  وج��ن��ب��الط  م��ي��ق��ات��ي  كتلتي 

و�سبعن  اث��ن��ن  ع��ل��ى  امل��ذك��ور  ال��ق��ان��ون  يح�سل 

التي  اجلمهورية،  رئا�سة  اإىل  ُي��رف��ع  ث��م  �سوتاً، 

املهلة  ال��ُدرج م��دة ثالثن يوماً، وه��ي  ت�سعه يف 

اإىل  ت��رّده  وبعدها  للرئا�سة،  املعطاة  الد�ستورية 

قانوناً  لي�سبح  عليه  في�سّوت  النيابي،  املجل�س 

ن���اف���ذاً، ل��ك��ن ال�����س��وؤال امل���ط���روح ب��ق��وة ه��ن��ا: هل 

للحكومة  نّظر  ال��ذي  ب��ري  نبيه  للرئي�س  ميكن 

وال�سرعية  للميثاقية  الفاقدة  ال�سهرة  البرتاء 

اإّبان تروؤ�س ال�سنيورة لها، اأن ميّرر قانوناً ميكن 

هذه  م��ن  يتوّج�س  ال���ذي  وه��و  البلد،  يق�ّسم  اأن 

اإىل  ال�ساعي  وه��و  منها،  ح��ّذر  ولطاملا  اللحظة، 

م��ن وطنية  ان��ط��الق��اً  ال��وف��اق ولي�س الف����رتاق، 

ت��اري��خ��ي��ة ورغ���ب���ة ع���ارم���ة ل��ي��ك��ون ع��ن�����س��ر جمع 

اأن لعبة التحدي  ومّل �سمل ولي�س تفرقة؟ على 

القائمة يف البلد، والتي ت�سّكل انعكا�ساً ملا يجري 

يف املنطقة، قد تدفع باخليارات ال�سعبة اإىل اأن 

قانون  يقّر  اأن  ومنها  التحقق،  دائ��رة  اإىل  تخرج 

�سعد  ق��ول  ن�ستذكر  وهنا  الأرثوذك�سي،  امل�سروع 

مار�سيل  م��ع  الباري�سية  مقابلته  يف  احل��ري��ري 

اإنه �سي�سارك يف النتخابات كائناً ما كان  غامن، 

�سي�سارك  ب��اأن��ه  للغرب  ال��ت��زام��اً  ليقدم  ال��ق��ان��ون، 

الرملانية  الأك���ري���ة  ت��وؤّم��ن��ه��ا  ان��ت��خ��اب��ات  اأي  يف 

الدميقراطية.

اأعربت عن اعتقادها  اأكرية  م�سادر وزارية 

لن  الأرث��وذك�����س��ي  امل�سروع  وف��ق  النتخابات  ب��اأن 

ت�����س��ر، ح��ت��ى ل��و ن��ال��ت الأك���ري���ة ال��ع��ددي��ة، ويف 

املرحلة الأخرة للرئي�س بري قول حا�سم، لأنه 

ل يريد اأن يزيد البلد انق�ساماً.

واأ�سافت امل�سادر، رغم كوننا اأقوياء، لكن اإذا 

ُخّرنا بن انق�سام البلد بغياب مكّون اأ�سا�سي يف 

والتفاق  النتخابات  تاأجيل  اأو  اللبناين،  الكيان 

�سيد  هو  التاأجيل  ف�ساعتئذ  جديد،  قانون  على 

ومدته  التاأجيل  وح��ول  قوله.  بح�سب  الأح��ك��ام، 

وظروفه، اأكد امل�سدر الوزاري اأنه لي�س اأقل من 

�ستة �سهور، تكون عندها ت�سوية الأزمة ال�سورية 

تبلورت ون�سجت.

ل  حيث  ال�سبابية،  ال�����س��ورة  ه��ي  ه��ذه  اإذاً، 

اإل  وا����س���ح،  ب�سكل  امل�����س��ار  روؤي����ة  ي�ستطيع  اأح���د 

تكون  ل��ن  م�����س��روع  اأي  ولدة  اأن  ه��و  الأك��ي��د  اأن 

���س��ه��ل��ة، ب���ل رمب����ا ع�����س��رة، ل��ك��ن ي��ج��ب م��الق��اة 

من  واخل���روج  الطريق،  و�سط  يف  ب��ري  الرئي�س 

العدالة  رح��اب  اإىل  والطائفية  الع�سبية  دوام��ة 

التنوع  من  وال�ستفادة  والجتماعية،  ال�سيا�سية 

غرق  اإذ  لأن��ه  الروحية،  اللبنانية  العائالت  بن 

الذين  واللبنانيون  باجلميع،  ف�سيغرق  املركب 

كيف  النهاية  يف  يعرفون  البحار  عباب  خا�سوا 

ي�سلون اإىل �ساطىء الأمان.

بهاء النابل�سي
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أحداث األسبوع

االفتتاحية

الـنــاشـر: شركة القلم لإلعالم واإلعالن ش.م.م
رئـيس التـحـريـر: عـبـداهلل جـــبـري

المدير المسؤول: عــدنــــان الســاحـلــي

يشارك في التحرير:  
أحمد زين الدين -  سـعـيد عيـتــانـــي

المقاالت الواردة في الجريدة تعبر عن آراء كتابها

  همسات
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 حائك التقارير
الأول من  ن�ساط هو  »امل�ستقبل« يف  كتلة  النواب من  اأح��د  لحظت جهات متابعة م�ساركة 

ال�سري« لعدد  »املوّجه  ُيعتر لعب دور  اأنه  نوعه للنائب، بعدما كان تغييبه مق�سوداً، �سيما 

من اأع�ساء الكتلة، وتوقعت اجلهات اأن يكون الهدف حياكة التقرير املطلوب بدقة، كون اللقاء 

ح�سل مع مرجعية غر مدنية.

 شبكة التجسس األميركية
اإن�ساء حمطة ات�سال مبا�سر للجي�س الأمركي يف لبنان، مهمتها ر�سد  عاد احلديث عن 

ومراقبة رجال املقاومة. اجلديد يف الأمر ما ك�سفه م�سدر خا�س ل�»الثبات«، عن وجود نية 

مبّيتة لدى البع�س يف احلكومة اللبنانية لتمرير هذا الطلب، لكن تدّخل بع�س ال��وزراء يف 

جمل�س  اأع��م��ال  ج��دول  على  بنداً  امل�سروع  و�سع  بعدم  لرئي�سها  ن�سيحة  مقدمن  احلكومة، 

ردة  توّقع  وبالتايل ل ميكن  لبنان،  املقاومة يف  فريق  على  كال�ساعقة  �سيكون  لأن��ه  ال���وزراء، 

الفعل، ما اأدى اإىل التفاق على �سحبه من جدول اأعمال جل�سات جمل�س الوزراء املقبلة.

www.athabat.net

»األرثوذكسي« يحرر مسيحيي 14 آذار ويشق »المستقبل«
صفحة سوداء.. وتزول

تاريخية  ت��ط��ورات  واإلسالمية  العربية  منطقتنا  تعيش 
واستثنائية ال تمر في حياة الشعوب إال كل 400 أو 500 سنة، 

وتترك بصماتها ألجيال وأجيال.
نفوس  في  القلق  أدخلت  الكبيرة  واألح��داث  التطورات  هذه 
شعوبنا، وبداًل من أن تكون تحوالت مزهرة وأيامًا مشرقة تمثل 
وحملت  خريفًا  ج��اءت  لشعوبنا،  الخير  يحمل  حقيقيًا  ربيعًا 

مفاهيم بعيدة عن تراثنا وعاداتنا.
العدو  »إسرائيل«؛  هي  يحدث  مما  والوحيد  األول  المستفيد 
األول ألمتنا وحضارتنا ولغتنا، فهي السرطان في جسدنا الذي 
البلدان  بعض  في  ونجحت  والمذهبية،  الطائفية  سمومه  يبث 
تبقى  والتفجيرات، كي  والدمار  القتل  من صور  ما نشهده  عبر 

»إسرائيل« الدولة العنصرية األقوى.
في  المعارضين  على  المطروح  والمركزي  األساسي  السؤال 
سورية، وبكل وّد: لمصلحة َمن ضرب واستنزاف الجيش العربي 
السوري؟ فهو الذي فتح صموده عام 1982 في عين داره وبيادر 
لت البدايات 

ّ
العدس ضد الجيش »اإلسرائيلي«، اآلفاق لمرحلة شك

من  االنتصارات،  بعد ذلك مسلسل  توالى  العدو، حيث  لهزيمة 
حرب الجبل إلى شرق صيدا، وصواًل إلى تحرير الجنوب عام 2000، 
استراتيجية  نتيجة  جاءت  االنتصارات  وهذه   ،2006 وانتصار 
القصيرة  الصواريخ  معادلة  وإدخاله  وصموده،  األس��د  حافظ 
الله«  »حزب  ل� العام  األمين  وطّورها  الجنوب،  تحرير  في  المدى 
التي  المدى،  البعيدة  الصواريخ  بإدخاله  السيد حسن نصرالله، 
األسد ورفضه  بشار  أبيب، وجاء صمود  وتل  انهمرت على حيفا 
إلمالءات كولن باول عام 2003، ليحمي هذه االنتصارات، والذي 
فتح مخازن األسلحة للمقاومة في حرب تموز، وقال السيد حسن 
نصرالله بعد االنتصار: »إن الصواريخ التي دمرت الميركافا هي 
»حماس« ليغّير كل المعادالت  صواريخ سورية«، وجاء دعم األسد ل�

القائمة، وكل هذا النصر ما كاد يتحقق لوال الدعم اإليراني.
تتوقف،  أن  يجب  وجيشها  ورئيسها  سورية  على  فالحرب 
وأن يبدأ فورًا الحوار السياسي الصادق لنقل سورية إلى مرحلة 
جديدة، فالرئيس بشار األسد أعلن صراحة أن سورية لن تعود إلى 
ما قبل 15 آذار 2011، وسنحقق كل اإلصالحات، ويجب التجاوب 
من الفريق اآلخر، ألنه من المعيب أن نقرأ يوميًا أسماء شهداء في 
تلوا في األحداث الداخلية، وتاريخهم 

ُ
الجيش العربي السوري ق

تاريخ األبطال وتحقيق المنجزات في قتال »إسرائيل«.
ال معنى للحرية والعدالة والسيادة من دون الكرامة الوطنية، 
وَمن يطالب بالتدخل األجنبي في بالده لتحقيق االنتصار ليس 
ثائرًا بل خائنًا عمياًل، ويعّبر عن مدى االنحطاط في تفكير ومنطق 

هؤالء.
بئس ثورات كهذه، وبئس ثوار كهؤالء، وبئس حركات تحاول 
تعميم ثقافة طيور الظالم، وما جلبت ألمتنا إال الدموع والدماء، 
طوى هذه الصفحة 

ُ
لكنها تبقى نزوة عابرة وسوداء، وقريبًا ست

خرجت للناس.
ُ
لتعود خير أمة أ

رضوان الذيب 
الرئي�س نبيه بري مرتئ�ساً جل�سة اللجان النيابية امل�سرتكة
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ر�سائل  اإط���الق  جنبالط  وليد  النائب  د  تق�سّ

على  املح�سوبة  الف�سائية  عر  الجتاهات  متعددة 

اململكة بيوم واحد،  ال�سعودية قبيل زيارته  الدولة 

من خالل تاأكيد مت�ّسكه مبواقفه ال�سيا�سية املعلنة، 

ال��ت��ي وقفت  ال�����س��ع��ودي��ة  ال�����س��روط  تلبية  ورف�����س��ه 

ح��ائ��اًل واأّخ�����رت ط����وال ال��ف��رتة امل��ن�����س��رم��ة قيامه 

بزيارة اململكة.

اأغ�������س���ب »ت��ي��ار  ه����ذا امل���وق���ف م���ن ج��ه��ة اأوىل 

امل�ستقبل«، وجعل اأحد نوابه يوّجه خطاباً جلنبالط 

ت�سّمن م��ا ه��و اأق���رب للقدح وال���ذم اأك��ر مم��ا كان 

نقداً، خ�سو�ساً اأن جنبالط دعا اإىل وقف احلديث 

عن ال�سالح، واإىل اعتبار املحكمة الدولية »تف�سياًل 

�سغراً«، ومن جهة اأخرى دّل بو�سوح على تراجع 

يف املوقف ال�سعودي من جنبالط، كان اأهم اأ�سبابها 

على  ال�سعودية  وغر  ال�سعودية  الرهانات  خ�سارة 

اإىل  تتجه  اململكة  ج��ع��ل  م��ا  ���س��وري��ة،  يف  الأح�����داث 

»اإنقاذ ما ميكن اإنقاذه«، والقبول ب�»احللفاء« - مثل 

�سكلت  بعدما  واأولوياتهم،  ب�سروطهم   - جنبالط 

الأولويات ال�سعودية خالل ال�سنوات املا�سية �سرطاً 

فيها  الباقن  اآذار،   14 جبهة  اأط��راف  مع  للعالقة 

واملن�سحبن منها، الأمر الذي فاقم من امل�سكالت 

القائمة بن اللبنانين.

هذا التداعي يف العالقات بن جنبالط و»تيار 

اإىل  �سابقاً  ي�سل  مل  لكنه  جديداً،  لي�س  امل�ستقبل« 

هذه احلدة يف التعابر التي ُوّجهت لزعيم املختارة 

ال�سدفة  لعبت  رمبا  والتي  لن،  املف�سّ حلفائه  من 

دورها باأن يك�سر ابن النائب امل�ستقبلي نف�سه الذي 

تهّجم على جنبالط، اجلرة مع امل�سيحين عموماً، 

من خالل تهّجمه على البطريرك املاروين ب�سارة 

الراعي، وو�سفه للقدا�س الذي اأقامه يف العا�سمة 

ال�سورية دم�سق باأنه »قدا�س �سيطاين«.

لذلك فاإن هذا »ال�ستباك« ل ميكن ف�سله عن 

خمتلف �سربات »الفاول« التي تبودلت خالل الأيام 

القليلة املا�سية بن خمتلف قوى الرابع ع�سر من 

اآذار، ففي عرف »امل�ستقبل« اأن �سمر جعجع بدوره 

كرة  من  الرغم  فعلى  معه،  العن«  م��زراب  »ك�سر 

اجلمل الإن�سائية التي يحر�س جعجع على تردادها 

يف ت�سريحاته، فاإن هذه اجلمل ل ت�ستطيع التغطية 

ع��ل��ى »ف��ع��ل��ت��ه« ب��امل��واف��ق��ة، ه���و و»ح�����زب ال��ك��ت��ائ��ب«، 

ع��ل��ى م�������س���روع ق���ان���ون الن���ت���خ���اب���ات ال�����ذي ق��دم��ه 

لأنهما  مرغمن،  كانا  واإن  الأرث��وذك�����س��ي«،  »اللقاء 

ل  كما  جمهورهما،  اأم���ام  معار�سته  ي�ستطيعان  ل 

كتلته  تو�سيع  يف  منهما  كل  رغبة  كبح  ي�ستطيعان 

الأم��ر  احل��ري��ري،  �سعد  و�ساية  عن  بعيداً  النيابية 

الذي �سيجعل الأخر يخ�سر كل النواب الذين �سبق 

اأن »كّو�س« عليهم من جيوب الطوائف الأخرى، كما 

�سينقل ال�سراع اإىل داخل املذاهب ذاتها، مبا ي�سع 

حداً للتحري�س املذهبي القائم، ورمبا يدفع زعماء 

الطوائف اإىل البحث عن �سيغ وطنية غر طائفية 

ا�ستغاللهم للطائفية  اأو�سل  اأن  بعد  البالد،  لإدارة 

نارها اإىل اأبواب بيوتهم.

�سبق  م��ا  على  اآذاري  ال�14  الغ�سب  يقت�سر  ل 

فقط، اإذ علينا تذّكر اخلالف القدمي وامل�ستمر بن 

ل�14  العامة  »الأم��ان��ة  ت�سمى  وم��ا  الكتائب«  »ح��زب 

من  اأك��ر  يف  اآذار   8 لقوى  قيادته  ومغازلة  اآذار«، 

منا�سبة.

ال��ذي �سدر  ال��رد   لكن الأه���م يف ه��ذا ال�سياق، 

يف  احل���ري���ري  �سعد  امل�ستقبل«  »ح���زب  رئ��ي�����س  ع��ن 

فيه  ُيخفي  اأن  ي�ستطع  مل  ال��ذي  الأخ���ر،  خطابه 

اإح�سا�س  م��ن  حلفائه  جت��اه  ���س��دره  ب��ه  ي�ستعر  م��ا 

ب��ال��غ��در واخل���ي���ان���ة، ف��ظ��ه��ر م��ث��ل ���س��خ�����س��ي��ة »دون 

ك��ي�����س��وت« ي���ح���ارب ط���واح���ن ال����ه����واء، م���ن خ��الل 

امل�سيحين  حلفاءه  حت��رج  التي  الق�سايا  كل  اإث��ارة 

يرف�سهما  مطلبن  على  اأك��د  حيث  واح���دة،  دفعة 

لهما  ملا  وحلفاوؤه يف مقدمهم،  امل�سيحيون عموماً، 

م��ن ت��اأث��ر ب��ال��غ ع��ل��ى الأو����س���اع ال��دمي��غ��راف��ي��ة يف 

اأوًل،  منهما  امل�ستفيدون  هم  امل�سلمن  لأن  لبنان، 

وهما: خف�س �سن القرتاع اإىل �سن الثامنة ع�سرة، 

واإعطاء املراأة احلق يف اأن تعطي جن�سيتها اللبنانية 

لأولدها من زوجها غر اللبناين.

اع��ت��ر ك��ث��رون اأن ت��رك��ي��ز احل��ري��ري على 

هذين املطلبن مبنزلة رد مبا�سر على حلفائه 

يف »القوات اللبنانية« و»حزب الكتائب«، اللذين 

طاملا رف�سا مع مرجعياتهما الدينية مثل هذه 

اأن عاملن اثنن، خارجي  املطالب، لكن يبدو 

تفتيت  ف��ع��ل��ه��م��ا يف  ي��ف��ع��الن  ب�����دءا  وداخ����ل����ي، 

فانك�ساف  اآذار،  م���ن  ع�����س��ر  ال���راب���ع  م��ن��ظ��وم��ة 

على  العاملة  ال��دع��وات  لكل  امل���دّوي  ال�سقوط 

ونظاماً،  وجي�ساً  و�سعباً  دول��ة  �سورية  اإ�سقاط 

ال�سهيوين  امل�����س��روع  واإراح�����ة  تفتيتها  ب��ه��دف 

خطابها  وتراجع  فل�سطن،  اأر���س  على  القائم 

ن���ح���و الع��������رتاف ب���احل���ل ال�����س��ل��م��ي ل���الأزم���ة 

ال�سورية، يف ظل وجود رئي�سها خارجياً، وتقّدم 

داخلياً،  الأرثوذك�سي«  اللقاء  »م�سروع  حظوظ 

فلول،  اإىل  »جبهة«  من  اآذار   14 ق��وى  يحّولن 

كل منها يبحث عن م�سره.

عدنان ال�ساحلي

3

هل �سيتمّكن الرئي�س �سعد احلريري من ال�ستعرا�س م�ستقباًل؟

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

يـقــــالموضوع الغالف

 محاوالت التقريب
الفريق  م��ن  اأُج��ري��ت  ال��ت��ي  الت�����س��الت  اأن  م�����س��ادر مطلعة  ك�سفت 

الأكري جلمع كل من العماد مي�سال عون والوزير ال�سابق اإيلي �سكاف 

اأن �سعى جاهداً فريق خا�س  والوزير نقول فتو�س باءت بالف�سل، بعد 

مكّلف من اأمن عام حزب اهلل ال�سيد ح�سن ن�سراهلل اإىل تقريب وجهات 

النتخابات  بينهم خلو�س  التقريب  النظر وحل اخلالفات، وحماولة 

النيابية املقبلة مبركب واحد.. لكن جتري الرياح مبا ل ت�ستهي ال�سفن.

 حمود يهاجم »غّوار«
اأن امل�سوؤول الع�سكري ل�»تيار امل�ستقبل« يف ال�سمال؛  ك�سفت امل�سادر 

الذين  املتقاعد عميد حمود وجمموعة »وهابية« م�سلحة هم  العقيد 

اأثناء  له  املرافق  الفني  والفريق  حلام  دري��د  ال�سوري  الفنان  هاجموا 

ت�سوير اأحد امل�سل�سالت يف منطقة القلمون �سمال لبنان.

 علم االنتداب
وق���ع خ���الف ب��ن ن��ازح��ن ق��ادم��ن م��ن ���س��وري��ة واإح����دى اجل��م��اع��ات 

رفع  املذكورة  اجلماعة  طلب  خلفية  على  الغربي،  البقاع  يف  الإ�سالمية 

الأعالم ال�سورية التي كانت اأيام النتداب الفرن�سي، والتي ُتعرف ب�»اأعالم 

الثورة«، ما اأدى اإىل تدّخل عنا�سر من اجلي�س اللبناين لف�س الإ�سكال 

الذي ما تزال تدعياته باقية يف مناطق وقرى البقاع الغربي والأو�سط.

 الفضل ألحمد؟
زيارة  وراء  �سخ�سياً  هو  املذكور  اأن  احلريري  اأحمد  جماعة  ُت�سيع 

الجتماع  جن��اح  ع��دم  هو  وال�سبب  لل�سعودية،  جنبالط  وليد  النائب 

وملا و�سل  عاً،  كان متوقَّ كما  باري�س  و�سعد احلريري يف  بن جنبالط 

النباأ اإىل م�سامع ا�سرتاكية قالت: »من الغباء اأن تتعر باحلجر نف�سه 

مرتن«.

 استثمار في إيران
اأع��م��ال  �سل�سلة  ب����ارزة  ح��ك��وم��ي��ة  �سخ�سية  ب����داأت 

اأب��رزه��ا الت�����س��الت يف  ا�ستثمارية يف جم��الت ع��دة، 

اجلمهورية الإ�سالمية الإيرانية.

 سر التغيير المفاجئ
اأج����رت ق��ي��ادة م��وؤ���س�����س��ة ع�����س��ك��ري��ة ب����ارزة ت��غ��ي��راً 

مفاجئاً يف موقع ع�سكري هام، بعد �سغط مور�س على 

القيادة من جانب تيار �سيا�سي معار�س، هدد باتخاذ 

قرار من التمديد.. التغير �سمل نقل ال�سابط، وهو 

ع��ادي، وو�سع مكانه �سابط  اإىل مكان  برتبة عقيد، 

على  وحم�سوب  بال�سم،  م�سخ�س  اآخ��ر  مذهب  م��ن 

هذا التيار، ما اأثار ا�ستياًء وا�ستغراباً لدى العديد من 

رفاق ال�سالح املعنين.

 عون لم يحسمها بعد
اأن��ه مل يح�سم  العماد مي�سال عون عنه  نقل زوار 

ب�سكل نهائي اأياً من الأ�سماء املطروحة عليه للمراكز 

النيابية، ونفيه رف�س �سم الوزير ال�سابق زياد بارود 

ال�سيد  م��ع  الأخ���ر  حتالف  ب�سبب  لوائحه  اأح��د  اإىل 

اأح��د زوار اجل��رال قوله لبارود:  اأف��رام، ونقل  نعمة 

»يا زياد نريد اأن ن�سرتّدك«.

 أجواء عراقية إيجابية
نية  ال�سُّ العراقي  الغرب  ع�سائر  من  وفد  لبنان  زار 

بالهامة ج��داً، هدفت  واأج��رى لقاءات ُو�سفت  امل��وؤث��رة، 

مع  ح����وار  واإج������راء  امل��ذه��ب��ي،  الح��ت��ق��ان  تخفيف  اإىل 

احل��ك��وم��ة ال��ع��راق��ي��ة، ون����زع ف��ت��ي��ل ال��ت��وت��ر ال��ط��ائ��ف��ي. 

باأجواء  العراق  اإىل  عاد  الوفد  فاإن  املعلومات  وبح�سب 

اإي��ج��اب��ي��ة، ومت و���س��ع م�����س��وؤول��ن يف ح��ك��وم��ة امل��ال��ك��ي 

بتفا�سيل املباحثات.

 مسؤول كردي في لبنان
اأج�������رى م���������س����وؤول ك������ردي م����ق����ّرب م����ن م�����س��ع��ود 

ال���ب���ارزاين ل��ق��اءات ع���دة يف ب����روت، مت��ح��ورت ح��ول 

الأزمة  حللحة  موؤثرين  لبنانين  م�سوؤولن  تو�سط 

ال�سيا�سية بن ال�سمال واحلكومة املركزية يف بغداد.

 تحذير تونسي
املوجودين  التون�سين  اآلف  اأن  مطلعة  م�سادر  اأك��دت 

تنظيم  جانب  اإىل  القتال  يف  ي�ساركون  والذين  �سورية،  يف 

لنداء  تلبية  تون�س،  اإىل  العودة  م�سرة  ب��داأوا  »ال��ق��اع��دة«، 

»اأبو  املدعو  ل�»القاعدة«،  التابع  »ال�سلفية اجلهادية«،  زعيم 

حالة  يف  اأن��ه  تون�سية  اأمنية  تقارير  ح��ّذرت  وق��د  عيا�س«. 

و�سول هوؤلء اإىل تون�س، ف�سيكون الو�سع خطراً للغاية، 

هذا  مواجهة  على  ق���ادرة  غ��ر  الأمنية  املوؤ�س�سة  اإن  حيث 

العدد الكبر من م�سلحي »القاعدة«.

14 آذار.. فلول تائهة تبحث عن مصائرها

خالل خطابه األخير لم 
يستطع الحريري إخفاء 

ما يستعر به صدره 
تجاه حلفائه.. فظهر 

مثل شخصية »دون 
كيشوت« يحارب 

طواحين الهواء
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 العدو يداوي »الجيش الحر«
الإ�سرائيلي«؛  »اجلي�س  يف  ال�سيا�سية  ال�سعبة  رئي�س  اأك���د 

»الإ�سرائيلية«  الإذاع��ة  عامو�س، يف حديث مع  اجل��رال جلعاد 

العامة، وبطريقة غر مبا�سرة، وجود ات�سالت بن كيان العدو 

و»املعار�سة« ال�سورية، حيث اأ�سار خالل جواب على اأحد الأ�سئلة 

عن  بعيد  نهج  اعتماد  خالل  من  بذكاء  »الت�سرف  �سرورة  اإىل 

الأ�سواء، لأنه من غر املفيد، �سواء لنا اأو للمعار�سة )ال�سورية(، 

احلديث عن وجود اأو عدم وجود مثل هذه الت�سالت«، كا�سفاً اأن 

عدد م�سلحي »اجلي�س احلر« الذين اأنقذهم جي�س العدو موؤخراً 

يف ه�سبة اجلولن املحتلة ارتفع اإىل �سبعة. وكانت و�سائل اإعالم 

جرحى  من  ثالثة  اأنقذ  »الإ�سرائيلي«  اجلي�س  اأن  ذكرت  العدو 

»اجلي�س احلر« يف البداية، ثم تبعهم اثنان، فاثنان اآخران، ُنقلوا 

جميعهم اإىل م�سفى ع�سكري يف �سفد �سمال فل�سطن املحتلة.



عربية  متعددة  �إعللام  و�سائل  ثمة 

�إعاميون  وثمة  ولبنانية،  وخليجية 

�لوقائع  يتجاهلون  وخليجيون  عللرب 

�ل�سورية، وُينكرون �أن هناك »�سيناريو« 

�أُعللللللّد بللدقللة لللكلل�للسللر �حللللللقللة �للل�للسللوريللة 

�ملتينة، ب�سفتها ر�بطاً بني قَيم �لتاريخ 

وروح  و�مل�ستقبل..  وباحلا�سر  بوقائعه 

�مل�سرق وقلبه، وبالتايل فاإن حتطيم �أو 

و��سعاً  �لطريق  فك هذه �حللقة يفتح 

للمنطقة  جلللديلللدة  خللريللطللة  لت�سكيل 

كلها.

قللد ال يللكللون هلللذ� �لللكللام جللديللد�ً، 

لللكللن �جلللديللد فلليلله مللا ذكللللره �إعللامللي 

خللللليللجللي علللن �تلل�للسللال تلللللّقللاه ملل�للسللوؤول 

خللللليللجللي كللبللر ملللن عللللامل وخلللبلللر يف 

�لللثللمللانللني من  �ملنطقة جتلللاوز  �للسللوؤون 

�خلللر�ت  مللن  �لكثر  وميتلك  عللمللره، 

و�ملعارف، و�لتجارب �أي�ساً، دعاه الإعادة 

�لنظر يف �لتعاطي مع �سورية، الأن هذ� 

حكام  )يق�سد  جعلتموه  �للسللو�ء  �لبلد 

�خلليج( يف مهب �لريح و�خلر�ب، �أو يف 

�لدم�سقية  »�للعنة«  فاإن  �لدم،  جمرى 

�آجللللللًا، ور�للسللم  �أم  �للسللتللطللالللكللم علللاجلللًا 

�خلر�ئط �جلديدة للمنطقة �ستكونون 

�ل�سهيوين  �أول �سحاياها، الأن للكيان 

يللحلل�للسللل،  مللللا  كللللل  يف  �أ�لللسلللا�لللسللليلللاً  دور�ً 

و�لللدمللار  �خلللللر�ب  بللر�مللج  وتن�سيقكم 

و�لللدم و�حلللروب يف �سورية هو تن�سيق 

�ل�سهيونية  و�خلللر�ئللط  �مللل�للسللاريللع  مللع 

منذ  للمنطقة  �ملُلللعلللّدة  و�ال�للسللتللعللمللاريللة 

�مل�ساريع،  هللذه  و�أنللتللم يف �سلب  عللقللود، 

�لللنللفللط وال  يللعللود ينفعكم  لللن  بللحلليللث 

�ملليار�ت  �لغرب، وال  �ل�ساح مع  عقود 

�لللرجللل  ملل�للسللارف  يف  تكّد�سونها  �لللتللي 

يحا�سبكم  قد  �لغرب  �أن  كما  �الأبي�ض، 

يومياً الأنكم دول غر ر��سدة.

ويلفت هذ� �لثمانيني �لذي عركته 

�لتجارب يف �ت�ساله بامل�سوؤول �خلليجي 

حللمللايللة  تللتللوقللعللون  كللنللتللم  �إذ�  �لللللبللللارز، 

يندفع  غللربلليللاً  �أو  �أمللركلليللاً  تلللهلللور�ً  �أو 

�لزمر  ودعللم  دعمكم  يف  �لنهاية  حتى 

�أفغان�ستان  جتللربللة  وتللكللر�ر  �مل�سلحة، 

�سد�م  وجتربة  �ل�سوفياتي،  و�الحتلللاد 

هرني  وبرنار  وليبيا  و�لكويت  ح�سني 

ثمة  الأن  متاماً،  و�همون  فاأنتم  ليفي، 

ت�سّوركم  وفللوق  �الأهمية  بالغ  تن�سيقاً 

بني مو�سكو وطهر�ن، لن جتعل �الأمور 

متّر  لها  وتخططون  حُتيكونها  �لللتللي 

�مل�سرق  �أن هذ�  يعني  ما  و�سام،  باأمن 

�سي�سهد يف كل �حلللاالت هز�ت  �لعربي 

الأن  ��ستيعابها،  عقولكم  ت�ستطيع  لن 

�أحلللللد�ً ملللن حلللللفللاء �للسللوريللة، بلللللدء�ً من 

كللوبللا وفللنللزويللا و�للللر�زيلللل، ومللللرور�ً 

�أي  بالتنني �الأ�سفر، �لذي قد يبد�أ يف 

حلظة بنفث لهيبه �حلار، و�حلار جد�ً، 

و�نتهاء مبو�سكو وطهر�ن، وما بني هذ� 

كله من قوى حترر و�إ�سام متنور لن 

يجعلو� دم�سق تختنق يف �أر�ض �ملعركة، 

وال يف هللللذ� �حللل�للسللار �للللظلللامل، �للللذي 

خدمة  يف  ُخم�سه  �أو  ُعلل�للسللره  ُو�للسللع  لللو 

يف  �لعلمية  �الأبللحللاث  ومللر�كللز  �لتنمية 

�لبلد�ن �لعربية و�الإ�سامية �لفقرة، 

مللللا عللللاد هلللنلللاك جلللائلللع يف هللللذه �الأمللللة 

�ملعذبة.

�للسلليء  علللللللى  دل  �إن  �حلللللللللو�ر  هلللللذ� 

فللاإمنللا يلللدل علللللى ملللدى �لللتللهللور �لللذي 

�ملللوؤ�مللرة على  �لبع�ض يف  �إللليلله  �نللدفللع 

�أجنبياً  تللو�جلله عللدو�نللاً  �لللتللي  �للسللوريللة، 

وحللللروبللللاً ��للسللتللعللمللاريللة تللقللودهللا غللرف 

وع�سكرية  �سيا�سية  و�أحلللاف  عمليات 

�لدولة  ومقاتلة  ملحا�سرة  و�قت�سادية 

�لوطنية �ل�سورية، �لتي تو�جه ع�سر�ت 

يف  ُحللل�لللسلللدو�  �لللللذيللللن  �مللللرتلللزقلللة  �آالف 

خمتلف �ملناطق يف باد �الأمويني.

ويف هذ� �ل�سدد يوؤكد �لرو�ض يف كل 

�للقاء�ت �أنهم ميتلكون �الأدلة و�لوثائق 

و�ل�سور حول قيام دولتني خليجيتني 

علللللللللى �الأقلللللللللللل، بللللدفللللق ملللللللايل رهللليلللب 

يف  و�الإرهللابلليللة  �لتكفرية  للجماعات 

�سورية، وتقدمي كل �الإغر�ء�ت ملرتزقة 

ملللن كلللل �أنللللحللللاء �لللللعللللامل، لللتللجللنلليللدهللم 

وو�سلت  �سورية،  يف  و�لقتل  للتخريب 

�الأمور �إىل حد �الت�سال بجماعة بوكو 

حللر�م يف نيجريا، ومبللتللمللردي مللايل، 

للللللمللجلليء بللهللم �إىل �للسللوريللة، مللن �أجللل 

فرن�سو�  �مل�سحك  حليفهم  ر�أ�للض  �إنقاذ 

هللللوالنللللد، �للللللذي �أخلللللذ يلللللدّب �للل�للسللوت 

و�الأمللركلليللني  �لغربيني  حلفائه  على 

مل�ساندته يف ورطة مايل.

ووفلللقلللاً للللللمللعلللللومللات �مللللوؤكلللدة، فللاإن 

بللد�أو�  �خلليجيتني  �لدولتني  مندوبي 

�آ�للسلليللا �لو�سطى  بلللللد�ن  يللجللولللون علللللى 

باالإ�سافة  و�أوزباك�ستان(،  )كازخ�ستان 

و�للل�للسلليلل�للسللان،  بلللاكللل�لللسلللتلللان  �إىل  طلللبلللعلللاً 

للقتال  �ملتطرفة  �لعنا�سر  ال�ستجاب 

يف �للسللوريللة، ثللم �إن �لللوقللائللع �مللليللد�نلليللة 

ت�سر �إىل مقتل �ملئات من هذه �لبلد�ن 

يف �ملعارك.

�أن هذ� �لتهور و�الندفاع دفعا  بيد 

الإعللادة ح�ساباته،  و�الأمللركللي  بالغرب 

ودر��لللسلللة مللو�قللفلله، خلل�للسللو�للسللاً بللعللد �أن 

مع  �ل�سورية  �لوطنية  �لللدولللة  �أكلللدت 

�سنتها  نللهللايللة  ملللن  �الأزملللللللة  �قللللللر�ب 

وعلى  �ملو�جهة،  على  قدرتها  �لثانية، 

مذهلة،  وتكتيكية  �سيا�سية  �أدو�ر  لعب 

�أكلللللدت ملللن خللالللهللا �للسلليللطللرتللهللا على 

�أر�للللض �ملللليلللد�ن، وعلللللى وقللائللع �حلللركللة 

�أنوف  رغم  و�لدبلوما�سية،  �ل�سيا�سية 

ما  وهللو  �لعربي،  ونبيل  قطر  حللمللدْي 

�أوباما  جعل �لرئي�ض �الأمركي بار�ك 

يللكلل�للسللف بلل�للسللكللل مللتللعللّمللد رفلل�للسلله خطة 

كان  �لتي  �ل�سورية  �ملعار�سات  ت�سليح 

�ملللعللزول:  �الأملللركلللي  �لللثللاثللي  بطلها 

هللليلللاري كللللليللنللتللون، و�أونلللليللللل بللانلليللتللا، 

قادة  كانو�  �لذين  بر�يو�ض،  ود�يفيد 

�مليد�نيني �حلقيقيني.. ورمبا  �حلرب 

هللللذ� ملللا �أخلللللذ يللكللتلل�للسللفلله بللعلل�للض ممن 

�لبع�ض  فلللبلللد�أ  »ملللعلللار�لللسلللة«،  يلل�للسللمللون 

مللنللهللم يللتللحللدث علللن حللللو�ر وتلل�للسللويللة، 

�لبع�ض  �أن �كت�سف هذ�  بعد  خ�سو�ساً 

و�للللللغلللللرب، �للللُبلللنللليلللة �مللللتللليلللنلللة للللللنللظللام 

�جليوبولتيكية  وعللاقللاتلله  �للل�للسللوري، 

�ال�للسللر�تلليللجلليللة �ملللتللمللا�للسللكللة و�لللقللويللة 

و�لقادرة..

�ملعار�سات  هللذه  مللن  �لبع�ض  لكن 

�ملدعوم من تركيا وبائعي �لغاز، وممن 

�سار �ملال �لغبي ديدنه، ال يرى جمااًل 

للللللحللو�ر، وبللالللتللايل فللهللذه �ملللعللار�للسللات 

�أر�سفة  على  حتماً  م�سرها  �سيكون 

�سكنت يف  و�إن  و�ملجهول، حتى  �لتاريخ 

فنادق خم�ض جنوم، �أو �أ�سبعت غريزتها 

بالرق�ض على �جلثث.

اأحمد زين الدين

سورية تواجه بالميدان.. والحوار مع من اهتدى
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معلومات عن تواُصل 
قطر وتركيا مع جماعة 

»بوكو حرام« في نيجيريا 
ومتمردي مالي للمجيء 

بهم إلى سورية

مـــن هنــــا وهنـــــاك

ع المجزرة
ُّ

 توق
ذكرت مو�قع �سورية معار�سة �أن �ملعلومات من حلب تتقاطع حول موعد قريب 

جلماعة  �لتابع  �لتوحيد«  و»لللو�ء  �لن�سرة«  »جبهة  م�سلحو  �سرتكبها  جمللزرة  مع 

�أبناء »خميم �لنرب« لاجئني �لفل�سطينيني جنوب �سرق  �الإخللو�ن �مل�سلمني بحق 

قبل  من  خلفية  وقاعدة  منطلقاً  ال�ستخد�مه  �إخللاءه  �سكانه  رف�ض  �أن  بعد  حلب، 

�إىل  �أر�سلو�  �مل�سلحون  له. وكان  �ملتاخم  �لدويل  �مل�سلحني للهجوم على مطار حلب 

�سيتحملون  فاإنهم  و�إال  �ملخيم ومغادرته،  باإخاء  �أمللر�ً  و�سطاء،  �ملخيم، عر  �أهايل 

لي�ض  و  كل»مرتزقة«  معهم  �لتعامل  و�سيتم  للله،  �سيتعر�سون  ما  كل  عن  �مل�سوؤولية 

كاأ�سرى عند دخول �ملخيم!

 استبداد وسالح وفوضى
ذكرت مو�قع �إلكرونية عربية �أن �أهايل مناطق عديدة يف ريف حلب يتذمرون 

�أنف�سهم  من حكم ثاثية �ال�ستبد�د و�ل�ساح و�لفو�سى �ملّتبعة ممن يطلقون على 

»ثو�ر�ً«، ال�سيما �أن �لو�سع �الإن�ساين مل يتح�سن، بالرغم من �أن �حلدود مع �الأتر�ك 

مفتوحة، ويدخل ويخرج منها من ي�ساء، و�أولهم �أركان »�ملعار�سة« �ل�سيا�سية، �لذين 

�ل�سور  �سياحية يزورونها اللتقاط بع�ض  �إليهم وجهة  بالن�سبة  باتت حلب وريفها 

دون �الطمئنان على  �أتللو�، من  يعودون من حيث  و�إلقاء �خلطابات، ثم  �لتذكارية، 

�ملجال�ض  ع�سر�ت  ففيها  �ملناطق  هللذه  �إد�رة  �أمللا  �أو�ساعهم.  عن  و�للل�للسللوؤ�ل  �الأهلللايل 

�ملحلية و�ملدنية، وج�سم ق�سائي ه�ض، مقابل ع�سر�ت �لكتائب �مل�سلحة �ملوزعة بني 

من �حرف �ل�سرقة و�خلطف، ومن �ألب�ض حكمه رد�ء »�ل�سريعة �الإ�سامية«، و�أ�سبح 

مبوجب هيئته »�ل�سرعية« ي�ستدعي �لنا�سطني وي�سدر عليهم �الأحكام بال�سجن �أو 

�جللد.. وحتى �الإعد�م.

خفي التحقيق
ُ
  الجامعة العربية ت

ك�سف �ملدعي �لعام �لفرن�سي يف �ساحية »نانتر« �لفرن�سية؛ »فيليب كورو�«، �لذي 

توىل �الإ�سر�ف على �لتحقيق يف ق�سية مقتل �ل�سحايف �لفرن�سي »جيل جاكييه« يف 

�أجر�ها  �لتي  �لتحقيقات  �أخفت  �لعربية  �لدول  �أن جامعة  �ل�سورية،  مدينة حم�ض 

مر�قبوها ب�ساأن �جلرمية، ومل يعد لها �أثر يف �أر�سيف وثائق �جلامعة. وقال »كورو�« 

خال حديث غر ر�سمي مع �أحد �الأ�سدقاء من �ملحامني �لفرن�سيني: »�إن �لنيابة 

�لعامة يف نانتر طلبت من جامعة �لدول �لعربية، عر وز�رة �خلارجية �لفرن�سية 

�لتحقيق  مبلف  مو�فاتها  حتي،  نا�سيف  باري�ض  يف  �لعربية  �لللدول  جامعة  و�سفر 

�أجر�ه مر�قبوها ب�ساأن مقتل جاكييه، لكن �جلامعة رف�ست ذلك عملياً، من  �لذي 

خال عدم ردها على �لطلب، وقد علمنا الحقاً �أن �مللف �ختفى من �أر�سيف �جلامعة، 

ومل يعد له �أثر«! و�أو�سح بالقول: »كل ما ح�سلنا عليه هو �لتقرير �لذي �أ�سدرته 

�أطلقتها  هللاون  بقذيفة  ُقتل  �أن جاكييه  �إىل  �لل44  فقرته  �أ�سار يف  و�لللذي  �جلامعة، 

تت�سمن  �لتي  �لتحقيق  ف�سلنا يف �حل�سول على حيثيات وتفا�سيل  لكننا  �ملعار�سة، 

�جلو�نب �لتقنية، و�إفاد�ت �ل�سهود و�لو�سف �جلرمي و�إفادة �لطبيب �ل�سرعي، وغر 

�أجر�ها  �لتي  �لتحقيق �ملختلفة  �ل�سوء على حيثيات  �لتي تلقي  ذلك من �جلو�نب 

فريق �ملر�قبني �لعرب«.

عنا�سر من اجلي�ش العربي ال�سوري يف اللواء 80 بحلب بعد تطهريه من امل�سلحني
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هللذه  �لفرن�سية  �لللعللا�للسللمللة  يلللزور  َملللن 

�للللذي يعري  �لقلق  يلللدرك حجم  �الأيللللام، 

بعد  خ�سو�ساً  وحللكللومللتللهللم،  �لفرن�سيني 

مار�ستها  �لللتللي  �ملت�سقة  غللر  �للل�للسلليللا�للسللات 

حكومتهم يف �سيا�ستها �خلارجية يف �ل�سرق 

ما  بعد  ال�سيما  �أفريقيا،  و�سمال  �الأو�سط 

�ُسمي »�لربيع �لعربي«.

�ل�سرق  �الأمركيون يف  يبدو  وبالفعل، 

�الأو�لللللسلللللط �أكللللللر خلللّفلللة وو�قلللعللليلللة وقلللللدرة 

مع  و�لتاأقلم  �الأحللللد�ث  مللع  �لتفاعل  على 

�لذين  �الأوروبلليللني  مللن  �مللليللد�ن،  معطيات 

من  �سخمة  عربة  يجّرون  وكاأنهم  يبدون 

�الحتلللللاد �لللللذي يللعللاين حللالللة ملللن �لللركللود 

�القللتلل�للسللادي و�مللل�للسللاكللل �ملللاللليللة �لللهللائلللللة، 

بعد  �سيا�ساته �خلارجية  يوّحد  و�لللذي مل 

ب�سبب تباين م�سالح دوله، ورغبة بع�سها 

�ال�ستعمارية،  �لهيمنة  �إعللادة جمد من  يف 

بينما تعاين بع�ض دوله �الأخللرى للخروج 

من نفق �النهيار �ملايل.

�لفرن�سي  �جلي�ض  جنود  م�سهد  ولعل 

�لللللذي يللتللملل�للسللون يف �لللسلللو�رع بللاريلل�للض وهللم 

�لقلق  مللدى  يعك�ض  بال�ساح،  مدججون 

فيه  نف�سها  فللرنلل�للسللا  �أدخلللللللت  �الأملللنلللي ممللا 

يف ملللايل وللليللبلليللا و�للسللوريللة، وحلليللث يبحث 

�الأوروبللليلللون يف هللذه �الأخللللرة عللن خمرج 

ور�ء  قللدمللاً  بللاللل�للسللر  لللهللم  ي�سمح  ملل�للسللّرف 

�ل�سيا�سي،  �حلللل  م�سروع  يف  �الأمللركلليللني 

للله بعد تخّلف  يلل�للسللّوق  بللات �جلميع  �للللذي 

�لتي  �لقتال و�حلللرب  د�م نحو �سنتني من 

خللّلللفللت �لللكللثللر ملللن �للل�للسللحللايللا و�للللدملللار 

�الجللتللمللاعللي  للن�سيج  �ملللمللنللهللج  و�لللتللدمللر 

�ل�سوري.

يللعللكلل�للض  للللللنللظللر  تلللنلللاقللل�لللض الفلللللت  ويف 

�الزدو�جلليللة - �أو على �الأقلللل - عللدم قللدرة 

�الأملللور  مب�سار  �لتحكم  على  �الأوروبللليلللني 

�لتي  �ملعار�سة  �سمن  حتى  وال  �سورية  يف 

يفعلون  �الأوروبللليلللني  �أن  جنللد  يدعمونها، 

�ل�سيء وعك�سه، وذلك كما يلي:

�إىل تقدمي  �الأوروبللللللي  يللدعللو �الحتللللاد 

نف�سه  �لللوقللت  يف  لكن  للمعار�سة،  �لللدعللم 

�سورية  �أن  �الأوروبيون من  �لقادة  يتخّوف 

مللعللر�للسللة لللللل�للسللقللوط يف �أيلللللدي �جلللمللاعللات 

لللور�ن  �لفرن�سي  �لوزير  ويوؤكد  �ملت�سددة، 

فابيو�ض �أن �لثورة �لتي بد�أت باحتجاجات 

�للسلللللملليللة مللطللالللبللة بللالللدميللقللر�طلليللة بللللد�أت 

تتحول �إىل �سر�ع بني ميلي�سيات.

قلللر�ر حظر توريد  �الأوروبللليلللون  ميللدد 

يللقللوم  بلليللنللمللا  �للللسللللوريللللة،  �إىل  �الأ�لللسلللللللحلللة 

وتللدريللب  بتمويل  �الحتللللاد  �أعلل�للسللاء  بع�ض 

ومللّدهللا  �للسللوريللة،  يف  �مل�سلحة  �ملللجللمللوعللات 

ع�سكرية  عمليات  غرف  و�إن�ساء  بال�ساح، 

وعلى  �لللركلليللة،   - �ل�سورية  �حللللدود  على 

الأن  وذلللك  �ل�سورية،   - �للبنانية  �حلللدود 

يدفع  قللد  �لع�سكرية  �ل�ساحة  عللن  �لغياب 

�لللتللفللاو�للسلليللة  �للل�للسللاحللة  �للللغللليلللاب علللن  �إىل 

�لللبللاحللثللة عللن حللل �سلمي للللاأزملللة، و�لللتللي 

و�الأمركيني،  �لرو�ض  بني  مفتوحة  باتت 

وم�سر  كطهر�ن  �الإقليمية،  �للللدول  وبللني 

وتركيا.

�الأجللهللزة  علللللى  �لفرن�سيون  يللعللر�للض 

�الأمللنلليللة �لللر�للسللملليللة �للل�للسللوريللة �لللتللعللاون 

تقلق  �لللتللي  �الإرهللللاب  �الأمللنللي يف ق�سايا 

ت�سعره  و�لللتللي  �لفرن�سي،  �لللعللام  �لللللر�أي 

بللعللدم �الأملللللن �لللنلل�للسللبللي، خلل�للسللو�للسللاً بعد 

�للللتلللدخلللل �لللفللرنلل�للسللي يف مللللللايل، بلليللنللمللا 

�لفرن�سية  �ال�للسللتللخللبللار�ت  �أجللهللزة  تللقللوم 

و�لتي  �ل�سورية،  �ملعار�سة  مع  بالتعاون 

وثيق  ب�سكل  ف�سائلها  بع�ض  يللر�بللط 

ملللع �جللللملللاعلللات �لللتللي تللقللاتللل يف ملللايل، 

�لفرن�سي  �لد�خلية  وزيللر  �عللرف  وقللد 

مانويل فال�ض بهذ� �الأمر، موؤكد�ً وجود 

�سبكات جهادية تعمل يف فرن�سا لتجنيد 

مللتللطللوعللني للللللقللتللال يف �للسللوريللة وملللايل 

و�ل�سومال.

ما  ب�سبب  رو�للسلليللا  �لللغللربلليللون  ينتقد 

يللقللولللون �إنلللله �إمللللللد�د �لللنللظللام �للل�للسللوري 

بلللاالأ�لللسلللللللحلللة و�للللعلللتلللاد �حلللللربللللي، بلليللنللمللا 

يللقللومللون هللم بلل�للسللر�ء �للل�للسللاح �لللرو�للسللي 

�إىل �ملعار�سة �ل�سورية،  حتديد�ً و�سحنه 

وذلك لتحقيق مكا�سب عدة �أهمها: �أواًل: 

�إحر�ج �لرو�ض وحتا�سي �لظهور مبظهر 

�خللللارج عللن �الإجللمللاع �الأوروبلللللي بحظر 

تلللوريلللد �الأ�للسلللللحللة �إىل �للسللوريللة، ثللانلليللاً: 

بللاأن ما يتم �حل�سول عليه من  �الإيحاء 

�ساح للمعار�سة هو مغامن مّت �حل�سول 

عليها من �جلي�ض �ل�سوري �لر�سمي، ويف 

�إعللامللي هللائللل يف �حلللرب  ذلللك مك�سب 

�للل�للسللوريللني،  علللللى  تلل�للَسللّن  �لللتللي  �لنف�سية 

وي�سّلم  ينهار  �ل�سوري  �جلي�ض  �أن  فاإما 

خ�سائر  تكبده  �ملعار�سة  �أن  �أو  �أ�سلحته، 

فادحة وت�سيطر على عتاده ومر�كزه.

يف �ملللحلل�للسلللللة، ملللا يلللجلللري يف �للسللوريللة 

�الإقليمية  �الأطلللر�ف  بني  �سباق  من  �ليوم 

و�لدولية للتن�سل من �ملجموعات �مل�سلحة، 

وحجز مقاعد على طاولة �ملفاو�سات �لتي 

يللرتللب �للسللوؤونللهللا �الأمللركلليللون و�لللرو�للض ال 

جللد�ً  يللبللدو طبيعياً  بللل  ملل�للسللتللغللربللاً،  يللبللدو 

على  و�لللعللمللل  �لللقللوة  نحو  �الأمم  �سباق  يف 

�لعر�قي  �الإعلللان  ولعل  �مل�سالح،  حتقيق 

عن مو�فقته على �لتوقيع على �إطار �تفاق 

لبناء �أنبوب للغاز مير عر �أر��سي �لعر�ق 

فللللاأوروبللللا، يعك�ض  �للسللوريللة  �إىل  �إيلللللر�ن  مللن 

�لللتللي يوليها �الأوروبللليلللون  مللدى �الأهللملليللة 

مل�ساحلهم يف �سورية، وعدم �إيجاد �أنف�سهم 

خللللارج حللافلللللة �حللللل �للل�للسلللللمللي �لللتللي يقفز 

�لغرب  مللن  �لفاعلون  �الأطللللر�ف  لركوبها 

و�ل�سرق على حد �سو�ء.
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وزير الداخلية الفرنسي 
اعترف بوجود شبكات 
»جهادية« تعمل في 

فرنسا لتجنيد متطوعين 
للقتال في سورية 

ومالي والصومال

أوروبــــا.. وركــوب قــافـلـــة الـحــل الــســـوري

الرئي�ش الفرن�سي فرن�سوا هوالند م�ستقباًل وفدًا من »املعار�سات ال�سورية«

اأنقرة - الثبات

�لتناق�سات  �ل�سورية، ثمة من يلعب على ورقة  �ليوم �الأول النللدالع �الأزمللة  منذ 

لفئات  �لعد�ء  ��ستجاب  ور�ء  بثقلهم  �مل�سلحة  �ملعار�سة  »قياديو«  يرمي  �للبنانية؛ 

لبنانية و��سعة معروفة بتاأييدها خليار �ملقاومة، فيكاد ال يخلو ت�سريح لهم من ��سم 

لل»حزب �هلل« �أو الأمينه �لعام �ل�سيد ح�سن ن�سر�هلل.

�لللذي  �ل�سياق  على  ُتر�سم  عللدة  ��ستفهام  عللامللات  �إن  كبر  لبناين  مرجع  يقول 

يعتمده هوؤالء يف ذكر �الأ�سماء من دون �أي م�سّوغ �أو مرر، فيما يقول �ملنطق �إن على 

هوؤالء ح�سر �هتمامهم مبا يجري يف بادهم �إن كانو� موؤمنني مبا يقومون به.

تتعلق  �الأوىل  �ملللجللال،  هللذ�  يف  جللد�ً  هامتني  نقطتني  �إىل  يلفت  �ملرجع  �أن  غر 

توقيت هذه  وثانيها  �ملقاومة،  على مهاجمة  �أدمنت  �لتي  �ل�سخ�سيات  باأ�سماء هذه 

�الأكر  فال�سخ�سيات  �لد�خلية،  �للبنانية  �للعبة  يف  ��ستثمارها  و�أهمية  �النتقاد�ت، 

�تهاماً لل»حزب �هلل« و�إير�ن هي تلك �لتي ترتبط ب�سخ�سية لبنانية مقيمة يف تركية، 

ت�سريحاته  مللن  ت�سريح  يخلو  ال  �لللذي  �للللو�وي،  عمار  �لع�سكري«  »�لقائد  كحال 

�لعنرية من تهديد�ت و�تهامات، �أو لوؤي �ملقد�د؛ �لناطق با�سم ما ي�سمى »�جلي�ض 

�أبعد منه خليجياً،  �للبناين وما هو  �لنائب  �لوثيقة مع  �ملعروف بعاقاته  �حلللر«، 

حيث ال يتو�نى عن �ملفاخرة بعاقته �ملميزة مع رئي�ض �ال�ستخبار�ت �ل�سعودية بندر 

بن �سلطان.

�أما �لتوقيت، فد�ئماً ما يكون له ��ستثمار �سيا�سي ينطلق من �لتوقيت �للبناين، 

�سيا�سي  طرف  بني  �لتوتر  ت�ساعد  مع  �لتهديد�ت  ت�ساعد  د�ئماً  نف�ّسر  فكيف  و�إال 

ثمن  �سورية  يف  مقيمون  �أبللريللاء  لبنانيون  يدفع  وهللكللذ�  »�ملللقللاومللة«،  وتلليللار  لبناين 

بعد  دمائهم،  �الأرثوذك�سي« من  »�للقاء  قانون  �آذ�ر« حول   14« د�خل قوى  �خلاف 

تللورط »حللزب �هلل« يف �الأزمللة  �إظهار  حملة ع�سكرية �ُسّنت عليهم بهدف وحيد، هو 

�ل�سورية.

لبنان  حق  يف  �لبع�ض  يرتكبها  �لتي  �حلمقاء«  »�ل�سيا�سات  من  �ملرجع  ويحذر 

و�أمنه و��ستقر�ره، من خال جره �إىل �لتورط يف لعبة كرى جّربها �لعامل من قبل 

وتبنّي ف�سلها، معتر�ً �أن حماولة �لبع�ض ��ستدر�ج �لقوى �لتكفرية �إىل لبنان من 

�أجل حماربة �ملقاومة، هي �أمر ال ميكن �ل�سكوت عنه طويًا، وي�سدد على �أن هوؤالء 

�سيكونون من �أكر �ملت�سررين، قبل �أن ي�ستدرك �إىل �لقول �إن ثمة من ال يفكر �أبعد 

من �أنفه، بعد �أن �أعماه �حلقد �ل�سخ�سي عن كل ما عد�ه، فبات يت�سرف على طريقة 

نرون باإحر�ق بلده و�لتفرج عليها من على �سرفة ق�سوره يف خارج لبنان.

ويوؤكد �ملرجع �أن ثمة »معلومات موثقة« وحمددة عن عمل هوؤالء، م�سدد�ً على 

هذه  مثل  بللاإمللر�ر  ي�سمحو�  ولللن  طللويللًا«،  ي�سكتو�  »لللن  لبنان  ب�سامة  �ملعنيني  �أن 

�ملخططات، و�سيكون لهم �ملوقف �حلا�سم يف �للحظة �ملنا�سبة.

ما سّر تكثيف الهجوم على حزب الله من قَبل أصدقاء »نائب لبناني« في تركيا؟

لوؤي املقداد والنائب عقاب �سقر
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الوقائع تفضح 
زيف الحملة 
على تصدير 
المازوت من 
لبنان إلى 
سورية

الأخ�ضر  امل����ازوت  م���ادة  ت�ضدير  اأث���ار 

�إع��ام��ي��ة  ���ض��وري��ة �ضجة  �إىل  ل��ب��ن��ان  م��ن 

�ل�ضارع  يف  »�حتجاجات«  تخللتها  كبرية، 

�ملحملة  �ل�ضهاريج  �أم���ام  للطرق  وقطع 

�جلارة  �إىل  للت�ضدير  و�ملعّدة  �مل��ادة  بهذه 

�الحتجاجات«  »حركة  وتطورت  �الأق��رب، 

�إىل حد �إطاق �لنار على قافلة �ضهاريج 

�مل��ل��ول��ة يف طر�بل�س  ���ض��وري��ة ع��ن��د حم��ل��ة 

�مل��ازوت  هذ�  �أن  بذريعة  �لفائت،  �الأ�ضبوع 

�لع�ضكرية  و�الآل��ي��ات  للدبابات  خم�ض�س 

على  �مل��دن��ي��ن«،  تق�ضف  »�ل��ت��ي  �ل�ضورية 

حد زعم �لغرف �ل�ضود�ء �لتي ت�ضارك يف 

وجتويعه،  �ل�ضوري  �ل�ضعب  قتل  عمليات 

�ل��ت��ح��رك��ات  بع�س  عينها  ل��ل��غ��اي��ة  وت��ق��ود 

على  �الأمنية  و�لعمليات  »�الحتجاجية« 

�الأر�����ض���ي �ل��ل��ب��ن��ان��ي��ة، وق���د و���ض��ل��ت ه��ذه 

بالغ �خلطورة،  �إىل حد  �أخ��ري�ً  �لعمليات 

م��ن خ��ال �إي����و�ء �مل��ج��م��وع��ات �الإره��اب��ي��ة 

و�إقامة مع�ضكر�ت لها يف لبنان، وهذ� ما 

�لدفاع  وز�رة  يف  م�ضوؤولة  م�ضادر  �أكدته 

تنظيم  �أن  من  ح��ذرت  عندما  �الأمريكية 

�إىل  بالتو�ضع، الفتة  بد�أ  �لن�ضرة«  »جبهة 

�أن  ك�ضفت  �الأردن���ي���ة  »�ال���ض��ت��خ��ب��ار�ت  �أن 

�نتحارية  �لتنظيم يوؤوي جمموعات  هذ� 

ي��ت��م��رك��ز ب��ع�����ض��ه��ا يف ل��ب��ن��ان، وق���د ت��ك��ون 

خ��رج��ت ع��ن ق��و�ع��د �ال���ض��ت��خ��د�م �مل��ح��ددة 

لها«.

ت�����ض��دي��ر  م�������ض���األ���ة  �إىل  وب�����ال�����ع�����ودة 

�مل����ازوت �إىل ���ض��وري��ة وح��رك��ة �الع��ر����س 

�أن �ت�����ض��اع رقعة  �ل��ت��ي و�ج��ه��ت��ه��ا، ال ���ض��ك 

�ضمال  من  �آن��ف��اً  �مل��ذك��ورة  »�الحتجاجات« 

�حلملة  �إىل  �إ���ض��اف��ة  ج��ن��وب��ه،  �إىل  ل��ب��ن��ان 

�الإع��ام��ي��ة �ل��ت��ي و�ك��ب��ت��ه��ا، ي���وؤك���د�ن �أن 

�ل��ق�����ض��ي��ة �أك�����ر م���ن »ح���رك���ة �ح��ت��ج��اج« 

ع����ف����وي����ة، ب������ل ه������ي ج�������زء م������ن �حل������رب 

�القت�ضادية �ملنظمة على �ضورية، وترمي 

�إىل ت�ضديد �حل�ضار على �ل�ضعب �ل�ضوري، 

بع�س  ي��ّدع��ي  كما  �ضموده  ل��دع��م  ولي�س 

�ل�ضورين  �ضمود  دعم  فهل  »�ملحتجن«، 

�أ�ضا�ضية  ��ضتهاكية  م��ادة  بقطع  يتحقق 

عنهم؟

�ملو�د  يف  خبري  �أ�ضار  �ل�ضدد،  هذ�  ويف 

�الأخ�����ض��ر هو  �مل�����ازوت  �أن  �إىل  �ل��ن��ف��ط��ي��ة 

كوقود  ع��ادة  وي�ضتخدم  �ال�ضتعال  �ضريع 

ل��اآل��ي��ات ومل���ول���د�ت �ل��ك��ه��رب��اء �حل��دي��ث��ة، 

و�ملخابز  �مل�ضانع  يف  كثري�ً  ي�ضتخدم  وال 

و�الآليات �لثقيلة كالدبابات، الأنها حتتاج 

�إىل �مل�����ازوت »�الأح���م���ر« �ل����ذي ت��ن��ت��ج عن 

حرقه طاقة �أكر بكثري من »�الأخ�ضر«.

من  بع�س  ح���اول  عينه،  �ل�ضياق  ويف 

ه��دف��ن من  ت�ضجيل  »�مل�����ض��ت��ق��ب��ل«  ف��ري��ق 

�ل�ضوري،  �ل�ضعب  ح�ضار  و�ح���دة؛  �ضربة 

با�ضيل،  جر�ن  �لطاقة  وزير  و��ضتهد�ف 

�إيهام �لر�أي �لعام باأن �ضماحه  من خال 

بت�ضدير �ملازوت �الأخ�ضر �إىل �ضورية �أدى 

�إىل نق�س يف �ملازوت �الأحمر �ملدعوم من 

ولهذ�  �للبنانية،  �الأ����ض���و�ق  يف  �حل��ك��وم��ة 

عن  حتدثت  �إ�ضاعات  حملة  بثت  �لغر�س 

�ضح يف »�الأحمر«، علماً �أنه مل يتم ت�ضدير 

لير و�حد من »�الأحمر« �إىل خارج لبنان، 

وبيعه  »�الأخ�ضر«  ��ضتري�د  يعود  وق��ت  يف 

للمن�ضاآت  ع��اق��ة  وال  �ل��ن��ف��ط،  ل�����ض��رك��ات 

�الأم����ر، وق��د تبن  ب��ه��ذ�  ل��ل��دول��ة  �لتابعة 

الحقاً �أن غالبية م�ضدري »�الأخ�ضر« �إىل 

�آذ�ر«،   14« �ضورية هم قريبون من فريق 

بح�ضب جملة من �لتقارير �ل�ضحفية، ما 

تعديل  �إج���ر�ء  �إىل  �حلملة  �أ�ضحاب  دف��ع 

�أن لبنان يزود �ضورية  يف عنو�نها فاّدعو� 

�أن لدى  بالكاز �ملخ�ض�س للطري�ن، علماً 

�ضورية فائ�ضاً يف هذه �ملادة الأ�ضباب عدة 

منها:

للطري�ن  �ملخ�ض�س  �ل��ك��از  ي�ضكل  ال 

مادة ��ضتهاكية رئي�ضية لل�ضعب �ل�ضوري 

كاملازوت و�لبنزين.

�لطري�ن  �ضركات  بع�س  ق��دوم  توقف 

�خلارجي �إىل �ملطار�ت �ل�ضورية، وبالتايل 

عدم تزويدها بالوقود من �ضورية، �إ�ضافة 

�ل����رح����ات �جل��وي��ة  ب��ع�����س  �إىل جت��م��ي��د 

�رتفاع  يف  �أ�ضهم  ما  �ضورية،  يف  �لد�خلية 

خمزون »�لكاز«.

�إذ�ً لدى �ضورية فائ�س من مادة �لكاز 

�ملخ�ض�س للطري�ن، وكل �الدعاء�ت �لتي 

تتحدث عن ت�ضدير هذه �ملادة من لبنان، 

�أ�ضماء م�ضدري  هي للتغطية على ف�ضح 

�آذ�ر«  �مل��ازوت �الأخ�ضر �لقريبن من »14 

وال�ضتكمال �حل�ضار على �ل�ضعب �ل�ضوري 

بعناوين خمتلفة.

عندما  �ل�����ض��وؤ�ل:  ي��ط��رح  �ملح�ضلة  يف 

�الإره���اب يف نهر  لبنان حربه �ضد  خا�س 

�ل��ي��وم، هل  �ضورية  كما يحدث يف  �ل��ب��ارد 

�حل���دود،  خلف  ي��ج��ري  عما  بنف�ضها  ن���اأت 

�أو و���ض��ع��ت ب��ت�����ض��رف �جل��ي�����س �ل��ل��ب��ن��اين 

وع���ت���اد ال�ضتئ�ضال  ع���دة  م���ن  ي��ل��زم��ه  م���ا 

�لباد  �الإرهابية، وبالتايل جتنيب  �لبوؤر 

م�����وؤ�م�����رة ك���ب���رية ك������ادت ت���ه���دد وح���دت���ه 

�لوطنية؟

ح�سان احل�سن
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لبنانيات

العزاء  تقدمي  وعقب  الأم��ة،  العام حلركة  الأمني  �لنا�ضر جري؛  عبد  د.  �ل�ضيخ   

كل  تطال  اجلرمية  هذه  اأن  اأك��د  نوي�س،  خو�س  ح�سام  الإي��راين  املهند�س  با�ست�سهاد 

الأعمال الإن�سانية والإعمارية والجتماعية التي كان يقوم بها ال�سهيد نوي�س، فاأعماله 

وا�سحة يف كل ما قام به لإعمار ما هدمه ال�سهاينة اإثر عدوانهم الغا�سم على لبنان 

عام 2006.

 جتمع �لعلماء �مل�ضلمن لفت اإىل اأن الأيادي الآثمة التي اغتالت القادة ال�سهداء ال�سيد 

املهند�س  اغتالت  التي  هي  مغنية،  عماد  واحل��اج  حرب  راغب  وال�سيخ  املو�سوي  عبا�س 

احلاج ح�سام خو�س نوي�س، موؤكدًا اأن الكيان ال�سهيوين واأتباعه ينفذون خمططًا جهنميًا 

على  يقع  دائمًا  خياره  واأن  واأمتنا،  ل�سعبنا  الكرمي  والعي�س  املقاومة  اإرادة  على  للق�ساء 

رموز لها اأثر فاعل يف نه�سة هذه الأمة، و�سعيها نحو العزة واملنعة واملكانة الرفيعة.

املعرت�سني  �ساأل  الوحدوي،  الإ�سالمي  اللقاء  رئي�س  غندور؛  عمر  �حل��اج   

»اإ�سرائيلي«  لجتياح  واملرتقبني  واملراهنني  واملهولني  املقاومة،  �سالح  على 

و�سيادته  لبنان  عن  للدفاع  ملكتم  وم��اذا  اأع��ددمت؟  ماذا  لبنان:  على  جديد 

وا�ستقالله كما تّدعون؟

 �ملحامي عمر زين؛ الأمني العام لحتاد املحامني العرب، ا�ستقبل يف مقر الحتاد 

يف القاهرة، رئي�س الرابطة التون�سية حلقوق الإن�سان؛ النقيب عبد ال�ستار بن مو�سى، 

الذي و�سعه يف تطورات التحقيق اجلاري يف جرمية اغتيال املحامي �سكري بلعيد، 

اأن ين�سم احتد املحامني العرب اإىل وكالء جهة الدعاء، باعتبار  ومت التفاق على 

الإن�سان  واحرتام حقوق  التعبري  �سبيل حرية  ومنا�ساًل يف  كان حماميًا  الراحل  اأن 

ونه�سة تون�س.

 �ملحامي �أحمد مرعي؛ نائب رئي�س حزب الحتاد، ومنري ال�سياد، زارا رئي�س التيار 

ا�سكندر  اأمني  بح�سور  �سباحي،  حمدين  ال�سابق  امل�سري  الرئا�سي  واملر�سح  ال�سعبي 

وعدد من �سباب الثورة، وجرى خالل اللقاء البحث يف الأو�ساع العربية عامة، وما يدور 

على ال�ساحة امل�سرية من تطورات واأحداث، وروؤية »جبهة الإنقاذ« للمرحلة املقبلة.

�لتقارير توؤكد �أن غالبية م�ضّدري �ملازوت �الأخ�ضر �إىل �ضورية مقّربون من »14 �آذ�ر«

سقوط الروايات الشيطانية
مع سطوع شمس كل يوم جديد، تؤكد المؤشرات أن األزمة في 
الحاصل،  التغيير  مع  التدريجي،  االحتواء  إلى  طريقها  في  سورية 
العالمية  القناعة  في  إنما  الدولي،  أو  العربي  المزاج  في  ليس 
الذي  الشعبي  المزاج  عليها  معطوفًا  النظام،  إسقاط  باستحالة 
كان ضحية التغرير، ثم عاد واعتدل، واكتشف بالملموس الغايات 
الشيطانية التدميرية التي حملها اإلرهابيون إلى سورية، وكذلك 
مع إسفار الممولين عن غاياتهم الخطيرة في تدمير النسيج الوطني 

السوري، وإحالل ثقافة سوداء تؤدي إلى تناحر اجتماعي متواصل.
هذا التغيير الذي ستكون لقاءات موسكو نهاية الشهر الجاري 
المحاوالت  بعض  رغم  حصل،  لما  الشامل  الفهم  في  نتاجه  من 

البهلونية من المهرج القطري، يعود إلى أمرين أساسيين:
األول: استنفاد ما في الجعبة من الروايات التي نسجت وأعدت 
الممزوجة  الشيطانية  الروايات  فتلك  سنوات،  منذ  أدواتها  مع 
فاحت  »الطعم«،  الشعب  يبتلع  كي  قصدًا  إنسانية  بمصطلحات 
روائحها النتنة التي أزكمت أنوف البشرية جمعاء، إال أولئك الذين 
ربطوا مصائرهم االرتزاقية والسياسية بسقوط سورية في هاوية 
ال قرار لها، والمدججين بتزوير إعالمي غير مسبوق، يدّبج فرضيات 

السقوط الحتمي للرئيس بشار األسد.
وفي الواقع، فإن حبل الكذب طال، لكنه أصبح على عيون شعوب 

العرب والعالم.. و»ما حدا بيستحي«.
األمر الثاني: تمّكن القيادة السورية، بصبر وطول أناة، من فضح 
األكاذيب والنفاق، وإنزال ضربات قوية بالمسلحين، بعضها يمكن 
وصفها بالقاصمة، ال سيما المعركة األخيرة التي حاول المسلحون 
المتعددو الجنسيات السيطرة خاللها على ساحة العباسيين، حيت 
تردد أن عدد القتلى تجاوز المئات، وهذا ما دفع بالتكفيريين إلى 
واألردن،  لبنان  سيما  ال  الجوار،  دول  إلى  والهروب  معاكسة،  هجرة 
والحديث اليقيني أن 12 ألف مسلح من تونس مضطرون للعودة إلى 
قطر، ألنهما  مع مشيخة  المتوجسين  أكبر  تركيا  ما جعل  بالدهم، 
يدركان أنهما أول من سيدفع ثمن المغامرة اإلجرامية التي ارُتكبت 
بحق الشعب السوري، ال سيما أن كل الشائعات عن عمليات انشقاق 
واسعة لم تعط ُأُكلها، ولم تحصل سوى عمليات فرار فردية، وأثبت 
الجيش السوري أنه صلب ومحصن، وكذلك السلك الدبلوماسي الذي 

تعّرض إلغراءات تثير شهوة غير المحصنين وطنيًا وقوميًا.
خالصة القول، إن درب اآلالم السوري يقترب من نهايته، رغم أن 
البعض يحاول تطويله، فيما في لبنان صبية يلعبون بالنار، تحركهم 
أحقاد الهزائم النفسية، ويتجللون بإفالس سياسي ينتظر اإلشهار، 

مع إعالن دفن آخر الروايات الشيطانية. 
مالحظة لمن فاته المشهد: سعد الحريري خطب وتمنى وحدد 
األعداء في ذكرى اغتيال والده، وفي الطليعة طبعًا سالح حزب الله، 

ولم تكن »إسرائيل« بين األعداء.. واللبيب من اإلشارة....
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»ي���وم �أ����ض���ود« و���ض��ف��ه �ل��رئ��ي�����س �حل���ري���ري، »وي���وم 

حزين يوؤ�ض�س لانعز�ليات« و�ضفه �لنائب جنباط، 

و�ن�ضم �إليهما �لنائب مرو�ن حمادة ليهّدد: »لن ميّر 

ذلك  بعد  ليعتلي  �نتخابات«..  وال  �لعامة  �لهيئة  يف 

ب�َضَفِته  �لوطنية،  �ل��وح��دة  وينعي  �ل�ضنيورة  �لرئي�س 

�ل�ضفلى �ل��ت��ي ت��ه��اوت م��ع �ل��زم��ن م��ن ك���رة �ل��ري��اء 

و�ملر�وغة.

�الأرق���ام وحدها  د�م��ت  �ضيا�ضي، ما  ن��رّد بكام  لن 

�نُتزعت  �ل��ت��ي  �مل�ضيحية  �ل�ضّلة  حجم  بتبيان  كفيلة 

من �ضعد �حلريري، و�لرهائن من �لنو�ب �مل�ضيحين 

�ل��ذي��ن �أ���ض��ره��م �ل��ن��ائ��ب ول��ي��د ج��ن��ب��اط، م��ن خ��ال 

�نك�ضاف  �إىل  �إ�ضافة  �ل�ضابقة،  �النتخابية  �لقو�نن 

�ن�ضحبو� من عر�س  �لذين  �مل�ضيحين  �لنو�ب  �أحجام 

وتطبيقه  �عتماده  مت  حال  يف  �ل��ذي  »�الأورثوذك�ضي«، 

فلن يعودو� نو�باً، و�إىل �الأبد!

عبدو  للخبري  �لوثيقة  �لكتاب  يف  �ضريعة  ق��ر�ءة 

عن  �ملئوية  و�لن�ضب  و�الإح�����ض��اء�ت  وب��االأرق��ام  �ضعد، 

�النتخابات �لنيابية عام 2009 و�الأ�ضو�ت �لتي فاز بها 

�لنو�ب �مل�ضيحيون، توؤكد �أنه يوم �أ�ضود على �حلريري، 

وي����وم ح��زي��ن ع��ل��ى ج��ن��ب��اط، وي����وم ب���د�ي���ة �ل��ن��ه��اي��ة 

على  حم�ضوبون  �لذّمة«  »�أه��ل  من  م�ضيحين  لنو�ب 

ال  �مل�ضيحين  م��ن  ناخبيهم  ن�ضبة  بينما  �مل�ضيحين 

�النتخابية  ح�ضاباتهم  يف  »ف��ر�ط��ة«  من  �أك��ر  تعتر 

»ت��دوي��ر  و�ضنعتمد  �لناخبة،  �ل��ق��اع��دة  م�ضتوى  على 

لتبيان  وت�ضهيًا  �لقارئ،  وقت  على  حر�ضاً  �الأرق��ام« 

�ل����و�ردة يف �ل��ك��ت��اب �لوثيقة  �مل��ع��ل��وم��ات �الإح�����ض��ائ��ي��ة 

لعبدو �ضعد.

الإح�ساءات

تيار �مل�ضتقبل: فاز نائباه �مل�ضيحيان يف عكار، هادي 

حبي�س وري��ا���س رح����ال، مب��ا ي����ر�وح م��ا ب��ن 76000 

و78000 �ضوت، منها 58000 �ألف �ضوت من �ل�ضّنة، �أي 

�أو�ضلتهما  �لتي  �الأ�ضو�ت  �إجمايل  ما ن�ضبته 75٪ من 

�إىل �لندوة �لرملانية كممّثلن عن �مل�ضيحين!

�ل��د�ئ��رة  �ضمن  �مل�ضيحيون  �مل�ضتقبل  ن���و�ب  ف���از 

�ل�ضاب  وبا�ضم  جم��دالين،  عاطف  ب��ريوت،  يف  �لثالثة 

�ألف �ضوت لكل منهم، منها  ب�76000  ونبيل دو فريج 

من   ٪90 ن�ضبته  م��ا  �أي  �ل�����ض��ّن��ة  م��ن  ���ض��وت   69000
�إج��م��ايل �الأ���ض��و�ت، ودخ��ل��و� �ل��رمل��ان حم�ضوبن على 

�مل�ضيحين!

ف���از ن��ائ��ب��ا ط��ر�ب��ل�����س �مل�����ض��ي��ح��ي��ان، روب����ري فا�ضل 

�ضوت،   50000 نحو  ���ض��ع��ادة  و���ض��ام��ر  ���ض��وت،   55000
بن�ضبة  �أي   49000 لفا�ضل  �ل�ضّنية  �الأ���ض��و�ت  وكانت 

 43000 �أ�ضو�ته من �ل�ضّنة، و�ضعادة  89٪ من �إجمايل 
�أي ما ن�ضبته 88٪ �أي�ضاً من �ل�ضّنة.

يف �النتقال �إىل �لكورة، فقد خ�ضر كل من �لنو�ب 

�مل�ضيحين فريد مكاري، ونقوال غ�ضن و�ملرحوم فريد 

حبيب باأ�ضو�ت طو�ئفهم، وتفّوق عليهم على م�ضتوى 

�لطائفة كل من فايز غ�ضن، وج��ورج عطاهلل و�ضليم 

�ضعادة، لكن �لر�فعة »�مل�ضتقبلية« عّدلت �لنتائج.

�أن  معروفاً،  بات  فقد  زحلة،  �لكثلكة  عا�ضمة  ويف 

�الأرب���ع���ة �آالف ���ض��وت م��ن �ل�����ض��ّن��ة �ل��ذي��ن ����ض��ت��ورده��م 

�مل�ضتقبل من مناطق �أخرى ونقل قيود نفو�ضهم، هذه 

�لنهائية  بالنتائج  تتحّكم  ب��ات��ت  �ل��ت��ي  ه��ي  �الأ���ض��و�ت 

للمر�ضحن �مل�ضيحين يف زحلة وق�ضائها يف �لقانون 

�النتخابي �حلايل.

ون���ع���ّرج ع��ل��ى �ل��ب��ق��اع �ل��غ��رب��ي ل��ت��ري��ر م��ع��ار���ض��ة 

�الأرث��وذك�����ض��ي  للقانون  غ��امن  روب���ري  �مل���اروين  �لنائب 

و�ن�ضحابه من �جلل�ضة، كذلك منّر على و�ضع �لنائب 

�لنائب  ع��ل��ى  �مل��ح�����ض��وب  �ضعد  �أن���ط���و�ن  �الأرث��وذك�����ض��ي 

جنباط يف �للقاء �لدميقر�طي.

 21000 منها  ���ض��وت،   35000 غ���امن  �ل��ن��ائ��ب  ن���ال 

�إج��م��ايل  60٪ م��ن  م��ا ن�ضبته  �أي  �ل�����ض��ّن��ة،  ���ض��وت م��ن 

�ضوت   27000 �ضديد  ه��ري  مناف�ضه  ون��ال  �أ���ض��و�ت��ه، 

26٪ من  ن�ضبته  �أي ما  �ل�ضّنة،  7000 �ضوت من  منها 

�ل�ضّنة، �أي �إن غامن فاز على �ضديد باالأ�ضو�ت �ل�ضّنية، 

علماً �أن �ضديد فاز عليه باأ�ضو�ت �ملو�رنة.

33000 ���ض��وت منها  ���ض��ع��د  �أن���ط���و�ن  �ل��ن��ائ��ب  ن���ال 

21000 �ضوت من �ل�ضّنة �أي ما ن�ضبته 63٪، بينما نال 
من  �ضوت   8000 منها  �ضوت   29000 �ل��ف��رزيل  �إي��ل��ي 

�ل�ضّنة �أي ما ن�ضبته 27٪، وفاز �ضعد باأ�ضو�ت �ل�ضّنة.

�ل���ن���و�ب  وح�������ض���ول  �ل���������ض����وف،  �إىل  وب���االن���ت���ق���ال 

و�إيلي عون،  �مل�ضيحين، دوري �ضمعون، ونعمة طعمة 

على نف�س �أ�ضو�ت �لنائب وليد جنباط: نحو 62000 

�ضوت، منها 21000 �ضوت من �لدروز و20000 �ضوت 

من �ل�ضّنة، جند �أن �ل�ضوف ي�ضبه بريوت �لثالثة، حيث 

ينجح �ملر�ضحون على ��ضم �لزعيم رئي�س �لائحة.

ك���ذل���ك ف����از ن��ائ��ب��ا ع��ال��ي��ه �مل����ارون����ي����ان يف �ل��ل��ق��اء 

ب�35000  �ل�ضعد  وف����وؤ�د  ح��ل��و  ه���ري  �ل��دمي��وق��ر�ط��ي 

�ضوت  و4500  �ل���دروز  من  �ضوت   18000 منها  �ضوت 

من �ملو�رنة �أي بن�ضبة 12٪ من �أ�ضو�ت �ملو�رنة.

م��ن خ���ال ه���ذه �الأرق�����ام، ف��ا ع���ودة لغالبية من 

متثيلهم  لهز�لة  �لرملانية،  �لندوة  �إىل  �أع��اه،  وردو� 

على م�ضتوى طو�ئفهم، وننتهي عند �لنائب �ملن�ضحب 

من �جلل�ضة بطر�س ح��رب، �ل��ذي ال يبحث عن ر�فعة 

�ضهو�ن  ق��رن��ة  »ق��رن��ة«  بعد  �إن���ه  ب��ل  ك�����ض��و�ه،  �نتخابية 

و�رتقائه �إىل م�ضتوى قياد�ت 14 �آذ�ر، �ضي�ضطر للبحث 

تكن  مل  �آذ�ر   14 الأن  �إليها،  ين�ضم  �ضيا�ضية  قرنة  عن 

خري�تها  يتقا�ضم  �نتخابية  حتالفات  �ضّلة  م��ن  �أك���ر 

���ض��ع��د �حل����ري����ري وول���ي���د ج���ن���ب���اط، وج�����اء �ل��ق��ان��ون 

�الأرثوذك�ضي ليعيد �حلّق الأ�ضحابه ويحّرر �مل�ضيحين، 

كل �مل�ضيحين، من »�ضّلة �لذّمية«، وحتية �إكبار للتيار 

�لوطني �حلّر، و�متنان ل�»حزب �هلل« و»حركة �أمل«.

اأمني اأبورا�سد
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كان »أمير« مجموعة قتل وسرقة في »فتح اإلسالم«

أســـرار شـــاهــد الـــزور أحــمــد مــــرعي )2/1(
�إذ� كان معظم �ضهود �لزور يف جرمية �غتيال �لرئي�س رفيق �حلريري، 

ل��اف��ر�ء على �ضورية  م���رو�ن ح��م��ادة  �لنائب  ق��د جّندهم  ���ض��وري��ون،  وه��م 

�إىل »فرع  �الإغ���ر�ء�ت و�الف���ر�ء�ت  ب�ضيل من  و�أر�ضلهم  �الأرب��ع��ة،  و�ل�ضّباط 

ف��اإّن  م���ريز�،  �ضعيد  �ملتقاعد  �لقا�ضي  عهد  يف  ق�ضائياً  �ملغّطى  �ملعلومات« 

�ل�ضاهد �للبناين �أحمد �ضليمان مرعي، متّيز عنهم �ضو�ء من حيث توقيت 

�أو  �الأربعة،  لل�ضّباط  �لتع�ضفي  �لتوقيف  �أمد  الإطالة  �لق�ضاء  �إىل  �إح�ضاره 

��ضتفهام  ر�ضم عامات  ما  �الإ�ضام«، وهو  »فتح  بتنظيم  �رتباطه  من حيث 

�ضماعه  على  �مل��و�ف��ق��ة  يف  و�لق�ضاة  �ل�ضّباط  م��ن  ع��دد  ت���وّرط  ح��ول  كثرية 

و�عتباره �ضاهد�ً، وبالتايل �النخر�ط يف موؤ�مرة �ملفرين جنائياً و�ملعروفن 

د و�إ�ضر�ر. ب�ضهود �لزور وم�ضّللي �لتحقيق عن �ضابق تر�ضّ

ومل يكن مرعي عن�ضر�ً عادياً يف »فتح �الإ�ضام«، بل على �لعك�س متاماً، 

�أي�ضاً  رفيقه  �إىل  ون�ضبة  با�ضمه  عرفت  �لتي  للمجموعة  �أم���ري�ً  ك��ان  ف��اإّن��ه 

�ضّد�م حمّمد �حلاج ديب �لذي ما لبث �أن قتل، و�ضاهمت يف �لقتال عند بدء 

و�ضرقة  �لتفجري،  م��و�د  تاأمن  �لبارد وعملت على  نهر  �الأح��د�ث يف خمّيم 

�لتخطيط  ب��ه��دف  �للبناين  للجي�س  ثكنات  وم��ر�ق��ب��ة  �مل�����ض��ارف،  م��ن  ع��دد 

ال�ضتهد�فها وتفجريها، ف�ضًا عن مر�قبة بع�س �ل�ضيا�ضين ورجال �لدين 

الغتيالهم.

وقد �أوقف مرعي �لذي تخّفى ور�ء ت�ضعة �ألقاب هي: »طوين«، و»عّيا�س«، 

و»�لطويل«، وعلي ديوب، ور�مي �حل�ضن، وعبا�س خليل، وجورج، و�أبو �أ�ضامة، 

و�أب��و م�ضلم، يف 29 �أّي��ار 2007، يف فندق »ب��ارك ت��اور« يف حمّلة �الأ�ضرفية يف 

بينها دفر جي�س يحمل  �مل���زّورة،  �الأور�ق  وبحوزته جمموعة من  ب��ريوت، 

ر�ضمه �ل�ضم�ضي با�ضمي ر�مي �حل�ضن وعّبا�س خليل، وبطاقة �ضحب م�ضرفية 

با�ضم �أمين عّز�م، وبطاقة »ما�ضر كارد«، وبطاقة »فيز�« با�ضم نور مرعي.

و�عرف مرعي )مو�ليد و�دي خالد عام 1981( مببايعة »�الأمري« �ضاكر 

�لعب�ضي عام 2007 �أمام �ضّد�م �حلاج ديب وحمّمد �أحمد طّيورة �مللّقب ب�«�أبو 

�لليث«، و�ل�ضعودي �ضالح علي عمر �ملقدع �لنهدي �مللّقب ب�»�أبو ريتاج«، وخري 

ور�ضاه،  �لعب�ضي  وّد  يك�ضب  ولكي  �ل�ضهيد«،  ب�»�أبو  �مللّقب  خلف  حمّمد  �هلل 

�للبنانية  �إىل �حل��دود  �الأجانب  �ملقاتلن  له  �أن يح�ضر  عر�س مرعي عليه 

�إىل لبنان، وهو ما قام به  �إدخالهم تهريباً وخل�ضة  �ل�ضورية، ثّم يتوىّل هو 

�أمريكياً على �لر�أ�س  �أكر من مّرة على �أكمل وجه، مقابل مبلغ 75 دوالر�ً 

�لو�حد.

وثيق  �ّط���اع  على  ك��ان  مرعي  ف���اإّن  ل��ه،  �ملعطاة  و�لثقة  موقعه  وبحكم 

عبد  �ل�ضعودي  �أّن  فاأّكد  �الإ�ضام« وخمّططاته،  »فتح  كثري من خفايا  على 

�لرئي�ضي  �ملمّول  ب�»طلحة«، هو  �مللّقب  �ليحيى  �لعزيز  �لرحمن يحيى عبد 

�إىل  �ل�ضعودية  من  تاأتي  �لتي  �لتّرعات  عن  و�مل�ضوؤول  »�لقاعدة«،  لتنظيم 

»�ملجاهدين«، فيمّد تنظيم »�لقاعدة« يف �ليمن، و�إير�ن، وتون�س، و�جلز�ئر، 

�أّن �ل�ضيخ نبيل رحيم تتلمذ على يد و�لد  �إىل  ولبنان، باملال، و�أ�ضار مرعي 

)تلميذ  �مل�ضري  �أي��وب  �أب��و  و�أّن  ي��ورو منه،   250000 و��ضتلم مبلغ  »طلحة«، 

نبيل رحيم( هو من قام باإطاق �ل�ضو�ريخ من بلدة مروحن �جلنوبية على 

»�إ�ضر�ئيل« قبل حرب متوز عام 2006.

خّباأ مرعي »طلحة« مع �آخرين يف �ضّقته �لكائنة يف مبنى »�لروبي روز« 

�إىل �ضورية قبل قيام �جلي�س �للبناين  يف �ضارع �ملئتن يف طر�بل�س، وهّربه 

مبد�همة �ضّقته للمّرة �الأوىل يف 13 ني�ضان من �لعام 2007.

�الأفغاين  �لرحمن  عبد  �أبو  �أّن  عويد�ت،  غ�ّضان  للقا�ضي  مرعي  وك�ضف 

�الأمم  م��ر�ك��ز  ��ضتطاعا  م��رع��ي،  حم��ّم��د  و�ضقيقه  �الأف��غ��ان«  ب���»�أب��و  �مللّقب 

فندق  با�ضتطاع  قاما  كما  و�ضربها،  �ضعفها  نقاط  در����ض��ة  بغية  �ملتحدة 

»فيني�ضيا« يف بريوت، ومركز »�ليونيفيل« يف حمّلة بئر ح�ضن، ومركز �الأمم 

�ملتحدة يف و�ضط بريوت، ووز�رة �لدفاع يف �لريزة، ووز�رة �لد�خلية يف حمّلة 

�ل�ضنائع يف بريوت، ومبنى �الحتاد �الأوروبي..

علي املو�سوي

�لرئي�س �ضعد �لدين �حلريري
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مقابلة

»ت���ي���ار  �أن رف�������ض  ع���ب���اد زوي������ن  ي�����رى 

الإق��رار  جنبالط  وليد  والنائب  امل�ستقبل« 

بحقوق امل�سيحيني، يعود اإىل النهج الفوقي 

��ب��ع م���ن ق��ب��ل��ه��م م��ن��ذ ت�����س��ع��ي��ن��ات ال��ق��رن  امل��تَّ

امل�سيحيني  ب��ني  املنا�سفة  ب���راأي���ه،  امل��ا���س��ي. 

وامل�سلمني حق ولي�س مّنة من اأحد، تعنتهما 

ب��غ��ر ح���ق ي��زي��د ال�����س��رخ ب���ني ال��ل��ب��ن��ان��ي��ني، 

اجلماعات،  بني  التوتر  من�سوب  من  ويرفع 

فكاأنهما بذلك يعيدان انبعاث فكر �ساد اأيام 

الأتراك، ولهذا ال�سبب عندما يتحدثون مع 

يتكلمون  امل�سيحيني،  م��ع  وحت��دي��داً  ال��غ��ر، 

اأخ���الق« من  »ك��رم  املنا�سفة  وك��اأن  بفوقية، 

قبلهم. 

ي���ع���ود زوي������ن ل���ل���ت���اري���خ ل�������س���رح ف��ك��رت��ه 

فيقول: »هذه الت�سرفات املعيبة تعيدنا اإىل 

ع�سور غابرة نحن كلبنانيني ل�سنا معتادين 

ع��ل��ي��ه��ا، ول ت�����س��ح ل��ب��ل��د م���ت���ن���وع ك��ل��ب��ن��ان، 

�سخ�سياً، اأطلب من النائبني �سعد احلريري 

وج���ن���ب���الط ت���ذّك���ر اأن�����ه يف اأي������ام الن���ت���داب 

الفرن�سي، عندما كان عدد �سكان اللبنانيني 

ن���واب   6 ن�����س��ب��ة  ب���اأخ���ذ  للم�سيحيني  ي�����س��م��ح 

مقابل 4 للم�سلمني، ارت�سى امل�سيحيون فيه 

5، لإ�سفاء جو  نيابية مقابل  6 مقاعد  اأخذ 

الألفة بني كافة اللبنانيني«.

ي���ق���ول زوي������ن: »ال����وج����ود امل�����س��ي��ح��ي يف 

ال�����س��رق مي��ن��ع ال��ت�����س��ط��ي��ح ال��ف��ك��ري امل��زم��ع 

الفكرية  ال��ت��ي��ارات  لأن  املنطقة،  يف  اإن�����س��اوؤه 

النا�س، بعك�س  املتطرفة تبغي م�سادرة عقل 

التوجه الإن�ساين والفكري الذي يعطي كل 

ب��الخ��ت��ي��ار والخ���ت���الف«، مييز  ف��رد حريته 

ال���دروز  ب��ني تعنت جنبالط وم��وق��ف  زوي���ن 

كانت  وامل�سيحيني  ال���دروز  »عالقة  فيقول: 

على الدوام جيدة، 800 عام من اأ�سل 1000 

بداأت  امل�ساكل  الأ�سف،  مع  متينة،  كانت  عام 

الطائفة  حكم  جنبالط  اآل  تبوء  مع  تظهر 

ال���درزي���ة«، ي��ل��ّم��ح زوي���ن يف ك��الم��ه وي�سيف 

بخ�سو�سه: »كل زعامة بيت جنبالط جاءت 

الأق����وى،  اإىل ج��ان��ب  ال��دائ��م  وراء وق��وف��ه��م 

وق��د يكون  ق��د يكون �سديقاً  الأق���وى  وه��ذا 

ع����دواً، ل �سر ب��ذل��ك ب��راأي��ه، امل��ه��م حتقيق 

امل��ك��ا���س��ب واحل���ف���اظ ع��ل��ى امل��ك��ت�����س��ب��ات ال��ت��ي 

ورثها«.

�س�ؤال

يف امل��و���س��وع الأم��ن��ي، ي��ح��ّذر زوي���ن من 

حالت النفالت امل�ستمرة يف عكار وطرابل�س 

اأخ��رى، يقول:  اأو �سيدا وعر�سال تارة  تارة، 

يوؤدي  ال�سيا�سيني  بني  ال�سيا�سي  »النق�سام 

اإىل انق�سام حاد بني املواطنني، ومع الأ�سف، 

ت�����س��رذم ال�����س��ع��ب ���س��ي��ع��ي��ق ح��ت��م��اً م���ن عمل 

بغي�سة  اأق��وال  ا�ستمرار  مع  الأمنية  القوى 

اأم���ث���ال ال����ذي ي��ت��ف��وه ب��ه��ا ال�����س��ي��خ ال�����س��ه��ال، 

اأك��ر من  ب��اأن طرابل�س مهيئة  تفيد  والتي 

اأي  الن�سرة،  داعمة جلبهة  تكون  اأن  غرها 

لتنظيم »القاعدة« الإرهابي«. يف�سر زوين: 

وراء  والتلطي  النوع،  ه��ذا  رديء من  »ك��الم 

ال��ط��ائ��ف��ة، ه��دف��ه ح��م��اي��ة »ال����زع����ران«؛ كما 

ه��ي ح���ال امل��ع��ت��دي��ن ع��ل��ى اجل��ي�����س اللبناين 

اأن����ه داخ����ل ك���ل طائفة  يف ع��ر���س��ال. ن����درك 

»اأوادم« و»زع��ران«، ويف املنا�سبة ن�ساأل  هناك 

اإ�سكال  ملاذا يف  املتمرت�سني خلف طوائفهم: 

ال�سياح،   - خمايل  مار  تظاهرة  مع  اجلي�س 

وح���ادث���ة اإط�����الق اجل��ي�����س ال��ر���س��ا���س على 

اأنه  اللبناين  اجلي�س  ُيتهم  مل  املتظاهرين، 

املثال«؟  �سبيل  على  ال�سيعية  الطائفة  �سد 

ي�ساأل زوين. 

الع�سكرية؟  امل��وؤ���س�����س��ة  هيبة  ع��ن  م���اذا 

عن  للدفاع  اجلي�س  قيادة  تتحرك  مل  ومل��اذا 

»اجلي�س  زوي���ن:  ي��رد  عنا�سرها؟  معنويات 

مي��ل��ك ق�����راراً وا���س��ح��اً م��ن��ذ ت��اأ���س��ي�����س��ه؛ عند 

الع����ت����داء ع��ل��ى ع��ن��ا���س��ره ع��ل��ي��ه اأن ي����رد«، 

توجيه  »علينا  يجيب:  المتناع؟  عن  ن�ساأله 

ل  �سخ�سياً  اجلي�س،  قيادة  اإىل  ال�سوؤال  هذا 

اأملك  ول  املو�سوع،  عن  �سافياً  جواباً  اأملك 

امل��ع��ط��ي��ات ال���ت���ي ب���ح���وزة اجل��ي�����س، وب���راأي���ي 

بلحظتها  ال��رد  عليه  اجلي�س  ُي�سرب  عندما 

م�ساألة  ع��ن  البحث  يتم  بعد  وفيما  وب��ق��وة، 

اإيجاد الغطاء ال�سيا�سي ل�ستكمال ال�سربات 

»لعل هناك  زوين كالمه  يكمل  اإيقافها«،  اأو 

تلك  ولكن  اليوم،  بها  البوح  ل ميكن  اأم���وراً 

الأم������ور ب��رم��ت��ه��ا جت��ع��ل الأم������ور ع��ل��ى ق��در 

ب�سريح  يعمل  البع�س  لأن  اخل��ط��ورة،  م��ن 

يف  لي�س  ال�سيعية   - ال�سنية  للفتنة  العبارة 

لبنان فح�سب، بل يف املنطقة باأ�سرها، ونحن 

ن�ساهد توايل النفجارات التي تطال املناطق 

العراق، وهذه  اأو  باك�ستان  �سواء يف  ال�سيعية 

الأمور ل ميكن تف�سرها ومقاربتها اإل باأن 

املاي�سرتو واحد«.

»جهنم« عربي

يعترب  املنطقة،  ب��ح��راك  يتعلق  فيما 

اأن  زوي��ن،  التنظيم عباد  ع��ام حركة  اأم��ني 

يكمن  العربية  البلدان  يف  ال�سائع  اخلطاأ 

مو�سعها،  ب��غ��ر  م���ف���ردات  ب��ا���س��ت��خ��دام��ه��م 

ي��ت��ذك��ر زوي����ن احل����رب »الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة« – 

نتيجتها  كانت  والتي   ،1976 ع��ام  العربية 

جمال  ال��راح��ل  امل�����س��ري  الرئي�س  خ�����س��ارة 

عبد النا�سر لغزة، وخ�سارة الأردن لل�سفة 

الغربية والقد�س ال�سرقية، وخ�سارة �سورية 

لأرا����س���ي اجل�����ولن، ل��ي��ت��ح��دث��وا وي�����س��روا 

ع���ن »ن��ك�����س��ة«، ي�����س��ي��ف زوي�����ن: »ي��ط��ل��ق��ون 

باأي  العربي«،  »الربيع  ت�سمية  اليوم  علينا 

العامل  الثورات يف  يب�سروننا به؟ كل  ربيع 

اإ�سالحي،  وفكر  مفكرين  ظهور  ي�سبقها 

ه��ك��ذا ك��ان��ت ال���ث���ورة ال��ف��رن�����س��ي��ة، وال��ث��ورة 

ال��رو���س��ي��ة، وك���ل ال���ث���ورات يف ال���ع���امل.. هل 

يوجد فكر وراء اأحداث الدول العربية؟ ما 

يح�سل هو حتريك خارجي ولي�س حراكاً 

داخلياً، والأهداف وا�سحة، الهم الأ�سا�سي 

املنطقة..  يف  ل���»اإ���س��رائ��ي��ل«  ال��راح��ة  توفر 

امل��ث��ال،  ���س��وري��ة على �سبيل  ل��ن��اأخ��ذ ح���راك 

لنفرت�س اأن النظام �سيئ، لكن هل تخريب 

اغتيال  مل��اذا  اجليد؟  هو  الدولة  موؤ�س�سات 

ع��ل��م��اء ���س��وري��ة )ع����امل ���س��واري��خ اجلي�س 

عدوهم  يخدمون  هم  بالفعل  ال�����س��وري(؟ 

وحالتهم ت�سبه القطط التي ت�ستلذ بلح�س 

الدماء التي ت�سيل على املربد«.

اأ�سابع يه�دية

وم���������اذا ع�����ن اخل����ط����ر ال��������ذي ي���ط���ال 

ي��ق��ول زوي��ن:  ال�����س��رق،  امل�سيحيني يف ه��ذا 

 2000 منذ  م�ستمرة  ال�����س��رو���س  »امل��ع��رك��ة 

عام، هناك يهودية تنتظر م�سيحها وهناك 

ال�����س��ي��د امل�����س��ي��ح ال����ذي ج����اء ع��ل��ى الأر�����س 

اأن��ه ل يوجد  واأت��ب��اع��ه.. نحن نعلم ج��ي��داً 

اأم  كانت  فكرية  العامل  يف  تع�سبية  حركة 

�سيا�سية  اأو  عقائدية  اأو  دينية  اأو  قومية 

اإل ووراءه������ا اأ���س��اب��ع ي��ه��ودي��ة، وال�����س��اه��د 

الفيل�سوف  احل���ايل  ع�سرنا  يف  ذل��ك  على 

ال��ي��ه��ودي »ب���رن���ار ه���ري ل��ي��ف��ي«؛ حم��رك 

زوي��ن:  ي�سيف  ال��ع��رب��ي«،  »ال��رب��ي��ع  وملهم 

امل�سيحيني  اقتالع  اليوم  اإ�سرائيل  »ه��دف 

من جذورهم ال�سرقية، وما يح�سل اليوم 

م��ن مت���دد حل��رك��ات ت��وت��ال��ي��ت��اري��ة فكرية 

من  »امل�سيحيني«  �سيه�سل  لالآخر  ورف�س 

النمطية  الإ���س��الم  ���س��ورة  لتكون  ال�سرق، 

�سيئة«، وي�ساأل زوين: »ما معنى كالم اأحد 

»الهدف  يفيد:  وال��ذي  تون�س،  يف  امل�سايخ 

والإ���س��الم  »ال��و���س��خ«،  م��ن  ال�سنة  تنظيف 

امل�سيحيني،  م��ن  وامل��ن��ط��ق��ة  ال�����س��ي��ع��ة،  م��ن 

ه��ل من  لليهود«؟  الإط���الق  ذك��ر على  ول 

تف�سر لهذا الكالم؟ ي�ساأل زوين، واجلواب 

فقط،  ال�سغل  عدة  من  »هم  وا�سح:  عنده 

وب��ع�����س��ه��م م���ع الأ����س���ف ع��م��ي��ل، وال��ب��ع�����س 

الآخر جاهل«.

قدامى الق�ات ا�سم »غلط«

ل���زوي���ن ع��ت��ب ع��ل��ى ت�����س��م��ي��ة »ق��دام��ى 

من  ينطلق  وم��اأخ��ذه  اللبنانية«،  ال��ق��وات 

اأن  الإق��رار بكلمة »قدامى« يعني  اأن  فكرة 

لهم  لي�س  الن�سال  يف  ورفاقنا  اأ�سدقاءنا 

»لي�سوا  وبراأيه:  فعلي،  ووج��ود  اأي ح�سور 

لأنهم   »ancient combatant«

ومطلقو  رواد  وه��م  عملهم،  يف  م�ستمرون 

ح��رك��ة امل��ق��اوم��ة احل��ق��ي��ق��ي��ة ال��ت��ي ت��داف��ع 

الت�سمية،  يف  خطاأ  هناك  نعم،  لبنان،  عن 

وبالتايل الحتاد من اأجل لبنان »UPL« هو 

اأ�س�ست  التي  القوى  لعمل  الأ�سح  التعبر 

ال����ق����وات، واأق�������س���د ب��ه��م »من����ور الأح������رار« 

الأرز«،  و»ح��را���س  و»التنظيم«  و»الكتائب« 

لي�ست  اللبنانية  »ال��ق��وات  زوي���ن:  ي�سيف 

ملكاً حتى للرئي�س الراحل ب�سر اجلميل، 

ب�سر،  ت��اأ���س��ي�����س��ه��ا،  وراء  ه���و  الأخ�����ر  ول 

وجمل�س  له،  لي�ست  ولكنها  امل�سروع،  حقق 

اأربعة قوى، ولكن  قيادتها كان يتاألف من 

اأخ���ذت الأم���ور  م��ع ح�سول الن��ت��ف��ا���س��ات، 

ط��اب��ع��اً ���س��ل��ط��وي��اً ب��ح��ي��ث مل ت��ع��د ال��ق��وات 

وال��ي��وم  ق�سية،  خ��دم��ة  يف  اأداة  اللبنانية 

املوجودون بها هم اإما »معرتون« ل يدرون 

�سيئاً، واإما اأنا�س نفعيون يريدون الو�سول 

اإىل ال�سلطة لك�سب بع�س الأمور«.

الق�سية اأواًل

وم������اذا ع���ن ح���رك���ة »ال���ت���ن���ظ���ي���م«، هل 

���س��ي��ك��ون زوي����ن م��ن ع����داد امل��ر���س��ح��ني على 

النتخابات النيابية، يقول: »حركتنا هدفها 

ال�����س��اأن  ن��ت��ع��اط��ى  »ل��ب��ن��ان«،  خ��دم��ة ق�سية 

كان  اإن  تر�سيحنا  برتفع،  ولكن  ال�سيا�سي 

ل�سنا م�سطرين  واإل نحن  يفيد نخو�سه، 

على  الرت�سيح  »�سروط  وي�سيف:  لذلك«، 

ع��دة  تتطلب  ال��ي��وم  النيابية  الن��ت��خ��اب��ات 

�سروط، من بينها توفر الأموال، و�سخ�سياً 

امل��ال للرت�سح، يف وجهنا ترمى  ل��دي  لي�س 

ل�ست  ال����������دولرات، و���س��خ�����س��ي��اً  م���ل���ي���ارات 

م�����س��ت��ه��ي��اً ل��ل�����س��ل��ط��ة، ول��ك��ن��ي ���س��اح��ب راأي 

�سيا�سي وموقفنا وا�سح، نحن ندعم رفاقنا 

يف »الحتاد من اأجل لبنان« والتيار الوطني 

احل���ر ع��ل��ى »ال��ع��م��ي��ان��ة«، وب��راأي��ن��ا يف ه��ذه 

وهو  للم�سرة  واح���د  ق��ائ��د  ه��ن��اك  املرحلة 

العماد عون«.

����س���األ���ن���اه ع���ن ال��ق�����س��ي��ة ال���ت���ي ت��خ��دم 

ح��رك��ة ال��ت��ن��ظ��ي��م، ي����رد: »مل ي��ت��غ��ر �سيء 

لالأ�سف منذ العام 1975، الأ�سلحة اختلفت 

ال��ي��وم، بالأم�س ك��ان امل��دف��ع وال��ي��وم هناك 

البرتودولر«.

ي���وؤك���د زوي�����ن اأن�����ه م���ن ح�����س��ن ط��ال��ع 

ع��ون،  ال��ع��م��اد  �سخ�س  وج���ود  امل�سيحيني، 

م�����س��ي��ح��ي��ي  ي����ق����ول: »اهلل خ�������س خ���ال����س 

اجل��رال  ا�سمه  �سخ�س  ب��اإر���س��ال  ال�����س��رق، 

عون، اإنه منجم جمهول مع الأ�سف..«.

الراعي

فيما يتعلق بالتطاول على البطريرك 

�سورية،  اإىل  زي��ارت��ه  خلفية  على  ال��راع��ي 

ي��ع��ت��رب زوي����ن اأن زي����ارة ���س��ي��د ب��ك��رك��ي اإىل 

���س��وري��ة ه���ي ع��م��ل ر����س���ويل ب��ام��ت��ي��از، »ه��و 

الراعي  امل�سرق،  و�سائر  اأنطاكيا  بطريرك 

م��وارن��ة يف  ه��ن��اك  ان��ه��زام��ي��اً،  لي�س بطركاً 

3 مطارنة موارنة  �سورية  اأم ل؟ يف  ال�سام 

ي��ذه��ب  اأمل  ل؟  اأم  م��������ارون  م�����ار  وق�����رب 

بطريرك  انتخاب  حفل  لتن�سيب  الراعي 

وجغرافياً  لهوتياً  الأقباط..  على  جديد 

اإل��ي��ه من  اأق���رب  الأرث��وذك�����س��ي  البطريرك 

مل���اذا مم��ن��وع عليه ع��دم ح�سور  الأق���ب���اط، 

حفل تن�سيبه؟ وملاذا م�سموح عليه الذهاب 

اإىل بغداد واإىل الهند..

اأجرى احل�ار: ب�ل با�سيل

المعارك على المسيحيين مستمرة منذ ألفي عام
»إسرائيل« عباد زوين: »الربيع العربي« صناعة غربية تؤّمن الراحة لـ

كالم يف ال�شيا�شة ال مواربة فيه، كالم يف اال�شرتاتيجيا ال ُخبث فيه، عن كل �شيء يتحدث بلغة املقاوم الذي يعتز 

بتاريخه، همه لبنان اأواًل بالفعل ال القول.. اإنه اأمني عام حركة املقاومة اللبنانية - التنظيم عباد زوين، يتحدث عن اآخر 

املعطيات املحلية واالإقليمية والدولية من دون قفازات، واإليكم حديثه ال�رصيح وال�شيق مع جريدة »الثبات«:

هدف »إسرائيل« 
اليوم اقتالع 

المسيحيين من 
جذورهم الشرقية
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بالرغم من اأن بروت عا�سمة اجلميع، 

اختالف  على  عموماً  اللبنانيني  وحتت�سن 

طوائفهم ومذاهبهم وتوجهاتهم ال�سيا�سية، 

وب���ال���رغ���م م���ن ���س��ه��رت��ه��ا ب��اأن��ه��ا ال��ع��ا���س��م��ة 

وتنوعاً،  »كوزموبوليتانية«  الأك��ر  العربية 

تغير  يحاول  يبدو  ما  على  البع�س  اأن  اإل 

ه��ذه ال�����س��ورة، ع��رب ح�سر ب��روت يف نطاق 

زواري��ب  واإدخالها يف  م��ا،  بل مذهب  طائفة 

ال�سيا�سة ال�سيقة ومزايداتها، ل �سيما قبيل 

اإىل  لة  واملوؤجَّ املنتَظرة  النيابية  النتخابات 

حني.

يف ه���ذا ال�����س��ي��اق، اأع��ل��ن »ل��ق��اء ب��روت 

الج��ت��م��اع��ي« ع��ن ولدة ال��ل��ق��اء ال��ب��روت��ي 

ال�سنية  الطائفة  »ب��روت..  بعنوان  اجلديد 

اأث��ار حفيظة الكثر  اأي��ن«؟ وهو عنوان  اإىل 

ب��روت  اأن  ي��وؤك��دون  ال��ذي��ن  اللبنانيني  م��ن 

كانت  لطاملا  واأن��ه��ا  اأح���د،  على  ح��ك��راً  لي�ست 

الطائفي، حيث  التعاي�س  يف  عري�ساً  عنواناً 

نة والأورثوذك�س وال�سيعة  جتاورت بيوت ال�سُّ

وال���������دروز وامل�����س��ي��ح��ي��ني ع���م���وم���اً، وق���ام���ت 

الكثر من  يف  الكنائ�س  اإىل جانب  امل�ساجد 

�سوارعها.

ُع���ق���د يف ق�سر  ال�����ذي  ال��ل��ق��اء  وخ�����الل 

الأون���ي�������س���ك���و، األ����ق����ى رئ���ي�������س ل���ق���اء ب����روت 

الج���ت���م���اع���ي م�������روان م�������رزوق ك��ل��م��ة ق���ال 

اإننا كل بروت ول كل  فيها: »مل نُقل يوماً 

احلقيقة، لكننا جزء من الكل ورقم مهم يف 

اللقاء  عنوان  كالمه  يف  مناق�ساً  املعادلة«، 

نة، وهو  الذي ح�سر نطاق بروت باأهل ال�سُّ

ال�سنية  العائالت  من  الكثر  ترف�سه  اأم��ر 

اأن  ب���روت منذ ع��ق��ود، وت��وؤك��د  ال��ت��ي �سكنت 

م��ع��ظ��م ج���ران���ه���ا م���ن ط���وائ���ف وم���ذاه���ب 

متنوعة، واأنهم يعي�سون بتناغم �سديد.

الطائفي  خطابه  يف  م���رزوق  واأم��ع��ن 

- امل��ذه��ب��ي، حم����اوًل ت���ربي���ره، ف��اأ���س��اف: 

عالمات  هناك  اأ�سبحت  لقد  »ب�سراحة، 

»ب��روت..  املطروح  العنوان  على  ا�ستفهام 

اإن��ه  ق��ال��وا  اأي����ن«؟  اإىل  ال�سنية  وال��ط��ائ��ف��ة 

ع����ن����وان م���ذه���ب���ي وط���ائ���ف���ي، ون�������س���وا اأن 

م�ستنقع  يف  وغ��رق��ان��ة  طائفة  كلها  البلد 

ال���ط���وائ���ف، ه���ن���اك م��ط��ل��وب��ون ل��ل��ق�����س��اء 

ل  والك�سم،  والر�سم  بال�سم  وم��ع��روف��ون 

بدولة  ويطالبون  الدولة،  اإىل  ي�سلموهم 

قوية وعادلة.. بروت مغت�َسبة وم�سلوبة، 

وك�����ل ح��ق��وق��ن��ا ����س���ائ���ع���ة، وي���ق���ول���ون ع��ن��ا 

اإرهابيون، الكل ي�ساركنا يف كل �سيء، حتى 

حائطنا  اأن  وال�سبب  �سيء،  عندنا  يبق  مل 

اأ���س��ب��ح م��ن��خ��ف�����س��اً، لأن��ن��ا ن��رف�����س الظلم 

اجل���ائ���ر ع��ل��ى ب����روت ال���ع���زي���زة، ف��ف��ّك��رن��ا 

البروتي، وهو مولود جديد من  باللقاء 

�سلب العروبة واحلرية والكرامة، ونحن 

دورن�����ا ل��ي�����س ���س��د اأح�����د، وال���وج���ع ك��ب��ر، 

وقد  يقتلونه«،  كبر  عندنا  ���س��ار  وكلما 

اأبعد ما يكون عن  ب��دا م��رزوق يف خطابه 

بل  ال�سلمي،  والتعاي�س  والتناغم  ال�سالم 

تعّر�س  طائفية  ير�سح  ال��ذي  خطابه  اإن 

للرف�س من قبل كبار العائالت البروتية 

التي اعتربت اأن اخلطاب املذهبي ل ولن 

ومع  للجميع  ب���روت  واأن  ي��وم��اً،  ميثلها 

اجل��م��ي��ع ح��ت��ى واإن ك���ان ال��ب��ل��د »غ���ارق���اً يف 

ترتفع  ب��روت  ف��اإن  الطائفية«،  م�ستنقع 

عن النزلق اإليه.

ثم األقى القا�سي ال�سيخ اأحمد دروي�س 

البروتي  »اللقاء  فيها:  ق��ال  كلمة  الكردي 

اأمر مهم، يدل على اأوجاع النا�س وهمومها، 

رعيته  م�سلحة  على  ال��راع��ي  ي�سهر  وح��ني 

تنتع�س الرعية، ومن يحمل م�سوؤولية الغر 

اأعلم  ل  اخلا�سة..  م�سلحته  على  يقدمها 

ب���روت يعي�سون  امل�����س��وؤول واأه���ل  ي��ن��ام  كيف 

الأمل، هل ي�سعر باأملنا؟ لو ح�س باأملنا لعرف 

ب��روت  اأه��ل  اأ�سبح  لقد  ع��ن��ا..  يرفعه  كيف 

مهّجرين يف عرمون وب�سامون وغرها من 

فيها..  غ��رب��اء  اأ�سبحنا  ومدينتنا  املناطق، 

هذا واجب كل م�سوؤول وكل رجل دين فيها، 

اإىل  ب��روت  اأه��ل  يعيد  كيف  يفكر  اأن  عليه 

نة  ال�سُّ اأه��ل  م�سكلة  هي  امل�سكلة  مدينتهم.. 

ونحن  مقاوماً  يعترب  غرنا  البلد،  ه��ذا  يف 

بذلك..  نر�سى  ل  ونحن  اإره��اب��ي��ني،  نعترب 

الق�سية  احت�سنوا  ال��ذي��ن  ه��م  ب��روت  اأه��ل 

هموم  واحت�سنوا  قلوبهم،  يف  الفل�سطينية 

العربي يف نفو�سهم، ل يوجد عندنا  العامل 

يجب،  كما  امل�سوؤولية  يحملون  م�سوؤولون 

جميعنا  ت�سريفاً،  ولي�ست  تكليف  امل�سوؤولية 

واأن  الأمل  ن��ظ��ه��ر  اأن  ل��ن��ا  وي���ح���ق  م���وج���وع 

ن�سكت  اأن  امل�سموح  من  لي�س  ال�سوت،  نرفع 

�سيئاً  ي��ق��دم  مل  ال���ذي  النائب  املخطئ،  ع��ن 

واأل  نف�سه،  م��ن  يخجل  اأن  عليه  ل��ب��روت 

ث��ان��ي��ة«، وم���ن خ��الل  ي��رت���س��ح للنيابة م���رة 

جملته الأخرة بدا هدف اللقاء وا�سحاً، األ 

وهو الرتكيز على ح�سد الأ�سوات من اأجل 

النتخابات النيابية، حتى ولو اقت�سى الأمر 

اإثارة الفنت والتق�سيم والتحدث بالطائفية 

علناً، علماً اأن القا�سي الكردي ميّني النف�س 

فرتة  انتهاء  بعد  الإف��ت��اء  ملن�سب  بالرت�سح 

ال�����س��ي��خ حم��م��د ر���س��ي��د راغ����ب ق���ب���اين، لكن 

اع��ت��الء من�سب مفتي  ال�����س��وؤال: ه��ل ميكنه 

اجلمهورية اللبنانية بهذا اخلطاب ال�سّيق 

الأفق؟

وا���س��ت��م��ر اخل���ط���اب ال��ط��ائ��ف��ي امل��ت��اأج��ج  

الذي يدعو فعاًل اإىل ال�ستغراب والده�سة، 

ك��ون��ه ي�����س��در ع��ن اأ���س��خ��ا���س ي��دع��ون اأن��ه��م 

ب���روت وي��ري��دون  ي�����س��ه��رون ع��ل��ى م�سلحة 

لها اخلر، فتحدث رئي�س اللقاء البروتي 

»اإن����ن����ا نعي�س  ق����ائ����اًل:  ب��ع��ا���س��ري  حم��م��د 

كافة،  احلياة  نواحي  يف  �ساملة  اأزم��ة  اليوم 

ال�����س��ي��ا���س��ي��ة والق��ت�����س��ادي��ة والج��ت��م��اع��ي��ة، 

ف��م��رج��ع��ي��ات��ن��ا ال�����س��ي��ا���س��ي��ة يف ح���ال ان��ق�����س��ام 

وت�����س��رذم، وم��واق��ع��ن��ا ال��دي��ن��ي��ة يف تخبط ل 

طالتنا  ال��ت��ي  الأزم�����ة  ه���ذه  ع��ل��ي��ه..  نح�سد 

كتاريخ وعن�سر اأ�سا�س يف الرتيبة اللبنانية 

ممار�سات  نتيجة  ووا���س��ح  فا�سح  غ��ن  م��ن 

اإق��ل��ي��م��ي��ة وداخ���ل���ي���ة ���س��ي��ا���س��ي��ة ودي���ن���ي���ة، مل 

تغييب  وع��رب  امل��ط��ل��وب،  امل�ستوى  على  تكن 

طوراً  بالقتل  ق�سراً،  الطائفة  هذه  فاعليات 

م��ن رج����ال ���س��ي��ا���س��ة اأم���ث���ال ال�����س��ه��ي��د ر�سيد 

ورج��ال  احل��ري��ري،  رفيق  والرئي�س  ك��رام��ي 

وال�سيخ  خالد  ح�سن  ال�سهيد  كاملفتي  دي��ن 

ع�����س��اف،  اأح��م��د  وال�����س��ي��خ  ال�����س��ال��ح  �سبحي 

وو�سام  عيد  كو�سام  منهم  الأمنيني  وحتى 

بالتهجر  ومنهم  تطول،  والقافلة  احل�سن 

الق�سري ك�سائب �سالم وتقي الدين ال�سلح، 

ال�سعار  املفتي  م��ع  ال��ي��وم  حا�سل  ه��و  وك��م��ا 

هناك  وك��اأمن��ا  احل���ري���ري«..  �سعد  ورئي�سنا 

لبنان  مغادرة  ال�ساب  النائب  من  طلب  من 

املطولة  الباري�سية  عطلته  يف  وال�سرت�سال 

بحجة التهديدات بالقتل، لكن األي�س النائب 

مل����اذا ل  اإذاً  ال���ربمل���ان،  احل���ري���ري ع�����س��واً يف 

يطالب بعدم الرت�سح يف الدورة النتخابية 

املقبلة، اإذ اإن اأجندته زاخرة دوماً بالرحالت 

وال�سفرات؟!

واأ������س�����اف ب���ع���ا����س���ري: »�����س����ع����وراً م��ن��ا 

بامل�سوؤولية، واأمام هذا الواقع املرير، وازدياد 

والغت�ساب،  الهيمنة  على  املبنية  الهجمة 

ك�����ان�����ت احل������اف������ز ل����ن����ت����ن����ادى ل����ب����ن����اء ح����ال 

ا�ستنها�سية نه�سوية �ُسنية بدءاً يف بروت، 

كاملة،  بامتالك احلقيقة  الدع��اء  دون  من 

لبناء  نتكامل  وبالآخرين  الآخ��ري��ن  مع  بل 

هذه احلال، بعيدين كل البعد عن الت�سرذم 

والتع�سب الطائفي واملذهبي )!!(، وا�سعني 

بناء  وامل��دي��ن��ة،  ال��وط��ن  اأعيننا خ��دم��ة  اأم���ام 

على ذلك، فاإننا نعلن ولدة اللقاء البروتي 

ني،  بوجهه القومي البروتي الإ�سالمي ال�سُّ

الفرقة  و�سجب  ال�سمل  للّم  فاحتة  ليكون 

ونبذ تظهر خالفاتنا واختالفاتنا«.

وت���اب���ع: »وذل�����ك اأي�������س���اً لإع������ادة ال��ع��زة 

وال�����ك�����رام�����ة وال����ع����ن����ف����وان لأه����ل����ن����ا وع�����دم 

والديني،  ال�سيا�سي  ال��ب��ازار  يف  ا�ستعمالهم 

للدفاع واملطالبة بحقوق اأهل ال�سنة العادلة 

بالو�سائل احل�سارية، بعيداً عن اأي تف�سيل 

واح��داً  �سفاً  وال��وق��وف  مذهبي،  اأو  طائفي 

ال��ت��ي يخو�سها  امل�����س��ع��ورة  يف وج���ه احل��م��ل��ة 

على  للعمل  امل�����س��رتاأ���س��ون،  النفو�س  �سغار 

م��ن��ع ال��ت��ه��ج��م ع��ل��ى م��ق��ام رئ��ا���س��ة ال�����وزراء 

الأح��ي��اء منهم والأم���وات، اإع��ادة احلقوق يف 

الع�سكرية  واملنا�سب  الإداري����ة  التوظيفات 

العدالة  اأ�س�س  على  وال�سيا�سية  والنقابية 

اأه��ل��ن��ا يف املجل�س  اإع�����ادة ح��ق��وق  وامل�������س���اواة، 

ال��ب��ل��دي م���ن ح��ي��ث ال���ع���دد وال�����س��الح��ي��ات، 

اإعادة الوهج الديني ملقام الإفتاء بعيداً عن 

ال�سرعي  املجل�س  واإع��ادة هيكلية  ال�سخ�سنة 

وحل الختالفات �سمن البيت الداخلي«.

هبة �سيداين

كل العتب على 
الراحل الذي حاول 
اختزال الطائفة 
بشخصه.. بعد إقصاء 
اآلخرين سياسيًا 
واجتماعيًا ودينيًا

بيروت لكل الطوائف وليست حكرًا على أحد
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اآذار  خالد، �ساحب الفتوى ال�سهرة باجلهاد املقد�س من اأجل القد�س ال�سريف يف 

عن ر�سالة تلقاها من فل�سطني عن اأحزاب لبنانية تهّرب اليهود اإىل  وك�ْسفه   ،1947
فل�سطني. 

العرب  اأغنياء  على  وجميلها  ف�سلها  لها  ك��ان  �سخ�سيات  اأجنبت  التي  ب��روت 

اليوم، فالرئي�س احلاج ح�سني العويني هو من علم موؤ�س�س اململكة العربية ال�سعودية 

اأ�سول القراءة والكتابة.. �سنوات عديدة من العمل يف تلك البالد كان قريباً فيها من 

الراأ�س، عاد اإىل بروت راف�ساً حتى اأن يحمل جن�سيتها، والرئي�س املهند�س واملحامي 

اأحمد الداعوق، الذي كان من اأوائل املهند�سني يف جمال »الهيدروليك«، ذهب اإىل 

جند واحلجاز للبحث عن املياه، فاكت�سف لهم الذهب الأ�سود، الذي نقل هذه اململكة 

من حال اإىل حال، واأحمد الداعوق نف�سه هو من نقل اإىل الزعيم العربي جمال عبد 

النا�سر ا�ستعداد الكتلة ال�سرقية، وحتديداً منها ت�سيكو�سلوفاكيا، لتزويده بال�سالح 

يف وجه اخلطر واحل�سار الأمركي والغربي على م�سر الثورة والعروبة.

�سهيد  اأول  ومقدمة  املعا�سرة،  الفل�سطينية  الثورة  وحا�سنة  ال�سرائع،  اأم  ب��روت، 

عربي فيها يف اآذار 1968، هو خليل عز الدين اجلمل.

والأح���الف  امل�����س��اري��ع  لكل  الت�سدي  واأح��ي��اوؤه��ا  ���س��وراع��ه��ا  احت�سنت  ال��ت��ي  ب���روت 

ال�ستعمارية التي ا�ستهدفت الأمة، بدءاً من حلف الدفاع امل�سرتك يف الأربعينيات، اإىل 

حلف بغداد يف العام 1954، اإىل م�سروع اأيزنهاور 1957، اإىل احللف الإ�سالمي عام 1967، 

تكري�س  اأج��ل  الأطل�سي من  احللف  وتركيا  ال�ساه  واإي��ران  ال�سعودية  به  انطلقت  ال��ذي 

هزمية حرب حزيران يف ذلك العام.

بروت هذه تعر�ست وتتعر�س منذ اأكر من عقدين اإىل تدمر م�سبوه، ف�سارت 

موّزعة بف�سل هذه اخلطة اجلهنمية اإىل اأو�سع عملية تهجر، ف�سارت الأ�سرة الواحدة 

الأمكنة خارج  الواحدة موزعة يف كل  العائلة  والأمكنة، و�سارت  املطارح  موزعة يف كل 

بروت، ومل يبق من اأبناء املدينة �سوى 17 يف املئة فقط..

حتى عظام موتاها طالتهم الليربالية املتوح�سة، فاأين هي عظام املوتى يف مقربة 

ال�سنطية، �سوؤال مل يجب عليه اأحد؟

والعطلة،  للحزن  يوماً  ثمة �سوؤال اأخر يف هذا املجال، هل �سيكر�سون يوم 16 متوز 

 ،1951 ففي هذا اليوم ا�سُت�سهد رئي�س احلكومة ال�ستقاللية الأول ريا�س ال�سلح عام 

�ساحب الف�سل الأول يف امليثاق الوطني وال�ستقالل.

اأب��رز رجل  اغتيل  وفيه  والغ�سب،  للحزن  يوماً  الأول من حزيران  �سيكر�سون  هل 

دولة مّر يف تاريخ لبنان، وهو الرجل الأهم والأبرز يف بناء الدولة احلديثة، وعنينا به 

الرئي�س ال�سهيد ر�سيد كرامي..؟ اأ�سئلة بر�سم ورثة »عّلم وعّمر«.

بعض من تــاريــخ بـــيروت.. للـعــبـرة

القا�سي ال�سيخ اأحمد دروي�س الكردي



ع��ا���س��ت ال�����س��ف��ة ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة اأج����واء 

ان��ت��ف��ا���س��ة ح��ق��ي��ق��ي��ة ي����وم اجل��م��ع��ة ال��ف��ائ��ت، 

اأط��ل��ق ع��ل��ى ذل���ك ال��ي��وم ا���س��م »ج��م��ع��ة ك�سر 

الفل�سطينيني  للأ�سرى  انت�ساراً  ال�سمت«، 

جي�ش  اأع��ل��ن  وفيما  ال��ط��ع��ام،  ع��ن  امل�سربني 

ال��ت��ح��رك��ات ال�سعبية  ت��زاي��د  االح��ت��لل، ع��ن 

امل��ن��اه�����س��ة ل��لح��ت��لل يف ال�����س��ف��ة ال��غ��رب��ي��ة، 

ي�سري حمللون فل�سطينيون اإىل اأن انتفا�سة 

ب��واك��ريه��ا فعلياً  ب���داأت   2000 االأق�����س��ى ع��ام 

بانتفا�سة االأ�سرى عام 1999.

وق�������د اأ�����س����ي����ب ع���������س����رات امل����واط����ن����ني 

ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ني ب���ج���روح وح�����االت اخ��ت��ن��اق، 

ب��ي��ن��ه��م ���س��ح��اف��ي��ون، واع��ت��ق��ل اآخ������رون، اإث���ر 

االأ�سبوعية  امل�سريات  االح��ت��لل  ق��وات  قمع 

والتو�سع  ال�سم  جل��دار  املناه�سة  ال�سلمية 

واال����س���ت���ي���ط���ان، ال���ت���ي خ���رج���ت ب��ع��د ���س��لة 

الغربية،  بال�سفة  م��واق��ع  ع��دة  يف  اجلمعة، 

وج�����اءت ت�����س��ام��ن��اً م���ع االأ�����س����رى امل�����س��رب��ني 

االح��ت��لل  ق���وات  وا�ستخدمت  ال��ط��ع��ام،  ع��ن 

باملطاط،  املغلف  واملعدين  احل��ي،  الر�سا�ش 

وقنابل ال�سوت والغاز امل�سيل للدموع، واملياه 

العادمة، يف قمعها للم�ساركني يف امل�سريات.

اأع���ن���ف امل���واج���ه���ات وق��ع��ت اأم�����ام �سجن 

اإىل  احلافلت  ع�سرات  و�سلت  حيث  عوفر، 

م��ك��ان امل�����س��رية م��ن حم��اف��ظ��ات: ب��ي��ت حل��م، 

ونابل�ش، واخلليل، والقد�ش، ورام اهلل، حيث 

باملكان،  املواطنني �سلة اجلمعة  مئات  اأدى 

قبل اأن تقمعهم قوات االحتلل.

 املواجهات ا�ستمرت على مدار اأكرث من 

خم�ش �ساعات، حيث جنح ال�سبان مبحا�سرة 

�سكنية  بناية  داخ���ل  االح��ت��لل  ج��ن��ود  بع�ش 

على  املطلة  التلة  خلف  احل����اووز،  ���س��ارع  يف 

م��ع�����س��ك��ر ع���وف���ر، وب���ع���د ���س��اع��ات م���ن اإل���ق���اء 

احل��ج��ارة واال���س��ت��ب��اك امل��ب��ا���س��ر، اأط��ل��ق جنود 

ما  كثيف،  ب�سكل  احلي  الر�سا�ش  االحتلل 

جم��دداً  ال�سبان  ليعود  احل�سار،  حالة  اأنهى 

احلجارة،  واإلقاء  املطاطية  االإط��ارات  حلرق 

بعد اأن غنم عدد منهم دروع اجلنود الواقية، 

ال�سبان  �سفوف  يف  اإ�سابة  مئتا  وقعت  وق��د 

الفل�سطينيني.

ال���ع�������س���رات م��ن  اأ����س���ي���ب  ب���ل���ع���ني،  ويف 

باالختناق  االأجانب  واملت�سامنني  املواطنني 

بلعني  مل�سرية  االح��ت��لل  قمع  اإث��ر  ال�سديد، 

االأ���س��ب��وع��ي��ة امل��ن��اوئ��ة ل��ل���س��ت��ي��ط��ان وج���دار 

ال�����س��م وال��ت��و���س��ع. ويف حم��اف��ظ��ة ب��ي��ت حل��م، 

م��ن��ع��ت ق�����وات االح���ت���لل م�����س��رية امل��ع�����س��رة 

والتو�سع  ال�سم  ب��ج��دار  امل��ن��ددة  االأ�سبوعية 

اجل���دار، ويف  اإق��ام��ة  اإىل مكان  الو�سول  من 

جنني، اعتقلت قوات االحتلل 10 مواطنني، 

اختناق  وح��االت  بجروح  الع�سرات  واأ�سابت 

ب���ال���غ���از امل�������س���ي���ل ل����ل����دم����وع، خ�����لل ق��م��ع��ه��ا 

حاجز  ق��رب  االأ���س��رى  م��ع  ت�سامنية  مل�سرية 

اجللمة الع�سكري، وتكرر امل�سهد يف قلقيلية 

واخلليل ونابل�ش، ويف قرى عديدة، كما دارت 

مواجهات عنيفة يف العي�سوية ق�ساء القد�ش، 

حيث اأ�سيب ثمانية �سبان بجروح.

الوطنية  امل��ب��ادرة  ال��ع��ام حلركة  االأم���ني 

ال���رغ���وث���ي،  م�����س��ط��ف��ى  د.  ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة 

و���س��ف م���ا ح���دث يف ج��م��ع��ة ك�����س��ر ال�����س��م��ت، 

�سعبية،  انتفا�سة  وب��داي��ة  مميز  »ي���وم  ب��اأن��ه 

�ستكون ال�سبيل لك�سر عناد االحتلل«، واأكد 

الرغوثي اأن »امل�سلني تظاهروا عقب انتهاء 

ال�سلة ب�سكل �سلمي، اإال اأن جي�ش االحتلل 

لقمعهم،  مذهلة  ب�كميات  ال�سلح  ا�ستخدم 

بالر�سا�ش  م�ساباً   50« وق���وع  اإىل  اأدى  م��ا 

االإ�سابات وقعت  بقية  اأن  املعدين«، مو�سحاً 

اختناقاً بالغاز امل�سيل للدموع.

اأع����ل����ن م��ت��ح��دث   يف ه������ذا ال�����وق�����ت، 

بني  املواجهات  اأن  االح��ت��لل  جي�ش  با�سم 

االحتلل،  وق��وات  فل�سطينيني  مواطنني 

وع���م���ل���ي���ات اإط���������لق ن������ار ����س���د اأه��������داف 

الغربية  ال�سفة  ت�ساعدت يف  »اإ�سرائيلية« 

ال�����س��ح��اب« �سد  »ع��م��ود  ���س��ن عملية  م��ن��ذ 

ق��ط��اع غ���زة، واع��ت��ر اأن اأح���د اأ���س��ب��اب هذا 

ال��ت�����س��ع��ي��د، ال����ذي ق���د ي�����وؤدي اإىل ان���دالع 

باإحباط  و�سفه  م��ا  ه��و  ث��ال��ث��ة،  انتفا�سة 

ال�سارع الفل�سطيني.

ت�سمى فرقة  م��ا  ب��ا���س��م  ال��ن��اط��ق  وق����ال 

جلي�ش  التابعة  الع�سكرية،  الغربية  ال�سفة 

راز«  »ب���اراك  النقيب  ال�سهيوين،  االح��ت��لل 

اإنه منذ �سهر ت�سرين ثاين/ نوفمر املا�سي، 

»ت�ساعدت اأعمال العنف يف ال�سفة«.

واأ�ساف اأن هناك ثلثة اأ�سباب للت�سعيد 

اجلي�ش،  لتقييمات  وفقاً  بال�سفة  احلا�سل 

الأنه  حمبط،  الفل�سطيني  »ال�سارع  اأن  اأولها 

تقوم  التي  الدبلوما�سية  اخلطوات  اأن  يرى 

بها ال�سلطة الفل�سطينية، ال تعود باأي فائدة 

»ح��م��ا���ش«،  ف����اإن  امل��ق��اب��ل  يف  للفل�سطينيني، 

ال��ت��ي مت��ار���ش م��ا اأ���س��م��اه ال��ع��ن��ف واالإره�����اب 

تبادل  �سفقة  ذلك  على  ومثال  �سيئاً،  حتقق 

االأ���س��رى م��ع »اإ���س��رائ��ي��ل« وحت��ري��ر اأك��رث من 

هم  واالأ����س���رى  ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي..  اأ���س��ري   1000
ق�سية هامة بالن�سبة للفل�سطينيني«، وتابع 

اأنه »رمبا تكون خطوة ال�سلطة الفل�سطينية 

باالأمم املتحدة خطوة ناجحة، لكنها مل تعد 

بالفائدة على ال�سارع الفل�سطيني«.

للت�سعيد،  الثاين  ال�سبب  اإن  راز:  وقال 

وال�سيا�سية  االقت�سادية  االأو�ساع  »تردي  هو 

ال�سفة،  يف  الفل�سطينيني  ل���دى  واالأم��ن��ي��ة 

�سنوات  �سبع  م��ّرت  اأن��ه  ه��و  الثالث  وال�سبب 

م��ن��ذ ن��ه��اي��ة االن��ت��ف��ا���س��ة ال��ث��ان��ي��ة«، واأ���س��اف 

لكننا  ث��ال��ث��ة،  انتفا�سة  م��ن  ت��خ��وف  »ه��ن��اك 

تعبري  ه��و  )ان��ت��ف��ا���س��ة(  تعبري  اأن  نعتر  ال 

�سحيح.. ونحن ال نتماثل مع هذا التعبري، 

ت��وج��ه��ات �سلبية وق��وى  ورغ����م ذل���ك ه��ن��اك 

اأج��ل  م��ن  بو�سعها  م��ا  ك��ل  تعمل  فل�سطينية 

ال�سفة،  يف  االأم��ن��ي  اال�ستقرار  حالة  تغيري 

اليوم،  حتى  قائماً  زال  م��ا  اال�ستقرار  وه��ذا 

اأن هذا اال�ستقرار هو  اأ�سباب ذلك هو  واأحد 

م�سلحة فل�سطينية اأي�ساً«.

امل�������س���احل���ة  »م�������س���اع���ي  اأن  واع�����ت�����ر 

التي  التوجهات  اإح���دى  ه��ي  الفل�سطينية 

تثري قلقنا، الأن هذا من �ساأنه اأن يوؤثر على 

التن�سيق االأمني بيننا وبني الفل�سطينيني 

وعلى كل ا�سرتاتيجيتنا يف ال�سفة«.

ت�������س���ري���ح���ات ال���ن���اط���ق ب���ا����س���م ج��ي�����ش 

اأو�ساط  يف  حقيقياً  قلقاً  تعك�ش  االحتلل، 

املوؤ�س�سة االأمنية ال�سهيونية، ورغم اإ�سارته 

اإىل اأن ما و�سفه باال�ستقرار ميثل م�سلحة 

تتزايد  امل��وؤ���س��رات  ف���اإن  اأي�����س��اً،  فل�سطينية 

النطاق  ووا�سع  عميق،  اإح�سا�ش  وج��ود  اإىل 

من  املخرج  ب��اأن  الفل�سطينيني،  �سفوف  يف 

من  ي��ك��ون  ال�����س��يء،  الفل�سطيني  ال���راه���ن 

خلل اإطلق انتفا�سة �سعبية وا�سعة، تقوم 

مبا هو اأكرث من ردع التغول اال�ستيطاين، 

الفل�سطينية،  ل��ل��ح��ق��وق  امل�ستمر  وال���ه���در 

االإه��م��ال  م��ن  فل�سطني،  ق�سية  تعيد  ب���اأن 

والتهمي�ش اإىل مكانتها الطبيعية.

نافذ �أبو ح�سنة
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يف الت�سريحات التي اأعقبت ف�سل جولة امل�ساحلة الفل�سطينية يف القاهرة، يعول 

امل�سرحون على دور م�سري، الإعادة االأطراف اإىل طاولة احلوار، وا�سئتناف اجلهود 

الرامية، الإجناز اتفاق فل�سطيني ينهي حالة االنق�سام البغي�ش.

ثمة من يتحدث هنا عن مفارقة الفتة تت�سل بالدور امل�سري، يف القاهرة اأزمة 

�سيا�سية كبرية، وتعجز القيادة امل�سرية عن فتح ثغرة يف االن�سداد، الذي يزداد يومياً 

»بور  يف  امل��دين  الع�سيان  اإع��لن  قبيل  من  خ��ي��ارات،  نحو  م�سرية  قطاعات  ويدفع 

�سعيد«، واملغزى هنا، اأن من يعجز عن حل م�سكلته الداخلية، لن يتمكن من التدخل 

حلل م�ساألة االنق�سام الفل�سطيني �سديدة التعقيد.

يبدو هذا اال�ستنتاج يف مكانه متاماً، مع ملحظة م�سار ف�سل اجلولة االأخرية، 

وعودة الت�سريحات التي ترز تعقيد ملفات امل�ساحلة الفل�سطينية، هذه الت�سريحات 

يف الواقع مل تاأت من فراغ، فاأمن ال�سلطة الفل�سطينية يف رام اهلل، عاد لتنفيذ حملت 

اعتقال بحق كوادر يف حركتي حما�ش واجلهاد، يف املقابل تتحدث م�سادر فتح عن اأن 

اأجهزة االأمن التابعة حلكومة غزة، اعتقلت كوادر ومنا�سرين حلركة فتح يف القطاع.

 ع�سو املكتب ال�سيا�سي حلما�ش، خليل احلية، اعتر اأن عدم اإنهاء ملف احلريات 

اإنهاء هذا  واأن��ه من دون  امل�ساحلة،  اأم��ام حتقيق  ك��اأداء  الغربية يقف عقبة  ال�سفة  يف 

امللف لن تذهب حركته اإىل االنتخابات، ولن تكون هناك م�ساحلة حقيقية بني حركتي 

فتح وحما�ش، واأكد احلية، اأن حركته على ا�ستعداد لتحمل اعتقاالت االحتلل الأن�سار 

حما�ش يف ال�سفة الغربية »الأن املعركة مع االحتلل طبيعية وم�ستمرة، ولكن حما�ش 

ال تتفهم احلملت ال�سر�سة التي ت�سنها اأجهزة ال�سلطة �سد اأن�سار احلركة مع بداية 

املعتقلني  ال�سابقة ف�سلت ب�سبب ملف  اأن كل جوالت احل��وار  كل جولة ح��وار«، م�سدداً 

ال�سيا�سيني بال�سفة الغربية، واأو�سح اأن امل�سح االأمني والف�سل الوظيفي ما يزال قائماً، 

على الرغم من اأن رئي�ش ال�سلطة حممود عبا�ش اأ�سدر قراراً باإلغائه، »وما يزال يرف�ش 

طلب توظيف اأي �سخ�ش ُيعرف اأّنه من حما�ش، كما ُيرف�ش طلب اإعادة اأي مف�سول«.

اأن ملف االعتقال ال�سيا�سي يف غزة انتهى، »وال�سجون مفتوحة  احلية، زعم 

حركته  اأن  مبيناً  عليها«،  للإطلع  االإن�سان  حقوق  ومنظمات  االإع��لم  لو�سائل 

قّدمت ت�سهيلت كثرية الأبناء حركة فتح العائدين اإىل غزة من اخلارج، والذين 

2007، لكن م�سوؤولني يف فتح  يونيو  اأح���داث ح��زي��ران/  غ��زة عقب  م��ن  خ��رج��وا 

اتهموا اأجهزة حكومة غزة باعتقال كوادر ومنا�سرين حلركة فتح يف القطاع، دون 

اأن يقدموا اإي�ساحات اإ�سافية، غري اأنهم دعوا حما�ش، لوقف االعتقال من اأجل 

االإبقاء على ما و�سفوه بزخم التقدم نحو م�ساحلة جادة وحقيقية. 

باإجناز  ف��اإن حما�ش معنية  العقبات،  ك��ل  ال��رغ��م م��ن  اإن��ه على  ق��ال   احل��ي��ة، 

ومل  تنتك�ش  مل  فامل�ساحلة  حا�سراً،  االإيجابي  اجلو  يبقى  اأن  ويجب  امل�ساحلة، 

بطيئة،  زال��ت  ما  لكنها  امل�ساحلة  القاهرة خطوة على طريق  وح��وارات  تتجمد، 

فحما�ش بذلت يف كل احلوارات ال�سابقة جهداً غري عادي الإمتامها، وناأمل بالعمل 

على تعزيز ال�سراكة الفل�سطينية يف موؤ�س�سات ال�سلطة بال�سفة والقد�ش والدوائر 

واالأمن.

ويزعمون  فتح،  حركة  اإىل  ينتمون  متحدثني  لدى  �سماعه  ميكن  م�سابه  كلم 

النهائية،  غايتها  اإىل  امل�ساحلة  بجهود  الو�سول  على  حري�سة  حركتهم  اأن  اأي�ساً 

اأنها ال متلك  اإىل  الف�سل حلركة حما�ش، م�سريين  ويحمل متحدثو فتح م�سوؤولية 

رغبة جادة يف امل�ساحلة، واإن خلفات داخل �سفوف احلركة تعيق اجلهود املبذولة 

الإنهاء االنق�سام الفل�سطيني.

ا�ستثنائياً  جهداً  يتطلب  امل�ساحلة  مللف  ج��اداً  حتريكاً  اأن  على  املراقبون  يتفق 

اأن الطرفني  من الراعي امل�سري، وهو راع غارق يف همومه، وتتحدث م�سادره عن 

الفل�سطينيني لي�سا جادين مبا يكفي، الإقفال هذا امللف.

عبد �لرحمن نا�سر

أزمة مصر.. وفشل المصالحة

عربي

من التضامن مع األسرى.. إلى االنتفاضة الشاملة

�سبان فل�سطينيون يف رام اهلل ير�سقون اآلية ع�سكرية للعدو ثاأراً للأ�سرى                                                      )اأ.ف.ب.(
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و�سائل  ن�سرتها  ال��ت��ي  ال��ت��ق��اري��ر  بع�ش  لعبت 

االإع�����لم ع���ن االأو�����س����اع االأم��ن��ي��ة يف ع���ني احل��ل��وة 

واخل��وف  القلق  م��ن  ح��ال��ة  انت�سار  يف  ك��ب��رياً  دوراً 

حيث  �سورية،  من  اإليه  والنازحني  اللجئني  بني 

ت��ك��ف��ريي��ة تتخذ م��ن املخيم  احل��دي��ث ع��ن خ��لي��ا 

مركزاً للتدريب، و�سط تاأكيد الفعاليات ال�سيا�سية 

ال�سيا�سي واالأم��ن��ي واالج��ت��م��اع��ي يف  ال��و���س��ع  ب���اأن 

االأزم��ة،  زاد من ح��ّده  ال�سيطرة، وم��ا  املخيم حتت 

غ���ي���اب اأي ح���ل���ول ج���دي���ة وف��ع��ل��ي��ة ع��ل��ى االأر������ش 

للتوترات االأمنية واحلوادث املتكررة. 

ملف  عن  امل�سوؤولني  اأح��د  م�سطفى؛  اإبراهيم 

النازحني يقول: »امل�ساحة اجلغرافية �سيقة جداً، 

للجئني  تت�سع  وال  مرتفعة،  ال�سكانية  والكثافة 

مع�سكرات  ت�ستوعب  اأن  ميكن  فكيف  وال��ن��ازح��ني، 

ال����واردة يف هذه  االأ���س��م��اء  اأن مع�سم  ت��دري��ب، كما 

ال��ت��ق��اري��ر )م���ع ال��ت��اأك��ي��د ع��ل��ى ان��ت��م��ائ��ه��ا ال��دي��ن��ي 

اأه��ايل  قبل  م��ن  يومي  ب�سكل  متابعة  وال�سيا�سي( 

االأجهزة  قبل  من  متابعتها  من  بالك  فما  املخيم، 

االأمنية املتعددة واملتنوعة االجتاهات واالنتماءات، 

لكن ذلك ال يعني خلو املخيم من عنا�سر وجماعات 

امل��خ��ي��م  ت��ط��وي��ع  ي��ع��ن��ي  اأن  ي��ج��ب  م��ت��ط��رف��ة، وال 

بجغرافيته و�سكانه ون�سيجه االجتماعي وحتويله 

اإعلمياً اإىل وكر جهادي �سلفي تنطلق فيه �سرارة 

حرب يف  لبنان«.

اإن الهاج�ش االأمني ال يقلل من اأهمية الهاج�ش 

االج��ت��م��اع��ي ال����ذي ي��ع��ي�����س��ه خم��ي��م ع���ني احل��ل��وة، 

والذي ي�ست�سيف ومنذ �سهور اأكرث من األف عائلة 

�سيما  ال  �سورية،  خميمات  من  نازحة  فل�سطينية 

م�سطفى:  ي�سيف  وه��ن��ا  ال���ريم���وك،  خم��ي��م  م��ن 

يف  تعي�ش  العظمى  الغالبية  اأن  م��ن  ال��رغ��م  »على 

اأف���ق النتهاء  ع���دم وج���ود  اأن  اإال  اأق��ارب��ه��ا،  م��ن��ازل 

مع�سلة  يطرح  االأه����ايل،  وع���ودة  ال�سورية  االأزم���ة 

ت���اأم���ني اأم���اك���ن الإي������واء ال���ع���ائ���لت ال���ن���ازح���ة، الأن 

االإقامة امل�سرتكة لفرته طويلة توؤدي اإىل اإ�سكاالت 

اج��ت��م��اع��ي��ة ع���دي���دة، ت��وؤث��ر ع��ل��ى ال��و���س��ع النف�سي 

واالأط��ف��ال،  ال�سباب  �سيما  ال  للجميع،  وال��رتب��وي 

كما اأن االأو�ساع االقت�سادية وانعدام فر�ش العمل 

من  يجعل  ال�سواء(  على  والنازحني  )للم�سيفني 

ال�سروري تاأمني م�سادر دخل ولو حمدودة، لذلك 

تاأمني  اأن ترتكز على  االإغاثة يجب  اأول��وي��ات  ف��اإن 

اأن  امل��اأوى واحل��ال، ثم امل�ساعدات العينية، يف حني 

امل��واد العينية ح�سراً  ما هو قائم حالياً هو توزيع 

با�ستثناء وكالة الغوث التي قدمت م�ساعدة مالية 

متوا�سعة جداً«.

وتتخذ االأزمة االأمنية واالجتماعية منحاً اآخر 

تهتم  التي  املوؤ�س�سات  بني  التن�سيق  غياب  ظل  يف 

امل�����س��اع��دات، وع���دم وج���ود مكتب موحد  ب��ت��ق��دمي 

اإىل  يوؤدي  ال�سكاوى،  ومتابعة  واملراقبة  للت�سجيل 

اأقلها  لي�ش  االأخ��ط��اء،  يف  ال��رتاك��م��ات  م��ن  �سل�سلة 

ال��ت��وزي��ع غ��ري ال���ع���ادل، وه��ن��ا ال ب��د م��ن التنويه 

باملبادرة ال�سجاعة التي اأقدم عليها النازحون من 

االإ�سراف  تتوىل  بهم،  خا�سة  هيئة  ت�سكيل  خلل 

والتن�سيق مع الهيئات املانحة.

جلان  يف  االجتماعية  النا�سطة  ح�سن؛  اأح���لم 

االإغاثة تقول: »اأعداد النازحني تتزايد يومياً، وعدد 

كبري من العائلت تلجاأ اإىل ا�ستئجار البيوت ب�سكل 

م�سرتك، مما ي�ساعف من االأزمة احلياتية عليهم، 

خ�سو�ساً اأن امتداد فرتة االأزمة اأدى اإىل ا�ستنزاف 

كبري يف الو�سع االقت�سادي، حيث ا�سطرت العائلت 

اأن  ذل��ك،  اإىل  ي�ساف  مدخراتها،  كامل  �سرف  اإىل 

هناك الكثري من الثغرات وامل�ساكل يف عملية االإغاثة 

لي�ش يف عني احللوة فقط، بل يف خمتلف املخيمات 

والتجّمعات، ومن ال�سكاوى املتكررة املح�سوبية التي 

موؤ�س�سات  ف��اإن  لذلك  النازحني،  من  الكثري  تظلم 

مرجعية  لت�سكيل  باملبادرة  مطالبة  امل��دين  املجتمع 

عمليات  ك��ل  ع��ل��ى  وامل��راق��ب��ة  والتن�سيق  ل��لإ���س��راف 

االإغاثة بطريقة مهنية واإن�سانية«.

ويطرح عدد من الهيئات ال�سيا�سية واحلقوقية 

واالأمني  ال�سيا�سي  الو�سع  حت�سني  ح��ول  اأف��ك��اراً 

ي��ت��لزم ذل���ك م��ع حت�سني  يف ع��ني احل���ل���وة، واأن 

اجتماعي ومعي�سي، وذلك من خلل العمل على 

لل�سكان  �سعبية  م�ساركة  الأو���س��ع  م��ب��ادرة  اإط���لق 

انتخاب  قاعدة  على  امل��دين  جمتمعهم  تنظيم  يف 

ي�ساهم  وب��ال��ت��ايل  امل���ع���رة،  املجتمعية  ه��ي��ئ��ات��ه��م 

واالأم��ن��ي��ة  ال�سيا�سية  اأج��ن��دت��ه��ا  ف��ر���ش  ال��ن��ا���ش يف 

واالج��ت��م��اع��ي��ة اخل��ا���س��ة، ب��ع��ي��داً ع���ن ال��ت��وظ��ي��ف 

والتمّويل اخلارجي.

�سامر �ل�سيالوي
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اأن��ح��اء  خمتلف  يف  الفل�سطينيني  النا�سطني  م��ن  جم��م��وع��ة  ت��ط��ال��ب 

ال�ستات، القيادة الفل�سطينية ب�سرورة اإجراء االنتخابات العامة للمجل�ش 

واخل���ارج،  ال��داخ��ل  يف  الفل�سطينيني  جميع  اإ���س��راك  ي�سمن  مب��ا  الوطني، 

وو�سع حد حلالة االنق�سام.

والنا�سطني  ال��ب��اح��ث��ني  م��ن  ع���دد  ب��ني  والتن�سيق  التح�سري  وي��ج��ري 

عاملية  حملة  �سمن  فل�سطينية،  حقوقية  وموؤ�س�سات  �سبابية  وجمموعات 

ب��اأي  للم�ساركة  الفل�سطينية،  والتجمعات  اجلاليات  ت�سجيل  اإىل  تهدف 

مبنزلة  يعتر  ال���ذي  الفل�سطيني،  ال��وط��ن��ي  للمجل�ش  مقبلة  ان��ت��خ��اب��ات 

ال�سلطة الت�سريعية ملنظمة التحرير الفل�سطينية.

النا�سط الفل�سطيني ال�ساب كامل عبد الرحمن يقول: »اإن منظمة 

الفل�سطيني،  لل�سعب  ال�سرعي  املمثل  تعتر  الفل�سطينية  التحرير 

التي متثلهم، من  القيادات  باختيار  الفل�سطينيني  اإ�سراك  بد من  وال 

خلل انتخاب اأع�ساء املجل�ش الوطني الفل�سطيني يف الوطن وال�ستات، 

فاملجل�ش الوطني املكان الوحيد الذي ممكن اأن يجمع ممثلني عن كافة 

كفلته  ال��ذي  العودة  بحق  ب��دءاً  وهمومه،  الفل�سطيني  ال�سعب  ق�سايا 

االحتلل  ممار�سات  مبواجهة  وم��روراً  الدولية،  واملعاهدات  ال�سرائع 

والتهويد والقر�سنة ال�سهيونية يف الر والبحر، و�سواًل اإىل الق�سايا 

التي مت�ش الهموم اليومية للجئني، كو�سع الفل�سطينيني يف �سورية 

نهر  خميم  اإعمار  واإع���ادة  لبنان  يف  االإن�سانية  احلقوق  ومنها  ولبنان، 

البارد«.

لت�سجيل  الكرتونية  �سفحة  تاأ�سي�ش  على  احلملة  �سمن  العمل  ويتم 

يف  الفل�سطينية  والتجّمعات  اجلاليات  يف  الفل�سطينيني  الناخبني  اأ�سماء 

اخلارج.

وكان املجل�ش الوطني الفل�سطيني ي�سم ممثلني عن قطاعات ال�سعب، 

الوطني  للمجل�ش  ن��واة  �سبه  ي�سّكل  الت�سريعي  املجل�ش  ب��ات  ال��داخ��ل  ويف 

اأم��ا اجل��زء االآخ��ر ال��ذي قام  املقيم على االأر����ش، وميار�ش مهمات عديدة، 

تاريخياً بالدور االأ�سا�ش يف دورات املجل�ش الوطني يف عوا�سم دول ال�ستات، 

فتكاد  الت�سريعية  املمار�سة  على  ح��دوداً  تفر�ش  الظروف  خ�سو�سية  ف��اإن 

اأر�سية  �سيادة  تتوافر  ال�سيا�سي طغى من جهة، وال  االأ�سا�ش  اإن  اإذ  تلغيها، 

للمنظمة على جتمعات للجئني كي تنظم حياتهم بقوانني وغريها من 

جهة اأخرى، لذا فاإن دور ع�سو املجل�ش الوطني الفل�سطيني املقيم يف لبنان 

مثًل ينح�سر يف التعبري ال�سيا�سي من خلل مواقف حمدودة جداً، وعدد 

اأع�سائه اآخذ بالتناق�ش لعدة اأ�سباب اأهمها كر ال�سن، مما يطرح �سرورة 

جتديد �سبابه عر انتخابات عامة ي�سرتك فيها اللجئون.

المجلس الوطني.. والتمثيل السياسي للفلسطينيين

حملة دولية لتسجيل الجاليات والتجّمعات
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جمدداً ف�سلت م�ساعي اللجنة الفرعية 

واملكلفة  امل�����س��رك��ة،  ال��ل��ج��ان  ع��ن  املنبثقة 

املختلط،  للقانون  توافقية  �سيغة  در����س 

اأك���ر من  ام��ت��دت  م��ارات��ون��ي��ة  بعد جل�سة 

ثماين �ساعات نهاية الأ�سبوع املا�سي.

اإليه  ي�ستند  ال���ذي  املنطق  اأن  �سك  ل 

رئ��ي�����س جم��ل�����س ال���ن���واب ن��ب��ي��ه ب����ري، وه��و 

عراب م�سروع القانون املختلط الذي تقدم 

التحرير  كتلة  ع��ن  ب��زي  علي  ال��ن��ائ��ب  ب��ه 

لكي  احلل  املنا�سفة هي  اأن  هو  والتنمية، 

ال�سيغة  ع��ل��ى  م��ت��واف��ق��اً  اجل��م��ي��ع  ي���ك���ون 

ي��ري��د ق��ان��ون ال�ستني،  اإذ م��ن  امل��ط��روح��ة، 

يريد  ومن  الن�سف،  �سياأخذ  الأك��ري  اأي 

ق���ان���ون ال��ن�����س��ب��ي��ة ���س��ي��اأخ��ذ ال��ن�����س��ف، واأي 

متييزاً  �سيعترب  التوزيع  ن�سب  يف  تعديل 

ل�سالح ف��ري��ق ع��ل��ى ح�����س��اب اآخ����ر، وب���راأي 

امل�����س��ان��دي��ن مل�����س��روع ال��ق��ان��ون ه����ذا، ف��اإن��ه 

ووفق هذه القاعدة، �ستبقى املنا�سفة بني 

اإن ال�64  اإذ  امل�سيحيني وامل�سلمني حمققة، 

الأك��ري  القانون  اأ�سا�س  على  املنتخبني 

وامل�سيحيني،  امل�سلمني  ب��ني  منا�سفة  ه��م 

وك���ذل���ك ال��ن�����س��ف الآخ������ر امل��ن��ت��خ��ب وف��ق 

القانون الن�سبي.

وال���ط���رح يف امل�������س���روع امل��خ��ت��ل��ط ي��ق��وم 

ينتخبون  ن��ائ��ب��اً   64 اأن  اأ���س��ا���س  ع��ل��ى  ع��ل��ى 

الأق�سية  يف  الأك��ري  النظام  اأ�سا�س  على 

املعمول بها يف القانون النافذ حالياً، و64 

نائباً ينتخبون على اأ�سا�س النظام الن�سبي 

يف امل��ح��اف��ظ��ات اخل��م�����س الأ���س��ا���س��ي��ة، مع 

تق�سيم حمافظة جبل لبنان اإىل دائرتني، 

للرف�س  اأي�����س��اً  تعر�س  ال��ط��رح  ه��ذا  لكن 

ال�سيا�سيني، ومل  من قبل بع�س الأفرقاء 

جل�سات  م��ن  الأب��ي�����س  ال��دخ��ان  يت�ساعد 

ال��ل��ج��ن��ة ال��ف��رع��ي��ة، رغ���م اأن ك����راً ك��ان��وا 

يعولون على التوافق.

حاولنا  ال�سيا�سيني،  اآراء  عن  ومبعزل 

بع�س  اآراء  ا�ستطالع  ال��ت��ايل  التقرير  يف 

امل����واط����ن����ني ال���ل���ب���ن���ان���ي���ني ال����ذي����ن ب���ات���وا 

جديدة  طروحات  على  يومياً  ي�ستيقظون 

ماهية  ي��درك��ون  ه��ل  النتخابي،  للقانون 

تفا�سيلها؟  امل��ق��دم��ة؟  ال��ق��وان��ني  م�ساريع 

ع���دد امل��ق��اع��د امل��ت��وخ��اة م��ن��ه��ا ل��ك��ل ف��ري��ق 

وط���ائ���ف���ة؟ وه����ل ب��ا���س��ت��ط��اع��ت��ه��م ال��ل��ح��اق 

متاهات  يف  وال��دخ��ول  ال�سيا�سيني  ب��رك��ب 

�ساعوا  اأن��ه��م  اأم  النتخابية،  التق�سيمات 

م��ن��ذ زم����ن وم���ل���وا م���ن ج��ل�����س��ات ال��ل��ج��ان 

الفرعية، التي تبدو وكاأنها تدور يف حلقة 

بخطى  ت�سري  الن��ت��خ��اب��ات  فيما  مفرغة، 

ثابتة نحو التاأجيل؟

الذي �سقط يف  املختلط  القانون  حول 

املواطنني  بع�س  �ساألنا  التق�سيم،  دوام���ة 

ال�سيا�سية  الهتمامات  ذوي  من  العاديني 

املختلفة، وهذه كانت اإجاباتهم:

• اأبو عالء �سرارة: »اأعرف اأن القانون 
القانون  ب��ني  ال��دم��ج  على  ي��ق��وم  املختلط 

اقراحات  والن�سبي، لكن هناك  الأك��ري 

وكتلة  اللبنانية  ال��ق��وات  تقدمها  ك��ث��رية 

الكتائب،  نبيه بري وح��زب  الرئي�س  ن��واب 

ل�سيغة  امل��ن��ا���س��ب وف���ق���اً  ال��ت��ق�����س��ي��م  ح����ول 

املختلط، وب�سراحة »�سعنا« بني الطبخات 

كل  النيابية،  »الكعكة«  وتق�سيم  ال�سيا�سية 

ال���ذي ينا�سبه  ال��ق��ان��ون  ي��رغ��ب يف  ف��ري��ق 

ال�سحيح، حتى  التمثيل  له  يوؤمن  وال��ذي 

واإن ك��ان الأم���ر ع��ل��ى  ح�ساب ف��ري��ق اآخ��ر، 

اأنا �سخ�سياً ل يهمني املو�سوع  وب�سراحة 

كثرياً، املهم التو�سل يف النهاية اإىل قانون 

ان��ت��خ��اب��ي ي��ر���س��ي اجل��م��ي��ع، ل��ك��ي جت��ري 

النتخابات  وبعدها  النيابية،  النتخابات 

الرئا�سية حتى ل يدخل البلد يف املجهول 

ح��الت  يف  اعتدنا  كما  ال�سيا�سي  وال��ف��راغ 

�سابقة«.

مل اأعد  �سخ�سياً  »اأنا  اهلل:  عبد  • علي 
النتخابي،  القانون  بق�سية  كثرياً  اأك��رث 

رغم اأنه يحتل حيزاً كبرياً من الأخبار، لكن 

احلقيقة اأنها لو كانت طبخة »بح�س« لكانت 

ن�سجت الآن لكرة النقا�سات والجتماعات 

ق���ان���ون  اإىل  ال���ت���و����س���ل  ب��غ��ي��ة  ت������دار  ال���ت���ي 

اعتدنا  لبنان  يف  اأننا  املوؤ�سف  من  انتخابي، 

النقا�س  اأو  اأن تف�سل جميع جل�سات احلوار 

مهما كان هدفها، فاخلالفات كثرية واأبعد 

من اأن حتل من قبل جمموعة من النواب 

املجتمعني، اأما بخ�سو�س القانون املختلط، 

فاأعرف اأن رئي�س جمل�س النواب نبيه بري 

ت��اأم��ني  ي���ح���اول  ه���و م���ن ك���ان وراءه، واأن�����ه 

متييز،  دون  من  للجميع  املنا�سبة  احل�سة 

لكنه ف�سل يف نهاية املطاف، واحلقيقة اأنني 

ل اأعلم الكثري عن تفا�سيله«.

فكرة  ل  »ب�سراحة  ع��ي��اد:  ع�سام   •
ل����دي ع���ن ال���ق���ان���ون امل��خ��ت��ل��ط ال����ذي مت 

ط��رح��ه اأخ������رياً، ل��ك��ن��ن��ي اأدع�����م ال��ق��ان��ون 

الن�سبي، لأنه ميثل اجلميع حق متثيل، 

ف���اإذا فاز  اأح���د،  ول ينتق�س م��ن ح��ق��وق 

اأحدهم بفارق �سوتني اأو اأكر، ل يكت�سح 

القانون  اإن  اإذ  النيابي،  املجل�س  مقاعد 

مقاعد  بعدد  ف��از  من  كل  مينح  الن�سبي 

نيابية منا�سب للن�سبة التي حازها خالل 

الق�������راع، وه����و اأم����ر م��ن�����س��ف يف راأي����ي 

ما  وه��و  الطائفية  عن  البعد  كل  وبعيد 

نريده لبلدنا«.

اأع��ل��م الكثري  »ل  د���س��وق��ي:  م���ازن   •
ع���ن م�����س��م��ون��ه، ل��ك��ن��ن��ي اأح���ب���ذ ال��ق��ان��ون 

لبنان،  ا�سمه، فكل �سيء خمتلط يف  من 

ط��وائ��ف��ه وم��ذاه��ب��ه واأح���زاب���ه، وب��ال��ت��ايل 

نحن بالفعل بحاجة اإىل قانون خمتلط، 

وق��د �سمعت ع��رب ن�����س��رات الأخ���ب���ار، اأن��ه 

ي�����س��ع��ى اإىل اإر����س���اء اجل��م��ي��ع ع���رب دم��ج 
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يف  م��ع��اً  والن�سبية  الأك��ري��ة  ال�سيغتني 

قانون واحد، ل اأعلم كيف �سيجري ذلك، 

ولكن ما كان �سيتم اقراحه لو مل تكن 

هناك و�سائل لتطبيقه على الأر�س«.

الن�سبي  »ب���ني  اخل��ط��ي��ب:  ب���الل   •
ال�ستني  وق���ان���ون  وامل��خ��ت��ل��ط  والأك�����ري 

وق������ان������ون ف����������وؤاد ب����ط����ر�����س وال����ق����ان����ون 

الأورثوذك�سي، تعددت الت�سميات و�سعنا 

مت����ام����اً ح���ت���ى مل ي���ع���د ب���اإم���ك���ان���ن���ا ف��ه��م 

اأي ���س��يء مم���ا ي��ج��ري داخ����ل اجل��ل�����س��ات 

جل�سات  اأن��ه��ا  ���س��وى  النيابية،  الفرعية 

قائمة على اخلالفات، لأنها جتمع نواباً 

توجهاتها  يف  خمتلفة  لأح���زاب  ممثلني 

لو  اأمتنى  وكنت  ال�سيا�سية،  وطموحاتها 

عرب  اجلمهورية  رئي�س  با�ستطاعة  ك��ان 

الأم��ر  يف  ال��ب��ت  ل��ه  املتاحة  ال�سالحيات 

وح�سمه متاماً«.

القانون  اأن  اأظن  »ل  الزين:  • عالء 
امل��خ��ت��ل��ط ���س��ي��ح��ل امل�����س��ك��ل��ة ال��ق��ائ��م��ة يف 

قانون  اأي  ول  النيابية،  املقاعد  تق�سيم 

يجب  امل�سكلة  ل��ت��ح��ل  ج��دي��د،  ان��ت��خ��اب��ي 

لأن��ه  ب��رم��ت��ه،  ال�سيا�سي  ال��ط��اق��م  تغيري 

اأن��ه  املا�سية  ال�سنوات  م��دى  على  اأث��ب��ت 

مل يحرز اأي منو اأو تقدم ل�سالح لبنان، 

كل ما �سهدناه كان خالفات وانق�سامات 

و�سرارات طائفية، مل اأعد اأتابع القوانني 

الن���ت���خ���اب���ي���ة امل����ط����روح����ة، لأن����ه����ا ب��ات��ت 

فيها  تتداخل  �سعبة  ح�سابية  م��ع��ادلت 

امل�����س��ال��ح م���ع امل���ط���ام���ع، ل اأع�����رف م���اذا 

يعني ال��ق��ان��ون امل��خ��ت��ل��ط، وب�����س��راح��ة ل 

اأجريت  اإن  اأعرف، و»اآخر همي«  اأن  اأريد 

النتخابات اأم مل جتر يف موعدها، نحن 

اأ�ساًل نعي�س يف و�سع مقلق وم�سطرب، 

م���ا ي��ه��م��ن��ي ه���و اإق������رار ���س��ل�����س��ل��ة ال��رت��ب 

املعي�سية  الأو���س��اع  وحت�سني  وال��روات��ب 

وعدم رفع �سعر ربطة اخلبز«.

ك��ل  »ع�����ن�����د  ح�����م�����ن�����دي:  و�������س������ام   •
ا����س���ت���ح���ق���اق ان���ت���خ���اب���ي ن�������س���اب ب��وج��ع 

راأ�������س ج�����راء ال���ط���روح���ات الن��ت��خ��اب��ي��ة 

بها  تتخمنا  التي  وال��ق��وان��ني  وامل�ساريع 

ن�����س��رات الأخ���ب���ار ل��ك��ل م�����س��روع��ه ال���ذي 

اأك��ر،  مقاعد  ويعطيه  م�ساحله  يلبي 

واملواطن �سائع بني م�سالح ال�سيا�سيني، 

ال���ذي���ن ي���دع���ون اأن���ه���م ي��ح��ر���س��ون على 

اإىل  �سوته  واإي�سال  متثيل  خري  متثيله 

خمتلف  الواقع  فيما  الربملانية،  الندوة 

منطقتي  ن���ائ���ب  ق�����س��دت  واإن  مت����ام����اً، 

واأ�سابيع  اأي��ام��اً  اأنتظر  اأن  علّي  بخدمة، 

اإذا  ه���ذا  مقابلتي،  ع��ل��ى  ي��واف��ق  اأن  ق��ب��ل 

مكتبه  اأدراج  يف  مطلبي  لي�سيع  قابلته، 

ك��م��ا م��ط��ال��ب ال��ك��ث��ريي��ن م��ث��ل��ي، ل��ذل��ك 

اأكرث  ول  الأخبار  ن�سرات  اأتابع  ل  كله 

لن  لأن��ن��ي  النتخابي،  ال��ق��ان��ون  ل�سيغة 

اأنتخب حتى ولو دفعوا ثمن ال�سوت كما 

يفعلون دوماً«.

عن  اأعرفه  ما  »كل  زع��رور:  • اآمنة 
ال��ق��ان��ون امل��خ��ت��ل��ط اأن����ه ي��ق�����س��م ان��ت��خ��اب 

وف��ق��اً   64 ق�����س��م��ني،  اإىل  ال�128  ال���ن���واب 

للنظام  وف���ق���اً  و64  الأك�������ري،  ل��ل��ن��ظ��ام 

يتم  اإذ  اأح���د  ي��زع��ل  ل  وب��ذل��ك  الن�سبي، 

يحوزان  اللذين  القانونني  ب��ني  اجلمع 

ع���ل���ى اأك������رب ن�����س��ب��ة ت���اأي���ي���د ب����ني ال��ك��ت��ل 

ال��ربمل��ان��ي��ة، ل��ك��ن ال��ق��ان��ون مل ي��ن��ج��ح يف 

اإن���ه���اء اجل����دل وال��ن��ق��ا���س ال���دائ���ر ح��ول 

القانون النتخابي املنا�سب، واإن كان هذا 

القانون ف�سل يف احل�سول على التوافق، 

ل اأعلم ما هو القانون الذي �سينجح يف 

حتقيق ذلك«.

اللبنانيني  »ن��ح��ن  ر���س��ا:  م���رمي   •
اعتدنا عند كل دورة انتخابية للمجل�س 

ذاتها،  ال�ستعرا�سات  ن�سهد  اأن  النيابي 

ال�ستني  قانون  اعتماد  يتم  النهاية  ويف 

ك��م��ا ج���رى ���س��اب��ق��اً، لأن ال��وق��ت ي��داه��م 

ال����ن����واب، ب��ب�����س��اط��ة ن���واب���ن���ا ت��ق��ل��ي��دي��ون 

ويحبون احللول اجلاهزة واملعلبة والتي 

اأعتقد  ل  ل��ذل��ك  عليهم،  ت��ف��ر���س  ك��ان��ت 

ل  جديد،  قانون  اإىل  �سيتو�سلون  اأنهم 

خمتلط ول من يحزنون«.

فكرة  ل  »ب�سراحة  هميلة:  ب�سام   •
لدي عن القانون املختلط، ول عن بقية 

ال���ق���وان���ني ال��ن��ي��اب��ي��ة، ع��ن��د الن��ت��خ��اب��ات 

�ساأذهب لأقرع بورقة بي�ساء، لأن »ما يف 

من  لأن��ه  �ساأذهب  فقط  بي�ستاهل«،  حدا 

حقي اأن اأقرع، حتى واإن كان املر�سحون 

ل ميثلونني ب�سيء«.

اأن  اأمتنى  »كنت  الأ�سمر:  جمعة   •
يتم التوافق على اأي قانون انتخابي، لكي 

يح�سم اجلدل وينتهي ظهور ال�سيا�سيني 

ن�سرات  عند  ال�سا�سات  على  الغا�سبني 

الأخ���ب���ار ب��ع��د ج��ل�����س��ات��ه��م و���س��راع��ات��ه��م 

املطولة، ل اأعلم ماهية القانون املختلط، 

لأن���ن���ي م��ل��ل��ت م���ن م��ت��اب��ع��ة ت�����س��ري��ح��ات 

براأيي  النتخابي،  القانون  حول  النواب 

هناك اأمور اأهم اأتابعها بدًل منهم«.

�سيئاً  اأع��ل��م  »ل  ع��ي��ت��اين:  جميل   •
مقرح  اأن��ه  �سوى  املختلط  القانون  عن 

من قبل الرئي�س نبيه بري، واأنا اأثق به 

يقرب  اأن  ي��ح��اول  دائ��م��اً  ك��ون��ه  وبحكمه 

بني وجهات النظر املتباعدة، واأن يجمع 

هو  يفرقهم،  اأن  م��ن  ب���دًل  ال�سيا�سيني 

الأن�سب، لأنه  بالقانون النتخابي  اأدرى 

اأم�سى �سنوات طويلة يف من�سبه كرئي�س 

اأن  ي�ستطيع  اأح���د  ول  ال���ن���واب،  ملجل�س 

يدير املجل�س كما يفعل هو«.

هناء عليان
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»الـقـانــون الـمختـلـط« فـي عـيـون       اللـبــــنـانـيـــــين

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

المشروع المختلط يقوم على 
على أساس أن 64 نائبًا ينتخبون 
على أساس النظام األكثري 
في األقضية المعمول بها 
في القانون النافذ حاليًا و64 
نائبًا ينتخبون على أساس 
النظام النسبي في المحافظات 
الخمس األساسية مع تقسيم 
محافظة جبل لبنان إلى دائرتين 

�سيغة ن�س امل�سروع املختلط الذي يجمع بني 

منهما،  لكل  مقعداً   64 وف��ق  والأك����ري  الن�سبي 

بري  نبيه  املجل�س  رئي�س  با�سم  ب��ه  تقدم  وال���ذي 

ع�سو كتلة التنمية والتحرير النائب علي بزي:

64 مقعداً وفق  اأوًل: توزع املقاعد على اأ�سا�س 

الق����راع الأك�����ري، و64 م��ق��ع��داً وف���ق الق���راع 

الن�سبي.

ك��دوائ��ر  احل��ال��ي��ة  دائ����رة  ال�26  تعتمد  ث��ان��ي��اً: 

اخلم�س  املحافظات  وتعتمد  الأك��ري،  لالقراع 

اإىل  لبنان  جبل  حمافظة  تق�سيم  مع  التاريخية 

دائرتني لالقراع الن�سبي.

مذهبي  اأ�سا�س  على  يتم  الر�سيح  اإن  ثالثاً: 

ومناطقي وفق الطريقة املعتمدة دون اأي تغيري.

راب��ع��اً: معايري ت��وزي��ع امل��ق��اع��د ب��ني الأك���ري 

والن�سبي:

حمافظة  لكل  املخ�س�سة  املقاعد  ن�سف  تكون 

الن�سبي  للنظام  اخلا�سعة  ال��دوائ��ر  ن�سيب  م��ن 

مع التدوير اإىل الأدن���ى، وذل��ك يف ح��ال ك��ان عدد 

املقاعد املخ�س�سة لهذه املحافظة مفرداً.

معني  ملذهب  املخ�س�سة  املقاعد  ن�سف  تكون 

ن�سيب  من  )الأق�سية(  النتخابية  ال��وح��دات  يف 

التدوير  م��ع  الن�سبي  للنظام  اخلا�سعة  ال��دائ��رة 

اإىل الأدن���ى، وذل��ك يف ح��ال ك��ان ع��دد املقاعد دون 

املخ�س�سة  امل��ق��اع��د  ت��دوي��ر  فيتم  واإل  اخل��م�����س��ة، 

للنظام الن�سبي اإىل الأعلى.

ملذهب  خم�س�سني  م��ق��ع��دي��ن  وج����ود  ح���ال  يف 

خمتلفني  ق�سائني  يف  ولكن  املحافظة،  يف  معني 

يكون اأحدهما من ح�سة الدائرة اخلا�سعة للنظام 

الن�سبي، حيث معدل املقعد يف الوحدة النتخابية 

هو الأ�سعف.

لأجل ردم الهوة بني املقاعد املطلوب خ�سوعها 

ل��ل��ن��ظ��ام ال��ن�����س��ب��ي ع��ل��ى م�����س��ت��وى دائ������رة معينة 

)املحافظة( كما يف املعيار الأول، واملقاعد امل�ستوفاة 

م���ن ال����وح����دات الن��ت��خ��اب��ي��ة اخل��ا���س��ع��ة ل��ل��ن��ظ��ام 

الثاين والثالث، ينظم  املعيارين  الأك��ري كما يف 

م�ستوى  ع��ل��ى  امل��ق��اع��د  ل�ستكمال  خ��ا���س  ج���دول 

املحافظات يبني يف اخلانة الأوىل املقاعد التي مت 

تدويرها لكل مذهب، اإ�سافة اإىل املقاعد املنفردة 

يف الوحدات النتخابية )الدوائر ال�سغرى(، ويف 

اخلانة الثانية معدل املقعد الواحد العائد لناخبي 

يتم  ثم  النتخابية،  الوحدة  ه��ذه  املذهب يف  ه��ذا 

ا�ستيفاء املقاعد انطالقاً من املعدل الأ�سعف بني 

ال��دائ��رة  ح�سة  ل�ستكمال  النتخابية  ال��وح��دات 

)املحافظة( من املقاعد اخلا�سعة للنظام الن�سبي.

م���الح���ظ���ة: ع��ن��د ت��ط��ب��ي��ق امل���ع���اي���ري الأرب���ع���ة 

املذكورة �سابقاً، نح�سل على 60 مقعداً على اأ�سا�س 

الن�سبي و68 مقعداً على اأ�سا�س الأكري.

الن�سبية  ل�سالح  الباقية  املقاعد  ول�ستيفاء 

الأقل متثياًل  باملقاعد  )4 مقاعد(، ينظم جدول 

يتم  الأك����ري،  للت�سويت  اخلا�سعة  ال��دوائ��ر  يف 

ا�ستيفاء املقاعد املطلوبة على قاعدة الأ�سعف بني 

الوحدات النتخابية.

للت�سويت  اخلا�سعة  املقاعد  ت��وزي��ع  وي��ج��ري 

بني  منا�سفة  امل��ح��اف��ظ��ات  اأ���س��ا���س  ع��ل��ى  الن�سبي 

امل��ح��اف��ظ��ات  ع��ل��ى   32 وامل�����س��ي��ح��ي��ني   32 امل�سلمني 

اجلنوبي  لبنان  جبل  مقعداً،   19 ب��ريوت  كالآتي: 

ال�����س��م��ايل 16 م��ق��ع��داً،  ل��ب��ن��ان  ج��ب��ل  م��ق��ع��داً،   19
حمافظة  م��ق��ع��داً،   28 ال�سمايل  لبنان  حمافظة 

البقاع 23 مقعداً، حمافظتا اجلنوب والنبطية 23 

مقعداً.

نــــــــص الــمـــشـــــــــروع
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بلعيد،  �شكري  امل��ع��ار���ض  اغتيال  بعد  تون�ض،  دخلت 

جديدة  مرحلة  النه�شة،  ح��زب  حكم  �شد  واالنتفا�شة 

تغيري يف  اأي  ع��دم ح�شول  نتيجة  امل��ت��زاي��دة  اأزمتها  م��ن 

التنمية  حتقيق  يف  ال�شعب  تطلعات  يلبي  ال�شيا�شات 

من  البالد  وحترير  االجتماعية،  والعدالة  االقت�شادية 

التبعية واالرتهان للدول الغربية اال�شتعمارية.

على اأن االغتيال، وما اأدى اإليه من تداعيات ونتائج، 

طرح االأ�شئلة ب�شاأن اآفاق اخلروج من االأزمة؟

اأح��داث  من خالل متابعة ومتحي�ض ما يجري من 

يت�شح االآتي:

النه�شة بات يف و�شع ال ُيح�شد عليه  اأواًل: اإن حزب 

ل�شيا�شات  ا�شتمراراً  ت�شكل  التي  �شيا�شاته  انف�شاح  بعد 

�شعبية عارمة من  انتفا�شة  ال�شابق، فهو يواجه  النظام 

داخل �شفوفه  وال�شراعات  للخالفات  ناحية، واحتداماً 

من ناحية ثانية، وت�شدع االئتالف احلاكم الذي يراأ�شه 

دع��وة حمادي  املوقف من  ثالثة، على خلفية  ناحية  من 

ت�شكيل  النه�شة،  ع��ام  واأم��ن  احلكومة  رئي�ض  اجلبايل، 

حكومة من التكنوقراط للخروج من االأزمة.

وقد ك�شف ذلك حجم املاأزق الذي اأ�شبح يتخبط فيه 

حزب النه�شة نتيجة افتقاده املتزايد لعنا�شر القوة التي 

التاأييد  مقدمها  ويف  ال�شلطة،  اإىل  الو�شول  من  مكنته 

تال�شى،  ال�شعبي  فالدعم  الداخلي،  والتما�شك  ال�شعبي، 

املحافظة،  �شيا�شاته  وانك�شاف  ال�شلطة  اإىل  و�شوله  بعد 

ا�شتقالة رئي�ض  الداخلي، فاإنه ت�شدع بعد  التما�شك  اأما 

را�شد  احل���زب  رئي�ض  رف�����ض  نتيجة  اجل��ب��ايل  احل��ك��وم��ة 

الغنو�شي ت�شكيل حكومة تكنوقراط للخروج من االأزمة، 

واإع��الن  عطية،  النه�شة  ع��ن  النائبة  ا�شتقالة  وك��ذل��ك 

تاأييدها ملوقف اجلبايل وانتقادها ملواقف الغنو�شي، فيما 

االئتالف احلاكم مل يعد موحداً يف املوقف، بعد اإعالن 

حزب التكتل تاأييده مبادرة اجلبايل.

والوطنية  الي�شارية  املعار�شة  ف��اإن  ثانياً: باملقابل 

بالقيا�ض  ال�شيا�شية،  وقوتها  �شعبيتها  ازدادت  والقومية 

ملا كانت عليه قبل االنتخابات االأخرية، وهو ما جتلى يف 

الذي  بلعيد،  ت�شييع  يف  خرجت  التي  املليونية  املظاهرة 

وت�شكيل  احلكومة  اإق��ال��ة  مطلب  خلف  اغتياله  وحدها 

ح��ك��وم��ة اإن��ق��اذ وط��ن��ي، غ��ري اأن ه���ذه امل��ع��ار���ش��ة ال ت��زال 

اأ�شا�ض برنامج تغيري �شامل،  قا�شرة وغري موحدة على 

ت��خ��و���ض ال��ن�����ش��ال ع��ل��ى اأ���ش��ا���ش��ه ل��ق��ي��ادة ال�����ش��ارع لتغيري 

النظام و�شيا�شاته.

املتطرفة،  ال�شلفية  اجلماعات  ح�شور  ثالثاً: تنامي 

ال��دول��ة لرتفع من  دور  وت��راج��ع  االأزم���ة،  ا�شتغلت  التي 

بدياًل  نف�شها  تقدمي  عرب  لل�شارع،  ا�شتفزازها  م�شتوى 

دوري��ات  بت�شيري  االأم���ن، وقيامها  ال��دول��ة يف حفظ  ع��ن 

غري م�شبوقة، يف مناطق عدة �شارك فيها الع�شرات من 

اأع��الم  رف��ع  جانب  اإىل  ب��ال��ه��راوات  امل�شلحن  عنا�شرها 

النا�ض  اأث��ار قلق وحفيظة  ال��ذي  االأم��ر  القاعدة،  تنظيم 

العنا�شر ومنعوها  الذي ت�شدوا يف بع�ض االأحياء لهذه 

من الدخول اإليها.

وقد �شاعف من هذا القلق احلديث عن عودة اآالف 

حتقيق  يف  ف�شلهم  بعد  �شورية  م��ن  »ال��ق��اع��دة«  عنا�شر 

هدفهم باإ�شقاط الدولة الوطنية املقاومة هناك، و�شعي 

احل��ال��ي��ة لفر�ض  ال��ف��و���ش��ى  ا���ش��ت��غ��الل  اإىل  »ال���ق���اع���دة« 

�شلطة  م��وازاة  يف  املناطق  بع�ض  على  االأمنية  �شيطرتها 

الدولة، على غرار ما ح�شل يف اليمن.

اآفاق الأزمة

يف ظل هذا الواقع، تبدو تون�ض ت�شري يف اجتاه اأزمة 

مفتوحة على عدة احتماالت:

االحتمال االأول: اأن توؤدي ا�شتقالة اجلبايل اإىل اإدخال 

ت�شكيل  ب�شاأن  ال�شيا�شي  التجاذب  من  مرحلة  يف  البالد 

احلكومة اجلديدة، خ�شو�شاً اإذا اأ�شر حزب التكتل؛ اأحد 

املكونات الثالثة لالإئتالف احلاكم، على موقفه يف تاأييد 

ازدي��اد  اإىل  �شيوؤدي  ما  وه��و  تكنوقراط،  حكومة  ت�شكيل 

ا�شتمرار  ال�شارع، يف ظل  اأ�شاًل يف  املتفجرة  االأزم��ة  حدة 

حزب النه�شة على موقفه املت�شلب، وعدم ح�شول انق�شام 

داخله على خلفية ا�شتقالة اجلبايل.

االحتمال الثاين: اأن تقود ا�شتقالة اجلبايل اإىل 

ب��ن اجلناح  ال�����ش��راع داخ���ل ح��زب النه�شة  اح��ت��دام 

ال����ذي ي��وؤي��د م��وق��ف��ه، وب���ن اجل��ن��اح امل��ت�����ش��دد ال��ذي 

بال�شلطة،  التم�شك  على  وي�شر  الغنو�شي  ي��ق��وده 

ك��م��ا ه��و وا���ش��ح م��ن م��وق��ف��ه ح��ت��ى االآن، وم��ث��ل ه��ذا 

االحتمال قد يوؤدي اإىل خلط لالأوراق داخل احلزب 

تدفع الغنو�شي اإىل اإبداء املرونة ال�شيا�شية الحتواء 

اإيجاد  وبالتايل  واملحافظة على وح��دة حزبه،  ذل��ك، 

خمرج و�شط بن موقف الطرفن، يتمثل باملوافقة 

على ت�شكيل حكومة �شي�شا�شين وتكنوقراط، ت�شلم 

ال��وزارات ال�شيادية مل�شتقلن ل�شمان االإ�شراف  فيها 

املعار�شة  ح��دة  وامت�شا�ض  املقبلة  االنتخابات  على 

وغ�شب ال�شارع.

االح���ت���م���ال ال����ث����ال����ث: اأن ي���ق���ود جن�����اح ال��غ��ن��و���ش��ي 

التم�شك  اأ���ش��ا���ض  على  ح��زب��ه،  متا�شك  على  باملحافظة 

ت��اأج��ج  اإىل  ال�����ش��ل��ط��ة،  ع��ن  للتخلي  ال��راف�����ض  مب��وق��ف��ه 

ال�شراع ال�شيا�شي من جهة، وزيادة ا�شتعال االنتفا�شة 

ال�شعبية �شده من جهة اأخرى، وبالتايل اإدخال تون�ض 

يف مرحلة من عدم اال�شتقرار والفو�شى، تطول مدتها 

ن�شبياً، وتكون مفتوحة على احتمال من اثنن:

الراديكالية  القوى  وبلورة  �شيا�شي  فرز  1� حدوث 
ائ���ت���الف���اً ي���ط���رح ب���رن���اجم���اً ل��ت��غ��ي��ري ال���ن���ظ���ام احل��اك��م 

التبعية  من  متحرر  جديد  نظام  وبناء  جذرياً،  تغيرياً 

للغرب، وينتهج �شيا�شات اقت�شادية تنموية تردم الهوة 

ال��ري��ف وامل��دي��ن��ة، وت��وف��ر ف��ر���ض العمل  ب��ن  ال�شحيقة 

وحتقق العدالة االجتماعية.

ال�شيا�شي،  ال��ف��رز  ه��ذا  ح�شول  ع��دم  ي���وؤدي  2� اأن 
القاعدة،  تنظيم  خطر  وا�شتفحال  الفو�شى،  و�شيادة 

واإعادة  املناح لتدخل اجلي�ض لفر�ض االأمن  اإىل توفري 

اال�شتقرار وت�شكيل حكومة حمايدة ت�شرف على اإجراء 

ومثل  جديد،  من  ال�شلطة  ت��داول  لتاأمن  االنتخابات 

هذا االحتمال، قد ال يكون بعيداً عن تفكري الغرب.

ح�سني عطوي

�سنعاء - الثبات

اليمن وعموم  »القاعدة« يف  �شنقوله هنا عن لعبة  ما  قد ال يكون جديداً 

يف  املتوالية  اجلوية  وال�شربات  االأم��ريك��ي  ال�شلف  ا�شتمرار  اأن  اإال  املنطقة، 

االنتقايل،  الرئي�ض  م��ن  اأخ�شر  وب�شوء  »ال��ق��اع��دة«،  عنا�شر  مالحقة  اإط���ار 

يحتم علينا مواكبة هذه التطورات املوؤ�شفة، بالتنبيه اإىل خماطر ال�شكوت عن 

جرائم وا�شنطن يف اليمن، والتي تتخذ من احلرب على االإرهاب �شتاراً ملمار�شة 

عدوانها على �شعب تاأبى غالبيته االنبطاح لل�شيا�شات االأمريكية مهما كانت 

مربرات ال�شا�شة املولعن بالواقعية االنهزامية.

ُيقتل الع�شرات من اأبناء اليمن، يف عدوان اأمريكي اإرهابي، وال ُيعرف اأي 

جرم ارتكبوه �شوى اأنهم متهمون باالنتماء اإىل تنظيم »القاعدة«، وهي تهمة 

اإليها يف ت�شويغ قتل مواطن ميني حتى واإن كان قد ارتكب  ال ميكن الركون 

ب��االإع��دام وفقاً  اأن الق�شاء وح��ده من ميلك حق احلكم  جرمية ك��ربى، ذل��ك 

القاعدة  تعّقب عنا�شر  ت�شبح عملية  ودون ذلك  ال�شرعي،  الق�شا�ض  لقاعدة 

بالطريان القاتل جرمية اإرهابية ال تقل ب�شاعة عن اجلرائم التي يعلن تنظيم 

»القاعدة« تبنيها بن الفينة واالأخرى. 

ول��و كان  االأم��ن��ي��ة وح��ده��ا لي�شت كافية للحد م��ن ه��ذا اخل��ط��ر،  املعاجلة 

الدولية  اإثر احلرب  »القاعدة«  الفكر، لتال�شت خاليا  اأن ت�شد  القوة  باإمكان 

يف  »القاعدة«  لعنا�شر  مالحقات  من  ج��رى  ما  ثم  وال��ع��راق،  اأفغان�شتان  على 

باك�شتان واليمن وال�شومال، وغريها. 

لكن على العك�ض من ذلك، تت�شاعد قوة التنظيم وعملياته وفقاً ل�شيناريو 

مت�شق ومطامع التو�شع االأمريكي يف هذا البلد اأو ذاك، حتى مل يعد �شراً القول 

اإن لال�شتخبارات االأمريكية �شلعاً كبرياً يف �شناعة القاعدة، وا�شتغالل احلرب 

على االإرهاب لقمع احلكومات وال�شعب، ولفر�ض �شيا�شات البيت االأبي�ض على 

اأجندة كثري من دول املنطقة. 

على  حربها  يف  املتحدة  للواليات  ال�شريكة  ال��دول  ا�شتخبارات  اأن  املوؤ�شف 

االإرهاب، باتت جزءاً من عملية �شناعة وا�شتثمار »فوبيا القاعدة«، ولن جتد 

اأحداً يعّول عليه ميكنه تربئة النظام ال�شابق يف انخراطه مع وا�شنطن يف هذه 

املفتوحة، بل كان حتالف �شالح وانخراطه يف احل��رب على االإره��اب،  احل��رب 

من االأ�شباب التي �شاعدته على البقاء يف ال�شلطة، رغم احلالة املرتدية التي 

عا�شتها اليمن، مبختلف امل�شتويات، خالل الع�شرية التي �شبقت اندالع الثورة 

ال�شبابية ال�شعبية، و كما هو وا�شح للعيان، فاإن التدخل االأمريكي - اخلليجي 

واالأجهزة  االأ�شخا�ض  على  احلفاظ  بهدف  كان  ال�شيا�شية،  الت�شوية  وفر�ض 

التي كانت �شمن اأدوات احلرب على االإرهاب، وعلى راأ�شها جهازا االأمن القومي 

ال�شعبي  ال�شغط  الرئي�ض هادي قد ا�شطر حتت  واإذا كان  ال�شيا�شي،  واالأم��ن 

ي��زال ال�شوؤال: م��اذا عن جهاز  الإج��راء تغيريات يف جهاز االأم��ن القومي، فما 

االأمن ال�شيا�شي الذي ما يزال ع�شياً على التغيري؟

مل��اذا ت�شتمر �شيا�شات  ال�����ش��وؤال االأك���رب:  وب��ع��ي��داً ع��ن ه��ذه اجل��زئ��ي��ة، يبقى 

اأكرث  ه��ادي  الرئي�ض  ومل��اذا يبدو  و»ال��ق��اع��دة«؟  اأم��ريك��ا  التعامل مع  �شالح يف 

انقياداً لوا�شنطن من �شلفه الذي طاملا ا�شتكى �شا�شة وا�شنطن من مراوغاته 

واأكاذيبه؟

لن جند جواباً �شافياً اإال على طريقة »التطبيل« والت�شليل يف اآن، وكالهما 

ال يخدم احلقيقة التي تتناثر اأ�شالوؤها مع كل �شربة جوية ت�شتهدف مواطنن 

مينين منكوبن بتهمة »القاعدة«.
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توقعات بانقسام حزب 
»النهضة« رسميًا إلى 
جناحين: األول يؤيد الجبالي 
والثاني يؤيد الغنوشي
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آفاق األزمة في تونس بعد اغتيال بـلـعيـد وانــكـشاف »الـنـهـضـة«

م�شرية ن�شائية يف العا�شمة تون�ض رف�شاً لقمع ال�شعب                                        )اأ.ف.ب.(

عربي

جرائم واشنطن في اليمن.. باسم محاربة اإلرهاب



ث��ورة  عمر  م��ن  الثانية  ال�شمعة  اإط��ف��اء  م��ع 

ال�شلمية،  اجل����ذوة  امل��ت��وق��دة  ال��ب��ح��ري��ن  ���ش��ع��ب 

وال��ف��ع��ال��ي��ات ال��ي��وم��ي��ة ن���ه���اراً ول���ي���اًل، ي��ب��دو اأن 

ال�شراع يتجه اإىل اأتون جديد، �شيما اأن العامل 

يكون  اأن  عاتقه  على  اأخ��ذ  الر�شمية  ب�شلطاته 

ال�شيطان  وبرعاية  االأخ��ر���ض«  »ال�شيطان  بحق 

االأكرب.

 14 ل��ث��ورة  الثانية  ال��ذك��رى  م��ع  فبالتزامن 

البحرين، دعت  فرباير كما يطلق عليها �شعب 

مع  اإج��رائ��ي��ة  مباحثات  جل�شات  اإىل  ال�شلطات 

حلوار  مفرت�شة  اأ�ش�ض  لو�شع  املعار�شة،  ق��وى 

ال�شلطات  اأن  ال��ذي تبن  ماأمول، وه��ذا احل��وار 

مل تكن لتقبله حقيقة ولو �شكلياً لوال و�شولها 

اإىل اجلدار، وف�شل كل عمليات القمع والرتهيب 

املعار�شة،  �شكيمة  املتعمد من  والقتل  وال�شجن 

اأو حرف الثورة عن �شلميتها.

اإال اأن ما اأف�شت اإليه اجلل�شة االإجرائية، من 

اعتماد م�شطلح  على  التوافق  هو  املعلن،  حيث 

»احلوار« ولي�ض التفاو�ض، وكذلك اأن احلكومة 

الوطني، وهذه  التوافق  اأ�شا�شي يف حوار  طرف 

ال�����ش��ل��ط��ة دف�����ش��ت ق��وى  اإن  اإذ  ال��ن��ق��ط��ة م��ه��م��ة، 

اإىل احل��وار، لتبدو وكاأن اخلالفات  موالية لها 

بن قوى �شيا�شية وهي الراعي ال�شالح، ولي�شت 

وامل�شاكل  العلة،  اأ���ش��ل  هما  واحل��ك��م  ال�شلطات 

املتاأتية عن حكم لعائلة خليفة منذ 233 عاماً.

ل��ك��ن خ��الف��اً ل��ه��ذه امل��ظ��ه��ري��ة ال��ت��ي اأرادت��ه��ا 

الذي هدفت  فاإن اجلوهر احلقيقي  ال�شلطات، 

اإليه، هو مترير الذكرى ب�شكل ال يكون عا�شفاً، 

وهو ما تنبهت اإليه القوى املعار�شة واأبقت على 

باإ�شرار جل�شة  املقررة، والتي واكبت  الفعاليات 

اإذ  واالأ�شمل،  االأو�شع  االإج���راءات مب�شريات هي 

حدثت يف اأكرث من �شتن منطقة دفعة واحدة، 

واالإره���اب،  والبط�ض  االأمنية  االإج����راءات  رغ��م 

وب���دع���م م���ن ال���ق���وات ال�����ش��ع��ودي��ة ال��ت��ي ع���ززت 

وحداتها بقوات اأخرى، اإ�شافة اإىل وحدات من 

دولة االإمارات.

والواقع اأن جمهور املعار�شة كان يف غالبيته 

غري موؤمن باحلوار، وقد ثبتت روؤيته الفطرية 

اأقدمت قوات االأم��ن على قتل فتى )17  بعدما 

عاماً( باإطالق ر�شا�ض »ال�شوزن« عليه مبا�شرة، 

واأي�شاً ا�شت�شهاد �شابة يف الثالثن من عمرها.

اأن ال�����ش��ل��ط��ات ال ت��ري��د ح����واراً  وم����ا ي��ث��ب��ت 

اأ�شاليب  ع��ن  خالله  تبحث  ال��وق��ت،  لك�شب  اإال 

الذين  الربيطانين  اخل��رباء  مبعونة  جديدة 

ا���ش��ت��ق��دم��ت��ه��م، ه���و االإع�����الن ع���ن ���ش��ب��ط خلية 

وت��ن��ق��ل عنا�شرها  »اإره���اب���ي���ة«  ب��اأن��ه��ا  و���ش��ف��ت��ه��ا 

وال���ع���راق، وذل��ك  ول��ب��ن��ان  اإي����ران  ب��ن  الثمانية 

بالتعاون مع �شلطنة عمان، وهذا االإعالن لي�ض 

مماثلة  �شوابق  ح�شلت  وق��د  ن��وع��ه،  م��ن  االأول 

�شرعان ما طواها الزمن بعدما ف�شلت ال�شلطات 

اأن  ويبدو  منها،  املبتغى  وحتقيق  ت�شويقها،  يف 

عليه يف  ات��ف��ق  م��ا  ن�شف  ه��و  االآن،  املُ��ل��ح  املبتغى 

نظام  رع��اة  رف�ض  اأن  بعد  االإج��رائ��ي��ة،  اجلل�شة 

البحرين - ال�شعودية - ذلك خوفاً من انعكا�ض 

ملحاورة  �شعود  اآل  وا�شطرار  الداخل  على  ذلك 

ال�شعب يف جند واحلجاز.

يف احلقيقة، وعلى رغم توا�شع مطالب ثورة 

البحرين، هذه الثورة املظلومة واملتاألقة يف اآن، 

بع�شه متواطئ  ب��ل  م��ت��ف��رج��اً، ال  ال��ع��امل  ي��ق��ف 

وب��ع�����ش��ه االآخ������ر م���ت���اآم���ر، م���ا دف����ع ت�����ش��ك��ي��الت 

معار�شة اإىل طلب امل��وؤازرة املعنوية من ال�شن 

االأم��ن،  جمل�ض  يف  امل��وازي��ة  لقدرتيهما  ورو�شيا 

اأ�شطولها  يرابط  التي  اأمريكا  مقابل  �شيما  ال 

ال��ت��اأث��ري  اإغ���ف���ال  ال��ب��ح��ري��ن، دون  اخل��ام�����ض يف 

الربيطاين اأي�شاً.

اأن ال�شلطات يف البحرين يف  لي�ض من �شك 

غاية االإرهاق، فيما املعار�شة ا�شتكملت خربتها، 

ومل ي��ع��د اأم���ام���ه���ا ���ش��وى اج�����رتاح ح���ل ك��ام��ل، 

بعدما اأ�شبح ال�شراع االآن بن قطبن؛ اأولهما 

ديكتاتوري وُم�شر على التم�شك بالديكتاتورية، 

وما  الديكتاتورية،  جحيم  اإنهاء  يريد  واالآخ��ر 

االأمريكي  »كارنيغي«  ملعهد  تقرير  ذل��ك،  يوؤكد 

حتت عنوان »احلليف غري االآمن«، يف خال�شته 

اأن االإ�شالحات ال�شيا�شية يف البحرين اأ�شبحت 

يف حد ذاتها واحدة من ال�شرورات اال�شرتتيجية 

حا�شمة  تدابري  �شرورة  كما  املتحدة،  للواليات 

ميكن  التي  اال�شتقرار  زعزعة  من  مزيد  ل��درء 

اأن ت��ع��ر���ض امل�����ش��ال��ح االأم���ريك���ي���ة وامل��واط��ن��ن 

االأمريكين للخطر.

يون�س عودة
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السلطات في البحرين 
في غاية اإلرهاق.. 

فيما المعارضة 
استكملت خبرتها

يكاد ال مير اأ�شبوع يف العراق من دون اأن يح�شد 

املواطنن  م��ن  امل��ئ��ات  اأو  ال��ع�����ش��رات  اجل��م��اع��ي  القتل 

ال��ع��راق��ي��ن، واإذا ك���ان ال��ف��ق��راء ال��ع��راق��ي��ون ه��م من 

التفجري  ف��اإن  وحياتهم،  دمهم  م��ن  الثمن  يدفعون 

االأ�شبوع،  االأخ��ري يف مطلع هذا  االإجرامي  االإرهابي 

واأحياء فقرية، تكرث  واح��دة عدة مناطق  طال دفعة 

يف  ال�شكانية  وال��ت��ج��م��ع��ات  وال��ب�����ش��ط��ات  امل��ح��ال  فيها 

العا�شمة العراقية بغداد، ودون اأن يكون فيها بالطبع 

الهدف  الأن  حكومي،  مركز  اأو  �شيا�شي  م�شوؤول  اأي 

ال��ق��ت��ل ول��ي�����ض غ���ريه، وذه��ب��ت االأم���ور  بب�شاطة، ه��و 

بتنظيم القاعدة اإىل االبتهاج بهذه املجزرة اجلماعية 

التي اعرتف فيها، م�شوراً اأنها فتح كبري، بحيث تاأتي 

التحري�ض  لدعوات  عملياً  تطبيقاً  التفجريات  هذه 

وال�شعودية  قطر  م��ن  ك��ل  تغذيها  التي  وال��ك��راه��ي��ة، 

وتركيا و»اإ�شرائيل«، وهدفها بب�شاطة ا�شتجالب ردات 

فعل م�شابهة يف اأماكن اأخرى من بالد الرافدين.

ال��دول،  اأن هذه  وا�شحة وهي  باتت  ثمة حقيقة 

وب��ع�����ش��ه��ا غ����ارق يف ظ��الم��ي��ت��ه، وب��ع�����ش��ه��ا غ����ارق يف 

هو  واح��د،  ومعلم  واح��دة  الإدارة  تخ�شع  عن�شريته، 

ال�شيد يف وا�شنطن الذي يوزع االأدوار.

ويرى املتابعون اأن اأهم م�شروع لدى هذه الدول 

ن��وع م��ن احل��ل��ف غ��ري املقد�ض،  ال��ت��ي ���ش��ار يجمعها 

واأف��راد، وجمموعات  تنظيمات  ا�ش�شتتباعاته يف  وله 

حمارب  اأنها  االأوىل  للوهلة  يبدو  بع�شها  اإرهابية، 

اأف��راده وحتى قياداته  عنيد �شد االأمريكي، ويتلقى 

وبع�شها  االأم��ريك��ي،  ه��ذا  من  قاتلة  �شربات  اأحياناً 

يبدو اأنه منفلت من عقاله يعمل حل�شابه وقناعاته، 

واأن  ا�شتقرار،  ب��اأي  و�شورية  العراق  ي�شعر  ال  اأن  هو 

االأزم��ات واحل��روب،  الدولتان يف �شعري  تبقى هاتان 

اإىل م��الذات جلماعات القتل واالإره��اب  واأن تتحوال 

�شخمة  اأم���وال  وثمة  االأمكنة،  كل  على  تتوزع  التي 

اأجل  وال�شعودية لهذه اجلماعات، من  قررتها قطر 

اآ�شيا  نحو  طريقها  وت�شق  حولها،  ما  اإىل  تتمدد  اأن 

الو�شطى والقوقاز، ثم الو�شول اإىل العمق الرو�شي، 

بالثاأر  االأخ���ذ  يتم  وب��ذل��ك  ب��اإي��ران،  بالطبع  م����روراً 

باباوات  وم��ن  اليهود،  �شبى  ال��ذي  ن�شر  نبوخذ  من 

الفاتيكان من اأ�شل �شوري قبل االألف امليالدي االأول، 

مبا يعني ذلك العودة اإىل خط اأنابيب الغاز »نوباكو« 

الذي ميتد اإىل ال�شاحلن الرتكي وال�شوري، ومعهما 

اللبناين بالطبع.

ويوؤكد دبلوما�شي رو�شي اأن هناك وثائق و�شوراً 

اجلماعات  لهذه  تتوفر  التي  املالية  التغطية  ح��ول 

املتطرفة يف داخل �شورية والعراق، ويف اأمكنة توزعها 

اإىل  حت��ول��ت  ال��ت��ي  تركيا،  يف  خ�شو�شاً  امل�شتحدثة، 

اجلماعات،  لهذه  واإ�شناد  وا�شتخبارات  تدريب  مقر 

تقوم  التي  امل�شبوهة  ال�شيا�شية  اأدواره���ا  اإىل  اإ�شافة 

على اأطماعها التاريخية يف العراق و�شورية واإىل ما 

اأبعد منهما.

وي�شري هذا الدبلوما�شي اإىل اأن رو�شيا اأبلغت عرب 

قنواتها املختلفة من يعنيهم االأمر يف اأكرث من دولة 

مقدمها  ويف  ك��ربى  عا�شمة  م��ن  اأك��رث  ويف  عربية، 

اأن ما يح�شل االآن يف �شورية ويف العراق،  وا�شنطن، 

ق��ادراً  زال  م��ا  الرو�شي  ف��ال��دب  ي�شتمر،  اأن  ميكن  ال 

على اأن يخبط بقدمه على االأر�ض، حيث ترتدد اآثار 

قنبلة بيونغ يانغ يف �شيول وطوكيو، وطارق الها�شمي 

لن ي�شتطيع اأن يقود من اأنقرة �شوى التنعم ببع�ض 

اأو ال�����ش��ع��ودي��ة، ال��ت��ي ق��د تكون  امل��الي��ن ال��ق��ط��ري��ة 

�شرورة يف فرتة مقبلة لدفع تعوي�شات ملا �شلب من 

حلب، ومن كرد�شتان العراق.. ثم اأن جدول االأعمال 

ات�شال  واآخ���ر  نظم،  املرتقب  اأوب��ام��ا   - بوتن  للقاء 

بن الفروف وكريي اأكد �شرورة تهدئة االأو�شاع يف 

�شيفعل حمدا قطر  م��اذا  ُت��رى  اآ�شيا،  غربي و�شرقي 

ال  اج��ت��م��اع��ات  ثمة  اأن  خ�شو�شاً  الفي�شل،  و���ش��ع��ود 

يعرف بها اأحد بن جرناالت رو�ض واإيرانين؟

اأحمد الطب�س

لماذا ُرمي العراق من جديد في دوامة العنف األعمى؟

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

خالل مواجهات بن ال�شعب واجلي�ض متعدد اجلن�شيات يف البحرين                                                )اأ.ف.ب.(

الـبـحـــريـــن.. الحليف األمـيـركــي غــير اآلمـــن



16w w w . a t h a b a t . n e t

�أعلن �لرئي�س �لإير�ين حممود �أحمدي جناد، 

�أن �إير�ن �أ�صبحت دولة نووية، وهذ� عنو�ن عام 

و�لنووي  �لع�صكري  )�ل��ن��ووي  �ملعاين  كل  يحمل 

�ل�صلمي(، وكل ما يتعلق بال�صناعات و�لن�صاطات 

�ملتعلقة بالربنامج �لنووي.

�لت�صريح �لإير�ين يهدف �إىل �إبالغ �لر�صائل 

�لآتية:

�ملفاو�صات  �أن  �لغربي  و�لعامل  �أمريكا  �إب��الغ 

لوقف �لربنامج �لنووي �لإير�ين غري جمدية، 

لأنها �صتناق�س �أمر�ً قد �أُجنز، وبالتايل ل جدوى 

من �نعقادها.

يكون  ل��ن  �لتفاو�س  �أن  �ل�»1+5«  دول  �إب���الغ 

على �لربنامج �لنووي �لإير�ين، بل على �ل�صالح 

�أن  م��ن  �ن��ط��الق��اً  و�ل���ع���امل،  �ملنطقة  �ل��ن��ووي يف 

�إير�ن �صارت �صريكاً فعلياً يف �ملنظومة �لنووية، 

�لأر���س و�صكانها من  ت�صارك حلماية  ولذ� فهي 

هذ�  حتجيم  من  بد  ول  �لأ�صلحة،  ه��ذه  �نت�صار 

�صت�صتخدم  �أنها  �أي�صاً  ولتعلن  �خلطري،  �ل�صالح 

�ل�����ص��الح �ل���ن���ووي ل��ل��م��ق��اي�����ص��ة؛ ل��ل��ق�����ص��اء على 

�لأ�صلحة �لنووية ولي�س على �لب�صر و�حلجر.

�إعالن �إير�ن نف�صها دولة نووية ر�صالة مبا�صرة 

وعاجلة  للعدو »�لإ�صر�ئيلي« باأن �لتفوق �لنوعي 

و�ل�صرت�تيجي �لذي ميلكه عرب �ل�صالح �لنووي 

وم��ف��اع��ل دمي��ون��ا ق��د �صقط ب��ال��ت��و�زن �ل��ردع��ي 

�ملقاومة �صارت  �لإي��ر�ين، و�أن قوى  �لنووي  مع 

متلك قدرة نووية، ولذ� فهي قادرة على تعطيل 

هذ� �ل�صالح �لنووي »�لإ�صر�ئيلي« بطريقتني:

عدة  م��ن  �ل�صاروخي  �لق�صف  ع��رب  ميد�نية 

جهات )لبنان و�صورية وفل�صطني و�إير�ن، ورمبا 

�لعر�ق(.

ع���رب �ل����رد �لإي�������ر�ين �ل���ص��رت�ت��ي��ج��ي، ك��ون��ه 

�صريكاً ور�عياً ملحور �ملقاومة يف �ملنطقة.

كما �أن �إير�ن توجه ر�صالة �إ�صافية �إىل �لدول 

و�ح��د؛  �آن  يف  �ل�صتعمارية  و�ل��دول  �مل�صت�صَعفة 

بحقها  و�مل��وؤم��ن��ة  �لإر�دة  �صاحبة  �ل�صعوب  ب���اأن 

�لإميان  قوة  لتتكامل  وتتعلم  تتطور  �أن  ميكنها 

م���ع ق����وة �ل��ع��ل��م، و�أن �إي������ر�ن مت��ت��ل��ك م��ق��وم��ات 

�لدولة �لقوية �لتي و�صلت �إىل �لف�صاء، ومتلك 

�مل��ن��ظ��وم��ة �ل��ع��ل��م��ي��ة و�لق��ت�����ص��ادي��ة و�ل��ث��ق��اف��ي��ة 

و�لدميقر�طية �لتي توؤهلها لتكون دولة عظمى 

ولتك�صر  �أوىل،  كمرحلة  و�لإق��ل��ي��م  �ملنطقة  يف 

�لأم��ن  ملجل�س  �ل��ك��ربى  �خلم�س  �ل���دول  �حتكار 

ولتنادي  �لثانية،  �لعاملية  �حل���رب  بعد  �ل���دويل 

ب�صرورة  و�ليابان وغريها  و�لرب�زيل  �لهند  مع 

مقدمها  ويف  �لدولية،  �ملوؤ�ص�صات  ت�صكيل  �إع���ادة 

جمل�س �لأمن، لي�صم هذه �لدول �لتي جتاوزت 

وبريطانيا( على جميع  )فرن�صا  بع�صها  �إي��ر�ن  

�مل�صتويات، ولذ� فاإن �إير�ن تفتح مرحلة جديدة 

ع��ل��ى م�����ص��ت��وى �ل�����ص��ي��ا���ص��ة �ل���دول���ي���ة، وه���ي �ل��ت��ي 

خالل  �ل�صوري  �ل�صمود  �صاحة  عرب  ��صتطاعت 

�أم��ام  �لأب���و�ب  فتح  �إع���ادة  �ملا�صيني من  �لعامني 

رو�صيا ل�صتعادة دورها �لدويل، و�إحد�ث �لتو�زن 

مع �أمريكا، وحتييد جمل�س �لأمن و�إ�صقاطه من 

�ليد �لأمريكية، وكاأن �إير�ن تعّطل هذه �ملوؤ�ص�صات 

�ل��دور  بو��صطة  و�خل��ارج��ي  �لع�صكري  و�لتدخل 

�ل��رو���ص��ي �ل����ذي مي��ل��ك �مل��ق��ع��د �ل��ت��م��ث��ي��ل��ي، لكنه 

�لقر�ر  ميلك  ول  �لت�صدي،  على  ق���ادر�ً  ي��ك  مل 

�إير�ن �ل�صاحة و�لقوة،  و�لإر�دة و�لقوة، فاأعطته 

وحتملت مع �صورية و�ملقاومة يف لبنان �ل�صغوط 

ودف��ع �لأث��م��ان، و�أخ��ذت من رو�صيا قوة �لتمثيل 

�إىل  �ل��دور �لأمريكي،  �ل��دويل مقابل  و�حل�صور 

�لتي  �أجم��اده��م  ل�صتعادة  �ل��رو���س  ��صتيقظ  �أن 

وتنبهو�  �ل�صوفياتي،  �نهيار �لحتاد  �ندثرت مع 

ملا ينتظرهم من �أحد�ث عرب »�ملارينز �لتكفريي« 

�لذي تديره �أمريكا، ومتّوله دول �خلليج، و�لذي 

�صُينقل �إىل �ل�صي�صان و�صمال �لقوقاز ل�صتنز�ف 

�ل���دب �ل��رو���ص��ي، لإرب���اك���ه وحت��ي��ي��ده ع��ن �مل�صهد 

�ل�����دويل ب���اأح���د�ث د�خ��ل��ي��ة، يف ���ص��ي��ن��اري��و م��ك��رر 

ت�صهده دول ما ي�صمى »�لربيع �لعربي �لدموي«، 

�لذي �أ�صقط �حلاكم لكنه خّرب �لبالد، ومل ينتج 

ُدوًل بل طو�ئف ومذ�هب وميلي�صيات وقبائل.

�ل���ن���ووي �لإي������ر�ين م��ع��ادل��ة �ل��ق��وة �جل��دي��دة 

�لتفوق  لإ�صقاط  »�لإ�صر�ئيلي«  �ل��ن��ووي  مقابل 

�ل���ن���وع���ي و�ل����ص���رت�ت���ي���ج���ي، لإب����ق����اء �حل�����روب 

�لكال�صيكية  �حل���روب  د�ئ���رة  يف  »�لإ���ص��ر�ئ��ي��ل��ي��ة« 

�لدمار  �أ�صلحة  ��صتعمال  دون  م��ن  و�لنظامية، 

»�إ����ص���ر�ئ���ي���ل« ���ص��م��ن ه��ذه  ب��ق��ي��ت  �ل�����ص��ام��ل، و�إذ� 

يف  �خللل  نتيجة  ُحكماً،  �خلا�صرة  فهي  �ل��د�ئ��رة 

وم�صاحتها  �ملحتلة(  )فل�صطني  �جلغر�فيا  رقعة 

�ل�صغرية و�صكلها �لطويل قليل �لعر�س، ونتيجة 

�لب�صرية  �لع�صكرية  �لقدر�ت  تاأمني  عن  �لعجز 

»حم��دودي��ة �لأع����د�د يف �جل��ي�����س«، و�ل���ذي مييل 

م�صتوى  على  ���ص��و�ء  �مل��ق��اوم��ة،  ق��وى  �صالح  �إىل 

�جلغر�فيا �أو �لعدد �أو �لإمكانيات، وكذلك �لبنى 

�ل��ت��ي ل  �لتحتية و�لق��ت�����ص��ادي��ة »�لإ���ص��ر�ئ��ي��ل��ي��ة« 

و�لتي  طويلة،  زمنية  لفرتة  �ل�صمود  ت�صتطيع 

يف  يقيمون  �ل��ذي��ن  �ليهود  باملهاجرين  �صتدفع 

مكتباً  �أو  �إقامة«  »فندق  ويتخذونها  »�إ�صر�ئيل« 

لال�صتثمار، �إىل �لهجرة �ملعاك�صة.

ن����ووي، وط��ائ��رة  ���ص��الح  ل��ق��د ���ص��ار للمقاومة 

وبحري..  دفاع جوي  ومنظومة  دون طيار،  من 

�صار للمقاومة منرب دويل، وذر�ع �صيا�صي يغطي 

منطقة �ل�صرق �لأو�صط، و�متدت جبهة �ملو�جهة 

ول��ن  ع�����دن،  خ��ل��ي��ج  �إىل  ه����رم����ز..  م�����ص��ي��ق  �إىل 

حم�صارتها،  �أو  �ملقاومة  ��صتفز�ز  �أح��د  ي�صتطيع 

يعيد  فالتاريخ  ���ص��وري��ة،  ت�صقط  ول��ن  مل  ول��ه��ذ� 

����ص��ت��م��رت �حل���رب �لأم��ريك��ي��ة على  ف��ق��د  نف�صه، 

�إير�ن �لثورة عرب �صد�م ح�صني ت�صع �صنو�ت، ومل 

و�أعدمت �صد�م..  �أمريكا  �لثورة، وعادت  ت�صقط 

وبقيت �إير�ن، وهكذ� �صتفعل مع �لذين يقودون 

ومي���ّول���ون �لإره�����اب و�ل��ت��ك��ف��ريي��ني يف ���ص��وري��ة.. 

�صتعدم بع�س �لأمر�ء و�مللوك بانقالبات ع�صكرية 

من �أبنائهم، كما فعلت يف �ملا�صي يف قطر وعمان 

���ص��وري��ة و�مل��ق��اوم��ة.. فهل  و�ل�����ص��ع��ودي��ة.. وتبقى 

�صي�صتيقظ �لعمالء �لتابعون؟

د. ن�سيب حطيط

إيران نووية.. وداعًا »ديمونا«

دولي

�لرئي�س �لإير�ين حممود �أحمدي جناد                        )�أ.ف.ب.(

يف خطابه �لأخري حول »حالة �لحتاد« �لأ�صبوع �ملا�صي، عر�س �لرئي�س �لأمريكي 

بار�ك �أوباما بع�س جو�نب �ل�صرت�تيجية �لع�صكرية �جلديدة يف �ل�صرق �لأو�صط، �لتي 

�لآلف  ع�صر�ت  �إر�صال  �إىل  نحتاج  »ل  وق��ال:  �ملا�صي،  �لعام  منت�صف  �أعلنها يف  قد  كان 

من �بنائنا وبناتنا �إىل �خلارج لحتالل �لبلد�ن �لأخرى، وبدًل من ذلك، �صن�صاعد دوًل 

مثل �ليمن، وليبيا، و�ل�صومال، كي تتوىل بنف�صها �ملهمات �لأمنية، ونتعاون مع �حللفاء 

لنقل �لقتال �إىل مو�قع �لإرهابيني، كما فعلنا يف مايل، وحيث تدعو �ل�صرورة، �صن�صتمر 

ي�صكلون  �لذين  �لإرهابيني  �صد  لدينا،  �ملتوفرة  �لع�صكرية  بالو�صائل  �ملبا�صر،  بالتدخل 

خطر�ً د�هماً على �لأمريكيني«.

ت��ن��درج »�ل��ط��ائ��ر�ت ب��ال ط��ي��ار«، �ل���درون���ز، على ر�أ����س لئ��ح��ة »�ل��و���ص��ائ��ل �لع�صكرية 

�ملتوفرة.. »للتدخل �لأمريكي �ملبا�صر، وقد يعتقد بع�س �ملر�قبني �أن �إدخال هذ� �لنوع 

من �ل�صالح يف �خلدمة �لع�صكرية على نطاق و��صع يف �لغرب، هو جمرد خيار تقني وفني، 

بينما ي�صكل يف �لو�قع عنو�ن �ل�صرت�تيجية �حلربية �جلديدة، �لتي تعتمدها �لوليات 

يف  وياأتي  و�لإ�صالمي،  �لعربي  �لعاملني  ودول  �صعوب  �صد  �ل�صهيوين  و�لكيان  �ملتحدة 

�لقتالية  �لوحد�ت  ن�صاأ من رحم مفهوم  �لذي  �صياق تطوير مبد�أ »�حلرب بال جنود«، 

�ل�صرية �لتي ��صتخدمتها �ل�صي �أي �إيه �إبان �حلرب �لباردة، و�لفيالق »�لإ�صر�ئيلية« �لتي 

وّحدت قيادتها منذ عام للقتال خفية »ور�ء خطوط �لعدو«.

�صحيح �أن �لبنتاغون بد�أ با�صتخد�م �لدرونز لتنفيذ �ملهام �لقتالية على �حلدود 

��صتخد�مها  ولكن  بو�س،  ج��ورج  �ل�صابق  �لرئي�س  عهد  يف  -�لأفغانية  �لباك�صتانية 

�لتي تالئم  �لأ�صلحة  �أب��رز  �أ�صبحت من  �إذ  �أوباما،  �مل��ر�ت يف عهد  ت�صاعف ع�صر�ت 

وهذه  �أفريقيا،  و�صمال  �لأو���ص��ط  �ل�صرق  ملنطقة  �ملعتمدة  �جلديدة  �ل�صرت�تيجية 

من  �جل��دي��دة  �مل��رح��ل��ة  خ��الل  �لع�صكرية  �لعمليات  طبيعة  حت��دد  �ل�صرت�تيجية 

م�صل�صل »�حلرب على �لإرهاب«.

�أو �أكرث تطور�ً وفعالية من �لطائر�ت  �إن �لدرونز، بحد ذ�تها، لي�صت معقدة تقنياً 

�أو �لقاذفات �ملاأهولة، فهي غري قادرة على �لعمل يف �صيناريوهات معينة فيها  �حلربية 

هذه  لأن  م��ث��اًل،  و�إي����ر�ن  �صورية  حالة  يف  كما  �ل��ع��دو«،  »�أر����س  على  كال�صيكية  جيو�س 

�لدرونز  دور  لتعطيل  �لدفاعية  �لو�صائل  من  �ل�صروري  �لأدن��ى  �حلد  متلك  �جليو�س 

يف  »�لأه��د�ف«  تكون  �أن  �جلديدة  �ل�صرت�تيجية  تفرت�س  ولهذ�  ب�صهولة،  �إ�صقاطها  �أو 

مناطق »�آمنة« ل تتوّفر فيها �أي و�صائل كفيلة بردعها.

�أمنية مع  لتفاقات  تبعاً  �إم��ا  كاملة فقط يف حالتني،  بحّرّية  �لدرونز  تعمل  ولهذ� 

�لدول  �أو يف  وم��ايل،  وباك�صتان  �ليمن  كما يف  �مل�صتهدفة،  �لبلد�ن  �ملعنية يف  �حلكومات 

�نت�صار  �أو مع  �أج��و�ء �حلرب �لأهلية،  �أمنها �لذ�تي يف  �لتي ل ت�صتطيع �صبط  �لفا�صلة 

�لفو�صى �لد�خلية كما يف �ل�صومال وليبيا وغريهما.

�لتي  »�لكال�صيكية« لالأنظمة  �لع�صكرية  �لت�صكيالت  �أو ت�صع�صع،  �نهيار،  ويف �صوء 

�لتفتيت  وخطر  �لفو�صى،  ن�صر  �حتمال  وتعاظم  �ل��ع��رب��ي«،  »�لربيع  موجة  �أطاحتها 

و�لتق�صيم، يربز �لدور �ل�صرت�تيجي لطائر�ت �لدرونز يف �حلروب �ملبيتة �صد �صعوب 

�لعربي«  »�لربيع  �أقطار  يف  �لد�خلي  �لعنف  نحو  مت�صاعد  �جت��اه  فثمة  �لبلد�ن،  ه��ذه 

�لذي  »�ملثايل«  �ل�صيناريو  �لقاعدة، وهو  �ملن�صوبة لتنظيم  �مل�صلحة،  و�نتعا�س �جلماعات 

دون �حلاجة  �لإره���اب  �ملبا�صر بحجة �صرب  تدخلها  لتربر  �ل��ع��دو�ن،  ق��وى  عنه  تفت�س 

لإر�صال ع�صر�ت �لآلف من �جلنود، و�آلف �لأطنان من �ملعد�ت �لع�صكرية �ملتطورة.

متلك طائر�ت �لدرونز �حلديثة مو��صفات وميز�ت جتعلها �ل�صالح �ملف�صل لتنفيذ 

�ملهام  وتنفيذ  عالية،  بدقة  �لأه���د�ف  ر�صد  على  ق��ادرة  لأنها  �جل��دي��دة،  �ل�صرت�تيجية 

�ل�صغرية و�لكبرية على حد �صو�ء، كاغتيال �لأفر�د و�جلماعات، وتدمري �ملن�صاآت و�ملخابئ 

و�ت�صالت  كمبيوتر  �أج��ه��زة  م��ن  موؤلفة  عمليات«،  »غ��رف  م��ن  ت��د�ر  بينما  �لع�صكرية، 

�للكرتونية،  �لألعاب  على  �ملدمنني  �ل�صبان  من  مدنيون  موّظفون  وي�صغلها  متطورة، 

وبعيدة �آلف �لأميال عن »ميد�ن �ملعركة«، �لذي ل ي�صح ت�صميته بهذ�، بل هو ميد�ن 

للقتل و�لإجر�م بدم بارد، من دون ح�صيب �أو رقيب.

عدنان العربي

»الطائرات غير المأهولة« تحتل المكانة األولى
في الحرب الصهيونية - األميركية على المنطقة

صار للمقاومة سالح 
نووي وطائرة من دون 
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نري�ن  تلتهمهم  �لذين  �ل�صحايا  �أخبار  تطالعنا 

�لإ���ص��الم��ي،  �ل��ع��امل  عو��صم  يف  �ملفخخة  �ل�صيار�ت 

وكاأنها  و�ليمن،  و�ل�صومال،  و�لعر�ق،  باك�صتان،  يف 

حو�دث �عتيادية، �أو كاأن �تهام »�ملنظمات �لإرهابية« 

ي�صفي �لغليل، �أو يزيل �أ�صباب �ل�صتغر�ب و�لت�صاوؤل، 

للخروج  �صبيل  ل  متاهات  يف  غ��ارق��ة  �لأم���ة  فتبقى 

م��ن��ه��ا، ومم���ا ي��زي��د يف حم��ن��ة �لأم����ة و���ص��ي��اع��ه��ا، �أن 

ُت��وّج��ه �أ���ص��اب��ع �لت��ه��ام لأت��ب��اع �مل��ذه��ب �ل�صني حني 

ي��ك��ون �مل�����ص��ت��ه��دف��ون م��ن �مل��ذه��ب �ل�����ص��ي��ع��ي، وي��ن��زل 

ت�صقط  و�لتكفري على هوؤلء حني  �لتخوين  غ�صب 

�ل�صحايا من �أهل �جلماعة، �ألي�س يف هذه �لأمة من 

�لعدو  ليميز  يكفي  مبا  و�لفطنة  بالكيا�صة  يت�صف 

من �ل�صديق؟

وب��ع��د ك��ل ح��ادث��ة تفجري »م��ن �حل��ج��م �لكبري«، 

يتجمد �ملو�طن �لعادي �أمام �صا�صات �لتلفزة، في�صمع 

�ل�صيف،  م��ذه��ب  بح�صب  �ملتناق�صة،  �ل��ت��ف�����ص��ري�ت 

وهوية �لو�صيلة �لإعالمية، ثم يجد نف�صه مدفوعاً 

�ل�صيا�صي  �أو  �خلبري،  نظر  وجهة  لقبول  �إر�دة  بال 

�حل��زب  �إىل  �أو  م��ذه��ب��ه،  نف�س  �إىل  »ي��ن��ت��م��ي«  �ل���ذي 

�لنق�صام  وت���زد�د ح��دة  �مل��ذه��ب،  ه��ذ�  �ملح�صوب على 

و�ل���ت�������ص���رذم يف ���ص��ف��وف �لأم�������ة، م����رة ب���ني م����و�لة 

»�صمايل«  ب��ني  �أو  و�صيعة،  �صنة  ب��ني  �أو  وم��ع��ار���ص��ة، 

و»ج��ن��وب��ي«، �أو ب��ني خمتلف �لأع����ر�ق، �إىل درج��ة ل 

�لتوحيد  م�صاعي  ول  �ل��ت��ق��ارب،  دع���و�ت  معها  تنفع 

و�لتاآلف.

�ل�صيا�صية،  �لأح��ز�ب  وقادة  �ملحللني  بع�س  يدرك 

�أن �لأحد�ث  ُيق�ّصم �لأمة،  �ل�صرخ �لذي  على جانبي 

�لعربي  �لعاملني  كيانات  تفتيت  نحو  بو�صوح  تتجه 

حقيقي  جهد  �أي  يبذلون  ل  ولكنهم  و�لإ���ص��الم��ي، 

رد  ل  »م�صاب  وك��اأن��ه  �لبائ�س،  �مل�صري  ه��ذ�  لتفادي 

له ول جمال لّلطف فيه«، ويتحا�صون، ب�صكل مثري 

�ل�صهيونية  �حلركة  ت��ورط  �إىل  �إ���ص��ارة  �أي  للريبة، 

ما  ك��ل  يف  فل�صطني،  يف  �مل�صطنع  وكيانها  �لعاملية، 

يجري ويخطط �صد �صعوب �ملنطقة ودولها.

يف  فقط  لي�س  �لأم����ة،  �أع����د�ء  دور  ن�صتبعد  كيف 

�ملحللون  ي�صفها  �لتي  �لبينية،  �خلالفات  ��صتثمار 

يف  بل  �لأم��ة،  �صفوف  يف  »متاأ�صلة«  باأنها  �مل�صللون 

�لعمل �لدوؤوب على خلقها وت�صعريها بهدف تفتيت 

�ملنطقة وحتقيق �أهد�فهم �لتو�صعية �ملعلنة، و�مل�صرح 

ع��ن��ه��ا يف ت��ق��اري��ره��م �مل��ت��د�ول��ة ب��ني ���ص��ن��اع �ل��ق��ر�ر، 

�لأع���د�ء  د�م  فما  �مل���الأ،  على  �ملن�صورة  وتو�صياتهم 

ي�صنون  ب��ل  �أه��د�ف��ه��م،  وحقيقة  نو�ياهم  يخفون  ل 

�حلروب ويجهزون �حلمالت �ملتو��صلة، حتت حجج 

ملاذ�  �لو�قع،  �أر���س  على  لتحقيقها  متعددة،  ور�ي��ات 

ي�صّر قادتنا و�صيا�صيونا على �إنكارها؟ 

ويف ظ���ل �ل��ت��م��زق �حل����اد وح�����الت �ل��ت�����ص��رذم �ل��ت��ي 

تنخر �صفوف �لأمة وكياناتها �ل�صيا�صية، �أل يالحظ 

غريبة  ظاهرة  �ملقابل  يف  ثمة  �أن  و�ل��ق��ادة  �مل�صوؤولون 

ي��ت�����ص��ارك ف��ي��ه��ا �ل��ع��امل��ان �ل��ع��رب��ي و�لإ����ص���الم���ي؟ �أمل 

�لغربيني  وح��ل��ف��اءه  �ل�صهيوين  �ل��ع��دو  �أن  يالحظو� 

�لإرهابية« من جهة  »�حلركات  ت�صمى  وما  من جهة، 

�أخرى، هما �لعن�صر�ن �لوحيد�ن �للذ�ن ين�صطان على 

كل �صاحات هذ� �لمتد�د �جلغر�يف �لو��صع؟ 

لن �أعلق �ملزيد على هذه �لظاهرة، بل �أترك لقياد�ت 

�لأمة �أن تتفكر قلياًل وت�صتنبط �لعربة، لعلها تخرج 

م��ن وح��ول �جل��دل �لعقيم ح��ول �أحقية ه��ذ� �حل��زب 

�لت�صارك يف حكم بال  �أو  �ل�صلطة،  ��صتالم  �أو ذ�ك  يف 

�إر�دة حرة، �أو �لتهديد و�لتهويل با�صتخد�م �لعنف يف 

�أو  �صكلية،  �نتخابات  يف  �لفوز  على  �ملحموم  �لت�صابق 

تقا�صم فتات ما تبقى من خري�ت �لبالد وثرو�تها.

ق����د ت���ك���ون �����ص����ورة �ل���رئ���ي�������س رف��ي��ق 

�حلريري، خلف جنله �صعد عرب �ل�صا�صة 

من �لريا�س، هي �لوحيدة �لتي ذّكرتنا 

بالذكرى، ول حاجة بنا �إىل �ل�صيخ �صعد 

�لر�قدين  و�ملنتفعني  منه  �ملقّربني  �أو 

لنا  ي��ع��ددو�  لأن  قريطم«  »معلف  على 

�إجناز�ت �لرئي�س �حلريري؛ من �ملطار، 

تعليم  �إىل  و�صوًل  �لتحتية،  �لبنى  �إىل 

�ل�صباب  تعليم  لأن  �للبنانيني،  �آلف 

�لرئي�س  �إىل  بالن�صبة  ك���ان  �ل��ل��ب��ن��اين 

�ل����ر�ح����ل م�������ص���روع ����ص��ت��ث��م��ار ل��ل��م��و�رد 

ت��ك��ر�ر  ل��ك��ن  ع��م��ل��ي،  ب��اأ���ص��ل��وب  �لب�صرية 

بالر�حل  ي��ذّك��رن��ا  ب��ه  �للبنانني  متنني 

ق�صده  عندما  �لأ�صعد  �أحمد  كامل  �أبو 

بتاأمني  �أبناء �جلنوب يطالبه  وفد من 

ف��اأج��اب��ه��م:  �أولده�����م  لتعليم  م���د�ر����س 

 »عم عّلملكن �بني كامل.. ما بيكفي«؟!

�إذ� ك���ان ت��ع��ل��ي��م ك���م »ك���ام���ل«، وت��رم��ي��م 

م��ط��ار، وب��ن��اء »���ص��ول��ي��دي��ر« �حل��ري��ري 

و�����ص����رك����اه ك����ّل����ف �خل���زي���ن���ة م����ا ي��ف��وق 

�خل��م�����ص��ني م��ل��ي��ار دولر م��ن �ل��دي��ون، 

فليتها  باملليار�ت،  �صرقات  �إليها  ُت�صاف 

فيها  دخ��ل  �ل��ت��ي  �ل�صاعة  تلك  تكن  مل 

»كامل« �إىل �ملدر�صة.

كفى تعد�د �إجناز�ت من رحلو�، مّلت 

�جلماهري �ل�صباطية عرب ثماين �صنو�ت 

م���ن م��ق��ول��ة »ج�����ّدي ك���ان وب���ّي���ي ك���ان«، 

�لأم���ام،  �إىل  ه��روب��اً  �صعد  �ل�صيخ  وكفى 

لأن���ه ورث م��ا مل ي��رث��ه �أح����د، وُق��ّدم��ت 

و�أمر  �لزعامة على طبق من ذهب،  له 

ب��ورق��ة �ق���رت�ع »زّي م��ا ه��ّي��ي«، فاأكرمه 

�لناخبون �إكر�ماً للو�لد، وجرت له دورة 

تاأهيل على يد �ل�صنيورة ككل ويّل عهد 

قا�صر.. وكان له ما �أر�د، ودخل �ل�صر�ي 

للحكومة،  رئي�صاً  �لعري�س  �لباب  من 

�أك��رث  �ل��ط��ائ��رة  �أم�صى ولي��ت��ه يف  لكنه 

�أي  يحقق  ومل  لبنان،  يف  �أم�صاها  مما 

و�ُ�صقط عن  ف��رتة حكمه،  �إجن��از طيلة 

كر�صي �حلكم ومل جتِر دم��وع �حل�صرة 

�لريا�س  م��ن  و�لآن  كال�صو�قي،  عليه 

عرب  و�ل�����ص��ل��وى  ب��امل��ّن  �للبنانيني  ي��ع��ُد 

و�جلامعات  و�مل��د�ر���س  �لكهرباء  تاأمني 

�لق����رت�ع،  ���ص��ن  وتخفي�س  و�ل��ط��ب��اب��ة، 

و��صتعادة �جلن�صية ومنحها لأولد �ملر�أة 

�للبنانية �ملتزوجة من �أجنبي..

ه��ل ه���ذه �ل��وع��ود �خ���رت�ع���ات ب���ارود؟ 

عندما  وف��ري��ق��ه  �صعد  يحققها  مل  مل���اذ� 

وخ��ري�ت  �لبلد  و�أم����و�ل  �لبلد  ك��ل  كانت 

�ل���ت���ي مل حت�صن  �أي���ادي���ه���م،  ب���ني  �ل��ب��ل��د 

�لأم����ان����ة؟ ����ص���ون  حت�����ص��ن  ومل   �لإد�رة 

»�أن������ا ر�ج�����ع وب��ي�����ص��وف��و� ���ص��و رح �أع��م��ل 

قبل  ترجع  ل  �صعد  �صيخ  يا  ل  فيهن«.. 

ل  ف��اأن��ت  �ل�صيا�صة،  يف  �لر�صد  �صن  بلوغ 

ت��خ��ط��ب يف ف��ري��ق ري��ا���ص��ي يف �ل��ط��ري��ق 

�مللعب،  �إىل  للنزول  ينتظرك  �جل��دي��دة 

�صعد«؟  �صيخ  ي��ا  فيهن  تعمل  رح  و»���ص��و 

و�أن��ت وق��ت �لعمل مل جت��رتح �ملعجز�ت، 

وك��ف��اك ت��ذرع��اً ب��امل��خ��اوف �لأم��ن��ي��ة، لأن 

فال  نفوذك،  مناطق  مع  باتت  م�صكلتك 

و�صهاًل،  باأهاًل  �صهله  لك  �صيفتح  �لبقاع 

لأن  ب����ي����دك،  م��ف��ت��اح��ه��ا  ط���ر�ب���ل�������س  ول 

�صارع  زعيم  وك��ل  ك��ث��رية،  باتت  بو�باتها 

ب��ات  غ��ي��اب��ك  ن��ب��ت يف  زم���رة متطرفة  �أو 

ميتلك ن�صخة عن مفتاحها، و�صيد� باتت 

�أ���ص��رية ���ص��و�ك، وب���ريوت ل��ن يه�صم لك 

رف�صك  عرب  حّقهم  �صلبهم  م�صيحيوها 

قانوناً يعيد �إليهم �صّحة متثيلهم.

�أعمل  رح  �صو  وبي�صوفو�  ر�ج���ع  »�أن���ا 

�لتهديد  ه���ذ�  �أن  �أع��ت��ق��د  ل  ف��ي��ه��ن«.. 

�ل�صالح«،  »دوي��ل��ة  �صّميتها  ما  �صرُيعب 

ف�����ال »خ�����ي�����رب« �رت������ع������دت ف���ر�ئ�������ص���ه، 

ول »رع������د« �أب������رق �إل���ي���ك م�����ص��ت��ج��دي��اً، 

بات يف  �صعد  �صيخ  يا  �ل�صالح  ومو�صوع 

بات  �إقليمياً،  ك��ب��رية«؛  »�صغلة  غيابك 

»رب��ي��ع« عربانك،  م��ع  �ل��ت��و�زن  لعبة  يف 

�إليه  �حل��اج��ة  تنتِف  و»�إ���ص��ر�ئ��ي��ل��ي��اً«، مل 

بعد.

خ��ّي��ب��ت �لآم������ال �خل��ائ��ب��ة �أ����ص���اًل يا 

���ص��ي��خ ���ص��ع��د، وت���ق���زمي ح��ج��م �مل�����ص��ارك��ة 

لك  ي��ربر  ل  �لبيال  �إىل  �ل�صاحات  م��ن 

ب��اإط��الل��ة غري  �ل��ر�ح��ل  �إرث  ت��ق��ّزم  �أن 

م�������ص���وؤول���ة، وب��ع��ري��ف �ح��ت��ف��ال بحجم 

ي��ن��ق��ل �جل��ب��ال م��ن على  ف��ار���س �صعيد 

�ملنرب، وهو بالكاد ميون على نقل رجله 

لي�صعها فوق �لأخرى، ومبتطّرف مثل 

�ل�صا�صات  ع��رب  ي��ط��ّل  �ل�����ص��اه��ر،  خ��ال��د 

 ل��ي�����ص��ي��د ب���اع���ت���د�ل �ل��رئ��ي�����س �ل���ر�ح���ل. 

���ص��ي��خ ���ص��ع��د، ك���ان م��ن �لأف�����ص��ل �إق��ام��ة 

�ل�صلو�ت يف �مل�صاجد و�لكنائ�س عن روح 

�لذكرى  من  ت�صتلهم  وعظات  �لر�حل، 

و�لتاآخي،  و�لوحدة  �ملحبة  �إىل  �لدعوة 

نزرعه يف  �حل��ب  ف��رح عيد  من  وبع�صاً 

لكانت  �أم���ل،  غر�صة  �للبنانيني  ق��ل��وب 

بدًل  �أك��رث،  �لر�حل مرتاحة  روح  رمب��ا 

م���ن �ح���ت���ف���الت وخ���ط���اب���ات غ����دت من 

�صباط �إىل �آخر �أقرب �إىل ُمو�ء �لقطط.

اأمني. اأ. ر.
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رأي

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

 14 شباط.. تقييم األداء في فنون الُمواء
رًا.. وإليها وفي ذكراه.. وبعد  من سوريانا جاءنا مار مارون قبل قرون مبشِّ
قرون أيضًا.. وفدها »مار بش���ارة« مبّش���رًا بزوال سحابة داكنة – بل حالكة 
الظلمة – اعترت س���ماء سوريا لنحو سنتين.. صارخًا: »كل الديمقراطيات 
وحقوق اإلنسان ال تساوي قطرة دٍم واحدة ُأريقت من بريٍء عنوًة واقتدارًا«، 
وكأني به يقول: إن الش���عار الذي ُزين به لشعوبنا العربية، إنّما هو شعار 
حقٍّ ُيراد به باطاًل.. ال بل »طعمًا« إلثارة حمّية ومشاعر الجماهير، لكنه في 
الحقيقة خالي الوفاض والمضمون، فآلياته ووسائله المعتمدة والمتّبعة 

ونتائجه تدل على هشاشته وعدم صدقيته..
بطري���رك الوقفة الش���جاعة والرصين���ة، والموقف المعّبر عن حس���ن 
الطوية، وصدق المش���اعر تجاه األشقاء واألخوة واإلنسانية، قال باإلصالح 
والتصحي���ح بالعقل والتعقل، بالحكمة والروي���ة، فهو نبذ وينبذ العنف 
د س���وى العنف ودوامته ال  أّي���ًا كان مصدره ومقترف���ه، ألنَّ العنف ال يولِّ
قرار لها وال نهاية.. كيف ال وهو ابن مدرس���ة عانت وقاست مرارة العنف، 
لعلَّ تالم���ذة مار مارون ال����350 الذين قضوا ش���هداء ألمانتهم لمجمع 

خلقيدونية العام 516 لخير شاهد ودليل ومثال.
الكاردينال مار بش���ارة بطرس الراعي، يقف على األس���باب الحقيقية 
والموضوعية، التي أشعلت االضطرابات والفتن والحروب األهلية في غير 
ُقطر عربي.. وه���و العالم والمتيقن بأّن دوائر متخصصة ديدنها الحرص 
على إبقاء بؤٍر متفّجرة ف���ي دول العالم الثالث، وعلى وجه الخصوص في 

عالمنا العربي..
الكاردينال الراع���ي.. يعي أبعاد وغايات ومرام���ي »الفوضى الخاّلقة« 
ومبتكريه���ا ومروجيها! فهي تهدف أول ما تهدف إلى س���رقة خيراتنا 
وثرواتن���ا بعد تقويض األنظمة، والقضاء عل���ى هيكلية الدول، واإلجهاز 
على المؤسسات والبنى التحتية، وصواًل إلى إحداث شرٍخ وفرز ديمغرافي، 
يتمث���ل باقتالع أصحاب األرض من المس���يحيين تحدي���دًا، ورميهم في 
مجاهل المعمورة، أجل.. المخطط يقضي بتفريغ المشرق العربي – مهد 
الرساالت الس���ماوية – من بعض أتباع هذه الرساالت.. الذين شكلوا على 
مدى زمن طويل الركيزة األساس في بناء هذا الصرح الثقافي والحضاري، 
ج���ّراء تفاعلهم وتفاهمهم وتعاضدهم مع ش���ركائهم في هذه الوطن 

العربي المترامي األطراف..
نياف���ة الكاردين���ال.. إنّنا نثم���ن عاليًا زيارتكم دمش���ق في مثل هذا 
الظ���رف الدقيق والحرج، وما صدر عنك���م من موقف جريٍء حكيٍم واضح ال 

َلبس فيه وال غموض..
فل���و أنَّ الوس���طاء والموفدين الذي���ن تعاقبوا عل���ى معالجة األوضاع 
المأس���اوية في سورية، نظروا إلى المس���ألة بمثل ما نظرتم أنتم بمنظار 
اإلنسان الش���فاف الواقعي والموضوعي، بعيدًا من المسايرة أو االنحياز، 
وصدقوا جميع األطراف المعنية القول من غير مواربة أو محاباة، لما كانت 
وصلت إليه اليوم، ولما تكبدت سورية هذه األثمان الباهظة، في إنسانها 

واقتصادها وهيبتها وموقعها..
فالضحايا البريئة التي سقطت، واإلمكانيات التي ُهدرت، والدمار الذي 
لحق بالحجر، ما كان أجداه وأش���رفه لو ُبذل وُس���ّخر في موقعه الطبيعي! 

خيرًا فعلت فأن نصل ولو متأخرين خير من أن ال نصل البتة

نبيه الأعور

ب�ش��راك دم�ش���ق
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اقتصاد

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

ب��ع��د ت��ع��ر���ض��ه��ا ال��ك��ب��ر لأزم����ة دي����ون ومل��غ��ام��رات 

�سيئة من جانب بنوكها، تقول قرب�ص، التي يديرها 

والتي  ن�سمة،  األف  القبار�سة اليونانيون، وت�سم 800 

اأ�سبحت عام 2004 دولة ع�سواً يف الحتاد الأوروب��ي، 

م��ا مل  امل��ق��ب��ل،  ني�سان  ب��ح��ل��ول  تنفد  ق��د  اأم��وال��ه��ا  اإن 

الأم��ر  ال��ي��ورو،  �سركائها يف منطقة  م��ن  اإن��ق��اذاً  تتلق 

اأنه ورقة �سغط ميكن لالحتاد  الذي يرى مراقبون 

حلملها  نيقو�سيا  على  لل�سغط  ا�ستخدامه  الأوروب��ي 

امل�ستمر  اجلزيرة  لنق�سام  ت�سوية  اإىل  التو�سل  على 

منذ نحو 40 عاماً.

الأوروب��������ي،  م����رة م��ن��ذ دخ���ول���ه���ا الحت������اد  لأول 

ومع  م�ستع�سية،  مالية  م�سكالت  من  قرب�ص  تعاين 

تتاأهب  بروك�سل  اأن  اأي موؤ�سر على  لي�ص هناك  ذلك، 

ل�ستخدام هذه امليزة لتحقيق اأمل الوحدة الذي �ساع 

اجلزيرة  ان�سمت  عندما  املفاو�سني،  اأي���دي  ب��ني  م��ن 

الواقعة يف البحر املتو�سط اإىل الحتاد الأوروبي.

وق���د ت��ك��ون اأق����وى ال����دول الأع�����س��اء يف الحت���اد 

الأوروب�������ي، م��ث��ل اأمل��ان��ي��ا وف��رن�����س��ا، را���س��ي��ة ع��ن روؤي���ة 

ال�سراع يف قرب�ص يحتدم، بدًل من اأن يحل بالتو�سل 

اأن يقرب تركيا بدرجة  �ساأنه  اتفاق حمتمل، من  اإىل 

اأكرب من ع�سوية الحتاد.

ي��ورو  م��ل��ي��ار   17 لنحو  ب�����س��دة  نيقو�سيا  وحت��ت��اج 

الناجت  يعادل  ما  اأي  اليورو،  منطقة  يف  �سركائها  من 

الق��ت�����س��ادي يف ع����ام ب��ك��ام��ل��ه، وم����ن ����س���اأن ذل����ك، اأن 

القبار�سة  على  بها  ت�سغط  و�سيلة  بروك�سل  يعطي 

اليونانيني، للتعاون مع القبار�سة الأت��راك يف �سمال 

النوع  م��ن  للمنطقتني  ف�سفا�ص  احت��اد  يف  اجل��زي��رة 

ال���ذي اق��رح��ه ع���ام 2004 ك���ويف اأن����ان الأم����ني ال��ع��ام 

لالأمم املتحدة يف ذلك الوقت، ويف ذلك الوقت، �سّوت 

القبار�سة الأتراك ل�سالح خطة اأنان و�سجعتهم تركيا 

يف  جندي  األف  التي تن�سر قوات يبلغ قوامها نحو 30 

اإىل  يعودوا  اأن  املفر�ص  من  اأغلبهم  قرب�ص،  �سمال 

ديارهم بحلول عام 2018.

على  رداً   1974 ع��ام  قرب�ص  �سمال  تركيا  وغ��زت 

مدعوماً  نيقو�سيا،  يف  الأم��د  ق�سري  ع�سكري  انقالب 

م��ن ال��ي��ون��ان ن��ف��ذه ق��ب��ار���س��ة ي��ون��ان��ي��ون م��ت�����س��ددون، 

اأثينا، وق�سمت اجلزيرة منذ  اإىل الحت��اد مع  ي�سعون 

مطمئنني  اليونانيون  القبار�سة  وك��ان  احل��ني،  ذل��ك 

اإىل اأنهم �سُيقبلون يف ع�سوية الحتاد الأوروبي، حتى 

لو رف�سوا خطة الوحدة، ف�سوتوا ل�سالح رف�ص خطة 

ان�سمامهم  م��ن  اأ���س��ب��وع  قبل  عليها  ا�ستفتاء  يف  اأن���ان 

لالحتاد الأوروبي.

وك���ان اخل��ا���س��ر الأك����رب ه��م ال��ق��ب��ار���س��ة الأت����راك، 

من  وم�ستبعدين  اقت�سادياً  م��ع��زول��ني  ظ��ل��وا  ال��ذي��ن 

اليونانيون  القبار�سة  وا�ستمر  الأوروب�����ي،  الحت���اد 

تركيا  مفاو�سات  عرقلة  يف  ع�سويتهم  ا�ستخدام  يف 

دول����ة، ويف   27 ال���ذي ي�سم  اإىل الحت����اد  ل��الن�����س��م��ام 

التي  الأم����وال  بع�ص  بروك�سل  �سرفت  ال��وق��ت،  ذل��ك 

ك���ان���ت ت��ع��ه��دت ب��ه��ا ل��ل��ق��ب��ار���س��ة الأت��������راك م���ن اأج���ل 

التنمية القت�سادية، وتعهدت بال�سماح لهم بت�سدير 

منتجاتهم مبا�سرة لالحتاد الأوروبي، لكن القبار�سة 

رف�ست  حني  يف  املبا�سرة،  التجارة  عطلوا  اليونانيني 

ت��رك��ي��ا ال�����س��م��اح مب����رور ال��ق��ب��ار���س��ة ال��ي��ون��ان��ي��ني عرب 

اأ�سبح باإمكان  اأقل تقدير،  موانئها ومطاراتها، وعلى 

الحتاد الأوروبي ا�ستخدام خطة اإنقاذ مايل لقرب�ص، 

يف حم���اول���ة ال�����س��م��اح ب��ت��ج��ارة م��ب��ا���س��رة ل��ل��ق��ب��ار���س��ة 

الأتراك، مما قد ي�سجع الأتراك على رفع احلظر.

الراهن  الو�سع  مبراجعة  املتحدة  الأمم  وتقوم   

داون��ر  األك�سندر  يعود  اأن  املتوقع  وم��ن  امل��ح��ادث��ات،  يف 

قريباً  اجل��زي��رة  اإىل  املتحدة  ل��الأمم  اخلا�ص  املبعوث 

للبدء يف املفاو�سات.

لكن بع�ص الدبلوما�سيني من الحتاد الأوروبي، 

ممار�سة  �سيا�سياً  اخل��ط��ر  م��ن  �سيكون  اإن���ه  ي��ق��ول��ون 

القت�سادية  امل��ع��ان��اة  با�ستغالل  دبلوما�سية  �سغوط 

اآث��ار  له  رب��ط قد تكون  اأي  اأن  لقرب�ص، وح���ذروا من 

عك�سية، ويخدم املت�سددين القوميني على اجلانبني.

ويقول املت�سككون، اإن من املنا�سب متاماً لربلني 

وباري�ص الإبقاء على امل�سكلة القرب�سية يف حالة تاأزم 

طويلة الأمد، لأن ذلك مينع تركيا من التقدم باجتاه 

الن�سمام لالحتاد الأوروبي.

بقواعد  ال�سابق،  امل�ستعمر  بريطانيا،  وحتتفظ 

���س��ي��ادي��ة يف اجل���زي���رة، ت��ع��د م���واق���ع م��راق��ب��ة حيوية 

عندما  مفيدة  وكانت  الأو���س��ط،  ال�سرق  اإىل  بالن�سبة 

ق�����ادت ال����ولي����ات امل���ت���ح���دة ال���غ���زو ع��ل��ى ال����ع����راق ويف 

اأفغان�ستان، لكن اهتمام الوليات املتحدة ب�سيا�سة ل�َّي 

قرب�ص  اكت�سفت  اأن  منذ  يبدو  فيما  ت��راخ��ى  الأذرع، 

كميات كبرية من الغاز الطبيعي يف مياهها.

وه����ذا ال�����راء امل��ن��ت��ظ��ر م���ن امل�����وارد امل��ك��ت�����س��ف��ة يف 

ق���اع ال��ب��ح��ر، ق���د ي�����س��اع��د ن��ي��ق��و���س��ي��ا يف ن��ه��اي��ة الأم���ر 

���س��داد قرو�ص  الإن��ق��اذ، فمن �سبل  اأم���وال  ���س��داد  على 

الغاز  اإي��رادات  اأخرى ب�سمان  الإنقاذ القرا�ص مرة 

امل�ستقبلية املنتظر اأن تبداأ يف التدفق عام 2019.

اإىل  للتو�سل  ح��اف��ز  اأي  ف���اإن  امل��رح��ل��ة،  ه���ذه  ويف 

ت�سوية مع القبار�سة الأتراك قد يتبخر و�سط اأحالم 

اأرادت ال���دول الأوروب���ي���ة مم��ار���س��ة بع�ص  ال��غ��از، ف���اإذا 

النفوذ، فعليها اأن تتحرك الآن اأو ت�سمت لالأبد.

وب�سكل  الآن  بروك�سل  ل��دى  ي��ك��ون  ق��د  ح��ني  ويف 

فاإن  اليونانيني،  القبار�سة  على  �سغط  ورق��ة  موؤقت 

ن��ف��وذه��ا ع��ل��ى ت��رك��ي��ا ي��ت��ق��ل�����ص، وان��ت��خ��ب ال��ق��ب��ار���س��ة 

 ،2010 ع��ام  رئي�ساً  ايروغلو  دروي�ص  املت�سدد  الأت���راك 

وه���و ي��ف�����س��ل ال���س��ت��ق��الل ل��ل��ج��م��ه��وري��ة ال��رك��ي��ة يف 

�سمال قرب�ص املعلنة من جانب واحد، وقال الو�سيط 

ال�����س��اب��ق: »ت��رك��ي��ا مل ت��ع��د ب�����اأي ح����ال ب��ن��ف�����ص درج���ة 

ا�ستعدادها لتقدمي تنازلت كما كانت عام 2004«.

وي��رج��ع ذل���ك ج��زئ��ي��اً اإىل اأن ق��ل��ة م��ن الأت����راك، 

هي التي تعتقد اأن الحتاد الأوروب��ي �سيقبل ع�سوية 

ثلثا  الآن  الأوق���ات، ويعار�ص  اأي وقت من  بالدهم يف 

الأت�����راك الن�����س��م��ام ل��الحت��اد الأوروب������ي، ك��م��ا يرجع 

كبرية  اقت�سادية  جن��اح��ات  حققت  اأن��ق��رة  لأن  اأي�����س��اً 

احلاجة  بنف�ص  تعد  فلم  املا�سية،  الع�سر  ال�سنوات  يف 

لالن�سمام لالحتاد الأوروبي.

الن�سمام لالحتاد  تركيا يف  اإن رغبة  الواقع،  يف 

الأوروبي �ساعدتها على تنفيذ اإ�سالحات دميقراطية 

واقت�سادية، وعززت �سيادة القانون، مما دعم الزدهار 

القت�سادي على مدى ع�سر �سنوات زاد خاللها ن�سيب 

الفرد من الناجت املحلي الإجمايل اإىل ثالثة اأمثاله، 

جداً  فعالة  لالن�سمام  ال�سعي  عملية  كانت  حني  ويف 

يف جذب ال�ستثمارات، فاإن الع�سوية الكاملة مل تعد 

الحت��اد  يف  يجري  ما  بع�ص  لأن  الآن،  رئي�سياً  هدفاً 

�سوق  كقواعد  كامل،  ب�سكل  عنه  تر�سى  ل  الأوروب���ي 

العمل اجلديدة التي جتدها خانقة.

اأ���س��غ��ر دول منطقة  اإح����دى  وت��ق��دم��ت ق��رب���ص؛ 

من  مالية  م�ساعدات  على  للح�سول  بطلب  ال��ي��ورو، 

ال���دويل ال�سيف  النقد  الحت���اد الأوروب����ي و���س��ن��دوق 

الحتاد  بقرار  ب�سدة  بنوكها  ت�سررت  اأن  بعد  املا�سي، 

الأوروبي �سطب ديون اليونان امل�ستحقة للم�ستثمرين 

من القطاع اخلا�ص.

وي��ط��ال��ب م�����س��وؤول��ون يف الحت����اد الأوروب�����ي ب��اأن 

ت��ق��ل�����ص ق���رب����ص ق��ط��اع��ه��ا امل�������س���ريف وت��خ�����س��خ�����ص 

اقت�سادية  اإ���س��الح��ات  وجت��ري  احلكومية  ال�سركات 

الأمل��ان خماوف  امل�سرعون  واأث��ار  ك�سروط للم�ساعدة، 

ما  وه��و  اأم���وال،  اأن��ه عمليات غ�سل  يزعم  تتعلق مب��ا 

الآن  حتى  ولكن  القرب�سية،  احلكومة  ب�سدة  تنفيه 

ب���ني خ��ط��ة الإن���ق���اذ وب���ني الت�سوية  اأح����د  ي��رب��ط  مل 

ال�سيا�سية، يف فر�سة رمبا تكون الأخرية للتو�سل اإىل 

ت�سوية قرب�سية قد ل جتد من ي�ستغلها و�سط غياب 

الهتمام الأوروبي.

هنا مرت�ضى

تحتاج نيقوسيا بشدة 
لنحو 17 مليار يورو من 
شركائها في منطقة 
اليورو، أي ما يعادل 
الناتج االقتصادي في 
عام بكامله

قـبرص عـــرضــة لإلفـالس
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التوا�ضل الل�ضاين عن طريق الوحي 

والإلهام

وهي درجة خا�سة بالأنبياء وال�ساحلني 

ال��ق��راآن  ال�����س��الم(، وق���د وردت يف  )ع��ل��ي��ه��م 

الكرمي ب�سور خمتلفة، والوحي: »كل �سيء 

دللت به من كالم اأو كتاب اأو اإ�سارة اأو ر�سالة«، 

وم���ن ذل���ك ق��ول��ه ���س��ب��ح��ان��ه وت���ع���اىل: {اإّن����ا 

اإىل نوح والّنبّيني  اأوحينا  اإليك كما  اأوحينا 

واإ�سماعيل  اإبراهيم  اإىل  واأوحينا  بعده  من 

واإ�سحاق ويعقوب والأ�سباط وعي�سى واأّيوب 

اأي�ساً:  وقوله  و�سليمان}،  وه��ارون  ويون�ص 

اإيّل هذا القراآن لأنذركم به ومن  {واأوح��ي 

بلغ}، وقوله: {قل اأوحي اإيّل}.

لأن  »�ُسمي وحياً  اآ���س��وب:  �سهر  اب��ن  ق��ال 

امل��ل��ك ���س��ره ع��ن جميع اخل��ل��ق، وخ�����ّص به 

تعاىل: {وما  قوله  على  بناًء  املبعوث  النبي 

وهو  وح��ي��اً}،  اإل  اهلل  يكّلمه  اأن  لب�سر  ك��ان 

للكلمة  »يقال  باأنه  القدماء  عليه  اأطبق  ما 

واأول��ي��ائ��ه:  اأنبيائه  اإىل  تلقى  ال��ت��ي  الإل��ه��ي��ة 

وحي، وبذلك يكون القراآن كله وحي«.

ويف ال���ق���راآن ال��ك��رمي ج���اء ال��وح��ي على 

معان، منها: 

الرافعي:  الإلهام: قال م�سطفى �سادق 

»الإل����ه����ام ط��ب��ق��ة ف����وق ال��ع��ق��ل، ول���ه���ذا ك��ان 

الإن�سان  وه��و حم��دود يف  اأي�ساً  الإرادة  ف��وق 

واحليوان جميعاً، اأما هذا )اأي احليوان( فال 

وب��ذا ل يكون  به،  يت�سرف فيه بل يت�سرف 

املطلقة  الإرادة  ه��و، ول يعطى  كما  اإل  اأب��داً 

الإن�سان(  )اأي  واأم��ا ذلك  الإلهام،  لأنها دون 

ف��ال ي��ل��ق��اه اإل يف اأح�����وال ���س��اذة م��ن اأح���وال 

النف�ص، وبذا ل يكون اأب��داً غري من هو، ول 

ي�سلب الإرادة لأن الإلهام فوقها«.

ويرى ابن قتيبة اأن الوحي اإلهام، كقوله 

تعاىل: {واإذ اأوحيت اإىل احلوارّيني}، وقوله 

ت��ع��اىل: {واأوح����ى رّب��ك اإىل ال��ّن��ح��ل}، ومنه 

اأّم مو�سى  اإىل  قوله تعاىل: {واأوحينا  اأي�ساً 

اأن اأر�سعيه}.

الأمر: كقوله عز وجل {باأّن رّبك اأوحى 

لها}، اأي اأَمرها.

اإليهم  {فاأوحى  تعاىل:  كقوله  الإ�سارة: 

اإليهم  اأ���س��ار  اأي  وع�����س��ّي��اً}،  ب��ك��رًة  �سّبحوا  اأن 

واأوماأ.

ال����ك����ت����اب����ة: وه������و م�����ا ق������ال ب�����ه ب��ع�����ص 

معنى  يف  قتيبة  اب��ن  ذل��ك  ذك��ر  املف�سرين، 

�سّبحوا  اأن  اإليهم  {ف��اأوح��ى  ت��ع��اىل:  قوله 

ب��ك��رًة وع�����س��ّي��اً}، اأي ك��ت��ب اإل��ي��ه��م، وي��اأت��ي 

الوحي مبعنى الكتاب وما يكتب. 

اأ�سل  الأ�سفهاين:  الراغب  قال  الرمز: 

الوحي الإ�سارة ال�سريعة، ولت�سمن ال�سرعة 

بالكالم على  يكون  وذل��ك  وح��ي،  اأم��ر  قيل: 

الرمز والتعري�ص، وقد يكون ب�سوت  �سبيل 

جمرد عن الركيب وباإ�سارة بع�ص اجلوارح، 

وبالكتابة.. وعلى هذه الوجوه قوله تعاىل: 

�سياطني  ع����دّواً  ن��ب��ّي  ل��ك��ّل  {وك��ذل��ك جعلنا 

بع�ص  اإىل  بع�سهم  ي��وح��ي  واجل����ّن  الإن�������ص 

زخرف القول غروراً ولو �ساء رّبك ما فعلوه 

فذرهم وما يفرون}.

الكالم اخلفي وكل ما األقيته اإىل غريك.

التوا�ضل الكتابي )التدويني( 

وه���ي م��ن ال���درج���ات ال��راق��ي��ة ال��ت��ي تقل 

ف��ي��ه��ا م�����س��اك��ل ال�����س��ب��ط وال����دق����ة مل���راع���اة 

وو�سمتها  ال�����س��ارم،  العربي  اللغوي  النظام 

العربية  قواعد  مراعاة  ع��دم  لأن  بامل�ساكل؛ 

من الإعراب والتقّيد بنظامها البديع يوؤدي 

اإىل الوقوع يف اخلطاأ واللحن، وهو اخلروج 

وهي  املنظم،  النحوي  والن�سق  امل��األ��وف  ع��ن 

م���ع ه���ذه امل���راع���اة وامل�������داراة ل��ت��ل��ك احل���دود 

القدماء مل  عند  املعهودة  اللغوية  لالأنظمة 

ع�سورهم  يف  فظهر  م��ن��ه��ا،  الأج�����داد  ي�سلم 

ذلك املر�ص املخيف )اللحن(، فوقفوا عنده 

مبوؤلفاتهم  للنا�ص  وي�سححونه  يراقبونه 

امل�سهورة، وقد مت ذكرها يف بداية البحث. 

ف��ع��ن ط���ري���ق ال��ق��ل��م وال���ك���ت���اب���ة، و���س��ل��ت 

والفنون  املعارف  �ستى  يف  العرب  علوم  اإلينا 

وال��ت��خ�����س�����س��ات، وه�����و ت���وا����س���ل ح�����س��اري 

الأمم  معظم  منه  ا�ستلهمت  دائ���م،  وم��ع��ريف 

ع��ل��ى امل��ع��م��ورة، وت��وا���س��ل��ت م��ع اأج���داده���ا يف 

بالتعليقات  اأو  الأوائ�������ل  اأ���س�����س��ه  م���ا  اإمت�����ام 

للتاريخ  بالن�سبة  الأم���ر  وك��ذل��ك  وال�����س��روح، 

وكل  م�ستمرة،  الأح����داث  ف�سل�سلة  وغ���ريه، 

لأبنائه  ويدّونها  اأح��داث ع�سره،  يعي�ص  مّنا 

التاريخي  التوا�سل  واأحفاده، وهكذا ي�ستمر 

تارة  احللقات  بع�ص  وغياب  ت��ارة  باحل�سور 

اأخرى لأ�سباب خفية كثرية. 

وو����س���ائ���ل الت�������س���ال ال��ك��ت��اب��ي م��ت��ن��وع��ة 

وك����ث����رية، ف��م��ن��ه��ا: امل���را����س���الت واخل��ط��اب��ة 

وامل�سنفات  والتاريخ  ال�سرية  وكتب  وال�سعر 

وكتب  وال��ع��ل��وم  ال��ف��ن��ون  ب��اخ��ت��الف  املختلفة 

وغريها،  واملواثيق  والعهود  وال�سراء  البيع 

واأدوات  ب��ال��ق��ل��م  ك��ت��ب  م��ا  ك��ل  اأدق  وب��ت��ع��ب��ري 

الكتابة القدمية. 

ي����ا ل���ل���روع���ة، م����ا اأع����ظ����م ت���ل���ك ال���ق���درة 

اخلالقني(  )اأح�����س��ن  اأودع��ه��ا  التي  العجيبة 

ج��ل ج��الل��ه يف ذل���ك امل��خ��ل��وق امل��دل��ل ال��ذي 

�سخر له كل �سيء فوق املعمورة، وهي قدرة 

اخلط والكتابة لكل العلوم والفنون الهائلة 

بتلك الأنامل ال�سعيفة. 

ومن خ�سائ�ص اللغة املكتوبة، املحافظة 

عن  والتخلف  ال��ق��دمي��ة  ال�ستعمالت  على 

اللغة  يف  ب��د  ل  اإذ  املنطوقة؛  اللغة  جم���اراة 

امل��ك��ت��وب��ة م���ن اأن ت�����س��ت��خ��دم يف دق���ة ق��واع��د 

حمكماً  ا�ستخداماً  اللغة  وم��ف��ردات  النحو 

وتو�سح  القدمية  النحوية  ال�سيغ  لتو�سح 

قيم املفردات، وهي من هذه الناحية عظيمة 

القيمة بالن�سبة للباحث يف علم الل�سان.

ق���ال اب���ن قتيبة: »ول��ه��ا الإع�����راب ال��ذي 

بع�ص  يف  وف��ارق��اً  لكالمها،  و�سياً  اهلل  جعله 

املتكافئني واملعنيني  الأح��وال بني الكالمني 

املختلفني«. 

اإن وج����ود ظ���اه���رة الإع�������راب ي��ع��رب عن 

ع��ق��ل��ي��ة ع��رب��ي��ة م��ب��دع��ة يف ب��ن��اء ال��ع��الق��ات 

العربية،  اجل��م��ل��ة  يف  ترتيبها  يف  وال��ت��ح��ك��م 

ال��ع��رب��ي،  ال��ل�����س��ان  وه���ي ظ��اه��رة عبقرية يف 

والإعراب اأ�سيل اأ�سالة هذا الل�سان.

ف��م��ن ع�����س��ر ال��و���س��ي��ط ال��ط��ي��ن��ي ال���ذي 

وينحت  وي��ر���س��م  ي�سطر  الإن�������س���ان،  ب��ه  ب����داأ 

اإىل  اإىل الأجيال من بعده  اأفكاره لإي�سالها 

متمثاًل  الل��ك��روين،  التقني  املنجز  »ذل���ك 

العاملية  الت�سالت  و�سبكة  الآيل،  باحلا�سب 

الإن���رن���ت، وق��درت��ه��م��ا ع��ل��ى ال��ت��وث��ي��ق على 

وامل��راح��ل  ال��ت��اري��خ،  ل��ه مثيل يف  لي�ص  ن��ح��و 

فاملكان  الب�سرية،  بها  مرت  التي  احل�سارية 

قي�ص  واإن  م��ت��ال���ص،  وال���زم���ان  اف���را����س���ي، 

فلي�ص باأقل من �سرعة الربق«.

ومما ا�ستح�سره لنا املبدع القدمي اأحمد 

بن فار�ص يف باب القول على اخلط العربي 

العربي  الكتاب  كتب  اأول من  »اإن  »البديع«: 

وال�سرياين والكتب كلها اآدم )عليه ال�سالم(، 

طني  يف  كتبها  ���س��ن��ة،  بثالثمئة  م��وت��ه  ق��ب��ل 

وطبخه، فلما اأ�ساب الأر�ص الغرق وجد كل 

)عليه  اإ�سماعيل  فاأ�ساب  فكتبوه،  كتاباً  قوم 

ال�سالم( الكتاب العربي«.

واخل���������ط: ت�������س���وي���ر ال���ل���ف���ظ ب���ح���روف 

هجائية، والكتابة اإمنا هي اإمارات للحروف 

باملوا�ضعة. 

النقو�ص  اأن خمتلف  احل��ظ  وم��ن ح�سن 

امل��ك��ت��وب��ة ب���اخل���ط امل�������س���م���اري ع��ل��ى ال��ط��ني 

املجفف املحروق و�سلت اإلينا، واأهمها قانون 

حمورابي، وهو من اأقدم ال�سرائع الأر�سية، 

وموطن معظم النقو�ص التي و�سلت اإلينا يف 

العراق يف مدينة بابل القدمية.

تنتمي  التي  اللغات اجلزرية  اأق��دم  ومن 

التي  الأك��دي��ة،  اللغة  العربية:  لغتنا  اإليها 

التالل  بطون  يف  العميق  �سباتها  يف  دخلت 

دون��ت باخلط  ق��رون متعددة،  القدمية منذ 

امل�سماري الذي ابتدعه ال�سومريون. 

اأع�����س��اء  ب��ني  راب��ط��ة  لي�ست  اإذن  فاللغة 

اإمنا هي عامل مهم  بعينه،  الواحد  املجتمع 

الثقافات  للرابط بني جيل واآخر، وانتقال 

اإل بهذه  يتاأتى  الع�سور ل  واحل�سارات بني 

العقل  اإث��راء  على  �ساعدت  فاللغة  الو�سيلة، 

ال��ب�����س��ري مب���ا ت���ط���ور م���ن ع���ل���وم وم���ع���ارف 

التي  الو�سائل  واأق��دم  تو�سيل،  اأداة  بو�سفها 

ينبغي على الباحث معرفتها وعدم ن�سيانها، 

و�سيلة ال�سور املطمو�سة والأطالل املدرو�سة 

التي هي من اأجلى موروثاتنا العريقة، ولكن 

بع�ص امل��ع��ا���س��ري��ن ي��ح�����ّس��ون ب��ه��ا »اإح�����س��ا���س��اً 

غائماً، وي�سمعون بها �سماعاً غام�ساً، ويرون 

من اآثارها ما مل يح�سنوا النتفاع به، اأو مل 

احلياة  فيه  تبعث  اأن  اآن����ذاك  حالتهم  تطق 

داف��ق��ة ك��م��ا ك��ان��ت، وم��ع��امل ت��ل��ك احل�����س��ارة 

التليدة قائمة يف بالد العرب يف هذه النقو�ص 

والآث��ار التي اكت�سف بع�سها يف اليمن حيث 

ق��ام��ت دول م��ع��ني و���س��ب��اأ وح����م����ري..«، فمن 

التوا�سل  ذل���ك  ال��ق��دمي��ة  الكتابية  الأن�����واع 

ال�����س��وري، وه��و م��ا ج��اء ع��ن طريق الر�سوم 

والنقو�ص والأ�سكال الهند�سية التي اكت�سفها 

امل��ح��دث��ون يف ك��ه��وف واآث����ار اأج���داده���م؛ لأن 

ال��ل��غ��ة مت���ّث���ل ذاك�����رة الأم�����ة ال���ت���ي حتت�سن 

ال��ت��وا���س��ل بني  اأداة  ال����راث وال��ق��ي��م، ف��ه��ي 

املا�سي واحلا�سر، ومتثل الذاكرة احل�سارية 

ومناط الأ�سالة.

وك���ث���رياً م��ا ي��ث��ري ال���ق���راآن ال��ك��رمي فينا 

اآث������ار الأمم  ال��ن��ظ��ر وال���ت���اأم���ل وال���ت���دب���ر يف 

البائدة يف �سرد ق�س�سي رائع؛ لأن النظر يف 

الأحداث التاريخية من الأنبياء واأممهم ما 

يدعو اإىل الإميان.

وال�����س��اع��ر ال��ع��رب��ي ال��ق��دمي وه���و ل�سان 

اأف��راد  ملفاخر  والتاريخي  الإع��الم��ي  قبيلته 

ال��ق��ب��ائ��ل وب����ط����ولت رج���ال���ه���ا ك����ان ي��ب��ت��دئ 

والدمن،  الأط��الل  على  بالوقوف  ق�سيدته 

والبكاء على املنازل وما حل بها واأهلها، وهو 

فاملا�سي  املا�سي،  ابتعاث  على  يعمل  بذلك 

ي���اأخ���ذ ���س��ف��ة الإحل������اح امل�����س��ت��م��ر ع��ل��ى عقل 

املهمة  التذكر  وظيفة  ل�ستنها�ص  ال�ساعر، 

الأدبية  ال�سعائر  من  �سعرية  اأ�سبحت  التي 

الرابطة بني احلا�سر واملا�سي اجلميل، وقد 

حفل ال�سعر اجلاهلي بذكر الكتابة والر�سوم 

ب��ب��ق��اي��ا اخل���ط���وط ع��ل��ى ال�����رق وه����و اجل��ل��د 

عليه،  ويكتب  وي��رق��ق  ي�سوى  ال��ذي  الرقيق 

يف  م�سطور.  وكتاب  {وال��ط��ور.  تعاىل:  ق��ال 

رق من�سور}. 

وق���د ك���ان ل��ل��ك��ل��م��ة يف امل��ج��ت��م��ع ال��ع��رب��ي 

اأم�سى  لعله  النفو�ص،  يف  بالغ  وق��ع  القدمي 

م��ن وق���ع احل�����س��ام، واأق����وى م��ن ه���ذا ال���راأي 

و�سلم(  واآل����ه  عليه  اهلل  )���س��ل��ى  ال��ن��ب��ي  ق���ول 

للعبا�ص وقد �ساأله: فيم اجلمال ؟ فقال: »يف 

الل�سان«.

ب��ال��ده�����س��ة  ل��ل�����س��ورة ح���ي���اة م��ف��ع��م��ة  اإن 

جند  ول��ذل��ك  وال��ق��وة،  وال�سحر  واجلمالية 

يف ب��ع�����ص الأم���اك���ن م��ن ال��ع��امل اأن ال�����س��ور 

حت��ي��ا ب��ال���س��ت��م��راري��ة وال��ق��دا���س��ة، مم��ا اأدى 

التحويل  التمثالية، هذا  ال�سور  »ابتكار  اإىل 

�سكل  ���س��يء ذي  اإىل  ل���ه  ���س��ك��ل  مل���ا ل  امل�����س��اد 

قوة  تعد  ال�سخ�سنة  يف  فاجلمالية  م��ع��ني«، 

ح��ي��وي��ة، وه���ي اأول ا���س��ت��ع��را���ص خ��ي��ايل �سد 

املوت، فكل �سورة تلعب دور متديد احلياة ؛ 

لأن الفن ن�ساط �سكلي ومرح نف�سي وروحي.

ت��غ��ط��ي  ال�����س��ح��ر  ث���ّم���ة ه���ال���ة م����ن  اإن 

النف�سي  الت�سويرية يف الالوعي  تقاليدنا 

ب��ان��ف��ج��ار ال�������س���ور امل���ت���ح���ررة م���ن ال��زم��ن 

معر�ساً  لي�ص  ك��ل��ه��ا،  بينها  يخلط  ال���ذي 

ال�سورة  �سحر  يكون  وبذلك  لل�سيخوخة، 

ال�������س���ع���ري���ة، وب����ه����ذا امل���ع���ن���ى م��ع��ط��ى ع��ن��د 

املنامية،  ال�����س��ورة  اأم��ر  ال��ق��دم، وه��و نف�ص 

ي�سكنون  ي��زال��ون  ل  فاملوتى  الأح���الم،  اأي 

ليالينا.

من موؤمتر »اللغة العربية.. من خماطر 

اجلمود اإىل تداعيات التجديد«
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�مل��ر�أة  ُت�سمى ف��رة م��ا بعد �سن �لأرب��ع��ن ل��دى 

ب����»����س���ن �ل���ي���اأ����س«، وذل�����ك ب�����س��ب��ب ح�����دوث ت��غ��ر�ت 

كل �جلو�نب، يف  �مل��ر�أة من  توؤثر على  ف�سيولوجية 

لها،  �ل�سحي  و�ل��وع��ي  �لإدر�ك  وج���ود  ع���دم  ح��ال��ة 

�لياأ�س من عودة  �إىل  بذلك، يرجع  ت�سميته  و�سبب 

�ل�سن  ه��ذ�  يف  �أن  مبعنى  ف��ق��ط،  �ل�سهرية  �ل����دورة 

�ن��ق��ط��اع �حل��ي�����س، وم��ا يتبعه م��ن م�ساكل  ي��ح��دث 

ن��ف�����س��ي��ة و���س��ح��ي��ة ق���د حت���دث خ���ال ه���ذه �ل��ف��رة 

�خلم�سن  �سن  وحتى  �لأرب��ع��ن  �سن  ب��ن  �ملمتدة 

�إىل عناية خا�سة  �ل��ذي يحتاج  �لأم��ر  �لعمر،  من 

يف هذه �لفرة.

م���ن �أه�����م �ل���ع���و�م���ل �ل��ف�����س��ي��ول��وج��ي��ة ل��وق��اي��ة 

�لطمث،  �مل�ساحبة لنقطاع  �لأم��ر����س  �مل��ر�أة من 

ه��و وج���ود ه��رم��ون »�ل���س��روج��ن«، �ل���ذي يوّفر 

�أمر��س  �أهمها  من  �لتي  �لأم��ر����س  من  �حلماية 

�لقلب و�ل�سر�ين.

من  يقلل  »�ل���س��روج��ن«  �أن  بالذكر  وجدير 

�لعظام  وه�سا�سة  �لقلب  باأمر��س  �لإ�سابة  خطر 

�لتناق�س  يبد�أ  �لأربعن  وفى  �ملفا�سل،  و�أمر��س 

يف ه���رم���ون »�ل�����س����روج����ن«، وت���دخ���ل �مل������ر�أة يف 

فرة  �إىل  متتد  وقد  �لياأ�س،  �سن  قبل  ما  مرحلة 

من  خالها  تعاين  �سنو�ت،   8 6 �إىل  ت��ر�وح بن 

�مل�ساعر  �ل�سهرية، و��سطر�ب  �لدورة  �نتظام  عدم 

�لأنثوية، و�لتهابات جمرى �لبول، وزيادة �سربات 

وتغر  وتقّلب  �لنف�سي،  و�لتوتر  و�لقلق  �لقلب، 

�لوزن،  وزي��ادة  �ل�سد�ع،  وتكر�ر  و�لكتئاب،  �مل��ز�ج، 

و��سطر�بات �لنوم، و�أ�سياء �أخرى.

بن  �أك��ر  ب�سكل  �ل��ه��رم��ون  يتناق�س  وعندما 

�أخ��رى،  ب��اأع��ر����س  �ل�سعور  ي��ب��د�أ   ،50 �إىل   48 �سن 

وزي���ادة  �ل��وج��ه،  و�ح��م��ر�ر  ب��احل��ر�رة،  كالإح�سا�س 

�إف��ر�ز �لعرق، وت��زد�د حدة هذه �لأعر��س قبل  يف 

بدء �ل��دورة غر �ملنتظمة بنحو 8 �أي��ام لدى ٪90 

من �لن�ساء، وتختفي هذه �لأعر��س �أو تقل كثر�ً 

و�لو�سول  �ل���دورة  �نتظام  ع��دم  ف��رة  �نقطاع  مع 

�حتمال  يرتفع  ذل��ك  وبعد  مت��ام��اً،  �نقطاعها  �إىل 

�لإ����س���اب���ة ب���اأم���ر�����س ���س��ر�ي��ن �ل��ق��ل��ب وه�����س��ا���س��ة 

�لعظام.

ن�صائح عامة

يوؤكد �لأطباء �أن �جتياز هذه �لفرة ب�سام وتقليل 

حدة هذه �لأعر��س، يجب �أن يكون عن طريق �لهتمام 

ب��ال��ت��غ��ذي��ة �ل�����س��ح��ي��ة، و�ل��رك��ي��ز ع��ل��ى تقليل �ل��ده��ون، 

و�لإكثار من تناول �خل�سار و�لفاكهة �لطازجة، وتناول 

�لأط��ع��م��ة �ل��ت��ي حت��ت��وي ع��ل��ى �ل��ك��ال�����س��ي��وم، و�ل��ب��ع��د عن 

�لن�ساط  وممار�سة  وغ��ره،  كالتدخن  �ل�سيئة،  �لعاد�ت 

�لريا�سي، وتعاون �أفر�د �لأ�سرة، وهو ما توؤكده �مل�سادر 

�لطبية.

بعد  �مل����ر�أة  �ملحافظة على �سحة  ع��و�م��ل  �أه���م  وم��ن 

�لأربعن ما يلي:

حر�رية  �سعر�ت  �إىل  �لأرب��ع��ن  بعد  �مل���ر�أة  �حتياج  �أوًل: 

�أقل، ولذلك فاإنها يجب �أن حتر�س على نوعية �لطعام 

�ملاأكولت  عن  تبتعد  �أن  بد  ل  �إنها  حيث  �لكمية،  ولي�س 

�لد�سمة و�ملقلية عموماً، كذلك ل بد لها من �لإكثار من  

�خل�سرو�ت.

ثانياً: ل بد من توفر عن�سر �لكال�سيوم، حيث ي�ساهم يف 

�أهم م�سادره �حلليب  و�لع�سات، ومن  �لعظام  �سامة 

قليل  �أو  م��ن��زوع��اً  خ�سو�ساً  �لأج���ب���ان،  وبع�س  و�ل��ل��ن، 

�لد�سم.

على  �ملحافظة  �ل��ف��رة  ه��ذه  يف  �مل���ر�أة  على  يجب  ثالثاً: 

��ستهاك كمية جيدة من �ل�سو�ئل، مثل �ملياه و�لع�سائر، 

و�مل�سروبات �لع�سبية مثل �ل�ساي �لأخ�سر.

�لتي حتتوي على كافن،  �مل�سروبات  �لتقليل من  ر�بعاً: 

�لذي يحتوي  و�ل�ساي  �لغازية،  و�مل�سروبات  �لقهوة  مثل 

على كمية من �ل�سكريات.

خام�ساً: ل بد من مز�ولة �لن�ساط �حلركي، مثل �مل�سي 

�لأ�سا�سية  �لريا�سات  من  وغرها  و�ل�سباحة،  و�جل��ري 

و�ملهمة.

ك��م��ا ي��ج��ب ع��ل��ى �مل������ر�أة �مل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى ���س��ام��ت��ه��ا 

�لنف�سية، و�أن تركز على ما هو مهم يف حياتها �لعملية، 

وكذلك ��ستغال �لوقت بالأمور �ملهمة �لتي ُتبعد عنها 

�ل�سغوط �لنف�سية، وترّكز فيما يهمها ويفيدها و�أ�سرتها 

من  �ملجتمع  وجناح  �ملجتمع،  �أ�سا�س  فاملر�أة  وجمتمعها، 

جناح �ملر�أة و�سامتها.

ر�شاقة قوامك

ع��ل��ي��ِك �له��ت��م��ام �أي�����س��اً يف ف���رة م��ا ب��ع��د �لأرب��ع��ن 

مب��ظ��ه��رك ور����س���اق���ة ج�����س��م��ك، ل����ذ� ن���ق���ّدم ل���ك بع�س 

�لأرب��ع��ن،  �سن  يف  ممار�ستها  ميكنك  �ل��ت��ي  �لتمرينات 

لتفيدك يف �حلفاظ على ر�ساقة قو�مك:

منطقة �حلو�س و�لأرد�ف: لتخفيف  • مترين 
- �ج��ل�����س��ي ع��ل��ى �لأر������س ث��م ب��اع��دي ب��ن ���س��اق��ي��ك، مع 

�ل����س���ت���ن���اد ب���ر�ح���ت���ي���ك ع���ل���ى �لأر����������س، ب��ح��ي��ث ت��ك��ون��ان 

متباعدتن ثم تنف�سي بعمق.

- �رف��ع��ي �أث��ن��اء �إخ����ر�ج ه���و�ء �ل��زف��ر، و�رف��ع��ي منطقة 

�حلو�س �أثناء �إخر�جك للزفر تدريجياً.

- �رفعي �سدرك �إىل �أعلى، مع �إبقاء �أرد�ف��ك على نف�س 

�لرتفاع �ل�سابق.

- كرري هذ� �لتمرين عدة مر�ت.

للحفاظ على ر�ساقة قو�مك ومرونته: • مترين 
- قفي مع �سم �ساقيك، ثم ��سفطي بطنك.

- قومي بثني ج�سمك �إىل �لأمام ببطء تدريجياً.

على  بقاعدتك  جتل�سي  حتى  ذل��ك  بعد  ركبتيك  �ثني   -

�أ�سابع  �أط��ر�ف  على  م�ستندة  تكوين  �أن  �سرط  كعبيك، 

قدميك.

- �خف�سي جبينك مع �إخر�ج هو�ء �لزفر.

- �فردي ركبتيك ومّطي ج�سمك قدر �لإمكان.

- ���س��م��ي ر�ح��ت��ي��ك م��ع��اً �أع��ل��ى ر�أ����س���ك، و���س��دي ع��م��ودك 

�لفقري �إىل �أعلى، وتنف�سي بعمق.

�لأم��ام،  �إىل  �أميلي ج�سمك  �إخ��ر�ج ه��و�ء �لزفر  �أثناء   -

ت�����س��دي��ن ظ��ه��رك ق���در �لإم���ك���ان �إىل �لأم�����ام، ثم  بحيث 

�هبطي بالتدريج حتى تام�س ر�حتاك �لأر�س.

- كرري هذ� �لتمرين عدة مر�ت.

»اليوغا«

�لريا�سات  �أف�����س��ل  م��ن  »�ل��ي��وغ��ا«  �خل���ر�ء  يعتر 

�ملرونة  للمر�أة  توفر  فهي  �لأرب��ع��ن،  �سن  بعد  للمر�أة 

�لنف�سي ..  من هنا �عترها �خلر�ء  و�لقوة و�لتو�زن 

من  �لأرب��ع��ن  بلوغها  عند  للمر�أة  �ملثالية  �لريا�سة 

وحتافظ  ب��اأك��م��ل��ه،  �جل�سم  ت��ق��ّوي  فتمارينها  �لعمر ،  

عليه، وتعرقل �لطريق �أمام �ل�سيخوخة ،  لأنه يف هذه 

للهرمونات  �جل�سم  �إف����ر�ز�ت  تقل  �لعمرية  �مل��رح��ل��ة 

�إىل ح���دوث نق�س تدريجي يف  ي���وؤدي  م��ا  �مل����ر�أة،  عند 

كثافة �لعظام و�لع�سات ،  كما يبد�أ �جل�سم يف تكوين 

�لدهون �أ�سرع من ذي قبل . 

ومن �أ�سهر متارين »�ليوغا«، �لتمارين �لتي يكون 

�لأر���س،  على  و�لقدمان  لاأر�س  مقارباً  �لر�أ�س  فيها 

ُت��رف��ع �إح���دى  بحيث ي��ك��ون �جل�����س��م �سكل �مل��ث��ل��ث، ث��م 

�لقدمن لتكمل مع �أحد �سلعي �ملثلث خطاً م�ستقيماً 

لعدة ثو�ن .  

يحافظ هذ� �لتمرين على �سباب �جل�سم ون�سارة 

يف  ي�ساعد  لأن���ه  �لتجاعيد،  ظ��ه��ور  وي��وؤخ��ر  �ل��ب�����س��رة، 

و�سول �لدم �إىل جميع �أع�ساء �جل�سم ،  كما �أنه مترين 

يقوي ع�سات �جل�سم كلها . 

ومن �أهم متارين »�ليوغا« �لتنف�س �ملنتظم �لهادئ،  

ويتم ذلك يف و�سع �جللو�س با�سرخاء و�لركيز مع 

هذ�  م��ن  متقدمة  مرحلة  ويف  �لأن����ف ،  ع��ر  �لتنف�س 

�لتمرين، تتم حماولة �لركيز على �إخر�ج �لنف�س من 

ناحية و�حدة فقط لاأنف بالتناوب . 

ممار�ستها  تتم  �أل  »�ليوغا«  ممار�سة  قو�عد  ومن 

تناول  بعد  �ساعات  �لنتظار  3   مبعدة ممتلئة، ويجب 

�لطعام ،  ك��م��ا ي��ج��ب ع��ل��ى م��ن ي��ع��اين م��ن ���س��غ��ط دم 

�لتي  »�ليوغا«  متارين  ممار�سة  عن  �لبتعاد  مرتفع 

يكون بها �لر�أ�س �أ�سفل ،  وجتّنب �لتمارين �لتي ترهق 

�جل�سم . 

رمي اخلياط
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كيف تحافظين على صحتك 
بـعــــد ســن األربـعــــين؟

أنــِت وطــــــفــــــــــلــك

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

كيف تجيبين على سؤال:
من أين يأتي األطفال؟

�لأ�سئلة  حتتار �لأمهات كيف يجن على 

عليهن،  �أطفالهن  يطرحها  �ل��ت��ي  �مل��ح��رج��ة 

ك�����س��وؤ�ل: م��ن �أي���ن ت��اأت��ي �لأط��ف��ال؟ ولوكنت 

���س��وؤ�ل:  على  جتيبن  كيف  �لأم  ه��ذه  م��ك��ان 

�ساأعطيكي بع�س  �لأط��ف��ال؟  ي��اأت��ي  �أي���ن  م��ن 

�لن�سائح من خال جتربتي مع طفلي:

ل����ق����د �����س����األ����ن����ي ط���ف���ل���ي م�������رة ب����ر�ءت����ه 

ميكن  ل  �لتي  �لعري�سة  و�بت�سامته  �لكبرة 

�أي��ن ت��اأت��ي �لأط��ف��ال؟  مقاومتها: »م��ام��ا م��ن 

وكيف �أتيُت �إليك«؟ �بت�سمت تلك �لبت�سامة 

�لتي ُتظهر ب��اأين ل �أع��رف �جل��و�ب، وبعدها 

�إىل  طفلي  و�أح�����س��رت  �مل��و���س��وع،  ��ستوعبت 

»حبيبي،  ل��ه:  وقلت  بقوة  و�سممته  ���س��دري 

ع��ن��دم��ا رزق���ن���ي �هلل ب���ك ك��ن��ت ب��ح��اج��ة �إىل 

�أن  وج��ودك يف حياتي، وقد دعوت �هلل كثر�ً 

وهكذ�  مثلك..  وذك��ي��اً  ر�ئ��ع��اً  طفًا  يرزقني 

»م��ام��ا،  يل:  وق���ال  ��ستوقفني  لكنه  �أت���ي���ت«، 

لكنني �أظن �أن بابا �أعطاك �إياين وطلب منك 

�أن تخبئيني يف بطنك حتى �أكر قليًا، ومن 

باأن  و�أخ��رت��ه  له  فابت�سمت  ُتخرجيني«،  ثم 

و�لده قّدمه يل بعد �أن ��ستجاب �هلل لدعائنا، 

لأعتني به يف بطني حتى يكر قليًا.

يف ت���ل���ك �ل���ل���ح���ظ���ة �أح���������س ه����و ب��ال��ث��ق��ة 

مب��ع��ل��وم��ات��ه، وب��الإج��اب��ة �ل��ت��ي �أخ��رت��ه بها، 

���س��وؤ�ل  ��ستقبلت  �أين  ل��و  م��ع��ي  تخيلو�  ل��ك��ن 

من  مثًا  �أجيبه  ك��اأن  �أخ���رى،  بطريقة  �بني 

تكر  �أو: عندما  �ل�����س��وؤ�ل؟  ه��ذ�  تعلمت  �أي��ن 

�آخ��ر  وق��ع  �لأج��وب��ة  ل��ه��ذه  �ستكون  �ستعرف، 

�لف�سول  لديه  و�ساأثر  طفلي،  م�سامع  على 

�أكرث،  �جل��و�ب  و�سي�سّر على معرفة  �لكبر، 

وتبد�أ عنده �لتخيات �لأخرى.

ت��رب��ي��ة �ل��ط��ف��ل ل��ي�����س��ت ب���الأم���ر �ل�����س��ه��ل، 

و�لإجابة على �أ�سئلته ب�سكل ع�سو�ئي �أو غر 

مدرو�س، �سوف ي�سبب لك ولهم �لكثر من 

�أن  قبل  ���س��وؤ�ل  ك��ل  ب��ج��و�ب  ففّكري  �مل�ساكل، 

جتيبي. 

كنت مكاين كيف جتيبن  لوكنت  و�لآن، 

على �سوؤ�ل: من �أين ياأتي �لأطفال؟
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�لقرنبيط، �أو ما ُيعرف ب�»�لزهرة«، نبتة غنية باملو�د 

�لكريتية، قال عنه �أطباء �لعرب �إنه يقتل �لدود، ويفّجر 

و�ل��ط��ح��ال،  �ل�����س��دود،  وينفي  �جل����روح،  ويلحم  �لأور�م، 

و�لكبد، و�حل�سى، ورماده يذهب �لقاع و�حلفر. 

ت��ن��اول��ه م��ع �ل��ع�����س��ل ي��زي��ل �ل��ب��ح��ة، و���س��ائ��ر �لآث����ار، 

بعد  �ل�سوت  يعيد  وم��اوؤه  �سرباً،  �للزوجات  ي�سّهل  كونه 

بال�سكر و��سُتعمل، و�لّري  �نقطاعه، وكذلك فاإن ُعقد 

منه مينع �ل�سموم.

ي��ق��ول ع��ل��م��اء �ل��ت��غ��ذي��ة، �إن �ل��ق��رن��ب��ي��ط م���ن �أك���رث 

�خل�������س���رو�ت �ح���ت���و�ء ع��ل��ى م����ادة �ل��ف��و���س��ف��ور، ول��ذل��ك 

وذكر  مركباته،  �أخ�س  من  �لفو�سفور  لأن  للُبنية،  مقوٍّ 

�لتي حتلل حم�س  �أن��ه من �خل�سرو�ت  �لعلماء،  بع�س 

�لبوليك، وُن�سح باأكله لهذ� �ل�سبب.

ك��م��ا ي��ح��ت��وي �ل��ق��رن��ب��ي��ط ع��ل��ى م��رك��ب��ات ت��ق��ي من 

�سرطان �لأمعاء، وهي مركبات تتكون عن طريق م�سغ 

�ل��ق��رن��ب��ي��ط، ك��م��ا �أن���ه ي��ح��ت��وي ع��ل��ى �مل��ع��ادن �ل��ت��ي تعزز 

�ل�سائل �ملنوي، وكذلك يحوي �لقرنبيط على:

فيتامن »�أ« �ملفيد للعيون و�لعظام و�لأ�سنان.

م���ادة »�ل��دي��ن��دول��ي��ل��م��ث��ن« �ل��ت��ي ت��ق��ف يف وج���ه منو 

خايا �سرطان �لثدي.

ن�سبة عالية من �لألياف �لتي ت�ساعد على بناء �أمعاء 

�سحية.

�مل�سببة  �لركيبات  متنع  �ل��ت��ي  »�جل��اك��ت��وز«  م���ادة 

ملر�س �سرطان �لقولون.

مادة »�جللوكور�فانن« �لتي ُتبعد �أمر��س �لقلب.

م���ادة »�إن����دول ث��ري ك��ارب��ي��ن��ول« �ل��ت��ي ت��وق��ف �إ�سابة 

خايا غدة �لرو�ستات بال�سرطان.

�لكال�سيوم �ملهم للعظام و�لأ�سنان.

فوائد القرنبيط

ي�ساعد يف تخلي�س �جل�سم من �ل�ّسموم.

ي�ساعد يف تقليل �نف�سام �سبكّية �لعن.

يعمل على خف�س �سغط �لدم �ملرتفع.

يعمل على ��ستقر�ر ن�سبة �ل�سّكر يف �لدم.

يقّلل من �لإ�سابة بالأزمات �لقلبّية.

يفيد يف تخفي�س م�ستويات �لكول�سرول يف �لدم.

ُيعتقد �أنه يقاوم �أمر��س �ل�سرطان.

القرنبيط.. و»ال�شلفورافني«

بالعمى  �لإ���س��اب��ة  ت��ف��ادي  على  �لقرنبيط  ي�ساعد 

و�لوقاية من مر�س �ل�سرطان، ووجدو� �أن هذه �لنبتة 

حتمي  للتاأك�سد،  مقاومة  م��ادة  على  حتتوي  �لعجيبة 

خ��اي��ا �ل��ع��ن م��ن �لتلف )ك��م��ا م��ّر �آن���ف���اً(، ه��ذه �مل��ادة 

على  ت�ساعد  »���س��ل��ف��ور�ف��ن«  ت�سمى  �ل��ت��ي  �لكيميائية 

حماية �لعن من �لتدهور نتيجة تلف خايا �ل�سبكية.

�ل�سبب  ه��و  �ل�سبكية  �لبقعة  يف  �لن��ح��ال  ويعتر 

من  �لإك��ث��ار  �أن  �لعلماء  جت��ارب  وبّينت  للعمى،  �لأك���ر 

�أكل �لقرنبيط يجعل من �لنحال يف �لبقعة �ل�سبكية 

حالة  وق��ف  للقرنبيط  ومي��ك��ن  للتطور.  �ح��ت��م��اًل  �أق���ل 

تناول جزء منه مرتن  �ل�سبكية، يف حال  �لنحال يف 

�أ�سبوعياً، وي�سر بع�س �خلر�ء �إىل �أن تناول ولو جزء 

ب�سيط منه يومياً يوفر �حلماية ب�سكل كبر.

ت��اأث��ر ق��وي يف  ل��ه  �أن �لقرنبيط  �مل��ع��روف  وم��ن 

�ل��وق��اي��ة م��ن �أم��ر����س �ل��ق��ل��ب، ورمب���ا ي��ك��ره ماين 

�كت�سفو�  �لباحثن  �لقرنبيط، ولكن  تناول  �لأطفال 

�ل��ت��و�زن، وهو  �أن��ه مينع �لخ��ت��الت ويحافظ على 

وقد  �ل�����س��رط��ان،  �أم��ر����س  م��ن  للوقاية  نبتة  �أف�سل 

تركز  �ل�سلفور�فن  م��ادة  �أن  �لفحو�سات  �أظ��ه��رت 

ل��ر�ع��م  �لأوىل  �ل��ث��اث��ة  �لأي������ام  ع��ال��ي��ة يف  ب��ن�����س��ب��ة 

على  يحتويان  و�ل�سبانخ  �للفت  وكذلك  �لقرنبيط، 

مثل هذه �ملادة.

نّياً،  �أو  مقلياً  �أو  م�سلوقاً  �لقرنبيط  يوؤكل  وختاماً، 

كما �أنه يوؤَكل »خملًا«.

ثقيل  �لقرنبيط  ف��اإن  معلوم،  ه��و  وكما  وللتذكر، 

�سعاف  ُين�سح  ل��ذ�  منه،  �ملقلي  خ�سو�ساً  �مل��ع��دة،  على 

�لغدة  عمل  بتثبيط  يقوم  و�أي�����س��اً  تناوله،  بعدم  �مل��ع��دة 

�لدرقية.

  مـنــــــــــوعـــــــــــــــــــــــــــــــات
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اأفــقــي

لاأب من�سوب   / مكتمل  غر  مقطوع   1
مت�سابهان  / ت�سليحات   2

عدد من  �ساحب  عاملي  مو�سيقي   / مقد�س  ملكان  دينية  زيارة   3
�ل�سيمفونيات

طــريـقـة اللعـب

و�أفقياً  9 عامودياً  �إىل   1 �لأرق��ام من  تو�سع 

على �أن ل يتكرر �لرقم يف �أي �جتاه عامودي 

كان �أو �أفقي 

الحل السابق 12345678910
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

�إىل  حت���ول   / مغربية  م��دي��ن��ة   4
�سائل

5 �لتوق و�لتمني / مروة بالركية
�ل��ف��م  ع�����س��ارة  م���ن  ي�����س��ي��ل  م���ا   6
���س��اح��ل��ي��ة  ف���رن�������س���ي���ة  م����دي����ن����ة   /

)مبعرثة( 

 / )م�����ب�����ع�����رثة(  �أمل����������اين  ن����ه����ر   7
للتف�سر و�ل�سر�سال

كفايته  و�آخ���ذ  م��رت��و   / ك��ارث��ي   8
من �ملاء

�إي�سال �أو تو��سل / وحدة قيا�س   9
�لطاقة

م��ي��ول  ذو   / �ل���ط���ر  ي��غ��ط��ي   10
وم�ساعر غر �سديقة

عـــامـــودي

بلوحة  يحتفظ  فرن�سا حيث  1 يف 
�ملوناليز�

�ل��ع��م��ر�ن��ي��ة  دب����ي  م���ع���امل  م���ن   2
�لأوىل

رئي�س �للجنة �لوملبية   / �كتمل   3
�لدولية �ل�سابق

4 �ل�سم �لآخر لانرنت / �سهام 

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

المقليات 
تعّرض الرجال 

للسرطان
طبية  در������س����ة  ح�����ذرت 

�مل��ق��ل��ي��ات  �أن  م���ن  ح��دي��ث��ة 

خماطر  زي���ادة  يف  ت�ساهم 

ب�سرطان  �ل��رج��ال  �إ�سابة 

»�لرو�ستاتا«.

وقام �لباحثون بفح�س 

رج���ل   1500 م�����ن  �أك��������رث 

�إ���س��اب��ت��ه��م  ت�����س��خ��ي�����س  مت 

ب�����س��رط��ان »�ل��رو���س��ت��ات��ا«، 

ونحو 1500 من �لأ�سحاء 

�لفئتن  �أع���م���ار  ت���ر�وح���ت 

و�لثاثن،  �خلام�سة  بن 

و�ل������ر�ب������ع������ة و�ل�������س���ب���ع���ن 

ع��ام��اً، وم��ر�ج��ع��ة ودر����س��ة 

�لتي  �ل��غ��ذ�ئ��ي��ة  �لأمن�����اط 

�إىل  بالإ�سافة  يتبعونها، 

تناولهم للدهون  معدلت 

و�ملقليات.

و�أ�سارت �ملتابعة �إىل �أن 

�ل���رج���ال �ل��ذي��ن ُي��ك��رثون 

م����ن ت����ن����اول �ل��ب��ط��اط�����س 

و�ل�������دج�������اج و�لأ������س�����م�����اك 

�مل���ق���ل���ي���ة و�ل�����ك�����ع�����ك، مل����رة 

و�ح���������������دة ع�����ل�����ى �لأق����������ل 

بينهم  ت��رت��ف��ع  �أ���س��ب��وع��ي��اً، 

بن�سبة  �لإ���س��اب��ة  م��ع��دلت 

تر�وح بن 30 و37٪، و�أن 

�ل���رج���ال �ل��ذي��ن ُي��ك��رثون 

من تناول �لزيوت يكونون 

وع�سبية  ع��دو�ن��ي��ة  �أك���رث 

ل  ممن  باأقر�نهم  مقارنة 

يكرثون من تناولها.

�أو �أ�سهم

نوع ثلثا   / حذف   5
ومتابعة مر�قبة   / �أكمل   6

 / ما  ق�سية  يف  �ملباحث  مفت�س  يوجهه   7
وحدة قيا�س عاملية

خ�سنة بيئة  عن  وناجت  م�سذب  غر   8
فني جمال  يف  �لعاملون   / مكتمل   9

ثنية  / �سيني  نهر   10
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لكرة  اللبناين  ال��دوري  مناف�سات  ت��دور 

فيها  تنخرط  الأوىل  جبهتني:  على  القدم 

والنجمة  )ال�سفاء  الكبار  الأرب��ع��ة  ال��ف��رق 

اللقب،  على  ���س��راع  يف  والأن�����س��ار(  والعهد 

وال��ث��ان��ي��ة جت��م��ع ب��اق��ي ف����رق ال��ب��ط��ول��ة يف 

م��ن��اف�����س��ة ت��ط��م��ح ف��ي��ه��ا ب��ع�����ض ه���ذه ال��ف��رق 

ت�سعى  النخبة«، فيما  »اأندية  لبلوغ م�ساف 

فرق اأخرى للهروب من خطر الهبوط اإىل 

الدرجة الثانية.

يطبع  مل  املناف�سات  م��ن  ال�سياق  وه��ذا 

املو�سم احلايل فقط، بل اإنه �ساد يف املوا�سم 

بطولة  على  يقت�سر  ل  اأن���ه  كما  الأخ����رة، 

الدوري فقط، بل ميتد اإىل جميع امل�سابقات 

الر�سمية الأربعة: الدوري والكاأ�ض وبطولة 

النخبة وكاأ�ض ال�سوبر.

امل�سابقات  األقاب  الرباعي  هذا  وتقا�سم 

ال��ر���س��م��ي��ة يف ل��ب��ن��ان م��ن��ذ م��و���س��م 2003 – 

– بروت على  2004 بعد هيمنة الأوملبيك 
اإذ فاز   ،2003  - 2002 »الدوبليه« يف مو�سم 

– 2008 و2009   2007 ب��ال��دوري يف  العهد 

– 2010 و2010 – 2011 والنجمة يف 2003 
– 2005 و2008 – 2009،  – 2004 و2004 

والأن�سار يف مو�سمي 2005 – 2006 و2007 

يف 2011 – 2012. وال�سفاء   2008 –
اأع���وام  لبنان  ك��اأ���ض  لقب  العهد  واأح����رز 

والأن�����س��ار  و2011  و2009  و2005   2004
فيما  و2012،  و2010  و2007   2006 اأع���وام 

اخ�����رق امل�����رة احل�����س��ار ال���رب���اع���ي ب��ف��وزه 

باللقب عام 2008.

ويف كاأ�ض النخبة التي انطلقت قبل 16 

عاماً، فاز النجمة باللقب 7 مرات والعهد 3 

مرات والأن�سار مرتني وال�سفاء مرة، ومل 

يخرق هذه الهيمنة �سوى الهومنمن.

وميلك الأن�سار لقب كاأ�ض ال�سوبر، بعد 

و2011،   2010 بطل  العهد  من  انتزعها  اأن 

اأن  2009، علماً  بعد النجمة الفائز بن�سخة 

احتكرت  وال��ع��ه��د  والنجمة  الأن�����س��ار  ف��رق 

وه��ذا   ،1996 ع��ام  انطالقها  منذ  امل�سابقة 

الإح�ساء اإن دل على �سيء، فاإنه يبني الهوة 

وباقي  الأرب��ع��ة  الفرق  بني  ما  تف�سل  التي 

ف���رق ال����دوري ال��ل��ب��ن��اين، وه���و ان��ف�����س��ال له 

م�سبباته، واأهمها الإمكانات املادية، وتفاوت 

الإداري  ال�ستقرار  غياب  عن  ف�ساًل  الأداء 

والتنظيمي لدى كثر من الفرق اللبنانية.

وحالياً، ي�سعى ال�سفاء مت�سدر الدوري 

)33 نقطة( اإىل عدم التفريط باأي نقطة، 

�سعياً لتحقيق هدفه يف الحتفاظ باللقب، 

ال�����ذي اأح������رزه يف امل��و���س��م امل��ا���س��ي ل��ل��م��رة 

الأم���ر  ه���ذا  ي��ب��دو  ت��اري��خ��ه، ول  الأوىل يف 

اأكرم  العراقي  املدرب  اإذ ميلك  املنال،  بعيد 

ويف  ال��راب��ح��ة  الأوراق  م��ن  الكثر  �سلمان 

خمتلف اخلطوط ل �سيما الهجوم، بوجود 

ال��ث��ن��ائ��ي حم��م��د ح��ي��در وال��ن��ي��ج��ري نغو 

اهلل  عبد  عمرو  وامل�سري  �سامويل  اأو�سينا 

الأول  الر�سمي  لقاءه  خا�ض  ال��ذي  �سماكة 

املا�سي،  ال�سبت   )1 – اأم��ام الجتماعي )2 

ط��ارق  املغربي  وك��ذل��ك   ،13 املرحلة  �سمن 

العمراتي �ساحب الف�سل يف الفوز ال�سعب 

على ال�سالم �سور.

ال���ث���اين )32 ن��ق��ط��ة(  وي���ب���دو ال��ن��ج��م��ة 

ال�سدارة يف حال  جاهزاً لالنق�سا�ض على 

على  مقبلة،  حمطة  اأي  يف  ال�سفاء  تعرث 

ب�سعوبة  الغازية  ال�سباب  تخطى  اأن��ه  رغم 

الأخرة ال�سبت املا�سي،  – 2 يف مباراته   3
وي��ع��ت��م��د امل���دي���ر ال��ف��ن��ي ل��ل��ن��ج��م��ة م��و���س��ى 

بعد  واع��دة، خ�سو�ساً  ت�سكيلة  حجيج على 

عودة ح�سن املحمد من م�سواره الحرايف 

التايالندي  الق�سر مع بيك ترو�سا�سانا 

اإ�سافة  اجلديد،  امل��درب  مع  خالفه  ب�سبب 

دانيال  الغابوين  املهاجم  مع  التعاقد  اإىل 

اأون�����دو ل��ي��ك��ون اإىل ج��ان��ب ال��ل��ي��ب��ي اأ���س��ام��ة 

الفزاين وباتوا ي�سكلون قوة �ساربة يف خط 

املقدمة. 

القائد  على  حجيج  يعتمد  الو�سط  ويف 

امل���ي���داين ع��ب��ا���ض اأح���م���د ع���ط���وي وحم��م��د 

ج��ع��ف��ر وخ���ال���د ت��ك��ه ج���ي وحم��م��د �سم�ض 

وخط دفاع متني بقيادة العمالق الرازيلي 

فابيو دا�سيلفا والظهر الدويل علي حمام 

واحلار�ض الدويل نزيه اأ�سعد.

اإىل  الثالث )29 نقطة(  ويتطلع العهد 

موا�سلة نتائجه الإيجابية بعد التغيرات 

امل��درب  مع  بالتعاقد  الفريق  اأ�سابت  التي 

والغاين  فانلي  باهتيار  الركي   - الأمل��اين 

كون�ستانت  وال��ع��اج��ي  ف��وف��ان��ا  ك��ال��ي��م��ون��دو 

جونيور يف فرة ما بني املرحلتني، اإ�سافة 

اإىل جن��وم ال��ف��ري��ق احل��ال��ي��ني اأح��م��د زري��ق 

وهيثم فاعور وح�سن �سعيتو وح�سني دقيق، 

ح��ي��ث اأخ������ذوا ال��ف��ري��ق ع��ل��ى ع��ات��ق��ه��م بعد 

اإيقاف الثالثي حممود العلي وح�سن مزهر 

وحممد حمود ب�سبب ق�سية املراهنات. 

وحقق العهد فوزاً ثميناً على طرابل�ض 

املتجدد 2 - 0 يف املرحلة 13، بف�سل هدفني 

لعلي بزي واأحمد زريق.

ال��راب��ع )23 نقطة(  الأن�����س��ار  واأع��ط��ى 

النهو�ض  على  ق��درت��ه  ع��ن  اإيجابية  اإ���س��ارة 

توجت  والتي  والفنية  الإداري���ة  كبوته  من 

ب��اخل�����س��ارة اأم����ام ط��راب��ل�����ض 2 – 3، ب��ف��وزه 

 ،0 –  1 داره  عقر  يف  �سور  الت�سامن  على 

اجل��دي��دة  الإدارة  بعهد  مبارياته  اأوىل  يف 

التي يراأ�سها نبيل بدر بعد ا�ستقالة كرمي 

دياب.

اأن حتافظ الفرق الأربعة  ومن املتوقع 

ع��ل��ى م��راك��زه��ا يف امل��رح��ل��ة امل��ق��ب��ل��ة، حيث 

املواجهات يف �سور  اأق��وى  العهد  �سيخو�ض 

 ،15،30 ال�����س��اع��ة  اجل��م��ع��ة  الت�سامن  اأم����ام 

الرا�سينغ،  مع  الأن�سار  ال�سبت  يلعب  فيما 

وتختتم املرحلة الأحد ب�4 مباريات، فيلعب 

مع  والنجمة  الغازية  ال�سباب  مع  ال�سفاء 

الأهلي  الإخ���اء  مع  والجتماعي  طرابل�ض 

عاليه وال�سالم �سور مع �سباب ال�ساحل.
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ت�سهد فرن�سا حالياً جدًل بعد اأن ك�سفت 

اأجراها الحتاد الدويل لكرة القدم  درا�سة 

الثانية على قائمة  املرتبة  اأنها احتلت  عن 

الدول الأكرث ت�سديراً لالعبني للدوريات 

 269 بنحو   2012 ع��ام  يف  ال�31  الأوروب���ي���ة 

املرتبة  احتلت  التي  الرازيل  خلف  لعباً، 

التي  �سربيا  وق��ب��ل  لع��ب��اً(،   515( الأوىل 

احتلت املركز الثالث )205 لعبني(.

الذي  املتقدم  املركز  اأن  البع�ض  وي��رى 

احتلته فرن�سا كثاين دولة م�سدرة لالعبني 

دول��ة م�سدرة لالعبني  وثالث  اأوروب���ا  اإىل 

وفقاً  والأرجنتني  الرازيل  بعد  العامل  يف 

يعك�ض   2012 ل���ع���ام  ال��ف��ي��ف��ا  لإح�������س���اءات 

ت��ق��دم م�����س��ت��وى لع��ب��ي��ه��ا وال��ن��ه�����س��ة ال��ت��ي 

الفرن�سية  الكروية  الأك��ادمي��ي��ات  ت�سهدها 

يف جمال تفريخ املواهب الكروية، يف حني 

الالعبني  ت�سدير  اأن  الآخ��ر  البع�ض  يرى 

القت�سادية  ال�سعوبات  يعك�ض  الفرن�سيني 

التي يعي�سها الدوري الفرن�سي.

يف  �سارك  الذي  رافينال،  لوييك  ويرى 

ال��دويل يف  اإع��داد الدرا�سة من مقر املركز 

فرن�سا  اح��ت��الل  اأن  �سوي�سرا،  يف  نو�ساتيل 

امل�سدرة  ال��دول  قائمة  على  الثانية  املرتبة 

يعك�ض  الأوروب��ي��ة  ال��دوري��ات  اإىل  لالعبني 

ج���ودة ال��الع��ب��ني »���س��ن��ع يف ف��رن�����س��ا« حتى 

اأن��ه��م اأ���س��ب��ح��وا الأك���رث ج��ذب��اً ل��الأن��ظ��ار يف 

ال����دوري����ات الأوروب����ي����ة ب��ف�����س��ل م��ه��ارات��ه��م 

ذل��ك  يف  راف��ي��ن��ال  وي�ست�سهد  وال��ت��زام��ه��م، 

ب��ف��ري��ق ن��ي��وك��ا���س��ل الإن��ك��ل��ي��زي ال����ذي �سم 

5 لعبني  خالل فرة النتقالت ال�ستوية 

اإىل �سفوفه لرتفع بذلك عدد  فرن�سيني 

11 لع��ب��اً  اإىل  ل��دي��ه  ال��ف��رن�����س��ي��ة  ال��ك��ت��ي��ب��ة 

 30 م��ن  اأك��رث  الإنكليزي  الفريق  بهم  دف��ع 

مليون يورو، وعلى راأ�سهم حامت بن عرفة 

اأوبرتان ويوان غوفران ومهدي  وغابريال 

عبيد وماتيو ديبو�سي ومو�سى �سي�سوكو.

وجاءت النتائج الأولية لتعزيز �سفوف 

مب�سرة،  الفرن�سيني  بالالعبني  نيوكا�سل 

يف  نتائج  حتقيق  م��ن  الفريق  متكن  حيث 

اأ�ستون  على  ف��وزه  اأهمها  الأخ���رة،  الفرة 

فيال وت�سل�سي، لرفع ر�سيده اإىل 27 نقطة 

اجلهود  وي��دع��م  ع�سر،  ال�ساد�ض  امل��رك��ز  يف 

الإنكليزي  ال��دوري  يف  للبقاء  يبذلها  التي 

املمتاز والهروب من �سبح الهبوط.

ويعتر لويك رافينال اأن مدار�ض الكرة 

للموهوبني يف الأندية الفرن�سية من اأف�سل 

ظهور  اأن  اإىل  م�سراً  اأوروب����ا،  يف  امل��دار���ض 

امل���واه���ب ال��ك��روي��ة يف ف��رن�����س��ا ب��ك��رثة وه��و 

القائمني على هذه  اإىل اهتمام  اأمر يرجع 

املدار�ض بكل الفرن�سيني من دون ا�ستثناء، 

الأ�سليني من  الفرن�سيني  كانوا من  �سواء 

ذوي الب�سرة البي�ساء، اأو الفرن�سيني العرب 

والأفارقة حيث وفرة املواهب الكروية.

العادي  غر  التاألق  اأن  رافينال  وي��رى 

فرن�سا  منتخب  دف��اع  جنم  ف��اران  لرافايل 

لل�سباب يف مباراة الكال�سيكو الأخرة بني 

اإحراز  يف  وجناحه  وبر�سلونة  مدريد  ريال 

بر�سلونة وحماية  التعادل يف مرمى  هدف 

وهو  حمققني،  هدفني  من  الريال  مرمى 

ابن التا�سعة ع�سرة ربيعاً يعك�ض مدى جناح 

فرن�سا يف �سناعة النجوم، وهو جناح يعزز 

كرمي  امللكي  النادي  مهاجم  مواطنه  تاألق 

اأبرز املهاجمني  اأنه من  اأثبت  بنزميا الذي 

يف اأوروبا حالياً.

ج��ودة  فرجع  �سيبا�ستيان  الناقد  اأم��ا 

الثقل  اإىل  ف��رن�����س��ا«  يف  »���س��ن��ع  ال��الع��ب��ني 

ن�سمة  م��ل��ي��ون   65( ل��ف��رن�����س��ا  ال��دمي��غ��رايف 

بني  وثيقة  عالقة  وج��ود  م��وؤك��داً  تقريباً( 

الدول  يف  الكروية  واملواهب  ال�سكان  تعداد 

التي تتمتع فيها كرة القدم ب�سعبية طاغية.

بو�سر  رون��ان  الريا�سي  املحلل  ويرى 

تعود  الفرن�سيني  ال��الع��ب��ني  ه��ج��رة  اأن 

الفرن�سي  ال����دوري  م�ستوى  �سعف  اإىل 

اإ�سبانيا  يف  الدوريات  بالقيا�ض مب�ستوى 

واأملانيا واإنكلرا، ف�ساًل عن �سعف العائد 

املادي فيه  مقارنة بهذه الدول الكروية 

الكرى، ويرف�ض بو�سر ت�سنيف جميع 

يهاجرون  الذين  الفرن�سيني  الالعبني 

ل��ل��ع��ب يف ال����دول الأوروب����ي����ة ب��اأن��ه��م من 

من  اأن  اإىل  م�سراً  ال�سوبر،  الالعبني 

 2012 ع���ام  يف  ذه��ب��وا  فرن�سياً   269 ب��ني 

93 منهم  للعب يف الدوريات الأوروب��ي��ة، 

الأوروب��ي��ة  ال��ب��ط��ولت  يف  يلعبون  فقط 

الأربعة القوية )اإ�سبانيا، اأملانيا، اإنكلرا، 

90 لع��ب��اً  اإي���ط���ال���ي���ا( يف ح���ني اح�����رف 

ف��رن�����س��ي��اً اآخ����ر يف ال���دوري���ات الأوروب���ي���ة 

الأرب���ع���ة امل��ت��و���س��ط��ة )ب��ل��ج��ي��ك��ا، ب��ل��غ��اري��ا، 

ت��رك��ي��ا، ���س��وي�����س��را(، اأم���ا ب��اق��ي الالعبني 

ال��ف��رن�����س��ي��ني ف��ذه��ب��وا ل��ل��ع��ب يف اأوروب�����ا 

البطولت  ه��ذه  تفتقر  حيث  ال�سرقية، 

للم�ستوى العايل املناف�سة القوية بغر�ض 

حت�سني م�ستواهم املادي.

»ليزيكو«  جملة  اأرج��ع��ت  جانبها  وم��ن 

الالعبني  ه��ج��رة  القت�سادية  الفرن�سية 

اإىل  الأوروب��ي��ة  ال��دوري��ات  اإىل  الفرن�سيني 

الأندية  تواجهها  التي  املالية  ال�سعوبات 

ال��ف��رن�����س��ي��ة، مب���ا ف��ي��ه��ا الأن����دي����ة ال��ك��رى 

مر�سيليا،  واأوليمبيك  ليون  اأوملبيك  مثل 

م�����س��ت��ث��ن��ي��ة م���ن ذل����ك ن�����ادي ب��اري�����ض ���س��ان 

ال��ق��ط��ري��ون  ا�����س����راه  اأن  ب���ع���د  ج����رم����ان 

الأندية  ملناف�سة  مب�ستواه  الرتقاء  بهدف 

وري��ال  بر�سلونة  مثل  ال��ك��رى  الأوروب���ي���ة 

م���دري���د وب����اي����رن م��ي��ون��ي��خ، وا���س��ت�����س��ه��دت 

اأجرته  ال��ذي  ليون  بنادي  ذل��ك  املجلة يف 

ال�����س��ع��وب��ات امل��ال��ي��ة ع��ل��ى ال���س��ت��غ��ن��اء عن 

ح���ار����ض م���رم���اه ال������دويل ه���وغ���و ل��وري�����ض 

املا�سي،  لنادي توتنهام الإنكليزي ال�سيف 

جتعله  مالية  �سعوبات  النادي  يواجه  كما 

غر قادر على تلبية التزاماته جتاه رواتب 

لي�ساندرو  الأرجنتيني  مثل  جنومه  بع�ض 

اأن  اإىل  وه��ي��م��ن  ب��ا���س��ت��و���ض  ال��رازي��ل��ي  اأو 

خالل  الفرن�سية  ال��ك��رة  على  هيمن  ليون 

ال�����س��ن��وات ال��ع�����س��ر الأخ�����رة ب��ف��وزه ب�سبع 

بطولت دوري.

املالية  ال�����س��ع��وب��ات  مر�سيليا  وي��واج��ه 

ل��ي��ون، حيث  ن���ادي  ي��واج��ه��ه��ا  ال��ت��ي  عينها 

مهاجمه  ع��ن  لال�ستغناء  م��وؤخ��راً  ا�سطر 

وه���داف���ه ل��وي��ي��ك رمي���ي اإىل ك��وي��ن��ز ب��ارك 

ري��ن��ج��رز ال����ذي ي��ح��ت��ل امل���رك���ز الأخ�����ر يف 

الدوري الإجنليزي.

الأزم��������ة  ل����ي����ل م�����ن  ن��������ادي  ي����ن����ج  ومل 

القت�سادية التي تع�سف بالكرة الفرن�سية، 

اإذ ف��ق��د ال��ف��ري��ق ال���ذي ج��م��ع ب��ني بطولة 

اأف�سل لعبيه   2010 ال��دوري والكاأ�ض عام 

لالأر�سنال  جرفينهو  فذهب  املو�سم،  هذا 

اأن كان مدافعه  واأدين هازار لت�سل�سي بعد 

ال������دويل دي��ب��و���س��ي ق���د وق����ع ل��ن��ي��وك��ا���س��ل 

الإنكليزي املو�سم املا�سي.

ال��دوري  بطل  مونبلييه  اأي�ساً  ويعاين 

ال���ف���رن�������س���ي امل���و����س���م امل���ا����س���ي م����ن ن��ف�����ض 

اأج��رت��ه ع��ل��ى  ال�ستغناء  ال��ت��ي  ال��ظ��اه��رة 

اإىل  اأوليفييه ج��رو  ه��داف��ي��ه  اأف�����س��ل  ع��ن 

مبيوا  يانغا  مدافعيه   واأف�سل  الأر�سنال، 

اإىل نيوكا�سل. واأخراً مل يجد البع�ض من 

الفرن�سيني  النجوم  هجرة  لوقف  و�سيلة 

املطالبة  ���س��وى  الأوروب���ي���ة  ال���دوري���ات  اإىل 

اإم����ا ي���ع���ودون اإىل م��ن��ازل��ه��م  ب��ت��ه��دي��ده��م، 

لالرتقاء بالدوري الفرن�سي لتعلوا قامته 

اإىل ق��ام��ة  ال��دوري��ات الأوروب��ي��ة الكرى، 

با�سم فرن�سا يف  اللعب  واإم��ا احلرمان من 

الدولية، فهل ميكن قبول هذا  البطولت 

احلل الغريب؟
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�إف��ادة  �لربيطانية،  �ل�شرطة  ل��دى  يعمل  بولي�شي،  كلب  ق��دم 

�شاهد، حملت ب�شمة خملبه، بعد مطالبة متكررة من م�شوؤويل 

�لنيابة �لعامة �مللكية �أن يقدم دلياًل يف �إحدى �لق�شايا.

�ل�شرطي  �إىل  ر���ش��ال��ة  وّج��ه��و�  �ل��ع��ام��ة  �لنيابة  موظفو  وك���ان 

»بيت�ص«، يطلبون فيها �شرد تفا�شيل عملية �عتقال ل�ص نفذتها 

�ل�شرطة �لربيطانية، ولعب دور�ً فيها، من دون �أن يعلمو� �أن هذ� 

�ال�شم يعود لكلب بولي�شي تابع لل�شرطة.

وقد رّد �ل�شرطي �ملر�فق للكلب �لبولي�شي على �لنيابة �لعامة 

الإبالغها باأن »�ل�شرطي بيت�ص« غري موجود، وهناك كلب بولي�ص 

��شمه بيت�ص، لكنها مل تتوقف عن مطالبته بتقدمي �إفادة �شاهد.

�أعّد  �شربه،  �لبولي�شي  للكلب  �ملر�فق  �ل�شرطي  فقد  وعندما 

�إفادة بالنيابة عن �لكلب بيت�ص، حملت ب�شمة خملبه، وكتب فيها 

و�أن��ا كلب جيد«..  �شيئ،  ه الأن��ه رجل  �لل�ص وقمُت بع�شّ »ط��اردُت 

فقامت قوى عديدة لل�شرطة بن�شر �شهادة �لكلب �لبولي�شي بيت�ص 

ن�شرتها على ح�شاباتها على مو�قع �لتو��شل �الجتماعي »تويرت« 

و»فاي�ص بوك«.

�ل�م��دي��ر �ل��ف��ن�ي: م����الك م��ح��������ف��وظ

info@athabat.net :بريوت �مل�شيطبة - �شارع عثمان بن عفان - بناية �لعرت - ط1 - هاتف: 01/360807 - فاك�ص: 01/368256 -  بريد �إلكرتوين

تـــ�صـــــدر عـــــــن 

�شــركــة الـقـــلــم 

لالإعالم �ش.م.م.

ع���ند وج����ود م��ش�ك��ل��ة ف�ي �لتوزيع �لرجاء �الت�شال:  هاتف: 01/666314ت�����������وزي�����������ع �الأو�ئ��������������ل 
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كاريكاتير

كلب بوليسي 
يقّدم إفادة شاهد في قضية

ت��ف��اج��اأ �ل��دك��ت��ور ع��ب��د �هلل �ل�����ش��امل )�مل���در����ص يف ج��ام��ع��ة �مللك 

ع��ب��د�ل��ع��زي��ز( ب��ع��د ط��ل��ب��ه م��ن �ل�����ش��ع��ب��ة �ل��ت��ي ي��ق��وم ب��ت��دري�����ش��ه��ا يف 

�جلامعة، بحثاً در��شياً ��شتكمااًل لتخطي �إحدى �ملقرر�ت يف �ملجال 

�أحد �لطلبة يقدم له بحثاً عبارة عن ورقة عمل  �القت�شادي، باأن 

قّدمها �لدكتور �شامل نف�شه يف وقت �شابق.

وقال �لدكتور �ل�شامل �إن �لبحث كان عبارة عن ورقة عمل قدمتها 

يف ندوة �شابقة �نعقدت يف عام 2009 يف مدينة كو�الملبور يف ماليزيا.

وت�شجيله يف  �لبحث  بتقلي�ص  قام  �لطالب  �أن  �ل�شامل  و�أ�شاف 

�الإد�ري«،  �لف�شاد  من  �حل��د  »��شرت�تيجية  عنو�ن  حتت  �جلامعة 

و�إ�شر�ف �لدكتور نف�شه.

ولفت �إىل �أن �الأمر �الآخر �مل�شحك يف �ملو�شوع، �أن �لبحث ُقّدم 

عام 2009، قبل تفعيل »�لهيئة �لوطنية حلماية �لنز�هة ومكافحة 

نف�شه  يكلف  مل  �ل�����ش��ارق  �أن  �أن  �إال  موظفيها،  وت��ع��ي��ن  �ل��ف�����ش��اد« 

بتحديث �أي معلومات لها �شلة بعد �شدور هذه �لهيئة.

سرق بحث أستاذه في الجامعة.. وقّدمه له

ق�شت حمكمة �ملو�ريث يف والية كوينز الند 

�ال�شرت�لية، بوجوب توريث �شائق �شاحنة مبلغاً 

ك��ب��ري�ً م��ن �مل��ال ي�شل �إىل م��ا ي��ع��ادل 362 �أل��ف 

دوالر من و�لده �لذي مل يره �أبد�ً يف حياته.

وكانت �أم �ل�شائق �لبالغ من �لعمر 50 عاماً، 

و�لذي مل يتم �لك�شف عن هويته، قد �أخفت عنه 

عقود،  خم�شة  م��د�ر  على  و�ل���ده  هوية  حقيقة 

غري �أن وفاته دفعتها الإع��الن �الأم��ر، طمعاً يف 

�أن يدخل �بنها عامل �لرث�ء، بعد ح�شوله على 

مري�ثه �ل�شرعي يف تركة و�لده �لرثي.

ب���دوره���ا، ق�شت �مل��ح��ك��م��ة ب�����ش��رورة �إج���ر�ء 

لل�شائق،   »DNA« �ل��ور�ث��ي��ة  �جل��ي��ن��ات  حتليل 

ما  �الأع��م��ال،  لرجل  بنّوته  بالفعل  �أثبت  �ل��ذي 

دفع �ملحكمة لالأمر بتوريثه.

ورث 362 ألـف دوالر 
من والده الذي لم يره 

في حياته


