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الوزير ليون لـ»الثبات«: 
نعتز بتاريخنا.. وكتاب التاريخ 

يجب أن يكون موضوعيًا
الجامعة العربية تكافئ آل خليفة..

الـمنــامــة عـاصـمـة للثقـافـة العـربيــة 

8

15

»الثبات« �شحيفة ت�شعى للتعبري عما 

يجول يف خاطركم. �شنجتهد، فاإن اأ�شبنا 

لنا اأجران، واإن مل ن�شب فلنا اأجر واحد.
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الحمالت ضد الجيش ليست صدفة.. إنها الخطة الجديدة - القديمة

رو�سيا العظمى 
تولد من الرحم 

ال�سوري

َـّــــــدة لأمـــــة مــــوحـ



لي�س جديد�ً �نفجار �لتناق�ضات بني �أع�ضاء 

ومكونات احلكومة امليقاتية، لكن اجلديد فيها 

�سيا�ستني  بني  اجل��اري��ة  الأ�سابع  ع�ض  عملية 

الذي  احلكومي،  الأداء  يتجاذبان  ومفهومني 

مل ينجح حلينه يف تقدمي اإجناز حقيقي مييزه 

عن نهج م�ساوىء احلكومات ال�سابقة، واخلوف 

الرتحم  اإىل  املرتبك  امليقاتي  الأداء  ي��وؤدي  اأن 

ع��ل��ى ن��ه��ج احل���ري���ري، وظ��ّل��ه احل��ا���س��ر دائ��م��اً؛ 

ال�سنيورة.    

ن�ساهده  ما  اأن  اللبنانيني  لكل  الوا�سح  من 

اأنه لي�ض جمرد  امل�ستمر،  »الكبا�ض« احلكومي  يف 

م�ساكل طارئة على الأداء احلكومي القائم حالياً، 

بل هي م�ساكل وخالفات مزمنة، عمرها من عمر 

هذه احلكومة، لذلك فاإنها مر�سحة لال�ستمرار 

وال��ت��ف��اع��ل، ع��ل��ى ال��رغ��م م��ن ع��م��ل��ي��ات ال��رتق��ي��ع 

وحماولة احللحلة عرب »تبوي�ض اللحى«.

رئي�سها  اأن  امل��ي��ق��ات��ي��ة  احل��ك��وم��ة  م�����س��ك��ل��ة 

مناف�ساً  وب��ال��ت��ايل  ب���دي���اًل،  ي��ك��ون  اأن  ارت�����س��ى 

التي  ال��زع��ام��ة  على  احل��ري��ري  �سعد  للرئي�ض 

وال�����س��ي��ا���س��ات  الأدوات  ب����ذات  ل��ك��ن  ي��ت��ق��ل��ده��ا.. 

احل��ري��ري��ة امل���ع���روف���ة، ف��ل��م ي��ن�����ض ال��ل��ب��ن��ان��ي��ون 

اأع����ط����ى ق���وى  ال���رئ���ي�������ض جن���ي���ب م��ي��ق��ات��ي  اأن 

الأوىل  حكومته  خ��الل  اآذار،  من  ع�سر  ال��راب��ع 

حتقيقه  ع��ن  عاجزين  ك��ان��وا  م��ا  »النتقالية«، 

مع  يت�سادم  وف��ئ��وي��اً  �سيا�سياً  ط��رف��اً  ب�سفتهم 

الأرب��ع��ة،  ال�سباط  اعتقال  خ�سو�ساً  اآخ��ري��ن، 

ومت��ه��ي��د ال��ط��ري��ق اأم�����ام ال��ت��ح��ق��ي��ق وامل��ح��ك��م��ة 

الدولينينْ وغريهما من م�سائل ح�سا�سة.  

ميقاتي  الرئي�ض  ي�سر  الثانية،  حكومته  يف 

ع��ل��ى امل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى ك���ل »الإجن����������ازات« ال��ت��ي 

والتي  احل��ك��وم��ة،  رئا�سة  يف  �سبقه  م��ن  ارتكبها 

قتل  يف  خ�سو�ساً  اللبنانيون،  عليها  اع��رت���ض 

»روح« الطائف، من خالل »الجتهاد« يف مو�سع 

متار�ض  الثالث  الرئا�سات  مواقع  ف��اإذا  الن�ض، 

واإذا  مكتوب،  ه��و  م��ا  غ��ري  و�سالحيات  �سلطات 

اإدارة  جمل�ض  جم��رد  احلكومة  جعل  حم���اولت 

م�ستمرة، حيث ياأمره رئي�سه فيطيع من دون اأن 

يحق له النقا�ض والعرتا�ض، حتى بات كل فعل 

حكومي حتت املجهر، اإذ اإن بند ممار�سة جمل�ض 

اأن  منذ  يتحقق  مل  جمتمعاً  ال�سلطة  ال����وزراء 

ُوج���د ات��ف��اق ال��ط��ائ��ف، ف���»ال��رتوي��ك��ا« القدمية 

منعطف،  كل  عند  باملر�ساد  وهي  دائماً،  تتجدد 

منطق  اأركانها،  كبار  اأح��د  ح�سب  متار�ض،  وه��ي 

من  لذلك،  وي�سرتي؛  يبيع  ال�سوق  يدخل  من 

الأط��راف  فوق  اأن يكون حكماً  به  كان يفرت�ض 

ي�سر  م�سارباً،  �سريكاً  اأ�سبح  ن��راه  واخلالفات، 

كلف  »مهما  التعيينات  من  ته«  »ح�سّ اأخ��ذ  على 

ة« هي  اأن ه��ذه »احل�سّ الرغم من  الأم���ر«، على 

ال��ت��وازن��ات، ومييل  ال��ذي ي�سرب  اخ��ي��ل«  »كعب 

ك��ف��ة ال�����س��ي��ا���س��ة ل�����س��ال��ح ف��ري��ق ���س��د اآخ�����ر. اأم���ا 

العماد مي�سال  تيار  امل�سطهد هنا، فهو  الفريق 

عون، الذي مل »يقتنع« مناووؤه وبع�ض �سركائه 

اأنه ميثل الكتلة امل�سيحية الأكرب،  يف احلكومة، 

التي من حقها، مثل بقية الكتل الطائفية التي 

راأيها بكل  اأن يكون لها  اللبنانيني،  با�سم  حتكم 

ما له عالقة بناخبيها، ل اأن تكون ا�ستثناء عن 

غ��ريه��ا. وال�����س��وؤال ه��ن��ا: مل�سلحة م��ن حم��اول��ة 

ملي�سال عون؟  ال�سيا�سي  الدور  وته�سيم  تهمي�ض 

هل لأنه حليف للمقاومة، اأم لأنه ي�سهر ب�سوت 

عال عداءه للقوى الغربية التي تهاجم املنطقة 

متابعة  على  ي�سّر  لأن���ه  اأم  ب�سرا�سة؟  العربية 

ملف التحقيق يف هدر وت�سييع ع�سرات مليارات 

الدولرات من اأموال اللبنانيني؟

 اإن ما قام به الرئي�ض ميقاتي من اعتكاف 

عن دعوة احلكومة اإىل النعقاد، دفع الرئي�ض 

اإىل  باتزانه وانحيازه  املعروف   - �سليم احل�ض 

القانون - اإىل القول: »لي�ض من حقه اأن يوقف 

جمل�ض  غ��ي��اب  ففي  ال����وزراء،  جمل�ض  جل�سات 

الإج��رائ��ي��ة،  ال�سلطة  ف��ع��ل��ي��اًً  تتعطل  ال�����وزراء 

وبالتايل الدولة يف فعاليتها«.. 

خطوة  ب��اأن  العتقاد  ال�سديد  اخلطر  م��ن 

انك�ساف  على  للتغطية  ه��ي  ميقاتي  الرئي�ض 

التخريب  اأعمال  يف  لبنانيني  م�ساركة  حقيقة 

وامل�سلحني  الأ�سلحة  تهريبهم  ويف  �سورية،  يف 

�سربل  الوزير  لل�سغط على  اأن تكون  اأو  اإليها، 

جمل�ض  دام  م��ا  مرا�سيما،  ي��وّق��ع  حتى  نحا�ض 

�سورى الدولة و�سفها باأنها غري قانونية، لكن 

�سرورات اإ�سدار مرا�سيم زيادة اأجور العاملني 

يف القطاع العام، التي مل ت�سدر بعد، و�سغوط 

العمل لفر�ض وجهة نظرهم يف م�ساألة  اأرب��اب 

هذه  ت�سبح  ل  حتى  والتعليم،  النقل  ب���دلت 

جمرد  اأنها  اأو  للعمال،  مكت�سباً  حقاً  ال��ب��دلت 

ا�ستعداداً  ومراكمتها  ال�سعبية  لك�سب  خطوة 

لنتخابات 2013.  

عدنان عبد الغني
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أحداث األسبوع

االفتتاحية

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

المدير المسؤول: عــدنــــان الســاحـلــي
يشارك في التحـرير:  أحمد زين الدين - جهـاد ضـانـي

  المقاالت الواردة في الجريدة تعبر عن آراء كتابها

زوروا مـوقـعــنــــا على الـعنوان التالـي: 

www.athabat.net

يف العام 1952 اأُ�سقط الرئي�ض ال�ستقاليل الأول ب�سارة اخلوري من 

احلكم يف منت�سف وليته الثانية املمدة، وانُتخب »فتى العروبة الأغر« 

كميل �سمعون رئي�ساً للجمهورية، وكان من اأهم الأ�سباب التي اأدت اإىل 

هذا النتخاب اأمران هما: تطبيق م�سروع من اأين لك هذا، واحلفاظ 

على روح امليثاق الوطني؛ باأن ل يكون لبنان ممراً ول مقراً لال�ستعمار، 

�سد اأ�سقائه العرب.

اأك��ر من ذلك،  اأن الأم��ر الأول مل ي��َر النور، ل بل  وم��ا ح�سل هو 

من  الودائع  اإليه  وتدفقت  فل�سطني،  كارثة  من  ا�ستفاد  ال��ذي  فلبنان 

الأغنياء الفل�سطينيني، ثم تهريب روؤو�ض الأموال العربية من م�سر 

و�سورية اإىل امل�سارف اللبنانية، اأوجد فورة اقت�سادية مل ي�ستفد منها 

اقت�ساد  واإي��ج��اد  والقت�سادية،  الجتماعية  التنمية  عملية  يف  احلكم 

اأكر من ذلك، كانت هناك عملية  را�سخ فاعل ومنتج ومتطور، ل بل 

نهب وا�سعة خلقت اأثرياء جدداً ب�سكل مفاجئ مل يعرف من اأين وكيف 

تكّونت ثرواتهم، وو�سلت الأمور اإىل حد نهب النا�ض، و�سرقة التربعات 

اخل��روب  اإقليم  �سرب  ال��ذي  ال��زل��زال  ج��راء  للمنكوبني  تدفقت  التي 

التعمري  اأم��وال  م�سري  عن  ال�سوؤال  وظ��ل   ،1956 ع��ام  وبع�ض �سيدا 

يطرح ردهاً طوياًل من الزمن، ومل يقدم �سمعون اجلواب ال�سايف على 

ذلك.

اأن ن�سيء الظن  ن��ري��د  ال��ط��ائ��ف، ل  ات��ف��اق  ال��زم��ن، وب��ع��د  ويف ه��ذا 

كنا نعرف  الذين  الأثرياء اجل��دد،  ن�ساأل طبقة  اأن  لنا  باأحد، لكن هل 

املحرتمة يف  اأر�سدتهم  ولهم  اأك��ر من غريهم،  اأم��واًل  اأنهم ميلكون 

امل�سارف، لكن من اأين لهم التحرك يف طائرات خا�سة، وبيوت فخمة 

وفلل فارهة يف اأرقى الأحياء الباري�سية، ويف اأهم املدن ال�سوي�سرية؟!

اأن تربع على  ال��ذي ما  ال��ث��اين، ففتى »العروبة الأغ���ر«،  اأم��ا الأم��ر 

الكر�سي الأول، حتى بداأ يك�سف عن وجهه احلقيقي، وحتول اإىل »عدو 

امل�سوؤوم،  بغداد  حلف  اإىل  انحيازه  �سنتني  بعد  فاأ�سهر  الأول«،  العروبة 

14 متوز يف العراق، وقيام  اأنه بعد انهيار هذا احللف بفعل ثورة  حتى 

حلف ال�سنتو على انقا�سه، مل يتوان هذا الفتى عن اإعالن النحياز اإليه، 

مع اأنه بات حم�سوراً بدول غري عربية يف عدادهما تركيا والباك�ستان.

الدفاع يف  و�سائط  بتوحيد  يقوم  وال��ذي  اأيزنهاور،  كان م�سروع  ثم 

وكان  الأحمر،  اخلطر  اأ�سمي  ما  بوجه  »اإ�سرائيل«،  فيها  مبا  املنطقة، 

علة  مع  يتنافى  ذلك  وكل  اجلهنمي،  احللف  هذا  اإىل  �سمعون  انحياز 

وجود الكيان اللبناين، ويتعار�ض مع روح امليثاق الوطني، باأن ل يكون 

لبنان ممراً ول مقراً لال�ستعمار، فكيف بذاك احللف الأمريكي الذي 

ي�ستهدف اأوًل واأخرياً م�سر عبد النا�سر و�سورية، اللتني ردتا بالوحدة 

وقيام اجلمهورية العربية املتحدة! وبلغ النحراف ال�سمعوين، اأق�سى 

ال�سواطئ  على  )امل��اري��ن��ز(  الأم��ريك��ي��ة  البحرية  م�ساة  ب��اإن��زال  م���داه 

اإل  اللبنانية، لكن الثورة ال�سعبية التي انطلقت �سد �سمعون مل تنته 

باإ�سقاط �سمعون.

فماذا تغري اليوم عن الأم�ض؟ اأثرياء جدد، انحراف وطني، ا�ستهداف 

للعمق العربي، فيلتمان قائد م�سرية النحراف، ولي�ض نوري ال�سعيد..

الأولغار�سية اخلليجية تت�سدر مبالها وثرواتها.. واأذنابها، لكن من 

قال اإن الليل لي�ض له نهاية..

ح��م��ى اهلل ل��ب��ن��ان م���ن م��ه��وو���س��ي امل����ال وال�����س��ل��ط��ة.. و»ال���ط���ائ���رات 

اخلا�سة«.

»الثبات«

  همسات

احلكومة امليقاتية �سحية ا�ستن�ساخ �سابقاتها
بين األمس واليوم

رئي�ض الوزراء اللبناين جنيب ميقاتي

¢  الآباء ي�صاألون عن م�صري اأبنائهم

ذهبوا  الذين  اأبنائهم  اختفاء  بعد  ب��ريوت،  يف  الأه���ايل  بع�ض  غ�سب 

خ��ارج  اأي���ام  ب�سعة  لق�ساء  الإ���س��الم��ي،  الطابع  ذات  اجلمعيات  بع�ض  م��ع 

العا�سمة، حتت عنوان »خميم ترفيهي«، ومل يعرفوا عنهم اأي �سيء لغاية 

الآن، مما ا�ستدعى بع�سهم لل�سوؤال: هل اأر�سلتم اأبناءنا اإىل �سورية للقتال 

هناك؟ وملاذا مل يعودوا؟ وهل هم معتقلون اأم اأموات؟

¢  مفاجاأة 14 اآذار

معار�ض،  لبناين  لتيار  التابعة  الإلكرتونية  املواقع  اأح��د  ذكر 

�ستكون  احلريري،  رفيق  اغتيال  مهرجان  يف  اآذار   14 مفاجاأة  اأن 

مب�ساركة جمل�ض ا�سطنبول يف الحتفال، موؤكداً ذهاب اأحد كوادر 

التيار اإىل تركيا لدعوة برهان غليون، الذي رّد بقوله: اإذا ح�سر 

الرئي�ض �سعد احلريري ف�سوف اأح�سر، اأو اأر�سل لكم اأحد اأع�ساء 

املجل�ض.

¢  ع�صرة مليارات دولر اإ�صافية

ذكرت دوائر يف اخلارجية الأمريكية، اأنه عقب �سدور الفيتو املزدوج 

يف جمل�ض الأم��ن، ات�سل اأمري قطر حمد بن جا�سم، بوزيرة اخلارجية 

التي  دولر  مليارات  الع�سرة  اأن  لها  كا�سفاً  كلنتون،  هيالري  الأمريكية 

كان قد خ�س�سها ل�سراء قرار �سد �سورية يف جمل�ض الأمن، �سي�سيفها، 

بعد الف�سل، اإىل املبالغ التي ُخ�س�ست لإ�سقاط النظام ال�سوري.. فرحبت 

كلنتون بهذا القرار »ال�سائب«.

¢  هل �صيظهر »القائد«؟

احل��ري��ري عرب  ال��دي��ن  ل�سعد  املتوقعة  الإط��الل��ة  ح��ول  ي��دور  نقا�ساً  اأن  ُعلم 

ال�سا�سة يف ذكرى 14 �سباط؛ هل �ستكون من ال�سرير، وتربز فيها قدمه مغم�سة 

وُترك  اأناقته..  بكامل  يكون  بحيث  فقط،  الأعلى  ن�سفه  فيها  اأم يربز  باجلب�ض، 

ال�سيا�سيني من بلجيكا، لتربير  اأحد  التي يقودها  لغرفة العمليات  اأخرياً  الأمر 

الظهور الالئق، بالتعاون مع خرباء يف الإعالم اجلماهريي وعلم النف�ض.
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¢  اخلليجيون.. والكافيار

اإىل م��ق��اط��ع��ة  ال����دع����وة  ال��ب��ع�����ض م����ن  ���س��خ��ر 

املنتوجات الرو�سية، رداً على الفيتو الذي اتُّخذ يف 

به مو�سكو  ُت�ستهر  ما  اأك��ر  قائاًل:  الأم��ن  جمل�ض 

ال�سالح  يقاطعون  وليتهم  والكافيار،  ال�سالح  هما 

واخل��راب  الفو�سى  ن�سر  عن  ويتوقفون  الرو�سي، 

علم  نعلم  فنحن  الكافيار،  اأم��ا  العربية،  البالد  يف 

اليقني اأن قادة اخلليج ل ميكنهم العي�ض من دونه.

¢  خمالفة د�صتورية

ال����وزراء  اأن جمل�ض  د���س��ت��وري  ي��وؤك��د خ��ب��ري 

ي��رت��ك��ب يف ك��ل اج��ت��م��اع��ات��ه خم��ال��ف��ة د���س��ت��وري��ة 

اجتماع  على  ين�ض  الد�ستور  لأن  ذلك  خطرية، 

جمل�ض الوزراء يف مركز خا�ض به، وهو ما كان 

احل�ض  و�سليم  حل��ود  اإميل  الرئي�سان  ثّبته  قد 

الجتماع  اأن  م��ع��ت��رباً   ،1998 ال��ع��ام  نهاية  منذ 

م����رة يف ب��ع��ب��دا واأخ������رى يف ال�������س���راي خم��ال��ف��ة 

اأنه مل يتم اأي تعديل لهذه  د�ستورية، خ�سو�ساً 

امل���ادة ال��د���س��ت��وري��ة، ال��ت��ي ت�سمح ب��ت��ب��ادل اأم��اك��ن 

الجتماعات.

¢  الأقربون اأوىل بالنعيم

يف ج��ل�����س��ة خ��ا���س��ة ل��ب��ع�����ض م���ن���ّظ���ري ت��ي��ار 

على  ط��وي��الن  وتهكم  �سحك  تخلله  م��ع��ار���ض، 

»القائد«  عمة  ابنينْ  ي�سم  ال��ذي  حزبهم،  قيادة 

الغائب، اأحدهما يف مركز الأمني العام، والثاين 

يف م��رك��ز ح��ام��ل الأ���س��رار وامل��ف��ات��ي��ح، والعمة يف 

الزعيم  من  املقربون  فيما  العام،  املر�سد  مركز 

الأوحد على حد تعبريهم، يجولون يف دنيا اهلل 

الوا�سعة، ينعمون بالراحة والنعيم.

¢ جنبالط يفكك �صيفرات الر�صائل

اأدرج���ت ق��ي��ادات درزي���ة ادع���اءات النائب وليد 

ج��ن��ب��الط ب���وج���ود »���س��ب��ي��ح��ة« يف ج��ب��ل ل��ب��ن��ان، 

�سورية، �سمن خطة مربجمة لتوتري  ي�ساعدون 

الرئي�ض  ا�ستقبال  بعد  ل�سيما  ال���درزي،  الو�سع 

الأ�سد للوزير وئام وهاب، ومعه جنله ب�سار، الأمر 

م�ستقبل  ل  ب��اأن��ه  ر�سالة  جنبالط  اع��ت��ربه  ال��ذي 

�سيا�سي له بعد الآن، وكذلك جلنبالط البن.

¢  اجلمّيل �صحية تزوير غليون

رئي�ض جمل�ض  دّبرها  موؤامرة  اأمني اجلميل �سحية  الرئي�ض  وقع 

بوجود  ت��وح��ي  اأوراق  ت��زوي��ر  خ��الل  م��ن  غ��ل��ي��ون،  ب��ره��ان  ا�سطنبول؛ 

الكتائبي  بطر�ض خوند )القيادي 

امل��خ��ت��ط��ف م��ن��ذ ع���دة ���س��ن��وات( يف 

ال�سجون ال�سورية. 

للرئي�ض  ت��ب��نّي  ي��وم��ني  وم��ن��ذ 

اأن��ه وق��ع يف امل��ك��ي��دة، بعد  اجلميل 

اأن ك�����س��ف ال��وث��ائ��ق ن��ف�����س��ه��ا اأح���د 

امل����واق����ع الإل����ك����رتون����ي����ة ال��ت��اب��ع��ة 

موؤكداً  الأوروب��ي��ة،  لال�ستخبارات 

واأنها  �سنوات،  �ست  منذ  ظهورها 

ال�سغط  اأج���ل  م��ن  ُزّورت  وث��ائ��ق 

على �سورية.

ال���ت���ع���اون  ت��ث��ب��ت دول جم��ل�����ض  ال������ذي  ال����وق����ت  يف 

اخل��ل��ي��ج��ي اأن��ه��ا جم���رد ���س��دى ت��ن��ف��ي��ذي ل���ويل الأم���ر 

من  ال�سفراء  �سحب  اأكدته خطوة  ما  وهو  الأمريكي، 

دم�سق مبا�سرة بعد �سحب وا�سنطن �سفريها، والطلب 

م��غ��ادرة عوا�سمهم، خطت  ال�����س��وري��ني  ال�����س��ف��راء  م��ن 

دم�سق خطوة جديدة وثابتة مع زيارة وزير اخلارجية 

ال��رو���س��ي ���س��ريغ��ي لف�����روف، ورئ��ي�����ض ال���س��ت��خ��ب��ارات 

�سفة  تكت�سب  والتي  دم�سق،  اإىل  ب��رادك��وف  ميخائيل 

ال�سعبي  ال�ستقبال  حيث  من  اإن  التاريخية،  ال��زي��ارة 

واإن من حيث  ال��ن��وع،  ل��زي��ارات من ه��ذا  امل�سبوق  غري 

الأمني  ب�سقينْها  ال�سورية  الأزم��ة  يف  ال�سيا�سي  البحث 

وال�سرتاتيجي.

فدم�سق رمبا خرجت عن بكرة اأبيها، ل�سكر رو�سيا 

ع��ل��ى م��وق��ف��ه��ا احل��ا���س��م يف جمل�ض الأم�����ن، م��ن اأج��ل 

الغرب بقيادة  اأهلية يريدها  حماية �سورية من حرب 

على  ح�سلوا  الذين  الزاحفني،  واللتحاقيني  اأمريكا 

ب��اأن��ه��م م��ن ال��ع��رب، لكنهم  ت�سمية م��ع م���رور ال��زم��ن 

فقدوا �سالحية عروبتهم.

مل  الرو�سي  للوفد  ال�سيا�سي  املعنوي  ال�ستقبال 

يقت�سر على دم�سق، بل امتد اإىل ال�سهباء حلب، ومدن 

�سورية اأخرى، انعكا�ساً ل�سورة العربي الأ�سيل، الذي 

�ِسمته  ال��ذي  ذل��ك  ولي�ض  وال�سهامة،  بالوفاء  ا�ستهر 

الغدر والتلّون احلربائي، واجلزع من ال�سوت العايل.

ل ���س��ك اأن ال��ل��ق��اء غ��ري امل�����س��ب��وق يف الأه��م��ي��ة بني 

القيادة ال�سورية وامل�سوؤولني الرو�ض الرفيعي امل�ستوى 

يف دم�سق، بعيد الفيتو الرو�سي - ال�سيني يف جمل�ض 

الأم����ن، وال��ت��اأك��ي��د ع��ل��ى م�����س��ار الإ���س��الح��ات واحل���وار 

ك��اأول��وي��ة م��ت��وازي��ة م��ع اج��ت��ث��اث الإره�����اب، �سيكون له 

�سورية  اأن  �سيما  اخل��ارج��ي،  امل�ستوى  على  تداعياته 

الع�سكري  ال��ت��دخ��ل  ملنع  اخل��ارج��ي  ال�سمان  �ست�سكل 

حت���ت اأي ذري���ع���ة، خ�����س��و���س��اً يف مم��ل��ك��ة اخل��ل��ط بني 

الأكاذيب واحلقائق التي تريد التيان بالدميقراطية 

اإ�سالة الدم ال�سوري، وتدمري موؤ�س�ساته، وحرف  عرب 

عقيدته عن معاداة الكيان ال�سهيوين.

ومبوازاة ذلك، ي�سهد العامل �سياحاً اأمريكياً ي�سبه 

هياج الثور املثخن باجلروح يف حلبة امل�سارعة، بحيث 

اأثناء ترنحه الأخ��ري، ولذلك  يت�سرف »خبط ع�سواء« 

�سدرت التعليمات غري املنطقية لدول جمل�ض التعاون 

اخلليجي لتنفيذ املنكر باإغالق ال�سفارات، والذي رمبا 

ف��رتة  يف  الن��ت��ق��ايل  باملجل�ض  الع�����رتاف  اإىل  ي��ت��ط��ور 

يف  اأي�ساً،  للتعليمات  يخ�سع  التوقيت  باعتبار  لحقة، 

اأنيابه  عن  للتك�سري  الرتكية  احلكومة  رئي�ض  ع��اد  ما 

اعتربتها  ج��دي��دة  مب��ب��ادرة  �سيتقدم  ب��اأن��ه  امل��ح��ط��م��ة، 

اأو  راف��ع��ة  �ستكون  ب��اأن��ه��ا  الإع���الم���ي  مكتبه  ت�سريبات 

موؤيدة لأي تدخل ع�سكري حللف الناتو.

ا�ستقبال  اأثناء  ال�سوري  ال�سارع  م�سهد  اأن  �سك  ل 

ابتداء  ل�سورية،  املعادية  القوى  �سدم  الرو�سي،  الوفد 

من تركيا، و�سوًل اإىل وا�سنطن وملحقاتها الأوروبية، 

�سدمتها  ع��ن  ت��ع��رب  اأن  اخل��ل��ي��ج  دول  ت��ق��رر  مل  بينما 

ال�سورية  ال��ق��ي��ادة  ح��ول  ال�سعبي  الل��ت��ف��اف  حجم  م��ن 

وخ��ط��وات��ه��ا، ول��ذل��ك ف���اإن امل��ط��ل��وب منها ح��ال��ي��اً زي��ادة 

ميزانية الرتويج والت�سليل.

ب��ات��ت يف ح��وزة  وث��ي��ق��ة  ال�����س��ي��اق، ك�سفت  ه���ذا  ويف 

ويف  الأ���س��خ��ا���ض،  بع�ض  اأ�سماء  ع��ن  الرو�سية،  القيادة 

ق��ائ��م��ة واح����دة يتلقون ال��ر���س��اوى م��ن ق��ط��ر، لإن�����س��اء 

للمخطط  اأخبار، خدمة  اإخباري، هدفه فربكة  موقع 

الوثيقة  وتت�سمن  ال�سهيوين،   - الأمريكي   - الغربي 

اأ�سماء �سحافيني عرب ورو�ض، ومهمة كل واحد منهم، 

مثل اأ�سامة احللبي ورائد ال�سرب واأندريه �سرييوفت�ض 

و�سريغي اأندريفت�ض واإيغور �سارتوف.

عن  امل��ع��ربة  العدائية  اخلليجية  اخل��ط��وات  ك��ل 

ال�سعودية ول قطر ت�سدقان  حقد دفني، بحيث ل 

اأن��ه��م��ا ي��ن��ف��ذان ت��ل��ك امل��واق��ف احل���اق���دة، ال��ت��ي ي��رى 

القومية  امل�سوؤولية  يف  الق�سور  منبعها  اأن  البع�ض 

بقيت  والتي  الفل�سطينية،  الق�سية  جتاه  والدينية 

�سورية احل�سن الدافئ واحل�سني لها، وقد حافظت 

ال���دويل،  امل��ي��زان  الخ��ت��الل يف  رغ��م  على مكوناتها 

�سديق  وف��ق��دان  ال�سوفياتي،  الحت���اد  ان��ه��ي��ار  بعد 

الوقت  طيلة  الفل�سطينية  وللق�سية  للعرب  جبار 

رو�سيا  ان�سغال  اأثناء  امتد نحو ع�سرين عاماً  الذي 

با�ستعادة توازنها كمقدمة للعودة اإىل دورها يف اإن�ساء 

توازن عاملي جديد، بداأنا ن�سهد مكوناته مع ت�سكل 

رو�سيا  اإليها  ا�ستندت  والتي  »الربيك�ض«،  جمموعة 

الأحادية  اأ�سقط  ال��ذي  الأخ��ري،  الفيتو  يف  وال�سني 

الأم��ر  ا�ستحقت  ال��ت��ي  امل��ت��ح��دة  ل��ل��ولي��ات  القطبية 

للمرة الأوىل منذ نحو ع�سرين عاماً، باأن كلمة »ل« 

لأنها  �سورية،  فيها  والركيزة  لت�سدح،  ع��ادت  قوية 

رغم  حتطيمها  اأم��ريك��ي��اً  امل��ط��ل��وب  الرت��ك��از  نقطة 

الف�سل املتكرر.

ال�سغوط  ح��ج��م  رو���س��ي��ا  ت���درك  اأن  الطبيعي  م��ن 

ال��ت��ي مي��ك��ن ت��ت��اأت��ى ع���ن م��وق��ف��ه��ا ال���ه���ادف اإىل اإع����ادة 

ال��ت��وازن العاملي، من خ��الل وج��ود ق��وة حتمي  �سياغة 

امتهنته  الذي  وال�سيا�سي والأخالقي،  الإن�ساين  احلق 

تعرف  وكما  باأذيالها،  وامللحقني  الأمريكية  ال�سيا�سة 

رو�سيا حجم ال�سغوط تعرف متاماً حجم املوؤامرة.

ثالثة  اأم��ريك��ا  حت��رك  اأن  ُيتوقع  ال�سياق  ه��ذا  ويف 

ملفات: اأولها الو�سع يف جورجيا، التي اكت�سفت رو�سيا 

�سابقاً،  الإ���س��رائ��ي��ل��ي فيه  الأم��ريك��ي -  ال��ت��ورط  م��دى 

ودفعها اإىل ح�سمه ب�سرعة قبل نحو اأربع �سنوات ونيف، 

وه���ذا م��ا �سيحدث لح��ق��اً، ث��ان��ي��اً حت��ري��ك ال��و���س��ع يف 

اأوكرانيا، حيث انطلقت اأوىل الثورات امللونة، ثم اإخماد 

الرئي�سة  لت���زال  بحيث  امل��وؤام��رة،  تلك  مفاعيل  اأوىل 

التي جاءت بالت�سليل الأمريكي نزيلة ال�سجن، واأخرياً 

اإعادة حتريك جبهة ال�سي�سان، لإزعاج رو�سيا.

ال��دويل  احل��ل��ف  اأن  اإىل  ت��وؤ���س��ر  املعطيات  ه��ذه  ك��ل 

�سيكتب  �سلبة،  اأر���ض  على  وال�ساعد  النا�سئ  اجلديد 

الزيارة  ولي�ست  مقبلة،  طويلة  ل�سنوات  العامل  تاريخ 

ال��ت��ي جمعت ال��ق��ي��ادة ال�����س��وري��ة ب��ال��وف��د ال��رو���س��ي، اإل 

التاأ�سي�سية ال�سلبة، والتي بداأت بكلمة  اللبنات  اإحدى 

ال�سوريني  اآلف  م��ئ��ات  اأطلقها  ال��ت��ي  رو���س��ي��ا«،  »���س��ك��راً 

الذين نزلوا اإىل ال�سوارع، رغم الظروف املناخية غري 

املواتية.
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احلكومة امليقاتية �سحية ا�ستن�ساخ �سابقاتها

املواطنون ال�سوريون يحيطون مبوكب وزير اخلارجية الرو�سي �سريغي لفروف

�سورية.. و�سقوط الأحادية القطبية

¢  تخطيط لغتيال الكفاءات يف �صورية

ال�سلطات  اعتقال  ع��ن  معلومات  املقد�سي«  »امل��ن��ار  موقع  نقل 

و�سعودية، مهمتها  ا�ستخباراتية قطرية  عنا�سر  موؤخراً  ال�سورية 

���س��وري��ة بالقتل  امل�����س��ل��ح��ة يف  ل��ل��م��ج��م��وع��ات  ال��ت��ع��ل��ي��م��ات  اإ�����س����دار 

املمتلكات  وعلى  النظام  حفظ  ق��وات  على  والع��ت��داء  والتفجري، 

العامة. 

من  ال��ع�����س��رات  مهمة  اأن  ل����»امل���ن���ار«،  مطلعة  م�����س��ادر  وك�سفت 

ومتابعة  ال�سهيوين،  الكيان  ل�سالح  التج�س�ض  هو  العنا�سر،  هذه 

التخطيط  ب��ه��دف  امل��ي��ادي��ن،  ك��ل  ال�����س��وري��ة يف  العلمية  ال��ك��ف��اءات 

لغتيالهم يف املرحلة املقبلة.

ي�ستخدمون  باأنهم  ه��وؤلء،  اعرتافات  بع�ض  اأي�ساً  نقل  املوقع 

التي  املهام  تنفيذ  ات�سال متقدمة يف  واأجهزة  دبلوما�سية  �سيارات 

الأرا�سي  يف  »توجيهي«  اجتماع  يف  م�ساركتهم  بعد  اليهم،  اأوكلت 

اأ�سلحة  الرتكية، باإ�سراف »اإ�سرائيلي«، اإ�سافة اإىل تلقي امل�سلحني 

»اإ�سرائيلية« متطورة، تقوم �سبكات تهريب متخ�س�سة على احلدود 

الرتكية واحلدود اللبنانية بتهريبها اإىل الأرا�سي ال�سورية.

¢  �صهيد بزيت.. واآخر ب�صمنة
يف  العامة  واملوؤ�س�سات  العامة  الإدارات  اإقفال جميع  ق��رار  اأث��ار 

ا�ستهجان  احل��ري��ري،  رفيق  الرئي�ض  لغتيال  ال�سابعة  ال��ذك��رى 

»�سهداء  هناك  اأن  يعني  ذلك  لأن  اللبنانيني،  من  وا�سعة  اأو�ساط 

وحكومات  جمهورية  روؤ�ساء  هناك  اإن  اإذ  ب�سمنة«،  و�سهداء  بزيت 

اإقفال  هناك  �سيكون  فهل  اغتيلوا..  دول��ة  ورج��ال  ونواباً  ومفتني 

ال�سهيد  الرئي�ض  اغتيال  ذك��رى  ح��زي��ران يف  م��ن  الأول  ذك��رى  يف 

ر�سيد كرامي؟ وهل �سيتم اإقفال الإدارات يف متوز يف ذكرى اغتيال 

الرئي�ض ريا�ض ال�سلح؟ وهل �سيتم اإقفال الإدارات يف اآذار يف ذكرى 

ب�سري  اغتيال  ذكرى  دواليك يف  كمال جنبالط..؟ وهكذا  اغتيال 

القادري،  وناظم  خالد،  ح�سن  واملفتي  معو�ض،  ورينيه  اجلميل، 

وقائد اجلي�ض جان جنيم، والعميد خليل كنعان..
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ل��ع��ل��ه ���ص��ار م���ن ن��اف��ل �ل���ق���ول �إن خمطط 

�أحد  قبل  �صاعته  وليد  لي�س  �صورية  ��صتهد�ف 

ودر����ص��ات  وث��ائ��ق  ك�صفته  م��ا  لأن  ���ص��ه��ر�ً،  ع�صر 

������ص�����ادرة ع����ن م���وؤ����ص�������ص���ات وم�����ر�ك�����ز در������ص����ات 

وغربية  و�أم��رك��ي��ة  �صهيونية  و����ص��ت��خ��ب��ار�ت 

�صار  �مل��ا���ص��ي،  �ل��ق��رن  ت�صعينيات  مطلع  م��ن��ذ 

�ل��ك��ث��ر م��ن��ه م���ت���د�وًل وم���ع���روف���اً. ف��ق��د ك�صف 

�لعالقات  للجنة  �جتماع  �صنو�ت عن  منذ عدة 

 ،1991 �لكونغر�س �لأمركي عام  �خلارجية يف 

�إق��ر�ر خطة �لقرن �لأم��رك��ي، و�لتي  حيث مت 

ُحددت مدتها �لزمنية بع�صرين عاماً، وحتديد�ً 

�خلطة  هذه  تطوير  مت  وقد   ،2020  -  2000
�ل�صرق  منطقة  كامل  لت�صبح   ،1997 �لعام  يف 

�لأو�صط حتت �لهيمنة �لأمربيالية �لأمركية، 

من  تنفذ  �لتي  �لع�صكرية  للعمليات  وم�صرحاً 

خاللها �ل�صيطرة على �لعامل كله، و�صرب كل 

مناطق �لقوة �ملحتملة ملو�جهة م�صا�صي دماء 

�ل�صعوب �جلدد.

وب�����ص��ك��ل ع����ام، ف��ق��د ب����د�أ و���ص��ع خمططات 

هذ� �لهجوم و�ل�صيطرة على �لعامل منذ �لعام 

2000، وو�صع مو�صع �لتطبيق عام 2003؛ منذ 
غزو �لعر�ق، لي�صتد وياأخذ وترته �لت�صاعدية 

�أن  �مل��ع��ل��وم��ات  ت���وؤك���د  ح��ي��ث   ،2005 ع����ام  ب��ع��د 

�لدوحة  يف  عقدت  ومطولة  عديدة  �جتماعات 

و�ل����ري����ا�����س وب����اري���������س وو�����ص���ن���ط���ن، و���ص��ع��ت 

خمططات ��صتهد�ف �صورية، م�صتفيدة من كل 

�ملنطقة،  يف  �لأم��رك��ي  خا�صها  �لتي  �لتجارب 

�أدت  و�ل��ت��ي  للكويت،  ح�صني  ���ص��د�م  غ��زو  منذ 

حيث  ع��ام��اً،   13 �ل��ع��ر�ق بعد  �إىل جرمية غ��زو 

و�أع���دو�  و���ص��ارك��و�  �أ�صهمو�  �ل��ذي��ن  �مل��رت��زق��ة  �إن 

ل��ه��ذه �جل���رمي���ة، ك���ان ه��دف��ه��م ���ص��رب ���ص��وري��ة 

و����ص��ت��ق��ر�ره��ا، ول��ه��ذ� ف��ت��ح �لأم���رك���ي خ��ز�ئ��ن 

باأتباعه �لأوروبيني،  وثائقه و�أر�صيفه م�صتعيناً 

ب�صفتهما  و�ل��ف��رن�����ص��ي،  �ل��ربي��ط��اين  حت���دي���د�ً 

�ل��ذي م��د خمالبه  �ل��ق��دمي،  �ل�صتعمار  رم��زي 

�صلخاً  فيها  وع��م��ل  منطقتنا،  �إىل  و�صكاكينه 

�أبرز جتلياتها  �أحد  وتق�صيماً، وكانت يف  وذبحاً 

�لقذرة يف �تفاقية �صايك�س - بيكو، ووعد بلفور 

ج باغت�صاب فل�صطني. �لذي ُتوِّ

�لتي  �لغربية  �لوثائق  كل  ��صُتح�صرت  �إذ�ً، 

�صقوط  �أن  و�ح����دة  حقيقة  ع��ل��ى  ت��وؤك��د  ك��ان��ت 

�لتي  �ل�صام،  ب��الد  وقلب  روح  ب�صفتها  �صورية 

من  كما  �ل�����ص��م��اوي��ة،  �ل��دي��ان��ات  �نطلقت  منها 

خاللها قامت �إمرب�طوريات قدمية، و��صتمرت 

ود�م����ت ل���ق���رون، وب��اه��ت��ز�زه��ا يف ه���ذه �ل��ب��الد 

�ه���ت���زت و�ن����دح����رت و�ن���ت���ه���ت، وم����ن �ل��وث��ائ��ق، 

�أن�صاأتها  �لأحز�ب و�لتجمعات و�جلمعيات �لتي 

�لنتائج  ف��ك��ان��ت  �ل��ربي��ط��ان��ي��ة،  �ل���ص��ت��خ��ب��ار�ت 

�أ�صماء  قامت حتت  �أحز�باً  �إن هناك  �إذ  مذهلة، 

�إ�صالمية وب�صعار�ت كبرة، وهي ما تز�ل على 

�أج��ل  م��ن  ���ص��يء  لأي  وم�صتعدة  �ل����ولء،  نف�س 

طموحاتها با�صتالم �ل�صلطة.

ه��ن��اك دول وم�����ص��ي��خ��ات ت��ع��وم ع��ل��ى ك��ن��وز 

�لأر�������س، وه���ي م���ا ك��ان��ت ل��ت��ق��وم وحت��ك��م ل��ول 

�أ�صباب بقائها  تن�صيبها وحمايتها، وتوفر كل 

�ل��ع��ائ��الت  ب��ع�����س  �أن  ووج�����وده�����ا، خ�����ص��و���ص��اً 

�لعربي،  ن�صبها  ح��ول  �صكوك  ه��ن��اك  �حل��اك��م��ة 

ن�صبها  �أن  تاأكيد  �إىل  �مل��وؤرخ��ني  بع�س  ويذهب 

يعود �إىل �أ�صول يهودية.

�لتي و�فقت على غزو  �ل��دول  ف��اإن  وهكذ� 

�لبيت  يف  عليها  ُي��ط��ل��ق   ،2003 ع���ام  �ل���ع���ر�ق 

�لأب���ي�������س �ل������دول �مل��ط��ي��ع��ة، ول���ه���ذ� و���ص��ع��ت 

�ل���دو�ئ���ر �لأم���رك���ي���ة ب��ع��د غ���زو �ل���ع���ر�ق، �أن 

�لتي يطرح  �صورية،  �صتكون  �لكربى  جائزتها 

����ص��ت��ه��د�ف��ه��ا ���ص��م��ن خم��ط��ط ����ص��ر�ت��ي��ج��ي 

 - �ل��د�ف��ئ��ة  �مل��ي��اه  م��ن  ب���دء�ً  �لهيمنة،  لفر�س 

�لبحر  ح��دود  �إىل   - �ملتو�صط  �لأبي�س  �لبحر 

�لأ�صفر، �أي �ل�صني و�صرق �آ�صيا، و�إىل بحري 

رو�صيا،  �أي  �لأور�ل،  وجبال  و�لأ���ص��ود  قزوين 

ل���ص��ي��م��ا �أن �لم�����ت�����د�د�ت ب���ني ه����ذه �مل��ن��اط��ق 

�أ�صبحت جمرد �أذيال �أو �أتباع »�ل�صيد �لكبر« 

ج�صده  م��ا  يتذكر  و�ل��ك��ل  �لأب��ي�����س،  �لبيت  يف 

جمرد  بلر  ط��وين  ���ص��ور  حينما  م��ور  مايكل 

ب��و���س �لب���ن، علماً  ي��ج��ره ج���ورج  كلب �صغر 

�أن ك��ول��ن ب����اول ���ص��ب��ق �جل��م��ي��ع ب��اإع��الن��ه بعد 

غزو �لعر�ق �أن �أوروبا قارة عجوز بحاجة �إىل 

جتديد �صبابها بو��صطة �صيدها �لأمركي.

و�مل���خ���ط���ط���ات  �ل�����در�������ص�����ات  ك����ان����ت  و�إذ� 

�لأمركية م�صتفيدة من كل جتارب �ل�صتعمار 

�لقدمي جاهزة، فال يعني �أن ذلك �صيكون قدر�ً 

�لعربية،  بالنتفا�صات  فوجئت  ولهذ�  حتمياً، 

و�لأ�صكال  �لو�صائل  خمتلف  يف  �صارعت  �لتي 

�لقدمية  ب��دف��ات��ره��ا  م�صتعينة  ل�صتيعابها، 

�لنيابة �لعامة يف  و�حلديثة، ولعل ما ك�صفته 

�أمو�ًل قطرية و�صعودية و�أمركية  م�صر باأن 

م�صر  يف  و�أ�صولية  متطرفة  منظمات  مت��ّول 

�إث��ارة �لفتنة و�لبلبلة ب�صكل د�ئ��م، فيه  بهدف 

ط ل�صورية  �صورة و��صحة عما جرى وما يخطَّ

و�ملنطقة، من دون �أن نن�صى ما كان قد ك�صفه 

�مل��رزوق��ي  �ملن�صف  �مل��وؤق��ت  �لتون�صي  �لرئي�س 

قناة  يف  مل��ح��اوره  ق���ال  حينما  �ن��ت��خ��اب��ه،  قبيل 

ي�صت�صيفه مع حملل  كان  و�ل��ذي  »�جلزيرة«، 

معلوماتي،  م�صدر  عن  ت�صاألني  »ل  �صيا�صي: 

�إمنا �أ�صر فقط �أنني تلقيت من م�صادرة عليا 

يف �لدوحة �أن بعد 22 كانون �لثاين يف �صورية، 

وتقدم  �ل�صغوط  حيث  قبله،  كما  ي��ك��ون  ل��ن 

�ملعار�صة وجمل�س �لأمن«.

ق��ررو�  �خلليج  �لأت��ب��اع يف  �أن  �لو��صح  من 

و�حل���رب  �مل���وؤ�م���رة  لتنفيذ  �أدو�ت  ي��ك��ون��و�  �أن 

ب�����ات م���ره���ون���اً  ب���ق���اءه���م  ����ص���وري���ة، لأن  ع���ل���ى 

ب��ت��ن��ف��ي��ذ وت�����ص��ع��ي��د �مل�����وؤ�م�����رة و�حل������رب على 

عائالت  حتكمهما  وقطر  فال�صعودية  دم�صق، 

�لبرولية،  و�مل�صلمني  �صعوبها  ث���رو�ت  ت��اأك��ل 

�ل�صيا�صة  تنفيذ  بعجلة  مربوط  و��صتمر�رها 

ل  تنفيذية  �أدو�ت  �أنهم  يعني  ما  �لأمركية، 

ميكنهم �أن يخرجو� عن بيت طاعة �صيدهم.

م���ن ه��ن��ا، ت��ك�����ص��ف ت��ف��ا���ص��ي��ل �حل����رب على 

ك�صفت  حيث  جديدة،  ف�صوًل  يوم  كل  �صورية 

�ل�صورية  �ل�صلطات  �أن  ���ص��ل��ة،  ذ�ت  م�����ص��ادرة 

قطرية  ��صتخبار�تية  عنا�صر  موؤخر�ً  �عتقلت 

�صورية،  على  �لتحري�س  مهمتها  و�صعودية، 

�لإره��اب��ي��ة  للمجموعات  �لتعليمات  و�إ���ص��د�ر 

بالقتل و�لتفجر و�لعتد�ء على قو�ت حفظ 

�مل�صادر  وك�صفت  �ل��ع��ام��ة،  و�ملمتلكات  �لنظام 

�أن م��ه��م��ة ه����ذه �ل��ع��ن��ا���ص��ر، وع���دده���ا  �أي�������ص���اً 

كل  يف  �لعلمية  �ل��ك��ف��اء�ت  متابعة  بالع�صر�ت، 

�مليادين، لغتيالهم. 

�ل����ص���ت���خ���ب���اري���ني  �أن  �مل���������ص����ادر  و�أك���������دت 

�صيار�ت  ي�صتخدمون  و�لقطريني  �ل�صعوديني 

دبلوما�صية و�أجهزة �ت�صال متقدمة يف تنفيذ 

�إىل  �مل�صادر  و�أ�صارت  �إليهم،  �أوكلت  �لتي  �ملهام 

�أن �أحد �ل�صعوديني �ملعتقلني �عرف بامل�صاركة 

يف �ج��ت��م��اع ت��وج��ي��ه��ي يف �لأر������ص����ي �ل��رك��ي��ة 

ب��اإ���ص��ر�ف »�إ���ص��ر�ئ��ي��ل��ي«، ك��م��ا �ع����رف بتلقي 

�لإ�صر�ئيلية  �لأ�صلحة  من  كميات  �لإرهابيني 

تهريب متخ�ص�صة يف  �صبكات  تقوم  �ملتطورة، 

تركيا ولبنان بتهريبها �إىل �ل�صاحة �ل�صورية.

ن��ذه��ب بعيد�ً  يف ك��ل �لأح������و�ل، وح��ت��ى ل 

����ص��ت��ه��د�ف  �أن  �إىل  ب���الإ����ص���ارة  ن��ك��ت��ف��ي  �أك�����ر، 

�تفاقية  مع  تر�فق   ،1979 �لعام  منذ  �صورية 

مع  �ل�����ص��اد�ت  �أن���ور  وقعها  �لتي  د�يفيد  كامب 

�لإ�صر�ئيلي  �لجتياح  مع  ذروت��ه  وبلغ  �لعدو، 

�نت�صرت  ���ص��وري��ة  ل��ك��ن   ،1982 �ل��ع��ام  ل��ل��ب��ن��ان 

و�أجه�صت �ملوؤ�مرة �لكربى �لتي �صاركت فيها 

و����ص��ن��ط��ن م��ب��ا���ص��رة ���ص��و�ء م��ن خ���الل ق�صف 

�ل��ط��ر�ن  ب��غ��ار�ت  �أو  ل��ب��ن��ان،  على  نيوجر�صي 

�حلربي �لأمركي على �صورية حيث �أ�صقطت 

دم�����ص��ق ط��ائ��رت��ني ح��رب��ي��ت��ني، و�أ����ص���رت ط��ي��ار�ً 

�لر�حل  �لرئي�س  �صلمه  �حلياة  قيد  على  بقي 

ج�صي  �لأ�����ص����ود  �ل��ق�����س  �إىل  �لأ�����ص����د  ح���اف���ظ 

ج��اك�����ص��ون، وه���ك���ذ� ع��ل��ى م����دى ���ص��ت ���ص��ن��و�ت 

)1979 - 1985(، و�جهت �صورية �لأمركيني 

طرحت  �لتي  �لعربية  و�لرجعية  و�ل�صهاينة 

منذ �لعام 1980 مبادرة ويل �لعهد �ل�صعودي، 

و�لتي تعرف ب�»�إ�صر�ئيل«، و�أجه�صت �ملوؤ�مرة 

تفتعلها  �أن  حاولت  �لتي  �لد�خلية  و�حل��روب 

�أي���ار   17 �ت��ف��اق  و�أ���ص��ق��ط  �لآن،  �ل��زم��ر  ن��ف�����س 

و�نت�صرت  �لجتياح  مرحلة  وك��ل  �خل��ي��اين.. 

�صورية، وتعاظمت �ملقاومة يف لبنان.

باخت�صار، لي�س �أمام �صورية من خيار �صوى 

�ملو�جهة و�إ�صقاط �ملوؤ�مرة �لكربى �لآن، و�لتي 

ت�صبه حرباً عاملية تخو�صها �لقوى �لإمربيالية 

�لعربية  و�لرجعيات  �ل�صهيونية  مع  �لكربى 

و�لد�خلية..

ل��ي�����س �أم����ام ���ص��وري��ة ���ص��وى �لن��ت�����ص��ار على 

نتائجها  �صوء  على  لأن  �لعاملية،  �ملوؤ�مرة  هذه 

�لعربية  �ملو�زنات  �لكثر من تفا�صيل  �صتحدد 

و�لدولية..

�لغيث،  �أول  �ل�صيني   - �ل��رو���ص��ي  �ل��ف��ي��ت��و 

�أن  وزي�����ارة لف����روف وم��دي��ر �مل��خ��اب��ر�ت يعني 

جتار  على  ���ص��وري��ة  و�ن��ت�����ص��ار  �صينهمر،  �لغيث 

و�أن  �ن��ه��م��ر،  �ل��غ��ي��ث  �أن  يعني  و�ل����دم  �حل����روب 

بائع  طريقة  على  ولي�س  �صيبد�أ  حقيقياً  ربيعاً 

كامب  م�صت�صار  يجد  مل  �ل��ذي  �لعربي،  �ل��ك��از 

��صر�ه  �لذي  �لعربي  نبيل  »�لقانوين«  د�يفيد 

ح��ف��ي��د �ل���ي���ه���ودي���ة �ل��ب��ول��ون��ي��ة ب��ث��الث��ني من 

�لف�صية مع كثرين من �أمثاله.. فال تن�صو� �أن 

يت�صحاق  �لإرهابي  �ل�صهيوين  �لكني�صت  ع�صو 

باملعار�صة  د�ئم  �ت�صال  على  �أنه  يعلن  هرتزوع 

�أنهم  �إر�دت���ه���م  �أب��ل��غ��و� بكامل  �ل��ذي��ن  �ل�����ص��وري��ة 

�لأ���ص��د..  �صقط  �إذ�  �أب��ي��ب  ت��ل  م��ع  �صيتفاو�صون 

ولهذ� ي�صرخ باأعلى �صوته: ل تركو� �ملعار�صة 

ويف  �لعرب  �أ�صدقاءنا  ن�صحنا  لقد  �ل�صورية.. 

�ل��ع��امل لأن ي��ط��ردو� �ل�����ص��ف��ار�ت �ل�����ص��وري��ة من 

بلد�نهم..

�صيكون  وب��ق��اءه��ا  »�إ���ص��ر�ئ��ي��ل«  م�صتقبل  �إن 

م�����ص��ون��اً ب�����ص��ق��وط ن��ظ��ام �لأ�����ص����د، ك��م��ا ي��ط��رح 

يفهم..  �ل�صهيوين.. فهل هناك من  �لإرهابي 

وبقي فيه ذرة من عقل و�صمر وعروبة..؟

اأحمد زين الدين

اأنقرة - الثبات

ت�صكل �ملعار�صة �ل�صورية يف �خلارج، 

و�ل�صيا�صي، منوذجاً  �لع�صكري  ب�صقيها 

����ص���ارخ���اً ل��ت�����ص��ارب �مل�����ص��ال��ح و�ل��ب��ع��د 

لل�صعب  �ل���ص��رت��ي��ج��ي��ة  �مل�����ص��ال��ح  ع���ن 

�ل�صوري. 

وتقول م�صادر دبلوما�صية �أمركية، 

�إن »كل يوم مي�صي على ه��وؤلء، ُيظهر 

�ل��ت�����ص��ارب بينها و�خل�����الف، ل  م���دى 

على �لروؤية، بل على �لأهد�ف و�لنيات 

�لتي يبّيتها هوؤلء«، فهم يتفقون على 

�مل��ط��ل��ق للنظام،  �ل��ع��د�ء  ���ص��يء و�ح����د: 

ويختلفون على كل �صيء �آخر«. 

وت�صر �مل�صادر �إىل �أن �لعائق �لأكرب 

�أم�����ام �ل���دع���م �لأم���رك���ي �جل�����دي، هو 

ت�صتت �ملعار�صة �ل�صورية و�نق�صامها.

ل ي����ت����و�ن����ى ه���������وؤلء ع�����ن �إظ����ه����ار 

تركيا؛  م��ن��ه  ت��ع��اين  �ل���ذي  �نق�صامهم 

دوري���اً  ي�صتقبل  �ل���ذي  �مل�����ص��ي��ف  �ل��ب��ل��د 

�مل�صوؤولني  للقاء  فياأتون  منهم،  �ملزيد 

�لأت��ر�ك مع �صعار و�ح��د: »نحن منثل 

�ل�صارع...و�لباقون ل«.

وعلى �ل��رغ��م م��ن ك��ل �ل��دع��م �ل��ذي 

ي��ت��ل��ق��اه �مل���ع���ار����ص���ون �ل�������ص���وري���ون من 

ه���وؤلء  �أن  �إل  وع��رب��ي��ة،  غ��رب��ي��ة،  دول 

وكاأن  و�لنق�صام،  بالت�صظي  م�صتمرون 

�ل���دع���م ه���و ���ص��ب��ب �إ�����ص����ايف مل���زي���د من 

�لنق�صام حول من �صينال هذ� �لدعم، 

�لأ�صبوع  �صهد  فقد  ب��ه.  �صيفعل  وم��اذ� 

�صفوف  يف  ب��ارزي��ن  �نق�صامني  �ملا�صي 

»جمل�س ��صطنبول«، �لذي �نبثق عنه ما 

 80 �لتغير«، وي�صم نحو  »تيار  ي�صمى 

�صخ�صية بزعامة عمار �لقربي، �مل�صتاء 

�لفعلية  �ل���ق���ي���ادة  ع���ن  ����ص��ت��ب��ع��اده  م���ن 

�إىل ع���دد من  ب��الإ���ص��اف��ة  �مل��ج��ل�����س،  يف 

و�لتي  �ملجل�س،  خ��ارج  من  �ل�صخ�صيات 

��صطنبول،  يف  لال�صتقر�ر  بدورها  �أتت 

�مل�صهد م�صرحياً  �لوقت نف�صه كان  ويف 

�إىل  �نق�صم  �لذي  �ل�صباط،  يف مع�صكر 

و�ح��د.  �صائك  �صياج  �صمن  مع�صكرْين 

فمع و�صول »�لعميد« م�صطفى �ل�صيخ 

�ل��ب��اردة بينه  ب��د�أت �حل��رب  �إىل تركيا، 

�ل��ذي  وب��ني »�لعقيد« ري��ا���س �لأ���ص��ع��د، 

4

أحداث األسبوع
حينما ي�سرخ ال�سهاينة لأ�سدقائهم: اأنقذوا املعار�سة ال�سورية

الأمريكيون ي�شتح�شرون حلفاءهم من كل الأزمنة.. �شد دم�شق

�لرئي�س ب�صار �لأ�صد م�صتقباًل �لوزير �صرغي لفروف

»متديد« وليـــة بـــرهــان غـليــون �شهراً..                              وتاأجيل تروؤ�س الإخوان ملجل�س ا�شطنبول

w w w . a t h a b a t . n e t2012 - العدد 200(  اجلمعة - 10 �شباط (



�صورية  على  �لأمركية  �حلرب  تعترب 

مبنزلة �ملعركة �لأخرة يف �ل�صر�تيجية 

�لأمركية لل�صيطرة على �ل�صرق �لأو�صط 

و�أنظمة  حركات  من  »�إ�صر�ئيل«  وحماية 

�أمركا هدفني: حماية  �ملقاومة، فتحقق 

»�إ�صر�ئيل«، و�ل�صيطرة على �لنفط  وجود 

و�لغاز.

لقد ح�صدت �أمركا كل �لقوى �لعاملية، 

و����ص���ّخ���رت �جل��ام��ع��ة �ل��ع��رب��ي��ة و�أت��ب��اع��ه��ا 

و�ملوؤ�ص�صات �لدولية لهذه �ملعركة، حل�صمها 

قبل فو�ت �لآو�ن، لتنتقل بعدها لإ�صقاط 

�إير�ن ورو�صيا، وح�صار �ل�صني، ولتعوي�س 

خ�صائرها �ملفر�صة بعد �إ�صقاط �لروؤ�صاء 

�ل���ت���اب���ع���ني ل���ه���ا، وب����ق����اء �أن���ظ���م���ة �حل��ك��م 

و�لنخب  �لقت�صادية  و�لفعاليات  و�أذرع��ه 

للثقافة  �ل��ت��اب��ع��ة  و�ل��ث��ق��اف��ي��ة  �لإع��الم��ي��ة 

�لغربية. 

»�ل����دمي����ق����ر�ط����ي����ة«  �����ص����ع����ار�ت  ولأن 

و»�لإ�������ص������الح« �أف�������ص���ل و����ص���ائ���ل �حل����رب 

�ل���ن���اع���م���ة ل���ه���زمي���ة �لأن���ظ���م���ة �مل���ت���م���ردة 

و�ملمانعة لإ�صقاطها من �لد�خل بالثور�ت 

�مللونة، فقد جلاأت �أمركا لتفجر �ملوقع 

�لأخر �ملتمثل ب�صورية، ي�صاعدها �لأتباع 

�ملر�هنة على  و�لأذن��اب و�لنتهازيون، مع 

يف  �ل�صيني  و�ل��ردد  �لرو�صي،  »�خلمول« 

م�صتفيدة  �مليد�ن،  ويف  �لدولية  �ملوؤ�ص�صات 

م���ن »�ل���ف���خ �ل��ل��ي��ب��ي« �ل����ذي ���ص��ق��ط��ت فيه 

رو�صيا، فخ�صرت �أهم �صاحاتها يف �أفريقيا، 

�حلزم  وع��دم  �لأمركية  �خلديعة  نتيجة 

�لرو�صي، حيث حاول �لأمركيون جتربة 

�خلطة بن�صخة مكررة يف �صورية لقتالع 

رو�صيا من �ملغرب و�مل�صرق �لعربي.

لقد ��صتوعب �لرو�س »�لدر�س �لليبي« 

وفهمو� �أهد�ف �لأمركيني من ��صتغالل 

�ل�����ص��وري، ف��ب��ادرو� �إىل �لتحرك  �حل���ر�ك 

�لوقائي حلماية دولتهم من �ل�صطر�بات 

م�صتفيدين  �صورية،  يف  �لنظام  دع��م  عرب 

من �ل�صمود و�ل�صالبة للجي�س و�ل�صعب 

من  وكذلك  للنظام،  �ل�صيا�صية  و�لإد�رة 

�مل���وق���ع �جل��ي��و���ص��ي��ا���ص��ي �ل���ص��ر�ت��ي��ج��ي، 

وبع�س �أور�ق �لقوة ل�صورية عرب حلفائها 

م��ن ح��رك��ات �مل��ق��اوم��ة و�إي�����ر�ن و�ل���ع���ر�ق، 

و�خ���ت���ارو� �ل��ق��ت��ال يف دم�����ص��ق ل��ل��دف��اع عن 

�للحظة  �قتنا�س  �إىل  بالإ�صافة  مو�صكو، 

عقود  بعد  �إل  تتكرر  لن  �لتي  �لتاريخية 

م���ن �ل���زم���ن، ل���ص��ت��ع��ادة �أجم�����اد �لحت����اد 

رو�صيا  ت��رث��ه��ا  عظمى  ك��ق��وة  �ل�صوفياتي 

لت�صبح »رو�صيا �لعظمى«، لإنهاء ع�صرين 

�نهيار  بعد  و�ل�صعف،  �ل��ه��و�ن  م��ن  ع��ام��اً 

�ل�����ص��وف��ي��ات��ي، وح��ت��ى ل تتطاول  �لحت����اد 

قطر على رو�صيا يف جمل�س �لأمن، بعدما 

تطاولت على �صفرها يف �لدوحة، وتنقلب 

قنينة  �أو  �لعظمى  قطر  فت�صبح  �لأدو�ر 

�لغاز �لعظمى مقابل رو�صيا �ل�صعيفة.

و��صرجاعاً للتاريخ منذ �مللكة كاترينا 

�أر�دت �لن��ف��ت��اح  �ل��ت��ي  �ل��رو���ص��ي��ة،  �ل��ث��ان��ي��ة 

حقوقهم  بع�س  فاأعطتهم  �مل�صلمني  على 

تفتح  ولكي  عليها،  متردهم  عدم  ل�صمان 

�إىل �ملياه �لد�فئة، حتى ل  لرو�صيا منفذ�ً 

يتجمد �ل�صوفيات يف �صقيع �ل�صمال، بادر 

�ل�صوري،   - �لإي��ر�ين   - �لرو�صي  �لثالثي 

�ل�����ص��ني، يف ح��رب ��صتعادة  م��ن  م��دع��وم��اً 

�مل����و�ق����ع �ل���دول���ي���ة و����ص���اح���ات���ه �ل�����ص��اب��ق��ة، 

وك��ذل��ك ���ص��وت��ه يف �مل��وؤ���ص�����ص��ات �ل��دول��ي��ة، 

وك��ان �أول��ه��ا جمل�س �لأم���ن، �ل��ذي ي�صكل 

لإخ�صاع  و�أتباعها،  لأم��رك��ا  �ل��دويل  �مل��خ 

ت�صميهم  كما  �ل�صر«  »حمور  �أو  �ملتمردين 

�لتي  �ل�صاعدة  �لقوى  وحل�صار  �أم��رك��ا، 

فكان  »�لربيك�س«،  دول  بعنو�ن  �جتمعت 

�لأول  �مل��زدوج  �ل�صيني   - �لرو�صي  �لفيتو 

�لت�صدي  يف  �لأوىل  �مل��ن��ازل��ة   2011 ع���ام 

�ل���رو����ص���ي ل��ل��ه��ي��م��ن��ة �لأم����رك����ي����ة ق��ب��ي��ل 

وب��د�أت  �ل��ع��ر�ق،  �لأم��رك��ي يف  �لن�صحاب 

�لو�حد  �لقطب  منظومة  لإل��غ��اء  �حل��رب 

�لأمركي يف �لعامل، وتو�لت �ملعارك �صد 

�لرو�صي  �لدعم  �لأمركية، عرب  �لهيمنة 

�لعقوبات  ومعار�صة  ���ص��وري��ة،  يف  للنظام 

�لقت�صادية على �إير�ن.

ي��ت��ب��ل��ور  �ل������ذي  �ل�������دويل  �ل���و����ص���ع  �إن 

تقود  متقابلني،  مع�صكرين  م�صهد  على 

�أح���ده���م���ا �أم���رك���ا وح���ل���ف���اوؤه���ا، و�ل���ث���اين 

يف  يتجاوز  وحلفاوؤهما،  و�ل�صني  رو�صيا 

�لد�خلي  �ل�صوري  �لو�صع  �صر�عه م�صاألة 

�لعاملي �جليو�صيا�صي  �مل�صهد  �إىل مناق�صة 

�ملوؤثرة  �لقوى  وحتديد  �ملقبلة،  للمرحلة 

�لأمركي،  �ملحور  �نت�صر  ف��اإذ�  �لعامل،  يف 

دخ���ل���ت �مل���ن���ط���ق���ة  يف م���رح���ل���ة �حل�����روب 

�لأه��ل��ي��ة و�ل��ف��ن �ل��د�خ��ل��ي��ة، و���ص��وًل �إىل 

�إىل  و�لإ�صالمية  �لعربية  �لبالد  تق�صيم 

م���ا ي�����ص��اب��ه ق��ط��ر ودول �خل��ل��ي��ج، و�ل��ت��ي 

�ل�صغرة  �لكيانات  من��وذج  فعالية  �أثبتت 

�لقت�صادي  �لأمركي  �مل�صروع  خدمة  يف 

حم���ور  �ن���ت�������ص���ر  �إذ�  �أم������ا  و�ل���ع�������ص���ك���ري، 

و�ل�صني،  رو�صيا  م��ع  بالتحالف  �ملمانعة 

و�لإ�صالمية،  �لعربية  �لبالد  ف�صتحافظ 

وك��ذل��ك رو���ص��ي��ا و�ل�����ص��ني، ع��ل��ى وحدتها 

�أمركا  و�صتنكفئ  وثرو�تها،  و��صتقاللها 

�إىل  د�خل حدودها، و�صتكون �أوروبا �أوىل 

�خل��ا���ص��ري��ن، وك��ذل��ك دول �خل��ل��ي��ج، لأن 

ب��ل تتخلى  م��ن جيبها،  ت��دف��ع  �أم��رك��ا ل 

�صالحيتهم  �ن��ت��ه��اء  ع��ن��د  �أت��ب��اع��ه��ا  ع���ن 

و�نتفاء خدماتهم؛ هكذ� فعلت يف فيتنام 

وم��ع ح�صني م��ب��ارك وب��ن علي و�ل��ق��ذ�يف، 

وكذلك فعلت »�إ�صر�ئيل« مع عمالئها من 

�ملتعاونني  �أم��رك��ا  و�صترك  حل��د،  جي�س 

و�مل�صلحني،  ��صطنبول  جمل�س  من  معها 

�أن  خ�صو�صاً  �مل��ف��او���ص��ات،  تتقدم  عندما 

طرق �لتدخل �لع�صكري باتت م�صدودة يف 

�لعنيف  �ل���دويل  �لتدخل  وط��رق  �صورية، 

�لأم��ن،  جمل�س  يف  م�صدودة  �لدبلوما�صي 

على  �لأم��رك��ي��ة  �لرئا�صية  و�لن��ت��خ��اب��ات 

�لأب���������و�ب، و�لأزم��������ة �مل���ال���ي���ة �لأم���رك���ي���ة 

جت���رب �أوب���ام���ا ع��ل��ى �لن�����ص��ح��اب �ل�����ص��ري��ع 

م�صتقنعات  من  للهروب  �أفغان�صتان،  من 

�أفغان�صتان، �لتي ميكن �أن يثاأر �ل�صوفيات 

طعم  ويذيقونهم  فيها،  �لأمركيني  من 

م��ا ذ�ق����وه �أث���ن���اء غ���زوه���م، ب��ع��دم��ا دعمت 

�أم��رك��ا �لأف��غ��ان �لعرب وغ��ره��م، فيعيد 

�لرو�س �لكّرة �صد �لأمركيني، ويعاونهم 

يف ذلك �لإير�نيون.

�إن �صمود �صورية قيادة و�صعباً وجي�صاً، 

هو مركب �لنجاة ملحور �ملقاومة و�ملمانعة، 

ول��ل��ق�����ص��ي��ة �ل��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي��ة �ل���ت���ي ���ص��ت��ب��د�أ 

لإلقاء  حما�س  �جتهت  بعدما  ب��ال��ذوب��ان، 

�ل�صالح و�لتخلي عن �ملقاومة عرب حتالف 

)م�صعل - عبا�س - حمد(، وهذ� ما ربحته 

»�إ����ص���ر�ئ���ي���ل« م���ن �ل��ف��ت��ن��ة �ل�����ص��وري��ة حتى 

خ�صارتها  عن  ب��دًل  تر�صية  كجائزة  �لآن، 

باإ�صقاط �لنظام.

�ل��ط��ري��ق  ف���ت���ح  ����ص���وري���ة  ����ص���م���ود  �إن 

�أم�����ام رو���ص��ي��ا ل��ت��ع��ود ق���وة ع��ظ��م��ى تك�صر 

�لأح����ادي����ة، وت��ث��ب��ت م��ن��ظ��وم��ة �لأق���ط���اب 

ب���دي���اًل ع���ن �لقطب  �ل���ع���امل  �مل��ت��ع��ددة يف 

فقط،  عاماً  ع�صرين  عا�س  �ل��ذي  �لو�حد 

ب��ي��ن��م��ا ك��ان��ت �لإم����رب�ط����وري����ات �ل��ك��ربى 

وزير  زي��ارة  وت��اأت��ي  �ل�صنني،  مئات  تعي�س 

�خل��ارج��ي��ة �ل��رو���ص��ي��ة ���ص��رغ��ي لف���روف 

ميخائيل  �لرو�صية  �ملخابر�ت  مدير  مع 

�أن  ل����ت����وؤك����د  دم���������ص����ق،  �إىل  ب������ر�دك������وف، 

�لأم��رك��ي  �لإم���رب�ط���وري  �لعهد  ت�صييع 

�مل��ح��ادث��ات  �أن  ب����ات و���ص��ي��ك��اً، خ�����ص��و���ص��اً 

على  تقت�صر  مل  �ل�����ص��وري��ة   - �ل��رو���ص��ي��ة 

�لتاأكيد  فيه  مت  �لذي  �ل�صيا�صي،  �جلانب 

�ل�����ص��وري��ة بعملية  �ل��ق��ي��ادة  ع��ل��ى م�����ص��ي 

�لإ�����ص����الح����ات �ل�����ص��ام��ل��ة، �إمن�����ا ت��ن��اول��ت 

ت�صلمت  حيث  �لأمنية،  �لتطور�ت  �أي�صاً 

�لقيادة �ل�صورية ملفاً كاماًل عن �لن�صاط 

حيث  �ل�صورية«،  ل�»�ملعار�صات  �لتخريبي 

ت��ب��نّي �أن �مل��خ��اب��ر�ت �ل��رو���ص��ي��ة �خ��رق��ت 

�لع�صكرية  »�مل��ع��ار���ص��ات«؛  ه��ذه  جتمعات 

�لعربي  �جلي�س  ي�صاعد  مما  و�ل�صيا�صية، 

�ل�صوري يف ت�صريع �حل�صم مع �ملجموعات 

�مل�صلحة.

و�صعوب  �ملقاومة  �صتنت�صر  باخت�صار، 

�مل��ن��ط��ق��ة، و����ص���ُي���خ���ذل �مل���ت���اآم���ر و�ل���ت���اب���ع، 

و���ص��ت��ب��ق��ى �لأوط���������ان حم��م��ي��ة ب�����ص��و�ع��د 

�صرفائها، ولي�س باأمو�ل »م�صايخها«.

د. ن�سيب حطيط

يرف�س ت�صليم �لقيادة ملن هو �أعلى رتبة منه، فكان �أن جلاأ �لأ�صعد �إىل »تخوين« 

�ل�صيخ، فحدث �لنق�صام �لكبر يف �صفوف نحو 300 نزيل يف �ل�صيافة �لركية. 

ما  د�خ��ل خيام  �لتما�س  ي�صبه خطوط  ما  �إىل  �لنق�صام حت��ّول  �أن هذ�  و�ملفارقة 

ي�صمى »�جلي�س �حلر«، فاأن�صار هذ� ل يحادثون �أن�صار ذ�ك، بل ويتعاركون على 

�لطعام و�ملقاعد، وكل �صيء، يف م�صرحية و�صفتها م�صادر تركيا باأنها »هزلية«. 

يبقى  �أن  على  »�ل��ق��ي��ادة«،  �إىل  ب�صمه  عر�صاً  »�خل��ائ��ن«  للعميد  �لأ�صعد  ق��ّدم 

�أن�صار  �إليه عدد من  هو �لقائد، فرف�س �لأخر و�أن�صاأ »جمل�صاً ع�صكرياً« �ن�صم 

بناء لن�صيحة تركية، فاقرح �صيغة من  �ل�صيخ  ��صتيعاب  �لذي يحاول  �لأ�صعد، 

قائد�ً  �لأ�صعد  يبقى  �أن  على  �حل��ر«،  »�جلي�س  هيكلية  �إع���ادة  تت�صمن  م��ادة،   27
و�ملالية  �لإد�ري���ة  �إىل  �لتنظيمية  �مل��ج��الت؛ من  7 جل��ان تغطي كل  وت�صكيل  ل��ه، 

و�لع�صكرية، و�إع��ادة ت�صكيل �ملجل�س برئا�صة �ل�صيخ، مع منحه �صالحيات تغّطي 

�أكر من ثلثي عمل »�جلي�س �حلر«، على �أن تكون قر�ر�ته نافذة بعد �لت�صديق 

عليها من قائد »�جلي�س �حلر«، وهو ما رف�صه �ل�صيخ �أي�صاً.

�متد�د  ملنع  �لتدخل بني هوؤلء  �إىل  �لركية  �لو�صاية  �صلطات  ��صطرت  وقد 

�لإ�صكالت، وطلبت منهما جتميد كل �لإج��ر�ء�ت، بانتظار بلورة حل قد يق�صي 

بنقل �أن�صار »�جلي�س �حلر« �إىل مع�صكر ثان، و�إبقاء »�ملجل�س �لع�صكري« يف �ملخيم 

�حلايل.

وبالنتظار، ت�صر �لتطور�ت �لأخرة �إىل �أن �صاحة �ملعار�صني �صتكون عر�صة 

يف �لأيام �ملقبلة ملزيد من �لت�صظي، �إل �إذ� جنح �لغرب و�لعرب جمدد�ً يف فر�س 

�لن�صباط عليهم، وهو ما �صيتجلى يف جتديد ولية برهان غليون رئي�صاً ملجل�س 

�إ�صافياً،  �صهر�ً  لقيادته  �لعلني  �مل�صلمني«  »�لإخ���و�ن  ت�صلم  وتاأجيل  ��صطنبول، 

بانتظار معرفة ما �صتوؤول �إليه �جتاهات �لو�صع �ل�صوري.
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جملة م��ن ال��ر���س��ائ��ل وج��ه��ه��ا اأم���ن ع���ام ح���زب اهلل 

كانت  اأول��ه��ا  الأخ���ر،  خطابه  يف  ن�سراهلل  ح�سن  ال�سيد 

م��ن خ��ال ن��رت��ه واإط��ال��ت��ه ال��ه��ادئ��ة، ال��ت��ي وج��د فيها 

على  وال�سيطرة  وال��ق��درة  الثقة  تعك�س  اأن��ه��ا  امل��راق��ب��ون 

يخدم  مبا  املنطقة،  ت�سهدها  التي  التطورات  جمريات 

قوى املقاومة واملمانعة.

اأطل  التي  واجلليلة  العظيمة  املنا�سبة  اأن  وثانيها، 

من خالها، وهي ذكرى املولد النبوي ال�سريف، واأ�سبوع 

النقاط على احلروف على  الإ�سامية، و�سعت  الوحدة 

كثر من املزاعم والأباطيل التي يروجها البع�س، موؤكداً 

قيادة  وتبني  اإي����ران،  يف  الإ���س��ام��ي��ة  ال��ث��ورة  انت�سار  اأن 

اجل��م��ه��وري��ة الإ���س��ام��ي��ة مل��و���س��وع ال��وح��دة الإ���س��ام��ي��ة، 

الإ�سامية،  الوحدة  لفكرة وم�سروع  خا�ساً  دفعاً  اأعطى 

املذاهب  يتم تذويب  اأن  املق�سود  اأنه مل يكن يوماً  علماً 

امل�سلمون  ي�سبح  اأن  اأو  واح����د،  م��ذه��ب  يف  الإ���س��ام��ي��ة 

جميعاً اأتباع مذهب واحد على الإطاق.

اأن »احل����رك����ات  ع���ل���ى  ن�������س���راهلل  ال�������س���ي���د  و�����س����دد 

الإ�سامية« التي فازت يف النتخابات، اأمام حتدٍّ خطر 

الأمركين  لأن  م�ستهدفة  وهي  �سعبة،  وا�ستحقاقات 

ي�سعون جلعلها تف�سل، وهذا يحتاج اإىل كام كثر، لكن 

الظروف  اإىل  ونظراً  اليوم،  الإ�سامية  القيادات  بع�س 

وا�سحة  م��واق��ف  ي���اأخ���ذون  ل  ب��ل��دان��ه��م،  يف  ال�سيا�سية 

بل  »الإ���س��رائ��ي��ل��ي«،  امل��و���س��وع  ويف  القومية  الق�سية  يف 

اأحياناً قد ت�سدر عنهم مواقف ملتب�سة، وعندما نراجع 

ونتناق�س يقال لنا اإن هناك ظروفاً يجب اأن نتفهمها!

التهويل  على  ن�سراهلل  ال�سيد  تاأكيد  كان  وثالثها، 

اأمركي  »ق��رار  اإىل وجود  �سورية، لفتاً  ي�ستهدف  الذي 

لاتيان  النظام  باإ�سقاط  عربي   - اإ�سرائيلي   - غربي   -

امل�سرتكن  الأ���س��دق��اء  »بع�س  اأن  كا�سفاً  ب��دي��ل«،  بنظام 

قالوا لنا األ نقلق، واإن النظام اجلديد �سيدعم املقاومة، 

املوؤيدة  مبوقفنا  اأنف�سنا  توريط  ع��دم  علينا  يجب  واإن��ه 

اأنف�سنا بهذا  للنظام ال�سوري«، م�سيفاً: »نحن ل نوّرط 

املوقف، بل نحن من�سجمون مع اأنف�سنا، واأول ما �ستطلبه 

اأي نظام بديل يف �سورية، هو راأ�س املقاومة  اأمركا من 

يف لبنان وفل�سطن، وراأ�س الق�سية الفل�سطينية، وراأ�س 

ال�سعب الفل�سطيني، وهذه هي احلقيقة«.

ال�����س��وري��ة  ن�����س��ر اهلل: »ال����ق����ي����ادة  ال�����س��ي��د  وت����اب����ع 

والقيادة  ُطلبت،  التي  الإ�ساحات  معظم  على  موافقة 

ج��اه��زة ل��ل��ح��وار وب��ع�����س م��ن يف ال��ط��رف الآخ����ر يقول 

وه��ن��اك  الأوان  ف���ات  »ك��ي��ف  م��ت�����س��ائ��ًا:  الأوان«،  ف���ات 

ح����رب يف ����س���وري���ة، وه���ن���اك م���ن ي���دف���ع ����س���وري���ة حل��رب 

يقل  ل  �سورية  على  يحر�س  »م��ن  اأن  معتراً  اأه��ل��ي��ة«؟ 

���س��روط«. ب��ل ي��ذه��ب اإىل احل���وار م��ن دون   ف��ات الأوان، 

�سورية  يف  الق��ت��ت��ال  ي��ك��ون  اأن  اهلل  ن�سر  ال�سيد  ون��ف��ى 

نة  مذهبياً، موؤكداً اأن املجموعات امل�سلحة »قتلت من ال�سُّ

 ال�����س��وري��ن اأك���ر مم��ا قتلت م��ن ال��ط��وائ��ف الأخ�����رى«. 

ورابعها، كان اإعان ال�سيد ن�سر اهلل اأن حزب اهلل يتلقى 

املمكنة  اأ�سكاله  بكل  وامل��ادي  وال�سيا�سي  املعنوي  »الدعم 

عام  منذ  اإي��ران  يف  الإ�سامية  اجلمهورية  من  واملتاحة 

على  لبنان  يف  املقاومة  »انت�سار  اأن  اإىل  لفتاً   ،»1982
ل��ول هذا  ك��ان ليتحقق  م��ا   2000 اأي���ار   25 اإ���س��رائ��ي��ل يف 

الدعم الإيراين حلركة املقاومة يف لبنان، وهذا النت�سار 

العربي الأول الذي حتقق با قيد ول �سرط حتقق بدعم 

اأن »حركة  اإيراين، وكان ل�سورية دور كبر فيه«، موؤكداً 

املقاومة التي �سمدت وانت�سرت يف حرب متوز، ما كانت 

لت�سمد وتنت�سر اأي�ساً لول هذا الدعم الإيراين«، ووّجه 

اأث��م��ان��اً  ي��دف��ع��ون  ال��ذي��ن  اإي����ران  يف  للم�سوؤولن  »ال�سكر 

قائًا:  ولبنان«،  فل�سطن  جانب  اإىل  لوقوفهم  باهظة 

فم�سكلة  ُي��ح��ّل،  ���س��يء  فكل  فل�سطن،  اإي���ران  ب��اع��ت  »اإذا 

اأمركا لي�ست الدميقراطية، بل اإ�سرائيل والنفط«. 

ب�ساأن  ن�سراهلل  ال�سيد  تناوله  م��ا  ك��ان  وخام�سها، 

والوقت  باقية،  احلكومة  اأن  باإعانه  الداخلي  الو�سع 

الآن لي�س وقت اإ�سقاط احلكومة، واملرحلة لي�ست مرحلة 

اأن  املجال،  هذا  يف  باخت�سار  يعني  مما  �سيا�سي..  توتر 

ل حكومة لبنانية جديدة يف الأفق، فهذه احلكومة هي 

م�سوؤولية  هي  الأزم��ة  ومعاجلة  البلد،  ا�ستقرار  اأ�سا�س 

املعطيات  التفا�سيل واملزيد من  اأن بع�س  اجلميع، على 

ح�سن  ال�سيد  اهلل  ح���زب  ع���ام  اأم���ن  �سماحة  �سيقدمها 

16 اجل��اري كما وع��د.. وهو �ساحب الوعد  ن�سراهلل يف 

ال�سادق.

حمرر ال�ش�ؤون اللبنانية

التي  اله�سترية  احلالة  اإليه  ت�سر  ما  اأب��رز  لعل 

والعربية،  الغربية  الدبلوما�سيات  بع�س  اإليها  و�سلت 

الأمن  جمل�س  يف  �سورية  ا�ستهداف  ق��رار  �سقوط  بعد 

ق��ب��ل رو�سيا  »ال��ف��ي��ت��و« م��ن  ا���س��ت��خ��دام  ال�����دويل، بفعل 

وال�سن، هو الإخفاق ال�ستخباراتي الغربي - الرتكي 

الفتنة  اإىل ت�سعر  اأع��داء دم�سق  - العربي، الذي دفع 

ب��ن ال�����س��وري��ن، ع��ر ال��ل��ج��وء اإىل ا���س��ت��خ��دام خمتلف 

املادية والإعامية واللوج�ستية، ظناً  اأدوات التخريب 

خيار  واأن  حتمي،  �سورية  يف  احل��ك��م  �سقوط  اأن  منها 

ال�سورية  الأزم��ة  حول  العربية  اجلامعة  مبادرة  تبني 

يف »جمل�س الأمن«، قد يحرج مو�سكو اأمام اأ�سداقائها 

ال�سرتاتيجي  موقفها  تغير  اإىل  ويدفعها  »ال��ع��رب«، 

امل��ذك��ورة، لكن مل يطابق ح�ساب احلقل  حيال الأزم��ة 

ال�سيني،   - الرو�سي  البيدر  ح�ساب  العربي   - الغربي 

اأممي يدين  ا�ست�سدار قرار  �سقوط خيار  اإىل  اأدى  ما 

�سورية.

ال�سيا�سي   - ال��دب��ل��وم��ا���س��ي  الن��ت�����س��ار  ه���ذا  ج���اء 

مرتافقاً مع حتقيق الأجهزة الأمنية ال�سورية اإجنازات 

م��ي��دان��ي��ة يف جم���ال م��ك��اف��ح��ة ظ��اه��رة الإره������اب التي 

انت�سرت موؤخراً يف بع�س املناطق ال�سورية.

الأمنية،  العمليات  لنتهاء  الزمنية  املهلة  وع��ن 

يرف�س م�سدر متابع حليثيات الواقع امليداين ال�سوري 

تعين وقت حمدد لإجناز العملية كاملًة، عازياً ال�سبب 

القوات  تنتهجها  التي  الأم���ور  معاجلة  يف  ال��دق��ة  اإىل 

ال�سورية ملاحقة فلول امل�سلحن املنت�سرين يف املناطق 

امل��اأه��ول��ة، ح��ف��اظ��اً ع��ل��ى ���س��ام��ة امل��دن��ي��ن، لف��ت��اً اإىل 

من  اإليها  املوكلة  املهمة  ت���وؤدي  املخت�سة  الأج��ه��زة  اأن 

»اجلراحة  طريقة  على  نوعية  بعمليات  القيام  خال 

املو�سوعية« لقتاع ظاهرة الإرهاب.

على  �سينعك�س  الدبلوما�سي  الف�سل  ب��اأن  ويجزم 

امل�سلحة  العمليات  تعاظمت  مهما  امل��ي��داين،  التحرك 

حجب  الف�سل  هذا  اأن  معتراً  النظامية،  القوات  �سد 

الأفق اأمام اخلايا امل�سلحة ومن يقف وراءها.

الإرهابية  الأعمال  ا�ستمرار  امل�سدر  ي�ستبعد  ول 

اأ�سحت  اأنها  املنظور، معتراً  املدى  وارتفاع حدتها يف 

الو�سع  ت��وؤث��ر يف متا�سك  ل��ن  اإنتقامية  اأع��م��ال  جم��رد 

الداخلي ال�سوري، رغم نتائجها املوؤملة اأحياناً. 

الآنفة  التطورات  هذه  تعني  »ل  بالقول:  ويختم 

الذكر اأن الأزمة يف �سورية انتهت، بل توؤ�سر اإىل بداية 

النهاية«.

وعن م�ساألة �سبط احلدود اللبنانية - ال�سورية، 

ي��وؤك��د م��رج��ع ل��ب��ن��ان ق��ري��ب م��ن دم�����س��ق، اأن ال��ق��ي��ادة 

اإىل  يف�سي  حكومياً  ق���راراً  تنتظر  ت���زال  ل  ال�سورية 

م��ع��اجل��ة الأو�����س����اع الأم��ن��ي��ة يف امل��ن��اط��ق احل���دودي���ة، 

وب���ال���ت���ايل وق����ف ع��م��ل��ي��ات ت��ه��ري��ب ال�������س���اح وت�����س��ل��ل 

لبنان،  من  اإنطاقاً  ال�سورية  الأرا�سي  اإىل  امل�سلحن 

م�سراً اإىل اأن م�سوؤولية التق�سر يف عدم اإتخاذ القرار 

املنا�سب يقع على عاتق احلكومة اللبنانية.

ويك�سف عن وجود خطة تف�سي اإىل انت�سار 3000 

جندي يف املناطق احلدودية امل�سرتكة مع �سورية، من 

تنتظر  وهي  والت�سلل«،  »التهريب  عمليات  وقف  اأج��ل 

لتطبيقها،  ورئ��ي�����س��ه��ا  احل��ك��وم��ة  م��ن  �سيا�سياً  ق�����راراً 

معتراً اأن التباطوؤ يف اتخاذ القرار ناجم عن ح�سابات 

ميقاتي،  جنيب  للرئي�س  انتخابية  وغ��اي��ات  مذهبية 

العالقة  الق�سايا  خمتلف  معاجلة  اإىل  ينظر  ال���ذي 

ال�سخ�سية  م�����س��احل��ه  ع��ل��ى  احل���ف���اظ  م���ن  ان���ط���اق���اً 

الداخلية واخلارجية اأوًل.

نفذها  ال��ت��ي  امل��داه��م��ات  اأن  اإىل  امل��رج��ع  وي��ل��ف��ت 

اجلي�س اللبناين يف وادي خالد موؤخراً، كانت بقرار من 

قائد اجلي�س العماد جان قهوجي، الذي يعي خطورة 

تدهور الأو�ساع على احلدود، ومل يحظ قراره بغطاء 

�سيا�سي.

ويحذر املرجع من تداعيات خطرة على العاقات 

اللبنانية - ال�سورية يف �سوء ا�ستمرار انفات الو�سع 

يف  احلكومة  دور  وغياب  احل��دودي��ة  القرى  يف  الأمني 

معاجلته.

ح�شان احل�شن
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لبنانيات

مـــواقف
• حركة الأمة رحبت بالفيتو الرو�صي - ال�صيني املزدوج يف 
جمل�س �لأمن، و�عتربت �أن هذ� �ملوقف هو �إثبات �آخر على 

�أن ما تتعر�س له �شورية �ليوم هو جزء من م�شروع غربي - 

خليجي جهنمي، ل�شرب وحدة �شورية و��شتقر�رها، وتعطيل 

�أنها خط �لدفاع �لأخري يف �ملو�جهة  دورها �ملقاوم، ل�شيما 

وتق�شيم  �لفو�شى  تعميم  �لذي يهدف  �لغربي  �مل�شروع  و�شد 

�ملنطقة.

ومتّنت �حلركة لو �أن دول �خلليج �لعربي قبل �شحب �شفر�ئها 

من �شورية، �شحبت �شفة �لعروبة عنها، بعد �أن باتت �أ�شرية 

�أو�مر �مل�شروع �لأمريكي �ملت�شهني يف �ملنطقة.

�أي ح��ر�ك �شعبي عربي  ح��زب الحت���اد ح��دد موقفه من   •
ملو�جهة  �ملنطقة  يف  �لقائم  �ل�شر�ع  بطبيعة  �لتز�مه  مبدى 

من  فل�شطني  كامل  وحترير  �لغا�شب،  �ل�شهيوين  �لكيان 

دن�شه، ومو�جهة �ل�شيا�شات �ل�شتعمارية وبناء تنمية حقيقية 

م�شتقلة.

وبني  حملية  ق��وى  ب��ني  �شفقة  �أي  �أن  �حل���زب  �ع��ت��رب  كما 

�ل�شتعمار، ما هي �إل �شفقات على ح�شاب �لوطن وق�شاياه 

لأن  لها،  �شعارً�  �لإ���ش��ام  من  �تخذت  لو  حتى  �لأ�شا�شية، 

�ملوؤ�مرة ت�شتهدف �لعروبة و�لإ�شام �حلقيقي، كما ت�شتهدف 

�لتنمية و�لرثوة �لعربية.

لبنان،  يف  الإ���س��ام��ي��ة  وال�سخ�سيات  اجل��م��ع��ي��ات  ل��ق��اء   •
�شاحتنا  حت�شني  �إىل  يهدف  موّحد  موقف  بلورة  �إىل  دع��ا 

�لد�خلية �شيا�شيًا و�أمنيًا و�جتماعية و�أخاقيًا، من �أجل �شّد 

�لهجمة �لأمريكية �ل�شهيونية �ل�شر�شة �لتي ت�شتهدف لبنان 

و�ملنطقة. 

�لهجمة  لهذه  و�ل�شت�شام  �لر�شوخ  �أن  �إىل  �للقاء  ولفت 

وجتزئتها،  ب��ادن��ا  تق�شيم  �إىل  حتمًا  ���ش��ي��وؤدي  �ل�شر�شة، 

متناحرة،  ومذهبية  وعرقية  طائفية  دويات  �إىل  وحتويلها 

و�ل�شتياء  نفطها  نهب  وبالتايل  عليها،  �لنق�شا�س  ي�شهل 

على خري�تها وثرو�تها.

�للبنانيني  الحتال دعت  ومقاومة  الوحدة  دعم  هيئة   •

و�ل�شلطات  و�لد�شتور،  �لوطني  �مليثاق  مببادىء  للتم�شك 

�لتخريب  منافذ  لإغ���اق  و�جلي�س  �لأم���ن  وق��وى  �للبنانية 

توغل  وم��ن��ع  �ل�����ش��وري��ة،   - �للبنانية  �حل���دود  على  و�لفتنة 

�ملخربني �لذين ي�شتهدفون �أمن �شورية ولبنان معًا.

�نتقاد�ت  ي�شتغرب  مل  عرقجي  عدنان  ال�سابق  النائب   •
�لدول �لغربية وبع�س �لعرب لرو�شيا و�ل�شني على موقفهما 

ثقلها  وبكل  مبا�شرة  منخرطة  �ل��دول  تلك  لأن  �مل�شرف، 

ت�شرخ  �أن  �لطبيعي  ومن  �شورية،  على  �لكونية  �حلرب  يف 

�لهيمنة  نهاية مرحلة  على  وتتح�شر  �لفيتو،  �أملًا من �شفعة 

�لأمن  وجمل�س  عمومًا،  �لدولية  �ملنظمات  على  �لأح��ادي��ة 

خ�شو�شًا، لكن �لعرقجي ��شتغرب من موقف بان كي مون، 

�إذ�  �لكربى  �ل��دول  مو�قف  يحرتم  �أن  �ملفرت�س  من  �ل��ذي 

يف  ع�شو  دولة  �شد  عد�ئي  �أو  منحاز  قر�ر  مترير  رف�شت 

�لمم �ملتحدة.

�أن  �ليوم  �ملطلوب  �أن  ر�أت  لبنان  يف  �لإ�شامي  �لعمل  جبهة 

�ملخل�شني مع جهود �حلكام  و�لدعاة  �لعلماء  تتاقى جهود 

�جلمة  لاأخطار  �ملدركني  �ل�شادقني  �ل�شاحلني  و�لأم��ر�ء 

�لتي حتيق بالأمة جمعاء، لتوحيد �جلهود و�لطاقات من �أجل 

حترير فل�شطني، وحترير كافة �لأر��شي �ملحتلة.

• الوزير والنائب ال�سابق زاهر اخلطيب؛ �أمني عام ر�بطة 
�ل�شغيلة، عرّب عن �رتياحه لتحرك �جلي�س �لوطني �للبناين، 

ملاحقة مهربي �ل�شاح، و�شبط �لأمن يف �ملناطق �ملحاذية 

ممر،  �إىل  لبنان  حتويل  ومنع  �شورية،  �ل�شقيقة  مع  للحدود 

ين�س  كما  ل�شورية،  معادية  جهة  �أو  تنظيم،  لأي  م�شتقر  �أو 

�لد�شتور �للبناين.

• احلاج عمر غندور؛ رئي�س �للقاء �لإ�شامي �لوحدوي، ر�أى 
ي�شع  ل  �لإ�شامية،  للثورة  و�لثاثني  �لثالثة  �لذكرى  يف  �أنه 

�لعامل �لإ�شامي �إل �أن ينحني تقديرً� لهذه �لثورة �ملباركة، 

حيويته  لاإ�شام  و�أع��ادت  كافة،  �مل�شلمني  ��شتنه�شت  �لتي 

كم�شروع للحكم و�لإن�شان و�حلياة.

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

ال�صيد ن�صراهلل يوؤكد على الوحدة لـمواجهة التحديات
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دم�صق تنتظر قراراً ميقاتيًا.. واإال



واأ�سبوع  ال�سريف  النبوي  املولد  ملنا�سبة 

ال���وح���دة الإ����س���ام���ي���ة، اأق�����ام جت��م��ع ال��ع��ل��م��اء 

ال�سنوي، بح�سور �سخ�سيات  امل�سلمن ع�ساءه 

�سيا�سية ودينية.

رئ��ي�����س ال��ه��ي��ئ��ة الإداري�������ة يف ال��ت��ج��م��ع؛ 

اعتر  كلمة  األ��ق��ى  اهلل،  عبد  ح�سان  ال�سيخ 

فيها اأن احلرب الكونية التي ُت�سن اليوم على 

الأمركية  املتحدة  الوليات  بقيادة  �سورية، 

واأوروب������������ا، ه����ي ن��ت��ي��ج��ة ل���ل���م���وق���ف امل���ق���اوم 

ل��ه��ذه ال��دول��ة ال��رائ��دة يف حمل ه��م حترير 

فل�سطن، وهي الع�سية على كل التهديدات 

النهج؛ من  التخلي عن هذا  لها يف  الغربية 

الرئي�س  واإىل  الأ���س��د  ح��اف��ظ  الرئي�س  اأي���ام 

اأن  ال��ذي يغيظ هو  »اإن  الأ�سد، وق��ال:  ب�سار 

حتمل �سبه دولة مثل قطر م�سروع الق�ساء 

عريقة  وح�سارة  ت��اري��خ  ذات  دول��ة  دور  على 

الناب�س..  ال��ع��روب��ة  قلب  ه��ي  ���س��وري��ة؛  مثل 

ميكن  باأموالها  اأن  تظن  ال��دول��ة  �سبه  ه��ذه 

لقيادتها  وت�سعى  اأم���ة،  �سمائر  ت�سرتي  اأن 

يف م�������س���روع ي���ه���دف ل����اع����رتاف ب��ال��ك��ي��ان 

ال�سهيوين«. 

�سورية ل  ع��ن  »اإن��ن��ا يف دفاعنا  واأ���س��اف: 

والف�ساد،  الظلم  عن  ول  اأ�سخا�س  عن  ندافع 

املقاومة  نتبناه يف  ال��ذي  النهج  ندافع عن  بل 

الرئي�س  �سيادة  عنها  يعر  وال��ت��ي  وامل��م��ان��ع��ة، 

ب�سار الأ�سد خر تعبر«.

عبد  ال�سيخ  راأى  اللبناين  الو�سع  ويف 

واملقاومة  ال�سعب واجلي�س  اأن »ثاثية  اهلل 

بلدنا  املثلى حلماية  الطريقة  زالت هي  ما 

ال�سبيل  ال�����س��ه��ي��ون��ي��ة، وه���ي  م��ن الأط���م���اع 

الوحيد املتاح لتحرير ما تبقى من اأر�سنا، 

واإذا ما ر�سيت املقاومة باأن ترتك الفر�سة 

اإليه  املراهنن على املجتمع الدويل  للجوء 

بال�سرورة  يعني  ل  فهذا  اأرا�سينا،  لإع���ادة 

هي  بل  ال��ره��ان،  ه��ذا  ب�سوابية  تعتقد  اأنها 

مع  وجتربتنا  ج��دواه،  بعدم  متاماً  مقتنعة 

425 خ��ر دل��ي��ل على ذل���ك، ويجب  ال��ق��رار 

عليهم اأن يدركوا اأن املقاومة لن تبقى على 

هذا الو�سع طويًا«.

 ودعا ال�سيخ عبد اهلل اإىل �سرورة ا�ستمرار 

احلكومة بعملها، وعدم تعطيلها، والبحث عن 

احللول للتباينات يف الآراء، وتقدمي امل�سلحة 

العامة على امل�سالح ال�سخ�سية ال�سيقة.

ف��اأك��د  الفل�سطيني،  ال�����س��ع��ي��د  ع��ل��ى  اأم����ا 

ال��ق�����س��ي��ة  ���س��ت��ب��ق��ى  ف��ل�����س��ط��ن  اأن  �سماحته  

نعمل  و»�سنظل  الإ�سامية،  ل��اأم��ة  املركزية 

اآخر �سر منها، ولن  من اأجل حتريرها  حتى 

ب��اأن نقر  العناوين  اأي عنوان من  ن�سمح حتت 

اأر�سنا  من  واح��د  ل�سر  لل�سهاينة  احتالهم 

املباركة، وهذا اخليار لي�س �سرباً من �سروب 

هو  بل  التطبيق،  على  ع�سياً  حلماً  اأو   اخليال 

حقيقة ووعد اإلهي �سيتحقق اإن مل يكن اليوم 

 ففي الغد«.

وعلى ال�سعيد اآخر، هناأ �سماحته القيادة 

ال�سخمة  العلمية  الإجن���ازات  على  الإي��ران��ي��ة 

ال��ق��م��ر ال�سناعي،  اإط����اق  اآخ��ره��ا  ك���ان  ال��ت��ي 

خطبة  يف  اخلامنائي  ال�سيد  خ��ط��اب  معتراً 

ا�ستنها�س  م�����س��روع  ميثل  الأخ����رة،  اجلمعة 

لاأمة يجب حتويله اإىل ميثاق عمل ونهج يف 

تطبيق الوحدة الإ�سامية، وتر�سيد ال�سحوة 

الإ�سامية.

ويف ما يتعلق بالبحرين، قال ال�سيخ عبد 

يعاين  البحرين  يف  املظلوم  ال�سعب  »اإن  اهلل: 

على  تق�سي  بطيئة  ت�سفية  عملية  من  اليوم 

اآماله يف احلرية والدميقراطية، وهذا املجتمع 

الدويل الظامل ل يجد هناك انتهاكاً حلقوق 

التي  النظر عن كل اجلرائم  الإن�سان ويغ�س 

اإن هذا املجتمع الدويل الذي يح�سد  ترتكب. 

منتخب  ب��رمل��ان  فيها  التي  �سورية  يف  طاقاته 

عينه  الوقت  يف  بينما  هناك،  احلكم  لإ�سقاط 

يدعم العائلة احلاكمة يف البحرين، التي لي�س 

يعرتف  ل  ب��ل  ال�سعب،  م��ن  تنتخب  مل  فقط 

ال�سعب بوليتها عليه«.

ت�������س���اوؤلت ع���دي���دة ت��ط��رح ع���ن الأ���س��ب��اب 

احل��ق��ي��ق��ي��ة ل����س���ت���ه���داف اجل��ي�����س ال��ل��ب��ن��اين، 

بنائه  باإعادة  البدء  حلظة  منذ  تهداأ  مل  التي 

م��ن��ذ ال��ع��ام 1992، ح��ي��ث ت��ع��ددت اأ���س��ك��ال ه��ذا 

ال�ستهداف، بع�سها كان يف البداية من الذين 

يفرت�س اأن��ه��م م��ن »اأه���ل ب��ي��ت« ب��ن��اء ال��دول��ة، 

وال��ك��ل ي��ذك��ر ح��ر���س وزي���ر ال��دول��ة لل�سوؤون 

ع��ل��ى مالية  ع��ام��اً  ن��ح��و ع�سرين  ق��ب��ل  امل��ال��ي��ة 

الدولة، التي كانت تتدفق على امل�ساريع التي 

�سكل  اأي  عن  بعيداً  بالرتا�سي،  تلزميها  يتم 

م�سروع  اأي  اإن  بحيث  املناق�سة،  اأ���س��ك��ال  م��ن 

كلف �سعف اأو ثاثة اأ�سعاف ورمبا اأكر من 

كلفته احلقيقية، لكنه كان يك�سر يده ويت�سول 

زي��ارة عديد  ل��دى احلديث عن  بها،  اأو  عليها 

اجلي�س اأو جتهيزه بالعتاد والازم.

فكرة  ي��ت��ذك��ر حينما ط��رح��ت  ال��ك��ل رمب���ا 

ق��دمي��ة مطروحة  ال��ع��ل��م، وه��ي ق�سية  خ��دم��ة 

كيف  ال�ستقال،  لعهد  الأوىل  ال�سنوات  منذ 

قوبلت من نف�س هذا الفريق بالرف�س بذريعة 

اإمن��ا  حقيقية،  غ��ر  اأن��ه��ا  تبن  التي  التكاليف 

الأوىل  الوطنية  املوؤ�س�سة  تبقى  اأن  احلقيقة 

ال�سباب  يتمكن  ل  وح��ت��ى  �سعيفة،  ال��ب��اد  يف 

اإىل بع�سه يف كنف عقيدة  اأن يتعرف  اللبناين 

وطنية اأر�ساها من اأعاد بناء هذا اجلي�س العماد 

اأقر  اأن  ما  وهكذا  حل��ود،  جرج�س  جميل  اإميل 

قانون خدمة العلم، حتى انطلقت احلملة على 

اإلغائه،  بعد  اإل  تتوقف  مل  التي  القانون،  ه��ذا 

اإىل  البلد من حاجة  يلوح يف  ك��ان  رغ��م كل ما 

وعتاداً،  ع��دداً  امل�سلحة  القوات  وتطوير  تعزيز 

والتي اأكدت التطورات التي �سهدها لبنان منذ 

لهذه  والأ�سا�سية  املا�سة  احلاجة   ،2005 العام 

املوؤ�س�سة الوطنية الكرى، ال�سامنة احلقيقية 

ال�سر�سة  احلملة  رغ��م  لبنان،  وا�ستمرار  لبناء 

املوؤ�س�سة،  تلك  ت�ستهدف  ظلت  التي  وامل�سبوهة 

لبنان،  بها  التي مير  ال�سعبة  الظروف  يف ظل 

مع  مواجهاته  عز  يف  �سده  احلمات  فنتذكر 

ق���وى ال��ت��ط��رف يف خمتلف امل���راح���ل، ���س��واء يف 

اأم يف معارك خميم  ال�سنية،  ج��رود  مواجهات 

ال�سابق  النائب  ذلك  نتذكر  بحيث  البارد،  نهر 

اآذار   14« اأم��ان��ة  يف  ق��ي��ادي��اً  يحتل موقعاً  ال��ذي 

ال���ذي  ال�����س��اب��ق  ق���ائ���ده  ح��ي��ن��م��ا ه��اج��م   »1978
اعتره جمرد موظف.

الآن تتجدد احلملة على اجلي�س اللبناين 

م��ن ن��ف�����س ت��ل��ك ال���ق���وى، خ�����س��و���س��اً م��ن ن��واب 

املوؤ�س�سة  »ي�سيطنوا«  اأن  ي��ري��دون  الذين  عكار 

الوطنية الأوىل يف الباد، لعدة اأ�سباب اأبرزها:

اأوًل: اأن هذه املوؤ�س�سة �سمنت حياة كرمية 

ل��ع�����س��رات الآلف م���ن اأب���ن���اء ع��ك��ار م���ن خ��ال 

انتمائهم اإليها، وبالتايل فاإن ا�ستهداف اجلي�س 

كانت  مهما  امل�سيئة،  والت�سريحات  ب��امل��واق��ف 

لتغير  يائ�سة  حم��اول��ة  احلملة،  ه��ذه  اأ���س��ب��اب 

قناعات العكارين باملوؤ�س�سة الوطنية الأوىل يف 

الباد، والتي ما تزال ماذهم.

اأي  وج��ود  م��ن  للتخفيف  ال�سغط  ث��ان��ي��اً: 

اللبناين،  والوطني  الأمني  �سكل من احل�سور 

ل��ر���س��د احل���رك���ات امل��ت��ط��رف��ة، وم���ن���ع ت��ه��ري��ب 

امل�����س��ل��ح��ن وال�����س��اح اإىل ���س��وري��ة، م��ع اإع���ان 

كامل  ب�سكل  انحيازهم  وحلفائه  امل�ستقبل  تيار 

�سد �سورية، اإذ بعد حمات ا�ستهداف املقاومة 

و�ساحها بداأت حملة ا�ستهداف اجلي�س.

ثالثاً: مل تعد جمهولة بتاتاً؛ اأن التطاول 

ال���ك���رى، خلفيتها  ال��وط��ن��ي��ة  امل��وؤ���س�����س��ة  ع��ل��ى 

املعادلة  م��ن  النيل  ومهمتها  مت��ام��اً،  وا���س��ح��ة 

التي  وامل��ق��اوم��ة«،  واجلي�س  »ال�سعب  الذهبية 

اأكدت الوقائع اخلطرة التي مّر بها لبنان، اأن 

فيها قوة لبنان لردع العدو »الإ�سرائيلي«.

وتبعاً ملا يراه �سيا�سي لبناين خم�سرم، فاإن 

احلملة ل�ستهداف اجلي�س هي تكرار لتجارب 

�سابقة مّر بها لبنان، اأدت اإىل تهمي�س دور هذه 

التي  القذرة  الأهلية  احل��رب  وتو�سع  املوؤ�س�سة، 

انطلقت �سرا�ستها يف 13 ني�سان 1975.

ويعود هذا ال�سيا�سي املخ�سرم اإىل بدايات 

���س��ب��ع��ي��ن��ات ال���ق���رن امل��ا���س��ي، ح��ي��ن��م��ا ا���س��ُت��ه��دف 

�ساروخية  مبنظومات  ت�سليحه  مبنع  اجلي�س 

األ���غ���ي���ت ���س��ف��ق��ة ���س��واري��خ  ج���وي���ة، ف��ك��ان��ت اأن 

ك����روت����ال، وب���ع���د اأح�������داث م��ت��ت��ال��ي��ة ت��ع��ر���س��ت 

اأدت  اإعامية كرى،  الوطنية حلملة  املوؤ�س�سة 

النق�سامات  ظل  يف  خ�سو�ساً  دوره��ا،  �سل  اإىل 

تنطلق  ف�سارت  ال��ب��اد،  ت�سهدها  اأخ���ذت  التي 

مظاهرة هنا موؤيدة للجي�س، واأخرى معار�سة 

هناك، وبالتايل حدث انق�سام خطر حول دور 

ال�سلل،  ملزيد من  تعر�ست  التي  املوؤ�س�سة،  هذه 

ال�����س��رذم��ة، يف ظ��ل ت�سعيد وت��وت��ر  ث��م  وم���ن 

احل��رب،  انتهت  م��ا  اإذا  حتى  خ��ط��ر..  طائفي 

انطلقت من  بنائها، حتى  اإع��ادة  وب��داأت عملية 

ج��دي��د، ح��م��ات وع��م��ل��ي��ات ا���س��ت��ه��داف��ه��ا ومنع 

ب��ن��ائ��ه��ا، ف��ك��ان��ت حم�����اولت ح�����س��اره��ا م��ال��ي��اً، 

ن�سر  1993 مبحاولة  عام  امل�سبوه  القرار  وك��ان 

اجلي�س يف اجلنوب، وهو مايزال طري العود مل 

ي�ستكمل بناءه بعد، فرف�س قائده العماد اإميل 

حل��ود ق��رار جمل�س ال����وزراء، وجن��ح بدعم من 

الرئي�س حافظ الأ�سد.

ومن ثم كانت القرارات امل�سبوهة مبواجهة 

املتظاهرين، رف�ساً لتفاقية اأو�سلو حتت ج�سر 

املطار، وبالتايل كان هدفها احلقيقي، و�سعه يف 

وجه النا�س واملقاومة، لكن موقف قائده وقيادة 

املقاومة اأجه�ست تلك اخلطة اجلهنمية..

اأياً تكن املاحظات، اإذا اأخذنا ح�سن النوايا 

 »1978 اآذار  لدى البع�س، حتديداً جماعة »14 

هذه  اأن  ه��ي  احلقيقة  ف���اإن  اجلي�س،  اأداء  على 

الفو�سى  اإ�ساعة  خطة  اإط��ار  يف  ت�سب  احلملة 

يف كل املنطقة العربية، باأ�سماء وذرائع خمتلفة 

ومتنوعة.. اإنهم يريدون الفو�سى يف لبنان من 

خال بوابة الوحدة الوطنية اجلي�س، لتتكامل 

مع فو�سى يف �سورية؛ يعملون ليوفروا لها كل 

التاأييد واحل�سد والتهريب.. وكل ذلك  اأ�سباب 

ال��ولي��ات  وربيبته  ال�سهوين  الكيان  مل�سلحة 

املتحدة.. اإنه م�سروع »الفو�سى اخلاقة«.

اأحمد �شحادة
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ملاذا حماوالت ا�شتهداف امل�ؤ�ش�شة ال�طنية الكربى؟

احلمالت �صد اجلي�ش لي�صت �صدفة.. اإنها اخلطة اجلديدة - القدمية

رئي�س الهيئة الإدارية يف جتمع العلماء امل�سلمن ال�سيخ ح�سان عبد اهلل يلقي كلمته
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جتمع العلماء امل�صلمني يقيم ع�صاءه ال�صنوي
حتية اإىل �صليم 

احل�ش.. �صمري 

فل�صطني

الرئي�س  دول��ة  يعيدنا  جديدة  م��رة 

امل���ع���رك���ة  ����س���اح���ة  اإىل  احل���������س  ���س��ل��ي��م 

رغ���م  ف���ل�������س���ط���ن،  اإىل  احل���ق���ي���ق���ي���ة.. 

ال�����س��خ��ب وال�����س��ج��ي��ج ال��ل��ذي��ن مي���اآن 

املنطقة.

ال���ق���وم���ي���ة  ب���و����س���ل���ت���ه  ت���خ���ط���ئ  مل 

يوؤكد  ج��دي��دة  م���ّرة  ع��دوه��ا..  بتحديد 

القومي،  ال��ت��زام��ه  عمق  الرئي�س  دول��ة 

و�سفافية مواقفه التي مل ترتهن يوماً 

اأو مال، بل كان دائماً  من اأجل من�سب 

اأك��ر  اأم��ت��ه  بق�سايا  وال��ت��زام��ه  ب�سدقه 

من كل املنا�سب واملواقع ال�سيا�سية.

حتية اإىل �سمر لبنان، الذي يج�سد 

اليوم �سمر كل العرب وفل�سطن..

حتية اإىل دول���ة الإن�����س��ان ال���ذي مل 

يف  فل�سطن،  ق�سية  يف  ي��وم��اً  ي��ت��ه��اون 

حن ثوار الق�سية الذين حتم�سوا لها 

طويًا �سمتوا.. وباتوا يف قطر بحماية 

القواعد الأمركية!

���س��ي��خ ال���ع���روب���ة ال������ذي ع����ودن����ا األ 

توؤكد  ع��رب��ي..  ح��ق  اأو  ل�سيم  ي�ستكن 

العربية  املوؤ�س�سة  من  اليوم  ا�ستقالته 

اأن ع��دد  ك���م  ل��ل��دمي��ق��راط��ي��ة يف ق��ط��ر، 

الرجال الرجال اأ�سبح نادراً يف الأمة.

ي��ط��ي��ل يف  اأن  ن�����س��األ اهلل ع���ز وج���ل 

وال���ق���وة  ب��ال�����س��ح��ة  واأن مي����ده  ع���م���ره، 

بحاجة  زم��ن  يف  اأننا  ل�سيما  والعافية، 

اأكر من اأي وقت اإىل اأمثاله.

جهاد ال�شاين



ال نحكم على النوايا، بل 

على الوقائع.. تعطيل جمل�س 

الوزراء ناجت عن جتاوز الرئي�س 

ميقاتي الأحكام الد�ستور.. التيار 

الوطني احلر لي�س طرفًا يف اأي 

توتر، وجل ما يطلبه تطبيق 

االأ�سول والقواعد الد�ستورية.. 

تكتل التغيري واالإ�سالح هو 

من ميثل امل�سيحيني داخل 

ال�سلطة االإجرائية، وممنوع 

جتاوز اإرادته.

وزي����ر ال��ث��ق��اف��ة ك��اب��ي ل��ي��ون يك�شف 

كتاب  تدوين  م�شاألة  ال�»ثبات«،  جلريدة 

واإليكم  ي��ائ��ه��ا،  اإىل  األ��ف��ه��ا  ال��ت��اري��خ، م��ن 

تفا�شيل احلوار:

ي����رف���������ض ال�������وزي�������ر ك�����اب�����ي ل���ي���ون 

الرئي�ض  موقف  تف�شري  يف  اال�شرت�شال 

جل�شات  النعقاد  املُعرقل  ميقاتي  جنيب 

جمل�ض الوزراء، يقول: »ما ح�شل داخل 

اجل��ل�����ش��ة اأم���ر م�����ش��ت��غ��رب، ج��ل م��ا طلبه 

عالقة  له  بند  تاأجيل  هو  التكتل،  وزراء 

واإب����داء  ع��ل��ي��ه  ل��ال���ش��ط��الع  بالتعيينات 

م��ي��ق��ات��ي مل تكن  ف��ع��ل  ردة  ب����ه،  ال������راأي 

ال��وزاري��ة،  البنود  تاأجيل  الأن  مفهومة، 

كانت حت�شل ب�شكل تلقائي وطبيعي«. 

ال��رئ��ي�����ض  ت�����ش��م��ي��ة  اأن  ي�����رى  ل���ي���ون 

غري  ال��ت��اأدي��ب  جمل�ض  لرئي�ض  ميقاتي 

ي��ق��ول: »يف  وم�����ش��م��ون��اً،  ���ش��ك��اًل  مقبولة 

على  االع���رتا����ض  ل���ل���وزراء  ي��ح��ق  ال�شكل 

اأي ب��ن��د م��ط��روح ع��ل��ى ج���دول االأع��م��ال 

امل�����ش��م��ون  ل���درا����ش���ت���ه وم��ن��اق�����ش��ت��ه، ويف 

ال�شلطة  يف  امل�شيحيني  مي��ث��ل  مل��ن  ي��ح��ق 

يف  م�شموعة  كلمته  تكون  اأن  االإجرائية 

وزي��ر  وي��ت��اب��ع  االأوىل«،  ال��ف��ئ��ة  تعيينات 

يتبع  ال  »ملا  قائاًل:  فكرته  �شرح  الثقافة 

التعيينات  يف  ال��ط��ري��ق��ة  نف�ض  ميقاتي 

مع الطوائف االأخرى، اأم اأن الوطنية ال 

تطبق اإال على امل�شيحيني وتكتل التغيري 

واالإ�شالح، لق�شم متثيلهم ال�شعبي؟«

�أ�صدقاء ميقاتي

ي��رف�����ض ال���وزي���ر ل��ي��ون ال���دخ���ول يف 

»ن��واي��ا«،  وحماكمات  اإعالمية  �شجاالت 

الوطني  التيار  مع  االآخرين  يعتمد  كما 

احل����ر ورئ��ي�����ش��ه ال���ع���م���اد م��ي�����ش��ال ع���ون، 

ب���راأي���ه امل��ق��ارب��ة د���ش��ت��وري��ة ���ش��رف��ة، وال 

���ش��ب��ب ق���ان���وين ل��وق��ف ج��ل�����ش��ات جمل�ض 

ال�������وزراء م���ن االن���ع���ق���اد، الأن����ه يف امل��ب��داأ 

الأع��م��ال  ا�شتمرارية  ه��ن��اك  ال��د���ش��ت��وري، 

ب��احل��ري جمل�ض  ال��ع��ام.. فكيف  امل��رف��ق 

و�شجون  ب�شوؤون  االأب���رز  امل��رف��ق  ال���وزراء 

موقف  تف�شري  عن  ليون  �شاألنا  النا�ض؟ 

ميقاتي وخلفياته، يرد: »نرف�ض اإ�شقاط 

امل��و���ش��وع   ل��ك��ن  وال��ت��ك��ه��ن��ات،  التخمينات 

ب���»اأج��ن��دات« معينة  ل��ه عالقة  ق��د يكون 

جنهلها، نحن بالفعل متفاجئون من ردة 

طرابل�ض،  يف  اأ�شدقائه  فعل  وردة  فعله 

به«،  حتلوا  الذين  االأخ��الق��ي  وامل�شتوى 

ميقاتي  يتبنى  اأال  »ج��ي��د  ل��ي��ون:  يعقب 

�شيما  مدينته،  يف  املنثورة  االأق���وال  ه��ذه 

واأن�������ه رج�����ل م����ع����روف ع���ن���ه االع����ت����دال، 

انتحل �شفة  تاأنيب من  ولكن كان عليه 

»اأ�شدقاء ميقاتي«، لوقف تاأجيج م�شاعر 

ال��ن��ا���ض ب��ال�����ش��ل��ب��ي��ة يف ب��ع�����ض امل��ن��اط��ق«، 

وي�����ش��األ ل��ي��ون ���ش��اح��ك��اً: »ل��ع��ل اأ���ش��دق��اء 

م��ي��ق��ات��ي اجل�����دد اأ����ش���دق���اء م�����ش��رتك��ون 

لفريق �شيا�شي اآخر«!

�لعرقلة

يوؤكد الوزير ليون اأن عرقلة م�شاريع 

التغيري واالإ�شالح متعمدة،  وزراء تكتل 

لتاأليب الراأي العام اللبناين على التيار، 

يقول: »لدينا طروحات كاملة ومتكاملة 

حول م�شاريع الطاقة واالت�شاالت واملياه 

ولكن  وال��روات��ب..  االإداري���ة  والتعيينات 

العراقيل تو�شع بحجة اال�شطالع عليها 

تارة، اأو التدقيق بها تارة اأخرى، واليوم 

ال����وزراء  جمل�ض  جل�شات  جتميد  ي��اأت��ي 

م��ن ق��ب��ل رئ��ي�����ض احل��ك��وم��ة ل��ي��وؤك��د نهج 

التعطيل املتعمد، الأن الد�شتور اللبناين 

ين�ض �شراحة على اأن البت يف اإقرار بند 

وزاري على جدول جمل�ض الوزراء يكون 

اإىل جل�شة  اأو برتحيله  بالت�شويت عليه 

اأخرى الإيجاد التوافق ال�شيا�شي ب�شاأنه«.

وع����ن م���وق���ف رئ��ي�����ض اجل��م��ه��وري��ة 

ت��اأت��ي  اأن  ل��ي��ون  مت��ن��ى  �شليمان  م��ي�����ش��ال 

مواقفه من�شجمة مع الد�شتور اللبناين، 

جل�شات  جتميد  ا�شمه  �شيء  »ال  ي��ق��ول: 

واإال  ن��ه��اي��ة،  ال  م��ا  اإىل  ال�����وزراء  جمل�ض 

جمل�ض  داخ��ل  الت�شويت  قيمة  انعدمت 

ال�����������وزراء، والن���ت���ف���ى م���ع���ن���ى اح��ت�����ش��اب 

ق��ائ��اًل:  ل��ي��ون  ويعقب  االأ����ش���وات«،  ثلثي 

اإيجابي  منحى  ع��ن  يتحدث  »ال��د���ش��ت��ور 

جمل�ض  انعقاد  عن  حديثه  يف  �شلبي،  ال 

ال��وزراء ال عن اإ�شارته اإىل عدم انعقاده، 

اأو  لو�شاطات  بحاجة  ل�شنا  اليوم  ونحن 

حللحالت من اأية جهة كانت، الأن تكتل 

ال��ت��غ��ي��ري واالإ�����ش����الح، ال ي�����ش��ع��ر ب��وج��ود 

م�شكلة لديه مع اأحد، ويطالب بتطبيق 

الن�شو�ض القانونية«.

»ثورة �لأرز«

وحول م�شاألة كتاب التاريخ وتدوين 

عبارة ثورة االأرز اأو تظاهرة الرابع ع�شر 

املفتعل  ال��ل��غ��ظ  ل��ي��ون  ي�����ش��رح  اآذار،  م��ن 

ال�شيا�شيني  ب��ع�����ض  ق��ب��ل  م���ن  اإع���الم���ي���اً 

للت�شويب عليه، قائاًل: »�شوهوا الوقائع، 

ظ���ان���ني اأن����ه����م ي�����ش��ت��ط��ي��ع��ون ال��ت��الع��ب 

بتاريخنا ون�شالنا، املو�شوع بكل ب�شاطة، 

ه��و اف��ت��ع��ال ب��ع�����ض ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ني مل��ع��ارك 

نعم  اأب��ط��ااًل،  اأنف�شهم  لت�شوير  وهمية 

اإن عبارة »ثورة االأرز« ال يجب اأن تدخل 

تاريخنا  ك��ت��اب  يف  ت�شمية  اأو  كم�شطلح 

اآذار  ال��راب��ع ع�شر م��ن  ال��وط��ن��ي، وق��ائ��ع 

�شتذكر يف الكتاب، ونحن التيار الوطني 

ليون  يتابع  فيه«،  امل�شاركني  اأب��رز  احل��ر 

»وح��ده  ق��ائ��اًل:  الثبات  حديثه جل��ري��دة 

 2005 اآذار   14 ال��وط��ن��ي احل��ر يف  ال��ت��ي��ار 

ك����ان ي���رف���ع ���ش��ع��ار »ال�������ش���ي���ادة واحل���ري���ة 

يت�شدقون  من  االآخ���رون  واال�شتقالل«، 

يطالبون  ك��ان��وا  ال��ورق��ي��ة،  باالنت�شارات 

البقاع  اإىل  ال�����ش��وري  اجلي�ض  بان�شحاب 

كان  و�شعارهم  الطائف،  اتفاق  وتطبيق 

»حقيقة - حرية - وحدة وطنية«، فكفى 

مزايدة و�شحكاً على النا�ض«.

 

»خ�صئو�..«

ب��اأخ��رى، ال  ال��وق��ائ��ع وتبديلها  حت��ري��ف 

بكل  احلقائق  ك�شف  ع��ن  ليون  ال��وزي��ر  تثني 

روية وهدوء؛ والهجمة ال�شر�شة عليه تزيده 

واالبت�شامة  بثقة،  ليون  يقول  وحزماً،  عزماً 

ب����ادي����ة ع���ل���ى وج������ه: »خ�������ش���ئ���وا، ال���ع���را����ش���ات 

بواجباتنا  ال��ق��ي��ام  م��ن  تثنينا  ال  ال��ك��الم��ي��ة 

ال��وط��ن��ي احلر  ال��ت��ي��ار  ن�شاطنا يف  ال��وط��ن��ي��ة، 

ت��ل��ك االأي����ام،  اأت��ذك��ر ج��ي��داً  ال��ف��ع��ال يجعلني 

نحن نفتخر بكل اإجنازاتنا الوطنية منذ ما 

نتلقى  ال  كتيار،  ونحن   ،2005 قبل  ما  قبل، 

ال���درو����ض ال��وط��ن��ي��ة م��ن اأح����د، الأن��ن��ا نلقنها 

التاريخ يجب  للذين يتطاولون علينا، كتاب 

اأن ي��ك��ون ���ش��ام��اًل وم��و���ش��وع��ي��اً، وب��ال��ت��ايل ال 

جم���ال ف��ي��ه ل��ل��م��وارب��ة ول��ل��م�����ش��اي��رة، ن��ح��ن ال 

ندون تاريخ حزب، وال نكتب ال�شعر بداخله.. 

اأُ�شقط  دعائي  تعبري  االأرز« هو  »ث��ورة  تعبري 

وجتمع  النا�ض،  جل��ذب  �شيا�شية  حركة  على 

ب��ال�����ش��ور يف  اآذار م���وث���ق  ال���راب���ع ع�����ش��ر م���ن 

كتاب التاريخ، كما باقي االأحداث التاريخية 

التجمعات  وب��اق��ي  ال�شيا�شية(  )االغ��ت��ي��االت 

فلَم  اآذار(،  م��ن  ال��ث��ام��ن  )جت��م��ع  ال�شيا�شية 

ي�شيف  اال�شطناعية«؟  االنفعاالت  هذه  كل 

 ،2005 اآذار  ليون: »تظاهرة الرابع ع�شر من 

التيار الوطني  موجودة بذاكرة كل منا�شلي 

احل����ر، وال مي��ك��ن اق��ت��ط��اع��ه��ا م��ن��ه��م، الأن��ه��م 

رواده����ا، ول��ك��ن ه��ل امل��ط��ل��وب االأخ���ذ بتعابري 

دعائية م�شتوردة من قبل اأجهزة خمابرات اأو 

�شركات اإعالنية الإ�شفاء العنرتيات اجلذابة 

على بع�ض القادة؟«

»ان��ت��ف��ا���ش��ة اال���ش��ت��ق��الل«، ي�شاأل  وح���ول 

ل���ي���ون ه����ذا ال���ف���ري���ق ع���ن دواع������ي ا���ش��ت��ب��دال 

وي�شيف  االأرز«؟  »ث��ورة  بعبارة  احلركة  ه��ذه 

مو�شحاً: »هل مت ا�شتخدام هذا امل�شطلح يف 

واأثناء   2005 اآذار  من  ع�شر  ال��راب��ع  تظاهرة 

خ����روج اجل��ي�����ض ال�����ش��وري م��ن ل��ب��ن��ان؟ وه��ل 

عر�ض جمل�ض قيادة ثورة االأرز مبادئه الإدارة 

م�شاهدة  منهم  نطلب  بالفعل  نحن  البلد؟ 

امل�������راآة ال����ش���ت���ذك���ار حجمهم  اأن��ف�����ش��ه��م ع��ل��ى 

ال��ط��ب��ي��ع��ي وح���ج���م ت�����ش��ري��ح��ات��ه��م ال��ف��ع��ل��ي��ة 

وقتذاك«.

�صرق بريوت وغربها

�شاألنا ليون عن اآلية و�شع كتاب التاريخ، 

وع���ن ال��ت��ع��دي��الت امل��ق��رتح��ة م��ن ق��ب��ل وزارة 

الرتبية  وزي��ر  ت�شكيل  »بعد  يقول:  الثقافة، 

كتاب  ل�شياغة  جلنة  منيمنة  ح�شن  ال�شابق 

التاريخ، احلكومة احلالية اأقرت ت�شكيل جلنة 

االأخ��رية  اللم�شات  لو�شع  ال���وزراء  من  ثلثها 

هذه  »اأث��ن��اء  ليون:  ي�شيف  الربنامج«؛  على 

االج���ت���م���اع���ات اأب����دي����ُت اع���رتا����ش���اً ع��ل��ى ذك��ر 

فطلبت  الغربية،  وب���ريوت  ال�شرقية  ب��ريوت 

ا���ش��ت��ب��دال��ه��ا ب�����ش��رق ب����ريوت وغ��رب��ه��ا الإب����راز 

فكرة  والإب���ع���اد  للعا�شمة  اجل���غ���رايف  ال��وج��ه 

ذهن  للبنان وبريوتني عن  وجود عا�شمتني 

االأرز«  »ثورة  اأما بخ�شو�ض عبارة  التالمذة، 

 ،2005 اآذار   14 املدونة بجانب �شورة لتجمع 

فجاء اعرتا�شنا على امل�شطلح، الأن التحرك 

ال�����ش��ع��ب��ي وق����ت����ذاك ك����ان ي�����ش��م��ى ان��ت��ف��ا���ش��ة 

ويعقب  االأرز«،  »ث����ورة  ول��ي�����ض  اال���ش��ت��ق��الل، 

ل�شخ�شه  ال�شيا�شي  اال�شتهداف  على  ليون 

بالقول: »مل يجدوا �شيئاً حقيقياً ملهاجمتنا، 

يف  لالأ�شف  واالأك���اذي���ب،  االأق��اوي��ل  فاختلقوا 

»ال�����ش��واب«  على  الت�شويب  يتم  ال��ب��ل��د،  ه��ذا 

للت�شوي�ض علينا، بدل التفتي�ض عن اخلطاأ - 

وجل من ال ُيخطئ - الأن معار�شتهم كيدية 

وافرتاءاتهم حم�ض فئوية، فع�شى اأن ي�شمع 

�شمع وم��ن مل  واأن يفهم من  ي�شمع،  من مل 

يفهم، واأن ي�شرت�شد من �شلل عن �شوء نية«.

ال���ت���اري���خ دون  ك��ت��اب��ة  اإىل  ل���ي���ون  ي���دع���و 

اأخ��ط��ائ��ن��ا، ي��ق��ول يف ه��ذا  ت��وري��ة للتعلم م��ن 

ال�شري  امل�شتقبل  تيار  اخل�شو�ض: »هل يقبل 

مبقاربة حزب الكتائب فقط لتدوين اأحداث 

نظر  ب��وج��ه��ة  االأخ�����ذ  دون  و1982،   1976
ال��ف��ري��ق االآخ�����ر؛ اأال ت�����ش��ت��دع��ي امل��و���ش��وع��ي��ة 

العلمية عر�شاً لوجهات النظر املختلفة، لكن 

حاالت  الإب���راز  حقيقته  على  التاريخ  تدوين 

االنق�شام احلادة تاريخياً �شيء، والتحريف اأو 

اآخر،  �شيء  التغيري  اأو  االإنقا�ض  اأو  التحوير 

و�شفارات  لقنا�شل  ت��دخ��اًل  �شهد  لبنان  نعم 

لزيادة ال�شرخ الداخلي يف كثري من املحطات 

التاريخية، ولهذا ال�شبب نحن مع اإبراز ذلك 

لتجاوزها«.

�أجرى �حلو�ر: بول با�صيل

كتاب التاريخ يجب أن 
يكون شاماًل وموضوعيًا.. 
فنحن ال ندون تاريخ حزب 
وال نكتب الشعر بداخله

ال شيء اسمه تجميد 
جلسات مجلس الوزراء إلى 
ما ال نهاية.. وإال انعدمت 

قيمة التصويت داخل 
مجلس الوزراء
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عفوًا، اأ�ستاذ اأحمد هل 

ميكنني التحدت معك 

للحظة؟.. اإذا برتيد »الدكتور 

اأحمد م�س االأ�ستاذ« عيب 

عليك. 

 كيف حالك يا اأبو حممد 

وكيف ال�سغل؟.. ق�سدك 

»حاج، نادين باحلاج اأبو حممد« 

ما ب�سري هيك.

اأرجوك يا اأخ حافظ على 

النظام وانتظر يف ال�سف 

حتى يحني دورك كما يفعل 

غريك.. اأال تعرف من اأنا؟ اأنا 

العقيد والكل بيعرفني، ال 

اأ�سمح لك التكلم معي بهذه 

النربة.

وزير، عقيد،  نائب،  رئي�ض،  فخامة، 

كلها  اأ�شتاذ..  مهند�ض،  حمامي،  دكتور، 

حاملها،  بعظمة  للنا�ض  ت��وح��ي  األ��ق��اب 

ب�شغرهم  وت�شعرهم  �شاحبها،  وهيبة 

اأم������ام ع��ل��و ه������وؤالء االأ����ش���خ���ا����ض ال��ذي��ن 

كان،  اأي  اإليه  ي�شل  اإىل مقام ال  و�شلوا 

اإال من كان حمظوظاً، اأو من فتحت له 

احلياة اأبوابها وقدمت له فر�ض النجاح 

ما  اإىل  يلتفتون  قلما  لكنهم  وال��ت��ف��وق، 

هذا،  لقبهم  وراء   ه��وؤالء  بع�ض  يخبوؤه 

الذي ي�شتخدمونه لالحتماء به من �شر 

ما �شنعت اأيديهم، وتغيب عنهم مقولة 

ط��امل��ا رددوه������ا ب��اأن��ف�����ش��ه��م: »ي���ام���ا حتت 

ال�شواهي دواهي«.

ا���ش��م ي�شتخدم  ب��اأن��ه  ال��ل��ق��ب  ي��ع��رف 

اإما للت�شريف اأو للتحقري، هو م�شطلح 

القدم  يف  ا�شتخدم  فقد  بحديث،  لي�ض 

عنهم،  والتعريف  االأف���راد  بني  للتمييز 

فكانت حيناً كنية واأحياناً �شفة. ولكرثة 

االأل��ق��اب  اأن�����ش��ت  وا�شتخدامها  �شيوعها 

لت�شبح  لالأ�شخا�ض  احلقيقية  االأ�شماء 

واالأخف�ض  كاجلاحظ  عنهم  املعرب  ه��ي 

العلم،  وتطور  الزمن  تغري  وم��ع  مثاًل، 

تعرب  فاأ�شبحت  اأي�شاً،  االألقاب  تطورت 

بيك،   ( للفرد  االجتماعية  املرتبة  ع��ن 

طبيعة  ع���ن  ت��ع��رب  اأو  خ������امن..(  اأم�����ري، 

وعلم  ثقافة  م��ن  اإل��ي��ه  و�شل  وم��ا  عمله 

اأن  اإال  دك���ت���ور..(  )م��ه��ن��د���ض، حم��ام��ي، 

احل�����ال يف م��ع��ظ��م االأح�����ي�����ان، ه���و لقب 

حتى  اأو  النف�شية  القيمة  اإىل  مي���ّت  ال 

ال��ع��ل��م��ي��ة وال��ث��ق��اف��ي��ة احل��ق��ي��ق��ي��ة للفرد 

ب�شلة، بل هو جمرد ا�شم يطلق من اأجل 

التي قد ت�شع  والت�شاوؤالت  ال�شك  اإزال��ة 

الفرد يف قف�ض االتهام، فتبان حقيقته.

دائ���م���اً م���ا ي��ع��ط��ي ال��ن��ا���ض اأ���ش��ح��اب 

االأل��ق��اب امل��ع��روف��ة قيمة واأه��م��ي��ة اأك��رث 

تقييمهم  يف  وي��ب��ال��غ��ون  ال�������الزم،  م���ن 

ب��ه��ا، فيظنون  ي��ن��خ��دع��ون  وخ��دم��ت��ه��م، 

ذات  ه��و  مهماً،  لقباً  يحمل  م��ن  ك��ل  اأن 

���ش��خ�����ش��ي��ة مم���ي���زة وق�������درات وك���ف���اءات 

فيمجدونه  مالئكية،  و�شفات  خ��ارق��ة 

وي��ع��ظ��م��ون��ه وي��رف��ع��ون��ه ف���وق اأك��ت��اف��ه��م 

وروؤو�������ش������ه������م وي�����ظ�����ه�����رون ل������ه ك���ام���ل 

اح��رتام��ه��م وخ��ج��ل��ه��م و���ش��غ��ره��م اأم���ام 

ويقيمون  مدحه  يف  يكرثون  ح�شرته، 

ل��ه ال��ع��زوم��ات وال���والئ���م وي��ق��دم��ون له 

الدين،  اأخذ  اإىل  ا�شطروا  واإن  الهدايا، 

ينوون  كلمة  لكل  ح�شاباً  يح�شبون  كما 

ال��ن��ط��ق ب��ه��ا اأم����ام����ه، ف��اأ���ش��ب��ح ال��ل��ق��ب 

ويج�شد  يحدد  ال��ذي  هو  لهم  بالن�شبة 

���ش��خ�����ش��ي��ة االإن�������ش���ان ول��ي�����ض اأخ���الق���ه 

وتوا�شعه وذكاءه.

ه���ذا ال��ت��ق��دي�����ض امل�����ش��ت��م��ر م���ن قبل 

ال��ن��ا���ض حل��ام��ل��ي االأل���ق���اب، ج��ع��ل ال��ذي 

واح��د يطلقه  يبحث عن  ال ميلك لقباً 

ف��ي��ق��وم هو  ي��ج��د  واإن مل  ن��ف�����ش��ه،  ع��ل��ى 

على  للح�شول  ال�شباق  هذا  باخرتاعه، 

االأل���ق���اب ي��ع��ود اإىل ع���دم ث��ق��ة االإن�����ش��ان 

بنف�شه، مما يدفعه للبحث عما يعطيه 

كيان م�شطنع، يظن اأن به ينمو ويكرب 

بعني االآخرين،  ف�شار اأبو حديدة لقباً 

مل��ن ي��ت��درب ع��ل��ى ح��م��ل االأث���ق���ال، واأب���و 

خ�شبة ملن قام يف يوم من االأيام ب�شرب 

والوح�ض  بخ�شبة،  معه  ت�شاجر  �شخ�ض 

ملن يعامل غريه بعنف وقوة، واأبو عنرت 

ويهابه، وغريها  النا�ض  منه  يخاف  ملن 

ال��ك��ث��ري م���ن االأل����ق����اب ال��ت��ي ال تخطر 

ي�شمعها  اأح��د، لتجعل كل من  بال  على 

يجروؤ  فال  حاملها،  من  خوفاً  يرتع�ض 

اأح�����د ع��ل��ى االق�������رتاب م��ن��ه وال��ت��دخ��ل 

باأفعاله، واإن كانت تتعار�ض مع م�شالح 

االآخرين وت�شيء اليهم. 

لالألقاب  التقدي�ض  هذا  اأعطى  كما 

مل����ن ال ي�����ش��ت��ح��ق��ه��ا ال�������ش���وء االأخ�������ش���ر 

ال���ش��ت��غ��الل ���ش��ذاج��ة ال��ن��ا���ض وج��ه��ل��ه��م 

ل���ال����ش���ت���م���رار يف ال���ق���ي���ام ب��ال��ك��ث��ري م��ن 

اخل����روق����ات ال��ق��ان��ون��ي��ة واالج��ت��م��اع��ي��ة 

غري  امل�شينة  واالأف��ع��ال  االأخالقية  غري 

امل�����ربرة، ف������ازدادوا ت��ك��رباً وغ�����روراً على 

ي�شعون  واأ�شبحوا  العامة،  من  غريهم 

مع  ويتعاملون  ال��ق��ان��ون  ف��وق  اأنف�شهم 

يخجلون  ال  ذل��ك  وم��ع  بفوقية،  النا�ض 

اأن  ي�شتحقون  ه��م ال  األ��ق��اب  ح��م��ل  م��ن 

اأن  ويحتجون  يتمردون  بل  بها،  ي��ن��ادوا 

مل ي�شمعوك تناديهم باألقابهم، التي لو 

كان لها اإح�شا�ض ل�شعرت باخلجل والعار 

اأنهم جديرون  ادع��و  اأنا�ض مزيفني  من 

ب��ح��م��ل��ه��ا واالف����ت����خ����ار ب����ه����ا، ي��ح��م��ل��ون 

ال�شهادات العليا  ويدعون الذكاء والعلم 

ميار�شون  هم  بينما  العلن،  يف  واملعرفة 

االحتيال والكذب والدجل يف اخلفاء. 

حقيقة  يعي  من  هناك  يبقى  ولكن 

مثل هوؤالء، فتقول �شمرية اأبو زكي )29 

لقبهم،  ي�شتحقون  اأنا�ض  »هناك  عاماً(: 

وهم جديرون به الأنهم تعبوا واجتهدوا 

من اأجل احل�شول عليه، يف املقابل جند 

وعناء  ذرة جهد  يبذل  اأن هناك من مل 

على  اإليهم  ُق���دم  الأن���ه  عليه،  للح�شول 

ذه��ب، وطبعاً ال ميكننا و�شع  طبق من 

االثنني يف نف�ض املقام، فغالباً ما ن�شمع 

عن اأطباء قاموا بعمليات غري اأخالقية، 

اأو ع��ن حم��ام��ني داف��ع��وا ع��ن جمرمني 

�شعوبهم  قمعوا  وروؤ���ش��اء  وعن  وقاتلني، 

اأن نتعامل  وعذبوها، لذلك علينا دائماً 

مع �شاحب اللقب باإن�شانيته قبل لقبه، 

يبقى مثلنا مثله اإىل اأن تبان �شخ�شيته 

له،  احرتامنا  يزيد  اأن  فاإما  احلقيقية، 

واإما اأن ينق�ض«.

وه��و  )22عاماً(  احل�����اج  ر����ش���ا  اأم�����ا 

ط���ال���ب ت���خ���رج م����وؤخ����راً م���ن اجل��ام��ع��ة 

االأمريكية يف بريوت، ويحمل �شهادة يف 

قائاًل:  راأي��ه  فيعرب عن  االع��م��ال،  اإدارة 

»من املهم جداً اأن نفرق بني ال�شخ�شية 

حلامل  االإن�شانية  وال�شخ�شية  املهنية 

يتمتع  قد  اأن��ه  من  الرغم  فعلى  اللقب، 

ب��ق��درات وك���ف���اءات ع��ال��ي��ه يف ع��م��ل��ه، اإال 

تكون  قد  ال�شخ�شي،  ال�شعيد  على  اأن��ه 

اأخ���الق���ه »زف�����ت«، ب��ال��ن�����ش��ب��ة يل، اأع��ت��رب 

قدم  قد  يكون  اأن  اللقب  حامل  على  اأن 

على  ي�شتوحذ  اأن  قبل  لالإن�شانية  �شيئاً 

من  ك���ل  واأرى  واح����رتام����ي،  ت���ق���دي���ري 

يتم�شك بلقبه، هو اإما �شعيف ال�شخ�شية 

اأو مغرور ومتكرب، ويف كال احلاتني، هو 

ال ي�شتحق احرتام االآخرين، ووحدهما 

التوا�شع والتعامل احل�شن يرفعان من 

قيمة االإن�شان ومقامه«.

اأن  ي��ع��ت��ق��دون  ال��ن��ا���ض  اأغ��ل��ب  اأن  اإال 

االأ���ش��خ��ا���ض ال��ذي��ن ح�����ش��ل��وا ع��ل��ى لقب 

»دكتور« اأو لقب »رئي�ض« اأو »وزي��ر«، هم 

بال �شك اأ�شحاب فكر وثقافة، بينما هم 

ال خط يقراأ، وال كالم يفهم، ال منطق 

اأخ��الق وال مروءة  لديهم وال حكمة، ال 

اأو �شجاعة، كذبوا على اأنف�شهم و�شدقوا 

الكذبة، ونحن ن�شهد على ذلك يف معظم 

االأحيان على �شا�شات التلفاز وعلى اأر�ض 

الواقع، حيث يف�شح اأمرهم، ويتبني لنا 

مدى غبائهم وت�شنعهم، لكننا نتجاهل 

ع��ي��وب��ه��م، ون��غ�����ض ع��ن��ه��ا ال��ب�����ش��ر، الأن 

وتنقذهم  لهم  ت�شفع  التي  هي  األقابهم 

من الوقوع يف الف�شيحة. 

ي��خ��ط��ىء م���ن ي��ظ��ن اأن امل��ث��ق��ف هو 

من يحمل �شهادة جامعية، اأو من قطع 

واملعرفة فقط،  العلم  ميادين  يف  �شوطاً 

فاإذا رجعنا اإىل قوامي�ض اللغة، جند اأن 

الثقافة تعني: »التقومي والتهذيب«، اإذاً، 

الثقافة هي فكر عاٍل و�شلوك راٍق يف اآٍن 

الدكتور ط��ارق حامد  معاً، هكذا يعرف 

مفهومه  اأ����ش���ن���ان(  ط��ب��ي��ب  ع���ام���اً،   47(

للثقافة.

ث���م ي��ت��اب��ع: »دائ���م���اً م���ا اأع������ّرف عن 

ولي�ض  حامد،  بطارق  لالآخرين  نف�شي 

ب��ال��دك��ت��ور ط����ارق، وال اأم���ان���ع م��ن��ادات��ي 

ب��ا���ش��م��ي ف���ق���ط، ف��ل��ي�����ش��ت االأل����ق����اب هي 

النا�ض  ب��ل  امل��ج��د،  ال��ن��ا���ض  تك�شب  ال��ت��ي 

هم من يك�شبون االأل��ق��اب جم��داً، وعلى 

ك���ل م���ن ي�����ش��ع��ى ل��ل��ح�����ش��ول ع��ل��ى ل��ق��ب، 

اأن ي��ك��ون ه��دف��ه خ��دم��ة االإن�����ش��ان قبل 

يكون  اأن  يجب  فالدكتور  ذات���ه،  خ��دم��ة 

يكون  اأن  واحلاكم  املر�شى،  �شفاء  هدفه 

هدفه خدمة �شعبه ولي�ض خدمة جيبه 

اأو ل��ي��ت��ع��اىل ع��ل��ى ال��ك��ب��ري  وم�����ش��احل��ه، 

وال�����ش��غ��ري، »ح��ت��ى ع��ل��ى ن��اط��ور البناية 

اأنف�شنا  ولن�شاأل  ي�شوفوا حالون«،  �شارو 

قبل اأن نرفع مقام �شاحب اللقب عالياً، 

قيمته  تبقى  لقبه  م��ن  ج��ردن��اه  اإذا  ه��ل 

والفكرة  مكانها،  النا�ض  ب��ني  ال�شامية 

ذات��ه��ا؟  اأذه��ان��ه��م ح��ول��ه ه��ي  العالقة يف 

ومعرفة  علماً  يحمل  اإن�����ش��ان��اً  يظل  ه��ل 

م��ن ح��ول��ه يحرتمونه  واأخ��الق��اً جتعل 

ويقدرونه ل�شخ�شه ولي�ض للقبه، اأم اأنه 

وال  بالذكر  جديراً  لي�ض  اإن�شاناً  ي�شبح 

اأهاًل للظهور؟ وعلى هذا االأ�شا�ض نبني 

العالقة بيننا وبينه«.

االإعالمية،  كالبهرجة  هي  االألقاب 

ن�شدقها يف حني اأنها مبالغات واأو�شاف 

القليل،  اإال  منها  �شاحبها  يحمل  قد ال 

ف��ريك��ب ع��ل��ى م���ن ال���ق���ارب وي��ب��ح��ر به 

ح��ت��ى ي��ت��و���ش��ط ال��ب��ح��ار وه���و ال يح�شن 

واإن  غ����رق،  م��ك��ان��ه  ب��ق��ي  اإن  ال�����ش��ب��اح��ة، 

وا���ش��ل غ��رق اأي�����ش��اًَ، ف��ال يكون م�شريه 

اإال الهالك، لذلك فلنتوقف عن اإطالق 

االألقاب وتقدي�شها كيفما اتفق، ولنرتك 

ل��الأرق��ام واالإجن����ازات، فعندها  احلديث 

اخلرب اليقني.

غدير حامد
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�أل���ق���اب���ه  �إىل  �إ�����ض����اف����ة  م�����ب�����ارك.. 

�ل��ع��دي��دة، ف���اإن حم��م��ود ع��ب��ا���س �ضار 

�أي�ضاً رئي�ضاً للوزر�ء، ف�ضاًل عن كونه، 

ملنظمة  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي��ة  �ل��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����س 

�ل���ت���ح���ري���ر �ل��ف��ل�����ض��ط��ي��ن��ي��ة، ورئ��ي�����س 

حركة  ورئي�س  �لفل�ضطينية،  �ل�ضلطة 

فتح.

�ضمي  ما  و��ضحة يف  �أ�ضابع حمد 

»�إعالن �لدوحة«، وهو بد�ية يخالف 

�ل���ق���ان���ون �لأ����ض���ا����ض���ي �ل��ف��ل�����ض��ط��ي��ن��ي، 

و�ل�������ذي مي���ن���ع �جل���م���ع ب����ن رئ��ا���ض��ة 

ن�ضي  ومل��ن  �ل���وزر�ء،  ورئا�ضة  �ل�ضلطة 

ف��ق��د خ��ا���س ع��ب��ا���س ب���ال���ذ�ت معركة 

����ض���ر����ض���ة، ل���ق���ي ف���ي���ه���ا دع������م ج���ه���ات 

»يا�ضر  �لر�حل  �لرئي�س  عديدة، �ضد 

ت�ضكيل  �إىل  �أج��ل دفعه  م��ن  ع��رف��ات« 

حكومة، يتوىل فيها عبا�س �ضخ�ضياً 

�ل���وزر�ء، وج��اءت تلك  من�ضب رئي�س 

�حلملة حتت عنو�ن �إ�ضالح �ل�ضلطة 

�ل��ه��دف  ك���ان  ح��ن  يف  �لفل�ضطينية، 

�لرئي�س  �لتخل�س من  منها،  �لفعلي 

ع����رف����ات، ول����و ج����رت �ل����ع����ودة �ل��ي��وم 

ت�����ض��ري��ح��ات ع��ب��ا���س، وم��وؤي��دي��ه  �إىل 

ع����ن �لإ�������ض������الح، وت���رت���ي���ب �ل��و���ض��ع 

�لفل�ضطيني، لأ�ضيب �ملرء بالذهول، 

تخطى  �مل����ذك����ور  �لإع�������الن  �أن  ك��م��ا 

ج��م��ي��ع��اً،  �لفل�ضطينية  �ل���ق���وى  دور 

و�ل����ت����ي ي���ف���ر����س �أن����ه����ا ���ض��ري��ك��ة يف 

�تفاق  يخالف  وهو  �مل�ضاحلة،  �تفاق 

ن�س  و�ل���ذي  �أي�ضاً  نف�ضه،  �مل�ضاحلة 

م�ضتقلة،  �ضخ�ضية  ت��ت��وىل  �أن  ع��ل��ى 

ت�����ض��ك��ي��ل ح���ك���وم���ة ت���ك���ن���وق���ر�ط ت��ع��د 

و�لرئا�ضية،  �لت�ضريعية  لالنتخابات 

وقد �أثار هذ� �لأمر حفيظة عدد من 

تعترب  �لتي  �لفل�ضطينية،  �لف�ضائل 

لوجود  �ملتجاهلة  �لثنائية  �لتفاقات 

ه����ذه �ل��ف�����ض��ائ��ل ودوره��������ا، �إح���ب���اط���اً 

لإجناز م�ضاحلة حقيقية وفاعلة.

ع��ن  �ل����ط����رف  غ�������س  ج�����رى  و�إذ� 

�لبع�س  ير�ها  و�لتي  �ملخالفات،  هذه 

�حل��ال��ة  يف  طبيعية  �مل���ر�ق���ب���ن،   م���ن 

�لفل�ضطينية، لأن عبا�س نف�ضه �نتهت 

�لتنفيذية  �ل��ل��ج��ن��ة  وولي����ة  ولي���ت���ه، 

مل��ن��ظ��م��ة �ل���ت���ح���ري���ر م��ن��ت��ه��ي��ة، وك����ذ� 

ف��اإن  �لفل�ضطيني،  �ل��وط��ن��ي  �ملجل�س 

ت��ول��ي��ة ع��ب��ا���س م��ه��م��ة ���ض��الم ف��ي��ا���س، 

�ملمنوح  �لتفوي�س  ح��ج��م  رف���ع  يعني 

لرئي�س �ل�ضلطة، وهو �ضياأتي بفيا�س 

وزير�ً للمالية، كما هو متوقع، ويبقي 

ب��ذل��ك ع��ل��ى حت��ك��م��ه �ل���ر�ه���ن ب��ق��ر�ر 

�حل���ك���وم���ة �ل��ف��ل�����ض��ط��ي��ن��ي��ة، وع��ب��ا���س 

�ل�ضيا�ضي  �لنظام  �أور�ق  كل  بتجميع 

)�مل��ن��ظ��م��ة/ ي��دي��ه  ب���ن  �لفل�ضطيني 

يف  ي�ضرع  �ضوف  �ل�ضلطة/�حلكومة(، 

ترتيب كل �ضيء على هو�ه، و�أ�ضا�ضاً يف 

خدمة �مل�ضروع �لتفاو�ضي. 

�مل���ذك���ور  �لإع������الن  �أن  و�حل��ق��ي��ق��ة 

�لأ�ضئلة  على  فعلية  �إج��اب��ة  ي�ضكل  ل 

�ل�ضعبة �خلا�ضة بامل�ضاحلة، و�ملتعلقة 

�لأمني  وبامللف  �ل�ضيا�ضية  باخليار�ت 

�إن جن��اح��اً يف مقاربة  ���ض��يء،  ك��ل  قبل 

هذه �مللفات، لن يكون متي�ضر�ً، �إل �إذ� 

كان �حلديث يدور عن تبدل يف �ملو�قع 

�أن ح��م��ا���س ت��ري��د  و�ل��������روؤى، مب��ع��ن��ى 

م�ضاحلة باأي �ضكل، وباأي ثمن �أي�ضاً، 

�ل�ضابق  تو�ضيفها  ع��ن  تخلت  و�أن��ه��ا 

لو�قع �لأجهزة �لأمنية، فمن �لو��ضح 

ع��ن��ه��ا  �ل���ت���ي مت��خ�����س  �ل�����ض��ي��غ��ة  �أن 

�مل�ضتحيل  �ضبه  م��ن  جت��ع��ل  �لإع�����الن 

�لأمنية، وفق  �لأج��ه��زة  �إع��ادة تركيب 

روؤي�����ة خم��ت��ل��ف��ة ع���ن دوره�����ا �ل��ق��ائ��م، 

وطبيعة �ملهمات �لتي تقوم بها.

م�����ض��ادر يف ح��م��ا���س حت���دث���ت عن 

ت��ن��ازلت لل�ضعب  �أن �حل��رك��ة »ق��دم��ت 

�ل��ف��ل�����ض��ط��ي��ن��ي �ل�������ذي ي����ري����د �إجن�����از 

�مل�������ض���احل���ة وحت���ق���ي���ق���ه���ا«، و�ع���ت���ربت 

غالبية  ب��ت��اأي��ي��د  »ي��ح��ظ��ى  �لت��ف��اق  �أن 

�لطريق  »ي��ج��ع��ل  لأن���ه  فل�ضطينية«، 

����ض���ال���ك���اً �أم��������ام �مل���������ض����احل����ة«، ومي��ث��ل 

وخ��روج��اً  للجمود،  ك��ب��ر�ً  »�خ���ر�ق���اً 

من �ملاأزق«.

�ضوف تك�ضف �لأيام �لقادمة، حجم 

وط��ب��ي��ع��ة �ل��ت��اأي��ي��د �ل����ذي ي��ح��ظ��ى به 

�ل�ضكل  روؤي���ة  م��ع  خ�ضو�ضاً  �لت��ف��اق، 

�لتطبيق،  يف  عبا�س  �ضيعتمده  �ل��ذي 

ن���ق���ط���ة يف غ���اي���ة  وم�������ع م����الح����ظ����ة 

�لأه��م��ي��ة، فقد �ت��ف��ق �ل��ط��رف��ان، على 

متديد  يعني  م��ا  �لنتخابات،  تاأجيل 

عبا�س  ف��ي��ه��ا  �ضي�ضغل  �ل��ت��ي  �ل���ف���رة 

م��ن��ا���ض��ب��ه ك��ل��ه��ا، وه����و �ل����و�ق����ع حتت 

�ضغوط �ملطالبة با�ضتئناف �ملفاو�ضات 

يف ع��م��ان، و�مل��ت��وج��ه ب��ه��ذ� �مل��ل��ف �إىل 

جلنة �ملتابعة �لعربية، و�لتي لن تفعل 

�ل�ضتمر�ر  منه  �أن تطلب  �ضوى  �ضيئاً 

ودون  �ل���ض��ت��ك�����ض��ايف«،  »�ل��ت��ف��او���س  يف 

بال�ضتيطان  مت�ضلة  م�ضبقة  �ضروط 

وغ�����ره، وذل����ك وف���ق���اً ل��و���ض��ف��ة وزي���ر 

�خلارجية �لأردين »نا�ضر جودة«.

 م����ر�ق����ب����ون م���ت���اب���ع���ون ل���ل�������ض���اأن 

�لخ���ر�ق  �أن  �ع��ت��ربو�  �لفل�ضطيني، 

�لأمر  و�أن  لي�س حقيقياً،  عنه  �ملحكي 

م��ت�����ض��ل ب��ت�����ض��ج��ي��ل �إجن��������از ل�����ض��ال��ح 

�لتطبيق  �أم���ا  �إل،  لي�س  ق��ط��ر،  �أم���ر 

�حلا�ضل  عبا�س  رغبة  ره��ن  ف�ضيبقى 

ه��وؤلء  وي��ذك��ر  مو�ضع،  تفوي�س  على 

�مل�ضاحلة  ملف  يف  حقيقياً  تقدماً  �أن 

ولعل  �أ���ض��ا���ض��اً،  م�ضرياً  دور�ً  يتطلب 

ي��ن��ظ��ر  ك���ي���ف  ه������و:  �لآن  �ل�����������ض�����وؤ�ل 

�مل�ضريون �إىل ما حدث؟

عبد الرحمن نا�صر 

ما بن �حلادي و�لثالثن من كانون 

�ل��ث��اين �مل��ا���ض��ي وح��ت��ى �ل��ث��اين م��ن �ضهر 

هرتزليا  م��وؤمت��ر  �نعقد  �جل���اري،  �ضباط 

�ل�����ض��ن��وي يف �ل��ك��ي��ان �ل�����ض��ه��ي��وين، حتت 

ع���ن���و�ن »يف ع���ن �ل��ع��ا���ض��ف��ة.. �إ���ض��ر�ئ��ي��ل 

و�ل�ضرق �لأو�ضط«.

 �مل���وؤمت���ر ي��ن��ع��ق��د ���ض��ن��وي��اً م��ن��ذ �ل��ع��ام 

�أل����ف����ن، وي��ن��ظ��م��ه »م���ع���ه���د �ل�����ض��ي��ا���ض��ات 

�ملجالت  �ملتعدد  �ملركز  يف  �ل�ضر�تيجية 

يف ه��رت��زل��ي��ا«، وي�����ض��ع��ى �ل�����ض��ه��اي��ن��ة من 

»د�ف���و����س«،  م��ن��ت��دى  تقليد  �إىل  خ��الل��ه، 

�لقت�ضادية  �ل�ضيا�ضات  يف  يبحث  �ل��ذي 

و�ل�ضر�تيجيات �لعاملية.

ومن �لناحية �لعملية، فاإن �خلال�ضات 

يف  و�لنقا�ضات  �لبحوث  �إليها  ت�ضل  �لتي 

مكانة  حتتل  �أ���ض��ح��ت  ع���ام،  ك��ل  هرتزليا 

هامة يف تخطيط �ل�ضيا�ضات �ل�ضهيونية، 

�ضكل  تلم�س  �أخ����رى  ن��اح��ي��ة  م��ن  ومي��ك��ن 

�لتفكر  ع��ل��ى  ت�ضيطر  �ل��ت��ي  �ل��ه��و�ج�����س 

�لنقا�ضات  تتبع  خ���الل  م��ن  �ل�����ض��ه��ي��وين 

�أقله  �ملوؤمتر،  �إليها  ينتهي  �لتي  و�لنتائج 

يف �خل���ط���وط �ل���ض��ر�ت��ي��ج��ي��ة �ل��ع��ام��ة، 

يف ح����ن ت��ب��ق��ى ك���ث���ر م����ن �ل��ت��ف��ا���ض��ي��ل، 

�لتعامل  يف  �مل��ق��رح��ة  �لتعامل  و�أمن����اط 

مع �لتحديات، ملكاً لعدد من �ملوؤمترين، 

ولدو�ئر �ضنع �لقر�ر يف كيان �لحتالل.

ي�ضعى  ل���د�ف���و����س،  �ل��ت��ق��ل��ي��د  �إط�����ار  يف 

�إ������ض�����ر�ك  �إىل  �ل�������ض���ه���اي���ن���ة  �مل���ن���ظ���م���ون 

���ض��خ�����ض��ي��ات دول���ي���ة يف �أع���م���ال �مل���وؤمت���ر، 

حيث ي��دع��ى ه���وؤلء لإل��ق��اء حم��ا���ض��ر�ت، 

و�مل�ضاركة يف بع�س �لندو�ت، وقد لحظنا 

�أن �له��ت��م��ام ق��د ت��رك��ز ه���ذ� �ل��ع��ام على 

�مل��وؤمت��ر،  يف  ع��رب��ي��ة  �ضخ�ضيات  م�����ض��ارك��ة 

حيث �ضجلت م�ضاركة ويل �لعهد �لأردين 

طاقم  ورئي�س  ط��الل،  بن  ح�ضن  �ل�ضابق 

�ملفاو�ضن �لفل�ضطينين �ضائب عريقات، 

�لعائلة  و�أك���ادمي���ي ق��ط��ري، م��ق��رب م��ن 

ف�ضاًل  ���ض��ي��خ،  �ضليمان  ي��دع��ى  �حل��اك��م��ة، 

جن�ضيات  وم��ن  م�ضرين،  م�ضاركن  عن 

عربية �أخرى.

�مل����رة �لأوىل  �أن���ه���ا ل��ي�����ض��ت  �حل��ق��ي��ق��ة 

�ل��ت��ي ت�����ض��ج��ل ف��ي��ه��ا م��ث��ل ه���ذه �مل�����ض��ارك��ة 

كان  �ل�ضابق،  �ملوؤمتر  يف  وفقط  �لعربية، 

�ل�ضلطة  رئ��ي�����س ح��ك��وم��ة  ف��ي��ا���س  ���ض��الم 

�مل�ضاركن  �أح��د  �هلل،  ر�م  يف  �لفل�ضطينية 

�لبارزين فيه.

مت���ث���ل �مل�������ض���ارك���ة �ل���ع���رب���ي���ة، رغ���م 

ه��ام�����ض��ي��ت��ه��ا، �أح�������د �أخ����ط����ر �أ����ض���ك���ال 

�لتطبيع مع كيان �لحتالل، خ�ضو�ضاً 

ح���ن ي����دور �حل���دي���ث ع���ن �ل��ب��ح��ث يف 

مع  �لتعامل  و�أ���ض��ك��ال  ��ضر�تيجيات، 

�لتحديات �لكربى، وهي تعني مو�فقة 

�ضمنية على �لعناوين و�لأهد�ف �لتي 

ي��ح��دده��ا ه���ذ� �مل���وؤمت���ر ل��ن��ف�����ض��ه، على 

�ضبيل �ملثال، فاإن مدير مركز هرتزليا 

روت�����ض��ي��ل��د  د�ين  �ح���ت���ي���اط  �جل�������ر�ل 

2011 لإ�ضر�ئيل  يقول: »مل يوفر عام 

م���ا ت��رغ��ب ف��ي��ه، وه����و �ل��ت��خ��ل�����س من 

هذ�  يعني  و�إي���ر�ن«،  و�ملقاومة  �ضورية 

�أن �لهدف هو مو�ضع بحث يف كيفيات 

و�مل�ضاركة  �جل���اري،  �ل��ع��ام  يف  حتقيقه 

من  �لعمل  يف  م�ضاركة  تعني  �لعربية، 

�أج��ل هذ� �لهدف، ويف هذ� ما يتجاوز 

�لتطبيع باأ�ضكاله وخماطره �ملعروفة، 

�إىل ما هو �أكرث من ذلك بكثر.

عموماً، فقد و�ضلنا �إىل مرحلة، مل 

فيها مفاجئاً،  �لكثر مما يجري  يعد 

ول���ك���ن ه����ذ� ل ي��ع��ن��ي �ل���ك���ف ع���ن رف��ع 

�ل�ضوت يف ف�ضح �ملمار�ضات �لقذرة، �أياً 

�لتلطي  يجري  �لتي  �لعناوين  كانت 

خطرة،  �إليها  �مل�ضار  و�مل�ضاركة  خلفها، 

وم��رف��و���ض��ة، وت���دل على �ن��ح��د�ر غر 

م�ضبوق يف �أد�ء عدد من �لدول �لعربية، 

�إىل  ب��ج��ه��ود حم��م��وم��ة،  ت�ضعى  و�ل��ت��ي 

�لحتالل،  كيان  عن  �لعدو  �ضفة  ن��زع 

بل وم�ضاركته يف �لتخطيط مل�ضتقبله، 

�ل��ع��دو�ن على  ����ض��ت��م��ر�ره يف  م��ا يعني 

�ل�ضعب �لفل�ضطيني و�لأمة �لعربية.

�أما على �ضعيد �لأجو�ء �لتي �ضادت 

�ل��ق��ل��ق ي�ضيطر  �أن  ب���د�  ف��ق��د  �مل���وؤمت���ر، 

�حلديث  د�ر  �إذ  �لح��ت��الل،  كيان  على 

جر�ء  �لو�ضوح،  ع��دم  من  مرحلة  عن 

يف  وقعت  �لتي  و�لتغير�ت  �لتطور�ت 

�ل��دول �لعربية، وظ��ل �لقلق  ع��دد من 

قائماً،  �لإي���ر�ين  �ل��ن��ووي  �مل�ضروع  من 

ف�����ض��اًل ع��ن �ل��ت��ح��دي��ات �ل��ت��ي طرحها 

من�ضوب �لت�ضلح يف �ملنطقة.

يعمل �لعقل �ل�ضهيوين دوماً، على 

�إظهار ثنائية »�ل�ضعف و�لقوة«، وهذ� 

هرتزليا  موؤمتر  يف  �أي�ضاً  �ضائد�ً  ك��ان 

ت��ك��ررت ع��ب��ارة »�خلطر  �لأخ����ر، فقد 

�ل���وج���ودي«، ك��م��ا ت��ك��ررت ع��ب��ار�ت عن 

�ل�����ق�����درة »ع����ل����ى م���و�ج���ه���ة �ل���ت���ح���دي 

�لوجودي«.

م��ن �ل��ه��ام در����س �خل��ال���ض��ات �لتي 

موؤمترهم،  يف  �ل�ضهاينة  �إليها  �نتهى 

ف��ه��م  ع���ل���ى  �ل�����ق�����درة  ي����ع����زز  ه������ذ�  �إن 

و�ل��ط��ارئ  �لقلق  �لكيان  تفكر  �آل��ي��ات 

ر�هناً  معها  �لتعامل  وكيفية  و�مللفق، 

بعيد�ً  م�ضتقبل  ل  �أن  مع  وم�ضتقباًل، 

لو  و�ل��ع��دو�ن، حتى  �لغت�ضاب  لدولة 

�لعرب  �ضفة  يحملون  م��ن  بع�س  �أن 

و�ضعو� �أنف�ضهم يف �ضر�كة معها.

نافذ اأبو ح�صنة

م�شاركة عرب يف هرتزليا.. اأبعد من التطبيع
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ق��ام  �مل��ن�����ض��رم )2011(  �ل��ع��ام  خ���الل 

�أه����ايل خم��ي��م �ل��ر���ض��ي��دي��ة و�ل��ت��ج��ّم��ع��ات 

�ل��ف��ل�����ض��ط��ي��ن��ي��ة �مل����ج����اورة ل����ه، ب��ع��دد من 

�ل���ت���ح���ّرك���ات �ل�����ض��اغ��ط��ة ل��ل�����ض��م��اح لهم 

بهدف  �ملخيم،  �إىل  �لبناء  م��و�د  ب��اإدخ��ال 

�إىل  �ل��ت��ي حت��ت��اج  �ل��ب��ي��وت  بع�س  تدعيم 

ت��رم��ي��م، وك���ان ق��د مت منع �إدخ����ال م��و�د 

�ضنو�ت،  ع��دة  منذ  �ملخيمات  �إىل  �لبناء 

خ�����ض��و���ض��اً ت��ل��ك �مل����وج����ودة يف �جل��ن��وب 

�للبناين.

وي���ق���ع خم���ي���م �ل���ر����ض���ي���دي���ة ج��ن��وب��ي 

كم،   5 ح��و�يل  عنها  ويبعد  �ضور  مدينة 

�أُن�ضئ عام  ب��روت،  80 كم عن  كما يبعد 

 267.2 ح���و�يل  م�ضاحته  وتبلغ   ،1948
ن�ضمة،   26769 �ضكانه  ويبلغ عدد  دومن، 

ح�ضب �إح�ضاء�ت 2010.

ع����ام����اً( من  ي��و���ض��ف )55  ع���ب���د�هلل 

����ض���ك���ان �مل���خ���ي���م ي����ق����ول: »ق������دم خم��ي��م 

�ل��ر���ض��ي��دي��ة �ل��ك��ث��ر م���ن �ل��ت�����ض��ح��ي��ات 

خالل �حلروب �ضد �لكيان �ل�ضهيوين، 

�ل�ضهد�ء  �ضور  خالل  من  ذلك  ويظهر 

لكن  �لأزق�����ة،  د�ر ويف  ك��ل  �مل���وج���ودة يف 

�حل��رم��ان  ��ضتمر�ر  م��ن  مينع  مل  ذل��ك 

و�لإه����م����ال م���ن ق��ب��ل �مل��ع��ن��ي��ن ب�����ض��وؤون 

�ل�������ض���ع���ب �ل��ف��ل�����ض��ط��ي��ن��ي، وخ�����ض��و���ض��اً 

�لتي  �ملتو��ضعة  و�خل��دم��ات  �لأون�����رو�، 

منذ  وي��ع��اين  ع��ان��ى  �ضعب  �إىل  تقدمها 

�أكرث من �ضتن عاماً«، وي�ضيف: »�عتاد 

و�لإه��م��ال  �حل��رم��ان  �ملخيم على  �ضكان 

�لأون��رو�،  بحقهم، خ�ضو�ضاً من طرف 

بالو�ضع  لالهتمام  كبرة  حاجة  هناك 

�ل�����ض��ح��ي يف �مل��خ��ي��م �ل���ذي جت���اوز ع��دد 

خ�ضو�ضاً  �ألفاً،  وع�ضرين  خم�ضاً  �ضكانه 

�لأح��م��ر  �ل��ه��الل  جمعية  ت��ق��دمي��ات  �أن 

حاجات  تكفي  ل  بل�ضم  م�ضت�ضفى  ع��رب 

�أبناء �ملخيم �ملتز�يدة كل يوم«.

كبر�ً  �رتفاعاً  موؤخر�ً  �ملخيم  ي�ضهد 

�إىل  ب��دوره��ا  �أدت  �لتي  �لبطالة،  بن�ضب 

يف  �ل�ضديد  �لع�ضر  ح���الت  ع��دد  �رت��ف��اع 

�مل��خ��ي��م، وي��ع��م��ل م��ع��ظ��م رج����ال و���ض��ب��اب 

�لبع�س  ف��اإن  كذلك  �ل��زر�ع��ة،  �ملخيم يف 

�لكهرباء  ك�ضيانة  ح��رة  مهن  يف  يعمل 

و�لدهان و�لأملنيوم.

نا�ضطة  ع���ام���اً(   36( دي���اب  �إمي����ان 

»�لبطالة  تقول:  �ملخيم  يف  �جتماعية 

�إىل  وت�������ض���ل  �مل���خ���ي���م  يف  م���ن���ت�������ض���رة 

يف  �ل�70  جت���اوزت  مرتفعة  م�ضتويات 

�ملئة، وتعتمد �لعائالت على �مل�ضاعد�ت 

�أو  �خل���ارج،  م��ن  �لأب��ن��اء  ير�ضلها  �لتي 

تقدمها  �ل��ت��ي  �ملتو��ضعة  �مل�����ض��اع��د�ت 

�لأون�����رو�، وم��ن �أ���ض��ب��اب �رت��ف��اع ن�ضب 

�لب�ضاتن  يف  �لعمل  تر�جع  �لبطالة، 

يف  باملوز  �حلم�ضيات  ��ضتبد�ل  ب�ضبب 

�ملعروف  وم��ن  �لب�ضاتن،  م��ن  �لكثر 

�أن زر�عة �ملوز، حتتاج �إىل عدد حمدود 

م��ن �ل��ع��م��ال، ك��ذل��ك ف���اإن منع �إدخ���ال 

بع�س  يحرم  �ملخيم  �إىل  �لبناء  م��و�د 

�لعمال من ممار�ضة مهنة �لبناء �لتي 

ي��ت��ق��ن��وه��ا«، وت�����ض��ي��ف دي�����اب: »ه��ن��اك 

ت��ن��ام��ي ل��ظ��اه��رة ع��م��ال��ة �لأط���ف���ال يف 

وت�ضليح  و�ل���ن���ج���ارة  �حل������د�دة  ور�����س 

�ل���������ض����ي����ار�ت.. وغ������ر ذل�������ك، وت���ق���وم 

�لأه���ل���ي بحملة  �مل��ج��ت��م��ع  م��وؤ���ض�����ض��ات 

لكن  �لظاهرة،  هذه  تنامي  من  للحد 

�لأمر يحتاج �إىل ت�ضافر �جلهود بن 

�لأونرو� و�ملوؤ�ض�ضات و�لدولة �للبنانية 

�مل��ط��ال��ب��ة مب��ن��ح �ل��الج��ئ��ن ح��ري��ة يف 

�لبناء،  مو�د  باإدخال  و�ل�ضماح  �لتنقل 

كذلك بالإفر�ج عن �حلقوق �لإن�ضانية 

يف �لعمل و�لتملك«.

�ملخيم  يف  �ل�ضكانية  �لكثافة  تنعك�س 

ع���ل���ى �رت�����ف�����اع يف م�������ض���ت���وى �ك���ت���ظ���اظ 

�ل��ط��الب يف م��د�ر���س �لأون������رو�، وت�ضل 

يف  ت��ل��م��ي��ذ�ً   48 �إىل  �ل�����ض��ف��وف  بع�س  يف 

على  �ضلباً  ينعك�س  مما  �ل��و�ح��د،  �ل�ضف 

�حلالة �لتعليمية، وتدين ن�ضب �لنجاح، 

خ�ضو�ضاً يف �ملرحلة �ملتو�ضطة. 

�أ���ض��ت��اذ  ����ض���الح م��و���ض��ى )44 ع���ام���اً( 

ومربي يقول: »تدين م�ضتويات �لتعليم 

متركز  �ضببه  �مل��ت��و���ض��ط��ة،  �ل�����ض��ف��وف  يف 

�لظو�هر �ل�ضلبية، كالت�ضرب و�لكتظاظ 

يف هذه �ملرحلة، �أما من يعرب �إىل �ملرحلة 

�ل��ظ��و�ه��ر،  ه��ذه  �ل��ث��ان��وي��ة، فقد تخطى 

وهذ� ما يف�ّضر �لنتائج �ملمتازة يف �ملرحلة 

�لثانوية �لتي تخّطت �ل�90 يف �ملئة على 

مد�ر عدة �ضنو�ت«.

م����ن �أب��������رز ����ض���م���ات �مل���خ���ي���م، وج����ود 

�ل����رو�ب����ط و�لحت��������اد�ت �ل��ع��ائ��ل��ي��ة �ل��ت��ي 

ت�ضعى �إىل خدمة �أبناء �لعائالت �مللحقة 

ب���ه���ا، ويف ب��ع�����س �لأح����ي����ان، �أي�����ة ع��ائ��ل��ة 

خدمة  �إىل  بحاجة  �أخ���رى،  فل�ضطينية 

�أو  منا�ضبة  �أي���ة  �أو  و�لأح�����ز�ن  ب���الأف���ر�ح 

تلبيتها مبحبة  �إىل  يت�ضابقون  �أزم��ة ما، 

و�أخوة.

�أب����و ب����الل )70 ع���ام���اً( م�������ض���وؤول يف 

�لر�بطة  »توؤّمن  �لرو�بط يقول:  �إحدى 

�ل��ك��ر����ض��ي و�ل��ط��ع��ام يف �لأف�����ر�ح و�مل���اآمت 

مادية  معونات  تقدم  كما  �ل�����ض��و�ء،  على 

للحالت  �أو  �لفقرة  لالأُ�ضر  متو��ضعة 

�إىل  ون�ضعى  و�ملعقدة،  �لطارئة  �ملر�ضية 

تطوير �خلدمات ما �أمكن«.

كان  �لنكبة،  على  ع��ق��ود  �ضتة  خ��الل 

خميم �لر�ضيدية يعترب �أحد �أهم �لِقالع 

�ل��ف��ل�����ض��ط��ي��ن��ي��ة يف م���و�ج���ه���ة �ل��ه��م��ج��ي��ة 

عدة  ��ضتهد�فه  مت  �أن  بعد  �ل�ضهيونية، 

�ملئات  ��ضت�ضهاد  �إىل  �أدت  ب��غ��ار�ت،  م��ر�ت 

�ملوت  يو�جهون  كانو�  �لذين  �أبنائه  من 

�أزقة وجدر�ن  ب�ضالبة وعزم، ت�ضهد لها 

�ملخيم �ملليئة ب�ضورهم.

�صامر ال�صيالوي

11

خميم الر�شيدية.. يوميات من ال�شمود واحلرمان

www.islamTimes.org/ar/

webmasterar@islamtimes.org

infoar@islamtimes.org

ب��ع��د ع����ام ون�����ض��ف ع��ل��ى �ل��ت��ع��دي��الت �ل��ق��ان��ون��ي��ة لعمل 

على  �ل��ق��ائ��م��ون  �ع��ت��رب  ل��ب��ن��ان،  يف  �لفل�ضطينين  �ل��الج��ئ��ن 

�ل��ت��ع��دي��الت  ت��ل��ك  �أن  للفل�ضطينين«،  �ل��ع��م��ل  »ح���ق  ح��م��ل��ة 

معاناة  يف  �ليوم  لغاية  �ضيئاً  تغر  مل  باعتبارها  كافية  غر 

�لعمال، وثمنت �حلملة �خلطوة �لتي قام بها �ملجل�س �لنيابي 

�للبناين مهمة جد�ً كخطوة �أوىل وتاأ�ضي�ضية يف م�ضار ف�ضل 

ق�ضية حقوق �لفل�ضطيني �لأ�ضا�ضية عن �خلالفات �ل�ضيا�ضية 

�ملحلية، ببلوغ ما ميكن مما �ضبق �أن تو�فق عليه من �إعالنات 

و�تفاقيات. 

وكان جمل�س �لنو�ب �للبناين قام بتعديالت على قانون 

�ل��الج��ئ��ن  �ل��ع��م��ال  �مل�ضتفيد م��ن  »ي��ع��ف��ى  ك��ال��ت��ايل:  �ل��ع��م��ل 

يف  عنه  �ملن�ضو�س  باملثل  �ملعاملة  �ضرط  م��ن  �لفل�ضطينين 

من  وي�ضتفيد  �لجتماعي،  �ل�ضمان  وق��ان��ون  �لعمل  ق��ان��ون 

ي�ضتفيد  �لتي  بال�ضروط  �خلدمة  نهاية  تعوي�س  تقدميات 

�ل�ضندوق  �إد�رة  ع��ل��ى  و»ي��ت��وج��ب  �ل��ل��ب��ن��اين«،  �ل��ع��ام��ل  فيها 

منف�ضاًل  ح�ضاباً  ت��ف��رد  �أن  �لج��ت��م��اع��ي،  لل�ضمان  �ل��وط��ن��ي 

�لعائدة للعمال من �لالجئن  م�ضتقاًل لديها، لال�ضر�كات 

�لفل�ضطينين، على �أل تتحمل �خلزينة �أو �ل�ضندوق �لوطني 

ي�ضتفيد  ول  جت��اه��ه،  م��ايل  �ل��ت��ز�م  �أي  �لجتماعي  لل�ضمان 

�ضندوقي  تقدميات  م��ن  �ل��ق��ان��ون،  ه��ذ�  ب��اأح��ك��ام  �مل�ضمولون 

�ضمان �ملر�ضى و�لأمومة و�لتقدميات �لعائلية«. 

قو�نن  مب�ضاريع  �لإجن���از  ��ضتكمال  �إىل  �حلملة  ودع��ت 

و�لتعليم،  �مللكية،  ح��ق  مثل  �لأخ����رى،  �لأ���ض��ا���ض��ي��ة  للحقوق 

و�ل�ضحة، و�إن�ضاء �ملوؤ�ض�ضات وغرها. 

�لفل�ضطينين  �ل��الج��ئ��ن  �إع���ف���اء  �إىل  �حل��م��ل��ة  وت��ه��دف 

�مل�ضجلن ر�ضمياً يف �ضجالت وز�رة �لد�خلية، من �ل�ضتح�ضال 

على �إجازة عمل، و��ضتفادة �لالجئن �لفل�ضطينين �مل�ضجلن 

ر�ضمياً يف �ضجالت وز�رة �لد�خلية، من كل �أحكام قانون �لعمل 

و�ضائر �لأحكام �لقانونية، �لتي ترعى عمل �للبنانين، كذلك 

هذه  عن  �مل��ع��رّبة  للقو�نن  �ملخالفة  �لن�ضو�س  جميع  �إل��غ��اء 

�لأهد�ف �أو �ملتعار�ضة مع �أحكامها، بالإ�ضافة �إىل �ل�ضتفادة 

�ضندوق  م��ن  كاللبنانين  �لفل�ضطينين  ل��الأج��ر�ء  �لكاملة 

�ل�ضمان �لجتماعي، و�لو�ضول بالو�ضع �لفل�ضطيني عموماً 

منع  جت���اوز  وي��ت��م  �لتمييز،  م��ن  فيها  ي��ع��اين  ل  مرحلة  �إىل 

�لفل�ضطيني من ممار�ضة �ملهن �حلرة، وي�ضمح بالنخر�ط يف 

نقاباتها، و�لقر�ب �حلقيقي من تطبيق بروتوكولت �لد�ر 

�لدولية  �لالجئن  �تفاقية  يف  �ل���و�ردة  و�حل��ق��وق  �لبي�ضاء، 

�لتي مل يوقع لبنان عليها بعد.

حملة »حق العمل للفل�شطينيني«.. م�شتمرة

خميم �لر�ضيدية
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من  �إن  ق��ل��ن��ا  م���ا  �إذ�  ن��ب��ال��غ  ال  ل��ع��ل��ن��ا 

ع�صرنا  بها  يت�صم  �لتي  �لبارزة  �ملميز�ت 

�حلايل، �أنه ��صتطاع �أن ي�صهد على والدة 

و�أح��ك��ام��ه  �ل��دي��ن  تعتمد  دينية  حكومة 

وتعاليمه وقيمه �أ�صا�صاً ونرب��صاً ود�صتور�ً 

وحت��اول  مبوجبه،  وتعمل  ل��ه��ا،  وق��ان��ون��اً 

ت��ط��ب��ي��ق ق���و�ن���ي���ن���ه، وت�����ص��ت��ن��ر ب��ف��ت��اوى 

�آيات  من  مبا�صر  ب�صكل  �ملاأخوذة  فقهائه 

�لنبوية  �ل�����ص��ن��ة  �ل���ك���رمي، وم���ن  �ل���ق���ر�آن 

�مل��ب��ارك��ة، وم���ن �أح���ادي���ث �الأئ���م���ة عليهم 

�ل�صالم.

ه���ي ت��ل��ك �حل��ك��وم��ة �ل��ق��ر�آن��ي��ة �ل��ت��ي 

قامت يف �إير�ن، بف�صل �لثورة �الإ�صالمية 

�ل���ت���ي ط�����ردت �ل�������ص���اه وف�������ص���اده، ومي��ك��ن 

�ل��ق��ول �إن����ه ي��ك��اد ال ي��وج��د ع��ل��ى �م��ت��د�د 

�الإ�صالم  �صدر  منذ  �الإ�صالمي،  �لتاريخ 

حتولت  �أن  منذ  وبالتحديد  �ليوم،  و�إىل 

ملك  �إىل  �الإ�صالمي  �لعامل  يف  �خلالفة 

ور�ث����ي، ول��غ��اي��ة �ل��ي��وم، ن��ك��اد ال جن��د �أي��ة 

�أ�صا�س �لدين  حكومة حكمت عملياً على 

و�ل�����ص��ري��ع��ة، ح��ت��ى �ل����دول �ل��ت��ي ك��ان��ت يف 

�خل��الف��ة،  با�صم  ت�صمى  وزم��ان��ه��ا  وقتها 

�لرغم  فعلى  �الإ�صالم،  دول��ة  �أنها  وتزعم 

من �أن كثر�ً من �مل�صلمني كانو� يعقدون 

ه��ذ�  �الآم����ال حلملها  م��ن  �ل��ك��ث��ر  عليها 

ر�ية  ترفع  كانت  والأنها  �لكبر،  �لعنو�ن 

و�لعلن فقط،  �لظاهر  ول��و يف  �الإ���ص��الم، 

فهي � يف �لو�قع � مل تكن �أكرث من جهاز 

يكن  مل  فيها  �حلكم  �إن  �أي  ملكي،  حكم 

على �أ�صا�س �لدين، وال على �أ�صا�س �أحكام 

�ل�صريعة، بل على �أ�صا�س �لتوريث �لعائلي 

و�الأ�صري �ملح�س.

ه��ي ظ��اه��رة ت��ب��دو غ��ري��ب��ًة مل��ن يتاأمل 

تدعي  ما  حكومة  تكون  �أن  �أعني:  فيها، 

تبادر  ثم  ودول��ت��ه،  �الإ���ص��الم  �أنها حكومة 

�إق�������ص���اء  �إىل  ن��ف�����ص��ه��ا  �حل���ك���وم���ة  ه�����ذه 

جوهر  م��ن  ميثله  م��ا  بجميع  �الإ����ص���الم، 

وحقيقة و�أحكام ورموز وتعاليم، و�إبعاده 

ف�صاًل  فيها،  ود�صتوره  �حلكم  نظام  عن 

�لد�ئم بني  �لكلي و�لطالق  عن �البتعاد 

�ل���دول  ه���ذه  �لعملية حل��ك��ام  �مل��م��ار���ص��ات 

�الإ�صالم  و�أ�صحاب هذه �حلكومات وبني 

�حلنيف.

نف�صها،  �لظاهرة  من  �الأغ���رب  �إن  بل 

�لتي ال  �مل��األ��وف��ة  �ل��ظ��اه��رة  �أن تكون ه��ي 

�إىل  �لعام،  �الإ�صالمي  �لعقل  ي�صتهجنها 

)رحمه  �خلميني  �الإم���ام  ظهور  قبل  م��ا 

�هلل(، باأفكاره �لنرة �لتي ��صتوحاها من 

روح �الإ�صالم و�أحكامه ومنابعه �الأ�صيلة، 

وم����ن ن��ف�����س �ل����ق����ر�آن �ل���ك���رمي و�ل�����ص��ن��ة 

�ل�صريفة.

ل��ق��د �أ���ص�����س �الإم������ام �ل���ر�ح���ل )ق���ده( 

�لدينية،  �حلكومة  من  جديدة  لظاهرة 

وهي ظاهرة فريدة ومهمة للغاية.

�ل��ظ��اه��رة ح���ول ث��الث  تتمحور ه���ذه 

�أفكار رئي�صية: 

و�لنظام  �حلكم  جهاز  يتحول  �أن   1-

�ل�صيا�صي �لقائم يف �لبالد �إىل نظام قائم 

على �ل�صماح الأهل �لدين بالتحرك على 

�لدينية،  �ملعاير و�لقيم و�لقو�نني  وفق 

�إليه  �ملنتمني  �إىل نظام يريد من كل  بل 

�ل�صريعة  �إ�صاعة  �صبيل  يتحركو� على  �أن 

ون�صرها و�إحاللها. 

�أن  يعني  ك��ه��ذه  ح��ك��وم��ة  ق��ي��ام  �إن   -2
يكونو�  �أن  فيها  �ل��ن��ظ��ام  م�����ص��وؤويل  ع��ل��ى 

ممتثلني الأحكام �لدين، بل �أن يكونو� هم 

�لعاملني  و�أول  لتكاليفه،  �ملطبقني  �أول 

�أنهم  لو فر�س  ونو�هيه، بحيث  باأو�مره 

�ملعاير  مع  يكونو� متطابقني متاماً  مل 

ومبقت�صى   - يفقدون  ف�صوف  �لدينية، 

�لقانون نف�صه - كل �صرعيتهم ومنا�صبهم 

وهذ�  �حلكم،  �صلم  يف  وج��وده��م  وحيثية 

هذه  يف  ود���ص��ت��وره  �حلكم  نظام  �أن  يعني 

يكون  �ل��ذي  نف�صه  �لدينية هو  �حلكومة 

خم�����واًل ب�����اأن ي���ج���رد �ل���ذي���ن ي��خ��ال��ف��ون 

قو�نينه �الإ�صالمية من منا�صبهم، ومن 

�لتمثيلية  �صفاتهم  وم��ن  �صالحياتهم، 

لو كانت لهم، وهكذ�..

�ل��دي��ن  ح��ر����ص��ة  مهمة  ت��ك��ون  �أن   3-

و�أحكامه  وتعاليمه  �حلنيف  �الإ�صالمي 

منوطًة، بالدرجة �الأوىل، بنف�س �لد�صتور 

�لبالد، وبو��صطة نف�س  �ملطبق عملياً يف 

كان  �أن  بعد  فيها،  �حلاكم  �ل��دول��ة  جهاز 

ذلك ال يزيد على �أن يكون مهمة فردية 

تقع على عاتق هذ� �لفرد �أو ذ�ك، �أو على 

هذه �ملوؤ�ص�صة �لعلمية �أو تلك.. 

�ل���ق���ائ���د  �الإم�����������ام  ي����ق����ول  ذل������ك  ويف 

�أدع���ي  �خل��ام��ن��ئ��ي )د�م ظ��ل��ه(: »�إن��ن��ي ال 

حكومة  ه��ي  �لدينية  �حل��ك��وم��ة  ه��ذه  �أن 

ناقد  �أول  ب��ل  �أب�����د�ً..  متكاملة،  ق��ر�آن��ي��ة 

لهذه �حلكومة هو �أنا، و�إمنا نحن نحاول 

�ل�����ص��ري��ع��ة  ت��ط��ب��ي��ق  ن�����ص��ر يف �جت�����اه  �أن 

�الإ�صالمية، ولو وفقاً حلدها �الأدنى، بيد 

�أننا نوؤمن ب��اأن ه��ذ� �الجت��اه هو �الجت��اه 

�ل�����ص��ح��ي��ح، وم�����ا ن����روم����ه ون����رغ����ب ف��ي��ه 

و�لتقدم  �لتحرك  ب�صدة هو  �إليه  ون�صعى 

ب��اجت��اه �حل��د �الأع��ل��ى. �إن ك��ل م��ا ندعيه 

دينية  ه��ذه هي حكومة  �أن حكومتنا  هو 

ر�صمياً وقانونياً وبح�صب �لد�صتور، وهي 

ح��ك��وم��ة تعترب �أي���ة خ��ط��وة ع��ل��ى خ��الف 

خ��الف  ع��ل��ى  ق���ان���ون  �أي  �أو  �ل�����ص��ري��ع��ة 

�ل��ق��و�ن��ني �الإ���ص��الم��ي��ة ه��و ق��ان��ون باطل 

ومن�صوخ وغر قابل للتطبيق«.

وم���ن ه��ن��ا، ن��ق��ول ل��ك��ل �ل��غ��ي��ارى على 

�ل��دي��ن �حل��ن��ي��ف: �إن ك��ل م��ن ه��و �صادق 

عبد  ب��ن  حممد  �صريعة  على  غ��رت��ه  يف 

وعلى  و���ص��ل��م،  و�آل���ه  عليه  �هلل  �صلى  �هلل 

ور�صالته  دي��ن��ه  و�إح���الل  �أح��ك��ام��ه،  تبليغ 

ه��ذه  �إىل  ي��ن��ظ��ر  �أن  ف��ع��ل��ي��ه  �الأر�������س،  يف 

على  �إي���ر�ن  يف  حالياً  �لقائمة  �حلكومة 

ن�صتثمرها  الأن  قابلة  كبرة  فر�صة  �أنها 

خدمة  �صبيل  يف  �ل���درج���ات  �أق�����ص��ى  �إىل 

حقائق �الإ�صالم، ون�صر معارفه و�صريعته، 

�أ�صر هذ� �لعامل �لقابع  ويف حماولة فك 

يف ���ص��ج��ن �مل����ادي����ات، و�ن��ت�����ص��ال��ه م���ن فخ 

�الأ�صو�ء �لرب�قة لالكت�صافات �ل�صناعية 

من  مت��ام��اً  �خلالية  و�لتقنية  و�لعلمية 

�صغف �لروح وحركة �لعاطفة.

ق����ط����ب، يف  ����ص���ي���د  ي����ق����ول  ويف ه�������ذ� 

ك���الم ينقله ع��ن��ه م��ر���ص��د �ل��ث��ورة �الإم���ام 

و�الأج��در  �الأف�صل  من  »ك��ان  �خلامنئي: 

يكتبو� كل هذه  �أن  ب��داًل من  للم�صلمني، 

�ل��ك��ت��ب، وب�����داًل م���ن �أن ي��ب��ث��و� ك���ل ه��ذه 

�خل��ط��اب��ات �الإع���الم���ي���ة، وب�����داًل م���ن �أن 

كان  �مل�صاجد،  �إد�رة كل هذه  يعملو� على 

م��ن �الأف�����ص��ل ل��ه��م ب����داًل م��ن ذل���ك كله، 

ل��و �أن��ه��م ك��ان��و� ق��د ف��ع��ل��و� م��ا م��ن �صاأنه 

تعميم  ويف  �الإ���ص��الم  ن�صر  يف  ي�صاهم  �أن 

قد  كانو�  �أنهم  فلو  �الإ�صالمية،  �لثقافة 

عملو� يف هذ� �الجتاه لكان هذ� خر�ً لهم 

من كل ما يفعلونه«.

فباعتقاد �صيد قطب �أن جمرد ت�صكيل 

للقانون  وف��ق��اً  تعمل  �إ���ص��الم��ي��ة  حكومة 

�لعامل  ه��ذ�  من  ما  ناحية  يف  �الإ�صالمي 

�ل��ك��ب��ر ل��ه��و ق�����ادر ع��ل��ى �أن ي����رك من 

�ل��ك��ت��ب، و�آالف  �آالف  ي��ف��وق  م��ا  �ل��ت��اأث��ر 

�ملحا�صر�ت، و�الآالف من �الأفكار �لدقيقة 

�لهادفة �إىل ن�صر �لدين..

و�ل����ذي ن����ر�ه �أن ه���ذ� �ل��ك��الم ي��و�ف��ق 

من  ب��داًل  �إذ  و�ملنطق؛  �لعقل  مقت�صيات 

�مل��ب��ذول��ة  �أن ي��ك��ون �الجت�����اه يف �جل���ه���ود 

ن��ح��و �حل��ل��ول �جل��زئ��ي��ة و�مل��و���ص��ع��ي��ة، �أو 

ن��ح��و �أن�����ص��اف �حل���ل���ول، ف��م��ن �الأف�����ص��ل 

�أن ت�صرف يف  ل��ه��ذه �جل��ه��ود و�ل��ط��اق��ات 

�ل�صكة  على  تو�صع  و�أن  �مل��الئ��م،  مكانها 

�أن  ن��ف��ع  م���ا  �إذ  �ل�����ص��ح��ي��ح؛  م�����ص��اره��ا  يف 

ظاهرية  بثور  مبعاجلة  �الإن�صان  ين�صغل 

قلبه  كان  �إذ�  به،  �أمل��ت  �أمر��س جلدية  �أو 

عن  يتوقف  يكاد  ويحيا  يعي�س  به  �ل��ذي 

�لنب�س و�صخ �لدم و�أنفا�س �حلياة!

وي��ع��ل��ق �الإم����ام �خل��ام��ن��ئ��ي ع��ل��ى ك��الم 

هذه  نحن  �ختربنا  »ل��ق��د  ق��ائ��اًل:  قطب 

�حل��ق��ي��ق��ة وج���رب���ن���اه���ا وع���اي���ن���ا �آث����اره����ا 

�لنظام  ت��اأ���ص�����س  حينما  ف��اإن��ه  ك��ث��ب،  ع��ن 

�الإ����ص���الم���ي، وح��ي��ن��م��ا ���ص��م��ع��ن��ا ه��ت��اف��ات 

�الإ�صالم ت�صدر من حنجرة ذلك �لرجل 

�لعظيم، �أعني به: �إمامنا �جلليل روح �هلل 

�ملو�صوي �خلميني، �صاهدنا �إقبااًل عجيباً 

وتوجهاً باهر�ً لقلوب كل �مل�صلمني يف هذ� 

�لعامل نحو �الإ�صالم.

�أن  �أ���ص��اًل  و�صعنا  لي�س يف  ه��ن��ا،  وم��ن 

ب��اأي من  �لر�حل  �الإم��ام  نقارن �صخ�صية 

�لتي  �مل�صلحة  �الإ�صالمية  �ل�صخ�صيات 

مرت يف تاريخنا، مع �عر�فنا لكل هوؤالء 

و�الم��ت��ن��ان  بالف�صل  �ل��ك��ب��ار  �مل�صلحني 

�لكبرين«. 

اإبراهيم بي�ضون
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�الإمام �خلميني يج�صد معاين �لدميقر�طية يف �الإ�صالم



مي���ّث���ل �ل���دي���ن ع��ن�����ص��ٍر�ً ����ص���روري���اً ي��ح��ي��ا يف �ل���وج���د�ن 

�الإن�����ص��اين م��ن��ذ �أن ك���ان �الإن�����ص��ان و�إىل ع�����ص��ورن��ا �حل��ال��ي��ة، 

�لعلمية  و�الكت�صافات  �لتقني  �لتقدم  �أ�صو�ء  كل  تنفع  ومل 

�لباهرة، بحركتها �ملت�صارعة �خلطى، مل تنفع يف �حلد من 

تطفئ  �أن  ��صتطاعت  وال  �لنفو�س،  يف  �ل��دي��ن  تغلغل  م��دى 

�إال  جلياً  ي��ر�ه  �أن  �الإن�صان  ي�صتطيع  ال  �ل��ذي  �ملنبعث  ن��وره 

ُخلق  �لتي  فطرته  �صفاء  �إىل  فيها  يعود  �لتي  �للحظات  يف 

عليها، بل كان �لدين دوماً قادر�ً على ك�صر �جلمود و�جلفاف 

�ملادي �لناجم عن �خر�عات و�كت�صافات �حل�صارة �ملادية.

هذه �حل�صارة �لتي، وبالرغم من �أنها جنحت يف توفر 

قد  �أ�صو�ءها  �أن  �إال  لالإن�صان،  �ملرفهة  �ملادية  �حلياة  �أ�صكال 

باتت ت�صكل م�صدر �إزعاٍج له يف ُبعده �لروحي و�لنف�صي، وهو 

�لقول:  ي�صح  �إن��ه  بل  �الإن�صان،  حياة  يف  به  ي�صَتهان  ال  ُبعد 

�جلانب  �أن  مبعنى:  و�لنف�س،  �ل��روح  �إال  هو  ما  �الإن�صان  �إن 

�لروحي هو قو�مه، و�جلانب �لعقلي و�لنف�صي من �الإن�صان 

هو وحده ما يجعل منه هذ� �ملوجود �حل�صا�س �لذي يتميز 

عن �صائر �لكائنات �لتي خلقها �هلل تعاىل.

وبالرغم من كل �الآثار �الإيجابية �لتي خلقتها �حل�صارة 

�مل��ادي��ة يف �جل��ان��ب �مل���ادي و�ل��رف��اه��ي م��ن حياة بني �لب�صر، 

وخيمة،  �صلبية  ب��اآث��ار  �الإن�صان  حا�صرت  �ملقابل  يف  �أنها  �إال 

ويكفينا �أن ُنلقي نظرة خاطفة على دول �لعامل وجمتمعات 

�الأمم و�ل�صعوب، لرنى باأم �لعني كيف ��صتطاع �صبح �لفقر 

�ملدقع �أن يفر�س �صيطرته على ما يزيد على ثلثي �لرقعة 

�ملعا�صر، ولرنى كيف  عاملنا  و�لدميوغر�فية يف  �جلغر�فية 

�أن ظلمة �جلهل و�الإجر�م و�الإرهاب ما ز�لت تخيم على كل 

�أن  ول��رنى كيف  �أق�صاها،  �إىل  �أق�صاها  �ملعمورة، من  �أرج��اء 

�رتفاعاً  ي��زد�د  �ال�صتكبارية  �لقوى  لدى  �ال�صتكبار  من�صوب 

يوماً بعد يوم، وكيف �أن �ل�صعوب �مل�صطهدة ما ز�لت، ونحن 

يف �الألفية �لثالثة، ترز�أ حتت �صياط �ملظلومية و�ال�صطهاد، 

هو  فالظلم  و�إال،  فح�صب،  و�الأ���ص��م��اء  �ل��وج��وه  تتغر  �إمن���ا 

�لظلم، و�ال�صطهاد هو �ال�صطهاد.. 

�الإم��ام �خلميني )رحمه �هلل( يف ثورته  من هنا �نطلق 

33 عاماً، حيث حر�س  �إي��ر�ن منذ  قادها يف  �لتي  �لعظيمة 

على �إقامة دعائم هذه �لثورة على �لرف�س �لتام لكل مظاهر 

�لطغيان و�لتهتك و�ل�صفور و�لفجور �لتي كان �ل�صاه �ملقبور 

�أ�صياده من  �متثااًل الأو�م��ر  كلها،  �ملنطقة  لن�صرها يف  يعمل 

�الإد�ر�ت �لغربية �ال�صتعمارية. 

�الأعظم  �الإلهية  �لهبة  �لدين هو  �أن  ي��درك  �الإم��ام  كان 

�أُعطيت له ليخرج من �لظلمات  لالإن�صان بعد �لعقل، �لتي 

�إىل �لنور، وكان يرى �أن هذه �ملهمة �أُوكلت � بالدرجة �الأوىل � 

لالأنبياء و�ملر�صلني، ثم من َبعدهم الأو�صيائهم، ومن بعدهم 

للعلماء �لربانيني �لذين ُجعلو� يف �الأدبيات �الإ�صالمية ورثة 

وخطهم  لنهجهم  و�ل�صائنني  ر�صاالتهم  وحفظة  �الأنبياء 

�مل�صتقيم، فكان ال بد من �لعمل الإقامة �لدولة �الإ�صالمية، 

�هلل،  ح��دود  تقيم  �أن  على  تعمل  حكومة  لتاأ�صي�س  و�ل�صعي 

ع�صى �أن تعاين �لب�صرية بذلك �ملنافع �جلليلة �لتي فوتتها 

على نف�صها عندما تركت �إقامة حدود �هلل و�إنفاذ �أحكام �هلل. 

�الإ���ص��الم��ي��ة  �ل��ث��ورة  �آث����ار  �إىل بع�س  ن�صر  ي��ل��ي  وف��ي��م��ا 

وبركاتها على جمتمعاتنا �الإ�صالمية: 

1- �نت�صار �مليل نحو �الإ�صالم لدى �ل�صباب �جلامعي، ويف 
�أو�صاط �ل�صريحة �ل�صابة �ملثقفة، وهو ما ميكن �أن نالحظه 

بلد�ننا  يف  نق�صدها  �جلامعات  من  جامعٍة  �أي��ة  يف  بو�صوح 

�الإ�صالمية. 

لقمة  �ل�صريحة  ه��ذه  ك��ان��ت  �الإ���ص��الم��ي��ة،  �ل��ث��ورة  فقبل 

منها  �ل�صرقية  �مللحدة،  و�لتيار�ت  �ل�صيوعية  باأيدي  �صائغة 

و�ل��غ��رب��ي��ة، وع��ل��ى �خ��ت��الف �أ���ص��ك��ال��ه��ا. ك��ان��ت ت��ل��ك �مل��ذ�ه��ب 

كري�صة  �جلامعي  �ل�صباب  وكان  و�صهولة،  بي�صر  ت�صطادهم 

يف مهب �لريح، تتد�فعهم هذه �لتيار�ت �لفا�صدة فيما بينها 

يرمتي  و�ل��ث��ق��ايف،  �حل�صاري  �ل���دو�ر  م��ن  بحالٍة  لت�صيبهم 

على �أثرها �ل�صاب �مل�صلم تائهاً حمبطاً ال يرى �إال �النتحار 

و�ملخدر�ت و�الإجر�م و�صيلًة للتعبر عن نف�صه. 

�أم���ا �ل��ي��وم، وب��ع��د ق��ي��ام �ل��ث��ورة �الإ���ص��الم��ي��ة، ف��ق��د �صار 

وتعزز  �أ�صالته،  على  يحافظ  �أن  على  �لقدرة  �مل�صلم  لل�صاب 

لديه �ل�صعور بالثقة بالنف�س وبالهوية �الإ�صالمية، ومل يعد 

�النتماء �إىل �الإ�صالم �الأ�صيل وال �لتقيد باأحكامه وتكاليفه 

باعثاً على �خلجل بالن�صبة �إليه. 

�أو  �لفكرية  �لتيار�ت  تلك  من  و�ح��د  �إىل  �النتماء  ك��ان 

�ل�صيا�صية �ملنحرفة �النتماء �إليها ُينظر �إليه على �أنه مو�صة 

�لع�صر �حل�صاري، وكان ُينظر �إىل َمن يتخلف عنها وكاأنه 

�الإن�صان  فيها  يعي�س  ك��ان  �لتي  �حلجرية  �لع�صور  من  �آٍت 

�لقدمي!

�أم����ا �ل���ي���وم، وب��ف�����ص��ل �ل���ث���ورة �الإ���ص��الم��ي��ة، ب��ات��ت ه��ذه 

�لتيار�ت �لفا�صدة و�ال�صتقطابات و�مليول �الإحلادية يف �أدنى 

م�صتوياتها، لي�صود بداًل منها �لتوجه و�الإقبال نحو �الإ�صالم 

�لعزيز، ومل تعد هذه �ل�صريحة من �ل�صباب ت�صعر باأن عليها 

�إثبات وجودها، �أو حتقيق ذ�تها وهويتها عن طريق �النتماء 

�مل�صلم يجد  �ل�صاب  بل �صار  �ل��ت��ي��ار�ت،  ه��ذه  و�ح��د من  �إىل 

�النتماء �إىل كتاب ربه وتعاليم دينه ب�صي�س �لنور �لوحيد 

يف هذ� �لعامل �ملظلم. 

2- �إح�����ر�ج �حل��ك��وم��ات �ل��رج��ع��ي��ة و�ل��ت��اب��ع��ة و�الأ����ص���رة 
ون�صاطها  عملها  جميعاً  ن��رى  �ل��ت��ي  �ملنطقة،  يف  و�لذليلة 

�لذي متار�صه �صد هذه �لثورة �الإ�صالمية �ملباركة، و�ل�صبب 

لي�س خافياً على �أحد، �إنه خوف هوؤالء على حكمهم، وعلى 

�أمي��ا  ي��ن��زع��ج��ون  يجعلهم  م��ا  وه���و  وك��ر����ص��ي��ه��م،  منا�صبهم 

�نزعاج عندما يرون �مليل و�حلب �لقلبي لدى �صبابهم نحو 

هذه �لثورة، وهذ� �لنظام، وهذه �لر�ية �الإ�صالمية �ملرفوعة 

و�خلفاقة هنا.. 

و�لذعر  �خل��وف  فينتابهم  كله،  ه��ذ�  �ل�صوء  حكام  ي��رى 

�أوت��وه من مكر  ما  بكل  �لثورة  �صد  فين�صطون  �ل�صديدين، 

ودهاء، وهذ� لي�س �إال من �آثار �لثورة �الإ�صالمية؛ �إذ لو مل 

با�صتمر�ر  �ل��ق��ادر  و�لعميق  �لعجيب  �لتاأثر  ه��ذ�  لها  يكن 

�الإيجابية،  �جل��ذري��ة  �لتغير�ت  ه��ذه  ك��ل  ُي��ْح��دث  �أن  على 

�ل��درج��ة،  ه��ذه  �إىل  ي�����ص��رون على حماربتها  وج��دن��اه��م  مَل��ا 

وبخا�صٍة، و�أنهم يت�صمون بامل�صلمني.

عبد اهلل ال�ضفدي
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ك��ث��ر�ً م��ا ر�ه��ن �ملفكرون ود�ر���ص��و �ل��ث��ور�ت 

على جناح �لثورة �الإ�صالمية، فاعتربوها جمرد 

�إىل �لو�قع  نظرية م��ن وح��ي �خل��ي��ال، ال مت��ت 

قائمة  �صمن  �صنفها  �لبع�س  �إن  حتى  ب�صلة، 

�الأ���ص��اط��ر �ل��ت��ي �خ��رع��ه��ا �مل�����ص��ل��م��ون مل��و����ص��اة 

خيبتهم. 

ن��ع��م، ل��ق��د ظ���ل ه�����وؤالء وح��ت��ى �آخ����ر حلظة 

ي��وؤم��ن��ون ب��ع��دم ج��دو�ئ��ي��ة �ل��ث��ورة �الإ���ص��الم��ي��ة، 

ولي�س ذلك �إال جلهلهم باأن هناك فرقاً جوهرياً 

وب��ني غرها  �ملباركة  �ل��ث��ورة  ه��ذه  ب��ني  �صا�صعاً 

�أجل �هلل،  من �لثور�ت.. بني ثورة �ندلعت من 

و�أخرى ن�صبت الأجل م�صالح دنيوية، ويف �صبيل 

��صتعالء �صلطة على �صلطة �أخرى.

ولكي نتعرف على ماهية �لثورة �الإ�صالمية 

ب��د من  �ل��ذ�ت��ي��ة و�مل��و���ص��وع��ي��ة، ف��ال  و�صروطها 

��صتنطاق م�صادرها �الأ�صلية و��صتخر�جها من 

�أي مبد�أ ال بد  �أن فهم  منابعها �ل�صافية، ذلك 

قو�عده  من  و�نطالقاً  منهاجه،  عرب  يكون  �أن 

مبنهج  نظريًة  ن��در���س  �أن  ميكن  وال  �لفكرية، 

علمي تطرحه نظرية �أخرى.

�ملفهوم  يف  �ل��ث��ورة  لنا  تنقح  نقطة  �أول  �إن 

ه��ذ� �صر�طي  ت��ع��اىل: {و�إن  �الإ���ص��الم��ي، قوله 

فتفرق  �ل�صبل  تتبعو�  وال  فاتبعوه  م�صتقيماً 

يف  ث���ورًة  �لفو�صى  فلي�صت  �صبيله}.  ع��ن  بكم 

ولي�صت  و�لهيجان،  �ال���ص��ط��ر�ب  وال  �الإ���ص��الم، 

كانت  �أه��و�ئ��ه��ا،  حتقيق  على  �جتمعت  فئة  ك��ل 

ت�صحيح م�صرة  ه��ي  �ل��ث��ورة  �إمن���ا  ث��ائ��رة،  فئة 

وبكلمة  �ل�صليم،  �لنظام  �إىل  و�إعادته  �الإن�صان، 

�أخ���رى: �ل��ث��ورة يف نظر �الإ���ص��الم ه��ي �لطريق 

�ل����ذي يعك�س ر����ص���االت �ل�����ص��م��اء ع��ل��ى �الأر�����س، 

ويحقق حلم �الأنبياء و�الأو�صياء يف كافة �أرجاء 

�ملعمورة، فهي ثورة من �أجل �هلل.

�آخر  بعد  �إىل  ب��دوره  يهدينا  �ال�صتنتاج  هذ� 

�الإ�صالمية  �لثورة  �أن  وهي  �أخ��رى،  وخ�صي�صة 

ث����ورة م��ربجم��ة ذ�ت���ي���اً م��ن��ذ ب��د�ي��ت��ه��ا، ف��ه��ي ال 

�صيء جمهول وغر معقول،  �إىل  �لنا�س  تدعو 

ذل��ك  ب��ع��د  ث���م  �أواًل  ب��ال��ت��ح��رك  ت���اأم���ره���م  وال 

ت��دع��وه��م ل��ي��ج��ل�����ص��و� وي���ربجم���و� وي��خ��ط��ط��و� 

وي��ر���ص��م��و�، كما ه��ي �أك���رث ث���ور�ت �ل��ي��وم. �أب���د�ً، 

�إنها تدعوهم �إىل برنامج متكامل منذ �للحظة 

طريق  يف  �لنا�س  يقطعها  خطوة  وك��ل  �الأوىل، 

�ل���ث���ورة �الإ���ص��الم��ي��ة ل��ه��ا ب��رن��ام��ج م��ع��د �صلفاً، 

نابعة  ه��ذه �خل��ط��و�ت  �أن تكون  �لطبيعي  وم��ن 

كافة  على  �ملتكامل،  �الإ���ص��الم��ي  �لربنامج  م��ن 

و�الق��ت�����ص��ادي��ة  �لثقافية  و�حل���ق���ول،  �الأ���ص��ع��دة 

و�الجتماعية و�ل�صيا�صية.

منطلق الثورة يف احلقل الثقايف

�ل��ع��ل��م،  م��ي��د�ن  �الإ���ص��الم��ي��ة يف  �ل���ث���ورة  تتجلى 

�لغزو  وحماربة  وعلمائه،  �ال�صتكبار  ثقافة  برف�س 

�أن ال  بذلك  نعني  و�ألو�نه، وال  �أ�صكاله  بكل  �لثقايف 

فاإن  و�خر�عاتهم،  �الآخ��ري��ن  جت��ارب  من  ن�صتفيد 

�إمن��ا  علمه،  �إىل  �لنا�س  علم  �صم  م��ن  �لنا�س  �أع��ل��م 

يف  رخي�صة  و�صيلة  �إىل  �مل�صلم  يتحول  ال  �أن  نق�صد 

يد �لغرب، ي�صّرونه كما �صاوؤو�، وي�صدرون له �أو�صاخ 

ثقافتهم، و�أما ما فيه نفع له، فهو �إرث غربي يجب 

�حتكاره!

ب��ال��ث��ورة  �إال  �لثقافية  �ل��ث��ورة  جن���اح  مي��ك��ن  وال 

هو  لال�صتكبار  �صيا�صياً  �خل�صوع  الأن  �ل�صيا�صية، 

ومن  �لثقايف.  �مل��ج��ال  يف  ل��ه  �لتبعية  يفر�س  �ل��ذي 

هنا، فال ميكن ن�صف ثقافة �ال�صتكبار �إال عن طريق 

�لعلم  يبقى  ك��ي��ال  ب��رم��ت��ه،  �مل�صتبد  �ل��ن��ظ��ام  ن�صف 

قمر�ً يدور يف فلك �ل�صيا�صة �أو �القت�صاد �أو �لقوى 

�الجتماعية.

منطلق الثورة يف احلقل االقت�صادي

دعائم  م��ن  دع��ام��ة  �القت�صاد  �أن  �أح���د  ي�صك  ال 

و�الإ���ص��الم  ن��ظ��ام،  �أي  يف  �أ�صا�صية  ورك��ي��زة  �ملجتمع، 

�أو�صح  كنظام ت�صريعي مل يهمل هذ� �جلانب، فقد 

توؤتو�  {وال  ق��ال:  �إذ  �القت�صاد،  ع��امل  يف  �صنته  �هلل 

�ل�صفهاء �أمو�لكم �لتي جعل �هلل لكم قياماً}.

�ل��دول  باقت�صاد  يعبث  �ليوم  �ال�صتكبار  هو  ها 

�الإ�صالمية، وي�صادر �أمو�ل �صعوبها بحجج و�أكاذيب 

مل تعد تنطلي على �أحد، و�إذ� ما متنعت عليه دولة 

ذلك  كل  وخارجياً،  د�خلياً  ح�صار�ً  عليها  فر�س  ما 

الأن يعي متاماً �أن �القت�صاد ركن �أ�صا�صي من �أركان 

�أي دولة.

حيث  �القت�صادي،  �جلهاد  ياأتي  ذلك  قبال  ويف 

با�صتطاعته  �أن  �مل�����ص��ل��م  �الإي������ر�ين  �ل�����ص��ع��ب  �أث���ب���ت 

حتمل �جلوع و�لعط�س، وحملو� على كاهلهم عبء 

�أعتى  �إىل  ق��وي��ة  �صفعة  ب��ذل��ك  ليوجهو�  �لن�صال، 

هجمات عامل �لكفر و�لطغيان.

�أن  �لنموذجان للثورة وغرهما، يوؤكد�ن  هذ�ن 

�الإ�صالم بذ�ته ثورة يف كل �مليادين و�حلقول، ولي�س 

ثورة يف �ملال وح�صب، وال يف �ل�صيا�صة فقط، و�إمنا يف 

جميع �أ�صكال �ملجتمع وقو�عده، ثورة على �لطغيان 

و�ال�صتكبار، ومترد على �لف�صادة وعودة �إىل �حلق.

فاإنها  �الإ�صالمية،  �ل��ث��ورة  �ل��ذي ميز  ه��و  وه��ذ� 

كانت ثورة �صاملة ذ�ت �أبعاد �صيا�صية وفكرية وثقافية 

و�جتماعية و�قت�صادية. و�أما �لثور�ت �الأخرى فهي 

ث����ور�ت ج��ان��ب��ي��ة مت�����س ج��ان��ب��اً و�ح�����د�ً م��ن �ملجتمع 

�لفرن�صية  ف��ال��ث��ورة  �الأخ������رى،  �جل���و�ن���ب  وت����رك 

�لر�أ�صمالية  و�ل���ث���ورة  �صيا�صية،  ث���ورة  ك��ان��ت  م��ث��اًل 

كانت ثورة �قت�صادية، وكذ� كانت �لثورة �ل�صيوعية 

فارق  �الإ�صالمية  �لثورة  ف�صمولية  عقائدية.  ث��ورًة 

�آخر ت�صاف �إىل �لفروق �الأخ��رى �لتي متيزها عن 

�مل���ادي.  و�مل��ح��ت��وى  �لو�صعي  �ملنطلق  ذ�ت  �ل��ث��ور�ت 

و�ملفارقات  �الإ�صالم  يف  �لثورية  �لنظرية  عمق  و�إن 

�لو��صعة بينها وبني غرها من �لنظريات، هو �لذي 

وهو  حتققها،  با�صتحالة  يعتقدون  �لكثرين  جعل 

�لوقوف  على  �مل�صتكربة  �ل���دول  �أج��رب  �ل��ذي  �أي�صاً 

�صائر  بني  من  جناحها،  دون  و�حليلولة  وجهها  يف 

�لثور�ت، ذلك بعد �أن �أيقنو� باأن بد�ية زو�لهم �إمنا 

هي مع �أول حجر �أ�صا�س يو�صع لها.

ح�ضني خ�ضر

الحكومة اإلسالمية.. تتمة لمسيرة األنبياء

الذكرى الـ33 النتصار الثورة إالسالمية

الثورة اإلسالمية.. األسس والمنطلقات 

�الإمام �خلميني عائد�ً من فرن�صا �إىل �إير�ن



�سهد اال�ستاد الريا�سي مبدينة بور �سعيد 

�سهيداً،   74 �سحيتها  ذهب  مذبحة  امل�سرية، 

وما يزيد عن �لأل��ف جريح، على م��ر�أى من 

���ش��رط��ة �لأم����ن �مل��رك��زي �مل���وج���ودة يف �مل��ك��ان، 

مما طرح ت�شاوؤلت حول من �رتكب �ملجزرة، 

ومل������اذ�، وم����ا ه���ي ع��اق��ت��ه��ا مب��خ��ط��ط �إث�����ارة 

�أولويات �مل�شريني،  �لفو�شى و�لفنت لتغيري 

و�أخري�ً ما هي �لنتائج �لتي �أدت �إليها؟

�أتباع  �رتكبها  جديدة  جمل  موقعة  �أوًل: 

نظام مبارك:

مل ت��ن��ط��ل ع��ل��ى �ل�������ر�أي �ل���ع���ام �مل�����ش��ري 

�مل�شري  �لفريق  �أن�شار  �أن  ت�شوير  حماولة 

ه��م م��ن �رت��ك��ب ه���ذه �مل��ذب��ح��ة ب��ح��ق �أن�����ش��ار 

�مل�شري  �لفريق  �أن  خ�شو�شاً  �لأهلي،  فريق 

هو من فاز باملبار�ة، ولي�س هناك �شبب يدفعه 

على  ل��ه،  �ملناف�س  �جلمهور  من  �لنتقام  �إىل 

بكل  �مل�شريني  دف��ع  مم��ا  �لب�شع،  �لنحو  ه��ذ� 

م�شهد  ��شتح�شار  �إىل  و�نتماء�تهم  فئاتهم، 

و�أتباع  بلطجة،  �رتكبها  �لتي  �جلمل  موقعة 

و�أعو�ن نظام ح�شني مبارك خال �أيام ثورة 

ه��وؤلء  و�أن  ب��ه،  �لطاحة  وع�شية  يناير،   25
و�أم��ن��ه  �ل��ن��ظ��ام  �أط��ل��ق��ه��م  �ل��ذي��ن  �لبلطجية، 

�ملدبرة  �لقتل  عمليات  نفذ  من  هم  �ملركزي، 

و�مل��خ��ط��ط ل��ه��ا، وق���د ع���زز م��ن ه���ذ� �لت��ه��ام 

�لوقائع �لآتية:

�مل��وج��ودة يف  �مل��رك��زي،  �لأم���ن  �إن �شرطة   -1
�ل���ش��ت��اد �ل��ري��ا���ش��ي حل��م��اي��ة �لأم�����ن، وم��ن��ع 

تتفرج  وبقيت  �شاكناً،  حت��رك  مل  �لفو�شى، 

ع��ل��ى �مل��ج��م��وع��ات �مل��ج��ه��زة ب������الآلت �حل���ادة 

و�لع�شي، وهي تنفذ �ملجزرة �ملروعة.

2- �إقفال بو�بات �مللعب ملنع خروج �جلماهري، 
لاعتد�ء  عر�شة  منها  ع��دد  �أك���ر  جعل  م��ا 

عليها، وهي ل متلك ما تد�فع به عن نف�شها.

3- عدم وجود �أي مرر لدى �جلمهور �لبور 
�شعيدي �ملوؤيد للفريق �مل�شري �لفائز للقيام 

مب��ث��ل ه���ذ� �ل��ف��ع��ل �مل�����ش��ني، �ل����ذي مل ت�شهد 

�لريا�شة �مل�شرية مثيًا له.

ث���ان���ي���اً: �أه������د�ف �مل���ج���زرة �إث������ارة �ل��ف��ت��ن��ة 

و�لفو�شى:

�نطاقاً مما تقدم، فاإن هذه �ملجزرة مل 

كانت  و�إمن���ا  �شافية،  �شماء  يف  �شاعقة  ت���اأِت 

خمططة ومدبرة من قبل �أتباع نظام مبارك، 

وب��ال��ت��و�ط��وؤ م��ع ج��ه��از �لأم���ن �مل��رك��زي، ومن 

�حل��اك��م،  �لع�شكري  �ملجل�س  �ل�����ش��ورة  خ��ل��ف 

�لذي يرف�س �لتخلي عن �ل�شلطة، وعاد �إىل 

�ملتظاهرين،  �شد  �لوح�شي  �لقمع  ممار�شة 

كما كان يفعل مبارك، بغية حتقيق �لأهد�ف 

�لآتية:

ك���رى بني  ف��ت��ن��ة  �إث�����ارة  �لأول:  �ل��ه��دف 

�مل�شريني تدخلهم يف �شر�عات جانبية متزق 

عن  وتبعدهم  �أول��وي��ات��ه��م،  وتغري  وحدتهم، 

لإح��د�ث  �لن�شال  وه��ي  �لأ�شا�شية،  ق�شيتهم 

تغيري حقيقي يف نظام �حلكم، وعدم �لكتفاء 

بانتخابات مل تبدل �شيئاً من �شيا�شات م�شر 

�لد�خلية و�خلارجية �لتي ل تز�ل م�شتمرة، 

وي����ج����ري ت���ع���ومي���ه���ا م����ع ب��ع�����س �مل�����ش��اح��ي��ق 

�لتجملية.

�لهدف �لثاين: �إدخال �لباد يف حالة من 

�شيناريو،  �إط���ار  يف  �لأم���ن  و�ن��ع��د�م  �لفو�شى 

و�شع  ي�شتهدف  �ل��ث��ورة،  بعد  بعناية  له  �أع��د 

�مل�شريني �أمام خيار من �ثنني: �إما �لفو�شى، 

و�إم������ا �ل���ق���ب���ول ب��ح��ك��م �مل��ج��ل�����س �ل��ع�����ش��ك��ري، 

�ل�شلطة،  بت�شليم  �إياه  �ملطالبة  عن  و�لتخلي 

و�لتنحي جانباً عن �لتدخل يف �شوؤونها.

�ل��ث��ال��ث: �لن��ت��ق��ام م���ن �ل�شعب  �ل���ه���دف 

�مل�شري لثورته على نظام مبارك، وحماولة 

ت��دف��ي��ع��ه �ل���ث���م���ن، و�إدخ���������ال �ل���ي���اأ����س �إل���ي���ه، 

بالتظاهر�ت  �ل�شتمر�ر  ع��ن  ينكفئ  وجعله 

موؤ�ش�شات  بتطهري  و�ملطالبة  و�لحتجاجات، 

�لدولة من رموز و�أعو�ن نظام مبارك �لذين 

ل يزلو�ن يحكمون م�شر فعلياً.

ثالثاً: �ملذبحة ت�شعل �لثورة �شد �ملجل�س 

�لع�شكري:

غري �أنه على عك�س �لأهد�ف �ملبتغاة من 

تاأجيج  �إىل  �أدى  �ملذبحة، فاإن ما ح�شل  ور�ء 

�لثورة �ل�شعبية من جديد، و�إعطاء دفع قوي 

ملطالبها �لتي تتجاوز ما ح�شل من �نتخابات 

ت�شريعية، وهذ� ما جتلى بالآتي:

1- بدًل من �أن توؤدي �ملذبحة �إىل �إ�شعال 
عامة  وفو�شى  �مل�شريني،  بني  وتقاتل  فتنة 

�لأم��ن  بفر�س  �لع�شكري  �ملجل�س  قيام  ت��رر 

�إىل  �أدت  �ل�شلطة،  بقائه يف  بالقوة، وتكري�س 

يف  و�حل��ا���ش��دة  �لو��شعة  �ل��ت��ظ��اه��ر�ت  تفجري 

م��ع��ظ��م �مل����دن �مل�����ش��ري��ة، و�ل��ت��ي حت��ول��ت �إىل 

مو�جهات مع �شرطة �لأمن �ملركزي.

�حلكم  ب��اإن��ه��اء  �ملطالبة  حجم  �ت�شاع   -2
�إىل  �ل�شلطة  بت�شليم  و�لإ����ش���ر�ع  �لع�شكري 

بقايا رموز  �ملوؤ�ش�شات من  �ملدنيني، وتطهري 

ن��ظ��ام م��ب��ارك، وب��ال��ت��ايل حت��ول �مل��ذب��ح��ة �إىل 

حمطة جديدة حا�شرت قوى �لثورة �مل�شادة 

بقيادة �ملجل�س �لع�شكري، وو�شعته يف قف�س 

من  يح�شل  عما  �مل�����ش��وؤول  باعتباره  �لت��ه��ام 

حتولت  �لتي  مببارك  �لإط��اح��ة  منذ  فو�شى 

عما  �لنا�س  لإل��ه��اء  م�شرحية  �إىل  حماكمته 

يدبر م��ن خمطط �إج��ه��ا���س �ل��ث��ورة، و�إع���ادة 

�إنتاج �شيا�شات �لنظام �لقدمي.

�إ�شر�ب عام يف �لذكرى  3- �لإع��ان عن 
ي��وم  و�مل�������ش���ادف���ة  م���ب���ارك،  لإط���اح���ة  �لأوىل 

�ل�شبت �ملقبل، حتت عنو�ن �ملطالبة باإ�شقاط 

حكم �لع�شكر.

وع���ل���ى �ل���رغ���م م���ن ذل�����ك، ف�����اإن �مل��ج��ل�����س 

�مت�شا�س  ويحاول  يناور،  لي��ز�ل  �لع�شكري 

ن��ق��م��ة �ل�������ش���ارع م���ن خ����ال �ل��ت��و���ش��ي��ة �ل��ت��ي 

�أعلنها �ملجل�س �ل�شت�شاري بفتح باب �لرت�شح 

لانتخابات �لرئا�شية يف �لعا�شر من مار�س، 

وز�رة  هيكلية  �إع����ادة  ت��ت��وىل  جل��ن��ة  وت�شكيل 

ت�شليم  لت�شريع  �ل�شتعد�د  و�إب��د�ء  �لد�خلية، 

�ل�شلطة قبل و�شع �لد�شتور �جلديد.

وي���ب���دو �أن ذل����ك ي��ل��ق��ى ت��اأي��ي��د �لإخ�����و�ن 

�مل�شلمني �لذين رف�شو� �مل�شاركة يف �لإ�شر�ب 

�ل��ع��ام، م��ا ي��وؤك��د وج���ود تفاهم ب��ني �لإخ���و�ن 

و�مل��ج��ل�����س �ل��ع�����ش��ك��ري ع��ل��ى �ح���ت���و�ء �ل�����ش��ارع 

تقا�شم  على  �تفاق  بوجود  �لقناعة  يعزز  مبا 

�ل�شلطة بني �جلانبني عنو�نها �نتخاب رئي�س 

للجمهورية ير�شى عنه �ملجل�س �لع�شكري، يف 

مقابل �شيطرة �لإخو�ن على جمل�س �ل�شعب.

ح�سني عطوي
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ن��ع��م، �أم���ريك���ا �ن�����ش��ح��ب��ت م���ن �ل���ع���ر�ق، ب��ع��د �أن 

�ل�شامل،  �ل��دم��ار  �أ�شلحة  منع  بحجة  بغزوه  قامت 

�أب��د�ً، وبحجة تعميم �لتجربة  �لتي مل تعرث عليها 

�ل��دمي��ق��ر�ط��ي��ة �ل��غ��رب��ي��ة، و�إر�����ش����اء ق��ي��م �ل��ع��د�ل��ة 

و�حل����ري����ة، �ل���ي���وم �ن�����ش��ح��ب��ت �أم���ريك���ا م���ن �ل��ع��ر�ق 

ب��ع��د �أن ح��ول��ت��ه �إىل ح��ف��رة ت��ت�����ش��ارع ف��ي��ه��ا �ل��ق��وى 

و�لطو�ئف  �مل��ذ�ه��ب  وتتنازع  و�ل��دول��ي��ة،  �لإقليمية 

عن  ناهيك  يومياً،  بعنف  بينها  فيما  تتقاتل  �لتي 

�إىل  و���ش��وًل  و�مل��وؤ���ش�����ش��ات،  و�ل��دول��ة  تفكك �جلي�س 

بات  �ل��ع��ر�ق، حيث  تق�شيم  م��وؤ�م��رة  م�شروع  ن�شوج 

�حلرية  عبري  هو  ه��ذ�  بالفدر�لية،  ينادي  �جلميع 

ون�شائم �لدميقر�طية �لغربية، �لتي لفحت �لعر�ق 

حتى كادت تدمره، ورمبا جنحت بطريقها بتدمري 

طو�ل  �لعر�ق  يف  �إر�شاوؤها  مت  �لتي  و�لقيم  �لوحدة 

�لعقود �ملا�شية. 

يف  حت�شل  �لتي  �لهائلة  �لتحولت  م��ع  و�ل��ي��وم 

�ملتناغمة مع  �ل��ع��رب��ي  �ل��رب��ي��ع  �مل��ن��ط��ق��ة، وم��وج��ات 

�مل�شالح �لغربية، وحالة �نعد�م �لتو�زن �لتي ي�شعر 

ب��ه��ا �جل��م��ي��ع يف �مل��ن��ط��ق��ة، وغ���ي���اب �ل�����دور �ل��ع��رب��ي 

�جلامع، يبدو �أن �جلميع �متهن �شناعة �لنتحار.

هو�س �لنتحار �جلماعي، بد�أ ي�شيب كل �لعرب 

بد�عي �حلرية، �جلميع يتح�شر للحظة �لنطاق 

كما  موعدها  يكون  قد  و�لتي  و�لتقا�شم،  للتق�شيم 

�ل��ز�وي��ة،  حجر  �شورية  �شقوط  حلظة  ل��ه،  يخطط 

نعم حجر �لز�وية لوحدة �ملنطقة ومنعتها، �شورية 

رغم كل ما �أ�شاب دورها، ماز�لت حتى �ليوم حتمي 

وح����دة �مل��ن��ط��ق��ة ك��ل��ه��ا، وم��ن��ه��ا ق���د ي�����ش��ق��ط �ل��وط��ن 

�لعربي كله �أو تنت�شر وحدة �لأمة، �لتي رمبا باتت 

�مل�شالح �لرو�شية و�ل�شينية خط دفاعها �لأخري.

�لعر�ق،  وحدة  لنه�س  تتح�شر  �جلائعة  �لذئاب 

لها  لتحجز  تت�شابق  و�مل��ح��ل��ي��ة  �لإق��ل��ي��م��ي��ة  �ل��ق��وى 

�لفو�شى  حلظة  م�شتغلة  �لتق�شيم،  هو�س  يف  مكاناً 

يف  مطلع  م�شدر  ك�شف  فقد  خمططاتها،  لتنفيذ 

م�شعود  كرد�شتان  �إقليم  رئي�س  �أن  �أرب��ي��ل،  مدينة 

�لرز�ين، ب�شدد �لإعان عن خطوة متقدمة نحو 

�إع���ان دول��ة كرد�شتان، و�أن���ه بحث ه��ذ� �لأم���ر مع 

عار�س  �ل��ذي  طالباين،  ج��ال  �جلمهورية  رئي�س 

ه���ذه �خل��ط��وة يف �ل��ب��د�ي��ة، ث��م ع���اد وو�ف����ق عليها، 

����ش��ت��دع��ى خاله  �ل����رز�ين  وت��ق��ول �مل��ع��ل��وم��ات: »�إن 

وبحث  زيباري،  هو�شيار  �لعر�قية  �خلارجية  وزي��ر 

م��ع��ه �ل��ت��ح�����ش��ري�ت �ل��دي��ب��ل��وم��ا���ش��ي��ة، وم���دى تقبل 

�ملجموعة �لدولية لإعان �لدولة وموقفها منها«، 

ونقل ع��ن �ل���رز�ين ق��ول��ه: »�إن �لحت���اد �لأوروب���ي 

بالكامل، يوؤيد مثل هذه �خلطوة، و�أكرث �ملتحم�شني 

ه���م �ل��ري��ط��ان��ي��ون و�ل��ف��رن�����ش��ي��ون، �أم����ا ح��ل��ف��اوؤن��ا 

م�شتعدون  و�لإ�شر�ئيليون  معنا،  فهم  �لأمريكيون 

للتدخل �لع�شكري لدعم وحماية �لدولة �لوليدة«.

�لعر�قية  �أه���م �لأط����ر�ف  �أن  �ل���رز�ين  و�ع��ت��ر 

�ملت�شددة �شد �إعان �لدولة، قد يكونو� �ل�شدريني 

يو�جهون  ق��د  �ل��ذي��ن  و�لبعثيني،  �لف�شيلة  وح��زب 

�لن���ف�������ش���ال ح���ت���ى ب���ال���ق���وة، و���ش��ت��ت��ح��ف��ظ �ل�����دول 

على  و�إي���ر�ن  و�شورية  تركيا  خ�شو�شاً  �لإقليمية، 

�إع���ان �ل��دول��ة، ن��ظ��ر�ً مل��ا ت�شكله ه��ذة �ل��دول��ة من 

م��ا يطلق عليها  �ل��وط��ن��ي��ة،  خم��اط��ر على وح��دت��ه��ا 

�لغنية  كركوك  مدينة  �أو  �لأق��د����س  قد�س  �لأك���ر�د 

حيث  �لرتكي،  �لأحمر  باخلط  و�ل�شهرية  بالنفط، 

و�لأك�����ر�د  و�ل���ع���رب  �ل��رتك��م��ان��ي��ة  �لأق��ل��ي��ة  تتعاي�س 

فيها، وتعترها حكومة كرد�شتان جزء�ً من دولتها 

ي��ري��دون  »�إن حلفاءنا  �ل����رز�ين:  ي��ق��ول  �مل��وع��ودة، 

بع�س  �لغاز يف  ��شتثمار  كركوك  ب��دًل من  �إعطاءنا 

�ملناطق حتى يف �ملو�شل، كما �أن هناك خمططاً لبناء 

خط �أنابيب للغاز من قطر �إىل تركيا عن طريقنا، 

�خلارجية  وزي��ر  ويقوم  �إ�شر�ئيل،  �إىل  يذهب  ومنه 

�لعر�قية مبحاولت لتغيري ممثل �لعر�ق يف �لأمم 

�أن ل يفاجاأ مبوقف  �لبياتي، حتى ي�شمن  �ملتحدة 

معاٍد للدولة حني يعر�س �لأم��ر يف �لأمم �ملتحدة، 

وجنح زيباري بزرع �أكر�د يف �أغلب �ل�شفار�ت �ملهمة، 

ومت �شر�ء �أبنية جديدة فيها، لتكون مقر�ت جديدة 

ل��ل��دول��ة �ل��ك��ردي��ة ع��ن��د �إع��ان��ه��ا، وت��وق��ع �ل���رز�ين 

وج���ود حت��ف��ظ رو���ش��ي �شيني ع��ن��د �إع����ان �ل��دول��ة 

الكردية.

�إج��ر�ء  �إىل  �لدعوة  �لأن�شب،  �ملخرج  يكون  وق��د 

��شتفتاء �شعبي لتقرير �مل�شري كما ح�شل يف جنوب 

�ل�شود�ن، وبالتايل نتيجة �ل�شتفتاء معروفة �شلفاً، 

قد  دول��ي��ة  م��ع��ار���ش��ة  لأي  �شعبية  �شمانة  وت�شكل 

�شتوؤيد  �خلليج  دول  �أن  زيباري  ويعتقد  تعرت�شها، 

�نف�شال كرد�شتان عن �لعر�ق، لأن يف ذلك �إ�شعافاً 

لل�شيعة يف �لعر�ق، و�عتر �أن هناك دوًل مثل م�شر 

هم  �لعربية،  �ل��دول  وجامعة  �أفريقيا  �شمال  ودول 

خارج �لتاأثري �لآن بعد �لثور�ت �لعربية.

�لوحيدة  �لنف�شالية  �ل��ب��وؤرة  لي�شت  كرد�شتان 

�إىل  �لب�شرة  م��ن  �لتق�شيم  ر�ي���ات  بها  مت��وج  �ل��ت��ي 

�لأن��ب��ار �إىل ���ش��اح �ل��دي��ن �إىل �مل��و���ش��ل، �أح���د �أب��رز 

با�شم  دول��ة  باإعان  ه��دد  �لباد  يف  �لع�شائر  �شيوخ 

�لأنبار، �إذ� ما ��شتمر �لتهمي�س بحق �أبناء �ملحافظة، 

�أم����ا يف ���ش��اح �ل���دي���ن وّج����ه ن��ائ��ب ع���ن �مل��ح��اف��ظ��ة 

�ت��ه��ام��ات خ��ط��رية �إىل �حل����زب �لإ����ش���ام���ي، �ل��ذي 

ي�شكل �لوجه �لعر�قي لاإخو�ن �مل�شلمني، وقال �إنه 

لقاء�ت  عن  كا�شفاً  �إقليمية،  �أجند�ت  لتنفيذ  ي�شعى 

�شرية يجريها بع�س قادة �حلزب مع �مل�شوؤولني يف 

قطر من �أجل �لإعد�د مل�شروع �نف�شال �إقليم �شاح 

�لدين، �لذي �شيكون بو�بة لتق�شيم �لعر�ق، وهناك 

ل��ف��ك��رة دول���ة �نف�شالية، جت��م��ع م��ا بني  ي���روج  م��ن 

دياىل و�لأنبار و�شاح �لدين و�ملو�شل.

جهاد �ساين

�لنري�ن م�شتعلة يف ملعب بور �شعيد مب�شر
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�ل�شنوية  �ل���ذك���رى  م���ع���دودة، وحت���ل  �أي����ام 

ف��ر�ي��ر،  م��ن  ع�شر  �ل��ر�ب��ع  لنتفا�شة  �لأوىل 

وكما هي �لعادة، تتحول �ملنا�شبة �إىل ما ي�شبه 

�لبحرين،  �لأح�����د�ث، ويف  لأه���م  ت����وؤرخ  ج���ردة 

ت��ت�����ش��در ه���ذه �لأج���ن���دة ع��م��ل��ي��ات �ل��ق��م��ع �لتي 

و��شلها �لنظام، مدعوماً �أو مدفوعاً بقو�ت درع 

�جلزيرة، بر�أ�س حربة �شعودية.

ج���م���ع���ي���ات م���ع���ار����ش���ة ب��ح��ري��ن��ي��ة ت��ه��ي��اأت 

�أ�شبوع  مل��دة  �عت�شام  عن  ب��الإع��ان  للمنا�شبة، 

�ل��رئ��ي�����ش��ة، ع��ن��د م��دخ��ل منطقة  �ل�����ش��اح��ة  يف 

�مل��ق�����ش��ع ���ش��رق �ل��ع��ا���ش��م��ة �مل��ن��ام��ة، ف��ي��م��ا ق��دم 

بيان،  يف  �لإن�����ش��ان  حل��ق��وق  �لبحرين  منتدى 

و�ختار  �لنظام،  �شحايا  لعدد  جزئياً  �إح�شاء 

ت��اري��خ م��ا ب��ع��د �إ����ش���د�ر ت��ق��ري��ر جل��ن��ة تق�شي 

�إي�شال ر�شالة  �حلقائق بد�ية له، و�لهدف هو 

�ل��ذي  ب�����ش��ي��وين«  »���ش��ري��ف  �للجنة  رئ��ي�����س  �إىل 

ي����زور �مل��ن��ام��ة، م��ف��اده��ا �أن �ل��وق��ت �ل����ذي ك��ان 

تو�شيات  بع�س من  ُيْنَجز خاله  �أن  يفرت�س 

قللتلليللًا،   16 ل��ي��وق��ع  �ل��ن��ظ��ام  ��شتغله  ت��ق��ري��ره، 

�أ�شباب موتهم بني �إطاق نار وده�س  �ختلفت 

�آخ��رون   18 �ل�شجون،  يف  وتعذيب  بال�شيار�ت 

رقم جتاوز  �ل�شامة، من  �لغاز�ت  ج��ر�ء  ق�شو� 

�ل�شتني قتيًا بينهم �أطفال ون�شاء، �إ�شافة �إىل 

�أكرث من 2600 �شخ�س كان يفرت�س �أن يعادو� 

لأ�شباب  ط��ردو�  �أن  بعد  �ملدنية،  �إىل وظائفهم 

ط��ائ��ف��ي��ة، يف ح��ني �أع����اد �ل��ن��ظ��ام �ل��ب��ع�����س �إىل 

ولكن  �حلكومية،  �ملوؤ�ش�شات  يف  عملهم  مر�كز 

�إىل مو�قع وظيفية �أدنى، وب�شل�شلة طويلة من 

�لنتهاكات و�لتعدي على كر�ماتهم.

ومع �قرت�ب �لذكرى، عمدت �ل�شلطات �إىل 

منع �لعديد من م�شوؤويل �ملوؤ�ش�شات �لإن�شانية 

منها  �ل��ب��اد،  دخ��ول  م��ن  �لعاملية  و�حلقوقية 

�أج��ل  »�أط��ب��اء م��ن  �مل��ث��ال، منظمات  �شبيل  على 

و»حقوق  هاو�س«،  و»فريدوم  �لإن�شان«،  حقوق 

�أو حل�شنه، طال  ول�شوء �حلظ  �أوًل«،  �لإن�شان 

�جلن�شية،  �لأم��ريك��ي  �شولوم«  »ريت�شارد  �ملنع 

�لذي ي�شغل من�شب نائب رئي�س منظمة �أطباء 

م��ن �أج���ل ح��ق��وق �لإن�����ش��ان �لأم��ريك��ي��ة، و�شوء 

�أو  باملنظمة  يرتبط  ل  هنا،  ح�شنه  �أو  �لطالع 

تا  �ل���ذي  بالتحرك  و�إمن���ا  ���ش��ول��وم،  ب�شخ�س 

�ل�شيوخ  جمل�س  �أع�شاء  بع�س  قبل  م��ن  ذل��ك 

�لأم����ريك����ي، ف��ق��د ت���ن���ادى �أح����د ع�����ش��ر ع�����ش��و�ً، 

ودع�����و� ح��ك��وم��ة �ل��ب��ح��ري��ن لإع�����ادة �ل��ن��ظ��ر يف 

»�أم��ر�ً مزعجاً«،  �لتي �عتروها  �لقر�ر�ت  هذه 

عن  �أمريكية  �إعامية  م�شادر  �أك��دت  حني  يف 

�آل  �شلطات  ومد  للتز�ماتها،  و��شنطن  تنفيذ 

خليفة بال�شاح يف »�شفقات �شرية«. 

د�ن��ت قمع  ح��دود«  »مر��شلون با  منظمة 

و�أوردت  �لإع��ام��ي��ني،  �شد  �لبحرين  �شلطات 

ع�����دد�ً م���ن �لع�����ت�����د�ء�ت ب��ح��ق �ل�����ش��ح��اف��ي��ني، 

ول��ع��ل �أه����م م���ا ج���اء يف ب��ي��ان »م��ر����ش��ل��ون با 

حدود«، مطالبة �ملجتمع �لدويل �أن ل ينخدع 

ب����ازدو�ج����ي����ة ���ش��ل��ط��ات �مل���ن���ام���ة، ب���ني �ل��ت��ع��ه��د 

»مب��ع��اق��ب��ة �مل�����ش��وؤول��ني ع��ن �لن��ت��ه��اك��ات، وب��ني 

�ل�شتمر�ر يف �لقمع«، و�لأكيد �أن هذ� �ملجتمع 

�لدويل لن ينخدع، وخ�شو�شاً يف م�شاألة تت�شل 

بازدو�جية �ملعايري، نعم قد يحرج، ولكن ذلك 

�حل���رج �ل���ذي ل دم���اء ل���ه، و�مل�����ش��ن��ف يف خانة 

�لدبلوم�شية.

�أي�����ش��اً م��ع �ق����رت�ب �ل���ذك���رى، ُي��ت��وج �ل��ع��ام 

ب���اإع���ان �مل��ن��ام��ة ع��ا���ش��م��ة ل��ل��ث��ق��اف��ة �ل��ع��رب��ي��ة، 

بقر�ر ممهور من »جامعة �لعرب« ومباركتها، 

�ملن�شرم  و�ل���ع���ام  ث��ق��اف��ة،  لأي  ع��ا���ش��م��ة  ول��ك��ن 

و�لنتهاكات،  بالعتد�ء�ت  وحافًا  دموياً  كان 

�لعام �ملن�شرم كّر�س ثقافة �شود�ء كما ت�شفها 

�مل��ع��ار���ش��ة، و�مل��ف��رو���س �أن ت��ك��ون �مل��دي��ن��ة �لتي 

ت�شمى عا�شمة للثقافة، �أر�شاً للحياة ولثقافة 

�جلامعة  ت�شمي  مقايي�س  �أي  ف��وف��ق  �حل��ي��اة، 

�لعربية �ملنامة هذ� �لعام بهذ� �ل�شم.

�ملعار�شة  م�شادر  �أك��دت  �مل�شهد،  وليكتمل   

�ملا�شي  �ل�شهر  �ل��ق��اه��رة  �إىل  ت��وج��ه  وف����د�ً  �أن 

�لعربي،  نبيل  للجامعة  �ل��ع��ام  �لأم���ني  ملقابلة 

مطالب  ب���اإدر�ج  تطالب  ر�شالة  �إي�شال  بهدف 

�ل�شيا�شي،  �لإ����ش���اح  يف  �ل��ب��ح��ري��ن��ي  �ل�����ش��ع��ب 

�شمن مد�ولت �جلامعة يف جل�شاتها �لطارئة 

�ل�شورية(،  �لأزم���ة  )ب�شاأن  �لعتيادية،  وغ��ري 

�نتهاكات  حول  �حلقائق  ي  لتق�شّ وفد  و�إر�شال 

ثم  �ل��وف��د،  ��شتقبال  يتم  مل  �لإن�����ش��ان،  حقوق 

قبل  �لر�شالة  ��شتام  موعد  �جلامعة  �أج��ل��ت 

�أن ترف�س ذلك ب�شكل كلي، ما دفع �لوفد �إىل 

�إر�شالها عر �لريد �مل�شّجل. 

�لثقافية«  »عا�شمتنا  ب�����ش��اأن  �لفعل  ردود 

ج���اءت خم��ج��ل��ة، حت���رك ي��ك��اد ي��ك��ون ي��ت��ي��م��اً يف 

�ملثقفني  ك��ب��ار  م��ن  ع���دد  ف��ي��ه  ط��ال��ب  �لأردن، 

و�ل�������ش���ح���اف���ي���ني »�ل����ع����رب����ي« ب����ال����رت�ج����ع ع��ن 

�ملنامة من  ملا �شهدته وت�شهده  �خلطوة، نظر�ً 

�نتهاكات وكبت للحريات، وهو ما يتناق�س مع 

معايري �ختيار �لعو��شم �لثقافية. 

معرت�شاً،  �شوته  رف��ع  م��ن  ك��ل  �إىل  حتية 

وخ�شو�شاً مثقفي �لأردن وكّتابها، فقد �أر�حو� 

�لأمة من حكاية جديدة عن موؤ�مرة مذهبية، 

ل��و ج��اء �لع��رت����س م��ن مذهب خمتلف، �أم��ا 

�لحتمالت  فكل  �لعربية،  للجامعة  بالن�شبة 

�إىل  �لأم����ر«  ل��زم  »�إذ�  �مل��ل��ف  تنقل  وق��د  و�ردة، 

جم��ل�����س �لأم�����ن �ل������دويل، �مل��ن��ع��ق��د ه���و �لآخ���ر 

�لأزم��ة  �عتيادي على وقع  ب�شكل ط��ارئ وغري 

�ل�شورية.

حممد مقهور

�لكويت؛  يف  �لنيابية  �لنتخابات  مرحلة  طويت 

�أم ل.. مّرت  �أعجبتنا نتائجها  بحلوها ومرها، �شو�ء 

ب��اأح��د�ث��ه��ا وت��د�ع��ي��ات��ه��ا �مل��ف��ت��ت��ة ل��ل��وح��دة �ل��وط��ن��ي��ة، 

ك��ادت  �ل��ت��ي  �لبغي�شة،  �لطائفية  للنعر�ت  و�مل��ث��رية 

تدفع �لباد �إىل �شر�ع قبلي فئوي ل حتمد عقباه. 

ك��ث��ري�ً  �ل��ك��وي��ت��ي��ة  �لن��ت��خ��اب��ات  ن��ت��ائ��ج  مل تختلف 

�ملنطقة، غري  �ل��ت��ي ج��رت يف  �لن��ت��خ��اب��ات  نتائج  ع��ن 

و�حل�����ش��ا���ش��ة، وموقعها  �ل��ه�����ش��ة  �ل��ك��وي��ت  ت��رك��ي��ب��ة  �أن 

بنيوية  بتغيري�ت  ي�شمحان  ل  �حل�شا�س،  �جل��غ��ر�يف 

كبرية يف �أدو�ت �ل�شلطة، �لتي لطاملا كان �أمر�وؤها من 

و�لنيابية،  �ملر�كز �حلكومية  �أن  �ل�شباح يعترون  �آل 

و�ملنا�شب �لر�شمية �ملختلفة رهن م�شيئتهم.

ما  �لكويت عن  يف  �لنتخابي  �مل�شهد  يختلف   مل 

ح���دث يف �ن��ت��خ��اب��ات دول »�ل��رب��ي��ع �ل��ع��رب��ي«، ت��ر�ج��ع 

�ل��ق��وم��ي��ون و�ل��ل��ي��ر�ل��ي��ون، وت��ر�ج��ع��ت ع���دد �ملقاعد 

�لباد، و�ختفت �شورة  �أمري  �ملح�شوبة على  �لنيابية 

�لقبائل  �أي�����ش��اً  و�شعفت  �جل��دي��د،  �ملجل�س  يف  �مل����ر�أة 

بثقلها �لنتخابي �لتاريخي، تلك �لقبائل �لتي لطاملا 

ك��ان��ت ق���رب �أم���ري �ل��ب��اد؛ حتميه وت��دع��م��ه يف وج��ه 

�لتي كانت حت��اول عبور �حل��دود،  م��وج��ات �حل��د�ث��ة 

�ملنا�شب و�لعطاء�ت،  فيكافوؤها �لأمري ويغدق عليها 

�ل�شلفيون  فتقدم  �ختلفت؛  �ل��ي��وم  �ل�����ش��ورة  �أن  غ��ري 

و�لإخو�ن �مل�شلمون وح�شدو� معظم مقاعد �ملجل�س، 

فماذ� �شيكون موقف �أمري �لباد؟ وما هي �لتغيري�ت 

�لأغلبية  تتوىل  �أن  �شيقبل  وه��ل  بها؟  �شي�شمح  �لتي 

�شيتم �حلفاظ على  �ملجل�س؟ وكيف  رئا�شة  �جلديدة 

ب��الإخ��ال  لها  �شي�شمح  �ل��د�خ��ل��ي��ة؟ وه��ل  �ل��ت��و�زن��ات 

بقو�عدها وتغيري بنية �لنظام، �أو بامل�شاركة �حلقيقية 

يف �حلكم وك�شب مغامنه؟

مع  �حلاكمة  �لعائلة  تتعاون  �أن  يتوقع  �جلميع 

�أم���ام جمل�س  �أن��ه ل ح��ّل  �لأغلبية �جل��دي��دة، وي��ب��دو 

�ل��وزر�ء و�لأم��ري �شوى �لتحالف و�لتعاون مع �لتيار 

�حلكومة  يف  بالتوزير  باإر�شائهم  ���ش��و�ء  �لإ���ش��ام��ي، 

�جل��دي��دة، �أو م��ن حت��ت �ل��ط��اول��ة ع��ن ط��ري��ق �شمان 

و�ملنا�شب لاأغلبية �جلديدة،  �مل�شالح  مترير بع�س 

وهذ� �لأمر �شيظهر قريباً �إذ� مت �لتفاق عليه.

�أعاد �أمري �لباد تعيني �ل�شيخ جابر �ملبارك رئي�شاً 

�ل��وزر�ء، وك��اأن �شيئاً مل يتغري، و�ملعروف عن  ملجل�س 

مع  و�ل��ت��ع��ام��ل  �لتحالف  يحبذ  ل  �أن���ه  ج��اب��ر  �ل�شيخ 

�إن  باأنه  عميق  �شعور  لديه  فهو  �جل��دي��دة،  �لأغلبية 

كان �شلفه قد بقي خم�س �شنو�ت يف �ملن�شب، فهو لن 

يتمّكن من �لبقاء ن�شف هذه �ملدة، خ�شو�شاً �إذ� حدث 

�أحد  �إذ� قرر  �أما  ت�شادم بينه وبني �لرملان �جلديد، 

�ل�شارع �شده، فلن يبقى يف  �إث��ارة  �لفاعلة  �لأط��ر�ف 

كله  �لكويتي  �لكيان  �شيتعر�س حينها  موقعه، ورمبا 

للخطر. 

�لنتخابات  ه��ذه  ��شتطاعت  ه��ل  ي�شاأل:  �جلميع 

ر����ش���م خ���ارط���ة ط���ري���ق مل��م��ار���ش��ة �ل���دمي���ق���ر�ط���ي���ة يف 

�لكويت؟ وهل �أ�شبح �ل�شعب قريباً من �حللم بتد�ول 

و�إقليمية  مذهبية  �ع��ت��ب��ار�ت  هناك  �أن  �أم  �ل�شلطة، 

مت��ن��ع م��ث��ل ه���ذه �ل�����ش��ع��وذة �ل�����ش��ي��ا���ش��ي��ة؟ وه���ل تكفي 

�لنتخابات لإبعاد �لكويت عن �لأحام �ملزعجة �لتي 

�إىل م�شيق  �لبحرين،  �أزم��ة  �ملنطقة؛ من  تع�شف يف 

هرمز، �إىل تد�عيات �لأزمة �ل�شورية �لتي حتولت �إىل 

معركة �إر�د�ت دولية؟

�ل�شغرية  �لنفطية  �لإم����ارة  ه��ذه  �شتو�جه  كيف 

�ل��ت��ي ك��ان��ت ُت��ع��ت��ر �لأك����رث حت����رر�ً ودمي��ق��ر�ط��ي��ة يف 

�خلليج، �لتحولت �لكرى يف �ملنطقة؟ وهل �شتتمكن 

قو�عدها  عر  �حلكم  حماية  من  �لأمريكية  �لإد�رة 

�ملنت�شرة يف �لكويت، وت�شتمر بدعم �أمريها يف خ�شم 

�لثور�ت �لعربية �ملتنقلة، �أم �أن نتائج هذه �لنتخابات 

�شتكون م�شهد�ً مكّمًا للتطور�ت �جلارية يف �ملنطقة؛ 

من تون�س �إىل ليبيا وم�شر؟ وما مدى وعمق �لتغيري 

�أم��ريه��ا من  �شيتمكن  وه��ل  �لكويت؟  �شيتم يف  �ل��ذي 

�شتتاأثر  �أو  �حلاكمة،  �ل�شباح  عائلة  م�شالح  حماية 

وترت�جع قب�شة �آل �ل�شباح يف �حلكم؟

ماذ� عن �لوحدة �لوطنية �لكويتية؟ وهل �شتتائر 

�لإير�نية يف �خلليج   - �لأمريكية  �ملو�جهة  مبناخات 

العربي؟ 

هل �شتتمكن هذه �لنتخابات من حماية �لكويت 

م��ن ت��د�ع��ي��ات �مل��و�ج��ه��ات �ل��ت��ي ي��ب��دو �أن��ه��ا ت��ق��رتب يف 

�لأمريكية  �لقو�ت  لو هاجمت  وماذ�  م�شيق هرمز؟ 

�ملوجودة يف �لكويت �جلي�س �لإي��ر�ين؟ وهل �شتدخل 

�لقو�ت �لإير�نية ملهاجمة �لقو�عد �لأمريكية هناك؟ 

وم�����اذ� ل���و ن��ّف��ذ �ل�����ش��دري��ون �ل��ع��ر�ق��ي��ون ت��ه��دي��ده��م 

قرب  �إن�شاوؤه  �ملنوي  �لكبري  مبارك  ميناء  مبهاجهة 

�حل����دود �ل��ع��ر�ق��ي��ة، و�ل����ذي ي�����ش��ّر مب�شالح �ل��ع��ر�ق 

�لقت�شادية و�لبحرية؟

�مل�شريية  و�لتحديات  �ل�شعبة  �لأ�شئلة  ع�شر�ت 

�أن  ي��ب��دو  لكن  �ملقبلة،  �مل��رح��ل��ة  يف  �ل��ك��وي��ت  �شتو�جه 

�لعديد من �لأ�شئلة �شتبقى من دون جو�ب يف �لوقت 

�حلايل! 

حمرر ال�شوؤون العربية
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قو�ت �لأمن تطلق �لر�شا�س �حلي على �ل�شعب يف �لبحرين

�ل�شيخ �شباح �لأحمد �ل�شباح 

اجلامعة العربية تكافئ اآل خليفة

الـمنـــامــة عــا�صـمـة للثقـــافــة العـــربيـــة 
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هل �صترتاجع قب�صة اآل ال�صباح يف احلكم؟
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اأن���������س����اأت ال���ق���ي���ادة ال��ع�����س��ك��ري��ة ل��ل��ك��ي��ان 

قيادة  اجلديد،  العام  مطلع  يف  ال�سهيوين 

تنفيذ  تتوىل  التي  الفرق،  جلميع  موحدة 

العمليات الع�سكرية يف عمق »اأر�ض العدو«، 

الت�سكيالت  ع��ن  ن�سخة  اخل��ط��وة  وج����اءت 

بعد  ما  مرحلة  يف  البنتاغون  طورها  التي 

احل��رب ال��ب��اردة، ل�سن احل���روب اخلفية يف 

اأوقات ال�سلم الدويل، حتت غطاء الفو�سى 

امل��خ��ت��ل��َق��ة، واحل�����روب امل��ح��ل��ي��ة يف امل��ن��اط��ق 

احلامية. 

هذه  اإن�ساء  ال�سهيوين  الكيان  ب��رر  لقد 

النووي الإيراين«،  القيادة بتزايد »اخلطر 

والدع��������اء ب��ت��ه��دي��د وج�������وده، ول���ك���ن على 

الإج��راء   ياأتي  املبا�سر،  العمالين  ال�سعيد 

تطويراً لقدرة الآلة احلربية الإ�سرائيلية، 

عمق  يف  الع�سكرية  العمليات  تنفيذ  على 

ال���دول العربية والإ���س��الم��ي��ة، كما  اأرا���س��ي 

ي���ج���ري ح���ال���ي���اً يف ال�����س��وم��ال وال�������س���ودان 

�سورية  وال���ع���راق، وخ�����س��و���س��اً يف  وال��ي��م��ن 

ولبنان.

والأمنية  ال�سيا�سية  الأو���س��اع  ظل  ففي 

احلرب  عمليات  بلغت  املنطقة،  يف  ال�سائدة 

املتطلبات  م��ن  م��ع��ق��داً  م�����س��ت��وى  اخل��ف��ي��ة، 

ال��ل��وج��ي�����س��ت��ي��ة والت�����������س�����الت، وق����واع����د 

ال����س���ت���ب���اك وت���خ���زي���ن ال���ذخ���ائ���ر، وح�����س��د 

املقاتلني واإدارة العمليات عن بعد، يتطلب 

معه توحيد قيادة الفرق اخلا�سة املنخرطة 

يف عمليات ح��رب��ي��ة خ��ل��ف احل����دود وداخ���ل 

املناطق ال�ساخنة. 

ل��ق��د ك��ان��ت ال��ف��رق اخل��ا���س��ة تعمل حتى 

وقت قريب ب�سكل متقطع، لتنفيذ عمليات 

معينة،  ا�ستخبارية  غايات  تلبي  حم���دودة، 

ك��ال��ت��خ��ري��ب واخل���ط���ف والغ���ت���ي���الت وم��ا 

���س��اب��ه، ول��ك��ن م��ع اإجن����از خ��ط��وة توحيدها 

ت�سكيالت  م��ن �سمن  م��وح��دة  ق��ي��ادة  حت��ت 

هذه  حتولت  الإ�سرائيلي«،  ال��دف��اع  »جي�ض 

ال��ل��ون، حيث  اإىل رم��ادي��ة  احل���روب اخلفية 

اأ���س��ب��ح م��ن ال�����س��روري ل���دول امل��ن��ط��ق��ة، اأن 

تتنبه اإىل حقيقة اأن احلرب الإقليمية، التي 

ب���داأت  ق��د  م��غ��اي��ر،  ب�سكل  اإط��الق��ه��ا  ُينتظر 

بالفعل على عدة جبهات دون الإعالن عنها.

تت�سح اآثار احلرب اخلفية يوماً بعد يوم، 

من خالل اكت�ساف نوعية ال�سالح املتطور، 

تن�سب  التي  املعقدة،  الع�سكرية  والعمليات 

ب��ح��رك��ات  ت��ت�����س��ر  حم��ل��ي��ة  ق���وى  اإىل  زوراً 

خمتلفة،  �سيا�سية  م�سميات  حتت  املعار�سة 

»املعار�سة«  القوى  تقوم  احلالة،  ففي هذه 

على  واملتو�سطة  اخلفيفة  الأ�سلحة  بتوزيع 

املواطنني، النت�سار ب�سكل اأو اآخر يف حميط 

اأو  فيها  امل�ساركة  دون  احلربية  العمليات 

التاأثري يف جمرياتها الفعلية على الأر�ض.

يوفر  اأن  ال�سيناريو  ه��ذا  ���س��اأن  م��ن  لكن 

وتكتيكياً  �سيا�سياً  غطاء  املعركة  ميدان  يف 

ال��ت��دخ��ل الأج��ن��ب��ي، ك��ي تنفذ مهام  ل��ف��رق 

ب���ن���ج���اح، يف ح���ني يعجز  ح��رب��ه��ا اخل��ف��ي��ة 

اجل���ي�������ض ال���وط���ن���ي امل�����س��ت��ه��دف ع����ن ال����رد 

ب��الأ���س��ل��ح��ة وال��ت��ك��ت��ي��ك��ات امل��ن��ا���س��ب��ة، الأم���ر 

الذي يوقعه يف حالة من الإرب��اك وانعدام 

الفعالية.  

ففي ليبيا على �سبيل املثال، اقت�سر دور 

الفو�سى، على  اإ�ساعة  اإىل  اإ�سافة  »الثوار«، 

�سا�سات  اأم��ام  امل�سلحة  املظاهر  ا�ستعرا�ض 

لت�سليل  امل��وج��ه��ة  ال��رام��ج  ذات  ال��ت��ل��ف��زة، 

حد  ع��ل��ى  الب�سطاء  وامل��واط��ن��ني  امل��راق��ب��ني 

ق��وات  تكتِف  مل  نف�سه،  ال��وق��ت  ويف  ���س��واء، 

والبحرية،  اجل��وي��ة  ال��غ��ارات  ب�سن  ال��ن��ات��و 

اأر�ض املعركة فرقاً ع�سكرية  اأقحمت يف  بل 

تكتيكات  اإط����ار  يف  بعملياتها  ق��ام��ت  ب��ري��ة 

احلرب اخلفية.

ول ي�ستبعد اأن تكون الفرق الإ�سرائيلية 

النظام  مواقع  تدمري  يف  اأي�ساً  �ساركت  قد 

التمرد  احتمالت  اأم���ام  ب��اإح��ك��ام،  نة  املح�سّ

امل�سلح اأو النقالبات الع�سكرية.

الن�ساطات  بطبيعة  النظر  دققنا  ول��و   

امل�����س��ل��ح��ة يف ����س���وري���ة، ل��وج��دن��ا م��وؤ���س��رات 

الع�سكري  ال��ن�����س��اط  اأن  ع��ل��ى  ت���دل  ك��ث��رية 

ال���س��ت��ع��را���س��ي داخ�����ل ب��ع�����ض الأح����ي����اء ملا 

والن�ساط  ال�سوري احل��ر«   »اجلي�ض  ي�سمى 

ا�سطنبول،  ملجل�ض  والإع��الم��ي  ال�سيا�سي 

اإمن�����ا ي��ع��ط��ي ال���غ���ط���اء لن����خ����راط ال��ف��رق 

اإمرة  املبا�سر، حتت  الإ�سرائيلية  الع�سكرية 

القيادة امل�ستحدثة لفرق ما ي�سمى »فيالق 

العمق«، يف العمليات الع�سكرية التي تن�سب 

فقط اإىل جمموعات اإرهابية، هي اأ�ساًل اإما 

�سنع  من  اأو  لإ�سرائيل  مو�سوعياً  حليفة 

اأمريكي - �سهيوين. 

لقد توفرت معظم املعطيات التي ت�سري 

منطقة  لبنان  �سمال  جعل  حم���اولت  اإىل 

العمليات  لإ���س��ن��اد  اآم��ن��ة  لوجي�ستية  ع��ب��ور 

ولن  ال�سورية،  الأرا���س��ي  داخ��ل  الع�سكرية 

املنت�سرة  اللبناين  اجلي�ض  ف��رق  ت�ستطيع 

اأن  املعنية،  ال�سيا�سية  وال��ق��وى  ال�سمال  يف 

دون  من  املخطط،  حتبط  اأو  الو�سع  تغرّي 

اأن تاأخذ باحل�سبان اأن اإ�سرائيل تزج بقواتها 

مبا�سرة يف احلرب �سد �سورية. 

ال�سراتيجي  الأمريكي  الن�سحاب  مع 

خيارات  اإ�سرائيل  لدى  يبقى  املنطقة،  من 

ا�سراتيجية متعددة، منها اإن�ساء حتالفات 

اإق��ل��ي��م��ي��ة م��ك�����س��وف��ة م���ع ال������دول ال��ع��رب��ي��ة 

على  وي��اأت��ي  للغرب،  املرتهنة  والإ�سالمية 

احلرب  تكتيكات  ا�ستخدام  خياراتها  راأ���ض 

مع  دق��ي��ق��اً  تن�سيقاً  تتطلب  ال��ت��ي  اخل��ف��ي��ة، 

ال�سيا�سية  التوترات  واإثارة  املحلية،  القوى 

والأمنية بني اأنظمة احلكم على اختالفها 

اأخ��رى.  رعاياها من جهة  وب��ني  من جهة، 

ال�سراتيجية  التبدلت  هذه  ف��اإن  وعليه، 

امل���ن���ط���ق���ة، خ�����س��و���س��اً  ع���ل���ى دول  ت���ف���ر����ض 

النظر  تعيد  اأن  وامل��م��ان��ع��ة،  امل��ق��اوم��ة  ق��وى 

بحيث  التقليدية،  الع�سكرية  بت�سكيالتها 

ت�����س��ب��ح م��ن��ا���س��ب��ة مل���واج���ه���ة ق�����درة ال��ك��ي��ان 

ال�سهيوين على �سن حرب اإقليمية وا�سعة، 

من دون اأن ت�سطر اإىل ن�سر قوات ع�سكرية 

كبرية على كل اجلبهات.

عدنان العربي

مبزيد  الأوروب��ي��ة  التهديدات  ت�ستمر 

يف  �سورية، خ�سو�ساً  العقوبات على  من 

امل��زدوج  ال�سيني  الرو�سي  الفيتو  اأعقاب 

الق�سية  اأخ���رج  ال��ذي  الأم���ن  يف جمل�ض 

ال�������س���وري���ة م���ن دوائ������ر جم��ل�����ض الأم����ن 

ليعيدها اإىل ال�ساحة ال�سورية والعربية، 

عدم  على  اجلميع  تاأكيد  م��ن  وب��ال��رغ��م 

قابلية حتقق »خيار ع�سكري« يف �سورية 

كما ح�سل يف ليبيا، يبقى بع�ض الإعالم 

»املعار�سني«  ال�سوريني  وبع�ض  العربي 

ميّنون النف�ض ويجوبون اأوروبا للت�سويق 

اأن  متجاهلني  اأو  متنا�سني  كهذا،  لأم��ر 

اأوروبا تبدو اأ�سبه اليوم ب�»�سفينة غارقة« 

يخرجها  عّله  القبطان  تغرّي  اأن  حت��اول 

وج��دت  ال���ذي  اجلليد  جبل  م��ن  ب�سالم 

نف�سها فيه.

للناتو  ع�سكري  ت��دخ��ل  �سيناريو  اأم���ا 

يف ���س��وري��ة، وال����ذي ���س��ي��وؤدي ل��الإط��اح��ة 

بالأ�سد ويقيم حكماً بدياًل من معار�سي 

اخل����ارج، ال��ذي��ن ���س��ي��اأت��ون ع��ل��ى ال��دب��اب��ة 

الأط��ل�����س��ي��ة، ف��ي��ب��دو ���س��رب��اً م��ن ���س��روب 

اخل���ي���ال، لأن ال���واق���ع الأوروب������ي امل��دع��و 

للتدخل ع�سكرياً يف �سورية هو بعيد جداً 

اإن ال�سورة  ب��ل  ع��ن ه��ذه الإم��ك��ان��ي��ة، ل 

الأوروبية احلقيقية لأوروبا قامتة جداً، 

وهي كما يلي:

اأزمة اقت�سادية كرى جتتاح منطقة 

امل��وازن��ات،  اإىل تق�سف يف  ت���وؤدي  ال��ي��ورو، 

وتعلن  ال��دف��اع،  م��وازن��ات  يف  وخ�سو�ساً 

كثري من الدول الأوروبية اليوم وب�سكل 

اإىل  ال���ذه���اب  م���ن  خ�سيتها  ع���ن  وا����س���ح 

عمليات خارج احلدود ل تراها �سرورية، 

خ�����س��و���س��اً م���ع ال�����س��ح ال��ه��ائ��ل ب���امل���وارد، 

والطموحات  ال�سراتيجيات  واختالف 

القانونية  الآل��ي��ات  واخ��ت��الف  ال��ع��امل��ي��ة، 

وبح�سب  الع�سكرية،  التدخالت  لت�سريع 

تعبري اأحد اخلراء الأوروبيني: البنوك 

ولي�ض الدبابات هي الأهم بالن�سبة لأمن 

اأوروبا يف الوقت احلا�سر.

الأوروب���ي���ون  يكبح  املنطلق،  ه��ذا  م��ن 

والتي  �سورية،  جتاه  �ساركوزي  اندفاعة 

ان��ت�����س��اراً  لنف�سه  ي��وؤم��ن  ل��ك��ي  يحتاجها 

اأب���واب  ع��ل��ى  اخل��ارج��ي��ة  ال�سيا�سة  يف  م��ا 

ان���ت���خ���اب���ات ف��رن�����س��ي��ة غ����ري م�����س��م��ون��ة 

النتائج، ويف ظل تدين ن�سب موؤيديه يف 

ا�ستطالعات الراأي.

ال��ت��ي �ستنعقد  ال��ن��ات��و  ق��م��ة  ب��ان��ت��ظ��ار 

احلالية،  ال�سنة  من  اأي��ار  يف  �سيكاغو  يف 

م�ستقبل  على  قلقاً  الأوروب���ي���ون  يعي�ض 

املتزايدة  الأمريكية  الرغبة  بعد  الناتو 

ب�����س��ح��ب اجل���ن���ود م���ن اأوروب�������ا، ودع����وات 

ت��دع��و الأوروب����ي����ني ل��اله��ت��م��ام ب��اأم��ن��ه��م 

اخللفية،  حديقتهم  يف  والأم��ن  اخلا�ض 

»بعد  �سابقاً:  غيت�ض  روب��رت  �سّرح  وكما 

ت�ستطيع  ل  ال����ب����اردة،  احل�����رب  ان���ت���ه���اء 

اأم����وال  اأن ت�����س��رف  امل��ت��ح��دة  ال����ولي����ات 

على  اأوروب����ا،  حلماية  ال�سرائب  داف��ع��ي 

اأوروبا اأن تقوم بذلك بنف�سها«.

م�ستقبل  اإىل  بقلق  الأورب��ي��ون  ينظر 

قيام  بعد  خ�سو�ساً  الأوروب�����ي،  الحت���اد 

ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة الأم���ريك���ي���ة ب���اإع���ادة 

واإع��ادة  ال�سراتيجية،  خياراتها  تقييم 

اآ�سيا  نحو  اجلغرافية  اأولوياتها  ترتيب 

العجز  وب�سبب  وهنا،  ال��ه��ادي.  واملحيط 

امل����ايل والق���ت�������س���ادي، وال�����س��ع��ف ال���ذي 

املتباينة،  ال�سيا�سية  اخل��ي��ارات  يف  ي��رز 

وال��ت��ي ظ��ه��رت ب�سكل وا���س��ح يف الأزم���ة 

اأنف�سهم غري  الأوروب��ي��ون  يجد  الليبية، 

قادرين على حلاق ركب الوليات املتحدة 

العاملية  ال�سيا�سات  يف  لهم  مقعد  حلجز 

والع�سرين،  احل��ادي  القرن  يف  اجلديدة 

الأطل�سي  املحيد  املركز من  انتقل  حيث 

اإىل املحيط الهادي، كما اأن ما ي�ساع عن 

اإمكانية حرب باردة جديدة، و�سباق ت�سلح 

ب��ني ال�سني وال���ولي���ات امل��ت��ح��دة، ي��وؤدي 

اإىل زيادة �سعور الأوروبيني بالعجز، مما 

يفاقم قلقهم على م�ستقبل الحتاد.

باردة  يف ظل توجه حثيث نحو حرب 

ج��دي��دة ب��ني رو���س��ي��ا وال���ولي���ات املتحدة 

الأمريكية، ي�سعر الأوروبيون بثقل حول 

اأمريكياً،  عاتقهم  على  امللقاة  امل�سوؤولية 

لع���ت���ب���ارات ع�����دة  م��ت��ع��ل��ق��ة ب��ع��الق��ت��ه��م 

ب��رو���س��ي��ا، م��ن��ه��ا اع��ت��م��اده��م ع��ل��ى ال��غ��از 

الرو�سي، وخ�سية من رد رو�سي قا�ٍض يف 

اأوروب����ا ب�سبب ب��ن��اء ال���درع ال�����س��اروخ��ي، 

اأن��ه موجه �سدها،  تعتر مو�سكو  ال��ذي 

ويف حال ا�ستمرار الأمريكيني بالتدخل 

ت�سجيع  خ��الل  م��ن  الرو�سية  بال�سوؤون 

دول  ودع��م  لبوتني،  املناوئة  التظاهرات 

اأوروب�������ا ال�����س��رق��ي��ة اخل���ارج���ة م���ن كنف 

الحتاد ال�سوفياتي ال�سابق.

ال�سابق،  الأوروب���ي  التاريخ  كل  بعك�ض 

يتطلع الأوروبيون اليوم اإىل قيادة اأملانيا 

لالحتاد الأوروب��ي، ويخ�سى الأوروبيون 

اأن تتخلى اأملانيا عن التزاماتها جتاههم، 

بالن�سبة  مف�سلي  ع���ام  ه��و   2012 ف��ع��ام 

ل���الحت���اد الأوروب��������ي وم�����س��ت��ق��ب��ل��ه، وه��م 

ي��ن��ظ��رون ب���اأم���ل اأن ي��ت��م ان��ق��اذه��م عر 

م�سلحة  على  الأوروبيون  ويعّول  اأملانيا، 

اأملانيا يف ذلك، فلطاملا حلم الأملان بقيادة 

اأوروبا �سيا�سياً، كما اأن اأملانيا لها م�سلحة 

الأوروب��ي، لأن ما  ا�ستقرار القت�ساد  يف 

يقارب 60 يف املئة من ال�سادرات الأملانية، 

اإما  هي مع ال�سركاء الأوروب��ني، وهكذا، 

 2012 اأوروب��ا عام  اأملانيا قائدة  اأن ت�سبح 

وتنقذ ال�سفينة الأوروبية من الغرق، اأو 

تتخاذل فيكرهونها.

القت�سادية  امل�ساكل  اإن  املح�سلة،  يف 

تعي�سها  التي  والدميغرافية  وال�سيا�سية 

التي  التق�سف  وا���س��رات��ي��ج��ي��ة  اأوروب������ا، 

حلف  م��ن  جتعل  وال��ت��ي  اأوب���ام���ا،  اأعلنها 

ال��ن��ات��و ال���ي���وم اأ���س��ع��ف م���ن اأي وق���ت يف 

ت��اري��خ��ه، ب��الإ���س��اف��ة اإىل م���ا ظ��ه��ر من 

حتالف ثابت داعم للنظام ال�سوري، وعدم 

رغبة اأي من الدول بدفع تكاليف اإ�سعال 

على  ع��ائ��م��ة  منطقة  يف  اإقليمية  ح���رب 

ميتد  لهيب  اإ�سعال  اإىل  �ستوؤدي  النفط، 

اإىل اجل��وار الأوروب���ي.. كل هذا وغريه، 

يجعل احلديث عن خيار تدخل ع�سكري 

�سيناريو  ت��ك��رار  اأو  ���س��وري��ة،  يف  اأطل�سي 

اأبعد  ال��راغ��ب��ني«  ع��راق��ي بقيام »حت��ال��ف 

اأو وهم   الواقع، هو تهويل  ما يكون عن 

موجود يف خميلة مطلقيه.

ليلى نقوال الرحباين

16

دولي

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

أوروبا سفينة تغرق.. وتهدد سورية!

) العدد 200(  اجلمعة - 10 �شباط - 2012

الجيش الصهيوني يعزز فيالق الحرب الخفية ضد المنطقة



اقتحم  اإ�سرائيلي  �سابط  وج��ه  يف  األقاها  التي  كلمته 

و�ساهمت  امل��ح��ت��ل،  م��واج��ه��ة  يف  ���س��ع��اراً  اأ�سبحت  م��ن��زل��ه، 

اللبناين،  اجل��ن��وب  معظم  ع��ن  دح���ره  يف  بعيد  ح��د  اإىل 

اإليه:  ال��ذي مد يده  لل�سابط  راغ��ب حرب  ال�سيخ  قالها 

اإطالق  يف  ف�ساهم  �سالح«..  املوقف  اع��راف،  »امل�سافحة 

ال�سالحان  وهما  امل�سلحة،  وامل��ق��اوم��ة  ال�سعبية  املمانعة 

اللذان اأجرا اإ�سرائيل على النكفاء يف نهاية املطاف. 

�سباط   16 له حياته يف  ثمناً  ال�سيخ  دفع  املوقف،  هذا 

مقاومة  خيار  تعزيز  يف  اإ�سافياً  �سبباً  ك��ان  لكنه   ،1984
امل��ح��ت��ل، و����س���رارة اإ���س��اف��ي��ة ���س��اه��م��ت يف ت��اأج��ي��ج عمليات 

املقاومة والعرا�ض ال�سعبي على الحتالل، فكان �سيخاً 

لل�سهداء بحق.

اجلنوبية  جب�سيت  ب��ل��دة  يف  ح��رب  راغ���ب  ال�سيخ  ول��د 

فبدًل  ع��ادي��اً،  ط��ف��اًل  يكن  مل  طفولته  منذ   ،1952 ع��ام 

كتب  اإىل  يلجاأ  ك��ان  اأق��ران��ه،  مع  اللعب  وراء  ال�سعي  من 

الدين، ويقول �سديق طفولته مو�سى فح�ض: »اإن راغب 

الطفل والفتى واملراهق، كان خمتلفاً عن بقية الأطفال 

اأبناء جيله، فهو مل يكن مييل  والفتيان واملراهقني من 

للعب واللهو مثلهم، بل كان يالزم امل�سجد طوياًل، يطالع 

اأو يقراأ القراآن اأو ي�سلي، وكذلك يعمل، في�ساعد اأهله يف 

زراعة التبغ«.  

دخل املدر�سة الر�سمية يف بلدته جب�سيت، ليتلقى 

منطقة  اإىل  بعدها  توجه  ثم  الأوىل،  علومه  فيها 

غري  املتو�سطة،  التعليمية  املرحلة  ملتابعة  النبطية 

يلبي  م��ا  التعليمية  ال��رام��ج  تلك  يف  يجد  مل  اأن���ه 

العلوم  طلب  اإىل  �سعياً  امل��در���س��ة  ف��رك  ط��م��وح��ه، 

اأوائ��ل  ي��راود خميلته،  يف  كانت حلماً  التي  الدينية 

العام 1969، غادر بلدته اإىل بريوت، م�ستوطناً فيها 

العمل  م�سرية  يف  عا�سها  �سنة  وبعد  العلم،  لطلب 

يف  عا�ض  الأ���س��رف،  النجف  اإىل  انتقل  الإ���س��الم��ي، 

مدار�سها وتتلمذ على اأيدي اأ�ساتذتها الكبار، اإل اأنه 

ا�سطر عام 1974 اإىل العودة اإىل لبنان مع كثري من 

رجال الدين اللبنانيني هرباً من النظام العراقي، 

اإىل  فعاد  �سر�سة،  اعتقال  حمالت  ي�سن  ب��داأ  ال��ذي 

�سالة  اإقامة  اإىل  وب��ادر  جب�سيت،  يف  راأ�سه  م�سقط 

اجلمعة، التي اأخذت تكر �سيئاً ف�سيئاً، رغم �سيطرة 

ال�حزب الي�سارية على املنطقًة.

عا�ض ال�سيخ راغب فرة الحتالل الإ�سرائيلي الأول 

�ساهم  املهجرين،  اإي��واء وم�ساعدة  ف�ساهم يف   ،1978 عام 

ان��ت�����س��ار ال���ث���ورة الإ���س��الم��ي��ة يف اإي�����ران يف ب��ل��ورة اأف��ك��ار 

»الإ�سالم الثوري« التي حملها ال�سيخ راغب، فعالقته مع 

الإمام اخلميني كانت مميزة من قبل اأن يلتقيا، ومن قبل 

اأن تنت�سر الثورة الإ�سالمية، لأنه كان متابعاً �سديداً له 

ولأفكاره، وعام 1982 كان ال�سيخ يف زيارة اإىل اجلمهورية 

الوا�سع  الإ�سرائيلي  الجتياح  ح�سل  عندما  الإ�سالمية، 

اإىل  وع��اد  عجل  على  ثيابه  ح��زم   ،1982 العام  يف  للبنان 

لبنان، متوجهاً مبا�سرة اإىل بلدته جب�سيت »املحتلة«.

ال�����س��الة، بعد ع��ودت��ه، اعتلى  امل���رة الأوىل لإق��ام��ة  يف 

اإىل مقاطعة الحتالل  النا�ض  ودع��ا  املنر  راغ��ب  ال�سيخ 

ول  ك��الم  ول  اإ�سرائيلية  ب�سائع  ف��ال  مطلقة،  مقاطعة 

وق��ال:  ال�سبب،  ك��ان  وج��ه جندي حمتل، مهما  تب�سم يف 

»اف��ع��ل��وا ك��ل م��ا يغيظ الإ���س��رائ��ي��ل��ي، نحن اأه���ل الأر����ض 

وهم اإىل زوال«.  حاول الإ�سرائيليون ا�ستيعابه ترهيباً اأو 

�سابطاً  »اإن  اأحمد:  اأم  زوجته  وتقول  ياأبه،  فلم  ترغيباً، 

اإ�سرائيلياً ح�سر اإىل منزله يوماً على راأ�ض قوة ع�سكرية، 

حيث كان ال�سيخ راغب جال�ساً على �سطح املنزل مع بع�ض 

ي�سرخ  ال�سيخ  فبداأ  املنزل،  حرم  القوة  دخلت  ال�سيوف، 

بهم اأن يرجعوا من حيث اأتوا، اإل اأن ال�سابط اأ�سّر على 

اقرب  ثم  ال�سطح،  اإىل  �ساعداً  املنزل  واقتحم  الدخول 

من ال�سيخ ومد يده م�سافحاً، فما كان منه اإل اأن و�سع 

وَن��َه��ر  ال��ن��ظ��ر يف وج��ه��ه،  ع��ن  ي��دي��ه وراء ظ��ه��ره ممتنعاً 

ال�سابط لأنه دخل حرم املنزل من دون ا�ستئذان،  قال له 

ال�سيخ:  ت�سّلم علي«؟  رد  اأنا جن�ض فال  » وهل  ال�سابط: 

اأ���س��اف:  اأخ���رج م��ن منزيل«،  ث��م  »اأن���ا ل اأ�سافح حم��ت��اًل، 

»اأنتم حمتلون، فال تتوقعوا اأن ن�ستقبلكم بالورود«.  

النا�ض من  اأث��ار هذا املوقف ردود فعل متفاوتة، فمن 

كان يقول باأنه ل باأ�ض من م�سافحة ال�سابط، فيما اأثنى 

اآخرون على »املوقف ال�سالح«، وتقول والدته احلاجة اأم 

راغب: اإن املختار حذرها من مّغبة ما يفعله ولدها، »لأن 

الإ�سرائيليني ناويني عليه«.. وهكذا �سار ال�سيخ مالحقاً 

من جانب جنود الحتالل وا�ستخباراته، فلم يعد يبيت 

يف منزله، بل يتنقل من منزل اإىل اآخر طيلة �سبعة اأ�سهر، 

اإىل اأن متّكنوا من اعتقاله يف اآذار 1983، فاأخذوه بداية 

اإىل معتقل اأن�سار، ثم اإىل مركز املخابرات يف �سور، لكن 

الأمور خارج املعتقل زادت �سوءاً بالن�سبة لالحتالل، فقد 

هب اجلنوبيون اإىل ح�سينية جب�سيت لتنفيذ اأول اعت�سام 

ف����وراً، وك��ان  ال�سيخ  ب��الإف��راج ع��ن  ن��وع��ه، واملطالبة  م��ن 

العت�سام حمط اأنظار العامل كله،  ا�سطروا بعد 17 يوماً 

لكنهم  ال�سعبية،  التحركات  �سغط  حت��ت  عنه  ل��الإف��راج 

كانوا قد اتخذوا قرارهم بت�سفية ال�سيخ، وهذا ما ح�سل 

عندما كمنوا له م�ساء 16 �سباط مفرغني ر�سا�ستهم يف 

ج�سده الذي حتول »منارة للمقاومني«. 

ف�سائل ال�سيخ مل تتوقف يف ال�سيا�سة، بل كانت تتحرك 

يف كل الجتاهات، فهو اأن�ساأ مرة لالأيتام، لكنه بانتظار 

انتهاء البناء، ا�ست�ساف الذكور منهم يف مبنى احل�سينية، 

اأن�ساأ موؤ�س�سة للقر�ض  والإناث يف منزله مع اأولده، كما 

احل�سن.

الثورات  عن  �سدرت  التي  النتائج  الأمريكية  ال�سيا�سة  ارت�ست  لقد 

العربية، خ�سو�ساً يف م�سر وتون�ض، رغم اإ�سابتها بالقهر ال�سديد جراء 

امل�سري التعي�ض ملبارك وبن علي، لكنها اآثرت الت�سحية بهما حتت �ستار 

تاريخها  رغم  والدميقراطية،  التغيري  يف  ال�سعوب  اإرادة  اح��رام  بدعة 

احلافل باملمار�سات امل�سينة التي اغت�سبت كل مبادئ وقيم الدميقراطية، 

النظام  اإ�سقاط  األ وه��و  ث��اين لهما،  اإىل م��راد واح��د ل  الو�سول  بهدف 

اللبنانية  الوطنية  امل��ق��اوم��ة  دع��م  وال���ذي  دم�سق،  يف  املمانع  ال��ف��ولذي 

والفل�سطينية.

عملياً، جنح الأمريكيون يف اإ�سعال اأعمال العنف الدموية يف �سورية، وقد 

�سّرح فيلتمان يف اأواخر كانون الأول الفائت قائاًل: »فلياأت الإ�سالميون يف 

�سورية، وليعد احلريري«، فهل يق�سد فيلتمان باأن احلريري ل ميكن له 

اإذا اعتلى »الإ�سالميون اجلدد« ال�سلطة يف �سورية؟  اإل  العودة اإىل بريوت 

ويف حال ف�سل غليون وجماعته يف الو�سول اإىل ال�سلطة، هل �سيتم حينئذ 

دعم التيارات الإ�سالمية املت�سددة وامل�سلحني املخربني ب�سكل جدي وقوي 

اإىل النهاية؟ وما هي النهاية التي �سيح�سدها ال�سعب ال�سوري احلر والأبي 

واملوؤيد لإ�سالحات الرئي�ض الأ�سد؟

اإن ما ل تاأخذه تلك اجلماعات بعني العتبار، هو اأنه بعد فرة من 

افتعال  اإىل  الأمريكية  املخابرات  �ستلجاأ  �سورية،  يف  ال�سلطة  ت�سلمها 

تفجريات اإرهابية يف الوليات املتحدة الأمريكية، ويف دول اأوروبا، على 

ُولدت  الذريعة قد  تكون  وبذلك   ،2001 اأيلول  احل��ادي ع�سر من  غ��رار 

ما  على  للق�ساء  الناتو،  ق��وات  عر  �سورية،  لجتياح  الأمريكيني  اأم��ام 

اأمريكا  يف  فّجر  باأنه  زوراً  �سُيتهم  وال��ذي  �سورية،  الإره��اب يف  ي�سمونه 

اأن  بعد  الأم���ريك���ي،  ال�سيا�سي  الفلك  يف  ال��دائ��رة  اأوروب����ا  دول  وبع�ض 

اأ�سحيا  قد  النووي  وبرناجمها  اإي��ران  يف  الإ�سالمية  تكون اجلمهورية 

الأمريكية قد  املتحدة  الوليات  تكون  وبالتايل  �سديدة،  يف حالة عزلة 

اأ�سابت ع�سفورين بحجر واحد؛ بالق�ساء اأول على النظام يف �سورية، 

نهج  اأن  مبقولة  التم�سك  على  واأ���س��ّر  اأخ��ط��اأ  من  على  بالق�ساء  وثانياً 

بامل�ساريع  الهزائم  ب��اإحل��اق  الوحيد  الكفيل  ه��و  اجل���دد«  »الإ�سالميني 

واحلركات  التيارات  تعمد  مل  اللحظة،  ولغاية  التو�سعية!  الإمريالية 

اإىل  العربية،  البالد  بع�ض  يف  ال�سلطة  مقاليد  ت�سلمت  التي  الدينية 

الآراء  تتقبل  يجعلها  للح�سابات،  �ساملة  ومراجعة  ذات��ي،  بنقد  القيام 

الأخ��رى بكل حرية واح��رام، وه��ذا ل ينم اإل عن تزمت وتع�سب، ول 

عر  ومقدراتها  ث��روات��ه��ا  بنهب  الطامعني  الأم���ة  اأع���داء  �سوى  يخدم 

اإىل  الإجتماعي  الأم��ة  ن�سيج  وحتويل  الغا�سبة،  التو�سعية  �سيا�ساتهم 

عبيد يعي�سون يف حمميات تابعة لهم. �سحيح اأن امل�سلمني م�سطهدون 

منذ فرة طويلة، ويف عدة دول اأوروبية تتعر�ض الن�ساء امل�سلمات لعدة 

اإجبارهن على خلع احلجاب، لكن ردة الفعل يجب  اإىل  �سغوط تهدف 

األ تكون باللجوء اإىل التكفري والتخوين، والرد على امل�سروع الأمريكي 

القطب  اأح��ادي��ة  �سيطرة  اإىل  ال�ساعي  العن�سري  املتطرف  ال�سهيوين 

على قرارات �سعوب امل�ستديرة كافة ل يكون باآحادية تقابله، اإذ اإن اإحلاق 

بالنجاح  تتكلل  اأن  ميكن  ل  ال�سهيونية  الأمريكية  بامل�ساريع  الهزائم 

على  ال��ت��ي��ارات  ك��ل  �سفوفه  يف  تن�سوي  ق��وي  بتحالف  اإل  ال��ت��ام  الباهر 

اختالف عقائدها واأفكارها، تت�سدى لال�ستبداد الأمريكي ال�سهيوين 

ولآلته احلربية التي تبيد باحلديد والنار ال�سعوب الريئة الهانئة.

رميون مي�شال هنود
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حرب األعصاب واالستنـزاف



�أعالم  �سل�سلة لدر��سة  �لكتاب من  هذ� 

�ل��ف��ك��ر و�الإ����س���الح يف �ل��ع��امل �ال���س��الم��ي، 

رم�سان  �سعيد  حممد  �ل�سيخ  و�ل��دك��ت��ور 

�لبوطي و�ح��د من ه��وؤالء �الأع��الم �لذين 

، و�عُترب من  وتر�ثاً �سخمينْ �أنتجو� فكر�ً 

�أبرز �لعلماء و�لدعاة يف �سورية مطلع هذ� 

�لقرن. 

�لبوطي  د.  �آر�ء  ج��ل  �لكتاب  ويعر�ض 

�أث��ارت��ه  وم��ا  وه��م��وم��ه،  �لع�سر  م�سائل  يف 

�لق�سايا  ح��ول  ج���ادة  فكرية  نقا�سات  م��ن 

�لتيار  �إىل  ينتمي  كان  و�إن  وهو  �ملعا�سرة. 

»�الإ���س��الم  م��ن  وينفر  �لتقليدي،  �لفقهي 

�حل����رك����ي«، وم����ن �إف�����ر�ز�ت�����ه �ل�����س��ي��ا���س��ي��ة 

و�ل��ت��ن��ظ��م��ي��ة و�ل��ف��ك��ري��ة، ل��ك��ن��ه مت��ّك��ن من 

جم������ار�ة ن���ف���وزه وم�����س��اه��ات��ه م���ن خ��الل 

خ��ط��اب��ه �ل���دع���وي �مل���ت���ن���وع، �ل�����ذي يغطي 

م�ستفيد�ً  و�لعامة،  �لفردية  �ل�سوؤون  كافة 

�الإخ��و�ن  �ل��ذي خلفته جماعة  �لفر�غ  من 

�لنظام  �إث��ر �سد�مها مع  ور�ءه��ا  �مل�سلمي 

لو�سائل  �ملنّظم  ��ستخد�مه  وم��ن  �حلاكم، 

�الت�سال �حلديث للتو��سل مع �جلمهور. 

كما ن�ساأت عالقة تفاعل �إيجابي بينه وبي 

باال�ستفادة  له  �سمحت  �ل�سيا�سي،  �لنظام 

م��ن �إم��ك��ان��ي��ات �ل��دول��ة للوعظ و�الإر���س��اد 

به هذ� جعله يف مرمى  ون�سر �لعلم، و�إّن قرنْ

���س��ه��ام �مل��ن��ت��ق��دي��ن م���ن م��ع��ار���س��ي �ل��ن��ظ��ام 

�لتيار  م��ن  ولي�سو�  و�خل����ارج،  �ل��د�خ��ل  يف 

�لديني ح�سر�ً. 

وخم�سة  م��ق��دم��ة  �إىل  �ل��ك��ت��اب  ينق�سم 

ف�سول:

يف �لف�سل �الأول �سرد مقت�سب ملحطات 

��سا�سية يف �سرية �ل�سيخ د. �لبوطي.

�ل����ث����اين و����س���ف م��ك��ث��ف  �ل��ف�����س��ل  ويف 

للبيئة �خلا�سة و�لعامة �لتي ن�ساأ فيها د. 

�أ�سباب وعو�مل  �كتنفها من  �لبوطي، وما 

�أ����س���ه���م���ت يف �ل���ب���ن���اء �ل��ع��ل��م��ي و�ل���ف���ك���ري 

�الجتاهات  ر�سم  ويف  �لبوطي،  ل�سخ�سية 

�إز�ء �لو�قع و�إرغاماته.

ويف �لف�سل �لثالث ر�سد الأبرز �آر�ء �لبوطي 

و�جل��ه��ادي،  و�حل��رك��ي  �ل�سيا�سي  �الإ���س��الم  يف 

ويف �ل��ت��ي��ار �ل�����س��ل��ف��ي وم���ق���والت���ه، وك���ان���ت له 

�جتهاد�ت يف م�سائل حيوية، كق�سية فل�سطي 

و�لتطبيع  و�ل�سلح  �ال�ست�سهادية،  و�لعمليات 

مع »�إ�سر�ئيل«، وحقوق �ملر�أة، و�لقومية.

ويف �لف�سل �لر�بع �قتبا�ض لنماذج معربة 

على  �الجت���اه  �ملتنوعة  �لعلمية  �ل���ردود  م��ن 

هذ�  يف�سي  بحيث  وحما�سر�ته،  موؤلفاته 

�لبوطي  د.  �آر�ء  �أو�سح  تظهري  �إىل  �لنقا�ض 

�الخ��رى.  �الآر�ء  مع  �لتفاعلية  �سياقاتها  يف 

وت�����س��م��ن��ت �ل�������ردود ���س��ت��ة من�����اذج �ع��ت��م��دت 

عن  �لبوطي  كتبه  ما  حول  �لعلمي  �لنقا�ض 

�ل�سلفية وق�سايا �جلهاد يف �الإ�سالم، و�ملنهج 

�ملتَبع يف �إثبات �حلقائق �لدينية، �إ�سافة �إىل 

�مل�سائل �خلالفية بي �مل�سلمي.

�أم����ا �ل��ف�����س��ل �خل��ام�����ض »ب��ي��ل��وغ��ر�ف��ي��ا« 

�ل��ب��ح��ث، ف��ُذك��ر فيها �ل��در����س��ات والئ��ح��ة 

�ل��ب��وط��ي م��ع ن��ب��ذة خمت�سرة  م��وؤل��ف��ات د. 

عنها.

كتاب »البوطي.. والجهاد واإلسالم السياسي«
صادر عن مركز الحضارة لتنمية الفكر اإلسالمي

للباحثان هشام عليوان وفادي الغوش

جمعية  ع���ق���دت   ،1879 �ل���ث���اين  ت�����س��ري��ن   8 يف 

�ملقا�سد �خلريية �الإ�سالمية جل�سة برئا�سة حمرم 

ب���ك، �ل����ذي خ��ل��ف �ل��رئ��ي�����ض �مل��وؤ���س�����ض �ل�����س��ي��د عبد 

لهم:  �ملغفور  �الأع�ساء  وح�سرها  �لقباين،  �لقادر 

ح�سن  و�حل���اج  �لرئي�ض(،  )ن��ائ��ب  رم�سان  حممود 

�ملغربل، وحممد طه  �سليم حممد  و�أبو  طر�بل�سي، 

وح�سن  دري��ان،  و�أحمد  �جلمال،  وها�سم  �لن�سويل، 

)كاتب  حمرم  وم�سباح  �للبابيدي،  وحممد  بيهم، 

�جل��م��ع��ي��ة(، وم�����س��ط��ف��ى ���س��ب��ارو، وع��ب��د �ل��رح��م��ن 

دم�سقية،  و�أر���س��الن  �ل��غ��ز�وي،  وعبد�هلل  �لنعماين، 

�ل��ي��ايف،  وب��دي��ع  �جل��ن��دي،  و�سعيد  ط��رب��اه،  و�سعيد 

�سنو،  �لقادر  و�أحمد عبا�ض، وعبد  �لرببري،  وب�سري 

�لقادر  وعبد  �لفاخوري  وحممد  خرما،  وحممود 

�لقباين.

خم�سة  يت�سمن  �جلل�سة  �أع��م��ال  ج���دول  وك���ان 

مو��سيع، �آخرها مو�سوعنا:

»... خام�ساً: تقدمي تقرير للحكومة، كي تخابر 

�لوالية، و�لوالية تخابر �حلكومة �مل�سرية، بقبول 

مدر�سة  �إىل  �جلمعية  تر�سلهم  ت��الم��ي��ذ،  خم�سة 

�لطب يف م�سر على نفقتها«.

جل�سة  �جلمعية  ع��ق��دت  �أ���س��اب��ي��ع،  ت�سعة  وب��ع��د 

كانون   14(  1296 �حل��ج��ة  ذي   29 يف  �جلمعة  ي��وم 

�آخرها  مو��سيع،  ثمانية  يف  فبحثت   ،)1879 �الأول 

مو�سوعنا:

»... ثامناً: تلي �لتحرير �لو�رد خطاباً وجو�باً، 

من  �ل���و�يل،  �أفندينا  و�الب��ه��ة  �ل��دول��ة  �ساحب  �إىل 

�حلجة  ذي   19 يف  �مل���وؤرخ  �مل�سرية  �لد�خلية  نظارة 

وتعليم  قبول  �إمكان  �ملت�سمن   ،121 نومرو   ،1296
خم�سة تالمذة من طرف هذه �جلمعية يف �ملدر�سة 

�خلديوية �لطبية يف م�سر، وعلى ذلك قررنا تعيي 

وح�سن  عبا�ض  �أفندي  �أحمد  �ل�سيخ  �أحدنا  من  كل 

النتخاب  جلنة  دري��ان  �أفندي  و�أحمد  بيهم  �أفندي 

خم�سة تالمذة من �الأوالد �لطالبي �لدخول، مع 

�لطبيعي  و����س��ت��ع��د�ده��م  �لتالميذ  ذك���اء  مالحظة 

من  يقت�سي  من  مبخابرة  وذل��ك  �سناً،  وقابليتهم 

�ملنتخبي  �أ�سماء  تعرف  �النتخاب  وبعد  �الأط��ب��اء، 

على �جلمعية لتقرر �ر�سالهم �إىل �ملدر�سة �ملذكورة 

ح�سب �لقر�ر �ل�سابق«.

يوم  �ملقا�سد  جمعية  �لتي عقدتها  �جلل�سة  ويف 

 ،)1879 �الأول  )ك��ان��ون   1297 حم��رم   6 يف  �جلمعة 

ت�سمن جدول �الأعمال �ملو�سوع �الآتي:

بانتخاب  �ملكلفة  �للجنة  �إن  حيث  ث��ان��ي��اً:   ...«

�إىل  ل��ري���س��ل��و�  �ل��ن��ب��اه��ة  �أويل  م��ن  ت��الم��ذة  خم�سة 

�ملدر�سة �لطبية يف م�سر، للتعلم فيها �أنو�ع �لفنون 

�لطبية، قد قدمت تقرير�ً موؤرخاً يف 4 حمرم 1279 

وهم  )ك���ذ�(  �مل��ذك��ورة  �لتالمذة  �نتخابها  يت�سمن 

�ل�سادة: كامل قريطم، عبد �لرحمن �الأن�سي، �سليم 

�سعد �لدين �سالم، ح�سن �الأ�سري، وحممد �سلطاين، 

و�أب��ل��غ��ت��ن��ا ���س��ف��اه��اً ق��ب��ول��ه��م ل��ل��ذه��اب �إىل �مل��در���س��ة 

�ملذكورة فتقرر:

�أواًل: قبولهم و�إر�سالهم للمدر�سة �ملذكورة على 

نفقة �جلمعية.

�ل��ق��ادم  �الرب��ع��اء  ليلة  يف  ��ستح�سارهم  ث��ان��ي��اً: 

�لالزمة  و�لتنبيهات  �لن�سائح  و�إع��ط��اء  للجمعية، 

لهم.

ح�سرة  �إىل  باأ�سمائهم  بو�سلة  �إع��ط��اء  ث��ال��ث��اً: 

�أفندينا  دول��ة  ج��و�ب من  لي�ستح�سل على  �لرئي�ض 

�لو�يل �إىل نظارة �لد�خلية مب�سر.

ر�بعاً: �ملذ�كرة يف �أول فر�سة عن �لتخ�سي�سات 

�لالزمة للتالمذة �ملذكورة.

كان  و�إن  فهو  �سلطاين(  )حممد  �أح��ده��م  و�أم��ا 

مقرر�ً �إر�ساله، �إال �أنه �سار �لتذ�كر يف لزوم �لوقوف 

�أولياء  ر�ساء  �أبلغتنا  �للجنة  الأن  وليه،  ر�ساء  على 

�الأربعة �لبقية فقط، وبعد خم�سة �أيام )يوم �الأربعاء 

يف �لعا�سر من حمرم( عقدت �جلمعية جل�سة، وكان 

مو�سوعنا �لبحث �لر�بع من جدول �أعمالها:

�أحدنا حمرم بك  �أن  »... ر�بعاً: قررنا باالتفاق 

خطاً  �ملت�سرف،  �سعادة  يخابر  �جلمعية(  )رئي�ض 

�ملتوجهي  تالميذ  �خلم�سة  ذهاب  باأمر  �سفاهاً،  �أو 

�إىل مدر�سة �لطب مب�سر، �أي ي�ستح�سل لهم على 

�أح��د من ط��رف �حلكومة الأج��ل �ل��ذه��اب مبعيتهم 

�أحد  معه  ويكون  مق�سدهم،  حمل  �إىل  و�إي�سالهم 

�إىل  لي�سلمهم  ب��ه  م�����س��ح��ب��اً  �حل��ك��وم��ة  ط���رف  م��ن 

حكومة �ال�سكندرية، ويكون فحوى �الأمر: تو�سيل 

�مل�سرية  �حلكومة  نفقة  على  م�سر  �إىل  �لتالمذة 

بال�سكة �حلديدية �إن �أمكن«.

عقدت  حمرم،   12 �أي �جلمعة يف  وبعد يومي، 

�جلمعية جل�سة قررت فيها:

)�ليايف(  �أف��ن��دي  بديع  �أح��دن��ا  كلفنا  ر�ب��ع��اً:   ...«

�إىل  ب��ك  ف��خ��ري  ع��زت��ل��و  م��ن  ت��و����س��ي  با�ستح�سال 

�أ�سحابه مب�سر بحق �خلم�سة تالمذة �ملر�سلي من 

طرف �جلمعية ملدر�سة م�سر، وقررنا حترير كتابي 

�الأبياري  �ل�سيخ  �إىل  �أحدهما  �جلمعية،  ط��رف  من 

و�لثاين ل�سعادة ح�سن ر��سم با�سا تو�سية بهم.

ري��ااًل  وع�سرين  خم�سة  �سرف  قررنا  »خام�ساً: 

�للجنة  �إىل  �حل�ساب  على  �ل�سندوق  من  جميدياً 

�ملكلفة بت�سفري �لتالمذة �إىل م�سر«.

ويف �جل��ل�����س��ة �ل��ت��ي ع��ق��دت ي���وم �جل��م��ع��ة يف 27 

ق���ررت   )1880 �ل���ث���اين  ك���ان���ون   9(  1297 حم����رم 

�جلمعية:

»... ثالثاً: نقدم �ل�سكر �إىل �هلل �سبحانه وتعاىل، 

�لذي وفق هذه �جلمعية الر�سال �خلم�سة �لتالمذة 

�إىل مدر�سة �لطب يف م�سر،  �سابقاً  �ملتقدم ذكرهم 

22 حم��رم )3 كانون  �ل��و�ق��ع يف  وذل��ك ي��وم �ل�سبت 

عن  �لفرن�ساوي،  �ل��و�ب��ون  قمرة  يف   )1880 �ل��ث��اين 

ط��ري��ق �ال���س��ك��ن��دري��ة، م�����س��ح��وب��ي م��ع �أح����د ذو�ت 

من  �ملخ�سو�ض  �مل��اأم��ور  �أف��ن��دي  ح�سن  �لبولي�ض، 

حكومة  �إىل  باإي�سالهم  �ل�سنية  �حل��ك��وم��ة  ط���رف 

�ال�سكندرية، �لتي تر�سلهم مل�سر للمدر�سة �ملذكورة، 

كما �أننا نقدم �لثناء لدولة و�لينا �الأفخم، ول�سعادة 

من  ول��ك  �مل�سرية  وللحكومة  �الأك����رم،  مت�سرفنا 

�ساعدنا بهذ� �مل�سروع �خلريي«.

عن »�أور�ق لبنانية«

حزير�ن 1956

18
ثقافة

أوائل األطباء المسلمين في بيروت ]2/2[

بيروتيات

w w w . a t h a b a t . n e t2012 - العدد 200(  اجلمعة - 10 �شباط (

ملنا�سبة ذكرى �ملولد �لنبوي �ل�سريف، و�أ�سبوع �لوحدة �الإ�سالمية، ن�سبت حركة 

�ملو�طني  ب��ريوت، موزعة على  �لرئي�سية للعا�سمة  �ل�سو�رع  �الأم��ة حو�جز حمبة يف 

�نعك�ض  �لنبوية، ما  و�ملد�ئح  �الأنا�سيد  �الأطفال، و�سط �سوت  و�لهد�يا على  �حللوى، 

�سرور�ً وبهجة لدى �ملارة بوالدة خري �لربية عليه �ل�سالة و�ل�سالم.

حركة األمة تنظم 
حواجز محبة في بيروت



�الإمام  1240 عاماً مرت على ميالد 
�ل���ب���خ���اري، و�الإ�������س������اء�ت ع��ل��ى ح��ي��ات��ه 

وم�����س��ن��ف��ات��ه ت��ت��و�ىل م��ع م����رور �ل��زم��ن 

�أك����ر م��ن ذي ق��ب��ل، مل��ا ت��رك��ه م��ن �إرث 

فكري وديني ي�ستحق �لتوقف عنده.

�أُطلقت على �الإمام �لبخاري �سفتان: 

»�إم����ام �مل��ح��دث��ي« و»�أم����ري �مل��وؤم��ن��ي يف 

�إ�سماعيل ك��ان يف زمنه  �أب��وه  �حل��دي��ث«، 

حم��دث��اً ب����ارز�ً وت��ل��م��ي��ذ�ً ل��الإم��ام مالك 

وتابعاً له، ويف ظل �أب �سديد �ل��ورع و�أم 

تقية وف��ط��ن��ة، ت��رع��رع �ل��ب��خ��اري �ل��ذي 

�سعيف  فاأ�سبح  �سغره  يف  عيناه  ذهبت 

�لب�سر، ودون �أن جُتِد حماوالت �الأطباء 

�ساهدت  �أم���ه  �أن  روى  وق���د  م��ع��اجل��ت��ه. 

�ل�سالم  عليه  �إبر�هيم  �خلليل  �ملنام  يف 

�لذي قال لها: »يا هذه، قد رد �هلل على 

فاأ�سبحت  دعائك«،  بكرة  ب�سره  �بنك 

ن��ور�ً  �متالأت عيناه  وق��د  �بنها  ووج��دت 

وعاد ب�سره كاماًل«.

�أب��������دى �ل����ب����خ����اري يف ����س���ن م��ب��ك��رة 

�هتماماً بالغاً بالعلوم �الإن�سانية ودر��سة 

�حلديث �لنبوي �ل�سريف منذ �أن كان يف 

�لعا�سرة، ومن �أقدم �سيوخه »�لد�خلي«.

�ل��ع��ادة يعطي  �ل��د�خ��ل��ي ح�سب  ك��ان 

درو��������ض �حل����دي����ث ب��ن��ف�����س��ه، وق�����د ق���ال 

حول  �لنا�ض  على  يقر�أ  ك��ان  فيما  يوماً 

»�سفيان  �الأح��ادي��ث:  م��ن  حديث  �سحة 

�إب���ر�ه���ي���م«، فاعرت�سه  ب��ن  �ل��زب��ري  ب��ن 

�ل��ب��خ��اري ب��ال��ق��ول: �إن �أب����ا �ل���زب���ري مل 

يريد  �لبخاري  وك��ان  �إبر�هيم  عن  ي��رِو 

�أن ي�����س��ون �ل��د�خ��ل��ي م��ن �خل��ط��اأ، لكن 

نهره،  تلميذه  بتجا�سر  �ملاأخوذ  �الأ�ستاذ 

»�إن  قائاًل:  على موقفه  �لتلميذ  فاأ�سر 

مل ت�سدقني فارجع �إىل �الأ�سل �إن كان 

ع��ن��دك«، ومتى دخ��ل  ونظر فيه حتقق 

�ل��ب��خ��اري، لكنه مل  م��ن �سحة م��ا قاله 

ي�����س��وب �خل��ط��اأ ع��ل��ى �ل��ف��ور ب��ل �نتظر 

بع�ض �لوقت.

كانت �سن �لبخاري �آنذ�ك ال تتعدى 

�حلادية ع�سرة، لتبد�أ رحلة �الإبد�ع لديه 

�سهادة  جن��د  وه��ن��ا  ع�سرة،  �ل�ساد�سة  يف 

م��ن بخارى:  �ل��ع��امل  ب��ن جماهد  �سليم 

�سديقي  �سيافة  �إىل  يوماً  ذهبت  »لقد 

حم��م��د ب��ن ���س��الم �ل��ب��ك��ن��دي ف��ق��ال: لو 

�أل��ف  يحفظ  �سبياً  ل��ر�أي��ت  ق��ب��اًل  جئت 

حديث، فخرجت حتى حلقته وقلت له 

�أن���ت حت��ف��ظ �أل���ف ح��دي��ث؟ ف��ق��ال: نعم 

و�أكر، وتابع يقول: وال �أجيئك بحديث 

عن �ل�سحابة و�لتابعي �إال عرفت مولد 

ول�ست  وم�ساكنهم،  ووف��ات��ه��م  �أك��ره��م 

�ل�����س��ح��اب��ة  ح���دي���ث  م���ن  ح��دي��ث��اً  �أروي 

و�لتابعي �إال ويل من ذلك �أ�سل �أحفظه 

حفظاً من �لكتب و�ل�سنة«.

�الجتاه �إىل مكة

وق���د ن��ق��ل ع��ن��ه �أن���ه ح��ف��ظ ك��ت��ب �ب��ن 

�ل�ساد�سة  ب��ل��غ  �أن  م��ن��ذ  ووك��ي��ع  �مل���ب���ارك 

ع�����س��رة، ث���م خ���رج م���ع �أم����ه و�أخ���ي���ه �إىل 

مكة، و�جلميع يعلم �أنه عا�ض بها زمناً، 

ث���م ق�����س��د �مل��دي��ن��ة، ح��ي��ث ك���ان ي��ت��و�ف��د 

�لعلماء �لفحول مثل �إبر�هيم بن �ملنذر 

وم���ط���رف ب���ن ع��ب��د �هلل و�إب���ر�ه���ي���م بن 

ح��م��زة و�أب���و ث��اب��ت ب��ن عبد �الإل���ه وعبد 

�الأوي�سي وغريهم،  �لعزيز بن عبد �هلل 

وخالل رحلته يف �حلجاز، �سهر �لليايل 

�ل�سكل  كتابة  م��ن  و�نتهى  �لتاأليف،  يف 

�ملبدئي ل�»�لتاأريخ �لكبري«.

وم����ن �حل���ج���از ح��ي��ث �أم�������س���ى �ستة 

توجه  ورح��الت،  �أ�سفار  تخللتها  �أع��و�م، 

�إىل �ل��ب�����س��رة، وك��ان��ت �آن�����ذ�ك ح��ا���س��رة 

علمية در�ض فيها �لعلوم، كما �آزر �لكوفة 

وحط رحاله يف بغد�د، حيث در�ض لدى 

�أحمد بن  �الإم��ام  �أمثال  �لعلم من  �أه��ل 

�آ�سفاً:  �الأخري  حنبل، وحي رحل وّدعه 

�ل��ع��ل��م  ت����رتك  �إىل خ���ر�����س���ان  »�أت����رح����ل 

�أب��و طاهر  و�أت��ب��اع��ك؟« وحينما دب��ر ل��ه 

�لذهلي موؤ�مرة مفرتياً عليه ونفاه من 

�لبلد، ذكرت �أقو�ل �الإمام �أحمد مر�ر�ً، 

وقال وقلبه مليء بالندم: »و�الآن فهمت 

�أ�سل �ملر�د من كالم �الإمام«.

�أبرز  عند  �لبخاري  تعلم  �ل�سام،  ويف 

علماء �لقرون �لو�سطى، كما ز�ر م�سر.

�أقو�ل بينة

خلف معا�سرو �لبخاري �أقو�اًل قيمة 

ك��ث��رية ع��ن��ه وع���ن ب��ر�ع��ت��ه يف ب��ي��ان علل 

�حلديث، وكتب �الإم��ام �لرتمذي �لذي 

كر�ض »كتاب �لعلل« لالأحاديث �ل�سقيمة 

ع��ل��ى م���ا ي��ل��ي: »ن��ق��ل��ت �آر�ئ�����ي و�أق�����و�يل 

ح���ول �حل���دي���ث و�ل������رو�ة و�أق���و�ل���ه���م يف 

�لتاأريخ  كتاب  عن  �حلديث  و�سقم  علل 

للبخاري، و�نتفعت كثري�ً من جمادالتي 

طو�ل  �أَر  »مل  لي�سيف:  معه«،  �لعلمية 

عمري يف معنى �لعلل و�لتاأريخ ومعرفة 

�الأ�سانيد �أعلم من حممد بن �إ�سماعيل 

�لبخاري«.

وك����ان �ل�����س��ي��خ »م�������س���دد« م���ن ���س��ي��وخ 

�ل��ذي يثق به كل ثقة  �الإم��ام �لبخاري، 

ويقول فيه على �ل��دو�م: »م�سدد ير�سد 

ذلك  على  ي��دل  كما  �ل�سبيل،  �سو�ء  �إىل 

�أن حتفظ  ب��ي  ف��رق  ثمة  لي�ض  ����س��م��ه، 

�لكتب عندي �أم عنده«. 

�لعطاء  ع��ن  �ل��ب��خ��اري  ي��ت��وق��ف  ومل 

�لعلمي و�ملادي للمعوزين، وكان ي�ساعد 

�لعلماء وطالب �لعلم وكذلك م�سايخه 

و�ملحدثي، وكان يتاجر ويوزع من 500 

و�مل�ساكي  �لفقر�ء  على  يكت�سبها  درهم 

وك��ان يخ�س�ض لطالب  و�أه��ل �حلاجة، 

�مل���د�ر����ض �ل��دي��ن��ي��ة �أم�����و�اًل رغ��ب��ة حثهم 

�أم��ا ذ�ت��ه فكان يقتنع  على تعلم �لدين، 

بالقليل ويحذر �لتبذير، وكاأحد مظاهر 

ورعه قال ذ�ت يوم: »ما �غتبت �أحد�ً قط 

منذ �أن علمت �أن �لغيبة حر�م«.

موؤ�مرة �الأمري

نعود �إىل ق�سة عودة �الإمام �لبخاري 

�إىل بالده، وهناك كان ن�سري �لطاهرية 

يحكم  �لذهلي  �أحمد  بن  خالد  �الأم��ري 

يعمل  »�ل�سحيح«  �ساحب  ور�ح  �ملدينة، 

على متجيد بلده، وذ�ت يوم بعث �الأمري 

�إىل �لبخاري يطلب منه �أن ياأتيه بكتاب 

»�ل��ت��اأري��خ«  وك��ت��اب  �ل�سحيح«  »�جل��ام��ع 

حتى ي�سمعه له والأوالده يف ق�سره، فقال 

وال  �لعلم،  �أذل  ال  »�أن���ا  �الأم���ري:  ملبعوث 

فر��سله  �ل�سالطي«،  �أب��و�ب  �إىل  �أحمله 

الأوالده  يعقد جمل�ساً  �أن  �الأم��ري طالباً 

ال يح�سره غريهم، فامتنع �أي�ساً وقال: 

»�إن طلب �لعلم من مو�ريث �لنبي �سلى 

�سو��سية  �ل��ن��ا���ض  و�إن  و���س��ل��م  عليه  �هلل 

يف ه��ذ� �حل��ق«، وق��ال كذلك: »�إن كانت 

ح��اج��ة، فاح�سر يف  ���س��يء منه  �إيل  ل��ك 

م�سجدي �أو د�ري، و�إن مل يعجبك، هذ� 

�ملجل�ض،  م��ن  فامنعني  �سلطان  ف��اإن��ك 

ليكون عندي عذر عند �هلل يوم �لقيامة، 

الأين ال �أكتم �لعلم عن �لنا�ض«.

وك����ان ه���ذ� ���س��ب��ب يف ع����د�وة �الأم���ري 

للبخاري، ور�ح يتحي �لفر�ض لينفيه، 

ومل يكن ذلك ممكناً بالقوة، الأن �لنا�ض 

كانو� يكرمونه �أ�سد �لتكرمي، وملا �فرتت 

�الأم���ري ��سطر  م��ن  ب��اأم��ر  عليه جماعة 

�إىل �لرحيل. 

كانت �ملحطة �لتالية هي بيكند، لكنه 

�إىل  �سبقته  �مللفقة  �الأخ��ب��ار  ب��اأن  فوجئ 

منا�سرين  ب��ي  �لنا�ض  و�نق�سم  ه��ن��اك، 

وم����ع����ادي����ن ل�����ه، ف���ق���رر �الن����ت����ق����ال �إىل 

حوله  �نق�سمو�  �لنا�ض  ولكن  �سمرقند، 

�أي�����س��اً، ف��ت��وج��ه �إىل �هلل ق��ائ��اًل:  ه��ن��اك 

»�ل��ل��ه��م ق���د ���س��اق��ت ع��ل��ي �الأر�������ض مبا 

رحبت فاقب�سني �إليك«، فما �أمت �ل�سهر 

حتى �أ�سيب مبر�ض �سديد فقب�سه �هلل 

�إل��ي��ه، وك��ان ذل��ك ليلة �ل�سبت وه��و يوم 

256 هجرية، وكان قد  عيد �لفطر عام 

ب��خ��ارى بعد ���س��الة �جلمعة يف  ول��د يف 

�لثالث ع�سر من �سو�ل عام 194، �أي �أنه 

عا�ض �ستي عاماً.

كتاب �لعلل

�أب��رزه��ا  م�سنفاً،   24 �لبخاري  ت��رك 

ق��د غني  ك��ان  و�إن  �ل�سحيح«،  »�جل��ام��ع 

�ل�سريعة،  بتطبيقات  يتعلق  �سيء  بكل 

حتى �أنه و�سع »جزء رفع �ليدين« �لذي 

ج��م��ع ف��ي��ه �أح���ادي���ث ع��ن رف���ع �ل��ي��دي��ن، 

وج����ادل ب���رو�ي���ات ع���دم رف��ع��ه��ا، دون �أن 

نن�سى كتاب »�لعلل« �لذي هو �أدق علوم 

�أ�سبق  ولعله  �أهمية،  و�أك��ره��ا  �حلديث 

�لكتب يف هذ� �ملجال.

و�لو�قع �أن �مل�سلمي �أجمعو� على �أن 

»�جلامع �ل�سحيح« هو مرجع مهم جد�ً 

لعلوم �لدين وقو�عده.

�ل��ب��خ��اري  �أن  �إىل  �الإ�����س����ارة  وجت����در 

مبنتهى  �الأح���ادي���ث  نقل  �ل����ورع،  �سديد 

�الإخ��ال���ض، ق��ال: »م��ا و�سعت يف »كتاب 

قبل  �غ��ت�����س��ل��ت  �إال  ح��دي��ث��اً  �ل�����س��ح��ي��ح« 

��ستخرج  وق��د  رك��ع��ت��ي«،  و�سليت  ذل��ك 

و�ألفه  ح��دي��ث،  �أل��ف   600 م��ن  �ل�سحيح 

�سائل  ي�����س��األ  وق��د  �سنة،  ع�سرة  �ست  يف 

�أجوبة خمتلفة  وهناك  تاأليفه،  �أي��ن مت 

على هذ� �ل�سوؤ�ل، ويف هذ� �ملجال، جمع 

هذه  �إىل  و�نتهى  �الأج��وب��ة  �حلجر  �ب��ن 

تاأليف  �أخ��ذ يف  �لبخاري  �إن  �خلال�سة: 

»�ل�سحيح« وو�سع �لفهر�ض �الأ�سا�سي له 

يف مكة �ملكرمة يف بيت �هلل �حلر�م و�أمته 

يف بخارى وطنه«.

منهجاً  �عتمد  �لبخاري  �أن  و�لو�قع 

علمياً عميقاً ومتكاماًل يف و�سع �لكتاب، 

�لبخاري  �سروط  �ملر�جع كالم عن  ويف 

�أي  �الإ�سناد،  »�ت�سال  �حل��دي��ث:  نقل  يف 

غ��ري م��ن��ق��ط��ع، و�أن  ي��ك��ون م��ت��و�ل��ي��اً  �أن 

ال  و�أن  ي��ك��ذب،  ال  �سادقاً  �ل���ر�وي  يكون 

بالعدل،  يتحلى  و�أن  �لفكر،  �سارد  يكون 

كامل  قليل �خلطاأ، وتقياً  ويكون متزناً 

�الإميان«. 

تتلمذ على يد كبار علماء 
الدين في بالد مختلفة

أبى أن يذل العلم والدين 
في بالط السالطين

كان يحفظ أكثر من ألف 
حديث في سن صغيرة
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ثقافة

نبوغه الديني برز في سن مبكرة
إضاءة على حياة اإلمام البخاري
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على  ينطبق  م�صطلح  »ال��ك��اري��زم��ا« 

ال�صخ�صية امل�ؤثرة التي تعد م�صار اإعجاب 

الآخرين، وغالباً ما تت�افر هذه ال�صفة 

ول  الناجحة،  القيادية  ال�صخ�صيات  يف 

ال�����ص��خ�����ص �صاحب  اأن  ه���ذا  ذل���ك  ي��ع��ن��ي 

اأو  ق���ي���ادي���اً  ي���ك����ن  اأن  ي��ج��ب  ال���ك���اري���زم���ا 

بالعك�ص؛  معني،  من�صب  ذا  اأو  م�صه�راً 

اأن  ال�صخ�صية،  ت��ل��ك  ل�����ص��اح��ب  فيمكن 

له  لكن  العامة،  من  عادياً  اإن�صاناً  يك�ن 

م���ن ال�����ص��ف��ات م���ا مت���ّي���زه وجت����ذب اإل��ي��ه 

الآخرين.

الب�صرية يف  امل�����ارد  اأ���ص��ات��ذة  وي���ؤك��د 

جمال التنمية الب�صرية، اأنه اتفق علماء 

الإدارة منذ القدم، على اأن الكاريزما هبة 

ميكن  ول  الإن�صان،  بها  ي�لد  مقدرة  اأو 

الإدارة  علم  لكن  حياته،  يف  يكت�صبها  اأن 

اأن  اأن »ال��ك��اري��زم��ا« ميكن  اأك���د  احل��دي��ث 

ل���أف��راد،  ال��ذات��ي  التط�ير  م��ع  تكت�صب 

وم�����ع ك�����رة الح����ت����ك����اك ب���الأ����ص���خ���ا����ص 

والت�ا�صل معهم، فهي جمم�عة مهارات 

حتى  ال�صخ�ص  عليها  ي��ت��درب  اأن  ميكن 

على  ل���ذا  �صخ�صيته،  م��ن  ج����زءاً  ت�صبح 

املراأة الطم�حة، والتي تعمل على تط�ير 

ذات���ه���ا، اأن حت��ر���ص ع��ل��ى ع���دة خ��ط���ات 

تك�صبها كاريزما خا�صة بها:

1- اكت�صاب احرتام الآخرين: من خ�ل 
الأق�ال والأفعال املتزنة واحرتام م�صاعر 

ال���غ���ر، م���ع احل���ف���اظ ع��ل��ى م��ب��ادئ��ك يف 

وامل�اقف،  الأ�صخا�ص  تغر  احلياة مهما 

تاأثراً  اأك��ر  يك�ن  املحرتم  الإن�صان  لأن 

واإقناعاً للمحيطني به.

قلقك  ع��ل��ى  تغلبي  بالنف�ص:  ال��ث��ق��ة   -2
اأن  واع����ل����م����ي  وخ����ج����ل����ك،  خ�����ف����ك  اأو 

ال��ت��دري��ب  ب��ك��رة  ت����زداد  بالنف�ص  ال��ث��ق��ة 

ع��ل��ى ال�����ص��يء ال����ذي ت��خ�����ص��ي��ن��ه، واب��دئ��ي 

ب��الح��ت��ك��اك ب���الآخ���ري���ن، وم���اج��ه��ة اأي 

م�قف ترتددين اأمامه.

هي  اللفظية:  غ��ر  الت�ا�صل  ف��ن���ن   -3

لفظية  اإ���ص��ارات غر  اإر�صال  على  القدرة 

ب��ل��غ��ة اجل�����ص��د وال���ع���ني ون����رة ال�����ص���ت، 

ف����ت����درب����ي ع���ل���ى م�����ه�����ارات وال���ت����ا����ص���ل 

واخلطابة التي ت�صاعدك على التاأثر يف 

الآخرين ب�صكل غر مبا�صر.

الآخ����ري����ن  اإق�����ن�����اع  م����ه����ارة  ت��ع��ل��م��ي   -4
بالب�صاطة والتلقائية وال�صدق: فتاأكدي 

وغرمتكلفة  ب�صيطة  ك��ن��ت  ك��ل��م��ا  اأن����ك 

فاإنك  تق�لينه،  فيما  و�صادقة  ووا�صحة 

ت��اأث��راً  واأك����ر  اأك��رارت��ي��اح��اً  ت�صبحني 

واإقناعاً ل�آخرين.

واللباقة:  الآخ��ري��ن  م�صاعر  اح��رتام   -5
�صخ�صية  ال��ك��اري��زم��ات��ي��ة  ال�����ص��خ�����ص��ي��ة 

م�ؤثرة وحمببة ل�آخرين، ولميكن لأي 

�صخ�ص اأن يك�صب حب واحرتام الآخرين 

له من دون اأن يك�ن مراعياً مل�صاعرهم يف 

املقام الأول يف الأفعال والت�صرفات.

املنا�صبنينْ  وال�صخ�ص  ال�قت  اختيار   -6

اأ�صا�صياً  يعتر  الأم���ر  ه��ذا  م���ق��ف:  لكل 

اأو  ب���ن���اء ع����ق���ات���ك م����ع الآخ�����ري�����ن  يف 

هدمهما، فالذكاء يكمن يف اختيار ال�قت 

وال�����ص��خ�����ص امل��ن��ا���ص��ب ل��ك��ل م���ق��ف حتى 

يك�ن تاأثرك اأق�ى.

ال���ت���ع���ام���ل م����ع الأ����ص���خ���ا����ص ط��ب��ق��اً   -7
خل��ل��ف��ي��ات��ه��م: ع��ل��م م��ع��رف��ة الأ���ص��خ��ا���ص 

اأ�����ص����راره، ل��ك��ن ب�صفة ع��ام��ة ح��اويل  ل��ه 

ال���ث���ق���اف���ات  اخ����ت�����ف  ب����ني  اأن مت����ي����زي 

واخل��ل��ف��ي��ات ل���أ���ص��خ��ا���ص ح��ت��ى حت�صني 

الت�صرف مع كل منهم.

اأن  م����ا جن����د  ع������ادة  ال����ع����ط����اء:  8- ح����ب 
املحيطني  يف  تاأثراً  الأكر  ال�صخ�صيات 

دون  م��ن  للعطاء  بحبهم  يتميزون  بهم 

مقابل وحب اخلر ل�آخرين.

ب���اأن  اإي��ج��اب��ي��ة  ك����ين  امل����ب����ادرة:  روح   -9
ب��دًل  الأم����ر  م�صار  ت�صحيح  يف  ت��ب��ادري 

من انتقادها.

10- روح املرح: حافظي على تلك الروح 
قدر الإمكان، حيث �صدق املثل ال�صعبي 

م��ع احل��ر���ص  ت�����ص��ع��د«،  ال�صعيد  »ج����اور 

ع���ل���ى ت����ظ���ي���ف ذك����ائ����ك الج���ت���م���اع���ي 

املنا�صبة،  الأوق����ات  يف  امل��رح  با�صتخدام 

ول تقحميه يف غر حمله، واإل انقلب 

امل�قف راأ�صاً على عقب.

باأن تثقي  النف�ص  وين�صحك علماء 

»ال��ك��اري��زم��ا«،  اكت�صاب  ب��اإم��ك��ان��ك  ب��اأن��ه 

لأن���ه���ا ���ص��ف��ات م��ت��اأ���ص��ل��ة ف��ي��ك، ك���ن��ك 

اأ����ص���ل وع���راق���ة م��ع��روف��ة  ع��رب��ي��ة ذات 

ب�����ص��ه��ادة ال����ع����امل، ف��اب��ح��ث��ي ع���ن ه��ذا 

ب��داخ��ل��ك، م��ن خ�ل  ال��رب��اين  ال�صحر 

والإ���ص��رار  ل�صخ�صك  الذاتية  التنمية 

على ذلك، و�صيك�ن �صر جناحك الدائم 

يف حياتك.

رمي اخلياط

عالم المرأة
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صفات تمنحِك »الكاريزما« المحبوبة في مجتمعك

مير الطفل خ�ل مراحل من�ه مبرحلة ميل فيها من تناول 

ويعتر  ال��ط��ع��ام،  م��ن  ج��داً  قليلة  اأن����اع  ت��ن��اول  ويف�صل  الطعام 

والإ���ص��رار على  الطعام  اأن���اع عديدة من  لتناول  الطفل  رف�ص 

الطفل  ينتاب  اأم��راً طبيعياً، حيث  الطعام  ن�ع معني من  تناول 

حالة من القلق من تناول الأطعمة اجلديدة عليه.

بع�ص  ات��ب��اع  ل����أم  امل��رح��ل��ة، ميكن  ه��ذه  ع��ب���ر  الطفل يف  ومل�صاعدة 

الن�صائح الهامة:

تناول الطفل الطعام مع الآخرين: من املهم جداً اأن يتناول الطفل 

الطعام مع بقية اأفراد الأ�صرة، حيث ي�صاعد هذا على ت�صجيع الطفل يف 

تناول الأن�اع اجلديدة من الطعام.

ال���اح��دة:  ال�جبة  يف  للطفل  الطعام  م��ن  ن���ع��ني  ت��ق��دمي 

يجب على الأم تقدمي ن�عني من الطعام للطفل، حتى ل ميل 

ي�صاعد  الطعام، كما  م��ن  واح��د فقط  ن���ع  ت��ن��اول  م��ن  الطفل 

تقدمي اأكر من ن�ع للطعام على تناول الطفل املزيد من امل�اد 

الغذائية ال�زمة جل�صمه.

ي�صجع  اأن  �صاأنه  من  وذل��ك  الطعام:  م��ذاق  على  باإيجابية  التعليق 

الطفل على تناول املزيد من الأن�اع املختلفة واجلديدة من الطعام.

تقليل ال�قت املخ�ص�ص لتناول الطعام: يجب اأن ترتاوح مدة تناول 

الطفل  اإرغام  عدم  ويجب  دقيقة،  الطفل للطعام من 20 دقيقة اإىل 30 

على تناول املزيد من الطعام.

ل  حتى  للطفل:  الطعام  من  ومنا�صبة  �صغرة  كميات  تقدمي 

ي�صعر الطفل بامللل حينما يرى اأنه من املفرت�ص تناول كمية كبرة 

من الطعام امل�ج�دة يف الطبق املخ�ص�ص له.

و�صع روتني ي�مي لتناول الطعام: يجب و�صع روتني ي�مي 

للطفل لتناول وجباته الث�ثة، ويجب العلم اأنه اإذا كان الطفل 

جائعاً ب�صدة، فاإنه لن يتناول الطعام ال�زم له، والطفل املتعب 

لن يك�ن يف حالته املزاجية والنف�صية ال�صحيحة التي ت�صاعده 

على تناول الطعام ب�صكل �صليم.

م�صاركة الطفل يف �صراء واختيار واإعداد الطعام الذي يف�صله: وهذا 

من �صاأنه ت�صجيع الطفل على تناول الطعام.

للطفل  ه��ادئ  ج���  ت�فر  الأم  ه���ادئ: على  الطعام يف مكان  ت��ن��اول 

على  ي�صعب  حيث  الأل��ع��اب،  اأو  التليفزي�ن  ع��ن  بعيداً  الطعام  لتناول 

الطفل الرتكيز يف القيام باأكر من �صيء يف وقت واحد.

ت�صجيع الأم املت�ا�صل للطفل على تناول الطعام.

ت��ن��اول الطفل للطعام، فهذا  اأث��ن��اء  الأ���ص��رة  اأف���راد  حم��اول��ة جتميع 

ي�صجع الطفل على تناول الطعام - خ�ص��صاً الأطعمة التي ل يحبها - 

حينما ي�صاهد اأخ�ته واأ�صرته تاأكلها.

تقدمي الطعام للطفل على اأنه مكافاأة اأو هدية على اإجنازه 

لعمل ما، كاأن يقال للطفل: ل� اأنهيت اأكل اخل�صار، �صاأح�صر 

لك احلل�ى التي حتبها.

عن  الطفل  ي�صغل  التلفاز  لأن  الطفل،  اإطعام  اأثناء  التلفاز  اإطفاء 

تناول الطعام، ومن ثم ل يح�صل على التغذية املنا�صبة.

تزيني الأطعمة املقدمة للطفل، وتغير �صكلها، فالتن�يع والتزيني 

يف �صكل الأطعمة ي�صمح ب�صكل كبر يف جذب اهتمام الطفل، مما ي�صاعد 

الطفل للح�ص�ل على التغذية ال�صليمة.

أنــِت وطــــــفــــــــــلــك
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كيف تحمين راتبك من 
استغالل زوجك المفرط

ت��ع��اين بع�ص ال�����ص��ي��دات ال��ع��ام���ت من 

امل��رت��ب ال�صهري  اأزواج���ه���ن ع��ل��ى  ���ص��ي��ط��رة 

ه���ذه  اأن  ي���ع���ت���رون  وال����ذي����ن  ب������الإك������راه، 

الت�صرفات طبيعية، نتيجة خروج املراأة اإىل 

امل�صاريف  العمل، ول بد من م�صاركتها يف 

بطريقة اأو باأخرى. 

ك����ث����راً م����ا ت���ق���ف ال�����زوج�����ات ح���ائ���رات 

ب���ني ال�����ص��م��ت وال����ب�����ح، ف��ال�����ص��م��ت يعني 

ا���ص��ت��م��رار تلك امل��اأ���ص��اة، اأم���ا ال��ك���م فرمبا 

من  مت�طم  بحر  اإىل  معاً  الزوجني  يجر 

امل�صاكل التي ل تنتهي اإل باأبغ�ص احل�ل، 

وه� الط�ق، ل�صيما اإذا كان الزوج امل�صرف 

يلجاأ دائماً اإىل راتب زوجته، وبالق�ة.

دي��ن��ن��ا الإ����ص����م���ي ج����اء مب���ب���داأ وا���ص��ح 

مل ت��ع��رف��ه ال��ب�����ص��ري��ة م��ن ق��ب��ل، وه���� ف�صل 

القان�ن  اأخ��ذ  وق��د  للزوجني،  املالية  الذمة 

بذلك املبداأ، فلكل من الزوجني ذمة مالية 

اأي  ي�صاأل  ل  وبالتايل  الآخ��ر،  عن  منف�صلة 

من الزوجني عن الت�صرفات القان�نية التي 

وال�صراء،  كالبيع  الآخ���ر  ال��ط��رف  بها  يق�م 

ومن هنا يت�صح لنا اأن الزوج ل ميلك احلق 

ب��اإذن��ه��ا  اإل  اأم������ال زوج��ت��ه  ال��ت�����ص��رف يف  يف 

حد  وج���د  م��ن  اأي�صاً  ب��د  ول  ومب�افقتها.. 

اأدنى من التفاهم بني ك� زوجني، فالأ�صا�ص 

قدر  يتفهم  اأن  للرجل  بد  ول  التكامل،  ه� 

لكي  حقها،  يعطيها  واأن  ال��زوج��ة،  ومكانة 

تتمكن من تربية الأبناء بال�صكل ال�صليم.

زوجته،  عن  �صرعاً  امل�ص�ؤول  ه�  الرجل 

ال�صرعية  واج��ب��ات��ه  م��ن  عليها  والإن���ف���اق 

امل����ىل ع��ز وج��ل،  ال��ت��ي اخت�صه بها وح���ده 

اأما اإذا اأرادت الزوجة اأن ت�صاركه يف الإنفاق 

ب��ر���ص��اه��ا، ف��ه��� ج���ائ���ز، وم���ن ج��ه��ة اأخ���رى 

ف�ق  طلبات  تطلب  األ  امل����راأة  على  ينبغي 

اأعلى  اأو تنظر ملن هم  طاقة زوجها املالية، 

وما  وامل���ادي،  الجتماعي  امل�صت�ى  يف  منها 

دام ال����زوج را���ص��ي��اً ع��ن ع��م��ل زوج��ت��ه منذ 

اأن ياأخذ من راتبها  البداية، ف� يج�ز له 

اإل بر�صاها ومب�افقتها.



اأ���ص��ا���ص��ي��اً يف  ال�����ص��م�����ص دوراً  ت�����ؤدي 

وق���اي���ت���ك م����ن ال�������ص���ع����ر ب���الك���ت���ئ���اب، 

خ�����ص������ص��اً يف ف�����ص��ل ال�����ص��ي��ف، وذل��ك 

تعد  ل  ال���ت���ي  مم��ي��زات��ه��ا  ج���ان���ب  اإىل 

قد  اأن��ه��ا  اإىل  ب��الإ���ص��اف��ة  حت�صى،  ول 

ت�صاعدك يف الإجناب وزيادة خ�ص�بتك 

حديثة،  درا�صة  اأكدته  ما  هذا  اأي�صاً.. 

بالإجناب،  الراغبني  الأزواج  نا�صحة 

الراحة حتت  ي��اأخ��ذوا ق�صطاً من  ب��اأن 

اأ����ص���ع���ة ال�����ص��م�����ص، ل��ي�����ص ف��ق��ط لأن��ه��ا 

جتعلهم يف مزاج رومان�صي اأف�صل، بل 

اجلن�صني  عند  اخل�ص�بة  تزيد  لأنها 

لرفعها معدلت الفيتامني »د«.

فيتامني ال�شم�س

»د«  الفيتامني  اأن  الباحث�ن  ووج��د 

ه�  ال�صم�ص«،  »فيتامني  با�صم  املعروف 

مفتاح لت�ازن الهرم�نات اجلن�صية عند 

املن�ية  امل��راأة، وحت�صني عدد احلي�انات 

عند الرجل.

النتائج  ه��ذه  اأن  اإىل  العلماء  ولفت 

يخ�صع�ن  قد  الأزواج  بع�ص  اأن  تظهر 

ل���ع����ج���ات ل��ل��خ�����ص���ب��ة م��ك��ل��ف��ة وغ��ر 

بع�ص  مت�صية  اأن  ح��ني  يف  ���ص��روري��ة، 

ال�قت حتت ال�صم�ص قد يك�ن احلل.

على  الن�صاء  »د«  فيتامني  ويحفز 

الأنث�يني  الهرم�نيني  معدلت  زي��ادة 

بن�صبة  وا����ص���رتوج���ني  ب��روج�����ص��ت��رون 

وت��ن��ظ��ي��م  ال����ت�����ايل،  ع��ل��ى  و٪21   ٪13
ال���رج���ال  اأن  ال�����ص��ه��ري��ة، ك��م��ا  ال������دورة 

ال����ذي����ن ي�����ري�����دون الإجن���������اب ع��ل��ي��ه��م 

اأي�����ص��اً  ال�صم�ص  اأ���ص��ع��ة  اجل��ل������ص حت��ت 

»د«  فالفيتامني  خ�ص�بتهم،  ل���زي���ادة 

حلي�اناتهم  ال�صحي  للنم�  ���ص��روري 

الهرم�ن  معدلت  يزيد  وه���  املن�ية، 

الذكري ت�صت�صترون، ويح�ّصن الرغبة 

اجلن�صية.

الدرا�صة  نتائج  »اإن  العلماء:  وق��ال 

انخفا�ص  وراء  ال��ك��ام��ن  ال�صبب  تف�صر 

�صيفاً  وارتفاعها  �صتاء  احلمل  معدلت 

اأن  وت��ب��ني  ال�����ص��رق��ي��ة،  اأوروب�������ا  دول  يف 

معدلت الت�صت�صترون والفيتامني »د« 

يف  الرجال  عند  م�صت�ياتها  اأعلى  تبلغ 

اأغ�صط�ص، واأقل م�صت�ى يف مار�ص«.

وقاية من ال�شرطان

ك���م���ا مي��ك��ن��ك ال��ت��ق��ل��ي��ل م����ن خ��ط��ر 

اإ����ص���اب���ة ����ص���رط���ان ال���ث���دي ب��ال��ت��ع��ر���ص 

ل��ل�����ص��م�����ص، ح��ي��ث وج����د ال��ب��اح��ث���ن اأن 

تخف  املتقدمة  الثدي  �صرطان  ح��الت 

ال�صم�ص  لأ���ص��ع��ة  اجل�����ص��م  ت��ع��ر���ص  كلما 

وفيتامني »د«.

وب��ح�����ص��ب ال���ع���ل���م���اء، ف������اإن ال��ن�����ص��اء 

ال���ل����ات���ي ي��ت��ع��ر���ص��ن لأ����ص���ع���ة ال�����ص��م�����ص 

لفرتة اأط�ل، ينخف�ص خطر اإ�صابتهن 

الن�صف  اإىل  امل��ت��ق��دم  ال��ث��دي  ب�صرطان 

يتعر�صن  الل�اتي  بنظراتهن  مقارنة 

لها لفرتة اأقل.

ما  معرفة  »ميكن  الباحث�ن:  وق��ال 

ب�صكل  لل�صم�ص  امل��راأة تعر�صت  اإذا كانت 

جبهتها،  اإىل  ال��ن��ظ��ر  خ����ل  م��ن  ك���اف 

املنطقة  يف  اجللد  بل�ن  ذل��ك  ومقارنة 

حتت اإبطها«.

اأمرا�س القلب وال�شكري

باأن جل��ص  اأفاد خراء طبي�ن  كما 

يخف�ص  اأن  ميكن  ال�صم�ص،  يف  امل�صّنني 

خ���ط���ر اإ����ص���اب���ت���ه���م ب����اأم����را�����ص ال��ق��ل��ب 

وال�صكري.

النق�ص يف  اأن  ف��ري��ق ط��ب��ي،  واأث��ب��ت 

فيتامني »د«، له ع�قة باأمرا�ص القلب 

اجلل��ص  وي�صاعد  الدم�ية،  والأوع��ي��ة 

فيتامني  اإن��ت��اج  على  اجللد  ال�صم�ص  يف 

عامة  امل�����ص��ّن���ن  اإل��ي��ه  يفتقر  ال���ذي  »د«، 

لت��ب��اع��ه��م اأ���ص��ل���ب ح��ي��اة م��ع��نّي ب�صبب 

تقّدمهم يف العمر.

ورك��������زت ال����درا�����ص����ة ع���ل���ى ����ص���رورة 

ت��ع��ر���ص امل�����ص��ّن��ني ل��ل��م��زي��د م���ن اأ���ص��ع��ة 

ال�صم�ص، لكن مع عدم الإفراط يف ذلك 

ومن  اجللد،  ب�صرطان  الإ�صابة  خ�صية 

اأ�صخا�ص  بني الذين �صملتهم الدرا�صة، 

�صنة  و70   50 بني  ما  اأعمارهم  ت��رتاوح 

 ٪94 بينهم  م��ن  ال�����ص��ني،  يف  يعي�ص�ن 

و  »د«،  فيتامني  يف  النق�ص  من  يعان�ن 

42٪ من مت�زمة »ال�صتق�ب«.

ت�شلب ال�شرايني

اأن كمية  اأي�����ص��اً،  ال��ب��اح��ث���ن  واأك���د 

امل�ج�دة  البنف�صجية  الأ�صعة ما ف�ق 

يف �ص�ء ال�صم�ص، ميكن اأن تلعب دوراً 

ال�صيطرة  »د« يف  الفيتامني  اأكر من 

على مر�ص ت�صلب الأن�صجة املتعدد.

بالرغم من  اأن��ه  الباحث�ن  ووج��د 

البنف�صجية ترفع  الأ�صعة ما ف�ق  اأن 

هذا  اأن  اإل  »د«،  الفيتامني  م��ع��دلت 

اأن يف�صر  ذات��ه ل ميكن  التاأثر بحد 

الأن�صجة  ت�صلب  ع���ار���ص  تخفي�ص 

املتعدد.

الأن�صجة  ت�صلب  مر�ص  اأن  يذكر 

على  ي�ؤثر  مزمن  مر�ص  ه�  املتعدد، 

اأن  وميكن  امل��رك��زي،  الع�صبي  النظام 

من  الأع��را���ص،  من  بالعديد  يت�صبب 

وم�صاكل  الإح�صا�ص،  يف  تغّر  �صمنها 

ب�����ص��ري��ة، و���ص��ع��ف ع�����ص���ت، وك���اآب���ة، 

و����ص���ع����ب���ات يف ال��ت��ن�����ص��ي��ق وال���ك����م، 

اإدراك��ي، وم�صاكل  واإعياء ح��اد، �صعف 

يف ال��ت���ازن، وارت��ف��اع درج��ة احل���رارة، 

واأمل.
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الن�سخة  يف  الهزيل  العربي  احل�سور  ترك 

الأفريقية  الأمم  ل��ك���أ���س  والع�سرين  الث�منة 

حول  ع��دة  اأ�سئلة  وغيني�،  ال��غ���ب��ون  يف  املق�مة 

ول�سيم�  الإخف�ق،  هذا  وراء  الك�منة  الأ�سب�ب 

اأن العرب احتكروا 

به  ظفرت  عندم�   2004 منذ  ال��ق���رة  لقب 

حتى  امل��غ��رب،  ح�س�ب  على  اأر���س��ه���  على  تون�س 

2010 عندم�  ع���م  اأن��غ��ول  الأخ���رة يف  الن�سخة 

التوايل  على  الث�لثة  للمرة  الفراعنة  اأح���رزه 

قبل اأن يغيبوا عن الن�سخة احل�لية بعد ف�سلهم 

يف الت�سفي�ت.

وح��م��ل ال��رب���ع��ي ليبي� وال�����س��ودان وامل��غ��رب 

وت��ون�����س م�����س��ع��ل ال���دف����ع ع���ن ال���ل���واء ال��ع��رب��ي، 

وك���ن��ت ال��ف��ر���س��ة م��وات��ي��ة اأم�����م ه���ذا ال��رب���ع��ي 

للذه�ب بعيداً يف الن�سخة احل�لية يف ظل غي�ب 

اخلم�سة الكب�ر، يف مقدمهم م�سر ح�ملة الرقم 

القي��سي يف عدد الألق�ب )7( والك�مرون )4( 

اأفريقي�  )1( وجنوب  واجلزائر   )2( ونيجري� 

اأب��رز  اأح��د  ال�سنغ�ل  خ��روج  اإىل  ب�لإ�س�فة   ،)1(

املر�سحني، من الدور الأول.

وت��ب���ي��ن��ت ع��رو���س امل��ن��ت��خ��ب���ت ال��ع��رب��ي��ة يف 

ال��ن�����س��خ��ة احل���ل��ي��ة ب���ني خم��ي��ب ل����آم����ل على 

غ��رار م� ح�سل مع املنتخب املغربي ال��ذي ودع 

البطولة من الدور الأول وبعد مب�راتني فقط 

 ،3-2 وال��غ���ب��ون   2-1 ت��ون�����س  اأم�����م  بخ�س�رتني 

الرغم  على  التي  ليبي�  اإىل  ب�لن�سبة  وم�سرفة 

الدوري  )الثورة وتوقف  ال�سعبة  من ظروفه� 

وخرجت  ن��ق���ط   4 حجز  يف  جنحت  اآذار(  منذ 

مرفوعة الراأ�س من الدور الأول بفوز ت�ريخي 

 30 منذ  له�  الأول  ه��و   )1-2 ال�سنغ�ل  )ع��ل��ى 

ع���م���ً، وال�����س��ودان ال���ذي حقق ب���دوره اإجن����زات 

ت�ريخية عدة ببلوغه ربع النه�ئي للمرة الأوىل 

يف ت�ريخه وحتقيقه للفوز الأول منذ 42 ع�م�ً، 

والأخ��ر  الأول  اللقب  اإح���رازه  منذ  وحت��دي��داً 

ع�م 1970، وهز ال�سب�ك للمرة الأوىل منذ ع�م 

.1976
ال�ستثن�ء  ك����ن  التون�سي  املنتخب  وح���ده 

اإىل  الأربعة، لأنه حجز بط�قته  املنتخب�ت  بني 

ربع النه�ئي بفوزين غر مقنعني على املغرب 

ي��ت���أل��ق يف  اأن  ق��ب��ل  واح�����دة،  بنتيجة  وال��ن��ي��ج��ر 

لكنه  وغ���ن���  الغ�بون  اأم����م  الت�ليتني  مب�راتيه 

خ�سرهم� 0-1 و1-2 بعد التمديد على التوايل.

نق�س خربة  دف��ع ثمن  ال�����س��ودان  ك���ن  واإذا 

اأدى  م���  زام��ب��ي���،  اأم����م  النه�ئي  رب��ع  لعبيه يف 

اإىل خ�س�رته املذلة 0-3، ف�إن املنتخب التون�سي 

املثلوثي  اأمين  ف�دح حل�ر�س مرم�ه  ودع بخط�أ 

ايوو  اأندريه  الفرن�سي  مر�سيلي�  جنم  اقتن�سه 

دفعه  اإىل  ب�لإ�س�فة  الفوز،  ه��دف  منه  و�سجل 

ف����ت���ورة غ���ل��ي��ة ال��ث��م��ن ب�����س��ب��ب ت��وت��ر اأع�����س���ب 

لع��ب��ي��ه يف ال���دق����ئ���ق احل������س��م��ة م���ن ال�����س��وط 

الإ�س�يف الث�ين، حيث ان�س�قوا وراء ا�ستفزازات 

الغ�نيني ف�أكملوا الوقت املتبقي بع�سرة لعبني، 

اإىل  ال�سوداء  النجوم  جلر  التع�دل  يف  وف�سلوا 

���س��رب���ت ال���رج���ي���ح، وه����و م���� اع���ت���ربه امل����درب 

لكن  ك��ب��رة«،  اأم���ل  »خيبة  الطرابل�سي  �س�مي 

اأن  �سحيح  �س��سع،  ف���رق  وال��واق��ع  التمني  بني 

مل  ذل��ك  لكن  اأف�����س��ل،  ك���ن  التون�سي  املنتخب 

قدمت  اأخ���رى  منتخب�ت  غ���رار  على  ل��ه  ي�سفع 

ع��رو���س���ً ج��ي��دة وودع����ت م��ن ال��ب���ب ال�سغر، 

اأمث�ل غيني� وال�سنغ�ل واملغرب وبوركين� ف��سو.

اللقب  على  الإب��ق���ء  يف  ال��ع��رب  حلم  تبخر 

تون�س  م���درب  حلم  معه  وتبخر  خزائنهم،  يف 

اللقب  اإىل  ب���ده  منتخب  بقي�دة  الطرابل�سي 

واإح����رازه   ،2004 ع���م  بعد  ت�ريخه�  يف  ال��ث���ين 

ق�د  بعدم�  ث���ن  ق���ري كبر  للقب  هو �سخ�سي�ً 

للمحليني  اأفريقي�  اأمم  بلقب  للظفر  تون�س 

الع�م امل��سي.

ويبقى عزاء الطرابل�سي خ�سو�س�ً، و»ن�سور 

ق���رط����ج« ع��م��وم���ً، ت���أل��ق ال��ع��دي��د م��ن امل��واه��ب 

ال�س�بة التي �سيكون له� م�ستقبل واعد يف كرة 

اأب��رزه���  وال��ع���مل��ي��ة،  وال��ق���ري��ة  التون�سية  ال��ق��دم 

ال�����س���ي��ح��ي و���س���ب��ر خليفة واأم����ني ع��ب��د ال��ن��ور 

امل�س�كني  يو�سف  وامل��ه���ج��م  ال��دراج��ي  واأ���س���م��ة 

اجلميع  اأب��ه��ر  وال���ذي  تون�س«  ب�»مي�سي  امللقب 

الن�سيطة يف  ال��رائ��ع��ة وحت��رك���ت��ه  مب��راوغ���ت��ه 

خمتلف اأرج�ء امللعب.

بهم  اأم��ل  اآخ��ر  اأفريقي�  ع��رب  فقد  عموم�ً، 

ب���لإب��ق���ء ع��ل��ى ال��ك���أ���س يف اخل���زائ���ن ال��ع��رب��ي��ة، 

و���س��ت��ت��ح��ول الأخ������رة م����رة اأخ�����رى اإىل غ��رب 

الق�رة للمرة الأوىل منذ ع�م 2002 )توجت به 

الك�مرون للمرة الث�نية على التوايل والرابعة 

يف ت�ريخه�( بوجود 3 منتخب�ت قوية ومر�سحة 

لنيله، هي �س�حل الع�ج وم�يل اللذين يلتقي�ن 

زامبي�  م��ع  تلتقي  ال��ت��ي  الأرب��ع��ة وغ���ن���  يف دور 

الوحيدة التي حتمل اآم�ل جنوب الق�رة ب�إع�دة 

اللقب اإىل خزائنه� للمرة الأوىل منذ 1996 يف 

جنوب اأفريقي�.

خيبة �أمل 

دخ���ل���ت امل��ن��ت��خ��ب���ت ال���ع���رب���ي���ة ب��ط��م��وح���ت 

م� مل  وبلغ  املف�ج�أة  ومنه� من حقق  خمتلقة، 

ومنه�  ال�����س��ودان،  غ��رار  على  منه  متوقع�ً  يكن 

من خيب الآم�ل مثل املغرب الذي ك�ن مر�سح�ً 

1976، ومنه�  للقب الث�ين يف ت�ريخه بعد ع�م 

ال��دور الأول يف �سعيه  من ك�ن واقعي�ً وتخطى 

2004 ب�لن�سبة  بعد ع�م  اأي�س�ً  اإىل لقبه الث�ين 

اأكرث  ليبي�  حققت  واأخ���راً  ق��رط���ج،  ن�سور  اإىل 

من املتوقع بجمعه� 4 نق�ط وخروجه� مرفوعة 

الراأ�س بفوز  2-1 هو الأول له� منذ 30 ع�م�ً يف 

النه�ئي�ت الق�رية.

عموم�ً، وعلى غرار الن�سخ الث�ث الأخرة، 

النه�ئي  الدور ربع  العربي يف  الوجود  انح�سر 

الأك��رب  ال��غ���ئ��ب  ويبقى  ف��ق��ط،  منتخبني  على 

منتخب م�سر �س�حب اللقب يف الن�سخ الث�ث 

رب��ع  اإىل  بط�قته�  ح��ج��زت  فتون�س  الأخ�����رة، 

ال��ن�����س��خ اخلم�س  ال��راب��ع��ة يف  ل��ل��م��رة  ال��ن��ه���ئ��ي 

ب�للقب على  تتويجه�  منذ  الأخ��رة وحت��دي��داً 

اأر�سه� قبل 8 اأعوام والع��سرة يف ت�ريخه�، فيم� 

للمرة  النه�ئي  رب��ع  ق��دم��ه يف  ال�����س��ودان  و���س��ع 

الأوىل يف ت�ريخه والأوىل منذ تتويجه ب�للقب 

الأول والأخر ع�م 1970 على اأر�سه.

التون�سي  املنتخبني  بني  امل�سرك  والق��سم 

مدربني  بقي�دة  الفنية  اإدارات��ه���  اأن  وال�سوداين 

حم��ل��ي��ني ه��م��� ���س���م��ي ال��ط��راب��ل�����س��ي وحم��م��د 

عبداهلل »م�زدا« وك�هم� ق�د منتخب ب�ده اإىل 

ل�عبني  اأفريقي�  اأمم  ك�أ�س  يف  ت�ريخي  اإجن���ز 

املحليني التي ا�ست�س�فه� ال�سودان الع�م امل��سي، 

ف�لأول توج ب�للقب، والث�ين حل ث�لث�ً.

ل��ك��ن ���س��ت���ن ب���ني م�����س��وار »ن�����س��ور ق��رط���ج« 

لأن  احل���ل��ي��ة،  الن�سخة  يف  ال��ن��ي��ل«  و»مت������س��ي��ح 

رج�ل الطرابل�سي تخطوا الدور الأول ب�سهولة 

ب��ع��د ف���وزي���ن ث��م��ي��ن��ني ع��ل��ى امل���غ���رب وال��ن��ي��ج��ر 

اأم����م  ي��خ�����س��روا  اأن  ق��ب��ل   1-2 واح����دة  بنتيجة 

املجموعة  ���س��دارة  على   1-0 امل�سيفة  الغ�بون 

ال��ث���ل��ث��ة، ف��ي��م��� ع���ن��ى رج�����ل م������زدا الأم���ّري���ن 

وان���ت���ظ���روا اجل���ول���ة ال��ث���ل��ث��ة الأخ������رة حلجز 

بط�قتهم اإىل الدور الث�ين بعدم� خ�سروا اأم�م 

ثم   2-2 اأنغول  مع  وتع�دلوا   1-0 الع�ج  �س�حل 

تغلبوا على بوركين� ف��سو 2-1 م�ستفيدين من 

الت�أهل  وب�لت�يل   0-2 اأنغول  على  الفيلة  فوز 

بف�سل ف�رق الأهداف.

حجز  اأن���ه  التون�سي  املنتخب  يف  وال��غ��ري��ب 

ت����أه���ل���ه ب���ف���وزي���ن غ���ر م��ق��ن��ع��ني ع��ل��ى امل��غ��رب 

امل��ب���راة  يف  احل�سن  ال��ب���ء  اأب��ل��ى  لكنه  النيجر، 

0-1 وك�ن  والتي خ�سره�  الغ�بون  اأم�م  الث�لثة 

اأنه  من  الرغم  على  جمري�ته�  طيلة  الأف�سل 

خ��سه� يف غي�ب 8 لعبني اأ�س��سيني.

م���ن ج��ه��ت��ه، ح��ق��ق امل��ن��ت��خ��ب ال�������س���وداين 3 

اإجن�زات ت�ريخية ب�لن�سبة له، اأوله� هز ال�سب�ك 

فوزه  وث�نيهم�   ،1976 ع���م  منذ  الأوىل  للمرة 

 0-1 غ�ن�  على  تغلبه  منذ  النه�ئي�ت  يف  الأول 

الدور  وث�لثهم�   ،1970 النه�ئية ع�م  املب�راة  يف 

ربع النه�ئي للمرة الأوىل اأي�س�ً منذ ع�م 1970 

و�سيف�ً  ح��ل  عندم�  لأن���ه  ت���ري��خ��ه  يف  والأوىل 

�سهدت   1957 ع���م  وث�لث�ً  و1963   1959 ع�مي 

و3   1957 ع���م  منتخب�ت   4 م�س�ركة  البطولة 

 ،1963 ع���م  منتخب�ت  و6   1959 ع���م  منتخب�ت 

اأن ال��دور ربع النه�ئي مل يكن موجوداً يف  كم� 

فقط  منتخب�ت   8 �س�ركت  1970، حيث  ن�سخة 

كل  وث����ين  اأول  ت���أه��ل  وزع���ت على جمموعتني 

منه� اإىل دور الأربعة.

ن�سختي  يف  بوجوده  مل���زدا  ال�سودان  ويدين 

2008 و2012، وتعترب الت�سكيلة احل�لية �س�بة، 
غلة  وتعترب  ع���م���ً،   24 اأع��م���ره���  م��ع��دل  اإن  اإذ 

ال�سودان اإيج�بية، اإذ اإنه� املرة الأوىل التي تفوز 

اأنغول  و�سد   ،1970 ع�م  منذ  امل�س�بقة  يف  فيه� 

منذ  الأولن  ه��م���  ه��دف��ني  ال�������س���ودان  ���س��ج��ل��ت 

.1976

م�شاركة ليبية م�شجعة

مل ي��ك��ن اأ���س��د امل��ت��ف���ئ��ل��ني ي��ت��وق��ع م�����س��واراً 

خ�سو�س�ً  احل�لية،  البطولة  يف  لليبيني  جيداً 

امل�سيفة  ال�ستوائية  غيني�  اأم���م  اخل�س�رة  بعد 

150 ع�ملي�ً و42 ق�ري�ً(، لكن »فر�س�ن  )م�سنفة 

امل��ت��و���س��ط« وه���و ل��ق��ب امل��ن��ت��خ��ب ال��ل��ي��ب��ي ودع���وا 

ظفروا  بعدم�  مرفوعة  براأ�س  الق�ري  العر�س 

ب�أربع نق�ط من رحم املع�ن�ة، والأهم من ذلك 

فوز ت�ريخي مل يحلموا به منذ 30 ع�م�ً وك�ن 

التي  املنتخب�ت  اأبرز  اأحد  ال�سنغ�ل  على ح�س�ب 

ك�نت مر�سحة للظفر ب�للقب.

حققت ليبي� املعجزة ب�لت�أهل اإىل النه�ئي�ت 

ع��سته�  ال��ت��ي  الق��سية  ال��ظ��روف  اإىل  ب�لنظر 

خو�س  اإىل  وا�سطرتهم  الثورة  ج��راء  ب�دهم 

مب�ري�تهم البيتية خ�رج القواعد، ثم ا�ستع�دت 

ب�لتع�دل  الأوىل  امل��ب���راة  خ�س�رة  بعد  ال��ت��وازن 

�سعد،  اأحمد  ثن�ئية  بف�سل   )2-2( زامبي�  مع 

ع�م  منذ  له�  الأول  هو  ت�ريخي�ً  ف��وزاً  وحققت 

بف�سل  ال�سنغ�ل  على  تغلبت  عندم�   ،1982
ثن�ئية جديدة وهذه املرة لإيه�ب البو�سيفي.

ال��ق��دم الليبية  ل��ك��رة  ال��ث��وري  حقق اجل��ي��ل 

الأج��ي���ل  م��� عجزت عنه  ال��ظ��روف  اأ�سعب  ويف 

ال�س�عدي  ب�أموال  التي ك�نت »مدللة«  ال�س�بقة 

القذايف، جنل الزعيم الليبي، الذي ك�ن وقته� 

لعب�ً ورئي�س�ً ل�حت�د املحلي.

م�ركو�س  ال��ربازي��ل��ي  ب��ق��ي���دة  ليبي�  حققت 

 30 منذ  له�  الأول  ه��و  ت���ري��خ��ي���ً  ف���وزاً  ب�كيت�  

ع�م�ً والث�لث يف ت�ريخ م�س�رك�ته� يف النه�ئي�ت 

ال���ق����ري���ة، ل��ك��ن ب����دون ���س��ك ل���ن ي��ك��ون الأخ���ر 

من  بت�سكيلة  كعبه�  علو  ع��ن  اأب���ن��ت  ليبي�  لأن 

كلمتهم  �سيقولون  الذين  الواعدين  ال�عبني 

يف امل�ستقبل ل حم�لة.

جالل قبطان
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منتخب ليبي� ت�ألق برغم املع�ن�ة

منتخب ال�سودان بلغ ربع النه�ئي

اأريك غريت�س م�سوؤول عن خروج املغرب؟املدرب �س�مي الطرابل�سي

جنم تون�س يو�سف امل�س�كني حم�وًل اخراق الدف�ع الغ�ين



من املوؤكد اأن اأحداث العنف املوؤ�سفة التي 

امل�سرية  بور�سعيد  مدينة  ا���س��ت���د  يف  وق��ع��ت 

»امل�سري  الفريق  جم�هر  ب��ني  ال��ق��دم  لكرة 

والتي  ال��ق���ه��ري«،  و»الأه��ل��ي  البور�سعيدي« 

ق��ت��ل خ���ل��ه��� اأك�����رث م���ن ���س��ب��ع��ني م�����س��ج��ع���ً 

ت���ري��خ كرة  اأ����س���وداً يف  م�����س��ري���ً، ت�سكل ي��وم���ً 

والع�ملية  بل  فح�سب،  امل�سرية  لي�س  ال��ق��دم، 

على حد �سواء، لأن اغتي�ل الروح الري��سية 

هو  واإمن���  حملي�ً،  �س�أن�ً  يعد  ل  ال�سكل،  بهذا 

م���أ���س���ة اإن�����س���ن��ي��ة م��روع��ة ق��د ت��ط���ل اآث���ره��� 

ا�ستمرت  ح���ل  ففي  خمتلفة،  دوًل  امل��دم��رة 

هذه ال�سلوكي�ت العنيفة ب�لظهور يف امل�عب، 

�سك  ال�ستثن�ء، ل  الق�عدة ل  واأ�سبحت هي 

تعترب  التي  القدم،  كرة  ب�إلغ�ء  �ستهدد  ب�أنه� 

اللعبة الأك��رث �سعبية يف الع�مل، من خ�رطة 

التن�ف�س الري��سي لأ�سب�ب اأمنية بحتة.

�لأكرث عنفًا

ي��ث��ر ت���زاي���د اأع���م����ل ال��ع��ن��ف يف امل���ع��ب 

الري��سية قلق�ً م�ستمراً لدى الق�ئمني على 

الأ�سب�ب عديدة لظ�هرة  الري��سية،  احلركة 

العنف  ردع  وحم�����ولت  ال��ري������س��ي،  ال�سغب 

املتف�قم يف امل�عب الري��سية ل تتوقف، لكن 

ت��ق��دم حق�ئق مفزعة  الأر����س  ال�����س��ورة على 

و�سوداوية.

اأ�سبحت ظ�هرة العنف الري��سي ظ�هرة 

الع�سر  ال�سنوات  و�سهدت  النت�س�ر،  وا�سعة 

الأخ������رة، اأح�����داث ���س��غ��ب دام��ي��ة يف ال��ع��دي��د 

م��ن امل���ع��ب ال��ع��رب��ي��ة وال��ع���مل��ي��ة، ك���ن��ت له� 

ذلك  على  اأدل  ولي�س  كبرة،  �سي��سية  توابع 

ب��ني م�سر  التي ن�سبت  ال��ك��ربى  م��ن الأزم���ة 

واجل���زائ���ر ع��ل��ى خ��ل��ف��ي��ة اأح������داث م���ب����راة اأم 

الف��سلة، وقبله� ح�دث العتداء من  درم�ن 

ري������س��ي���ً  م�����س��ري��ة متع�سبة  ق��ب��ل جم��م��وع��ة 

ال��ق���ه��رة،  ع��ل��ى ح���ف��ل��ة منتخب اجل��زائ��ر يف 

وه��م��� احل�����دث�����ن ال���ل���ذان ت�����س��ب��ب��� يف ان����دلع 

على  �سلب�ً  انعك�ست  �س�خبة  اإع�مية  ح��رب 

والأمثلة  ال�سقيقني،  البلدين  بني  الع�ق�ت 

الأخ�����رى ك��ث��رة، ح��ت��ى ب���ت��ت ه���ذه الق�سية 

توؤرق ال�س��سة قبل الري��سيني، لكن اأكرث م� 

يدق ن�قو�س اخلطر هو اندلع �سرارة العنف 

يثر  ب�سكل  الواحد  الوطن  اأبن�ء  �سفوف  يف 

م�سر  يف  راأي��ن���  كم�  اآن،  يف  وال�ستنك�ر  الأمل 

اأخراً، حيث اأدت مب�راة كرة قدم ك�نت تهدف 

اإىل الإم��ت���ع وال��رف��ي��ه، اإىل جم��زرة بكل م� 

حتمله الكلمة من معنى.

ول���أ���س��ف، ف����إن اأح����دث ال��ت��ق���ري��ر ت�سر 

الأع���وام  يف  �سهدت  العربية  امل���ع��ب  اأن  اإىل 

م���ع��ب��ه���  يف  ����س���غ���ب  ح��������دث   23 الأخ���������رة 

الري��سية، مق�بل 18 ح�دث �سغب يف م�عب 

وتون�س  م�سر  وت�أتي  والأمركيتني،  اأوروب���� 

الأكرث  العربية  ال��دول  مقدمة  يف  واجلزائر 

عنف�ً و�سغب�ً يف م�عبه�.

ه��و ت��ع��دد مظ�هر العنف  اجل��دي��د راه��ن���ً 

ح��دود  ع��ن  ليخرج  طبيعته  وتغر  وال�سغب 

امل�عب  داخ��ل  الري��سي  ف�ل�سغب  املعقول، 

الع��ت��داءات  ج�نب  اإىل  ي�سمل  ب���ت  العربية، 

ال��ل��ف��ظ��ي��ة اخل�����د�����س����ة ل���ل���ح���ي����ء، ا����س���ت���خ���دام 

ال�����س��ك���ك��ني واخل���ن����ج���ر والأل����ع�����ب ال��ن���ري��ة 

امل�سجعني،  بني  والع�سي  وال��ه��راوات  امل��وؤذي��ة 

ف�سً� عن رمي احلج�رة وحتطيم املدرج�ت 

وامل��ق���ع��د، ث��م حم�����ولت ال���ن���زول اإىل اأر����س 

امل���ل���ع���ب والع�����ت�����داء ع���ل���ى رج�������ل ال�����س��رط��ة 

والأم��ن، وم� يلي ذلك من حتطيم الب��س�ت 

من  وامل�سجعني  ال�عبني  لنقل  املخ�س�سة 

الفريق املن�ف�س، ثم اإ�سع�ل الن�ر يف ال�سي�رات 

وحت��ط��ي��م امل��ح���ت وال���ف��ت���ت يف ال�����س��وارع 

امل��ح��ي��ط��ة ب���مل��ل��ع��ب وق���ط���ع ال����ط����رق، وك��ل��ه��� 

ت�����س��رف���ت لي�س ل��ه��� ع���ق��ة ب��ك��رة ال��ق��دم اأو 

ب�لأخ�ق الري��سية. 

 

�أ�شباب متباينة

مظ�هر  يف  ال��ري������س��ي  ال�����س��غ��ب  يتج�سد 

وال��ك��ي��ف وي�سعب  ال��ك��م  ع���دة وم��ت��ب���ي��ن��ة يف 

ح�سره�، ولكن علم النف�س الجتم�عي يقدم 

يف  مب��سراً  دوراً  له�  اأن  اعتب�ر  على  بع�سه� 

ومنه�:  امل���ع��ب  يف  ال�سغب  ظ���ه��رة  انت�س�ر 

انت�س�ر ظ�هرة العنف يف املجتمع ككل، ثق�فة 

�سعف  اأو  غ��ي���ب  وتع�ليمه،  واأخ���ق��ه  ال��ف��رد 

ال��ري������س��ي��ة، التعبئة  امل��ن�����س���آت  الأم����ن داخ���ل 

للجم�هر،  ال�سلبي  الإع���م��ي  ال�سحن  اأو 

واحل��م������س  ال��ع���ط��ف��ي  والجن�����راف  التع�سب 

ال���زائ���د، ت�������س���ري���ح����ت ال���ت���ح���دي م����ن ق��ب��ل 

الإداريني، ا�ستفزاز امل�سجعني من قبل بع�س 

العنف  اإىل  الأف�����راد  بع�س  ال�عبني، ميل 

عندم� يكونون يف جم�ع�ت، �سوء اإدارة حتكيم 

املب�راة.

ول��ق��د ات��ف��ق ع��ل��م���ء الج��ت��م���ع وع��ل��م���ء 

النف�س على اأن م�عب كرة القدم اأ�سبحت 

خمتلف  ع��ن  املعجبون  فيه  يعرب  متنف�س�ً 

م�����س���ع��ر ال��ق��م��ع ال���ت���ي ي��ح�����س��ون ب���ه����، واأن 

من  ك��ث��ر  يف  ي��ت��ج���وز  للري��سة  التحم�س 

اجتم�عي�ً،  به�  امل�سموح  احل���دود  الأح��ي���ن 

م�سموح  غر  عنف  م�س�هد  اإىل  ي��وؤدي  مم� 

به�، وقد يرتبط ال�سكل الدموي من العنف 

ال��ري������س��ي ب���ل���س��ط��راب���ت ال��ن���ج��م��ة عن 

امل�عب  داخ���ل  الع�لية  الزدح�����م  م��ع��دلت 

الري��سية، ففي ظل الزدح�م الذي ت�سهده 

الأمن،  �سروط  تتدهور  الري��سية  امل�عب 

وتتكتل اجلم�هر وتتجمع وتت��سق قبل، 

هذا  ومثل  الري��سي،  احلدث  وبعد  واأثن�ء، 

ال���ظ���رف ي��ك��ون م�����س��ح��ون���ً ب����ل���ع���دوان نحو 

اإذا م� ك�ن هذا الآخر من  الآخر، خ�سو�س�ً 

املن�ف�س،  ال��ف��ري��ق  ت�سجع  ال��ت��ي  اجل��م���ه��ر 

بح�سد  الري��سية  املب�ري�ت  تبداأ  قد  لذلك، 

جم�هري ه�دئ يعرب عن احلم��س املتدفق، 

ينتهي  رمب�  ذلك  ومع  ال�سديد،  والهتم�م 

ب�لعنف وال�سغب والعدوان الذي يف�سي اإىل 

الدم�ر واملوت كم� �سهدن� اأخراً.

ربط  النف�س اإىل  علم�ء  بع�س  ويجنح 

املب�ري�ت  خ�ل  الإجرامي  ال�سلوك  تف�سر 

ب���مل��ت��غ��رات الج��ت��م���ع��ي��ة وال��ث��ق���ف��ي��ة التي 

ومنه  معني  �سلوك  اإن��ت���ج  اإىل  ال��ف��رد  تدفع 

ال�����س��ل��وك الإج�����رام�����ي، وي�����رى ه������وؤلء اأن 

حتت  ت��ت��ك��ون  اجتم�عية  ظ���ه��رة  اجل��رمي��ة 

ت�أثر البيئة الجتم�عية، وهي بذلك ت�سكل 

الن�س�ط الجتم�عي، وهن� ل بد  ج��زءاً من 

ق����دوة لأي من���ط من  اأو  م���ن وج����ود م��ث���ل 

الفرد  ي�سعى  الجتم�عي  ال�سلوك  اأمن����ط 

يف  منط�ً  اأو  م��ث���ًل  يجد  ف�ملجرم  لتقليده، 

جمرم اآخر.

ويف جم���ل ظ���ه��رة �سغب امل���ع��ب التي 

توؤدي لرتك�ب الكثر من اجلرائم، فيمكن 

النظر اإليه� من خ�ل التقليد الذي ينتقل 

الع�دة،  بت�أثر  اأو  الأ�سفل  اإىل  الأع��ل��ى  من 

اأي�س�ً عن  الذاكرة، الخت�ط، وقد يحدث 

طريق الزح�م الف�سويل اأو التجمهر، فمثً� 

ل��و ح���دث ان��ف��ع���ل يف ���س��ف م��ن اجل��م��ه��ور، 

اأو  املتجمهرين  بقية  اإىل  النفع�ل  �سينتقل 

اإىل �سفوف احل��سرين والنفع�ل �سي�سبح 

جم�عي�ً،  ال�سلوك  ي�سبح  وكذلك  جم�عي�ً، 

ولي�س فردي�ً، وذلك بفعل التقليد.

الأع��م��ى  التع�سب  اأن  البع�س  وي��ع��ت��رب 

ال�������ذي ي�����س��ي��ط��ر ع���ل���ى ب���ع�������س الأو������س������ط 

الري��سية، هو املتهم الأول يف هذه الق�سية، 

خ�����س��و���س���ً ب��ع��د ظ���ه���ور وان���ت�������س����ر رواب����ط 

امل�����س��ج��ع��ني »الأل����را�����س«، وه���ي ع��ب���رة عن 

جمموع�ت منظمة، تكن الولء الت�م للفرق 

الأخ��رة، ظهرت  ال�سنوات  الري��سية، ففي 

ظهرت  ومعه�  اجلم�هرية،  الروابط  هذه 

على  املكتوبة  وال��ع��ب���رات  امللونة  ال�سواريخ 

ال�فت�ت، التي ت�سيء ل�أندية الأخرى وم� 

�س�كل.

حلول مقرتحة

امل�عب  �سغب  ظ���ه��رة  اأن  الوا�سح  م��ن 

ح�����ل مل  ت���رك���ت، ويف  اإذا  ل��ل��غ���ي��ة  خ���ط���رة 

خطره�  �سي�ستفحل  ال��ب��داي��ة،  م��ن  ت��ع���ل��ج 

حيث  عليه�،  ال�سيطرة  ذل��ك  بعد  وي�سعب 

اإذا م�  اإن��ه��� ت��ن��م��و ك���ل�����س��رط���ن، خ�����س��و���س���ً 

وجدت �سب�ب�ً بعيدين عن الوعي والأخ�ق 

الري��سية، ووجدوا قدراً كبراً من الفراغ، 

امل�سكلة  لع�ج هذه  املقرحة  احللول  ومن 

والوق�ية منه� م� يلي: 

- ت��ك��ث��ي��ف ال���وع���ي ال��دي��ن��ي وال��ف��ك��ري، 

تف�قم هذه  احل��د من  ف�علة يف  وق�ية  فهو 

الظ�هرة .

والتعليم  ب�لربية  املهتمون  يقوم  اأن   -

يف  ال��ب��دن��ي��ة  ال��رب��ي��ة  ومعلمو  ع����م،  ب�سكل 

من  الكثر  بتغير  خ��س،  ب�سكل  امل��دار���س 

ال�سلوكي�ت والت�سرف�ت اخل�طئة واملرتبطة 

ال�سغب  ومنه�  امل��رغ��وب��ة،  وغ��ر  ب�لري��سة 

اجلم�هري. 

- تفعيل دور الإع�ميني ورج�ل الفكر 

والثق�فة وامل�سوؤولني يف الأندية الري��سية. 

ال�������س���غ���ب  ال����ت����ع�����م����ل م������ع م�����ث�����ري   -

اجل���م����ه���ري ب���ح���زم، وال���ع���م���ل ع��ل��ى ع��دم 

دخولهم للم�عب والتق�ط �سور لهم اأثن�ء 

قي�مهم ب�ل�سغب ملع�قبتهم بعد ذلك، مثلم� 

يحدث يف بع�س البطولت الأوروبية، فهذه 

العقوبة توؤثر يف الآخرين ممن يفكرون يف 

ارتك�ب ال�سغب مرة اأخرى. 

- ت��ك��ث��ي��ف وج�����ود رج������ل الأم������ن ب��ع��دد 

اأثن�ء  الري��سية،  املب�راة  حجم  مع  يتن��سب 

وعقب املب�ري�ت احل��سمة، لأنه يرفع معدل 

احل���ذر واخل���وف ل��دى الكثر م��ن مثري 

ال�سغب من اجلمهور بعد املب�راة. 

من  ب�لعديد  احل��ك���م  جلنة  ت��ق��وم  اأن   -

احل��ك���م  ت��وع��ي��ة  م��ث��ل  العملية،  الإج������راءات 

اأثن�ء  الع�طفي  امليل  عن  البتع�د  ب�سرورة 

عن  احل��ك���م  يبتعد  واأن  الري��سية،  امل��ب���راة 

اأندية  فيه�  ي�س�رك  التي  امل��ب���ري���ت  حتكيم 

ي�سجعونه� وغر ذلك من الإجراءات. 

الري��سية  الأن��دي��ة  لعبو  ي�س�رك  اأن   -

مط�لبتهم  خ���ل  من  ال�سغب،  مع�جلة  يف 

ل��ل��ج��م���ه��ر ال��ري������س��ي��ة ب���ل��ت��ح��ل��ي ب���ل��روح 

يقوم  اأن  وكذلك  املب�ري�ت،  بعد  الري��سية 

لع��ب��و ال��ف��ري��ق��ني ال��ري������س��ي��ني امل��ت��ب���ري��ني 

عقب املب�ري�ت ب�ل�س�م وم�س�فحة بع�سهم 

ت��ب���دل لع��ب��ي الفريقني  ال��ب��ع�����س، واأي�����س���ً 

القم�س�ن الري��سية بعد املب�راة اخلت�مية. 

هناء عليان
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العنف الرياضي ظاهرة تهدد مستقبل كرة القدم

حل لمكافحة الشغب

اأع���ل���ن الحت������د ال���رك���ي ل��ك��رة 

والأطف�ل  للن�س�ء  ال�سم�ح  القدم، 

بح�سور املب�ري�ت الكروية من دون 

ملك�فحة  اإط���ر م�س�عيه  مق�بل، يف 

�سغب امل�عب، وج�ء الإع�ن بعد 

�س�بق  وق���ت  يف  ���س��درت  تعليم�ت 

من الع�م امل��سي، ب�أن اأي ن�د توقع 

اللعب بدون جمهور  عليه عقوبة 

يلتزم  ج��م���ه��ره،  ���س��ل��وك  ب�سبب 

حتت  والأط��ف���ل  الن�س�ء  بح�سور 

12 ع�م�ً، بدًل من اللعب يف ا�ست�د 
خ�ل من املتفرجني، وهذه املب�درة 

اجل����دي����دة، ه���ي ج����زء م���ن حملة 

�ستظل  اجلميلة  »اللعبة  بعنوان 

جميلة«.
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كاريكاتير

وزنه 58 كلغ.. وياأكل 337 جناح 

دجاج يف ن�سف �ساعة فقط

حــطــم �ــشــاب يـــابـــاين الـــرقـــم الــقــيــا�ــشــي يف اأكـــل 

اأكل  اأن  اأجنحة الدجاج خالل م�شابقة االأكــل، بعد 

اأمــام جمهور  دقيقة فقط،  بـ30  دجــاج  جناح   337
»تاكريو  ح�شل  وبهذا  �شخ�ص،   20000 من  مكّون 

 58 يـــزيـــد وزنـــــه عـــن  كــوبــايــا�ــشــي« )33 عـــامـــاً ال 

كيلوغراماً، وطوله 1.52 مرتاً( على جائزة نقدية 

بقيمة 20.000 دوالر.

اأما بالن�شبة اإىل �شاحب املركز الثاين؛ »جوناثان 

االأول،  بينه وبني  �شكويب«، فكان هناك فارق كبري 

الأنه اأنهى ال�شباق بـ271 جناح دجاج فقط، اأي الفرق 

بني املركز االأول والثاين هو 66 جناحاً. 

اأنـــه ا�ــشــرتك بــعــدة م�شابقات  وذكـــر »�ــشــكــويــب« 

املرة  لكن هذه  ببع�ص منها،  وفــاز  قبل،  طعام من 

بهذه  يختفي  الطعام  فيها  يــرى  التي  االأوىل  هي 

ال�سرعة!

طفل يغت�سب ر�سيعة!

اعرتف طفل مغربي مل يتجاوز الثامنة من العمر، باغت�شاب 

ت�شهده  تطور  اأحــدث  يف  وذلــك  االأهـــل،  غياب  الر�شيعة يف  جارته 

واقعة مقتل الر�شيعة يف مالب�شات غام�شة.

وبعد3  اأيام من البحث املتوا�شل، مت العثور على جثة الر�شيعة 

»هاجر« التي اأكملت بالكاد ربيعها الثاين، يف قعر بئر، بعدما تطوع 

اأحد �شباب املنطقة ونزل اإىل القاع.

اأقّر الطفل بفعلته اأمام عنا�شر الدرك امللكي، بح�شور والديه، 

واأحيل بعدها اإىل قا�شي االأحداث مبحكمة منطقة »�شال« املغربية.

تلقي  بها  فــوجــئ  باغت�شابها  قــام  بعدما  اأنـــه  اأقــوالــه  يف  وجـــاء 

فاأطلق  اخلـــوف،  مــن  نف�شه  يتمالك  ومل  الــبــئــر،  قــاع  يف  بنف�شها 

�شيقانه للريح، لكن الدرك مل ي�شدقوا ق�شة اإلقاء نف�شها بنف�شها 

التحقيق جارياً، حيث تخ�شع اجلثة للت�شريح،  البئر، وما زال  يف 

ملعرفة كل مالب�شات هذا احلادث املريع، الذي اهتزت له البالد.

�ُشّجل اختفاء �شاب ُعماين، و�شط اإ�شاعات عن اختطافه من قبل 

جماعة من اجلن يف جبل مدر، الذي تدور حوله روايات خمتلفة.

وذكر عدد من اأهايل القرى القريبة من جبل مدر يف ُعمان، 

ال�شنني،  مــئــات  بــاجلــن منذ  مــاأهــول  بــاأنــه  ا�شُتهر  هــذا اجلــبــل  اأن 

امل�شايخ  بع�ص  ا�شتدعاء  االأمنية  اجلهات  من  تطّلب  الــذي  االأمــر 

اأن جمموعة من  ال�شرعيني للموقع، حيث ثبت لهم  واملخت�شني 

اجلــن حتتفظ بال�شاب يف مغارة داخــل اجلبل، وقــد حــاول بع�ص 

دون  من  لكن  ال�شاب،  عن  لــالإفــراج  التو�شط  ال�شاحلني  امل�شايخ 

فائدة.

وقال اأحد امل�شايخ بعد اأن رجع من حماورة اجلن باملغارة التي 

يف اجلبل: »راأيت املفقود وهو على قيد احلياة، مم�شكة به امراأة، 

وقد قامت بلفه ب�شعر راأ�شها«.

واأ�شاف: »حتاورت معها وطلبت منها باأن اأدفع فدية الإطالق 

�شراح املفقود، لكن مل تر�ص واأ�شرت على موقفها«.

وقال اأحد �شكان القرية، اإن ال�شاب توّجه االأربعاء املا�شي اإىل 

اأحد اجلبال القريبة من القرية بدراجته الهوائية، ومل يعد، ما 

اأخــبــاره، ومــن خالل  دفــع اأهله اإىل �ــشــوؤال اجلــريان عنه وتق�شي 

البحث عنه مت العثور على دراجته الهوائية مركونة بجوار اجلبل، 

من دون اأية اآثار اأخرى، م�شيفاً اأنه عندما مل تفلح جهود االأهايل 

يف العثور على الفتى، قاموا باالت�شال بال�شرطة، التي قدمت اإىل 

لكن  البولي�شية، وطائرة عمودية،  الكالب  املكان مبعّية عدد من 

من دون اأية جدوى.

املواطنني متواجدون جنب اجلبل،  من  كبرياً  عــدداً  اأن  يذكر 

مع  متا�شياً  ونــحــرهــا؛  الــذبــائــح  بجلب  منهم  البع�ص  قــام  فيما 

حتا�شر  اجلــيــ�ــص  مــن  فــرقــة  التــــزال  فيما  الــديــنــيــة،  معتقداتهم 

اجلبل؛ متهيداً القتحامه.

»جنية« تخطف �سابًا.. 

واجلي�ش يحا�سر املنطقة

اعرتف رجل تايالندي بحرق مليون باهت )32 األفاً و300 دوالر(، 

�شرقها من والده الأنه �شاعد اأ�شقاءه مالياً، ومل ي�شاعده باملثل.

وقد اعرتف »ورابان روج�شاتارات« )30 عاماً( باأنه اأخذ املبلغ من 

متجر الذهب الذي ميتلكه والده )على بعد نحو 80 كيلومرتاً جنوب 

�شرق بانكوك(، وجمعه على مدار عدة �شنوات، من دون اأن يعدل يف 

العطاء بينه وبني اإخوته، فاأحرقها!

لـ»ورابان« مبوجب القانون،  اإنها لن توجه تهماً  وقالت ال�شرطة 

الذي يحظر طم�ص اأي �شورة للملك التايالندي، الأنه مل يكن يق�شد 

اأي اإهانة عندما اأحرق االأوراق النقدية فئة األف باهت، والتي حتمل 

�شورة امللك.

واأ�شافت اأن البنك املركزي �شيفح�ص االأوراق النقدية املحرتقة، 

لريى ما اإذا كان ميكن تقدمي بديل الأي منها.

�سرق نقود والده وحرقها.. انتقامًا


