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خط  على  مبا�شرة  دخلت  »اإ�شرائيل«  اأن  خليجية  دولــة  يف  ع�شكري  م�شدر  اأكــد 

اإىل مزارع  اجلــوالن  املمتد من  الطريق  بتجهيز  وقامت موؤخراً  �شورية،  االأزمــة يف 

�شبعا.

من جهته، قال م�شوؤول ع�شكري يف »املعار�شة ال�شورية«، اإن الرتتيبات اللوج�شتية 

جارية الإدخال ما يقارب الـ2000 ع�شكري اإىل �شورية عرب مزارع �شبعا خالل االأ�شابيع 

القليلة املقبلة، كا�شفاً اأن غالبيتهم من اجلن�شّيات امل�شرية واليمنية والتون�شية.

ألمـــــــة واحـــــــدة
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2000 مقاتل من مزارع شبعا إلى سورية

4

4 تـصـفية الحسابات الـسـعـوديـة – الـقطـرية تـبدأ في الـشمـال الــسـوري

الـمـجـمــوعـــــات »الوهــابيــة« هــي الخــاسـر األكــبـر
السيناريوهات المحتَملة لمرحلة ما بعد استقالة ميقاتي

أوبــامــا يـغـزو 
الــعـــرب

تركيا و»إسرائيل« 
تستعدان الفتراس 

العرب



عدم مباالة
ف������اج������اأت ق�����ي�����ادة ح�������زب اهلل 

م����ن����دوب����ي وم���ف���و����ض���ي االحت������اد 

الأوروب�������ي وب��ع�����ض دب��ل��وم��ا���س��ي��ي 

ال�����س��ف��ارة الأم���رك���ي���ة يف ب���روت 

برّدة فعلها جتاه ا�ستقالة الرئي�ض 

جنيب ميقاتي، خ�سو�ساً اأن بع�ض 

الأجوبة وردتهم باأن احلزب غر 

�سمع  اأن  ب��ع��د  بال�ستقالة  م��ب��اٍل 

باراك  الأمركي  الرئي�ض  تهديد 

اأوب����ام����ا خ����ال زي���ارت���ه الأخ����رة 

ل��ف��ل�����س��ط��ن امل���ح���ت���ل���ة، وت��ه��دي��د 

ال�سفرة كونيللي.

باأ�سباب  الكاملة  الإح��اط��ة  ج��داً  املبكر  م��ن 

ا�ستقالة الرئي�ض جنيب ميقاتي، و�سرب اأغوارها 

ال��ع��م��ي��ق��ة، خ�����س��و���س��اً م���ا ج����رى يف ال��ي��وم��ن 

ب��ل ال�ساعات الأخ���رة م��ن عمر  الأخ��ري��ن، ل 

والنقار«  »ال��ن��ق  ك��ان  ال��ت��ي  امليقاتية،  احلكومة 

ال�سمة البارزة فيها على ح�ساب »كلنا للعمل«.

ل��ع��ل ال��رئ��ي�����ض م��ي��ق��ات��ي ال�����ذي و����س���ع خطة 

م���ربجم���ة ل�������س���رورة ا���س��ت��ق��ال��ت��ه م���ن ت��وق��ي��ت��ه��ا 

واإخراجها، تعّمد يف ال�سهرين الأخرين اإحداث 

حالة من اجلفاء يف العاقة مع الأكرثية، �سملت 

والرئي�ض  احل���ر«،  الوطني  و»ال��ت��ي��ار  اهلل«  »ح��زب 

بري على وجه اخل�سو�ض، رغم الود الظاهر اأمام 

عد�سات الكامرات، وذلك ب�سكل مفتَعل مل يكن 

د  وتق�سّ تعّمد  اإمن��ا  وا���س��ح،  ب�سكل  ليلم�سه  اأح��د 

تاأ�سي�ض روؤيا جديدة تتكامل تراكمياً، و�سوًل اإىل 

الخرتاق املنتَظر باخرتاع �سّماعة داخلية لإخفاء 

مع  وال��ت�����س��ام��ن  ب��ال��ت��ك��اف��ل  احلقيقية  الأ���س��ب��اب 

رئي�ض اجلمهورية مي�سال �سليمان والنائب وليد 

اأن مراقبة وتتّبع هذا ال�سيناريو  جنباط، علماً 

الداخل  ب�سماعات  تت�سل  ل  ال�سلبة،  مبرتكزاته 

ري��ف��ي،  اأ���س��رف  ل��ل��واء  ال��ت��م��دي��د  كق�سة  فح�سب، 

وت�سكيل هيئة الإ�سراف على النتخابات النيابية، 

الأخ����رة من  الآون����ة  �سمعه ميقاتي يف  مّم���ا  ب��ل 

الغرب وبع�ض العرب.

ي���ق���ول ���س��ي��ا���س��ي ب�����ارز يف جم��ل�����ض خ��ا���ض، 

بها  ق��ام  زي���ارة  اإىل  ت��ع��ود  الكامنة  الأ���س��ب��اب  اإن 

م��ّدة، وحتّدث  وباري�ض قبل  لندن  اإىل  ميقاتي 

اإىل وليم هيغ؛ وزير خارجية بريطانيا، ولوران 

من  و�سمع  فرن�سا،  خ��ارج��ي��ة  وزي���ر  ف��اب��ي��و���ض؛ 

اأوان الف��رتاق يف  اآن  اأنه  الثنن كاماً مفاده 

حكومة يج�ّسد فيها »حزب اهلل« نقطة املركز.

ت�����س��اف اإىل ذل����ك »و����س���و����س���ات« ال�����س��ف��رة 

امل�����س��ت��م��رة، وم����ا نقله  ب�����روت  الأم���رك���ي���ة يف 

ول���ي���د ج��ن��ب��اط ع���ن م�������س���وؤول ���س��ع��ودي ب���ارز 

اأن الأو�ساع يف املنطقة �ستتغّر، وهناك  مفاده 

ا���س��ت��ح��ق��اق��ات م��ق��ب��ل��ة ق���د ي���ك���ون ل��ب��ن��ان اأح���د 

اأن  ميقاتي  الرئي�ض  اأدرك  عندها  م�سارحها.. 

ا�ستقالة تاأتي الآن اأف�سل من الغد، وهو اأهون 

ال�سرور، واتقاًء وناأياً بالنف�ض للهرب من واقع 

ق��د ي��ك��ون م���اأزوم���اً وغ���ر ق���ادر ع��ل��ى حت��ّم��ل��ه.. 

املخاطر  اأن  اللبنانية  ال�سيا�سة  يف  خبر  وراأى 

يف  هي  بها،  اأُب��ل��غ  اأو  ا�ست�سعرها  قد  يكون  التي 

احلقيقة وليدة م�ساعر �سخ�سية دفينة يتحّكم 

بها الرجل، واأهمها مهاراته الذاتية يف ميدان 

العمل ال�سيا�سي اليومي، اأو يف عاقاته العامة.

اإذاً، قّدم الرئي�ض ميقاتي للبنانين �سناعة 

مبتَكرة هي »خلطة ال�ستقالة«، موارياً ومازجاً 

���س��ل�����س��ل��ة م���ن ال���ع���وام���ل امل��ح��ل��ي��ة واخل���ارج���ي���ة 

وامل�ستقبلية،  واملذهبية  وال�سيا�سية  ال�سخ�سية 

هذه  ك��ل  ميكن  م��ا  باأق�سى  ا�ستثمار  وحم���اوًل 

العوامل يف وقت واحد ليبتعد عن الكاأ�ض املُّرة 

العنان  تلك، مطلقاً  على خطوته  يقدم  لو مل 

لتف�سرات وغمو�ض يعتقد هو اأنها قد ت�ساهم 

يف حتويل اخل�سارة اإىل ربح.

اأّما يف مو�سوع اللواء ريفي، فيعتقد �سيا�سي 

ومعه  الأ���س��ا���ض،  ال�سبب  تكون  قد  اأنها  اأك��رثي 

»هيئة الإ�سراف« هي العامل الأقوى، من دون 

عامن  ممار�سة  لأن  اخلارجي،  العامل  اإغفال 

يف العمل احلكومي براأيه، كانت �سعبة ومتعبة، 

اأن احلكومة هذه  �سك  ذل��ك ما من  رغ��م  لكن 

وباعتقاد  الأدن���ى،  باحلد  الأه��ل��ي  ال�سلم  اأّم��ن��ت 

بها  م���ّرت  �سعبة  اأو���س��اع��اً  ف���اإن  ال�سيا�سي  ه��ذا 

املحكمة  كتمويل  مهّمة،  وا�ستحقاقات  الباد، 

اأن  اإل  احل�سن،  و���س��ام  ال��ل��واء  ومقتل  ال��دول��ي��ة 

متما�سكة،  وبقيت  تهتز،  امليقاتية مل  احلكومة 

يريد  ميقاتي  الرئي�ض  ك��ان  ه��ل  الآن؟  فلماذا 

�سفقة �سيا�سية مع »حزب اهلل« والرئي�ض بّري 

والعماد مي�سال عون؟

ال���وزراء يف احلكومة  اأح��د  من جانبه، ي��رى 

يحكم  اأن  ي��وّد  فعًا  ك��ان  ال��رج��ل  اأن  امل�ستقيلة، 

الأزم��ة  لكن  النيابية،  النتخابات  اإج���راء  حتى 

ونتيجة  املهّمة،  عليه  و�سّعبت  فاجاأته  ال�سورية 

ت�����س��ارع ال��ن��ف��وذ يف امل��ن��ط��ق��ة، ان��ع��ك�����ض ه���ذا على 

ي�سر  اأن  عليه  و�سار  احلكومة،  وعلى  الداخل 

�سركات  ل��دي��ه  ميقاتي  فالرئي�ض  الأل��غ��ام،  ب��ن 

واأم�����وال ط��ائ��ل��ة يف ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة ل يريد 

مب�سايرة  ف��ب��داأ  م��وق��ف،  اأج���ل  م��ن  يخ�سرها  اأن 

ريفي  اإق��ال��ة  ط��ل��ب��ات  ورف�����ض  امل�ستقبل«،  »ت��ي��ار 

ف�سًا  له،  م�ست�ساراً  م��رزا  و�سع  ثّم  واحل�سن، 

الدولية،  املحكمة  لتمويل  ال��دائ��م  حتّم�سه  عن 

رغم  املعلومات،  لفرع  الت�سالت  دات��ا  واإع��ط��اء 

واأخ��راً  العجب،  يعجبه  مل  امل�ستقبل«  »تيار  اأن 

ولي�ض اآخراً، ان�سجامه التام مع الرئي�ض مي�سال 

���س��ل��ي��م��ان وال��ن��ائ��ب ول��ي��د ج��ن��ب��اط يف ال����روؤى 

و�سعت  جمتمعة  الأم���ور  ه��ذه  كل  وال�سيا�سات، 

الرئي�ض ميقاتي يف موقف غر متوازن، واأدخلت 

البلد يف املاأزق الذي من املرّجح اأن ي�ستمر اأ�سهراً 

طويلة انتظاراً لت�سوية اإقليمية واتفاق اأمركي 

رو�سي - اإيراين على ترتيب و�سع املنطقة، وعلى 

راأ�سها الو�سع ال�سوري مفتاح احللول املقبل.

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

الرئي�سان نبيه بري وجنيب ميقاتي

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

تلبية خجولة
بعد اإعان الرئي�ض جنيب ميقاتي ا�ستقالة حكومته، ات�سل مدير مكتبه بجميع 

ال�سخ�سيات  وببع�ض  والريا�سية،  والعائلية  والثقافية  الجتماعية  اجلمعيات 

والقوى التي تتقا�سى دعماً مالياً، طالباً منهم احل�سور اإىل الق�سر احلكومي يف 

الدعوة  يلبِّ  مل  لكن  دولته«،  جانب  اإىل  ول�»الوقوف  وال�ستنكار،  للتنديد  ب��روت 

ا�ستياء مدير مكتب ميقاتي،  اإىل  اأدى  ال�سمال، ما  �سوى عدد قليل، خ�سو�ساً من 

فاأعطى اأوامره بعدم الت�سوير وتغطية التحرك لأنه »ُمٍز«.

فرعون خائف
�سوء  يف  النيابي  موقعه  خ�سارة  من  جدية  م��اوف  فرعون  مي�سال  النائب  تنتاب 

فك  الأ�سرفية  يف  ماتر  قيام  بعد  متخ�س�ض،  فريق  ب��اإجن��ازه  ق��ام  للراأي  ا�ستطاع 

ارتباطهم بفرعون، بعدما �سبعوا وعوداً با حتّقق من جهة، و�سوء العاقة مع جماعة 

احلريري.

www.athabat.net

ماذا سمع ميقاتي من الغرب؟
أسباب وخفايا االستقالة الميقاتية

جنبالط عن مسؤول 
سعودي بارز: األوضاع 

في المنطقة ستتغّير.. 
وقد يكون لبنان مسرحًا

بين »الكيماوي«.. والشهيد البوطي
العربية والغربية،  المرئية والمسموعة،   دأبت وسائل اإلعالم 
قد  السوري  النظام  يكون  أن  احتمال  على  الضوء  تسليط  على 
استعمل أسلحة كيميائية في حربه ضد المسلحين، محذرة إياه 
من عواقب استعمال هذا النوع من األسلحة ضد الشعب السوري، 
مع العلم أّن النظام نفسه أعلن عبر الخارجية السورية، أن سورية 

مة ضد شعبها. لم ولن تستعمل أسلحة محرَّ
طلق صاروخ يحمل مواد كيميائية على مدينة حلب، ما أدى 

ُ
أ

إلى وقوع إصابات واختناقات بين المدنيين، وقد كشفت األقمار 
الصناعية الروسية عن مكان إطالق الصاروخ؛ في منطقة يسيطر 
تقدمت  عندها،  التركية.  الحدود  عبر  المتدفق  اإلرهاب  عليها 
األمم  إلى  برسالة  الدبلوماسية  القنوات  عبر  السورية  الخارجية 
المتحدة إلجراء تحقيق جدي، بهدف الكشف عن هوية مطلقي 
الصاروخ والمواد التي يحتويها، عبر تشكيل لجنة مستقلة.. في 
بطت المجموعات اإلرهابية متلبسة بجرم استعمال 

ُ
المحّصلة، ض

مة دوليًا. أسلحة محرَّ
لت أميركا الطلب السوري، واكتفت بالطلب من األمين العام 

ّ
عط

لألمم المتحدة بقراءة بيان إدانة فقط، وصّرح مسؤول أميركي بارز 
بأن لدى الواليات المتحدة إشارات قوية إلى عدم استخدام أسلحة 
كيميائية في سورية، فوصف مندوب سورية إلى األمم المتحدة؛ 
بشار الجعفري، ما يجري في أروقة األمم المتحدة ومنظمة حقوق 

اإلنسان بالمؤامرة الكبرى على سورية.
العالمة  الكبير  السوري  الدين  عالم  اغتيل  األثناء،  هذه  في 
محمد سعيد رمضان البوطي، المقّرب من النظام، بتفجير انتحاري 
الشعب  ما سّبب صدمة قوية عند مختلف شرائح  وسط دمشق، 
لإلرهاب  الحقيقي  الوجه  ليكشف  واإلسالمي،  والعربي  السوري 
القادم من تركيا، والمدعوم من دول الخليج العربي، ال سيما قطر 

والسعودية.
مجموعة  مع  شرعية  فتوى  ق��ّدم  قد  البوطي  الشهيد  وك��ان 
العربي  بالجيش  االلتحاق  اعتبار  بضرورة  المسلمين،  العلماء  من 
 

َ
 عين على المقيم داخل األراضي السورية، وفرض

َ
السوري فرض

عن  الدفاع  بهدف  السورية،  األراضي  خارج  هم  من  على  كفاية 
سورية وَوحدة أراضيها بوجه اإلرهاب والفكر التكفيري.

»اإلسالميين  من  واسعة  النتقادات  البوطي  تعّرض  وق��د 
ومع  السوري،  العربي  الجيش  جانب  إلى  لوقوفه  المتأمركين«، 
واحدة  سورية  عن  الدفاع  ووجوب  العنف  ونبذ  التوحيد  رسالة 
دة، والكشف عن الوجه الحقيقي للمؤامرة ضد سورية، تحت  موحَّ

ما يسمى زورًا وبهتانًا »الجهاد«.
علماء  اتحاد  وسكت  اإلسالمي،  المؤتمر  منظمة  آذان  ت  ُصمَّ

المسلمين، وكافة المنظمات اإلسالمية.
والمحظورات  الممنوعات  كل  فيه  ستباح 

ُ
ت زم��ن  في  نحن 

دين،  علماء  وقتل  كيميائية،  أسلحة  استعمال  من  والمحرمات؛ 
منطقتنا  في  المقاومة  وحركات  الممانعة  قوى  ضرب  بهدف 
العربية، ونحن العروبيين ال سبيل لنا إال المقاومة والصمود حتى 

س األخير، كما فعل العالمة الشهيد البوطي رحمه الله.
َ
النف

رفعت بدوي 
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مل تتفاجاأ الأطراف ال�سيا�سية اللبنانية املختلفة 

حكومته،  ا�ستقالة  ميقاتي  جنيب  الرئي�ض  بتقدمي 

متذرعاً برف�ض الأكرثية طلبه التمديد للمدير العام 

لقوى الأمن الداخلي اللواء اأ�سرف ريفي، يف اجلل�سة 

ذات��ه��ا ال��ت��ي اأع��ل��ن ف��ي��ه��ا رئ��ي�����ض اجل��م��ه��وري��ة جتميد 

ح�سوره جل�سات جمل�ض الوزراء، بعد ف�سله يف فر�ض 

النيابية وفق  تعين هيئة لاإ�سراف على النتخابات 

قانون ال�ستن.

اأن  بّينت  تلك اخلطوة  �سبقت  التي  التطورات  كل 

ميقاتي يتجه نحو »الناأي« بنف�سه عن ال�سراع الذي 

الفكرة  �ساحب  وهو  التخوم،  وعلى  الداخل  ي�ستد يف 

بالأ�سا�ض، ول ُيام الرجل اإذا عرف حّده ووقف عنده، 

»الناأي«،  لهذا  �سيا�سي  اإىل مرج  الأم��ر يحتاج  وك��ان 

ف��ك��ان م��ا ���ُس��م��ي »اأ����س���رف« و»اإ�����س����راف«، خ�����س��و���س��اً اأن 

املواقف من هاتن الق�سيتن كانت وا�سحة وحا�سمة 

ب��رف�����س��ه��م��ا م���ن ق��ب��ل الأك����رثي����ة ال��ن��ي��اب��ي��ة، م���ا جعل 

الإ�سرار عليهما مرادفاً للموقف امل�سبق بتجميد عمل 

احلكومة اأو »تطيرها«.

اأط���راف  اأن  ��ح  ت��و���سّ �سلة  ذات  �سيا�سية  اأو����س���اط 

مل  احلكومة(  يف  ميقاتي  الرئي�ض  )حلفاء  الأك��رثي��ة 

هي  ميقاتي  حكومة  اأن  ي��ّدع��وا  ومل  ي��وم��اً،  ينخدعوا 

اآذار، بل كانت حًا و�سطاً، جاءت  حكومة الثامن من 

بعد اإ�سقاط حكومة �سعد احلريري، ورف�ض قوى 14 

اآذار امل�ساركة يف حكومة واحدة ل يرتاأ�سها احلريري، 

اأن يحفظ  م��ي��ق��ات��ي  ال��رئ��ي�����ض  »و���س��ط��ي��ة«  واق��ت�����س��ت 

متويل  من  ال�سلطة؛  داخ��ل  امل�ستقبل«  »تيار  م�سالح 

للمحكمة الدولية، وحماية كبار املوظفن املح�سوبن 

على »التيار«، وعدم فتح ملف �سهود الزور... واقت�سى 

حت�سل  اأن  ال��غ��ن��م«  يفنى  ول  ال��ذئ��ب  مي���وت  »ل  ح��ل 

اآذار ودخلت احلكومة،   14 الأط��راف التي ان�سقت عن 

الق�سايا،  م��ن  الكثر  فيه  عّطلت  معطل،  ثلث  على 

اأبرزها التعيينات الإدارية، كما عّطلت املوقف الوا�سح 

م��ن الأح����داث ال�����س��وري��ة، ك��ل ذل��ك �سمن تفهم قوى 

الغطاء  اإىل  الرئي�ض ميقاتي  اآذار حلاجة  الثامن من 

خ�سو�ساً،  والطرابل�سي  ع��م��وم��اً،  املذهبي  ال�سعبي؛ 

اإ�سافة اإىل عدم اإحراجه يف ما ي�سر مب�ساحله املالية 

املنت�سرة يف اأ�سقاع العامل.

حّتمت  اخلارجية  التطورات  اأن  الأو�ساط  ت�سيف 

املطلب  اأ�سبح  اأن  بعد  ال�سفينة،  مغادرة  ميقاتي  على 

من  اهلل«  »ح��زب  باإخراج  و�سريحاً  وا�سحاً  الأمركي 

احلكومة، وهذا ما عرّب عنه باراك اأوباما خال زيارته 

للكيان ال�سهيوين موؤخراً، كان املطلوب �سابقاً مترير 

ال��وق��ت ل��ي��اأخ��ذ م�����س��روع ت��دم��ر ���س��وري��ة م���داه، والآن 

ذ باأياٍد اأطل�سية -  يندفع هذا امل�سروع الأمركي، املنفَّ

�سورية  وح��دة  يهدد  مبا  م�ساراته  اأخطر  يف  خليجية، 

و�سعبها. 

مت�سك  اإن  اإذ  دوره،  الداخلي  للعامل  ك��ان  كذلك، 

»ت���ي���ار امل�����س��ت��ق��ب��ل« وال��ن��ائ��ب ول��ي��د ج��ن��ب��اط ب��ق��ان��ون 

ال�ستن، مع تزكية ال�سفرة الأمركية مورا كونيللي 

ال�ستن،  لإجراء النتخابات يف موعدها ووفق قانون 

ورف�ض »امل�ستقبل« وجنباط اأي قانون اآخر يقوم على 

)م�سروع  الطائفي  الت�سويت  اأو  الوطنية،  الن�سبية 

ق��ان��ون اللقاء الأرث��وذك�����س��ي(، وك��ذل��ك ع��دم التجديد 

قوى  على  »امل�ستقبل«  هيمنة  يزيل  مبا  ريفي،  للواء 

الأمن الداخلي، كان كفيًا باأن ي�سع الرئي�ض ميقاتي 

ل  »امل�ستقبل«،  مع  عظم  ك�سر  معركة  يف  لوجه  وجهاً 

دفعه  ما  يخ�ساها،  اأن��ه  امل��وؤك��د  وم��ن  ميقاتي،  يريدها 

اإىل موا�سلة �سيا�سة »الناأي بالنف�ض« وتقدمي ا�ستقالة 

ا�ستح�سان  ن��ال  عليه  اأق��دم  ما  اأن  خ�سو�ساً  حكومته، 

»امل�ستقبل«، الذي بادر رئي�سه �سعد احلريري، ورئي�ض 

مبيقاتي  الت�سال  اإىل  ال�سنيورة  ف��وؤاد  النيابية  كتلته 

وتهنئته على خطوته، كما كان ل�»بروباغندا« التم�سك 

بريفي وقعها احل�سن على جمهوره يف طرابل�ض.

التطورات  اأن  املتابعة  ال�سيا�سية  الأو���س��اط  وت��رى 

امل�سلحة  العاملية  الهجمة  وف�سل  الدموية،  ال�سورية 

ل��ة ع��رب��ي��اً يف اإ���س��ق��اط ال��دول��ة ال�سورية  غ��رب��ي��اً وامل��م��وَّ

الدولية  القوى  دفع  ونظامها،  وقيادتها  مبوؤ�س�ساتها 

اللبنانية  املن�سة  ت�سغيل  يف  الت�سدد  اإىل  والإقليمية 

وحتريكها، عرب العمل امليداين الذي ي�سع لبنان بن 

ال��ذي طاملا  اخليار  نف�سها عن  الن�سخة  هما  خيارين، 

احلريري،  �سعد  يحكم  اأن  اإما  امل�ستقبل«:  »تيار  نفذه 

واإم�����ا اأن ت��و���س��ع ال���ق���وى امل��ت��ط��رف��ة وال��ت��ك��ف��ري��ة يف 

بات  فقد  الآن،  اأم���ا  ال�سيا�سين،  اخل�����س��وم  م��واج��ه��ة 

الب���ت���زاز اأك���رث خ��ط��راً؛ اإم���ا اأن ت��ق��ام اإم����ارة تكفرية 

متطرفة يف طرابل�ض، واإما اأن يحكم »اأمر وهابي« هو 

�سعد احلريري يف �سراي احلكومة يف بروت.

ي��ق��ول ال��رئ��ي�����ض م��ي��ق��ات��ي اإن ا���س��ت��ق��ال��ت��ه لأ���س��ب��اب 

�سخ�سية، لكن من الوا�سح اأن �سيا�سة »حافة الهاوية« 

الباد  و�سعت  اللبنانين،  ال�سا�سة  قبل  من  املعتمدة 

اإن جمموعة ق�سايا معقدة  اإذ  اأم��ام منعطف خطر، 

ب�سلة واح����دة، ف��ا ح��ك��وم��ة قبل  ب���ات حلها م��رت��ب��ط��اً 

الت��ف��اق ع��ل��ى ق��ان��ون ان��ت��خ��اب��ات ت��واف��ق��ي، ول ق��ان��ون 

ففي  �سورية،  يف  املعركة  اجت��اه  معرفة  قبل  انتخابات 

وبانتظار  لبنان،  يحكم  م��ن  �سيتقرر  ال��ق��ان��ون،  �سوء 

لأن  املكا�سب،  من  املزيد  على  ميقاتي  �سيح�سد  ذل��ك 

عمر حكومة ت�سريف الأعمال قد يكون طويًا اأكرث 

مما هو متوقع.

عدنان ال�ساحلي
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الرئي�ض جنيب ميقاتي م�ستقبًا اللواء اأ�سرف ريفي يف طرابل�ض

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

يـقــــال

زلة لسان
»زلق ل�سان« اأحد الإعامين الكبار يف حم�سر اأ�سدقاء له، عندما 

يعملون  اإعامين  تكليف  عن  �ساألته  غربية  دول��ة  �سفارة  اأن  حتدث 

يف موؤ�س�سته للبحث عن حقيقة زيارة القطع احلربية الرو�سية ملرفاأ 

بروت، فحاول اإ�ساح »الزلقة« بعدما لحظ الده�سة على الوجوه 

احلا�سرة.

أطول من جسر »أكتوبر«
بعدما ك�سفت ال�سحف الربيطانية والكرواتية النقاب عن اجل�سر 

اجلوي الذي تنّظم حركته دول غربية وخليجية، ف�سًا عن تركيا، 

�سحيفة  �سبطت  والأردن،  ت��رك��ي��ا  ع��رب  ���س��وري��ة  اإىل  ال�����س��اح  لنقل 

يف  و�سركاءهم  عمان  يف  احلاكم  الها�سمين  نظام  تاميز«  »نيويورك 

املجموعات  اإىل  ال�ساح  لنقل  ج��وي  ج�سر  اأك��رب  اإن�ساء  بجرم  تركيا 

وح�سب   .»CIA« املركزية  املخابرات  وكالة  عرب  �سورية  يف  امل�سلحة 

اأن اجل�سراجلوي  الع�سكرين  اخل��رباء  بع�ض  ك�سف  التحقيق،  �سياق 

هذا هو الأكرب من نوعه يف العامل منذ حرب ت�سرين الأول/ اأكتوبر 

ال�سهاينة  لتزويد  جوي  ج�سر  باإن�ساء  وا�سنطن  قامت  حن  1973؛ 
بالعتاد الع�سكري طيلة اأيام احلرب، ل�سيما بعد اليوم ال�ساد�ض على 

اندلعها.

تهميش »اليسار«
عّلق اأحد الأركان ال�سابقن يف »الي�سار الدميقراطي« على تهمي�ض 

احلركة من قبل احللفاء واملمولن، �سيما بعد ال�سطرار اإىل اإقفال 

بع�ض املكاتب ب�سبب ال�سيق املايل، ورف�ض النائب اأمن وهبة تنفيذ 

ويحالف  لتاريخه  يتنّكر  م��ن  اإن  بقوله:  اخل�سو�ض  بهذا  التزامه 

لأن��ه  امل��رح��ل��ي،  احلليف  ينكره  امل���ال،  اأج��ل  م��ن  اأو  للنكاية،  خ�سومه 

يتعامل معه كمجرد اأداة مدفوعة الثمن.

»نفخ« شدياق
بعدما  غ�����س��ب��اً  اآذار   14 ق����ادة  ب��ع�����ض  ا���س��ت�����س��اط 

»البيال«،  �سدياق مهرجان  الإعامية مي  هاجمت 

ال������ذي ج�����اء ه����زي����ًا ه�����ذه ال�������س���ن���ة، وق�����د »جت�����اوز 

الأعراف«، وقال اأحدهم، وكان من اأ�سد املتحم�سن 

لها �سابقاً من حيث ا�ستثمار اإ�سابتها: »معها حق.. 

نحن كرّبناها ونفخناها كثر.. والآن نح�سد نتائج 

اأفعالنا«.

»النصرة«.. وغاز الكلور
املتخ�س�سة  الرابعة  الربيطانية  القناة  اأك���دت 

بالتحقيقات امليدانية، اأن ما ح�سل يف منطقة »خان 

الع�سل« بريف حلب يوم الثاثاء املا�سي هو جمزرة 

التي  ال�سور  ح�سب  موؤكدة،  الكلور،  بغاز  كيميائية 

»جبهة  هي  اقرتفها  من  اأن  الف�ساء،  من  الُتقطت 

الن�سرة« املرتبطة بتنظيم »القاعدة« العراقي.

نتنياهو يتمنى.. وأردوغان َيِعد
طلبت حكومة العدو »الإ�سرائيلية« من نظرتها 

امل�سلحة  ال�سورية  املعار�سة  لدى  التدخل  الرتكية، 

الأخ���رة  ت��ق��وم  اأن  اأج���ل  م��ن  لو�سايتها  اخلا�سعة 

بال�سيطرة على احلدود ال�سورية - اللبنانية، مبا يف 

ذلك املعابر ال�سرعية وغر ال�سرعية. وذكر م�سدر 

يف حزب »العدالة والتنمية« الرتكي احلاكم، لأحد 

املواقع الإلكرتونية، اإن رئي�ض الوزراء »الإ�سرائيلي« 

الرتكي  بنظره  ات�ساله  نتنياهو، وخال  بنيامن 

نزول  »م��رم��رة«،  �سفينة  ل���»الع��ت��ذار« على جرمية 

الأمركي، متّنى على رجب  الرئي�ض  ن�سيحة  عند 

طيب اأردوغان التدخل لدى »اإخوان« �سورية وبقية 

ال�سيطرة  اأج��ل  من  الأخ���رى  املعار�سة  املجموعات 

على املعابر احلدودية مع لبنان، ملنع حزب اهلل من 

�سورية  من  وذخائر  اأ�سلحة  ل�ستقدام  ا�ستخدامها 

اأو م��ن اإي����ران ع��رب الأرا����س���ي ال�����س��وري��ة، وق��د وعد 

اأردوغان نظره »الإ�سرائيلي« مبحاولة العمل على 

هذا الأمر.

تكثيف النشاط السري
ج����ورن����ال«  ����س���رتي���ت  »وول  ���س��ح��ي��ف��ة  ق����ال����ت 

الأمركية، اإن وكالة املخابرات املركزية الأمركية 

ل�سالح  ���س��وري��ة  يف  ال�����س��ري  ن�ساطها  ن��ط��اق  كّثفت 

»اجلي�ض  ي�سمى  مل��ا  ال��ت��اب��ع��ة  امل�سلحة  امل��ج��م��وع��ات 

اجلي�ض  مواجهة  يف  م�ساعدتها  اأج���ل  م��ن  احل���ر«، 

ال��ع��رب��ي ال�������س���وري. ويف ت��ق��ري��ر ل��ه��ا حت���ت ع��ن��وان 

»وكالة املخابرات املركزية تو�ّسع دورها يف ال�سراع 

م�سوؤولن  ع��ن  ن��ق��ًا  ال�سحيفة  ق��ال��ت  ال�����س��وري«، 

امل�ساعدة  ه���ذه  اإن  و���س��اب��ق��ن،  ح��ال��ي��ن  اأم��رك��ي��ن 

تك�سف عن تغير يف مقاربة الإدارة الأمركية اإزاء 

املعار�سة ال�سورية.

لبنان.. ال حكومة قبل االتفاق على قانون انتخابات
وال انتخابات قبل معرفة اتجاه المعركة في سورية

فشل الهجمة العالمية 
في إسقاط الدولة 

السورية دفع القوى 
الدولية واإلقليمية إلى 

التشدد في تشغيل 
المنصة اللبنانية

»األسعد« رسالة لـ
»اجلي�ض  ي�سمى  م��ا  ق��ائ��د  اغ��ت��ي��ال  ب��ع��د حم��اول��ة 

الباحثن  اأحد  راأى  الأ�سعد،  ريا�ض  احل��ر«؛  ال�سوري 

لندن،  الأدن��ى« يف  ال�سرق  واأبحاث  درا�سات  »مركز  يف 

امل�ستويات  اأعلى  بقرار من  كان  الأ�سعد  ا�ستهداف  اأن 

اأجل  يف احلكومة الرتكية واأجهزة ا�ستخباراتها، من 

على  ل�سيما  يعرف،  ما  كل  ق��ول  من  ومنعه  اإ�سكاته 

�سعيد الدور الرتكي - الأمركي يف ال�سمال ال�سوري، 

ل��اأ���س��ع��د بعد  ال��ت��ف��ج��ر ه��و ر���س��ال��ة  اأن  اإىل  اإ���س��اف��ة 

باأن جي�سه لن يدعم حكومة غ�سان هيتو.  الت�سريح 

اغتياله  اأدىل قبل حماولة  كان  الأ�سعد  اأن  اإىل  ي�سار 

اأنه  وزع��م  العميلة،  املعار�سة  على  فيه  بحديث حمل 

»لن يعود بدبابة اأمركية اإىل �سورية«. 
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متزايد  قلق  فتترة  التتيتتوم  اللبنانيون  يعي�ش 

اللبنانية  احلكومة  رئي�ش  ا�ستقالة  مع  ترافقت 

ت�سريف  البالد مرحلة  ودختتول  ميقاتي  جنيب 

اأعتتتمتتتال، يتتبتتدو اأنتتتهتتتا �تتستتتتتكتتون طتتويتتلتتة نتتتوعتتتاً متتا، 

خ�سو�ساً بعد التاأّزم على �سعيد امللف ال�سوري، 

الذي ي�سهد تطورات نوعية وهامة.

وبتتغتت�تتش التتنتتظتتر عتتتن الأ�تتتستتتبتتتاب التتتتتي دفتتعتتت 

والتي  ال�ستقالة،  اإىل  ميقاتي  جنيب  الرئي�ش 

لّوح فيها مّرات عّدة قبل ذلك، يبدو من املفيد 

مل  لو  لتتّم  تكن  مل  ال�ستقالة  اأن  على  التاأكيد 

وال�سفري  الغربية،  التتتدول  ممثلو  عليها  يتتوافتتق 

متتيتتقتتاتتتي قبل  زاره  التتتتذي  لتتبتتنتتان  التت�تتستتعتتودي يف 

�سمحت  وهتتكتتذا،  ال�سهرية.  احلكومية  اجلل�سة 

الدول الكربى مليقاتي باملغادرة واأطلقت �سراحه، 

على  له  تعر�ست  ابتزاز  من  الأكرثية  وارتاحت 

متترات  املتتو�تتش«  بت»بلع  فيها  قامت  �سنتني،  متتدى 

ومرات، حيث اأعطى ميقاتي التيار الغربي اأكرث 

يف  امل�ستقبل«  »تتتيتتار  لتته  ل  يح�سّ اأن  ا�ستطاع  ممتتا 

�سنني عديدة.

هتتا قتتد ا�تتستتتتتقتتال املتتيتتقتتاتتتي ودختتلتتت التتبتتالد يف 

مرحلة ت�سريف الأعمال، فما هي ال�سيناريوهات 

املحتَملة للم�ستقبل؟

اللبنانية،  ال�ساحة  انفجار  الأول:  ال�سيناريو 

وهتتتتو متتتا يتتتتتختتّوف متتنتته كتتثتتري متتتن التتلتتبتتنتتانتتيتتني، 

خ�سو�ساً بعد احتدام املعارك يف طرابل�ش، والذي 

حتت�تتستتل قتتبتتل ا�تتستتتتتقتتالتتة متتيتتقتتاتتتي متتبتتا�تتستترة، علماً 

اجلل�سة  قبيل  طرابل�ش  يف  املتتعتتارك  احتتتتتدام  اأن 

ال�سغط  هتتدفتته  يتتكتتون  قتتد  ال�سهرية  احلكومية 

على احلكومة اللبنانية وعلى الأكرثية للقبول 

الو�سع  انتتفتتالت  متتن  ختتوفتتاً  لتتريتتفتتي،  بالتمديد 

الأمني يف البالد.

بال �سك، اإن لهذا ال�سيناريو تداعيات كربى 

باأكلمها،  املنطقة  وعلى  اللبنانية،  ال�ساحة  على 

الداخل،  امليدانية يف  القوى  تتتوازن  عتتدم  يف ظل 

اأن يكون  الغربية واأمريكا  التتدول  لذلك تخ�سى 

هتتتذا النتتفتتجتتار حتتتافتتتزاً حلتتتزب اهلل لتتلتتدفتتاع عن 

نف�سه وتكرار جتربة »7 اأيار«، وبعدها ال�سيطرة 

على لبنان، ما �سيخ�ّسرها �ساحة اإقليمية هامة، 

اأن تقبل  ونفوذها يف لبنان، وهو ما ل ت�ستطيع 

به.

تتبعهما  وانتتفتتراج  حتتوار  التتثتتاين:  ال�سيناريو 

حتتكتتومتتة وحتتتتدة وطتتنتتيتتة، وحتتيتتث يتتكتتون التتربتتيتتع 

قتتد يكون   . ربتتيتتع ووئتتتام لبنانينينْ فتترة  احلتتتايل 

هتتذا احلتتل هتتو احلتتل املتتاأمتتول لتتدى كثريين من 

اللبنانيني، لكن دون هذا احلل �سعوبات عديدة، 

اأهتتمتتهتتا التت�تتستتراع املتتحتتتتتدم يف املتتنتتطتتقتتة، وتتترابتتط 

حيث  والعراقية،  وال�سورية  اللبنانية  ال�ساحات 

ظل  يف  �ساحة،  اأي  يف  حتتل  اإىل  الو�سل  ميكن  ل 

ا�ستعال ال�ساحات الأخرى.

التت�تتستتيتتنتتاريتتو التتتثتتتالتتتث: �تتستتتتتاتتتيتتكتتو، يتتترافتتتق 

متتتع بتتعتت�تتش التتتتت�تتستتجتتنتتات التت�تتستتيتتا�تتستتيتتة واحلتتتتتوادث 

الأمتتنتتيتتة التتتتتي تتتترافتتتق متتتع تتتوتتتر الو�تتتستتتاع يف 

ال�سوري،  الداخل  و�سخونة اجلبهات يف  �سورية، 

التتتقتتتوى، ويتخلله  تتتبتتديتتل متتتوازيتتتن  وحمتتتتتاولت 

فرات من الهدوء التي تفر�سها اأجندات الدول 

اخلارجية املتدخلة يف امللف ال�سوري، والتي لها 

اأذرع ونفوذ يف لبنان.

التتواقتتع،  اإىل  اأقتتترب  يتتكتتون  قتتد  �سيناريو  وهتتو 

على  مفتوحة  اللبنانية  ال�ساحة  اأن  خ�سو�ساً 

�ستى اأنواع التدخالت اخلارجية ومرتبطة ب�سكل 

اأنتته  متتن  وبتتالتترغتتم  ال�سورية،  ال�ساحة  متتع  وثيق 

اأن  اإل  الأول،  ال�سيناريو  اللبنانيني كما  ُيقلق  ل 

لهذا ال�سيناريو تداعيات على القت�ساد والإدارة، 

لة  وعلى �سعيد تعطيل و�سّل البلد وملفاته املوؤجَّ

التتتذي يتتطتترح نف�سه  التت�تتستتوؤال  �تتستتنتتوات. لكن  منذ 

�سيتغري؟ فحكومة  الذي  ال�سيناريو: ما  يف هذا 

كانت قد  بالنف�ش،  الناأي  ذريعة  امليقاتي، وحتت 

كتتامتتل، ونتتتاأت بنف�سها  التتبتتالد يف تعطيل  اأدختتلتتت 

عن الأمور احلياتية، وعن �سيادتها القت�سادية 

وال�سيا�سية والأمنية، و�سّرعت الأبواب مفتوحة 

للميلي�سيات الأ�سولية، واجلماعات امل�سلحة لكي 

تعيث ف�ساداً باأمن املواطنني واأرزاقهم واأطفالهم 

ولقمة عي�سهم.

املنطقة منذ منت�سف  الواقع، لقد دخلت  يف 

ل  اأن  نتمنى   - اأ�سهر  ثتتالثتتة  وملتتتدة  املا�سي  اآذار 

حتترجتتة، حيث  �سيا�سية  فتتترة   - يتتتتتم متتتديتتدهتتا 

�سيحاول كل طرف من اأطراف ال�سراع الدويل 

القوة والنفوذ  ا�ستعمال كافة و�سائل  والإقليمي 

لديه لتح�سيل الكّم الأكرب من اأوراق القوة قبل 

املفاو�سات، وهكذا �سيعي�ش  اإىل طاولة  اجللو�ش 

�تتِستتمتتتتتهتتا الت�سنج  �تتستتيتتا�تتستتيتتة قتتلتتقتتة،  لتتبتتنتتان فتتترة 

التت�تتستتيتتا�تتستتي والأمتتتنتتتي التتتتذي لتتتن يتت�تتستتل اإىل حد 

النفجار، وت�سريف الأعمال وتاأجيل كل امللفات 

احليوية الأخرى. 

وهتتتتتكتتتتتذا، قتتتتد يتتتكتتتون اخلتتتا�تتتستتتر الأكتتتتتتتترب متتن 

الذي  اللبناين  ال�سعب  لي�ش  احلكومة  ا�ستقالة 

املذهبية  احلكومة  رئي�ش  ب�سيا�سات  ذرعتتاً  �ساق 

ب�سل�سلة  ُوعتتتدوا  التتذيتتن  املوظفني  ول  ال�سيقة، 

ر�سخت  التتتتتي  الأكتتترثيتتتة  ول  جتتيتتوبتتهتتم،  ُتن�سف 

لبتزاز مل ي�سبق له مثيل، ول رئي�ش احلكومة 

يوّحد  اأن  ا�ستطاع  �سنتني  وختتالل  التتذي  نف�سه 

التتلتتبتتنتتانتتيتتني �تتستتد �تتستتيتتا�تتستتاتتته، ويتتجتتمتتعتتهتتم على 

الرغبة برحيله.. بالفعل، اإن اخلا�سر الأكرب هو 

دعمها  التي  الأ�سولية«  »الوهابية  املجموعات 

على  فتتاأومل  و�سيا�سياً،  معنوياً  احلكومة  رئي�ش 

�سرف اإرهابّييها وبّراأها حني اعتدت على اجلي�ش 

ال�سعب  ا�سطّف  عندما  عليها  وقتتِلتتق  اللبناين، 

اإجرامها  �سد  واأحتتزابتته  طوائفه  بكافة  اللبناين 

يف عر�سال.

د. ليلى نقوال الرحباين

المجموعات »الوهابية« هي الخاسر األكبر
السيناريوهات المحتَملة لمرحلة ما بعد استقالة ميقاتي 
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اأنقرة - الثبات

ال�سورية،  املعار�سة  داخل  ال�سعودي   - القطري  ال�سراع  انفلت 

باتوا  الذين  املعار�سني  العلن على ل�سان  اإىل  بانت تداعياته  حتى 

»التيار  الإعتتالم عن  يتحدثون �سراحة يف جل�ساتهم اخلا�سة ويف 

ال�سعودي« و»التيار القطري« من دون اأي حتفظات.

وقد ظهر هذا اخلالف على اأ�سده بعد اأن قامت قطر بانقالب 

على تفاهمها مع ال�سعودية حول ا�سم »رئي�ش احلكومة«، اإذ تّخلت 

ل ريا�ش حجاب، مقابل تخلي قطر  ال�سعودية عن مر�سحها املف�سَّ

و»الإخوان« عن مر�سحهم ل�سالح م�سطفى اأ�سعد، لكن القطريني 

انقلبوا على تفاهمهم مع ال�سعودية با�ستدعاء الأع�ساء يف الثانية 

بعالقاته  املتتعتتروف  هيتو؛  غ�سان  انتتتتتختتاب  على  للت�سويت  فتتجتتراً 

الوثيقة جداً مع »الإخوان« والأمريكيني والأوروبيني.

وكتتتان التتترد التت�تتستتعتتودي �تتستتريتتعتتاً، فتتقتتد ان�سحب اأعتت�تتستتاء »التتتتتيتتار 

�سهري  اأن  حتى  ع�سويتهم،  جمّمدين  الئتتتتتالف  متتن  التت�تتستتعتتودي« 

الأتتتتا�تتتستتتي نتتائتتب رئتتيتت�تتش الئتتتتتتتالف التتتتتي اأبتتتتتدت فتترحتتتتتهتتا �تتستتبتتاحتتاً 

اأن  لبثت  متتا  متتعتته،  التتتتتذكتتاريتتة  التت�تتستتورة  والتقطت  هيتو  بانتخاب 

انتخابه«،  طريقة  على  »احتجاجاً  الظهر  بعد  ع�سويتها  جمدت 

وذهب ال�سعوديون اإىل اأبعد من ذلك؛ بال�سغط املبا�سر على قادة 

ترّيث  اأن  فكان  هيتو،  مع  التعاون  من  ملنعها  امل�سلحة  اجلماعات 

تــصـفــيــة الحســابــات الـسـعــوديـــة – الـقــطــريــــة تـبــــــدأ فــي الـشـمـال الــسـوري



كم كان معرّباً ذاك امل�سهد يف قمة قطر، 

حتتيتتنتتمتتا تتت�تتستتمتتح لتترئتتيتت�تتش ائتتتتتتتالف التتتدوحتتتة 

كلمة  باإلقاء  اخلطيب  معاذ  اأحمد  امل�ستقيل 

الفرن�سي  واأمتتامتته علم الحتتتتتالل  »�تتستتوريتتة« 

ل�سورية، ما يوؤ�ّسر للحال العربي الذي �سار 

عليه، والذي عملت قطر يف �سبيله منذ اأكرث 

ال�سلطة  متتن  ا�تتستترت  حينما  �تتستتنتتتتتني؛  متتن 

التتفتتلتت�تتستتطتتيتتنتتيتتة رئتتا�تتستتة اجلتتامتتعتتة التتعتتربتتيتتة، 

كمنظمة  دورهتتا  اأنهت  مرحلة  اإىل  لتو�سلها 

 ، العربينينْ وال�سلم  بتتالأمتتن  تهتم  اإقليمية 

التتبتتلتتدان  تتتختتريتتب  يف  اأداة  اإىل  ولتتتتتتتتحتتول 

العربية، على نحو ما ح�سل يف ليبيا، وعلى 

نحو ما تفعل الآن يف �سورية ويف م�سر.

من  فاعل  ق�سم  ومعها  قطر  كانت  واإذا 

املتتمتتلتتكتتة التتعتتربتتيتتة التت�تتستتعتتوديتتة ميتتثتتلتته ب�سكل 

ختتتا�تتتش جتتتنتتتاح �تتستتعتتود التتفتتيتت�تتستتل - بتتتنتتتدر بن 

ميثاق  احلائط  بعر�ش  �سربوا  قد  �سلطان، 

جامعة التتتدول التتعتتربتتيتتة، فتتاإنتتهتتم ذهتتبتتوا اإىل 

اأبعد من ذلك، من خالل توجيه التهديدات 

اأجل  من  العربية،  للدول  وال�سرية  العلنية 

هذه  وجتتتود  يف  واأ�سا�سية  نة  مكوِّ دولتتتة  عتتزل 

اخلليجية  امل�سيخات  اأن  خ�سو�ساً  اجلامعة، 

اجلامعة  تاأ�سي�ش  اأثتتنتتاء  وجتتتود  لها  يكن  مل 

عام 1946، با�ستثناء ال�سعودية، فبع�سها كان 

وبع�سها  املت�ساحلة،  امل�سيخات  عليها  ُيطلق 

كان ا�سمه حمميات بريطانية..

وتتتفتتيتتد املتتتعتتتلتتتومتتتات التتتتتتتي تتت�تتستتّربتتت من 

كبرية  �سغوطاً  اأن  التتدوحتتة،  قمة  متتتداولت 

ووا�تتستتعتتة مل تتتختتُل متتن التتتتتهتتديتتدات مور�ست 

عتتلتتى التتعتتديتتد متتتن التتتتتدول التتعتتربتتيتتة، �تتستتواء 

املتتتترددة حتتيتتال النتتدفتتاعتتة التتقتتطتتريتتة لعزل 

اأ�سا�ساً  التترافتت�تتستتة  اأو  اجلتتامتتعتتة،  متتن  �تتستتوريتتة 

لهذا الأمر.

اجلزائر  فتتاإن  املعلومات،  لهذه  ووفقاً 

القرار،  والعراق اعر�سا ب�سدة على هذا 

ورفتت�تتستتا اإحتتتتالل املتتعتتار�تتستتة حمتتل التتدولتتة 

ال�سورية، واإحالل علم النتداب الفرن�سي 

ال�سوري، فيما دعت  الوطني  العلم  حمل 

اخلتتطتتوة،  هتتتذه  يف  التتترّيتتتث  اإىل  الأردن 

موافقة  تتتكتتن  مل  عتتمتتان  �سلطنة  اأن  كتتمتتا 

التتدول  التتقتترار، وكتتذلتتك بع�ش  على هتتذا 

اليمن وجيبوتي،  مثل  الأختترى،  العربية 

وموريتانيا وغريها التي تلّقت تهديدات 

ي�سلم  ومل  للموافقة،  ا�سطرتها  وا�سعة 

رغتتم موقفه  التهديدات،  هتتذه  لبنان من 

»التتنتتاأي بالنف�ش«،  املتتعتتروف حتتتت عتتنتتوان 

اأيتتام من هذه القمة  حيث كان لفتاً قبل 

التتتتتهتتديتتد ب�سحب ودائتتتتع متتن متت�تتستتارفتته، 

اخلليج،  يف  عمالته  �سد  تتتدابتتري  واتتتختتاذ 

�سحبها  اإىل  ا�سطرت  متتا  �سرعان  والتتتتتي 

من التداول.

اأن  عتتربتتيتتة،  دبلوما�سية  متت�تتستتادر  وتفيد 

قتتطتتر ختتلتتقتتت �تتستتابتتقتتة ل متتثتتيتتل لتتهتتا يف عمل 

بالتعّنت  دولتتيتتة؛  اأو  اإقليمية  منظمات  اأي 

عمل  حتكم  التي  والأعتتتراف  املواثيق  بخرق 

ح�سب  حمكومة  فاجلامعة  املنظمات،  هتتذه 

ميثاقها باأن تكون قراراتها بالإجماع.

وبتتحتت�تتستتب املتتت�تتتستتتادر التتدبتتلتتومتتا�تتستتيتتة يف 

التتتتدوحتتتتة، فتتتتتاإن املتتت�تتتستتتروع التتقتتطتتري حلتتذف 

اأن  بعد  ينهار،  اأن  كتتاد  اجلامعة  متتن  �سورية 

من  ا�ستقالته  اخلطيب  متتعتتاذ  اأحتتمتتد  اأعتتلتتن 

اأن رف�ست  التتتدوحتتتة، وبتتعتتد  ائتتتتتالف  رئتتا�تتستتة 

اأق�سام وا�سعة من املعار�سات ال�سورية رئا�سة 

غ�سان هيتو مبا ت�سمى »احلكومة املوؤقتة«.

وهنا �سارعت قطر اإىل توجيه تهديدات 

مبا�سرة، بك�سف �سجالت ووثائق عن الأموال 

التي يتقا�ساها هوؤلء لقاء خدماتهم حللف 

وملفات  ال�سورية،  الوطنية  التتدولتتة  اأعتتتداء 

كان  ر�سائل دموية،  اإىل  بالإ�سافة  اأخالقية، 

اأن  اأبرزها حماولة قتل ريا�ش الأ�سعد، بعد 

اأعلن الناطق با�سم ما ي�سمى »اجلي�ش احلر« 

رف�سه لهيتو.

وح�سب امل�سدر الدبلوما�سي يف الدوحة، 

فتتتاإن التتتتتحتتلتتيتتالت تتتكتترث عتتن اقتتتتراب موعد 

لالنق�سا�ش  التتدولتتيتتة  الإقتتلتتيتتمتتيتتة  احلتتتترب 

اإىل  على الدولة الوطنية ال�سورية، م�ستنداً 

الت�سعيد اخلطري لقطر �سد �سورية، كدولة 

ودور قتتتومتتتي، متتتذّكتتتراً مبتتتا كتت�تتستتفتتتتته و�تتستتائتتل 

وامل�سلحني  ال�سالح  عن  الأمريكية  الإعتتالم 

مبا  وي�ست�سهد  �سورية،  اإىل  يتتتورَّدون  الذين 

اأوردتتتتتتتته »نتتتيتتتويتتتورك تتتتاميتتتز« عتتتن متت�تتستتاعتتدة 

اإر�سال  يف  وتركيا  وال�سعودية  لقطر  اأمريكا 

اإىل  والذخائر  الأ�سلحة  من  الأطتتنتتان  اآلف 

الداخل ال�سوري، ومبا ك�سفته �سحف عربية 

اإر�سال  عن  اخلليجية  التتدول  على  حم�سوبة 

اآلف املقاتلني العرب والأفارقة والآ�سيويني 

اأن زيتتتارة  �تتستتوريتتة، متتعتتتتترباً  اإىل  والتتغتتربتتيتتني 

بزيارة  ا�ستهلها  والتي  املنطقة،  اإىل  اأوبتتامتتا 

فتتلتت�تتستتطتتني املتتحتتتتتلتتة، ومتتتا اأُجنتتتتتز متتتن اإختتتتراج 

التي  »الإ�سرائيلية«،   - الركية  للم�ساحلة 

اأعتتطتتت جتترعتتة دعتتتم حلتتلتتف اأعتتتتتداء �تتستتوريتتة، 

ُترجم باأحد اأ�سكاله يف قمة الدوحة.

اأمام هذا الواقع تكرث الأ�سئلة حول دور 

املو�سعة  الهجمة  مواجهة  يف  دم�سق  حلفاء 

واملتجددة باأ�سكال خمتلفة �سد �سورية.

يتتجتتيتتب متت�تتستتدر متتّطتتلتتع عتتلتتى التتتتتطتتورات 

بتت�تتستتكتتل دقتتتيتتتق، فتتتريى كتتمتتا اأن حتتلتتف اأعتتتتداء 

�سورية واملقاومة ير�سم ويخطط، فاإن حلفاء 

معادلة  املنطقة  يف  للحرب  ر�تتستتمتتوا  دم�سق 

دقيقة تقوم على الآتي:

الإ�سالمية  الثورة  قائد  ر�سمها  معادلة 

اأي حرب  باأن  الإيرانية ال�سيد على خامنئي 

يعني م�سح تل اأبيب وحيفا من الوجود.

ال�سيد ح�سن  املتتقتتاومتتة  قتتائتتد  اأعتتلتتنتته  متتا 

ن�سر اهلل باأن املقاومة متتلك كل ما حتتاجه 

يف امليدان.

اأعلنه  اأن  الأ�سد  ب�سار  للرئي�ش  �سبق  ما 

على  العدوان  انطالق  من  قليلة  اأ�سهر  بعد 

�سورية، باأن احلرب على �سورية تعني تغيري 

وجه املنطقة والعامل.

فما هي الرجمة العملية لهذه املعادلة؟

حتت�تتستتب هتتتذا املتت�تتستتدر، فتتتتاإن حتتلتتف اأعتتتتداء 

�سورية يف ماأزق كبري، من دون اأن يعني ذلك 

ي�ستطيع  لتتن  اأبتتتداً  لكنه  تفكك،  اأو  ُهتتزم  اأنتته 

اأن يهزم الدولة الوطنية ال�سورية التي من 

�سي�سهم يف  تتتوازن دويل جديد  ين�ساأ  رحمها 

القطب  �سيادة  العاملي، ويلغي  ال�سالم  اإر�ساء 

الواحد ويعدده على النحو الآتي:

اأعلنت  التي  الأختتترية  الربيك�ش  دول  قمة   -

�تتستتيتتا�تتستتي  حتتتلتتتف  اإىل  لتتتتتتتحتتتّولتتتهتتتا  اجتتتتاهتتتهتتتا 

واقتتتتت�تتستتادي، واإعتتتالنتتتهتتتا اإنتت�تتستتاء بتتنتتك دويل 

دولر  متتلتتيتتار   50 قتتيتتمتتتتته  اأّويل  بتتتراأ�تتتستتتمتتتال 

مل�ساعدة القت�سادات املتعرثة، ومنع ا�ستئثار 

العامل  بتتدول  التتدولتتيتتنينْ  والبنك  ال�سندوق 

وتبادل  عليها،  �سروطهما  وفر�ش  املحتاجة، 

ال�سلع بالأ�سعار الوطنية لكل دولة، والتحّول 

اإىل حلف ا�سراتيجي مينع الهيمنة العاملية 

الأحادية.

القواعد  بق�سف  ال�سمالية  كوريا  تهديد   -

الأمتتتريكتتتيتتتة يف جتتتتزر هتتتتتتاواي بتتالتت�تتستتورايتتخ 

اإجتتتتراء متتنتتاورة  لتتهتتا  اأن �سبق  بتتعتتد  التتنتتوويتتة، 

اجلنوبية  وكوريا  اأمريكا  وا�سطرار  نووية، 

واليابان لالنهزام اأمامها.

م اإيتتتتتران عتتلتتمتتيتتاً ونتتتوويتتتاً وعتت�تتستتكتتريتتاً،  - تتتتقتتتدُّ

وا�ستمرارها يف جتاربها النووية العلمية.

رغم  التت�تتستتوريتتة،  الوطنية  التتدولتتة  �سمود   -

تعدد و�سائل احلرب عليها.

- تزايد قوة املقاومة يف لبنان، رغم الهجمة 

املحلية والإقليمية.

- �سمود العراق يف وجه ال�سغوط الأمريكية 

واخلليجية.

اأن حلف  املتت�تتستتدر،  ذلتتتك، ح�سب  يعني  ل 

اأعتتداء �سورية قد رمى �سالحه، فهو �سيلجاأ 

اإىل كتتثتتري متتن اخلتتتتراب والتتتدمتتتار واملتتتتوت يف 

ال�سهيد  باغتيال  �سورية، كما ح�سل موؤخراً 

التتتعتتتالمتتتة التت�تتستتيتتخ حمتتمتتد �تتستتعتتيتتد رمتت�تتستتان 

التتتبتتتوطتتتي، وبتتتتاإطتتتتالق قتتتذائتتتف التتتهتتتاون على 

املدنيني واملوؤ�س�سات الإعالمية..

تتلتتة، هتتتذا احلتتلتتف التت�تتستتيتتطتتاين  يف املتتحتت�تتسّ

يف  تتمثل  التي  اأوراقتتته  كتتل  تقريباً  ا�ستهلك 

ت�سليح املعار�سات، وا�ستجالب امل�سلحني من 

الكيميائي،  ال�سالح  وا�ستعمال  التتدنتتيتتا،  كتتل 

واأخرياً الإعالن عن حكومة للمعار�سة.

ماذا بعد؟

رمبتتتا اجلتتتتواب التتوا�تتستتح جتتتاء متتن القمة 

انعقادها  �سبيحة  ا�ستبدلت  التي  العربية، 

متتتن جتتتتتدول اأعتتتمتتتالتتتهتتتا عتتتتنتتتتوان: »التتقتت�تتستتيتتة 

الفل�سطينية« بعنوان »ال�سالم مع اإ�سرائيل«!

اأحمد زين الدين
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»السالم مع إسرائيل« استبدلت عنوان »القضية الفلسطينية« بـ
قمة الدوحة ترفع علم االنتداب الفرنسي بداًل من الوطني السوري

قطر هددت 
»الخطيب« بكشف 
وثائق مالية وملفات 
أخالقية للمعارضين 
السوريين.. فتراجع 

عن استقالته

) العدد 256(  اجلمعة - 29 اآذار - 2013

تــصـفــيــة الحســابــات الـسـعــوديـــة – الـقــطــريــــة تـبــــــدأ فــي الـشـمـال الــسـوري
»اجلي�ش احلر«، ثم اأعلن عدم اعرافه بهذه احلكومة.

ومبزيد من ال�سغط ال�سعودي، ا�ستقال رئي�ش الئتالف معاذ اخلطيب، 

اإىل »اخلطوط احلمر« كما قال يف بيان ا�ستقالته،  اأن و�سلت الأمتتور  بعد 

اإن ال�سبب الأول لال�ستقالة هو �سخ�سي،  ويقول عارفون ببواطن الأمور 

بعد اأن �سعر اخلطيب باملهانة من طريقة التعامل معه داخل »الئتالف« 

من قبل الأمني العام م�سطفى ال�سباغ؛ رجل قطر الأول، الذي اأتى بهيتو 

اأن  حتى  اخلطيب،  هيبة  من  بالتقلقل  وجاهر  »الإختتتتوان«،  مع  بالتعاون 

مرافقي هيتو دفعوا اخلطيب جانباً لدى خروجه من القاعة حيث عقد 

املوؤمتر ال�سحفي، واختفى هيتو فوراً، فيما بقي اخلطيب يف القاعة ال�سفلى 

ال�سعودي  ال�سغط  فكان  الثاين  ال�سبب  اأما  »البوفيه«،  الغداء من  يتناول 

�سمح بروؤّ�ش اخلطيب لوفد  اأثمر يف نهاية املطاف تراجعاً قطرياً  الذي 

املعار�سة اإىل اجلامعة العربية.

انتقاد  اأي  اأن القطريني وتيارهم يتجنبون ب�سكل وا�سح توجيه  ورغم 

- اأو حتى اإ�سارة - اإىل ال�سعودية، غري اأن الوقائع على الأر�ش اأوحت برّد 

اأو  الركية  الأرا�تتستتي  عتترب  العمل  متتن  »ال�سعوديني«  مبنع  متّثل  قطري 

املعار�سة  يف  م�سادر  وت�سع  �سورية،  �سمال  يف  القطري  النفوذ  مناطق  يف 

واإذا  »ت�سفية احل�سابات«،  الأ�سعد يف خانة  ريا�ش  العقيد  اغتيال  حماولة 

اأوحتتت  التنفيذ  طريقة  اأن  اإل  النظام،  اتهام  على  اأجمعت  املعار�سة  كانت 

اأياٍد قطرية - »اإخوانية« يف هذه العملية التي توحي ببدء معركة  بوجود 

كبرية لت�سفية احل�سابات بني الطرفني.



قد تكون ا�ستقالة الرئي�س جنيب ميقاتي من رئا�سة احلكومة 

خطوة غري مدرو�سة، ولن تاأتي نتائجها كما كان ينتظر، فقد ّظن 

اأن تلويحه باال�ستقالة قبل اإعالنها �سيدفع بفريق الثامن من اآذار 

اإىل التم�ّسك به يف هذا الظرف االإقليمي الدقيق، وبالتايل املوافقة 

لقوى  العام  للمدير  التمديد  اأب��رزه��ا  وطروحاته،  مطالبه  على 

من  اأمنياً  دوراً  ي��وؤدي  ال��ذي  ريفي،  اأ�سرف  اللواء  الداخلي  االأم��ن 

املوؤكد اأنه يتخطى احلدود اللبنانية، واأنه بات جزءاً من منطومة 

اأمنية خارجية تن�سط يف لبنان واملنطقة، وهناك اأدلة دامغة تثبت 

هذا االأمر، نذكر منها اثنني:

وزارة  ملبنى  االأم���ن  ق��وى  امل��ع��ل��وم��ات« يف  »ف���رع  اح��ت��الل  اأواًل: 

تعمل  ات�����س��االت  �سبكة  حلماية  العدليه،  منطقة  يف  االت�����س��االت 

خ���ارج �سلطة ال��دول��ة ورق��اب��ت��ه��ا، ث��م رف�����س ال��ل��واء ري��ف��ي الأوام���ر 

رئي�سه املبا�سر يف حينه وزير الداخلية زياد بارود، والأوامر القائد 

االأعلى للقوات امل�سلحة يف البالد رئي�س اجلمهورية العماد مي�سال 

لكارثة  البالد  وتعري�س  املذكور،  املبنى  من  باالن�سحاب  �سليمان 

ن��ح��ا���س والعنا�سر  ���س��رب��ل  ال��وزي��ر  ب��ني  ت��ط��ور االإ���س��ك��ال  ل��و  فيما 

اأن هذه  يوؤكد  اآن��ذاك، ما  االت�ساالت«  »مبنى  املوجودة يف  االأمنية 

ال�ستهداف  تكون  قد  خارجية،  اأمنية  الأه��داف  ُت�ستخدم  ال�سبكة 

اال�ستقرار ال�سوري.

ق�سية  يف  الق�ساء«  اأم��ام  الطريق  ريفي  اللواء  »اإق��ف��ال  ثانياً: 

العام  املدير  ا�ستبق  فقد  �سماحة،  مي�سال  ال�سابق  الوزير  توقيف 

عرب  واأع��ل��ن  الق�سائية،  ال�سلطات  ق���رار  ال��داخ��ل��ي  االأم���ن  ل��ق��وى 

الق�سية  يف  »ال�ساهد«  ا�ستدعاء  القاطع  رف�سه  ال�سحف  اإح��دى 

فا�سحاً  انتهاكاً  ي�سكل  ما  اإفادته،  اإىل  لال�ستماع  الكفوري  ميالد 

ميقاتي  الرئي�س  يطالب  ذل��ك  م��ن  وبالرغم  الثالثة..  لل�سلطة 

بتمديد والية »مدير قوى االأمن«.

ريفي  للواء  التمديد  لطلب  احلكومة  موافقة  عدم  تكون  قد 

ذريعة غري مقنعة ال�ستقالة ميقاتي، وقد تكون جاءت تلبية لرغبة 

اإقليمية - ودولية، واإذا كان حقاً اأن الدافع احلقيقي لال�ستقالة هو 

لريفي،  التمديد  رئي�س احلكومة  ا�ستجابة احلكومة لطلب  عدم 

فهذا يعني اأن هناك تكاماًل يف االأدوار بينهما، واأنهما من�سويان يف 

منظمومة واحدة، واأن مهمة االأخري مل تنته بعد.

وب��االن��ت��ق��ال اإىل م��رح��ل��ة م��ا ب��ع��د ح��ك��وم��ة م��ي��ق��ات��ي ال��ث��ان��ي��ة، 

�سيخلفه  من  اللبنانيني:  من  االأعظم  ال�سواد  لدى  �سوؤال  ُيطرح 

باتت  جم��دداً  تكليفه  حظوظ  اأن  خ�سو�ساً  الثالثة؟  الرئا�سة  يف 

�سبه معدومة، ال �سيما بعد كالم العماد مي�سال عون الذي قال: 

»ناأمل اأن نلتقي ميقاتي بعد االنتخابات«، اإ�سافة اإىل تاأكيد النائب 

امل�ستقلبي حممد احلجار بعدم ت�سمية رئي�س احلكومة امل�ستقيل يف 

اال�ست�سارات النيابية امللزمة.

الرئي�س ميقاتي، قد  اأ�سماء كثرية مطروحة خلالفة  فهناك 

الأ�سباب  االأوف��ر حظاً  ال�سفدي  امل�ستقيل حممد  امل��ال  يكون وزي��ر 

عدة، اأبرزها:

النيابية،  لالنتخابات  الرت�سح  بعدم  نيته  ال�سفدي  اإع���الن 

وبالتايل يت�سنى له تروؤُّ�س حكومة من غري املر�ّسحني، ت�سرف على 

االنتخابات النيابية املرتقبة.

 مل ُي��ق��دم »وزي���ر امل���ال« على دع��م جم��م��وع��ات »وه��اب��ي��ة« 

م�سلحة يف طرابل�س، كالتي ميّدهما الرئي�س ميقاتي باملال، 

نذكر منها: »جمموعة �سعد امل�سري« يف باب التبانة، االأمر 

الذي ي�ستفز قوى الثامن من اآذار.

ال�سفدي  ب��ني  اخل����الف  م��ن�����س��وب  اأن  ري���ب  ال 

وتيار »امل�ستقبل« اأقل بكثري بني االأخري وميقاتي، 

ُتغتفر«  ال  ال��ت��ي  اخل��ط��ي��ئ��ة  »ارت���ك���ب  اأن���ه  �سيما  ال 

الرئي�س  بعد  احلكومة  رئا�سة  ت��ويّل  قِبل  عندما 

�سعد احلريري.

وهكذا يكون ميقاتي قد اأقدم على خطوة غري 

مدرو�سة متاماً اأخرجته من ال�سرايا الكبرية، وقد 

ال تعيده اإليها يف املدى املنظور، خ�سو�ساً يف حال 

فوز اأي من فريقي الثامن اأو الرابع ع�سر من اآذار 

النيابية،  املقاعد  بغالبية  املقلبة  االن��ت��خ��اب��ات  يف 

جديدة  �ُسّنية  �سخ�سيات  اأم��ام  الباب  فتح  ويكون 

لدخول نادي روؤ�ساء احلكومات.

ح�سان احل�سن
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لبنانيات

التطورات  عند  توّقف  لبنان  يف  االإ�سالمية  وال�سخ�سيات  اجلمعيات  لقاء   

ميقاتي  جنيب  احلكومة  رئي�س  ا�ستقالة  اأن  فراأى  الأخرية،  والإقليمية  املحلية 

مل تكن يف حملها، وهي ا�ستقالة م�ستعجلة تخفي وراءها الكثري الذي ل بد اأنه 

�سينك�سف يف الأيام املقبلة.

ا�ست�سهاد  اإىل  اأدت  التي  الإرهابية  اجلرمية  اللقاء  ا�ستنكر  ثانية،  جهة  من 

املدى  على  تدل  اأنها  اإىل  لفتًا  البوطي،  رم�سان  �سعيد  حممد  ال�سيخ  العالمة 

اأن  هو  اأهدافها  من  والتي  �سورية،  على  العاملية  واحلرب  املوؤامرة  بلغته  الذي 

ي�سبح الإ�سالم �سد الإ�سالم، ولي�س طائفة �سد اأخرى.

لتاأ�سي�س الحتاد  الأوىل  اللحظة  ال�سام قال: عرفنا منذ  احتاد علماء بالد   

الذي  ال�سهيوين،   - الأمريكي  للم�سروع  قا�سية  �سربة  �سيوجه  العمل  هذا  اأن 

وكنا قد عاهدنا  املحتلة،  بفل�سطني  املحيطة  الدول  الفنت يف  اإثارة  يعتمد على 

اأمرنا ونواجه هذا املخطط انطالقًا من بالد ال�سام مهما  اأن جنمع  اهلل على 

غلت الت�سحيات.

ال�سام؛  اأن قتل �سماحة رئي�س احتاد علماء بالد  له:  بيان  واأ�ساف الحتاد يف 

ال�سهيد ال�سيخ د. حممد �سعيد رم�سان البوطي تعبري وا�سح عن الأذى الذي 

اأحلقه بهم، وبالنهج التكفريي، فبفكره املنري ومنطقه ال�سليم وحجته البالغة 

مل ي�ستطيعوا اأن يقارعوه، فاأرادوا اإ�سكاته بقتله، لكن �سيتحول دمه الطاهر لعنة 

عاملنا  بقتل  اأفتى  لكل من  الحتاد:  و�ساأل  يوم احل�ساب.  اإىل  عليهم تالحقهم 

ال�سهيد، هل هكذا در�ستم يف معاهدكم ال�سرعية؟ وهل هكذا يقاَبل العلم؟ وهل 

هكذا تقاَرع احلجة؟ اأمل تعلموا اأي حرمة ارتكبتم خدمة للكيان ال�سهيوين؟

 ال�سيخ ماهر حمود لفت اإىل اأن فقيد العلم والإ�سالم ال�سهيد حممد 

�سعيد رم�سان البوطي )رحمه اهلل( قّدم لالإ�سالم الكثري الكثري؛ من 

احلكمة  اإىل  اإ�سافة  الأحكام،  وا�ستنباط  والعلم  والتقوى  الدين  علم 

موقفه  يف  التقدير  اأخطاأ  اأن��ه  لنفرت�س  �سائاًل:  وال��ه��دوء..  وال��رزان��ة 

ال�سيا�سي من النظام، ومما ي�سمى »ثورة«، واأ�ساء ملن يريد »الإ�سالح« 

وملن يريد التغيري.. هل هكذا يكون م�سريه؟!

 حركة اجلهاد االإ�سالمي يف فل�سطني نعت العالمة املجاهد ال�سهيد حممد 

لها  تعر�س  التي  الإجرامية  الغتيال  عملية  ُمدينة  البوطي،  رم�سان  �سعيد 

العالمة املجاهد ومعه جمموعة من امل�سلني املوؤمنني داخل بيت من بيوت اهلل.

الذي  الإره��اب��ي  العمل  اأن  اأك��دت  االإ���س��الم��ي��ة  اخل��ريي��ة  امل�ساريع  جمعية   

الآمنني،  من  الع�سرات  بحياة  واأودى  دم�سق،  يف  الإمي��ان  م�سجد  ا�ستهدف 

جديد  من  يوؤكد  البوطي،  رم�سان  �سعيد  حممد  الدكتور  ال�سيخ  راأ�سهم  وعلى 

اإرهاق لالأرواح  اأياديهم من  اإىل ما حتدثه  يلتفتون  اأن الإرهابيني املجرمني ل 

واإراقة للدماء، ولو كان يف بيت من بيوت اهلل، واأن ما يجري على اأر�س �سورية 

هو فتنة كربى، واملطلوب واأدها قبل ا�ستفحالها.

 حزب االحتاد قال اإن امتداد اليد املجرمة التي نّفذت الهجوم الإرهابي داخل 

م�سجد، ويف حلقة علم، حماولة ملنع دائرة الإميان احلقيقي مبفاهيم وتعاليم 

الإ�سالم احلنيف الذي جتري حماولت حثيثة لتغيري تعاليمه ال�سحيحة، عرب 

صهيونية أوباما.. واغتيال البوطي
 

أخالقي  اعتبار  للعيب  كان  إذا  المعيب،  من  بل  ال  الخطير،  من   
بعد، أن تمر جولة الرئيس األميركي على  بعض الدول العربية بال 
ردود أو أفعال على قدر األقذار التي عجن بها باراك أوباما مفاهيمه 
»الحرية«، بحيث اعتبر أن »حلم الحرية وجد أخيرًا تعبيره الكامل في  لـ
فكرة الصهيونية«، والصهيونية لمن فاته االطالع على مكوناتها 
وأفعالها، مصنفة حركة عنصرية، وهكذا كانت في تصنيفات األمم 

المتحدة حتى أمد قريب.
ألم يحرك هذا القول الخطير للصهيوني أوباما أدعياء الثقافة 
في العالم العربي واإلسالمي، بغض النظر عن الحلف السياسي مع 

الكيان الصهيوني المنشئ على أرض فلسطين السليبة؟
الناضح  أوباما  التصدي لخطاب  للمثقفين ليس بهدف  الدعوة 
المفاهيم،  اختالط  لمنع  وضــرورة  واجب  هو  ما  بقدر  بالعنصرية، 
والقيم  لألخالق  القاتلة  كالثقافة  هجين،  جديد  مفهوم  وإنتاج 
للحرية  السحرية  الخلطة  أنها  أساس  على  أميركا  تروجها  التي 
والديمقراطية، وهي ذات مضمون قوام الشر فيه أعلى من منسوب 

الخير بكثير.
سورية،  حرية  عن  أوباما  خطاب  يتزامن  أن  المصادفة  من  هل 
اغتيال  مع  يعتنقه،  الذي  الصهيوني  المفهوم  ضمن  من  وطبعًا 
رجل العلم والفكر والوقار، وصوت الحق والدين والحوار، والمناهض 
للصهيونية الشهيد الشيخ محمد سعيد البوطي في محرابه داخل 

جامع اإليمان؟
هذا  من  شخصية  فاغتيال  مصادفة،  ليست  أنها  المؤكد  من 
إزاحة هذه  أن  بوهم  جدًا،  عاٍل  على مستوى  قرارًا  الوزن تستوجب 
القامات ُتضعف الرئيس األسد، وتجعله مطواعًا للمخطط الجهنمي 

الهادف إلى تدمير سورية.
ُولدوا  الذين  المتصهينين  أو  الصهيونية  وجوه  من  آخر  وجه 
مسلمين، مثل أحمد معاذ الخطيب؛ الدمية القطرية األميركية، فهو 
لم يخجل بأن يتهم النظام بأنه وراء االغتيال، أما الحجة فهي من 
عجينة الكذب المعتمدة في الحركة الصهيونية، بأن تفعل الشنائع 

وتتهم خصمك أو غريمك.
هذه  إلــى  ثقافتنا  الصهيونية  تخترق  بــأن  السماح  أيجوز 
الله؛  بيوت  على  االعتداء  من  اإلسالم  أدعياء  أين  الحرام؟  المنطقة 
قتاًل وتدميرًا واغتيااًل للعلماء؟ وأين »المتأسلمون« الذين استولوا 
إلى  أوباما،  خطاب  من  السلطات،  وأمسكوا  العربية  الحراكات  على 
ولم  بالعمل،  العلم  أقرنوا  الذين  السيما  المسلمين،  علماء  اغتيال 

يركنوا قاعدين إلى األمل؟!
الصمم، ألنها في األساس مسألة  المسامحة مع  لم يعد جائزًا 
أخالقية، والمطلوب صيانتها من الصهيونية، وعلى قدر العزم تأتي 

العزائم.

يون�س

خروج ميقاتي يفتح الباب أمام شخصيات 
ية جديدة لدخول نادي رؤساء الحكومات

ّ
ُسن
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موؤيدون للوزير حممد ال�سفدي يعّلقون �سوره يف طرابل�س



����س���ّرح ال��رئ��ي�����س م��ي��ق��ات��ي ب��ع��د ا���س��ت��ق��ال��ت��ه ق���ائ���اًل: 

واالج��ت��ه��ادات  التف�سريات  تنوعت  ورّي���ح���ت«..  »ارحت���ت 

التي كان  الكامنة وراء هذه اال�ستقالة،  حول اخللفيات 

ظاهرها الت�سامن مع ابن مدينته اللواء اأ�سرف ريفي، 

وباطنها ذات اأبعاد حملية واإقليمية ودولية .

العجب  واأي��ن  الرئي�س ميقاتي،  دول��ة  »دّول���وا«  نعم، 

يف بلد كان وما زال م�سرحاً للّدول، ي�سرح فيه ال�سفراء 

واالإقليمية  الدولية  االأج��ه��زة  فيه  وت�سرح  واملُلَحقون، 

على ح�سابها، يف وطن ال حول له وال قوة.

ا�ستقال من  الرئي�س ميقاتي بكل ب�ساطة..  ا�ستقال 

مركز ي�ستلزم التزاماً ووقوفاً على حدود النار.. ا�ستقال 

اأنها غدت �سعبة وخطرية، كمن يرتك  من مهام يبدو 

بيتاً �سقفه قد ت�سقق وجدرانه ت�سّدعت وبات بحاجة اإىل 

ليكون  الكايف  الدعم  يعد ميتلك  اأن��ه مل  ويبدو  دعامة، 

هذه الدعامة.

رئا�سة  ارت�سى  عندما  ميقاتي  الرئي�س  ي��درك  ك��ان 

لي�س  االأم��ر  واأن  �سعبة،  املهمة  اأن  اللبنانية،  احلكومة 

بنزهة، وو�سع بياناً وزارياً وخطة عمل ونال الثقة، لكنه 

باتت حتتاج  رئا�سة احلكومة الأ�سباب  اأن يرتك  ارت�سى 

اأ�سعب مما توقع، ونزاهة  املهام  اإىل تنجيم، وقد تكون 

اإىل  ت�سحية  تتطلب  الفرتة  ه��ذه  يف  بالوطن  االل��ت��زام 

حد البطولة، �سيما اأنه غري ُملزم ببيان وزاري، مل يكن 

احلكومات  روؤ�ساء  ين�سخها  عرقوبية  وع��ود  �سوى  يوماً 

مداورة، وخطط العمل حتتمل دائماً التاأجيل والتجيري 

تعد  مل  النيابي  املجل�س  وثقة  اأخ���رى،  اإىل  حكومة  من 

املجل�س  هذا  اأع�ساء  غالبية  اأداء  نتيجة  تقدير  مو�سع 

الذي يالم�س »�سفر اإجنازات«.

لكن  م��ّرت��ني،  الرئي�س  دول���ة  لقب  ميقاتي  حمل 

على  ا�ستفهام  ع��الم��ات  ي�سع  الطريقة  بهذه  رحيله 

لرئا�سة  االح��ت��ي��اط  �سفوف  الئ��ح��ة  �سمن  م�ستقبله 

يبدو  ما  على  ُير�ِس  اأداءه مل  الأن  مقبلة،  اأي حكومة 

االأقربني واالأبعدين، وتوىّل رئا�سة احلكومة يف دولة 

تفّرخ فيها دويالت، وال�سكوت املريب من قَبل حكومته 

عن تفريخ هذه الدويالت و�سعوبة اإعادتها اإىل الدولة 

البالد  �ستدفع  ا�ستقالة  اإىل  دفعت  التي  االأم���ور  م��ن 

جم����دداً اإىل ط��اول��ة »ح����وار ال��ط��ر���س��ان«، وا���س��ت��ج��داء 

بعد  للدخول  حكومة،  رئي�س  تكليف  لت�سهيل  اخل��ارج 

اأه��ل احل�س�س  الت�سكيل واأخ��ذ ر�سى  ذلك يف خما�س 

املكّر�سة، ليتمّخ�س اجلبل ويِلد حكومة.

غريب اأمر فل�سفة املقاولة واملحا�س�سة عند اجلميع 

يف لبنان، حتى بات تكليف رئي�س للحكومة وكاأنه تلزمي 

حقوق  وحفظ  وامل��زاي��دات  للمناق�سات  خا�سع  م�سروع 

اأهل احل�س�س، فاأتوا بالرئي�س الراحل رفيق احلريري 

اأنه �سيبني  الأنه مقتدر مادياً ومقاول عاملي، وتهياأ لهم 

اإجن��ازات ثمنها  بعد  البلد على ح�سابه اخلا�س، ورح��ل 

كّلف لبنان و�سيكلفه ع�سرات املليارات.

وِرثه الرئي�س فوؤاد ال�سنيورة بالوكالة، كموؤمَتن على 

ال�سنيورة  فاأكمل  �سعد،  »يكرب«  اأن  بانتظار  عهد؛  والية 

ن، ومالأ  اأعمال »مقاولة الباطن« باأ�سلوب التبطني املبطَّ

التي �سي�سهد  بطنه وبطون احلا�سية يف عهد حكوماته 

التاريخ، بعد اأن �سِهدت االأرقام، اأنها مدر�سة الف�ساد، »وَع 

عينك يا تاجر«، وما زال يعتلي املنابر ب�»اجلراأة« نف�سها 

ويخطب ب�»العّفة«.

ال��وط��ن معه يف ط��ائ��رة جتواله  �سعد وحمل  »ك��رب« 

وترحاله.. عامل الوطن وتعامل به كاإرث �سرعي، وتهياأ 

له اأّن من حقه اإدارة ال�سراي عن ُبعد، بعيداً عن اأي روؤية 

مو�سوعية، واأن��ه ق��ادر على حتريك االأم��ور كما يحّرك 

اأكرب كتلة برملانية،  اأزالم��ه، و�سّدق نف�سه عندما قطف 

وقطف رئا�سة حكومة فقط الأنه »ابن الوالد«.

جّرب نف�سه بالوطن �سعد احلريري كمن يبني بيتاً 

من  كرجل  �سقط  كرتوين  فيلم  وكبطل  الكرتون،  من 

كرتون توّهم اأن َلَقب »ابن فالن« وحده كاٍف الأن يغدو 

الرجُل كائناً ما كانت اأ�سوله قادراً على اإدارة دفة وطن.

اأح��د  ب���وادر تكليف  االأف���ق  ت��ل��وح يف  اأن  وق��ب��ل  واالآن، 

لت�سكيل  وامل���ال  امل�����س��ارف  حقل  يف  الناجحني  ال��رج��ال 

احلكومة اجلديدة، نتذكر اأننا يف لبنان مررنا مبرحلة 

كنا نتمنى فيها اأن يرتّجل عن �سهوة »اململكة القاب�سة« 

رج����ل ي��ح��م��ل اجل��ن�����س��ي��ة ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة، ن��ن��ح��ن��ي اح���رتام���اً 

نالت  التي  اخلريية  وملوؤ�س�ساته  ولنجاحاته،  ل�سخ�سه 

لكننا  خ��ريات��ه،  م��ن  ح�سة  لبنان  يف  املحتاجة  الطبقة 

متنيناه رئي�ساً للحكومة ملجرد اأنه اإمرباطور مال، والأن 

احلال بلغت بنا درجة املهانة، واأن نغدو مت�سّولني، واأن 

نت�سّول على الوطن.

َحَكمته  مت�سّول،  وطن  يف  مت�سّول  �سعب  نحن  نعم، 

ال��ي��وم..  وح��ت��ى  الت�سعينيات  م��ن  امل��ق��اول��ني  م��ن  طبقة 

ويف  تابعاً،  ال�سيا�سة  يف  فبات  واأذلته،  وجّوعته،  اأفقرته، 

االقت�ساد تابعاً، ويف االأمن تابعاً، ويف الكرامة تابعاً، ومل 

يعد لديه ما يبيع لت�سديد ديونه �سوى بقايا كرامة ال 

ُت�سَرف يف م�سرف وال هي بطاقة ائتمان، يف زمن حَكمنا 

فيه رجال غالبيتهم بال اأمانة وبال اأمان ..

اأمني اأبو را�سد

انتهـاء صـالحيـة »الـنـــأي«
يوؤكد م�سدر بارز اأن ا�ستقالة احلكومة امليقاتية لي�ست ب�سبب التمديد ل�سابط كبري، وال ب�سبب عدم 

اإقرار هيئة االإ�سراف على االنتخابات، الفتاً اإىل اأن مرجعاً كبرياً اأعلن قبل اأ�سابيع اأمام اأحد املقربني جداً 

منه، اأن احلكومة �سرتحل يف الن�سف الثاين من �سهر اآذار.وي�سري امل�سدر اإىل اأن م�سوؤواًل بارزاً يف جمل�س 

ح اأن يكون رئي�س جلنة العالقات اخلارجية، وهو �سيا�سي بريطاين خم�سرم،  العموم الربيطاين، يرجَّ

كان قد اأبلغ امل�سوؤولني اللبنانيني بانتهاء �سالحية ما ت�سمى �سيا�سة »الناأي بالنف�س«.

وي�ستغرب هذا امل�سدر، يف جمال احلديث عن احلكومة، قول رئي�س حكومة ت�سريف االأعمال جنيب 

اإذا عرفنا عنوان املرحلة املقبلة. وهنا يت�ساءل امل�سدر البارز  اإال  اإنه ال جمل لت�سكيل احلكومة  ميقاتي 

الفاعلة من  ال��دول  وا�سح من  لي�س هناك موقف  اأن  اإىل  املعطيات  ت�سري  الكالم، حيث  عن معنى هذا 

كان عنوان  وبالتايل فرمبا  واالأمنية،  واالقت�سادية  ال�سيا�سية  امل�ستويات  �ستى  اللبنانية على  التطورات 

املرحلة املقبلة: املجهول، ب�سبب �سرعة التطورات االإقليمية والدولية.
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تكليف رئيس للحكومة في 
لبنان بات كأنه تلزيم مشروع 

خاضع للمناقصات والمزايدات 
وحفظ حقوق أهل الحصص
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تشكيل الحكومات اللبنانية.. وُحكم القوي على الضعيف
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مراكز تعليم تكفريية ل تّخرج اإل اإرهابًا ي�سّوه �سورة الإ�سالم وقيمه احل�سارية 

والإن�سانية.

ب�سرورة  اللبنانية  الدولة  يف لبنان طالبت  االإ���س��الم��ي  العمل  جبهة   

و�سع حد نهائي لالأحداث املوؤملة يف طرابل�س، وب�سرورة العمل على اإجراء 

م�ساحلة حقيقية �ساملة حتقن الدماء وتعيد الأو�ساع اإىل ما كانت عليه 

حتويل  راف�سة  الوطن،  خلدمة  وت�سابق  وت�سامح  ووئ��ام  تعاون  من  �سابقًا 

طرابل�س اإىل �سندوق بريد دموي خدمة مل�ساريع اإقليمية وخارجية م�سبوهة.

الرئي�س الأمريكي باراك  اأطلقها  التي  اأن املواقف  حركة االأم��ة اعتربت   

اأوباما خالل جولته يف املنطقة تعرّب عن ال�سيا�سات الداعمة التي تعتمدها 

ما  يف  اأ�سا�سي  �سريك  اأمريكا  اأن  واأثبتت  ال�سهيوين،  الكيان  جتاه  دولته 

يح�سل بفل�سطني املحتلة من انتهاكات للحرمات واملقد�سات، م�ستغربة عدم 

�سدور موقف من اجلامعة العربية ومنظمة املوؤمتر الإ�سالمي ودول جمل�س 

التعاون م�ستكر للدعوة التي اأطلقها اأوباما بتق�سيم فل�سطني اإىل دولتني.

جبهة العمل املقاوم دانت عملية اغتيال رئي�س احتاد علماء بالد ال�سام؛   

ال�سهيد العالمة الدكتور ال�سيخ حممد �سعيد رم�سان البوطي وهو يف حمراب 

العبادة والعلم، موؤكدة اأن هذا العمل البعيد عن الإ�سالم والدين واحلق اأتى 

ي�ستبيحون  الذين  الإجرام  وعلماء  التكفرييني،  الع�سر  خوارج  فتاوى  نتيجة 

دماء النا�س واأعرا�سهم واأمالكهم با�سم الدين، وال�ساكتني عنهم من العلماء 

كان  اهلل(  )رحمه  البوطي  ال�سهيد  اأن  خ�سو�سًا  الفتاوى،  بهذه  ر�سي  ومن 

عاملًا ربانيًا مل يدع يف يوم من الأيام اإل اإىل رحمة الإ�سالم واملحبة والت�سامح 

والتوادد. 

رم�سان  �سعيد  حممد  د.  ال�سيخ  اغتيال  اأن  راأى  حبلي  �سهيب  ال�سيخ   

التي  الدينية  وخلفيتهم  ال��ث��وار  حقيقة  �سُيظهر  اهلل(  )رحمه  البوطي 

لقتل رجل مل  امل�ساجد،  وانتهكت  وا�ستباحت احلرمات  بالدماء  ا�ستخفت 

ُيَر اإل داعيًا حلقن الدماء، وحمذرًا من الجنرار وراء املخططات الغربية 

ال�سهيونية.

تكن  مل  ميقاتي  جنيب  الرئي�س  ا�ستقالة  اأن  اعترب  �سباغ  �سمري  د.   

والأ�سباب  ال�ستقالة،  اأيام من  قبل  بع�س مالحمها  مفاجئة، فقد ظهرت 

التي اأدىل بها رئي�س احلكومة امل�ستقيل واهية و�سعيفة، موؤكدًا اأن الأ�سباب 

احلقيقية هي اإقليمية ودولية ذات تاأثري قوي على الداخل.

احلاج ع�سام غندور اعترب اأن ذنب �سهيد الإ�سالم العالمة حممد �سعيد   

يف  املتقاتلني  بني  الوفاق  واإىل  الدماء،  حجب  اإىل  دعا  اأن��ه  البوطي  رم�سان 

�سورية، لقناعته باأن ما يجري يف �سورية لي�س مل�سلحتها اأو مل�سلحة امل�سلمني، 

واأن الوليات املتحدة الأمريكية متّثل فرعون الع�سر، وتوؤّمن م�سالح »اإ�سرائيل« 

بل  ال�سوري،  البيت  داخ��ل  توافقيًا  حاًل  تريد  ول  و�سكناتها،  حركاتها  كل  يف 

فو�سى عارمة على نحو ما نراه يف »ثورات الربيع العربي«.

الرئي�سان �سعد احلريري وفوؤاد ال�سنيورة
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مقابلة

تكتل  ع�ضو  �ض�ألت  »الثب�ت«  جريدة 

ع��ون،  اآالن  الن�ئب  واالإ���ض��اح؛  التغيري 

اللبن�نية،  االأح����داث  ت��ط��ورات  اآخ���ر  ع��ن 

ميق�تي،  ا�ضتق�لة  بعد  م�  تداعي�ت  وعن 

اأم��ن��ي��ة،  اإىل خ�����ض���ت  ل��ب��ن���ن متجه  ف��ه��ل 

ي��ح���ف��ظ على  ف��ي��ه  ال��ق��وى  ت����وازن  اأن  اأم 

ا�ضتقراره؟ واإليكم احلوار االآتي:

ا���ض��ت��ق���ل��ة رئ��ي�����س احل��ك��وم��ة جنيب 

ل��ت��وّج��ه  اأك���ي���داً  م��ي��ق���ت��ي لي�ضت م��وؤ���ض��راً 

ل��ب��ن���ن ن��ح��و االأزم�������ت امل��ف��ت��وح��ة، ب���راأي 

اإىل  بح�جة  االأم����ور  ع���ون،  اآالن  ال��ن���ئ��ب 

ت��وّج��ه  بو�ضلة  الك��ت�����ض���ف  ال��وق��ت  بع�س 

االأح�������داث ال��ل��ب��ن���ن��ي��ة، ي���ق���ول: »ان��ت��ظ���م 

احل����ي�����ة ال�����ض��ي������ض��ي��ة ���ض��م��ن ال���ق���واع���د 

انتخ�بي  ب��ق���ن��ون  وال�����ض��ري  ال��د���ض��ت��وري��ة، 

ج��دي��د م��ن ���ض���أن��ه �ضبط اال���ض��ت��ق��رار يف 

يحفظ  ال�ضي��ضي  ال��ت��واف��ق  الأن  ال��ب��ل��د، 

االأمن ويح�فظ على االأم�ن االجتم�عي 

ح�ل  »يف  ع��ون:  وي�ضيف  واالقت�ض�دي«؛ 

م���ل��ت االأم����ور جت����ه م��غ���م��رات ج��دي��دة، 

على  �ضلب�ً  و�ضتنعك�س  االأم����ور  �ضتتعقد 

ال��وط��ن،  يف  اال���ض��ت��ق��رار  م�ضتوي�ت  ك���ف��ة 

ن��ح��ن ال���ي���وم ب���ن��ت��ظ���ر ا���ض��ت��ك��م���ل ت��ب��ل��ور 

اأي من  مل��ع��رف��ة  ك����ف���ة  ال��ن��ظ��ر  وج���ه����ت 

ال�ضي��ضية،  القوى  �ضت�ضلكه�  االجت�هني 

ويعمل  ي�ضعى  منه�  البع�س  واأن  �ضيم� 

لتمرير ق�نون ال�ضتني االنتخ�بي«.

وهل اقتنع تكتل التغيري واالإ�ضاح 

ميق�تي،  الرئي�س  �ض�قه�  التي  ب�حلجج 

ل���ت���ري���ر ا����ض���ت���ق����ل���ت���ه يف ه������ذا ال���ظ���رف 

ع��ون،  اآالن  بعبدا  ن�ئب  ي�ضري  الدقيق؟ 

ت��ع��ومي��ة  وك�����أن����ه  ب����دا  االإخ��������راج  اأن  اإىل 

للرئي�س ميق�تي يف ال�ض�رع ال�ضني، واأحد 

ب�ضريح  اعتر  االإعاميني  م�ضت�ض�ريه 

اأي��������م، اأن م��و���ض��وع  ال���ع���ب����رة م��ن��ذ ع����دة 

ا�ضتق�لته، اأبعد بكثري من م�ض�ألة متديد 

اأ�ضرف  اللواء  الداخلي  االأمن  مدير ع�م 

ريفي«. 

التوافق واحل�سم

اأن تكون خللفية  الذي يخ�ضى  عون 

اال�ضتق�لة اأهداف اأخرى مبّيتة، ك�أن تكون 

ه��ن���ك حم�����والت الإع�����دة مت��ري��ر ق���ن��ون 

ال�����ض��ت��ني، اأو اإ���ض��ع���ف ف��ري��ق االأك���ري���ة، 

اإل��ي��ه ع��ن �ضبب  امل��وج��ه  ي��رّد على �ضوؤالن� 

بري  نبيه  الرئي�س  دع���وة  ع��دم  وم��غ��زى 

لعقد جل�ضة ع�مة للنواب، الإقرار ق�نون 

االأرثوذك�ضي واالنته�ء نه�ئي�ً من  اللق�ء 

ق�نون  ب�إحي�ء  البع�س  تذاكي  حم���والت 

الق�نون  اأن  اإىل  ب���الإ���ض���رة  ي��رد  ال�ضتني، 

ق�نون  الإلغ�ء  كنواب  يلزم�نن�  والد�ضتور 

ال�����ض��ت��ني واإق��������رار ق����ن���ون اآخ�����ر ج��دي��د، 

وال���ي���وم، ب���راأي���ه، ال��ق���ن��ون ال���ذي يحظى 

اأغلبية النواب هو م�ضروع ق�نون  بت�أييد 

االأرث��وذك�����ض��ي، وه���ذا االأم���ر ���ض��واء عجب 

ال��ذي يحظى  هو  يعجبه،  اأم مل  البع�س 

بحوز ب�أغلبية النواب، ومن يع�ر�ضه عليه 

لكن  �ض�ئلني:  ق�طعن�ه  ال��ب��دي��ل..  ط��رح 

األي�س ق�نون ال�ضتني هو الن�فذ، وق�نون 

عون  يجيبن�  الن�فذ؟  غري  االأرثوذك�ضي 

فر�س  الإت���ح��ة  ي�ضعى  ب��ري  »الرئي�س  اأن 

الأن��ه  احل�ضم،  اإىل  التوجه  قبل  التوافق 

ب���حل�����ض��م ���ض��ي��ف��ت��ح خ���اف����ً م���ع م��ك��ون��نينْ 

امل�ضتقبل«  »تي�ر  هم�  البلد،  يف  اأ�ض��ضينينْ 

ولعل  االإ���ض��راك��ي«،  التقدمي  و»احل���زب 

الي�أ�س«،  حد  اإىل  بعد  ت�ضل  مل  امل�ض�عي 

»ال  الثب�ت:  جلريدة  حديثه  ع��ون  يكمل 

ق�نون  املط�ف من جت���وز  نه�ية  مفر يف 

الوقت  كل  اإعط�ئه  رغ��م  وب��ري  ال�ضتني، 

�ضي�ضري  توافقي،  ق���ن��ون  الإي��ج���د  ال���ازم 

يتبق  مل  اإن  االأرثوذك�ضي  اللق�ء  بق�نون 

اأم�مه �ضوى هذا احلل«.

وه�������ل اأ�����ض����ب����ح م����و�����ض����وع ت����أج���ي���ل 

حمّتم�ً؟  اأم����راً  تقني�ً  اأق��ل��ه  االن��ت��خ���ب���ت 

ت����أج���ي���ل  اإم����ك�����ن����ي����ة  اإىل  ع������ون  ي�������ض���ري 

لوج�ضتية  الأ�ضب�ب  الني�بية  االنتخ�ب�ت 

االتف�ق  واالأ���ض������س  املهم  ومو�ضوعية.. 

امل�ضيحيني  ح��ق��وق  ين�ضف  ق���ن��ون  ع��ل��ى 

وي���زي���ل ال��غ��ن ع��ن��ه��م، »ب����دل اأن جت��ري 

االن���ت���خ����ب����ت يف ح�����زي�����ران، ب����الإم���ك����ن 

ت�أجيله� عدة اأ�ضهر، املهم اأال يتم تطيري 

مي���دد  واأال  ال���د����ض���ت���وري  اال����ض���ت���ح���ق����ق 

»زرك«  مت  لو  وم���ذا  الني�بي«،  للمجل�س 

ال��ت��ك��ت��ل ب�������ض���رورة اإج������راء االن��ت��خ���ب���ت 

الني�بية وفق ق�نون ال�ضتني؟ يلفت عون 

ني�بية  ع���م��ة  جل�ضة  عقد  اإم��ك���ن��ي��ة  اإىل 

االأرث��وذك�����ض��ي«،  اللق�ء  م�ضروع  لتمرير 

وي�ضيف ق�ئًا: »ب�إمك�نن� ا�ضتخدام هذه 

ن�ضتطيع  اإحراجن�،  يريد  وم��ن  ال��ورق��ة، 

اإح�����راج�����ه ب�����الإج����م�����ع امل�����ض��ي��ح��ي ح���ول 

الق�نون االأرثوذك�ضي، الأنه ال يجوز على 

االإط�����اق رف�����س ال��ق���ن��ون امل��ت��ف��ق عليه 

يحظى  ق�نون  لتمرير  و�ضيعي�ً  م�ضيحي�ً 

بت�أييد اأقلية ني�بية«.

جنبالط يقود الو�سطية

ع�����ون ال������ذي ي���ج���زم ب���ع���دم ال�����ض��ري 

مقنع�ً  تف�ضرياً  يجد  ال  ال�ضتني،  بق�نون 

لعدم تقدمي فريق اأ�ض��ضي يف البلد كتي�ر 

ج��دي،  انتخ�بي  م�ضروع  اأي  »امل�ضتقبل« 

ينتظرون  ب�أنهم  �ضعور  »ميتلكن�  يقول: 

ت����غ����ي����رياً م������ ل�������ض����حل���ه���م يف ����ض���وري���ة، 

وتغيري  ان��ت��خ���ب��ي���ً  م��واق��ع��ه��م  لتح�ضني 

امل��ع���دل��ة يف ال��داخ��ل«، وم����ذا ع��ن موقف 

رئي�س اجلمهورية مي�ض�ل �ضليم�ن، املوؤيد 

بق�نون  ولو  الني�بية  االنتخ�ب�ت  الإجراء 

»ب�لعلن  ع���ون:  ال��ن���ئ��ب  ي��ق��ول  ال�ضتني؟ 

يتحدث الرئي�س اأنه �ضد ق�نون ال�ضتني، 

وب�لواقع يعمل الإبق�ئه، مت�م�ً كم� يفعل 

الرئي�س ميق�تي، وهم� مبواقفهم� هذه، 

ال��ذي  جنباط  ال��ن���ئ��ب  م��وق��ف  يتبع�ن 

يدير م� ُت�ضمى الو�ضطية، وهذا م� ظهر 

الرئي�ضني  دف�ع  عدم  مع  وجلي�ً،  وا�ضح�ً 

ع��ن ال��ق���ن��ون امل��ق��دم م��ن قبل احلكومة، 

و����ض���ع���ي���ه���م���� مت����ري����ر ق������ن�����ون ال�����ض��ت��ني 

ال���ذي ي��ر���ض��ي زع��ي��م امل��خ��ت���رة ويطمئن 

هواج�ضه«.

الربيع العربي

ال��ع��رب��ي �ضمن  ي�ضع ع��ون احل���راك 

ق��رف  اأ����ض��������ض���ه  داخ���ل���ي  االأول  ح���دي���ن، 

ب�لية،  ا�ضتبدادية  اأنظمة  م��ن  ال�ضعوب 

وال����ث�����ين خ����رج���ي ي�����ض��ع��ى ل��ا���ض��ت��ف���دة 

تثبيت  الإع�����دة  احل��ضلة  ال��ت��غ��ريات  م��ن 

ال�ضوري:  ال�ض�أن  ح��ول  يقول  م�ض�حله، 

»دخ����ل ال��ع��ن�����ض��ر ال��داخ��ل��ي االإ���ض��اح��ي 

ال�����ض��ع��ب��ي ع���ن��������ض���ر اأخ��������رى خ����رج���ي���ة، 

ف���خ��ت��ل��ط��ت ال��ق�����ض���ي��� امل��ح��ق��ة ب��ق�����ض���ي��� 

ال��دول  بع�س  ف�ضعت  ودول��ي��ة،  اإقليمية 

�ضحب من �ضورية يف احلرب م� مل تعطه 

ب�ل�ضي��ضة وال�ضلم«، يقول عون: »مبعزل 

ب�لتغيري،  ال�����ض��وري  ال�ضعب  رغ��ب���ت  ع��ن 

و���ض��ع��ي��ه حت�����ض��ني ح��ي���ت��ه ال�����ض��ي������ض��ي��ة.. 

ال��ن��ظ���م ال�������ض���وري اآخ�����ٌذ ع��ل��ى ال��ت��غ��ي��ري، 

تعديله  اأهمية  يدركون  اأ�ضبحوا  وق�دته 

ال�����ض��وري��ة خطفت  وت��ب��دي��ل��ه، وال����ث����ورة 

الجت�ه�ت اآخرى، بحيث اأ�ضبحت �ضورية 

وبحيث  واإقليمية،  دول��ي��ة  ���ض��راع  �ض�حة 

اأ�ضبحت اأه��داف هذا احل��راك يف �ضورية 

واأج���ن���دات  اأه�����داف  ع��ن  خمتلفة مت���م���ً 

ال�ضعب ال�ضوري«.

لبنان �سورة م�سغرة عن ال�سرق

ي����أ����ض���ف ع����ون ع��ل��ى دخ�����ول ���ض��وري��ة 

ي�ضري  امل�ضتمرة،  العنف  دوام���ة  مرحلة 

�ضنتني  ال��دم���ء الأك��ر من  اأن �ضفك  اإىل 

اأي����ق����ظ ال�������ض���راع����ت ال��ط���ئ��ف��ي��ة داخ����ل 

متقدمة  جبهة  منه�  جعل  واأن��ه  �ضورية، 

»ال��ت��وازن  وال����دويل،  االإق��ل��ي��م��ي  لل�ضراع 

وعلى  الداخلية  امليدانية  اجلبه�ت  على 

اإي����ران  ب��ني  ال�����ض��راع االإق��ل��ي��م��ي  جبهتي 

ال���دويل بني  وال���دول العربية وال�����ض��راع 

رو�ضي� واأمريك�، من �ض�أنه تعقيد االأمور 

ي�ضيف  ال�ضورية«،  االأزم���ة  عمر  واإط���ل��ة 

عون: »ال ميكن توقع وجهة �ضري االأزمة 

اأن تتطور  ب���إم��ك���ن��ه���  االأم����ور  ال�����ض��وري��ة، 

�ضلب�ً اأم اإيج�ب�ً ل�ض�لح النظ�م اأم املع�ر�ضة 

امل�ضلحة«.

االأمنية  االأزم��ة  تداعي�ت  وم���ذا عن 

»تن�مي  لبن�ن؟ يرد عون:  ال�ضورية على 

املتطرفة  وال���ت���ي����رات  ال��ق���ع��دة  ح��رك���ت 

االإ�ضامية يف �ضورية واملنطقة من �ض�أنه� 

اأن ت�ضر بلبن�ن، هذه النم�ذج التكفريية 

خميفة لن�حية التفكري واملم�ر�ضة، نحن 

ن�����ض���ه��د ون���راق���ب ب��ع�����س ه���ذه ال��ف��ت���وى 

وه���ذه امل��م���ر���ض���ت ال��ت��ي ال يقبل ب��ه��� اأي 

ال��ري��ب��ة، الأن��ه  اإن�����ض���ين، بكثري م��ن  عقل 

ال  ال�ضي��ضية  ال��ت��ي���رات  ه��ذه  النه�ية،  يف 

تخوف امل�ضيحي واالأقلي�ت يف هذا ال�ضرق 

ف���ق���ط، اإمن������ ت���خ���وف ك���ل اآخ�����ر خمتلف 

عنهم، وحتى ولو ك�ن من �ضمن الط�ئفة 

ع��ون: »ال ميكن عزل  ال�ضنية«، وي�ضيف 

لبن�ن عن �ضورية، الأن االأول اإىل حد كبري 

�ضورة م�ضغرة عن املنطقة، ومن خال 

امل��وزاي��ي��ك ال���ذي ف��ي��ه، ه��و اأك���ر عر�ضة 

العاق�ت  خال  ومن  ب�أحواله�،  للت�أثر 

ال��وط��ي��دة ال��ت��ي جت��م��ع ب��ع�����س اأف��رق���ئ��ه 

البديهي  املت�ض�رعة �ضوري�ً، من  ب�ملح�ور 

اأن ينعك�س ال�ضراع االإقليمي عليه، �ضيم� 

ال�ضراع على امل�ضتوى املذهبي«.

»ال��ن���أي  �ضي��ضة  اأن  اإىل  ع��ون  ي�ضري 

وتداعي�ت  �ضورية  اأح��داث  عن  ب�لنف�س« 

امل��ن��ط��ق��ة، م���ن ���ض���أن��ه��� حت�����ض��ني امل��ن���ع��ة 

ال����داخ����ل����ي����ة، ي����ق����ول: »ك��������ن ب����الإم���ك����ن 

االأزم����ة  وت��داع��ي���ت  اآث�����ر  م��ن  التخفيف 

بع�س  االأ�ضف،  مع  ولكن  عليه،  ال�ضورية 

ب���أح��داث  ل��ب��ن���ن  رب���ط  ي��ري��د  اللبن�نيني 

���ض��وري��ة، واال���ض��ت��دراج واخل��ط��ر ال ي��زال 

اإي���ق����ف  ن�����ض��ت��ط��ع  ق����ئ���م����ً، ويف ح�����ل مل 

دوام���ة  تنتقل  اأن  املحتمل  م��ن  االأم�����ور، 

وحت��دي��داً  لبن�ن  اإىل  �ضورية  م��ن  العنف 

م�ض�ألة ال�ضراع ال�ضني ال�ضيعي«.

بعبدا

وه���ل ���ض��ح��ي��ح اأن »ال��ت��ي���ر ال��وط��ن��ي 

احلر« وحلف�ءه مرت�حون جداً يف ق�ض�ء 

بعبدا انتخ�بي�ً، يقول الن�ئب اآالن عون: 

�ضي��ضية،  مع�رك  هن�ك  املن�طق  كا  »يف 

نحن نح�ضر اأنف�ضن� لتن�ف�س جدي، نحن 

ال�ضي��ضي، يف  وب���أداء فريقن�  ب�ضعبن�  نثق 

ن��وع��ي بعدة  ت��ق��دم  ب��ع��ب��دا ح�ضل  ق�����ض���ء 

ذلك  يلحظون  بعبدا  ون�خبو  م�ضتوي�ت، 

اجتم�عي�ً واإمن�ئي�ً، ولكنن� اليوم ب�نتظ�ر 

يف  الدوائر  وتق�ضيم  االنتخ�بي  الق�نون 

ال�ضراع  طبيعة  من  تتغري  تو�ضعت  ح�ل 

اأو  الن�ضبية  اعتم�د  ح���ل  ويف  ال�ضي��ضي، 

جملة معطي�ت  تدخل  الكرى،  الدوائر 

يف امل�����و������ض�����وع، ون����ح����ن ن��ت��ح�����ض��ر ل��ك��ل 

االحتم�الت«. 

اأجرى احلوار: بول با�سيل

»اللقاء األرثوذكسي« قد يمّر بانعقاد أول جلسة نيابية عامة

نة آالن عون: استقالة ميقاتي »تعويمة« طائفية الستقطاب السُّ
بع�ض القوى ال�سيا�سية تعمل جديًا على اإحياء قانون »ال�ستني«.. 

النائب وليد جنبالط يقود حمور الو�س��طية املدعوم من قبل الرئي�ض 

مي�س��ال �سليم��ان ورئي�ض حكومة ت�رصي��ف الأعمال جني��ب ميقاتي.. 

قانون اللقاء الأرثوذك�سي طريقه �سالكة واآمنة ت�رصيعيًا ما مل يح�سل 

اأي تواف��ق عل��ى قان��ون بدي��ل، ولأنه امل���رصوع الوحيد ال��ذي يحظى 

باإجماع القوى امل�سيحية وتاأييد اأكرثية النواب.

يمتلكنا شعور بأنهم 
ينتظرون تغييرًا ما 

لصالحهم في سورية.. 
لتحصين مواقعهم 

انتخابيًا وتغيير 
المعادلة في الداخل
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ول��ي��دة  لي�ضت  و���ض��واه��ده���  وال��ت��م���ث��ي��ل  الن�ضب   

ال�ضنوات االأخرية يف لبن�ن، فتمث�ل ال�ضهداء يف �ض�حة 

الرج يعر عن املرحلة العثم�نية.

التم�ثيل  اأ�ضهر  ال�ضهداء من  �ض�حة  ويعد متث�ل 

�ضهداء  يج�ضد  مت��ث���ل  وه��و  االإط����اق،  على  لبن�ن  يف 

ب��ض�  ب�أمر من جم�ل  الذين �ضنقوا  اأي�ر  ال�ض�د�س من 

ال�ضف�ح، وقد اأمر اجلرنال الفرن�ضي هرني غورو الذي 

ب���إق���م��ة متث�ل   ،1920 ع���م  الكبري  لبن�ن  دول���ة  اأع��ل��ن 

�ضمي الب�كيت�ن ميثل امراأة م�ضلمة واأخرى م�ضيحية 

تنتحب�ن فوق قر يرمز اإىل مدافن ال�ضهداء، بيد اأن 

يف  �ضر�ضق  متحف  اإىل  ه��ن���ك،  م��ن  نقل  التمث�ل  ه��ذا 

بريوت.

رئ��ي�����س  و����ض���ع   ،1956 اأي�������ر  م���ن  ال�������ض����د����س  ويف 

االأ���ض������س  ح��ج��ر  �ضمعون  كميل  ال��راح��ل  اجل��م��ه��وري��ة 

ب��ريوت  بلدية  كلفت  وق��د  اجل��دي��د،  ال�ضهداء  لن�ضب 

ال��ن��ح���ت االإي��ط���يل م���ري��ن��و م���زاك��ورات��ي ال���ذي �ضنع 

ال��وزراء الراحل ري��س ال�ضلح، ب�ضنع  متث�اًل لرئي�س 

متث�ل جديد لل�ضهداء، ويف الع�م 1960 د�ضن الرئي�س 

فوؤاد �ضه�ب التمث�ل اجلديد الذي يرمز اإىل احلرية، 

لبن�ن  ح��روب  يف  ب�لغة  ب���أ���ض��رار  اأ�ضيب  االأخ���ري  لكن 

حيث  الك�ضليك  يف  القد�س  ال���روح  ج�معة  اإىل  ون��ق��ل 

عكف خراء على ترميمه، واأعيد اإىل موقعه االأ�ضلي 

اأحدثته�  ث��ق��وب  ف��ي��ه  ت��رك��ت  ب��ع��دم���   ،2004 ال��ع���م  يف 

احل��رب،  ب���أه��وال  للن��س  ت��ذك��رياً  و�ضظ�ي�  ر�ض��ض�ت 

علهم يعترون.

ن�ضب متنوعة

ياحظ  لبن�ن،  يف  التذك�رية  الن�ضب  يراقب  من 

�ض�بقة  ل�ضنوات  لبن�نية،  ل�ضخ�ضي�ت  فقط  لي�ضت  اأنه� 

ك�ن متث�ل الرئي�س امل�ضري الراحل جم�ل عبد الن��ضر 

زال  وم���  لبن�نية،  وم��دن���ً  وق��رى  كثرية  �ض�ح�ت  يحتل 

اليوم يف واجهة منطقة عني املري�ضة يف ب��ريوت، حيث 

»�ضبه�ء«  له  ك���ن  واإن  امل��ك���ن،  من  اأ�ض��ضي�ً  ج��زءاً  اأ�ضبح 

اإ�ض�رة  ن��ضر  متث�ل  فح�ضور  خمتلفة،  من�طق  يف  كر 

الرئي�س  لبن�ن، وك�ن  والقومي يف  العروبي  الوهج  اإىل 

بنزع  اأم��ر  احل��ك��م،  توليه  وم��ع  اجلميل،  اأم��ني  ال�ض�بق 

»ب��اك��ي��ت���ت« ال���رون���ز ال��ت��ي مت��ث��ل مت��ث���ل ج��م���ل عبد 

الن��ضر، واأبدله� ب�لعلم اللبن�ين، لكن حركة 6 �ضب�ط 

قرب  ق�عدته�  اإىل  اأع�دته�   1984 الع�م  يف  االنقابية 

ج�مع عني - املري�ضة.

للت�ضويه  ال��ت��ذك���ري��ة  ال��ن�����ض��ب  ب��ع�����س  وت��ع��ر���ض��ت 

وال��ت��خ��ري��ب، وم��ن��ه��� مت��ث���ل ري��������س ال�����ض��ل��ح يف و���ض��ط 

بريوت قبل اأن يتم ترميمه واإع�دته اإىل مك�نه، وكذلك 

متث�ل الرئي�س ب�ض�رة اخلوري يف منطقة راأ�س النبع يف 

اللتني  لل�ضخ�ضيتني  مت�ثيل  ت�ضييد  مت  وك���ن  ب��ريوت، 

ري��س  اأي   ،1943 ع�م  ال�ضفوي  الوطني  امليث�ق  ج�ضدت� 

الوطني حول  االإجم�ع  ب�ضبب  وب�ض�رة اخل��وري،  ال�ضلح 

اإىل  اأعيد متث�ل ري��س ال�ضلح   ،1996 �ضخ�ضهم�، وع�م 

مك�نه يف �ض�حة ري��س ال�ضلح، واأعيد كذلك و�ضع متث�ل 

جديد لب�ض�رة اخلوري، نحته الفن�ن اأنطوان برب�ري، يف 

مك�ن التمث�ل القدمي على ج�دة ب�ض�رة اخلوري.

ن�ضب  يعلو  االأ���ض��رف��ي��ة،  »���ض������ض��ني« يف  ���ض���ح��ة  ويف 

الرئي�س ب�ضري اجلميل الذي اغتيل يف املنطقة نف�ضه�، 

اأعلى ه�ضبة  1983 يف  ع�م  تد�ضينه  ال��ذي مت  والن�ضب 

من  م�ضممني  جمموعة  اأع��م���ل  م��ن  ه��و  االأ�ضرفية  يف 

ج�معة االألب�: اآجن�، �ضلهوب، م�نغي وغريهم..

ب���ريوت، هن�ك  الكويتية يف  ال�����ض��ف���رة  وق���رب  ه��ذا 

اللبن�نية  اجلمهورية  قدمته�  التي  العماقة  امل�ضلة 

تكرمي�ً للرئي�س ال�ضوري الراحل ح�فظ االأ�ضد.

اأن���ه ق��ب��ل ال��ع���م 2005، ك����ن م�����ض��روع و�ضع  ي��ذك��ر 

�ضخم�ً  م�ضروع�ً  يعتر  الع��ضمة  يف  جديد  متث�ل  اأي 

تقريب�ً م�ضتحيًا، قّدم م�رون �ض�حل�ين؛ مدير جلنة 

جران خليل جران الوطنية ع�م 2001 م�ضروع ت�ضييد 

متث�ل يف �ض�حة االإ�ضكوا، وهو م�ضروع يحت�ج لت�ض�ريح 

م��ن ق��ب��ل ك��ل م��ن ���ض��رك��ة ���ض��ول��ي��دي��ر، وب��ل��دي��ة ب���ريوت، 

الثق�فة،  وحم�فظ الع��ضمة، ووزارة الداخلية، ووزارة 

جلران  الن�ضفي  التمث�ل  هذا  افتت�ح  مت   ،2002 وع���م 

اأ�ضبحت  وال��ت��ي  االإ���ض��ك��وا،  ملبنى  املواجهة  احلديقة  يف 

ح��دي��ق��ة ج���ران خليل ج����ران، وال��ت��م��ث���ل م��ن اأع��م���ل 

الفن�ن زافني ه�دي�ضي�ن.

وعند املدخل ال�ضرقي للق�ضر احلكومي يف و�ضط 

لبن�ن  وزراء  رئي�س  مت��ث���ل  ع��ن  ال�ضت�ر  اأزي���ح  ب���ريوت، 

2008، ويبلغ ارتف�عه  االأ�ضبق رفيق احلريري يف الع�م 

900 كيلو غ���رام من  اأم��ت���ر ورب��ع���ً، وي���زن نحو  ث��اث��ة 

الرونز وهو من اأعم�ل النح�ت م�زم�ني�ن، كذلك اأُزيح 

ال�ضت�ر عن ن�ضب ال�ضح�يف �ضمري ق�ضري بعد اغتي�له، 

وو�ضع الن�ضب قرب جريدة النه�ر.

وب���ع���ي���داً ع���ن ال�����ض��ي������ض��ة، ه���ن����ك مت���ث����ل امل��غ��رب 

اللبن�ين قب�لة مرف�أ بريوت، الذي مت ت�ضميمه بطلب 

من اجل�لية اللبن�نية يف املك�ضيك يف الع�م 2007.

وف���ة  منذ  اللبن�نية  االأو���ض���ط  خمتلف  وت��ط���ل��ب 

ب�إق�مة  امل������ض��ي،  ين�ير  م��ن   13 يف  ال��رح��ب���ين  من�ضور 

ن�ضب له والأخيه الراحل ع��ضي الرحب�ين، يرمز اإىل 

العط�ءات الفنية الكبرية التي قدمه� االأخوان للوطن.

لهذا الن�ضب �ضواهد على اأزمنته�، تعر عن واقع 

وف��ئ���ت خمتلفة،  اه��ت��م���م���ت  وع��ن  وت���ري��خ��ي،  �ضي��ضي 

لكنه� ت�ضبح على عاقة ب�ملك�ن من حوله�، وعلى كل 

امل�رة الذين يطورون عاقة خ��ضة مع هذه التم�ثيل 

والن�ضب حتى اإنهم يفتقدونه� اإن اأزيلت.

وينت�ضر يف خمتلف املن�طق اللبن�نية اأكر من 500 

تكرمي  هو  ق��ضم م�ضرك  بينه�  يجمع  تذك�ري  ن�ضب 

وع�ئاتهم  ذوات��ه��م  تخطت  اأعم�لهم  الأن  اأ�ضح�به�، 

اإىل منجزات ومث�ل يحتذى به، ويف  وحتولت حي�تهم 

ال�ضي��ضية يف ج�معة  العلوم  اأ�ضت�ذة  اأك��دت  هذا االإط���ر، 

ب����ريوت ال��ع��رب��ي��ة؛ ال���دك���ت���ورة ���ض��ن���ء ح���م���ودي، اأه��م��ي��ة 

الن�ضب التذك�رية، كونه� و�ضيلة تذكري تنتقل �ضريته� 

الدائمة  ال�ضورة  الأنه�  جيل،  اإىل  جيل  من  وق�ض�ضه� 

اأم�م العيون التي تذكر الن��س ب�لت�ريخ.

وق�لت حمودي اإن ال�ضخ�ضي�ت التي اأقيمت الن�ضب 

تخليداً لذكراه�، تعد قدوة يف الوطنية والعلم والتف�ين 

يف �ضبيل اخلدمة الع�مة، وتقدمي امل�ضلحة العلي� على 

ل��زوار  ت��وؤك��د  الن�ضب  اأن  وراأت  ال�ضخ�ضية،  م�ض�حله� 

العظم�ء  ب�أبن�ئه  يفخر  البلد  ه��ذا  اأن  و�ضي�حه،  لبن�ن 

ال���ذي���ن ي�����ض��ك��ل��ون ث���روت���ه احل��ق��ي��ق��ي��ة ال��ت��ي م��ك��ن��ت��ه من 

ال�ضمود خال املراحل ال�ضعبة التي �ضهده� يف ت�ريخه.

هن� مرت�ضى

بيروت تكرم قياديين وسياسيين بنصب تذكارية
تحتضن العاصمة بيروت الكثير من 

التماثيل والنصب التذكارية لشخصيات 
سياسية وتاريخية خلفت وراءها 

بصمات ال تمحى، وقد أعطت هذه 
النصب والتماثيل أسماءها للمناطق 

التي توسطت ساحاتها، فبتنا نعرف 
الكثير من المناطق بأسماء تمثالها، 

كمنطقة بشارة الخوري، ورياض الصلح.

يف لبنان عمومًا

ميت�ز لبن�ن بطبيعة جميلة، واأهم م� مييزه تلك املن�طق ال�ضي�حية واالآث�ر والرموز التذك�رية، ولعل 

ال�ضوارع  يف  واملنت�ضرة  للعي�ن  الظ�هر  موقعه�  له�  وال�ضي��ضيني،  واملفكرين  للق�دة  ال�ضخ�ضية  التم�ثيل 

وال�ض�ح�ت الع�مة يف خمتلف املن�طق، اإذ تعتر ر�ضيداً وطني�ً وثروة يف�خر به� لبن�ن، كونه� جت�ضد ال�ضور 

املعرة عن االأبط�ل واملن��ضلني واملبدعني، الذين تركوا ب�ضم�ت يف �ضجل الت�ريخ.

وتتكون الن�ضب يف لبن�ن من اأربعة اأن��واع، االأول: عب�رة عن لوح�ت رخ�مية يف موقع اأو بن�ء ت�ريخي، 

كقلعة را�ضي� التي ترمز اإىل املك�ن الذي اعتقل فيه اأبط�ل اال�ضتقال ع�م 1943، وتخليداَ لهذا املك�ن، ق�مت 

الدولة برفع لوحة رخ�مية عند مدخل القلعة اأرخت فيه� ت�ريخ اعتق�لهم.

والنوع الث�ين: عب�رة عن متث�ل ك�مل، منه� متث�ل ري��س ال�ضلح يف بريوت، واالأمري فخر الدين الث�ين 

خليل  ال�ض�عر  ومتث�ل  ال�ضويف�ت،  طريق  على  اأر���ض��ان  ف��وؤاد  ومتث�ل  ال��ريزة،  يف  الدف�ع  وزارة  مدخل  عند 

مطران عند مدخل بعلبك اجلنوبي، ومتث�ل بي�ر اجلميل يف بكفي�.

اأم� النوع الث�لث: فهو مت�ثيل ن�ضفية، من اأبرزه� االأديب جران خليل جران يف ب�ضري، والزعيم كم�ل 

جنباط يف راأ�س املنت، وال�ض�عر اأحمد �ضوقي يف الردوين يف زحلة.. وغريه� من ن�ضب موزعة يف عدد من 

الرخ�مية يف  الرابع، ك�للوح�ت  النوع  الفنية  وامل�آثر  واالأ�ضك�ل  املج�ضم�ت  ت�ضكل  واملن�طق، يف حني  ال�ضوارع 

الثكن الع�ضكرية التي حتمل �ضهداء اجلي�س اللبن�ين، ون�ضب اجلندي املجهول يف منطقة املتحف الذي اأزيح 

ال�ضت�ر عنه ع�م 1949.



�أوباما،  ب��ار�ك  �لأمريكي  �لرئي�س  جدد 

زيارته  خالل  �لت�صريحات،  من  �صل�صلة  يف 

هو  ما  كل  و�لأردن،  �ملحتلة،  فل�صطني  �إىل 

م���ع���روف ع���ن �لل���ت���ز�م �لأم���ريك���ي �ملطلق 

ب��اأم��ن »دول���ة �إ���ص��ر�ئ��ي��ل«، و�حل��ف��اظ عليها، 

�لزعم  وميكن  �لع�صكري،  تفوقها  و�صمان 

ب��ع��دم وج����ود م��ف��اج��اأة يف ك���ل م���ا ق���ال���ه، �إذ 

ع���ادة م��ا ي��ك��رر �ل��روؤ���ص��اء �لأم��ريك��ي��ون مثل 

ه���ذه �ل��ت�����ص��ري��ح��ات يف ك���ل م��ن��ا���ص��ب��ة، وه��ي 

بدعم  تتمثل  ب��اأف��ع��ال،  م�صندة  ت�صريحات 

ك��ام��ل، لكيان �لح��ت��الل، ب��امل��ال و�ل�����ص��الح، 

وقد جرى �إح�صاء �أكرث من مئتني وثالثة 

�مل�����ص��اع��د�ت  م���ن  دولر  م��ل��ي��ار  وع�����ص��ري��ن 

�ل��ع�����ص��ك��ري��ة، وغ����ري �ل��ع�����ص��ك��ري��ة، ق��دم��ت��ه��ا 

كيانهم  �إن�����ص��اء  منذ  لل�صهاينة،  و��صنطن 

�لغا�صب على �أر�س فل�صطني، ولعل ما ميز 

عاطفية  جرعة  �أوب��ام��ا،  �ل�صيد  ت�صريحات 

�لزعماء  �أم���ام  وت�صاغر  جهة،  م��ن  فائ�صة 

�حلالني  ويف  �أخ����رى،  جهة  م��ن  �ل�صهاينة 

�أن  �لأم��ريك��ي،  للرئي�س  ي�صتمع  مل��ن  ي��خ��ال 

�لوليات �ملتحدة تعي�س بف�صل »�إ�صر�ئيل«.

ورمبا ل توجد هنا مفاجاأة �أي�صاً، ففي 

�لكونغر�س �لأمريكي، كان هناك من يقول 

»�إن �هلل مينح �لربكة لأمريكا ب�صبب دعمها 

لإ�صر�ئيل«، و�لرئي�س �لأمريكي، هو ممثل 

بقوة،  �لعتقاد  ه��ذ�  لديها  ير�صخ  موؤ�ص�صة 

بالده�صة،  �ل�صعور  ع��ن  �ل��ك��ف  �ملفيد  وم��ن 

�أمريكي ف��اه، وحت��دث عن  كلما فتح رئي�س 

م�صاعره، ومو�قفه جتاه دولة �لحتالل.

يف  ومتوقع  تقليدي  هو  ما  جتاوزنا  �إذ� 

�لنتقال  �ل�صروري  من  �صار  �أوباما،  كالم 

�إىل قر�ءة �خلطو�ت �لتي قام بها،  و�ملو�قف 

�ل��ت��ي �أط��ل��ق��ه��ا، و�ن��ع��ك��ا���ص��ه��ا ع��ل��ى خ��ارط��ة 

�ل�صر�ع، و�لعدو�ن �لذي تتعر�س له بالدنا.

كلماته،  يف  �لأم��ريك��ي  �لرئي�س  ت��ن��اول 

ع�����دة م���و����ص���وع���ات، ف������اإىل �ل���رك���ي���ز ع��ل��ى 

�لل���ت���ز�م جت���اه دول����ة �لح���ت���الل و�ل��ت��ع��ه��د 

ب��ت��ج��دي��د م��ع��اه��دة �ل��دع��م �ل��ع�����ص��ك��ري ع��ام 

�إير�ن  �لت�صوية، وهاجم  عن  حتدث   ،2017
و���ص��وري��ة وح��زب �هلل وح��م��ا���س، و�أث��ن��ى على 

و�أجنز  �لأردن،  ملك  باإ�صالحات  و�صفه  ما 

م�صاحلة بني �أردوغان ونتنياهو.

ب��اأن ل جديد  �ل��ق��ول  �إىل  �لبع�س  م��ال 

�لتي  ف��امل��و�ق��ف  �لأم���ريك���ي،  �لرئي�س  ل��دى 

ج��دي��د�ً،  ي�صف  مل  وه��و  م��ع��روف��ة،  �أطلقها 

ح��ت��ى ك���ان ه��ن��اك م��ن �ع��ت��ربه��ا �أق����رب �إىل 

هذ�  يف  �أن  و�حلقيقة  �ل�صياحية،  �جل��ول��ة 

جمافاة للو�قع و�لوقائع معاً.

ب��ن��ي ج��ان��ب م��ن �ل���ق���ر�ءة �أع�����اله، على 

و����ص��ن��ط��ن يف ط��ور  �إن  ي���ق���ول:  �ف����ر������س 

�لكثري من معاركها،  �لأف��ول، وهي خ�صرت 

�أزمة �قت�صادية جدية متاماً، حتد  وتو�جه 

من قدرتها على �لفاعلية و�لتاأثري.

جيدة،  �أ�صانيد  �لف��ر����س  ه��ذ�  ميلك 

مر�قبة  يف  يتمثل  �ملنطقي،  �ل�صتنتاج  لكن 

�صعي �لوليات �ملتحدة لرتيب �لن�صحاب، 

مثل  �صخمة  �إم��رب�ط��وري��ة  ق���وة  تنكفئ  ل 

مالئمة  ترتيبات  جت��ري  �أن  دون  �أم��ريك��ا، 

ل��ه��ا، خ�����ص��و���ص��اً وه���ي مت��ل��ك �أذرع������اً ق��وي��ة، 

وميكنها تقويتها يف �لإقليم، وخدماً يبدون 

��صتعد�د�ً فائ�صاً لتنفيذ �صيا�صتها و�حلر�س 

على �صون م�صاحلها.

 

املاألوف.. والرتتيبات اجلديدة

يف قر�ءة �أخرى، كان هناك من ر�أى �أن 

�لرئي�س �لأمريكي، �أر�د �لتح�صري مع دولة 

�لح��ت��الل، كي ت�صن �لأخ���رية ع��دو�ن��اً على 

�جلمهورية �لإ�صالمية، لكن حمللني كرث�ً 

�أن  �ل��ق��ر�ءة، و�ع��ت��ربو�  ��صتبعدو� مثل ه��ذه 

�أوباما يتطلع لأهد�ف �أخرى، قد ي�صتطيع 

�إي����ر�ن، لي�س لأن���ه ل  �إ���ص��ع��اف  م��ن خاللها 

لكلفته  �ت��ق��اء  ولكن  عليها،  �ل��ع��دو�ن  يريد 

�ل��ه��ائ��ل��ة ع��ل��ى �ل��ك��ي��ان �ل�����ص��ه��ي��وين، وع��ل��ى 

حلفاء �أمريكا.

�أن ي�صن  ب���د� م��ن �مل��ف��ه��وم  �ل��وق��ائ��ع،  يف 

�أوب��ام��ا هجوماً ق��وي��اً م��ن ك��ي��ان �لح��ت��الل، 

على �جلمهورية �لإ�صالمية، و�أن يدعو من 

دولة �لإرهاب، �إىل �عتبار حزب �هلل منظمة 

�إرهابية، و�أن يتهم حما�س باأنها خطر على 

�ل�صلطة  ي��دع��م  و�أن  و�لفل�صطينيني،  غ��زة 

على  ويثني  ووع���ود،  ب��اأم��و�ل  �لفل�صطينية 

�إ�صالحات ملك �لأردن، و�أن يهاجم �صورية، 

وي���ك���رر م��ط��ال��ب��ت��ه �ل��رئ��ي�����س ب�����ص��ار �لأ����ص���د 

بالرحيل.

ك��ل ه���ذ� ي��دخ��ل يف ب���اب �مل��ت��وق��ع، ن�صبة 

للخطاب �لأمريكي �ملعتمد، لكنه ي�صب يف 

�أه��د�ف حمددة ل��الإد�رة �لأمريكية،  خدمة 

ترى �لفر�صة �صانحة لتطبيقها، ويف طليعة 

�صورية،  ت��دم��ري  مو��صلة  �لأه�����د�ف:  ه��ذه 

ت�صفية  �لفل�صطينية  �لق�صية  وت�صفية 

نهائية.

جاء�  �للذ�ن  وهما  متالزمان،  �لهدفان 

و�لأردن،  �مل��ح��ت��ل��ة  فل�صطني  �إىل  ب���اأوب���ام���ا 

كثري�ً  �لأخ���ري  على  �لتعويل  ي��ج��ري  حيث 

�صيما  ل  �مل��ت��الزم��ني،  �ل��ه��دف��ني  حتقيق  يف 

مع جناح �أوباما يف �إنهاء �لأزمة �ملعلنة بني 

رئي�صي �لوزر�ء �لركي و�ل�صهيوين.

اأردوغان.. واأكرث من دور

�ل��وزر�ء �لركي، ملزيد  ل يحتاج رئي�س 

على  �ملفتوح  �ل��ع��دو�ن  ب�صاأن  �لت�صجيع  من 

و�ل�صعوديني  �ل��ق��ط��ري��ني  م��ع  ه��و  ���ص��وري��ة، 

ن��ا���ص��ط ج������د�ً، ل��ك��ن �لأم�������ور ����ص���ارت �أك���رث 

بني  �مل�صاحلة  فبعد  �لآن،  وج��الء  و�صوحاً 

�ملحور  معامل  �رت�صمت  و�أردوغ���ان،  نتنياهو 

�ملعادي ب�صكل كامل.

�ملهمة  لي�صت  �صورية  على  �حل��رب  لكن 

و�صليل  �ل��ع��ث��م��ان��ي��ني«،  »حل��ف��ي��د  �ل��وح��ي��دة 

ج��م��ال ب��ا���ص��ا �ل�����ص��ف��اح، ل��دي��ه م��ه��م��ة تتعلق 

ب��ال��ه��دف �مل��ت��الزم، م��ع ت��دم��ري ���ص��وري��ة، �أي 

ج��رى  ول��ذل��ك  فل�صطني،  ق�صية  ت�صفية 

بو�صفها  �ل�صهاينة  م��ع  �مل�صاحلة  تظهري 

�نت�صار�ً لركيا، حتدث �لأتر�ك عن حتقيق 

و�لتعوي�س  �لع��ت��ذ�ر  بالكامل:  �صروطهم 

ع��ل��ى ع���ائ���الت �ل�����ص��ح��اي��ا �لأت�������ر�ك، ورف���ع 

�حل�صار عن غزة، مل يحتمل �ل�صهاينة كل 

�صر�حة،  وقالو�  و�أردوغ���ان،  �أوغلو  �أكاذيب 

ع��ن رف��ع �حل�صار،  �أب���د�ً  �إن��ه��م مل يتحدثو� 

لكن هذ� مل مينع حركة حما�س، من توجيه 

�لتهنئة لأردوغان بالنت�صار �ملجيد! وتكر�ر 

�لأك����اذي����ب ع���ن حت��ق��ي��ق ت��رك��ي��ا ل�����ص��روط��ه��ا 

كاملة، وب�صمن ذلك رفع �حل�صار.

�صرورياً  يبدو  منت�صرة،  تركيا  تظهري 

وبيان  منها،  �ملطلوبة  �لالحقة  للمهمات 

حما�س �ملت�صمن تهنئة لأردوغان له دللت 

كبرية.

بزيارة  �صيقوم  �ل��رك��ي،  �ل���وزر�ء  رئي�س 

هنا  وعليه  �ل��ق��ادم،  ني�صان  يف  و�ل�صفة  غ��زة 

�ل���ق���ي���ام مب��ه��م��ت��ني م����زدوج����ت����ني: ت�����ص��ج��ي��ع 

�لأردن،  يف  �ملفاو�صات  على  عبا�س  حممود 

ثان،  كو�صيط  فيها،  �مل�صاركة  �ق��ر�ح  ورمب��ا 

وم���ن���ع ح��م��ا���س م���ن �لع����ر������س ع��ل��ي��ه��ا يف 

�ملرحلة �لأوىل، ورمبا �لدفع بها للم�صاركة 

يف مرحلة لحقة، بناء على طلب �أردوغ��ان، 

و�رتكاز�ً لن�صره �ملوؤزر، وملا �صتقوم به �جلوقة 

�لعربية �لبائ�صة، حتى ني�صان �لقادم.

مهمات اجلوقة البائ�سة

ت��ت��ل��خ�����س م��ه��م��ة �جل���وق���ة �ل��ب��ائ�����ص��ة، 

للمبادرة  �صاكلتها  ع��ل��ى  ب��دي��ل  ت��ق��دمي  يف 

�لعربية �ملعتمدة منذ قمة بريوت، حتدث 

مبادرة  �صوغ  ع��ن  �أي���ام  قبل  �لعربي  نبيل 

جديدة، تتالئم و�مل�صتجد�ت.

م���ه���م���ة �مل�����ب�����ادرة �جل�����دي�����دة، ت��غ��ط��ي��ة 

�لأردن،  و�ل�صهاينة يف  �ل�صلطة  مفاو�صات 

لدخول  �أخ���رى  فل�صطينية  �أط���ر�ف  ودف��ع 

تنفيذ�ً  �ل�صلطة،  ج��ان��ب  �إىل  �مل��ف��او���ص��ات 

»مل�صروع عربي لل�صالم«.

»قمة  يف  �صتو�صع  �مل�����ص��روع  ه��ذ�  �أ�ص�س 

�ل�����دوح�����ة«، و���ص��ت��ك��ون �ل��ف��ر���ص��ة ���ص��ان��ح��ة 

حلمَدْي قطر، خالل تروؤ�س �لإمارة للقمة 

�ل��ع��رب��ي��ة، ل��ب��ل��ورت��ه وف���ق ���ص��روط منا�صبة 

�لحتالل، بحيث  وكيان  �ملتحدة  للوليات 

���ص��ي��ب��دو �مل������اآل �مل���ت���وق���ع ل��ل��ت��ف��او���س دول���ة 

من  �أج����ز�ء  وع��ل��ى  �ل��ق��ط��اع  يف  فل�صطينية 

هذه  تظهري  م��وع��د  مهماً  لي�س  �ل�صفة، 

�إظهار زخم قوي للتفاو�س  �لدولة، ولكن 

نف�صه، كي تكون �خلدعة مكتملة، ويت�صكل 

�ن���ط���ب���اع ب������اأن ع��م��ل��ي��ة �ل���ت���ف���او����س ت�����ص��ري 

يف �لجت�����اه �مل���ط���ل���وب، م���ا ي��ه��م و����ص��ن��ط��ن 

ذ�تها،  بحد  »�لعملية«  هو  هنا،  و�لأع���ر�ب 

و�صير�فق ذلك مع حت�صينات لالحتالل، 

و�صخ �أمو�ل لل�صلطة. 

ت���رى و����ص��ن��ط��ن وح��ل��ف��اوؤه��ا وخ��دم��ه��ا 

ل��ل�����ص��ري يف ه��ذ�  �أن �ل���وق���ت م��ن��ا���ص��ب ج����د�ً 

�لعدو�ن  ��صتمر�ر  مع  بالتو�زي  �مل�صروع، 

على �صورية، �لعدو�ن على �صورية ي�صغلها 

�لعر�ق  وم�صطربة،  منهكة  م�صر  متاماً، 

م��ن��ه��ك و�ل�����ص��غ��وط ع��ل��ي��ه م��ت��و����ص��ل��ة من 

ك����ل ح�����دب و������ص�����وب، �جل�����ز�ئ�����ر م����ه����ددة، 

ي�صوي  �أن  يف  مت��ان��ع  ل  �لغنو�صي  وتون�س 

م�صاكلهم  و»�لإ�صر�ئيليون«  �لفل�صطينيون 

�لنه�صة،  لزعيم  �صابقة  ت�صريحات  وف��ق 

و�ل��ب��اق��ون �إم����ا ���ص��رك��اء يف �مل�����ص��روع، و�إم���ا 

ممتنعون عن �لت�صويت!

الدور الفل�سطيني

ع���ل���ى م�����دى �أك������رث م����ن ع���ام���ني ج���رى 

ب�صكل  �ل��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي��ة  �ل��ق�����ص��ي��ة  ت��ه��م��ي�����س 

�لفل�صطينيني  من  كثري  و�نخرط  متعمد، 

يف �ل��ت��ه��ل��ي��ل مل���ا ���ص��م��ي »�ل���رب���ي���ع �ل��ع��رب��ي«، 

و�ل��ت��ع��وي��ل ع��ل��ي��ه، ب����دل �ل��ب��ع�����س م��و�ق��ع��ه 

على  ج���رى  و����ص��ط��ف��اف��ه،  و�أع����اد متو�صعه 

�لفل�صطينية  �لكتلة  ��صتهد�ف  مفجع  نحو 

�ل��ف��اع��ل��ة يف �مل��خ��ي��م��ات �ل��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي��ة يف 

لهذ�  �مل�صلحة،  �جلماعات  قبل  من  �صورية، 

�صتتك�صف  ج��د�ً،  كبرية  دللت  �ل�صتهد�ف 

تباعاً.

م��ع��روف،  �مل��ط��ل��وب  �لفل�صطيني  �ل���دور 

هذ� هو ما تريده �أمريكا ودولة �لحتالل، 

هذ� ما جاء �أوباما لتاأ�صي�صه و�لت�صويق له، 

فما �لذي يريده �لفل�صطينيون؟

عبد الرحمن نا�سر 
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يف �لأ�صابيع �لأخرية جرى تظهري 

�أو����ص���ح يف  ن��ح��و  ع��ل��ى  �لأردين  �ل�����دور 

تدريبات  �صورية،  �ملفتوح على  �لعدو�ن 

�ملعار�صة  ملقاتلي  �أم��ريك��ي��ون  ي��ت��وله��ا 

���ص��الح مت  ت��ه��ري��ب  �مل�صلحة،  �ل�����ص��وري��ة 

����ص���ر�وؤه ب���اأم���و�ل ���ص��ع��ودي��ة، �خل��ط��و�ت 

�لأردنية �جلديدة ظهرت تاأثري�تها يف 

بعد  م�صتعلة  جبهة  ع��ادت  �لتي  درع���ا، 

�أ�صهر من �لهدوء، كما ن�صط م�صلحون 

���ص��وري��ون ع��ل��ى ن��ح��و لف���ت يف مناطق 

�جل�������ولن �ل���������ص����وري، وح����ظ����و� ب��دع��م 

وتغطية من جي�س �لحتالل.

على  �لأردين  �مل���ل���ك  �أوب����ام����ا  ح���ث 

زيادة دوره �لتدخلي مع قوى �لعدو�ن 

ع��ل��ى ���ص��وري��ة، و�أم����ن ل��ه غ��ط��اء تركياً 

�لتعامل  م��زدوج��ت��ني:  مهمتني  ي���وؤدي 

�ململكة  وو�صع  �لأردن،  »�إ�صالميي«  مع 

يف ���ص��ي��اق حت��ال��ف م��ن ث��الث��ة �أ���ص��الع: 

�صيكون  �أردين،  »�إ���ص��ر�ئ��ي��ل��ي«،  ت��رك��ي، 

ع���ن���و�ن حت���رك���ه �مل��ع��ل��ن، �ل��ت��ع��ام��ل مع 

�ل�صالح �لكيماوي �ل�صوري، ويف �لو�قع 

ت����اأم����ني ق����و�ع����د �إم��������د�د ل��ل��م�����ص��ل��ح��ني، 

ول  مبا�صر،  ب�صكل  �لعمل معهم  ورمبا 

كان  �لأردين  �مللك  �أن  نن�صى  �أن  يجوز 

�ل�صالح  �أث����ارو� م�صاألة  م��ن  �أو�ئ���ل  م��ن 

�لكيميائي �ل�صوري.

�أم����ا �مل��ه��م��ة �ل��ث��ان��ي��ة ل��ل��م��ل��ك، فهي 

رع�����اي�����ة �مل����ف����او�����ص����ات ب�����ني �ل�����ص��ل��ط��ة 

�ل��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي��ة وك�����ي�����ان �لح�����ت�����الل؛ 

��صتئنافها دون  �أوباما  مفاو�صات طلب 

وقف  �صرط  دون  بب�صاطة  �أي  �صروط، 

�ل�صتيطان، وهذه وجهة يتبناها �مللك 

�صلفاً، وهو كان رعى جولت مفاو�صات 

يف ع����م����ان، ب����ني �ل�����ص��ل��ط��ة، وح��ك��وم��ة 

�لح��ت��الل، مل حتقق �لخ���ر�ق �ل��ذي 

تطلع �إليه عبد �هلل �لثاين يف حينه.

األردن: الدور المزدوج

عربي

�لرئي�س �لفل�صطيني حممود عبا�س م�صتقباًل �لرئي�س �لأمريكي بار�ك �أوباما يف ر�م �هلل )�أ.ف.ب.(

جولة أوباما: استمرار العدوان على سورية..
 وتصفية قضية فلسطين
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يحيي �لفل�صطينيون يف �لثالثني من �آذ�ر كل عام 

�أحد�ثه  تعود  �ل��ذي  �لفل�صطيني،  �لأر����س  ي��وم  ذك��رى 

�لح���ت���الل  ���ص��ل��ط��ات  ق���ام���ت  ح���ني   ،1976 �ل���ع���ام  �إىل 

�لأر����ص��ي  م��ن  �ل��دومن��ات  �آلف  مب�صاردة  �ل�صهيوين 

�لأو���ص��ط  �جلليل  منطقة  يف  خ�صو�صاً  �لفل�صطينية، 

�ل�����ص��و�ع��د..  وع���رب  حنا  ودي���ر  و�صخنني  ع��ّر�ب��ة  منها 

وغريها، حيث متت م�صادرة �أكرث من 21 �ألف دومن، 

�لعام،  �لإ�صر�ب  باإعالن  �لد�خل  فل�صطينيو  فانتف�س 

�لف�صطينية  �لقرى  من  ع��دد  بدخول  �ل�صهاينة  ورد 

�مل��ئ��ات من  ��صت�صهاد وج��رح  �إىل  �أدى  ب��ال��دب��اب��ات، مم��ا 

�ملدنيني �لعّزل.

�ل�صهيونية  و�خلطط  �لعمليات  من  �لرغم  وعلى 

على  �جلليل  منطقة  حافظت  لتهويدها،  �مل�صتمرة 

طابعها �لعربي، وكانت �أبرز تلك �ملحاولت حني �أعلنت 

�ل�صلطات �ل�صهيونية يف بد�ية �لعام 1975 نيتها ق�صم 

مزيد من �أر��صي �جلليل حتت عنو�ن »م�صروع تطوير 

�جلليل«، تطبيقاً لعمليات �ل�صتيطان �لتي بد�أت قبل 

نكبة عام 1948 ومل تتوقف لغاية �ليوم.

وخالل عدة �صنو�ت، حّول �لكيان �ل�صهيوين �ل�صفة 

�إىل  ب�صببها،  بل  ل  �أو�صلو،  �تفاقية  رغم  على  بكاملها، 

با�صتمر�ر،  متو�صعة  فامل�صتوطنات  ��صتيطاين،  جم��ال 

ي�صتقطع لها جماًل حيوياً من �لأر��صي �لفل�صطينية، 

�لأمنية  و�حلو�جز  �للتفافية  بالطرق  يفعل  وكذلك 

�لكثيفة يف خمتلف �لقرى و�ملناطق، و�أبرزها و�أكربها 

�ل�صكنية  �لتجمعات  يف�صل  �لذي  �ل�صتيطاين  �جلد�ر 

و�ل��ب��ل��د�ت  �مل���دن  �ل�صهاينة  ح���ّول  ل��ق��د  �لفل�صطينية، 

تكاد  �ليومية  �إىل �صجون، و�حلياة  �لفل�صطينية عملياً 

�لأو�صال،  �ملقطعة  �لغربية  �ل�صفة  تكون م�صتحيلة يف 

وك���ل م���ن ي��ع��ي�����س يف �ل�����ص��ف��ة ي���و�ج���ه م�����ص��ق��ة ل ميكن 

�حتمالها لالنتقال بني كانتوناتها �ملغلقة.

�ل��ي��وم، على  ه��ذ�  �إح��ي��اء  �لفل�صطينيون يف  وي��وؤك��د 

�إىل  �ل���ع���ودة  وح���ق  �لفل�صطينية  ب���الأر����س  �ل��ت��م�����ص��ك 

�لفل�صطيني ومقاومة م�صاريع  �لوطني  �لر�ب  كامل 

�لتوطني و�لتهجري.

�لتحديات  �لعام عدد من  وقد تكّر�صت منذ بد�ية 

يف  خا�س  ب�صكل  �لفل�صطينية،  �حلالة  �أم��ام  �لإ�صافية 

مو�صوع �ل�صتيطان و�لتهويد، �أهمها:

�حلكومة �ل�صهيونية �جلديدة و�أركانها �ملتطرفون 

رف�س  �ل�صتيطان، حيث  تو�صيع  بعملية  �صتدفع  �لتي 

�أكرث من وزير يف �حلكومة �جلديدة جمرد �حلديث 

ع���ن وق���ف �ل���ص��ت��ي��ط��ان �أو جت��م��ي��ده، وق���د ق����ّدر ع��دد 

�حلكومة  �أن  �ل�صيا�صيني،  و�لباحثني  �مل��ر�ق��ب��ني  م��ن 

تطرفاً،  �حلكومات  �أ�صد  �صتكون  �حلالية  �ل�صهيونية 

خ�صو�صاً يف مو�صوع �ل�صتيطان.

�لكيان  �إىل  �لأم���ريك���ي  �ل��رئ��ي�����س  زي����ارة  دللت 

�ل�صهيوين و�ل�صلطة �لفل�صطينية، وجتّنب �حلديث 

ل�صتكمال  �ل�صتيطان  ب��وق��ف  ����ص��ر�ط��ات  �أي  ع��ن 

و»�لإ�صر�ئيليني«  �لفل�صطينيني  بني  �ل�صالم  عملية 

نتنياهو  عنان حكومة  �صيطلق  �لعادة، مما  كما هي 

ل��ل��ع��ب��ث ب����الأر�����س، وحت��ق��ي��ق �مل���زي���د م���ن �لأه�����د�ف 

�ل�صهاينة  منح  مت  وبذلك  ر�دع،  دون  �ل�صتيطانية 

�ل�������ص���وء �لأخ�������ص���ر ل��ت��ه��دي��د �لأ����ص���ا����س �ل��ق��ان��وين 

لفل�صطينيي �لد�خل، يف �إطار �مل�صعى لإن�صاء �لدولة 

�لدميوغر�فية  �ل��ن��و�ح��ي  م��ن  �ل�صافية  �ل��ي��ه��ودي��ة 

و�ل�����ص��ي��ا���ص��ي��ة و�ل��ث��ق��اف��ي��ة، وق���د لق���ت زي����ارة �أوب��ام��ا 

��صتح�صاناً لدى خمتلف �لتيار�ت يف �لكيان �لغا�صب، 

على  فيه  �ل��د�ئ��م  و�لتاأكيد  �لعاطفي  �خل��ط��اب  بعد 

�لتقاطع �لد�ئم للم�صالح �لأمريكي و�ل�صهيونية.

ف�صل �ملجتمع �لدويل يف ثني �لكيان �ل�صهيوين 

ع��ن مم��ار���ص��ات��ه �لهمجية خ��الل �لأع����و�م �لأخ���رية 

و�لعبث باحلجر و�لب�صر، وحالة �ل�صمت و�ل�صمور 

لوقف  �أو عربي  �أم��ريك��ي  �أو  �أوروب���ي  �أي �صغط  عن 

�ل���ص��ت��ي��ط��ان وت��ه��وي��د �ل��ق��د���س و�جل����د�ر و�لأ���ص��رى 

و�حل�����ص��ار و�إغ����الق �مل��ع��اب��ر و�حل�����ص��ار �لق��ت�����ص��ادي، 

و�نعكا�صاتها  �لفل�صطيني  �لنق�صام  حالة  و��صتمر�ر 

�ل�صلبية على خمتلف عناوين �لق�صية �لفل�صطينية، 

خ�صو�صاً حق �لعودة و�لالجئني.

م�صر  يف  خ�صو�صاً  �لعربية،  �لأزم���ات  ��صتمر�ر 

من  ع��دد  ممانعة  �إ�صقاط  مل�صاريع  �إن��ف��اذ�ً  و���ص��وري��ة، 

ي�صمن  مناخ  و�إي��ج��اد  و�لإ�صالمية،  �لعربية  �ل��دول 

�ملقبلة، وي�صهل  �ل�صنو�ت  �ل�صهيوين يف  �لكيان  �أمن 

وفقاً  �ل�صهيوين  �لعدو  مع  �صالم«  »�تفاقيات  �إب��ر�م 

لأج���ن���دة �م��ربي��ال��ي��ة حت���ت ع���ن���و�ن »����ص���رق �أو����ص���ط 

جديد«. 

�أم��ام  �لفل�صطينية  �حل��ال��ة  �مل��خ��اط��ر  ه��ذه  وت�صع 

جم��م��وع��ة م���ن �ل��ت��ح��دي��ات �ل���ط���ارئ���ة، �أه��م��ه��ا �لعمل 

�لوحدة  و��صتعادة  �لنق�صام  �إن��ه��اء  على  ج��دي  ب�صكل 

عرب  �ل�صتيطانية،  �ملخططات  وم��و�ج��ه��ة  �لوطنية، 

�إنها�س �ملقاومة �ل�صعبية يف مو�جهة �لعدو �ل�صهيوين 

�لأمريكية  �لإد�رة  من  �ملدعومة  �لتو�صعية  و�أه��د�ف��ه 

وحلفائها يف �أوروبا و�ملنطقة �لعربية.

�سامر ال�سيالوي

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

بعد �لنتهاء من �إجناز �لدر��صة �لقانونية �لتي خل�صت �إىل عدد من 

�لفل�صطيني،  لالجئ  �لعقاري  �لإرث  ت�صجيل  ���ص��رورة  �أب��رزه��ا  �لنتائج، 

�أدى  و�ل��ذي  �صلباً،  تف�صريه  �ملق�صود  و�لإب��ه��ام  �للتبا�صات  و�إخ��ر�ج��ه من 

لم��ت��ن��اع ح��ف��ظ ح��ق �ل��وري��ث م��ن �ل��الج��ئ��ني، و�أن �مللكية �ل��ف��ردي��ة حق 

يحافظ عليه �لقانون �للبناين، ول ميكن م�صادرة مال نقدي �أو عقاري، 

دون �صبب قانوين حمدد بن�صو�س، �إل يف حالة �مل�صلحة �لعليا للدولة، 

�لإرث  ت�صجيل  ع��دم  تطبيق  ك��ان  ومل��ا  �ملخت�صة،  �لهيئات  تقررها  عندما 

�لفردية،  �مللكية  �أ�صا�صي يف  ف��ردي  لإه��د�ر حق  ي��وؤدي  فاإنه  للفل�صطيني، 

ف����اإن �حل��م��ل��ة ب�����ص��دد �ل��ق��ي��ام ب��ت��ح��رك ج��دي��د، ح��ي��ث يتح�صر ع���دد من 

�لفل�صطينيني لرفع دعاوى من �أجل ت�صجيل عقار�تهم بال�صكل �لقانوين 

�مل��ن��ا���ص��ب، وذل���ك ب��ال��ت��ع��اون م��ع ع���دد م��ن �مل��ح��ام��ني �للبنانيني و�حت���اد 

�حلقوقيني �لفل�صطينيني يف لبنان.

وتطالب �جلمعيات �مل�صاركة يف �حلملة �لدولة �للبنانية، باإيجاد حلول 

مبنع   2001 لعام  �لقانوين  �لتعديل  عن  نتجت  �لتي  للم�صاكل  �صريعة 

يف  �لفل�صطينية  �لأم��الك  و�أبرزها  لبنان،  يف  �لتملك  من  �لفل�صطينيني 

خميم نهر �لبارد، مبا �أبرز مع�صالت قانونية كربى حول فرز �لأر��صي 

على  فل�صطينيون  مبوجبها  ��صتح�صل  �لتي  �ملربمة  �لعقود  لالإ�صكان، 

�أمالك ��صروها ومل ي�صجلوها، فاختلطت مع �ملنع �ل�صادر �صنة 2001، 

وتطالب �حلملة �أي�صاً بوقف مفعول مرور �لزمن على �لعقود �ل�صابقة، 

�لعقود  �إج��ر�ء�ت ت�صجيل  �لقانونية لالأر��صي، وت�صهيل  وت�صريع �حلالة 

بناء  باإعادة  و�ل�صماح  �ملباين  �أو  لالأر�س  �صو�ء   2001 قانون  قبل  �ملربمة 

�ملهدم من �مل�صاكن كلها، وتنظيم �لعالقة بني �للجنة �ل�صعبية للمخيم 

و�لأهايل لت�صجيل �حلياز�ت ب�صكل موثق ومنظم.

ي�صمع  �مل�صاركون م�صودة تعديل قانون جديد  �ملحامون  كذلك و�صع 

وم�صاو�ته  بحقه  �ل�صادر  �لغنب  و�إلغاء  لبنان،  يف  بالتملك  للفل�صطيني 

مفاعيل  �إل��غ��اء  على  �ل��ق��ان��ون  م�صودة  وتن�س  و�ل��ع��رب،  �لأج��ان��ب  بباقي 

�لتعديل �لقانوين �ل�صادر يف �لعام 2001.

و�جلدير ذكره �أن �حلملة �نطلقت منذ ما يقارب �لعام، وت�صم �ثنتي 

�لإن�صانية  �حلقوق  �إق��ر�ر  على  �لعمل  �إىل  وتهدف  �أهلية،  جمعية  ع�صرة 

لالجئني �لفل�صطينيني يف لبنان ويف مقدمها حق �لعمل و�لتمّلك.

حملة الملكية للفلسطينيين 
معضلة تسجيل العقارات واإلرث

فعاليات �إحياء »يوم �لأر�س« يف خميم �لربيج

في يوم األرض.. حكومة صهيونية لقضم المزيد من األرض
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مفاجئة  ك��ان��ت  ال�سل�سلة  مت��وي��ل  ب��ن��ود 

احلكومة  اأن  ليعتقد  ك���ان  ف��م��ن  للجميع، 

عينك  و»َع  كهذه  بنود  اإق���رار  على  �ستتجراأ 

املعي�سية  ال��ب��اد  اأو����س���اع  بينما  ت��اج��ر«،  ي��ا 

وتدهور  تراجع  اإىل  واملالية  واالجتماعية 

ال�سل�سلة  تفر�سها  ال��ت��ي  االأع��ب��اء  م�ستمر، 

اأكرث بكثري من الفوائد الناجمة  اجلديدة 

 400 اأو  ب�200  امل��ت��م��ث��ل��ة  وال����زي����ادة  ع��ن��ه��ا، 

مقابل  ���س��دى  �ستذهب  واأك����رث،  ل���رية  األ���ف 

على  �ستفر�ض  ال��ت��ي  اجل��دي��دة  ال�����س��رائ��ب 

اأك���رث م��ن ق��ط��اع، وال��ت��ي ���س��ت��ط��ال امل��واط��ن 

العادي بداًل من اأ�سحاب االأموال واحليتان.

التي  البنود  بع�ض  اإىل  النظر  مب��ج��رد 

الذي  الغ�ض  ال�سل�سلة يظهر  لتمويل  اأق��رت 

تعر�ض له من يطالبون بحقوقهم، ويتبني 

احلكومة  كانت  التي  ال�سرائب  اأن  بو�سوح 

ع���اج���زة ع���ن مت��ري��ره��ا ���س��اب��ق��اً خ���وف���اً من 

ردة ف��ع��ل ال��ن��ا���ض، ق��د م��ررت��ه��ا ال��ي��وم حتت 

عند  ون���زواًل  الهيئات  مطالب  تلبية  �سقف 

احلد  رفع  مثًا:  منها  احلثيثة،  مطالبهم 

االأدن�����ى ل�����س��ن ال��ت��ق��اع��د 5 ���س��ن��وات، وزي����ادة 

املئة  يف   15 امل�سافة  القيمة  على  ال�سريبة 

على الهواتف النقالة وال�سيارات واالأ�سماك 

الر�سمي..  ال���دوام  �ساعات  ورف��ع  ال��ف��اخ��رة، 

الزيادة  ت�ستنزف  التي  البنود  من  وغريها 

وا���س��ح،  ب�سكل  ال�سل�سلة  على  ط���راأت  ال��ت��ي 

ال�سريبية  ال����زي����ادات  ه���ذه  اأن  وامل���ف���ارق���ة 

القطاع  موظفي  على  فقط  لي�ض  �ست�سري 

اللبنانيني  املواطنني  جميع  على  بل  العام، 

ال�سل�سلة من  اإق��رار  ثمن  �سيدفعون  الذين 

يعقل  فهل  منها،  ن�سيب  يطالهم  اأن  دون 

تداعيات  عن  فعًا  غافلة  الدولة  تكون  اأن 

ه����ذه ال�����س��رائ��ب وت���اأث���ريات���ه���ا ع��ل��ى امل���دى 

القريب وانعكا�ساتها على القدرة ال�سرائية 

ل��ل��م��واط��ن؟ ومل�����اذا مل ت��ت��ح��رك يف امل��ق��اب��ل 

ل��ت��ف��ر���ض ���س��رائ��ب ع��ل��ى ق��ط��اع��ات اأخ����رى 

حتتمل هذه ال�سرائب؟

عا�صفة تعليقات

ه��ك��ذا  م���ط���ال���ب«،  وراءه  ح����ق  ����س���اع  »م�����ا 

ل��اإع��ان  ال��ن��ق��اب��ي��ة  التن�سيق  ه��ي��ئ��ات  ان���رت 

عن انت�سارها باإقرار ال�سل�سلة، وذلك قبل اأن 

التي  ال�سل�سلة  متويل  بنود  بتفا�سيل  تعرف 

اأو  ق��راأه��ا  كال�سدمة على كل من  وقعها  ج��اء 

�سمعها من اللبنانيني، مبجرد اأن انتهى وزير 

اأب��و فاعور من تاوة  وائ��ل  بالوكالة  االإع��ام 

مقررات اجلل�سة وعر�ض بنود التمويل، حتى 

ثارت عا�سفة من التعليقات ال�سلبية من قبل 

املواطنني الذين وجدوا فيها اإجحافاً بحقهم، 

ال �سيما من قبل املوظفني من خارج القطاع 

اأن  دون  من  ال�سرائب  طالتهم  الذين  العام، 

يطالهم اأي �سيء اآخر من فوئدها املزعومة.

 ف���ق���د ع��م��ل��ت احل���ك���وم���ة امل�����س��ت��ق��ي��ل��ة، 

ب�سكل  ال�سل�سلة  اإق���رار  ���س��رورة  وب��ذري��ع��ة 

���س��ري��ع الإن��ه��اء االإ����س���راب امل��ف��ت��وح االأك���رث 

كلفة، على مترير جمموعة من االإجراءات 

ب��اأن��ه  وال���روي���ج  »التع�سفية«  ال�سريبية 

ال��ت��ي �ستمول  ال م��ف��ر م��ن��ه��ا، ك��ون��ه��ا ه���ي 

بنحو  العامة  اإي��رادات��ه��ا  وت��رف��ع  اخلزينة 

لرية، مما يلبي اإقرار �سل�سلة  مليار   2300
ال���رت���ب وال����روات����ب، م��ت��ن��ا���س��ي��ة اأن ه��ن��اك 

و�سائل عدة جتاهلتها كان باإمكانها متويل 

جيوب  م��ن  ت��ك��ون  اأن  دون  م��ن  ال�سل�سلة 

املحدود  الدخل  العاديني وذوي  املواطنني 

واملتو�سط.

يف الواقع، ما اإن مت االإع��ان عن بنود 

التمويل، حتى طافت الت�ساوؤالت عن �سبب 

على  �سريبة  اأي  اإ�سافة  احلكومة  اإهمال 

واأرب��اح  املالية  واملوؤ�س�سات  امل�سارف  اأرب���اح 

ال���ف���وائ���د واالأ����س���ه���م وال�������س���ن���دات وجت����ارة 

ت�سمن  اأن  باإمكانها  ك��ان  التي  ال��ع��ق��ارات، 

ت��وؤم��ن متويل  وب��ال��ت��ايل  �سنوياً،  امل��ل��ي��ارات 

ال�سل�سلة من دون كل ال�سرائب التي جرى 

تفعل احلكومة ذلك،  فلماذا مل  اإق��راره��ا، 

املال واأ�سحاب  هل هو اخلوف من حيتان 

ال��ر���س��ام��ي��ل ال��ذي��ن ي��ح��ق��ق��ون م��ن ورائ��ه��ا 

املايني، والذين ميلكون عاقات �سيا�سية 

وا�سعة حتول دون االإ�سرار مب�ساحلهم.

هناك جمموعة كبرية من التناق�سات 

التي حملتها بنود متويل ال�سل�سلة، فاإذا ما 

اأجرينا مقارنة �سريعة، يتبني اأن احلكومة 

قررت رفع ال�سرائب لتتمكن من حت�سيل 

لرية لتمويل ال�سل�سلة، بينما  مليار   2300
ال  ال�سل�سلة  ه��ذه  لتمويل  الفعلية  الكلفة 

تتعدى 868 مليار لرية لعام 2013، و1015 

ل��رية  و1158   ،2014 ل��ل��ع��ام  ل���رية  م��ل��ي��ار 

احلكومة  �ستفعله  الذي  فما   ،2015 للعام 

ب���ف���ارق االأم�������وال ه����ذا، ومل�����اذا مل ت��خ��ت��زل 

ب��ع�����ض ب��ن��ود ال��ت��م��وي��ل ال��ت��ي ت�����س��ك��ل عبئاً 

دون  م��ن  اللبنانيني  امل�ستهلكني  ك��ل  على 

ا�ستثناء؟ وملاذا مل تاحق عمليات الف�ساد 

والهدر التي تاحق قطاعات عامة كثرية 

وت�ستنزف اإيراداتها؟

بد�ئل �أخرى

مبعزل عن االإجراءات ال�سريبية التي 

فر�ض  باالإمكان  كان  احلكومة،  اتخذتها 

وجم��االت  قطاعات  على  اأخ���رى  �سرائب 

امل���واط���ن���ني ب�سكل  ت���وؤث���ر ع��ل��ى  اأخ�����رى ال 

على  كبرياً  عبئاً  ت�سكل  ال  بينما  مبا�سر، 

الكرى،  وال�سركات  الر�ساميل  اأ�سحاب 

اقت�ساديون  خ��راء  يعدد  االإط���ار  ه��ذا  يف 

الئ���ح���ة م���ن م�����س��ادر ال��ت��م��وي��ل ال��ب��دي��ل��ة 

اللجوء  للحكومة  املمكن  م��ن  ك��ان  ال��ت��ي 

اإليها باعتبارها اخليار ال�سائب بداًل من 

جملة االإجراءات املجحفة التي اتخذتها، 

ومنها:

امل�سرفية،  الودائع  على  �سريبة  فر�ض   •
املئة  يف   15 اأو   10 اإىل  رف��ع��ه��ا  ي��ج��وز  ح��ي��ث 

على احل�سابات التي تتخطى قيمتها املليون 

اأي  ح�سول  منع  للم�سرف  وميكن  دوالر، 

تهرب �سريبي، وهي ال تطال بطبيعة احلال 

اأ�سحاب الدخل املحدود، ويردد على نطاق 

ن�سبة  لتوؤمن  كانت  اخلطوة  هذه  اأن  وا�سع 

كبرية من اإيرادات ال�سل�سلة، وبالتايل كانت 

لتوفر عناء البنود االأخرى.

ال�����س��ري��ب��ي، يف ظل  ال���ت���ه���رب  حم���ارب���ة   •
وجود اآالف من املكلفني وال�سركات املتعددة 

اجل��ن�����س��ي��ات واأ����س���ح���اب ال��ر���س��ام��ي��ل ممن 

ويتهربون  اللبنانية  االأرا�سي  على  يعملون 

من دفع ال�سرائب، وهنا تقع امل�سوؤولية على 

عاتق الدولة، هناك يف احل�سابات الب�سيطة، 

االقت�سادية منها واملالية، وجود اأكرث من 3 

مليارات دوالر ت�سيع �سنوياً من عدم تفعيل 

اإىل  ا�ستناداً  ال�سريبي  والتخلف  اجلبايات 

حجم االقت�ساد اللبناين املقدر حالياً بنحو 

للغاية  كبرية  ن�سبة  وه��ي  دوالر،  مليار   42
وال ي�ستهان بها، وعادة ما توجه االنتقادات 

اإىل احلكومات املتعاقبة لتجاهلها حل هذا 

املو�سوع.

التخمني العقاري الذي ال يتخطى  • رفع 
ال�40 يف املئة من ال�سعر احلقيقي، اإىل 100 

يف املئة لزيادة املردود، وهو اأمر ال يوؤثر على 

اأ�سعار العقارات.

ال�سكنية  الوحدات  على  �سريبة  فر�ض   •
بالدول  اأ�سوة  الثاين،  ال�سكن  اأو  ال�ساغرة، 

ال��غ��رب��ي��ة ال���ت���ي ت��ف��ع��ل ذل����ك ���س��م��ن �سقف 

املعقول بالطبع.

العقارية  امل�ساربات  على  �سريبة  • فر�ض 
التي توؤدي اإىل فقاعة عقارية، وهي ت�ساعد 

ع��ل��ى ان���ت���ظ���ام ال���ق���ط���اع ب�����س��ك��ل ع�����ام، وت���در 

اإيرادات على اخلزينة.

تتخطى ال�2 يف املئة على  ال  �سريبة  • فر�ض 
غريها  دون  الكماليات  على  امل�سافة  القيمة 

كالكحول مثًا.

�سبيل  وعلى  العام،  القطاع  يف  الهدر  • وقف 
مرفاأ  الهدر اجلمركي يف  �سبط  اإذا مت  املثال، 

500 و700  ب���ني  ب�����ريوت، ق���د ت��وف��ر اخل��زي��ن��ة 

فتحها  مت  ق�سية  وه��ي  �سنوياً،  دوالر  مليون 

خ����ال ال���ع���ام ال���ف���ائ���ت وف��ت��ح��ت ال��ت��ح��ق��ي��ق��ات 

عمليات  من  الكثري  توقيف  ومت  الهدر،  ب�ساأن 

ال�سحن، اإال اأن اأحداً مل يطلع على ما اآلت اإليه 

التحقيقات.

12w w w . a t h a b a t . n e t

ل سلسلة الرتب من جيوب المواطنين عندما تموَّ
مــلــــف الـعـــدد

في قراءة بسيطة وسريعة لمقررات الحكومة المستقيلة 
بشأن إقرار سلسلة الرتب والرواتب للقطاع العام، من المالحظ أن 

الحكومة أقرت تمويل السلسلة من جيوب المواطنين ومن دون أن 
يرف لها جفن، فقرر الوزراء أن يكموا أفواه المتظاهرين ويوقفوا 
تحركاتهم اليومية، بأن يعطوهم السلسلة بيد ويأخذوها باليد 

األخرى في الوقت نفسه، بينما حيتان المال والمعتدين على 
أمالك الدولة ال يجرؤ أحد على المساس بهم ال من قريب وال من 

بعيد.
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على غ���رار ال��ع��ادة، ج��رى حتميل 

ق����ط����اع االت���������س����االت ال�������ذي مل ي��ع��د 

ال�سريبية  االأعباء  من  املزيد  يحمل، 

املئة  يف   60 ن�سبة  اأ���س��ًا  مت��ث��ل  ال��ت��ي 

�ستزيد  اإذ  امل�ستهلك،  على  الكلفة  من 

على  امل�سافة  القيمة  على  ال�سريبة 

اأجهزة الهاتف اخللوي من 10 يف املئة 

اإىل 15 يف املئة، و�ستزيد ر�سم الطابع 

ع��ل��ى ك��ل ف��ات��ورة ات�����س��االت واإن��رن��ت 

2500 لرية  ل��رية، ليبلغ   1500 بقيمة 

اإن��رن��ت  اأو  لكل ف��ات��ورة ه��ات��ف ث��اب��ت 

ه��ات��ف  ف�����ات�����ورة  ل���ك���ل  ل�����رية  و1500 

خ��ل��وي.. وه���ذا االإج����راء ���س��ي��وؤدي اإىل 

اال�سعار  خف�ض  من  املكا�سب  تقلي�ض 

ال�����ذي ح�����س��ل ع��ل��ى م����دى ال�����س��ن��وات 

املواطن  وا�ستفاد منه  املا�سية،  االأربع 

اللبناين، رغم اأن املواطنني يف عدد من 

الدول العربية املجاورة يدفعون اأقل، 

و�سيعطل الكثري من مبادرات ال�سباب 

ال�ستغال تكنولوجيا االت�ساالت من 

اأجل تو�سيع م�ساريعهم ال�سغرية.

قطاع االتصاالت



م��ل��ي��ون   500 ك��م��ا مي��ك��ن ت���وف���ري ن��ح��و 

اجلباية يف  ج��راء حت�سني  من  �سنوياً  دوالر 

موؤ�س�سة كهرباء لبنان وحدها.

امل��ول��دات  اأ�سحاب  على  �سرائب  فر�ض   •
اخل��ا���س��ة، االأم���ر ال���ذي ق��د ي��وف��ر للخزينة 

اأكرث من 128 مليون دوالر �سنوياً، وهو اأمر 

قد يثري غ�سب بع�ض اأ�سحاب املولدات، لكن 

احلقيقة اأن هام�ض اأرباحهم مرتفع للغاية، 

التي يفر�سونها على  الزيادات  �سيما مع  ال 

امل�����س��رك��ني، وب��ال��ت��ايل ميكنهم  امل��واط��ن��ني 

حتمل ذلك.

كلفة خدمة الدين، حيث تدفع  • تخفي�ض 
الدولة فائدة تقارب 7.5 يف املئة، على 55.4 

مليار، يف حني اأن الفوائد العاملية ال تتخطى 

ال�سفر يف املئة، ولذا ال بد من اإجراء حوار 

ال��ف��ائ��دة، ال  ال��دائ��ن��ني لتخفي�ض ه���ذه  م��ع 

�سيما اأن تخفي�ض 1 يف املئة ي�ساوي تخفي�ض 

العام. الدين  كلفة  من  دوالر  مليون   550
املقبولة،  الطروحات  هذه  كل  رغم  لكن 

اأدارت  املواطنني،  على  االأع��ب��اء  توفر  والتي 

يف  وجل���اأت  ال��ب��ن��ود،  لهذه  ظهرها  احلكومة 

املقابل اإىل اتخاذ تدابري عك�سية تنايف املنطق 

املعي�سية  ال�����س��غ��وط��ات  م���ن  امل���زي���د  وت���ول���د 

واالق��ت�����س��ادي��ة ع��ل��ى امل���واط���ن، م��ن��ه��ا م��ث��ًا 

احتال  على  القانونية  ال��غ��رام��ات  خف�ض 

اأ�سعاف   5 م��ن  البحرية  ال��ع��ام��ة  االأم����اك 

ال��ب��دل ال���ذي ي�����س��دده امل��رخ�����ض ل��ه��م ب�سغل 

م�ساحات من هذه االأماك اإىل �سعفي هذا 

البدل، اأي اأن جمل�ض الوزراء ينوي ح�سم 60 

يف املئة من الغرامات امل�ستحقة على كل من 

احتل ال�ساطئ وردم البحر وا�ستغله ليجني 

هذه  تق�سيط  اإىل  باالإ�سافة  طائلة،  اأرب��اح��اً 

الغرامات املخف�سة على 3 �سنوات، وهو اأمر 

اأثار غ�سب الكثريين، اإذ اإن �سرخات كثرية 

اأكرث من جهة تطالب بتحرير  �سدرت عن 

االأم������اك ال��ب��ح��ري��ة م���ن ح��ي��ت��ان االأم�����وال 

ت�سلب  التي  اجلن�سيات  املتعددة  وال�سركات 

املواطن  وحقوق  الدولة  وممتلكات  اأرا���س��ي 

ل�ساحلها  وت�ستنزفها  البحرية،  بالواجهة 

اأرباح باملليارات، من دون  اخلا�ض ولتحقيق 

هذه  م��ن  ن�سيبها  ال��دول��ة  خزينة  ت��ن��ال  اأن 

االأرباح.

اإذن، من الوا�سح اأن هناك موارد متويل 

ن��اق�����س��ة ب�����س��ب��ب رغ��ب��ة احل��ك��وم��ة يف جتنب 

واأ���س��ح��اب  امل�ستثمرين  ك��ب��ار  م��ع  ال�����س��دام 

ال��ر���س��ام��ي��ل ورج����ال االأع���م���ال، م��ث��ل فر�ض 

العقارية  وال�سركات  امل�سارف  على  �سرائب 

وجتار البناء الكبار. 

ال�سل�سلة  يف  وردت  ذل�����ك،  ج���ان���ب  اإىل 

يف  وم�سكوك  ع��ادل��ة  غ��ري  م���وارد  جمموعة 

م��راع��اة  وه��دف��ه��ا  دائ���م���ة  وغ���ري  حت�سيلها 

باالإ�سافة  اأكرث، وهناك  الفئوية ال  امل�سالح 

اإىل ذلك، بنود متويل جمحفة اأبرزها زيادة 

خدمة  �سنوات  و5  اأ�سبوعياً  عمل  �ساعات   3

قبل التقاعد، ورفع �ساعات العمل االأ�سبوعية 

اإىل 35 من 32، واإ�سافة 5 �سنوات على �سن 

باحل�سول  احل��ق  قبل   25 لت�سبح  اخل��دم��ة 

ع��ل��ى ال��ت��ع��وي�����ض وال��ت��وق��ف ع���ن ال��ت��وظ��ي��ف 

�ساأنه  م��ن  ك��ل��ه  وه���ذا  ال��ع��ام��ة،  االإدارات  يف 

امل��واط��ن��ني ككل،  االأع��ب��اء على  م��ن  اأن يزيد 

وحتى على املوظفني يف القطاع العام، اإذ اإنه 

ي�سلبهم الكثري من االمتيازات، فاإىل جانب 

�سنوات على �سن اخلدمة قبل  زي��ادة خم�ض 

ال��دوام  �ساعات  رف��ع  م�ساألة  هناك  التقاعد، 

الظهر،  ال�ساعة اخلام�سة بعد  اإىل  الر�سمي 

من  االإ�سافية  ال�ساعات  خف�ض  عن  ناهيك 

وح�سر  �ساعة،   36 اإىل  ال�سهر  يف  �ساعة   75
منها  ي�ستفيد  التي  االإ�سافية  التعوي�سات 

امل��ئ��ة من  40 يف  ت��ت��ج��اوز  بن�سبة ال  امل��وظ��ف 

من  ال���ذي  االأم���ر  ال�سنوية،  روات��ب��ه  جممل 

امل��وظ��ف��ني من  ي��ح��رم الكثري م��ن  اأن  ���س��اأن��ه 

اأج����روا  ث��ان��ي��ة  اأو وظ��ي��ف��ة  ث���ان  م����ورد رزق 

اأم��ر  وه��و  اأ�سرهم  متطلبات  لتاأمني  عليها 

ال يحظره القانون، كاالنخراط يف التعليم، 

وهناك من يعتقد اأن هذا االأمر �سيزيد من 

�سيجد  اإذ  الر�سى،  االإداري وعمليات  الف�ساد 

لتاأمني  ذل��ك  على  جم��ب��وراً  نف�سه  امل��وظ��ف 

اإق��رار  اأك��رث مقابل خ�سارته ج��راء  اإي����رادات 

ال�سل�سلة.

اأو  االأوىل  الفئة  وظائف  وبا�ستثناء  هذا 

التوظيف،  عمليات  وقف  �سيتم  مياثلها،  ما 

مما  العامة،  واملوؤ�س�سات  العامة  االإدارات  يف 

�سيخلق فراغاً يف بع�ض الوظائف، وانتقا�ساً 

م��ن ح��ظ��وظ ال�����س��ب��ان وامل��ت��ق��دم��ني بطلبات 

للتوظيف.

�إعد�د هناء عليان
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ع����������ل����������ى ������س�����ع�����ي�����د 

اجتماعي، �سجت مواقع 

ال��ت��وا���س��ل االج��ت��م��اع��ي 

ب�����ال�����ت�����ع�����ل�����ي�����ق�����ات ع���ل���ى 

اإق�������رار ���س��ل�����س��ل��ة ال��رت��ب 

وال��روات��ب، وم��ا ت�سمنه 

زي��ادات �سريبية، ال  من 

���س��ي��م��ا ع��ل��ى ال��ق��ري��د���ض 

وال�����س��ل��م��ون وال��ك��اف��ي��ار، 

على  البع�ض  كتب  حيث 

اإق�����رار  اأن  ال��ف��ي�����س��ب��وك 

ال�����س��ل�����س��ل��ة »اأت��������ى ع��ل��ى 

ح�����س��اب ال�����س��و���س��ي«، كما 

ع���ل���ق ال����ك����ث����ريون ع��ل��ى 

اجلمهورية  رئي�ض  كام 

م��ي�����س��ال ���س��ل��ي��م��ان ب����اأن 

اأج��م��ل  ال�سل�سلة  اإق�����رار 

هدية يف عيد االأم.

على »هوى« 
الفيسبوك
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عند  مفعوله  وي�سري  اأ�سبوعياً،  �ساعة   35 العمل  دوام  حتديد   •
اإقرار ال�سل�سلة يف جمل�ض النواب.

االإ�سايف والتعوي�سات، بحيث ت�سبح  للعمل  االأق�سى  • خف�ض احلد 
ال�ساعات �سهرياً حداً اأق�سى 36 �ساعة، والتعوي�سات ال تزيد على 40 

يف املئة من جمموع الرواتب ال�سهرية يف ال�سنة نف�سها.

�ساعات التدري�ض  لعدد  التدريجي  التناق�ض  قانون  م�سروع  • اإقرار 
املطلوبة اأ�سبوعياً يف خمتلف مراحل واأنواع التعليم ما قبل اجلامعي.

اآب اإىل 31 اآب.  1 من  ت�سبح  بحيث  الق�سائية  العطلة  • تعديل 
• تعديل العطلة الق�سائية يف جمل�ض �سورى الدولة، بحيث ت�سبح 

من 1 اآب اإىل 31 اآب.

احلد االأدنى للح�سول على حق التقاعد 5 �سنوات. • رفع 
ن�سر  تاريخ  قبل  للموظف  ا�ستحقت  التي  التعوي�سات  كل  تبقى   •
التاريخ  هذا القانون خا�سعة الأحكام القوانني املرعية االإجراء قبل 

املذكور.

االإدارات  تتوقف  مياثلها،  ما  اأو  االأوىل  الفئة  وظائف  با�ستثناء   •
العامة واملوؤ�س�سات العامة عن التوظيف باأي �سكل من االأ�سكال.

ثم انتقل جمل�ض الوزراء اإىل مناق�سة االإيرادات واتفق على االإيرادات 

االآتية:

• زيادة ال�سريبة على القيمة امل�سافة اإىل 15٪ على عمليات ا�سترياد 
وت�سليم:

- االأجهزة اخللوية وقطع الغيار العائدة لها.

- ال�سلمون، والقريد�ض والكافيار.

امل�ستعملة  وغري  امل�ستعملة  الرية  املركبات  ا�سترياد  عمليات   -

وقطع الغيار العائدة لها.

القابلة  امل�سافة  القيمة  على  لل�سريبة   ٪20 بقيمة  خف�ض   -

لا�سرداد من ال�سياح، وتبلغ تقديراتها 5 مليارات.

- رفع معدل ر�سم الطابع املايل الن�سبي من 3 اآالف اإىل 4 اآالف.

- رفع ر�سم الطابع املايل على فواتري الهاتف بقيمة 1500 لرية.

اإىل   2000 العديل من  ال�سجل  امل��ايل على  الطابع  ر�سم  رف��ع   -

لرية.  4000
التجارية  الفواتري واالإي�ساالت  املايل على  الطابع  - رفع ر�سم 

من 100 لرية اإىل 250 لرية.

- رفع ر�سم الطابع املايل على رخ�ض البناء.

- فر�ض ر�سم على رخ�ض ا�ستثمار املياه اجلوفية وتعبئة املياه.

يف   15 مبعدل  العقارية  البيوعات  اأرب��اح  على  �سريبة  فر�ض   -

املئة.

تنظيم  عند  العقاري  الفراغ  ر�سم  اأ�سل  من   ٪2 ر�سم  فر�ض   -

خال  الت�سجيل  اإىل  ال�ساري  يبادر  اأن  على  مم�سوح،  بيع  عقد 

مهلة �سهرين من تاريخ انق�ساء مهلة ترقيم القيد االحتياطي.

- فر�ض ر�سم اأ�سغال االأماك البحرية وفر�ض غرامة ت�ساوي 

�سعفي قيمة ر�سم االأ�سغال على االأ�سغال املخالف دون اأن يعطي 

ذلك اأي حق مكت�سب من اأي نوع كان للمخالفني.

مقررات مجلس الوزراء بعد إقرار السلسلة:



ظهور  على  ال�شام  بللاد  اإىل  بحماتهم  الفرجنة  عللاد 

التكفرييني وما ت�شمى »املعار�شة ال�شورية«، التي يقودها 

ل�شالح  والرتكي  القطري  »ال�شاوي�ش«  ويرعاها  وميّولها 

امل�شروع الأمريكي - »الإ�شرائيلي« امل�شمى ال�شرق الأو�شط، 

الدين  الفرن�شيون والغرب معاً لريكلوا قرب �شاح  وعاد 

ثانية وي�شرخوا »هاقد عدنا يا �شاح الدين«، و�شنقتلك  

باأيدي »كردي« يحمل اجلن�شية الأمريكية، ويقوده قطري 

هللدايللاه  واأول  اللللدوحلللة«،  »ائللتللاف  ا�شمه  �شيا�شي  بللِلللجللام 

اغتيال العامة البوطي، الذي يرقد اإىل جانبك ليحمي 

ريا�ش  �شد  �شريعاً  ال�شوري  الللرد  وجللاء  الأملللوي،  امل�شجد 

الأ�شعد، �شواء بالكيد بني املعار�شني اأنف�شهم، اأو عرب الأمن 

النف�شال  مبر�ش  فاأ�شيبت  املعار�شة،  وت�شّتت  ال�شوري 

ف�شائلها،  بني  والقتال  والإحباط  وال�شتقالة  والتجميد 

اإما لتقا�شم الغنائم والنفوذ اأو لتناق�ش الأهداف، ف�شارع 

الللرئلليلل�للش الأملللريكلللي اأوبلللاملللا ل�للشللتللنللقللاذ امللللوقلللف، وح�شد 

عمائه واأدواته؛ من القمة العربية اإىل تركيا و»اإ�شرائيل« 

العربية يف  وبللعللد ف�شل اجلللامللعللة  املللتللعللددة..  واملللعللار�للشللات 

الناتو  حللف  الع�شكري  للتدخل  العربي  الغطاء  تللاأمللني 

الع�شكرية   ال�شورية  املعار�شة  كما ح�شل يف ليبيا، وت�شتت 

وال�شيا�شية، والنتقال من جمل�ش ا�شطنبول الرتكي اإىل 

الن�شرة« و»اجلي�ش  اإىل »جبهة  القطرية،  الدولة  ائتاف 

احللللر« و»الأللللويلللة الإ�للشللاملليللة«، وا�للشللتللخللدام كللل الو�شائل 

ا�شتعمال ال�شاح الكيماوي  غري ال�شريفة والإجرامية يف 

حرمة  وانتهاك  العلماء،  واغتيال  امل�شلحة،  املعار�شة  من 

امل�شاجد وامل�شلني، �شعر الأمريكيون و»الإ�شرائيليون« باأن 

الأ�شد  فالرئي�ش  اأهدافهم،  �شورية مل حتقق  حربهم على 

وا�شتعادوا ق�شماً من  زالوا �شامدين،  ونظامه وجي�شه ما 

ال�شوري  ال�شعب  راأى  املعادية، بعدما  اأو  املحايدة  ال�شرائح 

املنظمة  والإرهللاب واجلرمية  التطرف  ينتظره مع  اأن ما 

والع�شابات امل�شلحة والفلتان الأمني وال�شلوكي، ل يب�ّشر 

بل  راأي،  حرية  ول  بدميقراطية  ول  باإ�شاح  ول  بتغيري 

فتاوى  على  ارتكازاً  الإ�شامية  الإمللارات  نفق  �شيدخل يف 

اجلديد،  وال�شتعمار  والأتلللراك  قطر  م�شايخ  من  جاهلة 

عجز  بعدما  ال�شام،  بللاد  على  اأملللرياً  قطر  اأمللري  لي�شبح 

امللللللك في�شل عللن اإقللامللة الللدولللة الللعللربلليللة، بللعللدمللا وعللده 

وانقلبوا  بذلك،  والربيطانيون  الفرن�شيون  امل�شتعمرون 

بيكو،  �شايك�ش  معاهدة  وفق  العربي  العامل  وق�ّشموا  عليه 

�شورية  �شقطت  حللال  يف  الللعللرب  م�شتقبل  �شيكون  وهللكللذا 

وانت�شر الأمريكيون.

اأمريكا  ت�شتطيع  ول  الوقت،  مع  الأمريكيون  يت�شابق 

من  وتللخللاف  ال�للشللتللنللزاف،  حللرب  يف  ال�شتمرار  وحلفاوؤها 

متدد النار اإىل تركيا والأردن ولبنان، وبعدها اإىل اخلليج، 

�شورية،  حماية  عن  يرتاجعوا  لن  والإيللرانلليللني  والللرو�للش 

وكلللللمللا طللالللت الأزمللللللة، ربلللح اللللرو�لللش �للشلليللا�للشلليللاً وعلل�للشللكللريللاً 

اإيللران يف قيادة العامل، لهذا ح�شر  ل�شتعادة ال�شراكة مع 

الللرئلليلل�للش الأملللريكلللي بللللاراك اأوبلللاملللا ملليللدانلليللاً، ومل ُير�شل 

الوزراء اأو القادة الع�شكريني، بل نزل يف القاعدة الأمريكية 

امل�شماة »اإ�شرائيل«، ومن هناك بداأ اإدارة املرحلة الثالثة من 

الغزو الأمريكي وفق الأدوار التالية:

امل�شاحلة  لإمتللللام  وتللركلليللا  »اإ�للشللرائلليللل«  علللللى  ال�شغط 

امل�شلحني،  ودعلللم  �للشللوريللة،  �للشللد  قللواهللمللا  حل�شد  بينهما، 

وت�شخري اأجهزة ال�شتخبارات وكل اإمكانياتهما.

ال�شغط على تركيا والأكراد لإعان وقف اإطاق النار 

30 عاماً، لإراحللة  فللوري، ولأول مرة منذ  بينهما، وب�شكل 

�شورية،  جلبهة  والللتللفللرغ  الللداخلللللي  النلل�للشللغللال  مللن  تركيا 

ولقمع اأي حترك علوي يف الداخل الرتكي.

اللل�للشللغللط ل�للشللتللقللالللة احلللكللومللة اللللللبللنللانلليللة، وحلل�للشللار 

ل�شتكمال  اللبنانية  ال�شاحة  ل�شتعادة  والعمل  املقاومة، 

 - تركيا   - )الأردن  �شورية من كل اجلهات  الإطللبللاق على 

اإ�شرائيل - لبنان - العراق( مع اإ�شعالها يف الداخل، وعلى 

كل اجلبهات.

 - الأردين  الللتللعللاون  مللن خللال  اجلللللولن،  فتح جبهة 

»الإ�شرائيلي«، لت�شهيل �شيطرة امل�شلحني من ناحية الأردن 

على املناطق املواجهة للعدو »الإ�شرائيلي«، واإطاق بع�ش 

وفتح  »الإ�شرائيلي«،  الللرد  ل�شتدراج  املوؤذية  غري  النريان 

اأمام التدخل »الإ�شرائيلي« املبا�شر من اجلولن،  الطريق 

واإعطاء زخم معنوي للم�شلحني، بحيث ت�شبح �شورية بني 

النار »الإ�شرائيلية« يف اجلولن، والنار الرتكية يف ال�شمال.

اللل�للشللغللط الأملللللريكلللللي علللللللى الللللعللللراق �للشلليللا�للشلليللاً، بللعللد 

اخلليجية  ال�شتخبارات  بها  تقوم  التي  املكثفة  ال�شربات 

و»الإ�شرائيلية« حتت عنوان »القاعدة« واأخواتها، لل�شغط 

على احلكومة العراقية لتنحاز اإىل حمور اإ�شقاط النظام 

يف �شورية، وقطع الطريق اأمام امل�شاعدات الإيرانية.

ا�للشللتللخللدام اللل�للشللاح الللكلليللمللاوي ملللن قللبللل امللل�للشلللللحللني 

املللدعللومللني ملللن تللركلليللا وقلللطلللر، لتلللهلللام الللنللظللام وفللربكللة 

الوقائع لتاأمني املربرات للتدخل الع�شكري اخلارجي �شد 

عناوين  الأمللن، حتت  عن جمل�ش  بعيداً  ال�شوري،  النظام 

لم العام«. »حقوق الإن�شان« و»حماية املدنيني« و»ال�شَّ

لللقللد نلللزل الللرئلليلل�للش الأملللريكلللي اأوبلللاملللا اإىل املللعللركللة، 

ميّولها  التي  ال�شورية  للمعار�شة  ميدانياً  قللائللداً  و�للشللار 

يللوقللظللونللهللم من  اخلللللليللجلليللون والأتللللللراك ب�شكل مللهللني.. 

�شورية  حلكومة  رئي�شاً  اأمريكي   - كللردي  لتعيني  نومهم  

يبايعوا  لن  الذين  ال�شوريني  كل  ي�شتفز  ب�شكل  العربية، 

»اأمريكيا« والياً على �شورية كما كان »برمير« حاكماً على 

العراق، ولن يقبل ال�شعب ال�شوري، مهما كان موقفه من 

النظام، اأن يتحول اإىل رعية اأو عبد لأمري قطر اأو الوايل 

العثماين اأردوغان.

وتدخلت  ميدانياً،  اأوبللامللا  نللزل  ولللو  تهزم  لللن  �شورية 

»اإ�شرائيل«، فاحلرب املقبلة لن تبقى يف �شورية، بل �شُت�شعل 

التي  وهللي  حروبها،  اآخللر  اأمريكا  تدخل  اأن  فاإما  املنطقة، 

الت�شوية  يف  تللدخللل  اأو  واللللعلللراق،  اأفغان�شتان  يف  انللهللزمللت 

ال�شيا�شية.

وطهران،  والللعللراق  �شورية  اإىل  لبنان  من  واملقاومون 

وامللللدعلللوملللون مللن رو�للشلليللا واللل�للشللني واأحللللللرار اللللعلللامل، لن 

لكن  الأثللمللان،  غالية  احللللرب  تللكللون  اأن  وميللكللن  ينهزموا، 

لهيبها وخ�شائرها لن تكون يف �شاحاتنا فقط، بل �شتكون 

العربي  اخلليج  دول  ومعها  اخلا�شرين،  اأول  »اإ�للشللرائلليللل« 

والبعيدة..  القريبة  وقللواعللدهللا  واأمللريكللا  وغلللازه،  ونفطه 

كما  �شربهم  ون�شتطيع  الأقللويللاء،  ولي�شوا  �شعفاء،  فل�شنا 

�شبحانه  اهلل  وعد  لكن  يقتلوننا،  كما  وقتلهم  ي�شربوننا، 

بللالللنلل�للشللر اآٍت ل حمللالللة، وقللللليللل مللن اللل�للشللرب وكللثللري من 

الإميللان والإعللداد كفيان باأن ينقذا اأمتنا والأوطللان من 

العرب  من  وعمائه  واأقزامه  اجلديد،  ال�شتعمار  براثن 

املتاآمرين.

الللفللرجن يللومللاً بعد  اأوبللامللا خللائللبللاً كما رجللع  �شيعود 

غلللزوهلللم لللبللادنللا، وللللن يللعللود الأتللللللراك بللعللد رحلليلللللهللم، 

وكذلك الفرن�شيون والإنكليز، و�شتبقى الأر�ش لل�شهداء 

واأهاليهم.. والعار للعماء واملتاآمرين.

د. ن�سيب حطيط

القاهرة - الثبات

من  جللديللدة  مرحلة  اأملللام  م�شر  �شتكون  هللل 

التطورات اخلطرية، بعد اأن اأعلن رئي�شها حممد 

مر�شي اأنه على و�شك اتخاذ خطوات حا�شمة �شد 

بيمتدوا  ثاثة  �شباعني  »�شايف  واأنه  معار�شيه، 

الللعللامل«، مما  جللوا م�شر تافهني ل قيمة لهم يف 

نفذ  ال�شادات حينما  اأنللور  التذكري مبواقف  اأعللاد 

 ،1971 اأيلللار  يف  النا�شرية  املرحلة  على  انقابه 

من  كل  لتقطيع  حللادة«  »اأنيابه  اأن  يومها  واأعلن 

يعار�شه، ويوقف يف وجه م�شروعه؟

اإذا كلللان حللديللث الللرئلليلل�للش مللر�للشللي عللن قطع 

النا�شطني  اأ�شحوكة  اإىل  ب�شرعة  حتّول  الأ�شابع 

م�شر،  يف  الجللتللمللاعللي  الللتللوا�للشللل  �شفحات  علللللى 

اإىل حديث  اللل�للشللادات«  »اأنلليللاب  كما حتولت  متاماً 

اإل اأن  42 علللاملللاً،  اللل�للشللارع امللل�للشللري ونللكللاتلله قللبللل 

اأهدافها  وا�شحة يف  ر�شالة  بدت  التهديدات  هذه 

الإنقاذ  جبهة  قللادة  اإىل  موجهة  باأنها  ومعناها؛ 

الوطني، خ�شو�شاً اإىل حمدين �شباحي وحممد 

يف  مر�شي  هاجم  كما  مو�شى..  وعمرو  الربادعي 

مللواقللف اأخلللرى الإعللللام امللل�للشللري اللللذي يعار�ش 

توجهات »الإخللوان«، والذي كان قد �شبقه هجوم 

بع�ش قادة »الإخوان« �شد الإعاميني امل�شريني 

التي  واملللوؤ�للشلل�للشللات  بيوتهم  حمللا�للشللرة  اإىل  ودعلللوا 

يعملون فيها.

هلللذه اللللدعلللوات يف وجللله املللعللار�للشللة والإعللللام 

امللل�للشللريللني لقيت �للشللداهللا فللللوراً يف الللهللجللوم على 

مللديللنللة الإنلللتلللاج الإعللللامللللي، الللللذي لللوحللظ فيه 

حلل�للشللور طلللاغ جلللمللاعللة »تنظيم اجللللهلللاد«، الللذيللن 

اأملللام  ا�شعرتا�شية  قتالية  حللركللات  بللللاأداء  قللامللوا 

اإحدى بوابات املدنية، يف دللة ل تخفى على اأحد، 

مما فيها من وعيد وتهديد.

تلللهلللديلللدات اللللرئللليللل�لللش املللل�لللشلللري ملللعللار�للشلليلله، 

 - حا�شدة  تكن  مل  واإن   - ال�شاخبة  واملللظللاهللرات 

اأمام مدينة الإنتاج الإعامي يف القاهرة، و�شفها 

كثري من قادة الراأي وال�شيا�شة والإعام يف م�شر، 

الوطنية  الأ�للشللوات  لإ�شكات  �شريح  اإرهللاب  باأنها 

دورها  اإىل  مب�شر  تعود  اأن  تريد  التي  والقومية 

الريادي عربياً واإ�شامياً، بدًل من اأن تكون تابعاً 

مل�شيخة ل متلك موا�شفات دولة، لكنها تقوم على 

اليمني  ذات  تنفقها  التي  اللللدولرات  حميط من 

الللذي  الأملللريكلللي،  لل�شيد  اإر�للشللاء  ال�شمال  وذات 

يوفر لها كل اأ�شباب احلماية.. واحلياة اأي�شاً.

الللللتللللهللللديللللدات اللللرئلللا�لللشللليلللة و»الإخللللللوانلللللليللللللة« 

م�شر،  يف  الإعللام  �شد  تتعاىل  التي  و»ال�شلفية« 

اإعللاملليللون  ونللا�للشللطللون  فلليللهللا �للشللحللافلليللون  راأى 

ملل�للشللريللون اأنلللهلللا نللللوع ملللن الإرهلللللللاب والللبلللللطللجللة 

يتوافق  ل  وراأي  كلمة  و�للشللاحللب  كلمة  كللل  �للشللد 

اأن  خ�شو�شاً  وتوابعهم،  »الإخلللوان«  توّجهات  مع 

لهوؤلء �شجًا حافًا يف معاداة الإعللام الوطني 

والقومي والراأي احلر..

وبراأي ق�شم كبري من الإعاميني امل�شريني، 

فللللاإن �للشلللللطللة »الإخلللللللوان« احلللاكللمللة ملللع اأحللزابللهللا 

املو�شوفة،  العدوانية  اأ�شبحت يف طور  وحلفائها 

نظامي  كما  القمعية  القرارات  تاأخذ  اإنها  بحيث 

ال�شلطة  لللكللنللهللا  وتللنللفللذهللا،  وملللبلللارك  الللل�لللشلللادات 

النظامني  عللن  اإ�للشللافلليللة  خ�شو�شية  متلك  الآن 

اأي�شاً، وحمات  ال�شابقني باأنها تنظم املظاهرات 

البلطحة �شد املعار�شة..

وبلل�للشللكللل علللللام، فلللللاإن ملل�للشللر الآن تلللبلللدو اأمللللام 

خما�ش �شعب، يف ظل ت�شاعد املعار�شة ال�شعبية، 

واإ�للللشللللرارهللللا علللللى ملللواجلللهلللة �للشلليللا�للشللات حمللاكللم 

التفتي�ش اجلديدة، وال�شيا�شات القت�شادية غري 

الوا�شحة التي زادت الفقر والتهمي�ش والبطالة.
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بعد مرور ع�شر �شنوات على غزو القوات 

الأمللريكلليللة - الللغللربلليللة للللللعللراق، وبللعللد نحو 

خالية  مللدحللورة  منه  خروجها  على  عامني 

على  فللادحللة  تكبدها خ�شائر  اإثللر  الللوفللا�للش، 

اأيلللللدي املللقللاومللة الللعللراقلليللة، كلللللفللت اأمللريكللا 

تريليون   1.7 الر�شمية  تللقللاريللرهللا  بح�شب 

اآلف  اخلم�شة  يناهز  مللا  قتل  فيما  دولر، 

جندي اأمريكي.

هللللذه الأكلللللللاف، اللللتلللي يلللوؤكلللد الللدكللتللور 

واخلللبللري القللتلل�للشللادي الأملللريكلللي؛ جوزيف 

وعجلت  بكثري،  ذلك  تتجاوز  اأنها  �شيتغليز، 

بللتللفللجللري اأكلللللرب اأزمللللللة مللاللليللة واقللتلل�للشللاديللة 

اإىل  ك�شفت  تللاريللخللهللا،  يف  اأمللريكللا  ت�شهدها 

امل�شروع الأمللريكللي، ولللذلللك مل  مللدى ف�شل 

الذي هزمها  و�شعبه  للعراق  وا�شنطن  تغفر 

ومنعها من حتقيق اأهدافها بتحويل العراق 

الراف�شة  الللللدول  علللللى  للللللتللاآمللر  قللاعللدة  اإىل 

ملللل�لللشلللروع هلليللمللنللتللهللا، ل �للشلليللمللا اجلللمللهللوريللة 

الإ�للشللاملليللة الإيلللرانللليلللة، و�لللشلللوريلللة، وقلللررت 

اإدخلللللللال الللللعللللراق يف الللفللو�للشللى »اخللللاقلللة« 

الهدامة ملنعه من ال�شتقرار، والتعايف خارج 

الأمللريكلليللة،  لا�شرتاتيجية  التبعية  اإطلللار 

والدوران يف فلكها على غرار اأنظمة اخلليج، 

دون  مللن  الأمللللر  تلللرك  مللا  اإذا  اأنللله  خ�شو�شاً 

تدخل اأمللريكللي، فللاإن الللعللراق قللادر وب�شرعة 

قللللدرات  لأنللللله ميلللللك  دوره،  ا�للشللتللعللادة  علللللى 

وقت  يف  ذلللك  حتقيق  من  متكنه  واإمكانيات 

لي�ش بطويل.

بللعللد خلللروج  الللعللراقلليللة  ولأن احلللكللومللة 

قلللوات الحللتللال الأملللريكلللي، مل تللعللد تتاأثر 

بللالللوليللات املللتللحللدة، وهلللي بللاتللت اأقللللرب اإىل 

اأنللظللمللة اخلليج  اإىل  مللنللهللا  و�للشللوريللة  اإيلللللران 

وتللللركلللليللللا، حلللللللفلللاء اأمللللللريكللللللا، عللللمللللدت هلللذه 

ا�شتغال  اإىل  وبتحري�ش  اأمريكي  اللللدول 

ال�شراع  ت�شعيد  لأجل  الداخلية  ال�شراعات 

الللطللائللفللي، وامللللذهلللبلللي يف الللللعللللراق، وتللوفللري 

بالتفجريات  القاعدة  تنظيم  لقيام  الغطاء 

الفو�شى  واإثللارة  ا�شتقراره  ل�شرب  الإرهابية 

�شاحة  الللعللراق  معه  بللات  نحو  على  والفتنة، 

اأملللريكلللا وحلللللفللاوؤهللا  ت�شنها  بللالللوكللالللة  حلللرب 

التي ترعرعت يف زمن  املنظم  الإرهلللاب  عرب 

الحللتللال الأملللريكلللي، وملللا زاد الللطللني بلة، 

اأر�لللشلللاً خ�شبة  بلللات هلللذه الأيلللللام  اللللعلللراق  اأن 

الإرهابية،  والعمليات  اخلارجية،  للتدخات 

اأن زرع الحلللتلللال، قللبللل رحلليللللله، بللذور  بللعللد 

والعرقية،  واملذهبية  الطائفية  النق�شامات 

عرب قيام احلاكم الع�شكري الأمريكي برمير 

واإنللتللاج نظام  فلليللدرايل،  عللراقللي  د�شتور  ب�شن 

انتخابي، وتركيب النظام اجلديد على اأ�ش�ش 

املللحللا�للشللة الللطللائللفلليللة واملللذهللبلليللة، علللللى غللرار 

مرتعاً  جعله  الللذي  الأملللر  اللبناين،  النظام 

للتدخات اخلارجية.

ال�شيا�شي �شد حكومة  الت�شعيد  اأن  على 

نللللور امللللاللللكلللي، وبللتللحللريلل�للش تلللركلللي �للشللعللودي 

قللطللري، والللتلل�للشللعلليللد يف وتللللرية الللتللفللجللريات 

توقيته  مللوؤخللراً، جللاء متزامناً يف  الإرهللابلليللة 

�شورية،  على  الإرهللابلليللة  احلللرب  ا�شتداد  مللع 

على  ال�شغط  وحلفائها  وا�شنطن  وحماولة 

اإىل جانبها  يللرتا�للشللف  كللي  املللالللكللي  حللكللومللة 

الرئي�ش  نظام  لإ�شقاط  املفتوحة  احلللرب  يف 

الأ�شد، وهو ما رف�شه املالكي ب�شدة، لإدراكه 

اجليد باأن �شقوط الدولة ال�شورية، وانفراط 

�شورية،  تق�شيم  اإىل  �شيقود  وحللدتللهللا،  عقد 

الذي  الللعللراق  اإىل  الللعللدوى  انتقال  وبالتايل 

يف  ممللاثللل  وهللو  م�شتمرة،  فو�شى  يف  يعي�ش 

تركيبته للرتكيبة ال�شورية.

من هنا، فاإن احلراك ال�شيا�شي وال�شعبي 

احلللا�للشللل، وكللذلللك الللتللفللجللريات الإرهللابلليللة، 

للليلل�للش ببعيد عللن الللتللدخللل اخللللارجلللي الللذي 

املللحللقللة لتفجري  الللل�لللشلللارع  ا�للشللتللغللل مللطللالللب 

والعرقي  واملذهبي  الطائفي  ال�شراع  �شرارة 

التجاوب  لرف�شها  املالكي،  حكومة  وجلله  يف 

الرتكية  اخلليجية  الأمريكية  الطلبات  مع 

للللللجللمللاعللات  قلللاعلللدة  اإىل  الللللعللللراق  لللتللحللويللل 

�شد  احللللرب  لت�شعيد  امل�شلحة،  الإرهللابلليللة 

الدولة الوطنية ال�شورية.

قللد جنللح حتى  املالكي  ائللتللاف  كللان  واإذا 

حكومته،  اإ�شقاط  حمللاولت  اإحباط  يف  الآن 

ال�شغوط  الأمريكية،  رفلل�للش  يف  وا�للشللتللمللر 

لأن موقفه هذا ين�شجم مع م�شالح ال�شعب 

يكون  بللاأن  يقبل  اأن  ميكن  ل  الللذي  العراقي 

�للشللوكللة يف خللا�للشللرة �للشللوريللة الللتللي وقللفللت اإىل 

جلللانلللبللله، ووفللللللرت لللله كلللل ملللقلللوملللات الللدعللم 

وامللل�للشللانللدة ملللقللاومللة الحلللتلللال الأملللريكلللي، 

ودفلللعللله اإىل اخللللللروج ملللن اللللعلللراق ملللن دون 

من  جلللاء  الللتللي  ال�شيا�شية  املللكللا�للشللب  حتقيق 

اأجلها.

�شغوطها،  مللن  وا�شنطن  زادت  وكلما 

ما  واإذا  موقفه،  على  �شابة  املالكي  ازداد 

حاولت وا�شنطن جتاوز اخلطوط احلمر يف 

التعامل مع احلكومة العراقية، فاإن املالكي 

قللللادر علللللى اتلللخلللاذ قللللرار يللحللرم اللل�للشللركللات 

ا�شتخراج  عملية  موا�شلة  من  الأمريكية 

باجتاه  وحتوله  العراقي،  النفط  وت�شويق 

وهو  واللل�للشللني،  رو�للشلليللا  مللع  عاقته  تعزيز 

�شربة  توجيه  ح�شوله  حللال  يف  يعني  مللا 

الللعللراق  اأملللريكلللا، وحتلللرر  مللوجللعللة مل�شالح 

وا�شنطن  الذي  يقلق  الأمللر  تاأثريها،  من 

ويللجللعلللللهللا تللللللرتدد يف الللللذهللللاب بلللعللليلللداً يف 

مواقفها املعادية حلكومة املالكي.

ح�سني عطوي

منذ اللحظة التي وطاأ فيها الرئي�ش الأمريكي اأر�ش 

اأن  جوهرها  معلَنة،  مبواقف  ا�شتبقها  والتي  فل�شطني، 

من  اأكللر  »اإ�شرائيل«  م�شلحة  تعرف  املتحدة  الللوليللات 

امل�شوؤولني »الإ�شرائيليني« اأنف�شهم، مل يكن اأحد لي�شاوره 

اأقللوى من  اأوباما �شت�شكل مظلة  بللاراك  ال�شك باأن زيللارة 

امل�شتوى  على  امللللرات  واأفللعللل مبللئللات  احلللديللديللة«  »القبة 

ال�شيا�شي.

جانب  اإىل  الأملللريكلللي،  للرئي�ش  الأخلللبلللث  الإجنلللللاز 

اإعادة العاقات  ربطه احلرية باحلركة ال�شهيونية، هو 

»الإ�للشللرائلليللللليللة« - الللرتكلليللة اأقلللوى ممللا كللانللت عليه قبل 

اجلنود  متنها  على  قتل  والتي  »مللرمللرة«،  �شفينة  حادثة 

ال�شهاينة ت�شعة من النا�شطني الأتراك املت�شامنني مع 

رين. اأهايل غزة املحا�شَ

مل  الرتكية  »الإ�شرائيلية«  العاقات  اإن  الللواقللع،  يف 

تتاأثر يف اجلوهر كثرياً، بغ�ش النظر عن �شحب ال�شفري 

الرتكي الذي تعّمد بنيامني نتنياهو مع وزير خارجيته 

وهو  �شورته  بتوزيع  اإهللانللتلله  ليربمان  اأفلليللغللدور  اآنلللذاك 

املوظف  كر�شي  مللن  »اأوطلللى«  كر�شي  على  ذللليللًا  يجل�ش 

رئي�ش  اأن طلللللب  ملللجللرد  »الإ�للشللرائلليللللليللة«،  اخلللارجلليللة  يف 

الوزراء الرتكي رجب طيب اأردوغان اعتذاراً على عملية 

اأن يكون  الللذي ميكن  قتل مواطنيه، وهللو احلللد الأدنلللى 

الرتكي  ال�شعب  اأمللام  الوجه  ماء  على  للحفاظ  مطلوباً 

الذي كان يف ذروة الهياج، ولذلك فاإن العاقات الأمنية 

توثيقاً،  ازدادت  بل  ل  التن�شيق،  حللالت  اأف�شل  يف  بقيت 

منفردين،  جتمعهما  التي  الع�شكرية  العاقات  وكذلك 

عن  نغفل  اأن  دون  الأطل�شي،  حلف  يف  اأي�شاً  وك�شريكني 

تعزيز العاقات القت�شادية، بحيث ارتفع حجم التجارة 

وقد  احلللريللة«،  »اأ�للشللطللول  حللادثللة  بعد  ال�شعف  نحو  اإىل 

4 مليارات ون�شف مليار دولر،  اإىل ما يزيد على  و�شل 

قتل  قبل  مليار  ون�شف  ملليارين  يكن متجاوزاً  بينما مل 

الأتراك الت�شعة واإهانة ال�شفري.

�شخ�شي  كربياء  جمللرد  كانت  اإذاً  امل�شاألة  اأن  �شك  ل 

متللّكللن املللايلل�للشللرتو الأملللريكلللي مللن اإخلل�للشللاعلله للل�للشللرورات 

على  والغنائم  واملهام  الأدوار  توزيع  وتعيد  اأوًل،  ه  تخ�شّ

الأدوات املبا�شرة املتمثلة بل»اإ�شرائيل« وتركيا، ف�شدر اأمر 

امل�شاحلة بني نتنياهو واأردوغان اللذْين كانت عاقتهما 

م�شتمرة عرب لقاءات وزير اخلارجية الرتكي وموفدين 

»اإ�شرائيليني«، وهنا يتبادر ال�شوؤال املركزي عن الأهداف 

اأدنللى  با  ورمبللا،  معاً،  الثنني  من  الكربياء  نحت  التي 

تردد.

اللل�للشللعللف، خلل�للشللو�للشللاً يف غياب  قللمللة  الللعللرب يف  اإن 

الكبار الذين كانوا ج�شور الدفاع عن الأمة، ولو كانوا 

ال�شغرى  الللنللفللط  ملل�للشلليللخللات  واإحلللللال  مللتللخللا�للشللمللني، 

ل  م�شطنعة  وبعنجهية  الأدوار  تلللللك  لللكللل  كللملل�للشللادر 

تعك�ش القدرة ول احلجم احلقيقي )قطر منوذج(.

اليقني ال�شائد يف »اإ�شرائيل«، كما حليفتها تركيا، اأن 

اللحظة التاريخية قد اقرتبت لانق�شا�ش على �شورية، 

املقاوم  املحور  لهما ومن كل  فيه م�شلحة م�شرتكة  مبا 

للم�شروع الأمريكي ال�شهيوين يف املنطقة.

ا�شتغال النحال العربي، ل�شيما اأن م�شر بحكمها 

احللللايل ُتللبللارك اللللدور الللرتكللي يف ملل�للشللادرة كللل الأدوار 

عائقاً  ي�شّكل  الللذي  ال�شعودي،  الللدور  فيه  مبا  العربية، 

عقائدياً على امل�شتوى البعيد، ومن هنا الدخول الرتكي 

حالياً  غائبة  فل�شطني  اأن  باعتبار  فل�شطني،  بوابة  عرب 

اإن جميع العرب يجهدون  عن الأجندات العربية، ل بل 

ب�شكل  الفل�شطيني  لل�شعب  اأعينهم  اأمللام  يحدث  ما  كل 

عام، وللم�شجد الأق�شى ب�شكل خا�ش، ل بل ي�شاهمون يف 

ح�شار هذا ال�شعب، ل �شيما نظام حممد مر�شي، ولذلك 

�شتكون اأوىل اإجنللازات امل�شاحلة بني نتنياهو واأردوغللان، 

زيارة الأخري اإىل غزة ال�شهر املقبل.

كورقة  الفل�ش�شطينية  للق�شية  الرتكي  ال�شتثمار 

عربي  دور  اأي  وتطويق  مل�شادرة  و�شعبياً،  �شيا�شياً  رابحة 

حقيقة  الداعمة  اللللدول  مللع  بالتعاون  يتبلور  اأن  ميكن 

اإ�شعاف الدور ال�شعودي  اإيران، مبوازاة  لفل�شطني، مثل 

ولللللو كللللان �للشللكللللليللاً، وهللللو ملللا تلللبلللّدى بللو�للشللف اللل�للشللحللافللة 

جديد  كموؤ�شر  ال�شر«،  »مملكة  باأنها  لل�شعودية  الغربية 

حل�شانة الإ�شام الرتكي القطري امل�شري، الذي يوؤدي 

امل�شتغَرب  وهنا  و»اإ�شرائيل«،  اأمريكا  اإىل  �شام«  »تعظيم 

 - الرتكية  امل�شاحلة  اعللتللربت  »حما�ش«  حركة  اأن  كيف 

مل  اأنها  رغللم  كبريْين،  واإجنلللازاً  انت�شاراً  »الإ�شرائيلية« 

حتقق فك احل�شار، ول حتى وقف ال�شتيطان.

الذي  التنفيذ  اإذا جنح  الظروف،  يهيئ  تقّدم  ما  كل 

على  اأي�شاً  لانق�شا�ش  غللزيللرة،  ودملللاء  م�شاعب  دونلله 

العراق بوح�شية اأكرب مما ن�شهده الآن، بحيث اإن الهدف 

قيام  منع  يف  يتلخ�ش  »الإ�شرائيلي«   - الرتكي  امل�شرتك 

يعترب  الرتكي  اإن  اإذ  اأ�شبابه،  ولكل  حمنته  من  الللعللراق 

اإقللامللة دولللة كللرديللة حللل لأزمللتلله مللع الأكللللراد، فيما ترى 

لفر�ش  �شمان  حليفة  كردية  دولللة  قيام  اأن  »اإ�شرائيل« 

الأردوغانية  تركيا  �شتلعب  حتماً  خال�شة،  يهودية  دولة 

دوراً حمورياً لت�شويقها بفتوى حتمل طابعاً اإ�شامياً.

الأكللر  ال�شحايا  اأحللد  الأردن  يكون  اأن  املتوقع  مللن 

عللبللداهلل لرتكيا،  امللللللك  زيلللارة  ف�شل  بعد  �شيما  اإحلللاحللاً، 

والتي اأعقبها مبوقف يندد ب�شيا�شة »الإخوان«.

»الإ�للشللرائلليلللللي« املفرت�ش  الللرتكللي -  الللفللك  اأن  يللبللدو 

ي�شحذ ما لديه لانق�شا�ش بحماية ورعاية اأمريكيتنْي، 

وبات املطلوب ال�شتعداد ملواجهة املفرت�شني.

يون�س عودة

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

اآثار انفجار وقع و�شط بغداد                                                                          )اأ.ف.ب.(

تركيا و»إسرائيل« تستعدان الفتراس العرب

أميركا وحلفاؤها ُيدخلون العراق في الفوضى.. منعًا لالستقرار
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يتّم ت�سخيم اآثار اأزمة الديون ال�سيادية يف قرب�ص 

ا�ستخدامها  لغر�ض  امل��وح��دة،  الأورب���ي���ة  العملة  على 

حقل جتارب لإطالق �سيا�سات وخطوات غري م�سبوقة 

والبنك  الأوروب��ي��ة،  املفو�سية  ترويكا  تدخل  يف جمال 

املركزي الأوروب��ي، و�سندوق النقد ال��دويل، يف فر�ض 

بلدان  داخ��ل  امل��اأزوم��ة  القت�ساديات  ل���»اإن��ق��اذ«  خطط 

امل�ست�سعفة،  ال�����دول  م���ن  وغ���ريه���ا  ال���ي���ورو،  م��ن��ط��ق��ة 

واملرتبطة بها مالياً واقت�سادياً.

نظراً لوجود الودائع الرو�سية ال�سخمة يف البنوك 

القرب�سية، واملقدرة بثالثني مليار يورو، يرى معظم 

املراقبني اأن الأزمة القرب�سية تبدو يف ظاهرها مالية 

حم��ل��ي��ة، ول��ك��ن��ه��ا يف ال���واق���ع »اأزم�����ة دول��ي��ة ن��اجت��ة عن 

�سراعات ا�سرتاتيجية �سيا�سية واقت�سادية بني رو�سيا 

من جهة، ودول الحتاد الأوروبي يف الأ�سا�ض والوليات 

املتحدة من اجلهة الأخرى«.

مل ي��ت��ف��اج��اأ ق����ادة ال��ك��رم��ل��ني ب��خ��ط��ة الإن���ق���اذ التي 

الحتاد  اأن  يدركون  وهم  الرو�سية،  الودائع  ت�ستهدف 

م��ّر«؛  »اأح��اله��م��ا  ب��ني خيارين  رو�سيا  الأوروب����ي ي�سع 

اإّما اأن ُتقتطع مبالغ �سخمة من ودائعها كو�سيلة حلل 

الأزم��ة، واإما اأن ت�ساهم طوعاً يف منح قرب�ض قرو�ساً 

 2.5 بقيمة  ال�سابق  القر�ض  ج��دول��ة  واإع����ادة  ج��دي��دة، 

مليار دولر، مقابل ح�س�ض »افرتا�سية«، يف احتياطات 

ال��غ��از ال��ق��رب���س��ي��ة، امل��ت��ن��ازع عليها اأ����س���اًل م��ع اجل��زء 

الرتكي من اجلزيرة.

نيكو�ض  القرب�سي؛  الرئي�ض  م�ساعي  ف�سل  ورغ��م 

بامل�ساهمة  الرو�سية  احلكومة  اإقناع  يف  ان�ستا�سيادي�ض، 

على  الت�سديق  القرب�سي  ال��ربمل��ان  ورف�����ض  احل��ل،  يف 

�سروطها  املواطنني على  احتجاح  ب�سبب  الإنقاذ  خطة 

اأن تثبت  ال��ق��ا���س��ي��ة و»امل����ذل����ة«، ت�����س��ر ال��رتوي��ك��ا ع��ل��ى 

5.8 مليار  اأنها قادرة على تاأمني  احلكومة القرب�سية 

يورو قبل التباحث حول خطة جديدة. 

وكان البنك املركزي الأوروبي قد حّدد يوم الثنني 

امل��ا���س��ي ل��وق��ف م���د ال��ب��ن��وك ال��ق��رب���س��ي��ة ب��ال�����س��ي��ول��ة 

الطارئة، مما كان �سيوؤدي اإىل اإغالقها ب�سورة دائمة، 

بعد اأن اأقفلت موؤقتاً ملنع املودعني من �سحب اأر�سدتهم.  

يف ه��ذه الأث���ن���اء، ���س��ادق ال��ربمل��ان ال��ق��رب���س��ي، على 

على  القيود  فر�ض  �سالحية  احلكومة  يعطي  قانون 

�سحب الأم�����وال م��ن الأر����س���دة امل�����س��رف��ي��ة، ك��م��ا تبنى 

العامة  املمتلكات  وق��وام��ه  الت�سامن  �سندوق  ت�سكيل 

على  اأي�ساً  الدولة، ووافق  التي تديرها  وال�ستثمارات 

ودائع  20٪ على  بن�سبة  واح��دة،  ملرة  حت�سيل �سريبة، 

»بنك قرب�ض«، وهو اأكرب امل�سارف يف البلد، و4٪ على 

مثيالتها يف امل�سارف الأخرى.

الرئي�ض  بني  التفاو�ض  من  الأوىل  اجلولة  ف�سلت 

ال��ي��ورو  منطقة  يف  امل��ال��ي��ة  وزراء  وب��ع�����ض  ال��ق��رب���س��ي 

م�ساء الأحد املا�سي، ولكن قرب�ض مل تياأ�ض، وطالبت 

با�ستمرار احلوار اإىل اأن وافقت الرتويكا على اخلطة 

ال�����س��اع��ة الأخ�����رية، وك��ان��ت ت�سر على  ال��ق��رب���س��ي��ة يف 

اعتماد خطة الإنقاذ الأوىل من دون تعديل، كي تتاأهل 

ي��ورو،  مليار   10 بقيمة  قر�ض  على  للح�سول  قرب�ض 

وجتنيبها خطر الإفال�ض.

راه��ن��ت رو���س��ي��ا ع��ل��ى رف�����ض ال��رتوي��ك��ا ل���الإج���راءات 

قرب�ض  اإخ���راج  اإىل  ذل��ك  اأّدى  واإن  حتى  القرب�سية، 

مع  تتعار�ض  ل  نتيجة  هكذا  اإن  اليورو،  ع�سوية  من 

م�سالح رو�سيا ال�سرتاتيجية، وجمالت ا�ستثماراتها 

كما ل  امل��ت��و���س��ط،  الأب��ي�����ض  البحر  امل��ال��ي��ة يف منطقة 

الذين  ال��ع��ادي��ني،  ق��رب���ض  مواطني  معظم  يرف�سها 

والبنك  الأوروب��ي��ة،  املفو�سية  »حتكم  على  يعرت�سون 

ال��دويل مب�سري  النقد  امل��رك��زي، و�سندوق  الأوروب���ي 

بلده وعي�سه الكرمي«.

تاأتي الإجراءات القرب�سية لرت�سي �سغار املودعني 

فقط  وفر�سها  ال��ودائ��ع،  �سريبة  دف��ع  من  با�ستثنائهم 

على الودائع ما فوق 100 األف يورو، ولكن هذا الإجراء، 

ل يعر�ض الودائع الرو�سية خل�سائر كبرية فح�سب، بل 

يقلق كل امل�ستثمرين واملودعني يف البلدان التي تعاين 

من اأزمة ديونها ال�سيادية، كالدول العربية وعلى راأ�سها 

دولتا لبنان وم�سر، املعر�ستان اأي�ساً خلطر الإفال�ض.

اإن التوظيفات الكبرية يف البنوك اليونانية و�سعت 

ال��دي��ون  اأن  علماً  امل����اأزق،  ه��ذا  يف  القرب�سية  ال��ب��ن��وك 

وك��ان  ي���ورو،  مليار   17 تتعدى  ل  لقرب�ض  ال�سيادية 

اأق��ّل  اإىل حلول  والتو�سل  الأزم���ة  م��ن  اخل���روج  ممكناً 

اأدرج��ت الأزم��ة القرب�سية يف  اأن الرتويكا  اإي��الم��اً، لو 

جعبة حل الأزمة اليونانية.

 لقد تعامت الرتويكا عن ذلك اخليار، وركزت على 

على  اإ�سرارها  خ��الل  من  الرو�سية  ال��ودائ��ع  مواجهة 

ال��ودائ��ع،  تلك  اأ���س��ول  م��ن  ن�سبياً  كبري  ج��زء  اقتطاع 

معاجلة  يف  قبل  م��ن  حت�سل  مل  التي  ال�سابقة  وه��ذه 

لبتزاز  وا�سعاً  الباب  �ستفتح  العاملية،  املالية  الأزم��ات 

�سعوبها باجلوع، ومبزيد  امل�ست�سعفة، وتهديد  الدول 

من التبعية والإذلل.

عدنان حممد العربي

أزمة الديون في قبرص.. حقل تجارب البتزاز الدول المستضعفة

دولي

موظفو �لبنوك يتظاهرون و�صط �لعا�صمة �لقرب�صية                                    )�أ.ف.ب.(

نفقاته  بلغت   ،1920 �صنة  �لثاين  فاتيكان  �أو جممع  �لأخيير،  �مل�صكوين  �ملجمع  يف 

مبا فيها �أجور �صفر و�إقامة وثمن طعام، �أرقامًا مذهلة، كانت كلها من خز�نة �حلرب 

�لأعظم.

من  يعرقون  �صارو�  فقرة،  بلد�ن  من  �ملجمع  �إىل  �لآتيين  �لأ�صاقفة  بع�ض  �آنئذ، 

�ألق �لتنعم و�لتلذذ �للذين غا�صو� فيهما يف ق�صور روما، مما مل يعرفوه يف حياتهم 

�ليومية.

يقول  �جلنوبية،  �أمركا  من  �أ�صمر  كاردينال  كان  نيف،  �إل  عام  مئة  وقبل  �آنئذ، 

ب�صوت باك خجول، كاأنه و�قع يف �خلطيئة �ملميتة: �مل�صيح ما عرف �لذهب و�حلرير 

ول �لطيبات و�لكاديالك..

من تلك �لأيام �لبعيدة �نخرط ق�صاو�صة ورجال دين يف حركات �ملقاومة �لي�صارية، 

�صد �لديكتاتوريات يف �أمركا �لالتينية، ويف مو�جهة �لإمربيالية �لأمركية.. فكانو� 

�لتالميذ �لنجباء لل�صيد �مل�صيح، فانطلق ما �صمي »لهوت �لتحرير«.

�ليوم، ثمة رجل ياأتي �إىل ر�أ�ض �لكني�صة �لكاثوليكية من �أمركا �جلنوبية، وحتديدً� 

من �لأرجنتن، في�صر على درب ذ�ك �لكاردينال، �لذي وجد يف �ل�صيد ن�صر �لفقر�ء 

و�جلياع..

�أن �صار رئي�صًا لأ�صاقفة �لأرجنتن،  �لبابا �جلديد كان قد بد�أ هذه �مل�صرة منذ 

فتخلى عن �لفيال �لفخمة؛ مقر �لأ�صقفية، و�صكن بن �لفقر�ء، و��صتعمل �لنقل �لعام 

يف حتركاته.. فكان قريبًا من �لنا�ض.

وبعد �نتخابه �إىل �صدة �لبابوية، كان �أن �تخذ ��صم �لقدي�ض فرن�صي�ض رجل �ل�صالم 

و�ملحبة.. و�لفقر �أي�صًا، فكان حمبًا ومد�فعًا عن خلق �هلل �لذين لي�ض على ج�صدهم 

قمي�ض.

�لإعالمين:  مع  �لأول  لقائه  يف  �لأول  فرن�صي�ض  �لبابا  خاطب  مو�قفه..  �أوىل  يف 

»كم �أحب �أن تكون كني�صتي للفقر�ء، وكني�صتي فقرة«، متمنيًا »عماًل مثمرً� من �أجل 

�مل�صيح و�لكني�صة«.

ثمة حقيقة تفر�ض نف�صها، وجتعلنا نتوجه �إىل �لبابا فرن�صي�ض �لأول، لنوؤكد 

و�أن بيت حلم و�لنا�صرة  تئّن من �لحتالل �ل�صهيوين،  �أن مهد �مل�صيحية  له 

وكني�صة �لقيامة، حيث ولد �ل�صيد وعا�ض، وبّلغ ر�صالته �لتي عمت �لدنيا، تعي�ض 

�ل�صالم  ر�صول  �أتباع  وُعّذب وهجر معظم  �ُصّرد  �أن  بعد  �لأ�صر و�حل�صار،  يف 

و�لب�صرية �مل�صيح عليه �ل�صالم، بفعل �لحتالل �ل�صهيوين �ملدعوم من كل قوى 

�لطاغوت و�ل�صر يف �لعامل.. وبينهم دول كربى كفرن�صا �لكاثوليكية، وبريطانيا 

�لتي  �ملتحدة  �لوليات  »�لأعظم«  �لدولة  ر�أ�صهم  وعلى  مقدمهم  ويف  و�أملانيا، 

ودعمها  و�ل�صتبد�د  �لعن�صرية  �صرور  كل  �لالتينية،  �أمركا  منها يف  تذوقتم 

رجال  جعلت  �لتي  و�لديكتاتورية،  �ل�صتبد�دية  �لنظم  كل  تاريخها  مّر  على 

وثور�تهم..  �صعوبهم  باإر�د�ت  ويلتحقون  �لتحرير«،  »لهوت  يطلقون  �لكني�صة 

و�لتي بد�أت تاأتي �أكلها يف �أكرث من مكان من قارتكم.. وبينها وطنكم �لأ�صلي 

وظاهر�ت  �ل�صتكبار،  قييوى  كل  بن  مقد�ض،  غر  حتالف  ثمة  �لأرجيينييتيين، 

�لتطرف و�لإرهاب يف �لعامل �لتي تاأتي على �لقيم و�لتاريخ �لإن�صاين مبا فيه 

�لعمق �لروحي و�لت�صاحمي..

�آ�صيا  يف  �ل�صعوب  خيير�ت  على  للهجوم  �لتحالف  من  جديدة  �أ�صكال  ثمة 

على  �ملتوح�ض  �لهجوم  هذ�  بد�يات  كانت  و�إذ�  �لالتينية..  و�أمركا  و�أفريقيا 

متو��صلة  �لهجمة  هييذه  فيياإن   ،1948 عييام  �ل�صالم  عليه  �مل�صيح  �ل�صيد  وطيين 

�لظالم  فيها  يتحالف  متنوعة،  و�أ�صكاًل  �أبييعييادً�  وتاأخذ  خمتلفة  �أ�صكال  يف 

و�ل�صتعمار، لإطفاء �أنو�ر �هلل، ولإغر�ق �ل�صعوب و�لفقر�ء يف كل مكان مبزيد 

من �لبوؤ�ض و�حلرمان، حيث يتم نهب كل مكونات عي�صهم �حلر..

ورمبا عودة �إىل �صرخة كاردينال �أمركا �لالتينية عام 1920 قد يكون فيها بع�ض 

حق وعد�لة.. وعودة �إىل قيم �ل�صماء �ل�صمحاء.

حممد �شهاب

أطلق الدعوة قبل مئة عام كاردينال من أميركا الجنوبية
هل يجددها فرنسيس األول: دعوا الفقراء يعيشون؟

لو أدرجت الترويكا األزمَة 
القبرصية في جعبة حل األزمة 
اليونانية لكان ممكنًا الخروج منها 
والتوصل إلى حلول أقّل إيالمًا 
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اأُع��ل��ن��ت ب���غ���داد ر���س��م��ي��اً »ع��ا���س��م��ة ال��ث��ق��اف��ي��ة ال��ع��رب��ي��ة 

كان  اإذا  ما  واأت�ساءل  املا�سي،  ال�سبت  ي��وم   ،»2013 لعام 

ت���زام���ن ه���ذا امل��ه��رج��ان ال��ث��ق��ايف م���ع ال���ذك���رى ال��ع��ا���س��رة 

ل��ل��غ��زو الأم���ريك���ي امل�������س���وؤوم، ب��ي��ان��اً ب�����س��ف��اء ال���ع���راق من 

ب��اأن  للغزاة  وع��رف��ان«  »�سكر  ر�سالة  اأم  الح��ت��الل،  نكبات 

»الدميقرطية الغربية« قد اأثمرت وحان قطاف ثمارها، 

واأن بغداد قد بداأت ع�سراً جديداً من »التنوير والإبداع«؟

الأح���داث  تطور  م��ن  املتباينة  النظر  وج��ه��ات  بح�سب 

خالل العقد املا�سي، قد ي�سح الحتمالن.

اأن  حقيقة  عن  عيناي  اأغم�ض  اأن  اأ�ستطيع  ل  ولكني 

الإج����راءات  م��ن  كثيف  �سياج  امل��ه��رج��ان مت خلف  اف��ت��ت��اح 

الأمنية امل�سددة، بدل اأحوا�ض الزهور والبالونات امللونة، 

الدعوات اخلا�سة  اقت�سروا على من لبى  املحتفلني  واأن 

بدل  والأج��ان��ب،  العرب  وال�سيوف  املحليني،  النخب  من 

لل�سالم  يتعط�سون  ال��ذي��ن  ال��ع��راق��ي��ني،  جمهور  اإ���س��راك 

ال�����س��اح��ات  ال��ن��ق��ي يف  ال���ه���واء  الأه���ل���ي، وي��ت��وق��ون لتن�سق 

العامة.

لقد اأُغلقت الطرق الرئي�سية التي توؤدي اإىل الأماكن 

الق�سم  امل��ه��رج��ان يف  فعاليات  فيها  ت��ق��ام  ال��ت��ي  امل��ح��دودة 

ب��اإح��ك��ام،  املغلقة  اخل��ي��م  اأق��ي��م��ت  حيث  للمدينة،  ال��غ��رب��ي 

و�ساحة  ال�سا�سعة،  ال��زوراء  بقع �سغرية من حديقة  فوق 

امل��واق��ع، مل  ه��ذه  عن  بعيداً  ولي�ض  ال��ك��ربى،  الحتفالت 

دم��اء  جت��ف  ومل  ح��ّي��ة،  الع�سوائية  التفجريات  اآث���ار  ت��زل 

اأكرث من 300 قتيل، ومئات اجلرحى، ومل تنظف ال�سوارع 

بعد من اأ�سالء ال�سحايا الأبرياء.

الثقافة  ���س��ورة  ير�سموا  اأن  ال��غ��زاة  ي��ري��د  ه��ك��ذا  رمب��ا 

ال��ع��رب��ي��ة والإ����س���الم���ي���ة، ف���ال ن��ن�����س��ى ت��ع��ل��ي��ق��ات املحللني 

العراقي  ال�سعب  »ا�ستيعاب  لعدم  تف�سريهم  يف  الغربيني 

ب��الدن��ا  اإن  ق��ال��وا  اإذ  احل��دي��ث��ة«،  ال��دمي��ق��راط��ي��ة  ملفاهيم 

م��ت��خ��ل��ف��ة، و»حت����ت����اج ل���ف���رتات ط��وي��ل��ة م���ن ال���زم���ن كي 

وممار�سة  احل�����س��اري��ة  احل��ي��اة  من��ط  على  �سعوبها  تعتاد 

الدميقراطية«، فنحن، بنظرهم الأعمى، �سعب ل يعرف 

ال�سالم، وثقافته مبنية على العنف والقتتال البيني.

لطاملا كانت بغداد مركز الإِ�سعاع الثقايف يف ال�سرق ويف 

العامل، ومنها خرج الكثري من ال�سعراء والأدباء والكتاب 

والفنانني، وبها تغنى الع�سرات من كبار الأدباء وال�سعراء 

بحاجة  لي�ست  وهي  الع�سور،  مد  على  والأج��ان��ب  العرب 

عا�سمة  تعلنها  كي  املتحدة،  الأمم  اأو  العربية،  للجامعة 

اأن  ه��و  ال��ي��وم  اإل��ي��ه  م��ا حتتاج  اأك��رث  ب��ل  العربية،  الثقافة 

ي�ستعيد دجلة مياهه التي جففها اجلهل والإهمال على 

مراحل امتدت عقوداً طويلة.

الذي  بغداد جمرى نهر دجلة  الثقافة يف   لقد جرت 

ما  م��ق��دار  بنف�ض  ال��ك��رخ  يف  الغربي  املدينة  ج��ان��ب  �سقى 

�سقى الر�سافة على �سفته ال�سرقية، وبعدما انح�سر املاء 

يف النهر، مل يفتقده العطا�سى فح�سب، بل توقف العطاء 

الثقايف، وحتولت ج�سور التوا�سل بني ال�سفتني، جدراناً 

اأن  ب��غ��داد  ت��ري��د  ال��ط��ائ��ف��ي��ة،  امل��ذه��ب��ي، وال��ف��ن  للتفتيت 

ت�ستعيد بناء هذه اجل�سور، ل بالإ�سمنت امل�سلح، بل بروح 

التالقي، والفرح، والبذل والعطاء املتبادل.

مبنى  بافتتاح  الر�سميون  احتفل  الأ���س��ب��ق،  ال��ي��وم  يف 

»���س��اع��ة ال��ق�����س��ل��ة« ���س��م��ن ف��ع��ال��ي��ات امل���ه���رج���ان ال��ث��ق��ايف، 

وا�ستاأنفت ال�ساعة دق اأجرا�سها بعد اأن اأُخر�ست منذ �سنني، 

ن�ستطيع  زم��ن  ي��اأت��ي  حتى  متوقفة  ظلت  دقاتها  ليت  ي��ا 

الت�سريح فيه مبلء الفم، باأن احلياة الثقافية عادت فعاًل 

واأنها  املا�سي،  جمدها  ا�ستعادت  املدينة  واأن  ب��غ��داد،  اإىل 

ت�ستحق اأن ندعوها باأح�سن اأ�سمائها: مدينة ال�سالم.

ُولد  ال�سهيد العالمة حممد �سعيد رم�سان البوطي 

عام 1929م/1347ه� يف قرية تقع على �سفاف نهر دجلة 

وتركيا،  والعراق  �سورية  التالقي بني حدود  نقطة  عند 

ُتدعى جزيرة بوطان.

اأب���وه ال��ع��الم��ة ُم��ال رم�����س��ان ال��ب��وط��ي )رحمهما اهلل 

اإث���ر الإج�����راءات التي  اإىل دم�سق  ال���ذي ه��اج��ر  ت��ع��اىل(، 

ات��خ��ذه��ا ات���ات���ورك يف ���س��ب��ي��ل حم��ارب��ت��ه ل��ل��دي��ن. ي��ق��ول 

اأوًل مبادئ  الأوح���د، علمني  اأب��ي معلمي  »ك��ان  ال�سهيد: 

العقيدة الإ�سالمية، ثم علمني موجزاً من �سرية �سيدنا 

اأخ���ذ يعلمني  ث��م  و���س��ل��م(،  ر���س��ول اهلل )���س��ل��ى اهلل عليه 

و�سّلكني يف طريق  الآل��ة من نحو و�سرف،  مبادئ علوم 

حفظ األفية ابن مالك يف النحو، فكان يف�سر يل كل يوم 

خم�سة اأو �ستة اأبيات منها، وكان علي اأن اأتقنها بعد ذلك 

حفظاً يف بيا�ض ذلك النهار، فاأذكر اأنني حفظت الألفية 

كلها خالل اأقل من عام«.

توفيت والدته وله من العمر ثالثة ع�سر عاماً، فتزوج 

يف  �سبباً  فكانت  فا�سلة،  تركية  اأخ��رى  زوج��ة  وال��ده من 

الكردية  اللغتنينْ  اإىل  بالإ�سافة  الرتكية،  باللغة  اإمل��ام��ه 

والعربية.

تقّدم للخطابة و�سعد املنرب ومل يكن قد جتاوز بعد 

امليدان  اأحد م�ساجد  وذلك يف  ال�سابع ع�سرة من عمره، 

القريبة من جامع منجك.

ت���زوج )رح��م��ه اهلل( وه���و يف ال��ث��ام��ن��ة ع�����س��ر، ول���ه من 

الأولد �ستة ذكور، وبنت واحدة.

درا�سته  ل�ستكمال  ال��ق��اه��رة  اإىل  ذه��ب   1954 ع��ام  يف 

اجلامعية يف الأزهر، ثم عاد اإىل دم�سق بعد ح�سوله على 

الإجازة يف ال�سريعة من كلية ال�سريعة بالأزهر، ثم ح�سل 

الأزه��ر،  يف  العربية  اللغة  كلية  من  الرتبية  دبلوم  على 

 .1958 ع��ام  حم�ض  يف  الدينية  للرتبية  م��در���س��اً  وع���نينِّ 

دم�سق، فموفداً  بجامعة  ال�سريعة  كلية  يف  اأ�سبح معيداً 

اإىل القاهرة لنيل درجة الأ�ستاذية )الدكتوراه( يف الفقه 

يف  امل�سلحة  )�سوابط  كتاب  اأطروحته  وكانت  واأ�سوله، 

الأوىل  ال�سرف  عليها مرتبة  نال  الإ�سالمية(،  ال�سريعة 

مع التو�سية بالتبادل، ويف عام 1965 عنينِّ مدر�ساً يف كلية 

فاأ�ستاذاً،  م�ساعداً،  فاأ�ستاذاً  دم�سق،  جامعة   - ال�سريعة 

1977 ُعنّي  1975 وكياًل للكلية، ثم يف عام  وُعني يف عام 

عميداً لها، ثم رئي�ساً لق�سم العقائد والأديان.

عن  بعيداً  ك��ان   1981 خ��الل ه��ذه الفرتة وحتى ع��ام 

بالإ�سافة  الأكادميي،  باحلقل  ومكتفياً  العامة،  املحافل 

انتقل  ال�سنجقدار، ثم  اأ�سبوعينينْ يف م�سجد  اإىل در�سنينْ 

ب�سبب �سيق املكان اإىل م�سجد »تنكز«، فم�سجد الإميان، 

رم�سان  م��ال  ال�سيخ  وال����ده  م�سجد  يف  اأخ����رى  ودرو�����ض 

ال��ب��وط��ي، واجل��ام��ع الأم����وي، وم��ن اأب���رز ه��ذه ال��درو���ض 

�سرحه ل�»احلكم العطائية«.

يف عام 2005، ويف عز ا�ستداد اخلناق على الفل�سطينيني، 

باع ال�سهيد البوطي منزله وترّبع به للمجاهدين يف غزة.

ل��ب��ن��ان، دعا  2006، وخ���الل ح��رب مت��وز على  ويف ع��ام 

لإيواء اللبنانيني املت�سررين من احلرب، وحّث على دعم 

املجاهدين باملال، والدعاء لهم بالن�سر والتمكني. 

م���وؤل���ف���ات���ه ك���ث���رية ج��������داً، ن����اه����زت ال�������س���ت���ني، م��ن��ه��ا: 

الإ�سالمية«،  ال�سريعة  تهدد  بدعة  اأخطر  »الالمذهبية 

»ال�سلفية مرحلة زمنية مباركة ولي�ست مذهب اإ�سالمي«، 

الت�سريع  ول��ط��ائ��ف  ال��غ��رب��ّي  ال��ن��ظ��ام  ب��ني طغيان  »امل����راأة 

والعديد من  امل��ادي��ة اجلدلية«،  اأوه���ام  »نق�ض  ال��رب��اين«، 

والفرن�سية  كالإنكليزية  ع��دة،  لغات  اإىل  ُترجم  موؤلفاته 

والأملانية والرتكية والرو�سية واملالوية.

ال�سهيد  اأن  على  ال��ع��ق��الء  العلماء  ُيجمع  باخت�سار، 

حممد �سعيد رم�سان البوطي عامل ع�سري جمّدد، ورع 

خمل�ض، �سليم الطوية، ح�سن النية واملق�سد، غيور على 

���س��رع اهلل والأخ����الق الإ���س��الم��ي��ة، ج���ريء يف احل���ق، مالأ 

احل�سنة،  واملوعظة  الطيبة  بالكلمة  النا�ض  وحياة  حياته 

لل�سلف  النبوية، متبع  وال�سنة  بالكتاب  النافعة  واحلكمة 

ال�سالح، حمذر من البدع، وداعية اإ�سالمي متفوق يف كل 

ميدان.
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بــــــروفــــــــايـــــــــل

اللبنانيون »ينتحبون«شهيد المحراب.. عالم ومجاهد

       فب���دل أن تدعو الدولة مواطنيها إلى االنتخاب وتجديد الحياة 
البرلمانية الديمقراطية.. ها هي تجبرهم على »االنتحاب« قسرًا وقهرًا 
أمام مؤسس���ات ال آذان لها تس���مع األنين، وال عي���ون تبصر العذاب.. 
جّراء غطرس���ة المتخمين، القابضين على مقدرات البلد، المعيش���ية 
 عفٌن 

ٌ
واالقتصادية والمالية.. إنه العهر السياس���ي في بلد نظامه رث

فاسٌد .. نخرته آفة الطائفية حتى العظم.. ونتسآل: هل من مسؤول؟
باألمس البعيد.. كان هناك مسؤول واحد وحيد يلجأ إليه اللبنانيون، 
 اللبنانيين، هو مقام رئاس���ة الجمهوري���ة.. لكّن في أعقاب اتفاق 

ّ
كل

الطائف، وما نّصت عليه الوثيقة – الوثاق – أصبح شاغل المقام أشبه 
م���ا يكون بملكة بريطانيا، يعتمر تاجًا، فيما الس���يف والصولجان في 
قبض���ة مجلس الوزراء، يقول البع���ض: والبعض اآلخر يجتهد ويقول: 

العصمة في يد رئيس الحكومة..
   وألنَّ نصوص الوثيقة، بقيت كناية عن مسودة، تعمل فيها أقالم 
االجتهاد والتفس���ير والتأويل بما يرض���ي طموح وأطماع هذه أو تلك 
م���ن الطوائف، النعمة - النقمة – كان مقدرًا على اللبناني أن يس���لك 
نهج »االنتح���اب« منذ االنتخابات التش���ريعية األولى بعد »الطائف« 
– الجليل، الطاهر، الش���ريف، العزيز- كم���ا زوجة القيصر.. فإذا ب�84.6 
ف  م���ن الناخبين اللبنانيين، »ينتحبون« بدل أن ينتخبوا من غير أن يرِّ
للنظام جفٌن.. وهكذا دواليك.. يومًا بعد يوم وسنة بعد سنة، يتكّرس 
���د له السدنة.. واألزالم.. وتهّمش القاعدة 

ُ
الشواذ »ويوقونن«.. وتحش

ر لها أهلوها 
ّ
»المقوننة« لتصبح نكرة، ينكرها األمر الواقع، مثلما يتنك

ة قليلة والحمد لله، ال تزال تنتصر للحقيقة 
ّ
وينكرونها باس���تثناء قل

على الرغم مما تكبدت وتتكّبد من أثمان..
ا رأفة باإلنسان والوطن، 

ّ
  فيا أّيها النظام الفاسد والمفسد.. ارحل عن

رأفة واحترامًا لتاريخنا المش���رق.. رحمة بأولئك المتحدرين من هذه 
األرض، الذين زرعوا بيارقهم غطارفة على حدود المجد..

    ارح���ل.. قب���ل أن تتحّول هيئة التنس���يق النقابي���ة إلى عامّية 
ا غريب إلى طانيوس ش���اهين 

ّ
انطلي���اس 2013.. وقبل أن يتحّول حن

الق���رن الواحد والعش���رين.. فالمحس���نات والمس���احيق التي تحاول 
إضفاءها على وجهك المس���خ لن تفيدك بشيء.. فمصيرك الرحيل.. 

الرحيل.. فقد دقت الساعة وحان موعد التغيير..
    فخام���ة رئي���س البالد نناش���دك أن تتوج عه���دك بعمل يبقى 
وقفًا على التاريخ، وش���اهدًا على الش���فافية والصدقية واألمانة التي 
عهدناها بشخصكم الكريم.. من خالل سنِّ قانون انتخاب يحاكي ذكاء 
اإلنسان اللبناني ويتماهى مع تطلعاته وأحالمه الوطنية والعصرية، 
قانون يؤكد صدقية النظام الديمقراطي البرلماني الحّر.. يليق بإنسان 
اليوم ولو كان على حس���اب غالة الطوائ���ف والمذاهب وتّجار الهيكل 
الذين امتهنوا كرامة اإلنس���ان والوطن.. وداسوا حرمة الديمقراطية 
والحرية والعدالة والمساواة وكل القيم، بسنابك فجورهم وجشعهم 

وال مباالتهم..
     فخامة الرئيس.. حيث يعم الجوع ال يرعى للقانون حرمة.. وحيث 

ال ُيرعى للقانون حرمة يعم الجوع..
نبيه الأعور
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اللبناين  الطعام  بنك  اأطلق  بييروت،  يف  من مقره 

�سعاره قبل نحو عامني »معاً �سد اجلوع«، يف اإطار �سعيه 

املتوا�سل لو�سع حد للفقر واجلوع يف العا�سمة ولبنان 

معدالت  اأن  ال�سنوية  االإحيي�ييسييائيييييات  تييوؤكييد  فيما  كييكييل، 

الفقر ترتفع اإىل حد خميف عاماً بعد عام.

هو  اللبناين«  الغذاء  »بنك  اأن  اإىل  االإ�سارة  وجتدر 

عبارة عن جمعية خرية ال ت�سعى اإىل الربح، اأُ�س�ست يف 

اأعمال  رجال  من  جمموعة  قبل  من  اأواخر عام 2011 

ي�سعون للق�ساء على اجلوع، وبهدف خدمة ودعم جميع 

للمعتقدات  تفرقة  اأي  دون  من  اللبنانيني  امل�ستحقني 

ال�سيا�سية اأو الدينية. 

ت�ساند اجلمعية غر القادرين على العمل لتح�سني 

ال�سن  كييبييار  م�ساعدة  عيين  ف�ساًل  معي�ستهم،  م�ستوى 

وذوي االحتياجات اخلا�سة، والذين يعانون من اأمرا�ض 

من  مبهمتها  تقوم  وهي  واأطفالهم،  واالأراميييل  مزمنة، 

خالل تطوير برامج غذائية فعالة بالتوازي مع برامج 

دائييم  ب�سكل  اجليييوع  عييلييى  للق�ساء  والييتييوعييييية،  التنمية 

ولي�ض موؤقت بحلول عام 2020.

الالفت اأن »بنك الطعام«، وعلى عك�ض بقية بنوك 

بنك متييّولييه جهات  هييو  الييدوليية،  تدعمها  الييتييي  الطعام 

لبنانية غر �سيا�سية يراأ�سها كمال �سنو، وتهدف فكرة 

ياأخذ  حيث  الغذائي،  الهدر  من  احلييد  اإىل  البنك  هييذا 

يقوم  كما  امل�ستحقني،  اإىل  ليعطيها  املطاعم  »ف�سالت« 

هنا  وتييقييول  الييهييدر،  هييذا  ميين  للحد  التوعية  بعمليات 

امل�سوؤولة عن اإدارة مكتب البنك نادين داود: »نحن ندعو 

ويييحييرمييوا غرهم،  الييطييعييام  يييرمييوا بقايا  اأن ال  اليينييا�ييض 

ولكن الدولة ال متولنا، اإذ اإن رواتبنا تدفع من ا�سرتاك 

ملوؤ�س�سي االإدارة بقيمة 150 األف لرة لبنانية«، ما يعني 

اأنه اأ�سبه بعمل تطوعي.

يف ال�سياق نف�سه، تو�سح داود اأن البنك بداأ بالتعامل 

مع وزارة ال�سوؤون االجتماعية للق�ساء على اجلوع عام 

2050، اإذ اإنه قد اأر�سل كتيب يدعوها للتعاون امل�سرتك 
قدموا  الذين  للم�ستحقني  الطعام  تاأمينه  عرب  معه، 

التعاون  »هدفنا  قائلة:  الييدوليية،  برنامج  اإىل  طلباتهم 

املهدور من  الطعام  الأخذ  اأي�ساً  ن�سعى  الدولة، كما  مع 

الفنادق، التي ترتدد مب�ساعدتنا خوفاً من اأن تت�سبب يف 

اإن�ساء بروتوكول  اأحد امل�ستحقني، ولذلك نعتزم  ت�سمم 

م�سرتك يرفع عنها كامل امل�سوؤولية«، علماً اأن اجلمعية 

حتر�ض على فح�ض االأطعمة والتاأكد من �سالمتها قبل 

اإر�سالها اإىل املحتاجني.

اإال  وينوي البنك توفر خدماته على مدار العام، 

اأن حالة الطق�ض يف ف�سل ال�سيف ال ت�ساعده كثراً كما 

تقول داود: »نحن ال نطعم الفقراء يف ال�سيف، ولكننا 

نخاف  الأنيينييا  اأييي�ييسيياً،  الف�سل  هييذا  يف  مل�ساعدتهم  ن�سعى 

املاأكوالت من �سدة  الت�سبب مبر�سهم نتيجة ف�ساد  من 

املجفف  والطعام  احلييبييوب  ميين  قلياًل  فنقدم  احليييرارة، 

فاكهة  م�ستورد  بنا  يت�سل  ما  وغالباً  ذلييك،  عن  عو�ساً 

بي100 طن  فيزودنا  معه،  نتعامل  كبر  لبناين  وخ�سار 

من التفاح مثاًل فناأخذ منه الطعام قبل اأن يف�سد«.

وبييحيي�ييسييب مييا تييو�ييسييح، يييقييدم بيينييك الييطييعييام بف�سل 

الغذاء  حالياً  اخلرية  واجلمعيات  اخلا�سة  ال�سركات 

اأعطى  فقد  ذلييك،  ميين  اأكيير  توفر  نحو  �ساعياً  فقط، 

فرتة  خييالل  عائلة  لي1900  ال�سحية  الوجبات  االأخيير 

خمت�سة،  جهة   20 مع  بالتعاون  مثاًل،  املا�سية  االأعياد 

بهذا ال�ساأن من اأ�سل الي3 اآالف جمعية يف لبنان، كما اأن 

املوا�سم  خييالل  اخلدمات  هييذه  تفعيل  على  عمل  البنك 

يوؤمن يف  املدر�سية وغرها عرب مبادرات فردية، حيث 

كل �سندوق يقدمه وجبات طعام تكفي اأ�سرة لع�سرة اأيام 

موؤلفة من اأربعة اأ�سخا�ض، وذلك بي30 دوالراً اأمركياً.

اإىل التوا�سل مع  اأخييرى، يطمح البنك  من ناحية 

االأمركية منها،  �سيما  العاملية، ال  البنوك  نظرائه من 

90 مليون  البنك  هييذا  ويييقييدم   ،1967 عييام  اأنيي�ييسيياأ  اليييذي 

م�سارف  مييع  اللبناين  البنك  ويتوا�سل  يومياً،  وجبة 

اأن�ساأ  الييذي  فرن�سا  بنك  من  لكل  البالد،  خييارج  الطعام 

عن  ف�ساًل   ،1985 عييام  اأ�س�ض  الييذي  وكيينييدا   ،1984 عييام 

االحتاد االأوروبي، وكندا، واالأرجنتني، الواليات املتحدة 

واملك�سيك عام 2007.

التابعة  واليييزراعييية«،  »االأغيييذيييية  منظمة  اأّن  يييذكيير 

لالأمم املتحدة قد قّدرت الهدر الغذائي يف العامل لعام 

بي1.3 مليار طن، وذلك بقيمة تتجاوز الرتيليون   ،2011
دوالر اأمركي.

اأبو  ال�سوؤون االجتماعية وائل  اأن وزير  وكان الفتاً 

فاعور �سبق اأن اأثنى املبادرة، وقال: »ما يعنيني من هذه 

الغذاء  بنك  اجتمعت يف  التي  اإرادة اخلر  املييبييادرة، هي 

اللبناين«.

واأو�سح اأبو فاعور اأنه يف البداية كان لديه حتفظ 

»بقايا  بجمع  تتلخ�ض  التي  امل�سروع  فكرة  على  ب�سيط 

الطعام اأو ف�سالت من طعام من املطاعم«، م�سراً اإىل 

اأنييه �سعر وكيياأنييهييا »اإهييانيية اإىل الييفييقيير«، وتييابييع: »لكنني 

م�ساألة  لي�ض  االأميييير  اأن  واقييتييعيينييت  نف�سي  مييع  جتييادلييت 

بكرامة من  اأو حمتاج  �سد حاجة لفقر  اإمنا  ف�سالت، 

فييائيي�ييض الييطييعييام«، وقييييال: »ميييا دام االأميييير يييتييم بيياحييرتام 

يجب  االأمييير  فييهييذا  الييدونييييية  عيين  بعيد  وب�سكل  الفقر 

ال�سر به«.

و�ييسييدد اأبيييو فيياعييور على اأن »عييمييل اخليير هييو لي�ض 

يكون  اأن  العمل يجب  »هيييذا  وتييابييع:  مييو�ييسييمييييياً«،  عييميياًل 

م�ستمراً مرتافقاً مع احلفاظ على كرامة املحتاج«، وقال 

اأبو فاعور: »ما نقوم به اليوم يجب اأن ي�سب يف يوم من 

االأيام مع ما نقوم به يف وزارة ال�سوؤون االجتماعية، وهو 

م�سروع دعم االأ�سر االأكر فقراً، فاأخراً وبعد عمل دام 

االأوىل  املرحلة  اإجنيياز  اإىل  و�سلنا  اأ�سهر،   10 من  اأكيير 

من امل�سروع، فاأ�سبح لدينا 13929 عائلة من العائالت 

التي ا�ستوفت �سروط الربنامج من اأ�سل 32000 عائلة 

�سملهم امل�سح«.

وك�سف اأن »خط الفقر الذي مت التحدث عنه كان 

لل�سخ�ض  الفردي  الدخل  يتجاوز  ال  عندما  ال�سابق  يف 

والت�سخم،  االأ�سعار  درا�سة  بعد  دوالرين ون�سف، ولكن 

ون�سف  دوالرات   3 ميي�ييسييتييوى  الييييييوزراء  جمييليي�ييض  اعييتييمييد 

للفرد«.

وتييابييع اأبيييو فيياعييور: »هيينيياك ميييبيييادرات وميي�ييسيياعييدات 

ميين الييكييثيير ميين اجلييمييعيييييات واملييوؤ�ييسيي�ييسييات ال نييعييرف اإىل 

اأو اإىل هذه  اأو ذاك،  اأنعطيها لهذا النائب  من نعطيها، 

املنطقة اأو تلك، والوزارة مل تكن متلك قاعدة معلومات 

اأما اليوم اأ�سحى  حقيقية نتوجه من خاللها للفقراء، 

اأو  الييدوليية  عليها  ت�ستند  وطنية  بيييييانييات  قيياعييدة  لدينا 

املوؤ�س�سات عندما تريد تقدمي اأي م�ساعدة«.

و�ييسييكيير اأبييييو فييياعيييور املييوؤ�ييسيي�ييسييات الييتييي قييامييت بييهييذه 

املبادرة، اآماًل اأن »تربط يف وقت قريب كل هذه املبادرات 

بف�سيلة  تغنينا  اإن  الييذي  االأكيير فقراً،  االأ�سر  مب�سروع 

ما يف هذا امل�سروع، فهي اأنه ينظر اإىل اللبناين كلبناين 

لي�ض كفرد من طائفة«.

هنا مرت�ضى

بنك الطعام اللبناني.. 
من بيروت إلى بقية المناطق
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املر�سدة �سعاد ال�سعبي تلقي املحا�سرة يف مركز حركة االأمة يف بروت

ملنا�سبة »يوم االأم«، نّظمت اللجنة الن�سائية يف »حركة 

االأمة« ندوة طبية حتت عنوان »ترقق وه�سا�سة العظام«، 

بداأت بكلمة مل�سوؤولة اللجنة الن�سائية يف احلركة، رّحبت 

خاللها باملر�سدة والنا�سطة يف مركز امل�ساعدات ال�سعبية 

لالإغاثة والتنمية؛ �سعاد ال�سعبي، وباالأمهات احلا�سرات، 

ونّوهت بالت�سحيات اجل�سام التي تقوم بها االأم. 

بي»مر�ض  بالتعريف  حما�سرتها  ال�سعبي  بيييداأت  ثييم 

اأن ترقق العظام مر�ض  ترقق وه�سا�سة العظام«، �سارحة 

الكال�سيوم،  عن�سر  العظمي  الن�سيج  فيييييه  يفقد  �ييسييائييع 

ونييتيييييجيية ليييذليييك تيي�ييسييبييح اليييعيييظيييام هيي�ييسيية واأكيييييير عيير�ييسيية 

ي�سيب  الييعييظييام  تييرقييق  ميير�ييض  اأن  ومو�سحة  لالنك�سار، 

الن�ساء  به  وت�ساب  �سخ�ساً،  ع�سرين  كل  من بني  �سخ�ساً 

عادة اأكر من الرجال باأربع مرات، ويرجع ذلك عادة اإىل 

انخفا�ض م�ستويات اال�سرتوجني عند الن�ساء بعد انقطاع 

الييطييمييث، والييييذي غييالييبيياً مييا يت�سبب بييحيياليية تييرقييق عظام 

�سديدة، وعادة ال ي�سعر العديد من النا�ض باأنهم م�سابون 

اأن يتعر�سوا حلادث �سقوط ب�سيط  اإال بعد  بهذه احلالة 

يوؤدي اإىل ك�سر يف املع�سم اأو الورك. 

وبّينت ال�سعبي اأن ك�سور ترقق العظام االخرى ت�سمل 

النخاعي،  للحبل  االن�سغاطية  الك�سور  اأو  الهر�ض  ك�سور 

وك�سور الفخذ، التي ت�سكل ال�سبب الرئي�سي لالإعاقة عند 

الن�ساء املتقدمات يف ال�سن، والتي ميكن اأن تهّدد احلياة.

وبييعييد انييتييهيياء الييينيييدوة، وّزعيييت الييلييجيينيية اليينيي�ييسييائييييية يف 

»احليييركييية« عييلييى االأميييهيييات هييدايييا تييقييدميية االأمييييني الييعييام 

ُدعيت جميع  ثم  النا�سر جربي،  د. عبد  ال�سيخ  للحركة 

احلا�سرات اإىل مائدة الفطور.

اللجنة النسائية في »حركة األمة« تنّظم 
ندوة طبية حول »ترقق وهشاشة العظام«



مقدمة

يف هذه الورقة اأعر�ض جلهود اللغوي 

الدكتور عبد العزيز مطر واأتناول منهجه 

وطييريييقييتييه، وجيييهيييوده الييلييغييوييية يف اإحييييياء 

احلييا�ييسيير،  الع�سر  يف  وتييوظيييييفييه  الييييرتاث 

و�ساأتخذ من كتاب: »حلن العامة يف �سوء 

الدرا�سات اللغوية احلديثة« منوذجاً.

وقيييد تيينيياولييت يف هيييذه الييورقيية اأربييعيية 

حماور:

املحور االأول: عن تناول الدكتور عبد 

ومو�سوعه  كتابه  لييعيينييوان  مطر  الييعييزيييز 

العامة  حليين  يف  الباحثني  على  وتيياأثييره 

والت�سويب اللغوي.

وامليييحيييور اليييثييياين: الييتيينييوع الييزميياين 

وامليييييكييييياين الخيييتيييييييار ميييكيييونيييات كيييتيييابيييه يف 

زمانياً  متنوعاً  فكان  اللغوي  الت�سويب 

ومكانياً.

هذه  عر�ض  كيفية  الثالث:  واملييحييور 

الكتب وحتقيقها.

مادة  لعر�سه  الييرابييع: منييوذج  املحور 

الكتاب العلمية وحتقيقه لها.

الييكييتيياب  عييينيييوان  االأول:  امليييحيييور   •
ومو�سوعه وتاأثره على الباحثني. 

كيييان حتييقيييييق الييدكييتييور عييبييد الييعييزيييز 

مطر، لهذا الكتاب الذي �سم كتباً يف حلن 

الييعيياميية ودرا�ييسييتييه لييه يف �ييسييوء الييدرا�ييسييات 

الييلييغييوييية احلييديييثيية، ميينييطييلييقيياً لييكييثيير من 

بعد  األييفييت  الييتييي  اللغوي  الت�سويب  كتب 

الت�سويب  ا�ستفاد من كتب يف  ذلك، فقد 

العزيز  عبد  الييدكييتييور  اأحييييياه  اللغوي مبييا 

مييطيير يف هيييذا الييكييتيياب، اليييذي تيينيياول فيه 

حتقيق ثالثة من الكتب املخطوطة التي 

مل تن�سر من قبله، وهي:

1- حلييين الييعيياميية، الأبييييي بييكيير حمييمييد بن 
379هي(  )ت:  االإ�سبيلي  الزبيدي  احل�سن 

وهو اأول كتاب يف حلن عامة اأهل االأندل�ض 

يف القرن الرابع الهجري.

الأبي  اجلنان،  وتلقيح  الل�سان  تثقيف   -2
ال�سقلي  مكي  بيين  خلف  بيين  عمر  حف�ض 

الييذي  الوحيد  الكتاب  وهييو  501هي(  )ت: 

ييي�ييسييجييل ليييهيييجيييات اخلييييطيييياب يف �ييسييقييلييييية 

يو�سك على  وهييو  وانييتييهييى منه  الييعييربييييية، 

الرحيل من �سقلية بعد اأن اآذنت �سم�سها 

مبغيب، حني بداأت قالعها تنهار وبلدانها 

تيي�ييسييتييلييم واحيييييييدة اإثيييييير اأخيييييييرى يف اليييقيييرن 

اخلام�ض الهجري.

اليييفيييرج عبد  اليييلييي�يييسيييان، الأبيييييي  تيييقيييومي   -3
 ) بيين اجليييوزي )597هي  بيين علي  الرحمن 

بداأ  التي  امل�سرق  عامة  اأخطاء  وهو ميثل 

ت�سجيلها بداية من القرن الثالث وظلت 

تنتقل على االأل�سنة حتى انتهت اإىل عامة 

بغداد يف القرن ال�ساد�ض الهجري.

وجييدييير بييالييذكيير اأن بييداييية ميين عهد 

و�سلم عندما حلن  عليه  اهلل  �سلى  النبي 

اأحييييد بييحيي�ييسييرتييه �ييسييلييى اهلل عييليييييه و�ييسييلييم 

فيييقيييال: »اأر�ييييسييييدوا اأخيييياكييييم«، ومييييييروراً مبا 

الييدوؤيل )69هي( يف عهد  اأبييو االأ�سود  فعله 

اخلييليييييفيية اليييرا�يييسيييد عييلييي بييين اأبيييييي طييالييب 

التي  االأ�سباب  ر�سي اهلل عنه )40هي( من 

ال�سبط،  بنقط  امل�سحف  نقط  اإىل  اأدت 

وهكذا يدخل ع�سر التاأليف فتوؤلف كتب 

الت�سويب اللغوي واملعاجم اللغوية.

الييزميياين  الييتيينييوع  الييثيياين:  • املييحييور 
واملكاين الختيار مكونات كتابه:

تيينييوع درا�ييسييتييه لكتب الييلييحيين زمييانييييياً 

ومكانياً؛ فدر�ض اللحن مكانياً، يف بيئات: 

االأنيييدلييي�يييض و�ييسييقييلييييية وبييييغييييداد، فييتييعييددت 

االأميييياكيييين مييين ميي�ييسييرق بييييالد اليييعيييرب اإىل 

الييزمييان  حيث  وميين  واأو�ييسيياطييهييا،  مغربها 

يف الييقييرن اليييرابيييع واخليياميي�ييض واليي�ييسيياد�ييض 

الهجريني.

وقيييد كيييان هيييذا الييكييتيياب اأ�ييسييا�ييسيياً لييه يف 

درا�يييسييية الييلييهييجييات املييييوجييييودة يف اخلييليييييج، 

فدر�ض لهجات الكويت والبحرين وقطر، 

الكويتية  اللهجة  درا�ييسيية  ثمرة  من  وكييان 

اللهجة  اأ�سرار  كتابني هما:  فيها  األف  اأن 

الكويتية  اللهجة  وخ�سائ�ض  الكويتية، 

فو�سع  ميييييدانييييية،  �سوتية  لغوية  درا�ييسيية 

املييوجييودة  اللهجات  درا�ييسيية  اأ�ييسيي�ييض  فيهما 

بالكويت، وكان من كتبه يف ذلك: االأ�سالة 

ال�سحة  ويف  اخلليج،  لهجات  يف  العربية 

تثقيف  كييتييابييه:  كييان  االإعييالمييييية  اللغوية 

وكذلك  لغوية(،  )بحوث  العربي  الل�سان 

كتاب اأحاديث اإذاعية يف االأخطاء ال�سائعة.

وهيييييذا اليييكيييتييياب ميييثييل اجتيييياهيييياً قييوييياً 

وتقنيتها  اللغة  �سالمة  على  للمحافظة 

من  بها  الناطقني  األ�سنة  على  �ييسيياع  ممييا 

الكالم  �سنن  عيين  خمتلف  اأو  دخيل  كييالم 

نظام  اأو  ال�سيغ  اأو  االأ�ييسييوات  يف  العربي، 

دالليييية  اأو  االإعيييييييييراب  حيييركييية  اأو  اجليييميييل 

االأليييفييياظ، فييتييذكيير هيييذه املييوؤلييفييات اخلييطيياأ 

امل�ستعمل، وال�سواب الذي يجب اأن يجري 

هذا  ت�سمية  �ساعت  وقييد  اال�ستعمال،  بييه 

كثراً  وعنون  العامة«  »حلن  با�سم  اللون 

واإن اجتهت كتب  العنوان،  من كتبه بهذا 

منها،  الغر�ض  تالئم  ت�سمية  اإىل  اأخييرى 

ال�سكيت،  البييين  امليينييطييق«  »اإ�يييسيييالح  فمنها 

و»تقومي الل�سان« البن اجلوزي.

وكيييان الييدكييتييور عييبييدالييعييزيييز مييطيير - 

�ساحل  لهجة  عيين  كتب  قييد   - اهلل  رحييمييه 

مريوط، مب�سر، حيث قام بدرا�سة لهجة 

البدو يف اإقليم �ساحل مريوط يف درا�سته 

�سنة  يف  بذلك  كتاباً  واأخييرج  للماج�ستر، 

لهجتي  عيين  علمية  مييادة  ثييم جمع   1967
امليينيياميية وامليييحيييرق يف الييبييحييرييين. وكييذلييك 

لهجة الكويت ولهجة قطر، ويوؤلف فيهما 

يف  عملية  تطبيقية  كتبه  فييكييانييت  كييتييبييه، 

حياته، حيث عاجلها يف حياته ويف الواقع 

الذي عا�سه.

وقد عمل الدكتور عبدالعزيز مطر 

جييامييعيية عني  الييبيينييات يف  بكلية  اأ�يييسيييتييياذاً 

�سم�ض مب�سر، وعند جميئه اإىل الكويت 

قام  حيث  العربية  اللغة  بق�سم  كاأ�ستاذ 

ثمرة  ميين  وكيييان  باجلامعة  بالتدري�ض 

غر�سه االأول يف جامعة الكويت الدكتورة 

فقد  الورقة،  هذه  قارئة  ال�سبعان  ليلى 

اأ�سرف على ر�سالتها للماج�ستر، وكانت 

اإذاعة الكويت �ساحبة ن�سيب من جهده، 

وهييييو مييين اأوائييييييل االأ�يييسييياتيييذة الييلييغييويييني 

يف  العربية  اللغة  بق�سم  عملوا  الييذييين 

حيث  الييكييويييت،  بييجييامييعيية  االآداب  كييلييييية 

�سهدت جامعة الكويت اأن�سطته واأبحاثه 

اأتييى  منذ  اهتمامه  وكييان  وحما�سراته، 

الكويتية،  اللهجة  على  من�سباً  اإليييييهييا 

لها علمية  درا�ييسييتييه  وكييانييت  فيها  فيياألييف 

مبعنى الكلمة، وكان من نتيجة اأبحاثه 

االأول:  كييتييابييني:  اأخييييرج  اأن  الييكييويييت  يف 

درا�سة   - الكويتية  اللهجة  »خ�سائ�ض 

 ،1969 �سنة  يف  وذلييك  ميدانية«  لغوية 

ثييم اأحلييقييه بكتاب اآخييير هييو »ميين اأ�ييسييرار 

اللهجة الكويتية« يف �سنة 1970، بعدها 

غادر اإىل م�سر ثم توجه مرة ثانية اإىل 

اأخرج  اخلليج، حيث دولة قطر، وهناك 

يف  لغوية  »تاأ�سيالت  الييدوحيية  يف  كتاباً 

الييلييهييجييات اخلييليييييجييييية« واألييييف يف لهجة 

البحرين...وغرها.

كيفية عر�ض هذه  الثالث:  • املحور 
الكتب وحتقيقها 

عر�ض هذه الكتب يف ق�سمني:

الق�سم االأول: حتقيق الكتب الثالثة 

الييثيياين:  املييوؤلييف، والق�سم  اخييتييارهييا  الييتييي 

درا�ييييسيييية اأقيييييييميييت عييلييى هييييذه الييكييتييب ومييا 

الييدرا�ييسييات  �ييسييوء  يف  مييييادة  مييين  ت�سمنت 

اللغوية احلديثة.

الكتاب  بتحقيق  االأول  الق�سم  فيبداأ 

االأول وهو »حلن العامة« الأبي بكر حممد 

التحقيق  الييزبيييييدي، وييييبيييداأ  بيين احليي�ييسيين 

و�سيوخه،  املييوؤلييف،  ترجمة  فيها  مبقدمة 

اإليه،  ون�سبته  الكتاب،  وتالميذه، وعنوان 

وم�سادره، ثم و�سف املخطوطات التي قام 

عليها التحقيق، وتوثيقها، وهي الدرا�سة 

التي ال بد منها يف مقدمة التحقيق، وتاله 

الكتاب الثاين وهو »تثقيف الل�سان« الأبي 

ال�سقلي،  مكي  بن  خلف  بن  عمر  حف�ض 

الكتاب  ثييم  كال�سابقة،  مبقدمة  بييداأ  وقييد 

الفرج  الأبي  الل�سان«  »تقومي  وهو  الثالث 

عبد الرحمن بن علي بن اجلييوزي، وبداأ 

حتقيقه مبقدمة كالكتابني ال�سابقني، اأما 

الق�سم الثاين اخلا�ض بالدرا�سة.

• املحور الرابع: منوذج لعر�سه مادة 
واأ�ييسييرب  لييهييا،  وحتقيقه  العلمية  الييكييتيياب 

لذلك مثااًل بكتاب »تثقيف الل�سان وتلقيح 

اعتمد  وقد  ال�سقلي،  مّكي  اجلنان« البن 

االأخييطيياء على ثالثة  مييّكييي يف جمع  ابيين 

م�ستويات، هي:

يف  مطلقاً  يييجييوز  ال  مييا  االأول:  امليي�ييسييتييوى 

ل�سان العرب.

و لكن غره  يييجييوز  مييا  الييثيياين:  امل�ستوى 

اأفيي�ييسييح مييينيييه، والييينيييا�يييض ال يييعييرفييون هييذا 

االأف�سح.

وهو  م�ستعماًل  كييان  ما  الثالث:  امل�ستوى 

الّنا�ض  واأنييكيير  جييائييز  ولييكييّنييه  غيير ف�سيح، 

جوازه.

من موؤمتر »اللغة العربية.. من 

خماطر اجلمود اإىل تداعيات التجديد«
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تتوقع كل عرو�س مقبلة على الزواج 

حياة زوجية جميلة.. هكذا ترى القف�س 

�سعادته  تنتظر  اخل�����ارج؛  م��ن  ال��ذه��ب��ي 

ب���ف���ارغ ال�����س��ر، وال ت��ت��وق��ع ت��ق��ل��ب��ات��ه.. 

ت��ط��ل��ب ح��ل��وه وت��ت��ج��ن��ب م���رارت���ه، والأن 

يجب  منه،  بد  ال  �سّر  الزوجية  امل�ساكل 

هذه  مثل  م��ع  تتعامل  اأن  ال��زوج��ة  على 

ب�سكل  احل��ي��اة  لت�سري  ب�سال�سة،  االأم���ور 

واآخر  حلو  يوم  عموماً  فالزواج  طبيعي، 

مّر.

ي�����وؤك�����د خ��������راء ع���ل���م ال���ن���ف�������س اأن 

اخلالفات »اجليدة« بني الزوجني ت�ساعد 

ع��ل��ى ا���س��ت��م��رار احل���ب ب���ني ال�����س��ري��ك��ني، 

املفيد  وم��ن  بينهما،  احل��ب  ق��وة  وت��وؤك��د 

لالأزواج ال�سعداء اأن يت�ساجروا ويختلفوا 

ف��ال��زوج  ال���ع���ادي���ني؛  االأزواج  م���ن  اأك����ر 

مع  زوج��ي��ة  م�����س��اج��رة  ي��خ��و���س  ال�سعيد 

�سريكته من وقت اإىل اآخر، الأن العالقة 

ال���ق���وي���ة ب��ي��ن��ه��م��ا ت��ع��ت��م��د ع��ل��ى ق��درت��ه��ا 

له  ال�����س��م��اح  دون  م��ن  ال�����س��راع،  اإدارة  يف 

. بتدمري احلب واالحرتام املتبادلنينْ

ذكرياتك ال�سعيدة

اأن  االجتماع  خ��راء علم  اأي�ساً، يرى 

طبيعي،  اأم���ر  ال��زوج��ي��ة  امل�سكالت  ح���دوث 

خ�سو�ساً بني االأزواج اجلدد، لذلك قّدموا 

اإليك  امل�ساكل،  تلك  لتجنب  ن�سائح  ع��دة 

بع�س منها:

اإىل الطرف االآخ��ر من دون  ا�ستمعي 

اأي مقاطعة، ومن دون اأن تقومي بالدفاع 

عن وجهة نظرك . 

على  الرتكيز  ح��اويل  النقا�س،  اأث��ن��اء 

م��و���س��وع اخل����الف، م��ن دون  اخل��و���س يف  

مو�سوعات خالفات قدمية . 

ال تكتفي بالكالم، فاإطالق ال�سعارات 

حول مدى رغبة اأي من الطرفني يف جناح 

ب��ل ح���ّويل االأق����وال اإىل  ال����زواج ال يكفي ،  

واقع ملمو�س ، وحاويل البحث عن عوامل 

واعملي على  الزوجية ،   النجاح يف حياتك 

زيادتها واالإكثار منها . 

ع��ن��دم��ا  ال�سعيدة  ؛  االأي�������ام  ت���ذك���ري 

عليك  ال���زوج���ي  اخل����الف  ن����ريان  ت�ستعل 

ب���ا����س���رتج���اع ال���ذك���ري���ات ال�����س��ع��ي��دة اأي����ام 

اخل��ط��وب��ة، م��ن خ���الل ال��ن��ظ��ر اإىل األ��ب��وم 

�سور الفرح اأو ذكريات رحلة �سهر الع�سل . 

ال��زي��ج��ات  ف��اأق��وى  حتبيه ،   اأن  ق���رري 

مهما  اأن��ه  ق��رري  لذلك  للهزات،  تتعر�س 

�ستتم�سكني  ف��اإن��ك  قا�سية  ال��ظ��روف  تكن 

باحلب بينكما . 

اأ����س���ي���اء اأخ������رى ي��ج��ب عليك  ه���ن���اك 

و�سعها يف اعتبارك، كاحلر�س على جذب 

ال���ط���رف االآخ������ر ،  واالب���ت���ع���اد ع���ن ال��غ��رية 

املدمرة ،  واالحرتام املتبادل ،  وعدم توجيه 

اخلالفات ،   تبلغ  مهما  ال��الذع��ة  الكلمات 

وع������دم ال�������س���م���اح ل�����الأط�����راف اخل���ارج���ي���ة 

بالتدخل. 

التوا�سل اجليد

ويف ك���ت���اب »م�����امل ت��ق��ول��ه ل���ك اأّم����ك 

اأباك« للكاتب االخت�سا�سي  ومامل يعرفه 

يقّدم  ج���راي«،  »ج���ون  النف�سي  ال��ع��الج  يف 

بني  والتوا�سل  للتفاهم  عملية  خ��ط��وات 

الزوجني.

املتَّبع  االأ�سلوب  اأن  اإىل  الكاتب  ي�سري 

من قبل امل��راأة رمبا يكون نابعاً من احلب 

له  الن�سيحة  ت��ق��ّدم  فنجدها  وااله��ت��م��ام، 

يف  فتبداأ  يخ�سها،  ال  وم��ا  يخ�سها  م��ا  يف 

ون��وع عطره،  التدخل يف مالب�سه، وعمله 

وحياته كلها.

نغمة  م��ن  االأزواج  م��ن  كثري  وي�سكو 

الزوجة، مثل  ال��ذي تظهر يف كالم  اللون 

اإن..«،  اأق��ل لك  ب���»اأمل  تبداأ  التي  الن�سائح 

اأو »مل تقل يل اإن��ك فعلت كذا وك��ذا«، ويف 

تتفوق  عندما  امل�سكلة  هذه  تظهر  الغالب 

امل������راأة ع��ل��ى ال���رج���ل يف ب��ع�����س ال�����س��ف��ات، 

كالذكاء اأو العلم اأو العمل..

ولهذا فاإن �سعور امل�سوؤولية ينتابها يف 

هذه احلالة نحو زوجها ونحو االأ�سرة ككل، 

وهذا ما ينفر الزوج من زوجته، وهذا ما 

يدمر العالقة الزوجية بني الزوجني، ويف 

بع�س احل���االت يبحث ال��رج��ل ع��ن ام��راأة 

اأخرى ال ت�سعره باأنه طفل، وتعطيه الثقة 

على  يجدهم  مل  ال��ذي  والتقدير  واحل��ب 

االإطالق يف زوجته.

كتابه  ج��ون ج��ري يف  الكاتب  ويطرح 

مع  للتعامل  واالأ���س��ال��ي��ب  احل��ل��ول  بع�س 

هذه امل�سكلة، والتي تكمن يف فنون احلوار 

والتوا�سل وتبادل امل�ساعر، وهي التي ت�سل 

اإىل القلب ب�سهولة، ولغة يع�سقها الرجل، 

كما ميكن للرجل اأن يقول لزوجته بلطف 

بقائمة  زوج��ت��ه  ت�ستقبله  اأن  يجب  ال  اإن��ه 

االأ�سلوب يقلل من  االأوام���ر، الأن هذا  من 

�ساأنه. 

وي�سري اخلراء اإىل اأن من الطبيعي 

طويلة  ل��ف��رتات  ال���زوج  تفكري  ين�سغل  اأن 

يف ق�����س��اي��ا ال��ع��م��ل وم�����س��وؤول��ي��ات��ه، ف��ه��ذا 

االن�������س���غ���ال ال���ف���ك���ري ي���دف���ع���ه ل��ل�����س��م��ت 

ففي هذه  االأح���ي���ان،  بع�س  واالن��غ��الق يف 

الفر�س  تتحنّي  اأن  ال��زوج��ة  على  احل��ال��ة 

واالأوقات املنا�سبة للحديث معه ومناق�سته 

يف م�ساكله واهتماماته، والبعد متاماً عن 

اأ���س��ل��وب االإر����س���اد وال��ن�����س��ي��ح��ة، ل��ك��ن على 

الت�سويقي  االأ���س��ل��وب  تتعلم  اأن  ال���زوج���ة 

ال���زوج م��ن دائ���رة التفكري  اجل����ّذاب لنقل 

اإىل احل�������وار م��ع��ه��ا ع����ن ط��ري��ق  امل��غ��ل��ق��ة 

اأ�ساليب متعددة منها:

اأن  • اأن تتعّلم الزوجة هواية الزوج؛ 
حتبها وت�ساركه فيها.

التي  ال�سّيقة  املوا�سيع  تختار  اأن   •
جتذب الزوج وتكون حمور اهتمامه.

ت�سويقي  ب��اأ���س��ل��وب  ت��ت��ح��دث  اأن   •
»هل  اأ�سئلة مفتوحة، مثال:  يتخلله طرح 

اأن��ت؟« واأن  تعلم ماذا حدث؟« »ماذا تقول 

واأن  ح��دي��ث��ه��ا،  امل��ف��اج��اأة يف  ت��دخ��ل عن�سر 

تدخل عن�سري الفكاهة واملرح يف احلوار.

اأو  م��ع��ق��ّدة  م�ساألة  عليه  تعر�س   •
م�سكلة ما، وتطلب منه امل�ساعدة يف حّلها.

رمي اخلياط

عــــــــــالـــــــــم الـــمــــــــــــرأة
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حياتِك الزوجية
بين »العسل« و»البصل«

أنــِت وطــــــفــــــــــلــك

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

كيف تنشأ عالقة خاصة بين األب وطفله؟
ي��رغ��ب االآب����اء اجل���دد دائ��م��اً ب��ال��ق��ي��ام ب��ك��ل م��ا مي��ك��ن اأن 

يف  اأك��ر  حري�سني  فتجدهم  باأطفالهم،  ي�سعرون  يجعلهم 

�سوؤون حياة الطفل، اإال اأنه خالل االأ�سابيع االأوىل من عمره، 

�سيجد �سعوبة يف  الر�ساعة،  الطفل يف مرحلة  وحني يكون 

معرفة كيف ومن اأين تبداأ العالقة بينهما.

ويف هذه احلالة، ُين�سحك بال�سر والرتوي، فمع مرور 

ة بني االأب وطفلك، وهي عالقة  الوقت، �ستن�ساأ عالقة خا�سّ

ال تقّل حيوية عن عالقة االأم بطفلها، واإليِك هذه الن�سائح 

لتعرف كيف تن�ساأ عالقة خا�سة بينك وطفلك؟

تعزيز  اأي�ساً  الطفل واحل��م��ل، وميكنك  ع��ن  امل��زي��د  اإق���راأ   •
م��ع��ّدل ذك���اء طفلك ح��ني ت��خ��رج م��ع اأ���س��دق��ائ��ك م��ن االآب���اء، 

فهذه االأمور لي�ست �سعبة، لكن عليك القيام ببع�س اجلهد 

الإجنازها.

امل����راأة يف عملّية رع��اي��ة  ي��ق��ود  ���س��ح��ري  ح��د���س  ي��وج��د  • ال 
وليدها، لكنها تتعّلم هذه امل�سائل بالتدريب واملران، وكذلك 

االأب، لذا، ميكنك التدخل واإطعام �سغريك على �سبيل املثال: 

افعل امل�ستحيل جلعله ي�سعر بالراحة عندما يكون منزعجاً.

دائم،  ب�سكل  عنه  غائباً  كنَت  اإذا  بالطفل  االعتناء  • ي�سعب 
فحني تعود من عملك، ام�ِس امل�ساء اأو عطلة االأ�سبوع معه، 

اأو  ن��زه��ة،  يف  واأخ����ذه  ب��ه  اخل��ا���س��ة  بالعربة  و�سعه  فيمكنك 

اجللو�س فقط معه.

مل تكن هي  اإذا  كاأم  ناجحة  غري  باأنها  زوجتك  ت�سعر  • قد 

باالأمان  وُي�سعره  ويلب�سه  حفا�سه  ويغرّي  الطفل  يطعم  َمن 

طوال الوقت، لكن من الهاّم لتطّورك كوالد ول�سّحة طفلك 

وزوج��ت��ك، اأن ت��ت��وىّل االأم���ور م��ن وق��ت اإىل اآخ���ر، ل���ذا، حتى 

ة  امل��ه��ام اخلا�سّ وت���وىّل بع�س  ت��دّخ��ل  ل��و اعرت�ست زوج��ت��ك، 

بطفلك، فلن تندم على ذلك اأبداً.

واأخ��رياً، اإّن حيوّية االأب العالية واللعب مع الطفل هي 

نقي�س حلنان االأم ونعومتها يف رعاية طفلها، لذا ال ترتّدد 

هذا  يف  معه  تعاملك  حت��ّدد  ال  لكن  �سغريك،  م��ع  اللعب  يف 

اجلانب فقط.
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االأ�سا�سية  العنا�سر  لبع�س  جيد  م�سدر  ال��ل��وز 

ل��ب��ن��اء ال��ع��ظ��ام، م��ث��ل ال��ك��ال�����س��ي��وم، ف��ل��ّب��ه ي��ح��ت��وي على 

ون�ساط  ل��الأع�����س��اب  ج���داً  امل��ه��م  الطبيعي  الفو�سفور 

الدماغ، يف حني اأن تناول اللوز ال ي�سبب زيادة الوزن 

اللوز  ثمار  يف  اخل��الي��ا  ج���دران  اأن  ال�سيما  وال�سمنة، 

قد تلعب دوراً يف امت�سا�س اجل�سم للدهون املوجودة 

النطف  ت��ع��داد  يف  وي��زي��د  ال��ط��اق��ة،  ين�سط  كما  فيها، 

املنوية، ويكافح العقم.

تركيب اللوز

الدهنية  احلم�سية  بالزيوت  غني  احللو  اللوز 

النباتية غري امل�سبعة، والروتني، وال�سكر، ويحتوي 

 »B5«و »PP«و  ،»B2«و  »B1«و »A« على الفيتامينات

فو�سفور،  مثل  وم��ع��ادن  معدنية،  واأم���الح   ،»B6«و

وب��وت��ا���س��ي��وم، وم��اغ��ن��زي��وم، وك��ال�����س��ي��وم، وك��ري��ت، 

و�سوديوم، وحديد.

اأما لّب اللوز فيحتوي على الفو�سفور الطبيعي، 

لذلك ُيعتر مهماً جداً لالأع�ساب ون�ساط الدماغ، 

وعالجه من اأمرا�سه، يف حني يحتوي اللوز املر على 

مواد �سامة هو »حام�س ال�سيانيد«، بحيث اإن تناول 

10 حبات حُتدث م�ساعفات خطرية، ميوت االإن�سان 
عنه  وت�سدر  �سريع،  ب�سكل  ال�سيانيد  يتناول  ال��ذي 

�سرخة قوية مميزة ت�سمى »�سرخة ال�سيانيد«.

ت��ن��اُول ال��ل��وز ال ي�سبب زي���ادة ال���وزن وال��ب��دان��ة، 

اللوز قد تلعب  اأن ج��دران اخلاليا يف ثمار  ال�سيما 

فيها،  املوجودة  للدهون  اجل�سم  امت�سا�س  يف  دوراً 

الدهون  جميع  اجل�سم  ميت�س  ال  اللوز  اأك��ل  وعند 

خارجاً،  وتطرح  اله�سم  عملية  يف  تدخل  فال  فيه، 

االأم�����ر ال�����ذي ي��ج��ع��ل ال���ل���وز ط��ع��ام��اً ���س��ح��ي��اً قليل 

ال�سعرات.

الدرا�سات الطبية

ت�����س��ج��ع ال���درا����س���ات ال��ط��ب��ي��ة ع��ل��ى اأك����ل ال��ل��وز، 

وي�ساعد  ال�سار،  الكول�سرتول  م�ستويات  خلف�سه 

يف تقليل خماطر االإ�سابة باأمرا�س القلب وحماية 

اخلاليا من التلف، ويرى املخت�سون اأن تناول حفنة 

من اللوز اأو ما يعادل اأون�سة واحدة يومياً كجزء من 

االإ�سابات  خطر  تقليل  يف  ي�ساعد  ال�سحي،  الغذاء 

الكول�سرتول  مل�ستويات  تقليله  طريق  عن  القلبية 

ال�سار  ال�سحمي  ال���روت���ني  وك��ول�����س��رتول  ال��ك��ل��ي، 

القليل الكثافة.

يقابله  ال��ك��ول�����س��رتول  يف   ٪1 ن�سبة  ان��خ��ف��ا���س 

 ،٪2 بن�سبة  القلبية  االأم��را���س  خطر  يف  انخفا�س 

ال��ذي��ن ميلكون  ب��اإم��ك��ان االأ���س��خ��ا���س  اأن  ي��ع��ن��ي  م��ا 

م�ستويات اأعلى من 200 مليغرام من الكول�سرتول 

اإىل  امل�ستوى  ه��ذا  تقليل  ال���دم،  م��ن  دي�سيلرت  لكل 

دي�سيلرت بجعل اللوز جزءاً من  لكل  مليغراماً   190
اإ�سابتهم  خطر  تقليل  وبالتايل  اليومي،  غذائهم 

باأمرا�س القلب بن�سبة ٪10.

الطب القدمي

حت��������ّدث االأط������ب������اء ال�����ع�����رب وال�����ق�����دام�����ى م��ن 

االأوروبيني عن اللوز وفوائده الغذائية والعالجية، 

اإن اللوز احللو ينقي ال�سدر ويفتح  واأهم ما قالوه 

ال�سدد والربو وينقي الرئة، واإذا اأخذ مع مثله �سكر 

املزمن  ال�سعال  قطع  الياب�س  الزبيب  من  ون�سفه 

اللوز ت�سمن وحتفظ القوى وت�سلح  اأكل  ومالزمة 

الكلى وتزيل حرقة البول وتقوي االأع�ساء.

اأكل اللوز بق�سره قبل الن�سج ي�سكن ما يف الفم 

واللثة من اأوجاع، واإذا اأُكل بال�سكر زاد يف املني و�سهل 

الغليظة  االأخ��الط  فيزيل  املر  اللوز  اأما  انه�سامه، 

واأمرا�س  وال��رئ��ة،  ال�سدر  واأورام  وال�سعال  والربو 

مع  اأُخ��ذ  اإذا  خ�سو�ساً  وال��ريق��ان،  والكبد  الطحال 

الع�سل.

اإذا طبخ  وال���ل���وز امل���ر ي��ج��ل��و ال��ن��م�����س، وال��ك��ل��ف 

مباء  ال��راأ���س  وغ�سل  ال��وج��ه  على  وو�سعه  ج���ذوره، 

ط��ب��ي��خ اجل�����ذور ي��زي��ل احل�����زاز م���ن ف����روة ال���راأ����س، 

وكذلك يقي من احلكة.

ا�ستعماالت وفوائد اللوز

- يعالج احلروق من الدرجة االأوىل.

�سّكر  م��ع  م�سحوق  )ل���وز  ال��ل��وز  حليب  ُي�ستعمل   -

وماء( الأمرا�س ال�سدر وال�سعال املزمن والربو.

عر  اله�سمي،  اجلهاز  تهيج  يعالج  اللوز  حليب   -

تر�سيب اللوز امل�سحوق فوق املناطق املهيجة، ومينع 

احتكاك الطعام والف�سالت بها.

احل�سى  ويفتت  البولية،  امل�سالك  اأمرا�س  يعالج   -

والرمل، ويكافح التهابات الكلى.

الفو�سفور، والزيوت احلم�سية  - املعادن، خ�سو�ساً 

غ��ري امل�����س��ب��ع��ة ت��ه��ّدئ االأع�������س���اب، وت��ن�����س��ط ال��دم��اغ 

ووظ���ائ���ف���ه، ومت��ن��ع اأم���را����س ال��ن�����س��اف واالن�����س��داد 

واجللطات )الفالج(، والرعا�س الباركن�سوين.

- ين�سط الطاقة اجلن�سية، ويزيد يف تعداد النطف 

املنوية )يكافح العقم(.

- يعالج االأمرا�س الع�سبية واالأوجاع.

املركبة،   »B« فيتامينات  بوا�سطة  الدم  فقر  - مينع 

واحلديد واملعادن.

ال��ق��ه��وة، فيخفف  اإىل  وي�����س��اف  ال��ل��وز  ي��ح��ّم�����س   -

ن�سبة الكافيني، وميكن ا�ستعماله كبديل كلي للنب 

والقهوة.

- يكافح الديدان املعوية.

- ق�سر اللوز املغلي يكافح الر�سح والتهابات احللقوم 

وال�سعال.

يف  وي�ستعمل  وي��رخ��ي��ه��ا،  الع�سالت  ت�سّنج  مينع   -

عالج الفقرات.

- اللوز يكافح ال�سداع مو�سعياً، وعر الفم.

- اللوز يقوي الب�سر، ومينع ق�سور النظر والع�سى 

الليلي، عر فيتامني »A« الذي يحتويه.

  مـنــــــــــوعـــــــــــــــــــــــــــــــات
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اأفــقــي

رحباين وحلنها  مالئكي  �سوتها   / ان�ست   1
مهجري / فوق العني )معكو�سة( لبناين  �ساعر   2

/ لقب اجتماعي اجنليزي / زهر  املعنى  ت�ستخدم لال�سهاب يف  كلمة   3
يذكر يف حتية ال�سباح

اأذكى املخلوقات / وحدة العملة اللبنانية 4 حيوان بحري ي�سنف من 
حب  / مت�سابهان   5

طــريـقـة اللعـب

واأفقياً  9 عامودياً  اإىل   1 االأرق��ام من  تو�سع 

على اأن ال يتكرر الرقم يف اأي اجتاه عامودي 

كان اأو اأفقي 

الحل السابق 12345678910
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

اجل��ن /   / ا�ست�سلم  وم��ا  يئ�س  م��ا   6
طرف

ي�سحب  / لبنان  يف  �سهل   7
فل�سطيني �سهري يف لبنان خميم   8

اللينة  ا�سم موؤنث مبعنى اخلفيفة   9
ال��ه��ادئ��ة / م��دي��ن��ة اأث���ري���ة يف ال��ب��ق��اع 

اللبناين مهمة

ا�سمها مبعنى  ا�سل  عربية  دول��ة   10
لون اللنب لكرة الثلوج يف جبالها / 

قرية يف ق�ساء املنت بجبل لبنان

عـــامـــودي

ح�سن  م���ن  ع��ال��ي��ة  درج�����ة  و����س���ل   1
 / �سابر  ن�سف   / ال�سناعة  اأو  االأداء 

ثلثا جبل

الأجل  اأو  و�سيلة  اأو  طريق  مبعنى   2
اأو  �سيء ما / حالة االإ�سابة مبكروب 

عفونة يف اجل�سم

3 عك�س حلو / مطرب راحل �ساحب 
اغنية بنات املكال

 –  / اللبنانية  امل�����س��اي��ف  ع��رو���س   4
ق��ري��ة ل��ب��ن��ان��ي��ة وق��ع��ت ���س��ح��ي��ة غ��در 

املحتل

حروف اللغة / –  من  حرف  ا�سم   5

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

 

طاف يف املكان وبحث بنظره

متزوج غري   6
مت�سابهات  / اآخر  �سيء  مكان  �سيئا  ي�سعون   7

8 هز وخ�س / ثلثا �سيد / يقراأ لنف�سه اأو لالآخرين
وفائ�س / ي�سبك االأ�سياء ببع�سها كثري   9

جبل  عند  اللبناين  البقاع  يف  وق�ساء  قرية   10
�سنني / مت�سابهان / هجم

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

ت الحصى ويكافح االلتهابات والجلطات الدماغية
ّ

اللوز.. يفت
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يوا�ضل فريق الريا�ضي زحفه نحو كاأ�س بطولة لبنان 

اإىل  املا�ضي  املو�ضم  يف  خزائنه  غ��ادرت  التي  ال�ضلة،  لكرة 

نادي ال�ضانفيل، للمرة الأوىل يف تاريخ النادي املتني.

اأي��دي  متناول  بعيد عن  الريا�ضي غري  ه��دف  ويبدو 

اأن  بعد  الرتتيب،  يت�ضدر  »الأ�ضفر«  اأن  �ضيما  لعبيه، ل 

واأبعدت  �ضفوفه،  �ضربت  التي  الإ�ضابات  عا�ضفة  اجتاز 

اأحمد  اإ�ضماعيل  امل�ضري  وه��م  لعبيه،  اأب���رز  م��ن  ثالثة 

وال�ضاعد اأحمد اإبراهيم وجو فوغل.

وي���وؤك���د اخل�����راء وال���ع���ارف���ون ب��ب��واط��ن ك����رة ال�ضلة 

ملوجة  يتعر�س  الريا�ضي  غري  اآخ��ر  ناد  اأي  اأن  اللبنانية، 

من  كبرياً  ج��زءاً  وفقد  لهتزت �ضفوفه  ه��ذه،  الإ�ضابات 

قوته، غري اأن الفريق البريوتي بقي متما�ضكاً وحمافظاً 

على توازنه، و�ضاعده يف ذلك امتالكه لبدلء من م�ضتوى 

رفيع.

واأكد فوز الريا�ضي يف اآخر 15 مباراة له يف البطولة 

ال�21 يف م�����ض��ريت��ه، ومي��ل��ك  ل��ق��ب��ه  ع���زم���ه ع��ل��ى حت��ق��ي��ق 

لقبه  اأح��رز  اإذ  لبنان،  بطولة  يف  عريقاً  تاريخاً  الريا�ضي 

الأول يف مو�ضم 1950 �� 1951، علماً اأن األقابه ال�20 موزعة 

القدمي  العهد  يف  األ��ق��اب   10 بالت�ضاوي:  مرحلتني  على 

)قبل احلرب ما بني 1951 و1974(، و10 األقاب يف العهد 

احلديث، ما بني 1993 و2011.

�ضانع  بريقهم  ا���ض��ت��ع��ادوا  ال���ذي  الالعبني  ب��ني  وم��ن 

املباراة  يف  قوياً  عر�ضاً  ق��دم  ال��ذي  حممود  علي  الأل��ع��اب 

 31 �ضجل  حيث  امل��ا���ض��ي  ال�ضبت  بيبلو�س  اأم���ام  الأخ����رية 

 –  92 نقطة، و�ضاهم يف فوز الريا�ضي يف املباراة بنتيجة 

.78
النور  ال��ري��ا���ض��ي ج��ان عبد  اأي�����ض��اً يف �ضفوف  وي���رز 

اأنه  اأثبت  ال��ذي  �ضعود  واأم��ري  الثابتة،  العرو�س  �ضاحب 

املتابعون  وي��رى  املو�ضم،  ه��ذا  الفريق  مكا�ضب  اأب���رز  م��ن 

و�ضفوف  اللبنانية،  امل��الع��ب  �ضتغني  موهبة  الأخ���ري  يف 

اأن عا�ضفة  العلم  املنتخب الوطني يف الفرتة املقبلة، مع 

الإ�ضابات حرمت الريا�ضي من جهود لعب �ضاعد اآخر 

ل يقل متيزاً هو اأحمد اإبراهيم، الذي �ضيغيب حتى نهاية 

املو�ضم بعد تعر�ضه جللطة يف يده.

بيبلو�س  اأم��ام  الأخ���رية  مبارته  يف  الريا�ضي  و���ض��ارك 

– اجل��دي��د دي��واري��ك �ضبن�ضر  لعبه الأم��ريك��ي ال��ق��دمي 

ق��ائ��د  ت��ع��ر���س  اأن  ب��ع��د  ال���ن���ادي  اإدارة  ا���ض��ت��ق��دم��ت��ه  ال����ذي 

)2.04م  »�ضمعة«  اأحمد  علي  اإ�ضماعيل  امل�ضري  الريا�ضي 

و36 �ضنة( لالإ�ضابة، اأمام ال�ضانفيل.

�ضهرين  املالعب  عن  »�ضمعة«  يغيب  اأن  املتوقع  ومن 

املوعد  وه��و  املقبل  اأي��ار  �ضهر  اأوائ���ل  للم�ضاركة  يعود  واأن 

املحدد لنهاية »الفاينل 8«.

والبدنية،  الفنية  ح��الت��ه  اأح��ل��ى  يف  �ضبن�ضر  ويعتر 

الذي  ال�ضيني  ال���دوري  يف  له  طيبة  م�ضاركة  بعد  وذل��ك 

انتهى م�ضتهل هذا ال�ضهر. 

الريا�ضي،  م��ع  امل��ا���ض��ي  امل��و���ض��م  ���ض��ارك  �ضبن�ضر  وك���ان 

اإىل  26 نقطة  ال��واح��دة  امل��ب��اراة  ت�ضجيله يف  وك��ان معدل 

املئة من  يف   50 ون�ضبة  حا�ضمة  متريرات  و5  متابعات   6
الرميات الثالثية، قبل اأن يتم ا�ضتبداله مبواطنه اأندريه 

مناف�ضات  �ضمن  فقط  مباريات  اأرب��ع  لعب  ال��ذي  امييت 

اأن امييت هو هداف الدوري اللبناين  الفاينل فور، علماً 

لهذا املو�ضم مع نادي عم�ضيت.  

واإذا ما جنح �ضبن�ضر يف دخول اأجواء الريا�ضي جمدداً، 

تلحق  اأن  امل��ن��اف�����ض��ة  ال��ف��رق  ع��ل��ى  ال�����ض��ع��ب  م��ن  ف�ضيكون 

بالريا�ضي هزمية ثانية بعد الأخرية التي تعر�س لها يف 

الأول املا�ضي اأمام ال�ضانفيل. كانون   21

متاماً  م��درك��ني  ب��ات��وا  الريا�ضي  لعبي  اأن  وي��ب��دو 

اأ�ضلوب ومتطلبات املدير الفني ال�ضلوفيني �ضلوبودان 

���ض��وب��وت��ي��ت�����س، ال����ذي اأر����ض���ى ت����وازن����اً يف ال��ف��ري��ق بني 

النف�س  كان  اأن  بعد  والهجومية،  الدفاعية  الناحيتني 

الهجومي طاغياً ولو على ح�ضاب التوجه الدفاعي.

من جهة اأخرى، ل يبدو احلكمة املناف�س الرئي�ضي 

ع��ل��ى ال��ل��ق��ب، وامل��ت�����ض��در ال�����ض��اب��ق ل��ل��ب��ط��ول��ة يف اأح��ل��ى 

حالته، خ�ضو�ضاً بعد اأن فقد ال�ضدارة، بخ�ضارته اأمام 

بيبلو�س 62 – 75 يف املرحلة 21 )الثالثة للفاينل 8(.

ب��داأ يرتاجع بعد  اأداء احلكمة  اأن  املراقبون  وي��رى 

الفريق  اأهلت  والتي  البطولة،  يف  القوية  الإنطالقة 

الأخ�����ض��ر ل��ت�����ض��در ال������دوري، ول ي��ب��دو ب��ع�����س جن��وم 

اإذ  ق��زوح،  �ضيما جوليان  اأحلى حالتهم، ل  الفريق يف 

قّدم اأداء عادياً يف املباريات الأخرية.

احلكمة  م��درب  نية  عن  املتوا�ضل  الكالم  ظل  ويف 

اأرون  الأجنبيني  الالعبني  ا�ضتبدال  �ضقرا  اأب��و  ف���وؤاد 

مبا  �ضي�ضتمر  ال��ف��ري��ق  ف���اإّن  �ضيمز،  ودي�����ض��اون  ه��ارب��ر 

من  قريبة  م�ضافة  على  للبقاء  �ضعيه  يف  حالياً،  لديه 

بهما  �ضيتواجه  حا�ضمني  اأ�ضبوعني  ع�ضية  الريا�ضي 

احلكمة مع ال�ضانفيل والريا�ضي على التوايل، ويحتل 

احلكمة حالياً املركز الثاين ب�19 انت�ضاراً و4 هزائم.

وبدوره، يوا�ضل ال�ضانفيل حامل اللقب البحث عن 

ذاته بعد �ضل�ضلة من العرو�س الباهتة، وهو يدرك اأّنه 

اأن اهتزت �ضخ�ضية البطل  ل يتحّمل اأي هزمية، بعد 

لديه يف الآونة الأخرية، اإثر عدد من الهزائم املتتالية، 

ت��ع��اق��د مع  اأن  ب��ع��د  م��رح��ل��ة ج��دي��دة  الآن  ين�ضد  ل��ك��ن 

لعب الرتكاز الإيراين اأ�ضغر كاردو�ضت الذي ظهر يف 

م�ضتوى جيد خالل املباريات التي خا�ضها مع الفريق 

حتى الآن.

�ضقط  اإذ  املتذبذبة،  عرو�ضه  فيتابع  بيبلو�س،  اأم��ا 

قبل  ف��از  ق��د  ك��ان  اأن  بعد  والريا�ضي،  املتحد  ي��د  على 

يف  ذهبية  فر�ضة  ليفقد  احلكمة،  على  م��ع��دودة  اأي���ام 

وياأمل مدربه جو جماع�س  الرابع،  املركز  اإىل  القفز 

التي  امل�ضوؤولية  حجم  اإىل  جم��دداً  لعبوه  يرتقي  اأن 

اأظهروها يف منا�ضبات عدة، كما فعلوا اأمام ال�ضانفيل، 

اأّن  امل�ضكلة  تبقى   ،51-71 م��ث��رياً  ف���وزاً  انتزعزا  حيث 

الفريق ميلك حلوًل هجومية قليلة تتمحور يف اجلناح 

الأخ��ري  اأّن  �ضيما  يونغبلود، ل  ج��اي  الأم��ريك��ي  ح��ول 

اأي�ضاً،  الأل��ع��اب  �ضانع  دور  �ضغل  على  جم���راً  اأ�ضبح 

الآون���ة  م���ازن منيمنة يف  ت��راج��ع م�ضتوى  م��ع  ت��زام��ن��اً 

اأي  اأكرث من  الأخ��رية، وال��ذي يحتاجه الفريق حالياً 

وقت م�ضى يف غياب علي برادى.

ا�ضتغالل  يتمكن من  الآخ��ر مل  اأم��ا عم�ضيت، فهو 

اأن���دري���ه اإمي��ي��ت يف �ضفوفه  وج����ود ه����ّداف ال��ب��ط��ول��ة 

الثقل  م��ن مت��ح��ور  ي��ع��اين  ان��ت�����ض��ارات، حيث  لتحقيق 

وهريبرت  اإمييت  الأم��ريك��ي  الثنائي  ح��ول  الهجومي 

ه��ي��ل، واإل���غ���اء دور ال��الع��ب��ني امل��ح��وري��ني اأم���ث���ال م��ات 

فريجي و�ضباح خوري.

م��ن ج��ه��ت��ه، ف����اإّن امل��ت��ح��د ي��ري��د تثبيت اأق���دام���ه يف 

جنمه  بعودة  املتحد  �ضفوف  وتتعّزز  الذهبي«،  »املربع 

با�ضل بوجي، علماً اأن الفريق الطرابل�ضي مر يف فرتة 

اإ���ض��اءات  ع��ن  الك�ضف  ب��ع��د  امل��ا���ض��ي  الأ���ض��ب��وع  ع�ضيبة 

ديني�س  ج���ان  الفرن�ضي  امل����درب  ب��ه��ا  ت��وّج��ه  عن�ضرية 

فعل  رّدة  ا���ض��ت��دع��ى  م��ا  وه���و  ال��ل��ب��ن��ان��ي��ني،  اإىل  �ضوليه 

الالعبني، ل  النادي ل�ضتيعاب  اإدارة  قبل  �ضريعة من 

�ضيما اأّن م�ضاعد املدرب حممد الغّزاوي قّدم ا�ضتقالته 

على خلفية هذا الأمر.

22w w w . a t h a b a t . n e t

مدرب الريا�ضي �ضلوبودان �ضوبوتيت�س يعطي تعليماته لالعبيه

جنم الريا�ضي ال�ضاعد اأمري �ضعود

جنم الريا�ضي اجلديد �ضبن�ضر م�ضتهدفاً �ضلة بيبلو�س يف مباراته الأوىل مع »الأ�ضفر« ال�ضبت املا�ضي

) العدد 256(  اجلمعة - 29 اآذار - 2013

الرياضي نحو استعادة لقب بطولة لبنان لكرة السلة



ع��ل��ى رغ���م م�����ض��ارك��ة اأ���ض��ه��ر ال��الع��ب��ني 

كليونيل  اأوروب���ا  اأب��ط��ال  دوري  م�ضابقة  يف 

والأملانيان  رون��ال��دو،  وكري�ضتيانو  مي�ضي 

توما�س مولر وماريو غوميز، والإنكليزي 

متثل  ال��ب��ط��ول��ة  ه���ذه  اأن  اإل  روين،  واي���ن 

املواهب  من  العديد  لظهور  فر�ضة  اأي�ضاً 

الواعدة، التي يتوقع لها اأن تتقدم لتحتل 

موقع ال�ضدارة خالل ال�ضنوات املقبلة.

الذين  املوهوبني  الالعبني  اأب��رز  ولعل 

احلالية،  البطولة  يف  الأنظار  اإليهم  لفتوا 

ه���و لع����ب خ���ط ال���و����ض���ط ال��ف��رن�����ض��ي ب��ول 

بوغبا، الذي يعد اأحدث موهبة ك�ضف عنها 

جوفنتو�س الإيطايل يف مباراياته الأخرية.

الفني  امل��دي��ر  كونتي  اأنطونيو  وي��ق��ول 

زال  ما  ب��ول  »اإن  الالعب  جلوفنتو�س عن 

اأداءه  يطور  اأن  ينبغي  كما  الكثري،  اأمامه 

كي ي�ضبح واحداً من اأف�ضل لعبي العامل 

يف مركزه«.

واأ�����ض����ارت جم��ل��ة »وورل�����د ���ض��وك��ر« اإىل 

املوهبة  رغ��م  على  باأنه  يعرتف  كونتي  اأن 

الفرن�ضي  لعبه  بها  يتمتع  التي  الواعدة 

لأن  ي�ضطر  اأح��ي��ان��اً  اأن���ه  اإل  ع��ام��اً(،   19(

واجل����زرة،  الع�ضا  �ضيا�ضة  م��ع��ه  ي�ضتخدم 

ال�ضعور  اإىل  تدفعه  املبكر  �ضنه  اإن  حيث 

بالزهو والعتداد بذاته ب�ضورة زائدة عن 

احلد يف بع�س الأحيان.

وهذا ما دفع كونتي يف ت�ضرين الثاين 

املا�ضي اإىل ا�ضتبعاد بوغبا من الفريق بعد 

اأن تاأخر مرتني عن التدريب عقب الفوز 

ال�ضاحق على بي�ضكارا 6 - 1.

وي��ت�����ض��اءل ال��ك��ث��ريون يف ت��وري��ن��و عن 

يونايتد  مان�ض�ضرت  دف���ع  ال����ذي  ال�����ض��ب��ب 

يف  جم��ان��اً  بوغبا  ع��ن  للتخلي  الإنكليزي 

املا�ضي،  ال�ضيف  اأج��ري��ت  ان��ت��ق��ال  عملية 

اأن هذه لي�ضت هي املرة الأوىل التي  غري 

يحدث فيها ذلك، حيث اإن هناك منوذجاً 

جوفنتو�س  ل��ه  تعر�س  اأن  �ضبق  مم��اث��اًل 

�ضاب يدعى  عندما فرط بالعب فرن�ضي 

اإىل  تيريي هرني، الذي حتول بعد ذلك 

اأ�ضطورة يف الأر�ضنال الإنكليزي. 

مل  الإ���ض��ب��اين  فالن�ضيا  اأن  رغ��م  وعلى 

ف��وز خ��الل ثالث  اأي  يتمكن م��ن حتقيق 

 8 يف  ري��ال مدريد  اأم��ام  مباريات خا�ضها 

اأيام فقط خالل كانون الثاين، حني خ�ضر 

اأمامه 0 - 5 يف ال��دوري املحلي، ثم 0 - 2 

مباراة  يف  معه  يتعادل  اأن  قبل  الكاأ�س  يف 

لديه  ك��ان  فالن�ضيا  اأن  اإل   ،1 –  1 ثالثة 

األ وه��و ع��ودة  ل��الح��ت��ف��ال،  ي��دع��وه  �ضبب 

 20 ملدة  للم�ضاركة  كانالي�س  املميز  لعبه 

املباريات  من  م��ب��اراة  كل  نهاية  يف  دقيقة 

املالعب  ع��ن  اأبعدته  اإ�ضابة  بعد  ال��ث��الث 

ت�ضعة اأ�ضهر.

وكان كانالي�س لفت الأنظار اإليه لأول 

مرة اأوائل عام 2010 عندما اأحرز هدفني 

رائعني لرا�ضينغ �ضانتاندر الذي كان يلعب 

ال��الع��ب بروؤيته  اآن����ذاك، ويتميز ه��ذا  ل��ه 

ال���ك���روي���ة ومل�����ض��ات��ه ال�����ض��ح��ري��ة ال��رائ��ع��ة، 

بالإ�ضافة اإىل قدرته على اللعب يف مراكز 

عدة.

باللعب  م�ضريته  كانالي�س  وا���ض��ت��ه��ل 

ك��م��ه��اج��م ي��ت��م ت��ك��ل��ي��ف��ه ب��ال��ق��ي��ام مب��ه��ام 

دفاعيه، كما اأنه قادر على اللعب يف جميع 

مراكز الو�ضط، ويتميز كانالي�س بالن�ضج 

والهدوء والذكاء، اإىل حد اأن لوي�س ميال 

مدربه ال�ضابق يف منتخب حتت 19 عاماً، 

اإ�ضبانيا  منتخب  جن��م  ���ض��ي��ك��ون  اأن���ه  اأك���د 

امل�ضتقبلي.

و����ض���ن���ح���ت ه������ذه ال���ف���ر����ض���ة ب��ال��ف��ع��ل 

م��دري��د  ل��ري��ال  ان��ت��ق��ل  ع��ن��دم��ا  لكانالي�س 

اإعجاب  نال  اأن  بعد  �ضانتاندر،  من  قادماً 

خو�ضيه مورينيو، ولكن نظراً لأن �ضفوف 

النادي امللكي تزخر بالالعبني املتميزين، 

عقداً  معه  يوقع  اأن  قبل  لفالن�ضيا  اأع��ري 

دائماً يف متوز املا�ضي.

واحتفل كانالي�س يف 16 �ضباط املا�ضي 

ت���زال  ل  وب��ال��ت��ايل  ال�22،  م���ي���الده  ب��ع��ي��د 

خاللها  �ضي�ضطع  ط��وي��ل��ة  ف���رتة  اأم���ام���ه 

جنمه يف �ضماء الكرة الأوروبية.

اأوروب��ا هذا  اأبطال  �ضهد دوري  كذلك 

الكولومبي  ه��و  اآخ���ر،  جن��م  ب���زوغ  املو�ضم 

ج����امي���������س رودري������غ������ي������ز لع��������ب ب����ورت����و 

الأم  بلده  يو�ضف يف  وال���ذي  ال��رت��غ��ايل، 

منذ  كولومبيا  اأجنبته  لع��ب  اأمهر  باأنه 

لعبها ال�ضهري كارلو�س فالديراما، الذي 

ظهر على ال�ضاحة العاملية قبل 25 عاماً.

اأن لع��ب��ه��م  ب���ورت���و  وي�����رى م�����ض��ج��ع��و 

يف م�ضتواه حتى عن  �ضاأناً  يقل  ال�ضاب ل 

الرتغايل ال�ضهري كري�ضتيانو رونالدو.

ويتميز هذا اجلناح الواعد ذو الواحد 

وال��ع�����ض��ري��ن رب���ي���ع���اً، ب�����ض��رع��ت��ه ومل�����ض��ات��ه 

اأن ه��ذه  ال��دق��ي��ق��ة، ع��ل��م��اً  وت�����ض��دي��دات��ه 

اإ�ضرار  وراء  الدافع  كانت هي  املوا�ضفات 

ي�ضمنوا  اأن  ع��ل��ى  ب��ورت��و  يف  امل�����ض��وؤول��ني 

اأي  يدفع  ب��اأن  يق�ضى  ب��ن��ًدا  معه  عقدهم 

ن���اد ي��رغ��ب يف ���ض��رائ��ه م��ب��ل��غ��اً ي�����ض��ل اإىل 

ال��ن��ادي  اأن  العلم  م��ع  ي���ورو،  مليون   45
الرتغايل ا�ضرتاه بخم�ضة ماليني يورو 

فقط يف متوز 2010.

يتوقع  املبلغ،  ارتفاع قيمة  وعلى رغم 

اأن ل ي�ضمد هذا الرقم طوياًل  املحللون 

الإف���ادة  الطامعة يف  الأن��دي��ة  اأم���ام رغبة 

من موهبة هذا الالعب.

م��وه��ب��ة اأخ�����رى اأث��ب��ت��ت ج���دارت���ه���ا يف 

الرازيلي  امل��داف��ع  الأب��ط��ال، وه��ي  دوري 

�ضاهم  وال��ذي  ميونخ  بايرن  دانتي لعب 

حد  اإىل  الأمل����اين،  فريقه  دف���اع  تعزيز  يف 

اأنه بات غري قابل لالخرتاق تقريباً هذا 

املو�ضم.

بافاريا  اإىل  و�ضوله  م��ن  اأ�ضهر  وبعد 

قادماً من برو�ضيا مون�ضنغالدباخ مقابل 

دان���ت���ي عن  ب���ره���ن  ي�����ورو  م���الي���ني   4.7
الرغم  ال��ب��اي��رن، فعلى  دف���اع  ج��دارت��ه يف 

من اأنه لي�س هو الالعب الأ�ضرع، اإل اأنه 

يت�ضف بالذكاء وح�ضن التوقع والتمركز 

تغطية  من  يتمكن  اأن��ه  حد  اإىل  ال�ضليم، 

خط الدفاع بالكامل.

وقال اومتار هيت�ضفيلد؛ املدير الفني 

ال�ضخرة  ه��و  »دان��ت��ي  ل��ل��ب��اي��رن:  ال�ضابق 

التي حتافظ على متا�ضك دفاع الفريق«.

وخا�س دانتي جميع مباريات البايرن 

يف »البوند�ضليغا«، كما اأنه لعب معه جميع 

با�ضتثناء  الأب���ط���ال  دوري  يف  م��ب��اري��ات��ه 

اأم��ام باتي  اأراح��ه مدربه  اإذ  مباراة فقط، 

الأداء  البيالرو�ضي، وبعد هذا  بوري�ضوف 

املتميز، بات من املتوقع اأن ي�ضمن دانتي 

لنف�ضه مكاناً يف املنتخب الرازيلي، الذي 

على  املقبل  العام  العامل  كاأ�س  �ضيخو�س 

اأر�ضه.
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كاريكاتير

األزمت اإمارة منطقة املدينة املنورة مواطناً �شعودياً بتغيري �شكل 

منزله، بعد اأن تعّمد اأن ي�شممه ب�شكل يقرتب من الكعبة امل�شرفة، 

وطاله باللون االأ�شود.

وقال الناطق االإعالمي يف االإمــارة؛ حممد م�شطفى بن 

االإعــالم  و�شائل  بع�س  تناقلته  مــا  تابعت  االإمـــارة  اإن  �شيف، 

ومواقع التوا�شل االجتماعي حول وجود مبنى حتت االإن�شاء 

االأ�شود، وهيئته تعطي انطباعاً  باللون  املدينة مّت طالوؤه  يف 

وكاأنه �شبيه بالكعبة امل�شرفة.

البلديات  على  الــعــام  املــ�ــشــرف  مــع  التوا�شل  مت  اأنـــه  اإىل  واأ�ــشــار 

نطاقها،  يف  املبنى  يقع  التي  اأُحــد  وبلدية  املنطقة  باأمانة  الفرعية 

العام  املظهر  بتغيري  واألزمته  املنزل  �شاحب  ا�شتدعت  اأنها  وات�شح 

للمنزل من حيث اللون وال�شكل اخلارجي.

صّمم منزله على هيئة مماثلة للكعبة المشرفة

عــلــى الــ�ــشــريــط احلــــــدودي لــلــجــارتــن 

تاريخه  �شوي�شرا وفرن�شا، يقع فندق يعود 

التا�شع ع�شر، وما جعله فريدا  القرن  اإىل 

هـــو اأن الـــزائـــر الــــذي يــدخــل بــوابــتــه من 

نف�شه  ليجد  االأخـــرى  من  يخرج  �شوي�شرا 

يف فرن�شا.

مل يكن الفندق يف االأ�شل، ح�شب رواية 

اأ�شحابه، �شوى منزل بني عام 1863، على 

ال�شريط احلدودي للجارتن، وكان الهدف 

من بنائه التهريب.

اأما م�شرية املطالبة بالرتخي�س لذلك 

املبنى لي�شبح فندقاً فاحتاجت موافقة من 

خ�شو�شاً  �شهلة،  تكن  مل  لكنها  الدولتن، 

من اجلانب الفرن�شي، كما يقول ُمالكه.

اأحــد مــالك الفندق: »طلبنا  وقــد قــال 

الـــ�ـــشـــوؤون  اأجـــــل  مـــن  �ــشــويــ�ــشــرا  يف  االإذن 

الداخلية، ومن ال�شلطات الفرن�شية طلبنا 

ترخي�شاً للجزء اخلــارجــي، ومــا حــدث هو 

رف�شت يف  فرن�شا  لكن  وافقت  �شوي�شرا  اأن 

البداية«.

كــــل �ـــشـــيء يف الـــفـــنـــدق مـــ�ـــشـــرتك بــن 

اجلـــارتـــن، مـــا ميــنــح الـــزائـــر �ــشــعــوراً بـــاأن 

بعيداً  واحــد،  كيان  يف  ان�شهرتا  الدولتن 

عن التق�شيمات اجلغرافية احلديثة.

واأ�ـــشـــاف املــالــك: »حــتــى املـــاء م�شرتك 

بن الدولتن جزء قادم من فرن�شا، وجزء 

اآخر من �شوي�شرا، ولدينا فاتورتان، كذلك 

االأمر بالن�شبة اإىل الكهرباء، لكن امليزة هنا 

من  الكهربائي  التيار  انقطع  حــال  يف  اأنــه 

جانب يظل اجلانب االآخر متوفراً«.

فندق مدخله في سويسرا ومخرجه في فرنسا


