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ُتعّده  ب��داأت  ال��ذي  املخطط اجلديد  امل�ستوى من  ح��ذرت م�سادر عربية رفيعة 

الإن�ساء  وال��ق��ط��ري��ة،  والفرن�سية  وال��ربي��ط��ان��ي��ة  االأم��ريك��ي��ة  اال���س��ت��خ��ب��ارات  دوائ���ر 

االأردن  اأن  �سورية، موؤكدة  اأجل متابعة احلرب على  االأردن، من  غرفة عمليات يف 

ق��ادة  بع�س  اأن  اإىل  م�سرية  تفككه،  اإىل  ذل��ك  ي���وؤدي  فقد  يتحّمل،  اأن  ي�ستطيع  ال 

املعار�سات ال�سورية امل�سلحة قد انتقلوا فعاًل اإىل عّمان لهذه الغاية.

ألمـــــــة واحـــــــدة
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هل جاء دور األردن؟
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كونوا حيث يجب أن تكونوا 
با�ستثناء الفاتي���كان، قلما جتد اليوم باجوقاً غربياً )م�سيحياً( 

مم���ن »يحر����ص« عل���ى »حق���وق االإن�س���ان«، اإال ويتنط���ح جاحماً 

ب�سرع���ة ال�س���وء لن�سرة »جبه���ة الن�سرة«؛ التنظي���م االأم الأكلة 

حلوم الب�سر يف �سورية، وقبلها يف العراق..

وبا�ستثن���اء اجلمهوري���ة االإ�سالمي���ة وبع����ص امل�سلم���ن مم���ن ال 

يزال���ون موؤمنن بق�سية امل�سلم���ن االأوىل فل�سطن، قلما جتد 

»داعي���ة« اأو »مدعياً« اإال وي�سيح »هّب���وا اإىل اجلهاد«، �سواء »جاز 

ل���ه ذلك اأم ال« لي�ص على »اإ�سرائيل« املغت�سبة، بل »لالغت�ساب« 

يف �سوري���ة الي���وم، وغ���داً يف م���كان ياأت���ي الحق���اً.. حت���ت عناوين 

وم�سميات مل تعرف حتى ع�سور اجلاهلية مثياًل لها..

با�ستثن���اء قل���ة من هذا العامل، يبدو اأنن���ا اأمام م�سهد الكل ي�سّد 

في���ه ب�سرقنا نحو التخل���ف وت�سعري االإج���رام واإباحة املحرمات 

اإىل الالحدود..

فبماذا يفيد الغرب امل�سيحي، ومباذا يفيد العامل االإ�سالمي اإذا 

�ساد حكم ومنطق ونظام و�سريعة ما هو �سائد يف �سورية اليوم؟ 

هل ينجح واحلال هذه منطق منّظري »اإراحة اإ�سرائيل«؟

البع����ص ي�سّدق والبع�ص ي�سخ���ر، لكن اإذا �سح ذلك نكون لي�ص 

وق���ود »دول���ة اإ�سرائي���ل« فح�س���ب، اإمن���ا وحو����ص كا�س���رة مت�سي 

مبنط���ق الغزو والنه����ص الذاتي الذي يدّم���ر التاريخ واحلا�سر 

واالآت���ي.. واإذا �س���ح ذل���ك نك���ون اأي�س���اً »اأم���ة اجله���اد اجلديدة« 

الت���ي ن�سهدها ون�سهد لها »خادمة« لدى الدولة التي مل ي�سبق 

اأن ر�سقه���ا ه���وؤالء »البوا�س���ل« ب���وردة، با�ستثن���اء اأه���ل فل�سط���ن 

نك���ون  ك���ي  ا�ستباحته���ا،  عل���ى  القل���وب  وحمروق���ي  وحمبيه���ا 

من�سفن..

اأي���درك ممت�سقو »ال�سي���وف اجلدد« اأنهم يوؤ�س�سون ل�سرق تغيب 

فيه ال�سم�ص، ال بل ُتدفن فيه احلياة واحلياء معاً، فيغدو �سرق 

الظلمة ونتحول اإىل م�سرقيي الظالمة؟

اأي���درك مت�سوقو �سع���ارات »احلري���ة والدميقراطية والتحديث 

والعدال���ة«، اأن ال �س���يء م���ن تل���ك يف م�سار ما ن�سه���د وما نّدعي 

اأنه »ثورة«..؟

اأي���درك رافع���و ل���واء »حق���وق االإن�س���ان« اأن ال �سلوك مم���ا ن�سلك 

ميّت اإىل االإن�سانية اأو احلقوق اأو االإن�سان ب�سلة؟

نحن بتنا اأمة الوح�ص واأمة النه�ص واأمة املجرمن..

نح���ن بتن���ا اأم���ة ال�سفاح���ن؛ اأخ يح���اذر اأخي���ه، و�سدي���ق يرت���اب 

�سديق���ه.. ال االإ�س���الم ال�سم���ح يجمعن���ا، وامل�سيحي���ة اجلامع���ة 

بات���ت تهم���ة نتجنبه���ا.. �س���رق ي�ستع���ل »وع���امل متط���ور« يغدق 

بتكنولوجي���ا الب���ارود املتفج���ر، ع���ّل الزل���زال يحت���اج بع���د اإىل 

املزيد..

نحن اأمة حتفر باأظافرها واأنيابها لتدفن ح�سارتها..

نح���ن اأم���ة مه���ددة يف اأاّل تطلع من عق���ر م�ستنقع ال���دم.. نحن 

اقرتبنا اأن نكون خارج دائرة االإنقاذ.. وممن �سياأتي االإنقاذ؟

فيا اأ�سحاب الهامات والعمامات، عودوا عن »ا�ستقالتكم«، خذوا 

اأدواركم.. وثّبتوا دور عماماتكم، والب�سوا ثياب امليدان، »وكونوا 

حي���ث يج���ب اأن تكون���وا..«، لننق���ذ �سرقن���ا و�سرفن���ا.. ولنحمي 

امل�سيحية واالإ�سالم قبل فوات االأوان.. وال�سالم..

رميا فرح

حتديات  وط���اأة  حت��ت  اللبناين  ال��واق��ع  يعي�ص 

احلرب  انعكا�سات  مقّدمها  يف  واأخ��ط��ار،  و�سغوط 

ال���ك���ون���ي���ة ع���ل���ى ����س���وري���ة، وم�����ا ت���رتك���ه م����ن اآث�����ار 

يف  االأ���س��ب��وع  نهاية  ج��رى  م��ا  اآخ��ره��ا  دراماتيكية، 

بحق  قتل  جرمية  ارُتكبت  حيث  ال�سمايل،  البقاع 

اأمهز. اآل جعفر واآل   اأربعة مواطنن لبنانن من 

ال�سلل  من  حالة  يعي�ص  الداخلي  الو�سع  اأن  على 

ال�سيا�سية  ال���دول���ة  م��وؤ���س�����س��ات  اأك���ر  يف  وال���ف���راغ 

والع�سكرية، وغياب حكومة  االأمنية  بل  االإداري��ة، 

ب�سكل الفت، يف ظل  االأعمال من عملها  ت�سريف 

على  نف�سها  تفر�ص  واإقليمية  حملية  تعقيدات 

لتبداأ خطوتها يف  املنتَظرة  »ال�سالمية«  احلكومة 

امل�سار اللبناين ال�سعب.

اأما جمل�ص النواب فهو يف حالة خما�ص نتيجة 

حملية  وجتاذبات  جهة،  من  اخلارجية  ال�سغوط 

وت��ب��ّدل يف امل��واق��ع م��ن جهة اأخ���رى، ف��ال احللفاء 

بقوا حلفاء، وال اخل�سوم بقوا خ�سوماً، وكل طرف 

اأن رئي�ص  له ح�ساباته املحلية اخلا�سة، فنالحظ 

الراعي  والبطريرك  �سليمان  مي�سال  اجلمهورية 

للتمديد،  ت��ك��ت��ل��وا رف�����س��اً  وال��ع��م��اد م��ي�����س��ال ع���ون 

مقابل  الد�ستوري،  املجل�ص  يف  به  للطعن  وذهبوا 

التقدمي  و»احل�����زب  اهلل«  و»ح����زب  »اأم�����ل«  ح��رك��ة 

اال�����س����رتاك����ي« امل����وؤي����دي����ن ل��ل��ت��م��دي��د، اأم������ا »ت���ي���ار 

لّبى  فقد  اخلارجية،  ل��الإدارة  اخلا�سع  امل�ستقبل« 

النداء وانقلب على موقفه املوؤيد للتمديد بداية، 

ثم عاد ورف�سه، كتاأكيد اآخر خل�سوعه وا�ستجابته 

ل��ل�����س��غ��ط االأم����ريك����ي ال����ذي م��ار���س��ت��ه ب�����س��ك��ل فج 

ال�سفرية يف لبنان مورا كونيللي.

كانت  اإذا  نف�سه:  ي��ط��رح  ال���ذي  ال�����س��وؤال  ل��ك��ن 

االنتخابات الت�سريعية يف لبنان لن تغرّي موازين 

اإجرائها؟  القوى، فلماذا االإ�سرار االأمريكي على 

االإ���س��ارة  ال��ت��ق��اط  يف  »امل�ستقبليون«  ت��اأخ��ر  ومل����اذا 

االأمريكية؟

ه��ن��اك ق����راءة واق��ع��ي��ة وم��و���س��وع��ي��ة ت��ق��ول اإن 

»تيار امل�ستقبل« وجد بعد ح�سابات خا�سة اأنه من 

ب��داًل من  اإبقاء االأم��ور على ما هي عليه  االأف�سل 

النتائج،  حم�سوبة  غري  انتخابية  مغامرة  خو�ص 

تاأكل من ح�سوره وتاأثريه، وتدب النزاعات �سمن 

وروؤو����ص  م�سرئّبة  االأع��ن��اق  حيث  ال��داخ��ل��ي،  بيته 

لنيل  النيابي  اال�ستحقاق  تنتظر  ك��ث��رية  حامية 

م��ق��ع��د حت��ت ق��ب��ة ال���رمل���ان. وه��ن��اك م�����س��ك��الت ال 

عدم  اأه��م��ه��ا  االأزرق،  ال��ت��ي��ار  منها  ي��ع��اين  حُت�سى 

ق��درت��ه ع��ل��ى اج����رتاح احل��ل��ول ال��ن��اج��ع��ة يف بيئته 

ال�سنيورة  ب��ن  ال��ق��رار  وت��اأرج��ح  ك����وادره،  و�سمن 

ال�سوري  امللف  الغارق يف  و�سعد احلريري  القوي، 

واملبتعد ق�سراً عن لبنان.

ب����امل����وازاة، ت��ب��دو م��واق��ف رئ��ي�����ص اجل��م��ه��وري��ة 

اخلارجية،  العوامل  من  مبجموعة  اأي�ساً  متاأثرة 

اإ�سافة اإىل اعتبارات م�سيحية، ومزايدته الدائمة 

على العماد عون الراف�ص ب�سكل قاطع الأي فكرة 

تدعو اإىل التمديد ملي�سال �سليمان، و�سد اأي ثغرة 

يف هذا االأمر، من هنا يريد عون اإجراء االنتخابات 

جديدة  حكومة  وت�سكيل  جديد  رئي�ص  وانتخاب 

وف����ق م��ت��ط��ل��ب��ات حم��ل��ي��ة ب��ح��ت��ة، واإب����ع����اد رئ��ي�����ص 

اجلمهورية بالطرق الد�ستورية.

يف امل���ق���اب���ل، ي����رى م�����س��در ���س��ي��ا���س��ي رف��ي��ع اأن 

مررات الفريق الداعي للتمديد املكون من »حزب 

ومنطقية،  م�سرتكة  و»اال�سرتاكي«  و»اأم��ل«  اهلل« 

حيث االأولوية االآن يف هذا الظرف احل�سا�ص جداً 

حلماية و�سون لبنان من اأي خماطر اأمنية كبرية، 

يبدو  اأم��ر  وه��و  املتفّجر،  ال�سوري  الو�سع  ب�سبب 

بالعن  ن��رى  اأن��ن��ا  خ�سو�ساً  كبري،  ب�سكل  واق��ع��ي��اً 

املجردة ما يجري على اأر�سنا ومن حولنا، وبراأيه 

اأن  امل��ررات، خ�سو�ساً  بهذه  اقتنع  ف��اإن جنبالط 

اأي  االأك���ري،  القانون  وف��ق  �ستجري  االنتخابات 

ال�ستن، االآن وبعد �سنة ون�سف، فلماذا العجلة.. 

وب��ال��ت��ايل  م��ع��روف��ة،  �ستكون  ال��ن��ت��ائ��ج  اأن  ال�سيما 

ف���اإن ق���رار التمديد ه��و اخل��ي��ار االأن�����س��ب، وح�سة 

جنبالط م�سمونة.

ت��زام��ن��اً م���ع ه���ذه ال���ق���راءة ل��ل��واق��ع ال��داخ��ل��ي 

واملخاطر املحدقة به، هناك حترك غربي اأمريكي 

اأق��رب  يف  االنتخابات  اإج���راء  بهدف  وعلني  ���س��ّري 

فر�سة ممكنة، مع تاأييدهم لتمديد تقني الأ�سهر 

معدودات، وذلك بهدف االآتي:

1- ال�سغط على حزب اهلل، وحماولة ح�ساره 
خمتلف  يف  حركته  م��ن  للحد  ومذهبياً  �سيا�سياً 

املجاالت، م�ستفيداً بالطبع من االإجنازات الكرى 

يف امليدان ال�سوري.

يكون  اآذار،   14 لقوى  نيابية  اأكرية  اإنتاج   -2
وم�ساغلة  الإزع����اج  ح��رب��ة،  راأ����ص  »امل�ستقبل«  فيها 

القلق  يتعاظم  حيث  ال��و���س��ائ��ل،  بكافة  اهلل  ح��زب 

االأمريكي و»االإ�سرائيلي« كل يوم من قدرة احلزب 

وق��وت��ه امل��ت�����س��اع��دة يف ك��ل االجت���اه���ات، وب��ال��ت��ايل 

تاأقلمه )اأي حزب اهلل( ب�سكل �سريع مع التحديات 

التي تواجهه، وخوفهم امل�ستمر غداة االنت�سارات 

من  يجعل  ما  وغريها،  الق�سري  يف  حتققت  التي 

امل���ي���دان ال�����س��ي��ا���س��ي وال��ع�����س��ك��ري م�����س��اح��ة حت��رك 

وا�سعة يف ال�ساحة االإقليمية، يكون حزب اهلل فيها 

االإقليم،  لبنان  يف  وموؤثراً  اأ�سا�سياً  العباً  �سك  بال 

وهو ما يخيف »اإ�سرائيل« والدائرين يف فلكها بكل 

تاأكيد.

بهاء النابل�سي

مون 
ّ
 الملث

في صيدا
ُطرحت  عديدة  ت�ساوؤالت 

امل�سلحن  ع�����س��رات  ح��ول 

امل��ل��ث��م��ن ال���ذي���ن رّوع�����وا 

اأ�سريها  حركة  يف  �سيدا 

االأخرية، حيث تبّن اأنهم 

ال�سورية  املعار�سات  م��ن 

امل�سلحة، واأنهم يتحركون 

ال��ن��ريان بناء  وي��ط��ل��ق��ون 

على اإ�سارة م�سوؤول منهم 

ك������ان ي���ت���ح���دث ال��ل��ه��ج��ة 

ال�سورية.
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أحداث األسبوع

االفتتاحية

الـنـاشر: شركة القلم لإلعالم واإلعالن ش.م.م

رئـيس التـحـريـر: عـبـداهلل جـــبـري

المدير المسؤول: عــدنــــان الســاحـلــي

يشارك في التحرير:  
أحمد زين الدين -  سـعـيد عيـتــانـــي

المقاالت الواردة في الجريدة تعبر عن آراء كتابها

  همسات

الرئي�ص مي�سال �سليمان م�ستقباًل ال�سفرية االأمريكية مورا كونيللي

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

 سياحة عائلية
قال قطب �سيا�سي اإنه اإذا اأردنا ت�سنيف العهود الرئا�سية، �الظر�ف التي رافقت كل ر�ؤ�ساء اجلمهورية 

اأ�سواأ عهد يف م�ستوى  الرئي�س مي�سال �سليمان كان  اإن عهد  القول بكل ثقة  منذ ال�ستقالل، لأمكننا 

ل اأي اإجناز �سيا�سي اأ� اقت�سادي، اأ� حتى اإمنائي، �لو حتى يف م�سقط راأ�س  اإدارة الد�لة، حيث مل ي�سجَّ

الرئي�س، مقابل ن�ساط ملحوظ يف الرحالت ال�سياحية العائلية حول د�ل العامل.

 سر مواقف الوزير
حليف  اأ�سا�سي  لوزير  االأخ��رية  املواقف  حول  اآذار،   14 قوى  يف  م�سادر  طرحتها  عديدة  ت�ساوؤالت 

اأ�سا�سياً لرئي�ص تنظيمه، معترة اأن هذه املواقف امل�ستجدة لهذا  ل�8 اآذار، هاجم فيها حزباً حليفاً 

الوزير قد تكون اإحدى ثمرات لقائه املطول مع �سفري دولة خليجية كرى تلعب دوراً خطرياً يف 

احلرب على �سورية.. لكن م�سادر اأخرى من التيار الذي ينتمي اإليه هذا الوزير قللت من اأهمية 

هذه املواقف، معترة اأنها جمرد »تكتيكات« ال اأكر وال اأقل، وال توؤثر على التفاهم اال�سرتاتيجي 

بن الطرفن.

www.athabat.net

لماذا اإلصرار األميركي على إجراء االنتخابات في لبنان؟
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عاً يف ح�سابات اخلالف الداخلي، �سقط  كما كان متوقَّ

دور املجل�ص الد�ستوري، اأو جرى اإ�سقاطه، وهو لن يتمكن 

غداً من تاأمن الن�ساب جلل�سته املزمعة،  بعدما جرى 

القائم،  ال�سيا�سي  اخل��الف  دائ��رة  اإىل  بال�سغط  اإدخاله 

نتيجة حماولة حتويله اإىل اأداة لتحقيق اأغرا�ص خا�سة 

بعيدة عن دوره الق�سائي املفرَت�ص، واأن يكون مرتفعاً 

عن الغايات، خ�سو�ساً م�سالح ال�سيا�سين واحُلكام.

رف�ص  على  ن��ادرة  حالة  يف  اللبنانيون  اأجمع  بداية، 

وعندما  ال�ستن«،  »قانون  وفق  نيابية  انتخابات  اإج��راء 

مل يتم التوافق على و�سع قانون انتخابي بديل، مددت 

البالد يف فراغ  لنف�سها، حتى ال تقع  النيابية  االأكرية 

ت�سريعي، لكن طعنننْ يف هذا التمديد كادا يعيدان لبنان 

اإىل دائرة القانون »امل��رذول«، الذي اأقل ما قيل فيه اإنه 

ح��روب  ن�سوب  اإىل  امل��وؤدي��ة  ال�سيا�سية  ال��ظ��روف  ي��وج��د 

اأهلية، �ساهدنا بع�ساً منها خالل العقود املا�سية.

��ن  امل��ذك��ورينْ الطعنننْ  اأن  جتاهله،  ميكن  ال  م��ا  لكن 

فالطعن  قّدمهما،  م��ن  ك��ل  خلفية  يف  مت��ام��اً  يختلفان 

م من »التيار الوطني احلر« قام على خلفية اعتقاد  املقدَّ

اأ���س��ح��اب��ه ب��ال��ف��وز يف ان��ت��خ��اب��ات وف��ق »ق��ان��ون ال�ستن«، 

ت��وّف��ر لهم م��ن حجارة،  اأن رج��م��وه بكل م��ا  ال��ذي �سبق 

على قاعدة اأن خ�سمهم ال�سيا�سي وقع يف فخ ن�سبوه له 

له،  واإ�سقاطه  االأرثوذك�سي«  »القانون  م�سروع  برف�سه 

مبقعد  الفوز  اأن  متنا�سن  حقيقة،  ي�سبح  ك��اد  اأن  بعد 

اأو يوؤخر يف حجم  اأو البرتون ال يقّدم  اإ�سايف يف الكورة 

ال�ستن«،  »ق��ان��ون  �سينتجها  ال��ت��ي  النيابية  االأك���ري���ة 

والتي لن تختلف كثرياً عن االأكريات التي �سبق له اأن 

اأمام خطر ا�ستمرار وتعميق  اأنتجها، والتي ت�سع لبنان 

اال�سطفاف الطائفي واملذهبي اأكر مما هو عليه االآن.

مي�سال  اجلمهورية  رئي�ص  قّدمه  ال��ذي  الطعن  اأم��ا 

على  ق��ام  اأن��ه  املتابعة  االأو���س��اط  فتوؤكد معظم  �سليمان، 

ب����اأن تدعم  ال��ت��ي ط��ال��ب��ه��ا  ال��ق��وى  امل��ن��اك��ف��ة م��ع  خلفية 

فاإنه  وب��ال��ت��ايل  ���س��ن��وات،  �ست  ال��رئ��ا���س��ة  ل��ه يف  التجديد 

ال�سراع  يف  ط��رف  اإىل  بالتحّول  موقفه  ح�سم  بطعنه 

ال�سيا�سي الدائر يف لبنان، بوجوهه الدولية واالإقليمية 

يف  االأ���س��ا���ص  ال�سلبية  النقطة  بالتايل  و�سّكل  واملحلية، 

تعطيل دور املجل�ص الد�ستوري، ويف تفجري التناق�سات 

بن اأع�سائه.

يكن  العوين« مل  »الطعن  اأن  �سيا�سية  اأو�ساط  وت��رى 

راً له دفع ال�سراع داخل املجل�ص الد�ستوري اإىل احلد  مقدَّ

الذي و�سل اإليه، فهو طعن قانوين ود�ستوري كان املجل�ص 

�سيتعامل معه بكل روّية وهدوء، بغ�ص النظر عن النتيجة 

»الطعن  لكن  ل��ه،  در���س��ه  بعد  اإليها  �سيتو�سل  ك��ان  ال��ت��ي 

اجلمهورية  لرئي�ص  ت�سريحات  مع  ترافق  ال�سليماين« 

��ل وا���س��ح يف عمل  ت��وؤك��د على ق��ب��ول ال��ط��ع��ن، وه���ذا ت��دخُّ

عمد  كذلك  طعنه،  الإم���رار  منه  علني  و�سغط  املجل�ص، 

ب من رئي�ص اجلمهورية،  رئي�ص املجل�ص الد�ستوري، املقرَّ

اإىل االعتداء على �سالحية املجل�ص، باأن بادر اإىل تكليف 

تنفيذ  ب��داًل من   ، الطعنننْ ر يف هذينْن  املقرِّ نف�سه مبهمة 

اأح��د  املجل�ص  تكليف  على  ي��وؤك��د  ال���ذي  ال��ق��ان��وين  الن�ص 

�سوتننْ  املجل�ص  رئي�ص  يعطي  ما  املهمة،  بهذه  اأع�سائه 

ل�سخ�ص واحد؛ �سوت للمقرر الذي يتبنى اإ�سدار الراأي، 

ال��ذي  ال��وق��ت  يف  للطعن،  �سلفاً  امل��وؤي��د  للرئي�ص  و���س��وت 

االأع�����س��اء  بع�ص  على  �سغوطاً  امل�ستقبل«  »ت��ي��ار  م��ار���ص 

هو  »امل�ستقبل«  اأن  م��ن  ال��رغ��م  على  بالطعنن،  للقبول 

توؤكد  التمديد، ويف هذا اجلانب  املوقعن على قرار  من 

االنقالب موجودة  املفقودة يف هذا  احللقة  اأن  االأو���س��اط 

يف ت�����س��ري��ح��ات امل�����س��وؤول��ن االأم��ريك��ي��ن و���س��ف��ريت��ه��م يف 

االنتخابات  اإج��راء  على  للتمديد وتوكيداً  بريوت، رف�ساً 

يف مواعيدها، بغ�ص النظر عن القانون النافذ.

من هنا جاءت خطوة الق�ساة الراف�سن للتدخالت 

يف عمل املجل�ص بالطلب اإىل �سائر االأع�ساء اال�ستئنا�ص 

باآراء قادة القوى واالأجهزة الع�سكرية واالأمنية، باإمكان 

اأي  ال��ذي ال يّدعي  اإج��راء انتخابات يف الظرف احل��ايل، 

اجلغرافيا  كامل  يف  التجول  على  فيه  ق��ادر  اأن��ه  مر�سح 

ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة، وع��ن��دم��ا ق���وب���ل م��ط��ل��ب��ه��م واع��رتا���س��ات��ه��م 

ب��ال��رف�����ص ق��اط��ع��وا اجل��ل�����س��ات، وه���و ح��ق ق��ان��وين لهم، 

خ�سو�ساً اأنهم بذلك ينقذون لبنان من »قانون ال�ستن«، 

�سيعّقد  اجلديد  »اال�ستباك«  ه��ذا  اأن  نن�سى  اأن  دون  من 

اإىل  ي�ساف  ت�سكيل حكومة جديدة،  فاأكر عملية  اأك��ر 

التعقيد الناجت عن  الف�سل يف التوافق على اإجناز قانون 

جديد لالنتخابات.

عدنان ال�ساحلي
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اعت�سام لهيئات املجتمع املدين اأمام املجل�ص الد�ستوري
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يـقــــال

 لماذا؟
ا���س��ت��غ��رب��ت م�����س��ادر ن��ي��اب��ي��ة ك��ي��ف اأن رئ��ي�����ص اجل��م��ه��وري��ة ي�����س��ر ع��ل��ى اإج����راء 

االنتخابات، ولو على قانون ال�ستن، يف حن اأنه مع رئي�ص حكومة ت�سريف 

م�سروع  عن  للدفاع  عليهم  املتوجبات  باأب�سط  يقوموا  مل  وال���وزراء  االأعمال 

الن�سبية، وبالتايل  انتخابية مع  دائرة   13 لبنان  الذي جعل  قانون احلكومة 

بدا هذا امل�سروع وكاأنه يتيم ال اأب وال اأم له ليدافع عنه.

 اإلقطاع السياسي
عدد  يتجا�ز  ل  الذي  »النتماء«،  برئي�س حزب  يومية  �سلة  على  �سخ�س  هم�س 

خذ بالعتبار بع�س الذين يدينون بالولء لذكرى 
ُ
اأع�ساء حزبه اأ�سابع اليد اإذا اأ

التي يجب عليه  اإعالمي اجلملة  اأي ظهور  يتلّقى قبيل  اأحمد الأ�سعد  اأن  �الده، 

اجلنوبيون  نبذه  ال��ذي  ال�سيا�سي  الإقطاع  ب��اأن  الوعد  ا�ستمرار  مع  ترديدها، 

�سيعود، �هو على راأ�سهم.

 عميل في الصفوف األولى
ر عميل »اإ�سرائيلي« لل�سفوف االأمامية يف اأكر  ا�ستغربت بع�ص االأو�ساط ت�سدُّ

منا�سبة تتّم يف �سيدا، اإ�سافة اإىل حر�سه على الوقوف يف ال�سفوف االأمامية 

خالل تاأديته �سالة اجلمعة يف م�ساجد معينة.

 تحّدي التحذير
�سجلت د�ائر الأمن العام يف املطار جميء مئات العائالت اخلليجية اإىل لبنان، 

ال�سيف  ف�سل  لتم�سية  اللبنانية،  الربوع  يف  منازل  متلك  التي  تلك  خ�سو�سًا 

��سهر رم�سان املبارك، رغم نداءات التحذير من القد�م اإىل هذا البلد.

 العناية اإللهية
عّلق اأحد امل�سوؤولن االأمنين اللبنانين على العبوة التي مت تفجريها على طريق 

تعنايل االأ�سبوع املا�سي قائاًل: ال �سّك اأن املخططن واملنفذين يتمتعون بخرة 

عالية، وبح�سن الر�سد، وهم حمرتفون، لكن القدرة االإلهية بّددت الغايات.

 ال تعقيب
كلمة  باأي  يعّقب  مل  اجلمهورية  رئي�س  اأن  لوحظ 

البقاع  يف  راف��ق«  »�ادي  جرمية  على  موقف  اأ� 

ذ�ي  اإىل  بالتعزية  التوّجه  حتى  �ل��و  ال�سمايل، 

ال�سحايا، �بينهم الرتكي علي اأ�غلو.

»األقوى«  المنصب لـ
يد�ر احلديث عن ا�ستبدال »تيار امل�ستقبل« معظم 

حت�سريًا  �»باأ�سًا«،  »�سرا�ة«  اأ�سد  باآخرين  نوابه 

�من  »التيار«،  خ�سوم  �سد  املقبلة  للمواجهات 

بغالب املحم�ساين،  ا�ستبدال حممد قباين  ذلك 

�عمار حوري بب�سري عيتاين يف بري�ت، �ا�ستبدال 

عا�سم عراجي بالدكتور حممد املي�س يف البقاع، 

�غريهم يف عكار �ال�سوف.

 استياء من الضاهر
اأهايل  ا�ستياء  اإىل  اأ�سار  اأول من  كانت  »الثبات« 

ع��ك��ار م��ن ال��ن��ائ��ب خ��ال��د ال�����س��اه��ر، ال���س��ي��م��ا يف 

ما  ال�سديدة  االنتقادات  اأن  وُعلم  ببنن.  بلدته 

ه اإىل النائب املذكور، مل�ساندته بع�ص  زالت توجَّ

العائالت ال�سغرية التي تنتمي اإىل اأحزاب ذات 

على  احل�����س��ول  منه يف  اإ���س��الم��ي، طمعاً  ط��اب��ع 

مقابل  املقبلة،  النيابية  االنتخابات  اأ�سواتها يف 

ع��دم اك���رتاث واإه��م��ال مطالب ع��ائ��الت كبرية 

تختلف معه �سيا�سياً، اإ�سافة اإىل م�ساكل عديدة 

يفتعلها »فهوده« يف تلك املناطق.

 عودة قبل رمضان
اأن  ال���د�يل،  ب��ري�ت  مطار  حركة  تقارير  ت��وؤك��د 

هناك كثافة �طلبًا كبريًا على املجيء اإىل لبنان، 

خ�سو�سًا من املغرتبني اللبنانيني الذين يعي�سون 

املبارك،  رم�سان  �سهر  قبل  الغ���رتاب  ب��الد  يف 

على  الطلب  اإن  امل��ط��ار،  يف  كبري  موظف  �ق��ال 

على  خ�سو�سًا  امل��ئ��ة،  يف  امل��ئ��ة  جت���ا�ز  امل��ق��اع��د 

اخلطوط اجلوية اللبنانية.

 خالفات »الحلوة«
م���ا ي�����زال اخل�����وف ي��ت��م��ّل��ك ���س��ك��ان خم��ي��م عن 

احللوة يف اجلنوب اللبناين، على خلفية ال�سراع 

امل�ستمر ب��ن »ح��رك��ة ف��ت��ح« م��ن ج��ه��ة، و»ج��ن��د 

ال�سام« وبع�ص اجلماعات املتطرفة والتكفريية 

يف امل��خ��ي��م م���ن ج��ه��ة اأخ������رى، م���ا ج��ع��ل بع�ص 

االأهايل يفّكرون جدياً يف ترك املخّيم اإىل حن 

التاأكد من انتهاء اخلالفات.

 عنتريات.. ومراجل
»تيار  ك���وادر  بع�س  ل��دى  القلق  م��ن  حالة  ت�سود 

يطلقها  ال��ت��ي  الت�سريحات  ب�سبب  امل�ستقبل« 

اهلل  حزب  تطال  �التي  احلريري،  �سعد  الرئي�س 

��سالحه، حيث عّلق اأحد الكوادر قائاًل لأ�سدقائه 

�العتداء  بالهجوم  قرار  اتُّخذ  »اإذا  ب��ري�ت:  يف 

على حزب اهلل، فليتف�سل ال�سيخ �سعد اإىل لبنان، 

�ليتحّمل معنا النتائج، اأف�سل من اإطالق املواقف 

�حاجته  ك��ان..  اأر�سفة  على  ال��راك��ن  يخته  من 

عنرتيات �مراجل من بعيد«.

 عصفورا بشارة
ب������داأ م���ر����س���د ال�����س��ي��خ مت���ي���م ح���م���د اآل ث����اين؛ 

ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي ال�������والدة وامل���ت���ع���دد االن���ت���م���اءات 

ا�ستقطاب  عمليات  ب�����س��ارة،  ع��زم��ي  ال�سيا�سية 

ل�سحافين واإعالمين يف �سحيفة لبنانية كان 

اأن  على عالقة طيبة مع رئي�ص حتريرها، بعد 

يومية  جريدة  اإن�ساء  ب�سرورة  القطرين  اأقنع 

�سَرب  فيكون  االأوىل،  اأجن��ح��ت  ال��ت��ي  ب��االأق��الم 

ع�سفورينْن بحجر واحد؛ عر اإخالء ال�سحيفة 

واإق��ام��ة  ب����االإغ����راءات،  ال���ك���وادر،  م��ن  اللبنانية 

�سحيفة لبث ال�سموم.

طعن سليمان ُيسقط المجلس الدستوري
د تشكيل الحكومة وإقرار قانون لالنتخاب

ّ
ويعق

طعن الرئيس سليمان يحسم 
موقفه بالتحّول إلى طرف 

في الصراع السياسي الدائر 
في لبنان.. بوجوهه الدولية 

واإلقليمية والمحلية
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باالنت�صار  انتهت  الق�صري  معركة  اأن  رغ��م 

ال�صوري،  العربي  اجلي�ش  حققه  الذي  احلا�صم 

اإال اأنه مع كل يوم مير تتك�صف تفا�صيل جديدة 

حول ما كانت متثله هذه املنطقة بالن�صبة اإىل 

حلف اأعداء �صورية. 

الرو�صية  امل��خ��اب��رات  ب���اأن  تفيد  امل��ع��ل��وم��ات 

خمططاً  اأن  ك�����ص��ف��ت  وال�����ص��وري��ة  واالإي���ران���ي���ة 

و���ص��ع��ت��ه اال���ص��ت��خ��ب��ارات االأم��ريك��ي��ة وامل��و���ص��اد 

»االإ�����ص����رائ����ي����ل����ي«، ب���ال���ت���ع���اون وال��ت��ن�����ص��ي��ق م��ع 

بال�صيطرة  يق�صي  وغربية،  عربية  خمابرات 

حتى  والق�صري،  حم�ش  منطقة  على  الكاملة 

وال��ب��ق��اع  ع��ك��ار  ن��اح��ي��ة  م��ن  اللبنانية  احل����دود 

التوا�صل  ط��رق  ك��ل  قطع  وبالتايل  ال�صمايل، 

ال�صورية،  الوطنية  وال��دول��ة  اهلل«  »ح��زب  بني 

ثانية من  تبداأ مرحلة  ذل��ك،  وعندما يح�صل 

ال��ق��رى  يف  م���ذاب���ح  �صل�صلة  بتنفيذ  امل��خ��ط��ط 

ال�����ص��وري��ة يف ال��ق�����ص��ري، خ�����ص��و���ص��اً يف ال��ق��رى 

حرب  خطوط  ور�صم  لبنانيون،  ي�صكنها  التي 

»احل��رب على  لبنان و�صورية حتت عنوان  بني 

امل�صلحة  حزب اهلل«، والتي تقودها املجموعات 

فتح  ويتم  و»ال��ق��اع��دة«،  الن�صرة«  »جبهة  م��ن 

البقاع  املقاومة يف  جبهة ع�صكرية وا�صعة �صد 

اجلهة  وم��ن  ال�صرقية،  اجل��ه��ة  م��ن  ال�صمايل 

الغربية ال�صمالية مع عكار وال�صمال اللبناين، 

والدفع مبزيد من مقاتلي »القاعدة« و»جبهة 

يتم  وجرودهما،  وعكار  عر�صال  اإىل  الن�صرة« 

الحتالل  امل�صلحة  املجموعات  ت��ق��ّدم  خاللها 

ال��ه��رم��ل،  ال��ل��ب��وة، وم��رت��ف��ع��ات ج���رود  منطقة 

ووادي في�صان، مع احتمال امتداد هذه املعارك 

اإىل  اإىل ج��ن��وب ال��ب��ق��اع ال�����ص��م��ايل، وحت���دي���داً 

احل��دود مع ريف دم�صق، الأنه ح�صب املخطط 

�صمايل  منطقة  ت�صبح  م��و���ص��وع��اً،  ك��ان  ال���ذي 

مة اإىل ثالث مناطق معزولة عن  البقاع مق�صَّ

عن  معزولة  وق�صاوؤها  الهرمل  ه��ي:  بع�صها 

وحميطها،  اللبوة  احتالل  خالل  من  بعلبك، 

وال��ب��ق��اع االأو���ص��ط حتى زح��ل��ة وط��ري��ق ال�صام 

م����ع����زواًل ع���ن ب��ع��ل��ب��ك وال���ه���رم���ل، م���ن خ��الل 

ال�صرقية،  لبنان  ج��ب��ال  �صل�صلة  م��ن  ال�صغط 

ملنا�صري  حت��رك��اً  تلحظ  اخل��ط��ة  اأن  ال���ص��ي��م��ا 

وبع�ش  ال��غ��رب��ي  ال��ب��ق��اع  م��ن  امل�صتقبل«  »ت��ي��ار 

قرى البقاع االأو�صط.

اأمام هذه الوقائع امليدانية ووفق املخطط، 

�صحب  اإىل  اهلل«  و»ح������زب  امل���ق���اوم���ة  ت�����ص��ط��ر 

ال��ن��خ��ب ال��ق��ت��ال��ي��ة يف اجل���ن���وب، وال���ت���ي متتلك 

العدو  النوعية ملواجهة  ق��درات وخ��رات فائقة 

الكيان  اأم��ام  املجال  يف  يف�صح  ما  »االإ�صرائيلي«، 

ال�صهيوين لالنق�صا�ش على اجلنوب، يف نف�ش 

الوقت الذي ت�صري معلومات اإىل اأن خاليا نائمة 

يف اأكرث من منطقة من بريوت و�صواحيها، ويف 

�صيدا و�صواحيها تتحرك، وبذلك يتم ت�صتيت 

قوات املقاومة يف كثري من االأماكن واملواقع.

ه���ذا امل�����ص��روع ال����ذي اأع���دت���ه، ك��م��ا اأ���ص��ل��ف��ن��ا، 

املخابرات االأمريكية واملو�صاد وخمابرات غربية 

املقاوم واملمانع، فاأخذ  وعربية، تنبه له احللف 

بالهجوم  القا�صية  ووّجه �صربته  املبادرة،  زمام 

على الق�صري، قبل اأن ُت�صتكمل فر�ش التوقيت 

والتجهيز التي كان ي�صرف عليها نخبة من اأهم 

وال�صهيونية  االأمريكية  اال�صتخبارات  �صباط 

والرتكية  وال�صعودية  واالإنكليزية  والفرن�صية 

واالأردن���ي���ة وال��ق��ط��ري��ة، ال��ذي��ن ك��ان بع�صهم يف 

االأردن  بني  يتحرك  االآخ��ر  وبع�صهم  الق�صري، 

ب��اأ���ص��م��اء وع��ن��اوي��ن خمتلفة،  ول��ب��ن��ان وت��رك��ي��ا 

اأن  اإىل  لت�صري  ه��ن��ا  امل��ع��ل��وم��ات  بع�ش  وت��ذه��ب 

مناورات  منت�صف  ذ يف  �صينفَّ كان  املخطط  هذا 

»االأ�صد املتاأهب«، التي بداأها اجلي�ش االأمريكي 

يف ���ص��ه��ر ح���زي���ران وت�����ص��ت��م��ر ���ص��ه��راً مب�����ص��ارك��ة 

جيو�ش خليجية وغربية و»اإ�صرائيلية«، واإن مل 

يعلَن عن م�صاركة االأخرية.

ثمة حقائق كثرية بداأت تتك�صف عن معركة 

اخلليجية  وال���دول  »الناتو«  اأن  وه��ي  الق�صري، 

رون لوج�صتياً وميدانياً  كانوا يح�صدون ويح�صّ

للمعلومات  ووفقاً  مكثف،  ب�صكل  امل�صروع  لهذا 

فاإن ما كان متوافراً يف الق�صري يوازي ثالثني 

�صعفاً ملقاتلي املقاومة االإ�صالمية يف حرب متوز 

حبط المخطط األميركي – الصهيوني – العربي في القصير؟
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أحداث األسبوع

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

سقوط »حربتان« و»عندان« 
يعني أن الريف الشمالي لحلب 
أصبح تحت سيطرة الجيش 
العربي السوري

عنا�صر من 

اجلي�ش العربي 

ال�سوري يف منطقة 

حميطة مبقام 

ال�سيدة زينب 

بعد تطهريها من 

امل�سلحني

وحميطها  الق�صري  م��دي��ن��ة  واإن   ،2006
���ن���وا ب����اإ�����ص����راف خ������راء اأم���ريك���ي���ني  ُح�������صِّ

و���ص��ه��اي��ن��ة، ف��ُب��ن��وا ع��ل��ى ط��ري��ق��ة ال��ق��ري��ة 

املغلقة،  ال��دائ��ري��ة  الد�صمة  اأو  نة،  املح�صَّ

الو�صائل يف حتقيق  اأح��دث  ا�صتخدام  ومت 

ال�صروط املثالية للقتال والدفاع.

ووفقاً للمعلومات اأي�صاً، فاإن اخلراء 

ال�����ص��ه��اي��ن��ة اأرادوه���������ا جت���رب���ة م��ي��دان��ي��ة 

املقاومة  م��ع  املقبلة  للمواجهة  مبا�صرة 

االإ���ص��الم��ي��ة، مب��ع��ن��ى اأن��ه��م يف اإ���ص��راف��ه��م 

وت���دري���ب���ه���م ل��ل��م��ج��م��وع��ات امل�����ص��ل��ح��ة يف 

املقاومة  طريقة  م��ن  ا�صتفادوا  الق�صري 

 ،2006 ع��دوان متوز  ا�صتخدمتها يف  التي 

املقاومة  من  مقاتل  األفي  نحو  اأن  بحيث 

اجلي�ش  حجافل  تقدم  منعوا  االإ�صالمية 

م��ن مئات  اأك���رث  ال��ت��ق��دم  م��ن  ال�صهيوين 

االأمتار، مع العلم اأن اخلراء الع�صكريني 

النخبة  ق���وات  اأن  يعتقدون  االأم��ريك��ي��ني 

�صاركت يف عدوان متوز  التي  ال�صهيونية 

2006، من اأف�صل جمموعات االقتحام يف 

العامل، ناهيك عن اعتبار اأن قوات احلرب 

يف  ن��اري��ة  ق��وة  اأق���وى  متتلك  ال�صهيونية 

املنطقة، وُتعتر الثالثة يف العامل.

ر  توفَّ ما  ُيذهل يف  ما  اأ�صد  اأن  على 

م���ن م��ع��ل��وم��ات، اأن جم��م��وع��ات ك��ان��ت 

وامل��واج��ه��ة  ال��ع��داء  حم�صوبة يف م��وق��ع 

وجود  لها  ك��ان  ال�صهيوين،  العدو  مع 

يف امل�����ص��روع ال�����ص��ي��ط��اين يف ال��ق�����ص��ري، 

يف  ولوج�صتية  قتالية  خ��رات  وقدمت 

جم��ال ال��ت��دري��ب وال��ت��ح�����ص��ني.. ورمب��ا 

 جنود »المارينز« عند الحدود
ك�سفت �سحيفة »التاميز« الربيطانية اأن اأكرث من ثالثمئة جندي 

�سمال  اإىل  توّجهوا  »امل��اري��ن��ز«  الأمريكية  البحرية  م�ساة  من 

املخابرات  وكالة  مع  لالإ�سراف  ال�سورية،  احلدود  قرب  الأردن 

املركزية الأمريكية على تزويد م�سلحي »اجلي�ش ال�سوري احلر« 

اإن  ال�سحيفة  وقالت  الأبي�ش.  البيت  لقرار  تنفيذًا  بال�سالح، 

الع�سكرية  التدريبات  القوات »جاء حتت �ستار غطاء  ن�سر هذه 

وزارة  ف��اإن  لل�سحيفة،  ووف��ق��ًا  املا�سي«.  الأ�سبوع  ج��رت  التي 

التي  بالأ�سلحة  اإعداد قائمة  الدفاع الأمريكية تعمل حاليًا على 

القاذفات  على  الرتكيز  يتّم  اأن  حة  مرجِّ املقاتلني،  ت�ساعد  قد 

املحمولة امل�سادة للدبابات والذخرية ونظم القيادة والتحكم. 

اأن بالده طلبت  لل�سحيفة  اأردين  اأّكد م�سوؤول  اأخرى،  من جهة 

يف  باتريوت  و�سواريخ   »16 »اف  مقاتالت  اإبقاء  وا�سنطن  من 

التي �سُتختتم يف  املتاأهب«،  »الأ�سد  انتهاء مناورات  اململكة بعد 

اأواخر حزيران/ يونيو اجلاري.

 اتركوا العرب يتقاتلون
دعا الكاتب واملحلل الع�سكري يف �سحيفة »يديعوت اأحرونوت«؛ 

العرب  ت��رك  اإىل  »الإ�سرائيلية«  احلكومة  في�سمان،  األيك�ش 

يتقاتلون؛ ليقتل كل واحد منهم الآخر، لأن اأي تدخل »اإ�سرائيلي« 

التاريخي.  عدّوهم  على  بع�سهم  مع  العرب  التفاف  يعيد  قد 

هذا  �ساهده  فمن  اإ�سبعه،  يوؤمله  »نتنياهو  اأن  في�سمان  واعترب 

الأ�سبوع ي�سدر تهديداته خالل اجتماع جلنة اخلارجية والأمن 

و�ساأل  الزناد«.  على  اإ�سبعه  قائدًا  يرى  كان  للكني�ست،  التابعة 

في�سمان: »كل يوم ُيقتل يف الدول حولنا بني 400 اإن�سان و500، 

ففي طرابل�ش يف لبنان يجري قتال يومي بني جبل حم�سن وباب 

التبانة، وُيقتل يف �سورية كل يوم بني 80 و140 �سخ�سًا، فما الذي 

نريده اأف�سل من هذه احلال«؟ 

 حماس مرسي
التي  ال�سغوط  اأن  ال�سعودية  الأو�سط«  »ال�سرق  �سحيفة  ذكرت 

على  »ال�سلفية«  وال��وف��ود  القر�ساوي  يو�سف  ال�سيخ  مار�سها 

الرئي�ش امل�سري حممد مر�سي، هي �سبب قطع عالقات القاهرة 

مع دم�سق. 

من جهة اأخرى، ك�سفت م�سادر �سحافية اأن مكتب مر�سي وّزع 

ب�ساعات  اإلقائها  قبل  الرئي�ش  كلمة  الإعالمية  الو�سائل  على 

خرج  وقد  �سورية،  مع  العالقات  قطع  تت�سمن  تكن  ومل  قليلة، 

ع، ما ي�سري اإىل اأن احلما�ش  خالل خطابه مّرتنينْ عن الن�ش املوزَّ

قد �سيطر على م�ساعر مر�سي، وفجاأة اأعلن قراره.
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اأُعطيت االأزم��ة يف �صورية موعداً  وهكذا، 

ج��دي��داً مل��ح��اول��ة احل���ل، ���ص��ي��ح��اول ك��ل ط��رف 

خاللها اأن يعّدل موازين القوى على االأر�ش 

ال�صوري من دمائه  ال�صعب  ل�صاحله، فيدفع 

واأم��ن��ه وا���ص��ت��ق��راره، وت��دف��ع ال��دول��ة ال�صورية 

ويف  التحتية،  بنيتها  يف  االن��ه��ي��ار  م��ن  امل��زي��د 

ال��ت��اأزم  ال�����ص��وري��ة، ويف  ال��ل��رية  ع��ل��ى  ال�صغط 

االقت�صادي واالجتماعي.

قد يكون اللقاء بني اأوباما وبوتني، ومن 

وجهْيهما،  وجتّهم  الرجلنْي  تعبريات  خ��الل 

عك�ش  ق��د  ق���االه،  وم��ا  حركاتهما  وتفا�صيل 

غ�����ص��ب��اً رو���ص��ي��اً ع��ل��ى م��ا مي��ك��ن اأن ي��ب��دو اأن��ه 

ت���راج���ع اأم���ريك���ي ع��م��ا مّت االت���ف���اق ع��ل��ي��ه يف 

م��و���ص��ك��و خ����الل ل��ق��اء ك����ريي - ب���وت���ني، وم��ا 

املوؤمتر  يف  البلدْين  خارجية  وزي��را  به  �صرح 

ال�صحفي الذي اأعلنا فيه التو�صل اإىل اتفاق 

لعقد »جنيف2«.

ال�صري بحل  لعل الرتاجع االأمريكي عن 

�صريع لالأزمة مرّده اإىل اأن احللف الذي �صّكله 

ال�صوري  النظام  م��ن  للتخل�ش  االأم��ريك��ي��ون 

اليوم  اأ�صعف حاالته  ج��داً، ويف  ماأزوماً  يبدو 

منذ بداية االأزمة ال�صورية، وذلك على ال�صكل 

االآتي:

داخلية  �صيا�صية  اأزم��ة  من  تعاين  تركيا:   -

كرى، قد تطيح بحزب »العدالة والتنمية«، 

ب��اأردوغ��ان، بعدما  ق��د تطيح  االأق���ل  اأو على 

ب��ات��ت ال��ت��ظ��اه��رات واالن��ت��ق��ادات تطاله من 

رم��وز  بع�ش  ومنها  املجتمع،  ���ص��رائ��ح  ك��اف��ة 

حزب »العدالة والتنمية« نف�صه.

بنية  يف  ج���ذري  تغيري  اإىل  تتجه  ق��ط��ر:   -

بن  ح��م��د  بال�صيخ  �صتطيح  ف��ي��ه��ا،  ال�صلطة 

بن  حمد  خارجيته  ووزي���ر  ث��اين  اآل  خليفة 

الذي  متيم،  جنله  ال�صلطة  لي�صتّلم  جا�صم، 

ال�صيا�صة  على  ج��ذري��ة  تغيريات  ُي��دخ��ل  ق��د 

اخلارجية القطرية.

اأن االإع��الم يفيد  - ال�صعودية: بالرغم من 

ع���ن ق�����درة اآل ���ص��ع��ود ع��ل��ى ك��ب��ح ال��ت��م��ل��م��ل 

الو�صع احلقيقي  اأن  اإال  اململكة،  ال�صعبي يف 

ال ي��ب��دو ك���ذل���ك، ح��ي��ث ال��ب��ط��ال��ة ومت��ل��م��ل 

ال�صباب من كبت احلريات وتهمي�ش معظم 

ف���ئ���ات ال�����ص��ع��ب، وك����ر ���ص��ن ق�����ادة ال��ن��ظ��ام 

وقد  ال��ب��ل��د،  اإدارة  يف  والتخلف  ال�����ص��ع��ودي، 

ت�����ص��ه��د ال�����ص��ع��ودي��ة ت���ط���ورات ه��ائ��ل��ة ت���وؤدي 

وتفيد  �صعود،  ب��اآل  االإط��اح��ة  اأو  تفّتتها  اإىل 

التقارير اأن اخلطر قد ال يتاأّتى من املنطقة 

اأغلبية  ت�صكنها  والتي  اململكة،  يف  ال�صرقية 

االأك���ر من  يكون اخلطر  ق��د  اإمن��ا  �صيعية، 

تغلغل »االإخوان« يف �صبه اجلزيرة العربية.

امل�����ص��ري اجل��دي��د  - م�����ص��ر: يعي�ش احل��ك��م 

وق��د  ع��ل��ي��ه،  ُيح�صد  ال  للغاية  �صيئاً  و���ص��ع��اً 

ال��ع��الق��ات مع  بقطع  خ��ط��وة مر�صي  ت��ك��ون 

���ص��وري��ة، ه��ي حم��اول��ة ه����روب اإىل االأم����ام، 

واإلهاء ال�صعب امل�صري عن امل�صاكل الداخلية 

ال��ت��ي ي����رزح حت��ت��ه��ا، وال���ت���ي ق���د ت�����وؤدي اإىل 

ال���ذي ف�صل  »االإخ�����واين«  االإط��اح��ة باحلكم 

يف ت�صيري اأمور الدولة، وك�ِصب االأعداء من 

»ال�صلفية«  الفئات  واأه��م��ه��ا  ال��ف��ئ��ات،  جميع 

التي دعمته للو�صول اإىل ال�صلطة.

اأ�صواأ مراحلها  تعي�ش  ال�صورية:  املعار�صة   -

اإنها م�صرذمة  اإذ  امليدانية منذ بدء االأزم��ة، 

بعد  ال�صيما  بع�صاً،  بع�صها  وتقاتل  داخلياً، 

اخل�صارة امليدانية الكبرية يف الق�صري.

يف امل��ق��اب��ل، ف��ق��د ���ص��ّك��ل االن��ت�����ص��ار امل��ي��داين 

ال���ذي حققه اجل��ي�����ش ال�����ص��وري وح���زب اهلل 

معنويات  رف��ع  يف  هاماً  عاماًل  الق�صري،  يف 

على  �صتن�صحب  وجي�صه،  ال�����ص��وري  ال��ن��ظ��ام 

اأدائه يف املعارك امليدانية املقبلة.

اأم���ا اإي����ران، فقد اأظ��ه��ر ال��ن��ظ��ام فيها ق��درة 

ه���ائ���ل���ة ع���ل���ى ال����ت����ج����ّدد وت���غ���ي���ري ال�������ص���ورة 

النمطية، وقد حققت االنتخابات االإيرانية 

االأخرية اأهدافاً عدة، اأهمها:

لنف�صها �صورة دميقراطية  اإي��ران  ر�صمت   -

جيدة، مع االإبقاء على التوازن بني جناحي 

مل�صلحة  ج��اءت  النتائج  اأن  باإظهار  النظام؛ 

بينما  االإ�صالحيني،  من  مدعوم  »معتدل« 

ك���ان���ت خ�����ص��ارة امل��ح��اف��ظ��ني ب�����ص��ب��ب ت�����ص��ّت��ت 

ال�صعبية  القاعدة  لفقدان  ولي�ش  اأ�صواتهم، 

الداعمة.

- ام��ت�����ص��ا���ش ال��غ�����ص��ب ال�����ص��ع��ب��ي وال��ن��ق��م��ة 

اإيران  اأن تنفجر، ل�صهدت  ر لها  ُق��دِّ التي لو 

جتربة  ول��ت��ك��ررت  ال��ي��وم،  تركيا  ت�صهده  م��ا 

ف���ارق ه��ام ج��داً،  ال�صابقة، م��ع  االن��ت��خ��اب��ات 

ق���درة احل��ك��م على �صبطها هذه  وه��و ع��دم 

�صعر  وانهيار  االقت�صادية  فالعقوبات  امل��رة، 

هائلة  �صعبية  نقمة  اإىل  اأّدي��ا  العملة  �صرف 

كانت �صتظهر نف�صها اليوم.

- ق����ام احل���ك���م االإي��������راين ب��ال��ت��خ��ف��ي��ف من 

االأح����م����ال ال����زائ����دة ال��ت��ي ك��ان��ت ت�����ص��ب��ب له 

اخل���ارج، مع  ال��داخ��ل، وعزلة يف  يف  اإ�صعافاً 

االإبقاء على الثوابت يف �صيا�صته اخلارجية، 

الفقيه،  ال��ويل  �صالحيات  من  اأنها  باعتبار 

وجهه  فباإظهار  اجلمهورية،  رئي�ش  ولي�ش 

الغرب االنفتاح  النظام على  املعتدل، ي�صّهل 

على اإيران، واإمكانية اإ�صراكها يف »جنيف2«، 

تخفيف  على  القدرة  على  ل  يتح�صّ وبذلك 

العقوبات عن ال�صعب االإيراين.

ب���ن���اًء ع��ل��ى ه����ذه امل��ع��ط��ي��ات، ي���ك���ون من 

ال�صري  ع���ن  اأوب���ام���ا  اإدارة  ت���راج���ع  امل��ف��ه��وم 

ب��ح��ل ���ص��ل��م��ي ���ص��ري��ع يف ���ص��وري��ة، ف��ل��م يكن 

باخل�صارة  للرو�ش  الت�صليم  اأوب��ام��ا  باإمكان 

دون  م��ن  »جنيف2«  م��وؤمت��ر  اإىل  وال���ذه���اب 

اأوراق تفاو�صية هامة ي�صتند اإليها لتح�صيل 

ل��ه من  ب��د  ك��ان ال  ل��ذا  املنطقة،  مكا�صب يف 

فر�صة  ل��ه  ال��ت��اب��ع  واحل��ل��ف  نف�صه  اإع���ط���اء 

لتعديل موازين القوى على االأر�ش. وهكذا، 

ج��داً،  ح��اراً  �صيفاً  �صت�صهد  �صورية  اأن  يبدو 

االآخ��ر،  اإرادة  ك�صر  ط��رف  كل  فيه  �صيحاول 

قبل  االأوراق  من  ميكن  ما  اأك��رث  وحت�صيل 

التفاو�ش اجلّدي.

د. ليلى نقوال الرحباين
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لقاء بوتين ــ أوباما: صيف سورية حار جدًا كانت  املعلومات،  تفيد  كما  لهذا، 

ال�����والي�����ات امل���ت���ح���دة وت���واب���ع���ه���ا 

الق�صري نقطة  اأن معركة  تعتر 

حت��ق��ي��ق ال��ن�����ص��ر ع���ل���ى ال���دول���ة 

اجلي�ش  واأن  ال�صورية،  الوطنية 

على  ق��ادر  غري  ال�صوري  العربي 

ربحها، وبالتايل �صتكون مل�صلحة 

امل���ج���م���وع���ات امل�������ص���ل���ح���ة.. ل��ك��ن 

فاجعة  ج���اءت  امليدانية  النتائج 

اأ���ص��ح��اب  روؤو������ش  ع��ل��ى  حقيقية 

واملجموعات  اجلهنمي  امل�����ص��روع 

العديد  ثمة  وب��ال��ت��ايل  امل�صلحة، 

من االأ�صئلة بداأت ُتطرح، اأبرزها: 

العربي  اجلي�ش  ا�صتطاع  كيف 

الق�صري  م��ع��رك��ة  ح�����ص��م  ال�������ص���وري 

ال�14  ت��ت��ع��دى  ال  قيا�صية  ب�����ص��رع��ة 

ي�����وم�����اً؟ وه������ل م���ع���رك���ة ال��ق�����ص��ري 

ونتائجها �صتحّفز ملزيد من احل�صم 

مع املجموعات امل�صلحة؟

بب�صاطة  امل��ي��دان��ي��ة  ال��وق��ائ��ع 

كل  بعد  اإن���ه  اإذ  ذل���ك،  اإىل  ت�صري 

والتح�صينات  التجهيزات  ه��ذه 

املتطورة،  واالأ�صلحة  وال��ت��دري��ب 

امل�صلحة  املجموعات  ت�صتطع  مل 

ال��ق�����ص��ري،  يف  اأي����ام����اً  ت�����ص��م��د  اأن 

ول���ه���ذا ت��ت�����ص��ارع ال��ع��م��ل��ي��ات �صد 

اأك��رث من  امل�صلحة يف  املجموعات 

فاإن  للتقديرات  ووف��ق��اً  منطقة، 

�صقوط »ح��رب��ت��ان« و»ع��ن��دان« يف 

ال�صمايل  ال��ري��ف  اأن  يعني  حلب 

حل���ل���ب اأ�����ص����ب����ح حت�����ت ���ص��ي��ط��رة 

اجل��ي�����ش ال���ع���رب���ي ال�������ص���وري، ما 

م��ط��ار  اإىل  ال����و�����ص����ول  ي�������ص���ّه���ل 

»م���ن���غ« وب���ل���دات ن��ب��ل وال���زه���راء، 

وا�صتكمال  عنها،  احل�صار  وف��ك 

يف  املعركة  ح�صم  نحو  االندفاعة 

ناهيك  وري��ف��ه��ا،  حلب  حمافظة 

ع��ن االن��ت�����ص��ارات ال��ن��وع��ي��ة التي 

يحققها اجلي�ش العربي ال�صوري 

اأك����رث من  ري����ف دم�����ص��ق، ويف  يف 

ي��ع��ن��ي وف��ق  ���ص��وري��ة، م��ا  منطقة 

خ��ب��ري ع�����ص��ك��ري ب����ارز، اأن االأي���ام 

باملفاجاآت  حبلى  �صتكون  املقبلة 

واالن����ت���������ص����ارات ال���ت���ي ي��ح��ق��ق��ه��ا 

اجلي�ش العربي ال�صوري.

اأحمد زين الدين
قادة الدول الثماين حول طاولة م�ستديرة يف اإيرلندا                                                         )اأ.ف.ب.(

اأنقرة - الثبات

مل حتجب االأحداث اجلارية يف تركية حقيقة الدور 

اأردوغ���ان يف �صورية،  ال��ذي تقوم به حكومة رج��ب طيب 

اإي��ج��اد  ب��ه��دف  االأم��ن��ي��ة فيها  ا�صتمرار االج��ت��م��اع��ات  م��ع 

ل�صورية  املعادي  املحور  دول  بني  م�صرتكة  ا�صرتاتيجية 

يف  ال�صوري  اجلي�ش  حققها  التي  النجاحات  على  للرد 

وال�صمالية،  اجلنوبية  اجلبهتني  على  مكان؛  من  اأك��رث 

باالإ�صافة اإىل النجاح الكبري عند احلدود مع لبنان.

و�صول  �صهد  املا�صي  االأ�صبوع  اإن  املعلومات  وتقول 

وال�صعودية  االأم��ريك��ي��ة  اال���ص��ت��خ��ب��ارات  م��ن  م�����ص��وؤول��ني 

وال���ق���ط���ري���ة اإىل ت���رك���ي���ا، ح��ي��ث اج��ت��م��ع��وا م���ع ���ص��ب��اط 

ا�صتخبارات تركية، وا�صتمعوا اإىل عدد من قادة امل�صلحني 

عن اأ�صباب الف�صل، وكيفية مواجهة التقدم الكبري الذي 

و�صع اجلماعات امل�صلحة وحلفاءها يف موقع الدفاع.

كانت  التي  االجتماعات  اأن  تركية  م�صادر  واأف����ادت 

م�صتمرة حتى مطلع االأ�صبوع اجلاري، �صهدت »نقا�صات 

ح�����ادة« ع��ل��ى خ��ل��ف��ي��ة حت��م��ي��ل امل�����ص��وؤول��ي��ة ع���ن ال��ف�����ص��ل، 

االأمريكيني  ب��ني  كما  وق��ط��ر،  ال�صعودية  ب��ني  خ�صو�صاً 

من  مهينة  لتعابري  ت��ع��ر���ص��وا  ال��ذي��ن  امل�صلحني  وق����ادة 

املندوب االأمريكي، الذي بادر العقيد املن�صق �صليم اإدري�ش 

فعلتم  كما  خلفكم  لترتكونه  �صالحاً  »تريدون  بالقول: 

يف الق�صري«، واأ�صار امل�صدر اإىل اأن االأتراك يدركون االآن 

وجود هوة عميقة من عدم الثقة بامل�صلحني، لكن اجلميع 

ولهذا  عنهم،  التخلي  املمكن  غري  من  باأنه  قناعة  على 

فاإن االأمور ت�صري مرة جديدة يف اجتاه مدهم باملعلومات 

التي  االأ�صلحة  اأن���واع  ببع�ش  وتزويدهم  اال�صتخبارية، 

ياأملون من خاللها ك�صر التوازنات، خ�صو�صاً يف جمال 

ال��ت�����ص��دي ل��ل��دب��اب��ات ال��رو���ص��ي��ة احل��دي��ث��ة ال��ت��ي ميتلكها 

امل�صادة  القذائف  فيها  توؤثر  ال  والتي  ال�صوري،  اجلي�ش 

للدروع التقليدية التي ميتلكها امل�صلحون.

وك���ان الف��ت��اً اأن ق��ط��ر ا���ص��ت��ع��ادت امل���ب���ادرة داخ���ل ه��ذا 

املحور بتقدّمها جمدداً على ال�صعودية، من خالل تاأكيد 

من  وح��ده��ا  املت�صددة  الكتائب  اأن  االج��ت��م��اع  يف  ممثلها 

يقاتل، واأن جماعة اإدري�ش واأمثاله »ال اأمل منهم«، وقد 

مبا�صرة  ه���وؤالء  اإىل  نوعية  اأ�صلحة  ب��اإدخ��ال  قطر  ف��ازت 

 250 الكتائب  ه��ذه  فنالت  اأم��ريك��ي،  بر�صى  م��رة  الأول 

�صاروخ »كورونو�ش« امل�صاد للدبابات، والتي مت توزيعها 

ومبباركة  مبا�صرة،  القطريني  عر  الكتائب  ه��ذه  على 

اأمريكية، وُنقل عن م�صدر يف اجلماعات امل�صلحة ي�صارك 

الت�صليح  �صحنات  با�صتقبال  اخل��ا���ص��ة  االج��ت��م��اع��ات  يف 

اأن »ك��ل خم���ازن ال�����ص��الح القطري  اجل��دي��دة يف ت��رك��ي��ا، 

يف �صورية هي حتت اإم��رة اأح��رار ال�صام، وه��وؤالء هم من 

يقومون بالتوزيع بح�صب ما يريد القطريون، وباالتفاق 

مع االأمريكيني«.

»اأحرار  كتيبة  اأن  اإىل  تركية  اأ�صارت م�صادر  بدورها، 

ال�����ص��ام« وح��ده��ا ن��ال��ت ن��ح��و األ����ف ح�����ص��وة ب�10 امل�����ص��ادة 

جماعة  جعل  م��ا  دي��ن��ي��اً،  متطرفة  كتبية  وه��ي  ل��ل��دروع، 

االأركان - املدعومة �صعودياً - ت�صكو من ا�صتثنائها، فنالت 

وعداً ب�صحنات جديدة م�صدرها ال�صعودية، �صُت�صّلم عر 

احلدود االأردنية، الإنقاذ الو�صع عند اجلبهة اجلنوبية، 

التي تعاين من �صغط اجلي�ش ال�صوري القوي.

»أحرار الشام« تسلتم السالح من قطر.. و»األركان« على الئحة االنتظار
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يعَجب  مل  �سليمان  مي�سال  الرئي�س  اأن  يبدو 

بتجربة اأ�سالفه من روؤ�ساء اجلمهورية اإال بتجربة 

اأميين  بكفيا  �سيخ  جتربة  ثييم  اأواًل،  �سمعون  كميل 

اجلييميييييل، فيييييمييا مل يييتيياأثيير بييتييجييربييتييننْ نييوعيييييتييننْ 

وهما:  الدولة  ورئا�سة  اجلي�س  قيادة  يف  الأ�سالفه 

لبنان  للجي�س يف  قائد  اأول  �سهاب؛  فييوؤاد  الرئي�س 

امليي�ييسييتييقييل، والييرئييييي�ييس اإميييييل حلييييود؛ قييائييد اجلي�س 

ومييعيييييد بيينييائييه بييعييد احليييرب االأهييلييييية الييقييذرة التي 

ع�سفت يف لبنان )1990-1975(.

�سمعون  كييميييييل  الييرئييييي�ييس  اإن  الييتييجييارب  تييقييول 

الييييذي كيييان يييطييلييق عييليييييه قييبييل الييو�ييسييول اإىل �سدة 

ب�سغط  وو�ييسييل  االأغيييير«،  الييعييروبيية  »فييتييى  الرئا�سة 

بطلب  ال�سي�سكلي،  اأدييييب  مييار�ييسييه  مبا�سر  �ييسييوري 

فرجنية  بحميد  الدعم  هذا  فاأطاح  االإنكليز،  من 

واأو�يييسيييل �ييسييمييعييون، اليييذي �ييسييرب بييعيير�ييس احلييائييط 

اأن  على  ي�سدد  الذي  املكتوب،  الوطني غري  امليثاق 

لبنان لن يكون ممراً وال مقراً لال�ستعمار، والذي 

بيييييان احلييكييوميية اال�ييسييتييقيياللييييية االأوىل،  تييكيير�ييس يف 

تلك  يف  اال�ستعمارية  االأحيييالف  مييع  ين�ّسق  انييدفييع 

الفرتة، التي من غاياتها ا�ستهداف �سورية، كحلف 

اأيزنهاور، ما جعل نهاية عهده  بغداد، ثم م�سروع 

 - �سمعون  حلف  يجد  مل  �سعبية،  انتفا�سة  ت�سهد 

االأمن  اإىل جمل�س  �سكوى  �سوى رفع  �سارل مالك 

الدويل واجلامعة العربية يف 8 حزيران 1958 �سد 

�سورية، مل يح�سد منها اإىل الريح.

اأميييين اجلييميييييل، فقد  �ييسيييييخ بكفيا  اأمييييا جتييربيية 

القوة  بفائ�س  �سعوره  اإىل  التخّيالت  بييه  و�سلت 

ب�سكل  تدعمه  املتحدة  الييواليييات  اأن  ت�سّوره  جييراء 

مطلق، فاندفع من قلب وا�سنطن يهدد �سورية باأن 

النتيجة  وكانت  دم�سق،  قلب  اإىل  �سرتتد  مدافعه 

اأنه انتهى اإىل ال �سيء.

اأما يف جتربة �سلفينْه يف قيادة اجلي�س والرئا�سة، 

ا�ستطاع  االأول  فيييياإن  حلييييود،  واإميييييييل  �ييسييهيياب  فييييوؤاد 

بناءها، ما  الدولة ويعيد  اأ�سالء  يلملم  اأن  ب�سرعة 

جعل املراقبن ي�سفونه باأنه باين الدولة اللبنانية 

اأنه  خ�سو�ساً  الوطني،  امليثاق  وجمييدد  احلديثة، 

ن�سج عييالقييات تييقييوم عييلييى االحيييييرتام املييتييبييادل مع 

بييقيييييادة جييمييال عبد  املييتييحييدة  اجلييمييهييورييية العربية 

النا�سر.

الذي  حلود،  الرئي�س  الثاين  اجلي�س  قائد  اأما 

�سلبة،  وطنية  اأ�س�س  على  اجلي�س  بناء  اأواًل  اأعيياد 

واأبيييعيييد األييويييتييه عيين املييذهييبييييية وامليينيياطييقييييية، وجييدد 

عقيدته القتالية والوطنية، وحفظ كرامة �سباطه 

وجنوده يف �ستى املنا�سبات واملواجهات، مع اأنه كان 

مييواقييف وحييتييى تدابري  املييواجييهييات  لييه على بع�س 

تن�س عليها القوانن الع�سكرية، لكنه على الدوام 

اأي  ال�سابط واجلندي دون  حافظ على عنفوانية 

والطليعية  الييرائييدة  جتربته  جييراء  وميين  ت�سهري، 

اأ�سبح �سعار »ال�سعب واجلي�س واملقاومة« ممار�سة 

ورئا�سته  عييهييده  ظييل  يف  حققت  حقيقية،  وطنية 

اأي دولييية  تيي�ييسييتييطييع  اإجنيييييييازات وطيينييييية كيييييرى، مل 

عربية اأن حتققها، اأبرزها التحرير يف اأيار 2000، 

واالنت�سار العظيم يف متوز 2006.

اأو يرتاجع، رغم حجم  مل يهن الرئي�س حلود 

العام  انتخابات  جييراء  �سده  ذ  نفِّ الييذي  االنييقييالب 

2000، واملوؤامرة الكرى على البالد جراء اغتيال 
 ..2005 �ييسييبيياط   14 الييرئييييي�ييس رفيييييق احلييريييري يف 

وميينييع رغيييم هيييذا اليييواقيييع قيييييام بييييوؤر تييوتيير طائفي 

اأكرث من منطقة )معارك ال�سنية مع  ورجعي يف 

اجلماعات املتطرفة، وحرب نهر البارد وغريها..( 

وبالتايل حفظ لبنان.

اجلمهورية  رئي�س  يطلب  اأن  معنى  مييا  االآن، 

من وزير اخلارجية عدنان من�سور تقدمي �سكوى 

اإىل جامعة نبيل العربي وجمل�س بان كي مون، يف 

�سورية  فيها  تتعر�س  التي  بالذات  الظروف  هييذه 

ملييوؤامييرة وحيييرب عيياملييييية، جيييراء ا�ييسييطييرار مروحية 

وتقطع  تقتل  تخريبية  جمموعة  ملالحقة  �سورية 

الروؤو�س يف �سورية.

ال�ساحية  )ابيين  من�سور  عدنان  البداية،  يف 

يتعامل  كان  الذي  �سارل مالك  لي�س  اجلنوبية( 

مييييع الييقيي�ييسييايييا اليييوطييينييييييية واليييقيييومييييييية بييعييقييلييييية 

»امل�ستغرب« الروت�ستانتي، ثم اإن د�ستور ما بعد 

الطائف لي�س كما قبله كي يت�سرف اأي م�سوؤول، 

مل تفلح املجموعات الطرابل�سية املعادية لنهج 

املقاومة يف اإعادة »مّل �سملها«، وقد يكون ال�سبب يف 

ذلك هو االإرباك الذي تعاين منه الدول االإقليمية 

بعد  �سيما  ال  و�سورية،  لبنان  يف  لالقتتال  لة  املموِّ

ا�ييسييتييعييادة اجلييييي�ييس اليي�ييسييوري مييدييينيية »الييقيي�ييسييري«، 

وبالتايل  ال�سرقية،  ال�سمالية  احليييدود  و�سبطه 

امل�سلحن يف �سورية عر  قطع طييرق االإميييداد عن 

االأرا�سي اللبنانية، االأمر الذي جعل دور امل�سلحن 

ومل  اللبناين،  الييداخييل  يف  حميي�ييسييوراً  طرابل�س  يف 

يعد له اأي تاأثري ُيذكر على امل�ستوى اال�سرتاتيجي 

يف مرحلة ما بعد »الق�سري«، ما خال اإيييواء بع�س 

»املقاتلن  بع�س  واإر�يييسيييال  �ييسييورييية،  ميين  الييفييارييين 

�سامل  ال�سيخ  اإ�يييسيييراف  اإليييييهييا، حتييت  الييتييكييفييريييين« 

الرافعي وتدبريه.

ويف هيييييذا الييي�يييسيييدد يييييوؤكييييد ميييرجيييع اإ�يييسيييالميييي 

و»حييزب  ال�سوري  اجلي�س  انت�سار  اأن  طرابل�سي 

ميين  نيييييوع  خيييليييق  اإىل  اأدى  »اليييقييي�يييسيييري«  يف  اهلل« 

االإقليمين  الييرعيياة  لييدى  واالإربيييياك  الت�سع�سع 

للمجموعات امل�سلحة النا�سطة يف لبنان و�سورية، 

الييروؤى لر�سم خمطط ما  واإىل عدم الو�سوح يف 

النظر حول  وتباين يف وجهات  »الق�سري«،   بعد 

اليي�ييسيياأن الييلييبيينيياين، وانييعييكيي�ييس ذليييك عييلييى االأو�ييسيياع 

االأمني، وهكذا  الو�سع  على  الداخلية، خ�سو�ساً 

وت�سهد  الييالا�ييسييتييقييرار،  ميين  حيييااًل  الييبييالد  تعي�س 

دون  من  تقريباً،  يومية  متنقلة  اأمنية  توتريات 

اأن ت�سل اإىل االنفجار ال�سامل.

وييييرى املييرجييع اأن انييفييالت الييو�ييسييع االأميينييي ال 

للمقاومة،  املييعييادييين  االأفييرقيياء  م�سلحة  يف  ي�سب 

ويف مقدمهم تيار »امل�ستقبل«، الذي بدا عاجزاً عن 

 »16 املحاور« خالل »اجلولة  »قييادة  ال�سيطرة على 

من االقتتال يف طرابل�س، وبالتايل فاإن اأي تدهور 
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لبنانيات

استنفار مصاصي
 الدماء.. والخردة

على وق��ع الإي��ق��اع امل��ت�����س��ارع يف امل��ي��دان 

وما  »الق�سري«،  ا�ستعادة  معركة  بعد  ال�سوري 

�سفوف  بني  النهيار  وقائع  من  الأف��ق  يف  لح 

لني،  امل�سلحني، وكاآبة يف �سفوف الرعاة واملموِّ

اأولئك  �سيما  ل  وع�سكريًا،  وا�ستخبارتيًا  ماليًا 

الإدارة  خلعت  وال��ن��ح��ر،  ل��ل��ذب��ح  ��ري��ن  امل��ن��ظِّ

الأمريكية قمي�سها الذي �سرتت به خبث النية 

واأظ��ه��رت  جنيف،  م��وؤمت��ر  لإجن���اح  العمل  يف 

زنودها بق�سد الرتويع باأن قالت اإنها �ست�سلح 

املا�سية،  الثالث  ال�سنوات  وك��اأن  املعار�سة، 

وعلى طريقة اإحدى �سعريات ذيلها يف لبنان، 

كانت متد الأطفال باحلليب والبطانيات اتقاء 

للربد، رغم حرارة الق�سف.

من  اأ���س��راره��م  »خ��ذ  يقولون  ب��الدن��ا  يف 

كل  يف  م��درج  ه��ذا  اأن  والأرج����ح  �سغارهم«، 

وزي��ر  ف�سح  القاعدة  ه��ذه  وعلى  الثقافات، 

خارجية فرن�سا لوران فابيو�س امل�ستور الغربي، 

يكون  كي  امليدان  يف  التوازن  باإعادة  قال  باأن 

عقد موؤمتر جنيف ممكنًا.

اأف�سيَته  اإن  اأ����س���ريك..  »���س��ّرك  ي��ق��ال 

الق�سري  �سر  يكمن  وه��ن��ا  اأ���س��ريه«،  ���س��رت 

الأخ��الق  و�سر  النفاق،  بق�سرة  اأط��اح  ال��ذي 

وتركيا  اأوروب���ا  وبع�س  وا�سنطن  يف  املمتهن 

قطر  �سيما  ل  تكفريية،  خليجية  وم�سيخات 

وال�����س��ع��ودي��ة، ف���ان���ربى اجل��م��ي��ع م���ع بع�س 

لبنان  يف  اأمريكيًا  عة  امل�سنَّ املحلية  اخل��ردة 

اأقذر  لرتويج  ال�سورية  املرتزقة  وع�سابات 

�ساغها،  من  هم  مذهبية،  حرب  عن  كذبة 

الفطريات  بع�س  م�ستخدمني  �سمومها،  وبث 

القاذورات  مع  واملتفاعلة  املنبّتة  ال�سيا�سية 

م�سرح  على  ثانوية  ب����اأدوار  لكن  ال��راع��ي��ة، 

امل�سلمني  اقتتال  منه  امل��راد  اجلماعي  القتل 

اليقني،  ي�سيع  بحيث  والقوميني،  والوطنيني 

وي�����س��ب��ح اخل��ال���س م��ن الأع���ظ���م ع��ل��ى يد 

الأمريكيني، بعد اأن ينحر موؤمتر جنيف اأمام 

ولبنان  اأوًل  �سورية  اإنقاذ  اإىل  التواقني  اأعني 

تاليًا، وكل الدول املجاورة من الأتون الرهيب.

نعم، لقد اأ�سبح موؤمتر جنيف على املحك، 

الب��ت��زازي��ة  ال��غ��اي��ات  لتاأكيد  داع  م��ن  ولي�س 

الأم��ريك��ي��ة ال��ت��ي ح��رك��ت ك��ل الح��ت��ي��اط��ات 

ال�سرتاتيجية ال�سيطانية، لو�سع عراقيل اأمام 

انعقاد موؤمتر جنيف، واإل من اأين اأتى الرئي�س 

امل�سري ال�سديق احلميم ل�سيمون برييز بكل 

مع  العالقات  قطع  ليعلن  ال��ن��وري«  »احلليب 

�سورية، وتهديد املقاومة مبا �سماه كالمًا جديًا 

ويطلق  مقاتليه،  �سحب  اهلل«  »حزب  على  باأن 

يف الوقت نف�سه كالمًا لي�س مبقدرته اأن يقوله 

لفل�سطني التي ي�ساهم يف ح�سارها ف�سوًل؟!

���س��وري��ة«  »ل��ّب��ي��ك  ال��ق��ول  م��ن  يخجل  األ 

ال�سعب  مع  امل�ساكل  يف  و»اإخ��وان��ه«  غارق  وهو 

امل�سري بكل مكوناته؟!

يا  »ل��ب��ي��ك  م��ر���س��ي  ي��ق��ول  اأن  مي��ك��ن  ل 

وزير  لأن  فل�سطني«،  ب�»لبيك  فكيف  م�سر«.. 

الأ�سد  اإن  ق��ال  »الإ�سرائيلية«  ال�ستخبارات 

رقاب  وت�سبح  ال�سراع،  نهاية  يف  �سينت�سر 

اجلميع على املق�سلة، ولذلك مت ا�ستنفار كل 

م�سا�سي الدماء، وخردتهم.

يون�س

سليمان على خطى شمعون والجميل.. فأين تجـــربـتـْي شـهــاب ولـحـود؟

الالاستقرار سّيد الموقف في لبنان

م�سلحون يف طرابل�س خالل »ا�سرتاحة حمارب«

قوى 14 

اآذار يف بعبدا 

لت�سليم 

الرئي�س حلود 

مذّكرتها
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االأمانة العامة الحتاد املحامن العرب ا�ستغربت   ■
العالقات  قطع  مر�سي  حممد  الرئي�س  اإعالن  تزامن 

ال�����س��وري��ة يف  ال�����س��ف��ارة  واإغ����الق  ال�����س��وري��ة  امل�سرية 

الناتو،  وحلف  الأمريكية  التهديدات  مع  القاهرة، 

الثقيلة،  بالأ�سلحة  ال�سورية  املعار�سة  ت�سليح  وعزمهم 

الذي  اأمريكي«   - »ال�سهيو  املخطط  من  جزء  وكاأنه 

اأهلية  ون��زاع��ات  ح��روب  يف  املنطقة  لإغ���راق  ي�سعى 

فيها  ت���راق  ال��زم��ن،  م��ن  ل��ع��ق��ود  وط��ائ��ف��ي��ة  مذهبية 

دماء امل�سلمني، واإبعاد الأمة عن معركتها ال�سرتاتيجية 

مع العدو ال�سهيوين دفاعًا عن فل�سطني.

للرئي�س  اأب��رق  لبنان  يف  امل�سلمن  العلماء  جتّمع   ■
الإيراين ال�سيخ ح�سن روحاين، ووما جاء يف الر�سالة: 

املعروف  واأن��ت��م  بانتخابكم،  اأنف�سنا  نهنئ  اإذ  اإن��ن��ا 

عنكم التزامكم نهج الإمام الراحل اخلميني العظيم 

للت�سدي  يوفقكم  اأن  وج��ل  ع��ز  اهلل  ن�ساأل  )ق���ده(، 

الإ�سالمية،  الأمة  وجه  يف  العاملي  ال�ستكبار  مل�ساريع 

التي  ال�سهيونية،   - الأمريكية  املخططات  خ�سو�سًا 

كاأمل  اإي��ران  يف  الإ�سالمية  الدولة  بناء  تقوي�س  تريد 

الدوؤوب  �سعيها  راأ�سها  العامل، وعلى  للم�ست�سعفني يف 

الإ���س��الم��ي��ة، خ�����س��و���س��ًا  بني  امل��ذاه��ب  ب��ني  للفتنة 

عاتقنا  على  اأخذنا  التي  الفتنة  هذه  وال�سيعة،  ال�سنة 

للوحدة  وال��دع��وة  واحل��ث  مواجهتها  تاأ�سي�سنا  منذ 

الإ�سالمية.

رئي�س حزب  مييراد؛  الرحيم  عبد  ال�سابق  الييوزييير   ■
رئي�سًا  لنتخابه  روح��اين  ح�سن  ال�سيخ  هّناأ  الحت��اد، 

يكون  اأن  متمنيًا  الإي��ران��ي��ة،  الإ�سالمية  للجمهورية 

مع  ال�سداقة  ع��الق��ات  لتعميق  فر�سة  انتخابه  يف 

دعم  ويف مقدمها  املجالت،  العربي يف جميع  الوطن 

ق�سية  ون�سرة  العربية،  املمانعة  وقوى  املقاومة  خيار 

والهيمنة يف  العدوان  فل�سطني يف مواجهة خمططات 

منطقتنا، وجتاوز العراقيل ومواجهة الفنت التي يحاول 

اأن ي�سعها البع�س يف طريق تعزيز هذه العالقات.

اأبرق اإىل ال�سيخ  العالمة ال�سيخ عفيف النابل�سي   ■
ح�سن روحاين مهنئًا بانتخابه رئي�سًا جديدًا للجمهورية 

الإ�سالمية الإيرانية، موؤكدًا اأن هذه امللحمة النتخابية 

واملتاآمرين،  الأع��داء  وجه  يف  �سفعة  �سكلت  الكبرية 

و�سّدت اأبواب الفتنة، ورفعت من قيمة ال�سعب الإيراين 

الواعي ملختلف اأبعاد ال�سراع والتحديات، واأكدت على 

�سالبة القيادة الإيرانية وثباتها على مواقفها رغم كل 

التهديدات والتهويالت، واأنها حتتل م�ساحة وا�سعة يف 

اخلامنئي،  الإمام  �سماحة  �سيما  ل  الإيرانيني،  قلوب 

قيادة  تدبريه  وح�سن  ودرايته  بحكمته  ا�ستطاع  الذي 

�سفينة ال�سعب الإيراين اإىل بر الأمان.

■ النائب ال�سابق في�سل الداود؛ الأمني العام حلركة 
الأربعة  ال�سحايا  ذوي  حّيا  العربي،  اللبناين  الن�سال 

الذين �سقطوا يف كمني غادر م�سلح وجبان يف جرود 

و�سربهم ومتا�سكهم،  الوطني،  وعيهم  على  عر�سال، 

ونبذ الفتنة ورف�س الجنرار اإىل القتتال، طالبًا من 

طارئ  اجتماع  اإىل  يدعو  اأن  �سليمان  مي�سال  الرئي�س 

الرادعة  الإج���راءات  واتخاذ  الأعلى،  الدفاع  ملجل�س 

بحق القتلة.

ا�ستنكرت  لييبيينييان  يف  االإ�يييسيييالميييي  الييعييمييل  جييبييهيية   ■
القاع   - بعلبك  راأ���س  ج��رود  يف  وقعت  التي  اجلرمية 

التي  واجل��رائ��م  �سحايا،  اأرب��ع��ة  �سقوط  اإىل  واأّدت 

احلجريي  اآل  من  �سحايا  �سقوط  اإىل  واأدت  �سبقتها 

بع�س  ي�سم  خام�س  طابور  من  حم��ّذرة  ال�سلح،  واآل 

يعمل  اخل��ارج��ي��ة،  امل��خ��اب��رات  وتتزعمه  امل��اأج��وري��ن، 

الفتنة  زرع  اإىل  تهدف  م�سبوهة  اأجندات  تنفيذ  على 

الداخلية، واإثارة النعرات الطائفية واملذهبية.

الييعييلييميياء يف جييبييل عييامييل ه��ّن��اأ اجلمهورية  جتييمييع   ■
ملحمة  بخو�سه  العظيم  اإي���ران  و�سعب  الإ�سالمية 

�سطرت باأناملها جمد الدميقراطية، وعّلمت ال�سعوب 

كيف تدار الأمور.

■ احلييييياج عييميير غيييينييييدور؛ رئ��ي�����س ال��ل��ق��اء الإ���س��الم��ي 
مر�سي  حممد  الرئي�س  اإع���الن  اأن  اعترب  ال��وح��دوي، 

يف  �سفارتها  واإقفال  و�سورية،  اهلل  حزب  على  احلرب 

م�سر، يرمي اإىل غايتني، الأوىل: اللتفاف على الو�سع 

معار�سيه  على  وامل��زاي��دة  م�سر،  يف  امل��اأزوم  الداخلي 

الذين ميّثلون اأكرث من ثلثي ال�سعب امل�سري، والثانية: 

الإذعان بال�سمع والطاعة للمحور الأمريكي ال�سهيوين، 

يف وقت تبدو بالده باأم�س احلاجة اإىل اإعالن اخلروج 

من اتفاقية كامب ديفيد املذلة، واجلهاد �سد »اإ�سرائيل« 

يف  »الإ�سرائيلية«  ال�سفارة  واإقفال  فل�سطني،  ل�ستعادة 

القاهرة بدًل من ال�سفارة ال�سورية.

■ املوؤمتر ال�سعبي اللبناين دان اجلرمية املروعة التي 
اأودت بحياة اأربعة مواطنني من البقاع ال�سمايل، داعيًا 

بهم،  العقوبات  اأق�سى  واإن��زال  اجلناة  مالحقة  اإىل 

والع�سائر  واحلزبية  ال�سيا�سية  القوى  بحكمة  ومنوهًا 

تداعيات  حما�سرة  يف  واأهاليها  املنطقة  وفعاليات 

اجلرمية والت�سدي للفتنة.

لبنان من قبل جي�س العدو  اجتياح  ذكرى  ■ ملنا�سبة 
الوطنية  املقاومة  وانطالق   ،1982 ع��ام  ال�سهيوين 

�سبيبة  »حزب  يقيم  الكرامة،  بريوت  من  والإ�سالمية 

من   20 يف  اخلمي�س  ي���وم  اح��ت��ف��اًل  ال��ع��رب��ي«  ل��ب��ن��ان 

حزيران احلايل، عند ال�ساعة ال�سابعة م�ساًء، يف قاعة 

فندق الكومودور احلمرا.

سليمان على خطى شمعون والجميل.. فأين تجـــربـتـْي شـهــاب ولـحـود؟

الالاستقرار سّيد الموقف في لبنان
يف  ح�سوره  »امل�ستقبل«  ُيفقد  قد  م�ستجد  اأمنٍي 

ح�سور  لتعزيز  مهّماً   هام�ساً  ويعطي  اليي�ييسييارع، 

»قادة املحاور« على ح�سابه.

م�سلح  �ييسييراٍع  اأي  انييييدالع  املييرجييع  وي�ستبعد 

»االأمييريكييي  امل�سروع  املنخرطة يف  الييتيييييارات  بيين 

الأن  اهلل«،  و»حييييزب  املنطقة  يف  االإ�ييسييرائيييييلييي«   -

رعاتهم االإقليمين والدولين يدركون متاماً اأن 

»الييهييواة« ال تتحمل جولة واحييدة  جمموعة من 

كبرية  ا�سرتاتيجية  اإجنييييازات  يحقق  حييزب  مييع 

على م�ستوى املنطقة، على حد قوله.

التكفريية  للمجموعات  ميكن  كيف  وي�ساأل: 

الييتييي عييجييزت عيين مييواجييهيية »عييائييليية اليينيي�ييسييار« يف 

يوؤدي  ماً  منظَّ حزباً  تواجه  اأن  طرابل�س،  اأ�سواق 

دوراً اإقليمياً كي»حزب اهلل«؟

دارت  الييتييي  اال�ييسييتييبيياكييات  اأن  املييرجييع   ويعتر 

عقب  اأتييت  والييتييي  الن�سار،  واآل  التكفريين  بيين 

الذي  ال�سالح  ملخزن  اللبناين  اجلي�س  مداهمة 

يعود للمدعو زياد علوكي يف باب التبانة، ملحاولة 

تييرييير »�ييسييالح مييقييابييل �ييسييالح«، وفييقيياً حل�سابات 

على  ال�سحر  فيها  »انقلب  طرابل�س«،  »تكفريّيي 

عا�سمة  اأن  اال�ستباكات  هييذه  وبرهنت  ال�ساحر، 

وهابية«  »اإمييييارة  تييكييون  اأن  على  ع�سية  ال�سمال 

معادية للمقاومة و�سورية، ح�سب ما يقول.

ويرى اأن غياب التن�سيق الفاعل بن مكونات 

يف  اأ�سا�سي  ب�سكل  اأ�سهم  اآذار،  من  الثامن  فريق 

و»امليي�ييسييتييقييبييل« على  الييتييكييفييريييين  �ييسيييييطييرة  ب�سط 

طييرابييليي�ييس، اإ�ييسييافيية اإىل احليييميييالت االإعييالمييييية 

الييتييي �ييسييلييلييت اليييييراأي اليييعيييام، و�ييسييعييت اإىل حييرف 

عا�سمة ال�سمال عن م�سارها الوطني، وحماولة 

االأطراف  داعياً  الوطني،  تاريخها  من  اإخراجها 

الطرابل�سين حلفاء املقاومة اإىل ر�ّس ال�سفوف 

ومواجه كل اأ�سكال الفتنة.

اأهييييداف  اأن  املييحيي�ييسييليية، ميييكيين اال�ييسييتيينييتيياج  يف 

حال  يف  اإبييقيياوؤه  هو  لبنان  يف  االأمنية  التوتريات 

ميين الييالا�ييسييتييقييرار لييغيياييية تييوافييق الييييدول املييوؤثييرة 

تنهي  �سيا�سية  ت�سوية  على  ال�سورية  االأزمييية  يف 

هيييذه االأزمييييية، وقيييد ت�سمل لييبيينييان، ال�ييسيييييمييا بعد 

انخراط مكونات رئي�سية منه يف االأزمة املذكورة، 

وحماولة بع�سها ربط م�سري لبنان مبا يجري 

يف املنطقة.

ح�سان احل�سن

) العدد 268(  اجلمعة - 21 حزيران - 2013

حكومة،  رئي�س  اأم  جمهورية  رئي�س  كان  �سواء 

مبعزل عن الوزير املخت�س.

وتالياً، مل نر هذا االهتمام ومطالبة القوى 

ييم  واليييييدول الييتييي تييدعييم االإرهيييييياب والييقييتييل امليينييظَّ

واخلطف يف �سورية، باأن ت�سغط على جماعاتها 

ومنع  لبنان،  على  االعييتييداءات  بوقف  امل�سلحن 

كان  رمبييا  لبنان.  طريق  عن  بال�سالح  تزويدهم 

هم  ميين  م�سري  مبعرفة  التذكري  هنا  �ييسييرورييياً 

وراء باخرة »لطف اهلل 2«، واأولئك الذين ت�سللوا 

ال�سواريخ  عيين  ومييياذا  تلكلخ..  اإىل  ال�سمال  ميين 

التي �سقطت من امل�سلحن يف �سورية على الهرمل 

ومنطقتها؟ وماذا عن االعتداءات على اللبنانين 

الذين يعي�سون يف ريف حم�س، وعددهم يربو عن 

له من اعتداءات، وهذا كله  تعر�سوا  وما  األفاً،   35
قبل اأن ي�سطر »حزب اهلل« ملعركة الق�سري؟

يف  �سقطت  التي  ال�سورايخ  عيين  بعدها  ومييياذا 

اأماكن عدة يف البقاع ال�سمايل؛ من الهرمل �سمااًل 

مدينة  بييالييطييبييع  وبينهما  جيينييوبيياً،  �ييسييرعيين  حييتييى 

ال�سم�س بعلبك؟

وماذا قبلها وبعدها عن املخطوفن اللبنانين 

اأن  اأعزاز، والذين توؤكد كل املعطيات والوقائع  يف 

املخابرات الرتكية �سريكة يف جرمية حجز حرية 

هوؤالء اللبنانين..؟

ثييييم ميييييياذا عيييين اأ�ييييسييييري �يييسيييييييدا الييييييذي حييييّول 

اأوتو�سرتاداً، وهو ملكية عامة، اإىل مقرة، وهو 

الهواء، فيحرك  اأن يحارب طواحن  االآن يريد 

�سيوفه »اخل�سبية« يف كل االجتاهات؟

كيييم هيييو »مييهيي�ييسييوم« فيييييوؤاد اليي�ييسيينيييييورة اليييذي 

�ساوى يف حرب متوز بن اأطفال لبنان واأطفال 

اإىل  اآذار   14 عييبيياقييرة  يييقييود  حينما  »اإ�ييسييرائيييييل«، 

»حييزب  �سد  مييذكييرة  ليقدم  اجلييمييهييوري  الق�سر 

اهلل« و�سورية.. لتتالقى مع مذكرة �سليمان اإىل 

بالمبلي.. ثمة حقيقة واحدة ال غري، وهي اأنها 

ال قيمة لها..

اأحمد �سحادة
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مقابلة

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

ع���ن ه���ذه امل��وا���س��ي��ع، ���س��األ��ن��ا رئي�س 

جمل�س �سورى الدولة الأ�سبق؛ القا�سي 

ي��و���س��ف ���س��ع��د اهلل اخل�����وري، وك����ان ه��ذا 

احلوار:

ال��د���س��ت��وري  املجل�س  اأع�����س��اء  ��ب  ت��غ��يُّ

اإط��اق��اً،  يجوز  ل  اجلل�سات  ح�سور  عن 

اإننا منار�س  اأننا يف دولة تقول  خ�سو�ساً 

��ق  ت��ط��ب��ي��ق ال���ق���وان���ن وال���د����س���ت���ور، ي��ع��لٌّ

الأ�سف  »مع  اخل��وري:  �سعداهلل  الدكتور 

ن��ح��ن ن��دع��ي مب���ا ل�����س��ن��ا ع��ل��ي��ه، املجل�س 

ي�سّمى  اأن�ساأ مع تعديات ما  الد�ستوري 

»ات����ف����اق ال���ط���ائ���ف« وم��ه��م��ت��ه م��راق��ب��ة 

د����س���ت���وري���ة ال���ق���وان���ن ب���ال���غ���ة الأه���م���ي���ة 

واأ���س��ا���س��ي��ة، لأّن ال��ق�����س��اء ال��ع��ادي ���س��واء 

بالق�ساء  اأو  الدولة،  �سورى  كان جمل�س 

لي�س خموًل  التمييز(  العديل )حمكمة 

القوانن«.  د�ستورية  مراقبة  بالقانون 

ي�����س��ي��ف اخل�����وري: »ق��ب��ل ال��ط��ائ��ف ك��ان 

ال��ق��وان��ن، لكن  الد�ستور ه��و راأ����س ه��رم 

بالفعل كانت القوانن غري املن�سجمة مع 

الد�ستور تطبَّق لعدم وجود هيئة خمولة 

ب���ب���ّت الأم��������ور، ف���ك���ان ال���ق���ان���ون ي��ح��ك��م، 

كملكة  ي��ح��ك��م«؛ مت���ام���اً  »ل  وال��د���س��ت��ور 

بريطانية التي ل حتكم«..

جرمية

يردف اخل��وري حديثه مو�سحاً: قبل 

ال��ط��ائ��ف، ب��ب�����س��اط��ة، ك���ان ال��ق��ان��ون ال���ذي 

هيئة  وج��ود  لعدم  يطبَّق  الد�ستور  يخالف 

واليوم  القوانن،  بد�ستورية  للبّت  �ساحلة 

مع التعديل الد�ستوري الأخري، مع الأ�سف 

بالقوانن  الطعن  �ساحية  ح�سر  اأي�ساً 

ما  امل��ج��ال:  ه��ذا  ويف  ال�سيا�سية،  ب��امل��راج��ع 

اإل واأف�سدته، يقول:  ال�سيا�سة �سيئاً  دخلت 

»اليوم هناك قوانن غري د�ستورية ل تزال 

ق��ائ��م��ة، وم��ط��ب��ّق��ة، ون���اف���ذة، لأّن����ه مل يتّم 

ال��د���س��ت��وري..«،  املجل�س  اأم���ام  بها  الطعن 

اإداري  عمل  »اأي  ح��دي��ث��ه:  اخل���وري  يتابع 

وت�������س���ري���ع���ي ل ُي���ط���ع���ن ب����ه ����س���م���ن امل��ه��ل 

نافذاً  ي�سبح  يوماً(  القانونية املحددة )15 

لأّن����ه كما  ل��ل��د���س��ت��ور،  ع���دم مطابقته  رغ���م 

لكي  ُوج���دت،  »الن�سو�س  الج��ت��ه��اد  ي��ق��ول 

ولهذا  ميتة«،  حروفاً  تبقى  ل  وكي  ُتطّبق 

ال�سبب كان على رئي�س اجلمهورية مي�سال 

�سليمان توقيع قانون التمديد، لأّن الطعن 

به ل ت�سّح قبل ن�سره و�سدوره يف اجلريدة 

الر�سمية«.

امل�سرتع  كان  اإذا  عّما  اخل��وري  ن�ساأل 

الد�ستوري،  املجل�س  اأع�ساء  تغّيب  يجيز 

ي������رّد: »ال���ت���غ���ّي���ب ع���ن ح�����س��ور ج��ل�����س��ات 

جم��ل�����س ال�������وزراء ج���رمي���ة ك����رى ب��ح��ّق 

»ال���ع���دال���ة«، وب���ح���ّق م��وؤ���س�����س��ة »امل��ج��ل�����س 

ال���د����س���ت���وري امل���ن���اط ب��ه��ا ال���رق���اب���ة على 

الذي  القا�سي  لأّن  القوانن،  د�ستورية 

ع��ذر  دون  ال��ق��وان��ن  جل�سات  يح�سر  ل 

م�سروع، �سواء كان �سمن الق�ساء العادي 

اأو باأعلى حماكم الدولة، يعاقبه القانون، 

وال�����س��رط امل�����س��روع ل��ق��ب��ول ال��ت��غ��ّي��ب هو 

وجود مر�س، اأو ظرف قاهر )وفاة اأو ما 

�سابه(..

وج��ود  ك��ان طلب  اإن  اخل���وري  �ساألنا 

تعّد  القانوين  الن�ساب  ليتّم  اأع�ساء   8
ث��غ��رة؟ وع��ن ع��دم الإ����س���ارة اإىل ���س��رورة 

زائ��د  املجل�س  اأع�����س��اء  بن�سف  الن��ع��ق��اد 

واح���������داً، ي������رّد رئ���ي�������س جم��ل�����س ����س���ورى 

الدولة ال�سابق يو�سف �سعداهلل اخلوري: 

»ال�ستنكاف عن اإحقاق احلق هو جرمية 

يعاَقب عليها القا�سي، وقف ن�س قانون 

ال��ع��ق��وب��ات، وه��ن��اك ب��الإ���س��اف��ة اإىل ذلك 

اإ�����س����ارة ل��ل��ت��ع��وي�����س مل���ن ي��ل��ح��ق��ه ���س��رر، 

وال�����س��ل��ط��ة خم��ول��ة ال��ت��ع��وي�����س ع��ن ه��ذا 

الن�ساب  اإب��ق��اء  بخ�سو�س  اأّم��ا  ال�سرر.. 

القانوين ملجل�س الد�ستوري واإبقاء الأمر 

على ح�سور 8 اأع�ساء، فالن�ساب عادة يف 

كّل هيئات جماعية يكتمل جمرد ح�سور 

الن�سف زائ��د واح��داً، اإل يف حال لوحظ 

بغري ذلك، ويف حالة املجل�س الد�ستوري، 

ثمانية  ح�سور  �سراحة  يطلب  القانون 

جل�سة  لتكون  ع�سرة،  اأ���س��ل  م��ن  اأع�ساء 

عدم  بخ�سو�س  اأّم���ا  ق��ان��ون��ي��ة،  الن�ساب 

اإحلاحه وجود 8 اأع�ساء، فاإننا ل ميكننا 

اأن نعيب الأمر، فامل�ساألة قد توؤخذ �سمن 

واإع��ط��اء   املجل�س،  ق����رارات  تعزيز  �سياق 

امل����زي����د م����ن الأه���م���ي���ة وال���ق���ي���م���ة ل��ه��ذه 

امل��وؤ���س�����س��ة ال��ه��ام��ة ج����داً.. وب��ال��ت��ايل ف���اإّن 

عدم ح�سور 3 اأع�ساء منذ يومن للمّرة 

املجل�س  ق��ان��ون  وف���ق  يجعلهم  ال��ث��ال��ث��ة، 

ال���د����س���ت���وري ب��ح��ك��م امل�����س��ت��ق��ل��ن ح��ك��م��اً، 

وبالتايل يجب تعين 3 اأع�ساء اآخرين«.

مرارة 

ل���ة ت��ع��ي��ن ق�����س��اة  وع����ن اجل��ه��ة امل���خ���وَّ

ب��دي��ل��ن، ي��ق��ول ���س��ع��داهلل اخل����وري: »يعود 

التعين،  اأم���ر  وال�����وزراء  النيابي  ملجل�سي 

املجل�س  ق�����س��اة  تعين  يجيز  ق��ان��ون  لأّن 

ل��ك��ّل  اأع�������س���اء  ال���د����س���ت���وري ل��ك��ل��ي��ه��م��ا )5 

جم���ل�������س(، وه���ن���ا يف ه�����ذه احل����ال����ة ي��ج��ب 

اجلهة  ملعرفة  املُ��ق��ال  القا�سي  اإىل  ال��ع��ودة 

�ساحبة التعين«.

اأع�ساء  تعين  على  اخل��وري  يعّول  ل 

جدد مكان ق�ساة املقالن، »القانون يجيز 

لبنان  الأ���س��ف يف  م��ع  لكن  ب��دائ��ل،  تعين 

كقا�ٍس  واأن���ا  ���س��يء،  ك��ّل  اأف�����س��دت  ال�سيا�سة 

�سابق ملجل�س �سورى الدولة، اأ�سعر باملرارة 

اأوقع نف�سه  الذي  »امل�ستوى«  والأ�سى لهذا 

املجل�س الد�ستوري، وبانتظار اأن يحيا من 

جديد، نحن بحاجة اإىل مناخ دميقراطي 

�سليم«.

عليها  ي�����س��دد  ال��ت��ي  »اجل���رمي���ة«  ذروة 

القا�سي اخلوري هي رف�س ق�ساة املجل�س 

ال���د����س���ت���وري اإح���ق���اق احل����ق ل��ل��م��واط��ن��ن، 

ي���ق���ول: »ب��اإم��ك��ان��ن��ا ن��ع��ي ق�����س��اء امل��ج��ل�����س 

حتميل  ن�ستطيع  ب��ال��ك��ام��ل،  ال��د���س��ت��وري 

لكن  ذل��ك،  م�سوؤولية  ال�سيا�سية  الطبقة 

الق�ساة  عاتق  على  يقع  اخلطاأ  املبا�سر  يف 

حمددة  النواب  فولية  اأنف�سهم،  املتغيبن 

ب����ف����رتة، ووك�����ال�����ة ال�������س���ع���ب ل���ه���م ل��ي�����س��ت 

من  معينن  كانوا  واإن  الق�ساة  مفتوحة، 

قبل ال�سيا�سين، عليهم منذ بدء وليتهم 

الت�سرف وفق القواعد الد�ستورية«.

اإىل قاعدة الف�سل بن  يعود اخلوري 

ال�سلطات الثاث )الت�سريعية والتنفيذية 

والق�سائية( املطبّقة »ورقياً« يف الد�ستور، 

ي���ق���ول: »ع���م���ل���ي���اً، ه����ذا امل����ب����داأ م�������س���ّوه يف 

ل��ب��ن��ان، لأّن ال��ق�����س��اة ي��ت�����س��رف��ون ب��اإي��ح��اء 

ال�سيا�سين«.

اخل��روج  اإمكانية  عن  اخل��وري  �ساألنا 

م���ن ه���ذه الأزم������ة، ي��ج��ي��ب: »ل خ��ا���س 

اإل ب��ب��ن��اء دول�����ة ال���ق���ان���ون، ف��ج��دار  ل��ن��ا 

ل ال�سيا�سين بالق�ساء  املح�سوبيات وتدخُّ

الأجيال  على  نعّول  حمتوماً،  ق��دراً  لي�س 

ال��ي��وم على  ال��واق��ع،  الاحقة تغيري ه��ذا 

امل����دى امل��ن��ظ��ور ل اأج����د ح����ًا، ف��ال�����س��ورة 

�سوداوية«.

م�ستقبًا  ال��ت��ذّرع  ���س��وؤال  على  ورداً 

اأع�����س��اء م��ن املجل�س   3 ت��غ��ّي��ب  ب�����س��اب��ق��ة 

الد�ستوري لإبطال قرارات طعن اأخرى، 

ينتف�س اخلوري قائًا: »ل ميكن التذّرع 

ب��الج��ت��ه��اد ه��ن��ا ع��ل��ى الإط�����اق.. ترير 

القتل هل م�سموح به يف القوانن، ت�سّرف 

قتل  جرمية  مبنزلة  الد�ستوري  جمل�س 

ل ميكن تعميمها، ولهذا ال�سبب ل اأ�سع 

خانة  �سمن  الد�ستوري  املجل�س  ت�سرف 

بالفعل  لأنها  »الهفوة«،  ول  »اخل��ط��اأ«  ل 

جرمية، واأنا اأ�سدد على قويل هذا«.

اأجرى احلوار: بول با�سيل

 للوكيل تمديد وكالته.. والمسؤولية تقع على القضاة المتغيبين
ّ

ال يحق

ب أعضاء المجلس الدستوري »خطيئة« يحاكم عليها القانون الخوري: تغيُّ
ماذا بعد تعطيل 

ن�صاب املجل�س 

الد�صتوري؟ 

وماذا عن تخاذل 

بع�س اأع�صائه من 

القيام بواجباته؟ 

هل ال�صلطة 

الق�صائية نحرت 

نف�صها بنف�صها؟ 

ال�صكل على 

خطى امل�صمون؛ 

موؤ�ص�صات الدولة 

تطيل من عمر 

الأزمة، املجل�س 

النيابي ميدد لنف�صه، 

والق�صاء )املجل�س 

الد�صتوري( يناأى 

بنف�صه عن »اإحقاق 

احلق«، والقوى 

الأمنية ت�رضب 

بيد من »حليب«، 

مكتفية باإ�صدار 

بيانات ال�صتنكار، 

وحتذير املخلني 

وامل�صلحني.. والكّل 

ي�صاأل عن وجود 

الدولة واملوؤ�ص�صات 

والقانون.

عدم حضور 3 أعضاء للمّرة 
الثالثة يجعلهم وفق 

قانون المجلس الدستوري 
بحكم المستقلين.. 

وبالتالي يجب تعيين 3 
أعضاء جدد آخرين

انقضاء المهلة.. والتمديد

يعتر القا�سي اخلوري اأّن التمديد ملجل�س النواب ليوم واحد، من 

ناحية املبداأ كالتمديد ل�سنة ون�سف عام، هناك عملية قر�سنة د�ستورية 

وا�سحة، »ال�سعب هو م�سدر ال�سلطات، ويف لبنان هذا الأمر يكون من 

خال انتخاب ال�سلطة الت�سريعية، املدة وفق قانون النتخابات حمددة 

باأربع �سنوات، وكالة النواب انتهت، فهل يحّق للوكيل نف�سه جتديدها 

من دون موافقة �ساحب الوكالة؟ ما هذه الهرطقة؟ امل�ساألة ل تتطلب 

اليوم يف  وم��اذا عن حالتنا  الأم���ر«،  ذل��ك  ملعرفة  د�ستورين  »دك��ات��رة« 

لبنان؛ هل رف�س الأمر الواقع غري الد�ستوري يطيحه الأمر الواقع 

تبقى  ل  لكي  وج��دت  القوانن  �سابقاً،  اأ�سلفنا  »كما  يقول:  القانوين؟ 

مع  نافذاً  القانون  التمديد، ي�سبح  قانون  اإن مل يبطل  ميتة،  حروفاً 

انق�ساء 15 يوماً«.

براأي القا�سي اخلوري، قانونية التمديد �ستكون �سارية املفعول، 

الد�ستوري«  »املجل�س  موؤ�س�سة  غ��ري  ي��وج��د  ل  د�ستوريته،  ع��دم  رغ��م 

ياأخذ  بالطعون،  البّت  ع��دم  مع  واليوم  القانون،  ه��ذا  اإبطال  باإمكانه 

قانون  ي�سبح  املهلة  انق�ساء  وم��ع  الن�س،  ق��وة  من  �سرعيته  التمديد 

على  مت���ّرداً  يعتر  تطبيقه،  ويجب  ن��اف��ذاً،  الد�ستوري  غري  التمديد 

القانون، والتمّرد اأي�ساً ُيعاقب عليها قانون العقوبات«.

) العدد 268(  اجلمعة - 21 حزيران - 2013



العطلة  ب��ق��دوم  ك��ث��رياً  اأم حممد  ت��ت��ف��اءل  مل 

ال�سيفية، لأنها تخ�سى على اأبنائها من اللعب يف 

غريها  كما  ت�سكو  حممد،  اأم  وخطورته،  ال�سارع 

م��ن اأه���ايل ب���ريوت م��ن غ��ي��اب امل��ن��ت��زه��ات واأم��اك��ن 

املجانية  الثقافية  والنوادي  املخيمات  اأو  الرتفيه 

مت�سية  اإىل  يدفعهم  مم��ا  ل��اأط��ف��ال،  املخ�س�سة 

معظم نهاراتها يف اللعب يف ال�سارع اأو اأمام املباين 

التي يقطنونها لتم�سية اليوم، هذا اإن مل يتعلقوا 

اأمامها  ويت�سمرون  والكمبيوتر  الفيديو  باألعاب 

ل�ساعات طويلة فت�سيع نهاراتهم با طائل.

للعب  خم�س�سة  حدائق  توجد  ل  ب��ريوت  يف 

تكاد  التي  »ال�سنائع«  حديقة  با�ستثناء  الأط��ف��ال 

تلفظ زوارها خال ال�سيف ب�سبب كرثتهم وهم 

الكورني�س  ح���ال  وك��ذل��ك  الأع���م���ار،  خمتلف  م��ن 

ال���ب���ح���ري ال�����ذي ي��غ�����س ب����ال����دراج����ات ال��ه��وائ��ي��ة 

التذمر  اإىل  لاأطفال واألعابهم، مما يدفع باملارة 

اأم��اك��ن  تغيب مت��ام��اً  بينما  ك��ث��رية،  اأح��ي��ان��اً  منهم 

املجانية  والثقافية  الريا�سية  والأن��دي��ة  الرتفيه 

التي ت�سجعهم وت�سقل مواهبهم.

ويف ظ����ل غ����ي����اب اأم����اك����ن ال��ت�����س��ل��ي��ة وم���راك���ز 

العديد  ي��واج��ه  وال��ري��ا���س��ي��ة،  الثقافية  ال��رتف��ي��ه 

اأوق���ات  مت�سية  م�سكلة  من الأطفال يف بريوت 

اإذ يح�سر  ال�����س��ي��ف��ي��ة،  ال��ع��ط��ل��ة  خ���ال  ف��راغ��ه��م 

مناطق  يلعبون يف اأزقة  اأو  امل��ن��ازل  داخ��ل  ال�سغار 

الأك���ر  الآخ����ر،  بع�سهم  ي�ستغل  فيما  �سكناهم، 

�سناً، اأيام العطلة بالعمل اإذا ما توفر ل �سيما مع 

اآبائهم.

الطالب يف املرحلة البتدائية اأحمد يقول اإنه 

ي�ساعده خال  لكي  وال��ده  مع  العمل  اإىل  يذهب 

مع  يذهب  عمله  انتهاء  وبعد  ال�سيفية،  العطلة 

الكمبيوتر  على  للعب  اأح��ده��م  منزل  اإىل  رف��اق��ه 

وال��ف��ي��دي��و م���ن اأج����ل ال��ت�����س��ل��ي��ة، اأم����ا رام����ي وه��و 

طالب يف ال�سف الرابع البتدائي، في�سري اإىل اأنه 

وقته يف البيت  طوال  يق�سي  ال�سيفية  يف العطلة 

اإنه ل توجد  والآك�سن«، ويقول  الكرتون  مبتابعة 

ريا�سية يف منطقته  ق��اع��ات  اأو  ح��دائ��ق  اأو  ن����واٍد 

اأوق��ات فراغه بها، كما اأن عائلته غري  لكي ي�سغل 

مي�سورة ولي�س مبقدورها ت�سجيله يف اأحد النوادي 

اإىل  ي�سطر  لهذا  التكاليف  الباهظة  الريا�سية 

البقاء يف البيت.

ال�ساد�س،  ال�سف  وهو طالب يف  ج��اد،  ويقول 

اإن������ه ي�����س��ت��غ��ل اأي�������ام ال��ع��ط��ل��ة ل��ت��ق��وي��ة م���ه���ارات���ه 

اأن  طموحي  »لأن  ال��ق��دم،  ك��رة  الريا�سية يف لعبة 

اأكون لعباً ريا�سياً، وكل اأ�سبوع اأذهب اإىل اإحدى 

ال�ساحات الريا�سية واألعب مع اأ�سدقائي، لكن مع 

البع�س  بع�سنا  امل��ال من  اأن جنمع  علينا  الأ���س��ف 

�سوى  لنا  ي��ت��واف��ر  ل  اأم���ر  وه��و  امللعب  ل�ستئجار 

مرة واحدة اأ�سبوعياً«، ويوؤكد اأنه »ل توجد مرافق 

حتت�سن  م��راك��ز  اأو  وم��ت��م��ي��زة  رخي�سة  ري��ا���س��ي��ة 

بل  وغريها  والفنية  الريا�سية  الأط��ف��ال  مواهب 

هناك فقط الأندية التي لي�س با�ستطاعتنا حتمل 

تكاليفها«.

من جهتهم، يواجه الأهايل م�سكلة يف تلبية 

ونحن  »خ�����س��و���س��اً  رغبات الأطفال وطلباتهم 

نخ�سى اأن يتعرفوا على اأ�سدقاء ال�سوء يف ال�سارع، 

خ��ارج  يلعبون  وه��م  خم��اط��ر  اإىل  يتعر�سوا  واأن 

البيت كحوادث ال�سري اأو اخلطف، اأو اأن يرتادوا 

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

تحقيق

غياب أماكن الترفيه المجانية 

أطفال بيروت يلعبون في الشوارع 
مدمنن  ي�سبحون  حيث  اللكرتونية،  الألعاب  قاعات 

ويت�سمرون اأمام ال�سا�سات ل�ساعات«.

املتخ�س�سة  املوؤ�س�سات  لعدم وجود  الأهايل  وياأ�سف 

وتثقيفهم  ت�سليتهم  اإىل  ت�سعى  التي  الأط��ف��ال  برعاية 

ممار�سة  اأو  الريا�سة  ملمار�سة  دورات  اإق��ام��ة  خ��ال  من 

هواياتهم يف الر�سم اأو املو�سيقى اأو الفنون الأخرى.

ويبقى ال�سجر وامللل والتوتر ثاثية اأحياء بريوت 

اأي��ام  الأط��ف��ال  معظم  فيها  ي�سرتك  التي  التي  الفقرية 

الر�سمية،  الرتفيه  خدمات  ندرة  مع  ال�سيفية  العطلة 

وذل���ك م��ا ي��وؤك��د ح��ال��ة الإه��م��ال لأب�����س��ط ح��ق��وق اأول��ئ��ك 

ال�سغار.

اأن بريوت التي تفتقر اإىل املرافق ومراكز  املفارقة 

الت�سلية والرتفيه �سبه املجانية، ت�سم العديد من مراكز 

الت�سلية والألعاب الريا�سية الفخمة املخ�س�سة لطبقة 

املراكز  ال��ن��ا���س، وه��ن��اك جمموعة م��ن ه��ذه  معينة م��ن 

اأخ��رياً منها مثًا جممع  افتتاحها  التي جرى ويجري 

ا�ستغرق  ال��ذي  ج��ورج  ال�سان  منطقة  يف  موندو«  »كيدز 

اإع��داده �سنوات، وهو مبنزلة مدينة م�سغرة خم�س�سة 

الذي  والرتفيه  للت�سلية   »12 تو   2« لاأطفال، وجممع 

ال�سغار،  و�سامة  اهتمامات  ليائم  بعناية  ب��ن��اوؤه  مت 

ن��اه��ي��ك ع��ن جم��م��وع��ة م��ن م���دن امل��اه��ي منها »ع��امل 

املغامرات« يف البريوت مول الذي يتطلب الدخول اإليه 

فقط حجز بطاقة ب�11 األف لرية، ثم ملئها من جديد 

الأه��ايل  جميع  با�ستطاعة  لي�س  لكن  الأط��ف��ال،  ليلعب 

املاهي  مدن  اأو  املجمعات  هذه  اإىل  اأبنائهم  ا�سطحاب 

واللعب فيها نحو  اإليها  الدخول  التي يتطلب  الفاخرة 

ربع راتبهم ال�سهري رمبا.

من املوؤ�سف حقاً اأن حقوق الأطفال غري املي�سورين 

مغيبة يف لبنان، ول توجد �سيا�سة وا�سحة وبرامج معدة 

لارتقاء بواقع حالهم، وال�سبب هو عدم التفات املعنين 

الطفل..  والرتفيه يف حياة  اللعب  لأهمية  اإدراك��ه��م  اأو 

يتيهون يف ال�سوارع،  ال���ي���وم  الأط����ف����ال  م���ن  ف��ال��ك��ث��ري 

ال�سيفية،  عطلتهم  اأث��ن��اء  حتت�سنهم  جهة  ت��وج��د  ول 

تف�سد  اآم��ن��ة، رمب��ا  غ��ري  اأم��اك��ن  اإىل  يلتجئون  فبالتايل 

لعدم وجود مراقبة حتميهم  و�سلوكياتهم  اأخاقياتهم 

من النحراف، ولعدم قدرة الأهل على حث الأبناء، ل 

�سيما الفتيان عن النزول اإىل ال�سارع للت�سلية.

الأحياء  �سكان  يتذمر  ال�سارع  يف  اللعب  اأثناء  حتى 

من اأ�سوات اللعب العالية، يف هذا ال�سياق، يقول الفتى 

كرمي الذي كان اأكرث حدة خال تريره للعبه يف ال�سارع 

واأم��اك��ن  م��اع��ب  لنا  »ل��ي��وف��روا  ع���ال،  ب�سوت  مت�سائًا 

ترفيه كغرينا من الأطفال لنذهب اإليها ونريحهم من 

�سرنا«.

اأي��ام،  ال�سابع بعد  ال�سف  ال��ذي ينهي  ويقول كرمي 

تهجمهم  اأو  ال�سكان  اأو  امل���ارة  ب�سكاوى  ي��ك��رتث  ل  اإن���ه 

ع��ل��ى الأط���ف���ال اأح���ي���ان���اً، م��ع��ت��راً اأن م���ا ي��ق��وم ب���ه من 

كل  انعدمت  طاملا  مباح  الغر�س  لهذا  لعب يف ال�سوارع 

لي�س  اأنه  له، خ�سو�ساً  بالن�سبة  واللهو  اللعب  مقومات 

من هواة الكمبيوتر واألعاب الفيديو.

ال��اف��ت اأن بع�س الأه����ايل وج��د احل��ل م��ن خال 

ا���س��ط��ح��اب الأط���ف���ال م��ع دراج��ات��ه��م ال��ه��وائ��ي��ة اأو ك��رة 

بناوؤها  مت  التي  وال�ساحات  الكبرية  املاعب  اإىل  القدم 

يف منطقة ال�����س��ان ج���ورج ب��ال��ق��رب م��ن ال��زي��ت��ون��ة ب��اي، 

ي�سطروا  اأن  دون  م��ن  الأط��ف��ال ومي��رح��ون  يلهو  حيث 

لهذا  املعد  الرئي�سي  املركز  الدراجات من  ا�ستئجار  اإىل 

اأي »بريوت باي بايك«، وي�سعر الأطفال  الغر�س هناك 

والوا�سعة  ال��ك��ب��رية  ال�����س��اح��ات  تلك  يف  للعب  بالغبطة 

القريبة من البحر.

ك���ذل���ك، ي��ت��وج��ه ب��ع�����س الأط����ف����ال ل���زي���ارة امل��ك��ت��ب��ة 

الرامج  بع�س  تقدم  التي  البا�سورة  منطقة  يف  العامة 

الق�س�س  لقراءة  معينة  �ساعات  فتخ�س�س  الرتفيهية، 

اأو ت�ست�سيف بع�س  وت�سخي�سها من قبل متخ�س�سن، 

كان  اأي  وي�ستطيع  والإمي��ائ��ي��ة،  امل�سرحية  ال�سخ�سيات 

التوجه اإىل املكتبة املجانية.

هبة �سيداين
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الدائمة يف اخلطابة، دون امتالك مقوماتها 

واأدواتها، بدا الكالم املكرر عن ا�ستعادة الدور 

مثرياً لل�سخرية، فاأدوار الدول ال ت�ستعاد من 

خالل التعبري عن الرغبة يف ا�ستعادتها، بل 

املنا�سب  واجل���دي  الفعلي  العمل  خ��الل  م��ن 

للدور اجلاري التطلع اإليه.

ال�سيد مر�سي منوذجاً  اعتبار  هنا ميكن 

للخيبة، ففي كل مرة الحت الفر�سة املنا�سبة 

لتبداأ م�سر يف ا�ستعادة دورها، كان ي�سر على 

تقزميها، وو�سعها يف م�ساف قطر، على اأبعد 

تقدير. 

املوقف من الق�سية الفل�سطينية هو اأداة 

قيا�س هامة، وهنا ف�سل مر�سي ف�ساًل ذريعاً؛ 

بتم�سكه  من خطابه يف قمة طهران، م��روراً 

قطع  خطاب  اإىل  و�سواًل  باملعاهدة،  املر�سي 

العالقات مع �سورية.

دوراً  ي�ستعيد  اأن  مر�سي  ل���»���س��ي«  ك��ان 

مل�����س��ر م���ن خ����الل ت��ب��ن��ي م���وق���ف ل�����س��ال��ح 

ال�سري  ب��دل  ���س��وري��ة،  يف  ال�سيا�سي  احل��ل 

يف ركاب قطر، وامل�ساركة يف جرمية طرد 

ال��دول  جلامعة  املوؤ�س�س  الع�سو  �سورية؛ 

ال��ع��رب��ي��ة، م��ن اجل��ام��ع��ة، وك���ان ملر�سي اأن 

املبادرة  بتحريك  اإي��ران  لدعوة  ي�ستجيب 

قيادياً،  دوراً  م�سر  متنح  التي  الرباعية 

وكان ملر�سي اأن يطرد ال�سفري ال�سهيوين 

التو�سع اال�ستيطاين  ب�سبب  القاهرة،  من 

وال��ت��ه��وي��دي ال��ه��ائ��ل يف ال��ق��د���س، وحينها 

ان��ح��ي��ازاً  ال  لفل�سطني،  ان��ح��ي��ازاً  �سُيظهر 

���س��ده��ا، م��ا ق���رره ب�����س��اأن ���س��وري��ة ه��و �سد 

فل�سطني اأ�سا�ساً، ومن يريد دعم فل�سطني 

حقاً، عليه اأن يحافظ على �سورية، ويعمل 

م���ن اأج����ل ح��ق��ن دم اأب��ن��ائ��ه��ا، وامل��ح��اف��ظ��ة 

على وجودها، وموقعها املقاوم، وهذا كله 

ل�سالح  هو  كما  متاماً  فل�سطني،  ل�سالح 

م�����س��ر، ل��و ك���ان م��ر���س��ي يبحث ف��ع��اًل عن 

ا�ستعادة الدور امل�سري.

ما اأراده الرئي�س مر�سي فيه الكثري من 

من  الكثري  الكثري  فيه  لكن  اال���س��ت��ع��را���س، 

للكثريين،  م��ف��اج��اة  �سكل  نحو  على 

اأعلن الرئي�س امل�سري حممد مر�سي عن 

قطع العالقات مع �سورية، وبعد التاأكيد 

م�سر،  يف  ال�سورية  ال�سفارة  اإق��ف��ال  على 

امل�����س��ري��ة يف دم�����س��ق، و�سحب  وال�����س��ف��ارة 

ال��ق��ائ��م ب��االأع��م��ال ال���ذي ع��اد ح��دي��ث��اً اإىل 

خطوة  مر�سي  خطا  ال�سورية،  العا�سمة 

اإ�سافية، من خالل املطالبة بفر�س حظر 

»حزب  على  والهجوم  �سورية،  على  جوي 

امل�سري يف  للجي�س  بدور  والتلويح  اهلل«، 

م�ساعدة ما �سماها »الثورة ال�سورية«.

امل�سري  الرئي�س  موقف  يف  امل��ف��اج��اأة 

�ساع  ملا  معاك�س  م�سار  �سلوك  عن  جنمت 

ل��ب��ع�����س ال����وق����ت؛ ع����ن ت��ب��ن��ي احل��ك��وم��ة 

لالأزمة  ال�سيا�سي  مل�ساريع احلل  امل�سرية 

ال�������س���وري���ة، واحل����دي����ث ع���ن ت��ط��اب��ق مع 

الروؤية الرو�سية، وتاأييد املوقف االإيراين 

اإ�سالمية  اإىل ت�سكيل رباعية  الذي يدعو 

ت�سم اإىل م�سر اإيران وال�سعودية وتركيا، 

ل��ل��ح��وار واحل��ل  تعمل على دع��م م��ب��ادرة 

هذا  ترتجم  القاهرة  اأن  وب��دا  ال�سيا�سي، 

القائم  اإر���س��ال  خ��الل  من  علنياً،  التوجه 

اإىل دم�سق، ومبا�سرته  باالأعمال امل�سري 

ال��ع��م��ل م���ن م��ق��ر ال�����س��ف��ارة امل�����س��ري��ة يف 

العا�سمة ال�سورية.

امل���راه���ن���ة ع��ل��ى م��وق��ف  اأن  ي��خ��ف��ى  ال 

�سمن  م��ن  اإي��ج��اب��ي��اً  دوراً  يلعب  م�سري 

يف  للم�ساعدة  اإ���س��الم��ي،  اأو  ع��رب��ي  اإط���ار 

اإي��ج��اد ح��ل �سيا�سي يف ���س��وري��ة، ق��د ظلت 

وحتى  واإقليمية،  عربية  دول  عند  قائمة 

ج���م���اع���ات وق������وى ���س��ي��ا���س��ي��ة اف��رت���س��ت 

جميعها اأن العالقة التاريخية بني م�سر 

ن��اح��ي��ة، وث��ق��ل دور م�سر  و���س��وري��ة م���ن 

تابعاً  القاهرة  اأن يبقي  العربي، ال ميكن 

الذي  اخلليجي  الركب  يف  �سغرياً  ذيلياً 

يقود كتلة العدوان على �سورية.

بعد  م�سر  اأن  اأي�ساً  اعترب  من  وثمة 

التحّوالت التي �سهدتها، �ستكون طاحمة 

اإىل  وال�سبيل  ال��ع��رب��ي،  دوره���ا  ال�ستعادة 

ذل���ك ي��ت��وف��ر م���ن خ���الل ت�����س��در وق��ي��ادة 

يحفظ  الذي  ال�سيا�سي  للحل  عربي  دور 

�سورية ودورها.

امل�ؤ�سرات املعاك�سة

املراهنة امل�سار اإليها ظلت قائمة رغم 

ق��ّدم��ت  مل�سر  »االإخ���وان���ي���ة«  ال��رئ��ا���س��ة  اأن 

ال��ك��ث��ري م��ن امل��وؤ���س��رات امل��ع��اك�����س��ة، وظهر 

ج��ل��ي��اً م��ن��ذ ال��ب��داي��ة اأن ال��رئ��ي�����س حممد 

مر�سي وحكومته اأبعد ما يكونا عن تبّني 

م��وق��ف ي�سب يف ���س��ال��ح ا���س��ت��ع��ادة ال���دور 

اأب�����رز م�سمار  امل��ن�����س��ود، ول��ع��ل  امل�����س��ري 

للموؤ�سرات املعاك�سة جتلى يف املوقف من 

الق�سية الفل�سطينية وال�سراع العربي - 

ال�سهيوين.

اأع����ل����ن م���ر����س���ي ال���ت���زام���ه مب��ع��اه��دة 

ال�سهيوين،  االح��ت��الل  كيان  م��ع  ال�سلح 

��ع��ة م��ع��ه، مب��ا فيها  ب��ك��ل االت��ف��اق��ات امل��وقَّ

االت����ف����اق اخل���ا����س مب��ع��رب رف�����ح، و���س��دد 

ال��والي��ات  دوم���اً على ع��الق��ة متميزة م��ع 

البع�س  ذه��ب  حتى  االأم��ريك��ي��ة،  املتحدة 

اإىل  م���ر����س���ي  و�����س����ول  اإن  ال����ق����ول:  اإىل 

على  باملحافظة  م�سروطاً  ك��ان  الرئا�سة 

مع  القائمة  العالقات  وتطوير  املعاهدة، 

ال���والي���ات امل��ت��ح��دة االأم���ريك���ي���ة.. و���س��واء 

اأكان هذا االأمر �سحيحاً اأم ال، فقد جاءت 

متاماً،  معه  متطابقة  العملية  املمار�سة 

 - باملعاهدة  التم�سك  على  التاأكيد  وب��دا 

م��ث��رياً   - منا�سبة  دون  م��ن  اأو  مبنا�سبة 

للت�ساوؤالت يف اأحيان كثرية، ومل يتحرك 

للمطالبة  وحكومته  و»اإخ���وان���ه«  مر�سي 

ب��ت��ع��دي��ل��ه��ا، رغ���م م��ا ي��ت��ع��ر���س ل��ه االأم���ن 

ال���وط���ن���ي امل�������س���ري يف ���س��ي��ن��اء، وح��اج��ة 

م�سر اإىل وجود اجلي�س يف تلك املنطقة، 

تفر�سها  التي  القيود  يتجاوز  نحو  على 

املعاهدة على القاهرة.

مثرياً  ب��دا  املعرب  باتفاقية  التم�سك 

ت�ستطيع  ك��ان��ت  م�����س��ر  اأن  رغ���م  اأي�������س���اً، 

امل�سرية،  ال�سيادة  منطلق  من  الت�سرف 

يف ه��ذه الق�سية حت��دي��داً، ع��رب االإع��الن 

م�سر  بني  دولياً  مم��راً  املعرب  اعتبار  عن 

والقطاع.

ال�سلطة  ذل��ك، فقد تفننت  اأك��ر من 

امل�����س��ري��ة ب��زع��ام��ة ال��رئ��ي�����س م��ر���س��ي يف 

فر�س ح�سار اأمني على القطاع، فاأقفلت 

ذلك  من  والهدف  اأمنية،  ل��دواٍع  االأنفاق 

�س  اإىل القطاع املعرَّ منع و�سول ال�سالح 

ال�����س��ه��ي��وين، ومل  ل��ل��ع��دوان  دائ����م  ب�سكل 

ي��ك��ن م���وق���ف ���س��ل��ط��ة م��ر���س��ي يف اأوق�����ات 

ال���ع���دوان خم��ت��ل��ف��اً يف ���س��يء ع���ن امل��وق��ف 

�س  تعرُّ فعند  مبارك،  ل�سلطة  التقليدي 

اأجل  من  القاهرة  حتركت  للعدوان  غ��زة 

الكلمات  ك��ل  وتبخرت  التهدئة،  جت��دي��د 

ل��ن يجروؤ  اأن االح��ت��الل  ال��ت��ي قيلت ع��ن 

ع��ل��ى ���س��ن اع���ت���داء ع��ل��ى ال��ق��ط��اع ب�سبب 

املوقف الذي �سي�سدر عن القاهرة.

ومن  مر�سي  موؤيدو  كان  البداية،  يف 

ي���راه���ن���ون ع��ل��ي��ه ي��ط��ل��ب��ون م���ن اجل��م��ي��ع 

اإعطاء الرئي�س اجلديد مزيداً من الوقت، 

وف�ّسروا موقفه من كيان االحتالل، ومن 

تكتيكي  موقف  باأنه  اأمريكا  مع  العالقة 

ذلك  وب��ع��د  االأو����س���اع،  ت�ستقر  حتى  الزم 

�سار مطلوباً االنتظار اإىل اأن ينتهي نظام 

م��ر���س��ي م���ن م�����س��ك��الت��ه ال��داخ��ل��ي��ة، وه��و 

بالذات من يفاقم يومياً هذه امل�سكالت.

بالتوازي مع هذا املوقف من الق�سية 

مر�سي  ن��ظ��ام  م��وق��ف  ك��ان  الفل�سطينية، 

باملوقف  ملت�سقاً  ال�����س��وري��ة  االأزم����ة  م��ن 

اخلليجي - الغربي، ورغم اجلهد الكبري 

ال�����ذي ب��ذل��ت��ه اجل��م��ه��وري��ة االإ���س��الم��ي��ة 

االإي��ران��ي��ة م��ن اأج���ل دف��ع »االإخ�����وان« اإىل 

موقف متوازن يتبنى خيار احلوار واحلل 

ال�����س��ي��ا���س��ي، ف��ق��د اخ���ت���ار م��ر���س��ي ���س��ل��وك��اً 

الناحية  م��ن  ال�سيا�سي  للحل  مناه�ساً 

ال��ع��م��ل��ي��ة، ومت����ّي����ز ت��ع��ام��ل��ه م����ع اجل��ه��د 

االإيراين اجلاد باخلفة.

مفهوم الدور امل�صري

م��ع ك��ل ذل���ك ظ��ل ه��ن��اك م��ن ي��راه��ن 

على احلاكم امل�سري و»اإخوانه«، وحتدث 

امل��راه��ن��ون دوم����اً ع��ن »ال�����دور امل�����س��ري«، 

»ال������دور  ك�����الم ع����ن  ك����ل  اأن  واحل���ق���ي���ق���ة 

النا�سرية  احل��ق��ب��ة  با�ستثناء  امل�����س��ري« 

ينطوي على كثري من املبالغة.

برز الدور امل�سار اإليه يف عهد الرئي�س 

كان  ال��ذي  النا�سر،  عبد  جمال  ال��راح��ل 

معنى،  من  للكلمة  ما  بكل  عربياً  زعيماً 

وبهذه ال�سفة كانت م�سر كياناً موؤثراً يف 

حميطها ويف االإقليم والعامل، فهي قادت 

ك��ب��رياً يف  �سريكاً  وك��ان��ت  ال��ع��رب��ي،  العمل 

حركة عدم االنحياز؛ موؤ�س�ساً وقائداً، كما 

كان لها ح�سورها االإفريقي الكبري، حتى 

اأ�سا�سياً  وم�سّكاًل  للقارة،  قائدة  اعُتربت 

ح��دود  ور�سمت  وتوجهاتها،  ل�سيا�ساتها 

االإفريقي  العمق  لتطال  القومي  اأمنها 

النيل، وفككت نظرية »حلف  حتى منابع 

احلزام املحيط« التي و�سعها بن غوريون، 

- ركناً  اأثيوبيا حتديداً   - اأفريقيا  وكانت 

النا�سرية  ال�سيا�سة  لكن  فيها،  اأ�سا�سياً 

جن��ح��ت يف ج��ع��ل ال���ق���ارة مب��ع��ظ��م��ه��ا اإىل 

جانب م�سر، و�سنداً للق�سايا العربية.

 م����ع ان����ت����ه����اء احل���ق���ب���ة ال���ن���ا����س���ري���ة 

وجم���يء ال�����س��ادات اإىل احل��ك��م، ب���داأ ه��ذا 

اإخ����راج  ال�����دور ب���ال���رتاج���ع، و����س���واًل اإىل 

ال�سهيوين   - العربي  ال�سراع  من  م�سر 

ب��ت��وق��ي��ع ات��ف��اق��ي��ة ك���ام���ب دي���ف���ي���د، وق��د 

ال��دول  لغالبية  ذري��ع��ة  االتفاقية  �سكلت 

كيان  م��ع  عالقاتها  تعيد  ك��ي  االإفريقية 

االح��ت��الل ال�����س��ه��ي��وين، ول��ت�����س��ّرع ال��ق��ارة 

اأم����ام ا���س��ت��ث��م��ارات ال�����س��ه��اي��ن��ة ون��ف��وذه��م 

االقت�سادي واالأمني على النحو املعروف.

وع��ل��ى م��دى ث��الث��ني ع��ام��اً م��ن حكم 

مبارك تراجع احلديث عن الدور امل�سري، 

ول�سنوات  الفعلي،  احل��ال  لواقع  انعكا�ساً 

طويلة كان دور »ال�سقيق امل�سري االأكرب« 

م��ق��ت�����س��راً ع��ل��ى ال��ت��دخ��ل ال�����س��اغ��ط على 

الت�سوية  م��ف��او���س��ات  يف  الفل�سطينيني، 

وح��ك��وم��ات  الفل�سطينية  ال�����س��ل��ط��ة  ب���ني 

للحديث  جمال  من  يعد  ومل  االحتالل، 

اأف��ري��ق��ي،  اأو  اإ���س��الم��ي  اأو  ع��ن دور ع��رب��ي 

ويف ال�������س���ن���وات االأخ�������رية حت����دي����داً، ب��دا 

الن�ساط ال�سيا�سي امل�سري متعلقاً مبعرب 

والتلهي  عليه،  املفرو�س  واحل�سار  رف��ح 

بينما  الفل�سطينية،  امل�����س��احل��ة  بحكاية 

ال�������س���ودان، وه����و ي��ع��ن��ي م���ا ي��ع��ن��ي مل�����س��ر، 

يف  لها  ت��اأث��ري  اأي  م�سر  وتفقد  يتفكك، 

االإقليم  يف  مكانتها  عن  ناهيك  اأفريقيا، 

والعامل.

الدور اجلديد

اأ����س���ه���ب ال��رئ��ي�����س امل�������س���ري حممد 

م�����س��ر،  دور  ع����ن  احل����دي����ث  يف  م���ر����س���ي 

باالأحرى ا�ستعادة دور م�سر، ومع رغبته 
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لبنان  يتناف�س قطاع غزة وخميم عني احللوة يف 

على ت�سدر اأعلى معدل كثافة �سكانية يف العامل، كما 

و�سلت  حيث  الفقر،  معدالت  ارتفاع  على  يتناف�سان 

الن�سبة يف املخيم اإىل 45 األفًا يف الكلم الواحد،  وقد 

كان معظم الالجئني الفل�سطينيني )60٪( حتى بداية 

ال�سبعينيات يعي�سون يف 16 خميمًا موزعة على خمتلف 

عني  خميمات:  اجلنوب،  كالتايل:  اللبنانية،  املناطق 

احللوة، املية ومية، النبطية، الربج ال�سمايل والب�س، 

لبنان،  جبل  وال�سبية،  اليا�س  مار  خميمات:  بريوت، 

وبرج  �ساتيال  البا�سا،  ج�سر  التتزعتتر،  تل  خميمات 

والبداوي،  البارد  نهر  خميمات:  ال�سمال،  الرباجنة، 

البقاع، خميم ويفل )اجلليل( وجورو )اأزيل منذ ب�سع 

بالتن�سيق  الر�سيدية  خميم  اإىل  �سكانه  ونقل  �سنوات 

بني ال�سلطات املعنية(.

�سكان  عتتدد  فتتاإن  فل�سطينية،  م�سادر  وبح�سب 

خميم عني احللوة يف االآونة االأخرية جتاوز املئة األف 

�سورية  من  املتوا�سل  اللجوء  حالة  نتيجة  فل�سطيني 

للفل�سطينيني وال�سوريني على ال�سواء، على الرغم من 

التح�سن الذي طراأ على الواقع االأمني هناك.

التتعتتام  يف  الفل�سطيني  التتفتتقتتر  ن�سبة  كتتانتتت  وملتتتا 

2013 جتاوزت الت67 يف املئة بح�سب درا�سة لالأونروا 
من  اجلديد  اللجوء  حالة  فاإن  االأمريكية،  واجلامعة 

املئة،  يف  الثمانني  فتتوق  ما  اإىل  الرقم  رفعت  �سورية 

كما و�سلت ن�سبة البطالة اإىل حدود قيا�سية جتاوزت 

الت�سعني يف املئة بح�سب امل�سادر ذاتها.

ويعترب زوال عدد من املخيمات الفل�سطينية وعدم 

االرتفاع  يف  االأول  ال�سبب  اإعمارها،  باإعادة  ال�سماح 

الكبري يف الكثافة ال�سكانية، كمخيم نهر البارد الذي 

جلاأ معظم �سكانه اإىل خميم البداوي فت�ساعف عدد 

�سكانه ب�سكل مفاجئ.

لبنان  يف  اأوزارهتتتا  االأهلية  احلتترب  و�سعت  وحني 

وامل�ساريع  واالأبتتحتتاث  الدرا�سات  وبتتداأت   1990 عتتام 

ونتائجها  احلتترب  تناولت  التي  التنموية  واخلتتطتتط 

معظم  وعتتاد  واالإنتت�تتستتان،  بالوطن  النهو�س  وكيفية 

التي  والتتبتتلتتدات  التتقتترى  اإىل  اللبنانيني  املتتهتتجتتريتتن 

اإعمار  اإعتتتادة  ور�سة  بعد  منها  التتنتتزوح  على  اأجتتتربوا 

احل�سابات  خارج  الفل�سطينيون  بقي  و�ساملة،  كبرية 

خ�سارة  متتن  التترغتتم  على  واالإنتت�تتستتانتتيتتة،  ال�سيا�سية 

وهي  الالجئني،  اآالف  ع�سرات  ت�سم  خميمات  ثالثة 

مما  البا�سا،  ج�سر  الزعر،  تل  النبطية،  خميمات: 

باعتبار  املخيمات،  الكثافة يف خمتلف  ن�سبة  رفع من 

توزع معظمهم  قد  النازحني اجلدد حينها  اأن معظم 

على باقي املخيمات االأخرى.

خميمات  ثتتالثتتة  تتتدمتتري  مت   ،1973 التتعتتام  بعد 

اأُ�س�س  الذي  النبطية  اأولها  كاماًل،  تدمريًا  فل�سطينية 

عام 1956 على م�ساحة 13455 م2، على تلة مرتفعة 

يف  النبطية  مدينة  غرب  كلم   3 حوايل  بعد  على  تقع 

منطقة  من  �سكانه  غالبية  وكانت  اللبناين،  اجلنوب 

احلولة وجوارها يف فل�سطني، ويف العام 1974، قامت 

من  باأطنان  املخيم  بق�سف  ال�سهيونية  الطائرات 

�سقط  اأن  بعد  كامل،  ب�سكل  تدمريه  مت  حتى  القنابل 

يعي�سون  كانوا  الذين  املدنيني  ال�سهداء  ع�سرات  فيه 

)اأترنيت(  املتتعتتدن  متتن  متتوؤلتتف  معظمها  م�ساكن  يف 

واخل�سب، وكان ق�سفه بهذه الطريقة يرمي اإىل اإزالة 

املخيم يف �سياق م�سروع  للتخل�س من املخيمات التي 

والعودة،  الفل�سطيني  الوطني  لالنتماء  رمتتزًا  تعترب 

وتوزع  التوطني،  عقبات  اأهتتم  من  التخل�س  وبالتايل 

معظم �تتستتكتتان املتتختتيتتم عتتلتتى خمتتيتتمتتات عتتني احلتتلتتوة 

املخيمات  داختتل  جتمعات  اأُ�س�ست  حيث  ومية،  واملية 

والتتطتتوارئ  واوزو  التتربكتت�تتستتات  كتجمع  وختتارجتتهتتا، 

بع�س  تاأ�سي�س  اإىل  اإ�سافة  احلتتلتتوة،  عتتني  خميم  يف 

التجمعات على طول ال�ساحل اجلنوبي من �سيدا اإىل 

�سور.

اأُ�س�سا  فقد  البا�سا،  الزعر وج�سر  تل  اأما خميما 

�سكانهما  ومعظم  �سرق بريوت،  النبعة   قرب منطقة 

من  لبنان  اإىل  جلتتوؤوا  الذين  الفل�سطينيني  من  كانوا 

بعد  دمرا  كذلك   ،1948 عام  ويافا  وحيفا  عكا  مدن 

اأن حو�سر وهرب �سكانهما نتيجة الق�سف الع�سوائي 

و�سقوط ع�سرات ال�سهداء واجلرحى، وقد توزع اأهايل 

تل الزعر وج�سر البا�سا على باقي املخيمات، والتحق 

البع�س االآخر بالتجمعات التي �سّمت مئات العائالت 

كتجّمعات  واللبنانيني  الفل�سطينيني  متتن  الفقرية 

ال�ساليهات )اجلناح( و�سربا. 

عدة  جرت  فقد  املذكورة،  املخيمات  اإىل  اإ�سافة 

الذي  �سبية  كمخيم  املخيمات،  لت�سفية  حمتتاوالت 

وخميم  االأهلية،  احلتترب  ختتالل  ثلثه  من  اأكتتر  تدمر 

االجتياح  ختتالل  منه  كبري  جتتزء  ُدمتتر  التتذي  �ساتيال 

البارد  نهر  خميم  والتحق   ،1982 عتتام  ال�سهيوين 

باملخيمات الثالثة التي مل يعاد بناوؤها لغاية االآن عام 

األف  ثالثني  اأكر من  ي�سم  املخيم  كان  2007، حيث 
الجئ ي�سكلون 16 يف املئة من �سكان املخيمات.

اإحتتدى  يف  االجتماعية  النا�سطة  �سليم؛  عبري 

الكثافة  ارتتتفتتاع  اأن  تتتوؤكتتد  الفل�سطينية،  املوؤ�س�سات 

التت�تتستتكتتانتتيتتة متتع التتوقتتت يتتختتلتتق عتتتتددًا متتن االأزمتتتتات 

اإىل  يوؤدي  وال�سحية، حيث  واالقت�سادية  االجتماعية 

واملر�س..  والبطالة  الفقر  معدالت  يف  تلقائي  ارتفاع 

وت�سري  االأخرى،  ال�سلبية  والظواهر  امل�ساكل  وخمتلف 

املخيمات  بع�س  يف  و�سلت  ال�سكانية  الكثافة  اأن  اإىل 

بعد  الواحدة، خ�سو�سًا  الغرفة  اأفتتراد يف   8  - 6 اإىل 

جلوء اأكر من 50 األف فل�سطيني من خميمات �سورية.

املدمرة  املخيمات  اإعمار  اإعتتادة  اأن  �سليم  وت�سيف 

الكثافة  متتن  للتخفيف  احلتتلتتول،  قائمة  راأ�تتتس  يف  يتتاأتتتي 

االجتماعي  ال�سغط  وبالتايل  عتتام،  ب�سكل  ال�سكانية 

اأعمال  جدول  على  ذلك  يكون  اأن  ويجب  واالقت�سادي، 

املعنيني بق�سايا ال�سعب الفل�سطيني يف لبنان، كاالأونروا 

ومنظمة التحرير الفل�سطينية وجلنة احلوار اللبناين - 

الفل�سطيني..

�صامر ال�صيالوي
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الكثافة السكانية في المخيمات 
معدالت قياسية في الفقر والبطالة

امل�سريني،  االإخ��وة  تعبري  »العبط«، ح�سب 

ف��ه��و ق��ط��ع ال��ع��الق��ات م��ع ���س��وري��ة، بينما 

ال���ع���ل���م ال�������س���ه���ي���وين ي����رف����رف يف ���س��م��اء 

ال��ق��اه��رة، وه���و ط��ال��ب بحظر ج���وي على 

����س���وري���ة يف ال����وق����ت ال�������ذي حت�����دث ف��ي��ه 

ا�ستحالة  ع��ن  واالأم��ريك��ي��ون  الفرن�سيون 

ه��ذا االأم��ر دون ق��رار من جمل�س االأم��ن، 

ي�سطدم واقعياً بالفيتو الرو�سي ال�سيني، 

وهو حتدث عن دور جلي�س م�سر، رد عليه 

ال  م�سر  جي�س  ب���اأن  ���س��اع��ات  بعد  اجلي�س 

ميار�س اأي دور �سد دولة �سقيقة، وهو قال 

امل�سري  االأحمر  الهالل  من  �سيطلب  اإن��ه 

دعم النازحني ال�سوريني يف تركيا واالأردن، 

وكاأنه ال يعلم باأزمات م�سر، وبعد: هل هو 

»الرّي�س« علماً  اأخ��ذ  وه��ل  جم��رد »عبط«؟ 

ب��ب��ي��ان اخل��ارج��ي��ة االأث��ي��وب��ي��ة، وب��امل�����س��روع 

االأوغندي؟

عبد الرحمن نا�سر

ارتفاع ن�سبة الكثافة ال�سكانية يف املخيمات بعد االأزمة يف �سورية
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تسليح المعارضة السورية.. 
قرار مترّدد

لكن بغ�ض النظر عن االنتقادات، تبا�شر 

وللمرة  اأ�شابيع،  خللال  االأمللركلليللة،  االإدارة 

باالأ�شلحة  ال�شوريني  الثوار  بتزويد  االأوىل، 

والذخائر اخلفيفة على اأن تتوىل املخابرات 

امللللركلللزيلللة االأملللركللليلللة تللنللفلليللذ مللهللمللة نقل 

ويللاأتللي  واالأردن،  تركيا  عللر  االأ�شلحة  هللذه 

املعار�شة  انتظرته  الللذي  االأمللركللي،  القرار 

اللل�للشللوريللة طلللويلللًا، بللعللد �للشللغللوطللات كللثللرة 

تعر�ض لها الرئي�ض االأمركي باراك اأوباما، 

االأوىل  للمرة  االأبي�ض،  البيت  اتهم  وبعدما 

االأ�شد  ب�شار  ال�شوري  الرئي�ض  نظام  اأي�شاً، 

وبح�شول  الكيميائية  االأ�شلحة  با�شتخدام 

االأمركيني على الدليل على ذلك، واجلميع 

يللذكللر مللا قللام بلله كللولللن بلللاول قبيل الهجوم 

2003، حلللني عللر�للض من  اللللعلللراق علللام  علللللى 

على من�شة االأمم املتحدة اأنبوب اختبار فيه 

مادة بي�شاء، وراح يوؤكد اأن الرئي�ض العراقي 

ال�شتخدامها  م�شتعد  ح�شني  �شدام  الراحل 

املتحدة  الللواليللات  اأن  ومعلوم  حلظة،  اأي  يف 

ا�شتخدام  يثبت  مللا  على  العثور  عللن  عجزت 

دخلت  بعدما  �شامل،  دمللار  الأ�شلحة  الللعللراق 

العراق واحتلت اأر�شه.

وعلى الرغم من رغبته يف جتنب التورط 

اأوبللامللا  وجلللد  اآخللللر،  م�شتنقعاً  يللعللتللره  فيما 
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مــلــــف الـعـــدد

يف ت�سريح يوؤكد االلتزام الرو�سي بدعم النظام ال�سوري، اأعلن وزير اخلارجية الرو�سي �سريغي 

اأي  اأن  واعترب  الدويل،  للقانون  �سي�سكل خرقًا  �سورية  فوق  فر�ض منطقة حظر جوي  اأن  الفروف، 

خطوات رامية اإىل ت�سليح املعار�سة ال�سورية تدفعها اإىل التعنت يف مواقفها.

ونقلت و�سائل اإعالم رو�سية عن الفروف، اأن و�سائل اإعالم ن�سرت موؤخرًا ت�سريبات ت�سري اإىل اأن 

هناك بحثًا جديًا مل�ساألة فر�ض منطقة حظر جوي فوق �سورية، عن طريق ن�سر بطاريات باتريوت للدفاع 

اجلوي وطائرات اأف 16 يف االأردن، باعتبار اأن ذلك لن يكون خرقًا للقانون الدويل، الأن ال�سواريخ 

 لن تن�سر على االأرا�سي ال�سورية، علمًا اأنها �ستقوم باإ�سقاط طائرات �سورية من االأرا�سي االأردنية.

الدويل  للقانون  �سيكون خرقًا  اأن ذلك  ليفهم  املرء خبريًا  يكون  اأن  ال�سروري  »لي�ض من  وتابع: 

على كل حال«، معربًا عن اأمله باأن يتخذ زمالوؤنا االأمريكيون خطوات عملية تتما�سى مع املبادرة 

الرو�سية -االأمريكية اخلا�سة بعقد موؤمتر جنيف 2«.

للبيانات  وتقييمها  ق��راره��ا  ع��ن  االآن  ك�سفت  امل��ت��ح��دة  ال��والي��ات  »اإن  الف����روف:  واأردف 

ا�ستخدام  ج���راء  اأ���س��ي��ب��وا  �سخ�سًا  و150   100 ب��ن  م��ا  اأن  وت��زع��م  عليها،  ح�سلت  ال��ت��ي 

ح��رج  و���س��ع  يف  ل��ي�����ض  االآن  ال��ن��ظ��ام  »اأن  اإىل  الف����روف  ول��ف��ت  ك��ي��م��ي��ائ��ي��ًا«،  ���س��الح��ًا  دم�����س��ق 

ملجرد  احل��ج��م؟  وب��ه��ذا  قبله  م��ن  الكيميائي  ال�����س��الح  ا���س��ت��خ��دام  معنى  م��ا  وت�����س��اءل  ج����دًا«، 

 ت��وري��ط ن��ف�����س��ه؟ اإن ذل���ك ال م��ع��ن��ى ل��ه م��ن وج��ه��ة ن��ظ��ر ع�����س��ك��ري��ة، واجل��م��ي��ع ي����درك ذل��ك.

أثار قرار البيت 
األبيض تسليح 

المعارضة 
السورية 

ردود فعل 
متباينة من 

قبل المجتمع 
الدولي، حيث 
اعتبره أفرقاء 
كثر انتهاكًا 

للقانون الدولي 
وخرقًا لألعراف، 

متسائلين 
عما إذا كان 

الواجب الدولي 
يستدعي 
تسليح أي 

فصيل معارض 
أو مجموعة 

انقالبية في 
دولة ما بداعي 

»التدخل 
اإلنساني«.

املنطقة  �لللشلللراعلللاً ميللتللد يف  يلللواجللله  نللفلل�للشلله 

تللردد  اأن  االأمللركلليللة، كما  الللقللدرة  ويختر 

بللدا وا�شحاً  الللقللرار  اأوبللامللا وتذبذبه حللول 

عنها،  االإعلللان  مت  التي  الطريقة  يف  حتى 

اأوباما جعل نائب م�شت�شار االأمن  اأن  حيث 

الللقللومللي بللنلليللامللني رود�لللللض يللعلللللن اأن خط 

الرئي�ض االأحمر ب�شاأن االأ�شلحة الكيماوية 

قللللد مت جتللللللللاوزه، و�للشلليللتللم زيلللللللادة اللللدعلللم 

االأمركي للمعار�شة، ويف هذا الوقت، كان 

مثلي  زواج  ق�شية  يللتللنللاول  اأوبللامللا  ال�شيد 

اجلللنلل�للض يف الللغللرفللة اللل�للشللرقلليللة، بحيث بللدا 

من  بكثر  اأهللم  يناق�شها  التي  الق�شية  اأن 

دعمه للمعار�شة ال�شورية، كذلك مت اإيفاد 

عن  للللللدفللاع  الثانية  للمرة  رود�لللض  ال�شيد 

هذه اخلطوة يف موؤمتر �شحفي، بينما كان 

الرئي�ض ي�شت�شيف ماأدبة غداء عيد االأب يف 

غرفة طعام الدولة.

الللواليللات  اإىل ذلللك، ت�شعر  وبللاالإ�للشللافللة 

املتحدة بالقلق من احتمال وقوع االأ�شلحة 

اللللتلللي تللقللدمللهللا للللللمللعللار�للشللة امللل�للشلللللحللة يف 

م�شوؤول  تعبر  حللد  على  اخلللطللاأ،  االأيللللدي 

من البنتاغون، رف�ض االإف�شاح عن هويته 

نظراً لكونه غر خمول باحلديث علناً عن 

هذا املو�شوع.

و�للشلليللتلل�للشللمللن بلللرنلللاملللج »�لللللشلللللي.اآي.اإيللللله« 

الللذيللن  املللعللار�للشللة،  علللللى م�شلحي  الللتللدقلليللق 

بهدف  االأمللركلليللة  االأ�للشلللللحللة  �شيت�شلمون 

اأيللللدي املنظمات  اإبلللعلللاد تلللللك االأ�للشلللللحللة عللن 

الللتللي ازدادت عللدداً  املللتللطللرفللة،  واجلللمللاعللات 

خال العام املا�شي يف �شفوف املعار�شة، ومع 

بالقلق  االأمركيون  امل�شوؤولون  ي�شعر  ذلك، 

من احتمال فقدان تلك االأ�شلحة املتطورة، 

التي  القوى  اأو و�شولها الأيدي  �شرقتها،  اأو 

ال تدعم اأهداف الواليات املتحدة.

ا�شتبعاد  يف  ال�شبب  هي  املخاوف،  وهللذه 

على  املحمولة  للطائرات  امل�شادة  االأ�شلحة 

الكتف من قائمة االأ�شلحة املزمع تقدميها 

اأي�شاً  مت  كما  املعتدلني،  املعار�شة  مل�شلحي 

االأبي�ض  البيت  يف  مكثفة  مناق�شات  عقب 

فوق  طللران  حظر  منطقة  اإقللامللة  ا�شتبعاد 

�شورية، وفقاً مل�شوؤولني اأمركيني.

قللللرار  اأن  دولللللليلللللون  مللللراقللللبللللون  ويللللللرى 

اللللرئللليللل�لللض االأملللللركلللللي الللللبللللدء يف تلل�للشللللليللح 

املعار�شة ال�شورية اأتى متاأخراً للغاية، لكن 

من امل�شتبعد اأن يقلب ذلك دفة االأمور التي 

ال�شوري،  النظام  ل�شالح  ب�شكل كبر  مالت 
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الق�شر  معركة  انتهاء  بعد  �شيما  ال 

وطرد الثوار منها.

وجلللللاء االإعلللللللان االأمللللركللللي بعد 

�للشللللل�للشلللللة ملللن االجللتللمللاعللات الللعللاجلللللة 

�شورية،  ب�شاأن  االأبي�ض  البيت  عقدها 

الللداخللل  يف  ال�شغوط  ت�شاعد  و�للشللط 

واخللللللللارج علللللى اأوبللللامللللا كلللي يللتللحللرك 

بللقللوة اأكلللر، و�شمل ذلللك نللقللداً الذعللاً 

مللللن اللللرئللليللل�لللض االأملللللركلللللي االأ�لللشلللبلللق 

بلليللل كللللليللنللتللون، وامللللر�لللشلللح الللرئللا�للشللي 

اجللللملللهلللوري اللل�للشللابللق جللللون مللاكللني، 

كلل�للشللفللت عن  اأن االجللتللمللاعللات  وتلللللردد 

انق�شامات بني م�شاعدي اأوباما نف�شه 

اأنللله  اإذ ملللن الللوا�للشللح  يف هلللذا االأملللللر، 

اأن  بللهللا تثبت  اأدلللللة مللوثللوق  تللوجللد  ال 

النظام ال�شوري قد ا�شتخدم االأ�شلحة 

الكيماوية.

 ويف حني اأعلنت كل من بريطانيا 

باالأدلة االأمركية  وفرن�شا ترحيبهما 

»املللقللنللعللة« الللتللي تللتللقللاطللع ملللع تللقللاريللر 

�شارعت  نف�شه،  ال�شاأن  يف  لهما  �شابقة 

االأمركي  االتهام  تكذيب  اإىل  رو�شيا 

قللرار  وا�شتنكار  الكيماوي  بخ�شو�ض 

الت�شليح.

ال�شوؤون  جلنة  رئي�ض  اعللتللر  فقد 

األك�شي  اللللدوملللا  جمللللل�للض  يف  الللدوللليللة 

اأن املللعلللللومللات االأمللركلليللة  بللو�للشللكللوف، 

كيماوية  اأ�شلحة  �شورية  ا�شتخدام  عن 

الللذي  عينه  املللكللان  يف  تلفيقها  »جلللرى 

لفقت فيه االأكاذيب عن اأ�شلحة الدمار 

ال�شامل لدى �شدام ح�شني«.

وقللللللللال نللللائللللب وزيللللللللر اخللللارجللليلللة 

اإن  بللوغللدانللوف،  ميخائيل  الللرو�للشلليللة؛ 

بال�شاح  ال�شورية  املعار�شة  مد  قللرار 

الت�شوية  جللهللود  يف�شل  اأن  �للشللاأنلله  مللن 

ال�شلمية لل�شراع ال�شوري الدامي.

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

ي�شر خراء وحمللون ع�شكريون اإىل اأن هذه االأ�شلحة التي �شتدعم بها اأمركا الثوار 

يف �شورية، �شت�شمل بنادق ر�شا�شة وذخرة لبع�ض اأنواع البنادق واالأ�شلحة اخلفيفة االأخرى، 

�شفوفهم  يف  ي�شمون  الذين  الللثللوار  اإىل  ثقيلة  اأ�شلحة  اإر�للشللال  من  تتخوف  وا�شنطن  الأن 

عنا�شر متطرفة ومت�شددة، وبع�شها ينتمي للقاعدة كل»جبهة الن�شرة«، وكان جمل�ض االأمن 

الدويل اأ�شدر العام املا�شي القرار 2083 الذي يدعو �شائر الدول اإىل اتخاذ اجراءات متنع 

اإمداد تنظيم القاعدة واأي كيانات اأو اأفراد يرتبطون به بال�شاح واملواد ذات العاقة �شواء 

اأكان ذلك ب�شورة مبا�شرة اأم غر مبا�شرة.  

اأما بالن�شبة اإىل االأ�شلحة امل�شادة للطائرات، في�شر خراء اإىل اأن من امل�شتبعد تقدمي 

فر�ض  وا�شنطن  نية  اإىل  ي�شر  ما  وجللود  عللدم  اإىل جانب  حالياً،  االأ�شلحة  الفئة من  هللذه 

مناطق حظر جوي بدون قرار دويل.

»الثوار«؟ أي أسلحة لـ

م�صري »جنيف - 2«

اخلارجي  التدخل  حقيقة  اأن  �شك  ال 

امللللكللل�لللشلللوف يف االأزمللللللللة الللل�لللشلللوريلللة يلل�للشللع 

ال�شك،  مو�شع  املللوؤمتللر  انللعللقللاد  اإمكانية 

ويف هذا ال�شاأن، يقول فيودور لوكيانوف؛ 

رئللليللل�لللض جمللللل�للض اللل�للشلليللا�للشللة اللللرو�لللشللليلللة 

 2 جنيف  نهاية  لي�ض  »هلللذا،  اخلللارجلليللة: 

بعد، فاأوباما يقع من فرتة طويلة حتت 

�شغوط كبرة تتهمه باأنه ال يفعل �شيئاً، 

واحلللللديللللث يلللللدور ملللن وقللللت طلللويلللل عن 

�شيتم  مللا  نلللوع  مللن  ع�شكرية  ملل�للشللاعللدات 

تقدميها، كما اأن القرار بتقدمي امل�شاعدة 

ال يعني تقدميها بعد، فجميع االأطراف 

لرنى  تقول  ولكنها  �شتدعم  باأنها  تقول 

املبذولة  اجلللهللود  اإللليلله  �شتنتهي  مللا  اأواًل 

اأن  يلللبلللدو يل  امللللللوؤمتلللللر، ولللللذلللللك  لللعللقللد 

ديبلوما�شية«،  لعبة  اإطللار  تتم يف  االأمللور 

ف�شلت  ما  فاإذا  لوكيانوف،  لتعبر  ووفقاً 

�شيحدث  املوؤمتر،  لعقد  املبذولة  اجلهود 

ت�شعيد كبر على االأر�ض، ي�شمل »ت�شليح 

جميع االأطراف جلميع االأطراف، وذلك 

جديدة  مرحلة  فاحتة  بالتاأكيد  �شيكون 

االأزملللة  ت�شوية  حمللللاوالت  جميع  نللهللايللة 

ال�شورية �شلمياً«. 

ويعتر قرار االإدارة االأمركية تخلياً 

عن احلل الديبلوما�شي، فهي التي كانت 

لكنها   ،2 جنيف  مللوؤمتللر  عقد  ت�شتعجل 

احلللزم  اإبلللللداء  اأو  الت�شعيد  تللريللد  اللليللوم 

جاء  اإن  خل�شيتها  املوؤمتر،  عجلة  الإبطاء 

وفد االأ�شد جلنيف ف�شيفاو�ض من موقع 

واحلللالللة هذه  م�شتعداً،  يكون  ولللن  قللوة، 

لتقدمي تنازالت، ال �شيما بعد االإجنازات 

التي حققها على االأر�ض.

وقد مت تاأجيل موعد املوؤمتر منذ لقاء 

جلللون كلللري ونللظللره الللرو�للشللي �شرغي 

الفروف اأكرث من مرة، ويقول امل�شوؤولون 

�شيكون على  االآن  الرتكيز  اإن  االإدارة،  يف 

تعزيز قوات املعار�شة قبل املوؤمتر ولي�ض 

على موعد عقده علها حتظى ب�شيء.

بالعودة اإىل القرار االأمركي بت�شليح 

املللعللار�للشللة اللل�للشللوريللة، فللمللن الللوا�للشللح اأن 

تللغلليللر اأوبللللامللللا امللللتلللاأين ملللوقللفلله اللل�للشللابللق 

اخلللللا�للللض بلللتلللزويلللد ملل�للشلللللحللي املللعللار�للشللة 

ال�شورية بامل�شاعدات غر القتالية فقط، 

يعك�ض الهواج�ض العميقة امل�شتمرة لدى 

االأ�شلحة  اإر�للشللال  بلل�للشللاأن  االأبلليلل�للض  البيت 

املندلعة  احلللرب  ميادين  اإىل  االأمركية 

تو�شيع  وحللول  �شورية،  يف  �شهراً   26 منذ 

نللطللاق اللللدور االأمللركللي يف تلك احلللرب 

بالتحول  مت�شاعد  نحو  على  تهدد  التي 

اإىل �شراع اإقليمي م�شتعر االأوار.

وما زالت االإدارة االأمركية تعتقد اأن 

ال�شورية  القوى  بني  ال�شلمية  الت�شوية 

املللتللحللاربللة هلللي احللللل الللوحلليللد لللللل�للشللراع 

اللللدائلللر يف �للشللوريللة، وهلللو اعللتللقللاد يعك�ض 

اللللتلللي حققتها  املللكللا�للشللب  عللززتللهللا  روؤيلللللة 

قوات االأ�شد على االأر�ض خال االأ�شابيع 

االأخرة حتديداً.

اأمامه خياراً  اأوباما  ويف حني ال يجد 

امللللعلللار�لللشلللة ببع�ض  تلللزويلللد  �لللشلللوى  اآخلللللر 

الللعلل�للشللكللري  الللللدعللللم  اأن  اإال  االأ�لللشلللللللحلللة، 

تقدميه  الرئي�ض  اأعلللللن  اللللذي  املتوا�شع 

الباب  اإغللاق  رغبة يف عدم  اأي�شاً  يعك�ض 

يف وجلللله احلللللل الللديللبلللللومللا�للشللي، اللللذي 

تف�شله الواليات املتحدة والقوى الغربية 

االأخرى.

مو�قف �أوروبية

تللطللالللب بللريللطللانلليللا وفللرنلل�للشللا بللرفللع 

جلللزئلللي للللللحللظللر علللللى اإر�للللشللللال اللل�للشللاح 

ف�شائل  تلل�للشللللليللح  اأجللللل  ملللن  �للشللوريللة  اإىل 

هذا  مثل  اأن  الطرفان  »معتدلة«، واأكد 

التي  اللل�للشللام  عملية  ي�شتكمل  االإجللللراء 

اأطلللللقللهللا املللقللرتح االأملللركلللي - الللرو�للشللي 

معها،  يتناق�ض  وال   ،»2 »جللنلليللف  لللعللقللد 

اأن  ميكن  ع�شكرياً  املعار�شة  تقوية  الأن 

حتمل االأ�شد على اجللو�ض مع املعار�شة 

الفرن�شيني  بللراأي  املفاو�شات  طاولة  اإىل 

والريطانيني.

وبللالللفللعللل، مت رفلللع احلللظللر االأوروبللللي 

العمال  حللزب  ولكن  اأ�شابيع،  ثاثة  منذ 

اإذا كان  املعار�ض ي�شك يف ما  الريطاين 

اأو خطوة  اإجلللللراء قللانللونلليللاً  رفلللع احلللظللر 

املللتللحللدث  �شيا�شياً، وت�شاءل  حللكلليللمللة 

ال�شيا�شة  للل�للشللوؤون  الللعللمللال  حلللزب  بللا�للشللم 

اخلللارجلليللة دوغلللا�لللض األللكلل�للشللنللدر، »كلليللف 

اأ�شلحة م�شدرها  وقوع  �شتمنع احلكومة 

بريطانيا باالأيدي اخلطاأ، وكيف ي�شاعد 

اإمداد ال�شاح يف �شمان �شام دائم«؟

لللرفللع احلظر  بريطانيا  دعلللوة  ورغلللم 

املفرو�ض  ال�شورية  املعار�شة  ت�شليح  عن 

مللن قبل االحتلللاد االأوروبللللي، فللاإن موقف 

ا�شطدم  فرن�شا  تدعمه  الللذي  بريطانيا 

مبعار�شة دول، بينها النم�شا واجلمهورية 

وال�شويد،  وهللولللنللدا  وفنلندا  الت�شيكية 

بلللاأيلللدي جللمللاعللات  اللل�للشللاح  خ�شية وقللللوع 

وت�شعى  الن�شرة«،  »جبهة  مثل  متطرفة 

اأملانيا اإىل اإيجاد حل توافقي و�شط.
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حول  املتحدة  ال��والي��ات  قدمتها  التي  املعلومات  اأن  واع��ت��رب 

خرباء  معايري  تلبي  ال  كيميائيًا،  �سالحًا  دم�سق  ا�ستخدام 

منظمة حظر االأ�سلحة الكيميائية، وقال اإن هذه القواعد تنطلق 

من اأن عينات الدم واالأر�ض واملالب�ض ال تعترب دلياًل يعتد به، اإال 

اإذا اأخذها خرباء منظمة حظر االأ�سلحة الكيميائية، وراقبوها 

على طول الطريق من مكان احلدث اإىل املخترب.

االأمريكيون،  �سركاوؤنا  عليها  اأطلعنا  التي  امل��واد  اأن  وتابع 

اأن  ت��وؤك��د  �سمانات  ت�سمل  ال  والفرن�سيون،  االإنكليز  وقبلهم 

العينات التي ت�ستند اإليها اال�ستنتاجات املطروحة، تلبي املعايري 

ال�سارمة ملنظمة حظر االأ�سلحة الكيميائية، م�سريًا اإىل اأنها مل 

اأو مل ي�ستطع االإنكليز والفرن�سيون  تكن حتت املراقبة امل�ستمرة 

واالأمريكيون من تاأكيد ذلك.

ال�سالح  ا���س��ت��خ��دام  ح���ول  امل�����س��ارب��ات  اإن  الف����روف  وق���ال 

معربًا  ال�سالم،  عملية  تعيق  التي  العوامل  من  تعد  الكيميائي 

عن اأ�سفه لعجز االأمن العام لالأمم املتحدة؛ بان كي مون، عن 

اال�ستجابة للطلب املبا�سر من ال�سلطات ال�سورية باإجراء حتقيق 

من  بالقرب  كيميائيًا  �سالحًا  املعار�سة  ا�ستخدام  احتمال  يف 

حلب يف اآذار املا�سي.

واأ�ساف اأن كل ذلك ي�سري يف جمرى الطلبات التي طرحت 

اإج��راء  فر�سة  اأن  واعترب  النتائج،  يعلم  واجلميع  العراق  على 

حتقيق من جانب االأمم املتحدة قد فاتت، م�سيفًا اأننا قلنا ذلك 

لبان كي مون خالل زيارته اإىل رو�سيا.

واأ�سار اإىل اأن �سائعات ا�ستخدام اأو اإنتاج ال�سالح الكيميائي 

تقلقنا دائمًا، ونحن مهتمون بالتاأكد منها، الفتًا اإىل اأن مو�سكو 

مل تالحظ اأي قلق لدى ال�سركاء االأوربين ب�ساأن توقيف م�سلحي 

»جبهة الن�سرة« وبحوزتهم غاز ال�سارين يف تركيا.

االإدالء  دون  احليلولة  اأهمية  من  »ننطلق  الف���روف:  وق��ال 

بت�سريحات واتخاذ اأي خطوات من �ساأنها اإر�سال اإ�سارات غري 

موا�سلة  اإىل  ال�سورين  ودف��ع  ال�سورية،  االأط��راف  اإىل  �سائبة 

ال�سراع ولي�ض اإىل احلوار«.



هناك  �أن  �مل��ت��ح��دة،  ل����أمم  ت��ق��ري��ر  يف 

�أيار  �شهر  �لعر�ق يف  قتيل يف  �ألف  �أكرث من 

�مل�شلحة  �لإرهابية  �لهجمات  ج��ر�ء  وح��ده، 

 2013 �أيار  �أن  �لتقرير  و�لنتحارية، وو�شف 

هو �لأكرث دموية منذ �لعام 2006.

حزير�ن  �شهر  يف  �ل��ع��ر�ق  يدخل  وهكذ� 

�لإره��اب��ي  �لعنف  م��ن  �ل��وت��رة  نف�س  على 

�ملو�طنني  من  مزيدً�  يح�شد  �لذي  �لدموي 

�لأبرياء و�لفقر�ء، على �لرغم من حماولت 

�لإره��اب��ي��ة  �ملجموعات  مو�جهة  �حلكومة 

�مل�����ش��ل��ح��ة، ح��ي��ث ده��م��ت ق����و�ت �جل��ي�����س 

�لعديد  يف  �ملخابئ  م��ن  �لكثر  و�ل�شرطة 

بينهم  �مل��ئ��ات،  و�عتقلت  �ملحافظات،  م��ن 

�لكثر من جن�شيات عربية، وحتديدً� �أردنية 

و�شعودية وخليجية.

�ملخابئ  ه��ذه  يف  وثائق  على  ع��رثت  كما 

�للثام  متيط  �لأهمية،  من  كبر  جانب  على 

ع��ل��ى ج��و�ن��ب م��ن �مل���وؤ�م���رة �ل��ك��رى �لتي 

ور�ءه��ا  وتقف  �ل��ر�ف��دي��ن،  ب���د  ت�شتهدف 

�لريا�س و�لدوحة و�أنقرة، حيث تنفق مئات 

م�يني �لدولر�ت متويً� وت�شليحًا وتخطيطًا 

ما  حركة  �إىل  بالإ�شافة  لوج�شتيًا،  ودعمًا 

�لدنيا،  �لذين يجولون يف كل  �لدعاة  ي�شمى 

يف  و�لأج��ان��ب  �لعرب  من  �ملرتزقة  ي�شرتون 

دينية  ع��ن��اوي��ن  حت��ت  مغرية  مالية  �أرق����ام 

ومذهبية ل متت ب�شلة �إىل �لدين �حلنيف، 

تعود  متخلفة،  جاهلية  دعو�ت  هي  ما  بقدر 

�شر�ع  زمن  و�إىل  �لأوىل،  �ل��ردة  �أزمنة  �إىل 

�لأمة  فّتت  �لتي  و�لتكفر  �لطو�ئف  �إم��ار�ت 

و��شتجلبت �ل�شتعمار �لغربي.

ل  �مل�شلحني  متويل  �أن  �لوقائع  وتك�شف 

يح�شل من �أجل دفعهم �إىل �لعر�ق وحدها، 

�إمنا �أي�شًا �إىل �شورية، كما �أن هناك حت�شرً� 

�خل�يا  مئات  يكن  مل  �إن  لع�شر�ت  ومتويً� 

ومتزعميها  قادتها  تزويد  يتم  �لتي  �لنائمة 

باأمو�ل هائلة من �أجل ��شتيقاظها بالتق�شيط 

�أو دفعة و�حدة، ح�شب ما تدعو �حلاجة.

�لعر�ق  �إىل  بالإ�شافة  �خل�يا  هذه  وتتوزع 

و�شورية يف عدة دول جماورة من بينها �لأردن 

وتركيا ولبنان وحتى يف �إقليم كرد�شتان.

ومن �ملفارقات �ملذهلة، �أن هذه �جلماعات 

جهات  قبل  من  وتدرب  وخليجيًا،  عربيًا  متول 

و�ملو�شاد  ووتر،  �أجنبية متعددة، ك�شركة ب�ك 

»�لإ�شر�ئيلي«، و�ملخابر�ت �لأمركية، كما تلعب 

دورً� يف �لتن�شيق بني كل �ملجموعات و�ملدربني، 

قطرية  وحتديدً�  خليجية  ��شتخابر�ت  �أجهزة 

و�شعودية، وخمابر�ت تركية.

خلق  جماهدي  ملنظمة  �أن  �ملعلومات  ومن 

لأن  �لتخريب،  خمططات  يف  دورً�  �لإير�نية 

�إىل  �لنهائية  �ملح�شلة  يف  ي��ه��دف  �مل�����ش��روع 

تكامل �شاحات �لتخريب و�ملوت و�لإرهاب يف 

�شورية و�لعر�ق.. وحتى �لآن، وهنا ��شتطاعت 

�شربات  توجه  �أن  �لعر�قية  �لأمنية  �لقو�ت 

�حلدودية  �ملناطق  يف  �لإره��اب��ي��ني  �إىل  قوية 

�لتفجر  �أعمال  وت��رة  جعل  مما  �شورية،  مع 

يتم  للتخريب  منفذً�  �أن  وخ�شو�شًا  تت�شارع، 

حتطيمه.

حت�����س��ر »�إ�����س����ر�ئ����ي����ل« �أن���ف���ه���ا يف ك����ل م��ا 

�التفاقيات  ويف  �لنيل،  نهر  مبجرى  يتعلق 

�مل��ن�����س��و���س��ة ح����ول ت���وزي���ع ح�����س�����ص �مل���ي���اه، 

�لنهر  ك��اأن  �أو  �حل��و���ص،  دول  �إح���دى  وكاأنها 

��سرت�تيجي  ر�سيد  �أو  ل��ه��ا،  ح�����س��رّي  ملك 

�ملنطقة،  يف  �حل��ي��وي  ومل��ج��ال��ه��ا  ل��وج��وده��ا، 

وي���ه���دف دخ�����ول �ل���ك���ي���ان �ل�����س��ه��ي��وين على 

�خلط مرحلياً �إىل تقوية موقف �لدول �لتي 

�لنيل على  تطالب بزيادة ن�سيبها من مياه 

�لدول  بهذه  حباً  لي�ص  م�سر،  ح�سة  ح�ساب 

كل  الإز�ل��ة  بل  �لتنموية،  مل�ساريعها  دعماً  �أو 

�لعقبات �لتي حتول دون جعله �سيد �ملوقف، 

و�ساحب حق �لفيتو يف �لت�سرف مبياه �لنيل 

بداًل من م�سر. 

���س��ح��ي��ح �أن �حل��ك��وم��ة �مل�����س��ري��ة �حل��ال��ي��ة 

لي�ست م�سوؤولة وحدها عن و�سول �لو�سع �إىل 

هذ� �حلد �ملزري، ولكن �حلزب �لذي يدعمها 

بجدية  �لنيل  مياه  تهديد  م�سكلة  يطرح  مل 

وهو خارج �ل�سلطة، وال يبدو �أنه يتفهم عمق 

�مل�ساريع  ب��د�أت  فقد  ر�أ�سها،  �مل�سكلة وهو على 

�مل�سبوهة �سد م�سادر م�سر �ملائية منذ ن�ساأة 

�لكيان �ل�سهيوين، ومل تكّل جهود �حلكومات 

�ل��دوؤوب  �ل�سعي  من  �ملتعاقبة  »�الإ�سر�ئيلية« 

الم��ت��اك �أح����دث �ل��ت��ق��ن��ي��ات يف جم���ال �مل��ي��اه 

�ملنطقة،  �ل��ت��ح��ك��م مب��ي��اه  ب��غ��ي��ة  وت��ط��وي��ره��ا، 

�مل�سبوهة،  �مل�ساريع  خ�سو�ساً من خال ر�سم 

و�الإ�سر�ف،  �الإفريقية،  �لنيل  حو�ص  دول  يف 

�ملبا�سر وغري �ملبا�سر، على تنفيذها.  

وق����د ح��ر���س��ت »�إ����س���ر�ئ���ي���ل« ع��ل��ى دع���وة 

�ملعار�ص  جميع  حل�سور  �ل��دول  هذه  روؤ�ساء 

�ل�سهيونية  �لدو�ئر  تنظمها  �لتي  �لدولية 

�سنوياً حول »تقنيات �ملياه ومر�قبة �لبيئة«، 

�لتحركات  ع��ن  تتعامى  م�سر  �أن  وي��اح��ظ 

»�الإ���س��ر�ئ��ي��ل��ي��ة« يف �أف��ري��ق��ي��ا ع��م��وم��اً، بحجة 

بينما تغ�ص  �ل�سامتة«،  »�لدبلوما�سية  �تباع 

مبارك  ح�سني  �لرئي�ص  عهد  قبل  �ل��ط��رف، 

وبعده، عن �مل�ساريع �ملائية يف دول �حلو�ص، 

وتعرتف بعجزها عن »��ستمالة« حكوماتها، 

�أو �لتاأثري فيها خال �ملفاو�سات �لتي جتري 

��ستغال  �تفاقيات  ب�ساأن  تعديات  الإق���ر�ر 

�ملياه �مل�سرتكة.

مل ت��ع��د ح��ك��وم��ة �أث��ي��وب��ي��ا �ل��ي��وم تكرتث 

باملخاوف �مل�سرية، �ل�سعبية و�لر�سمية، وهي 

بالوقائع،  �مل�سندة  غري  بالتطمينات  تكتفي 

�أ�سر�ر  عنه  تنتج  لن  �لنه�سة  �سد  بناء  ب��اأن 

ع��ل��ى م�����س��ر، يف �ل��وق��ت �ل����ذي ي�����س��ادق فيه 

�لربملان �الأثيوبي على وثيقة عينتيبي �لتي 

ترف�ص �العرت�ف بحقوق م�سر �لتاريخية، 

�ملياه  بالفيتو على كل م�ساريع  وتلغي حقها 

ويك�سف  �ل��ن��ه��ر،  يف  �مل��ت�����س��ارك��ة  �ل��ب��ل��د�ن  يف 

مبعار�سة  �ال�ستهتار  م��دى  �لت�سرف  ه��ذ� 

وبت�سريحات  للم�سروع،  �مل�سرية  �حلكومة 

م�����س��وؤول��ي��ه��ا، وم�����س��اع��ي��ه��م �ل��دب��ل��وم��ا���س��ي��ة، 

بنظر  الأنها،  �لقوة،  با�ستخد�م  وتهديد�تهم 

�ملعنية، جمرد فقاقيع  �لدول  �أثيوبيا وبقية 

هو�ء. 

�ل�سد،  ب��ن��اء  م�سروع  مل�سكلة  وج��ه��ان  ثمة 

فيه  ت�سهد  وق��ت  يف  بتنفيذه  �ل��ب��دء  �أول��ه��م��ا 

كياناتها  �نحال موؤ�س�ساتها، وتفتيت  م�سر 

�ل�����س��ي��ا���س��ي��ة، و�ن���ه���ي���ار ب��ن��اه��ا �الق��ت�����س��ادي��ة 

حكومتها  �أ���س��ب��ح��ت  ب��ح��ي��ث  و�الج��ت��م��اع��ي��ة، 

ع��اج��زة مت��ام��اً ع��ن ���س��د �الأخ���ط���ار �ملحدقة 

�ملعنية  �الأط����ر�ف  جميع  �أن  وثانيهما،  ب��ه��ا، 

�لعلمية،  �حل��ق��ائ��ق  بع�ص  �أه��م��ي��ة  م��ن  تقلل 

�مل�سريني  �ملياه،  يوؤكدها جميع خرب�ء  �لتي 

ب��ن��اء �ل�سد،  ب���اأن  �ل�����س��و�ء،  و�مل��ح��اي��دي��ن على 

مب��و����س��ف��ات��ه �مل��ع��ل��ن��ة و�مل��خ��ال��ف��ة ل��ق��و�ن��ني 

�ل��ط��ب��ي��ع��ة و�ل��ب��ي��ئ��ة، ي�����س��ك��ل ب��ال��ف��ع��ل ب��د�ي��ة 

و�دي  ولطبيعة  م�سر،  دولة  لوجود  �لنهاية 

�لنيل برمته، كما عهدناهما من قبل. 

وع���ل���ي���ه، ف������اإن �مل�����س��ك��ل��ة �أك������رب م����ن ك��ل 

�ل��ت��ط��م��ي��ن��ات، و�ل���ت���ه���دي���د�ت، و�مل��م��اح��ك��ات 

�ل�����س��ي��ا���س��ي��ة، و�ل���ن���ك���اي���ات �ل��دب��ل��وم��ا���س��ي��ة، 

�ملهتمة  فاالأطر�ف  �سابه،  وما  و�ال�ستهتار، 

�إ�سافة  وت��ربره،  له  ت��روج  و�لتي  بامل�سروع، 

م��ن  ت��ت�����س��ك��ل  �ل�������س���ه���ي���وين،  �ل���ك���ي���ان  �إىل 

م�ستثمرين يرون فيه فر�سة ذهبية جلني 

�الأرباح، وعلى ر�أ�سهم، مع �الأ�سف، �ملمولون 

�ل��ع��رب م��ن دول �خل��ل��ي��ج، وم���ن ح��ك��وم��ات 

ت��اأم��ل مب��ن��اف��ع »خ��ا���س��ة و���س��ي��ق��ة«، ك��م��ا يف 

�ل�����س��ود�ن وغ����ريه م��ن �ل��ب��ل��د�ن �مل���ج���اورة، 

�لدر��سات  ت��زّور  �لتي  �ملتعاقدة  و�ل�سركات 

بتنفيذه  وت��ت��ورط  و�لبيئية،  �جليولوجية 

دون �أن تتحمل تبعات نتائجه �ملدمرة على 

�ملديني �لقريب و�لبعيد.

�مل�����س��ري؛ حممد  �ل��رئ��ي�����ص  �إن ح��ك��وم��ة 

م��ر���س��ي، ت���رى خ��ط��ر خ�����س��ارة م��ي��اه �لنيل 

�أثيوبيا  �إ���س��ر�ر  �أم��ام  وت�ست�سلم  �لعني،  ب��اأم 

ع��ل��ى ت��ن��ف��ي��ذه ك���اأن���ه ق����در حم���ت���وم، ف��ب��داًل 

�الأول��وي��ات، ردت  �مل�سكلة يف قمة  من و�سع 

خمجل،  �سيا�سي  بجدل  �مل�سرية  �حلكومة 

بينما  �ل��ق��وة،  با�ستخد�م  ك��ام��ي��اً  وه���ددت 

يجري جتريد �جلي�ص �لوطني من جميع 

مقوماته وقدر�ته �لع�سكرية و�ملعنوية.

�مل�ستوى  �الأمة هذ�  �أن ت�سهد  �إنها مهزلة 

�مل���ت���دين م���ن �الن���ح���ط���اط و�ل��ت��خ��ل��ف، ففي 

�لوقت �لتي تهدد فيه �أثيوبيا »قطع« جمرى 
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عربي

الكيان الصهيوني »ينتزع« حق الفيتو 
من مصر.. ويسيطر على حوض النيل

»إسرائيل« سفك الدم العراقي وتكامل ساحات الفوضى.. خدمة لـ

المرّوجون لـ»مشروع 
سد النهضة« 

إضافة إلى الكيان 
الصهيوني.. هم 

مستثمرون وممّولون 
عرب من دول الخليج

أكثر من ألف قتيل 
عراقي قي شهر أيار 

وحده

ما هو م�سري �الأر��سي �لزر�عية �مل�سرية بعد حرمانها من خري نهر �لنيل؟

�آثار �لتفجري �الإجر�مي �لذي وقع يف مدينة �لب�سرة �لعر�قية
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و���س��ط ���س��ري ح��ث��ي��ث ب���ني �الأل���غ���ام �مل��ت��ف��ج��رة و�ح������د�ً تلو 

تهب  �لتي  �ل�سورية  �ل��ب��و�ب��ة  م��ن  �لعربي  �مل�سرق  يف  �الآخ���ر 

وجه  على  و�الأردين  �للبناين،  �جل��و�ر  على  �لعاتية  رياحها 

جنيف،  موؤمتر  �أم��ام  �لقا�سية  �لعر�قيل  ب�سبب  �خل�سو�ص، 

�لعامل  ي�سهد  �ملنطقة،  يف  و�أدو�ت���ه���م  �الأطل�سيني  ي��د  على 

باأجمعه كيفية �سقوط �لتجربة �الأطل�سية، خ�سو�ساً يف باد 

ال  �الأدل��ة  وهنا  عموماً،  �أفريقيا  �سمال  ويف  �لعربي،  �ملغرب 

ُتعّد وال حت�سى بعد تنحية �سعار�ت �حلرية و�لدميقر�طية، 

بديًا  و�ملوؤ�س�سات  �لدماء  و�سفك  و�لفو�سى  �لقتل  و�إح��ال 

تقوده ميلي�سيات �أطل�سية �ملن�ساأ.

�إمكاناته  بكل  �الأطل�سي  دفع  حيث  �لليبية  �لتجربة  لعل 

�لع�سكرية و�ال�ستخبار�تية، هي �الأخطر حتى �الآن من بني 

جتارب �لدول �ملجاورة، �سيما �أن �لقو�ت �الأطل�سية وقيادتها 

�ل��والي��ات  يف  يعي�ص  �سخ�ساً  فر�ست  �ل��ت��ي  ه��ي  �الأم��ريك��ي��ة 

�إط��اق  على  �سوى  ق��ادرة  غري  حكومة  على  رئي�ساً  �ملتحدة 

بني  �لتقاتل  فيما  ج���وع،  م��ن  ُت�سمن  وال  ُتغني  ال  ���س��ع��ار�ت 

�الإخوة يح�سد كل يوم قتلى وم�سابني وخمطوفني وحجز 

ف�سًا  م��ن��ه��ا،  و�ح����دة  الأي  م��ث��ي��ًا  ليبيا  ت�سهد  مل  ح��ري��ات 

�ل���وز�ر�ت،  ح�سار  حد  �إىل  و�سل  �ل��ذي  �لكامل  �لفلتان  عن 

�لكفاء�ت  ت�سفية  عن  ف�سًا  و�ل��دف��اع،  �لد�خلية  خ�سو�ساً 

يف  �مل�ستمرة  �لعنف  موجة  ولعل  �ختافها،  على  �لوطنية 

مهد  ت�سمية  باإطاق  �لغرب  �أغر�ها  و�لتي  بنغازي،  مدينة 

�أ�سطع مثال على �النفات �الأمني، حيث قتل  �لثورة عليها 

�لع�سر�ت خال �الأيام �الأخرية، �إ�سافة �إىل �ملعاناة �لكبرية يف 

مدن وقرى �ل�سرق �لليبي من �ل�سيطرة �لفعلية لتنظيمات 

�الأك��ر  �مل�سدر  باتت  و�ل��ت��ي  »�ل��ق��اع��دة«،  تنظيم  فكر  حتمل 

غز�رة لتجنيد و�إر�سال مرتزقة �إىل �سورية.

يف �لو�قع، لقد �ختفى كل منّظري �النقاب على معمر 

لغد  تنظري�ً  �ل�سا�سات  م��اأو�  �أن  بعد  �ل�سورة،  عن  �لقذ�يف 

�أيدي �الأطل�سيني، و�لو�قع  �مل�سرق، و�سمان ذلك على  ليبيا 

�الأكر �إياماً �أن �لظام خّيم ب�سرعة على ليبيا �لتي تتمزق 

يوماً بعد يوم، �سيما مع �إعان �إقليم برقة �النف�سال �الإد�ري 

عن �لدولة �ملركزية، حيث جنح �الأطل�سي فقط يف �ال�ستياء 

�لتي تنا�سب دوله،  على م�سادر �لطاقة، وتاأمينها باالأ�سعار 

�ل�سجات،  يف  ت��رد  ال  م��ك��رم��ات  على  �حل�����س��ول  ع��ن  ف�سًا 

نعم،  بالو�قع:  �لذين تربطهم عاقة  �لليبيون  يكرر  و�الآن 

لقد ��ستجرنا من �لرم�ساء بالنار.

لي�ست �لتجربة �لتون�سية قيا�ساً �إىل طليعيتها بني �أقر�نها 

�العتبار �خل�سو�سية  �الأخ��ذ بعني  باأف�سل حال، مع  �لعرب 

�لتي مّيزت �سلميتها يف �لبد�ية، �سيما مع �سبه �إجماع �سعبي 

بينما  »�لنه�سة«،  حركة  ي��د  على  �ختطفت  �ل��ث��ورة  �أن  على 

�لوعود  تفاقماً، فيما  تزد�د  �القت�سادية �الجتماعية  �الأزمة 

ب��امل��ع��اجل��ة ت��ب��ددت م��ع ري���اح �ل��و���س��ول �إىل �ل�����س��ل��ط��ة، حيث 

طم�ست �الآمال و�لطموحات، ال �سيما بني �سريحة هامة من 

�ل�سباب �لذي بد�أ �النحر�ف وب�سرعة نحو �لكفر بال�سلطة، 

�لقاعدية«  »�لوهابية  �خ��رت�ق  بعد  ع��د�ه،  ما  �لكل  وتكفري 

ن�سيج �ملجتمع باالإغر�ء�ت �ملالية، وهو �لذي مل يكن يطلب 

�سوى �لعي�ص بعرقه.

�لتون�سي قد جرى  �ل�سباب  �إن حلم غالبية  يف �حلقيقة، 

�إعد�مه عن �سابق �إ�سر�ر، ولذلك فاإن بع�ص �لقوى �لر�ف�سة 

للياأ�ص من �لتغيري، و�ال�ست�سام مل�سيئة �الأطل�سي، و�إن عرب 

قطر و�ل�سعودية، تعيد تنظيم �سفوفها خلو�ص �النتخابات 

�لتي ما ز�لت �لنه�سة توؤخر �إجر�ءها بذر�ئع و�هية، الإطالة 

�إجن��از  يف  �لف�سل  بعد  �أم��ك��ن��ه��ا،  م��ا  �النتقالية  �ل��ف��رتة  �أم���د 

�لعليا  �لهيئة  وتركيبة  لانتخابات  وق��ان��ون  جديد  د�ستور 

بالكامل،  عنه  �ل�سباب  تغييب  ج��رى  م��ا  وه��و  لانتخابات، 

و�لتهمي�ص  �لفقر  �سد  �ل��ث��ورة  فّجرت  �لتي  �ل�سريحة  وه��م 

بامل�سهد  باالإم�ساك  هرمة  �سريحة  ت�ستمر  فيما  و�الإق�ساء، 

تكون  �أن  �مل�ستحيل  من  وهي  �ل�سلطة،  ومبقاليد  �ل�سيا�سي 

قادرة على تفعيل ثورة »�حلرية و�لكر�مة«، ولذلك فال�سرئح 

�لفاعلة تنتظر على �أحر من �جلمر �النتخابات �لت�سريعية 

و�لرئا�سية يف كانون �الأول/ دي�سمرب؛ �ملقبل �إذ� �سدقت وعود 

�أمًا  تعطي  �لتوقعات ال  �أف�سل  �أن  �سيما  »�لنه�سة«،  حركة 

للحركة باحل�سول على �أكر من 19 يف �ملئة من �الأ�سو�ت.

على  ف�سلت  ق��د  ب��دوره��ا  �لتون�سية  �لتجربة  ك��ان��ت  و�إذ� 

حزب  يد  على  �ملغربية  �لتجربة  ف��اإن  �الأطل�سي،  �حللف  يد 

»�لنه�سة«،  حلركة  �ل�سقيق  غري  �الأخ  و�لتنمية«؛  »�لعد�لة 

ف�سلت حتى مع �أقرب �حللفاء يف �حلكومة )حزب �ال�ستقال( 

�أزمة  دخل يف  �الئتاف �حلكومي  �إن  �لباد، حيث  �إد�رة  يف 

ب�سحب  »�ال�ستقال«  تلويح  م��ع  �سيما  �حل��ل،  �سهلة  لي�ست 

وزر�ئه، ما ي�سع �حلكومة يف مهب ريح ال ميكن حتى للملك 

و�لتنمية(؛  )�لعد�لة  �حلكومة  رئي�ص  دفع  ما  وهو  �سبطه، 

عبد �الإله بن كري�ن، �إىل �العرت��ص على حتكيم �مللك من 

د�ستورية  م��ادة  وف��ق  �إال  »�ال���س��ت��ق��ال«،  �ل��غ��رمي  �الأخ  جانب 

تعطي �حلق لرئي�ص �حلكومة �لطلب من �مللك �إعفاء وزير 

�أو �أكر من �حلكومة، وهذ� �الأمر �أدى بامللك �إىل قطع �إجازة 

منه  »�ال�ستقال«، طالباً  برئي�ص حزب  �ت�سال  خارجية مع 

�إبقاء وزر�ء حزبه يف �حلكومة »حفاظاً على ��ستقر�ر �لباد 

و�ل�سري �لعادي للحكومة«.

�إال �أن �لافت هو �لزيارة �لعاجلة لنائبة وزير �خلارجية 

�الأم��ريك��ي��ة؛ وي��ن��دي ���س��ريم��ان، ب��دع��وى �ل��رتت��ي��ب ل��زي��ارة 

�مل��ل��ك حم��م��د �ل�����س��اد���ص ل��و����س��ن��ط��ن، ل��ل��ق��اء �ل��رئ��ي�����ص ب���ار�ك 

لقاء�تها  و�سط  ك��ري�ن  بن  �حلكومة  رئي�ص  ولقائها  �أوب��ام��ا، 

�لربوتوكولية.

ل���اأزم���ة  يف �مل���غ���رب ي���ق���ول �ل���ع���ارف���ون �إن ه���ن���اك ه���دف���اً 

�حلكومية و�لزيارة �الأمريكية، هي �إعادة تعومي �مللكية، بعد 

خطة  ف�سل  مع  �سيما  �النفجار،  نحو  �ل�سارع  ن�سوج  تلم�ص 

�ال�ستيعاب عرب حكومة طابعها حكومات �الأطل�سي يف �لدول 

�لتي كانت م�سرحاً للحر�كات.

يون�س عودة

الريا�س - الثبات

�ل�سلطات  ع��ن  �ل�����س��ادرة  �لر�سمية  �الإح�����س��ائ��ي��ات  ت�سري 

�ل�سعودية، �إىل �أرقام عالية من �ملدمنني يف �سفوف �ل�سباب 

و�لبنات يف �ململكة، و�لتي و�سل حجم �لتد�ول بها خال �لعام 

�ملا�سي �إىل 23 مليار ريال �سعودي، ح�سب �مل�سوؤولني �لذين 

�أكدو� �أن �مل�ست�سفيات �ل�سعودية مل تعد قادرة على ��ستيعاب 

�أعد�د �ملدنني �ملرتفع، وهو ما بات يهدد �ملجتمع �ل�سعودي. 

ق�سايا  م��ن   ٪28 ن�سبة  على  �ل�سعودية  �مل����ر�أة  ����س��ت��ح��و�ذ 

�ملخدر�ت �أمام �ملحاكم عنو�ن خرب تد�ولته �ل�سحف يف �الآونة 

�الأخرية، و�أ�سبح خطر �ملخدر�ت يف �ملجتمع �ل�سعودي يد�هم 

كل �سغرية وكبرية. وك�سف تقرير �إح�سائي �سادر من وز�رة 

�ل�سعوديات يف  �لن�ساء  28٪ من  �ل�سعودية عن تورط  �لعدل 

ق�سايا �ملخدر�ت �ملنظورة يف �ملحاكم �لق�سائية. 

م�ساعد مدير عام مكافحة �ملخدر�ت يف �ململكة �ل�سعودية 

تز�يد  باأنو�عها يف  �مل��خ��در�ت  �الإدم���ان على  �أن ح��االت  ك�سف 

ملحوظ، وو�سلت �إىل �ألفي حالة �أ�سبوعياً يف خمتلف مناطق 

�ململكة �ل�سعودية، م�سري�ً �إىل �أن تلك �الأرقام مقت�سرة على 

لتلقي  �ململكة  يف  »�الأم��ل«  م�ست�سفيات  �إىل  يتقدمون  �لذين 

�لعاج، دون غريهم. 

و٪43  �سعوديون،  هم  �ل�سعودية  يف  �ملتعاطني  من   ٪90
�أعمارهم �أقل من 25، و67٪ غري متزوج، و48٪ عاطل عن 

�لعمل، و40٪ يعمل، 12٪ من طاب �ملد�ر�ص و�جلامعات. 

�إذ�ً، �إح�����س��ائ��ي��ات و�أرق�����ام م��رت��ف��ع��ة ع��ن ظ��اه��رة ت��روي��ج 

ورغ��م  �ل�����س��ع��ودي��ة،  �لعربية  �ململكة  يف  �مل��خ��در�ت  وت��ع��اط��ي 

�إعان �ل�سلطات �ل�سعودية عن م�ساٍع ملكافحتها، �إال �أنها يف 

�رتفاع متز�يد، كما ت�سري �الإح�سائيات �لر�سمية، لكن هل 

من �أ�سباب لهذه �لظاهرة؟ ومن �مل�سوؤول عنها؟

رموز  ت��وّرط  عن  ك�سف  �ملالكي  علي  �ل�سعودي  �لد�عية 

و�أ�سماء معروفة و�سخ�سيات يف مو�قع �مل�سوؤولية يف �إدخال 

�ملخدر�ت �إىل �ململكة.  

�الأمريكية يف جدة حتدثت يف  للقن�سلية  وثيقة  وكانت 

وتعاطي  �مل��ح��ّرم،  �جلن�ص  ملمار�سة  �أم��اك��ن  ع��ن  �سابق  وق��ت 

�ملخدر�ت و�مل�سروبات �لكحولية بُحرية يف �ملدينة �ل�سعودية، 

تتم  الأنها  �حلفات  هذه  وقف  تتجنب  �لدينية  و�ل�سرطة 

بوجود �أو حتت رعاية �أع�ساء من �الأ�سرة �ملالكة، �أو �لدو�ئر 

�ملقربة منها.

�ل�سعودية  يف  �الإدم���ان  ظاهرة  �أن  ي��رون  �ملحللني  بع�ص 

�لدينية،  �لثقافة  م�ساألة  �أول��ه��ا  ع��و�م��ل،  ع��دة  �إىل  ت��رج��ع 

و�ل��ف��ك��ر �ل��وه��اب��ي �ل���ذي ذه��ب �إىل ف��ت��اوى متطرفة ج��د�ً، 

�أن  �الإ�سام يف قالب �سيق غري منفتح، مع  حم��اواًل و�سع 

�الإ�سام دين حو�ري و�نفتاحي. 

�الأمر �الآخر هي م�ساألة �لبطالة يف �ل�سعودية، ومع كل 

لي�ص  هذ�  ف��اإن  �لنفط،  وعائد�ت  �ملرتفعة  و�مليز�نية  �لغنى 

ل�سالح �ل�سعب �ل�سعودي، و�لبطالة متف�سية بني �ل�سباب. 

�مل�ساألة �لثالثة هي �لعمالة �لو�فدة، خ�سو�ساً من �لدول 

�لتي ال تدين باالإ�سام، �أو تدين ببع�ص �ملعتقد�ت �الأخرى 

�لتي ال حتّرم �ل�سر�ب �أو �لكحول �أو �ملخدر�ت، فتنقل عاد�تها 

وبالتايل  �ل�سعودية،  �إىل  و�سلوكياتها  وتقاليدها  وثقافتها 

يكون هناك �سبه تاٍق ثقايف و�سلوكي مع �ل�سعوديني.

�الأمر �الأهم هو �أن �ل�سلطة متنع �لعمل �حلزبي و�لنقابي 

حتى  �ل�سيا�سة،  ع��ن  �لنا�ص  وُتبعد  و�لرتفيهي،  و�ل��ث��ق��ايف 

�ل�سباب  ه��وؤالء  فتدفع  و��ستمر�ريته،  عر�سها  بقاء  ت�سمن 

�أو يف  �ملجتمع  فاعًا يف  يكون  �أن  �لطموح يف  نتيجة غياب 

�لد�خلية  �لتعبئة  هذ�  كل  ت�سريف  �إىل  فيّتجه  �حلكومة، 

�أن ينف�ص  �ل��ذي ال ي�ستطيع  وه��ذ� �حلقد وه��ذ� �الحتجاج 

عّله  �ل��و�ق��ع،  من  �لهروب  �إىل  فيذهب  �لقمع،  نتيجة  عنه 

يجد يف �ملخدر�ت و�الإدمان نوعاً من �لتعوي�ص �لنف�سي عما 

ي�سعر به من ظلم، ومن �إحباط وح�سار �جتماعي ومادي 

ومعي�سي.
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المغرب العربي: فشل التجربة األطلسية

الشباب السعودي.. واإلدمان

إذا كانت التجربة التونسية 
فشلت على يد الحلف 

األطلسي.. فإن التجربة 
المغربية سقطت على يد 
حزب »العدالة والتنمية«

ما هو م�سري �الأر��سي �لزر�عية �مل�سرية بعد حرمانها من خري نهر �لنيل؟

�ل���ن���ي���ل ع����ن »ه���ب���ة �ل���ن���ي���ل«، ي��ت��ب��اه��ى 

�ل��رئ��ي�����ص �مل�������س���ري ب��ق��ط��ع ع��اق��ات��ه 

�أن  ك��ان ميكن  دول��ة  مع  �لدبلوما�سية 

ت��ق��ف �إىل ج��ان��ب��ه ���س��د م��ا ي��ه��دد �أم��ن 

مع  وي��وؤك��د حتالفه  ووج��وده��ا،  م�سر 

�لذين  �مل�سلحني  مت��ّول  خليجية  دول 

يعملون على تدمري �سورية، كما متّول 

تدمري  �سوى  منه  غر�ص  ال  م�سروعاً 

�آالف  عمرها  وح�����س��ارة  عريقة  دول���ة 

�ل�سنني.

عدنان حممد العربي
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كما �أن لهذه �ملجموعات دورً� للتحرك 

لها،  �لد�عمة  �لدول  و�لتخريب حتى يف 

�أو  �شورية  يف  �لتهمة  �إل�شاق  �أج��ل  من 

بلدة  �شهدته  م��ا  نحو  على  �ل��ع��ر�ق،  يف 

�أيام، حيث  �لريحانية �لرتكية قبل عدة 

تبني �أن »جبهة �لن�شرة« هي من قامت 

على  �أ���ش��ر  �أردوغ����ان  لكن  بالتخريب، 

موقف م�شبوه باتهام �شورية.

تقدم  مع  فاإنه  �لعامة،  �خل��شة  يف 

مو�جهة  يف  و�ل�شوري  �لعر�قي  �جلي�شني 

وتوجيه  و�ل��ظ���م��ي��ة  �لتكفرية  �ل��ق��وى 

�شربات حا�شمة لها، فاإن هذه �ملجموعات 

يف  نف�شها  جتد  لها  �لد�عمة  �ل��دول  مع 

تعميم �خلطة  �أجل  �لزمن من  �شباق مع 

�لأمركية بالفو�شى »�خل�قة«، من �أجل 

�لقوية  �لوحيدة  �لدولة  »�إ�شر�ئيل«  بقاء 

جتار  �شهية  ح�شب  �ملنطقة  تقود  �لتي 

�لنفط و�ل�ش�ح �لأمركيني..

حممد �شهاب



لييقييد فيي�ييشييل املييي�يييشيييروع الأمييييركييييي لييتييدميير 

الأو���س��ط اجل��دي��د،  ال�����س��رق  ���س��وري��ة و�سناعة 

فييبييداأت اأمييركييا بييتيياأديييب اأدواتييهييا الييتييي ف�شلت 

يف تيينييفيييييذ تييعييهييدادتييهييا بيياإ�ييشييقيياط اليينييظييام يف 

فعلوا  كما  ال�شورية  الدولة  وتفكيك  �شورية، 

اأميييركيييا ل  ليييييبيييييا وتييونيي�ييس وميي�ييشيير. ولأن  يف 

تتحمل  ول  اأدوات،  مع  بل  حلفاء  مع  تتعامل 

وباأ�شعفهم،  هييوؤلء،  بعقاب  فبداأت  اخل�شارة، 

»احلمَدْين«  ا�شتبدال  �شيتم  حيث  قطر،  وهي 

بالأمر ال�شغر، ما ي�شابه النقالب الأبي�س 

اأمييركييا عيير الأمييير حمد �شد  اليييذي نفذته 

بانقالب  املييرة  الكاأ�س  يتجّرع  الآن  وهييو  اأبيه، 

الييتيينييازل،  ظيياهييرهييا  م�شرحية  يف  عليه،  وليييده 

ثمناً  الأمييركييييية  الأوامييير  تنفيذ  وم�شمونها 

للف�شل يف �شورية، ومل ُي�شعفه كل اجلهد الذي 

بذله واملال الذي اأنفقه والنجاحات يف بالد ما 

يف  الباهر  وجناحه  العربي«،  »الربيع  ي�شمى 

�شراء قرار »حما�س« اخلارج.

يعرف  اأن  عليه  اأميييركيييا  مييع  يييتييعييامييل  ميين 

�شترتكه  اأمركا  واأن  ال�شيا�شي،  القمار  لعبة 

م�شاحلها،  تييهييددت  اإذا  الييطييريييق  قييارعيية  على 

اأفيي�ييشييل ميينييه، وميييع النفي  اأو وجييييدت خيييادمييياً 

»ائتالف  فرط  �شيتم  »للحمدْين«،  ال�شيا�شي 

الييييدوحيييية« الييي�يييشيييوري، واإعيييييييادة تيي�ييشييكيييييل هيئة 

التقهقر  مييرحييليية  تيييواكيييب  مييعييار�ييشيية جيييدييييدة 

على  وحلفائها  لأمييركييا  وال�شيا�شي  امليييييداين 

اإىل  �شوقهم  اأمييركييا  ت�شتطيع  لكي  الأر�ييييس، 

الييتييي �شتقبل  املييفيياو�ييشييات  »جيينيييييف« لإجيييييراء 

اخل�شائر،  حتديد  منهجية  وفييق  اأمييركييا  بها 

امل�شالح  �شيهدد  �شورية  يف  املعركة  اإطالة  لأن 

الأمركية و»الإ�شرائيلية« ب�شكل جدي.

اإن الييعييقيياب الأميييركيييي لييرتكيييييا والييثيينييائييي 

النتيجة  نف�س  اإىل  �شيوؤدي  غييول   - اأردوغييييان 

بالعزل كما ح�شل مع الثنائي حمد بن خليفة 

- وبن جا�شم، لكن وفق النظام ال�شيا�شي لكل 

بييلييد، فييفييي قييطيير وفيييق نييظييام اليييوراثييية ووليييية 

الدميقراطي  العهد، ويف تركيا عر احلييراك 

الأمركية  الإدارة  كانت  حيث  والعت�شامات، 

حتييمييي اأردوغييييييييان، وتييغييطييي قييمييعييه لييلييحييريييات 

اأي حتييرك  اليي�ييشييحييافييييين، ومييينيييع  واعيييتيييقيييال 

احيييتيييجييياجيييي، وتيي�ييشييغييط عييلييى اجلييييي�ييس لييعييدم 

اأردوغييان،  اإهانات  نف�شه من  التحرك حلماية 

مييقييابييل ميييا يييقييدمييه اأردوغيييييييييان مييين خييدمييات 

ال�شيا�شية«،  »املقاولت  م�شتوى  على  لأمركا 

العربي،  العامل  »الإخيييوان« يف  بتدجن حركة 

وتيي�ييشييهيييييل و�يييشيييول الييتييكييفييرييين والييعيي�ييشييابييات 

الييتييحييالييف  واإبيييييقييييياء  �يييشيييوريييية،  اإىل  امليي�ييشييلييحيية 

ال�ييشييرتاتيييييجييي ميييع »اإ�يييشيييرائيييييييل«، وكييييل ذلييك 

بييغييالف »الإ�يييشيييالم الييرتكييي« احلييديييث، الييذي 

يجيز بيع الكحول وامل�شروبات الروحية حتى 

العا�شرة م�شاء، وكاأن اللتزام باأحكام الإ�شالم 

يييكييون �شمن الييييدوام اليير�ييشييمييي اليييذي حتييدده 

احلييكييوميية الييرتكييييية، ولييييي�ييس اليييقيييراآن الييكييرمي 

وال�شنة النبوية ال�شريفة!

بييييداأ الييعييقيياب الأمييييركييييي لأردوغييييييييان، ومت 

الييي�يييشيييمييياح لييلييمييعييار�ييشيية اليييرتكييييييية بييالييتييحييرك 

على  �ييشييواء  امليي�ييشييروعيية،  بحقوقها  للمطالبة 

الفتنة  منع  اأو  ال�شيا�شي،  اأو  املعي�شي  امل�شتوى 

التدخل  عر  اأردوغيييان  اأ�شعلها  التي  املذهبية 

الييرتكييي يف �ييشييورييية واليييعيييراق، وبيييداأ اأردوغييييان 

يهتز وي�شطر حل�شد موؤيديه واأن�شاره، والرد 

بالغاز والر�شا�س على معار�شيه.

يتوقف عند قطر  ليين  الأمييركييي  الييعييقيياب 

املعار�شة  اإىل بع�س قادة  �شيتمدد  وتركيا، بل 

الييي�يييشيييوريييية يف اخلييييييييارج، وكييييذلييييك املييعييار�ييشيية 

امل�شلحة يف الداخل، الذين وّفرت لهم اأمركا 

وال�ييشييتييخييبييارات كييل مييقييومييات اليينييجيياح، وبقي 

�شيء واحد هو »�شرف الثائر«، حيث مل جتد 

فيهم �شوى ل�شو�س مال وم�شانع ومقاولن 

وقاطعي  الأكباد وجمرمن  واآكلي  »ثورين«، 

روؤو�س، ومل ت�شتطع توحيد كتائبهم واألويتهم 

ومعار�شتهم املتعددة وجيو�شهم احلرة.. لقد 

املحال  واأفييرغييوا  ب�شهراتهم،  الييفيينييادق  ميييالأوا 

ميين اأغييلييى اليييبيييدلت وربيييطيييات الييعيينييق، لكنهم 

مل يييطيياأوا الأر�ييييس اليي�ييشييورييية لييقيييييادة »الييثييورة 

والت�شّحر  بالنهزام  بييداأت  والتي  املفرَت�شة«، 

يف الق�شر وريف دم�شق وريف حلب وحماة، 

ال�شّرة«  با�شتعادة حلب وقطع »حبل  و�شتتوج 

مع تركيا.

ال�شعودية  اإىل  �شي�شل  الأمييركييي  العقاب 

على اأبواب اأزمة ولية العهد والعائلة املالكة، 

التي تعي�س حلظات مف�شلية وحرجة مل تعتد 

انتهى،  الكبار  امللوك  فزمن  املا�شي،  يف  عليها 

واآخيييرهيييم املييلييك عييبييد اهلل، الييييذي يييعيياين من 

اأكيير ميين عيياميين، وولدة  اأرهييقييه منذ  مر�س 

الييعييهييد يييتييوفييون اليييواحيييد بييعييد الآخيييييير، وويل 

للعالج يف  ُنقل  �شلمان  الأميير  الأخيير  العهد 

اأمركا، وبالتايل �شتعي�س العائلة املالكة بداية 

اجليل  حييقييوق  بيين  والعنيف  احلييياد  التناف�س 

امل�شهد  الأبناء والأحفاد، ويت�شدر  الثاين من 

بندر بن �شلطان، الذي يراهن على النت�شار 

يف �شورية، ليكون ج�شر العبور لتويّل العر�س 

يف اليي�ييشييعييودييية، وييينييافيي�ييشييه الأميييير حمييمييد بن 

ديمقـراطـيـــة إيــران تصـفـع الـغـــرب
هل يغّير فوز روحاني جوهر السياسة.. أو أسلوب »اإلدارة«؟
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أميركا تعاقب 
تركيا وقطر

إقليمي

فوجئ العامل، ال �سيما الغرب، بفوز ال�سيخ ح�سن روحاين 

يف انتخابات الرئا�سة يف اجلمهورية الإ�سالمية الإيرانية من 

اجلولة االأوىل، بح�سوله على 51.7٪ من االأ�سوات، وتقدمه 

على جميع مناف�سيه، م�ستفيدًا من ت�ستت اأ�سوات معار�سيه 

وتاأييد التيار االإ�سالحي له وق�سم من التيار املحافظ.

الغرب،  يتوقعها  مل  التي  النتيجة،  ه��ذه  اأ���س��ارت  وق��د 

وحتديدًا وا�سنطن، اإىل جملة من الدالالت الهامة، وطرحت 

اإذا ك��ان ف��وز روح����اين، ال���ذي يت�سف  االأ���س��ئ��ل��ة ح��ول م��ا 

ال�سيا�سية  امللفات  مقاربة  يف  واالع��ت��دال  بالدبلوما�سية 

اجلمهورية  �سيا�سات  يف  تغيري  اإىل  �سيقود  وال��داخ��ل��ي��ة، 

االإ�سالمية اأم ال.

هامة،  م��وؤ���س��رات  جملة  اإىل  االن��ت��خ��اب��ات  نتيجة  دّل���ت 

اأبرزها:

ال�٪72،  جت��اوزت  التي  املرتفعة  امل�ساركة  االأوىل: ن�سبة 

عك�ست حجم احلرية والدميقراطية التي يتمتع بها ال�سعب 

التعبري عن راأيه واختيار رئي�س بالده، االأمر  االإي��راين، يف 

الغربية،  وال��دول  املتحدة  للواليات  قوية  �سفعة  �سكل  الذي 

و�سرعيته  االإي���راين  الدميقراطي  بالنظام  �سككت  التي 

من  للنيل  ال�سعبية  امل�ساركة  �سعف  على  وراهنت  ال�سعبية، 

هذه ال�سرعية.

الثانية: ج�سدت م�ستوى راق يف املمار�سة الدميقراطية، 

اأ�سا�س  على  املر�سحني  بني  الدميقراطي  التناف�س  عك�سها 

واح��رام  واالجتماعية،  واالقت�سادية  ال�سيا�سية  الربامج 

مبداأ تداول ال�سلطة.

الثالثة: اأربكت واأحرجت االإدارة االأمريكية وحليفاتها يف 

التي حكمت م�سبقًا على  الغرب واأحبطت حملتها املغر�سة 

نتيجة االنتخابات بالقول اإن روحاين لن يفوز، واأن املر�سد 

من  وهو  بفوزه،  ي�سمح  لن  اخلامنيئي  علي  للثورة  االأعلى 

اختيار  حرية  ميلك  ال  االإي��راين  وال�سعب  الرئي�س،  �سيعني 

رئي�سه، واأن االنتخابات جمرد عملية �سكلية، ولهذا جاء فوز 

روحاين ليقدم �سورة مناق�سة متامًا لهذا الت�سليل الغربي، 

ويوؤكد اأن يف اإيران نظامًا دميقراطيًا ي�ساهي اأرقى االأنظمة 

الدميقراطية يف العامل.

لكن هل يوؤدي فوز روحاين اإىل تغيري يف �سيا�سة اإيران؟

وق��درة  معتدل  بخط  يتمتع  روح���اين  اأن  امل��ع��روف  م��ن 

دبلوما�سية على امت�سا�س ال�سغوط اخلارجية، من دون اأن 

يوؤثر ذلك على جوهر ال�سيا�سة االإيرانية، ال�سيما حق اإيران 

قرارها  وا�ستقاللية  ال�سلمي  النووي  برناجمها  موا�سلة  يف 

بتحالفها  ومت�سكها  واملقاومة  لفل�سطني  ودعمها  ال�سيا�سي، 

اال�سراتيجي مع �سورية.

فالرئي�س روحاين ميزج بني كونه رجل االعتدال واملرونة 

ومبادئها  للثورة  املخل�سني  من  كونه  وبني  والدبلوما�سية، 

ومن الذين يتمتعون بثقة املر�سد، االأمر الذي جعل منه رجل 

املرحلة، يف قيادة اإيران الإخراجها من االأزمة االقت�سادية 

على  الغربي  احل�سار  ت�سديد  عن  الناجتة  واالجتماعية 

دول  مع  العالقات  يف  انفراج  حتقيق  على  والعمل  اإي��ران، 

العامل واجلوار.

فروحاين ابن الثورة ومن قادتها، وهو من رجاالت التي 

واأهمها  فيها،  هامة  منا�سب  واحتل  الدولة  موؤ�س�سات  بنت 

متثيل املر�سد االأعلى يف املجل�س االأعلى لالأمن القومي الذي 

بقرار  وتوىل  والداخلية،  اخلارجية  البالد  �سيا�سات  ير�سم 

من خامنئي اإدارة املفاو�سات يف امللف النووي لفرة طويلة، 

الغرب،  مع  التعامل  يف  الدبلوما�سية  قدرته  عنه  وع��رف 

املوقف  مب�سمون  التم�سك  يف  نف�سه  ال��وق��ت  يف  واحل���زم 

املدافع عن حقوق اإيران.

وهذا ما دفع رئي�س وزراء العدو بنيامني نتنياهو اإىل عدم 

الرهان على تبدل يف موقف اإيران، وو�سف انتخاب روحاين 

تخفيف  عدم  اإىل  داعيًا  للغرب،  الع�سل«  »م�سيدة  مبنزلة 

ال�سغط على اإيران.

تنطلق يف  اإي��ران  ف��اإن  االإقليمية،  امللفات  خ�س  مبا  اأم��ا 

�سيا�ستها من قاعدة ثابتة، وهي اأنه على العامل الغربي اأن 

ولها  قرارها،  يف  م�ستقلة  كربى،  اإقليمية  دولة  بها  يعرف 

اأما مواقفها القائمة على دعم ق�سية فل�سطني  م�ساحلها، 

واملقاومة �سد االحتالل، والعالقة التحالفية اال�سراتيجية 

التي  احل��رب  مواجهة  يف  جانبها  اإىل  والوقوف  �سورية  مع 

�سيا�ستها  ثوابت  من  يتجزاأ  ال  جزء  هي  اإمنا  لها،  تتعر�س 

امل�ستقلة التي ترتكز اإىل نظرتها املبدئية يف ن�سرة الق�سايا 

والدفاع عن  املنطقة  الغربية على  الهيمنة  العادلة، ورف�س 

اأمن اإيران القومي.

مما �سبق، يتاأكد اأن روحاين لن يخرج عن هذه الثوابت 

حتى ولو اأراد، الأنه حمكوم بال�سالحيات الوا�سعة للمر�سد 

االإيرانية،  الثورة  بثوابت  يتم�سك  معظمه  وبربملان  االأعلى، 

ويرف�س اأي م�ساومة مع الغرب.

رئا�سة  ظل  يف  اإي��ران  ت�سهده  قد  ال��ذي  التغيري  اأن  على 

االأزم��ات  معاجلة  �سعيد  على  الداخل  يف  �سيكون  روح��اين 

االقت�سادية واالجتماعية و�سيغ اإدارة احلكم، والتي يرجح 

املناخ  تعك�س  ائتالفية  ت�سكيل حكومة  قاعدة  على  تقوم  اأن 

مقبولة  وت��ك��ون  الرئا�سة،  �سدة  اإىل  ب��روح��اين  ج��اء  ال��ذي 

ذلك  وق��ب��ل  الت�سريعية،  ال�سلطة  �ساحب  ال��ربمل��ان  م��ن 

لناحية  خ�سو�سًا  االأع��ل��ى،  املر�سد  مع  الكامل  بالتفاهم 

واخلارجية،  والدفاع،  االأمن،  االأ�سا�سية،  احلقائب  اختيار 

والداخلية، واال�ستخبارات.
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جديد،  معنى  لرحاله  و�سار  االأوىل،  خطوته  امل�سافر  اأجنز 

ورمبا بداية اأخرى، وا�ستذكر ا�ست�سراف ال�سيخ اجلليل معامل 

واالأم��ان  االأم��ن  دنيا  اإىل  املهاجر  »�سيلقى  قال:  حني  امل�سار، 

البحث  تكاليف  وي�ساركونه  وحدته،  يف  اإليهم  ياأن�س  رفاقًا 

واال�ستق�ساء، ولكن، حني تت�سع ف�سحة االأ�سحاب، ُيخ�سى اأن 

ال ينهل هوؤالء من املنبع ذاته، اأو اأال يفقهوا روح الكالم، كاأمنا 

�سّتى،  قلوبهم  ت�سري  اأن  االأم��ور  ف�َسُرّ  كتاب،  يف  كلٌّ  يقراأون 

جميعًا  الغايات  فت�ستحيل  والعدم،  الظلمة  غياهب  يف  وتغرق 

اإىل �سراب«.

الياأ�س،  ب��واع��ث  النا�س  يح�سبه  م��ا  بتعداد  امل�سافر  ان�سغل 

اأنها  الب�سطاء  فيقول  االإحباط،  وم�سادر  الهزائم،  واأ�سباب 

ال���ذات،  وح��ب  االأه����واء،  وف���ورة  ال����والءات،  ت�ستت  تكمن يف 

واملكا�سب الدنيا، و»اخلابرون« بالتفا�سيل اخلفية ينظرون اإىل 

ال�سورة ذاتها من زاوية اأخرى، فيمتع�سون من زيف العالقة 

يكيلها  التي  ال�ستائم  وي�ستنكرون  و»اجلماهري«،  النخبة  بني 

بع�س »املتفقهني واملثقفني« ملن ال يفهم ن�سو�سهم التعجيزية، 

اأو ال يقّيم مفرداتهم املنتقاة ب�كل »اإح�سا�س مرهف وروّية«. 

الن�سال«،  يف  خ��ربة  »اأع��م��ق  اأنف�سهم  يح�سبون  م��ن  وث��م��ة 

واالأدب،  ال�سعر،  وجهابذة  املنجمني،  الكهنة  متّلق  فيلحظون 

لل�سالطني الذين »قادوا« االأمة من ف�سل اإىل اآخر، ثم اأ�سروا 

بالكذب  يعتذروا ملن جرجروهم  والنكران، ومل  املكابرة  على 

واخلداع، لي�سريوا على خطى ال�سياع حتى الرمق االأخري. 

ا�سرجع امل�سافر عظة ال�سيخ يف ق�سايا االأمة، فلم يلحظ فيها 

بون يف  �سبهًا للم�سّوغات التي �ساقها العاملون باخلفايا، واملجرَّ

العراك، واملتململون من تراجع العجلة اإىل الوراء، فقد األقى 

ال�سوء على ما ي�سّميه هوؤالء ب�»العناوين الكربى«، وقال جازمًا 

باأنها عناوين �ساغها االأعداء يف جحور الكيد واخلداع.

»بهذه العناوين املغلوطة، اأذكى العدو نار الفنت العبثية، وكنا 

واأدخل جراد االإمناء والرقي،  املّرات وقودًا و�سحية،  يف كل 

فاأ�سابنا وبال من القحط واخلراب، و�سّدر جليو�سنا املتخمة 

�سالحًا فّتاكًا، فلم يقطع �سوى بلحمنا، واأحدث قرقعة املعارك 

الوهمية، فح�سدنا الريح..«.

»جميعكم �سحايا«، �سرخة اأطلقها ال�سيخ يف الوادي ال�سحيق، 

اأ�سيلة،  وحت�سبونها  غريبة،  راي��ات  حتت  اأنف�سكم  »تقاتلون 

واالأخ يلقي املالمة على اأخيه، وكل فريق فرح مبا لديه، ولي�س 

يف اأيديكم �سوى كرات النار تنه�س يف جلدكم.. لقد طال زمن 

الغفلة، ومل يعد يحتمل املزيد..«.

مل يعر�س ال�سحايف على تو�سيف ال�سيخ حلال االأمة، واأدرك 

اأن الو�سع ي�ستوجب قراءة جديدة ل�سريورة االأحداث، وقال 

خماطبًا امل�سافر بحما�س من�سبط، »�سنعيد ت�سريح الق�سايا، 

كي نتح�ّس�س موا�سع الوجع واالأمل، لعلنا ن�سمد جراح الغفلة 

والتجهيل، و�سرن�سم اخلطوط العري�سة، كي نقرب اأكرث من 

ملعاركها احلقيقية يف  االأمة  فتتهياأ  واملواجهة،  مواقع احل�سم 

ميادين الوعي، والعلم، واحلرب، والبناء«.

مت�سائاًل:  �ساحبه  اإىل  ونظر  الكالم  عن  ال�سحايف  توقف 

حما�س  انتابني  اأنني  اأم  والتزامي،  قويل  يف  واه��م  »اأت��راين 

طاملا حاولت كبته طوال ال�سنني، و�سرعان ما �سيذبل اأو يبور«؟ 

اأحت�س�س  »اأن��ا  وق��ال:  بال�سوؤال،  تت�سل  ال  بكلمات  امل�سافر  رد 

قلبك  نب�سات  من  اأ�سمعه  اأكاد  بل  النا�س،  كل  للنا�س،  حبك 

اخلافق، كيف ال، فاأنت منهم، ومل تنت�سب يومًا، بح�سب ظّني، 

ل�سواهم«.
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لثالث  زيييارة  التكليف؛  عملية  كانت  �شل�شة 

طائرة  يف  ال�شعودي  الطاعة  بيت  اإىل  �شاعات 

اإقليمي وداخلي  احلريري، و�شط توافق دويل 

عييلييى تييزكييييية متيييام بيييك، يف مييوؤ�ييشيير اإىل تهدئة 

اللعب قلياًل.

انتظار  ذريييعيية  التاأليف حتييت  تيياأّخيير  و�ييشييواء 

اأو انتظار  البت يف التمديد للمجل�س النيابي، 

املقدمْن  بالطعنْن  للبت  الد�شتوري  املجل�س 

من »التيار الوطني احلر« ورئي�س اجلمهورية، 

فالواقع اأن م�شرة التاأليف ما زالت يف طريق 

اليييعيييودة مييين الييقيي�ييشيير اليي�ييشييورييية، بييعييد ح�شم 

وقع  وعييلييى  لبنانياً،  وح�شمها  �ييشييورييياً  املعركة 

هذه املعركة كانت حماولت التاأليف الذي ما 

زال يعي�س املخا�س، وعلى �شوء نتائجه فقط 

�شتتّم الولدة.

بيياٍق  الق�شر  يف  املنت�شر  اللبناين  الييطييرف 

املعلَن  اللييتييزام  واجييبييات  ل�شتكمال  �شورية  يف 

مبيينييا�ييشييرة اليينييظييام، وفييريييق بييطييانيييييات الييكييذب 

ما  فييرق،  ل  يعد  اأم مل  عيياد  امل�شموم  واحلليب 

حتتها  مباح  اللبنانية  ال�شيا�شة  بطانية  دامت 

فعل كل �شيء، والبلد م�شموم �شئنا اأم اأبينا.

»الطبخات«  عن  الإعالمية  الت�شريبات  كل 

�شحيحة،  هييي  احلكومية  للت�شكيلة  املييتييعييددة 

لي�س انطالقاً من مبداأ »ل دخان بال نار«، بل 

ميين واقييع التخّبط الييذي يعي�شه متييام بييك يف 

اأ�شعب مرحلة يعي�شها لبنان منذ ال�شتقالل، 

حيث يتعّر�س امليثاق الذي عاي�شه �شائب بك 

احلرب  نتيجة  جنله،  عهد  يف  اختبار  لأخطر 

يف  اأ�شا�شيان  فريقان  خا�شها  الييتييي  ال�شاخنة 

حتى  بييياردة  ويخو�شانها  اليي�ييشييورييية،  الق�شر 

اإ�شعار اآخر على ال�شاحة اللبنانية.

لييييي�ييشييت امليي�ييشيياأليية اأن متييييام بيييك ييينييتييظيير بت 

ليحدد  بالتمديد  الطعنْن  يف  »الييد�ييشييتييوري« 

الوطنية«، وعمر هذه  »امل�شلحة  �شكل حكومة 

بن  اخلييالف  بييل  الييييوزاري،  وبيانها  احلكومة 

ال�شورية هي معركة وجود  املعركة  من يعتر 

و»اإ�شرائيل«  لأمركا  مناه�س  عروبي  قومي 

النفط،  ل من عربان  املموَّ التكفري  وللجناح 

م  و�شمَّ اليي�ييشييراع  مذهبة  على  ي�شر  ميين  وبيين 

اإن  بحيث  املييغيي�ييشييو�ييس،  احلييليييييب  ب�شموم  لييبيينييان 

املنظور  املييدى  يف  امليثاقية  اليييروح  اإىل  الييعييودة 

يف  ورق  على  وحيييراً  النفو�س  يف  �شعبة  بيياتييت 

الن�سو�ص. 

ُيهزم  لن  وحلفاءه  املقاومة  فريق  اأن  امل�شكلة 

يف لبنان حتى لو مل ينت�شر يف �شورية، لأن لديه 

من القوة واملناعة والدعم اجلماهري ما يجعل 

انهزامه من رابع امل�شتحيالت، وفريق »البطانيات 

واحلييليييييب« ميييهيييزوم يف لييبيينييان، �يييشيييواء انييتيي�ييشيير يف 

�شورية اأو ُهزم، لأن قطاف الن�شر �شيكون لي»جبهة 

بات  �ييشييارعييه  لييه، ولأن  و�ييشييواهييا ولي�س  اليينيي�ييشييرة« 

وجاءه  وقيادات،  زعامات  وبال  منق�شماً  م�شرذماً 

التمديد ترياقاً لإطالة عمره ولو ميت �شريرياً.

الق�شر  ن�شر  املنت�شر  الفريق  مليياذا ل يقطف 

طاملا اأنه منت�شر �شورياً ولبنانياً يف كل الأحوال؟ 

عنه  رفييع  البطانيات  فريق  فقط:  واحييد  ل�شبب 

مذهبية،  ببطانية  وتييدّثيير  اللبنانية  البطانية 

دولة  اأحييالم  نحو  جنح  منذ  ا�شتدراج  فخ  اأرادهيييا 

يف  مييكييانيياً  لنف�شه  ليحفظ  عنه  غ�شباً  اخلييالفيية 

اأبيينيياء  ني ملك  ال�شُّ اليي�ييشييارع  بييات  اأن  بعد  اليي�ييشييارع، 

الييي�يييشيييوارع مييين امليييرتيييزقييية واملييحييلييييين اليييذيييين من 

م�شلحتهم ت�شخن ال�شاحة، وكائناً ما كان �شكل 

متوازنة  حكومة  فهي  ولدتها  وتاريخ  احلكومة 

لأمر واقع، بانتظار انتهاء ميزان القوى الدويل 

واإعالن  كفتيه  اأرجحة  من  �شورية  يف  والإقليمي 

املنت�شر واملنك�شر، ولبنان امليثاق خا�شر ل حمالة، 

اإىل حكومة  اأعمال  وينتقل من حكومة ت�شريف 

تقطيع وقت ولي�س اأكر.

اأمني اأبورا�سد

تمــام ســالم.. وأشــواك التــألـيـف

نييياييييف، اليييييذي مييي�ييشييك بييياليييداخيييل اليي�ييشييعييودي ويييالحييق 

»القاعدة«؛ يف م�شهد متناق�س، فالثنان حتت الرعاية 

الأمركية، لكن كالهما يرى يف عمله ج�شراً للعبور اإىل 

العر�س! وال�شوؤال: من �شتعّن اأمركا ملكاً على عر�س 

ال�شعودية بعد الف�شل يف �شورية؟

»الإخيييوان«  و�شيدفع  يتوقف،  لن  الأمييركييي  العقاب 

احلكم  اإعطائهم  فر�شة  يف  جناحهم  لعدم  باهظاً  ثمناً 

اإل  بالإبعاد  بوا  يعاَقَ لن  لكن  وليبيا،  وتون�س  م�شر  يف 

»حما�س«  على  بال�شغط  التزموا  اإذا  واحيييدة:  حالة  يف 

ال�شيا�شية مع  املييفيياو�ييشييات  مييع  بيياأنييهييا  جييهيياراً  تعلن  بييياأن 

املقاومة،  عن  تخّليها  وتعلن  بها،  وتعرتف  »اإ�شرائيل«، 

وت�شع اإمكانياتها الع�شكرية يف خدمة الفتنة املذهبية يف 

العامل العربي وتهدئة قطاع غزة، ما �شيمنح »الإخوان« 

�شراكة يف ال�شلطة يف �شورية، اأما يف ليبيا فلن تكون دولة 

بيد  النفط  ليبقى  تتقاتل،  وكتائب  قبائل  بل  كيان،  اأو 

اأمركا والغرب، وهو اأ�شل امل�شكلة ولي�س الدميقراطية 

وتداول ال�شلطة.

د. ن�سيب حطيط

أنا أثق بهذا الرجل
ع��ب��ارة ك��م وك���م ق��راأت��ه��ا حت��ت ���س��ورة 

اأح���ده���م يف ����س���وارع واأزق������ة ط��راب��ل�����س 

الزمن..  من  عقدين  نحو  منذ  الفيحاء.. 

فلو اأمكنني التعرف اإىل ثاقب النظر هذا، 

خاطر  يف  ي�سج  رمب��ا  ���س��وؤااًل  اإليه  لوجهت 

قناعتك  بنيت  ماذا  على  مثلي..  الكثريين 

وحم�ست هذا الرجل ثقتك؟

ال��ذي يحر�س  اإن�����س��ان م��وث��وق ه��ذا  اأي 

التي تعترب  املوؤ�س�سة  على موؤ�س�سة اجلي�س، 

عماد الوطن، بل العمود الفقري يف هيكلية 

الدولة؛ اأي دولة..

هذا  اإىل  تنحدر  اأن  بالرجال  نرباأ  نحن 

فاأمثالك  الالئقة،  الدرك يف مواقفها غري 

يا رجل  يجب اأن يكونوا يف طليعة املدافعني 

ودورها  ورجالها  املوؤ�س�سة  عن  واملنافحني 

الوطني امل�سّرف.

ال�سدر  يف  ن��ب��ااًل  املوؤ�س�سة  ه��ذه  كفى 

ال�سيا�سني  بها من بع�س  ُترمى  الظهر  ويف 

يف  ي���رون  ال��ذي��ن  العقوقني  امل��واط��ن��ني  اأو 

�سانحة  ف��ر���س��ة  االأم����ن  ح��ب��ل  ا���س��ط��راب 

الإطالالتهم االإعالمية الت�سويقية التي تروج 

ملكاناتهم ومواقعهم.

اإن امل�سرحية التي متار�سها بع�س القوى 

ال�سيا�سية يف طول البالد وعر�سها، تدفعنا 

فخامة  منا�سدين  ال�����س��وت،  اإع���الء  اإىل 

املكلف،  العتيد  والرئي�س  ال��ب��الد،  رئي�س 

يجيدون  ال  رج��ال  على  اختيارهم  يقع   اأن 

بالرا�سي  واالأم��ن  اللحى  تبوي�س  �سيا�سة 

واحل�سا�سية  الدقة  البالغة  املواقع  ي�سغلون 

يف املو�سوع االأمني.

هذا  روؤي���ة  اللبناين  امل��واط��ن  م��ل  لقد   

يوميًا  يتكرر  الذي  الفلكو - درامي  امل�سهد 

هذا  االنتظار!  و�سئم  وهناك  وهناك  هنا 

املطلوب  ف��اق  االأم���ور  معاجلة  يف  ال���ردي 

نف تراخيًا اأو.. واملعقول.. بحيث بات ي�سُ

ولكن  ال��ع��ن��ف..  دع���اة  م��ن  ل�سنا  نحن 

الروي  ف��اإن  بقرنها،  الفتنة  اأطلت  ما  اإذا 

لها  ت�سهل  حا�سنة  لها  ي�سكالن  والتمهل 

النمو والتمدد واالطراد.. لذا من الواجب، 

املهد  يف  عليها  االإجهاز  املفرو�س،  من  بل 

واأبى من  �ساء  �ساء من  ا�ستفحالها..  وقبل 

اأبى.

يا �سادة، اأيها ال�سنينون بالبالد والعباد، 

اأال ترون اأن تفاقم االأو�ساع الداخلية اأ�سر 

ال�سيا�سية  ال�سعد  على  واللبنانني  بلبنان 

وال�سياحية؟  واالجتماعية  واالقت�سادية 

اخل��روج  يف  والتمادي  الفلتان  ه��ذا  ف��اإالم 

حينًا  بالتغا�سي  م�سفوعًا  القانون،  على 

وال�سكوت حينًا اآخر كرمى لعني هذا وذاك، 

فيما املوؤ�س�سة تنزف معنويًا وماديًا..

ودماء  اأرواح  من  تدفعها  التي  فاالأثمان 

�سهدائها، باتت باهظة جدًا..

غري  اأو  كنتم  �سيا�سيون  املفرئون  اأيها 

�سيا�سيني.. اتقو اهلل بوطنكم.. و�سعبكم.. 

وموؤ�س�ساتكم..

 واأن���ت اأي��ه��ا االإع���الم، ك��فَّ ع��ن اإظهار 

ه���وؤالء واأم��ث��ال��ه��م على ال�����س��ا���س��ات، راأف��ة 

املواطن،  اأخ��ي  واأن��ت  واالإن�����س��ان،  بالوطن 

اأنعم النظر جليًا ومليًا قبل اأن متح�س هذا 

اأو ذاك ثقتك م�ستقباًل.

نبيه الأعور
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�أع���ل���ن���ت �ل��������دول �خل��ل��ي��ج��ي��ة �ل�������س���ت �أن 

�ل���ع���ق���وب���ات �ل���ت���ي ���س��ت��ط��ب��ق ع���ل���ى �مل��غ��رب��ن 

وم�ساحلهم  �ل��ب��ل��د«  يف  »�إق��ام��ت��ه��م  �ستخ�ص 

»�مل��ال��ي��ة و�ل��ت��ج��اري��ة«، و�ل��ت��د�ب��ر �ل��ت��ي ينوي 

�لإقامات  منح  �أ�سا�ساً  تخ�ص  �ملجل�ص  �تخاذها 

للأفر�د  و�ملالية  �لتجارية  �ملعاملت  وعرقلة 

�مل�����س��ت��ه��دف��ن، وت����ردد �أن��ه��م ب��ال��ف��ع��ل ب�����د�أو� يف 

خطوة عدم جتديد �لإقامات لبع�ص �ملغربن 

�للبنانين.

�ملغربن  �لتد�بر تقلق بع�ص  لكن هذه 

�ل�سيعية  �ل��ط��ائ��ف��ة  م��ن  �سيما  ل  �للبنانين، 

و2012   2009 عامي  يف  �أن��ه  يتذكرون  �ل��ذي��ن 

�أج�������ر �ل���ع���دي���د م����ن �لأ�����س����خ����ا�����ص �مل�����س��ت��ب��ه 

بلد�ن  على مغادرة  �هلل«  ل���»ح��زب  مب��و�لت��ه��م 

�خلليج وترك ممتلكاتهم، �ليوم، �سبق �أن �أعلن 

�لأمن �لعام ل�»حزب �هلل« ح�سن ن�سر �هلل عدم 

كما نفى  �للبنانين  على  �خلطوة  هذه  تاأثر 

بدوره �أن يكون لأي من منت�سبي �حلزب وجود 

�أي  ن��ف��ي��ه وج����ود  �إىل ج��ان��ب  �خل��ل��ي��ج،  يف دول 

م�ساريع ��ستثمارية �أو مالية كذلك.

وكان وزير �خلارجية يف حكومة ت�سريف 

�لأعمال عدنان من�سور �أكد بدوره �أن ل مرر 

�أن  ويجب  �خلليج،  دول  من  �للبنانين  لطرد 

و�أي���اً  وق��ائ��ع،  �إىل  �ت��ه��ام��ات م�ستندة  �أي  ت��ك��ون 

كانت طائفة �للبناين يف �خلليج فهو ل يتدخل 

يف �ل�ساأن �ل�سيا�سي.

ل��ك��ن ع��ل��ى �مل��ق��ل��ب �لآخ������ر، ت��ل��ق��ف بع�ص 

�أي  ي��ن��ت��ظ��رون  �ل��ذي��ن  �ل�سيا�سين  �لأف���رق���اء 

��ستهد�ف خارجي ل�»حزب �هلل« كي ي�ستغلوه يف 

حملت منظمة �سده.

وقد كرت �ملخاوف يف �لد�خل على خلفية 

��ستهدف  فعلية  �سرف  عمليات  ع��ن  ت��ردد  م��ا 

خمتلفة  طو�ئف  من  لبنانين   9 نحو  �آخرها 

)م�سيحية و�سنية و�سيعية(، �سرفو� بناء على 

�نتماء�تهم �ل�سيا�سية.

�ق��ت�����س��اده  ي��ع��ت��م��د يف  ل��ب��ن��ان  �أن  ���س��ك  ل 

وم�����س��ارف��ه و���س��وق��ه �ل��د�خ��ل��ي ع��ل��ى حت��وي��لت 

�أي  بالتايل  �خلليج،  دول  يف  ومنهم  �ملغربن 

لكن  �سلبياً،  ت��اأث��ر�ً  �سك  دون  �سيوؤثر  �إج���ر�ء 

�أن��ه ل  هناك فريقاً من �خل��ر�ء ممن يعتقد 

د�عي للتهويل، �إذ �إن �لأمور لن ت�سل �إىل هذه 

�لدرجة ب�سبب �عتماد دول �خلليج على �لكثر 

�أع��م��ال��ه��م  تي�سر  يف  �للبنانين  خ���ر�ت  م��ن 

ب�سهولة،  ��ستبد�لهم  بالإمكان  لي�ص  وه���وؤلء 

وي�سر هوؤلء �خلر�ء �إىل �أن �لتاأثر �سيكون 

�ل�ستغناء  ي�ستطيع  ل  لبنان  لأن  بالجتاهن 

عن �خلليج وكذلك �لعك�ص.

وفيما يوؤكد بع�ص �مل�سادر وجود �أكرث من 

500 �ألف لبناين يف دول �خلليج، يقول �لبع�ص 
لبناين  �أل����ف   360 ن��ح��و  �إىل  ي�����س��ل  �ل��ع��دد  �أن 

يحولون �أمو�ًل دورية �إىل �أهلهم يف لبنان، على 

�أ�سا�ص �أن �مل�سجلن منهم يف لو�ئح �لقر�ع �أي 

�لذين هم فوق �سن �ل�18 عاماً بلغو� نحو 260 

 106( �ل�سعودية  بن  ويتوزعون  لبناين،  �أل��ف 

وقطر  �أل���ف���اً(   78( و�لإم������ار�ت  ل��ب��ن��اين(  �آلف 

و�لبحرين  �أل���ف���اً(   43( و�ل��ك��وي��ت  �أل���ف���اً(   22(

10 �آلف لبناين(، ومع  وعمان وغرها )نحو 

�أن  ميكن  �لعاملن،  ه���وؤلء  ع��ائ��لت  �حت�ساب 

يرتفع �لعدد �إىل 500 �ألف لبناين.

و�إذ� ك��ان م��ع��دل �ل��ت��ح��وي��لت �مل��ال��ي��ة �إىل 

فاإن  �سنوياً،  دولر  مليار�ت   8 نحو  يبلغ  لبنان 

 50 ي�سكل  �للبنانين  ه���وؤلء  حت��وي��لت  حجم 

�للبنانين  حت���وي���لت  �إج���م���ايل  م���ن  �مل��ئ��ة  يف 

�ل�سنوية، �أي ما ي�سل �إىل نحو 4 مليار�ت دولر 

بنحو  �أفريقيا  دول  على  �لباقي  �ملبلغ  ليتوزع 

بنحو  و�لأمركتن  و�أوروب��ا  دولر  مليار   2.5
دولر. مليار   1.5

�أي  مبادرة  �خل��ر�ء  بع�ص  وي�ستغرب 

من دول �خلليج �إىل تنفيذ ما يردد من 

تهديد�ت، لأن �مل�سالح �لقت�سادية ما بن 

لبنان وتلك �لدول متبادلة يف ظل وجود 

ما بن 10 �إىل 12 مليار دولر كا�ستثمار�ت 

لبنان  خليجية مبا�سرة وغر مبا�سرة يف 

)�أ�����س����ول م��ال��ي��ة وع���ق���اري���ة(، م��ن��ه��ا 5.3 

مليار�ت ��ستثمار�ت �سعودية �أي ما يو�زي 

�ل���س��ت��ث��م��ار�ت  �إج��م��ايل  م��ن  �مل��ئ��ة  يف   40
�لعربية يف لبنان، فيما تبلغ �ل�ستثمار�ت 

�لإمار�تية نحو 3.2 مليار دولر و�لكويت 

نحو 2.2 مليار دولر.

�لت�سييق  �سوى  ينق�سه  »وكاأن لبنان ل 

تكتمل  حتى  و�خلليجية  �لعربية  و�ملقاطعة 

�لتاأزمي و�لر�جع �لقت�سادي«،  عليه ف�سول 

ممن  �للبنانين  غالبية  ح��ال  ل�سان  ه��و  ه��ذ� 

قررت  ملا  �سديد  وت�ساوؤم وحذر  بخوف  نظرو� 

�خلليجي  �ل��ت��ع��اون  دول جمل�ص  ب��ه  وت��وع��دت 

وغرها �سد »حزب �هلل«.

جمل�ص  دول  ف�����اإن  �مل�����ت�����د�ول،  وب��ح�����س��ب 

�لتعاون �خلليجي تاأتيها معلومات من �أجهزة 

�ل�ستخبار�ت �خلا�سة بكل بلد عن �للبنانين 

�ملوجودين فيها، و�أحياناً تكون هذه �ملعلومات 

دقيقة و�أحياناً غر دقيقة )كالإ�ساعات مثًل(، 

ثم تلجاأ �إىل �تخاذ قر�ر�ت بحقهم ��ستناد�ً �إىل 

تلك �ملعلومات.

ويبدو �أنه من �ل�سعب جد�ً حتديد عدد 

مع  �ملتعاطفن  �أو  �مل��غ��رب��ن  م��ن  �ملنت�سبن 

من  �أو  �ل�سيعية،  �ل��ط��ائ��ف��ة  م��ن  �هلل«  »ح���زب 

و�لإ���س��لم��ي��ة،  �مل�سيحية  �لأخ����رى  �ل��ط��و�ئ��ف 

معرفة  �أو  حتديد  �أي�ساً  ج��د�ً  �ل�سعب  وم��ن 

حجم ��ستثمار�تهم ون�ساطهم وما �إىل ذلك.

ل��ك��ن م���ن �ل���ت���اأث���ر�ت �ل�����س��ل��ب��ي��ة �ل��ه��ام��ة 

تتعلق  �لتي  تلك  �ل��ق��ر�ر،  ه��ذ�  يحملها  �لتي 

�للبنانين  ط��رد  مت  ح��ال  ففي  �لعمل،  ب�سوق 

�لأب����و�ب يف وجوههم،  �إق��ف��ال  �أو  �خلليج  م��ن 

�أزمة �جتماعية يف �لد�خل  فاإن ذلك �سيخلق 

�ل��ل��ب��ن��اين، لأن����ه م���ن �مل���ع���روف �أن����ه ل ي��وج��د 

�لكبرة،  �لأع��د�د  فر�ص عمل يف لبنان لهذه 

ف�����س��ًل ع��ن �إق���ف���ال �أب�����و�ب ه���ذه �ل����دول �أم���ام 

و�ل�سابات،  �ل�سباب  م��ن  �جل��ام��ع��ات  خريجي 

و�ل���لف���ت �أن ع���دد �ل��ل��ب��ن��ان��ي��ن �ل��ع��ام��ل��ن يف 

�خلليج يو�زي ثلث عدد �للبنانين �لعاملن 

�ل��دخ��ول لدى  م��ع��دل  ي�سل  فيما  ل��ب��ن��ان،  يف 

�لعاملن  �أ�سعاف   3 �إىل  �لعاملن يف �خلليج 

يف ل��ب��ن��ان، وه����ذ� ي��ع��ن��ي �أن��ه��م ي�����س��ك��ل��ون كتلة 

ت��و�زي  �سر�ئية  ق��درة  �أدق،  مبعنى  �أو  نقدية، 

�لقدرة �ل�سر�ئية �لد�خلية.

هنا مرت�ضى

المغتربون اللبنانيون في الخليج.. في مرمى اإلقصاء
ما إن أعلنت 

دول مجلس 
التعاون الخليجي 

عن تنفيذ عقوبات 
بحق المغتربين 

على أراضيها 
من »أعضاء حزب 
الله« من دون أن 

تعطي المزيد 
من التفاصيل عن 

طريقة تحديد 
انتماء هذا 

المغترب أو ذاك 
إلى الحزب، حتى 
كثرت التأويالت 
والشائعات حول 

هذه القضية، 
وبدأت الحمالت 

المسعورة لتخويف 
اللبنانيين من 

ترحيل المغتربين 
بطريقة اعتباطية 

من الخليج ومن 
تداعيات هذه 

الخطوة على 
االقتصاد ككل.

اقتصاد
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ترددت معلومات �أن دبي ترف�ص جتديد 

�إقامات �للبنانين �ل�سيعة لدى نفاد �ملدة، يف 

حن �أن من بقي فيها يكون من �لعاملن يف 

�ل�سلطات  �لتي حتر�ص  �ملنطقة �حلرة  نطاق 

يف دبي على عدم �لتدخل يف قو�نينها حر�ساً 

د�خ��ل  للعاملن  �أم���ا  �ل��دول��ي��ة،  �سمعتها  على 

�لإمارة فالباب مو�سد للجدد، ويقفل بانتهاء 

مدة �لإقامة. �إىل ذلك يعاين �ملقيمون �ل�سيعة 

حتويل  جلهة  خ�سو�ساً  م�سددة،  مر�قبة  من 

�أمو�ل �إىل لبنان �أو مقتنيات عينية قد ي�ستم 

�إىل »حزب  �أم��و�ل  �إر�سال  من حتويلها ر�ئحة 

�لإم��ار�ت��ي��ة.  �ل�سلطات  تقدير�ت  ح�سب  �هلل« 

خ�سو�ساً �ل�سيار�ت وذ�ت �لدفع �لرباعي منها 

من  �ملزيد  �ل�سلطات  ت�سرط  حيث  حتديد�ً، 

�إعاقة  �أجل  من  و�لر�سوم  و�لإثباتات  �لأور�ق 

�ل�سلطات  �أن  كما  ل��ب��ن��ان،  �إىل  ���س��ي��ارة  �إر���س��ال 

�مل��ال��ي��ة ت��ف��ت��ح حت��ق��ي��ق��ات حم����ددة م���ع �ل��ذي��ن 

يريدون حتويل �أمو�لهم �إىل لبنان.

�لو�سع يف دول جمل�ص �لتعاون �لأخرى 

ل��ي�����ص ب��اأف�����س��ل ح����ال، ف���ل �مل��م��ل��ك��ة �ل��ع��رب��ي��ة 

ت�سمح  �لبحرين،  ول  ق��ط��ر،  ول  �ل�سعودية، 

ب��دخ��ول �ل�����س��ي��ع��ة م��ن �مل��وظ��ف��ن �جل����دد �إىل 

�أر��سيها.

وي���ب���دو �أن ق����ر�ر ع���دم جت��دي��د �إق���ام���ات 

جمل�ص  دول  يف  ح���ال���ي���اً  �مل��ق��ي��م��ن  �ل�����س��ي��ع��ة 

�لتعاون �ساري �ملفعول، بحيث يتم خلل مهلة 

�لعمل  بدء  تاريخ  �سنو�ت، من  �أق�ساها ثلث 

�ل�سيعة  �إق�ساء  �لإقامات،  جتديد  عدم  بقر�ر 

�إىل  و�إع��ادت��ه��م  �ل��ت��ع��اون  دول  م��ن  �للبنانين 

لبنان من �سجة ودون ترحيل جماعي.

يذكر �أن��ه يف �إم��ارة �أب��و ظبي، مينع منعاً 

�أي �سيعي خ�سو�ساً  �أو توظيف  ��ستخد�م  باتاً 

�لظروف  كانت  مهما  بينهم  م��ن  �للبنانين 

وهذ�  �ملهنية،  خدماته  �إىل  ما�سة  �حلاجة  �أو 

�لأمر ظهر �أثناء �سعي �إحدى و�سائل �لإعلم 

من  �سيعة  لبنانين  �إع��لم��ي��ن  ل���س��ت��خ��د�م 

فقد  خ��ارج��ه��ا،  م��ن  �أو  �لإم�����ار�ت  �ملقيمن يف 

رف�����س��ت �ل�����س��ل��ط��ات يف �لإم������ارة م��ن��ح ه���وؤلء 

تاأ�سر�ت دخول �إىل �لإمار�ت ملن هم خارجها، 

�أو نقل كفالة من هم د�خل �لإمارة.

حــوادث مـتـفــرقـــة
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�لفل�سطيني؛  و�ل�����س��ح��ايف  �ل��ك��ات��ب  وّق����ع 

يف  فل�سطينياً  ت��ك��ون  »�أن  ك��ت��اب��ه  م��ن��اع،  ���س��ام��ر 

لبنان« يف ق�سر �لأوني�سكو يف بروت، بح�سور 

من  وع��دد  و�لفعاليات  �ل�سخ�سيات  م��ن  ع��دد 

�للبنانية  �لف�سائل و�لقوى و�لأح��ز�ب  ممثلي 

و�لفل�سطينية و�لأهل و�لأقارب.

�لكتاب يقع يف 176 �سفحة ت�سم ق�س�ساً 

ق�����س��رة وم�������س���اه���د�ت ع���ن و�ق�����ع �ل��لج��ئ��ن 

نل�سن  د�ر  عن  �سدر  لبنان،  يف  �لفل�سطينين 

و�سّمم غلفه �لفنان مالك حمفوظ.

د.ب��ي��ان  و�ل��ب��اح��ث��ة  �مل���وؤرخ���ة  للكتاب  ق���ّدم 

نويه�ص �حلوت �لتي قالت: »�أبد�أ بالعر�ف 

ب���اأين ي���وم ق����ر�أت خم��ط��وط��ة ه���ذ� �ل��ك��ت��اب، مل 

ذلك  �هتمامي،  ج��ذب  �ل��ذي  هو  �لعنو�ن  يكن 

�أن���ه ي��ت��ح��دث ع��ن �مل��و���س��وع �ل���ذي ع�ست معه 

ما  �أّم����ا  �أز�ل،  وم���ا  ع���ام���اً،  م��ن خم�سن  �أك���رث 

باأهمية  ثقتي  فهو  فعًل،  �لقر�ءة،  �إىل  دفعني 

�لكتاب �ملنتظر، ذلك �أنني كنت قر�أت ل�ساحبه 

�سامر مّناع مقالت وق�س�ساً  ق�سرة، يف عدد 

�حل�ص  عمق  ع��ن  تنّم  �ليومية،  �ل�سحف  م��ن 

ل�ساحبها«،  و�عد  مب�ستقبل  وتنبئ  و�لإدر�ك، 

و�أ�سافت: �أن »هذ� �لكتاب �لذي ي�سّم ق�س�ساً 

و�ق���ع���ي���ة ق�����س��رة وحت��ق��ي��ق��ات وم�������س���اه���د�ت، 

و�ح��د  ه��دف  لتحقيق  منها  ك��ل  �لكاتب  �ساغ 

�ل���ق���ارئ بطبيعة  ت��ع��ري��ف  وه���و  �أل  م�����س��رك، 

معي�ستهم  يف  ل��ب��ن��ان،  يف  �لفل�سطينين  ح��ي��اة 

خمتلف  يف  ومعاناتهم  و�سعوباتها،  �ليومية 

وتربوية  و�سحية  نف�سية  من  �حلياة  نو�حي 

وجمتمعية، فهو قد متّكن يف �لوقت نف�سه من 

�أن يحّقق هدفاً �آخر � و�إن بد� �أنه مل يكن �ساعياً 

ة يف كتابه هذ�، تقرع  �إليه � فهناك �أكرث من ق�سّ

وبر�عًة  و�سياغًة  فكرًة  �لعاملي،  �لأدب  �أب���و�ب 

على  �لإن�سانية،  �مل�ساعر  �أروع  عن  �لتعبر  يف 

طبيعتها وحقيقتها، بالقليل من �لكلمات«.  

وق���د ���س��م��ل �ل��ك��ت��اب ع����دد�ً م��ن �لق�س�ص 

�ل��ق�����س��رة �مل����وؤث����رة و�مل�������س���اه���د�ت �ل�����س��اخ��رة 

�ل��ت��ي ����س���ّور ف��ي��ه��ا �أك����رث �ل���ت���ج���ارب م�����ر�رة يف 

على  يبعث  باأ�سلوب  و�أزّق��ت��ه��ا،  �ملخيمات  د�خ��ل 

�سم�سيات  م�سهد  منها  معاً،  و�ل�سحك  �لبكاء 

�ل���لج���ئ���ن ع��ل��ى ق��ي��ا���ص �أزق������ة خم��ي��م��ات��ه��م! 

�ل��ذي  ت��وف��ي��ق،  �أم  »�حل���اّج���ة«  ج���زد�ن  وم�سهد 

�ملعا�ص  ي���وم قب�ص  ب��اإح��ك��ام  ت��خ��ت��اره وحت��م��ل��ه 

ك��ذل��ك ق�سة  �ل��ي��ا���ص،  م��ار  �ل�سهري يف خميم 

ت�سريحة  �إىل  وح��ن��ن  �لأب  ق��ب��لت  ب��ان��ت��ظ��ار 

�لطفولة وعلم من �ملثلجات.. وغرها.

�ل�سكاكيني • خليل 
ويرز يف هذ� �مليد�ن يف �ملدة نف�سها �لأ�ستاذ خليل �ل�سكاكيني �لذي 

كان يرف�ص عدد�ً مما مر من �أفكار مثل �إلغاء �لإعر�ب ويرد على فكرة 

�لع�سر  »تلئم  حديثة  ف�سحى  �إىل  دعا  ولكنه  �لقر�ء،  عند  �لت�سكن 

وتنبع من ظروفه ومقوماته حتى تهزم �لعامية وتنت�سر عليها، كما 

�بتغى �أن تكون �للغة �لعربية �لف�سحى �ملعربة هي لغة �لدين �أي�ساً«، 

وهو يرى »�أنه ما من �سيء قيد �للغة ب�سل�سل من حديد ومنع منوها 

و�زدهارها غر �لقو�مي�ص �للغوية«، وهو على �لرغم من �أنه مل يتخذ 

�إىل  يدعوه  ك��ان  لها  مفاهيمه  من  ع��دد�ً  �أن  �إل  للغة،  معادياً  موقفاً 

�لنحو  علمي  �إىل  �أ�ساوؤو�  و�ل�سرفين  »�لنحاة  �أن  يرى  فهو  �لنتقاد، 

ول  بالنتائج  �أ�سبابها  تربط  تكن  مل  فيهما  �أحكامهم  لأن  و�ل�سرف، 

�لقاعدة(  )وح��دة  �أحكامهم  يف  و�خ��ت��ارو�  �أ�سبابها  �إىل  �لنتائج  ترجع 

�أي �إذ� كان �لكلم �أنو�عاً و�سعو� قاعدة كلية لنوع منها، وجعلو� بقية 

و�هية  باأ�سباب  ويعللون  ي�سوغون  فاأخذو�  �لنوع،  لهذ�  �لأن��و�ع فروعاً 

حتى �سرب �ملثل ب�سعف حجة �لنحوي، و�أوغلو� يف �لتعقيد و�لإغر�ب 

يف �للجوء �إىل �لفر��ص و�لتعليل و�لتاأويل �مل�سنوع وتو�سعو� يف و�سع 

قو�نن �للغة على غر حاجة �إليها«.

�أول من تق�سى  �إن مل يكن  �أو�ئ��ل  �ل�سكاكيني من  �أن يعد  وميكن 

مو��سع �لنحو و�ل�سرف يف �لع�سر �حلديث يعر�ص على هذه �لفكرة 

�أمثال  م��ن  د�خلها  وم��ا  فعائل  على  فعيلة  جمع  فتناول  تلك،  ويلغي 

�لفعل )مد(  ق�سايا وخطايا ومطايا، وكذلك وقف م�ستهجناً حتليل 

�إىل )م��دد( و�لفعل )ق��ال( �إىل )ق��ول( و)دع��ا( �إىل )دع��ي(، ثم عر�ص 

�إىل م�ساألة �لإعر�ب باحلركات و�حلروف، فرى �أن �لأ�سل يف �لإعر�ب 

هو �حلروف، وما نر�ها يف �لأ�سماء �ل�ستة، ما هو �إل بقايا لتلك �حلالة 

�لإعر�بية �لأ�سل، ثم هو يعر�ص على فكرة �لعمدة و�لف�سلة يف �لكلم 

وير�ه كله عمدة، ويقف موقفاً �سديد�ً جتاه �أحكام �لعدد وباب �ل�ستغال، 

�أحكامه ل  �أك��رث  �أن »�لنحاة مل يوفقو� يف فتح هذ� �لباب؛ لأن  وي��رى 

تخلو� من تكلف �لتاأويل و�لتف�سر و�لفر�ص و�لتقدير، مما ل يجيزه 

�سبب معقول ول ي�سّوغه ��ستعمال«، ثم هو يو�فق �لكوفين يف ت�سمية 

�ل�سمائر بالكنايات، ثم �إنه يطالب »باإلغاء �لقو�عد بجملتها �إلغاًء تاماً 

فل در�ص خا�ساً بها ول ُتعّلم للطالب لذ�تها، �إذ ميكنه �أن يتعلم �للغة 

بال�سماع و�لتقليد و�ل�ستعمال دون تعلم قو�عدها، كما يتعلم �لطفل 

و�مل��ر�ن«،  بالتقليد  يتعلم كيف مي�سي  وكما  ملكتها،  ويح�سن  �أم��ه  لغة 

ثم هو يقع يف فخ �ندفاعه حن ي�ستدل لفكرته هذه باأن »�لعرب قبل 

�أو  بالقو�عد  علم  غر  على  �ل�سحيح  �لنطق  يح�سنون  كانو�  �لتدوين 

تعلم لها، فوجد من �ل�سعر�ء و�خلطباء �ملطوعن من نبغو� يف فنهم 

قبل و�سع علم �لنحو ذ�ته«، وهو يذهب �أبعد من دعاة �لتي�سر؛ لأنه 

»يعار�ص �سيا�سة �لتي�سر و�لتب�سيط يف �لنحو و�ل�سرف؛ لأنها ل حتل 

�مل�سكلة من جذورها«، ثم هو �أر�د �أن يطرح جتديد�ً مبنياً على �أ�سا�ص 

م��ن �ل�ستعمالت  ع���دد�ً  �لنحو، وي�سع  �أب���و�ب  ب��اب م��ن  �جل���د�ول لكل 

حتفظ حفظاً ويطالب �لطالب بالقيا�ص عليها«.

طبقة  وج��ود  �فر��ص  �أ�سا�ص  على  مبنية  حماولة  �أنها  �سك  ول 

هذه  ت��ك��ون  لكي  �ل��ي��وم��ي  �ل�ستعمال  يف  �لأق��ي�����س��ة  تلك  وف��ق  تتعامل 

�ملحاولة ممكنة عملياً.

متعددة  ث���ورة  رج��ل  ك��ان  فقد  �ل�سكاكيني،  �إن�����س��اف  م��ن  ب��د  ول 

�مليادين، متنوعة �جلو�نب.. وكان ثورة يف �ل�سيا�سة، �سو�ء على �لأتر�ك 

�أو �لإنكليز، ثم على �ل�سهاينة، وكان ثورة على �لوجاهات �لتقليدية 

م��ن �مل��رت��زق��ة و�مل��رت�����س��ن و�خل��ون��ة، وك���ان ث���ورة يف �ل��ن��ظ��ام �ل��رب��وي 

و�لتعليمي - من دعوة تغير �ملناهج �إىل تكري�ص للجديد يف �لأ�ساليب 

�أدب �لرت��ز�ق، وث��ورة �لتحجر يف مفاهيم  �لربوية - وهو ثورة على 

�لكني�سة، وحم�سلة كل ذلك ريادته للثورة �لجتماعية بكل تفا�سيلها: 

�لتقاليد �لبالية، �لتباين �لطبقي، �سيطرة رجال �لدين على �ل�سعب.. 

�ل�سكاكيني مل ي�سجل ثورته هذه بالقلم فح�سب، و�إمنا �سّطرها  و�إن 

ممار�سته  عن  ف�سًل  �ملتاحة،  �ملنا�سبات  كل  يف  جريئة  علمية  مو�قف 

�ليومية و�أعماله، �لتي هي ترجمة فعلية لثورته و�أفكاره.

وب��ه��ذ� من��ت ����س��ت��ع��د�د�ت��ه �ل��ف��ط��ري��ة، ون�سجت م��و�ه��ب��ه �ل��ف��ذة، 

و�أ�سبحت حياته كلها �سل�سلة من �لثور�ت، بغية �لو�سول �إىل �لأح�سن 

يف �ستى جمالت �حلياة و�لفكر، ولعل �أ�سهرها يف جمال �لأدب و�للغة، 

فرزت ثورته على �أدب �للفظ �ملنمق، �أدب �ل�سنعة و�لتكلف، لأنه كان 

يوؤمن بالفكرة، ويدعو �إىل �أدب �ملعنى.

كني�سة  »مطالبته  �إىل  بعروبته،  �ل�سكاكيني  خليل  مت�ّسك  دع��ا 

�لروم �لأرثوذك�ص يف �لقد�ص �إىل تعريب لغتها وتعريب �ل�سلو�ت فيها، 

وطالبها باأن ل ي�سلى فيها باللغة �ليونانية، و�أن ل ت�ستعمل فيها �إل 

�للغة �لعربية، ون�سر يف هذ� �ل�سدد من�سور�ً عام 1913 بعنو�ن )�لنه�سة 

�لأرثوذك�سية يف فل�سطن(، هذ� �لأمر دعا �لكني�سة �إىل �إعلن �إبعاده 

منها«. وقد �أدرك �ل�سهاينة - قبل �لعرب - قدر�ت هذ� �لكاتب و�ملفكر 

�أّنه ي�سكل ظاهرة خطرة يف مو�جهته �ل�سهيونية  �لعبقري من باب 

وعو�مل �لتمدد فيها، علماً �أن �ل�سكاكيني، كما قلنا، من �أو�ئل �ملفكرين 

�لعرب �لذين �أدركو� حقيقة �رتباط �ل�سهيونية عقيدة وحركة وعمًل 

�سيا�سياً بال�ستعمار، يف وقت ف�سل فيه �لكثرون يف �إدر�ك هذ� �لربط، 

وتورطو� يف �لدعوة �إىل �لتعاون مع �إنكلر� ل�»حماية فل�سطن«.

ثالثاً: �ل�سعف و�جلهل �لعام

ل نريد من هذه �لنقطة �ملبالغة مب�ستوى �جلهل بن عامة �لنا�ص 

يف نهايات �لقرن �لتا�سع ع�سر و�لقرن �لع�سرين، ولكنها حقيقة ل نريد 

غ�ص �لطرف عنها، فاملو�سوعية ت�ستدعي ��ستعر��ص دو�فع �لتجديد 

�أم  �أم روحية،  عند �لثائرين على نو�حي �حلياة كافة، �جتماعية كانت 

�أدبية، �أم ثقافية، ول �أحد ينكر ما كانت تعانيه �لأمة من �سعف وجهل 

يف نهايات �خللفة �لعثمانية ب�سبب عو�مل كثرة منها �لفقر �ملدقع 

�مل�����س��رق، وك��ذل��ك �نت�سار �خل��ر�ف��ات و�لأ���س��اط��ر  �ل��ذي ع��م جمتمعات 

�لعقدي  �لتحلل  وظ��ه��ور  �لنظر،  منقطع  ب�سكل  �مل�سلمن  جموع  يف 

�أن  �إليه هنا  �لإ�سارة  �أه��م ما جتدر  ذل��ك، ولعل  �ل�سالة وغر  و�لفرق 

�لعلوم �لدينية عامة �أ�سيبت باجلمود و�لتحجر وذلك لأ�سباب �أهمها: 

�لهتمام باملخت�سر�ت و�حلو��سي و�لتغر�ت حتى قال �أحد �لد�ر�سن 

يف �لأزهر »ومن �لعلوم �لتي مل �أنتفع بدر��ستها يف �لأزهر على �لإطلق 

علم �لكلم فقد در�سته بالأزهر عدة �سنو�ت، ولكني مل �أعرف منه �سيئاً 

عن �هلل ذ� بال، و�إمنا �نغم�ست يف ��سطلحات ز�دت تفكري غمو�ساً 

و��سطر�باً، حتى متنيت �إميان �لعو�م«، وكان من مظاهر ذلك �ل�سعف 

و�لق�ساء  و�لإم��ام��ة  و�لفتوى  �لتدري�ص  فكان  �لعلمي،  �ملن�سب  ور�ث��ة 

تورث �إرثاً، فكان من �أثر ذلك �أن »�زدحم عليها �لغوغاء و�سار �جلهال 

ميوج بع�سهم يف بع�ص و�لتب�ص �لأمر وف�سد �أي ف�ساد«.

زد على كل ما تقدم، �نت�سار �لظلم و�لختلف و�لفرقة حتى �أكلت 

ج�سد �لأمة، ونخرته �لآفات، فكان من �لطبيعي و�لأمر كذلك �أن تتهياأ 

�لأنف�ص لقبول �ل��ر�أي �لذي ي��و�زن بن هذه �لأم��ة وبن �سائر �لأمم 

�لتي خطت خطو�ت �لتقدم �لعلمي و�لقت�سادي و�لثقايف و�لع�سكري 

و�لنا�ص  بها،  �لقتد�ء  �إىل  وميله  �لأمم  هذه  برجيح  فيخرج  �أي�ساً، 

يف ذلك لي�سو� �سو�ء يف متيز �لأمور ومعرفة و�سعها يف ن�سابها، فل 

�ل�سعف  ن�سبة  �لأم��ة ويرف�ص  باأن يد�فع عن ثو�بت  ُيطالب �جلاهل 

و�جلهل �إىل �أ�سول �لأمة وتر�ثها، وهو يف �لوقت ذ�ته ينغم�ص يف قعر 

ذلك �جلهل و�ل�سعف.

لذلك يقول �ملنفلوطي: »ل ي�ستطيع �مل�سري وهو ذلك �ل�سعيف 

�مل�ست�سلم �أن يكون يف �ملدينة �لغربية �إن د�نها �أل كالغربال من دقيق 

�خلبز مي�سك خ�ساره ويفلك لبابه«.

من م�ؤمتر »اللغة العربية.. من

خماطر اجلم�د اإىل تداعيات التجديد«

»أن تكون فلسطينيًا في لبنان«
حكى إال همسًا

ُ
قصص واقعية ال ت

�ل�ستاذ �سليمان بختي )د�ر نل�سن( و�لزميل �سامر مناع خلل حفل �لتوقيع



العزلة عن الآخرين والبعد عن املجتمع قد ت�صيب 

واالكتئاب  والتوتر  القلق  منها  كثرية،  باأمرا�ض  الفرد 

وكونه  ب��االإه��م��ال  ال�شخ�ض  الإح�شا�ض  وذل��ك  واحل���زن، 

منبوذاً من قَبل من حوله.

احلديثة،  والتكنولوجيا  االإن��رن��ت  انت�شار  وبعد 

اأهله  وو�شط  منزله  يف  بالعزلة  ي�شعر  الفرد  اأ�شبح 

االن��دم��اج يف احلياة  م��ع نف�شه، حيث  واأ���ش��رت��ه، حتى 

ال��ع��م��ل��ي��ة وم�����ش��اغ��ل احل���ي���اة، ك��م��ا اأن ال��ع��م��ل اأ���ش��ب��ح 

بالتكنولوجيا احلديثة، وبالتايل �شار االأفراد  حالياً 

واالإنرنت،  الكمبيوتر  اأوقاتهم على  يق�شون معظم 

من دون اهتمام بحياته الطبيعية كاإن�شان له حق يف 

التوا�شل مع املحيطني به، وباملجتمع ومبن حوله.

اجل��ان��ب  اأن  ��ح��ون  ي��و���شّ ال��ب�����ش��ري��ة  التنمية  خ���راء 

واأق��ارب��ك  بيتك  ب��اأه��ل  عالقتك  يف  يتمثل  االجتماعي 

وجريانك واأ�شدقائك، وغريها من العالقات املختلفة 

التي يجب اأن تتوا�شلي معها دائماً، حتى تعي�شي حياة 

اجتماعية �شليمة وناجحة.

العملية  احلياة  تدعي  ال  اأن  اخل���راء:  وين�شحِك 

ت��اأخ��ذ ك��ل وق��ت��ك ح��ت��ى ت�شبحي ب��ع��ي��دة ع��ن اأه��ل��ك يف 

معظم االأوقات، واإن كنت ناجحة حقاً اأو ت�شَعنينْ للنجاح 

من  ج����زءاً  اأن تخ�ش�شي  ي��ج��ب  احل��ي��اة،  ول���الت���زان يف 

اأي�شاً  واأقاربك واأ�شدقائك، وعليك  وقتك الأهل بيتك 

اأن تندجمي يف املجتمع اأكرث، بحيث ت�شبحني اإيجابية 

تعملني على نه�شة جمتمعك وت�شعني اإليها.

يقدم لِك اخلراء خطوات عملية لتطوير اجلانب 

االجتماعي والتوا�شل مع االآخرين يف املجتمع، وتتمثل 

اأولها يف تقّبل الذات، فيجب اأن تتقّبلي نف�شك اأواًل حتى 

حتبي  حتى  اأواًل  نف�شك  حتّبي  واأن  االآخ��ري��ن،  تتقبلي 

الآخرين.

الو�شع كما هو  اأن تقبلي  ال��ذات  بتقّبل  ُيق�شد  وال 

ل  بتقبُّ ُيق�شد  ولكن  تنمية،  اأو  تطوير  دون  من  عليه 

وب�شفاتك  ب�شكلك  اأن��ت  كما  نف�شك  تتقبلي  اأن  ال��ذات 

ثم  واإم��ك��ان��ي��ات��ك،  وب��ق��درات��ك  عليها،  اهلل  ال��ت��ي خلقك 

ذلك  وب��ع��د  ح��ي��ات��ك،  يف  ���ش��يء  ك��ل  تطوير  اإىل  ت�شعنينْ 

يهتدوا  اأن  اإىل  حولك،  من  كل  ت�شاعدي  اأن  حتاولني 

حلياة اأف�شل.

اأ�شا�شي  ���ش��يء  ف��ه��ذا  ال����ذات،  ح��ب  اإىل  بالن�شبة  اأم���ا 

ال��ذات هنا  بحّب  املق�شود  ولي�ض  االآخ��ري��ن،  لكي حتّبي 

واحلب  تقّبلتيها،  كما  نف�شك  حتبي  اأن  ولكن  االأنانية، 

دائماً ياأتي بعد القبول، فعندما تتقبلني نف�شك تتقبلني 

ك��ل م��ن ح��ول��ك، ح��ت��ى ل��و مل حت��ّب��ي��ه، وع��ن��دم��ا حتّبني 

نف�شك ت�شتطيعني اأن حتبي االآخرين.

مع  فتوا�شلك  واأ�شرتك،  اأهلك  مع  التوا�شل  ثانياً، 

اإن جميع  االإن�شانية، حيث  التوا�شل  اأنواع  اأ�شمى  اأهلك 

واأ�شرتك  واأهلك  ذل��ك،  على  اأك��دت  ال�شماوية  الديانات 

هم  يكونوا  اأن  الطبيعي  فمن  اإل��ي��ك،  النا�ض  اأق��رب  هم 

طاعة  على  فاحر�شي  ب�شحبتهم،  عليك  النا�ض  اأح��ق 

واحر�شي  االإمكان،  والتوا�شل معهم قدر  واأبيك،  اأّمك 

اأي�شاً على �شلة الرحم بني االإخوة واالأق��ارب، وتذكري 

متزوجة،  كنت  اإن  عليك  حقاً  لهم  واأوالدك  زوج��ك  اأن 

زوج��ك  واج��ع��ل��ي  اأوالدك،  م��ع  جتل�شي  اأن  واح��ر���ش��ي 

يجب  ال��زوج  وكذلك  حياتك،  يف  �شيء  اأه��م  باأنه  ي�شعر 

زوجته  ُي�شعر  اأن  ويجب  دائ��م��اً،  اأبنائه  مع  يتوا�شل  اأن 

اأنها االأهم يف حياته، والكالم الرقيق الناعم مهم جداً، 

من  فعل  ي��ب��ادره  مل  اإن  قيمة  ل��ه  لي�ض  لكن  وم��ط��ل��وب 

جانب الطرفني.

ثالثاً، التوا�شل مع اجلريان، فعن ابن عمر وعائ�شة 

ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه  ق��اال: قال  ر�شي اهلل عنهما 

واآله و�شلم: »ما زال جريل يو�شيني باجلار حتى ظننت 

اأنه �شيوّرثه« )متفق عليه(، فاجلار له حق عليك، وهو 

فاحر�شي  اإليها،  احتاج  لو  وامل�شاعدة  بال�شدقة  اأوىل 

على اأن تتوا�شلي مع جريانك، واأن ت�شاأيل عنهم دائماً، 

اجل��ريان  مع  فالتوا�شل  املنا�شبات،  كل  يف  وت�شاركيهم 

ي��ك��اد ي��ك��ون م��ن��ع��دم��اً يف امل�����دن، ل��ك��ن م����اذا ع��ن��ك اأن���ت؛ 

احلياه  علينا  فر�شته  ال��ذي  للواقع  �شت�شت�شلمني  ه��ل 

تقبلي  فلن  ح��ق��اً،  التغيري  تريدين  كنت  اإن  العملية؟ 

اأن تتعريف  اأب��داً، فكوين حري�شة من االآن  بهذا الو�شع 

على جاراتك، وتتوا�شلي معهم اإن كنت ال تعرفهن، واأن 

تزيدي من توا�شلك معهن، وم�شاركتهن وم�شاعدتهن 

بكل ما ت�شتطيعني اإن كنت تعرفينهم بالفعل.

كذلك احر�شي على اأن تتقابلي مع �شديقاتِك ولو 

مرة كل اأ�شبوع، ويكون هو اليوم الرفيهي لكما مثاًل، 

الذين  اأ���ش��دق��اوؤك  الأنهن  اأك��رث،  باالألفة  ت�شعري  حتى 

اعتدِت عليهن وعلى �شحبتهن و�شاركهن يف م�شاكلهن 

واأح���زان���ه���ن واأف����راح����ه����ن، وت����ذك����ري ع��ي��د م��ي��الده��ن، 

اأكرث  وُي�شعرهن  العالقات،  توثيق  يف  ج��داً  فذلك مهم 

دائماً  بهن  تت�شلي  اأن  على  واحر�شي  بهن،  باهتمامك 

فكل  جيد،  ب�شكل  معهن  وتوا�شلي  عليهن،  لتطمئني 

الفعال  التوا�شل  رائع من  اأكرث من  ي�شّكل جانباً  ذلك 

بينك وبني �شديقاتك.

املجتمع؟  م��ع  اأت��وا���ش��ل  كيف  البع�ض:  تت�شائل  ق��د 

ال��ذي  املجتمع  يف  اأك��رث  واإيجابية  فعالة  اأ�شبح  وكيف 

بكل  امل��ج��ت��م��ع  ت�����ش��ارك��ي  اأن  ت�شتطيعني  ف��ي��ه؟  اأع��ي�����ض 

خريية  جمعية  يف  وا�شركِت  اليوم  ذهبت  لو  اإيجابية 

وتعمل  ومكّثف،  فعال  ب�شكل  م�شاعدات  وتقّدم  مثمرة 

على م�شاعدة النا�ض ب�شكل فعال، وهذه الطريقة لي�شت 

اأكرث، حيث �شتجدين  الوحيدة لكنها االأ�شهل والفعالة 

م��ن ي�����ش��اع��دك وي��ع��ّل��م��ك ك��ل ق��وان��ني ال��ع��ط��اء، في�شبح 

طاقتك  م��ن  ي��زي��د  م��ا  اإل���ي���ك،  بالن�شبة  متعة  ال��ع��ط��اء 

اأخل�شِت النية، ف�شيكون  االإيجابية ب�شكل كبري، كما لو 

لك اأجر كبري عند اهلل يف الدنيا واالآخرة.

ويف اخل����ت����ام: ت��وا���ش��ل��ي م���ع اأه���ل���ك واأ����ش���دق���ائ���ك 

اجتماعية  بحياة  ت�شعدي  حتى  وجمتمعك  وج��ريان��ك 

اأعلى  اإىل  وت�شلني  اإيجابية،  اأك��رث  فت�شبحني  مثمرة، 

درجات االتزان يف اجلانب االجتماعي حلياتك، نتيجة 

التوا�شل االجتماعي االإيجابي.

رمي اخلياط
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فنون التواصل تقودِك إلى حياة اجتماعية مثمرة

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

ُتعّد تربية الطفل املهمة الأ�صعب اأمام الآباء، وذلك حلاجتها اإىل تفّهم واإدراك ووعي 

للطفل وطباعه، واأخذ ظروف البيئة املحيطة بعني العتبار اأي�صًا، اإل اأن طرق الرتبية 

ال�صلوكات  اإىل  ت�صنيفها  الآباء، من حيث  على  كبريًا  ووقتًا  وّفرت جمهودًا  احلديثة 

اجليدة وكيفية حتفيزها، وال�صلوكات ال�صيئة وطرق جتّنبها.

م  ُنقدِّ اأطفالهم، فاإننا  ال�صلوكيات التي عليهم جتنبها مع  واإذا ما ت�صاءل الآباء حول 

بع�ض ال�صلوكيات التي ُينع ا�صتخدامها مع الطفل:

1- تخويف الطفل بالغول واحلرامي والنار والإبر وما اإىل ذلك، فمن �صاأنه اأن يرّبي 
ُعقدًا نف�صّية لدّيه.

التهّور والتطاول على الآخرين، وعدم فر�ض هيبة الأم والأب  2- تربية الطفل على 
لإيقافه وردعه عن ال�صلوك اخلاطئ.

3- املبالغة يف ح�صن الظن اأو اإ�صاءة الظن بالطفل، فهذا من �صاأنه اأن ي�صاعده على 
اختالق الأكاذيب.

4- ال�صخرية من الطفل وحديثه، فهذا �صيئ جدًا، ويزعزع ثقته بنف�صه.
5- تعويد الطفل على عدم حتّمل امل�صوؤولية والعتماد الكلّي عّمن حوله.

اأكرث  ال�صلوك �صيجعله  اأخطائه، لأّن هذا  اأثناء وجوده وتربير  الطفل  الدفاع عن   -6
�صوءًا، و�صيتمادى عندها يف اأخطائه.

7- اّتباع اأ�صلوب واحد يف معاملة الطفل، من خالل العقاب والتهذيب، فيجب اأن ينّوع 
الآباء بني الق�صوة واللني.

8- قّلة تعاون الوالدْين مع بع�صهما يف تربية الطفل، وقّلة تعاونهم مع املدر�صة و�صوء 
انتقاء مدار�ض للطفل من �صاأنه اأن ي�صّتته.

م�صداقيتهم  على  يوؤثر  اأبنائهم  اأم��ام  الآب��اء  فكذب  للطفل،  احلقيقة  قول  عدم   -9
وثقتهم بهم.

ال�صتف�صار عن  اأو  ال�صوؤال  املالية وغريها، من دون  الطفل  تلبية جميع مطالب   -10
حاجته اإليها، خ�صو�صًا اإن كانت بازدياد.

11- ا�صتخدام اأ�صلوب ال�صتم والدعاء على الطفل اإذا ارتكب خطاأ.
12- تن�صئة الطفل على الهتمام باملظاهر.

13- ا�صتخدام اأ�صلوب ال�صخرية اأمام الطفل، وا�صتخدام العبارات البذيئة.
14- تعويد الطفل على الفو�صى وعدم الرتتيب والتخطيط، �صواء على امل�صتوى العملي 

اأو العلمي.

15- الرتكيز على اأخطاء الطفل، وتذكريه الدائم بها.
16- اإجبار الطفل على نوع معنّي من الهوايات وعدم احرتام ميوله.

17- فر�ض الأوامر على الطفل من دون اقتناع منه باأدائها.
18- عدم التعامل مع اأخطاء الطفل ب�صيا�صة النف�ض الطويل، ومناق�صته بها.

اخلاطئ  ال�صلوك  اإىل  بالطفل  ت��وؤدي  التي  الدوافع  م  تفهُّ الآب��اء  حماولة  عدم   -19
واإ�صراره عليه يف بع�ض الأحيان.

20- خ�صوع الوالدْين ل�صروط الطفل، مهما كانت، فقط لإ�صكاته.
21- الوعود الكثرية للطفل من دون التنفيذ.

22- عدم الإثناء على الطفل اإذا ما قام ب�صلوك وت�صرُّف جيد.
23- مقارنة الطفل مع غريه من اأقرانه.

24- التناق�ض اأو الزدواجية من قيمة اإىل اأخرى، اأو من موقف تربوي اإىل موقف اآخر.
25- عدم اإ�صباع حاجة الطفل من حنان الأبوين.

26- عدم مراعاة �صوابط العقاب البدين عند تربية الطفل.
27- عدم مراعاة الفروق الفردية عند التعامل مع الطفل.

28- عدم التدرُّج يف التعامل مع الطفل.

أنـِت وطــفـــــلك
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السلوك الممنوع اللجوء إليه مع الطفل



غذائية  قيمة  ذات  فاكهة  االأنانا�ض 

 »B«و »A« عالية، فهو غني بفيتامينات

املعادن،  من  ع��دد  على  ويحتوي   ،»C«و

م��ث��ل امل��ن��غ��ن��ي��ز وال��ب��وت��ا���ش��ي��وم وال���ي���ود 

وال��ك��ال�����ش��ي��وم وال��ف��و���ش��ف��ور وال��ك��ري��ت 

واحلديد واملغني�شيوم، فهو غذاء جيد، 

ومكافح  ل��ل��ب��ول،  وم���دّر  اله�شم،  �شهل 

ل���ل�������ش���م���وم، وي���ف���ي���د يف ح������االت ق��رح��ة 

ويهدئ  احل�شى،  يفّتت  اأن��ه  كما  املعدة، 

كثرية،  ح��االت  يف  ويو�شف  االلتهابات، 

مثل فقر الدم، وع�شر اله�شم، والتهاب 

ال�������ش���راي���ني، لكنه  امل��ف��ا���ش��ل وت�����ش��ّل��ب 

ال ي��ف��ي��د امل�����ش��اب��ني مب��ر���ض ال�����ش��ك��ري، 

الأن�����ه ي��ح��ت��وي ع��ل��ى ك��م��ي��ة ك���ب���رية من 

ال�شكريات.

ي�������ش���اع���د االأن�����ان�����ا������ض ع���ل���ى ه�����ش��م 

الروتني ب�شرعة عجيبة، لذلك ُين�شح 

بتناوله مع اأطباق اللحوم، الأنه ي�شاعد 

االأطباق  خ�شو�شاً  اله�شم،  على  املعدة 

تناوله  وب��االإم��ك��ان  ب��ال��روت��ني،  الغنية 

م�شوياً مع ال�شمك اأو الدجاج املتّبل، اأو 

وحدها  االأنانا�ض  �شرائح  �شّي  باالإمكان 

واإ�شافة ع�شري الليمون والع�شل عليها، 

ثم تغطيتها بطبقة خفيفة من الق�شطة 

على  االأن��ان��ا���ض  ي�شاعد  كما  ال��ط��ازج��ة، 

ال��ت��خ��ل�����ض م��ن ال��ر���ش��ح وت�����ش��ه��ي��ل عمل 

امل���ع���دة، وه����و ي���ق���وي ج��ل��د ال���وج���ه عن 

طريق دهنه بالع�شري، ويقوي احليوية 

عند الرجال.

ك���م���ا ي���و����ش���ف االأن�����ان�����ا������ض ك���ع���الج 

امل�����واد ال��غ��ذائ��ي��ة  اإىل  ن���ظ���راً  ل��ل�����ش��م��ن��ة، 

ال���ع���دي���دة امل����وج����ودة ف���ي���ه، ول�����ش��ه��ول��ة 

»بابائني«،  اأن��ه غني مب��ادة  ه�شمه، كما 

مر�ض  م��ن  ال�شفاء  على  ت�شاعد  ال��ت��ي 

ال��دي�����ش��ك خ���الل ف���رة ق�����ش��رية ج���داً، 

االأدوي���ة  تركيبات  يف  االأط��ب��اء  ويعتمد 

االأنانا�ض  على  الدي�شك  ملر�ض  امل�شادة 

كعن�شر اأ�شا�شي فعال.

فوائد الأنانا�س

- خمائر االأنانا�ض كانت ُت�شتعمل يف عالج 

احلروق وعق�ض الهوام، لكن هذه اخلا�شة 

يف  ُي�شتعمل  وح��ال��ي��اً  فعاليتها،  تثبت  مل 

وكمادة  ل��ذي��ذة،  كفاكهة  االأغ��ذي��ة  �شناعة 

لتطرية اللحم القا�شي.

الكلى  يف  واحل�شى  ال��رم��ل  ت�شّكل  مينع   -

واملثانة واملجاري البولية كلها.

يّتبع حمية، الأنه  قَبل من  ُي�شتعمل من   -

ال يحتوي على �شكريات ب�شكل عال، والأنه 

يقذف ال�شوائل الزائدة خارج اجل�شم.

- مي��ن��ع ت���راك���م ال���ده���ون داخ����ل االأوع���ي���ة 

الدموية، خ�شو�شاً ال�شرايني، لذلك مينع 

ت�شّلب ال�شرايني.

- ي�����ّش��ه��ل ه�����ش��م ال���ط���ع���ام، ومي��ن��ع قب�ض 

املعدة.

- ي��ح��اف��ظ ع��ل��ى ���ش��ح��ة ال���ع���ي���ون: اأث��ب��ت��ت 

العيون  على �شحة  يحافظ  اأنه  الدرا�شات 

واملتعلقة  ت�شيبها،  ال��ت��ي  االأم���را����ض  م��ن 

بالتقدم يف ال�شن، الأنه غنّي باملواد امل�شادة 

لالأك�شدة.

- ي��ن�����ّش��ط وظ����ائ����ف ال���ك���ب���د، وي��ك��اف��ح 

الريقان.

- ع����ر االن�����زمي�����ات ال���ت���ي ي��ح��ت��وي��ه��ا 

وان��ت��ف��اخ  االأورام  مي��ن��ع  ال���روم���ل���ني، 

االأن�����ش��ج��ة وال��ت��ه��اب��ه��ا، وه��ن��ال��ك اأدوي���ة 

ك��ث��رية حت��ت��وي ه���ذه االن���زمي���ات حتت 

اأ�شماء جتارية ل�شركات اأدوية كثرية.

- يكافح القروح واحلروق.

الفلوريد، مينع  باحتوائه على مادة   -

يعطى  اأن  ل  ويف�شَّ االأ���ش��ن��ان،  ت�شو�ض 

لالأطفال خالل مرحلة النمو، حلماية 

اأ�شنانهم واللثة.

- ي��ح��ت��وي االأن���ان�������ض ع��ل��ى اأن���زمي���ات 

يزيد  فهو  ليونة،  اأك��رث  الب�شرة  جتعل 

اخلاليا  وي��زي��ل  الب�شرة،  ترطيب  م��ن 

املت�شررة وامليتة، كما اأن هذه االأنزميات 

حت��ارب اأ���ش��رار اجل��ذور احل��رة، وتقلل 

االأوىل  والتجاعيد  الداكنة  البقع  من 

الناجتة عن التقّدم يف ال�شن.

اح��ت��وائ��ه على  ال��ر���ش��ح ب�شب  ي��ك��اف��ح   -

.»C« الفيتامينات، خ�شو�شاً فيتامني

ال�شيف،  يف  واحل���ر  العط�ض  يك�شر   -

ف��اإن��ه  تركيبته  امل���اء يف  ك���رثة  وب�����ش��ب��ب 

مينع �شربات ال�شم�ض.

م�ضار الأنانا�س

اله�شمي،  اجل���ه���از  يف  ا���ش��ط��راب��ات   -

مثل: اإ�شهال معوي، وغثيان، وقيء.

- طفوح جلدية.

- بثور يف اأطراف ال�شفتني والفم.

- انقبا�ض يف ع�شالت الرحم، مما قد 

يت�شبب باالإجها�ض.

��ل ع����دم اأك�����ل االأن���ان���ا����ض عند  - ي��ف�����شَّ

ي�شتعملون  ال��ذي  ال��دم  �شغط  مر�شى 

اأدوية ال�شغط اأو ممّيعات الدم.

  مـنــــــــــوعـــــــــــــــــــــــــــــــات
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ومهما اختلفت الآراء بخ�صو�ص نتائج منتخب 

ف��اإن��ه ل  ال��ع��امل احل��ال��ي��ة،  ك��اأ���ص  لبنان يف ت�صفيات 

الأهمية  الأ�صكال عن  �صكل من  باأي  ف�صلها  ميكن 

ينجح  التي  الأوىل  امل��رة  كونها  من  اكت�صبتها  التي 

فيها لبنان ببلوغ هذا الدور املتقدم، والذي اأخفقت 

والإم���ارات  كال�صعودية  اإل��ي��ه  التاأهل  يف  ب���ارزة  دول 

وال��ك��وي��ت، وامل��ن��ت��خ��ب��ان الأخ�����ران خ��رج��ا ع��ل��ى يد 

اإل يف خانة  ن��ت��ائ��ج ل مي��ك��ن و�صعها  وه���ي  ل��ب��ن��ان، 

الإجناز التاريخي للكرة اللبنانية.

املنتخب  النتائج  اأن حتّمل هذه  الطبيعي  ومن 

يعد  للخلف مل  الرتاجع  لأن  م�صوؤولية م�صاعفة، 

م��ق��ب��وًل، ف��ال��اع��ب��ون والأج���ه���زة الفنية والحت���اد 

اللبناين،  مطالبون باملحافظة على �صورة الفريق 

التقهقر  م��ن  ���ص��ن��وات  اإث���ر  تلميعها  ج��رى  اأن  بعد 

ج�صر  منتخبنا  فيها  ك��ان  والإح���ب���اط،  وال��رتاج��ع 

عبور ملنتخبات القارة الآ�صيوية.

اللبناين  الفريق  م�صرة  ب��اأن  فقط  وللتذكر 

كوريا  على  كفوزه  مدوية  تاريخية  نتائج  تخللتها 

اجلنوبية 2 – 1 والإمارات 3 – 1 يف بروت، وعلى 

لبنان  منتخب  وكاد   ،0 – الكويت يف عقر دارها 1 

اأن يكّرر ف��وزه يف ب��روت على امل��ارد ال��ك��وري، لول 

مباراة  منتخبنا يف  على  الأ���ص��رتايل  احلكم  حتايل 

انتهت بالتعادل 1 – 1.

زل��زال  م��ع  ترافقت  امل�صرة  ه��ذه  اأن  وامل��وؤ���ص��ف 

ت��اري��خ��ي ه���ز ال���ك���رة ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة، ف��ل��وث��ة ال��ر���ص��وة 

ما  واإذا  امل��ن��ت��خ��ب،  ب��امل��ب��اري��ات ط��ال��ت  وال���ت���اع���ب 

و���ص��ع��ت يف خ��ان��ة امل���ب���اري���ات امل��غ�����ص��و���ص��ة« م��ب��ارات��ا 

ف��اإن  ك��ر احل��دي��ث عنهما،  اأم���ام قطر حيث  لبنان 

للغاية  ثمينة  ن��ق��اط   6 خ�صر  ق��د  ي��ك��ون  امل��ن��ت��خ��ب 

يف م�����ص��واره نحو امل��ون��دي��ال، وه��و اأم���ر ك��ان كفيًا 

باإعادة ح�صابات الت�صفيات جذرياً، حيث كان و�صع 

لبنان يف الرتتيب غره حالياً يف املجموعة الأوىل 

)الأخر(، بل اإنه لو خطف لبنان على الأقل ثاث 

ن��ق��اط م��ن م��ب��ارات��ي��ه م��ع ق��ط��ر، لكنا اق��رتب��ن��ا من 

الأق��ل  اأو على  امل��ج��م��وع��ة،  بطاقتي  اإح���دى  ان��ت��زاع 

احتال املركز الثالث؟

واأك�����د ذل����ك رئ��ي�����ص الحت�����اد ال��ل��ب��ن��اين ه��ا���ص��م 

حيدر، الذي اأ�صاد بالأداء الفني والرجويل لاعبي 

منتخب لبنان يف ت�صفيات كاأ�ص العامل، و�صدد على 

�صرورة ال�صتمرار بهذه الروح القتالية العالية يف 

املباريات املقبلة للمنتخب يف ت�صفيات »كاأ�ص اآ�صيا � 

اأ�صرتاليا 2015«. 

حققها  التي  النوعية  »النقلة  اأن  حيدر  وراأى 

املنتخب يف الدور الثالث واأ�صفرت عن تاأهل للمرة 

كبرة،  منتخبات  ح�صاب  على  ت��اري��خ��ه  يف  الأوىل 

كان ميكن لها اأن ت�صتمر وت�صعنا يف قلب املناف�صة 

للتاأهل اإىل نهائيات كاأ�ص العامل، لول خيانة بع�ص 

ال��اع��ب��ن ال��ذي��ن ت��ورط��وا م��ع ���ص��رك��ات امل��راه��ن��ات 

وتاعبوا بنتائج بع�ص املباريات، موجهن طعنات 

غادرة اإىل املنتخب اأ�صاعت علينا نقاطاً مهمة، كان 

ميكن لها اأن تكون بن ال�10 وال�12 نقطة ما يحقق 

لنا املناف�صة على املركز الثالث على الأقل«.

وينبغي اأن ل نن�صى باأن منتخب لبنان مل يحظ 

التي  الأخ��رى  املنتخبات  بعك�ص  الكايف،  بال�صتعداد 

من  ال��ائ��ق  ال�صتعداد  �صبل  كافة  اأمامها  اأتيحت 

مع�صكرات مغلقة وا�صتعدادات بدنية على الطريقة 

الحرتافية، ولي�ص على الطريقة املتبعة يف لبنان.

ومن اأبرز التحديات التي تواجه املنتخب حالياً 

احتمال متابعته مل�صرته يف ت�صفيات كاأ�ص اآ�صيا من 

الأمل���اين« ثيو بوكر، يف ح��ال �صحت  »الثعلب  دون 

اأ���ص��ارت اإىل توقيعه ع��ق��داً م��ع ن��ادي  الأن��ب��اء ال��ت��ي 

التفاق ال�صعودي.

ومن دون �صك �صرث املدرب اجلديد مهما 

ك��ان��ت هويته ف��ري��ق��اً ق��وي��اً، ل��دي��ه الإم��ك��ان��ات 

ال��وق��ت عينه  وي��ح��ت��اج يف  الفنية،  وال��ق��درات 

ب��رزت يف  التي  الثغرات،  لبع�ص  اإىل معاجلة 

ت�صفيات كاأ�ص العامل، يف اأكر من مركز.

ومن بن الأمور التي ينبغي على منتخب لبنان 

املقبلة،  املرحلة  يف  منها  والإف���ادة  عليها  التاأ�صي�ص 

الكرة  ت��اري��خ  امل�صبوقة يف  غ��ر  الح����رتاف  م��وج��ة 

معتوق  وح�صن  حممد  يو�صف  فبوجود  اللبنانية، 

وب���ال جن��اري��ن وع��ب��ا���ص ح�صن ون���ادر م��ط��ر، ومع 

احتمال احرتاف علي حمام وح�صن املحمد وحممد 

اأي وقت  اأف�صل من  اللبناين  املنتخب  حيدر، يبدو 

ال��ازم��ة  ل��ن��اح��ي��ة مت��ت��ع��ه بعن�صر اخل����رة  م�����ص��ى 

للوقوف يف وجه اأقوى املنتخبات الآ�صيوية.

ك��اأ���ص  ت�صفيات  يف  م�صرته  املنتخب  واف��ت��ت��ح 

اإي��ران  اأم��ام  املا�صي  �صباط  يف  ثقيلة  بخ�صارة  اآ�صيا 

توازنه  ا�صتعاد  لكنه  طهران،  يف  نظيفة  بخما�صية 

�صريعاً بفوزه العري�ص على تاياند يف اآذار 5 – 2 

يف بروت.

وت��ن��ت��ظ��ر م��ن��ت��خ��ب ل���ب���ن���ان م���واج���ه���ة ���ص��ع��ب��ة، 

الكويتي  �صيلعب مع نظره  املقبل، حيث  اخلريف 

ال��ف��وز لاحتفاظ  والأخ���ر عينه على  ب���روت،  يف 

النهائيات، ولتاأكيد تفوقه على  اإىل  بحظه للتاأهل 

كانون  يف  املنتخب اللبناين بعد اأن ثاأر منه 2 – 1 

م�صتعيدا  اآ�صيا،  غ��رب  بطولة  خ��ال  املا�صي  الأول 

1 يف  ـــ   0 اأر�صه  اأم��ام لبنان على  العتبار خل�صارته 

ت�صفيات املونديال.

 1 –  3 ت��اي��ان��د  على  ف���ازت  اأن  للكويت  و�صبق 

قبل اأن تتعادل على اأر�صها مع اإيران 1 – 1، لتحتل 

ب�4 نقاط بفارق  املركز الثاين يف املجموعة الثانية 

امل��رك��ز  ل��ب��ن��ان  اإي�����ران، فيما يحتل  الأه�����داف خ��ل��ف 

الثالث ب�3 نقاط، وتاياند اأخرة من دون ر�صيد، 

ويتاأهل الأول والثاين من املجموعة اإىل النهائيات 

يف ختام الت�صفيات.

م��رات  ث��اث  اآ�صيا  بكاأ�ص  ال��ف��وز  لإي���ران  و�صبق 

ال��ك��وي��ت  اأح�����رزت  ف��ي��م��ا  و1976(،  و1972   1968(

اللقب عام 1980.

املباريات القادمة للبنان 

يف ت�سفيات كاأ�س اآ�سيا

الأول 2013: لبنان ��� الكويت ت�صرين   14
��� لبنان الكويت   :2013 الثاين  ت�صرين   14

اإيران  ��� لبنان   :2013 الثاين  ت�صرين   18
اآذار 2014: تاياند ��� لبنان  4
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هل يتدارك منتخب لبنان 
»سلبيات المونديال« في 

تصفيات كأس آسيا؟

من املباراة الأخرة للبنان اأمام اإيران يف ت�صفيات كاأ�ص العامل

ت�صكيلة منتخب لبنان يف مباراته الأخرة يف الت�صفيات مع اإيران
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أنهى منتخب 
لبنان مهمته 
في تصفيات 
كأس العالم، 

وودع المنافسات 
بحصيلة خلفت 

وراءها الكثير من 
الجدل، وتركت 
الباب مفتوحًا 

على قراءات 
مختلفة، بعضها 
يرى في المسيرة 
اللبنانية إنجازًا، 
وبعضها اآلخر 

يسجل سلبيات 
في أداء الفريق 

الذي قاده 
المدير الفني 
األلماني ثيو 

بوكير إلى 
الدور الحاسم 
من تصفيات 

آسيا المؤهلة 
لكأس العالم، 

للمرة األولى في 
تاريخه.



اأ�صكت منتخب الرازيل منتقديه، ولو 

موقتاً، بعد بدايته القوية يف كاأ�ص القارات، 

ف��وزاً  حقق  حيث  حالياً،  ي�صت�صيفها  التي 

�صريحاً على اليابان بثاثية نظيفة.

تاريخ  �صجل يف  اأف�صل  الرازيل  ومتلك 

كرة القدم العاملية، بيد اأن م�صتوى منتخبها 

احلايل يثر العديد من الت�صاوؤلت، ل �صيما 

ال��ق��ارات،  ك��اأ���ص  مناف�صات  اإىل  دخ��ل  اأن  بعد 

وهو يف املرتبة الثانية والع�صرين على لئحة 

ومل  العاملية،  للمنتخبات  العاملي  الت�صنيف 

اإىل هذا  تراجع  اأن  ال��رازي��ل  ملنتخب  ي�صبق 

املركز يف تاريخه.

ول ح��دي��ث يف ال�����ص��ارع ال��رازي��ل��ي �صوى 

ع���ن م���ا ي��ن��ق�����ص م��ن��ت��خ��ب ال���ب���اد امل���ت���وج ب�5 

جن��م��ات ع��امل��ي��ة، ل���ص��ت��ع��ادة ب��ري��ق��ه واأجم����اده 

الرا�صخة يف اأذهان العامل باأ�صره، وذلك من 

خ��ال الن��ت��ق��ادات الكثرة وال��اذع��ة والتي 

تعتر �صاحاً ذا حّدين، كونها ت�صكل �صغطاً 

ال��وق��ت نف�صه  ال��اع��ب��ن وحت��ف��زه��م يف  على 

اأمثال  ال�صابقن،  النجوم  لل�صر على خطى 

وبيبيتو  وروم��اري��و  وريفيلينو  وزيكو  بيليه 

رونالدو وغرهم.

وحملت املباراة اأمام اليابان ب�صرى لنجم 

بهدفه  ف��ك  ال����ذي  ن��ي��م��ار،  الأول  ال���رازي���ل 

ل�9 مباريات مع منتخب  الإفتتاحي �صيامه 

ب�����اده، ف��ي��م��ا دون زم��ي��ل��ه ج����و، ب��الإ���ص��اب��ة 

بعدما  ال��ه��داف��ن  �صجل  ا���ص��م��ه يف  ال��ث��ال��ث��ة، 

وكان  الدولية،  الأه��داف  من  ر�صيده  افتتح 

باولينو �صجل الإ�صابة الثانية.

ومن بن امل�صاكل الأ�صا�صية التي تواجه 

كون  ال�صابة،  ت�صكيلته  ال��رازي��ل��ي  املنتخب 

مدربه لويز فيليبي �صكولري يعتمد يف كاأ�ص 

القارات احلالية على لعبن معدل اأعمارهم 

21 عاماً على غرار مهاجم �صانتو�ص املنتقل 

و�صط  ولع���ب  نيمار،  بر�صلونة  اإىل  حديثاً 

يخ�ص  مل  فيما  اأو�صكار،  الإنكليزي  ت�صل�صي 

اأغلب الاعبن اأي مباراة يف كاأ�ص العامل.

ووق���ع اخ��ت��ي��ار الحت����اد ال��رازي��ل��ي على 

ال��ع��امل��ي،  ال��ل��ق��ب  اإىل  املنتخب  ق���ادا  م��درب��ن 

لويز فيليبي �صكولري الذي قاد ال�صيلي�صاو 

 2002 ع��ام  امل��ون��دي��ال  الأخ���ر يف  اللقب  اإىل 

وم�صاعده  معاً،  واليابان  اجلنوبية  كوريا  يف 

كارلو�ص الرتو بريرا الذي قاده اإىل اللقب 

الرابع عام 1994 يف الوليات املتحدة.

����ص���ك���ولري م���درب���اً  ي���ك���ن اخ���ت���ي���ار  ومل 

اختياره  اإن  بل  الرازيلي �صدفة،  للمنتخب 

ك����ان م�����ص��ت��ه��دف��اً ك����ون امل�����درب م���ع���ت���اداً على 

ال�صغوط وعلى املواعيد الكرى، يف الوقت 

امل��درب��ن من  العديد من  ال��ذي تخوف فيه 

ا���ص��ت��ام امل��ه��م��ة ل��ق�����ص��ر ال���ف���رتة ب���ن ك��اأ���ص 

القارات وكاأ�ص العامل.
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هل تستعيد البرازيل هيبتها 
في كأس القارات؟

لويز فيلبي �صكولري

فرحة لعبي الرازيل بالفوز على اليابان

من املباراة الفتتاحية بن الرازيل واليابان
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راأ����ص الإدارة  ك��ف��اءت��ه على  ���ص��ك��ولري  واأث��ب��ت 

الأوىل  جتربته  يف  ال��رازي��ل��ي  للمنتخب  الفنية 

عام  ال��رازي��ل��ي  الحت���اد  ب��ه  ا�صتعان  عندما  معه 

لإنقاذ اأبطال العامل من الف�صل يف التاأهل   2001
ت��اري��خ��ه،  يف  الأوىل  ل��ل��م��رة  ال��ع��امل��ي  ال��ع��ر���ص  اإىل 

وجنح �صكولري يف قيادة الرازيل اإىل النهائيات 

والتتويج بها.

وغ��ال��ب��اً م���ا ي��دخ��ل ���ص��ك��ولري يف م��واج��ه��ات 

م��ع ال�����ص��ح��اف��ة، ك��م��ا ه��ي احل����ال ال���ي���وم، اإذ ي��رى 

البع�ص اأن رامريز؛ لعب و�صط ت�صل�صي، والذي 

ا�صتبعده �صكولري من الت�صكيلة امل�صاركة يف كاأ�ص 

القارات لرغبته امل�صتمرة يف التقدم اأىل الأمام، هو 

ويحتفظ  الدفاع،  �صاعد  مركز  يف  للعب  الأن�صب 

���ص��ك��ولري ب��ه��رن��ان��دي��ز لع���ب لزي����و ع��ل��ى مقعد 

البدلء لل�صبب عينه، مف�صًا عليه باولينو لعب 

فريق كورينثيان�ص.

ويعول الرازيليون كثراً على جنمهم الواعد 

امل�صابقات  يف  القمة  اإىل  املنتخب  ل��ق��ي��ادة  نيمار 

القارية والعاملية، ولفت نيمار الأنظار يف الأعوام 

الأخرة بقيادته فريقه �صانتو�ص اإىل العديد من 

الألقاب اأبرزها كاأ�ص ليرتادوري�ص للمرة الأوىل 

منذ نحو 50 عاماً.

وميتاز نيمار مبوؤهات فنية عالية ومراوغات 

ومت���وي���ه���ات ج�����ص��دي��ة رائ���ع���ة وت�����ص��ج��ي��ل��ه اأه���داف���اً 

ا�صتعرا�صية اأدخلته املناف�صة 3 اأعوام متتالية على 

ال��دويل  الحت���اد  مينحها  ال��ت��ي  بو�صكا�ص  ج��ائ��زة 

ن��ال اجلائزة  الأه���داف، وه��و  القدم لأف�صل  لكرة 

رائ���ع من  ه���دف م��ن جم��ه��ود  2011 بف�صل  ع���ام 

منت�صف امللعب.

ع��ل��ى نيمار  ال��رازي��ل��ي��ن  اآم�����ال  ت��ت��وق��ف  ول 

باري�ص  الدفاع قائد  اإىل قطب  فح�صب، بل متتد 

�صان جرمان الفرن�صي؛ تياغو �صيلفا، الذي يعتر 

لل�صيلي�صاو، فبعد جتربة احرتافية  اأمان  �صخرة 

ف��ا���ص��ل��ة يف ال���ق���ارة ال��ع��ج��وز م���ع ب���ورت���و ودي��ن��ام��و 

اإ���ص��اب��ت��ه ب��داء  ���ص��ه��دت ع��ل��ى اخل�����ص��و���ص  مو�صكو 

اأ�صهر، عاد �صيلفا   4 امل�صت�صفى ملدة  ال�صل ودخوله 

اإىل الرازيل للدفاع عن األوان فلومينين�صي قبل 

نف�صه  فر�ص  الإيطايل، حيث  اأن يخطفه ميان 

ثم  للهجمات،  و�صناعته  ال��دف��اع  يف  قوته  بف�صل 

ان�صم العام املا�صي اإىل فريق العا�صمة الفرن�صية 

وتوج معه باللقب املحلي هذا املو�صم.

جن��م واع��د اآخ��ر تعقد عليه ال��رازي��ل��ي اآم��اًل 

�صاحب  او�صكار  ت�صل�صي  و�صط  لع��ب  هو  كبرة، 

امل���ه���ارات الفنية ال��رائ��ع��ة وال��ع��ن ال��ث��اق��ب��ة وق��وة 

ال�صخ�صية التي جعلته عن�صراً اأ�صا�صياً يف �صفوف 

ال�صيلي�صاو على الرغم من  اللندين وكذا  النادي 

�صغر �صنه وقلة خرته.

يكرر  ب��اأن  النف�ص  الرازيلي  املنتخب  وميني 

اأو���ص��ك��ار اإجن�����ازه م��ع منتخب ال��ك��ب��ار ع��ل��ى غ��رار 

ع��ام��اً(   20 )حت��ت  ال�صباب  منتخب  م��ع  فعله  م��ا 

عندما قاده اإىل اللقب العاملي عام 2011 بت�صجيله 

يف   )2-3( الرتغال  مرمى  يف  »هاتريك«  ثاثية 

املباراة النهائية.

و�صرب اأو�صكار بقوة يف اأول مباراة له كاأ�صا�صي 

ثنائية يف مرمى جوفنتو�ص  بت�صجيله  البلوز  مع 

الإيطايل يف دوري اأبطال اأوروبا، وهو توج مو�صمه 

ال���دوري الأوروب���ي  ب��اإح��راز لقب بطل  الأول معه 

»يوروبا ليغ«.

لقبه  اإىل  ال�صاعي  الرازيلي،  املنتخب  وياأمل 

و2005   1997 اأع��وام  بعد  القارات  كاأ�ص  الرابع يف 

و2009 )رقم قيا�صي( والثالث على التوايل )رقم 

اأنه ميلك الرقم القيا�صي يف  اأي�صاً( علماً  قيا�صي 

م�صتوى  يقدم  اأن  الآن(،  حتى   6( امل�صاركات  عدد 

التي  املباريات  ال��ذي ظهر به يف  ذل��ك  اأف�صل من 

خا�صها منذ عودة �صكولري، اإذ خ�صر اأمام اإنكلرتا 

)1-2( وتعادل مع اإيطاليا )2-2( ورو�صيا )1-1( 

ذاتها  بالنتيجة  اإنكلرتا  م��ع  ث��م   )2-2( وت�صيلي 

ومل  ال�صهر،  م��اراك��ان��ا  ملعب  تد�صن  مبنا�صبة 

يحققوا �صوى فوزين على بوليفيا )4-0( وفرن�صا 

.0-3

جالل قبطان



ي��ح��م��ل امل��ت�����س��ول »���س��امي��ون راي�����ت« معه 

الف���ت���ة م���ن ال���ك���رت���ون ك��ت��ب ع��ل��ي��ه��ا »ج��ائ��ع 

اأنه لي�س كذلك على االإطالق،  اإال  د«،  وم�سرَّ

ما  تكون احلالة جيدة«  »عندما  الأن��ه يجمع 

بني 350 اإىل 500 دوالر اأمريكي نقداً يومياً، 

يتم التربع بها من قبل املارة الذين يتاأثرون 

بنومه يف العراء.

اأن  الربيطانية  ال�سحف  اإح��دى  وذك��رت 

�سيت »رايت« ذاع يف اأرجاء لندن، واعتاد املارة 

لي�ستعطف  الفاخرة،  ال�سوارع  روؤيته يف  على 

املارة بثيابه الرثة وو�سعه االإن�ساين املعدوم، 

اأن��ه يعي�س يف منزل يقدر ثمنه  وال يعرفون 

اأمريكي. دوالر  األف   450
يخرج »رايت« كل يوم يف التا�سعة �سباحاً 

كل يوم، ليعود بعد ذلك بثماين �ساعات، كما 

االأ�سبوع عن طيب  اأنه يعمل يف عطل نهاية 

 3 طيلة  دام  ال���ذي  العمل  ه��ذا  لكن  خ��اط��ر، 

�سنوات مت اإيقافه بقوة القانون اأخرياً.

ولفتت ال�سحيفة اإىل اأن رايت )37 عاماً( 

الت�سّول،  اح��راف مهنة  اإرادت���ه  بكامل  ق��ّرر 

على الرغم من حتّدره من عائلة متو�سطة 

الدخل، وذلك الأنه وجدها الو�سيلة االأ�سهل 

واالأ�سرع للح�سول على املال، اإذ يجمع �سنوياً 

اأي  ال��ت�����س��ّول،  م��ن  اأم��ريك��ي  دوالر  األ���ف   65
مبعدل 5500 دوالر �سهرياً.

ال�م��دي��ر ال��ف��ن�ي: م����الك م��ح��������ف��وظ

info@athabat.net :بريوت امل�سيطبة - �سارع عثمان بن عفان - بناية العر - ط1 - هاتف: 01/360807 - فاك�س: 01/368256 -  بريد اإلكروين

تـــ�صـــــدر عـــــــن 

�شــركــة الـقـــلــم 

لالإعالم �ش.م.م.

ع���ند وج����ود م��س�ك��ل��ة ف�ي التوزيع الرجاء االت�سال:  هاتف: 01/666314ت�����������وزي�����������ع االأوائ��������������ل 
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كاريكاتير

متسّول يسكن منزاًل بقيمة 450 ألف دوالر

طريقاً  ي�سلك  اأن  بريطاين  عاطل  ق��رر 

غري تقليدي يف البحث عن عمل، وذلك بعد 

اأن تقطعت به ال�سبل املتعارف عليها ملحاولة 

احل�����س��ول ع��ل��ى وظ��ي��ف��ة، م���ا دف��ع��ه الإع���الن 

يجد  مل��ن  ميني«  »اآي��ب��اد  جهاز  ب�سراء  تعهده 

له وظيفة، على اأن يكون ذلك من اأول راتب 

يح�سل عليه. 

وكان »دان كونواي« قد ُف�سل عن العمل 

ك��م��دي��ر م�����س��روع يف اإح������دى م���دار����س ذوي 

والدة  على  اأي���ام  قبل  اخلا�سة،  االحتياجات 

ط��ف��ل��ه ال���ث���اين، م���ا و���س��ع��ه يف م�����اأزق كعائل 

نة من اأربعة اأفراد. الأ�سرة مكوَّ

وقام »كونواي« بن�سر مقطع فيديو على 

مواقع التوا�سل االجتماعي البنته الكربى، 

ال��ت��ي ت��ب��ل��غ م��ن ال��ع��م��ر ع��ام��ن، وه���ي ترقد 

عليه  مكتوب  االأر�����س  على  نق�س  ج���وار  اإىل 

»رجاء امنحوا اأبي وظيفة«، فيما قام بعر�س 

نف�سه للبيع على موقع التجارة االإلكرونية 

»اإيباي« ملحاولة لفت االنتباه، غري اأن املوقع 

قد اأوقف االإعالن الذي ينتهك �سيا�ساته.

وقام »كونواي« بتد�سن موقع اإلكروين 

ب��ا���س��م »ال��ب��اح��ث ع��ن وظ��ي��ف��ة«، وال����ذي دف��ع 

والتليفزيون  االإذاع�����ة  ب��رام��ج  م��ن  ال��ع��دي��د 

املحلية يف بريطانيا ال�ست�سافته، غري اأن كل 

هذا مل ي�ساعده يف اأن يجد وظيفة، فقرر اأن 

يلجاأ لالإعالن عن اجلهاز اللوحي هدية ملن 

ي�ساعده يف احل�سول على وظيفة.

د بشراء »آيباد« هدية لمن يجد له وظيفة تعهَّ


