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»الثورة السورية« تتسلم باخرة تحمل صواريخ مضادة للدروع.. والطائرات 
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كل عام و�أنتم بخري

ملنا�سبة عيد �لفطر �ل�سعيد، حتتجب »�لثبات« عن �ل�سدور 

يف �لأ�سبوع �ملقبل، على �أن تعود �إىل قر�ئها يف �لأ�سبوع 

�لذي يليه، �سائلني �ملوىل عز وجل �أن يعيده على �للبنانيني 

و�لأمة �لعربية و�لإ�سالمية وقد توحدو� �سد عدوهم 

ليحررو� فل�سطني.

A T H A B A T



اأن توافق قوى الرابع  مل يكن منتظراً 

قانون  اإق��رار احلكومة  اآذار على  ع�شر من 

الن�شبية  ق��اع��دة  وف���ق  ج���دي���داً  ان��ت��خ��اب��ات 

ب���داًل م��ن النظام  يف اح��ت�����ش��اب االأ����ش���وات، 

النظام  ُوج��د  اأن  به منذ  املعمول  االأك��ري 

بالدوائر  االأخ���ذ  م��ع  لبنان،  يف  االنتخابي 

ن�ص  ملا  املنطقي  التف�شري  وه��ي  الو�شطى، 

عليه اتفاق الطائف من اعتماد املحافظات 

كدوائر انتخابية، لكن بعد اإجراء تعديالت 

عليها، وا�شتحداث حمافظات جديدة.

لكن املفاجاأة كانت بالردود اله�شتريية 

التي اأطلقتها تلك القوى يف مواجهة هذا 

اأكرية  موافقة  اإىل  يحتاج  ال��ذي  ال��ق��رار 

مبا  نافذاً،  لي�شبح  النواب  جمل�ص  اأع�شاء 

امل��واط��ن��ن  ع��ق��ول  ا���ش��ت��غ��ب��اء  ك��م��ي��ة  يك�شف 

م��ن ق��ب��ل ه���ذه ال���ق���وى، ال��ت��ي ط��امل��ا ادع��ت 

ح��م��ل م�����ش��اري��ع وط��ن��ي��ة ج��ام��ع��ة، ووع���دت 

ودميقراطية،  �شيا�شية  باإ�شالحات  النا�ص 

وب����اإخ����راج ال���ب���الد م���ن ال���واق���ع ال��ط��ائ��ف��ي 

واملذهبي الذي تغرق فيه، والذي ال بداية 

ل��ل��خ��روج م��ن��ه اإال ع���ر ق���ان���ون ان��ت��خ��اب��ات 

ع�شري، ي�شحح التمثيل من جهة، وينظم 

تخفف  م�شرتكة  دوائ����ر  �شمن  ال��ت��ن��اف�����ص 

ال�شيقة،  الع�شبيات  اأوت��ار  اللعب على  من 

وتدفع خمتلف االأطراف اإىل تبّني خطاب 

طاملا  وط��ن  لقيامة  يوؤ�ش�ص  جامع،  وطني 

م�شتقبله  على  حر�شهم  ال�شيا�شيون  ادعى 

وازدهاره.

الن�شبية،  قاعدة  اآذار   14 ق��وى  رف�شت 

ول��ي�����ص ف��ق��ط ال����دوائ����ر ال��و���ش��ط��ى، ف��ه��ذه 

كمثل  مثلها  ُوج����دت،  اأن  منذ  ه��ي  ال��ق��وى 

اأ���ش��رية  وامل��ذه��ب��ي��ة؛  الطائفية  ال��ق��وى  ك��ل 

���ش��ب��ق��ه��ا اإىل ال�����ش��ل��ط��ة وال��ت�����ش��ل��ط واإل���غ���اء 

لها بجانب طرف  ح��ي��اة  ت��رى  االآخ����ر، وال 

اأو جهة تخالفها ال��راأي، ولذلك كانت وما 

االأك��ري،  االنتخاب  بقانون  تتم�شك  ت��زال 

على  يح�شل  مب��ن  التمثيل  يح�شر  ال���ذي 

ن�شف املقرتعن زائداً واحداً، ويحرم من 

نال 49 يف املئة من جمموع املقرتعن من 

واإدارة  ال�شيا�شي  ال��ق��رار  يف  امل�شاركة  ح��ق 

ن�شبة  اأن  االعتبار  يف  ن�شع  وعندما  البلد، 

اأو  كانت  نيابية  االنتخابات،  يف  امل�شاركن 

يف  املئة  يف  ال�شتن  ح��دود  يف  كانت  بلدية، 

خمتلف املناطق والدوائر واملراحل، يتبن 

اأن احل��اك��م��ن يف ل��ب��ن��ان مل ي��ك��ون��وا ي��وم��اً 

مي��ث��ل��ون اأك���ري���ة ب��ن ال��ل��ب��ن��ان��ي��ن، ال��ذي��ن 

االأك���ري هو  االق���رتاع  قانون  اأن  يعرفون 

ال�شبب االأ�شا�شي يف ا�شتبعاد �شرائح وا�شعة 

اأنه �شبب  من اللبنانين عن ال�شلطة، كما 

رئي�شي يف اإحجام �شرائح وا�شعة اأخرى عن 

ومبا  لكن  االنتخاب،  عمليات  يف  امل�شاركة 

ي��ق��رر، وفق  ق��ان��ون االن��ت��خ��اب يف لبنان  اأن 

تق�شيماته االإدارية، م�شبقاً من هو اخلا�شر 

ومن هو الرابح، فاإن كل ال�شعارات ت�شقط 

ت�شيطر  التي  »يا روح ما بعدك روح«  اأم��ام 

العاملن  االأعظم من  ال�شواد  على حركية 

يف ال�شاأن ال�شيا�شي اللبناين.

امل�����ش��ك��ل��ة  ال���ق���وى االأ���ش��ا���ش��ي��ة  اأن  ومب����ا 

ب�شيغة  ال���ق���ب���ول  اإىل  ب������ادرت  ل��ل��ح��ك��وم��ة 

ممثلوها  ومعها  امل��ع��ار���ش��ة  ف���اإن  الن�شبية، 

موقفها،  انك�شف  بعدما  احل��ك��وم��ة،  داخ���ل 

اإ���ش��ق��اط ال��ت��وج��ه احل��ك��وم��ي  ���ش��ارع��ت اإىل 

بالنقاط، قبل اأن ي�شل اإىل جمل�ص النواب، 

اأوجد واقعاً  وي�شقط، رمبا، بالت�شويت، ما 

�شيا�شياً – انتخابياً يوؤدي حكماً اإىل ا�شتبعاد 

اإجراء االنتخابات من كال الطرفن، اإال اإذا 

نّفذت �شروطه املرفو�شة من االآخر.

اأن  �شبق  اآذار  م��ن  ع�شر  ال��راب��ع  ف��ق��وى 

رفعت �شعار »ال انتخابات يف ظل ال�شالح«، 

اأو  للن�شبية  ب��رف�����ش��ه��ا  ت�����ش��ّرح  ت��ك��ن  ومل 

ل���ل���دوائ���ر ال���و����ش���ط���ى ال���ت���ي ت�����ش��ع��ف م��ن 

والطائفي  املذهبي  التحري�ص  ا�شتعمالها 

ال��ي��وم  ه��ي  وه���ا  االن��ت��خ��اب��ي،  التح�شيد  يف 

ُت�����ش��ه��ر ه�����ذا ال���رف�������ص ب���ع���دم���ا اأح���رج���ه���ا 

م�شتقبل  اأن  مل�شت  اأن  بعد  وه��ي  اخل�شوم، 

تتم�شك  م��ه��دداً،  ب��ات  ال�شلطة  اإىل  عودتها 

بالواقع القائم الذي يوؤمن لها اال�شتمرار 

ال��ب��ل��د،  ف��ت��ن��ة وخ����راب  اإىل  ذل���ك  اأدى  ول���و 

امل�شكلة  االأ���ش��ا���ش��ي��ة  ال��ق��وى  اأن  خ�����ش��و���ش��اً 

ال��ع��وين(  وال��ت��ي��ار  اآذار   8 )ق���وى  للحكومة 

اللبنانين،  م��ن  وا���ش��ع��ة  ���ش��ري��ح��ة  وم��ع��ه��ا 

ال�����ش��اح��ة  ي�����ش��ك��ل   ،1960 ن��ظ��ام  اأن  ت��ع��ت��ر 

امل��الئ��م��ة ل��ل��م��ار���ش��ات امل��ذه��ب��ي��ة وال��ف��ئ��وي��ة 

فيه  تغت�شب  ال���ذي  وامل��ك��ان  وال��ع�����ش��ب��وي��ة، 

�شحة التمثيل وعدالته.

ويبدو اأن قوى الثامن من اآذار بدورها 

ج��ه��زت ن��ف�����ش��ه��ا ل��ل��م��ن��ازل��ة، ع���ر م��واف��ق��ة 

هذا  على  عليها،  ت�شيطر  ال��ت��ي  احل��ك��وم��ة 

غ��داً  ال��ق��ول  ب��اإم��ك��ان��ه��ا  لي�شبح  ال��ق��ان��ون، 

ع��ن��دم��ا ي���ل���زم االأم������ر، »ال ان��ت��خ��اب��ات من 

�شحة  دون  من  انتخابات  وال  ن�شبية،  دون 

اأم��ام  اأنف�شهم  اللبنانيون  ليجد  متثيل«، 

ا�شتحقاق جديد: اإما قانون انتخاب هجن 

الآخ��ر  �شقوط  واإم���ا  طموحاتهم،  يلبي  ال 

معامل الدولة يكون باباً لفتنة تلحق لبنان 

بحريق اجلوار امل�شتعل.

عدنان ال�ساحلي

املمكن  من  يعد  ومل  �شورية،  يف  »ال��ث��ورة«  فكرة  املا�شية  القليلة  االأ�شهر  يف  تراجعت 

بحجة  ال�شابق  يف  يفعلون  ك��ان��وا  كما  »ال��ث��ورة«  ه��ذه  ع��ن  ال��دف��اع  الكثريين  اإىل  بالن�شبة 

الدميقراطية والتغيري واللحاق ب�»الثورات العربية« االأخرى.

التغطية  ومن  ال�شعبي،  احل��راك  االأم��ر من طبيعة  بداية  االلتبا�ص يف  ن�شاأ هذا  لقد 

اأن جتعل منه �شبيهاً مبا ح�شل يف تون�ص  االإعالمية التي الحقت هذا احل��راك وحاولت 

وم�شر، وقد ا�شطرت هذه الو�شائل، كما تبن الحقاً، اإىل تلفيق امل�شاهد واخرتاع االأحداث، 

اأن ما يح�شل هو »ث��ورة«، واأن النظام يرتكب ما ي�شتحق االإطاحة به، لكن ما  لكي تثبت 

امل�شهد  يعد  ومل  اخللف،  اإىل  الداخلية  »ال��ث��ورة«  بفكرة  دفع  اأ�شُهر  من  �شورية  يف  يجري 

م�شهد ثورة، وال �شيء ي�شبه يف �شورية ما ح�شل يف تون�ص اأو املغرب اأو اليمن، اأو اأي بلد 

عربي اآخر، من دون اأن نن�شى اأن بع�ص قيادات املعار�شة ال�شورية كانت تريد تكرار النموذج 

الليبي يف دعوتها اإىل التدخل اخلارجي الع�شكري حل�شم املعركة و»انت�شار الثورة«.

اأن ما يجري يف �شورية بات �شراعاً مك�شوفاً مل يعد من  اأن يالحظ  ميكن الأي مراقب 

املمكن اإخفاوؤه بن حمورين: االأول ي�شم الواليات املتحدة االأمريكية واأوروبا وتركيا، ومعه 

بع�ص دول اخلليج، مثل قطر وال�شعودية، واملحور االآخر ي�شم اإيران ورو�شيا وال�شن، ومعهم 

فنزويال والرازيل والهند، ودول اأخرى ترف�ص اأي تدخل خارجي يف �شورية، وتدعو اإىل دعم 

االإ�شالحات، واإىل احلوار بن النظام واملعار�شة، وترف�ص يف الوقت نف�شه اأي فكرة لفر�ص 

املحورين  هذين  بن  املواجهة  ال�شوري.  ال�شعب  اإرادة  خ��ارج  من  باعتبارها  الرئي�ص؛  تنّحي 

املمانعة  اإبعاد �شورية عن حمور  ا�شرتاتيجية  الكثري وبو�شوح عن  لي�شت جديدة، وقد قيل 

مع اإيران، وقد ف�شلت يف ال�شابق هذه املحاوالت، من خالل ال�شغوط ال�شيا�شية عر املحكمة 

الدولية، اأو من خالل االإغراءات املالية والنفطية.. واليوم، يخو�ص الطرف املعادي للنظام 

وملحور املمانعة املعركة يف �شورية باالأدوات نف�شها التي خا�شها �شد ال�شوفيات يف اأفغان�شتان، 

مثل  النظام؛  يقاتلون  اأنف�شهم  امل�شلمن  االإ�شالمية، وجعل  ال��دول  بحزام من  تطويقها  اأي 

باك�شتانياً  والتدريب  �شعودياً  التمويل  ك��ان  عندما  اأفغان�شتان،  يف  ال�شوفيات  مع  فعلوا  ما 

والت�شليح اأمريكياً، يف حن ُفتحت البوابات الدولية واالإقليمية لقوافل »املجاهدين« للقتال 

يف اأفغان�شتان �شد ال�شيوعين الكفار. اليوم تتكرر التجربة اإىل حد بعيد يف �شورية، فالتمويل 

�شعودي - قطري، والتدريب وغرفة العمليات يف تركيا، والت�شليح غربي.. والهدف هو نف�شه: 

قتال »النظام الكافر«، لكن ال يبدو اأن اأحداً قد تعّلم من التجربة االأفغانية، فعندما ان�شحب 

ال�شوفيات مل تعد هناك حاجة »للمجاهدين العرب« الذين اأتوا من كل حدب و�شوب، وبات 

هوؤالء عبئاً ينبغي التخل�ص منه، وهذا ما ح�شل، ولذا اأُطلق عليهم »االأفغان العرب«، بعدما 

ع��ج��زوا ع��ن ال��ع��ودة اإىل ب��الده��م، ال ب��ل ب��ات��وا م��ط��اَردي��ن ومالَحقن م��ن حكومات بالدهم 

واأجهزتها االأمنية، وهذا ما �شيح�شل يف �شورية عاجاًل اأم اآجاًل، مهما كان م�شتقبل النظام، 

ول��و بعد ح��ن، قدرته وع��ادت عالقاته حتى مع  وا�شتعاد،  النظام  ه��ذا  اإذا مل ي�شقط  فكيف 

الدول التي تقاتله اليوم؟ وما معنى الثورة على �شعيد اآخر اإذا كانت ت�شتنجد مبقاتلن من 

يتجاوز  - غربي  اأمريكي  تكن يف خدمة حم��ور  النظام، ومل  مع  كانت معركتها  اإذا  اخل��ارج 

م�شاألة النظام اإىل م�شتقبل موازين القوى االإقليمية والدولية؟

�شورية  على  �شراع  جوهره  يف  هو  اأي  حمورين،  بن  �شراع  هو  �شورية  يف  يجري  ما 

�شورية  الأن  الغربي،  االأم��ريك��ي  املحور  اإىل  ونقلها  فيه،  هي  ال��ذي  املحور  من  النتزاعها 

وه��ذا هو  اإليه،  تنتمي  اأي حمور  تاأثري كبري يف  ذات  �شتكون  مبوقعها اجليوا�شرتاتيجي 

املحور  اأ�شحاب  الأن  و�شر�شة،  وطويلة  معقدة  �شورية  على  احل��رب  يجعل  ال��ذي  ال�شبب 

االأمريكي - الغربي لن يكفوا عن بذل اجلهود واإر�شال ال�شالح واملقاتلن.. لكن ماميكن 

قوله بعد ف�شل كل املحاوالت على امل�شتويات ال�شيا�شية والدبلوما�شية ويف جمل�ص االأمن: 

اإن الوقائع امليدانية وحدها هي االأقدر على اإن�شاج احللول يف امل�شتقبل القريب.

د. طالل عرتي�سي

باحث يف الق�شايا اال�شرتاتيجية
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يشارك في التحرير:  
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المقاالت الواردة في الجريدة تعبر عن آراء كتابها

  همسات

الرئي�ص �شعد احلريري متو�شطاً حليفيه وليد جنبالط و�شمري جعجع
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ولو نظرة
هواج�ص  يعي�ص  جنبالط  ول��ي��د  اأن  اال���ش��رتاك��ي  التقدمي  احل���زب  م�����ش��ادر  ت��وؤك��د 

ال�شعودي  اهلل  عبد  امللك  موافقة  بانتظار  يعي�شها  التي  االأزم��ة  واأن  نف�شياً«،  »مدمرة 

اأّن امل�شادر متفائلة باقرتاب  اإال  للقائه دفعته الإع��ادة ت�شفري جنله تيمور خوفاً عليه، 

الر�شى ال�شعودي الذي لن يرّد طلباً لل�شديق جيف )جيفري فيلتمان(.

فتح »الحنفية«؟
ُ
هل ت

تنّف�ص بع�ص كوادر »امل�شتقبل« ال�شعداء بعد اأن ا�شتقبل امللك عبد اهلل زعيمهم على 

مائدة االإفطار، وف�ّشروا ا�شطحاب حمد بن جا�شم �شعداً اإىل ق�شر عبد اهلل لي�ص معناه 

اأن �شعد بات حتت اجلناح القطري، اإمنا موؤ�شر على فتح احلنفية ال�شعودية ل�»متاأخرات« 

املدفوعات املتوجبة على اآل �شعود خلدمات احلريري االإن�شائية وال�شيا�شية، بعد عا�شفة 

ال�شكوك يف الر�شاوى املالية، واالأداء غري ال�شوي للحريري �شخ�شياً.

www.athabat.net

بين سورية وأفغانستان
رفض قوى 14 آذار للنسبية

إصرار على السير بالمشاريع الفتنوية

لقاءات على اليخت
ل�شحيفة  م����دين  غ���ري  م�����ش��در  اأك����د 

م��ي��ن��اء �شبية  ����ُش���ّج���ل يف  اأن�����ه  »ال���ث���ب���ات« 

االأ����ش���ب���وع امل���ا����ش���ي دخ�����ول ي��خ��ت رئ��ي�����ص 

حكومة �شابق ورئي�ص تيار �شيا�شي، ومعه 

التقى  وقد  ومرافقيه،  م�شت�شاريه  بع�ص 

القاطنين  اللبنانين  امل�����ش��وؤول��ن  اأح���د 

انطلق  �شاعتن، وبعدها  امليناء ملدة  قرب 

اليخت اإىل منطقة الدامور، حيث التقى 

»مب�شراً«  املنطقة،  تلك  يف  زعيماً  اأي�شاً 

مع  لقاء  لرتتيب  احلثيث  بال�شعي  اإي���اه 

امل��ل��ك ال�����ش��ع��ودي، وب��ع��د وق��ت ق�شري عاد 

اليخت من حيث اأتى.
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املنطقة، والتي تتجلى  التحوالت احلا�شلة يف  يف خ�شم 

واح��دة  اللبنانيون  يعي�ص  ال�����ش��وري،  امل�شرح  على  مفاعيلها 

من اأكر مراحل عدم اليقن وعدم اال�شتقرار يف تاريخهم 

احلديث، ويتجلى عدم اال�شتقرار هذا يف كل مفا�شل حياتهم 

عوامل  اإليها  ت�شاف  واالجتماعية،  واالقت�شادية  ال�شيا�شية 

م�شتجدة ت�شعرهم باأن �شقف االأمان الن�شبي الذي كان �شائداً 

قد انهار كلياً، واأ�شيفت اإليه عوامل اأخرى ترز يف ما يلي:

ال�����ش��ح��ي، يف ظ��ل عجز  ال��ل��ب��ن��اين ع���دم االأم�����ان  يعي�ص 

ال�����ش��م��ان االج��ت��م��اع��ي وع��ج��ز ال���دول���ة ع��ن ت��اأم��ن تغطية 

من  وبالرغم  املقيمن،  اللبنانين  جلميع  �شاملة  �شحية 

العامة من  املوازنة  اأن خلو  اإال  الوزير مب�شروع كهذا،  وعد 

التغطية  مل�����ش��روع  بعيد،  م��ن  ق��ري��ب وال  م��ن  اإ����ش���ارة، ال  اأي 

اأو  كهذا،  م�شروع  على  لالإنفاق  خم�ش�شات  وال  ال�شحية، 

اإىل  ي�شري  لتمويله،  ال�شريبي  النظام  يف  جذرية  تعديالت 

اأن هذا امل�شروع ال يزال يف طور الدعاية االإعالمية ال اأكر 

اأن ادع��اء احلكومة عدم قدرتها على متويل  اأق��ل، علماً  وال 

قيامها  يدح�شه  اللبنانن،  للمواطنن  ال�شحية  التغطية 

»اجلي�ص  ملقاتلي  الكاملة  اال�شت�شفائية  النفقات  بتغطية 

ال�شوري احلر«، ولعائالتهم والنازحن ال�شورين، ما جعل 

ا�شت�شفائية  �شياحة  اإىل  حتّول  االأم��ر  اأن  ي�شكون  امل�شوؤولن 

يقوم بها هوؤالء اإىل لبنان، ما يحّمل الدولة اللبنانية اأموااًل 

طائلة.

غري  حكومة  ت�شكيل  ظ��ل  ففي  ال�شيا�شي،  االأم���ان  ع��دم 

اللبناين  ي��ج��د  اآذار،   8 ق���وى  بال�شكل  حتكمها  متجان�شة، 

ال��دول��ة  مبفا�شل  يتحكمون  وح��ل��ف��اءه  امل�شتقبل«  »ت��ي��ار  اأن 

ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة يف ج��م��ي��ع االأط�������ر ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة واالق���ت�������ش���ادي���ة 

عن  اليومي  احلديث  ذلك،  على  زد  واالأمنية،  واالجتماعية 

عن  امل�شوؤولن  خطابات  وتبدل  اللبنانية،  احلكومة  اإ�شقاط 

حكم البالد، فكيف لدولة يتحكم يف ا�شتقرارها ويكون بي�شة 

قبانها زعيم مثل وليد جنبالط املتقلب اأن تعي�ص ا�شتقراراً؟ 

اأن �شفينة الدولة �شُتبحر  اأن يثق يف  وكيف ميكن للمواطن 

بهواج�شهم  م�شغولون  قادتها  اأن  ح��ن  يف  االأم����ان،  ب��ر  اإىل 

وم�شاحلهم املالية واالنتخابية واملذهبية ال�شيقة؟

ع����دم االأم������ان ال�����ش��خ�����ش��ي، وي��ت��ج��ل��ى يف اأم���ري���ن ب��ال��غ��ي 

اخلطورة:

اأواًل: قيام احلكومة اللبنانية باملوافقة على ت�شليم الداتا 

كاملة اإىل االأجهزة االأمنية - ومنها ما هو م�شكوك ب�شدقيته 

و�شرعيته - يك�شف اأمن جميع املواطنن و�شرية مرا�شالتهم 

ال�شخ�شية واملهنية، والتحويالت املالية اللبنانية التي تقام 

عر االإنرتنت والهاتف.

اأك����ر، م��ا مت ك�شفه م��ن ق��ب��ل �شركة  ال��ق��ل��ق  ي��ث��ري  وم���ا 

والتي  املعلوماتي،  االأم��ن  يف  املتخ�ش�شة  الب«  »كا�ش�ر�شكي 

اأعلنت اكت�شاف فريو�ص جديد بالغ التعقيد، هدفه التج�ش�ص 

وب�شكل  االأو���ش��ط،  ال�شرق  منطقة  يف  املالية  املعامالت  على 

اأ�شا�شي امل�شارف اللبنانية. 

ال�شركة، فاإن وظائف هذا الفريو�ص  اأف��ادت به  ملا  ووفقاً 

البنية  مهاجمة  على  ق��ادر  وه��و  االأوىل،  بالدرجة  �شيا�شية 

ُطّور  ال��ذي  ذات��ه  املختر  التحتية احليوية، ومّت تطويره يف 

فيه »�شتاك�شنت«، كما اأنه مرتبط باثنن من اأدوات التج�ش�ص 

ي��اأت��ي��ان من  ال��ل��ذي��ن  االأخ����رى »ف���المي« )ال�شعلة( و»دوك����و« 

امل�شدر ذاته، اأي الواليات املتحدة االأمريكية. 

وهنا يكمن الت�شاوؤل امل�شروع: كيف ميكن لدولة م�شوؤولة 

ت�شلم  اأن  ات�شاالتهم،  و�شرية  وحريتهم  مواطنيها  اأمن  عن 

وات�شاالتهم  اللبنانين  املواطنن  بجميع  اخلا�شة  ال��دات��ا 

بارتباطاتها  معروفة  اأمنية  اأجهزة  اإىل  املالية  وتعامالتهم 

الفريو�شات  ت��ط��ور  ال��ت��ي  ال���دول  م��ع  خ�شو�شاً  اخل��ارج��ي��ة، 

للتج�ش�ص عليهم؟

م��ا ح�شل  خ���الل  م��ن  ال�شخ�شي،  االأم�����ان  ع���دم  ث��ان��ي��اً: 

�شماحة،  مي�شال  ال�شابق  ال��وزي��ر  توقيف  ق�شية  يف  م��وؤخ��راً 

ُيتهم بها �شماحة،  وبغ�ص النظر عن �شحة االتهامات التي 

فهو  االتهامات  �شحت  واإن   �� عدمه  اأو  فيها  �شلوعه  وثبوت 

مدان ويتطلب معاقبته على اجلرم �� لكن الق�شية وم�شارها 

يثريان هواج�ص عدة لدى اللبنانين تتجلى يف ما يلي:

كابوين«  »األ  باأ�شلوب  املنزل  واقتحام  التوقيف  طريقة 

فرع  ل��دى  القانون  حت��رتم  ال  ميلي�شوية  عقلية  اإىل  توؤ�شر 

املعلومات، فمهما يكن اجلرم املقرَتف، كان ُيفرت�ص باجلهاز 

االأمني اعتماد االآليات القانونية املرعية االإجراء يف طريقة 

بهذه  ال��زوج��ي  �شريره  يقتحموا  اأن  ال  املطلوبن،  توقيف 

الطريقة امل�شينة.

حتى  الرجل  �شمعة  و�شّوهت  ح�شلت،  التي  الت�شريبات 

ذلك  ويف  اإل��ي��ه،  املن�شوبة  االت��ه��ام��ات  �شحة  م��ن  التاأكد  قبل 

تخطي لقانون العقوبات، وملبداأ قرينة الراءة التي تكفلها 

جميع القوانن املحلية والدولية وقوانن حقوق االإن�شان.

وجود �شيف و�شتاء حتت �شقف القانون اللبناين، ف�شادي 

املولوي املطلوب مبذكرات توقيف حملية وعاملية، واملو�شوع 

على الئحة االإرهاب العاملية، يعامل ك�»بطل قومي«، وجتّند 

له احلكومة اإمكانياتها ووزراءها و�شياراتهم لنقله اإىل مكان 

اآم���ن ي��ع��اود ب��ع��ده مم��ار���ش��ة اأع��م��ال��ه االإج��رام��ي��ة، اأم���ا باخرة 

وامل�شلحون  امل��ت��ف��ج��رات،  اأن����واع  ب�شتى  املليئة   »2 اهلل  »ل��ط��ف 

رئي�ص  وتخيف«  »ت��رع��ب  فلم  ع��ك��ار،  يف  بال�شالح  املدججون 

اجلمهورية اللبنانية، بينما النباأ الذي اأبلغه به ريفي وو�شام 

اأثار الرعب واخلوف يف قلب  احل�شن حول مي�شال �شماحة، 

ي�شمع مبتفجرات  كاأنه مل  بدا  ال��ذي  ال�شابق،  قائد اجلي�ص 

من قبل.

مكيدة  بتدبري  املعلومات  ف��رع  قيام  عن  ت�شريبه  مّت  ما 

ل�شماحة اأوقعته يف املحظور، يثري القلق حول املهمة املنوطة 

اللبنانية توريط  بهذا الفرع، فهل وظيفة االأجهزة االأمنية 

اأو  لهم،  مكائد  تدبري  خ��الل  من  بجرائم  املواطنن  بع�ص 

مهمته ك�شف ما يتورط به هوؤالء من اأعمال اإجرامية؟ من 

دون اأن نن�شى اأنه ال اأمن وال اأمان للمواطن يف طول البالد 

وعر�شها.

بالنتيجة، يعي�ص اللبناين اليوم اأكر اأيامه قتامة وعدم 

يقن اأو ا�شتقرار، ومل يكن ينق�ص هذا اللبناين الذي يعي�ص 

يف دولة فا�شلة اأ�شا�شاً، حتكمها مزارع طائفية ويتحكم فيها 

الذين  االأهلية  احل��رب  ميلي�شيات  واأم���راء  الطوائف  زعماء 

ا�شتبدلوا بدالت ر�شمية ببزات القتال، وانتقلوا من املتاري�ص 

اإىل كرا�شي احلكم، اإال االأحداث الدائرة يف �شورية ل�»يفرفك« 

تق�شيم  اأو  ال�����ش��وري  النظام  بانهيار  اآم��ل��ن  اأي��دي��ه��م،  ه���وؤالء 

�شورية، ما يتيح لهم اال�شتئثار بحكم لبنان، اأو تق�شيمه وهو 

حلم لطاملا راود بع�شهم منذ زمن.

ليلى نقوال الرحباين
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الدولة في أسوأ حاالتها.. والمواطن يفقد خطوط األمان

الرئي�ص ميقاتي مرتئ�شاً جل�شة ملجل�ص الوزراء يف ال�شراي احلكومي

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

يـقــالموضوع الغالف

طلب أميركي.. وتنفيذ أردني
امللك  رف�����ص  اأن  ع��ل��ى  فل�شطينية  م�����ش��ادر  ���ش��ددت 

االأردين ا�شتقبال رئي�ص ال�شلطة الفل�شطينية حممود 

عبا�ص ي�شتند اإىل طلب اأمر اأمريكي، بعدما تبّلغ عبا�ص 

ل�شرورات  الفل�شطينية  للم�شاحلة  امل�شاعي  كل  وقف 

اأمريكية - »اإ�شرائيلية«.

الُملك لله
ر�شدت جهات معينة قيام اأفرقاء يف 14 اآذار بعمليات 

اإ�شكان ملعار�شن �شورين من �شريحة ال�شباب يف بع�ص 

اأن  اجل��ه��ات  احل�شا�شية، والح��ظ��ت  ذات  ب���ريوت  اأح��ي��اء 

االإ�شكان يجري عر �شراء �شقق ولي�ص ا�شتئجارها.

أين هو؟
ال���وزي���ر م��ي�����ش��ال �شماحة  اأن  اأح���د االأج���ه���زة  ���ش��ّرب 

من  االن��ت��ه��اء  بعد  الع�شكرية  ال�شرطة  ل��دى  م��وق��وف 

التحقيق معه، لكن تبن اأن اخلر كاذب مئة يف املئة، 

ومل يتمكن اأحد من االإجابة يومي االإثنن والثالثاء 

عن مكان توقيف �شماحة.

نشاط استخباراتي
ل��وح��ظ م���وؤخ���راً ت���زاي���د ال��ن�����ش��اط اال���ش��ت��خ��ب��ارات��ي 

االأمريكي )C.I.A( يف مناطق جبل لبنان، حيث يلتقي 

حزبية  لبنانية  �شخ�شيات  م��ع  اال�شتخبارات  عنا�شر 

بال�شاأن  تتعاطى  �شركات  تاأ�شي�ص  مت  وقد  واجتماعية، 

واحل�شول  للمناطق،  م�شح  اإج���راء  بغية  االإح�����ش��ائ��ي، 

على معلومات دقيقة حول ال�شكان واحلركة ال�شيا�شية 

عموماً يف تلك امل�شاحة اجلغرافية، وحتت هذا الغطاء 

عمدوا اإىل التمويه باأنهم ي�شرفون على بع�ص ال�شركات 

التي تفح�ص املياه يف البيوت، واأنهم يرّوجون لفالتر 

تنقية املياه.

منتجع »مسؤول« خمسة نجوم
لبنان،  يف  االأمنية  االأجهزة  الأح��د  حايل  عام  مدير 

م�����ش��رف��اً على  ���ش��ي��اح��ي��اً  اأ���ش��ب��وع منتجعاً  ا���ش��رتى م��ن��ذ 

البحر، وقريباً من مدينة طرابل�ص، وذلك قبل اأن يقرر 

تر�شيحه  الإع��الن  ليتفرغ  �شهور،  عدة  بعد  عمله  ترك 

لالنتخابات النيابية اللبنانية العام املقبل.

النظام السعودي 
ديكتاتوري!

ال�شويدية  ال��دف��اع  وزي���رة  و�شفت 

ال�شعودي  ال��ن��ظ��ام  اأن�����ش��رتوم«  »ك��ري��ن 

مطلقة«  »ملكية  واأن��ه  بالديكتاتوري، 

ُترتكب فيها انتهاكات خطرية حلقوق 

�شويدية  اأنباء  وكالة  ونقلت  االإن�شان. 

عن الوزيرة قولها يف بريد اإلكرتوين: 

ت�شّنف  ال  ال�����ش��وي��دي��ة  احل��ك��وم��ة  »اإن 

دول ال��ع��امل ع��ل��ى اأن��ه��ا دمي��ق��راط��ي��ات 

ب��د من  ك��ان ال  واإذا  دي��ك��ت��ات��وري��ات،  اأو 

االختيار يف و�شف نظام ال�شعودية بن 

اإذاً  فهو  والديكتاتوري،  الدميقراطي 

ديكتاتوري«.

تنسيق مع المخابرات 
التركية والقطرية

اع������رتف االإره�����اب�����ي ع���ب���د ال���ق���ادر 

�شالح؛ زعيم »لواء التوحيد« يف حلب، 

للم�شلحن يف  ال��ف��ق��ري  ال��ع��م��ود  وه���و 

م�شلحي  مب�شاركة  ال�شمالية،  املنطقة 

يف  القاعدة  )تنظيم  الن�شرة«  »جبهة 

�شورية( يف القتال اإىل جانب م�شلحيه، 

الن�شرة  جبهة  »م�شلحي  اأن  مو�شحاً 

اإخ��وت��ن��ا، وه���م ي��ق��ات��ل��ون ع��ل��ى االأر����ص 

مثل باقي الكتائب«، معرتفاً باأن هناك 

الرتكية  امل��خ��اب��رات  م��ع  ق��وي��اً  تن�شيقاً 

والقطرية.

رفض الرشوة القطرية
ك�����ش��ف امل����وق����ع امل����وري����ت����اين »اأن����ب����اء 

ال�شوري  ال�شفري  اأن  االإخ��ب��اري،  اإن��ف��و« 

رف�ص  البني  �شعيد  حمد  موريتانيا  يف 

نواك�شوط  يف  قطر  �شفارة  م��ن  عر�شاً 

ال�����ش��وري��ة.  امل��ع��ار���ش��ة  اإىل  ب��االن�����ش��م��ام 

اأن  به،  خا�شة  م�شادر  عن  املوقع  ونقل 

القطرين عر�شوا على  الدبلوما�شين 

البني مرتباً �شهرياً قدره 20 األف دوالر، 

ومليون دوالر »كا�ص« كبداية ح�شن نية، 

اإ�شافة اإىل اإقامة دائمة يف الدوحة. 

ال�شوري  ال�شفري  اأن  امل��وق��ع  وذك���ر 

�شافر  تدخل  باأنه  العر�ص  هذا  و�شف 

يف ال�شوؤون الداخلية ال�شورية، حمذراً 

ال�شلطات القطرية من حماولة تكرار 

مثل هذا العر�ص.

مخطط مثلث الشر
ك�������ش���ف���ت ����ش���ح���ي���ف���ة »امل������ن������ار« 

ال�شر  ملثلث  خمطط  ع��ن  املقد�شية 

ال��ت��اب��ع ل����»اإ����ش���رائ���ي���ل« يف امل��ن��ط��ق��ة، 

وامل����ت����م����ث����ل ب����ال���������ش����ع����ودي����ة وق���ط���ر 

من  يتم  حل  �شيغ  الإي��ج��اد  وتركيا، 

ت�شفية  �شنوات،  عدة  وعر  خالله، 

االإرادة  وفق  الفل�شطينية،  الق�شية 

االأمريكية - »االإ�شرائيلية«، ولتكون 

للم�شروع  ا�شتكمااًل  ال�شيغة  ه��ذه 

ال��غ��رب��ي ال�����ش��ه��ي��وين ���ش��د ���ش��وري��ة، 

»ال�شرق  م�شروع  لتطبيق  ا�شتعداداً 

االأو�شط اجلديد«.
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م��ن��ذ ان������دلع الأح��������داث يف ���س��وري��ة، 

�إعالمية و�سيا�سية تقودها  بد�أت حمالت 

و�ل�سعودية  �لأمريكية  �ملتحدة  �لوليات 

وقطر وتركيا و�حللف �لأطل�سي، �ُسخرت 

فيها خمتلف �لو�سائل �لإعالمية و�أحدث 

و���س��ائ��ل �لت�����س��ال �مل��ت��ط��ورة، و�إم��ك��ان��ي��ات 

�ملعلومات  مالية هائلة، وح�سب ما ت�سري 

فاإن قطر وحدها وظفت فيها حتى �لآن 

عن  ناهيك  دولر،  مليار  �مل��ئ��ة  ي��ف��وق  م��ا 

�لأج���ان���ب  �مل��رت��زق��ة  م���ن  �لآلف  جت��ن��ي��د 

و�ل����ع����رب، وت���زوي���ده���م مب��خ��ت��ل��ف �أن�����و�ع 

�أنه مت ح�سدها منذ  �لأ�سلحة، �لتي تبني 

يف  نائمة  خ��الي��ا  �إىل  وحتويلها  ���س��ن��و�ت، 

و�أخ�����رى مت ح�سدها  �ل�����س��وري،  �ل���د�خ���ل 

�ل�������س���وري، خ�����س��و���س��اً يف  يف دول �جل�����و�ر 

�إذ� ما حانت  تركيا ولبنان و�لأردن، حتى 

�ل�ساعة تهب كلها حاملة �سعار�ت طائفية، 

وترتكب �أفظع �جلر�ئم �لطائفية، وتقوم 

ب���اأع���م���ال ح����رق ون���ه���ب �مل���ر�ف���ق �ل��ع��ام��ة، 

و�خل��ط��ف و�ن��ت��ه��اك �ل��ك��ر�م��ات، و�أع��م��ال 

�أم��الك  على  و�ل��ت��ع��دي  �جلماعية  �لقتل 

و�مل�ست�سفيات  �مل��د�ر���س  وح��رق  �ملو�طنني، 

و�ملوؤ�س�سات..

ك��ل ذل��ك ت��ر�ف��ق م��ع ق��ي��ام معار�سات 

علناً  ج��اه��رت  ومتنوعة  خمتلفة  �سورية 

ب����اأن ه��دف��ه��ا وم�����س��روع��ه��ا ه���و �لن��ق��الب 

ع��ل��ى دور ���س��وري��ة وخ��ي��ار�ت��ه��ا �ل��وط��ن��ي��ة 

على  �لن��ق��الب  مقدمها  ويف  و�ل��ق��وم��ي��ة، 

خ��ي��ار دم�����س��ق �ل��رئ��ي�����س��ي؛ خ��ي��ار �مل��ق��اوم��ة 

و�حت�سنته  تبنته  �ل���ذي  �ل���س��ر�ت��ي��ج��ي 

وبنت �سيا�ستها عليه يف مو�جهة خمتلف 

تبنت  وعليه  �ل�ستعمارية،  �مل�ساريع  �أنو�ع 

و�ح��ت�����س��ن��ت �مل��ق��اوم��ات �ل��ع��رب��ي��ة، ول��ه��ذ� 

ل ع��ج��ب �أن ن���رى ق���ادة �مل��ع��ار���س��ات على 

خم��ت��ل��ف م��ي��ول��ه��م وع��ق��ائ��ده��م ي��ت��ب��ن��ون 

�ل�ستقالل  م��وق��ع  م��ن  �سورية  نقل  �أوًل 

»�لعتد�ل  خندق  �إىل  و�ملقاومة  �لوطني 

�لعربي«، و�لتخلي عن �ملقاومة و�لتحالف 

مع  �لتفاو�س  خيار  وتبنيهم  �إي���ر�ن،  م��ع 

معها،  ثنائي  �سلح  و�إق��ام��ة  »�إ���س��ر�ئ��ي��ل«، 

على غر�ر ما هو جار مع دول عربية، يف 

ظل رعاية �أمريكية كاملة، تنهي وت�سفي 

�لق�سية �لفل�سطينية، وتدمر �ل�ستقالل 

�ل�����س��ي��ا���س��ي و�لق��ت�����س��ادي ل�����س��وري��ة، عرب 

�سرب دولة �لرعاية �لجتماعية و�لتنمية 

�لوطنية �مل�ستقلة يف عملية بناء وتطوير 

بف�سلهما  �ل��ل��ذي��ن  �ل��وط��ن��ي،  �لق��ت�����س��اد 

���س��م��ح ل�����س��وري��ة �أن ت��ك��ون �إح����دى �ل���دول 

�لعام  دينها  يبلغ  �لتي  �لعامل  يف  �لقليلة 

�لكربى  �مليز�نية  رغ��م  �سفر�ً،  �خل��ارج��ي 

يفر�سها  �ل��ت��ي  �ل��وط��ن��ي  �ل���دف���اع  مل��ه��م��ة 

�ل�سر�ع مع �لعدو »�لإ�سر�ئيلي« وت�ستلزم 

للدولة  �لعامة  �مليز�نية  هائاًل من  ق�سماً 

��ستهد�ف  �أهد�ف  �لوطنية، وبالتايل من 

����س���وري���ة �إق����ام����ة ب��ن��ي��ة �ق��ت�����س��ادي��ة ه�سة 

�لإمربيالية  �ل�سر�كات  تخ�سع لو�سايات 

�لكربى �ملتعددة �جلن�سيات تنهب �سورية 

وخ���ري�ت���ه���ا �ل���وط���ن���ي���ة، وت��ن�����س��ف �أ���س�����س 

�لق��ت�����س��اد �ل��وط��ن��ي ع��ل��ى ن��ح��و م��ا ج��رى 

يف م�����س��ر م��ن��ذ �ت��ف��اق��ي��ة ك��ام��ب د�ي��ف��ي��د، 

فيه  خم���رب  �سعيف  ب��ل��د  �إىل  وحت��وي��ل��ه��ا 

م��ر�ف��ق �لإن���ت���اج ع��ل��ى �خ��ت��الف �أن��و�ع��ه��ا، 

ومنهك وعاجز تديره �سناديق �لقرو�س 

�ل����دول����ي����ة و�����س����ن����دوق �ل���ن���ق���د و�ل���ب���ن���ك 

�لدوليني.

م���ن �ل��و����س��ح �أن �مل����وؤ�م����رة �ل��و����س��ع��ة 

على �سورية تدخل �لآن، بعد �سبعة ع�سر 

�سهر�ً ونيف، طور�ً جديد�ً، ففي هذه �ملرة 

تتقدم �ل�سعودية على قطر يف �لتخطيط 

و�لتح�سري و�ملو�جهة، وت�ستح�سر جميع 

�أ���س��ال��ي��ب��ه��ا وو���س��ائ��ل��ه��ا �ل�����س��ي��ط��ان��ي��ة �لتي 

�ل��ت��ح��رري  �مل���د  م��و�ج��ه��ة  يف  ��ستعملتها 

�ل��ع��رب��ي وك���ل م�����س��اري��ع م��ق��اوم��ة �ل��ع��دو 

�ل�سعودي  �لتقدم  متثل  وقد  �ل�سهيوين، 

�إىل �لو�جهة هذة �ملرة باجتاهني:

بن  ل��ب��ن��در  �مل��ف��اج��ئ  �ل��ظ��ه��ور  �لأول: 

���س��ل��ط��ان ب��ع��د غ���ي���اب ����س��ت��م��ر �أك�����ر من 

�لتا�سع من متوز  �لتقى يف  �سنتني، حيث 

�ملخابر�ت  وك��ال��ة  مدير  ب�سحبة  �ملا�سي 

�مل��رك��زي��ة �لأم��ريك��ي��ة د�ي��ف��ي��د ب��ر�ي��و���س، 

ع��م��ه �مل��ل��ك �ل�����س��ع��ودي ع��ب��د�هلل ب��ن عبد 

�ل��ع��زي��ز، و�إب���الغ���ه �لأو�م������ر �لأم��ريك��ي��ة 

ب�سرورة تقدم ح�سان و��سنطن وخيارها 

�ل��و�ج��ه��ة، ف��ك��ان ق����ر�ره بعزل  �إىل  ب��ن��در 

�سقيقه �لأمري مقرن وتعيني بندر رئي�ساً 

لال�ستخبار�ت �ل�سعودية.

�إن  �لقول  ميكن  �للحظة،  تلك  ومنذ 

�ملوؤ�مرة على �سورية دخلت طور�ً جديد�ً، 

ب��امل�����س��ارك��ة �ل��ع��م��ل��ي��ة �ل��ع��ل��ن��ي��ة ل��ل��ق��اع��دة 

�إ�سافة  و�ملتنوعة،  �ملتعددة  و�لأ�سوليات 

�ل��غ��رب��ي��ني يف �حل���رب على  �مل��رت��زق��ة  �إىل 

�ل�سابقة  �لأ�سهر  يف  ك��ان  �أن  بعد  �سورية، 

يتم �إخفاوؤها.

وك��م��ا ت�����س��ري �مل��ع��ل��وم��ات، ف����اإن �ل��دف��ع 

ب�سبب  مت  �ل�سعودية  �لو�جهة  �إىل  ببندر 

ع���الق���ات���ه م����ع �ل���ق���اع���دة و�لأ����س���ول���ي���ات 

�لإرهابية، �لتي �رتبط ن�سووؤها وتطورها 

وباملخابر�ت  �سخ�سياً،  ببندر  وتدريبها 

�أو�خر ثمانينات  �ملركزية �لأمريكية منذ 

�لقرن �ملا�سي، وقد �أكد بندر لالأمريكيني 

�أن هوؤلء »�جلهاديني«  منذ فرة طويلة 

م��ا ز�ل���و� حت��ت �سيطرته و�أو�م����ره وط��وع 

بنانه.

�ل����ث����اين: ه���و ����س��ت��ح�����س��ار �لأ����س���ل���وب 

�ل�������س���ع���ودي �ل����ق����دمي يف م���و�ج���ه���ة ق���وى 

�أن مت �سرب ون�سف  �لتحرر �لعربي، بعد 

ج��ام��ع��ة �ل����دول �ل��ع��رب��ي��ة، وحت��وي��ل��ه��ا �إىل 

جمرد تابع يف وز�رة �خلارجية �لقطري، 

�ل�سعودية،  �خل��ارج��ي��ة  وز�رة  يف  وهام�س 

يف ظ���ل ق���ي���ادة م�����س��ت�����س��ار ك��ام��ب د�ي��ف��ي��د 

�آخر  مبعنى  �أي  �لعربي،  نبيل  �لقانوين؛ 

�إنهاء �ل��دور �ل��ذي ُوج��دت من �أجله هذه 

�جلامعة.

و�أي�������س���اً، وع��ل��ى �أب������و�ب م���وؤمت���ر ع��دم 

�لنحياز يف طهر�ن، كانت �لدعوة �ملفاجئة 

�مل��ك��رم��ة، من  �لإ���س��الم��ي��ة يف مكة  للقمة 

�لعاملية  �لقمة  من  �لأ���س��و�ء  �سرقة  �أج��ل 

م���ن ج��ه��ة، وم���ن �أج����ل م��ه��اج��م��ة وف�سل 

����س���وري���ة ع���ن �مل��ن��ظ��م��ة �لإ����س���الم���ي���ة من 

ج��ه��ة ث��ان��ي��ة، وك���ل ذل���ك م��ن �أج���ل �مل��زي��د 

م���ن �حل����رب و�ل���ت���اآم���ر وت���دم���ري ���س��وري��ة، 

فتوقعو�  وم��و�ج��ه��ة،  �سامدة  تبقى  �لتي 

�ملزيد من �لقتل �لأمريكي - �ل�سهيوين 

- �ل��رك��ي - �خل��ل��ي��ج��ي.. ت��وق��ع��و� �مل��زي��د 

�لتفجري و�لإره�����اب، لكن يف  �أع��م��ال  م��ن 

�ستقوم،  حقيقة  �ساعة  ثمة  �حل���الت  ك��ل 

�للهيب  �أن  �ل��غ��از  �أع���ر�ب  �سيجد  وحينها 

�أ�سبح يف �سميم بيوتهم.

اأحمد زين الدين

الحرب على سورية.. استحضار كل أساليب القتل
واالستفادة من تجارب وخبرات قادة الدم والتخريب
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اأنقرة - الثبات 

����س���ّك���ل �ل����ل����ق����اء �ل��������ذي ج���م���ع وزي������رة 

ه��ي��الري كلينتون  �لأم��ريك��ي��ة  �خل��ارج��ي��ة 

ب��ن��ظ��ريه��ا �ل��رك��ي �أح��م��د د�ود �أوغ���ل���و يف 

�أنقرة �ل�سبت �ملا�سي، نقلة نوعية يف م�سار 

»�لعمل �مل�سرك« بني �لبلدين يف ما يتعلق 

بالأزمة �ل�سورية.

ف���احل���ك���وم���ة �ل����رك����ي����ة �ل����ت����ي ي���ق���ول 

ب��اأي  ت��ق��وم  �إن��ه��ا ل  �ل��د�خ��ل  معار�سوها يف 

خ��ط��وة يف ه��ذ� �مل��ل��ف م��ن دون »�إم����الء�ت« 

�أم���ريك���ي���ة، �ن��ت��ق��ل��ت �إىل ���س��ق��ف ج��دي��د يف 

�لإم��د�د  طرق  بفتحها  �مليد�ين،  �لت�سعيد 

�ل�سورية،  �ملعار�سة  مل�سلحي  �أو���س��ع  ب�سكل 

�ل���ع���رب و�لأج�����ان�����ب، فبعد  و�مل���ت���ط���وع���ني 

�لإع���الن ع��ن ت�سكيل »خ��الي��ا ع��م��ل«، تبّلغ 

�ل��ن��ا���س��ط��ون �ل�������س���وري���ون ر����س���ائ���ل ت��رك��ي��ة 

�لت�سليح  يف  نوعية  نقلة  �إح��د�ث  باإمكانية 

�أن يت�سح  و�ل��ن��وع«، م��ن دون  »�ل��ك��م  جلهة 

ما �إذ� كان هذ� �سي�سمل �ل�سو�ريخ �مل�سادة 

للطائر�ت �لتي يطالبون بها.

وتقول �ملعلومات �إن عدد�ً من �لبو�خر 

�ل���ق���ادم���ة م���ن ل��ي��ب��ي��ا ك���ان���ت ت�����س��رف على 

فت�سمح  �ل��رك��ي��ة،  �حل��ك��وم��ة  ����س��ت��ق��ب��ال��ه��ا 

�لأ�سلحة، وتعيد  �أن��و�ع حمددة من  باإنز�ل 

�ل��ب��اق��ي مم���ا ل ي��ت��و�ف��ق م���ع »�ل�����س��ي��ا���س��ات 

�لعليا«، وقد �زد�د عدد �لبو�خر مع و�سول 

حتمل  �لأ�سبوع،  هذ�  نهاية  جديدة  باخرة 

م�سادة  و�أخ��رى  للدروع،  م�سادة  �سو�ريخ 

�ملورتر  مد�فع  �إىل  بالإ�سافة  للطائر�ت، 

مبختلف �لقيا�سات، و�لكثري من �لذخائر، 

وياأمل هوؤلء �أن توؤدي �ل�سيا�سات �جلديدة 

�حلمولة  كامل  عن  �لإف���ر�ج  �إىل  �لركية 

لنقلها �إىل د�خل �سورية.

ب��ات��ت  �أن ه����ذه �حل����م����ولت  و�ل����الف����ت 

�أي عرب �حلدود  ُتنقل بطريقة »نظامية«، 

�لعبور  بو�بات  جلهة  �ل�سورية،   - �لركية 

�ل���ت���ي ي�����س��ي��ط��ر ع��ل��ي��ه��ا �مل�������س���ل���ح���ون، م��ن 

 - ت��رك��ي  ق���ر�ر  وج���ود  ب��ع��د  يتبني  �أن  دون 

�أم���ريك���ي ب��ت��ط��وي��ر �ل��ن��وع��ي��ة �مل��ن��ق��ول��ة من 

�لأ�سلحة، و�سط متلمل و��سح لدى قياد�ت 

لعبة  �أن��ه  ي�سعر  بع�سهم  ب��د�أ  �إذ  �مل�سلحني، 

بيد �لأت����ر�ك و�لأم��ريك��ي��ني، وي��ق��ول �أح��د 

بد�ية  ي�سمحون  كانو�  �لأت���ر�ك  �إن  ه��وؤلء 

ب��ب��ن��ادق »�ل��ب��وم �أك�����س��ن«، ث��م ب���د�أو ب��اإدخ��ال 

»�لكال�سنكوف«، وموؤخر�ً فتحو� �لباب �أمام 

»�ملورتر«  ومدفعية  جي«  بي  »�لآر  قاذفات 

�ل��دع��م  تقنني  �أن  �إىل  م�����س��ري�ً  �ل�����س��غ��رية، 

ه���و م��ط��ل��ب �أم����ريك����ي و������س����ح، لإ���س��ع��اف 

�أحدهما  يتمكن  �أن  م��ن  خ��وف��اً  �ل��ط��رف��ني، 

�لقر�ر  بانتظار  �لآخ��ر،  �لنت�سار على  من 

�أن��ه  �إىل  م�سري�ً  �لأم��ريك��ي��ني،  م��ن  �لكبري 

�لدعم، لأن  �ملزيد من  �لآن تقدمي  يتوقع 

���س��ق��وط منطقة ح��ل��ب بيد  �مل��ط��ل��وب ع���دم 

�جلي�س �ل�سوري مهما كان �لثمن.

ت��رك��ي  ي����ق����ول م�������س���در  �مل����ق����اب����ل،  ويف 

بكل  ي��ث��ق��ون  »ل  و�لأم���ريك���ي���ني  �أن���ق���رة  �إن 

�لأطر�ف يف �لد�خل �ل�سوري«، م�سري�ً �إىل 

ه��وؤلء  بع�س  ت��وزع على  �لتي  �لأ�سلحة  �أن 

ل ي�سل معظمها �إىل �ملكان �ملطلوب، حيث 

مببالغ  لتباع  �ل�سود�ء  �ل�سوق  �إىل  تتحول 

كبرية يكون لل�سلفيني ح�سة �لأ�سد منها، 

�لتي  �ل��ك��ب��رية  �مل��ال��ي��ة  �ل�سيولة  �إىل  ن��ظ��ر�ً 

يتمتع بها هوؤلء. 

�أن  ل  تف�سّ �أنقرة  �أن  �إىل  �مل�سدر  و�أ�سار 

يكون �لأمر م�سبوطاً جلهة عدم تفرد �أي 

و�إبقاء  �مل�ستقبل،  يف  بالقر�ر  د�خلي  طرف 

�لأمر حتت �ل�سيطرة.
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بــــروفـــــايــــــــل

من غر�ئب �لأمور يف �لبالد �لعربية 

يف هذه �لأي��ام، �أن يتم �لإع��الن عن �إلغاء 

�ج��ت��م��اع ل�����وزر�ء �خل��ارج��ي��ة �ل��ع��رب ك��ان 

�أن وزير خارجية  مقرر�ً يف جدة، بذريعة 

�ل��ب��ل��د �مل�����س��ي��ف �أ���س��ي��ب ب��ان�����س��د�د معوي 

����س��ت��دع��ى ع��م��ل��ي��ة ج��ر�ح��ي��ة، وي���ب���دو من 

�لذريعة �أنها حتتاج �إىل كثري من �حلكمة 

يتعطل  مل  �أن���ه  �سيما  مقنعة،  ت��ك��ون  ك��ي 

يوماً �جتماع ُتعقد عليه �آمال، �أو مطلوب 

منه �أد�ء عمل ما ب�سبب تغيب وزير، �إذ �إن 

�لن�ساب مايز�ل متو�فر�ً وبحدة، و�لدليل 

�أن���ه وب��ع��د 48 �ساعة ُع��ق��د �ج��ت��م��اع �أو���س��ع 

على م�ستوى وزر�ء خارجية دول �ملوؤمتر 

�لفي�سل،  �سعود  يح�سر  ومل  �لإ�سالمي، 

و�أقدم �ملجتمعون تزوير�ً لإر�دة 15 وزير�ً 

�آل  �إد�رة  طلبتها  ت��و���س��ي��ات  �ت��خ��اذ  ع��ل��ى 

�سعود، وتتعلق بتعليق ع�سوية �سورية يف 

موؤمتر �لدول �لإ�سالمية.

م�ساألتني  �إن  مو�كبة  م�سادر  وتقول 

تقفان ور�ء �إلغاء �جتماع وزر�ء �خلارجية 

�لعرب يف جدة، �سيما �أن م�ساألة �جلامعة 

�ل��ع��رب��ي��ة �أع��ط��ي��ت ح���ك���ر�ً ل��ق��ط��ر �مل��م��ول 

�حل�������س���ري لأم�����ني ع����ام �جل���ام���ع���ة نبيل 

للجنة  �ل��د�ئ��م��ة  و��ست�سافتها  �ل��ع��رب��ي، 

خ��ارج��ي��ة  وزر�ء  ع���ن  �مل��ن��ب��ث��ق��ة  �ل��ع��رب��ي��ة 

�جل��ام��ع��ة، ح��ت��ى ل��دي��ه��ا �حل���ق �حل�سري 

من  �خل��ارج��ي��ة  وزر�ء  �جتماعات  نقل  يف 

مقر �جلامعة يف �لقاهرة �إىل �أي فندق يف 

�لدوحة، وهذ� ح�سل �أكر من مرة، وبناء 

ع��ل��ى �ل��ت��ع��ل��ي��م��ات م��ن �ل�����س��ي��د �لأم��ريك��ي 

�آل  و  �سعود  �آل  �لعائلتني  على  �مل�سرك 

ثاين.

ووفق تق�سيم �لأدو�ر يف �للعبة �لقذرة 

�سمناً  و�سورية  �لعربية،  �لبالد  لتفتيت 

قطر  تفككها  �لعربية  �لعقدة  ف��اإن  و�أوًل، 

م��ال��ي��اً و�إع���الم���ي���اً، و�ل��ع��ق��دة �لإ���س��الم��ي��ة 

تلعب �ل�سعودية فيها دور �لر�فعة لركيا 

�ل��ط��احم��ة ل��ت�����س��ّي��د �مل��ن��ط��ق��ة، ب��اع��ت��ب��اره��ا 

�حلا�سنة ل�»�لإ�سالميني �جلدد«.

وه���ن���اك - ح�����س��ب خ����رب�ء يف �ل��ع��ائ��ل��ة 

��ستد  ن��ز�ع��ات   - �ل�سعودية  يف  �حل��اك��م��ة 

�لأخ���ري،  �لعهد  ويل  وف���اة  بعد  وطي�سها 

ح��ي��ث مل ي��ح�����س��ر �أب����ن����اء �مل���ل���ك ف��ي�����س��ل، 

�لت�سييع،  �سعود،  �خلارجية  وزير  ل�سيما 

ول �أح�����د م���ن �أ����س���ق���ائ���ه، و�ل������ذي �ت��ب��ع��ه 

ت��غ��ي��ري�ت ع��ل��ى م�����س��ت��وى م��ر�ك��ز �ل��ق��ر�ر، 

�أه���م���ه���ا م��ن��ح ب���ن���در ب���ن ���س��ل��ط��ان لطلب 

�ملخابر�ت،  رئي�س  من�سب  ُم��ل��ّح  �أم��ريك��ي 

ب���اع���ت���ب���اره �أح�������د خ�������رب�ء �ل���ع���الق���ة م��ع 

ما  وهذ�  �لتنظيمي،  وتكوينها  »�لقاعدة« 

بعد  �سورية  يف  �لقتل  ط��ر�ئ��ق  يف  �نعك�س 

وكذلك  �لأول،  �لأم��ن��ي  �ملن�سب  ت�سلمه 

تو�فد »�لقاعديني« عرب تركيا �إىل �سورية 

باأعد�د لفتة.

�لتي  تركيا  ف���اإن  فح�سب،  ه��ذ�  لي�س 

ك����ان����ت ت�����س��ت�����س��ي��ف وزي��������رة �خل���ارج���ي���ة 

�لأم����ريك����ي����ة ه����ي����الري ك��ل��ن��ت��ون ل��و���س��ع 

م�سرك  ف��ري��ق  على  �لأخ����رية  �للم�سات 

للعمل على مو��سلة �لعدو�ن على �سورية، 

�أبدت ��ستياء �أمام �ل�سيدة �لأمريكية من 

ع��ق��د ذل���ك �لج��ت��م��اع يف ه���ذ� �ل��ت��وق��ي��ت، 

وب�سدة  عربية،  دول  معار�سة  م��ع  �سيما 

�لقطريون  �إل��ي��ه��ا  �سعى  �ل��ت��ي  �ل���ق���ر�ر�ت 

يف �ج��ت��م��اع �ل����وزر�ء �لأخ���ري يف �ل��دوح��ة، 

وبناء عليه طلب �مل�سوؤولون �لأت��ر�ك من 

لأتباعهم  تعليماتهم  �إ�سد�ر  �لأمريكيني 

�ل�سعوديني ب�سرورة �إلغاء �لجتماع، على 

�لإخ���ر�ج،  طريقة  �ل�سعوديون  يتدبر  �أن 

م��ع��وي��اً، حتى ل يقولو�  �ن�����س��د�د�ً  ف��ك��ان.. 

عرب  تركيا  قالت  وبالتايل  �أف���ق،  �ن�سد�د 

�ل�سعودي:  فا�ستجاب  �لأمر يل،  �أمريكا: 

�أمرك �سيدي.

ول��ل��ت��دل��ي��ل ع��ل��ى ذل����ك، ف����اإن �ل��وزي��ر 

�لركي �ملدلل �أمريكياً �أحمد د�ود �أوغلو 

و�أمريكا  تركيا  بني  �أن  �سر�حة،  �أعلنها 

�لآن  ل��ك��ن  ت���ام���اً،  تن�سيقاً  �ل��ب��د�ي��ة  م��ن��ذ 

�لتخطيط  تفا�سيل  يف  ندخل  �أن  يجب 

�ل��ع��م��ل��ي��ات��ي، وع��ل��ى �أج���ه���زة خم��اب��ر�ت��ن��ا 

�أج��ل  وم��ن  ك��ب��رية،  م�سوؤولية  وجيو�سنا 

جمموعة  بت�سكيل  �ل��ب��ح��ث  ب���د�أن���ا  ذل���ك 

عمل.

ل��ت��دم��ري  �ل��ت��خ��ط��ي��ط  �أن  ي��ع��ن��ي  ه����ذ� 

�ل���دول���ة  ق��ب��ل  �مل��ن��ط��ق��ة  يف  دور�ً  ����س���وري���ة 

و�لق���ت�������س���اد، ي��ت��خ��ذ م��ن��ح��ن��ى ت�����س��اع��دي��اً 

�ل��ب��د�ي��ة، ول��ذل��ك كانت »�لإن����ذ�ر�ت«  منذ 

�أ�سبوعني  ملدة  �لبد�ية  يف  ُتطلَق  �لركية 

كاأبعد حد، وكانت تالقيها و��سنطن حينها 

باأن �لوقت ينفد، وعلى �لأ�سد �أن يتنحى، 

�ملرتزقة  رف�س  على  �لعمل  مع  بالتو�زي 

ب���ُع���دة �ل�����س��غ��ل و�ل����س���ت���ن���ز�ف، وحت�����س��ري 

جمموعات تخريبية تقاطرت �إىل �سورية 

تباعاً حتى �زدحمت بها �لأماكن.

وح�سب �خلطة �لأمريكية - �لركية، 

�لنظام،  �إ�سقاط  ف�سل كل حم��اولت  بعد 

بالإغر�ء�ت  وط��ور�ً  و�لقتل،  بالأمن  تارة 

�ل�������س���الب���ة  �إىل  ت���ف���ت���ق���ر  ل�����س��خ�����س��ي��ات 

�لوطنية، بالتز�من مع حرب نف�سية تاأثر 

لبثت  ما  لكنها  �لبد�ية،  يف  كثريون  بها 

�أن تهاوت تدريجاً، �إل من �لذين لديهم 

نق�س كبري يف �ملناعة �لوطنية.

بكل �لأحو�ل، فاإن �لذين يعتقدون �أن 

مو�سم �لقطاف قد �آن �أو�نه، فاإنه ح�سب 

�ل�سطح،  ع��ل��ى  �أط��م��اع��ه��م  تطفو  �ل���ع���ادة 

وي�سعى كل منهم على طريقة �لع�سابات 

ك��ي ي�ستاأثر  �لأم��ريك��ي��ة لإل��غ��اء �لآخ����ر، 

�لع�سابة،  زع��ي��م  م��ن  �ل��ك��ربى  بالغنيمة 

�أين  �إىل  �أن يحت�سب  دون  ولالتفاق معه 

�ل��زع��ي��م ير�سل  �أن  م��ع  ت����وؤدي خ��ط��وت��ه، 

�إىل  �لأ�سد  يتحول  �أن  با�ستحالة  �إ�سار�ت 

نعجة في�سهل �أكله.

ل���ذل���ك، ف�����اإن �ل����دع����و�ت �ملُ���ل���ّح���ة من 

�أي��دي  على  و»�ملتاأ�سلمني«  »�مل�ستعربني« 

ب��اإق��ام��ة مناطق  �مل��خ��اب��ر�ت �لأم��ريك��ي��ة 

ُيفتت  ب��ري  ل��ع��دو�ن  حظر ج��وي متهيد�ً 

ما قالته مندوبة  �سورية، مل يقر�أ جيد�ً 

و��سنطن يف �لأمم �ملتحدة �سوز�ن ر�ي�س، 

جوي  دف��اع  نظام  متلك  »�سورية  �أن  م��ن 

من بني �لأف�سل يف �لعامل«.

يون�س عودة
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أميركا ترعى »تطيير« اجتماع العرب في جدة
تركيا: األمر لي.. السعودية: أمرك سيدي

على خطى »معلمه« أنان.. ويرى أن المقاومة »غير مجدية«

األخضر اإلبراهيمي.. »الثائر« يتقاعد مبكرًا
يحمل �لأخ�سر �لإبر�هيمي »�سفات عروبية« 

بينهما  يجمع  غربية«  »و�سفات  م��ع  �ل�سكل،  يف 

ب�سهولة،  تف�سريه  ميكن  ل  غريب  موز�ييك  يف 

فالرجل �لذي ميتلك تاريخاً ن�سالياً مع �لثورة 

�جلز�ئرية، لعب �أدو�ر�ً عديدة، قد يكون �أ�سو�أها 

�ل�سرقية.. يقول  و�أفغان�ستان وتيمور  �لعر�ق  يف 

للم�ساريع  و�لعد�ء  »�لعروبة«  عن  �لكثري  ل�سانه 

يف�سح  قلمه  لكن  و»�لإ���س��ر�ئ��ي��ل��ي��ة«،  �لأم��ريك��ي��ة 

و»�لعمليات  »�إ�سر�ئيل«  مع  �ل�سر�ع  من  مو�قفه 

غري �ملجدية« �سدها.

ي�سكل �لإبر�هيمي، كما ي�سفه �أ�سدقاء له من 

لبنان عاي�سوه خالل مهماته �ملتعددة يف بريوت، 

وت��اب��ع��وه خ���الل ت��ن��ق��الت��ه ح���ول �ل���ع���امل، ���س��ورة 

�لثوري،  �لعمل  من  يئ�س  �ل��ذي  �ملتقاعد  �لثائر 

ي�سكل  وه���و  و�ل�سكينة،  �ل��ه��دوء  عليه  مف�ساًل 

�أف�سل خلف ملن �ختار �سلفه كويف �أنان، �إذ عمال 

معاً يف �لعديد من »�مل�ساريع«، �سو�ء يف �لعر�ق، �أو 

يف �أفغان�ستان وجنوب �إفريقيا، وغريهما.

حلركة  ممثاًل  �ل�سيا�سية  حياته  �لرجل  ب��د�أ 

ن�ساأت  حيث  �أندوني�سيا،  يف  �جلز�ئرية  �لتحرير 

ما  ف����رة  �إىل  �مل���ت���ح���دة  �لأمم  م���ع  �لت�������س���الت 

مقيماً  ك��ان  عندما  و1961؛   1956 �لعامني  بني 

يف ج��اك��رت��ا ك��م��م��ث��ل جل��ب��ه��ة �ل��ت��ح��ري��ر �ل��وط��ن��ي 

�جل���ز�ئ���ري���ة يف ج���ن���وب ����س���رق �آ����س���ي���ا، وق����د ك��اف��اأ 

عندما  لح��ق  وق��ت  يف  �سيافتها  على  �أندوني�سيا 

تيمور  ف�سل  مبوجبه  مت  ��ستفتاء  على  �أ���س��رف 

�ل�سرقية عن �أندوني�سيا، وهو دور لقى �نتقاد�ت 

ك��ث��رية و���س��ط �لأغ��ل��ب��ي��ة �مل�����س��م��اة يف ه���ذ� �لبلد 

�لآ�سيوي �لكبري.

يف لبنان، عمل �لإبر�هيمي على دفعتني، �لأوىل 

و�لثانية خالل   ،1986 عام  �ملخيمات  خالل حرب 

مطو�عية  جلياً  فيها  ظهرت  و�لتي   ،1989 �لعام 

�لأم����ر«، عندما تغريت  ل���»�أ���س��ح��اب  �لإب��ر�ه��ي��م��ي 

ت�سوية  عملية  ل�سالح  و�سحاها  ليلة  ذ�ت  خطته 

�أما يف �لعر�ق فقد  كربى �نتهت باتفاق �لطائف. 

�ل�سا�سة  م��ن  �لكثري  نظر  يف  م�سبوهاً  دوره  ك��ان 

�ل��ع��ر�ق��ي��ني، وه���وج���م �لإب��ر�ه��ي��م��ي ع��ل��ى خلفية 

ت�سكيكه يف �إمكانية �إجر�ء �لنتخابات.

�مل�سّهل  دور  �لإبر�هيمي  لعب  �أفغان�ستان،  ويف 

لتحالف �لغزو �لأطل�سي لأفعان�ستان، بعد �أن كان 

�لعامني  بني  طالبان  حركة  وب��ني  بينهم  و�سيطاً 

2001 و2004  1997 و1999، ثم تر�أ�س بني عامي 
�أف��غ��ان�����س��ت��ان،  يف  للم�ساعدة  �مل��ت��ح��دة  �لأمم  بعثة 

�أن�سطة  على  �لإ����س���ر�ف  مهمة  �إل��ي��ه  �أوك��ل��ت  حيث 

�لأمم �ملتحدة �ملتعلقة بال�سيا�سة وحقوق �لإن�سان، 

و�لإغاثة و�إعادة �لبناء. 

�لأزم�����ة  ك��ب��ري يف  دور  ل��الإب��ر�ه��ي��م��ي  ي��ك��ن  مل 

قال  �إذ  رغباته،  تف�سح  مقالته  لكن  �لفل�سطينية، 

يف �إحد�ها وقد ُن�سرت موؤخر�ً يف جريدة »�ل�سروق« 

مقاومة  م��ن  ك��ب��رية  ف��ائ��دة  �أرى  »ل  �جل��ز�ئ��ري��ة: 

�أف����ر�د�ً  ب��ه��ا  فت�سيب  فل�سطينية،  ق���وى  مت��ار���س��ه��ا 

بجروح، �إن �أ�سابت، بينما يفقد �جلانب �لفل�سطيني 

مئات �لقتلى.. مقاومة ل قيمة لها«.

�أما يف �لأزمة �ل�سورية، فهناك حتّيز و��سح لدى 

و»حت�س�ساً  �لعربية«،  »�لثور�ت  حيال  �لإبر�هيمي 

ملعاناة �ل�سوريني«.. فهل �سيكون �لإبر�هيمي بعيد�ً 

عن عالقاته �ملعروفة مع �لفرن�سيني وحبه �لكبري 

ل��رك��ي��ا، �ل��ت��ي ي�سفها ب��اأن��ه��ا »ب��ل��د ���س��دق ل��الأم��ة 

كبرية  دول��ة  فهي  و�سعوبها،  وحكوماتها  �لعربية 

�قت�سادية معتربة، ونفوذ  يف منطقتنا لها قاعدة 

دبلوما�سي و�سيا�سي فعال«؟

ُولد �لإبر�هيمي يف �لأول من كانون �لثاين عام 

1934 يف �لعزيزة، وهي قرية نائية جنوب �جلز�ئر. 
ثم  �جلز�ئر،  يف  �ل�سيا�سية  و�لعلوم  �حلقوق  در�س 

�ن�����س��وى يف �لن�سال  ب��اري�����س، وه��ن��اك  �أك��م��ل��ه��ا يف 

�لطالبي �لثوري �سد �لحتالل �لفرن�سي. يف �لعام 

1961 �نتقل �إىل �لقاهرة لي�سهد ت�سكيل �حلكومة 
�أول  ُع���نّي   1963 �ل��ع��ام  �مل��ن��ف��ى، ويف  �جل��ز�ئ��ري��ة يف 

و�ل�����س��ود�ن،  م�����س��ر  يف  �مل�ستقلة  ل��ل��ج��ز�ئ��ر  ���س��ف��ري 

مندوب  من�سب  ت��وىل   ،1970 �لعام  حتى  و��ستمر 

�لعربية، ويف  �لدول  �لد�ئم لدى جامعة  �جلز�ئر 

لها حتى  م�ساعد�ً  عاماً  �أميناً  �نُتخب   1984 �لعام 

�لعام 1991، وبعدها �سغل من�سب وزير �خلارجية 

بني �لعامني 1991 و1993. 

ومقيم  يوغ�سالفية،  من  متزوج  �لإبر�هيمي 

�لتي  ��سمها رمي،  باري�س، وله بنت  د�ئم يف  ب�سكل 

لتغطية  �أن«  �أن  »���س��ي  �سبكة  يف  �سحافية  عملت 

�أخ��ب��ار �ل��ع��ر�ق )�ل��ت��ي ك��ان و�ل��ده��ا مبعوثاً �إل��ي��ه(، 

وهي حالياً زوجة �سقيق �مللك �لأردين �حلايل.

�لإب��ر�ه��ي��م��ي ع�سو يف  �لأخ�����س��ر  �أن  �إىل  ُي�����س��ار 

تعمل  �سخ�سيات  ت�سم  �لتي  »�حلكماء«،  جمموعة 

على �إيجاد ت�سوية للنز�عات يف �لعامل، مثل �لرئي�س 

�لأمريكي �ل�سابق جيمي كارتر، و�لأ�سقف دي�سموند 

على  �حلا�سل  �ل�سابق  �لفنلندي  و�لرئي�س  ت��وت��و، 

جائزة »نوبل لل�سالم« مارتي �هتي�ساري.
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يف  التحقيق  م�ضمون  يف  ال��دخ��ول  دون  م��ن 

مي�ضال  الأ�ضبق  والنائب  ال��وزي��ر  توقيف  ق�ضية 

»�ضعبة  ب��ه  تقدمت  ال��ذي  »ال��ب��اغ«  بعد  �ضماحة، 

�ضد  التمييزية  ال��ع��ام��ة  النيابة  اإىل  امل��ع��ل��وم��ات« 

���ض��م��اح��ة، لت��ه��ام��ه بنقل ���ض��واع��ق م��ت��ف��ج��رة من 

لبنان،  يف  اإره��اب��ي��ة  اأع��م��ال  تنفيذ  ب��ه��دف  دم�ضق 

ال���ي���وم يف ع��ه��دة  ب���ات���ت  ال��ق�����ض��ي��ة  اأن  خ�����ض��و���ض��اً 

التحقيق،  نتائج هذا  النظر عن  بغ�ض  الق�ضاء.. 

عند  التوقف  م��ن  ب��د  ل  النتائج،  ه��ذه  تكن  واأي���اً 

نقاط قانونية عدة يف الق�ضية املذكورة:

�ضماحة ثم  اّدع��ت على  التي  اإن اجلهة  اأوًل: 

اأوقفته هي »�ضعبة املعلومات« املطعون يف �ضرعية 

اإن�ضائها، وهي يف الأ�ضا�ض فرع اأ�ض�ض يف العام 1993 

من نحو ثمانني عن�ضراً، مهمتها حماية عنا�ضر 

تاأدية  اأي  الداخلي،  الأم��ن  ق��وى  واآل��ي��ات  ومراكز 

وظيفة »الأمن الع�ضكري«.

غري اأن هذا الفرع جتاوز حد ال�ضلطة غداة 

اغتيال الرئي�ض رفيق احلريري، بعد حتويله اإىل 

»�ضعبة« مبوجب مذكرة خدمة داخلية �ضادرة عن 

اأ�ضرف  اللواء  الداخلي  الأم��ن  لقوى  العام  املدير 

ومن  للقانون،  خافاً   2006/3/8 بتاريخ  ريفي 

دون مر�ضوم �ضادر عن جمل�ض الوزراء.

اأن هذا الفرع كان يحاول التفرد   وبدا جلياً 

يف ال�ضلطة الأمنية يف لبنان، ل�ضيما بعد فربكة  

واتهام  احلريري،  اغتيال  ق�ضية  يف  ال��زور  �ضهود 

�ضرب  وبالتايل  بتنفيذها،  الأمنية  الأجهزة  قادة 

هذه الأجهزة، ليت�ضنى له وحده الإم�ضاك بزمام 

الأمور الأمنية يف لبنان.

طاولت  اغ��ت��ي��ال  عمليات  لبنان  �ضهد  لكن 

�ضخ�ضيات عدة يف ظل مرحلة »الق�ضبة الأمنية« 

للمعلومات، حتى ال�ضاعة مل يتو�ضل هذا الفرع 

اإىل ك�ضف حقيقة جرمية اغتيال واحدة.

اأما يف �ضاأن متابعة »املعلومات« مللف العماء، 

فهي تهدف اإىل حتويل الأنظار عن عملية اعتقال 

»اإجن��ازات  حتقيق  حماولة  عرب  الأمنيني،  القادة 

اآذار،  من  الثامن  فريف  نهج  مع  تتوافق  اأمنية« 

وحت���دي���داً ح���زب اهلل، ع��ل ه����ذه  امل��ح��اول��ة حت��رج 

ب��اإط��اق  املطالبة  م��ن  متنعه  وب��ال��ت��ايل  احل���زب، 

القادة الأمنيني، وحماكمة قادة »املعلومات« بجرم 

اإىل  اإ�ضافة  حريتهم،  واحتجاز  ال�ضباط  خطف 

فربكة �ضهود الزور يف ق�ضية احلريري.

ثانياً: اإن »�ضعبة املعلومات« هي تابعة لوحدة 

ال��داخ��ل��ي، ولي�ض لهذه  الأرك����ان يف ق��وى الأم���ن 

اللبنانية،  الأق��ال��ي��م  يف  عماين  انت�ضار  ال��وح��دة 

كوحدة الدرك اأو ال�ضرطة الق�ضائية، فهي لي�ضت 

م���ن م��ك��ون��ات ال�����ض��اب��ط��ة ال��ع��دل��ي��ة، ف��اخل��ط��ورة 

يف الأم�����ر ت��ك��م��ن ه��ن��ا م���ن خ���ال ت��ع��اط��ي بع�ض 

ال�ضلطات الق�ضائية مع »املعلومات« على اأنها اأحد 

ب�ضرعية  م�ضكوك  اأنه  علماً  »ال�ضابطة«،  مكونات 

اإن�ضائها اأ�ضًا.

اإذن  على  »املعلومات«  ا�ضتحوذت  ه��ل  ثالثاً: 

م�ضبق من النيابة العامة قبل اإيفاد املدعو »مياد 

ك���ف���وري« اإىل م��ن��زل ���ض��م��اح��ة، وت����زوي����ده ب����اآلت 

ت�ضجيل لاإيقاع به بالفخ الأمني املعقد الذي قد 

يكون انزلق اإليه؟

وا�ضحة لدى هذه  الكيدية  لقد بدت  رابعاً: 

»ال�����ض��ع��ب��ة« ���ض��د ���ض��م��اح��ة، م���ن خ���ال ال��ط��ري��ق��ة 

من  منزله  مداهمة  يف  اعتمدت  ال��ت��ي  الهمجية 

وع��دم عر�ض لئحة  املحلة،  م�ضاركة خمتار  دون 

امل�ضبوطات على زوجته للتوقيع عليها، وال�ضوؤال 

هنا: ماذا مينع جهاز املعلومات من اأن يّدعي زوراً 

خ�ضو�ضاً  �ضماحة،  منزل  يف  ممنوعات  �ضبط  اأنه 

يوقع على لئحة  عائلته مل  اأف���راد  من  اأح���داً  اأن 

امل�ضبوطات؟

وت��ع��ل��ي��ق��اً ع��ل��ى جملة الإخ��ف��اق��ات امل���ذك���ورة، 

اأن تكرار  اآذار  ال��ث��ام��ن م��ن  اأك���د م��رج��ع يف ف��ري��ق 

تكن  اأي���اً  يتكرر  ل��ن  الأرب��ع��ة  ال�ضباط  »�ضيناريو« 

كلمة  انتظار  يف  ال�ضيا�ضي  فريقه  واأن  الأث��م��ان، 

اأنه  كا�ضفاً  مقت�ضاه،  ال�ضيء  على  لتبني  الق�ضاء 

يجري الإعداد لفريق دفاع موؤلف من نخبة من 

املحامني ملتابعة ملف �ضماحة.

مل�ضلحة  اإيجابية  نتائج  ظهور  ي�ضتبعد  ول 

���ض��م��اح��ة يف وق����ت ق���ري���ب، يف ����ض���وء امل��خ��ال��ف��ات 

القانونية التي اأحاطت مبلف توقيفه، وخ�ضو�ضاً 

اإخ���ف���اء »حم��م��د زه���ري ال�����ض��دي��ق ال���ث���اين« امل��دع��و 

»كفوري«،  اإ�ضافة اإىل الت�ضريبات الإعامية التي 

اأ�ضرت بالتحقيق، على ما قال املرجع.

ح�سان احل�سن
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مـــواقف
• لقاء اجلمعيات وال�ضخ�ضيات الإ�ضامية يف لبنان اعترب اأن الأو�ضاع 
بل  �إطالقًا،  باخلري  تب�ّشر  ال  �لبالد  يف  و�القت�شادية  و�ل�شيا�شية  �الأمنية 

تبذلها  �لتي  و�مل�شكورة  �حلثيثة  �جلهود  رغم  يوم،  بعد  يومًا  �شوءً�  تزد�د 

و�لعو�ئق  �ل�شعوبات  وجت��اوز  لتخطي  ميقاتي  جنيب  �لرئي�س  حكومة 

و�الأزمات �مل�شتع�شية.

لبنان  بني  �مل�شرتكة  �حلدود  على  �لو�شع  فلتان  خطورة  من  �للقاء  وحذر 

و�شورية، وطالب �لدولة �للبنانية �ل�شرب بيد من حديد كل من ت�شّول له 

نف�شه �الإخالل باالأمن و�لتعر�س حلياة و�أمالك و�أرز�ق �ملو�طنني.

• احلاج عمر غندور؛ رئي�س �للقاء �الإ�شالمي �لوحدوي لفت �إىل �أنه مع 
��شتمر�ر �جلدل وحماوته ب�شاأن طاولة �حلو�ر، و�مل�شاعي �لتي يبذلها رئي�س 

�جلمهورية يف هذ� �ل�شاأن، يحاول �لفريق �لر�ف�س النعقاد طاولة �حلو�ر 

��شتثمار �لتطور�ت �الإقليمية �ملحيطة بلبنان، و�لتي يرى فيها دعمًا ملوقفه 

كان ميثل  ما  كل  على  و�النقالب  �لطاولة  لن�شف هذه  وفر�شة  �ل�شيا�شي، 

قانون  ن�شف  و�مل��و�الة، ويف مقدمه �شرورة  �ملعار�شة  بني  قا�شمًا م�شرتكا 

�نتخاب �ل�شتني، وحتمية والدة قانون �نتخاب ن�شبي يحفظ عد�لة �لتمثيل 

�للبنانية  �ل�شر�ئح  �نتخاب  �شروط  فيه  تتوفر  بحيث  �لنو�ب،  جمل�س  يف 

�لتقوقع  ح�شاب  على  �لوطني  �الن��دم��اج  توؤكد  تق�شيمات  وف��ق  ملمثليها، 

�لطائفي، وهذ� ما قاربه م�شروع �لقانون �لذي �أقره جمل�س �لوزر�ء.

• حزب الحتاد )قيادة بريوت( حّذر من �ملحاوالت �حلثيثة لنقل �لفتنة 
من �شيد� �إىل بريوت، عرب �إطالق �شعار�ت �لفنت يف يوم �جلمعة �لتوحيدي 

�أكرث مما �شبق،  �إليها �الآن  �لذي يكر�س وحدة كلمة �مل�شلمني �لتي نحتاج 

م�شيدً� مبوقف د�ر �لفتوى �لذي رف�س حتويل منرب ر�شول �هلل )�شلى �هلل 

عليه و�شلم( مقرً� لزرع �لفنت و�النق�شام و�شرب وحدة �مل�شلمني �لتي هي 

�لقاعدة �الأ�شا�س للوحدة �لوطنية.

�ملنطقة،  بها  متر  �لتي  �ملذهبية  �لفتنة  من  حذر  امل�ضلمني  العلماء  جتمع   •
م�شريً� �إىل �أن �خلالف لي�س مذهبيًا بل �شيا�شيًا بني حمورْي �ل�شر �لذي تقوده 

�أمريكا، و�خلري �لذي تقوده �جلمهورية �الإ�شالمية يف �إير�ن.

ورف�س �لتجمع ما ورد على »ل�شان �لبع�س من �لذين ��شتقبلو� �لعدو �ل�شهيوين 

وو�شلو� �إىل �حلكم على منت دبابته، من �لدعوة لن�شر قو�ت دولية على �حلدود 

مع �شورية، فاحلل يكون من خالل �لتوقف عن تهريب �ل�شالح و�مل�شلحني �إليها، 

من خالل �إطالق يد �جلي�س �للبناين يف ذلك«.

�أنه ظهر من خالل  ويف ما يتعلق بق�شية �لوزير مي�شال �شماحة، ر�أى �لتجمع 

�أن هناك كمينًا ُن�شب للوزير �لوطني مي�شال �شماحة، من خالل  �لت�شريبات 

عميل  ذلك  يف  ي�شاعدهم  خارجية،  باأجهزة  �ملرتبط  �ملعلومات  فرع  حزب 

مرتبط باملو�شاد �ل�شهيوين، و»نحن و�إن �أردنا �أن ال ن�شتبق �لتحقيق، �إال �أننا 

يحكمان هذ�  �للذ�ن  �ل�شيا�شية هما  �لكيدية  وعدم  �ل�شفافية  تكون  الأن  ندعو 

�مللف«.

ليعلن  �ليوم من يتذبذب يف مو�قفه  بالقول: يخرج علينا  بيانه  �لتجمع  وختم 

�أنه مل يعد يحتمل �ملكان �لذي هو فيه، كونه لي�س مكانه �لطبيعي، ونحن من 

�لبد�ية قلنا �إنه ال مكان للمتلونني يف �شفوفنا، و�ملقاومة لي�شت بحاجة �إليهم، 

ومل يكونو� معها منذ �لبد�ية، و�حت�شانهم لالحتالل �ل�شهيوين خري دليل على 

ذلك، لذ� فاإننا نطالبه بالتعجيل باخلروج من �ملكان �لذي ال ينا�شبه، و�إعالن 

مو�قفه �ل�شريحة.

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

أسئلة حول شرعية »المعلومات« 
التي أوقفت سماحة

عنا�ضر فرع املعلومات عند مدخل منزل الوزير الأ�ضبق مي�ضال �ضماحة

لبنانيات
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كـالهـمــا جــريـمــة
يف  التلفزيون  بجهاز  ُبعد  ع��ن  التحكم  اأث��ن��اء  امل��رء  ي�ضتوقف 

الإن�ضات  امل��رء  يتعّمد  واأحياناً  كلمة،  اأو  م�ضهداً  الأح��ي��ان،  بع�ض 

ويف  معني،  ح��دث  على  تعليقاً  ال�ضريعة،  الأح��ادي��ث  لبع�ض  بدقة 

عّل هناك  ب�ضرعة،  التبديل  زر  اأ�ضبعه على  مُيرر  الأحيان  غالب 

املربح  للجلد  يتعر�ض  فاإما  ال�ضا�ضة،  لُيثبت  انتباهه  ُتثري  لقطة 

اأو اأنه ينت�ضي.

ب��ال��وط��ن،  ال��ت��اري��خ��ي، وال���ض��ت��ه��ان��ة  ال��ت��زوي��ر  اأن ي�ضمع  اأم����ا 

وامتداح العدو وتربئته.. فواهلل اإنه اأمر غري حمتَمل، خ�ضو�ضاً 

اإذا كان املتحدث يحمل رتبة ع�ضكرية، فتكون �ضدمتك م�ضاعفة 

اأ�ضعافاً.

من  الف�ضائيات  اإح���دى  �ضا�ضة  على  و���ض��اه��دُت��ه  �ضمعُته  م��ا 

�ضابط لبناين �ضابق كان يف �ضلك اأمني، ُيثري ال�ضمئزاز والقرف، 

لأن املتحدث و�ضل اإىل رتبة عميد، وهو من املتبجحني جداً يف 

قلة  قال مبثري من  اإذ  و»احل��ري��ة«..  »ال�ضتقال«  �ضعارات  رفع 

ال�ضرف ما حرفيته: »اإن اإ�ضرائيل ومنذ ال�ضتقال مل تعتِد مرة 

اأن العتداءات كانت تنطلق دوماً  على لبنان«، وتابع مبا معناه 

اإ�ضرائيل.. وكاأن الأخ��رية خروف يف حميط ذئاب يريدون  على 

نه�ضها!

ب��ال��ط��ب��ع، امل����ح����اِورة »امل��ث��ق��ف��ة ج����داً ج������داً«، وه����ي اب��ن��ة ق��ري��ة 

التي تعر�ضت لاعتداءات  اأوائل القرى  حدودية طاملا كانت من 

ت�ضتاأنف  اأن  الذاكرة �ضوى بكلمتني قبل  ال�ضهيونية، مل ت�ضعفها 

الأ�ضئلة  واأك��م��ل��ت  امل��ا���ض��ي«،  م��ن  »دع��ن��ا  فقالت:  احل���وار اخلبيث، 

املَُعدة.

على  ع��دواً  يربئ  �ضابقاً  �ضابطاً  اأن  الأوىل،  جرميتان،  هناك 

الق�ضاء  يتحرك  اأن  دون  م��ن  وم��واط��ن��ي��ه،  وط��ن��ه  وُي��ج��ّرم  امل���اأ، 

املكلوم، ورمبا بات ذلك من �ضمات الع�ضر احلديث.. خ�ضو�ضاً اأن 

العميد القائد يخدم يف حزب ارتبط طويًا ب�»اإ�ضرائيل«؛ متويًا 

ودعماً وتدريباً ورعاية.

يف  ذاتها  بحد  اجلرمية  عن  ال�ضكوت  هي  الثانية  واجل��رمي��ة 

تغليب م�ضلحة العدو.. وكاهما جرمية.

اأما املثقفة فقد »اأفزعتنا بقرعة« املحطة.

يون�س
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الرئي�ض كميل �ضمعون.. رجل التلونات

ه����ل اأخ�����ط�����اأ اجل��������رال غ�������ورو ح��ي��ن��م��ا 

�ضباق  1920 من ميدان  عام  اأيلول  اأطلق يف 

اخليل املجاور لق�ضر ال�ضنوبر »دولة لبنان 

الكبري«؟

لحظوا اأنه اأعلن »الدولة« اجلديدة من 

ميدان ال�ضباق، ولي�ض من الق�ضر، وال�ضبب 

�ضيا�ضيني  من  اللبنانيني؛  اآلف  ح�ضد  لأن��ه 

م���ع���روف���ني ي���وم���ه���ا، وط���احم���ني واأ����ض���ح���اب 

اأحام ل يت�ضع لهم اإل امليدان.

الفرن�ضي دو  ال�ضامي  املفو�ض  قد يكون 

جوفيل اأكرث نباهة، ذلك لأنه اأعلن يف حفل 

ن��ق��ول ب�ضرت�ض يف ق�����ض��ره يف  اأق��ام��ه  ع�����ض��اء 

الكبار  لبنان  �ضا�ضة  1926، وجمع  اأي��ار  �ضهر 

يف تلك املرحلة وبع�ض الوجوه احلاملة، اإذ اإن 

كالطاوو�ض  يتنقل  هو  وفيما  جوفنيل،  دي 

ت�ضرئّب  الذين كانت  املدعوين  بني طاولت 

ع���ي���ون���ه���م وج����وارح����ه����م ك��ل��م��ا م�����ّر ال�����ض��ي��د 

الفرن�ضي، لعل اأحدهم يلقى لفتة ر�ضا اأكرث 

من غريه.

ف��ج��اأة وق���ف دي ج��وف��ن��ي��ل اأم����ام اإح���دى 

امل����وائ����د ال���ت���ي ك���ان���ت ت�����ض��م جم��م��وع��ة من 

»رئي�ض  وخ��اط��ب��ه��م:  ل��ل��رئ��ا���ض��ة..  املر�ضحني 

لبنان موجود بينكم«، ثم اأ�ضار باإبهامه نحو 

الأرث��وذك�����ض��ي ���ض��ارل دب��ا���ض، ن��اظ��ر العدلية 

اآنئذ.

واإن ك���ان ك��ث��ريون ق��د غ�����ض��وا واأح�����ض��وا 

ال�ضيد  ب��اخ��ت��ي��ار  �ضلموا  اأن��ه��م  اإل  ب��ال��ل��وع��ة، 

الفرن�ضي، وب�ضموا له.

رمب���ا اإذن، ل��و ع���اد غ����ورو، لع��ت��ذر من 

»ال�ضعوب« اللبنانية، لأنه كان عليه اأن يطلق 

على البلد ا�ضم »مزرعة لبنان الكبري«، ورمبا 

ال�ضا�ضة  ع��ل��ى  م��ك��رم��ة  للفرن�ضيني  ي�ضجل 

ا�ضكندر  و�ضف  حد  على  لأنهم  اللبنانيني، 

انقلبوا عليهم  الذين  ريا�ضي، »مل يف�ضحوا 

الفرن�ضية  املفو�ضية  اأر�ضلت  ب��ل  بعد،  فيما 

يف  حترقها  و�ضجاتها  اأوراق��ه��ا   1941 �ضنة 

اأتون النار، يف ه�ضاب بيت مري، كي ل تقع يف 

اأيدي الذين ياأتون بعدها، ومن هذه الأوراق، 

اأ�ضماء  يت�ضمن  ال��ذي  الذهبي  ال�ضجل  ذلك 

ويبيعونها  يخدمونها  ك��ان��وا  ال��ذي��ن  جميع 

اأم���ام  ي��ت��ظ��اه��رون  ال��ب��اد يف اخل��ف��اء، بينما 

النا�ض بالتجرد والنزاهة والوطنية امل�ضتقلة 

التي ل تقبل انتداباً«.

ب���ع���د الن������ت������داب، مل ت���ت���وق���ف حت����ولت 

ال�ضيا�ضية  الطبقة  من  كبري  ق�ضم  وت��ب��دلت 

ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة، ف���»ف��ت��ى ال��ع��روب��ة الأغ�����ر« كميل 

اأوا���ض��ط  بعد  عليه  يطلق  ك��ان  كما  �ضمعون، 

اأربعينيات القرن املا�ضي �ضرعان ما تبني اأنه 

الرئي�ض  ي�ضف  وكما  الأع���ز«  الإنكليز  »فتى 

ال�ضفارة  ف���اإن  ح��ل��و،  ���ض��ارل  ال��راح��ل  اللبناين 

الربيطانية بداأت تتدخل �ضد ب�ضارة اخلوري 

ب�����ض��ك��ل ���ض��اف��ر، لأن���ه���ا وج����دت م���ن الأف�����ض��ل 

العتماد على املعار�ضة بدل العتماد على من 

ا�ضرتاتيجية  وه��ي  وال�ضلطة،  احلكم  يف  ه��م 

ماألوفة لدى دول اأجنبية عديدة قوامها عقد 

حتالف مع املعار�ضة لإنهاك احلكم القائم.

�ضمعون الد�ضتوري كان اأول ما فعله بعد 

ا�ضتقالة ب�ضارة اخلوري اأن ا�ضتنجد باأ�ضدقائه 

الإنكليز، وقام برحلة �ضيد اإىل �ضورية واجتمع 

برئي�ضها اأديب ال�ضي�ضكلي اآنئذ، فاأعانه و�ضغط 

ع��ل��ى ن�����واب ب�����ريوت وال�����ض��م��ال ال���ذي���ن ن��ق��ل��وا 

كتف  اإىل  فرجنية  حميد  كتف  م��ن  البندقية 

���ض��م��ع��ون، وق����ادة م��ع��رك��ة ف��رجن��ي��ة م��ن اأم��ث��ال 

و���ض��ارل  ف��ري��ج  دي  ومو�ضى  �ضها  اأب���ي  حبيب 

حلو وهري فرعون وغريهم، خ�ضعوا لطلب 

ال�ضفري الربيطاين عرب مي�ضال �ضيحا.

�ضمعون نف�ضه الذي ا�ضتنجد بال�ضوري 

والإنكليزي لن�ضرته، �ضرعان ما انقلب على 

الأمريكي  مالك  �ضارل  عني  حني  الث��ن��ني، 

ال���ه���وى وزي������راً ل��ل��خ��ارج��ي��ة، وان��ق��ل��ب على 

اأب��واب الثورة  1958 على  ال�ضوري و�ضن عام 

على  حملة  اأو���ض��ع  ح�ضلت،  التي  الفتنة،  اأو 

عملية  يف  ل���ب���ن���ان،  يف  ال�����ض��وري��ني  ال���ع���م���ال 

ترحيل جماعية فيها اأب�ضع اأنواع العن�ضرية، 

ورف��ع وت��رية عدائه بعد الوحدة بني م�ضر 

و����ض���وري���ة واإع�������ان اجل���م���ه���وري���ة ال��ع��رب��ي��ة 

الأم��ريك��ي��ة  بالتوجيهات  ال��ت��زام��اً  امل��ت��ح��دة، 

وتاأييداً مل�ضروع ايزنهاور.

زّور  ال�������ذي  ف�������ض���م���ع���ون  وب��������اأي ح�������ال، 

جتده  اأغلبية  ل��ه  ليكون   ،1957 ان��ت��خ��اب��ات 

له الرئا�ضة، هي نف�ضها التي انتخبت عدوه 

ال���ل���دود اجل����رال ف����وؤاد ���ض��ه��اب ع���ام 1958، 

حينما ر�ضخ الأمريكي لقرتاح جمال عبد 

للجمهورية  رئي�ضاً  �ضهاب  بانتخاب  النا�ضر 

اإثر الفتنة الكربى يف ذاك العام.

ال�ضيا�ضيني  اأ���ض��م��اء  ا���ض��ت��ع��ر���ض��ن��ا  واإذا 

وكانوا  وقناعاتهم،  مواقفهم  بدلوا  الذين 

اآخ�����ر، ب��ح��ي��ث اأن  ي��ن��ت��ق��ل��ون م���ن م��ك��ان اإىل 

 180 كان  ال�ضابقة  القناعات  على  الإنقاب 

ب��ذات��ه،  م�ضتقل  ك��ت��اب  اإىل  لحتجنا  درج���ة، 

لت�ضري  الأم��ث��ل��ة  بع�ض  ب�����ض��رد  نكتفي  ل��ك��ن 

اإىل تبديات »اأ�ضياد« »ال�ضيا�ضة« و»احلرب« 

واجلري وراء ال�ضلطة واملال.

اأم����ا ك��م��ال ج��ن��ب��اط ���ض��اح��ب ال��ت��اري��خ 

ب����داأ  ف���ه���و   ،1977  -  1960 ب����ني  ال���وط���ن���ي 

وال��ه��وى  امل��ي��ول  فرن�ضي  ال�ضيا�ضية  حياته 

1943 على  ال��ن��ي��اب��ي ع���ام  وجن���ح يف م��ق��ع��ده 

مع  لكنه  الن��ت��داب،  من  املدعومة  الائحة 

اإىل  حت��ول  املا�ضي  ال��ق��رن  م��ن  اخلم�ضينات 

كميل  تفاهمه مع  �ضر  نفهم  وهنا  الإنكليز، 

 ،1952 العام  يف  ال�ضي�ضكلي  واأدي��ب  �ضمعون 

�ضد ب�ضارة اخل��وري عرب ما ي�ضمى اجلبهة 

ال�ضرتاكية.

فماذا عن حتولت ال�ضيا�ضيني اللبنانيني؟

اأحمد �سحادة

لو أعلن غورو »مزرعة لبنان الكبير« )4/1(
مصالح السياسيين وأطماعهم تغرقهم في المحرمات

حتت رعاية وح�ضور رئي�ض تكتل التغيري والإ�ضاح العماد 

مي�ضال عون، اأقامت هيئة ق�ضاء بريوت يف التيار الوطني احلر 

 حفل اإفطارها ال�ضنوي الأول يف فندق ال�ضان جورج و�ضط بريوت.

ال��وزي��ر غ���ازي زع��ي��رت؛ ممثل دول���ة الرئي�ض  ح�ضر الإف��ط��ار 

نبيه بري، والقا�ضي ال�ضيخ ح�ضن احلاج �ضحادة ممثًا مفتي 

اجلمهورية اللبنانية، وال�ضيخ حممد حجازي ممثًا املجل�ض 

بريوت  يف  الكاثوليك  وم��ط��ران  الأع��ل��ى،  ال�ضيعي  الإ�ضامي 

ال�ضريان يف جبل لبنان جورج  كرييللو�ض ب�ضرت�ض، ومطران 

نبيل  اللبناين ح�ضان دياب، والدكتور  الرتبية  �ضليبا، ووزير 

ال��ع��رج��ة مم��ث��ًا دول���ة ال��رئ��ي�����ض ع��م��ر ك��رام��ي، وال��ع��دي��د من 

الوزراء والنواب احلاليني وال�ضابقني، وممثلون عن الأحزاب 

وال�ضلطة  والعلماء  الدبلوما�ضي،  وال�ضلك  الوطنية  والقوى 

الرابعة، اإ�ضافة اإىل ح�ضد من املخاتري واجلمعيات والفاعليات 

والوجوه البريوتية.

العيد.. بوحدتنا وتحرير 
أنفسنا من الكراهية

هّل ال�ضهر الف�ضيل على اللبنانيني، منهم من �ضام ومنهم 

من اأفطر، ومنهم من اعت�ضم ومنهم من ف�ض اعت�ضام، ومن 

هم من انتظر العيد.. فقط.

فاأ�ضبح من  الف�ضيل،  ال�ضهر  اأح��داث عديدة خال  مرت 

حلظة  ه��و  الإف��ط��ار  وق��ت  دخ���ول  اأن  اللبنانيني،  عند  امل��ع��ل��وم 

انقطاع الكهرباء، انقطعت الكهرباء، �ضار وقت الإفطار، اأكلنا 

التمر و�ضربنا املاء اللهم لك �ضمنا.

الدولة  اجلنوب،  بوابة  اإىل  الهدوء  ع��اد  العت�ضام،  ف�ّض 

جنحت ومل تنت�ضر يف فك العت�ضام، مل ي�ضلم ال�ضاح وبقيت 

املقاومة، »عذراً �ضيخ اأحمد«.

الأ�ضري  الأ���ض��ر، فذهب  �ضيدا من  و»زه��ق��ت«  تعبت  ميكن 

بجولة بداأت من بريوت ول ندري اأين �ضتنتهي.

رف�ضاً  ال�ضاحات  وت��وح��دت  الدواليب،  ح��رق  موجة  ع��ادت 

ل���وزي���ر ال���ط���اق���ة، ق��ط��ع ط��ري��ق ك��ورن��ي�����ض امل���زرع���ة ب��ال��ع��وائ��ق 

وم�ضتوعبات النفايات، ي�ضرخ املعت�ضمون »بدنا الكهربا«.

يف ال���ي���وم ال���ت���ايل ي��ج��ت��م��ع  ���ض��ب��اب  ����ض���ارع ب���رب���ور امل��ق��اب��ل 

لكورني�ض املزرعة، واأكيد من اأجل الكهرباء  و»اإنو كيف جماعة 

هون  نحنا  ما  الطريق  بيقطعوا  واأبو�ضاكر  امل��زرع��ة  كورني�ض 

الإفطار،  بعد  ذل��ك  وك��ل  الرئي�ضية،  الطريق  فقطعوا  كمان«، 

»اأكلو ال�ضباب ونزلوا«، تدخل الوجهاء من اجلانبني، املطلوب 

الكهرباء،  اأزم��ة  اأج��ل حل  اأن نتوحد لل�ضغط على الدولة من 

املناطق، �ضكراً  »املهم �ضار يف اعت�ضام وقطع للطرق وتوحدت 

للكهرباء«.

م��زارع  ع��ن  ن��داف��ع  اأدري،  ل  ول��ك��ن  اآخ���ر،  اعت�ضام  ح�ضل 

»وب���دو  ع��ائ��ل��ة  ل��دي��ه  امل����زارع  بالنهاية  ن��ه��اج��م��ه،  اأم  احل�ضي�ضة 

يطعميها«، ويف كل احلالت على الدولة اأن تتحمل م�ضوؤولياتها 

اجتاههم، وهي التي عو�ضت على املهجرين، فدفعت لهم اأمواًل 

لو جمعت، »لعمرنا لبنان يف ثاث اأو اأربع مرات  وعملنا واحد 

ديون،  عليها  والدولة  اعت�ضامات«،  يعمل  بدو  يلي  اإحطياط، 

يحني  عندما  ولكن  »فا�ضية«،  واخلزينه  كبري،  م��ايل  وعجز 

موعد التزام الدولة بح�ضتها من املحكمة، يتاأمن املال بقدرة 

قادر.

ي��ا دول��ت��ن��ا ال��ع��زي��زة اع��ت��رب م��زارع��ي احل�ضي�ضة ق�����ض��اة يف 

املحكمة الدولية، »وبدن يقب�ضوا معا�ضنت وتعوي�ضاتن«.

مر ال�ضهر، ومرت امل�ضل�ضات التي يزعمون اأنها رم�ضانية، 

وكلها مبنا�ضبة ال�ضهر الف�ضيل، ول عاقة لل�ضهر الف�ضيل بها 

واحد  وخيانة،  ف�ضائح  كله  مب�ضل�ضل  رم�ضان  خ�ض  �ضو  )اإن��و 

م�ضاحب زوجة �ضديقه اأو اأخ �ضرق اأموال اأخيه، اأو.. اأو..(. 

وبحجة ال�ضهر املبارك، نفاجاأ مبطعم يقدم �ضهرة راق�ضة 

مع مطربة، اهلل ي�ضرتنا..

اجلميلة،  ال��ذك��ري��ات  بع�ض  اأع���اد  م�ضل�ضًا  ه��ن��اك  ول��ك��ّن 

يحكي عن عملية ينفذها جمموعة من العرب �ضد »اإ�ضرائيل«، 

رفح،  اإىل  العري�ض  رحلتهم من  وتبداأ  الأول،  بنكها  في�ضرقون 

امل��ه��م��ة بنجاح،  اأب��ي��ب، وب��ع��ده��ا ي��ن��ه��ون  ت��ب��داأ مهمتهم ف��ى ت��ل 

وي�ضلمونهم  �ضهاينة  جنوداً  ياأ�ضرون  ال��ع��ودة،  رحلة  وي��ب��داأون 

للمقاومة، التي قامت بعملية تبادل فاأطلق املئات من الأ�ضرى 

العرب. 

واأكرث ما يدمع العني يف ذاك امل�ضل�ضل، قول اأحد املمثلني 

اأن  تريدون  كيف  الفطر،  عيد  اأي��ام  اأول  الغد  اأن  اأعلن  عندما 

العيد،  غداً  اأعلنوا  وال�ضعودية  و�ضورية  ولبنان  بالعيد  اأهنئكم 

وليبيا اأعلنته اليوم، وم�ضر واإيران بعد الغد.

تريدون الن�ضر واأنتم تختلفون، اأي متى تعلنون العيد.

العيد بوحدتنا، العيد بتحرير اأنف�ضنا من الكراهية، العيد 

العيد بن�ضرنا على  امل�ضرق،  اأمتنا  اإىل جذورنا وتاريخ  بعودتنا 

اأعداء اأمتنا العربية والإ�ضامية..

هذا هو العيد.. فطر �ضعيد، كل عام واأنتم بخري..

�سعيد عيتاين

التيار الوطني الحر يقيم إفطاره السنوي األول في بيروت
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العماد مي�ضال عون م�ضافحاً ثلة من م�ضايخ بريوت



الثنائي ال�شيعي والتيار الوطني 

احلر ميتلكان �شجاعة الإقدام 

و�شجاعة الإحجام، وقد يردان 

ال�شاع �شاعني يف ق�شية تلفيق 

فرع املعلومات.. ما �رسبه الأخري 

عن الوزير الأ�شبق مي�شال �شماحة 

جمرد »اإخبار« لي�س اإل، واملطلوب 

اإح�شار �شاهد الزور اجلديد »ميالد 

كفوري«.

اخل����ب����ر اال�����س����رات����ي����ج����ي وامل���ح���ل���ل 

اأم��ن  املتقاعد  ال��رك��ن  العميد  ال�سيا�سي؛ 

خفايا  »ال��ث��ب��ات«  جل��ري��دة  يك�سف  حطيط، 

االإعالمي  ال�سيا�سي  االإ�ستخباري  ال�سراع 

االق��ت�����س��ادي يف امل��ن��ط��ق��ة، وي��ن��ق��ل ل��ل��ق��راء 

االأعزاء اآخر التطورات امليدانية يف �سورية.

ال ي���ك���رث ال��ع��م��ي��د ح��ط��ي��ط ك���ث���راً 

املعلومات  فرع  قبل  املُ�سربة من  باملعطيات 

�سماحة،  مي�سال  االأ�سبق  الوزير  ق�سية  يف 

ي�سعها �سمن اإطار »االإخبار« ال »التحقيق«، 

والفرق بينهما �سا�سع بح�سب راأيه، يقول: 

»التحقيق يقوم به رجل موثوق يبحث عن 

اأن  يريد  خ�سم  به  يقوم  واالإخبار  حقيقة، 

املعلومات  ومكتب  االآخ��ر،  ال�سخ�ص  يدين 

فريق  م��ع  �سيا�سية  خ�سومة  ح��ال��ة  يف  ه��و 

اآذار،   14 ف��ري��ق  اإىل  ينتمي  وه��و  �سيا�سي، 

م��ن ه��ن��ا، اإن ك��ل م��ا ي��ق��وم ب��ه ه���ذا ال��ف��رع، 

حتت  ال�سيا�سي  لفريقنا  بالن�سبة  ي��ن��درج 

العرا�سات  �سياق  »االإخبار«، و�سمن  عنوان 

االإع���الم���ي���ة ال��دون��ك��ي�����س��وت��ي��ة«، وي�����س��ي��ف: 

ق�سية  يف  املعلومات  ف��رع  »اإخ��ب��ار«  »ي�سوب 

�سماحة ثالث نقاط �سعف ووه��ن، االأوىل 

ذات��ه��ا، الأن  ب��ح��د  ال��ت��وق��ي��ف  ت��ب��داأ بطريقة 

مو�سوفة  جرمية  �سماحة  منزل  مداهمة 

على  وب��ال��ت��ايل  اللبناين،  ال��ق��ان��ون  بح�سب 

قواعد  ملخالفتهم  حماكمتهم  مرتكبيها 

الثاين  الوهن  اجلزائية،  املحاكمات  اأ�سول 

يف ال��ق�����س��ي��ة ي���ظ���ه���ر م����ن خ�����الل ال�����س��خ 

اإنه بغ�سون  اإذ  االإعالمي البالغ اخلطورة، 

4 �ساعات ُطرحت �سبع فر�سيات متناق�سة، 
االفتتاحية كانت بنفي العمالة ل�»اإ�سرائيل« 

�سيناريوهات  تلتها  مريب،  ب�سيء  لالإيحاء 

حماولة اغتيال النائب خالد ال�ساهر، ثم 

لتفجر  العمل  ثم  املرعبي،  معن  النائب 

الغتيال  الت�سويق  ثم  اإ�سالمية،  اإف��ط��ارات 

اإىل  زي��ارت��ه  يف  ال��راع��ي  ب�سارة  البطريرك 

ق�����س��اء ع��ك��ار، ث��م الإح�����داث خ���الف وفتنة 

لتحط  اأخ��راً  ثم  وامل�سيحين،  ال�سنة  بن 

رحالهم على م�ساألة نقل التفجرات«.

�ساألناه عن مغزى تبديل فرع املعلومات 

للمحطات  امل�سربة  ال�سيناريوهات  ل��ه��ذه 

العميد  ي�سرح  ال�سرعة،  بهذه  التلفزيونية 

االإعالمية  الهجمة  من  »الهدف  حطيط: 

ال�������س���ر����س���ة خ���ل���ق ب��ي��ئ��ة ت��ت��ب��ن��ى ت��وج��ه��ه��م 

ال�����س��ي��ا���س��ي االف����را�����س����ي، وف���ر����ص واق���ع 

وال�سلطة  الق�ساء  على  لل�سغط  �سعبوي 

�سورية،  �سد  ق����رارات  الإ���س��دار  ال�سيا�سية 

فال�سخ  اآذار،   14 ف��ري��ق  تلقفه  م��ا  وه����ذا 

االإعالمي مع ت�سريب الروايات البولي�سية 

جتاه  ال��ع��ام  ال���راأي  اأخ��ذ  هدفهما  املختلفة 

ال��ذه��ن��ي«،  م��ا ي�سمى »االن��ه��ي��ار االإدراك������ي 

ال���راأي  ُي�سبح  احل���االت  تلك  مثل  يف  الأن���ه 

وعندها  املُ��خ��رع��ة،  للبيئة  اأ����س���راً  ال��ع��ام 

ي�سهل على النا�ص تقبل اأي قرار �سيا�سي اأو 

ال�سيا�سية، متاماً  ال�سلطة  ق�سائي ت�سدره 

الرئي�ص  اغتيال  بعيد  لبنان  يف  ح�سل  كما 

االأرب��ع��ة  ال�سباط  وات��ه��ام  احل��ري��ري  رفيق 

فكرة  النا�ص  تقبلت  حينها  ويف   ،2005 عام 

انتقال ال�سلطة من مقلب اإىل اآخر«.

ي��ع��ود ح��ط��ي��ط ل��ي��ك��م��ل اإظ���ه���ار ن��ق��اط 

���س��ع��ف »اإخ����ب����ار« ف����رع امل��ع��ل��وم��ات، ي��ق��ول: 

»ل����و ي��ث��ق ف����رع امل��ع��ل��وم��ات مب���ا ل���دي���ه من 

بهذه  �سماحة  م��ن��زل  اقتحم  مل��ا  معطيات، 

ال��ط��ري��ق��ة، اإذ ك��ان مب��ق��دوره اإر���س��ال ورق��ة 

التوقيف  عملية  اإح�����س��ار..  ورق��ة  اأو  جلب 

اإعالمياً  �ساغطة  بيئة  خلق  هدفها  ه��ذه، 

وب��ل��ب��ل��ة ���س��ع��ب��ي��اً ل��ل��ت�����س��وي��ب ع��ل��ى ���س��وري��ة، 

ولزعزعة اال�ستقرار بن البلدين، ولتربير 

»اجلي�ص  املُ�سماة  امل�سلحة  الع�سابات  حالة 

وب��ق��اع��اً«،  �سمااًل  لبنان  احل��ر« يف  ال�����س��وري 

ي��ت��اب��ع ح��ط��ي��ط ك��الم��ه: »ت��ه��ري��ب »م��ي��الد 

له  احلماية  وتوفر  لبنان،  خ��ارج  كفوري« 

من قبل املعلومات، تطيح بكل ما يزعمونه 

من اأخبار، وال�سوؤال الذي يطرح هنا، مادام 

االأخ��ر هو م�سدر كل تلك االأح��داث )هو 

ال���ذي اأج����رى االإت�������س���االت، ه��و ال���ذي نقل 

امل��ت��ف��ج��رات، ه��و ال���ذي تلقى االأم�����وال، هو 

ا���س��ت��دع��اوؤه  ال��ف��ي��دي��و( علينا  ال����ذي ���س��ور 

اأ�سبحنا  واإال  احل��ق��ي��ق��ة،  لتبيان  للق�ساء 

اأمام �ساهد زور جديد �سبيه مبحمد زهر 

ال�سديق، وهذا االأمر لن ن�سمح بتمريره«.

حرب مب�ستويات �أربعة

اأ�ساء  املعلومات  »ف��رع  حطيط:  يتابع 

التي جنح  البيئة  امل��رة، الأن  ه��ذه  التقدير 

تاأمينها  عن  يعجز   2005 ع��ام  اإنتاجها  يف 

حتى  امل��ت��وف��رة  واملعطيات   ،2012 ال��ع��ام  يف 

عام  ملعطيات  رديئة  ن�سخة  تعترب  ال�ساعة 

احل��رب  اأن  اإىل  ح��ط��ي��ط  ي�����س��ر   ،»2005
م�ستعرة  �سورية  وعلى  املنطقة  يف  الدائرة 

امل�ستويات كافة، يقول: »هذه احلرب  على 

الكونية على �سورية تتاألف من 4 م�ستويات، 

ف��ال��غ��رب امل��ت��ه��ال��ك اق��ت�����س��ادي��اً وع�����س��ك��ري��اً 

يعتمد �سيا�سة ا�سراجتية قوى »الناعمة«، 

االأ�سا�ص على  وتلك اال�سراجتية تقوم يف 

احلقائق  وحجب  والتلفيق  التزوير  مبداأ 

ياأتي  االأول  امل�ستوى  يف  االأب��اط��ي��ل،  وزرع 

االإهتمامات،  اأوىل  يف  املخابراتي  ال�سراع 

وما يجري يف �سورية من فربكات اإعالمية 

دل���ي���ل ���س��اط��ع ع��ل��ى ذل�����ك، وم����ن االأم��ث��ل��ة 

القاطعة على ذلك، ادعاء �سحيفة الوطن 

ال�����س��ع��ودي��ة م��ن��ذ اأي����ام ك��الم��اً ل��ن��ائ��ب وزي��ر 

اخل��ارج��ي��ة ال��رو���س��ي��ة خم��ت��ل��ق، ك��م��ا فعلت 

منذ   »AFP« الفرن�سية  ال�سحافة  وك��ال��ة 

فرن�سا،  ل���دى  ال��رو���س��ي  ال�سفر  م��ع  م���دة 

لالإ�سارة اإىل اأن النظام ال�سوري يتداعى«، 

االأ�سا�سية  »احلرب  حديثه:  حطيط  يتابع 

هي حرب نف�سية اإعالمية اأواًل، واقت�سادية 

للتاأثر ثانياً، و�سراعاً �سيا�سياً دبلوما�سياً 

رابعاً«،  االأر�ص  على  ميدانياً  وواقعاً  ثالثاً، 

اال�ستخبارات  يف�سر حطيط معطى حرب 

ا�ستهداف  اأي  »عند  املنطقة  يف  ال�سرو�ص 

ث��الث��ة: جناح  ت��راع��ي عنا�سر  خم��اب��رات��ي 

اأق�����س��ى، ب��ج��ه��د اأدن������ى، وم��ف��اع��ي��ل اأو����س���ع، 

وت���ل���ك امل��ع��ط��ي��ات ب���راأي���ه���م ت��ن��ط��ب��ق على 

عالقته  بحكم  ف��االأخ��ر  �سماحة،  ال��وزي��ر 

وت��وزع  ال�����س��وري  ال��ن��ظ��ام  م��ع  اال�ست�سارية 

���س��ب��ك��ات اإت�������س���االت���ه م���ع اأك�����ر م���ن رواق 

فرن�سي، مع متاهيه ال�سيا�سي مع توجهات 

امل��ق��اوم��ة وال��ت��ي��ار ال��وط��ن��ي احل����ر، جعله 

»رغ���م كون  ه��دف��اً خم��اب��رات��ي��اً«، وي�سيف: 

م�ستقل،  �سيا�سي  موقف  �ساحب  �سماحة 

�سربه خمابراتياً هدفه التاأثر على تلك 

ال��ق��ن��وات )���س��وري��ة - ح���زب اهلل - ال��ت��ي��ار( 

»اإخ��ب��اري��ات«  يف  ندقق  نحن  ال�سبب  ولهذا 

فرع املعلومات لك�سف نواياه«.

ال حاجة لنقل املتفجرات 

اإىل لبنان

وي���������س����األ ح���ط���ي���ط: »ان����ط����الق����اً م��ن 

املنقولة  الكمية  املعلومات،  ف��رع  معطيات 

للت�سويب  بتاتاً  ت�سلح  ال  املتفجرات  م��ن 

ف���اأواًل  اأم��ن��ي��اً،  وال  �سيا�سياً  ال  ���س��وري��ة  على 

العمل  يف  ل�سماحة  بحاحة  لي�ست  دم�سق 

باملتفجرات،  م��ل��يء  لبنان  وث��ان��ي��اً  االأم��ن��ي، 

البيانو لي�ص  العزف على  وثالثاً من يتقن 

اإليه  احلاجة  الأن  باأنامله  الت�سحية  ب��وارد 

اأ���س��اب��ع��ه.. فهل  وث��روت��ه احلقيقية ه��ي يف 

ُي��ط��ل��ب م���ن ع���امل ال���ك���روين ع��ل��ى �سبيل 

امل��ث��ال ال��ع��م��ل يف امل��ج��ال االأم���ن���ي؟ م��ا هي 

امل�سمار؟  ه��ذا  يف  االأمنية  �سماحة  كفاءات 

وه���ل ع��الق��ات��ه ال��دول��ي��ة امل��ت��ن��وع��ة ت�سلح 

متفجرات؟«،  لنقل  منا�سباً  �سخ�ساً  ليكون 

املتفجرات  نقل  يوؤكد  »من  حطيط:  ي�ساأل 

»ك��ف��وري«  ال���زور  م���ادام �ساهد  م��ن �سورية، 

متوارياً وحممياً«؟

احلكومة  اأداء  على  البع�ص  ماآخذ  عن 

ال��دف��اع��ي يف م��ع��اجل��ة ال��ق�����س��اي��ا امل��ت��ن��وع��ة، 

ي����ق����ول ح���ط���ي���ط: »ع����ن����دم����ا ت���ع���ج���ز ه���ذه 

احل��ك��وم��ة ع��ن حت��ري��ك م��دي��ر ع���ام يعطل 

االأ�سا�سية  القوى  تكون  االت�ساالت،  قطاع 

داخل احلكومة حمكومة بن اأمرين، اإما اأن 

تطيح باحلكومة وتتجه اإىل احتمال الفتنة 

ال��داخ��ل��ي��ة، واإم�����ا ت��ر���س��ى ب��اب��ت��زاز فريقي 

الرئي�ص ميقاتي والنائب جنبالط لتمرير 

تلك املرحلة«، ي�سيف: »الثنائي ال�سيعي مع 

التيار الوطني احلر مرغمون على االختيار 

اإىل  و���س��ل��وا  اإن  لكن  واالأ����س���واأ،  ال�سيئ  ب��ن 

اأ�سبح هو االأ�سواأ،  اأن ال�سكوت  درجة اعتبار 

فاأعتقد اأنه �سيكون لهم موقف اآخر«.

ولكن الفريق االآخر اأال ي�ستغل رف�ص 

ب��ع��ث تلك  اأج����ل  م���ن  للفتنة  ال���ق���وى  ت��ل��ك 

القوى كالفطريات، في�سبح التعامل معها 

اأكر كلفة؟ يرد حطيط: »نحن مطمئنون 

ج����داً اأن����ه م��ه��م��ا ك���ان من���و ال��ف��ري��ق االآخ���ر 

�سبيقى دون �سقف قدرات فريقنا ال�سيا�سي، 

ومادمنا قادرين على تعطيل األغام الفريق 

امل�ستفيد  ه��و  ل��ب��ن��ان  م��ع��ن،  ب�سرب  االآخ����ر 

االأول، واحلالة املثالية على ذلك هي حالة 

يعرف  فاجلميع  �سيدا،  يف  االأ�سر  ال�سيخ 

ال�سود  قم�سان  من  �سخ�ساً   50 اإر���س��ال  اأن 

التعامل  ولكن  الطريق،  بفتح  كفيلة  كانت 

واأ�سرت  اأربكتهم  بحكمة  الق�سية  تلك  مع 

حطيط:  وي�سيف  ال�سيا�سي«،  بفريقهم 

االإق��دام  يف  �سجاعة  �سجاعتان،  »ال�سجاعة 

و�سجاعة يف االإحجام، ومن ميتلك �سجاعة 

ي���ك���ون ج���ب���ان���اً، وم����ن ال ميتلك  االإق��������دام 

���س��ج��اع��ة االإح���ج���ام ي��ك��ون م��ت��ه��وراً، ول��ه��ذا 

�سجاعة  ميار�ص  ال�سيا�سي  فريقنا  ال�سبب 

ع��ن��ه �سجاعة  ي��غ��ي��ب  ول��ك��ن��ه ال  االإح����ج����ام، 

االإقدام على االإطالق«.

التيار وحزب اهلل

والتيار  اهلل  ح��زب  تريث  م�ساألة  ح��ول 

الوطني احلر يف م�ساألة الدفاع عن الوزير 

اأن  �سماحة، يعترب حطيط  االأ�سبق مي�سال 

ُي��ح��ت��ذى به  اأداءه��م��ا ه���ذا، ي�سكل من��وذج��اً 

ال��ق�����س��اء، بخالف  م��ع  ال��ت��ع��ام��ل  كيفية  يف 

يتعامل  التي  اآذار  م��ن  ع�سر  ال��راب��ع  فريق 

غوغائياً ودمياغوجياً مع اأي معطى اأمني، 

اأن  تيقنهما  ورغ��م  واحل��زب  »التيار  يقول: 

الكذب،  اإىل  متيل  املعلومات  ف��رع  »اإخ��ب��ار« 

املعطى  ج��اء  ف���اإن  �سحيحاً،  تريثهما  ج��اء 

فهم  املعلومات،  ف��رع  يدعي  كما  �سحيحاً 

لي�سوا معنين بنتائجه ماداموا مل ياأمروا 

ب��ال��ع��م��ل، ف�����س��م��اح��ة ل��ي�����ص م��ن�����س��وي��اً ال يف 

حزب اهلل وال يف التيار، وهنا يف هذا املجال 

فالتيار  �سخ�سية م�ستقلة،  �سماحة  مي�سال 

االإجن��رار  قاطعاً  رف�ساً  يرف�سان  واحل��زب 

ال  م��ا  وي��ت��ح��م��الن  الطائفية  الفتنة  وراء 

حطيط:  ي�����س��ي��ف  مل��ن��ع��ه��ا«،  اأح����د  يتحمله 

كما  وملفقاً  خمتلقاً  اخل��رب  ك��ان  ح��ال  »يف 

�ستثبته االأيام عندها، معهما الوقت الكايف 

ل���رد ال�����س��اع ���س��اع��ن، وب��ال��ت��ايل موقفهما 

املبدئي ال ميكن اعتباره عجزاً وال تراجعاً 

عن الوفاء«.

�سورية

ميدانياً الو�سع يف �سورية براأي حطيط 

مي��ي��ل ل�����س��ال��ح ال���دول���ة وال�����س��ع��ب وحم���ور 

ي�ستعيد  ال�سوري  »اجلي�ص  يقول:  املمانعة، 

املواقع على االأر�ص، والفريق االآخر عاجز 

ي�سعرون  ال�سبب  لهذا  ���س��يء،  اأي  فعل  ع��ن 

م��ن جبهة ال���ن���زاع امل��خ��اب��رات��ي االإع��الم��ي 

ال�سيا�سي، فبعد ا�ستخدام مدفعهم االأبعد، 

وق��ن��اب��ل��ه��م االأك�������ر ث���ق���اًل وف�������س���ل ���س��رب 

تعترب  اجل�سم،  ليتهاوى  »دم�سق«  ال��راأ���ص 

ال���ي���وم ح��ل��ب ب��ح��ك��م ال�����س��اق��ط��ة ع�����س��ك��ري��اً، 

فلول  اجليوب من  م�ساألة تطهر  اأن  رغم 

اأ�سهر«،  �ست�ستغرق عدة  امل�سلحة  الع�سابات 

امليداين  العمل  ف�سل  »م��ع  حطيط:  يتابع 

ع��ل��ى ���س��وري��ة، احل���ل ال�����س��ي��ا���س��ي ل��ن يكون 

ت�سوياً، احلل ال�سيا�سي �سينطلق من املعطى 

امليداين، حتى االآن الفريق ال�سيا�سي لي�ص 

يف موقع تقبل اخل�سارة، وهو لذلك يعتمد 

من  للتخفيف  التاأخري«  »القتال  �سيا�سة 

خ�سائره اال�سراتيجية يف املنطقة وللقول 

هذه  براأينا  ونحن  احل��رب،  يخ�سر  مل  اإن��ه 

رغ��م   ،2014 ال��ع��ام  ح��ت��ى  �ستطول  امل��ع��رك��ة 

اأك��ر  على  ك��ارث��ي��ة  �ستكون  اإرت��دادات��ه��ا  اأن 

وال�سعودية  تركيا  على  خ�سو�ساً  بلد،  من 

اإىل دم�سق  امل�سوبة  الر�سا�سة  وقطر، الأن 

�سرتد حتماً على مطلقيها واالأيام كفيلة 

باإثبات اأو نفي ما نقوله«.

اأجرى احلوار: بول با�سيل
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اأ���س��ع��ار  تقلب  اأن  اإىل  اخل����رباء  ي�سر 

ال��ع��امل،  ال�سكان يف  اأع����داد  ال��غ��ذاء وت��زاي��د 

فيما  التفكر  اإع��ادة  علينا  اأن��ه يجب  يعني 

عدة  غذائية  خيارات  انح�سار  ب�سبب  ناأكل 

الذي  الغذاء  ما  هو  وال�سوؤال  امل�ستقبل،  يف 

�سنتناوله بعد ع�سرين �سنة من االآن؟

ارت���ف���اع اأ����س���ع���ار ال���غ���ذاء وزي������ادة ع��دد 

ال�����س��ك��ان وامل����خ����اوف ال��ب��ي��ئ��ي��ة، ه���ي فقط 

قلق  اأث����ارت  ال��ت��ي  الق�سايا  م��ن  قليل  ع��دد 

املتحدة  االأمم  بينها  م��ن  ال��ت��ي  امل��ن��ظ��م��ات، 

واحلكومة الربيطانية، يف �ساأن ما �سناأكله 

يف امل�ستقبل، ومن املتوقع اأن يكون الرتفاع 

العامل  من  متفرقة  دول  يف  اللحوم  اأ�سعار 

تاأثر هائل على وجباتنا الغذائية، وبح�سب 

فاإن  الغذاء،  �سناعة  العاملن يف  تقديرات 

هذه االأ�سعار قد تت�ساعف خالل ال�سنوات 

اخلم�ص اإىل ال�سبع املقبلة، وهو ما �سيجعل 

اللحوم �سلعة ترفيهية مبتناول فئات قليلة 

من النا�ص فقط، فماذا �سيكون البديل؟

م��ه��واًل  ال��ي��وم ارت��ف��اع��اً  ال��ع��امل  ي�سهد 

اأ���س��ب��ح��ت اللحوم  ال���غ���ذاء، وق���د  اأ���س��ع��ار  يف 

مما  ال��ث��م��ن،  الباهظة  االأغ��ذي��ة  طليعة  يف 

متناول  ع��ن  بعيدة  ي��وم  بعد  ي��وم��اً  يجعلها 

ال���ف���ق���راء، يف ه����ذا االإط�������ار، ي��ق��ول خ���رباء 

خمت�سون يف الغذاء: »اإن الكثر منا تربى 

على حلوم رخي�سة الثمن ووف��رة، ويعني 

عودة  نرى  بداأنا  اأننا  الغذاء،  اأ�سعار  ارتفاع 

ونتيجة  ت��رف��ي��ه��ي��ة،  �سلعة  ل��ت��ك��ون  ال��ل��ح��وم 

ل�سد  ج��دي��دة  �سبل  يف  نبحث  فاإننا  ل��ذل��ك، 

ال��ف��ج��وة يف ال��ل��ح��وم ع���رب اإي���ج���اد اأط��ع��م��ة 

بديلة«.

�سي�سد مثل  ال���ذي  م��ا  ه���و،  وال�����س��وؤال 

ه���ذه ال��ف��ج��وات وح��اج��ت��ن��ا ل��ل��ط��ع��ام، وكيف 

�سنتناوله؟ االإجابة قد ال تروق للكثرين، 

اآ�سيوية  دول  يف  ع��ق��ود  م��ن��ذ  متبعة  لكنها 

ع����دة، ال��ب��دي��ل ق��د ي��ك��ون احل�����س��رات، نعم، 

رمبا ي�سعر البع�ص اأنها فكرة مقززة وغر 

ال��غ��ذاء  خ���رباء  لكن  االإط����الق،  على  واردة 

ما  هي  احل�سرات  اأن  ي��وؤك��دون  امل�ستقبل  يف 

احليوانية  ال���روة  عليها  يطلق  اأن  ميكن 

من  رئي�ساً  مكوناً  �ست�سبح  التي  ال�سغرة، 

وجباتنا.

قيمة غذ�ئية

بالن�سبة  مرفو�سة  الفكرة  اأن  ورغ���م 

للكثرين ومقززة لهم، اإال اأنه و�سع يحقق 

اأن  واحلقيقة  كافة،  اجلوانب  من  الفائدة 

العديد  يف  حمبباً  طعاماً  ت�سكل  احل�سرات 

ال�سن  طليعتها  ويف  االآ�سيوية  ال��دول  من 

وتايالند.

يف ه�����ذا ال�������س���ي���اق،  ي�����رى ال��ب��اح��ث��ون 

اأن  ه���ول���ن���دا،  »ف��اغ��ن��ن��ج��ن« يف  يف ج��ام��ع��ة 

احل�سرات توفر قيمة غذائية بالقدر نف�سه 

اأي�ساً  العادية، ومتثل  اللحوم  الذي توفره 

تربيتها  واأن  للربوتينات،  ك��ب��راً  م�����س��دراً 

وت�ستهلك  امل��ا���س��ي��ة،  م��ن  تكلفة  اأق���ل  اأي�����س��اً 

كميات اأقل من املياه وال حتتوي على كمية 

باالإ�سافة  الكربونية،  الب�سمة  من  كبرة 

نوع  ب�1400  ف��اإن هناك ما يقدر  ذل��ك،  اإىل 

وال  لالإن�سان  طعاماً  ت�سلح  احل�سرات  من 

اأي  حتمل  ال  كما  اله�سمي،  ج��ه��ازه  ت�سر 

اأوبئة اأو جراثيم م�سرة.

مثل  ح�سرات  ف���اإن  امل��ث��ال،  �سبيل  على 

طحنها  ���س��ي��ت��م  واجل����ن����ادب  ال�����س��را���س��ر 

وا�ستخدامها كُمكون غذائي يف اأطعمة مثل 

الربغر، وقد ال تختلف يف الطعم عن برغر 

اللحوم العادي، ال �سيما مع اإ�سافة املنكهات 

وامللونات والبهارات.

جتربة هولندية

ت�����س��خ احل��ك��وم��ة ال��ه��ول��ن��دي��ة اأم�����وااًل 

كثرة جلعل احل�سرات جزءاً من الوجبات 

ال��غ��ذائ��ي��ة ال�����س��ائ��دة، ح��ي��ث ق��ام��ت اأخ����راً 

�سلة،  ذات  اأبحاث  يف  يورو  مليار  با�ستثمار 

ومن اأجل اإعداد ت�سريع ينظم عمل مزارع 

احل�سرات.

ه��ن��اك ق��ط��اع ك��ب��ر م��ن ���س��ك��ان ال��ع��امل 

ي��ت��ن��اول��ون ب��ال��ف��ع��ل ح�����س��رات ك��ج��زء معتاد 

م���ن وج��ب��ات��ه��م ال��غ��ذائ��ي��ة، وي�����س��ي��ع ت��ن��اول 

اإفريقيا، بينما تعترب  الي�سروع واجلراد يف 

ويتناول  اليابان،  يف  �سهية  وجبة  الدبابر 

التايالنديون ال�سرا�سر.

اأن  اإىل  ي���������س����رون  اخل����������رباء  ل����ك����ن 

ك��ب��ر  اإىل حت�������س���ن  ب���ح���اج���ة  احل���������س����رات 

لل�سورة، اإذا كان لها اأن ت�سبح قابلة لالأكل 

م���ن ج���ان���ب االأوروب�����ي�����ن و���س��ك��ان اأم���رك���ا 

بح�سا�سية  ي�����س��ع��رون  ال���ذي���ن  ال�����س��م��ال��ي��ة، 

�سديدة من تناول احل�سرات.

مع ذلك يقول اأحدهم: »اإن احل�سرات 

من  نتخل�ص  حينما  �سيوعاً  اأك��ر  �ست�سبح 

و�سفها بكلمة ح�سرات، ون�ستخدم تو�سيفاً 

مثل ثروة حيوانية �سغرة«.

التاأثري ال�سوتي

من املعروف اأن �سكل الطعام ورائحته 

يوؤثران على ما ناأكله، لكن التاأثر ال�سوتي 

على الطعام ميثل جمااًل مو�سعاً لالأبحاث، 

حديثة  درا���س��ة  تو�سلت  االإط�����ار،  ه���ذا  ويف 

لعلماء يف جامعة اأوك�سفورد، اإىل اأن نغمات 

معينة ميكن اأن ت�سفي على االأ�سياء مذاقاً 

اأكر لذة اأو مرارة.

تو�سلت ه��ذه ال��درا���س��ة ال��ت��ي اأج��راه��ا 

ت�������س���ارل���ز ���س��ب��ن�����ص؛ اأ����س���ت���اذ ع���ل���م ال��ن��ف�����ص 

اأن  اإىل  اأوك�����س��ف��ورد،  جامعة  يف  التجريبي 

خالل  م��ن  يتغر  اأن  ميكن  الطعام  م��ذاق 

للخلفية  ال�����س��وت��ي��ة  اخل�����س��ائ�����ص  ت��غ��ي��ر 

املو�سيقية.

متاماً  متاأكدين  »ل�سنا  �سبن�ص:  وق��ال 

ما �سيحدث للعقل حتى االآن، لكن �سيئاً ما 

�سيحدث، وهذا اأمر مثر حقيقة«.

اأجرى كبر الطهاة ه�ستون بلومنثال 

جت��رب��ة على ال�����س��وت وال���غ���ذاء، وي��وج��د يف 

 sound of« مطعمه اخلا�ص وجبة تدعى

the sea« اأي »�سوت البحر«، والتي تقدم 
»اآي  با�ستخدام  ال�ساطئ  مياه  اأ���س��وات  مع 

بود«، وتردد اأن هذه االأ�سوات جتعل مذاق 

الطعام اأكر اإنعا�ساً.

ل��ك��ن ي��ج��ري االآن ت��ط��وي��ر امل��زي��د من 

اال���س��ت��خ��دام��ات ع��ل��ى ن��ط��اق وا���س��ع يف ه��ذا 

املجال، واإحدى هذه اال�ستخدامات التي قد 

يكون لها تاأثر هام، هو ا�ستخدام املو�سيقى 

للتخل�ص من مكونات غر �سحية من دون 

اأن يالحظ النا�ص االختالف يف املذاق.

اأن ال����ردد  واأو�����س����ح ���س��ب��ن�����ص: »ن��ع��ل��م 

ل���ذة، ميكنك  اأك���ر  يجعل م���ذاق االأ���س��ي��اء 

ت��ق��ل��ي��ل ن�����س��ب��ة ال�����س��ك��ر يف ال���ط���ع���ام، ل��ك��ن 

فقط  ي��ب��دو  لتجعله  امل��و���س��ي��ق��ى  ا���س��ت��خ��دم 

لذيذاً لل�سخ�ص الذي يتناوله«.

ت�����س��ت��خ��دم ال�����س��رك��ات اأي�������س���اً ب�����س��ورة 

وال�����س��وت يف  الطعام  ب��ن  ال�سلة  م��ت��زاي��دة 

قامت  املثل،  �سبيل  على  التغليف،  عمليات 

بتغير  البطاط�ص  رق��ائ��ق  �سركات  اإح���دى 

اإن  حيث  للتغليف،  ا�ستخدمتها  التي  امل��ادة 

���س��وت امل�����س��غ يجعل ال��رق��ائ��ق ت��ب��دو اأك��ر 

لقوائم  اأي�����س��اً  ومي��ك��ن  للم�ستهلكن،  ل���ذة 

اأن تظهر على  الت�سغيل املو�سيقية املح�سنة 

يعني  املنتج، وهذا  العبوات لتح�سن مذاق 

طعامنا  جتعل  ق��د  املو�سيقى  اأن  بب�ساطة 

اأف�سل طعماً يف امل�ستقبل.

حلوم خمتربية

يف وق��ت �سابق م��ن ه��ذا ال��ع��ام، جنح 

اإن��ت��اج حل��وم داخ��ل  علماء ه��ول��ن��دي��ون يف 

امل��خ��ت��رب، ف��ي��م��ا ت��ع��رف اأي�����س��اً »ب��ال��ل��ح��وم 

�سرائط  بزراعة  العلماء  قام  املختربية«، 

اخلاليا  با�ستخدام  الع�سلي  الن�سيج  من 

اأمل  على  االأبقار،  من  املاأخوذة  اجلذعية 

اأن يتمكنوا من اإنتاج اللحوم يف املختربات، 

اأن وكالة الف�ساء االأمركية النا�سا  علماً 

ال��ل��ح��وم  ع���ن  ع��ل��م��ي  ب��ح��ث  اأول  م���ّول���ت 

العلمية  ال��ورق��ة  ه��ذه  واأل��ق��ت  املختربية، 

امل��ن��ت��ج��ة معملياً  ال��ل��ح��وم  ع��ل��ى  ال�����س��وء 

اأن ت�سبح  اإذا كان من املمكن  لتحديد ما 

طعاماً يتناوله رواد الف�ساء يف رحالتهم.

ع�����س��ر ���س��ن��وات م�����س��ت، وال��ع��ل��م��اء يف 

ه���ذا امل��ج��ال ي��ق��وم��ون ب��ال��روي��ج للحوم 

واأق��ل  فاعلية  اأك��ر  كو�سيلة  املختربية، 

�سرراً على البيئة، لتوفر اللحوم كجزء 

من وجباتنا الغذائية.

وت��و���س��ل��ت درا����س���ة ح��دي��ث��ة جلامعة 

اأوك�سفورد اإىل اأن اإنتاج اللحوم يف املعمل 

ب�����داًل م���ن ذب����ح احل����ي����وان����ات، مي��ك��ن اأن 

امل�سرة  الغازات  من  كبرة  ب�سورة  يقلل 

بالبيئة، وكذلك ا�ستخدام الطاقة واملياه، 

االإنتاج توفر قطعة من  اأي�ساً  ويتطلب 

اإىل  وباالإ�سافة  املا�سية،  لربية  االأر���ص 

ذلك ميكن ا�ستخدامها خلف�ص املحتوى 

الدهني واإ�سافة املواد املغذية.

وق����ال االأ����س���ت���اذ م����ارك ب��و���س��ت؛ ال���ذي 

جامعة  يف  الهولندي  الباحثن  فريق  ق��اد 

اللحوم  اأن يجعل  اإنه يريد  »ما�سريخت«، 

املنتجة يف املخترب »غر مميزة« عن اللحوم 

تبدو  اأن  امل��ح��ت��م��ل  م��ن  لكنها  احل��ق��ي��ق��ي��ة، 

هناك  اإن  �ستيفنز،  وق��ال  للغاية،  خمتلفة 

نقا�سات جارية يف هذا املجال يف �ساأن ال�سكل 

اللحوم  ه���ذه  عليه  ت��ك��ون  اأن  ي��ج��ب  ال���ذي 

املختربية.

باأنه من  اعتقاده  �ستيفنز عن  واأع��رب 

ال�����س��ع��وب��ة مب��ك��ان تبني ال��ن��ا���ص م��ث��ل ه��ذه 

ال��ف��ك��رة، الأن ه���ذه ال��ل��ح��وم غ���ر م��ت��وف��رة 

حالياً.

واأ����س���اف: »ب��ب�����س��اط��ة، ال ي��وج��د لدينا 

�سنف من هذا النوع من اللحوم املختربية 

يف عاملنا، وال نعلم مدى االإف��ادة منها، اإنها 

خمتلفة متاماً من حيث امل�سدر واملنتج.

الطحالب اأي�سًا

ي��ق��ول ال��ع��ل��م��اء، اإن����ه ب��ال��رغ��م م���ن اأن 

ال��ط��ح��ال��ب ق���د ت��ك��ون يف اأدن�����ى م��رت��ب��ة يف 

قبل  من  مرفو�سة  كونها  الطعام،  �سل�سلة 

ت��ن��اول��ه��ا من  ي��ع��ت��ادوا  لكونهم مل  ال��ن��ا���ص، 

قبل، فاإنها قد توفر حاًل لبع�ص م�سكالت 

بينها نق�ص  ت��ع��ق��ي��داً، م��ن  االأك����ر  ال��ع��امل 

غ��ذاء  ت��ك��ون  اأن  للطحالب  ال���غ���ذاء، مي��ك��ن 

يف  تنميتها  ومي��ك��ن  واحل���ي���وان���ات،  للب�سر 

اأي�ساً  العلماء  من  العديد  ويقول  املحيط، 

الطحالب،  من  امل�ستق  احليوي  الوقود  اإن 

اإىل  احل��اج��ة  تقليل  يف  ي�����س��اع��د  اأن  مي��ك��ن 

الوقود االأحفوري.

ي��ت��وق��ع ال��ب��ع�����ص يف ���س��ن��اع��ة ال���غ���ذاء 

اأن  اأن زراع����ة ال��ط��ح��ال��ب مي��ك��ن  امل�����س��ت��دام 

املحا�سيل يف  الإنتاج  �سناعة  اأ�سخم  ت�سبح 

العامل، حيث اأ�سبحت هذه زراعة رئي�سة يف 

اآ�سيا، وهناك دول مثل اليابان لديها مزارع 

ال��الف��ت يف  ل��ل��ط��ح��ال��ب، وال�����س��يء  �سخمة 

الطحالب البحرية، هو اأنها تنمو مبعدالت 

منواً  االأ�سرع  النبات  متثل  اإنها  ا�ستثنائية، 

على وجه االأر�ص.

وع���ل���ى غ������رار احل���������س����رات، مي���ك���ن اأن 

ال��ط��ح��ال��ب ج����زءاً م��ن غ��ذائ��ن��ا من  ت�سبح 

دون اأن نعرف بالفعل، فقد ا�ستخدم علماء 

بريطانيا  يف  ه����االم«  »�سيفيلد  ج��ام��ع��ة  يف 

ح��ب��ي��ب��ات م���ن االأع�������س���اب ال��ب��ح��ري��ة لتكون 

ب��دي��اًل ع��ن االأم�����الح يف اخل��ب��ز واالأغ���ذي���ة 

امل�����س��ن��ع��ة، ت���وف���ر احل��ب��ي��ب��ات ن��ك��ه��ة ق��وي��ة، 

لكنها قليلة يف االأم��الح، الذي يلقى عليها 

بالالئمة يف ارتفاع �سغط الدم، وال�سكتات 

ه��ذه  اأن  ال��ع��ل��م��اء  وراأى  امل��ب��ك��رة،  وال���وف���اة 

احل��ب��ي��ب��ات مي��ك��ن ا���س��ت��خ��دام��ه��ا ب����داًل من 

االأمالح يف الوجبات اجلاهزة والنقانق، بل 

حتى اجلنب.

فالطحالب متعددة الوظائف، والكثر 

من خ�سائ�سها �سيتم فقط اكت�سافها، اإنها 

حتى  منه  بالفعل  ن�ستفد  مل  عظيم  م��ورد 

ب��راأي خ��رباء التغذية، ويف ظل وجود  االآن 

البحرية  الطحالب  م��ن  ن��وع  اآالف  ع�سرة 

ب��ري��ط��ان��ي��ا  630 يف  ب��ي��ن��ه��ا  ال���ع���امل، م���ن  يف 

مب��ف��رده��ا، ف���اإن ط��ع��ام ك��ل منها ق��د يتنوع 

ب�سورة كبرة.

هبة �سيداين
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ال��ت��ط��ور  ع���ل���ى  ال���ف���ع���ل  ردود  ب���ان���ت���ظ���ار 

الذي وقع يف م�صر بخ�صو�ص  الدراماتيكي 

ق���ي���ادة ال���ق���وات امل�����ص��ل��ح��ة، ي��وا���ص��ل اجل��ي�����ص 

يف  النطاق  وا�صعة  ع�صكرية  عملية  امل�صري 

�صيناء. ال�صلة وا�صحة بني قرارات الرئي�ص 

حم��م��د م��ر���ص��ي، وب���ني م��ا ج���رى وي��ج��ري يف 

قام  امل�����ص��ري  الرئي�ص  �صيناء؛  ج��زي��رة  �صبه 

ب���اإح���ال���ة ق���ائ���د اجل��ي�����ص امل�����ص��ر ط��ن��ط��اوي، 

ورئي�ص الأرك��ان �صامي عنان وعدد من قادة 

التقاعد،  اإىل  امل�صرية  امل�صلحة  القوات  اأفرع 

وعنينّ بدًل عنهم مقربني من الإخ��وان على 

راأ�ص املوؤ�ص�صة الع�صكرية امل�صرية. 

الكبرة  اخلطوة  لهذه  متعددة  ق���راءات 

يقول  م��ن  فهناك  بعيد،  ح��د  اإىل  واملفاجئة 

الع�صكرية  املوؤ�ص�صة  قد حدث بني  اإن توافقاً 

بقادة  اخلا�صة  الإج�����راءات  ح��ول  والرئي�ص 

الرئي�ص  باأن  ذلك  وي�صتدلون على  املوؤ�ص�صة، 

اللواء  العامة؛  املخابرات  رئي�ص  واأق��ال  �صبق 

الع�صكرية،  ال�����ص��رط��ة  وق��ائ��د  م����وايف،  م����راد 

وق��ائ��د ل��واء احل��ر���ص اجل��م��ه��وري، ومل يعلق 

لكن  الإج����راء،  ه��ذا  على  الع�صكري  املجل�ص 

وجود  نفى  امل�صري  الرئي�ص  با�صم  املتحدث 

تكلم  الذي  التوافق  اأو  التفاهمات  مثل هذه 

ع��ن��ه م�����ص��اع��د وزي����ر ال���دف���اع ال���ل���واء حممد 

الع�صار.

م��و���ص��وع ال��ت��واف��ق��ات اأخ����ذ م�����ص��اراً اآخ���ر 

ت بني املجل�ص  بالكالم عن �صفقة كربى متنّ

ال��ع�����ص��ك��ري وال���رئ���ي�������ص، وت���ال���ي���اً الإخ�������وان 

امل�����ص��ل��م��ني، وت�����ص��م��ن ل��ل��م��ج��ل�����ص ال��ع�����ص��ك��ري 

ال�صلطة  من  اآمنا  خ��روج��اً  ال��ب��ارزة  وقياداته 

دون ح�صاب اأو عقاب، على ما ي�صفه كثرون 

الع�صكري«،  املجل�ص  قادة  اقرتفها  ب�»جرائم 

قوية  ع��الق��ة  ع��ن  يتحدث  الآخ���ر  والبع�ص 

بني وا�صنطن والرئي�ص امل�صري، واأن الأخر 

ح�صل على �صوء اأمركي اأخ�صر للقيام مبا 

قام به جتاه قيادة املوؤ�ص�صة الع�صكرية. 

الأم���رك���ي���ني  اأن  اإىل  الإ������ص�����ارة  ي���ج���در 

تغير  اأي  ب��اأن  كافية  �صمانات  على  ح�صلوا 

هما:  هامتني  نقطتني  مي�ص  ل��ن  م�صر  يف 

كيان  م��ع  امل�صرية  امل��ع��اه��دة  على  املحافظة 

الح���ت���الل، وث��ب��ات ال��ع��الق��ة م��ع وا���ص��ن��ط��ن، 

وثمة من ي�صر اإىل دور قطري يف الرتتيبات 

اأب��داً هو  اجلديدة، لكن ما ل ميكن جتاهله 

اأن الرئي�ص امل�صري اأفاد كثراً من الأحداث 

ال���ت���ي ���ص��ه��دت��ه��ا ���ص��ي��ن��اء ل��ل��ق��ي��ام ب��خ��ط��وت��ه 

ق��راءة  اأم���ام  وا�صعاً  ال��ب��اب  يفتح  م��ا  الكبرة، 

ج���دي���دة وخم��ت��ل��ف��ة ل��ل��ح��دث ال�����ذي وق����ع يف 

قيام  اأعقبه من  امل�صرية، وما  �صبه اجلزيرة 

هناك.  امل�صتمرة  الع�صكرية  بحملته  اجلي�ص 

ف��ق��د حت���دث ال��رئ��ي�����ص امل�����ص��ري ب��ع��د �صاعات 

الع�صكرية،  املوؤ�ص�صة  قادة  باإقالة  ق��راره  على 

عن اأنه مل يتخذ هذه الإج��راءات �صد اأحد، 

طيباً  كالماً  وق��ال  بعينها،  موؤ�ص�صة  �صد  اأو 

امل�صلحة،  وال��ق��وات  وال�صرطة  اجلي�ص  جت��اه 

اأم��ن م�صر،  ي��ه��ددون  اإىل وج��ود من  م�صراً 

وهم وفق ما ُيفهم من كالمه، من املنتمني 

وال��ذي��ن  م��ت��ط��رف��ة،  تكفرية  ج��م��اع��ات  اإىل 

و���ص��ف��ه��م ب���»ال��ق��ت��ل��ة واخل���ون���ة وامل��ج��رم��ني«، 

بنف�صه  »يقودها  التي  باأن احلملة  وتوعدهم 

�صوف ت�صتمر حتى الق�صاء عليهم«. 

اأخ���رى يف غاية  وه��ن��اك م��ن يثر نقطة 

قام،  قد  امل�صري  الرئي�ص  اأن  وهي  الأهمية، 

باإلغاء  الع�صكريني،  القادة  اإقالة  عن  ف�صاًل 

اأ�صدره  ال��ذي  املكمل«  الد�صتوري  »الإع���الن 

اأدى  اأ�صا�صه  على  وال��ذي  الع�صكري،  املجل�ص 

الرئي�ص امل�صري الق�صم الد�صتوري، وهذا قد 

يكون  قد  د�صتورية  م�صكلة  على  اأي�صاً  يفتح 

هناك من يثرها يف وجه الرئي�ص.

عقيدة اجلي�ش: �سيناء وغزة

مراقبون تابعوا خطاب الرئي�ص امل�صري 

املجرمني  ع��ن  مر�صي  ك��الم  انتباههم  لفت 

قد  ك��ان  م��ا  لي�صتذكروا  �صيناء،  يف  والقتلة 

ج���رى احل��دي��ث ع��ن��ه م����راراً يف وق���ت �صابق، 

امل�����ص��ري،  وامل��ت�����ص��ل بتغير ع��ق��ي��دة اجل��ي�����ص 

ف��م��ن��ذ ���ص��ن��وات ي��ت��ع��ر���ص اجل��ي�����ص امل�����ص��ري 

تغير  اأج��ل  م��ن  اأ�صا�صاً،  اأمركية  ل�صغوط 

ع��ق��ي��دت��ه ال��ق��ت��ال��ي��ة، ل��ي��ك��ون ج��ي�����ص��اً م��واج��ه��اً 

اأن اجلي�ص  امل��ع��روف  الإره����اب، وم��ن  خلطر 

امل�����ص��ري، ورغ���م ات��ف��اق��ي��ة ك��ام��ب دي��ف��ي��د، مل 

الكيان  يعترب  وظل  القتالية،  عقيدته  يغر 

ب�صاأن  قيل  ومهما  مل�صر،  ع���دواً  ال�صهيوين 

امل�صري،  اجلي�ص  وق��ي��ادة  ط��ن��ط��اوي  امل�صر 

ل لهم رف�صهم تغير العقيدة القتالية  ي�صجَّ

التي  ال�صغوط  وج��ه  يف  ووقوفهم  للجي�ص، 

مور�صت عليهم يف هذا الجتاه.

كالم  ك��ان  اإذا  عما  هنا  يت�صاءل  من  ثمة 

يف  وامل��ج��رم��ني  القتلة  ع��ن  امل�صهب  الرئي�ص 

���ص��ي��ن��اء، وت��غ��ي��ر ق��ي��ادة اجل��ي�����ص، ه��و متهيد 

لي�صبح  للجي�ص،  القتالية  العقيدة  لتغير 

توليه  اأي  »الإره��������اب«،  م��واج��ه��ة  يف  ج��ي�����ص��اً 

بدل مواجهة  ال�صرطة  �صبيهة مبهام  مهاماً 

وعندما  الحتالل،  دولة  من  القادم  اخلطر 

يتم الربط بني اإجراءات مر�صي، وبني زيارة 

اأم����ر ق��ط��ر اإىل ال��ق��اه��رة، وق��ي��ام��ه ب��اإي��داع 

امل�صري،  امل��رك��زي  البنك  يف  دولر  م��ل��ي��اري 

فاأكرث، خ�صو�صاً  اأكرث  اً  ملحنّ ال�صوؤال  ي�صبح 

مع موافقة كيان الحتالل على زيادة عديد 

وكذلك  �صيناء،  يف  العاملة  امل�صرية  القوات 

احل��دي��ث ع��ن م��واف��ق��ة اأم��رك��ي��ة اأول��ي��ة على 

مل�صر  تتيح  دي��ف��ي��د،  ك��ام��ب  ات��ف��اق  يف  تعديل 

�صبه  يف  الع�صكرية  وحداتها  من  املزيد  ن�صر 

جزيرة �صيناء.

خطابه  يف  يتطرق  مل  مر�صي  الرئي�ص 

ال��ك��ي��ان  اإىل  ل  الأزه���������ر،  يف  األ����ق����اه  ال������ذي 

بينت  وق��د  غ��زة،  قطاع  اإىل  ول  ال�صهيوين، 

وقائع الأحداث يف �صيناء اأن الهياج الذي �صاد 

مل  القطاع  جت��اه  امل�صرية  الأو���ص��اط  بع�ص 

م��ربراً، فهناك م�صكلة م�صرية حملية  يكن 

اأن يعني  الطابع يف �صبه جزيرة �صيناء، دون 

هذا الأمر عودة الأمور اإىل طبيعتها يف غزة، 

م�صرية،  م�صادر  تقول  ما  على  �صلة،  فثمة 

بني »البنية الإرهابية« التي تواجهها القوات 

امل�����ص��ري��ة يف ���ص��ي��ن��اء، وب���ني جم��م��وع��ات على 

�صلة بها داخل القطاع.

�صيت�صرف  كيف  معرفة  الآن  امل��ه��م  م��ن 

الأم���������ن امل���������ص����ري جت������اه غ��������زة، م���ب���دئ���ي���اً، 

ي��ط��ب��ق امل�����ص��ري��ون اإج�������راءات ���ص��ارم��ة بحق 

الفل�صطينيني جميعاً، ول يقت�صر الأمر على 

كل  اإىل  ب��ل ميتد  رف��ح،  املغلق يف  �صبه  املعرب 

الفل�صطينيون  ي�صتخدمه  اأن  ميكن  م��ك��ان 

للعبور يف م�صر؛ من مطارات وموانئ، وحتى 

اأث���ن���اء ان��ت��ق��ال��ه��م داخ���ل الأرا����ص���ي امل�����ص��ري��ة، 

وه�����ذه الإج����������راءات م��ر���ص��ح��ة ل��ال���ص��ت��م��رار 

العملية  �صت�صتغرقه  ال����ذي  ال��وق��ت  ط����وال 

الأمنية يف �صيناء، ورمبا لوقت طويل لحق، 

اأن  اإىل  النتباه  البع�ص  يلفت  عندما  حتى 

التطورات التي ت�صهدها م�صر �صُتخرج غزة 

الوقت،  لبع�ص  الأوىل  الهتمام  دائ���رة  م��ن 

ع��ل��ى اأن م��راق��ب��ني ك����رثاً ي��ع��ت��ربون ال��ق��ط��اع 

امل�صرية  ال�صيا�صات  �صكل  على  يدل  خمترباً 

اأو  الأوه���ام  عن  بعيداً  اإذ  ووجهتها،  القادمة 

التعامل  الفل�صطينية، �صوف ينبئ  التوقعات 

امل�����ص��ري ال��الح��ق م��ع ال��ق��ط��اع ع��ن حقيقة 

راأ����ص  ع��ل��ى  ت��غ��ي��رات  م��ن  �صهدته م�صر  م��ا 

من  الفعلية  والأه��داف  الع�صكرية،  املوؤ�ص�صة 

وراء هذه التغيرات.

عبد الرحمن نا�سر

غزة.. والتغييرات في القيادة العسكرية المصرية
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مع احلديث عن قيام قوات م�صرية بتدمر عدد من 

اأنفاق التهريب بني م�صر وقطاع غزة، يتحدث مواطنون 

ب��داي��ة احل�صار  يعني  الأن��ف��اق  ت��دم��ر  اأن  ع��ن  القطاع  يف 

القطاع، وهو الذي كان قد اعتمد على تلك  الفعلي على 

امل�صتمر  ال�صهيوين  للتخفيف من وطاأة احل�صار  الأنفاق 

منذ �صنوات.

وت�صعى حما�ص لدى ال�صلطات امل�صرية من اأجل وقف 

عمليات التدمر، اأو تاأمني �صيغة بديلة ت�صمن فتح املعرب 

اأمام حركة النا�ص والب�صائع، اإذا كان ل بد من تدمر تلك 

الأنفاق لأ�صباب اأمنية.

وق���د ع���ربت ح��ك��وم��ة غ���زة ع���ن ا���ص��ت��ي��اء ���ص��دي��د جت��اه 

ت�صريحات مل�صوؤولني يف ال�صلطة الفل�صطينية يف رام اهلل، 

طالبوا فيها بهدم الأنفاق.

ع�صو  الفل�صطينية،  ال��رئ��ا���ص��ة  ع���ام  اأم����ني  ق���ال  ف��ق��د 

ال��رح��ي��م، يف  الطيب عبد  ف��ت��ح؛  امل��رك��زي��ة حل��رك��ة  اللجنة 

ت�صريح �صحايف: اإن الرئا�صة الفل�صطينية توؤكد ت�صامنها 

ال��ك��ام��ل م��ع م�����ص��ر ال�����ص��ق��ي��ق��ة، ودع��م��ه��ا ل��ك��ل الإج������راءات 

الأم���ن امل�صرية  ال��ق��ي��ادة وق���وى  ال��ت��ي تنفذها  وال��ت��داب��ر 

وامل�صبوهة، مبا  املتطرفة  الإرهابية  للجماعات  بالت�صدي 

فيه اأية اإجراءات خا�صة ومطلوبة لإغالق اأنفاق التهريب 

وم�����ص��ال��ك ال��ت��خ��ري��ب ال��ت��ي مت�����ص ب��امل�����ص��ال��ح وال��ع��الق��ات 

الأخوية والتاريخية بني ال�صعبني امل�صري والفل�صطيني.

يف  �صاهمت  الأن��ف��اق  تلك  اإن  ال��رح��ي��م:  عبد  واأ���ص��اف 

تكري�ص حالة النق�صام الفل�صطيني يف غزة، وقد اأ�صبحت 

ولوحدة  القومي  م�صر  لأم��ن  تهديداً  ت�صكل  ف��رتة  ومنذ 

وا�صتقرارهما وم�صاحلهما احليوية،  الفل�صطيني  ال�صعب 

وهي ل تخدم اإل فئة �صغرة من ذوي امل�صالح والعتبارات 

اخلا�صة وال�صيقة العابثني وامل�صتهرتين بالأمن وامل�صالح 

اأث��روا  ممن  احل��دود،  جانبي  على  وفل�صطني  مل�صر  العليا 

ب�صبب جتارة التهريب غر ال�صرعية على ح�صاب م�صلحة 

الوطن واملواطن، حيث اإن ال�صلطة الوطنية الفل�صطينية 

اأك����رث م��ن ن�����ص��ف م��وازن��ت��ه��ا ع��ل��ى ق��ط��اع غ��زة،  تخ�ص�ص 

القت�صاد يف  باإنعا�ص  لها  الأنفاق ل عالقة  فاإن  وبالتايل 

القطاع..

املتحدث  اأك���د  ال��رح��ي��م،  ع��ب��د  ت�صريحات  ع��ل��ى  ورداً 

اأن طلب  ال����ربدوي����ل،  ب��ا���ص��م ح��رك��ة ح��م��ا���ص؛ د. ���ص��الح 

غزة  ق��ط��اع  ب��ني  الأن��ف��اق  اإغ���الق  الفل�صطينية  ال�صلطة 

وم�صر هو »انتهازية رخي�صة تتنافى مع القيم وتتجرد 

�صدر  ما  »اإن  الربدويل:  وقال  الوطنية«.  امل�صئولية  من 

باإغالق  مطالبة  م��ن  اهلل  رام  يف  الرئا�صة  موؤ�ص�صة  ع��ن 

غ��زة«.  قطاع  على  احل�صار  ت�صديد  اإىل  يهدف  الأن��ف��اق 

��ن��ع��ت  واأ�����ص����اف: »مل ن���رغ���ب يف ه����ذه الأن����ف����اق ال���ت���ي ���صُ

اأبناء قطاع غزة الذي حا�صره العدو  ا�صطرارياً لإغاثة 

الذي  اليوم  اإىل  تتطلع  »حما�ص«  اأن  واأك��د  ال�صهيوين«. 

الأنفاق، م�صيفاً:  وتنتهي معه  فيه هذا احل�صار  ينتهي 

»نحن على يقني باأن القيادة امل�صرية احلكيمة لن ترتك 

ال�صعب الفل�صطيني حما�صراً«، ودان الربدويل ما و�صفه 

ب�»انتهازية ال�صلطة«، وطالبها بوقف »امل�صاركة يف ح�صار 

ال�صعب الفل�صطيني«.

م����ن ج���ان���ب���ه، اأك������د ال�����ص��ف��ر امل�������ص���ري يف الأرا�����ص����ي 

الفا�صل  اإغ��الق معرب رفح  اأن  يا�صر عثمان،  الفل�صطينية 

ه �صد قطاع غزة«. وقال عثمان  بني غزة وم�صر »غر موجنّ

اإغ��الق املعرب  اإىل  يف ت�صريح �صحايف: »يجب عدم النظر 

الإج��راء  ن��وع من  اأو  العقاب اجلماعي،  ن��وع من  اأن��ه  على 

املعرب جاء  اإغ��الق  اأن  اإىل  ��ه  ون��َبنّ غ��زة«.  املوجه �صد قطاع 

باأكملها �صمن احلملة  املنطقة احلدودية  اإغالق  اإطار  يف 

الأمنية التي يقوم بها اجلي�ص امل�صري يف �صمال �صيناء.

أنفاق رفح.. والمعبر

اأهل غزة يعودون اإىل بلدهم بعد اإقفال معرب رفح من اجلانب امل�صري عدة اأيام                     )اأ.ف.ب.(
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ت���ت���واىل ق�����ص�����ص م���ع���ان���اة ال��الج��ئ��ني 

الفل�صطينيني يف لبنان مع ه�صا�صة املنازل 

الآي���ل���ة ل��ل�����ص��ق��وط، ال��ت��ي جت�����اوزت اأرب��ع��ة 

اآلف منزل، تهدد اأكرث من 20 األف لجئ 

باملوت، بح�صب م�صدر اللجان ال�صعبية يف 

منطقة بروت.

اأح���م���د اجل�����ص��ي وع��ائ��ل��ت��ه م���ن خميم 

امل�صكلة  هذه  �صحايا  اآخ��ر  الرباجنة؛  برج 

�صبقه  الأخ��ر على ما يبدو، حيث  ولي�ص 

اأح���م���د ع��اي�����ص��ة ال����ذي ك���اد ي��ف��ق��د ح��ي��ات��ه،  

وج��م��ي��ل اأب���وخ���ري���ب���ة ال�����ذي ف��ق��د اإح����دى 

على  منازلهما  اأ�صقف  �صقوط  بعد  عينيه 

املعنيني يف وكالة  اإهمال  روؤو�صهما نتيجة 

ال��غ��وث »الأون������روا«؛ ال��ت��ي ب��دوره��ا ق��ررت 

ترميم 700 م�صكن فقط بح�صب الأولوية 

ب��ع��د احل�����ص��ول ع��ل��ى مت���وي���ل، وذل����ك من 

تاريخ  يعود  لل�صقوط  اآيلة  اآلف   4 اأ�صل 

اخلم�صينات،  اأوا���ص��ط  اإىل  معظمها  ب��ن��اء 

اأي م���ا ي���ق���ارب ال�����ص��ت��ني ع���ام���اً، ح���ني ب���داأ 

من  ل  ب��ال��ت��ح��ونّ ل��ب��ن��ان  يف  الفل�صطينيون 

اخل��ي��م وب���ي���وت ال�����ص��ف��ي��ح اإىل ال��ب��اط��ون، 

ح���ي���ث ا����ص���ت���خ���دم���ت ح��ي��ن��ه��ا م�������واد ب��ن��اء 

ع�صوائية تتنا�صب مع الو�صع القت�صادي 

الذين مل يكونوا يدركون  للفل�صطينيني، 

�صتمتد  ل��ب��ن��ان  يف  اإق���ام���ت���ه���م  اأن  ح��ي��ن��ه��ا 

ع���ق���وداً ط��وي��ل��ة، وق���د مت ال��ب��ن��اء دون اأي��ة 

معاير هند�صية بح�صب خربات عدد من 

التزايد  وم��ع  ال��ب��ن��اء،  جم��ال  يف  العاملني 

للتمدد  وا�صطرارهم  لالجئني،  ال�صكاين 

نتيجة  الأفقي  التمدد  منع  بعد  العمودي 

اإمكانية  وعدم  املحددة،  املخيمات  م�صاحة 

تزايدت  اإ�صافية،  اأرا���ٍص  �صراء  اأو  متددها 

ه�صة  اأ�صا�صات  على  �صعوداً  املباين  طوابق 

األ��ف من �صكان  اأك��رث من مئة  تهدد حياة 

املخيمات.

خالل الع�صرة �صنوات املا�صية، وبح�صب 

اأكرث  هناك  ال�صعبية،  اللجان  يف  املعنيني 

من مئة م�صكن �صقط �صقفها يف املخيمات 

خمتلف  يف  ال��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي��ة  ��ع��ات  وال��ت��ج��منّ

اآخ���ره���ا �صقف  الأرا�����ص����ي ال��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي��ة، 

منزل عائلة اأحمد اجل�صي منذ اأيام، حني 

لالإفطار،  يتح�صرون  العائلة  اأف���راد  ك��ان 

�صقف  الن�ص يف  »نعاين من  الوالد:  يقول 

ال��ب��ي��ت، وق���د ح��اول��ن��ا ب��ك��ل ال��ط��رق لوقف 

ال�صقف  ذلك دون ج��دوى، وتكلفة ترميم 

ابنتي  اأ�صيبت  ب��اه��ظ��ة،  اإع��م��اره  اإع����ادة  اأو 

اأف���راد  ب��اق��ي  بينما جن��ا  ال��ك��دم��ات  ببع�ص 

العائلة باأعجوبة«، كذلك عائلة اأبو حممد 

ع العب  الهو�صي، التي هجرت بيتها يف جتمنّ

الت�صققات  نتيجة  اجل��ن��وب��ي(،  )ال�����ص��اح��ل 

اخل����ط����رة يف اأ����ص���ق���ف ال���ب���ي���ت وج����دران����ه، 

ومازالت تبحث عن م��اأوى بعد الف�صل يف 

اإعادة الرتميم، اإن كان عرب  وكالة الغوث 

اأو املجل�ص الرنوجي الذي قام  »الأون��روا« 

عات  املنازل يف جتمنّ مئات  ترميم  مب�صروع 

اإىل  �صيدا  من  املمتد  ال�صاحلي،  ال�صريط 

�صور، ويقول اأبو حممد: »مت ترميم مئات 

منزيل  لكن  ال�صاحل،  منطقة  يف  امل��ن��ازل 

غر  لأ�صباب  امل��ن��ازل  قائمة  على  يكن  مل 

خمتلف  م��ن  ع  م��ت�����ص��دنّ ف��امل��ن��زل  منطقية، 

راجعنا  لل�صكن،  ���ص��ال��ح  وغ���ر  اجل���وان���ب 

الأون������روا وامل��ج��ل�����ص ال���رنوج���ي اأك����رث من 

مرة، ومل ي�صتجيبوا لنداءاتنا ومطالبنا«، 

وي�صيف: »ل�صت قادراً على ا�صئجار منزل، 

نظراً لغالء تاأجر ال�صقق، التي يبلغ ثمن 

املبلغ  وه��ذا  دولراً   250 اأ�صغرها  ت��اأج��ر 

فوق طاقتي«.

م�صكلة اأخ��رى يواجهها الأه��ايل يف 

النجاح  بعد  خ�صو�صاً  �صور،  خميمات 

م�صروع  نفقات  تاأمني  على  املوافقة  يف 

ومنها  املخيمات،  يف  منزل  ترميم 700 

امل�����ص��روع  ال��ت��ي �صملها  خم��ي��م��ات ���ص��ور 

ب��داي��ة هذا  الأون����روا  اأعلنت عنه  ال��ت��ي 

ال����ع����ام، ك���ج���زء م���ن ب���رن���ام���ج الإع���م���ار 

فل�صطينية  خميمات   10 ي�صمل  ال��ذي 

يف ل��ب��ن��ان، ق��ب��ل اأن ي��اأت��ي ق���رار جتميد 

ت�������ص���اري���ح الإع������م������ار م����ن ال�����ص��ل��ط��ات 

اإع��ادة  اأم���ام  ح��اج��زاً  ل  لي�صكنّ اللبنانية، 

الإعمار.

وج�����اء امل�������ص���روع ب��ع��د ����ص���ن���وات من 

املعاناة والقهر واحلرمان، وبعد �صل�صلة 

من التحركات املطلبية لأهايل املخيم، 

امل���ن���ازل التي  اإن ه��ن��اك ع�����ص��رات  ح��ي��ث 

يعي�ص فيها ال�صكان ول ت�صلح لل�صكن، 

فالعائالت تعاين من حر ال�صيف وبرد 

اآيلة  امل��ن��ازل  ه��ذه  م��ن  وك��ث��راً  ال�صتاء، 

�صاكنيها  على  خطراً  وت�صكل  لل�صقوط 

اإذا  تاأخرت عملية الإ�صالح والرتميم، 

خ�صو�صاً اإذا جاء ف�صل ال�صتاء و�صعوبة 

احلركة يف الإعمار. 

درا����ص���ة  اأن  ذك������ره،  وم����ن اجل���دي���ر 

لالأونروا خرجت بو�صع لوائح باملنازل 

التي ت�صتحق الرتميم اأو التاأهيل وفقاً 

اجتماعية  معاير  اعتمدت  لأول��وي��ات 

اقت�صادية، ومعاير فنية لو�صع املنزل 

والعائلة، ومت توقيع عقد بني الأونروا 

م���ع رب امل����ن����زل، ي���ق���وم ع��ل��ى اأ���ص��ا���ص��ه��ا 

باأعمال البناء، وباملقابل تقوم الأونروا 

على  مل�صاعدته  امل��ق��رر  املبلغ  ب��اإع��ط��ائ��ه 

دفعات وح�صب مراحل العمل.

املعنيني  اأح��د  اإي��ه��اب؛  اأب��و  وبح�صب 

م���ن ال���ل���ج���ان ال�����ص��ع��ب��ي��ة، ف�����اإن اإح����دى 

��ل��ت م��ن 61 م��ن��زًل  ه���ذه ال��ل��وائ��ح ت�����ص��كنّ

ال���ب�������ص يف  اع���ت���م���اده���م يف خم���ي���م  مت 

امل�صروع احلايل،  واأجنزت منذ �صهرين 

وامل�صتندات  وال��ع��ق��ود  ال��درا���ص��ات  ك��اف��ة 

املطلوبة، للح�صول على ت�صاريح مواد 

البناء من خمابرات اجلي�ص، ولكن اإىل 

الإف��راج  بانتظار  د  جممنّ امل�صروع  الآن 

عن الت�صاريح.

وي��ق��ول اأب��و اإي��ه��اب: »ن��دع��و الأون���روا 

ال��ع��م��ل  اإىل  ال��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي��ة  وال���ق���ي���ادات 

وال�����ص��غ��ط ع��ل��ى ال�����ص��ل��ط��ات ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة 

الت�صاريح،  مو�صوع  اإجن��از  يف  لالإ�صراع 

وب���ال���ت���ايل ال���ب���دء يف ع��م��ل��ي��ة ال��رتم��ي��م 

واإعادة التاأهيل، لأن ف�صل ال�صتاء اأ�صبح 

على الأب��واب، وو�صع املنازل ل ي�صتطيع 

النتظار اأكرث من ذلك«.

الر�صيدية،  »اأم��ا يف خميم  وي�صيف: 

امل�صح  عملية  اأمت����ت  ق��د  الأون������روا  ف����اإن 

وتاأهيل،  لرتميم  حتتاج  التي  للمنازل 

واعتمدت نف�ص املعاير التي ا�صتخدمت 

لئحة  وا�صتقرت  الأخ��رى،  املخيمات  يف 

ل��ك��ن  176 م�����ن�����زًل،   الأول������وي������ات ع���ل���ى 

احتجاج بع�ص الأه��ايل الذين يعتربون 

ب��ه��م لعدم  ال��غ��ن والإج���ح���اف حل��ق  اأن 

املقررة يف  الدفعة  اأ�صمائهم �صمن  اإدراج 

توقيع  اإمتام  لت عملية  اأجنّ امل�صروع،  هذا 

اإع��ادة  الأون����روا  ا�صتكمال  حل��ني  العقود 

حتتاج  التي  امل��ن��ازل  بع�ص  و�صع  درا���ص��ة 

اإىل ترميم، ليتم و�صعها على الأولويات 

يف امل�صاريع القادمة«.

جولة جديدة من التحديات يخو�صها 

اأ���ص��ح��اب امل���ن���ازل الآي���ل���ة ل��ل�����ص��ق��وط بعدة 

اأولها باجتاه الأون��روا و�صرورة  اجتاهات، 

���ص��م��ل اأك������رب ع�����دد م����ن ال���ب���ي���وت امل���ه���ددة 

بامل�صروع، ثم باجتاه الدولة و�صرورة رفع 

البناء.. ورحلة طويلة  اإدخ��ال مواد  حظر 

ل�صمان عدم املوت بني الركام.

�سامر ال�سيالوي
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م�صاكن تنتظر الرتميم يف خميمات �صور

) �لعدد 227(  �جلمعة - 17 �آب - 2012

ذكرت �صحيفة »جروزاليم بو�صت« ال�صهيونية، اأن وزير اخلارجية الكندي 

اختتامه  قبل  �صري،  ب�صكل  املا�صي  الإثنني  ي��وم  ال��رباق  زار حائط  ب��رد  ج��ون 

جولة خارجية زار خاللها لبنان والأردن.

اأن  باأعمال مدير الت�صالت يف مكتب برد،  و�صرح جوزيف لفوا؛ القائم 

الزيارة كانت �صرية، م�صراً اإىل اأن الوزير برد اأقلع اإىل الوطن من مطار بن 

غوريون، بعد زيارة دول ال�صمال وال�صرق املجاورة للكيان ال�صهيوين.

وقال م�صوؤولون دبلوما�صيون �صهاينة اإن »برد زار اإ�صرائيل موؤخراً يف اأوائل 

معلومات  لديهم  يكن  ومل  ال�صنوي«،  هرت�صليا  موؤمتر  حل�صور  �صباط  �صهر 

ال�صهيوين. الكيان  يف  حكوميني  م�صوؤولني  م��ع  لالجتماع  خطط  اأي   ب�صاأن 

ل�»اإ�صرائيل«،  اأن��ه موؤيد قوي  ب��رد،  ال�صحيفة يف معر�ص حديثها عن  وذك��رت 

م�صرة اإىل اأن �صحيفة »هيل«، وهي �صحيفة �صيا�صية حملية يف كندا، اأدرجت 

برد هذا العام كثالث اأكرث �صخ�صية ذات تاأثر يف احلكومة وال�صيا�صة الكندية.

وتذكر ال�صحيفة اأن مرا�صل �صحيفة هيل �صاأل برد مرة عن العمل الذي 

ينوي اأن يتقلده �صيا�صياً، فاأجاب: »على الأغلب �صاأعمل يف اإ�صرائيل«.

ثالث شخصية أكثر تأثيرًا في السياسة الكندية
وزير الخارجية الكندي يزور حائط البراق سرًا



ماء الوجه

ال���ي���وم، ح��ل��ت ق�����ش��ي��ة امل���ي���اوم���ن يف ���ش��رك��ة 

ال��ك��ه��رب��اء ب���اأق���ل اخل�����ش��ائ��ر امل��م��ك��ن��ة، ف��ال��ع��م��ال 

خ��رج��وا  ال��ع��ام  ال��ع��م��ايل  واالحت����اد  املعت�شمون 

الطاقة  وزي��ر  حافظ  بينما  ال��راأ���س،  مرفوعي 

»م���اء وج��ه��ه«، وط��ب��ع��اً كل  با�شيل على  ج���ران 

الذي  اللبناين،  املواطن  ح�شاب  على  جاء  ذلك 

ع��ان��ى ط���وال اأي����ام االع��ت�����ش��ام ال���ذي ام��ت��د على 

اأعطال  وم��ن  اإ�شافية،  عتمة  من  اأ�شهر  ثالثة 

كهربائية معلقة، ومن تقنن م�شتفحل زاد من 

لهيب ال�شيف. ورغم اأن املواطنن تعاطفوا مع 

املياومن  اأن  اإال  املطلبية،  وحقوقهم  املياومن 

وا اأم����ور امل��واط��ن��ن، وح��رم��وه��م من  مل ي�����ش��ررّ

ح��ق��ه��م ب��ال��ك��ه��رب��اء، وم���ن ج��ب��اي��ة ف��وات��ره��م، 

والنتيجة اأنها تراكمت عليهم، كما اأغلقوا قاعة 

القيام  من  املوؤ�ش�شة  موظفي  ومنعوا  الزبائن 

بوجه  املوؤ�ش�شة  مداخل  اإقفال  بعد  بواجباتهم، 

موظفي  وحم��ا���ش��رة  وامل�شتخدمن،  امل��دي��ري��ن 

ت�شرر  اإىل  اأدى  م��ا  ال��وط��ن��ي،  ال��ت��ح��ك��م  م��رك��ز 

ب��اأن  التمنيات  ك��ل  ورف�����ش��وا  املوؤ�ش�شة،  من�شاآت 

اإىل  املوؤ�ش�شة  داخ��ل  من  االعت�شام  خيم  ينقلوا 

اأدى  باحتها اخل��ارج��ي��ة ع��ل��ى االأق����ل، ك��ل ذل���ك 

اإىل م�شكالت اإ�شافية يف موؤ�ش�شة كهرباء لبنان 

امل��ره��ل��ة اأ����ش���اًل، وال��ت��ي ت��ع��اين م��ن م�شكالت 

�شتتفجر  امل�شكالت  وه��ذه  عقود،  منذ  متوارثة 

اإىل  ت�شل  اأن  بعد  املقبلة،  االأ�شهر  يف  ف�شولها 

مراحل متقدمة. 

املياومن يف  اأب���رز م��ا نتج ع��ن اعت�شام  م��ن 

كهرباء لبنان، زيادة �شاعات التقنن، واالأعطال 

املتكررة، واالنقطاع املتكرر للكهرباء كل ن�شف 

واإح�����راق  ت��ل��ف  اإىل  اأدى  ال����ذي  االأم�����ر  ���ش��اع��ة، 

واالإلكرونية  الكهربائية  االأجهزة  من  الكثر 

املواطنن،  كاهل  على  االأع��ب��اء  م��ن  زادت  التي 

ناهيك عن التقنن الزائد الذي طاول بروت 

االإدارية و�شل الكثر من موؤ�ش�شاتها واإداراتها، 

التي  �شنوات  منذ  االأوىل  امل��رة  اأنها  عن  ف�شاًل 

وح�شب  ال�شكل،  بهذا  التغذية  فيها  تنخف�س 

مليار   200 نحو  فهناك  با�شيل،  جران  الوزير 

بجبايتها،  املوؤ�ش�شة  على  ق��درة  ال  فواتر  ل��رة 

وب�شبب  باملليارات،  بالفواتر  متاأخرات  وهناك 

عدم القدرة على جباية الفواتر هناك م�شاكل 

اإم��ك��ان��ي��ة دف���ع روات����ب امل��وظ��ف��ن املثبتن يف  يف 

االأم���وال  ت��اأم��ن  يف  اأو  لبنان،  كهرباء  موؤ�ش�شة 

ال��ك��اف��ي��ة ل��دف��ع��ه��ا ل�����ش��وري��ة م��ث��اًل ال���ش��ت��ج��رار 

ُحرمت  م��ي��غ��اوات   200 بن�شبة  منها  ال��ك��ه��رب��اء 

منها املوؤ�ش�شة.

ول��ع��ل اأك����ر م��ا اأث����ار ا���ش��ت��غ��راب امل��راق��ب��ن، 

باخلالف  معنية  غر  باأنها  ب��دت  احلكومة  اأن 

كهرباء  موؤ�ش�شة  واإدارة  املياومن  ب��ن  ال��دائ��ر 

ل��ب��ن��ان، وك�����اأن ه����ذا اخل�����الف ي���ج���ري يف دول���ة 

اإث���ر تعطل عمل  اأخ����رى، ومل ي���رف ل��ه��ا ج��ف��ن 

املوؤ�ش�شة التي كانت ا�شتمرت يف عملها حتى يف 

عز حرب متوز 2006، ويف مراحل اأمنية اأخطر.

���ه م��راق��ب��ون ان��ت��ق��ادات اإىل القوى  وق��د وجرّ

االأم��ن��ي��ة ب��اع��ت��ب��ار اأن��ه��ا مل ت��ق��م ب��واج��ب��ات��ه��ا يف 

الد�شتور  اأن  بحيث  ر�شمية،  موؤ�ش�شة  حماية 

اأال  ين�س على حق التظاهر واالعت�شام، �شرط 

الدولة،  موؤ�ش�شات  باحتالل  املتظاهرون  يقوم 

مزاولة  من  االآخ��ري��ن  منع  اإىل  ق�شداً  والعمد 

اأعمالهم.

وت�������ش���اءل امل����راق����ب����ون: اأي������ن ق�����وى االأم�����ن 

ال����داخ����ل����ي؟ اأي�������ن اجل����ي���������س؟ اأي�������ن »ف����ه����وده« 

»املحتلن«  لُيخرجوا  يتدخلون  ال  و»مغاويره« 

ب��ال��ق��وة اإىل ���ش��اح��ة اأخ����رى ب����داًل م��ن اح��ت��الل 

مرفق عام؟!

وك���ان���ت ب��ع�����س االأو�����ش����اط االأم��ن��ي��ة اأ����ش���ارت 

املياومن  اعت�شام  اإزال��ة  باالإمكان  كان  اأن��ه  اإىل 

هذه  على  يقدموا  مل  لكنهم  م��ع��دودة،  بدقائق 

اإىل  الق�شية  ت��ت��ح��ول  اأن  م��ن  خ��وف��اً  اخل��ط��وة 

بو�شطة عن رمانة جديدة، بعد بروز �شعارات 

طائفية كثرة.
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ملف خاص

بعد إضراب استمر 95 يومًا، تصاعد الدخان األبيض من 
مؤسسة كهرباء لبنان، وحصل العمال المياومون على صفقة 

ترضيهم، وإن بالحد األدنى. 

بعد مد وجزر، انتهت قضية المياومين، لكن الكثير من 
األسئلة ما تزال بحاجة إلى أجوبة مقنعة، فمن الذي فاز 

في المعركة التي أرهقت جميع اللبنانيين؟ وما هو مصير 
المياومين في مؤسسات ووزارات وإدارات حكومية أخرى؟ وهل 

سنترقب اعتصامات وخطوات تصعيدية من قبل مياومين 
آخرين؟ وهل باتت مؤسسات الدولة رهينة لتجاذبات سياسية 

ومطلبية؟

الحقيقة التي ال يمكن ألحد انكارها، أنه ليس باستطاعة 
خزينة الدولة تحّمل تثبيت جميع العمال المياومين على 
أراضيها، ألن ذلك سيرهقها إلى حد كبير، ال بل سيضيف 

إلى عجزها عجزًا إضافيًا قد يشلها. ورغم أن من حق العمال 
المياومين المطالبة بحقوقهم وحقوق عائالتهم من حيث 
األجور والتأمين الصحي، وغيرها من الخدمات، إال أنه ليس 

من العدل تثبيت مياومي مؤسسة كهرباء لبنان دون سواهم، 
والتغاضي عن حقوق بقية المياومين في المؤسسات الرسمية 

المختلفة، كمياومي وزارة االعالم وغيرهم، بحيث يبلغ 
عددهم أكثر من 15 ألف عامل، علمًا أن المياومين هم العمال 
المتعاقدون على أن يتقاضوا أجرهم عن العمل بشكل يومي.

تظهير الحل

ت�شمن االتفاق الذي تاله رئي�س االحتاد العمايل العام غ�شان غ�شن ما يلي:

اأواًل: دفع الرواتب املتاأخرة عن االأ�شهر ال�شابقة حتى نهاية �شهر متوز 2012.

ثانياً: حفظ تعوي�شات اجلميع عن �شنوات خدمتهم يف القانون.

اأن  ثالثاً: حفظ حق جميع املياومن يف ال�شركة يف مباراة التثبيت، واأو�شح 

عبارة مياومن ت�شمل جباة االإكراء.

للمرحلة  ال�شركات  مع  التعاقد  يف  يرغب  ملن  والراتب  العمل  تاأمن  رابعاً: 

املقبلة وفق �شروط تتوافق مع قانون العمل وقانون ال�شمان االجتماعي.

القانون  املدنية وفق  اإج��راء مباراة حم�شورة يف جمل�س اخلدمة  خام�شاً: 

املوؤ�ش�شة وحاجتها وفق القوانن واالأنظمة  الذي �شي�شدر وبح�شب مالك 

املرعية االإجراء.
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اأُق��ررّ قانون  يف الثاين من متوز الفائت، 

امل���ي���اوم���ن ال�����ذي اع���ت���ره رئ��ي�����س جمل�س 

ال��ن��واب نبيه ب���ري ���ش��رع��ي��اً ب��ع��د اإق�����راره يف 

جمل�س النواب، بينما رف�س التيار الوطني 

احل����ر االع������راف ب����ه، الأن�����ه اأُق�����ر ب��ط��ري��ق��ة 

ملتب�شة كما يقول، وبعد املفاو�شات املرهقة 

االأخ������رة، ج���رى ت��ع��دي��ل ال���ق���ان���ون، بحيث 

ت�شمن عبارة تر�شي الطرفن، وهي اأن تتم 

املوؤ�ش�شة  م��الك  بح�شب  التثبيت  م��ب��اري��ات 

بداًل من حتديد �شقف معن لعدد العمال.

واف�������ق امل����ي����اوم����ون ع����ن ال�����رج�����وع ع��ن 

اعت�شامهم مقابل رفع �شقف العمال املمكن 

م��ب��اراة جمل�س  تثبيتهم يف ح��ال فوزهم يف 

اخل��دم��ة امل��دن��ي��ة، وم���ن ال ي��ف��وز ب��امل��ب��اراة، 

�شيتوىل وزير العمل �شليم جري�شاتي اإعداد 

�شركات  وب��ن  بينه  للتوقيع  منوذجي  عقد 

نحو  هناك  اأن  خ�شو�شاً  اخلدمات،  تقدمي 

األفي مياوم يبدي اأمله بالفوز، وهو اأمر ال 

ميكن حتقيقه، اإذ ال ميكن تثبيت هذا العدد 

االأم���ور  اأن  واحلقيقة  ال��ع��م��ال،  م��ن  الكبر 

ال��وزي��ر، واإن  ع��ادت يف النهاية لتوائم ط��رح 

ب�شروط خمففة.

ق��ب��ل اأ���ش��ه��ر، اع��ت�����ش��م امل��ي��اوم��ون الأن��ه��م 

اأك��ر من  اأن يتم رم��ي  ين بن  كانوا خمررَّ

اإذ  ق��ول��ه��م(  ال�����ش��ارع )ع��ل��ى ح��د  ن�شفهم يف 

ف��ق��ط،  م���وظ���ف   700 ت��ث��ب��ي��ت  امل���ط���ل���وب  اإن 

تاأخذ  ال  جمحفة،  ع��ق��ود  على  التوقيع  اأو 

ب��ع��ن االع��ت��ب��ار دمي��وم��ة ال��ع��م��ل، وال حتى 

ال��ت��ي ق�شوها  ���ش��ن��ن اخل��دم��ة  ت��ع��وي�����ش��ات 

التو�شل  مت  االآن  لكن  املوؤ�ش�شة،  خدمة  يف 

اإىل االت��ف��اق االآن����ف ال��ذك��ر ال���ذي ك���ان من 

ب��داي��ة االأزم���ة،  اإل��ي��ه منذ  ال��و���ش��ول  ال�شهل 

اأنها  لوال ت�شيي�س الق�شية وت�شويرها على 

التكتل  ورئ��ي�����س  ب��ري  ب��ن  خ��الف �شخ�شي 

اأنها  اأو  ع���ون،  مي�شال  واالإ����ش���الح  التغير 

يرف�س  با�شيل  ف��ال��وزي��ر  ط��ائ��ف��ي��ة،  ق�شية 

تثبيت املياومن الأن معظمهم من ال�شيعة، 

موؤ�ش�شة  يف  الطائفي  بالتوازن  يخل  قد  ما 

الكثرون  كهرباء لبنان، وهي تهمة يتمنى 

اأن مُتحى من القامو�س اللبناين الذي يعج 

املوؤامرة  ونظريات  الطائفية  مب�شطلحات 

نتخل�س من  اأن  اأم���ل  ع��ل��ى  ب��ه��ا،  امل��رت��ب��ط��ة 

ت�شتوطن  التي  الطائفي«  »ال��ت��وازن  ع��ب��ارة 

م��وؤ���ش�����ش��ات��ن��ا واإدرات�����ن�����ا، م�����ش��ت��ب��ع��دة ع��ام��ل 

الكفاءة.

وجت���در االإ���ش��ارة اإىل اأن اأك���ر م��ن 400 

عوا عقوداً جديدة مع �شركات  مياوم كانوا وقرّ

حقهم  اأن  خ�����ش��و���ش��اً  اخل����دم����ات،  ت���ق���دمي 

باملباراة الر�شمية اأو بالتثبيت ال ي�شقط، اإذ ال 

تنطبق عليهم اأي بنود جزائية يف حال فازوا 

باملباراة واأرادوا ف�شخ عقودهم مع ال�شركات 

ال��ث��الث، وه��ي »دب��ا���س« و»خ��ط��ي��ب وعلمي« 

االعت�شام  ق��رروا  املياومن  لكن  و»بيوتك«، 

ب��ع��دم��ا ق����راأوا ال��ع��ق��ود م��ع ه���ذه ال�����ش��رك��ات، 

العمال  لل�شركات �شرف  اأنها تتيح  ووجدوا 

بعد جتربة عملهم ملدة 3 اأ�شهر، ف�شرعان ما 

هت االتهامات اإىل با�شيل باأنه ي�شعى اإىل  ُوجِّ

املئة  يف   75 ط��رد  عر  املوؤ�ش�شة،  خ�شخ�شة 

اأن  خ�شو�شاً  املوؤ�ش�شة،  م��ن  امل��ي��اوم��ن  م��ن 

متقدمة،  �شن  يف  املثبتن  املوظفن  معظم 

ويف طريقهم اإىل التقاعد.

مقدمو اخلدمات

��ه��ت  ُوجرّ ال��ت��ي  ال�شابقة  االت��ه��ام��ات  ع��ق��ب 

اإل���ي���ه���ا ب������اأن ع���ق���ود ال���ع���م���ل ال���ت���ي ق��دم��ت��ه��ا 

�شركات مقدمي  اأعلنت  للمياومن جمحفة، 

اخلدمات املتعاقدة مع موؤ�ش�شة كهرباء لبنان 

اأنها م�شتمرة يف ا�شتقبال عمال املتعهد وجباة 

املتفق  روات��ب��ه��م  ل��دف��ع  مكاتبها  يف  االإك�����راء 

يرغب،  ملن  معها  عمل  عقود  وتوقيع  عليها، 

تتطابق  ودائ��م��ة  نظامية  العقود  اأن  م��وؤك��دة 

اللبناين. كما  العمل  مع كل موجبات قانون 

ال�شمان  واأه��م��ه��ا:  ك��اف��ة،  التقدميات  ت�شمل 

ال��ي��وم االأول، وب��ال��ت��ايل ال  االج��ت��م��اع��ي، منذ 

واأو�شحت  فيها،  تعديل  الأي  م��رر  اأو  داع��ي 

اإدخ��ال��ه  ارت�شت  التي  الوحيد  »التعديل  اأن 

واجل��ب��اة،  العمال  على  املعرو�س  العقد  على 

ال�شركات  ت��رك  للمتعاقدين  يتيح  ال��ذي  هو 

واالن�شمام الحقاً اإىل مالك موؤ�ش�شة كهرباء 

وه��ذا  املح�شورة،  امل��ب��اراة  يف  يفوز  مل��ن  لبنان 

يتعار�س  العقد وال  التعديل ال مي�س جوهر 

مع قانون العمل«.

ون��ب��ه��ت م���ن حم������اوالت امل�����ش��ط��ادي��ن يف 

العكر و�شع العمل وال�شركات يف عالقة  املاء 

اأنها لن  اإىل  اأ�شا�س لها، م�شرة  ت�شادمية ال 

تتخلى عن اأي عامل حتى لو كان غر موؤهل، 

للتدريب  م��ت��ط��وراً  ب��رن��اجم��اً  اأع����دت  اإن��ه��ا  اإذ 

والتاأهيل. كما اأنها اأكدت اأن ال مرر للتخلي 

عن اأي موظف اإال الأ�شباب م�شلكية واأخالقية 

ال تهاون فيها اأبداً.

مع  تعتمدها  التي  »العقود  اأن  واأو�شحت 

امل��ي��اوم��ن ه���ي من��وذج��ي��ة م��ع��م��ول ب��ه��ا منذ 

ال��ع��م��ل  ع���ق���ود، وم�������ش���ادق ع��ل��ي��ه��ا م���ن وزارة 

اإ�شكاالت  اأي  تر  مل  فاإنها  لذلك  اللبنانية«، 

قانونية  »ع��ق��ود  الأن��ه��ا  املا�شي،  يف  دع���اوى  اأو 

م��ئ��ة يف امل���ئ���ة، ت���راع���ي م�����ش��ل��ح��ة ال��ط��رف��ن 

املتعاقدين، وال جتد ال�شركات مرراً لتدخل 

ال��ع��ق��ود،  ت��ع��دي��ل  او غ��ره��ا يف  ال��ع��م��ل  وزارة 

امل��رع��ي��ة،  ل��ل��ق��وان��ن  خم��ال��ف��ة  ك��ان��ت  اإذا  اإال 

 ول��ي�����ش��ت ه���ذه احل���ال م��ع ع��ق��ود امل��ي��اوم��ن«.

واأكدت ال�شركات اأن »التدخل الوزاري اأو غر 

العمل، هو طعنة  ال��وزاري يف ن�شو�س عقود 

يف �شميم النظام االقت�شادي اللبناين القائم 

ع��ل��ى ال��ت��ع��اق��د احل���ر حت���ت ���ش��ق��ف ال��ق��ان��ون، 

وه���و تنكر خ��ط��ر ل��ت��اري��خ ال��ق��ط��اع اخل��ا���س 

اللبناين الذي حقق جناحات باهرة يف لبنان 

واخلارج، و�شكل منوذجاً يحتذى به يف جذب 

االأ���ش��واق  ال��ب��ل��د، ويف فتح  اإىل  اال���ش��ت��ث��م��ارات 

العربية والعاملية اأمام االإبداع اللبناين«.

لكن وزير العمل �شليم جري�شاتي اأكد اأن 

التعديالت التي مت و�شعها اأخذت يف االعتبار 

اإل���غ���اء ف���رة ال��ت��ج��رب��ة ع��م��اًل ب���امل���ادة 60 من 

قانون العمل، واعتبار عالقة العمل م�شتمرة 

اأو  امل��ي��اوم  رغ��ب  اإذا  اجل��دي��د  العمل  ب�شاحب 

ال�شركات،  اإىل هذه  االإك��راء، االنت�شاب  جابي 

حال  »يف  عمله  امل�شتخدم  ت��رك  اعتبار  وع��دم 

املباراة  بنتيجة  الكهرباء  موؤ�ش�شة  يف  تثبيته 

ال��رك،  حق  ا�شتخدام  يف  تع�شفاً  املح�شورة« 

واإل������زام ���ش��اح��ب ال��ع��م��ل ب�����ش��م��ول امل��ي��اوم��ن 

وجباة االإكراء ال�شمان االجتماعي.

 

يومية املياوم

ي��ح�����ش��ل ال��ع��م��ال امل���ي���اوم���ون يف ك��ه��رب��اء 

ي��وم��ي��اً،  لبنانية  ل���رة  األ����ف   28 ع��ل��ى  ل��ب��ن��ان 

لكنهم ي�شكون من حرمانهم من ال�شمانات 

ل��ظ��روف  ع��ن خ�شوعهم  ف�����ش��اًل  واحل���ق���وق، 

خالل  للعمل  كا�شطرارهم  تع�شفية،  عمل 

ل اأكالف الطبابة واال�شت�شفاء  االأعياد اأو حتمرّ

يف حال تعر�شوا حل��وادث عمل، وهي كثرة 

وتراوح بن االإ�شابة الدائمة واحلروق، وال 

�شك اأن العمال املتعاقدين ال ينالون حقوقهم 

املن�شو�س عليها يف قانون العمل؛ من �شمان 

�شنوية  واإج���ازات  تعليم  منح  اإىل  اجتماعي، 

ن��ق��ل، وك���ان م��ن واج��ب  وتعوي�شات وب���دالت 

احلكومة اأن تعالج هذه امل�شكلة على م�شتوى 

موؤ�ش�شة  ح�����ش��ره��ا يف  ب���دل  ال���ع���ام،  ال��ق��ط��اع 

الكهرباء. 

وب�����ش��رف ال��ن��ظ��ر ع��م��ا اإذا ك���ان م�����ش��روع 

ال،  اأم  حُمقاً  املياومن  العمال  تثبيت  قانون 

بالتوازن  اإذا مل يخل  اأن��ه  املوؤكد  اأن��ه من  اإال 

ال��ط��ائ��ف��ي، ف��ه��و ب��ال��ط��ب��ع ���ش��ي��خ��ل مب��وازن��ة 

كلفة  تاأمن  �شتتكبد عناء يف  التي  احلكومة 

تثبيت العمال. 

االأول  ال��ه��دف  اأن  اإىل  االإ����ش���ارة  وجت����در 

االنتاجية يف  رف��ع  ك��ان  الطاقة  وزارة  خلطة 

ال�شواغر،  م��لء  عر  لبنان  كهرباء  موؤ�ش�شة 

اإع���ادة  اإال م��ن خ���الل  ل��ك��ن ه���ذا ل��ن يتحقق 

ه��ي��ك��ل��ة ���ش��ام��ل��ة، ول��ي�����س ع���ر ت��ث��ب��ي��ت ع��م��ال 

اإ�شافين.
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المياومون.. والدولة
املياومن  بخرات  اال�شتعانة  على  قائمة  �شيا�شة  اللبنانية  الدولة  اعتمدت 

بداًل من تثبيتهم كعمال موظفن، بذريعة تر�شيد االإنفاق احلكومي، اأو خف�س 

النفقات اأو عدم وجود اأموال كافية يف اخلزينة. 

الدولة  اإدارات  االنخراط يف  العمال على  الكثر من  وافق  الت�شعينات،  منذ 

وموؤ�ش�شاتها حتت م�شمى املياومن، اأو غب الطلب، اأو جباة االإك��راء، مدفوعن 

اأف�شل. مالأت  اإىل العمل ب�شبب ظروفهم االقت�شادية وعدم وجود فر�س عمل 

يف  النظر  اأهملت  لكنها  باملياومن،  والفني  االإداري  امل��الك  يف  ال��ف��راغ  ال��دول��ة 

عملهم،  ب��دمي��وم��ة  وحقهم  وتعوي�شاتهم  االجتماعية  و�شماناتهم  حقوقهم 

حتمي  اأنها  املفر�س  من  التي  الدولة  فاأ�شبحت  العمل،  قانون  خمالفة بذلك 

املواطن، هي التي ت�شخره وت�شتغله، بينما هو يخ�شع موافقاً، ب�شبب �شيق ذات 

اليد وانعدام الفر�س. 

اأن عددهم  ر  املياومن، لكن يقدرَّ اليوم ال توجد اح�شاءات دقيقة حول عدد 

يبلغ 15 األفاً على اأقل تقدير، موزعن على خمتلف االإدارات احلكومية وال�شركات 

ال��رب��وي  وال��ق��ط��اع  االجتماعي  وال�شمان  امل��ي��اه  اإىل  الكهرباء  م��ن  وامل�����ش��ال��ح، 

احل��ك��وم��ي،  احل��ري��ري  رف��ي��ق  كم�شت�شفى  وامل�شت�شفيات،  وال��ب��ل��دي��ات  واالإع�����الم 

وجميعهم غر م�شجل يف ال�شمان االجتماعي اأو يف �شجالت املوؤ�ش�شات املخ�ش�شة 

لالإنفاق واملحا�شبة، وهنا تكمن �شعوبة اإح�شائهم.

من  ع��دد  ت�شجع  لبنان،  كهرباء  موؤ�ش�شة  وج��ب��اة  ع��م��ال  اإ���ش��راب  م��ن  وب��وح��ي 

املياومن يف موؤ�ش�شات اأخرى، منها م�شت�شفى بروت احلكومي، الذين يح�شلون 

على بدل اأجر ال�شاعة الذي ال يراوح بن 3 و10 اآالف لرة، من دون اأي حق يف اإجازة 

اأن معظمهم يعمل يف امل�شت�شفى  اأو عطلة ر�شمية، علماً  اأو فر�شة �شنوية  مر�شية 

منذ اأكر من خم�س �شنوات. كما علت �شرخة املياومن يف موؤ�ش�شة اأوجرو، التي 

ت�شم 500 موظف خارج املالك، واأي�شاً يف �شندوق ال�شمان االجتماعي، حيث ي�شل 

عددهم اإىل 150 األفاً، واملفارقة اأنهم ال يحظون ب�شمان �شحي واجتماعي!
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الأمريكية يف حربها  الإدارة  ف�شل  بعد 

الأمن واجلامعة  �شد �شورية عرب جمل�س 

ال��ت��ع��اون  م��ن��ظ��م��ة  اإىل  ال���ع���رب���ي���ة، جل�����اأت 

الإ�شالمي ل�شتكمال م�شروعها التق�شيمي 

م��ن ال��ن��اف��ذة الإ���ش��الم��ي��ة، ورف����ع ال��غ��ط��اء 

لتهامها  �شورية،  عن  والإ�شالمي  العربي 

ب��اأن��ه��ا دول���ة م��ارق��ة ع��ن ال��ق��ان��ون ال���دويل، 

»اإ�شالمية«  وبفتوى  العاملي،  ال�شلم  وتهدد 

من امللوك والأمراء و»الإ�شالميني اجلدد« 

»املحافظني  كامتداد  اأم��ريك��ي��اً؛  امل�شّنعني 

اجلدد« يف اأمريكا.

امل�شلمون  وامللوك  الروؤ�شاء  مل يجتمع  

م�����ن اأج���������ل ال����ق����د�����س وم�����ن�����ع ت���ه���وي���ده���ا 

ال��ذي  وحم����اولت ه��دم امل�شجد الأق�����ش��ى، 

م�����اي�����زال ال�������ش���ه���اي���ن���ة ي����ح����اول����ون ه��دم��ه 

ب���ه���دوء، ع���رب الأن���ف���اق واحل���ف���ري���ات، لكن 

يوم  م�شارف  على  امل�شلمون  القادة  يجتمع 

القد�س العاملي، ليحاولوا اغت�شاب �شورية 

القد�س  ن�شوا  اأن  بعد  امل��ق��اوم��ة،  وح��رك��ات 

وف��ل�����ش��ط��ني، ون�����ش��وا ال���ع���راق وال�����ش��وم��ال، 

كل جوع  ون�شوا  وبورما،  اأفغان�شتان  ون�شوا 

ك��رام��ات��ه��م، ومل  وان��ت��ه��اك  امل�شلمني  وف��ق��ر 

اإل  امل��ف��ك��رة الأم��ريك��ي��ة -  يبق لهم - وف��ق 

من  الظالم  جحافل  عرب  �شورية،  اإ�شقاط 

»الإ����ش���الم���ي���ني اجل�����دد« م���ن ال��ت��ك��ف��ريي��ني 

وف��ت��اوى  وال��ت��دم��ري،  ب��ال��ذب��ح  وال�شلفيني، 

وتدمري  الكبري،  واإر���ش��اع  امليتة  م�شاجعة 

ال�شيعة  واإفريقيا، وتكفري  القبور يف مايل 

وامل�����ش��ي��ح��ي��ني، وك����ل اأه�����ل ال�����ش��ن��ة ال��ذي��ن 

يخالفونهم الراأي.

يف  »ت���زوي���راً«  امل�شلمني  ممثلو  اج��ت��م��ع 

اأمام ال�شتعمار  اأبواب الأمة  مكة، و�شرعوا 

الأم��ة،  اغت�شاب  عملية  و�شّهلوا  اجل��دي��د، 

بعد  �شورية،  اإىل  ليبيا  من  بلد؛  بعد  بلداً 

ال���ع���راق ول��ب��ن��ان، وال��الئ��ح��ة ت��ط��ول وف��ق 

الأوام���ر الأم��ريك��ي��ة و»الإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ة«، فال 

ب��د م��ن ط��رد ���ش��وري��ة م��ن »الإ����ش���الم«، بعد 

ط��رده��ا م��ن »ال���ع���روب���ة«، م��ن ق��َب��ل ال��ذي��ن 

تنكروا لالإ�شالم والعروبة، ومل يبق منهما 

����ش���وى ع���ق���ال وج���الب���ي���ة ���ش��ف��اف��ة، و���ش��ي��ف 

للرق�س وخيمة لل�شهر!

ع��ام��اً  �شتني  م��ن  اأك���ر  فل�شطني  بقيت 

يتيمة ومغت�َشبة، ونامت معها جلنة القد�س 

زال��ت، و�شيبيعها  اأك��ر، وم��ا  اأو  منذ عقدين 

العرب »والإ�شالميون اجلدد« مرة ثانية، اأو 

ما تبقى منها.

اأوعز  الإ�شالمي يف مكة، وال��ذي  املوؤمتر 

يهدف  اإل��ي��ه  بالدعوة  للبع�س  الأم��ريك��ي��ون 

اإىل:

ت�شريع الأبواب اأمام التدخل الأجنبي يف 

اجلن�شيات،  متعدد  اإ�شالمي  بغطاء  �شورية، 

ب��ع��د اإق���ف���ال اأب�����واب جم��ل�����س الأم�����ن، وعجز 

اجلامعة العربية.

املوؤمتر  لعقد  اأوىل  »بروفة«  يف  التمهيد 

يف وق��ت لح��ق، حل�شار اإي���ران وط��رده��ا من 

اإن��ذاره��ا  بعد  الإ���ش��الم��ي،  ال��ت��ع��اون  منظمة 

باإيقاف برناجمها النووي، وت�شريع الأبواب 

اأم�����ام ت��ك��ف��ري ال�����ش��ي��ع��ة ب�����ش��ك��ل ر���ش��م��ي، وف��ق  

ف���ت���اوى م�����ش��اي��خ ال��وه��اب��ي��ة و»الإ���ش��الم��ي��ني 

اجلدد«.

»امل�شلحة«،  الفل�شطينية  امل��ق��اوم��ة  نعي 

الفارغة  ال�شيا�شية  املقاومة  على  والإب��ق��اء 

الأج��ل  طويلة  املفاو�شات  دائ���رة  يف  التائهة 

والأفق امل�شدود.

امل��م��ل��ك��ة  اإىل  اإع������ادة الع���ت���ب���ار  حم���اول���ة 

��ن��ي«  ال�����ش��ع��ودي��ة يف ق���ي���ادة »الإ������ش�����الم ال�����شُّ

ال�شيا�شي املتحالف مع اأمريكا، بعد النكفاء 

م�شر  ا�شتعادة  وقبل  وقطر،  تركيا  ل�شالح 

والإخ�������وان دوره���م���ا، ���ش��ت�����ش��رّد ال�����ش��ع��ودي��ة 

دورها، مقابل امل�شاعدات املالية، وال�شتنزاف 

الأمني عرب ال�شلفيني والتكفرييني.

البدء بتنفيذ املخطط الأمريكي لإقامة 

وال�شني  رو�شيا  عاملية، �شد  اإ�شالمية  جبهة 

ب�شكل خا�س، مبا ي�شبه التحالف الإ�شالمي 

ال�شوفياتي  الحت���اد  �شد  ال�شعودية  بقيادة 

ب��ع��د غ���زو اأف��غ��ان�����ش��ت��ان، وال����ذي ا���ش��ت��ول��د ما 

ُعرف ب�»الأفغان العرب«، وما تفرع عنهم من 

جبهات وجماعات تكفريية.

الإ�شالمية  اجلمهوريات  مع  الت�شامن 

امل��ح��ي��ط��ة ب��رو���ش��ي��ا، وات���خ���اذه���ا راأ������س ج�شر 

فكي  لبناء  كمقدمة  رو���ش��ي��ا،  �شد  للتدخل 

ك��م��ا���ش��ة ل���ل���دور ال���رو����ش���ي اجل����دي����د، ال���ذي 

ي��ق��ل��ق اأم����ريك����ا، ف��ي��ت��م اإ����ش���ع���ال ج��ب��ه��ة دول 

واجلماعات  ال�شلفيني  ع��رب  القوقاز  �شمال 

ال���ت���ك���ف���ريي���ة، وي����ت����م حت���ري�������س امل���ع���ار����ش���ة 

الرو�شية يف الداخل لإ�شقاط القوة الرو�شية 

مرة ثانية بعد اإ�شقاط الحتاد ال�شوفياتي.

هل ي�شتطيع الأمريكيون توظيف بع�س 

»اإع��الن  لإ�شدار  والروؤ�شاء  والأم��راء  امللوك 

ولبدء  املقاومة،  على  احل��رب  لإع��الن  مكة« 

ت�����ش��ري��ع ال��ف��ت��ن��ة امل��ذه��ب��ي��ة لإ���ش��ق��اط الأم���ة 

وح�شار رو�شيا وال�شني؟

الوقائع توؤكد �شعف وعجز الأمريكيني 

ع��ن ال��ق��ي��ام ب��اع��ت��داء ع�����ش��ك��ري واق��ت�����ش��ادي 

مبفردهم، وال�شتعانة بال�شعفاء من العرب 

و»الإ���ش��الم��ي��ني اجل���دد« ت��وؤك��د متانة وق��وة 

عن  وال�شتقالل  وامل��ق��اوم��ة  املمانعة  حم��ور 

ال���غ���رب، واأن ���ش��وري��ة ه���ي ���ش��اح��ة امل��واج��ه��ة 

الأ�شا�شية بني هذين املحورين، والتي يح�شد 

ال��غ��رب وح��ل��ف��اوؤه ك��ل ال��دع��م لالإرهابيني يف 

�شورية، حتت �شعار مزيف بعناوين الإ�شالح 

وال��دمي��ق��راط��ي��ة وح���ق���وق الإن�������ش���ان، وع��ل��ى 

حمور املقاومة اأن يدعم ال�شوريني يف معركة 

الأمة، واأن ينقل املعركة اإىل �شاحات اأخرى، 

ال�����ش��وري،  ال���داخ���ل  ع��ن  ال�����ش��غ��ط  لتخفيف 

وال��ع��راق  لبنان  يف  امل�شاد  امل��ح��ور  يفعل  كما 

وال�شي�شان واإيران وغريها.

اأو  ق���ف���ازات  ب������داأت، وم����ن دون  امل��ع��رك��ة 

ك���وال���ي�������س، وال���ظ���اه���ر اأن���ه���ا ���ش��ت��ط��ول، لأن 

التحالف الأمريكي - »الإ�شرائيلي« واأتباعه 

ل���ن ي��ق��ب��ل��وا ب��ال��ه��زمي��ة ب��ع��د ع�����ش��ري��ن ع��ام��اً 

ال�شلطة  »عر�س  على  يربعون  وه��م  م�شت 

الكونية«، و�شيلجاأون اإىل كل الأ�شاليب غري 

وال��ف��ربك��ات  الت�شليل  وع��م��ل��ي��ات  امل�����ش��روع��ة 

والفنت، وعلينا املقاومة واملواجهة بالو�شائل 

الوقوع يف  وعدم  ال�شلبة،  والإرادة  ال�شريفة 

»الفرجنة«  ح��م��الت  ا�شتمرت  فقد  ال��ي��اأ���س، 

با�شم امل�شيحية اأربعمئة عام وانهزمت، وبقي 

ال��ع��ث��م��ان��ي��ون ب��ا���ش��م الإ����ش���الم اأرب��ع��م��ئ��ة ع��ام 

وانهزموا، واإن ا�شتمرت احلمالت الأمريكية 

اجل��دي��دة ب��ا���ش��م ال��دمي��ق��راط��ي��ة والإ���ش��الح 

اأرب��ع��م��ئ��ة ع���ام اإ���ش��اف��ي��ة ���ش��ُت��ه��زم ب�����اإذن اهلل، 

و�شيكون الن�شر حليف املقاومة واملجاهدين.

www.alnnasib.com
د. ن�سيب حطيط
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زوروا موقعنـا على الـعنوان التايل:

www.athabat.net

 ي�شتعد �شعبنا املقاوم يف البحرين الكربى )اأوال واملنطقة ال�شرقية يف اجلزيرة 

قبل  الراحل  اخلميني  الإم��ام  اإليه  دعا  ال��ذي  العاملي،  القد�س  يوم  لإحياء  العربية( 

اأكر من ثالثني عاماً، وهو يوم �شرخة امل�شت�شعفني يف اأرجاء العامل على املت�شلطني 

الطغاة، ويوم اإعالن مظلومية ال�شعوب املكتوية بجرائم ال�شيطان الأكرب )الوليات 

املتحدة( واأذنابها العمالء، ويف مقدمتهم الكيان ال�شهيوين وعربان اأمريكا، الذين 

وا�شتقاللها  حريتها  لتحقيق  الناه�شة  �شعوبنا  �شد  واح����داً  �شفاً  ال��ي��وم  يقفون 

ال�شيا�شي، وحلمها يف حياة دميقراطية عادلة اآمنة.

اأدار  التي  ذاتها  هي  ال�شهيوين  الكيان  طغيان  من  تئّن  التي  ال�شليبة  فل�شطني 

وعنفها  الأمريكية  الألعيب  اأم��ام  مك�شوفة  وتركوها  ظهرهم  اأمريكا  عربان  عنها 

اأعلنوا عن عدم قدرتهم  اأبيب، وحني  وهمجيتها، بالدعم الالحمدود لع�شابات تل 

وقتالياً  ع�شكرياً  يندفعون  نراهم  ال�شهيوين  الكيان  �شد  احلربية  املواجهة  على 

�شد �شعبنا الأعزل امل�شامل يف البحرين، بعد اأن اأعلن ثورته على الظلم وال�شتبداد 

اخلليفي، الذي دام اأكر من قرنني على �شعبنا، ويندفعون مرة اأخرى لدعم جماعات 

فيها  تتدمر  مك�شوفة  ح��رب  �شاحة  اإىل  حّولوها  التي  �شورية،  يف  والقتل  الإره���اب 

املدن والبلدات، ويتم الق�شاء فيها على القوة الع�شكرية، خدمة للكيان ال�شهيوين 

دول  لإف���راغ  وا�شحة  ا�شراتيجية  �شمن  معاً  تعمالن  اللتني  املتحدة،  وال��ولي��ات 

املنطقة من كل القدرات الع�شكرية والقت�شادية وال�شيا�شية. فبعد اأن اأنهت الوليات 

املتحدة مهمتها يف العراق، وا�شتنزفت كامل قواه، تقوم بتنفيذ ذات املهمة يف �شورية، 

كانت  ولو  ال�شوري،  ال�شعب  با�شم حقوق ومظلومية  اأمريكا،  مب��وؤازرة قطعان عرب 

ال�شعوب، لأم��رت عمالءها  اأدن��ى م�شداقية يف دعم حقوق  املتحدة متتلك  الوليات 

يف البحرين واجلزيرة العربية بوقف اإرهابهم الدموي وقمعهم اليومي املوجه �شد 

�شعب البحرين الكربى، يف اأوال واملنطقة ال�شرقية من اجلزيرة العربية املحتلتني 

من اأ�شواأ الأنظمة العربية ظلماً وتخلفاً و�شحقاً لكرامة ال�شعوب. 

اخلطرية  الإ�شراتيجية  من  والإ�شالمية  العربية  اأمتنا  حتذير  يجب 

للوليات املتحدة ولقيطها الكيان ال�شهيوين، ودعوة ال�شعوب اإىل مواجهة 

هذا التاآمر، والذي قال اهلل العظيم عنه {اإنهم يكيدون كيداً}:

للحق  الأ�شا�شية  الق�شية  وجعلها  املحتلة،  فل�شطني  بق�شية  الهتمام   -1
جذوتها  لإبقاء  وا�شعاً  اإ�شالمياً  تكاتفاً  تتطلب  والإ�شالمي، والتي  العربي 

عالياً يف مقابل خيانة وتهرب احلكومات العربية والإ�شالمية من واجباتها 

جتاه هذه الق�شية.

والكيان  املتحدة  ال��ولي��ات  يف  املتمثل  ال�شر  مع�شكر  �شد  واح���داً  �شفاً  ال��وق��وف   -2
العربية،  واجل��زي��رة  البحرين  يف  �شعبنا  ح��ق  ودع���م  اأم��ريك��ا،  وع��رب��ان  ال�شهيوين 

للتخل�س من حكم النظامنينْ ال�شعودي واخلليفي.

3- ال�شغط باجتاه خروج قوات الحتالل ال�شعودي من اأر�س البحرين.
4- م�شاندة اجلمهورية الإ�شالمية يف اإيران، التي تتعر�س ملواجهة اإقت�شادية علنية 
لتنفيذ  وت��ق��رع ط��ب��ول احل���رب �شدها  ال�شهيوين،  وال��ك��ي��ان  امل��ت��ح��دة  ال��ولي��ات  م��ن 

ال�شراتيجية التي حذرنا منها.

5- دعم املقاومة ال�شعبية املنظمة يف فل�شطني ولبنان، واللتني متثالن �شرف الأمة 
�شالحيهما  نزع  يحاول  ال��ذي  ال�شهيوين  الكيان  مواجهة  يف  والإ�شالمية،  العربية 

بعناوين �شتى.

6- دع���م احل��ري��ة وح��ق��وق الإن�����ش��ان يف ك��اف��ة ال����دول ال��ع��رب��ي��ة والإ���ش��الم��ي��ة، ووق��ف 
النتهاكات احلا�شلة �شد العاملني يف �شلك حقوق الإن�شان.

�شد  ال�شعارات  ورف��ع  العاملي،  القد�س  يوم  اإحياء  �شرورة  على  نوؤكد  اخلتام،  ويف 

الكيان املغت�شب وداعميه الأ�شا�شني الوليات املتحدة وعربان اأمريكا.

تيار العمل الإ�سالمي يف البحرين

في ذكرى يوم القدس العالمي.. فلسطين والبحرين محك الحق العربي

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

ن�شب اأعالم البلدان امل�شاركة يف موؤمتر مكة املكرمة

المؤتمر اإلسالمي في مكة.. تشريع جديد ألبواب استعمار سورية
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م��ا اأن ان��ق�����ش��ع ال��غ��ب��ار ال��ك��ث��ي��ف عن 

ا�شتهدف اجلنود  امل�شبوه الذي  الهجوم 

امل�شريني يف نقطة رفح احلدودية، حتى 

واخلفية،  احلقيقية  اأه��داف��ه  ات�شحت 

ومن وقف وراء التخطيط بدقة وخبث.

ح�شل،  م��ا  تفا�شيل  ت��اب��ع  م��ن  فكل 

يخل�س اإىل نتيجة وا�شحة ل لب�س فيها، 

وهي اأن الهجوم ل يعدو كونه فيلماً من 

اإعداد وترتيب وتخطيط »اإ�شرائيلي« - 

اأمريكي، هدفه دفع النظام امل�شري اإىل 

الرا�شف  اإىل  بالعودة  خياراته  ح�شم 

 - الأمريكية  الأمنية  الأجندة  اإط��ار  يف 

قيام اجلي�س  »الإ�شرائيلية«، من خالل 

اأ�شا�شيتني،  مهمتني  ب��اإجن��از  امل�����ش��ري 

نيابة عن »اإ�شرائيل«، هما:

�شبط الأمن يف �شبه جزيرة �شيناء، 

ح�شني  بالرئي�س  الإطاحة  ومنذ  التي، 

مبارك، خرجت عن ال�شيطرة، وحتولت 

قطاع  اإىل  ال�شالح  لتهريب  �شاحة  اإىل 

اإ���ش��الم��ي��ة  غ���زة، وت��ن�����ش��ط فيها ت���ي���ارات 

وحركات املقاومة نفذت اأكر من عملية 

جنوب  يف  الح��ت��الل  ق���وات  �شد  نوعيه 

فل�شطني املحتلة.

اإع�������ادة ت�����ش��دي��د واإح����ك����ام احل�����ش��ار 

الأن��ف��اق،  منافذ  و�شد  غ��زة،  قطاع  على 

اإث���ر  احل�������ش���ار،  ت��خ��ف��ي��ف  اأدى  اأن  ب��ع��د 

مقاليد  مر�شي  حممد  الرئي�س  ت�شلم 

ا���ش��رات��ي��ج��ي��ة  ان���ه���ي���ار  اإىل  ال�����ش��ل��ط��ة، 

احل�����ش��ار ال�����ش��ه��ي��ون��ي��ة ال��غ��رب��ي��ة، وع��اد 

القطاع  اإىل  �شيناء  من  ال�شالح  تهريب 

القادة  اأقلق  ما  وه��و  وا���ش��ع،  نطاق  على 

ال�����ش��ه��اي��ن��ة، ف���»اإ���ش��رائ��ي��ل« ك��ان��ت اأم���ام 

خيارين: اإما اأن تقدم هي على احتالل 

كامب  اتفاقيات  اإنهاء  وبالتايل  �شيناء، 

دي���ف���ي���د، وم�����ا ي���رت���ب ع���ل���ى ذل�����ك م��ن 

ت��داع��ي��ات زل��زال��ي��ة، اأو ُت��دف��ع ال��ق��اه��رة 

لأخ���ذ امل���ب���ادرة وال��ق��ي��ام ب���اإجن���از هاتني 

املهمتني.

التخطيط  ج���رى  ال�����ش��ي��اق  ه���ذا  يف 

اإث��ارة هيجان يف م�شر،  بهدف  للهجوم 

وو���ش��ع ال��رئ��ي�����س حم��م��د م��ر���ش��ي اأم���ام 

خ���ي���ار م���ن اث���ن���ني؛ اإم�����ا ي��ط��ل��ق ال��ع��ن��ان 

لعملية ع�شكرية اأمنية وا�شعة يف �شيناء، 

الكيان  اأم���ن  ت��اأم��ني  اإع����ادة  اإىل  تف�شي 

اأو يجري اتهامه بالتواطوؤ  ال�شهيوين، 

على دم اجل��ن��ود امل�����ش��ري��ني، ل���ردده يف 

اأمن م�شر وحماية اجلي�س  الدفاع عن 

امل�شري من الهجمات التي ت�شتهدفه.

فماذا كانت النتيجة؟

ال��وا���ش��ح اأن اخل��ط��ة »الإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ة« 

اأق��ل��ه على  اأه��داف��ه��ا،  الأم��ريك��ي��ة حققت 

ال�شعيد التكتيكي، وذلك من خالل:

بحملة  امل�����ش��ري،  اجل��ي�����س  ق��ي��ام   -1
ع�شكرية اأمنية وا�شعة النطاق يف �شيناء، 

توقيع  منذ  نوعها،  من  الأوىل  اعتربت 

فيها  ا�شتخدم  ديفيد،  ك��ام��ب  اتفاقيات 

ال���ط���ريان احل���رب���ي وال���دب���اب���ات خ��الف��اً 

اخلارجية  وزي���ر  اأق���ر  وق��د  لالتفاقيات، 

»الإ�شرائيلي« ليربمان ب�شماح »اإ�شرائيل« 

بذلك.

اإح��ك��ام احل�شار على قطاع  اإع���ادة   -2
غزة ب�شكل اأكرب مما كان عليه اأيام مبارك، 

فاإىل جانب اإغالق معرب بالكامل، جرى 

1200 نفق بني  اأكر من  اإقفال وتدمري 

تاأمني  عربها  يتم  ك��ان  وال��ق��ط��اع،  م�شر 

الغذاء والدواء لأهايل غزة.

 مر�سي ي�ستغل هجوم �سيناء ويحكم 

قب�سته على ال�سلطة

وج�����د ال���رئ���ي�������س م���ر����ش���ي يف ه��ج��وم 

���ش��ي��ن��اء ف��ر���ش��ة حل�����ش��م ال�����ش��ي��ط��رة على 

ال�����ش��ل��ط��ة، واإجن�����از ان��ق��الب ع��ل��ى ات��ف��اق 

ت��ق��ا���ش��م ال�����ش��ل��ط��ة م���ع امل��ج��ل�����س الأع��ل��ى 

بتحميله  م�شوؤولية  امل�شلحة،  ل��ل��ق��وات 

امل�شهد  اإرب��اك  التق�شري عما ح�شل من 

ال�شيا�شة،  يف  التلهي  ب�ش�شبب  امل�شري، 

ع��رب ات��خ��اذ ق���رار ب��اإق��ال��ة وزي���ر ال��دف��اع 

امل�������ش���ري ط���ن���ط���اوي، ورئ���ي�������س الأرك�������ان 

���ش��ام��ي ع��ن��ان م���ن م��ن�����ش��ب��ه��م��ا، وتعيني 

الد�شتوري  الإع��الن  واإلغاء  لهما،  خلفاً 

هذا  و�شبق  الرئي�س،  ل�شالحيات  املكبل 

امل�شوؤولني  ب��اإق��ال��ة  مر�شي  ق��ي��ام  ال��ق��رار 

الع�شكريني والأمنيني يف �شيناء، وتعيني 

اأنه  بدياًل منهم من املوالني له، موؤكداً 

اآن الأوان لأن تتفرغ القوات امل�شلحة اإىل 

�شوؤون حماية اأمن البالد.

هذه القرارات املفاجئة و�شعت م�شر 

اأمام خيار من اثنني:

اإم����ا مت���رد امل��ج��ل�����س ال��ع�����ش��ك��ري على 

ق������رارات م��ر���ش��ي، وال����دخ����ول يف ���ش��راع 

اإىل  ق��د تف�شي  ال��ف��و���ش��ى،  وح��ال��ة م��ن 

ت�شوية بني الطرفني، تعيد اإنتاج التفاق 

ع��ل��ى ت��ق��ا���ش��م ال�����ش��ل��ط��ة، وع�����دم ت��دخ��ل 

الرئي�س يف �شوؤون القوات امل�شلحة، وهو 

اأم����ر مل ي��ح�����ش��ل، ح��ي��ث مل ت�����ش��در اأي 

الع�شكري،  املجل�س  من  اعرا�س  ب��ادرة 

ما اأ�شر اإىل احتمال وجود ترتيبات بني 

الطرفني وب�شمانات وترتيبات اإقليمية 

زي��ارة  و�شعت  ال�شياق  ه��ذا  ويف  دول��ي��ة، 

اأمري قطر مل�شر واجتماعه مع مر�شي.

وعنان  طنطاوي  امل�شري  يخ�شع  اأو 

ل����ل����ق����رارات، وي��ح�����ش��م الأم�������ر ل�����ش��ال��ح 

الإخ����وان  وي�شتكمل  م��ر���ش��ي،  ال��رئ��ي�����س 

اإح���ك���ام ���ش��ي��ط��رت��ه��م ع��ل��ى ال�����ش��ل��ط��ة بكل 

م�����ش��ت��وي��ات��ه��ا، وه����ذا م��ا ب���دا اأن����ه حتقق، 

وهذا يعني:

الآن  من  مر�شي،  الرئي�س  اأ�شبح   �1
ف�����ش��اع��داً، احل��اك��م ال��ف��ع��ل��ي مل�����ش��ر، وق��د 

ح�����ش��ر ك���ل ال�����ش��الح��ي��ات ال��د���ش��ت��وري��ة 

يتحمل  بات  وبالتايل  بيده،  والتنفيذية 

ال�شيا�شات  ك��ل  ع��ن  ال��ك��ام��ل��ة  امل�����ش��وؤول��ي��ة 

اخلارجية والقت�شادية للبالد.

اجلي�س امل�شري  يتمكن  اأن  بعد   �2
وفر�س  �شيناء،  تطهري  يف  النجاح  من 

�شيطرة الدولة الكاملة عليها، واإقفال 

احل�شار  �شيبقى  هل  غ��زة،  مع  الأنفاق 

على هذا النحو، كما تريد »اإ�شرائيل«، 

وي���وؤك���د م��ر���ش��ي ال���ت���زام���ه ب��ات��ف��اق��ي��ات 

ك��ام��ب دي��ف��ي��د وال��ت��ع��ه��دات ال��ت��ي ك��ان 

قطعها لأمريكا يف هذا ال�شاأن؟ اأم يقوم 

امل�شري،  ال�شارع  �شغط  حتت  مر�شي، 

ب��ت��خ��ف��ي��ف احل�����ش��ار ع���ن غ����زة، ويعلن 

التن�شيق الأمني مع  اإىل  العودة  رف�س 

با�شراتيحية  والل���ت���زام  »اإ���ش��رائ��ي��ل« 

احل�����ش��ار »الإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ة« الأم��ريك��ي��ة 

خلنق القطاع؟

ح�سني عطوي
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الرئي�س امل�شري حممد مر�شي وامل�شري طنطاوي يف منطقة العري�س �شمال �شيناء                 )اأ.ف.ب.(

هجوم سيناء يحقق أهدافه »اإلسرائيلية« - األميركية

اإن البطالة لدى التون�شيني اليوم، لي�شت اأمراً 

واق��ع ويف خمتلف  اإجبارية يف ظل  اإنها  اختيارياً، 

الفقر  اإىل  ي��ع��ود  ذل��ك  وم���رد  تقريباً،  القطاعات 

ال�شريط  ع��ل��ى  الآباء، وخ�شو�شاً  ع��ن  امل�����وروث 

احلدودي مع اجلزائر، وهو نتاج ل�شيا�شة دولة ما 

بعد ال�شتقالل، فالدولة اأهملت تلك املنطقة على 

الدولة  يف  وامل�شوؤولون  التون�شي،  ال�شاحل  ح�شاب 

يف اأغلبيتهم من اأبناء العا�شمة، يعني اأنهم ركزوا 

ال�شتثمارات احلكومية واخلا�شة يف مناطقهم، اإن 

هذين ال�شببني مل ي�شاعدا مواطني تلك املناطق 

ال��داخ��ل��ي��ة ع��ل��ى جت����اوز خ���ط ال��ف��ق��ر وال��ب��ط��ال��ة، 

التعليمي  امل�شتوى  رف��ع  بورقيبة  حم��اولت  رغ��م 

وال�شحي للجميع، وتنبيهه اإىل اأن الدولة ملزمة 

باملواطن، لكن هذا مل  التعليم والرتقاء  بتعميم 

اأنتج  وه��ذا  الدولة بت�شغيله،  يلزم  اأن��ه  على  يف�شر 

وقد  �شنة،  بعد  �شنة  العمل  من  العاطلني  تراكم 

حاولت الدولة ا�شتيعاب البع�س منهم يف وظائف 

اإىل  اأ���ش��اء  ه��ذا  ولعل  اخت�شا�شهم،  غري جم��الت 

الدولة واإىل املواطنني على حد �شواء.

كل هذا مل يحل امل�شكلة، فمحدودية املردود من 

هذه الوظائف الذي تقدمه الدولة مل يكن كافياً، 

بل اأوج��د م�شكلة اأخ��رى، وه��ي خلق م��وارد �شهلة 

عرب جتاوز القانون، والأخالق كالر�شوة والنفاق 

الجتماعي، الياأ�س والنتحار، و�شوًل اإىل ال�شكر 

والدعارة وما �شابه من املوبقات الجتماعية.

الع�سيان الجتماعي.. الراأي وال�سلطة

اأن�����واع  اأب�������ش���ط  ال��ت��ون�����ش��ي خ�����ش��ر  امل����واط����ن  اإن 

احل��دي��ث ال���ذي ي��ع��رب ب��ه ع��ن م��ط��ال��ب��ه واأوج���اع���ه، 

ومل يعد م�شموحاً له اإبداء الراأي حتى يف اأي �شيء 

علي  بن  نظام  عمل  لقد  املعي�شية،  ب�شوؤونه  يتعلق 

وذل��ك  ال��و���ش��ائ��ل،  بكل  ال�شيا�شة  ه��ذه  تر�شيخ  على 

ي�شمل  ل  ه��ن��ا  واحل��دي��ث  الت�شعينات،  ب��داي��ة  م��ن��ذ 

اجلمعيات، والأح��زاب، وو�شائل الإع��الم فقط،  بل 

يكتفي  ال���ذي  امل��واط��ن  اأي�����ش��اً؛  الب�شيط  ب��امل��واط��ن 

باجللو�س يف املقهى لنقا�س م�شائله الب�شيطة، لقد 

زاد ال�شيء عن حده فانقلب اإىل �شده.

املواطن  حاجة  وم��دى  القمع  يظهر  �شبق،  مما 

احل��راك  بداية  مع  يعانيه،  عما  للتعبري  التون�شي 

الأمر  النا�س، ورمبا هذا  ال�شلطات عن قمع  كفاأت 

ملا بعد هذا احل��راك،  الروؤية  اإىل عدم و�شوح  يعود 

بداأت عودة  ال��ت��ون�����ش��ي،  امل�شهد  ات�����ش��اح  ب��ع��د  ول��ك��ن 

على  فكان  القمعي،  ب���دوره  للقيام  الأم��ن��ي  اجل��ه��از 

خط متواٍز الع�شيان الجتماعي يتمخ�س ويت�شكل 

اعت�شامات،  م��ن  ال��ي��وم  ن���راه  فيما  ويظهر  ليكرب 

ل��ت��ي��ارات دينية  واإ���ش��راب��ات، وق��ط��ع ط��رق ونهو�س 

متطرفة، معلنة قيام اإماراتها املتهاوية على بع�شها 

البع�س.

ليتوا�شل حتى  ال��واق��ع  ك��ان يف  م��ا  امل�شهد  ه��ذا 

من  جمموعة  لول  فادحة،  خ�شائر  ويخلف  اليوم، 

ال��ع��ه��ود  امل�����ش��اع��دة بع�شها م����وروث م��ن  ال��ع��وام��ل 

واأول  املرحلة،  نتاج  م��ن  الآخ���ر  وبع�شها  ال�شابقة، 

هذه العوامل هو حرية الراأي.

اإن ال�شوؤال البديهي املطروح هو، هل كان باإمكان 

الدولة اأن تتالفى امل�شكالت الجتماعية التي متر 

بها تون�س اليوم؟ اأعتقد اأنه كان بالإمكان ذلك:

اأوًل: عرب اإحداث اأكر من مفرق طرق يف �شلم 

التعليم.

اإىل  اإن امل�شوؤول هو تون�شي دون التفريع  ثانياً: 

اجلهة والولية، والقرية التي ينحدر منها، بحيث 

ل تبخل جهة من ناحية ال�شتثمار على اأخرى.

بتحطيم  ال���ذات  على  الع��ت��م��اد  ثقافة  ن�شر  ث��ال��ث��اً: 

جدار اخلوف لدى املواطن الب�شيط للدخول يف مغامرة 

ال�شتثمار وتدريبه، وتقدمي جميع اأنواع الت�شهيالت له 

اإىل حني ي�شتد عود م�شروعه، مع �شمان حرية الإبداع 

وتبنيه من طرف الدولة.

حممد اأمني ال�سناوي
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ي����������زداد ح����ج����م اب������ت������زاز امل���ر����ش���ح���ن 

الأم��رك��ي��ة،  الن��ت��خ��اب��ات  يف  الرئي�شين 

ب��ار�ك �أوب��ام��ا وميت روم��ن��ي، من جانب 

اق��راب  م��ع  ال�شهيوين،  ال��ن��ف��وذ  دوائ���ر 

م���وع���د ال��ت�����ش��وي��ت يف ت�����ش��ري��ن ال��ث��اين 

ب���ذل  �إىل  دف���ع���ه���م���ا  وي����ج����ري  �ل�����ق�����ادم، 

�أق�����ض��ى ج��ه��وده��م��ا ال���ض��ر���ض��اء �ل��ك��ي��ان 

�ل��ي��ه��ودي،  �ل��ن��اخ��ب  وك�����ض��ب  �ل�ضهيوين 

باعتباره »بي�ضة �لقبان« يف ميز�ن �لفوز 

ب��ال��رئ��ا���ض��ة، ف��ف��ي ك��ل م��و���ض��م �ن��ت��خ��اب��ي، 

جتني �حلركة �ل�ضهيونية �أهم �ملكت�ضبات 

مل�ضلحة  و�ال���ض��ر�ت��ي��ج��ي��ة  �ل�����ض��ي��ا���ض��ي��ة 

م�����ض��روع��ه��ا �ل��ت��و���ض��ع��ي �خل���ا����ص، ودع���م 

�لعربي  �ل��ع��امل��ن  يف  �الإقليمية  ح��روب��ه��ا 

و�الإ�ضالمي، على ح�ضاب ق�ضايا �لناخب 

�الأمريكي �ملعي�ضية، و�مل�ضالح �الأمريكية 

�ملنطقة  ويف  عموماً،  �لعامل  يف  �حليوية 

�لعربية خ�ضو�ضاً. 

�مل���ه���ت���م���ن  م�������ن  �أح�����������د  ي����ن����ك����ر  وال 

ب��االن��ت��خ��اب��ات �الأم���ريك���ي���ة، ح��ق��ي��ق��ة �أن 

�الأور�ق  �أه��م  هي  »�الإ�ضر�ئيلية«  �لورقة 

�لنتائج، وتعزز من فر�ص  توؤثر يف  �لتي 

ف���وز �أح����د �مل��ر���ض��ح��ن، ب��ي��ن��م��ا يف ظ��اه��ر 

�الأمر، ت�ضتد �حلمالت �النتخابية وتزد�د 

بالق�ضايا  �مل��ت��ع��ل��ق��ة  �الأم������ور  يف  ق�����ض��اوة 

�ل��د�خ��ل��ي��ة �ل��ت��ي ت��ه��م �مل���و�ط���ن �ل��ع��ادي، 

�أمله يف مر�ضحه بعد فوزه  �لذي يخيب 

�النتخابية  وع���وده  متنا�ضياً  بالرئا�ضة، 

�جلذ�بة.

فالرئي�ص �حلايل، �لذي يطمح بوالية 

ثانية، �عرف باأنه ف�ضل بتحقيق وعوده  

بتح�ضن حياة �ملو�طنن يف جمال خف�ص 

ن�ضب �لبطالة وتعزيز �لرعاية �ل�ضحية، 

و�ل�ضمانات �الإجتماعية وتطوير �حلياة 

�القت�ضادية �لعامة، و�ملر�ضح �جلمهوري 

ي�ضتغل ف�ضل مناف�ضه ويكرث من وعوده 

بن�ضر �لرخاء و�لرفاهية و�الزده��ار، ويف 

طريف  على  �ملر�ضحان  يبدو  �مل��ج��ال  ه��ذ� 

ن��ق��ي�����ص، وي�����ض��ت��خ��دم��ان ك���ل �ل��و���ض��ائ��ل 

�ملبالغة  مع  �ضورتهما،  لتح�ضن  �ملمكنة 

�ملناف�ضة  �الآخر، فتبدو  يف تبيان م�ضاوئ 

حامية �لوطي�ص.

�أم����ا يف �الأم������ور �مل��ت��ع��ل��ق��ة ب��ال�����ض��ي��ا���ض��ة 

�خل���ارج���ي���ة، وب�����ض��ك��ل خ���ا����ص، يف جم��ال 

�إ�ضر�ئيل«،  »دول���ة  م��ع  �ملميزة  �لعالقات 

�لد�عمة  �مل��و�ق��ف  على  �لطرفان  فيتفق 

�أحدهما  يز�يد  بل  �ل�ضهيونية،  للحركة 

�لتنازالت  تقدمي  جم��ال  يف  �الآخ���ر  على 

مل�ضلحة  و�ال���ض��ر�ت��ي��ج��ي��ة  �ل�����ض��ي��ا���ض��ي��ة 

ت�ضخري  خ��الل  م��ن  �ل�ضهيوين،  �لكيان 

و�لع�ضكرية  �ملالية  �الأمريكية،  �لقدر�ت 

�لكيان  هذ�  دور  لتعزيز  و�لدبلوما�ضية، 

يف �ملنطقة يف مو�جهة �لقوى �الإقليمية 

�الأخرى. 

ف��ف��ي جم���ال �ل��ن��و�ي��ا »�الإ���ض��ر�ئ��ي��ل��ي��ة« 

�ملن�ضاآت  ���ض��د  ع�ضكرية  ���ض��رب��ة  بتوجيه 

�مل��ر���ض��ح��ان  يت�ضابق  �إي�����ر�ن،  يف  �ل��ن��ووي��ة 

بتقدمي  �ل�ضهيوين  �لكيان  على تطمن 

�ل��دع��م �ل��ع�����ض��ك��ري و�ل��دب��ل��وم��ا���ض��ي عند 

�ل�������ض���رورة، ف��رغ��م �أن �ل��رئ��ي�����ص �أوب��ام��ا 

ت��وج��ي��ه �ل�ضربة  ب�����ض��اأن  �أب����دى حت��ف��ظ��ه 

�ل��دف��اع يف  وزي��ر  �أوف��د  �الإ�ضتباقية، فقد 

نتنياهو  بنيامن  الإط���الع  �مل��ا���ض��ي  �أي���ار 

ع��ل��ى �خل��ط��ة �ل��ت��ي �أع���ده���ا �ل��ب��ن��ت��اغ��ون، 

ل�ضن �حلرب �ضد �إير�ن يف حال ��ضتنفاد 

�لعقوبات  وف�ضل  �لدبلوما�ضية  �جلهود 

�القت�ضادية بوقف برناجمها �لنووي.

�أم������ا �مل���ر����ض���ح �جل���م���ه���وري ف���ق���د �أي����د 

ع��الن��ي��ة »ح���ق �إ���ض��ر�ئ��ي��ل يف �ل���دف���اع عن 

�ضينور،  د�ن  م�����ض��اع��ده،  وذه���ب  نف�ضها«، 

�إىل م��ا ه��و �أب��ع��د م��ن ذل����ك، م���وؤك���د�ً �أن 

ع�ضكرية  ���ض��رب��ة  �أي  ���ض��ي��وؤي��د  »روم���ن���ي 

�إ�ضر�ئيلية �إذ� ��ضتنفدت جميع �خليار�ت 

�أن  �مل��ر�ق��ب��ون  يتوقع  وعليه،  �الأخ����رى«. 

فيوجه  �مل���وق���ف،  ه���ذ�  ن��ت��ن��ي��اه��و  ي�ضتغل 

�ضربته ع�ضية �الإنتخابات، حيث ال ميكن 

للرئي�ص �أوباما �أن يعر�ص حملته للف�ضل 

���ض��ي��ا���ض��ة  ب���اع���ر�����ض���ه ع��ل��ى  ي���ج���ازف  �أو 

�حلكومة »�الإ�ضر�ئيلية«.

يف ن���ه���اي���ة ع���ه���د �ل���رئ���ي�������ص �ل�����ض��اب��ق 

ج����ورج ب���و����ص، ت��ع��ر���ص �الأخ�����ري الب��ت��ز�ز 

حملته  ب��دت  ح��ن  �ل�ضهيونية  �ل��دو�ئ��ر 

ل��ت��ج��دي��د والي���ت���ه ���ض��ع��ي��ف��ة �أم�����ام حملة 

�آنذ�ك،  وزيرة �خلارجية  فوقعت  �أوباما، 

�أمنية  �تفاقية  على  ر�ي�����ص،  ك��ون��د�ل��ي��ز� 

مع �حلكومة �الإ�ضر�ئيلية �أعطت �لكيان 

�لدولية  �مل��ي��اه  مر�قبة  ح��ق  �ل�ضهيوين 

و�ل�ضيطرة  �ملتو�ضط،  �الأبي�ص  �لبحر  يف 

�لبحرية  و�مل��م��ر�ت  �الأح��م��ر  �لبحر  على 

�ال�ضر�تيجية، بحجة �حلد من ت�ضدير 

ل��ب��ن��ان، وم��ن��ع نقل  �أو  �ل�����ض��الح �إىل غ���زة 

�ملقاتلن �لذين »يهددون �أمن �إ�ضر�ئيل«.

�ملناف�ضة  ب��ح��دة  �أوب���ام���ا  �أح�����ص  وح���ن 

م��ع روم��ن��ي، ���ش��ارع يف الأ���ش��ب��وع املا�شي 

�إىل توقيع قانون للتعاون �لع�ضكري مع 

�تفاقية  مبنزلة  هو  �ل�ضهيوين،  �لكيان 

�لتي  �التفاقية  م��ن  �أهمية  �أك��رث  �أمنية 

2008، ك��م��ا ���ض��ادق  وق��ع��ت��ه��ا ر�ي�����ص ع���ام 

�ل��ك��ون��غ��ر���ص ع��ل��ى �ل��ق��ان��ون ف���ور توقيعه 

وب�ضرعة غري م�ضبوقة، وبتاأييد من كل 

مناه�ضن  ع�ضوين  با�ضتثناء  �أع�ضائه، 

�أوباما  حر�ص  وق��د  �ل�ضهيوين،  للنفوذ 

�لبيت  يف  �لتوقيع  م��ر����ض��م  �إج����ر�ء  على 

�للوبي  عن  ممثلن  وبح�ضور  �الأبي�ص، 

�أمريكين،  ون��و�ب  )�ي��ب��اك(  �ل�ضهيوين 

و���ض��ح��اف��ي��ن �إ���ض��ر�ئ��ي��ل��ي��ن �إ���ض��اف��ة �إىل 

�ملعتمدين يف �لبيت �الأبي�ص.

�ل���رئ���ي�������ص  �إد�رة  ت���وق���ي���ع  يف  ل���ي�������ص 

�الأم���ريك���ي ل��ه��ذ� �ل��ق��ان��ون �أي م��ف��اج��اأة 

�لرئا�ضية،  �الإنتخابات  يتابعون  للذين 

ط��م��ع��اً  �مل���ر����ض���ح���ن  �أد�ء  وي����ر�����ض����دون 

تنازل  �أن  تثبت  �لتجارب  ولكن  بالفوز، 

ل��الب��ت��ز�ز  و��ضت�ضالمه  �مل��ر���ض��ح��ن  �أح���د 

ب��ق��در ما  ف���وزه  �ل�����ض��ه��ي��وين، ال ي�ضمن 

من  �مل��زي��د  تقدمي  على  مناف�ضه  ي�ضجع 

�لتنازالت يف حال جناحه، ولهذ� ت�ضبح 

مو�ضماً  �جلوهر،  حيث  من  �الإنتخابات، 

جلني �ملكت�ضبات �ل�ضهيونية �لتي تن�ضج 

ع��ل��ى ن���ار ه��ادئ��ة �أث��ن��اء والي���ة �أي رئي�ص 

�أمريكي، مهما كان لون حزبه �ل�ضيا�ضي 

�أو ب�ضرة وجهه.

عدنان حممد العربي

�أظ��ه��رت  �أن  ب��ع��د  �ل���ي���ورو،  ت��ت��ج��ه م��ن��ط��ق��ة  �أي����ن  �إىل 

�لبيانات �القت�ضادية و�ملالية �نكما�ضاً يف �قت�ضاد�ت هذه 

�ملنطقة يف �لربع �لثاين من �لعام �جل��اري، كما ك�ضفت 

�أوروب��ا،  �أه��م دول��ة و�أك��ر �قت�ضاد�ت  عن تباطوؤ يف منو 

�أملانيا، ب�ضبب �أزمة �لديون �ل�ضيادية �لتي تع�ضف  وهي 

يف دول �ليورو منذ عدة �ضنو�ت، وهو ما يدفع نحو د�ئرة 

�لركود �القت�ضادي؟

�أن  ي���رون  �لغربين  �القت�ضادين  �ملحللن  �أن  بيد 

�الأزمة �القت�ضادية و�ملالية يف منطقة �ليورو لن جتمد 

�لر�جع  ي�ضل  �أن  من  ويتخوفون  معينة،  ح��دود  عند 

نتائج  �إىل  �لعام  ه��ذ�  من  �لثالث  �لربع  يف  �القت�ضادي 

�أ�ضو�أ بكثري مما و�ضل �إليه.

الأنها  �ملنتظرة،  �لبيانات  م��ن  خ��وف  ثمة  �أمل��ان��ي��ا،  ويف 

�ضلباً  �ضتوؤثر  �ليورو  منطقة  يف  �لديون  �أزم��ة  �أن  تظهر 

�ل��ب��ي��ان��ات �ملالية  �أن  �ل��ب��الد، وخ�����ض��و���ض��اً  ع��ل��ى �ق��ت�����ض��اد 

�الأخرية �أ�ضارت �إىل تر�جع �لطلب على �مل�ضانع و�لناجت 

�ل�ضناعي و�لتجارة يف �لربع �لثاين من هذ� �لعام، مما 

يوؤ�ضر �إىل فرة حرجة جديدة �ضتمر بها منطقة �ليورو، 

�ضل�ضلة  �ملنطقة الت��خ��اذ  ه��ذه  ق��ادة  فيه  ي�ضتعد  وق��ت  يف 

�لثالث  �لتي تدخل عامها  �ملالية،  �الأزم��ة  خطو�ت حلل 

دون توفري �أي حل ناجح يلجم ت�ضاعد وتفاقم �الأزمة.

و�أمام �لبنك �ملركزي �الأوروبي خطوة ال يجد مهرباً 

لدول  �ل�ضيادية  �ملالية  �ل�ضند�ت  �ضوق  دعم  وهي  منها، 

�ل��ي��ورو �مل��ت��ع��رثة م��ال��ي��اً، وه��و م��ا �ضريتب �أع��ب��اء مالية 

�إ�ضافية على �لدول �لقادرة و�ملتعرثة يف �آن معاً.

�الأوروب���ي���ة للبنوك  �مل�����ض��اع��د�ت  ق���ر�رت  و�إىل ج��ان��ب 

�ل���ي���ون���ان���ي���ة، ينتظر  �ل���ع���ام���ة  ول���ل���خ���ز�ن���ة  �الإ����ض���ب���ان���ي���ة 

�الأوروبيون �ضدور قر�رت �ملحكمة �الأملانية �لعليا، ب�ضاأن 

مع  للتعامل  �الأوروبية،  �ال�ضر�تيجية  د�ضتورية  مدى 

�الأزمة �ملالية �ملتفاقمة، يف وقت كان يجري �لتخطيط 

�لرئي�ضية  �ل��ع��م��الت  �أم���ام  �ل��ي��ورو  قيمة  لتخفي�ص  ل��ه 

�الأخ���رى يف �ل��ع��امل، م��ن �أج��ل تعزيز ���ض��ادر�ت منطقة 

�ل���ي���ورو، �إال �أن ذل���ك مل ي��ح�����ض��ل، مم��ا ع��ك�����ص ت��ب��اط��وؤ�ً 

�مل��ت��ح��دة، ويف  �ل��والي��ات  ع��ال��ي��اً خ�ضو�ضاً يف  �ق��ت�����ض��ادي��اً 

�ل�ضن و�إن بدرجة �أقل.

وب�����اأي ح����ال، ف��م��ن ����ض���اأن �الأرق������ام �ل�����ض��ل��ب��ي��ة �مل��ت��وق��ع 

�ملعركة  �ضعوبة  ت��رز  �أن  �ليورو  منطقة  عن  �ضدورها 

�لتي تخو�ضها �لدول �لرئي�ضية يف منطقة �ليورو، �لتي 

حتاول خف�ص دينها �لعام يف ظل منو �قت�ضادي بطيء 

�ملالية  �الأزم���ة  تفاقم  �إىل  ت�ضري  مالمح  ظ��ل  ويف  ج���د�ً� 

و�القت�ضادية يف �لرتغال، وتعرث قد يتحول �إىل خطري 

يف �القت�ضادي �الإيطايل.

�ليورو،  �أمام منطقة  وباأي حال، ثمة مرحلة �ضود�ء 

�أوروب��ا حتذر �ل�ضركات  �أ�ضو�ت عالية يف  ولهذ� خرجت 

�لك���رى م�ن �ض�ع���ف �أد�ئه��ا خ���الل �ل�ض����هور �ل�مقب��لة.. 

ك��ي��ف ميكن  �ل�����ض��رك��ات،  ه���ذه  �أم����ام  �مل�ضكلة  ل��ك��ن 

يف  �ملناف�ضة  ع��ل��ى  ل��ت��ق��در  �ل��ي��ورو  �ضعر  تخفي�ص 

ب�ضكل قاطع  و��ضنطن ترف�ص  �لعاملية..  �الأ�ضو�ق 

�أي�ضاً يعاين  تخفي�ص قيمة �ليورو، الأن دوالره��ا 

و�قت�ضادها متعرث.

يناف�ص..  �أن  �الأوروب��ي  على  فممنوع  وبالتايل، 

ف��اأي  جتمعهم..  �لناتو  م�ضالح  ك��ان��ت  و�إن  حتى 

ت��وف��ري  ع���دم  ظ���ل  �ل���ي���ورو، يف  مل��ن��ط��ق��ة  م�ضتقبل 

تنعك�ص  �لتي  �ملتفاقمة  لالأزمة  �لناجحة  �حللول 

�ل��ع��م��ل،  �آالف ف���ر����ص  ب��ط��ال��ة و�����ض���ع���ة وف����ق����د�ن 

وتخوف من �نهيار�ت مالية كرى غري متوقعة؟ 

�الإجابة  �أوروب���ا  ق��ادة  �ل��ذي يتخوف  �ل�ضوؤ�ل  ه��ذ� 

�حلا�ضمة عليه.

م�ؤمن احللبي
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�ملر�سحان للرئا�سة �لأمريكية بار�ك �أوباما وميت رومني



»ع���ل���و �ل���ب���ي���ارق ع��ل��وه��ا وغ���ن���و� ل��ل��ع��ي��د«.. 

يتناهى �ضوت �أغنية �أحمد قعبور من م�ضجل 

���ض��غ��ري ع��ل��ى ع��رب��ة ق��دمي��ة ت��ك��د���ض��ت عليها 

�لعم  يجل�ص  و�ملفرقعات،  �حللويات  �أ�ضناف 

على  �ضغري  خ�ضبي  كر�ضي  على  حممد  �أب���و 

مقربة من عربته، ال مينعه لهيب �حلر من 

�ملجيء كما كل عام ال�ضتقبال عيد �لفطر يف 

ن�ضاأله عن  - ق�ضق�ص،  ب��ريوت  منطقة حرج 

ذ�كرتنا  ��ضتوطنت  �لتي  لالأغنية  ��ضتماعه 

م��ن��ذ �ل��ط��ف��ول��ة م���ع �أن �ل��ع��ي��د ي��ب��ع��د �أي���ام���اً، 

و�أن��ه  �الأط��ف��ال يحبونها،  ب��اأن جميع  فيجيب 

يح�ضر ال�ضتقبال �لعيد منذ �الآن.

يوقف عربته على بو�بة حر�ص �لعيد على 

بعد كيلومر�ت قليلة عن حرج بريوت �ملغلق 

�لبال�ضتيكية  و�الألعاب  �ملر�جيح  بع�ص  �أب��د�ً، 

�لفطر،  لعيد  ����ض��ت��ع��د�د�ً  �الأرج����اء  يف  و�ضعت 

وك��ان��ت ه��ن��اك ط��ي��ل��ة ���ض��ه��ر رم�����ض��ان �مل��ب��ارك 

لبث �لبهجة يف �الأج��و�ء، وقبل �لعيد، ُعلقت 

ال�ضطحاب  �الأه����ايل  ت��دع��و  �ل��ت��ي  �ليافطات 

�أط��ف��ال��ه��م �إىل �مل��ن��ت��زه. ر�ب��ط��ة �أب��ن��اء ب��ريوت 

ق����ررت �إح���ي���اء ح��ر���ص �ل��ع��ي��د، وحت�����اول ه��ذ� 

�أن جتذب �ملزيد من  �لعام كما �لعام �لفائت، 

�لعيد،  بفرحة  لل�ضعور  و�الأط��ف��ال  �لعائالت 

و�لك�ضفية  �لرفيهية  �الأن�ضطة  ع��ر  ���ض��و�ء 

�لتي  �ملختلفة  �الأل��ع��اب  �أو  �مل�ضغر  و�ل�ضريك 

تنا�ضب خمتلف �الأعمار.

م���ع طفلتها  �ل��ع�����ض��ري��ن��ات  ���ض��اب��ة يف  مت���ر 

ب���ال���ق���رب م���ن �ل���ع���رب���ة، حت��ي��ي �أب�����و حم��م��د، 

وت���خ���رن���ا �أن���ه���ا �ع����ت����ادت �ل�������ض���ر�ء م���ن ه��ذه 

�أيوب،  رنا  تقول  كانت طفلة،  �أن  �لعربة منذ 

�حلر�ص  �إىل  �ل�ضغرية  �بنتها  ت�ضطحب  �إنها 

�جلديد لتت�ضلى قلياًل ومت�ضي �لوقت قبيل 

حلول موعد �الإفطار، و�أنها �ضتح�ضرها �أي�ضاً 

خ���الل �ل��ع��ي��د »الأن �الأج�����و�ء ت��ك��ون �أج��م��ل«، 

�الأط��ف��ال،  بها  وع��د  ك��ث��رية  ن�ضاطات  وه��ن��اك 

�ليوم  و�للهو  �لرفيه  �أماكن  �أن  �إىل  وت�ضري 

ك��ث��رية، ل��ك��ن ال ���ض��ري م��ن ت��ع��ري��ف �أط��ف��ال��ن��ا 

ع��ل��ى ب�����ض��اط��ة ح���ر����ص �ل��ع��ي��د م���ن �مل��ر�ج��ي��ح 

و�ضواًل  �اللكرونية،  تلك  من  بداًل  �ليدوية 

�الأح�����ض��ن��ة و�ال���ض��ت��م��ت��اع ببع�ص  �م��ت��ط��اء  �إىل 

ب��ات��ت مم��ن��وع��ة(، »ك��ن��ا يف  �مل��ف��رق��ع��ات )و�إن 

�مل��ا���ض��ي ن�����ض��ع��ر ب��ال�����ض��ع��ادة ب��اأب�����ض��ط �الأ���ض��ي��اء 

نحتج  مل  معقدة،  �حل��ي��اة  تكن  مل  و�الأم����ور، 

للذهاب �إىل �للونا ب��ارك �أو دي��زين الن��د، كل 

�إىل �حلر�ص  �أن ناأتي  طموحنا يف �لعيد، كان 

�لعيد  �أغ���اين  ونن�ضد  �مل��ر�ج��ي��ح  على  لنلعب 

ونفوز ببع�ص �الألعاب و�لهد�يا«..

�أيوب  توؤكد  �لفطر،  لعيد  ��ضتعد�دها  عن 

�أن��ه��ا ����ض��رت الب��ن��ت��ه��ا ث��ي��اب��اً ج��دي��دة للعيد 

ما  وه��و  �ل��ك��ث��رية،  �لتنزيالت  م��ن  م�ضتفيدة 

دفعها �إىل �ضر�ء طقم مميز لكل يوم.  

ثياب العيد

�لعيد  �ل��و�ق��ع، ال غنى عن ر�ضم فرحة  يف 

وعيدية  جديدة  بثياب  �الأط��ف��ال  وج��وه  على 

تقاليد  م��ن  كجزء  عليها،  �حل�ضول  �ع��ت��ادو� 

ز�ل��ت قائمة يف  �لفطر، وهي تقاليد ما  عيد 

�لعيد  بثياب  �الأط��ف��ال  ي��ر�ف��ق  ب���ريوت، حيث 

�أهاليهم �إىل منزل �جلد و�الأقارب كمحطة ال 

بد منها، ويتباهون بها �أمام رفاقهم.

�أ�ضو�ق  ت�ضهد  رم�ضان،  �ضهر  �نتهاء  قبيل 

بريوت زحاماً خانقاً يف حركة �ل�ضري، مناطق 

ك��احل��م��ر� وع��ف��ي��ف �ل��ط��ي��ب��ي وف�����رد�ن تغ�ص 

حم��ال��ه��ا �ل��ت��ج��اري��ة ب��ال��زب��ائ��ن، ف��م��ه��م��ا بلغ 

�أن مالب�ص �لعيد تبقى من  �إال  �ضيق �حلال، 

�لتدبري  ويبقى  كثرية  لعائالت  �الأ�ضا�ضيات 

لربة �ملنزل. 

�الأ�ضو�ق يف بريوت ح�ضرت نف�ضها للعيد، 

�ملو�ضة  �ضيحات  وعر�ضت  و�جهاتها  فزينت 

عن  معظمها  ي��غ��ف��ل  �أن  دون  م��ن  ل��ل��ج��م��ي��ع، 

�إل�����ض��اق �أرق�����ام �حل�����ض��وم��ات جل���ذب �ل��زب��ائ��ن 

و�لت�ضجيع على �ل�ضر�ء، يتحدث �ضامي رمو؛ 

�ضارع عفيف  �الألب�ضة يف  �أح��د حمال  �ضاحب 

�أن  �لطيبي ع��ن »ح��رك��ة بيع ج��ي��دة«، وي��اأم��ل 

»تزيد �أكرث فاأكرث قبل �لعيد وخالله �إذ �إننا 

�ل��ع��ي��د، حيث  �أب��و�ب��ن��ا خ��الل  �أن نفتح  ق��ررن��ا 

للت�ضوق  �ملنزل  من  تخرج  ما  ع��ادة  �لعائالت 

و�ل��ت��ن��زه«، رم���و ه��و و�ح���د م��ن ك��ث��ريي��ن من 

�لتجار و�أ���ض��ح��اب �مل��ح��ال �ل��ذي��ن ع��م��دو� �إىل 

�ملعي�ضية،  �لظروف  �إج��ر�ء ح�ضومات حتمتها 

وه���ي و�إن ق��ل��ل��ت م���ن �أرب���اح���ه���م ت��ب��ق��ى �أوف���ر 

�حللول و�أف�ضلها.

وي�ضري رمو �إىل �أن حركة �ل�ضياح هذ� �لعام 

ي�ضاهمون  �ل�ضورين  �ضئيلة، لكن �لالجئن 

يف �إنعا�ص حركة �لبيع قلياًل، يف �ل�ضوق، هناك 

النتقاء  �أطفالها  ��ضطحبت  كثرية  ع��ائ��الت 

�أحد  �ملادية،  قدرته  بح�ضب  وكل  �لعيد  ثياب 

�أ�ضود،  لونه  ح��ذ�ء  �ضر�ء  على  ي�ضر  �ل�ضبية 

�لبني يالئم  ب��اأن  �أن تقنعه  وو�ل��دت��ه حت��اول 

عندما  �إال  و���ض��ي��م  يقتنع  ال  �أك����رث،  مالب�ضه 

كالم  �أن  ل��ه  ل��ت��وؤك��د  �ل�ضابة  �لبائعة  تتدخل 

�حل��ذ�ء  ي��اأخ��ذ  �أن  عليه  و�أن  و�ل��دت��ه �ضحيح، 

�لبني على م�ضوؤوليتها، يو�فق �ل�ضبي خجاًل، 

ريا�ضي  ح���ذ�ء  ب�����ض��ر�ء  و�ل��دت��ه  يطالب  لكنه 

ثاٍن، الأنه يحتاجه للمدر�ضة �لعام �لقادم!

معم�ل العيد

�ل���ع���ي���د،  م����الب���������ص  ������ض�����ر�ء  ج�����ان�����ب  �إىل 

ففي  �ل��ع��ي��د،  ح��رج  �إىل  ل��ل��ذه��اب  و�لتح�ضري 

�الأي����ام �الأخ����رية م��ن �ضهر رم�����ض��ان �مل��ب��ارك، 

ي��ح��ر���ص �ل���ب���ريوت���ي���ون ع��ل��ى �إح����ي����اء ع����اد�ت 

وت��ق��ال��ي��د وط��ق��و���ص ت���و�رث���وه���ا م��ن��ذ �ل��ق��دم، 

�أيام عيد �لفطر �ل�ضعيد،  �أول  ي�ضتقبلون بها 

و�ملعمول  �حل��ل��وى  و���ض��ر�ء  �لكعك  ك�ضناعة 

و�ل�ضوكوال، و�أي�ضاً �إعد�د �لعدة لفطور �لعيد 

�لذي عادة ما يكون عبارة عن �لكنافة بجنب، 

وول��ي��م��ة �ل���غ���د�ء �ل��ت��ي جت��م��ع ج��م��ي��ع �أف����ر�د 

�لعائلة من �أكرهم �إىل �أ�ضغرهم.

يف �لبيوت تعكف �ل�ضيد�ت �لبريوتيات على 

�لتعاون مع بع�ضهن �لبع�ص لتجهيز �أطعمة 

�أنه  فرغم  و�لكعك،  �ملعمول  �ضيما  ال  �لعيد، 

�ضيء  �أن��ه ال  �إال  باأ�ضعار معقولة،  يباع جاهز�ً 

ي�ضاهي �ملعمول �مل�ضنوع باملنزل.

جتل�ص �حلاجة �أم عادل �لرفاعي يف منزلها 

يف ع��ائ�����ض��ة ب���ك���ار، ت��ت��و���ض��ط ب��ن��ات��ه��ا وزوج����ات 

�أبنائها، تعلمهن كيف ي�ضنعن قو�لب �ملعمول 

�بنتها  تولت  بينما  و�لتمر،  و�لف�ضتق  باجلوز 

م�ضوؤولية �خَلْبز، و�لبقية �لباقية مبن فيهن 

ب��ن��ات �ل��ع��ائ��ل��ة �ل�����ض��غ��ار ع��ك��ف��ن ع��ل��ى ت�ضكيل 

يزينوها  خمتلفة  ب��اأ���ض��ك��ال  �ل��ك��ع��ك  عجينة 

�ن�ضغلو�  فقد  �ل�ضبية  �أما  جميلة،  بر�ضومات 

ب��ت��زي��ن �مل���ن���زل ب��ب��ع�����ص �الأ����ض���رط���ة �مل��ل��ون��ة 

ور�ضومات على �ضكل هالل، وبع�ص �لفو�ني�ص 

�لورقية وما �ضاكل.

�ضنع  م��ن  �النتهاء  على  ع��ادل  �أم  حتر�ص 

الأنها  �لعيد،  حلول  من  يومن  قبل  �ملعمول 

د�أبت منذ �أعو�م على زيارة �جلري�ن يف �ليوم 

�الإف��ط��ار،  �نتهاء  وف��ور  �الأخ��ري من رم�ضان، 

ح��ام��ل��ة م��ع��ه��ا �أط���ب���اق خمتلفة م��ن �مل��ع��م��ول 

مل��ع��اي��دت��ه��م، ه��ي ع���ادة تعلمتها من  و�ل��ك��ع��ك 

و�لدتها وما �نكفت متار�ضها منذ �أن تزوجت، 

ت���ت���ذك���ر �أي�������ام ب������ريوت �ل���ق���دمي���ة ح����ن ك���ان 

�لنا�ص  �أن  توؤكد  لكنها  خمتلف،  طعم  للعيد 

وجت���اوز  �ل��ع��ي��د  ف��رح��ة  �إح��ي��اء  با�ضتطاعتهم 

�مل�ضكالت �إن �أر�دو�، فخالل �أيام �لعيد، ميكن 

ياأخذ  و�أن  جانباً  همومه  يرك  �أن  لالإن�ضان 

و�لقلق  �الأع�����ض��اب  تعب  م��ن  ��ضر�حة  ف��رة 

من �الأو�ضاع، وهو ما حتاول وعائلتها فعله، 

�أنها ت�ضر  �أن ت�ضيف  �أنها ت�ضحك قبل  حتى 

على �إ�ضفاء جّو من �لبهجة، لذلك فهي متنع 

زوجها من متابعة �الأخبار حتى ال ي�ضمعو� ما 

يعكر عليهم �ضفوهم.

وال ي���خ���ت���ل���ف زوج�����ه�����ا ع���ن���ه���ا م�����ن ح��ي��ث 

�ال���ض��ت��ع��د�د ل��ل��ع��ي��د و�حل���ر����ص ع��ل��ى ب���ث جو 

من �لفرح يف �ملنزل، ف��ر�ه يحمل بن يديه 

�مل��ره��ق��ت��ن ب��ت��ج��اع��ي��د �ل��ع��م��ر، �أط���ي���اف���اً من 

ومك�ضر�ت،  و���ض��وك��وال  ملب�ص  م��ن  �حل��ل��وي��ات 

كافة  ����ض��رى  �إن����ه  �ل�ضبعيني  �حل����اج  ي��ق��ول 

ورك��ز  ع��ام،  ك��ل  يفعل  كما  �لعيد  م�ضتلزمات 

فما  �أح���ف���اده،  يف�ضلها  �ل��ت��ي  �الأ���ض��ن��اف  على 

�إال ول��د �ل��ول��د، ومل �ل�ضمل  �أع���ز م��ن �ل��ول��د 

م��ن��زل��ه مي��ث��ل فرحته  �ل��ع��ي��د يف  ي���وم  �أول  يف 

�أبناوؤه  يجتمع  �لعيد  يوم  �أول  ففي  �لكرى، 

و�حدة  »�ضفرة«  على  جميعاً  و�أح��ف��اده  وبناته 

�لوقت، كما ي�ضتقبلون  �لكثري من  ومي�ضون 

�الأقارب ويحر�ضون على مبادلتهم �لزيار�ت، 

�إن  �إذ  ب�������ض���وق،  ي��ن��ت��ظ��ره��ا  م��ن��ا���ض��ب��ة  وه�����ي 

�الن�ضغاالت �ليومية باتت تعيق �لكثريين عن 

�ضلة �الأرحام، وما �لعيد �إال فر�ضة للتعوي�ص 

عما فات خالل بقية �أيام �ل�ضنة.

نبقى يف منطقة عائ�ضة بكار، حيث تتوزع 

حم���ال ع��دي��دة ل��ب��ي��ع �حل��ل��وي��ات و�مل��ك�����ض��ر�ت 

بن  م��ن  م�ضتلزماته،  وك��ل  �لعيد  و���ض��وك��وال 

�مل���ح���ال ي��ح��دث��ن��ا حم��م��د �ل���ف���اك���ه���اين؛ وه��و 

�ضاحب باتي�ضري، �أن �حلركة �لتي ت�ضبق �أيام 

�لعيد جيدة جد�ً و�حلمد �هلل، فمن �ملعروف 

�أن �ل��ب��ريوت��ي��ن ي��ن��ت��ظ��رون ع��ي��د �ل��ف��ط��ر كل 

وبالطبع  طريقتهم،  على  به  لالحتفال  ع��ام 

ال يخلو �الأمر من �ضر�ء �حللويات و�ملعمول 

و�ل�ضكاكر لالأطفال وتقدميها لل�ضيوف.

وع���ن �الأ���ض��ع��ار، ي��ق��ول �إن ه��ن��اك �أ���ض��ن��اف��اً 

خمتلفة من �ل�ضوكوال و�ل�ضكاكر و�حللويات 

يف  قلياًل  تفاوتت  و�إن  �مل��د�خ��ي��ل،  ك��ل  تنا�ضب 

�أنها جميعاً  �إال  �إليها،  �مل�ضافة  و�مل��و�د  زينتها 

م�ضري�ً  �ل��زب��ائ��ن،  ��ضتح�ضان  وت��الق��ي  ل��ذي��ذة 

�الأذو�ق  ك��اف��ة  تلبية  ع��ل��ى  ي��ح��ر���ص  �أن���ه  �إىل 

و�لطلبات.

على رفوف �لعر�ص، توجد �ضالل كبرية 

وم��ت��و���ض��ط��ة م��ل��ي��ئ��ة ب���اأ����ض���ن���اف �ل�����ض��وك��وال 

�لعيد، فهناك طلبات  يو�تي  ب�ضكل  ومزينة 

كرمية  باأقو�ل  �ملزد�نة  �ل�ضالل  على  كثرية 

وزرك�����ض��ة �إ���ض��الم��ي��ة وع��ب��ار�ت م��ع��اي��دة، كما 

هو �حلال مع كل منا�ضبة خمتلفة، ويقول 

�ل��ف��اك��ه��اين �إن����ه يف ب��ع�����ص �الأح���ي���ان ي��زي��ن 

���ض��الل��ه ب���ع���ب���ار�ت ����ض��ت��وح��اه��ا م���ن ر���ض��ائ��ل 

�ملعايدة �لق�ضرية على �لهاتف، �لتي ير�ضلها 

كما  �لبع�ص  لبع�ضهم  و�الأق��ارب  �الأ�ضدقاء 

درجت �لعادة منذ �ضنو�ت، �أما علب �ملعمول 

قبل  �لعن  ت�ضبع  بطريقة  مر�ضوفة  فهي 

�ملعدة، ومزد�نة ب�ضر�ئط وزرك�ضات جميلة، 

بالف�ضتق  فبع�ضها  خمتلفة  نكهات  وفيها 

�إليها  �أ�ضيف  كما  و�جل���وز،  و�لتمر  �حللبي 

باللوز،  �ملعمول  �آخ��ر وه��و  �لعام �ضنف  ه��ذ� 

حتى  �لزبائن  ��ضتح�ضان  يالقي  �أن��ه  ويبدو 

�الآن.

اأحمد الطب�ش
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بيروتيات

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

يف الأيام اأو ال�ساعات القليلة التي كانت ت�سبق عيد 

اأف���راد الأ���س��رة يف الأي���ام اخل��وايل  الفطر ال�سعيد، ك��ان 

ي��ن��ه��م��ك��ون ك��ل م��ن��ه��م يف م��ا ي��ع��ن��ي��ه؛ ف��ال��ن�����س��اء ي��ب��ادرن 

ال�سبايا  وت�ستغل  العيد«،  »تعزيلة  ال���دار  تنظيف  اإىل 

خيوط  بلف  وذل��ك  كفوفهن،  لنق�ش  احل��ّن��اء  بتح�سري 

ُت�سبغ  ثم  يرغب،  ملن  والرجلني  اليدين  اأ�سابع  ح��ول 

ينحو  احل��ن��اء  بعد معاجلة  ال��ت��ايل  ال��ي��وم  ويف  باحلناء، 

لونها الأحمر اإىل ال�سواد، ثم ُتَفك اخليوط وتبقى اآثار 

يقال:  العامة  اأمثالنا  الأل��وان يف زخرفة جميلة، ومن 

نق�ش  و»ع��ن��د  للعيد«،  وتخططت  وليلة  ي��وم  »���س��ام��ت 

كفوفهن ما حدا بي�سوفهن«، و»عند بالويهن قوموا يا 

اأهاليهن«.

املحلة  خياطة  اأن  ال��ع��ي��د،  ا���س��ت��ع��دادات  �سمن  وم��ن 

تبقى �ساهرة ليلة العيد لإجناز ثياب الزبائن، يف حني 

ومن  اجل��دي��دة،  اأحذيتهم  تاأمني  على  الأولد  يحر�ش 

هنا جاء املثل »�سايف حالو مثل �سرماية العيد«.

حلو العيد

كان جميع اأفراد املنزل يت�سامنون يف عمل معمول 

العيد، وي�ساهم كل فرد يف دورة العمل مبا يتقنه، اأو مبا 

ميكنه فعله.

وُي�������روى ل��ن��ا اأن ح��ل��و ال��ع��ي��د ك����ان ق���دمي���اً ي�����س��ّم��ى 

اأو  ال�سميد  ُي��ف��رك  ب��اأن  �سنعها  وطريقة  »امل��ق��رو���س��ة«، 

اأو الزيت وامل��اء، وُتد طبقة من تلك  الدقيق بال�سمن 

العجينة يف ال�سدر، ُتد فوقها طبقة من عجينة التمر 

امللّينة بقليل من الزيت، ثم تو�سع فوقها طبقة ثانية 

الأ�سالع(  )متوازي  ب�سكل معني  ويقّطع  ال�سميد،  من 

ب��ق��ال��ب خ�����س��ب��ي، وُي��ق��ط��ع ال���زائ���د م���ن ال�����س��م��ي��د ح��ول 

القطعة، ومن هنا الت�سمية »مقرو�ش« اأي مقطوع، ثم 

ُيقلى بالزيت ويخبز بالفرن ويغط�ش حاراً يف القطر.

اأن ت��ك��ون ه����ذه احل���ل���وى م���ن �سمن  وم����ن امل��م��ك��ن 

تون�ش  وم��ن  اأفريقيا،  �سمال  من  جاءتنا  التي  ال��ع��ادات 

بالذات، حيث ي�سمونها لديهم »املقرو�ش«، ويتفاخرون 

بها وهي م�سهورة بينهم، وُتعترب من اأفخر حلوياتهم، 

اأكله يف احل�سرة  »التقيت مبن  دينار عنهم:  ابن  وقال 

فقال:  الإع��ج��اب،  غاية  فاأعجبه   - العا�سمة  تون�ش   -

عجبت ملن يف بيته املقرو�ش كيف ينام الليل«.

حرج العيد.. و�صاحة ع�صور

ب��ريوت  اأولد  يحتفل  اأن  ال��ق��دم  منذ  ال��ع��ادة  ج��رت 

بالعيد يف �ساحة ع�سور - الثكنات، �ساحة ريا�ش ال�سلح 

املدينة،  ل�سور  مال�سقتها  م��ن  ا�سمها  اأخ���ذت  وال��ت��ي   -

اأ���س��ج��ار اجل��م��ي��ز بع�ش  ت��غ��ط��ي  وك��ان��ت ف�سحة رم��ل��ي��ة 

القالبات  ولن�سب  الباعة  لجتماع  ُخ�س�ست  جوانبها، 

والأراجيج، وا�ستمر ذلك اإىل اأوائل القرن احلايل.

ال�سهيد   - اأحمد طبارة  ال�سيخ  لفت   ،1909 �سنة  يف 

- اأنظار امل�سوؤولني اإىل ما يحدث يف �ساحة ع�سور اأيام 

العيد من الأمور املغايرة لل�سرع والقانون، من القمار 

وال���ت���رّبج وال��ت��ه��ّت��ك ون���ح���وه، وح�����ّش ع��ل��ى ع���دم ات��خ��اذ 

حمالت  اإىل  الن��ت��ب��اه  لف��ت��اً  جتمعاً،  امل��ذك��ورة  ال�ساحة 

ال��رام��وي،  اأخ��ط��ار  ع��ن  بعيد  احل��ر���ش، كمكان لطيف 

البع�ش يف حملة  اإىل ع��ادة   1908 اأ���س��ار �سنة  ق��د  وك��ان 

ل���دى الأط��ف��ال  ال�����س��ور، با�ستعمال احل��َي��ل لب��ت��زاز م��ا 

اأي��ام العيد، وذلك من  من الأم��وال التي يقب�سونها يف 

طرق �ستى، مثل اليان�سيب وغريه، ما يرجع اإىل معنى 

املقامرة املحظورة �سرعاً وقانوناً.

وبعد نقل الحتفالت ال�سعبية اإىل منطقة احلر�ش، 

اأ�سبح حر�ش العيد باملفهوم ال�سعبي يعني ق�ساء الأولد 

العيد يف احلر�ش، حيث كانت ُتن�سب الأراجيح وينت�سر 

الباعة واأرباب التمثيل، اإ�سافة اإىل القره قوز و�سندوق 

الفرجة ومرق�ش القرود والدبب واملاعز.

كان الباعة التي ل غنى عنهم يف حرج العيد: بائع 

وبائع  دوا،  لل�سعلة  بائعة:  ون���داء   - الكبي�ش   - املخلل 

ال��ن��ق��ولت، اأي ال��ب��زر وال��ق��دام��ة - احل��م�����ش - وب��ائ��ع 

ثم  قالب  �سكل  ياأخذ  ال��ذي  الثلج  من  وه��و  الفري�سكو 

ير�ش عليه �سكر مذاب ملون، وبائع غزل البنات، ونذكر 

بائع »املعلل بيعلك« والتفاح ال�سكري الذي يغرز  اأي�ساً 

فيه عود �سغري، يغّط�ش يف ال�سكر املذاب.

�صندوق الفرجة

ومن اأدوات الت�سلية التي يفرح بها الأولد »�سندوق 

مزخرف  م�ستطيل  �سندوق  عن  عبارة  وه��و  الفرجة«، 

ثقوب  اأربعة  اأو  اأح��د وجوهه ثالثة  يف  الدهان،  باألوان 

متقاربة م�ستديرة على حجم دائرة العني، مرّكب عليها 

بلورات، وبطرف ال�سندوق من الداخل لولبان راأ�سهما 

ر  خارج ال�سندوق من اأعلى، بهما قطعة من الورق م�سوًّ

عليها عدة �سور تلتف على اأحد اللولبني، اإذا دار اللولب 

الثاين دار الأول والتفت ال�سور على الثاين، وهكذا فاإذا 

الداخل  فيلقي من  الفرجة،  انتهت  كلها،  ال�سور  مّرت 

�ستائر على الثقوب، ومن اأراد الفرجة ثانية، كان عليه 

اأن يدفع خم�ش بارات اأخرى.

وكان �ساحب ال�سندوق ين�سد ما ينا�سب كل �سورة مثل:

�سوف تفرج اآه يا �سالم

�سوف اأحوالك بالتمام 

�سوف قدامك غرايب 

�سوف الأمرية بنت ال�سلطان

�سوف عنر اأبو الفوار�ش باحلديد غاط�ش

�سوف احللوة عبلى 

ليتها عيونها ما تبلى 

و�سفافها رق الفنجان.

على  ينقر  القرداتي  ك��ان  ال�ساحة،  من  اآخ��ر  مكان  ويف 

الرق ويخاطب قرده:

قوم على حيلك يا قليل املروة، �سلم على �ستك العجوز 

وبو�ش اإيدها، فرجينا كيف تعجن ال�سبية وكيف تعجن 

العجوز، فرجينا كيف يحمل معلمك الع�سا كيف ي�سع 

الطربو�ش.

يحيي  اأن  من  ويطلب  ال��رق  يناوله  الف�سل  نهاية  ويف 

احل�سور واأن يجمع منهم الإكراميات.

ويف مكان اآخر نالحظ اأن اأحدهم اأتى بجدي اأركبه فوق 

قطعة  و�سع  ثم  الأر����ش،  على  ثابتة  خ�سبية  اأ�سطوانة 

اخل�سب واأمره اأن ي�سعد فوقها، واأخذ يزيد قطعة فوق 

قطعة وين�سد للجدي:

يا جديانا ويا جديانا 

واهلل اأن وقعت ل�سري بدالك

اهلل يحر�سك وي�ساعدك 

يا جديانا ويا جديانا

تنفد  اأن  بعد  اإل  العيد  ح��رج  م��ن  الأولد  مي��ل  ول 

دراه��م��ه��م، ح��ت��ى ���س��ح م��ا ق��ي��ل يف الأم���ث���ال: ال��ل��ي راح 

عاحلر�ش رجع بال قر�ش.

عن »بريوتنا«

اأحمد

حـرش 
بــيروت 
وحلويــات 
الـعيـد
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ل �سك اأن الإنفاق الرم�ساين وغالء الأ�سعار 

ع�سية  تريث  اللبنانية  الأ���س��ر  جعال  الفاح�ش 

املخ�س�سة  ميزانياتها  وت��خ��ت��زل  ال��ع��ي��د،  ح��ل��ول 

ال�����س��روري  مقت�سرة على  جلعلها  للمنا�سبة، 

ما  وهو  باأطفالها،  يتعلق  ما  يف  خ�سو�ساً  فقط، 

ينغ�ش الفرحة يف العيد.

اأم�����ا م���ا ي���ع���زز احل���اج���ة اإىل ه����ذه ال��ع��م��ل��ي��ة 

احل�����س��اب��ي��ة، ف��ه��ي الأج�������واء ال�����س��ي��ا���س��ي��ة امل��ل��ب��دة 

ب���ال���غ���ي���وم، والح���ت���ق���ان غ���ري ال���ك���ايف ب���ني ك��اف��ة 

الأف����رق����اء ال�����س��ي��ا���س��ي��ني، ف�����س��اًل ع���ن ال���روات���ب 

املحدودة.

يف احل��ق��ي��ق��ة، ي��ق��ب��ع امل���واط���ن���ون ال���ي���وم حتت 

ن��ري غ���الء الأ���س��ع��ار، ج���راء حت��ك��م ك��ب��ار التجار 

ارتفعت  اخل�����س��ار  فاأ�سعار  بال�سوق،  املحتكرين 

ب�سكل مبالغ حتى و�سلت اإىل ال�سعفني، وبع�ش 

اأنواع الفاكهة التقليدية بات م�ستبعدة عن مائدة 

اآلف  الفقراء، لأن �سعر الكيلو يتجاوز اخلم�سة 

الأ�سا�سية،  ال�ستهالكية  املواد  اأ�سعار  اأما  اأحياناً، 

فبلغت ن�سبة الرتفاع فيها اأكرث من 40 يف املئة، 

واأ���س��ع��ار ال��ل��ح��وم احل��م��راء حّلقت ه��ي الأخ���رى، 

األف لرية لبنانية،   27 اأ�سحى �سعر الكيلو  حيث 

عن  ناهيك  ل���رية،  األ���ف   19 �سعرها  ك��ان  بعدما 

اأ�سعار كيلو ال�سوكول بني  حلويات العيد وغالء 

اأ���س��ع��ار املعمول،  حم��ل واآخ����ر، ف�ساًل ع��ن غ��الء 

ب�سبب ارتفاع اأ�سعار مكوناته.

يف ال���واق���ع، حت��ول��ت ع��م��ل��ي��ة ����س���راء امل��الب�����ش 

اجلديدة وحلويات العيد وما يرتبه من نفقات 

كبرية اإىل فتيل لإ�سعال اخلالفات بني الأزواج، 

لأن م���ا ت��ن��ف��ق��ه اأ����س���ر ك��ث��رية يف رم�����س��ان ي��ع��ادل 

املطالب  وكرثة  اأ�سهر،  ثمانية  خالل  م�سروفها 

الأ���س��رة مادياً  اإره���اق من يعول  تت�سبب يف  ه��ذه 

ونف�سياً وع�سبياً، مما يفاقم اخلالفات.

ل����ذا، ف����اإن ال��ع��دي��د م���ن ال��ع��ائ��الت ا���س��ط��رت 

رغم  لأبنائها،  العيد  ك�سوة  �سراء  عدم  اإىل  حتى 

ال��ت��زي��الت ال��ك��ب��رية يف حم��ال الأل��ب�����س��ة، وت��واف��ر 

الأ�سرة  رب  اأن  وال�سبب  خمتلفة،  �سعبية  حم��ال 

قبل  طعام  من  اأف���راده  احتياجات  تلبية  يف�سل 

ل��ه��م، واإن  امل��الب�����ش اجل��دي��دة  ���س��راء  اأن يفكر يف 

باأبخ�ش الأثمان، يف حني اأن حمالت بيع املالب�ش 

ت��ع��اين ه���ي الأخ������رى م���ن ال���رك���ود احل��ا���س��ل يف 

املخيف،  ال�سكل  ب��ه��ذا  م��رة  لأول  املالب�ش  ���س��وق 

ب�سبب عدم وجود القوة ال�سرائية املنا�سبة لذوي 

الدخل املحدود، لتحريك ال�سوق، با�ستثناء بع�ش 

الت�سوق فيها بع�ش  اعتاد  التي  التجارية  املراكز 

اأن  ا�ستطاعت  والتي  وغريهم،  احل��ال  مي�سوري 

تتواءم مع الو�سع احلايل.

كذلك قل�ست عائالت كثرية من �سيافة العيد، 

ين الذي ل ينتهي،  حتى ل تغرق يف م�ستنقع الدَّ

البع�ش،  احتمال  طاقة  ع��ن  تخرج  الأم���ور  لكن 

ويف هذا الإطار تقول اأم حممد �ساتيال، وهي ربة 

م�ستلزمات  �سراء  ع��دم  ال�سعب  »م��ن  اإن��ه  منزل، 

فهذا  امليزانية »خمرومة«،  كانت  لو  العيد، حتى 

يحت�سي  اأن  يكفي  ول  جت����اوزه،  ميكن  ل  تقليد 

يتبع  اأن  بد  فال  القهوة،  فنجان  بالعيد  املهنئون 

�سواء  مكلفاً،  اأ�سبح  الذي  واملعمول،  الكعك  ذلك 

مت اإعداده يف البيت اأم �سراوؤه جاهزاً«.

اأما فادي خليل »موظف« فيقول اإن غالء الأ�سعار 

ال�سهرين  خ��الل  الأ���س��رة  �ستواجهها  حقيقية  م�سكلة 

امل��ق��ب��ل��ني، ف��م��ع م�����س��اري��ف رم�����س��ان ودخ����ول امل��دار���ش 

الأ���س��ع��ار،  ارت��ف��اع  ظ��ل  بالعيد يف  الح��ت��ف��ال  وميزانية 

ف��وراً،  البي�ساء  الراية  ترفع  اأ�سرة  اأي  ميزانية  جتعل 

وبالتايل الأمر ي�سبح مرهقاً جداً لهذه الأ�سر الذي 

حلويات  فهناك  الق��را���ش،  اإىل  معظمها  �سي�سطر 

وقهوة و�سوكول و»�سكاكر« واألب�سة واأحذية لالأطفال، 

ت���رد يف الالئحة  وه��داي��ا وع��ي��دي��ات.. كلها ح��اج��ي��ات 

املطلوبة من رب العائلة من اأجل العيد، والتي يعرف 

البهجة  يحمل  ل��ن  العيد  ف��اإن  واإل  تاأمينها  عليه  اأن 

له ولأطفاله، الأمر الذي يجعل فاتورة العيد كبرية 

اأو  وج����دت(  )اإن  ال��ع��ائ��ل��ة  م���دخ���رات  وم��ك��ل��ف��ة تت�ش 

ين. جتعلها تلجاأ اإىل الدَّ

حممود املرع�صلي

فاتورة العيد ترهق المواطن اللبناني
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�سهر رم�سان ميدان يتناف�ش 

ف���ي���ه امل���ت���ن���اف�������س���ون، وي��ت�����س��اب��ق 

ف��ي��ه امل��ت�����س��اب��ق��ون، وي��ح�����س��ن فيه 

املح�سنون، ترو�ست فيه النفو�ش 

على  فيه  وتربت  الف�سيلة،  على 

الرذيلة،  ع��ن  وترفعت  ال��ك��رام��ة، 

واكت�سبت  اخلطيئة،  عن  وتعالت 

فيه كل هدى ور�ساد، لكن كثرياً 

املو�سم  انتهى  اإذا  ال�سائمني  من 

نق�سوا ما اأبرموا، وعلى اأعقابهم 

ن��ك�����س��وا، وا���س��ت��ب��دل��وا ال����ذي هو 

اأدن������ى ب���ال���ذي ه���و خ����ري، وذل���ك 

ج��ن��اي��ة خم��زي��ة ب��ك��ل امل��ع��اي��ري، ل 

اع��ت��ذار عند  ن��دم ول  ينفع معها 

الوقوف بني يدي الواحد القهار.

اإن ا�ستدامة العبد على النهج 

الطاعة  على  واملداومة  امل�ستقيم 

من اأعظم الرباهني على القبول، 

ق��ال ت��ع��اىل: {واع��ب��د رب��ك حتى 

ي���اأت���ي���ك ال���ي���ق���ني}، ف��ي��ج��ب اأن 

ت�ستمر النفو�ش على نهج الهدى 

رم�سان،  يف  كانت  كما  وال��ر���س��اد 

بزمان،  يتحدد  ل  ال��ه��دى  فنهج 

األ  ال��رب وطاعته يجب  وع��ب��ادة 

تكون قا�سرة على رم�سان.

فبني  رم�����س��ان،  انق�سى  ف���اإن 

اأيديكم موا�سم تتكرر، فال�سلوات 

اخل���م�������ش م����ن اأج������ل الأع�����م�����ال، 

كال�ست  ال��ن��واف��ل،  �سيام  وه��ن��اك 

واخلمي�ش،  والإثنني  �سوال،  من 

والأي��������ام ال��ب��ي�����ش، وع���ا����س���وراء، 

وعرفة، وغريها.

ول��ئ��ن ان��ت��ه��ى ق��ي��ام رم�����س��ان 

فقيام الليل م�سروع يف كل ليلة: 

{ك����ان����وا ق��ل��ي��ال م����ن ال���ل���ي���ل م��ا 

يهجعون}.

زك��اة  اأو  �سدقة  انتهت  ولئن 

املفرو�سة،  الزكاة  الفطر فهناك 

اأبواب لل�سدقة والتطوع  وهناك 

واجلهاد كثرية.

ال���ع���زمي���ة  م�����ن  اأوًل  ب�����د  ل 

ال�������س���ادق���ة ع���ل���ى ل������زوم ال��ع��م��ل 

واملداومة عليه اأياً كانت الظروف 

ت��رك  يتطلب  وه���ذا  والأح������وال، 

يف  ال��ربك��ة  ف��اإن  والك�سل،  العجز 

املداومة، ومن حافظ على قراءة 

جزء من القراآن الكرمي كل يوم 

ختمه يف �سهر، ومن �سام ثالثة 

اأي������ام يف ك���ل ���س��ه��ر ف���ك���اأن���ه ���س��ام 

ال���ده���ر ك��ل��ه، وم���ن ح��اف��ظ على 

اث��ن��ت��ي ع�����س��رة رك��ع��ة يف ك���ل ي��وم 

وليلة بنى اهلل له بيتا يف اجلنة.. 

وهكذا بقية الأعمال، فال يح�سن 

مب��ن داوم ع��ل��ى ع��م��ل ���س��ال��ح اأن 

بن عمرو  اهلل  عبد  فعن  يركه، 

قال:  عنه  اهلل  ر�سي  العا�ش  بن 

عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر���س��ول  ق��ال 

و�سلم: »يا عبد اهلل ل تكن مثل 

فالن كان يقوم الليل فرك قيام 

الليل«.

كان  م��ا  ن�ستح�سر  اأن  علينا 

ع��ل��ي��ه اأ���س��الف��ن��ا الأوائ�������ل، ف��ه��ذا 

عليه  اهلل  �سلى  حم��م��د  حبيبنا 

واآل��������ه و����س���ل���م ك���م���ا ت���خ���ربن���ا اأم 

عنها  اهلل  ر�سي  عائ�سة  املوؤمنني 

اأنه كان اإذا نام من الليل اأو مر�ش 

���س��ل��ى يف ال��ن��ه��ار اث��ن��ت��ي ع�����س��رة 

ركعة. وترك �سلى اهلل عليه واآله 

ذات مرة، فق�ساه  اعتكاف  و�سلم 

عليه ال�سالة وال�سالم يف �سوال.

العيد ه��و مو�سم ال��ف��رح وال�����س��رور، واأف����راح امل��وؤم��ن��ني و���س��روره��م يف 

بوعده  بوثوقهم  اأعمالهم  ثواب  وح��ازوا  باإكمال طاعته  ف��ازوا  اإذ  الدنيا، 

ورحمته  اهلل  بف�سل  {قل  تعاىل:  قال  كما  ومغفرته  بف�سله  عليها  لهم 

فبذلك فليفرحوا هو خري مما يجمعون}، قال بع�ش العارفني: ما فرح 

اأحد بغري اهلل اإل لغفلته عن اهلل، فالغافل يفرح بلهوه وه��واه، والعاقل 

يفرح مبوله.

ال�سهر وقيامه،  النعمة ب�سيام هذا  اأمت عليك  اأن  اأوًل: احمد اهلل تعاىل 

لك  يغفر  واأن  والقيام،  ال�سيام  اهلل منك  يتقبل  ب��اأن  الدعاء  واأك��رث من 

خطاياك.

ثانياً: روت اأم املوؤمنني عائ�سة ر�سي اهلل عنها فقالت: »دخل علّي ر�سول اهلل 

�سلى اهلل عليه و�سلم وعندي جاريتان تغنيان بغناء، فا�سطجع على الفرا�ش 

وحّول وجهه، ودخل اأبو بكر فانتهرين، وقال: مزمارة ال�سيطان عند النبي 

�سلى اهلل عليه و�سلم؟ فاأقبل عليه ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم فقال: 

»دعهما«، فلما غفل غمزتهما فخرجتا«، وقد ا�ستنبط بع�ش اأهل العلم من 

هذا احلديث م�سروعية التو�سعة على العيال يف اأيام العيد باأنواع ما يح�سل 

لهم من ب�سط النف�ش، وترويح البدن من كلف العبادة، واأن الإعرا�ش عن 

ذلك اأوىل، ومنه اأن اإظهار ال�سرور يف الأعياد من �سعائر الدين.

العيد،  �سالة  اإىل  العيد  ليلة  ال�سم�ش  غ��روب  من  التكبري  ي�سرع  ثالثاً: 

والطرق،  وال��دور،  الأ�سواق،  بالتكبري يف  ال�سوت  رفع  للرجال  وُي�ستحب 

لها،  واإح��ي��اء  ال�سعرية،  لهذه  اإظ��ه��اراً  النا�ش،  جتمع  واأم��اك��ن  وامل�ساجد، 

واقتداء ب�سلف هذه الأمة.

اإكمال ال�سيام زكاة الفطر، وفر�ست طهرة  رابعاً: �سرع اهلل تعاىل عقب 

لل�سائم من اللغو والرفث، وطعمة للم�ساكني، ومقدارها �ساع من طعام 

من غالب قوت البلد، كالأرز والرب والتمر عن كل م�سلم، ووقت اإخراجها 

اأو  ب��ي��وم  ذل��ك  قبل  تقدميها  وي��ج��وز  ال�����س��الة،  قبل  العيد  ي��وم  الفا�سل 

يومني.

خام�ساً: ُي�ستحب للرجال الغت�سال والتطيب ولب�ش اأح�سن الثياب للعيد.

�ساد�ساً: ُي�ستحب قبل اأن يخرج ل�سالة عيد الفطر اأن ياأكل ترات وتراً 

)ثالثاً اأو خم�ساً(.

�سابعاً: عن �سيدنا علي بن اأبي طالب ر�سي اهلل عنه قال: »من ال�سنة اأن 

ياأتي العيد ما�سياً«.

ثامناً: التهنئة بالعيد، فقد كان اأ�سحاب ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه واآله 

و�سلم اإذا التقوا يوم العيد يقول بع�سهم لبع�ش: تقبل اهلل منا ومنك.

عمن  اجلمعة  �سقطت  واح��د  ي��وم  يف  واجلمعة  العيد  اجتمع  اإذا  تا�سعاً: 

�سلى العيد، حلديث اأبي هريرة عن ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم اأنه 

واإنا  اأج��زاأه من اجلمعة،  �ساء  ق��ال: »اجتمع يف يومكم هذا عيدان؟ فمن 

جممعون«، لكن ينبغي لالإمام اأن يقيم اجلمعة لي�سهدها من �ساء، ومن 

مل ي�سهد العيد، وجتب على ال�سحيح من اأقوال العلماء �سالة الظهر على 

من تخلف عن اجلمعة حل�سوره العيد، والأوىل اأن ي�سلي العيد واجلمعة 

طلباً للف�سيلة، وحت�سياًل لأجريهما.

اأخ��الق  معرفة  اأراد  من  ب��اأن  قيل  قد  مبا  التذكري  يجدر  اخلتام  ويف 

الأمة فلرياقبها يف اأعيادها، اإذ تنطلق فيه ال�سجايا على فطرتها، وتربز 

ال�سالح هو  ال�سعيد  واملجتمع  والعادات على حقيقتها،  وامليول  العواطف 

الذي ت�سمو اأخالقه يف العيد اإىل اأرفع ذروة، وتتد فيه م�ساعر الإخاء اإىل 

فيه  متعاوناً مراحماً، تخفق  العيد متما�سكاً  يبدو يف  اأبعد مدى، حيث 

القلوب باحلب والود والرب وال�سفاء.

مـــــاذا بـعـد رمـضـــــان؟

رمضانيات

أحـكـــام 
العيد
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بروحانياته  رم�ضان  �ضهر  امل�ضلمون  مي�ضي 

العامل  يف  بيت  اأي  منها  يخلو  ال  التي  وطقو�ضه 

العربي، وتاأتي العزومات والزيارات العائلية على 

راأ���س هذه الطقو�س. والأن��ه �ضهر ال يتكرر �ضوى 

مرة واحدة يف العام، فهو فر�ضة ذهبية الإ�ضفاء 

روحاً مميزة على املنزل، خ�ضو�ضاً �ضالة الطعام 

لتناول االإفطار  التي جتتمع العائلة فيها يومياً 

معاً.

وجت��ه��د »ال��ث��ب��ات« ل��ت��ق��دم ل��ك دي���ك���وراً مم��ي��زاً 

تراث  من  م�ضتوحى  طعامك،  ولغرفة  ل�ضفرتك 

البتكار  اقت�ضادية  اأفكار  اإىل  باالإ�ضافة  رم�ضان، 

ديكورات ب�ضيطة واأنيقة.

• الفواني�س
�ضغري  بفانو�س  �ضفرتك  تزيني  اأن  ميكنك 

ال�ضفرة  منت�ضف  يف  �ضعيه  النحا�س؛  من  ملون 

حتت مفر�س ب�ضيط واأنيق، ليعطي جواً فلكلورياً 

رائعاً.

• املك�سرات
اأن�����ه مي��ك��ن��ك اأن ت�����ض��ت��خ��دم��ي  ه���ل ت��ت��خ��ي��ل��ن 

من  طبقاً  �ضعي  ل�ضفرتك؟  ك��دي��ك��ور  امل��ك�����ض��رات 

البلح يف منت�ضف ال�ضفرة، اأو �ضعي البندق واللوز 

�ضغرية  اأط��ب��اق  يف  املجفف  وامل�ضم�س  والف�ضتق 

مت�ضاوية احلجم، وميكنك اأي�ضاً و�ضعها يف اأكواب 

ب�ضرائط  االأك��واب  وتزين هذه  �ضفافة،  زجاجية 

�ضتان ملونة.

• ال�سموع
ي��وج��د يف االأ���ض��واق ع��دة اأ���ض��ك��ال م��ن ال�ضموع 

ب�ضهر  تهنئة  وع��ب��ارات  قراآنية  اآي��ات  حتمل  التي 

رم�ضان، فيمكنك ا�ضتخدام احلجم ال�ضغري منها 

لتزين ال�ضفرة.

ال�سفرة • مفار�س 
هناك بع�س املفار�س التي ُكتبت عليها عبارات 

باخلط الكويف، وهي من اأف�ضل الديكورات التي 

مم��ي��زاً،  رم�����ض��ان��ي��اً  ط��اب��ع��اً  �ضفرتك  ع��ل��ى  ت�ضفي 

�ضراوؤها  اأو  وتف�ضيلها،  باملرت  �ضراوؤها  فيمكنك 

جاهزة من اأماكن بيعها يف املحالت املختلفة.

• الفاكهة
زّيني �ضفرتك بطبق متنوع من الفواكه، حيث 

ميكنك اأن ت�ضعي اأ�ضفله مفر�ضاً ملوناً، اأو مبخرة 

نحا�ضية اأنيقة اإىل جانبه.

الف�سية • الأواين 
االآن����ي����ة ال��ف�����ض��ي��ة ُت�����ض��ي��ف مل�����ض��ة راق���ي���ة اإىل 

فمن  ب��ه��ا  امل���ائ���دة  ت��زي��ن  اأردت  واإذا  ال���دي���ك���ور، 

بالكرات  املئيها  اأو  ب��ال��ورود،  جتميلها  االأف�ضل 

امللونة، اأو االأ�ضداف، ثم �ضعي الورود فوقها.

رم�سان • تراث 
واالأط���ب���اق  ال��ن��ح��ا���ض��ي��ة،  واالآواين  ال�����ض��ب��ح��ة، 

منظراً  ل�ضفرتك  تعطي  ب�ضيطة  اأ�ضياء  امللونة.. 

فلكلورياً ال ُين�ضى.

اقت�سادية • اأفكار 
- مناديل ال�ضفرة من االأ�ضياء الهامة جداً، والتي 

اأن ت�ضنعي منها ديكوراً مميزاً من خالل  ميكن 

طيها ب�ضرائط من االأقم�ضة اأو ال�ضتان.

واإذا كان لديك  ال�ضفرة،  امللونة على  االأك��واب  - �ضعي 

االأح��ج��ار  بع�س  اإ���ض��اف��ة  �ضفاف ميكنك  زج��اج��ي  اإن���اء 

مبختلف االأحجام، ثم زينيه بالزهور واملئيه باملاء.

- م����اذا ع���ن اأ���ض��ك��ال ال�����ض��خ�����ض��ي��ات ال��ف��ل��ك��ل��وري��ة، 

وامل�ضحراتي،  اخل�����ض��روات  وب��ائ��ع  اخل��ب��ز  كبائعة 

وغريهامن االأ�ضكال الفخارية التي ميكنك تزين 

�ضفرتك بها كلفتة طريفة.

امل��ل��ون، وقومي  وال��ل��زق  الق�س  ورق  اأح�����ض��ري   -

ب��ق�����ض��ه ع��ل��ى ���ض��ك��ل ف��وان��ي�����س اأو ه����الل وجن���وم 

الع�ضائر  تقدمي  ���ض��واين  اأح��د  على  واأل�ضقيهم 

ال��ق��دمي��ة ل���دي���ك؛ ���ض��ت��ع��ط��ي ل��ه��ا ���ض��ك��اًل مم��ي��زاً 

وجديداً متاماً.

- ميكنك اأن ت�ضنعي من اأكالتك ال�ضهية ديكوراً 

النجوم  اأ���ض��ك��ال  ا���ض��رتي  امل��ائ��دة.  على  رم�ضانياً 

على  فطائر  منها  وا�ضنعي  واملعدن  والفواني�س 

وال�ضو�س  ب��اخل�����ض��روات  وزينيها  ال�ضكل  نف�س 

لُتفتح �ضهية �ضيوفك اأو حتى عائلتك.

- م�����اذا ع���ن ����ض���ور ال���ع���ائ���ل���ة؟ مي��ك��ن��ك حت�ضري 

مفاجاأة لعائلتك بو�ضع برواز كبري على الطاولة 

املواجهة لل�ضفرة فيه �ضوركم العائلية املميزة.

- واأخرياً، ميكنك ا�ضتغالل كل �ضيء قدمي لديك 

ال��ق��دمي��ة،  االأزرار  ���ض��ف��رت��ك؛  دي��ك��ور  يف جت��دي��د 

وبواقي االأقم�ضة، والفواني�س ال�ضغرية، واالأواين 

النحا�ضية، وفناجن ال�ضاي والقهوة، وبالطبع ال 

تن�ضي الورود امللونة.

رمي اخلياط

عالم المرأة
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لمسات تساعد في تجديد ديكور سفرتك في رمضان

أنــِت وطــــــفــــــــــلــك

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

االأم��ة  على  متر  التي  االأي���ام  اأف�ضل  من  الكرمي  رم�ضان  �ضهر 

االإ�ضالمية، يرتاحم فيها اجلميع، وتتغري ال�ضلوكيات اإىل االأف�ضل، 

بع�س  لتنمية  ت��رب��وي��اً  ال�ضهر  ه���ذا  ا���ض��ت��غ��الل  ل���الأم  ل��ذل��ك مي��ك��ن 

ال�ضوم  اأن  خاللها  من  يتعلم  الطفل،  لدى  االإيجابية  ال�ضلوكيات 

كل  عن  �ضيام  بل  فقط،  وال�ضراب  الطعام  تناول  عن  عزوفاً  لي�س 

العادات ال�ضيئة، كالكذب والنميمة، وغريها من ال�ضفات ال�ضيئة.

خرباء االجتماع يوؤكدون اأن على االأم اأن تنبه طفلها اإىل القيم 

ُيْح�ضن �ضيامه، يف حالة قدرته على  اأن  التي متّكنه من  والعادات 

اأن  اأح���داً، وم��ن هنا الب��د  ي��وؤذى  ال�ضيام، فال يكذب وال يغتاب وال 

االأم  تنهي  اأن  يجوز  فال  الأبنائهما،  ح�ضنة  ق��دوة  الوالدين  يكون 

طفلها عن قول اأو فعل ثم تقوم هي به.

وي�ضّبه علماء النف�س الطفل ال�ضغري كالعود؛ ي�ضتقيم على ما 

عوده عليه اأبواه منذ ال�ضغر، ويح�ضن بنا اأن ن�ضتغل �ضهر رم�ضان 

الدينية،  العبادات  ممار�ضة  على  لالعتياد  ال�ضغري  ذه��ن  لنهييء 

وذلك من خالل خطوات ب�ضيطة وحمببة لنف�ضه.

ن�ضتغل  اأبنائنا برنامج تربوي  لنا مع  فمع قدوم رم�ضان، كان 

فيه كل �ضعرية وعبادة، وكل عادة طيبة لنغر�س يف نفو�ضهم الكثري 

الواقعية  الرتبية  على  قائم  الربنامج  هذا  وليكن  الف�ضائل،  من 

وا�ضتغالل احلدث كاالآتي:

1- التعود على ال�ضيام: يجب تدريب اأبنائنا على ال�ضيام تدريجياً، 

حتى  ذل��ك  بعد  ث��م  الظهر،  حتى  ي�ضوموا  اأن  على  معهم  فنتفق 

الع�ضر، ويف بع�س االأيام حتى املغرب، حتى ياألفوا ال�ضيام ويتدربوا 

بجائزة  مرحلة  كل  يف  جناحه  على  الطفل  يكاَفاأ  اأن  على  عليه.. 

يحبها.

وهذا هو منهج ال�ضحابة ر�ضي اهلل عنهم وال�ضحابيات، فعن الربيع 

بنت معوذ ر�ضي اهلل عنها قالت: »اأر�ضل ر�ضول اهلل غداة عا�ضوراء 

اإىل قرى االأن�ضار التي حول املدينة، من كان اأ�ضبح �ضائماً فليتم 

�ضومه، ومن كان مفطراً فليتم بقية يومه، فكنا بعد ذلك ن�ضومه 

اللعبة  لهم  فنجعل  امل�ضجد  اإىل  ونذهب  ال�ضغار  �ضبياننا  ون�ضّوم 

االإفطار«،  يكون  اإياها حتى  اأعطيناه  اأحدهم  بكى  واإذا  العهن،  من 

على  ب��اهلل  ي�ضتعن  االأم��ه��ات  فكانت  امل�ضبوغ،  ال�ضوف  هو  والعهن 

الطعام  متناول  عن  بعيداً  امل�ضجد  يف  باالجتماع  ال�ضغار  ت�ضومي 

التلهي  يف  اأث��ره  له  معاً  ولعبهم  االأوالد  اجتماع  اأن  كما  وال�ضراب، 

عن الطعام وال�ضراب، فاإذا جاع ال�ضغري قدمت له اأمه لعبة يحبها 

ويت�ضلى بها حتى يتم �ضومه.

ل ا�ضطحاب االأوالد اإىل امل�ضجد يف جميع  2- ال�ضالة يف امل�ضجد: يف�ضَّ
ذلك  يكون  اأن  على  واالعتكاف،  ال��رتاوي��ح  �ضالة  وكذلك  ال�ضلوات، 

بامل�ضجد  الطفل  �ضناً، فريتبط  منه  االأك��رب  واالإخ���وة  وال��ده  ب�ضحبة 

وبال�ضالة، الأنه ي�ضاهد بعينه ويعي�س هذه املعاين واقعاً ملمو�ضاً.

اأن حتر�س على تعويد  االأم  الكرمي: يجب على  القراآن  ق��راءة   -3

ال�ضغار على ت��الوة اآي���ات م��ن ال��ق��راآن ال��ك��رمي ك��ل ي��وم، وح��ب��ذا لو 

اأ�ضركناهم يف مقراأة يف امل�ضجد القريب من املنزل. 

مبعاين  االأب��ن��اء  رب��ط  ينبغي  الفقراء:  على  والعطف  الرتاحم   -4
اإع��داد وجبات  العملية يف  امل�ضاركة  والتعاطف، من خالل  الرحمة 

واإر���ض��ال  امل��ح��ت��وى،  ب�ضيطة  ك��ان��ت  ول���و  ح��ت��ى  ل��ل��ف��ق��راء،  رم�ضانية 

االآي��ات  ت��ردي��د  م��ع  ذل��ك،  اأم��ك��ن  اإن  باأنف�ضهم  لتو�ضيلها  االأط��ف��ال 

واالأحاديث التي تبن ثواب هذا ال�ضنيع على م�ضامعهم، مثل »من 

القيامة« و»من تقرب  اأطعمه اهلل يوم  اأخاه لقمة على جوع  اأطعم 

فيما  بفري�ضة  ت��ق��رب  كمن  ك��ان  اخل��ري  خ�ضال  م��ن  بخ�ضلة  فيه 

�ضواه«.

االأب��ن��اء،  نف�س  يف  ال�ضائم  تفطري  ق��در  تعظيم  �ضائم:  اإف��ط��ار   -5
ر �ضائماً كان له مثل  وبيان اأنه من اأ�ضباب العتق من النار »من فطَّ

اأجره«، وباإمكان االأب اإعطاء كمية من التمر لكل ولد ويطلب منه 

االأذان قام كل واحد  اأذن  ف��اإذا  املغرب،  امل�ضجد قبيل  يتواجد يف  اأن 

من االأوالد بتوزيع التمر على ال�ضائمن و�ضقيهم املاء، فيح�ضلون 

بذلك على القيمة الرتبوية يف هذه الطاعة ويوؤجروا عليها.

يف النهاية، يجب لفت النظر اإىل اأن خرباء االتيكيت اأكدوا على 

اأن تدريب الطفل على ال�ضلوك ال�ضليم م�ضوؤولية االأم  ، واأن االإ�ضالم 

و�ضع اآداب ال�ضلوك واالتيكيت من اأجل االرتقاء ب�ضلوكيات االأطفال 

منذ ال�ضغر.

كيف تشجعين طفلك على العبادات والتراحم في رمضان
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غالباً  النهار  ف��رتة  خ��الل  ال�ضائم  ي�ضعر 

ال��روت��ن خ��الل  ت��غ��ري  ب��ال�����ض��داع، نتيجة 

كما  النوم،  ف��رتات  وتقّطع  رم�ضان،  �ضهر 

اأن خلو اجلهاز اله�ضمي من الطعام لعدة 

ال�ضعور  يف  ي�ضاهم  اإف���رازاً  ي�ضبب  �ضاعات 

بال�ضداع اأي�ضاً.

ويوؤكد االأطباء على اأن تعّود ال�ضخ�س على 

�ضرب القهوة �ضباحاً يومياً، يف�ضر �ضعوره 

د  بال�ضداع يف �ضباح رم�ضان، نظراً اإىل تعوُّ

ال�ضباحية،  الكافين  جرعة  على  ج�ضمه 

غري  بامل�ضروبات  ا�ضتبدالها  ين�ضح  وعليه 

الكافينية، اأو تاأخريها اإىل الفرتة الليلية.

اأ�سباب ال�سداع

اأ�ضباب  عدة  تناولت  الدرا�ضات  بع�س 

لالإ�ضابة بال�ضداع، منها:

والكافين  ال�ضكريات  كمية  نق�س   -

)ال��ق��ه��وة  ت��ع��ّود عليها اجل�����ض��م  ال��ت��ي 

وال�����ض��اي وامل�����ض��روب��ات ال��غ��ازي��ة( طيلة 

اأي����ام ال�����ض��ن��ة، وت��خ��ت��ل��ف درج����ة ت��اأق��ل��م 

اجل�������ض���د م����ع االن���خ���ف���ا����س يف ن�����ض��ب��ة 

اإىل  �ضخ�س  م��ن  وال��ك��اف��ي��ن  ال�����ض��ك��ر 

اآخ��ر، وعالجه هنا هو تخفيف تناول 

ال��ك��اف��ي��ن ق��ب��ل ب����دء ���ض��ه��ر رم�����ض��ان 

باأ�ضبوع، وتناول الكافين بعد االإفطار 

مع ن�ضبة من ال�ضكر، مع تاأخري وجبة 

ال�ضحور.

- انخفا�س ن�ضبة �ضكر الدم »هبوط« 

خالل  ب��دين  مبجهود  للقيام  نتيجة 

ال�ضيام، ويتفاقم ال�ضداع مع اقرتاب 

موعد االإفطار.

وم��واد  النيكوتن  كمية  انخفا�س   -

ال�����ض��ج��ائ��ر يف ال������دم، ن��ت��ي��ج��ة ام��ت��ن��اع 

امل���دخ���ن ع���ن ال���ت���دخ���ن اأث����ن����اء ف��رتة 

يدخنه  م��ا  ع��دد  يقل  بحيث  ال�ضيام، 

يومياً.

- اختالف مواقيت النوم، وانخفا�س 

ع��دد ���ض��اع��ات ال��ن��وم يف ف��رتة ال�ضيام 

عن باقي االأيام، حيث يعتاد كثري من 

من  كثرية  اأوق���ات  ق�ضاء  على  النا�س 

اإم���ا يف ق���راءة ال��ق��راآن  ل��ي��ايل رم�ضان 

و�ضائل  اأم���ام  ال�ضهر  اأو  الليل،  وق��ي��ام 

االإع���������الم، وم�����ا ي�����ض��اح��ب ذل�����ك م��ن 

ا���ض��ط��راب واخ��ت��الل يف دورة احل��ي��اة 

العادية عنه يف غري رم�ضان.

�ضغط  يف  هبوٌط  ال�ضداع  راف��ق  اإن   -

بالغثيان،  �ضعور  ف�ضي�ضاحبه  ال���دم، 

وه��ن��ا ي��ج��ب ع��ل��ى ال�����ض��خ�����س ال��راح��ة 

وو���ض��ع راأ���ض��ه ب��ن ال�����ض��اق��ن، ف���اإن مل 

ي�����ض��ع��ر ب��ال��ت��ح�����ض��ن ف��ع��ل��ي��ه االإف���ط���ار 

ومراجعة الطبيب.

ال�ضداع عند  نوبات  �ضدة  ت��زداد  - قد 

امل�����ض��اب��ن ب���ال�������ض���داع ال��ن�����ض��ف��ي مع 

ال�ضيام، ب�ضبب ارتفاع ن�ضبة حمو�ضة 

ب�����ض��ك��ل مبا�ضر  ي���وؤث���ر  وال�����ذي  ال�����دم، 

املواد  حترر  نتيجة  النوبة،  �ضدة  على 

ين�ضحون  وهنا  االأمل،  ع��ن  امل�ضوؤولة 

ب��االإك��ث��ار م��ن ���ض��رب امل���اء اأث���ن���اء وق��ت 

االإفطار، وتفادي املجهود والتعرق.

اأ�ضباب نف�ضية  - قد ينتج ال�ضداع عن 

الع�ضالت  تقل�س  ت�ضبب  ع�ضلية  اأو 

املحيطة بالراأ�س والرقبة، مما ي�ضغط 

على االأع�ضاب. فعلى من يعانون هذا 

اأن يتجنبوا ال�ضغط  النوع من التوتر 

كما  االإم��ك��ان،  بقدر  النف�ضي  وال��ت��وت��ر 

ميكن اال�ضتعانة بحقن البوتك�س التي 

ترخي هذه الع�ضالت.

- ق���د ي�����ض��ع��ر ب��ع�����س امل���ر����ض���ى، مثل 

���ض��غ��ط  ارت����ف����اع  اأو  ال�����ض��ك��ر  م���ر����ض���ى 

تناولهم  ع��دم  نتيجة  بال�ضداع  ال��دم، 

اأخطاء  اأو  ال�ضحيح،  بال�ضكل  اأدويتهم 

يف ت��غ��ذي��ت��ه��م، ل����ذا ع��ل��ي��ه��م م��راج��ع��ة 

ط��ب��ي��ب��ه��م ل��ت��ن��ظ��ي��م اأدوي���ت���ه���م، واأخ����ذ 

االإر�ضادات الغذائية حول وجباتهم.

تاأخري ال�سحور

ويوؤكد االأطباء اأن هناك اأنا�ضاً عادين 

ي�ضيبهم ال�ضيام وهم ال ي�ضكون عادة 

م��ن��ه خ���الل اأ���ض��ه��ر ال�����ض��ن��ة االأخ�����رى، 

وي���ح���دث ذل����ك ب�����ض��ب��ب ع����دم ان��ت��ظ��ام 

النوم ،  اأو اجلوع غري املعتاد عليه .

اأما اأ�ضهر �ضبب لل�ضداع فهو االمتناع 

طوال  التدخن  اأو  القهوة  �ضرب  عن 

بالن�ضبة  خ�����ض��و���ض��اً  ال�����ض��ي��ام،  ف���رتة 

نوبات  على  املعتادين  ال�ضداع  ملر�ضى 

اأن تزيد  ال�ضداع املتكرر، فمن املمكن 

هذه النوبات من حيث العدد والوقت، 

وت��زي��د فرتتها  ال��ن��وب��ات  ع��دد  فيكرث 

خ���الل �ضهر رم�����ض��ان، وي��ح��دث ذل��ك 

اأي�ضاً لعدم انتظام الوجبات، اأو النوم 

بالطريقة  االأدوي����ة  ا���ض��ت��خ��دام  وع���دم 

املعتادة كما يف ال�ضهور االأخرى.

ول���ت���ف���ادي ح�����دوث ال�������ض���داع، ُي��ن�����ض��ح 

ال�ضائمون بتاأخري ال�ضحور، والتبكري 

ل اأن يحتوي على  باالإفطار الذي يف�ضَّ

بال�ضكريات ،   الغني  وال��ت��م��ر  احلليب 

اإره��اق اجلهاز  الوقت نف�ضه ع��دم  ويف 

اله�ضمي باالإفراط يف االأكل مبا�ضرة 

بعد مدفع االإفطار، لكن ينبغي تنبيه 

املعدة بطبق �ضوربة، ثم القيام ل�ضالة 

اله�ضمي  اجلهاز  يتهياأ  حتى  املغرب، 

ال�ضتقبال االأكل .

ممار�سة الريا�سة

ك��م��ا ي��ن�����ض��ح االأط����ب����اء ب���االن���ت���ظ���ام يف 

مم���ار����ض���ة ال��ري��ا���ض��ة يف رم�������ض���ان، ملا 

ال�ضحة  يف  ج��داً  مفيد  تاأثري  من  لها 

وتقليل  ال�ضداع  تخفيف  ويف  عموماً، 

تن�ضطان  واحلركة  فالريا�ضة  نوباته، 

ال�������دورة ال���دم���وي���ة وت����روي����ة ال���دم���اغ 

والع�ضالت.

ك��م��ا ي���ف���رز اجل�����ض��م خ����الل ال��ن�����ض��اط 

الهرمونات  م��ن  جمموعة  الريا�ضي 

ت�ضبب  وال��ت��ي  ل���الأمل،  امل�ضكنة  وامل����واد 

اال������ض�����رتخ�����اء وال������راح������ة ال��ن��ف�����ض��ي��ة 

واجل�������������ض������دي������ة، مم�������ا ي����ف���������ض����ر ح���ب 

ال��ري��ا���ض��ي��ن واح��ت��ي��اج��ه��م مل��م��ار���ض��ة 

الريا�ضة والن�ضاط يومياً.

  مـنــوعــــات
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اأفــقــي

ط��وال حياته ويراه  االن�ضان  يرافق   / ق�ضر  طال  كلما  ال��ذي  هو   1
ولكنه ال ي�ضتطيع اأن مي�ضكه

وال  منه  بالفرن�ضية3تاأكل  �ضكرا   / ال�ضاطئ  ق��رب  �ضحلة  م�ضاحة   2
ت�ضتطيع اأن تاأكله / ما يعرتي الوجه من لون عند اخلوف

ركزت على خمارج الكالم لو�ضوحه  / �ضمالية  فل�ضطينبة  مدينة   4

طــريـقـة اللعـب

واأفقياً  9 عامودياً  اإىل   1 االأرق��ام من  تو�ضع 

على اأن ال يتكرر الرقم يف اأي اجتاه عامودي 

كان اأو اأفقي 

الحل السابق 12345678910
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

ن��ع��م   / واأدم���������اه  ق��ط��ع��ه   / اأوى  اأب������ن   5
بالفرن�ضية

�ضرب  / االأمر(  )ب�ضيغة  تكلم   6
الربيد  يف  بها  امل��رغ��وب  غ��ري  الر�ضائل   7

االلكرتوين / ن�ضف بالغ

النهار  ويف  م���رات  ث��الث  الليل  يف  ن���راه   8
مرة واحدة

 / ال�ضبكة  يف  االأف��ق��ي  اخل��ط  ه��ذا  رق��م   9
ريا�ضة هندية ميار�ضها من يريد تعلم قوة 

الرتكيز

فيه  و�ضعت  واإذا  كرب  منه  اأخ��ذت  كلما   10
�ضغر / برج ال يعي�س فيه اإال اثنان

عـــامـــودي

قلوب ثالثة  له  بحري  حيوان   1
ف�����ض��ي��ل��ة ال��َق��رن��ّي��ات  م���ن  ي��ط��ب��خ،  ن��ب��ات   2
ال����ف����را�����ض����ّي����ة ك�����ال�����ب�����ازالء / م������دة زم��ن��ي��ة 

)معكو�ضة(

3 نبات توؤخذ جذوره وتغلى وت�ضرب مربدة 
خا�ضة يف رم�ضان / بن معنى الكالم

ومت�ضي  نلب�ضها   / واال�ضهاب  للتف�ضري   4
وتقف ولكن لي�س لها اأرجل

5 ا�ضم فاكهة من 4 حروف الرابع والثاين 
واالأول ا�ضم حيوان ا�ضيوي مفرت�س / بو�ضة

ماء م�ضقط   / بع�س  فوق  و�ضع   6

1
1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

تيليجر�ساج

وونيموكلا

مميمادنف

اق�س�سنورب

�ساو�سولكيه

التمافلدي

ديروتدون

�سدمايرو�س

وابروزبر

نحنويليلج

مليء بالثقوب ولكنه مي�ضك املاء / من �ضهور   7
ال�ضنة امليالدية

امل��ك��ف��وف��ن م��ن ال���ق���راءة )م��ع��ك��و���ض��ة( /  م��ك��ن   8
فاكهة ت�ضمى باالجنليزية ا�ضما يعني ا�ضابع

قارة / ثلثا اأغا  9
و�ضع  ولكنه  ال�ضوي�س  لقناة  الفرن�ضيون  بناه   10
يف ميناء نيويورك / ال�ضيء الذي ال ميكن تناوله 

يف وجبة اإفطار اأو ع�ضاء
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ا���س��ت��ع��ادت ال���والي���ات امل��ت��ح��دة ري���ادة 

االألعاب االأوملبية، بعد اأن اأزاحت ال�سني 

ت��رب��ع الأخ����رة  اإث����ر  امل���رك���ز الأول،  ع���ن 

على ال�سدارة يف الن�سخة الأخ��رة التي 

الوليات  وحلت   ،2008 ع��ام  ا�ست�سافها 

و29  ذه��ب��ي��ة   46 ب��ر���س��ي��د  اأوىل  امل��ت��ح��دة 

ذهبية   38 مقابل  برونزية،  و29  ف�سية 

يف  ب��رون��زي��ة،  و22  ف�سية  و27  لل�سني 

امل�سيفة  الدولة  بريطانيا  �سجلت  حني 

اأف�����س��ل اإجن�����از ل��ه��ا يف ت���اري���خ الأل���ع���اب، 

و17  ذهبية   29 جامعة  ثالثة  بحلولها 

ف�سية و19 برونزية.

ورغ���������م ال������راج������ع اأم����������ام ال����غ����رمي 

ال�����س��ي��ا���س��ي واالق���ت�������س���ادي وال��ري��ا���س��ي، 

ال�سينيون مب��ا حققه  امل�����س��وؤول��ون  اأ���س��اد 

الريا�سيون يف لندن، وبرز ذلك يف ر�سالة 

اأن  اإىل  اأ�سار فيها  وجهها جمل�س الأمة، 

عليها  ح�سلت  التي  امليداليات  جمموع 

بالده »اأظهر روحية ال�سعب ال�سيني«.

وك����ان����ت ال�������س���ني ح�����س��م��ت �����س����دارة 

بر�سيد  الأخ��رة يف م�سلحتها  الن�سخة 

و21  وزع���ت،   302 اأ���س��ل  م��ن  ذهبية   51
الوليات  وج��اءت  برونزية،  و28  ف�سية 

املتحدة ثانية ولها 36 ذهبية و38 ف�سية 

 23 ول��ه��ا  ثالثة  ب��رون��زي��ة، ورو���س��ي��ا  و36 

ذهبية و21 ف�سية و28 برونزية.

اأن  ال��ري��ط��ان��ي��ون  اع��ت��ر  جهتهم  وم���ن 

ال��ن��ج��اح ال����ذي ح��ق��ق��ت��ه ال��ع��ا���س��م��ة ل��ن��دن يف 

للعامل  اأث��ب��ت   ،2012 لأومل��ب��ي��اد  ا�ست�سافتها 

باإمكان  اأنه ما زال  ولريطانيا ب�سكل خا�س 

هذا البلد اأن »يلعب دوراً على ال�ساحة العاملية«، 

وكانت اإجنازات الريا�سة الريطانية مو�سع 

وخ�سو�ساً  املحليني،  امل�سوؤولني  م��ن  اإط���راء 

بعد اأن ح�سد الريا�سيون الريطانيون اأكر 

يف  م�ساركاتهم  تاريخ  يف  امليداليات  من  عدد 

االألعاب االأوملبية.

ون��ظ��م��ت ل���ن���دن الأل����ع����اب الأومل���ب���ي���ة 

ل��ل��م��رة ال��ث��ال��ث��ة يف ت��اري��خ��ه��ا ب��ع��د عامي 

اأول  بالتايل  فاأ�سبحت  و1948   1908
اأنفقت  ال�����س��رف، وق��د  ت��ن��ال ه��ذا  مدينة 

جنيه  م��ل��ي��ار   14 ن��ح��و  امل�سيفة  ال��دول��ة 

املرافق  وبناء  التحتية  بنيتها  لتحديث 

ال��ري��ا���س��ي��ة ال���ت���ي ك����ان حت��ف��ت��ه��ا امل��ل��ع��ب 

الأوملبي. واأقيمت املناف�سات يف 34 من�ساأة 

ريا�سية على امتداد بريطانيا ت�سع منها 

الذي  لندن(  )�سرق  الأومل��ب��ي  املجمع  يف 

ا�ستغرق بناء امللعب الذي يتو�سطه ثالث 

�سنوات وا�ستخدم يف اإجنازه ع�سرة اآلف 

طن من الفولذ.

يف امل���ق���اب���ل، ت�����س��ب��ب��ت ال��ن��ت��ائ��ج ال��ت��ي 

مب�ساعر  ال��رو���س،  ال��ري��ا���س��ي��ون  حققها 

التي حلت رابعة يف  البالد  متناق�سة يف 

الرتيب النهائي للميداليات، وهي اأ�سواأ 

نتيجة منذ اأن بداأ ال�سوفيات امل�ساركة يف 

الألعاب الأوملبية يف هيل�سنكي عام 1952، 

82 ميدالية  اأح����رزوا  ال��رو���س  اأن  ورغ���م 

برونزية(  و33  ف�سية  و25  ذهبية   24(

يف لندن 2012، اأي اأكرث بت�سع ميداليات 

اأع��وام يف ال�سني  اأربعة  مما حققوه قبل 

 23 بينها  حينها  ميدالية   73 )اأح����رزوا 

يرى  برونزية(،  و29  ف�سية  و21  ذهبية 

اأن على ريا�سييهم  العديد من اخلراء 

تلك  م��ن  بكثر  اأف�����س��ل  نتيجة  حتقيق 

التي حققوها يف العا�سمة الريطانية.

اأكر عدد من  وكانت رو�سيا �ساحبة 

امليداليات الرونزية يف اأوملبياد لندن، ما 

�سكل بح�سب اخلراء موؤ�سراً على ف�سل 

اإىل  الو�سول  الريا�سيني يف  الكثر من 

قمة عطاءاتهم.

وك���ر����س ال�����س��ب��اح الأم����رك����ي م��اي��ك��ل 

عدد  برفع  الأومل��ب��ي��ة  اأ�سطورته  فيلب�س 

ميدالياته يف ثالث ن�سخات من الألعاب 

وف�سيتان  ذهبية   18( ميدالية   22 اإىل 

بالتايل  وتخطى  فحطم  وبرونزيتان(، 

التي  امليداليات  عدد  يف  القيا�سي  الرقم 

كان يف حوزة لعبة اجلمباز ال�سوفياتية 

لري�سا لتينينا )بني 1956 و1964(.

وك�����ان ف��ي��ل��ب�����س اأح�����رز ���س��ت ذه��ب��ي��ات 

ذهبيات  و8   ،2004 اأثينا  يف  وبرونزيتني 

يف بكني 2008، و4 ذهبيات وف�سيتني يف 

لندن.

اجلامايكي  ال��ع��داء  دخ���ل  امل��ق��اب��ل  يف 

الأوملبية  الأ�سطورة  بولت  يو�ساين  الفذ 

بدوره بعدما فر�س نف�سه اأ�سرع واأعظم 

ع����داء يف ت��اري��خ ���س��ب��اق��ات ال�����س��رع��ة بعد 

احتفاظه بالألقاب الثالثة التي توج بها 

يف بكني قبل اأربع �سنوات، وقاد يف اإحداها 

ال��ق��ي��ا���س��ي  ال���رق���م  اإىل حت��ط��ي��م  ب�����الده 

وحت����دي����داً يف ���س��ب��اق ال��ت��ت��اب��ع 4 م���رات 

بولت  اأمام  كبراً  التحدي  وكان  100م، 
يف ه���ذه ال�����دورة ال��ت��ي دخ��ل��ه��ا ع��ل��ى وق��ع 

باليك  ي��وه��ان  مواطنه  اأم���ام  هزميتني 

يف التجارب اجلامايكية واإ�سابة طفيفة 

يف ظ��ه��ره، لكنه اأث��ب��ت ب��اأن��ه اأع��ظ��م ع��داء 

�سرعة اأجنبته املالعب عندما بات ثاين 

�سباقي  بلقب  يحتفظ  التاريخ  يف  ع��داء 

100م و200م اإىل جانب الأمركي كارل 
منتخب  قيادته  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  لوي�س، 

بالده اإىل اإحراز �سباق التتابع 4 × 100م 

حمطماً الرقم القيا�سي العاملي.

ل��ت��األ��ق  وك���ان���ت اأم الأل���ع���اب م�����س��رح��اً 

ال���ع���داء ال��ري��ط��اين حم��م��د ف���رح ال��ذي 

دخل بدوره الأ�سطورة الأوملبية باإحرازه 

دورة  يف  م  اآلف  و10  م  اآلف   5 �سباقي 

منقطع  حما�سي  ت�سجيع  اأم����ام  واح����دة 

ال���ن���ظ���ر يف امل�����درج�����ات م����ن اجل��م��ه��ور 

املحلي، وبات فرح �ساد�س عداء يف تاريخ 

 5 �سباقي  ذهبيتي  ب��ني  يجمع  الأل��ع��اب 

اآلف و10 اآلف م، بعد الت�سيكو�سلوفاكي 

عام  هل�سنكي  يف  زاتوبيك  اميل  ال�سهر 

كوت�س  ف��الدمي��ر  وال�سوفياتي   1952
ل�س  والفنلندي   1956 ع��ام  ملبورن  يف 

ميونيخ  يف  و1976   1972 عامي  فرين 

وم���ون���ري���ال ع��ل��ى ال����ت����وايل وم��واط��ن��ه 

مو�سكو  يف   1980 ع���ام  ي��ف��ر  م��روت�����س 

بكني  يف  بيكيلي  كينيني�سا  والأث��ي��وب��ي 

.2008
ك��م��ا ح��ق��ق ال����ع����داء ال��ك��ي��ن��ي دي��ف��ي��د 

رودي�����س��ا رق��م��اً م��ذه��اًل يف ���س��ب��اق 800 م 

م�سجاًل  ال��ذه��ب��ي��ة  لإح�����راز  ط��ري��ق��ه  يف 

القيا�سي  الرقم  وكان  دقيقة،   1.40.91
وم��ق��داره  نف�سه  رودي�����س��ا  با�سم  ال�سابق 

رييتي  لقاء  يف  �سجله  دقيقة   1.41.01
الإيطايل يف 29 اآب 2010.

كرة القدم

بامليدالية  الرازيلي  املنتخب  اكتفى 

اللقب  ليبقى  ال��ق��دم،  ك���رة  يف  الف�سية 

الأوملبي ع�سياً عليه رغم تناوب العديد 

املنتخبات  على  املوهوبني  الالعبني  من 

التي �ساركت يف هذه الألعاب منذ اأعوام.

الف�سية  ال���رازي���ل  ن��ال��ت  اأن  و���س��ب��ق 

اأجنل�س  لو�س  يف   1984 األ��ع��اب  يف  اأي�ساً 

عندما خ�سرت اأمام فرن�سا 0-2، و1988 

الحت��اد  اأم���ام  خ�سرت  عندما  �سيول  يف 

ال�سوفياتي 2-1.

وت��ب��خ��ر ح��ل��م ال��رازي��ل��ي��ني ب���اإح���راز 

ينق�س خزائنهم،  ي��زال  ما  ال��ذي  اللقب 

رغم اأنهم عّولوا كثراً على هذا املنتخب 

ال��ذي مل  نيمار،  امل��وه��وب  النجم  بقيادة 

22
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اإنزال العلم الأوملبي

منتخب الوليات املتحدة لكرة ال�سلة

اأو�ساين بولت



ج�������دول ال�م��ي�دال�ي�����ات 

املجموع برونزية  ف�سية  ذهبية  البلد 

104  29  29  46 الواليات املتحدة 

87  22  27  38 ال�سني 

65  19  17  29 بريطانيا 

82  33  25  24 رو�سيا 

28  7  8  13 كوريا اجلنوبية 

44  14  19  11 اأملانيا 

34  12  11  11 فرن�سا 

28  11  9  8 اإيطاليا 

17  5  4  8 املجر 

35  12  16  7 اأ�سراليا 

38  17  14  7 اليابان 

13  5  1  7 كازاخ�ستان 

20  8  6  6 هولندا 

20  9  5  6 اأوكرانيا 

14  6  3  5 كوبا 

13  5  3  5 نيوزيلندا 

12  3  5  4 اإيران 

12  4  4  4 جامايكا 

10  3  3  4 ت�سيكيا 

6  2  -  4 كوريا ال�سمالية 

17  4  10  3 اإ�سبانيا 

17  9  5  3 الرازيل 

13  5  5  3 بيالرو�سيا 

6  1  2  3 جنوب اأفريقيا 

7  3  1  3 اأثيوبيا 

6  2  1  3 كرواتيا 

9  2  5  2 رومانيا 

11  5  4  2 كينيا 

9  3  4  2 الدمنارك 

10  6  2  2 اأذربيجان 

10  6  2  2 بولندا 

5  1  2  2 تركيا 

4  -  2  2 �سوي�سرا 

5  2  1  2 ليتوانيا 

4  1  1  2 الرنوج 

18  12  5  1 كندا 

8  3  4  1 ال�سويد 

8  4  3  1 كولومبيا 

7  3  3  1 جورجيا 

7  3  3  1 املك�سيك 

5  3  1  1 اإيرلندا 

4  2  1  1 الأرجنتني 

4  2  1  1 �سلوفينيا 

4  2  1  1 �سربيا 

3  1  1  1 تون�س 

2  -  1  1 الدومينيكان 

4  3  -  1 ترينيداد وتوباغو 

4  3  -  1 اأوزبك�ستان 

2  1  -  1 التفيا 

1  -  -  1 اجلزائر 

1  -  -  1 الباهاما�س 

1  -  -  1 غرينادا 

1  -  -  1 اأوغندا 

1  -  -  1 فنزويال 

6  4  2  - الهند 

5  3  2  - منغوليا 

3  1  2  - تايالند 

2  -  2  - م�سر 

4  3  1  - �سلوفاكيا 

3  2  1  - اأرمينيا 

3  2  1  - بلجيكا 

3  2  1  - فنلندا 

2  1  1  - بلغاريا 

2  1  1  - اأ�ستونيا 

2  1  1  - اأندوني�سيا 

2  1  1  - ماليزيا 

2  1  1  - بورتوريكو 

2  1  1  - تايوان 

1  -  1  - بوت�سوانا 

1  -  1  - قر�س 

1  -  1  - الغابون 

1  -  1  - غواتيمال 

1  -  1  - مونتينيغرو 

1  -  1  - الرتغال 

2  2  -  - اليونان 

2  2  -  - مولدافيا 

2  2  -  - قطر 

2  2  -  - �سنغافورة 

1  1  -  - اأفغان�ستان 

1  1  -  - البحرين 

1  1  -  - هونغ كونغ 

1  1  -  - ال�سعودية 

1  1  -  - الكويت 

1  1  -  - املغرب 

1  1  -  - طاجيك�ستان 

962  356  304  302 املجموع 

يكن على قدر التطلعات يف هذه الدورة.

يف  الأول  الرازيلي  املنتخب  لقب  وتاأجل 

املقررة  املقبلة  الن�سخة  اإىل  الأوملبية  الألعاب 

ع��ل��ى اأر���س��ه يف ري���و دي ج��ان��رو ع���ام 2016، 

يذكر اأن منتخب الرازيل الأول توج بخم�سة 

األقاب يف كاأ�س العامل )رقم قيا�سي(.

�سلة

ت����اب����ع »م���ن���ت���خ���ب الأح����������الم« الأم����رك����ي 

اإجنازاته عندما حافظ على ذهبية كرة ال�سلة 

للرجال، بفوزه على اإ�سبانيا 100-107.

ع�ساق  حما�سة  الأمركي  املنتخب  واألهب 

لعبي  م�ساركة  ب��دء  منذ  الرتقالية،  الكرة 

الأل��ع��اب  الأم��رك��ي للمحرفني يف  ال���دوري 

يف  جن��ح  ح��ي��ث   ،1992 بر�سلونة  يف  الأومل��ب��ي��ة 

خ��ط��ف ال��ل��ق��ب ل��ل��م��رة اخل��ام�����س��ة يف اآخ�����ر 6 

حم���اولت، لكن م��رة ج��دي��دة، جن��ح الإ�سبان 

فبعد  املتحدة،  للوليات  عنيداً  نداً  بالوقوف 

الأخ��رة  الن�سخة  نهائي  يف  املتقاربة  امل��ب��اراة 

بي  »اأن  2008، خا�س جن��وم  بكني  األ��ع��اب  من 

اأي« اأ�سعب مبارياتهم يف الدورة.

وح�����س��د الأم���رك���ي���ون م��ع��ظ��م ال��ذه��ب��ي��ات 

ال�����س��ل��ة يف  ك����رة  ل��ع��ب��ة  اإدراج  م��ن��ذ  الأومل���ب���ي���ة 

ع��ام  اإل  يخفقوا  ومل   ،1936 ع���ام  الأومل��ب��ي��اد 

النهائي  يف  خ�سروا  عندما  ميونيخ  يف   1972
مباراة  يف  ال�سوفياتي  الحتاد  اأمام  التاريخي 

م��ث��رة ل��ل��ج��دل )اح��ت�����س��ب��ت ���س��ل��ة ال��ف��وز بعد 

�سيول عندما  1988 يف  ال��وق��ت(، وع��ام  انتهاء 

خرجوا يف الدور ن�سف النهائي اأمام املنتخب 

اأومل��ب��ي��اد  ي�����س��ارك��وا يف  ب��اأن��ه��م مل  نف�سه، ع��ل��م��اً 

لهذا  بالدهم  مقاطعة  ب�سبب   1980 مو�سكو 

ال�سوفياتي  الح��ت��الل  خلفية  ع��ل��ى  احل���دث 

لأفغان�ستان.

-99 التي تغلب عليها  ليتوانيا  وبا�ستثناء 

الأمركي،  املنتخب  دمر  الأول،  الدور  يف   94
الذي خطف لقبه الأوملبي الرابع ع�سر يف 17 

فرن�سا  على  ففاز  خ�سومه،  جميع  م�ساركة، 

 73-156 ونيجريا   63-110 وتون�س   71-98
والأرجنتني 126-97، قبل اأن يجتاز اأ�سراليا 

جمدداً  والأرجنتني   86-119 النهائي  ربع  يف 

رح��ل��ة  ل��ت��اأت��ي   ،83-109 ال��ن��ه��ائ��ي  ن�����س��ف  يف 

التتويج ال�سعبة اأمام اإ�سبانيا.

اإ�سبانيا جنحت يف تفادي الوليات  وكانت 

منها  الثاأر  عن  باحثة  النهائي،  قبل  املتحدة 

يف   118-107 ب��ال��غ��ة  ب�سعوبة  �سقوطها  اإث���ر 

لقب  حتمل  كانت  عندما   2008 بكني  نهائي 

تواجها  الفريقني  ب��اأن  علماً  ال��ع��امل،  بطولة 

وفازت   1984 اأجنلي�س  لو�س  األعاب  نهائي  يف 

الواليات املتحدة 65-95.

ون��ال��ت رو���س��ي��ا، ال��ت��ي ي��درب��ه��ا الأم��رك��ي 

دي���ف���ي���د ب�������الت، ال����رون����زي����ة ب���ف���وزه���ا ع��ل��ى 

امليدالية الأوىل لها  81-77، وهي  الأرجنتني 

بعد تفكك الحتاد ال�سوفياتي.

اأكرب اخلا�سرين

كينيني�سا  الأث��ي��وب��ي  ال��ع��داء  اعتبار  ميكن 

لأن���ه مل ينجح يف  اخل��ا���س��ري��ن،  اأك���ر  بيكيلي 

الدفاع عن لقبه يف 10 اآلف م حيث حل رابعاً، 

م  اآلف   5 �سباق  يف  اأي�ساً  ي�سارك  مل  حني  يف 

الذي يحمل لقبه اأي�ساً.

القدم  ل��ك��رة  ال��رازي��ل��ي  املنتخب  ويعتر 

يف  ينجح  مل  لأن��ه  اأي�ساً،  اخلا�سرين  خانة  يف 

خزائنه  تخلو  ال���ذي  ال��وح��ي��د  اللقب  حتقيق 

1-2 يف املباراة  اأم��ام املك�سيك  منه، وقد خ�سر 

ت�سم  �سفوفه  اأن  م��ن  ال��رغ��م  على  النهائية 

ك���وك���ب���ة م����ن اأب�������رز ال���الع���ب���ني ال�����س��اع��دي��ن 

دامياو  ولياندرو  نيمار  �سانتو�س  جنم  اأمثال 

اإىل  بالإ�سافة  باتو،  والك�سندر  ولوكا�س مورا 

والأمر  �سيلفا،  وثياغو  مار�سيلو  املخ�سرمني 

خرج  ال���ذي  الإ���س��ب��اين  املنتخب  على  ينطبق 

من الدور الأول من دون اأن ي�سجل اأي هدف، 

علماً اأنه كان مر�سحاً للمناف�سة على الذهبية، 

اأب��ط��اًل  ت��ّوج��وا  اأف����راده  ب��اأن معظم  خ�سو�ساً 

لأوروب����ا حت��ت 21 ع��ام��اً ال��ع��ام امل��ا���س��ي، وك��ان 

املنتخب معززاً بالعبنينْ توجا اأبطاًل لأوروبا 

عام 2012 وهما خوان ماتا ودافيد البا.

الغلة العربية 

األ��ع��اب  يف  الأومل��ب��ي��ة  غلتهم  ال��ع��رب  ح�سن 

بكني،  الأخ��رة يف  الن�سخة  لندن مقارنة مع 

اأف�����س��ل حم�سلة  ب��ع��ي��دة ع��ن  اأن��ه��ا تبقى  ب��ي��د 

حققوها يف تاريخ م�ساركاتهم الأوملبية وكانت 

يف اأثينا قبل 8 اأعوام.

وح�سد العرب 12 ميدالية يف لندن بينها 

ذهبيتان و3 ف�سيات و7 برونزيات، اأي بزيادة 

بكني 2008 التي نالوا فيها  عن  برونزيات   4
ذهبيتني و3 ف�سيات و4 برونزيات، يف حني اأن 

ناحية  التاريخ  يف  الأف�سل  كانت  اأثينا  األعاب 

املعدن الأ�سفر، حيث انتزعوا 4 ذهبيات بينها 

وواحدة  القروج  ه�سام  املغربي  للعداء  اثنتان 

امل�سري كرم جابر والرامي  امل�سارع  لكل من 

مكتوم،  اآل  بن ح�سر  اأحمد  ال�سيخ  الإم��ارات��ي 

ع���دد ميداليتهم  ال��ع��رب  ال��ري��ا���س��ي��ون  ورف���ع 

الإجمالية اإىل 94 ميدالية يف الألعاب الأوملبية 

من دورة اأم�سردام 1928 اإىل دورة لندن وهي 

ف�سية و47 برونزية، موزعة  و24  ذهبية   23
 ،)22( وامل��غ��رب  م��ي��دال��ي��ة(،   24( م�سر  ع��ل��ى 

 ،)4( ولبنان   ،)10( وتون�س   ،)15( واجلزائر 

املتحدة  العربية  واجلمهورية   ،)3( و�سورية 

والكويت   )3( وال�سعودية   ،)4( وقطر   ،)2(

)2(، والعراق )1(، والإم��ارات )1(، وجيبوتي 

وهي   ،)1( وال�����س��ودان   ،)1( والبحرين   ،)1(

40 ميدالية،  األعاب القوى  اأي�ساً موزعة على 

ورف����ع الأث���ق���ال 12 م��ي��دال��ي��ة، وامل��الك��م��ة 14 

واجل��ودو  ميدالية،   11 وامل�سارعة  ميدالية، 

 ،4 وال���رم���اي���ة   ،2 وال��غ��ط�����س  م��ي��دال��ي��ات،   4
 3 وال�سباحة   1 وال��ت��اي��ك��وان��دو   2 والفرو�سية 

واملبارزة 1.

جالل قبطان
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منتخب الرازيل لكرة القدم اأبرز اخلا�سرين

احلفل اخلتامي



الـمــديــر الــفــنـي: مــــالك مــحــــــــفــوظ
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تـــ�صـــــدر عـــــــن 

�شــركــة الـقـــلــم 

لالإعالم �ش.م.م.

عـــند وجــــود مـ�شـكــلــة فـي التوزيع الرجاء االت�شال:  هاتف: 01/666314تـــــــــــوزيـــــــــــع االأوائــــــــــــــل 

) �لعدد 227(  �جلمعة - 17 �آب - 2012

كاريكاتير

افتتاح مقهى للحزن 
يتيح البكاء الجماعي 

في الصين
�شمحت احلكومة ال�شينية بافتتاح 

التعبري  لـــرواده  يتيح  للحزن،  مقهى 

عن حزنهم بالبكاء اجلماعي.

فــاإن  �شحافية،  معلومات  وح�شب 

تــكــلــفــة ارتـــيـــاد املــقــهــى تــبــلــغ 50 يـــوان 

تقدمي  مــع  �ــشــاعــة،  لكل  دوالرات(   6(

اأفــ�ــشــل املــ�ــشــروبــات لــلــزبــائــن الــذيــن 

يــذهــبــون لــلــبــكــاء، كــمــا يــوفــر املــقــهــى 

اآالم  لتخفيف  النعناع  وزيـــت  املــنــاديــل 

والفلفل  الــبــ�ــشــل  وكــذلــك  املــكــتــئــبــن، 

يف  يرغبون  الــذيــن  مل�شاعدة  االأحــمــر، 

ذرف الدموع.

واأكـــــــــد خـــبـــري اأمــــــرا�ــــــس نــفــ�ــشــيــة 

يف  ت�شاعد  الطريقة  هــذه  اأن  وع�شبية 

عالج امل�شكالت النف�شية، م�شرياً اإىل اأن 

لها اأ�شا�شاً علمياً يف طب النف�س ُيعرف 

الـــذي يعتمد  الــعــالج اجلــمــاعــي،  با�شم 

على اجتماع اأ�شحاب امل�شكالت النف�شية 

يف مكان واحد للتنفي�س عما يف داخلهم 

بالف�شف�شة واحلديث عن م�شاكلهم.

ُتـــعـــزف  ويف ظــــل هـــــذه االأجــــــــــواء 

ــيــقــى احلـــزيـــنـــة داخـــــل املــقــهــى،  املــو�ــش

الــــــذي يـــوفـــر الأ�ــــشــــحــــاب الـــعـــالقـــات 

�شكل  عــلــى  دمـــى  املحطمة  الــعــاطــفــيــة 

ي�شربوها  اأو  جانباً  ليدفعوها  ن�شاء 

للتنفي�س عن غ�شبهم اأي�شاً.

خصص 1.5 مليون يورو لالحتفال بعيد ميالده
اآب/   18 يف  ميالده  بعيد  لالحتفاء  يــورو  مليون   1.5 تخ�شي�س  رو�شي  ملياردير  ينوي 

يليها  فاخرة،  ع�شاء  ماأدبة  لينظم  بكامله  �شاطئاً  حجز  حيث  �شردينيا،  منطقة  يف  اأغ�شط�س 

حفل خا�س يحييه املغني »�شتينغ«.

احلفل �شيحييه املغني الربيطاين، و�شيكلف لوحده 400 األف يورو، ومن املزمع اأن يدفع 

�شاحب العيد 30 األف يورو حلجز �شاطئ جممع »اإك�س بليونري بيت�س« يف كابريكيويل، الذي 

تديره بلدية اأرزات�شينا.

�شركة  عرب  طلبه  قدم  الــذي  للرو�شي،  ا�شتثنائية  رخ�شة  البلدية  ال�شلطات  منحت  وقد 

متخ�ش�شة يف الفعاليات اخلا�شة، تتخذ من مدينة كان الفرن�شية مقراً لها، �شرط االلتزام 

بال�شاعات املحددة، واحرتام البيئة.

وتت�شمن النفقات املخ�ش�شة لهذا احلفل تكلفة املاأكوالت )من قبيل الكافييار( وامل�شروبات 

الفاخرة، واخليمة ال�شخمة التي �شرت�شى على ال�شاطئ، ف�شاًل عن النوافري اال�شطناعية.

وقد بداأ املدعوون منذ مطلع االأ�شبوع، والبالغ عددهم 200 �شخ�س، بالتوافد اإىل البلدات 

املجاورة ب�شفنهم وطائراتهم اخلا�شة.

واأحــــد  بــطــيــخ  بــائــع  بـــن  اأّدى خــــالف 

اإىل  ومــذاقــهــا  �شعر بطيخة  زبــائــنــه حــول 

مدينة  يف  دامــيــة  قبلية  ا�شتباكات  ن�شوب 

طــامــزة �ــشــرق اجلـــزائـــر، اأ�ــشــيــب خاللها 

بحالة   4 بينهم  االأقــل،  على  �شخ�شاً   12
الطبّية  العناية  حتت  حالياً  وهم  خطرة، 

على  بليغة  �شربات  تلقيهم  اإثــر  املــركــزة، 

م�شتوى الراأ�س بوا�شطة اآلة حادة وطعنات 

باخلناجر.

�ــشــوء الــتــفــاهــم بــخــ�ــشــو�ــس عــمــلــيــة بيع 

بطيخة تــوزع بــن خــوف الــزبــون مــن كونها 

تاأكيد  ثمنها، وبن  املــذاق، رغم غالء  �شيئة 

البائع على جودتها، وعلى اأن �شعرها معقول، 

فــكــان كـــل واحــــد يــظــن اأن الـــطـــرف االآخــــر 

اإىل  االأ�ــشــوات وحتــولــت  بــه، فعلت  ي�شتهزئ 

عراك، لتتحول املناو�شات الكالمية، ثم اإىل 

اأن  قبل  اللكمات  الطرفان  فيه  تبادل  �شجار 

ا�شتنجدا  املغرب  �شالة  وبعد  بينهما،  ق  يفرَّ

باأفراد من عائلتيهما، واأبناء قبيلتيهما، وقام 

كالهما بتعبئة الع�شرات من اأبناء قبيلته يف 

دامية،  بينهما مواجهات  واندلعت  �شاحنات، 

فتدخلت �شرطة الدرك، التي طّوقت املنطقة 

و�ـــشـــارعـــت اىل احــــتــــواء الــقــ�ــشــيــة وفــتــحــت 

حتقيقاً يف مالب�شاتها.

إصابة 12 شخصًا خالل اشتباكات قبلية بسبب بطيخة


