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

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

بيروت، بئر حسن، مقابل مجّمع كلية الدعوة اإلسالمية )غربًا(، قرب السفارة 
الكويتية، يوميًا من الساعة 10 إلى 7 مساء، ما عدا السبت واألحد.

لالسـتـعـالم: 03/678365

E-mail: recruiting@athabat.net
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ال  اجلي�ش،  على  التطاول  ي�سهل  حيين  املييبييداأ،  يف 

يهتز االأمن وح�سب، اإمنا ت�سقط الدولة مبقوماتها، 

فييتييخييلييو اليي�ييسيياحيية ليي�أليي�ييسيين املييتييفييلييتيية مييين كيييل القيم 

االنحدار  اإىل  اإاّل  ت�سد  التي ال  واالأخ�قية  الوطنية 

نحو منزلقات الفنت والننت..

ويف امليييبيييداأ اأيييي�يييسييياً، حييين ييي�ييسييهييل اليييتيييطييياول على 

اإمنا  وح�سب،  للعدو  قوة  عن�سر  ن�سيف  ال  املقاومة، 

ن�سّرع ال�ساحة للدو�ش على الكرامات والرقاب..

لكن ويف االأ�سا�ش، حن يناأى اأّي موؤمتن يف موقع 

الردع بنف�سه عن هذين التطاولن، ال ي�سجع اأولئك 

�سمناً  مييتيياآمييراً  ي�سنف  اإمنيييا  وح�سب،  الييتييمييادي  على 

وبيياأحيي�ييسيين االأحيييييوال جييبييانيياً، الأن خمططي مييوؤامييرة 

حتى  يحت�سبوه  لن  املقاومة،  وك�سر  الوطن  اإ�سقاط 

وبالتايل  مييوؤامييرتييهييم،  تنفيذ  يف  م�ساعداً  اأو  �سريكاً 

اأبلهاً  لن ي�سددوا له لقاء ذلك اأجراً، باعتباره اأجرياً 

اأبخ�ش ال يليق به �سوى نظام ال�سخرة..

املتطاولون  يكون  اأن  حالة  يف  القاعدة  ت�سح  قد 

على م�ستوى معّن من توازن القوة �سواء مع اجلي�ش 

اأما  ال�سعبي،  االحت�سان  م�ستوى  وعلى  املقاومة،  اأو 

اأن يناأى املوؤمتن على ركائز ا�ستقرار الب�د و�س�مة 

ذلييك، ففي  بالثقة، واحلييال عك�ش  اأو  بالق�سم  العباد، 

اإىل  م�ستع�سية حتتاج  وحالة مر�سية  االأميير مهزلة 

اأكرث من ع�ج.

االأ�سا�ش  يف  يتطلب  البديهي  ال�سياق  يف  والع�ج 

اأ�سا�سية  جوانب  يف  يتجاوز  للداء،  �سائباً  ت�سخي�ساً 

النائي  بتكوين  االإحاطة  اإىل  االآنية،  العوار�ش  منه 

بنف�سه بيولوجياً و�سيكولوجياً واأكرث من ذلك..

بلبنان  ناأياً  عندنا،  بالنف�ش  الناأي  نظرية  ن�ساأت 

املييوقييف من  يييكييون  اأن  �ييسييورييية، يعني  يييجييري يف  عما 

وممن  جهة،  من  ال�سورية  والقيادة  ال�سوري  النظام 

يناه�ش القيادة ويتعر�ش للنظام من اجلهة املقابلة، 

ملتب�ساً، قبل اأن يتحول هذا املوقف تدريجياً نعامياً 

تييداعيييييات ما  بيييداأت  بعدما  اليينييعيياميية(  )عييلييى طريقة 

يجري هناك تتمدد �سلباً اإىل الداخل اللبناين عابثة 

ال�سيا�سة واالأمييين  نييوعييي  ميين  ارتييكييابييات  اليي�ييسيياحيية  يف 

اللذين يهددان بو�سع اال�ستقرار يف مهب الريح.

املييا�ييسييي، بعدما  اعييتييقيياد �ييسييار ميين  رمبييا التهديد 

دخلنا مرحلة اال�ستباحة، �سواء عرب احلظر املفرو�ش 

ل�سروط  واإخ�ساعها  اللبناين  اجلي�ش  حييركيية  على 

وال�سمايل  ال�سمايل  اجلييزء  يف  التحري�ش  ممتهني 

اليييتيييطييياول عييلييى بع�ش  اأو عيييرب  ليييليييحيييدود،  اليي�ييسييرقييي 

�سباته، من م�سرتزقن جدد من قطاعي الطرق يف 

�سيدا، دون اأن نغفل عن م�سهد امل�سلحن مما ي�سمى 

اجلي�ش ال�سوري احلر الذين ي�سرحون وميرحون مع 

اأعمال  لكل  املوؤازرين  اللبنانين  بع�ش  من  اأقرانهم 

التهريب تاريخياً وحديثاً على جانبي احلدود..

اأجييييواء الييفييلييتييان وميينيياخيياتييه، ال بييل الفلتان  اإنييهييا 

حتدها  وال  تنتهي  ال  �سل�سلة  يجر  والفلتان  نف�سه.. 

ونحن  كله يجري  اأن هذا  واملبكي  مناطق حمييددة.. 

املفرت�سن  ع�سر  بيياالأحييد  فكيف  االأميينييي،  ال�سهر  يف 

فلتاناً؟

�سري  ا�ستعرا�ش  اإىل  ق�سراً  اليييييوم  وقييائييع  ت�سدنا 

عربت، رجاالت وحمطات، لنتبّن اأن زمن اال�ستقرار 

واالأمن والعنفوان الوطني هو نف�سه زمن رجاالته، 

ال�ساملة  ليي�إبيياحييييية  اليينييقييييي�ييش  اليييزمييين  نييفيي�ييسييه  وهيييو 

وغريها  واالأخ�قية  واالأمنية  املذهبية  الطائفية - 

وهو النقي�ش ل�سيا�سة الناأي بالنف�ش التي نعي�ش..

يف علم االأعمال وال�سركات، يخ�سع القيمون اأداء 

مكامن  ليتبينوا  دوري،  لتقييم  ونتائجها  اأعمالهم 

النجاح اأو الف�سل، لي�سيغوا يف �سوء خ��سات النتائج 

اإذا  فكيف  الف�سلى،  واخلييطييط  احلييلييول  واقييرتاحييات 

كان االأمر يرتبط مبا هو اأ�سمى وا�سمه وطن؟

رد  منكم  نطلب  لن  املوؤمتنون  اأيها  عليكم  فباهلل 

اجلميل ملا قامت به القيادة ال�سورية يف �سبيل وقف 

احلرب يف لبنان وتذابح امليلي�سيات، ولن نطلب منكم 

االعرتاف باأننا مدينون با�ستعادة الي10452 كلم2 ملن 

�ساهم يف اإعادة توحيد جغرافية لبنان، وال ملن �ساهم 

اإعادة بناء اجلي�ش و�ساعد يف �سيادة اال�ستقرارين  يف 

االأميينييي واليي�ييسيييييا�ييسييي، وال مليين دعيييم املييقيياوميية لتحرر 

االأر�ييييش وجتييلييب لنا االنييتيي�ييسييارات.. فجل مييا نطلبه 

واأن  هيبته،  للجي�ش  حتفظوا  اأن  جييداً  ب�سيط  اليوم 

ت�سونوا للمقاومة ظهرها، لي�ستعيد الوطن كرامته 

وا�ستقراره ومنعته وقوته، وعندها تعود اخلفافي�ش 

اأحييجييامييهييا وميي�ييسييتيينييقييعيياتييهييا، مييهييمييا بلغت  اإىل  طييوعيياً 

ف�سيقود  واإال  اليوم،  �سيا�سة  بف�سل  �سعود  ذروة  من 

لل�سيادة  املعاك�سة  ليييي�إرادات  ا�ست�س�مكم  م�سايرة 

والغربيون  تارة  االأمريكيون  املوفدون  يحملها  التي 

طوراً، اإىل تلك التي تنقلها ن�سائم دول احلّر املحيطة 

ي�سمى  ملا  ال�عودة  نحو  ومرتزقة،  وارتييزاقيياً  �سيولة 

لبنان..

فاملواطن اليوم بالقدر الذي ي�ستاق فيه لل�سيدة 

نف�سه  باال�ستياق  يقّلب  اليي�ييسييوان«،  بييي»جييبييال  فيييريوز 

�سفحات الرئي�ش اإميل حلود ويدعو له بطول العمر، 

ف� تدعوه ي�ستاق اإىل ما هو اأكرث..

رميا فرح
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أحداث األسبوع

االفتتاحية

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

المدير المسؤول: عــدنــــان الســاحـلــي

يشارك في التحرير:  
أحمد زين الدين -  سـعـيد عيـتــانـــي

المقاالت الواردة في الجريدة تعبر عن آراء كتابها

  همسات

النائب بطر�ش حرب

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

أداء األمانة

فع �سد الرئي�ش �سعد احلريري،  اأكدت امل�سادر ل�سحيفة »الثبات«، اأن هناك عدة دعاٍو �سرترُ

على خلفية عدم دفع امل�ستحقات الأ�سحابها منذ انتخابات النيابية عام 2009، ويردد الرئي�ش 

احلريري اأمام زواره يف مكان اإقامته يف فرن�سا عندما تتم مراجعته بهذه املبالغ: »اأبلغوهم 

اأنني لن اأرجع اإىل لبنان اإىل اأن ي�سقط النظام يف �سورية.. وعندها لكل حادث حديث«!

.. ويطول االنتظار

املنطقة، الأن  املقبل �سي�سهد حتواًل يف  اأن ف�سل اخلريف  اأكرث من دبلوما�سي خليجي  يرّوج 

»اإ�سرائيل« �ست�سن حرباً مزودجة على اإيران و�سورية وحزب اهلل، بالتزامن مع ن�سوج قرار غربي 

بعدوان ع�سكري على �سورية.. اإال اأن اأحد »األ�سنة« ال�سعودية ن�سح بتغيري �سيغة الرتويج، الأنها 

تدل على اأن امل�سيخات اخلليجية تنتظر العدوان كما تنتظر املراأة اخل��ش من خما�ش الوالدة.

www.athabat.net

ن عليه التطاول 
ُ

من َيه
على الجيش.. ُيهين الوطن
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آل الحريري يبيعون

اآل  اأن  »اليييييثيييييبيييييات«  عيييليييميييت 

يييييكيييييرثون يف هيييذه  يرُ احليييييرييييييري 

الييييييفييييييرتة ميييييين عييييمييييليييييييييات بيييييع 

واملنت�سرة يف  لبنان،  اأم�كهم يف 

كل من بريوت و�سيدا واجلنوب 

املبيعات  وت�سمل  لييبيينييان،  وجييبييل 

ويف  البنوك،  يف  واأ�سهماً  اأرا�ييسييي 

»�ييسييوليييييدييير«.. لييكيين اليي�فييت يف 

امليي�ييسييرتييين هو  اأحيييييد  اأن  االأميييييير 

مييرافييق خييا�ييش الأحييييد اأفيييييراد اآل 

احلريري.

اإنيييه الأمييير مثري حييقيياً، هييكييذا يييرى م�سدر 

وال�سيا�سية  االأميينييييية  الييتييطييورات  على  مطلع 

يييخييرج على  يييكيياد  اإذ مييا  الييتييي مييير بها لبنان، 

تدبري  عيين  مييعييلييومييات  اأو  حييديييث  اللبنانين 

حمييياولييية اغييتيييييال، حييتييى ييي�ييسييمييع الييلييبيينييانيييييون 

دواليك  وهكذا  اأخييرى،  اأ�سابيع مبحاولة  بعد 

القا�سم  اأن  املفارقة دائماً  منذ نحو عام، لكن 

امل�سرتك بينها كلها هو طلب داتا االت�ساالت، 

وهو ما بداأ يثري احلرية واال�ستغراب.

ال�سابق،  يف  اأنييه  اإىل  املتابع  امل�سدر  ويلفت 

بيلمار،  دانيييييييال  ثييم  ملي�ش  ديييتييليييييف  زمييين  يف 

اأ�ييسييبييح كييل �ييسيييء عيين الييلييبيينييانييييين مييكيي�ييسييوفيياً، 

اإىل  الدولية«  »املحكمة  ت�سمى  ما  دخلت  فقد 

�سج�ت اجلامعات اللبنانية، ودوائر االأحوال 

عيادات  اإىل  وحتى  وامل�ست�سفيات،  ال�سخ�سية 

اجلييديييدة،  اليييوالدات  ملعرفة  الن�سائي،  الطب 

واأ�سماء اآباء واأمهات هذه الوالدات.

والييييي�فيييييت يف احلييييديييييث عيييين حميييييياوالت 

اأنييه مييرة يك�سف عيين خمطط كان  االغييتيييييال، 

الك�سف  وتييرد يف  ذاك،  اأو  هييذا  ييعييداً الغتيال  مرُ

اأن  دون  مييثييرية،  تفا�سيل  االإعيييي�م  بوا�سطة 

الذين  ال�سياطن  هييم  ميين  اأو  هييو  ميين  يييحييدد 

ف�سل  يك�سف  واأخيييرى  بالبلد،  ال�سر  يييريييدون 

حماولة اغتيال درُبرت يف ليل اأو يف غفلة، لكن 

عناية �سحرية ت�سببت بها اإعجاب بزهرة برية، 

جاء  �سيف  مل�سافحة  متوا�سعة  انييحيينيياءة  اأو 

»ورب  على حن غرة، وثالثة ك�سفتها �سدفة 

وتخطيط..«  م�سروع  األييف  ميين  خييري  �سدفة 

وهلّم جرا.

لكن يف كل احلاالت، ثمة طلب واحد وهم 

واحد وغاية واحدة ومهمة واحدة، هي طلب 

داتيييا االتيي�ييسيياالت مييا بيين مرحلتي االغييتيييييال 

ال�سابقة واجلديدة.

ال يريد هذا امل�سدر اأن تذهب به الظنون 

يييتيييب على  نييحييو اخليييبيييث، لييكيينييه يييي�يييسييياأل: هيييل كرُ

ومن  كبارهم،  اإىل  �سغارهم  من  اللبنانين، 

يبقوا  اأن  فيهم،  املييقييامييات  اأرفيييع  اإىل  عامتهم 

دائماً حتت »ح�ش« ال�سمع املرهف؟! وال ين�سى 

اأن  بيييامليييرارة،  املييمييزوج  امليي�ييسييدر يف حديثه  هييذا 

حينما  �س�م،  �سائب  احلكومة  رئي�ش  يتذكر 

فيياجيياأ ميييرة غييرفيية الييتيينيي�ييسييت عييلييى املييخييابييرات 

الهاتفية، يف العام 1971، وعمل فيها تقطيعاً 

يعد  مل  الأنييه  ل�أجهزة،  وتخريباً  ل�أ�س�ك، 

على  التن�ست  يحتملون  يومها  اللبنانيون 

خ�سو�سياتهم..! 

رحييييم اهلل �ييسييائييب �ييييسيييي�م.. فييهييل �ييسييرى 

�سائب �س�م جديداً ي�سرخ اأمام هذه املهازل: 

كفى..

عبد اهلل نا�صر

لماذا المطلوب دائمًا »داتا« االتصال؟ 
ومــا هــي الـغـــايــــة؟



اأخطر ما يواجهه لبنان حالياً، هو الهجمة على املوؤ�س�سة 

التح�سريات  بييييداأت  احلييمييليية  وهيييذه  وقيييييادتييهييا،  الع�سكرية 

لها مييع حلظة انيييدالع االأحييييداث يف �ييسييورييية، ال بييل كانت يف 

بع�ش اأوجهها �سابقة يف اإطار التح�سري العملياتي لل�ساحة 

اللبنانية كي تكون جاهزة »غب الطلب« االأمريكي خ�سو�ساً، 

والييغييربييي عييمييوميياً، وقييد بيييداأت نييذرهييا كما بييات معلوماً من 

خ�ل تبّني قوى �سيا�سية لبنانية الهوية، �سعودية االنتماء، 

جمموعات تكفريية؛ متويً� واإعداداً.

يف ظل ما يواجهه اجلي�ش اللبناين من حملة م�سعورة 

على خلفية مقتل رجل دين ومرافقه على حاجز يف عكار، 

واالأهيييييييداف اخليييطيييرية املييبييطيينيية بيي�ييسييعييارات تييدعييي احليير�ييش 

البواطن  الل�سان  »زالت«  تك�سف  الع�سكرية،  املوؤ�س�سة  على 

احلقيقية، فاإن الذين يفرطون يف االأكاذيب املك�سوفة التي 

من  يعد  مل  اختيارها،  يتّم  منّمقة  بكلمات  احلر�ش  تدعي 

تناق�ش  �سابقة  ومعطيات  بتجارب  ربييطيياً  ك�سفها  ال�سعب 

الكلمات املدرو�سة.

فيياحلييمييليية عيييليييى اجلييييييي�يييش ا�يييسيييتييينيييدت اإىل زييييييييارة عيي�ييسييو 

قيادات  الذي جال على  االأمريكي جون ماكن،  الكونغر�ش 

عازلة  اأمنية  منطقة  اإقامة  اإىل  الدعوة  يف  و�سال  اآذار،   14
من على باب ال�سيد وليد جنب�ط، تكون منطلقاً للع�سابات 

امل�سلحة من �سمال لبنان �سّد �سورية، بالتزامن مع موقف 

النائب معن املرعبي املعرّب عن حقيقة ما يجول يف العقول 

االأول  ورمزها  الع�سكرية،  املوؤ�س�سة  على  بالتطاول  ال�سوداء 

قييائييد اجلييييي�ييش، ميييا جييعييل االأ�ييسييئييليية تييتييعيياظييم عييين االأهيييييداف 

احلقيقية وراء احلملة، �سواء اأكانت مبا�سرة اأم غري مبا�سرة.

املوؤ�س�سات،  هيبة  ميين  النيل  هييو  املبا�سر  االأول  الييهييدف 

كل  ميين  املوؤ�س�سة  تغطية  يف  الر�سمي  الييرتاخييي  تلّم�ش  مييع 

النواحي، وهذه خطيئة ال تغتفر باملعنى الوطني.

قائد  اأميييام  الطريق  هييو قطع  املبا�سر،  الييثيياين  والييهييدف 

اجلي�ش على م�ستوى لعب دور وطني م�ستقبً�.

اأميييا الييهييدف االأول غييري املييبييا�ييسيير، فييهييو ا�ييسييتييمييرار تهيئة 

ال�سفر  �ساعة  بانتظار  اال�ستقرار  لعدم  اللبنانية  االأر�سية 

االأمريكية الإ�سعال النار يف اخلا�سرة ال�سورية، وبالتايل دفع 

اجلي�ش اإىل االن�سحاب نحو الثُّكن، كي تخلو االأر�ش وت�سبح 

م�سرح عمليات خلفي.

والهدف الثاين هو تطويق اإمكانية قيام اجلي�ش الحقاً 

بدور فّعال يف حماية االنتخابات النيابية املقبلة.

اأمنياً  اجييتييميياعيياً  اأن  معلومات  ك�سفت  االإطييييار،  هييذا  ويف 

قد مع اأحد م�سوؤويل 14 اآذار ل�إعداد ل�نتخابات  �سعودياً عرُ

على  ال�سيطرة  باإعادة  يتعلق  االأبييرز  ال�سوؤال  وكان  النيابية، 

االأمنين  امل�سوؤولن  اأحييد  وقييال  املقبلة،  اللبنانية  الغالبية 

تكلفة  �ييسييعييفييي  ليييدفيييع  ميي�ييسييتييعييدة  »بيييييي�ده  اإن  اليي�ييسييعييودييين 

ترافقها  االأجييييواء  هييذه  اأن  والييواقييع  ال�سابقة«،  االنتخابات 

حماوالت تزوير احلقائق من خ�ل اللغو الك�مي، ومنها 

ال�سادر على ل�سان وليد جنب�ط الذي يت�ساءل يف معر�ش 

�سدور  قبل  البع�ش  �سبيل  اإخيي�ء  كيفية  عن  ال�سموم  نفث 

القرار الظني، وكاأن التحقيقات ال معنى لها، والكل يعلم اأن 

ال مراوغة يف التحقيق الع�سكري، وكاأن املطلوب هو تقدمي 

تنازالت من اجلي�ش المت�سا�ش ما و�سفه جنب�ط بالنقمة 

احلادثة،  عن  امل�سوؤولون  هم  ال�سباط  اأن  ومنها  العارمة، 

اأنهم  القاطع  بالدليل  لديه  وثبت  حتقيقات  اأجييرى  وكاأنه 

امل�سوؤولون.

االنت�سار  متيياميياً  جتاهلوا  وغييريه  جنب�ط  اأن  اليي�فييت 

الع�سكرين،  وتفتي�ش  احلواجز  واإقامة  ال�سمال،  يف  امل�سلح 

وال�سوؤال عن هويتهم الدينية واملناطقية، وهو االأمر الذي 

قييّلييل املييفييتييي اليي�ييسييابييق لييعييّكييار؛ ال�سيخ اأ�ييسيياميية الييرفيياعييي، من 

كل طياته،  املييراوغيية يف  الييذي حمل  وهييو اخلطاب  اأهميته، 

بييعييد �سحب ميي�ييسييوؤول الييو�ييسيياييية االأمييريكييييية  اأنيييه جييياء  �سيما 

امليينييطييقيية الييعييازليية،  بيي�ييسيياأن  اجلييديييد جيييون ميياكيين ت�سريحه 

باعتباره اأنه مل يكن يق�سد لبنان.. وهي خطوة ترُعترب ذنباً 

ناجزاً ولي�ش عذراً اأقبح من ذنب فقط.

هييذا اجلو  تعميم  لييه  ت�سّنى  لييو  االأمييييور،  بيياطيين  لكن يف 

الأقيمت  املناطق،  من  اجلي�ش  و�سحب  ال�سمال،  منطقة  يف 

امل�ساومة »�س�منا مقابل  املن�سودة، وت�سبح  العازلة  املنطقة 

�ييسيي�ح املييقيياوميية«، وهيييذا فييقييط مييا اأحييبييطييتييه جل�سة جمل�ش 

الوزراء، والتي عملت على املحافظة على هيبة اجلي�ش لي�ش 

اأكرث.

وقد فهم من �سحب ت�سريح ماكن اأن االإدارة االأمريكية 

ترتيث حتى االآن يف اإ�سعال ال�ساحة اللبنانية، لي�ش حباً، اإمنا 

الأنها قّدرت اأن النتائج لن تكون كما يرُراد لها حالياً.

لقد خرجت قوى 14 اآذار، ال�سيما تيار العبث بامل�ستقبل، 

عييين االإجييييميييياع الييوطيينييي بييييياأن اجلييييي�ييش هيييو اليي�ييسييمييانيية لكل 

اللبنانين يف احلفاظ على وحدة اجلي�ش ومعنوياته، وكاأن 

الذي  احليير«،  ال�سوري  »اجلي�ش  بات  اإليهم  بالن�سبة  البديل 

اآمنة  اأّمييين لييه قيييادة الييزواريييب يف عييكييار وطرابل�ش مييي�ذات 

وحرية حركة و�سلت اإىل حّد التجّول بال�س�ح علناً، ال بل 

اإقامة احلواجز وعمليات التفتي�ش، وقد لفت  وامل�ساهمة يف 

بع�ش قيادات »امل�ستقبل« اإىل خطورة ما اأقدموا عليه، لذلك 

�سدرت تعليمات بالعمل على »تقطيب« ال�سحية، خوفاً من 

كبري  م�سوؤول  تعبري  حّد  على  ا�ستغ�لها  اآذار   8 قوى  قيام 

يف 14 اآذار.

االأمر االأكرث ا�ستغراباً، كيف دّبت يف تلك القوى العبثية 

على  الييقييادرة  الوحيدة  اجلهة  هو  العديل  املجل�ش  اأن  فكرة 

اإحقاق احلق والعدالة، وهي التي ظّلت من خ�لها ترف�ش 

حتويل عمليات االغتيال، بدءاً من اغتيال رفيق احلريري، 

اإىل املييجييليي�ييش، بيياعييتييبيياره غييري قييييادر عييلييى حتييقيييييق الييعييداليية، 

وا�ستبدلته مبحكمة دولية مزورة قانوناً ود�ستوراً!

امل�ستوى  عييلييى  حييالييييياً  املييتييمييثييليية  ال�سيا�سية  الييقيييييادة  اإن 

ر�سبت  ميقاتي،  جنيب  رئي�سها  وعييرب  باحلكومة،  الر�سمي 

الف�حة  »رجييل يف  و�سع  خيي�ل  الوطني، من  االمتحان  يف 

ورجل يف البور«، وهذا موؤ�سر خطري يف ما يتعلق بالق�سايا 

الوطنية املحورية، مثل التطاول على اجلي�ش، الأن االعتقاد 

باأن اإم�ساك الع�سا من الو�سط يوؤدي اإىل الفوز، بحيث مييل 

الأنها  املحطات،  تلك  مثل  يف  ييجييدي  يرُ ال  الييريييح،  متيل  كيف 

حمطة  اأول  عند  ال�سيا�سية  التهلكة  اإىل  ب�ساحبها  تيييوؤدي 

تبادر  اأن  اإىل  الدعوة  اأن  البع�ش  يعتقد  وطنية، ولذلك قد 

قيادة اجلي�ش اإىل الت�سّرف وفق ما ميليه ال�سمري الوطني، 

كاأنها دعوة اإىل الع�سكرة، اأو اإىل حكم ع�سكري.

االأمييور ال  واإن كانت بع�ش  املق�سود،  بالطبع، لي�ش هذا 

بلغ  ومهما  النهاية،  يف  منه  بييّد  ال  كع�ج  بالكّي،  اإاّل  تعاَلج 

التمّزق  ميين  الييوطيين  حماية  ت�سبح  االأولييوييية  الأن  التمني، 

وال�سعب من الت�سادم الكبري.

يون�س عودة
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في ظل الهجمة المسعورة على الجيش
 الكـّي آخـر عــالج وطـنــي

ال�سيناتور االأمريكي جون ماكن يف زيارة للرئي�ش ال�سنيورة

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

يـقــال

نذير شؤم

قال �سيا�سي خم�سرم يف االأميين، اإن املرحلة 

مثل  االغتيال،  حميياوالت  من  الكثري  �ست�سهد 

حمييياولييية �ييسييمييري جييعييجييع، وحميييياوليييية اليينييائييب 

اغتيال  عملية  ت�سهد  لن  لكنها  حييرب،  بطر�ش 

واحدة، واأنا اأجزم بذلك! ال�سيا�سي نف�سه يلتقي 

العمليات  باأمر  ويبلغهم  ال�سمالين  منا�سريه 

امل�ستجد تباعاً.

نصائح بين الحلفاء
اتييهييمييت جمييمييوعيية »الييييي�ييسييار الييدميييقييراطييي« 

حييلييفيياءهييا مبييمييار�ييسيية االخييييتييييزال واالإ�يييسيييقييياط، 

ب�سلوك  يتعلق  ال  املييذكييور  ال�سلوك  اأن  معتربة 

اأحييييد  عيييّليييق  وقيييييد  اآذار.   14 يف  حميييييدد  طيييييرف 

اإن عطااهلل  امل�سوؤولن على هذا الك�م بالقول 

اأن حجمهم بحجم احلزب  وجماعته يعتقدون 

اليي�ييسيييييوعييي اليي�ييسييييينييي، وييييرييييدون اأن يييفيير�ييسييوا 

�سلوكهم على 14 اآذار، ون�سوا اأن »حلم اأكتافهم« 

التي كانت عارية هي من »خرياتنا«.. فاالأف�سل 

اأن ياأكلوا بهدوء.

الزعامة في خطر
اأ�سّر اأحد نواب القوات اللبنانية اإىل اإحدى 

الرئي�ش �سعد احلريري  باأن »زعامة«  ال�سحف 

بيياتييت يف مييهييب اليييرييييح، ولييييوال ميييبيييادرة جعجع 

املطلق  الغربي  والدعم  اآذار،   14 بقيادة  القيام 

له، لكان احلريري يف »خرب كان« �سيا�سياً.

توقيف »المبّيض«
اآذار يف مطار   14 اأحييد قياديي  اأوقييف �سقيق 

وكييان  الييفييرنيي�ييسييييية،  العا�سمة  ديييغييول يف  �ييسييارل 

يقيم يف فرن�سا منذ 2002، ويعمل يف »تبيي�ش 

االأميييييييوال« عيييرب جتييييارة اليي�ييسيييييارات االأوروبييييييييية 

الييقييادميية ميين اأمييريكييا اإىل لييبيينييان، ولييديييه عييدة 

ال�ساحلية  طريق  على  ال�سيارات  لبيع  معار�ش 

اللبنانية املمتدة من جونيه حتى البرتون، وقد 

مت توقيفه يف املطار الفرن�سي لتهّربه من دفع 

ال�سرائب، بعد اأن انك�سف اأمره يف »التبيي�ش«.

بين التباين.. والتوافق

»اليييثيييبيييات«  �ييسييحيييييفيية  ذكييييييرت  اأن  بيييعيييد 

يف اأعيييييدادهيييييا اليي�ييسييابييقيية ميييعيييليييوميييات حيييول 

اجتماع بن  لتن�سيق  التح�سريات اجلارية 

البطريرك  من  بدعوة  امل�سيحية  القيادات 

امليييييياروين بيي�ييسييارة الييييراعييييي، ليي�تييفيياق على 

االجتماع  مت  اأن  وبعد  وطنية،  ملفات  عييدة 

يتفق  اليييقيييييييادات جييميييييعييهييا، مل  وحيي�ييسييرت 

املجتمعون على العديد من امللفات، ال�سيما 

من  فهناك  االنتخابي،  بالقانون  املتعلقة 

ينادي بقانون على مبداأ املحافظات، واآخر 

يييريييد قييانييونيياً عييلييى اعييتييبييار دوائيييير م�سغرة 

تق�سيم  يريد  والبع�ش  الق�ساء،  ميين  اأقييل 

ومنهم  بحتة،  طائفية  دوائييير  اإىل  بيييريوت 

من يريد ف�سل اإقليم اخلروب عن ال�سوف 

و�سمه اإىل �سيدا، ومن يريد �سم زحلة اإىل 

البقاع الغربي وف�سل را�سيا عنهما، لكنهم 

اتفقوا على القرارات التي تخ�ش التعيينات 

والييوظييائييف، والييقييوانيين الييتييي تيي�ييسييدر عن 

املجل�ش النيابي، وهذا ما �ساهده اللبنانيون 

اأن  االأخييرية للمجل�ش. ويبقى  يف اجلل�سات 

اأي�ساً حول موقف  اآراء املجتمعن اختلفت 

امل�سيحين من االأزمة يف �سورية.

وِنْعم المواجهة!

�سحيفة  ميين  العربية  الطبعة  ك�سفت 

»ييييدييييعيييوت اأحييييرونييييوت« االإ�ييسييرائيييييلييييية، اأن 

دوليييية االإمييييييييارات الييعييربييييية امليييتيييحيييدة، وميين 

العربي«،  »الربيع  حتييديييات  مواجهة  اأجييل 

املرتزقة  ميين   3000 مييع  تييعيياقييدت  واإييييييران، 

اأن  لي»اإ�سرائيل«  �سبق  الذين  الكولومبين 

دربتهم على اأرا�سيها، اأو يف ب�دهم، معللة 

اأن اخليييربات »االإ�ييسييرائيييييلييييية« تييربهيين على 

قدراتها مرة اأخرى! 

ميين   800 فيييييياإن  اليي�ييسييحيييييفيية  وبييحيي�ييسييب 

االإميييارات،  دوليية  اإىل  فعً�  و�سلوا  املرتزقة 

بييييينييمييا اليييبييياقيييون يف طييريييقييهييم ليي�لييتييحيياق 

بزم�ئهم. وطبقاً للمعلومات التي �ساقتها 

ال�سحيفة، فيياإن رواتييب هييوؤالء تييرتواح بن 

الواحد  للفرد  دوالر  األييف  و5000   2800
)حيي�ييسييب رتييبييتييه وخييييربتييييه(، اأي ميييا يييعييادل 

يف  يتلقونها  التي  الرواتب  اأ�سعاف  خم�سة 

الي550  بع�سها  تتجاوز  ال  والييتييي  بيي�دهييم، 

دوالراً يف ال�سهر.

التحذيرات 
تتغلب على اإلغراءات

احلكومة  رئي�ش  اأطلقها  الييتييي  التطمينات  رغييم 

الييلييبيينييانييييية جنيييييب ميييييقيياتييي لييلييبييلييدان الييعييربييييية ودول 

اخلليج، حول الهدوء وا�ستقرار االأمن يف لبنان، ورغم 

احلف�ت  معدي  مييع  عقدها  التي  الكثرية  الييلييقيياءات 

ورغييم  ال�سيف،  مو�سم  يف  م  تنظَّ الييتييي  واملييهييرجييانييات 

ال�سياحة  وزييييير  اأييي�ييسيياً  يطلقها  الييتييي  الييتيي�ييسييريييحييات 

اللبناين بن فرتة واأخرى، مل تنجح حماوالت جذب 

ال�سياح العرب نحو لبنان هذا ال�سيف، لتحذير معظم 

ب�سبب  لبنان،  اإىل  الذهاب  بعدم  دول اخلليج رعاياها 

االأو�ساع االأمنية فيه.
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ت�شهدها  ال��ت��ي  الأزم������ة  ع��م��ر  ك���ان  »اإذا 

�ش�رية نح� 16 �شهراً، اإل اأن خطط امل�ؤامرة 

من  الأوىل  ال�سنة  منذ  تفا�سيلها  ع  و�سْ بداأ 

دبلوما�سي  يوؤكده  القرن اجلديد«.. هذا ما 

الوثائق  من  الكثري  ميلك  خم�سرم،  عربي 

عمله  مرحلة  اإب��ان  جمعها  التي  واملعلومات 

يف ع��دد م��ن ك��ري��ات عوا�سم ال��ع��امل، ومن 

بينها بالطبع وا�سنطن، قائاًل اإنه وبعد عدة 

اأعوام، وحتديداً يف ال�2005، اأبلغت املخابرات 

ال�سورية  الأط����راف  م��ن  الكثري  الأم��ريك��ي��ة 

و�سك  على  ال�����س��وري  النظام  اأن  واللبنانية 

ال�سقوط، وعلى هذا النحو �سارع عبد احلليم 

خدام يف نهاية ذاك العام اإىل اإعالن ان�سقاقه 

من ق�سر اأونا�سي�س يف باري�س،  ممنياً النف�س 

ب�»العودة املظفرة« على وقع اغتيال الرئي�س 

2005، وم��ا  ���س��ب��اط   14 رف��ي��ق احل��ري��ري يف 

تالها من تطورات بتدويل عملية الغتيال، 

وحماولة اإل�ساق تهمة الغتيال ب�سورية.

ل��ك��ن ك��ل ال��ت��ط��ورات ال��ت��ي راف��ق��ت تلك 

جماعة  ت�سعيد  جل��ه��ة  خ�سو�ساً  امل��رح��ل��ة، 

النت�سار  بفعل  اأُجه�ست   ،»1978 اآذار   14«

متوز  ح��رب  يف  للمقاومة  وال��ن��وع��ي  الكبري 

بدء عملية  اأهدافها  من  كان  والتي   ،2006
اإ�سقاط وتغيري عدة دول عربية، ب�سكل جعل 

م�����س��وؤوًل اأم��ريك��ي��اً ك��ب��رياً، ك��م��ا ي�سفه ه��ذا 

خا�س  لقاء  يف  يقول  العربي،  الدبلوما�سي 

مع دبلوما�سيني عرب: على امللك ال�سعودي 

ن�سراهلل،  ح�سن  ي�سكرا  اأن  مبارك  وح�سني 

املعركة بكفاءة  املذهل وقيادته  انت�ساره  لأن 

ع��ال��ي��ة وح��ن��ك��ة ن����ادرة، اأوق��ف��ا امل�����س��روع املُ��َع��ّد 

دول  تغيري  ومنها  الأو���س��ط،  ال�سرق  ملنطقة 

عربية اأو تفكيكها، ومن بينها بالطبع كانت 

ال�سعودية، بذريعة اأن نظامها من موروثات 

القرون الو�سطى، وم�سر بحجة اأن نظامها 

ينخره الف�ساد والل�سو�سية.

وي�����ب�����دي ه������ذا ال���دب���ل���وم���ا����س���ي اأ����س���ف���ه 

وا���س��ت��غ��راب��ه ل��واق��ع ال��ن��ظ��ام ال��ع��رب��ي امل���زري، 

الذي بدًل من اأن يتلقى حرب متوز ل�ستلهام 

العر واإعادة تقومي احل�سابات، انخرط اأكرث 

يف املوؤامرة، وو�سع ن�سب عينيه �سورية، وبداأ 

يف  الوطنية  ال��دول��ة  ل�ستهداف  ال��ع��دة  يعد 

واملمانعة  املقاومة  قلعة  ت�سكل  التي  �سورية، 

النظام  اأغ���رق  وب��ال��ت��ايل  ال��وح��ي��دة،  العربية 

اأزم��ة غري  الر�سمي العربي نف�سه يف وح��ول 

اأنه كلما  قادر على اخلروج منها، وهو واثق 

تقدمت �سورية يف �سرب الع�سابات امل�سلحة، 

اقرتب اأكرث من حبل امل�سنقة، لأن »ال�سيد« 

���س��ي��ج��د نف�سه  ن��ه��اي��ة الأم�����ر  الأم���ريك���ي يف 

م�سطراً للت�سوية، �سواء مع القوى الكرى 

الناه�سة، كرو�سيا وال�سني ودول الريك�س؛ 

اأو مع دم�سق حتديداً، والتي  حلفاء �سورية، 

�سي�سطر ملالقاتها وطلب ر�ساها، معيداً اإىل 

الذاكرة طاأطاأة الراأ�س الأمريكي يف منت�سف 

اأم���ام  الت�سعينات  ويف  ال��ث��م��ان��ي��ن��ات،  ون��ه��اي��ة 

الرئي�س الراحل حافظ الأ�سد.

وبراأي هذا الدبلوما�سي العربي العتيق، 

فاإن املفاو�سات اخللفية بداأت، وهي �ستظهر 

املتحدة  الوليات  اأن  مظاهرها  ومن  قريباً، 

وال�����غ�����رب، ال���غ���ارق���ني يف اأزم����ات����ه����م امل��ال��ي��ة 

وال�سيني  الرو�سي  يفاو�سون  والقت�سادية، 

حلف  اأثبت  اأن  بعد  م�ساحلهم،  ح��دود  على 

امل��ق��اوم��ة وامل��م��ان��ع��ة املمتد م��ن ط��ه��ران اإىل 

دم�سق وبغداد وبريوت، �سموداً غري متوقع، 

اأي حل��ظ��ة مواجهة  ي��ب��داأ يف  ق��د  اإن���ه  ب��ل  ل 

دم�سق  اأن  خ�سو�ساً  املقايي�س،  تقلب  �ساملة 

اأكدت بدولتها الوطنية قدرة هائلة ومذهلة 

مل تكن يف احل�سبان على املواجهة وحتطيم 

كل حلقات املوؤامرة.

ويلفت اإىل معلومات موؤكدة لديه تفيد 

اأج���رت  الأم��ريك��ي��ة  التخطيط  م��راك��ز  ب����اأن 

تقومياً �ساماًل لأو�ساع املعار�سات ال�سورية، 

واأجمعت  واملتناحرة،  باملتباغ�سة  فو�سفتها 

يف  مهاجرين  جتمعات  عن  عبارة  اأنها  على 

ل��ه قيمة داخ��ل  اأم��اك��ن، ل متثل وزن���اً  ع��دة 

املجتمع ال�سوري، وهمها جمع املال حتى ولو 

من ال�سيطان، ولهذا اأخذ الرهان الأمريكي 

وال����غ����رب����ي ي��ن�����س��ب ع���ل���ى ت��ن��ظ��ي��م ج��م��اع��ة 

»الإخوان«، ل�سيما بعد التطورات التون�سية 

وامل�����س��ري��ة، ل��ع��ل��ه ي��ن��ق��ذه��م وح��ل��ف��اءه��م من 

الورطة الكبرية. ويقر اخلراء الأمريكيون 

اأجريت  التي  واللقاءات  املفاو�سات  كل  ب��اأن 

ا���س��ت��ع�����س��ت ع���ل���ى حم�������اولت ج���م���ع ���س��ت��ات 

التي  املعونات  كل  رغم  ال�سورية،  املعار�سات 

قدمتها فرن�سا وبريطانيا وتركيا، ورغم كل 

املال ال�سعودي والقطري الذي تدفق.

املخ�سرم  العربي  الدبلوما�سي  ويتطرق 

مراقبة  اإىل  فيدعو  اأن����ان،  ك��ويف  مهمة  اإىل 

�سورة  ب��راأي��ه  لأن��ه��ا  ب��دق��ة،  املهمة  ومتابعة 

والدولية  الإقليمية  التوازنات  انعكا�س  عن 

وامليدانية املحيطة باملهمة التي يق�سمها اإىل 

ثالث مراحل.

اأن حتقق  باإمكان  ت�سليم  البداية كان  يف 

هناك  ف��ك��ان  اأه��داف��ه��ا،  �سورية  على  احل���رب 

يف  جت�سدت  ت�سوية  يف  ان��خ��راط  على  ره���ان 

م���وؤمت���ر ج��ن��ي��ف، ال����ذي ���س��ل��م ب���احل���وار بني 

ال�سورية واملعار�سات، ووقف العنف،  الدولة 

لكن ه��ذه امل��ع��ار���س��ات ورع��ات��ه��ا ���س��ارع��وا اإىل 

ال��ت�����س��ع��ي��د، وجت�����س��د ذل���ك يف ه���رب ال��ط��ي��ار 

اأ����س���ارت  ح��ي��ث  الأردن،  اإىل   »21 ب��ال���»م��ي��غ 

اأن���ه ك���ان يحمل م��ع��ه »ك���ود«  امل��ع��ل��وم��ات اإىل 

ال���دف���اع���ات اجل����وي����ة، ويف ارت����ك����اب امل���ج���ازر 

امل�سلحة  املجموعات  حاولت  التي  الوح�سية 

لكن  ال�����س��وري��ة،  ب��ال��ق��وات  اإل�ساقها  وال��غ��رب 

الفار  الطيار  اأن  تاأكد  اإذ  حا�سماً،  ك��ان  ال��رد 

عن  و���س��ري��ة  نوعية  معلومات  اأي  ميلك  ل 

اإ�سقاط  فكان  ال�سورية،  اجل��وي��ة  ال��دف��اع��ات 

ال��ط��ائ��رة ال��رتك��ي��ة ال��ت��ي اأج��ه�����س��ت اأح���الم 

من  يتمكنوا  اأن  دون  م��ن  اجل����وي،  احل��ظ��ر 

م��ع��رف��ة اأي ���س��ر ع�����س��ك��ري، وك�����ان احل�����س��م 

اأكرث  يف  امل�سلحة  املجموعات  مع  الع�سكري 

من منطقة، وهنا كانت املرحلة الثالثة من 

وامل��دخ��ل  احل����وار،  تهيئة  وه���ي  اأن����ان،  مهمة 

احل��ق��ي��ق��ي لأي ح�����وار ه���و وق����ف ال��ت��م��وي��ل 

والت�سليح والإعالم احلربي..

م��وؤمت��ر جنيف اأك��د على ذل��ك، واأخ���ذ يف 

امل��ق��اب��ل ت��رج��م��ة ���س��وري��ة ل��الل��ت��زام��ات التي 

اأن����ان اأن ي��ع��ل��ن حتميل  ط��ل��ب��ه��ا، وك����ان ع��ل��ى 

م�����س��وؤول��ي��ة اإف�����س��ال��ه مل��ن ق���ال اإن��ه��م يعطلون 

قرارات جمل�س الأمن.

كلينتون  الأم���ريك���ي���ة  ال��ع��ج��وز  ح���اول���ت 

ووزي�����را اخل��ارج��ي��ة يف ف��رن�����س��ا وب��ري��ط��ان��ي��ا، 

ومعهم حمد بن جا�سم، اأن يزّوروا وي�سّوهوا 

عقد  اإىل  ف�سارعوا  فف�سلوا،  جنيف،  نتائج 

حتت  ال��ق��اه��رة،  يف  املعار�سات  لتوحيد  لقاء 

رع���اي���ة ج��ام��ع��ة ال������دول ال���ع���رب���ي���ة، وال����ذي 

اأعدت له قطر جيداً، واأعد له نبيل العربي 

ك����ل ع���دت���ه ال���دب���ل���وم���ا����س���ي���ة و����س���ه���وت���ه مل���ال 

»احلَمدين«.

يف ه����ذا امل���وؤمت���ر ت��ف��ج��رت ك���ل خ��الف��ات 

دول��ة  اإل  يرف�سون  »الإخ����وان«  امل��ع��ار���س��ات؛ 

الكردية  وامل��ج��م��وع��ات  قيا�سهم،  على  ت��ك��ون 

امل��ع��ار���س��ة ت��ري��د ح��ك��م��اً ذات���ي���اً، وم���ا ُي�سمى 

»ال��ت��ن�����س��ي��ق��ي��ات« ل ت��ع��رتف ب���اأح���د غ��ريه��ا، 

وممثلو امل�سلحني اتهموا جماعات ا�سطنبول 

ف��رّد  اجلن�س،  ومبثليي  باملخنثني  وب��اري�����س 

والل�سو�سية،  بال�سرقة  باتهامهم  الآخ��رون 

ع��ل��ى ���س��اك��ل��ة ري���ا����س الأ����س���ع���د ال�����ذي ���س��رق 

امل���وؤمت���ر  ه�����ذا  ف���ان���ت���ه���ى  دولر..  م���ل���ي���وين 

توؤكد  وال���ذي  الأح��ذي��ة،  وت��را���س��ق  بال�سراخ 

الوقائع اأنها طالت العربي وحمد بن جا�سم.

خ��ارج��ي��ة  ووزراء  ح���م���د  �����س����ارع  وه���ن���ا 

ال�����ولي�����ات امل���ت���ح���دة وف���رن�������س���ا وب��ري��ط��ان��ي��ا 

وال�سعودية اإىل عقد لقاء ما ي�سمى »اأ�سدقاء 

�سورية« يف باري�س، فوعدوا وهددوا باحلرب 

ع��ل��ى ���س��وري��ة واإ���س��ق��اط دول��ت��ه��ا ال��وط��ن��ي��ة.. 

وه���ن���ا ي��ع��ل��ق ال���دب���ل���وم���ا����س���ي ال���ع���رب���ي ع��ل��ى 

الوقائع، فيوؤكد اأن هولند تعهد اإبان حملته 

النتخابية ب�سحب جنوده من اأفغان�ستان يف 

نهاية 2012 بدًل من نهاية 2013، فهل يكون 

املاأزومة بالده مالياً  الفرن�سي  الرئي�س  هذا 

واقت�سادياً واجتماعياً قادراً على �سن حرب؟

وكلنتون التي لن تكون وزيرة للخارجية 

اأع��ي��د انتخاب  يف ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة، ���س��واء 

توؤكد  رومني،  ميت  انُتخب  اأو  اأوباما  ب��اراك 

املقبل  الأم���ريك���ي  ال��رئ��ي�����س  �ستن�سح  اأن���ه���ا 

وع��دم  اأفغان�ستان،  م��ن  الن�سحاب  بت�سريع 

2014.. فهل اأحد ي�سدق  البقاء حتى نهاية 

وقوفهما  ب�سبب  ومو�سكو  لبكني  تهديدها 

اإىل جانب �سورية؟

 85 اأم��ام ممثلي  حمد بن جا�سم حت��دث 

دول����ة وم��ن��ظ��م��ة يف ب��اري�����س ع��ن ال��ع��ج��ز عن 

ف�سرخ  ال�سورية،  الوطنية  ال��دول��ة  اإ�سقاط 

ب��ا���س��ت��ح�����س��ار ال���ن���م���وذج ال��ل��ي��ب��ي، ف��ه��ل اأح���د 

الفعل..  امل�سيخة قادرة على  اأن هذه  ي�سدق 

وما اأهميتها بال غازها؟

م��ل��ك امل���غ���رب ع���رف ب��امل��ب��ال��غ اخل��ي��ال��ي��ة 

التي خ�س�ستها الدوحة والريا�س ملثل هذه 

املوؤمترات ال�سخيفة، فقرر ال�ستعجال لعقد 

موؤمتر مماثل يف الرباط، طمعاً باملال ولي�س 

مبا ي�سدر من مقررات.

باخت�سار، يرى هذا الدبلوما�سي املحنك 

جنيف  يف  اأك�����دت  ال�����س��وري��ة  امل��ع��ار���س��ات  اأن 

وال��ق��اه��رة، ويف ك��ل م���رة، اأن��ه��ا جم��رد �سلعة 

�سوق  يف  ���س��راوؤه��ا  ف��ي��ق��رر  وال�������س���راء،  للبيع 

نخا�سة العامل الذي يديره ال�سهاينة.. هذه 

باري�س..  باملال احل��رام يف  ال�سراء  ك��ان  امل��رة 

ل��ك��ن ال�����س��م�����س��رة ه���ي ����س���راخ ه����ذا ال��غ��رب 

العربي  الكاز  بائع  �سيدّفع  ال��ذي  الأمريكي 

املال.. كل املال..

ل�سحيفة  ك�سف  اأن���ان  ك��ويف  اأن  ويختتم 

الأمريكية  اخلطة  حقيقة  اأن  »الليموند«، 

ت�سعيد  ملوا�سلة  مهمته  تخريب  ا�ستهدفت 

احل����رب ع��ل��ى ���س��وري��ة، ال��ت��ي ح�سمت ودك��ت 

اأوك��اراً عديدة للمخربني، وعلى خلفية هذا 

اإىل دم�سق،  الأخ��رية  زيارته  التقدير ج��اءت 

للع�سرة  ي��ع��ّد  يجعله  م��ا  الأ���س��د  م��ن  ف�سمع 

ولهذا  يرتكبه،  ق��د  خ��ط��اأ  اأو  ك��ذب��ة  اأي  قبل 

عمرو  ورج��ل  ال�سادات  جيهان  م�ست�سار  كان 

مو�سى؛ اأحمد فوزي، م�ستبَعداً عن احلديث 

اأن��ان، الذي يريد اأن  الذي دار يف دم�سق مع 

اإجن��از يرتبط  ب��اأي  ال�سيا�سية  يختتم حياته 

ب��ا���س��م��ه، ول���ه���ذا ي���ح���اول اأن ي��ل��م��ل��م اأ���س��الء 

مبادرته، ويطلب الر�سا والدعم، ولذا توجه 

بعد دم�سق اإىل طهران، ومن ثم اإىل بغداد، 

ود  ط��ل��ب  يف  ي�ستمر  ال���ذي  ال��وق��ت  نف�س  يف 

مو�سكو وبكني. 

يف  امل�سلحة  الأوك���ار  �سرب  خطة  تابعوا 

�سورية.. �ساعة احل�سم اقرتبت.

اأحمد زين الدين
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المخطط قديم
ريبيبليك«  »لنوفيل  ل�سحيفة  مي�سان،  تريي  الفرن�سي  ال�سيا�سي  املحلل  ك�سف 

ديفيد«،  بكامب   2001 �سبتمر   15 يف  اتُّخذ  �سورية  مهاجمة  »ق��رار  اأن  اجلزائرية، 

بجميع تفا�سيله؛ من املحا�سرة بنريان الت�سليل الإعالمي التابع للقوى الغربية، 

بتواطوؤ �سبه معلن من  لها، مروراً  اإىل جلب احلركات التي تت�سرت بالإ�سالم �سعاراً 

قبل اجلامعة العربية، والأموال التي حترقها ممالك اخلليج.. حمذراً من اأن هذه 

حرب  اإىل  تتحول  اأن  ومتوقعاً  للمنطقة،  مدمرة  عواقب  دون  من  متر  لن  املغامرة 

عاملية. 

»سخاء« سعودي
ك�سفت �سحيفة »لوفيغارو« الفرن�سية، يف تقرير لكاتبها جورج مالرونو، نقاًل 

عن اأحد عنا�سر املجموعات ال�سورية امل�سلحة، اأن اأربعني عن�سراً توجهوا اإىل تركيا 

ل�ستالم اأ�سلحة متطورة ومتنوعة، ومنها ما هو م�ساد للدبابات، وقال: »لقد ا�ستلمنا 

�سواريخ )ار بي جي 9( من خمزون اجلي�س ال�سعودي، حيث مت نقلها بالطائرة حتى 

التي  الأه��داف  الأت��راك  نناق�س مع  الرتكي، ونحن  الأم��ن  »اأ�سنة«، مبوافقة  مطار 

�سن�سربها، ونعتمد حالياً يف خطواتنا على ا�ست�ساريني ع�سكريني خارج �سورية«.



بني »ثوَرجية« بع�س قادة امل�ستقبل 

ب��ع�����س م���ا ي�سمى  يف ع���ك���ار، وت���ط���رف 

جمعيات  وان���دف���اع���ة  »الأ����س���ول���ي���ات«، 

خ���ل���ي���ج���ي���ة حت�����ت اأ������س�����م�����اء خم��ت��ل��ف��ة 

الفقرية،  املنطقة  ه��ذه  يف  للم�ساعدة 

ت�����ارة ب���ذري���ع���ة م�����س��اع��دة ال���ن���ازح���ني، 

وط���وراً بحجة ت��ق��دمي خ��دم��ات طبية 

مطلوب،  واح��د  اأم��ر  ثمة  للم�سابني، 

ت��ب��ق��ى ع���ك���ار يف ح���ال���ة غ��ل��ي��ان  اأن  ه���و 

وقلق وترقب، بحيث ما اأن تخرج من 

ح���دث اأو اإ���س��ك��ال، ح��ت��ى ت��ق��ع يف اآخ���ر، 

لكن ا�ستهداف هذه املنطقة بلغ ذروته 

وال��ذي  اللبناين،  اجلي�س  با�ستهداف 

ت���اأت���ي ح���ادث���ة م��ق��ت��ل ال�����س��ي��خ��ني وم��ا 

رافقها وتالها لت�سب يف هذا الجتاه، 

اأن ه���ذه امل��ن��ط��ق��ة ال��ن��ائ��ي��ة  خ�����س��و���س��اً 

والفقرية واملعدمة، بينها وبني اجلي�س 

رفقة حياة وعمر، فعكار املحرومة من 

اأي اأ�سكال التنمية احلقيقية منذ اأيام 

وجد  الآن،  وحتى  الأوىل  ال�ستقالل 

اأبناوؤها يف اجلي�س مالذهم، فتطوعوا 

يف �سفوفه، فخدموا وطنهم ودولتهم 

من جهة، وبنوا م�ستقبلهم وعائالتهم 

م���ن ج��ه��ة ث��ان��ي��ة، ف��ك��ان ت��ط��وع��ه��م يف 

امل�سكن  ب��ن��اء  ن��ح��و  و�سيلتهم  اجل��ي�����س 

وت��ع��ل��ي��م اأولده�����م وع����الج م��ر���س��اه��م، 

فلهذا  الأف�سل،  احلياة  نحو  وبالتايل 

ل مي���ك���ن ال���ف�������س���ل ب����ني ال���ع���ك���اري���ني 

واملوؤ�س�سة الوطنية الكرى.

اأب��ن��اء  اأخ����ذ  ك��ان��ت حم�����اولت  واإذا 

اآخ���ر مل تتوقف منذ  اإىل م��ك��ان  ع��ك��ار 

ت�����س��ع��ي��ن��ي��ات ال���ق���رن امل���ا����س���ي، وب��ل��غ��ت 

ذروت���ه���ا ب��ع��د اغ��ت��ي��ال ال��رئ��ي�����س رفيق 

اأن��ه��ا ه��ذه امل���رة دخلت  احل��ري��ري، اإل 

م��ن��ع��ط��ف��اً خ���ط���رياً، جت�����س��د ق��ب��ل اأي���ام 

ق��ل��ي��ل��ة يف ال���ت���ح���رك���ات ال���ت���ي ق��ام��ت 

يف  ع�سكريني  اإط���الق  على  اح��ت��ج��اج��اً 

عكار  ُع��زل��ت  ح��ي��ث  ال�����س��ي��خ��ني،  مقتل 

ع���ن حم��ي��ط��ه��ا ب��ال�����س��وات��ر ال��رتاب��ي��ة، 

كان  التي  الطيارة  احل��واج��ز  واأقيمت 

معروفني،  غ��ري  ملثمون  عليها  يقف 

يوؤكد كثريون اأنهم لي�سوا لبنانيني، يف 

املوؤ�س�سة  ل�ستهداف  خطرية  حماولة 

الع�سكرية.

ق��د  اجل���ي�������س  ق����ي����ادة  ك����ان����ت  واإذا 

ال�سر�سة«  »ال��ه��ج��م��ة  ه���ذه  ا���س��ت��وع��ب��ت 

ال��وزراء  جمل�س  ك��ان  واإذا  وامل�سبوهة، 

ق����د جن����ح يف ت��ف��ك��ي��ك ه�����ذه ال���ع���ب���وة، 

اإ���س��ايف من  ل��واء  لإر���س��ال  بال�ستعداد 

لكن  ال�سمالية،  احل���دود  اإىل  اجلي�س 

ال�سوؤال الذي يفر�س نف�سه هو: كيف 

ح�����س��ل اخل��ل��ل الأم���ن���ي ع��ل��ى احل���دود 

ال�����س��م��ال��ي��ة؟ وك��ي��ف ج����رت حم����اولت 

ومل��اذا  ال�����س��وري؟  ال��داخ��ل  اإىل  التوغل 

وك���ي���ف اأُط���ل���ق���ت ال���ن���ريان ع��ل��ى ق��رى 

ال�����س��وري  اجل��ي�����س  لي�سطر  ���س��وري��ة، 

للرد، فوقع قتلى وجرحى؟

وهنا يطرح العكاريون �سل�سلة من 

الأ�سئلة اأبرزها:

ملاذا حماولة عزل عكار؟

ومن هم امل�سلحون امللثمون الذين 

نفذوا حواجز طيارة؟

وم��������ن ه������م امل���������س����ل����ح����ون ال����ذي����ن 

ودف��ع��وه  ال�����س��وري  اجلي�س  ا�ستهدفوا 

اإىل الرد..؟

اللبنانية  ال���دول���ة  ���س��ُت��ح��ك��م  وه���ل 

ال�سمالية،  ح��دوده��ا  ع��ل��ى  �سيطرتها 

احل��ر«  »اجلي�س  فيها  ينت�سر  اأن  قبل 

وكما  ال��ذي��ن،  امل�سلحة،  وامل��ج��م��وع��ات 

العدة  ُي��ع��ّدون  ب���داأوا  املعلومات،  تفيد 

للتجهيز للمنطقة العازلة قبل انت�سار 

اجلي�س اللبناين؟ 

اأي  يلقوا  مل  ال��ع��ك��اري��ون  ك��ان  واإذا 

اإل  ي�سمعوا  ومل  ت�ساوؤلتهم،  على  رد 

خ��ط��اب��ات وم����داخ����الت خ��ال��د ���س��اه��ر 

»املتطرفة«،  وطروحات معني مرعبي 

ف����اإن اأ����س���وات ال��ع��ك��اري��ني، وحت���دي���داً 

بالرتفاع  ب���داأت  خ��ال��د،  وادي  اأ���س��وات 

ل��ت��ح��ي��ي��د م��ن��ط��ق��ت��ه��م ع���ن ال��ت��ط��ورات 

ال�����س��وري��ة، وو���س��ع ح��د مل��م��ار���س��ات من 

بلغت  اأن  بعد  »نازحون«،  عليهم  اأُطلق 

ممار�ساتهم حداً ل يطاق، لي�س اأقلها 

ت�سهدها  ب����داأت  باجلملة  ���س��رق��ات  اأن 

قرى عكارية، حيث تتم �سرقة الغ�سيل 

وال�سجاد والدجاج والأغنام وغريها.

املعلومات،  توؤكد  كما  هنا،  الالفت 

اأن��ه م��ع ات��خ��اذ جمل�س ال����وزراء ق��راراً 

احل��دود  على  اللبناين  اجلي�س  بن�سر 

»اجلي�س  ي�سمى  م��ا  ���س��ارع  ال�سمالية، 

م�����س��ت��ب��ق��اً  ه����ذه احل������دود  اإىل  احل�����ر« 

اجل���ي�������س ال���ل���ب���ن���اين، وب�������داأ ع��م��ل��ي��ات 

ال�سورية  البلدات  على  وقن�س  ق�سف 

املواجهة.. لكن اأكرث ما يخ�ساه اأهايل 

اأن تلجاأ املجموعات ال�سورية  املنطقة، 

امل�������س���ل���ح���ة، ال���ت���ي ب��ي��ن��ه��ا جم��م��وع��ات 

اعرتفت باأنها من »فرق الذبيحة«، اإىل 

ارتكاب جمازر وعمليات نحر لعائالت 

وهي  جماعية،  ت�سفيات  اأو  ونازحني، 

ال��ت��ي اع���ت���ادت ع��ل��ى ه���ذا ال��ن��م��ط من 

تل�سق  اأن  اأجل  من  الإجرامي،  العمل 

ال�����س��وري��ة،  النظامية  ب��ال��ق��وى  ال��ت��ه��م 

وبذلك يعتقدون اأنهم بفر�س منطقة 

ال�سورية  احل��دود  على  اآمنة  اأو  عازلة 

لبنانية  »ب��ن��غ��ازي«  تكون  اللبنانية،   -

ي�ستجلبون  اأو  ال�سورية،  احل��دود  على 

قوات دولية على طريقة »اليونيفيل«، 

ل��ت��ك��ون راأ�����س ح��رب��ة يف ال���ع���دوان على 

�سورية، لكن يبدو اأن هوؤلء ال�سّذج ل 

ماكني  ج��ون  اجلبان  ذاك  اأن  يعلمون 

ال����ذي اأُ����س���ر يف ف��ي��ت��ن��ام اإب�����ان احل���رب 

الأمريكية على ذاك البلد، قّبل اأحذية 

»الفيتكونغ« لُيبقوا عليه حياً، وا�سطر 

الع�سكرية  وال��ده  مبكانة  يعرتف  لأن 

اأ�سري  الرفيعة يف وا�سنطن، ليعتروه 

حرب.. فهل هناك من يعتر؟

اأحمد �شحادة
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اأنقرة - الثبات

لتوحيد  اجل��دي��دة  العربية   - الدولية  للمحاولة  ال��ذري��ع  الف�سل  بعد 

ال��دول، ويف  اأن ح�سول هذه  بدا  ال�سوريني يف اخل��ارج،  املعار�سني  �سفوف 

مقدمها تركيا ودول من اخلليج العربي، على »�سرعية« معار�سة النظام، 

اأمر بعيد املنال.

يف  املعار�سني،  ت�سرف  ُو�سعت يف  التي  ال���دولرات  ف�سلت ماليني  فقد 

اإقناعهم بالتخلي عن حتفظاتهم حيال بع�سهم البع�س، بل على العك�س، 

»امل��ال وال�سلطة«،  ال���دولرات يف فتح �سهية ه��وؤلء على  فقد �ساهمت ه��ذه 

يريدها  واح���دة  هيكلية  حت��ت  التقائهم  منع  يف  بعيد  ح��د  اإىل  �ساهم  م��ا 

الغرب والعرب من�سة للهجوم على �سورية، مع توقعات بتفريخ املزيد من 

التي باتت تتناف�س فيما بينها على الأموال  املعار�سة،  ال�سورية  »الهيئات« 

املر�سودة ل�»اإ�سقاط �سورية«.

ويقول م�سوؤول عربي يف بلد معروف عنه دعمه ال�سديد لعملية اإ�سقاط 

رفت »مل حتقق النتائج املرجوة،  النظام يف �سورية، اإن كل الأموال التي �سُ

اأن تقفل بالده »حنفية  بل عززت التباينات«، لكن امل�سوؤول عينه ل يتوقع 

الفا�سلة«،  »التجارب  تعطله  اأن  من  بكثري  اأك��ر  منها  املرجو  لأن  الدعم«، 

واأكد امل�سوؤول اأن بلده �ستبقى تعمل لإيجاد »املخرج« الالزم للح�سول على 

ما تريده، »لأن امل�سالح ال�سرتاتيجية تتفوق على العرثات التكتيكية«.

ل�»�سيوفها«  النتقاد  لغة  اأنقرة  ا�ستعادت  فقد  الرتكي،  اجلانب  يف  اأم��ا 

اأن��ق��رة  امل��ع��ار���س��ون يتهمون  ه���وؤلء  ك��ان  ال��ق��اه��رة، فيما  بعد ف�سل م��وؤمت��ر 

بتف�سيل املوؤمتر، ب�سبب �سغوطها على اأن�سارها يف املعار�سة لعدم التجاوب 

مع الدعوات »النف�سالية« للمعار�سني الأكراد، الذين يرغبون باحل�سول 

ال��ك��ردي عر ه��ذه الأح���الم، وقالت  ال�سارع  ب��اإث��ارة  على وع��ود ت�سمح لهم 

م�ست�سارْي  مع  »الإخ���وان«  قيادة  جمع  ج��داً  �ساخناً  لقاء  اإن  تركية  م�سادر 

رئي�س الوزراء الرتكي رجب طيب اأردوغان؛ غزوان امل�سري و�سفر توران، 

امل�سادر  ونقلت  ال�سورية،  املعار�سة  لأداء  امل�ست�سارين  انتقادات من  تخللته 

يف  »ف�سلهم  اأن  مفادها  املعار�سة  اإىل  اأردوغ��ان  من  ر�سالة  امل�ست�سارين  عن 

والعبارات  بالكرا�سي  ترا�سقهم  لكن  ومفهوماً..  يكون مقبوًل  قد  التوحد 

ول  يكون مقبوًل  اأن  القاهرة، ل ميكن  العامل يف  م��راأى من  النابية على 

املعار�سني  اأبلغا  ال��رتك��ي��نْي  امل�����س��وؤول��نْي  اأن  امل�����س��ادر  واأو���س��ح��ت  م��ف��ه��وم��اً«. 

ع اأن يقوم الغري مبا يجب اأن يقوموا به، يف ظل  بو�سوح اأنه »يجب عدم توقُّ

الف�سل الع�سكري الذي يالحقهم، م�سافاً اإليه الف�سل ال�سيا�سي الذريع«.

ويف املقابل، كان ترير »الإخوان« باأن تركيا هي امل�سوؤولة جزئياً عن هذا 

الف�سل، م�سريين اإىل وعود تلقوها من دولة خليجية مبزيد من الأموال 

لالأكراد،  لفظية«  »وع��ود  املوافقة على  اإىل  اأنقرة  داعني  الع�سكري،  للعمل 

ت�سمح بان�سمامهم اإىل »الثورة«، ونقلت عن مراقب الإخوان امل�سلمني قوله 

اإن هذه الوعود »لن تكون ملزمة لل�سلطة اجلديدة يف �سورية«، م�سرياً اإىل 

باأن  اأن لي�س يف ذلك ما ي�سري تركيا.. فكان الرد الرتكي حا�سماً وجازماً 

اأ�سكال  اأحمر، واأن بالدهما لن ت�سمح باأي �سكل من  »امل�ساألة الكردية خط 

املو�سوع،  هذا  جيداً  يفهموا  اأن  املعار�سني  وعلى  الكردية«،  »اخل�سو�سية 

واحل�سول على حلول بعيدة عن خطوط تركيا احلمراء.



اهلل«  »ح�����زب  م���ن  وف����د  زار  ع��ن��دم��ا    

الأوىل  ل���ل���م���رة  ع������ون  م���ي�������ش���ال  ال����ع����م����اد 

اإليه  �شبقته  فرن�شا،  من  بعودته  لتهنئته 

العونية  ال�شخ�شيات  ب��ع�����ض  ان��ط��ب��اع��ات 

يخِف  والبع�ض مل  ورم����وزه،  احل���زب  ع��ن 

ال���ق���ول اإن���ه���م »اأ���ش��خ��ا���ض خم��ت��ل��ف��ون عن 

ل  ب��اأن��ه��م  �شيفاجئونك  ف��ه��وؤلء  غ��ره��م، 

، وما يقولونه  يتحدثون بل�شانينْ ووجهينْ

للزوار هو نف�شه ما  املفتوحة  ال�شالت  يف 

واأردف  املغلق«،  اللقاء  يف  منهم  �شت�شمعه 

ال��ب��ع�����ض: »ه����وؤلء ���ش��ادق��ون ول��ي�����ش��وا من 

الكذب  �شيا�شة  عك�ض  على  ال�شيا�شة،  جتار 

ال�شيا�شي  ال�شارع  بها  يت�شم  التي  والنفاق 

اللبناين«.

  هذا النطباع الأويل �شّكل مع غره 

املنا�شبة  الأر�شية  ومواقف،  مقدمات  من 

ل��ل��ت��ف��اه��م ال�����ذي رب����ط ج��م��ه��ور امل��ق��اوم��ة 

باجلرنال العائد من باري�ض، والذي تطور 

لي�شل اإىل درجة التحالف بي الطرفي، 

اأن  اأخ���رى،  اأط���راف، وتظن  وال��ذي تتمنى 

اأ�شوات  وق��ع  على  لنهايته  حانت  ال�شاعة 

ا�شتفراد  هالها  التي  العونية،  العرتا�ض 

ال��رمل��ان، خ��ال الت�شويت  ن��واب��ه��ا داخ���ل 

امل��ي��اوم��ي يف  ق��ان��ون تثبيت  على م�����ش��روع 

اأح��ام  ب��ي  لكن  لبنان،  كهرباء  موؤ�ش�شة 

الأخ�������ش���ام وث���ب���ات ال��ت��ح��ال��ف وال��ت��ف��اه��م 

م�������ش���اف���ة ط���وي���ل���ة م����ن امل�����ب�����ادئ وال���ق���ي���م 

وال�شيا�شات امل�شرتكة، التي جتعل ما �شدر 

اأركانه جمرد تعبر  عن اجل��رنال وبع�ض 

ع��ادي��ة،  ق�شايا  ح��ول  خ��اف طبيعي  ع��ن 

اأك��د  التي  ال�شرتاتيجيات  اإىل  ترتقي  ل 

»احلزب«  اأن عّر  و�شبق  بها،  عون مت�شكه 

قناعتهم  عن  ع��دة،  منا�شبات  يف  و»التيار« 

باأن التحالف ل يعني التطابق يف كل �شيء، 

الداخلية  امل��واق��ف  بع�ض  يف  التباين  واأن 

ال���ك���رى  ال��ق�����ش��اي��ا  مي�������ض  اأن  مي���ك���ن  ل 

يعني  ل  فالتحالف  الوطنية،  وامل�شلمات 

اأبداً الندماج، ول الن�شخ، ول اإلغاء الآخر. 

واأخ�شامه،  عون،  العماد  حلفاء  يدرك 

اأن من ال�شفات املحببة فيه لدى جمهوره، 

الدفاع  يف  العفوي  واندفاعه  انفعاله  هو 

عن مواقفه، مبا يعطيه �شدقية لدى هذا 

املواقف،  بتلك  التزامه  ويوؤكد  اجلمهور، 

مبواقفه  مت�شكه  اأثبت  عون  اأن  خ�شو�شاً 

وخ���ي���ارات���ه يف اأك�����ر م���ن م��ن��ا���ش��ب��ة، لعل 

اإحداها التي ل ُتن�شى كانت خال عدوان 

متوز 2006.

كذلك يدرك اأخ�شام عون قبل حلفائه، 

اأن »حزب اهلل« والعماد عون يجتمعان على 

خيارات وطنية كرى، تبداأ بحماية لبنان 

واللبنانيي والدفاع عنهم يف وجه الأطماع 

والتم�شك  واخل���ارج���ي���ة،  »الإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ة« 

ال��دول��ة  تطوير  وب��ف��ك��رة  امل��ق��اوم��ة،  بخيار 

وحماربة الف�شاد، والبحث عن امل�شرتكات 

التفاهم،  اأو  وال��ت��ح��ال��ف  اللبنانيي،  ب��ي 

وبالتايل لي�ض قراراً عاطفياً، ولي�ض حتى 

اآذار،   14 قوى  وجه  يف  ال�شطرار  حتالف 

فاجلرنال مل�ض من حلفائه ال�شابقي �شفة 

ال�شغط  ح��اول��وا  عندما  بالظهر  الطعن 

اإىل  عودته  ملنع  الفرن�شية  ال�شلطات  على 

تناق�ض  ال��ب��داي��ة  منذ  راأوا  لأن��ه��م  لبنان، 

يف  م�شروعهم  م��ع  الإ���ش��اح��ي  م�شروعه 

يف  وو���ش��ع��ه��ا  ال�شلطة،  واح��ت��ك��ار  الهيمنة 

التي  والغربية  الأمركية  امل�شاريع  خدمة 

ت�شتهدف لبنان واملنطقة العربية.

وق���د وج���د ع���ون يف »ح����زب اهلل« خر 

اإىل اأن احل���زب ال���ذي ق��ّدم  ح��ل��ي��ف، ن��ظ��راً 

اآلف ال�شهداء لتحرير الأر�ض من املحتل 

اللبنانيي  ب��ح��م��اي��ة  م��ع��ن��ي  ال�����ش��ه��ي��وين، 

م�شلمي  اأر����ش���ه���م؛  يف  اأع�����زاء  وت��ث��ب��ي��ت��ه��م 

وم�شيحيي، وعون معني بحماية وتر�شيخ 

وت��ف��اع��ل��ه مع  امل�����ش��رق��ي  امل�شيحي  ال��وج��ود 

بيئته وحميطه، ولي�ض بتهجر امل�شيحيي 

�شادة  خطط  مثلما  واأو�شرتاليا،  كندا  اإىل 

قوى 14 اآذار الأمركيون.

اأن احل���زب وال��ت��ي��ار م��ع��ن��ي��ان معاً  ك��م��ا 

ودوره،  ب���الآخ���ر  الع�����رتاف  ث��ق��اف��ة  بن�شر 

وتقّبل منطق امل�شاركة، ورف�ض نهج الفتنة 

ومنطق  واملذهبي،  الطائفي  والتحري�ض 

الهيمنة وال�شتبعاد والتهمي�ض، وهي روؤى 

و�شيا�شات  مواقف  حولها  تتقاطع  كثرة 

طريف »التفاهم«، وهي، كما اأثبتت حتديات 

اأن تلعب بها  ال�شنوات ال�شابقة، اأقوى من 

رياح الد�ض والفتنة، ول فورات الغ�شب.

النيابي،  اأن ط��ريف اخل��اف  وال��اف��ت 

ال��رئ��ي�����ض ن��ب��ي��ه ب���ري و»ال���ت���ي���ار ال���ع���وين«، 

اأن غايات  الآخ��ر،  اتهام  ب�شيغة  ولو  اتفقا 

الكامي  الت�شعيد  خلف  تقف  انتخابية 

الأذه���ان  اإىل  تتبادر  هنا  بينهما،  الأخ���ر 

ت��ل��ك »ال��ن�����ش��ي��ح��ة« ال��ت��ي ت����ردد اأن »ح���زب 

حلليفهم  وّج��ه��اه��ا  »اأم�����ل«  وح���رك���ة  اهلل« 

حتالفهم  اأن  وه��ي  ع���دة،  اأ�شهر  قبل  ع��ون 

ح��ت��ى ي��ت��م��ك��ن م���ن حت�����ش��ي��ل الأغ��ل��ب��ي��ة يف 

ال�شتحقاق النتخابي املقبل، حمكوم باأن 

ويزيد  امل�شيحي  و�شعه  اجل���رنال  يح�شن 

ح�شته النيابية، واإذا �شح هذا الأمر، فاإن 

ما يجري هو حدث �شحي، فا م�شلحة 

حللفاء عون يف اإ�شعافه �شعبياً وانتخابياً، 

املطلوب  هو  قوته  تعزيز  ف��اإن  العك�ض،  بل 

مل�شلحة اجلميع.    

  كذلك، فاإن اخلاف وتباين املواقف 

ب��ي الرئي�ض ب��ري وال��ع��م��اد ع��ون مل يكن 

راأب  اإىل  اهلل«  »ح���زب  �شعى  وط��امل��ا  الأول، 

بينهما  املياه  واأع��اد  الرجلي،  ال�شدع بي 

اإىل جماريها، ويبدو اأن الت�شالت املعلنة 

وامل�شمرة فعلت فعلها، بحيث ميكن القول 

اإن ما جرى كان »غيمة �شيف«.

عدنان ال�ساحلي
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لبنانيات

مـــواقف
• حركة الأمة راأت اأن قرار اجلي�ش اللبناين على احلدود ال�شمالية هام جدًا، لكن 
ذ هذا القرار ب�شكل كامل، وبال مكر �شيا�شي من قبل البع�ش،  اأن ينفَّ املطلوب هو 

يف  البالد  لزج  وللبنان،  ل�شورية  معادية  اأجنبية  اإرادة  وفق  يعمل  فريقًا  هناك  لأن 

الأزمة ال�شورية، وهدفه تخريب البالد بناء على اأوامر اأمريكية تلّقى اأمر عملياتها 

موؤخرًا جون ماكني.ولفتت احلركة اإىل اأن هذا الفريق يخرب البلد من حيث يدري 

واملقاومة،  �شورية  ا�شتهداف  موؤامرة  ينخرط يف  لكنه يف كل احلالت  يدري،  اأو ل 

اأمام  اأن يحاكمه  فهو تارة يقطع طريق، وطورًا يتهجم على اجلي�ش، واأخرى يريد 

املجل�ش العديل!

املبكي  امل�شحك  اأن  راأى  الوحدوي  الإ�شالمي  اللقاء  رئي�ش  احلاج عمر غندور؛   •
حال املعار�شة احلالية، واملوالية بالأم�ش، والتي ما زالت ترفع �شعار الدولة القوية 

�شقوط حكومة  وتعمل �شده، منذ  بال�شيء  وتطالب  وبرملانها وجي�شها،  مبوؤ�ش�شاتها 

الرئي�ش �شعد احلريري، ول توفر �شغرية ول كبرية، حتى ول حادث �شري من دون 

اأن تطالب باإ�شقاط احلكومة احلالية، التي حتملت اأوزار احلكومات ال�شابقة، حتى 

والت�شكيك  موؤ�ش�شة اجلي�ش،  على  التهجم  الوطنية حد  بامل�شوؤولية  ال�شتخفاف  بلغ 

عن  ندافع  ل  نحن  العجالة  ه��ذه  »يف  غ��ن��دور:  وق��ال  ال�شامن،  ودوره  قيادته  يف 

بل  ل  البائ�شة،  حالتنا  تدهور  م�شوؤولية  من  طاقمها  نربئ  ول  احلالية،  احلكومة 

نرى فيها امتدادًا للحكومات ال�شابقة، التي ما فتئت حتافظ على منطية الزعامات 

وال�شتغالل والركوب على ظهر البلد ونا�شه، وتقا�شم النفوذ حتت م�شميات حقوق 

الطوائف واملذاهب واملناطق، من دون اأن يكون ملفهوم الدولة الوطن اأي اعتبار، واإذا 

ما انربى تيار للمطالبة بالإ�شالح، ت�شدوا له وتكتلوا �شده!

• ال�شيخ زهر اجلعيد؛ رئي�ش جبهة العمل املقاوم، دعا امل�شوؤولني اللبنانيني اإىل 
البدء باملعاجلة اجلذرية لأزمات املاء والكهرباء والغالء، واإىل و�شع حد لكل ت�شيب 

بالوطن  وال�شرر  الأذى  اإحل��اق  نف�شه  له  ت�شول  من  كل  ومالحقة  ومعاقبة  اأمني، 

واملواطن. وحّذر ال�شيخ اجلعيد من خطورة الأحداث الأمنية املتنقلة، ومن خطورة 

ما يجري يف عكار و�شيدا، معتربًا اأن مظلومية ال�شيخني اجلليلني اأحمد عبد الواحد 

وحممد مرعب هي بيد الق�شاء اللبناين الذي نثق به، واأن ال�شغط بهذا الأ�شلوب 

الأمني وقطع الطرقات واإقامة احلواجز امل�شلحة الطيارة واملتنقلة وترهيب النا�ش 

وعدم  وال��روي  الهدوء  اإىل  النا�ش  دع��وة  واحلكماء  العلماء  وعلى  مرفو�ش،  اأم��ر 

النفعال، واإىل رف�ش الفتنة، ونبذ الفتنة، لأن مردود ذلك �شينعك�ش �شلبًا و�شررًا 

على اجلميع من دون ا�شتثناء.

القت�شادي  الركود  خطورة  من  نّبه  الإ�شامية  وال�شخ�شيات  اجلمعيات  لقاء   •
ا�شتمرار  وجراء  البالد،  يف  احلا�شل  الأمني  والهتزاز  ال�شيا�شي  اله��راء  جراء 

والع�شكريني  النا�ش  ومنع  املواطنني،  اأمور  وعرقلة  الطرقات  وقطع  العت�شامات 

الداخلية  ال�شراعات  اأن  اإىل  اللقاء  ولفت  وقطاعاتهم.  اأعمالهم  اإىل  الو�شول  من 

�شاملة  اأمنية  تتطلب خطة  باتت  املتنقلة  الأمنية  والأحداث  ال�شيا�شية  والتجاذبات 

ال�شيا�شية  والتيارات  والقوى  الأف��رق��اء  كافة  من  حقيقي  �شيا�شي  بغطاء  حتظى 

حالة  اإىل  والرقب  واجلمود  واحل��ذر  الركود  حالة  من  الوطن  وتنقل  البالد  يف 

ال�شتنها�ش الكامل.

تتحمل  لبنان  وال�شيا�شي يف  الأمني  الو�شع  اأن  راأى  العربي  لبنان  �شبيبة  حزب   •
م�شوؤوليته احلكومة اللبنانية، وقوى الرابع ع�شر من اآذار التي باتت حتمل م�شروع 

حماية  خالل  من  وذلك  الدولة،  اإىل  امل��رور  �شعارها  كان  اأن  بعد  الدولة،  اإ�شقاط 

ودعم التنظيمات املتطرفة التي يراد لها اأن تكون راأ�ش احلربة يف اإ�شقاط الدولة، 

التهجم على  وكذلك  الوطني،  اللبناين  املغر�شة على اجلي�ش  من خالل احلمالت 

الق�شاء الع�شكري، ورف�ش كل الأحكام التي ت�شدر عنه وما حالة الع�شيان املدين 

التي ت�شهدها منطقة عكار اإل حلقة من �شل�شلة اإبعاد اجلي�ش اللبناين عن املنطقة، 

و�شيطرة قوى الأمر الواقع عليه.

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

سجال »الحلفاء« على قانون تثبيت المياومين
عتاب عالي النبرة ال يمس االستراتيجيات

) العدد 222(  اجلمعة - 13 متوز - 2012

العماد مي�شال عون متو�شطاً ال�شيد ح�شن ن�شر اهلل والرئي�ض نبيه بري



ب��روت،  بلدية  ملجل�ض  م��ث��ران  ق����راران 

 ،19/4/2012 ب��ت��اري��خ   341 رق���م���ه  الأول 

ويق�شي مبادته الأوىل املوافقة على �شراكة 

بلدية بروت مع »موؤ�ش�شة احلريري للتنمية 

»م��ه��رج��ان  لإط����اق  امل�����ش��ت��دام��ة«،  الب�شرية 

وال��ف��ن��ون«،  للثقافة  الأول  ال����دويل  ال��رب��ي��ع 

واملقرر اإقامته يف مدينة بروت خال �شهر 

ت�شرين الأول 2012.

على  املوافقة  الثانية  مادته  يف  ويق�شي 

اإعطاء املوؤ�ش�شة املذكورة م�شاهمة بقيمة 50 

األف دولر اأمركي لدعم هذا املهرجان.

بتاريخ   485 فرقمه  ال��ث��اين  ال��ق��رار  اأم���ا 

الأوىل  م���ادت���ه  يف  ف��ي��ق�����ش��ي   ،1/6/2012
ب���امل���واف���ق���ة ع���ل���ى رع����اي����ة »م����ه����رج����ان ع��ي��د 

بقيمة  م�����ش��اه��م��ة  وت���ق���دمي  ال����ش���ت���ق���ال«، 

جل��م��ع��ي��ة  اأم�����رك�����ي  دولر  األ������ف  خ��م�����ش��ي 

»احتفالت بروت« املنظمة للمهرجان.

كما  ال��ق��رار،  لهذا  املوجبة  الأ���ش��ب��اب  ويف 

جاء يف مقدمة القرار، باأنه بناء على الكتاب 

رعاية  طلب  »املت�شمن  اجلمعية  من  املقدم 

مهرجان  لإق��ام��ة  ب���روت  بلدية  وم�شاهمة 

ع��ي��د ال���ش��ت��ق��ال ب��اأ���ش��ل��وب ج��دي��د خمتلف 

عن كل عام، اإذ تعتمد هذه الأفكار اجلديدة 

اإقامة م�شرة وعرو�ض متنوعة يف ال�شوارع، 

ت���رك���ز ع��ل��ى م��ع��ن��ى ال����ش���ت���ق���ال م���ن حيث 

م�شرها  تقرير  يف  وحقها  ال�شعوب  حرية 

والو�شول  الذاتي،  احلكم  وحتقيق  بنف�شها، 

مكونات  خمتلف  بي  املتكاملة  الوحدة  اإىل 

الوطن اللبناين..«.

م��ه��رج��ان��اً  اأن  الأول  ال����ق����رار  يف  امل���ث���ر 

ل���»ال��رب��ي��ع« ي��ق��ام م��ع ب��داي��ة �شهر اخل��ري��ف! 

وكاأن جمل�ض بلدية بروت ل يدري اأن ف�شل 

الربيع يبداأ يف 21 اآذار وينتهي يف 20 حزيران، 

واأن ف�شل اخلريف يبداأ يف 21 اأيلول.

ثم هل و�شل الأمر مبوؤ�ش�شات احلريري 

ت�شبح  لأن  ال��ف��ق��ر،  م��ن  امل�����ش��ت��وى  ه���ذا  اإىل 

بحاجة اإىل من ي�شاهم مادياً يف ن�شاطاتها؟ 

اإن����ه ����ش���وؤال ل ي��ن��ت��ظ��ر ج���واب���اً، اأم����ا ال���ق���رار، 

ن�شاطات  ي�شجع ومي��ول  اأن��ه  فيه،  فاخلطر 

وتقرير  ال��ذات��ي،  احل��ك��م  حتقيق  اإىل  ت��دع��و 

امل�����ش��ر، وامل��ن��ا���ش��ب��ة ه���ي ع��ي��د ال���ش��ت��ق��ال، 

اأم����ا ا���ش��م اجل��م��ع��ي��ة امل��ن��ظ��م��ة ف��ه��ي جمعية 

»اح���ت���ف���الت ب�������روت«، ال���ت���ي ت���ري���د اإق���ام���ة 

ب��اأ���ش��ل��وب جديد  م��ه��رج��ان عيد ال���ش��ت��ق��ال 

خمتلف عن كل عام!

بلدية  جمل�ض  ق��رر  دولر  األ��ف  خم�شون 

تقام  »ربيع«  احتفالت  على  �شرفها  ب��روت 

دعماً  دولر  األ��ف  وخم�شون  اخلريف،  عز  يف 

ال�����ش��ع��وب يف حتقيق احلكم  ح��ق  ل��ن�����ش��اط��ات 

ال���ذات���ي.. اأي ���ش��ع��وب ي��ا ت����رى..؟ ف��ه��ل ق��رر 

جم��ل�����ض ب��ل��دي��ة ب�����روت دع����م ال��ف��ي��درال��ي��ة 

منت  يف  ج��اء  ما  جيداً  لحظوا  اللبنانية..؟ 

تقرير  يف  وحقها  ال�شعوب  »ح��ري��ة  ال��ق��رار: 

الذاتي،  احلكم  وحتقيق  بنف�شها،  م�شرها 

بي   - املتكاملة   - ال��وح��دة  اإىل  وال��و���ش��ول 

خمتلف مكونات الوطن اللبناين«.

وح��دة   - ذات��ي  حكم  امل�شر،  تقرير  اإذاً، 

اأي  ال��ل��ب��ن��اين،  ال��وط��ن  م��ك��ون��ات  - متكاملة، 

فيدرالية ميولها جمل�ض بلدية بروت؟

ك��ل ه��ذا بر�شم ال����راأي ال��ع��ام ال��ب��روت��ي، 

ليتعرف اإىل كنوز اأفكار جمل�ض بلديته.

م�ؤمن احللبي
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بـلـد معـلــق عــلى كــابـــل
وامل�شاكل  الهموم  م��ن  الكثري  الكثري  اللبناين  امل��واط��ن  يتحمل 

وم�شاعب احلياة، اأحيانًا يجل�ش وحيدًا بني اأربعة جدران اآماًل بحياة 

يتاأمل  الأوه��ام،  بني  وي��دور  الأح��الم  بني  ي�شبح  لبنان،  بلده  هانئة يف 

الإ�شرائيلي،  الجتياح  كان  ولد  فعندما  فيها،  مر  التي  مراحله  ويعيد 

وحروب الأخ�شام والأخوة الأعداء، وحرب ل اأدري باأي ا�شم �شموها، 

واعتداء.. واغتيال.. واعتقالت، يتذكر املواطن ذاك الرجل الذي قتل 

اأ�شبحا من  والثنان  ونهب،  �شرق  الذي  الهوية، وذاك  اللبنانيني على 

الزعماء، »هيدا لبنان«، يتذكر ويعفو عن حروب اللبنانيني مع بع�شهم، 

يتذكر ول ين�شى اعتداءات ال�شهاينة وحروبهم على لبنان.

وديع  على  عني  »يا  ال�شماء  ويتاأمل  ي�شكت  وتن�شى..  م�شت  اأي��ام   

ال�شايف« لبنان يا قطعة.. ي�شمت �شمتًا مريبًا يتجهم وجهه، ..لبنان، 

لفرة  ف��رة  م��ن  م��ي��اه،  يوجد  ل  ..ل��ب��ن��ان،  ت��ع��ودن��ا،  كهرباء  يوجد  ل 

حدا  »ما  والفقر  البطالة  بلد  ..لبنان،  يعني«،  حي�شري  �شو  »منتحمم 

وحرق  الطرق  وقطع  واخلالفات  امل�شاكل  بلد  ..لبنان،  جوعان«،  مات 

الإطارات »ما اإ�شمو لبنان اإذا ما كان هيك«، ولكن لبنان بال اإنرنت، 

»ما حزرتوا اأبدن«.

الإنرنت اأ�شبح جزءًا هامًا من حياة كثري من النا�ش يف كل الدول، 

وخ�شو�شًا اللبناين، فال ميكن ال�شتغناء عن الإنرنت، فاأ�شبح التبادل 

والكثري  الفواتري  وت�شديد  الر�شائل  ونقل  طريقه  وعن  عربه  التجاري 

الكثري من الأمور.

�شدمة  �شكل  الإن��رن��ت  انقطاع  من  املا�شية  الأي��ام  يف  ح�شل  ما 

كبرية للكثريين، فقد مت عزل لبنان كليًا عن العامل، فوزارة الت�شالت 

اأ�شدرت بيانًا قالت فيه: »هناك عطل طراأ على الكابل اأدى اإىل انقطاع 

التابعة  الفنية  الفرق  اأجرت  وبعدما  اللبنانية،  املناطق  عن  الإنرنت 

للوزارة، الت�شالت مع اإدارة كابل »imewe« لتحديد مكان العطل، 

الفرن�شية«،  مار�شيليا  مدينة  يف  الكائنة  الكابل  و�شلة  ب�شبب  اأنه  تبني 

طبيعتها  اإىل  ال�شبكة  �شتعود  الكابل،  اإدارة  مع  »بالتن�شيق  اأنه  م�شيفة 

بعد �شاعات«.

و�شاعات م�شت وم�شت، فال من مباٍل..

بالإ�شافة اإىل الر�شائل الن�شية التي بعثت با�شم الوزير تعتذر من 

املواطنيني على العطل الطارئ، )جميل الإعتذار(، ولكن هل هناك من 

عمل ما ملنع تكرار هكذا اأعطال.

والوزارة املعنية مبديرياتها املخت�شة بدت وكاأنها مربكة اأمام هذا 

لتحديد  ومكانه  العطل  �شبب  ملعرفة  تعط يف حينه جوابًا  الو�شع، ومل 

الوقت الالزم لإ�شالحه.

قطع  يا  طرقات  قطع  يا  يحكي  بدو  �شو  بيعرف  ما  الواحد  »يعني 

الإنرت ما يف حل تاين بهالبلد«.

وزارة  ب��ني  احلا�شلة  بامل�شاكل  مهتم  وغ��ري  معني  غ��ري  امل��واط��ن 

امل�شكلة،  تتكرر  ل  اأن  والأخ��ري  الأول  همه  اأوج��ريو،  وهيئة  الإت�شالت 

هناك  كانت  ما  عطل  ح�شل  ف��اإذا  لالإنرنت،  بديلة  كابالت  واإيجاد 

ل  مواطنيها،  عي�ش  بلقمة  اأ�شاًل  املهتمة  غري  فالدولة  رديفة،  كابالت 

اأظن اأنها �شتتدارك الأمر، و�شترك البلد عالقًا على كابل واحد فقط.

�سعيد عيتاين

بـــرســم الـــرأي الـعــام فــي عــاصمة لبـــــنان

»الربيع« في عز الخريف مجلس بلدية بيروت يحتفل بـ
ويدعم نشاطات تحقيق الحكم الذاتي

من هنـــا وهنــــاك

التحذيرات األمنية مجددًا
�شاباً  لبنانياً  نائباً  اأجنبية،  ل�شفارة  تابع  ع�شكري  ملحق  اأبلغ 

هناك  اأن  كا�شفاً  تنقاته،  خ��ال  واحل��ذر  احليطة  اأخ��ذ  ب�شرورة 

تخوفاً كبراً من ا�شتهداف جيل ال�شباب من النواب.

الخارجية األميركية منزعجة
منع  ق���رارًا  الأم��ريك��ي��ة  اخلارجية  يف  الإع��الم��ي  املكتب  اأ���ش��در 

مبوجبه مندوب اإحدى الو�شائل الإعالمية اللبنانية من دخول مبنى 

اخلارجية  اأن  ُعلم  ما  بح�شب  املنع  و�شبب  الأمريكية،  اخلارجية 

الأمريكية منزعجة من ممار�شات وكتابات املندوب اللبناين.

المتأخرات المالية أواًل 
املعار�شة  يف  الأ�شا�شيني  ال��ك��وادر  اأح��د  من  قريب  م�شدر  اأك��د 

اإل بعد دفع  اأنه ل م�شاركة يف النتخابات النيابية املقبلة  اللبنانية، 

جميع امل�شتحقات املالية املراكمة على القيادة.

نواب على الئحة االستبدال
نوابه، وخ�شو�شًا يف  لتغيري عدد من  يتجه  املعار�شة  الأب��رز يف  التيار   

ال�شمال، بعد اأن ت�شببت مواقفهم يف مراحل خمتلفة باهتزاز �شعبيته، علمًا 

اأن عددًا من النواب الذي �شيتم ا�شتبدالهم، اأخذوا يفتحون على ح�شابهم، 

و�شار معظم متويلهم ي�شل مبا�شرة اإىل ح�شابهم من اإحدى الدول النفطية.

»سوليدير« انتقاد فإقالة.. كرمى لـ
وانتقد  اجلمعة،  خطبة  العا�شمة  م�شاجد  خطباء  اأح���د  األ��ق��ى 

فيها �شركة »�شوليدير« ملا فعلته مبقابر ال�شحابة والتابعي و�شط 

تيار  قبل  لة من  املموَّ املدر�شة  اأقيل من  ب��اأن  ال��رد  العا�شمة، فجاءه 

�شيا�شي معار�ض، مع العلم اأنه ق�شى اأكر من 11 عاماً مدّر�شاً فيها.

حكومة المشاكل
لكن  باقية،  اللبنانية  احلكومة  اأن  ال�شابقني  امل�شوؤولني  اأحد  اأكد 

�شتبقى امل�شاكل تعر�شها، فبقاوؤها م�شكلة للبع�ش، و�شقوطها م�شكلة 

للبع�ش الآخر.
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يتوقع مزيدًا من الفلتان 

الأمني يف لبنان.. زر ت�شغيل 

اأدوات الفتنة بيد الأمريكي.. 

البلد يف حالة فو�شى عارمة، 

واملعاجلات الرتقيعية م�شاحيق 

جتميلية.. البداية تكون باإ�شالح 

النظام ال�شيا�شي برمته. 

رئ���ي�������س ح���رك���ة ال�������ش���ع���ب؛ ال��ن��ائ��ب 

لـ»الثبات«  يك�شف  واكيم،  جناح  ال�شابق 

والدولية  الإقليمية  للأحداث  نظرته 

واملحلية، واإليكم احلوار.

النائب  بح�شب  لــبــنــان  بـــلء  اأ�ــشــل 

ال�شيا�شي،  النظام  واكيم،  جناح  ال�شابق 

لأنه يرتك املجال للطائفية الإنطلق 

دون �شوابط، اأما بقية امل�شاكل الناجتة 

عن موقعه اجلغرايف، ووجود »اإ�شرائيل« 

يف املنطقة وغريها من الأمور العالقة، 

اأ�شباب �شاغطة  راأيه  فهي كلها بح�شب 

حالها  على  ال�شيا�شية  الطبقة  لإبــقــاء 

»النظم  يقول:  ال�شنوات،  ع�شرات  منذ 

طائفية،  اأ�ش�س  على  املبنية  ال�شيا�شية 

تــعــرقــل بــنــاء مــوؤ�ــشــ�ــشــات الــدولــة ب�شكل 

�شليم يف لبنان، فالبلد مل يعرف فعًل 

لل�شيادة  حقيقياً  معنى  ول  دولــة،  بناء 

الطائفية  فـــاإن  ذلـــك  الــوطــنــيــة، ورغـــم 

ال�شيا�شية لي�شت نتيجة تعدد الطوائف 

والأديــان فيه، ففي معظم بلد العامل، 

هـــنـــاك تـــنـــوع ديـــنـــي وطـــائـــفـــي وعــرقــي 

الــفــوارق كلها تتل�شى  وقــومــي، وهــذه 

وموؤ�ش�شات  فاعلة  دولــة  وجــود  مبجرد 

قــويــة«، يــ�ــشــرح واكــيــم فــكــرتــه رداً على 

�ــشــوؤال، مــن �شيغري الــنــظــام؟ لــلإ�ــشــارة 

املجال،  هــذا  يف  ال�شعب  دور  اأهمية  اإىل 

فــفــي راأيــــه مـــادامـــت الــطــائــفــيــة حتمي 

معنى  ل  امليلي�شيات،  وزعماء  املجرمني 

لتكرار النتخابات النيابية كل 4 اأعوام، 

لأنها �شتجلب نف�س الطبقة ال�شيا�شية، 

لــلــحــيــاة  فـــعـــلـــي  تــــطــــور  اأي  و�ــشــتــمــنــع 

املافيات  اأ�شحاب  و�شتحمي  ال�شيا�شية، 

املتكتلة داخل كل طائفة، ويقول واكيم: 

 1860 العام  منذ  ال�شيا�شية  »التطورات 

وحــتــى الــيــوم جــــاءت كــلــهــا اإثــــر حــروب 

اأهـــلـــيـــة ل اإثـــــر تـــطـــور �ــشــيــا�ــشــي ذهــنــي 

طبيعي جمتمعي«. 

حرب ا�ستنزاف

وعن احلراك الدبلوما�شي الكثيف 

لــلــمــبــعــوث الأممـــــي اإىل �ــشــوريــة كــويف 

اأنان، واإمكانية ن�شوج حل ما اأو ت�شوية 

يعترب  الــ�ــشــام،  عــلــى  الــغــربــيــة  للهجمة 

لــلأحــداث  ال�شائد  النطباع  اأن  واكــيــم 

ل يعطي موؤ�شرات وجود ن�شوج ت�شوية 

يقول:  �شورية،  يف  خارجية  اأو  داخلية 

»رغم كلم كلينتون من اأن اأيام الرئي�س 

التو�شيف  ورغــم  معدودة،  الأ�شد  ب�شار 

الكلمي الر�شمي للمعار�شة ال�شورية، 

املــــدى  يف  مـــنـــطـــقـــيـــاً  حــــــًل  اأتـــــوقـــــع  ل 

املنظور، لأن ما ُيقال يف الإعلم املحلي 

الأمـــور ول  والـــدويل ل يك�شف بواطن 

اإنها حرب  املنطقة،  الأحــداث يف  خفايا 

كوطن  �ــشــوريــة  على  طويلة  ا�ــشــتــنــزاف 

وجــيــ�ــس ودولـــــة ومــوؤ�ــشــ�ــشــات و�ــشــعــب«، 

ــــارة اجلــبــلــيــة  ــــن بـــلـــدة الــــربب يــ�ــشــرح اب

جنـــاح واكــيــم تــتــابــع الأحــــــداث قــائــًل: 

�شورية  يف  لــلــنــزاع  الأوىل  املــرحــلــة  »يف 

ظــهــر ال�ــشــتــهــداف الــغــربــي، ولــكــن مع 

فــ�ــشــل اإ�ـــشـــقـــاط الـــدولـــة والـــنـــظـــام من 

الداخل لتنفيذ م�شروع ال�شرق الأو�شط 

الــ�ــشــوري اإىل  اجلــديــد، انتقل احلـــراك 

اأمني  �شياقني؛  �شمن  الثانية  املرحلة 

من  عجز  هناك  الآن  وحتى  و�شيا�شي، 

معاجلة الق�شيتني معاً لت�شعب الأمور 

والدولية  الإقليمية  املعطيات  وتدخل 

ـــيـــة«، يــ�ــشــيــف واكــــيــــم: »احلــــل  واملـــحـــل

الع�شكري لن يحمي  اأو احل�شم  الأمني 

�شورية، اإن مل ي�شتتبعه حل �شيا�شي على 

مو�شوعي  وتفاهم  الــداخــلــي  امل�شتوى 

على م�شتوى تقا�شم النفوذ يف املنطقة، 

وهــــذا الأمــــر لــيــ�ــس مــتــوفــراً يف الــوقــت 

الراهن«.

براأي واكيم احلل يف �شورية يتطلب 

ظهور كتلة جديدة من خارج ا�شطفاف 

قطبي نزاع ال�شلطة واملعار�شة، وبراأيه 

اأي�شاً اإن الو�شع الإقليمي انطلقاً من 

نظام  لت�شكيل  متجه  ال�شورية  البوابة 

�شورية  »بانتظار  يــقــول:  جــديــد،  عاملي 

�شورة  لبلورة  عــديــدة  �شنوات  خمــا�ــس 

بقي  �ــشــواء  الأو�ـــشـــط،  لل�شرق  خمتلفة 

النظام يف �شورية اأو مل يبَق«.

ــــاحلــــراك الــعــربــي  فــيــمــا يــتــعــلــق ب

يعترب  باخل�شو�س،  بالعموم ويف م�شر 

واكيم اأن املنطقة باأ�شرها ت�شهد حراكاً 

الإربــاك  حالة  وبالتايل  وكامناً،  عنيفاً 

الأنــظــمــة  لأن  �ــشــتــطــول،  والـــفـــو�ـــشـــى 

الــر�ــشــمــيــة الــعــربــيــة بــو�ــشــعــهــا احلـــايل 

مل تــعــد قــــادرة عــلــى ال�ــشــتــمــرار اأكـــر، 

بــطــور  يــــزال  الـــــدويل ل  الــنــظــام  ولأن 

ت�شكيل نف�شه، »�شعف القوى التقدمية 

الإنتفا�شات  هــذه  قيادة  على  احلديثة 

�شتجعل  حقيقية  ثــورات  اإىل  لتحويلها 

اليوم  م�شر  يف  تعقيداً..  اأكــر  الأمـــور 

الأوىل  رئي�شية:  قــوى  ثــلث  تتنات�شها 

تــتــمــثــل بــاجلــيــ�ــس احلـــائـــز عــلــى حيثية 

النظام ال�شابق، الثانية التيار الإ�شلمي 

واملــدعــوم  امل�شلمني  بـــالإخـــوان  املتمثل 

والثالثة  اخلليجية،  الأنظمة  قبل  من 

بت�شكيل  املتمثلة  الــوطــنــيــة  الــقــوة  هــي 

ظــاهــرة حــمــديــن �ــشــبــاحــي، والــتــي هي 

قادرة على اإنقاذ م�شر من نفوذ الع�شكر 

والإ�ــشــلمــيــني«، يعقب واكــيــم قــائــًل: 

الــقــوى  �شتن�شم  الــعــاجــل  الــقــريــب  »يف 

�شباحي،  اإىل ظاهرة حمدين  ال�شعبية 

ومـــن خـــلل هـــذه الــظــاهــرة الــوطــنــيــة 

دورهــا  ا�شتعادة  باإمكانها  م�شر  املدنية 

الإقليمي والعربي«.

اأ�صك بح�صول انتخابات 2013

بالن�شبة مل�شاكل لبنان، مييز واكيم 

بني معاجلة ترقيعية من هنا اأو ق�شية 

للإ�شلح  روؤيــتــه  هناك،  من  مطلبية 

تــتــعــدى الــ�ــشــكــلــيــات لــتــطــال اجلــوهــر 

اأي  واجلــذع، يقول: »ل ميكن حتقيق 

اإ�ــشــلح يف لــبــنــان قــبــل الــبــدء بتغيري 

النظام ال�شيا�شي فيه، معاجلة انقطاع 

الــكــهــربــاء الــتــي تــطــال كــافــة ال�شرائح 

تتعرقل  الــطــوائــف،  وكــل  الجتماعية 

موؤ�ش�شات  تنخر  فا�شدة  طبقة  بوجود 

ت�شتطيع  ل  الدولة  اأن  ت�شور  الدولة، 

حتى  بـــالإطـــارات  م�شتعل  طــريــق  فتح 

ل تـــعـــر�ـــس الـــ�ـــشـــلـــم الأهـــــلـــــي خلــطــر 

يف  بــلــد  اأي  يف  �شمعت  هــل  النــــــزلق؟ 

لأخــذ  �شيا�شيوه  فيه  يت�شابق  الــعــامل 

اأحــــد املطلوبني  تــذكــاريــة مــع  �ــشــورة 

)قد يحكم وقد ل ُيحكم( من على باب 

الع�شكرية لتح�شني �شورتهم  املحكمة 

النتخابية؟ 

الـــدولـــة ببنية  يــ�ــشــع واكـــيـــم عــلــة 

يطال  بــراأيــه  الــفــ�ــشــاد  نف�شها،  الــدولــة 

كـــل الـــقـــطـــاعـــات، واحلـــلـــول الــ�ــشــغــرية 

�شغرية،  ق�شية  ملعاجلة  تفيد  تعد  مل 

»احلل يكون جذرياً وكامًل اأو ل يكون، 

والنظام ال�شيا�شي يجب تعديله باأقرب 

وقت كي ل نقع يف املحظور«. 

احلــكــومــة  بــقــاء  �ـــشـــوؤال  عــلــى  ورداً 

النيابية،  النــتــخــابــات  حلــني  احلــالــيــة 

ل ُيـــبـــدي واكـــيـــم حــمــا�ــشــة لــتــغــيــريهــا 

اأو تــبــديــلــهــا، يــ�ــشــاأل: »مـــا هــو مــ�ــشــروع 

احلــكــومــة الــبــديــل؟ املــ�ــشــاألــة اأبــعــد من 

ـــمـــاء و�ـــشـــخـــ�ـــشـــيـــات.. وفـــق  ـــش تـــــــداول اأ�

بح�شول  حتى  اأ�شك  احلالية  املعطيات 

�شاألناه  مــوعــدهــا«،  يف   2013 انتخابات 

عن �شبب عدم تفجري الو�شع اللبناين 

على هزالته على �شاكلة الدول العربية؟ 

»زر«  على  ي�شغط  »مــن  واكــيــم:  يجيب 

بــــدء اإ�ـــشـــعـــال الــفــتــنــة يــ�ــشــع الــتــوقــيــت 

كلها  النفجار  عــوامــل  م�شاحله،  وفــق 

مـــتـــوفـــرة، الأمــــريكــــي الـــيـــوم ل يــريــد 

لــبــنــان حــتــى ُيبقي  تــ�ــشــعــري الأزمـــــة يف 

ال�شغط م�شلطاً على ال�شاحة ال�شورية، 

اأيلول  اأواخــر  يف  اأمنياً  ت�شعيداً  واأتوقع 

املقاومة  الأول، لإغراق  وبداية ت�شرين 

اللبنانية وحزب اهلل يف �شراع التمذهب 

احلا�شل يف لبنان واملنطقة«.

ظاهرة الأ�صري

ولــكــن اأمل يــحــاولــوا قــبــًل اإ�ــشــعــال 

العام  من  اأيــار  من  اخلام�س  يف  الفتنة 

اأخــــرى  مــنــا�ــشــبــات  عــــدة  ويف   ،2008
ال�شيا�شة  »يف  واكـــيـــم:  يـــرد  وفــ�ــشــلــوا؟ 

ن�شب  اأهدافاً  عندما ت�شع قوى كبرية 

القوى  هــذه  بــاإحــداهــا،  وتف�شل  اأعينها 

�شتكرر املحاولت مرات ومــرات، ولي�س 

اإىل تفاهمات بديلة،  �شرورياً اخل�شوع 

اليوم ل يزال م�شاعي جر املقاومة اإىل 7 

اأيار جديد، )رغم حمدوديته وقتذاك( 

و»اإ�ــشــرائــيــلــيــاً« وا�شحاً  اأمــريكــيــاً  هــدفــاً 

لــتــ�ــشــويــه �ــــشــــورة حـــــزب اهلل واإغـــــــراق 

وال�شيعة  ال�شنة  الذاكرة اخللفية بني 

باخللفات اجلانبية والطائفية«.

ل يـــوافـــق واكـــيـــم اعــتــبــار ظــاهــرة 

الأ�شري يف �شيدا م�شنفة  اأحمد  ال�شيخ 

»رغــم  يــقــول:  ال�شنية،  الطائفة  �شمن 

ل  الكا�شحة  باأغلبيتهم  �شيدا  اأبناء  اأن 

يــوؤيــدونــه، فــفــي داخـــل كــل �ــشــارع وحــي 

كـــ»اأحــمــد الأ�ــشــري«، واإل  وطــائــفــة �شيخ 

كــيــف نــفــهــم حـــادثـــة الــتــعــر�ــس لــقــنــاة 

اجلديد رغم اعتذارها عما قاله ال�شيخ 

لكن  مت�شائلني:  قــاطــعــنــاه  الأ�ـــشـــري«؟ 

الأ�شري مع عدم كباح جموحها  ظاهرة 

التطرف،  اإىل  ال�شنية  الطائفة  تــاأخــذ 

وتـــــثـــــري مـــعـــهـــا خمـــــــــاوف الــــطــــوائــــف 

الأخـــــرى؟ يـــرد واكــيــم: اأغــلــبــيــة ال�شنة 

الأخــرى  الطوائف  كاأغلبية  املنطقة  يف 

تـــريـــد الـــ�ـــشـــلم والــعــيــ�ــس بـــكـــرامـــة، يف 

ظواهر  هناك  نعم  ال�شيا�شي،  ال�شطح 

متطرفة مدعومة وممولة من اخلارج، 

عن  تفت�س  والتنظيمات  اخلليا  وهــذه 

امل�شكل مع الآخر، وتبحث على نقي�شها 

التكفريية  لــتــربر وجــودهــا، والأعــمــال 

ومـــا �ــشــابــه قــد يــكــرب مــع تــراجــع هيبة 

يوجد  ل  لبنان  يف  واملوؤ�ش�شات،  الدولة 

دولة نهائياً، وامل�شاألة لي�شت على علقة 

مبـــو�ـــشـــوع طـــائـــفـــة حمــــــددة بـــقـــدر مــا 

متاأزم  �شيا�شي  بنظام  علقة  على  هــي 

ورجعي«، ي�شاأل يف املنا�شبة جناح واكيم، 

التحري�س  الإعـــــلم  و�ــشــائــل  �ــشــخ  مــع 

�شيح�شد  الـــريـــح  يـــــزرع  مـــن  عــلنــيــة 

باإ�شلح  لنبداأ  بدء  اإىل  عود  العا�شفة، 

طائفية  مــن  ولنحد  ال�شيا�شي  النظام 

الــقــانــون  ولنطبق  والــرتبــيــة،  الإعــــلم 

اأقله يف الق�شايا الأمنية.

اأجرى احلوار: بول با�صيل

الحسم العسكري 
لن يحمي سورية إن لم 
يتبعه تفاهم موضوعي 

على مستوى تقاسم 
النفوذ في المنطقة.. 

وهذا األمر ليس متوفرًا 
في الوقت الراهن

ما ُيقال في اإلعالم 
المحلي والدولي 

ال يكشف خفايا 
األحداث في المنطقة.. 

إنها حرب استنزاف 
طويلة على سورية
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رغــــم اأن مــو�ــشــم الــ�ــشــيــف قـــد انــطــلــق 

اأن مو�شم التنزيلت  اإل  منذ فرتة وجيزة، 

حــل بــاكــراً هــذا الــعــام، ب�شبب الــركــود العام 

املـــرتديـــة، كيفما  والأو�ــــشــــاع القــتــ�ــشــاديــة 

اأن ترى  بـــريوت، ميكنك  �ــشــوارع  نــظــرت يف 

لفــــتــــات الـــتـــنـــزيـــلت واخلـــ�ـــشـــومـــات عــلــى 

واجــهــات املــحــال واملــتــاجــر املختلفة لإغــراء 

50 يف  اإىل  بــالــ�ــشــراء..»تــنــزيــلت  الــزبــائــن 

املئة«، »ا�شرت قطعتني واح�شل على الثالثة 

جماناً«.. لوحات اإعلنية خمتلفة تتناف�س 

الأنظار وتقدمي عرو�س خيالية  على لفت 

جرت  العادة  اأن  ورغــم  مقاومتها،  ميكن  ل 

على اأن تبداأ اخل�شومات من 20 اإىل 30 يف 

ارتــاأت  اخلم�شني،  اإىل  لحــقــاً  لرتتفع  املئة 

ذات  الـــكـــربى؛  املــتــاجــر  مـــن  الــكــثــري  اإدارة 

الــفــروع الــعــاملــيــة، اأن تــبــداأ الــتــنــزيــلت من 

البلد  حـــال  لأن  املــئــة،  يف  اخلم�شني  �شقف 

»واقـــف« فــحــذت حــذوهــا بقية املــحــال التي 

تبيع امللب�س املحلية ال�شنع اأو ال�شينية اأو 

الرتكية..

املـــــدراء  بــعــ�ــس  اآراء  ا�ــشــتــطــلع  لــــدى 

احلمرا،  �شارع  يف  املحال  اأكــرب  يف  العاملني 

املبكرة  التخفي�شات  �شبب  معظمهم  يعزو 

اإىل عــــدم اإقـــبـــال الــنــا�ــس عــلــى الـــ�ـــشـــراء يف 

»فما  ال�شعبة،  القت�شادية  الأو�ــشــاع  ظــل 

وارتفاع  املــيــاه،  و�شح  الكهرباء  انقطاع  بني 

�شهر  وحلول  والطبية،  الغذائية  الفاتورة 

ـــا عــلــى بــــدء احلــ�ــشــومــات  رمـــ�ـــشـــان، اأجـــربن

لــتــ�ــشــفــيــة بــ�ــشــاعــتــنــا وال�ـــشـــتـــفـــادة لحــقــاً 

مــن ا�ــشــطــرار الــنــا�ــس اإىل الــ�ــشــراء خــلل 

اأنــهــا  هــــوؤلء  يــوؤكــد  املناف�شة  الــعــيــد«، وعـــن 

هو  »فال�شاطر  العام  هــذا  الوطي�س  حامية 

الــذي ي�شتطيع حــرق الأ�ــشــعــار ورفــع ن�شبة 

اخل�شومات مع املحافظة على ربحه«.

خلل التجول داخل املحال يف احلمرا 

وفردان واأ�شواق بريوت؛ حيث تفتح الكثري 

اأبوابها، ميكن  العاملية واملحلية  املتاجر  من 

مـــلحـــظـــة حـــركـــة غــــري اعـــتـــيـــاديـــة، حــيــث 

منهم،  الفتيات  �شيما  ل  امل�شرتون،  يزاحم 

�شعراً،  واأن�شبها  القطع  اأف�شل  اختيار  على 

بدخول متجر كبري يف فردان قد يظن املرء 

القطع  جميع  امل�شلح،  لل�شطو  تعر�س  اأنــه 

والــطــاولت اخل�شبية تعلوها  الأر�ــس،  على 

من  يهرولون  العاملون  املتكد�شة،  امللب�س 

زاوية اإىل اأخرى لرتتيب ما اأمكن ترتيبه، 

الزبائن يتنقلون ب�شرعة كبرية بني رفوف 

الــعــر�ــس، وقـــد يــتــعــاركــون مــن اأجـــل قطعة 

اأو  معينة مل يبق منها �شوى مقا�س واحــد، 

من اأجل الدخول اإىل غرف القيا�س. الأمر 

الكثري  هناك  بل  الفتيات،  على  يقت�شر  ل 

من ال�شبان الذين يتدافعون من اأجل �شراء 

تكن يف  وبــاأ�ــشــعــار مل  املــو�ــشــة  على  ملب�س 

احل�شبان.

الت�شاوؤل  بــالإمــكــان  امل�شهد،  هــذا  اإزاء 

الــ�ــشــراء  عــلــى  اللبنانيني  اإقــبــال  �شبب  عــن 

اأنهم يتذمرون من �شوء  الزخم، رغم  بهذا 

من  تــاأتــي  الإجــابــة  القت�شادية؟  الأو�ــشــاع 

خـــلل الــنــظــر اإىل بــطــاقــات الأ�ــشــعــار على 

املــلبــ�ــس، مــعــظــم الــقــطــع انــخــفــ�ــس ثمنها 

اإىل الن�شف، وهو ما ي�شجع الكثريين على 

بثمن قطعة واحدة  �شراء قطعتني وثــلث 

قبل التنزيلت. 

بالت�شوق  املــنــهــكــمــات  الــفــتــيــات  اإحــــدى 

مــن خـــلل النــتــقــال مــن حمــل اإىل اآخـــر، 

لتكون  كانت  التخفي�شات  قبل  اأنــهــا  تــوؤكــد 

قطعتني  �ــشــراء  مــن  متكنت  اإذا  حمظوظة 

مثًل،  دولر  الـ100  يقارب  مببلغ  ثــلث  اأو 

اليوم فباإمكانها اختيار نحو �شت قطع  اأما 

ت�شعر  فهي  لذلك  املبلغ،  بهذا  امللب�س  من 

باكراً  حلت  التنزيلت  كــون  الــتــام  بالر�شا 

لنق�شاء  م�شطرة  تكن  ومل  ال�شيف،  هــذا 

ن�شف املو�شم لت�شرتي يف فرتة التخفي�شات 

وتكون اآخر من »يلب�س املو�شة«!..

مــــــن جــــهــــتــــهــــا، تـــــعـــــرتف الـــطـــالـــبـــة 

بالت�شوق  بهو�شها  الكركي  رنــدا  اجلامعية 

يف كــــل الأوقــــــــــات، وتـــتـــ�ـــشـــاءل كـــيـــف لــفــتــاة 

جديد،  هــو  مــا  كــل  و�ــشــراء  الت�شوق،  تع�شق 

امللب�س  تنزيلت  اأمــام  نف�شها  تتمالك  اأن 

والأحذية والك�ش�شوارات ملاركات عاملية قد 

ت�شل اأحياناً اإىل ما يفوق الـ50 يف املئة.

فبالإمكان  املحال  داخــل  العاملون  اأمــا 

التنزيلت،  فــرتة  خــلل  معاناتهم  تلم�س 

ففيما ُترمى امللب�س على الأر�س، وتتكد�س 

اأنف�شهم  يجدون  بامللب�س،  القيا�س  غــرف 

م�شطرين لي�س فقط لتحمل وترية العمل 

الزبائن  طلبات  لتلبية  اأي�شاً  بل  ال�شريعة، 

يطلبون  الــكــثــريون  حــيــث  تنتهي،  ل  الــتــي 

عما  للتفتي�س  امل�شتودع  اإىل  الدخول  منهم 

اأكـــرب من  اأو  اأ�ــشــغــر  اإذا كـــان هــنــاك قــيــا�ــس 

هذه القطعة، اأو الت�شال بفرع اآخر ملعرفة 

ما  مع  لديه،  متوفرة  القطعة  كانت  اإذا  ما 

يتطلبه ذلــك مــن وقــت وجــهــد، ويف حــالت 

لف�س  م�شطرين  اأنف�شهم  يــجــدون  كثرية 

غ�شبهم  لتحمل  اأو  الزبائن،  بني  ا�شتباك 

تلبية  من  يتمكنوا  مل  حــال  يف  و�شيحاتهم 

طلباتهم ب�شبب ال�شغط الكبري.

احلال يختلف قليًل يف املحال الأ�شغر 

اأو  �شينية  اأو  تركية  ب�شاعة  تعر�س  التي 

اإل  الــزبــائــن  زحــمــة  فــرغــم  ال�شنع،  حملية 

ب�شبب  الــ�ــشــيــطــرة  تــبــقــى حتـــت  الأمـــــور  اأن 

حمـــدوديـــة املــلبــ�ــس املــعــرو�ــشــة ومــ�ــشــاحــة 

للمبيعات  بالن�شبة  اأمــــا  ــغــر،  الأ�ــش املــحــال 

فــهــي جــيــدة بــ�ــشــهــادة الــكــثــرييــن حــتــى بعد 

ال�شطرار اإىل ك�شر الأ�شعار، ل بل حرقها 

تقدمها  التي  جــداً  املخف�شة  الأ�ــشــعــار  اإزاء 

املتاجر الكربى القريبة منها.

الأربــاح  بتزايد  ع.  اأحمد  التاجر  ويقر 

»اأيام عز«،  التنزيلت، ويعتربها  يف موا�شم 

رغم انخفا�س الأ�شعار، »اإل اأننا نربح ب�شكل 

كبري يف فرتة التنزيلت، حيث تتزايد اأعداد 

الزبائن ب�شكل كبري، طوال اأيام الت�شفية«، 

اإيــجــابــي  الــتــنــزيــلت  اأن مــو�ــشــم  اإىل  لفــتــاً 

للتاجر والزبون، لكن ل ميكن اعتماد تدين 

القطعة  قيمة  تقل  ل  لكي  دائــمــاً،  الأ�شعار 

عن �شعرها احلقيقي، فالنا�س عندما يرون 

التنزيلت،  بعد  وال�شعر  احلقيقي  ال�شعر 

يكون دافعهم اأكرب لل�شراء.

نوعان  »هناك  �شراحة:  بكل  وي�شيف 

مــــن الـــبـــ�ـــشـــاعـــة، فــبــعــ�ــس مــــن الــبــ�ــشــاعــة 

والأخــرى  بالتنزيلت،  م�شمولة  املعرو�شة 

غـــري مــ�ــشــمــولــة، وهـــــذا اأمـــــر مـــعـــروف بني 

الـــتـــجـــار، وتــعــمــل فــيــه اأغـــلـــب املـــحـــال على 

اخــتــلف ب�شائعها، بــل هــو عــرف عــاملــي يف 

عـــامل الــتــجــارة والأ�ــــشــــواق، بــحــيــث عندما 

الب�شاعة  اإىل  اأوًل  يتجه  الزبون قد  يدخل 

املــ�ــشــمــولــة بــالــتــنــزيــلت، لــكــن فــ�ــشــولــه قد 

الأخــرى  الب�شاعة  على  التفرج  اإىل  يدفعه 

»ي�شتحلي«  وقد  اجلديدة،  الت�شكيلة  �شمن 

قطعة وقطعتني في�شيف اإىل ربحنا«.

ويـــوؤكـــد �ــشــاحــب حمـــل الألــبــ�ــشــة »اأن 

عــمــلــيــة الــتــخــفــيــ�ــشــات تــ�ــشــاعــد الــتــاجــر يف 

عملية تدوير راأ�س املال، فبدًل من اأن تبقى 

الب�شاعة مكد�شة للمو�شم التايل، تباع دون 

قيمتها  وحت�شل  التكلفة  وب�شعر  خ�شائر 

العملية  وهــــذه  الــــقــــادم،  املــو�ــشــم  لــتــمــويــل 

جهة،  مــن  الــتــاجــر  عــلــى  اإيــجــابــيــاً  تنعك�س 

راأ�ــس  وا�ــشــرتجــاع  ال�شيولة  بتجديد  وذلــك 

املال ب�شرعة، وعلى املواطن من جهة اأخرى، 

ل�شراء ما ينا�شبه وباأ�شعار مغرية، علماً اأنه 

توجد بقايا من الألب�شة من النخب الأول 

منا�شبة،  ومـــوديـــلت  ومــقــا�ــشــات  ـــاألـــوان  وب

هذه  ينتظرون  امل�شتهلكني  من  والكثريون 

بال�شعر  القطعة  �شراء  الفر�شة، فبدًل من 

العايل ينتظرون ب�شعة اأ�شابيع وي�شرتونها 

بن�شف القيمة«.  

على  تعمل  التخفي�شات  فــاإن  وبالتايل 

حتــريــك وتــ�ــشــريــع نــ�ــشــاط الــ�ــشــوق، وهـــذه 

تنعك�س  لأنها  اإيجابية  تكون  دائماً  احلركة 

على اجلميع ب�شكل اإيجابي.

التنزيلت  بدء فرتة  اأنه مع  امللحظ 

بـــاتـــت هـــنـــاك حـــركـــة مــ�ــشــاعــفــة يف �ـــشـــوارع 

ن�شبي  انتعا�س  اإىل  ذلــك  اأدى  وقــد  بــريوت، 

لــلــعــديــد مـــن املــطــاعــم واملــقــاهــي املـــجـــاورة 

طويلة  بحث  رحلة  فبعد  الألب�شة،  ملتاجر 

عن القطع املنا�شبة التي تواكب املو�شة، ل 

بارد  �شراب  على  للح�شول  التوقف  من  بد 

منع�س يقي من احلر اخلانق، اأو ال�شتمتاع 

بوجبة طعام خفيفة بعد حرق ن�شبة كبرية 

من الوحدات احلرارية يف غرف القيا�س!..

عــن هـــذا الأمــــر، يــوؤكــد اأحـــد اأ�ــشــحــاب 

املقاهي يف احلمرا، اأن مو�شم التنزيلت جاء 

مبنزلة هدية له، لأن مقهاه اكتظ بالرواد 

الذين يحملون اأكيا�س امللب�س، والباحثني 

وقد  وال�شرتخاء،  الراحة  من  القليل  عن 

املقهى  جاء ذلك بعد فرتة ع�شيبة مر بها 

التوترات  ب�شبب  املا�شية،  الأ�شابيع  خــلل 

وال�شطرابات الأمنية يف البلد.

كبيرية على  �شريحة  اإقــبــال  رغــم  لكن 

هناك  اأن  اإل  التنزيلت،  مو�شم  يف  ال�شراء 

�شرائح اأكرب غري قادرة على �شراء اأي قطعة 

يخفت  بحيث  ثمنها،  بن�شف  واإن  جــديــدة 

املعي�شية  الأو�ــشــاع  اأمـــام  التنزيلت  بربيق 

املرتدية للعديد من الأ�شر من ذوي الدخل 

املتدين واملحدود.

هبة �صيداين
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تحقيق

مـوسـم التـنزيالت يحط رحـالــه بــاكـرًا فـي بـــيروت

تجمع العلمــاء المسلـمـين يحتـفـل بـذكــرى تــأسيـسـه
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بح�شور �شخ�شيات �شيا�شية وروحية، وقوى �شيا�شية وجمعيات، 

األقى  حيث  ال�شنوي،  ا�شتقباله  حفل  امل�شلمني  العلماء  جتمع  اأقــام 

جاء  كلمة  الــزيــن،  اأحمد  ال�شيخ  القا�شي  الأمــنــاء؛  جمل�س  رئي�س 

فيها: بداأنا منذ اجتياح العدو ال�شهيوين للبنان �شنة 1982، حيث 

التقى العلماء واأخذوا يبحثون يف الطرق التي يواجهون بها العدو 

منها  ثــوابــت،  بــعــدة  تكمن  الأوىل  اخلــطــوة  اأن  فـــراأوا  ال�شهيوين، 

ر�شول  وهــدي  اهلل،  كتاب  من  امل�شتنبط  ال�شرعي  باحلكم  اللــتــزام 

اهلل، والتحرر من �شائر الع�شبيات والأنانية وال�شهوات، لهذا نحن 

الوطنية احل�شارية  الوحدة  الإ�شلمية، وعلى  الوحدة  نوؤكد على 

املذاهب وجميع  نلتقي م�شلمني وم�شيحيني من جميع  لبنان؛  يف 

ولنوؤكد  وامل�شيحية،  الإ�شلم  احل�شاري يف  املعنى  لنوؤكد  الطوائف 

املعنى احل�شاري يف هذا التعدد، وبهذا نواجه العدو »الإ�شرائيلي« 

الذي ينطلق من الزاوية العن�شرية التو�شعية العدوانية.

بع�س احلا�شرين ي�شاركون يف قطع قالب احللوى



لأن���ه ب��ات وا���ض��ح��اً اأن ق��ن��اة اجل��زي��رة 

�لقطرية لي�ست و�سيلة �إعالمية باملعنى 

�مل��ت��ع��ارف ع��ل��ي��ه ل��ل��ك��ل��م��ة، ف����اإن م���ن حق 

�مل�����رء �أن ي��ت�����س��اءل ع���ن م��ع��ن��ى وم��غ��زى 

�الهتمام �ملفاجئ بو�قعة �غتيال �لرئي�س 

نحو  م��ن��ذ  ع���رف���ات  ي��ا���س��ر  �لفل�سطيني 

ثماين �سنو�ت؟

بد�ية، �إن غالبية �ساحقة من �ل�سعب 

�لزعيم  �أن  ب��د�ه��ة  ت��ع��رف  �لفل�سطيني 

�لفل�سطيني ق�سى �غتيااًل، و�أن موؤمر�ة 

�ل���ذي مّثل  ك���رى حيكت ح���ول �ل��رج��ل 

لل�سعب  �ل��ك��ف��اح��ي��ة  �ل��وط��ن��ي��ة  ���س��ع��ود 

�ل�ستينات،  �أو�����س���ط  م��ن��ذ  �لفل�سطيني 

ورف�������س ح��ت��ى �ل��ل��ح��ظ��ة �الأخ�������رة من 

�لتنازل عما �عتره دوما حقوقاً  حياته 

�أ�سا�سية لل�سعب �لفل�سطيني، كما تعرف 

فيهم  �أي�ساً، مبن  �لفل�سطينيني  غالبية 

�أول���ئ���ك �ل��ذي��ن �ن��ت��ق��دوه ب�����س��دة، ب�سبب 

�لتخطيط  �أن  �أو���س��ل��و،  �ت��ف��اق  ت��وق��ي��ع��ه 

للتخل�س من �لرجل بد�أ يف �لعام �ألفني، 

وذلك عندما رف�س �لتنازل عن �لقد�س 

كامب  �جتماعات  يف  �لالجئني  وحقوق 

تعرف، وعندما رعى  كما  �لثانية  ديفيد 

)�نتفا�سة  �لثانية  �النتفا�سة  �ن��ط��الق 

�ل���ق���د����س  م����و�����س����وع  ويف  �الأق�������������س������ى(، 

ديفيد،  كامب  و�جتماعات  و�لالجئني، 

ه���ن���اك م���ا ي���ق���ال: ل��ق��د دف����ع م���ا ي��ع��رف 

عرفات  يا�سر  �لعربي  �الع��ت��د�ل  مبحور 

وزّينو�  �ملفاو�سات،  تلك  يف  �لدخول  �إىل 

له ما و�سف �آنذ�ك بالتنازالت �لتاريخية 

�ل��ت��ي ����س��ت��ط��اع ب��ي��ل ك��ل��ي��ن��ت��ون �ل��رئ��ي�����س 

�الإ�سر�ئيليني،  على  فر�سها  �الأم��رك��ي 

ب��ح�����س��ب �ل���زع���م �ل����ذي ج����رى �ل��روي��ج 

ل����ه، ل��ك��ن ع���رف���ات �ك��ت�����س��ف �أث����ن����اء تلك 

عنها  �ملحكي  »�لتنازالت«  �أن  �ملفاو�سات 

ه���ي ت����ن����ازالت ت��اري��خ��ي��ة م��ط��ل��وب��ة من 

�لفل�سطينيني، و�أن �لت�سور�ت �ملعرو�سة 

�ل���ق���د����س وال  ال يف  ���س��ي��ئ��اً  ت��ع��ط��ي��ه��م  ال 

يف ق�����س��ي��ة �ل���الج���ئ���ني.. رف�����س ع��رف��ات 

هائلة؛  ل�سغوط  تعر�سه  رغم  �لعر�س، 

�أم��رك��ي��ة و���س��ه��ي��ون��ي��ة وع��رب��ي��ة، وحتى 

من بع�س فريقه �لذي كان معه يف تلك 

ال  �لقد�س  �إن  حينها:  وق��ال  �ملفاو�سات، 

حمرجاً  وحدهم،  �لفل�سطينيني  تخ�س 

ب��ذل��ك »حم���ور �الع���ت���الل«، وع��ل��ى ر�أ���س��ه 

�ملخلوع،  م�سر  وح��اك��م  �ل�سعودية  ملك 

و�سيخ قطر وغرهم.. يومها مل يدعمو� 

بت�سييع  و�تهموه  عنه،  تخلو�  موقفه؛ 

�ل��ف��ر���س��ة �ل��ت��اري��خ��ي��ة يف ت����نٍّ ف��ا���س��ح 

للمنطق �الأمركي و�ل�سهيوين. هنا بد�أ 

عرفات،  يا�سر  من  للتخل�س  �لتح�سر 

و�سط هذ� �لظرف دعم عرفات �نطالق 

�ن��ت��ف��ا���س��ة �الأق�������س���ى، ل���ي���و�ج���ه �مل��ح��ور 

به،  �ملحيطة  �حللقة  م��ن  ذ�ت���ه:  �مل��ت��اآم��ر 

ومن »ع��رب �الع��ت��د�ل«، ومن �ل�سهاينة 

و�الأم���رك���ي���ني، ول��ع��ل ه��ن��اك م��ن يذكر 

�ليوم �أن ما �سمي باملبادرة �لعربية �لتي 

ب����روت يف ن�سختها  ق��م��ة  ع��ل��ى  ع��ر���س��ت 

تنازالت كرى يف  تت�سمن  كانت  �الأوىل 

مو�سوعي �لقد�س و�لالجئني.

ق��م��ع��ت �الن��ت��ف��ا���س��ة ب��ق�����س��وة ���س��دي��دة 

بعد �إطالق هذه �ملبادرة بالذ�ت، حو�سر 

ي��ا���س��ر ع��رف��ات وع����زل، ب��ع��د ت��اآم��ر كبر 

عليه ونزع �سالحياته، ثم جرى تهديد 

�لذي  �ملبنى  د�خ��ل  مبا�سر  ب�سكل  حياته 

�سمد فيه يف ر�م �هلل، عّل �خلوف يت�سرب 

جناته  �أج���ل  م��ن  وي��ف��او���س  نف�سه،  �إىل 

وقد  فل�سطني،  ع��ن  مبعد�ً  �ل�سخ�سية، 

�ل��ف��رة  ت��ل��ك  د�ر يف  ع��م��ا  �ل��ك��ث��ر  ك�سف 

�لنقطة،  ه��ذ�  �إىل  من حم��اوالت لدفعه 

وعندما �أظهر عناد�ً كبر�ً، وقرر �أنه مل 

�إال �سهيد�ً، ُد�س �ل�سم له، ليق�سي  يغادر 

�سهيد�ً، كما �ختار متاماً.

»من قتل �أبانا«؟

»م���ن ق��ت��ل �أب���ان���ا«؟ ك���ان ���س��ع��ار�ً رفعه 

�ل�����س��ب��ان و�الأط���ف���ال يف �ل��ت��ظ��اه��ر�ت �لتي 

�لرئي�س  ��ست�سهاد  ع��ن  �الإع����الن  �أع��ق��ب��ت 

ي��ا���س��ر ع���رف���ات يف �مل�����س��ف��ى �ل��ب��اري�����س��ي. 

باأن  بديهياً  �إح�سا�ساً  يعك�س  كان  �لت�ساوؤل 

�لفل�سطيني ق�سى �غتيااًل.  �ل�سعب  زعيم 

ت��ع��زز ه���ذ� �الإح�����س��ا���س ل��ي�����س��ب��ح �ق��ت��ن��اع��اً 

�ملن�سوبة  �لت�سريبات  بعد  ور��سخاً  قائماً 

�إىل قا�سي ق�ساة فل�سطني �ل�سيخ تي�سر 

م�ساهد�ت  ع��ن  حت��دث  و�ل���ذي  �لتميمي، 

غريبة على ج�سد �لرئي�س عرفات، عندما 

ثم  ومن  �لباري�سي،  �مل�سفى  يف  �إليه  ذهب 

�ملوؤ�مرة، فقد  ��ستكمال  بد�أت مرحلة من 

و�أُه��م��ل��ت  �ل��ط��ب��ي،  �لتقرير  �إخ��ف��اء  ج��رى 

ب�سكل متعمد و�سافر كل �ملطالبات بت�سكيل 

جلنة حتقيق جدية، للك�سف عن مالب�سات 

نا�سر  �ل�سيد  و�كتفى  �الغ��ت��ي��ال،  جرمية 

�لقدوة، وهو قريب �لرئي�س يا�سر عرفات، 

عرفات،  يا�سر  �ل�سهيد  موؤ�س�سة  ورئي�س 

�لتي  �الحتفالية  �الأن�سطة  بع�س  برعاية 

ال ت�سمن وال تغني من جوع، بدل �لعمل 

�لك�سف عن جرمية �الغتيال،  �جل��دي يف 

�ملوؤ�س�سة  ف��ق��د حت��ول��ت  ذل���ك  و�أك����ر م��ن 

طر�ئف/ وم��ن  ف�ساد،  ب���وؤرة  �إىل  بجهوده 

م��ب��ك��ي��ات م���ا ي����روى يف ه���ذ� �مل���ق���ام، ق��ي��ام 

موؤ�س�سة �لقدوة بتكليف �سحافية لبنانية 

على  �حلاقد  �لعن�سري  مبوقفها  جتاهر 

وثائقي  فيلم  باإنتاج  �لفل�سطيني،  �ل�سعب 

مبالغ  مقابل  ع��رف��ات  �لرئي�س  حياة  ع��ن 

�إط���ار ج��ه��ود �لعالقات  ط��ائ��ل��ة، وذل���ك يف 

�لعامة �لتي يرع فيها �ل�سيد �لقدوة.

يف ك��ل ح����ال، ذه��ب��ت �مل��ط��ال��ب��ات بفتح 

�أدر�ج  �الغ���ت���ي���ال  ح����ول ج���رمي���ة  حت��ق��ي��ق 

�لتي  �ل�سحافية  �مل��ق��اب��الت  ويف  �ل���ري���اح، 

�إىل  �الإ�سارة  يتعمد  �لقدوة،  يجريها  كان 

هذ� �مللف، متحدثاً عن جهود، وعن عدم 

تلك  مر�قبون  و�حت�سب  �لق�سية،  ن�سيان 

�الإ�����س����ار�ت يف خ��ان��ة �الب���ت���ز�ز، و�حل��ف��اظ 

���س��ي��اق  يف  ل���ل���رج���ل  م�����س��ت��م��ر  دور  ع���ل���ى 

�سر�عات �لنفوذ و�لبقاء على قيد �حلياة 

�ل�سيا�سية، �سمن تركيبة �الأطر �لقيادية 

�لفل�سطينية.

وب��ي��ن��م��ا ���س��اد �الع��ت��ق��اد ل���دى �جلميع 

ت��ق��ري��ب��اً ب���اأن م��ل��ف �الغ��ت��ي��ال ق��د دخ���ل يف 

م��ن��اط��ق �ل��ن�����س��ي��ان، ق��ام��ت ق��ن��اة �جل��زي��رة 

�لقطرية بفتح ملف �الغتيال، وعلى نحو 

�أن  �مل���رء  تخيل  بحيث  ك��ال��ع��ادة،  ���س��اخ��ب 

�غتيال  ق�سية  يف  �ل��دم«  »ويل  هي  �لقناة 

�لزعيم �لفل�سطيني.

�لتوقيت: �جلزيرة وحمد 

و�لقدوة

ب����ال  �����س����غ����ل  ��������س�������وؤ�ل  �الآن؟  مل����������اذ� 

عموم  ب��ال  �سغل  كما  �ملتابعة،  �الأو���س��اط 

�أن  ن��ح��و  ذه���ب  �لبع�س  �لفل�سطينيني. 

ت��ع��ومي نف�سها جم���دد�ً،  ت��ري��د  �جل��زي��رة 

بعد  ل��اله��ت��م��ام،  ج��اذب��ة  ق�سية  وب��ت��ب��ن��ي 

م�����س��ل�����س��ل ف�����س��ائ��ح �ل��ت��غ��ط��ي��ة �خل��ا���س��ة 

و�نك�ساف  و���س��وري��ة،  ليبيا  يف  ب��االأح��د�ث 

�ل�سهيونية  للمخططات  كمخلب  دورها 

�لبالد  وتخريب  �لتفتيت  يف  �الأمركية 

�ل���ع���رب���ي���ة، ع����ر �إط�������الق ���س��ع��ر �ل��ف��ن 

�لطائفية و�ملذهبية و�جلهوية.

رمب����ا ي���ك���ون �ل���ت���ع���ومي ه����دف����اً، لكنه 

م��ا د�م��ت »�جل��زي��رة«  يظل ه��دف��اً جزئياً 

قادرة حتى �الآن على �لتالعب بالغر�ئز، 

و����س��ت��ث��م��ار �جل���ه���ل، و���س��ع��ف �ل��و���س��ائ��ل 

�الإع��الم��ي��ة �الأخ����رى، ك��ي جت��د جمهور�ً 

لكن  فيه،  و�لتاأثر  خماطبته  ت�ستطيع 

�لتفكر �ملنطقي يف �أن »�جلزيرة« لي�ست 

عليه،  �ملتعارف  باملعنى  �إعالمية  و�سيلة 

وعمليات  خم��ط��ط��ات  لت�سويق  �أد�ة  ب��ل 

تاآمر  و�أد�ة  و�جتماعي،  �سيا�سي  تخريب 

ب��ا���س��م �الإع�����الم وح��ري��ت��ه ع��ل��ى ك��ل فكرة 

و�ل��والي��ات  لل�سهيونية  م��ق��اوم  �إط���ار  �أو 

ت�ستهدف  �ل��ت��ي  وم�ساريعهما  �مل��ت��ح��دة، 

�ل���وج���ود �ل���ع���رب���ي، ع���ر ����س���رب رك���ائ���زه 

ك���اف���ة، ي��دف��ع ن��ح��و �ل��ب��ح��ث ع���ن �أ���س��ب��اب 

معه  و�لتعامل  �مللف،  ه��ذ�  لتبني  �أخ��رى 

بالطريقة �لتي نر�ها �ليوم.

ي�ستطيع  ما  كل  عبا�س  حممود  ق��دم 

تقدميه من تنازالت لل�سهاينة، من �أجل 

معاودة �ملفاو�سات، وكان �سرطه �لوحيد 

وق���ف �أو ح��ت��ى جت��م��ي��د �ال���س��ت��ي��ط��ان. يف 

�حلكم  من  عبا�س  تلقاها  �لتي  �لر�سائل 

م��ت��اب��ع��ة  جل���ن���ة  م����ن  وك����ذل����ك  �الأردين، 

�ل�����س��الم �ل��ع��رب��ي��ة، ب��رئ��ا���س��ة ق��ط��ر، طلب 

�إل��ي��ه �ل��ذه��اب �إىل �مل��ف��او���س��ات م��ن دون 

�أية �سروط، وحتى مع ��ستمر�ر �لن�ساط 

�ال���س��ت��ي��ط��اين ع��ل��ى وت����ائ����ره �ل��ق��ائ��م��ة، 

وه��ي ت��ه��دد م��ا تبقى م��ن �أر������س بحوزة 

ومل  �لغربية،  �ل�سفة  يف  �لفل�سطينيني 

�لقطريني  من  م�ساعدة  �أي  عبا�س  يتلق 

�لنا�سطني يف �الأمم �ملتحدة �سد �سورية، 

لطلب ع�سوية  م�سروعه  دع��م  �أج��ل  من 

�مل���ت���ح���دة،  �الأمم  يف  ف��ل�����س��ط��ني  ل����دول����ة 

ورغم �إبد�ء ��ستعد�ده �لد�ئم للعودة �إىل 

�ملفاو�سات، ورغم رف�سه �لقوي النطالق 

م��ق��اوم،  فل�سطيني  �سعبي  كفاحي  جهد 

�الأم��ن��ي،  �لتن�سيق  يف  ����س��ت��م��ر�ره  ورغ���م 

ي��ب��دو �أن ك��ل ه���ذ� �أق����ل م��ن �مل��ط��ل��وب يف 

�لتاآمر  �أمركا و�ل�سهاينة، وحمور  نظر 

�لعربي على فل�سطني وق�سيتها.

�إب��د�ء  ق��درة على  �ل��ق��دوة  نا�سر  �أثبت 

دور �خلادم �لنجيب ملخططات �سيوخ قطر 

نائباً  �لقطريون  �سورية، فقد عينه  جتاه 

ب�ساأن  �لعربية،  �جلامعة  عن  عنان  لكويف 

تنفيذ �خل��ط��ة �ل��ت��ي حت��م��ل ����س��م �الأم���ني 

�سورية،  يف  �ملتحدة  ل��الأمم  �ل�سابق  �لعام 

وط������و�ل �ل���وق���ت ت��ب��ّن��ى �ل����ق����دوة �مل��وق��ف 

���س��وري��ة و�سعبها  ع��ل��ى  �مل��ت��اآم��ر  �ل��ق��ط��ري 

ما  وه���ذ�  �لوطنية،  ووح��دت��ه��ا  ومو�قفها 

�لذين  قطر،  �سيوخ  عند  �رتياحاً  �نعك�س 

مل�سو� لديه ��ستعد�د�ً للخ�سوع، وتنفيذ كل 

ما يطلب منه.. وهذ� هو �ملطلوب.

�ل�����س��ر يف ملف  �أن  �مل��وؤك��د  �سبه  م��ن 

�لتحقيق على طريقة �جلزيرة، �سيجعل 

�ملتهمني،  قائمة  �سمن  عبا�س  حم��م��ود 

�أقله بالتغا�سي و�إهمال �لتحقيق �جلدي 

)هذ�  عرفات  �لرئي�س  �غتيال  ق�سية  يف 

على �لرغم من مالحظة كثرين، ومنهم 

ب�سام �أبو �سريف، �ملقرب �ل�سابق من يا�سر 

عرفات، و�أحد �لد�عني با�ستمر�ر لتحقيق 

�لطريقة  �أن  �لرئي�س،  �غتيال  يف  ج��دي 

مو�سوع  م��ع  �جل��زي��رة  بها  تتعامل  �لتي 

�الغ���ت���ي���ال، و�مل��ع��ل��وم��ات �ل��ت��ي ت�����س��رب��ه��ا، 

�إىل  �لنا�س  و�ستو�سل  باحلقيقة،  ت�سر 

من  وت��ن��ج��ي  م�سللة،  ب��وق��ائ��ع  �لت�سليم 

ق��ام��و� ب��االغ��ت��ي��ال ح��ق��اً(، وه���ذ� �سيكلفه 

�لتقدير�ت  �أق��ل  يف  ويدفعه  غالياً،  ثمناً 

�لقدوة  �سيكون  وحينها  �ال�ستقالة،  �إىل 

ورئي�س  عرفات  �لرئي�س  قريب  بو�سفه 

�لذي  و�لرجل  عرفات،  �ل�سهيد  موؤ�س�سة 

ميكن �أن يدعي باأنه قد جرى �إبعاده عن 

�لفل�سطينية  �لقيادة  يف  �لفاعلة  �الأط��ر 

�ل���رئ���ي�������س، حينها  �غ���ت���ي���ال  ل��ط��ي م��ل��ف 

�ملوقع  ل�سغل  �لطبيعي  �مل��ر���س��ح  �سيكون 

�الأول، �أو �أحد �ملو�قع �لرئي�سية يف �لهرم 

ل�سيوخ  ويتحقق  �لفل�سطيني،  �لقيادي 

قطر، ومن حركهم باجتاه هذ� �مللف ما 

للق�سية  �سريعة  ت�سفية  م��ن  ي��ري��دون��ه 

�لفل�سطينية.

�لزعيم  باغتيال  �جل��دي  �لتحقيق  �إن 

وق��ائ��د  �لفل�سطيني،  لل�سعب  �ل��ت��اري��خ��ي 

ث���ورت���ه �مل���ع���ا����س���رة، م��ط��ل��وب �ل����ي����وم، كما 

ك�����ان م���ط���ل���وب���اً م���ن���ذ �����س����ن����و�ت، ل���ك���ن م��ن 

�ل��وق��ت عينه �لتنبه  �ل��ه��ام و�ل�����س��روري يف 

�مل�سبوهة،  �ل��ق��ط��ري��ة  �ل��ق��ن��اة  �أالع��ي��ب  �إىل 

�لق�سية  �سنتني  ن��ح��و  م��ن��ذ  غيبت  و�ل��ت��ي 

�إليها  �لفل�سطينية عامدة متعمدة، وعادت 

�ل���ي���وم م���ن ب���و�ب���ة م����وؤ�م����رة ج���دي���دة على 

�ل�سعب �لفل�سطيني.

قامو�  م��ن  وليدفع  مطلوب  �لتحقيق 

بجرمية �الغتيال ثمن جرميتهم �لنكر�ء، 

ل��ك��ن لي�س ع��ل��ى ط��ري��ق��ة »�جل���زي���رة« �لتي 

ت��اآم��رت ع��ل��ى ع��رف��ات ح��ي��اً و���س��ه��ي��د�ً، وه��ي 

تتاآمر �ليوم على �لعرب جميعاً.

عبد �لرحمن نا�صر

حول ملف اغتيال الرئيس ياسر عرفات

»الجزيرة« وحمد.. وناصر القدوة
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�ل��ل��ق��اء�ت  م���ن  ل�سل�سلة  ����س��ت��ك��م��ااًل 

�لعمل  منظمة  �أجن����زت  �ل��ع��م��ل،  وور�����س 

�ل����دول����ي����ة ب���ال���ت���ع���اون م����ع جل���ن���ة ع��م��ل 

من  وبتمويل  �لفل�سطينيني  �لالجئني 

م�ستديرة  ط���اول���ة  �الأوروب�������ي،  �الحت�����اد 

جمعت �لعاملني و�لعامالت يف منظمات 

لتبادل  �الإعالميني  مع  �مل��دين  �ملجتمع 

�لر�أي يف �لتناول �الإعالمي لق�سية حق 

ميكن  وك��ي��ف  �ل��ع��م��ل،  يف  �لفل�سطينيني 

�أدق  عر�س  �أج��ل  من  �لتعاون  للطرفني 

�ملتعلقة  و�مل�ساكل  للمعلومات  و�أ���س��دق 

باملو�سوع. 

�إحدى �ملجموعات رّكزت عملها على 

�حلرة،  �ملهن  �حلق يف ممار�سة  مو�سوع 

و�ملحاماة،  و�لهند�سة  �لطب  خ�سو�ساً 

�لذين  �ل�سباب  ب���اآالف  �ل��الح��ق  و�لظلم 

در�سو� ومل ميار�سو� مهنة حرة كالطب 

و�لهند�سة، �أو �لذين ف�سلو� �النكفاء عن 

�لدر��سة باعتبار �أن �الأفق �سيق يف لبنان 

ب��ه��ذه �مل���ج���االت، ك��ذل��ك �ل���ذي���ن در���س��و� 

�لتعليم �جلامعي ووج��دو� عماًل  و�أنهو� 

�أبدياً يف �خلارج. 

�ل��ن��ا���س��ط �حل��ق��وق��ي حم��م��د بهلول 

ومتو��سل  كبر  تر�جع  »هناك  يقول: 

منذ �سنو�ت يف در��سة �لطب و�لهند�سة 

�ملنظمة  �ملهن  من  وغرها  و�لقانون.. 

�أن  ب��اع��ت��ب��ار  �ل��ن��ق��اب��ات �ل��ل��ب��ن��ان��ي��ة،  يف 

�لتجربة �أثبتت �أن �الأفق �سيق يف لبنان 

فر�سة  عن  و�لبحث  كهذه،  للمجاالت 

�ل�سهل«،  باالأمر  لي�س  و�لعمل  للهجرة 

�ل��ط��الب حني  م��ن  »�ل��ك��ث��ر  وي�سيف: 

ي��ن��ه��ون �مل��رح��ل��ة �ل��ث��ان��وي��ة، ي��ت��وق��ف��ون 

�أن��ه��ا »م�سيعة  ب��اع��ت��ب��ار  �ل��در����س��ة  ع��ن 

�الأزم��ة  �أن حدة  ي��رددون،  للوقت«، كما 

�سيا�سة  ����س��ت��م��ر�ر  بفعل  �الق��ت�����س��ادي��ة 

�حل����رم����ان م���ن �حل���ق���وق �الإن�����س��ان��ي��ة، 

خ�����س��و���س��اً ح���ق �ل��ع��م��ل ب��ح��ري��ة ودون 

�إجازة عمل، ماز�لت ت�سكل عائقاً كبر�ً 

للح�سول  �لفل�سطينيني  �لعمال  �أم��ام 

على حقهم بالعمل بحرية، �إ�سافة �إىل 

��ستمر�ر �ملنع �ل�سامل جلميع �لعاملني 

يف �ملهن �حلرة.. كل ذلك ي�سكل و�حدة 

�الق��ت�����س��ادي��ة على  �ل�سغوط  �أه���م  م��ن 

�ل�����س��ع��ب �ل��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي، وم����ا ي��رت��ب 

عليه م��ن زي���ادة �مل��ع��ان��اة و�رت��ف��اع ن�سب 

�لبطالة بني �سفوف �لعمال و�ملهنيني 

�لفل�سطينيني لت�سل �إىل �أرقام عالية«، 

�إن�ساف  �سيتم  »متى  بهلول:  ويت�ساءل 

لهم  وي��ك��ون  �لفل�سطينيني،  �ل�����س��ب��اب 

ف��ر���س��ة يف �ل��ت��ع��ل��ي��م ومم���ار����س���ة �مل��ه��ن 

كبقية �لنا�س«؟

وع�����ل�����ى �ل������رغ������م م������ن �خل�����ط�����و�ت 

�الإي��ج��اب��ي��ة يف م��ا خ�����س �ل��ع��م��ل و�حل��ق 

يف �ل�������س���م���ان �الج���ت���م���اع���ي ل��الج��ئ��ني 

�ل��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ني يف ل��ب��ن��ان، م���ن خ��الل 

�لتعديل �لقانوين �ل�سادر يف �آب 2010، 

�ملهن  �أ���س��ح��اب  �إن�����س��اف  �أن���ه مل يتم  �إال 

�حل�����رة �ل���ذي���ن ي���ع���ان���ون م���ن �ل��ب��ط��ال��ة 

و�ل���ه���ج���رة يف ع��م��ل��ي��ة ت��ف��ري��غ �مل��ج��ت��م��ع 

�لفل�سطيني من �لطاقات �ل�سابة.

عليه  يجمع  �ل���ذي  �ل��ع��ائ��ق  لبنانياً، 

�لد�خلية  �الأنظمة  هو  طرف  من  �أك��ر 

على  ت�سعها  �لتي  و�ل�سروط  للنقابات، 

مم��ار���س��ة �مل���ه���ن، و�ل��ن�����س��ال �حل��ق��وق��ي 

ي��ج��ب �أن ي��رك��ز ع��ل��ي��ه��ا، وه��ن��ا �أم��ث��ل��ة 

�لقانون  ل��در����س��ة  بالن�سبة  ذل���ك:  على 

�لعمل  ح��ظ��ر  مفاعيل  ت�����س��رط  م��ث��اًل، 

بالقانون �للبناين على كل �ملهن �ملتعلقة 

ميكن  فال  و�ل��ق��ان��ون،  �حلقوق  بدر��سة 

الأن  ع��دل،  ككتاب  �لعمل  للفل�سطينني 

�لقانون �ل�سادر مبر�سوم ��سر�عي رقم 

1940 وتعديالته  �الأول  7 كانون  76 يف 
يكون  �أن  للتعيني   2 �مل����ادة  يف  ي�����س��رط 

�الأق��ل،  على  �سنو�ت  ع�سر  منذ  لبنانياً 

كما ال يحق لهم �أبد�ً �أن يعّينو� كمحامي 

�لدولة �لذين يتم عملهم عادة بالتعاقد 

ولي�سو�  ع��ادي��ني  كمدنيني  �أج��ر  مقابل 

موظفني ر�سميني يف �الإد�رة �حلكومية، 

ت�سلم  دون  عملياً  �ل�سروط  حالت  وق��د 

قطاعات  هكذ�  يف  �لعمل  فل�سطيني  �أي 

)�مل��ح��ام��ني وك���ّت���اب �ل���ع���دل( يف ل��ب��ن��ان، 

 2 يف  �ل�سادر   16528 رقم  �ملر�سوم  الأن 

ي�سرط  تعديالته،  مع   1964 حزير�ن 

وق����د مر  ي���ك���ون حم��ام��ي��اً مم���ار����س���اً  �أن 

�سبع  �ل��ع��ام  �جل����دول  يف  ت�سجيله  ع��ل��ى 

�سنو�ت على �الأقل وله مكتب يف بروت 

5(، ك��ذل��ك ب��ال��ن�����س��ب��ة مل��م��ار���س��ة  )�مل������ادة 

�ملهن �لطبية، حيث مت تنظيم ممار�سة 

قانون  مب��وج��ب  لبنان  يف  �ل��ط��ب  مهنة 

ب��ت��اري��خ   1658 رق����م  ب���امل���ر����س���وم  ����س���در 

مبوجب  ����س��رط  �ل���ذي   1979/1/17
طبيب  الأي  يحق  »ال  �أن���ه  �لثالثة  �مل���ادة 

�أن ميار�س مهنة �لطبابة على �الأر��سي 

��سمه يف جدول  �سجل  �إذ�  �إال  �للبنانية، 

�إحدى �لنقابتني - بروت وطر�بل�س - 

�لق�سائية،  وذلك حتت طائلة �ملالحقة 

وك���ذل���ك �الأم������ر يف �ل��ه��ن��د���س��ة.. وغ��ر 

ذل��ك، لكن هذ� مل مينع بع�س �الأطباء 

مهنتهم  مم��ار���س��ة  م��ن  �لفل�سطينيني 

ر�م���ي من  كالطبيب  �مل��خ��ي��م��ات،  د�خ���ل 

خميم عني �حللوة �لذي يقول: »در�ست 

�ل��ط��ب يف ���س��ب��ي��ل ت��ق��دمي خ���دم���ات �إىل 

�لنا�س ب�سكل عام و�ملجتمع �لفل�سطيني 

ح��اج��ات �سحية  وه��ن��اك  خ��ا���س،  ب�سكل 

ك���ب���رة يف �مل���خ���ي���م���ات �أ����س���ع���ى وب��ع�����س 

زمالئي ل�سد جزء �سغر منها وباأجور 

�ملتو��سعة  و�الإم��ك��ان��ات  تتنا�سب  رمزية 

الأبناء �ملخيمات«، وي�سيف �لطبيب: »ال 

�ل�400 دوالر،  �ل�سهري  �ملدخول  يتعدى 

�لعيادة  م�ساريف  يغطي  �ملبلغ  �إن  �أي 

�ملتو��سعة فقط«.

ل����ق����د ع�����ان�����ى �ل���������س����ب����اب �جل���ام���ع���ي 

�حل��رة خالل عقود من  �ملهن  و�أ�سحاب 

ح���رم���ان م��ت��و����س��ل وح�����س��ار �ق��ت�����س��ادي 

�مل���ن���ا����س���د�ت  ت��ن��ج��ح  و�ج���ت���م���اع���ي، ومل 

�إىل  �ل��و���س��ول  يف  �ل�سعبية  و�ل��ت��ح��رك��ات 

ب�سلبياته  يطال  �لذي  �مللف  لهذ�  حلول 

وذل��ك  ل��ب��ن��ان،  يف  �لفل�سطينيني  جميع 

�ل�سيا�سية  �ل��ق��وى  معظم  ق��ن��اع��ة  رغ���م 

�لفل�سطينية،  �ملطالب  بعد�لة  لبنان  يف 

خ�سو�ساً بعد �لتعديل �لقانوين يف �لعام 

�لقيود  بع�س  ع��ل��ى  �أب��ق��ى  �ل���ذي   2010
�أ�سحاب  حقوق  وجتاهل  �لعمل  كاإجازة 

�ملهن �حلرة.

�إيجاد  على  �لعمل  من  بد  ال  لذلك، 

حلول الأزمة تر�جع �مل�ستويات �لتعليمية 

�لفل�سطينية من خالل ت�سريع  و�ملهنية 

ح���ق �مل��ه��ن��ي��ني ب��ال��ع��م��ل يف ك���اف���ة �مل��ه��ن، 

و�إل���غ���اء م���ب���د�أ �مل��ع��ام��ل��ة ب��امل��ث��ل يف ك��اف��ة 

�لقو�نني وحق �حل�سول على �ل�سمانات 

�الج��ت��م��اع��ي��ة �ل��ك��ام��ل��ة وح���ق �ال���س��ت��ف��ادة 

م���ن �ل�����س��م��ان��ات �الج���ت���م���اع���ي���ة، وح���ّث 

�لنقابات �للبنانية على تعديل قو�نينها 

�لتنظيمية مبا ين�سجم مع روح �لتعديل 

�ل��ق��ان��وين �ل����ذي �أق����ره جم��ل�����س �ل��ن��و�ب 

ي�سمن  مب��ا   2011 �آب   17 يف  �ل��ل��ب��ن��اين 

�إن�ساف �لالجئ �لفل�سطيني.

�صامر �ل�صيالوي

�أظ���ه���ر �آخ�����ر ت��ق��ري��ر �أع������ده �جل��ه��از 

منذ  �لفل�سطيني  ل��الإح�����س��اء  �مل���رك���زي 

ب�����س��ع��ة �أي�����ام، �أن ع���دد ���س��ك��ان �الأر�����س���ي 

مليون   4.29 ح���و�يل  ب��ل��غ  �لفل�سطينية 

�ل�سفة  �سكان  ع��دد  بلغ  ح��ني  يف  ن�سمة، 

�لغربية حو�يل 2.65 مليون ن�سمة، وقّدر 

ع���دد ���س��ك��ان ق��ط��اع غ���زة ب���ح���و�يل 1.64 

مليون ن�سمة وذلك حتى منت�سف �لعام 

.2012
�مل��ج��ت��م��ع  �أن  �ل���ب���ي���ان���ات  و�أظ�����ه�����رت 

فتي  غ���زة  ق��ط��اع  يف  �مل��ق��ي��م  �لفل�سطيني 

�أك����ر مم���ا ه���و ع��ل��ي��ه يف �ل�سفة  ب�����س��ك��ل 

�لغربية، �إذ تقدر ن�سبة �الأف��ر�د يف �لفئة 

�لعام  منت�سف  �سنة   )14-0( �لعمرية 

2012 بحو�يل 40.4٪ من جممل �ل�سكان 
 ٪38.4 بو�قع  �لفل�سطينية،  �الأر��سي  يف 

يف �ل�سفة �لغربية و43.7٪ يف قطاع غزة، 

ويالحظ �نخفا�س ن�سبة �الأفر�د �لذين 

حيث  ف��اأك��ر(،  �سنة   65( �أعمارهم  تبلغ 

قّدرت ن�سبتهم يف منت�سف �لعام �حلايل 

�لفل�سطينية  �الأر��سي  يف   ٪2.9 بحو�يل 

بو�قع 3.3٪ يف �ل�سفة �لغربية و2.4٪ يف 

قطاع غزة.

�ل��ك��ث��اف��ة  �أن  �ل���ت���ق���ري���ر  �أظ����ه����ر  ك���م���ا 

�لفل�سطينية  �الأر������س����ي  يف  �ل�����س��ك��ان��ي��ة 

مرتفعة ب�سكل عام ويف قطاع غزة ب�سكل 

خا�س، �إذ بلغت �لكثافة �ل�سكانية �ملقّدرة 

�لكلم2  يف  ف����رد�ً   713 ن��ح��و   2012 ل��ع��ام 

�لو�حد.

كما �أظهرت نتائج �لتقرير �نخفا�ساً 

حيث  �الآم���ن���ة،  غ��ر  �ل������والد�ت  ن�سبة  يف 

�الأر����س���ي  يف  �ل�������والد�ت  م���ن   ٪0.8 �إن 

مكان  �أو يف  �ملنازل  �لفل�سطينية متت يف 

 ٪1.2 �أن �لن�سبة  �آمن، يف حني  �آخر غر 

يف �ل�سفة �لغربية مقابل 0.3٪ يف قطاع 

غزة للعام 2010.
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انقطاع للمرة الرابعة

م���ن امل����ؤ����س���ف اأن���ه���ا ل��ي�����س��ت امل�����رة الأوىل 

انقطاع  ال��ع��ام  ه��ذا  لبنان  فيها  يخترب  ال��ت��ي 

الإن����رن����ت، ف��ق��د ���س��ب��ق وت���ك���رر الأم�����ر ث��اث 

مرات على الأقل، لكن النقطاع الأخري الذي 

ا�ستمر ���س��اع��ات ط���ي��ل��ة ك���ان الأ���س��د ت��اأث��رياً. 

الكابل  ان��ق��ط��اع  ك��ان  ال�سبب  اأن  ت���ردد  وفيما 

من  امل��ن��ط��ل��ق   »imewe« ال����دويل  ال��ب��ح��ري 

الهند واملار باأوروبا الغربية، و�س�ًل اإىل اآ�سيا 

الدولية  ب�سعاته  لبنان  يغذي  حيث  الغربية، 

ب��ع��د و���س���ل��ه اإىل ط��راب��ل�����س، ج���رى ت��ق��اذف 

الت���ه���ام���ات ك��ال��ع��ادة ب���ن وزي����ر الت�����س��الت 

اأن  حتى  »اأوج���ريو«،  واإدارة  �سحناوي  نيك�ل 

الأول رفع على امل�ؤ�س�سة دع�ى ق�سائية، فيما 

هناك  ولي�س  الطرفن  ب��ن  �سائع  اللبناين 

من يطمئنه اإىل غده. 

ال������ي�������م، وب�����ع�����د ال����ت����ع����ايف ال���ت���دري���ج���ي 

لبنان  ُي��رك  اأن  مقب�ًل  يعد  لاإنرنت، مل 

بكابل وحيد، بينما معظم دول العامل  معلقاً 

اأي عطل  لتفادي  اأك��ر  اأو  كابلن  تعمل على 

طارئ على كابل، بالنتقال اإىل كابل بديل.. 

العامل  عن  لبنان  ينقطع  اأن  مقب�ًل  يعد  مل 

اأياً كان  فقط ب�سبب غياب اخلطط البديلة؛ 

من يتحمل امل�س�ؤولية.

بانتظار الفرج

»م���ع ه���ذا احل���ر اخل��ان��ق وان��ق��ط��اع التيار 

انقطاع  ���س���ى  ينق�سنا  يكن  مل  ال��ك��ه��رب��ائ��ي، 

ل�سان  هذا  قليًا«،  عنا  يرّفه  ال��ذي  الإنرنت 

ح���ال ال��ك��ث��ري م���ن ال��ل��ب��ن��ان��ي��ن ال���ذي���ن وق��ع���ا 

كابل بحري قرب  ط��ارىء على  �سحية عطل 

امل�س�ؤول�ن له�ن  بينما  الإ�سكندرية،  �س�احل 

على �س�اطىء الدول الأوروبية والاتينية!

لبنان  اأن  ب��دا  ال��ع��ط��ل،  اإ���س��اح  بانتظار 

والأ���س���د؛  بالأبي�س  قدمية  �س�رة  اإىل  ع��اد 

القطاعات،  من  الكثري  يف  الأع��م��ال  تعطلت 

والإعامية،  الإخ��ب��اري��ة  امل���اق��ع  يف  �سيما  ل 

ل�سدور  الأم��ّري��ن  عانت  التي  ال�سحف  ويف 

اأع��داده��ا، اأم��ا قطاع اخل��دم��ات، م��ن مكاتب 

وم�سرفية،  مالية  وخ��دم��ات  و�سفر  �سياحة 

فقد خفتت فيه احلركة اإىل حد بعيد، فيما 

اأ���س��اب اجل��م���د العديد م��ن رج��ال الأع��م��ال 

ينظم�ن  ال���ذي���ن  وامل���ؤ���س�����س��ات  وال�����س��رك��ات 

حال  على  ويطلع�ن  و�سفقاتهم،  اأعمالهم 

ال�س�ق الدويل »اأوناين«.

بثقل على  الإن��رن��ت  ت�قف  �ساعات  م��رت 

اأن خ��رج  اإىل  احل����ل  ان��ت��ظ��ار  ط����ال  اجل��م��ي��ع، 

اإىل  اخلدمة  ليعلن حت�يل  ال�زير �سحناوي 

ك��اب��ل �سغري م��ع ق��رب���س، وه��� ال��ك��اب��ل ال��ذي 

كان من املفر�س اأن يك�ن بديًا ويف مقاعد 

الحتياط منذ اأ�سهر.

وبعد ر�سالته التي جاءت بالفرج للبنانين 

ال�سبكة  ت�ساأ  مل  الإن��رن��ت،  ب��ع���دة  لتب�سرهم 

ال��ع��ن��ك��ب���ت��ي��ة اأن ت��ع���د ل��ل��ب��ن��ان��ي��ن ع��ل��ى وج��ه 

ال�سرعة قفزاً كالأرانب، بل اختارت ال�سلحفاة، 

عمًا باملثل القائل »اأن ت�سل متاأخراً خري من 

األ تاأتي اأبداً«.
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ملف خاص

انقطع اإلنترنت، فانشلت حركة البلد تمامًا، ليتبين أن 
الشبكة العنكبوتية هي األكثر فتكًا وتأثيرًا في حركة 

االعتصامات؛ ال حاجة للركون إلى قطع الطرقات أو إحراق 
الدواليب.. اعتصم اإلنترنت بصمت معلنًا عصيانه 
العام، فُقطعت خطوط التواصل، ووجد اللبنانيون 

أنفسهم معلقين في الهواء. 

في غضون ساعات قليلة تحّول لبنان إلى قرية نائية 
في تنزانيا أو نيجيريا؛ معزولة عن بقية العالم.. غابت 

خدمات اإلنترنت لتنضم إلى شقيقتها الكهرباء، وكأن 
غياب األخيرة وحده ال يكفي! هكذا، انقطع التواصل بين 

مستخدمي اإلنترنت وتطبيقات الهواتف الحديثة، من 
»واتس اب« و»بي.بي«، وارتفعت صرخة رجال األعمال 

وشركات التقانة و»رواد« البورصة وغيرهم.

فإلى جانب ركود التواصل االجتماعي، توقفت معظم 
الخدمات المصرفية والتحويالت المالية، والصناعات 

التقنية، والمواقع اإلخبارية واالجتماعية، لُيظهر 
اإلنترنت عجز الدولة اللبنانية عن تلبية حاجيات 
اللبنانيين في قطاع إضافي، لكنه ليس أي قطاع. 

الجميع بات يدرك أن اإلنترنت بات أهم من الكثير من 
الخدمات األخرى، كونه يتغلغل في كافة صناعاتنا 

وقطاعاتنا وبيوتنا، بل وعالقاتنا اليومية والشخصية!

أسباب العطل

اأدت اإىل تعطيل الكابل  فيما مل تت�سح بع�س الأ�سباب الرئي�سية التي 

ال��ب��ح��ري، ع���زا اخل����رباء ه���ذا ال��ع��ط��ل والأع���ط���ال ال�����س��اب��ق��ة امل�����س��اب��ه��ة اإىل 

احتمالت عدة، منها اأن جزءاً من الكابل قد يك�ن تالفاً بعد اأن علقت به 

مرا�سي بع�س ال�سفن التي اأجربتها الأح�ال اجل�ية على اإلقائها يف املاء، 

اأو رمبا ب�سبب املناف�سة املحتدمة بن ال�سركات املالكة للكابات، بحيث قد 

تعمد اإحداها اإىل تخريب كابات مناف�سيها، فيما حتدث اآخرون عن دور ملا 

ي�سمى »حرب املعل�مات«، وه� برنامج �سري يديره البنتاغ�ن.
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احت�ساب اخل�سائر

ت��راف��ق��ت ع����دة الإن���رن���ت م��ع ان�����س��راف 

وال�سركات  والإدارات  امل�اطنن  من  الكثري 

ال��ع��ام��ة واخل���ا����س���ة لح��ت�����س��اب خ�����س��ائ��ره��م 

نتيجة الت�قف الق�سري، فهناك اأكاف عدة 

يف  امل���اط��ن��ن  م�سالح  تعطل  على  مرتبة 

وامل�ؤ�س�سات  وامل�سارف،  وامل�ؤ�س�سات،  الإدارات 

الإع�����ام�����ي�����ة وال�������س���ح���اف���ي���ة، وال���ه���ي���ئ���ات 

وامل���ؤ���س�����س��ات ال���دول���ي���ة، وامل�����س��رك��ن ب��ه��ذه 

ناهيك  ومقيمن،  م�اطنن  من  اخل��دم��ات 

عن قطاعات الت�سالت والطريان وال�سفر 

التي  اخل��ا���س  القطاع  و���س��رك��ات  وال�سياحة 

لها ع��اق��ات وا���س��ت��ث��م��ارات واأع��م��ال جتارية 

وخدماتية مع دول املنطقة والعامل.

ف��ع��ل��ى ���س��ب��ي��ل امل���ث���ال، ت���ق��ف��ت ح��ج���زات 

العديد  ح��رم  م��ا  ط�يلة،  �ساعات  ال��ط��ريان 

من مكاتب ال�سفريات من حج�زات جديدة، 

اأ�سئلة  ت��اأك��ي��د احل��ج���زات وال���رد على  وم��ن 

امل�����س��اف��ري��ن، وب��ح�����س��ب اأح�����د ال��ع��ام��ل��ن يف 

�سركة �سياحة و�سفر يف فردان فاإن »�سركات 

ال��ي���م لإ���س��دار  ال��ع��امل تتجه  ال���ط���ريان يف 

وج�د  يتطلب  وه��ذا  الإلكرونية،  التذاكر 

ال�����س��اع��ة،  م���دار  ع��ل��ى  تعمل  اإن���رن���ت  �سبكة 

اأحد  يعرف  ل  التي  الراهنة  ك�سبكتنا  لي�س 

يف  مت��ام��اً  العمل  ت�قف  كما  تتعطل«.  متى 

يف  تعتمد  التي  العقاري،  الت�س�يق  �سركات 

تقدمي عرو�سها من �ساليهات و�سقق وغرف 

فندقية لل�سياح عرب الإنرنت.

املعامات  العديد من  اإىل ذلك، ت�قفت 

ال����ت����ج����اري����ة ال����ت����ي ت���ع���ت���م���د ع����ل����ى خ���دم���ة 

الإن����رن����ت يف ال���ق���ط���اع امل�������س���ريف، وب��ع�����س 

التي لها عاقات دولية  ال�سركات التجارية 

املبالغ  حت�يل  مثل  خ��ارج��ي��ة،  وا�ستثمارات 

املالية.

الإلكرونية  الإخبارية  امل�اقع  حال  اأما 

ف��ح��ّدث ول ح����رج؛ اخل���دم���ات ت���ق��ف��ت ومل 

يعد باإمكان امل�اقع حتميل الأخبار واأ�سرطة 

الفيدي� الإخبارية وال�س�ر لي�م كامل، وه� 

ال�سحف  اأما  ما ت�سبب لها بخ�سائر كبرية. 

امل��را���س��ات والإمي���ي���ات  ال��ت��ي تعتمد ع��ل��ى 

م��ن م��را���س��ل��ي��ه��ا يف ال���داخ���ل واخل�����ارج، فقد 

اأن  عانت جلمع م�ادها اإىل حد كبري، حتى 

بع�سها كان ميتنع عن ال�سدور ل�ل الع�دة 

التدريجية لاإنرنت.

ول���ع���ل ال���ع���ط���ل الأب���������رز ب�����س��ب��ب غ��ي��اب 

الإنرنت طراأ على قطاع التح�يات املالية، 

خ��دم��ات حت�يل  م��ن  ال��ع��دي��د  ت�قفت  حيث 

الكثري  حت��دث��ت  وق��د  وا�ستامها،  الأم�����ال 

م���ن ال���ع���ام���ات م���ن اجل���ال���ي���ات الإث��ي���ب��ي��ة 

عن  وغ��ريه��ا  والفيليبينية  وال�سريلنكية 

قيامهن باإر�سال احل�الت ال�سهرية كالعادة، 

و���س���ل��ه��ن  ا���س��ت��ح��ال  م��ن��ه��ن  ال��ك��ث��ري  اأن  اإل 

اللبناني�ن  اأم���ا  الإن���رن���ت،  اأع��ط��ال  ب�سبب 

ا���س��ت��ام احل�����الت ال�سهرية  مم��ن اع��ت��ادوا 

اأب��ن��ائ��ه��م يف اخل����ارج، فقد ت��ع��ذر عليهم  م��ن 

ا�ستامها ب�سبب ت�قف الإنرنت.

وم�������ع ت�����زاي�����د الع�����ت�����م�����اد ع����ل����ى ���س��ب��ك��ة 

الإن�����رن�����ت وت����ع����دد ا����س���ت���خ���دام���ات���ه���ا، ب���ات 

وا���س��ت��خ��دام بطاقات  الإل���ك���روين  ال��ت�����س���ق 

عادة  امل�سرفية  العمليات  واإج���راء  الإئتمان 

ال��ن��ا���س،  م��ن  للكثري  ملحة  وح��اج��ة  ي���م��ي��ة 

العمليات  اإج��راء  النتقال من  ق��رروا  الذين 

العامل  اإىل  وامل�����س��ارف  ال��ف��روع  يف  امل�سرفية 

يحتاج  ول  واأ�سرع،  اأ�سهل  ك�نه  الفرا�سي، 

انقطاع  م��ع  ل��ك��ن  ال�سخ�سي،  ال��ت���اج��د  اإىل 

الإنرنت ت�قفت هذه اخلدمات واأثرت على 

التعامات امل�سرفية.

وك�����ان ان���ق���ط���اع الإن����رن����ت خ�����رباَ ���س��ي��ئ��اً 

ولكل  الأ���س��ه��م،  واأ���س��ع��ار  ال��ب���ر���س��ة  ملتتبعي 

عرب  وال�����س��راء  البيع  عمليات  يف  املنغم�سن 

بتثاقل،  عليهم  ال�ساعات  مرت  اإذ  الإنرنت، 

اأن  اع��ت��ادوا  ال��ذي  العامل  بعزلة عن  و�سعروا 

اأن  مي�س�ا فيه �ساعات ط�يلة ي�مياً. ورغم 

الب�ر�سة و�سعر  اأخبار  اآخر  التلفزي�ن يقدم 

اأ�سهم الذهب والنفط وغريه، اإل ان املتابعن 

اع����ت����ادوا ع��ل��ى م���راق���ب���ة ح����ال ال�������س����ق عرب 

ه�اتفهم من خال الإنرنت، ويف اأماكن ل 

العمل  كمكاتب  التلفزي�نات،  فيها  تت�اجد 

مثًا.

ال��ت���ا���س��ل الج��ت��م��اع��ي،  اإىل  وب���ال���ع����دة 

تطبيقات  م�ستخدمي  من  العديد  اأك��د  فقد 

»ال�ات�س اب« وال�»بي.بي« اأنهم �سعروا بفراغ 

ك��ب��ري خ���ال ان��ق��ط��اع الإن����رن����ت، ف��ل��م يعد 

واأف��راد  اأ�سدقائهم  مع  الت�ا�سل  بامكانهم 

اأو  اع���ت���ادوا،  ك��م��ا  ع��ائ��ات��ه��م ب�سكل جم���اين 

والي�تي�ب  و»ت�ير«  ب���ك«  »الفي�س  ت�سفح 

وغريها من امل�اقع ال�سهرية. الطالبة حنان 

تق�ل: »اأم�سي ي�مياً اأكر من ثاث �ساعات 

على ال�ات�س اب بن تلقي الر�سائل واإر�سالها، 

فعادة ما اأق�م ب�»�سبحية« مع �سقيقتي التي 

اأنني  كما  ال��ه��ات��ف،  ع��رب  الناعمة  يف  ت�سكن 

اأت���ا���س��ل م��ع �سديقاتي ع��رب ه��ذه اخلدمة، 

معرفة  م��ن  اأب  ال�ات�س  ع��رب  اأمت��ك��ن  وطبعاً 

اأح����ال البلد، وم��ا ه��ي ال��ط��رق��ات ال��ت��ي يتم 

اأو يف حال ح��دوث اأي ط��ارىء اأمني  قطعها، 

اأن��ك منفتح على  ل�  الأم��ر كما  �سيا�سي..  اأو 

ال��ع��امل ب��اأ���س��ره، لكن م��ع ان��ق��ط��اع الإن��رن��ت 

�سعرنا بفراغ كبري كما ل� اأننا يف عزاء«.

هاتفن(  )حت��م��ل  م���رمي  �سديقتها  اأم���ا 

الإن��رن��ت  ت�سفح  اع��ت��ادت  اأن��ه��ا  اإىل  فت�سري 

ل���ق���راءة ال�����س��ح��ف وم��ط��ال��ع��ة اآخ����ر الأخ��ب��ار 

اإىل  ال���دخ����ل  وط��ب��ع��اً  وال��ف��ن��ي��ة،  ال�سيا�سية 

���س��ف��ح��ت��ه��ا ع���ل���ى ال��ف��ي�����س ب������ك ك����ل ���س��اع��ة 

تقريباً، لروؤية ما يفعله الأ�سدقاء، اأو اللعب 

ر�سائل  اأم��ا  ال�سفحات.  بع�س  يف  والت�سلية 

للت�ا�سل  املف�سلة  و�سيلتها  فهي  ال�»بي.بي« 

مب�ساريع  للقيام  والتخطيط  الأ�سدقاء  مع 

ال�سيف،  ف�سل  يف  اأن��ن��ا  »خ�س��ساً  ترفيهية 

حيث ل التزامات درا�سية«. 

على  الإل��ك��روين  الت�ا�سل  يت�قف  ومل 

الداخلية،  والت�����س��الت  ال�سريعة  الر�سائل 

بل تعداه اإىل الت�سال باخلارج، فقد اعتادت 

مع  ال��ت���ا���س��ل  على  ك��ث��رية  لبنانية  ع��ائ��ات 

اأبنائها ب�سكل ي�مي وجماين عرب الإنرنت 

ع���رب »����س���ك���اي���ب« و»الت���������س����ال ب��ال��ف��ي��دي���«، 

وغريها من ال��سائل، لكن انقطاع الإنرنت 

وت��ق��ط��ع��ه ح���رم���ا ال���ك���ث���ريي���ن م����ن »ن��ع��م��ة« 

الت�����س��ال وال��ت���ا���س��ل، مم��ا جعلهم ي��درك���ن 

اأه��م��ي��ة ال�����س��ب��ك��ة ال��ع��ن��ك��ب���ت��ي��ة وت��داخ��ل��ه��ا يف 

حياتهم.

يف ال�اقع، ل �سك يف اأن النت�سار املتزايد 

اأو  املنزلية  لا�سراكات  الإنرنت  خلدمات 

على  اعتمادهم  وزي���ادة  للبنانين  التجارية 

اأية  »زادت من ح�سا�سيتهم« جت��اه  الإن��رن��ت 

اأمل  اأعطال على ال�سبكة، على  اأو  انقطاعات 

األ ي�ستفيق�ا على انقطاع جديد يف امل�ستقبل 

القريب.
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انقطع الإنرنت وكذلك حبل ال�د بن وزير الت�سالت 

وقبل  الطرفن،  بن  كثرية  خافات  بعد  »اأوج���ريو«  وهيئة 

ا���س��ت��ع��ال اخل���اف اأك���د وزي���ر الت�����س��الت ن��ي��ك���ل �سحناوي 

انقطاع  بعد  حلها  مت  وقرب�س  لبنان  بن  عالقة  »اأم����راً  اأن 

الإنرنت الأخ��ري، ومت فتح 10 غيغا من قرب�س اإىل لبنان، 

وه� ما اأعادنا اإىل احلالة ال�سابقة على �سعيد الإنرنت، اأي 

قبل حدوث العطل«.

اأن  اأنهى زيارته الناجحة اإىل قرب�س، اإىل  اأن  ولفت بعد 

النقطاعات الأوىل التي جرت تختلف عن اأ�سباب النقطاع 

الأخرية، ففي احلادثة الأوىل اأبلغت مر�سيليا »اأوجريو« مبا 

ال����زارة،  ول  امل�سركن،  تبلغ  مل  »اأوج���ريو«  لكن  �سيحدث، 

الكابل  انقطاع  ه�  ح�سل  ما  ف��اإن  الثانية  احلادثة  يف  بينما 

الإ���س��ك��ن��دري��ة، وه��ذا  م��ن  50 كيل� م���راً  ال��ب��ح��ري على بعد 

يحتاج اإىل 23 ي�م ت�سليح، بح�سب كام ال�زير.

اأن  اأك��د �سحناوي من جهته  ومثلما يق�ل كل اخل��رباء، 

لبنان يجب اأن يك�ن لديه 2 كابل انرنت ولي�س كابًا واحداً، 

م�سرياً اإىل اأن كل دول العامل لديها 3 كابات، وم��سحاً اأن 

ما ح�سل الي�م يف قرب�س ه� اأنه �سي�سبح للبنان 2 كابل.

�س�ؤال ح���ل اخل��اف مع هيئة  وق��ال �سحناوي رداً على 

»اأوج�������ريو«: »ك��ن��ا ن����د ع���دم زج ه���ذا امل������س���ع يف ال�����س��ج��ال 

اللبنانية  الأرا�سي  الإعامي، لأن هذه احلادثة طاولت كل 

على  وح�سلت  �سيطرتنا،  خ��ارج  وباتت  اللبناين،  والقت�ساد 

�س�اطئ م�سر«.

يف  العاملة  للفرق  �سكر  بر�سالة  »بعث  اأن��ه  اإىل  اأ�سار  واإذ 

ال�زارة وفريق »اأوجريو« و»tele com«، اعترب اأن »هناك 

من يه�ى الألعيب والدعايات الإعامية«.

كذلك، اأ�سارت م�سادر ال�زير اإىل اأن هيئة »اأوج��ريو« مل 

كابل  عن  امل�س�ؤولة  ال�سركة  بر�سالة  الت�سالت  وزارة  تبلغ 

القيام  ع��ن  تعلمها  وال��ت��ي  لها  اأر�سلتها  ال��ت��ي   »IMEWE«

بعملية حت�سن خلط الإنرنت، ما ت�سبب بانقطاع اخلدمة، 

ال���زراة بدع�ى ق�سائية �سد  ال�زير عن تقدم  اأعلن  لذلك 

اأطرافا يف  »هناك  اأن  اإىل  ال�ساأن، لفتا  بهذا  اأوج��ريو  �سركة 

ناأخذ  اأن  »ي��ج��ب  متابعاً:  ال��ع��رق��ل��ة«،  متتهن  اأوج����ريو  هيئة 

اإجراءات مبجل�س ال�زراء على من يخرب«.

وب��ال��ف��ع��ل، ف��ق��د رف���ع وزي���ر الت�����س��الت اإخ���ب���اراً اإىل 

»الإن��رن��ت«  ان��ق��ط��اع  ح���ل  التمييزية  ال��ع��ام��ة  النيابة 

هيئة  اإدارة  متهماً  م�����س��روع،  م���ربر  دون  م��ن  ل��ب��ن��ان  يف 

»اأوج������ريو« ب��اأن��ه��ا ك��ان��ت ع��ل��ى ع��ل��م ب��الأم��ر ومل تخطر 

تاأمن  عدم  م�س�ؤولية  اإياها  حممًا  الازمة،  اجلهات 

وم�سركيها  ال���زارة  اإب��اغ  وعدم  الازمة  الحتياطات 

بهذه ال�اقعة.

ال���زي��ر  ع��ل��ى  »اأوج������ريو«  ه��ي��ئ��ة  اإدارة  م��ن ج��ه��ت��ه��ا، ردت 

�سحناوي، نافية تبلغها بعمليات �سيانة على ال��سلة العائدة 

من  ه���  الكابل  ه��ذا  اأن  م��سحة   ،»IMEWE« الكابل  اإىل 

ال���زراء  جمل�س  ق��رار  مب�جب  الت�سالت  وزارة  م�س�ؤولية 

اإب��اغ  عن  امل�س�ؤولة  هي  ف��ال���زارة  وبالتايل   ،2011/47 رق��م 

امل�اطنن بامل�ستجدات ولي�س هي.

وا�ستنكر املكتب العامي يف هيئة »اأوج��ريو« التهامات 

انقطاع  ع��ن  م�س�ؤوليتها  ح���ل  لها  �سحناوي  وجهها  ال��ت��ي 

خدمة الإنرنت، م�ستهجنة كيفية حتميلها م�س�ؤولية اأعمال 

ل دخل لها بها ل من قريب ول من بعيد، وهي تقع ح�سرياً 

�سمن مهام وزير الإت�سالت وفريق العمل التابع له، ومتنت 

العامة  النيابة  على  امل������س���ع  ه��ذا  اإح��ال��ة  الإ���س��راع يف  عليه 

واجلهات الرقابية املعنية لتحديد امل�س�ؤوليات، واتخاذ اأق�سى 

العق�بات يف حق املرتكبن واأ�سحاب الن�ايا التخريبية كما 

اأن تقام  اأنها وعلى هذا النح� باتت تت�قع  اإىل  اأفاد، م�سرية 

�سدها و�سد رئي�سها ومديرها العام دعاوى جزائية حتملها 

م�س�ؤولية اأعطال حت�سل على املريخ وعلى اأي ك�كب اآخر يف 

الك�ن.

جمل�س  اأن  »اأوج���ريو«  اأو�سحت هيئة  اأ�سدرته،  بيان  ويف 

قراره  اأ�سدر  قد  الإت�سالت،  وزارة  بناء على طلب  ال���زراء، 

التفاقيات  يف  لبنان  »متثيل  الإت�����س��الت  وزي���ر  كلف  ال���ذي 

جميع  اإت��خ��اذ  وتف�ي�سه   ،»IMEWE«�ال بالكابل  املتعلقة 

الكابل،  هذا  و�سيانة  وا�ستثمار  جتهيز  اإىل  الآيلة  التدابري 

اعتباراً  ح�سرياً  امل�س�ؤولة  اجلهة  هي  الت�سالت  وزارة  واأن 

املتعلقة بالكابل  2011/12/13 عن كافة الأعمال  من تاريخ 

البحري »IMEWE«، مبا فيها الت�ا�سل مع خمتلف اللجان 

التي  ال�سيانة  اأعمال  الكابل، وتبلغ ت�اريخ  املنبثقة عن هذا 

للكابل  العائدة  املخت�سة  الفنية  اللجان  قبل  من  عليه  تتم 

اإباغ  الت�سالت  وزارة  م�س�ؤولية  من  بات  اأن��ه  كما  املذك�ر، 

اأعمال  اأو  اأي عطل  ع��ن  »اأوج����ريو«  واإب���اغ هيئة  امل���اط��ن��ن 

يتم  التي  اجلهة  ك�نها  الكابل  ه��ذا  على  تتم  دوري��ة  �سيانة 

اإخطارها بهذه الت�اريخ.

ك�ن�س�رتي�م  باإباغ  �سابقاً  قامت  قد  كانت  اأنها  وذك��رت 

الكابل البحري ال� »IMEWE«، اأن وزارة الت�سالت اأ�سبحت 

هي اجلهة امل�س�ؤولة عن كافة الأعمال املتعلقة بالكابل املذك�ر 

واأن كافة املرا�سات العائدة لذلك يجب اأن ت�جه اإىل وزارة 

الإت�سالت، وذلك اإنفاذاً لقرار جمل�س ال�زراء املذك�ر.
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التحرير،  م��ي��دان  يف  الد�ستورية  اليمني  اأدائ���ه  بعد 

واأم�����ام امل��ح��ك��م��ة ال��د���ص��ت��وري��ة، د���ص��ن ال��رئ��ي�����س امل�����ص��ري 

اجلديد حممد مر�صي بقراره اإلغاء حل الربملان ودعوته 

على  ال�صراع  من  جديدة  مرحلة  جل�صاته،  عقد  ملعاودة 

ال�صالحيات مع املجل�س الع�صكري واملحكمة الد�صتورية.

وبدا وا�صحاً اأن قرار مر�صي كان مفاجئاً يف توقيته، 

وهو ي�صتهدف حتقيق الأمور الآتية:

اأوًل: ال��ت��ح��رر م��ن ق��ي��ود امل��ج��ل�����س ال��ع�����ص��ك��ري ال��ذي 

ال��ربمل��ان،  ح��ل  بعد  الت�صريعية  ال�صلطة  على  ي�صتحوذ 

وبالتايل اإم�صاك الإخوان مبفا�صل ال�صلطتني التفيذية 

والت�صريعية من دون منازع.

املكمل الذي يعطي  الد�صتوري  اإلغاء الإعالن  ثانياً: 

حد  وو�صع  اجلديد،  الرئي�س  تكّبل  �صالحيات  اجلي�س 

الثكنات،  اإىل  للعودة  اجلي�س  ودف��ع  النتقالية  للمرحلة 

وعدم التدخل يف ال�صاأن ال�صيا�صي.

ثالثاً: نق�س حكم املحكمة الد�صتورية، والعمل على 

اإ�صعاف دورها باعتبارها واجهة للمجل�س الع�صكري.

اإم�صاكهم  خالل  من  »الإخ���وان«،  حكم  تقوية  رابعاً: 

�صياغة  بلجنة  والت�صريعية،  التنفيذية  بال�صلطتني 

الد�صتور اجلديد على نحو مينع منح املجل�س الع�صكري 

ال��ع�����ص��ك��ري��ة م�صتقلة  امل��وؤ���ص�����ص��ة  اأي����ة ���ص��الح��ي��ات جت��ع��ل 

يف ���ص��وؤون��ه��ا الإداري�����ة وامل��ال��ي��ة والق��ت�����ص��ادي��ة، وب��ال��ت��ايل 

اإخ�صاعها ملراقبة الربملان.

ق��رار  وراء  م��ن  امل��ت��وخ��اة  ال�صتهدافات  ه��ذه  مثل  اإن 

الرئي�س مر�صي، ت�صكل عملياً انقالباً على اتفاق الت�صوية 

الذي عقده الرئي�س مع رئي�س املجل�س الع�صكري امل�صري 

التي  الرئا�صة  انتخابات  نتائج  اإع��الن  ع�صية  طنطاوي 

ق�صت بفوز مر�صي على مناف�صه اأحمد �صفيق، والقا�صي 

ب��ت��ق��ا���ص��م ال�����ص��ل��ط��ة ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة وال�����ص��الح��ي��ات، واإي��ج��اد 

انتخاب  اإع����ادة  اأ���ص��ا���س  ال��ربمل��ان على  مل�صاألة ح��ل  خم��رج 

فاإن  وبالتايل  نيابتهم،  اإب��ط��ال  مت  الذين  اأع�صائه  ثلث 

املجل�س  مع  املواجهة  ببدء  �صريحاً  اإعالناً  ميثل  القرار 

الع�صكري، اإل اأن املحكمة الد�صتورية عادت واأبطلت قرار 

الرئي�س مر�صي، الذي راأى املتابعون اأن له انعكا�صات على 

م�صار الأزمة التي ت�صهدها م�صر منذ الإطاحة بالرئي�س 

ح�صني مبارك، والحتمالت التي �صتوؤدي اإليها:

قرار الرئي�س مر�صي  اأن  الوا�صح  من  د�صتورياً،   ��  1
لأن��ه  الأوىل   ، ن��اح��ي��ت��نينْ م��ن  د���ص��ت��وري��ة  ي�صكل خم��ال��ف��ة 

عار�س حكم اأعلى �صلطة د�صتورية يف م�صر، والثانية لأنه 

جاء خالفاً خلطاب الق�صم واأداء اليمني الد�صتورية اأمام 

املحكمة الد�صتورية، فكيف به يرف�س اللتزام بقراراتها 

اأجمع  ولذلك  بها؟  اعرتف  التي  �صرعيتها  على  ويخرج 

ق��رار  ال��د���ص��ت��وري على رف�صهم  ال��ق��ان��ون  خ���رباء  معظم 

ج�صيمة  وخمالفة  قانونية  ك��ارث��ة  واع��ت��ربوه  الرئي�س، 

للمبادئ والأ�صول الد�صتورية، ولذلك كان قرار املحكمة 

»الإخ���وان«  على  املح�صوبون  حتى  باإلغائه،  الد�صتورية 

املحكمة حتت  وق��رار  الرئي�س  ق��رار  الف�صل بني  حاولوا 

عنوان »الف�صل بني ال�صلطات«، لتربير قرار الرئي�س. 

ط��ارئ  اج��ت��م��اع  بعد  ردت  ال��د���ص��ت��وري��ة  املحكمة   ���2
لكافة  ملزمة  واأحكامها  قراراتها  اأن  على  بالتاأكيد  لها 

اجل��ه��ات يف ال���دول���ة، وغ���ري ق��اب��ل��ة للطعن، وه���ي ق��ررت 

النظر يف دعاوى لوقف عودة الربملان املنحل.

3��� اأما املجل�س الع�صكري فقد اجتمع وترّيث باإعالن 
انحيازه  اإع��الن  اإىل  �صارع  املحكمة  رد  بعد  لكنه  موقفه، 

للد�صتور، داعياً اإىل احرتامه.

موؤيدة  غ��ري  مبعظمها  كانت  ال�صيا�صية  ال��ق��وى   ��4
الق�صائية،  لل�صلطة  اإه�����داراً  فيه  وراأت  م��ر���ص��ي،  ل��ق��رار 

وتعدياً على اأحكام الق�صاء، وحتدياً حلكم املحكمة.

م�����ص��ت��وى الن��ع��ك��ا���ص��ات والح��ت��م��الت،  ع��ل��ى  اأم���ا   ���5
ف��م��ن ال��وا���ص��ح اأن م���وازي���ن ال���ق���وى ال��ق��ائ��م��ة ح��ال��ي��اً ل 

من  ف��اإن  ولذلك  اأهدافهم،  بتحقيق  ل���»الإخ��وان«  ت�صمح 

الحتمالت املتوقعة:

اأوًل: تاأجيج ال�صراع بني اأجنحة ال�صلطة، مبا يذّكر 

»ال��ع��دال��ة«  ح��زب  م��ن مت��ّك��ن  ���ص��ن��وات  قبل  تركيا  بو�صع 

وتعديل  ال�صلطة  مفا�صل  كل  على  �صيطرته  اإحكام  من 

البلدين، وانعكا�س  الد�صتور، مع اختالف الظروف بني 

ذلك على ال�صارع املنق�صم. 

ب��اإع��ادة  تق�صي  ت�صوية  اإىل  التو�صل  يتم  اأن  ث��ان��ي��اً: 

»الإخ���وان«  يجد  اأن  بعد  ال��ربمل��ان،  اأع�صاء  ثلث  انتخاب 

اأن���ه لي�س ه��ن��اك م��ن ب��دي��ل اآخ���ر اأم��ام��ه��م ���ص��وى ال��ع��ودة 

املجل�س  مع  وال�صالحيات  ال�صلطة  بتقا�صم  القبول  اإىل 

الع�صكري وفق ما مت التفاق عليه بني الطرفني ع�صية 

اإعالن فوز الرئي�س مر�صي.

ح�سني عطوي
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عربي

اأن النتائج الأولية لنتخابات  على الرغم من 

املجل�س الوطني الليبي لن يتم اإعالنها قبل نهاية 

النهائية  بالنتيجة  التكهن  واأن  اجل��اري،  الأ�صبوع 

زع��ي��م��اً  اإل  ي��ع��رف  مل  ل��ب��ل��د  الأوىل  ل��الن��ت��خ��اب��ات 

»التب�صري«  م��ن  �صرباً  يكون  ق��د  واأوح����داً  وح��ي��داً 

والتوقعات غري املح�صوبة، اإل اأن نتائج النتخابات 

الليبي  الغرب  مقاعد  عن  ُن�صرت  والتي  الأول��ي��ة، 

الأكرث كثافة وح�صوراً من حيث عدد املقاعد، ت�صي 

الوطنية  ال��ق��وى  حتالف  ملر�صحي  كبري  بانت�صار 

ذي  ال��ل��ي��ربايل  ج��ربي��ل؛  حم��م��ود  ال�صيد  برئا�صة 

القواعد احلزبية القبلية، وغري البعيد عن اخلط 

الإ�صالمي املتنامي يف ربيع »الثورات العربية«.

ال��ت��ح��ال��ف والرت���ب���اط���ات ال��ق��ب��ل��ي��ة لب���ن اأك��رب 

قبيلة  الأو���ص��اط،  بع�س  بح�صب  الليبية،  القبائل 

�صبباً  كانت  ول��ي��د،  بني  مدينة  ومعقلها  »ورق��ل��ة« 

املحّنك،  ال�صيا�صي  الرجل  جنم  �صعود  يف  مبا�صراً 

والذي عرف متى يقفز عن مركب املجل�س الوطني 

النتقايل املت�صع�صع، ب�صبب �صوء اإدارته للمرحلة 

النتقالية يف البالد، وعالقاته املتوترة مع العديد 

م���ن ال���ت���ي���ارات وال���ق���وى ال�����ص��ي��ا���ص��ي��ة وال��ع�����ص��ك��ري��ة 

حلول  ن��ك��ران  ال�صياق  ه��ذا  يف  ميكن  ول  الليبية، 

اأو ذات التوجه الإ�صالمي يف  الأح��زاب الإ�صالمية 

املرتبة التالية لتحالف القوى الوطنية الليربايل 

بني  التحالف  ع��الق��ات  ا�صتمرار  يعني  م��ا  امل��ن��زع، 

ال��ل��ي��ربال��ي��ني والإ���ص��الم��ي��ني يف م��رح��ل��ة »ال��رب��ي��ع 

العربي«، اأو على الأقل احتمال ا�صتمرارها وبقائها 

يف ظل دعوة )جربيل( اإىل ت�صكيل ائتالف حكومي 

مو�صع ي�صم جميع القوى الفائزة يف النتخابات.

م���ا ي��ن��غ�����س ف���وز ال�����ص��ي��د ج��ربي��ل ال��ك��ا���ص��ح يف 

العن�صر  على  ابتناوؤه  النتخابية،  الدوائر  بع�س 

ال��ذي  الأم���ر  وه��و  ال��ع��رق��ي��ة،  وت�صابكاته  القبلي 

ق��د يكلف ج��ربي��ل وحت��ال��ف��ه زع��زع��ة ال���ص��ت��ق��رار 

ال��ه�����س يف ل��ي��ب��ي��ا، يف ظ���ل ال��ت��ن��اف�����س ال��ق��ب��ل��ي مع 

ال���ق���ري���ب���ة، وح�����زب عبد  ج���ريان���ه يف م�����ص��رات��ه 

للزعيم  التاريخي  احلفيد  ال�صويحلي؛  الرحمن 

قبل  »ورق��ل��ة«  قبيلة  اغتالته  ال���ذي  ال�صويحلي 

ع�صرات ال�صنني.

ال��ل��ي��ربايل،  ال��رج��ل  ك��ث��رية تنتظر  حت��دي��ات 

ب��رج��الت وموؤ�ص�صات  ال��ث��ق��ة  ب��ن��اء  اإع����ادة  اأه��م��ه��ا 

الثورة الليبية التي تراجعت بعد اأخطاء املرحلة 

عرى  توكيد  ع��ن  ف�صاًل  وخطاياها،  النتقالية 

ال��ت��ح��ال��ف م��ع الإ���ص��الم��ي��ني، وت��وث��ي��ق��ه��ا، يف ظل 

اأك��رث من بلد عربي جم��اور لليبيا،  �صعودهم يف 

اأن  ظني  ويف  خلفه،  الثانية  املرتبة  يف  وحلولهم 

�صرب  قد  ليبيا  انتخابات  يف  الليرباليني  جن��اح 

ع�صفورين بحجر واحد:

ال��دمي��ق��راط��ي  ال��ط��اب��ع  ع��ل��ى  ال��ت��اأك��ي��د  الأول: 

اأك��رث  يف  العربية  للحراكات  وال��ت��ح��رري  ال�صعبي 

ُو�صمت  لطاملا  التي  التهمة  واإبعاد  عربي،  بلد  من 

بها ه��ذه احل��راك��ات باأنها »خ��ارج��ي��ة« و»ت��اآم��ري��ة«، 

اختيار  يف  ال�صعب  ح��ري��ة  على  التاأكيد  وب��ال��ت��ايل 

ن��واب  باختيار  امل��رة  ه��ذه  فاجاأهم  ال��ذي��ن  ممثليه 

ع��ن روح وم���زاج  ي��ك��ون��وا بعيدين  ل��ن  ل��ي��ربال��ي��ني 

ال�صارع الليبي املحافظ بوجه عام.

ال���ث���اين: اإب���ع���اد »���ص��ب��ح الأ���ص��ل��م��ة« وال��ت��ه��دي��د 

بعد  ليبيا  يف  التحررية  الدميقراطية  للتجربة 

تال  وم��ا  الأم��ن��ي  بالنفالت  ال�ص�صت�صهاد  ب��ات  ما 

هاج�س  الأم���ن  واخ��ت��الل  ال�صالح  فو�صى  مرحلة 

ال��ظ��ل��م  ال��ت��ح��رر م���ن  اإىل  ي�����ص��ع��ى  ب��ل��د ع��رب��ي  اأي 

الأنظمة  اإىل  بالن�صبة  املثل  وم�صرب  وال�صتبداد، 

ال��ع��رب��ي��ة ال����ص���ت���ب���دادي���ة ال���ت���ي حت�����اول ت��خ��وي��ف 

والفو�صوي،  املتاأ�صلم  الليبي  النموذج  من  �صعبها 

اإ���ص��الم��ي ي�صتحوذ على  اآخ���ر غ��ري  ت��ي��ار  وه���ا ه��و 

التوقعات،  بح�صب  متحالفاً،  ال�صعبية،  القاعدة 

م��ع الإ���ص��الم��ي��ني، يف حم��اول��ة ل��ب��ن��اء ليبيا ح��رة 

ومتحررة، ع�صرية ودميقراطية.

فهل ي�صتثمر الليرباليون الفر�صة التي اأتيحت 

ال��ذي حلق  التاريخي  الظلم  ليبيا لإثبات  لهم يف 

بهم من خالل خ�صومهم القوميني والي�صاريني، 

واتهامهم بالعمالة للخارج والتاآمر على ال�صعوب، 

عرب تاأكيدهم على الطابع الدميقراطي لقيادتهم 

كونه  يعدو  ل  انت�صارهم  اأن  اأم  ليبيا،  يف  للبالد 

جمرد جناح »قبلي« لتيار »خارجي« �صاءت الدول 

امل�����ص��ت��ف��ي��دة م���ن ا���ص��ت��م��رار ت��دف��ق ال��ن��ف��ط الليبي 

الوفري اإىل الأ�صواق العاملية اأن تدعمه حفاظاً على 

م�صاحلها.. ل اأكرث؟!

ه�شام منّور

صعود ليبراليي ليبيا يبدد مخاوف »األسلمة«

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

موؤيدون لقرار الرئي�س امل�صري د. حممد مر�صي باإعادة جمل�س ال�صعب                                            ) اأ.ف.ب(

قرار  إلغاء حل البرلمان.. واالستهدافات المتوقعة

) العدد 222(  اجلمعة - 13 متوز - 2012

هل يبقى التغيير 
في سياسة مصر 
في طبقة الصوت 

فقط؟
ت����وق����ف����ت م���������ص����ادر م��ت��اب��ع��ة 

الأم��ريك��ي��ني  ال��ُك��ت��اب  لتعليقات 

ب�������ص���اأن ال����ع����الق����ات امل�������ص���ري���ة - 

الأم���ريك���ي���ة ب��ع��د ت�����ص��ل��م حممد 

مر�صي رئا�صة م�صر، عند تعليق 

ال��ك��ات��ب ج��ي��ف��ري ف��الي�����ص��م��ان يف 

تاميز«  اجنلو�س  »لو�س  �صحيفة 

ال��ف��ائ��ت،  29 ح����زي����ران  ب���ت���اري���خ 

وج�����اء ف���ي���ه: »رغ�����م ت�����ص��ّل��م اأول 

فاإنه  لل�صلطة،  اإ���ص��الم��ي  رئي�س 

ال�صرر  يلحق  اأن  ي�صتطيع  ل��ن 

بالعالقات مع الوليات املتحدة، 

اأو اأن يتخلى عن معاهدة ال�صالم 

بينه وبني »اإ�صرائيل«، على الأقل 

يف الأمد القريب، ف�صيا�صة م�صر 

رئ��ي�����س  اأول  ظ���ل  يف  اخل���ارج���ي���ة 

ت��ت��غ��ري يف  اأن  ���ح  ي���رجَّ اإ����ص���الم���ي 

طبقة ال�صوت ولي�س يف اجلوهر، 

ذل���ك اأن احل��ك��وم��ة اجل���دي���دة ل 

العالقات مع  اأن ترهق  ت�صتطيع 

تخاطر  اأن  اأو  املتحدة،  ال��ولي��ات 

ال�صالم  م��ع��اه��دات  ع��ن  بالتخلي 

ال��ت��ي وقعتها م��ع »اإ���ص��رائ��ي��ل« يف 

العام 1979«.
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م�������ا زال�����������ت ال������ك������وي������ت ت���ت���ع���ر����س 

ل��ال���ص��ت��ه��داف الأم����ريك����ي ل��ت��خ��ري��ب��ه��ا 

واإ�صقاط نظام اآل ال�صباح با�صتخدامها 

الزمان  مقت�صيات  وف��ق  عربية  اأدوات 

وال�صعارات، لتحقيق امل�صالح الأمريكية 

الت�صعينات  ف��ف��ي  اخل��ل��ي��ج،  منطقة  يف 

الإدارة  ح��ر���ص��ت  امل��ا���ص��ي  ال���ق���رن  م���ن 

الكويت  لغزو  �صدام ح�صني  الأمريكية 

واأع��ط��ت��ه  ال�����ص��ف��رية غال�صبي  واأر���ص��ل��ت 

ال�������ص���وء الأخ���������ص����ر ف���اح���ت���ل ال��ك��وي��ت 

ودم��ره��ا، وب��ع��د اإجن����ازه م��ا ات��ف��ق عليه 

مع الأمريكيني تدخلت اأمريكا وق�صت 

يف  وا�صتوطنت  ال��ع��راق��ي  اجلي�س  على 

اخل��ل��ي��ج ومم��ال��ك��ه��ا واإم���ارات���ه���ا بحجة 

بانتظار  »املنهك«  ���ص��دام  م��ن  احلماية 

اأمريكا  غزت  عندما  عليه  الإنق�صا�س 

وحتولت  و�صربتها  عام2003  ال��ع��راق 

اإىل قوة اإقليمية.

ثانية  م���رة  امل��ح��اول��ة  اأم��ريك��ا  تعيد 

مدعومة  تكفريية  ب���اأداة  الكويت  �صد 

م����ن احل���ك���م ال���ق���ط���ري وف�����ق و���ص��ائ��ل 

ال���ك���وي���ت تعي�س  الإع��������الم، مم���ا ج��ع��ل 

اإره��ا���ص��ات ع��دم ال���ص��ت��ق��رار والتفجري 

القيا�صي  الرقم  �صربت  حتى  الداخلي 

يف تغيري احلكومات والربملانات )تغيري 

ومت  ���ص��ن��وات(  خم�س  يف  حكومات  �صبع 

يف  وجعلها  احل��اك��م��ة  الأ����ص���رة  تهمي�س 

موقف الدفاع عن النف�س، وذلك تاأديباً 

�صيا�صة النفتاح  لالأ�صرة احلاكمة على 

اإي��ران واملحيط وع��دم الدخول يف  على 

اخلليجي  ال��ت��ع��اون  م�����ص��اري��ع جم��ل�����س 

الأمريكي،  باملخطط  ع�صوياً  املرتبط 

يف  امل�صاركة  من  الكويت  امتنعت  حيث 

قوات درع اجلزيرة �صد الثورة ال�صعبية 

اأن الكويت  اإىل  يف البحرين، بالإ�صافة 

ما زالت الدولة اخلليجية الوحيدة التي 

ل يوجد فيها قواعد ع�صكرية اأمريكية 

�صخمة كما يف البحرين وقطر، والأهم 

اأن امل��وق��ع اجل��غ��رايف للكويت  م��ن ذل��ك 

وال��������ذي مي���ث���ل ح�����اج�����زاً ب����ني ال���ع���راق 

والن���ف���ت���اح ع��ل��ى ال��ب��ح��ر مي��ث��ل اأه��م��ي��ة 

وه��ذا  بحرياً  ال��ع��راق  ح�صار  يف  ك��ربى 

يف�صره اخلالف حول مرفاأ مبارك  ما 

ال�صلطات  الكويتيون وبني  يبنيه  الذي 

العراقية، بالإ�صافة اإىل عامل اآخر على 

امل�صتوى العقائدي وال�صيا�صي والثقايف، 

اأول  خا�صت  باأنها  الكويت  تتميز  حيث 

جت��رب��ة دمي��ق��راط��ي��ة يف اخل��ل��ي��ج على 

م�����ص��ت��وى الن���ت���خ���اب���ات ال���ربمل���ان���ي���ة اأو 

ت��غ��ي��ري احل��ك��وم��ات ب�����ص��غ��وط ب��رمل��ان��ي��ة 

اأخ���رى،  ت���ارة  ت����ارة، وب�����ص��غ��وط �صعبية 

مبا يخالف النظام ال�صيا�صي ال�صائد يف 

الإرادات  حتكمه  ال��ذي  اخلليج  منطقة 

امللكية والأمريية واملكرمات والعطاءات 

والوراثة والتبعية، اأما اجلانب الديني 

�صهدت  الكويت  باأن  اأهمية  الأكرث  وهو 

ان��ف��ت��اح وح���ري���ة ع��ل��ى م�صتوى  ح��رك��ة 

ع��ن احل��رك��ات  ب��ع��ي��داً  ال����راأي والعقيدة 

تنت�صر  والتي  جت��اوره��ا  التي  الوهابية 

يف ال��ع��امل ال��ع��رب��ي والإ����ص���الم���ي، ف��اإن 

احلاكمة  والأ���ص��رة  الكويتية  احلكومة 

ميار�س  ب��اأن  ال�صيعي  للمذهب  �صمحت 

احل�صينيات  واإقامة  وعباداته  ن�صاطاته 

وامل�������ص���اج���د ب�����ص��ك��ل ي��ت��ن��اق�����س م����ع م��ا 

اخلليج،  دول  وبقية  ال�صعودية  متار�صه 

ورعاتها  ال�صلفية  احل��رك��ات  جعل  مم��ا 

الإق��ل��ي��م��ي��ني ي�����ص��غ��ط��ون ع��ل��ى الأ����ص���رة 

التي  ق��رارات��ه��ا  ع��ن  للرتاجع  احلاكمة 

ت�صمح لل�صيعة مبمار�صة �صعائرهم.

مع  بامل�صاحلة  الكويتي  امل��وق��ف  اإن   

العراق والزيارات املتبادلة بني م�صوؤويل 

البلدين ملحو اأثار الغزو العراقي بقيادة 

وتداعياته  تبعاته  واإنهاء  ح�صني،  �صدام 

على كل امل�صتويات، وهذا ما ي�صعف دول 

ال�صعودية  خ�صو�صاً  اخلليجي،  اجل���وار 

وقطر والإم��ارات الذين يبتزون الأ�صرة 

العراقي  اجل��ار  من  بحمايتها  احلاكمة 

الإم���الءات  لفر�س  الإي���راين  والتهديد 

الآن  اأم��ريك��ا  م��ا مت��ار���ص��ه  وه���ذا  عليها، 

ب���اإط���الق اأدوات����ه����ا ال��ت��ك��ف��ريي��ة ل��زع��زع��ة 

ا����ص���ت���ق���رار ال���ك���وي���ت وت���ه���دي���د ال��ع��ائ��ل��ة 

ومتكني  �صالحياتها،  تقلي�س  اأو  املالكة 

احلركات ال�صلفية من الإم�صاك بالقرار 

الت�صهيالت  لتقدمي  الكويتي  ال�صيا�صي 

الأمريكية  للقوات  والأمنية  الع�صكرية 

ب��ع��د ا���ص��ت��ك��م��ال ان�����ص��ح��اب��ه��ا م���ن ال��ع��راق 

واأفغان�صتان �صمن خطة تو�صعة النت�صار 

يف اخل��ل��ي��ج وت��دع��ي��م ال���ق���وات مب��واج��ه��ة 

امل�صتجد،  وال��رو���ص��ي  الإي�����راين  اخل��ط��ر 

العربية  النفط  واإم����دادات  اآب��ار  حلماية 

والتي جاء من اأجلها الأمريكيون وقتلوا 

ال��ع��راق��ي��ني وخ��رب��وا  م��ئ��ات الآلف م��ن 

ال����ع����راق وي�����ص��ع��ل��ون ال��ف��ت��ن��ة امل��ذه��ب��ي��ة 

)ال�صنية - ال�صيعية( ويخو�صون معركة 

اإ�صقاط النظام يف �صورية لت�صكيل ال�صرق 

الأو�صط اجلديد.

اجل����ه����راء  م����ع����رك����ة  اأن  ال����ظ����اه����ر 

ح��ت��ى  م�����ص��ت��م��رة  م����ازال����ت  عام1920، 

املعركة  هي  واجلهراء  احلا�صر،  يومنا 

الكويت  �صد  الوهابيون  خا�صها  التي 

املت�صامح،  الكويت  اأه��ل  ملنهج  ا�صتنكاراً 

وق�����د ق���اوم���ه���م ال���ك���وي���ت���ي���ون )ال�����ص��ن��ة 

وال�صيعة( بقيادة ال�صيخ املبارك ال�صباح 

اجلهراء  اأن  العلم  )م��ع  الكويت  حاكم 

من  الكويتيون  اأو  ال�صيعة  ي�صكنها  مل 

اأ����ص���ول ف��ار���ص��ي��ة، ب���ل م���ن اأه����ل ال�صنة 

ال��ف��ك��ر  اأن  ي���ث���ب���ت  واجل�����م�����اع�����ة(، مب����ا 

ال��ت��ك��ف��ريي ل مي��ي��ز ب��ني امل���ذاه���ب، بل 

ال��راأي، ويعمل  يحارب كل من يخالفه 

ع��ل��ى ه��زمي��ت��ه.. ف��ه��ل ي��ت��ح��رك فقهاء 

الإ�صالم  حلماية  فيها  والواعون  الأمة 

نهوي  اأم  والإن����ح����راف،  ال��ت��ع�����ص��ب  م��ن 

جميعاً يف اأتون الفتنة ال�صاملة؟

www.alnnasib.com
د. ن�سيب حطيط

البحـريـن .. عمليات »تجميلية« إلصالحات مشوهة

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

ل احلكومة الكويتية العتيدة؟ وفق اأي معايري �صت�صَكّ

الكويت.. واالستهداف األميركي

ال�صجناء،  باإ�صاءة معاملة  �صرطياً  ل�15  اتهامات  البحرينية توجيه  ال�صلطات  اأعلنت 

يف اإطار حتقيق حول بالغات عن عمليات تعذيب ملتظاهرين اعتقلوا خالل حملة على 

الحتجاجات يف اململكة.

مدى  والثانية:  التهم،  ُوّجهت  من  اإىل  الأوىل:  عندهما،  الوقوف  يتوجب  نقطتان 

جدية ال�صلطات يف الو�صول اإىل نهاية مر�صية بهذا ال�صاأن.

اأثارت  التحقيق، فقد  اأما عن قدوم فريق من اخل��رباء الربيطانيني للم�صاعدة يف 

غطاء  اخلطوة  تكون  اأن  من  وخم��اوف  للفريق،  الفعلية  املهمة  ح��ول  ت�صاوؤلت  امل�صاألة 

لإ�صباغ »�صرعية و�صفافية« للقول اإن ال�صلطات توا�صل خطواتها »الإ�صالحية«.

دولر  مليون   2.6 �صتدفع  اإن��ه��ا  البحرينية  ال�صلطات  قالت  املا�صي  ال�صهر  اأواخ���ر 

املا�صي،  العام  اململكة  �صهدتها  التي  التظاهرات  �صقطوا يف  قتياًل   17 كتعوي�صات لذوي 

»درع  ق���وات  م�صمى  حت��ت  ال�صعودية  ال��ق��وات  م��ن  مبا�صرة  مب�صاركة  قمعها  مت  وال��ت��ي 

التعوي�صات  خطوة  ت��اأت��ي  ال��ع��دل،  وزارة  ع��ن  ���ص��ادر  حكومي  بيان  وبح�صب  اجل��زي��رة«. 

 153 نحو  الفرد  �صتكون ح�صة  للتحقيق، ومبوجبها  امل�صتقلة  اللجنة  لتو�صيات  تنفيذاً 

اأيام فقط، جاء اإعالن ثاٍن عن اتهام �صباط وعنا�صر يف ال�صرطة  األف دولر. وبفا�صل 

بتعذيب معتقلني، �صبق ذلك احلديث عن حتقيقات جتري مع 19 من اأفراد الأمن، وعن 

�صابطني حكم عليهما بال�صجن ثالثة ا�صهر.

اتهام عنا�صر ال�صرطة تزامن مع اإعالن ال�صتعانة بفريق خرباء بريطاين متخ�ص�س 

ب��ال��ط��ب ال�����ص��رع��ي، وق���د ل ت��ك��ون م�����ص��ادف��ة اأن ف��ري��ق خ���رباء ب��ري��ط��اين اأي�����ص��اً ك���ان قد 

ا�صتقدم للتحقيق حني »ك�صفت« املنامة عن م�صادرة كميات كبرية من املتفجرات ميكن 

ا�صتخدامها ب�صناعة العبوات النا�صفة، واأملحت اإىل احتمال تورط جهات خارجية، ورمت 

الكثري من �صهام »الغمز واللمز« باجتاه حزب اهلل، فهل كان احلديث عن فريق واحد اأم 

اأم يف اأحجية  اثنني؟ ومباذا �صي�صاعد هذا الفريق بالتحقيق يف �صاأن تعذيب حمتجني، 

املواد املتفجرة، وال�صجة الكبرية التي اأثريت معها حتت عنوان »اخلطر الإرهابي«؟ 

الفعل  ردود  تلق  مل  بالتعذيب،  اأمنية  عنا�صر  واتهام  ال�صحايا،  ذوي  تعوي�س  بني 

اجلماعات  �صفوف  يف  نف�صه  ال�صدى  البحرينية  الإج����راءات  على  الر�صمية  ال��دول��ي��ة 

احلقوقية الدولية، التي اأ�صارت اإىل اأن احلكومة تبتعد عن حما�صبة امل�صتويات الأعلى يف 

الأجهزة الأمنية، املعنية متاماً باتخاذ القرارات، فيما توؤكد املعار�صة اأن هذه العتداءات 

ال�صلطة، وحتذر من  الرتب يف  اأعلى  �صيا�صي من  اإط��ار عمل ممنهج، وبغطاء  تدخل يف 

ال�صلمية، وت�صتهدف  التظاهرات  اأ�صلحة ل �صرورة لها لف�س  الأمن ت�صتخدم  اأن قوات 

قيادات اجلمعيات املعار�صة والن�صطاء احلقوقيني واملواطنني اأي�صاً، واإن هذا ال�صتهداف 

»ي�صل يف بع�س احلالت اإىل حماولة ال�صروع يف القتل والت�صفية اجل�صدية«.

القرار؟  اتخاذ  امل�صوؤولة عن  فعاًل حتديد اجلهة  احل��الت، هل ميكن  ه��ذه  يف مثل 

اأو  اأو املراهنة على موقف دويل  اأنه ل جدوى من النتظار  الوا�صح، وبدليل التجربة، 

�صراع  عن  ي��دور  احلديث  كان  �صابقاً،  البحرين،  يف  ترتكب  التي  اجلرائم  ب�صاأن  عربي 

مبّطن بني اأقطاب العائلة املالكة، وهو ما ي�صفه رئي�س مركز البحرين حلقوق الإن�صان 

النا�صط الدويل نبيل رجب ب�»عداء دائم و�صراع نفوذ بني »اخلوالد« يف الأ�صرة احلاكمة، 

ورئي�س ال��وزراء«، وبح�صب رجب، كان رئي�س الوزراء خليفة بن �صلمان اآل خليفة بحكم 

املنتهي لول الأزمة التي ت�صهدها البالد. 

مرحلة ال�صراع هذه مل تنتِه، لكنها، وب�صبب الحتجاجات، و�صعت على م�صار خمتلف، 

ول ميكن القول اإنها انتهت، وللمفارقة، يبدو امللك وويل العهد رقمني متاأخرين مقارنة 

بالثالوث: امل�صري خليفة بن اأحمد اآل خليفة، القائد العام لقوة دفاع البحرين، وخالد 

بن اأحمد اآل خليفة وزير الديوان امللكي، واأخرياً خليفة بن �صلمان اآل خليفة، الذي توىل 

من�صب رئا�صة الوزراء منذ العام 1971، الذي خ�صر العديد من �صالحياته ل�صالح وزير 

الديوان امللكي، لي�صبح هذا الأخري واأخوه القائد العام للدفاع قوة كبرية م�صيطرة يف 

اململكة، يتاأرجح معها حتى م�صري ويل العهد ذاته. 

اململكة  داخ��ل ح��دود  ال�صوؤال  ه��ذا  الإج��اب��ة على  وه��ل  اإذاً؟  امل�صوؤولية  ُتلقى  على من 

ال�صغرية فقط، يبدو اأن طبيعة الأنظمة احلاكمة يف اخلليج، )ممالك واإمارات( جمعها 

ال�صاأن البحريني، متاماً كما جمع األّداء العائلة الواحدة يف البحرين، التقى اجلميع يف 

مركب واحد، وعلى قرار املواجهة، ل ميكن تقدمي اأي تنازلت، قرار العائلة احلاكمة يف 

املنامة باركته ول تزال معظم عوا�صم اخلليج، وكاأن ثمة دوار لوؤلوؤة يف قلب كل منها.
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اتهم  عندما  احلقيقة  ك��ل  ب��وت��ن  يقل  مل 

الغرب يف ت�سريح له بال�سعي للمحافظة على 

��اه ت�سدير  ت��اأث��ره امل��ع��ت��اد م��ن خ��ال م��ا ���س��ّمّ

ومن  فهو  والقنابل«،  ال�سواريخ  »دميقراطية 

خال جتربة باده اخلا�سة يدرك اأن الغرب 

مل ينفك ي�ستعمل اأ�ساليب اأخرى - ت�سمى يف 

 - ال��ق��ذرة«  »احل���روب  الدولية  العاقات  علم 

لإخ�ساع الدول، والتاأثر عليها اأو اإ�سعافها يف 

ال�ساحة الدولية.

وب���ا ���س��ك، مل ي��وف��ر ال��غ��رب اأي����اً م��ن تلك 

ال��و���س��ائ��ل يف ���س��راع��ه ال��ط��وي��ل م��ع ال��رو���س، 

الثانية،  العاملية  اإث��ر احل��رب  ب��داأ على  وال��ذي 

وا�ستمر يف حرب باردة طويلة �سادها الحتواء 

ب�سط  وحم����اولت  الت�سلح،  و���س��ب��اق  امل��ت��ب��ادل، 

ال��ن��ف��وذ ع���امل���ي���اً. وح��ت��ى ب��ع��د ان��ه��ي��ار الحت����اد 

تن�سيب  ال��غ��رب يف  وم�����س��اه��م��ة  ال�����س��وف��ي��ات��ي، 

ب��وري�����س ي��ل��ت�����س��ن، وه���و اأ����س���واأ رئ��ي�����س ميكن 

يف  ال��غ��رب  ا�ستمر  ال��ع��امل،  يف  دول���ة  يحكم  اأن 

والتي مل  وخارجياً،  داخلياً  رو�سيا  حربه على 

و�سول  بعد  حدة  ازدادت  بل  الآن،  لغاية  تنته 

فادمير بوتن اإىل احلكم.

وميكن اإبراز موؤ�سرات احلرب الغربية على 

رو�سيا مبا يلي:

النف�سال:  ومطالبات  وال��ث��ورات  احل��روب 

وه����و م���ا ���س��ه��دت��ه دول الحت�����اد ال�����س��وف��ي��ات��ي 

منف�سلتن،  ت��اري��خ��ت��ن  دورت����ن  يف  ال�����س��اب��ق 

�سهدت  ال�سوفياتي،  الحت��اد  انهيار  اأث��ر  فعلى 

بالنف�سال  مطالبات  ال�سرقية  اأوروب����ا  دول 

تطهر  وح���م���ات  ع��رق��ي��ة  ح�����روب  اإىل  اأّدت 

اأخ���رج���ت امل���وال���ن ل��احت��اد ال�����س��وف��ي��ات��ي من 

طائفية  دوي��ات  اإىل  ال��دول  وق�ّسمت  احلكم، 

حلف  ب��ه��ا  يتحكم  وه�����ّس��ة،  �سعيفة  م��ت��ن��اح��رة 

ال��ن��ات��و اق��ت�����س��ادي��اً وع�����س��ك��ري��اً و���س��ي��ا���س��ي��اً، من 

خال ال�سيطرة املبا�سرة، بالإ�سافة اإىل الأمم 

املتحدة واملحاكم الدولية التي ابتدعها. 

ث��م يف م��رح��ل��ة ث��ان��ي��ة، ويف خ�����س��م احل��رب 

بوتن  و�سول  وبعد  »الإره����اب«،  على  العاملية 

رو�سيا  ع���ودة  م��ن  ال��غ��رب  احل��ك��م وخ�سية  اإىل 

بالتحري�س  الغرب  قام  الدولية،  ال�ساحة  اإىل 

ث��ورات ملونة يف احلديقة اخللفية  قيام  على 

احلكام  �سيطرة  اإنهاء  اإىل  اأّدت  والتي  ملو�سكو، 

اأوكرانيا وجورجيا  املوالن ملو�سكو يف كل من 

ال�سي�سان  حتري�س  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  وغ��ره��ا، 

على النف�سال وا�ستخدام »الإرهاب«، ما جعل 

رو�سيا تدخل يف حربن اأهليتن يف ال�سي�سان.

وم�ساركة  اجلرمية،  معدل  ارتفاع  داخلياً: 

�سباط بتاأ�سي�س منظمات مافيا قامت بال�سطو 

ع��ل��ى امل���ن���ازل وال���ب���ن���وك، وت���روي���ج امل���خ���درات 

وتهريب ال�ستثمارات وغرها، وا�ستمر احلال 

اإىل  اإىل حن و�سول بوتن  على ما هو عليه 

وهيكلة  وا�سعة  اأمنية  بحملة  وقيامه  احلكم، 

���س��ام��ل��ة، م���ن خ���ال ت�����س��ري��ح و���س��ج��ن ع�سرة 

ال��روات��ب  وزي���ادة  ال�سرطة،  م��ن  �سابط  اآلف 

ال�سابقة،  الرواتب  اأ�سعاف  ثاثة  ي��وازي  مبا 

وتفعيل دور املخابرات واجلي�س.

امل���خ���درات: ب��ع��د ق��ي��ام رو���س��ي��ا الحت��ادي��ة، 

و�سل عدد املدمنن واملتعاطن اإىل 15 مليون 

�سخ�س عام 1997، وارتبط تهريب املخدرات 

و�سناعتها باملافيا الرو�سية التي كانت تعمل 

مع املافيا الإيطالية والأمركية، وبلغ حجم 

امل��خ��درات حواىل  �سوق جت��ارة  التعامات يف 

18 مليار دولر يف ال�سنة، رغم تدين م�ستوى 
�سيطرة  بعد  اأم���ا  ال�سكان.  لغالبية  املعي�سة 

ال��ت��ق��اري��ر  اأف��غ��ان�����س��ت��ان، فت�سر  ال��ن��ات��و ع��ل��ى 

ال��رو���س��ي��ة اإىل ت���ورط ح��ل��ف ال��ن��ات��و ب��اإغ��راق 

املدرا�س باملخدرات املجانية للطاب الرو�س، 

ما  وهو  الداخل،  من  املجتمع  تهدمي  بهدف 

قام بوتن مبحاربته بقوة، ما اأدى اإىل تقّل�س 

عدد املدمنن اإىل الن�سف.

احلرب القت�سادية التي ما زالت م�ستمرة 

لغاية الآن، والتي ازدادت �سرا�سة بعد ح�سول 

رو�سيا  ووق��وف  العربي،  العامل  يف  التطورات 

الأم��رك��ي بحكم  التفرد  وج��ه  يف  منيعاً  ���س��داً 

ال���ع���امل، وق���د جت��ل��ت يف ال���ع���ام امل��ا���س��ي ب�سخ 

لبوتن  املناوئة  للمظاهرات  الأم���وال  الغرب 

ب��ال��ع��م��ات ال�����س��ع��ب��ة، وال�����س��غ��ط امل����ايل على 

بالإ�سافة  �سعره،  اإىل هبوط  اأدى  ما  الروبل، 

اإىل تخفي�س �سعر برميل النفط عاملياً، وهي 

ال�سغط  اإىل  الأوىل  بالدرجة  تهدف  �سيا�سة 

من  موقفها  لتغير  واإح��راج��ه��ا  رو�سيا،  على 

الق�سية ال�سورية.

ه���ج���رة ال���ع���ق���ول: ب���ع���د ����س���ق���وط الحت�����اد 

ال�����س��وف��ي��ات��ي، ق��ام��ت »اإ���س��رائ��ي��ل« وامل��ن��ظ��م��ات 

من  رو�سيا  اإف���راغ  يف  كبر  ب��دور  ال�سهيونية 

فهاجر  والعلمية،  الفكرية  الب�سرية  طاقاتها 

ع���دد ك��ب��ر م��ن ال��ع��ق��ول واخل�����راء وال���ك���وادر 

اإىل  العلمي  البحث  جم���الت  يف  املتخ�س�سة 

و»اإ���س��رائ��ي��ل«،  اأمل��ان��ي��ا  اإىل  ومعظمهم  اخل���ارج، 

العلمية،  التخ�س�سات  بع�س  رو�سيا  وف��ق��دت 

ف���راح���ت ت�����س��ت��ورده��ا ف��ي��م��ا ب��ع��د ب��ال�����س��ف��ق��ات 

وبالعمليات املخابراتية، كما حدث مع العلماء 

الذين �سافروا اإىل »اإ�سرائيل«.

وه���ك���ذا، ورث ب��وت��ن اإرث�����اً ث��ق��ي��ًا وه��ي��ك��ًا 

�سخ�سيته  ب��ق��وة  ا���س��ت��ط��اع  ب��ال��ف�����س��اد،  م��ه��رئ��اً 

وحزمه، وبالرتكاز على عوامل القوة يف حكمه، 

الق�ساء  والكني�سة،  وامل��خ��اب��رات  اجلي�س  وه��ي 

على امل��اف��ي��ا ال��رو���س��ي��ة م��ن خ��ال ح��رب اأمنية 

بالقت�ساد  الثقة  اإع��ادة  اإىل  بالإ�سافة  اأتقنها، 

الثابتة،  الدولية  التحالفات  واإقامة  الرو�سي، 

وهو ما جعله ي�سّر على القيام بزيارة لل�سن، 

رئي�ساً  تن�سيبه  بعد  له  خارجية  زي��ارة  اأول  يف 

امل�ستوى  رف��ع  ع��ن  ناهيك  ال��ع��ام،  ه��ذا  لرو�سيا 

بالدولة  الثقة  واإع��ادة  للمواطنن،  الجتماعي 

احلياتية،  املرافق  على  بالإنفاق  وموؤ�س�ساتها؛ 

كال�سحة والتعليم، ودفع الرواتب يف تاريخها، 

بعد اأن كان موظفو القطاع العام يعي�سون القلق 

الدائم ب�سبب تاأخر الدولة يف دفع رواتبهم.

فرات  من  بالرغم  اأن��ه  يبدو  املح�سلة،  يف 

ال��ت��ع��اون ب��ن ال��رو���س وال��غ��رب، وال��ت��ي �سادت 

عوامل  ت��زال  ما  املن�سرمن،  العقدين  خ��ال 

الباردة  احل��رب  واآل��ي��ات  النفوذ  و�سباق  ال�سك 

الغربية،  ال��رو���س��ي��ة  ال��ع��اق��ات  ع��ل��ى  ت�سيطر 

وهو  للغرب  ي��وم��اً  رو�سيا  ت��اأم��ن  اأن  ميكن  ول 

الأمنية  ال��و���س��ائ��ل  ب�ستى  يهزمها  اأن  ي��ح��اول 

احتواءها  ويحاول  وال�سيا�سية،  والقت�سادية 

ال�ساروخي،  الدرع  اإقامة  ع�سكرياً، من خال 

واإحراجها يف ال�ساحة الدولية. 

لكل هذه الأ�سباب، لن ي�سّلم الرو�س للغرب 

يف ال�����س��رق الأو����س���ط، وق��د خ�����س��روا الكثر يف 

يعني  �سورية  �سقوط  اأن  كما  اإفريقيا،  �سمال 

�سقوط القلعة الأخرة يف الدفاعات الرو�سية، 

الداخل  اإىل  احل��رب  نقل  اإىل  ���س��ت��وؤدي  وال��ت��ي 

الرو�سي جم��دداً، وهو ما لن ي�سمح به بوتن 

مطلقاً.

ليلى نقوال الرحباين

امل��ت��م��ردي��ن الن��ف�����س��ال يف �سمال مايل  اإع���ان  اأث���ر  على 

بتنظيم  املرتبطون  امل�سلحون  اأ�سبح  اجل��اري،  العام  مطلع 

الأمر  اللعبة،  اأ�سياد  الإ�سامي«  املغرب  باد  يف  »القاعدة 

ال���ذي ي��ه��دد ب��ت��ح��وي��ل م���ايل اإىل ���س��وم��ال اآخ���ر م��ن حيث 

املجاورة،  ال��دول  اأم��ن  وتهديد  الداخلية،  الفو�سى  تف�سي 

املجموعة  دول  ق���ادة  ال��و���س��ع، عقد  ويف حم��اول��ة لح��ت��واء 

الق��ت�����س��ادي��ة اي��ك��وا���س ال�سبت امل��ا���س��ي ق��م��ة يف واغ��ادوغ��و 

كلها  واإن���ذارات«، ل حتظى  واإج���راءات  »نوايا  واأعلنوا فيها 

بدعم املجتمع الدويل، وقد تزيد يف تفاقم الأزمة. 

اأن�سار  جماعة  �سيطرت  اأن  بعد  احلالية  اجلهود  تاأتي 

م�سار  ع��ل��ى  اأخ����رى  م��ت�����س��ددة  وج��م��اع��ات  ال�سلفية  ال��دي��ن 

اإحلاق  ال�سحراوي، ومتكنت من  �سمال مايل  الأح��داث يف 

ال��ه��زمي��ة ب��ج��م��اع��ات ال���ط���وارق يف م��ن��اط��ق ج���او وك��ي��دال 

ومت��ب��ك��ت��و، وك���ان���ت اجل��م��اع��ات امل�����س��ل��ح��ة ق���د ب��ث��ت ال��رع��ب 

واخلوف بن املواطنن خ�سو�ساً على اأثر تدمرها مواقع 

اأثرية ودينية، ترعاها ب�سكل خا�س اجلماعات ال�سوفية يف 

على لئحة  اأدرجتها موؤخراً  قد  اليون�سكو  وكانت  متبكتو، 

الراث العاملي.

اأعقاب  يف  خ�سو�ساً  احلالية،  العنف  موجة  وت�ساعدت 

ف�����س��ل م�����س��اع��ي اإع������ادة احل��ك��م ل��ل��م��دن��ي��ن خ����ال امل��رح��ل��ة 

النتقالية التي رعاها قادة ايكوا�س بعد النقاب، وقد بداأ 

الف�سل باعتداء اأفراد من معار�سي الرئي�س املايل بالوكالة 

واإج��ب��اره  مكتبه  على  املا�سي،  اأي���ار  يف  ت���راوري  ديونكوندا 

اأثناء  اإ�سابته  العاج جراء  باري�س بحجة  اإىل  ال�سفر  على 

حال  كما  املركزية،  ال�سلطة  غيابه  اأ�سعف  وق��د  الع��ت��داء، 

دون م�ساركته الفعالة يف قمة واغادوغو. 

لتوحيد  امل��ح��اولت  جميع  ف�سلت  القمة،  انعقاد  وق��ب��ل 

باماكو  العا�سمة  يف  املالين  ال�سيا�سين  الزعماء  مواقف 

للم�سكات  الت�سدي  �سبيل  يف  جانباً  خافاتهم  وتنحية 

ال���ذي دع���ا روؤ���س��اء  ال�����س��م��ال، الأم����ر  الأم��ن��ي��ة املتفاقمة يف 

وبوركينا  وبنن  والنيجر  العاج  و�ساحل  وتوجو  نيجريا 

ف��وراً  »ير�سل  اأن  ت��راوري  بالوكالة  الرئي�س  ملطالبة  فا�سو 

اإر�سال  طلباً للهيئات الإقليمية والأمم املتحدة يطلب فيه 

قوة من اليكوا�س لدعم اجلي�س املايل«.

وانتقد قادة اأيكوا�س عجز احلكومة احلالية وف�سلها يف 

حتقيق اأهداف املرحلة النتقالية، وهددوا بتعليق ع�سوية 

مايل يف جميع الهيئات الإقليمية ما مل يتم ت�سكيل حكومة 

وحدة وطنية قبل نهاية �سهر متوز اجلاري، واأعلنت القمة 

على  عزمها   - احل��ي��ة«  »ال��ق��وى  ع��ن  ممثلن  ح�سور  يف   -

ت�سكيل قوة ع�سكرية قوامها خم�سة اآلف جندي اإذا ا�ستمر 

تدهور الو�سع الأمني على حاله خ�سو�ساً يف �سمال الباد. 

اإن غياب الرئي�س النتقايل مرر ب�سبب تلقيه العاج يف 

باري�س، ولكن غياب رئي�س الوزراء �سيخ موديبو ديارا يعك�س 

لت�سكيل  الذين ي�سغطون  ايكوا�س  حدة خافاته مع قادة 

حكومة »اأك��ر متثيًا« من حكومته احلالية، وج��راء هذه 

اقت�سر متثيل حكومة مايل يف قمة واغادوغو  اخلافات، 

على وزيرة التكامل الأفريقي رقية تراوري.

ومن جهة اأخرى، اأكد رئي�س �ساحل العاج احل�سن وتارا، 

من  اأن  حالياً،  القت�سادية  املجموعة  رئا�سة  يتوىل  ال��ذي 

�ساأن »عودة الرئي�س النتقايل �سريعاً اإىل باماكو، وت�سكيل 

حكومة وحدة وطنية وا�سعة باأجندة واإطار حمددين لفرة 

توحيد  اإع��ادة  يف  ت�ساهم  اأن  �سنة،  مدتها  جديدة  انتقالية 

ووح��دة  الدميقراطية  اإىل  ال��ع��ودة  اأج��ل  م��ن  املالية  الأم���ة 

اأرا�سي مايل«.

اجتماعاً  الع�سكري  لاإنقاب  املوؤيدة  املنظمات  وعقدت 

م���وازي���اً يف ب��ام��اك��و ���س��ارك ف��ي��ه ح���وايل 250 م��ن اأن�����س��اره��ا 

اأن  اأفريقيا  غرب  جمموعة  ولتذكر  القمة  على  احتجاجاً 

اأن  اأي حكومة وح��دة »ينبغي  »م��ايل دول��ة ذات �سيادة«، واأن 

الإ�ساميون  ع��زز  فقد  ال�سمال،  يف  اأم��ا  م���ايل«،  يف  تت�سكل 

اأن  بعد  �سلطتهم  ال��ق��اع��دة  بتنظيم  املرتبطون  املت�سددون 

طردوا جماعات الطوارق، ودمروا املعامل الدينية يف متبكتو.

ل�سان مدير  الريطانية عن  الغارديان  ونقلت �سحيفة 

الإيكوا�س للعاقات اخلارجية عبد الفتاح مو�سى قوله يف 

نهاية الأ�سبوع: »اإن ن�سر قوات اأفريقية يف مايل بات و�سيكاً، 

حيث اإننا ن�سعر بقلق بالغ اإزاء ما يحدث هناك من اأعمال 

اأن املواطنن  اإىل  اإ�سارة من امل�سدر نف�سه  قتل وذب��ح«، ويف 

العادين يف �سمال مايل طاملا طالبوا بتدخل ع�سكري من 

اإدانته  رغم  ال��دويل،  الأم��ن  ولكن جمل�س  اإيكوا�س،  جانب 

التدخل  رف�س  الأخ��ر،  بيانه  يف  الدينية  الأ�سرحة  لهدم 

بزعم اأنه قد يوؤدي اإىل احلرب الأهلية.

 يبدو اأن ما ي�سمى املجتمع الدويل، املتمثل بهيئة الأمم 

املتحدة، ل يثره انت�سار الفو�سى امل�سلحة، وتفاقم الو�سع 

وكهرباء،  مياه  م��ن  العامة  اخل��دم��ات  وان��ع��دام  الإن�����س��اين، 

اأن  ُيخ�سى  ال����دويل،  التقاع�س  ه��ذا  ���س��وء  ويف  ���س��اب��ه،  وم��ا 

تف�سل امل�ساعي الإقليمية جمدداً يف �سبط الو�سع و�سرب 

ي��ه��دد دول��ة  الأم��ن��ي ل  الفلتان  الإن��ف�����س��ال��ي��ة، لأن  ال��ق��وى 

اإىل اخلطر،  بل يعر�س جميع دول اجل��وار  مايل فح�سب، 

وخ�سو�ساً الدول العربية يف �سمال اأفريقيا.

عدنان حممد العربي
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لل�سيعة  زي��ارات��ي  طبعتها  طفولتي  ذكريات  اأجمل 

كان  م��ا  واأول  املدر�سية،  والعطل  ال�سيف  موا�سم  يف 

الرابي  الطريق  يف  اإخوتي  اأ�ستبق  واأن��ا  نظري  يلفت 

ال�سياجات  تلك  ج��دي،  بيت  اإىل  ال�سيعة  �ساحة  م��ن 

املتعرجة بحجارتها »املُ�سّتفة« باليد با تثبيت، فراها 

األيفاً  وقد تدحرجت فوق بع�سها البع�س لأن حيواناً 

بغية  فوقها  ت�سلقوا  احل��ي  فتيان  لأن  اأو  عليها،  دا���س 

اخت�سار الطريق اإىل اجلهة املقابلة. 

منهارة  فتحة  ف��اأع��ر  نف�سه،  ال�����س��يء  اأف��ع��ل  وك��ن��ت 

واأب���داأ  التن  م��ن �سجرة  »ك����وزاً«  واأل��ت��ق��ط  ال�سياج  م��ن 

بالتهامه بنهم، ثم اأدفع براأ�سي عر ال�سباك اخللفي، 

اأن��ا قد و�سلت«،  واأن��ادي بحما�س: »جدتي، جدتي، ها 

فرك�س اجلدة وتغمرين بن ذراعيها بحنان امل�ستاق 

اإىل اللقاء.

النظر  يف  وال���راءة  الب�ساطة  ه��ذه  معنى  اأدرك  مل 

الرجولة،  �سن  يف  اإل  مظاهر  م��ن  بنا  يحيط  م��ا  اإىل 

ح�سارة  من  قطعة  ووجدتها  ال�سيعة  اإىل  حن عدت 

ي�سميها  اأن  البع�س  ي�ساء  مم��ا  اأو  والتعب،  الإ�سمنت 

ال��ع��م��ارة احل��دي��ث��ة، ومل اأج����د ك����روم ال��ع��ن��ب وال��ت��ن، 

البطن  اأغ�����س��ان  ع��ل��ى  الع�سافر  زق��زق��ة  اأ���س��م��ع  ومل 

وال�سربن.

وجدت اآثار ح�سارة ل تنتمي اإىل املكان ول اإىل نا�سه 

الأ�سلين، و�سرت واحداً من كبار ال�سن الذين يحنون 

اإىل املا�سي ويعي�سون على »وهم« ا�ستعادته، يف بلد يلهث 

اأ�سياد هذا الع�سر يف  اأ�سياده للحاق بركب الع�سر، لعّل 

الغرب يكّفون عن نعتنا بالتخلف.

وجدت »الفلل« الفخمة، باأ�سوارها املرتفعة حتجب 

فح�س  دون  اإليها  الولوج  ومتنع  الف�سولين،  اأنظار 

وتدقيق بهوية املنت�سب اأمام البوابة اخلارجية، ينتظر 

الإذن بالدخول الآتي من �سماعة الهاتف فوق احلائط 

الأبكم.

وحن تدخل حديقة الفيا ل جتد �سجرة مثمرة 

يف ريا�سها، بل زهوراً با عطر، وع�سباً اأخ�سر يطوى 

اأخ��رى ح�سب  اإىل  ال�سجادة وينقل من بقعة  ُتلّف  كما 

اأو  بالإ�سمنت،  مر�سوفة  ومم��رات  الديكور،  متطلبات 

يخرج  ول  املنمق.  ال�سراميك  اأو  والقطران،  بالزفت 

اإليك  ير�سل  ب��ل  ال��ب��اب،  عند  ملاقاتك  ال���دار  �ساحب 

اخلادمة ال�سريانكية لتدلك اإىل غرفة النتظار.

اخ��ت��ف��ى ع��ب��ق ال��رب��ة وال��ط��ن وح���ل م��ك��ان��ه رائ��ح��ة 

املحروقات وغبار ال�سيارات التي تزدحم يف ال�سيعة اأيام 

الويك اإند، اأو حن يعاد املتوفى اإىل مثواه الأخر، اأو 

حتيى له ذكرى الأ�سبوع اأو الأربعن، اأ�سبحت ال�سيعة 

قطعة من املدينة اأو مقراً �سيفياً لأهلها املتمدنن.

ظ���ّل ج���دي ي�����س��رح يل ح��ت��ى اآخ����ر اأي���ام���ه م��ع��ن��ى اأن 

نزرع فياأكل من حما�سيلنا النا�س والطيور، والأنعام، 

والبا�سا  ال��ب��ي��ك  ك��ن��ا نطعم  وك��ي��ف  ال��ري��ة،  ووح��و���س 

بنق�س  ي��وم��اً  ن�سعر  ول  ال���وايل  اإىل  الأت����اوي  ونر�سل 

احلديثة  احل�سارة  جهابذة  جاءنا  حتى  اخل��رات،  يف 

الفاحة مل تعد  ب��اأن  اأبنائنا  الوهم يف عقول  وزرع��وا 

التقليدي  النمط  بتخلف  واأقنعتهم  م�سرفاً،  ع��م��ًا 

للعي�س.

»ال��ع��ي�����س ع��ل��ى ال��رك��ة« ه��و من��ط ح��ي��ات��ن��ا، ي�سيف 

والبدن،  العقل  جدي، حيث وفرة اخل��رات، و�سامة 

وغنى  الطبيعة،  وعطاء  اللقاء،  وكرم  البيئة،  ونظافة 

الأجنا�س والأن��واع، وتكامل اأدواره��ا يف جتديد احلياة 

ب�سرة  نفاذ  من  اليوم  واأتعجب  الأر����س،  كوكب  على 

جدي، وكاأنه كان ي�ست�سرف ما اآلت اإليه حالنا يف ظل 

البليغة وبن ما  اأقواله  واأق��ارن بن  املدنية احلديثة، 

البيئة  اليوم من ن�سائح اخلراء وعلماء  مُيلى علينا 

وتو�سيات املوؤمترات الدولية، فليت هوؤلء يدركون اأن 

العي�س  منط  واأن  ب�سلة،  ق�سرة  ت�ساوي  ل  تو�سياتهم 

الذي يروجون له هو اأ�سل العلة و�سبب الباء.

ع. العربي
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تجديد استراتيجية الحروب 
األميركية على العالم اإلسالمي

دار الإ�شالم على موعد مع حروب غري م�شبوقة تخو�ض غمارها ال�شهيونية 

امل�شلمني  ت�شتهدف  ل  احل��روب  هذه  ر..  متح�شّ اأمريكي  بقناع  الهمجية.. 

واأجنا�ض..  واأطياف  اإثنيات  من  الإ�شالم  دار  مكونات  جميع  واإمنا  فح�شب، 

لأن ال�شهيونية تعترب جميع اأ�شناف الب�شر هم »غوييم« وحدهم اليهود هم 

النا�ض الذين ي�شتحقون احلياة فقط..

القوى  ا�شتخدمت  اأن  لل�شهيونية  �شبق  فقد  ج��دي��دة..  لي�شت  امل��وؤام��رة 

العظمى عرب التاريخ لتنفيذ خططها وماآربها، وما اأمريكيا اليوم اإل واحدة 

امل�شبوهة..  الأغ��را���ض  لتحقيق  عنوة  اأو  ط��وع��ًا  امل�شخرة  ال��ق��وى  ه��ذه  م��ن 

مب�شري  التحكم  بو�شعه  الإع��الم  و�شناعة  والقت�شاد  املال  على  فالقاب�ض 

الب�شرية وعن ُبعد..

اأيدي  الإدارات الأمريكية جميعها با�شتثناء ما ندر هي فري�شة �شائغة يف 

�شناع القرار واأداة طيعة خلدمة فكرهم الهدام..

اإىل  اأن يتحول بع�ض قادة العامل الإ�شالمي  لكن الأدهى من هذا كّله هو 

م�شاعدين مرموقني لطباخي املوؤامرة عن ق�شد اأو عن جهل.. فالأمر �شّيان..

الأم��ة هي  ونا�ض  الأم��ة  ث��روات  اأن  ليدركوا  اليوم  نا�شح حتى  ينبههم  اأمل 

يتلذذون  املتاآمرون  فيما  البقاع،  هذه  مواطنو  بلهيبها  يتلظى  التي  الوقود 

وت�شّر  املنكوبني،  وعويل  ب�شراخ  اآذانهم  وي�شنفون  الأب��ري��اء،  دم��اء  بلح�ض 

اأحداقهم وتت�شع مل�شاهد القتل والنهب والتدمري وانتهاك املحرمات..

ال�شرتاتيجيات احلديثة واملتطورة املتبعة يف اإدارة هذه احلروب ل عّد لها 

ول ح�شر.. فالغاية يف مفهوم ال�شهيونية تربر الو�شيلة!

فمن اإثارة النعرات الطائفية واملذهبية والع�شبيات اإىل ا�شتخدام اأقالم 

الباطنية  الفرق  من  وموقفها  الأ�شولية  ملفهوم  للتنظري  رخي�شة  ماأجورة 

الإ�شالمية، اإذكاء لنار الفنت التي ح�شلت عرب التاريخ، الأمر الذي يتماهى 

ويتما�شى مع مفهوم وفكر املحافظني اجلدد، اإنهما وجهان لعملة واحدة.. هي 

اإ�شافة اإىل التقنيات املتطورة والآليات احلديثة امل�شتعملة من  »ال�شهيونية« 

طائرات دون طيار، اإىل فايرو�ض و�شائل الت�شال اإىل.. 

اليهود  مليونًا من  اأربعة ع�شر  تقت�شر على  ال�شهيونية هذه ل  اجلرثومة 

اأن حت�شى، واجلحور  اأكرث من  فالأفاعي  الأربع،  العامل  زوايا  يع�شع�شون يف 

واليمن  ال��ع��راق  كما  اإي���ران  �شورية،  لبنان،  فل�شطني،  ُت��ع��ّد..  اأن  من  اأك��رث 

واأفغان�شتان وباك�شتان وال�شومال و�شواهم، يف دائرة ال�شوء، ل بل يف دائرة 

اجلبابرة  بني  النفوذ  على  اليوم  القائم  الدويل  فال�شراع  املحدق..  اخلطر 

تدور رحاه على اأجزاء من دار الإ�شالم حتت م�شمى »الربيع العربي«، مر�شح 

للتو�شع لأن الأقنعة �شقطت والغايات بانت، والأهداف اأ�شحت وا�شحة حتى 

للعيون امل�شابة »بالرمد« اأو املبتلية بعمى الألوان.

اأما اأمريكيا التي تزعم قيادة العامل احلر والدميقراطي.. فخري لرئي�شها 

ال�شتثنائي باراك اأوباما مبا تبقى له من وقت يف �شّدة الرئا�شة، اأن يراعي 

املعتدلني  اأ�شالفه  لبع�ض  �شبق  الذي  الدولية  الإن�شان  حقوق  معايري  اعتماد 

اأعتاب ال�شهاينة والتزلف لهم  اأف�شل له من الت�شكع على  اعتمادها.. ذلك 

ا�شتجداء لولية ثانية..

نبيه االأعور

مر معنا قوة املوؤ�س�سة الع�سكرية امل�سرية؛ 

ب���ق���وات���ه���ا ال����ري����ة واجل�����وي�����ة وال���ب���ح���ري���ة، 

م�سر،  م�ستقبل  يف  امل��ه��م  دوره����ا  ولتو�سيح 

ف�سًا عن حا�سرها، كان ل بد من اللتفات 

امل�����س��ري، وم��ا  اإىل ح�����س��وره��ا يف الق��ت�����س��اد 

يعني ذلك من التاأثر على املوقف ال�سيا�سي 

الر�سمي يف م�سر.

املوؤ�س�سة  تطور  عن  موجزة  تاريخية  ملحة 

الع�سكرية اقت�سادياً:

بداأ نفوذ اجلي�س مع انت�سار ثورة ال�سباط 

الأحرار يف يوليو عام 1952 مع الرئي�س جمال 

نظام  م��ن  ال��دول��ة  ح���ّول  حيث  النا�سر،  عبد 

ل��ي��رايل ح��ر اإىل ن��ظ��ام ا���س��راك��ي عمل على 

كانت ملكاً  �سواء  النتاجية  القطاعات  تاأميم 

تعبرهم،  بح�سب  لإق��ط��اع��ي��ن،  اأم  لأج��ان��ب 

احلليف  مع  متا�سياً  للدولة  ملكاً  فاأ�سبحت 

ال���س��رات��ي��ج��ي اآن�����ذاك؛ ال��ن��ظ��ام ال���س��راك��ي 

اإدارة  اجلي�س  وت�سلم  ال�سوفياتي،  ال�سيوعي 

معظم امل�����س��ان��ع، وث��ب��ت ذل���ك يف د���س��ت��ور ع��ام 

على كل  ي�سيطر  ال�سعب  اأن  اأكد  الذي   1964
اأدوات الإنتاج.

عينت  ال��ع�����س��ك��ري��ة  ال���ق���وى  اأّن  وب��اع��ت��ب��ار   

نف�سها ممثًا لل�سعب، متكنت من و�سع يدها 

على املوؤ�س�سات الإنتاجية ب�سكل د�ستوري.

ح���اول ال�����س��ادات ب��ع��د رح��ي��ل ع��ب��د النا�سر 

الن���ف���ت���اح ع��ل��ى ال���غ���رب م���ن خ����ال ج��ن��وح��ه 

القطاع  بخ�سخ�سة  وب��داأ  الليرالية،  باجتاه 

العام ن�سبياً متا�سياً مع انفتاحه على الوليات 

للقبول  اجلي�س  وا�سطر  الأمركية،  املتحدة 

مب�����س��ارك��ة ال��ط��ب��ق��ة ال�����س��اع��دة )خ�����س��و���س��اً 

املقربن من ال�سادات( لل�سلطة.

وا���س��ط��رار  ديفيد  ك��ام��ب  توقيع  م��ع  لكن 

النظام للتخفيف من عديد جي�سه، خ�سو�ساً 

اخلدمة  م�ساريع  اإن�ساء  مت  الكبار،  ال�سباط 

املدنية،  امل��وؤ���س�����س��ات  بع�س  واإن�����س��اء  الوطنية 

مديرين  الكبار  ال�سباط  تعين  على  فعمل 

لها، ومنحت القوات امل�سلحة امتيازات جعلتها 

حيث  املدنية،  لل�سلطة  القانونية  القوة  فوق 

ال�سرائب،  املوؤ�س�سات معفية من  �سارت هذه 

امللزمة  للقوانن  خ�سوعها  عدم  اإىل  اإ�سافة 

للقطاعن العام واخلا�س.

املخلوع  الرئي�س  متاهي  من  الرغم  وعلى 

مبارك مع ال�سغوط الأمركية التي فر�ست 

و�سندوق  ال���دويل  البنك  ب�����س��روط  الل��ت��زام 

النقد، فاإن ذلك مل مي�س املوؤ�س�سات الع�سكرية 

الإنتاجية، بل زادت ن�سبة التملك عندها من 

التي  املوؤ�س�سات  بع�س  على  احل�سول  خ��ال 

ب��ع��د خ�سخ�ستها،  ال��ع��ام  ال��ق��ط��اع  ب��ي��د  ك��ان��ت 

اأو�ساع اأ�سحاب الرتب العالية  وذلك لتاأمن 

يف اجلي�س وك�سب ر�ساهم.

ق��وة اجلي�س  اإن  ال��ق��ول  وب��اخل��ا���س��ة ميكن 

الق���ت�������س���ادي���ة �����س����واء ك�����ان م����ن خ�����ال مت��ل��ك 

امل��وؤ���س�����س��ات الإن��ت��اج��ي��ة ال��ت��ي م��ا زال���ت ب��ي��ده، اأم 

م��ن خ���ال امل��وؤ���س�����س��ات اخل��ا���س��ة ال��ت��ي ميتلكها 

ال�����س��ب��اط ال��ك��ب��ار، اأ���س��ب��ح��ت مت��ث��ل م���ا ي��ق��ارب 

بع�س  بح�سب  امل�����س��ري  القت�ساد  م��ن  ال��٪40 

امل�سادر، واإن كان ذلك يعتر من املحرمات التي 

الإع��ام��ي��ة،  ال��و���س��ائ��ل  مينع احل��دي��ث عنها يف 

كانت  التي  الع�سكرية  القيادات  اأو�ساع  وتبدلت 

واآلياتها،  و�سكنها  بلبا�سها  زاه��دة  ال��ث��ورة  اإب��ان 

ال��ن��ي��ول��ي��رال��ي��ة  م���ع  م��ت��ن��ا���س��ب��ة  ال���ي���وم  لت�سبح 

الزيارات  اأ�سفنا  ما  واإذا  اأ�سكالها،  بكل  الغربية 

املتحدة  ال��ولي��ات  اإىل  ال�سباط  لكبار  الدائمة 

ال��ع��اق��ة م��ع��ه��ا، وب��ال��ت��ايل  الأم��رك��ي��ة لتثبيت 

اأن  حلفظ الإجن��ازات التي مت حتقيقها، ميكن 

القرار  يف  الع�سكرية  املوؤ�س�سة  ح�سور  ن�ستنتج 

ال�سيا�سي مل�سر و�سعوبة القبول باإ�سعاف دورها 

يف امل�ستقبل، خ�سو�ساً بعد ثورة 25 يناير.

وب���ال���ت���وق���ف ع���ن���د ا���س��ت��ب��ع��اد ال���روف�������س���ور 

الأم���رك���ي روب����رت ���س��رن��غ��ب��ورغ؛ الأ���س��ت��اذ يف 

العليا يف كاليفورنيا، تخلي  البحرية  املدر�سة 

خال  اكت�سبها  التي  المتيازات  عن  اجلي�س 

خا�سة،  منها  والقت�سادية  املا�سية  ال�سنوات 

دميلهوبر  توما�س  الدكتور  اأك��ده  ما  وكذلك 

يف  الأو�سط  ال�سرق  �سوؤون  يف  اخلبر  الأ�ستاذ 

جامعة ارلنغان الأملانية حيث يقول: »اأعتقد 

اأن املوؤ�س�سة الع�سكرية �ستحر�س على احلفاظ 

على امتيازاتها حتى بعد حقبة مبارك«، حيث 

مت��ت��ل��ك م����زارع خ��ا���س��ة وم�����س��ان��ع يف خمتلف 

والبنى  املدنية  اخلدمة  خ�سو�ساً  القطاعات، 

حيث  ال�سياحية،  املوؤ�س�سات  وكذلك  التحتية 

ال�����س��ي��اح��ي��ة  امل��ن��اط��ق  »اإن  ي��ق��ول دمي��ل��ه��وب��ر: 

ال���واق���ع���ة ع��ل��ى ال��ب��ح��ر الأح����م����ر ال���ت���ي ك��ان��ت 

تخ�سع  مغلقة  ع�سكرية  مناطق   1980 قبل 

ل�سيطرة املوؤ�س�سة الع�سكرية«.

�صالح نور الدين

الرئي�ض حممد مر�شي متو�شطًا امل�شريحممد ح�شني طنطاوي ورئي�ض الأركان �شامي حافظ عنان      )اأ.ف.ب(

المؤسسة العسكرية المصرية
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w w w . a t h a b a t . n e t

اأقامت حركة الأمة ولقاء اجلمعيات وال�صخ�صيات 

ال�صودان  ل�صفري  تكرمي   حفل  لبنان  يف  الإ�صالمية 

مهامه  انتهاء  مبنا�صبة  �صليمان،  اإدري�����س  لبنان؛  يف 

الدبلوما�صية، بح�صور ممثل الرئي�س �صليم احل�س، 

ال�صابق  وال��وزي��ر  ال��دول��ة،  لأم��ن  العام  املدير  وممثل 

احلزب  رئي�س  ممثاًل  �صعادة  وبطر�س  مرهج،  ب�صارة 

حما�س  حركة  وممثل  الجتماعي،  القومي  ال�صوري 

اي��دوو،  اآمو�س  نيجرييا  و�صفري  بركة،  لبنان علي  يف 

ومم��ث��ل��ي ���ص��ف��راء ك��ل م��ن ال���ع���راق وامل���غ���رب و���ص��وري��ة 

وم�صر واإي���ران، وممثلي ع��دد من الأح���زاب والقوى 

الوطنية اللبنانية والإ�صالمية.

اف��ُت��ت��ح احل��ف��ل ب��ت��الوة م��ن ال���ق���راآن ال���ك���رمي، ثم 

ب��ال��ن�����ص��ي��د ال���وط���ن���ي ال��ل��ب��ن��اين، ون�����ص��ي��د ج��م��ه��وري��ة 

الإ�صالمي؛  اللقاء  لرئي�س  كلمة  كانت  ثم  ال�صودان، 

اأن  وتعلمونه  اأعلمه  »م��ا  فقال:  غ��ن��دور،  عمر  احل��اج 

معاهدة �صايك�س بيكو ق�ّصمت الوطن العربي ل�صالح 

عليها، واليوم  �صيطروا  دويالت  منه  وجعلت  الغرب، 

ن�صهد هذا »الربيع« امللغوم، وراأينا مناذج منه يف ليبيا 

ومل�صلحة  امل��ط��ل��وب،  فهل  و���ص��وري��ة،  وال��ي��م��ن  وم�صر 

على  واملراهنة  م،  املق�صَّ تق�صيم  �صهيونية،  اأمريكية 

دويالت عربية جديدة غارقة يف همومها، ومفتوحة 

على �صراعات مذهبية؟

وكانت كلمة للمحتفى به ال�صفري �صليمان، الذي 

مطالباً  امل��رك��زي��ة«،  بق�صيتنا  »التم�صك  ع��ل��ى  ���ص��دد 

النهر«،  اإىل  البحر  من  املقد�صة  اأر�صها  »با�صرتجاع 

التغيري  فر�صة  اأم��ام  العربية  الأم��ة  »اأن  اإىل  ولف��ت��اً 

والوعي ال�صبابي والثورات، والدعوات ال�صعبية يجب 

اأن يكون لها ا�صتحقاق �صعبي كبري نحو نف�صها ونحو 

العامل، لأن كل ال�صعوب باتت اليوم تطالب باحلرية 

والدميوقراطية والتحرر من الأنظمة الفا�صدة«.

الأم��ة؛  حلركة  العام  لالأمني  كانت  اخلتام  كلمة 

اأن  اإىل  لفت  ال���ذي  ج���ري،  النا�صر  عبد  د.  ال�صيخ 

ك��ب��رياً يف  ل��ل�����ص��ف��راء وال��ه��ي��ئ��ات ال��دب��ل��وم��ا���ص��ي��ة دوراً 

بالدنا  يف  �صيما  ل  وال�صعوب،  ال���دول  ب��ني  التوا�صل 

العربية والإ�صالمية، فبع�س ال�صفراء يبني اجل�صور 

بالرغم من  واح��د،  بلد  كاأنهما  البلدين  ويجعل من 

ال��ب��ع��د اجل���غ���رايف، وي��رف��ع ك��ل ال��ع��وائ��ق، ح��ت��ى �صمة 

الدخول، وبع�صهم ي�صل به احلد اإىل قطع كل اأ�صباب 

واإي��ق��اع   ال�صفارة،  اإغ���الق  اإىل  ي�صل  حتى  التوا�صل، 

اخل�صومة بني الأخوة وال�صعوب..

ك��رمي،  اأخ  وداع  يف  نحن  »ال��ي��وم  �صماحته:  وق���ال 

و�صفري مميز بثقافته ون�صاطه وحركته الدبلوما�صية، 

وبتوا�صله الر�صمي وال�صعبي، والعلمي كذلك.

ُعرف بتوا�صعه ودماثة اأخالقه، األ وهو الأ�صتاذ 

على  العزيز  العربي  البلد  �صفري  �صليمان؛  اإدري�����س 

ال��ت��ي ام���ت���ازت بالثقافة  ال��ب�����ص��ري��ة  ق��ل��وب��ن��ا، ل��روت��ه 

وال��ع��ل��م والأخ�����الق، وال��ت��وا���ص��ع امل��رتام��ي الأط����راف 

الراقية يف بالد النيلني، والتي متتد حتى ت�صل اإىل 

البحر الأبي�س املتو�صط، اإىل م�صر وال�صودان.

�صعادة ال�صفري، نحب اأن نرى بالد م�صر وال�صودان 

واح����دة، وب���الد امل��غ��رب ال��ع��رب��ي واح����دة، وب���الد ال�صام 

والرافدين واحدة، واجلزيرة العربية واحدة، متكاتفة 

لوحدة الأمة، من طنجة اإىل جاكرتا  باإذن اهلل. 

لكن ال��ي��وم ي��زي��دون م��ن تقطيع الأو���ص��ال، ت��ارة 

با�صم احلروب ال�صعبية، وتارة با�صم اختيار ال�صعوب، 

وحتى تقرير امل�صري، وتارة با�صم ال�صعب يريد هكذا.. 

اأما ال�صعب الفل�صطيني فال حّظ له بحق عودته اإىل 

اأر�صه ودياره!

اأن  اأن نفارقك، ون�صاأل  �صعادة ال�صفري، يعّز علينا 

يوفقك يف ما فيه اخلري لأمتنا الإ�صالمية والعربية.

عبد  د.  ال�صيخ   ق��ام  التكرميي  احلفل  ختام  ويف 

النا�صر جري وال�صيخ ح�صني غري�س واحلاج عمر 

عربون  درع  �صليمان  اإدري�س  ال�صفري  بت�صليم  غندور 

حمبة و�صكر، وُدعي احل�صور اإىل حفل كوكتيل على 

�صرف ال�صفري.

طهران - الثبات

اأعمال  املا�صي  الثالثاء  �صباح  ب��داأت 

م��وؤمت��ر »امل����راأة وال�����ص��ح��وة الإ���ص��الم��ي��ة« 

ال������دويل يف ط����ه����ران، ب��ح�����ص��ور رئ��ي�����س 

اجل��م��ه��وري��ة الإ���ص��الم��ي��ة الإي���ران���ي���ة د. 

حم���م���ود اأح����م����دي جن������اد، واأم�������ني ع���ام 

علي  الإ���ص��الم��ي��ة«؛  ال�صحوة  »موؤ�ص�صة 

اأك���ر ولي��ت��ي، ورئ��ي�����س جمل�س ال���وزراء 

ال��ع��راق��ي الأ���ص��ب��ق اإب��راه��ي��م اجل��ع��ف��ري، 

عمار  العراقي  الأع��ل��ى  املجل�س  ورئي�س 

احلكيم، وعدد من امل�صوؤولني، وم�صاركة 

 80 من  اأكر  من  م�صلمة  ام��راأة   1500
دولة يف العامل.

ويف ك��ل��م��ة ل���ه خ���الل امل���وؤمت���ر، لفت 

الإيرانية  الإ�صالمية  رئي�س اجلمهورية 

يخلق  مل  »اهلل  اأن  اإىل  جن���اد  اأح���م���دي 

الإن�صان ليعي�س يف الظلم واحلرمان، بل 

منحه قدراً كبرياً من الكرامة«، م�صرياً 

للطواغيت  الأ���ص��ا���ص��ي  »ال��ه��دف  اأن  اإىل 

ال��دو���س  ه��و  وال�����ص��ي��اط��ني  وامل�صتكرين 

على الكرامة الإن�صانية، ومتى حطموها 

على  ال��ه��ي��م��ن��ة  م���ن  �صيتمكنون  ف��اإن��ه��م 

الب�صرية«.

و���ص��دد جن���اد ع��ل��ى اأن »ال��ظ��ل��م ال��ذي 

ن�����ص��ه��ده ���ص��د الإن�����ص��ان يف ك��اف��ة اأرج����اء 

العامل لي�س له �صابقة ومثيل يف التاريخ، 

فالطواغيت والفراعنة و�ّصعوا من دائرة 

ميكن  »ل  اأن����ه  اإىل  م�����ص��رياً  ن���ف���وذه���م«، 

لنظام اأن ميار�س الديكتاتورية دون دعم 

من الأنظمة ال�صتكبارية، ومن الوا�صح 

يتغري،  اأن  ي��ج��ب  ال��و���ص��ع  ه���ذا  م��ث��ل  اأن 

وكل الأنظمة ال�صيا�صية والقت�صادية يف 

العامل يجب اأن تتغري«.

����ص���األ د. جن���اد:  ���ص��ي��اق م��ت�����ص��ل  ويف 

الأمم  على  اليوم  يهيمنون  الذين  »م��ن 

امل���ت���ح���دة؟ وم����ن ي�����ص��ي��ط��ر ع��ل��ى جمل�س 

ان  ���ص��ع��ب  اأراد  »م��ت��ى  وق�����ال:  الأم������ن«؟ 

يتحرر وي�صتقل جند اأن جميع املوؤ�ص�صات 

م�صدداً  البلد«،  هذا  �صد  تتعباأ  الدولية 

ع��ل��ى اأن »ال�����ص��رط ال�������ص���روري لإي��ج��اد 

التغيري هو �صحوة الإن�صان والب�صر«.

ت��ع��ن��ي  »ال�������ص���ح���وة  اأن  جن�����اد  وراأى 

الإن�صانية  حقيقتهم  اإىل  الب�صر  ع���ودة 

الإلهية  الفطرة  اإىل  يعودوا  واأن  كب�صر، 

وتغيري  عليها،  ال��ن��ا���س  اهلل  ف��ط��ر  ال��ت��ي 

اجل����ه����از ال��ت��ق��ي��ي��م��ي يف ذه������ن ال��ب�����ص��ر 

اأن حت�صل  »يجب  اأنه  موؤكداً  وقلوبهم«، 

ن��ق��ول ال�صحوة  ال�����ص��ح��وة، وح���ني  ه���ذه 

اأن��ه��ا تخ�س  ف��ه��ذا ل يعني  الإ���ص��الم��ي��ة 

فقط امل�صلمني، بل امل�صيحيني اأي�صاً«.

امل���راأة يختلف  »دور  اأن  واعتر جن��اد 

اأن������ه ع��ل��ى  ال����رج����ل، واأع���ت���ق���د  ع����ن دور 

اأهم  امل��راأة  دور  فاإن  ال�صعيد الجتماعي 

واأكر تاأثرياً من دور الرجل«.

ب��������دوره، اع���ت���ر م�����ص��ت�����ص��ار الإم������ام 

اأكر  علي  الدولية؛  لل�صوؤون  اخلامنئي 

ولي���ت���ي، اأن����ه »خ����الل ال��ع��ق��ود امل��ا���ص��ي��ة 

املنطقة  يف  الإ�صالمية  التيارات  ظهرت 

باأيديولوجيات خمتلفة«، م�صرياً اإىل اأن 

الهوة  عّمقت  املتطرفة  التيارات  »بع�س 

الذريعة  واأع��ط��ت  الإ���ص��الم��ي،  العامل  يف 

ل��ل��غ��رب ل��ل��ت��واج��د يف امل��ن��ط��ق��ة، و���ص��ّوه��ت 

ال�صورة النا�صعة للم�صلمني«.

اأن  ولي���ت���ي  راأى  الإط�������ار  ه����ذا  ويف 

بهوية  ب��رزت  التي  ال�صعبية  »ال�صحوات 

اإ����ص���الم���ي���ة اح���ت���ج���اج���اً ع��ل��ى الأن��ظ��م��ة 

اعتبارها  مي��ك��ن  و�صيا�صاتها  احل��اك��م��ة 

اإع����ط����اء احل���ك���ام  ردة ف���ع���ل ع���ل���ى ع�����دم 

الأولوية للق�صية الفل�صطينية وق�صايا 

ال�صعوب«.

اأن  اإىل  من جهة ثانية، لفت وليتي 

ب����ارزاً يف احل��رك��ات  »ال��ن�����ص��وة ل��ع��َن دوراً 

ال�صعبية يف العامل العربي، وهذا ما اأثبت 

بالتعاليم  تلتزم  التي  امل�صلمة  امل���راأة  اأن 

باإمكانها  الأ���ص��ي��ل��ة  وه��وي��ت��ه��ا  ال��دي��ن��ي��ة 

ال�صعيد  ع��ل��ى  رئ��ي�����ص��ي��اً  دوراً  ت��ل��ع��ب  اأن 

القت�صادي والجتماعي وال�صيا�صي«.

حركة األمة ولقاء الجمعيات والشخصيات اإلسالمية يـكـّرمـان الـسـفـير الـسـودانـي
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ال�صفري �صليمان حماطاً مبحبيهال�صيخ د. عبد النا�صر جري وال�صيخ ح�صني غري�س ي�صلمان ال�صفري درع التكرمي

بع�س امل�صاركات يف املوؤمتر

أحمدي نجاد خالل مؤتمر »المرأة والصحوة اإلسالمية«:

دور المرأة أهم وأكثر تأثيرًا من دور الرجل



تظن الوليات املتحدة اأنها ت�صتطيع 

ب���ن���اء ���ص��ب��ك��ة م���ن ال��ت��ح��ال��ف��ات ال��دول��ي��ة 

وال�صداقات العميقة، من خالل تقدمي 

قادتها  ولء  ل�صراء  ال�صخية  امل�صاعدات 

وال���ت���ودد اإل��ي��ه��م، ل��ك��ن ال��ت��ج��ارب اأث��ب��ت��ت 

والع�صكرية  القت�صادية  امل�صاعدات  اأن 

الأمريكية ل حتقق على الدوام النتائج 

امل���رج���وة م��ن��ه��ا، ول��ع��ل »اإ���ص��رائ��ي��ل« اأب���رز 

مثال على ذلك.

ال��ت��ي تغدقها  امل�����ص��اع��دات  ك���ل  رغ���م 

الأخ��رية  اأن  اإل  اأبيب،  تل  وا�صنطن على 

الإدارة  م���ع  ب��ت��ع��ال  ت��ت��ع��ام��ل  م���ا  غ��ال��ب��اً 

الأم������ريك������ي������ة، وت����ن����ف����ذ خم���ط���ط���ات���ه���ا 

كانت  اإذا  عما  النظر  بغ�س  و�صيا�صاتها 

حترج الأمريكيني اأو تخالف توقعاتهم، 

»الإ�صرائيلي«  ال����وزراء  رئي�س  فعل  كما 

اأعلن ا�صتمراره  بنيامني نتنياهو عندما 

عن  النظر  بغ�س  امل�صتوطنات،  ب��ن��اء  يف 

اأوباما  باراك  الأمريكي  الرئي�س  دعوات 

لإيقافها.

امل�صتحيل  م��ن  اإن����ه  ق���ال  ال���واق���ع،  يف 

�صراء احل��ب، مع ذل��ك ف��اإن ه��ذه املقولة 

اإذ  امل����ح����اول����ة،  ل مت���ن���ع وا����ص���ن���ط���ن م����ن 

ب��اأن  مقتنعة  املتحدة  ال��ولي��ات  اأن  يبدو 

�صداقتها  لإظ��ه��ار  ال��وح��ي��دة  ال��ط��ري��ق��ة 

للحكومات الأخرى تق�صي بالدفاع عنها 

اأو متويلها. 

ل�����ص��وء احل���ظ، ن����ادراً م��ا تنجح ه��ذه 

ال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة، وه����و م���ا دف����ع ببع�س 

الأمريكيني  والقت�صاديني  ال�صيا�صيني 

اإىل اإط����الق ���ص��رخ��ة م��ف��اده��ا اأن����ه: ح��ان 

ال����وق����ت ك����ي ت���وق���ف وا����ص���ن���ط���ن ت��ق��دمي 

���ص��ي��م��ا تلك  امل�����ص��اع��دات ع�����ص��وائ��ي��اً، ول 

م��ث��ل  ال�����ري�����ة  ال���������دول  اإىل  امل����وج����ه����ة 

»اإ�صرائيل«.

ع��ل��ى ���ص��ع��ي��د الق���ت�������ص���اد، ل حت��ت��اج 

خارجية،  م�صاعدات  اأي  اإىل  »اإ�صرائيل« 

فهي تعد دولة ثرية اإىل حد ما، كما اأنها 

تنفق الكثري من الأموال على تر�صانتها 

�صيا�صاتها  ملمار�صة  واحلربية  الع�صكرية 

وال��ع��رب،  الفل�صطينيني  �صد  الوح�صية 

لذلك يرى بع�س الأمريكيني اأنهم اأحق 

تر�صلها بالدهم  التي  املالية  بامل�صاعدات 

اإىل دولة حمرتفة يف احلروب الربرية.

رغ�����م ك����ل ه�����ذه الن����ت����ق����ادات، ي��ف��ك��ر 

جم��ل�����س ال�����ص��ي��وخ الأم����ريك����ي ب��ت��م��ري��ر 

ت�صريع ملنح �صمانات للقرو�س امل�صرفية 

دولر  مليارات   9 بقيمة  »الإ�صرائيلية« 

وت���وف���ري دع����م ع�����ص��ك��ري اإ�����ص����ايف. لكن 

اإىل دفء  امل��ق��ارب��ة  ه���ذه  ت�����ص��ري  اأن  ب���دل 

ال��ع��الق��ات ب��ني ال��ب��ل��دي��ن، ت��دل الأم���وال 

اإط����الق حملة  اإىل  الإ���ص��اف��ي��ة  ال��ن��ق��دي��ة 

ال��دع��م خ��الل  ت��روي��ج��ي��ة لك�صب  م��ال��ي��ة 

هذه ال�صنة النتخابية، ففي حني يعاين 

اأوباما من تراجع �صعبيته يف »اإ�صرائيل«، 

ال�صهيوين  اللوبي  �صفوف  يف  وبالتايل 

يف  للغاية  النا�صطني  اليهود  وال�صا�صة 

يجد  ال�صيا�صية،  وال�صاحة  الكونغر�س 

»الإ���ص��رائ��ي��ل��ي��ني«  ���ص��راء حم��ب��ة  عليه  اأن 

وال�صهاينة الأمريكيني باملال، يف املقابل، 

الإ���ص��رائ��ي��ل��ي��ون  ال�����ص��ي��ا���ص��ي��ون  ي�صتمتع 

الإ�صافية،  الأم��ريك��ي��ة  الأم����وال  ب��اإن��ف��اق 

الأمريكيون  ال�صيا�صيون  ي�صتمتع  بينما 

لك�صب  اإ�صافية  اأمريكية  اأم��وال  بتبذير 

الأمريكي  ال�صعب  اأن  الأ�صوات، يف حني 

يعاين من تراجع م�صتواه املعي�صي ومن 

�صعوبات اقت�صادية جمة.

ت�سكيك ب�سوابية امل�ساعدات

م�����ن ج���ه���ة ث����ان����ي����ة، ي�������ص���ك���ك ب��ع�����س 

الإ����ص���رائ���ي���ل���ي���ني ب�����ص��واب��ي��ة امل�������ص���اع���دات 

املقدمة  الأمريكية  واملالية  القت�صادية 

اإىل بلدهم، فيحذر بع�س اخلراء من اأن 

عدداً كبرياً من النا�س ل يقدرون الكلفة 

الأمريكية  امل�صاعدات  مقابل  احلقيقية 

ل�»اإ�صرائيل«.

وا����ص���ن���ط���ن  ق�����دم�����ت  احل����ق����ي����ق����ة،  يف 

م�صاعدات بقيمة تفوق 110 مليارات دولر 

وذلك  »اإ�صرائيل«،  على  ال�صنني  مر  على 

خالل  القرو�س،  �صمانات  احت�صاب  دون 

اإىل  املا�صي و�صل الدعم الأمريكي  العام 

املئة من الناجت املحلي الإجمايل،  1.5 يف 
م��ن ميزانية احل��ك��وم��ة، و24  امل��ئ��ة  و4 يف 

عام  منذ  الأم��ن��ي��ة،  النفقات  م��ن  امل��ئ��ة  يف 

2008، كانت جميع امل�صاعدات الأمريكية 
ا���ص��رتداد  ميكن  لكن  اجلي�س،  ت�صتهدف 

ت��ل��ك الأم�����وال دوم����اً، تتلقى »اإ���ص��رائ��ي��ل« 

اأن  ويفرت�س  �صنوياً،  دولر  م��ل��ي��ارات   3
الأ�صلحة  ل�صراء  اأرباعها  ثالثة  ت�صتعمل 

الأمريكية. 

املالية  امل�صاعدات  ترتافق  ما  وغالباً 

�صروط معينة،  املتحدة مع  الوليات  من 

اأب�����رزه�����ا م��ط��ال��ب��ة »اإ�����ص����رائ����ي����ل« ب�����ص��راء 

الأ�صلحة الأمريكية، كما تربط وا�صنطن 

ت��ل��ك امل�����ص��اع��دات اأي�����ص��اً ب��ني »اإ���ص��رائ��ي��ل« 

التي  القيمة  ثلثي  م�صر  تتلقى  وم�صر، 

توؤدي  قد  لكن  »اإ�صرائيل«،  عليها  حت�صل 

ال��ت��ح��ولت احل��ا���ص��ل��ة يف ب��ل��د ال��ن��ي��ل اإىل 

انهيار التفاق، ل�صيما اإذا تخلت القاهرة 

عن معاهدة »ال�صالم« مع »اإ�صرائيل«، لكن 

حتى الآن، ل تزال العالقة م�صتمرة.

م�����ص��اع��دات  اأي�����ص��اً  الأردن  وت��ت��ل��ق��ى 

اأم���ريك���ي���ة ���ص��خ��ي��ة ق������درت ب��ن��ح��و 700 

مليون دولر يف ال�صنة املا�صية، �صحيح 

والأردن�����ي�����ة  امل�������ص���ري���ة  امل�������ص���اع���دات  اأن 

ه���ي خ��ل��ي��ط م���ن ال���دع���م الق��ت�����ص��ادي 

»اإ�صرائيل«  طالبت  ولطاملا  والع�صكري، 

بخف�س امل�صاعدات الأمريكية اإىل م�صر 

والأردن، اإذ اإنها تخ�صى قيام قوى عربية 

ق��وي��ة ق��د ت��ه��دده��ا يف ح��ال��ة ان����دلع اأي 

اأبيب«  »تل  ترى  وبالتايل،  معها،  حرب 

اأن����ه ك��ل��م��ا ارت���ف���ع ح��ج��م الأم������وال ال��ت��ي 

اإىل م�صر  امل��ت��ح��دة  ال���ولي���ات  ت��ق��دم��ه��ا 

والأردن، �صت�صطر »اإ�صرائيل« اإىل اإنفاق 

املزيد على جي�صها. 

»اإ����ص���رائ���ي���ل« ف�����اإن نقطة  وب��ح�����ص��ب 

تواجهها  ال��ت��ي  ال��دمي��غ��راف��ي��ة  ال�صعف 

مقارنة بغريها بحيث يوجد مثاًل اأكر 

من ع�صرة م�صريني مقابل »اإ�صرائيلي« 

واح�����د، ت��دف��ع��ه��ا ل��ل��ح��ف��اظ ع��ل��ى ت��ف��وق 

كمي يف حجم املعدات والأ�صلحة، ووفقاً 

اإيريز رفائيلي فاإن  للباحث ال�صهيوين 

ع��ل��ي��ه م�صر  اإ����ص���ايف حت�����ص��ل  ك��ل دولر 

يتطلب نفقات اإ�صرائيلية بقيمة ترتاوح 

على  للحفاظ  دولراً  و1.40   1.30 ب��ني 

ال����ت����وازن ال��ع�����ص��ك��ري، ب��ه��ذه ال��ط��ري��ق��ة 

يقول رفائيلي اإن امل�صاعدات الأمريكية 

ل�»اإ�صرائيل«،  اقت�صادياً  تفوقاً  توفر  ل 

اإنفاق مبالغ  اأي�صاً  اإنها تطلب منها  بل 

اإ�صافية من احتياطات الأمن الداخلي، 

ممتنة  غري  »اإ�صرائيل«  تبدو  وبالتايل 

على الإطالق للم�صاعدات الأمريكية.

اأن����ه »ث��م��ة م�صكلة  وي����رى رف��ائ��ي��ل��ي 

الأم��ريك��ي��ة،  بامل�صاعدات  تتعلق  اأخ���رى 

الثنائي  ال��دف��اع��ي  ال��ت��ع��اون  اأن  �صحيح 

�صاهم يف تعزيز قطاع ت�صنيع الأ�صلحة 

الإ���ص��رائ��ي��ل��ي��ة، ل��ك��ن ت��رتاف��ق ال�����ص��روط 

الأم��ريك��ي��ة  امل�����ص��اع��دات  تفر�صها  ال��ت��ي 

مع نتائج عك�صية، ففي بع�س احلالت، 

ت�صطر احلكومة الإ�صرائيلية اإىل �صراء 

الأ���ص��ل��ح��ة الأم���ريك���ي���ة ح��ت��ى ل���و ك��ان��ت 

املنتجات املحلية اأف�صل اأو اأقل كلفة منها، 

الإ�صرائيلية  الإنتاج  �صركات  تخ�صر  لذا 

وتفقد  احلكومة  م��ع  عقودها  الفاعلة 

ت�صطر  القت�صادية،  المتيازات  بع�س 

�صراء  اإىل  اأي�صاً  الإ�صرائيلية  ال�صركات 

كلفة  يرفع  اخل��ام، ما  الأمريكية  امل��واد 

الأ���ص��ل��ح��ة الإ���ص��رائ��ي��ل��ي��ة يف الأ����ص���واق 

العاملية«.

اإ�صرائيل  �صمعة  »ب�صبب  وي��و���ص��ح: 

اأي  اأن  ���ص��ك  ل  م��ه��م��ة،  ع�صكرية  ك��ق��وة 

خيار اإ�صرائيلي باقتناء املنتجات �صيزيد 

الطلب فوراً على تلك املنتجات يف ال�صوق 

اأجنبي  بلد  اأي  يفكر  عندما  ال��دول��ي��ة، 

اإ�صرائيلية  �صركة  من  املنتجات  ب�صراء 

القرار  ذل��ك  يتاأثر  الأ�صلحة،  لت�صنيع 

اإذا كان اجلي�س الإ�صرائيلي  مبعرفة ما 

بالتايل،  املنتجات،  تلك  ي�صتعمل  نف�صه 

�صراء  الإ�صرائيلية  احلكومة  ق��ررت  اإذا 

تخ�صر  ق��د  الأم��ريك��ي��ني،  م��ن  الأ�صلحة 

ال�����ص��رك��ات الإ���ص��رائ��ي��ل��ي��ة ���ص��ف��ق��ات��ه��ا يف 

اخلارج، وعلينا اأن ل نن�صى اأن وا�صنطن 

ت�صتعمل اأي�صاً نفوذها للحد من مبيعات 

على  اخل��ارج،  يف  الإ�صرائيلية  الأ�صلحة 

العام  يف  الكونغر�س  ه��دد  امل��ث��ال،  �صبيل 

زودت  اإذا  امل�صاعدات  بتخفي�س   2000
اإ�صرائيل ال�صني بالأ�صلحة«.

رف��ائ��ي��ل��ي  اأن  امل�����ص��ح��ك��ة  وامل���ف���ارق���ة 

الأ���ص��رار  تتزايد  اأن  ع��ام  ب�صكل  يتوقع 

الق���ت�������ص���ادي���ة وال����ص���رتات���ي���ج���ي���ة على 

»اإ������ص�����رائ�����ي�����ل« ن���ت���ي���ج���ة امل���������ص����اع����دات 

املالية  الأزم����ات  �صتتفاقم  الأم��ريك��ي��ة، 

ال����ت����ي ت���واج���ه���ه���ا ال�����ولي�����ات امل���ت���ح���دة 

يف ال�����ص��ن��وات امل��ق��ب��ل��ة، ب����دل م��وا���ص��ل��ة 

اأخ��رى، يجب  الق��رتا���س لتمويل دول 

واأن  مفل�صة  باأنها  وا�صنطن  تعرتف  اأن 

اأم����وال ل متلكها،  ت��ت��وق��ف ع��ن ت��ب��ذي��ر 

لتوها  بالديون  املثقلة  اإ�صبانيا  اأعلنت 

التي  التنموية  امل�����ص��اع��دات  اإن��ه��اء  ع��ن 

الالتينية.  اأم��ريك��ا  اإىل  تقدمها  كانت 

وهناك يف وا�صنطن من يرى اأنه يجب 

اأن تقوم وا�صنطن باملثل على اأن ي�صمل 

اأن  اأي�صاً، خ�صو�صاً  »اإ�صرائيل«  حتركها 

ت�صتفيد من  اأن��ه��ا ل  تزعم  »اإ���ص��رائ��ي��ل« 

باأنها  تفاخر  اأنها  كما  امل�صاعدات  ه��ذه 

ق�����ادرة ع��ل��ى و���ص��ع ح���د لت��ك��ال��ه��ا على 

هذه  اأن  يعلم  اجلميع  لكن  وا�صنطن، 

ما  فرغم  ك��اذب��ة،  الإ�صرائيلية  امل��زاع��م 

ي�����ص��رح ب��ه ق��ادت��ه��ا يف ال��ع��ل��ن، اإل اأن��ه��م 

امل�صاعدات  املزيد من  ال�صر  يطلبون يف 

الأم����ريك����ي����ة، ول���ل���م���ث���ال ف���ق���د ط��ال��ب��ت 

»اإ����ص���رائ���ي���ل« وا���ص��ن��ط��ن اأخ������رياً ب��دع��م 

دولر،  مليارات  باأربعة  يقدر  ع�صكري 

ثمانية مليارات اأخرى يف �صكل قرو�س 

القت�صادية  الأزم���ة  ملواجهة  امتيازية 

التي تواجهها الدولة العرية.

يقال  م��ا  ك��ل  ع��ن  ال��ن��ظ��ر  ب��غ�����س  اإذاً، 

حقيقة  ه��ن��اك  اأب��ي��ب«  و»ت���ل  وا�صنطن  يف 

اأكر  هي  »اإ�صرائيل«  اأن  مفادها  را�صخة 

متلق للم�صاعدات الأمريكية، فقد كلفت 

منذ  مالياً  املتحدة  ال��ولي��ات  »اإ�صرائيل« 

دولر،  ت��ري��ل��ي��ون   1.6 ن��ح��و   1973 ال��ع��ام 

 5700 دف���ع  اأم���ريك���ي  كل مواطن  اأن  اأي 

دولر ب����ن����اء ع��ل��ى ع����دد ���ص��ك��ان ال���ولي���ات 

املتحدة اليوم.

هنا مرت�سى
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اليي�ييصييراع يف الييعييمييل اأميييير طييبيييييعييي بييين املييوظييفيين 

املكاتب ال�صيقة،  اليومية، لأن  العمل  اأداء مهام  اأثناء 

يف اليي�ييصييركييات مييثييًا، عيييادة مييا جتييمييع بيين الييكييثيير من 

ال�صخ�صيات خمتلفة الطباع والهتمامات، اإذ تختلف 

وجييهييات نظر كييل مييوظييف عيين الآخيييير، وهييو مييا يييوؤدي 

بدوره اإىل ظهور �صراعات بينهما.

املييواقييف، مبناق�صة  وين�صح اخلييراء يف مثل هييذه 

ميكن  كما  مواربة،  ودون  ب�صراحة  اخليياف  مو�صوع 

ال�صتعانة يف حالت ال�صرورة الق�صوى مبدير العمل 

طرفاً و�صيطاً حلل اخلافات بن املوظفن.

اأ�سباب �سوء املعاملة

تييرجييع اخليييافيييات بييين املييوظييفيين يف الييعييمييل اإىل 

ب�صوء  املوظف  ي�صعر  ما  غالباً  اأنييه  منها  عييدة،  اأ�صباب 

اأو ينتابه يف بع�ض الأحيان �صعور  معاملة من زميله، 

اأوامييير يف العمل، على  اإ�ييصييدار  بيياأن زميله يريد دائييميياً 

الرغم من اأنه لي�ض مديره على الإطاق.

ومن �صمن الأ�صباب الأخرى التي توؤدي اإىل تاأجج 

نار اخلافات يف العمل، اأن يتكّون لدى املوظف انطباع 

اأو  اأكييير ميين زمييائييه الآخييرييين يف املكتب  بيياأنييه يعمل 

ال�صركة.

يتبعه  الييذي  الإدارة  اأ�صلوب  ذلييك،  اإىل  بالإ�صافة 

اإىل  تييوؤدي  التي  الأ�صباب  اأحييد  يكون  العمل قد  مدير 

ن�صوب خافات بن املوظفن، كاأن يقوم مدير العمل 

الإغييداق  مع  اإليييييه،  وتقريبه  املوظفن  اأحييد  بتف�صيل 

اأ�صباب  اأن تكون هناك  اأو  بالإجازات والعاوات،  عليه 

اأخرى جتعل املوظف ي�صعر بعدم الإن�صاف يف املعاملة، 

عييياوة عييلييى اخييتيياف وجييهييات اليينييظيير بيين املوظفن 

اأو  بيياملييواعيييييد،  اللييتييزام  وميييدى  العمل،  ب�صاأن جييوانييب 

الييزميياء يف  بيين  التي جتمع  واليييود  ال�صداقة  عاقة 

العمل، فعلى �صبيل املثال، يغ�صب بع�ض املوظفن اإذا 

مل يقم اأحد الزماء باإلقاء التحية عليهم يف ال�صباح.

�صعيدة  املييوظييفيية  تييكييون  الأحيييييييييان  مييين  كييثيير  ويف 

مبجرد  لييكيين  طييويييليية،  �ييصيينييوات  عملها  اإىل  بييالييذهيياب 

�صيء،  كييل  ينهار  وبيين زمائها  بينها  خيياف  حييدوث 

الرتياح  ودرجيية  جييودة احلياة  على  �صلباً  ذلييك  ويوؤثر 

اأثناء العمل، وقد تكون نتيجة ذلك تعر�ض كثر من 

الأعييرا�ييض  بع�ض  اأو  نف�صية،  ل�ييصييطييرابييات  املييوظييفييات 

اجل�صدية، مثل تقل�صات املعدة، اأو اآلم يف الظهر.

وهنا يرى م�صت�صارو التوظيف اأنه »يف واقع الأمر 

ميكن للمرء عموماً جتنب الأ�صخا�ض الذين يختلف 

معهم يف حياته ب�صفة عامة، لكن هذا احلل ل ميكن 

املكتب،  الييزميياء يف  مع  وجييود خافات  عند  تطبيقه 

ب�صراحة،  معهم  التحدث  املييوظييف  على  يتعن  حيث 

وهذا يييوؤدي بييدوره اإىل توتر اأكيير، اأو قد ي�صل الأمر 

اإىل حد انفجار م�صكات اأخرى«.

ويقول خراء التوظيف: »اإن حماولة جتنب اأحد 

الزماء يف العمل ل تعتر حًا للخافات، ف�صًا عن 

اأنها ت�صبب اإرهاقاً �صديداً للموظف، لأنه ي�صطر اإىل 

الن�صحاب داخلياً والتقوقع حول ذاته عندما يرغب يف 

جتنب التعامل مع اأحد زمائه يف املكتب«.

من دون ت�سعيد

حتى ل تتفاقم اخلافات يف العمل وتزداد تعقيداً 

اإىل  ت�صعي  اأن  عليك  يتعن  فيياإنييه  الييوقييت،  ميييرور  مييع 

حلها يف الوقت املنا�صب، فاإذا ن�صب خاف بينك وبن 

بع�صكما  مع  تتحدثان  زلتما  وما  العمل،  يف  زميلتك 

العتذار  اإحداكما  على  ينبغي  فعندئذ  عييادي،  ب�صكل 

لزميلتها عن ت�صرفاتها اخلاطئة، اأو ُيطلب احلديث 

بو�صوح و�صراحة يف اأجواء هادئة.

اأما اإذا كانت حدة اخلافات قد و�صلت اإىل مرحلة 

مع  املوظفة  تتحدث  ذلييك، مثًا عندما ل  ميين  اأبييعييد 

تامة  قطيعة  هيينيياك  كييانييت  اإذا  اأو  نييييادراً،  اإل  زميلتها 

بينهما، اأو عندما تنظر كل منهما اإىل الأخرى كاأنها 

عدو، ففي هذه احلالة ين�صح اخت�صا�صيو علم النف�ض 

املوظفة بالتحدث ب�صراحة وو�صوح مع زميلتها، مع 

�صرورة اأن ت�صتعد املوظفة جيداً لهذا احلوار املفتوح، 

وللحظة املكا�صفة بينهما.

ونظراً اإىل اأن كل طرف من طريف اخلاف يتحمل 

اأن  املوظفة عموماً  امل�صوؤولية، فيتعن على  من  جزءاً 

بع�ض  يف  نظرها  وجييهيية  لتغير  ا�صتعداد  على  تييكييون 

زميلة  اإىل  التقرب  اجتيياه  واتييخيياذ خطوة يف  الأمييييور، 

العمل.

ويتعن على املوظفة اأي�صاً التفكر يف الأمور التي 

تييرغييب يف احلييديييث ب�صاأنها حلييل هييذا اخلييياف، لكن 

اأن  ميكنها  التي  الأ�ييصييييياء  يف  التفكر  اأي�صاً  تن�صى  ل 

تقدمها للطرف الآخر، واإذا مل جتد كل هذه الو�صائل 

نفعاً ل�صد هوة اخلاف بينهما، فا بد للموظفة من 

العمل مثًا،  البحث عن طرف و�صيط، وليكن مدير 

لتقريب وجهات النظر بن الطرفن، لكن الأمر املهم 

يف تلك احلالة الو�صول اإىل حل ميكن اأن يتعاي�ض معه 

الطرفان.

رمي اخلياط

عالم المرأة
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الهدوء مطلوب.. نصائح تجنبك اشتعال خالفات العمل

أنــِت وطــــــفــــــــــلــك
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مر�ض ال�صفراء ي�صيب الأطفال حديثي الولدة، وعادة ما ت�صيب املواليد خال 

اأول اأ�صبوع من الولدة، وهي نوعان:

اأو  الثاين  اليوم  يف  ال�صفراء  من  النوع  هييذا  يظهر  الف�صيولوجية:  ال�صفراء   -

الثالث بعد الولدة، وال�صفراء الف�صيولوجية من احلالت ال�صائعة عند الأطفال 

املواليد حديثاً، �صواء ذكور اأم اإناث، ول ُتعّد ال�صفراء الف�صيولوجية مر�صاً، لكنها 

املادة  ُتعّد حالة حيث يحتوي دم الطفل على ن�صبة كبرة من البلروبن، وهي 

التي تتكون نتيجة تك�صر خايا الدم احلمراء.

- اليي�ييصييفييراء امليير�ييصييييية: هييي نييييادراً مييا ت�صيب الأطيييفيييال املييواليييييد، وتييرتييفييع ن�صبة 

املخ،  يف  تلف  اإىل  يييوؤدي  قد  خطر  ب�صكل  املر�صية  ال�صفراء  خييال  البلروين 

و�صمم و�صلل دماغي، واأحياناً م�صاكل يف النمو.

نكت�سف اأن الطفل م�ساب بال�سفراء؟ • كيف 
- بفح�ض اأي اأماكن ا�صفرار بج�صم الطفل.

- بال�صغط برفق على جلد الطفل باأحد الأ�صابع، فاإذا كان اجللد م�صفراً فمن 

املحتمل اأن يكون الطفل م�صاباً بال�صفراء.

وترتكز اأهم اأعرا�ض مر�ض ال�صفراء فيما يلي:

- اإ�صفرار لون اجللد من الراأ�ض اإىل القدمن، وغالباً ما يظهر ال�صفرار ب�صكل 

اأكر يف بيا�ض العن وحتت الأظافر.

- عدم رغبة الطفل املولود يف الر�صاعة.

- قلة حركة الطفل املولود.

ال�سفراء؟ مر�ض  نعالج  • كيف 
لبد من التوجه اإىل الطبيب فور معرفة اإ�صابة الطفل مبر�ض ال�صفراء، وغالباً 

الطفل  اإ�صابة  من  اأ�صبوعن  اأو  اأ�صبوع  خييال  نف�صها  من  ال�صفراء  تختفي  ما 

مبر�ض ال�صفراء، وميكن عاجها يف البيت من خال:

على  مبا�صرة  تكون  األ  مراعاة  مع  ال�صم�ض،  لأ�صعة  املولود  الطفل  تعري�ض   -

الطفل؛ حتى ل تت�صبب يف حروق بج�صم الطفل املولود.

ملدة  الباكر  ال�صباح  يف  ال�صم�ض  لأ�صعة  و�صاقيه  املولود  الطفل  ذراع  تعري�ض   -

5 اإىل 10 دقائق، حيث تكون اأ�صعة ال�صم�ض غر قوية، وميكن تعري�ض الطفل 
لل�صم�ض مرتن يومياً يف كل مرة 5 دقائق اأف�صل من تعري�صه 10 دقائق يف املرة 

الواحدة.

- زيادة كمية ال�صوائل للطفل وزيادة عدد الر�صعات، ويف بع�ض الأحيان يتطلب 

عاج الطفل املولود بتعري�صه لعاج �صوئي يبعث اأ�صعة فوق البنف�صجية ذات 

طول موجات معينة، مع احلذر لأن تلك الأ�صعة قد ت�صبب �صرراً لعن الطفل 

فيلزم تغطية عينه وقتها.

 

املواليد: الأطفال  بع�ض  عند  خا�سة  • حالت 
- كل �صفراء تظهر منذ اليوم الأول للولدة ي�صتدعي تقييماً طبياً دقيقاً.

- كل �صفراء ت�صتمر اأكر من 15 يوماً ي�صتدعي تقييماً طبياً حتى لو كان خفيفاً.

لتقييم طبي  يحتاج  املولود  الطفل  لييراز  اأبي�ض  لييون  كل �صفراء ترتافق مع   -

دقيق.

مرض الصفراء عند الطفل المولود
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فييرتة  اأثيينيياء  القيلولة  اأهييمييييية  الييدرا�ييصييات  اأثييبييتييت 

الظهرة، لذلك على الأم اأن حتر�ض اأن تعّود اأ�صرتها 

على ال�صتفادة من هذه ال�صاعات، ل�صتعادة احليوية 

والن�صاط.

ياأخذون  الرجال  اأن  للراأي،  ا�صتطاع  اأظهر  فقد 

قيلولة اأكر من الن�صاء، مو�صحاً اأن القيلولة مفيدة 

النهار  خييال  دقيقة   90 النوم حلييوايل  واأن  لل�صحة، 

ينع�ض الذاكرة وي�صاعد على الرتكيز اأكر.

ويو�صح الأطباء اأن احل�صول على ق�صط وافر من 

النوم »القيلولة« بعد تناول الغداء، يوؤدي اإىل جتديد 

لهرمونات  ال�صيئة  والآثيييار  التوتر  ويييزيييل  الن�صاط، 

تييرتاوح  القيلولة  فييرتة  اأن  اإىل  م�صرين  الغ�صب، 

كانوا  امل�صاهر  اأن  وموؤكدين  دقيقة،  بني 20 اإىل 40 

بونابرت،  نابليون  اأمييثييال  القيلولة،  على  يحر�صون 

والرئي�ض الفرن�صي ال�صابق جاك �صراك، وت�صر�صل؛ 

رئي�ض وزراء بريطانيا الأ�صبق.

تعزز قدرة الدماغ

كما ك�صفت درا�صة اأن القيلولة لي�صت مفيدة 

التعب، بل لتعزيز  واإزاليية  فقط لإراحيية اجل�صد 

قدرة الدماغ على الحتفاظ باملعلومات اجلديدة 

التي يكت�صبها الإن�صان.

اأن الذين ناموا من  وتبن لفريق الباحثن 

يف  دقيقة   90 لييفييرتة  متطوعن  جمموعة  بيين 

الإدراك  اختبارات  يف  م�صتوياتهم  كانت  اليييييوم، 

الييذييين ظلوا  لنظرائهم  الييتييي  تلك  ميين  اأفيي�ييصييل 

يقظن خال اليوم.

وعر�صت نتيجة هذه الدرا�صة خال موؤمتر 

�صروري،  النوم  اأن  فتبن  كاليفورنيا،  يف  علمي 

لأنه »ياأخذك اإىل اأبعد من املكان الذي كنت فيه 

قبل القيلولة«.

واأفادت درا�صة اأجريت موؤخراً، اأن الدماغ قد 

يحتاج للنوم من اأجل الحتفاظ بالذكريات على 

ت�صاعد  »م�صاحة«  ولتوفر  الق�صر،  امل�صتوى 

على تر�صيخ املعلومات التي تعلمها الإن�صان.

يح�سن نف�سية طفلك

اأن  درا�صة حديثة  ك�صفت  اأخييرى،  ناحية  من 

حت�صن  على  فييعييال  ب�صكل  يعمل  القيلولة  نييوم 

الباحثون  واأو�ييصييح  ليياأطييفييال،  النف�صية  احليياليية 

اأعمارهم بن  اأن جميع الأطفال الذين ترتاوح 

اأربعة وخم�صة اأعوام ل ينامون يف فرتة الظهرة، 

وهوؤلء مييلون اإىل اإظهار اأداء وظيفي �صيء من 

الناحية النف�صية.

القيلولة  نوم  تاأثر  بفح�ض  الباحثون  وقام 

يف عينة مكونة من 62 طفًا مل ينم 23 يف املئة 

منهم وقت الظهرة.

ورغم اأن الفرتة الإجمالية للنوم على مدار 

24 �صاعة ل تفرق بن الأطفال الذين ياأخذون 
وهييوؤلء  الظهرة  فييرتة  اأثيينيياء  النوم  من  ق�صطاً 

ال�صلوكية  التقديرات  اأن  اإل  يناموا،  مل  الذين 

الييتييي قيييام بيياإكييمييالييهييا ميي�ييصييوؤولييو اليييرعيييايييية، وقييد 

اأظهرت اأن الأطفال الذين ل يح�صلون على نوم 

الن�صاط  اأعرا�ض  القيلولة بدت عليهم  يف فرتة 

الزائد والقلق والكتئاب.

جتديد للن�ساط

ويييكييفييي اليينييوم حيييوايل عيي�ييصييرييين دقيييييقيية قبل 

احلييوا�ييض  لتحفيز  بال�صيارة  برحلة  النييطيياق 

املييرور  حيييوادث  ميين  ويقي  واليقظة  العمل  على 

التي قد يكون بع�صها قاتًا.

اليينييوم خييال النهار  اأن  اإىل  واأ�ييصييارت درا�ييصيية 

اأكر من 40 دقيقة قد يربك عادات النوم ليًا، 

ويوؤدي اإىل ال�صتيقاظ املتكرر.

ون�صحت الدرا�صة باأخذ قيلولة يومياً بن فرتة 

اليوم  الييرابييعيية ميين بعد ظهر  واليي�ييصيياعيية  الييظييهييرة 

40 دقيقة، لأن  اأو   20 اأكر من  نف�صه، وعدم النوم 

ذلك قد يربك عادة النوم ليًا، كما ن�صحت باأخذ 

ما بن 10 و15 دقيقة لا�صتيقاظ متاماً ا�صتعداداً 

للبدء يف يوم عمل جديد بن�صاط وحيوية.

تفيد القلب

اأن  اإىل  النيييتيييبييياه  يييونييانييييية  درا�ييييصيييية  ولييفييتييت 

الأ�ييصييبييوع مفيد  ميييرات يف  ثيياث  القيلولة  اأخيييذ 

الوفيات  كبر من  ب�صكل  ويقلل  الرجال،  لقلب 

الناجمة عن الأمرا�ض القلبية.

واأو�يييصيييحيييت نييتييائييج اليييدرا�يييصييية الييتييي ُنيي�ييصييرت اأن 

اأي  بانتظام،  القيلولة  ياأخذون  الذين  الأ�صخا�ض 

يف  ميييرات  ثييياث  الأقييييل  عييلييى  دقيييييقيية  مبييعييدل 30 

الأ�صبوع، هم اأقل تعر�صاً لوفاة مرتبطة باأمرا�ض 

قلبية من اأولئك الذين ل يتبعون هذه العادة.

  مـنــوعــــات

الـقـيـلـولــــة.. 
تنشط الذهن وتحسن المزاج
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اأفــقــي

يتحمل  �صغر  حيوان   / نووية  لكارثة  تعر�صت  رو�صية  مدينة   1
العط�ض اأكر من اجلمل

ذو �صقف خفيف لتقاء ال�صم�ض مكان   / الدولة  براأ�ض  عاقة  له   2
�صد يف العامل واأكر من 80٪ من  اأطول  فيها  اآ�صيا  و�صط  يف  دولة   3

�صكانها م�صلمون

طــريـقـة اللعـب

واأفقياً  9 عامودياً  اإىل   1 الأرقييام من  تو�صع 

على اأن ل يتكرر الرقم يف اأي اجتاه عامودي 

كان اأو اأفقي 

الحل السابق 12345678910
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

يف مو�صزع ما الأمر  اختاط   4
5 خ�صلة ح�صنة / توجد عادة يف بناء 

اجلامع واجلامعة واأحيانا الرملان

يف  تدخل  مادة   / امليناء  يف  توقف   6
بيا�ض الأبنية

7 جتدها يف البحر وقد حتتوي على 
ما يتخذ كمجوهرات

جانب الطريق / غ�صيم  يف  ارتفاع   8
/ عبودية

احييرتام /  وذات  خا�صة  مكانة  ذو   9
مت�صابهان

10 مكان مفتوح يحوي حياة برية / 
قر�ض للمعلومات

عـــامـــودي

حركة  تنظيم  �صلك  يف  ع�صكري   1
ال�صيارات يف املدينة

نيي�ييصييائييييية اإجيييرامييييييية يف  �ييصييخيي�ييصييييية   2
اليي�ييصييييينييمييا امليي�ييصييرييية / يييا�ييصيين / من 

اخلروف

يابانيتن  مييدييينييتيين  مييين  مييدييينيية   3
القت عليها اأمركا قنبلة نووية

اأداة لتحقيق غر�ض ما /  اأو  ا�صلوب   4
بداية �صوء النهار

1
1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

بهـذلاتغاب

رمعزوليل�ض

قاردرمعت

ايجرمانا

نوملدجتان

نردحد

حايفلدالف

ر�ضكيرفر

ارب�ضنو�ضم�ض

وويرامعت�ضا

كثر / خا�ض بي  / )مبعرة(  �صغر  كتاب   5
الإعام �صناعة  يف  العاملون  عليه  يت�صابق  ما   6

/ اقعد معاتبة   7
خلف  ما  معرفة  يف  العادية  غر  احلوا�ض  من  حا�صة   8

الأ�صياء الظاهرة

الأ�ييصييل  يف  ا�ييصييتييخييدمييه  متفجر  ميي�ييصييحييوق   / 9لل�صوؤال 
ال�صينيون

قويا جتعله  مبعنى  فعل   / وجمال  خفيفة  حركة  10ذات 
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احت��اد  ب��ن  امل�����ص��ارح��ة  جل�صة  فتحت 

لبنان  ملنتخب  الفني  واملدير  القدم  كرة 

جديدة  مرحلة  على  ال��ب��اب  ب��وك��ر  ثيو 

»فريق  مع  الأمل���اين«  »الثعلب  رحلة  من 

ال��ق��ل��وب  غ�صيل  ك���ان  واإذا  الأرز«،  ب���اد 

ال��ط��رف��ن ق��د جلى غ��ب��ار و�صوائب  ب��ن 

ال��ع��رة  ف���اإن  بينهما،  ال���ب���اردة«  »احل����رب 

تبقى يف الرتجمة الفعلية ملا اتفقا عليه، 

و�صط ترقب يف ال�صارع الكروي الطامح 

�صيئاً من بريق  ل�صتعادة منتخب لبنان 

ال�����دور امل��ا���ص��ي ل��ت�����ص��ف��ي��ات امل���ون���دي���ال، 

وال�����ذي اف��ت��ق��ده م����وؤخ����راً اإث�����ر ال��ن��ت��ائ��ج 

الباهتة يف الدور الرابع ويف كاأ�س العرب.

ب���ع���د اجل���ول���ة  ا����ص���رتخ���اء  ويف ف�����رتة 

الأوىل من ت�صفيات الدور احلا�صم، وقبل 

بن  ت��رز  املناف�صة،  م��ن  املقبلة  اجل��ول��ة 

الأولويات �صرورة اإعادة النظر مبا اأجنزه 

ق����راءة  دون  ف��م��ن  الآن،  ح��ت��ى  امل��ن��ت��خ��ب 

ميكن  ل  والإيجابيات،  لل�صلبيات  متاأنية 

للمنتخب اأن يرتقي اإىل حجم التحديات 

التي تنتظره، واأولها لقاء منتخب اإيران 

يف بروت يف 11 اأيلول املقبل.

املا�صية  الفرتة  اإيجابيات  بن  وم��ن 

تاألق عدد من الاعبن يف كاأ�س العرب 

كاملهاجم ال�صريع ح�صن املحمد والظهر 

الأمي������ن ال��ن�����ص��ي��ط ع��ل��ي ح���م���ام ولع���ب 

وراأ����س  �صم�س  امل��ك��وك��ي حممد  ال��و���ص��ط 

احل��رب��ة اأك����رم امل��غ��رب��ي ���ص��اح��ب ال��ه��دف 

ال��ي��ت��ي��م ل��ل��ب��ن��ان يف امل�����ص��اب��ق��ة يف م��رم��ى 

و�صم�س  وح��م��ام  املحمد  ووج���ود  م�صر، 

واملغربي وغرهم من الاعبن �صيفتح 

املزيد من اخليارات لبوكر  اأم��ام  الباب 

يف املباريات املقبلة.

وك�����ص��ف��ت امل�����ص��ارك��ة يف ك���اأ����س ال��ع��رب 

تطّوراً يف الأداء اللبناين، لكنها يف الوقت 

عينه ك�صفت عن جمموعة من الاعبن 

ل ي�صتحقون اأن يكونوا يف املنتخب، وهنا 

وت�صمية  ال��غ��رب��ل��ة  يف  ب��وك��ر  دور  ي���رز 

م�صدر  ويرى  املنتخب،  لتمثيل  الأ�صلح 

اجلهاز  على  اأن  املنتخب  لأم���ور  متابع 

اإج��راء تغيرات  املنتخبات  الفني وجلنة 

وف��ت��ح ال��ب��اب اأم���ام لع��ب��ن واع��دي��ن يتم 

اأ�صا�صين  ليكونوا  الآن،  حت�صرهم من 

ال��ت��ي   2015 اآ���ص��ي��ا  ك���اأ����س  ت�����ص��ف��ي��ات  يف 

�صتنطلق العام املقبل يف ت�صرين الأول.

���ص��ف��وف  اأن  ب���ال���ن���ا  ع����ن  ي��غ��ي��ب  ول 

التحاق  مع  زخمها،  �صت�صتعيد  املنتخب 

ال��ق��ائ��د ر���ص��ا ع��ن��رت وال���ه���داف حم��م��ود 

العلي بالفريق، بعد اأن غيبتهما الإ�صابة 

الغياب  ه��ذا  وت��رك  الأوىل،  اجلولة  عن 

ال���ذي مل  امل��ن��ت��خ��ب،  ال�صلبي ع��ل��ى  اأث����ره 

الاعبن،  ج��ه��ود  تعوي�س  م��ن  يتمكن 

عن�صر  اإىل  مفتقداً  الو�صط  خ��ط  فبدا 

عن  بعيداً  فظهر  الهجوم  اأم��ا  ال��ق��ي��ادة، 

فاعليته يف مباريات الدور الثالث.

ويف خانة الأمور ال�صلبية، ترز بع�س 

على  بوكر  عليها  اأ�صر  التي  اخل��ي��ارات 

رغم بعدها عن املنطق، كا�صتبعاده لعلي 

اأنه ورقة رابحة يف  اأثبت  ال�صعدي الذي 

اأي�صاً  الهجومية  امل��واك��ب��ة  ويف  ال��دف��اع، 

ع���ر اأه���داف���ه اخل��اط��ف��ة، واأ���ص��ه��ره��ا يف 

مرمى كوريا اجلنوبية يف الدور الثالث، 

ال��راب��ع من  ال���دور  اأوزبك�صتان يف  واأم���ام 

�صربة حرة رائعة.

وع��ل��ى رغ��م اأن امل��ه��اج��م امل��ح��رتف يف 

ماليزيا حممد غدار هو الوحيد القادر 

على تعوي�س غياب حممود العلي، فاإنه 

مل ي��ح��ظ ب��ف��ر���ص��ت��ه م���ن ق��ب��ل ب��وك��ر، 

التجربة  و�صاحب  الهداف اخلبر  وهو 

ال��وا���ص��ع��ة يف امل��اع��ب الآ���ص��ي��وي��ة، حيث 

يتاألق هذا املو�صم ب�صكل لفت يف م�صابقة 

كاأ�س الحتاد الآ�صيوي.

لبنان  منتخب  ب��داي��ة  اأن  رغ���م  وع��ل��ى 

يف ال����دور الآ���ص��ي��وي احل��ا���ص��م امل��وؤه��ل اإىل 

م��ون��دي��ال ال��رازي��ل ج��اءت متعرثة حيث 

مل ي��ج��م��ع م���ن م��ب��اري��ات��ه ال���ث���اث ���ص��وى 

ن��ق��ط��ة م����ن اأ�����ص����ل 9 ن����ق����اط، ف������اإن ه���ذه 

البداية املتعرثة مل ت�صعه خارج املناف�صة، 

واأي���������ص����اً مل ت�����ص��ع��ف اآم����ال����ه ب��احل�����ص��ور 

بطاقتي  اإح��دى  نحو  ال�صعي  اإط��ار  �صمن 

ال��ت��اأه��ل امل��ب��ا���ص��ر اأو امل��رك��ز ال��ث��ال��ث ال��ذي 

ي���وؤه���ل���ه خل���و����س م����ب����ارات����ن ف��ا���ص��ل��ت��ن 

م���ع ث���ال���ث امل��ج��م��وع��ة ال��ث��ان��ي��ة، وال��ف��ائ��ز 

بنتيجتيهما يتاأهل للمناف�صة على بطاقة 

اجلنوبية. اأم��رك��ا  خام�س  م��ع   »امل��ل��ح��ق« 

وب��ل��غ��ة الأرق�������ام، ه��ن��اك خ��م�����س م��ب��اري��ات 

م��ت��ب��ق��ي��ة ل��ل��م��ن��ت��خ��ب يف ال�������دور ال���راب���ع 

منها  اثنتان  نقطة،   15 نقاطها  وجمموع 

اإي���ران وك��وري��ا اجلنوبية،  اأر���ص��ه م��ع  على 

وث���اث خ��ارج��ه��ا م��ع ق��ط��ر واأوزب��ك�����ص��ت��ان 

واإي��ران، واإذا وفق يف جمع ت�صع نقاط من 

اإىل  �صرتفع  ر�صيده  ف��اإن  ال�15،  النقاط 

ع�صر نقاط، ما يعني اأن فر�صتنا ما زالت 

الثالث،  املركز  على  اأقله  باملناف�صة  قائمة 

على اأمل اأن ت�صكل البداية املتعرثة �صدمة 

اإيجابية للمنتخب كما ح�صل عندما خ�صر 

ودياً اأمام الكويت 0 - 6 واأمام الإم��ارات 2 

– 6، ومن ثم 0 - 6 اأمام كوريا اجلنوبية 
حيث  الثالث،  ال��دور  يف  مباريات  اأوىل  يف 

جنح املنتخب بعدها بالفوز على املنتخبات 

اإىل  ال��ت��اري��خ��ي  ال��ت��اأه��ل  ال��ث��اث��ة وحققنا 

ال��دور احلا�صم، ول �صيء مينع من تكرار 

الأمر، وخ�صو�صاً اأن منتخبات جمموعتنا 

ل ت���ت���ف���وق ع��ل��ي��ن��ا ف���ن���ي���اً ب����ف����وارق ك��ب��رة 

وخارجها،  اأر�صنا  على  مقارعتها  وميكننا 

ولكن لتحقيق هذا الهدف ينبغي اأن تاأتي 

م��راج��ع��ة احل�����ص��اب��ات ع��ل��ى ق���در ع���ال من 

ه��ي يف  الآن  وال��ك��رة  واملو�صوعية،  ال��ت��اأين 

ملعب ب��وك��ر م��ن ج��دي��د، والأخ����ر يعلم 

اأن����ه ب��ات��ت ل��دي��ه م��ك��ان��ة ك��ب��رة يف ق��ل��وب 

اجل��م��اه��ر ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة، ال��ت��ي رف��ع��ت��ه على 

ومنحته  منا�صبة،  م��ن  اأك���رث  يف  الأك��ت��اف 

الثقة والدعم واملوؤازرة، فهل ينجح بوكر 

يف اإعادة ح�صاباته ويعيد الب�صمة جلماهر 

�صتك�صف  القادمة  اجلولة  اأن  اأم  املنتخب، 

مزيداً من العورات والعرثات؟

22
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بعد غسيل القلوب بينه وبين االتحاد

ما المطلوب من بوكير 
في الـفــتـرة المقـبـلــة؟
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ثيو بوكر
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الكرة  �صجل  ي�صمها  غريبة  م��ف��ارق��ة 

املنتخب  بالإجنازات..  احلافل  الرازيلية 

م�صابقة  اأي  لقب  ي��دع  ال���ذي مل  ال��ذه��ب��ي 

ك��روي��ة ي��ع��ت��ب ع��ل��ي��ه، ل ي����زال ب��ع��ي��داً عن 

ذهبية الأل��ع��اب الأومل��ب��ي��ة.. وه��و الإجن���از 

جمموعة  ليكمل  ينق�صه  ال���ذي  ال��وح��ي��د 

ك��وؤو���س  خزائنه  اإىل  �صم  اأن  بعد  األ��ق��اب��ه، 

ك���اأ����س ال���ع���امل مل��خ��ت��ل��ف ال��ف��ئ��ات ال��ع��م��ري��ة 

ول��ل��ج��ن�����ص��ن، وك���اأ����س اأم���رك���ا اجل��ن��وب��ي��ة 

القارات، ف�صًا عن  وكاأ�س  اأمركا«  »كوبا 

العديد من البطولت وامل�صابقات القارية 

والعاملية.

 »84  - اأجن��ل�����س  »ل��و���س  ف�صيتي  وب��ع��د 

 »96  - »اأتالنتا  88« وبرونزيتي   - و�صيول 

���ص��يء مهيئاً  ك��ل  ي��ب��دو   ،»2008  - و»ب��ك��ن 

ملعانقة  مينيزي�س  مانو  امل��درب  اأبناء  اأم��ام 

منتخب  �صيمنح  ال���ذي  الأومل���ب���ي،  ال��ذه��ب 

عامن  قبل  كبراً  معنوياً  دفعاً  الرازيل 

من  وع���ام  ال��ع��امل،  ك��اأ���س  ا�صت�صافته  م��ن 

تنظيمه كاأ�س القارات.

ويف ال���وق���ت ع��ي��ن��ه، ���ص��ت��ك��ون الأل���ع���اب 

الأومل���ب���ي���ة حم��ط��ة م��ف�����ص��ل��ي��ة يف م�����ص��رة 

مينيزي�س، اإذ ت�صر ال�صحافة املحلية اإىل 

حتقيق  يف  اأخ��ف��ق  ح��ال  يف  اإقالته  اإمكانية 

الرجل  اأن  علماً  لندن،  يف  اإيجابية  نتيجة 

اإظ��ه��ار  يف  مهماته،  ت�صلم  منذ  ينجح  مل 

اإذ ودعت  امل�صرق للكرة الرازيلية،  الوجه 

اأمركا  الرازيل، بقيادته، مناف�صات كوبا 

املا�صي،  ال�صيف  النهائي  رب��ع  ال���دور  م��ن 

الرتجيح،  ب�صربات  ال��ب��اراغ��واي  ي��د  على 

ويف املباريات الودية التي خا�صتها موؤخراً، 

مقارعة  على  قدرتها  ال��رازي��ل  تظهر  مل 

وخ�صو�صاً  ال��ق��ادم،  املونديال  يف  �صيوفها 

خ�صرت  حيث  والأرجنتيني  املك�صيك  اأم��ام 

التوايل.   على   4  - و3   2  -  0
لاألعاب  ت�صكيلته  يف  مينيزي�س  وم��زج 

�صماء  يف  ال�صاعدة  الأ�صماء  بن  الأوملبية 

الكرة الرازيلية كنيمار واأو�صكار ولوكا�س 

ول���ي���ان���درو دام����ي����او، م���ع ع��ن�����ص��ر اخل���رة 

�صيلفا  ت��ي��اغ��و  ال����دف����اع  ق��ل��ب  يف  امل��ت��م��ث��ل 

والأخ����ران  مار�صيلو،  الأي�����ص��ر  وال��ظ��ه��ر 

���ص��م��اه��م��ا م��ي��ن��ي��زي�����س م���ع امل��ه��اج��م ه��ال��ك 

هداف بورتو الرتغايل، �صمن اختياراته 

لاعبن الثاثة فوق ال�23 عاماً، امل�صموح 

مب�صاركتهم يف الألعاب الأوملبية.

على  رئي�صي  ب�صكل  ال��رازي��ل  وت��ع��ول 

ب��رز من  ال��ذي  نيمار،  جنمها الأمل��ع حالياً 

كوبا  يف  �صانتو�س  ن��ادي��ه  م��ع  تاأّلقه  خ��ال 

من  وكذلك  املا�صي،  العام  ليرتادوري�س 

الإع����ام  و���ص��ائ��ل  ع��ن��ه  تناقلته  م��ا  خ���ال 

انتقاله  اإمكانية  حول  والعاملية  الإ�صبانية 

الإ���ص��ب��ان��ي��ة:  ال��ق��دم  ك���رة  اأح���د قطبي  اإىل 

بر�صلونة اأو ريال مدريد.

ويعد نيمار )20 عاماً(، اأغلى الاعبن 

يف ق���ارة اأم��رك��ا اجل��ن��وب��ي��ة، وه��و دخ��ل يف 

دائ���رة اه��ت��م��ام ال��ع��دي��د م��ن اأن��دي��ة اأوروب���ا 

العماقة، ولكن م�صوؤويل �صانتو�س طلبوا 

رحيله  دون  للحيلولة  تعجيزية  �صفقات 

�صانتو�س  ع�صاق  منه  وينتظر  اأوروب���ا،  اإىل 

يعول  كما  فريقهم،  م��ع  ال��ت��األ��ق  موا�صلة 

اأن�صار ال�صيلي�صاو عليه كثراً للفوز بلقب 

كاأ�س العامل يف الرازيل 2014، وينتظرون 

التتويج  اإىل  ال�صامبا  راق�صي  قيادة  منه 

لأول مرة يف تاريخهم بامليداليات الذهبية 

يف دورة الألعاب الأوملبية لندن 2012.

وت����ب����داأ ال����رازي����ل رح���ل���ة ب��ح��ث��ه��ا عن 

ال��ذه��ب يف 26 مت��وز اجل���اري يف ك��اردي��ف، 

اإط��ار املجموعة  امل�صري، يف  املنتخب  اأم��ام 

ال��ث��ان��ي��ة ال���ت���ي ت�����ص��م اأي�������ص���اً ب��ي��ارو���ص��ي��ا 

ونيوزيلندا.

اأن ل تتكرر  وياأمل املنتخب الرازيلي 

يف ل��ن��دن امل���واق���ف ال��درام��ات��ي��ك��ي��ة، ال��ت��ي 

خ�صو�صاً  �صابقة،  اأوملبية  ن�صخ  يف  واجهته 

يف لو�س اأجنل�س عام 1984 حن �صقط يف 

املباراة النهائية على يد الأوملبي الفرن�صي 

ت�صم  ال��رازي��ل  �صفوف  وك��ان��ت   ،2  -  0
الاعب اليافع حينذاك دونغا قلب الدفاع 

م����اورو غ��ال��ف��او وال��ظ��ه��ر الأمي����ن لوي�س 

كارلو�س وينك وعدداً من الأ�صماء املحلية.

اأما يف اأوملبياد �صيول عام 1988 فح�صدت 

ال���رازي���ل اأك����ر ق���در م���ن ال��ن��ج��وم، على 

راأ�صهم الثنائي الهجومي روماريو وبيبيتو 

الظهرين جورجينيو ووينك  ف�صًا عن 

وقلب  �صيلفا  ج��ي��وف��اين  الأل��ع��اب  و���ص��ان��ع 

اأندريه كروز وغرهم، وعلى رغم  الدفاع 

الأرجنتن  وتخطيها  ال��ب��اه��رة،  نتائجها 

الغربية  واأمل��ان��ي��ا  النهائي  رب��ع  يف   0  -  1
يف ن�صف ال��ن��ه��ائ��ي، اأخ��ف��ق��ت ال���رازي���ل يف 

معانقة الذهب الأوملبي جمدداً، اإذ عجزت 

منتخب  على  تقدمها  على  املحافظة  عن 

النهائية،  امل��ب��اراة  يف  ال�صوفياتي  الحت���اد 

1، وت��وج   - 2 ب��ف��وز الأخ���ر  وال��ت��ي انتهت 

الألعاب،  تلك  من  انطلق  الذي  روماريو؛ 

هدافاً للم�صابقة ب�7 اأهداف.

ف��ج��رت   96  - اأت���ان���ت���ا  اأومل����ب����ي����اد  ويف 

ن��ي��ج��ري��ا م���ف���اج���اأة م���دوي���ة ب��اإق�����ص��ائ��ه��ا 

الرازيل من الدور ن�صف النهائي بنتيجة 

من اأن ال�صامبا عززت  الرغم  على   ،3  -  4
الاعبن  م��ن  بنخبة  حينذاك  �صفوفها 

ك��ب��ي��ب��ي��ت��و ورون����ال����دو وروب����رت����و ك��ارل��و���س 

باولي�صتا  وجونينيو  وري��ف��ال��دو  وال��داي��ر 

و�صافيو واحلار�س ديدا، واكتفت الرازيل 

عامذاك بامليدالية الرونزية بفوزها على 

الرتغال 5 – 0.

ويف الأومل���ب���ي���اد الأخ����ر ب��ب��ك��ن ق��ب��ل 4 

اج��ت��ي��از  م��ن  ال���رازي���ل  اأع�����وام مل تتمكن 

ح���اج���ز ن�����ص��ف ال���ن���ه���ائ���ي، ح���ي���ث خ�����ص��رت 

واكتفت   ،-3  0 الأرجنتن  غرميتها  اأم��ام 

 ،1  -  3 بلجيكا  ع��ل��ى ح�����ص��اب  ب��ال��رون��زي��ة 

ع��ل��ى رغ����م اأن ���ص��ف��وف��ه��ا ���ص��م��ت ال��ق��ائ��د 

املوهوب رونالدينينو.

وباملح�صلة النهائية، خا�صت الرازيل، 

كرة  مناف�صات  يف  م�صاركتها  ب���داأت  ال��ت��ي 

 46  ،»52  - »هل�صنكي  يف  الأومل��ب��ي��ة  ال��ق��دم 

وتعادلت  منها   25 يف  ف��ازت  اأوملبية  مباراة 

ن�صف  ال���دور  وخا�صت   ،14 وخ�صرت   7 يف 

و96  و88  و84   76( م�����رات   5 ال��ن��ه��ائ��ي 

و2008(، والنهائي مرتن عامي 84 و88.

ه�����دف�����اً يف   94 ال������رازي������ل  و����ص���ج���ل���ت 

 ،53 �صباكها  وتلقت  الأومل��ب��ي��ة  النهائيات 

يف  برازيلي  ه��داف  اأف�صل  بيبيتو  ويعتر 

اأوملبيادي  يف  �صجلها  اأه��داف  ب�8  الأوملبياد 

يليه   ،»96  - و»اأت���الن���ت���ا   »88  - »���ص��ي��ول 

روماريو )7( ورونالدو )5(.

ت�شكيلة الربازيل 

يف »لندن 2012«

حل��را���ص��ة امل���رم���ى: راف��اي��ي��ل ك��اب��رال 

)�����ص����ان����ت����و�����س( ون����ي����ت����و )ف���ي���ورن���ت���ي���ن���ا 

الإيطايل(.

ل���ل���دف���اع: األ��ي��ك�����س ����ص���ان���درو )ب��ورت��و 

ال��رت��غ��ايل( وم��ار���ص��ي��ل��و )ري����ال م��دري��د 

الإ�صباين( ورافاييل )مان�ص�صرت يونايتد 

الرتغايل(  )بورتو  ودانيلو  الإنكليزي( 

وت���ي���اغ���و ���ص��ي��ل��ف��ا )م����ي����ان الإي����ط����ايل( 

وب���رون���و اأوف��ي��ن��ي )���ص��او ب���اول���و( وج���وان 

)الإنرت الإيطايل(.

����ص���ان���درو )ت���وت���ن���ه���ام الإجن���ل���ي���زي( 

الرو�صي(  مو�صكو  )�صبارتاك  وروم��ول��و 

وب���اول���و اإن���ري���ك���ي غ��ان�����ص��و )���ص��ان��ت��و���س( 

واأو�صكار )اإنرتنا�صيونال( ولوكا�س )�صاو 

باولو(.

دامياو  ول��ي��ان��درو  )�صانتو�س(  نيمار 

)اإن����رتن����ا�����ص����ي����ون����ال( وب�����ات�����و )م���ي���ان 

 الإيطايل( وهالك )بورتو  الرتغايل(.

جالل قبطان

هل تعانق البرازيل ذهب األولمبياد في لندن؟

املدرب مانو مينيزي�س

النجم املوهوب نيمار

منتخب الرازيل يف �صيول 88 الأف�صل اأوملبياً حتى الآن



لكماليات  بريطانية  ل�شركة  درا�شة  اأظهرت 

ال�سيارات، اأن الطيور متيل ال�ستهداف ال�سيارات 

احلمراء عندما تقرر اإ�سقاط ف�سالتها، ما ميثل 

اأنباء غري �سارة ملالكي �سيارات من هذا اللون.

و�سجلت الدرا�سة التي اأجريت ل�سالح �سركة 

»ه���ال���ف���ورد����س« ع���دد امل�����رات »ال���ت���ي ت���رك فيها 

الطيورا اآثارها« على 1140 �سيارة واقفة يف مدن 

بريتون وجال�سجو وليدز ومان�س�سر وبري�ستول 

الربيطانية على مدار يومني متتاليني.

ال�����س��ي��ارات  18٪ م��ن  اأن  ال��درا���س��ة  واأظ���ه���رت 

مقارنة  الطيور،  ف�سالت  اآث���ار  عليها  احل��م��راء 

لل�سيارات  و٪11  الزرقاء،  لل�سيارات   ٪14 بن�سبة 

ال�سوداء، و7٪ لل�سيارات البي�ساء، و3٪ لل�سيارات 

الرمادية اأو الف�سية، وكانت ال�سيارات اخل�سراء 

هي االأف�سل، حيث بلغت الن�سبة واحدة من كل 

مئة �سيارة.

ون���ق���ل���ت »ه����ال����ف����ورد�����س« ع����ن ن���اط���ق ب��اإ���س��م 

ال�سندوق الربيطاين لعلوم الطيور قوله، على 

الرغم من اقتناعه بعدم وجود رابط: »نعرف اأن 

خالل  معينة  الأل��وان  تنجذب  اأن  ميكن  الطيور 

ال��ف�����س��الت على  اإ���س��ق��اط  ل��ك��ن  ال���ت���ربز،  عملية 

مبكان  االأرج���ح  على  مرتبط  اأم��ر  هو  ال�سيارات 

اأم��اك��ن  يف  ال�سيارة  �سف  مت  اإذا  ال�����س��ي��ارة،  �سف 

ل�سقوط  �ستتعر�س  فاإنها  الطيور  اإليها  ت���اأوي 

مزيد من الف�سالت عليها«. 

اأن ف�سالت الطيور ترتفع فيها ن�سبة  ُيذكر 

ت�سبب  اأن  ومي��ك��ن  ع��ال��ي��ة،  ب�����س��ورة  احلام�سية 

تتم  اإذا مل  ال�����س��ي��ارات  ب��ط��الء  ج�سيمة  اأ����س���راراً 

اإزالتها �سريعاً.

ال�م��دي��ر ال��ف��ن�ي: م����الك م��ح��������ف��وظ
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الطيور تفضل إسقاط فضالتها على السيارات الحمراء

و�سعت عرو�س فرن�سية مولوداً بعد دقائق فقط من 

عقد قرانها يف بلدية جايل غرب فرن�سا، بح�سب ما اأفاد 

رئي�س البلدية جان روبري غا�سيه.

وقال غا�سيه، فيما كان يطمئن على �سحة ال�سيدة 

وطفلها: »لقد اأربكنا االأمر قلياًل«. وكان الزواج مقرراً 

عند احلادية ع�سرة يف البلدية، وكانت العرو�س احلامل، 

التي حدد لها موعد الرابع ع�سر من حزيران للوالدة، 

اإىل  عائد  ذلك  اأن  اعتربت  لكنها  ال�سيء،  بع�س  متعبة 

ال�سغط الناجم عن الزواج.

ليخفف  القراءة  يف  االإ�سراع  البلدية  رئي�س  وح��اول 

عنها تعبها، وبعدما تلفظت هي وزوجها مبا ينبغي اأن 

التذكارية،  ال�سور  الأخذ  توجها  العقد،  الإمت��ام  يقواله 

جهاز  ا�ستدعاء  وجرى  �سديد،  بتعب  �سعرت  ذلك،  بعد 

رئي�س  وعلق  طفاًل،  و�سعت  دقائق  وخ��الل  االإ���س��ع��اف، 

البلدية قائاًل: »اإنها املرة االأوىل التي ي�سمع فيها �سراخ 

اأم��ر موؤثر  اإن��ه  البلدية،  ال��والدة يف مبنى  طفل حديث 

حقاً، لنا ولرجال االإ�سعاف اأي�ساً«.

عروس تضع طفلها يوم زفافها

طفل يتلو القرآن الكريم كاماًل 
عن ظهر قلب في 12 ساعة

ال�12 من  اأن تلميذاً هندياً يف  نقلت قناة »اأن دي تي يف« الهندية، 

العمر تال القراآن الكرمي عن ظهر قلب يف غ�سون 12 �ساعة، ومل يقع 

يف خطاأ اأثناء تالوته امل�سحف ال�سريف.

اأحمد  مدينة  يف  ي�سكن  ال��ذي  اهلل،  ذبيح  حممد  احلافظ  ومتكن 

الالفت  االإجن��از  ت�سجيل هذا  الهندية، من  بوالية ماهارا�سرا  جنر 

5 متوز بح�سور العديد من العلماء ومدير  لالهتمام والده�سة يوم 

املدر�سة الدينية التي يتعلم فيها.

اآيات  اأثناء تالوته  يتلعثم قط  الطفل مل  اأن  اإىل  واأ�سار احل�سور 

القراآن الكرمي، ومل ين�س ولو كلمة واحدة من ن�س امل�سحف ال�سريف.

 8 ال��ك��رمي يف غ�سون  ال��ق��راآن  اإن��ه حفظ  وق��ال حممد للتلفزيون 

ت�سجيل  وت��ن��وي  تلميذها،  املدر�سة  اإدارة  كرمت  جانبها،  م��ن  اأ�سهر. 

اإجنازه ر�سمياً.

تفاقمت اخلالفات بني عري�س وخطيبته يف حمافظة القطيف ال�سعودية، ما دعاه اإىل رف�س الزواج 

منها يف ليلة التح�سري لزفافها، ومت اإلغاء كل ترتيبات احلفل، ما اأ�ساب العرو�س ب�سدمة �سديدة.

ب��اأن ال��زوج توجه يف اليوم  اأف��اد م�سوؤولون يف دائ��رة االأوق��اف واملواريث يف حمافظة القطيف،  وقد 

التايل للمحكمة بغر�س اإجراء الطالق، ورف�س العري�س الدخول بعرو�سه، بعد اأن تفاقمت اخلالفات 

اأثناء اخلطوبة، و�سمم على الراجع قبل اأن يتوغال يف الزواج اأكرث.

وك�سف القا�سي يف الدائرة اأن »جلنة اإ�سالح ذات البني يف الدائرة حاولت ثني الزوج عن الطالق، 

بيد اأنه م�سر على ذلك«، قائاًل: »نحن نعلم اأن اأبغ�س احلالل عند اهلل الطالق، الأنه يفرق االأ�سرة، 

اإال اأن كثرياً من املقبلني على الزواج ال يفهمون بع�سهم البع�س، وقبل الزواج الفعلي الذي ينهي فرة 

اخلطوبة نراهم يلجاأون اإىل الطالق«.

فاجأ عروسه بالطالق.. ليلة زفافها


