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بعد أن هّجرت األحياء.. 
»سوليدير« تهدد 

مراقد األموات مجددًا

ساركوزي.. هل ستدخله 
االنتخابات إلى السجن 

أم إلى اإلليزيه؟

هل سالح »لطف اهلل 2« كان 
مخصصًا لطرابلس؟
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األزمة ستعصف بتركيا.. وقطر والسعودية عرضة لتغيير الجغرافيا السياسية

ــــــدة َـّ ألمـــــة مــــوحـ

212

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

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

بيروت، بئر حسن، مقابل مجّمع كلية الدعوة اإلسالمية )غربًا(، قرب السفارة 
الكويتية، يوميًا من الساعة 5 إلى 7 مساء، ما عدا السبت واألحد.

لالسـتـعـالم: 03/678365

E-mail: recruiting@athabat.net

A T H A B A T

فيلتمان ينسق 
أعمال التخريب 

في الـمنطـقـة



ه���ل ب��ات��ت ح��ك��وم��ة ال��رئ��ي�����س جنيب 

م��ي��ق��ات��ي ع��ب��ئ��اً ع��ل��ى اأ���ص��ح��اب��ه��ا، ب��ع��د اأن 

جنحت املعار�صة يف اإيقاعها بكمني مايل 

�صيجربها ابتداء من اأول ال�صهر احلايل 

ع��ل��ى ال�����ص��رف م��ن دون غ��ط��اء ق��ان��وين، 

تطالب  التي  باملقاي�صة  للَقبول  جتنباً 

بت�صريع �صرفها من خارج  املعار�صة  بها 

الن�صاب  تاأمني  مقابل  العامة،  املوازنات 

القانون  م�صروع  على  للموافقة  النيابي 

املعجل املكرر، الرامي اإىل فتح اعتمادات 

اإ�صافية اإىل موازنة العام 2011 ، بقيمة 

لبنانية؟  لرية  مليار   8900
املعار�صة عموماً ت�صعى لإنقاذ روؤ�صاء 

حكوماتها ال�صابقني من �صيف املحا�صبة 

املال  بحق  اأيديهم  جنته  ما  على  املالية، 

ال�صنيورة  ف��وؤاد  ال�صابق  والرئي�س  العام، 

اأو موت«  »معركة حياة  يخو�س  حتديداً 

ت�صريع  على  احلكومة  لإج��ب��ار  �صيا�صي، 

اأع���م���ال ال�����ص��رف ال��ه��ائ��ل��ة ال��ت��ي ق���ام بها 

خالل �صنوات وجوده وزيراً للمالية اأوًل، 

�صيعني  ف�صله  لأن  للحكومة،  رئي�صاً  ثم 

ف��ت��ح اأب�����واب امل��ح��ا���ص��ب��ة ال��ق��ان��ون��ي��ة التي 

تو�صله، يف بلد غري لبنان، اإىل ال�صجن، 

ال��ت��ي ل ي��دري  ال��ع��ام  امل����ال  اأرق�����ام  اإن  اإذ 

ك��ي��ف وع��ل��ى م����اذا �صرفها  ال��ل��ب��ن��ان��ي��ون 

مليار  الع�صرين  تقارب  باتت  ال�صنيورة، 

دولر )11+5+3.6(، ولعل هذا هو ال�صبب 

الذي جعل قادة �صيا�صيني ونواباً حاليني 

منا�صبة،  من  اأك��ر  يف  يقولون  و�صابقني 

اإن لبنان م�صروق ولي�س مديوناً.

يف املقابل، مل ُيعر رئي�س اجلمهورية 

م��ي�����ص��ال ���ص��ل��ي��م��ان اأي اه��ت��م��ام لأ���ص��وات 

م�صروع  باإ�صدار  طالبوه  الذين  ال��وزراء 

مرت  اأن  بعد  مبر�صوم،  املذكور  القانون 

املدة القانونية على عر�صه على جمل�س 

النواب، لت�صريع وقوننة �صرف النفقات 

املقبلة  الفرتة  للدولة خالل  ال�صرورية 

اأنهم  العام احل��ايل، على الرغم من  من 

ذّك����روه ب���اأن روؤ����ص���اء اجل��م��ه��وري��ة ال��ذي��ن 

مروا على كر�صي الرئا�صة قبله، اأ�صدروا 

القوانني  م�صاريع  مئات  وحتى  ع�صرات 

امل�����ص��اب��ه��ة ل��ه��ذا امل�����ص��روع، ال���ذي ي�صتمر 

مو�صع جتاذب �صيا�صي حاد بني الأكرية 

ما  اإذا  النيابية،  و»الأكرية«  احلكومية، 

احلكومة  بع�س  اأن  الع��ت��ب��ار  يف  اأخ��ذن��ا 

ه���و م���ع امل��ع��ار���ص��ة يف ب��ع�����س م��واق��ف��ه��ا، 

ع��ل��ى ق���اع���دة »ال��و���ص��ط��ي��ة« ال���ت���ي تغيب 

اإل عند م�صايرة  املنافع ول حت�صر  عند 

م�صالح الأقلية احلالية.

يرتكب  اأن���ه  ي��رى  �صليمان  الرئي�س 

ه���ذا  ع���ل���ى  واف������ق  اإذا  د����ص���ت���وري���اً  خ���ط���اأ 

يرتكب  عينها  اللحظة  يف  لكنه  الطلب، 

خطاأ مم��اث��اًل عندما »ي��اأم��ر« وزي��ر امل��ال 

املوظفني«،  روات��ب  دف��ع  يف  ب�»ال�صتمرار 

ل��ه��ذا ال�صرف،  م��ن دون غ��ط��اء ق��ان��وين 

وهو يف هذا املوقف يتفرج على احلكومة 

ان�صجام  عدم  �صحية  تقع  وهي  امليقاتية 

م��ك��ون��ات��ه��ا ال��ن��ي��اب��ي��ة م���ن ج��ه��ة، وزي����ادة 

���ص��غ��ط امل���ع���ار����ص���ة ورف���ع���ه���ا م���ن وت���رية 

خ��ط��اب��ه��ا ال��ت�����ص��ع��ي��دي م��ن ج��ه��ة ث��ان��ي��ة، 

حت���ت ت��اث��ري ع���وام���ل ع���دة ت���وؤث���ر عليها 

النتخابات  موعد  اق��رتاب  اأبرزها  �صلباً، 

اإ�صافة   ،)2013 املقبل  )ال��ع��ام  النيابية 

اإىل فتح ال�صجال وا�صعاً حول الرتكابات 

وانك�صاف  احلريرية،  للحكومات  املالية 

 14 )ق���وى  للمعار�صة  ال��وا���ص��ع  ال��ت��ورط 

���ص��وري��ة،  اجل��اري��ة يف  الأح�����داث  اآذار( يف 

اللبنانية  احلكومة  رئي�س  هّم  جل  فيما 

الأوروب�����ي عن  »ر���ص��ى« الحت����اد  متابعة 

�صيا�صة الناأي بالنف�س التي يّتبعها، وكاأن 

بنف�صها  نائية  الفاعلة  الأوروب��ي��ة  ال��دول 

عن احلدث ال�صوري ولي�صت طرفاً فاعاًل 

اأعمال التخريب والإره��اب التي  يف دعم 

يتعر�س لها ال�صوريون.    

امل����و�����ص����وع الن����ت����خ����اب����ي، رف���ع���ت  يف 

بعدم  ي��ق��ول  تعطيلياً  ���ص��ع��اراً  امل��ع��ار���ص��ة 

اإج����������راء ان���ت���خ���اب���ات يف ظ����ل ال�������ص���الح، 

وطالبت بت�صكيل حكومة حيادية، وجتاه 

الف�صائح املالية ابتكرت اأ�صلوب املقاي�صة 

مقابل  ال�����ص��رف  ت�صريع  احل��ك��وم��ة:  م��ع 

ت�صريع »الهدر املايل«، ولتغطية تدخلها 

ورود  بعد  خ�صو�صاً  ال�صوري،  ال�صاأن  يف 

اأ�صماء اأ�صخا�س لبنانيني ُقتلوا يف �صورية، 

اإىل  ال���واردة  الأ�صلحة  ب��اخ��رة  وم�����ص��ادرة 

مرفاأ طرابل�س، فاإن خطاب قوى 14 اآذار 

ال�صارع  يف  الت�صعيد  اإىل  للتوجه  ينحو 

وزيادة من�صوب لغة ال�صتائم �صد �صورية 

وقيادتها، مثلما جرى  و�صعبها وجي�صها 

موؤخراً يف الطريق اجلديدة.

اآذار   14 اإذاً تخو�صها قوى  هي حرب 

تواجهها  ميقاتي،  الرئي�س  حكومة  �صد 

بخطوات  احلكومة  يف  الأ�صا�صية  القوى 

قانون  اإق���رار  اإىل  ال��دع��وة  مثل  مماثلة، 

وهذه  الن�صبية،  قاعدة  وفق  النتخابات 

القاعدة تعطي لكل طرف �صيا�صي حجمه 

حالة  »ينّف�س«  مم��ا  احلقيقي،  ال�صعبي 

ي�صخم  ال���ذي  الطبيعي  غ��ري  الن��ت��ف��اخ 

املعار�صة.. كما ت�صعى قوى  حجم بع�س 

برملانية،  حتقيق  جلنة  لإن�صاء  الأكرية 

املالية  امل��خ��ال��ف��ات  تفا�صيل  ك��ل  لك�صف 

وتتم�صك  امل�����ص��ت��ق��ب��ل«،  »ت��ي��ار  حل��ك��وم��ات 

الهدوء  حالة  ل�صتمرار  احلكومة  ببقاء 

الأم����ن����ي ال��ن�����ص��ب��ي، يف وج�����ه حم�����اولت 

الداخل  اإىل  ال�صوري  احل��دث  ا�صتدعاء 

اللبناين.

ه����ي »ح������رب م���ف���ت���وح���ة« م�����ص��روع��ة 

القوانني  اإىل  الح��ت��ك��ام  �صالحها  م���ادام 

واخلطاب ال�صيا�صي، لكن من ي�صمن اأن 

تبقى هكذا؟

عدنان ال�ساحلي
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أحداث األسبوع

االفتتاحية

الـنـــاشــر: شركة القلم لإلعالم واإلعالن ش.م.م
رئـيس التـحــريــر: عـبـداهلل جـــبـري

المدير المسؤول: عــدنــــان الســاحـلــي
يشارك في التحـرير:  أحمد زين الدين - جهـاد ضـانـي

  المقاالت الواردة في الجريدة تعبر عن آراء كتابها

زوروا مـوقـعــنــــا على الـعنوان التالـي: 

www.athabat.net

الآن، وبعد اأن تاأكد لذي الب�صائر اأن ال�صعوب تثاأر لكراماتها واأوطانها، ول ترتهن طوياًل للحكام 

اأ�صبح  لل�صعوب،  ال�صر  ي�صمرون  الذين  خلدمة  الطاقات  كل  ي�صّخر  ال��ذي  للطاغوت  ول  امل�صتبدين، 

باإمكاننا احلديث عن فجر جديد ي�صق طريقه لالنبالج من عذابات هذه الأمة، التي تعر�صت لأب�صع 

املخططات منذ �صقوط ال�صلطنة العثمانية.

الآن تاأكد لدى ال�صعوب العربية والإ�صالمية اأن خال�صها ل يكون على يد احلكام، بل على كاهلها 

وعلى تفكريها، وحتررها ل يتم اإل بثقافتها وتعا�صدها ومقاومتها؛ من م�صر اإىل البحرين اإىل تون�س 

اإطارها احلقيقي؛ من  الوحدة يف  ن�صمع كلمات  اأن  املقاوم، يجب  ر ولبنان  املحرَّ والعراق  اإىل اجلزيرة 

حتديد الأعداء والأ�صدقاء، ومن حتديد احللفاء والأخ�صام.

الع�صكرية  هزائمها  حتت  املرتنحة  الأمريكية  املتحدة  الوليات  كما  الغا�صب،  ال�صهيوين  الكيان 

اخلليج  اأنظمة  بع�س  ذلك  يف  ي�صاعدهم  والتون�صية،  امل�صرية  بالثورة  العبث  يحاولون  والقت�صادية، 

و�صعاف النفو�س يف كل من �صورية وم�صر وتون�س؛ يف الإعالم كما يف الأموال والأ�صلحة، حيث ي�صب 

تريد  ل  التي  ال�صعوب  وث���ورات  وفل�صطني  لبنان  يف  املقاومة  اإ�صعاعات  على  حقدهم  ن��ريان  اجلميع 

الرتهان. 

مرة اأخرى يحاول الأمريكي و»الإ�صرائيلي« وال�صعودي والقطري، بعد اأن ف�صلوا يف م�صر، واأقفلوا 

العراق،  الزيت احلامي على  �صفاراتهم، يحاولون �صّب  واأقفلوا  �صورية  ال�صعودية، وف�صلوا يف  ال�صفارة 

يف  وع�صكرية  لبنان،  يف  كالمية  داخلية  حرباً  ويوؤججون  الإ�صالمية،  اجلمهورية  مع  العالقة  وعلى 

�صورية، من خالل انك�صاف الأ�صلحة املهربة اإىل لبنان حتت نظر قوات الأمم املتحدة. 

ال�صهيوين  جوجان�صكي  يوئيل  يكتب  واليوم  الأمريكي،  ال�صهيوين  اأبرامز؛  اإليوت  كتب  بالأم�س 

حول اأهمية عالقة دول اخلليج بالكيان الغا�صب من اأجل مواجهة اجلمهورية الإ�صالمية، التي �صعت 

من دون ملل اإىل توحيد الطاقات العربية والإ�صالمية من اأجل حترير فل�صطني.

اأم  القومية  اأم  املذهبية  باأنف�صنا؟ ماذا يحركنا يف ذلك: هل  اأكر من ثقتنا  باأعدائنا  نثق  بالنا  ما 

الوطنية؟ هل الإ�صالم »فوبيا«، واحتالل فل�صطني والقواعد الأمريكية يف اخلليج والعالقات الأمريكية 

ال�صهيونية �صتقوي الإ�صالم اأم �صتقوي اخلالفات الداخلية؟ اأما اآن لهوؤلء اأن يدركوا اأن خط املقاومة 

ط لها وي�صرذمها وينتهك حقوقها؟  هو فقط الكفيل والرد ال�صحيح على كل ما يحيق بالأمة، ويخطَّ

اأما اآن لنا اأن جنتمع على حقنا، واأن ل ين�صم بع�صنا اإىل باطلهم واغت�صابهم؟ اأما اآن حلكام اخلليج اأن 

يدركوا اأن ما اأ�صاب ح�صني مبارك �صي�صيبهم؟ اأما اآن لل�صهاينة ولالأمريكيني اأن يدركوا اأنه �صي�صيبهم 

يف الأرا�صي العربية والإ�صالمية كما اأ�صابهم يف جنوب لبنان ويف غزة ويف العراق؟

الآن نحن يف مرحلة جديدة، واإن الذين ينفخون يف نار الفتنة اإمنا ينفخون يف نار �صتاأكلهم، ومن 

ي�صّر على نزع �صالح املقاومة لن يجنوا �صوى اخليبة، واأوراقهم باتت مك�صوفة من م�صر اإىل لبنان.. 

اأُلغيت  وال�صهيوين..  الأمريكي  �صد  يومياً  ويهتف  ال�صعودي،  امللك  �صد  هاتفاً  امل�صري  ال�صعب  خرج 

املقاومة، ولي�س قطر! قد ل تعجب  اأن تكون م�صر عمق  اأجل  تتوا�صل من  الغاز، واملظاهرات  �صفقة 

الأمريكي فيلتمان الذي يزور لبنان الآن الأو�صاع يف م�صر، كما لن تعجب اإدارته ما يح�صل يف العراق، 

ويف البحرين و�صورية، لهذا ياأتي اإىل لبنان جوهر املقاومة ومعدن الثورات و�صانع النت�صارات �صده 

و�صد الكيان الذي �صنعوه. 

ترباأ ال�صعوب العربية، خ�صو�صاً ال�صعب اللبناين، بالعرب وامل�صلمني اأن يزور اأر�صها حمتل متهالك 

واأمريكيون �صهاينة؛ من جو ليربمن اإىل جفري فيلتمان.. اأّرقهم وجود املقاومة وقوتها، كما اأرقهم 

وجود التوجهات الثورية العربية، التي بداأت تعرف التايل مما تريد، بعد �صقوط الطاغية مبارك.

املقاومة اأ�صبحت قادرة اأن »تريد« ما ل يريده الأمريكي اأو ال�صهيوين اأو الأذلء من اأتباعهما.. هذا 

زمن الثورات ولي�س زمن احلكام املاأمورين »اأ�صباه الرجال«.. هذا زمن اأرواح واأنف�س احلاج عماد مغنية، 

اأهل الهمم العالية والقامات ال�صاخمة.. لقد  اإنه زمن  واملهند�س يحي عيا�س، وحممود بطل جنني.. 

وىل زمن الأقزام من املرتهنني لأعداء الأمة، وبداأت عرو�صهم اخلاوية تهوي.

والتوحيد واحلرية هم من  الوحدة  واأه��ل  اأوطاننا،  املقاومات يف  انت�صارات  اأي��ام  املقبلة هي  الأي��ام 

والقمم  ال�صت�صالمية  املبادرات  اأ�صحاب  القدمي واجلديد، ولي�س  ال�صتعمار  �صيحررون فل�صطني من 

القهرية، وجامعة عربية اأ�صحت كاأمم متحدة ت�صرب وت�صرح كما يلقنها الأمريكي - ال�صهيوين. 

اأيها  ال�صريف احتدوا  القد�س  اأجل  ال�صهيونية.. من  ال�صجون  الفل�صطينيني يف  الأح��رار  اأجل  من 

الأحرار من العرب وامل�صلمني، فاإن التاريخ ل يرحم. 

د. حم�سن �سالح

  همسات

ال للفتـنـة.. نـعـم لوحدة المقــاومــة والـثــورة

وزير املالية حممد ال�صفدي متو�صطاً الرئي�صنينْ مي�صال �صليمان وجنيب ميقاتي

الخالف المالي وقانون االنتخابات وأحداث سورية

حرب مفتوحة بين أكثرية الحكومة.. والمعارضة

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

حمولة باخرة 
لن تقدم أو تؤخر!

عن  دفاعياً  هجوماً  اآذار   14 ق��وى  ب��داأت 

ب���اخ���رة الأ���ص��ل��ح��ة ال���ت���ي ���ص��ب��ط��ه��ا اجل��ي�����س 

ب��ال��ق��ول: ك���ل لبنان  ال�����ص��م��ال  ال��ل��ب��ن��اين يف 

م�صّلح، ومتخم بالأ�صلحة القدمية، وحمولة 

باخرة لن تقدم ولن توؤخر«.

واأ�صاف م�صوؤول يف »اأمانة« 14 اآذار: »الآن 

اأهلية،  حل��رب  ر  يح�صّ َم��ن  بيننا  اأن  فهمنا 

والدليل  ق�صية،  اأ�صحاب  اأننا  نعتقد  وكنا 

ت���زام���ن اك��ت�����ص��اف ال���ب���اخ���رة م���ع م��ه��رج��ان 

الطريق اجلديدة، الذي له �صفات دموية«.

مقاالت وتحقيقات »لقيطة«
بورود   ، �صعودينينْ ورعاية  بتمويل  �صحف  يف  يعملون  لبنانيون  �صحافيون  يفاَجىء 

اإح����دى ال�صحافيات  ب��ه��ا، وق��ال��ت  ل��ه��م  اأ���ص��م��ائ��ه��م ع��ل��ى حتقيقات وم��ق��الت ل ع��الق��ة 

اللبنانيات املن�صور ا�صمها على ثالثة حتقيقات دفعة واحدة، ويف عدد واحد، اإنها فوجئت 

مبعلومات واردة يف اأحد املقالت لي�صت �صحيحة ل �صكاًل ول م�صموناً، لكن »اإن اأردُت 

العرتا�س �صاأخ�صر عملي؛ لقمة عي�صي.. فالبقاء »اأ�صلم«، ولو باملوافقة على التزوير«!

التمويل.. وإال خسارة انتخابية مدّوية
ُنقل عن نائب رئي�س جمل�س النواب فريد مكاري اأنه لن يقدم خدمات جمانية اأو 

مالية لأحد، واأنه لن يرت�صح لالنتخابات النيابية اإذا مل تتوافر اأموال اأكر من تلك 

التي توافرت يف النتخابات ال�صابقة، لأن »امل�صاريف زادت، واملعركة اأ�صبحت اأكر ق�صاوة 

اخل�صارة  �صتكون  واإل  التمويل،  بزيادة  املمولني  يقنع  اأن  احلريري  وعلى  ال�صابق،  من 

ال�صيا�صية مدّوية اأكر مما ي�صعرون حالياً«.
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ما هو �صر حترك م�صاعد وزيرة اخلارجية 

الأو�صط؛ جيفري  ال�صرق  ل�صوؤون  الأمريكية 

القومي يف  الأم��ن  رئي�س جلنة  فيلتمان، مع 

الكونغر�س؛ جو ليربمان يف هذه الظروف؟ 

اأن���ه ل مي��ك��ن على  م�����ص��ادر م��ت��اب��ع��ة راأت 

الإط������الق ع����زل ه����ذه ال����زي����ارة امل�����ص��ب��وه��ة يف 

ال��ت��ط��ورات  �صل�صلة  ع��ن  وت��وق��ي��ت��ه��ا  ظ��روف��ه��ا 

خ�صو�صاً  املنطقة،  تعي�صها  ال��ت��ي  وال��وق��ائ��ع 

لبنان و�صورية.

ف��ع��ل��ى امل�����ص��ت��وى ال���ل���ب���ن���اين، ت��ل��ف��ت ه��ذه 

امل�صادر اإىل اأن زيارة فيلتمان تاأتي بعد �صبط 

وترتافق  ال�صالح،  لباخرة  اللبناين  اجلي�س 

مع انعقاد املجل�س اللبناين - الإيراين الأعلى، 

جنيب  احلكومة  رئي�س  برئا�صة  ُيعقد  ال��ذي 

م��ي��ق��ات��ي، ون��ائ��ب ال��رئ��ي�����س الإي�����راين حممد 

رحيمي، وعلى جدول الأعمال جمموعة من 

احلكومة  رئي�س  وقعها  ق��د  ك��ان  الت��ف��اق��ي��ات 

احلكومة  مع  احلريري  الدين  �صعد  ال�صابق 

اأثناء زيارته لطهران، وهي تتناول  الإيرانية 

مائية،  ���ص��دود  واإن�����ص��اء  النفط،  ع��ن  التنقيب 

اأوت��و���ص��رتادات،  واإن�صاء  كهربائية،  وم�صاريع 

وفرت  التي  الهامة  التفاقيات  من  وغريها 

اأي  ب��ال  مت��وي��اًل  الإ�صالمية  اجلمهورية  لها 

�صروط �صيا�صية، وباأ�صعار متهاودة، وبقرو�س 

مي�ّصرة تكاد تكون معدومة الفوائد.

وال���الف���ت ه��ن��ا م���ا ���ص��رب��ت��ه م�����ص��ادر من 

اأه����داف  اأه����م  اأح����د  اأن  م���ن  اآذار«   14 »ق����وى 

 - اللبناين  الجتماع  متابعة  فيلتمان،  زي��ارة 

خطة  وو���ص��ع  عليه،  والتحري�س  الإي�����راين، 

امل�صتوى  على  اأم��ا  لإف�صاله.  القوى  ه��ذه  مع 

ال�����ص��وري، ف��اإن امل�صادر ت��وؤك��د اأن م��ن اأه��داف 

ه���ذه ال���زي���ارة اإط����الع ح��ل��ف��ائ��ه »ال��ل��ب��ن��ان��ي��ني« 

اأنان،  على خمطط ت�صعيدي لتخريب خطة 

وت�����ص��ع��ي��د ال��ع��م��ل��ي��ات الإره���اب���ي���ة يف ال��داخ��ل 

اللوج�صتي  ال��دع��م  �صبل  وت��وف��ري  ال�����ص��وري، 

يف  الإره��اب��ي��ة  للمجموعات  واملعنوي  وامل���ادي 

ال�صمال اللبناين.

 - فيلتمان  زي���ارة  اأن  اإىل  امل�صادر  وتلفت 

ليربمان اإىل لبنان تاأتي بعد زيارة لل�صعودية، 

اأن هناك  امل�صادر،  الوا�صح، ح�صب هذه  ومن 

ثالث �صاحات على متا�س مبا�صر مع �صورية، 

لإج�����راء  ا����ص���ط���رت  ال���ت���ي  الأردن،  الأوىل: 

ح�صابات مف�صلة ودقيقة للغاية، فوجدت اأنها 

اإذا ما وفرت الأر�صية  �صتكون اخلا�صرة حتماً 

احل��دود  ه��ي  والثانية  ���ص��وري��ة،  يف  للتخريب 

ت�صت�صيف  اأن���ق���رة  اأن  خ�����ص��و���ص��اً  ال���رتك���ي���ة، 

قيادات هذه الع�صابات الإرهابية، لكن بعد اأن 

ح�صمها اجلي�س ال�صوري يف ج�صر ال�صغور، وما 

اأظهره من قوة حا�صمة و�صريعة، مل يعد اأمام 

التهديدات،  اإط���الق  �صوى  واأوغ��ل��و  اأردوغ����ان 

التفاعالت  الآم��ن��ة، لكن  امل��م��رات  بينها  وم��ن 

ب��داأت تظهر داخ��ل تركيا من  التي  اخلطرية 

للمغامرينْن  وا���ص��ع  و���ص��ي��ا���ص��ي  �صعبي  رف�����س 

الداخل  يف  امليدانية  وال��ت��ط��ورات   ، ال��رتك��ي��نينْ

ال�صوري، اأظهرت للرتكي اأن مغامرة متهورة 

لي�س  يت�صورون،  مم��ا  اأك��رب  اأثمانها  �صتكون 

ع�صكرياً فح�صب، بل رمبا ت�صل اأمام تطورات 

الكيان  وح��دة  تهديد  حد  اإىل  متوقعة؛  غري 

الرتكي.

اأمام هذه الوقائع، مل يبق اأمام اخلليجي 

املرعوب من ارتداد املجموعات التكفريية اإىل 

نحو  �صورية  �صد  بالعداء  الذهاب  اإل  داخله، 

تراجعه  يكت�صف  ب��داأ  اأن��ه  خ�صو�صاً  الأخ���ري، 

وخ�صارته، وهنا مل يبق من رهان اأمامه �صوى 

لبنان، وحتديداً عرب »قوى 14 اآذار 1978«.

اإذاً، ح�صب امل�صادر، ووفقاً لواقع اخلارطة 

الإق��ل��ي��م��ي��ة وال��دول��ي��ة ل��ل��ح��رب ع��ل��ى ���ص��وري��ة، 

خليجيني  من  وتوابعهم  الأمريكيون  يعترب 

واأتراك، اأن القوة الوحيدة املتبقية ل�صتمرار 

هي  الوطنية،  ودولتها  �صورية  على  امل��وؤام��رة 

قوى »14 اآذار 1978«، التي ا�صتطاعت بف�صل 

تبني  اأن  امللتب�صة،  احلكومي  ال��ن��اأي  �صيا�صة 

التخريبية  للمجموعات  امل��ع��اق��ل  م��ن  ن��وع��اً 

متنوعة  ترجمة  جن��د  ال�صورية،  والإره��اب��ي��ة 

لها ومنها:

- اإق����ام����ة م�����ص��ت�����ص��ف��ي��ات م���ي���دان���ي���ة مل��ع��اجل��ة 

امل�صلحني التخريبيني.

- اإق���ام���ة م�����ص��ت��ودع��ات ل��الأ���ص��ل��ح��ة، وت��وف��ري 

مالذات اآمنة للعنا�صر الهدامة.

ال�صالح  لتهريب  وعنا�صر  �صبكات  توفري   -

وامل�صلحني اإىل الداخل ال�صوري.

قبل  ل��ل�����ص��الح  خم����زن  ان��ف��ج��ار  م����ّر  واإذا 

حتى  تظهر  اأن  دون  م��ن  طرابل�س،  يف  ف��رتة 

فاإن  مالب�صاته،  حول  التحقيقات  نتائج  الآن 

اخلطري هذه املرة كان باخرة ال�صالح »لطف 

من  ط��ن��اً   150 م���ن  ب���اأك���ر  امل��ح��ّم��ل��ة   ،»2 اهلل 

الأ�صلحة والذخائر الثقيلة واملتو�صطة.

يوؤكد  كما  هنا،  الأم��ر  يف  اخلطر  ويكمن 

خرباء ا�صرتاتيجيون، يف اأمرين:

هذه  �صلكته  الذي  البحري  امل�صار  الأول: 

امل��راف��ئ  اإىل  الليبية،  امل��راف��ئ  م��ن  ال��ب��اخ��رة؛ 

ال�صاحل  اإىل  ث��م  ف��ال���ص��ك��ن��دري��ة،  ال��رتك��ي��ة، 

ال�����ص��م��ايل يف ل���ب���ن���ان، ح��ي��ث و����ص���ع اجل��ي�����س 

ال��ل��ب��ن��اين ي���ده ع��ل��ي��ه��ا. وال�������ص���وؤال ه��ن��ا: كيف 

حتركت هذه الباخرة جيئة وذهاباً حتت اأعني 

الإ���ص��رائ��ي��ل��ي،  ال��ع��دو  ل��ق��وات  ال��ق��وة البحرية 

وم���اذا  لليونيفيل؟  ال��ب��ح��ري��ة  ال��ق��وة  واأع����ني 

فعلت يف املحطات التي توقفت فيها؟ وح�صب 

معلومات هوؤلء اخلرباء، فاإن اأ�صلحة �صرقية 

ُحّملت  �صلفاً  معدة  كانت  م�صتوعبني  �صمن 

الثالث  امل�صتوعب  فيما  ب��ن��غ��ازي،  م��رف��اأ  م��ن 

و�صواريخ  »لو«،  و�صواريخ  بنادق  �صم  ال��ذي 

�صناعة  م��ن  متنوعة  ثقيلة  وق��ذائ��ف  اأخ���رى 

الباخرة من  ُحّملت يف  واإ�صرائيلية،  اأمريكية 

موانئ تركيا.

الإدارات  اإع���الم  كيف مت  ال��ث��اين:  الأم���ر 

بهذه  )ل��ب��ن��ان(  طرابل�س  م��رف��اأ  يف  املخت�صة 

واخل��رب؟  العلم  تلقى  ال��ذي  وم��ن  ال�صفينة؟ 

ويف  امل�صتوعبات؟  هذه  �صتو�صب  كانت  وكيف 

هم  وم��ن  لبنان؟  �صمايل  يف  م�صتودعات  اأي 

�صواء  نقلها  �صيتم  ك��ان  وك��ي��ف  اأ���ص��ح��اب��ه��ا..؟ 

احل��الت،  كل  �صورية؟ ويف  اإىل  اأم  لبنان  عرب 

فاإن هذه الكمية من الأ�صلحة يلزمها، ح�صب 

اخلرباء، اأكر من 200 �صاحنة نقل خارجي.

رمبا كان �صرورياً الإ�صارة هنا، كما ي�صدد 

�صفينة  م��ع �صبط  ت��زام��ن  اأن���ه  اإىل  اخل���رباء، 

حماولة  اللبناين،  اجلي�س  قبل  من  ال�صالح 

�صمت  ���ص��وري��ة،  اإىل  تركيا  م��ن  بحري  ت�صلل 

اأكر من �صتني اإرهابياً، متكن اجلي�س العربي 

ال�������ص���وري م���ن ال��ق�����ص��اء ع��ل��ي��ه��م، وم�����ص��ادرة 

الالن�صات التي كانت تقلهم.

ث��م��ة م��الح��ظ��ة اأخ����رية ي��ب��دي��ه��ا اخل���رباء 

ال�صرتاتيجيون، هو ال�صوؤال عن العالقة بني 

وتفّقد  ب���ريوت،  اإىل  الأخ���رية  فيلتمان  زي���ارة 

منطقة ال�صمال، وماذا ب�صاأن احلديث املتجدد 

عن مطار القليعات، ومروحيات اليونيفيل..؟ 

على اأن الالفت يف الأمر هو اأن فيلتمان ح�س 

حلفاءه على التم�صك بقانون ال�صتني، يف ظل 

لزوم  �صعودية  مليارات  عن  املتجدد  احلديث 

مل�صادر  معلومات  ووف��ق  النتخابية،  املعركة 

يريد  نقطتني  اأه��م  ف��اإن  عليمة،  دبلوما�صية 

للت�صدد يف  املعار�صة  فيلتمان دفع حلفائه يف 

تطبيقهما هما:

»م�صاعدات«  ما ميكن من  اأق�صى  تقدمي 

لوج�صتية وع�صكرية للمجموعات امل�صلحة يف 

على  اللبنانية  احلكومة  وحتري�س  �صورية، 

�صورية،  �صد  الأمريكية  بالعقوبات  الل��ت��زام 

مع العلم اأن لبنان بالأ�صل لي�س معنياً بهذه 

العقوبات.

لأنه  ال�صتني،  قانون  على  لالإبقاء  العمل 

اآذار«   14« فريق  اأم���ام  اأ�صا�صية  راف��ع��ة  ي�صكل 

للح�صول على اأكرية يف النتخابات النيابية 

املقبلة، والبدء يف التح�صري.

الأم���ريك���ي  اأن  امل�������ص���ادر  م��ع��ل��وم��ات  ويف 

ب����داأ ي��ع��د م��ن��ذ الآن لإح�����داث ان��ق��الب كبري 

يف ال�����ص��اح��ة ال��داخ��ل��ي��ة ع��ل��ى خ��ل��ف��ي��ة ن��ت��ائ��ج 

حلفاءه  �صيطالب  وه��و  املقبلة،  الن��ت��خ��اب��ات 

احلكومة  لإق��ال��ة  ال�صغوط  اأق�صى  مبمار�صة 

وامل���ج���يء ب��ح��ك��وم��ة ح��ي��ادي��ة، ت�����ص��اه��م يف رب��ح 

املعركة النتخابية. 

الأمريكي  ال�صيناريو  اأن  امل�صادر  وتك�صف 

نتائج  ث��الث  عن  يتحدث  النتخابات  بعد  ملا 

كبرية يجب اأن يح�صل عليها فريق »14 اآذار«، 

وت�صكيل  ال��ن��ي��اب��ي،  املجل�س  يف  اأك��ري��ة  وه���ي 

حكومة ل ت�صارك فيها قوى الثامن من اآذار، 

هذا  داخ��ل  من  للجمهورية  برئي�س  واملجيء 

الأول هو  الأم��ريك��ي  امل��ر���ص��ح  ال��ف��ري��ق، حيث 

�صمري جعجع.

اأحمد �سحادة
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فيلتمان ينسق أعمال التخريب واإلرهاب في المنطقة

جيفري فيلتمان م�صاعد وزيرة اخلارجية الأمريكية ل�صوؤون ال�صرق الأو�صط
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موضوع الغالف

قد يكون اللقاء 
طبيعيًا.. لوال »الرسن«

قالت م�صادر دبلوما�صية عربية 

ال��رئ��ي�����س  ل��ق��اء  اإن  ب��ري��ط��ان��ي��ا،  يف 

م���ي���ق���ات���ي ب���امل�������ص���وؤول الأم����ريك����ي 

ال��ذي  ل��ن��دن،  يف  فيلتمان  جيفري 

و�صل اإىل لبنان لتنظيم اأمور قوى 

اأن  ميكن  ك��ان  انتخابياً،  اآذار   14
تريي  ح�صور  ل��ول  طبيعياً  يكون 

اأن  اإل  ال��ذي ل ميكن  رود لر�صن، 

»اإ�صرائيلية«  لأف��ك��ار  حاماًل  يكون 

يعمل على ت�صويقها.

يـقــال

العائلة تبحث شؤون »المستقبل«
اآخ��ر  يف  وال��ت��داول  احل��ري��ري،  �صعد  الرئي�س  ملقابلة  ال�صعودية،  اإىل  امل�صتقبل  تيار  ق��ادة  غ��ادر 

اأربع  احلريري  مع  ُطرحت  املكثفة  اللقاءات  وخ��الل  والدولية،  العربية  ال�صاحة  على  امل�صتجدات 

والو�صع  للتيار،  امل��ايل  والو�صع  التنظيمي،  الت�صكيل  اإع���ادة  وه��ي:  التيار  ب�صوؤون  خا�صة  نقاط 

ال�صيا�صي والأمني يف لبنان، والنتخابات النيابية املقبلة يف بداية �صيف 2013، وقد ح�صر الجتماع 

النائب بهية احلريري واأولدها، مع اأع�صاء الأمانة العامة للتيار.

تحضير لمؤتمر سلفي - وهابي في لبنان
حتت  وهابي   - �صلفي  توّجه  ذو  اإ�صالمي  موؤمتر  املقبل،  حزيران  �صهر  بداية  لبنان  يف  يعقد 

اإ�صالمية �صلفية  ال�صام«، ي�صارك فيه نحو خم�صني جمعية  عنوان: »ال�صحوة الإ�صالمية يف بالد 

متثل �صورية والأردن وفل�صطني ولبنان والعراق، اإ�صافة اإىل بع�س ال�صخ�صيات امل�صتقلة. املوؤمتر 

لبناين  اأعمال  رجل  وبتمويل  طرابل�س،  مدينة  يف  الإ�صالمية  اجلمعيات  اإح��دى  مقر  يف  �صُيعقد 

الأ�صل مقيم يف دولة قطر، وهو �صديق لرئي�س اإدارة حمطة ف�صائية لبنانية.

انسحابات من »اليسار الديمقراطي«
اإىل  اأدى  م��ا  قياديه،  ب��ني  داخلية  ا�صطرابات  اللبناين  الدميقراطي  الي�صار  ح��زب  ي�صهد 

عطااهلل،  اليا�س  ال�صابق  النائب  اأ�ص�صه  ال��ذي  للحزب  وتركهم  عنا�صره،  من  العديد  ان�صحاب 

ويك�صف اأحد اأ�صدقاء احلزب اأن هذه ال�صطرابات تعود ل�صببني اأ�صا�صيني، اأولهما تفرد رئي�س 

لعنا�صره  امل�صتمرة  م�صاك�صاته  اإىل  اإ�صافة  والتحالفات،  القرارات  بجميع  )عطااهلل(  التنطيم 

وقيادته، وال�صبب الثاين هو تال�صي التنظيم بني الأحزاب الأخرى املكونة لقوى 14 اآذار، حيث 

مل يعد له دور اأ�صا�صي ومميز بني جمهورها.

اشتراط التمديد لريفي ُيسقط »المشروع«
الع�صكرية  املوؤ�ص�صات  يف  بالإعمار  ربطاً  الرتب  م�صروع  اإن  عليمة،  م�صادر  تقول 

والأمنية قد �صقط بعد ا�صرتاط الرئي�س جنيب ميقاتي التمديد للواء اأ�صرف ريفي، 

والإ�صرار على �صرطه، ما يحرم جميع الع�صكريني مكت�صبات كادت اأن تكون يف الفم.

خصوم األمس حلفاء الغد
امل�صاعي اجل��اه��دة  امل�����ص��ادر جن��اح  اأم��ل��ت 

البقاع  منطقة  يف  انتخابية  لئحة  لتاأليف 

ي�����ص��ارك فيها كل  زح��ل��ة،  - ق�صاء  الأو���ص��ط 

اليا�س  م��ن مر�صح اجل���رال ع��ون وال��وزي��ر 

�صكاف والوزير نقول فتو�س، على اعتبار اأن 

اأم املعارك النتخابية،  هذا الق�صاء �صي�صهد 

وكذلك ق�صاء البقاع الغربي - را�صيا، مع اأن 

بع�س امل�صوؤولني يف الدولة اللبنانية يتوقع 

الغربي،  والبقاع  را�صيا  بني  الف�صل  يتم  اأن 

بنقل  ال��ف��رزيل  اإي��ل��ي  ال�صابق  النائب  وق��ي��ام 

 - الأو����ص���ط  ال��ب��ق��اع  منطقة  اإىل  ت��ر���ص��ي��ح��ه 

ق�صاء زحلة.

أسئلة حول سياسة لبنان 
تجاه األحداث السورية

بعد حماولت متكررة جلعل �صمال لبنان 

�صاحة للتاآمر على �صورية، وبعد �صبط اجلي�س 

اإىل  ال�صالح  اللبناين عدة حماولت لتهريب 

الداخل ال�صوري، وبعد تنظيم اأحزاب لبنانية 

ن����دوات واح��ت��ف��الت حت��ّر���س ���ص��د ال��ع��الق��ات 

بع�س  ا�صتخدام  وبعد  ال�صورية،   - اللبنانية 

للتحري�س،  اللبنانية  املحافظات  يف  امل�صاجد 

وبعد   ،»2  - اهلل  »لطف  ال�صفينة  حجز  وبعد 

خيار احلكومة باتباع �صيا�صة الناأي بالنف�س.. 

ُت�صطب  اللبنانيني: ملاذا مل  النواب  اأحد  �صاأل 

على  اللبناين  الد�صتور  يف  تن�س  التي  امل���ادة 

للعداء على  اأو م�صتقراً  األ يكون لبنان ممراً 

ذلك  اإىل  ي�صري  الذي  الن�س  �صورية، وكذلك 

اأي�صاً يف اتفاق الطائف؟!

حزب الله.. 
وتطوير سالح الجو

اأح��رون��وت«  »يديعوت  �صحيفة  ن�صرت 

الإ����ص���رائ���ي���ل���ي���ة م����ق����اًل مل��ح��ل��ل ال�������ص���وؤون 

ب��ريغ��م��ان؛  ال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة؛ د. رون�����ني 

�صاحب الباع الطويل يف املوؤ�ص�صة الأمنية، 

باأنها  و�صفها  م�صادر  ع��ن  نقاًل  فيه  ق��ال 

اأب���ي���ب، اإن ح��زب  رف��ي��ع��ة امل�����ص��ت��وى يف ت���ل 

اجلو  ب�صالح  �صّماه  ما  بتطوير  يقوم  اهلل 

ال���ذي ي�صكل، بح�صب  الأم���ر  ب��ه،  اخل��ا���س 

امل�����ص��در ع��ي��ن��ه، خ��ط��راً ا���ص��رتات��ي��ج��ي��اً على 

ان��دل��ع��ت م��واج��ه��ة  اإذا  »اإ���ص��رائ��ي��ل« يف م��ا 

حد  على  الطرفني،  بني  جديدة  ع�صكرية 

تعبريه.
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ي�سحك الدبلوما�سي الرو�سي كثرياً حينما يتحدث 

�سورية،  للنظام يف  اللبنانيني  املعار�سني  زواره عن  اأمام 

ي��واظ��ب��ون م��ن��ذ م��ا قبل  اأن ه����وؤالء  ك��ي��ف  ل��ك��ن ي�ستغرب 

1920، على ال�سم�سرة ال�سيا�سية، التي  ن�سوء الكيان عام 

غالباً ما يدفع اللبنانيون الفقراء املاأخذون بال�سيحات 

دم��اً  ثمنها  طائفية،  اأم  �سيا�سية  كانت  ���س��واء  الع�سبية، 

وخ��راب��اً، فيما زع��م��اوؤه��م ت���زداد ث��روات��ه��م واأر���س��دت��ه��م.. 

واأي�ساً ق�سورهم يف اخلارج.

»بالد  يف  ال�سيا�سي  النمط  عن  �سورة  هذه  كانت  اإذا 

عن  يعرب  ا�سطنبولياً،  ���س��وري��اً  م��ع��ار���س��اً  اأن  اإال  االأرز«، 

الرتكي  ال�سيا�سي  امل�سل�سل  متابعته  بعد  وياأ�سه  خيبته 

اململ والطويل يف ا�ستهداف النظام يف �سورية، فاإذا بهذه 

اأن  خ�سو�ساً  ذاتها،  بحد  امل�سل�سل  هي  ت�سبح  املعار�سات 

ي��وم كم هي مفككة، وك��م هي  يتاأكد كل  املعار�سات  ه��ذه 

اأ�سبحت دمى �سغرية يف يد لعبة االأمم، التي كان حلمها 

تفتيت كل  واالأدق  باالأ�سح  اأو  �سورية..  تفكيك  يزال  وال 

بالد ال�سام.

ونعود اإىل املعار�س ال�سوري البائ�س واليائ�س، والذي 

اأمريكية   - لعبة تركية  نف�سه جمرد كومبار�س يف  يجد 

- خليجية، فيعربرّ ب�سيء من القرف واخلجل من نف�سه 

يت�ساقط على  ال��ذي  امل��ال  اأن  زم��الئ��ه.. فيجد  اأواًل قبل 

غليونيني  من  معار�سات  اأنف�سهم  يعتربون  من  روؤو���س 

واإخ���وان���ي���ني وجم��ال�����س ت��ن�����س��ي��ق حت���ت اأ���س��م��اء خمتلفة 

عليهم..  املال  يت�ساقط  اأن  اإال  يهمهم  يعد  ومتنوعة، مل 

اإليه ح�سم  بالن�سبة  اأن��ه  على  التاأكيد  ين�سى  اأن  دون  من 

ذهب  اأن  بعد  اليا�سمني،  ب��الد  ع��ن  بعيداً  بالبقاء  اأم���ره 

بالعداء �سد بلده حتى النهاية، وهو االآن ي�سعى لتكري�س 

�سمن  فقد  اآخ���ر،  ���س��يء  اأي  قبل  االأم��ريك��ي��ة  مواطنيته 

املال  من  ر�سيده  بانتفاخ  عائلته  وم�ستقبل  �سيخوخته 

القطري وال�سعودي.

ت�����س��اق ه���ذه اخل��ربي��ة اأم����ام ال��دب��ل��وم��ا���س��ي ال��رو���س��ي، 

الذي يوؤكد اأن املعار�سة - اأو باالأدق املعار�سات ال�سورية 

والغربية  الرتكية واخلليجية  املحاوالت  - مفككة، رغم 

الدعم متعددة  وو�سائل  اأدوات  فاإن  وبالتايل  لتوحيدها، 

تنعك�س على  واالأط���م���اع  وامل�����س��ال��ح  واالأوج�����ه  ال���روؤو����س 

ه���ذه امل��ع��ار���س��ات، ال��ت��ي ه��ي ب��دوره��ا م��ت��ع��ددة ال��روؤو���س 

كل  اإىل  وهي  واالإيديولوجيات..  واملفاهيم  واالجتاهات 

مثياًل  ال�سيا�سي  التاريخ  ي�سهد  مل  باأنانيات  تت�سم  ذلك 

لها يف العامل، وهو ما يجعل م�سيخة مثل قطر تتحكم 

بكثري من مفا�سلها، ومهزوزاً مثل �سعود الفي�سل �سيداً 

عليهم.

اأن حت��ق��ق؟ وم��اذا  اأن���ان  لكن م���اذا ميكن ملهمة ك��ويف 

مي��ك��ن ل��ل��م��راق��ب��ني ال��دول��ي��ني اأن ي��ن��ج��زوا؟ وم�����اذا عن 

تقريرهم؟ وهل ميكن اأن يكون �سد الدولة ال�سورية؟.. 

املراقبني  تقرير  ك��ان  وه��ل  املحنرّك،  الدبلوما�سي  ي�ساأل 

ال���ع���رب، رغ���م واق����ع ج��ام��ع��ة ال�����دول ال��ع��رب��ي��ة، وف���ق ما 

�سائاًل:  وي�سيف  وال�سعودية؟  القطرية  االإرادة  ت�ستهيه 

بون يف �سورية يف زمن املراقبني العرب قد  اإذا كان املخررّ

ا�ستفادوا من انت�سار املراقبني العرب للتغلغل والتمركز 

يف بع�س املناطق، ك�»بابا عمرو« و»اإدلب« وغريهما.. فهل 

ح�سم تقريرهم التوجه التخريبي للمجموعات امل�سلحة 

وداعميهم؟ ثم هل اأن ن�سبة احتمال التدخل االأجنبي يف 

�سورية يف ال�سابق كانت اأقل من االآن؟ موؤكداً اأن ن�سبتها 

عالية جداً، لكنها االآن معدومة متاماً، والدولة الوطنية 

وال�سني  رو�سيا  الدوليني؛  بحلفائها  مدعومة  ال�سورية 

ودول الربيك�س واإيران، ح�سمتها قطعياً باأن »ال للتدخل 

الع�سكري يف �سورية«.

ثم اإن املراهنة كانت يف ال�سابق على انق�سام يف اجلي�س 

و»اإدل��ب«  عمرو«  »بابا  يف  احل�سم  لكن  ال�سوري،  العربي 

اأكد ا�ستحالة انق�سام هذا اجلي�س، الذي  و»ريف دم�سق« 

كاأحد  والوطنية  القومية  هويته  اآخ��ر  بعد  ي��وم��اً  ي��وؤك��د 

اجل��ي��و���س ال���ك���ربى ال��ت��ي ُت��ع��ت��رب ���س��م��ام اأم�����ان ل��دول��ت��ه 

الوطنية.

كما اأن هذا احل�سم والتجربة ال�سورية على مرارتها 

بفعل  اأه��ل��ي��ة،  ح��رب��اً  ���س��وري��ة  ت�سهد  اأن  ا���س��ت��ح��ال��ة  اأك����دا 

وق��وى  اجلي�س  ومتا�سك  ال��داخ��ل��ي،  الوطني  التما�سك 

حفظ النظام، والدبلوما�سية الرائعة، لي�سدد على اأن كل 

املال اخلليجي والتدخل الغربي واالأمريكي لن يهزموا 

ال  ك��ربى،  اإ�سالحية  حملة  رئي�سها  يقود  التي  �سورية 

بالقليل منها يف  تقوم  اأن  املنطقة  دول  اأي من  ت�ستطيع 

ظل قياداتها املنبثقة من قرون الع�سر احلجري.

ويخل�س هذا الدبلوما�سي اخلبري اإىل التاأكيد اأن عام 

هو عام التفاو�س،   2012 وعام  املواجهة،  عام  كان   2011
اأنان هي نتيجة تفاهم غايته وقف العنف،  ومهمة كويف 

ال�سورية منذ  القيادة  با�سرتها  التي  وبدء و�سع احللول 

زمن طويل باالإ�سالحات التي ُترتجم على االأر�س.

وال�سوؤال االآن اإذن:

ماذا تريد �سورية من مهمة اأنان؟

ماذا تريد املعار�سات ال�سورية؟

ماذا تريد اأمريكا والغرب واخلليج؟

وماذا تريد رو�سيا وال�سني؟

مع مهمة املراقبني العرب، ح�سمت الدولة الوطنية 

وب��اب��ا عمرو  ري��ف دم�سق ودرع���ا  االأح����داث يف  يف �سورية 

واإدل�����ب.. وب��ال��ت��اأك��ي��د م��ع امل��راق��ب��ني ال��دول��ي��ني �ستح�سم 

ُي�سمح للمخربني بخلق »تورا بورا« يف  التوتر، ولن  بوؤر 

�سورية.

انتبهوا  اأهمها:  مالحظات  اإىل  الدبلوما�سي  ويلفت 

لكنه  بالتدخل  يهدد  هو  العالية..  الرتكي  ثرثرات  اإىل 

���س��رع��ان م��ا ي���رتاج���ع، م�����س��رتط��اً اأن ي��ك��ون حت��ت ق��ي��ادة 

الناتو، لكن اأمني عام الناتو را�سمو�سن يرف�س التدخل 

الع�سكري باأي �سكل من االأ�سكال.

واأكرث من ذلك، فاإن باراك اأوباما طلب من م�ساعديه 

اأي التفاو�س مع  اإع��ادة ق��راءة وثيقة بيكر - هامتلون.. 

اإيران و�سورية الإيجاد حلول الأزمات املنطقة.

لديها  لكن  تركيا،  يف  تع�سف  االأزم���ة  اأن  اإىل  وينبه 

اإمنا  الدميقراطية،  االآليات  الت�سحيح من خالل  اأدوات 

ماذا ب�ساأن قطر وال�سعودية؟

باخت�سار، تركيا مبوقفها من �سورية تفقد تاأثريها 

ال�سيا�سية  وال��ق��ي��ادة  واالإ����س���الم���ي،  ال��ع��رب��ي  ال�����س��ارع  يف 

احل��ال��ي��ة ���س��ت��ك��ون اأم�����ام اجل�����دار وال�����س��ق��وط احل��ت��م��ي، 

بداأت  اأنقرة  يف  مليونية  لتظاهرات  دع��وات  اأن  خ�سو�ساً 

ُتطلق.

�سيكونان  الدبلوما�سي،  يوؤكد  كما  وال�سعودية،  قطر 

يف عام 2013 اأمام تغيري اجلغرافيا ال�سيا�سية، والأن اأدوات 

املر..  الو�سع  فانتظروا  فيهما،  معدومة  الدميقراطية 

الأن العامل العربي مل يعد يتحمل التخلف والرجعية.

اأحمد زين الدين
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أحداث األسبوع

اآثار التفجري الذي ا�ستهدف االآمنني يف اإدلب )اأ.ف.ب.(

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

األزمــة سـتـعـصـف بتـــركـيـــــا
وقطر والسعودية عرضة لتغيير الجغرافيا السياسية

اأنقرة - الثبات 

على  ات��ف��اق  اإىل  التو�سل  يف  ال�سورية«  »امل��ع��ار���س��ات  ف�سلت 

الرغم  ا�سطنبول، على  الوطني« يف  »املجل�س  النفوذ يف  تقا�سم 

تلت  والتي  ا�سطنبول،  يف  املتوا�سلة  االجتماعات  من  اأي��ام  من 

اجتماعات مماثلة يف جنيف برعاية املبعوث الدويل كويف اأنان.

كانت  م��ا،  التفاق  ت�سعى  ا�سطنبول  جماعة  كانت  حني  ويف 

جماعة اأخرى »تفرخ« يف باري�س، حيث اأعلن معروف الدواليبي 

مناف�سة  اإىل  �ساعياً  االنتقالية«،  »احلكومة  �سماه  ما  قيام  عن 

. »املجل�س الوطني« على الر�سى والدعم الدولينينْ

وعلى الرغم من اأن موقع االإعالن كان باري�س، اإال اأن مركز 

االإعالن كان ب�سكل وا�سح الريا�س، التي ت�ست�سيف الدواليبي 

املعروف ب�»حريري �سورية« على اأرا�سيها، وقد منحته جن�سيتها 

اجلن�سية،  ه��ذه  احل��ري��ري  رفيق  بها  ُمنح  التي  الطريقة  على 

واأمواله التي يجمعها من ال�سعودية هي من م�سدر م�سابه ملا 

ناله �سلفه. 

»اجلي�س  ُي�سمى  م��ا  يف  احل��ري��ري  جماعة  اأن  ال��الف��ت  ك��ان 

وعلى  الدواليبي،  »ب��اي��ع«  من  طليعة  يف  كانت  احل��ر«  ال�سوري 

مع  ال�سديد  بارتباطه  امل��ع��روف  ال����واوي،  عمار  امل��ق��دم  راأ���س��ه��م 

مكتب احلريري مبا�سرة، ما مينح االأمور مزيداً من الو�سوح 

يف ال�سورية والروؤية.

ولتكتمل ال�سورة، يتقدم الدواليبي ومن معه لتقدمي اأوراق 

االعتماد املطلوبة، وهي بالتاأكيد مهاجمة اإيران وحزب اهلل، من 

دون اأن ين�سى »اإ�سرائيل«، التي اأملح يف موؤمتره ال�سحفي اإىل اأن 

»حكومة �سورية اجلديدة �ستفاو�سها، و�ستلتزم يف حال ا�ستلمت 

ال�سرق  يف  ال�����س��الم  ن�سر  على  و�ستعمل  ال��ت��ام،  احل��ي��اد  احل��ك��م 

اإل��ي��ه يف وق��ت الح��ق خالل  اأمل���ح  ح م��ا  االأو����س���ط«، ليعود فيو�سرّ

حديث مع �سحيفة »معاريف« - مل ينفه - قال فيه اإن »�سورية 

وقالت  »اإ���س��رائ��ي��ل«.  م��ع  �سالم  مفاو�سات  �ستجري  اجل��دي��دة« 

»�سورية  اإن  باري�س  يف  ملرا�سلها  ق��ال  الدواليبي  اإن  ال�سحيفة 

اجلديدة �ستتفاو�س مع اإ�سرائيل حول �سالم عادل ي�ستند اإىل 

مبادرة ال�سالم العربية.. وعلى اإ�سرائيل اأن تثبت رغبتها ب�سالم 

كهذا وتاأييد القوى الدميقراطية يف العامل العربي«. واأ�ساف 

اأنظمة  املتحدة، دعمت  الواليات  »اإ�سرائيل، مثل  اأن  الدواليبي 

املنطقة،  يف  حقيقية  ن��ازي��ة  اأنظمة  �سمنها  وم��ن  ا�ستبدادية، 

باإلقائها  ه��ددت  االأنظمة  اأن هذه  �سورية، رغم  النظام يف  مثل 

يف البحر، وهي )اأي اإ�سرائيل( تتحمل م�سوؤولية احلفاظ على 

هذه االأنظمة«.

وتقول م�سادر يف املعار�سة ال�سورية اإن الدواليبي هو �سالح 

دعم  على  اتفقتا  اللتني  وتركيا  قطر  مواجهة  يف  ال�سعودية 

بع�س  م��ع  بالتعاون  فيه،  النفوذ  وتقا�سم  الوطني«  »املجل�س 

القوة  التناف�س على  ي��ربز  الفريقني  وب��ني  االوروب��ي��ة.  ال��دول 

امل�سلحة عرب ال�سعي ال�ستقطاب ما ي�سمي ب�»اجلي�س احلر« اإىل 

�سفوفهما باملال، ووعود ال�سالح الليبي وغريه.

بو�سوح  قطر  اأب��ل��غ��ت  ال�سعودية  اأن  اإىل  امل�����س��ادر  واأ����س���ارت 

ب�سرورة التنحي يف امللف ال�سوري ل�ساحلها، واأنها غا�سبة من 

اإىل  املحوري، م�سرية  الدور  للعب  ال�سعي  الدوحة يف  ا�ستمرار 

اأن الدواليبي وحماولة اجتذاب امل�سلحني اإليه هي من عالمات 

ال�����س��راع ال�����س��ع��ودي - ال��ق��ط��ري - ال���رتك���ي، ح��ي��ث ال يحظى 

الدواليبي باأي ت�سهيالت يف تركيا. يف حني ت�سري امل�سادر اإىل 

ال�سوري، وهو عبارة  الداخل  لل�سعودية جي�سها اخلا�س يف  اأن 

عن جمموعات �سلفية، ويقول املعار�سون اإنها االأف�سل تنظيماً 

ال��داخ��ل  يف  ال��ع��ام��ل��ة  امل�سلحة  االأط�����راف  بقية  م��ن  وت�سليحاً 

اإدل���ب وري���ف حماة  ري��ف  ال�����س��وري، وه��ي تتمركز يف منطقتي 

حتديداً.

الصراع البارد التركي - القطري مع السعوديين يتصاعد
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ك��ان��ت الف��ت��ة ر���س��ال��ة ال��ت��ح��ذي��ر ال��ت��ي اأر���س��ل��ه��ا وزي���ر 

اخل��ارج��ي��ة ال��ربي��ط��اين وي��ل��ي��ام ه��ي��غ ع��ل��ى م��وق��ع��ه على 

�سدور  عقب  االأ�سد،  ب�سار  ال�سوري  الرئي�س  اإىل  تويرت، 

قرار املحكمة الدولية اخلا�سة ب�سرياليون باإدانة الرئي�س 

الليبريي ال�سابق ت�سارلز تايلور، حيث قال هيغ يف ر�سالته 

التي نقلتها و�سائل االإعالم، اإن »العدالة اأخذت جمراها.. 

تذكروا �سحاياه وتذكروا االأ�سد«.

منظمات حقوق االإن�سان املختلفة رحبت بذلك القرار 

اجلنائي  الق�ساء  ع��ن  ي�سدر  حكم  اأول  وه��و  التاريخي، 

ال��ذي �سدر  ال��دويل بحق رئي�س دول��ة �سابق منذ احلكم 

عن حمكمة نورمربغ الع�سكرية الدولية يف العام 1946، 

بحق كارل دونتز القائد االأعلى للبحرية االأملانية، الذي 

خلف ادولف هتلر يف نهاية احلرب العاملية الثانية، وُحكم 

عليه بال�سجن ع�سر �سنوات بتهمة ارتكاب جرائم حرب. 

والغربي  العربي  العاملنينْ  االإدان��ة يف  بتلك  املرحبني  لكن 

اأ�سا�سية  وقائع  يتجاهلون  هيغ،  اأم��ث��ال  ال�سيا�سيني  من 

حتفل بها حماكمة تايلور اأمام املحكمة الدولية اخلا�سة 

ب�سرياليون، اأهمها ما يلي:

املحكمة اخلا�سة  دانت  القانونية،  الناحية  اأواًل: من 

ب�سرياليون ت�سارلز تايلور لي�س ل�سلوعه املبا�سر بارتكاب 

�سرياليون،  يف  اإن�سانية  ال��ال  واجل��رائ��م  احل���رب  ج��رائ��م 

ب�»امل�ساهمة  دان��ت��ه  ب��ل  �سرياليوين،  لي�س  باملنا�سبة  وه��و 

وال��ت��ح��ري�����س« مل��ت��م��ردي��ن ���س��د احل��ك��وم��ة يف ���س��ريال��ي��ون، 

م���ن خ����الل »ت���وف���ري االأ���س��ل��ح��ة وال������دم وامل������واد ال��ط��ب��ي��ة 

والتجهيزات«، لكنها اأكدت اأنه »مل ي�سدر لها االأوامر اأو 

اأدين ب�»تدبري وتنفيذ حملة رعب  خطط ملا تفعله«، كما 

هدفت اإىل ال�سيطرة على �سرياليون ال�ستغالل املا�سها«.

املقارنة ال  اأن  ال��ق��رار، يظهر  ه��ذا  االط���الع على  ويف 

جتوز بني تايلور والرئي�س ال�سوري ب�سار االأ�سد، كما فعل 

َم��ن يعلن  م��ع هيغ نف�سه، وم��ع  ق��د ت�سحرّ  ب��ل  وليم هيغ، 

ليل نهار، وعلى املالأ، رغبته بت�سلح املتمردين ال�سوريني، 

بال�سالح والتجهيزات ملوا�سلة قتالهم  هم  واالإعالن مبدرّ

املدنيني  كقتل  الفظيعة،  باالأعمال  والقيام  النظام،  �سد 

والتفجريات االإرهابية و�سواها.

بها،  التغني  يتم  دول��ي��ة  ع��دال��ة  م��ن  ه��ن��اك  ك��ان  واإذا 

فاالأ�سح اأن املعيار الذي ُطبق على تايلور يجب اأن يطبق 

االأت���راك،  وعلى  وال�سعودية،  قطر  خارجية  وزراء  على 

وغريهم ممن يقدم ال�سالح للمنظمات ال�سورية، وممن 

يعلنون رغبتهم بال�سيطرة على �سورية ال�ستغالل موقعها 

اجل��ي��و���س��رتات��ي��ج��ي، وال����ذي ي����وازي »امل���ا����س ���س��ريال��ي��ون« 

بالن�سبة اإىل »اإ�سرائيل« واأمريكا.

على  احل��ك��م  ي��اأت��ي  ال�سيا�سية،  ال��ن��اح��ي��ة  م��ن  ث��ان��ي��اً: 

اأم��ريك��ا يف  ي��ع��اين حلفاء  ال��ي��وم يف وق��ت  ت��اي��ل��ور  ت�سارلز 

النيابية  االنتخابات  يف  النجاح  �سعوبة  م��ن  �سرياليون 

يكون  اأن  ياأملون  ل��ذا  ال��ق��ادم،  ال��ث��اين  ت�سرين  يف  املقبلة 

احلكم �سبباً يف اإ�سعاف الطرف االآخر، وو�سول حلفائهم 

اإىل ال�سلطة يف �سرياليون.

ل��ك��ن ع��ل��ى ه�����وؤالء امل��ت��غ��ن��ني ب��ال��ع��دال��ة ال��دول��ي��ة من 

تايلور  اأن  يعلموا  اأن  اأم��ريك��ا،  حلفاء  خ�سو�ساً  ال��ع��رب، 

ُيعترب حليفاً متمرداً لالأمريكيني، فقد دعمت الواليات 

املتحدة االأمريكية ت�سارلز تايلور خالل احلرب االأهلية 

وثائق  وك�سفت  املا�سي،  ال��ق��رن  ثمانينات  يف  ليبرييا  يف 

ويكليك�س يف 48 وثيقة �سرية، اأن وزارة الدفاع االأمريكية 

وه مبا يحتاجه من  و»ال�سي اي اي« عملوا مع تايلور ومدرّ

 الدعم املايل وال�سيا�سي واخلرباء خالل احلرب االأهلية.

ب��رع��اي��ة  ���س��الم  ات���ف���اق  ت��وق��ي��ع  وب��ع��د   ،1997 ال���ع���ام  ويف 

تايلور  الليبرييون  انتخب  ب���الده،  يف  ال���دويل  املجتمع 

رئ��ي�����س��اً بن�سبة 75 ب��امل��ئ��ة م��ن االأ����س���وات، وب��دع��م وا���س��ح 

الرئي�س  لكن  ال���دويل،  واملجتمع  املتحدة  ال��والي��ات  م��ن 

د ع��ل��ى ال����والي����ات امل��ت��ح��دة  ال��ل��ي��ب��ريي ���س��رع��ان م���ا مت�����ررّ

االأمريكية، فقامت اأمريكا، امل�ستاءة من حليفها ال�سابق، 

ب��دع��م ح��رك��ة مت���رد ج���دي���دة يف ���س��م��ال ال���ب���الد تطالب 

ب��ال��دمي��ق��راط��ي��ة، ل��الإط��اح��ة ب��ه، ويف ح��زي��ران م��ن العام 

ب�سرياليون  اخلا�سة  الدولية  املحكمة  وجهت   ،2003
ات��ه��ام��اً اإىل ت��اي��ل��ور ب��ارت��ك��اب ج���رائ���م ���س��د االإن�����س��ان��ي��ة، 

ق��ام��ت ع��ل��ى اأث��ره��ا ال���والي���ات امل��ت��ح��دة ب��دع��م املتمردين 

اأ�سهر،   3 دام  ح�سار  بعد  م��روف��ي��ا،  العا�سمة  مل��داه��م��ة 

.2003 اآب   11 البالد يف  وم��غ��ادرة  التنحي   واإج��ب��اره على 

وهنا نلفت نظر الروؤ�ساء والقادة العرب الذين يتناف�سون 

امل��ت��ح��دة  ل��ل��والي��ات  اإ���س��اف��ي��ة  اع��ت��م��ادات  اأوراق  ل��ت��ق��دمي 

اال�ستقرار يف  تقوي�س  م��ن خ��الل حم��اول��ة  االأم��ريك��ي��ة، 

والعتاد  وامل��ال  بال�سالح  امل�سلحة  املنظمات  وم��د  �سورية، 

والرجال، اأن ال �سيء مينع من اأن تقوم الواليات املتحدة 

التهم،  بهذه  املحاكمة  اإىل  وتقدميهم  بهم  بالت�سحية 

االدع���اء  اأن  ع��ل��م��اً  ت��اي��ل��ور،  ال�����س��اب��ق  بحليفها  فعلت  ك��م��ا 

ب��اأن ه��ذا االأم���ر من�سق م��ع االأم��ريك��ي��ني ال يجدي نفعاً، 

فتايلور اأي�ساً كان »قائداً مهماً يقود �سعبه« بالن�سبة اإىل 

�سرياليون  ل��ث��وار  دعمه  معهم  ن�سق  ح��ني  االأم��ريك��ي��ني؛ 

خالل ال�سنوات املمتدة بني 1996 و2002، وهي اجلرائم 

ال��ت��ي ي��ح��اَك��م عليها ال��ي��وم.. وه��ك��ذا، ال ���س��يء مينع من 

ت��غ��ريت م�سالح  ح���ال  ل���ه���وؤالء يف  امل��ح��اك��م��ات  ُت��ع��ق��د  اأن 

االأمريكيني معهم، وعندها �سيتغنى العامل اأي�ساً بانتهاء 

ع�سر »االإفالت من العقاب«.

ليلى نقوال الرحباين
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بــــين تـــايــلـور واألســـد.. أي مقــــارنــــة؟

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

الأمريكية؛  وزيرة اخلارجية  وليد جنباط مب�ساعد  النائب  الذي جمع  الع�ساء  يكن  مل 

جيفري فيلتمان، لقاء عاديًا بني الرجل الذي يعمل على ملف �سورية، والرجل الذي يتعامل 

مع �سورية على اأنها »العقبة الوحيدة اأمام م�ستقبله ال�سيا�سي«.

العاملة على  »القرار«  القرار يف دول  لقاءاته مع �سناع  الأيام من  جنبالط يكرث هذه 

امللف ال�سوري؛ من وا�سنطن اإىل باري�س فرتكيا، و�سوًل اإىل ال�سعودية، التي ما تزال اأبواب 

ملكها مو�سدة يف وجهه، والن�سائح التي يقدمها لهوؤلء ل تقف عند حدود معينة، فهو يريد 

�سقوط النظام، ويعمل من اأجل ذلك بكل ما اأوتي من قوة، �سواء عن طريق »الن�سح«، اأو عن 

طريق »امل�سورة« حول نقطة النطالق، �سواء كانت حم�س يف ال�سابق، اأو درعا الآن، وهو ل 

يبدو يائ�سًا، على الرغم من اأن ن�سائحه مل جتد بعد الآذان ال�ساغية.

يف وا�سنطن، ما يزال »جيف« �سديقًا جلنبالط، ويف الريا�س وجد رئي�س »ال�سرتاكي« 

ا�ستقبل  من  اأول  كان  ال��ذي  الفي�سل،  �سعود  الأم��ري  هو  الزمن،  غبار  عنه  نف�س  �سديقًا 

جنبالط بعدما �ُسّدت يف وجه الأخري اأبواب اململكة باأوامر عليا من ملكها، الذي اأخذ ق�سية 

احلكومة والأكرثية على حممل »�سخ�سي«، بعدما متنى ومل ي�ستجب جنبالط. 

ذهب جنبالط اإىل جدة بطائرة ع�سو كتلته نعمة طعمة، ونزل يف �سيافته قبل اأن ينطلق 

اإىل الريا�س، حيث كان اللقاء مع الفي�سل. يقول العارفون بخبايا اللقاء، اإن الفي�سل مل 

يطلب �سيئًا من جنبالط، تاركًا له حرية اتخاذ القرار الذي »ير�سي �سمريه«، م�سريًا اإىل 

اأن موقف امللك ما يزال على ماهو، ومن ثم يلمح اإىل اأن ا�ستقباله اإياه مل يكن ليح�سل لول 

قبول امللك، الذي »ينطر باإيجابية اإىل مواقف جنبالط يف امللف ال�سوري«، ويبدو اأن امللف 

ال�سوري ما يزال مفتاح جنبالط اإىل الدول التي نبذته.

لكن الالفت يف الزيارة ال�سعودية، كانت خلوها من �سخ�سيتني هامتني، لطاملا كانتا 

�سلة الو�سل والت�سال بني زعيم املختارة والريا�س، الأول هو النائب �سعد احلريري، 

والثاين هو الوزير غازي العري�سي.

جنبالط  الغياب.  طول  رغم  باحلريري،  يت�سل  ومل  الريا�س  اإىل  جنبالط  ذهب 

اإىل  الأخري يف عملية عودته  ات�ساله مع احلريري مفتاحًا ل�سرتاك  يكون  اأن  يرد  مل 

الريا�س يف وجهه، ول  اأبواب  اأقفل  اأن احلريري هو من  ين�س  الريا�س، فجنبالط مل 

يريد من الأخري اأن يكون على مقربة من هذا امللف، فيعمل على عرقلة تقدمه بطريقة 

اأو باأخرى. 

بني احلريري وجنبالط لقاء اآخر قد يح�سل يف مكان اآخر وزمان اآخر، لكن الوقت 

يدرك  م�سار مقبول، وجنبالط  اإىل  ال�سعودية - اجلنبالطية  العالقة  لإعادة  الآن هو 

متامًا اأن مفتاح هذه العالقة الآن هو يف امللف ال�سوري ل يف امللف اللبناين، لأن امللف 

اأما  ال�سعودية.  النظرة  ال�سوري يف  امللف  كثريًا عن  تقل  اأخرى  مرتبة  هو يف  اللبناين 

الوزير العري�سي فقد ا�سُتبعد عن هذه العالقة لأن ما قام به مل يكن على م�ستوى ما 

يريده جنبالط، ولأن ال�سعودية لديها عالمات ا�ستفهام حول توجهات العري�سي.

يدرك النائب جبالط بعد كل ما مرت به عالقاته مع ال�سعودية ووا�سنطن، اأن هناك 

الكثري من »فحو�سات الدم« التي يجب اأن يخ�سع لها للتاأكد من اأنه تغري.. اأما الطريق 

اإىل الريا�س فما زالت طويلة.

موؤمن احللبي

الرئي�س ب�سار الأ�سد بني اأبناء وطنه
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دمشق المقدسة
اأقمارنا االأحباء، 

اأع�ساء جمل�س اأمناء االأبر�سية املحرتمني،

واأع�������س���اء امل��ن��ظ��م��ات وج��م��ي��ع امل���وؤم���ن���ني يف 

اأبر�سيتنا املحمية من اهلل،

ال�سوم  ه��ذا  يف  لكم  وال��ت��ربي��ك��ات  التحيات 

ال��ك��ب��ري امل��ق��د���س، اأن����ا ع��ل��ى ي��ق��ني اأن���ك���م تابعتم 

االأح��داث املاأ�سوية التي جتري يف �سورية، حيث 

يتحدر الكثريين منكم. 

باالإ�سافة اإىل جذورنا الثقافية والتاريخية 

روح��ي��ة  اأه��م��ي��ة  فل�سورية  ���س��وري��ة،  امل���زروع���ة يف 

كبرية لنا جميعاً، ولكافة امل�سيحيني، كما ُتعترب 

�سورية  واأعطت  العامل،  يف  مدينة  اأق��دم  دم�سق 

وال���ه���الل اخل�����س��ي��ب ال���ع���امل ك��ل��ه اأول ح�����س��ارة 

معروفة.

اإلينا،  بالن�سبة  مقد�سة  مدينة  ه��ي  دم�سق 

لدينا  بطريركيتنا  مركز  ت��زال  وال  كانت  فقد 

اجلليل  بطريركنا  انطاكية.  من  انتقالها  منذ 

يقطن يف الزقاق الذي يقال له »امل�ستقيم«، حيث 

له  د بعد حتورّ جلاأ القدي�س بول�س الر�سول وتعمرّ

اإىل امل�سيحية )9:11 اأعمال الر�سل(.

اإخوتي واأخواتي، 

 الأكرث من �سنة، اأر�س القدا�سة والقدي�سني؛ 

���س��وري��ة، ك��ان��ت �سحية ق���وى ال�����س��ر اخل��ارج��ي��ة 

يد  اأداة يف  ت��ك��ون  اأن  رف�����س��ت  ك��م��ا  وال��داخ��ل��ي��ة، 

ال��ق��وى ال��ع��ظ��م��ة.. ال��غ��ر���س م��ن ه���ذه الر�سالة 

���س��وري��ة،  يف  ال�����س��ي��ا���س��ي  ال��و���س��ع  لتحليل  ل��ي�����س 

فالبع�س االآخ��ر قد فعل ذلك، بل الق�سد منها 

ت��وج��ي��ه ان��ت��ب��اه��ك��م اإىل ح��د امل��اأ���س��اة يف ���س��وري��ة، 

فاالآالف من النا�س فقدوا حياتهم، والعديد من 

لت االآالف من  االأطفال اأ�سبحوا اأيتاماً، كما ترمرّ

رت اآالف املنازل. الن�ساء، وُدمرّ

ج����ذورن����ا ال���روح���ي���ة م����وج����ودة يف ���س��وري��ة، 

وال���ك���ث���ريون ي���اأت���ون م���ن ���س��وري��ة وه���م اإخ��وت��ن��ا 

واأخواتنا.

�سعت اأبر�سيتكم دائماً ملد يد العون ل�سحايا 

ر  اأذكرّ اأن  واأودرّ  واالجتماعية،  الطبيعية  الكوارث 

ب��الدن��ا،  يف  الطبيعية  ال��ك��وارث  منها:  بالقليل 

ال��ت��ي وق��ع��ت يف املك�سيك،  االأع��ا���س��ري وال����زالزل 

وال�����زل�����زال ال������ذي ����س���رب ت�����س��ي��ل��ي واجل�������وع يف 

لبنان،  يف  الهمجية  احل��رب  و�سحايا  اأفريقيا، 

وماأ�ساة الفل�سطينيني امل�ستمرة، والكثري غريها 

مر  على  �ساعدنا  وقد  العامل..  اأنحاء  جميع  يف 

ال�سنني الكثري من النا�س، خ�سو�ساً من خالل 

برنامج الغذاء للجياع اخلا�س بنا.

اإخوتي واأخواتي،

الأكرث من �سنة، و�سورية تعاين من موجات 

املتطرفني  عانينا من  مثلما  املتطرفني؛ متاماً 

الذين ت�سببوا يف الدمار واملوت لالأمريكيني يف 

اأيدينا  اأن نغ�سل  ال ن�ستطيع   ..2001 اأيلول   11
من الدم ال�سوري. 

اأن��ا���س��دك��م وف��ق��اً ل���روح ه��ذا ال�����س��وم الكبري، 

وان���ط���الق���اً م���ن م��ع��ان��اة روح امل�����س��ي��ح وق��ي��ام��ت��ه 

النداء،  لهذا  ب�سخاء  اال�ستجابة  على  املجيدة، 

وقت  باأ�سرع  االأبر�سية  اإىل  م�ساهمتكم  واإر���س��ال 

ممكن اخلا�سة بهذا النداء.. ولتكافئ روحكم يف 

رحلتكم املتبقية اإىل القرب الفارغ.

كهنتنا  م��ن  واح�����داً  ب����اأن  علمنا  م��الح��ظ��ة: 

االأرث���وذك�������س ق��د ُق��ت��ل يف م��دي��ن��ة ح��م��اة، واآخ���ر 

�سما�س اأرثوذك�سي ُقتل يف حم�س، على حد �سواء 

لراحة  لن�سلِّ  ال��رج��اء  االإره��اب��ي��ني..  قبل  م��ن 

اأنف�سهم.

املرتوبوليت فيليبو�س �صليبا
كبري االأ�ساقفة اأبر�سية اأمريكا 

ال�سمالية للروم االأرثوذك�س

جنبالط يعمل لنيل »الرضى السعودي«.. من الوضع السوري
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لبنانيات

جنبالط  ول��ي��د  ال��ن��ائ��ب  ا�ستغباء  اأن  ي��ب��دو 

وت���ي���ار امل�����س��ت��ق��ب��ل وال���ق���وات ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة ل��ل��ن��ا���س، 

و�سل اإىل حد قلب املفاهيم وحتريف الوقائع، 

با�سروها على  ال��ت��ي  خ��الل احلملة  م��ن  وذل���ك 

اعتماد الن�سبية يف قانون االنتخاب، فجنبالط 

وال�سيا�سية،  النيابية  وملحقاتهم  وامل�ستقبل 

�سيا�سية ومذهبية وحتري�سية  ي�سنون حمالت 

تريد   - زعمهم  ح�سب   - الأنها  »الن�سبية«،  �سد 

اإلغاءهم، بينما يف الوقائع العملية توؤكد اأن هذه 

االأطراف هي التي تريد اإلغاء االآخرين، وحتى 

»الن�سبية«  ال�سيا�سي، الأن  الوجود  م�سحهم من 

اأح��������داً، وت��ع��ط��ي ل��ك��ل ط����رف حجمه  ال ت��ل��غ��ي 

ال�سيا�سي واحلقيقي.

ك��م��ا اأن »ال��ن�����س��ب��ي��ة« ت�����س��م��ح ل��ك��ل االأط������راف 

ال�����س��ي��ا���س��ي��ة ال���ت���م���دد ال���وط���ن���ي اإىل خ�����ارج ن��ط��اق 

اأح�سنت  م��ا  اإذا  وع�سائرها،  ومذاهبها  مناطقها 

و�سع برنامج وطني جامع و�سامل.

وت�����س��ر ���س��خ�����س��ي��ة ���س��ي��ا���س��ي��ة ك���ان���ت على 

اإىل  جنبالط،  كمال  بالراحل  وثيقة  عالقة 

كان  املا�سي،  القرن  �ستينيات  مطلع  منذ  اأن��ه 

قانون  اعتماد  االإ�سالحية،  اأه��داف��ه  اأه��م  من 

على  ول��و  حتى  الن�سبية،  اأ�سا�س  على  انتخاب 

من  اأبعد  كان  طموحه  الأن  الق�ساء،  م�ستوى 

ال�سوف،  ن��واب يف  ثمانية  اأو  �ستة  له  يكون  اأن 

دروز  ب��ن��واب  نف�سه  يح�سر  اأن  ي��ري��د  ال  وك���ان 

اأنه كان يطمح الأن يفوز  اإىل  وح�سب، م�سراً 

ب��ح�����س��وره ون���ف���وذه ال�����س��ي��ا���س��ي ن����واب م��ن كل 

اأن���ه اأعطى  اإىل  امل��ن��اط��ق وال��ط��وائ��ف، م�����س��راً 

مثاًل على ذلك يف انتخابات عام 1972، حينما 

نال مر�سحه اأنطوان االأ�سقر يف املنت ال�سمايل 

اأكرث من ثالثة اآالف �سوت كمنفرد، ولو كان 

هناك اعتماد للن�سبية، لكان بالتايل ي�ستطيع 

اأن يفوز باأكرث من 25 نائباً يف الندوة النيابية، 

بينما يف عز قوته ال�سيا�سية، مل تتجاوز كتلته 

النيابية ثمانية نواب، علماً اأنه يف ظل النظام 

االنتخابي ال�سائد، كان يفر�س عليه حتالفات 

ال ي���ري���ده���ا، ل����زوم ق���ي���ادة م��ع��رك��ة ان��ت��خ��اب��ي��ة 

ناجحة، كما جرى يف عاليه عام 1972.

اأن���ه ال  ال��وا���س��ح  امل�ستقبل، فمن  ت��ي��ار  اأم���ا 

الأ�سباب  وذل��ك  مذهبياً،  اأنفه  من  اأبعد  يريد 

خم��ت��ل��ف��ة، اأب���رزه���ا اأن ي��ظ��ل اأم����ام ال�����س��ع��ودي��ة 

واالأم���رك���ي اأن���ه زع��ي��م ال��ط��ائ��ف��ة، ول��ه��ذا فكل 

»ني�سان 1975.. بدايات االنهيار - ني�سان 1996 تكري�س 

عهد املقاومة.. اأي دالالت واأي عرب« كان عنوان ندوة اأقيمت 

اال�سرتاتيجي  اخلبر  فيها  حت��دث  االأم���ة،  حركة  مقر  يف 

الدكتور اأمني حطيط، ونائب رئي�س حزب االحتاد املحامي 

اأحمد مرعي، واأدارها الزميل اأحمد زين الدين.

ال�سيخ د. عبد  اأمني عام حركة االأم��ة؛  الندوة تقدمها 

ال��ن��ا���س��ر ج���ربي، ومم��ث��ل �سفر اجل��م��ه��وري��ة االإ���س��الم��ي��ة 

القيادية يف حركة  الهيئة  اأمني  لبنان، ونائب  االإيرانية يف 

وممثل  ح��ب��ال،  ح�سن  امل��راب��ط��ون؛  امل�ستقلني  النا�سريني 

وهيئات  ق��وى  وممثلو  ال��ل��ب��ن��اين،  ال�سعبي  امل��وؤمت��ر  رئي�س 

واأحزاب اإ�سالمية ووطنية..

اإىل  لبنان  دفعت  التي  اجلبهة  اأن  اأك��د  حطيط  العميد 

احل���رب االأه��ل��ي��ة، ه��ي نف�سها ال��ت��ي ت��دف��ع امل��ن��ط��ق��ة ال��ي��وم 

اإىل ح���رب اأه��ل��ي��ة ع���ام���ة، واأن���ه���ا ك��م��ا ط��ال��ب��ت ب��ن��زع ���س��الح 

وال�سمود  ال��ت��ح��دي  جبهة  على  وال��ق�����س��اء  الفل�سطينيني 

حمور  على  للق�ساء  اليوم  تعمل  التي  نف�سها  هي  يومها، 

املقاومة واملمانعة.

ي�سبه  م��ا  اإىل  تتحول  اأن  ك��ادت  ال��ي��وم  �سورية  اأن  وراأى 

يف  وال�سلفية  الوهابية  واأن   ،1975 العام  يف  ك��ان  كما  لبنان 

�سورية تلعب اإىل حد بعيد الدور نف�سه الذي لعبته يف لبنان 

اأحزاب اليمني امل�سيحي وذراعها الع�سكري القوات اللبنانية، 

اليوم لال�ستفادة من  ه��وؤالء  العالقات بني  يف�سر  وه��ذا ما 

امل��وؤام��رة  اأن مواجهة  ن��رى  خ��ربات��ه��م. وعلى ه��ذا االأ���س��ا���س 

ل��ب��ن��ان، و���س��رورة  اأن ت�ستفيد م��ن مثل  ب��د م��ن  احل��ال��ي��ة ال 

الإجها�س  واإ�سالمية  قومية  عربية  مقاومة  لقيام  ال�سعي 

احلرب  مبنع  خا�سة،  و�سورية  عامة،  العرب  على  امل��وؤام��رة 

االأه��ل��ي��ة يف دي���اره���م، وذل���ك ب��ال��ت��وج��ه م��ب��ا���س��رة اإىل مركز 

اخلطر، وهو جبهة العدوان الغربي على العرب.

من جهته اأكد املحامي اأحمد مرعي اأن ني�سان 1996 

ق��اوم  ال��ذي  الوطني  الن�سال  حمطات  م��ن  حمطة  ه��ي 

امل��ح��ت��ل ب��ك��ربي��اء، وال����ذي ك�سر ع��ق��دة اخل���وف وال��ت��ف��وق 

ال�سهيونية.

وقال مرعي: لقد علمنا ني�سان معنى ال�سمود، واأكد 

انت�سار احلق على الباطل، ور�سم الفرح باالنت�سار، رغم 

االأر�س  �سالت على  التي  الزكية  الدمار والدماء  فظاعة 

االأح��داث عربة  اأن تكون تلك  ناأمل  اللبنانية، وق��ال كنا 

حماولة  اأي  جتاه  نني  حم�سّ جتعلهم  جميعاً،  للبنانيني 

اأن  اإال  ب��راق��اً،  ك��ان  اأي عنوان مهما  بينهم حتت  للتباعد 

الوطني  االن��دم��اج  اآلية  تعطيل  على  تعمل  التي  القوى 

عطلت تنفيذ ما ن�س عليه اتفاق الطائف، االأم��ر الذي 

تباعد  يف  ت�سهم  د���س��ت��وري��ة  بن�سو�س  االن��ق�����س��ام،  ك��ر���س 

وطنهم  �سيانة  فكرة  على  توحدهم  ومتنع  اللبنانيني، 

م�ساألة  اأي  على  وتقدميها  وا���س��ت��ق��راره،  اأم��ن��ه  وح��م��اي��ة 

اأخرى.

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

يطرح �سبط اجلي�س اللبناين للباخرة »لطف اهلل 2« 

الراهنة،   الظروف  والذخائر يف  الثقيل  بال�سالح  املحملة 

اإىل  ويف �سوء توافر معلومات عن �سعي بع�س االأط��راف 

اأ�سئلًة  ال�سورية،  االأزم��ة  يف  ال�سمال  مناطق  بع�س  اإقحام 

عدة: 

اأواًل: ملاذا مت توقيفها يف �سلعاتا، علماً اأنها كانت متوجهة 

اإىل مرفاأ طربل�س؟

مرفاأ  اإىل  تدخل  اأن  امل��ذك��ورة  للباخرة  ميكن  ه��ل  ثانياً: 

على  حائزة  تكون  اأن  دون  من  حمولتها  وتفرغ  طرابل�س 

العملية  هي  وه��ل  ر�سمية؟  اأج��ه��زة  من  م�سبقة  �سمانات 

االأوىل من نوعها؟

الثقيلة؟ ومن  �ستفرغ حمولتها  اأي مكان كانت  ثالثاً: يف 

�سيقوم باملهمة؟ وباإ�سراف من؟

رابعاً: هل فعاًل كانت خم�س�سة لالإرهابيني يف �سورية؟

تهريب  مراقبة  يف  »اليونيفيل«  ق��وات  دور  اأي��ن  خام�ساً: 

ال�سالح اإىل لبنان و�سبطه عماًل بالقرار 1701؟

ا�ستحالة تهريب  الع�سكرية،  ال�سوؤون  يوؤكد خرباء يف 

ال�����س��الح ع��رب م��رف��اأ طرابل�س م��ن دون  كمية ك��ب��رة م��ن 

ت���واط���وؤ اأج���ه���زة ر���س��م��ي��ة م��ع امل��ه��رب��ني، وم���ن دون وج��ود 

م��ن��ظ��وم��ة ك��ام��ل��ة ت��ت��وىل امل��ه��م��ات ال��ل��وج�����س��ت��ي��ة الإجن����اح 

العملية، كتفريغ احلمولة وجتزئتها ونقلها وتخزينها يف 

مكان اآمن. 

ويرّجح اخلرباء اأن يكون ال�سالح غر معد للتهريب 

باأكمله اإىل الداخل ال�سوري، بل �ستتم جتزئته ونقله اإىل 

خمازن يف ال�سمال، ثم الت�سرف به وفق حاجة االإرهابيني 

اأح��د  ورزن���ام���ة عملياتهم ال��ت��ي ق��د ي��ك��ون ���س��م��ال ل��ب��ن��ان 

وجود  عن  معلومات  ت��ردد  �سوء  يف  خ�سو�ساً  م�سارحها، 

ال��دم  امل��ت��ورط��ني ب�سفك  االأف���رق���اء  ل���دى بع�س  خم��ط��ط 

االأزمة  يف  واإقحامهما  وعكار،  طرابل�س  باإ�سعال  ال�سوري، 

ال�سورية.

يف هذا ال�سدد توؤكد م�سادر حزبية طرابل�سية مطلعة 

تكفريني  مقاتلني  اأن  امل���ي���داين،  ال��واق��ع  حيثيات  ع��ل��ى 

اإىل  العربي  امل��غ��رب  م��ن  ق��دم��وا  هويتهم،  ع��ن  يك�سف  مل 

فيها،  التكفرية  املجموعات  اإىل  لالن�سمام  طرابل�س، 

الإ�سعال  ال�سفر  �ساعة  حتديد  عند  جانبها  اإىل  والقتال 

الفتنة الكربى يف عا�سمة ال�سمال، على حد قول امل�سادر.

يف  تلوح  ب��داأت  الفتنة  مالمح  اأن  اإىل  امل�سادر  ولفتت 

النعرات  واإث���ارة  التحري�سية،  االأف��ق، من خ��الل اخلطب 

يف  التكفريني  وا�ستمرار  املدينة،  مكونات  بني  املذهبية 

و�سل  وال���ذي  ال���راأي،  م��ن يختلف معهم يف  ك��ل  ا�ستفزاز 

موؤخراً اإىل حد تكفر بع�س القوى االإ�سالمية املعتدلة.

يوؤكد  ال�����س��الح،  ب��اخ��رة  �سبط  م�ساألة  اإىل  وب��ال��ع��ودة 

اإىل   »2 اهلل  »لطف  للباخرة  اجلي�س  حتويل  اأن  اخل���رباء 

مرفاأ �سلعاتا، مت تالفياً الأي حماولة قد تقوم بها اجلهات 

املتورطة بعملية التهريب لثني اجلي�س عن القيام بدوره، 

البيئة احلا�سنة  اأوقفها يف مرفاأ طرابل�س، حيث  يف حال 

للمجموعات امل�سلحة املتنقلة بني لبنان و�سورية.

155 م��ل��م م��ن �سمن  وع���ن �سبط ق��ذائ��ف م��ن ع��ي��ار 

ال�سالح املهرب، يوؤكد اخلرباء عدم وجود مدافع 155 ملم 

اإدخ��ال مدافع  اإمكان  ال�سوري، وي�ستبعدون  لدى اجلي�س 

من هذا النوع اإىل �سورية راهناً، مرجحني اأن تكون هذه 

مرحلة  يف  التهريب  اأو  لال�ستعمال  خم�س�سة  الذخائر 

اإمارتهم  اإق��ام��ة  م��ن  التكفريون  متّكن  ح��ال  يف  الح��ق��ة، 

االإرهابيني  اإم���داد  ي�ستطيعون  فعندها  لبنان،  �سمال  يف 

اأو يف ح��ال متكنت  االأ���س��ل��ح��ة،  اأن����واع  ���س��وري��ة مبختلف  يف 

املجموعات امل�سلحة من اإقامة منطقة عازلة يف �سورية.

ويرجح اخلرباء الفر�سية االأوىل، نظراً اإىل ا�ستحالة 

اإقامة مناطق عازلة يف �سورية، بعد ف�سل �سل�سلة املحاوالت 

االآيلة اإىل ذلك، بدءاً من اأدلب وانتهاء يف حم�س.

لبنان  ب��ات  ه��ل  ب����ارزان:  ���س��وؤاالن  ُي��ط��رح  لة  املح�سّ يف 

ال�سمايل قاب قو�سني اأو اأدنى من اإعالنه »اإمارة وهابية«؟ 

حقيقة  ك�سف  اإىل  الق�سائية  التحقيقات  �ست�سل  وه��ل 

اأم   ،»2 اهلل  »ل��ط��ف  ال�سفينة  ق�سية  يف  امل��ت��ورط��ني  جميع 

غ��رار  على  امل��ج��رم��ني  اإط���الق  وي��ت��م  ك�سابقاتها،  �ستكون 

م��ا ح�����س��ل م��ع م��ه��رب��ي ال�����س��الح اإىل ���س��وري��ة ع��رب م��رف��اأ 

»�سوليدير«، بفعل ال�سغط ال�سيا�سي على الق�ساء؟

ح�سان احل�سن

هل سالح »لطف الله 2« كان مخصصًا لطرابلس؟

لماذا يرفض جنبالط و»المستقبل« 
و»القوات« قانون النسبية؟

حركة األمة تنظم ندوة بعنوان:
نيسان 1975 - نيسان 1996.. أي دالالت وأي عبر؟
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• اشتراط التمديد لريفي 
ُيسقط »المشروع«

الرتب  اإن م�سروع  تقول م�سادر عليمة، 

الع�سكرية  امل��وؤ���س�����س��ات  يف  ب��االإع��م��ار  رب��ط��اً 

الرئي�س  ا���س��رتاط  بعد  �سقط  قد  واالأمنية 

جنيب ميقاتي التمديد للواء اأ�سرف ريفي، 

واالإ�����س����رار ع��ل��ى ���س��رط��ه، م��ا ي��ح��رم جميع 

يف  ت��ك��ون  اأن  ك����ادت  مكت�سبات  ال��ع�����س��ك��ري��ني 

الفم.

• »لطف الله 2« 
ليست األولى

يف  للتحقيقات  متابعة  م�����س��ادر  ك�سفت 

مالكها  اأن  اهلل2-«،  »ل��ط��ف  ب��اخ��رة  ق�سية 

حم��م��د اخل��ف��اج��ي )ال�������س���وري اجل��ن�����س��ي��ة(، 

ه���و ن��ف�����س��ه امل�������س���وؤول ع���ن اإدخ�����ال ال��ن��ف��اي��ات 

ثمانينيات  خ��الل  ���س��وري��ة  اإىل  الكيميائية 

احلليم  عبد  م��ع  بالتن�سيق  املا�سي،  ال��ق��رن 

خدام.

خ��ف��اج��ي  اإن حم���م���د  امل�������س���ادر  وق����ال����ت 

)مواليد جزيرة اأرواد ال�سورية 1974( يقيم 

االآن يف م�سر، وُيعترب من اأبرز رجال خدام 

يف ال�ساحل ال�سوري. وبح�سب هذه امل�سادر، 

اإىل  اأ�سلحة  اأدخ��ل  اأن  له  �سبق  ف��اإن خفاجي 

���س��وري��ة ع���رب ل��ب��ن��ان حل�����س��اب ع��ب��د احلليم 

خدام اأكرث من مرة، كان اأولها يف ربيع العام 

اإىل  اأ�سلحة  اأدخ���ل  ح��ني   ،)2011( املا�سي 

خفاجي  اأن  كما  ال�ساحلية.  بانيا�س  مدينة 

على �سلة وثيقة بزعيم تيار �سيا�سي لبناين 

الريا�س  ب��ني  االأي����ام  ه��ذه  يتنقل  م��ع��ار���س، 

وباري�س، و�سبق خلفاجي اأن اأوقف يف لبنان 

ال�سالح،  تهريب  بتهمة  اأ�سهر  ب�سعة  قبل 

ل��ك��ن اأط���ل���ق ����س���راح���ه م���ن دون »���س��و���س��رة« 

اإعالمية؛ بتدّخل من »الزعيم« �سخ�سياً!

بع�س �سناديق االأ�سلحة التي �سادرها اجلي�س اللبناين من باخرة »لطف اهلل 2« )اأ.ف.ب.(



ال��ع��امل��ي��ة  االق��ت�����س��ادي��ة  االأزم�����ة  تنعك�س 

مع  اللبنانيني  حياة  على  مبا�سرة  واملحلية 

ال��ي��وم  ت��ه��دد  ال��ت��ي  املعي�سية  االأزم����ة  ت��ف��اق��م 

بانهيار الو�سع االجتماعي برمته. ويف ظل 

تعطيل العمل احلكومي، اأو تعطيل اخلطط 

االإمنائية الكفيلة بتاأمني حاجات املواطنني 

االأ�سا�سية، ت�سر احلركات املطلبية يف طريق 

اإذ ميت�س الغالء وزيادة ال�سرائب  م�سدود، 

حتى  توا�سعها،  رغ��م  النقابية،  املكا�سب  كل 

قبل اإقرارها وتطبيقها.

ج��دول  على  لي�س  املعي�سية  االأزم���ة  ح��ل 

ه���ذه احل��ك��وم��ة ب���ال���ذات، ومل ي��ك��ن ي��وم��اً يف 

اأول���وي���ات احل��ك��وم��ات ال�����س��اب��ق��ة، وي��ب��دو اأن 

مب�سكالت  املن�سغلة  ميقاتي،  جنيب  حكومة 

امل��ي��زان��ي��ة، وت��اأم��ني روات���ب موظفي ال��دول��ة 

وال���ق���ط���اع ال���ع���ام، وال��ت��ع��ي��ي��ن��ات وم����ا ���س��اب��ه، 

ت�سير  ال��ق��وى،  جميع  م��ن  عليها،  حم��ك��وم 

االنتخابات  حتى  ال��وق��ت  وتقطيع  االأع��م��ال 

النيابية يف 2013. 

ويبقى يف مهب الريح كل ما قيل ويقال 

ع���ن ت���اأم���ني م�����س��ادر ال��ط��اق��ة ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة، 

وا���س��ت��خ��راج ال���غ���از، وحت�����س��ني االت�����س��االت، 

وبناء �سبكة املوا�سالت؛ من �سكك حديدية 

واأوتوبي�س ومطارات، وغرها من اخلطط 

وال�سناعة  ال��زراع��ة  قطاعات  يف  االإمن��ائ��ي��ة 

وال�سياحة.

كفيل  االإمن���ائ���ي���ة  اخل���ط���ط  ت��ن��ف��ي��ذ  اإن 

ال����ذي ينعك�س  ال��ق��وم��ي  ال���دخ���ل  ب��ت��ح�����س��ني 

النا�س  ح��ي��اة  على  امل��ط��اف  نهاية  يف  اإي��ج��اب��اً 

ال�سيا�سية،  االأح���زاب  اأم��ا  ال��ك��رمي،  وعي�سهم 

ب��اإث��ارة  فتكتفي  النقابية،  احل��رك��ات  ومعها 

االأج���ور  ب��زي��ادة  واملتعلقة  االآن���ي���ة،  امل��ط��ال��ب 

ت��ع��ر  ال����ع����ام����ة، وال  وحت�������س���ني اخل�����دم�����ات 

اهتماماً كافياً جتاه ال�سغط لر�سم اخلطط 

االإمن���ائ���ي���ة ل��ت��ح�����س��ني امل���داخ���ي���ل اخل��ا���س��ة 

والعامة. 

م�سالح  تت�سارب  احل���االت،  معظم  ويف 

ب��ع�����س ال���ن���ق���اب���ات، م��ث��ل ن��ق��اب��ة ال�����س��ائ��ق��ني 

وما  االأخ���رى،  النقل  و�سركات  العموميني، 

���س��اب��ه، م��ع خ��ط��ة ت��ط��وي��ر ال��ن��ق��ل ال���ع���ام، اأو 

غ��ره��ا م��ن اخل��ط��ط االإمن��ائ��ي��ة، فامل�سلحة 

تتطابق  مثاًل،  املوا�سالت  قطاع  يف  العامة 

وتخفي�س  امل��وا���س��الت،  �سبكة  حت�سني  م��ع 

ك��ل��ف��ة ال��ن��ق��ل، وح���ل اأزم�����ة ازدح������ام ال�����س��ر، 

وحت�سني حالة الطرق الرئي�سية والفرعية، 

وك��ذل��ك ���س��اأن ق��ط��اع ال��ط��اق��ة وامل��ح��روق��ات، 

وا�ستخراج الغاز، وتاأمني الكهرباء، وما اإىل 

ذلك..

النقابية  ال�سياق، نرى احلركة  ويف هذا 

للمعار�سة  تابع  ب��ني  ذات��ه��ا؛  على  منق�سمة 

وب����ني من�سبط  احل���ك���وم���ة،  اإح�������راج  ي���ري���د 

التي  امل�����واالة،  ق���وى  وت��وج��ي��ه��ات  بتعليمات 

معاً،  اآن  واحلكم يف  بال�سارع  االإم�ساك  تريد 

ت��روي�����س احل��رك��ة املطلبية  ي��ج��ري  وه��ك��ذا 

حاجات  ح�ساب  على  �سيا�سياً  وا�ستغاللها 

امل���واط���ن���ني و����س���م���ان م�����س��ت��ق��ب��ل اأب���ن���ائ���ه���م، 

التنمية  م��ت��ط��ل��ب��الت  ت�����س��ي��ي�����س  ي��ج��وز  ف���ال 

االق��ت�����س��ادي��ة، م��ه��م��ا ك��ان��ت ال����دواف����ع، الأن 

االإمناء بكل قطاعاته حاجة وطنية عامة. 

امل��ت��وا���س��ل��ة منذ  اإن ح��رك��ة االإ����س���راب���ات 

ف��رتة ل��ن ت�سفر ع��ن ح��ل��ول ج��دي��ة ل��الأزم��ة 

امل��ع��ي�����س��ي��ة، ف��ه��ي يف ب��ع�����س احل�����االت جم��رد 

تنفي�س لالحتقان ال�سعبي، وغالباً ما تنتهي 

النقابيني،  لبع�س  خا�سة  م�سالح  بتاأمني 

اأ���س��ح��اب امل��ه��ن فح�سب،  ال��ذي��ن ال مي��ث��ل��ون 

االأ���س��د« يف جممل حجم   لهم »ح�سة  اإن  بل 

هنا  حاجة  وال  املعني،  القطاع  يف  اال�ستثمار 

لذكر االأ�سماء، منعاً لالإحراج. 

االأج���راء  مطالب  اأن  يعني  ال  ه��ذا  لكن 

من املوظفني والعمال واالأ�ساتذة املتعاقدين 

بحدها  ول��و  حتقيقها،  اإن  بل  حمقة،  لي�ست 

الو�سع  انهيار  ملنع  ملحة  ���س��رورة  االأدن����ى، 

االج��ت��م��اع��ي اإىل ح��ني اخل����روج م��ن االأزم���ة 

االقت�سادية اخلانقة.  

تعطيل  اأ�سباب  اأن  املراقبني  بع�س  يرى 

القوى  ب�سعي  مرتبطة  االإمن��ائ��ي��ة  اخلطط 

جتميد  اأو  احل��ك��وم��ة  الإ����س���ق���اط  امل��ع��ار���س��ة 

ب��ه��دف منعها م��ن حتقيق  اأع��م��ال��ه��ا، وذل���ك 

االإجن�����������ازات ال���ت���ي ق����د حت�����س��ن ال�������س���روط 

االن��ت��خ��اب��ي��ة ل��ق��وى امل�����واالة، وه���ذا تب�سيط 

مفرط يف التحليل، اإذ ال ميكن بهذا املنطق 

تف�سر الت�ساهل مع مواقف رئي�س احلكومة 

امل��ت�����س��ددة ���س��د ب��ع�����س امل��ط��ال��ب ال��ن��ق��اب��ي��ة، 

االإمنائية يف قطاعات  تنفيذ اخلطط  و�سد 

الطاقة واالت�ساالت وما �سابه. 

بع�س  ب��ن��ظ��ر  االق��ت�����س��ادي��ة،  االأزم�����ة  اإن 

على  القائم  النظام  بنية  تكمن يف  املحللني، 

م���ب���داأ االق��ت�����س��اد ال��ري��ع��ي وال��ت��ب��ع��ي، ال���ذي 

املنتجة،  ال��ق��ط��اع��ات  نحو  ال��ت��وج��ه  ي�ستبعد 

الذاتي  االكتفاء  تاأمني  جم��ال  يف  خ�سو�ساً 

يف قطاعْي ال�سناعة والزراعة، فمن اخلطاأ 

اإع����ط����اء االأول�����وي�����ة يف ت���وج���ي���ه االق��ت�����س��اد 

وال�سياحة  امل�سرفية  اخل��دم��ات  لقطاعات 

النمو فقط بحجم  ُيقا�س  �سابه، بحيث  وما 

ال�����س��روط  ب��ت��وف��ر  اأو  امل�����س��رف��ي��ة،  ال����ودائ����ع 

االأمنية الزدهار املو�سم ال�سياحي.

العام،  القطاع  تطوير  �سعيد  على  اأم��ا 

ف�����اإن اأرك������ان ال�����س��ل��ط��ة ي�����رون ف��ي��ه ت��ه��دي��داً 

الدفاع  يف  ي�ستميت  ال��ذي  اخل��ا���س  للقطاع 

واحلالية  ال�سابقة  احل��ك��وم��ات  روؤ���س��اء  عنه 

بنف�س ال�سرا�سة، فاأع�ساء الطبقة احلاكمة، 

بو�سفهم من كبار رجال االأعمال، يطمحون 

االأج����ان����ب،  م����ع  ب���ال�������س���راك���ة  اأو  ���س��خ�����س��ي��اً، 

لل�سيطرة الكاملة على مرافق القطاع العام، 

من  العامة؛  اخل��دم��ات  جم��ال  يف  خ�سو�ساً 

م�سالح املياه والنقل والكهرباء واالت�ساالت، 

وما اإىل ذلك..

اخل����روج م��ن االأزم����ة االق��ت�����س��ادي��ة على 

بتحقيق  م��ره��ون  والبعيد  القريب  امل��دي��نْي 

ال��ت��ن��م��ي��ة االق���ت�������س���ادي���ة، ال��ك��ف��ي��ل��ة وح��ده��ا 

الدخل  وتنمية  املعي�سي  ال��و���س��ع  بتح�سني 

القومي، وعلى احلركات النقابية واالأحزاب 

ال�سيا�سية اأن ت�سعى جمتمعة اىل اإعداد عقد 

امل�ساركة  �سلبه  يف  ي��ك��ون  ج��دي��د  اجتماعي 

والعمل  التنموية،  ر�سم اخلطط  الفعالة يف 

على تنفيذها يف اأ�سرع وقت ممكن، حتى واإن 

تق�سفية عامة تتحمل  �سيا�سة  االأم��ر  تطلب 

اأعباءها جميع فئات املجتمع بال ا�ستثناء. 

عدنان حممد العربي
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ال��ط��ري��ق اجل��دي��دة  اأق��ام��ه »ت��ي��ار امل�ستقبل« يف  ال���ذي  امل��ه��رج��ان  ي��ك��ن  مل 

التي  االآم��ال  ق��در  على  ال�سورية«،  »ال��ث��ورة  �سموه  ملا  تاأييداً  املا�سي،  االأ�سبوع 

م�سادر  لكن  اجلماهري،  واحل�سد  احل�سور  اإىل  بالن�سبة  املنظمون،  اأراده��ا 

م�ستقبلية اعتربت هذا املهرجان »بداية حقيقة«، على حد تعبرها، للخروج 

»امل�ستقبل«  زع��ي��م  ك��اد  ال��ت��ي   ،»2008 اأي���ار  م��ن  ال�سابع  اإح��ب��اط  »مفاعيل  م��ن 

اإىل ق�سر اأبيه يف فقرا اأواًل،  املهاجر االآن، اأن يغادر ق�سره يف العا�سمة هرباً 

ومن ثم اإىل دنيا اهلل الوا�سعة، لوال الن�سيحة الثمينة التي وجهها اإليه حليفه 

يخرج من  بيته  يخرج من  الأن من  ال��ف��رار،  بعدم  املرحلة،  تلك  االأ�سا�سي يف 

الزعامة، والأنه اأكد له اأن اأحداً لن يدخل اإليه يف ق�سره وي�سربه بوردة، رغم 

وبالتايل،  للجي�س،  م�ست�سلمني  الق�سر  من  خرجوا  الذين  امل�سلحني  مئات 

ح�سب تعبر احلليف، »ابَق يف مكانك، ال خوف عليك من قريب اأو بعيد، وال 

من يحزنون«.

والنائب عمار حوري،  اأحمد م�سطفى احلريري،  تكلم  املهرجان  يف هذا 

ب االأول الذي يحتل موقع االأمني العام يف حزب ابن خاله، نف�سه منظراً  فن�سّ

اإيديولوجياً ل�»العمل الثوري« و»الكفاح امل�سلح« �سد »الديكتاتورية والت�سلط«، 

و»الف�ساد« و»نهب املال العام« و»حرية ال�سعوب«، حتى ليكاد املرء اأن يرتحم على 

كل موتى مقربة ال�سنطية يف و�سط بروت، ويعتقد اأن »مارك�س احلريري« اأو 

»االأفكار  ليجدد  و»برو�سبير قطر« جاء من جمدليون،  ال�سعودية«  »غيفارا 

�سلفاً  اأُع��ّد  وخطابه  ال  كيف  اأبناءها،  ليحرر  اجل��دي��دة،  الطريق  يف  الثورية« 

و�ُسّكلت خمارج حروفه، واإن مل ت�سعفه النربة اخلطابية.

اجلديدة  الطريق  يف  امل�ستقبل«  »تيار  عنا�سر  حتركت  املهرجان،  هذا  ُبعيد 

ب�سرعة، حينما رفعت يافطات يف بع�س �سوارعها حتمل تواقيع »اأ�سدقاء الرئي�س 

�سعد احلريري وال�سيخ اأحمد احلريري«، الإزالتها واإلغاء مفاعيل اال�ستياء الذي 

بدا على اأبناء املنطقة. 

النهائي من  اأراده منظموه، هو للخروج  اإذاً، مهرجان طريق اجلديدة كما 

»حالة اإحباط ال�سابع من اأيار«، والذي تقرر على اإثره اإقامة مهرجان يف �ساحة 

ال�سهداء، اأمام �سريح الرئي�س الراحل رفيق احلريري، يف ال�ساد�س من اأيار، اأي 

بعد يومني، وفيه �سيتكلم »القائد« الغائب �سعد احلريري عرب �سا�سة عمالقة، 

لكن من دون اأن يعلم اأحد اإذا كان �سيلقي اخلطاب وهو على عكازين، اأم ال.

وح�سب امل�سادر امل�ستقبلية عينها، فاإن هذا املهرجان �سيكون بداية النطالقة 

اإثر  الفا�سل  الغ�سب  اأي��ار، وليوم  ال�سابع من  ملفاعيل  نهائياً  جديدة، ت�سع حداً 
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اآذار االأخر.

احتماالت  لكل  احتياطاً  ت�ستدرك  اأخ��رى  م�ستقبلية  م�سادر  هناك  اأن  بيد 

الف�سل اأو النجاح يف احل�سد اجلماهري، بو�سفها حترك ال�ساد�س من اأيار باأنه 

اأعالم  ورف��ع  ال�سورية،  »االنتفا�سة«  دعم  خانة  يف  وت�سعه  �سعبياً،  حتركاً  لي�س 

والتوقيع  ال�سورية«  »ال��ث��ورة  علم  ا�سم  عليه  تطلق  وال��ذي  الفرن�سي،  االن��ت��داب 

عليه.

امل�سادر  جتمع  املنتظر،  املهرجان  يف  �ستلقى  التي  االأخ��رى  الكلمات  هي  ما 

امل��ادة  �ستكون  التي  احل��ري��ري،  ل�سعد  ه��ي  االأ���س��ا���س  الكلمة  اأن  على  امل�ستقبلية 

وتر�سية  للديكور،  �ستكون  االأخ��رى  والكلمات  للمهرجان،  الرئي�سية  ال�سيا�سية 

لبع�س احللفاء الذين ينتظرون االإطالالت واملنا�سبات »ال�سعبية«.

المستقبل يستعد الحتفال الضريح 
للخروج من مفاعيل 7 أيار

همه اإلغاء االآخرين، مهما كان دورهم وتاريخهم و�ساأنهم، 

ومن اأراد اأن يكون له دور فعليه اأن يكون جمرد ملحق لي�س 

اأن يجد بع�س حلفائه  اإال، ولهذا فامل�ستقبل الذي يخ�سى 

الرتغيب،  باأ�سلوب  بداأ  الن�سبية،  يف  م�سلحته  امل�سيحيني 

باأن يوزع عليهم نوابه ووعدهم باملر�سحني، ولذلك توؤكد 

جعجع  �سمر  االأ�سا�سي  حليفه  وع��د  اأن��ه  متابعة  م�سادر 

ن��واب يف ب��روت وحدها، وبح�سة هامة يف  مبنحه خم�سة 

ال�سمال وحتديداً يف عكار وطرابل�س، مقابل اأن ال يوؤيدوا 

من  يح�سده  اأن  ميكن  ما  اإىل  اإ�سافة  الن�سبية..  اعتماد 

يف  البقاع الغربي وزحلة، اإذا ما كانت كفة »14 اآذار 1978« 

انتخابات 2013 هي الراجحة.

ه����ذه ال���وع���ود امل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة جت��ع��ل االآخ����ري����ن م���ن ح��ل��ف��ائ��ه 

امل�سيحيني على حذر، اإذ ماذا يبقى حلزب الكتائب؟ وماذا ب�ساأن 

فا�سل،  وروب���ر  غ���امن،  روب���ر  مثل  امل�ستقلني،  م��ن  حلفائهم 

ومي�سال فرعون ونايلة التويني وغرهم..؟

ي��در���س جميع  ب���داأ  الكتائب  ف���اإن ح��زب  امل��ع��ل��وم��ات،  وح�سب 

االحتماالت االنتخابية، خ�سو�ساً اأن وعود حليفه وليد جنبالط 

ال تتعدى منحه نائباً عن عاليه هو االأرثوذك�سي فادي الهرب، 

فيما القوات تريد هذا املوقع يف عاليه، وامل�ستقبل يريده اأي�ساً 

ل�سالح نائب رئي�سه اأنطوان اأندراو�س، اأما مركز �سامر �سعادة يف 

طرابل�س فهو غر م�سمون، يف الوقت الذي يجد نف�سه عاجزاً 

عن خو�س معركة يف البرتون، يف ظل التم�سك ببطر�س حرب 

والقواتي اأنطوان زهرا.. ما هي االحتماالت التي قد تلجاأ اإليها 

الكتائب؟ انتظروا مفاجاأة على وزن مفاجاأة �سامي اجلميل يف 

طرح الثقة بحكومة جنيب ميقاتي.

عبد اهلل نا�سر



حكومة التكنوقراط نافذة 

بدل الباب لعودة املعار�ضة اإىل 

احلكم.. عمل احلكومة بطيء 

العتبارات حملية واإقليمية، 

واإرث احلكومات ال�ضابقة 

حمله كبري.. وعلى ال�ضعب 

اللبناين تذكر املجازر الرتكية 

بحق �ضعبه واأدبائه ومفكريه 

يف ال�ضاد�س من اأيار.. جريدة 

»الثبات« التقت وزير الدولة 

بانو�س ماجنيان يف مكتبه، 

وكان هذا احلوار:

ح�صول احلكومة على ثقة جمل�س 

النواب وجتديد �صبابها، ال يلغي وجود 

العرثات واملطبات اأمام احلكومة براأي 

ال���وزي���ر ب��ان��و���س م��اجن��ي��ان، ف���االأزم���ة 

املالية م�صتمرة رغم حماولة ال�صلطة 

االإج��رائ��ي��ة اإي��ج��اد امل��خ��رج ال��ق��ان��وين، 

اأرادت احلكومة اال�صتمرار  يقول: »لو 

يف جتاوز القواعد القانونية يف م�صاألة 

���ص��رف االأم��������وال، ل��ف��ع��ل��ت ك��م��ا ك��ان��ت 

تفعل حكومات ال�صابقة، نحن عازمون 

على قوننة ال�صرف املايل رغم رف�س 

قانون  م�صروع  مترير  النواب  جمل�س 

مليار لرية لبنانية حتى االآن«.  8900
وع���ن ت��وف��ر االآل���ي���ة ال��ق��ان��ون��ي��ة يف 

توقيع  اجلمهورية  رئي�س  رف�س  ظل 

امل�����ص��روع، ال ي��ع��ّول بانو�س ك��ث��رياً على 

رغم  ج��دي��د،  م��ن  لتمريره  امل��ع��ار���ص��ة 

طلب �صليمان من وزير املالية حممد 

الإر�صاله  باملالحظات  االأخذ  ال�صفدي 

من جديد اإىل جمل�س النواب واإقراره، 

ي���ق���ول م���اجن���ي���ان: »يف ح�����ال ع��ط��ل��ت 

ال��ق��ان��وين  ال��ن�����ص��اب  النيابية  االأق��ل��ي��ة 

8700 م��ل��ي��ار داخ��ل  ل��ت��م��ري��ر م�����ص��روع 

جمل�س ال��ن��واب - وه���ذا ه��و امل��رج��ح - 

الإ�صدار  �صليمان  للرئي�س  احلل  يعود 

مر�صوم امل�صروع باالتفاق مع احلكومة، 

اأما فيما يتعلق مبعا�صات القطاع العام 

واملوظفني �صيتم اإيجاد خمرج قانوين 

االأ�صا�صية،  النا�س  متطلبات  لتاأمني 

املجتمع من  ب�صاطة م�صري  بكل  الأن��ه 

م�صوؤوليات احلكومة«.

ل�ضت را�ضيًا

�صاألنا بانو�س عن القطبة املخفية التي 

اأن  خ�صو�صاً  احلكومة،  اأن�صطة  تعرقل 

وعنيف؟  ق��ائ��م  ل��الآخ��ر  بع�صها  ات��ه��ام 

ب��ان��و���س: »ل�صت را���ص��ي��اً ع��ن عمل  ي��رد 

احل��ك��وم��ة ب�����ص��ك��ل ك���ام���ل، يف االأ���ص��ا���س 

ال�صيا�صية  ب��احل��ي��اة  مغ�صو�صاً  اأك���ن  مل 

يف ل��ب��ن��ان، رغ����م اخل��ل��ف��ي��ة ال��ع�����ص��ك��ري��ة 

داخ���ل اجلي�س  ف��اخل��دم��ة  االآت���ي منها، 

عاماً مل متنعني من   38 ملدة  اللبناين 

رغم  الداخلية،  ال�صيا�صة  زواري��ب  فهم 

موؤ�ص�صاتي  عمل  من  االإنتقال  �صعوبة 

وا������ص�����ح ودق�����ي�����ق، ي�����راع�����ي ال���ق���واع���د 

حكومة  �صمن  ال��ع��م��ل  اإىل  ال��ق��ان��ون��ي��ة 

مركبة«، وي�صيف: »كالم املعار�صة عن 

مت��ام��اً،  �صحيحاً  لي�س  احل��ك��وم��ة  اأداء 

ل��ل��ح��ك��وم��ة ال يجب  اإجن��������ازات  ه���ن���اك 

جت��اه��ل��ه��ا، ل��ق��د اأخ�����ذ ب���ح���وايل 2800 

قرار، وطبعاً من بينها اأمور هامة جداً 

للبنانيني«. 

الأ�ضباب

ي��ق�����ّص��م ب���ان���و����س اأ����ص���ب���اب ب�����طء ع��م��ل 

احلكومة اإىل عاملني خارجي وداخلي، 

ي��ق��ول: »امل�����ص��األ��ة ت��ب��داأ ب��وج��ود »ت��رك��ة 

فلبنان  »النقار«،  يولد  فالفقر  ثقيلة« 

�صلبياً  اإرث�����اً  االأ����ص���ل  ي��ع��اين يف  ال����ذي 

ل��ك��رثة ال���دي���ون و���ص��ع��ف ال�����ص��ي��ا���ص��ات 

ح���راك  زاده  امل���ت���وارث���ة  االق��ت�����ص��ادي��ة 

فقطاع  ت��اأزم��اً،  امل�صتقر  غ��ري  املنطقة 

اللبنانيون  عليه  يتكل  الذي  ال�صياحة 

تراجع، اإ�صافة اإىل ذلك، هناك م�صاألتا 

ت�صررت  ال��ت��ي  واال���ص��ت��رياد  الت�صدير 

ب�صكل كبري«.

اال�صتقرار  ع��دم  ي��دف��ع  اأمل  ول��ك��ن 

العرب  املي�صورين  مبجيء  املنطقة  يف 

اإىل لبنان؟ يرد بانو�س: »ال ميكن اأخذ 

لي�س  الأن��ه  الب�صيط،  بجزئه  املو�صوع 

البع�س،  قبل  من  ي�صوق  ما  �صحيحاً 

ف�����ص��ل��ب��ي��ات احل��������راك ال����ع����رب����ي ع��ل��ى 

االإي��ج��اب��ي��ات  ح��ج��م  ت��ف��وق  اللبنانيني 

االإيرانيني  ال�صياح  اآالف  مئات  بكثري، 

واالأردن���ي���ني ال��ذي��ن ك��ان��وا ي��اأت��ون اإىل 

ب��������ريوت ع�����ن ط����ري����ق ال������ر مل ي��ع��د 

ب��اإم��ك��ان��ه��م امل���ج���يء ل����ردي ال��ظ��روف 

اأجل  اللبناين من  وامل���زارع  االأم��ن��ي��ة.. 

لدفع  م�صطر  باأمان  اإنتاجه  ت�صريف 

االأم���������وال ل���ت���اأم���ني م���وا����ص���الت ن��ق��ل 

اأف�����ص��ل، ي�����ص��األ ب��ان��و���س، وه���ل نن�صى 

ت����ب����ادل ال��ب�����ص��ائ��ع ب����ني ال���ب���ل���دي���ن يف 

املناطق احلدودية، والتي يعتا�س منها 

عدد كبري من اللبنانيني يف االأطراف 

لتاأمني معي�صتهم با�صتغاللهم ال�صوق 

احلرة املعرف عنها بالتهريب«؟

ي��ك��م��ل ال����وزي����ر م���اجن���ي���ان ت��ع��داد 

احلكومة  يكبل  ال���ذي  الثقيل  االإرث 

با�صتذكار الدين العام الذي فاق ال�60 
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لبنان  على  كم�صتحقات  دوالر  مليار 

اأن عجز  ال��دي��ن.. وه��ل نن�صى  خلدمة 

يف  دوالر  امللياري  يفوق  لبنان  كهرباء 

العام لعدم وجود معامل اإنتاج..«.

ع���ن ال��ع��وام��ل ال��داخ��ل��ي��ة، يعتر 

اأط��������راف احل���ك���وم���ة م��ن  اأن  ب���ان���و����س 

»اأط��راف��ه��ا  متجان�صة،  لي�صت  ال��داخ��ل 

االأم��ور  يف  اأم��ا  ا�صراتيجياً،  متفقون 

ك��ث��رية،  اخ��ت��الف��ات  ه��ن��اك  التكتيكية، 

ال��ت��غ��ي��ري  ت��ك��ت��ل  م���ق���ارب���ة  اأو  ف���ت���وج���ه 

واالإ���ص��الح وح��زب اهلل وحركة اأم��ل ال 

ت��ت��ف��ق م��ع م�����ص��ال��ح احل����زب التقدمي 

االإ�����ص����راك����ي ورئ���ي�������س اجل���م���ه���وري���ة 

من هذه  وانطالقاً  ورئي�س احلكومة، 

امل��ع��ادل��ة ال��وا���ص��ح��ة، ال ي��وج��د داخ���ل 

احل��ك��وم��ة اأك���رثي���ة وا���ص��ح��ة الت��خ��اذ 

قرار التعيينات على �صبيل املثال، رغم 

اأهميته يف ت�صيري اإدارات الدولة، نحن 

تفاهم،  اإىل  الو�صول  ون��ح��اول  ن�صعى 

متوفراً،  لي�س  ال��ي��وم  حتى  والتفاهم 

ف��ه��ل م���ن امل���ق���ب���ول ت��ع��ي��ني اأ���ص��خ��ا���س 

لتعمل  االآخ���ر  الفريق  على  حم�صوبة 

اأن  خ�صو�صاً  احلكومة،  توجهات  �صد 

الكيدية  ال��ن��ي��اب��ي��ة مت��ار���س  امل��ع��ار���ص��ة 

وتقول  االأول،  ال��ي��وم  منذ  ال�صيا�صية 

يحملون  وبالتايل  ميتة،  احلكومة  اإن 

ال��رب�����س وامل��ع��ول ل��دف��ن��ه��ا، ب��ذري��ع��ة اأن 

احل��ك��وم��ة ه��ي ب��ي��د ح���زب اهلل واإي����ران 

و�صورية، وكل هذه النعوت هي جمرد 

اأ�صاليل«.

خدعة التكنوقراط

اإذا كان �صيت�صمر عمل احلكومة  وعما 

ع����ل����ى ه�������ذا ال�������ص���ك���ل حل������ني جم����يء 

االنتخابات النيابية عام 2013، يجيب 

ي�صعى  »ال��ب��ع�����س  االأرم����ن����ي:  ال���وزي���ر 

الإع���ادة  ت��ك��ن��وق��راط  ح��ك��وم��ة  لت�صكيل 

اإدخال املعار�صة من النافذة، يف لبنان 

البع�س  ي��ك��ون  ق���د ال  ال��ك��ل م�����ص��ي�����س، 

للجميع  ول��ك��ن  م��ع��ني،  حل��زب  منتمياً 

واملتحيزة،  الوا�صحة  ال�صيا�صية  اآراوؤه 

االأق���ل���ي���ة ال��ن��ي��اب��ي��ة ت��ري��د م���زي���داً من 

عن  الثقة  حجب  ف�صل  بعد  العرقلة 

احلكومة وت�صعى الدخول مواربة من 

خالل حكومة ال�»تكنوقراط«.

وع��ن االأ����ص���وات ال��داع��ي��ة لرف�س 

اإج�������راء االن���ت���خ���اب���ات يف ظ���ل ق��ان��ون 

بانو�س:  يرد  ال�صالح  ووج��ود  الن�صبية 

»اأ���ص��ح��اب ه���ذه االأ����ص���وات اأي���ن ك��ان��وا 

التحالف  ع��ق��دوا  ع��ن��دم��ا   2005 ع���ام 

الرباعي؟ اأمل يكن ال�صالح �صالحاً فيما 

م�صى؟ يف هذه الظروف التي منر بها 

ويف هذه املنطقة، لن ُيباع هذا ال�صالح 

الأن وجهته معروفة وهو موجه �صوب 

العدو االإ�صرائيلي، االنتخابات ح�صلت 

اأكرث من مرة بوجود هذا ال�صالح، ومل 

يكن له اأي تاأثري ال يف ال�صمال وال يف 

باجلنوب  يتعلق  فيما  اأما  لبنان،  جبل 

اهلل  ح���زب  ل��وائ��ح  �صتنتخب  ف��ال��ن��ا���س 

اأو عدمه،  وحركة اأمل بوجود ال�صالح 

حال  يف  اأن��ه  بفر�صية  ال�صري  وبالتايل 

تبخر ال�صالح �صيخ�صر حزب اهلل واأمل 

واالن��ت��خ��اب��ي��ة  ال�����ص��ع��ب��وي��ة  �صرعيتهما 

فذلك جمرد ت�صورات واأحالم«.

املجازر الرتكية

اف���ت���خ���ار ال����وزي����ر ب���ان���و����س ب��اأ���ص��ول��ه 

اعتزاز يف  بكل  ي�صارك  االأرمنية جعله 

جتاه  انطلقت  التي  ال�صعبية  امل�صرية 

مبنا�صبة  لبنان  يف  الركية  ال�صفارة 

م�����رور 97 ع���ام���اً وا���ص��ت��ن��ك��ار امل���ج���ازر 

 ،1915 ال�����ص��ع��ب االأرم����ن����ي ع����ام  ب��ح��ق 

ي���ك���رر ن����داءات����ه ل��ل��ح��ك��وم��ة والأرب������اب 

للعمال  امل��ج��ال  ف�صح  ب�صرورة  العمل 

لديهم  املوجودين  االأرم��ن  واملوظفني 

االأع���وام  يف  ال��ت��ظ��اه��رات  يف  بامل�صاركة 

امل��ق��ب��ل��ة، وي����ق����ول: »ه�����ذه امل����ج����ازر مل 

حت�صل فقط لل�صعب االأرمني، لالأ�صف 

اللبنانيون يف 6 اأيار ال يتذكرون املجازر 

وامل�صانق التي طالتهم من قبل تركيا 

�صهداوؤهم  العثمانية،  ال�صلطنة  وريثة 

لي�صوا فقط من امل�صيحيني، بل من كل 

الطوائف وقد كانوا مفكرين واأدباء.. 

ن���ح���ن ك��ط��ائ��ف��ة اأرم���ن���ي���ة ل����ن ن��ن�����ص��ى 

موتانا و�صهداءنا، ولن نن�صى حقوقنا 

و�صن�صردها كاملة �صواء كانت معنوية 

اأم مادية مهما طال الزمن«.

ال��ت��ع��وي�����س  اأن  ب���ان���و����س  وي��ع��ت��ر 

املادي يكون بداية با�صرداد االأرا�صي، 

باإعطاء  علينا  يت�صاطرون  »االأت����راك 

يف  امل��ارون��ي��ة  الكني�صة  اأم����الك  بع�س 

ق��ر���س، ل��ي��غ�����ص��وا ال��ن��ظ��ر ع��ن وج��ود 

قائمة  زال���ت  م��ا  ال��ت��ي  الكنائ�س  م��ئ��ات 

يف ت����رك����ي����ا، وال�����ت�����ي ت����ع����ود ل����الأرم����ن 

واالأ����ص���وري���ني وال�����ص��ري��ان وال��ك��ل��دان، 

فهذا االأمر اإن دل على �صيء فهو يدل 

على وجود �صعب بجوار هذه الكنائ�س، 

وبالتايل يجب اإعادتها ل�صحابها، نعم 

هناك �صعوبة يف تنفيذ ذلك العتبارات 

م�صالح الدول الكبرية، ولكننا باإرادتنا 

مطالباتنا«،  يف  م�����ص��ت��م��رون  ال�صلبة 

وي�صيف الوزير ماجنيان: »لو اعرف 

العامل باأ�صره باملجازر االأرمنية وبهذه 

ملا  ت��رك��ي��ا،  قبل  م��ن  الهمجية  االإب����ادة 

االإب����ادة بحق  ال��ي��ه��ود مت��ري��ر  ا�صتطاع 

ال�صعب الفل�صطيني«.

وع�����ن ا����ص���ت���ن���ك���ار وزي������ر خ��ارج��ي��ة 

اأوغ���ل���و حم���اول���ة اغ��ت��ي��ال  ت��رك��ي��ا داود 

ال��ق��وات  يف  التنفيذية  الهيئة  رئ��ي�����س 

اللبنانية �صمري جعجع، يقول بانو�س: 

ن�صج  تكلم..  ملا  نف�صه  من  يخجل  »ل��و 

)ق��وات  داخلية  اأط���راف  مع  العالقات 

تدخله  ت��رر  ال  م�صتقبل(   - كتائب   -

كان  حالو«  على  »ي�صتحي  �صوؤوننا،  يف 

اأن ي�صتنكر اأعمال اأجداده  االأجدى به 

دينك  ال�صحايف  ُقتل  كيف  يتذكر  واأن 

االأرم����ن����ي يف ا���ص��ط��ن��ب��ول ع��ل��ى اأي����دي 

يف  الركية  للحكومة  تابعة  ع�صابات 

و�صح النهار«.

اأجرى احلوار: بول با�سيل

كالم المعارضة عن أداء 
الحكومة ليس صحيحًا.. 

فهناك إنجازات للحكومة 
يجب عدم تجاهلها

سلبيات الحراك العربي 
على اللبنانيين تفوق حجم 

اإليجابيات بكثير
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ل����ك����ل م���ن���ط���ق���ة ب����ريوت����ي����ة ت���اري���خ���ه���ا 

والوجاهات  ال�صيا�صة  رج��االت  مع  وق�صتها 

فيها  وب��ن��وا  قطنوها  ال��ذي��ن  االج��ت��م��اع��ي��ة، 

ذات طابع ع��م��راين مميز،  م��ن��ازل وق�����ص��وراً 

ق���وا����ص���م م�����ص��رك��ة ع�����دة جت���م���ع ب����ني ه���ذه 

يتج�صد يف وج��ود  اأب���رزه���ا  ل��ع��ل  ال��ق�����ص�����س، 

قائمة حتى  ت���زال  اأث��ري��ة، ال  وم��ب��ان  ق�صور 

اليوم، وحتفظ بني ثناياها ذكريات واأحداث 

غابرة.

خ������الل ج����ول����ة ب�������ص���ي���ط���ة يف ب������ريوت، 

ي�صطدم املرء مبجموعة كبرية من الق�صور 

والتنفيذ،  العمران  والراقية جلهة  الفخمة 

ومنحتها  �صيا�صية  ع��ائ��الت  �صكنتها  ق�صور 

ا���ص��م��ه��ا، وم��ن��ازل اأث��ري��ة ل��ع��ائ��الت بريوتية 

بريوت،  وو�صط  البالط،  زق��اق  بني  عريقة، 

وك��ل��ي��م��ن�����ص��و، ورم����ل ال���ظ���ري���ف، وق��ري��ط��م، 

ومنازل  ق�صور  �صر�صق،  وح��ي  والتباري�س، 

والت���زال  خ��ل��ت،  �صنوات  منذ  �صيدت  جميلة 

�صامدة يف وجه الزمن.

ال�صاأن مازالت  �صخ�صيات راحلة كبرية 

حكايات  حتكي  القدمية  ومنازلها  ق�صورها 

اأ�صحابها حتى اليوم، فيما ا�صتحالت منازل 

اآخرين ركاماً، على �صبيل املثال، مازال ق�صر 

�صارع  يف  م��اث��اًل  اده  اميل  ال��راح��ل  الرئي�س 

ماري عودة، وق�صر فرعون يف زقاق البالط، 

اإىل  اإ�صافة  كليمن�صو،  يف  جنبالط  وق�صر 

ع���دد غ��ري قليل م��ن امل���ن���ازل ال��ق��دمي��ة ذات 

تتمر�س  الت���زال  وال��ت��ي  االأح��م��ر،  القرميد 

الغزو  االأح��ي��اء كمن ي�صارع زح��ف  يف بع�س 

دياب،  فيال  الداعوق،  ق�صر  منها  العمراين 

ف���ي���ال ال�������ص���م���دي، ق�����ص��ر ح����م����ادة، وق�����ص��ر 

عويني..

حديث متجدد

ي���ع���ود احل���دي���ث ال���ي���وم ل��ي��ت��ج��دد ح��ول 

ق�������ص���ور ب������ريوت واأب���ن���ي���ت���ه���ا االأث�����ري�����ة، ب��ع��د 

معلومات كثرية ترددت عن اأن النائب �صعد 

احلريري قد تخلى عن ق�صر وال��ده وباعه 

اأو  تاأكيد  ب���وارد  هنا  ل�صنا  الفرن�صيني،  اإىل 

نفي هذه املعلومة، لكن جمرد التفكري مبنح 

ق�صر بريوتي جميل اإىل الفرن�صيني ي�صتفز 

املتم�صكني  البريوتيني  من  الكثري  م�صاعر 

وجتدر  االأثرية،  و�صورتها  مدينتهم  بهوية 

قد  ك���ان  االأب  احل���ري���ري  اأن  اإىل  االإ�����ص����ارة 

ا�صرى الق�صر من ورثة جنيب �صاحلة يف 

الثمانينيات، ثم اأ�صاف اإليه مباين جديدة، 

وع��ل��ى م���دى ���ص��ن��وات ط��وي��ل��ة، ارت��ب��ط ا�صم 

االأع��م��ال  رج���ل  ال���ق���دمي،  ب�صاحبه  ال��ق�����ص��ر 

معامل  ب���ريوت،  يف  ا�صتثمر  ال���ذي  ال����درزي 

من  معلماً  ا�صمه  و���ص��ار  وف��ن��ادق  وم�صانع 

م��ع��امل امل��دي��ن��ة وح��ا���ص��ره��ا وت��اري��خ��ه��ا، لكن 

ما اأن و�صع احلريري يده عليه حتى اأ�صبح 

م��ع��ل��م��اً ك���ب���رياً ي��ح��ت��ل م�����ص��اح��ة ك���ب���رية من 

منطقة قريطم.

ولي�س بعيداً عن ق�صر احلريري، ميثل 

 1920 ع��ام  بني  ال���ذي  ال���دع���واق،  اآل  ق�صر 

الثورة  ب��دء  ل��دى  رو���ص��ي  ي��د مهند�س  على 

البوليفية، ملالكه خالد الداعوق، وقد �صكن 

يف املنزل رئي�س وزراء لبنان اأحمد الداعوق 

عام 1941، واأعلنت منه اللوائح االنتخابية 

ب��ح��ف��اظ��ه على  امل��ن��زل  1963، ومي��ت��از  ع���ام 

ال���راث العربي واالإ���ص��الم��ي ال���ذي ي��زدان 

ب����ه، وق����د ت�����ص��رر ال��ق�����ص��ر خ����الل احل���رب 

عمليات  عدة  فاأجريت   ،1975 عام  االأهلية 

ترميم من اأجل اإ�صالحه و�صيانته، لكن مت 

احلفاظ على هند�صته القدمية بالدرابزين 

مثل  العتيقة،  املفرو�صات  وعلى  والقناطر، 

العائدة  الكبرية  واملكتبة  االأثرية  اخلزانة 

لل�صلطان عبد احلميد.

البالط،  زق��اق  منطقة  اإىل  باالنتقال 

مي��ك��ن ال��ع��ث��ور ع��ل��ى جم��م��وع��ة ك��ب��رية من 

ال��ق�����ص��ور وامل���ن���ازل االأث���ري���ة اجل��م��ي��ل��ة، ويف 

امل��ن��ط��ق��ة، ي��ت��ق��اب��ل ق�����ص��َرا زي�����ادة وح��ن��ي��ن��ة، 

وي��ع��ت��ران م���ن ب���ني اأه����م امل���ع���امل االأث���ري���ة 

االأ���ص��ا���ص��ي��ة يف زق�����اق ال���ب���الط واأك����ره����ا، 

منزل اآل زيادة اأحد اأجمل منازل العا�صمة 

وي���ت���م���ي���ز ب���ق���ن���اط���ره ال���ث���الث���ي���ة، وب��اح��ت��ه 

اجلنوبية  وواجهاته  الو�صط،  يف  الف�صيحة 

مزينة  وج��دران��اً  اأق��وا���ص��اً  املمتدة  والغربية 

ب��ع��ي��ون االأب����ق����ار، وه����ذا ال��ب��ن��اء ���ص��ي��ده ع��ام 

حل�صاب  التينا  االإي��ط��ايل  املهند�س   1860
ت��اج��ر ل��ب��ن��اين ه���و ي��و���ص��ف ن�����ص��ر، ويتميز 

بالقرميد  البناء بطبقتني معتمرتني  هذا 

االأح����م����ر، وي��رت��ف��ع ع��ل��ى ج��ان��ب��ي��ه ب��رج��ان 

على  منهما  كل  يحتوي  مربعان  �صغريان 

علية �صيفية، لكن هذا املبنى مروك اليوم 

ي�صكل متحفاً  ق��د  اأن���ه  رغ��م  ل��الأق��دار على 

مميزاً.

 1880 ع��ام  ف�صيد  حنينة  اآل  منزل  اأم��ا 

حل�صاب رو�صي، ثم حتول اإىل مقر لقن�صلية 

ال�����والي�����ات امل���ت���ح���دة، وه�����و ي��ت��م��ي��ز ب�����ص��ل��م��ه 

اخلارجي الذي يف�صي اإىل الطبقة االأوىل، 

وحو�صه الرخامي، و�صقوفه املك�صوة باملرايا، 

مطلع  يف  مزهر  عائلة  املنزل  ه��ذا  وا�صرت 

الفرن�صي جو�صتني  القرن واأجرته للطبيب 

كامليت بني 1903 و1914، ثم حتول اإىل مقر 

 ،1934 لقن�صلية الواليات املتحدة حتى عام 

بعد ذلك �صغل الطبقة االأوىل منه الدكتور 

ج�����وزف ح��ن��ي��ن��ة، وم������اري م���زه���ر وزوج���ه���ا، 

واأُج��������رت ال��ط��ب��ق��ة ال��ث��ان��ي��ة جل�����ورج ح���داد 

ابنة  الكاتبة والفنانة ماري �صيحا،  وزوجته 

مي�صال  املعروف  اللبناين  واملفكر  ال�صيا�صي 

الطبقة  ا�صتاأجروا  الذين  بني  ومن  �صيحا، 

ال�صفلية الطبيب داه�س الذي نفي اإىل خارج 

لبنان.

ال���ق�������ص���ر ي����ع����رف ال����ي����وم ب����اأن����ه م��ن��زل 

»داه�س«، وكان داه�س يدعي »النبوة«، واأطلق 

م��ذه��ب ال��داه�����ص��ي��ة، وك���ان���ت االج��ت��م��اع��ات 

ال��روح��ي��ة تعقد يف م��ن��زل��ه، وخ���الل احل��رب 

اإهمال  وزاده  للتخريب،  املبنى  ه��ذا  تعر�س 

ت��خ��ري��ب��اً، وه��و الي���زال ق��ائ��م��اً حتى  ال�صنني 

الق�صر  اأم���ا  اأ���ص��ب��اح،  كمدينة  وي��ب��دو  ال��ي��وم 

اجلمهوري القدمي وهو قريب منه، فاأ�صبح 

ملكاً الآل احلريري، وقد اأعيد ترميمه قبل 

مدة.

فرعون،  ق�صر  اأي�صاً  البالط  زق��اق  يف 

اأحد اأجمل الق�صور البريوتية، �صيده فيليب 

فرعون عام 1901، قرب ال�صراي على الربوة 

البناء  فجاء  القدمية،  ب��ريوت  من  الغربية 

ان��ع��ك��ا���ص��اً ل��ل��ف��رة ال��ذه��ب��ي��ة م��ن ف��ن البناء 

الداخلية  املبنى  هند�صة  ال��ق��رن،  ب��داي��ة  يف 

االأ�صلية واأثاثه دمرا خالل احلرب العاملية 

ب��ع��د زي����ارات  ل��ك��ن ه���ري ف���رع���ون،  االأوىل، 

م��ت��ع��ددة اإىل ���ص��وري��ة، اأع����اد ت��اأث��ي��ث��ه م��ت��اأث��راً 

ي��ب��ح��ث عن  ال��ع��ظ��م، وراح  ق�����ص��ر  ب��ه��ن��د���ص��ة 

فرعون  وبداأ  املنقو�صة،  القدمية  اخل�صبيات 

هوايته منذ عام 1929 لتاأثيث �صالون عربي 

اأ�صيل، ويف عام 1936 جمع يف منزله اأجمل 

املمتدة  الفرة  اإىل  تعود  جمموعة زخرفية 

ع�صر،  والتا�صع  ع�صر  الثالث  القرنني  ب��ني 

يف  ب��ه��واً   14 بفخامة  ت��زي��ن  املجموعة  ه��ذه 

ال��ط��اب��ق االأر����ص���ي، و���ص��ت غ���رف يف الطابق 

ق�صر  ملكية  انتقلت   ،1991 ع��ام  ويف  االأول، 

فرعون اإىل روبري معو�س.

ي��ذك��ر اأن ال��راح��ل ه���ري ف��رع��ون ك��ان 

يريد اأن يجعل من ق�صره منوذجاً تاريخياً 

ق�صره  فاكت�صب  ال��ق��دمي،  ال�صرقي  للراث 

البعثات  اأنظار  حمط  جعلته  وا�صعة،  �صهرة 

التحف  لتواريخ  مهماً  ومرجعاً  االأجنبية، 

واالأيقونات والف�صيات على اأنواعها.

اأ�صبحت  فقد  امل�صيطبة،  منطقة  اأم��ا 

اأه���ايل  بالنخبة م��ن  امل��ن��ط��ق��ة خ��ا���ص��ة  ه���ذه 

ب������ريوت، ح��ي��ث ك����ان ب��ع�����س اأع����ي����ان ب���ريوت 

ي�����ص��ي��دون ف��ي��ه��ا ق�����ص��وره��م ال���ت���ي م���اي���زال 

مثل  ال��ي��وم،  منها  موجوداً  حتى  البع�س 

واللذين  بيهم،  اآل  وق�صر  ���ص��الم،  اآل  ق�صر 

متيزوا بطابع عمراين �صرقي قدمي.

بالو�صول اإىل منطقة كليمن�صو، هناك 

ق�صر الزعيم الراحل كميل جنبالط الذي 

وقد  جنبالط،  وليد  النائب  ال��ي��وم  ي�صغله 

القدمية،  االأث��ري��ة  بنفحته  الق�صر  احتفظ 

وه����و مي���ت���از ب��ق��ن��اط��ره و���ص��رف��ات��ه االأن��ي��ق��ة 

وح��دي��ق��ت��ه ال��ك��ب��رية ال���ت���ي حت��ي��ط ب����ه، ويف 

املنطقة عينها، هناك ق�صر ن�صيب جنبالط 

بنائه  تاريخ  يعود  اإذ  ق��دمي��اً،  بيتاً  يعد  وه��و 

16 غرفة،  1903، وهو يتكون من  اإىل العام 

�صرقي  ب���»ت��را���س«  م��زي��ن��ة  جميلة  وح��دي��ق��ة 

قدمي، يذكرك ببريوت العتيقة، وهو حماط 

اأو  الق�صر  مبنى  روؤي���ة  يحجب  ع��ال  ب�صور 

حتى حديقته.

ع��دداً من  �صر�صق  ذل��ك، ي�صم حي  اإىل 

ال��راث��ي��ة، وجمموعة  ال��ع��م��ران��ي��ة  امل��ظ��اه��ر 

ومنها  وبتاريخها،  ب��ط��رازه��ا  عريقة  اأبنية 

التي  كوكرين  �صر�صق  اي��ف��ون  الليدي  فيال 

بنيت عام 1850، ومنزل الدكتور فغايل الذي 

اأ�صهر  ولعل  �صر�صق،  يو�صف   1880 عام  بناه 

ق�صور احلي اليوم، هي ق�صر كوكرن ق�صر 

ب�صر�س  وق�صر  �صر�صق،  واإب��راه��ي��م  ليندا 

ل����وزارة اخل��ارج��ي��ة،  ال���ذي حت��ول اإىل مبنى 

اإىل  حتويله  مت  ال��ذي  �صر�صق  نقوال  وق�صر 

متحف ب��ن��اء ع��ل��ى ط��ل��ب م��ال��ك��ه، وق���د وه��ب 

�صاحبه الق�صر بعد وفاته يف عام 1952 اإىل 

بلدية بريوت، على اأن يتحول متحفاً للفنون 

�صروط  وم��ن  ذك��ر يف و�صيته،  كما  احلديثة 

بلدية بريوت  رئي�س  يكون  اأن  الو�صية  هذه 

م�صرفاً على املتحف، واأن تدير �صوؤونه نخبة 

من ال�صخ�صيات البريوتية.

ا���ص��ت��خ��دم  و1975   1953 ع���ام���ي  ب���ني 

زاروا  وروؤ����ص���اء  م��ل��وك  ال�صت�صافة  الق�صر 

لبنان ر�صمياً، ومبا اأن الراحل نقوال �صر�صق 

اأراده متحفاً، فقد حتول الق�صر اإىل متحف 

ي�صم قطعاً من االأثريات واملقتنيات الثمينة 

ال���ت���ي وج�����دت يف ال��ق��ب��و م��ن��ذ ف�����رة، وف��ي��ه 

جمموعة قطع واأعمال فنية اإ�صالمية.

عبد اهلل ال�سفدي
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يف غ���م���رة �حل���دي���ث ع���ن �ل��ت��وج��ه �إىل 

تبكري �النتخابات يف كيان �الحتالل، �أعلن 

�لد�خلي  �الأم���ن  جل��ه��از  �ل�سابق  �لرئي�س 

»�ل�����س��ن ب��ي��ت« يف �ل��ك��ي��ان، ع��ن ع���دم ثقته 

�إ�سر�ئيل«،  يف  �حلالية  »�لقيادة  �أ�سماه  مبا 

م��و�ج��ه��ة  ت�ستطيع  »ال  �أن��ه��ا  �إىل  م�����س��ري�ً 

�مل�سكالت و�لتحديات �لقائمة«.

ميكن �الفرت��س باأن هذه �لت�سريحات 

بتبكري  �مل��ت��ع��ل��ق  �الجت������اه  ذ�ت  يف  ت�����س��ب 

�أ���س��ب��ح �سمة مميزة  �الن��ت��خ��اب��ات، وه��و م��ا 

يف كيان �الحتالل، منذ �أكرث من عقدين، 

�أو  �أن تتم ح��ك��وم��ة،  �ل��ن��ادر  ب��ات م��ن  حيث 

كني�ست، �لفرتة �ملخ�س�سة لهما.

انتخابات مبكرة كالعادة تقريبًا

�النتخابات  �إىل  �للجوء  يتم  ما  ع��ادة 

��ستحقاق  م��و�ج��ه��ة  م��ن  ت��ه��رب��اً  �مل��ب��ك��رة، 

�أو  نف�سه،  باحلجم  ق���ر�ر�ً  يتطلب  كبري، 

بحثاً عن �إعادة توزيع �حل�س�س و�الأدو�ر 

يف �الئ���ت���الف���ات �حل��اك��م��ة، و�ل���ت���ي تنظم 

ثنائية  �ت��ف��اق��ات  بينها  م��ا  يف  �ل��ع��الق��ات 

ب���ن �ل��ك��ت��ل��ة �ل��ك��ب��رية م���ن ج��ه��ة، وب��اق��ي 

�ملكونات من جهة �أخرى، �الأمر �لذي قد 

�ملتناق�سة،  �لتعهد�ت  من  ن��وع  عنه  ينتج 

ولذلك  �ل��وق��ت،  م��ع  �خل��الف��ات  وتتفجر 

�الح��ت��الل  ك��ي��ان  ب�����س��وؤون  �ملهتمون  مييل 

�إىل �لربط بن تاريخ �الأزمات �حلكومية 

�لكبريين  �حلزبن  عجز  وبن  �ملتعاقبة، 

)�الأ�����س����ح �ل��ت��ك��ت��ل��ن �ل��ك��ب��ريي��ن( �ل��ع��م��ل 

و�ل��ل��ي��ك��ود، ع��ن ح��ي��ازة ع���دد ك��ب��ري وك��اف 

منهما  الأي  يتيح  �لكني�ست،  مقاعد  م��ن 

حزب  م��ع  �أو  م��ن��ف��رد�ً،  �حل��ك��وم��ة  ت�سكيل 

للحزب  مريحة  وب�����س��روط  �آخ���ر،  �سغري 

�الأح���ز�ب  �أن  و�حل���ال  �ل��ك��ب��ري،  �لتكتل  �أو 

نف�سها  جت���د  �الآن،  ب��ال��ك��ب��رية  �مل�����س��م��اة 

�لتحالفات  م��ن  كبري  ع��دد  بعقد  ملزمة 

ت�سكيل �حلكومة،  على  �ل��ق��درة  �أج��ل  من 

وه��ي تقع حت��ت رح��م��ة �الأح����ز�ب و�لكتل 

يوجد  م��ا  على  معها،  �ملوؤتلفة  �ل�سغرية 

�أي�ساً بن تلك  من تعار�سات وتناق�سات 

�ملكونات جمتمعة.

�مل��ت��اب��ع��ون،  �إل��ي��ه��ا  يلفت  �أخ����رى  نقطة 

�الأزم���ات �حلكومية  �رت��ب��اط  وه��ي حقيقة 

على  �مل��ق��اوم��ة  فر�ستها  �ل��ت��ي  بالتحديات 

�ل�سعبية  �النتفا�سة  منذ  �الحتالل،  دول��ة 

وق���درة   ،1987 ع���ام  �الأوىل  �لفل�سطينية 

�مل���ق���اوم���ة ت��ال��ي��ا ع��ل��ى ت��ق��ي��ي��د �ل��ت��و���س��ع��ي��ة 

�ل�سهيوين  �مل�سروع  و�نكفاء  �ل�سهيونية، 

�جل����������در�ن«،  خ���ل���ف  »ت���ع���ي�������س  دول�������ة  �إىل 

�ل��وج��ودي،  ب��اخل��ط��ر  �إح�سا�سها  وي��ت��ف��اق��م 

بها  تقوم  �لتي  �ال�ستنقاذ  حم���اوالت  رغ��م 

�لذين  �خلليج،  و�أع��ر�ب  �ملتحدة،  �لواليات 

�لعالقة  يخفون  منهم،  �لكثريون  يعد  مل 

كيان  م��ع  �مل��ف��ت��وح،  و�لتن�سيق  �ل��ت��ن��اغ��م  �أو 

�الحتالل.

ميني وي�سار

ح��ال��ي��اً ت��ت��ح��دث �أط������ر�ف ع���دي���دة عن 

يربط  �لبع�س  �النتخابات،  موعد  تبكري 

�لتي  ب��االن��ت��خ��اب��ات  �حل��دي��ث  ه��ذ�  ت�ساعد 

جرت يف حزب كادميا، و�أ�سفرت عن تبديل 

يف ق��ي��ادت��ه، و�ل��ب��ع�����س �الآخ����ر ي��ت��ح��دث عن 

ومن  نتنياهو،  حكومة  تو�جه  �أزم��ات  �سلة 

و�لعلمانين  �ملتدينن  بن  �لعالقة  بينها 

زعيم  ليربمان  �أفيغدور  �إليها  �أ���س��ار  �لتي 

حزب »�إ�سر�ئيل بيتنا«.  

وز�رة  من�سب  ي�سغل  �ل���ذي  ل��ي��ربم��ان 

�خلارجية يف حكومة نتنياهو، �ن�سم مطلع 

باإ�سقاط  �مل��ه��ددي��ن  �إىل  �جل���اري  �الأ���س��ب��وع 

�حل���ك���وم���ة، وت��ب��ك��ري م���وع���د �الن��ت��خ��اب��ات، 

عندما �أعلن يف مقابلة تلفزيونية، �أن حزبه 

متا�سك  على  باملحافظة  ملتزماً  يعد  مل 

�الئ���ت���الف �حل��ك��وم��ي ب��رئ��ا���س��ة ن��ت��ن��ي��اه��و، 

�أولياً  وحدد �لتا�سع من �أيار/ مايو موعد�ً 

الإلز�م رئي�س �حلكومة، بتبني موقف ب�ساأن 

)�ملتدينن(،  »�حل��ري��دمي«  �ليهود  جتنيد 

ب��داًل عن  �الجت��اه  بهذ�  ملزم  قانون  و�سن 

»ق��ان��ون ت��ال« �ل��ذي ح��ددت �ملحكمة �لعليا 

�أخ��ر موعد  �ل��ق��ادم  �سبتمرب  �أي��ل��ول/  �سهر 

لت�سريع قانون بديل له.

يعتزم طرح  �إن ح��زب��ه  ل��ي��ربم��ان  وق���ال 

ب���داًل من  �ق���رت�ح ق��ان��ون ج��دي��د للتجنيد 

»قانون تال«، ويف حال مل ت�سوت �حلكومة 

ف���اإن ه��ذ�  ب��رئ��ا���س��ة نتنياهو م��ع �الق����رت�ح 

من  موقفنا  يف  �لتفكري  نعيد  »�سيجعلنا 

بيتنا«  و»�إ�سر�ئيل  �أنا  م�سيفاً:  �حلكومة«، 

فعلنا كل ما يف و�سعنا للمحافظة على هذ� 

�الئتالف �حلكومي، لكننا لن نكون رهائن 

�إىل  له، و�سوف نوؤجل �لبت يف �النتخابات 

ما بعد �لتا�سع من �أيار«.

ب��امل��ق��اب��ل ن��ق��ل��ت �إذ�ع�����ة �الح���ت���الل عن 

�حلكومة  رئي�س  �أن  نتنياهو،  من  مقربن 

ي��رف�����س �خل�����س��وع الب���ت���ز�ز م��ن �الأح����ز�ب 

تريد  �الأح�����ز�ب  ك��ان��ت  �إذ�  و�أن����ه  �ملختلفة، 

يعار�س  لن  فاإنه  مبكرة  �نتخابات  �إج���ر�ء 

ذلك.

وكان زعيم حزب كادميا �ساوؤول موفاز، 

قد �أعلن �أنه يف حال رف�س رئي�س �حلكومة 

مفاو�سات  يف  �ل��دخ��ول  نتنياهو  بنيامن 

لالتفاق على موعد متفق عليه النتخابات 

قانون  م�سروع  �سيقدم  حزبه  ف��اإن  مبكرة، 

بحزبي  �أ���س��وة  �الن��ت��خ��اب��ات  م��وع��د  لتبكري 

�لعمل ومريت�س.

ودع����ا م���وف���از �أع�������س���اء �ل��ك��ن��ي�����س��ت �إىل 

�ن��ت��خ��اب��ات يف ت�سرين  �ال���س��ت��ع��د�د الإج����ر�ء 

منه  ع�سر  �ل�ساد�س  مقرتحاً  �ملقبل،  �الأول 

م��وع��د�ً حم���دد�ً، وه��و ك��ان ق��د تباحث مع 

�أع�����س��اء ح��زب��ه ح���ول �إق���ام���ة �الن��ت��خ��اب��ات 

�مل��ق��ب��ل،  �أو مت����وز  �ل��د�خ��ل��ي��ة يف ح���زي���ر�ن 

ن��ت��ن��ي��اه��و  ح��ك��وم��ة  �أي������ام  �أن  �إىل  م�������س���ري�ً 

�أ�سبحت معدودة وحمددة.

�إن  �سهيونية:  �إع����الم  و���س��ائ��ل  وق��ال��ت 

حركة مريت�س �ستقدم قانون تقدمي موعد 

�الن��ت��خ��اب��ات �خل��ا���س بها خ��الل �الأ���س��ب��وع 

�أعلن حزب »�لعمل« �ملعار�س  �جلاري، كما 

�أنه �سيتقدم مب�سروع قانون حلل �لكني�ست 

�حل���ال���ي���ة وت���ب���ك���ري �الن���ت���خ���اب���ات �ل��ع��ام��ة 

و�إج��ر�ئ��ه��ا ب��ع��د ث��الث��ة �أ���س��ه��ر م��ن ت�سريع 

�لقانون، وجاء يف بيان �سادر عن �حلزب: 

من  �سنو�ت  ثالث  بعد  بلغت  �إ�سر�ئيل  »�إن 

حكومة نتانياهو فجو�ت غري م�سبوقة بن 

تاآكل �سريع يف  �لفقر و�لغنى، فيما ح�سل 

هذه  �أن  وتابع  �لو�سطى«،  �لطبقة  �أو���س��اع 

على  منهجي  ���س��ك��ل  يف  تق�سي  �حل��ك��وم��ة 

»قيم �لت�سامن و�لتكافل.. حكومة تتن�سل 

من م�سوؤولياتها جتاه مو�طنيها.. ي�ساف 

و�لعزلة  �ل�سيا�سي  �جل��م��ود  ذل��ك  ك��ل  �إىل 

�لدولية غري �مل�سبوقة بحجمها«.

و�أع����������رب رئ���ي�������س ك���ت���ل���ة »�ل����ع����م����ل« يف 

�ل�سابق ��سحق هرت�سوغ،  �لكني�ست، �لوزير 

بلغت  �حلالية  �حلكومة  ب��اأن  تقديره  ع��ن 

نهاية طريقها، و�أن »�إ�سر�ئيل تعي�س �أجو�ء 

�ن��ت��خ��اب��ات، وي��ج��ب مت��ك��ن �جل��م��ه��ور من 

�ختيار طريق �قت�سادية �جتماعية مغايرة 

ت�سمن له جمتمعاً و�قت�ساد�ً �أكرث عداًل«، 

على  �سيطرح  »�ل��ع��م��ل«  ح��زب  �أن  و�أ���س��اف 

�لناخب يف �النتخابات �لو�سيكة »برناجماً 

���س��ي��ا���س��ي��اً و�آخ����ر �ج��ت��م��اع��ي��اً م��ن��ا���س��ب��اً �أك��رث 

لدولة �إ�سر�ئيل«.

�الأخ��رية  �ل��ر�أي  ��ستطالعات  �أن  يذكر 

توقعت �أن ي�ساعف حزب »�لعمل« �ملح�سوب 

ع��ل��ى ي�����س��ار �ل���و����س���ط، مت��ث��ي��ل��ه �ل���ربمل���اين 

�حلايل )8 مقاعد( يف حال �إجر�ء �نتخابات 

»ليكود«  بعد ح��زب  ث��ان��ي��اً  ل��ي��اأت��ي  ج��دي��دة، 

بزعامة نتنياهو.

نتائج حم�سوبة

ت���و�ج���ه  �حل���ك���وم���ة  �أن  �ل���و�����س���ح  م����ن 

����س���غ���وط���اً م����ن �ل���ي���م���ن و�ل���ي�������س���ار، وف���ق 

كيان  يف  �مل��ع��ت��م��دة  �ل�سيا�سية  �لتق�سيمة 

رئي�سها �سفقات مع  ينجز  �الحتالل، ومل 

على  �مل�ساريع  ط��رح  قبل  �الأح����ز�ب  زع��م��اء 

�نتخابات  هناك  تكون  ف�سوف  �لكني�ست، 

نتنياهو  �أن  مبكرة، وثمة من يتحدث عن 

�النتخابات،  تلك  ف��ك��رة  مت��ام��اً  يرف�س  ال 

�ل�سغوط  م��ن  �لتخل�س  وه��م��ا:  ل�سببن 

�لقائمة يف جماالت متعددة �أواًل، وقناعته 

ل��ن حت��م��ل تغيري�ً  �الن��ت��خ��اب��ات  ن��ت��ائ��ج  �أن 

حاكم  �ئتالف  ر�أ���س  على  و�ستبقيه  كبري�ً، 

ثانياً.

نافذ اأبو ح�سنة

انتخابات مبكرة بنتائج محسوبة
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ي�ستعد  �الإ����س���ر�ب،  �إىل  منهم  �مل��زي��د  �ن�سمام  م��ع 

�إع��الن  �إىل  �الأ���س��رى  يف �سجون �الح��ت��الل �ل�سهيوين 

�الإ�سر�ب �ملفتوح و�ل�سامل عن �لطعام، خالل �الأ�سبوع 

�جل��اري، وذلك مع توقع ردود �سلبية من قبل حكومة 

�الحتالل على مطالبهم، وذلك وفقاً لت�سريحات �أدىل 

�لفل�سطينين  و�مل��ح��رري��ن  �الأ���س��رى  ���س��وؤون  وزي���ر  بها 

عي�سى قر�قع، و�لذي قال: »�إن م�سري �الإ�سر�ب �ملفتوح 

عن �لطعام �لذي �سرع فيه نحو 1500 �أ�سري فل�سطيني 

عندما  �الأ���س��ب��وع،  ه��ذ�  �سيتقرر  �مل��ا���س��ي،  ني�سان   17 يف 

مطالبهم«،  على  �الإ�سر�ئيلية  �ل�سجون  م�سلحة  ت��رد 

و�أ�ساف يف ت�سريحات لالإذ�عة �لفل�سطينية، »�إن �أي رد 

�إعالن  �سيعني  �الأ�سرى  مطالب  على  �سلبي  �إ�سر�ئيلي 

�الإ���س��ر�ئ��ي��ل��ي��ة«،  �ل�سجون  ك��اف��ة  يف  �ل�سامل  �الإ����س���ر�ب 

وذكر قر�قع �أن »م�سلحة �ل�سجون �سكلت جلنة خا�سة 

»غالبية  �أن  و�أ����س���اف  �الأ�����س����رى«،  مل��ط��ال��ب  ل��ال���س��ت��م��اع 

�الإ�سر�ئيلي  �لرد  لتلقي  �ال�ستعد�د  �أهبة  على  �الأ�سرى 

تتعلق بتح�سن ظروف  ب�ساأن ما طرحوه من مطالب 

و�لعزل  �الإد�ري  �العتقال  �سيا�ستي  و�إن��ه��اء  �عتقالهم، 

�الإفر�دي«. 

يف ه��ذه �الأث��ن��اء ح���ذرت جلنة �الأ���س��رى يف �ملجل�س 

�مل�سربن عن  �الأ���س��رى  ع��دد من  وف��اة  �لت�سريعي من 

�ل��ط��ع��ام ج���ر�ء ����س��ت��م��ر�ر ت��ده��ور �أو���س��اع��ه��م �ل�سحية 

�أف�����اد ت��ق��ري��ر ع���ن وز�رة ���س��وؤون  و�جل�����س��دي��ة، يف ح���ن 

يف  �أ�سرية  �أق��دم  �أن  �لفل�سطينين  و�ملحررين  �الأ���س��رى 

�سجون �الحتالل »لينا جربوين« من مدينة عر�بة يف 

�لطعام،  عن  مفتوح  باإ�سر�ب  �سرعت  �الأع��ل��ى،  �جلليل 

�ن�����س��م مطلع  فيما  �ل��رم��ل��ة،  �سجن  ع��زل��ه��ا يف  وج���رى 

ر�م �هلل،  ق��رب  ع��وف��ر  �أ���س��ري�ً يف �سجن   120 �الأ���س��ب��وع، 

�أ���س��ري يف   2800 ن��ح��و  �الآن  يخو�سه  �ل���ذي  ل��الإ���س��ر�ب 

�سجون �الحتالل، بح�سب ما �أكد �لنا�سط و�لباحث يف 

�سوؤون �الأ�سرى فوؤ�د �خلف�س.

وذك��ر ن��ادي �الأ���س��ري �أن �الأ���س��ري حممد حل�س، وهو 

من قطاع غزة، �أدخل �إىل غرفة �لعمليات يف م�ست�سفى 

ع�سر  �ثني  عقب  �ل�سحي،  و�سعه  ت��ردي  بعد  �سوروكا 

يوماً من دخوله �الإ�سر�ب عن �لطعام.

�الأ���س��رى  يخو�سها  �لتي  �خل��اوي��ة  �الأم��ع��اء  معركة 

للتو�سع، حيث  �الحتالل، مر�سحة  �سجون  �الأبطال يف 

�إن �الإ�سر�ب ي�سكل �سالحاً �أ�سا�سياً و��سرت�تيجياً يف يد 

وقد  �لوح�سي،  �ل�سهيوين  �لقمع  مبو�جهة  �الأ���س��رى، 

�ل�سهاينة،  دوم��اً يف حتديهم للجالدين  �الأ�سرى  جنح 

وموؤخر�ً ��ستطاع �الأ�سري خ�سر عدنان، و�الأ�سرية هناء 

�سلبي ك�سر ع�سف �ملحتلن، و�أحرز� ن�سر�ً عليهم، �سجع 

�الآالف م��ن �الأ���س��رى على �ل��دخ��ول جم���دد�ً يف معركة 

�الأمعاء �خلاوية.

�لدخول  �إىل  �سعت  �ل�سهيونية  �ل�سجون  �سلطات 

�الأ�سرية، لكن  قادة �حلركة  يف م�ساومات مع عدد من 

لكافة  �جلماعية  �ملطالب  حتقيق  على  �أ���س��رو�  ه���وؤالء 

�لوح�سية،  �لعزل  �سيا�سة  �إنهاء  �ملعتقلن، ويف طليعتها 

و�لتي يعاين منها عدد كبري من �الأ�سرى �الأبطال.

لكن �لتحرك �ملطلوب من قبل �ل�سعب �لفل�سطيني 

وق������و�ه �ل�����س��ي��ا���س��ي��ة، ل��ل��ت�����س��ام��ن م���ع �الأ�����س����رى ودع���م 

�سمودهم ومعركتهم، ماز�ل دون �مل�ستوى �ملطلوب.

�أن من �ل�سروط �الأ�سا�سية النت�سار �الأ�سرى،  علماً 

�ن���ط���الق حت���رك ج��م��اه��ريي و�����س���ع وك��ب��ري ي�سندهم 

ويدعم معركتهم يف مو�جهة �جلالدين �ل�سهاينة.

عبد الرحمن نا�سر

األســرى يــواصــلـون اإلضــــراب



ي��ك��رم �ل��ع��امل ك��ل��ه �ل��ع��م��ال ب��االت��ف��اق 

على تخ�سي�س �الأول من �أيار يوماً عاملياً 

ل��ل��ع��م��ال، ب��اع��ت��ب��اره��م �مل��ح��رك �الأ���س��ا���س��ي 

لعجلة �حلياة �القت�سادية و�الجتماعية، 

�لعامل  دول  جميع  يف  ذل��ك  تكر�س  وق��د 

�إىل  ك�»هدية«  �ليوم  هذ�  بتقدمي  قاطبة 

�لعمال، تقدير�ً لعطاء�تهم ن�ساء ورجااًل 

يتوقفون فيه عن �لعمل للر�حة و�سحذ 

بالثقة  مليئة  جديدة  عمل  الأي��ام  �لهمم 

و�حليوية.

�ع���ت���اد �ل��ع��ام��ل��ون و�ل���ع���ام���الت يف 

�عتبار  على  »�الأون����رو�«  �لغوث  وكالة 

�ليوم يوم عمل عادي بعد رف�س  هذ� 

يف  �لعمل  ع��ن  وقفهم  �الأون����رو�  �إد�رة 

ه����ذ� �ل���ي���وم، ب��ح��ج��ة ح�����س��ول��ه��م على 

ع�سرة �أيام من �الإجاز�ت �سنوياً، لذلك 

ف���اإن ه���ذ� �حل��رم��ان وت��ربي��ره يقعان 

�سمن خم��ال��ف��ات �الأع����ر�ف و�مل��و�ث��ي��ق 

�لدولية. 

تقول )فاطمة ع.( موظفة �أونرو�: 

�لعاملن  ل��دى  كبري  ��ستياء  »ه��ن��اك 

�إ�سر�ر  �الأون��رو� ب�سبب  و�لعامالت يف 

بتخ�سي�س  �ملو�فقة  عدم  على  �الإد�رة 

جلميع  �إج������ازة  ي����وم  �أي�����ار  م���ن  �الأول 

�لعاملن بالوكالة، مما ي�سكل �إجحافاً 

بحقهم، لذلك ال بد من �ملو�فقة على 

م�����س��او�ت��ه��م م��ع ب��اق��ي �ل��ع��م��ال، فيما 

يخ�س عطلة عيد �لعمال، ورفع عدد 

�أيام �الإجاز�ت �ل�سنوية �إىل 13 يوماً«. 

�لقانوين  �لباحث  يقول  لبنان،  يف 

�ل��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي ���س��ه��ي��ل �ل��ن��اط��ور ح��ول 

ح�����ال�����ة �ل����ع����م����ال �ل��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ن: 

ب��ال��ع��م��ال  حل����ق  �ل�������ذي  �ل���ظ���ل���م  »�إن 

�ل��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ن يف ل���ب���ن���ان ت��اري��خ��ي 

�ل�ستينات  �أو���س��اط  �إىل  ج���ذوره  ت��ع��ود 

لتنظيم  م���ر����س���وم  �أول  ����س���دور  ب��ع��د 

ع��م��ل �الأج���ان���ب يف ل��ب��ن��ان، و�إق��ام��ت��ه��م 

ودخ��ول��ه��م وخ��روج��ه��م، وك���ان ذل��ك يف 

�ل�سغط  ب���د�أ  فقد   ،1962 مت��وز   10
ل���وق���ف ع��م��ل �ل��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ن، ويف 2 

حزير�ن عام 1963 طالب وزير �لعمل 

و�ل�������س���وؤون �الج��ت��م��اع��ي��ة ب�����س��دة منع 

�لعمل  م��ن  �لفل�سطينين  �لالجئن 

ب�6 يف  ن�سبتهم  ُق��درت  لبنان، حيث  يف 

�للبنانين،  �لعمال  جمموع  من  �ملئة 

بذريعة �أنهم ي�سكلون مناف�سة �سديدة 

من  كثري  ت�سدى  يومها  للبنانين.. 

�ملطلب  لهذ�  �للبنانين  �ل�سيا�سين 

�لذي �أثار �حتجاجات كثرية، ف�سقط، 

لكن مل مي�ِس عام و�أ�سهر قليلة حتى 

�سدر �ملر�سوم رقم 17561 يف 18 �أيلول 

1964، �ملتعلق بتنظيم عمل �الأجانب، 
و�ل�������س���وؤون  �ل��ع��م��ل  وز�رة  و�ع����ت����ربت 

�الجتماعية يف تف�سريها �لتطبيقي �أن 

هم  لبنان  يف  �ملقيمن  �لفل�سطينين 

�أجانب«. وي�سيف: »و��سرتط �ملر�سوم 

�إج��ازة عمل  على  �الأجنبي  يح�سل  �أن 

كي يتمكن من ممار�سة عمله يف لبنان، 

�لفل�سطيني  �لقانون  ه��ذ�  مينحنْ  ومل 

�أي مكانة خا�سة ب�سبب و�سعه �لناجم 

ع���ن �الح���ت���الل �ل�����س��ه��ي��وين الأر����س���ه، 

وعدم قدرته على �لعودة، وعدم وجود 

�أدى  دولة للفل�سطينين، �الأمر �لذي 

�لفل�سطيني  ح�سول  ع��دم  �إىل  عملًيا 

ع��ل��ى �إج�������ازة ع���م���ل، وك�����ان �حل�����س��ول 

مثل  عديدة،  �إج���ر�ء�ت  يتطلب  عليها 

�أن  عن  ف�ساًل  �لباهظة،  �لر�سوم  دفع 

و�ح���دة،  �سنة  ه��ي  �الإج�����ازة  �سالحية 

ُيجربرَ �لالجئ بعدها على جتديدها، 

كما �أنها م�سروطة بعقد عمل مع جهة 

حم����ددة، ف����اإذ� ت��غ��ريت �جل��ه��ة �أُل��غ��ي��ت 

�سالحيتها«.

�إ�سافة �إىل هذه �الأمور، يوؤكد �لناطور 

من  ي��وم��اً  ي�ستفد  مل  »�لفل�سطيني  �أن 

�ل�سمان �الجتماعي �لذي ي�سمل �سمان 

�ملر�س و�الأمومة، و�سمان طو�رئ �لعمل 

�لتعوي�سات  ونظام  �ملهنية،  و�الأم��ر����س 

�مل��ال��ي��ة وت��ع��وي�����س��ات ن��ه��اي��ة �خل���دم���ة، �إذ 

ورد يف �لفقرة �لر�بعة من �ملادة )9( من 

قانون �ل�سمان �الجتماعي: »ال ي�ستفيد 

�ل��ذي��ن يعملون على  �الأج��ان��ب  �الأُج����ر�ء 

�أحكام  من  �للبنانية  �جلمهورية  �أر��سي 

ف��روع  جميع  �أو  بع�س  يف  �ل��ق��ان��ون  ه���ذ� 

�ل�سمان �الجتماعي، �إال ب�سرط �أن تكون 

مبد�أ  ُتقر  �إليها  ينت�سبون  �لتي  �ل��دول��ة 

بال�سمان  يتعلق  ف��ي��م��ا  ب��امل��ث��ل  �مل��ع��ام��ل��ة 

�الجتماعي«، وهكذ� ُيلزم �لقانون �لعاملرَ 

�ل�سمان  ر���س��وم  دف��ع  ُحكماً  �لفل�سطيني 

�ل��ت��م��ك��ن م���ن �ال����س���ت���ف���ادة من  م���ن دون 

تقدمياته وخدماته«.

عمل  بتنظيم  �مل��ت��ع��ل��ق  �مل��ر���س��وم  �إذ�ً، 

�الأج����ان����ب يف ل��ب��ن��ان وق���ان���ون �ل�����س��م��ان 

لالأجانب  قاعدتن  �أر�سيا  �الجتماعي، 

)وم���ن���ه���م �ل��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ون( �ل��ر�غ��ب��ن 

�ملعاملة  ق��اع��دة  ه��م��ا:  بلبنان  �ل��ع��م��ل  يف 

ب��امل��ث��ل، وق���اع���دة �حل�����س��ول �مل�����س��ب��ق على 

�لعمال  عانى  فقد  لذلك،  �لعمل،  �إج��ازة 

�ل��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ون خ�����الل �ك�����رث م����ن 64 

ع���ام���اً م���ن ح���رم���ان م��ت��و����س��ل وح�����س��ار 

�ق��ت�����س��ادي و�ج��ت��م��اع��ي وق��ان��وين خ��ان��ق، 

�إيجاد  يف  �ل�سعبية  �لتحركات  تنجح  ومل 

�لعمل  ح��ق  لهم  ت�سمن  منا�سبة  ح��ل��ول 

�لنا�س. كذلك فاإن  �أ�سوة بجميع  بكر�مة 

باملادة  �الأخريين  �لقانونين  �لتعديلن 

من   )9( و�مل���ادة  �لعمل  قانون  من   )59(

�آب  �الج��ت��م��اع��ي )17  �ل�����س��م��ان  ق���ان���ون 

يف  �ل��ي��وم  لغاية  �سيئاً  يغري�  ل��ن   )2010
�إىل  �إ�سافة  �لفل�سطينين،  �لعمال  و�قع 

�أن �الإبقاء على �سرط �إجازة �لعمل ي�سهل 

على �أ�سحاب �لعمل �لتهرب من �لتوقيع 

ع���ل���ى ع���ق���ود �ل���ع���م���ل، وي����وف����ر م�����س��ارب 

لل�سرف �لكيفي و�لعمل غري �لقانوين.

عبد�هلل  �لفل�سطيني  �لنقابي  ويقول 

�ل��ط��ب��ق��ه �لعامله  »ت�����زد�د م��ع��ان��اة  دي���ب: 

�ل��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ه يف �ل����وط����ن و�ل�������س���ت���ات، 

خ�����س��و���س��اً يف ل��ب��ن��ان، ن��ت��ي��ج��ة �حل��رم��ان 

�ل��ط��وي��ل، ك��ذل��ك ف���اإن ع��م��ال خميم نهر 

�ل���ب���ارد ت�����زد�د م��ع��ان��ات��ه��م م���ع ����س��ت��م��ر�ر 

�لنزوح و�لتاأخر يف �الإعمار، لذلك ال بد 

�أف�سل  �آل��ي��ات  ت�سمن  �سيغه  �إي��ج��اد  م��ن 

�لعمال  و�حت���اد  �الون����رو�  ب��ن  للتو��سل 

و�ل�������س���رك���ات �مل���ل���ت���زم���ه مل��ت��اب��ع��ة ق�����س��اي��ا 

�لعمال �ملطلبيه �ملحقة، و�حرت�م �لعمال 

ل��ق��و�ن��ن �ل��ع��م��ل �مل��ت��ب��ع��ة يف �ل�����س��رك��ة«. 

�للبنانية  �لدولة  على  »كذلك  و�أ���س��اف: 

�لفل�سطيني  �لعامل  �ن�ساف  على  �لعمل 

�للبناين،  �أخيه  مع  م�ساو�ته  خ��الل  من 

بال�سمان  و�سموله  �لعمل  �إج��ازة  و�إل��غ��اء 

و�ق��ر�ر حق �لعمل للمهن �حل��ره، ووقف 

�ملتخذة بتوقيف قطاع و��سع  �الإج��ر�ء�ت 

�لفرته  ب��ن  �لعمل  ع��ن  �ل�سيادين  م��ن 

ق��ان��وين،  م���ربر  �أي  م��ن دون  و�الأخ������رى 

خ�سو�ساً يف �ل�سمال«.

�أم����ا يف ح����ال �مل��ه��ن �حل�����رة، ك��ال��ط��ب 

و�مل���ح���ام���اة و�ل�����س��ي��دل��ة وغ���ريه���ا، ي��ق��ول 

�سهيل �لناطور: »�إن �لت�سريعات �للبنانية 

ح�����س��رت مم��ار���س��ت��ه��ا ���س��م��ن ن��ق��اب��ات، ال 

ي�����س��ت��ط��ي��ع �ل��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي �الن���ت���م���اء ل��ه��ا، 

ال���س��رت�ط��ه��ا يف �أن��ظ��م��ت��ه��ا �ل��د�خ��ل��ي��ة �أن 

يكون �لع�سو لبنانياً منذ �أكرث من ع�سرة 

�ل��ت��ز�م دول���ة ط��ال��ب ممار�سة  �أو  �أع�����و�م، 

�مل��ه��ن��ة مب��ب��د�أ �مل��ع��ام��ل��ة ب��امل��ث��ل، و�ع��ت��ادت 

ي�ستخدم  �ل��ذي  تعاقب  �أن  �لعمل  وز�رة 

�سناعية  �إج�����ازة  �أو  ع��م��ل  بعقد  �أج��ن��ب��ي��اً 

�إج��ازة عمل  �أو  م�سبقة  دون مو�فقة  من 

�لذي دفع  �الأم��ر  بغر�مة مالية مرهقة، 

�لعزوف  �إىل  �للبنانين  �لعمل  �أ�سحاب 

ل��دي��ه��م،  �لفل�سطينين  ����س��ت��خ��د�م  ع���ن 

وت�سريح وطرد من كان يعمل منهم«.

يف �خل��ال���س��ة، ال ب��د م��ن �إي��ج��اد تيار 

�ل��ع��ودة و�حلقوق  ب��ن ح��ق  وطني يربط 

�لن�ساط  ��ستعادة  خ��الل  م��ن  �الإن�سانية 

�جل���م���اه���ريي ب��ح��ي��وي��ة، وب���ك���ل �ل��ط��رق 

�مل�������س���روع���ة ل���و����س���ع ���س��ي��غ ���س��اغ��ط��ة يف 

�لفل�سطيني على  �الإن�سان  �إن�ساف  �سبيل 

خمتلف �مل�ستويات.

�سامر ال�سيالوي
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العمال الفلسطينيون في »عيد العمال«
الدولة تنكر حقوقهم.. واألونروا ُتسِقط عيدهم

لبنان،  �لفل�سطينية يف  �ملخيمات  �لفل�سطينية بعقد ور�س عمل توجيهية يف خمتلف  �ل�سبابية  يقوم عدد من �الحت��اد�ت 

لتح�سن �لفر�س �جلامعية للطلبة، وذلك من خالل طرح �مل�ساكل �لتي تعرت�س طريقهم خالل �ملر�حل �لتي ت�سبق �جلامعة، 

وترفيع  �البتد�ئية،  �ملرحلة  يف  �الآيل  �لرتفيع  ومنها  �لرتبوية،  �الأون��رو�  و�سيا�سات  �ملدر�سي  �لت�سرب  م�سكلة  �أبرزها  حيث 

�لنخبة يف �ملرحلتن �ملتو�سطة و�لثانوية، و�للتن �أدتا �إىل تر�جع �مل�ستوى �لتعليمي للطلبة �لفل�سطينين. وعر�ست �لور�س 

�أبرز �مل�ساكل، حيث عرب �لطلبة عنها ب�سكل �سريح، وتعاونو� على �إيجاد حلول بعد حتديد �القرت�حات وبلورة �آليات �لعمل 

ملعاجلة تلك �مل�سكالت يف �سبيل �الرتقاء بامل�ستوى.

�جلدير ذكره �أن �مل�ستوى �لتعليمي للطلبة �لفل�سطينين يف لبنان تر�جع يف �ل�سنو�ت �الأخرية، بالرغم من �لنتائج �جليدة 

ن�سبياً يف �المتحانات �لر�سمية، �إال �أن �لو�قع �لفعلي ال يعك�س ذلك، ب�سبب �سيا�سة ترفيع �لنخبة �لتي تتبعها �الأونرو�، وتوؤدي 

�إىل �إيقاع �لظلم بحق �لكثري من �لطالب.

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

لرفع المستوى التعليمي.. ورش عمل توجيهية للطلبة الفلسطينيين 
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عّمال بناء فل�سطينيون يف خميم برج �لرب�جنة

خالل �إحدى ور�س �لعمل



حرمة املقابر

»���س��ول��ي��دي��ر«  ان��ت��ه��اك  اأث����رت ق�سية 

حل���رم���ة امل���ق���اب���ر يف و����س���ط ب�����روت من 

ج��دي��د، ب��ع��دم��ا ت��وج��ه��ت وف���ود بروتية 

ُوج��دت  التي  الأر����ض  اإىل  علماء  بقيادة 

ل�سحابة  اأنها  يعتقد  ورف��ات  جثث  فيها 

والذين  و�سلم(،  عليه  اهلل  )�سلى  النبي 

اإب���ان الفتح  م��روا ب��ب��روت ودف��ن��وا فيها 

الإ�سالمي.

الهجوم تركز على �سركة »�سوليدير«، 

ال��ت��ي ح��اول��ت ال��ت��ن�����س��ل م��ن امل�����س��وؤول��ي��ة 

بقولها اإنها باعت الأر�ض عام 2002 اإىل 

تنفذ م�سروعاً  التي  �سركة »لندمارك«، 

خ��ا���س��اً ب��ه��ا ع��ل��ى الأر�������ض. ف��ي��م��ا ابتكر 

ال��ق��ي��م��ون ع��ل��ى امل�����س��روع »احل���ل امل��ث��ايل« 

الرفات  بنقل  �سيقومون  اأنهم  باإعالنهم 

ال��ع��ظ��ام  اأن  ع��ل��م��اً  اأخ������رى،  م��ق��رة  اإىل 

واجل��ث��ث وال���رف���ات امل��ت��ب��ق��ي��ة و���س��ع��ت يف 

�سريح  ان��ت��ه��اك  يف  بال�ستيكية  اأك��ي��ا���ض 

للغاية،  م�سيء  وب�سكل  امل��وت��ى،  حل��رم��ة 

وغر اأخالقي.

من  ك��ب��ر  ع����دد  اأب������دى  الآن،  ح��ت��ى 

ت�سميماً  املوقع  زاروا  ممن  البروتيني 

ع��ل��ى ع����دم ال�����س��م��اح ب��ن��ق��ل امل���ق���اب���ر من 

اأ�سبحت  الأر����ض  اأن  معترين  مكانها، 

اإىل دف��ن  ن���ظ���راً  ل��ل��م�����س��ل��م��ني،  اأوق�����اف�����اً 

م�����س��ل��م��ني ف��ي��ه��ا، ����س���واء اأك����ان����وا ت��اب��ع��ني 

عاديني.  م�سلمني  جم��رد  اأم  لل�سحابة، 

ك��م��ا ح�����س��ر م�����س��اي��خ م���ن دار ال��ف��ت��وى 

لعدم  تاأييدهم  عن  للتعبر  امل��ك��ان،  اإىل 

الق�سية  اإدخ��ال  راف�سني  بالأر�ض،  امل�ض 

ب���ال���زواري���ب ال�����س��ي��ا���س��ي��ة، م���وؤك���دي���ن يف 

ي��اأت��ي  امل�����س��اي��خ  اأن ح�����س��ور  ال��وق��ت عينه 

من باب �سرعي حم�ض، ولي�ض من اأجل 

املزايدات.

ويف حماولة لإدخال امل�ساألة يف قمقم 

ال��ط��ائ��ف��ي��ة، ح����اول امل��دي��ر امل�����س��وؤول عن 

وي�سكتهم  امل�سلمني  يطمئن  اأن  امل�سروع 

للم�سيحيني  ت��ع��ود  امل��داف��ن  اإن  ب��ال��ق��ول 

املدير  ونفى  ومماليك.  بيزنطيني  م��ن 

ن��ف��ي��اً ق��اط��ع��اً اإه���ان���ة امل�����س��ل��م��ني، راف�����س��اً 

التهامات التي �سيقت بهذا ال�سدد، لكن 

اأك��دوا اأن هذا الأمر ل يغر  املعرت�سني 

حقيقة انتهاك القبور لأي طائفة انتمى 

املوتى.

ووزارة  ال��ف��ت��وى  دار  اأن  ت���ردد  ح��ال��ي��اً 

الثقافة وبلدية بروت يعملون على حل 

امل�ساألة قانونياً، وبانتظار تظهر احلل، 

الأم��ل بعدم طم�ض هذه  ل ي�سعنا �سوى 

الق�سية كما جرى يف املا�سي يف ما يتعلق 

مبقرتْي ال�سنطية واملغاربة، وغرهما.

مقربة ال�سنطية.. وغريها

ب��ال��ع��ودة اإىل ح���الت م��ا���س��ي��ة، ل بد 

التي  ال�سنطية  التوقف عند مقرة  من 

العائالت  اأع��رق  اأ�سخا�ض من  ُدفن فيها 

واإيا�ض  وطبارة  بيهم  اآل  من  البروتية، 

الن�سويل،  والداعوق  والأغ��ر  والعيتاين 

وال�����س��ي��خ وغ���ن���دور وف��ت��ح اهلل، وق��ب��اين 

�سبعة من  اأي�����س��اً  فيها  وُدف���ن  و���س��رب��ي��ه، 

مفتي بروت، مع ذلك، مل ت�سلم املقرة 

م��ن ج���راف���ات »���س��ول��ي��دي��ر« ال��ت��ي هتكت 

حرمة املوتى من دون اأن يرف لها جفن.

املقرة التي كانت قائمة على �ساطئ 

البحر مبواجهة مقهى بحري هو مقهى 

»�سوليدير«  واجهة  يف  اأي  داود«،  »احل��اج 

ال��ب��ح��ري��ة راه����ن����اً، ����س���رع���ان م���ا اأزي���ل���ت 

ال��وج��ود، وق��د مت بيع املقرة  متاماً من 

جمعية  قبل  م��ن  �سوليدير  �سركة  اإىل 

املقا�سد يف العام 1994 مببلغ يوازي 869 

األف �سهم من اأ�سهم �سوليدير، رغم اأنها 

من الأوقاف الإ�سالمية التي ل ُتباع ول 

ُترهن.

وك���ان���ت امل���ق���رة ت�����س��م رف����ات اأم����وات 

العقار  على   1463 ال��ع��ام  منذ  امل�سلمني 

عام  ال�سادر  امللكية  �سند  بح�سب   128
ال�سالمية، قبل  للطائفة  كوقف   1932
العقار  رق��م  »�سوليدير«  �سركة  تغررّ  اأن 

اأنها  اأي   ،1350 رقمه  في�سبح  وتتملكه 

ملقرة  ال��ع��ق��اري��ة  امللكية  طبيعة  ت  غ���ررّ

ملكية  اإىل  وقفية  ملكية  من  ال�سنطية 

جتارية، وتعر�ست بغر وجه حق بعائد 

من  مرت  اآلف  اأربعة  مل�ساحة  ال�ستثمار 

ر قيمته باأربعني مليون  هذه املقرة تقدَّ

معار�سة  وبعد  »�سوليدير«  لكن  دولر، 

املقرة  وو�سعت  عادت  �سديدة،  بروتية 

بت�سرف البلدية.

لي�ست مقرة ال�سنطية هي الوحيدة 
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ملف خاص

من املعلوم اأن �سركة »�سوليدير« التي اأ�س�سها اآل احلريري، والتي متتلك هي واملقربون منها معظم اأ�سهمها 

�سراً وعالنية، مل تكتف مب�سادرة الأمالك اخلا�سة لأ�سحاب احلقوق يف منطقة و�سط بروت باأبخ�ض الأثمان، 

احلرب  يف  التما�ض  خطوط  على  الواقعة  العقارات  وتطوير  ترتيب  اإع��ادة  عر  العامة«  »املنفعة  حتقيق  بحجة 

اللبنانية، بل تعدت ذلك اإىل ال�سطو على اأمالك الدولة العامة واخلا�سة، بتواطوؤ وا�سح من بع�ض امل�سوؤولني 

منذ العام 1991 حتى اليوم، واأي�ساً بال�سطو على الأوقاف الإ�سالمية ونب�ض القبور.

وجتدر الإ�سارة اإىل اأن تاأ�سي�ض »�سوليدير« مت يف عام 1991 حني �سدر القانون 91/117 عن املجل�ض النيابي 

اللبناين، الذي �سرع عمل ال�سركة لتعيد اإعمار بروت، ومن ثم بداأت املرا�سيم التطبيقية بال�سدور تباعاً مكر�سة 

وفق  اأمالكهم  بيع  على  اإجبارهم  خ��الل  من  عقاراتهم  من  وجتريدهم  املواطنني  اأم��الك  على  ال�سطو  عملية 

تخمينات جلان اعتمدت الحتيال نهجاً والغنب ا�سلوباً، حتى اأنها مل تتورع عن م�سادرة الأوقاف الإ�سالمية.

بناء وتاأهيل  باإعادة  »�سوليدير«  اإليها، تكفلت  التي توجه  التهم  التعاطف ونفي  ويف حماولة منها ل�ستدرار 

اق التي تقع بالقرب منها، واأعلنت يف اأكرث من بيان  زاوية الإمام الأوزاعي يف منطقة باب اإدري�ض، وزاوية ابن َعررّ

اق التابعتنْي لالأوقاف الإ�سالمية يف بروت،  َع��ررّ اأنها قامت »باإعادة بناء زاوية الإم��ام الأوزاع��ي وزاوي��ة ابن  لها 

اللتني ت�سررتا خالل حروب الفتنة يف لبنان بني عامي 1975 و1990، كونهما معلمني من معامل بروت، وقد 

حافظت الأوق��اف الإ�سالمية يف بروت على هذين املوقعني الإ�سالميني يف و�سط بروت، وهما ي�سكالن ذاكرة 

بروت الإ�سالمية، وما قدم من خاللهما العلماء من وعي بالإ�سالم وثقافته وح�سارته وقيمه واأخالقه«.. لكن 

هذه اخلطوة مل متنع املهتمني من توجيه النتقادات اإىل ال�سركة التي قامت بنب�ض القبور واإزالة ما فيها من 

رفات وو�سعها �سمن اأكيا�ض بال�ستيكية اأو رميها يف البحر مقابل ال�سان جورج.

شركة »سوليدير«

انتهاك  التجارية، يصبح  المشاريع  قيام  القبور  عندما تعترض 
حرمة األموات مباحًا.. هذا ما عودتنا عليه شركة »سوليدير«، التي 
دأبت على إزالة المقابر القديمة في وسط بيروت تباعًا، أحيانًا تحت 
تحدٍّ  في  المأل،  من  ومسمع  مرأى  على  أخرى  وأحيانًا  الظالم،  جنح 

صارخ للقيم اإلنسانية والتعاليم الدينية.

بعد أن هّجرت األحياء من منازلهم ومحالهم التجارية، وسلبتهم 
إياها بأبخس األثمان وبالمجان، بغية تنفيذ مشاريعها الضخمة، ها 
هي اليوم تهدد مراقد األموات من جديد، ولم تكتف بما قامت به 

من قبل في هذا المضمار.

في الواقع، لم تكن قضية نبش قبور صحابة النبي )عليه الصالة 
والسالم( التي أثيرت أخيرًا بجديدة أو غريبة على الشركة الجامحة 
التي تثبت دومًا أنها على استعداد لمحو كل ما يعترض طريقها، 
زوار  حتى  أو  البيروتيين،  قدامى  أو  الصحابة  رفات  ذلك  في  بما 

المدينة الغرباء الذين قضوا ودفنوا فيها.
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»�سوليدير«،  اأطماع  ب�سبب  اندثرت  التي 

التي  اأي�����س��اً مقرة اخل��ارج��ة،  ب��ل هناك 

مل ي��ب��ق م���ن م��ع��امل��ه��ا ���س��يء ي���ذك���ر، كما 

ي����دل ا���س��م��ه��ا ك��ان��ت امل���ق���رة ت��ق��ع خ���ارج 

تقع  كانت  ال��ق��دمي��ة، حيث  ب��روت  �سور 

الكبر  التجاري  ال�سوق  بيبلو�ض  بناية 

اخل��ري��ة  امل��ق��ا���س��د  جمعية  بنتها  ال��ت��ي 

ج��ان��ب��ه��ا  واإىل  ب�����روت،  يف  الإ����س���الم���ي���ة 

ال��ب��ن��اي��ة ال�����س��خ��م��ة، ح��ي��ث ك��ان��ت �سالة 

لل�سينما املعروفة با�سم ريفويل، والباقي 

لال�ستثمار  ودك���اك���ني  جت���اري���ة  م��ك��ات��ب 

ي�����س��ت��خ��دم��ه��ا جت���ار اخل�����س��ار ب��اجل��م��ل��ة، 

مقرة  ت�ستعمل  اخل���ارج���ة  ب��ق��ي��ت  وق���د 

اإ���س��الم��ي��ة ح��ت��ى ب��داي��ة ال��ث��الث��ي��ن��ات من 

بلدي  ق��رار  �سدر  ث��م  الع�سرين،  ال��ق��رن 

بوقف الدفن فيها على عهد الفرن�سيني، 

يعر�سون  باجلملة  اخل�����س��ار  جت��ار  ك��ان 

خ�سارهم فيها بني القبور التي كانت يف 

لدى  وا�ستهرت  الندرا�ض،  اإىل  طريقها 

اإذ ك���ان ب��ني ق��ب��وره��ا مقام  ال��ب��روت��ي��ني 

َح���َرام«،  »اأُم  اجلليلة  لل�سحابية  وهمي 

كان النا�ض ي�سمونها »�ستي اأُم حرام«.

 وعندما اأوقف الدفن يف هذه املقرة 

�سارع البروتيون لنقل ما فيها من رفات 

موتاهم اإىل مقرة البا�سورة يف الب�سطة 

التحتا، كما فعلوا مثل ذلك بالن�سبة اإىل 

قر »اأم حرام«، لكن بقي عدد من القبور 

املقرة  لكن  نقلها،  ت��ع��ذر  ب�سبب  ه��ن��اك 

والأب���ن���ي���ة وال���دك���اك���ني و����س���وق اخل�����س��ار 

اأزيلت بلمحة برق، ب�سبب  باجلملة كلها 

تو�سعة الو�سط التجاري الذي قامت به 

اعتبار  اأي  دون  م��ن  »�سوليدير«  �سركة 

لوقف ال�سالم اأو للقبور املتبقية.

واحل�����ال ت���ك���رر م���ع م���ق���رة ال��غ��رب��اء 

التي كانت تقع بجوار مقرة اخلارجة، 

من  ال��غ��رب��اء  ل��دف��ن  خم�س�سة  وك���ان���ت 

امل�سلمني الذين كانوا ياأتون اإىل بروت، 

اإىل  ط��ري��ق��ه��م  يف  وه���م  فيها  مي���رون  اأو 

كل  يف  وك���ان  ال��ت��ج��ارة،  بق�سد  اأو  احل���ج 

مدينة اإ�سالمية مقرة مماثلة للغرباء، 

�ساءت  لكن  املا�سي،  الأم��ر يف  ك��ان  هكذا 

���س��ول��ي��دي��ر اأن مت��ح��ي ه���ذه امل��ق��رة وم��ا 

حتمله من مدلولت تاريخية.

واإىل جانب الغرباء، كانت تقع مقرة 

املغاربة الأ�سغر وُخ�س�ست لدفن املغاربة 

ال��ن��ازل��ني يف ب�����روت، وي��ق�����س��د ب��ه��وؤلء 

وتون�ض  ليبيا  م��ن  العربي  امل��غ��رب  اأب��ن��اء 

وامل��غ��رب واجل���زائ���ر، وك���ان اأب��ن��اء �سمال 

املقرة  م��ن  رق��ع��ة  اج��ت��زاأوا  ق��د  اأفريقيا 

لأن��ف�����س��ه��م، وح�����س��روا فيها ح��ق ال��دف��ن 

لعائالتهم التي اختارت الإقامة يف هذه 

املمكن  وك����ان  لآخ����ر،  اأو  ل�سبب  امل��دي��ن��ة 

مقرة  وامل��غ��ارب��ة  الغرباء  مقابر  اعتبار 

واحدة يتمم بع�سها بع�ساً، لكن حتولت 

جتارية  منطقة  اإىل  امل��ق��اب��ر  ه��ذه  رق��ع��ة 

ا�ستحالت اأر�سها املليئة برفات املوتى اإىل 

اأبنية و�سالت �سينما. 

املجيدية،  مقرة  مع  احل��ال  وكذلك 

ال����ت����ي ك����ان����ت رو�����س����ة ����س���غ���رة ب���ج���وار 

ق��ب��ور  ف��ي��ه��ا  ت���وزع���ت  م�سجد املجيدية، 

قليلة ممن توىل خدمة م�سجد املجيدية 

ال������ذي ك�����ان اأ������س�����اًل زاوي��������ة ل��ل��ط��ري��ق��ة 

ال��ق��ادري��ة اأن�����س��اأه��ا ق��ب��الن ب��ا���س��ا ال���وايل 

القبور  1111ه�/1699، كما توزعت  �سنة 

حتمل  وه��ي  ال��رو���س��ة،  تلك  يف  العائلية 

واآل  ال���ف���اخ���وري  اآل  م���ن  اأف�����راد  اأ���س��م��اء 

ال��ع��ي��ت��اين، وغ��ره��ا من  واآل  ال��رف��اع��ي 

العائالت البروتية املعروفة، لكن بع�ض 

هذه القبور جرف بغر�ض اإقامة م�ساريع 

جتارية.

انتهاك للمقد�سات

والع���ت���داءات  الن��ت��ه��اك��ات  �سل�سة  اإن 

امل���ت���وا����س���ل���ة ب���ح���ق امل���ق���د����س���ات وامل���ق���اب���ر 

»�سوليدير«  �سرعتها  ال��ت��ي  الإ���س��الم��ي��ة 

لكافة  و�سريحاً  وا���س��ح��اً  انتهاكاً  متثل 

وامل��واث��ي��ق  وال��ق��وان��ني  الإل��ه��ي��ة  ال�سرائع 

ا�ستغالل  اإ���س��ك��ال��ي��ة  علماً اأن  ال��دول��ي��ة، 

امل��ق��اب��ر ال��ق��دمي��ة م��ن ج��دي��د ط��رح��ت يف 

اأغ��ل��ب ال���دول ال��ع��رب��ي��ة، ف���اإذا ك��ان زحف 

العمران وازدياد عدد ال�سكان دفع بع�ض 

العقاري الذي  الوعاء  اإىل تدبر  الدول 

من  ا�ستغاللها  واإع���ادة  املقابر  يحت�سن 

ج��دي��د، وف���ق ف��ت��وى ���س��رع��ي��ة ل تنتهك 

ح��رم��ة ال��ق��ب��ور، ف����اإن الأم����ر يختلف يف 

و�سط بروت، لأن احلاجة مل تكن ملحة 

لدرجة نب�ض القبور والعبث بها.

نبذة تاريخية

يف ن��ب��ذة ع���ن م��ق��رة ���س��اح��ة ري��ا���ض 

ال�سلح يقال اإنه بعد فتح دم�سق الذي مت 

14ه�، خرج يزيد بن  يف �سهر رجب �سنة 

اأبي �سفيان وب�سحبته اأخوه معاوية نحو 

وع��رق��ة وجبيل  ���س��ي��دا  ففتح  ال�����س��اح��ل، 

وبروت، وهي ثغور �ساحلية، فتمرّ فتحها 

اأهلها،  من  العديد  وج��ال  ي�سراً،  فتحاً 

عمر  خالفة  يف  14ه�/634م  �سنة  وذل��ك 

بن اخلطاب )ر�سي اهلل عنه(، ومن بقي 

الفتوحات  ه��ذه  حلماية  ال�سحابة  م��ن 

ووافته املنية مت دفنه يف اأرا�ض يف اأطراف 

بروت منها يف ما يعرف اليوم بالو�سط 

التجاري.

م���ن ال�����س��ح��اب��ة ال���ذي���ن ق���دم���وا اإىل 

ال�ساحل  عن  والدفاع  للمرابطة  ب��روت 

نذكر: 

هو  ع��ن��ه(:  اهلل  )ر���س��ي  ال����درداء  • اأب���و 
مالك،  بن  عومير  الأن�ساري  ال�سحابي 

وقد نزل يف بروت مرابطاً عقب الفتح.

ال��درداء  باأبي  حلق  الفار�سي:  �سلمان   •
اأب��ي ذر  اإىل ب��روت برفقة عبد امللك بن 

الغفاري. 

يف  البحر  اأمر  اأمية:  اأبي  بن  • جنادة 
ث واأفتى يف بروت  بروت، �سحابي حدرّ

ودم�سق.

• عبد الرحمن بن �سليم الكلبي: توىل 
من�سب اأمر بروت.

بن خالد اجلهني: اأمر بروت  • اأيوب 
اأي�ساً.

ك����ان ي��ق�����ض يف  ج����ر:  ب���ن  • جم���اه���د 
بروت ويقرئ القراآن الكرمي.

وال��������درداء ب���ن اأب���ي  امل���ق���ري  • ���س��ع��ي��د 
الدرداء، وزوجته العمي�ساء بنت ملحان 

الأن�سارية، ال�سهرة ب�»اأم حرام«.

اأب��ي  �ساحب  امل���ري:  وب��رة  ب��ن  حيان   •
وكان  عنهما(،  اهلل  )ر�سي  ال�سديق  بكر 

ب��روت  م�سجد  يف  النا�ض  عليه  يجتمع 

من  قمي�ساً  يلب�ض  وه��و  منه  لي�سمعوا 

قطن اإىل ن�سف �ساقيه وقلن�سوة �سغرة 

وثياباً رثة.

اإعداد هناء عليان
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بعد أن هّجرت األحياء.. »سوليدير«       تهدد مراقد األموات مجددًا

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

�سنة 1858 ُدفن يف مقرة ال�سنطية ال�سيخ اأحمد الأغر؛ مفتي بروت 

وقا�سيها. 

�سنة 1886 ُدفن اأول رئي�ض ملجل�ض بلدية بروت؛ عبد اهلل ح�سني بيهم. 

ورئي�ض  بروت،  يف  البلدي  املجل�ض  رئي�ض  الداعوق  عمر   1949 �سنة 

اأول حكومة عربية تاألفت �سنة 1918؛ اإثر �سقوط احلكم العثماين، اإ�سافة 

ال�سيخ  اجلليل  املفتي  منهم  ب��روت،  عائالت  وكبار  املفتني  ع��دد من  اإىل 

بلدية  ورئي�ض  امل�سري،  الإم��ام حممد  والعالمة  اهلل،  فتح  اللطيف  عبد 

بروت حممد عثمان اأيا�ض؛ والد العالمة ال�سيخ �سعيد ايا�ض، و�سخ�سيات 

كبار  اإىل  واأحمد حممد احل�ض،  الدين غندور  �سعد  ب��ارزة من  اإ�سالمية 

ال��رب��ر، اجلمال،  العيتاين،  ال��ع��ردات��ي،  ط��ب��ارة،  �سنو،  ب���روت:  ع��ائ��الت 

�سوبرة، اجلندي، دريان، ال�سردوك، �سبارو، العرقجي، قباين، طرابل�سي، 

النعماين،  الفاخوري،  منيمنة،  الغزاوي،  ال�سلح،  ال��وزان،  �سهاب،  ال�سيخ، 

اليايف، الطبيلي، الغالييني، الن�سويل، واحلالق، وكثرين غرها.

امللكية العقارية ين�ض على »عدم جواز  174 من قانون  املادة  يذكر اأن 

بيع العقار املوقوف«، وكانت »�سوليدير« ا�ستولت على العقار، لكن بعدما 

ال�سنطية،  مدفن  عقار  بيع  على  م��واف��ق  غ��ر  ال�سرعي  املجل�ض  اأن  ثبت 

التي  العقار املذكور بت�سرف بلدية بروت،  اإىل و�سع  عمدت »�سوليدير« 

و�سعته بدورها �سمن اأمالك اجلرد العام. 

اأن �سرح  ال�سابق عبد املنعم العري�ض، �سبق  وكان رئي�ض بلدية بروت 

املجل�ض  اأن  ال�سنطية،  ق�سية  لبحث  ُخ�س�ض  قباين  املفتي  مع  لقاء  بعد 

البلدي اتخذ قراراً باملحافظة على حرمة مقرة ال�سنطية، وعلى حرمة 

املدفونني فيها، لكن كل ما ح�سل بعد اأكرث من 15 عاماً على وقف احلرب 

واختفاء غالبية �سواهد القبور، وحتويل اأر�ض املقرة اإىل موقف لل�سيارات 

اإىل  البع�ض  دخ��ول  تعوق  اإقامة عوائق حديدية  كان  �سنوات،  خالل عدة 

املقرة.

اإىل  العريقة  البروتية  الوجوه  وع��دد من  الداعوق  اآل  يدفع  اليوم،   

الإ�سالمية،  الأوق���اف  اإىل  املدافن  ب��اإع��ادة  للمطالبة  اإط��الق حملة  اإع��ادة 

وتعوي�ض عامل ا�ستثمار العقار، واإقامة ن�سب تذكاري يف املقرة، يحمل 

لالأوقاف، جراء تعدي  »�سوليدير« مالياً  املدفونني، وتعوي�ض  اأ�سماء كل 

املقرة.  اأر���ض  من  مرت  مئتي  قرابة  على  جم��اور  عقار  م�ستثمري  اأح��د 

امل��ج��اور  ال��ع��ق��ار  م�ستثمري  اأن  اإىل  امل��ق��رة  ملف  على  املطلعون  ويلفت 

اأثناء عملهم، ما يوؤكد تعديهم على اأر�ض  للمقرة وجدوا عظاماً ورفاتاً 

املقرة، رغم نفي �سوليدير هذا الأمر وا�ستغرابها تكراره.

مقبرة السنطية
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من  ج��دي��دة  مرحلة  �إىل  �لبحرين  ث��ورة  �نتقال  م��ع 

�جل��زي��رة«  »درع  ب��ق��و�ت  �ملدعومة  �ل�سلطات  م��ع  �لكبا�ش 

�لبحرين  �سعب  �حل��م��ر�ء«، يخطو  »�حل��ري��ة  �سعار  ورف��ع 

خطوة �إىل �لأمام غري عابئ بكل »�لعمى« �لدويل و�لعربي، 

وكذلك بت�سريب �لنظام حكايا عن »نو�يا« للبحث يف حل 

�لأزمة �ملت�ساعدة منذ 14 �سباط عام 2011.

»�حلرية �حلمر�ء« �لتي لها باب بكل يد م�سرجة يدّق، 

حماكمة  جل�سة  مع  بالتز�من  �سعبياً  فعالياتها  �نطلقت 

�لنا�سطني �ملعروفني بقيادة طليعة �حلر�ك �ل�سعبي منذ 

�نطالقته، وعلى ر�أ�سهم عبد �لهادي �خلو�جة �حلقوقي 

لها  ر���س��ال��ة  يف  �سبابية  جم��م��وع��ات  ق��ام��ت  �إذ  �مل��خ�����س��رم، 

رمزية كبرية بقطع طريق �ملنامة - �ل�سعودية لأول مرة 

بالإطار�ت �مل�ستعلة، فيما كانت قو�ت »درع �جلزيرة« �لتي 

تقودها �ل�سعودية، تعيث تخريباً وقمعاً يف غري مكان من 

»�ململكة« �ل�سغرية وتعتدي على �حلرمات.

�إّل �أن �ململكة �لتي كان يفرت�ش �أن تبّث �لأحكام فيها، 

�رتاأت �ل�سلطات ب�ساأنها قبول �لطعن �ملقّدم من �ملهتمني 

و�إحالتها �إىل حمكمة �ل�ستئناف �لعليا، ما ف�ّسره �لبع�ش 

�أنه تر�جع من �حلكومة خطوة و�حدة �إىل �ل��ور�ء، لي�ش 

و�لإف���ر�ج  �لنظام  بقلب  �ملهتمني  تربئة  ينبغي  ك��ان  كما 

�إّل  �أقل تقدير لأن �جلرمية مل تتم،  �لفوري عنهم على 

�أن ذلك �عترب مبنزلة ت�سحيح جزئي للم�سار، �سيما �أنه 

»ه��ادي  �مل�ستقيل  �لنائب  �سر�ح  �إط��الق  مع  �أي�ساً  تز�من 

�للذين  �حلافظة  يو�سف  �حلقوقي  و�لنا�سط  �ملو�سوي« 

غري  م�سرية  يف  �مل�ساركة  يف  �لنّية  بتهمة  موؤخر�ً  �عُتقال 

مرّخ�سة.

كالنعامة، مل  �ل��رم��ال  �ل��ر�أ���ش يف  دف��ن  �سيا�سة  �أّن  �إّل 

تعد ُتدي نفعاً، رغم كل �ملحاولت �حلثيثة �ملغّطاة دولياً 

�أر�دت  م��ا  وه��و  �لبحرين،  يف  طبيعية  �حل��ي��اة  �أن  بحجة 

�ل�سلطات �أن تربزه من خالل تنظيم �سباق لل�سيار�ت مل 

يوؤِد �إىل �لنتائج �ملاأمولة يف �إظهار �سورة �أر�دتها �ل�سلطات 

ة �لرئي�سية لل�سيوف،  بعد �لقمع �لذي ر�فقها وعلى �ملن�سّ

و�ن�سحاب بع�ش �مل�سرتكني من �ل�سباق.

باتت  و�لع�سرين  �لو�حد  �ملتهمني  ق�سية  كانت  و�إذ� 

مقلقة لل�سلطات �لبحرينية يف �سوء �لعديد من �ملو�قف 

غري  �لقمعية  و�سيا�ستها  لل�سلطات  �لفا�سحة  �لدولية 

�مل��ط��رودي��ن من  ف���اإّن ق�سية  و�أح��ك��ام��اً،  �ت��ه��ام��اً  �ملقنعة، 

�ستكون  عي�سهم  لقمة  ك�سب  من  وحرمانهم  وظائفهم 

ملفهم،  ط��ّي  �ل�سلطات يف  نّية  ح��ول  �لإم��ت��ح��ان��ات  �أح��د 

�لقطاع  يف  ك��ان  �إن  جنحة  �أي���ة  يرتكبو�  مل  �أن��ه��م  �سيما 

ي�سعر  �ملتابع  فاإّن  ولذلك،  �لقطاع �خلا�ش،  �أو  �لر�سمي 

مبدى فقد�ن �ل�سلطات �لبحرينية لقليل من �لعقل، �إّل 

�أن �لبع�ش يقول بثقة �أن من يحكم حقيقة يف �لبحرين 

لي�ش �آل خليفة بل �آل �سعود �لذين �أر�سلو� قو�تهم لقمع 

�لثورة.

بكل �لأح�����و�ل، ف���اإّن �خل���وف - ل ب��ل �ل��رع��ب �ل��ذي 

 - ث��ان��ي��اً  �لتابعة  �خلليج  ودول  �أوًل  �ل�سعودية  يجتاح 

�لثورة  جن��اح  �أن  وفحو�ها  فلكها  و�ح���دة  ق�سية  م���رّده 

يف  جميعاً  �ملختلفة  �لأنظمة  تهاوي  يعني  �لبحرين  يف 

�لأوىل  �للحظة  منذ  �ندفعو�  ولذلك  �خلليج،  منطقة 

بجي�سهم »درع �جلزيرة« ملنع �إ�سقاط �لنظام �لبحريني 

�ملتاآكل هيبة وكر�مة، على �أمل تطويع �لثورة و�سبابها 

ي��زد�دون  �أنهم  يظهر  ما  على  �لذين  ون�سائها  ورجالها 

�سالبة و�إقد�ماً مع �كت�ساب خربة كل يوم.

ويف هذ� �لإطار، تك�سف معلومات من د�خل �لعائلة 

برنامج  تطوير  على  �لآن  تعمل  �ل�سعودية  �أن  �ملالكة، 

من  �ل�سحافة  منع  �إليه  م�سافاً  �ملعار�سة  �سد  قمعي 

و�لبحرين، وهو  �ل�سعودية  �لأماكن يف  �لتغطية يف كل 

�لقطيف  يف  �لنتفا�ستني  �ن��دلع  منذ  عليه  درج��ت  ما 

�ل�سرطي  مبهمة  �ل�سعودية  ُكّلفت  �أن  بعد  و�لبحرين 

�لإقليمي يف منطقة �خلليج.

نظاماً  �ل�سعودية  بتزويد  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  وق��ام��ت 

�لنرتنت  �سبكات  ملر�قبة  �حل�سا�سية  ع��ايل  خا�ساً  تقنياً 

ليبقى  ج��ه��از،  �أي  �إىل  ت��رد  �لتي  �للكرتوينة  و�لر�سائل 

حتت �ملر�قبة �أي مو�طن ميكن �أن يكون مناه�ساً لهوؤلء.

�أن ب�سرياً يف �لكون ل ميكنه وقف  �إجماع على  هناك 

ثورة �لبحرين �أو ثورة �سعب �لبحرين، �لذي رغم �لق�سوة 

غري �مل�سبوقة من �لنظام، مل يلجاأ �ل�سعب �إىل ��ستخد�م 

حتى  �أو  رم���وزه���ا  �أو  �ل�سلطة  ���س��ّد  �ل��ع��ن��ف  م��ن  ن���وع  �أي 

مقّر�تها، لأنه يعتربه ملكاً له وتب �ملحافظة عليه.

و�ملفارقة �أن �ل�سلطات هي �لتي تقوم باأعمال �لتدمري 

رمزية  تدمري  كله، مثل  �لعامل  �أع��ني  و�لتخريب وحت��ت 

من  �لعديد  وت��دم��ري  ب��اجل��ر�ف��ات  �ل��ل��وؤل��وؤة«  »دّو�ر  ن�سب 

عدم  مثل  و�ه��ي��ة  ب��ذر�ئ��ع  �ل�ساحلني  وم����ز�ر�ت  �مل�ساجد 

�أو  �أنها موجودة منذ ع�سر�ت  �أور�ق قانونية، رغم  حيازة 

مئات �ل�سنني، وفيها �أ�سرحة �أولياء.

يف �ل�����و�ق�����ع، ل���ق���د ف���ق���دت �ل�������س���ل���ط���ات �ل��ت��خ��ري��ب��ي��ة 

من  �لأدن��ى  �حلد  �سعودية  و�جهة  كانت  و�إن  �لبحرينية، 

نتائج  �نعك�ش عن  ما  وهذ�  تطلبها،  كانت  �لتي  �لو�قعية 

جلنة حممد ب�سيوين �لتي �أر�د �لنظام منها �حتو�ء حركة 

مل  �للجنة  فتقارير  لإجها�سها،  متهيد�ً  �لثورية  �ل�سارع 

�أكلها كما ي�ستهي �لنظام بزعامة ملك يقوده رئي�ش  تاأِت 

�لوزر�ء، فكان �أن �مللك �لذي بوعده �لذي �سّككت �ملعار�سة 

�للجنة،  �أ�ساًل به، ومتّنع عن تطبيق ما ورد يف مقرر�ت 

�سلوك  و�لبنود  �ل�ستنتاجات  من  �لكثري  يف  د�ن��ت  لأنها 

ور�ء  �إي��ر�ن  ب��اأن  ونظامه  �مللك  وتكذيب  ودمويته  �لنظام 

ثورة �لبحرين وهي ُتقّدم لها �لدعم، وحتى �لأوروبيون 

تتمكن من  ��ستخبار�تهم مل  �أج��ه��زة  وك��ل  و�لأم��ريك��ي��ون 

ت��وّرط  بتثبيت  �سيناريوهات  م��ن  عليه  درج��ت  م��ا  تدبيج 

�أن  �أك��د يف �لعديد من �ملحطات  �إن �جلميع  �إي��ر�ن، ل بل 

�إير�ن بر�ء من كل �تهامات نظامي �لبحرين و�ل�سعودية 

يف هذ� �ل�سياق.

وكذلك، فاإّن �لتهامات بطائفية �لثورة �سقطت على 

من  �ل��ع��دي��د  ه��ن��اك  �إن  بحيث  �لر�سمية،  �مل��ح��اك��م  �أب����و�ب 

�ل�سخ�سيات �ملعار�سة تلّقت �أحكاماً �سارمة ومبالغ فيها، 

ل بل تّن�ت �ل�سلطات على تلك �ل�سخ�سيات غري �ل�سيعية 

مثل �لأمني �لعام جلمعية »وعد« �إبر�هيم �ل�سريف �لذي 

يعترب من �لرموز �لوطنية �لبارزة.

ه��ذي��ان  ح��ال��ة  تعي�ش  �ل��ب��ح��ري��ن  �سلطات  �أّن  ���س��ّك  ل 

�مل��رح��ل��ة �لأخ����رية، بحيث �إن �جل���د�ر �أ���س��ب��ح ق��ري��ب��اً ج��د�ً 

ُتفرمل  �أن  ف��اإّم��ا  �إل��ي��ه،  �خُل��ط��ى  ُت�سرع  م��ن وجهها، وه��ي 

�ندفاعاتها �أو ت�سطدم فتك�سر �أنفها على �أقل تقدير.
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حماولة �إقامة، �أو بناء �لدولة يف ليبيا تبدو عقيمة 

و�ل�سر�عات،  بالنق�سامات  ين�سح  �لذي  �لو�قع  ظل  يف 

�لتي حولت �لبالد �إىل مناطق نفوذ ت�سيطر عليها، �إما 

�ملجل�ش  �أم��ا  م�سلحة،  جمموعة  �أو  ميلي�سيا،  �أو  قبيلة، 

عن  ع��اج��ز�ً  نف�سه  يجد  ف��اإن��ه  حالياً  �حل��اك��م  �لنتقايل 

عرب  لل�سلطة  �سلمي  �ن��ت��ق��ال  وت��اأم��ني  �سلطته  ف��ر���ش 

عن  �لتخلي  �مل��ج��ال�����ش  ه���ذه  رف�����ش  نتيجة  �ن��ت��خ��اب��ات، 

�لكيب  �لرحيم  عبد  برئا�سة  �حلكومة  فيما  �أ�سلحتها، 

�أي �سلطة فعلية، يف  حتولت �إىل جمرد هيكل ل متلك 

ظل وجود �أمني لدول حلف �لناتو، و�سركاتها �لنفطية 

�لتي ترعى بدورها، وتدعم بع�ش �لأطر�ف �مل�سلحة.

هذ� �لو�سع حّول ليبيا �إىل �ساحة مفتوحة حتكمها 

�ل��ف��و���س��ى و�ل���س��ط��ر�ب��ات و�لن��ق�����س��ام وت��وف��ري �ل��رتب��ة 

تنامت  �ل��ذي  �ل��ق��اع��دة  لن�ساط  و�لنموذجية  �خل�سبة 

قبل وبعد �سقوط نظام �لعقيد �لقذ�يف، و�أ�سبحت ليبيا 

�لدول  �إىل  �لإرهابيني  عربها  ت�سدر  لها  �رتكاز  نقطة 

بتهريب  وتقوم  و�سورية،  �جلز�ئر  وخ�سو�ساً  �لعربية، 

�إط��ار  يف  �أمريكياً  �مل�ستهدفة  �ل��دول  ه��ذه  �إىل  �لأ�سلحة 

�لعمل  �لذي يجري  �لكبري  �لأو�سط  لل�سرق  م�سروعها 

�ل��ث��ور�ت  �سمي  م��ا  و��ستثمار  �ملنطقة،  يف  تنفيذه  على 

و�لفو�سى �لهّد�مة �لتي ت�ستخدمها و��سنطن يف �سياق 

�لعربية،  �ملجتمعات  تفكيك  لأج��ل  �لناعمة،  �سيا�ستها 

وحتطيم �لدول �لوطنية �لقوية، وتق�سيمها �إىل كيانات 

طائفية ومذهبية وعرقية على قو�عد تخدم �لأجندة، 

و�ل�سرت�تيجية �لأمريكية للتحكم باملنطقة و�إخ�ساعها 

�ل��دور للقاعدة جملة من  دوًل و�سعوباً، وما يوؤكد هذ� 

�لوقائع و�ملعطيات �لتي �نك�سفت موؤخر�ً وهي:

- �إر�سال مئات �مل�سلحني �لليبيني �إىل �سورية عرب 

لبنان وتركيا و�لأردن و�ربيل، يف �سياق �خلطة �لغربية 

بنيان  وتفكيك  ���س��وري��ة  وح���دة  لتقوي�ش  �خلليجية 

دولتها �ملركزية.

�سورية  يف  للم�سلحني  �لأ�سلحة  �سحنات  تاأمني   -

من �ملو�نئ �للبنانية يف جونية وطر�بل�ش، وما �كت�ساف 

�ملحملة  للباخرة  �ملا�سي  �لأ���س��ب��وع  �للبناين  �جلي�ش 

ب���اأن���و�ع خمتلفة م��ن �لأ���س��ل��ح��ة �ل��ث��ق��ي��ل��ة و�مل��ت��و���س��ط��ة 

و�خلفيفة و�لذخائر يف ميناء طر�بل�ش، وهي �آتية من 

ميناء م�سر�ته �لليبي �إّل دليل د�مغ على ذلك.

- �إع������الن م���رك���ز ����س���رت�ت���ف���ور ل��ال���س��ت��خ��ب��ار�ت يف 

�سورية عرب  �إىل  �ل�سالح  �أن عمليات تهريب  و��سنطن 

�مل��ج��ال ح��ال��ي��اً، و�إن  ب����ارز�ً يف ه��ذ�  لبنان حتتل م��ك��ان��اً 

ب�سبب رقابة خمابر�ت �جلي�ش  �ملطلوب  �أقل من  يكن 

�للبناين..

�ليمينية  ���س��ي  ب��ي  �أي  �سحيفة  م��ر����س��ل  ك�سف   -

�لإ�سبانية د�نييل �يريارتينة بتاريخ 2011/12/31 �أنه 

قابل م�سلحني ليبيني من تنظيم �لقاعدة يف �سورية، 

وحتديد�ً يف منطقة جبل �لز�وية مبحافظة �إدلب، بعد 

�أن ت�سلل �إىل �ملنطقة �ملذكورة.

من  ليبيني  م�سلحني  قابل  �أن��ه  �ملر��سل،  و�أف���اد 

�ملجل�ش  رئي�ش  بلحاج  �حلكيم  عبد  م��ع  �لعاملني 

�ل��ع�����س��ك��ري يف ط��ر�ب��ل�����ش، وه��ن��اك ع�����س��ر�ت �آخ���رون 

���س��وري��ة للعمل م��ع ما  غ��ريه��م متكنو� م��ن دخ���ول 

ي�سمى �جلي�ش �ل�سوري �حلر، و�أحد هوؤلء �لثالثة 

ل��و�ء طر�بل�ش يف ليبيا  �مل��ه��دي ح��ار�ث��ي قائد  ه��و: 

�لتابعيني  �لأ���س��ول��ي��ني  �مل�سلحني  قبل  م��ن  �مل�سكل 

لتنظيم �لقاعدة يف �سمال �أفريقيا، �أما �مل�سلح �لثاين 

�إنه  �لإ�سباين  لل�سحفي  قال  �ل��ذي  كيكلي  �آدم  فهو 

ع�سرين  منذ  بلحاج  �حلكيم  عبد  م��ع  »يعمل  ك��ان 

فعرف  �لثالث  �ل�سخ�ش  و�أم��ا  بريطانيا«،  يف  عاماً 

عن نف�سه با�سم »ف��وؤ�د« وهو حار�ش �سخ�سي لهما، 

�سيما  ل  �لثالثة،  �أن  �إىل  �لنتباه  �ل�سحفي  ولفت 

ح��ار�ث��ي »ك��ان��و� ع��ل��ى ر�أ�����ش �مل��ج��م��وع��ة �ل��ت��ي درب��ه��ا 

�أ���س��ا���س��ي��اً يف عملية  دور�ً  ول��ع��ب��ت  ق��ط��ري��ون  خ���رب�ء 

حترير �لعا�سمة �لليبية من قو�ت �لقذ�يف«.

- تاأكيد �ملتحدث با�سم �خلارجية �لأمريكية مارك 

�لليبي  �لن��ت��ق��ايل  �ملجل�ش  �أث����ارت م��ع  ب���الده  �أن  ت��ون��ر 

خماوف حول �أنباء عن ح�سول تنظيم �لقاعدة يف �سرق 

�أن  �أ�سلحة متطورة، بعدما ك�سفت �جلز�ئر  ليبيا على 

تنظيم �لقاعدة ي�ستغل �ل�سر�ع يف ليبيا للح�سول على 

�إىل معقله  �أر���ش جو وتهريبها  �أ�سلحة منها �سو�ريخ 

يف �سمال مايل.

�ل��ق��اع��دة  �مل��ل��ح��وظ يف ق���وة تنظيم  �ل��ت��ن��ام��ي  ه���ذ� 

عن  �لبعيد  غ��ري  ون��ف��وذه��ا  �سطوتها  وم���دى  ليبيا  يف 

�ملخطط �لأمريكي �لغربي لتمويل وتغذية وت�سجيع، 

و�ملت�سددين  �ل�سلفيني  ظ��اه��رة  �ل��ع��رب،  وك��الئ��ه  ع��رب 

لفقد�نه  �لنتقايل  �ملجل�ش  قلق  يثري  ب��د�أ  �ملتطرفني 

�ل����ق����درة ع���ل���ى ف���ر����ش ���س��ي��ط��رت��ه ع���ل���ى �ل��ت��ن��ظ��ي��م��ات 

و�سلفيني،  م�سلمني  �إخ���و�ن  من  �مل�سلحة،  �لإ�سالمية 

ل�سيما �لقاعدة، وهو يعتزم �إ�سد�ر قانون يحظر فيه 

و�سط  مناطقية  �أو  قبلية،  �أو  دينية،  �أح���ز�ب  تاأ�سي�ش 

�ح��ت��د�م �ل�����س��ر�ع بينه وب���ني ح��ك��وم��ة �ل��ك��ي��ب وت��ب��ادل 

�مللف  ومعاجلة  �لأد�ء  �سعف  عن  بامل�سووؤلية  �لإت��ه��ام 

�لأمني و��ستيعاب �جلماعات �مل�سلحة.

ح�سني عطوي

ليبيا.. ساحة تحكمها االنقسامات واالضطرابات
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�لدولة  وج��ود  يهدد  ب��ات  �ليوم  له م�سر  تتعر�ش  ما 

و�لكيان، فهذه �لدولة �لتي تاأ�س�ست منذ �أكرث من 4000 

عام يف خطر وجودي، مع تف�سي �لفو�سى �ل�سيا�سية.

م��ب��ارك  ���س��ق��وط  م��ن��ذ  �مل�ستعلة  �ل�سيا�سية  �حل��ر�ئ��ق 

ت��اأك��ل جنى �لعمر وتعب �لأج����د�د.. من  ت��ط��ورت وب���د�أت 

ي�����س��ع��ل �حل���ر�ئ���ق يف �لق��ت�����س��اد �مل�����س��ري؛ م���ن خ��ز�ن��ات 

�إىل ح��رق  �إىل ح��ر�ئ��ق �لأق�����س��ر،  �ل�����س��وي�����ش،  �ل���وق���ود يف 

�سرب�  حر�ئق  �إىل  �ملنوفية،  يف  �لعربي  »تو�سيبا«  م�سنع 

�خليمة.. �إىل �هتز�ز �لعالقات �مل�سرية - �ل�سعودية �لتي 

��ستقبال  �إىل وقف  طاملا كانت ملتب�سة، و�لذي قد يوؤدي 

�لعمالة �مل�سرية يف �ل�سعودية، ووقف حتويالتهم �ملالية 

�أي�����س��اً، يف وق���ت مت��ر م�����س��ر ب���اأزم���ة �ق��ت�����س��ادي��ة خ��ان��ق��ة، 

ناهيك عن �خل�سائر �لتي تتعر�ش لها �سركات �ل�سياحة 

�لتوقيت  ه��ذ�  �ل�سعودية  �خ��ت��ارت  مل��اذ�  لكن  و�ل��ط��ري�ن.. 

لت�سعيد �لأزمة؟ و�أين تتقاطع هذه �لأزمة مع جمريات 

�لنتخابات �لرئا�سية؟ وهل بات هناك تو�فق م�سري على 

يجري  �ل��ذي  �أن  �أم  �ل�سعودية،  عنه  تر�سى  ل  ما  مر�سح 

هذه  يف  للتاأثري  �ل�سعودي  �ل�سغط  �أدو�ت  م��ن  ج��زء  ه��و 

�لنتخابات؟

يف  �ل�������س���ع���ودي  �ل���ت���دخ���ل  �أن  �إىل  �مل���ع���ل���وم���ات  ت�����س��ري 

�ل�سيا�سي  �لدعم  ت��اوز  �مل�سرية  �لرئا�سية  �لنتخابات 

مو�سى  ع��م��رو  تلقى  �أن  ب��ع��د  للمر�سحني،  و�لإع���الم���ي 

متوياًل �سعودياً ُقّدر بحو�يل 155 مليون ريال، و�أن قطر 

مولت حملة عبد �ملنعم �أبو �لفتوح باأكرث من 37 مليون 

�إل  �لرئا�سية مل تنطلق ر�سمياً  �أن �حلمالت  جنيه، رغم 

مع  �لتمويل  قيمة  �ستبلغ  كم  وبالتايل  �ملا�سي،  �لأ�سبوع 

�نتهاء ه��ذه �لن��ت��خ��اب��ات؟ وه��ل �سيدخل مم��ول��ون ج��دد�ً 

جماعة  متلكه  �ل���ذي  �ل��ت��ق��وى  بنك  ع��ن  ب��دي��اًل  ليكونو� 

�لإخو�ن �مل�سلمني، و�لذي تتو�جد مكاتبه و�إد�رته يف جزر 

�لبهاما�ش، �لذي طاملا �سكل �لذر�ع �لقت�سادي لالإخو�ن؟

»�ملناور�ت �ل�سيا�سية« يف م�سر قد تبلغ مد�ها وتطرح 

تدور  �لتي  و�ل�سفقات  �ملقاي�سات  طبيعة  عن  ت�ساوؤلت 

ب��ني �لأح�����ز�ب �لإ���س��الم��ي��ة، و�ل���ق���وى �ل��ل��ي��رب�ل��ي��ة، وم��ن 

ه��ي �ل���دول���ة �ل��ر�ع��ي��ة ل��ه��ذه �مل��ق��اي�����س��ات، وه���ل �آن �أو�ن 

�ل��رئ��ا���س��ي، وم��ا ه��ي �لأث��م��ان  �مل��ار�ت��ون  �لن�سحابات م��ن 

لغريهم،  للتنازل  �ملر�سحني  لبع�ش  ت��دف��ع  ���س��وف  �ل��ت��ي 

�لو�حد،  �ل�سيا�سي  �لتيار  د�خل  �لأ�سو�ت  لتفتيت  تفادياً 

�لنور  وح��زب  �ل�سلفية  �ل��دع��وة  �أعلنت  �أن  بعد  خ�سو�ساً 

وحزب �لو�سط و�جلماعة �لإ�سالمية دعمها للمر�سح عبد 

�ملنعم �أبو �لفتوح، بالإ�سافة �إىل �لنجم �لتلفزيوين و�ئل 

�سعيد  حممد  �لدكتور  �أن  و�لأغ��ل��ب  »�ل��ل��ي��رب�يل«،  غنيم 

�لعو� �سي�سطر لالن�سحاب.

بني  �لت�سالت  تقدمت  فقد  �لآخ��ر،  �ملع�سكر  �أم��ا يف 

�ملر�سح حامدين �سباحي و�ملر�سحني ه�سام �لب�سطاوي�سي 

مل�سلحة  لالن�سحاب  علي  وخ��ال��د  �حل��ري��ري  �ل��ع��ز  و�أب���و 

حامدين �سباحي، ودعمه يف �ملعركة �لرئا�سية.

ويبقى �ل�ستباك على خط �ملر�سحني �ملح�سوبني على 

�سفيق  �أحمد  �إىل  مو�سى  عمرو  من  �لع�سكري؛  �ملجل�ش 

�حلل؟  �أو  �ل�سفقة  �إخ���ر�ج  �سيتم  فكيف  قائماً،  و�آخ��ري��ن 

يبدو �أن هذ� �جلانب ماز�ل يحتاج �إىل مزيد من �لوقت 

�لإخ����و�ن  م��ع  �ل���س��ت��ب��اك  �أن  خ�سو�ساً  خ��ي��ار�ت��ه،  حل�سم 

�مل�سلمني على خط �إعالن حكومة جديدة وت�سكيل �لهيئة 

�أن  رغ��م  بعد،  ُيح�سم  مل  �لد�ستور  ل�سياغة  �لتاأ�سي�سية 

�لتقارير ت�سري �إىل �أن �ملجل�ش �لع�سكري لن ي�سمح �سوى 

�خلارجية  وزير  يتناول  قد  فقط،  وز�ري  تعديل  باإجر�ء 

ووزير �لنفط و�لبرتول.

يف غ�سون ذلك، ك�سف ��ستطالع جديد للر�أي �أن 83 

�إجر�ء  �لناخبني �مل�سريني ل يعلمون موعد  �ملئة من  يف 

�أي��ار �جل��اري، و�أظهر   23 �إج��ر�وؤه��ا يف  �لنتخابات �ملزمع 

�مل��ئ��ة م��ن �لناخبني مل  50 يف  �أك���رث م��ن  �أن  �ل���س��ت��ط��الع 

يح�سمو� �أمر �ختيارهم ملر�سحهم بعد.. لكن �لأهم، كيف 

�لنتخابات؟  بعد  م�سر  يف  �ل�سيا�سي  �لنق�سام  �سيظهر 

حتكمها  حديثة  موؤ�س�سات  دول��ة  �إىل  ذ�ه��ب��ة  م�سر  وه��ل 

�إىل  �أم  �ل�سيا�سي،  �لقر�ر  �سالمة  ت�سمن  جديدة  قو�عد 

�أزمات تتفاقم و�نهيار�ت يف بنية �ملجتمع و�لدولة؟ وهل 

�لنتخابات  يف  تت�سارع  �لتي  �ل�سيا�سية  �لقوى  �ستحتكم 

�لرئا�سية �إىل �سناديق �لقرت�ع وحترتم �إر�دة �لناخبني؟ 

هل �سيكون �سندوق �لقرت�ع هو �ملدخل �لرئي�سي للولوج 

يف �ل�ستقر�ر �ل�سيا�سي يف م�سر، �أم �أن هناك من �سيخرج 

ويحرم �لدميقر�طية ويعتربها من �ملحرمات و�لف�سوق، 

ويدعو لل�سورى لتطبيق �ل�سريعة �لإ�سالمية يف �حلكم، 

وبالتايل ينقلب على �لنتخابات؟

على  ت��ت�����س��ارع  �ل��ت��ي  �ل�سيا�سية  �ل��ق��وى  �ستقبل  ه��ل 

�لع�سكري  �ملجل�ش  �سري�سخ  وه��ل  ب��ال��ه��زمي��ة؟  �ل�سلطة 

نتائج  �أنه �سيلغي  �أم  �ملر�سحني �لإ�سالميني،  �أحد  �إذ� فاز 

�لنتخابات بدعوى �خلوف من �لفو�سى �أو �لتزوير؟

بب�ساطة، ماذ� �ستفعل هذه �لقوى �ل�سيا�سية �لتي ما 

برحت حتّر�ش �أن�سارها؟ وكيف �ستعيد �سياغة خطابها 

على  ب��ال���س��ت��ي��الء  م�����س��روع��ه��م  �أن  ل��ت��خ��ربه��م  �ل�سيا�سي 

�ل�سلطة قد �سقط وُهزم؟

هذه  على  �لإج��اب��ات  �ستحمل  �ملقبلة  �لأي����ام  وح��ده��ا 

�لت�ساوؤلت.

ج. �س.

يتاألف �أعد�ء �لأمة يف هذ� �لع�سر من جبهة عري�سة، تت�سكل من دول 

عظمى ومنظمات متخ�س�سة بكل �ملجالت �حليوية، حتت قيادة وتوجيه 

�جلبهة  ه��ذه  ق���در�ت  ت�سخري  خ��الل  وم��ن  �لعاملية،  �ل�سهيونية  �حل��رك��ة 

�لعاملية �لو��سعة، يعمل �ل�سهاينة، منذ عهود طويلة، على �خرت�ق وتدمري 

جمتمعاتنا �لعربية و�لإ�سالمية على كل �جلبهات، �لفكرية، و�لقت�سادية، 

و�لأخالقية،  و�لثقافية،  و�لع�سكرية،  و�لإعالمية،  و�ل�سيا�سية،  و�ملالية، 

و�لعالقات �لجتماعية، ومنط �حلياة �خلا�سة و�لعامة. 

ففي �سبيل خدمة خمططاتها �لتدمريية، ُتّند �حلركة �ل�سهيونية 

�لعديد من �لنو�دي و�جلمعيات و�لأحز�ب، �لعلنية و�لباطنية، �لتي ت�سم 

�لعمرية،  �ملجتمع  ف��ئ��ات  ك��ل  ب��ني  م��ن  و�ل�سبيبة  و�لن�ساء  �ل��رج��ال  نخبة 

�ل�سيا�سية  وموؤ�س�ساته  �ملهنية،  وقطاعاته  �ملختلفة،  �لجتماعية  وطبقاته 

و�لع�سكرية و�لدينية و�لرتبوية وما �إىل ذلك. 

مل تغُف عني �لأعد�ء حلظة و�حدة طو�ل �لعهود �ل�سابقة عن متابعة 

خططهم وحتقيق �أهد�فهم مرحلة بعد مرحلة، وخطوة تلو �أخرى، بينما 

�لنا�ش،  وت�سليل  �حلقائق،  لتغييب  وقادتنا،  مثقفينا  من  �لنخبة  �ُسخرت 

مكا�سب  حتقيق  ور�ء  �ل�سعي  تتعدى  ل  م�سطنعة،  بخالفات  و�إ�سغالهم 

ومكونات  و�ملذ�هب  �لطو�ئف  م�سالح  تاأمني  �سعار  حتت  و�سّيقة،  وهمّية 

�ملجتمع �ملتباينة.  

فمن بني هذه �لنخب من ي�ستنجد بالغز�ة، وميّجد �لحتالل بالرتهان 

لإر�دة �لقوى �ملعادية، وي�سّوق خلدعة �للحاق بركب �حل�سارة �لغربية مبا 

و�لعد�لة �لجتماعية وحقوق  و�لدميقر�طية  »�حلرية  ن�سرة  تّدعيه من 

�إفر�غها  �ملحققة، بهدف  �لنت�سار�ت  بتقدير  يبالغ  �لإن�سان«، ومنهم من 

بينما  و�ل��ت��ح��ري��ر«،  و�لإمن����اء  »�مل��م��ان��ع��ة  ���س��ع��ار�ت  ومتييع  م�سمونها  م��ن 

�ملطلوب من قوى �ملقاومة �حلقيقية �ملثابرة على تدعيم �لوحدة وتهيز 

متطلبات �ل�سمود و�لت�سدي.  

�سيا�سية  كيانات  �إىل  �ل��ي��وم  و�أح��ز�ب��ن��ا  وحكوماتنا  دول��ن��ا  حتولت  لقد 

هي  �قت�سادية   - �سيا�سية  طبقة  هام�سها  على  وتنامت  �لإر�دة،  م�سلوبة 

تعّزز  �لتي  و�لعقائدية  �لفكرية  و�لتوجهات  �ل��ولء�ت  متعددة  �لظاهر  يف 

�لفرقة و�لبغ�ساء لدى عامة �لنا�ش، ولكنها يف �جلوهر موّحدة فيما بينها 

�لحتالل  ولئم  فتات  على  و�لعتيا�ش  �ملر�كز،  على  وت�سابقها  بنفعّيتها، 

و�لرتهان، وخ�سوعها طو�عية للطاغوت �لعاملي ومنظومته �جلائرة.

و�لنتيجة �مللمو�سة لهذ� �مل�سار �لكارثي تظهر �ليوم يف تقّل�ش قدر�ت 

�لأمة على �أ�سعدة �لإنتاج و�لإبد�ع و�لجتماع، فقد ُعّطلت �آليات منو هذه 

�لقدر�ت �سمن �لأطر�لتقليدية، و��سُتبدلت بدًل منها باأنظمة �قت�سادية 

�أب��رز نتائج  - �جتماعية غري مالئمة حتت غطاء �لرقي و�حلد�ثة، ومن 

�لأم��ن  لعن�سري  تدريجي  �سياع  من  �لأم��ة  ت�سهده  ما  �ملمنهج،  �لتدمري 

�لغذ�ئي و�لأمان �لفردي و�جلماعي على �ل�سو�ء. 

لقد �أ�سبح �لتخلف و�لإفقار وعدم �ل�ستقر�ر، حالت د�ئمة يف �لعديد 

من �لدويالت �لعربية و�لإ�سالمية، كاأفغان�ستان وباك�ستان وم�سر وليبيا 

�مل�سادر و�ل��رثو�ت مب�ساريع  و�أُه��درت  و�لعر�ق و�ل�سود�ن ولبنان وغريها، 

و�لإف�����س��اد  �لف�ساد  وتف�سى  �خلليج،  ب��ل��د�ن  يف  ج��رى  كما  فا�سلة،  �إمن��ائ��ي��ة 

م��ن خالل  �ملجتمع،  وه��ك��ذ� ت�ساءلت مناعة  �لأق��ط��ار،  ك��ل  و�جل��رمي��ة يف 

وتال�ست  �ل��ع��ام��ة،  و�ل�سحة  و�لتعليم  �ل��غ��ذ�ء  لأنظمة  �مل��ربم��ج  �لإت���الف 

�خلدمات �لعامة بتخريب �لأري��اف، وت�سويه �ملدن، وتعطيل �سبكات �ملياه 

و�لكهرباء و�ملو��سالت وما �إىل ذلك. 

�إ�سافة �إىل �سّن �حلروب �لعدو�نية من �خلارج و�حتالل �لأر�ش و�إعادة 

�لبينية  و�ل�سر�عات  �لفنت  خلق  يف  �لأع���د�ء  بالغ  �لفا�سلة،  �ل��دول  �إن��ت��اج 

�لطائفية  مكوناتها  وتفريق  بنيتها،  خ��الل متزيق  �لأم��ة، من  د�خ��ل  من 

و�ملذهبية و�لإثنية �ملتنوعة، و�أن�ساأ �لأعد�ء كذلك، حتت غطاء ديني مزيف، 

ع�سابات ترويع �لآمنني، �مل�سّماة خطاأ باملنظمات �لإرهابية.

�لخ���رت�ق خطورة،  ح��الت  �أك��رث  �ل��رتوي��ع هي  �إن�ساء ع�سابات  �إن 

�لأع���د�ء،  بيد  �أد�ة  لتكون  �لآم��ن��ة،  وبلد�تنا  �أحيائنا  يف  تنت�سر  لأن��ه��ا 

تعينهم على تهديد حياة �لنا�ش، وتدمري ممتلكاتهم وو�سائل عي�سهم 

�لكرمي، ون�سر �لفو�سى، و�إنهاء �لعي�ش �مل�سرتك. 

�ل�سامل،  و�لتفتيت  �لن��ق�����س��ام  ط��ري��ق  على  �لأم���ة  ُو���س��ع��ت  وه��ك��ذ� 

و�لن��ت��ف��ا���س��ات  �ل�سعبي،  �لغ�سب  وم��وج��ات  �ل��ط��اق��ات،  ك��ل  فتوجهت 

�ملتو�لية نحو تدمري �لذ�ت، يف كل مر�حل �ل�سر�ع، مبا فيها ما ي�سمى 

»�لربيع �لعربي«، �لذي ميثل يف �لو�قع درجة متقدمة من �لخرت�ق 

و�لتق�سيم  �لتهمي�ش  ح����الت  وي�����س��ّرع  ل���الأم���ة،  و�ل�����س��ي��ا���س��ي  �ل��ف��ك��ري 

و�لتفتيت.

بدون  و�إحباطه  �لإخ��رت�ق  هذ�  مفاعيل  �إنهاء  �لأم��ة  ت�ستطيع  لن 

�لنمو  ومقومات  �مل�سرتك،  و�ل��دف��اع  �ل��وح��دة،  عنا�سر  على  �حل��ف��اظ 

و�لزدهار، و�ل�سبيل �إىل ذلك يكمن يف تفعيل قدر�ت �لأمة على �ملمانعة 

و�ملقاومة و�لبقاء يف كل �أوجه �حلياة، وعلى ر�أ�سها �لقدر�ت �لإنتاجية 

و�لإبد�عية ل�سمان �لأمن �لغذ�ئي و�لأمان �ل�سخ�سي و�جلماعي لكل 

�أفر�د �ملجتمع.

ن�ساطها  يقت�سر  ل  �ل�سهيونية  �حل��رك��ة  ب��اأن  �لتذكري  �ملفيد  م��ن 

يف  تعمل  ب��ل  و�لإ���س��الم��ي،  �ل��ع��رب��ي  �ل��ع��امل��ني  جمتمعات  تخريب  على 

�لوقت نف�سه، ك�سرط �سروري لتثبيت نفوذها �لدويل و�لإقليمي، على 

�إخ�ساع �ملجتمع �لب�سري برمته ل�سلطة �لطاغوت �لعاملي، �لذي يتحكم 

و�ل��دول،  �ل�سعوب  وم��ق��در�ت  يقرر م�سائر  �ل��ذي  �حلياة  بنمط  �ليوم 

�ل��ذي يفر�ش على �جلميع يف  �لأم��ر  �ل�سو�ء،  كبريها و�سغريها على 

�ملقابل �لحتاد يف جبهة عاملية ملحاربة هذ� �لطاغوت و�لق�ساء عليه.

ع. العربي
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جماعة التكفري والهجرة م�سر؛ اأو »جماعة امل�سلمني« 

املرتكز  ال�سيا�سي  العمل  تعاطت  م�سرية  جماعة  وه��ي 

على اأفكار �سلفية ممزوجة بالتف�سري اخلاطئ وال�سعيف 

ال��ك��رمي والج��ت��ه��ادات لغوية وت��اري��خ��ي��ة خاطئة  ل��ل��ق��راآن 

م�سطفى  �سكري  زعيمها  اأطلقها  اأف��ك��ار  وف��ق  عقائدياً، 

وب��ع�����ض اأع����وان����ه ال���ذي���ن مل ي��ح��م��ل��وا ���س��ف��ة ال��ع��ل��م��اء اأو 

املفكرين، بل كانت ثقافتهم بناء النفعاالت عاطفية نتيجة 

وال�سطحية،  املب�سطة  وثقافتهم  ال�سجون  يف  اعتقالهم 

ولعدم توفر القيادة الدينية الفاعلة يف م�سر بعيداً عن 

امل�سلمني،  االإخ���وان  حركة  انغالق  اأو  ال�سلطة  متطلبات 

وبهدف  الواقع  لهذا  ا�ستنكاراً  املتدينني  بع�ض  دف��ع  مما 

املخابرات،  واأج��ه��زة  اجلهل  فري�سة  وق��ع��وا  فقد  التغيري 

لهذه اجلماعة  واأ�سا�ساً عقائدياً  »االأمية« مطلباً  و�سارت 

من �سمن املبادئ التالية:

1- الدعوة اإىل »اأمية« االأمة وعدم التعلم اأو االنت�ساب 
ل��الآي��ة  العلمية، الأن��ه��ا خم��ال��ف��ة  وامل��وؤ���س�����س��ات  ل��ل��م��دار���ض 

الكرمية {هو الذي بعث يف االأميني ر�سواًل منهم} وعلى 

االأمة االإ�سالمية لتكون خري اأمة اأخرجت للنا�ض اأن تبقى 

االأم��ي��ة هي دع��وة يهودية،  ال��دع��وة ملحو  واأن  على جهلها 

متجاهلني دعوة القراآن الكرمي للقراءة والتفكر، وكذلك 

كل االأح��ادي��ث النبوية )م��ن خ��رج يف طلب العلم فهو يف 

�سبيل اهلل حتى يرجع(.

2- ال��ت��ك��ف��ري م��ن امل���ب���ادئ االأ���س��ا���س��ي��ة ل��ل��ج��م��اع��ة، حيث 

ي��ك��ف��رون ك��ل احل��ك��ام ال��ذي��ن ال ي��ح��ك��م��ون مب��ا اأن����زل اهلل، 

واملحكومني الأنهم ر�سوا بذلك، والعلماء الأنهم مل يكفروا 

اأفكارهم وكل من ارتكب مع�سية  هوؤالء، وكل من يرف�ض 

ومل يتب منها، اإن موقف اجلماعات االإ�سالمية التكفريية 

يف م�����س��ر وغ���ريه���ا يف ال���ع���امل ي��ف��ت��ح ب����اب امل���واج���ه���ة مع 

والطائفية  املذهبية  الفنت  عملية  ي�سهل  مما  امل�سيحيني، 

ويثري القلق يف م�سر مع االأقباط، والذي و�سلت مواقف 

�سنودة  بالبابا  التعزية  عدم  اإىل  ال�سلفيني  اأو  التكفرييني 

مع متيزه مبوقفه املقاوم ل�»اإ�سرائيل« وعدم التطبيع معها، 

وهذا ما فعله التكفرييون اأي�ساً �سد الكنائ�ض امل�سيحية يف 

لكل  ح��رام« يف نيجرييا خالفاً  »بوكو  تفعله  ما  اأو  العراق 

و�سلوك  ال�سريفة  النبوية  وال�سنة  االإ�سالمية  التعاليم 

اأم��وال  ا�ستحالل  ف��ت��اوى  على  وب��ن��اء  الرا�سدين،  اخللفاء 

الن�سارى املحاربني كانت اأوىل العمليات القتالية للتنظيم 

بيع  حم��الت  ببع�ض  الذهبية  امل�سغوالت  على  باال�ستيالء 

الذهب التي ميلكها ن�سارى مبدينة جنع جمادى يف �سعيد 

م�سر واال�ستيالء اأي�ساً على اإيراداتها املالية.

ع�سرنا  حتى  ق���رون  منذ  بامل�ساجد  االع����راف  ع��دم   -3
باأربعة  واع��راف��ه��م  »���س��رار«  مب�ساجد  وو�سفها  احل��ا���س��ر 

النبوي  وامل�سجد  احل���رام  امل�سجد  ه��ي:  االأر����ض  يف  م�ساجد 

وامل�سجد االأق�سى وم�سجد قبا، ولذا فاإنهم يفتون بتحرمي 

ال�����س��الة يف امل�����س��اج��د ع��ل��ى االأرج������ح، ول����ذا ف��ق��د اخ��ت��ط��ف��وا 

االأوق����اف  وزي���ر  ال��ذه��ب��ي،  ح�سني  حم��م��د  ال�سيخ  عام1977 

امل�سري التهامه بالكفر ب�سبب اإ�سرافه على امل�ساجد وق�سم 

اليمني اأمام رئي�ض اجلمهورية!

ولقد انت�سرت اأفكار هذه اجلماعة لت�ستولد عدة جماعات 

تكفريية مت�سددة يف م�سر منها »جماعة اجلهاد« التي ان�سم 

وبعدها  باك�ستان  اإىل  �سفره  قبل  ال��ظ��واه��ري  اأمي���ن  اإليها 

التحق بالقاعدة.

 يروي عبد املنعم اأبو الفتوح املر�سح لرئا�سة اجلمهورية 

االإ�سالمية  اجلماعة  ب��ني  العالقة  تطور  وق��ائ��ع  م�سر،  يف 

واالإخوان امل�سلمني بعد خروجهم من ال�سجون، وكيف انتهت 

اإىل اجتاه القطاع االأكرب من اجلماعة للدخول يف االإخوان، 

تيارين  و���س��ك��ل��وا  واجل��ه��ادي��ون  ال�سلفيون  ا�ستقل  ح��ني  يف 

اأحدهما ارتبط بال�سلفية ال�سعودية واالآخر مار�ض  اآخرين، 

العمل امل�سلح يف معار�سته لل�سلطة. 

وال����الف����ت ل���الن���ت���ب���اه، ال�������دور امل��ف�����س��ل��ي ل�����س��خ�����س��ي��ت��ني 

ودف��ع��ه��ا  االإ���س��الم��ي��ة  اجل��م��اع��ات  ت��وح��ي��د  يف  فل�سطينيتني 

للعمل امل�سلح داخل م�سر ولي�ض باجتاه العدو االإ�سرائيلي، 

حيث و�سل الفل�سطيني  »�سالح �سرية« يف بداية ال�سبعينات 

وجنح بتجنيد عدد كبري من ال�سباب، بينهم عدد من طالب 

الع�سكرية، واحلربية، واجلوية،  الفنية  الع�سكرية:  الكليات 

»�سامل  يدعى  �ساب  الثمانينات  بداية  يف  و�سل  مقتله  وبعد 

الرحال« وهو فل�سطيني - اأردين ال يعرف الكثري عن حياته، 

ليتعلم يف االأزهر وقام بدور كبري يف تنظيم جماعات اجلهاد.

وعلى ركائز هذه اجلماعة تاأ�س�ست جماعات تكفريية يف 

بزعامة  امل�سلحة  االإ�سالمية  اجلماعة  اأبرزها  كان  اجلزائر 

»ع��ن��ر ال���زواب���ري«، وك��ذل��ك احل��رك��ة االإ���س��الم��ي��ة امل�سلحة 

معارك  خا�ست  التي  وامل�سلح  للجهاد  االإ�سالمية  واجلبهة 

دامية مع النظام ملدة ع�سر �سنوات بني عامني 1992-2002 

م�ستغلة اخلالف ال�سيا�سي بني اجلبهة االإ�سالمية لالإنقاذ 

بزعامة علي بلحاج  وعبا�سي مدين، وكان التكفري هو املربر 

ا�ستعملته اجلماعة، فكل جزائري ال يقاتل احلكومة  الذي 

اأب�سع االأ�ساليب التي  كان يف نظرهم كافراً، ولذلك ارتكبت 

من  العديد  اجلماعات  ه��ذه  ونفذت  الذبح،  باأعمال  متثلت 

»والية غليزان« عام1998 وقتل فيها  اأهمها مذبحة  املذابح 

1280 مدنياً، وكذلك مذبحة الراي�ض عام1977 وقتل فيها 
املذابح ال متيز بني طفل ر�سيع  وكانت هذه  �سخ�ض،   400
وقطع  ال��ذب��ح  م��ن  وح�سية  وب��اأ���س��ال��ي��ب  ام����راة،  اأو  �سيخ  اأو 

امللي�سيات  دعم  اأو  للحكومة  ال�سكان  تاأييد  بتهمة  ال��روؤو���ض 

املعار�سة  ق��وى  بع�ض  تفعله  ملا  اأ�س�ض  ما  وه��ذا  لها،  التابعة 

ال�سورية واع��رف به ما ي�سمى »ج��زار حم�ض« يف �سحيفة 

»دير�سبيغل« االأملانية بعد مقابلته يف م�ست�سفى يف طرابل�ض 

لبنان، باأنه يعمل يف كتيبة الدفن، والتي اأعدمت حوايل 300 

االإع���دام ذبحاً  اأن  واأن��ه يعتقد  امل��ذاه��ب،  �سوري من خمتلف 

اأف�سل بكثري من االإعدام بالر�سا�ض.

www.alnnasib.com
د.ن�سيب حطيط

اأ�سعب  م��ن  احلالية  الفرن�سية  االن��ت��خ��اب��ات  ك��ان��ت  رمب��ا 

املواجهة  اأن حتولت هذه  بعد  فرن�سا،  التي عرفتها  املعارك 

ال��رئ��ا���س��ي��ة اإىل اأزم�����ة خ���ي���ارات وط��ن��ي��ة، وع����ربت ع���ن ه��ذه 

التي  االأوىل  ال�����دورة  يف  امل��رت��ف��ع��ة  االق�����راع  ن�سبة  االأزم�����ة 

اقت�ساديات  م��ن  العديد  انهيار  فرغم  باملئة.   80 جت���اوزت 

ف��اإن  وال��ربت��غ��ال،  واإ�سبانيا  واإيطاليا  اليونان  مثل  اأوروب����ا، 

امل��ادة  تعد  مل  العمل،  فر�ض  وتوفري  االقت�سادية،  الربامج 

الد�سمة الوحيدة التي تغري الناخبني لت�سكل بوابة العبور 

للمر�سحني اإىل ق�سر االإليزيه. 

االنتخابات  م��ن  االأوىل  اجل��ول��ة  اأرق����ام  ت��ق��ول  بب�ساطة، 

لدى  تبدلت  واالأول��وي��ات  الهموم  اإن  الفرن�سية،  الرئا�سية 

 18.27 على  ���س��ارك��وزي  نيكوال  ح�سل  اأن  بعد  الفرن�سيني، 

 63.28 على  اال�سراكي(  )املر�سح  هوالند  وفرن�سوا  باملئة، 

باملئة، ومر�سحة اليمني الفرن�سي، زعيمة اجلبهة الوطنية 

مارين لوبان على 9.17 باملئة. 

اآث���اراً عميقة على م�ستقبل  ت��رك  اأن  الن�سب ال بد  ه��ذه 

ح�سلت  التي  القوى  وتدفع  الفرن�سية،  ال�سيا�سية  احلياة 

ا�ستمرار  لبناء حتالفات جديدة، فرغم  ن�سب مرتفعة  على 

العمل لل�سهر احلادي ع�سر على  العاطلني عن  ارتفاع عدد 

واإغ��الق احلدود  الهجرة  ف��اإن موا�سيع مثل وقف  التوايل، 

باتت  »�سنغن«  معاهدة  ومراجعة  املهاجرين،  ال�سباب  اأم��ام 

ال��ذي ع��ربرّ عن خوفه من  الفرن�سي،  الناخب  ل��دى  اأول��وي��ة 

�سرقة الوافدين ملا تبقى من فر�ض العمل، بدعمه ملر�سحة 

اليمني مارين لوبان؛ زعيمة اجلبهة الوطنية. 

مفاجئة  كانت  لوبان  مارين  عليها  ح�سلت  التي  الن�سبة 

ال��وح��دة  وع��ل��ى  امل��ه��اج��ري��ن  م�ستقبل  ع��ل��ى  لي�ض  وم��رع��ب��ة، 

اأوروب��ا  م�ستقبل  على  اأي�ساً  اإمن��ا  فقط،  الفرن�سية  الوطنية 

كلها والتخوف من عودة تف�سي العن�سرية، وظهور مالمح 

بطريقة  اأو���س��ل��و  اح  �سفرّ عنها  ع��رب  ال��ت��ي  اجل��دي��دة  الفا�سية 

االنتخابات  يف  ب��داي��ات��ه��ا  ن�ساهد  وال��ي��وم  ب��االأم�����ض،  دم��وي��ة 

الفرن�سية. 

امل�سهد الوطني يف فرن�سا معقد للغاية، ورمبا اخلوف من 

الذي  الوافدين هو  م �سد  املنظرّ العن�سرية والعنف  ت�ساعد 

النتخاب  امل�سلني  لدعوة  فرن�سا  يف  م�سجد   700 اأئمة  دف��ع 

فرن�سوا هوالند؛ املر�سح اال�سراكي.

�سئموا  ق��د  حت��دي��داً،  وفرن�سا  اأوروب����ا،  م�سلمي  اأن  ي��ب��دو 

الهوية  ب�ساأن  تدور  التي  والنقا�سات  »االإ�سالموفوبيا«،  من 

للتاأثري  ف��ت��وح��دوا  ال��ن��ق��اب،  اأو  احل���الل  اللحم  اأو  القومية 

لالإعالم  الدائم  اال�ستخدام  ورف�سوا  االنتخابات،  ه��ذه  يف 

الفرن�سي، وحتديداً مل�سطلحات مثل »االإ�سالم.. والهجرة.. 

واالأ�سوليون«، والتي ُتعترب تهديداً للهوية الفرن�سية، وهذا 

هذا  عن  بقوة  وا  ليعربرّ هوالند،  خلف  لالحت�ساد  دفعهم  ما 

الرف�ض. 

���س��ارك��وزي ال��ي��ه��ودي االأ����س���ل، وال����ذي ب���ات دع���م اليمني 

الرئا�سة،  اإىل  للعودة  له  الوحيد  االأم��ل  حلملته  العن�سري 

ا�ستعر�ض قب�سته احلديدية ع�سية االنتخابات، و�سن حملة 

اعتقاالت وا�سعة بني امل�سلمني، م�ستغاًل احلادثة، ورمبا هي 

مفربكة، لل�ساب حممد مراح بطريقة تلفزيونية، مبرافقة 

القب�سة  الإظ��ه��ار  ال��ه��واء  ع��ل��ى  نقلتها  وال��ت��ي  ال��ك��ام��ريات، 

ال�ساركوزية االأمنية القوية.

اأط��راف  علية  ا�ستولت  ال��ذي  الليبي  املعلومات  كنز  لكن 

اأكرث  ُي�ستخدم يف  اأنه بداأ  النظام، يبدو  عديدة بعد �سقوط 

من اجتاه يف ت�سريب خمابراتي مريب التوقيت، حيث برزت 

وثيقة اأعادت خلط االأوراق يف االنتخابات الفرن�سية، لي�سبح 

ال�سوؤال: هل �سيدخل �ساركوزي اإىل ال�سجن، اأم اإىل الق�سر؟

وثيقة  االإل��ك��رون��ي��ة  »م��ي��دي��اب��ات«  �سحيفة  ك�سفت  فقد 

مدير  بتوقيع  مم��ه��ورة  الليبية  اخل��ارج��ي��ة  لال�ستخبارات 

القذايف  نظام  اأن  ت��وؤك��د  ال�سنو�سي،  اهلل  عبد  اال�ستخبارات 

�ساركوزي  نيكوال  الفرن�سي  الرئي�ض  حملة  متويل  يف  اأ�سهم 

ر�سالة  ع��ن  ع��ب��ارة  والوثيقة   ،2007 ع��ام  االأوىل  الرئا�سية 

ر���س��م��ي��ة م���ن رئ��ي�����ض اال���س��ت��خ��ب��ارات اخل��ارج��ي��ة ال��ل��ي��ب��ي��ة يف 

حملة  دعم  على  باملوافقة  تفيد  كو�سا،  مو�سى  القذايف  عهد 

���س��ارك��وزي مب��ب��ل��غ وق����دره خ��م�����س��ون م��ل��ي��ون ي����ورو، وذك���رت 

ال�سابق  الداخلية  وزي��ر  �ساركوزي  ممثلي  موافقة  الوثيقة 

اإي��ري�����ض اورت��ف��و وال�����س��ي��د زي���اد ت��ق��ي ال��دي��ن ت��اج��ر ال�سالح 

امل��ح��اك��م الفرن�سية يف  امل���ع���روف، وال��ت��ي ت��الح��ق��ه  ال��ل��ب��ن��اين 

ق�����س��اي��ا ف�����س��اد ع���دي���دة م��رت��ب��ط��ة ب��اأ���س��خ��ا���ض م��ق��رب��ني من 

�ساركوزي.

حتى  االأوىل  ال�����س��رب��ة  م��ن  ي�سحو  ���س��ارك��وزي  ي��ك��د  ومل 

م��ن رئي�ض  ال��ث��ق��ي��ل؛  ال��ع��ي��ار  م��ن  ث��ان��ي��ة  الح��ق��ت��ه ف�سيحة 

اأدىل  ال��ذي  ك��ان،  �سرو�ض  ال�سابق  ال���دويل  النقد  �سندوق 

عن  اإبعاده  مبحاولة  �ساركوزي  فيه  اتهم  �سحفي  بت�سريح 

ق�سية  له يف  ما حدث  بتدبري  الرئا�سية،  االنتخابات  �سباق 

املحكمة  باالعتداء اجلن�سي على خادمة، وحتري�ض  اتهامه 

لتوجيه اتهامات له مبحاولة االغت�ساب.

االأحد حت�سم فرن�سا خياراتها ال�سيا�سية.. فهل �ستتمكن 

املوجة العن�سرية التي جتتاح فرن�سا من اإ�سدال ال�ستار عن 

فرن�سا العدالة وامل�ساواة؟

حمرر ال�ش�ؤون الدولية
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ساركوزي.. هل ستدخله االنتخابات إلى السجن أم إلى اإلليزيه؟
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م����ع����روف ع����ن ج���وب���ي���ه ق����درت����ه ع��ل��ى 

جم����اراة »م��ع��لرّ��م��ي��ه« اإىل اأب��ع��د احل����دود، 

14 �سهراً يف ال�سجن  وقد دفع ثمن هذا 

مع وقف التنفيذ عندما وجدته حمكمة 

2004 مذنباً يف ق�سية  العام  فرن�سية يف 

ا����س���ت���غ���الل ال�����س��ل��ط��ة م����ن ق���ب���ل ع��م��دة 

باري�ض؛ الرئي�ض الفرن�سي ال�سابق جاك 

من  املن�سب  ه��ذا  ر  �سخرّ ال���ذي  ���س��رياك، 

اأجل حملته االنتخابية.

ي���ح���ت���ف���ظ رئ����ي���������ض ال���دب���ل���وم���ا����س���ي���ة 

�سخ�سيته  يف  ج��وب��ي��ه  االن  ال��ف��رن�����س��ي��ة 

و»االأالع���ي���ب«  التناق�سات  م��ن  بالكثري 

التي جمعها من خالل عمله »ال�سيا�سي« 

م���ع 3 روؤ�����س����اء ف��رن�����س��ي��ني م���ن اأح�����زاب 

اأخذ  قد  اأن��ه  يبدو  اأن  دون  خمتلفة، من 

العرب من وقوفه على باب ال�سجن، فتابع 

���س��ارك��وزي  نيكوال  احل���ايل  الرئي�ض  م��ع 

ما  »ن�����س��ر«  اإي��ج��اد  اإىل  ال�سعي  يف  عمله 

مي��ن��ح ه���ذا ال��رئ��ي�����ض ف���رة اإ���س��اف��ي��ة يف 

ب���ذل���ك مي��ن��ح نف�سه  االأل���ي���زي���ه، ورمب�����ا 

الدبلوما�سية  راأ����ض  على  اإ�سافية  ف��رة 

العدو  �ساركوزي هو  اأن  علماً  الفرن�سية، 

الرقم واحد ملعلمه ال�سابق جاك �سرياك، 

وهو من �سغط لفتح حماكمته.

ق����ام ج��وب��ي��ه ب��ك��ل م���ا ي��ل��زم م���ن اأج���ل 

���س��ن احل���رب ع��ل��ى ل��ي��ب��ي��ا، ف���»االن��ت�����س��ار« 

���س��ي��م��ن��ح ����س���ارك���وزي اآم������ااًل اإ���س��اف��ي��ة يف 

معركته املتعبة نحو الرئا�سة الفرن�سية، 

راف�ساً  ال�����س��وري،  امل��ل��ف  يف  عمله  وت��اب��ع 

���س��ف��ريه يف دم�سق  ���س��وت  اإىل  االإن�����س��ات 

اإريك �سوفاليه، الذي كان يوؤكد له متانة 

متانة  وك��ذل��ك  وق��وت��ه،  ال�سوري  النظام 

اجلي�ض ال�سوري و�سعوبة اخراقه، واأن 

الكفاية،  فيه  مب��ا  ق��وي  االأ���س��د  الرئي�ض 

االإع���الم  واأن  �سعبياً،  يتيماً  لي�ض  واأن���ه 

اخلليجي ي�سخم االأحداث يف �سورية.

يقال اإن �سوفاليه هاجم وزير خارجية 

ب��الده اأم���ام زم��الئ��ه، وق��د اتهم ال�سفري 

وت��زوي��ر  ت��ق��اري��ره  بتجاهل  جوبيه  اآالن 

اال���س��ت��ن��ت��اج��ات، وذل�����ك ب���ه���دف اف��ت��ع��ال 

ح��رب يف ���س��وري��ة. ففي ب��داي��ة االأح���داث 

اخلارجية  وزارة  اأر���س��ل��ت   ،2011 اآذار  يف 

حم��ق��ق��ني اإىل درع����ا مل��ع��رف��ة م���ا ي��ج��ري 

بعد  اأن��ه  اإىل  تقاريرهم  واأ���س��ارت  ه��ن��اك، 

بعك�ض  ال��و���س��ع،  ه���داأ  م��ظ��اه��رات  ب�سعة 

و»فران�ض  اجلزيرة،  قناتا  تبثه  كانت  ما 

24 الفرن�سية«، اللتان كانتا توحيان باأن 

حينها  ال�����س��ف��ري  ط��ل��ب  ت�ستعل.  امل��دي��ن��ة 

جمرى  ملتابعة  املحققني  مهمة  متديد 

االأحداث، لكن وزير اخلارجية الغا�سب 

م���ن ه���ذه ال��ت��ق��اري��ر ات�����س��ل ب���ه م��ط��ال��ب��اً 

ال��ت��ق��اري��ر، واإي�����راد ح��دوث  اإي����اه بتعديل 

حينها  ال�سفري  فقام  فيها..  دم��وي  قمٍع 

وزير  وبني  بينه،  ثالثي  ات�سال  باإجراء 

البعثة  ال��ف��رن�����س��ي��ة، ورئ��ي�����ض  اخل��ارج��ي��ة 

قمع  ال  اأن  ل��ل��وزي��ر  ل��ي��وؤك��د  درع�����ا،  اإىل 

د وزي��ر اخلارجية  دم��وي يف املدينة، فهدرّ

املكاملة  وانتهت  ب��الده،  �سفري  الفرن�سية 

ع��ل��ى ه���ذا ال��ن��ح��و. ُول����د اآالن ج��وب��ي��ه يف 

1945 يف  ع����ام  اآب  م���ن  ع�����س��ر  اخل��ام�����ض 

نال   .mont مار�سان  دي  م��ون  مدينة 

الكال�سيكية  االآداب  يف  االأ�ستاذية  اإج��ازة 

بداية  ويف  العليا.  املعلمني  مدر�سة  من 

حياته العملية التحق باملدر�سة الوطنية 

 1970 ع���ام���ي  ب����ني   )ena( ل����������الإدارة 

ويعنينَّ  منها  ليتخرج   ،1972 ع��ام  وحتى 

 1972 عام  من  املالية  مفت�ض  من�سب  يف 

اأ���س��ت��اذا يف  وح��ت��ى ع���ام 1976، ث��م ع��م��ل 

امل��در���س��ة ال��وط��ن��ي��ة ل������الإدارة ال��ع��ام��ة يف 

يف  بالفرن�سية  الناطقة  كيبيك  مقاطعة 

كندا، بني عامي 2005 و2006.

���س��غ��ل ج��وب��ي��ه م��ن�����س��ب م�����س��اع��د ث��ان 

1983 وح��ت��ى  ب��اري�����ض م���ن ع����ام  ل��ع��م��دة 

واملالية،  امليزانية  ب�سوؤون  مكلنَّفاً   ،1995
والح��ق��ا ان��ُت��خ��ب ن��ائ��ب��اً ل��ب��اري�����ض يف ع��ام 

1986، ثم من عام 1988 وحتى 1993، ثم 
انُتخب  1993، كما  انتخابه يف عام  اأعيد 

ال  دائ��رة  الفرن�سي عن  الربملان  يف  نائباً 

جريوند من عام 1997 وحتى عام 2004، 

 1984 اأوروبياً من عام  نائباً  انُتخب  كما 

وحتى عام 1986، ثم يف عام 1989.

اأي�ساً،  حافلة  كانت  ال��وزاري��ة  حياته 

ف���اخ���ت���ري وزي���������راً م���ن���ت���دب���اً ل�����دى وزي����ر 

مكلنَّفاً  واخل�سخ�سة،  واملالية  االقت�ساد 

با�سم  ر�سمياً  امليزانية، ومتحدثاً  ب�سوؤون 

1986 وح���ت���ى ع��ام  احل���ك���وم���ة م���ن ع����ام 

عام  م��ن  للخارجية  وزي����راً  ث��م   ،1988
1995 يف عهد فرن�سوا  عام  وحتى   1993
رئي�ساً  �سرياك  جاك  عينه  ثم  ميتريان، 

للوزراء من عام 1995 وحتى عام 1997. 

كما �سغل من�سب وزارة الدفاع الفرن�سية 

عهد  يف  ال��ف��رن�����س��ي��ة  اخل��ارج��ي��ة  ووزارة 

الرئي�ض نيكوال �ساركوزي، خلفاً للوزيرة 

مي�سال اآليو ماري.

عن  لتعرب  اأطلقت  كلمة  الكبري«..  االأو���س��ط  »ال�سرق 

ع��ن��وان��اً  ب��ع��د  ف��اأم�����س��ت فيما  منطقة ج��غ��راف��ي��ة حم����ددة، 

اأمريكية  برعاية  وا�ستعماري،  �سيا�سي  اإ�سرائيلي  مل�سروع 

يف  املنطقة،  ث���روات  على  ال�سيطرة  اإىل  يهدف  وغربية، 

تداعيات  بعد  فيما  اأنتج  ع�سكري،  �سيا�سي  م�سروع  اإط��ار 

االأ�ساليب  تنوعت  ومهما  وح�سارية،  واجتماعية  ثقافية 

واختلفت، يبقى هدف هذا امل�سروع واحداً، هو الدفاع عن 

احل�سارة الغربية ومعقلها، اأو على االأقل هدم احل�سارة 

االإ�سالمية التي تعد العقبة االأبرز واخلطر االأكرب على 

ا�ستمرار احل�سارة الغربية لقرن اآخر من الزمن.

االقت�ساد  وب��ني  واحل�����س��ارة،  الثقافة  ب��ني  الف�سل  اإن 

وال�سيا�سة، اأمر يف غاية التعقيد، ولي�ض مقدوراً لكل اأحد، 

وال�سيما اإذا كان احلديث عن احل�سارة الغربية، التي ال 

ينفك فهمها بحال عن املعطيات االقت�سادية وال�سيا�سية.

اإن احل�����س��ارة  اإن ق��ل��ن��ا:  ول��ي�����ض م���ن ج��ف��اء احل��ق��ي��ق��ة 

الغربية بكل مفرداتها، قائمة على تدفق الرثوات واملوارد 

االأولية  ب��امل��وارد  الغنية  الفقرية  البلدان  من  الطبيعية 

اإىل البلدان ال�سناعية الغنية التي  والرثوات الطبيعية، 

ي�سطلح عليها بالدول ال�سناعية املتقدمة.

اأكذوبة  ن�سدق  اأن  ج��داً  ال�سعب  من  ي�سبح  هنا،  من 

ك��ل م�ساريعها  اأن  � م��ن  ال��غ��رب وزعيمته  رائ���دة   � اأم��ريك��ا 

ال�سيا�سية والع�سكرية الإعادة ر�سم خريطة املنطقة، اإمنا 

اإىل ن�سر الدميقراطية واإح��الل االأم��ن وال�سالم،  يهدف 

وتقدمي خدمة للعرب وامل�سلمني من دون مقابل.

ق��ي��م  ن�������س���ر  اإىل  ت����ه����دف  ي����وم����اً  ت���ك���ن  ف����اأم����ريك����ا مل 

الدميقراطية يف املنطقة، فقد داأبت ولعقود طويلة على 

م�سادرة قرارات وخيارات ال�سعوب، من خالل دعم وتاأييد 

االأنظمة الديكتاتورية، وحماربة حركات التحرر الثورية 

والدميقراطية، وال تزال متار�ض هذا الدور باأب�سع �سوره، 

واالأمثلة على ذلك كثرية ومعروفة.

وه���ي اأي�����س��اً ال ت��ري��د اأن ت��داف��ع ع��ن ح��ق��وق االإن�����س��ان 

امل���ه���دورة، ف��ه��ي نف�سها دع��م��ت اأول��ئ��ك احل��ك��ام م��ا دام���وا 

يف  ال��ت��ي  وه��ي  االإم��ربي��ال��ي��ة،  مل�ساريعها  دع��ام��ة  ي�سكلون 

اأقل من �سنة على دخولها العراق، هدرت حقوق االإن�سان 

باأب�سع ما ميكن اأن يت�سوره العقل الب�سري ال�سليم.

ومل يكن �سمن ن�ساطاتها اأن تبحث عن اأ�سلحة الدمار 

وا�ستقراراً، كيف، وهي  اأمناً  اأكرث  ال�سامل من اأجل عامل 

اآالف  وعمالئها  وكالئها  خ��الل  م��ن  باعت  التي  نف�سها 

للمجرم  واجلرثومية  الكيميائية  االأ�سلحة  من  االأطنان 

�سدام من اأجل ا�ستخدامها �سد ال�سعب االآمن يف العراق 

»اإ���س��رائ��ي��ل«  ت���زود  ت���زال حتى اللحظة ه��ذه  واإي����ران، وال 

باأحدث اأنواع االأ�سلحة الفتاكة املحرمة دولياً!

لنظام  توؤ�س�ض  اأن  تريد  ال  امل�ستكربة  اأمريكا  اإن  نعم، 

الت��زال  فهي  وامل�����س��اواة،  العدالة  على  قائم  جديد  عاملي 

املتحدة  االأمم  و�سالحيات  ق���رارات  م�سادرة  على  تعمل 

ووكالة  الدولية  العدل  حمكمة  خ�سو�ساً  وموؤ�س�ساتها، 

�ساركت  التي  املوؤ�س�سات  من  وغريهما  النووية،  الطاقة 

حتجيم  اإىل  ترمي  �سيا�سية  الأه��داف  اإن�سائها،  رعاية  يف 

وتطويق دور الدول التي ال ت�سري يف فلكها.

وال����ي����وم، وب��ع��د ان��ت��ه��اء دوره�����ا امل���ر����س���وم ل��ه��ا اأ����س���اًل، 

اأ�سبحت هذه املوؤ�س�سات عبئاً ثقياًل على م�ساريع اأمريكا 

الفيتو  ا�ستخدامها  اأدل على ذلك من  الت�سلطية، ولي�ض 

عند كل قرار يدين العن�سرية االإ�سرائيلية، ومتنعها عن 

على  وت�سعها  اأي معاهدة مت�ض جربوتها،  على  التوقيع 

قدم امل�ساواة مع باقي دول العامل.

هذه احلقاقق كافية لر�سم لنا االأبعاد اال�سراتيجية 

نفهم  واأن  الكبري،  االأو�سط  بال�سرق  ي�سمى  ما  لتاأ�سي�ض 

اأكرث م�سلحة اال�ستكبار االأمريكي ومن ورائه ال�سهيوين 

ل  يف هذا امل�سروع، ذلك اأن ال�سرق االأو�سط الكبري �سيحورّ

العامل االإ�سالمي من منطقة تثري القلق وتتمتع مبنعة 

ال��واح��دة  وثقافتها  ال��واح��دة  عقيدتها  بحكم  و���س��الب��ة 

الثورات  واالآخ���ر  احل��ني  بني  وت�سدر  ال��واح��دة،  وكلمتها 

واحلركات االنقالبية الكبرية، اإىل منطقة حُتكم القوى 

الع�سكرية االأمريكية ال�سيطرة عليها.

ح�سني خ�سر
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وقف على باب السجن مع شيراك.. وعلى باب العزلة مع ساركوزي

االن جوبيه.. وزير خارجية برتبة »تابع«

ماذا عساها تخفي بــــــروفــــــــايـــــــــل
القبعات الزرق؟!

اإح��دى وثالثون قبعة زرق���اء.. هل هي كافية 

اآالف  لت�سكل راأ���ض ج�سر اأممي يعرب عليه ثالثة 

وم���ئ���ة، وم���ن ث���مرّ واح����د وث���الث���ون األ���ف���اً، لي�سل 

اأك��رث،  اأو  اآالف  وع�سرة  ثالثمئة  اإىل  رمب��ا  العدد 

اإذا م��ا ا���س��ت��ع��رت احل����رب يف امل��ن��ط��ق��ة.. ال��دالئ��ل 

اأوفده  اأنان من قبل من  اإىل تف�سيل خطة  ت�سري 

املالحظات  ن�سمع  فدائماً  اخل�سو�ض!  وجه  على 

والتوجيهات واللرّوم يوجه اإىل احلكومة ال�سورية 

دون املعار�سة.. وكاأن احلكومة والقوات النظامية 

امل�سامل..  �سعبها  على  اإب���ادة  ح��رب  ي�سنرّ  م��ن  ه��ي 

ارت��ك��اب��ات ومم��ار���س��ات  ب��اأب�����س��اره��م ع��ن  �سائحني 

رقيب  ال  م�سلحة  جمموعات  تقرفها  وج��رائ��م 

ع��ل��ي��ه��ا وال ح�����س��ي��ب، ال��ل��ه��م ب��ا���س��ت��ث��ن��اء ح��ك��وم��ات 

املال  اأزره��ا ب�سخ  واأنظمة خارجية ترعاها وت�سدرّ 

وتقدمي ال�سالح، و�سحن النفو�ض حقداً وكراهية 

ملوا�سلة تنفيذ موؤامرة ت�ستهدف هذا امل�سرق، فهي 

ه���وؤالء املخدوعني  اأك���رب م��ن حجم خفة احل��ك��ام 

اأداروا ظهورهم  بعظمة وحجم ظلرّهم.. وهم من 

لنور ال�سم�ض ال�ساطع - احلقيقة - الأنهم اأدمنوا 

الظلمة والظلم.

على  بينهم  م��ا  يف  متفقون  الكبار،  الالعبون 

دع���م خ��ط��ة اأن����ان يف ���س��وري��ة ك��م��ا ي�����س��اع لكنهم ال 

مو�سكو  تتمنى  ففيما  واح����دة..  نتيجة  يتمنون 

ومن يدور يف فلكها جناح اخلطة والو�سول من 

خاللها اإىل خواتيم االأزم��ة يف ظل بقاء الرئي�ض 

الواليات  ترغب  النظام،  راأ���ض  على  االأ���س��د  ب�سار 

والعرب  االأوربيون  وحلفاوؤها  االأمريكية  املتحدة 

اأن تبوء اخلطة بالف�سل الذريع، الأنها تتطلع اإىل 

حلرّ يف �سورية وغريها من دون الرئي�ض االأ�سد..

املفاو�سات  ت�ستاأنف  ه���ذا،  ال�سائع  ال��وق��ت  يف 

الدولية مع اإيران ب�ساأن برناجمها النووي.. هذه 

طرفاً  تزعج  فهي  نتائجها،  تكن  اأي���اً  املفاو�سات 

االإي��راين  النووي  امللف  معاجلة  يف�سل  اإقليمياً، 

يعترب  فهو  للمفاعل،  ج��وي��ة  �سربة  ط��ري��ق  ع��ن 

اإي����ران  اأ���س��ح��ت  م��ا  اإذا  وج����وده  يف  م���ه���دداً  نف�سه 

تتقاطع مع  الرغبة  ه��ذه  املنطقة،  نووية يف  ق��وة 

املنطقة  تزعم  اإىل  ال�ساعية  الركية  التطلعات 

ال�سيا�سية واالأمنية يف  يف ظل ت�سع�سع االأو�ساع 

م�سر، والوهن الذي يلف العراق، واال�سطرابات 

وت��اأج��ي��ج��ه��ا يف  ت��رك��ي��ا يف تغذيتها  ت�����س��اه��م  ال��ت��ي 

والقطري  ال�سعودي  الدعم  ياأتي  بينما  �سورية.. 

قيمة م�سافة..

اأو مداورة اإىل ت�سييق  تركيا.. ت�سعى مبا�سرة 

اخلناق اأكرث فاأكرث على اإيران �سيا�سياً واقت�سادياً 

اأق��لرّ��ه يف امل��رح��ل��ة ال��راه��ن��ة.. »اإ���س��رائ��ي��ل« وتركيا 

ل�سالح  �سورية  يف  ال��ن��زاع  ح�سم  م��ن  مت�سررتان 

النظام القائم.. فهما تدركان اأنرّ دم�سق هي خط 

الدفاع االأول لطهران.. وما دامت دم�سق ع�سيرّة 

اأي خطر  ال�سقوط، فاإن طهران مبناأى عن  على 

ولو كان اأمريكياً.

للنازحني  خميمات  باإقامة  البالغ  فاالهتمام 

ال�����س��وري��ني ع��ل��ى احل����دود ال��رك��ي��ة - ال�����س��وري��ة، 

اإ�سافة  عازلة،  منطقة  الإقامة  احلثيث  وال�سعي 

ما  امل�ساعدات..  لتوزيع  اإن�سانية  ممرات  فتح  اإىل 

وزراء  رئي�ض  دول��ة  ي��ا  العيون  رم��اد يف  ذررّ  اإال  ه��و 

لكن  اخل��ب��ي��ث��ة..  امل��ق��ا���س��د  ع��ل��ى  للتعمية  ت��رك��ي��ا، 

مد.. فهي تر�سد  عيون االأ�سحاء لن ت�ساب بالررّ

وما  املبيتة  نواياك  على  وتقف  امل�سبوه،  حراكك 

ت�سمره من حقد الأكرث من جار..

نبيه الأعور
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»اأرب���ع���ة اأي�����وب«.. ت���راث ب��روت��ي عتيق اأع��ي��د ه��ذا 

العام اإحياوؤه من قبل »الهيئة الوطنية لإحياء الرتاث 

البروتي«.

اأي��وب« قبل اندلع احلرب الأهلية يف  كانت »اأربعة 

رجال  يواظب  �سنوي  بطق�س  اأ�سبه   1975 ني�سان   13
ون�ساء واأطفال و�سيوخ على اإحيائه على �ساطئ الرملة 

البي�ساء يف الأربعاء الأخر من كل �سهر ني�سان.

اأريجها،  �سيء من  اأي��وب«  ل�»اأربعة  اأعيد  ال�سنة  هذه 

فح�سر اإىل �ساطئ الرملة عدد من العائالت واجلمعيات 

وتالمذة املدار�س، ف�ساركوا الهيئة برئا�سة نائب بروت 

ال�سابق عدنان عرقجي باحلدث، �سواء يف اإعداد وطبخ 

»الأكلة« ال�سعبية »املفتقة«، اأو يف عرو�س فنية وراق�سة.. 

كما األقيت كلمة لعرقجي يف املنا�سبة، �سدد خاللها على 

�سرورة احلفاظ على الرتاث البروتي.

اأي��وب«، فقد اقرتنت  »اأربعة  ت�سمية  اأ�سول  وح��ول 

عليه  اأي���وب  النبي  بق�سة  بها  ب���روت  اأه���ل  اح��ت��ف��الت 

من  و�سفائه  املتوا�سل،  بالئه  على  و���س��ره  ال�����س��الم، 

م��ر���س��ه، وق��د روي يف حت��دي��د ي��وم »اأرب��ع��ة اأي����وب«، اأن 

ت�سّمى  العيتاين  اآل  من  ام��راأة  اإىل  يلجاأن  كنًّ  الن�ساء 

»ح�����ّدرج« ل��ت��وؤق��ت ل��ه��ن ي���وم الأرب���ع���اء امل���ذك���ور، وك��ان��ت 

تقرن معرفة هذا اليوم مب�ساهدة ال�سرج �سائاًل من 

يف  يدخل  ال��ذي  ال�سم�سم  زي��ت  ه��و  وال�سرج  البيوت، 

الأرز  نوع من احللوى موؤلفة من  املفتقة، وهي  طبخ 

وتتطلب  ال�سفراء،  والعقدة  واملاء  وال�سكر  والطحينة 

تعتر  ول  تن�سج،  كي  لتحريكها  طوياًل  ووقتاً  جهداً 

اإذا بان ال�سرج على �سطحها، اأي  اإل  الطبخة ناجحة 

تفتق ال�سم�سم، ومن هنا �ُسّميت باملفتقة.

ع���رف���ت ال���ع���ام���ة ال���ع���ق���دة ال�������س���ف���راء ب���اأن���ه���ا م���ادة 

على  حت��ت��وي  ال��ك��رك��م،  ن��ب��ات  م��ن  م�ستخرجة  �سفراء 

ن�سبة كبرة من الزيت، كما حتتوي على مادة ملونة 

لل�سهية،  ف��احت  املذكور  والنبات  بالع�سفورين،  تعرف 

م����در ل��ل��ب��ول، م�����س��اع��د ع��ل��ى ال��ه�����س��م، وق����د ا�ستعمل 

وو�سف  ال�ستق�ساء،  لعالج  نباته  من  املغلي  الفراعنة 

الكبد  اأمرا�س  لعالج  اأزه��اره  املغلي من  العرب  اأطباء 

والطحال. 

تعود  اأي��وب«  ب�»اأربعة  الحتفالت  اأن  البع�س  يرى 

الأن��ب��ي��اء  ب��ذك��رى  ب���روت، ومت�سكهم  اأه���ل  ت��ّدي��ن  اإىل 

للتقوى وال�����س��ر على  ف��ك��ّر���س��وه رم����زاً  وال��ق��دي�����س��ن، 

البالء، �سربت الأمثال باأيوب و�سار النا�س كلما عانوا 

يا  وقالوا:  ب�سره  متثلوا  م�سيبة،  اأ�سابتهم  اأو  �سدة 

�سر اأيوب، كما قالوا: ال�سر مفتاح الفرج.

ق��دمي��اً، ك��ان��ت ال���س��ت��ع��دادات ل��الح��ت��ف��ال ب���»اأرب��ع��ة 

اأيوب« تبداأ قبل اأ�سبوع من يوم الأربعاء املحدد، فيقوم 

ال�سبان بتح�سر الأماكن املنا�سبة على �ساطئ الرملة 

العرازيل،  واإق��ام��ة  اخليام  ب�سرب  و���س��وران،  البي�ساء 

واإع��داد طيارات الورق والتفنن يف �سنعتها، وتزويقها 

لرتفرف  )ال�سخا�سر(،  والزعانف  الطويل  بالذنب 

وتتمايل.

بالن�ساء  امل��واك��ب  تنطلق  ك��ان��ت  الأرب���ع���اء،  فجر  عند 

البي�ساء، على  الرملة  باجتاه  كافة  الأحياء  والأولد من 

ظهور اخليل والطنابر، وهم ي�سفقون ويغنون ويهّرجون، 

النظام  حلفظ  دورياتها  اأر�سلت  قد  ال�سرطة  تكون  فيما 

بن اجلماهر، ومنع امل�ساجرات التي تن�سب بن ال�سبان 

ب�سبب )�سركلة( خيوط الطيارات ببع�سها، وملنع التحر�س 

بالبنات، فيق�سون نهارهم بن رق�س وغناء و�سّي اللحوم 

الرمل،  والت�سابق على  الرناجيل،  املفتقة، وتدخن  واأكل 

وال�سباحة، وجمع الأ�سداف.

وي���ت���م م�����س��اء الأرب����ع����اء )ط��ق�����س( الغ��ت�����س��ال، 

ملنع مرور  ال�سبان حلقة  العائلة وي�سرب  فتجتمع 

بف�ساتن  البحر  اإىل  الغروب  بعد  وتنزل  الغرباء، 

طويلة، فتغط�س كل منهن �سبع غط�سات، كي يزول 

عنها ال�سر واملر�س، وينتهي كل �سيء عند منت�سف 

الليل.

اإىل  باملفتقة، فمرده  �سميت  التي  اأكل احللوى  اأما 

توليد  ي�ساعد على  �سكر  ه��ذه احللوى من  ما حتويه 

فيها،  املوجود  الكركم  نبات  واإىل  احلرارية،  الوحدات 

اأم��را���س  م��ن  التخل�س  ع��ل��ى  ت�ساعد  ال��ت��ي  وخ��وا���س��ه 

كثرة، وبالتايل على جتدد احلياة.

على  يقت�سر  مل  اأي��وب  باأربعة  الحتفال  اأن  يذكر 

كثرة،  ب���الداً  �سمل  ب��ل  فح�سب،  ال��ب��روت��ي  ال�ساحل 

ذلك  ولهم يف  به،  والدم�سقيون يحتفلون  فامل�سريون 

عادات وتقاليد عديدة متوالية منذ القدم.

يوم  جماعات  يخرجن  الدم�سقيات  الن�ساء  كانت 

اآذار عند  اأربعاء من �سهر  اآخر  »اأربعة املرتع�سة«، وهي 

البع�س، واآخر اأربعاء ت�سبق عيد الف�سح ال�سرقي عند 

البع�س الآخر، حتى �ساد العتقاد اأن التي تبقى منهن 

وال�سداع  لالأمرا�س  تتعر�س  النهار،  ذل��ك  البيت  يف 

طيلة ال�سنة، اإ�سافة اإىل تعر�سها لالإ�سابة بالرع�سة.

اأن��ه ك��ان للتون�سين ي��وم يف �سهر  اب��ن دينار  وروى 

يجتمع  ال���وردة،  ي�سّمى  مكان  اإىل  فيه  يخرجون  اأي��ار 

اأخل اخلالعة والبقالة ويكرثون من املجون.

ي��وم عطلة  يلحظ  الرتكي  الرتبوي  النظام  وك��ان 

امل�سم�س،  ت��زه��ر  اأي����ام  اأح���د  ه��و  ال��رب��ي��ع،  ي���وم  ي�سّمى 

فيخرج التالمذة فيه يف نزهة حول املدينة.

�أحمد
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بـــيروت تـعـيد إحيـــــاء »أربـعـــة أيـــــوب«

بيروتيات
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اع���ت���رت ال��ب��اح��ث��ة الإي���ران���ي���ة ف��اط��م��ة ب��رج��ك��اين اأن 

ال�سينما الإيرانية بداأت ب�سنع اأول فيلم �سنة 1929 وهو 

الذي مت على يد »اآوان�س اأوهانيان )اأوغاني�س(« مب�ساعدة 

الإيرانية  ال�سينما  اأن  ذل��ك  فيعني  معت�سدي،  بابا  خ��ان 

كي  حياتها  م��ن  ع��ام��اً  و�سبعن  ت�سعة   2008 �سنة  اأن��ه��ت 

حتتفل ب�سنتها الثمانن، واإذا اأخذنا يف العتبار اأن دخول 

1900، وهو  �سنة  اإي��ران  اإىل  نوغراف«  »�سينما  اأول جهاز 

نقطة بداية ال�سينما الإيرانية، فبذلك تكون قد اأم�ست 

�سافر  ال�سنة  اإذ يف تلك  �سنوات من عمرها،  مئة وثماين 

القاجار احلاكمة يف  �ساه من ملوك عائلة  الدين  مظفر 

اإيران اإىل فرن�سا، و�ساهد جهاز »�سينما نوغراف« واأُعجب 

به، واأمر ب�سرائه، وبعد عدد من ال�سنوات كرث ا�ستخدام 

اأول  افتتاح  ومت  ل��الأف��الم،  العامة  للعرو�س  اجلهاز  ه��ذا 

قاعة �سينما �سنة 1904 يف طهران العا�سمة.

ل���س��ت��خ��دام  كو�سيلة  اإي�����ران  يف  ال�سينما  ب����داأت  وق���د 

القاجاري والأع��ي��ان، حيث كان يتم عر�س  البالط  اأه��ل 

اخلا�س،  اجلهاز  بوا�سطة  رو�سيا  من  امل�ستوردة  الأف��الم 

�سنوات  ب�سع  الأم���ر  وا�ستغرق  واحل��ف��الت،  املنا�سبات  يف 

اجلهاز  ه��ذا  ا�ستخدام  النا�س  م��ن  العامة  ي�ستطيع  ك��ي 

وم�ساهدة الأفالم.

وكانت �سنة 1930 مهمة يف تاريخ ال�سينما الإيرانية، اإذ 

�سهدت افتتاح )�سينما بال�س( وهي اأول �سالة �سينمائية 

ف��خ��م��ة ك��ان��ت ت��ع��ر���س اأف���الم���اً ن��اط��ق��ة، وه��ك��ذا انت�سرت 

يعرفون  الذين  اأولئك  وكان  اإي��ران،  الناطقة يف  ال�سينما 

اللغة الأجنبية، يفهمون ما ترويه هذه الأف��الم، ورحب 

الأجنبية  باللغات  وال��ن��اط��ق��ن  املثقفن  م��ن  ال��ك��ث��رون 

بال�سينما، وا�ستمرت اإىل اأن بداأ دوبالج الأفالم، فانت�سرت 

الأفالم امل�ستوردة وتعززت مكانتها عند اجلمهور.

وت�سر الكاتبة اإىل اأن اإنتاج الأفالم الإيرانية الناطقة 

قد بداأ �سنة 1930، لكن اأول فيلم ناطق ب�سكل جدي ظهر 

1932 وهو »دخرتُلر« اأي »فتاة من لور�ستان« الذي  �سنة 

من  ق�سته  ا�ستوحى  وق��د  �سدنتا«  »عبداحل�سن  اأخرجه 

حكاية �سعبية.

الإيرانية  ال�سينما  وا�سلت  الكاتبة  تقول  كما  وهكذا 

جهة،  م��ن  الأف���الم  ع��دد  حيث  م��ن  الت�ساعدي  طريقها 

اأواخ���ر  اأخ���رى، و���س��وًل اىل  وم��ن حيث نوعها م��ن جهة 

ال��ث��ورة  اأح��دث��ت  ال��ت��ي  الع�سرين  ال��ق��رن  م��ن  ال�سبعينات 

الإ�سالمية )1979( تغيراً كبراً يف اإيران على امل�ستويات 

الج��ت��م��اع��ي��ة وال��ث��ق��اف��ي��ة وال��ف��ن��ي��ة ك��م��ا م��ع��ظ��م ال��ث��ورات 

الثورة  م��ن  �سنة  م��ن ثالثن  اأك��رث  بعد  وال��ي��وم  العاملية، 

لي�س  لل�سينما،  وناجحاً  قوياً  ح�سوراً  ن��رى  الإ�سالمية 

فقط يف املهرجانات الدولية، بل خارج اإطارها اأي�ساً.

بعد  الإي��ران��ي��ة  ال�سينما  ك��ان��ت  »اإذا  امل��وؤل��ف��ة:  وت��ت��اب��ع 

�سعبة  بتجارب  م��ّرت  لكنها  �سابة،  تعتر  لت��زال  ال��ث��ورة 

الإي��ران��ي��ة  الثقافة  يف  ج��دي  ق�سم  اإىل  وحت��ّول��ت  ومهمة 

وامل�سرح،  والأدب  كاملو�سيقى  الأخ��رى  الأق�سام  اإىل جانب 

وك��ان��ت ه��ن��اك حم���اولت لإر���س��اء ال���س��ت��ق��رار يف ال�سينما 

والإنتاج يف ال�سنوات الأوىل، فا�ستطاعت متابعة طريقها 

اأم���راً ج��دي��اً يف  جم��رة ب��ذل��ك امل�����س��وؤول��ن على اعتبارها 

العالقات العاملية.

 1980 اأما احلرب الإيرانية العراقية التي بداأت �سنة 

بل  ال�سينما،  اإىل توقف  توؤد  فلم  �سنوات،  وامتّدت ثماين 

»�سينما  من  نوعاً  واأح��دث��ت  لها،  اإ�سافية  م��ادة  اأ�سبحت 

النوع  ه��ذا  لكن  املقد�س«،  »ال��دف��اع  �سينما  �ُسّمي  احل��رب« 

اأبعاداً  واأخ��ذ  بعدها،  ا�ستمر  بل  احل��رب،  بانتهاء  ينته  مل 

وع�سرين  اثنتن  وبعد مرور  فاإننا  وهكذا  اأي�ساً،  جديدة 

�سنة م��ن ان��ت��ه��اء ه���ذه احل����رب، لن����زال ن�����س��اه��د اأف��الم��اً 

الدفاع  اأف���الم �سينما  ال��ن��وع، كما كانت  ج��دي��دة م��ن ه��ذا 

البارزة يف املهرجانات الدولية التي  املقد�س من الأف��الم 

تقام �سنوياً يف طهران.

تت�سمن  التي  املوا�سيع  م��ن  وغ��ره��ا  املوا�سيع  ه��ذه 

و�سينما  الوثائقية،  والأف��الم  الإيرانية،  وال�سينما  امل��راأة 

الأطفال، وال�سينما الكوميدية، وم�سرة ال�سينما �سعوداً 

ت�سكل  كلها  كاملهرجانات  ال�سينمائية  والأح��داث  ون��زوًل، 

اأق�سام هذه الكتب املختلفة.

عن  املن�سورة  واملقالت  الكتب  اأن  اإىل  الكاتبة  وت�سر 

ال�سينمائية  الأو���س��اط  ع��ن  تغب  مل  الإي��ران��ي��ة  ال�سينما 

الإيرانية والعاملية.

م���ن ن��اح��ي��ة اأخ�������رى، ت��ع��ت��ر امل���ي���ل���ودرام���ا م���ن اأق����دم 

لتزال  التي  الإيرانية  ال�سينما  يف  ال�سينمائية  امل�سامن 

فرتة  املن�سرم  القرن  من  اخلم�سينيات  وكانت  موجودة، 

اأ�سا�سية يف تثبيت عنا�سر امليلودراما.

وق���د ارت��ب��ط��ت امل��ي��ل��و درام�����ا يف ال�����س��ي��ن��م��ا الإي��ران��ي��ة 

وبن  بينها  العالقة  وقويت  والتو�سية،  املوعظة  بثقافة 

ال�سروري  املجال من  ه��ذا  ويف  القدمي،  الإي���راين  الأدب 

التي كرث عر�سها يف  الهندية  الأف���الم  دور  اإىل  الإ���س��ارة 

تلك ال�سنوات، والتي كانت تعتمد على املوعظة، وقوبلت 

برتحيب كبر من امل�ساهد الإيراين.

اأنه  اإىل  الإ���س��ارة  ميكن  امليلودرامية  املو�سوعات  من 

ميكن اعتبار ال�سنوات املمتدة بن 63 و1969 من اأف�سل 

ال�سنوات من حيث اإنتاج الأفالم، لكن من دون تطور بالغ 

اعتبار  وميكن  كبراً،  جناحاً  فيلم  لقي  قلما  اإذ  ولف��ت، 

الأف��الم اجليدة،  اإنتاج  �سنة مثمرة من حيث   1970 �سنة 

اإذ ظ��ه��ر خ��الل��ه��ا ن��ح��و ���س��ب��ع��ة وخ��م�����س��ن ف��ي��ل��م��اً قوبلت 

با�ستح�سان كبر.

ل��الأف��الم،  الر�سمية  امل�����س��اع��دات  األ��غ��ي��ت   1991 �سنة 

الأف��الم، لذلك احتاج  اأنها خ�س�ست لبع�س  بالرغم من 

امل�ساهدين،  جل��ذب  كبرة  جهود  ب��ذل  اإىل  ال�سينمائيون 

الفرتة،  ه��ذه  ال��ذات��ي يف  الكتفاء  اإىل  الو�سول  ثم  وم��ن 

وح��ت��ى ن��ه��اي��ات ال��ع��ق��د ال��ت��ا���س��ع ب����رزت ظ���اه���رة ال��ن��ج��وم 

ال�سينمائين  دخ����ول  ف����زاد  ج���دي���د،  م���ن  ال�����س��ي��ن��م��ائ��ي��ن 

ال�سباب اإىل عامل ال�سينما، وجتاوزت اأفالم كثرة حدود 

البالد، فو�سلت اإىل املهرجانات الدولية وح�سدت جوائز 

زيتون(  درخ��ت��ان  )زي��ر  الزيتون  اأ�سجار  »حت��ت  ع��دة مثل 

ملح�سن  و»ال�سجادة«  �ستمي،  كبار  لعبا�س  الكرز«  و»طعم 

خمملياف..

ويف بداية احلرب مع العراق، ظهرت اأفالم عديدة عن 

هذه احلرب، خ�سو�ساً بعد ا�ست�سهاد العديد من الرجال 

يف احل��رب، وب��رزت ظاهرة جديدة يف املجتمع الإي��راين، 

ويف  املفقودين،  والأ���س��رى  ال�سهداء  عائلة  ظ��اه��رة  وه��ي 

اأن تتحملها،  هذه ال�سينما ترز املراأة املعاناة التي عليها 

التي  ال�سهيد  وق��ي��م  تربيهم،  اأن  عليها  ال��ذي��ن  والأولد 

امل��راأة هي زوج��ة ال�سهيد  عليها اأن حتافظ عليها؛ وه��ذه 

اأو اأخته اأو اأمه، ولكل منها دورها املميز يف احلياة العائلية 

بع�س  اأعمال  الن�ساء يف  ه��وؤلء  ب��رْزَن  وقد  والجتماعية، 

ال�سينمائين من خالل اأبعاد ونواح خمتلفة.

السينـمــــا اإليــــرانيـــــة خـــالل مـئـــة عـــــام
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مل ي�سكل تعين الأمركي من اأ�سل 

ك���وري ج��ي��م ي��ون��غ ك��ي��م ت��ط��وراً خ��ارق��اً 

الآن  فحتى  ال����دويل،  للبنك  بالن�سبة 

لطاملا كانت الوليات املتحدة ت�ستحوذ 

ع��ل��ى احل���ق احل�����س��ري يف ت��ر���س��ي��ح اأي 

املوؤ�س�سة  ه���ذه  ل��ت��ويل  ت��ري��ده  �سخ�س 

املالية الدولية، مبا يف ذلك زعماء غر 

م��الئ��م��ن م��ن امل�����س��رف��ي��ن وال�����س��ا���س��ة 

وال��دراي��ة  املعرفة  اإىل  افتقروا  ال��ذي��ن 

ب�������اإدارة دف����ة ال��ب��ن��ك ال�������دويل، ول��ي�����س 

يف  ال��ي��وم طبيباً  اخ��ت��ارت  اأن��ه��ا  مفاجئاً 

جمال ال�سحة العامة لرئا�سة البنك.

بهذا الرت�سيح، يكون كيم الأمركي 

ال�12 الذي يرتاأ�س هذه املوؤ�س�سة، ومنذ 

النقد  و�سندوق  ال��دويل  البنك  اإن�ساء 

ال���دويل ع��ر ات��ف��اق��ي��ات ب��ري��ت��ون وودز 

اأوروب���ي���ة  �سخ�سية  ك��ان��ت   1944 ع���ام 

تراأ�س دائماً �سندوق النقد، يف حن اأن 

ح�سري  ب�سكل  يرتاأ�سه  الدويل  البنك 

الأع�����س��اء  وي��خ��ت��ار  اأم���رك���ي،  �سخ�س 

ال��دويل  البنك  اإدارة  جمل�س  يف  ال�25 

رئي�سه بالتوافق ومن دون ت�سويت. 

يتمتع كيم بخرة طويلة يف جمال 

ال��ط��ب وال��ع��م��ل الإن�����س��اين وم�����س��اع��دة 

�سيتمكن من  النامية، لكن هل  ال��دول 

كما  ال��دويل  البنك  مبهام  ال�سطالع 

يجب؟

ب��رع جيم ي��ون��غ ك��ي��م، ال���ذي اختر 

كل  يف  ال���دويل،  للبنك  ج��دي��داً  رئي�ساً 

���س��يء م��ار���س��ه يف ح��ي��ات��ه، ل��ذل��ك هناك 

ت���وق���ع���ات ك���ث���رة ب����اأن����ه ���س��ي��ك��ون ع��ل��ى 

مقاربة  م��ن  و�سيتمكن  املن�سب،  ق��در 

وم�ساعدة  وامل��ر���س  كالفقر  موا�سيع 

ب��اع��اً يف هذا  ل��ه  اإن  اإذ  النامية،  ال���دول 

املجال.

ال��ط��ب��ي��ب ال�����ذي ي��ب��ل��غ م���ن ال��ع��م��ر 

ع���ام���اً وال�����ذي ي��ح��م��ل دك���ت���وراه يف   52
الأنرثوبولوجيا،  الإن�سان  اأ�سول  علم 

20 عاماً يف مكافحة  اأك��رث من  اأم�سى 

ال�سل والإي��دز ومر�سى ال��درن يف دول 

واأفريقيا،  والبرو  هايتي  مثل  نامية 

وق���د ح��ق��ق اإجن������ازات اإن�����س��ان��ي��ة ك��ب��رة 

يف ه���ذا الإط�����ار، م��ن ه��ن��ا ف��ق��د يتمكن 

البنك  جتعل  واقعية  اأجندة  و�سع  من 

الدويل ي�سطلع باأدوار اإن�سانية اأكر.

تاريخ حافل

بالنظر اإىل تاريخه املهني، فهو حافل 

كيم  اأ�سبح   ،2009 عام  ب��الإجن��ازات، ففي 

رئ��ي�����س��اً لكلية دارمت����وث امل��رم��وق��ة، وف��از 

مبنحة »عبقري« من موؤ�س�سة »ماك اآرثر 

ف��اون��دي�����س��ن« ع��ن ع��م��ل��ه،  كما اأن���ه �ساهم 

ال�سحة«  يف  »�سركاء  منظمة  تاأ�سي�س  يف 

وتراأ�سها،  اإن�سانية  م�ساعدات  تقدم  التي 

وا���س��ط��ل��ع ب���دور ري����ادي يف ت��ط��وي��ر نظام 

خ�سي�ساً  امل�سمم  ال��درن  مر�س  معاجلة 

للدول الفقرة، ونفذ الرنامج منذ ذلك 

احلن يف 40 دولة. 

م��دي��راً لرنامج  ذل��ك، عمل كيم  اإىل 

يف  )اإي���دز(  املكت�سب  املناعة  نق�س  مر�س 

منظمة ال�سحة العاملية، حيث روج ملبادرة 

مكنت م��ن ع��الج ث��الث��ة م��الي��ن م�ساب 

للمر،  امل�����س��ب��ب  يف«  اآي  »اإت�������س  ب��ف��رو���س 

مئة  اأك���رث  �سمن  اخ��ت��ر   2004 ع���ام  ويف 

�سخ�سية تاأثراً يف العامل. 

ب���ن���اء ع���ل���ى ذل������ك، حت�����دث ال��رئ��ي�����س 

الأم���رك���ي ب����اراك اأوب���ام���ا ع��ن ك��ي��م ب��اأن��ه 

اكت�سبها  حقيقية«  عاملية  »خ���رة  ميلك 

»من اآ�سيا، اإىل اأفريقيا، اإىل الأمركيتن، 

ال�سغرة«،  القرى  وحتى  العوا�سم  من 

اأك�����رث من  اأم�������س���ى  ك��ي��م  »اأن  واأ������س�����اف: 

ع���ق���دي���ن م����ن ال����زم����ن ي��ع��م��ل م����ن اأج����ل 

حت�سن الأو����س���اع يف ال����دول ال��ن��ام��ي��ة يف 

اأنحاء العامل«.

توجهات كيم

البيت  مباركة  منذ  اأن��ه  املفارقة  لكن 

الأبي�س تر�سيحه للمن�سب، وحتى ع�سية 

اختياره، مل يكن كيم قد حتدث على نحو 

الق�سايا  يف  واآرائ����ه  توجهاته  ع��ن  وا���س��ح 

يجعل  ما  عاملياً،  والقت�سادية  التنموية 

من  زاد  م��ا  وه��و  ج���داً،  غام�سة  توجهاته 

�ساأن  يف  والتكهنات  لختياره  الن��ت��ق��ادات 

وليته التي تنتهي عام 2017، ول �سيما اأن 

تتنازع  معقدة  مبرحلة  اليوم  مير  العامل 

ال�سبل  ب�����س��اأن  والجت���اه���ات  الأف��ك��ار  فيها 

الكفيلة باإنقاذ الراأ�سمالية من اأزمتها. 

غر اأن كيم �سرعان ما قلل من اأهمية 

تلك النتقادات، حيث قال يف ت�سريح له: 

»اإن التنمية القت�سادية ومكافحة الفقر 

واحد  نهج  يكفي  ل  بحيث  تعقيداً،  اأك��رث 

وللبنك  ال��ك��رى،  امل�ساكل  ه��ذه  ملعاجلة 

ال��دويل عدد كبر من اخل��راء املحنكن 

واأنتظر بفارغ ال�سر العمل معهم«.

وحدد الرئي�س اجلديد للبنك الدويل 

اأ�سدره يف  بيان  للعمل يف  مالمح خطته 

وقت لحق اأكد فيه اأنه �سيعيد ا�سطفاف 

ال��دويل، يف عامل يتغر  جمموعة البنك 

قدامى  »���س��رك��اء  م��ع  وب��ال��ت��ع��اون  ب�سرعة 

وجدد، و�سنعزز موؤ�س�سة تتجاوب بفعالية 

املتنوعن،  ومانحيها  زبائنها  مع حاجات 

وت�سع  النمو،  تدعم  قوية  نتائج  وت��ق��دم 

الأدل��ة  اإىل  ت�ستند  التي  للحلول  اأول��وي��ة 

ب���دل الأي���دي���ول���وج���ي���ة، وت�����س��م��ع اأ����س���وات 

البلدان النامية«.

اإن���ه ي�سع ال��ن��م��و ال��ق��ائ��م على  وق���ال 

اإىل  م�سراً  اأولوياته،  راأ���س  على  ال�سوق 

ال�����س��وق يعتر  ال��ق��ائ��م ع��ل��ى  »ال��ن��م��و  اأن 

النظام  داخل  دولة  لأي  بالن�سبة  اأولوية 

النوع  هذا  دعم  اأن  واعتر  الراأ�سمايل«. 

اأف�سل طريقة لتوفر  النمو يعتر  من 

فر�س العمل واإخ��راج الفقراء من حالة 

املعاناة.

ب��خ�����س��و���س م��دى  ����س���وؤال  ع��ل��ى  ورداً 

للموؤ�س�سة  �سي�سيفها  التي  الإ�سهامات 

الدولية يف من�سبه اجلديد، اأ�سار اإىل اأنه 

النامية  ال���دول  يف  كبرة  بخرة  يتمتع 

ونظام التعليم العلمي، واأ�ساف كيم: »اأنا 

يف الأ�سا�س طبيب، والأطباء يعملون بناء 

على التجارب والأدلة، ولي�س وجهة نظر 

�سيا�سية معينة«.

اأمر واقع

ورغ����م ك���ل م���ا ي��ق��ال ع���ن ق��ل��ة خ��رة 

اأ�سبح  فقد  وامل��ال��ي��ة،  ال�سيا�سية  ال��رج��ل 

اأمر تويل جيم يونغ كيم رئا�سة موؤ�س�سة 

دول��ي��ة ت�����س��م 187 ب��ل��داً ع�����س��واً وت��ق��دم 

دولر  م��ل��ي��ار   258 مب�����س��ت��وى  ق���رو����س���اً 

اأم��رك��ي، اأم���راً واق��ع��اً، رغ��م اأن��ه تعر�س 

مل��ن��اف�����س��ة ك���ب���رة ه�����ذا ال����ع����ام م����ن ق��ب��ل 

اأوكامبو من كولومبيا  خو�سيه اأنطونيو 

وجنوزي اأوكاجنو-اإيويال من نيجريا، 

وقد دانت جهات كثرة عملية تعين كيم 

من قبل الوليات املتحدة ب�سكل تع�سفي، 

ك��ان��ت  ال��ت��ع��ي��ن  ع��م��ل��ي��ة  اأن  واع����ت����رت 

املر�سحن  على  ال�سغط  مت  اإذ  م�سينة، 

الآخرين كونهما ينتميان اإىل دول نامية 

ال��دول��ي��ة،  ال�ساحة  على  كلمة  لها  لي�س 

ل��ك��ن احل��ق��ي��ق��ة اأن ك��ي��م ك���ان ق���د حظي 

ب��دع��م دول ك���رى ع���دة اأب���رزه���ا رو���س��ي��ا 

وال�سن.

و�سيتوىل كيم مهام من�سبه يف وقت 

يعتمد فيه البنك على نحو متزايد على 

والأ�سواق  اخلا�سة  ال�ستثمار  موؤ�س�سات 

ال���ك���ب���رة ال�������س���اع���دة م���ث���ل ال�������س���ن يف 

وهو  النامية،  ال��دول  اقت�سادات  متويل 

التي  الإقرا�س  لرامج  حتدياً  ميثل  ما 

واأمركا  اأفريقيا  يف  البنك  بها  ي�سطلع 

الالتينية، لذلك من املفيد اأن يكون على 

اأو�ساع  على  مطلع  �سخ�س  البنك  راأ���س 

البلدان النامية وحاجيات اقت�سادها.

اعتر  تر�سيحه،  عن  الإع��الن  ومنذ 

املنتقدون لرت�سيح كيم اأن الرجل يفتقر 

مثل  للمن�سب  الأ�سا�سية  امل��وؤه��الت  اإىل 

يف  واخل�����رة  احل��ك��وم��ي��ة  الإدارة  خ���رة 

جم����الت الق��ت�����س��اد ال��ك��ل��ي وامل��ال��ي��ة، يف 

اأوباما  لقرار  الداعمون  ا�ستقبل  املقابل 

اأن  ب�سكل جيد،  كيم  يونغ  برت�سيح جيم 

والتنمية  ال�سحة  خ��رة كيم يف جم��ايل 

دارمت��وث جتعله يف و�سع ممتاز  وبكلية 

اإعادة �سياغة دور  يت�سنى له من خالله 

البنك الدويل يف ق�سايا التنمية العاملية.

ي��ح��ظ��ى اخ��ت��ي��ار  اأن  ال��ب��دي��ه��ي  وم����ن 

الأم��رك��ي  اخل��زان��ة  وزي���ر  كيم برتحيب 

خلفية  اأن  راأى  ال�����ذي  غ���ات���رن  ت��ي��م��وث��ي 

ال��رئ��ي�����س امل��ه��ن��ي��ة »���س��ي��ك��ون ل��ه��ا ق��ي��م��ة يف 

الفقر«،  مكافحة  يف  البنك  عمل  تعزيز 

م�سراً اإىل اأن »خلفيته التنموية العميقة 

بالإ�سافة اإىل تفانيه يف التو�سل لتوافق 

الآراء �سي�ساعدان يف بث حياة جديدة  يف 

يف جهود البنك ل�سمان النمو القت�سادي 

ال�سريع«.

اأما الذين عملوا مع كيم فقد تاأثروا 

يف  املعقدة  امل��واق��ف  معاجلة  على  بقدرته 

كلف  التي  هاييتي  مثل  ال�سعبة  البيئات 

فيها ب��اإق��ن��اع احل��ك��وم��ة ب��ات��خ��اذ خ��ط��وات 

مثال  كاأقل  ال�سل،  مر�س  تف�سي  لتجنب 

على ج��ه��وده، وب��ال��ت��ايل ه��م ي��وؤك��دون اأن��ه 

يف  اإي��ج��اب��ي  تغير  حتقيق  م��ن  �سيتمكن 

عمل البنك الدويل، واأنه �سيعيد من دون 

�سك توجيه البنك الدويل نحو قيم اأكرث 

اأن يكون جمرد  اجتماعية واإن�سانية بدل 

الكرى  الدول  للراأ�سمالية، حتركها  اأداة 

مبا يخدم م�ساحلها. 

البنك رجال  روؤ���س��اء  ك��ان  الآن،  لغاية 

�سيا�سة اأتوا من احلكومة الأمركية مثل 

اأو حتى  روبرت ماكنمارا وروبرت زوليك 

ال�سرر  م��ن  لي�س  لكن  اأي�����س��اً،  حم��ام��ن 

اأن ي��ت��م اخ���ت���ب���ار ط��ب��ي��ب م��ت��ف��ان  مب���ك���ان 

كالبنك  موؤ�س�سة  عمل  يف  اخللل  ملعاجلة 

الدويل.

هنا مرت�ضى
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ال��ف��ي�����س��ب��وك ذل����ك ال���ع���امل االج��ت��م��اع��ي 

اأن ي��ج��ذب حوله  ا���س��ت��ط��اع  ال����ذي  ال��غ��ري��ب، 

املاليني حول العامل؛ يتقابلون ويتحاورون، 

ب���ل وان��ط��ل��ق��ت م��ن��ه اأك�����ر »ث������ورات ال��رب��ي��ع 

ال��ع��رب��ي«.. اجلميع م��وج��ود وي�����س��ارك، ومع 

هذه الطفرة االجتماعية ياأتي االإدمان.

لقد اأكدت العديد من الدرا�سات اأن ما ال 

اأك��ر من  64٪ من النا�س يق�سون  يقل عن 

4 �ساعات اأمام �سا�سات الكمبيوتر على االأقل 
يومياً، وُيعّد الفي�سبوك هو القا�سم امل�سرتك 

مل��ع��ظ��م رواد االإن����رتن����ت م���ن ك���ل االأج���ي���ال، 

فالطالب واملوظف وامل�ساهري يجتمعون على 

ه��ذه ال�سبكة اجل��ذاب��ة، وه��ك��ذا االأم���ر ال��ذي 

يدفع كثرياً منهم اإىل االإدمان.

اأعرا�ض الإدمان

عندما ت�ستيقظني من نومك فيكون   •
اإىل  ال���و����س���ول  ه���و  ف��ي��ه  ت��ف��ك��ري��ن  م���ا  اأول 

هاتفك النقال، اأو فح�س »الالب توب« لفتح 

حولك  ملن  تقويل  اأن  قبل  حتى  الفي�سبوك، 

»�سباح اخلري«.

اأك��ر من هاتف  لديك  يكون  عندما   •
الوقت  واأك���ر م��ن ج��ه��از كمبيوتر يف  ن��ق��ال 

االإن��رتن��ت  ب��ا���س��رتاك  تكتفني  ال  كما  نف�سه، 

االإن���رتن���ت  ج��ه��از  م��ع��ك  امل���ن���زيل، فتحملني 

اأي  من  ب��وك  الفي�س  على  لتتوا�سل  النقال 

مكان.

 5 م��ن  اأك���ر  ت�ستمري  اأن  ميكنك  ال   •
دق��ائ��ق م��ن دون ال��ت��ح��ق��ق م��ن ال��روف��اي��ل، 

الفي�سبوك  يف  التعليقات  اأح����دث  وم��ع��رف��ة 

وتويرت.

ميكنك ق�ساء عطلة يوم كامل من  • ال 
جهاز  اأو  كمبيوتر  جهاز  اإىل  الو�سول  دون 

باالإنرتنت،  االت�سال  اأو  حممول  اإلكرتوين 

وت���ن���ت���اب���ك ال��ع�����س��ب��ي��ة، وت���ك���ون���ني ���س��دي��دة 

ُي�سمح  ال  مكان  يف  اأن��ك  �سعرت  اإذا  االنفعال 

اأن بطارية  اأو  الهاتف،  �سبكة  با�ستخدام  لك 

الهاتف نفدت.

• عندما تذهبني اإىل النوم تتاأكدين من 
اأن اجل��ه��از االإل��ك��رتوين )ال��ه��ات��ف اأو ال��الب 

توب( اأقرب اإليك من زوجك.

اإ�سارات  يف  التوقف  ت�ستغلني  عندما   •
اأو االط��الع على  امل��رور لكتابة ر�سالة ن�سية 

الفي�س بوك.

ج��ه��ازك  ب��رتق��ي��ة  ت��ق��وم��ني  • ع��ن��دم��ا 
االإل����ك����رتوين ك���ل 6 اأ����س���ه���ر، وي���ك���ون ل��دي��ك 

دائماً جهاز اآخر احتياطي.

االآخ����ري����ن  ع���ل���ى  ت���ك���ذب���ني  • ع���ن���دم���ا 
مب��ق��دار ال��وق��ت ال���ذي تق�سيه اأم���ام اأج��ه��زة 

ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا، ف��ت��ق��ول��ني: »اأج���ل�������س اأم����ام 

جتل�سني  احلقيقة  ويف  دقائق«،  االإنرتنت 4 

�ساعات.  4
الر�سائل  ا�ستخدام  لني  تف�سّ عندما   •

ال��ن�����س��ي��ة »اال����س���ت���ات���ي���و����س« ع��ل��ى ال��ت��ف��اع��ل 

الب�سري.

اأع�����ز  ال���ف���ي�������س���ب���وك  ي����ك����ون  • ع���ن���دم���ا 
اأ�سدقائك، ومرجعك االأول واالأخري للتاأكد 

من املعلومات واالأخبار.

ا�شطرابات �شاملة

اإىل  ال��ذي حتول  اأن هذا الهو�س  ال �سك 

اآث��ار �سلبية يف ال�سحة والعالقات  اإدم��ان له 

االجتماعية، حيث ن�سرت �سحيفة »نيويورك 

داي���ل���ي ن���ي���وز« ن��ت��ائ��ج ب��ح��ث ق����ام ب���ه ع��ل��م��اء 

اأن االإكثار من  اإىل  اأمريكيون ت�سري نتائجه 

ا���س��ت��خ��دام م��وق��ع ال���»ف��ي�����س ب���وك« ي��زي��د من 

ما  غذائية،  با�سطرابات  االإ���س��اب��ة  خماطر 

قد يوؤدي اإىل تراجع الثقة بالنف�س.

اأج��راه��ا علماء  ال��ت��ي  ال��درا���س��ة  وبح�سب 

مركز اال�سطرابات الغذائية، فاإن 51٪ ممن 

ح��ي��ال �سكل  اأك���ر وع��ي��اً  »ب��ات��وا  خ�سعوا لها 

مواقع  على  لهم  �سور  روؤي��ة  بعد  اأج�سامهم 

التوا�سل االجتماعي«.

الروفي�سور  املركز؛  مدير  وي�سري 

هاري براندت، اإىل اأن مواقع التوا�سل 

االج��ت��م��اع��ي مت��ن��ح امل�����س��رتك��ني الكثري 

وانتقاد  اأج�سامهم  لتقييم  الوقت  من 

احل�����ال ال�����ذي اآل�����ت ال���ي���ه، وت���زي���د من 

رغبتهم بالت�سبه باأ�سخا�س اآخرين.

اإن������ه »يف ع�����س��ر  ب�����ران�����دت  وي����ق����ول 

ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا احل���دي���ث���ة، وا���س��ت��خ��دام 

الهواتف الذكية واالإنرتنت، اأ�سبح من 

ال�سعب على النا�س اأن يبعدوا اأنف�سهم 

ع��ن ال�سور وغ��ريه��ا م��ن االأم���ور التي 

حتفز على عك�س �سورة �سلبية للج�سم 

ي��وؤدي  ق��د  م��ا  بالنف�س،  الثقة  وت��راج��ع 

اإىل اال�سطرابات الغذائية«.

ول���ف���ت ال���روف���ي�������س���ور االأم����ريك����ي 

�سملتهم  مم��ن   ٪80 اأن  اإىل  االن��ت��ب��اه 

 600 ال�����درا������س�����ة، وال����ب����ال����غ ع�����دده�����م 

م�����س��ت��خ��دم ل��ل���»ف��ي�����س ب������وك«، ت����رتاوح 

16 و40 عاماً، يدخلون  اأعمارههم بني 

اإىل املوقع ال�سهري مرة واحدة يف اليوم 

ع��ل��ى االأق������ل، م���ا ي��ج��ع��ل م���ن ال�����س��ع��ب 

نظرة  ول��و  اإل��ق��اء  ع��دم  اإليهم  بالن�سبة 

يقارنون  اآخرين،  اأ�سخا�س  على  عابرة 

اأنف�سهم بهم.

ممن   ٪44 اأن  اإىل  الدرا�سة  وت�سري 

خ�سعوا للدرا�سة يتمنون لو اأنهم كانوا 

لهم، يف  اأ���س��دق��اء  ب��وزن مثل  يتمتعون 

باحلزن  ي�سعرون  اأنهم   ٪32 ق��ال  حني 

بعد اإجراء املقارنة مع االآخرين.

هذا ومل ت�سر الدرا�سة اإىل ما اإذا كان 

م�ستخدمي  على  ي��ع��ود  ال�سلبي  االأث���ر 

ال�»في�س بوك« فقط دون غريهم، اأم اأن 

ذكر املوقع ال�سهري جاء يف اإطار االإ�سارة 

اإىل كافة مواقع التوا�سل االجتماعي.

خماطر العامل االفرتا�شي

وي��ع��ل��ق ال��ع��ل��م��اء االخ��ت�����س��ا���س��ي��ون على 

بدياًل  »الفي�سبوك«  ب��ات  بالقول:  الدرا�سة 

ل���ل���واق���ع واحل����ي����اة االج���ت���م���اع���ي���ة، واأ����س���ب���ح 

مواقع  على  ال��ن��ه��ار  ن�سف  يق�سي  اجلميع 

اليوم،  كل  يكن  مل  اإن  االجتماعي  التوا�سل 

ك��ون��ه ب���ات ب���دي���اًل ل��ل��ع��الق��ات االج��ت��م��اع��ي��ة 

االنطوائيني  لالأ�سخا�س  وم��الذاً  الطبيعية 

انفتاحه  يف  تكمن  وجاذبيته  واالنعزاليني، 

على العامل بال قيود، يدخله امل�ساهري، ومن 

هنا دخل املظهر داخل اهتمام املت�سفح.

ال��ف��ي�����س��ب��وك  ال����ع����ل����م����اء: يف  وي�������س���ي���ف 

ل��دي��ه  ت���ك���ون  اأن  ���س��خ�����س  الأي  امل��م��ك��ن  م���ن 

ول���دي���ه   profile ���س��خ�����س��ي��ة  ���س��ف��ح��ة 

اأن  اأم��ام��ه��م  م��ط��ال��ب  وه���و  ���س��دي��ق،   2000
اأن  جند  لذلك  لديه،  �سورة  باأف�سل  يظهر 

بالنف�س  الثقة  يفقدون  ال��ذي��ن  االأ�سخا�س 

يف  ينق�سهم  م��ا  يعو�سون  االن��ط��وائ��ي��ني  اأو 

من  اأ�سبحوا  اأنهم  يجدون  عندما  الطبيعة 

االأ���س��دق��اء،  م��ن  العديد  ولديهم  امل�ساهري، 

لهم،  حمببة  اأخرى  �سخ�سيات  في�ستعريون 

وي�سطر اجلميع اإىل اإظهار اأف�سل ما لديه 

من مواهب اأو �سور.

وي��ن�����س��ح اخ��ت�����س��ا���س��ي��و ال��ت��غ��ذي��ة حمبي 

ال��ف��ي�����س��ب��وك وامل�������س���اب���ني ب�����اإدم�����ان م���واق���ع 

ال��ت��وا���س��ل االج��ت��م��اع��ي ب�����س��رورة مم��ار���س��ة 

فيزيائي  ن�ساط  اأي  ممار�سة  اأو  ال��ري��ا���س��ة، 

التي  االأ�سرار  لتجنب  احلركة،  على  يعتمد 

تنتج عن اجللو�س لفرتات طويلة ومتوا�سلة 

اأمام �سا�سة الكمبيوتر.

اأم������ام م��واق��ع  اأن اجل���ل���و����س  وي����وؤك����دون 

ال���ت���وا����س���ل االج���ت���م���اع���ي ل����ف����رتات ت�����س��ب��ب 

على  تنعك�س  ال��ت��ي  ال��غ��ذاي��ة  اال���س��ط��راب��ات 

اجل�سم، �سواء كانت يف �سورة �سعف اأم زيادة 

يف ال�����وزن، م�����س��رية اإىل جل���وء ال��ب��ع�����س اإىل 

اتخاذ االأكل كت�سلية مع هذا الوقت الكبري، 

واآخ��رون  وم�ساعفاتها،  بال�سمنة  في�سابون 

بالوقت  ي�سعرون  وال  االأك��ل متاماً  يتنا�سون 

اأو اجلوع ملدة 8 �ساعات اأو اأكر.

رمي اخلياط

عالم المرأة
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احذري.. »الفيسبوك« يفقدك الثقة بنفسك

أنــِت وطــــــفــــــــــلــك

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

obstru c النوم  اأثناء  التنف�س  توقف  )ععتر 

من   )tive sleep apnea syndrome
االأمرا�س ال�سائعة بني االأطفال، والتي ت�سبب الكثري 

وي�سعب  للطفل،  وال�سلوكية  ال��ي��وم��ي��ة  امل�����س��اك��ل  م��ن 

اكت�ساف اإ�سابة االأطفال بهذا املر�س.

 

التنف�س اأثناء النوم توقف  مر�س  • اأعرا�س 
اإ�سابة  اأع��را���س  م��ن  ال��ن��وم  اأث��ن��اء  ال�سخري  يعتر 

اأثناء النوم، لكن يجب  الطفل مبر�س توقف التنف�س 

معرفة اأن من 10٪ اإىل 20٪ من االأطفال يعانون من 

ال�سخري على اأوقات زمنية منتظمة اأو متقطعة.

باالإ�سافة اإىل اإ�سدار الطفل لل�سخري ب�سوت عاٍل، 

هناك عدة اأعرا�س اأخرى، منها:

ال��وزن  اكت�ساب  على  القدرة  ع��دم  اأو  ال��وزن  فقدان 

املنا�سب.

التنف�س من الفم.

ت�سخم اللوزتني واللحمية.

احل�سول  على  القدرة  وع��دم  النوم،  اأثناء  م�ساكل 

على نوم هادئ ومريح.

ال�سعور بالنعا�س اأثناء النهار.

الرتكيز،  فقدان  مثل:  و�سلوكية،  معرفية  م�ساكل 

وال��ت��ع��ام��ل ب�����س��ل��وك ع�����دواين م���ع االآخ����ري����ن، وزي����ادة 

الن�ساط، والتي توؤدي اإىل م�ساكل يف املدر�سة.

مر�س توقف التنف�س  ت�شخي�س  يتم  • كيف 
اأثناء النوم؟

اأنه م�ساب مبتالزمة توقف  ي�سخ�س الطفل على 

اإذا ظهرت عليه االأعرا�س املميزة  النوم  اأثناء  التنف�س 

واللحمية  ال��ل��وزت��ني  يف  ت�سخم  وج���ود  م��ع  ل��ل��م��ر���س، 

والتنف�س من الفم، ويف حالة اال�ستباه يف اإ�سابة الطفل 

ب��ه��ذا امل��ر���س، ي��ج��ب ا���س��ت�����س��ارة ال��ط��ب��ي��ب، ح��ي��ث ميكن 

polyso c( للطفل ن��وم  اختبار  اإج���راء   للطبيب 

.)nography
 

مر�س توقف التنف�س اأثناء النوم • عالج 
امل��ف��رط��ة يف وزن  ال���زي���ادة  اأو  ال�����س��م��ن��ة  ت��ع��ت��ر 

الطفل  اإ�سابة  على  امل�ساعدة  العوامل  من  الطفل 

ل��ذا يجب  ال��ن��وم،  اأث��ن��اء  التنف�س  توقف  مبتالزمة 

بهذا  امل�ساب  الطفل  لدى  ال�سمنة  عالج  يف  البدء 

املر�س.

خ�سو�ساً  اأم��را���س،  اأي  من  يعاين  الطفل  ك��ان  اإذا 

ا�ستخدام  ميكن  كذلك  معاجلتها،  فيجب  احل�سا�سية، 

وتوقف  االأن���ف  ان�����س��داد  م��ن  للتخفيف  االأن���ف  بخاخة 

التنف�س اأثناء نوم الطفل.

اإج�����راء عملية ج��راح��ي��ة الإزال�����ة ال��ل��وزت��ني  ي��ع��ت��ر 

واللحمية املت�سخمة من اأف�سل الطرق لعالج م�سكلة 

توقف التنف�س لدى االأطفال اأثناء النوم.

 

مر�س توقف التنف�س اأثناء النوم • م�شاعفات 
من  ال��ع��دي��د  ال��ن��وم  اأث���ن���اء  التنف�س  ت��وق��ف  ي�سبب 

تاأخر  للطفل، مثل:  ت�سبب م�سكالت  التي  امل�ساعفات 

واأمرا�س  الدم،  وارتفاع �سغط  الراأ�س،  النمو، و�سداع 

القلب والرئة.

اأكرث االأطفال عر�شة لالإ�شابة  هم  • من 
باملر�س؟

الطفل امل�ساب مبتالزمة داون )اأو الطفل املنغويل( 

الع�سبية  اال���س��ط��راب��ات  م��ث��ل:  اأخ�����رى،  ب���اأم���را����س  اأو 

 ،)neuromuscular disorders( الع�سلية 

وا����س���ط���راب���ات يف اجل���ه���از ال��ع�����س��ب��ي، وخ���ل���ل يف ع��ظ��ام 

  )craniofacial abnormalities( الوجه 

 )crouzon syndrome( الكروزون  ومتالزمة 

اأكر عر�سة لالإ�سابة بتوقف التنف�س اأثناء النوم.

توقف التنفس أثناء النوم عند األطفال
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اأك��دت درا���س��ة ج��دي��دة، اأن الكاري 

باأزمات  االإ�سابة  ع��دم  يف  ي�ساعد  قد 

ق��ل��ب��ي��ة ل������دى االأ�����س����خ����ا�����س ال���ذي���ن 

التاجي  ال�سريان  جل��راح��ة  خ�سعوا 

التحويلية.

ن��ب��ات  اأن  ال��ب��اح��ث��ون  ف��ق��د وج����د 

الكاري،  منه  ُي�ستخرج  الذي  الكركم 

ق������د ي���خ���ف���ف م������ن خ����ط����ر اإ�����س����اب����ة 

جلراحة  خ�سعوا  الذين  االأ�سخا�س 

باأزمة  التحويلية  التاجي  ال�سريان 

ق��ل��ب��ي��ة، ل����دى ت���ن���اول���ه م���ع االأدوي������ة 

العالجية التقليدية.

وجترى جراحة ال�سريان التاجي 

اأج���ل حت�سني �سخ  م��ن  ال��ت��ح��وي��ل��ي��ة، 

ع��ل��م��اء  وي����ق����ول  ال���ق���ل���ب،  اإىل  ال������دم 

ك��ب��رياً  دوراً  ت��ل��ع��ب  االل���ت���ه���اب���ات  اإن 

بينها  ع����دة،  ب���اأم���را����س  االإ����س���اب���ة  يف 

اأمرا�س القلب، لكن الكركم يوؤثر يف 

امل�سادة  مب��زاي��اه  معروف  فهو  ذل��ك، 

لالأك�س�دة وامل�سادة لاللتهاب.

وقد �سملت الدرا�سة 121 مري�ساً 

التاجي  ال�سريان  جل��راح��ة  خ�سعوا 

التحويلية يف امل�ست�سفى بني العامني 

و2009.  2001
وت����ن����اول ن�����س��ف ه�������وؤالء غ���رام���اً 

واحداً من الكركم اأربع مرات يومياً، 

بدءاً من اليوم الثالث قبل اجلراحة 

ووج�د  بعدها،  اخلام�س  ال��ي��وم  حتى 

ال��ذي��ن  االأ����س���خ���ا����س  اأن  ال��ب��اح��ث�����ون 

لديهم  ينخف�س  ال��ك��اري  ي��ت��ن��اول��ون 

بعد  قلبية  ب���اأزم���ات  االإ���س��اب��ة  خط�ر 

اجلراحة بن�سبة ٪65.

م��ن ج��ه��ة اأخ����رى، اأك����دت  درا���س��ة 

البالغني قادرون  اأن  �سويدية حديثة 

اإ�سابتهم  احتمال  من  التقليل  على 

بالذبحة القلبية على املدى الطويل، 

م�����ن خ�������الل ا�����س����ت����ه����الك م��ن��ت��ج��ات 

احلليب قليلة الد�سم.

وك��������ان ف����ري����ق م�����ن ال���ب���اح���ث���ني 

اإىل  بنتيجتها  تو�سل  درا�سة  اأجرى 

قليلة  احلليب  منتجات  ت��ن��اول  اأن 

اأن يقلل من احتمال  الد�سم ميكنه 

من  وذل��ك  قلبية،  بذبحة  االإ�سابة 

خالل ا�ستطالع �سمل 75 األف بالغ 

���س��وي��دي ت��اب��ع��ه��م ال��ب��اح��ث��ون على 

مدى 10 �سنوات.

واأك�������د اخ��ت�����س��ا���س��ي��و ال��ت��غ��ذي��ة 

ال��ن��ت��ي��ج��ة  ه������ذه  اأن  ال�������س���ري���ري���ة 

كميات  ت��ت��ن��اول  فعندما  منطقية، 

كاملة  احلليب  منتجات  م��ن  اأك���ر 

ن�سبة  ج�سمك  يف  ت��رت��ف��ع  ال��د���س��م، 

ال����ده����ون امل�����س��ب��ع��ة، وه����ي ك��م��ا هو 

م���ع���روف ن����وع م���ن ال����ده����ون ال��ت��ي 

ت�سهم يف ارتفاع م�ستويات ما يعرف 

ي��وؤدي  كما  ال�سيئ،  بالكول�سرتول 

�سد  اإىل  امل�����س��ب��ع��ة  ال���ده���ون  ت���ن���اول 

يزيد  م��ا  وال��دم��اغ،  القلب  �سرايني 

احتمال االإ�سابة بالذبحة القلبية.

ن��ح��و  اأن  ال����درا�����س����ة  واأظ�����ه�����رت 

األفاً  ال�75  بني  من  �سخ�س   4100
الباحثون  ووجد  بالذبحة،  اأ�سيبوا 

عالقة بني تناول منتجات احلليب 

قليلة الد�سم والتقليل من احتمال 

االإ�����س����اب����ة ب���ال���ذب���ح���ة، ل��ك��ن��ه��م مل 

ال�سبب  ع��الق��ة  اإث��ب��ات  ي�ستطيعوا 

والنتيجة املبا�سرة بينهما. 

واأ�سار الباحثون اإىل اأن »خال�سة 

اأن االإك��ث��ار م��ن تناول  امل��و���س��وع ه��ي 

ال���ده���ون، اأي����اً ك���ان م�����س��دره��ا، يزيد 

م�����ن خ����ط����ر ت�������س���ّل���ب ال���������س����راي����ني، 

بذبحة  االإ�سابة  خطر  من  وبالتايل 

ق��ل��ب��ي��ة«، ل���ذل���ك ن�����س��ح��وا ب����»ت���ن���اول 

منتجات  من  غذائية  ح�س�س  ث��الث 

كافية  كمية  على  للح�سول  احلليب 

الكال�سيوم والبوتا�سيوم، لكن يف  من 

خالية  اأنها  من  التاأكد  نف�سه  الوقت 

من الد�سم«.

  مـنــوعــــات

»الكاري« ومنتجات الحليب قليل الدسم يقيان من  أزمات قلبية
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رقاقات البطاطا 
والقهوة الفورية 

تهدد باإلصابة 
بالسرطان

الريطانية  االأغ��ذي��ة  هيئة  ح���ذرت 

����س���رك���ات االأغ�����ذي�����ة م����ن وج�������ود م����ادة 

 13 يف  ال�����س��رط��ان  ت�سبب  ق��د  كيميائية 

البطاطا  رق��اق��ات  ب��ني  ت���رتاوح  منتجاً، 

اإىل الكعك  ال��ف��وري��ة، و���س��واًل  وال��ق��ه��وة 

ب���ال���زجن���ب���ي���ل، وب�������س���ك���وي���ت االأط�����ف�����ال 

ع. والر�سّ

اأ�سدرتها،  درا�سة  يف  الهيئة  واأ�سارت 

اإىل اأنها ر�سدت يف 13 منتجاً م�ستويات 

التي  »االأك��ري��الم��ي��د«،  م���ادة  عالية م��ن 

اأو  اأو حت��م��ري  ع��ن��د حت��م��ي�����س  ت��ت��ك��ون 

على  حت��ت��وي  ال��ت��ي  الغذائية  امل���واد  �سي 

الن�سويات عند درجات حرارة عالية.

غري اأنها اأكدت اأن هذا االكت�ساف ال 

وال  النا�س،  على  مبا�سرة  خطراً  ي�سكل 

حاجة لتغيري نظامهم الغذائي.

واأو������س�����ت ال���ه���ي���ئ���ة ����س���رك���ات امل�����واد 

الغذائية بتقلي�س م�ستوى االأكريالميد 

الطويل  اال�ستهالك  الأن  منتجاتها،  يف 

االإ�سابة  لها قد يزيد من خطر  االأم��د 

االأ�سر بعدم  اأو�ست  بال�سرطان، وكذلك 

حت��م��ي�����س اخل���ب���ز ورق����اق����ات ال��ب��ط��اط��ا 

ق��در  ك���ث���رياً، واأن ي��ك��ون ل��ون��ه��ا ف���احت���اً 

االإمكان.

وق�����د ا���س��ت��ج��اب��ت ���س��رك��ت��ا »ه���اي���ن���ز« 

وقررتا  الهيئة،  لتو�سية  و»ماكفيتيز« 

حني  يف  الغذائية،  موا�سفاتهما  تغيري 

ردت �سركة »ن�ستلة« املنتجة للن�سكافيه، 

باأن تخفيف هذه املادة �سيوؤثر على جودة 

منتجاتها وطعمها!

ني�ضحهـطةكم

بونينينح

ودوةدافو

خحانارود

ذفانهـعب�سا

نوزاتمميل

�سلمتيليوع

رتتام�ضق

ي�سعبيا

ةرهـزلاناد

فيه ير�سم الر�سامون

وع�سى هاج   / زبالة   8
خّيال كرمي اخللق  9

التاريخ  يف  اإن�سان  بناه  ما  ا�سخم   10

w w w . a t h a b a t . n e t ) �لعدد 212(  �جلمعة - 4 �أيار - 2012



امل������دوي  اخل���������روج  يف  ك�����ث�����رون  راأى 

لرب�صلونة وريال مدريد من ن�صف نهائي 

لكرة  �صيئاً  م��وؤ���ص��راً  اأوروب����ا  اأب��ط��ال  دوري 

ال���ق���دم الإ����ص���ب���ان���ي���ة.. ول�����أخ����رة ر���ص��ي��د 

بعد  العاملية  الكرة  تت�صيد  اإذ  حالياً،  كبر 

م��ون��دي��ال ج��ن��وب اأف��ري��ق��ي��ا، وت��ق��ود ال��ك��رة 

لقبي  حامل  بر�صلونة  بف�صل  الأوروب��ي��ة 

»اأبطال اأوروبا« وكاأ�س العامل ل�أندية، قبل 

الأ�صبوع  الأم،  الأوروبية  امل�صابقة  يودع  اأن 

املا�صي، على يد ت�صل�صي الإنكليزي.

واث��ق��اً مب�صاهدة  العامل  ك��ان  ويف وق��ت 

بر�صلونة �صد ريال مدريد يف نهائي دوري 

اأبطال اأوروبا، �صدم الكاتالونيون اأوًل اأمام 

ميونيخ  بايرن  واأكمل  الإنكليزي،  ت�صل�صي 

الإ�صبانية  للكرة  الثانية  ال�صفعة  الأمل��اين 

النهائي  ريال مدريد من ن�صف  باإق�صائه 

نهاية  بداية  عن  احلديث  ليبداأ  الآخ���ر.. 

الع�صر الإ�صباين، وهي لوحة ل تكتمل اإل 

املقبلة،  الأوروبية  الأمم  كاأ�س  نهائيات  يف 

الإ�صباين مواجهات  املنتخب  تنتظر  حيث 

طاحنة اأمام منتخبات كثرة ت�صعى للنيل 

راأ���س  وال��ع��امل، وعلى  منه كبطل لأوروب���ا 

املونديال  و�صيفة  هولندا  املنتخبات  تلك 

واإنكلرتا  اأوروب����ا  بطولة  و�صيفة  واأمل��ان��ي��ا 

واإيطاليا وغرها..

املناف�صات  اإ�صبانيا  منتخب  ويخو�س 

جانب  اإىل  الثالثة  املجموعة  يف  ال��ق��اري��ة 

اإي��ط��ال��ي��ا وج��م��ه��وري��ة اإي��رل��ن��دا وك��روات��ي��ا، 

ح���ي���ث ���ص��ت��ك��ون اأق�������وى امل����واج����ه����ات اأم�����ام 

»الآزوري« الطامح بقوة ل�صتعادة اأجماده 

ال���ق���اري���ة. ول�����أخ����ر ح�����ص��اب ق����دمي مع 

»لروخ�����ا«، اإذ اأق�����ص��اه الأخ����ر م��ن ال���دور 

الثاين للن�صخة املا�صية ب�صربات الرتجيح 

.2  ���  4
العريق  وبايرن  ت�صل�صي  الطامح  وجه 

الإ�صبانية،  ال��ك��رة  لآم���ال  موجعة  �صفعة 

التي اجتاحت العامل بعد تتويج »لروخا« 

باللقب  وب��ر���ص��ل��ون��ة   2010 ال��ع��امل  ب��ك��اأ���س 

القاري وكاأ�س العامل ل�ندية عام 2011.

باملناف�صة على  اأمل  اأي  بعد فقدانهما  لكن 

ل��ق��ب ال�����دوري امل��ح��ل��ي، وج���د ك��ل م��ن ت�صل�صي 

ريال  غ�صب  لوقف  املنا�صبة  الطريقة  وبايرن 

مدريد الهجومي، اأو مل�صات بر�صلونة ال�صحرية.

ويعترب بر�صلونة حامل اللقب اأف�صل فريق 

العامل راه��ن��اً، لكنه عجز م��رة جديدة، منذ  يف 

 ،1993  ���  1992 مو�صم  يف  امل�صابقة  نظام  تغير 

)اآخر  لقبه  على  يحافظ  فريق  اأول  ي�صبح  اأن 

الإيطايل  مي�ن  ك��ان  لقبه  على  حافظ  فريق 

�صيوا�صي  ال���ذي  ري���ال،  اأم���ا  و1990(،   1989 يف 

ن��ف�����ص��ه ب��ل��ق��ب ال�����دوري امل��ح��ل��ي، وع��ل��ى ح�صاب 

عقر  يف  هزمه  بعدما  بر�صلونة  الزيل  غرميه 

نقاط،  �صبع  اإىل  الفارق معه  وو�صع   1  ���  2 داره 

حلمه  لتحقيق  قليً�  النتظار  عليه  ف�صيتعني 

مرة  القارية  امل�صابقة  لقب  باإحراز  »الع�صاري« 

عا�صرة قيا�صية.

من  اأُق�صيا  اإ�صبانيا  عم�قي  اأن  و�صحيح 

ميونيخ،  وبايرن  ت�صل�صي  اأم��ام  الأوىل  امل�صابقة 

بقوة  حا�صرة  ت��زال  ل  الإ�صبانية  الفرق  اأن  اإل 

يف امل�����ص��اب��ق��ة ال���ردي���ف���ة »ي����وروب����ا ل���ي���غ«، حيث 

�صيكون لقب امل�صابقة اإ�صبانياً بعد تاأهل اأتلتيكو 

اإثر  النهائية  املباراة  اإىل  بلباو  واأتلتيك  مدريد 

فالن�صيا  وم��واط��ن��ه  م�صيفه  ع��ل��ى  الأول  ف���وز 

ل�صبونة  �صبورتينغ  �صيفه  على  والثاين   ،0  ���  1
الربتغايل 3 ��� 1 يف اإياب ن�صف النهائي.

وال��ل��ق��ب ���ص��ي��ك��ون ال��ث��ال��ث ع�����ص��ر ل���أن��دي��ة 

امل��ب��اراة  يف  الفائز  هوية  تكن  مهما  الإ�صبانية 

ال��ن��ه��ائ��ي��ة ال��ت��ي ���ص��ت��ق��ام يف 9 اأي����ار ع��ل��ى ملعب 

»���ص��ت��ادي��ون��ول ن��ا���ص��ي��ول« يف ب��وخ��ار���ص��ت، مقابل 

الإنكليزية،  ونظرتها  الإيطالية  ل�ندية   10
و6 ل���أن��دي��ة الأمل��ان��ي��ة، وق���د يخفف م��ن ه��ول 

ال�صدمة التي لقيتها اإ�صبانيا بخروج بر�صلونة 

اأبطال  دوري  نهائي  ن�صف  م��ن  م��دري��د  وري���ال 

اأوروبا.

ت�أثريات على املنتخب

الأن��دي��ة  �صيام  ي��وؤث��ر  اأن  امل��وؤك��د  م��ن  لي�س 

الإ����ص���ب���ان���ي���ة ع��ل��ى ه��ي��م��ن��ة امل��ن��ت��خ��ب ال��وط��ن��ي 

احلالية من جهة، فاإن لعبي املنتخب الأحمر، 

وري��ال مدريد،  بر�صلونة  ومبعظمه من لعبي 

���ص��ي��ح��اول��ون ال����ث����اأر خل���روج���ه���م ال��ق��ا���ص��ي مع 

العم�قني وذلك خ�ل كاأ�س اأوروبا املقررة يف 

جهة  وم��ن  املقبل..  ال�صيف  واأوك��ران��ي��ا  بولندا 

اأخرى، لأن خيبات الأمل تبدو دورية فقط، قد 

ل يعني هذا الأمر نهاية حقبة لعب بر�صلونة 

اأو قوة ريال الهائلة، التي �صاهمت بطريقة ما 

 2008 اأوروب��ا  يف النجاحات الإ�صبانية يف كاأ�صي 

والعامل 2010.

وع��ان��ى ال��ك��ات��ال��ون��ي��ون م��ن دف���اع اإن��ك��ل��ي��زي 

على  الوا�صحة  �صيطرتهم  رغم  على  متما�صك 

مرتدة  هجمات  اعتمد  البلوز  اأن  كما  اللعبة، 

ك��ان��ت ق��ات��ل��ة يف ع���دة م��ن��ا���ص��ب��ات، اأم����ا ال��ف��ري��ق 

اأحياناً  اأخطائه الدفاعية  الأبي�س، فدفع ثمن 

اأم�����ام ب���اي���رن ال����ذي مي��ل��ك ت��ر���ص��ان��ة هجومية 

�صجل  اإىل  النظر  ذل��ك، ميكن  ك��ل  بعد  ج��ي��دة، 

ف�صيطرة  الأخ���رة،  املوا�صم  يف  الأب��ط��ال  دوري 

بر�صلونة يف اأعوام 2006 و2009 و2011 تخللها 

)مان�ص�صرت   2008 ع��ام  الإنكليزية  الكرة  ب��روز 

ي��ون��اي��ت��د( والإي��ط��ال��ي��ة - الأمل��ان��ي��ة ع���ام 2010 

)اإنرت مي�ن على ح�صاب بايرن يف النهائي(.

وي��رف�����س ق�صم م��ن امل��راق��ب��ني ال��رب��ط بني 

ف�صيطرة  وامل��ن��ت��خ��ب،  امل��ح��ل��ي��ة  ال���ف���رق  ن��ت��ائ��ج 

اأوروب��ا  اأب��ط��ال  دوري  لقب  على  ميونيخ  بايرن 

واحتكارها اأعوام 74 و75 و76 مل يثمر �صيئاً يف 

املنتخب  ودع  حني   1978 العامل  كاأ�س  نهائيات 

الأملاين املونديال من ربع النهائي. 

الأبطال  ب��دوري  ف��وز ليفربول  رغ��م  وعلى 

 0 ����� ع����ام 1981 ع��ل��ى ح�����ص��اب ري����ال م���دري���د 1 

ح�صاب  على  التايل  العام  بلقب  في�  واأ�صتون 

بايرن ميونيخ 1 ��� 0، مل يذهب منتخب اإنكلرتا 

»اإ�صبانيا  ال��ث��اين يف مونديال  ال���دور  م��ن  اأب��ع��د 

.»82
وع��ل��ى رغ���م اح��ت��ك��ار م��ي���ن ال��ل��ق��ب مطلع 
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ة ـَ بعد برشلونة وريال مدريد..        هل يأتي دور منتخب إسبانيا؟رَياض

من  قليلة  اأم��ت��ار  بعد  على  �صيتي  مان�ص�صرت  اأ�صبح 

ل��ق��ب ب��ط��ول��ة ال�����دوري الإن��ك��ل��ي��زي ب��ع��د ف����وزه الإث��ن��ني 

 ..0  ���  1 يونايتد  مان�ص�صرت  ج��اره وغرميه  على  املا�صي 

املو�صم  لهذا  ليغ  الربميير  ختام  من  مرحلتني  وقبل 

يبدو الفريق الأزرق اأقرب من اأي وقت م�صى لتحقيق 

حلمه باإحراز اللقب للمرة الأوىل منذ 44 عاماً.

وع�����زز ���ص��ي��ت��ي ح��ظ��وظ��ه يف ال���ف���وز ب��ال��ل��ق��ب ل��ل��م��رة 

الأوىل منذ 1968، وبات بحاجة اإىل فوزين يف مباراتيه 

املتبقيتني الأحد املقبل اأمام م�صيفه نيوكا�صل يونايتد 

يف مهمة �صعبة �صد فريق ي�صارع على التاأهل اإىل دوري 

اأبطال اأوروبا املو�صم املقبل، و�صيفه كوينز بارك رينجرز 

ج��اره  اآم���ال  خيب  اأن  بعد  وذل��ك  اخلتامية،  املرحلة  يف 

املرحلتني  يف  ن�صبياً  �صهلتني  مباراتني  يخو�س  ال��ذي 

���ص��ي��ت��ي وم�صيفه  ���ص��وان�����ص��ي  اأم�����ام ���ص��ي��ف��ه  الأخ���رت���ني 

�صندرلند.

حائرة  ال���دوري  ت��اج  تبدو  باأ�صبوعني  اخل��ت��ام  وقبل 

قبل اأن حتط على راأ���س اأحد قطبي مدينة مان�ص�صرت، 

ل��ك��ن ق��ي��ا���ص��اً ع��ل��ى ال��ع��رو���س الأخ������رة ل�����ص��ي��ت��ي، ي��ب��دو 

منطقياً اأكرث ك�صب الأخر ل�صباق البطولة، ول ميكن 

ليونايتد اأن يلوم اأحداً على وجوده يف هذا الو�صع �صوى 

رجال  اأن  املا�صية  املرحلة  يف  اعتقد  اجلميع  لأن  نف�صه 

طريقهم  يف  فرغي�صون  اليك�س  ال�صكوتلندي  امل��درب 

للخروج فائزين من مباراتهم مع �صيفهم ايفرتون بعد 

اأن جنحوا يف تعوي�س تخلفهم 0 ��� 1 اإىل تقدم 3 ��� 1 ثم  4 

��� 2، لكن الكرواتي نيكيت�صا يي�فيت�س واجلنوب اأفريقي 

�صتيفن بينار رف�صا اأن ينتهي �صراع اللقب على الدوري 

ثم  ال��ف��ارق  تقلي�س  يف  وجنحا  اخلتامية  املرحلة  قبل 

قبل  ُمني  يونايتد  وك��ان  الأخ���رة،  الدقائق  التعادل يف 

مباراته مع اإيفرتون بخ�صارة مفاجئة اأمام ويغان 0 ��� 1.

وبالإمكان القول اإن يونايتد تعامل مع الأمور بثقة 

زائدة، ول�صيما اأن الفارق بلغ بينه وبني مطارده �صيتي 

8 نقاط، الأم��ر الذي خلف حالة من  يف بع�س املراحل 

املدرب  اأبناء  من  للنقاط  مثر  ق�صم  رافقها  الرتاخي 

روبرتو مان�صيني الذين متكنوا من انتزاع ال�صدارة يف 

النهاية بفارق الأهداف اأمام »اأولد فرغي�صون«.

�سين�ريو جديد

م��دي��ن��ة  ق��ط��ب��ي  ب���ني  ال�163  ال����درب����ي  اأن  ���ص��ح��ي��ح 

ال��ذه��اب  ل��ق��اء  غ���رار  على  مب��ج��زرة  ينته  مل  مان�ص�صرت 

�صحق  حيث  ترافورد«  »اأول��د  يف  الأول،  ت�صرين   23 يف 

لكن  واح���د،  ه��دف  مقابل  ب�صدا�صية  ج���اره  ال�»�صيتيز« 

اأرق����ام ل��ق��اء الإي����اب ج���اءت غريبة ح��ق��اً: ���ص��دد »�صيتي« 

ث����ث م����رات ب��ني ال��ق��وائ��م ال���ث����ث، ف��ي��م��ا مل ي�صبها 

يونايتد ول مرة!

اأجرب �صيتي غرميه على الدفاع، و�صاعده يف مهمته 

ال�صغط الرهيب لث�ثي الو�صط �صمر ن�صري وغايل 

كلي�صيه ويحيى توريه، اأمن ال�عبون الث�ثة �صيطرة 

فريقهم على منطقة البناء والتموين، فيما بدا و�صط 

يونايتد اأ�ص�ء، ول نن�صى اأن يف �صفوف مان�ص�صرت �صيتي 

�صانع األعاب من طراز رفيع هو الإ�صباين دافيد �صيلفا، 

براأ�س  الفوز  هدف  اأثمرت  التي  الركنية  نفذ  والأخ��ر 

ال�14  التمريرة  فكانت  ك��وم��ب��اين،  فان�صان  البلجيكي 

احلا�صمة له هذا املو�صم.. ويف كيفية الهدف كان لفتاً 

يونايتد  فوق حار�س  الهواء  الرائع يف  كومباين  ارتقاء 

دافيد دي خيا واملدافع كري�س �صمولينغ. 

وع���و����س ك��وم��ب��اين اأن�������ص���ار ف��ري��ق��ه ع���ن ط�����رده يف 

الفريقني على  ب��ني  الأخ���رة  امل��ب��اراة  م��ن   12 الدقيقة 

لقب  م��ن  ال�»�صيتيزين�س«  ج��رد  عندما  الحت���اد  ملعب 

»ال�صياطني  اأم���ام  ب��اخل�����ص��ارة  املحلية  ال��ك��اأ���س  م�صابقة 

املا�صي. الثاين  كانون  من  الثامن  يف  احلمر« 3-2 

ا�صتاد  على  ذه��اب��اً   1-6 يونايتد  �صحق  �صيتي  وك��ان 

ملحقاً  امل��ا���ص��ي  الأول  ت�صرين   23 يف  »اول���دت���راف���ورد« 

ب��ف��ري��ق »ال�����ص��ي��اط��ني احل��م��ر« اأ����ص���واأ ه��زمي��ة ل��ه��م منذ 

ان���ط����ق ال�����دوري امل��م��ت��از ع���ام 1992، وه���و رف���ع ع��دد 

انت�صاراته على جاره اإىل 45 فوزاً يف 162 مباراة جمعت 

بينهما حتى الآن مقابل 67 خ�صارة و50 تعادًل.

الدربي  ل��ق��اءات  م�صل�صل  مان�ص�صرت  قطبا  وتقا�صم 

مباراتني:  يف  يونايتد  ف��از  لقاءات   4 ففي  املو�صم،  ه��ذا 

3-2 يف درع املجتمع قبيل انط�ق املو�صم، وكرر النتيجة 
عينها يف الكاأ�س، فيما ح�صم �صيتي مواجهتي الدوري 6 

.0  ��� و1   1 ���

�سراع ال�سب�ب واخلربة

فوز مان�ص�صرت �صيتي على جاره يونايتد، والذي 

ال����دوري  ل��ق��ب  اإىل  »الأزرق«  ي��ق��ود  اأن  امل��رج��ح  م��ن 

ال�صاب  ل��ل��م��درب  ان��ت�����ص��اراً  اأي�����ص��اً  �صكل  الإن��ك��ل��ي��زي، 

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

»سيتي« يحسم موقعة مانشستر

منتخب ا�صبانيا
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الت�صعينات مل ينجح منتخب اإيطاليا يف انتزاع 

وعام   ،1990 عام  اأر�صه  على  العامل  كاأ�س  لقب 

ري��ال  ب��ف��وز  خ���راً  الإ���ص��ب��اين  ا�صتب�صر   2002
باير  ح�����ص��اب  ع��ل��ى  ل��ي��غ  بال�صامبيونز  م��دري��د 

��� 1، لكن الإ�صبان اأخفقوا  ليفركوزن الأملاين 2 

يف العام عينه بانتزاع لقب كاأ�س العامل يف كوريا 

اجلنوبية واليابان.

بو�صكي  دل  بيثنتي  طالب  ثانية،  جهة  من 

نهائي  موعد  بتقدمي  اإ�صبانيا  منتخب  م��درب 

ال��ك��اأ���س ب���ني ب��ر���ص��ل��ون��ة واأت��ل��ت��ي��ك ب��ل��ب��او، لكن 

امل��ج��ال  يف  اإف�����ص��اح��اً  بالف�صل  ب����اءت  حم���اولت���ه 

ا�صتعداداً  دولييه  من  الإمكان  قدر  ل��صتفادة 

لنهائيات بطولة اأوروبا 2012 املقررة يف بولندا 

واأوكرانيا ما بني 8 حزيران و1 متوز املقبلني، 

لكن الحتاد الأ�صباين رف�س طلبه.

الثانية  للمرة  النهائي  بر�صلونة  ويخو�س 

تاريخه،  والث�ثني يف  وال�صاد�صة  التوايل  على 

�صد بلباو الذي تاأهل لنهائي الدوري الأوروبي 

»يوروبا ليغ«، وطالب دل بو�صكي تقدمي املباراة 

16 منه، لكن حماولته باءت  اإىل  اأي��ار   25 من 

بالف�صل.

وت���رت���دي م�����ص��اب��ق��ة ال��ك��اأ���س اأه��م��ي��ة ك��ربى 

لرب�صلونة حامل الرقم القيا�صي بعدد الألقاب 

)25(، لأنه ي�صعى لإنقاذ مو�صمه املحلي لكونه 

ري���ال مدريد  ال����دوري ع��ن غ��رمي��ه  يتخلف يف 

املت�صدر بفارق 7 نقاط، وخرج من ن�صف نهائي 

دوري الأبطال. 

من جهته، حجز الفريق البا�صكي مكانه يف 

النهائي للمرة ال�صاد�صة والث�ثني يف تاريخه، 

ث���اأره من  اأم���ام فر�صة حتقيق  ي��ك��ون  وه��و ق��د 

بر�صلونة الذي كان تغلب عليه يف نهائي 2009 

 1984 منذ  الأول  لقبه  م��ن  وح��رم��ه   )1  -  4(

والرابع والع�صرين يف تاريخه.

البط�قة

املدرب: فيثنتي دل بو�صكي

هدفاً( اأف�صل هداف: دافيد فيا )51 

اأك�����رث ال����ع���ب���ني خ���و����ص���اً ل��ل��م��ب��اري��ات: اإي��ك��ر 

كا�صيا�س )128 مباراة(

الت�صنيف العاملي: الأول حالياً.

اأوروب���ا  2010 وبطل  ال��ع��امل  الإجن����ازات: بطل 

بر�صلونة  اأومل��ب��ي��اد  وذه��ب��ي��ة  و2008   64 ع��ام��ي 

.1992
اإيكر  امل��رم��ى:  حل��را���ص��ة  ال��ك��ام��ل��ة:  الت�صكيلة 

ك��ا���ص��ي��ا���س )30 ع���ام���اً، ري����ال م���دري���د، ق��ائ��د 

ع���ام���اً،  ف���ال���دي�������س )30  ف��ي��ك��ت��ور  ال����ف����ري����ق(، 

ليفربول  ع��ام��اً،   29( ري��ن��ا  بيبي  بر�صلونة(، 

الإنكليزي(.

اتلتيك  ع��ام��اً،  اإي���راول )29  اأن���دوين  للدفاع: 

بر�صلونة(،  عاماً،   25( بيكيه  ج��رارد  بلباو(، 

ب��ر���ص��ل��ون��ة(،  ع����ام����اً،  ب���وي���ول )34  ك��ارل��ي�����س 

ري��ال مدريد(،  ع��ام��اً،  رام��و���س )26  �صرجيو 

الفارو اربيلوا )29 عاماً، ريال مدريد(، خايف 

خوردي  بلباو(،  اأتلتيك  عاماً،   23( مارتينيز 

البا )23 عاماً، فالن�صيا(.

للو�صط: تياغو الكانتارا )21 عاماً، بر�صلونة(، 

بر�صلونة(،  ع��ام��اً،   27( اإينيي�صتا  ان��دري�����س 

خابي  بر�صلونة(،  عاماً،   32( هرنانديز  خايف 

�صرجيو  مدريد(،  ريال  عاماً،   30( الون�صو 

�صانتي  ب��ر���ص��ل��ون��ة(،  ع���ام���اً،   23( بو�صكيت�س 

�صيلفا  داف���ي���د  م��ل��ق��ة(،  ع���ام���اً،   27( ك�����ازورل 

الإن��ك��ل��ي��زي(،  �صيتي  مان�ص�صرت  ع���ام���اً،   26(

خي�صو�س نافا�س )26 عاماً، اأ�صبيلية(، �صي�صك 

فابريغا�س )24 عاماً، بر�صلونة(.

اتلتيك  اإي��ك��ر م��ون��ي��ان )19 ع��ام��اً،  ل��ل��ه��ج��وم: 

بلباو(، روبرتو �صولدادو )26 عاماً، فالن�صيا(، 

الإنكليزي(،  ت�صل�صي  ع��ام��اً،   24( ماتا  خ��وان 

بلباو(،  اأتلتيك  ع��ام��اً،   27( لورنتي  فرناندو 

الفارو نيغريدو )26 عاماً، اأ�صبيلية(.

جالل قبط�ن

23

روبرتو مان�صيني على »العجوز« اليك�س فرغي�صون، 

يف ختام مو�صم جمنون بتطوراته ووقائعه.

وب��ع��دم��ا لم���ه ك���ث���رون ع��ل��ى خ��ي��ارات��ه يف ب��دء 

املو�صم حني اأحجم عن ا�صتقدام لعبني من طراز 

التكتيك  اإىل  ب��ل��ج��وئ��ه  ف��رغ��ي�����ص��ون  اأخ���ط���اأ  رف��ي��ع، 

ال��دف��اع��ي اأم�����ام ���ص��ي��ت��ي، يف م���ب���اراة ف��ا���ص��ل��ة حت��دد 

الدفاعي  التوجه  وب��دا  املو�صم،  ه��ذا  اللقب  وجهة 

لفرغي�صون وا�صحاً من خ�ل العتماد على قلب 

الهجوم واين روين وحيداً يف اخلط الأمامي، اأمام 

وب��ول  ك��اري��ك  مايكل  م��ن  امل��وؤل��ف  الو�صط  خما�صي 

ب���ارك جي  وال���ك���وري  ون���اين  وراي����ان غيغز  �صكولز 

للغاية  قريباً  يونايتد  مان�ص�صرت  اأداء  وب��دا  �صونغ، 

من تكتيك ت�صل�صي ومدربه روبرتو دي ماتيو اأمام 

اإن  اإذ  والنتيجة  واملكان،  الزمان  بر�صلونة مع فارق 

ت�صل�صي جنح يف قطف ثمار الفوز يف النهاية، فيما 

خاب اأمل اليونايتد وع�صاقه.

ومل يقدم فرغي�صون على دعم هجومه �صوى 

الثاين، حني  ال�صوط  بداية  �صاعة من  ربع  بعد  اإل 

زج ب����داين وي��ل��ب��ي��ك ب����دًل م���ن ال���ك���وري ب����ارك جي 

�صيتي  و�صط  حيوية  بني  ه��وة  ب��رزت  كذلك  �صونغ، 

واخلطوات الثقيلة لثنائي مان�ص�صرت املخ�صرم بول 

عاماً(.   38( غيغز  ورايان  عاماً(  �صكولز )37 

وج���اء ال���زج ب���روين وح��ي��داً يف امل��ق��دم��ة بعد 24 

فيه  اأ���ص��اد  لفرغي�صون  ت�صريح  م��ن  فقط  �صاعة 

من  وامل��وؤل��ف  فريقه،  �صفوف  يف  امل�صتقبل  بثنائي 

ي�صران  اأنهما  راأى  اإذ  ويلبيك،  وداين  روين  واي��ن 

على خطى الثنائي ال�صابق اندي كول والرتينيدادي 

دوايت يورك. 

املو�صم  هذا  ع�صر  الثاين  ويلبيك هدفه  و�صجل 

خ�ل مباراة ايفرتون )4 - 4( الأخرة يف الدوري 

هدفاً   33 اإىل  ر�صيده  روين  رف��ع  ح��ني  يف  املحلي، 

)26 يف الدوري( بتحقيقه ثنائية يف املباراة عينها. 

وذكر هذا املو�صم بالأهداف ال�53 التي �صجلها يورك 

وكول يف مو�صم 1999 الذي ح�صمه يونايتد بث�ثية 

تاريخية.

ويف مقابل التحفظ الدفاعي الوا�صح لفرغي�صون 

ع��ام��اً(،   47( الأخ���ر  اب��ن  ب�صن  وه��و  مان�صيني،  لعب 

باندفاع ال�صباب، وبنف�س هجومي برز من خ�ل الدفع 

ب��اأرب��ع��ة لع��ب��ني م��ن ط���راز ه��ج��وم��ي: الأرج��ن��ت��ي��ن��ي��ان 

�صمر  والفرن�صي  تيفيز،  وكارلو�س  اأغويرو  �صرجيو 

ن�صري والإ�صباين دافيد �صيلفا، ورمبا كان هذا اخليار 

مربراً لأن ل �صيء لدى �صيتي يخ�صره، فاملباراة م�صاألة 

حياة اأو موت بالن�صبة اإليه، والتعادل ل يفيده بقدر ما 

يفيد مناف�صه.

ومن يتايع اأداء �صيتي ي�حظ جلياً تغر التوجهات 

بعد  وخ�صو�صاً  مان�صيني،  روبرتو  ملدربه  التكيتيكية 

اخل�صارة اأمام الأر�صنال 0 – 1، والتي اأمنت ليونايتد 

ابتعاده بفارق 8 نقاط يف ال�صدارة، وبعد فرتة �صعبة 

ني�صان(،  و8  اآذار   11 ب��ني  م��ا  مباريات   5 يف  نقاط   5(

و�صت  على  ف��وز  ب��اه��رة:  نتائج  حمققاً  �صيتي  انتف�س 

واآخ���ر على   33 امل��رح��ل��ة  – 0 يف   4 ال��ب��ي��ون  بروميت�س 

نوريت�س 6 – 1 يف املرحلة 34 ثم على وولفرهامبتون 

35 قبل الفوز الإثنني املا�صي على  املرحلة  يف   0 –  2
مان�ص�صرت يونايتد 1 – 0.

4 مباريات �صجل هجوم �صيتي الذي عاد  اآخر  ويف 

اإليه الأرجنتيني الفذ كارلو�س تيفيز 13 هدفاً. 

بعد برشلونة وريال مدريد..        هل يأتي دور منتخب إسبانيا؟

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

توري )�صيتي( م�صدداً فوق بول �صكولز )يونايتد(�صراع هوائي مثر يف لقاء قطبي مان�ص�صرت

ريال مدريدبر�صلونة
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مراهقون يزعجون األمن بانتحار 
»دمية« من أعلى الجسر

ا�صتنفرت اجلهات االأمنية يف منطقة بريدة ال�صعودية بعد منت�صف ليل االثنني 

املا�صي، مبا فيها دوريات االأمن واملرور، اإ�صافة اإىل اإ�صعاف الهالل االأحمر ال�صعودي يف 

كوبري حي م�صعل )الثمانني(، على امتداد طريق امللك فهد، على اأثر بالغ و�صل اإىل 

العمليات الرئي�صية عن وجود حالة انتحار ل�صاب اأعلى اجل�صر، وعقب مبا�صرة اجلهات 

االأمنية موقع االنتحار املزعوم يف الكوبري، ات�صح اأنه يحوي دمية و�صعتها جمموعة 

اأعلى اجل�صر، غري مبالني خلطورة هذا  اإن�صان يتدىل من  املراهقني على هيئة  من 

الت�صرف الالم�صوؤول وال�صلوك غري املرغوب فيه يف اإرباك االأمن واإ�صغال ال�صلطات 

االأمنية واالإ�صعافية عن اأولويات اأخرى.

دفع للمحامين 154 ألف دوالر
من أجل تربية نعجته

فناء  »ب��ا« يف  نعجته  تربية  اأج��ل  م��ن  اأ���ص��رايل مبوا�صلة معركته  م��واط��ن  تعهد 

منزله، بعدما خ�صر دعوى ق�صائية للمرة الثانية بهذا ال�صاأن، وبلغت اأتعاب املحاماة 

يف ق�صيته 150 األف دوالر اأ�صرايل )154 األف دوالر اأمريكي(.

تنفد  اأ�صرتي، وينبغي علّي رعايتها حتى  من  ف��رداً  ُتعّد  »النعجة  »فو هو«:  وقال 

طاقتي«. وق�صت املحكمة العليا يف فيكتوريا باأن ال�صلطات املحلية ا�صتخدمت �صلطاتها 

اإىل اأن امل�صاحة التي يربيها  عندما اأمرت »فو هو« بالتخل�ص من النعجة »با«، نظراً 

فيها �صغرية للغاية، االأمر الذي يخالف القانون.

وقال »فو هو« اإنه »عندما و�صلت يف البداية اإىل ا�صراليا عام 1981، كنُت معجباً 

للغاية بالعديد من قيم املجتمع اال�صرايل، وكان من بينها حب احليوانات.. وكان 

من بني هذه القيم اأي�صاً حب العدالة، وباملثل االآن فاإنه ينبغي علي الدفاع عن هذه 

القيم«.

وُتلزم القوانني مالكي املنازل بعدم تربية املا�صية يف م�صاحة تقل عن ن�صف هكتار.

خرب غريب بالفعل، لكنه ي�صتحق املتابعة.. 

فقد ق��رر رج��ل اأم��ريك��ي يدعى »ه��ري وول��ف« 

مقا�صاة �صركة »بي.ام.دبليو« االأملانية ال�صهرية، 

دارجته  ب�صبب عطل ميكانيكي طراأ على  لي�ص 

ب���ل ب�صبب  ت��ق��ن��ي،  ب�����ص��ب��ب خ��ل��ل  ال���ن���اري���ة، وال 

تاأثريها البيولوجي، الأنها جعلته »ُمثاراً«.

وك�صف »وولف« اأنه ركب دراجته النارية من 

كاليفورنيا  اإىل  رحلة  يف  »ب��ي.ام.دب��ل��ي��و«  ط��راز 

2010، واأن��ه منذ ذلك احلني  اأي��ار من العام  يف 

االأملانية  ال�صركة  اللوم على  »ُمثار«، ملقياً  وهو 

من جهة، وعلى اجلهة امل�صنعة ملقعد الدارجة 

النارية »كوربني فايرب«.

ه��ذه منعته من  اأن حالته  »وول���ف«  وادع���ى 

التمتع بحياة جن�صية، وهو يطالب بتعوي�صات 

تغطي رات��ب��ه وامل�����ص��اري��ف ال��ط��ب��ي��ة، وم��ع��ان��ات��ه 

العاطفية واالأ�صرار العامة.

اإذا كانت دعوى »وولف«  اأن نعرف ما  يبقى 

ه����ذه ���ص��ت��زي��د ن�����ص��ب��ة م��ب��ي��ع��ات دراج�������ات »ب���ي.

ع��ن حبوب  ب��دي��اًل  �صتكون  اأن��ه��ا  اأم  ام.دب��ل��ي��و«، 

الفياغرا!

م�صوؤول العالقات العامة: �صعيد عيتاين ال�م��دي��ر ال��ف��ن�ي: م����الك م��ح��������ف��وظ

info@athabat.net :بريوت امل�صيطبة - �صارع عثمان بن عفان - بناية العر - ط1 - هاتف: 01/360807 - فاك�ص: 01/368256 -  بريد اإلكروين
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كاريكاتير

بعد أن تحولت دراجته النارية إلى »فياغرا«.. 
قرر مقاضاة شركة »بي.ام.دبليو« 

رفعت �صرطة منطقة مكة املكرمة، ممثلة ب�صرطة العا�صمة املقد�صة 

واإدارة البحث والتحري اجلنائي، اإىل نظريتها يف �صرطة منطقة الريا�ص 

حممد  امل��واط��ن  �صكوى  ب��ال��ري��ا���ص،  اجل��ن��ائ��ي  وال��ت��ح��ري  البحث  واإدارة 

التقنيات  وا�صتخدام  الهاتفي  االت�صال  عرب  �صرق  �صجني  �صد  العتيبي 

االإلكرونية، 165 األفاً و300 ريال من ح�صابه البنكي.

وقال العتيبي: ات�صل على جوايل �صخ�ص قال يل )اأن��ا مدير مكتب 

املدير االإقليمي لبنك بالريا�ص(، واأكد اأن ح�صاباتي يف البنك حتتاج اإىل 

تفعيل؛ الأن النظام مقفل، وذكر جميع بياناتي ال�صخ�صية كاملة، وطلب 

مني الرقم ال�صري«.

البنك بكل دقة،  امل�صجلة لدى  البيانات  واأ�صاف: »عندما ذكر جميع 

اأعطيته الرقم ال�صري من باب الثقة، ثم فوجئت ب�صحب املبلغ تلو االآخر، 

حيث �صحب 165 األفاً و300 ريال يف 9 عمليات متتالية«.

التجاوب،  رف�صوا  العزيزية  بحي  البنك  فرع  راجعت  »عندما  وتابع: 

وعليه تقدمت ب�صكوى ر�صمية اإىل موؤ�ص�صة النقد«.

واأ�صاف: »بعد ذلك تقدمت ب�صكوى الإدارة البحث والتحري اجلنائي 

مبكة املكرمة، ومتت معرفة مكان اجلاين، والتاأكد من اأنه يقيم باحدى 

واأب��ي��ه واأح��د  اإىل ح�صابات زوج��ت��ه  ُح��ّول��ت  ال��ري��ا���ص، وامل��ب��ال��غ  حمافظات 

اإخوانه، ورقم ح�صاب موؤ�ص�صة من الريا�ص«.

بق�صية  �صجني  اجل��اين  اأن  ات�صح  للق�صية  امل��واط��ن  متابعة  وخ��الل 

خمدرات، وهناك حتويالت كثرية لعدة �صخ�صيات جتاوزت اأكرث من 18 

عملية ن�صب واحتيال و�صرقة اإلكرونية!

�صهد يف  العملية  ال��ذي جرت يف ح�صاباته  البنك  اأن  امل�صادر  وك�صفت 

االآونة االأخرية عمليات �صحب نقود من عمالئه عن طريق اأحد مديري 

فروعه.

سرق 165 ألف ريال سعودي وهو داخل السجن


