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يف  �للبنانيني  �ملخطوفني  لق�سية  متابعة  م�����س��ادر  �أك���دت 

 14 �لإف���ر�ج عنهم قبل  يتم  �أن  �حتماًل كبري�ً  �أن هناك  �ع��ز�ز، 

�سباط، و�أن م�ساعي ُتبذل لأن ينقلهم �لرئي�ض �سعد �حلريري 

لعودته  �ل�سبب  يتو�فر  وبذلك  تركيا،  �خلا�سة من  يف طائرته 

�ساملاً »غامناً«.

بع�ض �ملقّربني من �أهايل �ملخطوفني عّلق على هذ� �لحتمال 

يف  �ملخطوفني  �أه���ل  نحن  ف�سنكون  ذل���ك،  ح�سل  �إذ�  ب��ال��ق��ول: 

طليعة من ي�ستقبل �لرئي�ض �حلريري، و�سنح�سد له �سعبياً.

ألمـــــــة واحـــــــدة
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المخطوفون في اعزاز.. وطائرة الحريري

14

5 لــمــاذا تتـكـتـم أنــقــرة عـن ضحــايــاهــا عـلى الـحـدود؟

مصر: الثورة مستمرة



م�شهد جل�شة اللجان النيابية امل�شرتكة يعك�س 

امل�شتقبل«  »تيار  بني  الوا�شعة  الهوة  بعيد  حد  اإىل 

وحلفائه، خ�شو�شاً امل�شيحيني.

نواب »التيار الأزرق«، وخارج اأي ن�س د�شتوري، 

اأو قانوين، اأو حتى ُعرف، قرروا مقاطعة كل عمل 

امليقاتية،  احلكومة  فيه  ت�شارك  حكومي  اأو  نيابي 

مل  م��ا  ال�شيا�شية  ل��ل��ح��ري��ري��ة  رئي�شها  ق���دم  ال��ت��ي 

اأن يقدمه، ومع ذلك هم ل  اأي م�شتقبلي  ي�شتطع 

ي�شتطيعون حتّمل اأي �شخ�س يجل�س على الكر�شي 

ال��ث��ال��ث��ة، م��ع اأن رئ��ي�����س احل��ك��وم��ة ال���راح���ل رفيق 

احلريري حينما جّدد ال�شرايا العثمانية، عّلق على 

مدخلها حكمة الفاروق عمر: »لو دامت لغريك ملا 

و�شلت اإليك«، بيد اأن »التيار الأزرق« يقي�س الأمور 

ال��ت��ف��ا���ش��ي��ل ع��ل��ى ح�����ش��اب م�شاحله،  يف ك��ث��ري م��ن 

ال�شنيورة  ف���وؤاد  النيابية  ال��زرق��اء  الكتلة  فرئي�س 

ال�شراي، ويجل�س قبالة  رئي�س احلكومة يف  يلتقي 

مرتني،  �شغلها  التي  الكر�شي  على  القابع  ميقاتي 

و���ش��غ��ل��ه��ا احل���ري���ري الب�����ن م����رة واح������دة، لأن له 

م�شلحة يف ق�شية دار الإفتاء.. اإنه ال�شيف وال�شتاء 

الأزرق حتت �شقف امل�شحلة.

ي��ن��ده�����س ���ش��ي��ا���ش��ي ب���ريوت���ي ع��ت��ي��ق م���ن ه��ذه 

امل��ق��اي��ي�����س احل��ري��ري��ة ال��ت��ي ت��ق��وم وت��ت��م��ح��ور ح��ول 

�شيا�شياً، وحتى  الآخرين  اإلغاء  وهي  واح��دة،  فكرة 

تتحّمله  اأن  ت�شتطيع  تعد  اأمر مل  وهو  اجتماعياً.. 

للمقامات  ال��راع��ي��ة واحل��ا���ش��ن��ة  ال�����ش��ع��ودي��ة  ح��ت��ى 

احل���ري���ري���ة، ورمب����ا ل��ه��ذا ال�����ش��ب��ب ت��غ��رّي ال��ت��ع��ام��ل 

ال�شعودي اأخرياً مع رئي�س احلكومة جنيب ميقاتي، 

ال���ذي التقى م��وؤخ��راً م��ط��وًل م��ع وزي���ر اخلارجية 

�شعود الفي�شل وويل العهد الأمري �شلمان.

وب�������راأي ال�����ش��ي��ا���ش��ي ال���ب���ريوت���ي ال��ع��ت��ي��ق، ف���اإن 

الريا�س مل تعد ت�شتطيع اأن تتحمل اإلغاء وتغييب 

نة الآخرين يف لبنان، خ�شو�شاً اأن بع�س  القادة ال�شُّ

�شلة  اأو  طويلة،  عالقات  لها  ال�شيا�شية  العائالت 

قرابة ون�شب مع العائلة املالكة منذ اأيام اجلد عبد 

العزيز.

ت�شعر برتاجع  بداأت  الريا�س  فاإن  الواقع،  ويف 

الذي  الأزرق«،  ل�»التيار  وال�شعبي  ال�شيا�شي  ال��وزن 

نة،  كان يف اأيام العز ل يتجاوز ال�65 يف املئة من ال�شُّ

فكيف احلال الآن يف ظل التطورات التي ي�شهدها 

تتقدم  حيث  ال�شورية،  الأح����داث  وق��ع  على  لبنان 

التيارات »ال�شلفية« على ح�شاب »التيار الأزرق«؟!

الريا�س،  اأمام  توافرت  التي  للمعطيات  ووفقاً 

دون  اإىل  ت��راج��ع��ت  الأزرق«  »ال��ت��ي��ار  �شعبية  ف����اإن 

املئة، وبالتايل فثمة م�شاٍع  اخلم�شة واخلم�شني يف 

اأخ�����ذت ت��ب��ذل��ه��ا ال�����ش��ع��ودي��ة لإع������ادة م���ّد اخل��ي��وط 

نة،  ال�شُّ امل�شلمني  ال�شيا�شيني  ال��ق��ادة  من  ع��دد  مع 

خ�شو�شاً بعد حماولة العتداء الآثم التي تعّر�س 

حيث  كرامي،  في�شل  والريا�شة  ال�شباب  وزي��ر  لها 

دول��ة م�شوؤول، يف  الرئي�س عمر كرامي كرجل  بدا 

فتنة  من  البلد  اأجن��ت  التي  وت�شريحاته  مواقفه 

الورثة احلريريون،  اأمر مل يعرف به  كبرية، وهو 

الأزرق« عن مت�شكه  »التيار  تراُجع  بدا  وعلى ذلك 

ب��ق��ان��ون ال�شتني، وب���داأ احل��دي��ث ع��ن ت��ع��دي��الت يف 

احلريري  الدين  �شعد  �شارع  ولهذا  القانون،  ه��ذا 

واأم��ني  جنبالط،  وليد  م��ن  ك��ل  للقاء  باري�س  اإىل 

واإن  تتو�شح،  مل  النتائج  اإمن��ا  وغريهما..  اجلميل 

ال�شيوخ،  اإحياء جمل�س  باإعادة  كان هناك من رمى 

يف حماولة ملغازلة واإغ��راء وليد جنبالط، رغم اأن 

جمل�س ال�شيوخ بعيد املنال، وقد ل يتحقق يف لبنان 

اأبداً لعدة اأ�شباب اأبرزها:

�شلطة  ه���و  ال��ن��ت��ي��ج��ة  يف  ال�����ش��ي��وخ  جم��ل�����س  اأن 

ا�شرتاعية، وبالتايل فما هو دوره؟ وما هي مهامه، 

والتجربة يف العام 1926 اأكدت ف�شلها الذريع، فكان 

اأن ُحّل هذا املجل�س؟ 

ملن �شتكون رئا�شته؟

ُتنتق�س  اأن  النيابي  املجل�س  رئي�س  ير�شى  هل 

على  »ي��ن��ّق��ر«  اآخ���ر  جمل�س  ي��ق��وم  واأن  �شالحياته، 

املجل�س النيابي؟

ه���ل ي��ر���ش��ى امل����وارن����ة اأن ت���ك���ون رئ���ا����ش���ة ه��ذا 

ُقّل�شت �شالحيات رئي�س  اأن  املجل�س لغريهم، بعد 

اجلمهورية؟

هل ير�شى الروم الأرثوذك�س اأن تكون الرئا�شة 

لغريهم، وهم الطائفة الرابعة يف البلد من حيث 

التعداد؟

اللجان  اأن  بها،  اخل��روج  التي ميكن  اخلال�شة 

النيابية امل�شرتكة ا�شرتت دفعة جديدة من الوقت 

الن��ت��خ��اب��ي ال���ذي اأخ���ذ ي��ده��م اجل��م��ي��ع، بحيث اأن 

لدعوة  امل��ف��رت���س  امل��وع��د  وه��و  ي��ق��رتب،  اآذار  �شهر 

نهاية  حزيران،  من  التا�شع  قبل  الناخبة  الهيئات 

عمر املجل�س النيابي احلايل، يف وقت اأخذ اجلميع 

اأ�شبح  الدوحة  قانون  اأو  ال�شتني  قانون  باأن  ي�شّلم 

موثوقة،  م�شادر  ب��راأي  وبالتايل،  اخل��دم��ة،  خ��ارج 

التي  النتخابات  تاأجيل  هو  املرّجح  الحتمال  فاإن 

الأ�شباب  اأبرزها  خمتلفة،  اأ�شماء  عليها  يطلق  ب��داأ 

التقنية.. واإن كان احلديث يعلو عن �شغوط دولية 

اأن كل ذلك ل يعدو  اإل  اإقليمية ملنع اأي تاأجيل،  اأو 

الكل  لأن  فنجان،  وزوب��ع��ة يف  تكهنات  كونه جم��رد 

يتحدث وراء الكوالي�س اأن التاأجيل حا�شل.

حممد �شهاب
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 حينما تحض
ذكرت م�شادر الأمانة العامة لقوى 14 اآذار اأن اأزمات حقيقية تع�شف يف هذه الأيام 

بني نوابها امل�شيحيني ونواب »تيار امل�شتقبل«، ب�شبب القوانني النتخابية املطروحة يف 

املجل�س النيابي، والتي مل يوافق عليها »التيار«، ما جعل �شعد احلريري ي�شتدعي اإىل 

فرن�شا الرئي�س اأمني اجلميل وبع�س »احللفاء« ملعاجلة الفتور القائم بينهم، ول�»التمني« 

عليهم عدم ال�شماح بتمرير اأي قانون قائم على اأ�شا�س الن�شبية.

 رُجل المرحلة.. ولكن
ذكرت امل�شادر اأن الزيارة الأخرية التي قام بها الرئي�س جنيب ميقاتي لل�شعودية كانت مف�شلية 

و�شريحة، حيث اأكد امل�شوؤولون ال�شعوديون مليقاتي اأنه �شخ�شية مقبولة، لكن غري مطلوبة لهذه 

نية، وعدم التعر�س للموؤ�ش�شات التابعة  املرحلة، وطلبوا منه »احلفاظ على حقوق الطائفة ال�شُّ

لها«. كما اأكد امل�شوؤولون ال�شعوديون للرئي�س ميقاتي اأنهم مع احلكومة حتى اآخر العهد، �شرط 

اللتزام باملطالب املذكورة، متمّنني اللتزام ب�شرّية ما مّت التداول به خالل اللقاءات الر�شمية.

www.athabat.net

 استحقاقات داهمة
الإخراج الذي قدمته قوى 14 اآذار يف 

العودة اإىل اللقاءات بعد العوا�شف التي 

الآذاري،  اجلمهور  تقنع  مل  اجتاحتها، 

وقال اأحد امل�شاركني اإن كثرياً من تقبيل 

الأي���دي وغ��ري الأي���دي وال��ت��ذل��ل ح�شل 

متاآلفة،  اأن��ه��ا  امل��ك��ون��ات  تلك  تظهر  ك��ي 

ا�شتحقاقات  ع���دة  ل��دي��ه��ا  اأن  خ�شو�شاً 

اغتيال  بذكرى  الحتفال  منها  داهمة، 

�شباط(،   14( احلريري  رفيق  الرئي�س 

 14( اجل��م��اع��ات  ه���ذه  تاأ�شي�س  وذك����رى 

اآذار،   25 وب��دء حمكمة له��اي يف  اآذار(، 

اإ�شافة اإىل ا�شتحقاقات اأخرى.

حــــوار محـمـــوم لـشـــراء الــوقــــت

االنتخابات النيابية قد تتجه نحو التأجيل دولة إمارة المبنى »ب«
ثمة كثير من الكالم ُيطلق في دولتنا حول حرية الرأي والتعبير.. 
يحفظ  الذي  والعادل  والمتطور  العصري  وقانونها  االنتخابات  عن 
هذه  فــي  نــاس  ألي  لمن؟  تمثيل  صحة  ــرى  ُت التمثيل..  صحة 
الجمهورية التي هي دولة على شاكلة المبنى »ب« في سجن رومية؟
قول  إلى  نشير  أن  يكفي  المسألة،  في  أكثر  نذهب  أن  نريد  ال 
أحدهم قبل فترة، إن انتخابات عام 2009 كّلفت مجموعة 14 آذار 
أكثر من 3 مليار دوالر، لنعرف فعاًل أن ثمة إمارة في المبنى »ب« في 

السجن الشهير، تقاصص وتعاقب بعد أن ُتحاكم.
بلد  المهزلة، في  رفع صوته في وجه هذه  لكن من يتجرأ على 
ُيضِربون بشكل دائم ألسباب وجيهة وبسيطة، وهي حق  معّلموه 

لهم؟
منذ  وبعضهم  سنوات،  عشر  من  أكثر  منذ  متقاعدون  معّلمون 
15 سنة، وبعضهم منذ عشرين، ومع ذلك هم غير مثّبتين، وأجور 

ساعاتهم تتجمع لهم حتى نهاية العام الدراسي!
أفضل  خّرجت  التي  المعلمين  ُدور  ُألغيت  لماذا  عرفتهم  هل 

المعلمين قديمًا في هذه الجمهورية البائسة؟
عمداء،  بال  وكلياتها  بال مجلس،  منذ سنوات  اللبنانية  الجامعة 
ومعظم أساتذتها من المتعاقدين، ويطالبون بحقهم بالتفرع.. لكن 
الدولة أو الحكومة التي تحكم البلد، بما فيه المبنى »ب« في سجن 
المتوجب  دفع  استحقاق  اقترب  فقد  بهمومها،  مشغولة  رومية، 

للمحكمة الدولية.
الحظوا السرعة في إعالن البدء بالمحاكمات في 25 آذار، تعرفون 

السبب.
جراء  َدينًا،  دوالر  مليار   60 ســداد  شعبها  على  يتوجب  دولــة 
جرافاتها  اقتلعت  لحكومات  المتوحشة،  الليبرالية  السياسة  هذه 
أن  يمكن  ماذا  السنطية..  مقبرة  فيها  بما  بيروت،  كل  المتوحشة 

تنتج؟
رة  مدبَّ خطة  ثمة  كانت  الماضي،  القرن  تسعينيات  مطلع  منذ 
وعلى  البلد،  لعاصمة  الجميلة  الذاكرة  محو  على  تقوم  وموصوفة، 
عجل انشغلت الجرافات والتفجيرات لتلغي كل شيء في المدينة، 
لكل  ملتقى  التجاري،  بوسطها  الوطن،  عاصمة  تعود  أال  واألهــم 

اللبنانيين من كل المناطق، ومن كل االتجاهات.
خطة مبرمجة هدفها محو ذاكرة اللبنانيين، وتحويل العاصمة 
فّج  كل  من  أسهمًا  تبيعها  لشركة  مدينة  إلى  للناس  مدينة  من 

عميق.
ماذا يتذكر اللبنانيون، خصوصًا األجيال الشابة من بيروت..؟ ال 

شيء.
حتى الموتى اقتلعوهم من مقبرة السنطية، لكن أين عظامهم؟ 

وأين حرمتهم؟
قانون  »بانوراما«  وتابعوا  الدولية،  المحكمة  مسلسل  تابعوا 

االنتخابات..
إنهم يعودون عشرات السنوات إلى الوراء، قانون الستين عمره 
52 عامًا، وقوانين الذاكرة الفردية على الطريقة »القواتية« عمرها 

ستين عامًا.. المسلسل لم ينتِه.. إنها قوانين األزمات والحروب.
إنها فعاًل دولة إمارة المبنى »ب«.

�أحمد �شحادة
هل من املمكن التو�شل اإىل قاون انتخابي ُير�شي جميع الأفرقاء اللبنانيني؟!
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جت���زم ج��ه��ات ف��اع��ل��ة ع��ل��ى ال�����ش��اح��ة ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة ب���اأن 

ل  امل�شاألة  واأن  �شك،  اأدن��ى  بال  �شيتغري  اللبناين  امل�شهد 

النارية  العا�شفة  اإن  اإذ  ال��وق��ت،  م��ن  الكثري  اإىل  حتتاج 

ومن  اإىل  التبدد،  حتماً  يقود  ال��ذي  بداأت  بالنح�شار 

امل�شهد  يف  ي��دق��ق  اأن  اإل  عليه  فما  ي�����ش��دق،  اأن  ي��ري��د  ل 

امل��ي��داين حيث  املتعلق يف اجل��ان��ب  لي�س فقط  ال�����ش��وري، 

من  مزيد  مع  نوعية،  اإجن���ازات  ال�شوري  اجلي�س  يحقق 

الإقليمي  ب���الأداء  يع�شف  مبا  اإمن��ا  ال�شعبي،  الحت�شان 

والدويل جتاه املعار�شات ال�شورية بارتباطاتها املختلفة، 

وهذا ينعك�س حتماً على اإدارة تلك املعار�شات وال�شيطرة 

من  �شنتني  خميبتنينْ  جتربة  بعد  مب�شاراتها،  والتحكم 

التقتيل والتدمري، مل يهتز خاللهما  النظام كما كانوا 

من  ملحوظاً  داخلياً  حت��وًل  اإن  ب��ل  وي��راه��ن��ون،  ياأملون 

جانب امل�شلَّلني بداأ ي�شت�شعره املدبِّرون باأنه �شي�شقطهم 

زمنياً  الأدوات  وا���ش��ت��ن��ف��اد  ج��ه��ة،  م��ن  ت�شليلهم  ���ش��ر  يف 

ف�شاًل عن  اأخ��رى،  املوعود من جهة  النقالب  لتحقيق 

تزايد �شقة اخلالفات بني املكونات املعار�شة املطبوعة يف 

غالبيتها على النتهازية والو�شولية.

هذا امل�شهد تعك�شه ثالثة معطيات جوهرية ملمو�شة 

تغطية  املعنيون  ح��اول  واإن  م��وؤخ��راً،  اللبنانيون  �شهدها 

»ال�����ش��م��اوات ب��ال��ق��ب��وات«، اأو اإظ���ه���ار الأم�����ور ع��ل��ى غري 

حقيقتها، حت�شباً للطوارئ.

التي  اللبنانية«  »ال��ق��وات  م��وق��ف  ه��و  الأول  املعطى 

املعروف  النتخاب  ق��ان��ون  ب�شاأن  جعجع  �شمري  يقودها 

ب��الأرث��وذك�����ش��ي، وه���و يعلم ع��ل��م ال��ي��ق��ني اأن ت��اأي��ي��د ه��ذا 

امل�شّغل املايل  اإىل تدهور العالقة مع  ي��وؤدي  القانون قد 

وكذلك  »امل�شتقبل«،  بكتلة  حملياً  املتمثل  ال��رزق  باب  اأو 

مبن وراء هذه املجموعات خليجياً. وتقول جهات قادرة 

اإن الأخ��ري ما ك��ان ليقدم على  اأغ��وار جعجع،  على �شرب 

ت��ك��ن ق���راءت���ه للم�شهد الإق��ل��ي��م��ي  ه���ذه اخل��ط��وة ل��و مل 

عموماً ولل�شوري خ�شو�شاً مبنية على معطيات دقيقة، 

اأ�شابيع  حتى  قائمة  ك��ان��ت  ال��ت��ي  ال��ره��ان��ات  ن�شف  ت��وؤك��د 

وتقول  �شورية،  يف  النظام  م�شري  ب�شاأن  ما�شية  ثالثة 

يف  من�شباً  ي��ت��ب��واأ  ودم���ه  حلمه  وم��ن  جلعجع  ق��ري��ب��اً  اإن 

يف  غ��اي��ة  مبعلومات  زّوده  ح�شا�شة،  اأم��ريك��ي��ة  موؤ�ش�شة 

الدقة، مفادها اأن قناعة توّلدت لدى الإدارة الأمريكية 

لثالثة  مو�شوعياً،  �شورية  يف  النظام  �شقوط  با�شتحالة 

اأ���ش��ب��اب رك���ائ���ز، اأول���ه���ا ق�����ش��ور امل��ع��ار���ش��ات، رغ���م ال��دع��م 

الهائل ماًل وعتاداً ومرتزقة، عن حتقيق املراد، وبالتايل 

وحكم  النظام  باإ�شقاط  فكيف  اأطرافها،  مللمة  يف  ف�شلت 

ر�شوخ  يوؤكد  ما  النظام،  ثبات  والثاين  �شورية،  مثل  بلد 

عمقه ال�شعبي مع احلماية التي �شكلتها القوات امل�شلحة 

الهائلة  النف�شية  احل����رب  رغ���م  ث��ق��ت��ه��ا،  ت��ه��ت��ز  مل  ال��ت��ي 

ال�شلك  ثبات  وكذلك  اليومي،  وال�شتنزاف  والغتيالت 

والإغ�����راءات،  ال�شغوط  رغ��م  ومت��ا���ش��ك��ه،  الدبلوما�شي 

واح��داً،  نبياًل  موقفاً  ال�شديقة  ال��دول  وق��وف  والثالث 

اإمكاناتها،  اإي��ران بكل  �شيما  وك��لٌّ يف جماله وقدراته، ل 

وكذلك رو�شيا التي اأنذرت كل دولة تعرتف باأي حكومة 

اإذا  �شيما  معها،  العالقات  بقطع  للمعار�شة،  انتقالية 

حاولت ت�شليم ال�شفارات ال�شورية لها.

وق���راءة »ال��ق��وات« ل يقل ���ش��اأن��اً عنها م��وق��ف »ح��زب 

ولديه  اأك���ر،  لالنفتاح  قابل  الأخ���ري  اأن  م��ع  الكتائب«، 

اأو�شع من »القوات« بهوام�س مالية اأرحب،  حرية حركة 

ما جعل »التكويع« ن�شيحة ل بد لالثنني من الأخذ بها، 

لأن التيار الآتي قد يكون جارفاً، والأف�شل اإعادة القراءة 

والتقييم الأقرب اإىل الواقع.

امل��ع��ط��ى ال���ث���اين ن���اج���م ع���ن ق������راءة رئ��ي�����س احل���زب 

التقدمي ال�شرتاكي وليد جنبالط، والذي حّط رحاله 

يف مو�شكو لأول مرة منذ زمن طويل، بدل الأر�س التي 

اأي الوليات  »زب��اًل«،  اأخ��ذه الهوى زمناً لأن يعمل فيها 

التي   - ال��دائ��م��ة  �شبه  املحطة   - فرن�شا  وب���دل  امل��ت��ح��دة، 

مو�شكو  ويف  الأف��ري��ق��ي��ة،  م���ايل  يف  نف�شها  ت��غ��رق  ب����داأت 

توافرت جلنبالط املعلومات املحفزة لال�شتدارة، واملعرّب 

عنها بانخراطه يف �شفوف الداعني اإىل حل �شيا�شي يف 

الك�شيحة،  املعار�شات  على  الرهان  عقم  ب�شبب  �شورية، 

بغ�س النظر عما �شري�شو عليه قانون النتخاب يف لبنان، 

اأ�شاًل، وهذا الأمر غري  واإذا كانت النتخابات �شتح�شل 

هولند  ا�شتهلها  التي  الباري�شية  اللقاءات  عن  منف�شل 

احل��ري��ري،  �شعد  با�شتقبال  تنتهي  ول��ن  ج��ن��ب��الط،  م��ع 

بكف منذ خ�شارته  وكفاً  باأ�شدا�س  اأخما�شاً  الذي ي�شرب 

لعبته احلكومية، وميكن اأن ُيعطف ذلك وبال تردد على 

الذي  فابيو�س،  ل��وران  الفرن�شي  وزير اخلارجية  موقف 

نعى فيه اآماله ورهانات املجموعة كلها.

يف  التف�شخ  ح��ال��ة  ب��ان��ت�����ش��ار  يتمثل  ال��ث��ال��ث  امل��ع��ط��ى 

مكونات »تيار امل�شتقبل«، وف�شل املعاجلات لها من جانب 

حددت  والتي  ُبعد،  عن  امل�شرية  اأو  املرئية  غري  القيادة 

الطموح  م�شوغ  حت��ت  امل��واق��ع  على  بال�شراع  الأم��را���س 

تربير  على  ال��ق��درة  وع��دم  ال�شدقية،  وف��ق��دان  امل�شروع، 

بالقانون  والتم�شك  الن��ت��خ��اب��ي��ة،  ال��ق��وان��ني  ك��ل  رف�����س 

ق��ان��ون  اأي  وال��وط��ن��ي��ة،  الج��ت��م��اع��ي��ة  ل��ل��ت��وت��رات  امل�شبب 

�شورية، ما  التورط يف احل��رب على  ال�شتني، ف�شاًل عن 

ك��ان يف  اإن  ا�شتياء وا���ش��ع؛  ب��ل  اإىل ع��زوف �شعبي ل  دف��ع 

معاداة دار الفتوى، اأو يف الهجوم الغوغائي الفا�شل على 

ال�شراي احلكومي.

النوازع  حقيقة  تك�شف  التي  املخجلة  املعطيات  هذه 

احلاكمة لعقلية ما�شويي التفكري حتت ا�شم »امل�شتقبل«، 

���ش��ت��وؤدي ب��اأ���ش��ح��اب��ه��ا اإىل ط���اأط���اأة ال����روؤو�����س، م��ع ب��روز 

جم��م��وع��ة ت��ري��د التعقلن وال��ت��ع��اط��ي م��ع ال���واق���ع، وه��و 

ال�شتقبالت  يف  وعك�شته  ال�شعودية  منه  ا�شتفادت  م��ا 

هام�س  على  ميقاتي  جنيب  احلكومة  لرئي�س  املتعددة 

القمة القت�شادية، وذلك بالتوازي مع انف�شال موؤيدين 

منهم  ق�شم  ا�شتيعاب  مت  »امل�شتقبل«،  جلماعات  �شابقني 

القوى  جت��اه  ذه��ب  الأك��رب  والق�شم  ميقاتي،  جانب  من 

ال��ت��ك��ف��ريي��ة، وق�����ش��م ث��ال��ث اح��ت�����ش��ن��ت��ه ق���وى اإ���ش��الم��ي��ة 

ال�شفري  جمع  ال��ذي  اللقاء  حّتم  الأم���ر  وه��ذا  متنوعة، 

ف���وؤاد  امل�شتقبل  كتلة  ب��رئ��ي�����س  ي��ب��دو  م��ا  ع��ل��ى  الإي�����راين 

ال�شنيورة.

حقبة  عتبة  على  يقف  لبنان  اأن  على  تدل  املوؤ�شرات 

ل  ال�شتئثاري،  النتخابي  القيد  تفك  جديدة  �شيا�شية 

�شيما عن الغالبية ال�شنية، وعن الثلث امل�شيحي، اأَح�َشلت 

مل  اأم  �شعب،  وه��ذا  الد�شتوري،  موعدها  يف  النتخابات 

حت�شل.

يون�س عودة
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هل �شيبقى امل�شتقبل حائراً اأمام خيارات حلفائه؟

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

يـقــــال

 خالف »فضائي«
ن�شب خالف بني مدير اإحدى الف�شائيات العربية النا�شئة، واأحد ال�شحافيني 

على  ب��احل��ادة  ُو�شفت  �شيا�شية  م��واق��ف  ب��اإط��الق  الأخ���ري  قيام  خلفية  على  فيها، 

ف�شائية عربية، وعلى اأثر ذلك، طلب مدير املحطة من اأي �شحايف يعمل يف القناة 

مراجعته قبل اإعطاء اأي موافقة على الظهور الإعالمي على اأي و�شيلة اأخرى.

 بين »الحق« و»الباطل«
بداأ »تيار امل�شتقبل« باإر�شال نوابه اإىل اخلارج للقاء اجلاليات اللبنانية يف بالد 

الغ��رتاب، وحثهم على التوجه اإىل لبنان يف فرتة النتخابات، لالقرتاع يف كافة 

الدوائر اللبنانية، كما يتم طلب حتديد مواعيد لأمني عام التيار اأحمد احلريري 

لاللتقاء بال�شخ�شيات الغرتابية الهامة يف الأ�شابيع القليلة املقبلة. واملالَحظ اأنه 

خالل اللقاءات املذكورة مل تعد ُتذكر اأبداً ق�شية اغتيال الرئي�س رفيق احلريري، 

كونها باتت من املا�شي وغري موؤثرة، بل ُيعتمد اأ�شلوب الهجوم على �شالح املقاومة 

و�شورية والرئي�س ب�شار الأ�شد، معتربين اأن »املعركة هي بني احلق والباطل«!

 مريض »نسبيًا«
و�شف اأحد نواب تكتل التغيري والإ�شالح اأمام عدد من ال�شحافيني 

ون�شحه  نف�شياً،  »م��ري�����س«  ب��اأن��ه  فتفت  اأح��م��د  امل�شتقبل  كتلة  يف  زميله 

م�شت�شفى  دخ��ول  اأو  النف�شية،  ب��الأم��را���س  متخ�ش�س  طبيب  مبراجعة 

خا�س لتهدئة غ�شبه كلما ُذكرت اأمامه كلمة »ن�شبية«.

 الدولة تسترّد ممتلكاتها
له،  التابعة  وال�شيارات  املرافقني  كل  ا�شرتّد  املعلومات«  »فرع  اأن  ُعلم 

والتي كانت مفروزة قبل اغتيال اللواء و�شام احل�شن لإحدى ال�شحافيات 

املقربات من الراحل، ولبع�س الأ�شخا�س غري املعلَنني، علماً اأن ذلك مّت 

باأمر من مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء اأ�شرف ريفي.

 أموال البلدية.. 
واالنتخابات النيابية

تقوم بلدية بريوت بالتعاون مع بع�س جمعيات 

مل�شاعدات  ا�شتمارات  بتعبئة  البريوتية  العائالت 

مالية واجتماعية تدفعها البلدية، خ�شو�شاً لذوي 

ال�شجالت يف البا�شورة واملدّور وراأ�س بريوت، علماً 

تقوم  احل��ري��ري،  رفيق  اغتيال  ومنذ  البلدية،  اأن 

تنتخب  التي  العائالت  لبع�س  امل�شاعدات  بتقدمي 

مر�شحي »تيار امل�شتقبل« للنيابة والبلدية.

 خوفًا من التمرد
�شحيفته،  اإدارة  يهني  اأن  �شحيفة  �شاحب  ك��اد 

طريق  على  ح�شل  ال���ذي  الإ���ش��ك��ال  اأن  ق���راأ  اأن  بعد 

للنزهة  الأ�شري  اأحمد  ال�شيخ  اأثناء ذهاب  كفرذبيان 

مع جمموعاته مرتبط مب�شروع اللقاء الأرثوذك�شي 

النتخابي، لكنه اكتفى بالتاأنيب خوفاً من التمرد.

 البحث عن حلول
اأجرى مر�شح �شابق للرئا�شة امل�شرية حمادثات 

�شريعة يف ب��ريوت قبل ف��رتة وج��ي��زة م��ع ع��دد من 

تناولت عمق  بارزة،  واأح��زاب  اللبنانيني  امل�شوؤولني 

الأزمة امل�شرية، و�شبل تغيري الواقع احلايل.

 حاميها حراميها
رائحة الف�شاد التي ميار�شها »املجل�س الوطني 

ال�������ش���وري« يف م���ا ي�����ش��م��ى »اأم�������وال ال����ث����ورة« ب��ات��ت 

ك�شف  فقد  وا�شطن.  اإىل  وو�شلت  الأن���وف،  تزكم 

دب��ل��وم��ا���ش��ي ب��ري��ط��اين اأن اخل��ارج��ي��ة الأم��ريك��ي��ة 

دولر  مليون   25 اأن  على  اأدل���ة  الآن  لديها  اأ�شبح 

الوطني«  ل�»املجل�س  دفعتها  التي  املخ�ش�شات  من 

يوؤكد  كما  الن�شرة«!  »جبهة  اإىل  طريقها  وج��دت 

اأن ج���ورج ���ش��ربة و»اأ���ش��دق��اءه«  تقرير اخل��ارج��ي��ة 

املانحة  نهبوا معظم الأم��وال التي قدمتها الدول 

ملا ت�شمى »الثورة ال�شورية«.

 تناقض المواقف يؤّجل المؤتمر
اإقدام النظام امل�شري  ترّجح جهات تركية احتمال 

الإ�شالمي  التعاون  منظمة  دول  م��وؤمت��ر  تاأجيل  على 

املقرر يف القاهرة يف 6 و7 �شباط، لتاليف ف�شل املوؤمتر 

ب�شبب تناق�س املواقف بني الدول الإ�شالمية من اأزمة 

�شورية، خ�شو�شاً بني املحور الرتكي امل�شري اخلليجي 

من جهة، واإيران من جهة اأخرى، والتي تدعمها دول 

مل تعلن موقفاً من الأزمة املذكورة. وك�شفت املعلومات 

اأجراها  التي  املحادثات  �شلب  يف  كان  املو�شوع  هذا  اأن 

وزير خارجية تركيا يف ال�شعودية، ورئي�س وزراء تركيا 

الريا�س  اأن  �شيما  تقا�شما التحري�س،  حيث  قطر،  يف 

والدوحة ظهرت خالفات �شراعية بينهما ب�شاأن �شراع 

ميلي�شياتهما يف �شورية.

المشهد اللبناني بين طأطأة الرؤوس ونصائح »التكويع«

 صعوبات أمام »اإلخوان«
حت��ت ع��ن��وان »الإخ�����وان يف ورط����ة«، راأت 

الربيطانية  الإخبارية  نيوز«  »�شكاي  �شبكة 

اأن���ه م��ع اق����رتاب الن��ت��خ��اب��ات ال��ربمل��ان��ي��ة يف 

الليرباليني  ني�شان/اأبريل وجتميع �شفوف 

�شد  الح��ت��ج��اج��ات  وت�����ش��اع��د  والعلمانيني 

ف����اإن جماعة  م��ر���ش��ي،  ال��رئ��ي�����س د. حم��م��د 

»الإخ�����وان« يف ورط����ة.. فبعد م���رور عامني 

يحتجون  امل�شريون  ي���زال  م��ا  ال��ث��ورة،  على 

الرئي�شي  هدفهم  واأ�شبح  البالد،  �شوارع  يف 

ع��ل��ى م�شر  »الإخ������وان«  م��ن��ع هيمنة  ح��ال��ي��اً 

اجل����دي����دة، م���ا ي��زي��د الأم�����ر ���ش��ع��وب��ة اأم����ام 

جماعة »الإخوان«.
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ق���ب���ل م������دة وج����ي����زة �ل���ت���ق���ى م���������س�����ؤول �أم���ن���ي 

�أجهزة  يف  �مل�س�ؤولني  كبار  م��ن  بعدد  رفيع  لبناين 

ب�ساأن  معهم  وت��ب��اح��ث  �لفرن�سية،  �ال���س��ت��خ��ب��ار�ت 

�ل������س��ع �مل��ت��ف��ّج��ر يف ���س���ري��ة، ون��ق��ل ل��ع��دد �سئيل 

يف  �نف�سام  حالة  تعي�ش  فرن�سا  �أن  �أ�سدقائه  م��ن 

�ل�سيا�سة؛ فهي دعمت �الإرهابيني »�الإ�سالميني« يف 

�س�رية بال�سالح، ويف �ل�قت ذ�ته حتارب �الإرهابيني 

�للبناين  �ساأل �ل�سيف  »�الإ�سالميني« يف مايل، وملا 

م�����س��ي��ف��ه �ل��ف��رن�����س��ي: مل����اذ� ت��ف��ع��ل���ن ذل����ك؟ �أج���اب 

و����س��ط��ر�ب،  �رت��ب��اك  حالة  يف  قيادتنا  »�سيا�سة  �أن 

ون��ح��ن يف و�ق���ع �الأم���ر ال ن��رغ��ب يف �الن��خ��ر�ط يف 

حرب �س�رية، لكن �الأمريكيني هم �لذين �سغط�� 

وفر�س�� علينا، ويف �ل��قع فاإن �الأوربيني كان�� وما 

ل�ن دخ�ل هذ� �ملاأزق«..  ز�ل� ال يف�سّ

ومن رو�ية �أخرى ذكرها م�س�ؤول لبناين رفيع 

�لفرن�سي  �لرئي�ش  ع��ن  نقل  م����ؤخ���ر�ً،  ب��اري�����ش  ز�ر 

�ن��ده��ا���س��ه �ل�����س��دي��د م���ن ق����درة و���س��م���د �ل��رئ��ي�����ش 

�ل�����س���ري ب�����س��ار �الأ����س���د وج��ي�����س��ه ك��ل ه���ذ� �ل���ق��ت، 

و�لع�سكري  و�القت�سادي  �ل�سيا�سي  �ل�سغط  رغ��م 

�إال  �أن »فرن�سا مل ترتك و�سيلة  و�الإع��الم��ي، و�أك��د 

�إىل  و�سلنا  ذل��ك  وم��ع  �س�رية،  �سد  و��ستخدمتها 

ن��ح��ن غري  ط��ري��ق م�����س��دود، وم���ن �الآن ف�����س��اع��د�ً 

�مل�سلحة  �ل�����س���ري��ة  �مل��ع��ار���س��ة  ل��ت��زوي��د  م�ستعدين 

بال�سالح �ملتط�ر«.

لبنانياً  م�����س���ؤواًل  �أن  �الأ���س��دق��اء  �أح��د  نقل  كما 

وف�جئ  �مل����ؤمت���ر�ت،  �أح���د  يف  للم�ساركة  قطر  ز�ر 

�ل���ز�رء وزي��ر �خلارجية حمد  بات�سال من رئي�ش 

لّبى  نقا�ش، وقد  �آل ثاين يدع�ه جلل�سة  بن جرب 

��ستنفدت  »قطر  �إن  له  فقال  �ساعات،  بعد  �لدع�ة 

كل �إمكانياتها �سد �الأ�سد، لكن من دون نتيجة، ال 

�إلينا من �س�رية  �ل����ردة  �لعك�ش، �الأخبار  بل على 

ومل  وجهنا،  ��س�ّد  »لقد  �لق�ل:  وخال�سة  �سيئة«، 

يعد باليد ح��ي��ل��ة«.. ه��ذ� م��ا ذك���ره ب��احل��رف ذلك 

�مل�س�ؤول �للبناين، �لذي يعتقد �أن ال حل يف �س�رية 

من دون ح��ر جدي مع �ل�سلطة �لقائمة بزعامة 

�الأ�سد، �لذي يحقق �الإجناز تل� �الآخر يف �ل�سيا�سة 

فاملعل�مات غري  �مليد�ن،  لنبد�أ من  لكن  و�مل��ي��د�ن، 

�ملتد�ولة على نطاق و��سع ت�ؤكد �أن »جبهة �لن�سرة« 

ومت  هائلة،  خ�سائر  تكّبدت  �مل�سلحة  و�ملجم�عات 

تدمري هيكلياتهم يف �أكرث �ملناطق �سخ�نة، ويرى 

�أكرث من متابع �أن ه�ؤالء �مل�سلحني �لذين ُيقاتل�ن 

كاملجانني ومن دون خطط حربية، يلق�ن باأنف�سهم 

�أي مكا�سب على  دون  �لنار من  و�أت���ن  �لهالك  يف 

�الأر�ش، وقد قتل وهرب منهم �ملئات، و�أكرثهم من 

�ملقاتلني �لعرب.

�ل�سيا�سة  ميد�ن  �أم��ا يف  �لع�سكري،  �مل��ي��د�ن  يف  ه��ذ� 

�خلطر  جت����اوز  �ل�����س���ري  �ل��رئ��ي�����ش  �إن  �ل��ق���ل  فيمكن 

�ل�����س��دي��د، و�ن��ت��ق��ل �إىل م�����س��ت���ى �أق����ل خ���ط����رة، وذل��ك 

تربيد  مرحلة  هي  �سيا�سية  مرحلة  لدخ�ل  ��ستعد�د�ً 

�لتي تل�ح ب��درها يف �الأف��ق، وهذ� من  �مللتهبة  �مللفات 

�للقاء  �ملقبل، حيث  �ل�سهر  �سان بطر�سربغ  خالل قمة 

�أعلن  �ل���ذي  و�أوب���ام���ا،  ب���ت��ني  �لرئي�سني  ب��ني  �مل��رت��ق��ب 

ق��ب��ل ي���م��ني �أن���ه ي��در���ش خ��ي��ار �ل��ت��دخ��ل �ل��ع�����س��ك��ري يف 

بعدم  قر�ر  �أنه  ب��س�ح  ُف�ّسر  ما  وه�  وع��قبه،  �س�رية 

حديث  ُف�ّسر  فيما  م��ت��ه��ّ�ر،  ع�سكري  عمل  ب��اأي  �لقيام 

ميدفيديف ملحطة »CNN« على هام�ش منتدى د�ف��ش 

ح�ل ت�ساوؤل فر�ش بقاء �الأ�سد يف �ل�سلطة، باأنه كالم 

�لرو�سي  �لر�سمي  �مل�قف  الأن  ل��ه،  ل��زوم  ال  ��ستهالكي 

و��سح جتاه بقاء ودعم �لرئي�ش �الأ�سد، على �الأقل حتى 

ميكننا  �الن��ت��ظ��ار  ويف   ،2014 ع��ام  �لرئا�سة  �نتخابات 

�ل�سريع  �لك�سب  ع����م��ل  م��ن  جمم�عة  على  �الإ���س��اءة 

ل�سالح �س�رية على �لنح� �الآتي:

�ل�سيا�سي  خطابه  وت��رية  م��ن  �الأ���س��د  �لرئي�ش  رف��ع   -1
�ملتناغم مع ح�سم و��سع للجي�ش �ل�س�ري، هدفه �إخر�ج 

ما  وه�  �ملبا�سر،  �ال�ستهد�ف  د�ئ��رة  من  وريفها  دم�سق 

يعزز فر�ش �إنهاء معركة �س�رية يف �ملرحلة �ملقبلة.

2- يعيد �ملجتمع �ل���دويل ق���ر�ءة م��ا ج��رى وي��ج��ري يف 
�أ�سيبت  �لتي  �لنك�سات  �س�رية على نح� مغاير، ب�سبب 

�لقائلة يف  �الأخطاء  �لغرب عم�ماً، جر�ء  �سيا�سات  بها 

�أي  ب�سكل دقيق،  �الأر�سية  و�لتقييم ومعرفة  �ملعل�مات 

ع��دم ت��ك��ر�ر خطاأ �ل��ع��ر�ق، وه��� م��ا �أع���اد خلط �الأور�ق 

�لدولية، مبا فيها مهمة �الإبر�هيمي، وما �سابهها من 

تالعب بال�قائع وغ�ش يف �لتظهري �الإعالمي، و�لرهان 

على �أم�ر ع�سكرية غري �سحيحة، وبالتايل فاإن دم�سق 

و�ل�سمني،  �لغث  بني  �لف�سل  عملية  �إج��ر�ء  على  تعمل 

مقاربته  �سياغة  �إع���ادة  م��اأزق  يف  �الإبر�هيمي  �أوق��ع  ما 

ر�سم  �إع��ادة  فر�سة  �س�رية  له  قدمت  فيما  �ل�سيا�سية، 

�ل��قع كما ه�، �أو �خلروج منه �إذ� �أر�د.

3- �سّكل �مل�قفان �لرو�سي و�الإي��ر�ين، وحتى �ل�سيني، 
ر�فعة ق�ية ومتينة الإحكام �لط�ق �أمام �أي عبث دويل 

بامللعب �ل�س�ري يف �ملحافل �لدولية و�الإقليمية.

من  حت��دي��د�ً  �مل��دع���م��ة  �ل�س�رية  �ملعار�سة  تخّبط   -4
تركيا وقطر، و�نعد�م �الن�سجام بني مك�ناتها، وظه�ر 

حجم �النق�سام �لكبري من �أجل تاأليف حك�مة يف �ملنفى، 

�ال�ستقطاب  �ل�هن وغياب حالة  بالدليل حالة  ليثبت 

��سطنب�ل  �ملعار�سة يف  م���ؤمت��ر�ت  و���س��ارت  �الإع��الم��ي، 

وغريها حدثاً عابر�ً ال ي�سهد ذلك �الهتمام.

بعد  �لثانية  �ملرتبة  �إىل  �ل�س�رية  �الأزم���ة  تر�جعت   -5
�ل�س�ري  �لعن��ن  و�بتعد  م��ايل،  يف  �لفرن�سي  �لتدخل 

عن �سد�رة �ملتابعة �لدولية، وهذ� ما بد� خالل منتدى 

د�ف��ش.

متما�سك  ب�سكل  �ل�س�رية  �لدولة  ظهرت  و�أخ���ري�ً، 

وحتى  �ل�سيا�سي،  �مل�ست�ى  على  �ل��ع��امل  �أم���ام  و�سلب 

�الإع��الم��ي، وه��� م��ا ب��د� و����س��ح��اً عند ظ��ه���ر �لرئي�ش 

�ل�����س���ري يف ذك���رى �مل���ل��د �ل��ن��ب���ي �ل�����س��ري��ف وق��ي��ادت��ه 

�خلطر  منظ�مة  لكل  وحت��ّدي��اً  خرقاً  ُفهم  ما  �سيارته، 

�لتحدي،  ع��ق��رية  �الأخ���ري م��ن  رف��ع  ب��ه، حيث  �ملحيطة 

ل��ي��ك��ر���ش ب���ظ���ه����ره �ل���ث���اين �إجن��������از�ً �آخ�����ر يف �حل��رك��ة 

ومتجهة  ق��ادرة  �س�رية  �أن  ولي�ؤكد  و�الأد�ء،  و�حل�س�ر 

�إىل �ن��ت�����س��ار �أك���ي���د وف��ع��ل��ي، يف ح���رب ُج���ّن���دت الأج��ل��ه��ا 

�إىل  �ل�سحر�ء  قلب  دولة من  وع�سرين  ت�سع  �إمكانيات 

خلف �لبحار.

بهاء النابل�سي

ســوريـــة نـحـو حــلـول مـتــدرجــــة 
الموقف الدولي يتغّير.. والنظام يحصد المكاسب
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تخّبط المعارضات السورية 
وانعدام االنسجام بين 
مكوناتها يؤكدان حالة 
الوهن  التي تعاني منها

مـــن هنــــا وهنـــــاك

 إقرار باإلخفاق
�ل�س�ري  �ل�سعب  على  �حل��رب  يف  �مل�ساركني  ب��اأن  و�أوروب��ي��ة  �أمريكية  دو�ئ��ر  �عرتفت 

وقيادته مل ينجح��، بالرغم من �لدعم �ملايل �ل�سخم، يف ت�سكيل فريق قيادي بديل عن 

�لنظام �ل�س�ري، �لذي ما ز�ل يحظى بتاأييد غالبية كبرية من �ل�س�ريني، مع متا�سك 

و��سح وق�ي للجي�ش �ل�س�ري، �لذي تعمل �الأطر�ف �خلارجية و�لد�خلية على تفكيكه. 

�لعرب  من  وحلفاءها  �ملتحدة  �ل���الي��ات  �أن  »�ملن��ار�ملقد�سية«  مل�قع  �مل�سادر  وك�سفت 

و�الأوروبيني قّدم�� للم�سلحني م�ساعد�ت ع�سكرية وتكن�ل�جية مبا�سرة وغري مبا�سرة، 

تز�ل  ما  �الآن  لكن حتى  ب��اأّول،  �أواًل  و�ملعل�مات  بلد�ن،  �لتدريب يف عدة  ووف��رو� مر�كز 

�لنتائج على �أر�ش �ل��قع مت���سعة جد�ً. و�أ�سارت �مل�سادر �إىل �أن حالة من خيبة �الأمل 

بد�أت ت�سيطر على جهات م�ساركة يف �مل�ؤ�مرة على �س�رية، وجهات �أخرى تن�ي �لرت�جع 

عن م�قفها �لد�عم لالإرهابيني، جر�ء �سم�د �ل�سعب �ل�س�ري جي�ساً وقيادة.

 االغتصاب سبب الفرار
ك�سف تقرير ن�سرته »جلنة �الإنقاذ �لدولية« �لتي تتخذ من �ل�اليات �ملتحدة مقر�ً لها، 

بعد ثالثة تقييمات �أجرتها يف لبنان و�الأردن و�س�رية، �أن �الغت�ساب �لذي ميار�سه �مل�سلح�ن 

و�أن  �إىل دول جم��اورة،  �س�رية  �لعائالت خ��ارج  �لعديد من  ف��ر�ر  �لرئي�سي ور�ء  �ل�سبب  ه� 

للن�ساء  �غت�ساب  عمليات  متكّرر  ب�سكل  ميار�س�ن  �س�رية  يف  �مل�سلحة  �ملجم�عات  عنا�سر 

و�لفتيات يف �ملناطق �لتي ي�سيطرون عليها، كن�ع من �أن��ع �ل�سغط على �الأهايل.

 »بيع« الحرائر
ذكرت �سحيفة »ديلي تلغر�ف« �لربيطانية �أن »خميم �لزعرتي« يف �الأردن �أ�سبح �س�قاً 

�إما  عاماً، الإجبارهن  �ل�14  بع�سهن  �أعمار  تتجاوز  �ل�س�ريات ممن مل  �لالجئات  ل�»بيع« 

على »�لزو�ج« ملدة �أيام و�أ�سابيع، �أو ملمار�سة »�لدعارة«. وبح�سب حتقيق تق�سعر له �الأبد�ن 

�أجرته �ل�سحيفة ون�سرته منذ �أيام حتت عن��ن »فتيات �س�ريات يجري بيعهن حتت �ستار 

مل�ساعدة �لالجئني  دينية  �إغاثة وجمعيات خريية  �إف��اد�ت م�ظفي  �إىل  و��ستند  �ل��زو�ج«، 

الأه��د�ف  �س�ريات  »الج��ئ��ات  ع��ن  بحثاً  »وك���الء«  �إىل  يلجاأون  �سع�ديني  ف��اإن  �ل�س�ريني، 

جن�سية«، وغالباً ما يتم �الأمر مبا ي�سبه �ل�سفقة بني �ل�سع�ديني و�سما�سرة �لعق�د.

عنا�صر من اجلي�ش 

ال�صوري بعدما اأخرجوا 

امل�سلحني من منطقة 

عقربا بريف دم�سق
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صراحة اعترف وزير الخارجية 
السعودية سعود الفيصل 

»المأزق الكبير« الذي وصلت  بـ
إليه األزمة في سورية.

واألخضر اإلبراهيمي الذي 
يتغنى بتاريخه الدبلوماسي، 

خصوصًا في فترة تمثيله الثورة 
الجزائرية بين عامي 1952 

- 1954 في أندونيسيا، وفي 
دوره كساعي بريد في اتفاق 

الطائف اللبناني عام 1989، بات 
يسعى ويعمل لتأمين مخرج 

له من مهّمته التي حكم عليها 
هو بنفسه جراء بهلوانياته 

السياسية والدبلوماسية 
بالفشل.

�أم����ا �الآخ�������رون م���ن �ل����رتك �ل��ذي��ن 

�أوج����ه رج��ب  �ل�����س���ري��ة  ك�سفت �الأزم�����ة 

�أوغ���ل����  د�ود  و�أح���م���د  �أردوغ��������ان  ط��ي��ب 

، و�لتي تتجلى يف مزيد من  �حلقيقينينْ

فلم  �الأطل�سي،  �مل�����س��روع  يف  �الن��خ��ر�ط 

�لذي  »�الإ�سالمي«  �لربقع  ينفعها  يعد 

حاوال �أن يطليا وجهيهما به.

نفدت  �أن  بعد  قطر،  ح��م��َدينْ  و�أي�ساً 

ذخ��ريت��ه��م��ا و�أ���س��ال��ي��ب��ه��م��ا و�أالع��ي��ب��ه��م��ا 

ال  ب��ات��ا  ���س���ري��ة،  �سد  �أي�����س��اً  �ل�سيطانية 

ي��ع��رف��ان م����اذ� ي��ع��م��الن غ����د�ً، و�آخ����ر ما 

تفتقت به عبقرياتهما ما ك�سفته وثائق 

م�سّربة من �مل�قع �الإلكرتوين ل�»�سرطة 

بريتام ديفيت�ش« �لربيطانية �ملتخ�س�سة 

بحماية �ملن�ساآت يف �لنقاط �ل�ساخنة، من 

�ل�سالح  نقل  �ق��رتح  جا�سم  بن  حمد  �أن 

�لكيميائي �ملهرب من ليبيا �إىل حم�ش، 

التهام  �مل�سلحني،  قبل  من  و��ستخد�مه 

�لق��ت �مل�سلحة �ل�س�رية، باالإ�سافة �إىل 

للحديث  �أوك��ر�ن��ي��ني  مرتزقة  ��ستقد�م 

خ��رب�ء  �أن��ه��م  ع��ن  �لتلفزة  �أم���ام عد�سات 

»�جلي�ش  ي�سمى  ما  �أ�سر  يف  وقع��  رو���ش 

�حلر«، الإحر�ج رو�سيا.

�أن ه��ذه  وي��الح��ظ يف ه���ذ� �ل�����س��دد 

�ل�ثيقة م�قعة بتاريخ 24 كان�ن �الأول/ 

�لذي  �لي�م  نف�ش  وه���   ،2012 دي�سمرب 

ن�سرت فيه و�سائل �الإع��الم �ل�سريكة يف 

��ستخد�م  مز�عم  �س�رية  على  �مل���ؤ�م��رة 

دم�سق �ل�سالح �لكيميائي يف حم�ش، ما 

ي�سري فعاًل �إىل �لرت�بط �ل�ثيق بني ما 

�سيجري  وم��ا  م�سّربة،  وثائق  من  ُن�سر 

حت�سريه بالفعل.

�إذ�ً، ع��رب �أم��ريك��ا و»�إ���س��ر�ئ��ي��ل«، �أو 

�ل���ع���رب �ل�����س��ه��اي��ن��ة، ع��ل��ى ح���د تعبري 

�ملفكرين  �أبرز  �أحد  ي�ستعمله  �أن  يحب 

�لتجربة  ال�ستن�ساخ  يعمل�ن  �ل��ع��رب، 

�لتجربة  �أو  ت���ارة،  �س�رية  يف  �ليمنية 

�ل��ل��ي��ب��ي��ة ط���������ر�ً، وب���ال���ت���ايل ف���ه����ؤالء 

��ست�سهل�� ��ستجر�ر �لتدخل �لع�سكري 

�الأج���ن���ب���ي �ال����س���ت���ع���م���اري، م����ن �أج����ل 

تدين  �سعيفة،  حكم  �أن��ظ��م��ة  �سياغة 

ب��ال���الء �ملطلق ل��ل��خ��ارج، وه��م وج��دو� 

�الأدو�ت �لرخي�سة �لتي ت�سمي نف�سها 

وبع�سها  �لد�خل  يف  بع�سها  »�س�رية«، 

يف �خل��ارج، وبع�سها تتغطى بت�سميات 

فبدت  ومتن�عة،  خمتلفة  »�إ�سالمية« 

�الأم������ر ه��ن��ا ك����اأن �ل��ث��ق��اف��ات �ل���ث��ن��ي��ة 

و�مليث�ل�جيا �ل�ثنية هي �لتي تهيمن 

وت�س�يقاً، لتبدو �الأم�ر  و�سل�كاً  نهجاً 

�الأدي��ان  حت�يل  على  يعمل�ن  وكاأنهم 

ل��غ��ب  ت��خ�����س��ع  �أي���دي����ل����ج���ي���ات  �إىل 

�ملناق�سة  �أو  �مل��ز�ي��دة  وح�سب  �لطلب، 

يف جتارة �ملقاوالت �أو �أ�س��ق �لب�ر�سة.

�حل���ل���ف �ل���غ���ري���ب �ل���ع���ج���ي���ب، م��ن 

�الأع��������ر�ب وب���ائ���ع���ي �ل���غ���از و�الأت�������ر�ك 

و�الأم���ريك���ي���ني و�ل����غ����رب، ك����رّب حجر 

م����ؤ�م���رت���ه ك����ث����ري�ً، خ�����س������س��اً جلهة 

م��ط��ال��ب��ت��ه ب��اإ���س��ق��اط �ل��رئ��ي�����ش ب�����س��ار 

�الأ�����س����د، وب���ال���ت���ايل �إ����س���ق���اط �ل���دول���ة 

�ل����ط���ن���ي���ة �ل�������س����ري���ة، و�ن����دف����ع������ يف 

م�����س��روع��ه��م ح��ت��ى رم��ق��ه��م �الأخ�����ري، 

حيث بد�أو� ي�سعرون بكلفة خمططهم 

ع��ل��ي��ه��م، وع��ل��ى ����س��ت��م��ر�ره��م، ف��ه��ا ه� 

�خل����الف د�خ����ل �الأ����س���رة �حل��اك��م��ة يف 

�ل�سع�دية يت�ساعد، و�ل�سحف �لعاملية 

�ت�������س���اع �سقة  ت��ت��ح��دث ع���ن 

�خل������الف ب����ني �ل�����س��ع���دي��ة 

�لعربية  و�الإم���ار�ت  وقطر، 

على  ح��رب��اً  تعلنها  �مل��ت��ح��دة 

هناك  �أن  حتى  »�الإخ�������ن«، 

�أمنية  لقاء�ت  �أن  ي�ؤكد  من 

ح�����س��ل��ت ب����ني م�������س����ؤول���ني 

������س������ري�����ني و�إم������ار�ت������ي������ني 

ت��ب��ادل  جم���ال  يف  للتن�سيق 

�مل�����ع�����ل������م�����ات و�خل�����������رب�ت 

�الأمنية.

�الأت��������ر�ك و�أع��������ر�ب �ل��ك��از 

وت��رية  و�رت��ف��ع��ت  �سدمتهم  ز�دت  �لعربي 

خ��ي��ب��ت��ه��م ح��ي��ن��م��ا �أخ�������ذو� ي��ك��ت�����س��ف���ن �أن 

�الأمريكيني و�لغرب منهمك�ن مب�ساكلهم، 

فالقر�ر �الأمريكي حا�سم بعدم �لتدخل يف 

لي�ست  باأنه  �أوباما  بار�ك  و�أعلنها  �س�رية، 

يف  ت���ّرط  و�لفرن�سي  لذلك،  �سهية  لديه 

�أنه غري  مايل، و�لثعلب �الإنكليزي يعرف 

قادر على �سيد دجاجة �إذ� مل يذهب ور�ء 

�الأم����ريك����ي، و�ل�����س��ل��ج���ق �ل���رتك���ي متهم 

و�ملعار�سة  وغ��ريه��ا،  حلب  من  بال�سرقة، 

�ل��د�خ��ل��ي��ة ���س��ده ت��ت��ز�ي��د وت���ريت���ه���ا، كما 

�لث�رة �مل�سلحة �لكردية.

كل �حللف �ملعادي ل�س�رية دخل يف نفق 

م��اأزق��ه، وب��ات �لبحث ج��اري��اً عن خم��رج.. 

بطر�سربج  ���س��ان  ل��ق��اء  �جلميع  فلينتظر 

�إنها  �أوباما،  بني فالدميري ب�تني وبار�ك 

�أيام قليلة..

تذكرو� �أن حليف �س�رية �لكبري �إير�ن 

�لف�ساء �خلارجي، لكن  �إىل  �أو�سلت قرد�ً 

�سيع�د  م��ت��ى  �سيبقى:  ل��ب��ن��ان  يف  �ل�����س���ؤ�ل 

�سعد �حلريري، �لذي قال قبل �سنتني �إنه 

�سك  �سيع�د عرب مطار دم�سق؟ غيبته ال 

�ستط�ل..

اأحمد زين الدين
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أعداء سورية 
في مأزقهم الكبير

حمد بن جاسم اقترح نقل السالح 
الكيميائي المهّرب إلى حمص 

الستخدامه من قبل المسلحين.. 
واتهام الجيش السوري بذلك

عن�صر من »اجلي�ش 

احلر« يبكي ملوت زميله 

جراء معارك بني 

امل�سلحني اأنف�سهم

) العدد 248(  اجلمعة - 1 �شباط - 2013

اأنقرة - الثبات

ب�����د�أت ����س�����ري���خ »�ل���ب���ات���ري����ت« �الأمل���ان���ي���ة و�ل��ه���ل��ن��دي��ة 

و�الأم��ريك��ي��ة �مل��ن�����س���رة يف ت��رك��ي��ا �ل��ع��م��ل، ح��ي��ث م��ن �ملت�قع 

خالل  �خل��دم��ة  يف  لت�سبح  تدريجاً  جه�زيتها  تت�ساعد  �أن 

�ل�سهرين �ملقبلني.

وبالرغم من �أن �مل�س�ؤولني �الأتر�ك ي�ؤكدون لياًل ونهار�ً 

�ل�����س����ري��خ »دف��اع��ي��ة« وت��ه��دف �إىل »ح��م��اي��ة« تركيا  �أن ه��ذه 

تط�ر  �أي  يف  باجتاهها  ُتطلق  �س��ريخ  �أي  م��ن  وم��طنيها 

م�ستقبلي ي�سرب �ملنطقة، �إال �أن �خلرب�ء �لغربيني �أنف�سهم 

�سُتن�سر يف مناطق حدودية  �لتي  �ل�ست  �لبطاريات  �أن  يرون 

ك��اف��ي��ة لتغطية �الأر�����س���ي �لرتكية  ت��ك���ن  »ل���ن  ���س���ري��ة،  م��ع 

وحمايتها من �أي هج�م �ساروخي«، وهذ� �لتربير يجعل من 

�لدعاية �لرتكية م��سع �سك لدى �الأتر�ك �أنف�سهم، قبل �أي 

�أحد �آخر، مع �زيد�د �لت�رط �لرتكي يف �الأزمة �ل�س�رية.

ويلفت �ملر�قب�ن �أن �لرتدد �لرتكي �لكبري يف �لتحرك حيال 

�ال�ستباكات  ج��ر�ء  �أر��سيها  ت�سيب  �لتي  و�ل�س��ريخ  �لقذ�ئف 

�لعادة،  �ال�ستعر��سي كما جرت  بالرد  �حلدودية، وعدم قيامها 

�لرتكية على  �لقيادة  �إ�سر�ر  �إىل حد كبري جد�ً  كان الفتاً  كما 

نفي مقتل �أي من �سباطها وجن�دها، على �لرغم من �لتاأكيد�ت 

�أكدت نقاًل  �لتي ُتطلقها جمعيات وم�ؤ�س�سات �س�رية معار�سة، 

�لثالثاء  ي���م  ت��رك��ي  �سابط  مقتل  �الأر�����ش  على  نا�سطني  ع��ن 

�ل�سلطات  �أن  �إىل  م�سريين  �ل��ه���ى«،  »ب��اب  معرب  عند  �ملا�سي 

�إىل  �ل�س�ريني  �لالجئني  دخ���ل  �حل��ادث��ة  �إث��ر  منعت  �لرتكية 

�أر��سيها، وكانت �مل�سادر نف�سها �أكدت مقتل ع�سكري تركي ثاٍن 

مل  فيما  �ملا�سي،  �الإثنني  ي�م  �ل�س�رية  �لعني  ر�أ���ش  قرية  قرب 

يت�قف هط�ل �لقذ�ئف على �الأر��سي �لرتكية ط��ل �الأ�سب�ع.

�أت�����ر�ك ع��ل��ى ح��ك���م��ت��ه��م »تخبطها  وي���اأخ���ذ م��ع��ار���س���ن 

حذرت  مما  بع�ش  هي  �مل�ؤ�سر�ت  هذه  �أن  معتربين  �لكبري«، 

�مل�ستنقع  يف  بالكامل  تركيا  »دخ����ل  على  تاأكيد  و�أن��ه��ا  منه، 

زعيم  �سرح  ما  حد  على  �سبابنا«،  يلتهم  ب��د�أ  �ل��ذي  �ل�س�ري 

�ل��ذي  �أوغ��ل��� م����ؤخ���ر�ً،  �ل��رتك��ي��ة ك��م��ال كليت�سد�ر  �مل��ع��ار���س��ة 

��ستغرب �لتعتيم على �سبب وج�د »4 �أتر�ك« بني �ملفَرج عنهم 

يف عملية �لتبادل �الأخرية، وعن �سبب �أ�سرهم من قبل �لق��ت 

�ل�س�رية يف �ملقام �الأول على �أر�ش �س�رية، وقال: »�س��ء كان�� 

�أبنائنا  ل�ج�د  �أف�سل  ت��ربي��ر�ً  نريد  ع�سكريني،  �أو  مدنيني 

هناك«.

�لرتكي  �لت�رط  خلفية  على  �ملعار�سة  �النتقاد�ت  وتاأتي 

�لغريب يف بلدة ر�أ�ش �لعني �حلدودية، �لتي ت�سعى �أنقرة �إىل 

�ملتطرفني  »�الإ�سالميني«  �ملقاتلني  باإر�سال  ��ستقر�رها،  دك 

م�ستغَربة  خ��ط���ة  يف  عليها،  لل�سيطرة  مكّثف  ب�سكل  �إل��ي��ه��ا 

لغياب �جلي�ش �لنظامي �ل�س�ري عنها.

�لطائفي  للتعاي�ش  من����ذج���اً  مت��ّث��ل  �ل��ع��ني  ر�أ�����ش  وب��ل��دة 

و�الإثني يف �س�رية، ب�سبب تن�عها �لعربي �لكردي و�ال�سالمي 

�إال م�ؤخر�ً،  - �مل�سيحي، و�لتي مل تطلها �الهتز�ز�ت �الأمنية 

وبقر�ر تركي و��سح. وعلى �لرغم من �أن �لبلدة ال متثل �أي 

ثقل ��سرت�تيجي لدى �مل�سلحني �لهادفني �إىل �إ�سقاط �لنظام 

ريبة  يثري  �ملدينة  دخ���ل  على  �إ���س��ر�ره��م  �أن  �إال  �س�رية،  يف 

ب��دوره  يثري  له�ؤالء  �لكبري  �لرتكي  �لدعم  �أن  كما  �ل�سكان، 

�ل�س�رية  �لف�سائل  ت��درك  حني  تتبدد  غريبة«،  »�نطباعات 

ل�سرب  �جل��م��اع��ات  ه��ذه  ��ستعمال  ت��ري��د  تركيا  �أن  �مل�سلحة 

�أي م�سروع ك��ردي قريب من ح��دوده��ا، وبالتايل ف��اإن �الأم��ر 

يختلف �إىل حد كبري عن �الأدبيات �لرتكية �لتي تتحدث عن 

»حق �ل�سعب �ل�س�ري يف تقرير م�سريه«.

لماذا تتكتم أنقرة عن ضحاياها على الحدود؟

نقطة مراقبة تركية على احلدود امل�سرتكة مع �سورية
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لبنانيات

املطلق  لبنان اأعلن رف�ضه  يف  الإ�سالمية  وال�سخ�سيات  اجلمعيات  لقاء   

لأن��ه خمالف  وذل��ك  لبنان وخارجه )قرب�ص(،  داخ��ل  امل��دين  ال��زواج  مل�ضروع 

اأو العتقاد ب�ضرعيته وجوازه،  لل�ضرع الإ�ضالمي احلنيف، ول يجوز القبول به 

اأ�ضا�ضيًا يف تفريق الأُ�ضر وت�ضرذم املجتمع وطغيان النحالل  عدا كونه عاماًل 

اللقاء  نّدد  ثانية،  جهة  من  الورثة.  وحق  �ضب  النَّ و�ضياع  والرذيلة،  والف�ضاد 

الإ�ضالمي؛  العمل  قيادة جبهة  منزل ع�ضو  ا�ضتهدف  الذي  اجلبان  بالعتداء 

الأمنية  والأجهزة  الدولة  وطالب  بعلبك،  يف  الرفاعي  كامل  الدكتور  النائب 

بال�ضرب بيد من حديد كل العابثني واملخّلني بالأمن، لأي جهة اأو طائفة انتموا.

اأن »ما  اإىل  اللقاء الإ�ضالمي الوحدوي، لفت  احلاج عمر غندور؛ رئي�ص   

ي�ضب  �ضورية،  يف  اليوم  نراه  وما  واليمن،  وم�ضر  وليبيا  العراق  يف  راأيناه 

يف خدمة امل�ضروع الذي يجعل الأقطار املحيطة بفل�ضطني تعي�ص فوق �ضفيح 

�ضاخن ي�ضغلها عما حولها«.

 وفد من جتمع العلماء امل�سلمني يف لبنان زار �ضيخ عقل طائفة املوحدين 

الدروز ال�ضيخ نا�ضر الدين الغريب، وبعد اللقاء راأى ال�ضيخ ح�ضني غربي�ص اأنه 

من غري اجلائز ق�ضاء �ضنة اأو اأكرث يف البحث عن برنامج انتخابي، وعن قانون 

انتخابي البع�ص يريده على قيا�ضه. من جهته قال ال�ضيخ الغريب: »اإننا نرى ما 

يوؤمل قلوبنا ويدمع اأعيننا يف كارثة حتل يف الوطن العربي من تقاتل بني الإخوة 

وبني  ال�ضهيوين  العدو  بني  ي�ضاووا  اأن  يريدون  اإنهم  بع�ضًا،  بع�ضهم  وتكفري 

اجلمهورية الإ�ضالمية التي داأبت ليكون لها القوة ملجابهة هذا العدو امل�ضرتك 

األ وهو »اإ�ضرائيل«.. ويقدمون الأ�ضلحة واملال يف �ضبيل هدم �ضورية، والق�ضاء 

على اجلي�ص العربي ال�ضوري، الذي يقف باملر�ضاد ل�»اإ�ضرائيل«، كما يقدمون 

املال يف لبنان كي ي�ضتحدثوا الفنت يف لبنان على �ضاكلة �ضورية«.

 الوزير ال�سابق عبد الرحيم مراد؛ رئي�ص حزب الحتاد، اأ�ضف ملحاولت 

بع�ص القوى ال�ضيا�ضية اإ�ضاعة الوقت يف عدم اإقرار قانون انتخابي عادل، 

كي تبقى املحا�ض�ضة الطائفية تخدم م�ضاحله وزعامته ال�ضيا�ضية، داعيًا 

اأ�ضا�ص وطني يرتبط بروؤية لإ�ضالح  اإىل اعتماد قانون انتخابي جديد على 

بدياًل عن  الن�ضبية  تعتمد  واحدة  انتخابية  دائرة  لبنان  �ضيا�ضي، عرب جعل 

النظام الأكرثي الإق�ضائي ل�ضرائح �ضعبية وا�ضعة، واإل اعتماد ما ن�ص عليه 

اتفاق الطائف من جعل املحافظة دائرة انتخابية على قاعدة الن�ضبية.

 النائب ال�سابق بهاء الدين عيتاين اأكد اأن الأزمة التي مير بها الوطن يف 

هذه املرحلة، تتطلب لقاء الأفرقاء ال�ضيا�ضيني ليتوافقوا على م�ضروع قانون 

بالت�ضاوي،  اأبنائه  الوطن جلميع  من خالله  يكون  انتخابي ع�ضري جديد، 

يوؤخذ  والزعامات، بحيث  والأحزاب  واملذاهب  الطوائف  تتقا�ضمها  تركة  ل 

م�ضروع القانون اإىل مكان ل يرغب به اللبنانيون. 

 الهيئة الوطنية لدعم الوحدة ومقاومة الحتالل اأ�ضارت اإىل اأن ق�ضية 

املنا�ضل اللبناين العربي جورج اإبراهيم عبداهلل؛ الأ�ضري يف ال�ضجون الفرن�ضية 

الغربية عمومًا،   - الأمريكية  الدع��اءات  ك�ضفت زيف  نحو ثالثة عقود،  منذ 

والفرن�ضية خ�ضو�ضًا، حول احلرية والعدالة والدميقراطية، وامل�ضاواة وحقوق 

الدول �ضاحبة الرتاث ال�ضتعماري  الكثري من هذه  تت�ضدق بها  التي  الإن�ضان 

امل�ضهود لها باملجازر الب�ضرية، والحتاللت ونهب خريات وثروات ال�ضعوب.. 

والتالوين،  الأ�ضباغ  كل  القبيح  وجهها  عن  اأزال��ت  فرن�ضا  اأن  الهيئة  واأك��دت 

القرن  الأول، متار�ص يف  الطراز  ا�ضتعمارية من  دولة  وظهرت على حقيقتها 

الواحد والع�ضرين غزوات القرن الثامن ع�ضر؛ يف ليبيا ومايل و�ضاحل العاج، 

عليها  ال�ضيطرة  لإحكام  واإ�ضعافها،  �ضورية  لتدمري  ال�ضامة  اأنيابها  ومت��د 

واإخ�ضاعها لإرادة املع�ضكر ال�ضتعماري الأمريكي - الغربي - ال�ضهيوين.

 حركة الأمة راأت اأن قانون النتخابات احلايل فقد اأي مربر له، لأنه فقد 

�ضرعيته امليثاقية والوطنية، و�ضلمت بهذا الأمر معظم القوى ال�ضيا�ضية يف 

لبنان، مبا فيها القوى املتم�ضكة بهذا القانون، وبالتايل ل بد من قانون جديد 

ي�ضهم يف تطوير النظام، ويعزز الثقة الوطنية، ويكون اأكرث عدالة، وهذا ل 

يتوافر اإل بقانون يقوم على اأ�ضا�ص الدائرة املو�ضعة، والأف�ضل اعتماد لبنان 

كل  الربملان  يف  تتمثل  بحيث  الن�ضبية،  اعتماد  مع  واح��دة،  انتخابية  دائ��رة 

القوى ح�ضب اأحجامها احلقيقية.

يف �سوء النق�سام الراهن حول �ساأن 

ق��ان��ون الن��ت��خ��اب وامل�����س��ارك��ة يف اأع��م��ال 

ب��داأ  وال���ذي  امل�سرتكة،  النيابية  اللجان 

التحالف  وي��ه��دد  مذهبياً  منحى  ي��اأخ��د 

يف  ال��واح��د  والعي�ش  الأقلية  بني  القائم 

اآن، يبدو اأن البالد و�سلت اإىل ماأزق قد 

بعد  يكون اخلروج منه �سعباً، خ�سو�ساً 

التهديد الذي وّجهه النائب اأحمد فتفت 

»امل�ستقبل«  باأن  امل�سيحيني؛  حلفائه  اإىل 

يف �سدد ت�سكيل قوائم انتخابية م�سيحية 

مب��ع��زل ع��ن احل��ل��ف��اء ال��راه��ن��ني يف حال 

ويف  »الأرث��وذك�����س��ي«،  بالقانون  مت�سكهم 

املقابل رد نائب القوات اللبنانية اأنطوان 

قد  »امل�ستقبل«  م��ع  التباينات  ب��اأن  زه��را 

توؤثر على العالقة بينهما. 

وعن م�ساركة حزبي الكتائب والقوات 

يف اأعمال اللجان امل�سرتكة، ت�ساأل م�سادر 

اأن ن�سارك  هذين احلزبني: »كيف ميكن 

يف ال��ل��ج��ن��ة ال��ف��رع��ي��ة ون��ق��اط��ع ال��ل��ج��ان 

امل�سرتكة«؟ لفتة اإىل اأن »امل�سار الطبيعي 

العامة،  فالهيئة  اللجان،  هو  قانون  لأي 

الفرعية  اللجنة  يف  امل�ساركة  تكون  واإل 

جمّرد م�ساركة �سورية لتقطيع الوقت ل 

اأكرث«، على حد قول امل�سادر، الأمر الذي 

ي�سكل دلياًل اإ�سافياً على ت�سدع العالقة 

بني »امل�ستقبل« وحلفائه.

وما زاد من ت�سعب النق�سامات حول 

قانون  النتخاب، حماولة تعومي  قانون 

ال�ستني يف جمل�ش الوزراء اأخرياً، بعدما 

رف�������ش غ��ال��ب��ي��ة ال�������وزراء اق�����رتاح وزي���ر 

الهيئة  ت�سكيل  �سربل  م��روان  الداخلية 

الن��ت��خ��اب��ات،  ع��ل��ى  ل��الإ���س��راف  امل�ستقلة 

اإذ  امل��ذك��ور،  القانون  عليها  ين�ش  والتي 

قانون  وف��ق  النتخابات  اإج��راء  ل ميكن 

واإل  م���واده،  ك��ل  تطبيق  دون  م��ن  معنّي 

ويف  تطبيقه،  يف  ا�ستن�ساب  هناك  يكون 

اإجراء النتخابات من دون الهيئة،  حال 

يوؤدي ذلك اإىل فتح باب الطعن ب�سرعية 

كهذه،  بانتخابات  �سيفوزون  من  جميع 

بح�سب مرجع قانوين.

ال����ل����ق����اء  م�����������س�����روع  �������س������اأن  اأم����������ا يف 

اللجان  اأق��رت��ه  ح���ال  الأرث��وذك�����س��ي، ويف 

ثم  العامة،  الهيئة  اإىل  واأحالته  النيابية 

�سدر بقانون، فاإنه �سيكون عر�سة للطعن 

قبل  من  اأي�ساً  الد�ستوري  املجل�ش  اأم��ام 

رئي�ش اجلمهورية مي�سال �سليمان و»تيار 

املعرت�سني  ال���ن���واب  وب��ع�����ش  امل�����س��ت��ق��ب��ل« 

عليه، واملجل�ش �سيقبل الطعن.

اأو�����س����ح رئ��ي�����ش  ال���������س����دد،  ويف ه�����ذا 

القا�سي  ال�سابق  الدولة  �سورى  جمل�ش 

ي��و���س��ف ���س��ع��د اهلل اخل����وري ل���»ال��ث��ب��ات«، 

الطعن  يقبل  ال��د���س��ت��وري  »امل��ج��ل�����ش  اأن 

حال  يف  ال�سكل  حيث  من  بالأرثوذك�سي 

اأو  الثالثة  الروؤ�ساء  اأح��د  عليه  اعرت�ش 

ع�سرة نواب على الأقل، اأما قرار الطعن 

»األ  اأنه  على  املجل�ش«، موؤكداً  فهو لدى 

مي��ك��ن ا���س��ت��ب��اق ال��ق��رار ال��ق�����س��ائ��ي، ف���اإذا 

حمقة،  الطعن  اأ�سباب  اأن  املجل�ش  راأى 

يتخد قراراً بذلك، ويف حال العك�ش يرد 

القانون  الطعن، وعندها يعترب  املجل�ش 

نافذاً«. 

ال�سيا�سي  النق�سام  من  الأه��م  ولكن 

وال���ق���ان���وين ح����ول »الأرث���وذك�������س���ي« هو 

النتخابات  اإج��راء  اإمكانية  عن  ال�سوؤال 

يف »ظ���ل ال�����س��الح امل��ت��ف��ل��ت« يف ال�����س��م��ال، 

القابل  املذهبي  ال�سحن  اأج���واء  وو���س��ط 

اأقر جمل�ش  اإذا  الت�ساعد، خ�سو�ساً  اإىل 

ال����ن����واب ق���ان���ون���اً ل مي��ن��ح »امل�����س��ت��ق��ب��ل« 

ال�سطو على حقوق الآخرين، ول ريب اأن 

تعطيل  على  ق��ادرون  وحلفاءه  امل�ستقبل 

ال��ع��م��ل��ي��ة ال��دمي��ق��راط��ي��ة يف ط��راب��ل�����ش 

و�سيدا على الأقل.

اأم����ام ه���ذا ال���واق���ع، ويف ظ��ل ان��ع��دام 

مل�سكلة  بحل  للخروج  اجل��دي��ة  امل��ب��ادرات 

الأفق  يف  تلوح  ب��داأت  النتخابات،  قانون 

ب�سائر تاأجيلها يف انتظار تاأمني حد اأدنى 

من التوافق بني الكتل النيابية الكربى.

ح�سان احل�سن

»حبل الود« يقُصر بين »المستقبل« وحلفائه المسيحيين

ت السالح شمااًل؟
ّ
هل يمكن إجراء االنتخابات في ظل تفل

الرئي�ش �سعد احلريري م�ستقباًل الرئي�ش اأمني اجلمّيل يف باري�ش

العّلة في المسمار
ال شك أن موقف جون كيري؛ وزير خارجية الواليات المتحدة 
هيالري  السيدة  من  حقيبته  الستالم  يتأهب  الذي  األميركية، 
على  صاعقة  نزل  الكونغرس،  أم��ام  شهادته  وفي  كلينتون، 
كنزوله  تمامًا  لبنان،  في  السياسي  التفلسف  أدعياء  رؤوس 
على رؤوس كل الذين أعطوا مواعيد لسقوط النظام في سورية، 
ودعاة اإلسقاط، إن بقوات األطلسي أو بقطعان المرتزقة من كل 
صنف وجنسية.. تلك المواعيد التي خابت تكرارًا، كما هيبتهم 
تكون خادعة  أن  يمكن  لكنها  فاسدة،  بروباغندا  على  المركوزة 
في بداية إطاللتها، وهنا ال بد من استحضار الخبث األردوغاني 
-األوغلوي من الذاكرة واألذهان، من دون تجاهل األتباع العميان، 
أن  والحقيقة  الرهان،  للعبة  أو حبًا  غباء  أو  انساقوا جهاًل  الذين 
نفسها،  كلينتون  السيدة  هي  والمفجوعات  المفجوعين  أول 
وهي  المقاومة،  محور  بكل  بالتشفي  النفس  تمّني  كانت  التي 
تهندس الحقد األميركي لتنال من سورية، لكنها اآلن تغادر إلى 

غير رجعة، يعتصرها الغل والفشل وإلى األبد، وقد بقي األسد.
»أول  يقال  كما  يشّكل  كان  وإن  وحده،  كيري  موقف  ليس 
دخولو شمعة عطولو«.. لن نراهن عليه طوياًل ألنه سيخضع حتمًا 
حّطم  الذي  اآلخر  المفجوع  موقف  أيضًا  إنما  الصدقية،  الختبار 
األرقام القياسية في »الغباء« الدبلوماسي، وهو المهووس لوران 
تصاريحه  لحس  الذي  هوالند،  فرنسوا  خارجية  وزير  فابيوس؛ 
األسد،  سقوط  بحتمية  والقائلة  منصبه،  إلى  وصوله  منذ  كلها 
ليحل محلها تغيير األولويات وأن »األمل بسقوط األسد ووصول 
االئتالف لم يحدث، وأن المحادثات التي بدأت في 11 آذار 2011 
ُتحرز تقدمًا، وال توجد مؤشرات  لم   ) المؤامرة  بداية  تاريخ  )أي 
إيجابية«، أي بمعنى آخر أراد القول للمراهنين: »يا جماعة أكلنا 

الضرب.. وكل واحد يدّبر راسو«.
وراء  كان  المسمار  بأن  تجزم  الموقفْين  في  التحوالت  هذه 
خسارة الحرب، حيث تقول الحكمة إن انتهاء الحرب قبل وصول 
المعلومات الهامة إلى القيادة العسكرية والسياسية في الوقت 
القيادة  استفسرت  وعندما  الحرب،  خسارة  إلى  يؤدي  ال��الزم، 
ودققت، أعلن القائد أن السبب يعود إلى المسمار، ما جعل البقية 
الحصان  التالي: حذوة  الوجه  في حالة ذهول، فشرح األمر على 
كانت تحتاج إلى مسمار، وألن الحصان ال يسير من دون حذوة، 
إذًا،  الحرب..  تصل، خسرنا  لم  الرسالة  وألن  تصل،  لم  فالرسالة 
السبب هو المسمار الناقص في حذوة الحصان، فكيف إذا كان 

الناقل والمنقول كالهما حمار، وعذرًا من الحمير.

يون�س
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�سريط  يتكرر  متناق�ستان  �سورتان 

اأح��داث��ه��م��ا اأم����ام اأع��ي��ن��ن��ا ي��وم��ي��اً؛ الأم���ن 

كل  يف  ومي��رح  ي�سرح  عقاله  م��ن  املتفلت 

اأ���س��ق��اع ال��ب��ل��د، فيما احل��ر���ش ي��اأت��ي من 

ال��داخ��ل من  ملنع  يتدخل  ال���ذي  اخل���ارج 

الأمنية،  وال��ت��وت��رات  احل���وادث  مفاقمة 

ب����دءاً م��ن ت��داع��ي��ات احل����وادث ال��ف��ردي��ة، 

و�سوًل اإىل �سظايا ال�سراعات ال�سيا�سية، 

يف حني جند الداخل، حكاماً وحمكومني، 

مي��ع��ن��ون يف ك���ل م���ا مي��ك��ن و���س��ع��ه حتت 

لفتة »الحرتاب«.

        �سارق يتفاجئ بحادث �سري، فُيقتل 

ارت��ك��اب��ات��ه،  تنف�سح  ل  ح��ت��ى  »ال�����س��ه��ود« 

على  اآخرين  مع  يختلف  �ساحنة  و�سائق 

نافذ  من  مدعوم  لأن��ه  فيقتلهم،  امل���رور، 

حم�����س��وب ع��ل��ى ن��اف��ذ اأك�����رب، وج��م��اع��ات 

���س��ي��ا���س��ي��ة حت����ّول اأح���ي���اءه���ا اإىل ���س��اح��ات 

مع  بالنار،  ال�سيا�سية،  الر�سائل  لتبادل 

كل ما ينتج عنها من قتل وتقاتل..

كثرياً  حري�سني  اللبنانيون  يبدو  ل 

على الأمن يف بالدهم، ويقف يف مقدمة 

الذين  ال�سيا�سة،  زعماء  احلر�ش  قليلي 

ي���ع���رف ال��ل��ب��ن��ان��ي��ون ت��ف��ا���س��ي��ل ب��ن��ائ��ه��م 

زع��ام��ات��ه��م ع��ل��ى ال��ع�����س��ب��وي��ات ال��ق��ائ��م��ة 

من  ال��ل��ب��ن��اين  واإخ���اف���ة  التحري�ش  ع��ل��ى 

اأخيه »الآخر«، حتى باتت الهويات ت�سغر 

وت�سغر ُم�سقطة كل النتماءات الكبرية، 

خ��ا���ش ومنطٍو على  ه��و  م��ا  ك��ل  مل�سلحة 

الذات ومنعزل عن الآخرين.

        ك��ث��رية ه��ي ال���رواي���ات و»ال�����س��ري« 

ال�سيا�سة  اأه��ل  تدّخل  تفا�سيل  ت�سرح  التي 

هناك،  اآخ��ر  ولتربئة  هنا،  مرتكب  حلماية 

ولإط�����الق ����س���راح حم���ك���وم، وم��ن��ع اإن�����س��اف 

م��ا تدّخل  ك��ث��رياً  ذل��ك  مظلوم، ويف م���وازاة 

ت�سخيم  على  التحري�ش  يف  ال�سيا�سة  اأه��ل 

خ����الف ه��ن��ا وم�����س��ك��ل��ة ه���ن���اك، ف��ل��ط��امل��ا مل 

يقدموه  م��ا  ال�سيا�سة  رج����الت  ل���دى  ي��ك��ن 

لأتباعهم �سوى اخلدمات املبا�سرة، حتى ذاع 

�سيت النواب والوزراء باأنهم جمرد معّقبي 

م��ع��ام��الت ل���دى ن��اخ��ب��ي��ه��م، وه��ك��ذا ترتفع 

درجة النائب لي�سبح عندما ترتقي قدرته 

مرتبة  اإىل  امل�ستع�سية،  امل�ساكل  ح��ل  على 

اإنزال حمكوم عن حبل امل�سنقة.. هكذا كانت 

باقية  �سابقاً، وهي  لبنان  املتزعم يف  �سفات 

على حالها، مع تبّدل يف ال�سكل ل اأكرث.

عندما تعاقب الدولة حرا�ش القانون 

وج��ن��وداً،  ���س��ب��اط��اً  ب��اجل��م��ل��ة،  وت�سجنهم 

ال�سيخ  مقتل  ح��ادث��ة  اإث���ر  ح���دث  مثلما 

ق���ام باقتحام  ال���ذي  وم��راف��ق��ه يف ع��ك��ار، 

لطرف  احتفاًل  قا�سداً  للجي�ش  حاجز 

�سيا�سي خ�سم، رمبا بهدف تكرار جمزرة 

اخل�سم  ال��ط��رف  بحق  ارُت��ك��ب��ت  اأن  �سبق 

ذات�������ه، ه����ل ي��خ��ت��ل��ف ذل�����ك ع����ن ت�����س��رف 

ال���زع���ي���م ال��ت��ق��ل��ي��دي ال�����ذي ك����ان ي��دع��و 

اأن�ساره ليم�سحوا ب�»فروته« اإذا ا�سطروا 

للقتل؟

اأه��م      وع��ن��دم��ا ي�سبح ال�����س��ّج��ان يف 

ل��ب��ن��ان، رهينة  م��رك��زي يف  واأك���رب �سجن 

ال�سيا�سيني،  ال�����س��ج��ن��اء  وم����زاج  ق�����رارات 

اإذن«،  »اأخ�����ذ  اإىل  امل�����س��وؤول��ون  وي�����س��ط��ر 

ال�سجناء  مرجعيات  من  اإذن«  »اأخ��ذ  نعم 

معهم،  للتحقيق  ال�سيا�سيني  اجلنائيني 

ه��ل مي��ك��ن ال��ع��ت��ب ع��ل��ى اأي م��واط��ن اإذا 

اأ�سقط من ح�سابه احرتام القانون، وبات 

»م���ا ح��ف��ظ حقك  اأ���س��ا���ش  ع��ل��ى  يت�سرف 

غري زندك«؟

ع��دة  ���س��ن��وات  املتهمني  �سجن  األ��ي�����ش 

وك�سر  للتمرد  �سبباً  حماكمة،  دون  م��ن 

ح��اج��ز اخل����وف ل��دي��ه��م، وج��ع��ل ال��ظ��امل 

وج��ه  يف  و���س��ن��داً  للمظلوم  حليفاً  منهم 

ال�سلطات؟

ال�سعيف  امل��واط��ن  اأن  ج��دي��داً  لي�ش 

الواقف  الوحيد  ي��زال  وما  كان  لبنان  يف 

ت�سبح  اأن  ل��ك��ن  ال���ق���ان���ون،  ���س��ق��ف  حت���ت 

ممار�سة ال�سيا�سة والنتماء اإىل دوائرها 

ال���ن���اف���ذة م�����س��در ح�����س��ان��ة ل��الرت��ك��اب��ات 

اأح��د يف  واملرتكبني، يف زمن مل يعد فيه 

اأق��رب  فهذا  ال�سطفافات،  خ��ارج  لبنان 

حتت  داخلية  ح��روب  اإ�سعال  اإىل  الطرق 

�ستى الالفتات والأعذار!

لفرتة  �سيدا  طريق  اإق��ف��ال  يكن  اأمل 

طويلة مقدمة ل�»غزوة ال�سالة« على ثلج 

اأن كل  يعترب  فاعلها  اأن  فاريا، خ�سو�ساً 

خطوة يخطوها هي »غ��زوة« ي�سجلها يف 

�سجل »جهاده«؟

ك���ب���ار  �������س������راح  اإط�����������الق  ي����ك����ن  اأمل 

ن�سحت  ال��ذي  ال�ساب  لذلك  امل�سوؤولني 

للدولة  »�سديقة«  ا�ستخبارات  اأج��ه��زة 

موكب  على  للتجروؤ  مقدمة  باعتقاله، 

مدينته  و���س��ط  ك��رام��ي  في�سل  ال��وزي��ر 

واأه���ل���ه واأن�������س���اره؟ وه����ذا ال��ت��ج��روؤ ب��ات 

اأو �سخ�سية  ك��ل م�����س��وؤول  ي��ه��دد  خ��ط��راً 

معروفة.

األي�ش ال�سكوت والقبول بوجود �سالح 

ل ق�����س��ي��ة وط��ن��ي��ة ل���ه ���س��وى ال��ت��خ��ري��ب 

م�ساريع  لتفعيل  مقدمة  ال��ف��ن،  ون�سر 

الطائفية  و»الإم���������ارات«  »ال��ك��ان��ت��ون��ات« 

واملذهبية؟

امل���خ���درات و�سغار  جّت���ار  »م�����س��اك��ني« 

ال�����س��ارق��ني وع�����س��اب��ات اخل��ط��ف وط��ل��ب 

الفدية، ومطلقي الر�سا�ش يف الأعرا�ش، 

�سيا�سية حتميهم، ولذلك  فهم ل خيمة 

عليهم؛  ت�ستقوي  ال��دول��ة  اأج��ه��زة  جن��د 

تطاردهم، وتعتقلهم، بل وتقتل بع�سهم، 

اأم�����ا ال��ع�����س��اب��ات امل��م��اث��ل��ة ال���ت���ي ميكن 

حممية  ف��ه��ي  ال�����س��ي��ا���س��ة،  يف  ا�ستغاللها 

وم����دع����وم����ة، ب���ان���ت���ظ���ار اأوام��������ر اخل�����ارج 

ل��ت��ح��ري��ك��ه��ا ع��ن��دم��ا ي�����س��ت��دع��ي الأم�����ر، 

خ�����س��و���س��اً اأن��ن��ا اأم����ام م��و���س��م ان��ت��خ��اب��ات، 

وم���ط���ل���وب م��ن��ه��ا اإ�����س����ق����اط ال�������س���ع���ارات 

ال����ك����ربى، وال����ع����زف ع��ل��ى ال��ع�����س��ب��وي��ات 

امل����ت����زررة، ف��ه��ي ال��ط��ري��ق ل��ل��و���س��ول اإىل 

الربملان.

عدنان ال�ساحلي

مل ي��ك��ن ال�����س��ع��ودي��ون امل��ن�����س��وون يف ���س��ف��وف »ف��ت��ح الإ���س��الم« 

عاديني، اأو عنا�سر من الدرجة ال�سفلى يف الرتتيب التنظيمي، ويف 

واأع�ساء  قياديني  كانوا  منهم  اأ�سخا�ش  ثمة  بل  العامة،  الهيكلية 

فتاوى  العب�سي  �ساكر  برئا�سة  اأ�سدرت  التي  ال�سرعية،  اللجنة  يف 

القتل وال�سطو على امل�سارف، وهم اأخطر بكثري من اأولئك الذين 

بالوا�سطة،  اأو  املبا�سر  القتال  على  وح�سورهم  دوره���م  اقت�سر 

تلويث  عن  وتراجعوا  انكفاأوا  الذين  من  اأ���س��واأ  احل��ال،  وبطبيعة 

اأيديهم بدماء اجلي�ش اللبناين واملواطنني العّزل يف �سمال لبنان 

وعادوا اإىل ر�سدهم قبل فوات الأوان. 

دليم  �سعيد  نذكر  الإ���س��الم«،  »فتح  الرئي�سية يف  الكوادر  ومن 

�سعيد ع�سريي )مواليد العام 1986( امللّقب ب� »اأبو الوليد ال�سرعي«، 

الذي كان ع�سواً يف اللجنة ال�سرعية، وقد اأ�سيب ب�سلل كّلي جّراء 

الراأ�ش، واأ�سبح عاجزاً عن النطق واحل��راك، وهذا ما  اإ�سابته يف 

دفع باملحّقق العديل القا�سي غ�ّسان عويدات اإىل اإخالء �سبيله يف 

22 اأّيار 2008 بعد �سبعة �سهور وع�سرين يوماً على توقيفه، حيث 
مّت ا�ستجوابه »فاأجاب اإمياء دون اأّي اإدراك، اأو فقه، م�ستجيباً لأّي 

اأو يب�سم على املح�سر«، على ما جاء يف  اإيحاء، ومل جنعله يوّقع 

القرار التهامي يف ق�سّية اأحداث نهر البارد. وهنالك احلميدي 

عبد اهلل مبارك منر الدو�سري امللّقب ب�»اأبو عبد اهلل البّتار«، و»اأبو 

ال�سرعية لبع�ش  الهيئة  احلارث اجل��زراوي« والذي تراأ�ش بدوره 

 13 امل�سنع يف  النقطة احل��دودي��ة يف  ب��ّراً عرب  الوقت، دخ��ل لبنان 

ت�سرين الأّول 2006، و�سكن فرتة وجيزة يف خمّيم برج الرباجنة 

لالجئني الفل�سطينيني، و�سارك يف القتال �سمن جمموعة موقع 

»مع�سكر جنني« يف نهر البارد، و�سوهد حّياً ليلة الهرب الكبري يف 

ل التحقيق اإىل معرفة  اأن يتو�سّ دون  من  قتل  ثّم   ،2007 اأيلول   2
كيفية مقتله وح�سول ذلك، و�سّلمت جثته اإىل ذويه.

امللّقب  بي�سي  اأح��م��د  حمّمد  اهلل  عبد  الآخ���ر  ال�سعودي  ول��ك��ّن 

ب���»اأب��و حم��ّم��د«، و»اأب���و عبد امل��ل��ك«، و»اأب���و عبد ال��رح��م��ن«، و»عبد 

اهلل احلّي«، و»احلجازي«، و»اأبو عبد اهلل« الذي يحمل ا�سماً ثانياً 

اعتلى  فقد  الباي�سي،  اأح��م��د  اهلل  عبد  ه��اين  ه��و  اأي�����س��اً  للتخّفي 

من�سب املر�سد الديني لتنظيمي »فتح الإ�سالم« و»القاعدة«، وبدًل 

من اأن يعمل على توجيه اأبناء بلده على اخلري لتدارك اأّي منزلق 

يودي بهم بعدما �ساهد اأعدادهم بكرثة يف »فتح الإ�سالم«، تغا�سى 

وكاأّن الأمر ل يعنيه، ومل ي�سح �سمريه اإل بعد تفكك هذا التنظيم 

الإرهابي، فكا�سف القا�سي عويدات باأّن ال�سعوديني وقعوا �سحّية 

�ساكر العب�سي الذي اأخذ مالهم واأتبعهم ب�»فتح الإ�سالم«، و�سوًل 

عبد  با�ستثناء  ب���»ال��ق��اع��دة«،  عالقة  اأي  م��ن  �ساحتهم  تربئة  اإىل 

الرحمن يحيى عبد العزيز اليحيى امللّقب ب�»طلحة«، و»اجلّراح«، 

و»�سامر«، والذي كان ر�سول اأمين الظواهري اإىل العب�سي.

ولحق الق�ساء اللبناين بي�سي مّرات عديدة يف ملّفات خمتلفة 

ومنها  املنا�سبة،  الأحكام  بحّقه  واأ�سدر  ب��الإره��اب،  كّلها  مرتبطة 

الأ�سغال ال�ساقة مّدة خم�ش �سنوات.

من  اأي�ساً  الإ���س��الم«  »فتح  عمل  نطاق  خ��ارج  »طلحة«  و���س��ال 

مبجموعات  وثيقة  ���س��الت  لها  اإره��اب��ي��ة،  خ��الي��ا  تاأ�سي�سه  خ��الل 

�سلفية موجودة على الأر�ش يف مدينة طرابل�ش حتديداً، و�سرف 

ال�سعوديني  ت��دري��ب  بينها  وم��ن  مهامها،  لت�سهيل  عليها  النقود 

انتحارية،  لتنفيذ عمليات  العراق  اإىل  لإر�سالهم  ع�سكرياً متهيداً 

وقد رف�ش مواطن �سعودي النتحار يف العراق مثلما اأورد قا�سي 

اتهامي  ق��رار  يف  مزهر  ر�سيد  اآن���ذاك  الأّول  الع�سكري  التحقيق 

ق���ام بها  ال��رغ��م م��ن حم����اولت مكّثفة  2006، ع��ل��ى  اأ����س���دره ع���ام 

الأم��ور  وو�سلت  ال��راف�����ش،  موقفه  ع��ن  وثنيه  لإغ��رائ��ه  »طلحة« 

»عماد« جمهول  يدعى  اآخر  �سخ�ش  التخطيط مع  اإىل  »بطلحة« 

بغية  لبنان،  يف  العرب  الدبلوما�سيني  اأح��د  خلطف  الهّوّية،  باقي 

معتقلني  ع��ن  ل��الإف��راج  ال�سعودية  العربية  اململكة  على  ال�سغط 

لديها من تنظيم »القاعدة« ويف مقّدمهم املدعو فار�ش الزهراين. 

يف  اأح��ك��ام  جملة  اإ���س��دار  اللبناين  الع�سكري  للق�ساء  وت�سّنى 

الأ�سغال  اأع��اله��ا،  عقوبة  بلغت  »ط��ل��ح��ة«،  بحّق  خمتلفة،  ف��رتات 

ال�ساقة املوؤّبدة.

علي املو�سوي
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العصابات التي 
يمكن استغاللها 
في السياسة محمية 
ومدعومة.. بانتظار 
أوامر الخارج لتحريكها 
عندما يستدعي األمر

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

الفلتان األمني في لبنان صورة عن الفوضى السياسية

الموقوفون السعوديون في لبنان من هم؟ ]6/5[
»القاعدة« و»فتح اإلسالم«؟ وما هي عالقتهم بـ

) العدد 248(  اجلمعة - 1 �شباط - 2013

وزير الداخلية مروان �سربل مرتئ�ساً اجتماعاً ملجل�ش الأمن الفرعي يف طرابل�ش

 هل يزور »كيري« لبنان؟
الأمريكية عن  ال�سفارة  ت�ستف�سر من  اأن  »�سعاة«  ر�سمية عرب  ت�سعى مرجعية 

اإمكانية اأن ت�سمل جولة وزير اخلارجية الأمريكية اجلديد جون كريي يف املنطقة 

زي��ارات للبنان مرات وكان يزّود  اأن كريي كانت له  اللبنانية، خ�سو�ساً  العا�سمة 

مبعلومات على قدر من الأهمية.

روم«
ْ

ك
ُ
 أبو »ت

املنطقة  نواب  باأحد  وامللت�سق  اخل��روب  اإقليم  ال�سائع يف منطقة  اللقب 

هو »اأبو تكروم«، ح�سب لهجة اأبناء بلدة �سحيم، اأي »اأبو تكرم«، وذلك ل�سدة 

كرم النائب اإياه يف الوعود، من دون اأن ينفذ اأياً منها، حتى اأن اأحد زمالئه 

الوعود  ثمن  اأن  وي��ردد  م�سبوقة،  غري  ب�سخرية  ذل��ك  ي�سيع  التنظيميني 

الكاذبة كبري جداً.
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تحقيق

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

دخل م�شروع املعاينة امليكانيكية حّيز 

 ،2004 �شباط  اأول  م��ن  اب��ت��داًء  التنفيذ 

الأ�شا�شي احل��ّد من ح��وادث  وك��ان هدفه 

ال�����ش��ر وال��ت��خ��ف��ي��ف م���ن ت��ل��وث ال���ه���واء، 

 ،1998 ال��ع��ام  م��ن  ا���ش��ت��م��ر  ت��اأج��ي��ل  فبعد 

 ،1998 671 �شمن موازنة  القانون  �شدر 

نظام  و���ش��ع  على  منه   20 امل���ادة  تن�ص  اإذ 

ال�شيارات  على  امليكانيكي  للك�شف  خا�ص 

ا�شتثناء،  دون  من  واملقطورات  واملركبات 

امل���وازن���ة  ق���ان���ون  اأج�����از   1999 ال���ع���ام  ويف 

ل������وزارة ال��داخ��ل��ي��ة وال���ب���ل���دي���ات، اإج�����راء 

مناق�شة عاملية وفقاً للأ�شول، ويف العام 

فيها  وا�شرتك  املناق�شة  اأجريت   2002
عدد من ال�شركات العاملية، ثم بداأ تطبيق 

يف  امليكانيكية  الإل��زام��ي��ة  املعاينة  ق��ان��ون 

�شركة فال ال�شعودية املحدودة فرع لبنان، 

 »B.O.T«�ال م�����ش��روع  عليها  ر���ش��ا  وال��ت��ي 

الذي و�شعته وزارة الداخلية والبلديات، 

تك�شف ال�شركة على ال�شيارات، اإ�شافة اإىل 

واملركبات،  وال�شاحنات  النارية  الدراجات 

وذل����ك يف م���راك���زه���ا الأرب����ع����ة: احل����دث، 

يف  العاملون  اأم���ا  وزغ��رت��ا،  زح��ل��ة  �شيدا، 

ه��ذه امل��راك��ز، فهم م��ن خريجي امل��دار���ص 

ميكانيك  اخت�شا�ص  لبنان، يف  املهنية يف 

املعاينة  تعرفة  القانون  ح��دد  ال�شيارات، 

ل��ب��ن��ان��ي��ة  ل�����رة  األ������ف  ب�32  الإل����زام����ي����ة 

لل�شيارات ما دون 3.5 طناً، و87 األف لرة 

لبنانية لل�شاحنات.

املعاينة  اإل��زام��ي��ة  ق��ان��ون  ومب��وج��ب 

امل��ي��ك��ان��ي��ك��ي��ة، ل مي��ك��ن ت�����ش��دي��د ر���ش��وم 

�شهادة  ال�����ش��ي��ارة  حتمل  مل  م��ا  امليكانيك 

جناح من �شركة املعاينة، لذا يجب التوجه 

اأوًل اإىل اأحد مراكز املعاينة الأربعة، ويف 

املركز يتوجه مالك ال�شيارة اأو من ينوب 

ل  فقط،  ال�شيارة  دفرت  حوزته  ويف  عنه، 

�شخ�شية  ثبوتية  اأوراق  اأي  اإىل  ح��اج��ة 

يتوجه  ب��ع��ده��ا  ال���ش��ت��ق��ب��ال،  م��ك��ت��ب  اإىل 

امل���واط���ن اإىل رق����م خ���ط امل��ع��اي��ن��ة ال���ذي 

دفع  يكون  اأن  بعد  اإليه  يتوجه  اأن  يجب 

ب���دل امل��ع��اي��ن��ة ���ش��ل��ف��اً، ث��م ي���رتك امل��واط��ن 

�شيارته، وينتظر يف ممر امل�شاة حتى تتم 

اأربع مراحل  معاينة �شيارته، يف كل خط 

يعمل  مرحلة  كل  ويف  منف�شلة،  معاينة 

موظف اأو اثنان، ويتناوب املوظفون على 

املراحل واخلطوط ب�شكل يومي، مع  كل 

يتناوبون  املراحل  على  »مراقبني«  وجود 

على كل اخلطوط، وعلى رغم قرار منع 

اإل  املعاينة،  اأثناء  ال�شيارة  �شاحب  وجود 

اأنك ت�شاهد مراراً وتكراراً املواطنني وهم 

املوظف  مع  احلديث  اأط���راف  يتجاذبون 

اأثناء تاأدية عمله.

ه��ذه  يف  ت��ن��ق�����ش��م  الأوىل:  امل��رح�����ل��ة 

ق�شم  ق�����ش��م��ني:  اإىل  امل��ع��اي�����ن��ة  امل��رح�����ل��ة 

خارجي ويت�ش�من معاي�نة و�ش�ع ال�شيارة 

عدم  م��ن  التاأك�د  يجب  حيث  اخل��ارج��ي، 

ال�ش�يارة قد  م��ن  خ��ارج��ة  اأج����زاء  وج�����ود 

م�شابيح  و���ش�����ع  ل��ل��غ��ر،  ���ش�����رراً  ت�ش�بب 

لناحية  واخل��ل��ف��ي��ة  الأم���ام���ي���ة  ال�����ش��ي��ارة 

ب�شكل  واأن��ه��ا تعمل  م��ك�����ش��ورة  اأن��ه��ا غ��ر 

وال��ت��اأك��د  ال�����ش��ي��ارة  �شليم، و���ش��ع واج��ه��ة 

من وج�ود غط�اء خزان الوق�ود، وكذلك 

قانونية  ت��ك��ون  اأن  يجب  ال�شيارة  ل��وح��ة 

لناحية  ال��زج�����اج  ح���ال  اأي�شاً، وكذلك 

ع���دم وج���ود ك�شر ف��ي��ه مي��ت��د لأك���ر من 

زج���اج  وج�������ود  ع���دم  ول��ن��اح��ي��ة  ���ش��م،   30
اأمامي ملّون مينع روؤية من يف الداخل، 

وك���ذل���ك ب��ال��ن�����ش��ب��ة ل��ل��ن��واف��ذ الأم��ام��ي��ة، 

اأن الأب������واب  ال���ت���اأك���د م���ن  ك��م��ا ي���ج���ري 

�شليمة  بطريقة  وتغلق  تفتح  الأم��ام��ي��ة 

من الداخل واخلارج، ومن عمل الزمور 

وامل�شاحات،  الأم����ان،  وح���زام  والإ���ش�����ارات 

واملقود، واملرايات، والإطارات واجلنوطة 

وال���راغ���ي ال��ت��ي ت��ث��ب��ت ب��ه��ا، ال��رف��اري��ف 

وال���ف���خ���ذ ف����وق الإط���������ارات، ك���ذل���ك يتم 

على  الهيكل  رق���م  مطابقة  م��ن  ال��ت��اأك��د 

ال�شيارة للرقم املدّون على الدفرت.

 اأم�����ا ال��ق�����ش��م ال���ث���اين م���ن امل��رح��ل��ة 

املنبعث  الغاز  معاينة  فيت�شمن  الأوىل، 

والتاأكد  )ال�شبمان(،  ال�شيارة  ع��ادم  من 

دون  م��ا  ه��و  املنبعث   CO�ال غ��از  اأن  م��ن 

ال�1000  دون  م��ا   HC�ال وغ����از  ال�4.5، 

ال�شيارة  معاينة  ت��ت��م  ذل���ك  اإىل  اإ���ش��اف��ة 

والقطع املحيطة بها من اخلارج، للتاأكد 

من عدم وجود ت�شرب يف الزيت اأو الوقود 

اأو اأعطال قد تكون ظاهرة للعني، وبعد 

الأوىل،  املرحلة  يف  تقدم  ما  كل  معاينة 

ت��و���ش��ع م���لح���ظ���ات ع��ل��ى ال��ك��وم��ب��ي��وت��ر 

وتر�شل اإىل املرحلة الثانية.

معاينة  فيها  يتم  ال��ث��ان��ي��ة:  امل��رح��ل��ة 

مم��ت�����ص ال�������ش���دم���ات يف ال�������ش���ي���ارة ف���وق 

الإطارات الأربعة ومدى �شلحيته.

ال��ف��رام��ل  معاينة  ال��ث��ال��ث��ة:  امل��رح��ل��ة 

ع��ل��ى الإط��������ارات الأم���ام���ي���ة والإط�������ارات 

اخللفية وفرامل اليد. 

معاينة  والأخ���رة:  الرابعة  املرح�لة 

ال�شيارة من حت�ت، وت�شمل مراقبة وجود 

وامل��ي��زان��ي��ة،  ال��ك��اوت�����ش�����وك،  اأي خ��ل��ل: يف 

والرتبيعات  وامل��لق��ط،  الفيتا�ص،  وعلبة 

ونراب�ي�ص زيت الفرامل، وخم�زن الوق�ود، 

يت�شلم  الراب�عة  امل��رح��ل��ة  بع�د  وال���ع���ادم.. 

ويق�ش�د  ج��دي��د،  م��ن  مركب�ته  امل���واط���ن 

اإيجابية  تكون  ق��د  التي  النتيجة  مكتب 

املواط�ن  يت�شلم  احلال�تني  ويف  �شلبية،  اأو 

اإفادة مف�شلة، فيها اأ�شباب ر�شوب �شيارته 

تف�شيل  الر�شوب، مع  املعاينة يف حال  يف 

جممل الأعطال الواجب ت�شليحها، وقد 

بالتحذيرات  تف�شيًل  الإف����ادة  تت�شمن 

تبا�شرها  ب��داأت  التي  امل�شاكل  بع�ص  من 

تتفاقم  اأن  قبل  ت�شليحها  ويجب  تظهر، 

ع���ل���ى ال����رغ����م م����ن جن������اح ال�������ش���ي���ارة يف 

المتحان. 

م������������اذا ي������ق������ول امل���������واط���������ن ال��������ذي 

ف��������ّرغ ن���ف�������ش���ه واأه�����������در ي�����وم�����اً ب���اأك���م���ل���ه 

 وك�����ّر������ش�����ه ل���ل���م���ع���اي���ن���ة امل���ي���ك���ان���ي���ك���ي���ة؟

اأم�شى  وال���ذي  اأح��م��د.ح  ال�شيد  يت�شاءل 

ينهي  اأن  ان��ت��ظ��ار  يف  ���ش��اع��ات  خم�ص  نحو 

املعاينة: ملاذا كل هذا الزدحام؟ هل يجب 

اأن اأهدر يوماً كامًل يف املعاينة ثم اأرى يف 

ل  ال�شارع  ت�شر يف  �شيارات  التايل  اليوم 

ت�شلح �شوى لبيعها يف �شوق الك�شر؟

الأم��ر  ب��ا���ش��م.ع  ال�����ش��اب  ي�شف  بينما 

امل��واط��ن��ون،  ل��ه��ا  ال��ت��ي يتعر�ص  ب��امل��ه��زل��ة 

يتهرب  فقد  ل��ذل��ك،  نتيجة  اأن���ه  ويعتر 

العديد من املواطنني من اإجراء الفح�ص 

الأم���ر  ك���ان  ف��ل��و  ل�����ش��ي��ارات��ه��م،  امليكانيكي 

م�شّهًل وفق الأ�شول كما يف بلدان العامل 

املتطور، ملا تهرب املواطن من ذلك. 

امل��اف��ي��ات على  زاه���ي ل ينفي وج���ود 

ع��ل��ي��ه �شفقاتها  ع��ر���ش��ت  وال��ت��ي  ال���ب���اب، 

املعتادة، ولكنه ف�شل الدخول بنف�شه، اإل 

لو  النتظار هذا، متّنى  بعد م�شل�شل  انه 

كان  اإن  ويت�شاءل  ال�شفقات،  لتلك  ر�شخ 

لهوؤلء ال�شبان اأيٍد يف الداخل، ويوؤّكد اأن 

الو�شع يف الداخل لي�ص اأف�شل. 

امل���ع���اي���ن���ة  اأن  اهلل  ع����ب����د  وي����ع����ت����ر 

ميزانية  اإغ��ن��اء  اأج��ل  من  هي  امليكانيكية 

تهتم  اأن  ع���ادت���ه���ا  م���ن  ف��ل��ي�����ص  ال����دول����ة، 

فكرت  ف��ل��و  ال��ع��ام��ة،  امل��واط��ن��ني  ب�شلمة 

مب�����ش��ل��ح��ت��ه��م مل���ا ت��رك��ت��ه��م ي��ع��ان��ون على 

الطرقات الوعرة. 

اأم��ا العم ف���وؤاد، فقد �شاق ذرع��اً من 

ال��ل��ج��ن��ة ال��ف��اح�����ش��ة، وال���ت���ي ق���د اأع�����ادت 

الورقة  اإعطائه  دون  مرات  عدة  �شاحنته 

الإي��ج��اب��ي��ة، وب��ع��د اأن ق��ام ب��الإ���ش��لح��ات 

باأن  اللجنة على موقفها  اللزمة، بقيت 

ك��ث��ي��ف��اً، يت�شاءل  ت�����ش��در دخ��ان��اً  ال�����ش��ي��ارة 

رب��ي��ع: ك��ي��ف ب�����ش��ي��ارت��ه ال��ت��ي ت�����ش��ر على 

اأن ل ت�شدر الدخان، فهذه حالة  املازوت 

طبيعية، ويتابع: ما العمل وقد خ�شعت 

�شيارته للمعاينة عدة مرات، ويف كل مرة 

باأكمله، والنتيجة  نهاراً  ي�شطر للوقوف 

تكون الرف�ص، ربيع دفع مبالغ طائلة يف 

عملية اإ�شلح �شاحنته ولكن دون فائدة. 

حت�ّشن  ل  مل��اذا  �شهى:  تت�شاءل  بينما 

ال��دول��ة و���ش��ع الإ���ش��ف��ل��ت ع��ل��ى ال��ط��رق��ات 

وترمم احلفر املنت�شرة، والتي هي ال�شبب 

الأ����ش���ا����ش���ي يف ت��ع��ط��ي��ل ال�������ش���ي���ارات، مما 

امليكانيكية،  املعاينة  ر�شوبها يف  ي�شتوجب 

العديد  يوجد  املعاينة  مركز  داخ��ل  وهنا 

م��ن احل��ف��ر ع��ل��ى ال��ط��ري��ق، وال��ت��ي تكون 

قطع  خلخلة  يف  اأ�شا�شياً  ع��ام��ًل  اأح��ي��ان��اً 

ال�شيارة. 

ط���رق���ات ل��ب��ن��ان ق��ن��اب��ل م���وق���وت���ة.. 

اأ�شغال.. حتويل طرقات.. حفر من جميع 

امل��ق��ا���ش��ات.. وخ���ن���ادق وت����راب وح���ج���ارة.. 

�شيارات ترتطم بالأر�ص.. �شائق يتذمر.. 

واآخر ي�شتم هذا امل�شوؤول اأو ذاك.. �شيارة 

اآخ����ر..  امل��ط��ب ف��ت��ق��ع يف  تبتعد ع��ن ه���ذا 

تنتظرك  الأ���ش��ن��اف  جميع  م��ن  مفاجاآت 

ف���اإذا �شلمت م��ن واح���دة،  ال��ط��ري��ق،  على 

تنتظرك الأخرى، لكن يف النهاية ل مفر 

من الوقوع يف خ�شائر مادية ج�شيمة.

وللوقوف على الأ�شرار التي ت�شببها 

لقاء  لنا  ك��ان  للطرقات،  العامة  احل��ال��ة 

بنّي  ال���ذي  زي����دان،  �شليم  امليكانيكي  م��ع 

امل��ط��ب��ات: مطب  ن��وع��ني م���ن  اأن ه��ن��اك 

للعيان، ما قد ي�شمح  عال ويكون ظاهراً 

منخف�ص  وم���ط���ب  ب���ت���ف���ادي���ه،  ل��ل�����ش��ائ��ق 

)ح����ف����رة( وه�����ذا م���ن ال�����ش��ع��ب ت��ف��ادي��ه، 

تكون  احلالة  هذه  يف  ال�شيارات  وخ�شائر 

اأك�����ر، وح�����دد زي�����دان م���ق���دار اخل�����ش��ائ��ر 

بال�شيارات الناجتة عن عبور املطبات مبا 

يلي:

املثبتة  وامل�شامر  ال�شواميل  تفكك 

لأج�����زاء ال�����ش��ي��ارة، ك�����ش��ر امل�����ش��اع��دي��ن اأو 

اأي  ك�شر  امل��ق�����ش��ات،  اأح���د  ك�شر  كليهما، 

جزء من الأجزاء ال�شفلية بال�شيارة مثل 

والرادياتر،  الرتو�ص  و�شندوق  املحرك 

ال�شيارة، تلف علبة  ات��زان  زواي��ا  انحراف 

ت�شل  وق��د  العجل،  واإ�شابة  الدرك�شيون 

الإ�شابة اإىل اجلنط، تلف قواعد املحرك 

امل��ي��زان  ال���رتو����ص، ك�����ش��ر يف  اأو ���ش��ن��دوق 

اع��وج��اج بالقنطرة  وال�����ش��دادات، ح���دوث 

تلف  اخللفية،  اأو  العر�شية  اأو  الأمامية 

علبة العادم )ال�شبمان(.

انتفاعنا  ما  الآن:  املطروح  وال�شوؤال 

من املعاينة امليكانيكية اإذا مل يطبق قانون 

ال�شر  ���ش��رط��ي  ي��وق��ف  مل  واإذا  ال�����ش��ر، 

والآليات  ال�شيارات  املعنية  الأم��ن  وق��وى 

امل��خ��ال��ف��ة ل��ل��ق��رار ال�����ذي و����ش���ع م��و���ش��ع 

التنفيذ ابتداء من 1/ 1/ 2004، واإذا مل 

تطبق املادة العا�شرة منه حتديداً، والتي 

ت��ك��ل��ف مب��وج��ب��ه��ا ق���وى الأم����ن ال��داخ��ل��ي 

ب���ال���ت���ع���اون م���ع ه��ي��ئ��ة ال�����ش��ر والآل����ي����ات 

اأي  فباإمكان  الطرقية،  املراقبة  ب��اإج��راء 

�شرطي اأن يلحظ النبعاثات من عوادم 

اإم���ا ���ش��وداء  اأن��واع��ه��ا، فهي  الآل��ي��ات على 

داك��ن��ة ناجمة ع��ن ���ش��وء اح���رتاق ال��وق��ود 

ناجمة  ف��اق��ع��ة  بي�شاء  واإم����ا  امل��ح��رك،  يف 

املحرك، ويف احلالتني  زيت  اح��رتاق  عن 

اإم��ا يف الوقود  فهي ناجمة عن ه��در م��ا، 

اأو يف زي���ت امل��ح��رك، وخ�����ش��ارة م��ن جيب 

ال�شائق اأوًل ومن �شحة اأي مواطن ثانياً، 

اإذا  امليكانيكية  املعاينة  م��ن  انتفاعنا  م��ا 

ال�شوارع  تكت�شح  واخل��ن��ادق  احلفر  بقيت 

اإن  اجلمهورية؟  امتداد  على  والطرقات 

م��ن يخطط،  اإىل  يحتاج  احل���ال  اإ���ش��لح 

وم���ن مي����ّول، وم���ن ي��ن��ف��ذ، وم���ن ي��راق��ب، 

ي�شتحيل  ال����ذي  الأم�����ر  ي��ح��ا���ش��ب،  وم���ن 

تاأمينه دفعة واحدة يف لبنان، فاإذا ُوجدت 

اأُه��در املال، واإذا  اأو  اخلطة، طار التمويل 

وجد املال وبداأ التنفيذ غابت الرقابة، ول 

الذي  امل�شروع  ا�شتغرق  اإذا  عندها  عجب 

ب�شعة  اأ�شهر،  ب�شعة  اإىل  تنفيذه  يحتاج 

اأع��وام، ورمبا ل يتم تنفيذه اأب��داً، ويبقى 

كل ما تراه لوحة »ناأ�شف لإزعاجكم«..!

عبد اهلل ال�صفدي

بانتظار الفَرج على أبواب المعاينة الميكانيكية

دخول مشروع المعاينة 
الميكانيكية حّيز التفيذ 

هدفه الحّد من حوادث 
السير والتخفيف من 

تلوث الهواء
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رغم الصورة القاتمة 
للسجون عامة في لبنان، ال 

سيما سجن رومية، حيث 
يتكدس الموقوفون في 

زنازين ضيقة غير صالحة 
للعيش اآلدمي، يبدو أن 
سجن النساء في بيروت، 

المعروف بسجن بربر الخازن، 
والواقع في أحد أرقى 

المناطق البيروتية، فردان، 
يبقى أفضل حااًل من بقية 
السجون، خصوصًا سجون 
النساء الباقية في بعبدا 

وطرابلس وزحلة.

�شجن  اإن  القول  الواقع، ميكن  يف 

ب�����روت ل��ل��ن�����ش��اء ق���د حت�����ش��ن ل��ل��غ��اي��ة 

جهود  بفعل  الآخرين  العامني  خلل 

القيمني عليه، فقد مت نقله عام 2010 

باحل�شرات  امل��ل��يء  ال��ق��دمي  املبنى  م��ن 

واجل��رذان، واملوؤلف من غرف �شغرة 

ومم�����رات ���ش��ي��ق��ة ق���د ل ت��ت�����ش��ع مل���رور 

�شخ�ص واحد، اإىل املبنى املقابل الذي 

اأك��ر  اأو����ش���ع وخ���دم���ات  ب��غ��رف  يتمتع 

ومتديدات �شحية اأف�شل.

ي�شتوعب �شجن الن�شاء اليوم نحو 

80 �شجينة، لكن يف معظم الأحيان، ل 
كحد  ال�50  اأو  ال�40  ع��دده��ن  يتخطى 

ال�شجينات  توزيع  يتم  لذلك  اأق�شى، 

على الزنازين ب�شكل مريح، فبدًل من 

واحد،  »قاوو�ص«  يف  �شجينات   10 بقاء 

اأرب��ع فقط يف  اأو  يتم و�شع كل خم�ص 

ق���اوو����ص واح�����د، وه���و »ام���ت���ي���از« جيد 

للغاية مقارنة ب�شجن رومية اأو القبة 

اأو غره من �شجون الرجال والن�شاء، 

الفينة  ب��ني  �شرخاتهم  ت��رت��ف��ع  ح��ي��ث 

والأخرى للتذمر من الكتظاظ.

�شجن  يتمتع  ذلك،  اإىل  بالإ�شافة 

ال��ن�����ش��اء يف ب���روت مب��م��ي��زات ع��دي��دة، 

ي��ح��ت��وي على  ق����اوو�����ص  ك���ل  اأن  م��ن��ه��ا 

التريد  و�شائل  عن  ف�شًل  حمامني، 

التلفزيون  واأجهزة  اللزمة  والتدفئة 

لت�شلية ال�شجينات قدر الإمكان، حتى 

على  ويبقني  كبر،  ب��ف��راغ  ي�شعرن  ل 

ما  ومع  اخلارجي،  العامل  توا�شل مع 

وبالتايل  اأح��داث،  يجري حولهن من 

ل يكن م��ن��ع��زلت ع��ن اخل���ارج مت��ام��اً، 

حمكوميتهن،  م���دة  ان��ت��ه��ت  ح���ال  ويف 

�شيخرجن اإىل املجتمع وهن على علم 

باأبرز ما ح�شل يف العامل ويف لبنان.

�شجن  اإن  ال��ق��ول  ال��ع��م��وم، ميكن  يف 

املنطقة  اليوم مع  يتماهى  اخل��ازن  بربر 

التي يقع فيها، حيث يكاد يكون »اأفخر« 

ال�������ش���ج���ون ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة ع���ل���ى الإط�������لق، 

م�شوؤولني  ال�شجن  ي�شتقبل  م��ا  وع����ادة 

بجولة  ي��ق��وم��ون  مم���ن  ووزراء  ون���واب���اً 

ف��ي��ه ل��ل��وق��وف ع��ن��د ���ش��ك��اوى ال��ن��زي��لت، 

وحم����اول����ة حت�����ش��ني ظ������روف ال�����ش��ج��ن، 

املعنية  واجل��ه��ات  ال�شجن  اإدارة  اأن  حتى 

برناجماً  لهن  خ�ش�شت  ق��د 

اإفطار  �شاعة  يلحظ  يومياً، 

و�����ش����اع����ات ل���ل���ت���دري���ب ع��ل��ى 

وامل���ه���ارات، مثل  امل��ه��ن  بع�ص 

ال�شعر  وت�شفيف  ال��ت��ط��ري��ز 

والأرت�����ي�����زان�����ا، ال���ت���ي ت��ت��رع 

واجل��م��ع��ي��ات  اجل��ه��ات  بع�ص 

اخلا�شة بتعليمهن اإياها عر 

الإ�شارة  مع  تدريبية،  دورات 

م��وؤ���ش�����ش��ات  ه���ن���اك  اأن  اإىل 

ت�شرتي  واإن�شانية  اجتماعية 

م�����ب�����ادرة  يف  م���ن���ت���ج���ات���ه���ن 

ريعية  ولأ���ش��ب��اب  ت�شجيعية 

اأي�شاً، ومل�شاعدتهن على تعلم 

والن��خ��راط  ج��دي��دة،  مهنة 

لدى  جديد  م��ن  املجتمع  يف 

خ��روج��ه��ن ب���دًل م��ن ال��ع��ودة 

اإىل عامل اجلرمية.

ب��ع�����ص  اأن�������ه يف  ي����ذك����ر 

الأح��������ي��������ان، ي����ت����م حت���وي���ل 

ال���ع���دي���د م����ن امل���وق���وف���ات 

ب����������روت  �������ش������ج������ن  اإىل 

لتوقيفهن، بل حماكمتهن، 

اأو  العامة  النيابة  غياب  ه��و  وال�شبب 

اأم���اك���ن ال��ت��وق��ي��ف ال��ك��ث��رة اخل��ا���ش��ة 

بالن�شاء، ولدى ح�شول ذلك، حتر�ص 

اإدارة ال�شجن على تاأمينهن يف زنازين 

ال�شجن، مع توخي احلذر يف التق�شيم، 

حتى ل تكون اأي زنزانة اأكر اكتظاظاً 

اأن قوانني ال�شجن  من الأخرى، علماً 

ت����وؤك����د ع�����دم و����ش���ع اأك������ر م����ن ع�����ش��ر 

�شعته  واح������د،  ق���اوو����ص  يف  ���ش��ج��ي��ن��ات 

الق�شوى.

جانب  اإىل  ال�شجن  ي�شم  وطبعاً 

امل���وق���وف���ات ال��ل��ب��ن��ان��ي��ات، اأج��ن��ب��ي��ات يف 

واأث��ي��وب��ي��ات  ���ش��وري��ات  منهن  م��ع��اً،  اآن 

وع���راق���ي���ات، وغ���ره���ن م���ن ال��ف��ت��ي��ات 

ال����ل����وات����ي مت اإي���ق���اف���ه���ن، اإم������ا ل��ع��دم 

اإق���ام���ة، اأو جل���رم م��ع��ني،  ام��ت��لك��ه��ن 

اأو  اأو ال��ه��رب م��ن ال��ك��ف��ي��ل  ك��ال�����ش��رق��ة 

الدعارة اأو ترويج املخدرات.

اأما فيما يخ�ص ال�شجن الإفرادي، 

يف  اإل  ال�شجن،  اإدارة  تعتمده  فقلما 

تكون  حني  اأي  ال�شتثنائية،  احل��الت 

يف  اأو  معد  مبر�ص  مري�شة  ال�شجينة 

ح���ال ك��ان��ت ت��ع��اين م��ن م��ر���ص نف�شي 

اأن  ه�شترية ممكن  نوبات ع�شبية  اأو 

يهدد �شلمة ال�شجينات الأخريات، اأو 

يف حال اقرتفت اإحداهن خطاأ كبراً، 

كالتعر�ص بال�شرب ملوقوفة اأخرى، اأو 

�شتم اإحدى احلار�شات والتعدي عليها، 

وهي اأمور نادرة احل�شول بح�شب اإدارة 

ال�شجن.

ووف�����ق�����اً ل�������ش���ه���ادة ال�������ش���ج���ي���ن���ات، 

حتى  ج��ي��د،  ب�شكل  معاملتهن  جت��ري 

موعد  بعد  �شباحياً  وق��ت��اً  لديهن  اأن 

للجلو�ص  الثامنة  عند  ا�شتيقاظهن 

م��ع��اً و����ش���رب ال��ن�����ش��ك��اف��ي��ه اأو ال��ق��ه��وة، 

التدريبية  دوراتهن  دوام  يبداأ  اأن  قبل 

ال���ت���ي ت�����ش��ل��ي��ه��ن وت��ف��ي��ده��ن ل��ل��غ��اي��ة، 

كل  اإن  حيث  متنوعة،  ن�شاطات  وه��ي 

دورات  من  يعجبها  ما  تختار  �شجينة 

التطريز  جلهة  �شواء  بها،  لللتحاق 

اأو اخلياطة اأو تعلم ت�شفيف ال�شعر اأو 

العمل على الكمبيوتر، وحتر�ص اإدارة 

الطبية  العناية  ت��وف��ر  على  ال�شجن 

لل�شجينات، عر وجود ممر�شات على 

م���دار ال�����ش��اع��ة وال��ع��دي��د م��ن الأدوي����ة 

ال�شائعة ال�شتخدام.

ع���ل���ى  ال�����ع�����م�����ل  ج�������ان�������ب  واإىل 

م�����ش��اع��دت��ه��ن ل��ت��ع��ل��م م��ه��ن��ة اأو ح��رف��ة 

معينة، يتم العمل على تاأهيلهن نف�شياً 

واجتماعياً عر جمعيات اأهلية تتوىل 

امل��ه��م��ة، ك��ذل��ك ه��ن��اك جمعيات  ه���ذه 

م��ت��ع��ددة ت��اأت��ي اإىل ال�����ش��ج��ن لإع��ط��اء 

تبعاً  لل�شجينات كًل  الدينية  الدرو�ص 

لطائفته، وذلك اأيام الإثنني والأربعاء 

واجلمعة، اأما اأيام الثلثاء واخلمي�ص 

املواجهة مع  وال�شبت، فتكون مواعيد 

التا�شعة  من  تبداأ  واملواجهات  الأه��ل، 

الثانية  عند  لتنتهي  �شباحاً  والن�شف 

يكون  ول  ال��ظ��ه��ر،  بعد  م��ن  والن�شف 

ه��ن��اك م��ن ف��رق ب��ني �شجينة واأخ���رى 

م��ن ح��ي��ث امل���واج���ه���ات، ف��امل��ع��ام��ل��ة هي 

ونظام  ا�شتثناء،  دون  للجميع  نف�شها 

لكل  �شاعة  ربع  مدة  يفر�ص  ال�شجون 

لنوعية جرمها  اللتفات  دون  �شجينة 

فكل  اأخ���رى،  م�شاألة  اأي  اأو  عمرها  اأو 

�شاعة فقط ل  بربع  لها  �شجينة يحق 

غر، ول يتم حرمانها منها اإل يف حال 

كانت قد ارتكبت خطاأ كبراً.

يذكر اأن �شجن بروت للن�شاء قبل 

اأماكن  اأ���ش��واأ  2010، ك��ان يعد من  ع��ام 

اأ�شباه  كان عبارة عن  اإنه  اإذ  التوقيف، 

اجلي�ص،  لثكنة  ت��اب��ع��ة  ���ش��غ��رة  غ���رف 

ي��ت��األ��ف م��ن ث��م��اين زن���زان���ات مظلمة، 

�شبيل  ول  ال�شم�ص  اأ���ش��ع��ة  تدخلها  ل 

اأب�شط  اإىل  ح��ت��ى  وتفتقد  لتهويتها، 

ال�شحية، يف�شل بينها ممر  ال�شروط 

ي��ت�����ش��ع ل��ع��ب��ور �شخ�ص  ب��ال��ك��اد  ���ش��ي��ق 

واح����د، وت��ف��وح م��ن��ه روائ����ح ال��رط��وب��ة 

املمزوجة بالروائح املنبعثة من املطبخ 

ال��زن��زان��ات،  يتو�شط  ال���ذي  ال�����ش��غ��ر، 

والذي كان وحيداً قبل اأن يتم تو�شيعه 

يف املبنى اجلديد اإىل عدة مطابخ، ويف 

ال�شابق مل يكن هناك من مكان للتنزه 

ولو  ال�شم�ص حتى  لأ�شعة  للتعر�ص  اأو 

ال�شجينات  و���ش��ع  ي��ت��م  وك���ان  ج��زئ��ي��اً، 

معاً من دون اأي فرز للجرائم املتنوعة 

من تعاطي املخدرات اإىل جتارتها اإىل 

ج��رائ��م ال��ت��ع��ام��ل م��ع »اإ���ش��رائ��ي��ل« اإىل 

وال��دع��ارة  وال�شرقة  وال��ت��زوي��ر  القتل 

لكن  ال���ب���لد،  اإىل  خ��ل�����ش��ة  وال����دخ����ول 

فرز  على  ال��ي��وم  تعمل  ال�شجن  اإدارة 

ال�����ش��ج��ي��ن��ات ب��ح�����ش��ب ج���رم���ه���ن ق���در 

الإمكان.

اأن ي�شبح �شجن بروت  اأم��ل  على 

كافة  يف  ب��ه  ي��ق��ت��دى  من��وذج��اً  للن�شاء 

ال�شجون اللبنانية، حتى ل ن�شمع بني 

مت��رد  عمليات  ع��ن  والأخ�����رى  الفينة 

داخ����ل اأح����د ال�����ش��ج��ون، اأو ق��ي��ام اأح���د 

حريق  ن�شوب  اأو  بالنتحار،  املوقوفني 

الطعام،  اإ�شراب عن  اأو  اأو ع�شيان  ما 

اأب�شط احلقوق، خ�شو�شاً  بغية توفر 

هم  املوقوفني  اأن  يتنا�شى  البع�ص  اأن 

اأخ��ط��اأوا  واإن  امل��ط��اف،  ن��ه��اي��ة  يف  ب�شر 

�شابقاً.

هبة �صيداين

يضم السجن إلى جانب 
الموقوفات اللبنانيات 
أجنبيات في آن معًا 
منهن سوريات وأثيوبيات 
وعراقيات وغيرهن من 
الفتيات اللواتي تم 
إيقافهن إما لعدم 
امتالكهن إقامة أو لجرم 
معين كالسرقة أو الهرب 
من الكفيل أو الدعارة أو 
ترويج المخدرات

سـجن بــــيروت للـنــســــاء.. الـسجن »الـمثـــالـــي«
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مقابلة

ج���ري���دة »ال���ث���ب���ات« ال��ت��ق��ت ال��ن��ائ��ب 

جيداً  املطلع  حل��ود  اإم��ي��ل  اإم��ي��ل  ال�سابق 

واإليكم هذا احلوار  املعطيات،  اآخ��ر  على 

امل�سحوب بالروؤية واجلراأة والوقائع:

اأّن  اإميل حلود  يوؤكد النائب ال�سابق 

التطور امليداين الع�سكري على الأر�ض يف 

�سورية بّدل املعطيات الدولية، فالوقائع 

احل��ق��ي��ق��ي��ة ت���ف���ر����ض ن��ف�����س��ه��ا يف ن��ه��اي��ة 

امل���ط���اف ع��ل��ى ك���ّل ال��اع��ب��ن ال��دول��ي��ن 

والإقليمين. براأي النائب ال�سابق اإميل 

واحت�سانه  ال�سوري  ال�سعب  وعي  حلود، 

الإط��اح��ة  ال��غ��رب يف  اجلي�ض ك�سر ره��ان 

اأمريكا  اإرادة  عن  ع�سية  كدولة  ب�سورية 

اجلي�ض  اأداء  »اأوًل،  يقول:  و»اإ�سرائيل«، 

التكتيكي على الأر�ض تاأقلم اإىل حدٍّ كبري 

مع طرق مكافحة الإره��اب، وثانياً ف�سل 

التكفريية  امل�سلحة  اجل��م��اع��ات  ه��ج��وم 

الوقائع يف ريف دم�سق والعا�سمة،  غرّي 

وبّدل رهان الغرب على تغيري املعطيات«، 

ال��دول  ب��ن  »ال�سيا�سات  حل���ود:  ي�سيف 

ال��ت��ي  واأم���ريك���ا  ب��راغ��م��ات��ي��ة،  مبعظمها 

ت��ت��ق��ن ه����ذا ال���ف���ن، ت�����س��ع��ى م���ع ���س��اب��ة 

ما  واأخ���ذ  دبلوما�سياً  للت�ساطر  ���س��وري��ة 

ميكن اأخذه من القيادة ال�سامية، واليوم 

اأ�سبح ما كان ُيحكى يف كوالي�ض الدوائر 

ال�سيا�سة العاملية يظهر على العلن وعلى 

�سا�سات التلفزة، فاإقرار الدوائر الغربية 

واأم���ريك���ا وح��ت��ى ب��ع�����ض ال���ع���رب م���ن اأّن 

احل�سم الع�سكري يف �سورية لي�ض واقعياً 

يف �سورية«.

ال��وق��ت  ع��ام��ل  اأّن  اإىل  ي�����س��ري حل���ود 

والنظام،  ال�سوري  ال�سعب  ل�سالح  يلعب 

التي  الت�سحيات  ه��ذه  ك��ّل  »ب��ع��د  ي��ق��ول: 

لي�ض  ال�سوري،  واجلي�ض  ال�سعب  قدمها 

الع�سكرية  ال��ع��م��ل��ي��ات  وق���ف  م�����س��م��وح��اً 

�سورية من تلك اجلماعات  قبل تنظيف 

الإره����اب����ي����ة، والإج�����������راءات ال��ف��رن�����س��ي��ة 

القاعدة يف مايل )التي  الحرتازية من 

حدودها(،  عن  الكيلومرتات  اآلف  تبعد 

تعطي احلق ل�سورية بتنظيف جمتمعها 

م��ن ه���ذا ال���وب���اء ال��ت��ك��ف��ريي امل��ت��ط��رف.. 

اأم ل،  ب�����وادر ح���ل  الأف�����ق  و����س���واء لح يف 

امل�����س��األ��ة الأم��ن��ي��ة م��ب��ت��وت��ة، يف ���س��وري��ة ل 

مكان للحوار مع التكفريين، لأّن ال�سعب 

ال�سوري كفر باأعمالهم الإجرامية«.

الوقت ل�سالح �سورية

وم�����اذا ع���ن م��وق��ف رئ��ي�����ض وزراء 

رو����س���ي���ا م���دف���ي���دي���ف؟ ه����ل الأخ������رية 

ت��اق��ي ال��ولي��ات امل��ت��ح��دة الأم��ريك��ي��ة 

يف م��ن��ت�����س��ف ال���ط���ري���ق؟ ي�����رّد حل���ود: 

الأك��ي��دة،  وامل��ع��ل��وم��ات  املعطيات  »وف���ق 

ب����اإم����ك����اين اجل�������زم ب��������اأّن رو����س���ي���ا ل��ن 

ف��ي��م��ا يتعّلق  ت���رتاج���ع ع���ن م��واق��ف��ه��ا 

اأ�سبحت  وامل�ساألة  ال�����س��وري،  باملوقف 

ع��ل��ى ع���اق���ة ب��ر���س��م ال���ع���امل ب��اأك��م��ل��ه 

اأحداث  وتداعيات  نتائج  من  انطاقاً 

راأ�سهم  وعلى  الربيك�ض  دول  �سورية، 

رو���س��ي��ا ه��م ق���وى ���س��اع��دة اق��ت�����س��ادي��اً 

هي  واأوروب����ا  اأم��ريك��ا  فيما  وع�سكرياً، 

يف ح��ال��ة ان����ح����دار«، وي�����س��ي��ف حل���ود: 

اأعلى  »ه��ن��اك ق���رار ث��اب��ت ومتخذ م��ن 

القيادة  م��ع  بالتن�سيق  رو�سيا  ق��ي��ادات 

ال�����س��وري��ة، اأّن�����ه ل���ن ي��ك��ون ح����ًا على 

اأكد  ما  ال�سوري، وهذا  ال�سعب  ح�ساب 

الأ���س��د  ب�سار  ال�����س��وري  الرئي�ض  عليه 

يف خ��ط��اب��ه الأخ�����ري، ورو���س��ي��ا يف ه��ذا 

بالدميقراطية  ال��غ��رب  حت��رج  امل��ج��ال 

ال�سعب  اإرادة  لأّن  بها،  يتلطون  التي 

اجت��اه«،  اأي  يف  وا�سحة  باتت  ال�سوري 

النهاية مع  ويتابع حلود �ساحكاً: »يف 

بالغوغائية  الإع����ام  معظم  ���س��ق��وط 

وال���ف���ربك���ات، ل مي��ك��ن ال��ت��ع��وي��ل على 

ولو  حتى  اإع��ام��ي  ت�سريح  اأو  موقف 

املقابلة  كان لرئي�ض وزراء رو�سيا، لأّن 

علينا  وبالتايل   ،»CNN«�ال على  كانت 

وما  واخللفية  ج��ي��داً  ال�����س��وؤال  معرفة 

اأّن  ت���اه���ا م���ن م���ون���ت���اج، خ�����س��و���س��اً 

اجل��م��ي��ع ي��ت��ذّك��ر ك��ي��ف ح����ّورت اإح���دى 

املقابات ال�سحافية للرئي�ض ال�سوري 

الأ�سد منذ فرتة، فهل �سيع�سى عليهم 

اأخذ احلديث املتلفز واملونتاج يف اجتاه 

معّن«؟ ي�ساأل حلود.

ماهر الأ�سد

امليدانية  الوقائع  اأّن  يك�سف حلود 

ع���ل���ى الأر������������ض يف �����س����وري����ة ت��ك�����س��ف 

التام  �سبه  ال�����س��وري  اجلي�ض  �سيطرة 

م�ساحة  ر  »تقدَّ يقول:  اأرا�سيها،  على 

ك��ي��ل��وم��رت   185.000 ب��ن��ح��و  ����س���وري���ة 

مربع، وبالتايل رغم �س�ساعة الأرا�سي 

ال�سوري  اجلي�ض  ق��ي��ادات  ت�ستطع  مل 

الن�سرة«  »جبهة  من  وملحقاته  احلّر 

�سحايف  موؤمتر  اإج��راء  من  واأخواتها، 

ا���س��ت��ع��را���س��ي اإع��ام��ي داخ���ل ���س��وري��ة، 

حتى على احلدود الرتكية، نعم، هناك 

الرمادية وكّر وفّر بن  املناطق  بع�ض 

اجلماعات امل�سلحة واجلي�ض ال�سوري، 

ول��ك��ّن ال��ع��را���س��ات الإع��ام��ي��ة ب���داأت 

تذبل لكرثة ما ادعى الإع��ام الغربي 

واخلليجي من اأمور وفربكات«، يكمل 

حل�����ود ح���دي���ث���ه جل����ري����دة »ال���ث���ب���ات«: 

بعد  يوماً  ت��ربز  الع�سكرية  »املعطيات 

يوم تراجع اجلماعات امل�سلحة ل�سالح 

النظام، هناك حالة اإرباك لديهم، فهم 

يتلقون  متتاليتن  �سنتن  م��دى  على 

ال�سربات، فمن يقاتل اليوم هم فقط 

املرتزقة الذين يقب�سون مع نهاية كّل 

من  امل�����س��ت��وَردون  والتكفرييون  �سهر، 

واأوروب��ا..«،  واليمن  واأفغان�ستان  ليبيا 

وي�سيف حلود: اجلي�ض ال�سوري الذي 

على  للحفاظ  عالية  يقاتل مبعنويات 

مقارنته  ميكن  ل  وممتلكاته،  �سعبه 

احل�سول  اأج���ل  م��ن  ت��ق��ات��ل  بع�سابات 

ع��ل��ى م��ب��ل��غ م���ن امل����ال لإر����س���ال بع�ض 

املحطات  لبع�ض  الت�سويرية  امل�ساهد 

الف�سائية«.

ال��ع��ائ��ل��ة  اأّن ع��اق��ة  ي���وؤك���د حل���ود 

���س��يء ميكنه  ب��الأ���س��د م��ت��وا���س��ل��ة، ول 

اأ�س�ض  على  مبنية  لأّن��ه��ا  يوقفها،  اأن 

وي�سري  املتبادل،  والح��رتام  ال�سداقة 

الرئي�سن  بن  الت�سال  اأّن  اإىل  حلود 

اأّن  كما  م�ستمر،  الأ���س��د  وب�سار  حل��ود 

الت�������س���ال ب��ي��ن��ه وب����ن ع��ائ��ل��ة الأ����س���د 

حل��ود  وي�����س��ح��ك  دوري،  ب�سكل  ق��ائ��م 

قائًا: »الرئي�ض ب�سار الأ�سد و�سقيقه 

ماهر مرتاحان اأكرث بكثري مّما يظّنه 

امل��ع��ط��ي��ات ع��ل��ى الأر�����ض  ال��ن��ا���ض، لأّن 

بخاف  ال�سورية  الدولة  ل�سالح  هي 

ال��ربوب��اغ��ان��دا الإع��ام��ي��ة، وم��ا يطال 

ال��ع��م��ي��د م���اه���ر الأ����س���د م���ن ���س��ائ��ع��ات 

ما  ل��ك��رثة  اإع��ام��ي��اً،  اأ���س��ب��ح م�سحكاً 

اأ�سبح لأي متابع  اإنه  اإذ  حتدثوا عنه، 

اأ�سبه  الأ�سد  ال�سائعات( ماهر  )لكرثة 

يك�سف  م��ا  وه��ذا   ،»super men«�ب

الإع��ام��ي��ة  قنواتهم  واأ���س��ال��ي��ل  ك��ذب 

لأّي عاقل«.

حادثة طرابل�س البداية

ت��ب��ع��ات انعكا�ض  ي��ح��ّذر حل���ود م��ن 

الأح���������داث ال�������س���وري���ة ع���ل���ى ال�����س��اح��ة 

الداخلية، بعد ف�سل الرهان على قلب 

امل��ع��ادل��ة يف ال�����س��ام، ي��ق��ول ع��ن ح��ادث��ة 

تعّر�ض الوزير في�سل كرامي لاغتيال 

غري  اأّن��ه��ا  والعلني،  الفا�سح  بال�سكل 

»الغ��ت��ي��ال  اللبنانين،  ل��دى  م��األ��وف��ة 

مرفو�ض �سواء كان من خال �سيارات 

مفخخة اأو تفجريات.. ولكن اأن ي�سبح 

اللبنانية  الدولة  يف  م�سوؤولن  تهديد 

بهذا ال�سكل العلني فيها »اإفراط« كبري 

لتطور هذه اجلماعات، ولول حكمة اآل 

كرامي لدخل لبنان يف تداعيات اأمنية 

خطرية«. 

عن  ال�سابق  النائب  ال�سبب  يعوز 

اإىل �سعف هيبة  ال�سمايل  املنت  دائ��رة 

الذي  بالنف�ض  الناأي  و�سيا�سة  الدولة 

ف��ر���س��ه��ا ال��رئ��ي�����ض جن��ي��ب م��ي��ق��ات��ي، 

بالنف�ض  ال��ن��اأي  ميكن  ل  »اأوًل  يقول: 

ب��ل��ب��ن��ان ع���ن اأح������داث ����س���وري���ة، ه��ن��اك 

تنفيذها  املفرت�ض  ك��ان من  اإج���راءات 

تدفق  ووق���ف  احل���دود  �سبط  لناحية 

ال�����س��اح وال��ع��ن��ا���س��ر ال��ت��ك��ف��ريي��ة من 

لبنان اإىل �سورية«.

�شرط تاأجيل االنتخابات 

وه�����ل ال����واق����ع الأم����ن����ي ���س��ي��ط��ي��ح 

ب��ال��ع��م��ل��ي��ة الن��ت��خ��اب��ي��ة؟ ي����رّد حل���ود: 

توافقهم  ع��دم  اأو  اللبنانين  »ت��واف��ق 

ع��ل��ى ق��ان��ون ان��ت��خ��اب��ي، ه��و م��ن يهدد 

النتخابات النيابية، احلوادث الأمنية 

ق��د ت��ع��رق��ل ب��ع�����ض ال�����س��يء اإج���راءه���ا، 

حم�سلة  ت���ك���ون  ال��ن��ه��اي��ة  يف  ول��ك��ن��ه��ا 

الإقرار  ال�سيا�سي، براأيي عدم  الت�سّنج 

امل�سيحي  ال��ت��م��ث��ي��ل  ت�����س��ح��ي��ح  ب���واق���ع 

م���ن ب��ع�����ض الأط������راف ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة، هو 

ال�سبب الرئي�سي لتاأجيل النتخابات«، 

النتخابات  »ت��اأج��ي��ل  حل���ود:  وي�سيف 

ل�������س���رورات ت��ق��ن��ي��ة م���ن اأج����ل حتقيق 

ومقبول،  جائز  اأم��ر  حيوية  م�سلحة 

املو�سوع هدفه ت�سحيح اخللل  دام  ما 

يف ال��ن��ظ��ام، واأي��ه��م��ا اأف�����س��ل، ت��اأج��ي��ل 

لزم  حال  )يف  اأ�سهر  لب�سعة  انتخابات 

الأمر( اأم ال�سري بقانون جمحف بحق 

امل�سيحين«؟ ي�ساأل حلود.

اإىل  تر�سحه  ق��رار  اأّن  يوؤكد حل��ود 

يف  يقول  اُت��خ��ذ،  النيابية  النتخابات 

اأن يكون حتالفنا  ه��ذا امل��ج��ال: »ن��اأم��ل 

ال�سرتاتيجية  يف  حلفائنا  جانب  اإىل 

وال�سيا�سة، ولكن هذه امل�سائل ل ميكن 

النتخابات  ق��ان��ون  معرفة  قبل  بتها 

التي ترافقها على الأر�ض،  واملعطيات 

ومن ال�سعب حالياً اجلزم يف اأّي اجتاه 

�سرت�سو التحالفات، ما هو موؤكد فقط 

حتى الآن، هو اأين �ساأكون مر�سحاً على 

النتخابات ولو ب�سكل منفرد«.

اأجرى احلوار: بول با�شيل

لحود: روسيا تواجه أميركا باالحتكام إلى الشعب السوري
والرئيس األسد والعميد مرتاحان جدًا

املف�صلي  اخلطاب  بعد  ال�صورية  الأحداث  كوالي�س  معطيات  اآخر  هي  ما 

للرئي�س ال�صوري ب�صار الأ�صد؟ هل من ت�صوية تلوح يف الأفق؟ وماذا وراء مرونة 

اجلماعات  لهزمية  هل  ميدفيدف؟  دميرتي  وزرائها  ورئي�س  الرو�صي  املوقف 

�صتح�صل  وهل  اللبنانية؟  ال�صاحة  على  انعكا�س  من  �صورية  يف  املتطرفة 

النتخابات النيابية يف موعدها؟ ما هي اآخر اأخبار اجلبهة الع�صكرية يف �صورية؟ 

وما هي اآخر ال�صائعات التي تطال العميد ماهر الأ�صد؟

إجراءات فرنسا 
االحترازية من القاعدة 
في مالي تعطي الحق 

لسورية بتنظيف 
مجتمعها من الوباء 
التكفيري المتطرف

لغاية اآلن لم تتمّكن 
قيادات »الجيش الحّر« 

و»جبهة النصرة« 
وأخواتها من إجراء 

مؤتمر صحافي 
استعراضي إعالمي 

داخل سورية.. وال حتى 
على الحدود التركية



احلراك الذي تقوم به عدد من جمعيات املجتمع 

امل�����دين، ي��ل��ق��ى ����س���دى يف امل��خ��ي��م��ات وال��ت��ج��ّم��ع��ات 

اجل��زء  اأه����ايل  ق���ام  ح��ي��ث  ل��ب��ن��ان،  يف  الفل�سطينية 

البارد، ومببادرة  نهر  اإعماره يف خميم  اأعيد  الذي 

تتوىل  اأح��ي��اء  جل��ان  بانتخاب  املعنين،  م��ن  ملفتة 

الإ�سراف على الق�سايا وال�سوؤون اليومية الأ�سا�سية 

للنازحن العائدين يف ثاثة قطاعات.

ال�سعبية يف  اللجنة  اأع�ساء  اأحد  اأبو م�سطفى؛ 

البارد يقول: »هناك �سرورة ملحة لتفعيل اللجان 

يف  اأ�سا�سياً  دوراً  تلعب  التي  الفل�سطينية،  ال�سعبية 

وجتربة  ل��ب��ن��ان،  يف  الفل�سطيني  املجتمع  اأو���س��اط 

وقد  ومقبولة،  ناجحة  ال��ب��ارد  يف  ال�سعبية  اللجنة 

ب����رز دوره�����ا يف م��ع��اجل��ة ال��ع��دي��د م���ن الإ����س���ك���الت 

رغ���م غ��ي��اب امل��رج��ع��ي��ة امل���وح���دة، ل��ك��ن ه��ن��اك ع���دداً 

�سعف  ومنها:  اللجنة،  ه��ذه  عمل  يف  الثغرات  من 

ممثلي  على  ع�سويتها  واقت�سار  ال�سعبي،  التمثيل 

بالإ�سافة  امل��دين،  املجتمع  متثيل  وعدم  الف�سائل، 

اإىل غياب املرجعية املوحدة، وعدم وجود خطة عمل 

للنهو�ض باأو�ساعها، مما اأثر �سلباً على اأداء اللجنة 

ال�سعبية يف البارد وغريه من املخيمات«.

املليجي،  ف��داء  الجتماعية  النا�سطة  وبح�سب 

ف���ق���د اأب��������رزت ال���ت���ج���رب���ة احل�����واري�����ة ال���وا����س���ع���ة يف 

لاجئن  ال��دمي��ق��راط��ي  ب��احل��ق  ال��ت��وع��ي��ة  دورات 

من  ع���دد  ب��ه��ا  ق���ام  ال��ت��ي  ل��ب��ن��ان  يف  الفل�سطينين 

قانونية  نقاطاً  هناك  اأن  امل��دين،  املجتمع  جمعيات 

ال�سرعية  منح  �سرورة  منها  تاأ�سي�سياً،  دوراً  لعبت 

وعملها،  مهماتها  ول��ق��ان��ون��ي��ة  امل��وؤ���س�����س��ات  ل��وج��ود 

اللبنانية  ال�سيادة  �ساحب  الآخ��ر،  الطرف  وقبول 

ب����ذل����ك، وي����ج����ب الن�����ط�����اق م����ن واق�������ع ال���ل���ج���ان 

ال�سعبية على الأر�ض وم�سكاتها ودرا�سة التجارب 

النتخابية التي ح�سلت، خ�سو�ساً انتخابات �ساتيا 

عام 2005، والبارد يف نهاية العام املا�سي، والتجاوب 

ال��اف��ت م��ن الأه�����ايل مم��ا ي�����س��ت��دع��ي ال��ع��م��ل على 

ثم  ملعاجلتها،  القرتاحات  وو�سع  الثغرات  معرفة 

قاعدة  على  املخيمات،  باقي  على  التجربة  تعميم 

اللبنانية  الدولة  مع  وبالتن�سيق  الوطني،  التوافق 

دور  وتفعيل  الفل�سطينية،  املرجعية  يخ�ض  ما  يف 

جلنة احلوار اللبناين الفل�سطيني.

 واأه������م الأ���س��ئ��ل��ة ال���ت���ي ن��وق�����س��ت يف ال���ل���ق���اءات 

احل����واري����ة: ه���ل ك����اٍف اأن ي��ت��اب��ع ل��ب��ن��ان ال��ر���س��م��ي 

ال��وزراء  رئي�ض  �سّكلها  الاجئن عرب جلنة  ق�سايا 

دللت  الفل�سطيني،  اللبناين  احل���وار  جلنة  با�سم 

ب�����س��ب��ب ت��ن��ازع��ات  ال��ت��ج��رب��ة اإىل ���س��ع��ف��ه��ا ع��م��وم��اً 

والفئوية، مبا جعل  الطائفية  اللبنانية  ال�سيا�سات 

لهذه  حقيقية  ن��ت��ائ��ج  يلم�سون  ل  الفل�سطينين 

اللجنة، اأم اأن الأف�سل كخا�سة للتجربة، اأن تكون 

الفل�سطينين  وواج��ب��ات  حقوق  برت�سيم  املطالبة 

عرب »وزارة خا�سة ب�سوؤون الاجئن«، مبا ي�ساعد 

�سيا�سية  حللول  وال��ت��وج��ه  املع�سات،  جت��اوز  على 

اإداري وتنفيذي ير�سي الأطراف  اأداء  ينبني عليها 

كلها؟

عامر  حممد  ال�سعبية  اللجان  ل�سوؤون  املتابع 

لبنان  يف  ال�سعبية  اللجان  تفعيل  »يحتاج  ي��ق��ول: 

لوحدة اإرادة بتوافق الف�سائل ال�سيا�سية، اإن مل يكن 

جميعها، فاأغلبها ومن الطرفن )منظمة التحرير 

ميكنها  مرجعية،  باإيجاد  ي�ساهم  مبا  والتحالف(، 

و�سع لوائح عمل، تخ�س�ض فيها التوجه للخدمات 

لإنهاء  اللبنانية  ال�سلطة  من  واملطالب  املجتمعية 

احل����رم����ان، والح���ت���ف���اظ ب��احل��ق يف الخ���ت���اف يف 

الروؤى ال�سيا�سية العامة«.

التنمية  م��رك��ز  ب��اح��ث��ون يف  اأع���ده���ا  درا����س���ة  ويف 

اإل��غ��اء  اأوىل ن��ق��اط ال��ن��ج��اح يف  اأن  ُط����ِرح  الإن�����س��ان��ي��ة، 

على  التوافق  ه��و  ال��واح��د،  املخيم  يف  الهيئات  تعدد 

الت�سكيات  ت��ق��ر  ب���دوره���ا  ال��ت��ي  ال��ف�����س��ائ��ل،  جل��ن��ة 

الندفاعة  تنجح  وحتى  الأدن���ى،  للهيئات  املقرتحة 

نحو انتخابات دميقراطية لأع�ساء هذه الهيئات، ل 

بد من مرحلة انتقالية لإجراء العمليات، واحلاجة 

تكون ما�سة لبلورة:

التمييزية  ال�سيغ  واإي����راد  الن��ت��خ��اب��ات،  ق��ان��ون 

الإي���ج���اب���ي���ة: ت��خ�����س�����س��ات م��ه��ن��ي��ة )م��ه��ن��د���س��ون- 

اأطباء- مثقفون - تقنيون..(، بالإ�سافة اإىل متثيل 

الحتادات والنقابات، ومتثيل املراأة.

زمن  قبل  املواعيد  وحتديد  الإ�سراف  مرجعية 

ال�سلطات  م��ع  ال��ت��واف��ق  ب��ع��د  ب��ال���س��ت��ع��داد  منا�سب 

اللبنانية.

جلنة الإ�سراف على النتخابات: تدقيق لوائح 

و�سروط  والرت�سح  امل�ساركة  لهم  ملن يحق  ال�سطب 

اإجراء  قبل  والتنقيح  التدقيق  واإع��ان �سيغ  ذلك، 

النتخابات بفرتة منا�سبة، كما اإعان النتائج بعد 

الفرز واحل�سم يف الطعون وال�سكاوى.

حتديد اأماكن اإجراء النتخابات واآلياتها، جلان 

وال�سكاوى،  نزاهتها و�سيغ الحتجاج  الرقابة على 

والهيئات املخت�سة باتخاذ القرارات فيها.

ال�����س��وؤون  ال��ل��ج��ان  م��ه��م��ات  ت�سمل  واأن  ك��ذل��ك، 

�سواء  امل��خ��ي��م،  ل�سكان  والق��ت�����س��ادي��ة  الجتماعية 

اأو مع اجلوار اللبناين وهيئاته  بعاقاتهم البينية 

املحلية اأو الر�سمية، وهذا ما يجب اأن يكون موقع 

نقا�ض، واأوراق عمل يتفاعل فيها امل�ستوى الف�سائلي 

ال�سيا�سي مع منظمات املجتمع املدين الفل�سطيني، 

واللجان  ال��ب��ل��دي��ات  م��ن  خ���ربات  ذوي  م��ع ممثلن 

املحلية اللبنانية، يف �سبيل لعب دور فاعل وتطوير 

العاقة  م�سار  وت�سحيح  الفل�سطينية،  املرجعية 

اللبنانية الفل�سطينية.

�شامر ال�شيالوي
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انتخابات في البارد.. ودعوات لتعميم التجربة
مشاركة الكفاءات وتمثيل المجتمع المدني أبرز األولويات

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

الأون���روا يف  لوكالة  الرئي�سي  املقر  بزيارة  وفد طابي  قام 

غراندي  فيليبو  العام لاأونروا  الوفد املفو�ض  و�سلم  ب��ريوت، 

الأي���ام، مذكرة مطلبية با�سم الطاب  ي��زور لبنان ه��ذه  ال��ذي 

ال��ظ��روف  فيها  ���س��رح��وا  ل��ب��ن��ان،  يف  اجلامعين  الفل�سطينين 

التعليم  �سعيد  على  منها  ي��ع��ان��ون  ال��ت��ي  ال�سعبة  وامل�����س��ك��ات 

اجلامعي، والعراقيل التي تعرت�ض تقدم م�سريتهم التعليمية.

تبنيها  وع��دم  الأون���روا  وكالة  تق�سري  اإىل  املذكرة  واأ���س��ارت 

مل��رح��ل��ة ال��ت��ع��ل��ي��م اجل��ام��ع��ي، و���س��ع��ف اه��ت��م��ام��ه��ا وات�����س��الت��ه��ا 

م��ع ال����دول امل��ان��ح��ة م��ن اأج���ل ت��وف��ري امل��ن��ح اجل��ام��ع��ي��ة للطلبة 

ملحوظاً  تراجعاً  ت�سهد  ب��داأت  والتي  لبنان،  يف  الفل�سطينين 

عاماً بعد عام، حيث اقت�سر عددها هذا العام على 50 منحة، يف 

الوقت الذي ي�سل فيه عدد الطاب الفل�سطينين الناجحن 

يف الثانوية العامة لأكرث من 1500 طالب.

امللقاة  بامل�سوؤولية  العام  املفو�ض  وذّكر الطاب يف ر�سالتهم 

باإيجاد  املعنية  اجل��ه��ة  باعتبارها  الأون�����روا،  وك��ال��ة  ع��ات��ق  على 

احللول املنا�سبة واملعاجلات املطلوبة، التي متكن جميع الطلبة 

من ا�ستكمال ومتابعة  درا�ستهم وتعليمهم اجلامعي.

املنح اجلامعية  توفري  الوكالة عن  تقاع�ض  اأن  الوفد  واأك��د 

املطلوبة، يدفع ق�سماً كبرياً من الطلبة الفل�سطينين للتوقف 

اأو ال��ت��وج��ه ن��ح��و امل��ع��اه��د امل��ه��ن��ي��ة، واإم���ا  ع��ن متابعة ال��درا���س��ة 

اللتحاق بالكليات الأدبية يف اجلامعة اللبنانية، ويحرم مئات 

التي  العلمية،  بالخت�سا�سات اجلامعية  اللتحاق  الطلبة من 

يرغبون بها وتتنا�سب وقدراتهم وحاجات �سوق العمل.

ال��ع��ام ل��اأون��روا بو�سع الربنامج  امل��ف��ّو���ض  ال��وف��د  وط��ال��ب 

عمل  اأول����وي����ات  ���س��ل��م  يف  الفل�سطينين  ل��اج��ئ��ن  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي 

اأو�ساع  خل�سو�سية  نظراً  اجلامعي،  التعليم  �سيما  ل  الوكالة، 

اجلامعات  يف  الأق�ساط  تكاليف  وارت��ف��اع  لبنان،  يف  الاجئن 

اخلا�سة يف لبنان.

الطالب الفلسطينيون للمفوض العام لألونروا:
تقصير متواصل وتراجع ملحوظ في أداء الوكالة

عربي
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حرب �سورية

ال ���ش��ك �أن ح���رب �ل���غ���از، ت�����ش��ك��ل �إح���دى 

�خل��ل��ف��ي��ات �مل��ه��م��ة ل�����أح����د�ث يف ���ش��وري��ة، 

�لت�شرت  يتم  �حل��رب  لهذه  �خلفية  و�لظ�ل 

��شتثماره  على  و�ل�شباق  �لغاز  ولكن  عليها، 

من جهة، و�لبحث عن خطوط �إمد�د جديدة 

�لرو�شي  للغاز  بديً�  لي�شكل  �أوروب���ا  �إىل  له 

م���ن ج��ه��ة �أخ������رى، ه��م��ا م���ن �أب�����رز خ��ل��ف��ي��ات 

�لعدو�ن �حلايل على �شورية.

يف �لو�قع، و�إذ� ما �أجرينا مقارنة ب�شيطة 

�لتي كانت قائمة على ليبيا من  مع �حل��رب 

�لغاز  لنهب  و�الأم��رك��ي��ن  �لفرن�شين  قبل 

ف��ي��ه��ا، ي��ب��دو �أن �الأم������ور ت��ت��ك��رر ه���ي ه���ي يف 

�شورية، بحيث �أن �شهية بع�ض �حلكام �لعرب 

و�لغربين اللتهام �لغاز يف �شورية مفتوحة، 

لي�ض  عليها  �حل���رب  م��ن  �حلقيقي  و�ل��ه��دف 

لل�شيطرة  ه��و  �إمن���ا  �ل��دمي��ق��ر�ط��ي��ة،  لفر�ض 

على مو�ردها �لطبيعية، ال �شيما �لغاز �لذي 

يتو�فر بكميات كبرة، على �أن هذ� �ملخطط 

�الآن  تعترب  �لتي  �لرو�شي  باجلد�ر  ي�شطدم 

�ملزود �الأ�شا�ض الأوروبا.

وك���ان ت���ردد يف �الآون����ة �الأخ����رة بع�ض 

�أنه لدى قطر  �إىل  �أ�شارت  �لتي  �ملعلومات، 

�إىل  �ل��غ��از منها  �أن��ب��وب لنقل  مل��د  م�����ش��روع 

حم�ض عرب �الأر��شي �ل�شعودية و�الأردنية، 

�الأن����ب����وب  ���ش��ي���ق��ي  �الأن�����ب�����وب  ه�����ذ�  و�أن 

حم�ض  وم���ن  �الأردن،  يف  »�الإ����ش���ر�ئ���ي���ل���ي« 

�شيتجه هذ� �الأنبوب �إىل تركيا، حيث ينقل 

�إىل �شفاف بحر �لبو�شفور، ومن هناك �إىل 

موؤكدة  معلومات  ال  لكن  �الأوروب����ي،  �ل��رب 

بعد يف هذ� �الإطار.

�ملتو�شط  �لبحر  حو�ض  ويحوي  ه��ذ� 

122 تريليون قدم مكعب من �لغاز  على 

يكون  �أن  �لطبيعي  من  لذلك  �لطبيعي، 

حم��ط �أط���م���اع ج��ه��ات خ��ارج��ي��ة ع��دي��دة، 

�حل��ق��ول،  ه���ذه  ع��ل��ى  �لهيمنة  ت��رغ��ب يف 

لكن ين�شب �لرتكيز على �شورية يف هذه 

م�شروع  م��ن  حيوي  ج��زء  الأن��ه��ا  �ملرحلة، 

خط �لغاز �لعربي �ملمتد على 1200 كلم، 

وم�����ش��روع خ��ط �ل��غ��از �ل��ع��رب��ي، ه��و خط 

�مل�شرق  ل���دول  �مل�����ش��ري  �ل��غ��از  لت�شدير 

وتت�شمن  �أوروب������ا،  �إىل  وم��ن��ه��ا  �ل��ع��رب��ي 

�لعري�ض  مدينة  من  خط  �إن�شاء  �خلطة 

�الأردن،  جنوب  �لعقبة  �إىل  �شيناء  �شمال 

و�جل���زء �ل��ث��اين م��ن �مل�����ش��روع ي�شل بن 

و�ل��ت��ي  �الأردن،  يف  و�ل����رح����اب  �ل��ع��ق��ب��ة 

�أما  �ل�شورية،  �حل��دود  كلم عن   24 تبعد 

كلم   324 فطوله  للخط  �لثالث  �جل���زء 

���ش��وري��ة،  يف  ع��ل��ي  دي����ر  �إىل  �الأردن  م���ن 

وم���ن ه��ن��اك ���ش��ي��م��ت��د ل��ي�����ش��ل �إىل ق��ري��ة 

ر�ي��ان، وعام 2006 مت �التفاق بن م�شر 

و�شورية و�الأردن ولبنان وتركيا ورومانيا 

ع��ل��ى ت��و���ش��ي��ل خ���ط �ل���غ���از �إىل �حل����دود 

�شيتم  هناك  وم��ن  – �لرتكية،  �ل�شورية 

و�شله بخط غاز نابوكو ليو�شل بالقارة 

�الأوروبية، وكانت �شلطات م�شر و�الأردن 

ولبنان و�شورية، قد �تفقت عام 2004 مع 

�لعربي  �لغاز  خط  تو�شيل  على  �ل��ع��ر�ق 

م���ع �ل���ع���ر�ق، ل��ت�����ش��دي��ر �ل���غ���از �ل��ع��ر�ق��ي 

الأوروب������ا �أي�������ش���اً، ل��ك��ن �خل��ط��ط ت��اأج��ل��ت 

ب�شبب �الأو�شاع �لتي طر�أت على �ملنطقة 

عاماً بعد عام، وتنقلت بن دولة و�أخرى.

�إال �أن ما �شبق، يو�شح �أن تغير �لنظام 

ل��ه، كما �حل��ال مع  �ل�شوري ك��ان خمططاً 

�لعر�ق وليبيا و�ل�شومال و�ل�شود�ن وحتى 

�إير�ن، و�إن مل تنجح �لثورة �خل�شر�ء عام 

2009، وبالطبع �إن �لدور �ملركزي ل�شورية 
�أ�شبحت  ملاذ�  �لعربي، يف�شر  �لغاز  يف خط 

�ليوم م�شتهدفة بهذ� �ل�شكل.

خارطة الغاز

ت���ربز دول ع���دة ع��ل��ى خ���ارط���ة �ل��غ��از 

تركمان�شتان  طليعتها  ويف  �ل���ع���امل،  يف 

و�أذربيجان و�إير�ن، لكن يف ظل مناف�شة 

�أذرب���ي���ج���ان  �ل���رو����ش���ي، والأن غ����از  �ل���غ���از 

وت��رك��م��ان�����ش��ت��ان م��ن �ل�����ش��ع��ب �ل��و���ش��ول 
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ملف العدد

تردد بعض المعلومات أن لدى قطر 
مشروعًا لمد أنبوب لنقل الغاز منها 
إلى حمص عبر األراضي السعودية واألردنية 
وأن هذا األنبوب سيالقي األنبوب »اإلسرائيلي« 
في األردن ومن حمص سيتجه إلى تركيا

بالنظر إلى ما يعصف 
بالمنطقة من اضطرابات، يؤكد 

المراقبون أن الخلفية األساسية 
التي تكمن وراء أحداث الشرق 

األوسط، ليست سياسية، 
إنما تتعلق بالدرجة األولى 

بالغاز وموارده، أي أن الحروب 
في ليبيا وسورية واليمن 

ومالي أخيرًا، ما هي إال تبعات 
»الربيع العربي« للسيطرة على  لـ

أسواق الغاز وحقوله.
يشكل الغاز فعليًا مادة 
الطاقة الرئيسة في القرن 

الواحد والعشرين، سواء من 
حيث بديل الطاقة المناسب 

للنفط، ال سيما مع تراجع 
احتياطي النفط عالميًا، أو من 

حيث الطاقة النظيفة، كونه 
أقل ضررًا للبيئة، ولهذا، فإن 

السيطرة على المناطق الغنية 
بالغاز في الشرق األوسط، أو 
في دول أفريقية معينة، أو 
حتى في إيران التي تملك 

ثاني احتياطي للغاز في 
العالم، يعتبر بالنسبة للقوى 
الكبرى أساس الصراع الدولي 

في تجلياته اإلقليمية. 

غزة  قطاع  على  حروباً  »�إ�شر�ئيل«  تخو�ض 

بن فرتة و�أخ��رى، لكن هناك معركة مفتوحة 

ب��ع��ي��د�ً م��ن �اله��ت��م��ام��ات �ل��ع��رب��ي��ة، تتعلق مبنع 

تطوير  م��ن  �لفل�شطينية  �ل�شلطة  »�إ���ش��ر�ئ��ي��ل« 

�ل��ذي تقدر �حتياطاته من  »غ��زة مارين«  حقل 

�لغازية برتليون قدم مكعبة.

2000 ك��ون�����ش��ورت��ي��وم  �ك��َت�����ش��ف �حل��ق��ل ع���ام 

بقيادة �شركة �لغاز �لربيطانية »بي جي«، وكانت 

�لثاين  ت�شرين  �لفل�شطينية منحت يف  �ل�شلطة 

�شنة   25 ميتد  �متياز�ً  جي«  »بي  �شركة   1999
�لفل�شطينية  �مل��ي��اه  يف  �ل��ب��رتول  ع��ن  للتنقيب 

�كت�شاف �حلقل،  �أث��ر  وعلى  غ��زة،  �شاحل  مقابل 

قدمت �شركة بي جي لل�شلطة �لفل�شطينية عام 

بدء  �أ�شا�ض  على  �حل��ق��ل،  لتطوير  خطة   2002
�الإنتاج منه بعد �أربع �شنو�ت.

ب�����د�أت �مل��ف��او���ش��ات م��ب��ا���ش��رة ب��ع��د �ك��ت�����ش��اف 

»بي  و�شركة  �لفل�شطينية  �ل�شلطة  بن  �حلقل، 

من  »�الإ�شر�ئيلية«  و�حلكومة  جهة،  م��ن  ج��ي« 

�القت�شادي  �لتعاون  ف�شل  �شمن  �أخ��رى،  جهة 

يف �تفاقية �أو�شلو، و�نطلقت �ملفاو�شات يف حينه 

على �الأ�ش�ض �الآتية: حاجة »�إ�شر�ئيل« �إىل �لغاز 

�لطبيعي، خ�شو�شاً بعد تقلي�شها كمية �ملنتجات 

�ل�شلطة  وح��ي��ازة  �لكهرباء،  لتوليد  �لبرتولية 

�لطبيعي،  �ل��غ��از  م��ن  �ح��ت��ي��اط��اً  �لفل�شطينية 

تركز  طبعاً  لت�شويقه،  جي«  »بي  �شركة  وحاجة 

�الهتمام يف �لبد�ية على تزويد حمطة كهرباء 

��شته�كها  �ملتوقع  �لكميات  �أن  �إال  بالغاز،  غزة 

كانت �شئيلة ن�شبياً، وال توفر لوحدها �ملعطيات 

�الق��ت�����ش��ادي��ة �ل��ك��اف��ي��ة الإجن������اح �مل�������ش���روع، ثم 

�ق��رتح��ت ���ش��رك��ة »ب���ي ج���ي« يف ح���زي���ر�ن 2000 

�حلكومية  »�الإ�شر�ئيلية«  �لكهرباء  �شركة  على 

�لكهرباء يف  �إنتاج  كانت يف حينه حمتكرة  �لتي 

»�إ�شر�ئيل« وتوزيعها، تزويدها �لغاز من حقولها 

يف م�شر وفل�شطن و»�إ�شر�ئيل«، لكن »بي جي«، 

مل تكن �ل�شركة �لوحيدة ذ�ت �الإمد�د�ت �لغازية 

م�شري  كون�شورتيوم  عر�ض  فقد  �ملنطقة،  يف 

بيع  �ملتو�شط«   �شرق  غ��از  »�شركة  �إ�شر�ئيلي،   -

�لغاز �مل�شري ل�»�إ�شر�ئيل«، وهذ� ما مت بالفعل، 

فتنظر  �لبيع،  �تفاق  �أم��ا  �لثورة،  بعد  توقف  ثم 

�ملحاكم �مل�شرية ب�شبهات ف�شاد متعلقة به، نظر�ً 

م�شر  وفرتها  �ل��ت��ي  �لبخ�شة  �ل��غ��از  �أ���ش��ع��ار  �إىل 

ل�»�إ�شر�ئيل« يف حينه وعموالت حمتملة.

رف�����ش��ت �حل��ك��وم��ة »�الإ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي��ة« يف ب��ادئ 

�الأمر عر�ض »بي جي« ل�شر�ء غاز غزة ل�شببن 

رئي�شن: �عرت��ض رئي�ض �لوزر�ء �آرييل �شارون 

الأ���ش��ب��اب �أم��ن��ي��ة، وق���د غ��ر ر�أي����ه يف 2002، ثم 

تف�شيل �لغاز �مل�شري ب�شبب �شعره �ملغري، وقد 

بلر  ط��وين  �لربيطاين  �ل���وزر�ء  رئي�ض  تو�شط 

»�إ�شر�ئيلية«  �إيجاد �شوق  �ملفاو�شات، حماواًل  يف 

لغاز غزة، وفلح يف �إقناع �شارون ب�شحب �لفيتو، 

لكن �الأخر و�شع �شروطاً تت�شمن �التفاق على 

مكعبة  ق��دم  ترليون   0.05 »�إ���ش��ر�ئ��ي��ل«  ت��زوي��د 

�ل��غ��از  ل��ت��وف��ر  ���ش��ن��وي��اً  �لفل�شطيني  �ل��غ��از  م��ن 

ل�»�إ�شر�ئيل« ملدة 10 �إىل 15 �شنة.
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ف��اإن  �ل��رو���ش��ي،  �لنفوذ  كونه �شمن  �إل��ي��ه 

�ملتو�شط،  غ���از  ع��ل��ى  و����ش��ن��ط��ن  �شيطرة 

ب�شكل  و�شي�شمن  بكثر،  �أ�شهل  �شيكون 

�لذي  للغاز  �لرو�شي  �الحتكار  �إز�ح��ة  ما 

يتم ت�شديره �إىل �أوروبا.

مل���ا ك����ان �ل���غ���از �ل��ط��ب��ي��ع��ي ع��امل��ي��اً هو 

�الأنظف يف ��شتخد�مه، و�ل�شديق بدرجة 

تكاليف  يف  و�الأرخ�����ض  للبيئة،  متقدمة 

�ل��دول  ه��ل  �ل��ت�����ش��اوؤل،  ك��ان  ��شتخر�جه، 

�شترتك  �ل��ع��امل،  يف  �مل�شيطرة  �ل��ك��ربى 

مثل هذ� �لكنز وحاله بينما هي يف �أم�ض 

�حلاجة �إليه، �أم ت�شعى ور�ءه ل��شتفادة 

ك��ان على جثث مو�طني  و�إن  منه، حتى 

�لدول �لتي حتلق من حوله؟

من هنا كانت �حلروب، و�أغلب �لظن 

�أن���ه���ا ���ش��ت�����ش��ت��م��ر �إىل ح����ن، وق����د ب����د�أت 

ب��ال��ف��ع��ل يف ل��ي��ب��ي��ا، وه���ي ق��ائ��م��ة �الآن يف 

م�شر  بن  ن�شهدها  رمب��ا  وغ��د�ً  �شورية، 

و»�إ�شر�ئيل« بعد ح�شول خ�فات عديدة 

ب�شاأن نقل �لغاز �مل�شري �إىل »�إ�شر�ئيل«، 

�أو بن »�إ�شر�ئيل« ولبنان ب�شبب �خل�ف 

حول حقل متار و�يثان.

على �شبيل �مل��ث��ال، وم��ع م��ا ج��رى يف 

مل����اذ� فرن�شا  ل��ب��ي��ب��ا، ت�����ش��اءل �ل��ك��ث��رون، 

�لناتو هناك؟  ر�أ����ض حربة  ه��ي  حت��دي��د�ً 

ب��ال��غ��از، ففي  ل��ه ع�قة  و�جل���و�ب طبعاً 

�لنفطية  توتال  �شركة  �كت�شفت   2007
�ل��ف��رن�����ش��ي��ة ح��ق��ل غ���از طبيعي ه��ائ��ل يف 

ليبيا، �أطلق عليه ��شم NC7 ويقع غربي 

�لب�د، وهو بب�شاطة من �شاأنه �أن يكفي 

حاجة �أوروبا من �لغاز ملدة 30 �شنة.

وقد تردد �آن��ذ�ك �أن �أوروب��ا �ملرتنحة 

م��ال��ي��اً و�ل���ت���ي ك��ان��ت ت��ع��اين م���ن تبعات 

�نهيار قيمة �ليورو، �شارعت �إىل �إط�ق 

بالتعاون   ،»2011 �جلنوب  »ري��اح  عملية 

�ل��ربق،  وب�شرعة  �لربيطاين  �لفرن�شي 

الإ���ش��ق��اط ن��ظ��ام معمر �ل��ق��ذ�يف، و�ت��خ��اذ 

الإقناع  ك�شتار  �لعربي«  »�لربيع  �أحاديث 

�لر�أي �لعام �لعاملي ب�شرورة �شحق نظام 

ديكتاتوري، بينما يف �الأ�شا�ض كانت هناك 

ع�قات ورو�بط �شديدة.

ما جرى يف ليبيا هو �حللقة �الأوىل 

م����ن ���ش��ل�����ش��ل��ة ح������روب �ل�����غ�����از، �حل��ل��ق��ة 

�ل��ث��ان��ي��ة ك��ان��ت يف ���ش��وري��ة، ث��م يف م��ايل 

�لق�شاء  ب��ذري��ع��ة  فرن�شا  ت��دخ��ل��ت  ح��ي��ث 

ع��ل��ى �الإره�������اب، ب��ي��ن��م��ا ت��وج��ه �أن��ظ��اره��ا 

�ليور�نيوم  و�حتياطي  �لغاز  حقول  �إىل 

�أي�شاً، لكن هناك توقعات باندالع حروب 

�أن  غاز جديدة يف �ملنطقة، ال �شيما بعد 

بنيامن  �ل��وزر�ء  رئي�ض  عر�شت حكومة 

قدر�ت  لتدعيم  خطة  �ل�شابقة،  نتنياهو 

ب�شر�ء  وذل��ك  »�الإ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي��ة«،  �لبحرية 

�شتكون  ج���دي���دة،  ع�شكرية  ���ش��ف��ن  �أرب����ع 

م��ه��م��ت��ه��ا ح��م��اي��ة ط���و�ف���ات �ل��ب��ح��ث عن 

�ملياه  خارج  و��شتخر�جه  �لبحر  يف  �لغاز 

متتد  مل�شافة  »�الإ�شر�ئيلية«،  �الإقليمية 

150 كيلومرت�ً يف مياه �لبحر �ملتو�شط.
للع�شكرية  حتليلية  روؤي����ة  وبح�شب 

عمل  نطاق  تو�شيع  ف��اإن  »�الإ�شر�ئيلية«، 

هو  »�الإ�شر�ئيلية«،  �لع�شكرية  �لبحرية 

�أم�ها �خت�ق  تطوير لنظرية قتالية، 

ح���ك���وم���ة ن��ت��ن��ي��اه��و ل��ن��ظ��ري��ة ت��و���ش��ع��ي��ة 

يف �ل��ب��ح��ر، �أط��ل��ق��ت ع��ل��ي��ه��ا �����ش���م »�مل����اء 

�القت�شادي الإ�شر�ئيل«. 

خالف »اإ�صرائيل« وم�صر

�أع��ادت دعوى ق�شائية  على �شعيد مو�ز، 

�لنز�ع بن م�شر و»�إ�شر�ئيل« حول عدد من 

�إىل  �ملتو�شط،  �لبحر  ���ش��رق  يف  �ل��غ��از  ح��ق��ول 

�لدعوى  �أن  خ�شو�شاً  �أخ��رى،  م��رة  �لو�جهة 

ت��ط��ال��ب ب���اإل���غ���اء �ت��ف��اق��ي��ة ت��ر���ش��ي��م �حل����دود 

�لبحرية �القت�شادية، �لتي وقعتها �حلكومة 

�مل�شرية مع نظرتها �لقرب�شية عام 2004.

وجاء يف �لدعوى، �لتي �أقامها وكيل وز�رة 

ي�شري،  �إبر�هيم  �ل�شفر  �الأ�شبق،  �خلارجية 

»��شتحو�ذ«  عليها  ترتب  �التفاقية  تلك  �أن 

و»�إ�شر�ئيل« على حقول غاز  كل من قرب�ض 

�أق��رب  �أنها  رغ��م  �شخمة،  مب�شاحات  طبيعي 

�شو�حل  �إىل  منها  �مل�����ش��ري��ة  �ل�����ش��و�ح��ل  �إىل 

�لدولة �لعربية.

�أن ه����ذه �حل����ق����ول، حمل  ي�����ش��ري  و�أك������د 

�ل���ن���ز�ع، م�����ش��ري��ة م��ئ��ة يف �مل��ئ��ة، الأن��ه��ا تبعد 

ع���ن م��ي��ن��اء دم���ي���اط ب��ن��ح��و 190 ك��ي��ل��وم��رت�ً، 

كيلومرت�ً،   235 بنحو  حيفا  عن  تبعد  بينما 

 200 �القت�شادية  �ملياه  �أن حدود  �إىل  م�شر�ً 

كيلومرت، طبقاً للقانون �لدويل.

»�شم�شون«،  حقل  �أن  �لدعوى  �أك��دت  كما 

�ل�شاحل  يبعد عن  »�إ�شر�ئيل«،  ت�شتغله  �لذي 

وفقاً  ف��ق��ط،  ك��ي��ل��وم��رت�ً   114 بنحو  �مل�����ش��ري 

ل��ل��ت�����ش��وي��ر �جل�����وي، و�الأق����م����ار �ل�����ش��ن��اع��ي��ة، 

و�ال�شتخبار�ت �لبحرية، وهو ما يجعله يقع 

�شمن �ملياه �القت�شادية �مل�شرية.

�ل�شابق  �لنظام  �لدعوى حكومة  و�تهمت 

بالتقاع�ض عن �لدفاع عن حق م�شر يف هذه 

�حلقول ل�شنو�ت طويلة.

يف حالة اإيران

�إىل ذلك، �أدركت و��شنطن �أن من �أهم طرق 

�لو�شول �إىل و�شط �آ�شيا وغازه، �إ�شقاط جنوب 

بحر قزوين، وعام 2002 مت �حت�ل �أفغان�شتان، 

�أمامها  وبقي  �ل��ع��ر�ق،  �حت�ل  2003 مت  وع��ام 

�إي��ر�ن برثو�ت غازها  �إي��ر�ن، فاحت�ل  �حت�ل 

على  للق�شاء  يكفي  �شيا�شي،  �جليو-  وموقعها 

�آ�شيا  و�شط  �إىل  و�لو�شول  �لرو�شي  �القت�شاد 

�لقوقاز،  و�إ�شقاط  بل  رو�شيا،  باإ�شعاف  و�لبدء 

ولكن رو�شيا �أدركت �خلطر، وبد�أ يظهر حتالف 

�شري بينها وبن و�إير�ن، ورغم كل �حلديث عن 

�مل�شروع �لنووي �الإير�ين، مل ت�شتطع و��شنطن 

�إي���ر�ن  الأن  وبالطبع  �إي����ر�ن،  على  ع���دو�ن  �شن 

ق��در�ت  ب���د�أت بتطوير  �أف��غ��ان�����ش��ت��ان،  غ��زو  منذ 

�شاهمت  رو�شيا  �أن  يعتقد  مرعبة،  �شاروخية 

ب��ه��ا، و�مل�����ش��روع �ل���ن���ووي �الإي�����ر�ين مل ي��ك��ن يف 

هي  م�شكلتها  ب��ل  و��شنطن،  م�شكلة  �شاعة  �أي 

�آ�شيا و�ل�شيطرة على �لغاز  �لو�شول �إىل و�شط 

�الإير�ين فقط ال غر.

هناء عليان

13

»حروب الغـاز« سبب االضطرابات      فــي الـشــرق األوســـط

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

عام 1992 �أ�شبح �لنفط طاقة غر مرغوب بها، خ�شو�شاً بعد 

�ملتقدمة على  �ل��دول  قمة �الأر���ض يف ريو ديجينرو، ثم توقيع 

�تفاقية كيوتو يف �ليابان، وبدء �حلديث عن ��شتعمال �لطاقات 

�لبديلة، وخلق �شر�ع ما �شمي ح�ش�ض �لدول من خف�ض �نبعاث 

�الأمركي،  �لعر�ض  �أك��رب خطر يهدد  1994 ظهر  �لغاز�ت، وع��ام 

�إل��ز�م نف�شه باتفاقية كيوتو و�لبدء  حن قرر �الحتاد �الأوروب��ي 

�لنفط  على  وكان هناك خطر  �لبديلة،  �لطاقات  �إىل  باالنتقال 

تلك  يف  �لطبيعي  و�لغاز  �حليوي،  و�ل��وق��ود  �لطبيعي  �لغاز  من 

�ل�شيطرة  و��شنطن  و�إي��ر�ن، فكان على  �الأي��ام موجود يف رو�شيا 

على �لغاز، �إذ �شيبد�أ ��شته�كه ب�شكل و��شع على ح�شاب �لنفط، 

�أواًل  �ل��ط��اق��ة،  ومم���ر�ت  منابع  على  �ليد  و�شع  و��شنطن  وعلى 

�نبعاث  �شيخف�ض  مب��ن  لتتحكم  وث��ان��ي��اً  قوتها،  على  لتحافظ 

�لغاز�ت، وثالثاً ملنع ظهور �أي تكت�ت �قت�شادية.

متثل حرب �لغاز معركة �ل�شرق �الأو�شط �ملقبلة، ال �شيما يف 

�شورية  مع  »�إ�شر�ئيل«  تتنازع  �إذ  �ملتو�شط،  �لبحر  �شرق  منطقة 

يف  متمثلة  �ملحتلة،  وفل�شطن  وم�شر  وقرب�ض  ولبنان  وتركيا 

قطاع غزة على �الأحقية �مل�شرتكة حلقول �لغاز �ملكت�شفة حديثاً 

يف �شرق �لبحر �ملتو�شط.

�جلانب  �أحادية  �القت�شادية  �ال�شتفادة  »�إ�شر�ئيل« يف  ترغب 

�شورية  تعار�شه  �أم��ر  وه��و  �لغاز،  حلقول  �مل�شتقبلية  �مل��و�رد  من 

ولبنان ب�شكل جدي، ي�شاف �إليهما تركيا يف �إطار �لتوتر �الأخر 

رئي�ض  تهديد  بعد  خ�شو�شاً  و�أن��ق��رة،  �أبيب«  »ت��ل  بن  للع�قات 

�ل��وزر�ء رجب طيب �أردوغ��ان، مبنعها من �ال�شتغ�ل �حل�شري 

لهذه �ملو�رد باال�شرت�ك مع قرب�ض لبناء من�شاآت للطاقة.

»�أر���ض  �أن��ه��ا  على  �ملنطقة  تلك  �إىل  �لعربية  �ل��دول��ة  وتنظر 

�أم����ً� يف  �مل�شتقبلية  �ل��غ��از  م����و�رد  �إذ جت��د يف  و�ل��ع�����ش��ل«،  �ل��غ��از 

�أن  �ملتوقع  فمن  »�الإ�شر�ئيلي«،  و�القت�شاد  �لطاقة  �أم��ن  حتويل 

تتجاوز �حتياطيات �لغاز �ملكت�شفة حديثاً حتت �لبحر م�شتويات 

يف  ه��ائ��ً�  ��شتق�اًل  حمققة  م���ر�ت،  بعدة  �حلالية  �ال�شته�ك 

»�إ�شر�ئيل«  عليها  ��شتولت  ح��ال  يف  و�لت�شدير،  �لطاقة  جم��ال 

�مل�شتك�شفة  �الأمركية  �إيرنجي«  »نوبل  �شركة  فبح�شب  وحدها، 

للحقول، فاإن �لتوقعات �مل�شتقبلية حلقل لوثيان �لو�قع على بعد 

130 كيلومرت� قبالة ميناء حيفا، جتعله �أكرب �كت�شاف للغاز يف 
�ملياه �لعميقة يف �لعامل خ�ل �لعقد �ملا�شي.

لها  حليفة  لتكون  قرب�ض  �شوى  جتد  ال  حالياً  ف�»�إ�شر�ئيل« 

خ�شو�شاً  �ملنطقة،  هذه  يف  للطاقة  من�شاآت  باإن�شاء  يتعلق  فيما 

هذه  �أن  �إال  �لبحرية،  �حل��دود  ح��ول  �تفاقيات  بها  تربطها  �أنها 

�لتي بن قرب�ض ولبنان تعيق ذلك، لرف�ض  �التفاقيات نف�شها 

بروت �لت�شديق عليها يف ظل وجود »�إ�شر�ئيل«، و�إن كانت م�شر 

قد و�فقت عليها لت�شوية �ملو�رد �لعابرة خط �لو�شط.
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االنتخابات األردنية.. 
وخيبات األمل

عّمان - الثبات

النيابية  االنتخابات  �صفحة  املا�صي  االأرب��ع��اء  االأردن  ط��وى 

عملية  ع�شرة  �شت  �شهدت  �أن  للبالد  �شبق  بينما  للجدل،  �ملثرية 

�نتخابية مّرت مرور �لكر�م. تاأتي هذه �لنتخابات �لأخرية عقب 

�ملنطقة،  �ل�شاري يف  �لتمرد  رياح  باحتمال هبوب  �أوح��ت  حتركات 

وهي تثري يف �لوقت نف�شه �لت�شاوؤلت حول ��شتقر�ره �ملتاأرجح.

�لدعاية  عن  فغاب  �لنتخابات،  �لإ�شالمية  �حلركة  قاطعت 

هو  »�لإ���ش��الم  �لتقليدي  و�شعارهم  �لأخ�����ش��ر  لونهم  �لنتخابية 

�حل����ل«، وغ����اب ع��ن جم��ل�����س �ل���ن���و�ب ب��غ��ي��اب��ه��ا �مل��ع��ار���ش��ة �ملنظمة 

و�لقوية، كما قاطعت �لنتخابات غالبية �حلركات »�لإ�شالحية« 

�ل�شابق،  �لنو�ب  �إ�شقاط جمل�س  يف  �شبباً  �حتجاجاتها  كانت  �لتي 

وتعهدت باإ�شقاط �ملجل�س �ملنتخب. 

للمقاطعني �أ�شبابهم، فالنتخابات جرت وفق قانون مرفو�س 

ت�شكيل  عاتقها  على  حتّمل  �أغلبية  و�شول  يتيح  ل  ب�شكل  ل  ُف�شّ

حكومة برملانية، وهي حلم يرى �لنظام �أنه مبّكر، ول ي�شتقيم مع 

�لبلد »�ملتخلف حزبياً«، ويربر �لنظام دفاعه عن �لقانون �ملعدل يف 

�لعام 2012 ب�شعوبة تف�شيل قانون ير�شي �جلميع. 

وكما �لعادة يف كل �نتخابات نيابية يف �لأردن، �حتلت �لع�شرية 

�مل�شهد، فخرج غالبية �ملر�شحني لالنتخابات و�لفائزين مبقاعد 

مر�شحاً   1425 عليها  تناف�س  �ل��ت��ي  و�خل��م�����ش��ني  )�مل��ئ��ة  �ملجل�س 

ومر�شحة( من حتت عباءة �لع�شائر �لتي �أجرت �نتخابات د�خلية 

فرزت خاللها �ملر�شحني خلو�س �لنتخابات �لنيابية، و�إ�شافة �إىل 

�لع�شائر، خا�س �ملو�لون غمار �لنتخابات �أفر�د� و�أحز�باً.

خا�شت  وي�شارية  قومية  �أح����ز�ب  �أرب��ع��ة  �أن  �مل��ف��ارق��ة  �أن  غ��ري 

�لنتخاب  قانون  رف�شها  �شر�حة  �أعلنت  �لتي  وه��ي  �لنتخابات، 

�ملعار�شة  بيت  بذلك  لت�شق  �لدميقر�طي«،  ب�»غري  و�شفته  �ل��ذي 

و�شاد�س  وي�شارية،  قومية  �أح��ز�ب  خم�شة  من  �مل�شّكلة  �لتقليدية 

يف  �مل�شلمني«  �لإخ���و�ن  ل�»جماعة  �ل�شيا�شي  �ل��وج��ه  ه��و  �إ�شالمي 

�لأردن. 

�ل��ت��ع��ري��ف باملر�شحني  �ن��ت��ه��ت �لن��ت��خ��اب��ات، و�أزي���ل���ت لف��ت��ات 

�لدعاية  �شهر  ط��و�ل  �لطرقات  �أثقلت  �لتي  �لنتخابية  و�لقو�ئم 

�أنه  �ل�شعب  غالبية  ت��رى  �ل��ذي  �لتطبيق  وق��ت  وب��د�أ  �لنتخابية، 

م�شتحيل.

�مل��ر���ش��ح��ون، �ل��ف��ائ��زون منهم و�خل��ا���ش��رون، ����ش��ط��رو� خ��الل 

�لدعاية �لنتخابية �إىل رفع �ل�شقف بالوعود و�ل�شعار�ت �خليالية، 

بغية �لو�شول �إىل م�شتوى �شقف �ل�شعار�ت �لتي يرفعها �حلر�ك 

»�لإ�شالحي« �مل�شتمر منذ عامني، فظهرت على لفتاتهم عبار�ت 

»�لتغيري« و»�لإ�شالح« و»حماربة �لف�شاد و�لفا�شدين« و»�لعد�لة« 

و»�لدميقر�طية«.. وغريها. 

�ليوم، وقد �نتهت فرتة �ل�شعار�ت، و��شتعد �لنو�ب لاللتحاق 

�أكرث تعقيد�ً  �أن و�قع �لبالد  �لقبة، �شيكت�شفون  مبقاعدهم حتت 

مما تخ�يلو� وقالو�: رفعو� �شعار »ل لرفع �لأ�شعار« �أمام ما ي��شهده 

�ل�بل�د من �رتفاع غري م�ش�بوق فيها، و�لرتفاع تلو �لرتفاع لأ�شعار 

�مل�شتقات �لنف�طية، وقريبا �أ�ش�عار �لكهرباء.. فكيف �شيوفون؟ 

رفعو� ب�شكل ف�شفا�س �شعار »�إنقاذ �لقت�شاد«، فما هم فاعلون 

22 مليار دولر، وعجز متوقع يف مو�زنة  �أم��ام مديونية جت��اوزت 

�لعام 2013 تتجاوز 1.3 مليار دولر، ميّثل ما ن�شبته 5.4 يف �ملئة 

من �لناجت �ملحلي �لإجمايل للمملكة؟

�ل��رثو�ت  و»����ش��رتج��اع  و�لفا�شدين«  �لف�شاد  »حم��ارب��ة  رف��ع��و� 

�ملنهوبة« و»وقف �شيا�شة �خل�شخ�شة«.. فماذ� هم قائلون لل�شعب 

�لذي بات ي�شري باأ�شابع �لتهام �إىل �لعائلة �حلاكمة �لتي يحملها 

م�شوؤولية �لف�شاد و�لنهب و�خل�شخ�شة؟

�لتي  �لف�شفا�شة  ���ش��ع��ار�ت��ه��م  رف��ع��و�  ح��ني  ي���درك���و�  مل  رمب���ا 

عزفت على جميع �لأوتار من دون �أن حتدد عناوين، �أن �لأردنيني 

�أ�شبحت لديهم ذ�كرة حتا�شب �ملخلني بالوعود. 

جذوة  لإخماد  عليها  �لنظام  ير�هن  �لتي  �لنتخابات  �نتهت 

»�لإ�شالحي«  و�حل��ر�ك  �ملعار�شة  فيها  ترى  بينما  �لحتجاجات، 

�شبباً لنطالق �أكرث قوة.. فقادم �لأيام هو �حلكم.

�لإ�����ش����الم����ي����ون �جل�������دد )�لإخ����������و�ن   -

�مل�شلمون و�ل�شلفيون(.

و�لقوميون  و�لعلمانيون  �لليرب�ليون   -

)�لأحز�ب �لنا�شرية و�لي�شارية..(.

مع  بالتكافل  �حل��اك��م،  �حل���زب  ف��ل��ول   -

طبقة �لتجار و�لنخب �حلاكمة.

يعرف  مب��ا  �مل�شتقلني،  �ل�شعب  ع��ام��ة   -

»حزب �لكنبة«.

فتنق�شم  �لطائفي  �ل�شعيد  على  �أم��ا 

�إىل حمورين:

- �مل�شلمون بعنو�ن عام، يتقدمهم »�لإ�شالميون 

�جلدد« وجمهور عامة �مل�شريني.

- �لأقباط بقيادة �لكني�شة، �ملطالبون بامل�شاو�ة 

يف �ملو�طنة و��شرتجاع �حلقوق �لدينية.

�مل�شرية  �ل�شاحة  على  تت�شارع  م��ي��د�ن��ي��اً، 

بحكم  فال�شعودية  وق��ط��ر.  �ل�شعودية  م��ن  ك��لٌّ 

�أو  ت��ن�����ش��ج��م  �أن  �ل���وه���اب���ي ل مي��ك��ن  م��ذه��ب��ه��ا 

معها،  يتناق�س  �ل���ذي  »�لإخ������و�ن«  ف��ك��ر  ت��وؤي��د 

وتتخوف من �شيطرة هذ� �لتيار على �ل�شاحات 

ب��ه م��ن تنظيم ومتويل  مل��ا يتمتع  �لإ���ش��الم��ي��ة، 

�لذي  �ل�شلفي«،  »�لتيار  دع��م  وتتبنى  وعلماء، 

تعتربه »�لبن �ل�شرعي« للفكر �لوهابي.

تدعم  �أم��ريك��ي،  وبطلب  فاإنها،  قطر،  �أم��ا 

�لتكفرييني  �لوهابيني  ل�شتبد�ل  »�لإخ����و�ن« 

ليتو�فق  �لعنق،  �لبدلة وربطة  باإ�شالم يرتدي 

ترتكز  �لتي  �لأمريكية �جلديدة،  �ل�شيا�شة  مع 

ولي�س  مو�لية،  �أنظمة  عرب  �لعامل  قيادة  على 

�أفغان�شتان  يف  ف�شل  �ل��ذي  �ملبا�شر  �ل��غ��زو  ع��رب 

و�لعر�ق.

ل����ق����د ف����وج����ئ »�لإ������ش�����الم�����ي�����ون �جل�������دد« 

ب��ا���ش��ت��الم��ه��م �ل�����ش��ل��ط��ة و�حل����ك����م، م����ا ي��ف��وق 

ت��وق��ع��ات��ه��م و�أح���الم���ه���م، و�أم�����ش��ك��و� ك���رة �ل��ن��ار 

�أنهم خالل  و�أعبائها، وتبني  بال�شلطة  �ملتمثلة 

يهّيئو�  �مل��ع��ار���ش��ة مل  ع��ق��ود يف  �شتة  م��ن  �أك���رث 

ت�شلمهم  ح��ال  يف  للحكم  خططاً  �أو  ب��رن��اجم��اً 

عاملياً  تنظيماً  وب��ن��و�  ع��ار���ش��و�  فقد  �ل�شلطة، 

�قت�شادياً  �أو  �شيا�شياً  ب��رن��اجم��اً  ي�شعو�  ومل 

و�لع�شو�ئية  بالتخبط  فوقعو�  �جتماعياً،  �أو 

و�لقر�ر�ت �لنفعالية، و�عتقدو� �أن بناء �لدولة 

يعتمد على �لدعاء فقط..

�إثبات  يف  �جل��دد«  »�لإ�شالمييون  ينجح  مل 

ج���د�رت���ه���م ب��ق��ي��ادة �حل��ك��م يف م�����ش��ر ع��ل��ى كل 

بني  مقارنة  ب�شيط  وبا�شتعر��س  �مل�شتويات، 

�ل�����ش��اب��ق و�حل���ك���م �حل�����ايل، مل ي�شعر  �حل���ك���م 

�مل���و�ط���ن �مل�����ش��ري ب��ت��غ��ي��ري�ت ج��وه��ري��ة على 

م�شتوى �ملعي�شة �أو �حلرية �أو �لقت�شاد وغريه، 

و�شيتذكر �أن ثورة �ل�شباط �لأحر�ر عام 1952 

ل�شالح  مف�شلية  ق����ر�ر�ت  �ت��خ��اذ  �إىل  ���ش��ارع��ت 

�ل��ن��ا���ش��ر، فكان  ع��ب��د  �ل��رئ��ي�����س  ب��ق��ي��ادة  �ل�شعب 

تاأميم قطاعات  �لزر�عي، ومت  �لإ�شالح  قانون 

موؤ�ش�شات  و�أ�شبحت  و�لتعليم،  و�مل�شايف  �لإنتاج 

�لدولة ل�شالح �جلمهور �لعام، ومت تاأميم قناة 

و�شعبها،  �مل�����ش��ري��ة  �ل��دول��ة  ل�شالح  �ل�شوي�س 

�لق�شية  ودعمها  ل�»�إ�شر�ئيل«،  عد�ءها  و�أعلنت 

لكن  �لعربية،  �لتحرر  وح��رك��ات  �لفل�شطينية 

ممثلي �لثورة �مل�شرية �جلديدة �لذين ��شتلمو� 

�أو موؤثرة  ب��اأي خطوة ج��ادة  �حلكم مل يقومو� 

على كل �ل�شعد، ف�شيا�شياً:

باتفاقية  �جل����دد«  »�لإ���ش��الم��ي��ون  �ل��ت��زم   -

وم��ب��ارك،  �ل�����ش��اد�ت  مثل  مثلهم  ديفيد،  كامب 

�إىل �حلركة  ينتمي  �ل�شاد�ت  �غتال  �أن من  مع 

�لإ�شالمية يف م�شر.

- �رت���ب���ط���ت �ل�����ش��ل��ط��ة �جل����دي����دة ب��ال�����ش��ي��ا���ش��ة 

بدول  �ملتمثلة  �لعربية،  و�ملرجعية  �لأمريكية 

�خلليج؛ يف تناق�س �شارخ مع �ل�شعار�ت و�ملبد�أ، 

و�شلوكيات  �شعار�ت  م��ع  يتناق�س  مب��ا  وك��ذل��ك 

ثورة يوليو 1952.

قومية  تيار�ت  من  �لثورة  يف  �ل�شركاء  �إلغاء   -

وع���ل���م���ان���ي���ة ول���ي���رب�ل���ي���ة، وه�����ي �ل���ت���ي ب�����ادرت 

ي��ل��ت��ح��ق  �أن  ل��الن��ت��ف��ا���ش��ة ����ش���د م����ب����ارك ق���ب���ل 

»�لإ�شالميون �جلدد«، وهذ� ما يعيد منظومة 

�حل����زب �ل��ق��ائ��د و�إل����غ����اء �ل��ت��ع��ددي��ة، وه����ذ� ما 

يعرت�س عليه »�لإ�شالميون �جلدد« يف �شورية 

�شد �لنظام، وميار�شونه يف م�شر وتون�س.

و�ل�شلوك،  �مل��ب��ادئ  بني  �لعقائدي  �لنق�شام   -

�لطريقة  وف��ق  مهجن«  »�إ���ش��الم  �شناعة  ع��رب 

�لأمريكية، بحيث �أُفرغ �لإ�شالم من م�شامينه 

�جلوهرية كنظام متكامل �شالح لبناء �لدولة 

وف����ق �ل���ق���و�ع���د �لإ����ش���الم���ي���ة، مب���ا ل ي��خ��ال��ف 

�لأحكام �ل�شرعية ويو�كب �حلد�ثة و�لتطور.

تبادر  فلم  �لق��ت�����ش��ادي،  �مل�شتوى  على  �أم��ا 

�ل�����ش��ل��ط��ة �مل��م��ث��ل��ة ل��ل��ث��ورة، وب��ع��د ع���ام���ني، �إىل 

�إجن������از�ت �ق��ت�����ش��ادي��ة ف��اع��ل��ة وم����وؤث����رة، ���ش��وى 

�ملبادرة �إىل �إيجار �أو بيع �ملوؤ�ش�شات �مل�شرية من 

قناة �ل�شوي�س و�ل�شناعات و�لأر��شي �لزر�عية، 

�خلليجيني«؛  �مل��ال  »وح��و���س  م��ع  �مل�شاركة  �إىل 

يف ���ش��ر�ك��ة غ���ري م��ت��ك��اف��ئ��ة، ت��ظ��ه��ر �لأرج��ح��ي��ة 

�لد�ئن  معادلة  وفق  �خلليجيني،  ل�شالح  فيها 

م�شتوى  على  ظهر  م��ا  وه��ذ�  �ملحتاج،  و�مل��دي��ن 

�نتكا�شات �لبور�شة وتدين �شعر �شرف �جلنيه 

)6.56 جنيه( للدولر �لو�حد، بينما كان �شعره 

�نخفا�س  يعني  ما   ،5.49 مبارك  �شقوط  عند 

�لقوى �ل�شر�ئية.

�ملتظاهرين  مع  �لتعامل  �إىل  بالن�شبة  �أم��ا 

�ل�شلميني، فاإن �شيئاً مل يتغري بني حكم مبارك 

وزر�ء  خم�شة  تغيري  مت  وق��د  �جلديد،  و�حلكم 

�إىل �لإرباك  د�خلية يف عامني فقط، ما يوؤ�شر 

عدد  �حت�شبنا  و�إذ�  �ل�شلطة،  منه  تعاين  �ل��ذي 

�لقتلى خالل عامني بني �ل�شرطة و�ملتظاهرين، 

�ل��ت��ع��ادل، وه���ذ� م��وؤ���ش��ر خطر  ل��وج��دن��ا نتيجة 

مل�شتوى �لتدهور �لأمني و�ل�شيا�شي، ي�شاف �إىل 

نر�ه  وما  �لجتماعية،  �لبنية  و�نق�شام  تدهور 

بالن�شاء يف م�شر،  �لتحر�س  �زدي��اد ح��الت  من 

وكذلك فتاوى »�ل�شلفيني �جلدد« على �مل�شتوى 

�لعقائدي و�ل�شلوكي، مبا ي�شوه �لدين، و�رتفاع 

ح����الت �ل��ب��ط��ال��ة ون�����ش��ب��ة �ل��ف��ق��ر، وحم��ا���ش��رة 

�إحدى  �لإع��الم وتقييد �حلريات، حيث �شّربت 

�لرئي�س  �شكاوى  ب��ني  ي��ق��ارن  ج���دوًل  �ل�شحف 

مر�شي �شد �لإعالم يف عامني، و�لتي بلغت 24 

عبد  رئا�شة  حقبة  خالل  �شفر  مقابل  �شكوى، 

�لنا�شر مل�شر خالل حو�يل 18 عاماً.

م�������ش���ر يف خ���ط���ر �ل���ف���و����ش���ى و�حل��������روب 

�ل��د�خ��ل��ي��ة، و�لإ�����ش����الم �أم�����ام خ��ط��ر �ل��ت�����ش��وي��ه 

و�ل��ت��ح��ري��ف و�ل��ف��ه��م �خل��اط��ئ ل���»�لإ���ش��الم��ي��ني 

ت�شقط  تكاد  وليبيا،  وتون�س  م�شر  يف  �جل��دد« 

جتربتهم وت�شقط معها �لدول و�لكيانات..

ن���ح���ن يف خ���ري���ف �ل�����ث�����ور�ت؛ ب����ني م��ق��اب��ر 

وُيقتلون  »�لثورة«،  با�شم  ُقتلو�  �لذين  �لأبرياء 

على طريق �إ�شقاط �لنظام.. وُيقتلون يف طريق 

�ل���ع���ودة م��ن رف����اق �ل���ث���ورة! ف��ح��م��ى �هلل م�شر 

و�شعبها، ودعاوؤنا �أن يعود »�لإ�شالميون �جلدد« 

�إىل ر�شدهم.. ل �إىل �ملر�شد �لغربي.

د.ن�سيب حطيط
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بعد عامين على نجاح الثورة المصرية بإسقاط حسني مبارك، دخلت مصر نفق الفوضى واالنقسامات الحزبية 
والطائفية والشعبية، مع أشباح داخلية اسمها »الفلول«، وشياطين خارجية عبر الملوك واألمراء والمخابرات 
األميركية و»اإلسرائيلية«، وتحّولت مصر إلى كيان جغرافي موّحد حتى اآلن، تسكنه جماعات تنقسم سياسيًا 

إلى أربعة محاور:

موضوع الغالف



ت��ك��ون قد  �آذ�ر،  ���ش��ه��ر  �ق����رت�ب  م��ع 

�لغزو  لبد�ية  �لعا�شرة  �ل��ذك��رى  حلت 

��شتكمل يف  �ل���ذي  ل��ل��ع��ر�ق  �لأم���ريك���ي 

�لتا�شع من ني�شان.. ومنذ ذلك �لتاريخ 

مل ت���ه���د�أ ب���الد �ل���ر�ف���دي���ن، �ل��ت��ي و�إن 

�لأمريكي  على  تفر�س  �أن  ��شتطاعت 

يتهددها  ي��ز�ل  ما  �أنها  �إل  �لن�شحاب، 

يف  و�لتق�شيم،  �لأهلية  �حل��روب  خطر 

مزيد�ً  �لعربية  �لأو���ش��اع  ت�شهد  وق��ت 

من �لنق�شامات و�له��رت�ء، ولتتحول 

فيها ق�شية �لدميقر�طية �إىل كابو�س 

لأن  �لعربية،  �ل�شعوب  م�شاجع  يق�س 

خ��ال من  �لدميقر�طية  ع��ن  �حل��دي��ث 

�لج��ت��م��اع��ي��ة،  ل��ل��ع��د�ل��ة  م��ف��اه��ي��م  �أي 

»�ل��ن��زع��ة  ود�ع��م��ي  دع���اة  �أن  خ�شو�شاً 

�ل��دمي��ق��ر�ط��ي��ة« ه��م م��ن �أك����رث ب��ل��د�ن 

�لعامل قمعاً حلرية �لتعبري عن �لر�أي، 

و�مل��ح��ا���ش��ب��ة،  للم�شاءلة  م��ف��ه��وم  ولأي 

و�لأك�������رث ت��ب��ع��ي��ة ل��ل�����ش��ي��د �لأم����ريك����ي، 

ق��ط��ر و�ل�����ش��ع��ودي��ة، �للتني  وحت���دي���د�ً 

وّفرتا كل �أ�شكال �لدعم �ملادي و�ملعنوي 

�لتكفريية  للمجموعات  �للوج�شتي 

و�لإره���اب���ي���ة، �ل��ت��ي مل ت��رك��ز �أع��م��ال��ه��ا 

�لأمن و�جلي�س  �لتفجريية على قوى 

�لأب��ري��اء  �ل�����ش��ك��ان  �إمن���ا ع��ل��ى  فح�شب، 

�أي�������ش���اً، و�ل���ت���ي ح�����ش��دت م��ن��ذ �ل��غ��زو 

�أك��رث م��ن مليوين �شحية،  �لأم��ريك��ي 

ناهيك عن �خلر�ب �لهائل �لذي طال 

ج��م��ي��ع �مل��وؤ���ش�����ش��ات �ل��ع��ر�ق��ي��ة و�ل��ب��ن��ى 

�لتحتية و�خلدماتية.

وم�����ع �ل����ت����ط����ور�ت �ل���د�م���ي���ة �ل��ت��ي 

ت�شهدها �شورية، يبدو �أن هناك �شباقاً 

لإع�������ادة �لن���ق�������ش���ام���ات و�ل��ت��ف��ج��ري�ت 

�ل����ع����ر�ق،  �إىل  �ل���و�����ش���ع���ة  �لإره����اب����ي����ة 

مع  معركتها  يف  دم�شق  تقدمت  كلما 

وذلك  �ملتدفقة،  �لإرهابية  �ملجموعات 

م���ن �أج�����ل �إ����ش���غ���ال ه����ذه �مل��ج��م��وع��ات 

يف م��ع��ارك د�ئ���م���ة، ح��ت��ى ل ت��ع��ود �إىل 

منها،  و�نطلقت  مولتها  �لتي  �لبلد�ن 

ووفرت لها كل �أ�شباب عملها و�إرهابها، 

وب����ال����ت����ايل ث���م���ة حم�����اول�����ة ت��ن��ف��ذه��ا 

�ل�����ش��ع��ودي��ة وق���ط���ر، ب���دع���م �أم���ريك���ي 

�ل�شورية  �ل�شاحتني  تكامل  �أج���ل  م��ن 

و�ل��ع��ر�ق��ي��ة ب��اأع��م��ال �ل��ق��ت��ل و�لإره����اب 

و�ل�����ش��ل��ب و�ل��ن��ه��ب، و�لغ��ت�����ش��اب، من 

�أجل �لو�شول �إىل �أمر و�قع يقوم على 

جتزئة كل بلد من هذين �لبلدين �إىل 

عدة �أجز�ء �أو دويالت، وبالتايل تفكيك 

�أعرق بلدين يف �لتاريخ عرفا ح�شار�ت 

�إن�شانية عريقة.

وب�������ش���رف �ل��ن��ظ��ر ع���ن �ل���ت���ط���ور�ت 

�ل���ع���ر�ق جلهة  �لأخ������رية �جل���اري���ة يف 

�ن������دلع �أح������د�ث �ل��ف��ل��وج��ة و�لأن����ب����ار، 

و�لأزم�����������ة �خل�����ط�����رية �ل���ن���ا����ش���ئ���ة ع��ن 

ت����ط����ور�ت����ه����ا، ������ش�����و�ء ع���ل���ى م�����ش��ت��وى 

�ل��ت��ط��ور�ت �لأم��ن��ي��ة �مل��ت�����ش��اع��دة قتاًل 

على  �أو  خمتلفة،  مناطق  يف  وتفجري�ً 

�مل�����ش��ت��وى �ل�����ش��ي��ا���ش��ي جل��ه��ة �حل��ك��وم��ة 

و�ل����ربمل����ان، ف����اإن �ل���ع���ر�ق ي��ق��رتب من 

�لذكرى �لعا�شرة للجرمية �لأمريكية، 

وه��و م��ه��دد �أك���رث م��ن �أي وق��ت م�شى 

يف وح���دت���ه، و����ش��ت��ق��الل��ه �ل��وط��ن��ي، يف 

ظ���ل �ل���ت���ط���ور�ت �ل��ع��رب��ي��ة �مل��ت��ف��اق��م��ة 

و�خل����ط����رية �ل���ت���ي ت���وؤك���د ع��ل��ى ف�����ش��اد 

�خلليجية  �لعربية، وحتديد�ً  �لأنظمة 

م��ن��ه��ا، �ل��ت��ي غ��ط��ت يف �ل�����ش��اب��ق ح��رب 

�إي�����ر�ن، ث��م غطت  ���ش��د�م ح�شني ع��ل��ى 

�حلرب �لأمريكية على �لعر�ق، وها هي 

لتغطية  وت�شتغلها  �إل  و�شيلة  جت��د  ل 

�شد  و�لإرهابية  �ل�شتعمارية  �حلروب 

ليبيا،  �لعربية، كاحلرب على  �ل�شعوب 

و�لكبري  �لغني  �لبلد  هذ�  جعلت  �لتي 

يف مهب ريح �لنق�شام و�لتال�شي.

ب�����د�أت  ح����رك����ات  ث���م���ة  ك���ان���ت  و�إذ� 

ملحاكمة  و�أوروب�������ا  �أم���ريك���ا  ت�����ش��ه��ده��ا 

�شابقني  وزع��م��اء  و�شيا�شيني  �شركات 

ح����ول �ل�����ش��ف��ق��ات و�ل��ف�����ش��اد و�ل��ن��ه��ب 

جر�ء �حلرب على �لعر�ق، حيث بد�أت 

�ل���دع���اوى ت��ن��ه��ال ع��ل��ى �مل��ح��اك��م ح��ول 

»�ل��ن��ف��ط مقابل  ب��رن��ام��ج  �ل��ف�����ش��اد يف 

وف�شائح  غ��ي��ت«،  و»�أن���غ���ول  �ل���غ���ذ�ء«، 

فرن�شية  نفط  ���ش��رك��ات  يف  م�شوؤولني 

�ل�����ش��وؤ�ل بعد:  ي��ح��ن  �أمل  و�أم��ريك��ي��ة، 

م���ت���ى ُت����رف����ع �ل�����دع�����اوى ع���ل���ى مم���ول 

بندر  �لفعلي  �ل��ق��اع��دة  تنظيم  وق��ائ��د 

بن �شلطان، و�شعود �لفي�شل، وحمَدْي 

ق����ط����ر، وغ����ريه����م م����ن رع�������اة ودع�����اة 

�لإره�����اب يف �ل���ع���ر�ق ويف ���ش��وري��ة ويف 

ليبيا؟

حممود مرع�شلي
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ثمة محاولة تنفذها 
السعودية وقطر لجر 
الساحتين السورية 
والعراقية إلى القتل 
واإلرهاب والسلب 
والنهب واالغتصاب

ع��ن��دم��ا ك����ان ي���دخ���ل ����ش���د�م ح�����ش��ني �إىل ق��اع��ة 

�جتماعات �لقمم �لعربية، كان �خلوف يدّب يف قلوب 

ملوك و�أمر�ء �لنفط، لأن �شد�م كان يتعاطى معهم 

ب��ف��وق��ي��ة، ول ق���درة ك��اري��زم��ي��ة ل��دي��ه��م مل��و�ج��ه��ت��ه��ا.. 

وعندما كان �لقذ�يف يدخل �لقاعة باأثماله �لغريبة، 

كان �أي�شاً ُيرهب �حلا�شرين، ويوّجه من �ملنرب �ألذع 

و�أق���ذع �لأو���ش��اف بحق �مل��ل��وك و�لأم����ر�ء و�ل��روؤ���ش��اء 

ينعيها يف  �لتي كان  �لعربية  �لعرب، وبحق �جلامعة 

كل ِقّمة، و�شط قهقهة �لبالهة �لو�ثقة من �لزعماء، 

على �لفكاهة �لتي يقّدمها �لقذ�يف كلما �عتلى منرب�ً.

ي��ت��ل��ق��اه ممثلو  ك���ان  �ل���ذي  �لزدر�ء  �أم��ث��ل��ة  وم���ن 

�أن رمى وزير  �أقر�نهم �لعرب،  �لدول �خلليجية من 

خارجية �لعر�ق نظريه �لكويتي ب�شحن فارغ خالل 

ماأدبة غد�ء، وَكاَل له ما لّذ وطاب من �لنعوت.

رّدت دول �خلليج �ل�شاع �شاعني للعر�ق، وو�شعت 

�أر����ش��ي��ه��ا وخ��ري�ت��ه��ا وق��در�ت��ه��ا وك��ر�م��ت��ه��ا بت�شّرف 

�أقوى  و�نهار  �أر�دت،  ما  لها  وكان  �لغازي،  �لأمريكي 

ل�»�إ�شر�ئيل«،  رعب  منظومة  ي�شكل  كان  عربي  نظام 

ق�شطهم  وع��م��ال��ت��ه��م  ب��ت��ع��اون��ه��م  �خل��ل��ي��ج��ي��ون  و�أدى 

لُلعلى، وحتّقق ما كانت ت�شبو �إليه �أمريكا منذ �أكرث 

من ثالثة عقود، عندما �شّربت غرف �شنع �لقر�ر يف 

و��شنطن خر�ئط ُتظهر �إقليم كرد�شتان �لعر�ق دولة 

م�شتقّلة.

ث��م ك���ان »�ل��رب��ي��ع �ل��ع��رب��ي« �ل���ذي �ن��ط��ل��ق حتت 

ع�����دة م�������ش���ّم���ي���ات، و����ش���ق���ط���ت �جل���ام���ع���ة �ل��ع��رب��ي��ة 

�لقومّية  ت�شمى  م��ا  دور  وغ���اب  �أ����ش���اًل،  �ل�شاقطة 

�لقو��شم  كل  و�نهارت  �جلامعة،  و�لأح��ز�ب  �لعربية 

وب��د�أ  م�شت،  لعقود  �لعربان  جمعت  �لتي  �مل�شركة 

ع�����ش��ر �ل��ن��ه�����ش��ة لأب���اط���رة �ل���ب���رتول �خل��ل��ي��ج��ي��ني، 

ديكتاتورية  �أنظمة  �أع��ت��ى  ع��رب  باأمرهم  �حلاكمني 

»�إميانهم  منطلق  م��ن  �ل��ذي��ن  �حل��دي��ث،  �لع�شر  يف 

بالدميقر�طية« يف بلد�ن �لآخرين، و»�حلر�س على 

مل  وبوقاحة  م�شريها«،  تقرير  يف  �ل�شعوب  حّرية 

ي�شبق لها مثيل يف �لعالقات �لدولية، كانت رعايتهم 

�حلاكمة  �ل��ع��ائ��الت  وف���ق م�شالح  �ل��ع��رب��ان  ل��رب��ي��ع 

قيا�شية  ب�شرعة  �شقط  ع��ل��ي  ب��ن  ل��ك��ن  �أك����رث،  لي�س 

�ل�شعودية،  �ل�شت�شافة  وط��ل��ب  �جل��م��ي��ع،  ف��اج��اأت 

ب��ا���ش��رتد�ده، وكل  �أر�د، وك��ل �ملطالبات  ل��ه م��ا  وك��ان 

�لأحكام �لق�شائية بحّقه بقيت حرب�ً على ورق، لأن 

خملوع تون�س كان يت�شارك معهم �لولء لالأحادية 

�لأمريكية �ملتجرّبة. 

ع��ن��دم��ا ب�����د�أت ث����ورة �خل��ام�����س و�ل��ع�����ش��ري��ن من 

��شتوعبو�  قد  �لبرتول  �أباطرة  كان  م�شر،  يف  يناير 

���ش��دم��ة ت��ون�����س، و����ش��ت��م��ر�ر ت��اأي��ي��ده��م مل��ب��ارك حتى 

�ل��ل��ح��ظ��ات �لأخ�����رية ك���ان و�����ش���ح���اً، و�ن���ه���زم���و� معه 

يف »م����ي����د�ن �ل���ت���ح���ري���ر«، و����ش���ّل���م���و� م��ك��ره��ني �أم����ام 

تعليمات  لح��ق��اً  وو�شلتهم  و�ق��ع��اً،  �أم���ر�ً  باتت  ث��ورة 

كلينتون:  هيالري  �لرقطاء  �ل�شقر�ء  عرب  �أ�شيادهم 

كل  يف  ف�شلهم  لَيثبت  يحكمون،  �لإ�شالميني  »دع��و� 

�حلياة  م��ن  �ل�شعب  ويلفظهم  ث����ور�ت،  ت�شهد  دول���ة 

�ملجل�س  على  كلينتون  �إ���ش��ر�ر  ك��ان  وق��د  �ل�شيا�شية«، 

�لع�شكري يف م�شر ب�شرورة ت�شليم �حلكم ل�»�لإخو�ن« 

من �شمن هذ� �ل�شيناريو.

دول��ة  ع��ن  لال�شتفا�شة  ف��ال حاجة  ليبيا،  �أم��ا يف 

مرّبع،  كيلومرت  �أل��ف  وثمامنئة  مليون  على  جتثو 

بّد  ل  ف��ك��ان  م�شتخرجة،  غ��ري  خ���ري�ت  على  وت��رق��د 

�لتعمري  �إع��ادة  �لتدمري �لذي تلته لحقاً عقود  من 

و�لبحث بعقود �لتنقيب، وكان طري�ن �لناتو يق�شف 

م��ن ف���وق، وف��رق��ة قطرية مب��ر�ف��ق��ة »ث����و�ر« ليبيني 

�ملعركة  �شاحة  لكن ح�شابات  وترديه،  �لقذ�يف  تطارد 

مل تطابق ح�شابات بيدر �حل�شاد، بعد �أن باتت ليبيا 

جمموعة دويالت حتكمها �لع�شائر وعقول �لقبائل.

وم����ن م��ن��ط��ل��ق �ل���ش��ت��م��ات��ة يف �ل���دف���اع ع���ن علي 

ب نف�شه ملقارعة �لإرهاب،  عبد�هلل �شالح ك�شرطي ن�شّ

�نتقاًل  و�أّم��ن��و�  �ل��رم��ق،  عنه حتى  د�ف��ع �خلليجيون 

يف  �مل��ح��رتق  وج��ه��ه  م���اء  ل��ه  يحفظ  لل�شلطة  �شل�شاً 

بدياًل  �ل�شعودية  �لرعاية  وكانت  �لغتيال،  حماولة 

عن �لقطرية للتعامل مع و�قع �لأمور.

�مللكية، ُو�شعت  و��شتدر�كاً لنهيار�ت يف �لعرو�س 

ن���ار ح��ام��ي��ة م�����ش��األ��ة ���ش��ّم �مل��غ��رب و�لأردن �إىل  ع��ل��ى 

جمل�س �لتعاون �خلليجي، كي ل يبد�أ م�شل�شل �شقوط 

�لتيجان، وتدّفق �لدعم على �لبحرين للق�شاء على 

�لفتنة �لتي يو�جهها »ويّل �لأمر«، كذلك كان �لقمع 

لنار حتت  و��شتيعاب  �لقطيف،  ل�شعوديّي  رحمة  بال 

�لرماد يف �لكويت، ويبقى وحده نظام ب�شار �لأ�شد هو 

�لغرب  �مل�شتهَدف �لأول و�لأخري، و�جتمعت م�شالح 

يف تاأمني »ق�شم ظهر«، كل من يحمي ظهر �ملقاومة 

ث��ّب��ت��ت فعالية  �أن  ب��ع��د  ل��ب��ن��ان وغ�����ّزة، خ�����ش��و���ش��اً  يف 

�ل�شو�ريخ على �لد�خل »�لإ�شر�ئيلي«.

ومبا �أن ختامها م�شك، وب�شرف �لنظر عن حقارة 

�لدور �لرتكي و��شتعر��شات �ل�»باتريوت«، ل بد لأمري 

قطر �أن يتذّكر �أن زّلة ل�شان من وزير خارجيته بحق 

ك��ّررَت  »لو  �لرو�شي:  نظريه  من  جو�بها  كان  رو�شيا 

ما قلَته، فلن يبقى على �خلريطة �شيء ��شمه قطر، 

و�لبو�رج �لرو�شية يف بحر طرطو�س و�لآتي قريب«..

اأمني اأبو را�شد

»ربيع العرب« انهيار القواسم المشتركة لـ

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

مع اقتراب الذكرى العاشرة لغزو العراق

هل ستشهد محاكم العالم دعاوى بحق رعاة اإلرهاب الفعليين؟

مظاهرة �شعبية يف مدينة �لفلوجة �لعر�قية                          )�أ.ف.ب.(
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في مؤتمر صحافي عقده األسبوع الماضي 
حول ما يجري في المغرب العربي وشمال 

مالي، ذّكر وزير الخارجية الروسي سيرغي 
الفروف أقرانه في لندن وباريس وواشنطن 

معاتبًا بأن موسكو حّذرت من أن إسقاط 
معمر القذافي سيهدد االستقرار في بلدان 
المنطقة، وسيجعلها هدفًا سهاًل للحركات 

اإلرهابية ذاتها التي سلحتها الدول الغربية 
واستخدمتها للقضاء على النظام الليبي.

ولكن يبدو أن الفروف لم يدرك بعد أن 
ضرب االستقرار، كان منذ البداية، الهدف 
الرئيسي الفتعال األزمة في مالي وغيرها، 

وتوريط حكومات الدول المجاورة المعنية في 
حروب ال نهاية لها.

الع�سكري  االنللقللاب  اأن  اأحللد  على  خافياً  يعد  مل 

اال�ستخبارات  �سنع  من  كللان  املا�سي  اآذار  يف  مللايل  يف 

املركزية االأمريكية، ال�سي اأي اإيه، التي تذرعت بتقاع�س 

حكومة مللايل عللن مللواجللهللة متللدد »االإ�للسللاملليللن« يف 

�سمال الباد، بينما �سّهلت، يف الوقت نف�سه، نقل اآالف 

لت�سليح  ليبيا  يف  خمازنها  من  االأ�سلحة  من  االأطنان 

املنظمات النا�سطة يف معظم البلدان التي فيها قبائل 

الطوارق، خ�سو�ساً يف منطقة اأزاويد. 

باالإ�سافة اإىل اأن جماعات من الطوارق، �سواء من 

اأو  الليبي،  النظام  عن  دفاعاً  خدماتهم  باعوا  الذين 

من الذين اأودعهم القذايف يف ال�سجون حتى �سقوطه، 

اأحللدث  قوامها  حللرب«  بل»غنائم  مناطقهم  اإىل  عللادوا 

االأ�سلحة، وانتهت هذه االأ�سلحة، عرب �سفقات مّولها 

وبالتن�سيق  االإغللاثللة«،  »جمعيات  دولللة قطر يف  ممثلو 

اإىل  الفرن�سية،  اخلللارجلليللة  اال�للسللتللخللبللارات  جللهللاز  مللع 

الللتللنللظلليللمللات املللرتللبللطللة بللالللقللاعللدة يف بلللللدان »املللغللرب 

االإ�سامي«.

املللفللارقللة يف هلللذا الللو�للسللع، هللي اأن طلللريف اللل�للسللراع 

املو�سوعية  اللل�للسللروط  ا�سطناع  يف  االأدوار  يللتللبللادالن 

انت�سار  اإىل  يللجللر  اللللذي  اال�للسللتللقللرار  لللعللدم  والللذاتلليللة 

العرقيات،  خمتلف  بللن  ال�سكاين  والللفللرز  الفو�سى، 

الهدف  بالتحديد  وهللذا  االأهلية،  واحلللروب  والللنللزوح 

املن�سود من تاأزمي الو�سع يف عموم املنطقة، فاملنظمات 

االإ�للسللاملليللة امللل�للسلللللحللة تلللربر وجلللودهلللا بللخللطللر الللغللزو 

الغربي، بينما يتذرع الغرب بخطر انت�سار القاعدة يف 

�سمال اأفريقيا. 

الرئي�سية  املدن  تخوم  على  امليداين  تقدمها  رغم 

يف �سمال مايل، لن تتمّكن القوات الفرن�سية من ح�سم 

مربراً  امل�سلحن  ويعطي  املطلوبة،  بال�سرعة  املعركة 

بلعب  اال�للسللتللمللرار  اأجلللل  مللن  املختلفة،  احللللدود  لعبور 

دورهم املر�سوم، الإطالة عمر االأزمة ونقل عدواها اإىل 

الكيانات املجاورة.

املللعللركللة«، ال  »اأر�لللس  اإن مللا يجري على مللا ي�سمى 

يللتللفللق مللع مللا تللنلل�للسللره و�للسللائللل االإعلللللام مللن تللطللورات 

يتقدم حتللت حماية  اللللذي  امللللايل  واأحللللداث، فاجلي�س 

قوامها  »انتقامية  بعمليات  يقوم  الفرن�سية،  القوات 

التمييز العرقي« �سد ال�سكان من اأ�سل عربي يف املدن 

»املحررة«، ويقوم بتهجريهم ب�سكل ممنهج �سمااًل نحو 

اجلزائر وموريتانيا واملغرب.

اأ�سرفوا  الذين  البنتاغون،  م�سوؤولو  اعللرف  لقد 

طوال �سنوات على تدريب اجلي�س املايل، يف ردهم على 

انك�ساف الفلتان واملمار�سات »االإجرامية« لدى اجلنود 

املللاللليللن، بللاأنللهللم اأهللملللللوا اإثللللارة »اجلللانللب االأخللاقللي« 

التقنية  امل�سائل  على  فقط  وركللزوا  الع�سكري،  للعمل 

التابعن  اجلنود  م�سلكيات  تختلف  وال  والعمانية، 

العربية،  غللري  االأخللللرى،  االأفللريللقلليللة  اللللدول  جليو�س 

الللتللي تللطللوعللت وحلللدهلللا للللللملل�للسللاركللة يف الللقللتللال �سد 

امللل�للسلللللحللن االإ�لللسلللامللليلللن، وهلللم غلللارقلللون يف الللفلل�للسللاد 

كاجلنود وال�سباط املالين الذين ال يتورعون عن بيع 

ذخائرهم، ونهب املمتلكات اخلا�سة والعامة.

امل�سلحة  املللنللظللمللات  تللذرعللت  االآخللللر،  ويف اجلللانللب 

بللل»تللطللبلليللق اللل�للسللريللعللة االإ�لللسلللامللليلللة«، فللنللّكلللللت بللعللمللوم 

املواطنن دون متييز، وت�سببت بتهجري �سكان القرى 

اأيلل�للسللاً  الللنللائلليللة وجعلتها خللرائللب، ونللهللبللت  والللبلللللدات 

م�سكلة  الذي خلق  االأمر  واخلا�سة،  العامة  املمتلكات 

كربى الإغاثة الاجئن واإيوائهم يف البلدان العربية 

املجاورة.

قد يعتقد البع�س اأن احلكومات الغربية وقعت يف 

فخ »تنظيم القاعدة يف املغرب االإ�سامي«، واأنها حت�سد 

ويات ما زرعته باأيديها يف �سمال اأفريقيا، واحلقيقة 

اأجللهللزة اال�للسللتللخللبللارات، وعلللللى راأ�للسللهللا »املو�ساد  اأن  هللي 

ومعها  امل�سلحة  املنظمات  ن�ساط  جترّي  االإ�سرائيلي«، 

خلدمة  الع�سكرية،  االأجللنللبلليللة  الللقللوات  تللدخللل  نتائج 

اأهللداف قد ال تتطابق مع ح�سابات �سانعي القرار يف 

العوا�سم الغربية، وال مع ما تعلنه اجلماعات امل�سلحة 

ال�سريعة«،  وتطبيق  االإ�سامية  االإملللارات  بل»تاأ�سي�س 

والطرفان يزرعان بذور الفنت والفو�سى.

الللرهللائللن االأخللللرية يف اجلللزائللر  اأزملللة  انتهت  لقد 

الغربية  احلللكللومللات  عنها  تر�س  مل  قيا�سية  ب�سرعة 

اأ�للسللهللراً  اأو  اأ�للسللابلليللع  تلللدوم  اأن  لها  اأرادت  الللتللي  املعنية، 

طللويلللللة بلللهلللدف تلللوريلللط اجلللللزائللللر جمللللللدداً يف قللتللال 

الع�سابات امل�سلحة، فرغم جناح اجلزائر يف حل اأزمة 

مللايل،  �سمال  مل�سكلة  �سلمي  حلللل  و�سعيها  الللرهللائللن 

الللقللاعللدة«  بللقللوة »تنظيم  الللغللربلليللة  تللبللالللغ احلللكللومللات 

وخطره على املنطقة، وتدعو رعاياها وبع�س بعثاتها 

الللدبلللللومللا�للسلليللة اإىل ملللغلللادرة للليللبلليللا وملل�للسللر والللتلل�للسللاد 

ومللوريللتللانلليللا واجلللللزائللللر، االأملللللر الللللذي يلللدل علللللى اأن 

تدخل الغرب ال ي�ستهدف حل االأزمات، بل يعمل على 

افتعالها وتاأجيجها.

عدنان حممد العربي

التدخل الغربي في شمال أفريقيا 
ومالي يطيل أمد األزمة ويفاقمها

دولي

�أليات ع�ضكرية فرن�ضية تدخل �إىل �لأر��ضي �ملالية عرب حدود �لنيجر                              )�أ.ف.ب.(

ها هي وزيرة اخلارجية االأمريكية هياري كلينتون حتزم حقائبها للمغادرة، 

معلنة عدم عودتها اإىل العمل ال�سيا�سي، تاركة وراءها »ثواراً« عرباً، لطاملا انت�سوا 

بت�سريحاتها التغيريية عن ح�سمها مل�سري �سعوب، واالإطاحة بروؤو�س، وال �سّك 

باأن تفاقم االأحداث وت�سارعها على �ساحات ال�سرق االأو�سط، باتت تفر�س اليوم 

منطاً مربكاً على االإدارة االأمريكية اجلديدة، التي راهنت على دعم قوى �سمتها 

وتكري�س هيمنة  املنطقة،  ونفوذها يف  اإيللران  احتواء  معتداًل«، ملحاولة  »اإ�ساماً 

»اإ�سرائيل« وتفوقها على امل�سهد املت�سّكل بعد »الثورات العربية«. 

»التجربة  مللبللداأ  االأو�للسللطلليللة  اللل�للسللرق  �سيا�ستهم  يف  االأمللريكلليللون  ا�للسللتللخللدم 

والتنويع  التجربة  بتكرار  يتميز  اأ�سلوب  هو   ،trial and error واخلللطللاأ« 

الوهابي  النمط  جاذبية  بعدم  ولعلمهم  الللنللجللاح،  حتى  االأ�ساليب  يف  امل�ستمر 

التكفريي، راهن االأمريكيون على جتربة »اإخوانية« �سبيهة بالتجربة الركية، 

تقوم بال�سيطرة على منطقة ممتدة من تركيا حتى املغرب العربي، ما لبثوا اأن 

اكت�سفوا اأن اأدواتها ا�ستعجلوا نحرها واإ�سرام النار فيها قبل بلوغها.

ناجت عن  بت�سجيع دويل،  »االإخلللوان«  التي وقع فيها  القاتلة  االأخطاء  ولعل 

�سيا�سة »التجربة واخلطاأ« االأمريكية تبدو كما يلي:

- بالدرجة االأوىل يف تهافتهم ال�ستام ال�سلطة منفردين، بعد اأن راهنوا على 

فائ�س قوة متح�سل من متثيل �سعبي ال باأ�س به، وتنظيم احتكروه، باالإ�سافة 

اإىل دعم دويل واأمريكي وا�سح، علماً اأن منطق الربح اال�سراتيجي كان يفر�س 

االإحجام عن تويل ال�سلطة يف الفرة االأوىل ملا بعد الثورة ب�سبب االإرث الهائل 

اأي جمموعة  التي جتعل من  العالية جداً  ال�سعبية  التوقعات  املراكم، وحجم 

الكربى،  االجتماعية  االقت�سادية  باملطالب  حترق  الثورة  بعد  احلكم  ت�ستلم 

والتي ال ميكن حتقيقها بال�سرعة الازمة اأو املطلوبة �سعبياً.

للم�ساركة،  الدعوات  عن  االآذان  و�سّم  التوا�سع  عدم  فهو  الثاين  اخلطاأ  اأمللا   -

اخليار  اإىل  والللذهللاب  امل�سرية،  والثقافية  ال�سيا�سية  التعددية  احللرام  وعللدم 

االأمني ودفع ال�سارع نحو العنف والعنف امل�ساد.

اأما اخلطاأ الثالث واالأهللم، فهو اال�ستعجال يف حماولة فر�س دوغما ثقافية   -

اجتماعية موحدة و�ساملة على جمتمع معروف بتنوعه، علماً اأنه من املفر�س 

عقيدته  فللر�للس  ملللحللاولللة  اأكلللر  اأو  جيلن  ينتظر  اأن  عللقللائللدي  ف�سيل  اأي  على 

واإحالها ب�سكل �سمويل يف جمتمع ما. 

وهكذا، نرى نتيجة خطاأ »التجربة« االأمريكية، تزايد قوة اإيران وقدرتها على 

الفكاك من حماوالت و�سعها بن فكي كما�سة اإقليمية �سلعها االأول »اإخواين«، 

تفوق  على  توؤ�سر  التي  البارزة  املوؤ�سرات  ولعل  خليجي،  وهابي  الثاين  و�سلعها 

اإيراين نوعي يف التوازن يف املنطقة يظهر يف ما يلي:

من  جللزءاً  اليوم  اإيللران  باتت  دولية طويلة،  وبعد عزلة  ال�سيا�سي،  امليدان  - يف 

منظومة دولية اأكرب، متتلك نف�س الهواج�س وامل�سالح اال�سراتيجية. 

- انخفا�س من�سوب التهديد يف الت�سريحات االأمريكية، لدرجة اأنه ميكن قراءة 

قبول اأمريكي باإيران نووية مع طلب �سمانات ب�سلمية الربنامج.

يظهرها  مت�سارع،  ت�ساعدي  خللط  يف  اإيلللران  ت�سري  الع�سكري،  ال�سعيد  على   -

ممتلكة درجة قوة ردعية هاّمة ت�سقط اأي تفكري بهجوم ع�سكري عليها. 

- رحلة القرد اإىل الف�ساء والتي تب�ّسر بعهد جديد من التفوق االإيراين.

- انللتللقللال اإيلللللران ملللن مللنللطللق اللللدفلللاع اإىل مللنللطللق الللهللجللوم يف جملللال احللللرب 

االلكرونية، فقد ردت اإيران على ا�ستهدافها �سابقاً بفريو�سات الكرونية خّربت 

جزءاً من نظامها االلكروين النووي، با�ستهداف قواعد بيانات امل�سارف املالية 

االأمريكية.

خيبة  اإىل  ي�سري  »اللللثلللورات«،  بعد  مللا  جمتمعات  تعي�سه  مللا  اإن  والنتيجة، 

التجربة االأمريكية االأوىل، التي تبدو مزيجاً من التع�سب التكفريي واال�ستئثار 

االنفرادي باحلكم با�سم الدين، لذا �سيعمد االأمريكيون اإىل تقييم ح�ساباتهم 

عدم  االعتبار،  بعن  �سياأخذون  ولكنهم  اأخللرى،  جتربة  لتكرار  اخلطاأ  ودرا�للسللة 

حتى  مفادها:  اإ�سافية  خا�سة  اإليها  ي�ساف  �سلفاً،  الوهابي  احلكم  جاذبية 

امل�سروع  خ�سر  فقد  ال�سارع،  على  قوته  يفر�س  اأن  امل�سري  احلكم  ا�ستطاع  لو 

كانت  التي  العربية  ال�سعوب  من  لكثري  بالن�سبة  مبكراً  جاذبيته  »االإخللللواين« 

تطمح للتغيري.

ليلى نقوال الرحباين
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يف  تتزامنا  اأن  لهما  ُقّي�س  متناق�ستان  ظاهرتان 

اأحداث نهاية االأ�سبوع املا�سي، اأوالهما موؤمتر الوحدة 

االإ�سامية يف طهران، والثانية تقاتل ومتزيق وتناحر 

بن اأبناء االأمة الواحدة، على امتداد املناطق ال�ساخنة 

يف الللعللاملللن الللعللربللي واالإ�للللسللللامللللي، وملللئلللات الللقللتلللللى 

والللقللاهللرة يف م�سر،  بور�سعيد،  �للسللوارع  واجلللرحللى يف 

و�سمال  وال�سومال،  اليمن،  واأريللاف  ومثلهم يف مدن 

اأفريقيا، وباك�ستان، و�سورية والعراق.

للوحدة طريقاً حلل  دعللوات  يف موؤمتر طهران 

اأبحاث »نظرية«، تفّت�س  االأزمات البينية، وحماور 

ودورها  املتاحة،  والو�سائل  امل�سريية  الق�سايا  عن 

واقع   املقابلة،  ال�سورة  ويف  امل�سلمن،  �سمل  مّل  يف 

ال  مبتظاهرين  حتت�سد  و�لللسلللوارع  امللللللرارة،  �للسللديللد 

حتركهم �للسللوى الللغللرائللز الللبللدائلليللة، واأروقللللة حكم 

تنق�سهم احلللكللمللة،  عللرو�للسللهللا حللكللام  علللللى  يللربللع 

و�للسللرخللات ملللللوؤهللا الللتللهللديللد والللوعلليللد، تعلو بن 

»�سلطة ومللعللار�للسللة«، واإعللللان حللالللة الللطللوارئ يف 

جانب، وتخريب ونهب وفو�سى يف اجلانب االآخر.

وبللن مللوؤمتللر الللوحللدة االإ�للسللاملليللة، وبللن �ساحات 

التقاتل البيني، يربع اأعداء االأمة على �سدارة �سنع 

القرار، فيفاقمون االأزمات ويفتعلونها، ثم يجرحون 

لللهللا احللللللللول امللل�للسللبللوهللة، تلللللارة ملللن خللللال الللتللدخللل 

اأو ذاك، وتلللارة  الللبلللللد االإ�للسللامللي  الللعلل�للسللكللري يف هلللذا 

اأو هناك، يف عوا�سم  للل»معار�سة« هنا  برعاية موؤمتر 

القرار اأو قاعات الهيئات الدولية.

�سد  يح�سدون  باطل،  على  كانوا  واإن  االأعلللداء،  اإن 

اإمكاناتهم الع�سكرية،  االأمة كل طاقاتهم، وي�سخرون 

واالإعامية، واملالية، ويبدون يف ظاهرهم، على اأعلى 

درجلللات الللوفللاق واللللوحلللدة، ولللكللن قلوبهم يف الللواقللع 

�سّتى، واأن هزميتهم لي�ست ممكنة فح�سب، بل هي اأمر 

حمتم يف نهاية املطاف.

اأما الوحدة االإ�سامية فهي م�ساألة واردة يف حمكم 

يثبتوا  اأن  والللعلللللمللاء  الللبللاحللثللون  يللحللتللاج  وال  الللنلل�للس، 

اأحقيتها بتنميق الكام، وباغة التعبري، بل يكفيهم، 

اأن  احلللنلليللف،  الللديللن  بتعاليم  الللتللزامللهللم  مللن منطلق 

الو�سائل  والعمل،  الفكر  �سعيدي  على  ي�ست�سرفوا، 

الللكللفلليلللللة بللتللوحلليللد اجللللهلللود، وتلل�للسللويللب الللبللو�للسلللللة يف 

االجتاه ال�سحيح، واأن يحددوا اخلطوات الفعلية التي 

تبعد االأمة من كل م�سببات الفرقة وال�سقاق، وتدنيها 

من روابط االأخوة والتاآلف.

اإن ما يوحد االأعداء، مطامع وحوافز مادية دنيئة 

وزائلة، ويف �سفوف ال�سيا�سين واملحللن، يف العاملن 

العربي واالإ�سامي، من يعتقد جازماً اأن �سراع االأمة 

مع اأعدائها ينح�سر يف الت�سابق على هذه املكت�سبات، 

من  ورفللعللة  �للسللمللواً  اأكلللر  هللي  الق�سية  اأن  ويتنا�سون 

النفط والغاز واالأورانيوم.

مب�سري  تتعلق  الدنيا  هللذه  يف  اخلللاف  ق�سايا  اإن 

باأخيه  االإنلل�للسللان  وعللاقللات  برمته،  الب�سري  املجتمع 

االإن�سان، وبناء ح�سارة تتعارف فيها ال�سعوب والقبائل، 

وال تت�سابق اإال على ما فيه اخلري جلميع النا�س با 

ا�ستثناء، فاأين فقهاء االأمة من هذه الق�سايا؟ 

ال�ساخنة ال  اللل�للسللاحللات  املللعللرو�للسللة يف   الللنللمللاذج  اإن 

جهاراً  ي�سعون  ممن  الللرّب  ياأتى  فكيف  باخلري،  تب�سر 

وع�سائر،  قللبللائللل،  اإىل  و�سرذمتها  االأملللة  متللزيللق  اإىل 

ومللللذاهللللب، وطللللوائللللف، واأعللللللللراق  مللتللنللاحللرة، فلليللذبللح 

واحدهم نظريه يف اخللق بدم بارد، و»يذكر ا�سم اهلل 

ويكرب« فوق جثمانه؟

لقد عا�س »اأهل الكتاب«، كما عا�س غريهم من اأتباع 

واأحكامه  االإ�للسللام  كنف  يف  ال�سماوية،  غللري  الللديللانللات 

بهذا  ي�سعروا  خللوف، ومل  اآمنن من كل  قروناً طويلة 

القلق الذي يبثه اليوم يف نفو�سهم من يّدعون حر�سهم 

اإىل  الللداعللون  يللدرك  فهل  اهلل«،  �سريعة  »تطبيق  على 

اللللوحلللدة طللبلليللعللة املللحللنللة، وحللجللم امللل�للسللوؤوللليللة، وملللدى 

االخراق الذي اأحدثه االأعداء يف �سفوف االأمة؟  

ال�سلطان«  ال يحق الأردوغللان االعرا�س على م�سل�سل »حللرمي 

من منطلق اأن هذا امل�سل�سل ُيظهر �سخ�سية ال�سلطان �سليمان وكاأنه 

والتاريخية الأحد  القومية  القيمة  ن�ساء، وينتق�س من  زير  جمّرد 

امل�سل�سات الركية  �ساطن بني عثمان، ويتعار�س م�سمونه مع 

التي اأدمنها اجلمهور العربي املاأخوذ بها لدرجة الهو�س.

اإن املتابع لل»حرمي ال�سلطان«، اأو من ي�ساهد ب�سع حلقات منه، ال 

تلفته »حرمييات« ال�سلطان بقدر ما ت�ستفّزه ذهنية الت�سّلط والظلم 

االأتراك  ال�ساطن  ال�سحق بحّق كل من كان يقف بوجه  و�سيا�سة 

وم�سالح »الدولة العلّية«، وكاأن اأردوغان من خال اعرا�سه على 

امرباطوريته  ا�ستعمرتها  التي  الللدول  يف  االأحفاد  ي�سلب  امل�سل�سل، 

واجهوه  وما  اأجللدادهللم،  وعذابات  معاناة  الزائلة، حّقهم يف معرفة 

من قتل وتنكيل وجتويع حتت حكم اإحدى اأظلم الدول التي عرفها 

اأن معظم النا�س مل تكن بحاجة اإىل م�سل�سل يك�سف  التاريخ، علماً 

التاريخ، ومن مل يقراأ »ماآثر« االأتراك من خال مقاعد الدرا�سة، 

فقد �سمع حتماً من االآباء واالأجداد عن موبقات ارتكبها بنو عثمان 

بحق االإن�سانية على مدى اأربعة قرون من الزمان.

دامللت  مللا  الللتللاريللخ،  ك�سف  رف�سه  اأردوغللللان  مللن  م�ستغرباً  لي�س 

مليون  بذبح  االعللراف  وترف�س  للتاريخ،  ناكرة  الركية  الثقافة 

االأكللللراد منذ عللقللود، وحتلللاور زعيمهم وهللو �سجن  اأرمللنللي، وتنحر 

ق�سبانها للح�سول منه على تنازالت، وتقّر تدري�س اللغة الكردية 

اأكلللراد الللداخللل واحللتللواء غ�سبهم، جراء  يف مللدار�للس تركيا الإر�للسللاء 

املجازر بحق اأهلهم خارج احلدود على اأيدي اجلي�س الركي، وت�سّرع 

لنف�سها هي التي تّدعي االإ�سام، اأن جتاهر باتفاقيات ع�سكرية مع 

كيان اإرهابي يدّن�س مقّد�سات امل�سلمن يف فل�سطن.

لبلد  مغايرة  �سورة  باإعطاء  ينجح  فلن  اأردوغلللان  تذاكى  مهما 

والأحلللام  والت�سّلط،  وال�سلطة  ال�سلطنة  ثقافتها  الإثللنللّيللة  ينتمي 

حتى  بالوراثة،  الركي  الفكر  ت�ستوطن  التي  واال�ستعمار  التو�ّسع 

العن�سرية،  اإيقاع  اأتاتورك يف �سبط  اإرث م�سطفى كمال  ولو جنح 

وجلللمللهللا جللزئلليللاً خلللال الللعللقللود القليلة املللا�للسلليللة، واإعلللطلللاء �للسللورة 

املتو�سطي،  ال�سرق  على  املنفتحة  العلمانية  تركيا  عللن  ح�سارية 

والطاحمة لان�سمام اإىل االحتاد االأوروبي، واملُجّندة حديثاً لدى 

الناتو يف  ال�ساروخية حللف  الدرع  التحاقها مب�سروع  اأمريكا عرب 

�سبتمرب 2011، مع ما �سبق ذلك من توقيع لل60 اتفاقية دفاعية مع 

»اإ�سرائيل« يف يناير 2010، حن اأعلن وزير دفاع تركيا بعد التوقيع 

ا�سراتيجي ما دامت م�ساحلنا  �سراحة: »عاقاتنا معهم حتالف 

ت�سعة  »اإ�سرائيل«  ا�سطادت  لو  باأ�س  وال  ذلللك«،  تقت�سي  امل�سركة 

اإغاثة غللّزة« خال  اأتللراك على منت �سفينة مرمرة، يف »ا�ستعرا�س 

ممن  اعللتللذار  على  تركيا  حت�سل  ومل  نف�سه،  الللعللام  مللن  مايو  �سهر 

تاريخهم اأقذر من تاريخها.

يك�سف حقائق  م�سل�سل  على  االعرا�س  الأردوغلللان  يحق  ثم ال 

ذاته  بحد  هو  الركي  والتنمية«  »العدالة  حللزب  دام  ما  تاريخية، 

ومللدعللاة فخر  جللاذبللاً  ا�سماً  وبللات  الركية،  امل�سل�سات  مللن  واحلللداً 

للثوار »املنت�سرين«، يتباهون باإطاقه على االأحزاب التي اأنتجتها 

اللللثلللورات مللن تللونلل�للس، و�لللسلللواًل اإىل ملل�للسللر، حلليللث »حلللزب الللعللدالللة« 

باالأتراك، وحيث ال حتّققت عدالة ل�سعب  بالن�سخة امل�سرية تيّمناً 

انتقل من الديكتاتورية اإىل الراديكالية، وال تنمية �سوى يف املزيد 

من الت�سرذم والفقر وازدهار الع�سوائيات.

اأ�للسللاء ج�سم عربي  و�للسللط �للسللرق غللابللت �سم�س عللربللانلله، وعلللللى 

احلاكم  هيبة  له  اأّمنت  داخلية  تنمية  نف�سه؛  اأردوغللان  هياأ  مفّكك، 

واأهللابللت املللعللار�للسللة، وحتللالللفللات خللارجلليللة اأّهلللللتلله الأن يللكللون �سرطي 

اللل�للسللومللال  يف  �سيا�سياً  فللتللدّخللل  ربلليللعللهللا،  اإيلللقلللاع  املللنللطللقللة و�للسللابللط 

وال�سودان واليمن وتون�س، وانحنى له مر�سي م�سر، كما فعل اأمام 

ملك ال�سعودية واأمري قطر، انحناءة املحتاج لب�سعة ماليم الإنقاذ 

حزب  اأحلللام  معها  وتنهار  يللوم  كللل  تنهار  بور�سة  لعنة  مللن  نف�سه 

العدالة وطموحات »االإخوان«.

اأردوغللان نف�سه  اأ�ساء جامعة عربية ماتت �سريرياً، تّوج  وعلى 

�سلطاناً، وباتت اأنقرة عا�سمة القرارات، وحا�سنة املوؤمترات و�سانعة 

املوؤامرات، مبباركة �سركاء امل�سالح يف الغرب ونواطري البرول يف 

ال�سرق، وتدّفقت عرب تركيا كل اأ�سكال الدعم ملن تدّفقوا وان�سووا 

�سّخ  يتّم  �سواها  دون   تركيا  ومن  ال�سورية«،  »الثورة  م�سمى  حتت 

الوقود احلاقدة الإحراق بلد �سبق لل�ساطن االأتراك اأن اأحرقوها، 

القريب  الللتللاريللخ  �سي�سهد  الللللوراء،  اإىل  يللعللود  ال  الللتللاريللخ  الأن  لكن 

ونهاية  درامية  بنهاية  اأردوغللان«،  »حريق  بعنوان  �سيا�سياً  م�سل�سًا 

»البطل«.

�أمني �أ. ر.
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من »حريم السلطان« إلى حريق أردوغان.. 
دع���وة موجهة إل���ى الدولة اللبناني���ة بقّضها وقضيضه���ا.. الحكومة، والعرض مستمر

اإلدارات ال سيما مجالس التفتيش والمحاسبة..
مطل���وب من معالي وزي���ر العدل، القي���ام بجولة على قص���ور العدل، ال 
س���يما قصر عدل بعب���دا، ال إلى مكاتب القضاة وقاعات الجلس���ات، بل إلى 
غرف األقالم ومس���تودعات الش���كاوى، حيث تتكدس هذه األخيرة كما لو 
كانت »خيش تب���ن« ال لفات تتضمن ألم بعض الناس وأنينهم ومظالمهم 
وحقوقهم! هذا المش���هد المنقطع النظير في عالم اليوم، ربما وقفت على 
صنو له أيام »العثملي« في زمن واصه باشا الطيب الذكر والذكرى والتاريخ، 

المشهود له باالستقامة والصراط المستقيم..
الدع���وة عينها موجهة إل���ى التفتيش القضائي، لعله���م يقفون على 

مقلبة ما، يبادرون إلى تقويمها وإصالحها!
كذل���ك مطلوب من معال���ي وزير األش���غال العامة، القي���ام بجولة على 
الط���رق الفرعية في األدغ���ال الجبلية، حيث البي���وت المتواضعة، والناس 
المتواضع���ة، لعّله يعثر على »كمش���ة« زفت، يعّبد به���ا طرقات الحواضر 

اللبنانية المحظوظة على أكثر من صعيد!
والدع���وة عينها موجه���ة إلى معالي وزي���ر التربية الوطني���ة والفنون 
الجميل���ة.. التجوال على بعض المدارس الرس���مية، كذلك الجبلية، للتأكد 
من جودة مبانيها، وتمتعها بالمعايير البيئية والصحية المطلوبة، حفاظًا 
على نزالئها من التالمذة الذين قست ظروف الحياة على ذويهم، فاضطروا 
إل���ى إيداعهم، االطالع على الحج���ر، قبل الوقوف على المنهاج الرس���مي، 
والكتاب المدرس���ي، وأحوال المعلمين الرس���ل.. الطل���ب عينه موجه إلى 

التفتيش التربوي..
ل���ن يفوتنا دعوة وزي���ر الطاقة.. أو باألح���رى وزارة »الفاتورتين« على أن 
يصطحب وصحبه الغفير مصباح »عالء الدين«، للتفتيش ولو على ش���معة 

واحدة مضاءة في عتمة هذا الوطن الكالحة!
الدعوة إياها نبعث بها إلى وزراء الصحة والشؤون االجتماعية والعمل..

ليقفوا على أبواب المستشفيات العامة والخاصة - بعد تغيير حاّلسهم 
- ثم فليوافوننا بما ش���هدت أبصارهم وس���معت آذانهم م���ن أهل الحّل 

والّربط في هذه المؤسسات المسماة »إنسانية«.
أم���ا الدوائر العقارية ومش���تقاتها، فال موجب أن يتجش���م معالي وزير 
المالي���ة عناء المرور عليها، ألن ش���ؤون الناس والعباد تس���ير على خير ما 

يرام! وليس هناك من أثر للفساد.
ق���د تكون األعذار التي نس���معها من هنا وهن���اك وهنالك محّقة حينًا، 
وأقب���ح من ذنب أحيانًا! فيم���ا الضحايا الغالبى م���ن المواطنين المقورين 
المعذبي���ن، الذين ال ضهر لهم وال نصير، يرغمون على اتباع طرق واعتماد 

وسائل ملتوية إلنجاز معامالتهم..
كفى ازدراء بالناس ومش���اعر الناس وعقول الناس.. هذه الدعوة ليست 
محص���ورة أو وقفًا على ال���وزارات التي ذكرت، إّنما تش���مل جميع المرافق 

والمؤسسات الحكومية والعامة..
المطلوب إشهار سيف الحق، س���يف العدالة، سيف المسآلة، المتمثل 

بالعمل بمبدأ العقاب والثواب، بعد إنصاف الموظف ماديًا..

نبيه الأعور

الدولة »المزكومة«
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ي����ت����زام����ن ع���ق���د م���ن���ت���دى داف����و�����س 

االقت�صادي هذا العام، مع ت�صعيد خطري 

اإىل  التي تعاين  العامل  ع��دد من دول  يف 

جانب تدهور االأو�صاع االأمنية، انحداراً 

ك��ب��رياً يف م��ع��دالت ال��ن��م��و االق��ت�����ص��ادي، 

لذلك فمن املرجح اأن يكون لتلك امللفات 

ال��ذي  امل��ن��ت��دى  اأع��م��ال  ن�صيب كبري م��ن 

املتحدة  ال��والي��ات  ممثلي  غياب  �صي�صهد 

حكومتني  بت�صكيل  امل�صغولتني  وال�صني 

جديدتني..

بالفعل، لقد انطلق منتدى دافو�س 

ال�صيا�صة  ق���ادة  ك��ب��ار  م��ن  ع���دد  بح�صور 

واالأع���م���ال يف ال��ع��امل، و���ص��ط اأج����واء من 

ال��ت��ف��اوؤل احل���ذر اإزاء ان��ت��ه��اء اأ���ص��واأ اأزم��ة 

م��ال��ي��ة ���ص��ه��ده��ا ال���ع���امل، وب�����روز ملفات 

اقت�صادية �صائكة يف دول متعددة. 

ق��ادة  م��ن   45 اجتمع نحو  ك��ال��ع��ادة، 

ال�صخ�صيات  م��ن   2500 ون��ح��و  ال��ع��امل 

وال���������ص����ح����اف����ي����ني وق�����������ادة ال�������ص���ن���اع���ة 

داف�����و������س  م���ن���ت���ج���ع  واالق�����ت�����������ص�����اد، يف 

االقت�صادي  »املنتدى  لعقد  ال�صوي�صري 

ال��ع��امل��ي«،  وب��ع��د اأن طغت اأزم���ة ال��ي��ورو 

واملخاوف من خروج اليونان من منطقة 

ي�صود   ،2012 داف��و���س  قمة  على  ال��ي��ورو 

ق��م��ة ه���ذا ال���ع���ام ���ص��ع��ور ب����اأن االق��ت�����ص��اد 

ال��ع��امل��ي ب����داأ ي��ت��ع��اف��ى م��ن ك��ب��وت��ه بع�س 

ال�صيء، لكن هناك خماوف كثرية حيال 

ت��ده��ور اق��ت�����ص��ادات مناطق اأخ���رى، مما 

فيها  االقت�صادية  التنمية  بتاأرجح  يهدد 

على حد �صواء.

االف��ت��ت��اح��ة  اجل��ل�����ص��ة  ل����ذل����ك، ويف 

رئي�س  نائب  قارن »مني زهو«  للمنتدى، 

���ص��ن��دوق ال��ن��ق��د ال�����دويل، ب���ني االأج�����واء 

التي  وتلك  احلالية،  القمة  يف  ال�صائدة 

�صادت يف القمة املا�صية، وق��ال: »يف هذه 

اإن االأم����ور تبدو  ب��ال��ت��ح��دي��د،  ال��ل��ح��ظ��ات 

 12 ق��ب��ل  ك��ان��ت عليه  اأف�����ص��ل بكثري مم��ا 

ب�صان  قلقون  كنا  هنا  ع��ام  فقبل  ���ص��ه��راً، 

اأزمة اليورو والهاوية املالية االأمريكية«، 

واأ����ص���اف: »وم���ع ك��ل اخل��ط��وات ال��ت��ي مت 

االقت�صادية،  ال�صيا�صيات  ب�صاأن  اتخاذها 

ف��اإن االأم���ور اأ�صبحت اأك��ر ه���دوءاً االآن، 

الأن  ج��داً،  حذرين  نكون  اأن  علينا  ولكن 

اأزم��ات ال تنبئ باخلري يف مناطق  هناك 

اأخرى من العامل«.

تقريراً  اأ�صدر  دافو�س  وكان منتدى 

 ،»2013 ل��ع��ام  العاملية  »امل��خ��اط��ر  بعنوان 

األ����ف من  اأك����ر م���ن  اآراء  ا���ص��ت��ط��ل��ع ف��ي��ه 

اخل�������راء وق�������ادة االأع�����م�����ال، ووج������د اأن 

املا�صي  ال��ع��ام  ع��ن  قلياًل  زاد  ت�صاوؤمهم 

املقبلة،  الع�صر  ال�صنوات  توقعات  ب�صاأن 

وقال فيه اإن االقت�صادات اله�صة �صاهمت 

يف زيادة املخاطر العاملية يف العام املا�صي، 

منطقة  تفكك  جتنبت  اأوروب�����ا  اأن  رغ���م 

اليورو يف 2012 وتفادت الواليات املتحدة 

الهاوية املالية.

م����ن ج���ه���ت���ه���م، ح�������ذر  م�������ص���وؤول���ون 

ال�صوق  ا�صطرابات  اأن  من  وم�صرفيون 

ف�صلت  اإذا  خ�صو�صاً  ت��ت��ج��دد،  اأن  ميكن 

من  اال���ص��ت��ف��ادة  يف  التنظيمية  اجل��ه��ات 

ال�صابقة، كما  امل���ال���ي���ة  االأزم�������ة  درو�������س 

اإزاء ما يحدث  ه��وؤالء عن قلقهم  اأع��رب 

ب�صاأن  االأو�صط  وال�صرق  اجلنوب  دول  يف 

االنهيارات االقت�صادية املتوقعة.

امل����ن����ت����دى  اإن  ال�������ق�������ول  ومي������ك������ن 

االقت�صادي العاملي قد حتول من جمرد 

ملتقى م�صغر للم�صوؤولني عن موؤ�ص�صات 

اإىل حمفل  ك����رى،  غ��رب��ي��ة  اق��ت�����ص��ادي��ة 

ال���ع���امل، ا�صطر  ق����ادة  ل��ك��ب��ار  ب����ارز  دويل 

ل��الن��ف��ت��اح ���ص��ي��ئ��اً ف�����ص��ي��ئ��اً ع��ل��ى ح��ك��وم��ات 

ال�صاعدة،  واالق��ت�����ص��اي��ات  اجل��ن��وب  دول 

العاملي  االقت�صاد  اإن��ع��ا���س  ل��ذل��ك  يحتل 

وم��ايل، �صلب  �صورية  اأزم��ت��ي  اإىل جانب 

النقا�صات التي �صتجري يف املنتدى ال�43.

واخ������ت������ار م���ن���ظ���م���و امل����ن����ت����دى ا����ص���م 

»ال��دي��ن��ام��ي��ك��ي��ة امل���رن���ة« ع��ن��وان��اً ل��ل��دورة 

احلالية للمنتدى، يف �صعيهم حلث القادة 

لتحفيز منو  الالزمة  ال�صبل  اإيجاد  على 

املخاطر  العاملي، وحمايته من  االقت�صاد 

امل�صتقبلية.

هذا وقد تاأ�ص�س منتدى دافو�س عام 

1971 على يد اخلبري االقت�صادي االأملاين 
���ص��واب، وب���ات على م��ر ال�صنني  ك��الو���س 

العاملية  النخب  فيه  ت�صارك  ب��ارزاً  حدثاً 

فيه  للم�صاركة  كبرية  مبالغ  تنفق  التي 

ب�صبب  امل��ن��ت��دى  �صيت  ذاع  كما  ع���ام،  ك��ل 

ال��ت��ي تقدمها  ال��ر���ص��م��ي��ة  ح��ف��الت��ه غ��ري 

مدعوون  ويح�صرها  الراعية،  ال�صركات 

م��رم��وق��ون ي��ت��ب��ادل��ون ب��ط��اق��ات ال��زي��ارة 

تتم  م��ا  وع����ادة  نف�صهم،  ع��ن  وي���روح���ون 

واجلنود  ال�صرطة  عنا�صر  مئات  تعبئة 

ال�����ص��وي�����ص��ري��ني ع��ل��ى م���دى اأي�����ام ان��ع��ق��اد 

امل���ن���ت���دى، م���ا ي���ح���ول امل��ن��ت��ج��ع ال�����ص��غ��ري 

اإىل م��ع�����ص��ك��ر حم�����ص��ن، خ��وف��اً  ال����ه����ادئ 

اأو  اأح����داث  اأو  اإره��اب��ي��ة  عمليات  اأي  م��ن 

اعتداءات قد تطاله.

وقد اأعرب كالو�س �صواب املتخ�ص�س 

افتتاحه  عند  ال�صركات  �صيا�صات  علم  يف 

ق��ن��اع��ت��ه  ع����ن  امل���ن���ت���دى،  ج��ل�����ص��ات  اأوىل 

االقت�صاد  علماء  ك��ب��ار  جمع  ب���»���ص��رورة 

ا�صتعرا�س  ب�صرورة  لقناعته  اأوروب���ا،  يف 

اإدارة  ع��ل��م  ي�����ص��ه��ده��ا  ال���ت���ي  ال���ت���ط���ورات 

االأعمال«، لكنه ورمبا دون اأن يدري، قد 

و�صع حجر االأ�صا�س لتجمع عاملي فريد 

من نوعه اختلفت االآراء حوله.

عبقرية  اأن  على  اث��ن��ان  يختلف  وال 

ب��روف�����ص��ور ك��الو���س ���ص��واب ه��ي م��ن اأح��د 

اأه�����م اأ����ص���ب���اب ا����ص���ت���م���رار ه����ذا امل��ن��ت��دى، 

النظر  وج��ه��ات  تباين  ع��ن  النظر  بغ�س 

من  متكن  اإذ  ومعار�صيه،  م��وؤي��دي��ه  ب��ني 

احل�����ص��ول ع��ل��ى غ��ط��اء ���ص��ي��ا���ص��ي مكثف 

اخلا�س،  االقت�صاد  من  مدعوم  لن�صاط 

وجن����ح يف اج����ت����ذاب خم��ت��ل��ف االأط���ي���اف 

حديث  منتداه  وجعل  اإل��ي��ه،  واالأط����راف 

العامل حتى واإن اختلفت االآراء حوله.

امل��ن��ت��دى يف مت��وي��ل��ه على  وي��ع��ت��م��د 

اأع�����ص��ائ��ه االأل���ف م��ن ك��ري��ات ال�صركات 

امل���ت���ع���ددة اجل��ن�����ص��ي��ات، ت�����ص��دد ك���ل منها 

ا�صرتاكاً �صنوياً ال يقل عن 28 األف يورو 

رغبت  اإذا  اأخ�����رى،  األ���ف���اً   12 ج��ان��ب  اإىل 

اإحدى تلك ال�صركات يف ح�صور فعاليات 

دليل  وف��ق  »داف��و���س«  ال�صنوي يف  منتداه 

»بيغمان« للموؤ�ص�صات الدولية، الذي وثق 

مراحل تطور ومنو املنتدى.

ل���ك���ن ه������ذا احل�������ص���د م�����ن ك���ري���ات 

تلقى  ال  العاملية،  واملوؤ�ص�صات  ال�صركات 

جميعها قبواًل لدى الراأي العام العاملي، 

احلكومية  غ��ري  املنظمات  م��ن  �صيما  ال 

امل��ع��ن��ي��ة ب��ال��ع��الق��ة ب���ني ق��ط��اع االأع���م���ال 

اخلا�س واحرتام حقوق االإن�صان، اإذ من 

لها  ك��ان��ت  م��ن  »موؤ�ص�صات دافو�س«  ب��ني 

العاملية  املالية واالقت�صادية  يد يف االأمة 

التي تع�صف بالعامل منذ خ�صمة اأعوام.

غري  املنظمات  تلك  ممثلو  وي�صوق 

احل��ك��وم��ي��ة دل��ي��اًل ع��ل��ى ذل����ك، ب����اأن بنك 

امل��ع��روف »ليمان  اال���ص��ت��ث��م��ار االأم���ريك���ي 

ب��راذرز«، كان اأحد اأ�صباب االأزم��ة قبل اأن 

اأحد  2008، وهو كان  اإفال�صه عام  ي�صهر 

داعمي املنتدى مثل غريه من املوؤ�ص�صات 

املحنة  يف  املتورطة  اأي�صاً  الكرى  املالية 

اأخ��رى  �صركات  مع  العامل  بها  التي مير 

متهمة بانتهاك حقوق االإن�صان والبيئة.

»ملتقى  اأن����ه  ي���رى  امل��ن��ت��دى  اأن  اإال 

ال�صخ�صيات  ك��ب��ار  �صقفه  حت��ت  جتتمع 

بهدف تن�صيق التوا�صل بينها، وااللتفاف 

حول القوا�صم امل�صرتكة يف فر�صة يقول 

تتكرر  اأن  ال�����ص��ع��ب  م���ن  اإن���ه���ا  امل��ن��ت��دى، 

ال���دول واحلكومات  روؤ���ص��اء  ت��الق��ي  مثل 

وال�����������وزراء وك����ب����ار م����دي����ري ال�����ص��رك��ات 

املجتمع  وممثلي  والنقابات  واملوؤ�ص�صات 

»دافو�س«  لي�س يف  اأطيافه،  بكافة  امل��دين 

ف���ق���ط، ب���ل يف خم��ت��ل��ف ف��ع��ال��ي��ات��ه ال��ت��ي 

يجوب بها العامل«.

ذلك  على  املنتقدون  ي��رد  املقابل،  يف 

ب��اأن »م�صاركة عدد حم��دود ومنتقى من 

االأدي��ان  عن  وممثلني  املجتمع  منظمات 

داخل  ثقاًل  ميثلون  ال  العامل  يف  الهامة 

املنتدى، بل اإن ح�صورهم ما هو »اإال لذر 

الرماد يف العيون«، اإذ ال توجد �صخ�صيات 

ذات ثقل متثل االأديان االأكر انت�صاراً يف 

العامل، كما ال تتمكن النقابات واملنظمات 

غ��ري احل��ك��وم��ي��ة ال��ه��ام��ة وامل��ت��م��ي��زة، من 

ع���ر����س وج���ه���ة ن���ظ���ره���ا ب�����ص��ك��ل ك���ام���ل، 

على  ب��ل  ق��وي،  ب�صكل  فلي�س  ح��دث،  واإن 

الهام�س.

ال��ع��ام  ه����ذا  امل���ن���ت���دى  اأن  وال����الف����ت 

ينعقد من دون ممثلني رفيعني للواليات 

املتحدة وال�صني، يف و�صع غري م�صبوق، 

البلدين  ح��ك��وم��ت��ي  اأن  ع��ن  ن��اج��م  ل��ك��ن��ه 

اللذين يعتران اأكر قوتني اقت�صاديتني 

يف العامل ما زالتا طور الت�صكيل.

دول  م��ن  م�صاركة  امل��ن��ت��دى  وي�صهد 

االأردن  ملك  كح�صور  االأو���ص��ط  ال�����ص��رق 

وليبيا  وت��ون�����س  امل��غ��رب  وزراء  وروؤ����ص���اء 

وم�صر ولبنان وقطر،  اأما على م�صتوى 

ت�صعة  اأفريقيا، فهناك م�صاركة من قبل 

روؤ�صاء دول اأو حكومة، هي اأثيوبيا وغينيا 

وروان��دا  ونيجرييا  وموري�صو�س  وكينيا 

وجنوب اأفريقيا وتنزانيا وزميبابوي.

املنتدى  يح�صرون  واأكد م�صرفيون 

االقت�صادي، اأنهم يعترون اأفريقيا �صوقاً 

اأول���وي���ات  يف  ي��و���ص��ع  اأن  ي�صتحق  واع����دة 

خططهم اال�صتثمارية، وراأى هوؤالء: »اأن 

ال��ع��امل مل يحظ  اأفريقيا ه��ي ج��زء م��ن 

وهم  اجلميع  الأن  الرتكيز،  من  بالكثري 

حمقون متاماً من�صغلون بالهند وال�صني 

اآ�صيا ككل وغريها  ومنطقة جنوب �صرق 

من االقت�صادات االآ�صيوية ال�صاعدة«.

ال�صينية كانت من  البنوك  اأن  علماً 

طريقها  �صقت  التي  البنوك  اأوائ���ل  ب��ني 

)اآي. بنك  قيام  مع  ال�صمراء  القارة  اإىل 

����ص���ي.ب���ي.����ص���ي( وه����و اأك�����ر م�����ص��رف يف 

ال����ع����امل، م���ن ح��ي��ث ال��ق��ي��م��ة ال�����ص��وق��ي��ة 

امل��ئ��ة يف ���ص��ت��ان��درد  20 يف  ب�����ص��راء ح�����ص��ة 

اأف��ري��ق��ي��ا يف ال��ع��ام 2007،  ب��ن��ك ب��ج��ن��وب 

وه��ن��اك ال��ك��ث��ري م��ن ال��ع��م��ل ال���ذي تقوم 

اأن�صطة  لت�صهيل  اأف��ري��ق��ي��ا  ح��ك��وم��ات  ب��ه 

الذهاب  تريد  التي  ال�صينية  ال�صركات 

اقت�صادية  اإب��رام �صفقات  اأو  اأفريقيا  اإىل 

وجتارية معها.

وم���ن���ذ ذل�����ك احل������ني، ب�������داأت ب��ن��وك 

لت�صهيل  املنطقة  اإىل  ال��ذه��اب  اأخ��رى يف 

املتعط�صة  وال�صني  اأفريقيا  بني  التجارة 

باأنه  االأم���ر  وو���ص��ف  الطبيعية،  للموارد 

واجلنوب،  اجلنوب  بني  م�صرتكة  جت��ارة 

لكن  وال�صاعدة،  النامية  ال��دول  بني  اأي 

التي  بريق اخلطوة  ذل��ك مل يخفت من 

ق���ام���ت ب��ه��ا ال�����ص��ني، اإذ ب������داأت ���ص��رك��ات 

اأفريقيا  على  تتدفق  واأوروب��ي��ة  اأمريكية 

وغريها  امل�صريف  قطاعها  يف  لال�صتثمار 

من القطاعات الواعدة.

هنا مرت�ضى

منتدى دافوس.. محطة اقتصادية سنوية

تأسس منتدى 
دافوس عام 1971 
على يد الخبير 
االقتصادي األلماني 
كالوس شواب وبات 
على مر السنين حدثًا 
بارزًا تشارك فيه 
النخب االقتصادية 
العالمية
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اللواء  اأنه مع تويل قائد اجلي�س االأ�صبق  التاأكيد على  ميكن 

فوؤاد �صهاب رئا�صة اجلمهورية عام 1958، ح�صل التطوير النوعي 

ملوؤ�ص�صة قوى االأمن الداخلي؛ باإعادة اأبنائها وهيكلتها على اأ�ص�س 

حديثة وع�صرية، كما �ُصّكل لها ذراع �صارب، هي »الفرقة 16«، التي 

هو  املميزين،  املوؤ�ص�صة  هذه  �صباط  اأح��د  اإىل  تاأليفها  خيار  اأُ�صند 

املفو�س االأول خمتار عيتاين، الذي لعب دوراً هاماً يف جعل هذه 

الفرقة مميزة يف كل �صيء، و�صار لها �صمعة جيدة من حيث قوتها 

وقدرتها من جهة، ومن حيث لبا�صها وتنظيمها من جهة اأخرى.

ماذا يف م�صرية ال�صرطة واالأمن الداخلي اللبناين؟ 

ج���اء يف ك��ت��اب »ب��ريوت��ن��ا«: دم���ج ال��رئ��ي�����س ف����وؤاد ���ص��ه��اب �صنة 

1959 ال�صرطة والدرك بال�صرطة البلدية حتت ا�صم قوى االأمن 
واأب��دل  الرفاعي،  الدين  نور  العميد  »الزعيم«  برئا�صة  الداخلي 

االأح���دب )من  ع��زي��ز  امل��ق��دم  ه��و  ع�صكري  بقائد  ال�صرطة  م��دي��ر 

اجلي�س(، كما ا�صتبدل مدير االأمن العام بقائد ع�صكري )املقدم 

جلبوط(.

القائد التقدمي

اإىل  فعهد  متميزة،  �صارية  �صرطة  ق��وة  اإن�صاء  اأح��دب  املقدم  ارت���اأى 

املفو�س االأول خمتار عيتاين باختيار ثمانني عن�صراً من اأ�صحاب القوة 

يف  قتالية  ل���دورات  فاأُخ�صعوا  وال�صجاعة،  البدنية  واللياقة  اجل�صدية 

مع�صكر »عني حزير«، ومتّيزوا بلبا�س خمتلف: »برييه« حمراء وقمي�س، 

جزمة  ن�صف  مع  طويل  وبنطلون  جلدي،  ح��زام  فوقها  حمراء  و�صملة 

جلدية.

بالال�صلكي  جمهزة  جيب  �صيارات  مع  ر�صا�صة  باأ�صلحة  زودوا  وق��د 

باأ�صلوب عمل  القاهرة وعاد  اإىل  املفو�س عيتاين  واأُر�صل  االأوىل(  )كانت 

�صرطة النجدة ومناذج من ن�صاطاتها، وهكذا كانت انطالقة املغاوير وما 

ُعرف بعد ذلك وا�صُتهر با�صم »الفرقة 16«، التي اتخذت �صعاراً لها االأرزة 

يحت�صنها ن�صر، ويف و�صطها باالأحمر رقم 16.

البدعة والتجاوزات باركها وزير الداخلية

احتج املدير العام الرفاعي على كل ذلك، معبرتاً اأنها بدعة، ولي�س يف 

نظام قوى االأمن مكان ملثل هذه الفرقة امل�صتحَدثة، ولي�س يف نظام اللبا�س 

يف  الفرقة  هذه  بها  قامت  التي  الكرى  الفاعلية  ولكن  لبا�صها،  مياثل  ما 

وزير  جعلت  املواطنني،  حاجات  وتلبية  االإج���رام  داب��ر  وقطع  االأم��ن  حفظ 

الداخلية العميد رميون اإده يتبّنى املوقف كله، وي�صرف من امليزانية ال�صرية 

لوزارة الداخلية كلفة االألب�صة اجلديدة، ولفتت الفرقة االأنظار يف العرو�س 

ب�»الطواوي�س احلمر«،  اللواء عادل �صهاب عنا�صرها  الع�صكرية، حتى �صّمى 

وكر اللغط حول الن�صر حا�صن االأرزة، فا�صُتبدل بدرع و�صطه رقم 16.

طرابل�س  ل��درك  فاأ�صبح  امل��دن،  باقي  اإىل  وانتقلت  البدعة  وبقيت 

»برييه« حمراء و»فرقة 16«، وكذلك لبعبدا وزحلة.

اإىل مدنيني من  ال�صابق  ُتعهد يف  كانت  ال�صرطة  اأن مديرية  ُيذكر 

اأبناء املدينة، كعز الدين العمري وال�صاعر عبد الرحيم قليالت، وال�صاعر 

�صالح اللبابيدي ورا�صد طبارة وغريهم.

اأحمد
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ملنا�صبة ذك���رى امل��ول��د ال��ن��ب��وي ال�����ص��ري��ف واأ���ص��ب��وع ال��وح��دة 

االإ���ص��الم��ي��ة، اأق��ام��ت ح��رك��ة االأم���ة »ح��واج��ز حم��ب��ة« يف ���ص��وارع 

على  احل��ل��وى  ت��وزي��ع  مّت  ح��ي��ث  الرئي�صية،  ب���ريوت  العا�صمة 

املواطنني، و�صط ارتفاع �صوت االأنا�صيد الدينية ابتهااًل مبولد 

اخلطوة  هذه  القت  وقد  وال�صالم،  ال�صالة  عليه  الرية  خري 

ا�صتح�صاناً من االأهايل يف بع�س املناطق، طالبني م�صاركتهم يف 

هذا الن�صاط املبارك.

حركة األمة تقيم »حواجز 
محبة« في بيروت

االإ�صالمية  اجلمهورية  رئي�س  افتتح 

اأحمدي جناد فعاليات  االإيرانية حممود 

يف  ال�26  االإ����ص���الم���ي���ة  ال���وح���دة  م���وؤمت���ر 

ال��ع��ا���ص��م��ة ط��ه��ران حت��ت ���ص��ع��ار »حممد 

)����ص���ل���ى اهلل ع��ل��ي��ه واآل�������ه و����ص���ل���م( رم���ز 

الوحدة.. وهوية االأمة االإ�صالمية«.

عدة  ق�صايا  امل��وؤمت��ر  وتناولت حم��اور 

يف  الفل�صطينية  الق�صية  دور  اأب���رزه���ا: 

ال�صحوة  ودور  االإ�صالمية،  االأمة  توحيد 

االإ�صالمية يف توحيد الهوية االإ�صالمية، 

ودور و���ص��ائ��ل االإع����الم ال��غ��رب��ي��ة امل��ع��ادي��ة 

لل�صحوة االإ�صالمية.

ويف ك��ل��م��ة ل���ه خ����الل امل����وؤمت����ر، ���ص��دد 

اأن يحدد  الرئي�س االإي��راين على �صرورة 

ير�صموا  واأن  كهدف،  مهمتهم  امل�صلمون 

وح���دت���ه���م الأج�����ل ه����ذه امل���ه���م���ة. وان��ت��ق��د 

ال��رئ��ي�����س االإي��������راين ال����والي����ات امل��ت��ح��دة 

ال�صعوب  اإنها تبقي  التي قال  االأمريكية، 

يف ف��ق��ر م���دق���ع وع���ج���ز ك���ام���ل م���ن اأج���ل 

م��وا���ص��ل��ة ن��ه��ب��ه��ا، واأن���ه���ا ت��ع��ّو���س العجز 

االقت�صاد  ا���ص��ت��غ��الل  ع��ر  ميزانيتها  يف 

»ب�صعارات  اأن��ه  على  جن��اد  و�صدد  العاملي. 

الغربيون  ج��اء  واحل��ري��ة  الدميقراطية 

اأنه »علينا  بلداننا«، م�صيفاً  ليتدخلوا يف 

العدالة  ولتحقيق  ال�صهيونية  واج��ت��ث��اث  ال��ظ��امل��ني  دح��ر  الأج���ل  نتوحد  اأن 

والو�صول ببلداننا اإىل ا�صتقرار اقت�صادي«.

اأن  ابراهيم اجلعفري  العراقي  الوطني  راأى رئي�س االئتالف  من جهته، 

»من التناق�س اأال جند يف االأمور امل�صرتكة بني امل�صلمني مادة لوحدتهم«. 

مفتي اجلمهورية العربية ال�صورية ال�صيخ اأحمد بدر الدين ح�صون اأ�صار 

اإىل »اأننا اليوم على مفرتق طريق نفقد فيه بلداننا االإ�صالمية بلداً بعد بلد«، 

اإىل اأن »ايران االإ�صالمية تتحمل ال�صعاب من اأجل االأمة واقت�صادها،  الفتاً 

لها ما تريد من مفاعالت  لبنوا  االإ���ص��الم وفل�صطني  اإي��ران عن  ول��و تخلت 

نووية«.

مؤتمر »الوحدة اإلسالمية«: 
لتوحيد الجهود من أجل حل األزمات

خالل جل�صة االفتتاح



يؤكد خبراء الحياة األسرية، 
أن هروب الزوج من البيت، 

وقضاء معظم أوقات فراغه 
في االستراحات والمنتزهات، 

أو في لقاءات مع األصدقاء، 
يرجع إلى الزوجة في المقام 

األول، فال تتعجبي ملل زوجك 
بعد سنوات قليلة من الزواج، 
بسبب الرتابة أو حبك للنكد، 

أو إثقاله بالهموم بمجرد 
دخوله من باب المنزل.

جددي حياتك

ذل����ك، وال  ع���ن  االأوىل  امل�����س���ؤول��ة  اأن����ت 

ترتددي يف اإ�سالح ما حدث قبل اأن يبحث 

زوج���ك ع��ن اأخ���رى خ��الل وج����ده امل�ستمر 

اخل��راء مبحاولة  وين�سحك  املنزل،  خ��ارج 

اتباع  م��ن خ��الل  البيت،  اإىل  ج��ذب زوج���ك 

االأ�ساليب االآتية:

• عند ع�دة زوجك من �سهرته، ال تقابليه 
� كما تقابلينه يف كل ي�م � ب�جه عاب�س،الأنه 

ولبيته،  لك  بغ�ساً  �سيزداد  احلالة  ه��ذه  يف 

بنف�س  املتكررة  مناق�ساتك  معه  تفلح  ول��ن 

االأ�سل�ب، وكما يق�ل�ن: من اخلطاأ اأن نق�م 

ن��ت��ائ��ج خمتلفة،  ت��ت���ق��ع  ث��م  ال��ع��م��ل،  بنف�س 

االأ����س���ل����ب ومل ينفع،  ه���ذا  والأن�����ك ج��رب��ت 

فاالأجدى تركه نهائياً وعدم اإ�ساعة ال�قت 

يف تكراره.

ي�ستطيع�ن  ���س��ن  يف  اأط��ف��ال��ك  ك���ان  اإذا   •
ل�حتدثينهم  فحبذا  اآرائ��ه��م،  ع��ن  التعبري 

يطلب�ا  اأن  ع��ل��ى  وحتثينهم  وال���ده���م،  ع��ن 

اإليه  البقاء بجانبهم، الأنهم م�ستاق�ن  منه 

ويحب�نه.

• �ساركي زوجك اهتماماته، فاإن كان مييل 
تثّقفي  اأن  ح����اويل  م��ع��ن،  ت��خ�����س�����س  اإىل 

واطلعي  اقرئي  التخ�س�س؛  ذات  يف  نف�سك 

ب�سيطة،  ول���  ح�سيلة  ع��ن��دك  تتك�ن  حتى 

تفهميه،  ال  فيما  وا�ساأليه  فيها  ناق�سيه  ثم 

ف�ستجدينه تدريجياً ي�ستمع اإليك وي�ستمتع 

باجلل��س معك. 

مب�����س��اع��رك،  ل���زوج���ك  ر����س���ال���ة  • اك��ت��ب��ي 
واج��ع��ل��ي ح���ره���ا اأ����س����اق���ك واأ����س���ج���ان���ك.. 

اأ���س��ع��ري��ه مب��ح��ب��ت��ك ل���ه وف���رح���ك ب��روؤي��ت��ه، 

وبّيني له اأن ال�قت الذي يق�سيه يف اخلارج 

اأب��ن��ائ��ك��م��ا..  وت��رب��ي��ة  اجتماعكما،  وق���ت  ه��� 

امل�����س���ؤول��ي��ة  ع��ن حت��ّم��ل  ب�سعفك  اأ���س��ع��ري��ه 

لي�سمع  لكم  قربه  تتمنن  واأن��ك  مب��ف��ردك، 

اأ�سئلة اأطفاله عنه، واإياك وت�بيخه اأو �سرد 

م�سار ابتعاده، الأن هذا ي�سعره باتهامك له 

بالتق�سري، ثم �سيغ�سب.

بنف�سك  �سنعتيها  دع����ة  بطاقة  اأع��ط��ه   •
ما  له  واطهي  الع�ساء،  على  �سغرية  حلفلة 

يحب من الطعام، ونّظمي برناجماً ثقافياً 

ب��دور، فاأحدهم  ك��اأن يق�م كل طفل  ممتعاً، 

ي��ق��راأ م��ن ال���ق���راآن ال��ك��رمي، واالآخ����ر ين�سد 

ق�سيدة، وغريه يعمل م�سابقات..

ح��ي��ات��ه،  يف  ب��ال��ت��غ��ي��ري  زوج����ك  • اأ���س��ع��ري 
اأن��ك يف ك��ل ي���م تغريين �سيئاً،  اأح�����س  ف���اإذا 

من  يقلل  ورمب��ا  باكراً،  للع�دة  ف�سيتحم�س 

الذهاب اأ�ساًل.

فغريي  خروجه،  بعد  منزلك  يف  • جددي 
اأماكن االأثاث وت�زيعه، �س�اء يف ال�سالة اأو 

باالن�سراح  ي�سعر  فالتجديد  ال��ن���م،  غرفة 

والفرح.

ف�ستاناً  وارتدي  �سعرك،  ت�سريحة  • غريي 
ج��م��ي��اًل م���ن ت��ل��ك ال��ت��ي ال ت���رى ال���ن����ر اإال 

نادراً؛ ف�ستان �سهرة مثاًل، و�سعي »ماكياجاً« 

كاماًل لي�سعر اأنك تغريت بالفعل.

ن���م��ك: اب��دئ��ي بتن�مي  غ��رف��ة  • ج����ددي 
ال�سرير،  مفر�س  غ��ريي  ث��م  اأواًل،  اأطفالك 

واف���ت���ح���ي االإ������س�����اءة اخل���اف���ت���ة، وع���ّط���ري 

��ري��ه��ا ب��ن���ع ج��ي��د من  غ��رف��ة ال���ن����م، اأو ب��خِّ

خفيف،  طبق  �سنع  اجلميل  وم��ن  ال��ع���د.. 

احلل�يات  م��ن  طبق  اأو  »���س��ان��دوي�����س��ات«،  اأو 

ب�سكل  مزينة  ع�سري  من  وكاأ�سن  اللذيذة، 

طريف، فحتماً �سيفرح، و�سيك�ن ذلك دافعاً 

ق�ياً للع�دة مبكراً.

اأ���س��دق��اءه  اأن ي��ح�����س��ر  ع��ل��ي��ه  اق���رتح���ي   •
عندكما يف املنزل، واأعّدي لهم طعاماً �سهياً، 

من  ك��ث��رياً  امل��ن��زل يخفف  يف  اأن���ه  ف�سع�رك 

ال�سغط النف�سي عليك، كما اأنه �سيقلل من 

�سهره لك�نه يف البيت.

وي�سري اخلراء اإىل اأنه ينبغى ا�ستعمال 

واح����دة اأو اث��ن��ت��ن م��ن ه���ذه ال��ط��رق يف كل 

ي�م، ولي�س جميعها يف وقت واحد، واكظمي 

اإذا مل ي�ستجب لك، واأقنعي نف�سك  غيظك 

اأن��ه �سيتغري بعد حم��اوالت ع��دي��دة، ولي�س 

حتى  وا����س���ري  فتحملي  م����رة..  اأول  م��ن 

زوج��ك ه�  اأن  دائماً  وتذكري  التغيري،  يتم 

لزوجك  تبعلك  ح�سن  واأن  ون���ارك،  جنتك 

من اأف�سل ما يقربك اإىل اهلل.

العفو.. وال�صفح

تت�سارع  ميداناً  الزوجية  بيت  ك��ان  اإذا 

فيه االأفراح واالأتراح، فاعلمي اأن هناك �سراً 

اإن اكت�سفته �سي�سفي  عجيباً وبل�سماً �سافياً 

وال�سرور  ال�سعادة  من  م��زي��داً  حياتك  على 

وراحة البال.

وكظم  وال��ت��ج��اوز  والت�سامح  العف�  اإن��ه 

الغيظ، فقبل اأن تك�ين زوجة، فاأنت اإن�سان 

وتق�سريك  زالت��ك  عن  يتجاوز  من  حتبن 

ال��ن��ا���س  ي��ح��ل��م  اأن  واأخ����ط����ائ����ك، وت��ت��م��ن��ن 

االآن  اأن���ت  وه��ا  م��ع��ك،  ويت�ساحم�ن  عليك، 

ال�سغرى،  مملكتك  يف  اأم��رية  اأ�سبحت  قد 

فعف�ك نافذ، و�سفحك م�ؤثر.

زوجك  اإليك  وّجهها  باإ�ساءة  ظنك  فما 

ق���ب��ل��ت م��ن��ك ب��ك��ظ��م ال��غ��ي��ظ وال�����س��ر ثم 

كيف  ت�ساأيل  ال  وبعدها  والت�سامح،  العف� 

نفذت اإىل قلبه ومتلكته، بل واأجلمت حتى 

ع��ل��ى التعبري عما  ل�����س��ان��ه، ف��م��ا ع���اد ق����ادراً 

بداخله.. ملاذا؟ الأنه علم اأنه اأخطاأ يف حقك 

اأو جرح م�ساعرك اأو تعدى عليك، يف ال�قت 

ال���ذي وق��ف��ت اأم��ام��ه ط����داً ���س��اخم��اً بالعف� 

والتجاوز!

اأن ظلمه ال يطاق، ويف هذه  قد تظنن 

اللحظة عليِك اأن ت�ساأيل نف�سك: اأال حت�ي 

حياتك معه ذكريات جميلة بينكما حتى واإن 

حلظات  عند  الن�سيان  فلماذا  قليلة؟  كانت 

ال  اأن  االإن�ساف  من  واملنغ�سات؟  ال�سدائد 

االأي��ام،  عليك  تبدلت  مهما  معروفه  تن�سي 

ومهما تغريت االأح�ال، واأال جتحدي خريه 

ول� كان قلياًل.

ال��ك��ي��د  ك�����ان ع��ظ��ي��م  ال�������زوج م��ه��م��ا  اإن 

والبط�س والظلم، اإال اأنه يظل حمتاجاً اإىل 

اإل��ي��ه��ا ط��ال��ب��اً وده���ا ورحمتها،  زوج���ة ي���اأوي 

بحقك،  مطالبة  دائ��م��اً  اأم��ام��ه  تقفي  ف��ال 

لك  اأن  اأح��ي��ان��اً  وان�����س��ي  اكظمي غيظك  ب��ل 

حقاً ع��ن��ده، وجت���اوزي ع��ن زالت���ه، طمعاً يف 

واإن جالت بك  ك�سب وده وحبه واحرتامه، 

نف�سك حمبة  واأيقظت يف  ال�سيطان  ن��زوات 

االنت�سار، فا�ستح�سري ث�اب كاظم الغيظ، 

وت����ذك����ري امل�����اق����ف ال��ط��ي��ب��ة وال���ذك���ري���ات 

كان  وال��ت��ي  بينكما،  جمعت  ال��ت��ي  اجلميلة 

وبعد  لعالقتكما،  اأ�سا�ساً  فيها  واالألفة  ال�د 

ذلك فقط �ستعلمن اأن لزوجك حقاً عظيماً 

ال ت��ف��ي ال�����س��ط���ر ب���ذك���ره.. ف��ارج��ع��ي اإل��ي��ه 

واكتنفيه بعظيم عف�ك ورحمتك.. وحينها 

�سرتين كيف اأ�سبحت حياتك اأكرث �سعادة.

رمي اخلياط
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زوجِك طفل كبير يحتاج إلى »الدالل«

أنــِت وطــــــفــــــــــلــك

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

كيف تكسبين طفلك منذ اللحظات األولى لوالدته؟
ي��درك االأط��ف��ال ع���ادًة منذ حلظات والدت��ه��م االأوىل م��ا يحيط 

بهم، فق�ساء مزيد من االأوقات معهم ال ُيعتر م�سيعًة لل�قت 

اأو اأنه اأمر غري جمٍد.. وهنا تكمن اأهمية ال�قت الذي مت�سيه 

من  االأوىل  واالأي���ام  ال�ساعات  يف  خ�س��ساً  طفلك،  مع  وزوج��ك 

والدته، وذلك الأنه �سيدركها الحقاً.. فكيف تك�سبن طفلك منذ 

اللحظات االأوىل ل�الدته؟

به  تق�من  ق��د  طبيعي  اأم���ر  وه���  م��ب��ا���س��رة،  والدت���ك  بعد   •
تلقائياً، �سّمي طفلك اإليك وانظري اإىل وجهه، فلالأطفال قدرة 

اأنه  فطرية على التمييز بن االأ�سخا�س واالأ�سياء، و�ستلحظن 

يرغب يف النظر اإىل وجهك قبل اأي �سيء اآخر.

بينكما،  قائماً  الب�سري  الت�ا�سل  واجعلي  عينيه  يف  حّدقي   •
وابت�سمي له دائماً لت�سجيع اإقامة رابط بينكما.

بات�سال ج�سدي حميم،  الق�ية لطفلك  • عري عن م�ساعرك 
اإىل  عارياً  و�سّميه  ال���الدة  بعد  االأوىل  اليقظة  ف��رتة  فا�ستغّلي 

ج�سدك لكي يعتاد على ملم�سك ورائحتك.

ق��ادر على  اأن��ه غري  كّلميه ب�س�ت ه��ادئ وخافت، وال تفّكري   •
متييز �س�تك، فه� �سيتعرف اإىل �س�تك الذي كان ي�سمعه قبل 

التي  االأ���س���ات  تقليد  �سيحاول  وكلما كر  وه��� جنن،  والدت��ه 

ت�سدرينها وتعابري وجهك.

اأي�ساً  بالطفل  ات�سال  على  زوج��ك  يك�ن  اأن  على  احر�سي   •

لكي يتعلق بكما معاً، فاإقامة رابط بينكما على هذا ال�سكل، من 

واأن  اإليكما،  بالتعرف  يبداأ  باأن  لطفلك  الفر�سة  يتيح  اأن  �ساأنه 

يتعلم ال�ث�ق بكما.

الطفل  م�ستقبل  على  �ست�ؤثر  االأوىل  الرابط  اإقامة  مراحل  اإن 

اللحظات االأوىل ل�الدته،  ومعرفتك كيف تك�سبن طفلك منذ 

�ستجعله اأكرث ا�ستقاللية ثقًة بنف�سه واإدراكاً ملا ح�له م�ستقباًل.
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ثالث  ي�ساعف  اأن  ميكن  بانتظام،  االأ���س��ري��ن  ت��ن��اول 

مرات اإمكانية تط�ر حالة ت�سبب فقدان الب�سر لدى عدد 

من امل�سنن اأكرث من غريهم.

ف��ق��د اك��ت�����س��ف ال��ع��ل��م��اء، اأن اأول���ئ���ك ال��ذي��ن ي��ت��ن��اول���ن 

ل��الإ���س��اب��ة مبا  ترجيحاً  اأك���رث  دوري����ة،  ب�سفة  االأ���س��ري��ن 

يعرف بالتنك�س البقعي الرطب، املتعلق بال�سن من اأولئك 

الذين ال يتناول�نه.

وي����ؤث���ر امل���ر����س، ال����ذي ت�����س��ري ف��ي��ه ح��ا���س��ة االإب�����س��ار 

�سخ�س  رب��ع ملي�ن  ت��دري��ج��ي��اً، يف  اأك���رث غ�ساوة  امل��رك��زي��ة 

معظمهم من امل�سنن يف بريطانيا.

اأن  على  االآن  حتى  دل��ي��ل  اأق����ى  العلماء  وج��د  واالآن، 

الن�بات  ل��درء  الب�سر  يتناوله مالين  ال��ذي   - االأ�سرين 

القلبية وال�سكتات الدماغية وال�سرطان - يبدو اأنه يزيد 

البقعي  بالتنك�س  االإ���س��اب��ة  اح��ت��م��ال  م��ن  ك��ب��رية  ب��درج��ة 

الرطب املتعذر عالجه.

ا�ستنتاجاتهم  اإىل  االأ�سرتالي�ن  الباحث�ن  وقد خل�س 

ملدة  العمر  م�سن ويف مت��سط  �سخ�س   2400 متابعة  بعد 

عاماً.  15
ومن بن امل�ساركن، الذين كان�ا جميعاً يف �سن ال تقل 

اعتروا   257 هناك  كان  الدرا�سة،  بداية  يف  عاماً   49 عن 

م�ستخدمن منتظمن لالأ�سرين، اإذ اإنهم كان�ا يتناول�ن 

حبة على االأقل اأ�سب�عياً، والبقية كانت تاأخذها فقط بن 

الفينة واالأخرى.

وبعد اإمتام فرتة الدرا�سة، تبن اأن واحداً من كل 27 

بالتنك�س  اأ�سيب   ،)٪3.7( لالأ�سرين  عر�سياً  م�ستخدماً 

البقعي الرطب، لكن واح��داً لكل ع�سرة من امل�ستخدمن 

املنتظمن )9.4(، اأ�سيب باحلالة.

بانتظام  االأ�سرين  »تعاطي  اأن  اإىل  الباحث�ن  وانتهى 

للتنك�س  متزايد  بحدوث  ملح�ظة  ب�س�رة  مرتبطاً  كان 

البقعي الرطب«.

من جانبها قالت جمعيات االإب�سار اخلريية، اإن على 

االأطباء اأن ي�سع�ا النتائج يف اأذهانهم عند تقدمي الن�سح 

االأ�سرين  يتناول�ا  اأن  لهم  ينبغي  ك��ان  �س�اء  للمر�سى، 

امل�����س��اب��ن فعاًل  اأول���ئ���ك  اأم ال، خ�����س������س��اً  ك����دواء وق��ائ��ي 

بالتنك�س البقعي الرطب يف عن واحدة.

وقد وجد الباحث�ن يف جامعة اأك�سف�رد، اأن االأ�سرين 

يقلل حدوث بع�س ال�سرطانات بنح� الثلث، يف حن يع�ق 

اأي�ساً من� االأورام، ورغم ذلك من املعل�م منذ زمن ط�يل 

اأن االأ�سرين له اآثار جانبية، اأبرزها زيادة خطر النزيف 

املع�ي الذي ميكن اأن ي�سبب القرحات.

وال���درا����س���ة اجل���دي���دة ال��ت��ي اأج���راه���ا ف��ري��ق ع��ل��م��اء يف 

على  ينبغي  اأن��ه  اإىل  ت�سري  االأ���س��رتال��ي��ة،  �سيدين  جامعة 

النا�س التفكر اأي�ساً يف التاأثري املحتمل على الب�سر.

املركز  يف  الباحث�ن  اكت�سف  ع��ام،  على  يزيد  ما  وقبل 

اأن االأ���س��ري��ن �ساعف خطر  االأوروب����ي ل��درا���س��ة ال��ع��ي���ن، 

يق�د  ال��ذي  امل��ت��ق��دم،  ال��رط��ب  البقعي  بالتنك�س  االإ���س��اب��ة 

اإىل اأ�سد اأن�اع العمى، لكنهم اأقروا باأنهم مل يتمكن�ا من 

كانت  الدرا�سة  الأن  امل��ر���س،  �سبب  االأ�سرين  اأن  ا�ستنتاج 

جزئية ومل تتابع االأ�سخا�س مع ال�قت.

ال��درا���س��ة االأ���س��رتال��ي��ة دل��ي��اًل  ت��ق��دم  وع��ل��ى النقي�س، 

مراقبياً اأ�سد ق�ة على وج�د عالقة، رغم اأنه غري نهائي.

اأن  يعتقدوا  مل  احل��ال��ي��ة،  ال��درا���س��ة  وراء  وال��ب��اح��ث���ن 

بعدم  وقال�ا  ال�سريرية،  الت�جيهات  تغيري  �س�غ  بحثهم 

الذين  امل��ر���س��ى  با�ستثناء  ذل���ك،  لفعل  ك��اف  دل��ي��ل  وج����د 

البقعي  بالتنك�س  لالإ�سابة  ق���ي��ة  خطر  ع���ام��ل  لديهم 

الرطب.
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األسبرين 
يضر األطفال 
دون 12 عامًا

ح�������ذرت خ����ب����رية اأمل����ان����ي����ة يف 

ال�سيدلة، من اإعطاء االأ�سرين 

ع��ام��اً، الأن��ه   12 ل��الأط��ف��ال دون 

االأط��ف��ال  اإ�سابة  يف  يت�سبب  ق��د 

مبتالزمة »راي«.

واأو���س��ح��ت م��ريي��ام فيلرغ؛ 

اخل����ب����رية ل�����دى احت������اد رواب�����ط 

العا�سمة  يف  االأمل����ان  ال�سيادلة 

هي  »راي«،  متالزمة  اأن  برلن، 

مر�س نادر وخطري ي�سيب على 

وجه اخل�س��س االأطفال الذين 

ت������رتاوح اأع���م���اره���م ب���ن اأرب���ع���ة 

اأن��ه  اإىل  م�سرية  اأع�����ام،  وت�سعة 

باملخ  اأ���س��رار  اإح���داث  يت�سبب يف 

والكبد، وقد يف�سي اإىل امل�ت يف 

اأ�س�اأ احلاالت.

وب�����������داًل م������ن االأ������س�����ري�����ن، 

ت������س��ي ف��ي��ل��رغ االآب����اء ب��اإع��ط��اء 

اأو  »اإيب�بروفن«  دواء  اأطفالهم 

اإ�سابتهم  ح��ال  »بارا�سيتام�ل« 

م��راع��اة  م��ع  االآالم،  اأو  باحلمى 

االإر���������س��������ادات امل���ك���ت����ب���ة داخ�����ل 

اجلرعات  جت��اوز  وع��دم  العب�ة، 

املن�س��س عليها.

وع��ن خ��ط���رة ع��دم االل��ت��زام 

ب�����اجل�����رع�����ات امل�������ق�������ررة، ت���ق����ل 

اخل��ب��رية االأمل��ان��ي��ة ف��ي��ل��رغ، اإن��ه 

تلك  ت��ت�����س��ب��ب  اأن  امل��م��ك��ن  »م����ن 

االأدوي��������ة يف اإ����س���اب���ة االأط���ف���ال 

ج��ان��ب��ي��ة  اأع�����را������س  اأو  ب��ت�����س��م��م 

خطرية«.

لكتابته / نزيل ال��سخ باملاء

راحل �س�ري  عربي  �ساعر   8
قدمية �س�رية  مملكة   9

�س�ريا اأ�س�اق  اأهم   10
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ت����وج ج����ان ه���م���ام م�����ض��رت��ه ال��ري��ا���ض��ي��ة 

الريا�ضة  يف  الأرف����ع  املن�ضب  اإىل  ب��و���ض��ول��ه 

الأومل��ب��ي��ة  اللجنة  رئ��ا���ض��ة  بتوليه  اللبنانية، 

الأح��د  ج��رت  التي  النتخابات  يف  اللبنانية، 

املا�ضي يف مقر اللجنة باحلازمية، يف ح�ضور 

اأ�ضل 27 يحق لها الت�ضويت،  من  احتاداً   26
الدولية  الأوملبية  اللجنة  ع�ضو  اإىل  اإ�ضافة 

طوين خوري.

واأث���م���رت الن��ت��خ��اب��ات ع��ن دخ���ول وج��وه 

احتاد  كرئي�س  الأوملبية  اللجنة  اإىل  جديدة 

امل�ضارعة ن�ضاأت فتال، وع�ضو الهيئة الإدارية 

ورئي�س احتاد  وليد طليع،  اليد  ك��رة  لحت��اد 

التجذيف ح�ضان ر�ضتم، والأمني العام لحتاد 

�ضعادة من  وال��ي��ا���س  ك���روز،  ف��ري��دي  التزلج 

احتاد العاب القوى.

كالتايل:  الأع�ضاء  على  املنا�ضب  وتوزعت 

ج���ان ه��م��ام )احت����اد ال��ك��رة ال��ط��ائ��رة( رئ��ي�����ض��اً، 

عاماً،  اأميناً  التجذيف(  )احت���اد  ر�ضتم  ح�ضان 

طوين خوري )ع�ضو اللجنة الأوملبية( وها�ضم 

حيدر )احتاد كرة القدم( وجورج زيدان )احتاد 

ال��ت��اي��ك��وان��دو( وحم��م��د ن�����ض��اأت ف��ت��ال )احت���اد 

امل�ضارعة( نواباً للرئي�س، واخترت رول عا�ضي 

وفرن�ضوا  لل�ضندوق،  اأميناً  املعوقني(  )احت��اد 

���ض��ع��ادة )احت���اد اجل����ودو( حما�ضباً، والأع�����ض��اء 

كرة  )احت���اد  ن��ق��ول  احل���اج  �ضليم  امل�ضت�ضارون: 

ال��ط��اول��ة( وم����ازن رم�����ض��ان )احت����اد ال��ك��ان��وي 

الدراجات(  )احت��اد  زادوري��ان  وفات�ضيه  كاياك( 

األعاب القوى( وفريدي  واليا�س �ضعادة )احتاد 

كروز )احتاد التزلج( ووليد طليع )احتاد كرة 

اليد( وعزة قريطم )احتاد ال�ضطرجن(. 

اأ�ضماء  اللجنة  م��ن  خ��رج��ت  امل��ق��اب��ل،  يف 

ب�����ارزة م���ن »احل���ر����س ال���ق���دمي« ك��ال��رئ��ي�����س 

الرق�س  )احت���اد  �ضارتييه  اأن��ط��وان  ال�ضابق 

الريا�ضي( ونائبه مليح عليوان )احتاد رفع 

الأث���ق���ال وال��ق��وة ال��ب��دن��ي��ة( وع�����ض��و اللجنة 

التنفيذية وجيه قليالت )احتاد التجذيف(.

ال�ضابع للجنة منذ  الرئي�س  وبات همام 

بعد غابريال اجلميل   ،1946 عام  تاأ�ضي�ضها 

وح�����ض��ني ���ض��ج��ع��ان وخ��ل��ي��ل ح��ل��م��ي وط���وين 

خوري وانطوان �ضارتييه. 

وبداأ همام )60 �ضنة مولود يف الأول من 

الطائرة، ثم  الكرة  1953( م�ضرته يف  اآذار 

لل�ضر،  فاأميناً  ومدرباً  لبنان  ملنتخب  كابتناً 

ال�ضلة  اللبناين لكرة  وتوىل رئا�ضة الحتاد 

لبنان  منتخب  و���ض��ل  ع��ه��ده  ويف   ،1999 يف 

العامل،  بطولة  نهائيات  اىل  الأوىل  للمرة 

الطائرة  للكرة  اللبناين  الحت��اد  تراأ�س  ثم 

و���ض��اءت   ،2008 م��ن��ذ  متتاليتني  ل��ولي��ت��ني 

لهمام،  الأرف���ع  املن�ضب  يكون  اأن  ال�ضدفة 

الأق��د���س  القلب  مدر�ضة  يف  لأ���ض��ت��اذه  خلفاً 

اجلميزة انطوان �ضارتييه.

وتواجه همام وفريق العمل حتديات بارزة، 

يف  اللبناين  احل�����ض��ور  نوعية  حت�ضني  اأه��م��ه��ا 

امل�ضاركة  ب��ع��د  خ�ضو�ضاً  اخل��ارج��ي��ة،  امل��ح��اف��ل 

– 2012«، حيث  »ل��ن��دن  اأول��ب��ي��اد  ال��ه��زي��ل��ة يف 

متاأخرة  مراكز  اللبنانيون  الريا�ضيون  احتل 

يف خمتلف الألعاب التي �ضاركوا فيها.

ك��ذل��ك ت���رز اأم�����ام ه��م��ام ����ض���رورة جت���اوز 

النق�ضامات ال�ضيا�ضية بني الأع�ضاء املختلفني، 

عند  مرجعياتهم  اإىل  �ضريعاً  يلجاأون  ال��ذي��ن 

اأن  النظر، وال��الف��ت  اخ��ت��الف يف وج��ه��ات  اأول 

يف  حم��وري��اً  دوراً  لعبت  ال�ضيا�ضية  املرجعيات 

عن  الت�����ض��الت  اأث��م��رت  حيث  اللجنة،  ولدة 

ثالثة  ���ض��وى  تبق  مل  اإذ  توافقية،  �ضبه  جلنة 

تر�ضيحات قبل اإجراء النتخابات ملليح عليوان 

)رفع الأثقال( وجاك تامر )القو�س والن�ضاب( 

وغابي الدويهي )ال�ضباحة(، علماً اأن املر�ضحني 

اللواء �ضهيل خوري )الفرو�ضية( وحممد مكي 

وحممود  )التن�س(  �ضليبا  و�ضمر  )اجلمباز( 

حطاب )املالكمة( ا�ضتبقوا النتخابات باإعالن 

ان�ضحابهم اأي�ضاً.

ال��ب��ارزون  اللبنانيون  الريا�ضيون  وي��ع��ول 

عر  قدراتهم  وتطوير  لدعمهم  اللجنة  على 

مت���وي���ل ب���رام���ج ال���ت���دري���ب وت���اأم���ني امل���درب���ني 

الدوليني، وهو اأمر اأ�ضا�ضي يف �ضعي هوؤلء اإىل 

مراكز متقدمة يف امل�ضاركات اخلارجية.

وي��ع��ود ت��اري��خ ان��ط��الق ال��ل��ج��ن��ة الأومل��ب��ي��ة 

اأ�ضدر وزير الرتبية   1946/12/28، حني  اإىل 

القا�ضي    1350 ال��ق��رار رق��م  ال��ي��ا���س اخل���وري 

وكلفت  ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة،  الأومل��ب��ي��ة  اللجنة  ب��اإن�����ض��اء 

ال���وه���اب  ع��ب��د  ح��ل��م��ي،  قوامها خليل  جل��ن��ة 

م�ضروع  لو�ضع  جمدلين  ونا�ضيف  الرفاعي، 

1947 قبلت  اأوملبية لبنانية، وعام  نظام للجنة 

وعام  الدولية،  الأوملبية  اللجنة  يف  ع�ضويتها 

1948 كانت م�ضاركتها الأوىل  يف اأوملبياد لندن 
باألعاب الرماية و امل�ضارعة واملالكمة. 

وال���ل���ج���ن���ة الأومل����ب����ي����ة ال���ل���ب���ن���ان���ي���ة ع�����ض��و 

يف: اللجنة الأوملبية الدولية، اللجان الوطنية 

الأومل��ب��ي��ة، املجل�س الأومل��ب��ي الآ���ض��ي��وي، احت��اد 

البحر  لأل��ع��اب  ال��دول��ي��ة  اللجنة  اآ���ض��ي��ا،  غ���رب 

الأب��ي�����س امل��ت��و���ض��ط، احت����اد ال��ل��ج��ان الأومل��ب��ي��ة 

ال��وط��ن��ي��ة ال��ع��رب��ي��ة، جت��م��ع ال��ل��ج��ان الأومل��ب��ي��ة 

الت�ضامن  جمعية  الفرنكوفونية،  الوطنية 

الإ�ضالمي.

وت��ع��اق��ب ع��ل��ى رئ��ا���ض��ة ال��ل��ج��ن��ة غ��اب��ري��ال 

 ،1948/11/4 اإىل   1947/3/6 م���ن  ج��م��ي��ل 

 /18 اإىل   1948/11/4 ����ض���ج���ع���ان  ح�������ض���ني 

اإىل   1949/8/18 من  حلمي  خليل   ،1949/8
 1953/6/19 جميل  غابريال   ،1953/6/19
م��ن  ���ض��ج��ع��ان  ح�����ض��ني  اإىل 1987/11/20، 

1987/11/20 اإىل 1988/12/16، طوين خوري 
�ضهيل   ،1996/11/4 اإىل   1988/12/16 م��ن 

 ،2005/10/21 اإىل   1996/11/4 م��ن  خ��وري 

اإىل   2005/10/21 م���ن  ال��ث��الث��ي��ة  ال��ل��ج��ن��ة 

 2006/5/31 خوري من  �ضهيل   ،2006/5/31
اإىل 2008/12/1، اأنطوان �ضارتييه 2010/2/6 

اإىل 2013/1/26.

وُي��ع��ت��ر اجل��م��ّي��ل ع�����ّراب ه����ذه ال��ق��ائ��م��ة، 

للجنة  رئ��ي�����س  اأول  ك��ون��ه  ج��ان��ب  اإىل  �����ه  اإّنّ اإذ 

ما  الرئا�ضة  موقع  يف  اأم�ضى  لبنانية،  اأوملبية 

الأط���ول بني  الفرتة  ع��ام��اً، وه��ي  ال�35  يقارب 

ال��ذي  �ضجعان،  ح�ضني  ف��اإن  باملقابل،  اأق��ران��ه، 

خ��ل��ف اجل��م��ّي��ل، وال�����ذي ت����وىّل امل�����ض��وؤول��ي��ة يف 

ظ����روف ا���ض��ت��ث��ن��ائ��ي��ة ع��ل��ى ف���رتت���ني، ف��ق��د ك��ان 

قيادته  يف  الزمنية  الناحية  من  الروؤ�ضاء  اأق��ل 

فرتة  بلغت  حيث  لبنان،  يف  الأوملبية  للحركة 

�ضخ�ضية  ات�ضمت  حيث  فقط،  �ضنتني  رئا�ضته 

���ض��ج��ع��ان ب��الأر���ض��ت��ق��راط��ي��ة، ك��ون��ه م��ن ال��ذي��ن 

التقليد  ك�ضر  اأنه  »البيك«، عدا  لقب  يحملون 

اأو الُعرف يف تويل الرئا�ضة كونه م�ضلماً �ضنياً، 

ا  الأمر الذي مل يتكّرر يف ما بعد ولتاريخه، اأمَّ

اللجنة  التي توّلت رئا�ضة  الأخرى  ال�ضخ�ضية 

�ضهيل  ال��ل��واء  فهو  �ضنة(   11( طويلة  ول��ف��رتة 

خ���وري، وم��ا مي��ّي��زه ع��ن غ��ره اأّن���ه ال�ضخ�ضية 

التي توّلت م�ضوؤولية هذا  الوحيدة  الع�ضكرية 

وهو  الأوملبية،  للجنة  رئي�ضاً  انتخب  اإذ  املوقع، 

ل يزال مفت�ضاً عاماً يف وزارة الدفاع.

اللجنة  رئا�ضة  اللواء خوري يف  �ضبق  وكان 

وه��و طوين  خ���وري،  اآل  م��ن  اأخ���رى  �ضخ�ضية 

خ��وري »اب��ن املزرعة«، بينما اللواء خ��وري من 

الكورة،  يف  بطرام  بلدة  من  وحتديداً  ال�ضمال 

وت��وا���ض��ل��ت ف��رتة رئ��ا���ض��ة ط��وين خ���وري مل��دة 8 

���ض��ن��وات، حيث مت��اي��ز ع��ن اأق��ران��ه ب��اأّن��ه بلغ يف 

تلك الفرتة اأرفع املواقع واملنا�ضب الريا�ضية، 

التنفيذي  املكتب  يف  ع�ضواً  ب�ضفته  خ�ضو�ضاً 

للجنة الأومل��ب��ي��ة ال��دول��ي��ة، ال���ذي ف��ق��ده يف ما 

ب��ع��د ن��ت��ي��ج��ة حل�����ض��اب��ات وم�����ض��ال��ح ان��ت��خ��اب��ي��ة، 

لكنه مازال يحتفظ بع�ضوية اللجنة الأوملبية 

الدولية.

ويف ال��رتت��ي��ب ل��ق��ائ��م��ة ال���روؤ����ض���اء، ه��ن��اك 

غ��اب��ري��ال  ب��ع��د  ال��ث��ال��ث  ال��رئ��ي�����س  خليل حلمي 

اأم�ضى  عملياً  وه��و  �ضجعان  وح�ضني  اجلميل 

ولي���ة واح���دة مل��دة 4 ���ض��ن��وات، لكنه رغ��م ذلك 

طبع م�ضرة اللجنة باإجنازات، خ�ضو�ضاً على 

تزال  ل  ولتاريخه  والت�ضريع،  التنظيم  �ضعيد 

ومهتم  باحث  لكل  مرجعاً  وعطاءاته  مواقفه 

يف املجال الريا�ضي عموماً والأوملبي خ�ضو�ضاً.

اأن���ط���وان  اأُ����ض���ن���دت ال��رئ��ا���ض��ة اإىل  واأخ������راً 

�ضارتييه، وهي الولية التي �ضهدت تراجعاً يف 

الثبات الإداري نتيجة للخالفات بني �ضارتييه 

وعدد من الأع�ضاء، ما انقلب �ضلاًل وتعطياًل 

لأداء هذا املرفق.

اأم��وره��ا  اإدارة  اأو  ال��ل��ج��ن��ة  رئ��ا���ض��ة  وك��ان��ت 

ع��م��دت اإىل جل��ن��ة رب��اع��ي��ة خ���الل ال��ف��رتة من 

ك��اًل  و���ض��ّم��ت   2010/2/6 اإىل   2009/5/15
م���ن: م��ل��ي��ح ع��ل��ي��وان وط����وين خ����وري وه��ا���ض��م 

�ضغر موقع  حيدر و�ضليم احلاج، وذلك بعدما 

�ضحب  بعد  خ��وري  ال��ل��واء  با�ضتقالة  الرئا�ضة 

الثقة منه من قبل اجلمعية العمومية لأندية 

جهات  وتدّخل  خالفات  �ضياق  ويف  الفرو�ضية، 

ومرجعيات، لكن خوري عاد مّرة اأخرى وبثقة 

هذه اجلمعية اإىل رئا�ضة الحتاد.
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اللجنة الأوملبية اجلديدة

�ضباق  يف  ك��ب��راً  ف���وزاً  �ضليم  �ضامر  اللبناين  ال��ع��داء  حقق 

maui oceonfront يف ج��زر ه��اواي. وك��ان �ضليم  م��ارات��ون 

العامل،  بلدان  جميع  من  ع��ّداء  اآلف   5 بني  الوحيد  اللبناين 

، وقد حل الأول بني فئته العمرية  خ�ضو�ضاً من الأمركيتنينْ

عاماً، والرابع يف الرتتيب العام. و39   35
الأول،  م �ضنوياً يف �ضهر كانون  »ماراتون ماوي« الذي ينظَّ

مياًل   26 م�ضافة  ليقطعوا  العّدائني  من  الآلف  فيه  ي�ضارك 

بالت�ضاري�س  مليئة  طريق  ويف  ال��ه��ادي،  املحيط  �ضاطئ  على 

اجلبلية، والتي اأ�ضبح �ضليم من اأ�ضهر املخت�ضني بها، حيث فاز 

اأكرث من مرة يف لبنان وخارجه، ومن اأ�ضهر املاراتونات كان من 

ثكنة اإىل ثكنة التي تنظمه فرقة املغاوير كل عام، وكذلك فوزه 

باملرتبة الأوىل يف ماراتون قر�س العام الفائت.

الر�ضمية  اجلهات  اهتمام  لعدم  اأ�ضفه  عن  �ضليم  عّر  وقد 

باأنف�ضهم،  اأم���وره���م  ي��ت��دب��رون  وت��رك��ه��م  ال��ري��ا���ض��ي��ني،  ب��دع��م 

ويتكلفون اأعباء وتكاليف ال�ضفر وامل�ضاركة، م�ضراً اإىل الرعاية 

التي قدمه له »ماراتون بروت« و�ضركتا »مكارم« و»اجل�ضكو«.

العّداء لبناني سامر سليم.. األول في »ماراتون هاواي«

العّداء �ضامر �ضليم يرفع العلم اللبناين يف هاواي



ت�����ض��اق��ط��ت امل��ن��ت��خ��ب��ات ال��ع��رب��ي��ة ك�����اأوراق 

التي  الأف��ري��ق��ي��ة،  الأمم  ك��اأ���س  يف  اخل��ري��ف 

وودع  ح��ال��ي��اً،  اأف��ري��ق��ي��ا  ج��ن��وب  ت�ضت�ضيفها 

ممثلو �ضمال القارة ال�ضمراء العر�س القاري 

24 �ضاعة  اأق��ل م��ن  تلو الآخ���ر، وبعد  واح���داً 

ع��ل��ى اإق�����ض��اء اجل���زائ���ر، ج���اء خ����روج امل��غ��رب 

تعانيها  التي  الأزم���ة  ليوؤكد  املناف�ضات،  م��ن 

�ضيما  ل  الأف���ري���ق���ي���ة،  ال��ع��رب��ي��ة  امل��ن��ت��خ��ب��ات 

معطوفاً  ج��اء  املنتخبني،  ه��ذي��ن  اإخ��ف��اق  اأن 

جت��اوز  يف  العريق  م�ضر  منتخب  ف�ضل  على 

ب�ضقوطه  ال��ت��ي ودع���ه���ا  ال��ت�����ض��ف��ي��ات،  ح��اج��ز 

الو�ضطى  اأفريقيا  جمهورية  منتخب  اأم���ام 

املتوا�ضع. 

ولزم���ت لعنة اخل���روج م��ن ال���دور الأول 

التوايل  الرابعة على  للمرة  املغربي  املنتخب 

الأح��د   2-2 اأفريقيا  ج��ن��وب  م��ع  تعادله  اإث���ر 

ال��ث��ال��ث��ة  امل���ا����ض���ي يف دورب���������ان، يف اجل����ول����ة 

الأوىل،  املجموعة  مناف�ضات  م��ن  والأخ����رة 

يخرج  التي  التوايل  على  الرابعة  امل��رة  وه��ي 

م�ضاركته  يف  الأول  ال���دور  م��ن  امل��غ��رب  فيها 

اخل��ام�����ض��ة ع�����ض��رة، ع��ل��م��اً اأن���ه مل ي��ت��اأه��ل اإىل 

اأن  للمغرب  و�ضبق  اأنغول،  يف   2010 نهائيات 

2005 و2008  اأع���وام  الأول  ال���دور  خ��رج م��ن 

و2012.

وخا�س املغرب البطولة احلالية من دون 

قلق من �ضريك عربي كما كانت عليه احلال 

يف الن�ضخة ال�ضابقة، حني اأوقعته القرعة يف 

املجموعة الثالثة مع تون�س التي تاأهلت اإىل 

الدور ربع النهائي على ح�ضابه، ولكنه اأخفق 

يف اإح����راز ال��ل��ق��ب ال��ث��اين ب��ع��د ع���ام 1976 يف 

اأثيوبيا.

وك��ان��ت اجل��م��اه��ر امل��غ��رب��ي��ة ت��ع��ل��ق اآم����اًل 

عري�ضة على املدرب املحلي ر�ضيد الطاو�ضي، 

غريت�س،  اري��ك  للبلجيكي  خلفاً  عني  ال��ذي 

يف  الوىل  م���ه���م���ت���ه  يف  ال����ط����او�����ض����ي  وجن������ح 

بعد  النهائيات  اإىل  املغرب  قاد  اإذ  الت�ضفيات، 

ب��اخل��روج خل�ضارته يف ذه��اب  م��ه��دداً  ك��ان  اأن 

الدور الثاين 0-2 اأمام موازامبيق قبل الفوز 

عليها اإياباً برباعية نظيفة، ولكنه عا�س ف�ضاًل 

يف  مبارياته  افتتح  حيث  النهائيات،  يف  ذريعاً 

�ضلباً،  اأن��غ��ول  مع  بالتعادل  الأوىل  املجموعة 

ال��راأ���س  م��ع  مفاجئة  ب�ضورة  يتعادل  اأن  قبل 

الأخ�����ض��ر 1 - 1، وي��ك��رر ال��ت��ع��ادل م��ع جنوب 

اأفريقيا امل�ضيفة 2 - 2 يف اجلولة الأخرة.

وي��ت��ع��ني ع��ل��ى ال��ط��او���ض��ي وم�����ض��اع��دي��ه اأن 

الأفريقية،  النهائيات  العر من  ي�ضتخل�ضوا 

ال��ت��وازن«  واخ��ت��الل  »ال��رتك��ي��ز  يف  خ�ضو�ضاً 

ال����ل����ذي����ن حت������دث ع��ن��ه��م��ا ب���ن���ف�������ض���ه، وي����رى 

رغم  على  اأن��ه  الطاو�ضي  ب��امل��درب  املحيطون 

خروج املغرب من النهائيات القارية، ل يزال 

اأم����ام ه���ذا املنتخب ال�����ض��اب،  ال��ط��م��وح ك��ب��راً 
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دون  من  اأفريقيا  كاأ�س  خا�س  وال��ذي  ع��ام��اً، 

ال�ضباب،  املوهوبني  وبع�س  اخل��رة  عنا�ضر 

مثل ح�ضني خرجة ومبارك بو�ضوفة ومروان 

ال�����ض��م��اخ وم���ه���اج���م ك��وي��ن��ز ب�����ارك ري��ن��ج��رز 

الإنكليزي عادل تاعرابت.

لتثبت  ت�ضعى  اجل��زائ��ر  كانت  امل��ق��اب��ل،  يف 

ا�ضتثنائياً، واأنها  املا�ضي كان  العام  اأن غيابها 

قادرة على مقارعة الكبار واإحراز اللقب على 

»اخل�ضر«  منتخب  لكن   ،1990 ن�ضخة  غ��رار 

ب�ضبب  وذل���ك  الن�ضخة،  ه���ذه  يف  ع��اج��زاً  ب���دا 

اأخ��ف��ق يف ت�ضجيل  ال��ه��ج��وم��ي، ح��ي��ث  ال��ع��ق��م 

اأم��ام تون�س  اأي ه��دف يف املباراتني الأول��ي��ني 

وتوغو، فخرج يجر اأذيال اخليبة.

ويرى املراقبون اأن اجلزائر متلك خامات 

ومواهب مميزة منت�ضرة يف القارة الأوروبية، 

اأف�����ض��ل من  وه��ي ق���ادرة على تظهر ���ض��ورة 

امل�ضكلة هي يف كيفية  �ضورتها احلالية، لكن 

ال���ت���ي ت�ضمها  امل����واه����ب،  الإف�������ادة م���ن ه����ذه 

ال���دي���ن م�ضباح  ك��ج��م��ال  ���ض��ف��وف اجل���زائ���ر 

)م���ي���الن الإي����ط����ايل( وف�����وزي غ����الم )���ض��ان 

الفرن�ضي( وعدلن قديورة )نوتنغهام  اإتيان 

فوري�ضت الإنكليزي( ومدحي حل�ضن )خيتايف 

الأفريقي  )النادي  ملو�ضية  وخالد  الإ�ضباين( 

التون�ضي( وريا�س بودبوز )�ضو�ضو الفرن�ضي( 

و�ضفيان  الفرن�ضي(  )فالن�ضيان  قادير  وف��وؤاد 

فيغويل )فالن�ضيا الإ�ضباين(.

وب�������داأت اجل����زائ����ر م��ب��اري��ات��ه��ا ب��خ�����ض��ارة 

ال�ضقوط  يتكرر  اأن  قبل   1  -  0 تون�س  اأم���ام 

���ض��ي��ط��ر  م���ب���ارات���ني  يف   ،2  -  0 ت���وغ���و  اأم�������ام 

ولكنه  جمرياتهما،  على  اجل��زائ��ر  منتخب 

املباراة  ختام  و�ضهد  الت�ضجيل،  ي�ضتطيع  مل 

اأمام توغو حلظات دراماتيكية، حني  الثانية 

ر����ض���ق اجل��م��ه��ور اجل����زائ����ري امل������درب وح��ي��د 

خليلودزيت�س بعبوات املياه الفارغة.

م�ضاركات املغرب الأفريقية )15 مرة(

1972: خرج من الدور الأول بتعادله مع 
الكونغو 1-1 ومع ال�ضودان 1-1 ومع الكونغو 

كين�ضا�ضا 1-1.

م�ضر  على  ب��ف��وزه  اللقب  اأح���رز   :1976
2-1، وعلى نيجريا 2-1 اأي�ضاً، وتعادله مع 
غينيا يف الدور الثاين النهائي لأن النهائيات 

ال����دور الأول  ال��ب��ط��ول��ة، ويف  ب��ن��ظ��ام  اأق��ي��م��ت 

الزائر  على  وف��از   ،2-2 ال�ضودان  مع  تعادل 

وعلى نيجريا 1-3.  ،0-1
1978: خرج من الدور الأول بفوزه على 
تون�س  م��ع  وت��ع��ادل��ه   0-1 كين�ضا�ضا  الكونغو 

اأوغندا 3-0. اأمام  وخ�ضارته   1-1
 0-2 م�ضر  على  بفوزه  ثالثاً  حل   :1980
يف مباراة الرتتيب، يف الدور الأول، فاز على 

غانا 1-0، وتعادل مع غينيا 1-1، وخ�ضر اأمام 

نيجريا  اأم��ام  يخ�ضر  اأن  قبل   ،1-0 اجلزائر 

النهائي. ن�ضف  يف   1-0
�ضاحل  اأم��ام  بخ�ضارته  رابعاً  حل   :1986
العاج 2-3 يف مباراة الرتتيب، يف الدور الأول، 

فاز على زامبيا 1-0 وتعادل مع اجلزائر 0-0 

اأم��ام  يخ�ضر  اأن  قبل   ،1-1 ال��ك��ام��رون  وم��ع 

م�صر 0-1 يف ن�ضف النهائي.

اأمام اجلزائر  1988: حل رابعاً بخ�ضارته 
الوقتني  انتهاء  بعد   4-3 الرتجيح  ب�ضربات 

مباراة  يف   1-1 بالتعادل  والإ���ض��ايف  الأ�ضلي 

الرتتيب، يف الدور الأول، تعادل مع الزائر 

مع  وتعادل   ،0-1 اجلزائر  على  وف��از   ،1-1
اأم����ام  ي��خ�����ض��ر  اأن  ق��ب��ل   ،0-0 ال���ع���اج  ���ض��اح��ل 

الكامرون 0-1 يف ن�ضف النهائي.

الأول بخ�ضارته  الدور  من  خرج   :1992
وتعادله مع جمهورية   1-0 الكامرون  اأم��ام 

الكونغو 1-1.

خل�ضارته  النهائي  ربع  من  خرج   :1998
الأول،  ال���دور  يف   .2-1 اأفريقيا  جنوب  اأم���ام 

وف��از على موزامبيق   ،1-1 زامبيا  تعادل مع 

.0-1 م�ضر  وعلى   ،0-3
بحلوله  الأول  ال���دور  م��ن  خ��رج   :2000
وتون�س،  نيجريا  خلف  جمموعته  يف  ثالثاً 

1-0، وت��ع��ادل م��ع تون�س  ف���از ع��ل��ى ال��ك��ون��غ��و 

.2-0 نيجريا  اأمام  وخ�ضر   ،0-0
بتعادله  الأول  ال����دور  م��ن  خ���رج   :2002
 1-2 0-0 وفوزه على بوركينا فا�ضو  مع غانا 

وخ�ضارته اأمام جنوب اأفريقيا 3-1.

وخ�ضرها  النهائية  امل���ب���اراة  ب��ل��غ   :2004
ف��از على  الأول،  ال���دور  1-2. يف  تون�س  اأم���ام 

مع  وتعادله   0-4 بنني  وعلى   0-1 نيجريا 

فاز  النهائي،  رب��ع  ويف   ،1-1 اأفريقيا  جنوب 

ع��ل��ى اجل���زائ���ر 3-1 ب��ع��د ال��ت��م��دي��د )ال��وق��ت 

على  ف��از  النهائي  ن�ضف  ويف   ،)1-1 الأ�ضلي 

مايل 0-3.

بخ�ضارته  الأول  الدور  من  خرج   :2006
م�ضر  م��ع  وت��ع��ادل��ه   1-0 ال��ع��اج  اأم���ام �ضاحل 

وليبيا بنتيجة واحدة 0-0.

خرج من الدور الأول بفوزه على   :2008
2-3 وغانا  اأمام غينيا  5-1 وخ�ضارته  نامبيا 

.2-0

بعد  الأول  ال������دور  م���ن  خ����رج   :2012
 ،3-2 وال��غ��اب��ون   ،2-1 تون�س  اأم���ام  خ�ضارته 

وفوزه على النيجر 1 - 0.

بعد  الأول  ال������دور  م���ن  خ����رج   :2013
ال���ت���ع���ادل م���ع اأن����غ����ول ���ض��ل��ب��اً، وم����ع ال���راأ����س 

الأخ�ضر 1 - 1، ومع جنوب اأفريقيا امل�ضيفة 

.2  -  2

.. وم�ضاركات اجلزائر )15 مرة(

الأول  ال���������دور  م�����ن  خ����رج����ت   :1968
واأم���ام   ،3-0 ال��ع��اج  ���ض��اح��ل  اأم����ام  بخ�ضارتها 

اأثيوبيا 1-3، وفوزها على اأوغندا 4-0، وحلت 

�ضاد�ضة.

املغرب  على  ف���ازت  ث��ان��ي��ة،  حلت   :1980
1-0 وعلى غينيا 3-2 وتعادلت مع غانا 0-0 
ب�ضربات  م�ضر  على  ف��ازت  الأول،  ال���دور  يف 

والإ���ض��ايف  الأ�ضلي  )الوقتان   2-4 الرتجيح 

اأم���ام  وخ�����ض��رت  ال��ن��ه��ائ��ي،  ن�����ض��ف  يف   )2-2
النهائية. املباراة  يف  نيجريا 3-0 

اأم����ام  خل�����ض��ارت��ه��ا  راب���ع���ة  ح��ل��ت   :1982
الثالث.  املركز  0-2 يف مباراة حتديد  زامبيا 

 ،1-2 1-0، وعلى نيجريا  زامبيا  فازت على 

ال���دور الأول،  0-0 يف  اأث��ي��وب��ي��ا  وت��ع��ادل��ت م��ع 

وخ�ضرت اأمام غانا 2-3 يف ن�ضف النهائي.

م�ضر  على  ب��ف��وزه��ا  ثالثة  حلت   :1984
على  وف��ازت  املراكز،  حتديد  مباراة  يف   1-3
مع  وت���ع���ادل���ت   ،0-2 وغ���ان���ا   ،0-3 م������الوي 

اأن تخ�ضر  0-0 يف الدور الأول قبل  نيجريا 

اأم����ام ال��ك��ام��رون 4-5 ب�����ض��رب��ات ال��رتج��ي��ح 

ن�ضف  0-0( يف  والإ���ض��ايف  الأ�ضلي  )الوقتان 

النهائي.

الأول  ال���������دور  م�����ن  خ����رج����ت   :1986
بخ�ضارتها اأمام الكامرون 2-3 وتعادلها مع 

املغرب 0-0، ومع زامبيا 0 - 0 اأي�ضاً.

املغرب  على  بفوزها  ثالثة  حلت   :1988
الأ�ضلي  )ال��وق��ت��ان   3-4 الرتجيح  ب�ضربات 

والإ����ض���ايف 1-1( يف م��ب��اراة ال��رتت��ي��ب، ف��ازت 

 1-0 اأم��ام املغرب  1-0 وخ�ضرت  على الكونغو 

1-1 يف ال���دور  وت��ع��ادل��ت م���ع ���ض��اح��ل ال���ع���اج 

الأول، قبل اأن تخ�ضر اأمام نيجريا بركالت 

والإ���ض��ايف  الأ�ضلي  )الوقتان   9-8 الرتجيح 

يف ن�ضف النهائي.  )1-1

على  ب��ف��وزه��ا  بطلة  ت��وج��ت   :1990
نيجريا 1-0 يف النهائي، يف الدور الأول 

العاج  و�ضاحل   ،1-5 نيجريا  على  ف��ازت 

3-0، وم�ضر 2-0، وتخطت ال�ضنغال 1-2 
يف ن�ضف النهائي.

الأول  ال�����دور  م���ن  خ��رج��ت   :1992
وتعادل   3-0 العاج  �ضاحل  اأم��ام  بخ�ضارة 

مع الكونغو 1-1.

ال��ن��ه��ائ��ي  رب���ع  م���ن  خ��رج��ت   :1996
يف   ،2-1 اأفريقيا  جنوب  اأم��ام  بخ�ضارتها 

 ،0-2 الدور الأول، فازت على �ضراليون 

مع  وتعادلت   ،1-2 فا�ضو  بوركينا  وعلى 

زامبيا 0-0.

ع�����ض��رة  ال�������ض���اد����ض���ة  ح���ل���ت   :1998
ب��ع��د  الأول  ال����������دور  م�����ن  خل����روج����ه����ا 

خ�ضارتها اأمام غينيا 0-1، واأمام بوركينا 

اأي�ضاً. فا�ضو 1-2، واأمام الكامرون 2-1 

ال��ن��ه��ائ��ي  رب���ع  م���ن  خ��رج��ت   :2000
يف   ،2-1 ال����ك����ام����رون  اأم�������ام  ب���خ�������ض���ارة 

ال��ك��ون��غ��و  م����ع  ت���ع���ادل���ت  الأول،  ال�������دور 

ع��ل��ى  وت��غ��ل��ب��ت   ،0-0 ال���دمي���وق���راط���ي���ة 

الغابون 3-1، وتعادلت مع جنوب اأفريقيا 

.1-1
الأول  ال������دور  م���ن  خ���رج���ت   :2002
 2-0 وم��ايل   1-0 اأم��ام نيجريا  بخ�ضارة 

وتعادل مع ليبريا 2-2.

ال��ن��ه��ائ��ي  رب���ع  م���ن  خ��رج��ت   :2004
بخ�ضارتها اأمام املغرب 1-3 بعد التمديد 

الأول،  ال��دور  يف   ،)1-1 الأ�ضلي  )الوقت 

وف��ازت على   1-1 الكامرون  تعادلت مع 

اأم�����ام زمي��ب��اب��وي  2-1 وخ�����ض��رت  م�����ص��ر 

بالنتيجة ذاتها.

النهائي  ن�ضف  م��ن  خرجت   :2010
ال���دور  0-4، يف  اأم����ام م�����ض��ر  ب��خ�����ض��ارت��ه��ا 

وف��ازت   3-0 اأم��ام م��الوي  الأول خ�ضرت 

على مايل 1-0 وتعادلت مع اأنغول 0-0، 

ويف ربع النهائي تغلبت على �ضاحل العاج 

 ،)2-2 الأ�ضلي  )الوقت  بالتمديد   2-3
نيجريا  اأم��ام  بخ�ضارتها  رابعة  ثم حلت 

.1-0

جالل قبطان
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طبياً  م��رك��زاً  ال�شرعية  الطبية  الهيئة  األ��زم��ت 

�ألف   30 قدره  تعوي�ض  بدفع  بالأ�سنان  خا�ساً  �أهلياً 

ريال نتيجة خطاأ طبي يف حق مري�سة، متّثل يف خلع 

»�سر�ض« باخلطاأ.

�إل  �حل��ك��م،  بحيثيات  �ل��ط��ب��ي  �مل��رك��ز  �إب����اغ  ومت 

مركز  جت���اوب  ع��دم  م��ن  �سكا  �ملري�سة  �أم���ر  ويل  �أن 

رغ��م مرور  �حلكم،  تنفيذ  رغبته يف  وع��دم  �لأ�سنان، 

�أ�سهر على وق��وع �خل��ط��اأ. و�أف���اد ويل �لأم��ر �أن��ه ظل 

يرتدد على �لهيئة �لطبية �ل�سرعية و�ملديرية �لعامة 

لل�سوؤون �ل�سحية يف منطقة �لريا�ض لتنفيذ �حلكم، 

�إل �أن �جلميع يتقاذف �مل�سوؤولية، يف ظل رف�ض مركز 

�لطبي  �لكادر  مغادرة  بحجة  �حلكم  تنفيذ  �لأ�سنان 

�مل�سوؤول عن �خلطاأ.

�ل�م��دي��ر �ل��ف��ن�ي: م����الك م��ح��������ف��وظ
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كاريكاتير

30 ألف ريال سعودي »فاتورة« خلع ضرس بالخطأ

بلغ ل�ض �أخرق مل يتم �لقب�ض عليه حتى �لآن م�ستوى مل 

ي�سبقه �أحد من قبله، ولن ي�سل �إليه �أحد من بعده من �لغباء، 

»�آيباد«  جهاز  بو��سطة  لنف�سه  �سورة  بالتقاط  لقيامه  وذل��ك 

�إىل �ساحب  �ل�سورة  �أر�سل  ثم  �سابق،  وق��ت  �سرقه يف  قد  ك��ان 

�مل�سروق  �جلهاز  �ساحب  فقام  ذل��ك،  يعي  �أن  دون  �جلهاز من 

با�ستقبال �سورة �لل�ض على جهازه »�لآيفون«. 

حدث ذلك حني �قتحم هذ� �لل�ض �أحد �ملنازل يف منطقة 

»لي�سرت�ساير« �لربيطانية و�سرق منها جمموعة من �لأجهزة 

�حلديثة، ت�سمل جهازي »�آيباد« وجهاز »�آيبود« وجهاز »باك 

بريي«، بالإ�سافة �إىل حمفظة فيها بع�ض �لنقود و�لبطاقات 

�لبنكية، ليقوم بعد فرتة بت�سوير نف�سه باأحد �أجهزة »�لآيباد« 

�ل��ذي ق��ام بحفظ و�إر���س��ال �ل�����س��ورة �إىل �ساحب �جل��ه��از عن 

طريق نظام �لدعم �ملرت�بط، لي�ساهدها على جهازه »�لآيفون« 

ف�سح  �أن  بعد  ت��اأم��ل  �ل��ت��ي  �ملحلية  �ل�سرطة  على  ويعر�سها 

�أن يتم تعقبه  هذ� �لأحمق نف�سه وك�سف عن �سورته بو�سوح 

و�لتعرف �إليه عند ن�سر �سورته و�إعانها.

التقط صورة لنفسه بواسطة »آيباد« سرقه.. وأرسل الصورة لصاحب الجهاز


