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الطريق  منطقة  يف  املــوجــودة  واللبنانية  الفل�شطينية  العائالت  بع�س  قامت 

اجلديدة بالتوّجه اإىل مكتب جمعية »اإ�شالمية« اأر�شلت اأوالدهم للقتال يف �شورية 

منذ �شتة اأ�شهر، ومل ي�شمعوا باأي خر عنهم اإن كانوا ما زالوا على قيد احلياة اأو 

ماتوا، وقد وقف االأهايل اأمام اجلمعية و�شرخوا لرئي�شها الذي رف�س ا�شتقبالهم: 

»نريد اأوالدنا.. ونريد اأن نعلم م�شريهم يا خاطف االأوالد.. ملاذا مل ُتر�شل اأوالدك 

كما اأر�شلَت اأوالدنا«؟!

ألمـــــــة واحـــــــدة

260A T H A B A T

آبـــــــاء فــي الطــــريـــق الجـــديـــدة 
يطـالبــون بعــودة أبنـــائهــم مــن ســوريـة

4

5 أوروبــا.. بــرنـامــج الـنـفـط مـقـابـــل النظــام في سورية؟

الجيش السوري يحقق انتصارات نوعية
وعودة أهالي ريف القصير إلى قراهم وشيكة

المحكمة 
الخاصة 

بلبنان تنتظر 
نعيها رسميًا

دم العراقيين 
مهدور باالنفجارات 

واالنقسامات

رفع 
ُ
هل ت

الحصانة عن 
المرعبي 

بتهمة »الجرم 
المشهود«؟



 تحضيرًا لحلف 
رباعي جديد؟

بعد اأن مت االت��ف��اق ب��ن ق��وى 8 

�سالم  مت���ام  ت�سمية  ع��ل��ى  اآذار  و14 

ل��رئ��ا���س��ة احل��ك��وم��ة، وب��ع��د ال��ت��ع��اون 

نقابة  الئحة  ت�سكيل  يف  والتن�سيق 

امل��ع��ل��م��ن يف ل��ب��ن��ان، وف����وز االئ��ح��ة 

امل��دع��وم��ة م��ن »اأم����ل« و»ح���زب اهلل« 

اللبنانية«،  و»ال��ق��وات  و»امل�ستقبل« 

ع���ّل���ق م�������س���وؤول يف اأح�����د االأح������زاب 

ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة ����س���ائ���اًل: »ه����ل االت���ف���اق 

ال�سعودي - االإيراين االأخري �سينتج 

عنه حلف رباعي جديد«؟!

بن  وا�سحة  اتفاقات  اأي  االآن  حتى  ل  ت�سجَّ مل 

وال��ل��ق��اءات  ال���زي���ارات  اأن  اإال  اللبنانين،  االأف���رق���اء 

لبلوغ  حم��اول��ة  يف  امل��ك��لَّ��ف،  الرئي�س  م��ع  تنقطع  مل 

الهدف، على اأن العناوين االأ�سا�سية لهذه التحركات 

ت��ت��م��ح��ور ح����ول ���س��ك��ل ه����ذه احل���ك���وم���ة وح��ج��م��ه��ا، 

ت�سمية  تبداأ  وبعدها  فريق،  لكل  الدقيقة  والن�سب 

وبح�سب  ال�����وزراء.  ت�سمية  اإىل  و���س��واًل  احل��ق��ائ��ب، 

م�سكلة  ف��اإن  االت�����س��ال،  خطوط  على  يعمل  و�سيط 

ح�سلت غداة ت�سمية �سالم رئي�ساً للحكومة، متثلت 

�سيا�سية  غري  حكومة  بتاأليف  العجلة  اإىل  ميله  يف 

التن�سيق  اإىل االإعالن من دون  �سّربها  تكنوقراطية 

�سرعان  الرئا�سة،  اإىل  اأو�سلته  التي  االأط���راف  م��ع 

اإح��ب��اط االأم���ر قبل تكري�سه واق��ع��اً. وت��وؤك��د  م��ا مت 

جهات  خلفه  تقف  ���س��الم  ط��رح  اأن  مطلعة  م�����س��ادر 

اهلل«  »ح��زب  اإبعاد  تريد  معروفة،  وخارجية  حملية 

ع��ن احل��ك��وم��ة ب�سكل وا���س��ح، وه���ذا م��ا و���س��ع وليد 

�سالم  ا�ستدرك  وهنا  »املح�سور«،  جنبالط يف موقع 

الهادئة  البينية  والتمريرات  املعاجلات  تاركاً  االأمر 

داخ���ل خ��ط��وط امل��ل��ع��ب، ب��ع��ي��داً ع��ن االإع�����الم، ت��اأخ��ذ 

جمراها بعلم الرئي�س نبيه بري.

وي���رى اأح���د امل��ق��رب��ن م��ن ال��رئ��ي�����س امل��ك��ل��ف، اأن 

اأوراق���ه، ما �سّعف من  ا�ستعجل ك�سف  االأخ��ري رمبا 

م���ن���اورات���ه امل��ق��ب��ل��ة، ومل ي���رك ه��وام�����س م��رن��ة يف 

حتركاته من قبيل ميله لالحتفاظ بوزارات مهمة، 

االأم��ر  ي��ك��ون  ق��د  املقبلة  اأن �سكل احل��ك��وم��ة  وي��وؤك��د 

اتفاق  يوجد  حيث  االآن،  اإىل  املح�سوم  �سبه  الوحيد 

وع�سرين  اأرب��ع��ة  م��ن  حكومة  ت�سكيل  على  مبدئي 

كان  بعدما  ال�سيا�سية،  االأط����راف  ت�سّميهم  وزي����راً، 

اأ�سماء  اختيار  على  االأوىل  االأي���ام  يف  ُم�����س��ّراً  �سالم 

من �سمن لوائح تر�َسل اإليه، وهو ما اعتربته قوى 

الثامن من اآذار انتقا�ساً من حقها الطبيعي.

مبكراً  ي��زال  ما  الوقت  اأن  راأت  الفاعلة  اجلهات 

بعد  ذلك  حدوث  متوقعة  �سيا�سية،  ت�سكيلة  لظهور 

الن�سف  يف  لالنتخابات  م��وّح��د  ق��ان��ون  على  ات��ف��اق 

اإط��ار �سيا�سة ربط  اأي��ار املقبل، وذل��ك يف  الثاين من 

امل�����س��اري��ن احل��ك��وم��ي واالن��ت��خ��اب��ي م��ع��اً، ح��ي��ث ت��ب��داأ 

احللول التوافقية بالظهور.

من جهتها، قوى »14 اآذار« طرحت موؤخراً فكرة 

فيها  وامل�ستهَدف  احلقائب،  �سعيد  على  التداولية 

حقيقة هو اجلرنال مي�سال عون، جلهة اأخذ حقيبتي 

افتعال  رغ��ب��ة منها يف  م��ن��ه،  واالت�����س��االت  ال��ط��اق��ة 

م�سكلة مع »التيار الوطني احلر«، وا�ستفزازه.

اأج���واء  اإ���س��اع��ة  على  فعمل  امل�ستقبل«  »ت��ي��ار  اأم���ا 

خلفية  على  الرباعي«،  »التحالف  اإحياء  اإع��ادة  عن 

ح�سول لقاءات �سعودية - اإيرانية، وت�سريب مواقف 

عن �سرورة احل��وار مع »ح��زب اهلل«، واأخ��رى تدعو 

احلزب اإىل عقد �سفقة ت�سمل احلكومة والت�سكيالت 

االأمنية والبيان الوزاري، كما طلبت مواقف اأخرى 

من احلزب تقدمي تنازالت على �سعيد موقفه من 

�سورية، وكل ذلك بهدف ج�ّس نب�س احلزب للتفاهم 

جم�����دداً ع��ل��ى ك���ل امل��ل��ف��ات، واإي���ج���اد م��ن��اخ اإع��الم��ي 

اأن  ���س��اأن��ه  م��ن  وق��ائ��ع  اأي  اإىل  ي�ستند  ال  اف��را���س��ي 

يحرك �سكوك مي�سال عون لدفعه اإىل عقد تفاهمات 

اإح���داث  اإىل  و���س��واًل  امل�ستقبل«،  »ف��ري��ق  اأي  م��ع��ه؛ 

ارجتاجات يف ج�سم »8 اآذار«، خ�سو�ساً حتالف »اأمل« 

و»حزب اهلل« و»التيار الوطني«، والقول الحقاً اإن اأي 

حكومة �سيا�سية يراد لها اأن حتمل �سمانات ل�»حزب 

اهلل«، على احلزب اأن يدفع ثمنها، واإال فلنذهب اإىل 

اأخ��رى من  اآخ��ر، وهناك جمموعة  حكومة من نوع 

االأيام  خالل  عليها  »امل�ستقبليون«  ن�سط  التحركات 

املا�سية �سد »8 اآذار«، اأهمها حماولة اإقفال خطوط 

بلورة  اإىل  لدفعها  امل��ك��ل��ف،  الرئي�س  م��ع  ال��ت��وا���س��ل 

امل��ن��اورة  ب��اب  وت�سييق  التاأليف،  م��ن  جديد  موقف 

اأمام وليد جنبالط. 

يف خال�سة غري نهائية، ميكن ت�سجيل االآتي:

جنحت امل�ساعي التي قام بها جنبالط بالتفاهم 

املكلف  الرئي�س  نظر  اإع����ادة  يف  ب���ري،  الرئي�س  م��ع 

الغرف  يف  ك��الم  و�سجل  التاأليف،  يف  الت�سرع  بعدم 

جتمع  حكومة  اإىل  مييل  �سالم  الرئي�س  اأن  املغلقة 

يحظى  اأن  على  ال�سيا�سين،  وغري  ال�سيا�سين  بن 

تراجع  وبالتايل  ال�سيادية،  باحلقائب  ال�سيا�سيون 

���س��الم ع���ن ط���رح ل��ط��امل��ا ت�����س��ب��ث ب���ه ب��ال��ت��ن�����س��ي��ق مع 

رئي�س اجلمهورية، على اأن لهما احلق احل�سري يف 

اجلديدة  املقاربة  ت�سّكل  هنا  وم��ن  ال���وزراء،  ت�سمية 

مع  خ�سو�ساً  التاأليف،  مل�سار  عملي  حتريك  بداية 

ات�ساح امل�سار اخلا�س بقانون االنتخابات، ويف �سوء 

وحركتها  ال�سيا�سية  العملية  م��ك��ون��ات  ات�����س��االت 

ثم  وتوازناتها،  احلكومة  بهوية  املتعلقة  امل�ستمرة 

تفاو�س،  م��ادة  �سي�سكل  ذل��ك  ك��ل  ال����وزاري..  بيانها 

توافقية،  �سيغة  اإىل  و�سواًل  داً،  معقَّ ا�ستباكاً  ورمبا 

قانون  على  ال��ت��واف��ق  يف  االأط����راف  جنحت  م��ا  واإذا 

جديد، ف�سنكون اأمام متديد تقني وجربي للمجل�س 

امل�سارات قد ال تنجح  رب��ط  اأن عملية  احل��ايل، غري 

مفتوحة  اأزم��ة  بداية  �سن�سهد  وعندها  بال�سرورة، 

على احتماالت عديدة.

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�س مي�سال �سليمان م�ستقباًل الرئي�س املكلَّف متام �سالم

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

 أسماء مطروحة
توقعت م�سادر متابعة اأن يكون من بن االأ�سماء املطروحة لت�سكيل احلكومة اللبنانية 

املقبلة، �سباط من اجلي�س اللبناين وقوى االأمن الداخلي، و�سفراء موجودون يف اخلارج، 

اأن  اأي�ساً  وُعلم  ال�سهابية.  احلالة  متّثل  املطروحة  االأ�سماء  اإن  للقول  البع�س  ا�ستدعى  ما 

املقبلة، مع  الكبرية يف احلكومة  االح��زاب  بنف�سه من ميثل  هو  يختار  قد  املكلَّف  الرئي�س 

موافقة بع�س االأطراف وحتّفظ اأُخرى.

 مالحقة وزير فاسد
من يدّقق يف ما ُكتب عن وزير �سابق بارز كان اليد اليمنى ملرجعية طائفية �سّمت نف�سها 

و�سطية، جلهة الف�ساد يف وزارته وارتكاباته، وجتميعه ثروة طائلة من وراء ذلك، ليظّن اأّن 

الوزير املذكور �سيحال على الق�ساء للمالحقة، لكن ملّا �سمع قا�ٍس بذلك قال: »هيدا لبنان.. 

طقم �سيا�سي فا�سد، وال اأحد يحا�سبه؛ ال ق�ساء وال �سعب«.

www.athabat.net

»التشكيل« بعد إنجاز قانون االنتخاب توقعات بـ

 عون
ّ
سالم يتراجع عن »التكنوقراط«.. و»المستقبل« يستفز فرحة التكليف.. وَهّم التأليف

اأتى التكليف على يد ق�بلة �صعودية، ف�أب�صر النور بعد 

الأوىل،  والدته  �صكلت  التي  اآذار«،   14« رحم  من  خروجه 

الوليد  اآذار(   8( ال�ص�بقة  الأك��ري��ة  تلقفت  م�  �صرع�ن 

وتبّنته. عّمت البهجة الدار ب�لتكليف املجَمع عليه، لكن م� 

اأن انتهت البهجة حتى ظهر الهّم؛ للرئي�س املكلَّف والدت�ن، 

الإ�صراف  الوحيدة  مهمته�  حكومة  بت�أليف  تط�لبه  الأوىل 

ب�أن  تط�لبه  الث�نية  وال��وال��دة  الني�بية،  النتخ�ب�ت  على 

التي مير  املرحلة  تتن��صب مع دقة  �صي��صية  ي�صّكل حكومة 

به� لبن�ن، وامللف�ت ال�ص�خنة املنبثقة منه�.

رئي�س  ومتحرك:  ث�بت  راأ���ص���ن؛  التنفيذية  لل�صلطة 

اجل��م��ه��وري��ة واحل��ك��وم��ة، احل��ك��وم��ة ت��ت��وىل ع����دة تنفيذ 

م�صطرة  وه��ي  تنفيذه�،  ح�صن  على  وت�صرف  القوانني 

مهم�ته�  ع���دة  وتكون  تف��صيله،  بكل  احلكم  مت�ر�س  لأن 

التي  وال�صي��ص�ت  الق�ص�ي�  كل  وتع�لج  واح��دة،  من  اأك��ر 

واحدة  تكون مهمته�  اأن  ب�لت�يل ل ميكن  ت�ص�دفه�، وهي 

اأ�ص��صية ت�صرف على ق�صية واحدة من الق�ص�ي� املطروحة 

ع  وَقَ الني�بية..  النتخ�ب�ت  اإج��راء  هن�  وهي  البلد،  اأم���م 

رئي�س املكلف يف الكمني، فهو اإن �صمع مطلب الوالدة الأوىل 

بت�صكيل حكومة غري �صي��صية، ف�إنه ل يخ�صر فقط والدته 

ت�صتطيع  �صي��صية  حكومة  بت�صكيل  تط�لب  التي  الث�نية 

مواجهة دقة املرحلة الراهنة خ��صة، بل يخ�صر ثقة الزعيم 

مطلب  على  الث�نية  مطلب  ي��رّج��ح  ال��ذي  جنبالط  وليد 

اخلي�ر  �صعوبة  نقول  بل  م���أزق،  نقول  ل  هن�،  الأوىل. من 

الذي يخ�صع اليوم اإىل اأنواع من البحث عن املخ�رج لكي 

ينتهي هم الت�أليف.

ت�أليف  اإ�صك�لية  على  قلقني  اللبن�نيون  ك���ن  واإذا 

التوافق  اإ�صك�لية  على  اأكر  بتزايد  قلقهم  ف�إن  احلكومة، 

املهلة  انق�ص�ء  على ق�نون جديد لالنتخ�ب، فهم يخ�صون 

املعط�ة ملمثلي املكون�ت اللبن�نية )15 اأي�ر( من دون التوافق 

على اأ�ص�س جديدة لق�نون انتخ�بي جديد، في�صبحون اأم�م 

اأو  احل���يل،  للمجل�س  التمديد  اإم�  مّر؛  اأحالهم�  خي�رين 

الفراغ الكبري الذي يط�ل كل املوؤ�ص�ص�ت الد�صتورية.

تخفيف  املكلف  الرئي�س  فيه  يعلن  ال��ذي  ال��وق��ت  يف 

ال�صلطة  رئي�س  ينربي  احلكومة،  لت�أليف  حمرك�ته  اإدارة 

الت�صريعة لت�صغيل حمرك�ت و�صع ق�نون جديد لالنتخ�ب، 

ت�ريخً�  و�صع  حينم�  م�صوؤولي�تهم،  اأم���م  اجلميع  وا�صعً� 

اأن  علمً�  الع�مة،  الهيئة  اأجل عقد  اأي�ر( من  حمددًا )15 

وبهذا  اإجن�زهم�،  كثريًا  يفيد  ل  املو�صوعني  بني  الربط 

ال�صعب،  اأم���م  م�صوؤولني  اللبن�نية  املكون�ت  ممثلو  اأ�صبح 

النهي�ر  ويح�صل  يختلفوا  اأن  واإم����  يتوافقوا،  اأن  ف���إم��� 

الكبري، اإنن� ل نرى اأي توافق بني امل�ص�ر ال�صي��صي الق�ئم 

اليوم الذي ميكن اأن ي�صل اإىل ق�نون انتخ�بي جديد، وبني 

موقف الولي�ت املتحدة التي تدعو اإىل اإجراء النتخ�ب�ت 

يف موعده�، وبدًل من ذلك، ك�ن عليه� اأن تدفع حلف�ءه� 

اإىل تليني مواقفهم.

د. �سمري �سباغ
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اأو�ساط �سيا�سية متاِبعة حلالة االنفتاح  ف  ت�سِ

ال�سعودي امل�ستجدة، والتي طاولت مروحة �سيا�سية 

لبنانية وا�سعة، باأنها، حتى االآن، ت�سبه حالة ذلك 

ال�ساعر الذي مدح اأمرياً، فاأمر له بعطاء مل ي�سله 

منه �سيء، وعندما �ساأله عنه قال: »يا هذا، اأطربتنا 

بكالمك، فاأفرحناك بكالمنا، وبتنا مت�ساوين«.

»ال�����س��اع��ر  م���ب���ادرة  اأن  اإىل  لن�سري  ذل���ك  ن��ق��ول 

حلفائه  مواقف  على  عملياً  تنعك�س  مل  ال�سعودي« 

من الق�سايا املحلية املختلف عليها، وال حتى على 

م��وق��ف اململكة م��ن االأح����داث االإق��ل��ي��م��ي��ة، واأول��ه��ا 

احل����رب ال��ع��امل��ي��ة ال��ت��ي ت�����س��ت��ه��دف ����س���وري���ة، ال��ت��ي 

ت��ن��خ��رط فيها ال�����س��ع��ودي��ة ب��ق��وة، ول��ذل��ك ف���اإن رد 

اأطراف الثامن من اآذار كان »كالماً بكالم«.

يف�ّسر  ال��واق��ع  ه��ذا  اأن  اإىل  االأو����س���اط  وت�سري 

ا�ستمرار »اجلدل البيزنطي« يف الو�سط ال�سيا�سي: 

حول  ال��ت��واف��ق  على  ي�ساعد  احلكومة  ت�سكيل  ه��ل 

قانون عادل لالنتخابات يحقق �سحة التمثيل، اأم 

ت�سكيل  ي�سهل  لالنتخابات  قانون  على  االتفاق  اأن 

االآن  ح��ت��ى  ي��ق��ال  م��ا  ك��ل  اأن  احل��ك��وم��ة؟ خ�سو�ساً 

اأج��واء  ي��زال �سمن  التقدم يف هذا املجال ما  حول 

ن�سر االأفخاخ، على طريقة ت�سريب ت�سكيلتْي ال�14 

باخلري  »ت��ف��اءل��وا  االأح�����وال  اأح�����س��ن  يف  اأو  وال�24، 

جتدوه«.

»اإهانة  تعتربه  ما  اإىل  االأو�ساط  تلفت  وفيما 

املكلف  للرئي�س  اآذار   14 رم���وز  يوجهها  يومية« 

مت���ام ���س��الم، م��ن خ���الل »ت���ذك���ريه« ب��اأن��ه »رئي�س 

حكومة  رئي�س  ولي�س  فقط  ان��ت��خ��اب��ات«  حكومة 

اأن تكليف  طبيعية حتكم وتدير البالد، تنبِّه اإىل 

�سالم مل يكن حلل م�سكلة ت�سكيل حكومة تخلف 

حكومة جنيب ميقاتي امل�ستقيلة، بل كان باباً لفتح 

ال�سدمات«  »ت��ك��رار  بطريقة  ال��ب��الد؛  يف  م�سكل 

ك��ان بطريقة  اإن  اآذار،  م��ن  الثامن  ق��وى  يف وج��ه 

اتخذ  ال���ذي  ���س��الم  تكليف  ث��م  ميقاتي  ا�ستقالة 

ال�سنيورة  ف��وؤاد  ت�سريب  واأعقبه  امل�سرحية،  �سكل 

لت�سكيلة ال�14 التي �سّمت اأ�سماء من لون �سيا�سي 

واحد، ثم »الالءات« التي اأعلنها �سالم، واإ�سراره 

»االأوادم«!  م��ن  »ت�سبهه«؛  حكومة  ت�سكيل  على 

واأخ������رياً م��ا ق��ي��ل ع��ن »ال��ل��ع��ب��ة ال��ف��ا���س��ل��ة« لوليد 

24 وزيراً  جنبالط مبحاولة مترير حكومة من 

ميون ب�سخ�سه على ن�سف اأع�سائها.

اإال اأن ا�ستيعاب قوى 8 اآذار لهذه الهجمة وما 

الذين  ي��د  يف  اأ�سقط  ا�ستفزازي  ك��الم  م��ن  رافقها 

ميقاتي  حكومة  ا�ستقالة  لتكون  رون  يح�سّ كانوا 

وتكليف �سالم »باب فتنة«، مل يوقف هذه امل�ساعي، 

اآذار،   14 قوى  اأن  اإىل  ال�سيا�سية  االأو�ساط  تنبه  اإذ 

ي��زال يحلم  ال��ذي ما  ويف مقدمها �سعد احلريري 

ب��ال��ع��ودة اإىل ب���ريوت م��ن��ت�����س��راً ع��ن ط��ري��ق مطار 

دم�سف، ي�سعى لتو�سيع بوؤر التوتر يف البالد، فاإذا 

خلق  يف  احل��ري��ري  بهية  النائبة  »ع��ّم��ت��ه«  جنحت 

ُنقل  م��ا  ل���»ح��زب اهلل« يف ���س��ي��دا، ح�سب  »م��ل��ه��ات« 

اأحمد  املمول من قطر  ال�سلفي  ال�سيخ  وهو  عنها، 

االأ�سري، فاإن اأو�ساط رئي�س »حزب امل�ستقبل« تعمل 

على البناء على العقبات التي تواجه تكليف �سالم، 

وتعترب اأن رف�س لغة التفرد واال�ستئثار والفوقية 

التي حاول بدء مهمته بها، اأمر ي�ستدعي ا�ستنفاراً 

ورّداً مناطقياً ومذهبياً، يكون غطاًء الإيجاد »اأحمد 

ل��زي��ادة من�سوب  ب���ريوت،  العا�سمة  اآخ��ر يف  اأ���س��ري« 

التوتر املذهبي الذي ي�سخ �سمومه »تيار امل�ستقبل« 

ال��وق��ت نف�سه،  وح��ل��ف��اوؤه، واإح����راج »ح���زب اهلل« يف 

وزيادة دائرة ان�سغاله، ويف الوقت نف�سه اإ�سباع غليل 

اأي��ار  من  ال�سابع  من  الثاأر  اإىل  ال�ساعي  احلريري 

2008، ومن اإ�سقاط حكومته خالل زيارته لباراك 
احلكومي  ال�سرايا  اإىل  العودة  يطلب  وهو  اأوباما، 

ولو على ظهر فتنة دموية عمياء، واإن غطى هذه 

بحق  اإيجابية  ت�سريحات  باإطالق  موؤخراً  امل�ساعر 

»حزب اهلل«، مل ي�سدقها كثريون.

وت���وؤك���د االأو�����س����اط اأن م���ا ي��ق��ال ع���ن »ت���ب���ّدل« 

و»اإي���ج���اب���ي���ة« يف امل���وق���ف ال�������س���ع���ودي ي��ح��ت�����س��ن��ان 

اجلميع،  تر�سي  حكومة  ���س��الم  الرئي�س  ت�سكيل 

هو كالم غري منطقي، اإذ اإن ما يقال عن »و�ساية 

�سعودية على لبنان« تبداأ برعاية ت�سكيل احلكومة 

اأن  اأو  تنجح  اأن  لها  املزمعة، ال ميكن  »ال�سالمية« 

دام��ت  م��ا  اللبنانين،  اأك��ري��ة  م��ن  مقبولة  ت��ك��ون 

ال�سعودي  االن��خ��راط  ا�ستمرار  قاعدة  على  قائمة 

يف احلرب على �سورية، ف�»حزب اهلل« طرف اأ�سا�سي 

يف حمور املقاومة، الذي ما تزال ال�سعودية ت�سارك 

اأن هذا  م��ن يظن  و���س��اذج  عليه،  املعلَنة  احل��رب  يف 

املقاوم  م�سروعهم  عن  �سيتخلون  وحلفاءه  احلزب 

حكام  الأع���ن  اإك���رام���اً  االإقليمين  حلفائهم  وع��ن 

ال�سعودية وغريهم، ولي�س املطلوب من هذا املحور 

اأن يبدل قناعاته الرا�سخة واملنت�سرة، بل املطلوب 

ال�سم  طابخو  اأنهم  متاأخرين  اكت�سفوا  الذين  من 

يف طعامهم، اأنهم هم من يحتاج اإىل حليف جديد 

ينقذهم من ورطتهم الكربى.

عدنان ال�ساحلي
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الرئي�سان متام �سالم و�سعد الدين احلريري

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

يـقــــال

 يد ضابط فاسد
ّ

 كف
ما اأن ا�ستلم �سابط معروف مركزه اجلديد يف اإحدى االإدارات داخل موؤ�ّس�سة 

اأمنية فاعلة، حتى بادر فوراً اإىل كّف يد �سابط اأقّل رتبة منه، وذلك ب�سبب ارتكاباته 

وف�ساده يف م�سلحة عائدة لهذه املوؤ�س�سة، حيث كان التالعب كبرياً باأ�سعار قطع 

غيار االآليات. وبعدما ُو�سع هذا ال�سابط يف املنزل اأياماً عديدة، بادرت �سخ�سية 

�سيا�سية تّدعي الو�سطية اإىل اإعادته بالقوة اإىل اخلدمة!

 الفتنة تأسر عين الحلوة
عادت االأجواء امللّبدة ت�سيطر على خميم عن احللوة بن ف�سائل فل�سطينية 

»اإ�سالمية« متطرفة، مدعومة من خارج املخيم، حتديداً  واأف��راد يتبعون حلركة 

يجعل  ما  قطر،  دول��ة  من  االأم���وال  يتلقى  �سيدا،  مدينة  يف  فتنوي  م«  »معمَّ من 

ال��دول  ب��ن  اخل��ارج��ي��ة  احل�سابات  وت�سفية  للم�ساكل  عر�سة  املخيم  يف  الو�سع 

اخلليجية.

 »تحت العين«
يف  حتري�سياً  دوراً  لعبت  �سخ�سية  حماولة  تكون  اأن  متابعة  م�سادر  رّجحت 

اأن رف�س البلد  اإال  لن،  الفرة املا�سية، زيارة بلد عربي، بهدف لقاء بع�س امل�سغِّ

ذلك  امل�سّغل طلب  اأن  وُيعتقد  الزيارة،  دون  ال�سخ�سية حال  لتلك  التاأ�سرية  منح 

خوفاً من اأن تكون ال�سخ�سية »حتت العن«.

ل  استهداف عون مموَّ
ذكرت م�سادر وا�سعة االطالع اأن احلمالت االإعالمية التي ت�ستهدف 

املتنوعة،  االإع��الم  واأج��ه��زة  ال�سحف  العديد من  ع��ون يف  العمال مي�سال 

هائلة  مالية  مبالغ  دف��ع  ال�سفارات  اإح���دى  ت��وّل��ت  وق��د  خليجياً،  ل��ة  مم��وَّ

لو�سائل اإعالمية وُكّتاب لهذا الغر�س، يف حماولة للتاأثري على ما ح�سده 

اأنه  على  التاأكيد  بعد متّكنه من  م�سيحي  �سعبي  ر�سيد  العماد عون من 

االأكر مت�ّسكاً بحقوق امل�سيحين.

ام.. إلى مدافع
ّ

 من شت
رئي�س هيئة قانونية طفت على ال�سطح دعماً للمحكمة اخلا�سة 

الأجله،  املحكمة  قامت  َم��ن  اخلا�سة  جمال�سه  يف  ي�ستم  ك��ان  بلبنان، 

ب�سبب عدم انحيازه له ودعمه ال�ستالم دع��اوى حتكيمية جلاأ لبنان 

اأخرى �سرعان ما تخّلى عنها  اإليها، وكانت داعمه مرجعية �سيا�سية 

عندما خرجت من احلكم وانتهى عهدها.

»الحر«  »المستقبل« يوزع بطاقات لـ
ي��رت��دون  عنا�سر   7 متنها  على  »ف���ان«  ���س��ي��ارة  توقيف  اأي���ام  منذ  مت 

مالب�س مدنية فوق مالب�سهم الع�سكرية، وبحوزتهم بطاقات �سادرة عن 

»تيار امل�ستقبل«، وبعد التدقيق تبن اأن ثالثة منهم �سوريون ينتمون اإىل 

اإىل خميم  برتبة �سابط، وكانوا يف طريقهم  واأحدهم  »اجلي�س احل��ر«، 

اأ�سلحة خمباأة يف »الفان«، و�سارعت  فل�سطيني يف بريوت، كما ُعر على 

جهة �سيا�سية اإىل ال�سغط العايل، فتم اإطالق اللبنانين االأربعة، وهم 

من بلدة واحدة.

 توقيف لمدة ساعتين
ترددت معلومات موؤكدة اأن عائالت بع�س امل�سوؤولن يف قوى 14 

يحمل  حيث  فرن�سا،  خ�سو�ساً  اأوروب��ي��ة،  دول  اإىل  لبنان  غ��ادرت  اآذار 

معظم العائالت املذكورة اجلن�سيات الفرن�سية واالأمريكية والكندية. 

وُعلم اأن زوجة اأحد النواب اأوقفت يف مطار باري�س مدة �ساعتن، ومل 

حيازتها  ب�سبب  خليجية،  دول��ة  �سفري  تدّخل  اأن  بعد  اإال  عنها  ُيفَرج 

كمية كبرية من االأملا�س الثمن من دون اأوراق ثبوتية المتالكها.

 تأكيد لما كشفته »الثبات«
بعد اأن ف�سحت جريدة »الثبات« وكانت اأول من اأعلن عن اأ�سخا�س 

لبنانين �سّربوا حما�سر جل�سات التحقيق يف املحكمة اخلا�سة بلبنان، 

هناك  اأن  واأعلنت  التحقيق،  مع  واملتعاونن  ال�سهود  اأ�سماء  وك�سفوا 

جلنة حتقيق مكّلفة بذلك، و�سلت اإىل لبنان جلنة خا�سة لتحّقق مع 

اأن  »الثبات«  ذك��رت  اأن  بعد  االع��الم،  اإىل  وال�سور  االأ�سماء  �سّرب  من 

هناك جهة تابعة ل�»تيار امل�ستقبل« هي من �سّرب ون�سر اخلرب.

 تسهيالت لظهور أكثر من »مول«
ت�سهد بريوت و�سواحيها يف الفرة املقبلة ظهور اأكر من »مول« 

بت�سهيالت من روؤ�ساء بلديات وحمافظن، وذلك على ح�ساب اأ�سحاب 

املحال التجارية ال�سغرية املنت�سرة يف هذه املناطق، ويتّم البناء بوترية 

مت�سارعة ب�سبب الراأ�سمال القوي املتوافر لها، ف�ساًل عن الت�سهيالت 

التي ترافق مع ر�ساوى كبرية.

 تجارة األعضاء البشرية
بداأت و�سائل االإعالم العاملية والعربية تتحدث عن عمليات جتارة 

االأع�ساء الب�سرية عند احلدود الركية ال�سورية، والتي يتم معظمها 

عن طريق �سرقة اأع�ساء من املر�سى ال�سورين. وكما نقلت م�سادر 

تركية مطلعة عن اأطباء اأمريكين وفرن�سين، فاإن هناك �سبكة من 

عدة دول، ت�سم يف �سفوفها م�سوؤولن اأتراكاً واأمريكين وفرن�سين، 

عمليات  اأف��راده��ا  ميار�س  حيث  الب�سرية،  باالأع�ساء  ب��االجت��ار  تقوم 

الركية،  االأرا���س��ي  على  خميمات  يف  يقيمون  ل�سورين  منّظم  قتل 

ال�ستئ�سال الكلية والكبد منهم، اإ�سافة اإىل اأع�ساء اأخرى. 

سالم »المعتدل« غطاء لرفع سقف التطرف

إن ما يقال عن »تبّدل« 
و»إيجابية« في الموقف 

السعودي يحتضنان 
تشكيل سالم حكومة 
ترضي الجميع هو كالم 

غير منطقي

 مرسي في روسيا.. غير
ت��وق��ف امل��راق��ب��ون ع��ن��د دع���وة ال��رئ��ي�����س امل�����س��ري حممد 

مر�سي خالل زيارته رو�سيا، اإىل اإقامة »حتالف حقيقي« بن 

بن  العالقات  عليه  كانت  مبا  وتذكريه  ومو�سكو،  القاهرة 

يندرج  ذل��ك  اأن  وراأوا  ال�سوفياتية،  احلقبة  خ��الل  البلدين 

يف �سياق حماولة مر�سي التقرب من رو�سيا للح�سول على 

مع  الرو�سي  القمح  ا�سترياد  ومنها  اقت�سادية،  م�ساعدات 

ب��اأن اجلميع  اأعلنه  ال��ذي  املوقف  وم��ا  ال��دف��ع،  ت�سهيالت يف 

خا�سر اإذا ا�ستمر ال�سراع يف �سورية، اإال حماولة منه لك�سب 

الدعم االقت�سادي الرو�سي. لكن العارفن ببواطن االأمور 

يدركون اأن االقت�ساد مرتبط بال�سيا�سة، ولذلك فاإن رو�سيا 

لن تقدم �سيئاً باملجان، ال�سيما اأنها تدرك اأن مر�سي ي�سري 

على اإيقاع ال�سيا�سة االأمريكية.
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��خ��ذ الم��ت��داد الفتنة من  اتُّ ه��ل ه��ن��اك ثمة ق���رار 

ال�صفر  �صاعة  اأزف���ت  ف��ع��ًا  وه��ل  لبنان؟  اإىل  �صورية 

����ة ال��ف��ت��ن��ة؟ الح��ظ��وا  ّ ل��و���ص��ع ال��وط��ن ال�����ص��غ��ر يف لجُ

ت�صاعد املواقف:

»جبهة الن�صرة« تهدد بق�صف ال�صاحية النوبية 

وبعلبك والهرمل، والنبطية و�صور..

ال نعتقد اأن هذه املجموعة لديها �صورايخ بال�صتية 

ر، ما  يجُح�صَّ اآخر قد يكون  اأمر  اإذن ثمة  املهمة،  لهذه 

يعني اأن هناك مدافع ق�صرة املدى موجودة يف مكان 

ما، قريباً من ال�صاحية، اأو من النوب اأو البقاع، ما 

يعني اأن هناك نوعاً من خايا نائمة.

و�صامل  �صيدا،  اأ�صر  العبارة  ب�صريح  ك�صفها  لقد 

حامية  روؤو�����س  �صتطل  وغ���داً  طرابل�س،  يف  ال��راف��ع��ي 

بها  توحي  ما  وه��و  وتتوعد،  تهدد  القطري،  بالَكرم 

اأي�صاً مواقع االإنرتنت وو�صائل االإعام املح�صوبة على 

»القاعدة« وممّوليها القطريني وال�صعوديني.

واملذهبية  وال��ف��ئ��وي��ة  العن�صرية  م��ن  ك��ث��ر  ث��م��ة 

ت�صج بها تلك الف�صائل املنحدرة من اأ�صول مغولية 

وت���ت���اري���ة، ف��ه��ل الح��ظ��ت��م ك��ي��ف مّت االع����ت����داء على 

مواطن �صوري بال�صرب والتعذيب واالإهانة من قَبل 

التل  �صاحة  يف  عقال  اأي  من  الفالتني  من  جمموعة 

يف طرابل�س، وكيف مت نزع ماب�صه عنه والكتابة على 

ال�����ص��وارع..؟! لعل  ج�صده، وج��ره بحبل من عنقه يف 

العودة �صرورية هنا اإىل �صرة جنكيز خان وهوالكو.

يريد من يزعم دعم »الثورة« ال�صورية اأن يجُقنع 

ب��راء من  وه��م  الأه��ل حم�س،  ينت�صر  اأن��ه  النا�س 

اأي��ن هو موقف الدولة  ه��ذا الكذب وال��ري��اء.. ثم 

اللبنانية، بحكومتها واأجهزتها املختلفة، من هذا 

جلب  ق��رر  اأن��ه  البع�س  لتاأكيد  الدقيق  التحديد 

الفتنة اإىل لبنان.

ْد اإىل البدايات: فلنعجُ

األفي  من  اأك��ر  اأن  اإىل  امل��وؤك��دة  املعلومات  ت�صر 

منطقة  اإىل  لبنان  �صمايل  جبال  م��ن  دخ��ل��وا  م�صلح 

بهدف  ج��و���ص��ي��ه،  منطقة  اإىل  وحت���دي���داً  ال��ق�����ص��ر، 

قلب  تجُعترب  الأن��ه��ا  حم�س،  منطقة  على  ال�صيطرة 

���ص��وري��ة، ف��ه��ي ط��ري��ق اإم�������دادات ال���دول���ة ال��وط��ن��ي��ة 

مع  االت�����ص��ال  تفقد  عليها  وبال�صيطرة  ال�����ص��وري��ة، 

اأو�صال الدولة ال�صورية،  ال�صمال ال�صوري، وتتقطع 

��ر ال��ي�����س ال��ع��رب��ي ال�����ص��وري ل��ل��ب��دء ب�صن  م��ا ا���ص��طُّ

ه��ج��وم م��ع��اك�����س وا����ص���ع ال��ن��ط��اق ���ص��د امل�����ص��ل��ح��ني يف 

منطقة الق�صر، الذين حاولوا اأن ي�صغطوا الإثارة 

مذهبية  فتنة  اإح���داث  خ�صو�صاً  لبنان،  يف  امل�صاكل 

الق�صر،  الهرمل وبلدات  من خال ق�صفهم مدينة 

و�صهات املي وحو�س ال�صيد علي، وغرها..

�صنة على  م���رور  وب��ع��د  اأن���ه  املعلومات  واأي�����ص��اً يف 

الن�صرة«  »ج��ب��ه��ة  م�صّلحو  ق���ام  ���ص��وري��ة،  يف  االأزم����ة 

ب��اإخ��راج اأه���ايل ث��اث ق��رى م��ن ري��ف الق�صر من 

امل���ح���اذي���ة ل��ب��ل��دة الق�صر  امل��ن��اط��ق  م��ن��ازل��ه��م، ع��ن��د 

باجتاه  اأك��ر  التو�ّصع  امل�صلحون  وح���اول  اللبنانية، 

املناطق اللبنانية، اإال اأن قراراً �صارماً اتُّخذ بتطهر 

اإىل  القرى  تلك  �صكان  ورّد  امل�صلحني،  من  املنطقة 

املا�صي،  االأ���ص��ب��وع  اأر���ص��ه��م، وه���ذا م��ا ح�صل خ��ال 

ف�صقط مئات امل�صلحني من ذوي الن�صيات املتعددة 

بني قتيل وجريح.

ت���ّدع���ي �صيا�صة  ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة  ف�����اإذا ك��ان��ت احل��ك��وم��ة 

اأن  الأح��د  فهل  ال�صورية،  االأزم��ة  بالنف�س« عن  »الناأي 

يعرف كيف ت�صمح بكل هذا الزعيق العن�صري املعادي 

ل�صورية؟

من  ك��ان  ا�صرتاتيجي  خبر  ي�صدد  كما  بب�صاطة، 

على  اللبناين:  الي�س  يف  امليدانيني  ال�صباط  اأب���رز 

التي  ال�صرقية،  لبنان  جبال  حماية  اللبنانية  الدولة 

�صورية،  امل�صلحة يف  للمجموعات  اإم��دادات  متثل ممر 

بعلبك -  ق�����ص��ف منطقة  م��ن خ��ال��ه��ا مي��ك��ن  وال��ت��ي 

الهرمل، ما يعني براأي هذا اخلبر، اأنه من ال�صروري 

اأال تكون الدولة اللبنانية متواطئة عرب غ�س طرفها 

عن هذا البال.

امل��ي��دان��ي��ة  ب�صكل ع����ام، ف��اإن��ه يف ظ��ل االن��ت�����ص��ارات 

على  ال�صوري،  العربي  الي�س  يحققها  التي  الباهرة 

اإدل��ب  اإىل  وريفها،  حم�س  م��ن  القتال  حم��اور  جميع 

وري��ف��ه��ا، وح��ل��ب وري��ف��ه��ا، وري���ف دم�����ص��ق، ك���ان اأع���داء 

وانق�صاماً،  و�صريخاً  تاأّزماً  ي��زدادون  الوطنية  الدولة 

وبهتاناً  زوراً  ي��دع��ي  منهم مم��ن  ط��رف  ك��ل  وي��ح��اول 

»الدميقراطية«، اأن يفّر بجلده باأكرب قدر من االأموال 

التي كد�صها على ح�صاب �صورية ودم اأهلها و�صعبها.

ه���ك���ذا ف�����ّر ب����ره����ان غ���ل���ي���ون، و����ص���ه���ر االأت���ا����ص���ي، 

ومي�صال  الق�صماين،  ب�صمة  ب���»اإ���ص��رائ��ي��ل«؛  واملعجبة 

اأحمد  الفرن�صي  ال��ا���ص��و���س  حفيد  واآخ��ره��م  ك��ي��ل��و.. 

تلك  موؤقتة  ب�صفة  مكانه  ح��لَّ  ال��ذي  اخلطيب،  معاذ 

ا�صتهل  ال����ذي  ����ص���ربا،  ج����ورج  امل���ع���زول���ة؛  ال�صخ�صية 

ل��اأم��رك��ي و»االإ���ص��رائ��ي��ل��ي«  ب���اإع���ان والئ����ه  مهتمه 

»اأبي�س« بحديثه عن  والقطري والرتكي، ولكل �صيد 

توّرط »حزب اهلل« يف معركة انت�صارات الي�س العربي 

اأن ه��ذه  ل��ي��زع��م  ال��ق�����ص��ر،  ال�����ص��وري يف منطقة ري���ف 

االنت�صارات لي�صت من �صنع القوات امل�صلحة ال�صورية.

هنا ق��د ي��ك��ون ���ص��روري��اً اإن��ع��ا���س ال��ذاك��رة ب��اأن��ه مع 

من  اأق���ل  ق��ب��ل  »ال�صلمية«  امل��ظ��اه��رات  ت�صمى  م��ا  ب���دء 

عامني، من قام باإحراق اأعام »حزب اهلل«، ورفع العلم 

قام بخطف  كذلك من  �صورية،  �صوارع  ال�صهيوين يف 

اأع��زاز قبل  املقد�صة يف  العتبات  اإىل  اللبنانيني  ال��زوار 

اأقل من عام، وملاذا اأرادت املخابرات الرتكية توظيفها 

ت��وّرط  عن  وم��اذا  ل�صورية،  املعادي  امل�صروع  خدمة  يف 

احل��ري��ري  �صعد  ع��اق��ة  وم���ا  الق�صية،  ه���ذه  ق��ط��ر يف 

وعقاب �صقر يف االأمر.

رمب��ا ال�����ص��وؤال هنا ���ص��روري ل���ورج ���ص��ربا، ومعه 

وليد جنباط، الذي اأفتى بهدر دم املوحدين الدروز 

َمْن  الوطنية:  بدولتهم  متم�صكون  الأنهم  ال�صوريني، 

االأرثوذك�س؟  وال�صريان  للروم  حلب  مطرايْن  خطف 

وما اإذا كان باإمكانهما ا�صتعادتهما من اأيدي امل�صلحني 

ال�صي�صانيني الذين و�صلوا اإىل حلب من تركيا، ولي�س 

من طهران وال ال�صاحية النوبية؟

ثمة حقيقة وا�صحة متاماً، وهي اأن الي�س العربي 

منطقة  كل  لتحرير  زحفه  ويوا�صل  يتقدم  ال�صوري 

املدن الكربى، وهو  امل�صلحني، ولو�صل  يف �صورية من 

م��ا ي��زي��د م��ن اإرب���اك ال��والي��ات املتحدة واأت��ب��اع��ه��ا من 

اأن  االأتراك ودول الكاز العربي، حيث توؤكد املعلومات 

ب�صاأن  االأم��رك��ي��ة  االإدارة  داخ��ل  ب��داأ يحتدم  اخل��اف 

تبني  اأن  بعد  خ�صو�صاً  ال�صورية،  املعار�صات  ت�صليح 

بداأ  الذي  »القاعدة«،  تنظيم  هو  االأ�صا�صي  ع�صبها  اأن 

يق�س م�صاجع الرجل االأبي�س يف اأمركا واأوروبا، بعد 

موجة التفجرات يف الواليات املتحدة وكندا، وخطف 

م���ط���رايْن ح��ل��ب م���ن ق��ب��ل امل�����ص��ل��ح��ني ال�����ص��ي�����ص��ان��ي��ني، 

والتعّر�س ل�صفارتي وا�صنطن وباري�س يف ليبيا.

اأحمد زين الدين

الجيش السوري يحقق انتصارات نوعية
وعودة أهالي ريف القصير إلى قراهم وشيكة
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مــن هنـــا وهنــاك

 ما الذي يجري في مخيم الزعتري؟
على �صعيد ال��ت��وت��ر احل��ا���ص��ل ب��ني ال��ق��وى االأم��ن��ي��ة االأردن���ي���ة وال��ن��ازح��ني 

ال�صوريني، اأطلقت جهات ع�صائرية و�صيا�صية اأردنية دعوات للتح�صد يف مدينة 

ال�صوريني  الاجئني  وترحيل  املخيم  اإىل  التوجه  اأج��ل  م��ن  امل��ج��اورة،  اإرب���د 

بالقوة، علماً اأن العديد من اأهايل املخيم يريدون العودة اإىل �صورية باأنف�صهم، 

لكن النظام االأردين مينعهم من ذلك، الأن ح�صول عودة جماعية، ومن دون 

�صبط من قبله، �صيفقده الورقة التي خطط للعبها منذ بداية االأزمة ال�صورية 

مع الواليات املتحدة و»اإ�صرائيل« لرتحيل اأكرب عدد ممكن من ال�صوريني اإىل 

االأردن لغايات �صيا�صية، تارة بالرتهيب وطوراً باالإغراء املايل، الأنه كان يعتقد 

اأن االأزمة لن تطول، واأن النظام �صي�صقط قريباً، لكن االأمور �صارت بعك�س ما 

قنبلة  الاجئني  ق�صية  فباتت  ال�صاحر،  على  ال�صحر  وانقلب  النظام،  توّقعه 

متفجرة بني يديه ال يعرف كيف يتخل�س منها دون خ�صائر!

 تورط أردني - صهيوني
ذكر مرا�صل �صحيفة »لوفيغارو« الفرن�صية ل�صوؤون ال�صرق االأو�صط؛ جورج 

مالربونو، اأن النظام االأردين فتح جماله الوي للطائرات »االإ�صرائيلية« من 

ال�صحيفة عن م�صدر  ال�صوري. ونقلت  املجال الوي  اإىل  للت�صلل  دون طيار 

لفتة  يجُعترب  االأردين  القرار  »اإن  لها  قوله  االأو�صط  ال�صرق  يف  غربي  ع�صكري 

قوية وا�صتثنائية« اإزاء »اإ�صرائيل«. واأ�صاف امل�صدر اأن »الطائرات االإ�صرائيلية 

يف  ه��دف  اأي  ���ص��رب  وميكنها  م�صلحة  لكنها  اكت�صافها،  لتجنب  ل��ي��ًا  تطر 

�صورية«. وكان رئي�س وزراء العدو بنيامني نتنياهو �صّرح موؤخراً خال زيارته 

لندن، باأن »اإ�صرائيل« لن تتوانى عن ا�صتهداف الرت�صانة الكيميائية ال�صورية 

اإذا ما �صعرت باأنها �صتقع يف اأيٍد غر م�صوؤولة«.

 عشرات القتلى السعوديين
تلوا يف ريف الاذقية، اإثر  قال م�صدر ر�صمي اإن الع�صرات من ال�صعوديني قجُ

ا�صتهداف جتّمع لهم من قبل وحدات الي�س العربي ال�صوري. واأكد م�صدر 

وتنظيم  امل�صّلحة  املجموعات  تتكبدها  التي  »اخل�صائر  اأن  م��ي��داين  ع�صكري 

»جبهة الن�صرة« يف ريف الاذقية كبرة وفادحة، لكنهم يحاولون التعتيم على 

اأ�صماء قتاهم وجرحاهم كي ال تفرت عزمية مقاتليهم«. واأ�صار امل�صدر اإىل اأن 

العمليات التي نفذتها وحدات من القوات امل�صلحة ال�صورية تركزت يف حماور 

قرى »املريج« و»البا�صورة« و»كارورة« و»ق�صاطل« و»مزيل«. 

وك�صف امل�صدر عن اأ�صماء بع�س القتلى ال�صعوديني، ومنهم خالد الغافقي 

العبد اهلل وكرمي  املاجد، و�صلطان احلرين وفي�صل  ال�صامرئي واأدهم  وخالد 

والتون�صي  العنزوي،  الرحمن  �صنودة وعبد  العينني  اأبو  وامل�صرّيان  اخلالدي، 

امللقب اأبو خالد، وعمر �صمو. 

 مسلحون أوروبيون في سورية
خال  امل�صلحني  من   280 من  اأك��ر  اعتقال  من  ال�صورية  القوات  متكنت 

ويف  دم�صق،  ح��ول  ريفية  مناطق  يف  م��وؤخ��راً  الي�س  بها  ق��ام  ناجحة  عمليات 

وذكرت  اأوروبية.  يحملون جن�صيات  اإرهابياً   41 بينهم  النوبية، من  املنطقة 

م�صادر خا�صة يف لندن ملوقع »املن��ار املقد�صية«، اأن ما يجُ�صمى ب�»مكاتب االأزمات« 

للم�صاعدة  تلقت طلبات  االأوروب��ي��ة،  ال��دول  ع��دد من  وزارات اخلارجية يف  يف 

قد  كانوا  ال��دول،  االإرهابيني يحملون جن�صيات هذه  اأع��داد من  ا�صرتجاع  يف 

امل�صادر  واأ�صافت  ال�صوري.  اأيدي الي�س  اإىل �صورية، واعتجُقلوا على  غادروها 

اأن االأ�صابيع املقبلة �صت�صهد ات�صاالت جتريها هذه الدول م�صطرة مع النظام 

ال�صوري لاإفراج عن اأعداد من رعاياها املعتَقلني.

وحدة من القوات امل�صلحة ال�صورية يف ريف الق�صري
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اإن احلرب االإعامية التي تجُ�صّن على »حزب اهلل« 

مل��ا يقال اإن��ه ا���ص��رتاك ب��امل��ع��ارك يف ���ص��وري��ة، ال تبدو 

مفهومة م��ن قبل م��ن ���ص��ارك��وا يف ال�����ص��راع ال��دائ��ر 

بداية  منذ  ومت��وي��ًا  وع�صكرياً  واإع��ام��ي��اً  �صيا�صياً 

اإطاق �صيحات  واإن كان ي�صح  االآن،  الثورة ولغاية 

اأن تكون من قَبل من  اال�صتنكار، فعلى االأقل يجب 

البداية  منذ  حاولوا  وممن  النزاع،  يف  يتورطوا  مل 

وت��رك  ال�صورية،  ال�����ص��وؤون  يف  التدخل  ع��ن  االبتعاد 

ي��ق��رر م�����ص��ره بنف�صه م��ن دون  ال�����ص��وري  ال�����ص��ع��ب 

يف  ه��و  وال�صجب  اال�صتنكار  ي��ك��ون  اأن  لكن  ت��دخ��ل، 

نف�س بيان الدعوات اإىل التدخل الع�صكري اخلارجي 

وت�صليح املعار�صة، لهو اأمر مثر للده�صة.

ال�صوري«، فالافت  »االئتاف  اإىل  بالن�صبة  اأما 

اأن اإع����ان االإب��راه��ي��م��ي ع��ن وج����ود م��ا ي��زي��د على 

االأرا�صي  على  اأجنبي  »جهادي«  مقاتل  األف  اأربعني 

ال�صورية، مل يقلق هوؤالء، ومل يجعل رئي�صه املكّلف 

»جبهة  يعترب  فهو  ي��ه��دد،  اأو  يتذمر  ���ص��ربا  ج���ورج 

علمه  م��ع  ال�صورية،  املعار�صة  م��ن  ج���زءاً  الن�صرة« 

واملعار�صني اأن هوؤالء مل ياأتوا لرحلوا ب�صهولة عن 

االأرا�صي ال�صورية، ويف حال فازت املعار�صة ف�صيكون 

عليها مقاتلتهم لطردهم من الباد.

والافت اأن احل�صم امليداين الذي ت�صهده بع�س 

مناطق �صورية ترافق مع اإعان اأوروبي - يف خطوة 

غر م�صبوقة على �صعيد القانون الدويل -  برفع 

مناطق  يف  امل��وج��ود  النفط  ع��ن  والعقوبات  احلظر 

املعار�صة ال�صورية.

ويف ه����ذه اخل���ط���وة االأوروب�����ي�����ة ق���د ن���ق���راأ اأح���د 

هدفني:

على  ال��ق��درة  بعدم  اأك��ي��د  اأوروب����ي  اقتناع  االأول: 

اإ���ص��ق��اط ن��ظ��ام االأ���ص��د، ل��ذا يعمل االأوروب���ي���ون على 

بتعيني  ب��داأت  خطوة  وه��ي  �صورية،  تق�صيم  تكري�س 

عن  العقوبات  برفع  تجُ�صتكمل  واالآن  وزراء«،  »رئي�س 

ت�صّكل فيما  التي قد  ال�صورية،  االأرا�صي  اأج��زاء من 

بها،  تكتفي  للمعار�صة  دويلة  تدريجي  وب�صكل  بعد 

االأ�صباب  لنف�س  اخلطيب  معاذ  ا�صتقالة  تكون  وقد 

تق�صيم  رف�صه  م���راراً  اأع��ل��ن  بعدما  خ�صو�صاً  ه��ذه، 

�صورية.

الغارقة  االأوروب��ي��ة  ال��دول  الثاين: حماولة من 

بالديون للتخفيف من االأعباء املالية لدعم املعار�صة 

ال�����ص��وري��ة، يف ظ��ل م��ط��ال��ب��ة ه����وؤالء ب���زي���ادة ال��دع��م 

الع�صكري والتمويلي، لذا تقوم بت�صجيع املعار�صني 

االأ���ص��واق، مبا  ال�صوري لبيعه يف  النفط  على �صرقة 

ي�صبه برنامج النفط مقابل الغذاء يف العراق.

وه���ك���ذا ي���ب���دو اأن ال������دول االأوروب�����ي�����ة امل��ت��ع��رة 

اقت�صادياً تريد اأن تنع�س اقت�صاداتها من بيع النفط 

ال�صوري، اأو من ال�صفقات التي من املمكن اأن تقوم 

ب��ه��ا م��ع امل��ع��ار���ص��ة ال�����ص��وري��ة يف اإط����ار ن��ه��ب النفط 

ال��ع��راق��ي يف وقت  النفط  م��ع  كما ح�صل  ال�����ص��وري، 

من  ب��اأك��ر  تقدر  اختا�صات  ك�صف  مّت  ح��ني  �صابق، 

الغذاء  مقابل  النفط  برنامج  يف  دوالر  مليارات   8
 ،1996 ال��ع��راق م��ع االأمم املتحدة ع��ام  ال��ذي وّق��ع��ه 

النفط  ببيع  مبوجبه  ح�صني  ل�صدام  �صمح  وال���ذي 

مقابل �صراء مواد غذائية ولوازم مدنية، مبا يف ذلك 

االأدوية، وذلك للتخفيف من اأثر العقوبات الدولية 

التي كانت مفرو�صة على العراق بعد غزوه الكويت 

ي�صوقها  ال��ت��ي  نف�صها  ال��ذري��ع��ة  وه���ي   ،1990 ع���ام 

االأوروبيون اليوم.

الغريب اأن االأوروبيني اليوم يقومون مبا قد 

العراق  لتجربة  وم�صتغرباً  مريباً  ت��ك��راراً  يبدو 

الذي  الغذاء،  مقابل  النفط  مو�صوع  يف  املخزية 

اكتنفته ق�صايا ف�صاد ور�صى �صخمة جداً، وتورط 

فيها م�صوؤولون من فرن�صا وبريطانيا والواليات 

املتحدة ورو�صيا، وموظفو االأمم املتحدة، ومنهم 

اأن��ان  ك��ويف  املتحدة  ل��اأمم  ال�صابق  العام  االأم��ني 

وجنله.

وهكذا، ومهما كانت االأهداف �صواء التق�صيم 

ب��ات��وا   االأوروب����ي����ني  اأن  ي��ب��دو  امل������ادي،  ال���رب���ح  اأو 

حم�صوبة  وغ��ر  ه��ّدام��ة،  �صيا�صات  يف  يتخبطون 

ال�����ص��وري«  ال�صعب  ف��ب��ه��دف »م�����ص��اع��دة  ال��ن��ت��ائ��ج، 

ف��ر���ص��وا ع��ق��وب��ات غ���ر م�����ص��ب��وق��ة ع��ل��ى ال��دول��ة 

اأك���ر مما  ال�����ص��وري  اأ���ص��ّرت بال�صعب  ال�����ص��وري��ة، 

دعوا  وباالأم�س  النظام ومتا�صكه،  اأث��رت يف قدرة 

اإىل ت�صليح املعار�صة ومتويلها، واليوم ي�صجعونها 

ع��ل��ى ���ص��رق��ة ال��ن��ف��ط واالق���ت���ت���ال ع��ل��ى غ��ن��ائ��م��ه، 

واإ�صغال اأربعني األف ع�صكري عن ال�صراع الدائر 

لتاأمني حقول النفط.

فعلياً، يبدو هذا القرار االأوروبي »نقمة« على 

اأن يكون م�صدر »نعمة«،  املعار�صة ال�صورية بدل 

ع��ام��ًا  ف��ال��ن��ف��ط ���ص��ي��ك��ون م��ن��ذ االآن ف�����ص��اع��داً 

بني  لاقتتال  اإ�صافياً  و�صبباً  للمعار�صة،  مفتتاً 

اال�صرتاتيجي  ال��ع��ن��وان  ي�صبح  وق��د  ف�صائلها، 

على  ال�صيطرة  هو  ف�صاعداً  االآن  منذ  للمعركة 

حقول النفط، ومنع االآخرين من املعار�صني من 

خيار  ي�صبح  وق��د  ب��ه،  واال�صتئثار  اإليه  الو�صول 

اإ�صقاط نظام االأ�صد من »االأدبيات البائدة«.. فهل 

الغذاء  النفط مقابل  اإن برنامج  اأن نقول  ميكن 

يف  النظام  اإب��ق��اء  مقابل  النفط  يقابله  العراقي 

�صورية؟

د. ليلى نقوال الرحباين
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أوروبا.. برنامج النفط مقابل النظام؟

اأنقرة - الثبات

���ص��ه��دت ���ص��اح��ة امل��ع��ار���ص��ة ال�����ص��وري��ة يف االأ���ص��ب��وع 

قرارها  على  النزاع  ف�صول  يف  جديداً  ف�صًا  املا�صي 

ال�صيا�صي - والع�صكري - من قبل الدول الداعمة لها 

اإقليمياً ودولياً، حيث اأظهر موؤمتر »االأ�صدقاء« الذي 

طرف  كل  انقياد  وا�صح،  ب�صكل  ا�صطنبول،  يف  انعقد 

من اأطرافها اإىل الهة املمولة التي كانت تقود قراره 

يف االجتاه املطلوب.

وب��ي��ن��م��ا ك����ان ال��م��ي��ع ي��ن��ت��ظ��ر »ق�������رارات ه��ام��ة« 

جم���ال  يف  ال����رتك����ي  ال����ان����ب  ل���ه���ا  رّوج  وم����ف����اج����اآت 

القطري   – ال�صعودي  اخل���اف  انفجر  »الت�صليح«، 

ب�صكل مف�صوح يف االجتماعات املغلقة، حول مو�صوع 

من  تاأليفها  ق��رار  القطريون  اتخذ  التي  »احلكومة« 

قبل �صخ�صية »اإخوانية« موثوقة قبل نحو �صهر، قبل 

على  الكبر  ب�صغطها  م�صعاهم  ال�صعودية  تف�صل  اأن 

امل�صلحني وبع�س املعار�صني. وتقول م�صادر معار�صة 

يف ا���ص��ط��ن��ب��ول، اإن ال��ق��ط��ري��ني ق��دم��وا وع����داً ج��دي��داً 

بالتخلي عن هيتو مقابل التوافق مع ال�صعوديني على 

�صخ�صية اأخرى »من الداخل«، غر اأن امل�صادر نف�صها 

اأ�صارت اإىل اأن ال�صعوديني �صككوا يف الوعود القطرية 

انطاقا من الوعد ال�صابق الذي اأخل به القطريون 

بانتخابات  ال�صعوديني  املا�صي، عندما فاجاأوا  ال�صهر 

حتت جنح الليل اأتت بهيتو واأغ�صبتهم.

اأب���رز م��ا يف ه��ذه االجتماعات ك��ان ما  اأن  غ��ر 

ك�صف عنه من اتفاقات �صرية على ا�صتغال النفط 

ال�صوري من قبل امل�صلحني والهبات الداعمة لهم، 

وال���زب���ون ج��اه��ز، وه���و االحت����اد االأوروب������ي، ال��ذي 

ل دعم امل�صلحني باملال بداًل من ال�صاح. ف�صّ

اأج��رى  االأخ��ر  اأن  هيتو،  با�صم  الناطق  وك�صف 

�صفقة مع امل�صلحني الذين ي�صيطرون على املناطق 

النفطية، تق�صي با�صتغال النفط ال�صوري مقابل 

امل�صلحني  ب��ني  عنها  الناجم  امل��ايل  امل���ردود  تقا�صم 

معار�صة،  �صورية  م�صادر  قالت  كما  و»حكومته«، 

بتغطية  ح��ظ��ي��ت  ال�����ص��ف��ق��ة  ه���ذه  اأن  اإىل  م�����ص��رة 

خليجية ووعود مب�صاعدات تقنية منهم، ولوج�صتية 

من قبل االأت���راك، لهة تاأمني املمر ال��ازم لهذه 

»ر���ص��وم  مقابل  ال��رتك��ي��ة،  االأرا����ص���ي  ع��رب  املنتجات 

عبور« �صتتقا�صاها اال�صتخبارات الرتكية حتديداً، 

كونها الهة التي �صت�صرف على هذه الن�صاطات.

لكن م�صادر معار�صة اأخرى اعتربت اأن االأمر 

اإىل  بالن�صبة  ك��ب��رة  م��ال��ي��ة  ف��ائ��دة  ذا  ي��ك��ون  ل��ن 

م�صرة  القرارات،  هذه  تنفي  ل�صعوبة  امل�صلحني، 

باأ�صرار  اأ�صيب  ال�صوري  النفطي  القطاع  اأن  اإىل 

عملية  توؤمن  التي  املن�صاآت  ت�صرر  نتيجة  كبرة 

ا�صتخراج النفط ونقله، ما يجعل من ا�صتخراجه 

الدائرة  احل��رب  ح��ال  عن  ناهيك  معّقدة،  عملية 

التي  امل�صلحة  املجموعات  وتعدد  املناطق،  هذه  يف 

النفطية  ال�����ص��رك��ات  مي��ن��ع  م��ا  ���ص��ب��ط��ه��ا،  ي�صعب 

التعقيدات  اإىل  اإ���ص��اف��ة  امل��ج��ازف��ة،  م��ن  ال��ك��ربى 

ال��ق��ان��ون��ي��ة ال��ت��ي تخيف اأي����اً م��ن ه���ذه ال�����ص��رك��ات، 

باعتبارها ت�صتغل »نفطاً م�صروقاً«.

وراأت امل�صادر اأن هذا ال يعدو كونه »ا�صتعرا�صا 

اإعامياً« هدفه اخلروج بنتائج من املوؤمتر تخفف 

ع��ن ال����دول االأوروب���ي���ة ال�����ص��غ��وط مل��د املعار�صني 

ب��ال�����ص��اح، ف��ال��دول االأوروب���ي���ة تخ�صى م��ن مت��دد 

احلركات املتطرفة كثراً، وهي ترى نف�صها قريبة 

اإىل  ج��داً من اخلطر الأن و�صول هذه الماعات 

ت��رك��ي��ا، يعني اق��رتاب��ه��ا م��ن ب��واب��ة اأوروب�����ا وه��ذا 

تركيا  اأن  خ�صو�صاً  ع��ن��ه،  التغا�صي  ميكن  ال  م��ا 

جمموعة  توقيف  عن  ب��االإع��ان  املوؤمتر  ا�صتبقت 

اأي يف العمق  »ال��ق��اع��دة« يف قلب االأن��ا���ص��ول،  م��ن 

اأت���راك  ���ص��ب��ان  ال��رتك��ي، ك��ان��ت تعمل ع��ل��ى جتنيد 

للقتال يف �صورية.

هل بّدد النفط ال�صوري خماوف الأوروبيني من دعم املجموعات امل�صّلحة؟

»هيتو« أجرى صفقة 
مع المسلحين تقضي 

باستغالل النفط السوري 
مقابل تقاسم المردود 

المالي بينهم وبين 
»حكومته«

خـالفــات قـطــر – السعــوديـة تتفجــر مـجـددًا
عقبات أمام تفريط »المعارضات السورية« بالنفط
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يعترب الأمني العام جلامعة الدول العربية؛ نبيل 

احل��رب  اإىل  »اأرجعتنا  ال�سورية  الأزم���ة  اأن  العربي، 

اخلالفات،  با�ستمرار  ذلك  على  م�ست�سهداً  الباردة«، 

يعّوق  مما  ورو�سيا،  املتحدة  الوليات  بني  خ�سو�ساً 

تو�سل جمل�س الأمن اإىل اتفاق على و�سع حد لهذه 

احلرب.

ل �سك اأن �سيطرة الوليات املتحدة على منطقة 

ال�سرق الأو�سط، التي تعترب فيه �سورية املوقع الأهم 

اإ�سقاط احلكم يف دم�سق  جغرافياً، وذلك من خالل 

الدول  باقي  م��واٍل لها، على غ��رار  وا�ستبداله بحكم 

ال��ع��رب��ي��ة، �ستمنع م��ن خ���الل ذل���ك ال�����س��ني ورو���س��ي��ا 

واإيران من الو�سول اإىل البحر املتو�سط، الذي ي�سكل 

عقدة املوا�سالت العاملية منذ فجر التاريخ، خ�سو�ساً 

اأن اإيران كقوة اإقليمية عظمى كانت داعمة للمقاومة 

وما  ف��ادح��ة،  خ�سائر  اأم��رك��ا  ك��ّب��دت  التي  العراقية، 

تزال طهران تدعم املقاومة يف لبنان يف وجه العدو 

ال�سيا�سة  م��ع  يتعار�س  ال��ذي  الأم���ر  »الإ���س��رائ��ي��ل��ي«، 

حماية  تاأتي  والتي  الأو���س��ط،  ال�سرق  يف  الأمركية 

الأمن القومي »الإ�سرائيلي« يف �سّلم اأولوياتها.

م���ن ه��ن��ا ج�����اءت ال����دع����وات ال��غ��رب��ي��ة وال��ع��رب��ي��ة 

اإ�سالحات �سيا�سية، لكن  اإىل تنفيذ تطبيق  ل�سورية 

مع  دم�سق  عالقة  قطع  هو  الدعوات  هذه  م�سمون 

طهران، لتتحول عندها نقطة تالٍق �سعودي - تركي 

اإي��ران، على ما يوؤكد  - قطري لإقفال املنطقة على 

م��رج��ع ا���س��رات��ي��ج��ي، غ��ر اأن دم�����س��ق رف�����س��ت ه��ذه 

الدعوات.

ول��ك��ي يتحقق امل��ط��ل��ب امل���ذك���ور، ي��ج��ب اإ���س��ق��اط 

احلكم يف �سورية، وهذا ما جرت وجتري حماولته، 

ولكنه بقي متما�سكاً لعوامل عدة:

اأوًل: �سمود اجلي�س.

ثانياً: متا�سك الأجهزة الأمنية.

ث����ال����ث����اً: ب�����دء ال���رئ���ي�������س ب�������س���ار الأ�����س����د ب��احل��رك��ة 

الإ�سالحية.

رابعاً: ا�ستمرار الدعم الرو�سي - ال�سيني املطلق له، 

خالفاً ملا جرى يف ليبيا، فهما لن ُيخدعا مرتني.

�سيمنع  الذي كان  الإي��راين  العامل  اإىل  اإ�سافة 

�سورية،  احلكم يف  التخّلي عن  وال�سني من  رو�سيا 

لأنه يف حال خ�سر �سورية يعني اأنه خ�سر ورقة »حزب 

اهلل«، كورقة ا�سراتيجة يف ال�سراع مع »اإ�سرائيل«، 

وبالتايل تعّر�س اأمنه للخطر؛ اإن بحرب ع�سكرية، 

احتجاجية حتت عنوان  اإذك��اء حركة  اأو من خالل 

اإ���س��الح��ي ك��م��ا ح�����س��ل يف ال�����س��اب��ق ع��ل��ى م���ا ي��وؤك��د 

املرجع.

ل��ك��ن ���س��وري��ة ���س��م��دت ح��ت��ى ال�����س��اع��ة، واأف��ق��د 

التي  الأوراق  كل  الغرب  دول  الأ�سد  ب�سار  الرئي�س 

اأن  م�ستعد  اأن���ه  واأث��ب��ت  ال���داخ���ل،  يف  عليها  تعتمد 

بالثوابت  امل�س  يتم  �سيا�سية عندما  يتحمل خ�سائر 

ر هو تق�سيم املنطقة  التي يوؤمن بها، وما كان يح�سّ

بكاملها.

�سفوف  ت�سهدها  ال��ت��ي  ال�����س��رذم��ة  اأن  ري��ب  ول 

انق�سام  على  دليل  اإل  ه��و  م��ا  ال�سورية«  »املعار�سة 

للقوى الداعمة لها، خ�سو�ساً بعد الإجنازات التي 

الإره���اب  على  ح��رب��ه  يف  ال�����س��وري  اجلي�س  يحققها 

ريفْي  يف  خ�سو�ساً  ال�سورية،  الأرا�سي  امتداد  على 

قرى  يف  الثمني«  »ال�سيد  فكان  والق�سر،  دم�سق 

ري���ف ال��ق�����س��ر، ح��ي��ث ع��ر ع��ل��ى اأن���ف���اق ت�سل اإىل 

امل�سلحني  ل��ت�����س��ل��ل  ت�����س��ت��خ��دم  ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة،  احل�����دود 

اإىل  اإ�سافة  ال�سوري،  الداخل  اإىل  ال�سالح  وتهريب 

اأهم  تكون  قد  والذخائر،  لالأ�سلحة  كبرة  خم��ازن 

حتى  امل�سلحة  القوات  دهمتها  التي  املخازن  واأك��رب 

الآن، وت�سكل اأي�ساً �سرياناً رئي�سياً لالإرهابيني على 

امتداد انت�سارهم يف �سورية على ما رجحت م�سادر 

ع�سكرية.

اإجن��ازات اجلي�س يف خمتلف املناطق،  وانعك�ست 

خ�����س��و���س��اً يف ري��ف��ي دم�����س��ق وال��ق�����س��ر، رع��ب��اً على 

امل�سلحني، واأدت اإىل انهيار حالتهم املعنوية و�سرب 

متبادلة  باغتيالت  القيام  واإىل  بينهم،  فيما  الثقة 

بني اأفراد املجموعات امل�سلحة يف مدن عدة.

وه���ك���ذا ي��ح��ق��ق اجل��ي�����س ال�������س���وري اإجن�������ازاً تلو 

الآخر، ويعزز ثقة �سعبه به اأكر فاأكر، فلقد باتت 

الكامل،  ال�سقوط  و�سك  على  امل�سلحة  املجموعات 

وب��ال��ت��ايل ���س��ق��وط امل��راه��ن��ة ع��ل��ى ه��زمي��ة ���س��وري��ة، 

النهاية،  الإرهابيني حتى  فاجلي�س ما�س يف �سحق 

ول حوار مع القتلة، على ما اأكدت م�سادر معنّية.

ي�ستطيعوا  مل  »ط��امل��ا  ب��ال��ق��ول:  امل��رج��ع  ويختم 

الواقع ل  �سورية، ف�سيتعاطون مع  اإزال��ة احلكم يف 

حمال«.

ح�سان احل�سن
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أحداث األسبوع

الوفاء لإلرهاب
ال�صورة  خمّيلته  يف  ير�صم  اأن  للمرء  ميكن 

يف  امل��ت��وّرط��ة  العربية  ال���دول  عليها  �صتكون  التي 

غري  اأمريكيينْ  عاملينْ  �صوء  يف  ال�صورية،  الأزم��ة 

جرى  ما  واأن  الأمريكي،  التوّجه  على  م�صتجّدينْن 

بالغي  اأم��ريك��ي��ينْ  ح��دث��ينْ  مب�����وازاة  تظهريهما 

ال�صطوة على الأداء الأمريكي اخلارجي، واملق�صود 

باحلدثي، هجمات بو�صطن التي ما تزال الإدارة 

العاملة  اجلهة  عن  الإع��ان  يف  ت��راوغ  الأمريكية 

اأودى  ال��ذي  تك�صا�س  وانفجار  التفجريات،  وراء 

بع�صرات ال�صحايا.

ي��ت��اأث��ر مب��دل��ولت��ه  ال���ذي  الأول  ال��ع��ام��ل  اأم���ا 

ال��دول  يف  الأنظمة  على  القاب�صون  امل�صتعربون 

وكالة  مدير  بها  اأقر  التي  املعطيات  فهو  العربية، 

الأمريكية  ال��دف��اع  ل���وزارة  التابعة  ال�صتخبارات 

وجوهرها  الكونغر�س،  اأمام  فلي  مايكل  اجلرنال 

مم�صكًا  ي����زال  »م���ا  الأ����ص���د  ب�����ص��ار  ال��رئ��ي�����س  اأن 

تزال حتافظ  ما  ال�صورية  واأن احلكومة  بال�صلطة، 

على الأف�صلية الع�صكرية، كما اأن الدائرة ال�صيقة 

ول  ك��ب��ري،  ح��د  اإىل  متما�صكة  ب��الأ���ص��د  املحيطة 

يوجد يف املعار�صة اأي جمموعة ا�صتطاعت توحيد 

ل�صتبدال  ا�صرتاتيجية  حول  املختلفة  املجموعات 

النظام«.

اخلارجية  وزي��ر  موقف  ه��و  ال��ث��اين  والعامل 

م�صاعدات  �صخ  باإعانه  ك��ريي،  جون  الأمريكية 

دولر،  مليون   100 بقيمة  �صورية  يف  للم�صلحي 

اجتماع  وبعد  قاتلة«،  »غ��ري  اأ�صلحة  عنوان  حتت 

ا�صم  حتت  ا�صطنبول  يف  �صورية  على  املتاآمرين 

منذ  عددهم  تقل�س  الذين  �صورية«،  »اأ���ص��دق��اء 

اأكرث  الهوية(  )ال�صائعة  تون�س  يف  الأول  الجتماع 

جتاوز  تون�س  يف  احل�صور  اإن  اإذ  املئة،  يف   90 من 

املئة، بينما مل يح�صر يف ا�صطنبول اأكرث من ع�صر 

خمابراته  وات�����ص��الت  ك��ريي  ت�صديد  رغ��م  دول، 

وخمابرات الرتكي اأردوغان بكل الدول، منا�صدين 

وهذا  به،  ُيعتّد  جت��اوب  يف  الإف��اح  دون  احل�صور 

هو ال�صبب الفعلي وراء اإعان ر�صوة املايي املئة، 

اأي�صًا بعي العتبار ت�صديد كريي اأمام  اإذا اأخذنا 

بي  تفاهم  اإىل  التو�صل  »�صرورة  على  الكونغر�س 

قطر وال�صعودية والإمارات واأوروبا«، هذا التفاهم 

امل�صتحيل �صببه ت�صليح الإرهاب، وهو الذي ترعاه 

اخل�صو�س،  وج��ه  على  وقطر  ال�صعودية  ومت��ّول��ه 

واللتان تناف�صتا على اإر�صاء دموية م�صا�س الدماء 

على  والعمل  الت�صليح  اإىل  املبادرة  الأمريكي، عرب 

ت�صريع الإرهاب يف »اجلامعة العربية« منذ اللح�صة 

للحيلولة دون  ماآربه، يعمان  ولكل  الأوىل، وهما، 

و�صخ  الت�صليح  موا�صلة  ع��رب  ال�صيا�صي،  احل��ل 

الإرهابيي، بعد جتنيدهم يف خمتلف دول العامل، 

ال�صاح  م��رور  لت�صهيل  عربية  دول  اب��ت��زاز  وع��رب 

اأغرته  الذي  الأردن،  مع  ح�صل  كما  والإرهابيي، 

ال�صعودية بثاثة مليارات مقابل ذلك، ومل يتمنع، 

واإن بّرر بعدم قدرته على ال�صمود اأمام الإغراء.

ثانيًا  وقطر  اأوًل  ال�صعودية  اأن  املفارقة  لكن 

يلتزما  مل  لكنهما  ح���دود،  ب��ا  الإره����اب  مي���ّولن 

من  الكويت  اجتماع  يف  تقرر  مبا  املتاآمرين  وبقية 

م�صاعدات للنازحي، رغم املنا�صدة.

بخطى  النهايات  من  تقرتب  الأم��ور  اأن  يبدو 

التون�صية، مبوازاة  الديار  مفتي  اأعلنه  وما  حثيثة، 

اإجن��ازات  من  ال�صوري  العربي  اجلي�س  يحققه  ما 

ميدانية، لهو در�س يف الق�صا�س يا..

يون�س

لهذه األسباب لن تسقط سورية
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اللجنة النسائية 
م ندوة 

ّ
في »حركة األمة«.. تنظ

طبية حول »سرطان الثدي«
 

نّظمت اللجنة الن�سائية يف »حركة الأمة« ندوة طبية 

بداأت بكلمة ترحيبية من قَبل  الثدي«،  »�سرطان  حول 

م�سوؤولة اللجنة، رّحبت خاللها باملر�سدة والنا�سطة يف 

والتنمية؛ �سعاد  ل��الإغ��اث��ة  ال�سعبية  امل�ساعدات  مركز 

ال�سعبي، وباحل�سور، لفتة اإىل اأهمية اإقامة مثل هذه 

اللقاءات الطبية التي تهّم كل امراأة.

بالتعريف  حما�سرتها  ال�سعبي  املر�سدة  ب���داأت  ث��م 

جمموعة  ع��ن  ع��ب��ارة  اأن���ه  الثدي«، �سارحة  ب���»���س��رط��ان 

الأن�سجة  وجتتاح  معاً،  تنمو  التي  ال�ساذة  اخلاليا  من 

ال�سليمة وحُتلق ال�سرر بها، فتتحول جمموعة اخلاليا 

النامية اإىل كتلة يطلق عليها ا�سم الورم ال�سرطاين.

اإىل  احل��ا���س��رات  جميع  الندوة ُدعيت  انتهاء  وبعد 

مائدة الفطور على �سرف املر�سدة �سعاد ال�سعبي.

القا�سي  التمييزي  العام  النائب  طلب 

عن  النيابية  احل�سانة  رف��ع  ما�سي  ح��امت 

اإق���دام  خلفية  على  م��رع��ب��ي،  معني  ال��ن��ائ��ب 

الأخر على اإطالق النار اإرهاباً فوق عنا�سر 

�����س،  اأم��ن��ي��ة، م��ن ر���س��ا���س ح��رب��ي غ��ر م��رخَّ

ع�سكرية،  �سيارة  على  ال�ستيالء  وحماولة 

بهدف اإزاحة احلاجز الأمني عن مكانه.

»ل  فاإنه  الد�ستور،  من   40 امل��ادة  ح�سب 

ي��ج��وز.. ات��خ��اذ اإج�����راءات ج��زائ��ي��ة نحو اأي 

اإلقاء القب�س  اأو  ع�سو من اأع�ساء املجل�س، 

ب���اإذن  اإل  ج��زائ��ي��اً،  ج��رم��اً  اق���رف  اإذا  عليه 

باجلرمية«  التلب�س  حالة  خال  ما  املجل�س، 

)اجلرم امل�سهود(.

رفع احل�سانة عن  اإذن، يف و�سف طلب 

املرعبي ثمة اأكر من عن�سر جرم م�سهود: 

اإط���الق ال��ن��ار اإره��اب��اً، وحم��اول��ة ال�ستيالء 

اأمني  حاجز  واإزاح���ة  ع�سكرية،  �سيارة  على 

من مكانه.

بب�ساطة  امل�����س��ه��ود  اجل����رم  ي��ث��ب��ت  م���ن 

املجل�س  وعلى  غ��ره،  ولي�س  الق�ساء  ه��و 

النيابي اأن ياأخذ ذلك بعني العتبار، حيث 

ي���وؤك���د ال��ع��الم��ة ال��د���س��ت��وري وال��ق��ان��وين 

مهمة  اأن  اخلطيب،  اأن��ور  الراحل  النائب 

رفع  اإل��ي��ه  ُي��ط��رح  عندما  ال��ن��واب  جمل�س 

احل�سانة، هي مهمة �سيا�سية بحتة، فلي�س 

املوجهة  التهمة  ك��ان��ت  اإذا  يبحث  اأن  ل��ه 

من  ه��ذا  لأن  ل،  اأو  �سحيحة  النائب  اإىل 

البحث  ينح�سر  ب��ل  الق�ساء،  اخت�سا�س 

ماً  اإذا كان طلب رفع احل�سانة مقدَّ يف ما 

من  ح���زب  مل�سلحة  اأو  الن���ت���ق���ام،  ب���داف���ع 

الأحزاب، حلرمانه مقعداً من مقاعده.

بحث  اأن  اإىل  اخل��ط��ي��ب  اأن����ور  ويخل�س 

ال��ل��ج��ان، وم���ن ب��ع��ده��ا امل��ج��ل�����س، ي��ج��ب اأن 

ينح�سر يف التاأكيد على اأن املالحقة املطلوب 

ال�سيا�سة، وعن  الإذن بها غريبة متاماً عن 

العمل النيابي، واأنها لي�ست و�سيلة حلرمان 

النائب من ممار�سة وكالته.

امل��ج��ال مرت  ه��ذا  �سابقة يف  فهل هناك 

بتاريخ املجل�س النيابي؟

النائب  1952 وّجه  الأول  13 كانون  »يف 

ال���ع���ام ال���س��ت��ئ��ن��ايف؛ ج�����وزف م��ل��ح��م��ة، اإىل 

النائب رفعت قزعون تهمة التحري�س على 

القتل، واأحال الطلب اإىل وزير العدل، الذي 

�سهاب،  خالد  احلكومة  رئي�س  على  اأح��ال��ه 

الذي رفعه بدوره اإىل رئي�س جمل�س النواب 

اأحمد الأ�سعد.

رفع  طلب  ال��ن��واب  بع�س  رف�����س  يومها 

ك��ان��ون   18 يف  ُع��ق��دت  جل�سة  يف  احل�����س��ان��ة 

اأ�سّر على طلب  النائب قزعون  الأول، لكن 

رف���ع احل�����س��ان��ة، ل��ي��ت��م��ّك��ن م��ن ال���دف���اع عن 

نف�سه واإظ���ه���ار ب���راءت���ه، وب��ال��ت��ايل ح��ت��ى ل 

غوام�س  ج��الء  دون  مانعاً  احل�سانة  تكون 

التحقيق، ولأنه ل يريد اأن يقف بعيداً عن 

التحقيق.

حل�سانته،  حما�سة  ع��دم  اأظهر  املرعبي 

ل��ك��ن لي�س م��ن ب���اب ب���راءت���ه، اإمن���ا م��ن ب��اب 

ال��ت��ح��دي جل��م��ي��ع ال�����س��ل��ط��ات والأج����ه����زة.. 

فلننتظر الأيام املقبلة.

اأحمد �سحادة

رفع الحصانة عن المرعبي 
ُ
هل ت

بتهمة »الجرم المشهود«؟

املر�سدة �سعاد ال�سعبي ت�سرح للحا�سرات خماطر �سرطان الثدي



 ،2013/4/14 ف��ي��ه  ال��واق��ع  الأح����د  ي���وم  �سبيحة 

اأُج����ري����ت الن���ت���خ���اب���ات لأع�������س���اء امل��ج��ل�����س ال�����س��رع��ي 

كل  يف  بالتزكية  املر�سحون  وجنح  الأعلى،  الإ�سالمي 

وحا�سبيا  و�سيدا  لبنان  وجبل  ب��روت  حمافظة  من 

توافر  لعدم  وطرابل�س،  البقاع  يف  تكتمل  ومل  وعكار، 

الن�ساب القانوين جلل�سة النتخاب، وقد �سارع رئي�س 

دع��وة  اإىل  ميقاتي  جنيب  الأع��م��ال  ت�سريف  حكومة 

ال�سرايا  يف  لالجتماع  ال�سابقني  احل��ك��وم��ات  روؤ���س��اء 

منددين  بيانا  ف��اأ���س��دروا   ،2013/4/17 يف  ال��ك��ب��رة 

بالباطلة،  نتائجها  وا�سفني  النتخابية،  بالعملية 

تنفيذ  بوقف  ال��دول��ة  �سورى  جمل�س  ق��رار  متو�سلني 

اأعطى  ق��د  ب��اأن��ه  ميقاتي  الرئي�س  واأبلغهم  اإج��رائ��ه��ا، 

تعليماته لإدارة اجلريدة الر�سمية بعدم ن�سر اأي قرار 

عدم  اإىل  الإ���س��ارة  مع  اجلمهورية،  مفتي  عن  ي�سدر 

ح�سور الرئي�س �سليم احل�س لتخاذه موقفاً موؤيداً، 

اإذ ح�سر اإىل جانب املفتي يف دار الإفتاء عندما اأعلن 

نتائج النتخابات.

حيال ما تقدم، يقت�سي ت�سجيل املالحظات الآتية:

لي�س لروؤ�ساء احلكومات العامل منهم وال�سابقون 

اأي �سلطة اأو و�ساية على مفتي اجلمهورية وموؤ�س�سات 

الإف����ت����اء والأوق��������اف الإ����س���الم���ي���ة، اإمن����ا ه���م اأع�����س��اء 

من  دوره���م  ي����وؤدون  ال�����س��رع��ي؛  املجل�س  يف  طبيعيون 

انعقاد جل�ساته الدورية، ولي�س خارجها،  اأثناء  داخله 

جل�ساته،  يح�سرون  ل  غ��ال��ب��اً  اأن��ه��م  عليهم  ل  وي�سجَّ

الرئي�س  خ�سو�ساً  ال��دي��ن��ي��ة،  موؤ�س�ستنا  وي��ت��ذك��رون 

ذلك،  ال�سيا�سية  م�ساحلهم  تقت�سي  عندما  العامل، 

ولكن من دون اأي فعل، اإذ يتذّكر اجلميع اجتماعهم يف 

2010/2/4 ملعاجلة ما اأثر حول �سبهة الهدر والف�ساد 
الذي  املت�سدد  واملوقف  امل�سلمني،  علماء  وقف  باأموال 

اأعلنه املكتب الإعالمي لرئي�س احلكومة �سعد الدين 

اأح��وال  �سيتابعون  باأنهم  الج��ت��م��اع،  عقب  احل��ري��ري 

الإفتاء والأوقاف متابعة حثيثة وم�سوؤولة جتاه ك�سف 

اجتماعاتهم  واأبقوا  والتطوير،  والإ�سالح  احلقيقة، 

مفتوحة، ول اأحد يعلم حتى تاريخه نتائج متابعتهم 

وماآل التحقيق يف ال�سبهة.

تنفيذ  ب��وق��ف  ال�����س��ورى  ق���رار جمل�س  اأن  ���س��ك  ل 

ق��راراً  ي�سنَّف  بامتياز،  ق�سائي  لالنتخابات  ال��دع��وة 

اأن يعود عنه خالل  اإعدادياً ولي�س نهائياً، وللمجل�س 

ومن  جديدة،  ووقائع  اأدل��ة  ظهرت  اأن  املحاكمة  �سر 

جهة اأخرى، قرر جمل�س ال�سورى وقف التنفيذ ب�سبب 

تبّني رئي�س حكومة ت�سريف الأعمال جنيب ميقاتي 

والتي  التنفيذ،  وقف  �سمنها  ومن  بكاملها،  الدعوى 

ال�سابقني،  ال�سرعي  املجل�س  اأع�ساء  بع�س  بها  تقدم 

وب��ذل��ك ي��ك��ون رئي�س احل��ك��وم��ة ق��د ���س��ّن ق��اع��دة غر 

م�سبوقة يف تاريخ النزاعات اأمام جمل�س ال�سورى، وهي 

خل�سمها،  م��وؤي��داً  موقفاً  اللبنانية  ال��دول��ة  تتخذ  اأن 

 ،2005 ال�سنيورة عام  فوؤاد  رئي�س احلكومة  اأن  بدليل 

ال�����س��ورى طعناً  اأم���ام جمل�س  ال��دع��وى  رف��ع��ت  عندما 

موقفاً  اتخذ  ي��وم��ذاك،  ال�سرعي،  املجل�س  بانتخابات 

�سد الدعوى برّمتها، ما دفع املجل�س اإىل رف�س طلب 

وقف تنفيذ الدعوة لالنتخابات التي دعا اإليها مفتي 

اجلمهورية مبوجب القرار رقم 2005/95.

اجلمهورية  مفتي  تقّيد  ع��دم  على  املتباكني  اإن 

تنا�سوا  اأو  ن�سوا  ال�����س��ورى،  جمل�س  ب��ق��رار  اللبنانية 

لي�س  ق��رارات��ه�����ا  تنفذ  ل  غ��ال��ب��اً  اللبنانية  ال��دول��ة  اأن 

ُيعتقد  التي  تلك  اإل  النهائية،  بل  الإعدادية فح�سب، 

بتوافر امل�سلحة العامة فيها، ون�سوق على �سبيل املثال 

تنفيذ  عن  اللبنانية  احلكومة  امتناع  احل�سر  ولي�س 

املديرين  باإعادة  التي ق�ست  ال�سورى  قرارات جمل�س 

العاّمني اإىل مواقعهم الإدارية، اإبطاًل للمرا�سيم التي 

اأ�سدرتها حكومة الرئي�س �سليم احل�س يف مطلع العام 

هذه  بني  وم��ن  رئي�سها،  بت�سرف  وو�سعتهم   ،1999
القرارات رقم 2001/67-2002، تاريخ 2001/10/23.

قرار  من  اللبنانية  اجلمهورية  مفتي  موقف  اإن 

ال�سرعي  املجل�س  اإىل حترير  ال�سورى ي�ستند  جمل�س 

من ربقة �سيا�سة التمديد لوليته مراراً املحددة باأربع 

 2013/4/13 ولغاية   1979 العام  منذ  اإن��ه  اإذ  �سنوات، 

 ،1975 ع��ام  الأوىل  م��رت��ني،  اإل  الن��ت��خ��اب��ات  مل جت��ر 

الظروف  زوال  من  الرغم  على   ،2005 ع��ام  والثانية 

ال�سرعي  امل��ج��ل�����س  يتو�سلها  ك���ان  ال��ت��ي  ال�ستثنائية 

يف ق�����رارات ال��ت��م��دي��د، وت��ال��ي��اً ي��ك��ون م��وق��ف روؤ����س���اء 

احلكومات املذكور موقفاً مناه�ساً لقاعدة التداول يف 

الدينية عن طريق النتخاب وفاقاً  تكوين موؤ�س�ستنا 

لن�سو�س مواد املر�سوم ال�سراعي 1995/18، ولي�س 

احراماً لقرار جمل�س ال�سورى.

املحامي د. عدنان اأحمد بدر

باحث يف الدرا�سات الإ�سالمية

بلبنان  اخل��ا���س��ة  املحكمة  يف  امل��ح��اك��م��ات  انتهت 

ب�سورة  ت��ب��داأ  اأن  قبل   ،2005 �سباط   14 جرمية  يف 

علنية يف مقّرها يف له��اي، حّتى ول��و يف ظ��ّل غياب 

الكندي؛  القا�سي  ال�سابق  العام  املدعي  اتهمهم  من 

الغتيال  ه��ذا  وراء  ب��ال��وق��وف  ُزوراً،  بيلمار  دان��ي��ال 

تدريجياً  ف�سولها  تك�ّسفت  �سيا�سية  حم�س  لغايات 

اأُ�سبغت  التي  والهالة  التهامي  القرار  �سدور  منذ 

عليه يف �سبيل ت�سويه �سورة املقاومة يف لبنان، ممّثلة 

برافعتها الرئي�سية حزب اهلل، والنت�سارات الغالية 

ال�سيا�سيني  وجم��اه��دي��ه��ا  وج���رح���اه���ا  ب�����س��ه��دائ��ه��ا 

واملقاتلني، على العدّو »الإ�سرائيلي«.

اإّن الهالة املذكورة تاأتي يف طليعة الأ�سباب التي 

دّم����رت ال��غ��اي��ة امل���رجت���اة م��ن ق��ي��ام امل��ح��ك��م��ة ملعرفة 

اجلناة احلقيقيني، واأخفت على اللبنانيني الدراية 

الكاملة بهّويات قتلة رئي�س احلكومة الأ�سبق رفيق 

اجلناية  ه��ذه  ارت��ك��ب  م��ن  اأّن  خ�سو�ساً  احل��ري��ري، 

خّيط باإرادته وم�سبقاً، خمّطط ت�سليل التحقيقات 

والنك�ساف،  املالحقة  ع��ن  بنف�سه  نائياً  يظّل  لكي 

ف�ساًل عن توظيفها �سيا�سياً على ال�ساحة اللبنانية، 

مب���ا ي��ع��ود ع��ل��ي��ه مب��ك��ت�����س��ب��ات غ���ر ق��اب��ل��ة للتحّقق 

ب�سهولة، يف ما لو �سلك طرقاً اأخرى ل�سطيادها.

ل  لعدد  املت�سارعة  الفردية  ال�ستقالت  وزادت 

امل��راك��ز  املحكمة يف خمتلف  م��وّظ��ف��ي  ب��ه م��ن  ب��اأ���س 

واملنا�سب واملهام، وهم من جن�سيات عربية واأجنبية، 

َكمة لبنيانها، مّما جعلها تهتّز  يف توجيه �سربة حُمْ

ال�سقوط  ح�سول  بانتظار  روي����داً،  روي����داً  وت��رّن��ح 

هو  مّم��ا  اأك��ر  �سيا�سياً  توقيته  يبقى  ال��ذي  الكبر 

ق�����س��ائ��ي، ����س���واء ع���ن ط��ري��ق وق���ف ال�����دول امل��م��ّول��ة 

مل�ساهماتها املالية ال�سنوية، اأو تيقنها من اإخفاقها يف 

الو�سول اإىل النتيجة املر�سومة لها، وبالتايل انتهاء 

مفعولها و�سالحية ا�ستثمارها �سيا�سياً.

وجاءت الت�سريبات املتعّمدة وال�ستباقية للكثر 

خ�سو�ساً  وح��دات��ه��ا،  مبختلف  املحكمة  اأع��م��ال  م��ن 

م��ك��ت��ب الدع������اء ال���ع���ام، ب�����س��اأن م�����س��ار ال��ت��ح��ق��ي��ق��ات 

من  تلته  وم��ا  الأّول،  الت��ه��ام��ي  ال��ق��رار  وم�سمون 

حماولت تنقيح وزيادات ا�ستخدمت يف اإطار �سيا�سي 

ولغاية �سيا�سية اأكر من خدمة القانون والعدالة، 

لتظهر وجود �سرخ كبر يف ركائز عمل هذه املحكمة.

وقد اأخفقت املحكمة يف كتم اأنفا�س الت�سريبات، 

ظهورها  واإخفاء  احلقيقية،  ال�سائعات  جماح  وكبح 

اإعالمياً، لأّن اأ�سحاب الت�سريبات يعتربون اأنف�سهم 

يديرون  وه��م  للقانون،  كمكان  املحكمة  م��ن  اأق���وى 

اأه��وائ��ه��م وم�����س��احل��ه��م، وال��ق��ي��ام  امل��ح��ك��م��ة بح�سب 

بت�سريب معلومة هنا، وخرب هناك، ل ميكن ف�سله 

يف  معّينة  �سيا�سية  رغ��ب��ة  بتحقيق  مبّيتة  ن��ّي��ة  ع��ن 

معّطلة  نف�سها  املحكمة  واإظهار  ما،  �سيا�سي  توقيت 

ومنقادة، وهذا اأمر خطر على م�سار العدالة، اإذ متى 

فاإّنها  �سيا�سية،  وم�سيئات  لرغبات  خا�سعة  كانت 

مع  الأ�سف  مع  ح�سل  ما  وه��ذا  م�سداقيتها،  تفقد 

»حمكمة احلريري«.

اأج����ل  م����ن  »اإع����الم����ي����ون  ن�����س��ر جم���م���وع���ة  اإّن 

�سهود  لئحة  الل��ك��روين  موقعها  على  احلقيقة« 

اإ�سافية عن ج�سد هذه  ت��وت  اأ�سقط ورق��ة  الدع���اء، 

ملا  �سحيحة،  ال��الئ��ح��ة  ه��ذه  تكن  مل  ول��و  املحكمة، 

اأف�ست  فّعالة  �سغوط  ممار�سة  اإىل  املحكمة  ب��ادرت 

�سريعة  ب�سورة  الل��ك��روين  املوقع  ه��ذا  حجب  اإىل 

وقيا�سية. 

لقد تغا�ست املحكمة عن م�ساألة جّد مهّمة، وهي 

اأق��ّل خطراً  اإّن��ه قائمة �سهود، يبقى  اأّن ن�سر ما قيل 

و�سراوة من مفتعلي الت�سريب املتحّكمني مبفا�سل 

اإعالمياً،  ا�ستغاللها  على  وامل�سّرين  املحكمة  عمل 

لذلك فاإّنه كان على املحكمة، منذ البدء، اأن تنف�س 

ال��ف�����س��اد ع��ن ك��اه��ل��ه��ا، واأن ت��وّظ��ف اأ���س��خ��ا���س��اً غر 

باأجهزة  املرتبطني  ال�سّباط  �سّيما  ل  م�سبوهني، 

ا�ستخبارات خمتلفة.

يف  الكامن  اخللل  املحكمة  تعالج  اأن  من  وب��دًل 

لتدارك  اللبنانية  الأر����س  على  انت�سرت  �سفوفها، 

ُتْبقي  لعّلها  ال��ع��دال��ة،  ملفهوم  امل��خ��ال��ف  الن�سر  ه��ذا 

باعتبار  ج��دي��دة،  زمنية  ف��رة  باحلياة  اأم��اًل  لديها 

اأّنها تدّر اأمواًل طائلة على العاملني فيها من ق�ساة، 

لي�س  وموّظفني،  واأمنيني،  وحمامني،  وقانونيني، 

برواتب  اإيجاد فر�س عمل مماثلة  عليهم،  بال�سهل 

مرتفعة ي�سيل لها اللعاب.

ب��و���س��ول  امل��ح��ك��م��ة ج���م���اع���ي���اً،  اأّن حت�����ّرك  ك��م��ا 

م�سوؤولني منها اإىل لبنان ِتباعاً، بالتزامن مع قرع 

طبول التهويل بتعري�س اأ�سحاب الأ�سماء الواردة يف 

لئحة ال�سهود للخطر، يوؤّكد انحيازها.

فلو اأّنها ت�سّدت منذ انتقال الق�سّية اإليها ر�سمياً 

اللبناين عام  الدولية والق�ساء  التحقيق  من جلنة 

2009، لكّل املتعاملني يف تلويث �سمعتها عرب انتهاك 
معلومات  اإّن����ه  ق��ي��ل  م��ا  بت�سريب  التحقيق  ح��رم��ة 

واتهامات وتبنّي اأّنه جماف للحقيقة، ملا خ�سرت من 

ر�سيدها املعنوي، وعمل املحاكم هو معنوي قبل اأن 

يكون اأّي �سيء اآخر، فلماذا مل تن�سط املحكمة وبكّل 

ما لديها من قّوة وو�سائل، لوقف الت�سريبات امل�سّرة 

ب�سّحتها؟

�سهود  ك���ّل  مبحا�سبة  تكّفلت  املحكمة  اأّن  ول���و 

ال�����زور وامل���ف���ري���ن ج��ن��ائ��ي��اً ال���ذي���ن ���س��ن��ع��ت��ه��م اأي���د 

العمل  يف  العظمي  نخاعها  حّتى  منغم�سة  لبنانية 

احلقيقيني،  احلريري  قتلة  مل�سلحة  ال�ستخباراتي 

تتحّرك  مل  ومل���اذا  �سرعيتها،  م��ن  الكثر  ف��ق��دت  مل��ا 

التحقيق  على  املعتدين  ملالحقة  بثقلها،  املحكمة 

بالأ�سماء  املعروفني  و�سّناعهم  ال�سهود  ه��وؤلء  من 

احلقيقية ولي�ست الوهمية اأو احلركية؟

متهيد  هو  ال�سهود،  اأ�سماء  من  �سّلة  ن�سر  فهل 

واإذاع��ة بيان نعيها  اإفال�س املحكمة قانونياً  لإعالن 

ر�سمياً؟

علي املو�سوي 

7

ليس لرؤساء الحكومات 
أي سلطة على مفتي 

الجمهورية أو مؤسسات 
األوقاف اإلسالمية

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

لبنانيات

رؤساء الحكومات يناهضون قاعدة التداول في تكوين المؤسسة الدينية

المحكمة الخاصة بلبنان تنتظر نعيها رسميًا

) العدد 260(  اجلمعة - 26 ني�سان - 2013

هل متّكن الرئي�س ال�سنيورة من اإقناع نظرائه لالنق�سا�س على دار الفتوى وموؤ�س�ساتها؟
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مقابلة

املعروف  العلم  التقت  الثبات  ج��ري��دة 

ب�����»اأب����و ال�����س��ن��ب« امل��ن��ت�����س��ب ج����داً ع��ل��ى خط 

فن�سال  »ال��ق��وات«..  بني  امل�سافات   تقريب 

الغيارى،  ا�ستمرار لن�سال املحاربني  ال�سلم 

واإليكم احلوار: 

ج��و ال��ت��ف��اوؤل ب���اٍد ع��ل��ى وج���ه اإب��راه��ي��م 

ال��ع��ل��م، ب���راأي���ه م��ن يحمل ل���واء ال����زود عن 

التخاذل  ي��ع��رف  ل��ن  وامل�سيحيني،  ال��وط��ن 

امل����وؤام����رات  ت��ك��ر  ف��ي��ه  ال�����س��ل��م، لأّن  اأي������ام 

وي��خ��ت��ب��ئ ال���ع���دو ب��ث��ي��اب احل���م���ل، ي��ق��ول: 

خ���رت ال��ق��ت��ال م��ذ ك��ن��ت ���س��اب��اً ل��ل��دف��اع عن 

العدو  ج��ي��داً  اأع���رف  ومنطقتي،  »�سيعتي« 

من ال�سديق، اأحافظ على املرونة من اأجل 

وحدة امل�سيحيني، �سبعنا جتزئة، املطلوب اأن 

نكون رزمة واحدة يف وجه اأي خطر خارجي 

قد يهّب على لبنان«. 

ملع بقوة ا�سم اإبراهيم العلم يف منت�سف 

�سبعينات القرن املا�سي داخل اأروقة املجل�س 

املحن  اأي����ام  ث��ان��ي��اً،  وال���ق���وات  اأوًل  احل��رب��ي 

تظهر الرجال على حقيقتها، فهو لي�س ابن 

�سيخ ول اإرث �سيا�سي، كما يقول.. انخراط 

ومنطقته،  قريته  ع��ن  ال��دف��اع  اإب��راه��ي��م يف 

جاء يف عّز �سبابه، ول�سّدة تفانيه واإخال�سه، 

كّلف املجاز يف التاريخ من جامعة الك�سليك 

من قبل الرئي�س ب�سري اجلميل اأمر م�ساألة 

الدفاع عن املناطق ال�سرقية فكانت مهمته 

درء هذا اخلطر من ناحية اجلرد«.

الكثري  ال�سنب  اأب���و  امل��ن��ا���س��ل  ج��ي��ب  يف 

من الذكريات، رفاق كر �سقطوا على درب 

اإبراهيم  الن�سال.. هم دوم��اً يف قلب وعقل 

العلم، يعّلق اأبو ال�سنب: »قاتلت ب�سرف ومل 

اأغّم�س يداي بالدم رغم »�سقلبة« احلرب يف 

املناطق  داخل  النتفا�سات  و»�سقلبة«  لبنان 

امل�سيحية، يف مناطقي حافظت على التنّوع 

ال�����س��ي��ا���س��ي ورف�����س��ت ت��ه��ج��ري اأي م��واط��ن 

لبناين انطالقاً من راأيه ال�سيا�سي )�سيوعي 

- قومي(، فكيف باحلري القواتيون الذين 

ح�سبوا على بع�س ال�سخ�سيات اأو القيادات 

ال��ق��وات��ي��ة«، وي�����س��ي��ف: »ال��ت��خ��وي��ن �سعب، 

ي��وم��اً.. دوم��اً  اأه�سم ذل��ك  وبالن�سبة يل مل 

كنت اأفّت�س عن امل�سرتك والذي يجمع«.

اإب��راه��ي��م  اأن ي��ك��ون  ����س���اءت ال���ظ���روف 

املجنون  القتتال  ان��دلع  العلم يف كندا مع 

الذي ح�سل بني القوات اللبنانية واجلي�س 

اللبناين يف �سباط 1989، وال�سبب وقتذاك 

عائلي، يقول: »توجهت اإىل كندا مع اقرتاب 

ه��داأت  الأم��ور  ابني، يف حينها  موعد ولدة 

الأوىل،  املعركة  بعد  واجلي�س،  القوات  بني 

مع الأ�سف رمبا لو كنت يف لبنان، ل�ستطعت 

وملنعت  ن��ف��وذي..  مناطق  الأم���ور يف  تهدئة 

اأقّله من ا�ستفحال القتال، لأين كنت دائماً 

اأنحاز �سّد اأّي اقتتال م�سيحي دائماً«.

العودة

ظ���ّل ال��ع��ل��م يف ك��ن��دا ب��ع��ي��داً ع��ن وطنه 

حلني تبدلت اأحوال الوطن، حتفيز العودة 

احلريري  رفيق  الرئي�س  اغتيال  بعد  ج��اء 

ب��ع��دة اأ���س��ه��ر، ي���ق���ول: »وج�����دت ال��ق��وات��ي��ني 

مع  توا�سلت  احت�سان،  دون  من  مرتوكني 

لتن�سيق  اللبنانية،  ال��ق��وات  ك����ادرات  ك��اف��ة 

ي�����س��ي��ف »ع��ق��دت  ال�������س���م���ل«،  اجل���ه���ود ومّل 

اجتماعني مع »احلكيم« وجّل اهتمامي كان 

اإعادة ال�سباب اإىل موؤ�س�سة القوات، خ�سو�ساً 

القدامى الذين نا�سلوا اأيام احلرب«.

ا���س��ت��ف��اد »اأب�����و ال�����س��ن��ب« م���ن ع��الق��ات��ه 

ال��ق��وات ال�سابقة  اجل��ي��ّدة م��ع كافة ق��ي��ادات 

واحل���ال���ي���ة ل��ت��ق��ري��ب وج���ه���ات ال���ن���ظ���ر، »ل 

ا�ستمر ل�ساعة  اأحد، لقائي  م�سكل لدي مع 

ون�سف �ساعة، كانت نتيجته اأّن جعجع يريد 

النطالق باحلزب من دون الأخذ بالعتبار 

القوات  ك��اأّن  واملنا�سلني،  املوؤ�س�سني  ن�سال 

بداأت منذ العام 2005«، وعن اللقاء الثاين 

عامة  فكرة  تكوين  بعد  »ج��اء  العلم:  يقول 

مع ال�سباب التي مّت ا�ستبعادها من القوات.. 

وحتديداً مع ال�سباط القواتيني، فحاولت 

لكني  امل�����س��اف��ات،  وتقلي�س  ال����روؤى  تقريب 

اأّن القوات كان عليها البدء  ف�سلت، وبراأيي 

 1991 اأرقام  بتعداد عنا�سرها انطالقاً من 

ل من ال�سفر املنوي البدء به بعد خروجه 

من ال�سجن«.

ي�ساأل اأبو ال�سنب: »كفى اإعطاء ال�ساب 

1000دولر،  حتى  اأو  دولر   100 اللبناين 

هذه الوجبة لن ت�سبعه ولن ت�سّد حاجياته، 

يجب فتح كّوة يف جدار هذه املراوحة، ونعم 

اأبغي تعليم النا�س �سيد ال�سمك ل اإعطاءه 

�سمكة وفق ما يقول املثل ال�سيني.. عندما 

ال�سيا�سية  اأرى رفاقي من كافة الجتاهات 

اإل��ي��ه��م الأم����ور، لي�س مب��ق��دوري  اآل���ت  كيف 

اأّن  اأحد  اأك��ون من املتفرجني، ول يظنن  اأن 

النا�س، خ�سو�ساً يف املناطق امل�سيحية، اأنهم 

يف جيب احد«.

ل��ي�����س م����ن ال�������س���ه���ل لأب������و ال�����س��ن��ب، 

يفهم  اأن   ،1952 اآذار   14 ي��وم  ول��د  ال���ذي 

وه��ل  ن�����س��األ��ه:  امل�سيحيني..  ت��الق��ي  ع���دم 

ي�����س��ت��ط��ي��ع ف��ع��ل م���ا ع��ج��ز ع��ن��ه ال���راع���ي؟ 

ي��رّد وب��ح��زم: »م��ن ق��ال اإّن ال��راع��ي ف�سل 

امل�سيحيني،  ل���دى  الت�سنجات  خف�س  يف 

غ��م��ار احل��رب،  ا�ست�سهل خ��و���س  م��ن  بني 

م��ن ال�����س��ه��ل ع��ل��ي��ه خ��و���س غ��م��ار ال�سلم، 

املوت مّر بجانبنا ع�سرات املرات، املنا�سل 

ال�سلم..  اأي���ام  يف  منا�ساًل  يبقى  وامل��ق��اوم 

»ال��ب��ارودة«  ال�ستثناء، وحمل  احل��رب هي 

ا�ستثناء، درب احلرب هي درب املوت، ومن 

خا�سها يعرف جيداً اأّنه من واجبه حملها 

عنها  غ��ب��ت  ال��ت��ي  ال�����س��ل��م، منطقتي  اأي����ام 

على حالها.. اخلدمات  ت��زال  ل  عاماً   23
الج��ت��م��اع��ي��ة م��ع��دوم��ة وال��ن��ا���س تنتظر 

عتبات ال�سيا�سيني لتعالج اأب�سط حقوقها، 

من  ونطلب  ج��ذري��ة  حلول  ول  م�سكنات 

باأر�سه، ونطالبه بعدم  امل�سيحي التم�ّسك 

ال�سمود«؟  م�ستلزمات  فاأين  اأر���س��ه،  بيع 

ي�������س���األ اإب���راه���ي���م ال���ع���ل���م، وي���ت���اب���ع: »ه��ل 

ال�سماء  م��ن  النعمة  ح��ل��ول  ان��ت��ظ��ار  ع��ل��ّي 

لأ���س��اع��د اأه����ل م��ن��ط��ق��ت��ي، اأن����ا ل�����س��ت اب��ن 

داخ��ل  يل  ي�سهد  املجيد  وتاريخي  ال��ي��وم، 

القوات.. ر�سيدي معروف.. وحتى اجليل 

اجل���دي���د م���ن ال���ق���وات���ي���ني وال��ك��ت��ائ��ب��ي��ني 

وراء  م��ن  يعرفوين  منطقتي  يف  وال��ت��ي��ار 

ال�سنب،  اأب����و  ي�سحك  اأه��ل��ه��م«،  ق�س�س 

وي��ت��اب��ع ح��دي��ث��ه ل��ل��ث��ب��ات: »ل ي��ع��رف��وين 

ذكر  ول��ك��ن جم���ّرد  العلم،  اإب��راه��ي��م  با�سم 

»اأب����و ال�����س��ن��ب« ت��ب��داأ ال��ذك��ري��ات.. وال��ي��وم 

هذا اجلو هو الذي يدفعني للرت�ّسح على 

النتخابات.. وكر من اأ�سدقائي م�ستعّد 

لفتح منازلهم كمكاتب انتخابية لدعمي.

القوات.. والعيب

وع����ن روؤي���ت���ه حل����ّل اأزم�����ة ال����ق����وات، اأو 

ت�����س��ال��ح امل��وؤ���س�����س��ة م���ع م��وؤ���س�����س��ي��ه��ا، يعتر 

اإبراهيم العلم، »اأنا ل�ست مع قوات ب�»�سمنة« 

وقوات ب�»زيت«، كل �ساب حمل ال�سالح �سمن 

تكذيب  ميكننا  ل  احت�سانه،  علينا  القوات 

اأن  حقّهم  من  الأ�سخا�س  وه��وؤلء  التاريخ، 

يكونوا داخل موؤ�س�ساتها، القوات هي حركة 

ال�ستمارات  �سخ�س،  بيد  ولي�ست  مقاومة 

الذين  م��ن  اجل���دد ل  املن�سوين  م��ن  ���الأ  تمُ

اأ���س�����س��وه��ا، وب��ذل��وا ال��غ��ايل وال��رخ��ي�����س من 

ملء  املوؤ�س�سني  من  نطلب  اأن  عيٌب  اأجلها، 

ا���س��ت��م��ارة ح��زب��ي��ة، م���اأخ���ذي وا���س��ح يف ه��ذا 

واإعطاوؤهم  تكرميهم  يجب  ه��وؤلء  امل��ج��ال، 

يعّلق  فخري  زر  بل  واأك��ر  انت�ساب،  بطاقة 

تكّرم  الأح���زاب  كافة  لأّن  �سدورههم،  على 

منا�سليها واأع�ساءها املوؤ�س�سني«. 

ويف ال�سيا�سة هل تلتقي قوات اإبراهيم 

ال��ع��ل��م م��ع ق���وات ال��ي��وم؟ ي��ق��ول: »اأن����ا �سّد 

الطائفية،  ���س��ّد  واأن���ا  ال�سيا�سي،  ال��ت��ط��ّرف 

وحر�سي على م�سيحيتي لي�س من منطلق 

تكوينه  اأ���س��ا���س  يف  م��ع��ّد  امل�سيحي  ط��ائ��ف��ي، 

ب  والتع�سّ امل�سيحية  متع�سباً،  ي��ك��ون  اأّل 

والتطّرف ل يتلقيان، ل ميكني فهم القوات 

اللبنانية اليوم كيف تّد يدها اإىل ال�سلفية 

و»الإخ����وان«.. ل ميكن و�سع يدنا بيد من 

ي�ست�سهل التكفري، من يكّفر امل�سلم يتعر�س 

يل غداً كم�سيحي.. ما هي �سمانتنا يف هذا 

العي�س  مع  هي  »ق��وات��ي«  �سخ�سياً  امل��ج��ال؟ 

ال�سيد  علمنا  ه��ك��ذا  وال��ت�����س��ام��ح،  امل�����س��رتك 

امل�سيح، ملاذا التمرت�س والهجوم على طائفة 

القدر؟  بهذا  ال�سيعة  نعادي  مل��اذا  باأكملها؟ 

لي�ست  ال�سيا�سية  مبواقفها  ال��ي��وم  ال��ق��وات 

ك���ق���وات الأم�������س ال��ت��ي اأع���رف���ه���ا.. ب��الأم�����س 

اأّي تدخل  اللبنانية وق��ف  ال��ق��وات  ه��ّم  ك��ان 

اأو �سوري يف �سوؤوننا، واليوم مع  فل�سطيني 

خ���روج ���س��وري��ة م��ن ب��ل��دن��ا، اأن���ا ���س��ّد اإق��ح��ام 

اأن��ف�����س��ن��ا يف ال�����س��راع ال�����س��وري، و���س��ّد دع��م 

»الإخ���������وان«، وم���ه���ادن���ة ال���ق���وات ال��ت��ط��ّرف 

ال�سلفي ت�سجيع له«. 

اأجرى احلوار: بول با�سيل

»القوات« من حيث انقطعت إبراهيم العلم لجعجع: ابدأ بـ
ب�ش��كنتا بل��دة ال�ش��عراء والأدب��اء والأطب��اء والفك��ر واملقاومني 

الأ�ش��داء.. ه��ذا م��ا ت�شتخل�شه م��ن »الب�شكنت��اوي« اإبراهي��م العلم، 

اأي�ش��ًا..  الآب��اء والأج��داد والأحف��اد  اأر���ض  اإنه��ا  باأر�ش��ه،  املت�شّب��ث 

امل�شوؤولية فر�شت علينا التحّرك، وما اأ�شبه اليوم بالأم�ض.. امل�شيحي 

مل يحمل يومًا ال�شالح اإّل للزود عن بيته واأهله، والتطّرف وامل�شيحية 

ل تلتقي��ان.. م��ا يجم��ع القواتي��ني فيم��ا بينه��م، كث��ر، وم��ا يجمع 

امل�شيحيني واللبنانيني كبر، اأكرب مّما يفّرقهم، وكفى.. 

 العلم: أنا ضّد دعم 
»اإلخوان«..  ومهادنة 
»القوات« للتطّرف 
السلفي تشجيع له

) العدد 260(  اجلمعة - 26 ني�سان - 2013

مـواقف
 حزب الحتاد ا�ستنكر امل�سهد الذي بّثته و�سائل الإعالم ملواطن 

عا�سمة  اأزقة  يف  عاريًا  به  وال�سري  وح�سي،  لتعذيب  تعّر�ض  �سوري 

ال�سمال، لفتًا اإىل اأن و�سول حالة العداء ل�سورية العروبة واملقاومة 

ي�سّر  والالاأخالقية،  الالاإن�سانية  املمار�سة  من  ال��درك  ه��ذا  اإىل 

»اإ�سرائيل« ومن يدور يف فلكها.

بول�ض  امل��ط��ران��ن  خطف  ا�ستنكر  امل�����س��ل��م��ني  ال��ع��ل��م��اء  جت��م��ع   

اليازجي ويوحنا اإبراهيم، موؤكدًا اأن اجلماعات التكفريية يف �سورية 

بل  دميقراطية،  اأو  حلرية  يومًا  �سعت  ما  اأنها  اآخر  بعد  يومًا  تثبت 

ت�سعى لتكوين دولة تلغي الآخرين وتكفرهم، وتعتمد القتل واخلطف 

اأ�سلوبًا لفر�ض ذلك.

اليا�ض  بول�ض  املطرانان  له  تعّر�ض  ما  ا�ستنكر  ال��ب��ريوت��ي  الحت���اد   

اليازجي وحنا اإبراهيم من عملية خطف يف مدينة حلب، معتربًا اأن هذا 

الفعل اإن دّل على �سيء فاإنه يدّل على اأن ما يح�سل يف �سورية لي�ض ب�سبب 

احلرية والدميقراطية، بل هي اعتداءات واأعمال اإرهابية وتخريبية. 

جتاه  الدولة  قبل  املريب من  ال�سمت  ا�ستغربت  الأم���ة  حركة   

عماًل  واع��ت��ربت��ه  ال��ه��رم��ل،  منطقة  يف  الآم��ن��ن  على  الع��ت��داءات 

الدولة  مطالبة  منازلهم وقراهم،  يف  الأبرياء  ي�ستهدف  عدوانيًا 

بتحّمل م�سوؤولياتها.

ل جلنة التوا�سل  جبهة العمل الإ�سالمي لفتت اإىل اأهمية تو�سّ  

بعدما  كافة،  الأط��راف  ُير�سي  جديد  انتخابي  قانون  اإىل  النيابية 

ثبت للجميع عقم وخطورة قانون ال�ستن الذي كان �سببًا يف الكثري 

مل�ض  بعدما  وكذلك  البالد،  يف  وقعت  التي  وامل�سائب  املاآ�سي  من 

النتخابي  الأرثوذك�سي  القانون  م�سروع  متّكن  عدم  اأي�سًا  اجلميع 

من الإحاطة بالواقع اللبناين من كافة جهاته واأطيافه.
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تفوق  و�سيارات  الهواء،  وتلوث يف  �سوارع خمتنقة، 

عدد املارة على الطريق، �سور كثرية حتكي ق�سة العديد 

من املدن يف العامل ومنها بريوت، تكاد العا�سمة تلفظ 

اأنفا�سها حتت وقع ال�سيارات وال�ساحنات، بينما �سكانها 

ل ي��ن��ف��ك��ون ي��ت��ذم��رون م��ن احل����ال ال��ت��ي و���س��ل��ت اإل��ي��ه��ا 

اأكر  رئي�سي  �سارع  يف  العبور  ي�ستغرق  حيث  مدينتهم، 

من �ساعة يف بع�س الأحيان.

ت�����س��ورات ك��ث��رية و���س��ع��ت ل��ل��ح��ل، ب��ني ا���س��ت��ح��داث 

م���واق���ف خ��ا���س��ة ل��ل�����س��ي��ارات حت���ت الأر�������س، وت��ع��ري�����س 

ال�سري، خطط طويلة  اإ�سارات لتنظيم  ال�سوارع، وو�سع 

اإىل تكاليف عالية وفرق  الأم��د، لكنها حتتاج  وق�سرية 

للتنفيذ فما هو البديل؟

احلل هو باعتماد الدراجة الهوائية، هكذا بب�ساطة 

ل�سرورة  ال��رتوي��ج  اللبناين  املجتمع  م��ن  ف��ئ��ات  ق���ررت 

وبالفعل  لل�سيارات،  ب��دي��اًل  الهوائية  ال��دراج��ة  اعتماد 

فقد جربت بريوت هذا احلل ووج��ده الكثريون ممتعاً 

ومفيداً يف اآن، يف الرابع ع�سر من ني�سان، جلاأت بريوت 

اإىل تكري�س يومها للدراجات الهوائية عر �سباق فريد 

ومميز ا�ستقطب املئات.

»فا�ست  منظمة  ومنهم  النا�سطني،  بع�س  ي�سعى 

تزيح  نقل  و�سيلة  الهوائية  ال��دراج��ة  جلعل  ف����ورورد« 

عن كاهل املتنقل يف العا�سمة اللبنانية عبء النتظار 

ل�����س��اع��ات يف ����س���وارع م��ك��ت��ظ��ة، مم���ا ي��ح��رق الأع�����س��اب 

ال�سحية  الأ�سرار  اإىل  اإ�سافة  واح��د،  والوقود يف وقت 

بريوت  اأن  خ�سو�ساً  ال�سكان،  ت�سيب  التي  والنف�سية 

تعاين من التلوث البيئي، هذا ما دفع »فا�ست فورورد« 

للقيام بحملة »دّرج��ا« وتعني اعتمدها، بهدف ت�سجيع 

احلملة  يف  ���س��ارك  ال��دراج��ة،  ا�ستعمال  على  املواطنني 

البحري  الكورني�س  اأ�سخا�س كر على دراجاتهم على 

ل���ب���ريوت، ب��ه��دف ل��ف��ت الأن���ظ���ار اإىل خ��ط��ورة ال��و���س��ع 

املتفاقم و�سرورة اإيجاد حل له، وهو حل ب�سيط تعتمده 

يقوم  الأوروب��ي��ة،  امل��دن  من  وغريها  اأم�سرتدام  مدينة 

وت��اأم��ني  ال��ه��وائ��ي��ة  ال���دراج���ات  ا�ستعمال  ت�سجيع  على 

واإع��داده��ا،  ال��ط��رق��ات  بتجهيز  وذل���ك  رك��اب��ه��ا،  �سالمة 

والأه��م نظام �سري يطبق ب�سكل �سليم، هذا ما تفتقده 

امل���ارة ول نظام  ال�����س��ي��ارات ل حت��رتم ل  ب���ريوت، حيث 

ال�سري.

عدم  اإىل  ي��ع��ود  »دّرج����ا«  حملة  وراء  م��ن  وال�سبب 

اأو �سعبية حلل م�سكلة ال�سري  وجود اأي مبادرة ر�سمية 

املتفاقمة يف لبنان، والأ�سرار النف�سية وال�سحية التي 

ت�سيب النا�س ب�سبب هدر وقت طويل كل يوم يف زحمة 

ت��ع��اين م��ن ن�سبة ع��ال��ي��ة من  ب����ريوت  اأن  ال�����س��ري، ك��م��ا 

بعيد  م��ن  ي�ساهد  اأن  اإليها  ال��ق��ادم  وي�ستطيع  التلوث، 

ال�سحابة ال�سوداء الكثيفة التي تخيم فوق بريوت.

عوائق كثرية

تكون  قد  والتي  للبنان  اجلغرافية  الطبيعة  وعن 

املعروف  من  الهوائية،  ال��دراج��ة  ا�ستعمال  اأم��ام  عائقاً 

ل��ل��دراج��ة، ول��ك��ن م��ن ال�سهل  امل��ث��ايل  ال��ب��ل��د  ل��ي�����س  اأن 

ا�ستعمالها يف العديد من املدن، ويف بريوت، التي تعتر 

اأ�سعب جغرافياً، قامت جمموعة تار�س هواية ركوب 

يف  الدراجة  ل�ستعمال  �سهلة  خريطة  بو�سع  الدراجة 

�سوارعها.

هناك  كانت  اإذا  �سهل  اأم��ر  ال��دراج��ة  ا�ستعمال  اإن 

العوائق  بع�س  نتخطى  اأن  يبقى  ل��ذل��ك،  فعلية  اإرادة 

يف  ال��دراج��ة  ا�ستعمال  على  اللبناين  اعتياد  ع��دم  مثل 

من  ر�سمية  خطة  اأي  غياب  وك��ذل��ك  اليومية،  احل��ي��اة 

قبل ال��دول��ة لإي��ج��اد خ��ط خ��ا���س ب��ال��دراج��ات ي�ساعد 

حلم  وه��و  ال���دراج���ة،  ا�ستعمال  على  امل��واط��ن  وي�سجع 

يدغدغ نفو�س كثريين ممن يوؤمنون باإمكانية احت�سان 

العا�سمة للمئات من الدراجات الهوائية اخلفيفة على 

البيئة، بدًل من ال�سيارات املثخنة بالدخان.

�سباق �سّيق

بنجاح،  الهوائية  ال��دراج��ات  ي��وم  ب��ريوت  اخ��ت��رت 

���س��ب��اق��ات ع��دي��دة  ال��راب��ع ع�سر م��ن ني�سان ج���رت  ف��ف��ي 

التناف�س،  ات��خ��ذ ط��اب��ع  م��ا  ال��ه��وائ��ي��ة منها  ب��ال��دراج��ات 

ومنها ما اندرج يف اإطار الهواية وت�سجيع املبادرة، وقد 

خمتلف  م��ن  م��ع��روف��ة  �سخ�سيات  ال�����س��ب��اق  يف  ���س��ارك��ت 

امليادين ومواطنون مهتمون باملبادرة، التي تزامنت مع 

ذكرى احلرب الأهلية وتوق اللبنانيني اإىل ال�سالم.

وب��ح�����س��ب رئ��ي�����س��ة ح���زب اخل�����س��ر وج��م��ع��ي��ة غ��ري��ن 

مايند؛ ن��دى زع���رور، ف���اإن »ه���ذه امل��ب��ادرة ت��ن��درج �سمن 

ون�ستعد  و�سعناها،  التي  البديلة  النقل  و�سائل  خطة 

ل��ط��رح��ه��ا ع��ل��ى امل��ع��ن��ي��ني، ل��ط��امل��ا ك����ان م��و���س��وع ال��ن��ق��ل 

جوهرياً بالن�سبة اإلينا كونه امل�سبب الأول لتلوث الهواء 

يف كل مدن العامل، ولبنان واحد من البلدان التي ت�سجل 

ن�سبة تلوث مرتفعة، ولكن كان �سرطنا الأ�سا�سي لتثبيت 

ث��ق��اف��ة ا���س��ت��خ��دام ال���دراج���ات ال��ه��وائ��ي��ة، ت��اأم��ني ط��ري��ٍق 

وممرات اآمنة ومنا�سبة ملثل هذا النوع من و�سائل النقل، 

اأن بلدية بريوت تعمل على درا�سة  3 �سنوات  علمنا منذ 

وعلمنا  �سوارعها،  لتنظيم  فران�س«  دو  »اإي��ل  بلديات  مع 

الهوائية من  الدراجات  ت�ستوعب  اأن هناك طرقاً  اأي�ساً 

دون اأن توؤثر على �سعة الطريق اأو املحال التجارية«.

وعن تفا�سيل يوم ال�سباق، اأ�سارت اإىل اأن »امل�سروع 

املقتب�س من فكرة يتم تطبيقها عاملياً ويخ�س�س لها يوم 

لل�سغط يف اجتاه تبني الدراجات الهوائية و�سيلة رائجة 

للنقل، يحمل كل عام راية ق�سية ما، لذا قررنا يف لبنان 

ذكرى  مع  احل��دث  لتزامن  »ال�سالم«  عنوان  نتبنى  اأن 

ن�ستقطب  اأن  الق�سية  ه��ذه  من  اأردن���ا  الأهلية،  احل��رب 

اللبنانيني لنتحدث جميعاً اللغة نف�سها، لذا ل يقت�سر 

ب�سباٍق  يرتقي  ال��ذي  الريا�سي  الطابع  على  اليوم  هذا 

ال��ل��ب��ن��اين ل��ل��دراج��ات، ب��ل تت�سع  ي�����س��رف عليه الحت����اد 

رقعته اإىل التوعية«، واأكدت زعرور اأن »اجلمعية وع�ساق 

ال���دراج���ات ال��ه��وائ��ي��ة ح�����س��ل��وا ع��ل��ى وع���د م��ن البلدية 

واملحافظ باأن يبقى امل�سار مفتوحاً اأمام الدراجات طوال 

اأيام الآحاد تهيداً لرت�سيخ هذه الثقافة«.

اأول��ه��ا بلغ  اأك��ر م��ن �سباق،  اأن��ه ج��رى  اإىل  ولفتت 

كيلومرت  وطوله   vip�لل وثانيها  كيلومرتاً   17 طوله 

وال�سغار  وامل��راه��ق��ني  للن�ساء  خ�س�س  وثالثها  واح���د 

مب�سافة 4 كيلومرتات، اأما ال�سباق الحرتايف فالم�س 9 

كيلومرتات، و�سارك فيه دراجون خم�سرمون تناف�سوا 

حمطات  اليوم  احت�سن  كما  ال��وق��ت،  معيار  اإىل  رك��ون��اً 

ترفيهية للحا�سرين من خالل وجوه عامة معروفة من 

اأن »الر�سالة التي تقوم  خمتلف املجالت، و�سددت على 

عليها هذه املبادرة والتي تتجلى يف رفع م�ستوى الوعي، 

الأوىل ط��الب اجلامعات يف  ال��درج��ة  اإمن��ا ت�ستهدف يف 

العا�سمة، عّلهم يتمكنون فعاًل من ا�ستخدام الدراجات 

ك��و���س��ي��ل��ة ت��ن��ق��ل ب���ني ج��ام��ع��ات��ه��م وم�����س��اك��ن ال���ط���الب«، 

حر�سوا  و�سركاءها  »اجلمعية  اأن  على  زع��رور  و�سددت 

امل�ساركني  للمواطنني  ال��دراج��ات  من  ع��دد  تاأمني  على 

الذين ل ميتلكون دراجات خا�سة«.

البيئة  ي��خ��دم  »امل�������س���روع  اأن  اإىل  زع�����رور  ول��ف��ت��ت 

ويتوخى ن�سر ثقافة الت�سامح والطموح والفكر الأخ�سر 

ودعم املبادرات ال�سديقة للبيئة، والتي حتد من تلوث 

الهواء وتداعيات الأن�سطة القت�سادية«.

رمزية ال�سباق

ومت تنظيم اجلولة على الدراجات الهوائية �سمن 

 ،)bikeathon _ lebanon(  اإطار »بيكاثون - لبنان

بالتعاون مع  جهود جمعيتي »الفكر الأخ�سر« و»بلدتي« 

  »beirut by bike«اللبناين للدراجات و والحتاد 

وال�سباب  والبيئة  ال�سياحة  وزارات  بالتعاون مع  واأي�ساً 

وال���ري���ا����س���ة وب��ال�����س��راك��ة م���ع ه��ي��ئ��ات امل��ج��ت��م��ع امل���دين 

وال��ب��ل��دي��ات واجل��ام��ع��ات وامل���دار����س والأج���ه���زة الأمنية 

واحل���رك���ات ال��ك�����س��ف��ي��ة، وب�����داأت اجل���ول���ة م���ن ال��واج��ه��ة 

ال��ب��ح��ري��ة ل���ب���ريوت، يف م�����س��ار ب��ل��غ 17 ك��ل��م، ومب��واك��ب��ة 

فنانني كوميديني و�سخ�سيات معروفة.

 bike 4«  وح��م��ل امل�������س���روع ل��ه��ذه ال�����س��ن��ة ���س��ع��ار

ذك��رى  امل��ت��واف��ق م��ع  ال��زم��ان  لرمزية  ن��ظ��راً   ،»peace
يف  بها  �سيمر  التي  الأمكنة  ولرمزية  الأهلية،  احل��رب 

بريوت وتا�سياً مع اأمنية اللبنانيني بالأمن وال�سالم.

هبة �سيداين

بـــيروت عــلـى الــدراجـــة الـهــوائـيــــــة

) العدد 260(  اجلمعة - 26 ني�سان - 2013

اعتماد الدراجة الهوائية حل 
تعتمده الدول األوروبية وهو 

وسيلة لمكافحة التلوث

عن العوائق التي تقف يف وجه حتقيق مثل 

هذه التجربة يف لبنان، يقول اخلراء: »ل ميكن 

حتقيق مثل هذه امل�ساريع بني يوم واآخر، كما اأن 

نظام ال�سري يف لبنان ل ي�سجع اأبداً على ا�ستبدال 

ت��اأم��ني  اأوًل  ي��ت��وج��ب  ب���ال���دراج���ة، ك��م��ا  ال�����س��ي��ارة 

طرقات خا�سة بالدراجات، هناك عائق اآخر اأمام 

اللبنانيني غري  اأن  حتقيق مثل ه��ذا الأم��ر وه��و 

معتادين على مفهوم الدراجة بدًل من ال�سيارة، 

لهذا يجب اأوًل اإقناعهم بذلك، لكن حان الأوان 

يف  ب��ريوت  يف  ال�سري  زحمة  اأن  خ�سو�ساً  ل��ذل��ك، 

تزايد م�ستمر والهواء فيها ملوث«.



منذ العدوان ال�صهيوين الأخري على قطاع غزة، 

الثالثة،  النتفا�صة  اقتتراب  على  املتتوؤ�تتصتترات  تتزايد 

اأن  فبعد  متتالية،  »بتتروفتتات«  عتتن  يتحدث  متتن  ثمة 

اأ�صهم التفاق على التهدئة يف وقف تدحرج �صخرة 

ال�صبان  عاد  الغربية،  ال�صفة  يف  الثالثة  النتفا�صة 

عرفات  الأ�تتصتتري  ا�صت�صهاد  اأعتتقتتاب  يف  التت�تتصتتوارع،  اإىل 

جتتتتتترادات، ثتتتم بتتعتتد ا�تتصتتتتت�تتصتتهتتاد التتقتتيتتادي التتفتتتتتحتتاوي 

»متتيتت�تتصتترة اأبتتتتو حتتمتتديتتة«، وتتت�تتصتتكتتل حمتتتتتاولت اإقتتامتتة 

ل�صالح  بتتاملتت�تتصتتادرة  املتتهتتددة  الأرا�تتصتتي  على  خميمات 

ال�صتيطان، موؤ�صراً هاماً اأي�صاً.

تتخذ ال�صلطة الفل�صطينية موقفاً �صلبياً وا�صحاً 

الفل�صطينية؛  التت�تتصتتلتتطتتة  رئتتيتت�تتس  النتتتتتفتتا�تتصتتة،  متتتن 

�صالم  امل�صتقيل؛  احلكومة  ورئي�س  عبا�س،  حممود 

اأكتتتر متتن متترة معار�صتهما لنتتدلع  كتتتررا  فتتيتتا�تتس، 

انتفا�صة ثالثة.

هتتتتتذا املتتتتوقتتتتف عتتتلتتتى اأهتتتمتتتيتتتتتتته لتتيتت�تتس حتتتا�تتتصتتتمتتتاً يف 

ما  هتتو  الأهتتتم  عرقلها،  واإن  حتى  النتتتتتفتتا�تتصتتة،  منع 

لتتدى قطاعات  القناعة  تتتزداد  الأر�تتتس،  على  يرت�صم 

مع  املواجهة  بتتاأن  الفل�صطيني،  ال�صعب  متتن  وا�صعة 

اإىل اندلع  اأدت  الحتالل حتمية، كل الأ�صباب التي 

ولعلها  بتتل  الآن،  متوفرة  ال�صابقتني  النتفا�صتني 

اأكر �صغطاً على ال�صارع الفل�صطيني الذي مل يجد 

اأمتتامتته ملتترتتتني �تتصتتوى النتتتتتفتتا�تتس يف وجتته الحتتتتتالل 

والقهر، الذي ميار�صه على ال�صعب الفل�صطيني.

جدياً  قلقاً  الحتتتتتالل  وحكومة  وا�صنطن  تبدي 

الأمريكية  التحركات  ترمي  النتفا�صة،  اندلع  من 

املهد،  يف  وخنقها  النتفا�صة  تطويق  اإىل  املت�صارعة 

هم  املفاو�صات،  معاودة  عن  يتحدثون  الأمريكيون 

فتتر�تتصتتة منا�صبة لإطتتتالق  التتقتتائتتم  التتواقتتع  يتتترون يف 

الأردن  متت�تتصتتتتتعتتدة،  التت�تتصتتلتتطتتة  املتتتفتتتاو�تتتصتتتات جمتتتتتتدداً، 

التتو�تتصتتيتتط  دور  لأداء  جتتتاهتتتزة  وتتتتركتتتيتتتا  يتت�تتصتتتتتمتتيتتت، 

يعرف  والكل  طبعاً،  الفل�صطينيني  على  وال�صاغط 

اأن من �صاأن اندلع انتفا�صة فل�صطينية قلب الكثري 

ت�صتهدف  واإحباط خمططات كثرية،  املعادلت،  من 

حمور املقاومة.

يف  يتتقتتراأ  نتنياهو  يتتتتتحتتركتتون،  اأيتت�تتصتتاً  ال�صهاينة 

منزوعة  فل�صطينية  »دولتتة  برييز  �صمعون  خطابات 

ال�صالح، جيدة لأمن اإ�صرائيل«، ل تقف الأمور هنا، 

لتطويق  الأختترى  ت�صعى هي  الحتالل  اأمتتن  اأجهزة 

النتتتتتفتتا�تتصتتة، وتتتقتترح لأجتتتتل ذلتتتك ر�تتصتتوة مك�صوفة 

وعلنية، قدمتها على �صكل خطة اإىل رئي�س حكومة 

تنفيذها  اإلتتيتته  طالبة  نتنياهو،  بنيامني  الحتتتتتالل 

خالل �صهر.

تتت�تتصتتمتتل اخلتتطتتة عتتتتتدداً متتتن التتبتتنتتود، متتتن بينها: 

اإطالق �صراح ما بني 30 اإىل 40 من قدامى الأ�صرى 

التتفتتلتت�تتصتتطتتيتتنتتيتتني يف �تتصتتجتتون الحتتتتتتتتتالل، وهتتتتم من 

اأو�صلو، وغالبيتهم من  اتفاق  املعتقلني منذ ما قبل 

املر�صى وكبار ال�صن، وكذلك القيام بتجميد موؤقت 

حول  جديد  طريق  و�صق  لال�صتيطان،  معلن  وغتتري 

هدم  وعتتدم  بتتنتتاء،  تراخي�س  ومنح  اهلل،  رام  منطقة 

تتتقتتع يف املناطق  12 قتتريتتة  املتترختت�تتس يف  التتبتتنتتاء غتتري 

كما  والعيزرية،  اخلليل  جنوب  )ج(  مناطق  امل�صماة 

فل�صطينية،  �صناعية  مناطق  اإقتتامتتة  اخلطة  تقرح 

الفل�صطينيني،  العمال  لت�صغيل  اأريحا وطولكرم،  يف 

ونتتتقتتتل التت�تتصتتيتتطتترة عتتلتتيتتهتتا لتتلتت�تتصتتلتتطتتة التتفتتلتت�تتصتتطتتيتتنتتيتتة، 

الأمنية  لالأجهزة  ذختترية  بتتاإدختتال  ال�صماح  وكتتذلتتك 

لتفريق  واأدوات  حتتية  بنى  واإقتتامتتة  الفل�صطينية، 

باأمن  الأدوات  هتتذه  مت�س  األ  ب�صرط  املتظاهرين، 

»اإ�صرائيل«.

اأي�صاً،  زمنية  بجداول  تو�صيات  تت�صمن  اخلطة 

املثال،  �صبيل  على  وهي  التنفيذ،  يف  التدرج  وتلحظ 

تتتقتترح اإطتتتالق �تتصتتراح الأ�تتصتترى يتتوم اخلتتامتت�تتس ع�صر 

اأيتتار/ مايو التتقتتادم؛ ذكتترى يتتوم النكبة لإحباط  من 

حتركات حمتملة يف هذا اليوم، وبذا تت�صح مالمح 

املتت�تتصتتادر  ت�صكك  ذلتتتك،  ومتتتع  كتتامتتل،  ب�صكل  التتر�تتصتتوة 

ال�صهيونية يف اإمكان قبول رئي�س حكومة الحتالل، 

بتنفيذ بنود اخلطة كاملة، رغم اقتناعه باأهميتها.

اأطتتراف  م�صتمرة،  النتفا�صة  اإحتتبتتاط  حمتتاولت 

ال�صعب  اأي�صاً  الجتتتاه، وهناك  تعمل يف هذا  عديدة 

الفل�صطيني، الذي يدرك حاجاته جيداً، وهو غالباً 

اأوًل، قبل اأي  ما احتفظ لنف�صه بتوقيت ينا�صبه هو 

اأحد اآخر، التاريخ �صاهد على هذا.

نافذ �أبو ح�سنة

ختتتالل الأيتتتتتام التتقتتلتتيتتلتتة املتتا�تتصتتيتتة، �تتصتتّعتتد املتت�تتصتتوؤولتتون 

التت�تتصتتهتتايتتنتتة متتتتن هتتجتتومتتهتتم عتتتلتتتى التتفتتلتت�تتصتتطتتيتتنتتيتتني يف 

1948، ومثل هذه الأيتتام من �صهر  الأرا�صي املحتلة عام 

ال�صعب  ذاكتترة  يف  وا�صعة  م�صاحة  ت�صغل  ني�صان/اأبريل، 

الفل�صطيني، خالل �صراعه الطويل وامل�صتمر مع الغزاة 

فجر   ،1920 عام  ني�صان  من  الع�صرين  ففي  ال�صهاينة، 

با�صم  املعروفة  النبي مو�صى،  الفل�صطينيون هبة مو�صم 

عام  ني�صان  متتن  والع�صرين  اخلام�س  ويف  ني�صان،  هبة 

الفل�صطينية  الثورة  الفل�صطيني  ال�صعب  اأطلق   ،1936
الكربى، والتي ا�صتمرت لثالث �صنوات، واجه فيها الثوار 

التتربيتتطتتاين  الحتتتتتالل  قتتتوات  والتتتعتتترب،  الفل�صطينيون 

فل�صطني،  اإىل  �صخمة  ع�صكرية  بتعزيزات  دفعت  التي 

والع�صابات ال�صهيونية، التي تلقت ال�صالح والتدريبات 

على يد الربيطانيني، ويف هذه الثورة �صجل املجاهدون 

�تتصتتفتتحتتات متت�تتصتترقتتة، وكتتتتتادت التتتثتتتورة حتتتقتتق التتكتتثتتري من 

قواعدها  وارتباك  عليها،  الكبري  التاآمر  لول  اأهدافها، 

اأبريل  ني�صان/  ويف  اأختترى،  واأ�صباب  قياداتها،  نفي  بعد 

اأحتتتداث كتتربى كثرية،  واأربتتعتتني، كانت  متتن عتتام ثمانية 

القادر  عبد  القائد  وا�صت�صهاد  الق�صطل،  �صقوط  ومنها 

احلتت�تتصتتيتتنتتي، وجمتتتتتزرة ديتتتر يتتا�تتصتتني، وتتت�تتصتتلتتل التتعتت�تتصتتابتتات 

ال�صهيونية اإىل طريق القد�س.

كتتانتتت لتتهتتذه الأحتتتتتداث انتتعتتكتتا�تتصتتات كتتتربى عتتلتتى م�صار 

ال�صراع يف فل�صطني، دون اأن ينجح ال�صهاينة وحتى اليوم 

يف ك�صر اإرادة ال�صعب الفل�صطيني، ولعل يف هذا ما يف�صر 

املحتلة  الأرا�تتصتتي  فل�صطينيي  على  امل�صتمرة،  العتتتتتداءات 

عام ثمانية واأربعني، والتهديد باملزيد منها.

يتطلع ال�صهاينة اإىل تهجري اأبناء الأر�س، واملتجذرين 

فيها، وقتتد ظل حتتزب �صهيوين واحتتد على الأقتتتل، يف كل 

تركيبة �صهيونية حاكمة، يعلن جهاراً نهاراً تبنيه م�صروع 

اقتالع الفل�صطينيني من اأر�صهم، ويف الركيبة القائمة، 

يتوىل هذا الدور احلزب امل�صمى »اإ�صرائيل بيتنا«، والذي 

يتزعمه الإرهابي »اأفيغدور ليربمان«.   

ت�صمى جلنة اخلارجية  ما  ليربمان،  الإرهابي  يراأ�س 

والأمن بالكني�صت، وهو هاجم  فل�صطينيي الداخل الذين 

رف�صوا الحتفال مبا ي�صمى »عيد ال�صتقالل« قائاًل: اإن 

»هذا دليل اآخر يحتم علينا اأن يكونوا جزءاً من اأي اتفاق 

مع الفل�صطينيني يف امل�صتقبل«.

فل�صطينيو  نظم  بعدما  جتتاءت  »ليربمان«  ت�صريحات   

الأرا�صي املحتلة عام 48، م�صرية حق العودة ال�صنوية قرب 

الإرهتتابتتي  وتتتابتتع  عتتتارة،  وادي  منطقة  يف  الفحم  اأم  مدينة 

ال�صهيوين: »يجب اإيجاد مكان لهوؤلء النا�س كمواطنني يف 

اأرا�صي ال�صلطة الفل�صطينية، ولريفعوا علمهم الفل�صطيني 

البطالة  واأجتتور  الوطني  التاأمني  يتلقوا  اأن  ويجب  هناك، 

»�صيطرة  اإن  »ليربمان«  وقتتال  الفل�صطينية«،  ال�صلطة  من 

اأرا�صي النقب واجلليل، تثبت  اأطراف غري �صهيونية على 

وجودية  �صرورة  املناطق  هتتذه  يف  اليهودي  ال�صتيطان  اأن 

وحا�صمة ل�صتمرار وجود اإ�صرائيل«.

يكرر »ليربمان« هنا ما قاله �صهاينة كر من قبله، 

الأرا�تتصتتي  يف  الفل�صطيني  اأمتتام  اأن  افر�صوا  الذين  وهتتم 

اإمتتا النتتدمتتاج  اأحتتد حلني:  واأربتتعتتني،  املحتلة عتتام ثمانية 

والتاأ�صرل كمهم�صني، واإما القتالع من الأر�س، وهو ما 

يقاومه ال�صعب الفل�صطيني، منذ خم�صة و�صتني عاماً.

ومن املقرر اأن تطرح حكومة الحتالل على الكني�صت، 

البدو  توطني  ت�صوية  »قانون  عنوان  قانون حتت  اقتتراح 

اقتالع  �صيتم  ومبوجبه  بيغن«،  برافر  قانون  ت  النقب  يف 

ع�صرات الآلف من املواطنني الفل�صطينيني من اأرا�صيهم 

وهدم العديد من القرى.

احلتتتكتتتومتتتة  بتتتيتتتد  اأداة  املتتتتتقتتتتترح،  التتتتقتتتتانتتتتون  ويتتت�تتتصتتتكتتتل 

ال�صهيونية، لقتالع املواطنني الفل�صطينيني، من قراهم 

وتركيزهم يف جممعات �صكنية، بهدف ا�صتغالل اأرا�صيهم، 

ولو�صع اأكرب عدد من الفل�صطينيني، يف  اأقل ما يكون من 

الأرا�صي، يذكر اأن القانون املقرح يعرف ببع�س القرى 

غري املعرف بها، ولكن مل يقرر اأي قرى �صيتم العراف 

بها.

اللجان  »منطلق  اإن  »م�صاواة«،  مركز  قال  جهته،  من 

هتتذا  اأ�تتصتتا�تتس  ي�صكل  التتتتذي  املتت�تتصتتار  حتتتتددت  التتتتتي  املختلفة 

القانون، هو اأن �صكان القرى غري املعرف بها موجودون 

يكونوا  اأن  دون  ومتتتن  حتتتق،  وجتتته  دون  متتن  الأر�تتتتتس  عتتلتتى 

اأ�صحابها، وعليه في�صتوجب طردهم منها«. 

وقتتتد وجتتته اأعتت�تتصتتاء »ائتتتتتتتالف اجلتتمتتعتتيتتات لتتلتتمتت�تتصتتاواة 

الحتالل؛  حكومة  رئي�س  اإىل  ر�صالة  للبدو«،  والعدالة 

»ت�صيبي  التتعتتدل؛  وزيتتترة  ت�صمى  ومتتا  نتانياهو،  بنيامني 

ليفني« وامل�صت�صار الق�صائي للحكومة؛ يهودا فاين�صتاين، 

ولأع�صاء »اللجنة الوزارية ل�صوؤون الت�صريع« تطالب فيها 

لتنظيم  القانون  »متتذكتترة  على  احلكومة  م�صادقة  بعدم 

الإ�صكان البدوي يف النقب«.
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عربي

رشـــوة مـكـشـــوفــــة

هل ُت�صعل ق�صية الأ�صرى انتفا�صة فل�صطينية ثالثة؟                            )اأ.ف.ب.(
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لـيــبرمـــان يعـود لتـبــني »الـتـرانسفير« عـلـنـــــًا



يتتتعتتتتتتترب اتتتتتفتتتتاق اأو�تتتتصتتتتلتتتتو املتتتتحتتتتّرك 

الرئي�صي لنطالق حركة الالجئني يف 

عن  امل�صوؤولني  كون  وال�صتات،  الوطن 

هذا التفاق تخلوا بطريقة اأو باأخرى 

عن حق عودة الالجئني الفل�صطينيني 

اإىل وطنهم املحتل.

وقتتتتتتد �تتتصتتتهتتتدت احلتتتتركتتتتة تتتتراجتتتعتتتاً 

الأختتترية، ممتتا يطرح  ال�صنوات  ختتالل 

�تتتتصتتتترورة املتتت�تتتصتتتاركتتتة اجلتتتمتتتاهتتترييتتتة يف 

حلركة  ال�صراتيجية  ال�صيا�صة  ر�صم 

التتالجتتئتتني التتفتتلتت�تتصتتطتتيتتنتتيتتني لتتتتتزختتيتتم 

الن�صالية  حركتها  وتتتطتتويتتر  دورهتتتتا، 

الذي  العودة  حق  �صبيل  يف  وتوا�صلها 

يتتعتتتتترب التتعتتامتتل اجلتتتوهتتتري املتتوؤ�تتصتت�تتس 

التتالجتتئتتني وهتتدفتتهتتا وبالتايل  حلتتركتتة 

مربر وجودها.

وتتتتتتطتتتتترح التتتتتتتتتحتتتتديتتتتات املتتتتتتتتتزايتتتتدة 

واملتتتتتختتتتتاطتتتتتر التتتتتتتتتي تتتتتهتتتتدد التتقتت�تتصتتيتتة 

الفل�صطينية اأهمية النتقال بن�صالت 

حركة الالجئني �صواء ببعدها الوطني 

بتتبتتعتتدهتتا  اأو  التتتتتعتتتتتودة،  بتتتحتتتق  املتتتتتمتتثتتل 

– القتتتتت�تتصتتادي  املتمثل  الجتتتتتمتتاعتتي 

وتطوير  والإن�صانية  احلقوق   باإقرار 

اأداء الأونتتروا وتو�صيع دائرة خدماتها 

ختت�تتصتتو�تتصتتاً يف لتتتبتتتنتتتان، متتتن نتت�تتصتتالت 

جتتمتتاهتترييتتة  نتتت�تتتصتتتالت  اإىل  نتتختتبتتويتتة 

وا�صعة ومتوا�صلة.

الإن�صانية،  احلقوق  لغياب  ونظراً 

تت�صدر حركة  العودة  اإىل حق  اإ�صافة 

واجتتهتتة  احل�صور  لبنان  الالجئني يف 

التتتعتتتام يف التتت�تتتصتتتتتتتات، ختت�تتصتتو�تتصتتاً اأنتتهتتا 

من  وا�صعاً  قطاعاً  �صفوفها  يف  ت�صم 

هي  لذلك،  الفل�صطينيني،  الالجئني 

حتتركتتة جتتمتتاهتترييتتة متتن حتتيتتث التتهتتدف 

التتتتتتذي هتتتتو تتتتتاأمتتتتني املتت�تتصتتلتتحتتة التتعتتلتتيتتا 

جلتتمتتهتتورهتتا التت�تتصتتيتتا�تتصتتي التتوطتتنتتي اأي 

الجتماعية  امل�صالح  اأو  التتعتتودة،  حتتق 

القت�صادية واخلدماتية والأمنية، اأما 

من حيث الأداء والدور، فهي ما زالت 

على  اأدائها  يف  تقت�صر  نخبوية  حركة 

بع�س الهيئات واملوؤ�ص�صات، اإن حل هذا 

التناق�س هو املهمة الأ�صا�صية لتحقيق 

املطروحة  امللفات  يف  نوعية  اإجنتتتازات 

الفل�صطينيني  الالجئني  حركة  اأمتتام 

يف لبنان.

حتتقتتيتتقتتيتتة  اأ�تتتتصتتتتبتتتتابتتتتاً  اأن  �تتتصتتتحتتتيتتتح، 

رئي�صية لها عالقة بامل�صروع ال�صيا�صي 

التتت�تتتصتتتائتتتد املتتتعتتتتتتتنتتتق متتتتن قتتتبتتتل التتتقتتتوى 

التت�تتصتتيتتا�تتصتتيتتة والتتت�تتتصتتتلتتتطتتتويتتتة �تتصتتاحتتبتتة 

دوراً  تتتتلتتتعتتتب  التتفتتلتت�تتصتتطتتيتتنتتي  التتتتتقتتتتترار 

الالجئني  حركة  تطوير  اأمتتام  معيقاً 

للم�صالح،  الن�صبي  التناق�س  بحكم 

يعرب  ل  التت�تتصتتائتتد  املتتت�تتتصتتتروع  اإن  حتتيتتث 

عتتن متت�تتصتتالتتح التتالجتتئتتني بتتجتتديتتة، ول 

الالجئني  حلركة  مميزا  دوراً  يلحظ 

ال�صحيح  لتتكتتن  التتوطتتنتتي،  التتنتت�تتصتتال  يف 

الالجئني عن  اإحجام حركة  اأن  اأي�صاً 

ب�صنع  امل�صارك  دورهتتا  باتخاذ  املتتبتتادرة 

ال�صغط  ختتالل  من  ال�صيا�صي  التتقتترار 

اإمتتتتداد  يف  دوراً  يتتلتتعتتب  اجلتتتمتتتاهتتتريي، 

ال�صائد  ال�صيا�صي  للم�صروع  احلتتيتتاة 

واإطتتتالتتتة اأمتتتتد النتتقتت�تتصتتام عتتلتتى ح�صاب 

امل�صروع الوطني اجلامع واملّوحد.

واملعاجلة  احلقيقية  الأ�تتصتتبتتاب  اإن 

اجلتتتديتتتة لتتتتتطتتويتتر حتتتركتتتة التتالجتتئتتني 

ومغادرة موقع النتظار ملا �صت�صفر عنه 

املبادرة  يتطلب  امل�صاحلة،  مفاو�صات 

لتتو�تتصتتع اجلتتمتتيتتع متتتن فتت�تتصتتائتتل وقتتتوى 

ونخب جمتمعية خمتلفة اأمام حتدي 

بناء نظام جمتمعي لالجئني يف لبنان 

يتت�تتصتتتتتجتتيتتب لتتواقتتعتتهتتم واحتتتتتيتتاجتتاتتتهتتم 

القتال  اإن  وتطلعاتهم،  وم�صاحلهم 

متتن اأجتتتل اإقتتتترار احلتتقتتوق الإنتت�تتصتتانتتيتتة، 

يجب اأن تخرج من دائرة كونها ورقة 

الر�صمية  التتقتتيتتادة  يتتد  يف  ا�صتخدامية 

ملحة  حاجة  كونها  اإىل  الفل�صطينية، 

ملتتجتتتتتمتتع التتالجتتئتتني يف لتتبتتنتتان، وهتتتذا 

املجتمعية  الهيئات  كافة  من  يتطلب 

القائمة على اأ�صا�س امل�صاركة ال�صيا�صية 

التتفتت�تتصتتائتتلتتي، والنتتتتطتتتتالق متتتن واقتتتع 

ت�صكيلها املو�صوعي، ومن واقع حتديد 

احل�صرية  اأعمالها  ومراقبة  مهماتها 

للف�صائل، والرتقاء بحركة الالجئني 

حتتتركتتتة  اإىل  نتتتختتتبتتتويتتتة  حتتتتركتتتتة  متتتتتن 

جماهريية.

التتالجتتئتتني  بتتحتتركتتة  الرتتتتتقتتتتاء  اإن 

دميقراطية  جتتمتتاهتترييتتة  حتتركتتة  نتتحتتو 

يتتتتتطتتلتتب  والأداء  التتتتتتتدور  حتتتيتتتث  متتتتن 

ال�صعبية  التت�تتصتتراكتتة  متتفتتهتتوم  اعتتتتتمتتاد 

لتتبتتنتتاء  اأ�تتتتصتتتتا�تتتتصتتتتاً  التتتفتتت�تتتصتتتائتتتيتتتلتتتيتتتة،  ل 

هتتتيتتتئتتتات املتتجتتتتتمتتع املتتتحتتتلتتتي لتتالجتتئتتني 

يتم  اأن  وهتتذا ل ميكن  الفل�صطينيني، 

اإل من خالل اعتماد حركة الالجئني 

ل التتتقتتتيتتتادة التتفتت�تتصتتائتتلتتيتتة التت�تتصتتيتتا�تتصتتيتتة 

املتترجتتعتتيتتة التترقتتابتتيتتة لتتكتتافتتة التتهتتيتتئتتات 

ت�صكيلها،  حيث  من  �صواء  املجتمعية، 

)وفتتق  مهماتها  حتتتديتتد  حيث  متتن  اأو 

اأولتتتويتتتات احلتتتاجتتتة( ومتتراقتتبتتة دورهتتتا 

و�صفافية عملها.

الهيئات  انتخابات  فتتكتترة  طتترح  اإن 

التعيني  فتتكتترة  عتتن  بتتديتتاًل  املجتمعية 

من  الهيئات  هذه  ل  �صيحوِّ الف�صائلي 

اإىل هيئات قيادية  هيئات ا�صتخدامية 

جمتتتتتمتتعتتيتتة يتتتتتطتتلتتبتتهتتا واقتتتتتع املتتجتتتتتمتتع 

وحاجاته املو�صوعية.

اإن طرح فكرة النتخابات من فكرة 

نتتختتبتتة اإىل فتتكتترة �تتصتتعتتبتتيتتة، والنتتتتتقتتال 

بعدها اإىل حيز التطبيق امليداين، هي 

اخلطوات امللمو�صة ل�صتنها�س حركة 

ت�صتجيب  وحتتدهتتا  لأنتتهتتا  التتالجتتئتتني، 

امل�صاركة  يف  التتفتتردي  الإنتت�تتصتتاين  للحق 

دور  تطوير  متتن  انطالقاً  املجتمعية، 

املجتمع،  اأي  التتعتتام،  التت�تتصتتاأن  يف  التتفتترد 

وتتت�تتصتتتتتجتتيتتب لتتت�تتتصتتترورات جمتتتتتمتتعتتيتتة، 

وخ�صارة  نزيف  معينة  بحدود  وتوقف 

بالهجرة  الفل�صطيني  ال�صباب  طاقات 

امل�صتمرة.

�سامر �ل�سيالوي
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بتتعتتد حتت�تتصتتول فل�صطني عتتلتتى العتتتتتراف بتتهتتا كتتدولتتة غري 

القوى  زالتتت  متتا  متتراقتتب(،  )ع�صوية  املتحدة  الأمم  يف  ع�صو 

الفل�صطينية امل�صيطرة على ال�صلطات تراوح مكانها يف املعركة 

القانونية عند نقطة اجلمود ال�صلبي.

اإن طروحات كثرية من املخت�صني وخرباء القانون الدويل، 

والدرا�صات  واملتتقتتالت  املعلومات  ن�صر  يف  وتو�صعت  و�صعت  قد 

للقيادة  الدولية  ال�صرعية  تفتحها  التي  الوا�صعة  الآفتتاق  حول 

حقوق  لتكري�س  القانوين  ال�صراع  جبهة  لفتح  الفل�صطينية، 

ال�صعب الفل�صطيني املهدورة، وهذا ما حمل قيادة رام اهلل، بعد 

النجاح الأممي اأن تكلف جلنة قانونيني و�صيا�صيني خمت�صني 

لتتو�تتصتتع ختتطتتة الأولتتتتويتتتتات والأوقتتتتتتات لتتطتتلتتب عتت�تتصتتويتتة هيئات 

فائدة  الأكتتر  خ�صو�صاً  املتحدة،  الأمم  عن  منبثقة  ووكتتتالت 

الدولية،  اجلنائية  املحكمة  منتتط  متتن  لن�صال  مبا�صر  ب�صكل 

التتطتتريان  مبنظمة  اللتتتتتحتتاق  قبل  التتدولتتيتتة  التتعتتدل  وحمكمة 

العاملية مثاًل، رغم ذلك غابت املعطيات عن اأعمالها، ومل يعد 

يطرح هذا املو�صوع يف الأو�صاط القيادية، وغلب على العديد 

الت�صالت  يف  ال�صيا�صية  التداخالت  اأن  ال�صتخال�صات  من 

الرئي�س  زيتتارة  حتتترك  اأن  واحتمالت  ال�صبب،  هي  الأمريكية 

ال�صبب،  التفاو�س هو  اأمتتور  لتحريك  اأوباما  بتتاراك  الأمريكي 

الفل�صطيني يف اجلمعية  الطلب  تاأخري تقدمي  وراء  كان  كما  

العامة، وعاقب الفل�صطينيني لأنهم جنحوا يف حتديهم..

اإىل الأرا�تتصتتي املحتلة واأرا�صي  اأوبتتامتتا الأختترية  قبل زيتتارة 

 ،2013 )فتتتربايتتتر(  �تتصتتبتتاط  بتتدايتتة  ويف  الفل�صطينية،  ال�صلطة 

ناق�س جمل�س الأمم املتحدة حلقوق الإن�صان تقريراً ن�صره يف 

يف  دائماً  دولتتة ع�صواً   47 بح�صور  اآذار،   18 يف  لُيناق�س  جنيف 

انتقادات جوهرية حتتول خمالفات  قتتدم  التتدويل،  املجل�س  هتتذا 

ال�صتعمار ال�صتيطاين »الإ�صرائيلي« للقد�س واأرا�صي ال�صفة 

الفل�صطينية، ودعا لإخراج امل�صتوطنني جميعاً وب�صكل فوري.

طبعاً رحبت القيادة الفل�صطينية بالتقرير ونتائجه.. ولكن 

هذا يعيدنا اإىل ال�صوؤال الأ�صا�س: ملاذا ل تبادر هذه القيادة اإىل 

توقيع املعاهدات الدولية، والنت�صاب اإىل الهيئات املنبثقة عن 

تكون  كي  القانونية،  والأ�صول  لل�صروط  وفقاً  املتحدة،  الأمم 

ع�صواً م�صاركاً يف تقدمي الطلبات والقراحات وال�صكاوى وفقاً 

للقانون الدويل، ومطاردة امل�صوؤولني ال�صيا�صيني والع�صكريني 

يف الكيان ال�صهيوين وحما�صبتهم على جرائمهم؟

الفل�صطينية  الق�صية  ل�صالح  كل خطوة ممكنة  تاأخري  اإن 

بت�صعباتها، ي�صّيع فر�صة على طريق دحر العدوان ال�صهيوين 

امل�صتمر مبمار�صاته وجتاوزاته الهمجية دون رادع.

الدولة الفلسطينية.. والصراع القانوني مع العدو الصهيوني

األبعاد الوطنية واإلنسانية لتطوير حركة الالجئين

من فعاليات حركة الالجئني يف ذكرى النكبة
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التي  التخطيط  اإجتتراءات  اأن  الفاعلة يف الئتالف، وهي منظمات حقوقية،  املوؤ�ص�صات  وذكرت 

�صتجري مبوجب اقراح القانون �صتوؤدي اإىل اقتالع وتهجري ق�صري لع�صرات القرى وع�صرات اآلف 

»ال�صكان البدو« و�صلب اأمالكهم وحقوقهم التاريخية يف الأر�س، »ما �صيدفع باآلف العائالت اإىل 

م�صتقبل ملوؤه الفقر والبطالة وهدم احلياة الجتماعية والن�صيج الجتماعي«.

واأ�صافت املنظمات اأن املحاولت امل�صتمرة من جانب ممثلي ال�صكان يف هذه القرى لل�صروع يف 

املنبثقة  وال�صيا�صة  القانون  اأن  بالرف�س، وذكرت  املخططات قوبلت  حوار مع احلكومة حول هذه 

عنه، مبنية على افرا�س خاطئ يرى »بال�صكان العرب البدو« »غزاة«، ويتجاهل حقيقة اأن غالبية 

القرى قائمة يف مكانها احلايل قبل قيام »دولة اإ�صرائيل«، بينما قرى اأخرى اأقيمت بعد اأن نقلت 

�صلطات احلكم الع�صكري ال�صكان اإليها من قراهم الأ�صلية.

كل  قبل  يعني  التتواقتتع  اأر�تتتس  على  للتطبيق  والقابل  التتعتتادل  احلتتل  اأن  على  املنظمات  و�تتصتتددت 

�صيء العراف باأن العرب البدو يف القرى غري املعرف بها هم مواطنون مت�صاُوو احلقوق، واأنه 

يجب العراف بالقرى غري املعرف بها وتخطيطها مبوجب معايري تخطيط مت�صاوية، كذلك 

العراف بحق امللكية الكاملة للمجتمع البدوي على اأرا�صيه.

املتكرر  التتهتتدم  عمليات  رغتتم  وقتتراهتتم،  باأر�صهم  يتم�صكون  البدوية  التتقتترى  يف  الفل�صطينيون 

املواطنون  املتترات، وكتتان  التي جرى هدمها ع�صرات  »العراقيب«  لها، على غتترار ما حدث يف قرية 

ليربمان  يزعج  متتا  هتتو  ال�صلوك  هتتذا  مثل  متترة،  كتتل  يف  بنائها  اإعتتتادة  على  ي�صرون  الفل�صطينيون 

وال�صهاينة امل�صرين على اقتالع الفل�صطينيني من اأر�صهم.

عبد �لرحمن نا�سر



منذ األشهر األولى 
الختطافهم، اقترن اسم 

تركيا بقضية الزوار 
اللبنانيين الذين تم 

اختطافهم في سورية، 
واليوم بعد مرور 11 شهرًا 
على غيابهم، يجزم أهالي 

المخطوفين أن لتركيا الدور 
األبرز واألكثر تأثيرًا في 
عرقلة عملية اإلفراج عن 

ذويهم، ويحّملون المخابرات 
التركية المسؤولية المباشرة 

عما جرى، كونهم يملكون 
أكثر من دليل على توّرطها 

في احتجاز اللبنانيين، 
وتأمين الغطاء لخاطفيهم 

في الدرجة األولى.

م���ق���اب���ل رواي�������ة الأه���������ايل، ي��ت��ح��ّف��ظ 

اإىل  الإ���ش��ارة  ع��ن  اللبنانيون  امل�شوؤولون 

الالفت  اأن  اإل  الق�شية،  تركيا يف  ت��ورط 

با�شرها  التي  والتحركات  الت�شالت  اأن 

اجلهود  اإط���ار  يف  اللبنانيون  امل�����ش��وؤول��ون 

امل��ب��ذول��ة ل���الإف���راج ع��ن ال��ل��ب��ن��ان��ي��ن، مل 

اأنقرة، ما  ب��روت -  اإل على خط  تن�شط 

ال�شتفهام  ع��الم��ات  م��ن  م��زي��داً  ي��ط��رح 

الختطاف،  بعملية  تركيا  عالقة  ح��ول 

ب��اأن خيوط  يكاد يجزم  م��ا  ب��الأح��رى  اأو 

اللعبة تتجمع بيد تركيا ولي�س اأي طرف 

املزعومن  اخلاطفن  اأن  �شيما  ل  اآخ��ر، 

»ي�����ش��رح��ون ومي����رح����ون« ع��ل��ى احل����دود 

م���ع ت��رك��ي��ا وداخ�����ل الأرا�����ش����ي ال��رك��ي��ة، 

واملعنوي  امل���ادي  ال��دع��م  على  ويح�شلون 

من اأنقرة.

ق���رائ���ن ع����دة ا���ش��ت��ن��د اإل���ي���ه���ا اأه����ايل 

امل��خ��ط��وف��ن لع���ت���ب���ار ت��رك��ي��ا امل�������ش���وؤول 

ال��رئ��ي�����ش��ي ع���ن ع��م��ل��ي��ة اخل���ط���ف، ول��ع��ل 

اأن��ق��رة  ت���ويّل  يف  تكمن  الأوىل  الإ����ش���ارة 

عملية الإفراج عن اثنن من املخطوفن 

»ك��ب��ادرة ح�شن ن��ي��ة«، وم��ا اأظ��ه��رت��ه من 

�شطوة و»مونة« على اخلاطفن، ل �شيما 

اأب���و اإب��راه��ي��م ال���ذي ي��ت��وارى ال��ي��وم عن 

الأنظار يف الداخل الركي، بح�شب اأكرث 

من م�شدر.

التي تدل على تورط  ومن اخليوط 

املخابرات الركية، ما اأدىل به املخطوف 

اإب��راه��ي��م،  ال��ذي مت الإف����راج عنه عو�س 

م���ن اأن����ه ���ش��ه��د ع��ل��ى ت�����وّرط امل��خ��اب��رات 

اأن��ه��ا منعت  �شيما  امل��ل��ف، ل  ال��رك��ي��ة يف 

ال������»األ. ب��ي��ت��م��وين )م�����ش��ّور ق��ن��اة  �شعيد 

معه،  واحلديث  ت�شويره  من  بي.�شي«( 

اجلميع،  على  اأوام���ره���ا  تفر�س  وك��ان��ت 

اأن  اإىل  وي�شر  اخلاطفون،  ذل��ك  يف  مبا 

»املع�شكر اخلا�س باخلاطفن كان بعيداً 

اأن  اأم��ت��ار، كما   10 عن احل��دود الركية 

ه��ن��اك خ��ط��اً ع�����ش��ك��ري��اً ب���ن اخل��اط��ف��ن 

والأت��������راك ي���خ���ول ال��ط��رف��ن ال���دخ���ول 

ر�شمية«،  اأوراق  اأي  دون  م��ن  واخل����روج 

و���ش��دد ع��ل��ى اأن »ال��ل��ع��ب��ة ب��ات��ت يف اأي���دي 

الأتراك يف الدرجة الأوىل«، لفتاً اإىل اأن 

و�شلتنا معلومات  اآخ��ر مرة  »ال�شباب يف 

ق��ري��ة �شالمة  اأ���ش��ب��ح��وا يف  ك��ان��وا  عنهم 

الواقعة على احلدود الركية«. 

ا�شمه  طفا  ال��ذي  منر  ال�شيخ  وع��ن 

اإىل  اإب��راه��ي��م  عو�س  ي�شر  الق�شية،  يف 

اأن »ال�����ش��ي��خ م��ن��ر ه��و اأح����د امل��ف��او���ش��ن 

الرئي�شين، واأي مفاو�شات ح�شلت حتى 

توجه  ت�شتدعي  ك��ان��ت  اأ���ش��راً  كنت  ي��وم 

ما  ل��ق��ي��ادت��ه��ا«،  تركيا  اإىل  منر  ال�شيخ 

يف  ال��ق��رار  �شاحبة  ه��ي  تركيا  اأن  يعني 

امللف.

ك��ذل��ك ي��ت��وق��ف اأه�����ايل امل��خ��ط��وف��ن 

ع���ن���د ق�������ش���ة ه������رب امل���خ���ط���وف ع��ب��ا���س 

���ش��ع��ي��ب م���ن م��ك��ان اخ��ت��ط��اف��ه، ومت��ّك��ن��ه 

اأن  م��ن دخ����ول الأرا����ش���ي ال��رك��ي��ة اإىل 

يف  وي�شرون  عنتاب،  مدينة  اإىل  و�شل 

»اأن��ن��ا كنا نتوا�شل معه  اإىل  ه��ذا الإط���ار 

متكن  خلوي  جهاز  عرب  بلحظة،  حلظة 

م���ن ت��ه��ري��ب��ه م��ع��ه، ك��ن��ا ن�����ش��م��ع اأ����ش���وات 

ال��ر���ش��ا���س ح���ول���ه، ق����ال احل�����اج ع��ب��ا���س 

الذين  اخل��اط��ف��ن  قبل  م��ن  اإن��ه��ا تطلق 

مكانه«،  حتديد  من  حينها  يتمكنوا  مل 

عندما و�شل احلاج عبا�س اإىل الأرا�شي 

بوزير  لالت�شال  �شقيقه  �شارع  الركية 

اأجرى  الذي  من�شور،  عدنان  اخلارجية 

ات�شاًل بالقن�شل اللبناين يف تركيا هاين 

ب��امل��و���ش��وع..  اله��ت��م��ام  ط��ال��ب��اً  �شميطلي 

بعدها  وع���اد  ب�شعيب،  ات�شل  �شميطلي 

لين�ّشق مع املخابرات الركية للم�شاعدة 

اأن مت  اآم��ن له، فكان  على توفر خمرج 

اإل���ق���اء ال��ق��ب�����س ع��ل��ي��ه جم����دداً م��ن قَبل 

اأن »مكان  اخل��اط��ف��ن، وي��ج��زم الأه����ايل 

اإل  بدقة  حتديده  يتم  مل  عبا�س  احل��اج 

الركية  املخابرات  جهاز  ح�شل  ما  بعد 

على رقمه من خالل القن�شل اللبناين«، 

بح�شب �شقيق �شعيب.

وي�شدد الأهايل على »وجود معلومات 

م�شادرها  عن  نك�شف  لن  لدينا،  موؤكدة 

ا���ش��ت��م��رت  اإذا  اإل  ال����راه����ن،  ال���وق���ت  يف 

حتمل  من  التمل�س  يف  الركية  الدولة 

امل�شوؤولية«.

لكن ثمة »اأدلة«، وفق دانيال �شعيب؛ 

�شقيق املخطوف عبا�س �شعيب، ي�شتطيع 

الأه�����ايل ال��ك�����ش��ف ع��ن��ه��ا، وط��رح��ه��ا على 

ال����راأي ال��ع��ام ال��رك��ي: »ل��دي��ن��ا اأ���ش��رط��ة 

فيديو ت�شور �شيارات تابعة للخاطفن، 

يعني هذا  م��اذا  تركيا،  اأنحاء  تتجول يف 

اإب��راه��ي��م؛ زع��ي��م ع�شابة  الأم�����ر؟ واأب����و 

م�شت�شفيات  يف  معاجلته  مّتت  اخلطف، 

تركية، وماذا يعني اأن تعرف اجلمارك 

ال��رك��ي��ة ب��خ��ت��م ع��ا���ش��ف��ة ال�����ش��م��ال على 

جوازات ال�شفر«؟

ان���ط���الق���اً م���ن ذل�����ك، ي��ع��ت��رب اأه����ايل 

امل�����ش��وؤول  اأن »ت��رك��ي��ا ه���ي  امل��خ��ط��وف��ن 

الأ����ش���ا����س، ون��ق��ط��ة ع��ل��ى ال�����ش��ط��ر، نحن 

اج��ت��زن��ا م��رح��ل��ة ال��ن��ق��ا���س يف ����ش���اأن من 

نبحث  الآن  ن��ح��ن  امل�����ش��وؤول��ي��ة،  يتحمل 

يف ���ش��ب��ل ال�����ش��غ��ط«، وي���ق���ول ���ش��ع��ي��ب اإن 

ن��ري��ده، يف حال  ال��ذي  الأ�شا�س  »املطلب 

املطار،  اإىل  توجهنا  ع��دم  فعاًل  يريدون 

اأن يت�شل رئي�س اجلمهورية مي�شال  هو 

���ش��ل��ي��م��ان ب��ال�����ش��ف��ر ال���رك���ي يف ل��ب��ن��ان، 

اللهجة  ���ش��دي��دة  ر���ش��ال��ة  اإل���ي���ه  وي���وّج���ه 

ب�شرورة حل امللف«.

بالت�شعيد  ال���ي���وم  الأه������ايل  وي���ه���دد 

ب���ع���دم���ا �����ش����اق����وا ذرع��������اً م����ن ت��ق��اع�����س 

نتيجة،  اإىل  لهم  تو�شّ وع��دم  امل�شوؤولن 

يدها  ج��ه��ة  م��ن  اأك����رث  �شحبت  وب��ع��دم��ا 

ضــلوع المخــابرات التركيــة في اخــتــطــاف الــزّوار اللبــنانيــين

بعد قرار الأهايل بالتظاهر �ضد امل�ضالح الرتكية، والدعوة اإىل مقاطعة الب�ضائع الرتكية، 

يبدو اأن تركيا مل تقف مكتوفة الأيدي، حيث �ضدر بيان جلاليتها يف لبنان جاء فيه: »يف الأيام 

القليلة املا�ضية لوحظ تهجم غري م�ضبوق من قبل عدد من اأهايل املخطوفني اللبنانيني الت�ضعة 

يف منطقة اأعزاز يف �ضمال �ضورية، على امل�ضالح والتمثيليات الرتكية يف لبنان«.

التهجم  لبنان،  يف  الرتكية  اجلالية  اأف��راد  نفو�س  يف  اأث��ر  ما  »اأك��ر  اأن  اإىل  البيان  واأ�ضار 

والتهديد والوعيد الذي وجهه عدد من اأهايل املخطوفني اإىل كل تركي موجود على الأرا�ضي 

اللبنانية«، موؤكدًا »عمق و�ضالبة الأخوة واملحبة بني ال�ضعبني ال�ضقيقني اللبناين والرتكي«.

وا�ضتنكرت اجلالية الرتكية »كل اأعمال اخلطف التي طالت عددًا من املواطنني اللبنانيني 

يف �ضورية«، موؤكدة »تاأييدها لكل امل�ضاعي لإطالق �ضراح املخطوفني«.

واإذ رف�ضت »حتميل تركيا م�ضوؤولية اخلطف«، وحّملت »الدولة اللبنانية م�ضوؤولية التعر�س 

لأي مواطن تركي على الأرا�ضي اللبنانية«، اأعلنت اجلالية الرتكية اأنها »لن تبقى �ضامتة اأمام 

وتنظيم  بالرد  بحقها  »حتتفظ  اأنها  اإىل  م�ضرية  اأفرادها«،  حياة  وتهديد  لكرامتها  التعر�س 

 .» اعت�ضامات م�ضاندة للموؤ�ض�ضات وامل�ضالح الرتكية يف لبنان يف املكان والزمان املنا�ضبنينْ

اللبنانيني  املخطوفني  اأن  عدة،  منا�ضبات  يف  كررت  الرتكية  »الدولة  اأن  اجلالية  واأك��دت 

يف  الرتكية  للحكومة  �ضلطة  ول  حاليًا،  عليها  موجودون  وهم  ال�ضورية،  الأرا�ضي  يف  خطفوا 

الداخل ال�ضوري«، م�ضددة على »اأن ل عالقة ل من قريب ول من بعيد للدولة الرتكية بعملية 

اخلطف«، ورف�ضت »حتميل تركيا م�ضوؤولية اخلطف«، موؤكدة يف الوقت نف�ضه اأن »اتهام اأهايل 

اأو حماية املجموعة اخلاطفة، ل يربر تهديد حياة  اأبنائهم  املخطوفني الباطل لرتكيا بخطف 

وكرامة امل�ضالح واأفراد اجلالية الرتكية«.

و�ضكرت اجلالية »كل لبناين رف�س التهجم والتعر�س للم�ضالح الرتكية يف لبنان«، يف اجلهة 

الــجــــالـيــــة الـتـركـيــــة
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م�����ن م���ل���ف ال����و�����ش����اط����ة ل������الإف������راج ع��ن 

�شعد  النائب  طليعتهم  ويف  املخطوفن، 

احلريري، ال��ذي ف�شل يف اأك��رث من مرة 

ب��اإط��الق �شراح  بتحقيق وع��ده ل��الأه��ايل 

ذوي��ه��م ح��ت��ى ب��ع��دم��ا ح��ط��ت ط��ائ��رت��ه يف 

عن  ف�شاًل  خ��ائ��ب��ة،  لتعود  تركيا  م��ط��ار 

تدخله  اأنهى  ال��ذي  �شقر  عقاب  النائب 

يف ال��ق�����ش��ي��ة ب��ع��د ت����وّرط����ه ب���»ف�����ش��ي��ح��ة 

عن  ت���رّدد  وم��ا  ال�شوتية«،  الت�شجيالت 

كان يجب  اأم��وال  ا�شتيالئه على  مزاعم 

�شراح  لإط���الق  للخاطفن  يو�شلها  اأن 

اللبنانين.

امل�صالح الرتكية

ق���ررت  اأ����ش���ه���راً،  دام  ان��ت��ظ��ار  ب��ع��د  اإذاً، 

ال�شكوت عن غياب  الت�شعة عدم  العائالت 

اأفرادها لفرة اأطول، وجلاأت اإىل ت�شعيد 

ال��وج��ه��ة الأوىل  حت��رك��ات��ه��ا وخ��ط��اب��ه��ا.. 

لبنان،  يف  الركية  امل�شالح  ب��اجت��اه  كانت 

اأم��ام مكاتب  حيث اعت�شم الأه��ايل اأخ��راً 

و�شط بروت،  الركية  اخلطوط اجلوية 

الركية،  الب�شائع  مقاطعة  عن  واأعلنوا 

ت��وؤث��ر  ك���ان���ت اخل���ط���وة رم���زي���ة ول����ن  واإن 

الذين  الأه����ايل  ال��رك��ي.  القت�شاد  على 

اأ���ش��ن��اه��م ت��ع��ب الن��ت��ظ��ار مل ي���روا ب��دي��اًل 

عن ال�شتهتار احلا�شل يف ق�شيتهم �شوى 

من  ك��م�����ش��ال��ح،  ت��رك��ي��ا  ب��اجت��اه  الت�شعيد 

و�شتقام  اأقيمت  �شلمية  اعت�شامات  خالل 

اأم���ام���ه���ا، وم����ن خ����الل رف����ع دع�����وى ل��دى 

م��ف��و���ش��ي��ة ح��ق��وق الإن�����ش��ان يف اأوروب������ا يف 

ظ��ل وج��ود وث��ائ��ق تدين ال��دول��ة الركية 

بالتورط يف ق�شية املخطوفن اللبنانين، 

نف�شه،  املطار  باإقفال  التهديد  عن  ف�شاًل 

ولي�س طريق املطار كما جرت العادة.

ك��ل��م��ة با�شم  ���ش��ع��ي��ب يف  واأك�����د دان���ي���ال 

املخطوفن »موجودون لدى  اأن  الأه��ايل، 

املخابرات الركية«، م�شدداً على ا�شتمرار 

الأه��������ايل يف حت���رك���ات���ه���م ال���ت���ي ���ش��ت��ك��ون 

واحد  مطلب  »لدينا  وق��ال:  »ت�شاعدية«، 

اأن  وه��و  امل��ط��ار،  اإىل طريق  ال��ن��زول  لعدم 

�شليمان  يت�شل رئي�س اجلمهورية مي�شال 

بال�شفر الركي؛ اإينان اأوزيلديز، ويوجه 

له ر�شالة �شديدة اللهجة ب�شرورة حل هذا 

امللف«، م�شيفاً »نحن �شناأخذ مطلبنا ولو 

ما  اأب��ع��د  اإىل  م�شتمر  والت�شعيد  ب��ال��ق��وة، 

ميكن اأن تتخيلوا«. 

اأو  ح��زب��ي��ة  ج��ه��ة  اأي  ت��ك��ون  اأن  ون��ف��ى 

داعياً  الأه��ايل،  لتحركات  داعمة  �شيا�شية 

امل�������ش���ارك���ن يف  ه���وي���ات  ال��ت��دق��ي��ق يف  اإىل 

املخطوفن  اأق��ارب  من  لأنهم  التحركات، 

ح�شراً.

اأن امل��خ��اب��رات  اأح���د الأه����ايل اإىل  واأ����ش���ار 

الركية هي من تتابع مو�شوع املخطوفن، 

ال�شباب  ال�����ش��وري��ون  الإره��اب��ي��ون  �شلم  وق���د 

ال��رك��ي��ة منذ  امل���خ���اب���رات  اإىل  ال��ل��ب��ن��ان��ي��ن 

اختطافهم، ومن اأعطى املعلومات للجماعات 

الإرهابية عن الزوار اللبنانين هم الأتراك، 

اإن احلملة مرت بركيا قبل و�شولها  حيث 

اإىل حلب، وكانت الأوامر الركية قد و�شلت 

وذلك  ال�شباب،  يوقفوا  ب��اأن  اخلاطفن  اإىل 

م���ن اأج����ل اأن ل ت��ق��وم امل���خ���اب���رات ال��رك��ي��ة 

بنف�شها بهذا العمل، حتى ل تتعر�س حلملة 

عاملية �شدها، لكن امل�شالح الركية وا�شحة، 

لبنان،  يف  الفتنة  اإث����ارة  يف  رغبتها  واأول���ه���ا 

وتاأجيج الو�شع يف �شورية.

امتناع  �شبب  ع��ن  الأه����ايل  وت�����ش��اءل 

عن  �شليمان  مي�شال  اجلمهورية  رئي�س 

ا���ش��ت��دع��اء ال�����ش��ف��ر ال���رك���ي يف ل��ب��ن��ان، 

وت���وج���ي���ه ر����ش���ال���ة ����ش���دي���دة ال��ل��ه��ج��ة له 

ب���������ش����رورة ال�������ش���غ���ط ع���ل���ى اخل��اط��ف��ن 

لإطالق �شراح اللبنانين.

اأه��ايل املخطوفن ينهون  وفيما كان 

عدد  تعّر�س  اأخ���راً،  اعت�شاماتهم  اأح��د 

قر�شنة،  لعملية  ال��رك��ي��ة  امل��واق��ع  م��ن 

ح��ي��ث ك��ت��ب��ت ع��ل��ي��ه��ا ����ش���ع���ارات ت��ط��ال��ب 

باإطالق �شراح املخطوفن اللبنانين.

يف ال�����واق�����ع، م���ه���م���ا ح����اول����ت ت��رك��ي��ا 

ال��ت��م��ّل�����س م��ن امل�����ش��وؤول��ي��ة، وال���ت���ذرع ب��اأن 

اخلاطفن �شوريون ولي�شوا اأتراكاً، فاإنها 

م��ت��ورط��ة ب��اأك��رث م��ن ط��ري��ق��ة. يف ال��ب��دء، 

التي  ال�شورية،  املعار�شة  تركيا  حتت�شن 

اللبنانين،  ال��زوار  ف�شائلها  اأح��د  خطف 

حترير  اأو  ال�����ش��غ��ط  ع��ن  تتقاع�س  وه���ي 

املخطوفن، كما اأنها ا�شتقبلت اأبو اإبراهيم 

وق��ال  ت��رك��ي��ا،  يف  وال�شكن  ال��ع��الج  لتلقي 

حمتجزين  كانوا  اإنهم  املخطوفن  اأح��د 

ع��ل��ى ب��ع��د اأم���ت���ار م��ن احل����دود ال��رك��ي��ة، 

واجل��م��ي��ع ي��ع��ل��م اأن امل��خ��اب��رات ال��رك��ي��ة 

اأي  النظام،  �شد  الثوار  مع  املعارك  تقود 

اأن عنا�شرها توغلوا يف الأرا�شي ال�شورية 

وجتاوزوا اأعزاز.. مع ذلك، يراوغ الأتراك 

اأو  باملخطوفن  معرفتهم  ع��دم  ويعلنون 

يف  الركي  ال�شفر  وي�شتهزئ  خاطفيهم 

ب��اأن  ي�شرح  ح��ن  اجلميع  بعقول  لبنان 

اخلاطفن لي�شوا من املعار�شة ال�شورية، 

فهل اخلاطفون هم من الأت��راك، اأو من 

بع�س الدول العربية التي ترعى ومتول 

وت�شلح »اجلي�س ال�شوري احلر«؟

اإعداد عبد اهلل نا�صر

ضــلوع المخــابرات التركيــة في اخــتــطــاف الــزّوار اللبــنانيــين
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اأعلن م�شوؤول الإعالم 

يف »لواء عا�شفة ال�شمال« 

»م���ل���ف  اأن  اأع��������������زاز،  يف 

امل����خ����ط����وف����ن ال���ت�������ش���ع���ة 

����ش���ي�������ش���ه���د ان�����ف�����راج�����ات 

اإي���ج���اب���ي���ة م��ه��م��ة خ���الل 

املقبلة«،  ال��ع�����ش��رة  الأي����ام 

»�شيتم  اأن����ه  اإىل  م�����ش��راً 

ت���ق���دمي لئ���ح���ة ب��اأ���ش��م��اء 

ع�����������ش�����رات ال���������ش����وري����ات 

امل�����ع�����ت�����ق�����الت م�������ن ق���ب���ل 

النظام ال�شوري ملبادلتهن 

ع��رب ج��ه��ات و���ش��ي��ط��ة مع 

اللبنانين«،  املخطوفن 

ذل���ك  يف  ال����ت����اأخ����ر  ورد 

ال��ق��ت��ال يف  اإىل »ظ�����روف 

اأع��زاز التي كانت  منطقة 

�شعبة«.

يف الآون���ة الأخ����رة، وبعد 

لتحركاتهم،  الأهايل  ت�شعيد 

مّتت قر�شنة عدد من املواقع 

ُك��ت��ب عليها  ال��رك��ي��ة، ح��ي��ث 

����ش���ع���ارات ت���ط���ال���ب ب���اإط���الق 

اللبنانين  املخطوفن  �شراح 

يف اأع���������زاز، ومم�����ا ج�����اء ع��ل��ى 

»اإىل  امل���ق���ر����ش���ن���ة:  امل�����واق�����ع 

احلكومة العثمانية يف تركيا، 

ي���ج���ب حت����ري����ر امل��خ��ت��ط��ف��ن 

ال����ل����ب����ن����ان����ي����ن ع����ل����ى اأي��������دي 

اأع��زاز  يف  الركية  امل��خ��اب��رات 

�شت�شبح  اأو  ف����وراً،  ال�����ش��وري��ة 

هدفاً  الركية  املواقع  جميع 

اأن  للقر�شنة«، علماً  م�شروعاً 

يتبنوا  مل  املخطوفن  اأه��ايل 

تبناها  بل  القر�شنة،  عمليات 

نا�شط اإلكروين لبناين.

انفراجات 
قــريـبـــة

قـرصـنـــة 
إلكترونية

املقابلة، رف�س ال�ضيخ عبا�س زغيب؛ املكلف من املجل�س الإ�ضالمي ال�ضيعي الأعلى مبتابعة 

و�ضدد  ال�ضياق،  هذا  الرتكية يف  اجلالية  �ضادر عن  اإنه  قيل  الذي  البيان  الق�ضية،  هذه 

ال�ضغط على  الأهايل،  تهديد  بدل  الرتكية،  املطلوب من اجلالية  اأن  على  ال�ضيخ زغيب 

حكومتها من اأجل حل هذه الق�ضية، ويوؤكد اأن من غري املمكن لوم الأهايل على اأي حترك 

يقومون به، بعد اأن اأعطوا الكثري من الفر�س من اأجل احلل على مدى ما يقارب العام.

ويعترب ال�ضيخ زغيب اأن البيان ال�ضادر هو لعبة ا�ضتخباراتية ل اأكر، ويرى اأن على 

اجلالية الرتكية واجب احرتام البلد املوجودة فيه، ويوؤكد اأنها ل ت�ضتطيع اأن حتدد لأبناء 

هذا البلد التحركات التي ي�ضتطيعون القيام بها، وي�ضتغرب كيف اأن الدولة اللبنانية مل 

ت�ضارع اإىل ا�ضتدعاء ال�ضفري الرتكي بعد كل ما يجري، ويحذر من وقوع �ضدامات يف حال 

قرر من اأ�ضدر هذا البيان ا�ضتغالل اجلالية الرتكية، وي�ضدد على اأن الأهايل ل يريدون 

باأي �ضكل من الأ�ضكال ال�ضرر بال�ضتقرار اللبناين، لكن رغم هذه التهديدات لي�س هناك 

من موؤ�ضر على اأن حتركات الأهايل �ضتتوقف يف الأيام القليلة املقبلة قبل عودة ذويهم، 

خ�ضو�ضًا مع اقرتاب دخول هذه الق�ضية عامها الثاين، فهم يعتربون اأنهم اأعطوا الكثري 

من الفر�س من اأجل حل هذه الق�ضية عرب الأطر الر�ضمية من دون طائل.

من جهته، اعترب وزير الداخلية يف حكومة ت�ضريف الأعمال؛ مروان �ضربل، اأن »ما 

يقوم به اأهايل املخطوفني من تظاهرات، هو تعبري دميقراطي لإي�ضال �ضوتهم، علمًا 

اأن �ضوتهم مل يخب مرة، وقمنا بجهود جبارة، واأ�ضبنا بخيبات اأمل، وهذا ما اأزعجني 

�ضخ�ضيًا«، لفتًا اإىل اأن »الأهايل مل يقطعوا الطرقات لأنهم يعرفون اأن هذه الأ�ضاليب 

تنعك�س �ضلبًا عليهم، وهم يتظاهرون كما يف البلدان املتح�ضرة للتعبري عن ما يخاجلهم 

من م�ضاعر جتاه اأن�ضبائهم«.
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ويبدو وا�ضحاً من خالل هذه املعارك، اأن »الإخوان« 

ال�ضلطة مل�ضلحة  ال�ضراع على  اإىل حماولة ح�ضم  ي�ضعى 

»اأخ��ون��ة«  اإىل حتقيق هدفه يف  ي��وؤدي  تثبيت حكمه، مبا 

ال�ضيا�ضات  موا�ضلة  و�ضمان  امل�ضرية،  الدولة  موؤ�ض�ضات 

التي كان ينتهجها النظام ال�ضابق، والتي تر�ضي الوليات 

الدعم  توفري  على  تعمل  وجتعلها  الأم��ريك��ي��ة،  املتحدة 

للرئي�س حم��م��د م��ر���ض��ي، ع��ر ا���ض��ت��خ��دام ن��ف��وذه��ا ل��دى 

املوؤ�ض�ضة الع�ضكرية امل�ضرية، وبع�س الأحزاب الليرالية 

ذلك  ويوؤ�ضر  الأمريكية،  ال�ضيا�ضة  توؤيد  التي  املعار�ضة 

ت��واط��وؤ ب��ن جميع ه��ذه الأط����راف لإجها�س  اإىل وج��ود 

اإح��داث تغيري ج��ذري يف �ضيا�ضات  اأي حماولة ت�ضتهدف 

وبالتايل  واخلارجية،  والجتماعية،  القت�ضادية  م�ضر 

احتواء الراديكالية ال�ضائدة يف ال�ضارع، والنابعة من عنف 

الأزمة.

حماولة  تعيق  املتحدة  ال��ولي��ات  ف��اإن  باملقابل،  لكن 

ال�ضلطة، ل �ضيما  ال�ضيطرة على كل مفا�ضل  »الإخ��وان« 

وتعمل  والإع��الم��ي��ة،  والق�ضائية  الع�ضكرية  املوؤ�ض�ضات 

ب��ع��ي��دة ع��ن هيمنة  امل��وؤ���ض�����ض��ات  اإب��ق��اء ه���ذه  ع��ل��ى ت�ضجيع 

»الإخوان«، ليبقى هناك نوع من التوازن داخل ال�ضلطة، 

ال�ضابق التي ل  بن »الإخ���وان« من جهة، وق��وى النظام 

جهة  م��ن  امل��ذك��ورة  املوؤ�ض�ضات  يف  بال�ضلطة  مت�ضك  ت��زال 

ب�ضيا�ضات  التحكم  وا�ضنطن من  ذلك ميكن  لأن  اأخ��رى، 

م�ضر، و�ضبط اإيقاع مواقف الرئي�س مر�ضي مبا ين�ضجم 

مع هذه ال�ضيا�ضات.

الوقائع  خ��الل  م��ن  ال�ضلطة  على  ال�����ض��راع  ويظهر 

الآتية:

اأوًل: ال���������ض����راع امل��ح��ت��دم ب���ن ال�����ض��ل��ط��ة ال��ق�����ض��ائ��ي��ة، 

والرئا�ضة امل�ضرية، والذي جتلى اأخرياً يف اإ�ضدار الق�ضاء 

عدة اأحكام ق�ضائية �ضد قرارات اتخذها الرئي�س مر�ضي، 

ومنها حكم باإبطال قرار عزل النائب العام ال�ضابق؛ عبد 

عبد  طلعت  احل���ايل؛  امل�ضت�ضار  وتعين  حم��م��ود،  املجيد 

اهلل بدًل منه، ثم اإقدام »الإخوان« على التظاهر اأمام دار 

الق�ضاء العايل، احتجاجاً على اأحكامه الأخرية، وح�ضول 

ا�ضتباكات بن »الإخوان«، ومعار�ضن لهم.

املتظاهرين  وهجوم  ال�ضتباكات،  ه��ذه  مثل  اأن  على 

�ضد وزير العدل لكونه رف�س التظاهر وخلط ال�ضيا�ضة 

من  و�ضع  يف  »الإخ����وان«  ظهور  اإىل  اأدى  الق�ضاء،  بعمل 

الن��ق��الب  اإىل  وي�ضعى  ال��ق��وان��ن،  اح���رام  فيه  يرف�س 

احل��زب  ه��و  اأن��ه  رغ��م  معار�س،  كحزب  ويت�ضرف  عليها، 

احلاكم.

ولهذا يتحرك »الإخوان« لل�ضيطرة على الق�ضاء على 

خط اآخر، وهو حماولة اإحداث تغيري يف قانون ال�ضلطة 

 70 من  الق�ضاء  تقاعد  �ضن  خف�س  ي�ضتهدف  الق�ضائية 

اإدخ��ال حمامن موالن  ذل��ك  يتيح  �ضنة، بحيث   60 اإىل 

 3500 ل���»الإخ��وان«، اإىل ال�ضلك الق�ضائي، بدًل من نحو 

مر�ضح لالإحالة اإىل  التقاعد يف حال مت مترير مثل هذا 

التعديل يف جمل�س ال�ضورى الذي ي�ضيطرون عليه.

وحت��دي��د  الن��ت��خ��اب��ات،  ق��ان��ون  ع��ل��ى  ثانياً: ال�ضراع 

ق��ان��ون  اإىل مت��ري��ر  »الإخ�������وان«  ي�ضعى  م��وع��ده��ا، ح��ي��ث 

لإحكام  نيابية  باأغلبية  الفوز  من  ميكنهم  لالنتخابات، 

والتنفيذية،  الت�ضريعية  ال�ضلطتن  ع��ل��ى  �ضيطرتهم 

م��ع خمططهم  ين�ضجم  ال��ق��وان��ن، مب��ا  وب��ال��ت��ايل تغيري 

القا�ضي بالإم�ضاك بكل تفا�ضيل ال�ضلطة.

م�ضرحية  انك�ضاف  فهو  الآخ���ر،  املو�ضوع  ثالثاً: اأما 

حم��اك��م��ة ال��رئ��ي�����س امل��خ��ل��وع؛ ح�����ض��ن��ي م���ب���ارك، ب��اإع��الن 

قتل  ق�ضية  يف  �ضبيله  اإخ���الء  ال��ق��اه��رة  جنايات  حمكمة 

حمل  ب�ضمان  يناير«  املتظاهرين اأثناء اأحداث »ثورة 25 

ذمة  على  حمبو�س  لأن��ه  �ضراحه  يطلق  مل  لكن  اإقامته، 

ق�ضايا اأخرى.

ي���زال ه��و احلاكم  م��ب��ارك ل  ن��ظ��ام  اأن  ذل��ك  ويك�ضف 

برعاية  »الإخ����وان«  مع  ال�ضلطة  يتقا�ضم  واأن��ه  م�ضر،  يف 

اأم��ريك��ي��ة، يف ���ض��ي��اق خ��ط��ة م��ر���ض��وم��ة مل��ن��ع ت��غ��ي��ري نظام 

ال�ضيا�ضة  فلك  يف  دائ��رة  م�ضر  واإب��ق��اء  و�ضيا�ضاته  احلكم 

الأمريكية.

ح�سني عطوي

اأبو ظبي - الثبات

ثمة اأ�ضئلة عديدة حول تراجع دور دولة الإمارات العربية املتحدة، 

�ضواء على م�ضتوى اخلليج اأو على م�ضتوى املنطقة، بحيث ُترك الدور 

كله مل�ضيخة قطر، التي كان ُيفر�س اأثناء مباحثات قيام دولة الإمارات 

العربية املتحدة يف اأواخر �ضتينيات القرن املا�ضي، اأن تكون كل من قطر 

والبحرين يف عداد هذه الدولة، لكن الأوامر الريطانية والأمريكية 

العداوة  رغ��م  امل��وع��ودة،  ال��دول��ة  من  بالن�ضحاب  للم�ضيختننْ  �ضدرت 

امل�ضتحكمة بن قطر والبحرين، التي و�ضلت يف اإحدى املراحل اإىل حد 

وال�ضعودية؛  قطر  بن  امل�ضتحَكمة  والعداوة  جهة،  من  بينهما  احل��رب 

اندفعت  اأخ���رى، وهكذا  »وّه��اب��ي��ة« من جهة  اأك��ر  قاعدة من هو  على 

ال�ضعودية لتوثيق عالقتها مع البحرين �ضيا�ضياً واقت�ضادياً وع�ضكرياً، 

فكان اأن اأن�ضاأت »ج�ضر املحبة« الذي ي�ضلها مبا�ضرة بالبحرين، لتكون 

قواتها جاهزة للدفاع عن امل�ضيخة التي يبلغ تعدادها اأقل من 700 األف 

ب(، وه��ذا ما ن��رى ترجمته  ن�ضمة )م��ع املجّن�ضن من كل ح��َدب و���ض��ونْ

�ضعودية،  التي هي يف حقيقتها  »درع اجلزيرة«،  ق��وات  اندفاع  اليوم يف 

للدفاع عن امل�ضيخة يف وجه مطالبة �ضعبها بالعدالة والدميقراطية.

اندفاعة  م��ن  ن��وع  ك��ان هناك  ال��ع��رب��ي«،  »الربيع  ي�ضمى  م��ا  قيام  ويف 

بدت  حتى  ال��ع��رب��ي��ة،  ال�ضعوب  ح��رك��ات  تبّني  يف  م�ضبوقة  غ��ري  قطرية 

العربي،  العامل  يف  للدميقراطية  الأوىل  الداعية  وكاأنها  قطر  م�ضيخة 

وعليه لحظنا كيف  و���ض��ع��ودي،  اإم��ارات��ي  ت��راج��ع  ك��ان هناك  املقابل  ويف 

ا�ضت�ضافت ال�ضعودية الرئي�س التون�ضي املخلوع زين العابدين بن علي، يف 

وقت و�ضل اإىل احلكم يف تون�س »الإخوان« و�ضيف اجلزرة الدام املن�ضف 

املرزوقي، بينما الإمارات مل جتد لها موطئ قدم يف البالد اخل�ضراء.

من  كل  على  خمتلفة  اأ�ضكال  يف  تطبيقها  ميكن  التطورات  ونف�س 

بن  التحالف  تعزيز  من  املغرب  يف  يجري  عما  ناهيك  وليبيا،  م�ضر 

ال�ضلطة امللكية و»الإخوان«، الذين تربعوا على كر�ضي رئا�ضة احلكومة.

هنا قد يكون ال�ضوؤال �ضرورياً: هل من اختالف يف مقاربات قطر 

من جهة، وال�ضعودية من جهة ثانية، والإمارات من جهة ثالثة، ملو�ضوع 

ما ُي�ضمى »الربيع العربي«، وبالتايل ملو�ضوع »الإخوان«؟

مليون  بحدود  هو  قطر  م�ضيخة  ل�ضكان  الر�ضمي  التعداد  ك��ان  اإذا 

املواطنن  ع��دد  اأن  اإل  اأُج����ري،  اإح�����ض��اء  لآخ���ر  تبعاً  ن�ضمة  األ���ف  و200 

القطرين فيها ل يتجاوز ال�400 األف ن�ضمة، وهو عدد �ضئيل قيا�ضاً مع 

عدد �ضكان ال�ضعودية، اأو مع عدد �ضكان دولة الإمارات العربية املتحدة، 

وهذا يعني بب�ضاطة اأن قطر يف نهجها تتحرك بغياب عن�ضر ال�ضعب، 

بينما  �ضلوكها،  يف  ووظيفتها  دوره���ا  وح��ت��ى  ح��دوده��ا  ت��ت��ج��اوز  ول��ه��ذا 

ال�ضعودية ل ت�ضتطيع اأن تتحمل ذلك بتاتاً، خ�ضو�ضاً يف جمال تبّنيها 

لتيار �ضيا�ضي اإ�ضالمي ما، �ضواء كان »اإخوانياً« اأو اأ�ضولياً، اأما الإمارات، 

تركيبتها  اإىل  بالإ�ضافة  م�ضيخات،  عدة  من  مرّكبة  دولة  اأنها  فبُحكم 

رغم  لقطر،  الوظيفي  ال���دور  بنف�س  تقوم  اأن  ميكنها  ف��ال  ال�ضكانية، 

ازدياد اعتمادها، اأمام التطورات احلا�ضلة يف املنطقة، على الأمريكين، 

خ�ضو�ضاً على ال�ضركات الأمنية الأمريكية، ويف مقدمها �ضركة الإجرام 

م »بالك ووتر«. املنظَّ

اإذن، ثمة اختالفات يف مقاربات كل من قطر وال�ضعودية والإمارات 

ال��ت��وّج��ه��ات  ع��ل��ى �ضياغة  الأدوار  اخ��ت��الف  وه���و  »الإخ������وان«،  مل��و���ض��وع 

ال�ضيا�ضية الأمريكية يف املنطقة.

فقطر تلعب دوراً وظيفياً يف بلورة التوجهات الأمريكية اجلديدة؛ 

احلكم  يف  والع�ضكري  ال�ضيا�ضي  الإ�ضالم  تيارات  اإ�ضراك  على  القائمة 

وفقاً ل�ضيناريوهات »الربيع العربي«، ويف �ضورية وفق املخطط الدموي 

القائم، وبالتايل ميكن ر�ضد »املاآثر« القطرية بو�ضوح يف ال�ضخ املايل 

الغوبلزية  ال��ق��اع��دة  على  اخل��ط��ري  الإع��الم��ي  التوظيف  ويف  ال��ه��ائ��ل، 

»اأعطني اإعالماً بال �ضمري وخذ �ضعباً بال وعي«، وهو ما نرى ب�ضماته 

يف تطورات ليبيا وم�ضر وتون�س و�ضورية.

اأما ال�ضعودية والإمارات، فلي�ضتا بعيدتننْ عن التوجهات واملخططات 

امل�ضروع  يف  النهاية  يف  ي�ضب  ال��ك��ل  لأن  ب��ت��ات��اً،  الأم��ريك��ي��ة  ال�ضيا�ضية 

�ضلة  البي�س يف  ع��دم و�ضع  يقوم على  ال��ذي  الأم��ريك��ي  ال�ضراتيجي 

واحدة، وهكذا جند وا�ضنطن ت�ضجع الإ�ضالم ال�ضيا�ضي »الإخواين«، اأي 

املدعوم من قطر، يف نف�س الوقت الذي ت�ضجع الأ�ضولين املتطرفن 

التوازن  ا�ضتمرار  مع  ال��دائ��م،  التناف�س  اأج��ل  من  �ضعودياً،  املدعومن 

دوًل على  الذي جتد  نف�ضه  الوقت  الأمريكي، ويف  امليزان  بينهما وفق 

وزن الإمارات اأنها لي�ضت يف موقع قطر، ول يف موقع ال�ضعودية، لكنها 

دائماً حتت العنوان الأمريكي، ولهذا تراها تندفع اأكر فاأكر لطلب 

خمتلفة  باأ�ضكال  تتج�ضد  التي  الأمريكية  واحلماية  والرعاية  الغطاء 

منها بح�ضور القوي ل�»بالك ووتر«.

اأم�����ام ك���ل ذل����ك، ي��ب��ق��ى امل�����ض��ت��ف��ي��د ال��وح��ي��د ه���و ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة 

والتناق�س  امل�ضتقبل،  من  الكاز  دول  خ��وف  ترجم  التي  الأم��ريك��ي��ة، 

بامل�ضالح، بطلب املزيد من الدعم واحلماية الأمريكية الذي ُيرجم 

يديرها  والتي  اخليالية،  واأرقامها  ال�ضالح  ب�ضفقات  وجوهه  اأح��د  يف 

الفرة  ال�ضالح يف  �ضفقات  نف�ضه.. لحظوا  الأمريكي  عليها  وي�ضرف 

الأخرية.

14w w w . a t h a b a t . n e t

ت�ضادم ال�ضارع امل�ضري 

خ�ضارة للعرب وق�ضاياهم 

الرئي�ضية )اأ.ف.ب.(

عربي

هل تنجح محاوالت 
»أخونة« مؤسسات 

الدولة المصرية؟
سلسلة  األي��ام  ه��ذه  مصر  تشهد 
الحاكم  »اإلخ���وان«  بين  المعارك  من 
منوعاتها  بكل  والمعارضة  جهة،  من 
جهة  م��ن  والدستورية  السياسية، 
حول  المعارك  هذه  وتتمحور  أخ��رى، 
وأحكامه،  المصري  القضاء  استقاللية 
وطبيعة قانون االنتخابات التشريعية، 

وموعد إجرائها.
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يف  ل��الأخ��وة  واأ�ضئلتنا  حل��وارن��ا  متابعة 

ق�ضية  حول  خ�ضو�ضاً  ال�ضلفية،  اجلماعات 

فل�ضطن  بق�ضية  املتمثلة  امل��رك��زي��ة  الأم���ة 

هو  لكم  اأ�ضئلتنا  ومفتاح  القد�س،  وحترير 

الآي�����ة ال��ك��رمي��ة: {ول��ت��ج��دن اأ����ض���د ال��ن��ا���س 

عداوة للذين اآمنوا اليهود والذين اأ�ضركوا، 

الذين  اآمنوا  للذين  مودة  اأقربهم  ولتجدن 

قالوا اإنا ن�ضارى}، حيث حدد الأمر الإلهي 

العدو وال�ضديق بعناوينه العامة، وقال اهلل 

�ضبحانه: {�ضبحان الذي اأ�ضرى بعبده لياًل 

من امل�ضجد احلرام اإىل امل�ضجد الأق�ضى..}، 

اإىل  املعراج  وبداية  الإ�ضراء  نهاية  فالقد�س 

ال�ضلفيون  الأخ��وة  اأيها  واأنتم  �ضبحانه،  اهلل 

و«الإ����ض���الم���ي���ون اجل����دد« مل ت��ت��ج��ه��وا منذ 

فل�ضطن؛  نحو  الثمانينات  يف  انطالقتكم 

فكيف  وم�ضلم،  وم��ق��اوم  جماهد  لكل  قبلة 

تركتم الأ�ضل والتكليف ال�ضرعي واجتهدمت 

قتال  وتركتم  الإ�ضالمية؟  ال�ضاحات  حلرق 

بقتل  وب����داأمت  املحتلن  ال�ضهاينة  ال��ي��ه��ود 

اإخوانكم يف الإ�ضالم؟ ونحن ن�ضاألكم:

ل��ق��د اأف���ت���ى ال�����ض��ي��خ الأل���ب���اين ب�����ض��رورة 

اأر�ضهم  الغربية من  ال�ضفة  اأه��ل  يخرج  اأن 

ودي����اره����م، ح��ي��ث اأج�����اب ع��ل��ى ����ض���وؤال اأح���د 

يخرجوا..  اأن  »يجب  فقال:  الفل�ضطينين 

يا اأخي يجب اأن يخرجوا من الأر���س التي 

مل ي��ت��م��ك��ن��وا م���ن ط����رد ال��ك��اف��ر م��ن��ه��ا اإىل 

ب�ضعائرهم  القيام  فيها من  يتمكنون  اأر���س 

�ضبحانه  اهلل  ي��ق��ول  ب��ي��ن��م��ا  الإ����ض���الم���ي���ة«، 

باأيديكم  اهلل  يعذبهم  {قاتلوهم  وت��ع��اىل: 

ويخرجهم وين�ضركم عليهم}، فهل نرك 

ب���الدن���ا اأم�����ام ال���غ���زو اأم ن���ق���اوم دف���اع���اً عن 

الإ����ض���الم وع���ن ال��ن��ا���س، ه��ل ن�ضجع اإخ���الء 

الالجئن  ع��ودة  ب��دل  �ضعبها  من  فل�ضطن 

ت�ضهياًل مل�ضروع يهودية الدولة ال�ضهيونية؟

باز،  اب��ن  العزيز  عبد  ال�ضيخ  اأفتى  لقد 

بعدم جواز العمليات النتحارية �ضد اليهود 

يف فل�ضطن، وقال هذا غلط ل يجوز )كتاب 

الفتاوى ال�ضرعية للح�ضن(.

يقدم  »اأن  الأل���ب���اين:  ال�ضيخ  ق��ال  وق��د 

راأيه  مبح�س  انتحارية  عملية  على  امل�ضلم 

اأو اجتهاده فهذا ل يجوز«، واإذا كان تفجري 

ال�ضيارات �ضادراً عن جماعة اأو قيادة هيئة، 

لي�ضت  القيادة  ه��ذه  اأو  اجلماعة  ه��ذه  ف��اإن 

قيادة �ضرعية اإ�ضالمية.

قال ال�ضيخ ابن عثيمن، اإن التفجريات 

الن��ت��ح��اري��ة، ه��ي اإره����اب وت�����ض��وي��ه ل�ضمعة 

الإ�ضالم وقتل للنف�س، واإنه موجب لدخول 

النار )�ضرح اأ�ضول التف�ضري(.

وقد قال ال�ضيخ عبد العزيز اآل ال�ضيخ: 

لها  اأع��ل��م  الن��ت��ح��اري��ة ل  ال��ع��م��ل��ي��ات  )اإن 

وجهاً �ضرعياً ول اأنها من اجلهاد يف �ضبيل 

النف�س(،  قتل  م��ن  تكون  اأن  واأخ�����ض��ى  اهلل 

اللحيدان وغريهم  ال�ضيخ �ضالح  وكذلك 

وه���م م���ن ���ض��ي��وخ ال��وه��اب��ي��ة وال�����ض��ل��ف��ي��ة.. 

النتحارية  العمليات  كانت  اإذا  ون�ضاألكم 

ح����رام����اً ���ض��د ال�����ض��ه��اي��ن��ة والأم���ريك���ي���ن 

املحتلن، فهل �ضارت حالًل �ضد امل�ضلمن 

امل�ضيحين  الأخ����رى و���ض��د  امل��ذاه��ب  م��ن 

ومن اأعطاكم الفتوى اأم تقادون بوا�ضطة 

اأجهزة املخابرات املتحالفة مع »اإ�ضرائيل« 

واأم����ريك����ا وت�����ض��ت��غ��ل ط��ي��ب��ت��ك��م وب�����ض��اط��ة 

ل�»اإ�ضرائيل«  الأم���ان  لتعطي  معلوماتكم 

واأم������ريك������ا وت����دم����ر م�������ض���اج���د واأ������ض�����واق 

امل�ضلمن؟

التميمي؛  اهلل  عبد  ال�ضيخ  �ضرح  لقد 

اإم���������ام م�������ض���ج���د ال�������ض���ل���ف���ي���ن يف ح��م�����س 

�ضخ�س  كل  اأن  »الإ�ضرائيلي«،  للتلفزيون 

�ضني �ضوري ينظر اإىل »اإ�ضرائيل« على اأنها 

لي�ضت العدو احلقيقي، ومل تك قط كذلك، 

»اإ�ضرائيل« بدعم مطالب وحقوق  وطالب 

حتررهم،  لنيل  ولبنان  �ضورية  يف  ال�ضنة 

والعجيب من كالم هذا ال�ضيخ اأنه يتجاوز 

الأم���ر الإل��ه��ي، ول ي��ع��رف اأن »اإ���ض��رائ��ي��ل« 

حتتل فل�ضطن وتقتل الفل�ضطينين وهم 

من اأهل ال�ضنة واجلماعة ومل حتررهم بل 

طردتهم.

اأب������و ح��ف�����س  ي��ع��ل��م ه����و وامل�����دع�����و  األ 

الإدلبي، اأن »اإ�ضرائيل« تعتقل 11500 اأ�ضري 

والأطفال،  الن�ضاء  مئات  منهم  فل�ضطيني 

ويقول  حتريرهم،  اإىل  يدعوها  ل  فلماذا 

بال�ضالم  ال��ن�����ض��رة«  ل���»ج��ب��ه��ة  م��ان��ع  ل  اأن 

حقوقنا  نحن  نريد  فكما  »اإ�ضرائيل«،  مع 

يريدون ال�ضهاينة حقوقهم، وهل احتالل 

وكني�ضة  الأق�ضى  امل�ضجد  وه��دم  فل�ضطن 

حق  ه��و  الفل�ضطينين  وت�ضريد  القيامة 

»اإ�ضرائيلي«؟

ل��ق��د ذه����ب ال�����ض��ي��خ ال���ق���ر����ض���اوي اإىل 

ملنع  ط��ال��ب��ان  ل���دى  للتو�ضط  اأف��غ��ان�����ض��ت��ان 

)ب��وذا(، فلماذا مل يطلب من  هدم متثال 

اأم����ريه ال��ق��ط��ري ال��ت��و���ض��ط م��ع اأ���ض��دق��ائ��ه 

»الإ����ض���رائ���ي���ل���ي���ن« ل���وق���ف ح��ف��ر الأن���ف���اق 

حت����ت امل�����ض��ج��د الأق�������ض���ى وه������دم امل���ن���ازل 

اأم  الأ�ضيل  الإ�ضالم  هو  هل  الفل�ضطينية، 

الإ���ض��الم الأم��ريك��ي امللقح ب��اأم��وال النفط 

و»العربية«  »اجلزيرة«  ف�ضائيات  وتن�ضره 

وقنوات الفتنة املذهبية.

ال�����ض��ف��ارة ال�ضورية  اأغ��ل��ق��ت ق��ط��ر  ل��ق��د 

وف��ت��ح��ت م��ك��ت��ب الت�����ض��ال »الإ���ض��رائ��ي��ل��ي« 

�ضفارة  اإي����ران  اأغ��ل��ق��ت  بينما  ال���دوح���ة،  يف 

لفل�ضطن  �ضفارة  اأول  وفتحت  »اإ�ضرائيل« 

يف ال����ع����امل ح���ت���ى ق���ب���ل ال�������دول ال��ع��رب��ي��ة 

ع����دواً  اإي������ران  ت�����ض��ب��ح  ف��ك��ي��ف   ،1979 ع����ام 

و»اإ�ضرائيل« �ضديقاً وحليفاً، وباأي م�ضتند 

�ضرعي اأو اإن�ضاين اأو اأخالقي؟

ل��ق��د ق��ت��ل��ت��م ال�����ض��ي��خ  ال���ذه���ب���ي؛ وزي���ر 

ال�ضيخ  وقتلتم  ال�ضابق،  امل�ضري  الأوق���اف 

باقر  حممد  وال�ضيد  �ضورية،  يف  البوطي 

العلماء  العراق.. وغريهم من  احلكيم يف 

جندياً  قتلتم  فهل  والأبرياء..  واملقاومن 

يحلل  حاخاماً  اأو  »اإ�ضرائيلياً«  م�ضوؤوًل  اأو 

�ضفك دم كل فل�ضطيني اأو عربي؟

ل�����ق�����د دم�����������رمت ق������ب������ور ال���������ض����احل����ن 

واجلامعات  والكنائ�س  وامل�ضاجد  والأولياء 

وامل�ضت�ضفيات وامل�ضانع، فهل دمرمت قاعدة 

اإ�ضالمي  فكر  ف��اأي  »اإ�ضرائيلية«،  دبابة  اأو 

ت�ضتندون اإليه؟

ا�ضتيقظوا من �ضباتكم اأيها الأخوة، ول 

للم�ضروع  ووق���وداً  اأدوات���اً  اأنف�ضكم  جتعلوا 

الإ�ضالم  يدمر  اأن  يريد  ال��ذي  الأم��ريك��ي 

م����ن داخ����ل����ه، وي�������ض���وه ت��ع��ال��ي��م الإ�����ض����الم 

والقتل  الإره���اب  دي��ن  ويجعله  ال�ضمحاء، 

والذبح.. ننا�ضدكم اهلل اأن عودوا اإىل دينكم 

لنحرر  اإن�����ض��ان��ي��ت��ك��م،  اإىل  ع��روب��ت��ك��م  واإىل 

الأق�ضى معاً، ونن�ضر الإ�ضالم الأ�ضيل كما 

اأراد اهلل �ضبحانه ور�ضوله الكرمي.

د. ن�سيب حطيط

دم يف العراق، دم ل يتوقف عن النزيف يف بالد الرافدين، تلك هي اخلال�ضة التي 

ميكن اخلروج بها لكل من يتابع اأو يعرف العراق اأو يعي�س فيه.

كاأن هذا البلد العربي العريق، كتب له اأن يبقى معلقاً بن الدم والدم، ول 

�ضيء غري ذلك.

لأن تلك هي م�ضيئة ال�ضيد الأمريكي واأتباعه يف املنطقة من بائعي كاز وترك، دون 

اأن نغفل بتاتاً العدو ال�ضهيوين.

واخلليج  تركيا  من  ت�ضللوا  اإرهابين  �ضنع  من  بتفجري  مي��وت  ل  من  ال��ع��راق،  يف 

والأردن، مكتوب عليه رمبا اأن ميوت بهذا النق�ضام الداخلي اخلطري املدمر الذي يراد 

له اأن يعّم املنطقة العربية، كلها، بدءاً من مدخلها ال�ضمايل اليمن، انتهاء بجنوبها اأو 

�ضرقها العراق.

ال��ذئ��اب  ت��ط��ارد  ال��ذئ��اب  دع���وا  ب��رن��ار لوي�س:  الأع����راب نظرية  فهل يطبق 

حتى الأبد، والذي يرجمه »القادة العرب« بدقة متناهية، لأنه ح�ضب �ضفري 

اأمريكي �ضابق متنور هو جورج بول، فاإن امللوك والروؤ�ضاء العرب حينما يزورون 

�ضيد البيت الأبي�س يف�ضدون �ضد بع�ضهم البع�س، ويو�ضو�ضون يف اأذن ال�ضيد 

اأن كاًل منهم هو الأحر�س ليكون وكيله.

للهنود  ما ح�ضل  بها  اأن يح�ضل  ل�ضعوبنا  يريدون  العرب،  »الزعماء«  اأي  هم  اإذن 

احلمر على يد الأوروبي الأبي�س حينما غزا القارة اجلديدة.

يف العراق.. دم ودم، ومن ل ميوت بفعل تفجري جمرم، يق�ضي عليه بفعل النق�ضام 

اخلطري، الذي ي�ضيع فيه احلق بالباطل.

اآخر ماآثر الواقع العراقي املحزن، ما جرى يف بلدة احلويجة الذي راح �ضحيته 

اأكر من 27 قتياًل وع�ضرات اجلرحى.. حينما اقتحمها اجلي�س، ب�ضبب اعت�ضام كان 

يجري يف �ضاحتها.. واإذا كانت وزارة الدفاع قد اتهمت مند�ضن بن املعت�ضمن باإطالق 

النار، فاإن احلقيقة، ت�ضري اإىل اأن الأزمة العراقية تدخل منعرجاً جديداً خطرياً يف 

هذه الظروف الدقيقة التي متر بها املنطقة عموماً، و�ضورية على وجه اخل�ضو�س.

اأعراب ال�ضحراء ومعهم الأتراك وعلى راأ�ضهم  اأن  والأمور باتت وا�ضحة متاماً، 

جورج  اإدارة  بها  ب�ضرتنا  التي  اخلالقة  الفو�ضى  تكامل  يريدون  الأمريكي،  �ضيدهم 

بو�س البن، ونظر لها من قبل ك�ضينجر، ومن بعده رام�ضفيلد وديك ت�ضيني و�ضنيعته 

كونداليزا راي�س..

حممد �شهاب
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رســالـــة إلــى الجمـــاعـــات الـسـلـفـيـة )3(

دم العراقيين مهدور باالنفجارات.. واالنقسامات الخطيرة

جريح جراء الهجوم الذي ا�ضتهدف جتمعاً يف »احلويجة«                                                                                            )اأ.ف.ب.(
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امل��ع��ن��ي��ة ه��وي��ة  ال�����س��ل��ط��ات  اأن »ت���ك�������س���ف«  ق���ب���ل 

الرئي�سية يف  الإع����ام  و���س��ائ��ل  رك���زت  امل��ت��ورط��ن، 

بالتفجري،  امل�سلمن  ات��ه��ام  ع��ل��ى  ال��غ��رب  ع��وا���س��م 

واأثارت الرعب يف كل اأنحاء الباد، وبالتحديد يف 

اأثناء  البلدات املحيطة مبدينة بو�سطن، خ�سو�ساً 

هويتهما  انك�سفت  ال��ل��ذي��ن  »امل��ط��ل��وب��ن«  م��ط��اردة 

ب�سرعة م�سكوك بظروفها، ففر�ست على املواطنن 

واإغ���اق  للخطر،  ت�سخيم  راف��ق��ه��ا  ط���وارئ  ح��ال��ة 

الأبواب واملنافذ، وعدم التجوال.

اإن ط��ب��ي��ع��ة احل�����دث، وح��ج��م ال��ت��ف��ج��ري، وع���دد 

جتيز  كلها  فيها،  جرى  التي  واملنا�سبة  الإ�سابات، 

ت��ورط  لتجديد  خمتلقاً  العمل  يكون  اأن  احتمال 

ال�سرق  العمليات احلربية يف  الإدارة الأمريكية يف 

الأو�����س����ط، خ�����س��و���س��اً يف ���س��وري��ة وب���ل���دان ���س��م��ال 

اأف��ري��ق��ي��ا، ح��ي��ث ق���رر ال��ب��ن��ت��اغ��ون ت��ع��زي��ز وج���وده 

املوجهة  الطائرات  لت�سغيل  والتح�سري  الع�سكري، 

عن بعد، الدرونز، يف اإطار ما ت�سمى »احلرب على 

الإرهاب«.

الكيماوية  الأ�سمدة  م�سنع  انفجار  تزامن  لقد 

واأ�سقط  بكاملها  اأحياء  الذي دمر  تك�سا�س،  بولية 

تفجريات  م��ع  اجل��رح��ى،  وم��ئ��ات  القتلى  ع�����س��رات 

بو�سطن، ولكن ال�سلطات وو�سائل الإعام مل تعر 

امل�سنع  انفجار  اأن  علماً  ذات��ه،  الهتمام  احلدثن 

يف  احلكومي  امل��رك��ز  بتفجري  مبا�سر  ب�سكل  ُي��ذّك��ر 

1995، م��ن ح��ي��ث نوعية  اأوك��اه��وم��ا ع���ام  م��دي��ن��ة 

املواد املتفجرة، وحجم الدمار وعدد ال�سحايا، التي 

ل ي�ساهيها �سوى تفجري برجي املركز التجاري يف 

نيويورك.

بعد كل حادثة عنف، يتعر�س امل�سلمون ملخاطر 

ردات الفعل امل�سيئة اإىل اأن يظهر الفاعل احلقيقي، 

وهذا ما ح�سل يف اأوكاهوما، حيث اُتهم امل�سلمون، 

ثم تبن اأن من نفذ التفجري كان مواطناً اأمريكياً 

الأمريكية،  الإدارة  �سيا�سات  على  خا�سة  ماآخذ  له 

وك����ان ع��ل��ى ع��اق��ة ب��اجل��م��اع��ات ال��ع��ن�����س��ري��ة التي 

وال��ت��ي تتكاثر  الأب��ي�����س«،  ب���»ت��ف��وق اجلن�س  ت��وؤم��ن 

وقد  الأم��ريك��ي��ة،  ال��ولي��ات  معظم  يف  ميلي�سياتها 

اأي  يف  الر�سمية  ال�سلطات  �سد  العنف  اإىل  تلجاأ 

حلظة.

بجرمية  اأدي���ن  ال���ذي  ماكفيه؛  تيموثي  اأع����دم، 

 ،2001 حزيران/يونيو   11 يف  اأوكاهوما،  تفجري 

وكان لفتاً يف حينها اأن املتهم رف�س عر�ساً مغرياً 

من حماميه، باإعادة املحاكمة وتربئته من التهمة، 

�سريطة اإدلئه ب�سهادة جديدة اأمام املحكمة، تفيد 

لتنفيذ  ب��امل��ال  زودت����ه  ق��د  فل�سطينية  منظمة  اأن 

امل��ح��اول��ة يف �سياق  ال��ت��ف��ج��ري حل�����س��اب��ه��ا، وج�����اءت 

ال��ت��م��ه��ي��د لأح�����داث اأي���ل���ول، وال���روي���ج ل��ف��ك��رة اأن 

الإرهاب »عامة ممّيزة« للعرب وامل�سلمن.

العنف  ب��اأح��داث  م��وب��وء  الأم��ريك��ي  املجتمع  اإن 

يكاد  ف��ا  دوري،  �سبه  ب�سكل  تتكرر  ال��ت��ي  وال��ق��ت��ل 

املواطن الأمريكي ين�سى »جمزرة دموية« على يد 

يواجه  حتى  عقلياً«  خمتل  اأو  م��ه��وو���س  »�سخ�س 

جمزرة اأخرى، ويف معظم تلك احلوادث، ل ي�ستبعد 

ت��ورط  احتمال  اخل��رب،  ن�سر  الإع���ام، منذ حلظة 

»اجل���ه���ادي���ن«، وه����ذا ي���دل ع��ل��ى اأن ث��م��ة مم��ار���س��ة 

منهجية لتغذية ظاهرة »فوبيا الإ�سام«، والتذكري 

باأن امل�سلمن  هم م�سدر اخلطر الأول يف العامل.

اإن �سهولة التعرف على ال�سقيقن ال�سي�سانين؛ 

بتفجريات  املتهمن   ت�سارنايف،  وتامرلن  جوهر 

ب���و����س���ط���ن، وط���ري���ق���ة م���ع���اجل���ة احل������دث ب��رم��ت��ه، 

اأث����ارت����ا ���س��ك��وك امل��ح��ل��ل��ن امل�����س��ت��ق��ل��ن، خ�����س��و���س��اً 

ال�سابن  خلفيات  يعرفون  الذين  املتهمن،  اأق��ارب 

الج��ت��م��اع��ي��ة، وط��ب��اع��ه��م��ا و���س��ل��وك��ه��م��ا، وي��درك��ون 

اأو  امل��ت��ف��ج��رات  »دواف����ع« خا�سة ل�سنع  ع��دم وج���ود 

الأق���ارب  بع�س  و���س��رح  ل�ستخدامها،  التخطيط 

ب��اأن جهاز  وامل��ق��روءة،  املرئية  ال�سحافة  اأم��ام  علناً، 

وجندهما  ال�سابن  غ��رر  ال��ذي  ه��و  اأي«  ب��ي  »الأف 

با�سم حركات »جهادية« ملفقة.

اإىل  ع��ادة  تن�سب  التي  املقاربة،  هذه  اإىل  اإ�سافة 

نظرية املوؤامرة، ثمة من يحيل دوافع التفجريات 

مت��ار���س��ه  ال������ذي  ال���ع���ن���ف  ����س���د  ال���ف���ع���ل  ردات  اإىل 

العربية  البلدان  مواطني  �سد  الأمريكية  القوات 

اأي�ساً  ي�سب  التحليل  ه��ذا  اأن  غ��ري  والإ���س��ام��ي��ة، 

ويبعد  وامل�سلمن،  الإ���س��ام  �سد  التهمة  تثبيت  يف 

ال�سبهات عن اأجهزة املخابرات.

اإن انت�سار الرعب يف كل اأنحاء الوليات املتحدة 

التفجري، ولهذا ل ميكننا  دليل على جناح عملية 

ا�ستبعاد اأن تكون املخابرات وراء احلدث، لأن لديها 

وحدها الدوافع لفتعال مثل هذه الأحداث لتربير 

ال���ع���دوان، وت��اأج��ي��ج م�����س��اع��ر ال��ك��راه��ي��ة ل��اإ���س��ام 

وامل�سلمن.

عدنان حممد العربي

تفجيرات بوسطن.. »عمل من الداخل« يبرر 
توسيع العدوان ضد العرب والمسلمين

إقليمي

باك�ستان،  يف  املقررة  الت�سريعية  النتخابات  ع�سية 

ال��دول الإ�سامية الأكرب  تلك الباد التي تعترب من 

)180مليون ن�سمة( تتعاظم املخاوف من موجة اأمنية 

النتخابات  مب��واع��ي��د  تطيح  ل  اأ���س��ًا-  تتوقف  مل   -

ح�����س��راً، ب��ل وان��ت��ق��ال ال��ب��اد اإىل مرحلة ج��دي��دة من 

الفنت بن اأبناء اجللدة الواحدة والدين التوحيدي.

ه��ن��اك ال��ع��دي��د م��ن ال��ت��ع��ق��ي��دات امل��ح��ي��ط��ة بامل�سهد 

على  اأو  الداخلي،  امل�ستوى  على  ك��ان  اإن  الباك�ستاين، 

م�����س��ت��وى امل��ح��ي��ط اجل���غ���رايف والرت���ب���اط���ات ال��دول��ي��ة، 

خ�����س��و���س��اً يف ���س��وء ان���ع���دام ال���روؤي���ا ال���س��رات��ي��ج��ي��ة 

اخلا�سة للقيادات الباك�ستانية على خمتلف توجهاتها، 

انطاقاً من جتارب تاريخية حكمت الباد منذ اغتيال 

الرئي�س ذو الفقار علي بوتو اإعداما على يد النقابي 

اجلرنال �سياء احلق؛ الذي قدم خدمات لاأمريكين، 

وفتح اأبواب باك�ستان اأمام املدار�س التكفريية، ل �سيما 

الوهابية، كما مهد الطريق اأمام التدخات الأمريكية 

املمولة من ال�سعودية يف اأواخر ال�سبعينيات بزعم قتال 

ال�سوفيات يف افغان�ستان.

ال�سيا�سة  اأ���س��رية  باك�ستان  بقيت  ال��وق��ت  ذل��ك  منذ 

الأم���ريك���ي���ة ال��ت��ي ك��ان��ت ت��ن��ظ��م الن���ق���اب���ات وت��ب��دي��ل 

ال�����س��ل��ط��ات ع��ن��دم��ا ت��دع��و احل���اج���ة، م���ا ج��ع��ل ال��ب��اد 

رهينة تبادل رتيب لل�سلطة بن اأحزاب وقوى ل فرق 

بامتياز  جعلها  مما  والعناوين،  الأ�سماء  �سوى  بينها 

ا�سم »بلد الحتجاجات« مع الت�سر ب�سعارات  ت�ستحق 

وال���ذي  ال�سلطة،  اإىل  ي�سل  م��ن  ل��ك��ل  ال��دمي��ق��راط��ي��ة 

�سرعان ما يزاح اإما قتًا اأو انقاباً.

امل��ن��ط��ق��ة الأك���ر  ال��ت��ي تعي�س يف  ب��اك�����س��ت��ان  ال��ي��وم 

اك��ت��ظ��اظ��اً ب��ال�����س��اح ال���ن���ووي، م���ن ح��ي��ث ق��رب��ه��ا من 

اجل����ار ال��ه��ن��دي ال����ن����ووي، وال�����ذي ي���ج���اوره���ا ال��ع��داء 

النزاع  ب�سبب  املتوا�سلة  الأزمة  التاريخي، ف�سًا عن 

اإقليم ك�سمري املهم، وكذلك من ال�سن ورو�سيا  على 

اأنها لي�ست بعيدة كثرياً عن كوريا  اإي��ران، كما  واأي�ساً 

واأ�سراليا، وهذا الأمر يجعلها حجر زاوية من حيث 

اله��ت��م��ام ال��ع��امل��ي، لي�س فقط مل��ا تتمتع ب��ه م��ن ق��درة 

ع�سكرية، واإمنا اأي�ساً من حيث اجلغرافيا، ل �سيما مع 

اأفغان�ستان  من  الأم��ريك��ي  الن�سحاب  موعد  اق��راب 

املجاورة وكيفية الرتقاء بالعاقة مع حركة طالبان 

ب��ف��رع��ي��ه��ا الأف���غ���اين وال��ب��اك�����س��ت��اين، وال��ل��ذْي��ن لعبت 

ت�سكيلهما  يف  امل��ح��وري  ال��دور  الباك�ستانية  املخابرات 

وتنظيمهما مب�ساعدة اأمريكية ومتويل �سعودي لي�س 

خافياً على اأحد.

الباك�ستانية  ال�ساحة  بها  تتميز  التي  التعقيدات  اإن 

ل تقت�سر على ذلك، ما ي�سعها حمط اهتمام اجلوار 

الإق��ل��ي��م��ي ب��ال��ت��وازي م��ع ال��ت��ح��ولت وخ��ل��ط الأوراق 

املنتظرة مع اخلروج الأمريكي من اأفغان�ستان، بالنظر 

اإىل التوازن الأمني يف الإقليم من باب النفوذ والطموح 

اإليه، مع الأخذ بعن العتبار اأن الوليات املتحدة التي 

ربطت باك�ستان وحده دون دول العامل باتفاقية موقعة 

جت��ي��ز ل��ط��ائ��رات��ه��ا، وم���ن �سمنها ت��ل��ك ال��ت��ي م��ن دون 

اأه��داف��اً داخ��ل الأرا���س��ي الوطنية، ل  اأن تق�سف  طيار، 

تريد الن�سحاب قبل اأن تطوع باك�ستان كلية حلفظ ما 

تعتربه م�ساحلها احليوية وغري احليوية، لأنها تدرك 

اإي����ران وال�����س��ن على ح��د ���س��واء ل��ن يدخرا  اأن  ج��ي��داً 

الدولتن  اأن  �سيما  �سيحدث،  ال��ذي  الفراغ  مللء  جهدا 

املذكورتن ل ترتبطان بعاقة ود مع وا�سنطن.

�ستحاول قطع طريق  املتحدة  ال��ولي��ات  اأن  �سك  ل 

النهو�س على باك�ستان كي لتخرج من قب�ستها، وقد 

بن  ال�����س��ام«  »اأن��اب��ي��ب  م�سروع  برف�س  ذل��ك  ترجمت 

اإيران وباك�ستان، والذي ل �سك اأنه ي�سهم ن�سبة جيدة 

امل�سوؤولن  اإق���رار  وف��ق  الباك�ستاين  القت�ساد  من��و  يف 

وال�سناعة  التجارة  رئي�س غرفة  اإن  اإذ  اأب��اد،  اإ�سام  يف 

اإكمال امل�سروع لنقل الغاز يوؤدي  اأن  اأعلن  الباك�ستاين، 

وحت�سن  الطاقة،  نق�س  جم��ال  يف  امل�ساكل  اإزال���ة  اإىل 

الطاقة والإنتاج يف القطاعات ال�سناعية والإنتاجية.

اإن باك�ستان التي تعترب ن�سبة العلماء فيها اأكر من 

اليابان، وهذا ما توؤكده العديد من الدرا�سات الدولية، 

خميفة  اقت�سادية  باأزمة  ينذر  اقت�سادياً  تردياً  تعي�س 

الطاقة،  وانخفا�س  امل��ايل  الت�سخم  ن�سبة  ارتفاع  مع 

اإىل  بالإ�سافة   ،4.2 مبقدار  النمو  تراجع  اإىل  اأدى  ما 

توتر العاقة مع البنك الدويل ب�سبب البتزاز، ما اأدى 

اإىل تعليق �سندوق النقد �سرف 11 مليار دولر العام 

الفائت.

لكن هذه امل�سكلة قيا�ساً اإىل امل�سكات الأمنية، تبقى 

الهاج�س  ف���اإن  ول��ذل��ك،  الن�سبية،  ال�سيطرة  اإط���ار  يف 

النتخابات مبوازاة  على مواعيد  امل�سيطر  هو  الأمني 

التي  اللجنة النتخابية،  ال�سرورية على  الإ�ساحات 

للقوانن، وكذلك �سرورة  اأنها خمالفة  يرى كثريون 

التدخل  من  الع�سكرية  املوؤ�س�سة  ومنع  الق�ساء  حياد 

اإن  اإذ  امل�ستحيات،  م��ن  يعترب  وه���ذا  الن��ت��خ��اب��ات،  يف 

للموؤ�س�سة مر�سحن.

ك���ل ه���ذه امل��ع��ط��ي��ات ت��وؤ���س��ر اإىل اح��ت��م��ال اإج��ه��ا���س 

النتخابات، وو�سع باك�ستان يف دائرة النار.

يون�س عودة

طو�فة ع�سكرية �أمريكية خالل �لبحث عن �ملتهم �لثاين بتفجري�ت بو�سطن   )�أ.ف.ب.(

انتـخــابــات بــاكستان تضعهــا في دائــرة النـــار

في سياق المساعي 
الجارية لتأجيج مشاعر 

الكراهية للدين 
اإلسالمي، والتحريض 

ضد المسلمين، أطلقت 
تفجيرات بوسطن، 

في منتصف نيسان 
الجاري، موجة جديدة 

من الذعر، فأنعشت 
ذاكرة المواطن األميركي 
المرتبطة بأحداث أيلول/
سبتمبر2001، التي كاد 

مفعولها يتالشى كمادة 
تحريضية، وذريعة 
لالعتداء على بلدان 

وشعوب العالمين العربي 
واإلسالمي، وهذا ما يعزز 
الشكوك بأن التفجيرات 
»عمل من الداخل« دّبرته 

أجهزة االستخبارات 
األميركية و»اإلسرائيلية«.
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مل مي�س على التقاء امل�سافر بال�سيخ اجلليل �سوى 

اأيام معدودات، ولكنها اخت�سرت �سنوات من القطيعة 

مع �سوؤون الأم��ة، ويف كل يوم، كانت تتجّلى له العلل 

والآفات، وت�ستّد عنده م�ساعر احلذر، بقدر ما تر�سخ 

لديه م�سداقية ال�سيخ، وترابط عظته مبا يجري يف 

باده من كوارث ونكبات، اأ�سّر على موا�سلة البحث 

وال�ستق�ساء، راف�ساً العودة اإىل مهجره، كي ل يظل 

غ���ارق���اً يف ظ��ل��م��ات اجل��ه��ل، ي��ع��ان��د ت��ك��ال��ي��ف ال��ن��دم يف 

متاهات املنفى وال�سفر.  

واأط���ال  خ��رائ��ب  على  وم���ّر  بال�سري،  امل�سافر  ج��ّد 

م��ه��ج��ورة، ومل���ا و���س��ل اإىل اأط�����راف ب��ل��دة »م��اأه��ول��ة«، 

امل�ستغربة،  التكهنات  ت���دور  راأ���س��ه  ويف  خ��ط��اه،  اأب��ط��اأ 

اأم  وال��رح��اب،  بالت�سهيل  �سُيقابل  ك��ان  اإن  مت�سائًا 

بالتوّج�س والريبة، فقد اهتزت ثقته مبا كان يحمله 

من م�سلمات واأحكام فطرية، حن اعتاد اأن يدق اأول 

وي��اأم��ن  التعب،  اأو  ب��اجل��وع  اأح�����س  كلما  ي�سادفه  ب��اب 

وجهة  ي�سّحح  ملتمّر�س  احتاج  اإذا  يقابله  �سخ�س  لأّي 

ترحاله.

مل يتفاجاأ امل�سافر حن مل يلحظ يف �ساحة القرية 

زوايا ميرح فيها ال�سبية والأطفال، اأو اأ�سجاراً مورقة 

ي�سريح يف ظالها العجائز، اأو اأثراً ل�»بركة ال�سيعة« 

ترتوي منها قطعان الغنم واملاعز، ولكن مل يتفهم ملاذا 

يبدو املكان �سبه خاٍل من اأهله، رغم مظاهر العمران، 

وانت�سار املنازل فيه من خمتلف املراتب واملوا�سفات!

دخل امل�سافر اإىل حمل بقالة �سغري، واألقى التحية 

على �ساحبه، ثم اْرجتى منه �سراء »حاجة ما«، مل تكن 

احلديث،  لتبادل  حجة  منها  اأراد  بل  تنق�سه،  بالأ�سل 

نه�س الرجل بتكا�سل ملحوظ من مقعده املريح، ورّد 

واختفى  امل�سافر،  وجه  اإىل  ينظر  اأن  دون  التحية  على 

اأن  وترّقب  املطلوب،  بالغر�س  اأت��ى  ثم  الواجهة،  خلف 

اللقاء ينتهي عند هذا احلد،  الزبون ثمنه، كاد  ي�سدد 

لول اأن متّلى البّقال بالنظر اإىل وجه الزبون، بعد اأن 

تلّكاأ هذا بعّد نقوده، فاأدرك اأنه »غريب« عن البلدة.

املعتادة،  البّقال بغري �سيغتها  »اأهًا و�سهًا«، قالها 

»هل تنزل �سيفاً عند اأحٍد من اأبناء �سيعتنا«؟ حتم�س 

�سبيل،  ع��اب��ر  ب��اأن��ه  واأج��اب��ه  ال��ب��ّق��ال،  حل�سرية  امل�سافر 

بلدتكم  اأح���وال  ع��ن  ال�ستف�سار  اأوّد  »ول��ك��ن،  واأ���س��اف: 

ون��ا���س��ه��ا..« خ��ّي��م ب��ن ال��رج��ل��ن ���س��م��ت م��ق��ل��ق، ح��ّدق 

تعليًا  ينتظر  كمن  »الغريب«،  وجه  البّقال يف  خاله 

مل��راده، ابت�سم امل�سافر وقال: »اأرج��و اأن ل ت�سيء الظن 

مبقا�سدي.. ولكني وجدت القرية �سبه مهجورة، اأين 

اأهلها«؟

اأن���ه���ى ال���ب���ّق���ال ح��ب�����س اأن��ف��ا���س��ه ب���زف���رة م�����س��م��وع��ة، 

اأ���س��اري��ر وج��ه��ه، كا�سفة ع��ن خجل وا���س��ح،  وان��ف��رج��ت 

اأخي على حتفظي، و�سكوكي..  يا  وق��ال: »ل توؤاخذين 

يكاد الواحد منا اأن يفقد �سوابه لق�سوة ما يحّل بنا من 

اأنك جائع، دعنا نغلق  نوائب الدهر واأهواله.. ل �سك 

الدكان، ون�سعد اإىل املنزل.. لقد انت�سف النهار، وحان 

موعد الدواء ووجبة الطعام.. هّيا نتناول ما توّفر من 

حوا�سر البيت، هّيا«.

ب��داأت  التي  ثقته  من  نفحات  ب�سع  امل�سافر  ا�ستعاد 

الأخ���رية،  الأي���ام  و�سمعه يف  �سهده  م��ا  وق��ع  على  تهتز 

الأمل  يفقد  ل  ب��اأن  اجلليل،  ال�سيخ  ن�سيحة  م�ستعيداً 

ما دام يف الدنيا مثقال ذرة من اخلري، وبذرة حمفوظة 

من مكارم الأخاق، فاأّجل ت�ساوؤلته عن البلدة ل�ساعة 

اأخرى.

نة، وهذا حقهم،  مالئو الدنيا و�ساغلو النا�س هم اأهل ال�سُّ

ف��ه��م الأم����ة ال��ع��رب��ي��ة والإ���س��ام��ي��ة، وه���م زع��م��اوؤه��ا، وه��م 

باإيجابياته  تاريخها  وه��م  �سعبها،  من  ال�ساحقة  الغالبية 

وخ��ي��ب��ات��ه، وه���م ال��ي��وم »رب��ي��ع��ه��ا«، وه���م اأك���ر م��ن �سواهم 

لون  املموِّ �سعلة ثورته، وهم  اإط��اق  »الربيع« يف  وقود هذا 

اأث��م��ان مو�سم مل  يدفع  وه��م من  واملعار�سون،  وال��ث��ائ��رون 

ولن يعطي ثماراً.

يرتد  اأن  ع  املتوقَّ من  ك��ان  ني  ال�سُّ العربي  »الربيع«  ه��ذا 

��ن��ة يف ل��ب��ن��ان، وه����ذا م���ا راه����ن عليه  ���س��ل��ب��اً ع��ل��ى غ���ري ال�����سُّ

�سعاف النفو�س من �ُسّنة »14 اآذار«، واأتباعهم من احللفاء 

واللواحق، وربطوا عودة الرئي�س �سعد احلريري اإىل لبنان 

انت�سرت »جبهة  بانت�ساره يف �سورية، لكن 

على  اإل  �سورية  يف  اجلميع  على  الن�سرة« 

نة  ال�سُّ على  اأتباعها  وانت�سر  الأ�سد،  ب�سار 

يف لبنان ولي�س على من هم متَّهمون باأنهم 

�ُسنة  اأن  وال��اف��ت  لبنان..  يف  ب�سار  حلفاء 

الأمر الواقع يف لبنان فقدوا ال�سيطرة على 

وزعاماتهم  متفّلت،  ف�سارعهم  ���س��يء؛  ك��ل 

ال�����س��ي��ا���س��ي��ة م�����س��رذم��ة، وع��ي��ن��ه��م ع��ل��ى دار 

الفتوى لتطويعها �سيا�سياً، بعد اأن حاولوا 

م�سايخها  على  واع��ت��دوا  هيبتها،  اإ���س��ق��اط 

داخل امل�ساجد وخارجها.

على �سعيد املُفتن ن�ساأل: األي�س الأوىل 

اأن ي��داف��ع ع��ن دار  امل��ن��اط��ق  اإح���دى  مبفتي 

���ر م���ن م��دي��ن��ة  الإف����ت����اء، وع����ن اأخ ل���ه ُه���جِّ

طرابل�س، بدل اأن يكون رهينة من ا�سروه 

ليكون بوقاً �سيا�سياً رخي�ساً؟

نعم، الأوىل بهذا املفتي اأن يرعى م�سالح اأبناء منطقته 

نة، ل اأن يهاجم املقامات العليا الرفيعة لدى  من اأهل ال�سُّ

م�سيحّيي  كاردينال  على  ميلي  اأن  ول  الأخ��رى،  الطوائف 

امل�سرق ماذا يجب اأن يتخذ من مواقف حلماية م�سيحين 

ممتلكاتهم  وحُت��رق  رون  ويهجَّ وم�سر،  �سورية  يف  ُيقتلون 

وُتنتهك اأعرا�سهم.

ن��واب  ك��ل  الن��ت��خ��اب،  ق��ان��ون  مناق�سة  ويف  ال�سيا�سة،  يف 

من  احل��ري��ري  �سعد  �سلة  على  للحفاظ  ينا�سلون  نة  ال�سُّ

نة  نة يف اأي قانون عتيد، فاأين م�سلحة ال�سُّ النواب غري ال�سُّ

واأين م�سالح  املرتهنن مل�سالح �سعد احلريري؟  يف هوؤلء 

نة الباقن الذين ل يوؤيدون احلريري؟ ال�78٪ من ال�سُّ

ني هو زعيم ال�سنة يف لبنان عرب  كان رئي�س الوزراء ال�سُّ

نة مادام يف من�سبه،  التاريخ املعا�سر؛ يجتمع حوله اأهل ال�سُّ

وُيجمعون  يخلفه،  من  على  اإ�سكالت  اأي��ة  دون  وُيجمعون 

ان�سباط  لديهم  وك��ان  ال�سراي،  اإىل  ع��اد  اإذا  عليه جم��دداً 

نية اللبنانية جتمعهم، والقومية العربية  �سيا�سي، لأن ال�سُّ

وحق  جتمعهم،  الفل�سطينية  الق�سية  وع��دال��ة  جتمعهم، 

م�سلحة  هي  فما  يجمعهم،  »الإ�سرائيلي«  العدو  مقاومة 

الفتوى  دار  ت��ك��ون  ب���اأن  ال��دي��ن��ي  تاريخهم  نحر  يف  نة  ال�سُّ

جمّرد �سفينة يتقاتل بحارة طارئون على من يكون ُرّبانها، 

ويف نحر تاريخهم القومي وال�سيا�سي يف �سفينة بيد بّحارة 

مرتِزقة لُرّبان هجر ال�سفينة وترَكها يف مهب الريح؟!

نة يف هجوم اأحمد فتفت على حزب  ما هي م�سلحة ال�سُّ

امل�سيحيون،  عليه  يتفق  ق��ان��ون  اأي  م��ع  احل���زب  لأن  اهلل، 

ملعاجلة م�سكلة الُغنب الذي حلق بامل�سيحين نتيجة اأطماع 

اأحمد  اأن  ���س��وى  الآخ��ري��ن،  احل��ري��ري وج��ن��ب��اط بحقوق 

فتفت هو بّحار ينا�سل من اأجل ُرّبان غائب، ويدافع فقط 

ركاب  م�سالح  عن  ولي�س  لديه،  ي�ستغل  ُرّب��ان  م�سالح  عن 

كل  حتمل  ب��ات��ت  �سفينة  امل��ج��ه��ول..  وم�سريهم  ال�سفينة 

نية الأ�سيلة. الرايات والأعام اإل الراية ال�سُّ

نة باأن يحرقوا تاريخهم، واأن ي�ستبدلوا  ما هي م�سلحة ال�سُّ

ال�سيا�سي  ال��ث��ق��ل  واأه����ل  ال��ت��ك��ف��ري،  مب�سايخ  ال��ك��ب��ار  ال��ع��ل��م��اء 

ال�سعبي والعائات ال�سيا�سية الكبرية بالفتافيت والكتاكيت؟

��ن��ة يف ل��ب��ن��ان،  م��وؤمت��ر ع���ام ع��ل��ى م�����س��ت��وى ك��ل اأه����ل ال�����سُّ

الكفيل  وح���ده  ك��ب��ار،  �سيا�سة  ورج���ال  ك��ب��ار  علماء  برئا�سة 

ب�سبط الأمور، بدءاً من ال�سارع، وانتهاء بالأمور اخلافية 

اأبناء  ولغة  الآن  ُيعقد  اأن  املوؤمتر  لهذا  اأّن��ى  لكن  الكربى، 

ال�سوارع تطغى على حكمة العلماء، وغالبية اأهل ال�سيا�سة 

ولبنانياً،  �ُسنياً  الوازنة  الطبقات غري  باتوا من  نة  ال�سُّ من 

نة على ال�ساحة الآن، وحتى اإ�سعار اآخر،  مادام لي�س بن ال�سُّ

»معت�سم« عظيم لي�سرخ له ال�سنة: وا معت�سماه..

اأمني اأبو را�شد
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ة لبنان.. رهائن سفينة يقودها بّحارة بال ُرّبان
ّ
سالم المتفائلُسن

ف فعاًل موتوراته؟ 
ّ
مكل

ُ
أطفأنا » الموتورات«! هل أطفـــأ الرئيس ال

أم أن الرياح الحريصة على المصلحة الوطنية – العليا – أعطبت هذه 
المحركات فأطفأتها!

رياح التغيير.. فالتكليف.. هي عينها رياح التأليف - مجازًا- على 
! أجل فالرياح التـــي حملت إلى لبنان برّدًا وتمامًا وســـالمًا!  ما نظـــنُّ
هي إياها التي ال تزال تهّب عليـــه قادمة من الصحراء.. وقّد حذّرنا 
من ذّرها الرماد في العيـــون! فإذا برمالها – وليس رمادها – تخترق 
ف، الذي 

ّ
المحركات الهادرة فتطفؤها.. ويسقط في يد الرئيس المكل

بات يرقب عجيبة جديدة من »الســـين« األحادية، إذ إن سميتها، أو 
صنوتها منشغلة بل منهمكة بذاتها.

 أنت 
ّ

 ظفـــرك، فتول
ّ

 الرئيس العتيد.. »مـــا حّك جلدك مثل
ُ
دولـــة

جميع أمرك«، فالسعودية وغيرها من الدول التي أسهمت في نفض 
الغبار السياســـي عن دارة الرئيس صائب سالم.. وقّدمت الضمانات 
 لوجه الله! فهال أطلعوَك علـــى الثمن المطلوب، أم 

ُ
لنجلـــه، ال تعمل

 بل مغاٍل 
ٌ
بعد؟ »فموتوراتك« لن تعاود الـــدوران! ألن المحّرك.. مبالغ

في طلبه! فهل بوسعَك تحمل مثل هذا العبء؟
 الرئيـــس المكلف.. لـــو أرادوا لك النجاح، لذللـــوا العقبات! 

ُ
دولـــة

فالشـــروط التي نسمعها تصريحًا أو تلميحًا من األطراف التي تدوُر 
في فلِك المملكة، ال تبشُر ببلوغكم عتبة التشكيل بالسرعة المرجوة!
لماذا ارتبطت عملية التشـــكيل بوالدة قانـــون االنتخاب حتى لو 

كانت قيصرية؟ 
مـــن هـــو الطـــرف الحقيقي الـــذي يضمـــُر تطيير االســـتحقاق 

الديمقراطي، ليلحق لبنان بقافلة الربيع العربي؟
لمـــاذا ال يصار إلى اتفاٍق في ما بين الجهات – الضامنة – إذا كان 
ة الحلول - 

ّ
ال بـــّد لنا من وجودها في حياتنا السياســـية - على ســـل

تبدأ بإنجاز التشـــكيلة الحكومّية، فالتقدم من المجلس لنيل الثقة 
قبـــل أن يصبح هذا األخير فاقدًا األهلّية القانونية؟ بعد ذلك يصاُر 
وبالتنسيق مع السلطة التنفيذية إلى سّن قانوٍن يمدُد بموجبه إلى 
المجلس الحالي ثالثة أشهر كحد أقصى إلجراء االنتخابات النيابية، 

وفق القانون الجديد المزمع ابتكاره!
يدفعنا إلى هذا االقتراح جملة أسباب منها:

 أخذ الوقت الكافي لدارســـة وتمحيص وتقديـــم قانون انتخاب 
عصري يليق بلبنان وإنسانه.. بعيدًا عن كابوس الوقت الذي كثيرًا ما 
يتسبُب باضطراباٍت نفسّية تنعكُس على األداء، وتسهم في تشوه 

النتاج!
تمرير موســـم االصطياف، وسط جوٍّ يســـوده الهدوء واالسترخاء 
السياسي واألمني واإلعالمي، فالناس معظم الناس، ما عادت قادرة 
تحمل ضرب مصدر الرزق هذا للسنة الثالثة على التوالي! فتداعيات 

الحرمان والجوع والعوز، أكبر من قدرة الدولة على تحملها.
ف ومن سبقه أو من سيخلفه 

ّ
بقي لنا أن نلفت عناية الرئيس المكل

في المقبل من األيام، إلى أمر جليل ال مســـاومة عليه.. »إذا كان أهل 
 أدرى بشـــعابها« فنحن اللبنانييـــن - اللبنانيين - أدرى بأرضنا 

َ
ة

ّ
مك

وعزتنا وكرامتنا وشأننا ومقاومتنا ومستقبلنا.

نبيه الأعور
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اقتصاد

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

على الرغم من تراجع حوادث 
القرصنة قبالة سواحل القرن األفريقي 

في األشهر األخيرة، كشف تقرير جديد 
للبنك الدولي عن التكاليف البشرية 

واالقتصادية ألعمال القرصنة عن 
خسائر بالغة لحقت باالقتصاد العالمي، 

ولفت التقرير إلى أن »الصومال ال يمكنه 
شراء طريقه للخالص من القرصنة 

بسهولة«.

يت�سنى  ل���ن  �أن����ه  �إىل  �جل���دي���د  �ل��ت��ق��ري��ر  وي�����س��ر 

�لتو�سل حلل م�ستد�م الإنهاء �لقر�سنة، �إال عن طريق 

�إعادة �إن�ساء دولة �سومالية قادرة على �لبقاء وتقدمي 

للحد من  �لبلد،  �أنحاء  �الأ�سا�سية يف جميع  �خلدمات 

�أي�ساً  �لفقر وخلق فر�ص �لعمال، وهذ� �حلل يتطلب 

�ملحلية  �ل�سيا�سات  يف  و�لتقلب  بالتعقيد  �الع����ر�ف 

فيما يتعلق بكيفية تقدمي خدمات �أف�سل يف قطاعات 

�خل��دم��ات  م��ن  وغ��ره��ا  و�ل��ت��غ��ذي��ة  و�لتعليم  �ل�سحة 

�لتي  �ملناطق  يف  يعي�سون  مل��ن  ال�سيما  لل�سوماليني، 

تزدهر فيها �أعمال �لقر�سنة.

ك��م��ا ي��و���س��ح ه���ذ� �ل��ت��ق��ري��ر، ف����اإن ح��ل �لقر�سنة 

�آخر،  �سيء  �أواًل وقبل كل  �سيا�سي  �ل�سومالية هو حل 

�ملجتمع  ف��اإن  �ملالية،  و�مل���و�رد  �ل��ن��ر�ن  ق��وة  ع��ن  بعيد�ً 

�لدويل ميكنه، بل ويتعني عليه، م�ساعدة �ل�سومال يف 

جمال توفر �لقو�عد �لالزمة لتوزيع وتقا�سم �ملو�رد، 

وكيفية قيادة �لع�سائر و�لعالقات بني �لع�سائر بع�سها 

�لبع�ص، ويف �لنهاية كيفية حتديد �ال�ستقر�ر �ل�سيا�سي 

�لوطني  للتو�سل �إىل حلول مل�سكلة �لقر�سنة.

 

تكاليف القر�صنة كبرية

للتكاليف  تف�سياًل  �لتقييمات  �أكرث  و�حد من  يف 

يقول  �ل�����س��وم��ال��ي��ة،  للقر�سنة  و�الإق��ل��ي��م��ي��ة  �ل��دول��ي��ة 

�إنه نظر�ً حلجمها ونطاقها �جلغر�يف  �ل��دويل،  �لبنك 

و�لعنف �ملرتبط بها، و�لذي ت�سبب يف خلق قدر كبر 

من �لقلق يف جميع �أنحاء �لعامل، فاإن �لقر�سنة تكلف 

يف  �سنوياً  دوالر  مليار   18 تقريباً  �ل��ع��امل��ي  �الق��ت�����س��اد 

يتجاوز  مبلغ  وه��و  للتجارة،  متز�يدة  تكاليف  �سورة 

 53 بنحو  يقدر  �لذي  �ل�سنوية  �لفدية  متو�سط  كثر�ً 

مليون دوالر منذ عام 2005.

فلم تفر�ص �لقر�سنة �سريبة خفية على �لتجارة 

�لعاملية عموماً فح�سب، بل �إنها �أثرت ب�سدة �أي�ساً على 

�سهدت  �إذ  �مل���ج���اورة،  للبلد�ن  �الق��ت�����س��ادي��ة  �الأن�����س��ط��ة 

بلد�ن �سرق �أفريقيا منذ عام 2006 �نخفا�ساً ملحوظاً 

ويف  �ل�سيد،  و�إن��ت��اج  �إليها  �ل��و�ف��دي��ن  �ل�سياح  ع��دد  يف 

قطاع �ل�سياحة �ملزدهر، �رتفع �الإنفاق يف �سرق �أفريقيا 

منذ زيادة �أن�سطة �لقر�سنة بن�سبة 25 يف �ملئة �رتفاعا 

�الأفريقية  �لبلد�ن  �أكرث بطئاً عما هو عليه �حلال يف 

�نخف�ست �سادر�ت  وباملثل،  �ل�سحر�ء،  �لو�قعة جنوب 

منتجات �الأ�سماك من �لبلد�ن �ملت�سررة من �لقر�سنة 

منذ  �ملئة  يف   23.8 بن�سبة  �أخ��رى  مناطق  مع  باملقارنة 

�الإنتاج،  �نخفا�ص  �إىل  2006، ويرجع ذلك جزئياً  عام 

�لتونة  �أ���س��م��اك  م��ن  �سيده  م��ا مت  و�نخف�ص جم��م��وع 

حيث  �ملئة،  يف   26.8 بن�سبة  �لهندي  �ملحيط  غربي  يف 

�نتقلت �سفن �ل�سيد �إىل �أماكن �أكرث �أماناً.

�أثر  �إىل حد كبر من  كما عانى �ل�سومال نف�سه 

�لقر�سنة، فقد بلغت زيادة تكاليف �لتجارة على �لبالد 

�لرقم  وه��ذ�  �سنوياً،  دوالر  ماليني   6 بنحو  يقدر  م��ا 

تطوير  ميكنه  ال  �ل�سومال  �أن  �الع��ت��ب��ار  يف  ي��اأخ��ذ  ال 

د�م  ما  �الأ�سماك  وم�سائد  �لبحرية  جتارته  وتو�سيع 

�لقر��سنة ي�ستطيعون �لعمل يف مياهه.

وف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق ب��ال��ت��ك��ل��ف��ة �ل��ب�����س��ري��ة ل��ل��ق��ر���س��ن��ة 

�ل�سومالية، فقد مت �لقب�ص على نحو 3741 من �أفر�د 

�حتجاز  ل��ف��ر�ت  خمتلفة  جن�سية   125 م��ن  �الأط��ق��م 

�أثناء  97 بحار�ً  �إىل  1178 يوماً، وتويف ما ي�سل  بلغت 

�أثناء  �أو  �ملعاملة  �سوء  ب�سبب  �الحتجاز  ويف  �لهجمات 

عمليات �الإنقاذ.

 وعلى �جلانب �ل�سومايل، كانت ح�سيلة �خل�سائر 

�أي�ساً كبرة، �إذ ُيعتقد �أن مئات �لقر��سنة لقو� حتفهم 

يف عر�ص �لبحر .

الفدية هي الهدف

من  ف��ري��دة  �ل�سومالية  �لقر�سنة  �أع��م��ال  وت��ع��د 

كبر  حد  �إىل  �ل�سومالية  �لقر�سنة  �إن  حيث  نوعها، 

ه���ي �أع���م���ال خ��ط��ف م���ن �أج����ل �حل�����س��ول ع��ل��ى ف��دي��ة، 

�ل���ري من  �ل��دع��م  على  ك��ب��ر�ً  �ع��ت��م��اد�ً  تعتمد  فاإنها 

�ل��ب��ن��ي��ة �ل��ت��ح��ت��ي��ة �ل��ت��ي ت��وف��ر �ل���غ���ذ�ء و�مل����اء و�ل��وق��ود 

و�لقات لرجال �مليلي�سيا �لذين يتولون حر��سة �ل�سفن 

�ملختطفة طو�ل عملية �لتفاو�ص على �لفدية.    

يحتاجون  �ل�سوماليني  �لقر��سنة  فاإن   ولذلك، 

�ل�ساحل  �إىل  بانتظام  �ل��و���س��ول  �إم��ك��ان��ي��ة  ت��اأم��ني  �إىل 

و�ل��دويل  �ملحلي  �لقانون  �إنفاذ  وح��د�ت  و�حلماية من 

�لقر��سنة  قدرة  �إن  �ملناف�سة،  �الإجر�مية  و�ملجموعات 

على ر�سو �ل�سفن، �لتي يختطفونها، بحرية على �متد�د 

�ل�ساحل �ل�سومايل، �إمنا تدل على قدرتهم على ك�سب 

�الأعمال  ورج��ال  �حلكوميني  �مل�سوؤولني  من  �مل�ساندة 

و�سيوخ �لع�سائر و�مليلي�سيات و�ملجتمعات �ملحلية، ففي 

هذه �ملو�قع لر�سو �ل�سفن �ملخطوفة، متكن �لقر��سنة 

من ��ستخد�م مزيج من دفع �الأمو�ل وممار�سة �الإكر�ه 

ل�����س��م��ان �ل��و���س��ول دون ع��ائ��ق �إىل �ل�����س��اح��ل ل��ف��ر�ت 

و�ملحر�سني  �لقادة  �أن  �إىل  �لتقدير�ت  وت�سر  طويلة، 

بني  ما  تقا�سمو�  قد  �ل�سومالية  �لقر�سنة  �أن�سطة  يف 

70 و86 يف �ملئة من عائد�ت هذه �الأن�سطة مع �أ�سحاب 

ر�سو  �أمكن  ما  دون دعمهم  الأن��ه من  ه��وؤالء،  �مل�سلحة 

�ملر�كب �ملخطوفة.

 وال �سك �أن فهم كيفية متكني �لقر��سنة يف �ملدن 

�ل�سومايل،  �ل�ساحل  ط��ول  على  �ملحلية  و�ملجتمعات 

ي��ع��ط��ي �حل��ك��وم��ة �جل���دي���دة يف م��ق��دي�����س��و و�مل��ج��ت��م��ع 

وحتالفات  �سيا�سات  ع��ن  بكثر  �أف�سل  ف��ك��رة  �ل���دويل 

�أعمال �لقر�سنة  �لتنمية �لتي �ستكون مطلوبة لوقف 

يف هذه �لنقاط �ل�ساخنة، و�إعادة �إر�ساء دولة �سومالية 

جديدة مزدهرة يف �سرق �أفريقيا.

 

�صيا�صات غري فعالة

ويجمع �خلر�ء على �أن �أ�سلوب مكافحة �لقر�سنة 

�حل��ايل بحاجة �إىل �لتغير و�الإ���س��الح، الأن��ه ال يوؤتي 

�إىل  للقر�سنة  �لعاملية  �لتكلفة  ن�سبة  �إن  ثماره، بحيث 

مدفوعات �لفدية �ل�سنوية �لتي يتم دفعها للقر��سنة 

�مل�ساندة  �ل���دويل  �ملجتمع  يقدم  الأن  ق��وي��اً،  �سبباً  تعد 

لل�سومال، وتعتر �ل�سيا�سات �ملطبقة حالياً على �لر 

�أو يف �لبحر لكبح �لقر�سنة �ل�سومالية، �إما غر فعالة 

�لتدخالت  وت��ه��دف  م�ستد�مة،  غ��ر  �الأرج���ح  على  �أو 

�لتنمية  م��ب��ادر�ت  مثل  �ل��ر  على  تطبيقها  يتم  �لتي 

�إىل ثني �ل�سباب  �إنفاذ �لقانون  �أو  �القت�سادية �ملحلية 

بزيادة  وذلك  قر��سنة،  ي�سبحو�  �أن  عن  �ل�سوماليني 

ملدد  بال�سجن  بالتوعد  �أو  �لبديلة  �لوظائف  جاذبية 

�أع��م��ال  ي�����س��ارك يف  ط��وي��ل��ة، يف ح��ال �لقب�ص على م��ن 

�لتقارير،  حت��ذر  وك��م��ا  �لقر��سنة،  �أن  �إال  �لقر�سنة، 

�أعلى للفقر�ء و�لعاطلني من �لعمل  �سيقدمون �أجور�ً 

يجعلهم  مب��ا  و�ل�����س��ب��اب،  �مل��ر�ه��ق��ني  �ل�سوماليني  م��ن 

يخاطرون باإلقاء �لقب�ص عليهم �أو �لتعر�ص للموت يف 

�لبحرية  �لدوريات  وج��ود  �أن  �لبحر، ويف حني  عر�ص 

�مل�سلحة ت�سليحاً ثقياًل وتوفر �إجر�ء�ت �أمنية �أف�سل 

على منت �ل�سفن �لتجارية، يف�سر �سبب تر�جع �أن�سطة 

�لقر�سنة يف عامي 2011 و2012، فاإن هذه �لتد�بر ال 

تكون فعالة �إال �إذ� بقيت مطبقة.

وب�سبب �رتفاع تكلفة هذه �الإجر�ء�ت �مل�سادة، فقد 

ت�سبح غر م�ستد�مة على �ملدى �لطويل.. ونظر�ً الأن 

�لقر�سنة قبالة �لقرن �الأفريقي تعتمد �عتماد�ً كبر�ً 

حل  �أي  فاإن  �أن�سطتها،  ملو��سلة  �لرية  �لعمليات  على 

طويل �الأجل ال بد �أن ي�سمل لذلك �إبر�م عقد �سيا�سي 

مع من مي�سكون بزمام �ل�سلطة حملياً وهو ما ميثل 

حتواًل يف �الهتمام، وبعبارة �أخرى، من مرتكبي �أعمال 

�لقر�سنة �إىل من يجعلها ممكنة.

جمموعة �صاربة

تنتهيان  وف��رن�����س��ا  بريطانيا  �أن  ت��ق��اري��ر  وذك����رت 

�لبحرية،  �ل�سفن  م��ن  �ساربة  جمموعة  ت�سكيل  م��ن 

للقر��سنة  �ل��ري��ة  �لتحتية  �لبنية  ت��دم��ر  مهمتها 

�ل�����س��وم��ال��ي��ني، وت�����س��م �مل��ج��م��وع��ة ح��ام��ل��ة �ل��ط��ائ��ر�ت 

�ملروحيات  وحاملة  ديغول«  »�سارل  �لفرن�سية  �لنووية 

»بولفارك«  �الإنز�ل  و�سفينة  »�إال�سري�ص«  �لريطانية 

�الأوروب���ي جمموعة  �الحت��اد  ومنح  �مل�ساعدة،  و�ل�سفن 

�ل�سفن تفوي�ساً بتوجيه �سربات �إىل �الأهد�ف �لرية 

�ل��و�ق��ع��ة ع��ل��ى ���س��اح��ل �ل��ق��رن �الأف��ري��ق��ي، وق���د دفعت 

عمليات �لقر�سنة �لبحرية �أمام �ل�سو�حل �ل�سومالية 

�لبحرية  للمنظمة  �لتابعة  �لبحرية  �ل�سالمة  جلنة 

�لدولية، التخاذ تو�سيات غر م�سبوقة يف تاريخ �لنقل 

�لبحري حلماية �ل�سفن من �الختطاف ومبا يوحي �أن 

�سر �ملجتمع �لدويل قد نفد، فقد ناق�ست �ملنظمة يف 

�أهمها  �جتماعها �الأخ��ر يف لندن ع��دد�ً من �لق�سايا، 

مطالبة �لدول و�حلكومات، بال�سماح لل�سفن �الأجنبية 

�مل����رور م��ن خ���الل م��ي��اه��ه��ا �الإق��ل��ي��م��ي��ة وع��ل��ي��ه��ا طاقم 

م�سلح، ملو�جهة �ملخاطر �ملتوقعة، خ�سو�ساً �لقر�سنة.

لتد�ول  ودولية  عملية  �إر���س��اد�ت  و�سع  �سيتم  كما 

�ل��ن��اري��ة على م��نت �ل�سفن، مب��ا يف ذل��ك يف  �الأ���س��ل��ح��ة 

مو�نئ �لدول �لتي مل ت�سع �سيا�سات وطنية يف �لتعامل 

و�ست�سمح  ب��ه��ا،  �مل���ارة  �ل�سفن  م��نت  على  �الأ�سلحة  م��ع 

�خلا�ص  �لقطاع  ل�سركات  �لدولية  �لبحرية  �ملنظمة 

باالأمن �لبحري، �لتعاقد من �لقطاع �خلا�ص مع �أفر�د 

للمنطقة  �لعابرة  �ل�سفن  منت  على  �مل�سلحني  �الأم��ن 

عالية �ملخاطر قبالة �ل�ساحل �ل�سرقي الأفريقيا.

هنا مرت�صى

القرصنة تكبد االقتصاد 
العالمي خسائر كبيرة
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الفعل الثقايف والتفكري 

ال�صرتاتيجي يف مهمة الأمن اللغوي

تنعم  �ل��ت��ي  �ل��ث��ق��اف��ة  �إن  ي��ق��ول��ون 

بالقوة �لفكرية، تكون قادرة على طرح 

ت�ستند  مبنهجية  �مل��ل��ح��ة،  �ل��ق�����س��اي��ا 

ع��ل��ى دق���ة �ل��ت�����س��خ��ي�����ص وم��و���س��وع��ي��ة 

�ل���رب���ط بني  �ل��ت��ح��ل��ي��ل، ويف م��ع��ادل��ة 

�لقوة  وعنا�سر  �حل��د�ث��ة،  متطلبات 

�أعمدتها،  �أح��د  �القت�ساد  ُي�سكل  �لتي 

�لقيم  منظومة  عن  �حلديث  يتجلى 

�لتي ت�سهم يف �لتحري�ص �لذ�تي على 

�إر�دة  م��ن  تعنيه  �مل��و�ك��ب��ة مب��ا  �أه��م��ي��ة 

وق����درة ع��ل��ى �ل�����س��ر يف رك���ب �لتطور 

�ل������ذي ي��ت��ط��ل��ب يف �ل�����ع�����ادة، ت��ن�����س��ي��ق 

ذلك  وك��ل  �لطاقات،  وح�سد  �جل��ه��ود، 

من �أجل م�ساعفة �الإجناز�ت.

ب��ني دور �ل��ل��غ��ة يف ت��وف��ر �ل��وع��ي 

ومنهجية  �لتجدد،  دروب  يف  �ملتب�سر 

�ل���ت���ف���ك���ر �ل������ذي ي�����س��ت��ن��د ع���ل���ى دق���ة 

ت���ب���د�أ م��رح��ل��ة �لبحث  �ال���س��ت�����س��ر�ف، 

�ملن�سودة، وكان �لفال�سفة  �ملعرفة  عن 

م��رور�ً  �سقر�ط،  من  ب��دء�ً  و�ملفكرون، 

دي���ك���ارت  �إىل  وو�����س����واًل  ب���اأف���الط���ون، 

وهيجل وكانط، يجتهدون يف بناء هرم 

و�سياغة  �ل���ك���رى،  �ل��ف��ك��ري��ة  للنظم 

�الأ�سئلة عن �لكون و�لوجود و�مل�سر، 

�لع�سرين،  �ل��ق��رن  ملفكري  وبالن�سبة 

ب��رت��ر�ن��د ر���س��ل و���س��ارت��ر، فقد  ومنهم 

بناها  �لتي  �لنظم  حتليل  �إىل  �جتهو� 

�لتي  �ملنهجيات  وفح�سو�  �ل��ق��دم��اء، 

�أر����س���وه���ا، ول���ه���ذ� ف��ق��د مت��ي��ز �ل��ق��رن 

�ل��ع�����س��رون ب���اأن���ه ع�����س��ر �ل��ت��ح��ل��ي��ل يف 

حقول �لفكر و�لفل�سفة، و�حلقبة �لتي 

�سادت فيها منهجيات �لو�سف و�لنظر 

يف منظومة �الأفكار �ملتد�خلة، ومبا �أن 

�للغة، حتدد �لفرو�ص �لدقيقة، وتقدم 

�لر�هني و�لنتائج، فقد تبو�أت مرتبة 

�الأف��ك��ار  ح�سيلة  يف  وح�سا�سة  مهمة 

�أ�س�ص  �أ�سبحت جزء�ً من  �إذ  �حلديثة، 

و�لتطبيق،  للقيا�ص  و�أمنوذجاً  �لفكر، 

�لظاهرة  م�ستويات  للبحث يف  ومثااًل 

�لفكرية.

ت����و�����س����ف �ل����ت����ج����رب����ة �ل���ف���ك���ري���ة 

وتنا�سل  متجددة  �أنها  على  �لعربية، 

�بن  مل�سطلح  ووفقاً  �حلياة،  �أج��ل  من 

�لتقدم هي  و�قعة  خلدون، فقد كانت 

�لتجربة،  ه��ذه  على  �لظاهرة  �ل�سمة 

�لفني  �ل��ر�ك��م  ذل���ك يف  وق���د جت�سد 

لالأفكار و�لعلوم، ويف �لتنوع �لرثي يف 

�ملبدعة،  و�لنظم  و�ملوؤ�س�سات  �ملذ�هب 

على  �مل�����س��ت��م��ر  �الن���ف���ت���اح  ج���ان���ب  �إىل 

ك���ل �مل��ظ��اه��ر �حل�����س��اري��ة �الإن�����س��ان��ي��ة 

�ل��ق��دمي��ة م��ن��ه��ا و�حل��دي��ث��ة ع��ل��ى حد 

�أن  �لبحث هو  و�ملهم يف عملية  �سو�ء، 

»�حل��ق��ي��ق��ة« ك��ان��ت ع��ل��ى �ل�����دو�م غاية 

كلل،  دون  �مل��ث��اب��رة  ���س��رورة  ت�ستدعي 

وق����د ���س��ه��د �ل��ف��ك��ر �ل��ع��رب��ي ع��ل��ى مر 

تبلورت  متو��سلة،  ج��ه��ود�ً  �لع�سور، 

من خالل �مل�ساركة و�الإ�سهام يف �إغناء 

بالنقد  و�إث��ر�ئ��ه��ا  �لفكرية  �ل��ت��ج��ارب 

ي�ستند  �أن  بعد  للتقومي  يهدف  �ل��ذي 

على �سحة �لتقييم.

�ملعريف،  �الإنتاج  عند �حلديث عن 

�الإ�سكاليات،  من  �لعديد  �أمام  نتوقف 

يرتبط  م��ا  �مل���ث���ال،  �سبيل  ع��ل��ى  م��ن��ه��ا 

ب������امل������وروث �ل�������س���ع���ب���ي و�ل�������س���ي���ا����س���ات 

�لتحوالت  و�قع  وهنالك  بها،  �ملعمول 

�القت�سادية، وما �أفرزته من تباينات، 

لدر��سة  �حل��اج��ة  باأم�ّص  �أن��ه��ا  نح�سب 

ت���رت���ك���ز ع���ل���ى ب���ع���دي���ن، �أول����ه����م����ا، �أن 

ح�����س��ارة �ل�����س��ع��وب، ت��ع��رف م��ن خ�الل 

م��ا ت��ن��ج��زه جم��م��ل �ل��ط��اق��ات �مل��وؤه��ل��ة 

و�مل���ب���دع���ة م���ن �أب���ن���ائ���ه���ا، �أم�����ا �ل��ب��ع��د 

�ل����ث����اين، ف��ه��و ي��ت��ل��خ�����ص مب��خ��رج�����ات 

و�لتي  �ملتطورة،  و�لتكنولوجيا  �لعلوم 

�لعظمى  �ل����دول  خ��الل��ه��ا  م��ن  ت�سعى 

�أ���س��ر�ر  على  للمحافظة  و�ل�سناعية 

�ل���دول  تبقى  ح��ت��ى  �مل��ع��رف��ة،  مفاتيح 

»حمدودة �ملو�رد« م�ستهلكة ملنتجاتها، 

ثقافتها،  ج��و�ن��ب  لبع�ص  وم�ستوردة 

ومن هنا يكون �ل�سعي �حلثيث ل�سون 

مكانة �للغة �لعربية.

ي�����اأخ�����ذ �مل����ن����ت����ج �ل����ث����ق����ايف ب����ع����د�ً 

�ل�سورة  ب��اإب��ر�ز  يرتبط  كونه  تنموياً 

�حل�����س��اري��ة ل��الأم��ة، وم���ن �مل��ع��ل��وم �أن 

�حل�����س��ارة مت��ث��ل يف ج��وه��ره��ا جممل 

و�ملعرفة،  �لف�كر  حقول  يف  �لنجاحات 

�ل��ع��م��ارة و�لنحت،  و�ل�����س��ن��اع��ات وف��ن 

ه��ذ� م��ن ن��اح��ي��ة، وم��ن ناحية �أخ��رى 

ف��ه��و ي��ع��ب�����ر ع���ن �جل���و�ن���ب �مل�����س��رق��ة، 

ويلعب دور�ً موؤثر�ً يف تنظيم �ل�سلوك 

يلتقي مع  �لذي  �الجتماعي باالجتاه 

�لنه�سة �القت�سادية و�ال�سر�تيجيات 

�لثقافية.

ن��ق��ول ب��ع��د ذل����ك، �إن �ل��ت��ط��ور�ت 

�لتكنولوجية �ملت�سارعة، تتطلب ح�سد 

�لعروبة نحو  �أب��ن��اء  �جل��ه��ود م��ن قبل 

يتجلى  وهنا  لغتهم،  مبكانة  �الرتقاء 

�حلديث عن �لفعل �لثقايف، ذلك الأن 

من  م�ستمد�ً  ي��ك��ون  �ل��ث��ق��ايف،  �ل��وع��ي 

و�الأخ���الق  و�ل��ع��اد�ت  �لقيم  منظومة 

و�مل��ف��اه��ي��م �ل�����س��ائ��دة، وه���ذ� ي��وؤك��د �أن 

�ل���ب���ن���ي���ان �ل���ف���ك���ري و�ل����ث����ق����ايف، ي��ق��ود 

�لعلماء  وحتفيز  �لعلم  ممار�سة  �إىل 

و�لفقهاء ليوظفو� خر�تهم وخمزون 

معرفتهم يف خدمة �لنظام �القت�سادي 

�لو�قع  على  �إيجابياً  ينعك�ص  و�ل���ذي 

�الج�����ت�����م�����اع�����ي، وم��������ن خ��������الل ه����ذ� 

و�ملفكر،  �ملثقف  مهمة  فاإن  �ال�ستنتاج، 

ت��ت��ج��ه ت��ل��ق��ائ��ي��اً ل��ل��ج��م��ع ب���ني �ل���روؤي���ة 

�لفكري  و�جل��ه��د  ج��ه��ة،  م��ن  �لعلمية 

و�لثقايف من جهة �أخرى، بحيث تكون 

تهتم  �لتي  للطموحات  ملبية  �لنتائج 

�لطاقات  جلهود  �الأمثل  باال�ستغالل 

و�ملهار�ت، و�الإفادة من عن�سر �لزمن، 

الأن �الإجن�������از�ت �مل��ت��م��ي�����زة، ت��دخ��ل يف 

جناحاتها  تكتب  �لتي  �ل�سعوب  �سجل 

بفعل �لرو�د من �أبنائها.

 

التو�صيات

ب��ن��اًء على م��ا ت��ق��دم، ف��اإن �لنظرة 

�الأول:  �سوؤ�لني:  �ال�ست�سر�فية تطرح 

كيف �سيتم توظيف �للغة على �لوجه 

�الت�س�االت  ث���ورة  مرحلة  يف  �الأك��م��ل 

�أمام  �أز�ل��ت �حلو�جز  �لتي  و�لتقنيات 

�ل�سوؤ�ل  �أم���ا  و�ل�سيا�سات؟  �لثقافات 

�ل����ث����اين ف��ي��ت��ع��ل��ق مب���ه���م���ة �مل��ع��ن��ي��ني 

باملحافظة على �سالمة �للغة �لعربية 

و�إىل  �مل�ستجد�ت،  لتو�كب  وتنميتها 

هنا ميكن توثيق �حلقائق �الآتية:

�لعربية  �الأم����ة  وح����دة  �أن  �أواًل: 

�لعامل،  تق��وي مركز لغتها بني لغات 

ون�سر  �ملتو��سل،  �لعمل  وهذ� يتطلب 

�ل���وع���ي �ل���ل���غ���وي ب��و���س��ائ��ل �الإع�����الم 

�مل��خ��ت�����ل��ف��ة، وت�����س��ج��ي��ع �مل���ب���دع���ني يف 

�مل����ج����االت �ل���ت���ي ت����رز م��ن��زل��ة �ل��ل��غ��ة 

�لعربية.

ث���ان���ي���اً: �ل���رك���ي���ز ع��ل��ى ���س��الم��ة 

لطلبة  �لتاأ�سي�سية  �مل��ر�ح��ل  يف  �للغة 

�ملد�ر�ص، و�إعادة �لنظر باملناهج وطرق 

�ملعلمون  ي�ستخدم  وه���ل  �ل��ت��دري�����ص، 

و�سائ�ل متطورة لت�سويق �لطلبة �أثناء 

تع�لم لغتهم.

ث����ال����ث����اً: ت���وح���ي���د �مل�����س��ط��ل��ح��ات 

�لعلمية، و�الألفاظ �حل�سارية، وتبني 

وتفعيل  ومتو��سلة،  طموحة  خطط 

�إىل  و�حت��اده��ا،  �لعربية  �ملجامع  دور 

�مل��وؤمت��ر�ت  عقد  يف  �ال�ستمر�ر  جانب 

�الآر�ء  ت���ب���ادل  ي��ت��م  و�ل���ت���ي  �ل��ع��ل��م��ي��ة، 

و�ل����ت����ج����ارب ف���ي���ه���ا، ب��ط��ري��ق��ة حت��ق��ق 

باإغناء  وت�سهم  �لعربية،  �للغة  �زدهار 

�ل��ف��ك��ر �ل��ع��رب��ي ع��ل��ى ط��ري��ق �لتوحد 

ب��اب��ت��ز�ز  �مل�����س��ي  ي���ح���ول دون  �ل��������ذي 

م����ق����در�ت �ل���وط���ن �ل���ع���رب���ي وح��ق��وق 

�أبنائه.

ت����ب����دو م���ه���م�������ة �أ������س�����ات�����ذة �ل��ل��غ��ة 

�ل��ع��رب��ي��ة، ���س��ائ�����ك��ة ب��ح��ك��م ت��ر�ك��م��ات 

�ل��دول  معظم  تو�جهها  �لتي  �ملعاناة 

و�ل�سر�ع  �ملعا�سرة،  �الأح��د�ث  نتيجة 

�لعوملة  �أف��رزت��ه  وم��ا  �ل�سائد،  �لثقايف 

و�لنظام �لعاملي �جلديد من تباينات، 

�الختالالت  من  �لعديد  لوجود  �أدت 

و�لتعليمي، حيث  �لربوي  �لو�قع  يف 

�أنها  نفر�ص  �ل��ت��ي  �الإم��ك��ان��ات  ت�سح 

متنح �ملعلم �لقوة الأن يثابر من �أجل 

�إعالء مكانة لغته �لقومية، وهنا ترز 

حتتاج  �ل�سعوب  ب���اأن  للقول  �حل��اج��ة 

�إىل م���ا ي��ج��دد ذ�ك��رت��ه��ا �جل��م��اع��ي��ة، 

وي���������س����ون م���ن���ج���ز�ت���ه���ا �حل�������س���اري���ة 

وه��وي��ت��ه��ا �ل��ث��ق��اف��ي��ة، وي��ج�����س��د روح 

نعول  ول��ه��ذ�  �أب��ن��ائ��ه��ا،  ب��ني  �لتما�سك 

بها  يقوم  �لتي  �مل��ب��ادر�ت  حيوية  على 

وكليات  لبنان  �لعربية/  �للغة  جممع 

معظم  يف  �الإن�سانية  و�لعلوم  �الآد�ب 

�مل��وؤمت��ر�ت  بعقد  �لعربية،  �جلامعات 

�ل���ع���ل���م���ي���ة �ل����ت����ي ت�����س��خ�����ص �حل������ال، 

�ل��ت��ي  �الآر�ء  ل��ت��ب��ادل  جم����ااًل  وت��ف��ت��ح 

وتربط  �لعربية،  �للغة  مبكانة  ت�سمو 

ح��ا���س��ره��ا �ل���و�ع���د، ب���اأب���رز �جل��و�ن��ب 

�مل�سرقة من موروثها �للغوي.

جملة  �إىل  �ل�سياق  ه��ذ�  يف  ن�سر 

�سلباً  توؤثر  �أن  نخ�سى  و�لتي  معوقات 

�ملحافل  �لعربية يف  �للغة  مكانة  على 

�لدولية وبني �لناطقني بها ومن �أهم 

هذه �ملعوقات:

�الأجنبية  �مل��د�ر���ص  تنت�سر  �أواًل: 

يف معظم �لدول �لعربية بكرثة، وهي 

تتبنى مناهج، تختلف �أحياناً عما هو 

حيث  �حلكومية،  �مل��د�ر���ص  يف  مطبق 

رمبا  وثقافات  مبهار�ت  �لطلبة  تزود 

تناأى بهم عن »لغتهم �الأم«، وم�ن ب�ني 

�ملد�ر�ص  هذه  �أن  �ملطبقة،  �ل�سيا�سات 

�أبناء �لنخب �لذين يدفعون  ت�ستقبل 

�أق�����س��اط��اً خ��ي��ال��ي�����ة، وك���ث���ر�ً م��ا تقوم 

قبول  ب��ت��اأم��ني  �مل���د�ر����ص  ه���ذه  �إد�ر�ت 

خريجيها يف جامعات لي�ست عربية.

�ل��ع��ائ��الت  معظم  تعتمد  ث��ان��ي��اً: 

�ل���ع���رب���ي���ة »م���ي�������س���ورة �حل��������ال« ع��ل��ى 

�لبيوت  يف  للعمل  �أجنبيات  خ��ادم��ات 

�لعائالت،  هذه  �أبناء  �سوؤون  ومتابعة 

وبحكم عمل �الأمهات، فاإن ن�ساأة ن�سبة 

كبرة من �الأطفال �لعرب باتت �أقرب 

�إىل �ل��ت��اأث��ر ب��ث��ق��اف��ة ول��غ��ة �خل��ادم��ة، 

وه��ي ظ��اه��رة ن��اأم��ل �أن ت��ك��ون مو�سع 

�الإهتمام و�ملتابعة من قبل كل �الأمناء 

على ح�سانة وهوية �للغة �لعربية.

�لعرب  �لثقافة  وزر�ء  م��وؤمت��ر  يف 

�الأردنية  �لعا�سمة  ��ست�سافته  �ل��ذي 

�لعديد من  �أث��رت   ،2002 عام  عمان 

جرى  وي��وم��ه��ا  �جل��وه��ري��ة،  �لق�سايا 

�الأزم���ات  تفاقم  باحتمالية  �لتذكر 

�القت�سادية نتيجة �ملتغر�ت �ملناخية، 

�ملياه وتدين م�ستوى �الإنتاجية  و�سح 

�حل�ني،  ذل��ك  ويف  �لنامية،  �ل���دول  يف 

�إث��ر�ء  �ساأنها  من  ع�ناوين  حتديد  مت 

�مل�سرة �لتنموية ب�سقيها �الجتماعي 

و�الق���ت�������س���ادي، �أه���م���ه���ا �ل��ت��خ��ط��ي��ط 

و�ل��ث��ق��اف��ة �ل��ت��ع��اون��ي��ة، وت��ف��ع��ي��ل دور 

�مل��ج��االت  يف  �ال���س��ر�ت��ي��ج��ي��ة  �الإد�رة 

و�ل��ك��ف��اء�ت  �مل���ه���ار�ت  ت�ستوعب  �ل��ت��ي 

باللغة  �الهتمام  جانب  �إىل  �لب�سرية، 

�ملعرفة  جو�نب  غز�رة  بحكم  �لعربية 

فيها، وموقعها كاأد�ة تفكر.

من موؤمتر »�للغة �لعربية.. من 

خماطر �جلمود �إىل تد�عيات �لتجديد«

19

اللغة العربية بين مقومات األصالة ومتطلبات الحداثة )3/3(

ثقافة

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

 عبد المجيد إبراهيم جرادات / جريدة الدستور - األردن

) العدد 260(  اجلمعة - 26 ني�سان - 2013



اأكدت العديد من الدرا�سات، اأن ال�سغوط النف�سية 

ال��زواج، تت�سبب يف  ا�ستقرار  الزوجة نتيجة عدم  على 

اإ���س��اب��ت��ه��ا ببع�ض الأع���را����ض ال�����س��ح��ي��ة؛ م��ن ف��ق��دان 

ال�سهية، واآلم يف املعدة، والقولون الع�سبي، وغريها، 

واإذا مل ت�ستقر احلياة وي�ستوعب الزوج حاجتها للحب 

اأمامها �سوى ال�ستمرار وحماولة  والدفء، فلن يبق 

الإ�سالح، اأو طلب الطالق.

تختارين؟  م��اذا  امل��وق��ف،  لهذا  تعّر�سِت  اإذا  ُت��رى 

حالة  موقفك  معرفة  م��ن  ميكنك  ال��ت��ايل  الخ��ت��ب��ار 

الإح�سا�ض بف�سل زواجك:

اختربي نف�سك

اأجل  من  فا�سل  زواج  يف  بال�ستمرار  توؤمنني  هل   -1
الأبناء، اأم ترف�سني رف�ساً قاطعاً؟

اأ- اأ�ستمر مع حماولة الإ�سالح.

ب- اأختار الطالق.

ج- ت�سغلني حالة الأبناء.

د- اأتنازل واأ�سّحي واأتاأقلم.

هو  م�����س��دود؛  طريق  اإىل  بينكما  العالقة  و�سلت   -2
ي�سر على موقفه، واأنت ت�سعرين بالظلم:

اأ- نحاول معاً من جديد.

ب- اأتركه فوراً.

ج- نوّفق الآراء لال�ستمرار.

د- الت�سحية بنف�سي لهدف اأ�سمى.

3- ت�����س��ك��ني م���ن ���س��ع��وب��ة احل���ي���اة م���ع ط��ب��اع زوج���ك 
ال�سلبية و�سلوكياته القا�سية معك:

اأ- اأ�ست�سري الأهل.

ب- اأهّدده بالطالق.

ج- اأحاول تغيريه.

د- هو قدري ون�سيبي.

4- الت�سحية واإنكار الذات وتقدير م�سلحة الأبناء.. 
م��ن حياتها  ثمنها  ال���زوج���ة  ت��دف��ع  م��ث��ال��ي��ة  ن�����س��ائ��ح 

ونف�سيتها:

اأ- دائماً هي املراأة.

ب- وملاذا؟

ج- احلياة �سراكة ومنا�سفة.

د- �ُسّنة احلياة.

5- العي�ض يف قهر ومذلة خوفاً من ت�سّرد الأبناء، ومن 
نظرة املجتمع للمطلقة.. مقولت �سائعة:

اأ- اأمور اأ�سعها يف احل�سبان.

ب- اأ�سلوب تفكري متخّلف.

ج- طرح احللول واجب.

د- اآراء اأ�سّدقها واأعي�سها.

6- اإجناب املزيد من الأبناء يعيد الزوج اإىل �سوابه:
اأ- اإىل حّد ما.

ب- ُحجة �سعيفة.

ج- مظلة الأبوين فكرة �سليمة.

د- اأ�سّحي بكرامتي من اأجلهم. 

ف�سل  م�سوؤولية  الزوجة  املجتمع  يحّمل  ما  غالباً   -7
زيجتها:

اأ- اإىل حّد كبري.

ب- ل تعليق.

ج- لي�ض دائماً.

د- حقيقة موؤملة.

مبتاعب  امل���راأة  ي�سيب  فا�سل  زواج  يف  ال�ستمرار   -8
نف�ض ج�سمية:

اأ- احلر�ض والنتباه واجبان.

ب- اإىل حّد ما.

ج- الف�سل يحمله اثنان.

د- واأكرث من ذلك.

احل��زن  ع��ن  التنفي�ض  امل���وؤمل،  ال��واق��ع  م��ع  التاأقلم   -9
والغيظ ب�سورة اإيجابية.. حلول مقرتحة:

اأ- اأرّحب بالتنفي�ض الإيجابي.

ب- ل اأوافق عليها.

ج- م�سلحة الأبناء هديف.

د- التاأقلم لراحة الأبناء.

النتيجة

اخ��رتت  ف��اأن��ِت  »اأ«:  اإج��اب��ات��ك  معظم  ك��ان��ت  اإذا   -

اأب����واب ك��ث��رية مغلقة وم���ن ورائ��ه��ا ت�سكن  الأ���س��ع��ب، 

ن�سب  زي���ادة  ت��وؤك��د  اإح�����س��اءات  جانبها  واإىل  التعا�سة، 

لكنه  م�سريي  ق��رار  ال�ستمرار  فاختيارك  ال��ط��الق، 

الأ���س��ع��ب، لأن����ه ي��ت��ع��ار���ض م��ع اإن�����س��ان��ي��ت��ك واأن��وث��ت��ك 

كزوجة وامراأة.. اأنت اخرتت البقاء و�سط بيتك وبني 

اأف����راد اأ���س��رت��ك، ورمب���ا اإىل ج��ان��ب زوج����ك، ُي��داخ��ل��ك 

اأمل يف التغيري والبدء من جديد، ولهذا ت�سلكني كل 

ال�سبل من ا�ست�سارة لالأهل، حتميل النف�ض ما اآل اإليه 

زواجك، وفكرة كبرية ت�سيطر عليك وهي: الت�سحية 

والتنازل من اأجل عيون اأبنائك الذين ي�ستظلون بحب 

تفعلينه  م��ا  م��ع��اً..  الأب  وتوجيه  وح��زم  الأم،  وح��ن��ان 

هدفاً �سامياً، ولكن!

�ستالحقك،  والأنوثة  احلب  طاقات  ن�سيحة:   •
اأن�����س��ط��ة ج��دي��دة ل�ستثمار  ف��ت��ح جم���الت  ل���ذا عليك 

هوايات  عن  البحث  من  مانع  ول  طاقتك،  وا�ستنفاد 

جديدة تاأخذ من وقتك.

اخ��رتت  اأن����ِت  »ب«:  اإج��اب��ات��ك  معظم  ك��ان��ت  اإذا   -

اخل��ال���ض م��ث��ل ك��ث��ريات داف��ع��ن ع��ن حقهن يف حياة 

�سعيدة اآمنة، ومن وجهة نظرك اأن بقرارك »الطالق« 

الزوج  لآلمك مادام  اآدمّيتك، وت�سعني حداً  تنقذين 

ُم�سّراً على موا�سلة العناد، لكل بهذا تكونني نف�ست 

ب�سورة  تهتمي  ومل  الأب��ن��اء،  �سياع  فكرة  كاهلك  عن 

املطلقة يف عيون النا�ض بتعليقك اأنه »تفكري متخّلف«. 

اأخذت قرارك واأنت تعلمني حجم القلق وال�سطراب 

الزوجة  ت�سيب  التي  واجل�سمية  النف�سية  والأمرا�ض 

ب�سبب ال�ستمرار يف زواج فا�سل، راف�سة فكرة الزوجة 

التي تقوم بدور امل�سّحية.

ال����زواج؟  ب��ع��د  ه��ل ر���س��م��ت ط��ري��ق��ك  ن�سيحة:   •
اأين �ستقيمني؟ هل تنوين الزواج من جديد؟ الأبناء 

اختاري  الأب؟  اأَم زوجة  الأم،  �سيعي�سون، زوج  مع من 

وح�����ددي ط��ري��ق��ك م���ع ال��ي��ق��ظ��ة وو����س���ع احل�����س��اب��ات 

القريبة والبعيدة.

اإجاباتك »ج«: اخرتت املواجهة  اإذا كانت معظم   -

وال��ت��خ��ط��ي��ط.. اأن����ت ت��ع��رتف��ني م��ن��ذ ال��ب��داي��ة بف�سل 

ب��ال��ك �سروط  ال����زواج، وتقبلني ال���س��ت��م��رار ف��ي��ه.. يف 

يف  الأكيدة  لرغبتك  ال��زوج،  على  وعر�ستها  طرحتها 

موا�سلة رحلة احلياة معه، توؤمنني باأن املحافظة على 

الزواج ورعاية الأبناء م�سوؤولية الزوجني معاً، حتلمني 

اخل��ط��وط  وت��ر���س��م��ني  ال�سلبيات،  وت��راج��ع  بالتغيري 

ل��و���س��ع ال��ع��الج��ات لأزم����ة ال�����س��ق��اق وال��ف�����س��ل بينكما، 

م�سوؤولية  الزوجة  حُتّمل  ل  قناعاتك  اأن  اإىل  اإ�سافة 

اأفكاراً  ويحمل  وراٍق  جميل  هذا  كل  وحدها..  الف�سل 

اإن�سانية جميلة، ولكن.

جم��اراة زوجك  من  واثقة  اأن��ت  هل  ن�سيحة:   •
م��ع��ك ف��ي��م��ا ت��ف��ك��ري��ن وت��خ��ط��ط��ني؟ ه���ل م��واج��ه��ت��ك 

ال�سلبية  وعواقبها  الف�سل  م�سكلة  حلجم  ال�سريحة 

اأثراً وحتدُّ من بع�ض �سلبياته؟  اأمام زوجك �ستحدث 

قرار عر�ض الق�سية ومواجهتها يدل على نية طيبة، 

اأما النتائج فتوقف على قناعات الزوج.

اأن��ِت اخ��رتت دور  اإجاباتك »د«:  اإذا كانت معظم   -

ال�����س��ح��ي��ة، وب���ذل���ك جت��ن��ني ع��ل��ى ن��ف�����س��ك وك��رام��ت��ك 

اأمرا�ض واإحباطات متنعك من  واآدميتك، والعاقبة.. 

موا�سلة فكرة الت�سحية واإنكار الذات نف�سها؛ اأعلنتها 

اأك���رث م��ن م��رة »اأ���س��ت��م��ّر واأ���س��ّح��ي واأت��اأق��ل��م«، مقتنعة 

ن��ا���ض، مع  وُت��اأخ��ذ م��ن  ب��اأن �ُسنة احل��ي��اة ُتعطى لنا�ض 

بعد  الأبناء  »�سياع  وجملة  »مطّلقة«  لقب  من  خوف 

ال��ط��الق«، على ال��رغ��م م��ن اأن��ه��ا م��ق��ولت ت���رتدد بال 

اأ�سا�ض.

ل  لكن  فليكن..  ال���س��ت��م��رار  اأردت  ن�سيحة:   •
نف�سها،  ع��ل��ى  وامل��غ��ل��وب��ة  امل�����س��ّح��ي��ة  امل�����راأة  دور  تلعبي 

والتي تنازلت عن كرامتها واآدميتها من اأجل م�سلحة 

�سلبياته،  يف  يتمادى  زوج  النهاية  يف  احل�ساد  الأبناء، 

لتغطية  احلجج  يلتم�سون  ال�سخ�سية  �سعاف  واأبناء 

اإخفاقاتهم.

رمي اخلياط
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بالصبر والتضحية 
تواجهين زواجك الفاشل

أنــِت وطــــــفــــــــــلــك

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

»التأتأة« عند األطفال.. وكيفية التعامل معها
الرتدد  نوع من  الأطفال هي  »التاأتاأة« عند 

وال�سطراب وانقطاع يف �سال�سة الكالم، حيث 

اأو مقطعاً  ل��غ��وي��اً  ���س��وت��اً  امل�����س��اب  الطفل  ي���ردد 

ت��ردي��داً ل اإرادي����اً، مع ع��دم ال��ق��درة على جتاوز 

ذلك اإىل املقطع التايل.

يف ال����واق����ع، ك��ث��ري م���ن الأط����ف����ال ب���ني �سن 

بحالة  مي���رون  العمر  م��ن  واخل��ام�����س��ة  الثانية 

م��ن »ال��ت��اأت��اأة«، ويف غالب الأح���وال ت��زول حالة 

الأط��ف��ال ما بعد �سن اخلام�سة،  »ال��ت��اأت��اأة« عند 

الطفل، وتطور قدراته على  نتيجة تطور منو 

يف  امل�ستخَدمة  والأع�ساب  بالع�سالت  التحكم 

اإ�سدار ُنطق الكلمات.

وق���د ي��ط��ول الأم����ر ل���دى بع�ض الأط���ف���ال، 

و�سيلة عالجية  ع��دم وج��ود  م��ن  ال��رغ��م  وعلى 

ت�سفي بالكامل من هذه احلالت، اإل اأن التعامل 

العالجي ُيفيد كثرياً يف التخفيف منها.

يف  ك��ب��رياً  دوراً  يلعبان  ال��وال��دْي��ن  اأن  ومب���ا 

ازدياد حالة »التاأتاأة« عند الأطفال، اأو التخل�ض 

منها، فعليهما مراعاة الأمور الآتية:

- جتنب الرتكيز على اأن يكون كالم الطفل 

�سجّيته،  على  وت��رك��ه  الأح�����وال،  ك��ل  يف  �سليماً 

فمن املرح اأن يتحدث الطفل بطريقة خمتلفة 

اأحياناً.

اإي��ج��اد وق��ت للكالم م��ع الأط��ف��ال، لتعلم   -

طريقة النطق ال�سحيح من الوالدْين.

حال  يف  ع��اٍل  ب�سوت  الكالم  طلب  جتّنب   -

زيادة »التاأتاأة« عند الأطفال.

الطفل يتعلم من اأهله الكثري من الأ�سياء، 

بالطرق  ولنعّلمهم  لأبنائنا،  قدوة  خري  فلنكن 

ال�سحيحة.
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الفاشلة  الزوجية  الحياة  تتسبب 
وضياع  الزوجة  صحة  تدمير  في 
االكتئاب  من  فترة  بعد  رونقها 
الزوج  إهمال  بعد  بها  تمر  التي 

والمباالته بمشاعرها.



اأكي دنيا.. فاكهة تختلف عن الفواكه الأخرى؛ يف 

اللون وال�سكل واملذاق، وهي جتمع بني الفواكه املزيلة 

بالفايتمني ومتتاز  للدم،  املخففة  والفواكه  لل�سموم، 

.B17
مي���ت���از اأك�����ي دن���ي���ا ب���ال���ل���ون الأ����س���ف���ر امل���ائ���ل اإىل 

ال��ف��واك��ه واخل�سر وال��ن��ب��ات��ات التي  ال��رت��ق��ايل، وك��ل 

حت��م��ل ال���ل���ون الأ����س���ف���ر مت���ت���از ب��امل��رك��ب��ات ال��ط��ب��ي��ة، 

و�سبحان اهلل، فاللون الأ�سفر الذي يعجب يف النظر، 

هو الذي يقّويه، لأنه لون »الكروتني«.

ك��ل��م��ة ب�����س��ي��ط��ة ع���ن ال���ل���ون ال���رت���ق���ايل وال���ل���ون 

الأ���س��ف��ر، وه��و ال��ل��ون ال��ذي يقرتن يف اأذه���ان النا�ض 

بال�سعادة والغبطة، وكذلك بالغنى و�سعة العي�ض، وهو 

اإح�سا�ض نف�ساين ياأخذ اأهمية كرى يف عالج كثري من 

الأمرا�ض امل�ستع�سية، وخا�سية اللون الرتقايل، اأنه 

الدم يف اخلاليا،  ي�ساعد على مرور كمية كبرية من 

يف  ال��رت��ق��ايل  ال��ل��ون  وُي�ستعمل  الأع�����س��اب،  وين�ّسط 

عالج الكلية واحل�سى باملرارة، واآلم الظهر والزائدة، 

وقد تبني كذلك اأن هذا اللون ين�سط اخلاليا املنتجة 

امل��راأة املر�سع،  للحليب يف الثدي، وي��دّر احلليب عند 

وقد ين�ّسط اخل�سوبة عند الرجال والن�ساء على حد 

�سواء.

ل����ون الأك������ي دن���ي���ا و���س��ك��ل��ه وج��م��ال��ه  اأن  ل ���س��ك 

الفاكهة  هذه  اإىل  النظر  اأن  ونالحظ  النا�ض،  يجذب 

ال��ف��واك��ه  ي��وح��ي بالغبطة وال�����س��رور، وك���ل  اجل��م��ي��ل��ة 

اأ���س��ف��ر مت��ت��از بن�سبة عالية  ل��ون  ال��ت��ي لها  واخل�����س��ر 

مواد  وهي  و»البوليفينولت«،  »الفالفونويدات«  من 

م�سادة لالأك�سدة. 

اأو   ،»B17« ال��ف��اي��ت��م��ني  ع��ل��ى  دن��ي��ا  اأك����ي  ي��ح��ت��وي 

م���ا ي�����س��م��ى »م���رك���ب الأم���ي���ك���دال���ني«، وه����و فايتمني 

بع�ض  انت�سار  من  يحّد  اأن  وميكن  لل�سرطان،  م�ساد 

كما   »B17« الفايتمني  ُيعرف  ول  املتاأخرة،  احل��الت 

لتعتيم  ت��ع��ّر���ض  لأن���ه  الأخ����رى،  الفايتمينات  ت��ع��رف 

اإمكانية  النتائج حول  ن�سر بع�ض  اإىل  اإعالمي، نظراً 

الفايتمني،  ه��ذا  با�ستعمال  ال�سرطان  كبح  اأو  ع��الج 

وقد ا�ستعملها كثري من الأطباء يف الوليات املتحدة 

والدول الغربية لعالج ال�سرطان، وبّينوا اأهميتها عر 

النتائج ال�سريرية، ومن خ�سائ�سها اأن تكبح التورمات 

وم�سبوطة،  معينة  �سحية  �سروط  حتت  ال�سرطانية 

فاإن  الطرية،  الفواكه  وككل  الطبية،  املراقبة  وحتت 

مرتفعة،  ح��راري��ة  �سعرات  على  يحتوي  ل  دن��ي��ا  اأك���ي 

ال��ذي ل يحتاج فيه  لأن��ه م��ن ف��واك��ه الف�سل احل���ار، 

املاء  اإىل  يحتاج  ما  اأك��رث  �سعرات حرارية  اإىل  اجل�سم 

والفايتمينات والأمالح املعدنية.

اأنه يحتوي  دنيا  اأكي  بها  التي يتفوق  املزايا  ومن 

ع��ال��ي��ة، وتبقى  وب��ج��ودة غ��ذائ��ي��ة  ع��ل��ى ده���ون قليلة، 

قوة الرتكيب الكيماوي لأكي دنيا يف الن�سبة العالية 

الأل��ي��اف  م��ن  هامة  ون�سبة  غ���رام،   12 ال�سكريات  م��ن 

امل��ئ��ة من  1.7 غ����رام يف  اإىل  ت�����س��ل  اخل�����س��ب��ي��ة، ح��ي��ث 

الفاكهة. 

لأنه  بامتياز،  القولون  فاكهة  دنيا  الأك��ي  اأن  كما 

لالأك�سدة  امل�سادات  اأو  »الفالفونويدات«  بني  يجمع 

التي متت�ض اجلذور احلرة يف القولون، وبني الألياف 

ب��ال��ق��ول��ون،  ال��ف�����س��الت  م���رور  ت�سّهل  ال��ت��ي  اخل�سبية 

لإزال��ة  القوية  الأ�س�ض  من  اخل�سائ�ض  ه��ذه  وُتعتر 

ال�����س��م��وم م��ن اجل�����س��م، ورمب���ا يت�سبب الأك����ي دن��ي��ا يف 

اإ�سهال بارد بعد ا�ستهالك كمية كبرية، وهو ما يبنّي 

اأهميته على اجلهاز اله�سمي ال�سفلي، واإنهاء حالت 

الروتينات  الإم�ساك احلاد، ويحتوي على قليل من 

)0.4غرام(، وهو الرتكيز الذي يروق الريا�سيني، لأن 

اجل�سم ي�سرتجع ما �ساع منه ب�سرعة، ملا يتناول هوؤلء 

املاء وال�سكريات والبوت�سيوم قليل من الروتني.

لكل نبات تركيبته اخلا�سة به، ولذلك نعتمد يف 

طريقتنا على التنويع الطبيعي وتناول كل املنتوجات 

ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة يف وق��ت��ه��ا، لأن ه��ن��اك ت����وازن����اً وت��دق��ي��ق��اً 

اإىل حالته  اجل�����س��م  واإرج������اع  ب���الأغ���ذي���ة،  ال���ع���الج  يف 

الطبيعية، ومنع ت�سّرب بع�ض الأمرا�ض الناجتة عن 

عدم ا�ستهالك املواد التي حتتوي على عنا�سر غذائية 

مهمة.

ال��ت��ي تختلف عن  ال��رتك��ي��ب��ة  ه���ذه  اإىل  وب��ال��ن��ظ��ر 

الأك��ي  اأن  النباتية من خ�سر وف��واك��ه، نالحظ  امل��واد 

لكنه  مرتفعة،  بن�سبة  البوت�سيوم  على  يحتوي  دنيا 

الفو�سفور  على  ويحتوي  النباتي،  امل�ستوى  يف  يبقى 

اأقل  املغنيزيوم  من  كمية  وعلى  الكل�سيوم،  من  اأك��رث 

دنيا من  الأكي  الكل�سيوم، وهذه الرتكيبة جتعل  من 

الفواكه التي تعيد للج�سم كل املكونات التي ميكن اأن 

يفقدها يف اأي ن�ساط فكري اأو ع�سلي، لأن البوت�سيوم 

وال�����س��ك��ري��ات وال���روي���ن م���ع اأم�����الح اأخ������رى، تعيد 

ترميم اجل�سم يف اأقرب وقت، والكل�سيوم والفو�سفور 

والفايتمن »A« مع هذه الأمالح تزيل العياء.

ع�سوية،  حم�سيات  ع��ل��ى  دن��ي��ا  الأك����ي  وي��ح��ت��وي 

وهي  و»امل��ال��ي��ك«،  و»ال�سايرتيك«  »التارتريك«  منها 

والكلية،  امل��رارة  للح�سى يف  حم�سيات ع�سوية هامة 

وت��ن�����س��ط خ��الي��ا ال��ك��ب��د، وي���ك���ون ع�����س��ري الأك�����ي دن��ي��ا 

امل��رارة  يف  احل�سى  من  ي�ستكون  الذين  اإىل  بالن�سبة 

نافعاً، لكن �سمن نظام غذائي معنّي، ولي�ض بطريقة 

ع�سوائية، لأنه لي�ض بال�سهولة التي يظن النا�ض.

  مـنــــــــــوعـــــــــــــــــــــــــــــــات

21

اأفــقــي

املخرطة خمرتع   / يتوقف   1
الأر�ض املمتدة حتت   / لفريوز  اغنية  يف  جاء  ع�سفور   2

القدمني

اأمريكي  �سجن   / مرتفعني  مكانني  بني  مبني  طريق   3
�سهري ا�سبح مزارا لل�سياح ومعناه الق�سر

وغريه / ن�سف �سكون الدهن  ج�سمه  على  مي�سح   4

طــريـقـة اللعـب

واأفقياً  9 عامودياً  اإىل   1 الأرق��ام من  تو�سع 

على اأن ل يتكرر الرقم يف اأي اجتاه عامودي 

كان اأو اأفقي 

الحل السابق 12345678910
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

البيع  وخم���زن  م��ك��ان   / ن���ورة  ن�سف   5
ال��ق��ارة  ال��غ��اب��ات ويف  يعي�ض يف  ح��ي��وان   /

القطبية ال�سمالية

منتدبة لعمل ما  النا�ض  من  جمموعة   6
/ يرتددن على مكان حمدد 

م��ن ط��ع��ام بعد  ال��ط��ائ��ر  ي��خ��رج��ه  م��ا   7
ه�سمه / مت�سابهان / اأ�سار بعمل �سيء ما

ل�سقي النبات / جزء من وحدة العملة   8
الأمريكية

ملنا�سل وبطل ال�ستقالل  ال�سم الول   9
يف جنوب افريقيا – / خمرتع التلفزيون

/ خم����رتع ال��ك��ام��ريا  م��ف��رز  ن�����س��ف   10
)معكو�سة(

عـــامـــودي

1 خمرتع الدراجة النارية املوتور�سايكل
الكاتبة الآلة  خمرتع   2

خط انتاج ال�سيارات / يو�سف  خمرتع   3
به الِعرق الب�سري مبعنى اأن له امتداد

اأف����الم  مل��م��ث��ل  الأول  ال����س���م   / ه����دم   4
جيم�ض بوند �سابق

ال�سواعق  خطر  منع  ق�سيب  خمرتع   5
/ ن�سف ناقد

ال�سوت  مكر  مل��خ��رتع  الأول  ال���س��م   6

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

 

)ال�سم الثاين ويرمر(

خرج من  زرع   / اوروبي  ار�ستقراطي  لقب   7
الر�ض

اخلليج  يف  م��ع��روف  �سيد  ب��ن��دق��ي��ة  ا���س��م   8
العربي / خمرتع امل�سعد الكهربائي

�سقيا   / )معكو�سة(  رق��م   / طاقم  ن�سف   9
الر�ض والزرع

داكن ن�سف   / الملاين  ال�سيارة  خمرتع   10
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مدوياً ومفاجئاً ودراماتيكياً جاء �شقوط بر�شلونة 

اأمام بايرن ميونيخ يف ذهاب ن�شف نهائي دوري اأبطال 

اأوروبا، �شحيح اأن املباراة بني الفريقني كانت مفتوحة 

ك��ان��ت ترتقب  ال��ع��ي��ون  واأن  االح��ت��م��االت،  �شتى  ع��ل��ى 

املحفوفة  بر�شلونة يف رحلتهم  بحذر حتركات العبي 

باخلطر اإىل قلعة ميونيخ »األيانز اأرينا«، لكن �شقوط 

الكاتالونيني باأربعة اأهداف من دون رد، حتول عا�شفة 

تهدد حا�شر فريق بر�شلونة، ورمبا �شرت�شم م�شتقبله 

وطريق مدربه تيتو فيالنوفا.

العاجز  الفريق  خانة  يف  بر�شلونة  و�شعت  نتيجة 

ف��اإن  اإي���اب���اً،  كاتالونيا  اأب��ن��اء  ح���اول  ال���رد، ومهما  ع��ن 

اأع��ج��وب��ة، ال يبدو  اإىل  ب��اي��رن ���ش��ار ي��ح��ت��اج  ت��خ��ط��ي 

اأن لدى مي�شي ورفاقه القدرة على اإجنازها،  اإطالقا 

خ�شو�شاً اأنهم ظهروا مبظهر هزيل للغاية يف مباراة 

الثالثاء.

خ�����ش��ر ب��ر���ش��ل��ون��ة م��وق��ع��ت��ه ال��ن��اري��ة م���ع م�شيفه 

اأملاين يتوج  البافاري ال�شاعي اإىل اأن يكون اأول فريق 

اأوروب��ي يف  ال��دوري والكاأ�س املحليني وبلقب  بثالثية 

اأن مينح مدربه يوب هاينكي�س  اأجل  ذاته من  املو�شم 

مل���درب  م��ن�����ش��ب��ه  ي���رتك  اأن  ق��ب��ل  اأف�����ش��ل ه��دي��ة وداع 

بر�شلونة ال�شابق جو�شيب غوارديوال.

وترك الفريق الذي اأذهل العامل بعرو�شه عالمات 

الهجومية  ق��درات��ه  تال�شي  ح��ول  حم���رة،  ا�شتفهام 

ب�شكل  و�شطه  وغ��ي��اب  دف��اع��ه  وتفكك  مي�شي،  بقيادة 

غريب عجيب عن ال�شمع.

بني  معنوياً  ج���داراً  ميونيخ  عا�شفة  ر�شمت  كما 

الفريقني، ففيما يفكر فريق فيالنوفا بالثاأر لكرامته 

املهدورة باأيدي االأملان، يفكر اجلمهور االأحمر بهوية 

اأيار   25 الذي �شيواجهه يف نهائي وميبلي يف  الفريق 

املقبل، بني الفائز من مواجهة ريال مدريد االإ�شباين 

وبورو�شيا دورمتوند االأملاين.

وتكررت يف ميونيخ معاناة بر�شلونة خارج قواعده، 

حيث خ�شر يف الدور االأول اأمام �شلتيك اال�شكوتلندي 

)1-2( ويف ذهاب الدور الثاين اأمام ميالن االإيطايل 

)0-2 قبل اأن يفوز اإياباً 4-0(، كما بلغ دور االأربعة من 

دون اأن يفوز على باري�س �شان جرمان الفرن�شي )2-2 

ذهاباً يف باري�س و1-1 اإياباً يف بر�شلونة(.

االإ�شباين  خ�شمه  م�شر  �شيلقى  بر�شلونة  اأن  ويبدو 

االآخر ريال مدريد، الذي خرج املو�شم املا�شي من الدور 

بعد  الرتجيح  وب�شربات  البافاري  ال��ن��ادي  يد  على  ذات��ه 

فوز كل منهما على اأر�شه 1-2.

لقب  ح�شموا  ال��ذي��ن  االأر����س  الأ�شحاب  بالن�شبة  اأم��ا 

اأك��دوا  فهم  الكاأ�س،  نهائي  اأي�شاً  وبلغوا  املحلي  ال���دوري 

اأنهم يف قمة عطائهم، اإذ بلغوا دور االأربعة بعد اأن اأطاحوا 

بنتيجة  واإياباً  ذهاباً  عليه  بالفوز  االإيطايل  بجوفنتو�س 

اأر�شهم �شوى مرة واحدة  2-0 ومل يخ�شروا على  واحدة 

الثاين  ال��دور  اإي��اب  االإنكليزي )0-2( يف  االأر���ش��ن��ال  اأم��ام 

يف  الذهاب  لقاء  ح�شمهم  نتيجة  العبيهم  تراخي  ب�شبب 

لندن 1-3.

وثاأر بايرن من النادي الكاتالوين الذي اأطاح به من 

حني   2009-2008 مو�شم  للم�شابقة  النهائي  رب��ع  ال��دور 

اكت�شحه ذهاباً 4-0 يف »كامب نو« قبل التعادل اإياباً 1-1.

االآونة  رائعاً يف  اأداء هجومياً  البافاري  النادي  ويقدم 

االأخرة، حيث �شجل 20 هدفاً يف مبارياته االأربع االأخرة 

يف الدوري، اإ�شافة اإىل اكت�شاحه فرايبورغ 6-1 يف ن�شف 

عليها  انتهت  التي  نف�شها  النتيجة  وه��ي  الكاأ�س،  نهائي 

مباراته االأخرة ال�شبت املا�شي اأمام هانوفر يف الدوري.

الناحية  م��ن  م��ب��اراة مميزة  ال��ب��اف��اري  الفريق  وق��دم 

م�شتفيداً  والعالية،  الثابتة  الكرات  يف  وتاألق  التكتيكية، 

اإىل  العائد  مي�شي  ليونيل  االأرجنتيني  لياقة  �شعف  من 

بر�شلونة بعد اإ�شابة وه�شا�شة هجوم الفريق الكاتالوين، 

يف  ق��دم��اً  وو���ش��ع  ل��ف��رتة طويلة  ين�شاه  ل��ن  در���ش��اً  فلقنه 

يف  والثالثة  ال��ت��وايل  على  ال��ث��اين  للعام  النهائية  امل��ب��اراة 

ال�شنوات االأربع االأخرة.

لالإيقاف،  ماندزوكيت�س  ماريو  الكرواتي  غياب  ويف 

غوميز  ماريو  على  هاينكي�س  ي��وب  بايرن  م��درب  اعتمد 

لوحده يف مركز راأ�س احلربة، مدعوماً بالهولندي اريني 

روبن والفرن�شي فرانك ريبري وتوما�س مولر.

الفني  املدير  بني  امل�شرتك  العامل  هي  الثقة  وكانت 

لبايرن يوب هاينك�س والعبيه يف هذه املباراة التاريخية، 

االإي��ج��اب��ي��ة  ال��ن��ت��ائ��ج  م��ن  �شل�شلة  ب��ع��د  اأم���ر طبيعي  وه���و 

اآخر  انت�شاراً خالل   18 الفريق الذي �شجل  التي حققها 

الذهبي  للمربع  وتاأهل  امل�شابقات  كل  يف  له  مباراة   19
ب��ال��ب��ط��ول��ة االأوروب����ي����ة ب��ال��ف��وز 4 - 0 ع��ل��ى ج��وف��ن��ت��و���س 

واالإي��اب  ال��ذه��اب  مباراتي  العريق يف جمموع  االإي��ط��ايل 

بدور الثمانية.

واح��دة  هزمية  �شوى  ميونيخ  ب��اي��رن  يتلق  مل  كذلك 

اأمام الفرق االإ�شبانية،  21 مباراة على ملعبه  اآخر  خالل 

انت�شارات مقابل تعادلني وهزمية  اأنه حقق ثالثة  علماً 

�شجل  يف  بر�شلونة  اأم���ام  �شابقة  مباريات  �شت  يف  واح���دة 

م�شاركاته االأوروبية.

ودخل بايرن، حامل اللقب اأعوام 1974 و1975 و1976 

واح����دة يف  م���رة  ���ش��وى  يخ�شر  وه���و مل  امل���ب���اراة  و2001، 

مواجهاته الع�شرين ال�شابقة مع االأندية االإ�شبانية )اأمام 

2002-2003(، كما  2-3 يف مو�شم  ديبورتيفو ال كورونيا 

االأوروب��ي��ة  مواجهتهما  يف  الكاتالوين  النادي  على  تفوق 

الوحيدة ال�شابقة يف دور االأربعة، وكانت يف كاأ�س االحتاد 

االأوروبي مو�شم 1995-1996 بعد تعادلهما 2-2 ذهاباً يف 

2-1 يف طريقه للفوز  اإياباً يف بر�شلونة  ميونيخ ثم فوزه 

باللقب.

االأب���ط���ال مو�شم  اأي�����ش��اً يف دوري  ال��ف��ري��ق��ان  وال��ت��ق��ى 

بايرن  ف��از  ح��ني  املجموعات  دور  يف  لكن   1999-1998
الهولندي  امل���درب  رج��ال  على  هيت�شفيلد  اومت���ار  بقيادة 

لوي�س فان غال ذهاباً واإياباً 1-0 و1-2.
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خيبة مي�شي واإينيي�شتا بعد املباراة التاريخية

الهدف الرابع لتوما�س مولر �شراع هوائي يف مباراة بر�شلونة وبايرن ميونيخ
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دف����ع����ت امل����ن����اف���������ش����ات ال�������ش���ر����ش���ة يف 

امل��ح��ل��ي��ة ودوري  االأوروب����ي����ة  ال����دوري����ات 

»القارة  اأندية  املو�شم  اأوروب��ا هذا  اأبطال 

�شفوفها  لتعزيز  للتخطيط  ال��ع��ج��وز« 

بالعبني كبار، ما ينبئ مبو�شم �شاخن يف 

االنتقاالت ال�شيفية املقبلة.

وم���ن ال��ن��ادر ج���دا اأن ت��ث��ار االأق��اوي��ل 

اأف�����ش��ل خم�شة  اإم��ك��ان��ي��ة ان��ت��ق��ال  ح���ول 

الع���ب���ني يف ال���ع���امل م���ن االأن����دي����ة ال��ت��ي 

ي��ل��ع��ب��ون ب��ه��ا اإىل اأن���دي���ة اأخ�����رى خ��الل 

م��و���ش��م االن���ت���ق���االت امل��ق��ب��ل، مم���ا ي��رف��ع 

اإىل  ال�شيفية  االنتقاالت  �شعر  اإج��م��ايل 

م�شتوى غر م�شبوق.

الالعب االأول هو غاريث بايل جناح 

توتنهام االأي�شر، والذي اأثار اأداوؤه املذهل 

م���ع »ال�����ش��ب��رز« ه���ذا امل��و���ش��م واأه���داف���ه 

ال���رائ���ع���ة، ك���ري���ات االأن���دي���ة ل��ل��ب��ح��ث يف 

اإم��ك��ان��ي��ة ال��ت��ع��اق��د م��ع��ه، ح��ت��ى اأن بع�س 

مقارنة  يف  ب����داأت  االإن��ك��ل��ي��زي��ة  ال�شحف 

اأدائ�����ه ب�����اأداء ال��ن��ج��م��ني ل��ي��ون��ي��ل مي�شي 

وكري�شتيانو رونالدو.

ب��اي��ل  اأداء  م��ق��ارن��ة  اأن  رغ����م  وع���ل���ى 

اأنه  اإال  مبي�شي ورونالدو يعتر مبالغة، 

اإىل  توتنهام  جناح  ي�شل  اأن  املتوقع  من 

م�شتوى متقارب معهما اإذا ا�شتمر اأداوؤه 

املرتفع مع فريقه.

اأك��ر  اأح���د  ب��اي��ل )23 ع��ام��اً(  ويعتر 

اأبدت  اإذ  اأوروب���ا،  املطلوبني يف  الالعبني 

ف���رق ري���ال م��دري��د وب��ر���ش��ل��ون��ة وب��اي��رن 

ميونخ رغبتها يف �شمه.

ا�شتعداده  ع��ن  توتنهام  ن��ادي  واأع���رب 

للتخلي عن جنمه االأول مقابل 50 مليون 

بعقد  بايل  يرتبط  اإذ  اإ�شرتليني،  جنيه 

مع الفريق اللندين ملدة اأربع �شنوات، مما 

يجعل النادي يف موقف تفاو�شي قوي مع 

االأندية الكرى يف اأوروبا.

ريال  اأن  االإ�شبانية  ال�شحف  وذك��رت 

م���دري���د ي�����ش��غ��ط ب��ق��وة ل��ل��ح�����ش��ول على 

توقيع النجم الويلزي لتعوي�س مغادرة 

كري�شتيانو  ال��ف��ري��ق  يف  االأول  ال��ن��ج��م 

رون����ال����دو، ال���ت���ي ت�����ش��ر ال��ت��ك��ه��ن��ات اإىل 

ال��ق��دمي  ف��ري��ق��ه  اإىل  ع���ودت���ه  اح���ت���م���ال 

نفي  من  رغ��م  على  يونايتد،  مان�ش�شرت 

ال�����ش��ر األ��ي��ك�����س ف��رغ��ي�����ش��ون ذل����ك اأو 

جوزيه  الفني  امل��دي��ر  ب�شحبة  ال��رح��ي��ل 

����ش���ان ج���رم���ان  ب���اري�������س  اإىل  م���وري���ن���ي���و 

الفرن�شي، اإذا جنح مالكه القطري نا�شر 

امل��درب الرتغايل يف  اإغ��راء  اخلليفي يف 

خالفة االإيطايل كارلو اأن�شيلوتي.

�شتار«  داي��ل��ي  »ذي  �شحيفة  وذك����رت 

ي��ون��اي��ت��د  م��ان�����ش�����ش��رت  اأن  ال��ري��ط��ان��ي��ة 

يحطم  تاريخي  عر�س  لتقدمي  ي�شتعد 

 2008 ع��ام  امل�شجل  القيا�شي  الرقم  فيه 

اأح�شان  اإىل  الرتغايل  النجم  ال�شتعادة 

ال�شياطني  اأن  ت��راف��ورد«، م��وؤك��دة  »اأول���د 

55 مليون  ل��دف��ع  ا���ش��ت��ع��داد  احل��م��ر على 

جنيه اإ�شرتليني.

وم���������ع اإم�����ك�����ان�����ي�����ة خ������الف������ة ب����اي����ل 

رحيل  واحتماالت  رونالدو،  لكري�شتيانو 

اأو  ب��اري�����س ���ش��ان ج��رم��ان  االأخ����ر اإىل 

االأقاويل حالياً  مان�ش�شرت يونايتد، تثار 

البارز  الرازيلي  النجم  م�شتقبل  ح��ول 

نيمار، الذي من املتوقع اأن حت�شم اأموره 

قبل �شهر اآب القادم، على رغم املحاوالت 

امل�����ش��ت��م��ي��ت��ة ال���ت���ي ي���ق���وم ب���ه���ا اأودي���ل���ي���و 

�شانتو�س  ن��ادي  رئي�س  نائب  رودري��غ��ي��ز؛ 

ال���رازي���ل���ي، ال����ذي اأك����د يف ت�����ش��ري��ح��ات 

واأن��ه  ال��ن��ادي،  ب��اق يف  اأن الالعب  �شابقة 

»يباع كل يوم« مع وجود تقارير مت�شاربة 

حول وجهته النهائية.

وي������اأم������ل م���������ش����وؤول����و ����ش���ان���ت���و����س يف 

االح��ت��ف��اظ ب��ال��الع��ب وجت���دي���د ع��ق��ده، 

القادمة،  العامل  كاأ�س  بعد  ينتهي  ال��ذي 

وحتاول اأندية ت�شل�شي ومان�ش�شرت �شيتي 

نيمار  مع  التعاقد  يونايتد  ومان�ش�شرت 

�شعره ما بني  الذي يرتاوح  )21 عاماً(، 

اأك��ر  اأن  اإال  ي���ورو،  مليون   60 اإىل   50
االأندية قرباً من الالعب يف حالة رحيله 

من الرازيل هو بر�شلونة، الذي يعتر 

الوجهة املتوقعة لنيمار يف اأوروبا.

انتقال  اأي�شاً  املقبل  ال�شيف  وي�شهد 

الالتينية  اأم��رك��ا  م��ن  اآخ��ري��ن  جنمني 

على  الالعبني  اأف�شل  بني  من  يعتران 

مهاجم  وه��م��ا:  ح��ال��ي��اً  ال��ع��امل  م�شتوى 

اأتلتيكو مدريد الكولومبي الفذ راداميل 

االأوروغ��وي��اين  ن��اب��ويل  ومهاجم  فالكاو 

يعتر  اإذ  ك���اف���اين،  اي��دي��ن�����ش��ون  امل��ت��األ��ق 

امل�����ش��رة  يف  ح��ا���ش��م��اً  ع���ام���اً   2013 ع����ام 

االحرتافية لكليهما.

من  انتقاله  ف��اإن  لفالكاو  وبالن�شبة 

ف��ري��ق��ه احل�����ايل اإىل ري�����ال م���دري���د هو 

االأقرب حالياً، اإال اأنه من غر امل�شتبعد 

لو�شع  ت�شل�شي  ف��ري��ق  اإىل  االن�����ش��م��ام 

نهاية مل�شرة االإ�شباين فرناندو توري�س 

ال�شيئة مع الفريق.

امل��ب��ل��غ  ���ش��ي��دف��ع  ت�����ش��ل�����ش��ي  اأن  وي���ب���دو 

توري�س  م��ع  للتعاقد  دفعه  ال��ذي  نف�شه 

تعد  �شفقة  يف   2011 ع��ام  ليفربول  من 

الداخلية  االن��ت��ق��االت  ���ش��وق  يف  االأغ��ل��ى 

جنيه  مليون   50 قيمتها  بلغت  الإنكلرتا 

اإ�شرتليني.

وي��اأت��ي االأوروغ��وي��اين كافاين �شمن 

ت�شيل�شي  رئي�س  من  امل�شتهدفة  القائمة 

رومان ابراموفيت�س وتقدر اإدارة نابويل 

مليون   60 بنحو  احل��ايل  هدافها  قيمة 

جنيه اإ�شرتليني.

ن��ادي��ا  يتناف�س  اأخ����رى،  ن��اح��ي��ة  وم���ن 

ب����اي����رن م���ي���ون���خ االأمل��������اين وم��ان�����ش�����ش��رت 

هجوم  جنم  �شم  على  االإنكليزي  �شيتي 

ت�شل  بعر�س  ���ش��واري��ز  لوي�س  ليفربول 

مبلغ  وه��و  ي���ورو،  مليون   40 اإىل  قيمته 

االأرق����ام  اإىل  ب��االإ���ش��اف��ة  ���ش��ي��وؤدي  �شخم 

ال�����ش��اب��ق��ة اإىل رف���ع ال��ق��ي��م��ة االإج��م��ال��ي��ة 

اإىل  القادم  ال�شيف  النتقاالت  املحتملة 

م�شتوى قيا�شي.

ويبدو اأن �شواريز يع�شق وجوده حتت 

املجهر لالأ�شباب اخلاطئة التي تطغى يف 

معظم االأحيان على تاألقه كالعب، وهذا 

م��ا ح�شل االأح���د امل��ا���ش��ي خ��الل م��ب��اراة 

يف  ت�شل�شي  �شيفه  م��ع  ل��ي��ف��رب��ول  ف��ري��ق 

يتحدث  مل  عندما  االإن��ك��ل��ي��زي  ال���دوري 

اأح����د ع��ن ه���دف ال��ت��ع��ادل )2-2( ال��ذي 

عن  ب��ل  ال�شائع،  ب��دل  ال��وق��ت  يف  �شجله 

ال�شربي  اللندين  الفريق  مدافع  ع�شه 

براني�شالف ايفانوفيت�س.

و�شحيح اأن �شواريز اعتذر بعد املباراة 

التي  »ال�شبيانية«  احلركة  عن  مبا�شرة 

لكن  اإليه احلكم،  يتنبه  اأن  دون  بها  ق��ام 

ذل���ك ق���د ال ي��ك��ون ك��اف��ي��اً ل��ك��ي ي��وا���ش��ل 

م���درب���ه  الأن  »احل�����م�����ر«،  م����ع  م�������ش���واره 

االإيرلندي ال�شمايل برندن رودجرز اأملح 

االأوروغوياين  الالعب  بيع  اإمكانية  اإىل 

ال�����ذي غ����رم م���ن ق��ب��ل ن���ادي���ه و���ش��ي��ت��رع 

بالغرامة لعائلة �شحايا ال�شتة والت�شعني 

ماأ�شاة  يف  التدافع  نتيجة  ق�شوا  الذين 

1989 خ��الل  م��ل��ع��ب »ه��ي��ل�����ش��ب��ورو« ع���ام 

يف  فور�شت  وتوتنغهام  ليفربول  م��ب��اراة 

ن�شف نهائي كاأ�س اإنكلرتا.
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كاريكاتير

اأعاد اأحد ال�شعوديني زوجته امل�شجونة منذ 10 اأيام على ذمة ق�شية 

اأخالقية وق�شية �شرقة، اإىل ال�شجن، بعدما متّكنت من الهرب مبغافلة 

ال�شجانات الالئي رافقنها اإىل امل�شت�شفى حلاجتها اإىل تلّقي العالج.

اأقّر بوجودها  اإدارة ال�شجن بزوج ال�شجينة، الذي  اإثر ذلك ات�شلت 

اإدارة  وبا�شرت  �شاعات من هروبها.   10 بعد  ال�شجن  اإىل  واأعادها  معه، 

هربها،  كيفية  ملعرفة  وزوجها  الهاربة  ال�شجينة  مع  التحقيق  ال�شجن 

مب�شاعدة  اإال  االإفـــالت  ميكنها  وال  هــربــت،  حينما  مقّيدة  كانت  كونها 

�شخ�س اآخر.

2600 موظف 
يتقاضون رواتب 
أعلى من راتب 
رئيس الوزراء

كــ�ــشــفــت اأرقـــــام جـــديـــدة اأن 

يف  يــعــمــلــون  مـــوظـــف   2600
الــقــطــاع الــ�ــشــحــي احلــكــومــي 

يـــتـــقـــا�ـــشـــون  بـــريـــطـــانـــيـــا،  يف 

اأعلى من راتب  رواتــب �شنوية 

ديفيد  بــالدهــم  وزراء  رئــيــ�ــس 

األـــف   142 الــبــالــغ  كـــامـــريون، 

جنيه ا�شرتليني، اأي ما يعادل 

دوالر. األف  نحو 216 

أعاد زوجته إلى السجن بعد هروبها

نـــظـــرت الــهــيــئــة الــطــبــيــة الــ�ــشــرعــيــة يف املــنــطــقــة الــ�ــشــرقــيــة 

بال�شعودية يف ق�شية وقعت ف�شولها قبل قرابة 37 عاماً، ت�شّرر 

منها مواطن عندما كان جنيناً يف بطن اأمه، اإال اأن عدم ا�شتكمال 

اأوراق الدعوى التي تقدم بها املواطن املت�شرر حال دون  بع�س 

ا�شتكمال النظر فيها، اإىل حني وجود املعلومات املطلوبة.

لل�شوؤون  العامة  املديرية  يف  االإعــالمــي  الناطق  اأو�ــشــح  وقــد 

كانت  عندما  املــواطــن  والــدة  اأن  ال�شرقية،  املنطقة  يف  ال�شحية 

على و�شك الوالدة مت نقلها من اأحد امل�شت�شفيات التابعة الإحدى 

اخلليجية  الـــدول  اإحـــدى  يف  لــلــوالدة  م�شت�شفى  اإىل  ال�شركات، 

املجاورة، حيث اأجنبت طفلها يف �شيارة االإ�شعاف، ومت نقل الطفل 

اإىل اأقرب م�شت�شفى، واأُدخل للعالج الذي ا�شتغرق 50 يوماً، فيما 

كان ت�شخي�س اإ�شابته يف ذلك الوقت التهاب ال�شحايا.

37 عاماً تقّدم املولود املت�شرر  اأنه بعد م�شّي  وذكر الناطق االإعالمي 

ب�شكوى اإىل الهيئة الطبية ال�شرعية، يّدعي اأن عدم جتهيز �شيارة االإ�شعاف 

من  مادياً  بتعوي�شه  اإعــاقــات، مطالباً  حــدوث  عليه  ترّتب  الــلــوازم  ببع�س 

اإدارة امل�شت�شفى والطاقم الطبي اآنذاك، يف حني راأت الهيئة بعد النظر يف 

الق�شية �شرورة اإح�شار بع�س املعلومات ال�شتكمال �شري الق�شية واحلكم 

فيها. واأكد الناطق االإعالمي اأن الهيئة الطبية ال�شرعية بانتظار االأوراق، 

اأنها ال  اإال  اأحداثها،  37 عاماً على  و�شتنظر يف الق�شية بالرغم من مرور 

تنتهي بتقادم الزمان، ما دام طرفا الق�شية واالأوراق املطلوبة متوّفرين.

طالب بتعويض عن أضرار صحية تعرض لها في بطن أمه

مليونير يفرش 
منزله باألموال

خـــلـــق الــــفــــراغ مــــن الـــرو�ـــشـــي 

»يـــوري بــابــيــان« رجـــاًل اأقـــرب اإىل 

اأمواله  قــرر نرث  بعدما  اجلــنــون، 

الـــتـــي �ــشــكــلــهــا عـــلـــى هــيــئــة نــقــود 

معدنية يف املنزل، لتغطي اأر�شية 

البيت بالكامل.

املـــلـــيـــونـــري الــــــذي يــعــيــ�ــس يف 

ثالث  »نوفو�شيبري�شك«؛  مدينة 

اأكـــر املـــدن الــرو�ــشــيــة، مل يــرتك 

بقعة يف اأر�شية املنزل اإال وافرت�س 

لي�شري  املــعــدنــيــة،  الــنــقــود  فــيــهــا 

لــو كانت  مــكــان كما  كــل  عليها يف 

�شجاداً مي�شي عليه يف كل مكان.


