
FRIDAY 28 DECEMBER - 2012 

ال�سعر: 1000 ل.ل. - 15 ل.�س. ي�وم�ي��ة �صي��ا�ص�ي��ة م�صت�ق�ل�ة - ت��ص�در موؤقت�اً اأ�ص�ب�وع�ي�اً - ت�اأ�ص��ص�ت عام 1908

السنة الخامسة  - الجمعة - 15 صفر 1434هـ / 28 كانون األول 2012 م. w w w . a t h a b a t . n e t

كمـال شـاتيال: صـمود ســوريـة 
ُيفـشل المخطط التقسيمي للمنطقة

الموقوفون السعوديون 
فـي لبـــنـان.. مــن هـــم؟

8
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اأح��داث وت��ط��ورات..  اأيامه وم��ا فيها من  2012 حاماًل كل  يرحل ع��ام 

واآالم، ويحل عام 2013 ومعه اآمال واأحالم، من دون اأن نغفل اأن ثمة اآالماً 

حمتملة، ولكن ما اأ�صيق العي�ش لوال ف�صحة االأمل.

املقبل عن  االأ���ص��ب��وع  »ال��ث��ب��ات«  اجل��دي��د، حتتجب  ال��ع��ام  ب��دء  وملنا�صبة 

واجلميع  ع��ام  وك��ل  يليه..  ال��ذي  االأ�صبوع  يف  اإليهم  تعود  اأن  على  قرائها، 

بخري.

ــــــدة َـّ ألمـــــة مــــوحـ
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كـــل عــــام وأنـتـــم بــخـــيـر

12

4 لماذا ال يدعو اإلبراهيمي الدول الممولة للكف عن دعم المسلحين؟

كـيـف مــر عــــام 2012 
عـلـى الـلــبـــنـانـيــــيـن؟



 هل يعني و�صول الكتل النيابية اإىل اتفاق على 

حتريك اللجنة النيابية الفرعية املعنية مبناق�صة 

للمع�صلة  حلحلة  ح�����ص��ول  االن��ت��خ��اب��ات،  ق��ان��ون 

وفقه  �صتجري  انتخاب  قانون  اأي  ح��ول  القائمة 

بعد  موعدها؛  اق��رب  التي  النيابية  االنتخابات 

االأمر  اأن  اأم  املقبل،  اأ�صهر فقط، يف حزيران  �صتة 

ويف  �صوئها،  اأو  ال��ن��واي��ا  ب��اب ح�صن  يف  يدخل  ب��ات 

اأدق  نعي�ش  ال��ت��ي  ال�صيا�صية،  امل���ن���اورات  اأ���ص��ال��ي��ب 

بح�صول  ال��ق��ول  جم���رد  اأن  خ�صو�صاً  ف�صولها، 

توافق على القانون املزعوم، يعني ح�صول انقالب 

كبري يف جمرى احلياة ال�صيا�صية اللبنانية، وهو 

احلا�صلة  والتطورات  الوقائع  كل  ت�صتبعده  اأم��ر 

حملياً واإقليمياً؟

ت���زال خمتلف االأط����راف         ح��ت��ى االآن م��ا 

يخ�ش  م��ا  يف  ُت�صمر  م��ا  غ��ري  ُت��ظ��ه��ر  ال�صيا�صية 

قانون االنتخاب، وال�صيغة التي تقبل بها طريقاً 

�صحيح  ب�صكل  يعبرّ  جديد،  نيابي  جمل�ش  الإنتاج 

خ�صو�صاً  للبنانيني،  ال�صيا�صية  االجت��اه��ات  ع��ن 

اأن »����ص���وق« االن��ت��خ��اب��ات م��ا ت����زال م��ت��وق��ف��ة اأم���ام 

م�صهد عْر�صنْي جديدْين هما: قانون االنتخابات 

ال��ذي  الن�صبية  وق���ان���ون   ،1960 ق��ان��ون  امل�����ص��م��ى 

دائرة   13 اإىل  البالد  تق�صيم  مع  احلكومة  اأقرته 

�صبيل  على  ُط��رح��ا  اآخ��رْي��ن  وق��ان��ون��نْي  انتخابية، 

م من  امل��ق��درّ امل��ن��اورة، هما »القانون االأرث��وذك�����ص��ي« 

تنتخب  باأن  والذي يق�صي  االأرثوذك�صي«،  »اللقاء 

ك��ل ط��ائ��ف��ة وم��ذه��ب ن��واب��ه، و»ق���ان���ون اخلم�صني 

اآذار، وهو ب�صيغته   14 ال��ذي قدمته قوى  دائ��رة« 

اأ�صواأ من »قانون ال�صتني«، الأنه يف تفتيته للدوائر 

الختيار  ي�صلح  ال�صغرية  الع�صبويات  وتغليبه 

خم��ت��اري��ن واحت�����ادات جم��ال�����ش ب��ل��دي��ة، اأك���ر من 

ميثلون  اأنهم  ُيفر�ش  ن��واب  الختيار  �صالحيته 

»االأمة«. 

اأن  اإىل  ال��ظ��اه��رة  ال��دالئ��ل         وفيما ت�صري 

وك��ذل��ك رئي�ش  اآذار وح��ف��اءه��ا،  م��ن  الثامن  ق��وى 

احلكومة جنيب ميقاتي، هم اأ�صحاب م�صلحة يف 

الن�صبية  ال�صيغة  وفق  االنتخابات  قانون  اعتماد 

ومتم�صكون به، مع اإمكانية البحث يف �صكل وعدد 

قوى  ف��اإن  ال�صتني«،  »قانون  ويرف�صون  ال��دوائ��ر، 

اآذار ما تزال ترف�ش »الن�صبية«،  الرابع ع�صر من 

وترى يف »قانون ال�صتني« اأف�صل املوجود بالن�صبة 

اإل���ي���ه���ا، الأن ���ص��ي��غ��ت��ه ال��ق��ائ��م��ة ع��ل��ى االح��ت�����ص��اب 

االأكري ت�صمن ل�»تيار امل�صتقبل« ا�صتمرار احتكار 

التي  ال���وازن���ة  ال��ق��وى  ال��ط��ائ��ف��ي، ومت��ن��ع  متثيله 

تناوئه داخل بيئته الطائفية من م�صاركته متثيل 

النائب وليد  اأن يقف  امل�صتغرب  البيئة، لكن  هذه 

وال��ده  ك��ان  ال��ذي  الن�صبية،  قانون  �صد  جنبالط 

الراحل كمال جنبالط اأول املطالبني باعتماده. 

م��ا ي�صح على  اأن  اأو���ص��اط متابعة  ت��رى  ه��ن��ا، 

قانون  اعتماد  م��ن م�صلحية يف  االأخ���رى  ال��ق��وى 

قائماً  ك��ان  فما  ج��ن��ب��الط،  على  ي�صح  االن��ت��خ��اب 

خالل وجود جنبالط االأب، من حزب كان عابراً 

وطنية«  »حركة  قيادته  ومن  واملناطق،  للطوائف 

بدورها  فكانت  فاعلة،  كانت  اأح���زاب  من  لة  م�صكَّ

املا�صي  من  اأم��راً  ب��ات  واملناطق،  للطوائف  عابرة 

التمثيل  ب��ات  يف زم��ن جنبالط االب���ن، وب��ال��ت��ايل 

االأك�����ري ه���و امل��ط��ل��وب م���ن ق��ب��ل ك���ل ال��زع��ام��ات 

الطائفية واملناطقية، حتى ال تتهددها اخراقات 

مناوئني من هنا وهناك. 

     يف الوقت نف�صه، ترى بع�ش االأو�صاط اأن 

البي�صة  »اأولوية  حول  حالياً  احلا�صل  »الكبا�ش« 

وال���دج���اج���ة« يف ق���ان���ون االن���ت���خ���اب، وه���ل ي�صبق 

ا�صتقالة  وتعديله،  القانون  جتديد  اإىل  الو�صول 

احلكومة، اأم يليها؟ هو تعبري عن واقع بات يقلق 

قوى 14 اآذار، خ�صو�صاً »تيار امل�صتقبل«، الذي بات 

ر حملته على الرئي�ش جنيب ميقاتي، و�صواًل  ي�صعرّ

الالئقة  غ��ري  وال��ع��ب��ارات  ال�صتائم  ا�صتخدام  اإىل 

بحقه، وال يعدم فر�صة الإحراجه بهدف اإخراجه 

مبا  اأدرى  »امل�صتقبل«  الأن  احلكومة،  رئا�صة  م��ن 

احلكومة  رئا�صة  م��وق��ع  يف  ال��وج��ود  جم��رد  يعني 

بالن�صبة اإىل املر�صح للنيابة، ويف مدينة طرابل�ش 

حتديداً، يف انتخابات حتى لو اأُجريت وفق »قانون 

اإذا كان هذا املر�صح ذا حيثية  ال�صتني«، فما بالك 

اأقوياء  �صعبية مثل جنيب ميقاتي، ولديه حلفاء 

م��ث��ل ع��م��ر ك���رام���ي وحم���م���د ال�����ص��ف��دي، وق���وى 

اأُ�صيفت  واإذا  فاعلة؟  طرابل�صية  حملية  اأخ���رى 

وامل�صتقل«  ال��ق��ي��ادي  »ال�����دور  اإىل  امل���خ���اوف  ه���ذه 

ال����ذي مي��ار���ص��ه ال���وزي���ر ال�����ص��اب��ق اإي��ل��ي ���ص��ك��اف يف 

اآذار يف   14 اأعطاه الغلبة على قوى  زحلة، والذي 

اأن  ينتظر  وال���ذي  االأخ���رية،  البلدية  االنتخابات 

يعيده مع مدينته زحلة اإىل ال�صدارة ال�صيا�صية، 

التي  النيابية،  االأك��ري��ة  يهدد  اأك��ي��داً  ف��اإن خطراً 

حتلم اأطراف 14 اآذار يف احل�صول عليها.

لذلك، ترى االأو�صاط املتابعة اأن موافقة قوى 

مناق�صة  اإىل  ال��ع��ودة  على  اآذار  م��ن  ع�صر  ال��راب��ع 

�صكوكها  اأن  اإىل  عائد  املقبلة  االنتخابات  ق��ان��ون 

بقانون »الن�صبية« متددت باجتاه »قانون ال�صتني«، 

الإج��راء  تتمحور  اقراحات  ملناق�صة  قابلة  وباتت 

»قانون  حتى  اأو  ال�صتني«،  »قانون  على  تعديالت 

2009 على  ع��ام  انتخابات  ال��ذي ج��رت  ال��ط��ائ��ف« 

اإجراء  االأط��راف، وت�صمن  اأ�صا�صه، تر�صي معظم 

االنتخابات يف موعدها، مبا يجنب لبنان حمطة 

حافلة بالتوتر واالأخطار.

عدنان ال�ساحلي 
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أحداث األسبوع

االفتتاحية

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

المدير المسؤول: عــدنــــان الســاحـلــي

يشارك في التحرير:  
أحمد زين الدين -  سـعـيد عيـتــانـــي

المقاالت الواردة في الجريدة تعبر عن آراء كتابها

  همسات
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 حس المسؤولية
اللبنانيني، وم�صوؤولة  للموظفني  االأم��وال  �صيادية معنية بدفع  وزارة  ثانية يف  موظفة درجة 

عن �صرف االعتمادات للوزارات بعد املوافقة عليها من جمل�ش الوزراء، �صافرت يف منت�صف ال�صهر 

ع على اأي ورقة،  رة نائبتها باأال توقرّ ع اذونات ال�صرف، حمذرّ احلايل مع اأفراد عائلتها من دون اأن توقرّ

ال�صابق،  الوزير  من  تعليماتها  تاأخذ  مازالت  امل�صوؤولة  املوظفة  اأن  علماً  امل�صوؤولية،  طائلة  وحتت 

الذي يتبع بدوره لتيار �صيا�صي غري متمثل يف احلكومة احلالية! ويعود التعنت يف عدم التوقيع 

اإىل خالفات �صيا�صية، واإىل تراخي بع�ش الوزراء احلاليني يف �صبط وزاراتهم التي ما زال يتحكم 

فيها فريق �صيا�صي معار�ش.

 المعارضة الداخلية تكفي
قال الوزير الكتائبي ال�صابق �صليم ال�صايغ، اإن االأطراف املكونة للحكومة ال ت�صمح لنا مبعار�صتها، 

اإذ اإن معار�صة بع�صهم لبع�ش كافية، وهذا املوقف انعك�ش ا�صتياء لدى مرورّجي مقولة اإنها حكومة 

حزب اهلل. وقال نائب اأتت به االأقدار اإىل عامل ال�صيا�صة: »لقد نزع الكتائب الطبخة كلها من جديد«.

www.athabat.net
 سفير عربي 

لتسوية النزاعات
ب��ع��د اأن ق���رر »ت���ي���ار امل�����ص��ت��ق��ب��ل« امل��واج��ه��ة 

يف ان��ت��خ��اب��ات امل��ج��ل�����ش االإ����ص���الم���ي ال�����ص��رع��ي 

���خ���ذ ال���ق���رار ب��ا���ص��ت��ب��دال  االأع���ل���ى، وب��ع��د اأن اتُّ

اأك��ر  ب�����اأزالم  ل�صعفهم،  ال��ق��دام��ى،  امل��م��ث��ل��ني 

�صغوطاً  اأن  ُعلم  اللبناين،  املجتمع  يف  ب���روزاً 

ق��وي��ة م��ور���ص��ت م��ن قبل دول���ة عربية ممولة 

اأجل  من  لبنان،  يف  �صفريها  وع��ب  ل�»التيار«، 

ت�صوية النزاعات التي ن�صبت بني وزراء ونواب 

�صابقنْي،  حكومة  ورئي�صي  وحاليني  �صابقني 

اجلديدة،  االأ�صماء  ح��ول  االختالف  اأث��ر  على 

خ�صو�صاً يف منطقتي البقاع وعكار.

رفض قانوني »النسبية« و»الستين« 
قد ينتج قانونًا يفتح طريق االنتخابات

موافقة قوى 14 
آذار على العودة 
إلى مناقشة قانون 
االنتخابات المقبلة 
د  سببها تمدُّ
شكوكها بقانون 
»النسبية« باتجاه 
»قانون الستين«

هل كشف »اإلخوان« 
ورقتهم الخفية في مصر؟

 
عندما حدثت الثورة المصرية على نظام مبارك في خطواتها األولى، 
كانت مزيجًا متماوجًا بكل ألوان المجتمع المدني وفئاته، وكان »اإلخوان« 
يتعّمدون التلطي، إلى أن حان موعد االستحقاق االنتخابي، الذي حقق 
لهم الفوز بفعل تنظيمهم الموحد، وافتقار أبناء الحراك الحقيقي إلى 
تنظيم مشابه.. وهكذا بدت اآللية االنتخابية لمصلحة الحركة اإلسالمية، 

التي بدأت منذ ثالثينيات القرن الماضي مع مؤسسها »البنا«.
وإذا كانت حركة »اإلخوان« في تونس تهّيبت الظهور الذي ظهرته 
في مصر مطلع جوالت »الربيع العربي«، فألن هذا البلد في غالبيته عاش 
ردحًا طوياًل مع الحبيب بورقيبه، وصواًل إلى بن علي، في ظل »علمانية« 

طاغية كانت تحّرم »األذان« علنًا.
واليوم، كشف »اإلخوان« ورقتهم الخفية في مصر عند وضع دستور 
جديد للبالد، بما هي الشرعية بالشريعة، وُيدخل المظاهر الدينية في 
صلب القوانين غير عابئ بالمجتمع المدني الذي يشّكل أكثر من نصف 
األنظمة  اضطهاد  وطأة  تحت  انسالله  شرعية  معرضًا  الكنانة،  أرض 
المؤسسات  الثائرين لفرض قبضته على  له، وتعاطف شرائح  السابقة 
الدستورية التي ُيحتكم إليها في حكم البالد، مستبعدًا سلطتها عن 
المؤسسة السياسية المجتمعة الصالحيات بيد مرسي، غير أن ما فعله 
مرسي وفريقه يفتقر إلى استيعاب جوهر االنقالب الشعبي على حكم 
العريقة  والقانونية  الدستورية  األحكام  وإلى  الديكتاتوري،  مبارك 
على  التحايل  رغم  السابق،  النظام  يد  إليها  تمتد  لم  والتي  مصر،  في 
القوانين لفرض السلطة على الحياة السياسية واالقتصادية في البالد.

التعطش »اإلخواني« للسلطة بعد الحظر الطويل والزج الجماعي في 
البالد،  في  الحكم  مقاليد  تسلمهم  لحظة  بصيرتهم  أعمى  السجون، 
السبحة  المبكر عنها، وستكّر وراءهم  أمر سيسّرع حكمًا رحيلهم  وهو 
في سائر الدول العربية التي شهدت تخلصًا من األنظمة االستبدادية 

السابقة.
إلقامة  الخميني  اإلمام  عودة  استخدمت  الغربية  القوى  كانت  فإذا 
النظام  هذا  تحاصر  اليوم  فإنها  الروسية،  الحدود  على  صفوي  نظام 
مع  ذلك  من  أسرع  في  ستفعل  أنها  بدا  كما  الخناق،  حتى  اقتصاديًا 
نظام مرسي، عندما طالب االتحاد األوروبي بتجميد المساعدات المالية 

لمصر أخيرًا!
إخ��راج  ورق��ة  لعبت  التي  األميركية  المتحدة  ال��والي��ات  وحتى 
متطرفين  يد  على  »ستينغر«  بصواريخ  أفغانستان  من  »السوفيات« 
أحداث  بعد  ودخولها  العالم،  في  الشيوعي  االنتشار  لصد  إسالميين 
اليوم  تملك  ال  فإنها  النفطية،  قزوين  بحر  ح��دود  على   2001 أيلول 
حجة هذا االنتشار لتواجهه بالمّد اإلسالمي المستخدم حديثًا مرحليًا 
وإقامة  »اإلسرائيلية«، ومسؤولية حمايتها  الدولة  لتكريس »يهودية« 
الجديدة  األنظمة  بين  »األوسطي« وعالقات »سوية«  للنفط  آمنة  شبكة 

الوليدة في الشرق األوسط والدولة العبرية.
الطابع  الحركات ذات  »الظرفي« مع هذه  التساهل  أن  لذلك، يتضح 
اإلسالمي، هو إلحداث صراع وإضعاف بنى الدول األساسية في الصراع 
العربي - »اإلسرائيلي«، تمهيدًا لفرض توزيع جديد يراعي مصالح الكبار.
»فوضى  في  بهم  سيذهب  مصر  »إخوان«  ب� أتى  من  النهاية،  وفي 

خالقة«!
 الوزير ال�سابق وديع اخلازن

الرئي�ش نبيه بري م�صتقباًل وفداً من نواب 14 اآذار
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»الدولة لن تتعامل مع خاطفي 
اللبنانيين في سورية«.. هذا ما خلصت 
إليه اللجنة الوزارية المختصة بمتابعة 

قضية المخطوفين، مضيفة: »سنتعامل 
مع تركيا فقط«.

امل��ل��ح ع��ل��ى اجل���رح،  اأو  ل��ق��د ُو���ص��ع االأ���ص��ب��ع  اإذاً، 

اأنقرة  اأن  واالأب��ع��دي��ن  لالأقربني  معروفاً  ب��ات  الأن��ه 

تركيا  ل��وال  ب��ل  ال  ال�صورية،  املعار�صات  على  مت��ون 

اأوك�صجني  املعار�صات من  ملا كان لهذه  االأردوغانية 

لت�صتمر على قيد احلياة ال�صيا�صية، واملالية، فمنها 

ياأتي  وعبها  التوجيهات،  تاأتي  ومنها  امل��دد،  ياأتي 

ال��ك��ث��ري م��ن امل����ال ال��ق��ط��ري واخل��ل��ي��ج��ي ل��دع��م ما 

االإعالميني  كل  اأن  حتى  ال�صورية«،  »الثورة  ت�صمى 

اعزاز يف حلب، ملقابلة  اإىل  الذين ذهبوا  اللبنانيني 

امل��خ��ط��وف��ني، ك���ان���وا ي���ع���بون اإل��ي��ه��م ع���ب ت��رك��ي��ا، 

واالأم��ن��ي��ون  ال�صيا�صيون  م�����ص��وؤول��وه��ا  ي��ع��رف  ال��ت��ي 

وال�صريني  العلنيني  اخلاطفني؛  كل  واملخابرتيون 

باالأ�صماء والعناوين.

وب��ال��ع��ودة اإىل ب��داي��ات عملية اخل��ط��ف ال��ت��ي ال 

املخطوفني  اأه��ايل  وال  رون  امل��ح��رَّ املخطوفون  ياأتي 

الذين  املخطوفني  حياة  على  حفاظاً  ذك��ره��ا،  على 

تعهدوا مع ذويهم، كما تفيد املعلومات، بعدم ذكرها، 

�صيارات  حملتهم  خطفهم  من  �صاعة   48 بعد  فاإنه 

ال��ه��الل االأح��م��ر ال��رك��ي م��ن احل���دود ال�����ص��وري��ة - 

الركية لنقلهم اإىل املطار، ليعودوا اإىل لبنان، لكن 

املخابرات الركية حالت دون ذلك، وو�صعت يدها 

على الزوار املخطوفني، حيث اأخ�صعتهم لتحقيقات 

الطويل  االنتظار  ليلة  يتذكر  هنا  والكل  مطولة، 

يف م��ط��ار ب���ريوت ال�����دويل، وح��ي��ن��م��ا ت��ب��نيرّ ملحققي 

اأن  الركية،  غري  اأي�صاً  ورمب��ا  الركية،  املخابرات 

عاديني،  اأ�صخا�ش  �صوى  لي�صوا  اللبنانيني  ه���وؤالء 

اأعمالهم،  �صر  م��اأزق  وغرقوا يف  املحظور،  وقعوا يف 

وحلفاءها من  ال�صيا�صية،  �صلطتهم  معهم  مغرقني 

مكا�صب  بتحقيق  النف�ش  م��ن��وا  ال��ذي��ن  اللبنانيني 

�صيا�صية على ح�صاب اأنا�ش ب�صطاء طيرّبني.

واإذا ما كان اخلاطفون يف فرة �صابقة قد اأعلنوا 

ُبعيد حفلة النقا�ش ال�صاخن حول ت�صجيالت عقاب 

مرحلة  يف  ع��ادوا  ثم  التفاو�ش،  ملف  اإقفال  �صقر، 

الحقة وطالبوا باإطالق بع�ش املوقوفني ال�صوريني 

يف ق�صايا جنائية يف لبنان، بع�صها ق�صايا خطرية، 

�صيا�صية،  ق�صايا  �صموها  اإمنا  ذلك،  يقولوا  مل  واإن 

وزي��ر  ك��ان  وق��د  يتك�صف،  احلقيقة  م��ن  بع�صاً  ف���اإن 

متاماً  وا���ص��ح��اً  ق��رط��ب��اوي  �صكيب  اللبناين  ال��ع��دل 

لبنان،  يف  راأي  معتقلو  يوجد  »ال  اأن��ه  اأعلن  حينما 

امل��و���ص��وع م��ن دون التعليق  اأن مي��ر ه��ذا  ي��ج��وز  وال 

عليه، ويف لبنان كل �صخ�ش يحق له التعبري بُحرية 

لبنان  ف��امل��وق��وف��ون يف  ال��ق��وان��ني،  راأي����ه �صمن  ع��ن 

موقوفون بجرائم عدلية«.

باأي حال، فالزوار اللبنانيون اإىل العتبات املقد�صة 

يف العراق، والذين م�صى على خطفهم ثمانية اأ�صهر 

اأن ي�صبحوا ق�صية من�صيرّة، ولهذا قرر  ونيف، كادوا 

اأهاليهم اأن يعيدوهم اإىل دائرة ال�صوء، بعد اأن ملوا 

احلركة  ت�صمى  وم��ا  التهدئة،  ودع���وات  ال��وع��ود  م��ن 

خلف الكوالي�ش، التي مل تبني لهم اخليط االأبي�ش 

من االأ�صود، لكنهم هذه املرة حددوا بو�صوح امل�صوؤولية 

ومن يتحملها؛ احلكومة الركية، التي ُتظهر العداء 

ال�����ص��وري��ة، وتك�صف عن  ال��وط��ن��ي��ة  ل��ل��دول��ة  ال��وا���ص��ح 

اأطماعها ال�صارخة بالراب الوطني ال�صوري، وتريد 

اأن تفر�ش جناحها على حلب وحميطها، يف موقف 

ال يخلو من داللة خطرية، خ�صو�صاً يف ظل تال�صي 

امل�صلحون  ي�صيطر عليها  التي  االأماكن  احل��دود بني 

الركية  امل��خ��اب��رات  تلعب  حيث  وت��رك��ي��ا،  �صورية  يف 

لهم  ومت��رح، وهي ق��ادرة على اإعطاء االإن��ذار ملن متورّ

املخطوفني  اأه���ايل  ر�صالة  تكون  ورمب��ا  وت��اأم��ره��م.. 

االأخرية قد و�صلت حينما اأعلنوا اأنهم ينوون تعطيل 

العام اجلديد، يف حال عدم  امل�صالح الركية مطلع 

املوقف  ه��ذا  اأن  وي��ب��دو  م��ع مطلبهم،  اأن��ق��رة  ت��ع��اون 

خرج  اأن  فكان  تركيا،  يف  املعنيني  اإىل  �صريعاً  و�صل 

املكتب االإعالمي لل�صفارة الركية يف لبنان، ليدعو 

الرعايا االأتراك املقيمني يف لبنان اإىل »اأخذ احليطة 

اأردوغ���ان  حكومة  اأن  جديدة  م��رة  ليتاأكد  واحل���ذر«، 

غارقة يف بحر االأخطاء اأو الظلمات حتى اأذنيها.

حممد �سهاب

3

الفتة رفعها اأهايل املخطوفني اللبنانيني يف �صورية

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

يـقــــال

 من التصريحات المتناقضة
ٌ

 خوف
اإىل  ال��ت��و���ص��ل  يف  اآذار   14 جل��م��اع��ات  امل��ت��ك��ررة  االج��ت��م��اع��ات  ف�صلت 

م�صركات للخروج من االأزمة العا�صفة بهم، ومل يعد هوؤالء يجتمعون 

يف »االأمانة العامة«، جتنباً للت�صريحات التي ميكن اأن جتعل كل اجتاه 

تلك  النا�صطني على خط  اأح��د  و�صاأل  االآخ��ري��ن.  التناق�صات مع  يظهر 

ويل  من  التعليمات  تاأتي  عندما  اأنف�صهم؟  يعذبون  »مل��اذا  االجتماعات: 

التبجيل  مواقف  اإط��الق  مع  التنفيذ،  على  اجلميع  �صيتناف�ش  االأم���ر، 

والتعظيم، وكاأن �صيئاً مل يكن«.

 من الذبح.. إلى »التضامن«
ا�صتغرب اأحد ال�صيا�صني اللبنانيني م�صهد النائب انطوان زهرة خالل 

من�صق  وم�صهد  املحتلة،  فل�صطني  يف  غ��زة  ملدينة  »الت�صامنية«  زي��ارت��ه 

اآذار زائراً �صفري دولة فل�صطني، ل�»الت�صامن«   14 االأمانة العامة لقوى 

مع النازحني الفل�صطينيني من خميم الريموك، ما ا�صتدعى ال�صيا�صي 

ال�صخ�صيتني  االإن�صاين يف ن�صاطات هاتنْي  البعد  للت�صاوؤل عن  اللبناين 

املاآ�صي  من  الكثري  اللبنانية  احلرب  خالل  للفل�صطينيني  �صبرّبتا  اللتني 

التي اأبت ذاكرة ال�صيا�صي ا�صرجاعها.

 هل يتحّمل الرئيس الحريري المسؤولية؟
امل�صوؤولية  احلريري  الدين  �صعد  النائب  ا�صراكية  اأو���ص��اط  لت  حمرّ

وليد  النائب  ب��ني  م��ق��رراً  ك��ان  ال��ذي  االجتماع  اإل��غ��اء  على  التحري�صية 

من  الفارين  اإن  وقالت  هوالند،  فرن�صوا  الفرن�صي  والرئي�ش  جنبالط 

البخ  �صوى  اهتمامات  لديهم  تعد  مل  االأم��ن��ي��ة،  امل��خ��اوف  بزعم  ال��وط��ن 

والتاأليب وت�صغري االأكتاف حجزاً لدور موهوم الحقاً، واأ�صافت االأو�صاط 

اإن جنبالط اتخذ قراره، ولن يخ�صع هذه املرة البتزاز الطارئني على 

ال�صيا�صة عب املال، »وف�صروا اأن ي�صتقيل وزراء اال�صراكي من احلكومة، 

الأن يف ذلك خراباً للبالد«.

 من فلسطين 
»الجهاد«! إلى سورية.. لـ

متطابقة  وفل�صطينية  »اإ�صرائيلية«  م�صادر  ك�صفت 

العرب  م��ن  الع�صرات  اأن   »1948 »فل�صطني  اأرا���ص��ي  يف 

يف  ل���»اجل��ه��اد«  ت��وج��ه��وا  »اإ���ص��رائ��ي��ل«  يف  الفل�صطينيني 

»قرى  االأخ��رية، معظمهم من  االأ�صابيع  �صورية خالل 

رت هذه  املثلث«، والبع�ش االآخر من قرى اجلليل. وقدرّ

هوا  توجرّ ال��ذي��ن  »اإ���ص��رائ��ي��ل«  فل�صطينيي  ع��دد  امل�����ص��ادر 

اإىل �صورية منذ ت�صرين االأول/ اأكتوبر املا�صي بني 50 

اإىل »احلركة  70 »جماهداً« ينت�صبون يف معظمهم  اإىل 

االإ�صالمية« يف »اإ�صرائيل«!

 لصوص الخبز »األحرار«
االأ�صبوع  م��دار  على  الركية  ال�صحف  ن�صرت 

املا�صي حتقيقات وتقارير م�صتفي�صة حول انت�صار 

ال��رك��ي��ة، يقف  امل���دن  ظ��اه��رة ج��دي��دة يف بع�ش 

من  اأو  احل��ر«،  ال�صوري  »اجلي�ش  عنا�صر  وراءه���ا 

اأطلقت عليهم »ل�صو�ش اخلبز االأحرار«، واملتمثلة 

ب�صرقة اخل��ب��ز وال��ط��ح��ني م��ن االأف�����ران يف م��دن 

اأهلها  وحرمان  حلب،  ال�صيما  ال�صمالية،  �صورية 

امل��دن  يف  املافيات  طريقة  على  يبيعوه  ك��ي  منها، 

مت�صببني  ا�صكندرون«،  »لواء  الركية، ال�صيما يف 

باأزمة اإن�صانية غذائية يف ال�صمال ال�صوري.

 »النصرة«.. والنهب المنظم
جنوب  الفل�صطيني  ال��ريم��وك  خم��ي��م  ���ص��ك��ان  �صكا 

دم�����ص��ق، اإث���ر دخ���ول م�صلحي »ج��ب��ه��ة ال��ن�����ص��رة« اإل��ي��ه، 

نهب  لعمليات  تعر�صت  واملحالت  البيوت  ع�صرات  ب��اأن 

منظمة ع��ل��ى اأي����دي امل�����ص��ل��ح��ني، ال���ص��ي��م��ا ب��ي��وت ك���وادر 

املنظمات الفل�صطينية الي�صارية والقومية، وفق قوائم 

من  االأده���ى  لكن  معهم.  يحملونها  كانوا  �صلفاً  ة  ُم��ع��درّ

التي  النهب  عمليات  ه��و  امل��خ��ي��م،  �صكان  ح�صب  ذل���ك، 

وق��ال  وال�صيدليات.  وال��ع��ي��ادات  امل�����ص��ايف  لها  تعر�صت 

»اأح�����ص��روا  امل�����ص��ل��ح��ني  اإن  فل�صطيني،  ح��زب��ي  م�����ص��در 

�صاحنات �صغرية معهم، وقاموا بنهب امل�صايف والعيادات 

جمهولة،  اأم��اك��ن  اإىل  حمتوياتها  ونقل  وال�صيدليات 

ُيعتقد اأنها امل�صايف امليدانية العائدة اإليهم«.

 »إسرائيل« مستفيدة
ق�����ال م����رك����ز »ب���ي���غ���ن ال�����������ص�����ادات« ل���الأب���ح���اث 

»اإ���ص��رائ��ي��ل  اإن  »اإ����ص���رائ���ي���ل«،  اال���ص��رات��ي��ج��ي��ة يف 

دولة  يف  اأعدائها، خ�صو�صاً  اقتتال  م�صتفيدة من 

�صورية، ومن تعميق االنق�صام الطائفي يف املنطقة، 

والذي من �صانه اأن ي�صع اإيران يف مواجهة تركيا، 

ال��دور االإي��راين - الرو�صي يف �صورية،  ويحد من 

مو�صع  �صيكون  وه���ذا  امل��ت��وا���ص��ل،  العنف  نتيجة 

ترحيب من قبل اإ�صرائيل«.

أهالي الزوار المخطوفين يتحركون: 
تــــركـيــــا هــي الـمـســؤولـــة

أهالي المخطوفين 
أعلنوا نّيتهم تعطيل 

المصالح التركية 
مطلع العام الجديد 

في حال عدم تعاون 
أنقرة مع مطلبهم

 سعاة الخير
املتكررة  اخل��الف��ات  بعد حم���اوالت حثيثة حل��ل 

ح��وادث  ع��دة  وبعد  فل�صطيني،  تنظيم  اأع�صاء  بني 

ال�صلطة  رئي�ش  من  مبا�صرة  وتدخالت  واغتياالت 

ع��دة  ل��ب��ن��ان  زار  م��ن��دوب��اً  واإر����ص���ال���ه  الفل�صطينية، 

�صيد  ليكون  التوتر  ع��اد  ال��ن��زاع��ات،  لت�صوية  م��رات 

امل��وق��ف م��ن ج��دي��د، م��ا اأدى اإىل ت��خ��وف كبري من 

ق��ب��ل امل��واط��ن��ني ال��ق��اط��ن��ني يف خم��ي��م ع��ني احل��ل��وة 

جنوب لبنان، والذي ي�صتقبل يف هذه االأيام عائالت 

دم�صق.  يف  الريموك  خميم  من  نازحة  فل�صطينية 

اإ�صالمية لها  اأن �صخ�صية حزبية لبنانية  وقد ُعلم 

تاأييد وا�صع وعدت بالعمل على حماولة حل امل�صاكل 

ومللمة اجلراح، خدمة لل�صعب الفل�صطيني ال�صقيق.
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ثمة اأ�سئلة كثرية ُتطرح عن ال�سر الذي يجمع بني دول 

�ساللية يتناقل احلكم فيه بالوراثة؛ من الأب اإىل ابنه، اأو 

العريقة..  الدميقراطية  ال��دول  وبني  اأخيه،  اإىل  الأخ  من 

فعلى �سبيل املثال ل احل�سر، ما الذي يجمع بني امل�سيخة 

ال�ساللية يف قطر، ومدينة »العطر والنور واجلبنة« باري�س، 

اأو مدينة ال�سباب لندن، وبني وول �سرتيت ونيويورك؟ ما 

الذي يجمع ويحدد نقاط اللقاء بني كل هذه املتناق�سات 

يف العداء لأي دول وطنية يف العامل العربي، ولأي م�سروع 

قومي نه�سوي، ولأي قيامة اإ�سالمية تنويرية حقيقية..؟ 

وما �سر العداء ل�سورية الذي يوّحد بني اململكة الوهابية 

واحلكومة الرتكية الأردوغانية، وفرن�سا فرن�سوا هولند، 

الذكر  ال�سيئ  الإي��ط��ايل  وحتى  �ساركوزي،  نيكول  و�سلفه 

البيت  �سيد  يح�سر  ه���وؤلء  ك��ل  راأ����س  وعلى  برل�سوكوين، 

الأبي�س باراك ح�سني اأوباما، وتوابعه يف ال�سرق والغرب؟

رمبا �سروري اأن ن�سيف هنا مالحظة مل ينتبه اإليها 

اأحد، مع اأنها هامة جداً، وهي اأن الرئي�س امل�سري حممد 

مر�سي يف خطابه الأخري الذي حدد فيه موعد ال�ستفتاء 

امل�����س��ري��ني العظماء  »ال��ب��ن��ائ��ني  اأن  اأع��ل��ن  ال��د���س��ت��ور،  ع��ل��ى 

بناء م�سر«.. قلة قليلة و�سعت ثالثة خطوط  �سيعيدون 

ال�سر  كلمة  وكاأنها  ب��دت  التي  اجلملة،  ه��ذه  حتت  حمراء 

الدين  لأن  الأخ����ري،  ال��رم��ق  حتى  امل��ع��رك��ة  يف  لال�ستمرار 

لن  ال�سراع  اإن  اأي  باأيديهم،  والدنيا  »الإخ����وان«،  ب��اأي��دي 

اليد  ال�ستئثار وو�سع  اأجل  بل من  اأجل م�سر،  يكون من 

على م�سر.

�سبب  معرفة  يجب  ف��اأك��ر،  اأك��ر  ال�����س��ورة  ولتت�سح 

الإت����ي����ان مب���ع���اذ اخل��ط��ي��ب؛ ح��ف��ي��د ال�����س��ي��خ ت����اج ال��دي��ن 

احل�����س��ن��ي؛ رج���ل ال���س��ت��ع��م��ار ال��ف��رن�����س��ي، ال���ذي م��ا جعله 

ال��وط��ن��ي��ون ال�����س��وري��ون ي��ه��ن��اأ مب��ن�����س��ب رئ��ا���س��ة ال��دول��ة 

ال�سورية الذي ن�سبه فيه املندوب ال�سامي، فلقي م�سريه 

العرق  الأ���س��ود، وك��ان ع��رة لكل من يخون وطنه، ولأن 

د�ّسا�س، وقع اخليار على معاذ اخلطيب ربيب �سركة �سل 

الهولندية - الأمريكية، واإن كان قد جتلبب مرة بلبا�س 

احل�سيلة  يف  لكنه  الأم����وي،  امل�سجد  وخطيب  ال��داع��ي��ة 

الأمريكية التي عملت عليها امل�سابة بارجتاج يف الدماغ 

و�سديقته  غليون  ب��ره��ان  مكان  ح��ل  كلينتون،  ه��ي��الري 

ال��ق�����س��م��اين، وم���ن ث��م ذاك  ل��ق��اء »ب��ي��ل��درب��رغ« ب�سمة  يف 

املحافظ اجلديد جورج �سرا، الذين �سكلوا كلهم فرادى 

ريا�س  مر�سي؛  حممد  واأخ  ل�سديق  ال�ستار  وجمتمعني 

ال�سقفة، وفاروق طيفور؛ القائد احلقيقي للتمرد امل�سلح 

يف �سورية.

عودة على بدء: ما الذي يجمع كل هذه املتناق�سات؟

ي��وؤك��د دب��ل��وم��ا���س��ي ف��رن�����س��ي ���س��اب��ق يف ه���ذا امل���ج���ال، اأن 

م��ن ي�سيطر ع��ل��ى ال��غ��رب يف ه���ذه الأزم���ن���ة ه��م اأ���س��ح��اب 

فرن�سوا  ال��رئ��ي�����س  ُي��ع��ت��ر  م��ث��اًل  فرن�سا  ف��ف��ي  ال�����س��ف��ق��ات، 

م��ي��رتان اآخ���ر ال��روؤ���س��اء امل��ح��رتم��ني، وم��ن ج��اء ب��ع��ده، اأي 

�سرياك و�ساركوزي وهولند، هم نتائج ترويكا خفية، كما 

هو احلال يف اأكر من مكان من الغرب؛ ترويكا متداخلة 

تتكون من ال�سهاينة واملا�سونيني ومثليي اجلن�س.

الإدارة  على  ت�سيطر  ومت�سابكة  متداخلة  ثالثية  هي 

هولند  حكومة  على  اأمثلة  ويعطي  والإع���الم،  وال�سيا�سة 

الأوىل فيقول: وزير الداخلية مانويل فالز؛ ع�سو حمفل 

ال�سرق الكبري املا�سوين، وهو حاز على اجلن�سية الفرن�سية 

يهودي  فيت�سي:  مو�سكو  بيار  القت�ساد  وزي��ر   .1982 ع��ام 

من اأع�ساء الكارتيالت املالية. وزير العمل مي�سال �سابني: 

ما�سوين م�سهور، ومن اأهم الن�سطاء ل�سالح »اإ�سرائيل«.

وزي������ر ال���رتب���ي���ة ف��ن�����س��ان ب���ي���ي���ون: م�������س���ريف ي���ه���ودي 

لودريان:  اي��ف  ج��ان  الدفاع  وزي��ر  وما�سوين..  و�سهيوين 

���س��ه��ي��وين وم���ا����س���وين ���س��ه��ري.. وزي����ر اخل���ارج���ي���ة ل����وران 

فابيو�س: يهودي ي�سارك يف احتفالت املا�سونية.. وتطول 

الالئحة التي يعددها هذا الدبلوما�سي، لينطلق منها اإىل 

على  ي�سيطرون  الذين  امل�سوؤولون  فيها  يعدد  اأخ��رى  دول 

بلدانهم وهم من اأ�سول يهودية اأو ما�سونيون اأو مثليون، 

اإىل كل مكان  اأذرعهم الأخطبوطية  وه��وؤلء كلهم ميدون 

لتحقيق اأحالمهم التي تك�سرت على اأبواب دم�سق، لكنهم 

لن ي�ست�سلموا ب�سهولة، ولهذا كانت الأوامر لعرب اخلليج 

ال��دم يف �سورية، حيث كان  ب��الن��خ��راط يف لعبة  الأغ��ن��ي��اء 

ال��ري��ط��اين الي�سرت ك���روك ق��د ك�سف ق��ب��ل ع��دة  ال��ك��ات��ب 

�سورية  يف  النظام  »تغيري  اأن  الغارديان  �سحيفة  يف  اأ�سهر 

�سبب  ليبيا، وهو ما يف�ّسر  ا�سرتاتيجية تفوق  ُيعّد جائزة 

لعب اململكة ال�سعودية والغرب اجلزء اخلا�س بكل منهما 

يف هذه اللعبة«.

حنا؛  ج��ون  اأب��ل��غ  ك��ب��رياً  �سعودياً  »م�����س��وؤوًل  اأن  وك�سف 

ديك  ال�سابق  الأمريكي  امل�سوؤول  فريق  يف  املوظفني  كبري 

ال�سطرابات  بداية  كان، ومنذ  امللك عبداهلل  باأن  ت�سيني، 

جداً  مفيداً  �سيكون  النظام  تغيري  ب��اأن  يعتقد  �سورية،  يف 

اأن��ه غري  يعرف  امللك  اإن  ق��ال:  واأن��ه  ال�سعودية،  للم�سالح 

لن  اآخ��ر  �سيئاً  ف��اإن  نف�سها،  الإ�سالمية  اجلمهورية  انهيار 

ُي�سعف اإيران اأكر من خ�سارة �سورية«، ويا للمفارقة فقد 

الأدي��ان  له حل��وار  العزيز م�ست�ساراً  بن عبد  عني عبداهلل 

احلاخام الإ�سرائيلي روزون.

وي�سيف: »اإنها اللعبة العظيمة - خ�سارة �سورية، وبهذه 

انتقايل  جمل�س  ت�سكيل  يف  امل�سارعة  لعبها:  يتم  الطريقة 

كممثل وحيد عن ال�سعب ال�سوري، ب�سرف النظر عما اإذا 

الداخل  واإم���داد  �سورية،  داخ��ل  ام��ت��داد حقيقي  ك��ان لديه 

مبتمردين م�سلحني من الدول املجاورة، وفر�س عقوبات 

و���س��ن حملة  ال��و���س��ط��ى،  ب��ال��ط��ب��ق��ات  اأن ت�سر  ���س��اأن��ه��ا  م��ن 

الإ���س��الح،  جم��ال  يف  �سورية  جهود  اأي  لت�سويه  اإع��الم��ي��ة 

والتحري�س على النق�سامات داخل اجلي�س وقوات النخبة، 

ويف نهاية املطاف ل بد من �سقوط الرئي�س الأ�سد«، ح�سب 

بندر  �سبيله  يف  ويعمل  ل��ه  ينّظر  ال���ذي  ال�سعودي  ال��زع��م 

واخلليجيني  والغرب  الأمريكيني  اأبلغ  الذي  �سلطان،  بن 

باأن احلل يف هزمية الدولة ال�سورية يكمن يف ت�سخري ما 

بفكرة  الأمريكيون  الإ�سالمية«، حيث فنت  »القوى  �سّماه 

�سنيعتهم، فرتكوا الأمر له لُيح�سن الت�سّرف، حيث كتب 

جون حنا؛ كبري موظفي نائب الرئي�س الأمريكي ال�سابق 

اإيراين م�سرتك،  ديك ت�سيني: »اإن بندر �سريك �سد عدو 

وهو ُيعتر ر�سيداً ا�سرتاتيجياً اأ�سا�سياً«.

ومع ال�سلوك امل�سري اجلديد باأن »البّنائني الأحرار« 

هي  اأو  ا�ستكملت،  ق��د  قطر  ت��ك��ون  م�سر،  ب��ن��اء  �سيعيدون 

على  �سيطرتها  بعد  القاهرة،  على  ال�سيطرة  ذل��ك،  تعتقد 

املليارات  برمي  ب��داأت  وبالتايل  التون�سية،  النه�سة  حركة 

للمعار�سات ال�سورية، لتوؤكد اأنها الراعية الرئي�سية لهذه 

املعار�سات، وهو ما قد يجعلها على ت�سارب مع ال�سعودية.

ب��اأي ح��ال، ثمة راأي عام ب��داأ يتكّون يف الغرب، وهو اأن 

يف  الدموية  املتطرفة  العنا�سر  ب��ني  اجلهنمي  التحالف 

اأعمال  ج��دول  لها  جماعات  عنه  �ستن�ساأ  وال��غ��رب  �سورية 

خا�س بها يت�سم بالدموية، فترتك ب�سماتها القاتلة التي 

الأق���رب احلا�سنة؛  ال���دول  يف  اأح����داً، خ�سو�ساً  ت��وف��ر  ل��ن 

تركيا ومن ثم لبنان وبعدهما اخلليج والغرب كله.

الأخطار  الكثري من  يحدد  ك��روك«  »الي�سرت  كان  واإذا 

الدموية التي �ستن�ساأ عن هذه التحالفات، اإل اأنه يوؤكد اأنه 

»حل�سن احلظ اأن التكتيكات الدموية �سد �سورية تتجه اإىل 

الف�سل، رغم ال�ستثمارات ال�سخمة فيها، فمعظم النا�س يف 

املنطقة، وحتى يف العامل، يعتقدون اأن دفع �سورية باجتاه 

مزيد من ال�سراعات لن ينتج عنه منوذج غربي م�ستقر، 

بل مزيد من الفو�سى والدم«..

ه��وؤلء  ك��ل  ق��ائ��اًل:  م��رم��وق  لبناين  م���وؤرخ  ويعلق هنا 

�سورية  مت��وت  عندما  اأن��ه  يعرفون  ل  اأنهم  يبدو  الأغبياء 

)ل �سمح اهلل(، متوت فل�سطني وميوت لبنان، ومتوت كل 

املنطقة..

وما بقي على حلفاء �سورية اإل اأن يتحركوا، بدًل من 

فبيدهم  اإل،  لي�س  وال��ك��الم��ي  الإع��الم��ي  الت�سامن  ه��ذا 

القوة.. واأي�ساً الأوراق الكثرية التي تقول: »كفى«.

الإبراهيمي،  الأخ�سر  اإىل  ه  يوجَّ �سوؤال  ثمة  واأخ���رياً، 

ب���الد ال�سند  ال�����س��وري��ة يف  ال���ذي يبحث ع��ن ح��ل ل��الأزم��ة 

والهند: األ يكفي اأن يقول اإنه على الدول املمولة اأن تكف 

�سورية،  اإىل  امل�سلحني  وتهريب  وال�سالح  املال  تقدمي  عن 

اأم اأنه يخ�سى اأن يكون م�سريه كم�سري الفريق م�سطفى 

الدابي، في�سطر لأن ي�ستقيل ويخ�سر مورداً مالياً وهو بلغ 

من العمر عتياً؟

اأحمد زين الدين
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الرئي�س ب�سار الأ�سد 

م�ستقباًل مبعوث الأمم 

املتحدة اإىل �سورية 

الأخ�سر الإبراهيمي 

والوفد املرافق له

بــــأي حـــال 
عدت يا عيد!

كما منذ ما يزيد على ال�ستني عاماً، 

اأي منذ اغت�ساب »اإ�سرائيل« اأر�س املهد، 

هذا  امليالد  عيد  يطل  الب�سارة،  ومركز 

العام ممزوجاً بدماء املوؤمنني يف �سورية، 

م�سيفاً اإىل حزن بيت حلم حزناً اإ�سافياً، 

من  الهاربني  امل�سيحيني  ج��رح  ومعّمقاً 

العراق، واملقتلعني من اأر�سهم بالإرهاب 

د. والقتل ونّية التهجري الق�سري املتعمَّ

ال��ي��وم،  ي�����س��وع  ال��ط��ف��ل  ت���اأت���ي ولدة 

وال����ت����ي ي��ح��ت��ف��ل ب���ه���ا امل�����س��ي��ح��ي��ون ك��ل 

��ة ال�����س��وري��ني وه��م  ع����ام، ل��ت��زي��د يف غ�����سّ

ي�ساهدون اإن�سان �سورية واأر�سها ُت�ستباح 

اأم�����ام اأع��ي��ن��ه��م، ف��ي��ت�����س��اع��د ق��ل��ق��ه��م من 

امل�ستقبل وما ُيطبخ لهم من خمططات 

هجرة وترحيل يف اأقبية ال�سر، وظالمية 

اجلهل والتكفري.

طفل  �سائلة  ال�����س��ل��وات  تعلو  ه��ك��ذا 

م��رمي، م�ستف�سرة  ال��ع��ذراء  واأم��ه  املغارة 

امل��اآ���س��ي  ظ��ل  يف  امل�سيحيني  م�سري  ع��ن 

ال��ت��ي ي��ع��ي�����س��ون��ه��ا يف ���س��وري��ة وال���ع���راق، 

ال����ذي يعي�سه  امل�����س��ت��ق��ب��ل  ع��ل��ى  وال��ق��ل��ق 

والأ�سى  لبنان،  وم�سيحيو  م�سر  اأقباط 

يعي�سهما  ال��ل��ذي��ن  امل��رتاك��م��نينْ  واحل���زن 

ي��واج��ه��ون  ال��ذي��ن  فل�سطني،  م�سيحيو 

التهويد باإميان ل يتزحزح.

يف ظل كل ما يح�سل يف املنطقة، ل 

البابا  من  دع��وة  امل�سرق  م�سيحيو  يكفي 

باأن  ومتنياً  �سورية،  يف  القتتال  لوقف 

ير�سموا  اأن  م�سر  م�سيحيو  ي�ستطيع 

م����ع م��واط��ن��ي��ه��م م�����س��ت��ق��ب��اًل واع��������داً.. 

ال��ع��راق  م�سيحيو  ينفع  مل  ك��م��ا  مت��ام��اً 

�سابقاً جم��رد احل��دي��ث ع��ن دع���وات اإىل 

فاقُتلعوا  وال��ت��اآخ��ي،  والتعاي�س  ال�سر 

اأ�سقاع  يف  و�ُسردوا  اقتالعاً  اأر�سهم  من 

الأر�س كافة.

ال�������س���ل���وات م���ه���م���ة، ل���ك���ن امل��ط��ل��وب 

ملنع تهجري  اأك��ر.. مطلوب خطة عمل 

امل�����س��ي��ح��ي��ني، واإف�������راغ اأر������س ال��دي��ان��ات 

ال�سالم(  )عليه  امل�سيح  ومهد  املقد�سة 

على  العمل  اجلميع  وعلى  اأت��ب��اع��ه،  م��ن 

والتهجري  الق��ت��الع  خمططات  اإف�سال 

الق�سري.. املطلوب رف�س قاطع ل عودة 

الل�سان،  يف  ويتبّدى  بالقلب،  يبداأ  عنه، 

وي��ظ��ه��ر ج��ل��ي��اً ب��ال��ي��د ال��ت��ي ت��ع��م��ل على 

م��ق��اوم��ة ه���ذا ال��ت��ه��ج��ري ب��ك��ل ال��و���س��ائ��ل 

العملية.

مبنا�سبة ميالد امل�سيح ن�سّلي لأجل 

واأبنائها  الأر����س  لهذا  اأف�سل  م�ستقبل 

اهلل  من  ونطلب  وم�سلمني،  م�سيحيني 

واإعطائهم  الأر���س  هذه  مواطني  اإعانة 

اأف�سل.. ن�سلي ويف  الأمل والرجاء بغد 

القلب غ�سة واأمل على َمن غابوا وُقتلوا 

ل لذنب اقرتفوه، ول ملر�س قا�سوه، ول 

اأر���س  ب��ل لأن��ه��م ُخلقوا يف  اأج���ل..  لدنو 

منذ  والقتالع  واحل��روب  املاآ�سي  تعي�س 

تاريخها، ب�سبب اأطماع من هنا وهناك، 

كل  م��ن  بها  اأح���اط  وال�سر  احلقد  ولأن 

ح���دب و����س���وب، ف��م��الأه��ا ح��ق��داً وج��ه��اًل 

وت��ع�����س��ب��اً.. وي��ب��ق��ى م�����س��ري اأب���ن���اء ه��ذه 

املعني  فاأنت  اهلل،  يا  يديك  بني  الأر����س 

واأنت على كل �سيء قدير.

ليلى الرحباين



�سورية  يف  امل��ظ��اه��رات  ب���داأت  تقريباً،  عامني  قبل 

الف�ساد،  ومكافحة  والدميقراطية  بالإ�سالح  تطالب 

ال���دول���ة ال��راع��ي��ة،  وه����ذا ح���ق لل�سعب وواج�����ب ع��ل��ى 

املطالب  لبع�س  تدريجي  ب�سكل  ال��دول��ة  وا�ستجابت 

ال�����س��ي��ا���س��ي��ة الأ���س��ا���س��ي��ة، ف��األ��غ��ت امل�����ادة ال��ث��ام��ن��ة من 

الد�ستور )ق��ي��ادة احل��زب ال��واح��د( وق��ان��ون ال��ط��وارئ 

وحمكمة اأمن الدولة، وغريها من املطالب ال�سيا�سية، 

ودع����ت اإىل احل����وار ال��وط��ن��ي.. ل��ك��ن الأح������داث التي 

ال�سعب  اأح��الم  اأن  وبالوقائع،  اأك��دت،  بعد  ج��رت فيما 

ودرت  ال�سوري بالإ�سالح ومظاهراته قد ا�سُتغلت و�سُ

�سورية،  اإ�سقاط  من اخل��ارج �سمن م�سروع كبري، هو 

ومعاقبتها على مواقفها الداعمة للمقاومة ومقاومة 

امل�سروع الأمريكي.

اأ�سهر قليلة، غابت احلركات ال�سعبية ال�سلمية،  بعد 

الأ�سلحة  خمابئ  وُفتحت  امل�سلحة،  املعار�سة  وظ��ه��رت 

والأنفاق والكتائب الوهابية وجمموعات القاعدة، وكاأن 

قبل  وحتى  املظاهرات،  بدء  قبل  ب��داأت  قد  التح�سريات 

الثورة امل�سرية اأو التون�سية، وتبنّي اأنه بعد خروج اجلي�س 

بالتعاون  اأم��ريك��ا  ب��داأت   ،2005 ع��ام  لبنان  من  ال�سوري 

ال��ع��رب والأت����راك  ال��ع��دو »الإ���س��رائ��ي��ل��ي« وحلفائهم  م��ع 

ان�سحابها من لبنان ي�سّكل  اأن  مبطاردة �سورية، لظنهم 

بداية الهزمية، ولتاأمني معركتهم يف �سورية، فقد بداأوا 

 2006 لبنان يف حرب متوز  ابتداء من  العك�سي  الهجوم 

واملتوا�سلة  املثالية،  اللبنانية  ال�ساحة  على  لل�سيطرة 

دم�سق  اإىل  ال��و���س��ول  ت�ستطيع  وال��ت��ي  »اإ���س��رائ��ي��ل«،  م��ع 

خالل 30 دقيقة من احلدود اللبنانية من امل�سنع، بدل 

الدخول اإىل �سورية من اجلهة الرتكية، التي تبعد مئات 

ال��ك��ي��ل��وم��رتات، ول��ه��ذا مت حت�����س��ري ح��م�����س وحميطها 

وبع�س  »ح��م��ا���س«  ي�سمل  ا���س��رتات��ي��ج��ي  اح��ت��ي��اط  اأم����ام 

الفل�سطينيني يف خميمات دم�سق، وغريها من املخيمات 

الع�سكرية  اخلطوط  على  ال�سالح  ت�ستقبل  كانت  التي 

ال�سوريون  ك��ان  ال��ت��ي  الفل�سطينية،  الأم��ن��ي��ة  وامل��ق��رات 

ي�سهلون عرها »طريق املقاومة«، التي تبنّي اأنها لي�ست 

باجتاه فل�سطني ولكن باجتاه دم�سق!

يت�ساءل املواطن ال�سوري ونحن معه: هل ما يجري 

اأم غزو خارجي بقيادة  »ث��ورة« �سعبية داخلية  يف �سورية 

اأمريكية وحتالف وهابي تكفريي تقوده »جبهة الن�سرة« 

اإحداث  و»القاعدة«؟ وهل »الثورة« ال�سعبية قا�سرة عن 

التغيري اإل مب�ساندة التكفرييني من اأ�سقاع العامل؛ من 

اأفغان و�سي�سان و�سعوديني ومينيني وليبيني وغريهم؟ 

من فتح لهم اأب��واب ال�سجون يف اخلليج واأوروب��ا ب�سرط 

القتال يف �سورية؟ وهل انح�سر اعتماد »ائتالف الدوحة« 

حتى  فقط،  الن�سرة«  »جبهة  على  اخلارجية  واملعار�سة 

اأي�ساً  املوؤيدين  من  اللبنانيني  ال�سيا�سيني  بع�س  �سار 

مع  يكفرونه  اأن��ه��م  م��ع  و»ال��ق��اع��دة«،  الن�سرة«  ل�»جبهة 

طائفته، ويتهمونهم بالفاح�سة؟

واملدار�س  امل�ست�سفيات  تدمر  ال�سعبية  »ال��ث��ورة«  هل 

وتق�ّسم  البيوت،  وتنهب  وامل�سانع،  وال�سدود  واجل�سور 

ال�سعب ال�سوري اإىل طوائف ومذاهب، حتى �سار معظم 

ال�سعب ال�سوري كافراً ي�ستحق القتل والذبح بال�سواطري 

وقطع الروؤو�س واغت�ساب الن�ساء وانعدام الأمن وتدهور 

 40 ط��وال  وال�سعب  ال��دول��ة  بنته  ما  و�سرف  القت�ساد، 

عاماً م�سوا؟

وال�سومال  واأفغان�ستان  ال��ع��راق  اأم��ريك��ا  غ��زت  لقد 

ال��دول  ه��ذه  اإح����راق  بعد  وان��ه��زم��ت  وف�سلت  بجيو�سها، 

قتلى من جنودها  اأمريكا خ�سرت  لكن  الفو�سى،  ون�سر 

العربي  النفط  اأم��وال  عو�سته  اقت�سادها  من  وخ�سائر 

و���س��ف��ق��ات ال�����س��الح ال��واه��ي��ة، وب��دل��ت اأم��ريك��ا خططها 

ب���»ال��وا���س��ط��ة«؛  ال��غ��زو  ن��ح��و  واجت��ه��ت  وا�سرتاتيجيتها، 

التكفريي«،  وال��ف��ك��ر  اخلليجي  »امل���ال  حت��ال��ف  بوا�سطة 

الذي جنح يف ليبيا بعد خديعة الرو�س وال�سني، الذين 

اجليو�سيا�سي«،  واملوقع  والغاز  »النفط  ليبيا  يف  خ�سروا 

فنقلت اأمريكا الأفواج املجوقلة للتكفرييني اإىل �سورية، 

اأكر من ع�سرين �سهراً، فاإذا  ب منذ  التي ما زالت تخرَّ

جنحت يف اإ�سقاط النظام، نقلت هذه الأفواج التكفريية 

ا�سرتاتيجية  رو�سيا، ل�ستكمال  اأو  اإي��ران  اآخ��ر؛  بلد  اإىل 

ق���ي���ادة ال���ع���امل ب����دًل م���ن ال�����س��ي��ط��رة ع��ل��ى ال���ع���امل، واإذا 

الأحمال  اأمريكا قد تخل�ست من  تكون  النظام،  انت�سر 

التكفريية الزائدة يف اجلحيم ال�سوري.

لكن ال�سمود ال�سوري الذي اأحرزته الدولة وال�سعب 

املقاومة،  حم��ور  م��ن  تبقى  م��ا  م��ع  بالتحالف  واجلي�س 

ع��رق��ل امل�����س��روع الأم���ريك���ي ال��ع��ام، وب����داأ ي��ن��ذر بتفجري 

والأردن..(،  وتركيا  )لبنان  امل��ج��اورة  ال��ب��ل��دان  �ساحات 

واأبعد »حما�س« عن حمور املقاومة اإىل اأح�سان الهالل 

الأم���ريك���ي )م�����س��ر وت��رك��ي��ا وق���ط���ر(، وب�����داأت املذهبية 

ي�سمد  ل��ن  ال���ذي  ال��رتك��ي،  املجتمع  تق�ّسم  وال��ق��وم��ي��ة 

»اأردوغ���ان -  ال�سورية ليح�سد  اأم��ام الرت���دادات  طوياًل 

امل�سروع  اإك��م��ال  يف  وف�سلهم  �سورية،  زرع��اه يف  ما  غ��ول« 

الأم����ريك����ي. اأم����ا »الإخ��������وان« ال���ذي���ن ك�����س��ف��وا اأوراق���ه���م 

ال�سيا�سية التي تعتمد على مهادنة »اإ�سرائيل« والتحالف 

التي  ال����دول  ف��ل��ن ي�ستطيعوا ح��ك��م  اأم���ريك���ا،  اأت��ب��اع  م��ع 

لن  »الوهابية«  ال�سعودية  لأن  فيها،  الأنظمة  اأ�سقطت 

�سُيرتجم  القطري   - ال�سعودي  وال�سراع  بذلك،  ت�سمح 

العربي،  العامل  �ساحات  على  اإخوانياً«   - »�سلفياً  �سراعاً 

وال�سراع بني العلمانيني والقوميني والإ�سالم »املعتدل« 

اإل��ي��ه��م  ت�����س��اف  وال�����س��ل��ف��ي��ني،  »الإخ�������وان«  م��ع  �سينفجر 

الد�سائ�س الأمريكية و»الإ�سرائيلية«.

اأو  ���س��ل��ب��اً  نتائجها  تنح�سر  ل��ن  ���س��وري��ة  يف  امل��ع��رك��ة 

اإيجاباً يف الداخل ال�سوري، بل �سرت�سم امل�سهد ال�سيا�سي 

معه  �سقط  النظام  �سقط  واإن  وال��ع��امل،  للمنطقة  العام 

الأمريكية،  ل��الأح��ادي��ة  وامل��ع��ار���س  املقاومة  امل�سروع  ك��ل 

فاملعركة  ول��ذا  وال�سينون،  الرو�س  حتى  ثمنه  و�سيدفع 

طويلة، ولكنها ل�سالح �سعوب املنطقة املقاومة، والهزمية 

لل�سليبيني  الهزمية  كانت  كما  اجل���دد،  للغزاة  �ستكون 

الغزاة ولكل حمتل لهذه الأر�س.

 www.alnnasib.com 
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المعركة لن تنحصر نتائجها 
سلبًا أو إيجابًا في الداخل 
السوري بل سترسم 
المشهد السياسي العام 
للمنطقة والعالم

عنا�سر م�سلحة من »جبهة الن�سرة« متجهة لرتويع الآمنني يف ريف حلب

»اإلخـــوان« يـــقـضـــمون 
»االئتالف السوري«.. واألميركيون 

يعيــدون حســاباتهـــم
اأنـــقــرة - الـــثــبات

اأُعلن  ي�ستكمل »الإخ��وان« عملية الق�سم التدريجي ل�»الئتالف« الذي 

عن ت�سكيله موؤخراً يف الدوحة ب�سغط اأمريكي - اأوروبي - خليجي، اأف�سى 

هياكل  م��ن  عنه  اأُع��ل��ن  م��ا  قائمة  اإىل  ي�ساف  ج��دي��د  »ه��ج��ني«  ت�سكيل  اإىل 

اأمرين ل ثالث لهما،  اإىل  ال�سورية«، ت�سعى جميعها  »املعار�سة  ا�سم  حتمل 

هما »املال« الذي يتدفق خليجياً يف كل الجتاهات، و»ال�سلطة« التي تراود 

الدولية  العتبات  على  اأجلها  من  ويتزلفون  ه���وؤلء،  من  الكثري  اأحالمها 

واخلليجية، ب�سّقيها »الإخواين« يف قطر، و»الوهابية« يف ال�سعودية.

وتقول م�سادر �سورية »معار�سة«، اإن »الإخوان« بتعيينهم رئي�س جمل�س 

املوؤ�سرات  اأب��رز  »الئ��ت��الف«، كان من  لرئي�س  نائباً  ا�سطنبول ج��ورج �سرا 

على نيل »الإخ��وان« مبتغاهم يف ال�سيطرة على الأغلبية يف الئتالف، بعد 

�سيطرتهم على »جمل�س ا�سطنبول«، وهم يف �سدد ا�ستكمال ال�سيطرة على 

مفا�سله، و�سوًل اإىل ال�سيطرة على »احلكومة النتقالية« التي ُيفرت�س اأن 

يتم اإعالنها بدعم غربي وخليجي.

ويقول معار�س �سوري مقيم يف اأ�سرتاليا، اإن »الإخوان اأو املجل�س الذي 

بتعيني ج���ورج �سرا  ال��ق��اه��رة،  الأخ���ري يف  الج��ت��م��اع  ع��ر���س ع�سالته يف 

نائب رئي�س، قادرون دميقراطياً الآن، ومن دون اأي جهد يذكر، اأن يعيدوا 

النتخاب داخل »الئتالف«، واأن ينجح كل ممثل عنهم، واأن يطردوا معاذ 

وي�سّبه  ال�سباغ«،  م�سطفى  ال�سيكات  دفرت  وحامل  قطر  ورج��ل  اخلطيب، 

املعار�س »الإخوان« بالقطة التي ا�سطادت فاأراً واثقة من اإمكانيتها بقتله، 

اإنهاء  ق��ادرون على  »الإخ���وان  اأن  الزمن، معتراً  ولكن تلعب به لوقت من 

الئتالف، ولكنهم ليريدون اأن يكونوا مبواجهة مع �سانعي هذا الئتالف، 

اأو على الأقل لي�س الآن«، واأو�سح اأن »الئتالف« عاجز متاماً الآن عن ت�سكيل 

ي�ستطيع  ول  الأ�سا�س،  منذ  لت�سكيله  الأك��ر  ال�سبب  هو  وه��ذا  اأي حكومة، 

اأو »جمل�سهم«،  »الإخ���وان«  وموافقة  ر�سى  دون  اأمنلة من  قيد  يتحرك  اأن 

الذي ي�ستطيع اأن ي�سدر بيانات ودعوات ويلطم حظه العاثر، يف حني يقوم 

رئي�س »جمل�س ا�سطنبول« جورج �سرا بكل الت�سريحات العنرتية ورف�س 

»الئتالف«  اأع�ساء  اأن يطلب من  اإىل  دوره  اأم��ا معاذ فتقل�س  اأي م�سروع، 

اأع�ساء  اأن ل ي�ستعملوا هواتف غرفهم، »لأنو مايف م�ساري«، بينما يتمتع 

املجل�س بالكثري من المتيازات، بينها احل�ساب القطري املفتوح يف الدوحة، 

بالإ�سافة اإىل احل�ساب الآخر املوجود يف تركيا.

روب��رت  الأم��ريك��ي  ال�سفري  اإن  ال�سورية،  املعار�سة  يف  م�سادر  وت��ق��ول   

الإدارة  التعيينات اجلديدة يف  الف�سل من�سبه يف  ف��ورد قد يدفع ثمن هذا 

الأمريكية، بعد و�سول جون كريي اإىل وزارة اخلارجية، علماً اأن فورد نف�سه 

اآخ��ر اجتماعاته مع معاذ اخلطيب وريا�س  بدا م�ستاًء ج��داً من ه��وؤلء يف 

»الئتالف«، حيث  لإنتاج  الأمريكية  راأ�س احلربة  الأتا�سي؛  و�سهري  �سيف، 

نقل عنه و�سفه اإياهم ب�»gutless cowards« اأي جبناء رخوين، ويقال 

�سيء  اأي  ت�سكيل  على  اأب���داً  ق��ادر  غ��ري  ب��اأن��ه  �سيف  بريا�س  تفاجاأ  ف��ورد  اإن 

م�ستقل، وغري قادر اأي�ساً على الوقوف يف وجه »الإخوان«، حيث وجد نف�سه 

حتت �سيطرة »الإخوان« �سريعاً.

ال��دلئ��ل على ذل��ك، تعيني ممثلي »الئ��ت��الف« يف اخل��ارج،  اأب���رز  ولعل 

فممثله لدى جمل�س التعاون اخلليجي هو اأديب ال�سي�سكلي؛ املتحالف مع 

»الإخ��وان« وع�سو »جمل�س ا�سطنبول«، اأما ممثلهم يف بريطانيا فهو وليد 

�سفور؛ رجل »الإخوان« يف لندن، وامل�سوؤول عن اإ�سدار وثائق تثبت »اإخوانية« 

وج��ارة �سدر  ال�سيا�سي، وهو متزوج من قريبة  اللجوء  املتقدمني لطلبات 

الدين البيانوين يف لندن.
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لبنانيات

ال��وح��دوي،  الإ�سالمي  رئي�س اللقاء  غ��ن��دور؛  ال��ق��ادر  عبد  عمر  احل���اج   
ا�ستغرب رف�س فريق 14 اآذار اجللو�س اإىل طاولة احلوار، وجميع املقرتحات 

الطيف  ملختلف  مالئمة  اأك��ر  جديد  انتخابي  قانون  حتديث  اإىل  الهادفة 

ورف�س  ال���وزراء،  جمل�س  طرحه  ال��ذي  التمثيل  عدالة  حيث  من  اللبناين 

والقانون  بطر�س،  فوؤاد  وقانون  الأرثوذك�سي،  اللقاء  اقرتحه  الذي  القانون 

الفريق ملجل�س  النواب، ومقاطعة هذا  رئي�س جمل�س  اقرتحه  الذي  الن�سبي 

التعاطي  ورف�س  اإليه،  املحالة  احليوية  امل�ساريع  مناق�سة  وتعطيل  النواب، 

اأنه خان طائفته ول يوفر التهجم عليه،  مع الرئي�س جنيب ميقاتي، بحجة 

عن  ي�سدر  ما  وكل  ال�سورية،  الأح��داث  عن  بالنف�س  الناأي  �سيا�سة  ورف�س 

احلكومة.. ليتاأكد اأن كل ذلك هو يف دوامة ال�سراع على ال�سلطة، حتى ولو 

خرب البلد، لذلك، من حق هذا الفريق اأن يرف�س اأي �سيء، حتى النتماء 

اإىل ال�سعب اللبناين.

 وفد من جتمع العلماء امل�سلمني، برئا�سة رئي�س الهيئة الإدارية؛ ال�سيخ 
ح�سان عبد اهلل، زار الرئي�س �سليم احل�س. وبعد اللقاء اعترب ال�سيخ عبد 

اهلل اأن ما يح�سل من عمليات هجرة وا�سعة من �سورية، خ�سو�سًا من قبل 

ملاذا  �سائاًل:  الفل�سطينية،  الق�سية  على  �سلبي  ب�سكل  يوؤثر  الفل�سطينيني، 

ر الفل�سطيني من بلد اإىل اآخر؟ لإبعاده اأكر عن ق�سيته؟  يجب دائمًا اأن يهجَّ

موؤكدًا اأن اإدخال املخيمات الفل�سطينية يف اآتون ال�سراع يف داخل �سورية هو 

موؤامرة ي�ستفيد منها فقط ال�سهاينة والوليات املتحدة الأمريكية.

وبالن�سبة اإىل مو�سوع قانون النتخابات، اعترب ال�سيخ عبد اهلل اأن احلل الأن�سب 

فعلى  ذلك،  فاإن مل ميكن  الن�سبية،  اأ�سا�س  على  واحدة  دائرة  لبنان  هو جعل 

الأقل �سمن الذي مت التوافق عليه يف جمل�س الوزراء، م�سددًا على اأن الأ�سا�س 

هو اإجراء النتخابات يف وقتها، واأن تكون على اأ�سا�س قانون ن�سبي، فاإذا مل تكن 

لإجراء  ل  القانون،  لتعديل  الأولوية  ف�ساعتئذ  القانون،  لتعديل  اإمكانية  هناك 

النتخابات يف وقتها، فلتوؤجل اإىل حني اإقرار قانون جديد، لأن النتخابات على 

اأ�سا�س القانون القدمي ُيدخل البلد يف فتنة قد توؤدي اإىل ما ل يحمد عقباه.

 حركة الأمة هناأت اللبنانيني عمومًا وامل�سيحيني خ�سو�سًا مبيالد ال�سيد 
يف  العيد  يحل  اأن  اآملة  وال�سالم،  ال�سالة  عليهما  مرمي  بن  عي�سى  امل�سيح 

العام املقبل والأمة ترفل بكل اأ�سباب املنعة والقوة والوحدة وال�سمود.

العدواين  نهجه  يف  فتئ  ما  ال�سيطاين  امل�سروع  اأن  اإىل  احلركة  واأ���س��ارت 

بكل  يعمل  وهو  ال�سهيوين،  للم�سروع  واملمانعة  املقاومة  نهج  با�ستهداف 

طاقته وقدراته ل�ستح�سار م�سروع الفتنة بكل اأ�سكالها اإىل منطقتنا، لفتة 

ال�سحن املذهبي والطائفي يف �ساحة  الفتنة ومناخات  اأن تعميم ثقافة  اإىل 

القوة  مكامن  كل  اإ�سقاط  خمطط  يف  يندرج  والإ�سالمية  العربية  منطقتنا 

والوحدة التي من خاللها ميكن جمابهة واإحباط امل�ساريع الفتنوية والتاآمرية 

وخمزونها  الأم��ة  وث��روات  خ�سو�سًا،  ولبنان  عمومًا،  الأم��ة  ت�ستهدف  التي 

التاريخي، وثقافتها الإن�سانة التي تقوم على مواجهة الباطل ون�سرة احلق.

لهزمية  وال�سهيوين  اخلارجي  الدعم  على  املراهنني  بع�س  احلركة  ودعت 

اخلاطئة،  الرهانات  هذه  على  الإقالع  اإىل  واملمانعة  املقاومة  وقوى  �سورية 

واحلفاظ على الوحدة وال�ستقرار واحلوار.

 احلاج يو�سف الغزاوي اأكد اأن روؤ�ساء اجلمهورية وجمل�س النواب وجمل�س 
والعدل،  والأم��ن  وال�سعب  الدولة  مقومات  بناء  م�سوؤولية  يتحملون  ال��وزراء 

ويدفع  حياتهم،  م�ستقبل  بناء  مهام  اأوله��م  ال�سعب  لأن  القت�ساد،  وبناء 

بو�سع  ال�سهرية، مطالبًا  وم�ساريفهم  اليومي خم�س�ساتهم  قوته  لهم من 

م�سروع ل�ست�سالح الأرا�سي وزراعتها، عرب امل�سروع الأخ�سر، الذي �سيفّجر 

طاقات ال�سعب اللبناين يف لبنان، بدل بناء بالد الآخرين، والتي نعتز اأننا 

نبنيها، لكننا بحاجة اإىل اأن نبني بالدنا ومنّكن اأبناء املناطق يف لبنان من 

العمل �سمن مناطقهم، ونعيد رجالنا اإىل اأُ�َسرهم يف لبنان.

لريب اأن ا�ستقبال النازحني ال�سوريني 

الذين اأُجربوا على مغادرة منازلهم ق�سراً، 

ه��رب��اً م��ن اأع��م��ال ال��ق��ت��ل وخم��ت��ل��ف اأن���واع 

اأق��ّرت  اإن�ساين حم�ض،  �ساأن  الإره���اب، هو 

به اأي�ساً املواثيق والأعراف الدولية.

فال يجوز اأبداً اإغالق احلدود يف وجه 

التي  الأمنية  التجاوزات  جراء  النازحني، 

بني  اأن  خ�سو�ساً  بع�سهم،  عليها  اأق����دم 

لبنان و�سورية روابط تاريخية وجغرافية، 

اإ�سافة اإىل اأوا�سر قربى تربط عدداً كبرياً 

�سورية  بعائالت  اللبنانية  العائالت  من 

ا�ستقبلت هي بدورها ع�سرات الآلف من 

اإبان  اللبنانيني الذين نزحوا عن ديارهم 

احلرب اللبنانية يف القرن الفائت، وجراء 

الع���ت���داءات »الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة« ع��ل��ى لبنان، 

والتي كان اآخرها عدوان متوز 2006.

وع���ن���دم���ا ح���اول���ت جم���م���وع���ات »ف��ت��ح 

الإ�سالم« النيل من ا�ستقرار لبنان وجي�سه 

وعي�سه الواحد، واإقامة »دولة وهابية« يف 

عما  بنف�سها  �سورية  تناأَ  مل  لبنان،  �سمال 

الدعم  وق��دم��ت  اآن����ذاك،  لبنان  ي��ج��ري يف 

اللوجت�سي الالزم للجي�ض اللبناين، حتى 

من  الإرهابية  البوؤر  ا�ستئ�سال  متّكن من 

املعقل الرئي�سي »لفتح  ال�سمال، خ�سو�ساً 

الإ�سالم« يف خميم نهر البارد.

ال�سورية،  الأزم��ة  ان��دلع  وبعد  اليوم، 

مل ت��ت��ب��ع احل���ك���وم���ة ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة ���س��ي��ا���س��ة 

بنف�سها  ال��ن��اأي  ق���ررت  ب��ل  باملثل،  املعاملة 

عما يجري يف اجلارة الأقرب، تفادياً لأي 

ت��ت��ه��دد الو�سعني  ق��د  ان��ع��ك��ا���س��ات خ��ط��رة 

الأمني والجتماعي يف لبنان.

بالنف�ض«  »ال���ن���اأي  �سيا�سة  ن��ال��ت  وق���د 

على  اللبنانية،  ال��ق��وى  غالبية  م��واف��ق��ة 

اعتبار اأنها جتنب لبنان النزلق يف اأتون 

النار ال�سورية، لكن هل انتهجت احلكومة 

ال�����س��ي��ا���س��ة امل���ذك���ورة ق����وًل وف���ع���اًل؟ وه��ل 

ت�سمل اأماكن وجود النازحني ال�سوريني يف 

لبنان اأي�ساً؟ وهل لدى الأجهزة املخت�سة 

ال��دق��ي��ق��ة للنازحني  ق��وائ��م ع��ن الأع�����داد 

اأمنية عن  وتقارير  اإقامتهم،  اأماكن  وعن 

اأن�ستطهم على الأرا�سي اللبنانية بح�سب 

ما تقت�سي الأنظمة والقوانني؟

البلديات  بع�ض  تقوم  ال�سدد،  هذا  يف 

اإج���راء عمليات  الأك��ري��ة يف  القربية من 

م�����س��ح ل��ت��ب��ي��ان ع����دد ال���ن���ازح���ني واأم���اك���ن 

اإق��ام��ت��ه��م، يف وق����ت ت��ت��غ��ا���س��ى ال��ب��ل��دي��ات 

التابعة لالأقلية عن هذا الأمر.

فمن املوؤكد اأنه ل يوجد لدى الدوائر 

ال��ن��ازح��ني  اأع����داد  ق��وائ��م حت���دد  املخت�سة 

اأي�������س���اً  ي���خ�������س���ع���ون  دق����ي����ق، ول  ب�����س��ك��ل 

واإل كيف  ال��دق��ي��ق��ة،  الأم��ن��ي��ة  ل��ل��م��راق��ب��ة 

مع  ال�����س��وري��ني  امل�سلحني  بع�ض  ا�ستبك 

اجلي�ض اللبناين يف منطقة ق�سق�ض غداة 

اغتيال اللواء و�سام احل�سن؟ وقبلها كيف 

�سنوا هجوماً على مقر »التيار العربي« يف 

تقارير  تتحدث  وراهناً  اجلديدة؟  طريق 

اآلف  �سحافية فرن�سية عن وجود ثالثة 

م�سلح تكفريي يف طرابل�ض، من جن�سيات 

غ���ري ل��ب��ن��ان��ي��ة، غ��ال��ب��ي��ت��ه��م م���ن ال��ت��اب��ع��ي��ة 

الناأي  »�سيا�سة  ترتجم  اأه��ك��ذا  ال�سورية، 

بالنف�ض«؟

الأخ�����ط�����ر م����ن ذل�������ك، وحت������ت ���س��ت��ار 

اجل��م��ع��ي��ات  ب��ع�����ض  خ�س�ست  »اإن�������س���اين«، 

مدار�سها  اخلليجي  الفلك  يف  ت��دور  التي 

ل���ت���دري�������ض ال����ت����الم����ذة ال����ن����ازح����ني وف���ق���اً 

فرتة  خالل  ال�سورية  التعليمية  للمناهج 

ب��ع��د ال��ظ��ه��ر، وق���د حت��ول��ت ه���ذه امل��دار���ض 

اإعداد »عقائدي« للفكر  اأ�سبه مبراكز  اإىل 

�سبيل  يف  املذهبي،  وللتحري�ض  التطريف، 

وزرع  ال�سوري،  الجتماعي  الن�سيج  �سرب 

ال�سقاق بني ال�سوريني، كل ذلك يجري يف 

لبنان يف �سوء �سيا�سة »الناأي بالنف�ض«!

ال���ن���ازح���ني  امل���ح�������س���ل���ة، م�����س��ك��ل��ة  يف 

ال�سوريني باتت اأكرب من قدرة لبنان على 

القانون  يف  ع��دة  معايري  وهناك  حتملها، 

ال�����دويل ت��ف��ر���ض ع��ل��ى امل��ج��ت��م��ع ال����دويل 

اللتزام بهذه امل�سوؤولية، وم�ساعدة لبنان 

على تخطيها، فكم من مرة اعترب جمل�ض 

الأم����ن ت��دف��ق ال��الج��ئ��ني ت��ه��دي��داً لل�سلم 

القواعد  وهناك من  ؟  ال��دول��ي��نينْ والأم���ن 

م�سوؤولية  النازحني  جتعل  التي  العديدة 

الدويل  املجتمع  يتحمل  ل  فلماذا  دولية، 

عن  التقاع�ض  ي��ك��ون  وه���ل  م�����س��وؤول��ي��ات��ه؟ 

اإيجاد  وه��دف��ه  مق�سوداً،  امل�سوؤولية  ه��ذه 

يكون  اللبنانية  لل�ساحة  تفجريي  �ساعق 

م�سدره النازحني ال�سوريني هذه املرة؟ 

على اللبنانيني الوعي لهذه اخلطورة، 

وعلى املهتمني ب�سوؤون النازحني، واملتولني 

امل�سوؤوليات الأمنية يف البالد، منع حتول 

الإره��اب��ي��ني  لتغلغل  ب����وؤر  اإىل  ال��ن��ازح��ني 

ي��ح��اول تفجري  مل��ن  بيئة حا�سنة  واإي��ج��اد 

ل��دع��م  ا���س��ت��خ��دام��ه م��ن��ط��ل��ق��اً  اأو  ل��ب��ن��ان 

الإرهاب يف �سورية.

ح�سان احل�سن

ترجم 
ُ
أهكذا ت

»سياسة النأي 
بالنفس«؟

اأطفال �سوريون جلاأوا اإىل �سمال لبنان

تعّلم يا فتى
ال يستغرب كثيرون من متتبعي سلوك الحاقدين على الشعب 
الفلسطيني والقضية الفلسطينية، أن ينبري أحفاد مؤسسي الحقد 
األكثر  الشعب  بهذا  التنكيل  »بطوالت«  بـ التذكير  إلى  ومدارسه 

ظلمًا واضطهادًا على وجه األرض، وعلى مدى القرن األخير.
من المؤسف أن يتفاخر نائب لبناني بأن حزب أبيه وجده - ألن 
أمه لم تكن قد ولدته بعد - كان أول من اشترى السالح وحمله ضد 
الشعب الفلسطيني، وطبعًا، وحسب »فرخ البط العوام«، فإن الهدف 
كان منع التوطين، من دون أن ينسى أن يذّكرنا باالستعداد لحمل 
السالح مجددًا، باعتباره »أبو المقاومة« وأمها، لكن من دون اإلتيان، 
ولو من باب االحتمال الضعيف، على ذكر توجيه السالح على الكيان 

الصهيوني الذي تسبب بمعاناة اللبنانيين كما الفلسطينيين.
بعض المتحمسين للجيل السياسي الشاب، ومنهم النائب غير 
التائب عما اقترفته أيادي أسالفه، يرون أن الشاب سامي الجميل 
بأنه تعّلم دروس األسالف  اعتبار تقديري  واعد، على  له مستقبل 

و»اعتبر« أو أخذ العبر.
جيدًا،  حزبه  تاريخ  الجميل  سامي  النائب  قرأ  لو  الحقيقة،  في 
أقله  »إسرائيل«،  وهو  األول،  لبنان  عدو  مع  بعالقة  ارتباطه  ومدة 
كتاب جوزيف أبو خليل، لفهم لماذا جرى تحميل الكتائب السالح، 
ولما أقدم على استذكار الصفحات السود من تاريخ الحزب بتفاخر، 
مشكلة  أن  يبدو  لكن  االنفتاح..  مع  باالعتذار  استذكرها  كان  بل 
االنتخابات تبحث دومًا عن ضحايا، والضحايا برسم الوقت وجاهزون 

على مذبح وطنهم الموعود، وهم الفلسطينيون.
تجتاح  أزمــة  كل  مع  الصهاينة  قــادة  يفعله  ما  هــذا  أليس 
كيانهم، فيصبون أحقادهم والحمم على الشعب الفلسطيني لدواٍع 

انتخابية؟ وهذا ما كان أحد أهداف الحرب األخيرة على غزة.
االستقطاب  بهدف  الحفيد  للجميل  المتطرف  الخطاب  إن 
االنتخابي للتنافس مع الغريم الخارج من رحم الكتائب، وهو قوات 

جعجع، ال يسّوغ أن يكون الشعب الفلسطيني هو الضحية.
كلمات  خمس  عن  سأحدثكم  لتالمذته،  صيني  فيلسوف  قال 

وخمس نتائج:
- إن السعي للمروءة من دون السعي للتعلم، نتيجته الجهالة.

- الطموح للذكاء من دون الطموح للتعلم، نتيجته اضطراب الفكر.
- التعلق بالماضي من دون التعلم، نتيجته عدم االكتراث لعاقبة 

األمور.
- الولوع بالصراحة من دون الولوع بالتعلم، نتيجته الخشونة.

- االهتمام بالعزيمة من دون االهتمام بالتعلم، نتيجته الغلو في 
السلوك.. 

تعّلم.. يا فتى

يون�س
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ح���ني ���س��ئ��ل ال��ع��م��اد م��ي�����س��ال ع���ون ما 

مع  تن�سيق  على  اآذار   14 ق��وى  ك��ان��ت  اإذا 

اأج���اب:  »احل��رك��ات الأ���س��ول��ي��ة« يف لبنان 

قائمة  العالقة  تزال  وما  بالطبع..  »نعم 

اإن���ن���ا ل من��ل��ك كل  اإذ  ب��ط��ري��ق��ة خم��ف��ي��ة، 

ال����دلئ����ل«.. وب��ع��د م����رور ع���ام ع��ل��ى ه��ذا 

احل��دي��ث ال�����س��ح��ايف، اأظ���ه���رت الأح����داث 

واإقليمياً، ما كان خمفياً  الأمنية، حملياً 

يف ه�����ذه  ال���ع���الق���ة، وت����وف����رت ال���دلئ���ل 

القاطعة على وجودها.

ع��الق��ة  ر����س���د  يف  ن���ت���و����س���ع  اأن  ق���ب���ل 

ال�سيا�سية  ب��الأح��زاب  امل�سلحة  اجلماعات 

»ر�سمية وقانونية«، ومنها »تيار امل�ستقبل«، 

ال��دمي��غ��راف��ي��ة يف  ال���ذي تت�سكل ق��اع��دت��ه 

ينبغي  ني،  ال�سُّ امل��ذه��ب  اأب��ن��اء  م��ن  لبنان 

ال��ق��اع��دة«  »تنظيم  م�سطلحات  تو�سيح 

و»الأ�سولية واأمثالهما. 

ل��ق��د اأع������اد »امل���ح���اف���ظ���ون اجل������دد« يف 

ال�سهيوين  وال��ك��ي��ان  امل��ت��ح��دة  ال���ولي���ات 

الأ�سولية«،  »احلركات  م�سطلح  تعريف 

واأ����س���اع���وا ا���س��ت��خ��دام��ه ك���م���رادف مل��ع��اين 

م��ق��اب��ل مفاهيم  وال���ت���ط���رف«،  »ال��ت��زم��ت 

»الع����ت����دال وال���ع���ق���الن���ي���ة«، يف حم��اول��ة 

مك�سوفة لل�سق �سفة »الإره��اب« بالدين 

ا�ستثناء،  ب��ال  م��ذاه��ب��ه  بكل  الإ���س��الم��ي؛ 

وع����ل����ي����ه، ي���ن���ب���غ���ي ال���ت���ح���ف���ظ ع���ل���ى ه���ذا 

امل�سطلح.

 وب��ع��د عقد ك��ام��ل م��ن »احل���رب على 

الإره��اب«، تبني اأن »القاعدة« ا�سم يطلق 

اإذ  تنظيمياً،  م��ت��ب��اع��دة  جم��م��وع��ات  ع��ل��ى 

عن  تامة  با�ستقاللية  وهناك  هنا  تنبت 

اأج��ه��زة  ت��ت��وىل  ب��ي��ن��م��ا  ال��ب��ع�����ض،  بع�سها 

ال���س��ت��خ��ب��ارات امل��خ��ت��ل��ف��ة، وع��ل��ى راأ���س��ه��ا 

امل��و���س��اد »الإ���س��رائ��ي��ل��ي«، ���س��م��ان اأر���س��ي��ة 

اإن�����س��ائ��ه��ا، ث��م حت��دي��د م��ه��ام��ه��ا، وتن�سيق 

ن�ساطاتها، تبعاً لأجندة مر�سومة م�سبقاً، 

ل��ت��وف��ري ال���ب���وؤر ال�����س��اخ��ن��ة يف ال�����س��اح��ات 

امل�ستهدفة.

فهو  ذات����ه،  »الإره������اب«  م�سطلح  اأم���ا 

 ،»TERROR« ل��ت��ع��ب��ري  خ��اط��ئ��ة  ت��رج��م��ة 

وعليه  »ت���روي���ع«،  بالعربية  يعني  ال���ذي 

و»ال��ق��اع��دة«  »الإره������اب«  مفهوما  يظهر 

على �سكل جمموعات عبثية من املرتزقة 

ال����ذي����ن ي���ت���غ���ط���ون ب���خ���ط���اب اإ����س���الم���ي 

»الإ�سرائيليات«  ن�سو�ض  من  م�ستوحى 

بينما  الأم��ة،  اأدبيات  كال�سم يف  املد�سو�سة 

الآمنني،  املواطنني  وظيفتهم هي ترويع 

ملخططات  خدمة  جمتمعاتهم،  وتهمي�ض 

التفتيت.

ف��ه��م  يف  ال���������س����ائ����ع  الل����ت����ب����ا�����ض  اإن 

امل�����س��ط��ل��ح��ات ���س��ّه��ل ع��ل��ى امل�����س��وؤول��ني يف 

البداية  يف  يتنكروا  اأن  امل�ستقبل«  »ت��ي��ار 

ل��ع��الق��ت��ه��م مب�����س��ل��ح��ي »ف���ت���ح الإ�����س����الم« 

مثاًل، رغم وجود الدلئل الوا�سحة على 

ذل���ك، م��ت��ذرع��ني ب���اأن »ال��ت��ي��ار« ل ينتمي 

لأنه  الأ�سولية«،  الدينية  »احلركات  اإىل 

»ع���ل���م���اين«، ول ي��ت��ع��اط��ى م���ع امل��ن��ظ��م��ات 

»الإره������اب������ي������ة«، لأن�������ه »م����ع����ت����دل وغ���ري 

متطرف«.

اأم����ا ال���ي���وم، ف����اإن »ت��ي��ار امل�����س��ت��ق��ب��ل« ل 

ي��ت��ن�����س��ل ب��و���س��وح م���ن امل�����س��وؤول��ي��ة كلما 

قامت جمموعة م�سلحة بزعزعة الو�سع 

ب����ريوت  ن����ف����وذه يف  الأم����ن����ي يف م���ن���اط���ق 

وال���ب���ق���اع، ول ينكر  وط��راب��ل�����ض و���س��ي��دا 

���س��واء ع��ن طريق  ب��ه،  ارت��ب��اط عنا�سرها 

الرعاية  اأو  املبا�سر،  التنظيمي  النتماء 

املعنوية واملادية.

وق��ادة  امل�ستقبل«  »تيار  يحاول  وعبثاً 

القاعدة،  تنظيم  ع��ن  الب��ت��ع��اد  اآذار   14
ال���ذي ي��ن��ك��رون وج����وده اأ���س��اًل يف لبنان، 

تغطية  ي�ستهدفون  امل��وق��ف  بهذا  لكنهم 

امل�سلحة  اجلماعات  خمتلف  مع  تورطهم 

والأفراد الذين ين�سطون علناً يف الأحياء 

ال�سكنية يف القرى واملدن الرئي�سية، ويف 

عديدة،  اأ�سماء  حتت  الالجئني  خميمات 

موا�سفات  دق��ة  بكل  عليها  تنطبق  لكن 

»القاعدة« باملعنى الذي اأوردناه.

ق����د ل ت����اأخ����ذ ال���ع���الق���ة ب����ني »ت���ي���ار 

ج��ه��ة،  م���ن  اآذار   14 وق�����وى  امل�����س��ت��ق��ب��ل« 

والإقليمية  املحلية  امل�سلحة  واجلماعات 

من جهة اأخرى ال�سكل التنظيمي املبا�سر، 

يف  خ�سو�ساً  »ال��ت��ي��ار«،  ن���واب  بع�ض  لكن 

بالكامل  تفرغوا  وال��ب��ق��اع،  لبنان  �سمال 

لتن�سيق احلمالت ال�سيا�سية والإعالمية، 

امليدانية،  العمالنية  املهمات  اإىل  اإ�سافة 

اأن�ساأتها  ارت��ب��اط  اإم���ا م��ن خ��الل م��راك��ز 

على  الأجنبية  ال��دول  ا�ستخبارات  اأجهزة 

بعثاتها  برعاية  اأو  اللبنانية،  الأرا���س��ي 

الدبلوما�سية.

وع���ل���ى ���س��ع��ي��د امل����واق����ف ال�����س��ي��ا���س��ي��ة 

امل�سرتكة، يتجلى التن�سيق بني الطرفني 

�سد  وال��ط��ائ��ف��ي  امل��ذه��ب��ي  التحري�ض  يف 

ب�سار  الرئي�ض  وحكم  لبنان،  يف  املقاومة 

الأ�سد يف �سورية، واجلمهورية الإ�سالمية 

يف اإي����ران، وم��ع ت��راف��ق ه��ذه امل��واق��ف مع 

ارتقى  ال��دم��وي��ة،  الع�سكرية  الن�ساطات 

تورط »تيار امل�ستقبل« من �سكله »ال�سري« 

العلني  �سكله  اإىل   2006 ع��ام  ب��داي��ة  م��ع 

الراهن.

ن�����واب »ت��ي��ار  ان����خ����راط ع����دد م���ن  اإن 

وامل��ن��اط��ق  الأح���ي���اء  وم�����س��وؤويل  امل�ستقبل« 

يف ن�����س��اط اجل��م��اع��ات امل�����س��ل��ح��ة، م��ن دون 

اأو  اأي حتّفظ  اليوم  التيار  اأن تبدي قيادة 

اأ�سيلني  ���س��رك��اء  ال��ط��رف��ني  يجعل  اإن��ك��ار، 

رة  م�سخَّ وم��ط��ّي��ة  وال��ت�����س��ام��ن،  بالتكافل 

ال��ع��دوان��ي��ة، وبعك�ض  امل��خ��ط��ط��ات  خل��دم��ة 

م��ا ي��رى امل��راق��ب��ون؛ ل متلك ق��ي��ادة »تيار 

»التخّوف«  اأو حتى حق  التذمر  امل�ستقبل« 

�سعيد  على  امل�سلحة  احلركات  تنامي  من 

ف��ال��ق��رار يعود  ��ن��ي��ة،  ال�����سُّ ال��ط��ائ��ف��ة  متثيل 

ل  التي  ال�ستخبارات،  اأجهزة  اإىل  ح�سراً 

هم لها �سوى ت�سخري اأتباعها لإرادتها.

يف �سوء هذه احلقائق الدامغة، مل تعد 

ثمة حاجة ملزيد من البحث والتدقيق كي 

يثبت وجود العالقة الع�سوية بني جمموع 

فقد  امل�سلحة«،  و»الع�سابات  اآذار   14 قوى 

اأ���س��ب��ح »ال��ل��ع��ب على امل��ك�����س��وف« ب��ال حياء 

ال��ع��م��ال��ة للعدو  اأو خ��ج��ل، وك��م��ا حت��ّول��ت 

ن���ظ���ر«، ك��ذل��ك  اإىل »وج���ه���ة  ال�����س��ه��ي��وين 

اأ�سبح العمل مع خمتلف ع�سابات ترويع 

امل��واط��ن��ني الآم��ن��ني جم��رد »حت��ال��ف قوى 

والتقاء م�سالح«.

عدنان حممد العربي
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 ،2005 �سباط   14 يف  احل��ري��ري  رفيق  الأ���س��ب��ق  احلكومة  رئي�ض  اغتيال  بعد 

وتورط اإحدى خاليا »جماعة الن�سرة واجلهاد يف بالد ال�سام« املنت�سرة يف لبنان 

من جراء  ات�سح لحقاً  ال��ذي  النحو  الأم��ن على  زعزعة  بهدف  بهذه اجلرمية، 

تداعياتها، ازداد منو العنا�سر املنتمية اإىل تنظيم »القاعدة«، اأو اأحد التنظيمات 

والفروع التابعة له واملرتبطة به، يف اأكر من منطقة لبنانية، وهم من جن�سيات 

عربية خمتلفة، وكان لفتاً للنظر احل�سور ال�سعودي بينهم، �سواء يف عداد ال�سبكات 

التي جرى توقيف اأفرادها يف بريوت وبراليا�ض، اأو �سمن تنظيم »فتح الإ�سالم« 

يف ال�ستباكات التي دارت رحاها يف خميم نهر البارد، حيث كانت ن�سبة ال�سعوديني 

كبرية بني القتلى واملوقوفني، اإىل حد ميكن القول اإن هذه الن�سبة حّلت يف املرتبة 

الثالثة بني اجلن�سيات العربية امل�ساركة، بعد ال�سوري والفل�سطيني.

ومتفرعاته  ل�»القاعدة«  الأو���س��ع  البيئة  اأن  على  ي��دل  الكثيف  احل�سور  ه��ذا 

الأول  وامل�سّدر  الرافد  وه��ي  وحميطها،  ال�سعودية  العربية  اململكة  يف  متوافرة 

الفكرة،  لنزع هذه  امللكي هناك  النظام  بها  التي قام  املحاولت  له، ومل تفلح كل 

اأكر من  والتخفيف من حدة النخراط يف مع�سكرات »القاعدة« وجماعاتها يف 

دولة اآ�سيوية على وجه اخل�سو�ض.

اإليه  تو�سلت  م��ا  خ��الل  م��ن  ال�سعوديني  ه���وؤلء  اأع��م��ال  يف  ملياً  يتمعن  وم��ن 

مركزاً  ي�سغل  كان  معظمهم  اأن  يجد  اللبنانية،  والأمنية  الق�سائية  التحقيقات 

متقدماً يف هيكلية »القاعدة«، اأو م�سوؤولية نوعية يف �سفوف التنظيمات واخلاليا 

املنتمية اإليها، وهذا ثابت ورا�سخ يف �سطور حما�سر التحقيقات التي ُتّوج بع�سها 

لحقاً باأحكام �سدرت عن املحكمة الع�سكرية الدائمة اأكر من �سواها من املحاكم 

املعنية الأوىل بجرائم الإره��اب، وهي  املجل�ض العديل، كونها  العدلية، خ�سو�ساً 

هم بها هوؤلء ال�سعوديون نتيجة اأعمالهم واعرتافاتهم. اجلرائم التي اتُّ

ومن الأ�سماء ال�سعودية الهامة التي ظهرت على ال�ساحة، ولعبت دوراً حمركاً 

وتفجريياً يف اإدارة هذه ال�سبكات، نذكر على �سبيل املثال ل احل�سر، في�سل اأكرب، 

املعلومات«،  »فرع  اأقواله لدى  تغيري  اأُجرب على  والذي  ال�13«،  �سمن »جمموعة 

جلهة اإقراره باغتيال احلريري، وعبد اهلل حممد بي�سي، الذي ُو�سف باأنه من�سق 

العب�سي،  �ساكر  الإ���س��الم«  »فتح  اأم��ري  اإىل  املبعوثني  واأح��د  لبنان،  يف  »ال��ق��اع��دة« 

للوقوف على حقيقة و�سعه، واأخذ املبايعة منه.

وقد اأح�سى القرار التهامي يف اأحداث خميم نهر البارد مقتل 27 �سعودياً، بعد 

التعرف اإىل هوياتهم فوراً، واإجراء فحو�سات احلم�ض النووي لآخرين ومقارنتها 

مع ذويهم، ومل ي�سقط هوؤلء كلهم يف ال�ستباكات �سد اجلي�ض اللبناين يف املخيم 

املذكور، بل ُقتل بع�سهم يف �سورية خالل حماولته تنفيذ عملية انتحارية اأو عمل 

القفيل،  عبيد  مبارك  عبيد  مثل  ف�سرعوه،  ال�سوري،  الأم��ن  رج��ال  �سد  اإرهابي 

الذي كان نا�سطاً يف تنظيم »فتح الإ�سالم« يف منطقة البداوي، واأحد اأبرز اأع�ساء 

اللبناين  ا�ستهدفت ع�سكريني من اجلي�ض  التي  اللبناين عبد اهلل جوهر،  �سبكة 

على مرحلتني يف �سارع امل�سارف يف طرابل�ض يف 13 اآب 2008، وحملة البح�سا�ض 

يف طرابل�ض يف 29 اأيلول 2008.

اهلل  عبد  واحلميدي  العبيد،  اإبراهيم  خالد  العزيز  عبد  ه��م:  القتلى  وبقية 

مبارك ثمر الدو�سري، و�سعد اأحمد عبد العزيز الكعبور، ويو�سف عبد اهلل ليف 

ال�سعيدي  م��ف��رح  ح��م��دان  وم�سعل  ال��وه��اب��ي،  اهلل  اهلل علي عبد  وع��ب��د  احل��رب��ي، 

العزيز  الإل���ه حممد عبد  وع��ب��د  ال��ن��ه��دي،  امل��ق��دع  ال��ظ��ف��ريي، و�سالح علي عمر 

اهلل  عبد  فندي  وف��ار���ض  ال�سيعري،  حممد  �سليمان  ي�سلم  وحممد  املن�سوري، 

اآل  علي  حممد  وت��رك��ي  املن�سوري،  من�سور  اأح��م��د  اهلل  وعبد  ال��ع��ن��زي،  غ�سبان 

�سالح  �سامل  اهلل  وعبد  ال�سمري،  الثابتي  الغامدي، وحمد جمول حمد  حمدان 

وفار�ض  الهمامي،  اآل ح�سني اجلابري  اأحمد  اآل معروف، وجابر مهدي  �سليمان 

العويف،  م�ساعد  �سالح  وعاطف  العنزي،  عايد  ونايف  الوريكة،  �سنهات  �سويلم 

و�سنهات �سويلم �سنهات الوريكة، وحممد �سالح حممد العبد الرحيم، واأبو �سعد 

الإعالمي، وطارق دق�سان جار اهلل املالكي، وفواز حممد حميد العابدي، و�سعيد 

و�سليمان  ال�سيعري،  �سليمان  ب�سام  وحممد  ع�سريي،  اجلهري  ح�سن  اهلل  عبد 

مبخوت ع�سكر ال�سيعري.

علي املو�سوي

العالقة الخفية بين »تيار المستقبل« 
والجماعات المسلحة ترقى إلى العلن

الموقوفون السعوديون في لبنان من هم؟ ]6/1[
»الـقـاعـدة« و»فتح اإلسالم«؟ ومــا هــي عــالقتهــم بـ

م�سلحو »تيار امل�ستقبل« يف منطقة احلر�ض ببريوت
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اللبناين  ال�شعبي  امل���ؤمت��ر  رئ��ي�����س 

»الثبات«  ج��ري��دة  ُيطلع  �شاتيال  ك��م��ال 

ح���������ل اآخ���������ر امل���������ش����ت����ج����دات امل���ح���ل���ي���ة 

والإقليمية، واإليكم احل�ار الآتي:

ال�شعبي  امل����ؤمت���ر  رئ��ي�����س  ي��رف�����س 

ا�شتفتاء  اإدراج  �شاتيال  كمال  اللبناين 

امل�����ش��ري��ن ع��ل��ى ال��د���ش��ت���ر ���ش��م��ن ف���ز 

مك�نات  ب��اق��ي  على  »الإخ������ان«  لفريق 

تقارير  اإىل  وي�شري  امل�����ش��ري،  املجتمع 

جلان احلق�قية، منها املجل�س الق�مي 

»م���ؤ���ش�����ش��ة حك�مية«  الإن�����ش��ان  حل��ق���ق 

لإظهار الكم الهائل من عملية التزوير 

التي �شابت العملية الد�شت�رية، يق�ل: 

»رغ���م ا���ش��ت��خ��دام ال��دي��ن ل��الإي��ح��اء ب��اأن 

م��ن يخالف ال��د���ش��ت���ر ك��اأن��ه خ���ارج عن 

الأمين  ن�شبة  ارتفاع  ورغ��م  اهلل،  �شرع 

)37٪(، ثلثا الق�ة امل�ؤثرة يف ال�شتفتاء 

الأخ��ري،  ال�شتفتاء  ب��راأي��ه��ا يف  ُت��دل  مل 

الد�شت�رية  التعديالت  ا�شتفتاء  بعك�س 

حيث   ،2011 اآذار   19 يف  ج���رى  ال����ذي 

�شارك نح� 77٪ من امل�شرين«، ويدخل 

�شاتيال يف التفا�شيل لتف�شري املعطيات 

امل�شري  ال�شعب  اأن  وي��رى  والأح����داث، 

رغبته  ع��ن  ع���ررّ  الأول  ال���ش��ت��ف��ت��اء  يف 

فيما  ي��ن��اي��ر،   25 ح���راك  ب��ع��د  بالتغيري 

ال�شعب  اإح��ج��ام  ج��اء  ال��ث��اين  ال�شتفتاء 

ملا  طبيعية  فعل  ردة  ب��راأي��ه  الإدلء  عن 

عنيفة  ا�شطرابات  ال�شتفتاء من  رافق 

الإخ���ان يف  »ت�غل  ال�شارع، ويق�ل:  يف 

امل�شري  والرئي�س  التنفيذية  ال�شلطة 

املخالفات  اإىل  اإ���ش��اف��ة  مر�شي،  حممد 

ال���ك���ث���رية ل���ل���ق����اع���د ال���د����ش���ت����ري���ة يف 

الإع����الن ال��د���ش��ت���ري، وت��راج��ع مر�شي 

عن العهد الذي قطعه مع ق�ى وطنية، 

د ال��ق���ى الإ���ش��الم��ي��ة يف احل��ك��م،  وت��ف��ررّ

اأفقد حما�شة ال�شعب امل�شري بقدرتهم 

»ف�ز  �شاتيال:  وي�شيف  التغيري«؛  على 

قابله  ال�شتفتاء،  يف  ال��ه��زي��ل  الإخ�����ان 

للمعار�شة،  مت�قع  غ��ري  �شعبي  تاأييد 

فالأول يحظى بتاأييد فئة مذهبية، اأما 

متن�ع،  �شعبي  بتاأييد  فيحظى  ال��ث��اين 

وب���ال���ت���ايل اأث���ب���ت���ت امل���ع���ار����ش���ة ق��درت��ه��ا 

ع��ل��ى ال��ت��ح��رك م��ن خ���الل ث��الث��ة اأط��ر 

تنظيمية، هي احلزب النا�شري امل�حد، 

الإنقاذ،  وجبهة  ال�شعبي،  التيار  وحزب 

اإ�شافة اإىل دعم كافة التيارات ال�طنية، 

امل���ت���م�������ش���ك���ة ب���ال���ن���ه���ج ال����دمي����ق����راط����ي 

ال���ت���ع���ددي، وب��رف�����س ���ش��ي��ا���ش��ة احل���زب 

ال�احد، واإعطاء �شالحيات ديكتات�رية 

للرئي�س«.

ال�شرق  م�شروع  على  �شاتيال  يعرج 

احلديث  اإىل  لي�شري  الكبري،  الأو���ش��ط 

انف�شالية  نزعة  عن  اإعالمياً  املتنامي 

»هناك  ي��ق���ل:  م�شر،  داخ���ل  م�شيحية 

عمل منظم يف الك�الي�س لتق�شيم م�شر 

ث��الث��ة ك��ان��ت���ن��ات، اإح���داه���ا ع��رق��ي��ة يف 

اإىل  اإ�شافة  بال�ش�دان،  لربطها  اأ���ش���ان 

كانت�نن م�شيحي واإ�شالمي«، وي�شيف 

���ش��ات��ي��ال: »م�������ش���روع ال�����ش��رق الأو����ش���ط 

اخلريطة  ت���ج��ه  م��ع  ين�شجم  ال��ك��ب��ري، 

التق�شيمية الذي قرره امل�ؤمتر اليه�دي 

1982، ول��ه��ذا ال�����ش��ب��ب ل  ال��ع��امل��ي ع���ام 

تزال م�شر �شمن اختبار التاآمر، ودعم 

الأم���ريك���ي���ن حل��ك��م »الإخ��������ان« م���رده 

باإمكانه  بالتحديد  الفريق  هذا  اأن  اإىل 

جناح  بعد  م�شر  يف  التق�شيم  جت�شيد 

التجربة التق�شيمية يف ال�ش�دان.. وهل 

اأف�����ش��ل م��ن ح��ك��م ال�شريعة  ن��ظ��ام  م��ن 

ي�شلح  م�شر  يف  وال���ي����م  ال�����ش���دان،  يف 

والعرقية  الدينية  الأق��ل��ي��ات  لت�شجيع 

يريده  ما  ه��ذا  األي�س  النف�شال..  على 

املنطقة،  م��ن  ا�شرتاجتياً  الأم��ريك��ي���ن 

ومن ورائه الإ�شرائيلي«؟ يختم �شاتيال 

حديثه عن بالد النيل.

�سورية.. وحمام الدم

ال�شيا�شي  امل�����ش��ه��د  ���ش��ات��ي��ال،  ب����راأي 

ال�ش�ري املعقد مع تدخالته الإقليمية 

التي  الإ�شالحي  الطابع  نزع  والدولية 

ك��ان��ت ت���ؤي��ده ف��ئ��ات ك��ب��رية م��ن �شرائح 

امل��ج��ت��م��ع ال�������ش����ري، ي���ق����ل: »ب��ال��ع��م���م 

ال��شع العام يف العامل مل يعد ليتقبل 

ن��ظ��ام��اً ���ش��ي��ا���ش��ي��اً اأوح�������داً، وال��ن��ا���س مل 

الأمنية  الأج��ه��زة  بتدخل  لرت�شى  تعد 

يف ����ش����ؤون���ه���ا.. ل��ك��ن ح��ج��م ال��ت��دخ��الت 

ال����ي�����م و����ش���ري الأح���������داث يف ����ش����ري���ة، 

واإمداد حلف �شمال الأطل�شي املعار�شة 

ال�����ش���ري��ة ب��ال�����ش��الح وامل������ال وع��ن��ا���ش��ر 

نزاعاً  ال�شام  يف  النزاع  جعل  »القاعدة«، 

تعد  مل  فامل�شاألة  ب��ام��ت��ي��از،  ا�شتعمارياً 

ما  لأن  وح��ري��ات،  دمي��ق��راط��ي��ة  م�شاألة 

ي��ح�����ش��ل ال���ي����م ه���� ت���دوي���ل ل��ل�����ش��راع، 

ي�ؤمن  ل  م�شلح  �شيا�شي  فريق  وهناك 

اأ����ش���اًل.. ه���ذا ال��شع  ب��ال��دمي��ق��راط��ي��ة 

تالقيه  تف�شيلياً،  وامل���درو����س  املمنهج 

غري  املتكررة  الدولية  امل�ؤ�ش�شات  اأق���ال 

ال��ري��ئ��ة م��ن اأن ال��ن��زاع يف ���ش���ري��ة ه� 

نزاع طائفي، فال�ش�ري وحتديداً ال�شنة 

يرف�ش�ن »جينياً« التدخل اخلارجي يف 

الي�م الف�شل  ال�شنة  �ش�ؤونهم، وله�ؤلء 

با�شتقرار البلد«، يتابع �شاتيال حديثه: 

»الكالم بكرثة من اأن ال�شراع يف �ش�رية 

طائفياً رغم ك�ن اأن ال�شراع ه� حم�س 

�شيا�شي، من �شاأنه ت�شهيل عملية تق�شيم 

دوي��الت مذهبية.. لأن��ه يف  اإىل  �ش�رية 

حال جناح الغرب بت�ش�يق تلك الفكرة، 

حفظ  لق�ات  تدخاًل  �شي�شتتبع  فالأمر 

للف�شل  املتحدة  الأمم  قبل  م��ن  �شالم 

ب����ن ال�������دول ال��ط��ائ��ف��ي��ة ال�������ش���غ���رية«، 

التق�شيم،  ه��دف��ه  »ال��ت��دوي��ل  وي�شيف: 

لأن  ي��ن��ج��ح،  مل  الآن  ح��ت��ى  م�شروعهم 

ال�شعب ال�ش�ري الذي ارت�شى اأن يك�ن 

ف��ار���س اخل�����ري رئ��ي�����ش��اً ل����زرائ���ه، واأن 

يك�ن جمال عبد النا�شر امل�شري رئي�شاً 

عليه، ه� �شعب غري طائفي، رغم ارتفاع 

من�ش�به م�ؤخراً نتيجة النفخ الإعالمي 

وممار�شات بع�س املرتزقة من اخلارج«، 

وي�شري �شاتيال اإىل اأن حمام الدم الذي 

ت��غ��رق ف��ي��ه ���ش���ري��ة م��ن��ذ ن��ح��� ع��ام��ن 

هدفه �شرب وتدمري مق�مات الدولة.

�شيحط  ال��ت�����ش���ي��ة  م�������ش���روع  وه����ل 

رحاله يف �ش�رية، اأم اأن التفاق الرو�شي 

 – الإي��راين  ورائ��ه  ومن  – الأمريكي 
الرتكي ل يزال متعرثاً؟ يجيب �شاتيال: 

»ال�شتمرار بالنزاع يف �ش�رية ي�ماً بعد 

ي�����م، ه���دف ا���ش��رتات��ي��ج��ي لإ���ش��رائ��ي��ل، 

لأن ن��ق��ل ����ش����ري���ة م���ن دول�����ة مم��ان��ع��ة 

من  �شعيفة،  مفتتة  دول��ة  اإىل  وق���ي��ة، 

العربي  اجلي�س  معن�يات  �شرب  �شاأنه 

ال�ش�ري املعد جيداً مل�اجهة الإ�شرائيلي 

قدراته  جلهة  اأو  العقيدة  جلهة  ���ش���اء 

ال�شاروخية«، يتذكر �شاتيال دع�ة وزير 

للرئي�س  ب���اول  ك���ل��ن  اأم��ريك��ا  خارجية 

ال�ش�ري ب�شار الأ�شد اإثر احتالل اأمريكا 

للعراق، وطلبه حت�يل اجلي�س ال�ش�ري 

األفاً،   70 اإىل  مقاتل  ملي�ن  ن�شف  من 

ك�ن �ش�رية من الناحية ال�شرتاتيجية 

ت�شكل  وال��ع��ق��ائ��دي��ة،  واجل��ي������ش��ي��ا���ش��ي��ة 

ال�شرق  اأمام متدد م�شروع  عائقاً كبرياً 

الأو�شط الكبري«.

ال�سمود

���ش��م���د ���ش���ري��ة ح��ت��ى ال��ي���م ب���راأي 

����ش���ات���ي���ال، رغ�����م ال�������ش���رب���ات امل��ت��ت��ال��ي��ة 

اأمنيات  يبلغ  مل  ف��داح��ت��ه،  على  عليها 

ي��ق���ل:  ال��غ��رب��ي��ة،  ال�����ش��ف��ن  ت�شتهيه  م��ا 

م�ؤ�ش�شات  وبقاء  م�حداً،  اجلي�س  »بقاء 

اأرا���ش��ي��ه��ا،  معظم  على  �شغالة  ال��دول��ة 

واملخطط  ال��ط��ائ��ف��ي  التق�شيم  ت��ع��رق��ل 

�ش�رية  �شق�ط  وب��ال��ت��ايل  ال�شهي�ين، 

�شيفقد  ممانعة،  ك��دول��ة  اهلل(  ق��در  )ل 

حم�����ر امل��م��ان��ع��ة ���ش��ن��داً ا���ش��رتات��ي��ج��ي��اً، 

الدينية  بال�شراعات  املنطقة  و�شيغرق 

واملذهبية والإثنية.. لكن وعي الأغلبية 

ال�����ش��ن��ي��ة م���ن ال�����ش��ع��ب ال�������ش����ري ل��ه��ذا 

املخطط اأف�شل رهانهم، وهل من �ش�ري 

واحد ي�شدق اأن اأمريكا التي قتلت نح� 

750 األف �ُشني يف العراق، وتغ�سرّ النظر 
اأنها  ني(  )ال�شُّ الفل�شطيني  ال�شعب  عن 

ني يف �ش�رية«؟ حري�شة على ال�شُّ

لبنان

ال�ش�رية  الأح���داث  تداعيات  وع��ن 

تعطيل  واإمكانية  املحلي  ال�����ش��اأن  على 

اأن  �شاتيال  يرى  النيابية،  النتخابات 

اتفاق الطائف رغم املالحظات اجلمة 

�شاحة  يك�ن  اأن  من  لبنان  حيد  عليه، 

���ش��راع اإق��ل��ي��م��ي��ة، ي��ق���ل: »م��ن��ذ ال��ع��ام 

لبنان  لإع�����ادة  م�شعى  ه��ن��اك   ،2005
والعجيب  ال��ر���ش��ائ��ل،  لت�جيه  ���ش��اح��ة 

فتح  م��ع  اللبنانين  بع�س  اأن  ذل��ك  يف 

ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة وال���ن����اف���ذ كلها  الأب���������اب 

ينق�شه  لبنان  وك���اأن  م�شراعيها  على 

ا�شتقرار  »ل  �شاتيال:  ويتابع  م�شاكل«، 

ث��اب��ت��اً ل��ل��ب��ن��ان، م��ا دام���ت الأم������ر على 

قان�ن  دام  وم��ا  التمذهب،  م��ن  حالها 

ال�شتن ه� املعتمد، حتى بقان�ن اللقاء 

لبنان  ت��رك  �شاأنه  الأورث���ذك�����ش��ي، م��ن 

التمذهب والتطيف«، يعقب  يف دوام��ة 

���ش��ات��ي��ال ق��ل��ي��اًل ل��ي��ق���ل: »امل���ط���ران���ان 

ج����رج خ�شر وال��ي��ا���س ع����دة، ق��ال يل 

ب�����ش��ري��ح ال��ع��ب��ارة، اإن م�����ش��روع ال��ل��ق��اء 

بالطائفة  له  عالقة  ل  الأورث�ذك�شي 

وا�شح  ماأخذ  ولديهما  الأوث�ذك�شية، 

كهذه  ق�انن  بالنهاية  ت�شميته..  على 

ت�����ش��ري��ع ل��ل��ف��درال��ي��ة، ف��ي��م��ا امل��ط��ل���ب 

للطائفة  التحزب  ح��دة  من  التخفيف 

املحافظات من  دوائ��ر  »الن�شبية �شمن 

�شاأنها فعل ذلك، كما اأن اإن�شاء جمل�س 

ال�شي�خ، من �شاأنه طماأنة كافة مك�نات 

اأط��ال��ب  و�شخ�شياً  اللبناين،  املجتمع 

لت�شمل  ال�طني  دائرة احل�ار  بت��شيع 

كافة الق�ى ال�شيا�شية لتح�شن لبنان 

من الت�شدع الإقليمي«.

اخل��ط��اب  مت���دد  اأن  �شاتيال  ي���ؤك��د 

املذهبي نتيجة ال�شخ املايل والإعالمي 

ب���داأ ب��الن��ح�����ش��ار، وال��دل��ي��ل ع��ل��ى ذل��ك 

جن�نه  جن  ال��ذي  امل�شتقبل«  »تيار  اأن 

با�شتقالة احلك�مة التي كان يرتاأ�شها 

مل ي�����ش��ت��ط��ع حت��ري��ك ال�����ش��ع��ب يف ي���م 

الغ�شب الذي اأعلنه، متاماً كما ح�شل 

م��ع��ه��م اإث������ر ت�����ش��ك��ي��ل ح���ك����م���ة جن��ي��ب 

ال�شراي  اقتحام  وحماولتهم  ميقاتي، 

احل��ك���م��ي اإث����ر اغ��ت��ي��ال ال���ل����اء و���ش��ام 

»التعاطف  �شاتيال:  وي�شاأل  احل�شن«، 

ال�شعبي من اأهلنا ال�شنة لتيار امل�شتقبل 

احلريري  رفيق  الرئي�س  اغتيال  اإث��ر 

ال�شعب مل من  اأن  ن�شعر  فقد وهجه، 

الكالم الطائفي الغرائزي.. وامل�شتقبل 

اأنه قادر على حتريك  الذي كان يظن 

مئات الأل�ف من النا�س، اأ�شبح عاجزاً 

على حتريك اأكرث من 20 األفاً«.

وي��ن��ه��ي ���ش��ات��ي��ال ح��دي��ث��ه جل��ري��دة 

للم�شيحين  التهنئة  بت�جيه  »الثبات« 

ال�شنة،  وراأ����س  امل��ي��الد  عيدي  مبنا�شبة 

وي����ق�����ل: »م�����ش��رين��ا واح������د، وع��ي�����ش��ن��ا 

»عي�شى  ق��ت��ال  نن�شى  ل  ن��ح��ن  واح�����د.. 

الدين  الع�ام« للفرجنة بجانب �شالح 

نن�شى »ج�ل جمال« كيف  الأي�بي، ول 

ن�شف الباخرة »جان دارك« اإثر العدوان 

ت�شحيات  كل  ول  م�شر،  على  الثالثي 

امل�شيحين الذين دافع�ا عن وج�دهم.. 

امل�����ش��ي��ح��ي���ن ه���م م���ت���ج���ذرون يف ه��ذه 

حياتنا  نعي�س  واإي��اه��م  ونحن  الأر�����س، 

امل�شرتكة«.

اأجرى احلوار: بول با�سيل

التضييق على المسيحيين في مصر هدفه إنشاء 3 كانتونات
كمال شاتيال: صمود سورية ُيفشل المخطط التقسيمي للمنطقة

فوز »الإخوان« يف م�رص هزيل وه�ش بخالف حراك املع�ر�سة الث�بت واملتن�مي.. م�آ�سي ال�سعب ال�سوري رغم 

فداحة اخل�س�ئر، م� تزال ت�سكل ع�ئقً� اأم�م تنفيذ خمطط ال�رصق الأو�سط الكبري.. ح�لة »تي�ر امل�ستقبل« حمرجة، 

وهن�ك متلمل داخل قواعده ال�سعبية.

هل من مواطن سوري 
يصدق أن أميركا 

التي قتلت نحو 750 
ألف ُسني في العراق 

وتغّض النظر عن 
الشعب الفلسطيني 
ني( حريصة على  )السُّ

نة في سورية؟! السُّ
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يف امل���ق���اب���ل، ت��رف�����س ك���رد����ش���ت���ان ه��ذه 

التهامات، وتتهم بدورها احلك�مة العراقية 

باأنها اأ�شدرت اأوامر ل�شرطة املرور للتعامل 

ب�����ش��دة م���ع ال�����ش��ي��ارات ال��ت��ي حت��م��ل ل���ح��ات 

كرد�شتان، من خالل ت�قيفها اأو حتى منعها 

من دخ�ل العديد من املدن، وه� اأمر تنفيه 

احلك�مة العراقية من جهتها.

وبن هذه التهامات وتلك، يبقى واقع 

زحمة ال�شري ماأ�ش�ياً يف العراق الذي ل يزال 

يفتقر اإىل قان�ن �شري حازم، واإىل اإعداد لزم 

ل�شرطة ال�شري، ل بل واإىل �شيا�شات �شارمة 

ال�شيارات من اخل��ارج، مهما كان  ملنع تدفق 

ن�عها واأياً تكن ج�دتها.

يعاين العراق الي�م من م�شكلة حقيقية 

يف زح��م��ة ال�����ش��ري ت��ع��ي��ق ك��اف��ة ال��ق��ط��اع��ات، 

اأعمالهم  اإىل  الت�جه  من  امل�اطنن  ومتنع 

ومدار�شهم وجامعاتهم على ال�قت، وجراء 

ارتفاع املطالبات امل�جهة للحك�مة العراقية 

ل���ق��ف الزدح����ام امل����روري، ق���ررت احلك�مة 

على  قا�شية  ���ش��روط��اً  تفر�س  اأن  ال��ع��راق��ي��ة 

ت�شجيل وا�شترياد اأي �شيارة جديدة، حتى ل 

يت�شنى مل�اطن اقتناء �شيارتن اأو اأكرث.

لإيقاف  اآل��ي��ة  احلك�مة  طرحت  وق��د 

ك��م��ا ه�  امل��رك��ب��ات ب�شكل ه��ائ��ل  ا���ش��ت��رياد 

ج���ار ال���ي����م، ك��م��ا اأوق���ف���ت اإ����ش���دار ل���ح��ات 

�شيارة  ل�شراء  وبالتايل  لل�شيارات،  جديدة 

جديدة بات على اجلميع ومنذ العام 2008 

ت�شقيط ال�شيارة القدمية وانتزاع ل�حتها 

ل������ش��ع��ه��ا ع��ل��ى ال�����ش��ي��ارة اجل���دي���دة، وه��� 

�شعر  على  دولر  اآلف   7 اإىل   3 يزيد  اأم��ر 

اإيجاد  يف  �شع�بة  هناك  اأن  علماً  ال�شيارة، 

�شيارات قدمية اإذ ارتفعت اأ�شعارها اأخرياً، 

ل��ذل��ك ج����رى ال��ب��ح��ث ع���ن ط����رق ب��دي��ل��ة، 

ووجد العراقي�ن يف اأربيل.

ه���ن���اك  اأن  ال������ي�������م  امل������الح������ظ  ف����م����ن 

ت���ج��ه��اً ك��ب��رياً على اق��ت��ن��اء ال�����ش��ي��ارات التي 

اأو  ده����ك  اأو  اأرب��ي��ل  ل�حات ت�شجيل  حتمل 

كرد�شتان،  م��دن  من  غريها  اأو  ال�شليمانية 

باقي  عن  هناك  �شعرها  لنخفا�س  بالنظر 

امل��ح��اف��ظ��ات ج�����راء دخ������ل ال�������ش���ي���ارات عر 

امل��ن��اف��ذ احل���دودي���ة، ف�شاًل ع��ن ع��دم وج���د 

ترقيم ال�شيارة  تتطلب  التي  الت�شجيل  اآلية 

اجلديدة،  ال�شيارة  ت�شجيل  مقابل  القدمية 

لك�نه  كرد�شتان  اإىل  امل�اطن  يت�جه  لذلك 

يجد �شيارة م�شجلة وحتمل ل�حات ت�شجيل 

يف  وامل���ع���ار����س  ال�����ش���ق  م���ن  ب�شعر اأرخ�س 

يزيد  م��ا  وه���  فيها،  يقطن  التي  املحافظة 

معاناة املدن العراقية.

امل��رور  �شرطة  يح�شل، جتر  ما  ج��راء 

التي  ال�شيارات  يف  التدقيق  على  العراقية 

كرد�شتان،  اإقليم  حمافظات  ل�حات  حتمل 

اإىل  ت����رد  مل  ال�������ش���ي���ارات  ه����ذه  اأغ���ل���ب  لأن 

يف  امل��رور  بدوائر  اخلا�شة  قاعدة املعل�مات 

تلك املحافظات.

يف املقابل، دعت حك�مة اإقليم كرد�شتان 

امل�اطن  اإقحام  اإىل عدم  العراقية  احلك�مة 

يف الأزمة ال�شيا�شية بن احلك�مة الحتادية 

والإقليم، بعد اأن اأبدى العديد من امل�اطنن 

انزعاجهم.

امل��رور العامة نفت وج�د  لكن مديرية 

التي حتمل  ال�شيارات  ق��رار مينع حركة  اأي 

ل����ح���ات ت�����ش��ج��ي��ل ت��اب��ع��ة مل��ح��اف��ظ��ات اإق��ل��ي��م 

ك��رد���ش��ت��ان، واأك����دت امل��دي��ري��ة اأن ال�����ش��ي��ارات 

املا�شية  ال��ف��رتة  خ��الل  ب��غ��داد  يف  املحتجزة 

الأم��ر  يقت�شر  ومل  خمتلفة،  اأرق��ام��اً  حتمل 

و�شبب  كرد�شتان،  يف  م�شجلة  �شيارات  على 

الح���ت���ج���از ه���� ع����دم ا���ش��ت��ي��ف��ائ��ه��ا ل�����ش��روط 

الت�شجيل اأو وج�د نق�س يف معل�ماتها.

مفاقمة االزدحام

تفتي�س  ح���اج��ز  اأن  ال���ا���ش��ح  م��ن  لكن 

اإىل  ت�شيف  بل�حاتها  والتدقيق  ال�شيارات 

اأ�����ش����اًل، وي�شطر  ال�����ش��ري اخل��ان��ق��ة  زح��م��ة 

امل�اطن يف اأحيان كثرية اإىل اإم�شاء �شاعات 

يف طاب�ر التدقيق ب�شبب كثافة ال�شيارات.

يعد  مل  ال��ع��راق��ي  ال�����ش��ارع  اأن  احلقيقة 

عام  فمنذ  املتالطمة،  احل��دي��د  كتل  يطيق 

من  هائلة  اأع�����داداً  ال��ع��راق  ا���ش��ت���رد   2003
ال�������ش���ي���ارات وم����ن و���ش��ائ��ل ال��ن��ق��ل احل��دي��ث��ة 

العراق مقرة كرى  �شار  والقدمية، حتى 

ل�شيارات الدول الأخرى القدمية يف بدايات 

ال�شنتن  لكن  تلته،  ال��ت��ي  والأع�����ام   2003
حديثة  ���ش��ي��ارات  ق���دوم  �شهدتا  الأخ���ريت���ن 

امل��ج��اورة،  ب��ال��دول  قيا�شاً  منا�شبة  وباأ�شعار 

من  العديد  اأن  ه���  الرئي�شية  امل�شكلة  لكن 

الطرقات ل تزال غري م�ؤهلة ل�شتقبال هذا 

العدد الكبري من ال�شيارات، كما اأن احل�اجز 

الأمنية وم�اكب امل�ش�ؤولن واآليات ما تبقى 

الأمنية،  وال�شركات  الأمريكية  الق�ات  من 

غ���ال���ب���اً م���ا ت��ق��ط��ع ال��ك��ث��ري م���ن ال��ط��رق��ات 

ل�شاعات فت�شل حركة املدن ل �شيما بغداد.

عن  ا�شترياد ال�شيارات  اأح�����دث  وق����د 

ط��ري��ق جت��ار اأو وك���الء يف ال���دول امل��ج��اورة، 

اليابان  اأو  احل��رة  ال�ش�ق  حيث  الأردن  مثل 

اأو ال�شع�دية اأو الك�يت وغريها، تراكماً بداأ 

يظهر هذا العام من خالل الزحمة اخلانقة.

 ،2003 ق��ب��ل  ال���ع���راق  ����ش����ارع  اأن  ي��ذك��ر 

خ���ال���ي���ة م���ن ال�������ش���ي���ارات احل���دي���ث���ة ب�����ش��ب��ب 

احلروب واحل�شار القت�شادي، وكان اقتناء 

�شار  ب��ل  امل��ن��ال،  �شعب  حلماً  حديثة  �شيارة 

ول  العقارات،  لأ�شعار  م�شاوياً  ال�شيارة  �شعر 

للم�اطنن  ال�شرائية  الق�ة  اأن حت�شن  �شك 

وارت��ف��اع م��داخ��ي��ل ال��ف��رد، اأ���ش��ه��م يف ازده���ار 

جتارة ال�شيارات احلديثة.

 2003 العام  قبل  ال�شيارة  كانت  وبينما 

جعل  القت�شادي  ال��شع  فاإن حت�شن  ترفاً، 

اأك���رث م��ن ���ش��ي��ارة، لت�شبح  يف بيت ال��ع��راق��ي 

الي�م حاجة بعد اأن اأ�شبحت جزءاً من املظهر 

الف��شى  بهذه  ت�شبب  الجتماعي، ولعل ما 

ا�شترياد ال�شيارات،  اآل��ي��ة  غ��ي��اب  الآل��ي��ات  يف 

ال���ق��ت فتحت  ذل��ك  املعنية يف  لأن اجل��ه��ات 

الأب�������اب م�����ش��رع��ة ل���ش��ت��رياد و���ش��ائ��ط نقل 

ي�شاحب  اأن  دون  م��ن  املنا�شئ  خمتلف  م��ن 

ذلك تنظيم حلركة املرور وت��شيع لل�ش�ارع 

وتهيئة الأر�شية املنا�شبة.

والي�م يعاين العراق من م�شاكل ب�شبب 

كثافة ال�شيارات، بعد اأن كان من اأوائل الدول 

ال�شيارة ك��شيلة نقل، وما  التي دخلت فيها 

���ش��اح��ب ذل���ك م��ن ان�����ش��ب��اط م����روري كانت 

تفتقر له الكثري من الدول يف اآنه.

حلول مقرتحة

هنالك  ل��ي�����س  ال�����ش��ري،  خ����راء  بح�شب 

الراهنة،  العراقية  ل��الأزم��ة  �شحرية  حل�ل 

ولكن ميكن اأن تك�ن هنالك »حل�ل �شريعة« 

اأن حتد ول� قلياًل من الزدح��ام  من �شاأنها 

نقاط  ع��دد  بتخفي�س  يبداأ  ومنها  اخل��ان��ق، 

بن�عيتها  اله��ت��م��ام  م��ع  الأم��ن��ي،  التفتي�س 

وت���ف��ري اأج��ه��زة ���ش���ن��ار ح��دي��ث��ة وم��ت��ط���رة، 

ب�����دًل م���ن ن�����ش��ر احل�����اج����ز ب�����ش��ك��ل ك��ث��ي��ف، 

للك�شف  ال��الزم��ة  املتط�رة  الأج��ه��زة  وغياب 

اأك���رث من  ع��ن املتفجرات وال�����ش��الح، وج��ع��ل 

ال�شيارات  ت�شطف  ل  كي  للتفتي�س  مدخل 

يف ط�ابري تخنق املدن واأعمالها وت�ؤثر على 

اقت�شادها، هذا اإىل جانب العمل على ت��شيع 

ال�ش�ارع لتت�شع لأكرث من �شيارة، بالإ�شافة 

بال�شتدارات  الك�نكريتية  الكتل  رف��ع  اإىل 

امل��ه��م��ة وال���ت���ي ل ت����زال م����ج����دة ب��ك��رثة يف 

وت���ف��ري مراكز  ب��غ��داد،  �شيما يف  ال��ع��راق ل 

وق�ف للمركبات كما يف اأربيل وال�شليمانية، 

وج���ع���ل ����ش���اح���ات وق������ف ر���ش��م��ي��ة، واإع������ادة 

كانت  التي  الطابقن  ذات  ال�شيارات  تفعيل 

باحلك�مة  وال�شتعجال  قبل،  من  م�ج�دة 

عن  املعامالت  اإمت��ام  لإتاحتها  الإلكرتونية 

ملراجعة  ال��ل��ج���ء  دون  م��ن  »ال���ن���ت«،  ط��ري��ق 

ب��الآلف على غرار  وهم  للدوائر  امل�اطنن 

جتربة مديرية املرور العامة الناجحة.

امل��دى،  اأخ��رى ط�يلة  وهنالك حل�ل 

ف��ع��م��ل��ي��ات ا���ش��ت��رياد ال�����ش��ي��ارات ي��ج��ب اأن 

احلقيقي  ب��ال���ش��ت��ي��ع��اب  م��درو���ش��ة  ت��ك���ن 

التقاطعات  ف���ق  ج�ش�ر  وب��ن��اء  ل��ل�����ش���ارع، 

اخل�شراء  املنطقة  ونقل  املزدحمة،  واملدن 

اإىل الأط��راف، ويتبعه  من قلب العا�شمة 

جممع  وجعل  واجلامعات،  امل�ؤ�ش�شات  نقل 

لل�زارات.

م�شتع�شية  لي�شت  الزحام  م�شكلة  اإن 

بغداد ميتاز  العا�شمة  على احلل، ف�شطح 

الر�ش�بي،  ال�شهل  من  وتربته  بانب�شاطه 

وال�����ش���ارع،  ال��ط��رق  �شق  فيها  ي�شهل  التي 

ال��ع��راق، والتي  اأغ��ل��ب دول ج���ار  بخالف 

متتاز اأرا�شيها بك�نها جبلية.

هبة �سيداين

الــعــــراق يـغــرق بــــــالســــيـارات

الحواجز األمنية 
ومواكب المسؤولين 

وآليات القوات 
األميركية تشل حركة 
المدن.. ال سيما بغداد

يبدو اأن اخلالف املزمن بني احلكومة العراقية املركزية يف 

بغداد وحكومة اإقليم كرد�ست�ن، قد حط رح�له هذه املرة يف ملف 

ال�سي�رات، فبعدم� قررت حكومة بغداد و�سع حد ل�رصاء ال�سي�رات 

اجلديدة، وفر�ست �رصوطً� ور�سومً� مرتفعة بع�ش ال�سيء للتخفيف من 

�رصاء ال�سي�رات واإتخ�م الطرق�ت به� مم� يت�سبب بزحمة �سري خ�نقة 

تعيق احلي�ة الع�مة، يلتف بع�ش املواطنني على القرار من خالل 

ت�سجيل �سي�راتهم يف اأربيل يف كرد�ست�ن، حيث ال�رصوط اأقل وكذلك 

الر�سوم املفرو�سة، وهو م� حدا بحكومة العراق اإىل توجيه الته�م�ت 

اإىل كرد�ست�ن ب�أنه� توفر ال�سبل للمواطنني لاللتف�ف حول الق�نون.
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يبدو أن رايات فتح الصفراء، 
والتي جرى التلويح بها طوياًل 

في مهرجان حماس بغزة، والذي 
حضره خالد مشعل، وخطاب 
األخير التصالحي، لم يضمنا 
لفتح حتى اآلن موافقة على 

عقد مهرجان انطالقتها، والذي 
يصادف مطلع العام، في قطاع 

غزة. ففي حين تؤكد مصادر 
فتح أن سلطة حماس تتلكأ في 

إعطاء الموافقة المطلوبة على 
عقد المهرجان المذكور، يتحدث 

مقربون من حماس عن خالفات 
داخل فتح، قد تكون سببًا في 

إلغاء المهرجان من أصله.

امل�صاحلة

مهرجان  يف  الت�صاحلية  م�صعل  نببرة 

غبببببزة مببببا زالببببببت تببنببعببكبب�ببس يف تبب�ببصببريببحببات 

قببيبباديببن مبببن احلبببركبببة، حببيببث اأكببببد رئي�س 

حما�س  يف  والببقببيببادي  الت�صريعي  املجل�س 

املبب�ببصبباحلببة، خ�صو�صاً  اأهببمببيببة  عببزيببز دويبببك 

بببعببد »االنببتبب�ببصببارات الببتببي حتببقببقببت لل�صعب 

الفل�صطيني يف غزة واالأمم املتحدة«، واأ�صار 

اإىل »اأهمية حتقيق امل�صاحلة، خ�صو�صاً بعد 

املتحدة  االأمم  الذي مت حتقيقه يف  الن�صر 

باحل�صول على دولة«.

وحببببذر دويببببك مبببن اأن يببتببحببول الببقببرار 

الببتببي اتببخببذ بببهببذا الببب�بببصببباأن اإىل قببببرار غري 

مببلببزم، كببمببا حبب�ببصببل بببقببرار حمببكببمببة الببعببدل 

مببوؤكببداً  اجلبببدار،  ب�صاأن   2004 عببام  الدولية 

اأن القد�س وال�صفة وغزة اأرا�ٍس فل�صطينية 

اأقامته  مببا  وكببل  امل�صتوطنات  واأن  حمتلة، 

الفل�صطينية  االأرا�بببصبببي  عببلببى  »اإ�ببصببرائببيببل« 

يجب اأن يزال، ودعا اإىل �صرورة اإعادة بناء 

اأ�ص�س  على  الفل�صطينية  التحرير  منظمة 

الف�صائل  جميع  فيها  تدخل  دميقراطية، 

الببفببلبب�ببصببطببيببنببيببة مببببا فببيببهببا فبب�ببصببائببل الببعببمببل 

االإ�صالمي.

مببببن جبببانبببببببه، دعبببببا الببببدكببببتببببور حمببمببود 

حلركة  ال�صيا�صية  الببقببيببادة  ع�صو  الببزهببار؛ 

»و�ببصببع خطة خببارطببة طريق  اإىل  حببمببا�ببس، 

الفل�صطينية«،  امل�صاحلة  لتحقيق  جديدة 

وقال الزهار، اإن »ما يعوق حتقيق امل�صاحلة 

حالياً، هو عدم وجود خطة خارطة طريق 

املطلوبة«،  اخلببطببوات  يف  امل�صي  بها  ميكن 

االآن م�صغولة  باأن حركته  الزهار  واعببرف 

فتح  حركة  اأن  كما  الداخلية،  بانتخاباتها 

مبب�ببصببغببولببة بببباأزمبببة حببكببومببة فببيببا�ببس املببالببيببة، 

ينهيا  اأن  لببلببطببرفببن  ببببد  »ال  اأنببببه  واأ�بببصببباف 

و�صع  يف  ي�صرعا  واأن  الداخلية،  م�صاكلهما 

املبب�ببصببري،  الببو�ببصببيببط  عببر  للتعاطي،  اأ�ببصبب�ببس 

عقد  دون  من  اللقاءات،  تطوير  كيفية  مع 

جمرد لقاءات على املنوال ال�صابق الذي مل 

و�صدد  تعبريه،  امل�صاحلة«، على حد  يحقق 

»خارطة  على  التوافق  اأهمية  على  الببزهببار 

هببذه اخلطوة من  اأن  اعتبار  طببريببق«، على 

لتنفيذ  االأوىل  اخلطوات  تو�صح  اأن  �صاأنها 

للنقا�س  اأولوية  االأكببر  وامللفات  امل�صاحلة 

ببببن احلبببركبببتبببن، و�بببصبببدد البببزهبببار عببلببى اأن 

م�صر �صتوا�صل احتكار االإ�صراف على ملف 

امل�صاحلة الوطنية.

وقببببال عبب�ببصببو الببلببجببنببة املببركببزيببة حلركة 

فتح، عزام االأحمد، اإن لقاء منتظراً �صيجمع 

رئببيبب�ببس البب�ببصببلببطببة الببفببلبب�ببصببطببيببنببيببة، حمببمببود 

حلما�س  ال�صيا�صي  املكتب  ورئي�س  عبا�س، 

خالد م�صعل على هام�س اجتماعات االإطار 

القيادي ملنظمة التحرير يف القاهرة قريباً، 

اأن  تف�صل  حببركببتببه  اأن  اإىل  االأحبببمبببد  ونببببّوه 

توا�صل اللجنة اخلا�صة بتفعيل دور منظمة 

م�صدداً  الببقبباهببرة،  يف  اجتماعاتها  التحرير 

للم�صاحلة،  كبببراع  م�صر  دور  اأهببمببيببة  عببلببى 

التو�صل  ببباإعبباقببة  االأحبببمبببد حببمببا�ببس  واتببهببم 

التفاق ينهي حالة االإنق�صام الداخلي.

املهرجان امل�ؤجل

وتنظر حركة فتح اإىل م�صري مهرجان 

على  مببوؤ�ببصببراً  بو�صفه  غبببزة،  يف  انطالقتها 

امل�صاحلة،  ببب�ببصبباأن  احلقيقية  حما�س  نببوايببا 

وقبببد طببالبببببت فببتببح حببركببة حببمببا�ببس يف غببزة، 

املعلن  الر�صمي  موقفها  وتف�صري  بتو�صيح 

جتاه منع حركة فتح من اإحياء انطالقتها 

الببثببامببنببة واالأرببببعبببن يف �ببصبباحببة الببكببتببيبببببة يف 

قببطبباع غبببزة، مبب�ببصببددة عببلببى انببعببكببا�ببس موقف 

امل�صاحلة،  اأجببواء  على  �صلبي  ب�صكل  حما�س 

�صلبية  ر�صالة  الراف�س  املوقف  باعتبار هذا 

جتاه امل�صاحلة والوحدة الوطنية.

وقال املتحدث با�صم حركة فتح؛ اأ�صامة 

عبببن مفو�صية  �ببصببدر  بببيببان  الببقببوا�ببصببمببي يف 

االإعبببببالم والببثببقببافببة يف احلبببركبببة، اإنببببه لي�س 

مبببقبببببببواًل يف ظببببل االأجببببببببببواء الببتبب�ببصبباحلببيببة 

ال�صاحة  يف  املوجود  الطيب  واملناخ  الراهنة 

نع حركة فتح من اإقامة  الفل�صطينية، اأن تمُ

املخ�ص�س  املببكببان  يف  انطالقتها  مببهببرجببان 

لببلببمببهببرجببانببات، واملبببكبببان الببببذي تببرغببب فيه 

املركزي  مهرجانها  اإقببامببة  مببن  فتح  حركة 

يف القطاع، واأن يتم و�صع �صروط تعجيزية 

خ�صو�صاً  بذلك،  القيام  من  احلركة  تنع 

اأن العديد من الف�صائل اأقامت مهرجانات 

املبببكبببان،  ذات  يف  انببطببالقبباتببهببا  واحبببتبببفببباالت 

ومب�صاركة جميع القوى والف�صائل دون اأي 

معيق.

 عبب�ببصببو الببلببجببنببة املببركببزيببة حلببركببة فتح 

�صعث،  نبيل  الببدولببيببة  عببالقبباتببهببا  ومببفببو�ببس 

لالحتفال  النهائية  الببرتببيبببببات  »اإن  قبببال: 

قطاع  يف  الفل�صطينية،  الببثببورة  بانطالقة 

غزة، مل ت�صتكمل بعد، ب�صبب تلكوؤ االأجهزة 

االأمنية يف غزة، وعدم جتاوبها مع مطالب 

احلركة التي تريد حتويل هذا االحتفال اإىل 

للم�صاحلة«،  يعزز االجتاه  مهرجان وطني 

واأ�ببببصبببباف �ببصببعببث اأن عببقببلببيببة هببببذه االأجبببهبببزة 

االأمنية ما زالت مرتابة و�صكاكة، وهي من 

هذا املنطلق توا�صل عرقلة جهودنا الإجناح 

هذا العر�س الوطني الكبري.

نبباأمببل يف تدخل القيادة  نببزال  وقبببال: ال 

امل�صكلة،  هبببذه  حلببل  حببمببا�ببس  يف  ال�صيا�صية 

لكننا نقول اإن تعطيل احتفاالت االنطالقة 

�صيعك�س  خبببطبببرياً،  مبببوؤ�بببصبببراً  غبببزة ميببثببل  يف 

نببفبب�ببصببه عببلببى مبببا يببلببي ذلبببك مبببن حتبب�ببصببريات 

ونعتقد  امل�صاحلة،  م�صوار  يف  امل�صي  الأجببل 

اأن �صعبنا لن يغفر ولن ي�صامح من يرتكب 

مثل هذا اخلطاأ.

اأما عزام االأحمد، ع�صو اللجنة املركزية 

حلركة فتح، وم�صوؤول ملف احلوار الوطني 

فيها، فتوقع اأن تتدخل م�صر حلل اخلالف 

تنظيم  مكان  ب�صاأن  احلركتن  بن  النا�صب 

احببتببفببال االنببطببالقببة، واأعببببرب االأحببمببد عن 

الببذي  الببفببعببل  رد  اإزاء  البب�ببصببديببد  ا�صتهجانه 

تبديه حما�س يف هذه الق�صية، ال �صيما بعد 

بوادر ح�صن النية التي اأبدتها فتح للتقارب 

واإنهاء االإنق�صام. 

ولببكببن مبب�ببصببادر �ببصببحببافببيببة مببقببربببة من 

بامل�صادر  و�صفته  ملببا  ن�صبت  حما�س،  حركة 

املببطببلببعببة داخببببل حببركببة فببتببح كببالمبباً عببن اأن 

باحلركة،  تع�صف  �صديدة  داخلية  خالفات 

االنطالقة  تفجري مهرجان  اإىل  تببوؤدي  قد 

الب48.

وبببحبب�ببصببب املبب�ببصببادر الببتببي يببنبب�ببصببب اإلببيببهببا 

املبببقبببرببببون مبببن حببمببا�ببس، فبببباإن �بببصبببراعببباً بن 

حممد  الهارب  الفتحاوي  القيادي  موؤيدي 

حممود  ال�صلطة  رئببيبب�ببس  واأنبب�ببصببار  دحببببالن 

املببهببرجببان  عبببببا�ببس حبببول مبب�ببصبباركببة االأول يف 

بغزة، يهدد حفل االنطالقة.

اأن�صار دحالن رفع �صور كبرية  ويعتزم 

له باملهرجان وتوزيعها على من�صة احلفل، 

يف وقت تعهد فيه اأن�صار عبا�س مبنعهم من 

ذلك »ولو بالقوة«، وفق امل�صادر.

خطوة  على  عبا�س  عنا�صر  اأحببد  وعلق 

باالنطالقة  �صوره  تعليق  دحببالن  مببوؤيببدي 

قائاًل: »لن يكون ذلك ولو على جثتي«.

 - ال�صبيبة  عببنببا�ببصببر  اأحببببد  فببيببمببا طببالببب 

الذراع الطالبية لفتح - باأن تكون لدحالن 

الهاتف  عببر  االنببطببالقببة  مبببهببرجببان  كلمة 

االقت�صادية  العا�صمة  وجببوده يف  من مكان 

قببوبببل  الببطببلببب  اأن  اإال  »دبببببببي«؛  لببببالإمببببارات 

بالرف�س، لكونه غري ذي �صلة باحلركة بعد 

قرار ف�صله.

واأكدت امل�صادر امل�صار اإليها، اأن اخلالفات 

وقوع  اإمكانية  من  خمبباوف  بببدت  وَلّ القائمة 

قد  وعبا�س  دحبببالن  اأنبب�ببصببار  بببن  ا�صتباكات 

توؤدي اإىل تفجري مهرجان االنطالقة.

بغزة  قيادة فتح  اإن  امل�صادر،  ذات  وقالت 

لقرار  ومبببرر  �صيناريو  اإخبببراج  على  تعكف 

حببركببة حما�س  بتحميل  االنببطببالقببة،  اإلببغبباء 

امل�صوؤولية لرف�صها ال�صماح باإقامة املهرجان 

قيادة  الكتيبة و�صط غزة، وتعتزم  �صاحة  يف 

فتح - وفق امل�صادر - عقد موؤتر �صحايف يف 

غزة يمُحّمل حما�س امل�صوؤولية »وبذلك تخرج 

من حرج ال�صراع الداخلي«.

هببببذه الببببروايببببة البببتبببي تببقببدمببهببا مبب�ببصببادر 

تعيد  حما�س،  حركة  مببن  مقربة  اإعببالمببيببة 

احلركة،  اإىل  املوجهة  االتهامات  كببرة  رمببي 

نببحببو حببركببة فببتببح، لببكببن اأهببببم مببا يببببرزه كل 

اأن  اأم ملفقاً، هو  اأكببان �صحيحاً  �صواء  ذلك، 

الببتببجبباذب  الببقببائببم بببن احلببركببتببن مببا زال 

الببتبباأزم، على  مببن  ملزيد  بببل ومر�صحاً  حببباداً، 

رغم ما يحكى عن اللهجة الت�صاحلية.

عبد الرحمن نا�صر

الـمـصـــــالــحــــة.. والمـهـــرجـــــان الـــمــــؤجــــــل

عودة إلى التجاذب.. وتأزم متزايد بين »فتح« و»حماس«
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رايات »فتح« و»حما�س« ترفرف خالل االحتفال بذكرى انطالق االأخرية
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اعـتـقـاالت.. ومـصــادرة صـواريـخ
اجلي�س  بتمكن  و�صفته  عما  اأخباراً  اإعببالم خمتلفة،  و�صائل  نقلت 

غببزة، عر  اإىل قطاع  �صواريخ  تهريب  اإحباط حماولة  من  امل�صري، 

�صحراء �صيناء، اخلر نقلته الو�صائل االإعالمية عن الناطق الر�صمي 

والببذي  علي،  حممد  اأحببمببد  العقيد  امل�صرية  امل�صلحة  الببقببوات  با�صم 

»في�صبوك«،  االجتماعي  التوا�صل  موقع  على  �صفحته  عببر  ن�صره، 

وقال ال�صابط امل�صري: اإن عنا�صر القوات امل�صلحة العاملة مبحافظة 

�صمال �صيناء، بالتعاون مع العنا�صر الوطنية من اأهايل وبدو �صيناء، 

تكنت من اإحباط حماولة لتهريب 17 �صاروخاً معداً للتهريب اإىل 

22 كم جنوب  فن« على م�صافة  قطاع غزة، وذلك يف منطقة »بئر حلحِ

مدينة العري�س.

واأو�صح علي، اأن ال�صواريخ املكت�صفة هي �صواريخ اأر�س - جو من 

طراز تي. دي. اأيه فرن�صية ال�صنع عيار 68 مم، ي�صل مداها اإىل نحو 

3 كم، م�صرياً اإىل اأن تلك ال�صواريخ ميكن ا�صتخدامها ك�صواريخ اأر�س 
- اأر�س بتجهيزات حملية ال�صنع.

الع�صكري امل�صري، من م�صادر  اأورده املتحدث  ملا  اأي نفي  مل يرد 

ر�صمية م�صرية، �صواء اأكانت مدنية، اأم تابعة للقوات امل�صلحة، االأمر 

الذي يعني اأن اخلر رمبا يكون �صحيحاً اإىل حد بعيد.

ويف هذا ما يجدد طرح االأ�صئلة حول حقيقة اتفاق التهدئة الذي 

جرى التوقيع عليه، برعاية م�صرية، عقب عدوان االحتالل االأخري 

على قطاع غزة، لقد حتدث ال�صهاينة يف حينه عن اآلية لوقف و�صول 

املتحدث  وها هو خر  غببزة،  اإىل قطاع  ال�صواريخ  ال�صالح، وحتديداً 

ال�صالح  دخببول  مبنع  م�صري،  تعهد  وجببود  يوؤكد  امل�صري،  الع�صكري 

اإىل غزة، ولعله من الطبيعي اأن ن�صاأل االآن عن البنود االأخرى التي 

ت�صمنها االتفاق، اأو لننتظر قلياًل، و�صيظهر الكثري.



اأهببايل منطقة جورة الرا�صحة يف خميم  ظن 

العامل  بنهاية  املايا  �صعب  نبوءة  اأن  الراجنة  بر 

�صحيحة،   2012 االأول  كببانببون  مببن  الع�صرين  يف 

بعد اأن ا�صتيقظوا على في�صان مياه االأمطار التي 

وكاأنه  منازلهم  اأثبباث  لياًل، وغطت  بيوتهم  دخلت 

الطوفان. 

وجبببورة الببرا�ببصببحببة مببن املببنبباطببق ال�صهرية يف 

املببخببيببمببات، نببظببراً ملببوقببعببهببا اجلبببغبببرايف عببنببد نهاية 

مبببنبببحبببدر البببتبببلبببة البببتبببي يبببقبببع عببلببيببهببا خمبببيبببم ببببرج 

الراجنة، حيث تتجّمع مياه االأمطار فيها نتيجة 

املببخببيببم، خ�صو�صاً  الببتببحببتببيببة يف  البببببنببيببة  مبب�ببصبباكببل 

بداية  مع  تتعطل  التي  ال�صحي  ال�صرف  �صبكات 

ف�صل االأمطار، فتتجّمع االأمطار يف اجلورة بعد 

اأنحاء  خمتلف  يف  ال�صحية  امل�صارف  تفي�س  اأن 

املخيم.

االأهبببايل  مببن  طويلة  منا�صدات  وبببعببد  لببذلببك، 

على مدى �صنوات، حتركت االأونببروا منذ �صنتن 

البنى  تاأهيل  الإعبببادة  م�صروعاً  وو�صعت  تقريباً، 

اإر�صال مهند�صن  التحتية يف املنطقة، من خالل 

لدرا�صة م�صاكل وم�صببات حالة الفي�صان ال�صنوي، 

وو�صعوا املخططات املنا�صبة، وبالفعل بداأ امل�صروع 

بتكلفة و�صلت اإىل 4 مالين دوالر، وقد ا�صتب�صر 

النا�س خرياً بعد انتهاء العمل بامل�صروع، خ�صو�صاً 

االأونببروا  يف  امل�صوؤولون  قطعها  التي  الوعود  بعد 

واملهند�صون مبعاجلة امل�صكلة نهائياً.

فعلية  جتربة  اأول  ومببع  تقريباً،  اأ�صبوع  ومنذ 

وكاأن  الفي�صانات  عادت  بغزارة،  االأمطار  ل�صقوط 

�صيئاً مل يكن، بل و�صلت املياه اإىل م�صتويات اأعلى 

من ال�صابق، بح�صب االأهايل الذين حّملوا م�صوؤول 

الببذيببن  ببببريوت يف االأونبببببروا واملببهببنببد�ببصببن  منطقة 

هذه  عن  الكاملة  امل�صوؤولية  امل�صروع  اإجنبباز  تولوا 

امل�صيبة.

ال�صعبية  اللجان  �صر  اأمببن  م�صطفى؛  اأحببمببد 

من  الكثري  »لدينا  يقول:  بببريوت  يف  الفل�صطينية 

املببالحببظببات عببلببى مبب�ببصببروع البببببنببى الببتببحببتببيببة الببذي 

اأن حببذرنببا من  اأجنببزتببه االأونبببببروا مبببوؤخبببراً، و�صبق 

وجود ثغرات كثرية ناجتة عن �صوء االإدارة، وغياب 

اأو  الغوث  وكالة  قبل  من  �صواء  الفعلية،  الرقابة 

من قبل املجتمع املحلي الذي ما زال م�صتبعداً عن 

االإ�صراف الفعلي على امل�صاريع«.

التداعيات  م�صوؤولية  االأونبببروا  م�صطفى  ويحّمل 

املزيد  اإىل  ويدعو  الثغرات،  هببذه  جميع  عن  املتولدة 

من الرقابة املالية، واالإ�صراف امليداين ل�صمان ح�صن 

�صري العمل، والت�صاور مع الالجئن وممثليهم حول 

الطرق االأ�صلم الإدارة مثل هذه امل�صاريع الهامة. 

فببوراً  املبببببادرة  اإىل  الغوث  وكالة  »ندعو  وي�صيف: 

املببنببازل  تببرمببيببم  املبب�ببصبباكببل، خ�صو�صاً  عبب�ببصببرات  ملببعبباجلببة 

البنى  �صبكة  تببرمببيببم  وا�ببصببتببكببمببال  لببلبب�ببصببقببوط،  االآيبببلبببة 

الراجنة  بببرج  خميمي  يف  االأحببيبباء  بع�س  يف  التحية 

اإىل  ودخببولببهببا  املببيبباه  في�صان  م�صكلة  وحببل  و�صاتيال، 

برج  الرا�صحة يف خميم  جببورة  يف  املببنببازل، خ�صو�صاً 

الراجنة«.

املخيم  يف  الفل�صطيني  الالجئ  حيدر؛  رامببي  اأبببو 

يقول: »منذ بداية العمل يف امل�صروع �صعرنا عدم جدية 

من قبل املهند�صن وامل�صرفن عليه، ومل يوؤخذ براأينا 

يف بع�س الق�صايا التقنية والتي خرناها على مدى 

عقود، مع اأول زّخة مطر بداأت املياه تتجّمع، ومل تفلح 

مالين  وكّلفت  �صنوات  اأخبببذت  التي  التاأهيل  عملية 

اأ�صا�صات  نخر  البببذي   الفي�صان  وقببف  يف  البببببدوالرات 

املبب�ببصببروع،  يف  كبري  ف�صاد  »هببنبباك  وي�صيف:  البببببيببوت«، 

ويجب م�صاءلة وحما�صبة جميع القائمن عليه، واإال 

الفا�صدين  وف�صح  االأونببروا  باجتاه  بتحركات  �صنقوم 

مللء  الفل�صطيني  ال�صعب  م�صاكل  ي�صتغلون  الببذيببن 

جيوبهم«.

الفي�صانات  مببن  املت�صررين  اأحبببد  في�صل،  ولببيببد 

بببداأت م�صتويات  االأمببطببار،  ا�صتداد غببزارة  يقول: »مع 

يف  مر  اإىل  و�صلت  حيث  قيا�صي،  وب�صكل  تعلو  املياه 

ب�صعة دقائق، ثم دخلت اإىل البيوت متجاوزة العوائق 

الببتببي و�ببصببعببنبباهببا ببب�ببصببكببل احببتببيبباطببي، ركبب�ببس اجلببمببيببع 

املببيبباه  ذلبببك مل ميببنببع  لببكببن  ال�صحية،  املبب�ببصببارف  لفتح 

�صالح  غري  بع�صه  اأ�صبح  الببذي  البيت  ببباأثبباث  العبث 

�صلباً  امل�صروع  �صاهم  بل  �صيء،  يتغري  مل  لال�صتعمال، 

يف م�صاعفة امل�صكلة«.

وقد جلاأ بع�صهم اإىل رفع العوائق التي تنع املياه 

من دخول املنازل، كما فعل علي عبد املعطي الذي بنى 

حاجزاً بارتفاع مر عند عتبة البيت، لكنه يخ�صى اأن 

ت�صل املياه اإىل م�صتويات اأعلى يف املرة القادمة، فتكون 

امل�صيبة اأكر.

يببتببجببّول اأبببببو زاهببببي عببايبب�ببصببة بببن البببببيببوت لتمثيل 

اأدى اإىل  م�صهد ردة فعل النا�س على الفي�صان، الذي 

اإغراق البيوت، وكيف رك�صت فالنة خارج البيت جلّر 

اأو كيف كان يبحث  الب�صيطة،  التنظيف  ببباأدوات  املياه 

اأحدهم عن م�صفاة ال�صرف ال�صحي لفتحها، وغريها 

من امل�صاهد املوؤملة.

ويبببوؤكبببد وفببيببق قبببببببالوي؛ اأحببببد املببتببابببعببن مل�صاكل 

على  يجب  كان  اأنببه  املنطقة،  �صكان  ومن  الفي�صانات، 

املهند�صن درا�صة حالة البنى التحتية يف املخيم ب�صكل 

عبببام، وتبباأثببريهببا عببلببى منطقة جبببورة الببرا�ببصببحببة، ثم 

اأي�صاً  يكون  اأن احلل  باعتبار  املالئمة،  اإيجاد احللول 

بتح�صن و�صع م�صارف املياه يف خمتلف اأنحاء املخيم، 

جتنباً لو�صولها وجتّمعها يف منطقة الرا�صحة، وهذا 

امل�صكلة  مل يح�صل، بل كان الركيز فقط على مكان 

البببببنببى التحتية يف  بببعببن االعببتبببببار حببالببة  دون االأخببببذ 

اجلوار. 

وتببظببهببر حببالببة مببن الغ�صب وا�ببصببحببة عببلببى وجببوه 

ومطلبهم  الببرا�ببصببحببة،  جبببورة  منطقة  يف  الببقبباطببنببن 

الوحيد حما�صبة ومعاقبة امل�صوؤولن عن حالة الذعر 

الببتببي اأ�ببصببابببتببهببم بببعببد الببفببيبب�ببصببانببات االأ�ببصبببببوع املببا�ببصببي، 

واإيجاد حلول �صريعة قبل العا�صفة املقبلة.

�صامر ال�صيالوي

11

الفساد في األونروا سبب رئيسي في فشل مشروع البنى التحتية

األمطار تغرق جورة التراشحة في الفيضان من جديد

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

عند مدخل جورة الرا�صحة

الفل�صطينية يف  والببفبب�ببصببائببل  الببهببيببئببات احلببقببوقببيببة  عبببدد مببن  دعبببا 

لبببببنببان، جببمببيببع الببهببيببئببات واملببوؤ�ببصبب�ببصببات املببعببنببيببة، �بببصبببواء عببلببى م�صتوى 

اإىل  اأو موؤ�ص�صات املجتمع املدين،  اأو وكالة الغوث  احلكومة اللبنانية 

واال�صتجابة  لبنان،  اإىل  �صورية  من  الفل�صطينين  النازحن  اإغاثة 

من  يببرافببقببه  ومببا  ال�صتاء،  ف�صل  دخبببول  مببع  املببتببزايببدة  الحتياجاتهم 

امل�صتويات،  خمتلف  على  النازحن  ماأ�صاة  م�صاعفة  جلهة  اإ�صكاالت 

وخ�صو�صاً تزايد احلاجات ال�صرورية من م�صتلزمات اإغاثية للتدفئة 

كببباملبببازوت لببلببنببازحببن يف البببببقبباع، والبببببطببانببيببات واحلببباجبببات االأخببببرى، 

باالإ�صافة اإىل االحتياجات ال�صحية والربوية. 

وانتقدت الهيئات احلقوقية والف�صائل االإجراءات التي اتخذتها 

وكببالببة الببغببوث وبع�س املببوؤ�ببصبب�ببصببات الببدولببيببة، الببتببي مل تببرتببق بعد اإىل 

الببنببازحببن التي  الببعببائببالت  تبباأمببن احلببد االأدنبببى مببن معاناة  م�صتوى 

كثرية  مب�صاعفات  ينذر  �صاغطاً  عاماًل  وت�صكل  با�صتمرار،  تتزايد 

وزارة  خ�صو�صاً  اجلببمببيببع،  مببن  يتطلب  مبببا  �صعيد،  مببن  اأكبببر  عببلببى 

ال�صوؤون االجتماعية والهيئة العليا لالإغاثة، التعاطي مع النازحن 

الفل�صطينين ب�صكل اإن�صاين بعيداً عن كل اأ�صكال التمييز.

م�صوؤولياتها،  لتحمل  الببغببوث  وكببالببة  اإىل  دعبببوة  هببنبباك  كببانببت  كما 

جلهة  النازحن،  اإغبباثببة  عن  مبا�صر  ب�صكل  املعنية  اجلهة  باعتبارها 

�صواء  امل�صكن،  تاأمن  لناحية  خ�صو�صاً  ال�صريعة،  امل�صاعدات  تقدمي 

اأو مببن خببالل توفري مبببوارد مالية  مببن خببالل خطة طبببوارئ خا�صة 

اإىل  اإ�صافة  اأخببرى، هذا  اأيببة م�صادر  اأو  العام  ال�صندوق  من ميزانية 

اللبنانية،  والدولة  الالجئن  ل�صوؤون  العليا  املفو�صية  مع  التن�صيق 

جلهة عدم التمييز بن النازحن الفل�صطينين وال�صورين، وتعديل 

املوؤ�ص�صات الدولية يف ما يخ�س احلاالت الطارئة، خ�صو�صاً  معايري 

تخلت  التي  الفل�صطينية  العائالت  اآالف  يطال  الببذي  االإهببمببال  بعد 

عنهم املوؤ�ص�صات الدولية بحجج واهية.

ومن اجلدير ذكره، اأن االأونروا ترف�س متابعة اأو�صاع الالجئن 

املبببوازنبببة،  بببحببجببة حمبببدوديبببة  �ببصببوريببة  مببن  الببنببازحببن  الفل�صطينين 

اأي�صاً  التعاطي معهم  ترف�س  الالجئن  الدولية حلقوق  واملفو�صية 

بحجة اأن الفل�صطينين غري مرتبطن بها قانونياً.

النـــازحــون الفلسطينـيون مــن ســـوريـــة..
دعوة إلى عدم التمييز وتعديل معايير المؤسسات الدولية

حتركات النازحن م�صتمرة
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كثرياً   2012 ال��ع��ام  يختلف  مل  لبنانياً، 

الو�ضع  تدهور  جلهة  ال�ضابقة،  الأع��وام  عن 

الأم�����ن�����ي، وت�����ض��ج��ي��ل ب���ع�������ض ال���ت���ف���ج���رات 

والغتيالت وال�ضرارات الطائفية والقتتال 

الأك���ر يف  ل��ه احل�ضة  ك��ان  ال���ذي  املناطقي، 

مدينة طرابل�ض، ثم يف �ضيدا.

اللبنانيون على موعد  كان  العام،  خالل 

انهيار  اأبرزها  كان  الأخ��رى،  تلو  فاجعة  مع 

ع��ل��ى قاطنيه،  الأ���ض��رف��ي��ة  ف�����ض��وح يف  م��ب��ن��ى 

التي  والقتل  وال�ضرقات  اخلطف  وح��م��الت 

بحياة  واأودت  اللبنانية،  املناطق  بني  تنقلت 

اختطاف  اإىل  و���ض��وًل  ال�ضبان،  م��ن  الكثر 

»اجلي�ض  يد  على  �ضوريا  ال�11 يف  اللبنانيني 

ال�����ض��وري احل����ر«، وم���ا ت��اله��ا م��ن ت��داع��ي��ات 

الع�ضكري«  »اجل��ن��اح  ي�ضمى  م��ا  ظهور  ج��راء 

ال��ذي  بالتفجر  انتهاء  ولي�ض  امل��ق��داد،  لآل 

قوى  يف  املعلومات  ف��رع  رئي�ض  بحياة  اأودى 

الأمن الداخلي اللواء و�ضام احل�ضن. 

كان  الأم��ن��ي،  الو�ضع  ت��ردي  جانب  واإىل 

خيم  ح��ي��ث  اق��ت�����ض��ادي��اً،  ي�ضمل  عينه  احل���ال 

الإنتاجية  القطاعات  على  ال�ضتقرار  ع��دم 

عر�ضة  فجعلها  وال��ت��ج��اري��ة،  وال�����ض��ي��اح��ي��ة 

املعي�ضة،  �ضعيد  ع��ل��ى  امل��ت��ت��ال��ي��ة،  للخ�ضائر 

اإق��رار  مع  موؤجل  على موعد  املوظفون  كان 

قدراتهم  لتح�ضني  والرواتب  الرتب  �ضل�ضلة 

غالء  ظل  يف  معي�ضتهم  وم�ضتوى  ال�ضرائية 

اللحوم  ف�ضيحة  تتفجر  اأن  قبل  الأ���ض��ع��ار، 

امل��زورة، بينما القانون  الفا�ضدة، ثم الأدوي��ة 

الأول الذي �ضغل النا�ض واأث��ار جدًل وا�ضعاً، 

كان قانون منع التدخني يف الأماكن العامة 

منع  ق��ان��ون  الرتاتبية  ليليه يف  م��ن��ازع،  ب��ال 

ال�����دراج�����ات امل���خ���ال���ف���ة يف ب�������روت، وي��ب��ق��ى 

لطريق املطار موعد ثابت مع العت�ضامات 

ال�����ض��ع��ب��ي��ة واإغ�����الق�����ه ب�����اإح�����راق الإط��������ارات 

امل�ضتعلة لالعرتا�ض اإما على انقطاع التيار 

الهتمام  لغياب  اأو  ح���اد،  ب�ضكل  الكهربائي 

ق�����ض��ي��ة  لأي  اأو  ب���امل���خ���ط���وف���ني  ال���ر����ض���م���ي 

اجتماعية اأخرى.

قناة اجلديد لعتداء  تعر�ضت  اإعالمياً، 

متثل يف حماولة اإحراقها من قبل جمموعة 

ا�ضت�ضافتها  م���ن  ال��غ��ا���ض��ب��ني  ال�����ض��ب��ان  م���ن 

الهواء  ا�ضتغل  ال��ذي  الأ���ض��ر  اأح��م��د  لل�ضيخ 

بينما  ال�ضامة،  ت�ضريحاته  لبث  الإع��الم��ي 

اع��ت��ق��ل ال��زم��ي��ل ف����داء ع��ي��ت��اين م��ن ج��ري��دة 

»الأخ����ب����ار« ع��ل��ى ي���د ع��ن��ا���ض��ر م���ن »اجل��ي�����ض 

من  فا�ضح  تق�ضر  ظل  يف  احل��ر«،  ال�ضوري 

امل�����ض��وؤول��ني خ���الل م��ت��اب��ع��ة ع��م��ل��ي��ة اإط���الق 

�ضراحه، اأما قناة ال�»األ.بي.�ضي« فقد �ضهدت 

جولت مد وجزر بني الإدارة وبني موظفي 

من  للف�ضل  تعر�ضوا  ال��ذي��ن  »ب���اك«،  �ضركة 

ك��ان  ف��م��ا  ال��ك��ام��ل��ة،  ح��ق��وق��ه��م  منحهم  دون 

الآخ���ر،  ت��ل��و  الع��ت�����ض��ام  ن��ف��ذوا  اأن  اإل  منهم 

و�ضوًل اإىل حد مهاجمة ا�ضتديوهات القناة 

يف اأدما وتدخل عنا�ضر الأمن لردعهم. 

ون�������ض���ع ت���ال���ي���اً »ج�������ردة ح�������ض���اب« ب���اأه���م 

الأحداث التي طبعت كل �ضهر:

���ض��ب��اط: يف ب��داي��ة ���ض��ه��ر ���ض��ب��اط ارت��ف��ع��ت 

التبانة وجبل حم�ضن  ب��اب  امل��ع��ارك بني  ح��دة 

الأزم��ة  من  املوقف  خلفية  على  طرابل�ض،  يف 

ال�ضورية، ما اأدى اإىل �ضقوط 6 قتلى.

ويف  27 من ال�ضهر عينه، دعا ال�ضيخ اأحمد 

الأ�ضر لتظاهرة يف �ضاحة ال�ضهداء.

اأح��م��د  اإل��ي��ه��ا  دع���ا  ت��ظ��اه��رة  اآذار   4 اآذار: 

وفتنوية  نارية  خطباً  خاللها  واألقى  الأ�ضر 

ومتيزت بح�ضور الفنان ف�ضل �ضاكر.

ف�ضيحة  ال��ع��ل��ن  اإىل  خ��رج��ت  اآذار   10 يف 

التي  ال��ن��اط��ور،  ال��ف��ا���ض��دة يف ملحمة  ال��ل��ح��وم 

وامل�ضت�ضفيات  اللحامني  من  املئات  متد  كانت 

والفنادق باللحوم والدجاج والألبان. 

خف�ض  ال���ن���واب  جم��ل�����ض  اأق����ر  اآذار   21 يف 

ال�ضنة ال�ضجنية اإىل ت�ضعة اأ�ضهر.

ني�ضان: يف 9 ني�ضان ا�ضت�ضهد علي �ضعبان؛ 

م�ضور تلفزيون »اجلديد« بعد تعر�ض �ضيارته 

اإىل اإطالق نار على احلدود اللبنانية ال�ضورية 

يف منطقة وادي خالد، وكان برفقة ال�ضحايف 

ح�ضني خري�ض.

ويف 27 ني�ضان اأكدت م�ضادر اأمنية لبنانية، 

�ضفينة  اأوق��ف��ت  اللبناين  اجلي�ض  بحرية  اأن 

حمملة بالأ�ضلحة قادمة من ليبيا عر م�ضر 

واأجرتها  لبنان،  �ضمال  طرابل�ض  م��رف��اأ  اإىل 

على التوجه اإىل مرفاأ يف �ضمال بروت حيث 

تقوم بتفتي�ضها.

ل�ضرقة  ع���دة  ع��م��ل��ي��ات  �ضجلت  ذل���ك،  اإىل 

بنوك خالل هذا ال�ضهر.

احل��ك��وم��ة  دع����ت  اأي�����ار   12 اأي������ار: يف 

العربية  والإم���ارات  دول قطر  اللبنانية 

النظر  اإع�����ادة  والبحرين اإىل  امل��ت��ح��دة 

يف ق����رارات����ه����ا ب�������ض���اأن ����ض���ف���ر رع���اي���اه���ا 

اإىل لبنان، وطلبها من املوجودين هناك 

لبنان  يف  الأو����ض���اع  اإن  ق��ائ��ل��ة  امل���غ���ادرة، 

البلدان  يف  امل�����ض��وؤول��ني  م��ن  ت�ضتدعي  ل 

ال�ضقيقة اتخاذ مثل هذه القرارات.

يف 20 اأي����ار ق��ت��ل ال�����ض��ي��خ اأح��م��د عبد 

ال���واح���د وم���ع���اون���ه حم��م��د م���رع���ب من 

عكار  منطقة  يف  اللبناين  اجلي�ض  قبل 

الطرق  قطع  اإىل  اأدى  ما  لبنان،  �ضمال 

ب��الإط��ارات  ال�ضمال  يف  كثرة  اأج���زاء  يف 

امل�ضتعلة، ويف م�ضاء اليوم نف�ضه اندلعت 

ا�ضتباكات عنيفة يف طريق اجلديدة بني 

اأن�ضار رئي�ض »حزب التيار العربي« �ضاكر 

الطريق  و�ضبان يقطنون يف  الرجاوي، 

12

كـيــف مـــر عــــام 2012     عـلـى الـلــبـــنـانـيــــيـن؟

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

موضوع الغالف

ع��ام  وي��ط��وي  قليلة  أي���ام 
ويرحل  وشهوره  أيامه   2012
وراءه  مخلفًا  رجعة،  غير  إل��ى 
التي  البارزة  جملة من األحداث 
 365 م��دى  على  رحلته  طبعت 
على  العام  هذا  مر  كيف  يومًا، 
اللبنانيين؟ هل كان أفضل من 
سابقاته من أعوام؟ هل سيترك 
أم  إيجابية  انطباعات  وراءه 
تتبادر  كثيرة  أسئلة  سلبية؟ 
إلى األذهان مع نهاية كل عام، 
حين يبدأ الحصاد للوقوف عند 
سجلت  التي  ال��ت��ط��ورات  أه��م 

خالله.

كانون الثاني
الثاني  كانون  من  التاسع  في 
خطة  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة  وض��ع��ت 
أمنية بعد قرار الوزير بمنع تجول 
ف��ي منطقة  ال��ن��اري��ة  ال��دراج��ات 
بيروت، ليعود ويوضح بعد الجدل 
الكبير الذي أثاره قراره، أن القانون 
المخالفة  الدراجات  فقط  يشمل 
وذلك  ال��دراج��ات،  جميع  وليس 
والسرقات  النشل  عمليات  ج��راء 
الكثيفة التي كانت تتم من قبل 

السارقين على الدراجات.
انهار  الثاني  كانون   15 وفي 
على  األشرفية  في  فسوح  مبنى 
مقتل  عن  مسفرًا  قاطنيه،  رؤوس 
27 لبنانيًا وعامل أجنبي وجرح 12 

آخرين.
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اجل���دي���دة، يف حم��ي��ط »ج��ام��ع��ة ب���روت 

العربية«، وحتديداً قبالة مقر احلزب.

اللبنانيني  اختطاف  مت  اأي���ار    22 يف 

الثني ع�ضر يف �ضورية.

اأي�����ار ق��ت��ل اث���ن���ان واأ����ض���ي���ب 6  يف 23 

اأ���ض��خ��ا���ض خ��الل ت��ب��ادل لإط���الق ن��ار يف 

احلمراء يف بروت بني اجلي�ض اللبناين 

و�ضخ�ضني يف �ضقة مفرو�ضة.

انت�ضار  2 ح��زي��ران نفذ  يف  ح��زي��ران: 

ل��ل��ج��ي�����ض يف ط���راب���ل�������ض ع���ل���ى خ��ل��ف��ي��ة 

ال���ض��ت��ب��اك��ات ب���ني ب����اب ال��ت��ب��ان��ة وج��ب��ل 

حم�ضن.

يف 9 حزيران اختطف �ضبعة مواطنني 

�ضوريني ولبنانيني على الأقل يف �ضمايل 

ل��ب��ن��ان ب��ال��ق��رب م��ن احل����دود ال�����ض��وري��ة، 

بني  املتبادلة  الختطاف  عمليات  واأت��ت 

ال��ط��ائ��ف��ي��ت��ني ال��ع��ل��وي��ة وال�����ض��ن��ي��ة، وه��ي 

الأو�ضاع  الأوىل من نوعها، على خلفية 

يف �ضورية. 

يف 19 حزيران وافق قا�ضي التحقيق 

ال��ع�����ض��ك��ري يف ل��ب��ن��ان ع��ل��ى ط��ل��ب اإخ���الء 

بتهمة  امل��وق��وف  امل��ول��وي؛  ���ض��ادي  �ضبيل 

اإن���ه���ا على  ال����ت����ورط يف ن�����ض��اط��ات ق��ي��ل 

�ضلة ب� »الإره��اب«، يف تطور ياأتي بعدما 

ت�ضبب العتقال بتداعيات اأمنية تفجرت 

بروت  يف  م�ضلحة  مواجهات  �ضكل  على 

وط���راب���ل�������ض وم���ن���اط���ق اأخ��������رى، ���ض��ق��ط 

بني  واجل��رح��ى  القتلى  ع�ضرات  خاللها 

ال�����ض��وري واأخ���رى  ق��وى م��وؤي��دة للنظام 

معار�ضة له..

اأي��ار،   12 يف  اعتقل  وكان مولوي قد 

ما اأدى اإىل نزول الع�ضرات اإىل ال�ضوارع 

ب�»كمني«  على طريقه توقيفه  احتجاجاً 

اأمني يف مكتب الوزير حممد ال�ضفدي.

يف 25 حزيران انطلق ال�ضهر الأمني 

الذي تلقى �ضفعات عدة منذ يومه الأول 

مع انت�ضار ال�ضرقات وعمليات اخلطف.

ال�ضعودية  طلبت  مت���وز   3 يف  مت���وز: 

من رعاياها مغادرة لبنان.

يف 5 متوز انقطع النرتنت يف لبنان 

ب�ضبب عطل يف كابل يف ال�ضكندرية.

بني  املطلبي  الت�ضعيد  و�ضل  مت��وز   31 يف 

ع��م��ال متعهدي غ��ب ال��ط��ل��ب وج��ب��اة الإك����راء 

الإدارة  وجمل�ض  لبنان«  كهرباء  »موؤ�ض�ضة  يف 

اإدارة  اإىل ذروته، وكان املياومون جابهوا قرار 

ال�ضركات  اإىل  اجلباية  فواتر  نقل  املوؤ�ض�ضة 

ف����رق ت�ضليح  واإخ�������راج  ل��ل��خ��دم��ات،  امل��ق��دم��ة 

املركزي يف  املوؤ�ض�ضة  الأعطال من حرم مبنى 

املبنى،  اأم��ام  ب��اك��راً  بالتجمع  النهر،  كورني�ض 

بال�ضال�ضل  امل��وؤ���ض�����ض��ة  م���داخ���ل  ك���ل  واأق���ف���ل���وا 

كما  دخ��ول��ه،  م��ن  املوظفني  ومنعوا  املعدنية، 

لياًل  ي��داوم��ون  كانوا  الذين  املوظفني  منعوا 

من مغادرته، ولكن لحقاً جرت معاجلة امللف.

الأ���ض��ر  اأح��م��د  ال�����ض��ي��خ  ف��ك  اآب   2 اآب: يف 

ل��ن��زع �ضالح  اأق��ام��ه  اأن���ه  ال���ذي زع��م  اعت�ضامه 

»حزب اهلل«. 

الأم��ن��ي��ة  ال���ق���وى  اأوق���ف���ت  اآب   10 يف 

اللبنانية الوزير والنائب ال�ضابق مي�ضال 

خمطط  يف  التحقيق  اإط����ار  يف  �ضماحة 

امل��ن��اط��ق  م��ن  ع���دد  ت��ف��ج��رات يف  تنفيذ 

اللبنانية، وخ�ضو�ضاً يف ال�ضمال، ودهمت 

القوى الأمنية منزيل �ضماحة يف بروت 

ويف اخلن�ضارة يف ق�ضاء املنت �ضمال �ضرق 

ب��روت، وت��داول��ت و�ضائل اإع��الم حملية 

ال�ضابق  »ال��وزي��ر  اأن  م��ف��اده��ا  معلومات 

بالتخطيط  اع����رتف  ���ض��م��اح��ة،  م��ي�����ض��ال 

ل��ب��ن��ان بطلب  اإره���اب���ي���ة يف  ل��ت��ف��ج��رات 

�ضوري«.

اإىل  ال��ل��ب��ن��ان��ي��ون  ت��ع��رف  اآب،   16 يف 

امل���ق���داد، من  ال��ع�����ض��ك��ري« لآل  »اجل���ن���اح 

خ���الل م�����ض��ل��ح��ني ظ���ه���روا ع��ل��ى و���ض��ائ��ل 

الإع��������الم امل���رئ���ي���ة، ي��ع��ل��ن��ون اخ��ت��ط��اف 

���ض��وري��ني و���ض��خ�����ض ت���رك���ي، ح���دث ذل��ك 

احتجاجاً على خطف ح�ضان املقداد، من 

جانب �ضوريني معار�ضني للنظام.

ال�ضعودية  طلبت  املا�ضي،  اآب   14 ويف 

لبنان  رعاياها يف  والإم���ارات من  وقطر 

مغادرة البلد على الفور، بعد موجة من 

حوادث الختطاف ملواطنني اأجانب.

اأقدم رجال م�ضلحون، على  اآب  يف 24 

خ��ط��ف م���واط���ن ك��وي��ت��ي ي���دع���ى ع�����ض��ام 

احل���وط���ي )52 ع���ام���اً(، ال����ذي ا���ض��ت��اأج��ر 

وزوج��ت��ه ف��وزي��ة ع��رف��ات م��ن ب��ل��دة طليا 

ال���ب���ق���اع���ي���ة، يف م��ن��ط��ق��ة ح���و����ض ال��غ��ن��م 

البقاعية، وطالبوا بفدية مقابل اإطالق 

�ضراحه.

����ض���راح  اإط���������الق  ج������رى  اآب   25 يف 

املختطف اللبناين يف �ضورية ح�ضني علي 

عمر.

اأي���ل���ول و���ض��ل ال��ب��اب��ا   14 اأي���ل���ول: يف 

اإىل  زي��ارة  يف  ع�ضر  ال�ضاد�ض  بنديكتو�ض 

بروت ا�ضتمرت ثالثة اأيام.

يف 11 اأيلول مت اإطالق �ضراح الرهينة 

الرتكي املتحتجز لدى اآل املقداد.

اجلي�ض  متكن  اأي�����ض��اً  اأي��ل��ول   11 ويف 

م��ن حت��ري��ر اأرب��ع��ة ���ض��وري��ني ك��ان��وا لدى 

الع�ضرة يف حي ال�ضلم.

يف 13 اأيلول مت اعتقال ماهر املقداد، 

بعد اعتقال �ضقيقه ح�ضن.

ال��ك�����ض��ف عن  ال�����ض��ه��ر ع��ي��ن��ه، مت  ويف 

اأ���ض��ه��ر، من  ه���روب ث��الث��ة �ضجناء م��ن��ذ 

يف  للم�ضاركة  �ضورية  اإىل  روم��ي��ة  �ضجن 

املعارك �ضد النظام. 

���ض��راح  اإط�����الق  اأي���ل���ول ج����رى   24 يف 

ال��ل��ب��ن��اين امل���خ���ط���وف يف اع������زاز ع��و���ض 

اإبراهيم.

الثاين  ت�ضرين   4 يف  الثاين:  ت�ضرين 

و�ضل الرئي�ض الفرن�ضي فرن�ضوا هولند 

اأج����رى  ق�����ض��رة  زي������ارة  ب�����روت يف  اإىل 

اللبناين  نظره  م��ع  حم��ادث��ات  خاللها 

لرئي�ض  زي���ارة  اأول  يف  �ضليمان  مي�ضال 

فرن�ضي منذ العام 2008.

ف�ضيحة  طفت  ال��ث��اين  ت�ضرين  يف 9 

الأدوي��ة امل��زورة، حني اأعلن رئي�ض جلنة 

ال�ضحة النيابية النائب عاطف جمدلين 

يف موؤمتر �ضحايف، اإدخال اأدوية جرنيك 

اإىل البلد من دون متريرها، كما تق�ضي 

ال���ق���وان���ني امل��رع��ي��ة الإج��������راء، ومت��ث��ل��ت 

اأرب��ع  ب��اإق��دام  عنها،  ك�ضف  التي  العملية 

�ضركات على تزوير توقيع وزير ال�ضحة 

ال�ضحة  وزارة  وختم  خليل،  ح�ضن  علي 

واأوراق »خمتر جامعة بروت العربية« 

واأخ��ت��ام��ه وحت��ال��ي��ل��ه، لإدخ����ال اأك���ر من 

دواء« اإىل لبنان لعدد متنوع  »طبخة   90
حيوية  م�ضادات  اأبرزها  الأم��را���ض،  من 

اأمل  وم�ضكنات  و�ضكري  �ضرايني  واأدوي���ة 

وهرمونية.

مقاتاًل   22 قتل  ال��ث��اين  ت�ضرين   30 يف 

تلكلخ مبحافظة حم�ض  لبنانياً يف منطقة 

و���ض��ط ���ض��وري��ة يف ك��م��ني م��ن ق��ب��ل اجلي�ض 

ال�ضوري.

قطر  ف��وز  �ضجل  ال��ث��اين  ت�ضرين   14 يف 

على لبنان بهدف مقابل ل �ضيء.

يف 19 ت�ضرين الثاين عرت وحدة تابعة 

نوع  من  �ضاروخني  على  اللبناين  للجي�ض 

»غ������راد«، يف م��ن��ط��ق��ة »م��رج��ع��ي��ون« ج��ن��وب 

ل��ب��ن��ان، ك���ان���ا م��ع��دي��ن ل��الن��ط��الق ب��اجت��اه 

»اإ���ض��رائ��ي��ل«، م��ع دخ����ول ع��م��ل��ي��ات الق�ضف 

التي ينفذها �ضالح اجلو »الإ�ضرائيلي« على 

قطاع غزة، يومها ال�ضاد�ض اآنذاك.

ك��ان��ون  م���ن  الأول  يف  الأول:  ك���ان���ون 

الأول، حثت دولة الإم��ارات مواطنيها على 

اإىل لبنان، الذي ي�ضهد �ضماله  ال�ضفر  عدم 

ا�ضتباكات طائفية.

 3 اأول  ل��ب��ن��ان  ت�ضلم  الأول  ك��ان��ون   8 يف 

جثث من جمموعة ت�ضم 22 م�ضلحاً لبنانياً 

وفل�ضطينياً قتلوا يف �ضورية.

ب��ل��دة  ان��ف��ج��ار  ه���ز  الأول  ك���ان���ون   17 يف 

خم�ضة  بعد  على  لبنان  جنوب  حرفا  ط��ر 

ك��ي��ل��وم��رتات م��ن احل����دود م��ع »اإ���ض��رائ��ي��ل«، 

لكنه مل ي�ضفر عن �ضقوط قتلى اأو جرحى، 

���ض��ب��ب  اإن  ل���ب���ن���اين،  اأم����ن����ي  وق������ال م�������ض���در 

لبنان  على  اأطلق  كان  �ضاروخ  النفجار هو 

مل  لكنه  »اإ�ضرائيل«  مع   2006 حرب  خالل 

ينفجر.

و���ض��ول  اأي�������ض���اً،  الأول  ك���ان���ون   17 ويف 

الرموك  خميم  من  فل�ضطينيني  لجئني 

ال���ض��ت��ب��اك��ات  ب�ضبب  ل��ب��ن��ان  اإىل  ���ض��وري��ة  يف 

الدائرة هناك.

يف 19 كانون الأول و�ضل وزير الداخلية 

للعالج،  لبنان  اإىل  ال�ضعار  حممد  ال�ضوري 

ب��ع��د اأ���ض��ب��وع م��ن ه��ج��وم ا���ض��ت��ه��دف وزارت����ه 

و�ضط دم�ضق.

اإعداد: هناء عليان
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طائرة  بإرسال  الله«  »حزب  قام  األول  تشرين   12 في 
حيث  »إسرائيل«  إلى  طيار  دون  من  طائرة  وهي  »أيوب« 

قامت بالتصوير من الجو، محققًا اختراقًا نوعيًا. 
الحسن  وسام  اللواء  اغتيال  تم  األول  تشرين   19 في 
وسائقه في انفجار في األشرفية، أسفر عن سقوط الكثير 
حيث  السكني  بالحي  حل  كبير  دمار  وعن  الجرحى،  من 

حصل االنفجار.
المسلحين  الشبان  وفي 21 تشرين األول حاول بعض 
المصيطبة،  وطى  باتجاه  الجديدة  الطريق  من  التقدم 

فأحبطت دورية للجيش كانت متمركزة في الكوال الهجوم، 
مع  وانتهت  لساعات  امتدت  التي  االشتباكات  واندلعت 
سقوط قتيل هو أحمد قويدر )فلسطيني( وستة جرحى. 

الشمال  عاصفة  ل��واء  أعضاء  أعلن  األول  تشرين   27
اعتقال الصحافي اللبناني فداء عيتاني؛ مراسل »المؤسسة 
في  إطالقه  ليجري  األخبار،  وجريدة  لإلرسال«  اللبنانية 

مرحلة الحقة بتلكؤ من السلطات اللبنانية.
السراي  اقتحام  محاولة  جرت  األول  تشرين   21 في 

الحكومي عقب تشييع وسام الحسن إلى مثواه األخير.

تـــشــــــــريــــــــن األول
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مل تختلف اجلولة الثانية من اال�ستفتاء 

امل�سري اجلديد، عن اجلولة  الد�ستور  على 

بقيت  ال��ت��ي  امل�����س��ارك��ة،  ن�سبة  جلهة  االأوىل، 

اإن  �سجلت،  ال��ت��ي  وامل��خ��ال��ف��ات   ،٪32 ب��ح��دود 

كان لناحية التاأخر يف فتح �سناديق االقرتاع 

ل�ساعات، اأو عدم وجود ق�ساة يف العديد من 

اللجان.

اأ����س���ف���ر ع��ن��ه��ا  ال���ت���ي  ال��ن��ت��ي��ج��ة  اأن  ع���ل���ى 

اال�ستفتاء ل�سالح اإقرار الد�ستور بنحو ٪63 

ال�32٪ مم��ن يحق  وب��ح��دود  ���س��وت��وا،  مم��ن 

الثغرات،  من  الكثري  ك�سفت  االق���رتاع،  لهم 

واأك��دت جملة من االأم��ور، وطرحت االأ�سئلة 

العا�سفة  االأزم��ة  �ست�سلكه  الذي  امل�سار  حول 

مب�صر.

ميكن القول اإن هناك ثغرتني اأ�سا�سيتني، 

واحدة قانونية، واأخرى �سيا�سية.

1- الثغرة القانونية، وتتمثل يف عدم حتديد 
الت�سويت  يف  امل�ساركة  لن�سبة  �سقفاً  القانون 

من اإجمايل من يحق لهم االق��رتاع، ليكون 

ترك  ال��ذي  االأم��ر  ال�سعب،  اإرادة  عن  معرباً 

ثغرة كبرية ا�ستفادت منها جماعة »االإخوان« 

ل��ت��م��ري��ر ال���د����س���ت���ور ب��اأغ��ل��ب��ي��ة ���س��ئ��ي��ل��ة من 

الناخبني  اأقلية من جمموع  املقرتعني، هي 

امل�سجلني يف لوائح ال�سطب.

م�سروع  ب��اأن  وتكمن  ال�سيا�سية،  الثغرة   -2
ال��د���س��ت��ور ال����ذي ط���رح ع��ل��ى اال���س��ت��ف��ت��اء، مت 

والتيار  »االإخ����وان«  قبل  م��ن  م���واده  �سياغة 

ا���س��ت��ح��وذوا ع��ل��ى غالبية  ال���ذي���ن  ال�����س��ل��ف��ي، 

التاأ�سي�سية، ويف ظل غياب  اأع�ساء اجلمعية 

ب��ق��ي��ة االأط������راف وامل��ك��ون��ات ال��وط��ن��ي��ة، وه��و 

الد�ستور  الأن  كبرياً،  وطنياً  خلاًل  ي�سكل  ما 

معرباً  يكون  اأن  ويجب  الدولة،  هوية  ميثل 

ع��ن ت��ن��وع امل��ج��ت��م��ع، ول��ذل��ك ف���اإن ال��د���س��ت��ور 

الذي اأقر ال تنطبق عليه هذه ال�سفات، وال 

يحظى بتوافق وطني.

اإن النتيجة التي متخ�ض عنها اال�ستفتاء 

اأكدت جملة من االأمور:

ك��ان��ت  اال���س��ت��ف��ت��اء  امل�����س��ارك��ة يف  ق��ل��ة  اإن   -1
ال�سلفية،  وال���ت���ي���ارات  »االإخ�������وان«  مل�سلحة 

واالإم��ك��ان��ي��ات  بالتنظيم  ي��ت��م��ت��ع��ون  ال��ذي��ن 

مكنهم  مما  اأن�سارهم،  ح�سد  على  وال��ق��درة 

تطلعاتهم،  م��ع  يتما�سى  د�ستور  اإق���رار  م��ن 

كما متكنوا من ك�سب االنتخابات الربملانية.

2-  ارتباك املعار�سة التي مل تكن من�سجمة 
م���ع ���س��ع��ارات��ه��ا، ف��ه��ي ث����ارت ���س��د االإع����الن 

اأي  اإ�سقاطه، ورف�ض  اإىل  الد�ستوري، ودعت 

حوار قبل تراجع الرئي�ض مر�سي عن قراره، 

وان�سحبت من اجلمعية التاأ�سي�سية ل�سياغة 

ال��د���س��ت��ور، ث��م قبلت بعد ذل���ك، م��ت��اأخ��رة، يف 

اال�����س����رتاك يف اال���س��ت��ف��ت��اء ع��ل��ى ال��د���س��ت��ور، 

ق��رارات  على  ال�سرعية  اأ�سفى  ال��ذي  االأم���ر 

مر�سي، ودفع الكثري من اأن�سار املعار�سة اإىل 

م�سلحة  يف  �سب  مم��ا  اال�ستفتاء،  مقاطعة 

»االإخوان« ومكنهم من اإقرار الد�ستور بن�سبة 

�سعيفة.

3- لو اأن املعار�سة قاطعت اال�ستفتاء، لكانت 
نحو  الناخبني  جم��م��وع  م��ن  امل�ساركة  ن�سبة 

ال�520، ولكان عندها باإمكان املعار�سة الطعن 

اأن  ب��و���س��وح  تبني  حيث  ال��د���س��ت��ور،  ب�سرعية 

االإ�سالميني بكل منوعاتهم، ال تزيد  �سعبية 

على 18٪، وهي ن�سبة تقل 1٪ عن تلك التي 

ح�سلوا عليها يف اجلولة االأوىل من انتخابات 

ال��رئ��ا���س��ة، م���ا ي��ع��ن��ي اأن غ��ال��ب��ي��ة امل�����س��ري��ني 

م�ساركة  ف��اإن  ول��ذل��ك  للد�ستور،  معار�سون 

املعار�سة ومقاطعة االأغلبية وفر ل�»االإخوان« 

الفر�سة لتمرير املوافقة على الد�ستور.

مر�سي،  الرئي�ض حممد  اأن  الوا�سح  4- من 
حظي بتاأييد اأمريكا، التي اأ�سهمت يف ت�سهيل 

مت���ري���ر اال���س��ت��ف��ت��اء ع��ل��ى ال���د����س���ت���ور، ودف���ع 

االإن��ق��اذ  ق���رار جبهة  ت��رج��ي��ح  اإىل  امل��ع��ار���س��ة 

ال��وط��ن��ي يف امل�����س��ارك��ة يف اال���س��ت��ف��ت��اء، وع��دم 

املقاطعة.

ال����ذي ح�سل  ال��ك��ب��ري  ال��ق��ط��ري  ال���دع���م   -5
وال��ذي  اال�ستفتاء،  واأث��ن��اء  قبل  مر�سي  عليه 

اإىل  ق��ن��اة اجل��زي��رة  ظهر م��ن خ��الل انحياز 

جانب موقف »االإخوان« يف تغطية االأحداث 

قدمتها  التي  املالية  وامل�ساعدات  احلا�سلة، 

قطر مل�سر، اإىل جانب اال�ستثمار يف العديد 

من امل�سروعات يف م�سر.

اأما وقد اأقر الد�ستور واأ�سبح اأمراً واقعاً، 

فما هو امل�سار املتوقع لالأزمة؟

ق��د  م���ر����س���ي  ال���رئ���ي�������ض  اأن  ال����ب����ني  م����ن 

يعد  مل  التي  املعار�سة،  على  انت�ساراً  �سجل 

مب��ق��دوره��ا رف�����ض ال��د���س��ت��ور م���ن ال��وج��ه��ة 

ال��ق��ان��ون��ي��ة، ك��م��ا ق���ال ع�����س��و ج��ب��ه��ة االإن��ق��اذ 

بالد�ستور  الطعن  وحتى  �سباحي،  حمدين 

م���ن وج��ه��ة ع����دم ت���واف���ر ال���ت���واف���ق ال��وط��ن��ي 

االإن��ق��اذ يف  ف��اإن��ه بعد م�ساركة جبهة  ح��ول��ه، 

اال�ستفتاء عليه، بات اأمراً �ساقطاً.

انطالقاً من ذلك، من املتوقع اأن يتمكن 

الرئي�ض مر�سي و»االإخ��وان« من احلكم، واأن 

التي  ال�����س��ارع،  يف  امل��ع��ار���س��ة  ح��رك��ة  تنح�سر 

يتجه  واأن  الد�ستوري،  االإع���الن  بها  ت�سبب 

لالنتخابات  اال�ستعداد  مرحلة  اإىل  اجلميع 

ب��اع��ت��ب��اره��ا ه��ي الفي�سل  امل��ق��ب��ل��ة،  ال��ن��ي��اب��ي��ة 

ال����ذي ���س��ي��ح��دد احل��ج��م احل��ق��ي��ق��ي ل��ك��ل من 

املعار�سة و»االإخوان«، على اأن ورقة املعار�سة 

الرابحة لك�سب االنتخابات، �ستكون يف مدى 

الرئي�ض  ا���س��ت��م��رار  ا���س��ت��ث��م��ار  ع��ل��ى  ق��درت��ه��ا 

مر�سي بانتهاج نف�ض �سيا�سات ح�سني مبارك، 

اقت�سادياً  امل�سريني،  اأزم��ات  من  تزيد  التي 

واج���ت���م���اع���ي���اً، ن��ت��ي��ج��ة ب���ق���اء م�����س��ر اأ����س���رية 

بقيود  تكبلها  التي  ديفيد،  كامب  اتفاقيات 

التبعية ل�»اإ�سرائيل« والغرب.

ح�سني عطوي
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صباحي : مرسي سجل 
انتصارًا على المعارضة 
التي لم يعد بمقدورها 

رفض الدستور من 
الوجهة القانونية

ان��ه��م��رت احل���ج���ارة يف بلدته  ال��ب��وع��زي��زي،  يف ذك����رى 

�سيدي بو زيد على الرئي�ض املرزوقي خالل زيارته للبلدة، 

يف ذكرى رحيل »عود ثقاب ربيع العرب«، الذي اأ�سعل ثورة 

اأ�سقطت  عربي  عامل  يف  اله�سيم،  يف  كالنار  �َسَرت  تون�سية 

لقطاف  اأهليته  ع��دم  لكن  اأن��ظ��م��ة،  ع��دة  �سعبه  غوغائية 

ثمار الثورات، جعلت كل ثورة تتمّخ�ض لتلد ثورة عقيمة 

عقماً. اأك���ر  ج��دي��دة  الأخ����رى  وت��ت��ه��ي��اأ  �سابقتها،   ت�سقط 

يف ب��داي��ة ك��ل ث���ورة »رب��ي��ع��ّي��ة ع��رب��ي��ة«، وم��ع غ��ي��اب القائد 

الثّوار  ُيرفع ليجمع  �سعار  »القادة«، كان ال بد من  ووف��رة 

اإجها�ض  نف�سه  ل��ه  ُت�����س��ّول  مل��ن  رادع����اً  وي��ك��ون  املنت�سرين، 

فكان  م�سادة،  ب��اأخ��رى  ال��دخ��الء  اأو  الفلول  قيام  اأو  ث��ورة 

تنحني  وراية  ال�سريعة« بريق والدة عهد جديد،  »تطبيق 

ل��ه��ا ال�����س��ع��وب، يف ب�����ادرة ع��ف��وي��ة م��ن��ه��ا ل��رف��ع ال��غ��ن عن 

مع  معاناتهم  نتيجة  عليهم  والتعوي�ض  »االإ���س��الم��ي��ني«، 

اأنظمة َتهاَوت.

وا�ستحقاق  ال��ث��ورات،  اإىل  الن�سبي  ال��ه��دوء  ع��ودة  وم��ع 

»االإخ��وان«  اأزم��ة  ب��داأت  البائدة،  اأنظمة عادلة تخُلف  قيام 

م��ع اخل����ارج »ال���غ���رب���ي«، م��ن خ���الل اإب�����داء ح�����س��ن ال��ن��واي��ا 

ع���ن خ���ل���ّوه م���ن ال���ت���ط���رف، ال����س���ت���درار ال��ت��اأي��ي��د وال��دع��م 

ال�����س��ي��ا���س��ي��نينْ م��ن ن��اح��ي��ة، وم��ق��ارب��ة ال��ن��ظ��م االق��ت�����س��ادي��ة 

واملالية ال�ستجرار الدعم املادي من ناحية اأخرى، اإ�سافة 

اإىل ���س��رورة ك�سب ال��ر���س��ى ال��داخ��ل��ي، م��ن خ��الل اإظ��ه��ار 

عجلة  واإط��الق  العدل  وتطبيق  احلق  اإحقاق  على  املقدرة 

اخلطر. اأحمر  اأ�ساءت  املالية  البور�سات  اأن  �سيما   النمو، 

على  عامني  م��رور  بعد  الو�سع  على  عّلق  تون�سي  مواطن 

الكرمي ينطلق من كل  ال��ق��راآن  ن�سمع  اأن  ال��ث��ورة: »جميل 

مكان يف  االأ�سواق واملحال، لكن كما االأذن مفتوحة لكلمة 

توؤّمنها حكومات  الفم مفتوح للقمة مل  اأك��رب، كذلك  اهلل 

الثورة حتى االآن، واملَعدة الفارغة ت�سّل التفكري وُتقفل االأذن 

التطبيق«. بعيداً عن  م��ادام احل��ق  �سماع كلمة احل��ق،   عن 

مل نق�سد تب�سيط االأمور ل�سرح ما يح�سل يف تون�ض، عرب 

االنطالق  يف  رغبة  ب��ل  ب�سيط،  رج��ل  بكلمات  اال�ست�سهاد 

االأح��الم  الطّيب  ال�سعب  زرع  حيث  ال��ث��ورات،  �ساحات  من 

يف  كانت  واإن  التي  الثورة،  بعد  ما  وانتفا�سات  والرهانات 

تون�ض من اأجل لقمة العي�ض، فهي يف م�سر اأ�سمل واأعمق، 

والفورات  احلزبية  والتعددية  ال�سيا�سية  احليوية  وك��ادت 

الثورية ُتن�سي فقراء م�سر و�سكان الع�سوائيات هموم لقمة 

نتيجة  يتهاوى  اقت�ساد  من  االأخطر؛  املقبل  نحو  العي�ض 

فو�سى مليونيات اأوقفت االإنتاج ال�سناعي، وفلتان بلطجٍي 

»فتاوى وهابية«  اإىل  اليومية، و�سواًل  العمل  اأربك حركة 

ت�سرح  اأه��رام��ات  ح�سي�ض  اإىل  امل�سرية  ال�سياحة  اأن��زل��ت 

اإبل وخيول بظهور خاوية من ال�سائحني، وخ�سارة  حتتها 

املرافق  اإقفال  نتيجة  �سنوياً،  دوالر  مليارات  لع�سرة  م�سر 

ال�سياحية.

�سببه  م�سر  يف  العي�ض  لقمة  على  ال�سيا�سة  ت��ق��دمي 

والعلمانية  الليربالية  القوى  لكافة  االرتدادية  الهجمات 

يف  جماحهم  وك��ب��ح  »االإخ�������وان«،  هجمة  ل�����س��ّد  والكني�سة 

البلد«، ومقاومة راديكاليتهم، رغم كل عرو�سهم  »ابتالع 

���س��رائ��ح وا���س��ع��ة من  ال��ت��ي تقاطعها  ل��ل��ح��وارات  ال�����س��خ��ّي��ة 

االل��ت��زام  م�سداقية  ع��دم  خ��ربت  ال��ت��ي  امل�����س��ري��ة،  النخب 

اأن��ه��م ممن  م��ن منطلق  ال��ت��ح��اور معهم،  ينتجه عقم  مب��ا 

اأن  ل�سماعهم، خ�سو�ساً  ولي�ض  الإقناعهم  النا�ض  ي�ستدعي 

م�سلمي  من  اأك��ر  م�سلمني  لي�سوا  ال�سريعة  تطبيق  دع��اة 

م�سر، واأن »قاهرة االألف مئذنة« لي�ست بحاجة اإىل »مكتب 

اإر�ساد« ير�سدها اإىل اهلل.

ك��م��ا امل���واط���ن ال��ت��ون�����س��ي اأب����دى خ��ي��ب��ت��ه، ك��ذل��ك كانت 

اأ���س��ب��ه  الأ����س���ت���اذة م�����س��ري��ة يف ال��ف��ق��ه ال��ق��ان��وين رّدة ف��ع��ل 

اأحاور  »كيف  قائلة:  لقاء ح��واري  االإ�ستغاثة خالل  بطلب 

اإن��ه  م�سلمة؟  واأن���ا  وبينه  بيني  اهلل  كتاب  ي�سع  »اإخ��وان��ي��اً« 

بهذا ميار�ض علّي اإرهاباً فكرياً با�سم اهلل، ويرف�ض اأفكاري 

حتّقق  �سخ�سية  اج��ت��ه��ادات  فيها  ل��ه  التي  ال�سريعة  با�سم 

 غايات فريقه يف التحّكم بعباد اهلل ورف�ض الراأي االآخر«! 

هنا بدت مالمح »الطالق البائن« بني »االإخوان« و�سرائح 

وا�سعة من ال�سعب امل�سري، الأن »عقد القران« كان جمّرد 

تعهّدات »اإخوانية« بدولة مدنية د�ستورها القانون، وانتهى 

والقوانني  االأع����راف  خالله  انُتهكت  ع�سل  ب�سهر  ال���زواج 

من  االإر���س��اد«  »مكتب  يف  م�سّودته  ُو�سعت  د�ستور  لفر�ض 

»االإخوانية«  التجربة  وغ��دت  اأح��د،  ب��راأي  االإ�سرت�ساد  دون 

امل�سرية التي ف�سلت ُحكماً، تنذر بف�سل اأية جتربة م�سابهة 

يف اأي بلد عربي بداأت تلفحه »الن�سمات الربيعية«.

اأمني اأبورا�سد

 »اإلسالميون الجدد«.. بين تطبيق الشريعة والقوانين الوضعية 

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

بعد  إقرار الدستور الجديد
ما هو المسار الذي ستسلكه األزمة في مصر؟

موؤيدو ومعار�سو الد�ستور امل�سري اجلديد يتواجهون يف ال�سارع                                          )اأ.ف.ب.(
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اخلليجية  القمة  اأع��م��ال  البحرين  يف  انتهت 

ال�33، بغياب اأربعة من قادة دول اخلليج ال�ست، 

بن  اهلل  عبد  ال�سعودي  امللك  ه��م:  والغائبون 

واأم��ري  ال�سابقة،  ال���دورة  رئي�ض  ال��ع��زي��ز؛  عبد 

دول��ة  واأم���ري  ث���اين،  اآل  ب��ن خليفة  قطر حمد 

نهيان،  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�سيخ  االإم�����ارات 

و�سلطان ُعمان قابو�ض بن �سعيد.

االأو���س��اع  تتناول  القمة مل  ه��ذه  اأن  وي��الَح��ظ 

دولها،  يف  امل�ستقرة  غ��ري  واالأم��ن��ي��ة  ال�سيا�سية 

يف  يومية  �سبه  تكون  تكاد  االحتجاجات  حيث 

من  االآالف  ع�سرات  اإىل  باالإ�سافة  ال�سعودية، 

�سجناء الراأي، يف الوقت الذي اأكدت هذه القمة 

ا�ستمرار حتري�سها ودعمها لالإرهاب امل�سلح يف 

�سورية، من خالل اتخاذ قرار بدعم ما ي�سمى 

واملعار�سة  ال��ث��ورة  لقوى  الوطني  »االئ��ت��الف 

ال�سورية«.

ذكر  على  اخلليجيون  امل�سوؤولون  ي��اأت  مل  واإذ 

املمار�سات  م��ن  القد�ض  ت�سهده  وم��ا  فل�سطني 

اال�ستيطان  لتو�سيع  امل��ح��م��وم��ة  ال�سهيونية 

وت��ه��وي��د امل��دي��ن��ة امل��ق��د���س��ة، ���س��رف��وا اأن��ظ��اره��م 

عن  ف���وراً  بالكف  طالبوها  ال��ت��ي  اإي����ران،  نحو 

و�سفهم،  ح�سب  �ساأنها،  م��ن  التي  ال�سيا�سات 

زي���ادة ال��ت��وت��ر وت��ه��دي��د االأم���ن واال���س��ت��ق��رار يف 

املنطقة.

الربنامج  اأن  اع��ت��ربوا  اخلليجيون  امل��وؤمت��رون 

ال����ن����ووي االإي���������راين ال ي���ه���دد اأم������ن امل��ن��ط��ق��ة 

واال�ستقرار  االأم���ن  ب��ل  فح�سب،  وا���س��ت��ق��راره��ا 

، وب��ه��ذا اق���رتب���وا اأك����ر ف��اأك��ر اإىل  ال��ع��امل��ي��نينْ

يكن قد تطابقوا  اإن مل  »االإ�سرائيلي«،  املوقف 

معه متاماً.

اأم����ا ب�����س��اأن ال����ع����راق، ف��اأع��ل��ن��وا ب��ط��ري��ق��ة غري 

مبا�سرة ا�ستمرار تاأييدهم حل�سار العراق، من 

جمل�ض  ق��رارات  لتنفيذ  بغداد  دعوتهم  خ��الل 

 833 ال��ق��راري��ن  ال����دويل جل��ه��ة تنفيذ  االأم����ن 

على  وح�����س��اراً  عقوبات  فر�سا  اللذين  و899، 

بالد الرافدين.

املوؤمترون اخلليجيون مل ين�سوا االحتجاجات 

ت�سهدها  ال��ت��ي  واال����س���ط���راب���ات  وامل���ظ���اه���رات 

ال���ب���ح���ري���ن، واع����ت����ربوه����ا اأع�����م�����ااًل اإره���اب���ي���ة، 

م�سيدين بتعامل املنامة »البناء« مع االأحداث، 

موؤكدين الت�سامن الكامل مع جهود احلكومة 

وحدتها  على  للحفاظ  »ال��رام��ي��ة  البحرينية 

الوطنية«، وبهذا اأكدوا على عمى االألوان الذي 

ال��راأي«،  الدميقراطية وحرية  »قادة  به  يتميز 

ال���ع���رب���ي، وذل����ك حينما  يف ���س��ح��راء اخل��ل��ي��ج 

ال�سلمية ل�سعب البحرين  يعتربون املظاهرات 

اأعمال القتل  اأن  اإره��اب��ي��ة«، وي��وؤك��دون  »اأع��م��ااًل 

تعددية  اأعمااًل  �سورية  يف  االإرهابي  والتفجري 

ودميقراطية ووطنية.. يا للعار.

امل����وؤمت����رون اخل��ل��ي��ج��ي��ون يف ق��م��ت��ه��م ال��ث��ال��ث��ة 

وال����ث����الث����ني ������س�����ددوا يف ب���ي���ان���ه���م اخل���ت���ام���ي 

ع��ل��ى اإن�����س��اء ق���ي���ادة ع�����س��ك��ري��ة م���وح���دة، ت��ق��وم 

ال��ربي��ة واجل��وي��ة  ال��ق��وات  بالتخطيط وق��ي��ادة 

لتوحيد  اأمنية  اتفاقية  اإىل  اإ�سافة  والبحرية، 

االأجهزة االأمنية يف مكافحة ال�سغب واالإرهاب، 

وق��د و���س��ف م��راق��ب��ون متابعون الأع��م��ال هذه 

ال��ق��م��ة ب����اأن االت��ف��اق��ي��ة االأم���ن���ي���ة واالت��ف��اق��ي��ة 

ي�سعرون  بداأوا  االأ�سا�ض، الأنهم  الع�سكرية هما 

من  ال�سعبية  االح��ت��ج��اج��ات  وت�ساعد  ب��ت��زاي��د 

ل��الأم��ريك��ي،  حكامهم  تبعية  �سد  مواطنيهم 

خلدمة  االق��ت�����س��ادي��ة  ث��روات��ه��م  ك��ل  وت�سخري 

الذي  الوقت  يف  العامل،  يف  االأمريكي  امل�سروع 

ي��ت��زاي��د ال��ف��ق��ر وال��ب��وؤ���ض االج��ت��م��اع��ي يف ه��ذه 

اأكر  اأن  اإىل  االإح�سائيات  ت�سري  ال��دول، حيث 

من مليوين مواطن �سعودي حتت خط الفقر، 

ون���ح���و ث���الث���ة م���الي���ني ع��ل��ى خ���ط ال��ف��ق��ر، يف 

املالكة  العائلة  ث���روات  تت�سخم  ال���ذي  ال��وق��ت 

وتوابعها، الفتني اإىل اأن ت�ساوؤالت وا�سعة بداأت 

يف قطر حول تبديد املليارات على دعم االإرهاب 

يف �سورية واليمن والعراق، ويف غري مكان من 

العامل، باالإ�سافة اإىل املليارات التي ت�سرف من 

اأجل ت�سوير حكام امل�سيخة باأنهم �ساروا جزءاً 

من قادة العامل املقررين مل�سري الب�سرية على 

الريا�سي،  امل�ستوى  فيه  مبا  امل�ستويات،  �ستى 

بينما هم يف احلقيقة يف امليزان الدويل يكادون 

اأن ي�سكلوا �سفراً يف ح�سابات الدول وال�سعوب.

وب������راأي امل��راق��ب��ني امل��ت��اب��ع��ني، ف����اإن ال���ق���رارات 

االأمنية والع�سكرية التي اتخذت متت باالتفاق 

اأظهروا عداءهم  ولهذا  وا�سنطن..  امل�سبق مع 

ل�سورية والعراق واليمن واإيران، وحتى لليبيا، 

وهم واإن مل يعلنوا ذلك، اإال اأنهم قرروا امل�سي 

يف التن�سيق مع الكيان ال�سهيوين والبنتاغون 

االأمريكي يف العداء الأي مظهر دميقراطي يف 

املنطقة.

اأحمد الطب�ش
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ال��رق��اب��ة  واآل���ي���ات  ق��ان��ون  وغ��ي��اب  ال�سفافية،  ان��ع��دام 

وامل��ح��ا���س��ب��ة، وت����وّرط اأم����راء االأ����س���رة امل��ال��ك��ة ومتنفذي 

ال�����س��ل��ط��ة احل���اك���م���ة، وان��ت�����س��ار امل��ح�����س��وب��ي��ات وح��م��اي��ة 

الفا�سدين لبع�سهم البع�ض.. كل هذه العوامل جمتمعة 

اأدت اإىل �سيوع الف�ساد وتغلغله يف مفا�سل الدولة كلها. 

ملكافحة  الوطنية  »الهيئة  تاأ�سي�ض  مت  �سنوات  قبل 

�سريان  م��ن  ي�سلم  ال��ول��ي��د مل  ك��ي��ان��ه��ا  ول��ك��ن  ال��ف�����س��اد«، 

كافة  على  �سعود  اآل  اأم���راء  �سيطرة  اإىل  نظراً  ال��ع��دوى، 

م��ن��اح��ي ال��ع��م��ل احل��ك��وم��ي، وت��دّخ��ل��ه��م امل��ب��ا���س��ر يف عمل 

على  والت�سرت  م�ساحلهم،  حلماية  االإداري�����ة  االأج��ه��زة 

جرائمهم بحق ال�سعب وثرواته وم�ساحله. 

حت����دث ب��ع�����ض ح�����االت االخ������رتاق جل�����دار ال�����س��م��ت 

اإم����ا ع��رب ح����وادث ك��ربى  ال��ف�����س��ائ��ح  وال��ت��ك��ت��م، فُتنت�سر 

حالة  ه��ي  ك��م��ا  عليها،  ال�سيطرة  ال�سلطة  ت�ستطيع  ال 

وما  املا�سية  ال�سنة  وقعت  التي  ج��دة  �سيول  في�سانات 

املالكة  االأ���س��رة  اأط����راف  ب��ني  ال�����س��راع  يحتدم  اأو  قبلها، 

على اأّيهم اأحق بالنهب واال�ستحواذ وال�سيطرة على هذه 

الطرف  االأر���ض، في�سّرب  العقار وتلك  اأو ذلك  ال�سفقة 

مّت  م��وؤخ��راً حني  ل��الإع��الم، كما ح��دث  الق�سية  املت�سرر 

ت�سريب مكاملة هاتفية م�سّجلة بني االأمري تركي بن بندر 

ال�سامل،  حممد  اأحمد  الداخلية  وزارة  ووكيل  �سعود  اآل 

اإىل كثري من اخلفايا حول  االأم��ري  اأ�سار خاللها  والتي 

مافيا الف�ساد و�سط وزارة الداخلية، فف�سح وك�سف وجهاً 

من اأوجه ف�سادها ال�سارب اأطنابه. 

ناهيك عن ف�ساد وف�سائح االأمراء الكبار يف االأ�سرة، 

����س���واء م���ا ت��ع��ل��ق ب����االأم����راء م�����س��ع��ل و���س��ل��ط��ان و���س��ل��م��ان 

واأوالده����������م.. ي��ك��ف��ي اأن ن���ذّك���ر ب��ال��ف�����س��ي��ح��ة امل��ج��ل��ج��ل��ة 

وال�سهرية املت�سلة بر�ساوى �سفقة اليمامة، التي توّرط 

�سببت  والتي  بندر وخالد،  واأبناوؤه  �سلطان  االأم��ري  فيها 

اأن  قبل  ال�سعودية،   - الربيطانية  ال��ع��الق��ات  يف  �سرخاً 

ب�سفقات  الربيطاين  الق�ساء  �سمت  ال�سعودية  ت�سرتي 

وامتيازات جديدة. 

عن  فتن�سر  اأح��ي��ان��اً،  املحلية  ال�سحف  ُت�سهم  كذلك 

اإ�سنادها  يتم  ودائماً  هناك،  اختال�ض  اأو  هنا  ف�ساد  حالة 

ل�سغار املوظفني، وُيغ�ض النظر عن الراأ�ض الكبري وراء 

اجلرمية، وغالباً ما تتم ت�سريبات ال�سحف �سمن اإطار 

على  لل�سغط  �سعود،  اآل  اأم��راء  بني  الداخلية  النزاعات 

طرف من اأطراف ال�سراع ودفعه للتنازل للطرف االآخر. 

»ال�سرق«  ن�سرته �سحيفة  ما  يندرج  ال�سياق،  يف هذا 

2012/12/12 عن بدء الهيئة  يف عددها ال�سادر بتاريخ 

يف  حتقيق  اإج����راءات  »ن��زاه��ة«  الف�ساد  ملكافحة  الوطنية 

ملف �سل�سلة خمالفات يف اأمانة املنطقة ال�سرقية وبلدية 

خمططات  على  ال�سطو  ت�سّمنت  القطيف،  حمافظة 

ك��ان  م��رب��ع  م��رت  م��ل��ي��ون  ب�4  م�ساحتها  ُق����درت  �سخمة 

امل�ستحقني  املواطنني  على  وتوزيعها  تخطيطها  مقرراً 

يف املحافظة، لكن االأمانة والبلدية حّولتا االأرا�سي اإىل 

عقارات بلدية واأّجرتها لرجال اأعمال وجتار وم�سوؤولني، 

بينهم رئي�ض بلدية وع�سو جمل�ض �سورى.

وك�سفت وثيقة ال�سكوى بح�سب »ال�سرق«، اأن البلدية 

خاماً  اأرا�سَي  بتاأجريها  �سريحة  قانونية  اأ�س�ساً  خالفت 

ل�»جتار ورجال اأعمال وم�سوؤولني منذ اأكر من ع�سرين 

اأن »بع�ض هذه االأرا�سي  عاماً مببالغ رمزية«، مو�سحة 

وم�ستودعات  خا�سة،  وا�سرتاحات  م��زارع  عليها  اأقيمت 

من  ع��ق��ود  بوا�سطة  وموؤ�س�سات  ل�سركات  ع��ّم��ال  و�سكن 

يف  ب��ال��رتاخ��ي  البلدية  ال�سكوى  اتهمت  كما  ال��ب��اط��ن«، 

حت�سيل حقوقها، قائلة اإن »جزءاً كبرياً من امل�ستاأجرين 

مل ي�سددوا املبالغ ال�سنوية امل�ستحقة عليهم، ورغم ذلك 

العقود  تن�ض  ح�سبما  منهم  االأرا����س���ي  �سحب  ي��ت��م  مل 

املربمة معهم«. 

اإ�سكاالت،  واحتوى امللف املحال ملكافحة الف�ساد عدة 

و�سقيقه  بلدية  لرئي�ض  اأر�سني موؤجرتني  اأبرزها وجود 

امل�ستاأجرين  من  وك��ث��ري  ال�����س��ورى،  جمل�ض  يف  وع�����س��و 

التاأجري منذ  االآخ��رين هم رجال عمال، ومتت عمليات 

وج��دد  �سابقني  اأم��ن��اء  عهد  على  ع��ام��اً  الع�سرين  ق��راب��ة 

ُي�ستخدم  وب��ع�����س��ه��ا  احل�����ايل،  االأم�����ني  ع��ه��د  يف  بع�سها 

الأغ���را����ض خم��ال��ف��ة مل��ا خ�س�ست ل���ه، واأ���س��ب��ح��ت م��واق��ع 

�سركات برتولية وم�سانع و�ساالت وغريها. 

م�سدر وثيق ال�سلة يعمل موظفاً يف اأمانة ال�سرقية 

اأمني  ب��داأت على عهد  ال�سطو  اأن عملية  بالدمام، ك�سف 

ال�����س��ك��ي��ب��ي، وه���و حليف  زاي����د  االأ���س��ب��ق  ال���دم���ام  منطقة 

مع  وال��ف�����س��اد  ال�سطو  عمليات  م��ن  ال��ك��ث��ري  يف  و���س��ري��ك 

عنه  امل��ع��روف  ال�سرقية،  املنطقة  اأم��ري  فهد؛  بن  حممد 

كبار  اإجبار  عرب  اأذنيه،  حتى  الف�ساد  م�ستنقع  يف  الغرق 

جتار املنطقة على تخ�سي�ض ح�سة من اأرباحهم ال�سنوية 

والعقارات  االأرا�سي  ال�سطو على  با�سمه ك�سريك، وعرب 

واختال�ض ميزانيات امل�ساريع املخ�س�سة للمنطقة.

أمــــــراء السـعـــوديــــــة.. والـفـســـــاد

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

لم ُيدينوا االستيطان الصهيوني وشددوا على التنسيق األمني

القمة الخليجية الـ33.. تأكيد على العداء لسورية وإيران

قادة جمل�ض التعاون اخلليجي خالل قمتهم                                                         )اأ.ف.ب.(

) العدد 244(  اجلمعة - 28 كانون الأول - 2012



16w w w . a t h a b a t . n e t

ت��ت��ج��م��ع م���ع���ط���ي���ات م���ه���م���ة، ل��ي�����س 

ال�سلبي  للتطور  بدقة  للمتابعني  فقط 

ملراكز  اأي�����س��اً  اإمن���ا  ال��رك��ي��ة،  لل�سيا�سة 

ب��ح��ث��ي��ة ا���س��رات��ي��ج��ي��ة ب����داأ اه��ت��م��ام��ه��ا 

امل�������س���وؤول���ون  اأ����س���ف���ر  اأن  ب���ع���د  ي���ت���زاي���د 

»ال��ع��دال��ة والتنمية«  الأت���راك يف ح��زب 

ع���ن ج����زء م���ن م��رام��ي��ه��م احل��ق��ي��ق��ي��ة، 

وال���ت���ي ك���ان���ت م��غ��ل��ف��ة ب��غ��ط��اء غ��ي��م��ي، 

ن�سمة  اأول  م��ع  ���س��ب��اب��ه  ت��ب��دد  ���س��رع��ان 

ه��ب��ت ب��الجت��اه امل��ع��اك�����س، الأم����ر ال��ذي 

ب��دوره يزيد من الأزم���ة الداخلية  ب��داأ 

للحكومة الركية، بحيث مل تعد قادرة 

حتى  اأع�سابها  ول  غلّوها  �سبط  على 

انتقدوا  ال��ذي��ن  اجلامعات  طلبة  جت��اه 

باعتقال  اأردوغ���ان، فقاموا  رجب طيب 

الع�سرات الأ�سبوع املا�سي.

هذه اخلطوة لي�ست يتيمة من حيث 

البديهية،  احلريات  �سرب  على  العمل 

املعتقلني  ال���ط���اب  ع����دد  ف��ق��د جت����اوز 

ال�سحافيني  و�سل عدد  فيما  �سبعمئة، 

اأردوغ����ان يف  ال��ذي��ن زج��ت بهم حكومة 

ال�����س��ج��ون اإىل م��ئ��ة ، ل ي���زال ن��ح��و 76 

الذي  الأم��ر  الأقبية، وهو  ن��زلء  منهم 

اع��ت��ره رئ��ي�����س »ح����زب ال�����س��ع��ب« لي�س 

اأعلنها جهاراً  اأمراً خطرياً فح�سب، بل 

حرية  تقييد  ع��ه��د  »دخ��ل��ت  ت��رك��ي��ا  اأن 

ال�����س��ح��اف��ة«، يف ال��وق��ت ال����ذي ت��ت��زاي��د 

ال���ن���ق���م���ة ع���ل���ى م���ن���ع ���س��ح��اف��ي��ني م��ن 

الكتابة، وف�سل اآخرين.

التي  ال��ق��ي��م  اإل��غ��اء  ت��وج��ه��ات  اأن  اإل 

على  فيها  وف��ري��ق��ه  اأردوغ�����ان  يحا�سر 

اأك����ر منه  الأ����س���ل  دول حت��رم��ه��ا يف 

ال�سريحة  بكثري، مل تقت�سر على هذه 

على  ي��ده  م��د  اإمن���ا  املجتمع،  يف  املهمة 

امل��وؤ���س�����س��ة ال��ق�����س��ائ��ي��ة، ال��ت��ي مل جت��روؤ 

اأن  الع�سكر،  ظ��ال  اأي حكومة، وحت��ت 

ترم�س باجتاهها، الأمر الذي �سُيدخل 

ت��رك��ي��ا ح��ت��م��اً يف ���س��ج��ال ج���دي���د، وم��ن 

ي��ت��ورع  اأردوغ�������ان مل  ن���وع ج���دي���د، لأن 

عن الطلب والعمل لإلغاء الف�سل بني 

املقا�سد  مت��وه  م��زاع��م  حت��ت  ال�سلطات 

اخل���ب���ي���ث���ة: »ال���ف�������س���ل ب����ني ال�����س��ل��ط��ات 

ي��ع��رق��ل اأح��ي��ان��اً ت��ط��ّور ال���ب���اد«، الأم���ر 

ال���ذي اع��ت��رت��ه امل��ع��ار���س��ة خ��ط��وة على 

اإل��غ��اء ال��دمي��ق��راط��ي��ة، مقرونة  ط��ري��ق 

باتهامات باأن اأردوغان ال�ساعي لرئا�سة 

تركيا يف النتخابات املقبلة، ي�سعى اإىل 

اإل��غ��اء  م��رك��زة احل��ك��م يف �سخ�سه، ع��ر 

الف�سل بني ال�سلطات.

ق���د ي����رى ال��ب��ع�����س اأن ه����ذه ����س���وؤون 

داخلية، على ال�سعب الركي اأن يعاجلها 

ب��ن��ف�����س��ه، وه����ذه وج��ه��ة ن��ظ��ر، ل��ك��ن ل��دى 

اأك��ر  الأم����ور  ت�سبح  الأ���س��ب��اب،  حت�س�س 

امل�سروع  انك�ساف  مع  خ�سو�ساً  و�سوحاً، 

ال���رك���ي ك��م��ك��ّون اأ���س��ا���س��ي م���ن امل�����س��روع 

الأمريكي الكبري.

ت�سعى  الأمريكية  املتحدة  فالوليات 

�سبه  ب�سكل  ل��ل��ت��ف��رغ  امل��ق��ب��ل��ة  امل��رح��ل��ة  يف 

حيث  �سينية،   - الهندو  للمنطقة  كامل 

الباطنية،  ل��ل��روات  الهائلة  املكت�سفات 

ولذلك حتتاج اإىل حار�س اأمني مل�ساحلها، 

ب، ولديه القوة الع�سكرية املطلوبة،  جمرَّ

وه�����ذه ال�������س���روط م���ت���واف���رة يف ت��رك��ي��ا، 

ب�سواريخ  ال��ت��ع��زي��ز  عملية  ف���اإن  وع��ل��ي��ه، 

»ال���ب���ات���ري���وت«، وق��ب��ل��ه��ا م��ن��ظ��وم��ة رادار 

»ماطيا« املتطورة جداً، تندرج يف �سياق 

الآن  حتى  تنق�سه  ال��ذي  الكبري  امل�سروع 

قب�ستها  تركيا  لإح��ك��ام  ك��ث��رية  خ��ط��وات 

على مفا�سل متعددة، ومن بينها تدمري 

�سورية، كعائق اأ�سا�سي اأمام جناح امل�سروع 

اخل��ط��ري، وك��ذل��ك منع ال��ع��راق م��ن اأخ��ذ 

دوره الطبيعي والفعال يف املنطقة.

من هنا يتك�سف الدور التفتيتي الذي 

الأوغلوية،   - الأردوغ��ان��ي��ة  اأت��راك  يلعبه 

وواج��ه��ت��ه��م��ا ع��ب��د اهلل غ���ول، ال���ذي ق��ال 

�سورية  اإن الركمان يف  العبارة،  ب�سريح 

ه��م ج��زء ل ي��ت��ج��زاأ م��ن الأم���ة الركية، 

واأن����ق����رة ���س��ت��ب��ذل م���ا ب��و���س��ع��ه��ا ل��و���س��ول 

ال��رك��م��ان، ال��ذي��ن ه��م اأم���ان���ة الأج����داد 

�سورية  يف  ي�ستحقونها  ال��ت��ي  امل��ان��ة  اإىل 

اجلديدة.

ه����ذا امل���وق���ف م��ع��ط��وف ع��ل��ى زي����ارة 

اإىل كركوك  وزير خارجيته ال�ستفزازية 

الأق��رب��اء«،  »زي���ارة  �سعار  حتت  العراقية، 

يك�سف حقيقة العمل الركي على ت�سعري 

النق�سام الوطني يف العراق و�سورية على 

التحري�س  وق��ف  دون  م��ن  اإث��ن��ي،  اأ�سا�س 

على تعميق التمذهب يف الباد العربية، 

وج���ود ع�سرة  وا���س��ح��اً  ه��ن��ا ي�سبح  وم���ن 

اآلف عن�سر من حركة طالبان يف تركيا 

اأن��ق��رة،  م��ن�����س��ور يف  م��ا ه��و  نف�سها، وف���ق 

وملاذا فتحت تركيا اأر�سها وحدودها اأمام 

وبالطبع  جن�سية،   29 م��ن  »اإره��اب��ي��ني« 

مبوافقة اأمريكية للقتال يف �سورية.

كل هذه املعطيات توؤكد الدور الركي 

اخل��ط��ري يف امل�����س��روع الأم��ريك��ي الكبري، 

ول���ك���ن ك���ث���رياً م���ا ي��ن��ق��ل��ب ال�����س��ح��ر على 

ال�ساحر.

يون�س عودة

الواليات المتحدة تتفرغ للمنطقة الهندو - صينية
الدور التركي الخطير ضمن المشروع األميركي الكبير

دولي

مظاهرة يف �أنقرة �عرت��سًا على �ل�سيا�سة �لرتكية جتاه �سورية                                            )�أ.ف.ب.(
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امل��ت��ح��دة قبل  ل��ل��ولي��ات  اأوب���ام���ا رئ��ي�����س��اً  مل ي�سّكل جم���يء 

ال�سيا�سة  يف  تغيرياً جوهرياً  البن،  لبو�س  �سنوات، خلفاً  اأربع 

اإمنا  الفل�سطينية،  الق�سية  فيها  العامل، مبا  الأمريكية جتاه 

�سّكل تغيرياً دراماتيكياً يف الأ�سول العرقية للرئي�س، ودخول 

العرق الأ�سود اإىل البيت الأبي�س، وهذا ل يغرّي يف واقع الأمر 

من جوهر ال�سيا�سة الأمريكية، اإمنا تغرّيت اأدواتها ورموزها 

فقط ل غري. 

على  واإدارات�����ه  اأوب��ام��ا  اع��ت��ب��ار  ال�سراتيجي  اخل��ل��ل  فمن 

اإمن��ا  ال�سابقة،  الأم��ريك��ي��ة  الإدارات  �سيا�سات  م��ع  ت��ام  نقي�س 

والكونغر�س،  الإدارة  بجناحيها  الأمريكية  املوؤ�س�سة  �سليل  هو 

واإفراز للنخب احلاكمة واملوؤثرة يف املجتمع الأمريكي، وممثل 

ُينتخب  الراأ�سمالية الأمريكية ورواده��ا واحتكاراتها، وهو مل 

ب��ن��اوؤه، فمن  يتم  بناء ما مل  لي�ستمّر يف  اإمن��ا  ليجّب ما قبله، 

يف  والعدل  ال�سلم  لين�سر  ج��اء  ال��ذي  املخّل�س  اعتباره  اخلطاأ 

العامل، وي�سع حداً ل�سرور الإدارات الأمريكية ال�سابقة، وهذا 

جديدة  روؤي���ة  ميلك  ل  اأوب��ام��ا  اأن  اإىل  ي��ق��ود  احل���ال  بطبيعة 

�سيما  ول  للعامل،  الأمريكي  الإمريايل  املنطق  عن  م�ستقلة 

منطقتنا العربية، اإمنا ميلك �سيا�سة جديدة من �ساأنها اإعادة 

العتبار ل�سورة اأمريكا ونفوذها يف العامل العربي، بعد املاأزق 

ال�سورة  ترميم  �ساأنها  وم��ن  الآن،  ب��ه  مت��ر  ال���ذي  ال��ت��اري��خ��ي 

املتحدة،  ال��ولي��ات  ع��ن  واإدارت�����ه  ب��و���س  �سنعها  ال��ت��ي  الب�سعة 

الأزم��ة  اأحدثته  ال��ذي  القت�سادي  البنيوي  اخللل  وت�سحيح 

واأ���س��دق��اء  ال��ع��امل��ي��ة، وذل���ك يف حم��اول��ة لك�سب حلفاء  امل��ال��ي��ة 

ال��ع��امل��ي��ة لإن��ق��اذ  امل��ال��ي��ة  ق��دام��ى وج���دد ي�ساهمون يف احل��م��ل��ة 

اأمريكا من براثن الف�سل التاريخي والأزمة القت�سادية. 

وبناء عليه، فنحن اأمام ممار�سة »القّوة اللينة« مع الآخر، 

لتجاوز حالة العداء املحيط باأمريكا، اإل اأن اخلطوط العامة 

ال�سيا�سي  ال��واق��ع  يف  و�سوحا  اأك��ر  متظهرت  اأوب��ام��ا  ل�سيا�سة 

ممار�سة وفعًا.

العامل  الإدارة الأمريكية اجلديدة تتجاهل  فما زالت 

العربي كواقع اإقليمي، وتتعامل مع اأقطاره كدول خمتلفة 

اأنها  اإىل  اإ�سارة  يف  والعرق،  والتاريخ  والهوية  النتماء  يف 

مازالت تتعاطى مع »م�سروع ال�سرق الأو�سط« كبديل عن 

الواقع العربي، وما جتاهل اأوباما يف خطاباته يف ال�سنوات 

املا�سية العاقة مع العرب، حيث ذكرها �سريعاً ومل يتوقف 

الإ�سام«، لي�س  العاقة مع  »تركيز  عندها، يف حني ذكر 

العربي، والإ�سرار  بالإقليم  اإل من قبيل عدم العراف 

ع��ل��ى م�����س��روع »ال�����س��رق الأو����س���ط ال��ك��ب��ري«، ك��م��ا ع���ّر عن 

اعرافه برغبة اليهود يف وجود وطن خا�س لهم، وا�سفاً 

ميكن  ل  م��اأ���س��اوي  ت��اري��خ  يف  متاأ�سلة  باأنها  الرغبة  ه��ذه 

يهودية فح�سب،  بدولة  اعرافاً  لي�س  نفيه.. وهذا  لأحد 

اإمنا جتاوز للتاريخ املاأ�ساوي لل�سعب الفل�سطيني، ورف�س 

اإىل وطنهم، و�سغط م�سبق  الاجئني  لعدم عودة  وا�سح 

على الأقطار العربية كي تعرف بيهودية »اإ�سرائيل«.

يف وليته الأوىل، مل يقم اأوباما باأي عملية ان�سحاب 

وامل�ست�سارين  اخل���راء  اأب��ق��ى  فهو  ال��ع��راق،  م��ن  حقيقي 

ث��اب��ت��ة وم��ت��ح��رك��ة وف���ق املعطيات  اأم���اك���ن  وامل���درب���ني يف 

العراق،  له يف  املوالية  الرموز  يدعم  ي��زال  وما  الأمنية، 

اإن��ه��ا  ُي��ق��ال  ان��ت��خ��اب��ات  ع��ر  �سيا�سية  �سرعية  ويعطيها 

»دميقراطية«.

اإن هذه املوؤ�سرات، مع املمار�سة ال�سيا�سية لإدارة اأوباما 

ال�سابقة، توؤكد من جديد اأننا اأمام روؤية اأمريكية قدمية 

- جديدة للمنطقة، ل تخلو من العداء لاأمة العربية 

والإ�سامية، ول تخلو من منح الأولوية مل�سالح اأمريكا 

يف املنطقة العربية، ويف مقدمتها ال�سلعة ال�سراتيجية 

املتمثلة يف النفط العربي.

حممود مرع�شلي

عشرة آالف عنصر أوبـــامـــا.. و»الـقــوة اللـّيـــنــــة«
من »طالبان« نزلوا 

في تركيا  و»إرهابيين« 
من 29 جنسية.. 
بموافقة أميركية



يف دق��ائ��ق م��ع��دودة خ���ال حلقة ن��ق��ا���س ُم�����س��ّغ��رة، 

الكرى،  الأح���داث  �سريط  ال��زم��اء  اأح��د  ا�ستعر�س 

العربي  ال�سراع  بها  مر  التي  امل�سريية  واملنعطفات 

ال�����س��ه��ي��وين م��ن��ذ م��ط��ل��ع ال��ق��رن امل��ا���س��ي ح��ت��ى زم��ن 

»الربيع العربي«، وحاول جاهداً بّث روح التفاوؤل لدى 

اأتيح  التي  امل�سيئة  املحطات  اأبرز  باإدراجه  م�ستمعيه، 

والتقدم  التحرر  يف  طموحاتها  حتقيق  لاأمة  فيها 

والرفاه.

ول��ك��ن ل��اأ���س��ف، مل اأحل����ظ يف خ����وامت خ��ا���س��ات 

من  مت�سلة  و�سل�سلة  الأم����ل،  خ��ي��ب��ات  ���س��وى  زم��ي��ل��ي 

الهزائم والراجعات، ورحت ا�ستذكر اإحدى احلقبات 

ال��ع��ايل«،  ال�سد  »ب��ن��اء  اأنا�سيد  رددن���ا  ح��ني  »امل�سيئة«، 

يف  والقت�سادية  الجتماعية  ب��الإجن��ازات  وتفاخرنا 

واإن��ت��اج  الع�سكرية  ال�سناعة  بتقدم  وف��رح��ن��ا  م�سر، 

�سواريخ »الظافر« و»النا�سر« و»القاهر«.

بفارغ  ننتظر  بتنا  حتى  الأم����ل،  بنا  ف��ا���س  يومها 

الكيان  على  احل��رب  لإع��ان  ال�سفر«  »�ساعة  ال�سر 

ال�سهيوين، واأم�سى حترير فل�سطني »قاب قو�سني اأو 

اأدن��ى« بقيادة جمال عبد النا�سر، ثم كانت الهزمية، 

ف�سميناها، رفقاً مب�ساعرنا، »نك�سة 1967«.

الهوية  اأن  ليخرنا  ع��رف��ات  يا�سر  ظهر  وب��ع��ده��ا 

»ال��ن��زع��ة  ف��م��ّج��د  ف�سلها،  اأث��ب��ت��ت  للمعركة  ال��ق��وم��ي��ة 

ال��ق��ط��ري��ة«، وان���ت���زع م���ن ال�����دول ال��ع��رب��ي��ة، يف »ق��م��ة 

»ال��ت��م��ث��ي��ل  م��ن��ظ��م��ت��ه يف  ح���ق   ،1974 ع����ام  ال����رب����اط« 

احل�سري والوحيد لل�سعب الفل�سطيني«، مع حترمي 

الأق���ط���ار.  ال��داخ��ل��ي��ة« ملختلف  ب��ال�����س��وؤون  »ال��ت��دخ��ل 

خابت  ثم  ثورته،  على  »الغفورة«  اجلماهري  وراهنت 

الآم��ال مرة اأخ��رى، حني و�سلنا اإىل »�سلطة وطنية« 

حتمي الحتال وتر�سخ لإرادته.

و���س��ط��ع م��ن ب��ع��ده جن��م »احل���رك���ات ال��دي��ن��ي��ة«، ل 

لإعانها ف�سل »النهج القطري«، ول لتجميعها اأبناء 

اأو�سع من »احلركة  كاإطار  الإ�سام  ل��واء  الأم��ة حتت 

وتيارات  واأح��زاب��اً  منظمات  لتفريخها  بل  القومية«، 

ب��ع��دد ي��ف��وق ع���دد ال��ط��وائ��ف وامل����ذاه����ب، وامل���راج���ع، 

وذهبت  الأم���ة  تفرقت  واحل��ل��ق��ات، حتى  وال���زاوي���ات، 

ريحها هباء.

اأهدى  الأح��زاب واحلركات  تلك  بع�س  اأن  ننكر  ل 

الأم���ة »ع��ي��ن��ة« م��ن الن��ت�����س��ارات، وت��اأّك��د للجميع اأن 

واأن النت�سار  اأمر ممكن،  ال�سهيوين  العدو  مقاومة 

ع��ل��ي��ه ل��ي�����س م�����س��ت��ح��ي��ًا، اإن ال��غ��ال��ب��ي��ة ال��ع��ظ��م��ى من 

حتولت  الإ���س��ام��ي،  بالدين  تتغطى  التي  احل��رك��ات 

اإىل اأدوات ماأجورة لتهمي�س املجتمع وتفتيته، واأن�ساأت 

ع�سابات الرويع يف كل الأقطار، وبدًل من مقارعة 

امل�سلمني والأب��ري��اء الآمنني  اأمعنت يف قتل  الأع��داء، 

من كل الطوائف.

ال��ي��وم على  ي��رب��ع  ال�سيا�سي«  »الإ����س���ام  ه��و  وه���ا 

ع��رو���س »ال��رب��ي��ع ال��ع��رب��ي«، وي��ع��ت��ا���س ع��ل��ى ف�سات 

ال���ق���وى الأج��ن��ب��ي��ة امل���ع���ادي���ة، وي�����س��ارك��ه��ا يف اإ���س��اع��ة 

اآم��ال  اآخ��ر  على  يق�سي  وي��ك��اد  والتخريب،  الفو�سى 

الأمة يف اخلا�س من خماطر الغزو ونري الحتال 

باإقناعنا  الأعداء يتجلى  اإن مكر  والتخلف والتبعية، 

الإ���س��ام  ف�سل  يعني  »الإ���س��ام��ي��ني«  ه���وؤلء  ف�سل  اأن 

كخيار اأخري، بعد اأن جربنا كل اخليارات الأخرى.

اأنا ل�ست مت�سائماً اأو يائ�ساً كما قد يح�سب القارئ، 

جدوى،  دون  واجلهود  الطاقات  ت�سيع  اأن  يوؤملني  بل 

الغربية،  الفكرية  للتيارات  ل�سنا حقل جتارب  فنحن 

مبدار�سها القومية وال�سيوعية والقطرية والطائفية 

يجتمع  ومبدعة،  خاقة  اأم��ة  اأبناء  بل  والعن�سرية، 

فيها امل�سلمون وامل�سيحيون، وكل من ي�ساركهم العي�س 

ب�سام، على اخلري وال�ساح العام.

لي�س يف ه��ذا ال��ك��ام اأّي���ة دع��اي��ة اأو اج���رار ملفهوم 

ال�سيء  يف  متاأ�سلة  ال��وح��دة  ف�سفة  الأم����ة«،  »وح���دة 

الواحد، ول �سرورة لإ�سافة الو�سف على ال�سفة، بل 

يكفي اأن نوؤمن حّقاً باأننا اأمة واحدة.

ل��ق��د ع���د »ف�����ون ك���رمي���ر« امل�����س��ت�����س��رُق 

النم�ساوي ابَن خلدون موؤّرخاً للح�سارة 

فيل�سوفاً،  بوير«  »دي  وع��ّده  الإ�سامية، 

ل��ك��ن الجت����اه ك���ان ل��درا���س��ة فل�سفة اب��ن 

اليوم  ت�سمى  التي  الجتماعية،  خلدون 

»ع��ل��م الج��ت��م��اع«، وق��د �سبقه »اأوج�����س��ت 

ال���در����س  اإىل  ف��ي��ل��ل��ي«  و»م���ي���ك���ي���ا  ك���ن���ت« 

النقدي للتاريخ. 

جليل  ت���راث  خ��ل��دون  اب��ن  مقدمة  اإن 

وُت��ع��ّد منهاجاً  ب��اجل��دة والب��ت��ك��ار،  ميتاز 

ونقده،  وحتليله  التاريخ  فهم  يف  جديداً 

ويف فهم الظواهر الجتماعية وتعليلها، 

وقد و�سف ابن خلدون مو�سوع مقدمته 

بقوله: »هو العمران الب�سري والجتماع 

الإن�ساين«، وقد حتدث فيها عن العمران 

الب�سري على اجلملة واأ�سنافه، والعمران 

البدوي، وذكر القبائل والأمم الربرية، 

وحت���دث ع��ن ال����دول واخل���اف���ة وامل��ل��ك، 

العمران  م��ن  ال�سلطانية  امل��رات��ب  وذك���ر 

احل�����س��ري، وال��ب��ل��دان والأم�������س���ار، وع��ن 

ووج��وه��ه،  والك�سب  وامل��ع��ا���س،  ال�سنائع 

وعن العلوم واكت�سابها وتعلمها..

اأّل�����ف اب����ن خ���ل���دون م��ق��دم��ت��ه وه����و يف 

اأم�سى  779ه�، وقد  �سنة  تلم�سان  مدينة 

نقحها  ث��م  ت��دوي��ن��ه��ا،  يف  ���س��ه��ور  خم�سة 

وه��ذب��ه��ا ب��ع��د ذل���ك م����رات ع����دة، وي��ق��ول 

كتابه:  م��ن  ال�سابع  اجل��زء  اآخ��ر  يف  عنها 

»واك���ت���م���ل���ت امل���ق���دم���ة ع��ل��ى ه����ذا ال��ن��ح��و 

ال��غ��ري��ب ال�����ذي اه���ت���دي���ُت اإل���ي���ه يف تلك 

اخل���ل���وة، ف�����س��ال��ت ف��ي��ه��ا ���س��اآب��ي��ب ال��ك��ام 

امتخ�ست  ال��ف��ك��ر، ح��ت��ى  ع��ل��ى  وامل���ع���اين 

زبدتها، وتاألفت نتائجها«.

راأي يف  م��ق��دم��ت��ه  خ���ل���دون يف  ولب�����ن 

العرب عجيب، فهو يذهب اإىل اأنهم: »ل 

تغلبوا  واإذا  الب�سائط،  على  اإل  يتغلبون 

على اأوطان اأ�سرع اإليها الف�ساد واخلراب، 

النا�س  اأبعد  وه��م  امللك،  لهم  ح�سل  واإذا 

اإليها  ُي�����س��رع  ع��ن ال�����س��ن��ائ��ع، وم��ب��ان��ي��ه��م 

الف�ساد، وحملة العلم يف الإ�سام عجم«.. 

ه����ذا ال������راأي ال��غ��ري��ب ح����رّي ال��ب��اح��ث��ني، 

ف��ع��ل��ل��وه ب��اأ���س��ب��اب م��ت��ع��ددة م��ت��ن��اق�����س��ة، 

وي����ق����ول يف ه�����ذا ال���دك���ت���ور ع���ب���د امل��ن��ع��م 

خفاجي: »اإننا يف هذا القول اأمام اأمرين: 

الأول، اأن ابن خلدون يريد بقوله العرب 

ال��ب��دو، ل ع��رب اجل��زي��رة العربية، وهذا 

ابن  اأن  الثاين،  اإثبات،  اإىل  ال��راأي يحتاج 

ويتكلم  ويريدهم  العرب  يق�سد  خلدون 

عليهم، فكاأمنا يق�سد العرب حني �سعف 

مت�سكوا  حني  لأنهم  نفو�سهم،  يف  الدين 

باإ�سامهم و�سريعتهم كانوا يف القمة«.

ويذكر اأي�ساً اأن اأهل البادية مغلوبون 

لأه���ل الأم�����س��ار، وي��ذك��ر اأح����وال امل���وايل 

وغريهم، وما يعر�س للدول من احلجر 

على ال�سلطان، وال�ستبداد به، وم�ساركته 

اب��ن خلدون يف  واآراء  واأل��ق��اب��ه،  نفوذه  يف 

الف�سل اخلام�س من املقدمة عن املعا�س 

ت�سّكل  وال�����س��ن��ائ��ع،  وال��ك�����س��ب  ووج���وه���ه 

ال�سيا�سي  الق��ت�����س��اد  يف  ق��ّي��م��ة  م��ب��اح��ث 

علماء  منها  اقتب�س  وق��د  والج��ت��م��اع��ي، 

ال���غ���رب بع�س  ال�����س��ي��ا���س��ي يف  الق��ت�����س��اد 

املقدمة،  اآرائ���ه يف  وم��ن  والآراء،  الأف��ك��ار 

طبائع  تطبيق  هو  التاريخي  »النقد  اأن 

العمران على التاريخ وحوادثه، فما جاز 

ل��ن��ا ق��ب��ول��ه م��ن ال��ت��اري��خ ق��ب��ل��ن��اه، وم���ا ل 

يجوز منه رف�سناه«. 

ي��ق��ول ع��ب��د ال��رح��م��ن ب���ن خ���ل���دون يف 

الإن�����س��ان  »اإن  م��ق��دم��ت��ه:  ف�����س��ول  اأح�����د 

الإن�ساين  الجتماع  واإن  بالطبع،  مدين 

�سروري، واإن اهلل �سبحانه خلق الإن�سان 

ورك����ب����ه ع���ل���ى �����س����ورة ل ت�����س��ح ح��ي��ات��ه��ا 

اإىل  ب��ال��غ��ذاء، وه��و م�سطر  اإل  وب��ق��اوؤه��ا 

ال��ت��م��ا���س��ه ب��ف��ط��رت��ه، ورمب�����ا رك����ب فيه 

ق��درة  اأن  اإل  ال��ق��درة على حت�سيله،  م��ن 

حت�سيل  عن  قا�سرة  الب�سر  من  الواحد 

اأق��ل ما  ال��غ��ذاء، ول��و فر�سنا  حاجته من 

مي��ك��ن ف��ر���س��ه ق����وت ي����وم م���ن احل��ن��ط��ة 

ب��ع��اج كثري من  اإل  ف��ا يح�سل  م��ث��ًا، 

الطحن، والعجن، والطبخ، وكل اأمر من 

واآلت  مواعني  اإىل  يحتاج  الثاثة  ه��ذه 

اأن��ه  وه��ب  متعددة،  ب�سناعات  اإل  تتم  ل 

ياأكله َحباً من غري عاج، فهو يحتاج يف 

حت�سيله َحباً اإىل اأعمال اأخرى اأكر من 

ه��ذه م��ن ال��زراع��ة واحل�����س��اد وال��درا���س، 

اآلت  اإىل  وي��ح��ت��اج ك���ل واح����د م���ن ه���ذه 

اأن  وي�ستحيل  متعددة، و�سناعات كثرية، 

اأو ببع�سه قدرة الواحد،  تفي بذلك كله 

اإذاً فا ُبد من اجتماع القدر الكثري من 

ولهم،  ل��ه  ال��ق��وت  ليح�سل  جن�سه  اأب��ن��اء 

يحتاج  ك��ذل��ك  ب��ال��ت��ع��اون،  ذل��ك  فيح�سل 

ال��دف��اع ع��ن نف�سه ف��ا ُبد  اإىل  الإن�����س��ان 

كان  وملا  باأبناء جن�سه،  ال�ستعانة  له من 

اهلل  جعل  احليوان،  طبيعة  من  العدوان 

نف�سه،  ع��ن  ب��ه  ي��داف��ع  ع�����س��واً  لكل منها 

فاليد  واليد،  الفكر  وجعل اهلل لاإن�سان 

مهياأة لل�سناعات بخدمة الفكر، فالآلت 

املعدة يف احليوانات،  اجل��وارح  تنوب عن 

فالرمح ينوب عن القرون، وال�سيف عن 

املخالب«.

لقد كان ابن خلدون �سابقاً لزمانه يف 

التاريخ ويقول يف مقدمته:  اإىل  نظرته 

م���اآخ���ذ  اإىل  ي���ح���ت���اج  ال���ت���اري���خ  ف����ن  »اإن 

وُح�ْسن نظر  متعددة، ومعارف متنوعة، 

احل��ق  اإىل  ب�ساحبهما  ي�����س��ان  وت��ث��ب��ت 

وينكبان به عن املزلت واملغالط.

حممد اأمني ال�شناوي
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رأي عــجـــــيــب فـــــي الــــعــــــــــرب
اغتنمه���ا فرصة ذهبي���ة صاحب 
يغنمها؟  فه���ل  الجّوالة،  المب���ادرة 
الرئيس  »المايسترو«  يستجيب  هل 
األستاذ فيضع اللحن وتنطلق قنبلة 
الموس���م في ألب���وم جديد عش���ّية 
االستحقاق، ليبصر المولود »الكهل« 
النور، بعدما تعّس���ر المخاض وتعّثر 
وط���ال االنتظ���ار؟ فل���و أّن ال���والدة 
تس���ّهلت ف���ي الماضي، ل���كان عمر 
المحروس اليوم ثالثًا وعشرين سنة، 
أو ربيع���ًا، ألن االس���م ال���دارج اليوم 
»الربي���ع«، الذي س���بق لن���ا أن ذقنا 
»حالوت���ه« المّرة كالعلق���م، لكن مع 
األس���ف الش���ديد لم نتعّظ بعد.. وال 
تنّبه اآلخرون إل���ى خطيئتنا القاتلة 

»فاعتبروا«.
لبق���ة  بمب���ادرة  ق���ام  العري���س 
ذكّية، فقبل الكش���ف ع���ن مقاصده 
»الش���ريفة«، وط���رح »قفش���ة« م���ن 
األفكار المنّس���قة والمنّمقة لحلحلة 
العقد القائمة التي تعتور المس���ار 
السياسي والحكومي، الذي هو عينه 

جزء ال يتجزأ منها..
ف���ي الوق���ت عين���ه، كان يصّوب 
عل���ى الهدف والغاي���ة والطموح.. أو 
قل الوجبة الش���هية التي طالما عّلل 
نفس���ه باإلطب���اق عليه���ا، وقد حان 
أكلها، وهو المش���هود له بتخّصصه، 

كيف ومتى ومن أين تؤكل الكتف!
األجواء مهّيأة للمقايضة.. »عدس 
المهم  ببيض«..  بقضامة« و»حدي���د 
اقتن���اع الرئي���س األس���تاذ؛ صديق 
البيك »اللدود«، بقبول الفيد »المهر« 
باس���تحداث مجل���س ش���يوخ مقابل 

قانون انتخاب قائم على النسبية!
األس���تاذ من دعاة النس���بية، وهو 
في الوقت عينه المؤتمن على تطبيق 
نصوص وثيقة الوف���اق الوطني، أي 

اتفاق الطائف 1989.
ترى أحرجه البي���ك بتوقيت طلب 
اليد أو ال���وّد؟ وهل اإلصالح باإلصالح 

يتزامن كما الشيء بالشيء ُيذكر؟

أنش���أ مجلس الش���يوخ م���ن بين 
اإلصالح���ات المط���روح إدخالها على 
المنصوص عليها.. فهل  الّنطام، بل 

حان األجل؟
مجلس الش���يوخ! ما هي تداعياته 

الوطنّية اليوم؟
ه���ل يمّتن أكث���ر فأكث���ر اللحمة 
الوطنّية، أم أنه مجّرد مؤسسة تتأطر 
من حولها العشيرة، وتصبح الطائفة 
ومس���تهدفة..  مقص���ودة  الكريمة 

»كّلما دق الكوز بالجّرة«؟
ه���ل المطلوب إضاف���ة رئيس إلى 
الحكم  ليصب���ح  الثالث���ة،  الرؤس���اء 

بأربعة رؤوس بداًل من ثالثة؟
الس���ؤال: هل إنشاء مجلس شيوخ 
توطئة لالعت���راف بنظ���ام فيدرالي 

قائم غير معلن؟
إذا كان األمر كذلك، لماذا ال نذهب 
مباشرة إلى استحداث مجلس رئاسي 
يض���م ممثلين عن الطوائف الس���ت 

الرئيسة، وسابع عن الالطائفيين؟
يتداولون الرئاسات األربع، إضافة 
والمالي���ة  الخارجي���ة  وزارات  إل���ى 

والدفاع.. سنة فسنة!
لم���اذا ال نمتلك الجرأة فنكش���ف 
األوراق »النوايا« المس���تورة، ونجهر 

بالحقائق المضمرة؟
فلبنان الحالي غي���ر مهيأ بعد ألن 
يكون أرضية صالح���ة لقيام مجتمع 
مدني، مع ما يقتضيه هذا المجتمع 
ويتطلبه من مقومات الديمقراطية..

»بق���وا  والعب���اد  بالب���الد  فرأف���ة 
البحص���ة«، ول���و أن ف���ي األم���ر نحرًا 
لتطّلعاتنا وآمالنا، ولألجيال التي لم 

تولد بعد..
والمتيس���ر  بالمتوف���ر  فلنعم���ل 
والمت���اح لن���ا على قاع���دة المجتمع 
األهل���ي، ولنترك لألجي���ال القادمة 
أحداث القفزة النوعية المطلوبة نحو 

وطن ديمقراطي..

نبيه الأعور

متثال للموؤرخ �بن خلدون و�سط �لعا�سمة �لتون�سية
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مــبـــــارك.. الـنــسـبـــيـة 
مقـــابــــل »مجلس الشيوخ«



ع���رف���ت ب�����روت ي��و���س��ف وه���ب���ي ف���أُع��ج��ب��ت ب��ه، 

وم��ن��ح��ت��ه اإق����ب�����اًل وت���ق���دي���راً ك���ب���رْي���ن. ُع��ر���س��ت 

م�سرحي�ته يف التي�ترو الكبر وم�سرح الكري�ست�ل 

وق���ع��ة و���س��ت ه����ول، ع��ل��م���ً اأن ي��و���س��ف وه��ب��ي ك���ن 

ل م�سرح الكري�ست�ل املُعد اأ�ساًل كم�سرح، ومن  يف�سّ

اأوالد  ال��ذب���ئ��ح،  ن��ذك��ر:  عر�ست،  التي  امل�سرحي�ت 

الفقراء، كر�سي االعرتاف، بيومي اأفندي، املجنون، 

اأوالد ال�سف�ح، الربج اله�ئل، غ�دة الك�ميلي�، القبلة 

�سلط�ت  منعته  وق��د  �سيمون،  ال��ك���ب��ورال  الق�تلة، 

االنتداب من متثيل م�سرحية اال�ستعب�د.

والك�بورال �سيمون هي درام� فيه� حرب ت�ستعل 

وقتلى  وجرحى  ينطلق  ور�س��ص  تنفجر  وقن�بل 

واأ�سالء، وفيه� �سيخ ينتحر واآخر ي�س�ب ب�ل�سلل، 

فيخرج املتفرج من ك�رثة اإىل ك�رثة، ومن ف�جعة 

م�ستقيم  �سيمون جندي  وال��ك���ب��ورال  اأخ��رى،  اإىل 

وهبي  يو�سف  على  ولكن عيب  االإخال�ص،  �سديد 

�س�ذجة  �سخ�سية  جعله  اأن���ه  ب����ل���دور،  ق����م  ال���ذي 

ب�سيطة، اإمن� وّفق عند متثيل اإ�س�بته ب�ل�سلل.

و�ست  ق���ع��ة  يف  الق�تلة  القبلة  متثيل  واأع��ي��د 

فيه�  ق���ل  بكلمة  وه��ب��ي  يو�سف  له�  ف��ق��دم  ه���ول، 

»ع��سرت الطبقة الع�لية يف لبن�ن، فقلت لهم لو 

العربية  اللغة  تكلمت  اجلميلة  ال�سف�ه  ه��ذه  اأن 

اأك����ر م��ن ال��ف��رن�����س��ي��ة، ل��ك���ن��ت حت�سنت ال��ل��غ��ة يف 

اآذان��ن���«، وك���ن ه��دف م��وؤل��ف ال��رواي��ة دع��وة االآب���ء 

امل��راه��ق��ة،  اأ���س��رار  اأوالده����م  اإىل تعليم  واالأم���ه����ت 

واإيق�فهم على كل م� يتعلق به� وطرق الوق�ية من 

االأمرا�ص التن��سلية.

وت����دور ح��وادث��ه��� يف ف��رن�����س���، ح��ي��ث ت��ق��ي��م اأ���س��رة 

القرية  ويف  ووال��دي��ه���،  �سي�سيل  البنت  م��ن  مكونة 

طبيب جتراأ رغم االنتق�د، على و�سع الفتة على ب�ب 

عي�دته ن�طقة »اخت�س��سي يف االأمرا�ص التن��سلية«.

�سي�سيل،  وب��ن  بينه  ال�����س��داق��ة  ع��رى  توثقت 

ابنته�،  ع��ن  االب��ت��ع���د  منه  وطلبت  اأم��ه���  فحنقت 

للذكرى،  �سورته�  �سي�سيل  اأهدته  اأن  بعد  ف�س�فر 

ويف ال��ف�����س��ل ال��ث���ين ي��ب��دو ال��ط��ب��ي��ب وه���و يع�لج 

امل��ر���س��ى يف ع��ي���دت��ه، وم��ن ه���وؤالء ���س���ب تبن اأن��ه 

الطبيب  ولكن  املري�ص  ي�سعق  ب�لزهري،  م�س�ب 

اأو  �سنة  بعد  ال���زواج  ب��ستط�عته  اأن  اإىل  يطمئنه 

الزواج  ينوي  ال�س�ب  وك�ن  ي�سفى،  عندم�  �سنتن، 

من �سي�سيل وي�س�هد �سورته� على مكتب الطبيب، 

ال��زواج منه�  يريد  الطبيب  اأن  اإىل ذهنه  فيتب�در 

واأنه يوهمه ب�ملر�ص ليبعده، ويف الف�سل الث�لث، 

له  اأن خطيبته خمل�سة  لل�س�ب )رمي��ون(  يت�سح 

روؤية  �سي�سيل على  ت�سر  املر�ص، ويف اخلت�م  رغم 

وجهه الذي �سوهه الداء، فتطلق �سيحة يرجت له� 

امل�سرح، وتطف�أ االأنوار وي�سدل ال�ست�ر.

وم���ن ط��ري��ف م���� ي��ذك��ر ع���ن م�����س��رح��ي��ة غ����دة 

الف�سول  اأح��د  متثيل  اأث��ن���ء  ح��دث  م���  الك�ميلي�، 

ويقنع  الكونت  يدخل  الكبر،  التي�ترو  م�سرح  يف 

ع�سيقة ابنه ب�البتع�د عنه حف�ظ�ً على م�ستقبله، 

وي��خ��رج  ب��ح��ب��ه���،  ب�لت�سحية  ال�����س��ب��ي��ة  ف��رت���س��ى 

متجهمة  ع�سيقته  اأن  ليجد  ابنه  ويدخل  الكونت 

ال��وج��ه تنفر م��ن��ه وت��ع��ر���ص ع��ن��ه، وي��ت�����س���ءل عن 

اأحد احل��سرين  ال�سبب وعم� ح�سل؟ وهن� يقف 

اأخ��و..  اأب���وك  ه��ون  ك���ن  »هلق  ال�س�لة وي�سرخ  يف 

خرب الدني� وراح« و�سجت الق�عة ب�ل�سحك.

وع���رف���ت ب����روت ب��ع��د ي��و���س��ف وه��ب��ي ف�طمة 

ر�سدي التي ك�نت قد اأ�س�ست فرقة خ��سة به� بعد 

انف�س�له� عن م�سرح رم�سي�ص، قدمت اإىل بروت 

ب�سديقة  ولقبت  كبراً  اإقب�اًل  ولقيت   1929 �سنة 

اأي�ر حفلة تكرميية  الطلبة، واأق���م له� الطلبة يف 

واأحمد  تكلم فيه كنع�ن خطيب  روي���ل،  يف فندق 

ر�سدي  واإب��راه��ي��م  ال�سلح  ال��دي��ن  وتقي  دم�سقية 

واإبراهيم طوق�ن وخليل تقي الدين.

قدمت فرقة ف�طمة ر�سدي على م�سرح �س�لة 

ال�سغر  الن�سر  منه�  م�سرحي�ت،  ع��دة  االأم��ب��ر 

laiglon وغ�دة الك�ميلي�، وج�ن دارك وال�سلط�ن 
ويوليو�ص  ب��س�  وجم�ل  ليلة،  واأّم���  احلميد  عبد 

الطلق على  ال��ه��واء  وت��ي��ودورا، وقدمت يف  قي�سر 

كليوب�تره  م�سرع  م�سرحية  الب�ريزي�ن�  �سطوح 

الأمر ال�سعراء اأحمد �سوقي، كم� قدمت م�سرحية 

عر�ص  وفيه  يزبك  اأنطون  ت�أليف  من  العوا�سف 

ب���ل��ن��ق��د وال��ت��ح��ل��ي��ل،  لبع�ص االأخ�����الق وال���ع����دات 

ويدور حموره� حول نزاع يثور يف قلب امراأة بن 

رجلن اأو ع�طفتن، تنتقد خالله� فكرة ال�سخ�ص 

الث�لث )املحلل(.

وقد �سميت ف�طمة ر�سدي »�س�رة برن�ر م�سر« 

وك�ن لديه� هو�ص يف متثيل دور الرج�ل.

عن »بروتن�«

�أحمد
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املدينة  اإىل  عمر  ب��ن  م�سعب  ن��زل  عندم� 

امل��ن��ورة م��وف��داً م��ن ر���س��ول اهلل �سلى اهلل عليه 

واآل�����ه و���س��ل��م، ل��ي��ع��ّل��م االأن�������س����ر ال���ذي���ن ب���ي��ع��وا 

ال�سالة،  بهم  وليقيم  االإ���س��الم،  على  الر�سول 

ك���ن ع��ب���د ب��ن ب�سر ر���س��ي اهلل عنه واح����داً من 

ف�أقبل  للخر،  قلوبهم  الذين فتح اهلل  االأب��رار 

ب�سط  ث��م  اإل��ي��ه  واأ���س��غ��ى  ع��ل��ى جمل�ص م�سعب 

اأخذ  وم��ن يومئذ  االإ���س��الم،  يب�يعه على  ميينه 

م��ك���ن��ه ب��ن االأن�����س���ر ال��ذي��ن ر���س��ي اهلل عنهم 

ور�سوا عنه.

اإىل  و�سلم  واآل��ه  عليه  اهلل  �سلى  النبي  انتقل 

اإل��ي��ه���  �سبقه  اأن  ب��ع��د  م��ه���ج��راً،  امل���ن���ورة  امل��دي��ن��ة 

التي ا�سطدمت  الغزوات  وب��داأت  املوؤمنون مبكة، 

فيه� قوى اخلر والنور مع قوى الظالم وال�سر، 

ال�سفوف  ب�سر يف  بن  عب�د  ك�ن  املغ�زي  تلك  ويف 

االأوىل يج�هد يف �سبيل اهلل متف�ني�ً ب�سكل يبهر 

االألب�ب، ولعل هذه الواقعة التي �سرنويه� تك�سف 

عن �سيء من بطولة هذا املوؤمن العظيم:

واآل��ه  ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه  ف��رغ  اأن  بعد 

نزلوا  ال��رق���ع،  ذات  غ���زوة  م��ن  وامل�سلمون  و�سلم 

الر�سول �سلى اهلل  واخت�ر  يبيتون فيه،  يف مك�ن 

ال�سح�بة  م��ن  ن��ف��راً  للحرا�سة  و�سلم  واآل���ه  عليه 

يتن�وبونه�، وك�ن منهم عم�ر بن ي��سر وعب�د بن 

ب�سر يف نوبة واحدة.

وراأى عب�د �س�حبه عم�ر جمهداً، فطلب منه 

ب�حلرا�سة  هو  يقوم  اأن  على  الليل،  اأول  ين�م  اأن 

الراحة حظ�ً ميكنه من  ي�أخذ �س�حبه من  حتى 

ا�ستئن�ف احلرا�سة بعد اأن ي�سحو، وراأى عب�د اأن 

املك�ن من حوله اآمن، فلَم ال ميالأ وقته ب�ل�سالة، 

فيذهب مبثوبته� مع مثوبة احلرا�سة؟

بعد ف�حتة  ي��ق��راأ  ق���ئ��م  ه��و  واإذ  ي�سلي،  ف��ق���م 

اح��رتم ع�سده  الكرمي،  ال��ق��راآن  �سور من  الكت�ب 

���س��ه��م، ف��ن��زع��ه وا���س��ت��م��ر يف ����س���الت���ه.. ث���م رم����ه 

واأنهى  نزعه  ث���ٍن  ب�سهم  الليل  ظ��الم  يف  امله�جم 

تالوته.. ثم ركع، و�سجد، وك�نت قواه قد بدده� 

اإىل  ���س���ج��د  وه����و  ف��م��ّد مي��ي��ن��ه  واالأمل،  االع���ي����ء 

�س�حبه الن�ئم جواره، وظل يهزه حتى ا�ستيقظ، 

�سالته،  واأمّت  الت�سهد  وت��ال  �سجوده  من  ق���م  ثم 

تقول  املتعبة  املتهدجة  كلم�ته  على  عم�ر  و�سح� 

له: قم للحرا�سة مك�ين فقد اأُ�سبت.. فوثب عم�ر 

ففّروا،  املت�سللن،  اأخ�فت  وهرولة  �سجة  حمدث�ً 

ثم التفت اإىل عب�د وق�ل له: »�سبح�ن اهلل.. هال 

اأيقظتني اأّول م� ُرميت«؟ ف�أج�به عب�د: »كنت اأتلو 

يف �سالتي اآي�ت من القراآن الكرمي مالأت نف�سي 

اأن  ل���وال  اأق��ط��ع��ه���.. وواهلل،  اأن  اأح����ّب  روع����ة، ف��ل��م 

اأ�سيع ثغراً اأمرين الر�سول بحفظه، الآثرت املوت 

على اأن اأقطع تلك االآي�ت التي كنت اأتلوه�«!

يف مواطن الت�سحية واملوت، يجيء دوم�ً اأواًل، 

ويف مواطن الغنيمة واالأخذ، يبحث عنه اأ�سح�به 

ع�بد  دائم�ً  وهو  وم�سقة حتى يجدوه..  يف جهد 

البطولة..  ت�ستغرقه  بطل  ال��ع��ب���دة..  ت�ستغرقه 

جواد ي�ستغرقه اجل��ود.. موؤمن قوي نذر حي�ته 

لق�سية االإمي�ن.

عنه�:  اهلل  ر���س��ي  ع�ئ�سة  امل��وؤم��ن��ن  اأم  ق���ل��ت 

»ث��الث��ة م��ن االأن�����س���ر مل ي��ج���وزه��م يف الف�سل 

واأ�سيد بن خ�سر، وعّب�د  »�سعد بن مع�ذ،  اأح��د: 

بن ب�سر«.

الرجل  ب���أن��ه  ع��ب���داً  االأوائ����ل  امل�سلمون  ع��رف 

ك���ن��ت ب�سرته  ف��ق��د  ن���ور م���ن اهلل،  ال����ذي م��ع��ه 

امل���ج���ل���ّوة امل�������س����ءة ت��ه��ت��دي اإىل م���واط���ن اخل��ر 

اإمي���ن  اأو عن�ء، بل ذه��ب  واليقن من دون بحث 

اأ�سبغوا عليه يف  ال��ذي  اإىل احل��د  ب��ن��وره  اإخ��وان��ه 

���س��ورة احل�����ص وامل������دة، ف���أج��م��ع��وا ع��ل��ى اأن ع��ب���داً 

ك�ن اإذا م�سى يف الظالم انبعثت منه اأطي�ف نور 

و�سوء، ت�سيء له الطريق.

الر�سول عليه  وف���ة  بعد  ال���ردة،  ح��روب  ففي 

ا�ستب�س�ل  م�����س��وؤول��ي���ت��ه يف  ع��ب���د  ح��م��ل  ال�����س��الم، 

منقطع النظر.

يف  راأى  بيوم،  اليم�مة  معركة  تبداأ  اأن  وقبل 

من�مه روؤي� مل تلبث اأن ُف�ّسرت مع �سم�ص النه�ر، 

وفوق اأر�ص املعركة اله�ئلة ال�س�رية التي خ��سه� 

�سعيد  اأب���و  اجلليل  ال�سح�بي  ي��ق��ول  امل�سلمون. 

اخلدري: »ق�ل يل عب�د بن ب�سر ي� اأب� �سعيد راأيت 

اأطبقت  ث��م  يل،  ف��رج��ت  ق��د  ال�سم�ء  ك����أن  الليلة 

علّي، واإين الأراه� اإن �س�ء اهلل ال�سه�دة. فقلت له: 

خراً واهلل راأيت، واإين الأنظر اإليه يوم اليم�مة، 

واإنه لي�سيح ب�الأن�س�ر: احطموا جفون ال�سيوف، 

اأربعمئة رجل،  اإليه  ومتيزوا من الن��ص.. ف�س�رع 

كلهم من االأن�س�ر، حتى انتهوا اإىل ب�ب احلديقة، 

ب�سر  ب��ن  ع��ب���د  وا�سُت�سهد  ال��ق��ت���ل،  اأ���س��د  فق�تلوا 

رح��م��ه اهلل، وراأي����ت يف وج��ه��ه ���س��رب���ً ك��ث��راً، وم� 

عرفته اإال بعالمة ك�نت يف ج�سده.

واجب�ته  م�ستوى  اإىل  عب�د  ارتفع  هكذا 

�سلى  اهلل  ر�سول  ب�يع  االأن�س�ر،  من  كوؤمن 

اهلل عليه واآله و�سلم على احلي�ة هلل، واملوت 

يف �سبيله.

عباد بن بشر.. 
معه من الله نور

رجال حول الرسول

املمثل الراحل يو�سف وهبي
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الزائر لمعرض بيروت للكتاب 
الدولي في قاعة البيال، ال 

يمكنه إال أن يلحظ كمية الكتل 
اإلسمنتية والكونكريتية التي 
اصطفت فوق بعضها البعض، 

بالقرب من المدخل وعلى مختلف 
جوانبه، إلى جانب جبال الصخور 

الصغيرة المفتتة التي يتم 
تحضيرها لردم البحر.

ب���ح���ر ب��������روت ي���ت���ع���ر����ص ل���ل���غ����رة 

ت��ل��و االأخ������رى، ب��غ�����ص ال��ن��ظ��ر ع���ن كل 

االن����ت����ق�����دات وال�������س���رخ����ت امل��ط���ل��ب��ة 

ويف  املنهجية،  التدمر  عملية  بوقف 

بحر  بال  ب��روت  ت�سبح  رمب���  النه�ية 

التي  العمالقة،  ال�سرك�ت  �سره  اأم����م 

ال تكرتث لواجهة الع��سمة البحرية، 

بعم�راته�  البحر  منظر  لت�سويه  وال 

ال����ف�����ره����ة وم����راك����زه����� ال��ت�����س��وي��ق��ي��ة 

والرتفيهية التي تبدو ال متن�هية.

م��ن��ذ ���س��ن��وات ج����رى وي���ج���ري ردم 

اأج������زاء وا���س��ع��ة م���ن ال��ب��ح��ر، واإ����س����دة 

����س���روح ك����ربى ع��ل��ي��ه���، وق����د ت��ك��ون��ت 

�س�الت  وخم�ص  الراهنة  البي�ل  ق�عة 

عمالقة وق�ع�ت ت�ستطيع اأن ت�ستوعب 

امل��وؤمت��رات  اإىل  املع�ر�ص  من  �سيء  كل 

ال��ف���خ��رة، التي  ال��زف���ف  اإىل ح��ف��الت 

تتعدى تكلفته� ال�ستن وال�سبعن األف 

طبقة  على  ح��ك��راً  ب�تت  وال��ت��ي  دوالر، 

معينة من اللبن�نين.

يف عودة اإىل ت�ريخ قي�م هذه الق�عة 

والظروف التي اأحيطت به�، ف�جلدير 

ب���ل��ذك��ر اأن��ه��� ك���ن��ت م��ن امل��ف��رت���ص اأن 

يجري  اأن  على  اأك��ر  ال  موؤقتة  تكون 

القمة  ان��ع��ق���د  فقبيل  الح��ق���ً،  هدمه� 

ب��روت،  يف   2000 ع���م  الفرنكوفونية 

ك�ن البحث ج�ري�ً عن مك�ن ال�ست�س�فة 

ال��واف��دي��ن، فم�  الكر  وال���زوار  القمة 

ك�ن من رئي�ص احلكومة الراحل رفيق 

احلريري اإال اأن طرح فكرة اإق�مة خيم 

اآن��ذاك  الق�ئمة  الدرمي�ت  على  كبرة 

م���ن ق��ب��ل ���س��ول��ي��دي��ر ع��ل��ى ال��واج��ه��ة 

البحرية حلل امل�سكلة 

وه��ك��ذا ك����ن، لكن م� 

احلكومة  ت��درك��ه  مل 

اآن��ذاك حينم� وافقت 

اأن  االق���������رتاح،  ع���ل���ى 

اأبدية  الق�عة �ستكون 

و�����س����ت����ف����رخ ق�����ع�����ت 

اأخ�����������������رى �����س����غ����رة 

ب�لقرب منه�.

اأن  امل�����س��ك��ل��ة  ل��ك��ن 

القمة ت�أخرت ع�من 

ع���م  ت��ن��ع��ق��د  اأن  ق��ب��ل 

بنيت  حينه�   ،2002
ب����ع���������ص اجل������������درات 

و����س���ك���ل���ت م������ ي�����س��ب��ه 

ال�������س����ل���ة ال���ك���ب���رة، 

لذلك مل تعد جمرد 

مبنى موؤقت يف خ�نة 

االإن���������س�����ءات امل��وؤق��ت��ة 

املح�فظ  اق���رتح  كم� 

ي����ع����ق����وب ال���������س����راف 

نفوذ  وازداد  املح�فظ  تغر  حينه،  يف 

العق�رية  اأ�سهمه�  وارتفعت  �سوليدير 

يجروؤ  ومل  ال�����س��واء،  على  وال�سي��سية 

اإىل  امل��ك���ن،  ب��ه��دم  املط�لبة  على  اأح���د 

اإ�س�فة  طريق  عن  تدريجي�ً  تو�سع  اأن 

اإ���س���ف��ي��ة، ثم  �سقف وج����دران وغ���رف 

اإىل  لي�سل  له  ك�ملة مال�سقة  ق�ع�ت 

م� هو عليه اليوم واحلبل ع�جلرار، اإذ 

الردمي�ت  وكمية  االإ�سمنتية  الكتل  اإن 

هن�ك  اأن  توؤكد  ال�سغرة،  وال�سخور 

النور  ت��رى  اأن  ب�نتظ�ر  اأخ��رى  ق�ع�ت 

م��ق���ب��ل ق��ت��ل ال��ب��ح��ر وت�����س��وي��ه��ه وردم 

م�س�ح�ت اإ�س�فية منه، كل ذلك يجري 

اأن  اأو رقيب، وم��ن دون  دومن��� ح�سيب 

اإيق�ف »طموح�ت«  تتمكن الدولة من 

���س��رك��ة ���س��ول��ي��دي��ر ع��ن��د ح���ده����، فيم� 

حيث  تدريجي�ً  بحره�  تفتقد  ب��روت 

ُيق�سم مياًل تلو االآخر.

ي��ذك��ر اأن����ه ب��ع��د ع����دوان مت���وز ع���م 

اأن تعر�ست مب�ن كثرة  وبعد   ،2006
نف�سه�  ال�����س���ح��ي��ة  ل��ل��ت��ه��دمي، وج����دت 

ت���رزح حت��ت اأع��ب���ء ك��ث��رة، ك����ن بينه� 

ع���بء ال��ت��خ��ل�����ص م��ن ك��م��ي���ت �سخمة 

م����ن ال���������ردم، ت�����راوح�����ت ب����ن م��ل��ي��ون 

ال��ردم  مكعب،  م��رت  ومليوين  ون�سف 

املختلفة  وامل��ع���دن  البن�ء  اأحج�ر  خلف 

وال��زج���ج واالأت��رب��ة وال��ك��رت��ون، وفيم� 

ك����ن���ت امل���ك���ب����ت م��ن���ط��ق خ���ط���رة على 

امل����واط����ن����ن، ك�������ن ال ب����د م����ن و���س��ع 

للتع�مل  ت��وج��ي��ه��ي��ة  م���ب����دئ  وت��ن��ف��ي��ذ 

التدمر  اأع��م���ل  خملف�ت  مع  ال�سليم 

ا�ستعم�له�  واإع�����دة  منه�،  والتخل�ص 

ب�أ�سلوب م�ستدام بيئي�ً، هذا اإىل ج�نب 

الوطني  ال�سعيد  على  ت��داب��ر  تنفيذ 

ال��ن��ف���ي���ت  اإدارة  ن��ظ��م  ق����درة  ل��ت��ع��زي��ز 

ح��دث،  م���  لكن  ال��و���س��ع،  على مواكبة 

الدولة مرة جديدة،  تق�ع�ست  اأن  ك�ن 

ومت توجيه هذه الردمي�ت اإىل البي�ل 

والواجهة البحرية.

اآن������ذاك، ط��رح��ت اق���رتاح����ت ع��دة 

الطريقة  على  للم�سكلة  ح��ل  الإي��ج���د 

اأع��ل��ن عنه  ك����ن  م���  بينه�  ال��ل��ب��ن���ن��ي��ة، 

الن�ئب  الني�بية  االأ�سغ�ل  جلنة  رئي�ص 

حم��م��د ق���ب����ين، وامل��ل��خ�����س��ة ب���أرب��ع��ة: 

ال��ردم اإىل منطقة  االأول يق�سي بنقل 

ب����رج ح���م���ود، وال����ث�����ين ي��ق�����س��ي ب���ردم 

ال��ب��ح��ر مب���ح����ذاة »ال���ب���ي����ل« يف و���س��ط 

بروت، فيم� يق�سي االق��رتاح الث�لث 

بردم البحر اأي�س�ً لكن لتو�سعة املرف�أ، 

اأم� االقرتاح الرابع فقد راأى اإمك�نية 

ردم املواقع التي ت�ستخدمه� املق�لع يف 

جبل لبن�ن، والتي ب�تت ت�سوه الطبيعة 

ب�سكل مزر، اإال اأن جمل�ص الوزراء، ويف 

الفرتة ذاته�، تبنى املوافقة ومن خ�رج 

جدول االأعم�ل على القرار الذي حمل 

م�سروع  ع��ل��ى  ين�ص  ال���ذي   91 ال��رق��م 

والنظ�م  التوجيهي  الت�سميم  تعديل 

امل�ستحدثة  ال���ردم  ملنطقة  التف�سيلي 

ملدينة  ال��ت��ج���ري  ال��و���س��ط  منطقة  يف 

ب����روت، جل��ه��ة حل��ظ »م��وق��ع ج��دي��د« 

لو�سع الرك�م املنقول من املن�طق التي 

تعر�ست للق�سف والدم�ر يف ال�س�حية 

اجل��ن��وب��ي��ة، م��ت��ب��ن��ي���ً االق�����رتاح ال��ث���ين 

ال�����ذي ك����ن���ت جل��ن��ة االأ����س���غ����ل ب�����س��دد 

احلديث عنه بن جمموع االقرتاح�ت 

املو�سوعة على ب�س�ط البحث، وب�لفعل 

مت تطبيقه.

بيئية  ك�رثة  يعترب  ال��ردم  اأن  علم�ً 

ه���ذا  ل���ب���ن����ن يف  ك�������وارث  اإىل  ت�������س����ف 

اإذ يق�سي على موائل طبيعية  املج�ل، 

وب��ي��ئ���ت ���س���ط��ئ��ي��ة ت��ك��ون��ت م��ن��ذ اآالف 

اأ�س��سي  ب�سكل  يقل�ص  ف��ه��و  ال�����س��ن��ن، 

والنب�ت�ت  والطح�لب  االأ�سم�ك  اأعداد 

ال��ت��ي ت��ع��ت��رب م�����وارد رئ��ي�����س��ي��ة ل��ل��روة 

اأع��م���ل  اإق���م��ة  ازدي�����د  وم��ع  ال�سمكية، 

من  اأو  مب��سرة،  بطريقة  �سواء  ال��ردم 

خ���الل اإق����م���ة امل��ج��م��ع���ت ال�����س��ي���ح��ي��ة، 

اللبن�ين يفقد ع��دداً من  ال�س�طئ  بداأ 

اأحي�ئه واأبرزه�: التوتي�ء، والطح�لب 

البحر  يف  اإال  توجد  ال  التي  ال�سمراء 

املتو�سط، كذلك بداأن� ن�سهد انقرا�ص 

عدد من االأ�سداف، بينه� البطليمو�ص 

اأن����واع االأ���س��م���ك  وغ��ره��� الكثر م��ن 

التي تعترب حلقة من حلق�ت ال�سل�سلة 

ال��غ��ذائ��ي��ة، اأم����� ال���ي���وم، ف��ق��د ا���س��ت��ف���د 

ه�����وؤالء امل�����س��ت��ث��م��رون م���ن ع��م��ل��ي��ة ردم 

وافق  اأن  بعد  ثرواتهم  ف��زادت  البحر، 

جمل�ص الوزراء على ردم البحر مق�بل 

احل�سول على خراته، فبلغ �سعر املرت 

ال��ه��وائ��ي يف ال��واج��ه��ة ال��ب��ح��ري��ة نحو 

�سوليدير  و�سط  ويف  دوالر،  اآالف   5
مبني�ً  املرت  �سعر  وبلغ  دوالر،  اآالف   3
بن 24 و36 األف دوالر، و�سعر االأر�ص 

يتج�وز 4 اآالف دوالر، واإذا ك�ن هوؤالء 

ق���د ا����س���ت���ف����دوا م���ن ت��خ��ل��ي اأ���س��ح���ب 

احل��ق��وق ع��ن اأر���س��ه��م اإغ���راء واإره���ب���ً، 

ف�إنهم قد ا�ستف�دوا بحراً وجواً بعملية 

امل��رت  �سعر  ك����ن  اإذا  خ�سو�س�ً  ال����ردم، 

كمعدل و�سطي نحو 4 اآالف دوالر.

هبة �صيد�ين

يفقد الشـاطئ اللبــناني 
عددًا من أحيائه كالتوتياء 

والطحالب السمراء التي 
ال تتوفر إال فـي البحر 

المتوسط.. ويشهد 
انقراض عدد من األصداف 

بينها البطليموس وغيرها 
الكثير من أنواع األسماك
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سوليدير  تتذرع  جهتها،  من 
مع  أبرمتها  ال��ت��ي  باالتفاقية 
مجلس اإلنماء واإلعمار عام 1994، 
والتي تنص على أن عليها تمويل 
التحتية  البنى  أشغال  وتنفيذ 
الحصول  مقابل  الوسط،  بمنطقة 
الردميات  من  األمتار  آالف  على 
وشرعنتها،  أيضًا  هي  المخالفة 
فعاًل؟  يحصل  الذي  هذا  هل  لكن 
يتوجب  بما  سوليدير  تقوم  وهل 
ال  ال��س��ؤال  االت��ف��اق؟  م��ن  عليها 
يجري  ما  ألن  إجابة،  إل��ى  يحتاج 
واضح جدًا، لكن تزعم سوليدير في 
المرسوم األساسي للبنى التحتية 
تأهيل  تكلفة  أن  عنها،  الصادر 
حدود  إلى  وصلت  التحتية  البنى 
نسبة  وه��ي  دوالر،  مليار  نصف 
وغير  كبير  حد  إل��ى  فيها  مبالغ 
تخولها  وال  اإلطالق،  على  منطقية 
المساحات من  الحصول على هذه 

الردميات البحرية.



حتتاج العالقة احلميمة بني الزوجني 

اجلميلة  والأحا�سي�س  وامل�ساعر  احلب  اإىل 

ال��ت��ي ت�����س��اع��د ع��ل��ى جن��اح��ه��ا، وُت���ع���ّد ه��ذه 

ال��ع��الق��ة رك���ن���اً رئ��ي�����س��ي��اً م���ن اأرك�����ان جن��اح 

العالقة،  هذه  ول��دوام  وا�ستمراره،  ال��زواج 

ي��ج��ب اأن ت��ع��ريف اأن��ه��ا ق��د ت��ت��اأث��ر ب��ع��وام��ل 

خ��اط��ئ��ة واأ���س��ب��اب ق��د ت����وؤدي ب���دوره���ا اإىل 

توقف ممار�ساتها بني الزوجني.

جن�سي  ب���رود  زوج���ك  ي�ساب  اأن  قبل 

حبكما  ن���ران  تنطفئ  اأن  وق��ب��ل  جت��اه��ك، 

فينعك�س الظالم على عالقتكما احلميمة، 

اإىل توقف  ت��وؤدي  التي  الأ�سباب  اإىل  تعّريف 

الزوجني عن ممار�سة احلب، وهي تختلف 

بني الرجل واملراأة، فاأحياناً كثرة ل يكون 

ال�سريك الآخر م�سوؤوًل عن ذلك، بل تكون 

امل�سكلة خا�سة وفردية، ورمبا تكون هناك 

اأ�سباب م�سرتكة بني ال�سريكني.

الت�شاوؤم.. واحلزن

ذك������رت درا������س�����ة خم��ت�����س��ة ب���ال�������س���وؤون 

اجلن�سية  الرغبة  اأن  والزوجية،  الأ�سرية 

ع��ن��د ال��رج��ل وامل�����راأة ق��د ت��ق��ل، واأن هناك 

اأ�سباباً تقف وراء ذلك، فما هي؟

الت�ساوؤم واحلزن امل�ستمرْين: ميكن اأن 

ولكن  بطبيعته،  مت�سائماً  ال�سخ�س  يكون 

ب�سكل ل يوؤثر على العالقة الزوجية، وهذا 

يعتمد على طبيعة كل �سخ�س، فهناك من 

وه��ن��اك  الأم�����ور،  ب��ني  ي��ف��ّرق  اأن  ي�ستطيع 

م���ن ي��خ��ل��ط ك���ل ����س���يء، ول��ك��ن ه��ن��اك من 

يزداد ت�ساوؤماً اأو حزناً بعد الزواج، لأ�سباب 

�سخ�سية وم�ساكل عائلية وم�ساكل العمل.

ال�������س���ج���ار امل�������س���ت���م���ر: ع���ن���دم���ا ت��ك��ر 

ال�����س��ج��ارات ب��ني ال���زوج���ني، ف����اإن ال��رغ��ب��ة 

ح����دوده����ا،  اأدن�������ى  اإىل  ت�����س��ل  اجل��ن�����س��ي��ة 

مرتافقة  ال�سجارات  كانت  اإذا  خ�سو�ساً 

بالإهانات، ويف بع�س الأحيان قد ي�ستخدم 

الزوجة اجلن�س كعقوبة لالآخر،  اأو  الزوج 

ف���اإن  الأزواج،  ب��ع�����س  ب���ني  ���س��ائ��ع  وه�����ذا 

الرغبة  انخفا�س  اإىل  اأي�����س��اً  ي���وؤدي  ذل��ك 

احلميمة  املعا�سرة  ت�سل  وق��د  اجلن�سية، 

اإىل نهايتها.

ت����ن����اول ب���ع�������س الأدوي������������ة: اأو����س���ح���ت 

اأدوية كثرة توؤثر �سلباً  اأن هناك  الدرا�سة 

على الأداء اجلن�سي، وا�ستمرار تناولها قد 

خ�سو�ساً  اجلن�سية،  الرغبة  على  يق�سي 

اأع�ساوؤه  تتمكن  ل  قد  ال��ذي  الرجل  على 

التنا�سلية من الو�سول اإىل احلد املطلوب 

للمعا�سرة احلميمة.

قالت  الزوجني:  بني  اجلاذبية  فقدان 

ال���درا����س���ة اإن����ه ب��ع��د ���س��ن��وات م���ن ال�����زواج، 

هناك من يفقد حالة الإجنذاب اإىل ج�سم 

الآخر، ول ي�سعر برغبة جن�سية، ويف هذه 

احلالة من ال�سروري وجود ال�سراحة بني 

اأن ي��وؤدي ذل��ك اإىل فقدان  ال��زوج��ني، قبل 

الرغبة اجلن�سية ب�سكل كامل.

الدرا�سة  اأ���س��ارت  اجلن�س:  من  اخلجل 

اإىل اأن هناك رجاًل يخ�سون من الف�سل يف 

الو�سول اإىل حالة الإث��ارة اجلن�سية، اأو ل 

للمراأة،  احلميمة  الأع�����س��اء  �سكل  يحبون 

ف�����اإن خميلتهم  ول���ه���ذا  اخل���ج���ل،  ب�����س��ب��ب 

ل ت�����س��اع��ده��م ع��ل��ى ال��و���س��ول اإىل احل��ال��ة 

وقد  احلميمة،  العالقة  ملمار�سة  املطلوبة 

تتفاقم ه��ذه احل��ال��ة اإىل ح��د اخل��وف من 

اأن ترك  ممار�سة اجلن�س، واأكدت الدرا�سة 

يق�سي  قد  دون معاجلة،  احلالة من  هذه 

على احلياة اجلن�سية للزوجني.

ان�����ع�����دام ال����ت����واف����ق اجل���ن�������س���ي: وم���ن 

ال��ت��ي ت��ع��ّوق ال��زوج��ني يف  اأي�����س��اً  امل�سكالت 

اإق���ام���ة ع���الق���ة ح��م��ي��م��ة ن��اج��ح��ة، ان���ع���دام 

ال���ت���واف���ق اجل��ن�����س��ي ب���ني ال����زوج����ني، وه��ي 

جروحاً  النف�س  يف  وت�سّبب  عميقة  م�سكلة 

يف  اخل��ج��ل  يغلفها  م�سكلة  وه���ي  غ���ائ���رة، 

ال��زواج، فالزوجة تخجل  كثر من حالت 

ال��زوج مبا يوؤرقها، خوفاً  من احلديث مع 

من اأن يظن بها الظنون ال�سيئة، ويتهمها 

وهنا  بال�سمت،  فتلوذ  بالوقاحة،  زوج��ه��ا 

تزداد الفجوة بني الزوجني، والزوج كذلك 

الرمال،  يف  راأ���س��ه  ويدفن  كالنعامة  يفعل 

كال  بني  الكتمان  �سياج  يحوطها  وامل�سكلة 

قنبلة  اإىل  تتحول  ق��د  ولكنها  ال��زوج��ني، 

موقوتة قابلة لالنفجار، ما قد يوؤدي اإىل 

الطالق العاطفي.

البتعاد عن العالقة الآلية

وح���ت���ى ل ت���ك���ون ال���ع���الق���ة احل��م��ي��م��ة 

���س��ب��ب��اً اأ���س��ا���س��ي��اً يف ف�����س��ل ال���ع���الق���ة، ي��رى 

اأن العالقة احلميمة بني  علماء الجتماع 

الزوج والزوجة م�سكلة هامة يف حياتهما، 

وحددوا نوعني من العالقة احلميمة:

املعا�سرة احلميمة مقرتنة  املراأة حتب 

تالحم  جمرد  ولي�س  وامل�ساعر،  بالعاطفة 

الأج�ساد، اأما الرجل فهو يف اأغلب الأحيان 

اأدن���ى  دون  م��ن  ال��ع��الق��ة  ه���ذه  اإىل  ي�سعى 

اه��ت��م��ام ب��رغ��ب��ات امل�����راأة، ي��ق��ول اخل����راء: 

اأن للمراأة رغبات يف  اأن يعلم  »على الرجل 

تفوق  رمب��ا  ال���زوج  م��ع  احلميمة  املعا�سرة 

رغباته، اإل اأنها ل حتب العالقة احلميمة 

الآلية، واخلالية من العواطف«.

امل��ن��اف�����س��ة امل���ري�������س���ة، وه������ذا ل ي��ع��ن��ي 

امل��ن��اف�����س��ة ب��ني ال����زوج وال���زوج���ة ح���ول من 

املناف�سة حول من  اإمنا  اأكر،  يحب الآخر 

هو املحبوب عند الآخرين اأكر.

حلياة �شعيدة وناجحة

باإمكانها  اأن  تعرف  اأن  زوج��ة  ك��ل  على 

الزوجية  حياتها  وحتويل  زوج��ه��ا،  اإر���س��اء 

وعالقتها به اإىل اأح�سن حال، لذلك تقدم 

لك »الثبات« بع�س الن�سائح، فال ترتددي 

يف اللتزام بها:

ا���س��ب��ط��ي م��ن��اخ ال��ب��ي��ت وف����ق م��واع��ي��د 

اأدائ��ك  ب��الرت��ب��اك يف  زوج���ك، ول ت�سعريه 

اأُ���س��ري  بحفل  فاجئيه  امل��ن��زل��ي��ة..  ل��الأم��ور 

ج��م��ي��ل، م���ع ح�����س��ن اخ��ت��ي��ار ال���وق���ت ال���ذي 

يتنا�سب معه.

اأنوثتك وحافظي عليها،  تذكري دائماً 

واجتهدي يف اإظهارها من دون تكلف.

بال�سكوى  زوج���ك  تقابلي  اأن  اح���ذري 

اأن  والأمل، مهما كان الأمر �سعباً، فعليك 

جتدي  حتى  املنا�سبة  للحظة  ذل��ك  تاأجلي 

منه التعاطف والرقة واحلنان.

من  متتع�سي  ول  باأ�سدقائه،  اهتمي 

مفاجاأتهم  اأو  البيت  على  ت��ردده��م  ك��رة 

لك باحل�سور، بل احر�سي على اإكرامهم؛ 

تقديراً لزوجك.

تهتمي  اأن  ال�����س��روري  م��ن  اأن���ه  اعلمي 

اأبدى  لو  زوج��ك ومظهره، حتى  مبالب�س 

ب��ذل��ك.. لكنه يف ق��رارة  ه��و ع��دم اهتمامه 

نف�سه �سيقّدر لك اهتمامك به.

ب���ن���ظ���اف���ت���ك  اله������ت������م������ام  ت���ن�������س���ي  ل 

ال�سخ�سية.

هناك الكثر من املنا�سبات الرومان�سية 

ال��ت��ي مت���ر ب��ن��ا م����رور ال����ك����رام، ف���ال نهتم 

اأن  املمكن  زواجكما، فمن  ذك��رى  بها، مثل 

ال��ي��وم اخل����روج للع�ساء  ت��ق��رتح��ي يف ه���ذا 

اأن  اأي�ساً  وميكنك  املنزل،  خ��ارج  الغداء  اأو 

حتتفلي بهذا اليوم يف منزلك، من خالل 

تقدمي الطعام بطريقة جذابة.

اأنك كرت على احلب  اأب��داً  ل تعتري 

مع زوج��ك، فالقلب يبقى �ساباً مهما كر 

ال�سن. 

اأظهري احتياجك اإىل زوجك، فبع�س 

ب�سعف  للرجال  حاجتهن  يربطن  الن�ساء 

يف �سخ�سيتهن، وهذا خطاأ، فمن ال�سروري 

اأن ت�سعر املراأة زوجها بحاجتها له يف  جداً 

بع�س الأحيان، واحلاجة هنا معنوية اأكر 

مما هي مادية، كما يقول اخلراء، حتى لو 

اأو تربيت على  كنت حتتاجني اإىل مل�سة يد 

الكتف، فهذا �سي�سعره بالأهمية، ومبيولك 

الأن��ث��وي��ة جت��اه��ه، وق���درت���ه ع��ل��ى تطييب 

تن�سي  ول  احتياجاتك،  واإ���س��ب��اع  خ��اط��رك 

طبعاً اأن تعامليه باملثل.

رمي اخلياط
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أنــِت وطــــــفــــــــــلــك

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

�سنهم  �سغر  م��ن  ال��رغ��م  ع��ل��ى  الأط���ف���ال،  يخطئ 

واع���ت���ق���ادن���ا ب���ع���دم وع��ي��ه��م وق���درت���ه���م ع��ل��ى ارت���ك���اب 

األ نرتك  نف�سه، يجب  الوقت  ويف  اأننا  اإل  الأخ��ط��اء، 

ت�سل  ق��د  التي  فمحا�سبتهم  ونتجاوزها،  اأخ��ط��اءه��م 

ارتكابهم  من  يحّد  واج��ب��اً  ُتعتر  اأحياناً  العقاب  حد 

الأطفال  عقاب  يكون  فكيف  كرهم،  عند  لالأخطاء 

باأ�ساليب �سحيحة؟

يتمثل العقاب يف احلرمان من الأ�سياء التي يريدها 

اللعب  اأو  اخل���روج،  اأو  احل��ل��وى،  مثل  ويحبها،  الطفل 

ويتم  لديه،  املحببة  الأ�سياء  من  وغرها  بالكمبيوتر، 

اأق�سى،  اأي��ام كحّد  تتعدى ثالثة  ذلك لفرتة معينة ل 

وخم�س دقائق بحد اأدنى، ويجب على الوالدين البتعاد 

عن العقاب البدين والنف�سي.

وقد يكون خر الأفعال واأ�سلمها اأحياناً هو ال�سمت، 

التفكر فيما  اإىل  الطفل عما كان يريده  الذي يحّول 

�سيحدث له، فيبداأ بالتنازل عن الأ�سياء التي يريدها، 

ويحاول بكافة الطرق التو�سل اإىل ا�سرت�ساء والديه.

الطفل العنيد، اإىل  يجب توجيه الطفل، خ�سو�ساً 

الأ�سياء ال�سحيحة ب�سكل غر مبا�سر، وذلك من خالل 

اللعب و�سرد الق�س�س، اأما اإذا كان يف مرحلة املراهقة، 

ف��ال ب��د اأن ي��ك��ون التوجيه م��ن خ��الل احل���وار ال��ه��ادئ 

واملناق�سة، وتو�سيح ميزات وعيوب اأي مو�سوع بالإقناع 

الطرف  من  التوجيه  يكون  اأن  من  بد  ول  وال��ره��ان، 

الأكر وجوداً مع الطفل، مع التاأكيد على عدم تغافل 

دور الطرف الأخر اأمام الطفل.

هناك فرق وا�سح بني التوجيه والعقاب، ففي حالت 

كثرة ت�سطدم الأم بطفلها العنيد، الذي ل ي�ستجيب 

لأي اأمر ُيطلب منه، ففي هذه احلالة، وبعد ا�ستهالك 

اأخ���راً  يّتجها  اأن  للوالدين  ميكن  التحفيز،  اأ�ساليب 

اأو ج�سدي  لفظي  عن�سر  اأي  يت�سّمن  األ  على  للعقاب، 

اأو معنوي مهني، فيقت�سر على حرمانه من �سيء يحّبه 

)لعبة اأو م�سروف اجليب اليومي اأو برنامج تلفزيوين 

اأو نزهة..(، لكن ل بّد من اأن ُيخررَّ الطفل بني اأمرين 

اأن  علماً  ال�سعوبة،  اأو  ال�سهولة  ناحية  من  متكافئني 

ج��داً  �سهل  اأح��ده��م��ا  �سيئني  ب��ني  الخ��ت��ي��ار  اإىل  دف��ع��ه 

والآخر �سعب ل يوؤتي من العقاب ثماره.

�ستكون  �سحيحة،  بطريقة  الأ���س��ل��وب  تطبيق  عند 

النتائج مبهرة، اإذ �سيتعّلم الطفل ميزة حتّمل م�سوؤولية 

اختياراته واأفعاله، في�سبح اأكر ثقة واحرتاماً لنف�سه، 

مع اإف�ساح م�ساحة من احلرّية الإيجابية له.

كيف يكون عقاب األطفال بأساليب صحيحة؟
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مع دخول ف�سل ال�ستاء تنت�سر الأمرا�س الفرو�سية 

فيتامني  فهناك  للقلق،  داع���ي  ل  لكن  ال���رد،  ون���زلت 

طبيعي لدينا، األ وهو الرتقال، فهو من احلم�سيات ذات 

الفوائد ال�سحية العالية، حيث يعمل على زيادة مقاومة 

الأم��را���س. ومقاومة  ال�سحي،  م�ستواه  ورف��ع   اجل�سم 

ال��دم��وي��ة،  ل���ل���دورة  ل��ل��رت��ق��ال ف��وائ��د من�سطة  ك��ذل��ك 

ي���وؤدي  م��ا  امت�سا�س احل��دي��د،  زي����ادة  ع��ل��ى  ف��ه��و يعمل 

ال����دم، وي�ساعد  م�����س��ت��وى احل��دي��د يف  م��ع��دل  رف���ع  اإىل 

ف��وائ��د  ل��ل��رت��ق��ال  اأن  ك��م��ا  ال��ن�����س��اط واحل���ي���وي���ة،  يف 

 ج���ي���دة ك���ع���الج ف���ع���ال يف ح���ال���ة ال��ر���س��ح والأن���ف���ل���ون���زا.

لل�سدر وال�سعال، وهو يف الوقت  اأي�ساً  الرتقال مفيد 

نف�سه حمفز لل�سهية ومنع�س، وم�سروب جلميع الأوقات، 

ويفيد ويقوي الرتقال العظام، حيث ي�ساهم يف عملية 

بناء العظام، لحتوائه على ن�سبة جيدة من الكال�سيوم، 

 وعلى الألياف التي لها دور جيد يف احلد من الإم�ساك.

اأداء  رف��ع  عملية  يف  ف��وائ��د  ال��رت��ق��ال  لع�سر  اأن  كما 

وين�ّسط  اله�سم،  �سوء  يعالج  حيث  اله�سمي،  اجل��ه��از 

اجلهاز اله�سمي، وي�ساعد يف رفع م�ستوى تدفق وزيادة 

الع�سائر  اأف�����س��ل  م��ن  وُي��ع��ت��ر  اله�سمية،  ال��ع�����س��ارات 

الن�ساط احلركي، لحتوائه على  اأو  التمارين  اأداء  بعد 

والفيتامينات. الن�سوية  واملواد  املعادن   ن�سبة جيدة من 

تقوية املناعة

اأك�����دت درا����س���ة ع��ل��م��ي��ة ح��دي��ث��ة اأن ث��م��ار ال��رت��ق��ال 

ت���ع���ال���ج 12 م����ر�����س����اً، وت�����ق�����وي ج����ه����از امل����ن����اع����ة ل���دى 

 الإن�������������س������ان، ول����ه����ا ن���������س����اط����ات ب���ي���ول���وج���ي���ة ع����دي����دة.

مبادة  غنية  الرتقال  واأوراق  ثمار  اإن  الدرا�سة  وقالت 

ال���دم،  يف  ال��ك��ول�����س��رتول  ن�سبة  تخّف�س  ال��ت��ي  ال��ب��ك��ت��ني، 

واأي�����س��اً م���ادة ال��ن��ي��وف��الت��ون��ي��دز، ال��ت��ي متنع جت��ّل��د ال��دم 

ال��دم  وت�ساعد يف �سخ  ال��دم��وي��ة،  الأوع��ي��ة  ج���دران  على 

 ب�����س��ه��ول��ة، وت��ق��ل��ل ح����دوث الإ����س���اب���ة ب���اأم���را����س ال��ق��ل��ب.

وك��م��ا ي��وؤك��د الأط���ب���اء، ف��ق��د ث��ب��ت اأن ع�����س��ر ال��رت��ق��ال 

ي��خ��ف�����س ���س��غ��ط ال�������دم، وي���ق���ل���ل م����ن ح���رك���ة ع�����س��الت 

ارت��ف��اع  ا�ستعماله يف ح���الت  وال��رح��م، ومي��ك��ن  الأم��ع��اء 

ت��اأث��راً  اأن��ه يعطي  والإ���س��ه��ال، كما  واملغ�س  ال��دم  �سغط 

املخاطية  الأغ�سية  على  الروج�سرتون  هرمون  ي�سابه 

الرتقال  تناول  من  بالإكثار  ين�سحون  لذلك  للرحم، 

يف ح���الت احل��م��ل، واحل����الت ال��ت��ي ي��ك��ون فيها ال��رح��م 

ق��وي��اً  ت����اأث����راً  ل��ل��رت��ق��ال  اأن  اإىل  م�����س��ري��ن  م��ت��ق��ل�����س��اً، 

 ���س��د ال��ب��ك��ت��ري��ا وامل���ي���ك���روب���ات ال��ت��ي ت��ه��اج��م الإن�����س��ان.

وقاية من ال�شرطان

ك��م��ا اأ����س���ار ع��ل��م��اء خم��ت�����س��ون يف اأ���س��رتال��ي��ا اإىل 

الرتقال،  خ�سو�ساً  احلم�سية،  الفواكه  تناول  اأن 

ي��ق��ل��ل خ��ط��ر الإ����س���اب���ة ب���الأم���را����س ال�����س��رط��ان��ي��ة 

ك��م��ا  ت����ع����اىل(،  اهلل  )ب��������اإذن   ٪50 ب��ن��ح��و  امل��خ��ت��ل��ف��ة 

ي�������س���اع���د ت����ن����اول ح�����س�����س اإ����س���اف���ي���ة م���ن���ه���ا ع��ل��ى 

 ت��ق��ل��ي��ل خ��ط��ر ال�����س��ك��ت��ة ال���دم���اغ���ي���ة ب��ن�����س��ب��ة ٪19.

بالإ�سافة اإىل احتوائها على املعادن والألياف الغذائية 

اأن  ال��ب��اح��ث��ون  وج���د  امل��ه��م��ة،  الطبيعية  وامل��رك��ب��ات 

احلم�سيات تن�سط جهاز املناعة، وتقاوم منو الأورام، 

واأ�ساف العلماء اأن القليل من الأ�سخا�س ي�ستهلكون 

الكمية املو�سى بها من اخل�سراوات والفواكه التي 

الأق����ل منها. ع��ل��ى  ي��وم��ي��ة  خ��م�����س ح�س�س   ت��ع��ادل 

اأُج���ري���ت يف اأوروب����ا،  واأك����دت درا���س��ة علمية ح��دي��ث��ة 

اخلارجية  بق�سرته  وال��رت��ق��ال  الليمون  ت��ن��اول  اأن 

٪30  ميكنه خف�س الإ�سابة ب�سرطان اجللد بن�سبة 

وك�����ان�����ت درا������س�����ة ف���رن�������س���ي���ة ح���دي���ث���ة اأث����ب����ت����ت اأن 

ف���ي���ت���ام���ني »������س�����ي« امل�����وج�����ود ب�������س���ك���ل اأ�����س����ا�����س����ي يف 

ث���م���رة ال����رت����ق����ال، ي�����س��اع��د ع���ل���ى خ��ف�����س ال��ت��وت��ر 

 ال���ع�������س���ب���ي وال�������س���ي���ق وال���������س����ع����ور ب���ال���ع���دوان���ي���ة.

واأ�سافت اأن فيتامني »�سي« ي�ساعد يف التخل�س من 

نهاية  يف  الإن�سان  به  ي�سعر  ال��ذي  النف�سي  ال�سغط 

اأن تناول  اليوم، بعك�س ما كان يعتقده البع�س من 

الرتقال لياًل يوؤرق الإن�سان.

  مـنــــــــــوعـــــــــــــــــــــــــــــــات
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اأفــقــي

اإىل باحلاجة  ت�سريح   / الرعد  �سوت   1
2 عك�س حلو / جوهر )ال�سيء( / ما يعطيه اأقارب العرو�س 

لها يوم زواجها

يطر  ول  الأر�سية  للكرة  اجلنوبي  الن�سف  طيور  من   3

طــريـقـة اللعـب

واأفقياً  9 عامودياً  اإىل   1 الأرق��ام من  تو�سع 

على اأن ل يتكرر الرقم يف اأي اجتاه عامودي 

كان اأو اأفقي 

الحل السابق 12345678910
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

ولكنه �سباح ماهر

ن�سيطا ي�سبح   4
احل����ي����وان  راأ����������س  م���ق���دم���ة   5
ح��ي��ث ي��و���س��ع ال���زم���ام / �سوت 

الع�سافر

ال���ن���ح���ل  �������س������وت   / ق�������ط   6
)معكو�سة( / للنداء

 / )معكو�سة(  احلمام  �سوت   7
كثر ال�سر.

اأن���ك���ر  ع���ن���ه  ي����ق����ال   / ه�����رب   8
الأ�سوات / ن�سف �سبغة.

الفيل �سن   9
���س��وت   / ال��ب��الب��ل  ���س��وت   10

الذئب

عـــامـــودي

له  لي�س   / ال��ن��ع��ام��ة  ���س��وت   1
قيمة عند الغر

املاء �سوت   / ورل  ثلثا   2
خر عك�س   / �سجاجيد   3

4 ح�سى كبرة مل�ساء / �سوت 
الفيل )معكو�سة(.

الأر�س  على  اجلمل  يجل�س   5

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

من حالة الوقوف

زائ�����دا / م��ر���س و�سعف  ���س��ع م���ق���دارا   6
)معكو�سة(.

/ �سياح الديك. ال�سفادع  �سوت   7
 / الظبي  ���س��وت   / )معكو�سة(  �سنور   8

ف�ساء

دائبة  بحركة  املتميز  اللعب   / للتمني   9
للطفل ول يخلو من التخريب.

اجلمل �سوت   / البط  �سون   10

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

يعالج 12 مرضًا ويقوي جهاز المناعة

البــرتـقـــــال.. ســـالح فــّعــــــــال فـــي الــشــتـــــــــــاء

بــرتقـــالـــة يـــوميـــــًا
ون�����س��ح��ت ال���درا����س���ة ب��ت��ن��اول ب��رت��ق��ال��ة ي��وم��ي��اً قبل 

ال�سرير  ج��ان��ب  اإىل  اأخ���رى  وحت�سر  م��ب��ا���س��رة،  ال��ن��وم 

يف ح���ال���ة ال���س��ت��ي��ق��اظ يف م��ن��ت�����س��ف ال��ل��ي��ل وال�����س��ع��ور 

ب��ال��ت��وت��ر، ك��م��ا اأث��ب��ت��ت درا����س���ة ع��ل��م��ي��ة ف��ع��ال��ي��ة ع�سر 

ال���رت���ق���ال ال����ط����ازج ال��غ��ن��ي ب����امل����واد ال��ن��ب��ات��ي��ة امل��ف��ي��دة 

 يف ت��خ��ف��ي�����س م�������س���ت���وي���ات ال���ك���ول���ي�������س���رتول ال�����س��ي��ئ.

ال��ط��ازج  ال��رت��ق��ال  اأن ع�سر  وت��ب��نّي بعد الخ��ت��ب��ارات، 

ى بال�سترولت النباتية )وهي زيوت م�ستخل�سة  امل�سفرَّ

من اأ�سجار معينة(، عند تناوله مبقدار ثمانية اأون�سات 

اأف�سل النتائج. اأعطى   خالل وجبات الإفطار والع�ساء، 

قليل  ال�سحمي  الكولي�سرتول  م�ستوى  انخف�س  فقد 

الكثافة اأكر من 12 يف املئة، لدى املر�سى الذين كانوا 

مو�سوع البحث، ول بد من الإ�سارة اإىل فائدة ال�سترول، 

 حيث يجري الآن اختبار فعاليته باإ�سافته اإىل احلليب.

من  يعانون  الذين  املر�سى  جميع  الأطباء  ين�سح  لهذا 

ارتفاع ن�سبة الكولي�سرتول وال�سحوم الثالثية يف الدم، 

التي تزيد خماطر الإ�سابة بت�سلب ال�سرايني واأمرا�س 

القلب، بتناول ع�سر الرتقال الطازج.
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ال��ع��ن��وان  الأوىل«  امل����رة  »ع����ام  ي��ك��ون  رمب����ا 

الأكرث مالءمة ل�سنة 2012، التي ن�ستعد لطي 

ال��ق��دم  ك���رة  لعبتي  ف��ف��ي  اأي�����ام،  ب��ع��د  �سفحتها 

لأول  وال�سانفيل  ال�سفاء  تتويج  جرى  وال�سلة 

مرة يف تاريخ الناديني.

ال��ق��دم بال�سري على  ك���رة  ا���س��ت��م��رت  وف��ي��م��ا 

اإيقاع نتائج املنتخب يف الدور احلا�سم لت�سفيات 

الأوىل  للمرة  لبنان  بلغها  والتي  العامل،  كاأ�س 

يف ت��اري��خ��ه، ع��ان��ت ك��رة ال�سلة الأم��ري��ن ج��راء 

اخل���الف���ات ب��ني الحت����اد والأن���دي���ة يف امل��و���س��م 

املا�سي، ثم بني الأندية نف�سها والتي انق�سمت 

بني فريقني موال ومعار�س لالحتاد يف املو�سم 

احل��ايل، حيث توقفت بطولة لبنان لأي��ام عدة 

قبل اأن ت�ستاأنف لحقاً بعد التفاق على ت�سكيل 

جلنة مهمتها الإ�سراف على البطولة.

وبعد اأن ا�ستب�سر اللبنانيون خرياً بتحقيق 

اخ�����راق م���ا يف الأل����ع����اب الأومل���ب���ي���ة »ل���ن���دن – 

اللبنانيني  ال��الع��ب��ني  ن��ت��ائ��ج  ج���اءت   ،»2012
الأخ���رية  امل��رات��ب  فكانت  معظمها،  يف  ك��ارث��ي��ة 

بانتظارهم يف معظم الألعاب.

»ال��ث��ب��ات«  ت�ستعر�س  ال��ت��ايل  ال�سريط  ويف 

اأبرز املحطات الريا�سية املحلية لعام 2012:

كانون الثاين

الإم���ارات���ي  ودب���ي  النجمة  ن��ادي��ا  وّق���ع   :2
والالعب  الفريق  كابنت  لإع��ارة  مبدئياً  اتفاقاً 

الإم��ارات��ي  ال��ن��ادي  اإىل  عبا�س عطوي  ال���دويل 

لفرة 6 اأ�سهر تنتهي يف 30 حزيران 2012.

ال��ذه��اب«  »ب��ط��ل  ب��ل��ق��ب  ال��ن��ج��م��ة  ت���وج   :8
بفارق  متقدماً  ال��رت��ي��ب،  ب�����س��دارة  ب��ان��ف��راده 

ال��و���س��ي��ف، وذل����ك بعد  ال�����س��ف��اء  نقطتني ع��ن 

1، يف  ـــ  ـ  2 ف���وزه ال�سعب ع��ل��ى الإخ����اء الأه��ل��ي 

ال�11 الأخ��رية ذهاباً من الدوري  ختام املرحلة 

اللبناين لكرة القدم.

مناف�سه  ال��ري��ا���س��ي  ال���ن���ادي  »اب��ت��ل��ع«   :11
يف   62 ـــ   140 نقطة   78 بفارق  اليمني  التالل 

قاعة �سائب �سالم يف املنارة، يف افتتاح مباريات 

املجموعة الأوىل من دوري غرب اآ�سيا.

على الريا�سي اأرامك�س  الريا�سي  فاز   :12
اليوم  يف   ،78 ـــ   111 نقطة   33 ب��ف��ارق  الأردين 

لدوري  الأوىل  املجموعة  الثاين من مناف�سات 

غرب اآ�سيا.

13: حقق احلكمة فوزاً طيباً على منتخب 
افتتاح  82 يف  ـــ   101 19 نقطة  الإم���ارات بفارق 

م��ن��اف�����س��ات امل��ج��م��وع��ة ال��ث��ان��ي��ة م���ن دورة دب��ي 

الدولية.

ب��رو���س��ي��م��ي  ع���ل���ى  ال���ري���ا����س���ي  ف�����از   :14
الإيراين 84 ـــ 76، �سمن مناف�سات دوري غرب 

اآ�سيا.

الن�سخة  لقب  حامل  الريا�سي  اأح��رز   :15
الأوىل من دوري اأندية غرب اآ�سيا لكرة ال�سلة، 

ال���دور  م��ن  الأوىل  للمجموعة  الأول  امل��رك��ز 

اآهان  الأول للن�سخة الثانية، بتفوقه على زوب 

الإيراين 104 ـــ 64.

ف��وزاً  اأن��ي��ب��ال زح��ل��ة  ال��ي��وم عينه، حقق  ويف 

بفارق  امل�سري  ال�سكندري  الحت��اد  على  مثرياً 

ملناف�سات  الأول  ال���دور  ختام  يف   76-77 نقطة 

ال��دول��ي��ة  دب����ي  دوري  م���ن  الأوىل  امل��ج��م��وع��ة 

الثالثة والع�سرين لكرة ال�سلة.

اأكمل احلكمة والأهلي الإماراتي عقد   :19
ن�سف نهائي دور دبي الدولية لكرة ال�سلة بعد 

فوز الأول على فولذ الإيراين 72-66، والثاين 

ربع  بختام   68-101 الأوزبك�ستاين  املاتي  على 

النهائي.

اأنيبال زحلة لقب بطل دورة دبي  21: اأحرز 
للمرة  ال�سلة  لكرة  والع�سرين  الثالثة  الدولية 

الأوىل يف تاريخه، بفوزه على الأهلي الإماراتي 

النادي  �سالة  على  النهائية  املباراة  يف   79-89
الأهلي.

فوزاً م�ستحقاً على �سيفه  لبنان  حقق   :22
ــــ 0 يف م��ب��اراة ك��رة ال��ق��دم الدولية  ال��ع��راق��ي 1 

ال��ودي��ة ال��ت��ي اأق��ي��م��ت يف ���س��ي��دا، �سجله اأح��م��د 

زريق )65(.

انت�ساراته  م�سل�سل  الريا�سي  وا�سل   :29
عليه  ب��ف��وزه  احل��ك��م��ة  التقليدي  غ��رمي��ه  ع��ل��ى 

71، وذل��ك يف املباراة التي  ـــ   77 6 نقاط  بفارق 

اأجريت بينهما يف قاعة �سائب �سالم يف افتتاح 

امل��رح��ل��ة ال�����س��اب��ع��ة اإي���اب���اً م��ن ب��ط��ول��ة ال����دوري 

اللبناين لكرة ال�سلة. 

�سباط

اللبناين  لالحتاد  العام  الأم��ني  اأعلن   :2
لكرة القدم رهيف عالمة يف بيان له ا�ستقالته 

من اللجنة العليا لالحتاد.

يف اليوم عينه، قرر احتاد كرة القدم تعليق 

م���ب���اري���ات ال����درج����ة ال��ث��ان��ي��ة حل���ني ب���ت جلنة 

 ��� ط��راب��ل�����س  امل����ودة  م��ب��ارات��ي  نتيجة  التحقيق 

ال�سالم زغرتا واحلكمة ��� الإجتماعي.

ل��ل��دوري  ب��ط��اًل  �سبورت�س  اأول  ُت����ّوج   :12
ح�سم  بعدما  لل�سالت،  ال��ق��دم  لكرة  اللبناين 

ال�سداقة  اأمام  النهائي  الدور  مباريات  �سل�سلة 

بطل املو�سم املا�سي 3 ـــ 2، وذلك اإثر فوزه عليه 

داره.  عقر  يف   1 ـــ   3
كاأ�س  نهائي  لن�سف  النجمة  ت��اأه��ل   :15
حامل  العهد  على  ب��ف��وزه  ال��ق��دم،  ل��ك��رة  لبنان 

اللقب 3 ــ 2.

يف جممع مي�سال املر، بطولة  افتتحت   :17
ال��ط��ائ��رة على  ل��ل��ك��رة  ال�30  ال��ع��رب��ي��ة  الأن���دي���ة 

العزيز،  عبد  بن  فهد  بن  في�سل  الأم��ري  كاأ�س 

مب�ساركة ع�سرين فريقاً.

ال�سانفيل �سدارة  الريا�سي من  انتزع   :19
الرتيب، وذلك بعدما اأنزل به خ�سارته الأوىل 

يف قاعة �سائب �سالم يف املنارة، بفارق 11 نقطة 

التا�سعة  املرحلة  مناف�سات  ختام  يف   71 ـــ   82
اإي���اب ال���دور الأول م��ن بطولة  والأخ����رية م��ن 

لبنان.

اإىل  ال��ق��دم  لكرة  لبنان  منتخب  غ��ادر   :20
العا�سمة القطرية الدوحة لالنتظام مبع�سكر 

تدريبي، قبل اأن يتوجه اإىل اأبو ظبي ا�ستعداداً 

ملباراته احلا�سمة مع منتخب الإم��ارات، �سمن 

املجموعة  ملباريات  والأخ��رية  ال�ساد�سة  اجلولة 

الثانية للدور الثالث من الت�سفيات الآ�سيوية 

املوؤهلة لنهائيات كاأ�س العامل 2014.

ال��ق��دم  ل��ك��رة  ل��ب��ن��ان  منتخب  خ�����س��ر   :25

على   ،2 ــ   1 ال�سعودي  الن�سر  فريق  اأم��ام  ودي��اً 

ملعب النادي الأهلي القطري بالدوحة، �سمن 

املع�سكر الذي ينتظم فيه ا�ستعداداً ملباراته اأمام 

نظريه الإماراتي. 

وت�سمروا  اأنفا�سهم  اللبنانيون  حب�س   :29
ال�ساعتني ليتابعوا  التلفزة قرابة  �سا�سات  اأمام 

ب��اه��ت��م��ام ك��ب��ري م��ن��ت��خ��ب ب���الده���م يف م��ب��ارات��ه 

اأم��ام  ال��ع��امل  ك��اأ���س  ت�سفيات  �سمن  احلا�سمة 

 ،4 ـــ   2 الإم��ارات��ي. وعلى رغ��م خ�سارته  نظريه 

ك��رة  ع��م��ال��ق��ة  ب��ني  الأرز«  »م��ن��ت��خ��ب  �سيح�سر 

ت��اري��خ  ل��ل��م��رة الأوىل يف  اآ���س��ي��ا  ال��ق��دم يف ق���ارة 

بعدما  ال��ع��امل،  ك��اأ���س  ت�سفيات  يف  م�����س��ارك��ات��ه 

غري  اإجن��از  وه��و  احلا�سم،  للدور  تاأهله  �سمن 

م�سبوق للكرة اللبنانية.

اآذار

ال�سانفيل  �سيفه  على  الريا�سي  ف��از   :6
ــ 100 بعد التمديد مرتني، يف قاعة �سائب  104ـ 
1500 متفرج، يف  اأم���ام نحو  امل��ن��ارة،  ���س��الم، يف 

املباراة الأوىل من الدور ن�سف النهائي لدوري 

غرب اآ�سيا لأندية كرة ال�سلة.

10: �سقط الريا�سي يف قاعة �سائب �سالم 
 ،99 ـــ   92 اأن��ي��ب��ال  اأب��ن��اء  اأم���ام �سيفه  امل��ن��ارة،  يف 

الثاين  ال��دور  من  ال�ساد�سة  املرحلة  افتتاح  يف 

»الفاينل ايت« من بطولة لبنان لكرة ال�سلة.

دوري  لقب  على  املناف�سة  انح�سرت   :11
الأول  بفوز  وال�سفاء  النجمة  بني  القدم  ك��رة 

0 والثاين على الإخاء  ـــ   1 ال�ساحل  على �سباب 

الأهلي عاليه 2 ـــ 1، يف حني باتت مهمة فريقي 

2 يف  ـــ   2 تعادلهما  بعد  والعهد �سعبة  الأن�سار 

ختام املرحلة ال�18.

على  ع���زي���زاً  ف����وزاً  ال�����س��ان��ف��ي��ل  ح��ق��ق   :13
ال��ث��ان��ي��ة من  م��ب��ارات��ه��م��ا  ال��ري��ا���س��ي يف  �سيفه 

ال�سلة،  لكرة  لالأندية  اآ�سيا  غ��رب  دوري  ن�سف 

وجاء فوز ال�سانفيل على ملعبه يف ديك املحدي، 

بنتيجة 85 ــ 78. 

 22 من  نقطة  ب�64  ال�سانفيل  انتزع   :18
مباراة من الريا�سي ب�63 نقطة من 23 مباراة، 

ال�سلة،  لكرة  اللبناين  ال��دوري  ترتيب  �سدارة 

 63 ـــ   64 واح���دة  ب��ف��ارق نقطة  ف��وزه عليه  بعد 

على ملعب ال�سانفيل يف ديدك املحدي، يف ختام 

املرحلة ال�سابعة والأخرية ذهاباً من مناف�سات 

»الفاينل ايت«.

النهائية  ل��ل��م��ب��اراة  ال��ري��ا���س��ي  ت��اأه��ل   :20
اآ���س��ي��ا، ب��ف��وزه ال�����س��اح��ق على  م��ن دوري غ���رب 

من  احلا�سمة،  الثالثة  مباراتهما  يف  ال�سانفيل 

الدور ن�سف النهائي يف املنارة، بفارق كبري بلغ 

27 نقطة 93 ـــ 67، وكانت املباراة الأوىل اأجريت 
ف��وز  اأ���س��ف��رت ع��ن  امل���ن���ارة  اآذار، يف   6 ال��ث��الث��اء 

اأول  100 يف  ـــ   104 اأربع نقاط  الريا�سي بفارق 

مواجهة بني الفريقني على ال�سعيد الآ�سيوي، 

ورد ال�سانفيل التحية للريا�سي يف ديك املحدي 

يف 13 اآذار، وعادل الأرقام 1 ـــ 1 بفوزه بفارق 7 

نقاط 85 ـــ 78.

الرتيب  �سدارة  على  النجمة  25: حافظ 
ال�20 من الدوري  ب�50 نقطة، يف ختام املرحلة 

اللبناين لكرة القدم، على رغم تعادله �سلباً مع 

مناف�سه التقليدي الأن�سار.

ال��ث��ان��ي��ة  ال���درج���ة  اإىل  امل����رة  ه��ب��ط   :31
الت�سامن  م��ع  بتعادله  �سيدا  الأه��ل��ي  مرافقاً 

�سور 1 – 1 )ال�سوط الأول 1 – 0 للت�سامن(، 

يف املباراة التي اأجريت بينهما على ملعب �سور 

ال��دوري  م��ن  ال�21  املرحلة  افتتاح  يف  البلدي، 

اللبناين لكرة القدم.

ني�سان

مهرام الإيراين، يف  على  الريا�سي  فاز   :2
قاعة �سائب �سالم يف املنارة، بفارق 4 نقاط 91 

ـــ 87 يف املباراة الأوىل لنهائي دوري غرب اآ�سيا 

الثانية لأندية كرة ال�سلة. 

مهرام  �سيفه  اأم��ام  الريا�سي  �سقط   :3
الإيراين، يف املنارة، يف املباراة الثانية لنهائي 

دوري غ��رب، وج��اءت الأرق��ام بفارق 8 نقاط 

.59 ـــ   67
املجموعة  يف  مب��وق��ع��ه  ل��ب��ن��ان  اح��ت��ف��ظ   :7
دايفي�س  لكاأ�س  الثانية  الأوقيانية   - الآ�سيوية 

22
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حصيلة 2012 محليًا.. الصفاء والشانفيل بطالن 
للمرة األولى وحضور لبناني باهت في األلعاب األولمبية

ال�سانفيل بطل لبنان لكرة ال�سلةال�سفاء بطل لبنان لكرة القدم

) العدد 244(  اجلمعة - 28 كانون الأول - 2012



للتن�س بعدما تقّدم على جزر البا�سيفيك )3 - 

خم�س مباريات ممكنة. من   )0
الريا�سي  من  الإي��راين  مهرام  انتزع   :16
ال�سلة  لكرة  الثانية  اآ�سيا  غ��رب  اأن��دي��ة  بطولة 

بينهما  واحلا�سمة  اخلام�سة  امل��ب��اراة  يف  بفوزه 

 34 ـــ  و50   13 ـــ   31( 86 ـــ   96 10 نقاط  بفارق 

و80 - 68(، يف قاعة ازادي يف طهران.

الزحالوي م�سيفه  اأنيبال  اأبناء  فاجاأ   :26
يف  داره  عقر  يف  واآ�سيا،  لبنان  بطل  الريا�سي، 

املنارة، وفاز عليه 77 - 68، يف م�ستهل مناف�سات 

»الفاينل فور« لبطولة لبنان لكرة ال�سلة.

واأ���س��ق��ط  ب��ري��ق��ه  ال��ري��ا���س��ي  ا���س��ت��ع��اد   :28
 85 زحلة  داره يف  اأنيبال يف عقر  اأبناء  م�سيفه 

- 82 بعد وقت اإ�سايف اإثر انتهاء الوقت الأ�سلي 

يف   1  - 72، وع���ادل الأرق����ام 1  ب��ال��ت��ع��ادل 72 - 

مباراتهما الثانية �سمن »الفاينل فور«.

30: �سقط النجمة يف فخ التعادل الإيجابي 
مع العهد 1 - 1 يف �سيدا، يف املباراة املوؤجلة من 

املرحلة ال�21 من الدوري اللبناين لكرة القدم، 

ويف اليوم عينه، تفوق الريا�سي بقيادة هدافهم 

الأم��ريك��ي اجل��دي��د اأن��دري��ه امي��ي��ت ال���ذي توج 

هدافاً للمباراة ب�46 نقطة، وجنحوا يف حتويل 

الربع  م�ستهل   )71 ـــ   61( نقاط   10 تخلفهم 

اإىل فوز  اأن��ي��ب��ال  اأب��ن��اء  اأم���ام �سيوفهم  الأخ���ري 

بينهما يف  الثالثة  املباراة  81، يف  ـــ   88 م�ستحق 

ن�سف النهائي.

اأيار

الريا�سي  اأنيبال  اأبناء  نادي  ا�ست�ساف   :2
يف مباراتهما الرابعة من الدور ن�سف النهائي 

من بطولة لبنان، وفاز عليه بفارق 12 نقطة 88 

ـــ 76 وعادل الأرقام 2 ـــ 2 فار�ساً مباراة خام�سة 

حا�سمة، يف قاعة �سائب �سالم يف املنارة.

بفوزه  تاريخياً  عر�ساً  ال�سفاء،  عا�س   :4
الأوىل يف م�سريته  للمرة  لبنان،  بلقب بطولة 

الكروية، حاماًل كاأ�س بطولة الدوري اللبناين 

لكرة القدم، بفوزه على النجمة 1 ــ 0 يف �سيدا، 

ال�سفاء  واأح��رز مهاجم  ال�22،  املرحلة  يف ختام 

حممد حيدر لقب الهداف ب�12 اإ�سابة.

م���ب���ارات���ه  خ���و����س  ال���ري���ا����س���ي  رف�������س   :5
�سل�سلة  يف  اأن��ي��ب��ال،  اأم���ام  واخلام�سة  احلا�سمة 

ال�سلة،  ك��رة  بطولة  من  النهائي  ن�سف  ال��دور 

من دون جمهوره وقرر الن�سحاب من املباراة.

ح�سم الأن�سار لقب كاأ�س لبنان بتقدمه   :9
ــ   2 النجمة  التقليدي  غرميه  على  النهائي  يف 

الوقت الأ�سلي  انتهاء  بعد  املمدد،  الوقت  يف   1
بالتعادل 1 ــ 1 على ملعب ر�سيد كرامي البلدي، 

وربيع   )93( عطوي  حممد  لالأن�سار  و�سجل 

عطايا )101 من �سربة جزاء(، وللنجمة ح�سن 

املحمد )69(.

لكرة القدم اأمام  لبنان  منتخب  �سقط   :11
ــ 4 على ملعب ر�سيد كرامي  �سقيقه امل�سري 1 

البلدي يف طرابل�س، بغياب النجوم الأ�سا�سيني 

لدى الطرفني.

الأن��ران��ي��ك  ن���ادي  ���س��ي��دات  احتفظت   :12
بلقب بطولة لبنان للدرجة الأوىل لكرة ال�سلة، 

بعدما فزن باملواجهة مع الريا�سي بريوت 0-3 

بعد ان�سحاب الريا�سي من ال�سل�سلة النهائية.

لكرة  لبنان  بطولة  ال�سانفيل  اأح��رز   :13
ال�����س��ل��ة ب��ف��وزه يف امل���ب���اراة ال��راب��ع��ة م��ن ال���دور 

الزحالوي  اأنيبال  اأبناء  م�سيفه  على  النهائي 

بثالث مباريات مقابل واحدة، وذلك يف املباراة 

الأنطونية  مدر�سة  على  بينهما  اأج��ري��ت  التي 

بفارق 6 نقاط 63 ـــ 57.

ال���دويل  النجمة  دف���اع  ق��ائ��د  اخ��ت��ري   :15

اأف�����س��ل لع���ب يف لبنان  ب���الل ���س��ي��خ جن���اري���ن 

ملو�سم 2011 - 2012، حمرزاً الكرة الذهبية يف 

مهرجان تلفزيون املنار ال�16.

اأمام نظريه  خ�سر منتخب لبنان ودياً   :18
الأردين 1 - 2 يف �سيدا.

لبنان  كاأ�س  اأنيبال  اأبناء  نادي  اأح��رز   :21
بفوزه  تاريخه،  يف  الأوىل  للمرة  ال�سلة،  لكرة 

على هوب�س بفارق 12 نقطة 77 - 65 يف املباراة 

التي اأقيمت بينهما، يف ختام املو�سم الر�سمي. 

رحيله  �سقرا  اأب��و  ف��وؤاد  امل��درب  اأعلن   :22
عن النادي الريا�سي وتعاقده مع نادي احلكمة 

اأربع �سنوات.

ت���ع���ادل م��ن��ت��خ��ب ل��ب��ن��ان م���ع ن��ظ��ريه   :27
الدولية  املباراة  1، يف م�سقط، يف   -  1 العماين 

الريا�سية،  املدينة  يف  قطر  لقائه  قبل  الودية 

ملونديال  املوؤهلة  الآ�سيوية  الت�سفيات  �سمن 

الرازيل 2014.

حزيران

ثميناً  ف����وزاً  ال��ق��ط��ري  املنتخب  خ��ط��ف   :3
من م�سيفه اللبناين 1 - 0 باإ�سابة ت�سبب بها 

خ��ط��اأ امل��داف��ع اللبناين رام���ز دي���وب، وذل���ك يف 

املباراة التي جمعت املنتخبني على ا�ستاد مدينة 

كميل �سمعون الريا�سية يف اجلولة الأوىل من 

مناف�سات املجموعة الأوىل، �سمن الدور الرابع 

اإىل  املوؤهلة  الآ�سيوية  الت�سفيات  من  احلا�سم 

نهائيات مونديال 2014 يف الرازيل.

ــ  8: تعادل منتخب لبنان مع اأوزبك�ستان 1 
1، على ملعب مدينة كميل �سمعون الريا�سية، 
ال��دور  يف  ر���س��ي��ده،  يف  الأوىل  النقطة  حم���رزاً 

الرابع احلا�سم من الت�سفيات الآ�سيوية املوؤهلة 

لنهائيات كاأ�س العامل 2014 يف الرازيل.

ال��ك��وري  م�سيفه  اأم���ام  لبنان  �سقط   :12

3 على ملعب غويانغ، يف اجلولة  ــ   0 اجلنوبي 

ال��ث��ال��ث��ة م��ن امل��ج��م��وع��ة الأوىل ل��ل��دور ال��راب��ع 

احل��ا���س��م م���ن ال��ت�����س��ف��ي��ات الآ���س��ي��وي��ة امل��وؤه��ل��ة 

ملونديال »الرازيل 2014«.

انتقل  عقد  على  معتوق  ح�سن  وّق���ع   :14
لكرة  الإم���ارات���ي  الإم����ارات  ن���ادي  اإىل  مبوجبه 

مو�سم  ومل����دة  دولر  األ����ف   800 م��ق��اب��ل  ال���ق���دم 

لبنان  منتخب  اح��ت��ل  عينه،  ال��ي��وم  ويف  واح���د، 

الرتيب  يف  الأول  املركز  ال�سلة  لكرة  للرجال 

العام النهائي لبطولة غرب اآ�سيا الثانية ع�سرة 

يف العا�سمة الأردنية عمان، وذلك بعدما حقق 

املنتخب  التوايل على ح�ساب  الرابع على  فوزه 

الأردين امل�سيف بنتيجة 73 - 61. 

اإىل بريوت املدير الفني اجلديد  20: و�سل 
ال�سلة  ل��ك��رة  ال��ري��ا���س��ي  ل��ل��ن��ادي  ال�����س��ل��وف��ي��ن��ي 

الفريق  اأجن���ز  بعدما  �سوبوتيت�س،  ���س��ل��وب��ودان 

البريوتي ترتيبات توقيع العقد ر�سمياً معه.

لبنان  ببطولة  ال�سد  فريق  احتفظ   :22
ال��ت��وايل،  ع��ل��ى  ال��ي��د للمو�سم اخل��ام�����س  ل��ك��رة 

النهائي  ال��دور  الثانية �سمن  املباراة  بتغلبه يف 

على فريق ال�سداقة 27 – 22 )ال�سوط الأول 

11(، يف املباراة التي اأجريت يف قاعة حامت   - 12
عا�سور - طريق املطار.

متوز

اللبنانية  الأ�ستاذة الحتادية  اأحرزت   :10
مايا جلول املركز الثاين يف البطولة العربية 

اأقيمت  والتي  لل�سطرجن،  لل�سيدات  املفتوحة 

يف تون�س.

ف����ردي  ل���ق���ب  ب���ي���د����س  ب�������س���ام  اأح�������رز   :16
ال�سيدات،  فردي  لقب  كركي  ونان�سي  الرجال، 

يف بطولة كاأ�س لبنان للتن�س، التي اأقيمت على 

مالعب نادي الغولف، يف حملة اجلناح.

امل�سنفة  الهومنتمن  لعبة  ا�ستعادت   :29
لبنان  بطولة  لقب  م��ورادي��ان  ���س��وزان  الدولية 

لل�سطرجن، بحلولها يف املركز الأول يف املناف�سات 

التي ا�ست�سافها نادي ارارات – بريوت.

ومالحه  فغايل  روجيه  ال�سائق  اأحرز   :30
جوزف مطر على فورد فيي�ستا اأر. اأر. �سي لقب 

اللبناين  النادي  نّظمه  الذي  ال�21،  الأرز  رايل 

لل�سيارات وال�سياحة، مب�ساركة 25 �سيارة.

اآب

4: فاز العهد حامل اللقب على ال�سفاء 
بطل الدوري 2 ـــ 0 يف افتتاح مناف�سات كاأ�س 

على  ال��ق��دم،  ل��ك��رة  ع�سرة  ال�سابعة  النخبة 

ملعب �سيدا. 

النت�سارات  من  غلته  الأن�سار  رف��ع   :12
40، يف  اإىل  ال��ن��ج��م��ة  ال��ت��ق��ل��ي��دي  ع��ل��ى غ��رمي��ه 

يف  بينهما،  اأج��ري��ت  وال��ت��ي  امل��ئ��وي��ة،  مباراتهما 

اإطار مناف�سات املجموعة الثانية لكاأ�س النخبة 

الـ17 لكرة القدم، التي تقام مبارياتها يف �سيدا، 

النجمة فاز  اأن  – 1، علماً  وذلك بفوزه عليه 2 

ت��ع��ادًل بني   27 33 م��رة، مقابل  الأن�����س��ار  على 

الدين  نا�سر  الفريقني، و�سجل لالأن�سار علي 

وللنجمة   ،)82( كجك  حممد  وحممود   )38(

 )79( جونيور  رامو�س  �سيبا�ستيانو  الرازيلي 

خطاأً يف مرمى فريقه.

النخبة  ك��اأ���س  لنهائي  العهد  ت��اأه��ل   :25
و�سجل  �سيدا،  يف   ،1 ــــ   2 النجمة  على  ب��ف��وزه، 

عبا�س  وللعهد   )24( امل��ح��م��د  ح�سن  للنجمة 

عطوي )53 و85(.

النخبة  ك��اأ���س  لنهائي  ال�سفاء  ت��اأه��ل   :26
– 0 يف ����س���ي���دا، يف   1 ب���ف���وزه ع��ل��ى الأن�������س���ار 

الإ�سابة  و�سجل  النهائي،  ن�سف  ال���دور  اإط���ار 

النيجريي نغو اأو�سينا �سامويل يف الدقيقة 83.

ب�سام بيد�س  اللبناين  اأحرز  اليوم عينه،  يف 

ل��ق��ب ف���ردي ال���رج���ال وال��ت��ون�����س��ي��ة اأن�����س جابر 

لقب فردي ال�سيدات يف دورة ال�سداقة العربية 

ن��ادي  نّظمها  ال��ت��ي  للتن�س،  الثالثة  ال�سنوية 

برمانا، على مالعبه.

اأيلول

اأم����ام  ل��ب��ن��ان يف ف���خ اخل�������س���ارة  ���س��ق��ط   :6
اآخ��ر م��ب��اراة ودي��ة قبل لقاء  3 يف  ــ   0 اأ�سراليا 

اإيران املهم.

11: حقق منتخب لبنان لكرة القدم اإجنازاً 
ا�ستاد  على   0 ــــ   1 اإي����ران  على  ب��ف��وزه  تاريخياً 

الفر�سة  م��ب��اراة  يف  وذل���ك  الريا�سية،  املدينة 

ال��رازي��ل  م��ون��دي��ال  ت�سفيات  �سمن  الأخ����رية 

القدم. لكرة   2014
ن����ادي  و����س���ب���اح���ات  ����س���ب���اح���و  اأح��������رز   :14
العامة  لبنان  بطولة  لقب  الريا�سي  اجلزيرة 

يف  اللعبة،  احت��اد  نظمها  التي  50م،  حو�س  يف 

العماد  اجلي�س  قائد  برعاية  ال��رم��ال،  حو�س 

ج���ان ق��ه��وج��ي، ب��ع��دم��ا غ��ن��م��وا يف ال��ي��وم الأول 

برونزيات،  و3  ف�سيات  و5  ذهبية  ميدالية   15
و8  ف�سيات  و10  ذهبية   16 ال��ث��اين  ال��ي��وم  ويف 

ب���رون���زي���ات، ويف ال��ي��وم ال��ث��ال��ث 23 ذه��ب��ي��ة و7 

ف�����س��ي��ات و5 ب���رون���زي���ات، ويف ال��ي��وم ال���راب���ع 9 

ما  اأي  ب���رون���زي���ات،  و3  ف�����س��ي��ات  و10  ذه��ب��ي��ات 

جمموعه 63 ذهبية و32 ف�سية و19 برونزية.

بكاأ�س  ال��ث��اين  ف���وزه  ال�����س��ف��اء  ح��ق��ق   :17
 2 بنتيجة  النهائي  يف  العهد  متخطياً  النخبة 

حيدر  حممد  �سجلهما  �سيدا،  ملعب  على   0  -

)105 من �سربة جزاء »بنالتي«( وعمر الكردي 

.)113(

ال�سوبر  ك��اأ���س  لقب  الأن�����س��ار  اأح���رز   :22

وذل��ك  م���رات،  اإىل خم�س  فيها  ر���س��ي��ده  راف��ع��اً 

ب���ف���وزه ع��ل��ى ال�����س��ف��اء، ب���ه���دف وح���ي���د �سجله 

امل��خ�����س��رم ن�����س��رات اجل��م��ل، يف ا���س��ت��اد امل��دي��ن��ة 

الريا�سية. 

اأخفق ال�سفاء يف حتقيق اأول فوز له يف   :28
الإخاء  اأم��ام مناف�سه  ال��دوري اجلديد، و�سقط 

يف  بحمدون،  نظيفة، يف  باإ�سابة  عاليه  الأهلي 

اللبناين  ال����دوري  م��ن  الأوىل  امل��رح��ل��ة  اف��ت��ت��اح 

لكرة القدم.

ت�سرين الأول

22: قرر الحتاد الآ�سيوي لكرة ال�سلة عدم 
بني  ال�سلة  لأن��دي��ة  اآ�سيا  بطولة  نهائي  اإق��ام��ة 

الريا�سي اللبناين ومهرام الإيراين، بناء على 

الأمنية  ال��ظ��روف  بعد  اللبناين  الحت��اد  طلب 

املتوترة عقب اغتيال اللواء و�سام احل�سن.

ال���ك���ا����س  ل���ق���ب  ال�������س���ان���ف���ي���ل  اأح��������رز   :31
زحلة على ملعب   - اأنيبال  على  بفوزه  ال�سوبر 

انطليا�س  يف  دميرجيان  �سنر  يف  النرانيك 

بفارق 16 نقطة 99 – 83.

ت�سرين الثاين

بلوم  يف  اللبنانيني  اأوا�سر  جتمعت   :11
العا�سرة،  ن�سخته  يف   2012 م��ارات��ون  ب��ريوت 

حت��ت ���س��ع��ار »ك�����س��ور ال�����س��ر ورك�����س��ا ك��ل��ه��ا«، يف 

حدث ريا�سي رائع �سم 33430 عداء وعداءة، 

ج��ال��وا  دول�����ة،  اأج���ان���ب ول��ب��ن��ان��ي��ني، م���ن 96 

العا�سمة بريوت.

ب�سقوطه  موجعة  �سربة  لبنان  تلقى   :14
جا�سم  ملعب  على  وحيدة،  باإ�سابة  قطر  اأم��ام 

ن����ادي ال�����س��د يف ال���دوح���ة، �سجله  ب���ن ح��م��د يف 

�سيبا�ستيان �سوريا )75( الذي �سبق له اأن �سجل 

اإ�سابة الفوز اأي�ساً يف لقاء الذهاب يف بريوت. 

ثميناً على غرميه  16: حقق احلكمة فوزاً 
66 يف غ��زي��ر، وذل���ك يف ختام  ـــ  ـ  74 ال��ري��ا���س��ي  

مناف�سات املرحلة الثالثة من الدوري اللبناين 

لكرة ال�سلة. 

)عم�سيت  ب��ارزة  اأندية  خم�سة  اأعلنت   :23
واملتحد(  وهوب�س  والريا�سي بريوت  وبيبلو�س 

بطولة  يف  م�ساركتها  تعليق  الأوىل  الدرجة  يف 

الهيئة  انتخابات  نتائج  على  احتجاجاً  لبنان 

الإدارية لحتاد ال�سلة.

كانون الأول

9: عادت اأندية ال�سلة املعر�سة عن قرارها 
بتعليق م�ساركتها يف بطولة لبنان، بعدما جرى 

يراأ�سها  خما�سية،  جلنة  ت�سكيل  على  الت��ف��اق 

وغ��ازي  حل��ود  باتريك  وت�سم  طنو�س،  مي�سال 

ب�ستاين ووليد دمياطي وجورج كلزي، ومهمة 

الأوىل  ال��درج��ة  ب��ط��ول��ة  تنظيم  اللجنة  ه���ذه 

واإدارتها والإ�سراف عليها.

العهد  لنادي  الإداري���ة  الهيئة  ق��ررت   :18
توقيف الالعبني حممود العلي وح�سن مزهر 

اآخ����ر، والإداري  اإ���س��ع��ار  وحم��م��د ح��م��ود ح��ت��ى 

اإداري��ة  اتخاذ عقوبات  اإىل جانب  ف��ادي فني�س، 

من  اأخ���رى  جمموعة  بحق  داخ��ل��ي��ة  وم�سلكية 

الالعبني.

للبنان  ب��ط��اًل  اهلل  خ��ري  في�سل  ت���وج   :19
ل��ل�����س��ط��رجن ل���ف���ردي ال���رج���ال ب��ع��د ت��ع��ادل��ه يف 

اجلولة ال�11 الأخرية من بطولة لبنان، والتي 

اأق��ي��م��ت م��ب��اري��ات��ه��ا يف ف��ن��دق غ���ول���دن توليب 

وحل  ال�سامية،  جمال  م��ع  اجل��ن��اح،   - غالرييا 

عمرو اجلاوي�س ثانياً واأنطوان ق�سي�س ثالثاً.

جالل قبطان
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من الي�سار ر�سا عنر م�سجاًل هدفاً تاريخياً للبنان يف مرمى اإيران



رج��ال  م��ن  منف�صلة  طلبات  الرتكية  اأنطاليا  مدينة  ح��اك��م  مكتب  تلّقى 

يطلبون احلماية من عنف زوجاتهم، من بينهم رقيب يف اجلي�ش.

وقال هالل �صريدار �صيفري اأوغلو؛ نائب احلاكم: »تلقينا ثالثة طلبات حتى 

اأن املقولة ال�صائدة  االآن.. اأحد هوؤالء ال�صحايا هو رقيب يف اجلي�ش«، م�صيفاً 

باأن »الرجال ال يتعر�صون لل�صرب« غري �صحيحة.

م��راك��ز حلماية  لدينا  ال��رتك��ي..  القانون  »ثمة فجوة يف  اأوغ��ل��و:  واأ���ص��اف 

الن�صاء من العنف االأ�صري، لكن ال يوجد لدينا مراكز للرجال«، م�صرياً اإىل اأن 

الطلبات الثالثة للح�صول على احلماية اأبقيت �صرية.

اأن مكتب احلاكم �صيقدم منازل لل�صحايا  اأنطاليا اإىل  واأ�صار حاكم مدينة 

حلماية  م��رك��ز  »لبناء  خطة  وج���ود  اإىل  م�صرياً  مالية،  م�صاهمة  م��ع  ال��ذك��ور 

الرجال من العنف االأ�صري، ولكن اأّخرنا ب�صبب الطابع ال�صادم للم�صاألة«.

للعنف  واملراقبة  للحماية  مركزاً  ت�صت�صيف  اأنطاليا  مدينة  اأن  اإىل  ي�صار 

االأ�صري، لكن حتى االآن مل يكن ي�صتفيد منه �صوى الن�صاء واالأطفال.

ال�م��دي��ر ال��ف��ن�ي: م����الك م��ح��������ف��وظ

info@athabat.net :بريوت امل�صيطبة - �صارع عثمان بن عفان - بناية العرت - ط1 - هاتف: 01/360807 - فاك�ش: 01/368256 -  بريد اإلكرتوين

تـــ�صـــــدر عـــــــن 

�شــركــة الـقـــلــم 

لالإعالم �ش.م.م.

ع���ند وج����ود م��ص�ك��ل��ة ف�ي التوزيع الرجاء االت�صال:  هاتف: 01/666314ت�����������وزي�����������ع االأوائ��������������ل 
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كاريكاتير

بعد نصف قرن على رقيب في الجيش يطالب بالحماية من عنف زوجته
الزفاف اكتشفا أنهما 
غير متزوجين رسميًا 

م�صّجل،  غ��ري  زواج��ه��م��ا  اأن  اأم��ريك��ي  ثنائي  اكت�صف 

وذل���ك ب��ع��د ن��ح��و ن�صف ق���رن ع��ل��ى ع��ق��د ق��ران��ه��م��ا، وه��و 

امل��دة معاً من دون رابط  ك��ّل ه��ذه  اأنهما ق�صيا  ما يعني 

�صرعي، وفق ما ذكرته و�صائل اإعالم يف والية كاليفورنيا 

االأمريكية.

ك��الرك تزوجا  ب��وب ونورما  اأن  اإىل  امل�صادر  واأ���ص��ارت 

من  ح�صد  ح�صره  زف��اف  حفل  واأق��ام��ا   ،1964 العام  يف 

ال�صبعيني  الثنائي  ح���اول  وح��ن  واالأ���ص��دق��اء،  االأق����ارب 

ميلكان  ال  اأنهما  لهما  تبن  م��وؤخ��راً،  و�صيتهما  ت�صجيل 

يف  زّوج��ه��م��ا  ال���ذي  ال��ك��اه��ن  اأن  ظهر  حيث  زواج،  وثيقة 

الكني�صة مل ي�صجل الزواج يف الدوائر الر�صمية.

اإىل مدينة �صان بريناردينو  وكان بوب كالرك توّجه 

يف نهاية ت�صرين الثاين ليحاول ت�صحيح الو�صع، غري اأن 

امل�صوؤولن رف�صوا ت�صجيل الزواج من دون �صهود، واأ�صاف 

يف  كانوا  الذين  االأ�صخا�ش  »معظم  للم�صوؤول:  قال  اأن��ه 

زفافنا توفوا«.

�صيوف  ب�صعة  اإي��ج��اد  م��ن  العجوز  العري�ش  ومتكن 

كانوا  والذين  اإىل جانب زوجته،  التي وقفت  واالإ�صبينة 

ال��زواج  اأن  على  و�صهدوا  ال�صكر،  عيد  ملنا�صبة  املدينة  يف 

�صجاًل  الكني�صة  اأر�صيف  كان يوجد يف  اأنه  مت فعاًل، كما 

هذه  زواجهما  تثبيت  م��ن  الثنائي  مّكن  م��ا  لزواجهما، 

املرة.

�صهدت م�صر جرمية ب�صعة، بعدما اأنهى �صديق حياة �صديقه، اإثر اتفاق م�صبق بينهما على تناول املواد املخدرة ب�صراهة، واأن يقوم 

من ال يفقد وعيه باإنهاء حياة الذي فقد وعيه مبكراً يف منزل اأحدهما مبنطقة العمرانية، مبحافظة اجليزة، وهذا ما ح�صل، حيث 

نّفذ ال�صديق االتفاق واأنهى حياة �صديقه االآخر.

ويف تفا�صيل الواقعة اأن نائب مدير االإدارة العامة ملباحث اجليزة، تلّقى بالغاً من والد املتهم، اأقر يف �صكواه اأنه �صمع حديثاً يدور 

بن جنله اأحمد و�صديقه حممد )املجني عليه(، اأثناء وجودهما يف منزله مبنطقة العمرانية، على تعاطيهما املواد املخدرة.

فانتقل مدير املباحث اجلنائية ومفت�ش مباحث غرب اجليزة اإىل مكان الواقعة، ومل يتمكنا من اإنقاذ ال�صحية، حيث عرثا عليه 

مقتواًل.

اتفقا على تناول المخدرات.. ومن يبقى في وعيه يقتل اآلخر


