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لماذا اندلعت الحوداث في طربلس 
مرتين بعد األزمة السورية؟

المجلس العسكري المصري يوقف التفاوض 
مع واشنطن.. وأزمة المعونة تتصاعد
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»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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جميل السّيد: ميقاتي وجنبالط تناغم الضعفاء الالعبين في الوقت الضائع

تبادل الأدوار بني قطر وال�سعودية

تنحية العميل.. 

وا�ستالم الأ�سيل

َـّــــــدة لأمـــــة مــــوحـ

الجــيش.. وزمــن الـجــحود السيــاســــي



وبالتحديد  �سورية،  يف  الأح���داث  ب���داأت  اأن  منذ 

منذ النفالت الأمني اخلطري الذي ت�ضهده الأرا�ضي 

ال�ضورية، يتعر�ش اجلي�ش اللبناين ل�ضغوط متنوعة 

عن  تلهيه  اإ���ض��غ��ال  وحم�����اولت  �ضيا�ضية،  وح��م��الت 

املهمات املفرت�ش به القيام بها، للحفاظ على ال�ضيادة 

اللبنانية وحفظ الأمن وال�ضتقرار.

ب���امل���ب���داأ، ي�����ض��ط��ل��ع اجل��ي�����ش مب��ق��ت�����ض��ى ال��ق��ان��ون 

اأي مهمة  ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة،  ال���دول���ة  ال���دف���اع ع���ن  مب��ه��م��ة 

القائمة  وال�ضلطة  و�ضعبه  لبنان  اأر����ش  ع��ن  ال��دف��اع 

اأي  منع  خ��الل  من  اللبنانية  ال�ضيادة  فيحفظ  فيه، 

ويقوم  اللبنانية،  احل��دود  انتهاك  من  خارجية  جهة 

مب����وؤازرة الأج��ه��زة الأم��ن��ي��ة يف ال��داخ��ل ملنع اأي قوة 

اأو  اأو تهديد ال�ضتقرار  من امل�ّش بال�ضيادة اللبنانية، 

النقالب على ال�ضلطات ال�ضرعية.

على  الو�ضع  تفاقم  اأن  وب��ع��د  املنطلق،  ه��ذا  م��ن 

احلدود اللبنانية ال�ضورية، وحتّولت مناطق لبنانية 

جن�ضيات  م��ن  مب�ضلحني  تعّج  مناطق  اإىل  باأكملها، 

ام��ت��الأت  اأن  وب��ع��د  ���ض��وري��ة،  اإىل  يت�ضللون  م��ت��ع��ددة 

و�ضور  ب��اأخ��ب��ار  واملحلي  الأج��ن��ب��ي  الإع���الم  �ضفحات 

امل�ضلحني املدججني بال�ضالح يف مناطق عكار بحجة 

منا�ضرة »الثورة ال�ضورية«، وبعد اأن تهاونت ال�ضلطة 

يف  مب�ضوؤولياتها  ال�ضطالع  يف  اللبنانية  ال�ضيا�ضية 

حفظ �ضيادتها، ومنع الت�ضيب على حدودها، بذريعة 

ال�ضوري  ال�ضفري  دعا  ال��ذي  الأم��ر  بالنف�ش«،  »الناأي 

اللبنانية  ال�ضلطات  اإىل  وا���ض��ح  حت��ذي��ر  اإر���ض��ال  اإىل 

القانونية  مب�ضوؤولياتها  الل��ت��زام  على  فيها  يحثها 

والت��ف��اق��ي��ة.. بعد ك��ل ه��ذه ال��ت��ط��ورات، ق��ام اجلي�ش 

ال��ل��ب��ن��اين مب��ه��م��ة ن��اج��ح��ة يف ت��ل��ك امل��ن��اط��ق م��وج��ه��اً 

الت�ضيب وحماولت  اأن  الأم��ر،  يعنيه  اإىل من  ر�ضالة 

تقوي�ش ال�ضتقرار يف �ضورية انطالقاً من الأرا�ضي 

اللبنانية مل يعد م�ضموحاً به بعد الآن.

اللبناين،  اجلي�ش  الذي حققه  النجاح  على  ورداً 

ا�ضرتاتيجية  وح��ل��ف��اوؤه،  امل�ضتقبل  ق��وى  ا�ضتخدمت 

بع�ش  ا�ضت�ضراف  ميكن  الأوج����ه  ميدانية  �ضيا�ضية 

معاملها، اأو ما ظهر منها لغاية الآن مبا يلي:

- ه��ج��وم ���ض��ي��ا���ض��ي ف��اج��ر م��رم��ج ع��ل��ى اجلي�ش 

اللبناين، فقد ا�ضتفا�ش امل�ضتقبل وحلفاوؤه، كما رموز 

التيارات ال�ضلفية يف ال�ضمال يف الهجوم على اجلي�ش 

ونعته باأو�ضاف يندى لها اجلبني، وكاأمنا لي�ش لهذا 

اجلي�ش مواقف م�ضّرفة طوال تاريخه، بل كاأمنا هو 

جي�ش العدو الإ�ضرائيلي، والأدهى، اأننا مل ن�ضمع �ضوت 

هوؤلء حني كان اجلي�ش الإ�ضرائيلي يقتل الأطفال يف 

ي�ضفوه  ومل  الفل�ضطينية،  احل��رم��ات  وينتهك  غ��زة، 

اجل��ه��اد  اإىل  وال���دع���وة  واحل���اق���دة  الب�ضعة  ب��ال��ن��ع��وت 

�ضده كما قراأنا و�ضمعنا اخلطابات احلاقدة وامل�ضينة 

اللبناين. اأف��راد وعنا�ضر اجلي�ش  اإىل قتل   والداعية 

وذلك  اللبناين،  للجي�ش  ميدانية  اإل��ه��اء  حماولة   -

ت�ضهده احلدود  الذي كانت  الفلتان  ملنعه من �ضبط 

الذي  الأمني  التفجري  ولعل  �ضورية،  مع  ال�ضمالية 

�ضهدته طرابل�ش، والتوتري املت�ضاعد ميدانياً، والذي 

ج��داً،  خطرية  ومذهبية  �ضلفية  خطابات  مع  ترافق 

من  ومنعه  اللبناين،  اجلي�ش  اإل��ه��اء  اإىل  يهدف  ك��ان 

اأكرث من منطقة  املقررة يف  تنفيذ عمليات النت�ضار 

ه على النت�ضار  حدودية، وذلك لتغيري اأولوياته وح�ضّ

يف مناطق واأحياء طرابل�ش ل�ضبط الأمن، بدًل من 

التوجه اإىل احلدود اللبنانية ال�ضورية ل�ضبطها.

على  وال�ضلفيون هجوماً  احل��ري��ري��ون  ���ض��ّن  اإذاً، 

وحافظ  ال��ق��ان��ون،  نفذ  لأن���ه  اإل  ل�ضيء،  ل  اجلي�ش، 

الوطن  م��ن  ج��زء  حت��ّول  ومنع  لبنان  ا�ضتقرار  على 

اإىل منطقة م�ضتباحة لتهريب املال وال�ضالح والعتاد 

من  اأرادوا  اأم��ن��ه��ا،  لتهديد  ���ض��وري��ة،  اإىل  وال���رج���ال 

احلكومة  ع��ل��ى  ال�ضغط  ال�ضيا�ضي  ال��ه��ج��وم  خ���الل 

الأم��ن  بحفظ  ت��داب��ريه  ا�ضتكمال  م��ن  اجلي�ش  ملنع 

وذل��ك لال�ضتمرار  وادي خالد،   - يف منطقة عر�ضال 

لبنانية  منطقة  اإقامة  مبحاولة  القائم  املخطط  يف 

عازلة على احلدود ال�ضورية، تكون منطلقاً لالعتداء 

جعلهم  ه��ذا  م�ضعاهم  يف  ف�ضلهم  لكن  �ضورية،  على 

يتحولون اإىل ال�ضغط امليداين.

اإن اخلطط التي يدبرها احلريريون وال�ضلفيون 

على  والهجوم  جديدة،  لي�ضت  اللبناين  اجلي�ش  �ضد 

اجلي�ش لي�ش جديداً اأي�ضاً، فَمن منا ين�ضى حماولت 

ت�ضريحات  ين�ضى  وم���ن  ال��ق��ت��ال��ي��ة،  ال��ع��ق��ي��دة  تغيري 

ت��ك��ف��ري اجل��ي�����ش واخل���ط���ة اجل��ه��ن��م��ي��ة ال���ت���ي اأودت 

زج اجلي�ش  البارد وحماولة  بنهر  الع�ضكريني  بحياة 

واإغراقه يف حرب خميمات جديدة، كل هذه اخلطط 

يف  اأداة  اجلي�ش  يريدون  وحلفاءه  امل�ضتقبل  اأن  توؤكد 

اأيديهم، يقمعون بوا�ضطته خ�ضومهم، ويريدون منه 

للحدود،  العابرة  م��وؤام��رات��ه��م  ع��ن  النظر  يغ�ش  اأن 

فاإن  املقاومة،  ي�ضرب  اأن  منه  يريدون  النهاية،  ويف 

مل ي�ضتطع نزع �ضالحها، فعلى الأقل يحققون هدفاً 

اللبناين  اجلي�ش  قتال  اإىل  املقاومة  ج��ر  وه��و  اآخ���ر، 

الداعم،  جمهورها  ويخ�ضرها  �ضرعيتها،  يفقدها  ما 

وياألب الراأي العام اللبناين �ضدها.

ن�ضعر  اليوم على اجلي�ش، يجعلنا  ما يح�ضل  اإن 

تكره  ال��ت��ي  امليلي�ضوية  العقلية  اأن  م��رة  ك��ل  يف  كما 

الطبقة  ع��ل��ى  م�ضيطرة  ت���زل  مل  ال��ل��ب��ن��اين  اجل��ي�����ش 

اأمراء احلرب لب�ضوا �ضكلياً  واإن  اللبنانية،  ال�ضيا�ضية 

حقدهم  يخلعوا  مل  لكنهم  العنق،  ورب��ط��ات  ال��ب��زات 

ال�ضرعية، يحقدون  على الدولة واملوؤ�ض�ضات والقوى 

وال���ذي مل  ال��وط��ن،  �ضياج  ي�ضّكل  ال��ذي  على اجلي�ش 

واملذهبية  والطائفية  وال��دج��ل  النفاق  لوثة  تلوثه 

يف  ينحروه  اأن  يريدون  ل��ذا  لوثتهم،  كما  البغي�ضة، 

زواربيهم املذهبية، ويف اأقبية جهلهم وحقدهم.

امل�ضتقبل  لتيار  امليلي�ضوي  الت�ضرف  يكون  ق��د 

و�ضكوت حلفائه ممن ي�ضمرون  ومعروفاً،  مفهوماً 

ح���ق���داً م��زم��ن��اً ع��ل��ى اجل��ي�����ش ال��ل��ب��ن��اين م��ن��ذ زم��ن 

امليلي�ضيات مفهوماً اأي�ضاً، لكن ما ل ُيفهم هو �ضكوت 

�ضيا�ضة  واع��ت��م��اد  و»روؤو���ض��ه��ا«  ال�ضيا�ضية  ال�ضلطة 

ج��دًل،  �ضلمنا  واإذا  امل�ضمار،  ه��ذا  يف  بالنف�ش  الناأي 

اجلي�ش  ع��ن  ال��دف��اع  ع��ن  بنف�ضه  ي��ن��اأى  امليقاتي  اأن 

اإىل  اجلي�ش  على  املعتدين  حتويل  وع��ن  اللبناين، 

فما  �ضيقة،  انتخابية  مذهبية  لأ���ض��ب��اب  ال��ق�����ض��اء، 

يعتمد  اللبنانية  اجل��م��ه��وري��ة  رئي�ش  يجعل  ال���ذي 

يح�ضل  عما  وال�ضمت  بالنف�ش  الناأي  �ضيا�ضة  اأي�ضاً 

م��ن م���وؤام���رات وحت��ري�����ش ���ض��د اجل��ي�����ش اللبناين، 

والتي  الع�ضكرية،  املوؤ�ض�ضة  رح��م  م��ن  اخل���ارج  وه��و 

وما  اجلمهورية،  رئا�ضة  اإىل  بالو�ضول  لها  يدين 

يعتمدون مبداأ  وغ���ريه  ال��دف��اع  وزي���ر  ال���ذي يجعل 

ال�ضيا�ضي  »اجل��ح��ود«  زم��ن  اإن��ه  بالفعل،  ال�ضمت؟.. 

بكل ما للكلمة من معنى.

ليلى نقوال الرحباين
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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

ا�ضطنبول، حتتار  الأ�ضبانية، ولوحة جمل�ش  بني غرنيكا 

كيف تختار؟

برنار  خيارات  اإىل  وا�ضحاً  كان  انحياز  ثمة  »البيال«،  يف 

فيهم  مب��ن  وام��ت��دادات��ه،  ا�ضطنبول  جمل�ش  اإىل  اأي  ليفي، 

بجي�ش  تيمناً  الأ�ضعد  ري��ا���ش  بقيادة  احل��ر«  �ضورية  »جي�ش 

الذي  اللبناين،  اجلي�ش  عن  املن�ضق  الرائد  ذاك  ح��داد  �ضعد 

اخليانة  ف�ضلك طريق  غ��وردي��ون،  بن  »نبوءة«  اختار حتقيق 

ون�ضب قائداً على ما �ضمي »جي�ش لبنان احلر«، والذي جاء 

اإفرازاً اأو نتيجة عملية لجتياح اجلنوب يف 14 اأذار 1978، - 

لحظوا التاريخ جيداً، ل� »ثورة« ما ي�ضمى »الأرز« التي اأخذ 

درعها قبيل حرب متوز جون بولتون، - »14 اآذار« األ يوحي 

ذلك �ضيئاً.. حبذا لو عودة �ضريعة اإىل بيان هذا التحالف يف 

عز حرب متوز اأثناء املواجهة بني رجال املقاومة الإ�ضالمية 

وال��ع��دو الإ���ض��رائ��ي��ل��ي: ح��ي��ث ج���اء يف ه���ذا ال��ب��ي��ان اإن���ه »اأم���ر 

عمليات نفذه حزب اهلل يف جنوب لبنان«، وت�ضاءل البيان »هل 

ح�ضلت العمليات الع�ضكرية وفقاً حل�ضابات اإقليمية رداً على 

حتليق الطريان فوق ق�ضر ما )املق�ضود هنا ق�ضر الرئا�ضة 

التعرث يف مفاو�ضات ما )املق�ضود  اأو  ال�ضورية يف الالذقية( 

اإي����ران(  واإع��اق��ة ت�ضكيل املحكمة ال��دول��ي��ة.. - لح��ظ��وا هذا 

الربط العجيب وال�ضف�ضطة.-

هل لحظ اأحد، اإبان حترك امل�ضلحني يف اأحياء طرابل�ش، 

املرتافقة مع بيانات ه�ضتريية للتميمي وغريه، والتي توجها 

اأمين الظواهري ب�ضريطه، حيث ت�ضدر جممل امل�ضهد بدًل 

القر�ضاوي  ويو�ضف  املق�ضلة،  مفتي  ال��ع��رع��ور  ع��دن��ان  م��ن 

ي���اأت خر  اأمل  ث��م  ال�����ض��وري،  ال�ضعب  اأف��ت��ى بقتل ثلث  ال���ذي 

عماًل  ال�ضيني   - الرو�ضي  الفيتو  باعتباره  ال�ضعودية  عاهل 

غري حممود، وه��و �ضاحب دع��وة ح��وار الأدي���ان مع �ضيمون 

برييز ال�ضهيوين، والذي مل »تبي�ش« �ضعرة يف راأ�ضه مع اأنه 

يقرتب من �ضن الت�ضعني، رغم اأكرث من �ضتني فيتو اأمريكي 

رفعت بوجه احلق الفل�ضطيني يف جمل�ش بان كي مون الذي 

وغريهما  العربي  نبيل  وتابعه  جا�ضم  بن  حمد  اإليه  يزحف 

من الأعراب.

يف »البيال«، بلغ التطابق مداه بني »لبنانيي« جون بولتون، 

وجمل�ش ا�ضطنبول.. بعد اأن �ضبقهم ذاك التطابق العجيب اأو 

تالقح الأفكار »اخلالقة« بني الظواهري واأردوغان.. ف�ضرنا 

جيهان  ت�ضفية  م�ضرية  قائد  يقوده  ختام  حفل  اأم��ام  وكاأننا 

اأمامكم  من  والبحر  اأينعت،  قد  روؤو���ض��اً  اأرى  »اإين  فرجنية، 

وال��ع��دو م��ن ورائ��ك��م«.. اأ���ض��ح��اب ال��ره��ان��ات اخلاطئة دوم��اً، 

والذين يتلون عن زمالئهم من اأتباع برنار ليفي الر�ضائل، 

نهج  اإىل  اأق��رب  لأنهم  بيكا�ضو،  بابلو  يفقهون غرنيكا  هم ل 

جمازر حول وكفر قا�ضم ودير يا�ضني وقانا الأوىل والثانية..

غرنيكا بيكا�ضو عر�ضت ملعاناة احلرب الأهلية الأ�ضبانية 

وم��اآ���ض��ي��ه��ا.. و���ض��ارت رم���زاً م�����ض��اداً للقتل واحل����روب.. لكن 

ال��ب��ي��ال،  وم�ضهد  ط��راب��ل�����ش..  يف  امل�ضلحني  ج��ح��اف��ل  م�ضهد 

يوؤكد على حقيقة التوا�ضل الروحي والرق�ش على جماجم 

الأبرياء.

»الثبات«

  همسات

اجلــي�ش.. وزمــن الـجــحود ال�سيــا�ســــي
غرنيكا بيكاسو.. ولوحة البيال

ملاذا يحاولون ا�ضتهداف اجلي�ش اللبناين؟

¢  راتب لـ»الر�سن«

اخل��ط��ورة،  م��ن  كبري  ج��ان��ب  على  معلومات  ك�ضفت 

العام  ومنذ  يقوم  و�ضطياً  لبنانياً  م�����ض��وؤوًل  اأن  فحواها 

2005، بدفع راتب �ضهري لناظر القرار 1559 تريي رود 
وقد  عاملياً،  بت�ضويته  الأخ��ري  يقوم  اأن  اأج��ل  من  لر�ضن 

نفذ لر�ضن بع�ش اخلطوات يف هذا املجال، وبات بع�ش 

زعماء الدول ي�ضتقبلون امل�ضوؤول اللبناين واإن يف فرتات 

متباعدة.

¢  مزاعم وزير �سابق

تلقى  بلدته  ي�ضاري من  �ضهيد  اأن جنل  �ضابق،  وزي��ر  ي��روج 

ر�ضوة من اأجل تغيري املوقف يف ق�ضية اغتيال والده الذي كانت 

عائلة الوزير تكن له كرهاً �ضديداً.

¢  ده�سة من االأبناء

ترحم م�����ض��وؤول لبناين ك��ان على عالقة اأك��رث م��ن ودي��ة م��ع دول��ة الإم���ارات 

العربية املتحدة على ال�ضيخ زايد بن �ضلطان اآل نهيان الذي كان بفطرته يت�ضدى 

لأي حماولة ت�ضر بالعرب والعروبة والإ�ضالم وامل�ضلمني، واأبدى ده�ضته ملا يقوم 

به اأبناء ال�ضيخ زايد، ل�ضيما حممد وعبداهلل، مت�ضائاًل هل ميكن اأن يكون هوؤلء 

اأبناء زايد العرب؟

¢  ف�سيحة

اتفق  الق�ضاة،  اأح��د  بطلها  ف�ضيحة،  عن  تتحدث  العدل  ق�ضر  اأروق��ة 

ورجل اأعمال على اإ�ضدار حكم ل�ضاحله مقابل مبلغ مايل حمرتم، وتقول 

املعلومات اإن القا�ضي علم بامل�ضتم�ضكات فقدم ا�ضتقالته جتنباً للف�ضيحة 

الأكر، كما تدور يف الق�ضر معلومات عن حمامية لط�ضت مئات املاليني 

وفرت اإىل خارج البالد.
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يف  والت�ضليل  التزييف  ك�ضف  من  �ضورية  متكن  مع 

احلرب املفتوحة عليها من اأربعة اأركان الكرة الأر�ضية، 

النتحارية  العمليات  ا���ض��ت��خ��دام  تنامي  م��ع  خ�ضو�ضاً 

اخلليج،  م�ضيخات  وتدعمها  متولها  التي  ال�ضر  لقوى 

فقدت تلك امل�ضيخات ورقة هامة كانت البيدق الأخطر 

القطري  ال���دور  وه��و  اخلبيثة،  اللعبة  حم��رك  بند  يف 

الذي كان اأ�ضبه بحجر الوزير يف لعبة »ال�ضطرجن«.

�ضورية،  اإليه قطر يف  �ضعت  ما  كل  اإجها�ش  لقد مت 

من  بالتعليمات  وظفتها  ال��ت��ي  الطائلة  الأم����وال  رغ��م 

التي  لإ�ضرائيل  خدمة  �ضورية،  يف  النظام  اإ�ضقاط  اأج��ل 

يف  بالتمام  وق��ت��ه  ثلث  امل�ضيخة  خ��ارج��ي��ة  وزي���ر  مي�ضي 

الربوع املحتلة يف فل�ضطني حماطاً بحرا�ضة اإ�ضرائيلية، 

ب��اذخ��اً م��ن ال���دم ال��ع��رب��ي ع��ل��ى امل��ذب��ح ال�����ض��ه��ي��وين كما 

ي�ضتهي الأخري واأ�ضياده، وحيث يتم التلقني لكل مرحلة 

كفرو�ش توؤدى.. واإل.

اآخ��ر  ا�ضطدم يف  القطري  ال���دور  اأن  ال��وا���ض��ح  وم��ن 

مراحل اندفاعاته بالواقع املتمثل بالف�ضيحة التي ك�ضف 

امل�ضتقيل  ال��داب��ي  حممد  امل��راق��ب��ني  ف��ري��ق  رئي�ش  عنها 

عنوة من مهامه، وكذلك بعدم القدرة على مترير قرار 

الفيتو  بعد  ال�����ض��وري  عرينه  م��ن  الأ���ض��د  تنحي  يطلب 

املعطيات  كل  وح�ضب  لذلك  الأم���ن،  جمل�ش  يف  امل���زدوج 

التنحي  قطر  من  طلب  علنية،  غالبيتها  يف  باتت  التي 

عن قيادة امللف بعد الف�ضل الذي منيت به، ليحل املدبر 

�ضعود  اآل  اأ�ضفر  ولذلك  العميل،  ال�ضغري  بدل  الأ�ضيل 

ع��ن وج��وه��ه��م دف��ع��ة واح����دة، وب��ال��ت��ايل فامللك عبداهلل 

الذي مل تهزه ول غريه من حكام اخلليج، كل الفيتوات 

الأمن  وجمل�ش  املتحدة  الأمم  ق��رارات  على  الأمريكية 

بحق  ال�ضهيونية  القوات  ارتكبته  ما  بع�ش  تدين  لأنها 

تتجاوز  والتي  �ضنة   65 مدى  على  الفل�ضطيني  ال�ضعب 

�ضتني فيتو، وكذلك املجازر بحق ال�ضعب اللبناين والتي 

املتحدة،  ل��الأمم  العامني  الأمناء  بع�ش  �ضحيتها  ذهب 

الأمريكية،  الفيتوات  عدالة  عدم  مع  موقفاً  لإعالنهم 

ن�ضرية  دام��ت  ما  املتحدة  بالوليات  ثقته  تهتز  مل  كما 

لإ�ضرائيل، فقط اهتزت ثقته مبنظمة ل هم لها �ضوى 

القت�ضا�ش من العرب خدمة للكيان ال�ضهيوين، ب�ضبب 

الفيتو الرو�ضي-ال�ضيني �ضد �ضورية.

كل  ك�ضف  فقد  الفي�ضل  �ضعود  اخلارجية  وزي��ر  اأم��ا 

ل��ل��م��وؤام��رة على  امل��ح��رك  ال���دور الأ���ض��ا���ض��ي  امل�ضتور ع��ن 

ال�ضعودية  متنحها  ال��ت��ي  الأم����وال  اأن  معتقداً  ���ض��وري��ة 

ل�ضركات ال�ضالح الأمريكية التي متول اإ�ضرائيل وتقدم 

لها ال�ضالح والعتاد من اأموال النفط العربي، ميكن اأن 

ال�ضعودية من  اإليها  انرت  التي  القذرة  الأفعال  تغطي 

خالل حماولة اللتفاف على الفيتو الرو�ضي -  ال�ضيني 

بطلب قوات اأ�ضميت قوات حلفظ ال�ضالم على اأن تكون 

عربية - اأممية، حتت عنوان املراقبة وحماية املواطنني 

ال�ضوريني.

الأم��ري  ت��ذاك��ي  ب��اأن  اإىل عناء تفكري  امل��رء  ل يحتاج 

التدخل  يعني  ال�ضوريني  كلمة حماية  ب��اإدراج  ال�ضعودي 

�ضورية  ا���ض��ت��ه��داف  منه  ي���راد  ال���ذي  ال�ضافر  الع�ضكري 

القطري  اأي��دي  العربية على  اأن حتطمت اجلامعة  بعد 

ال�ضيا�ضي  للمجون  ب�ضوق  اأ�ضبه  واأ�ضبحت  وال�ضعودي، 

وهو الذي داأبت مملكة اآل �ضعود عليه انتقاماً من جمال 

العدو  مل��واج��ه��ة  و�ضعها  ال��ت��ي  والأق��ان��ي��م  النا�ضر  عبد 

اأعلنه  م��ا  ولعل  جامعة،  عربية  كلمة  ع��ر  ال�ضهيوين 

وزير خارجية، فاجلزائر خالل اجلدل وتوجيه الكالم 

تك�ضري  ت��ري��دون  كنتم  »اإذا  ب��احل��رف  جا�ضم  ب��ن  حلمد 

اجلامعة العربية باجلزائر لن ن�ضارك يف هذا التك�ضري«، 

اأح���د ال��ب��ح��ث ع��ن��ه ليكون  ه��و ال��دل��ي��ل ال���ذي مل يحتج 

ال�ضهادة على خطورة الدور التي ت�ضلمته ال�ضعودية من 

قطر.

حماولة و�ضع �ضورية بني مطرقة امل�ضتعربني بقيادة 

الوليات املتحدة وفق التقا�ضم الوظيفي لالأدوار لبلوغ 

هدف تنحي الأ�ضد وتدمري �ضورية، بالرغم من اإعالن 

ما كان يجري �ضراً من دعم �ضيا�ضي ومايل غري حمدود 

اأ�ضحابها  ع��ل��ى  ���ض��رتت��د  ب�����ض��وري��ة،  امل��ع��ار���ض��ة  ي�ضمى  مل��ا 

اأي�ضاً  مدعومة  كانت  ول��و  �ضابقة  م��رات  يف  ح�ضل  كما 

واإماراتية،  �ضعودية،  خمتلفة:  جن�ضيات  من  باإرهابيني 

مع  ال�ضعودية  ومولتهم  اأر�ضلتهم  وليبية..  وق��ط��ري��ة 

قطر، وقد قتل بع�ضهم واأعلنت منظمة »القاعدة« اأنهم 

عنا�ضر فيها، كما يوجد عنا�ضر لبنانية واأخرى تركية 

دقيقة  معلومات  ك�ضفت  الإط���ار  ه��ذا  ويف  وباك�ضتانية، 

والكيان  وبريطانيا  فرن�ضا  من  ع�ضكريني  مدربني  اأن 

ال�ضهيوين ي�ضرفون على تاأهيل عنا�ضر كانت تعمل يف 

املنظومة الأمريكية داخل تنظيم القاعدة، وتقوم دولة 

تعليمات  الأع��م��ال عر  ه��ذه  بتمويل  العربية  الإم���ارات 

ويل العهد حممد بن زايد.

يف كل الأحوال، فاإن ما اأعلن حتى اليوم وحتى على 

ال�ضعوديني يف الوليات املتحدة وبريطانيا  األ�ضنة �ضادة 

اإر�ضال  ب��اأن  ال���دول،  تلك  خارجية  وزراء  وع��ر  وفرن�ضا 

اأي  واإن  تواجه حتديات،  �ضورية  اإىل  ق��وات حفظ �ضالم 

تدخل ع�ضكري �ضيفاقم الو�ضع، ف�ضاًل عن رف�ش رو�ضيا 

الدبلوما�ضي  الكالم  رغم  اأ�ضا�ضها  من  للفكرة  وال�ضني 

مبوافقة  وامل�����ض��روط  امل��و���ض��وع  لبحث  م�ضتعدون  ب��اأن��ن��ا 

احلكومة ال�ضورية.

وي���ق���ول م�����ض��در دب��ل��وم��ا���ض��ي ���ض��ل��ي��ع يف ال�������ض���وؤون 

ويف  اخلليجي  ال��ت��ع��اون  جمل�ش  دول  ك��ل  اإن  اخلليجية 

املقدمة ال�ضعودية يتزحلقون دوماً بالطلبات الأمريكية 

– الغربية كي حتقق وا�ضنطن واإ�ضرائيل غايتها دون اأن 
فاإن  ولذلك  تعليمات،  من  ينفذون  ما  مفاعيل  يدركوا 

يف  لف�ضلها  �ضورية  �ضد  العملية  قيادة  عن  قطر  تنحية 

اإدارة امللف  اأكفاأ يف  حتقيق الغايات، لن تكون ال�ضعودية 

ما دام م�ضدر التعليمات واحداً... ولذلك ميكن اأن تكون 

اخلطوة الثانية، »ك�ش ملك«.

يون�س عودة

¢  تثاوؤب من البيال

لوحظ اأن النائب بهية احلريري كانت تتثاءب يف مهرجان 

البيال، يف ذكرى اغتيال الرئي�ش رفيق احلريري، مما اعتره 

امل����راق����ب����ون م����ل����اًل م��ن 

ال��ك��ل��م��ات ال���ت���ي األ��ق��ي��ت 

وحم���������ت���������واه���������ا.. ك���م���ا 

لوحظ اأن النائب �ضامي 

اجل���م���ي���ل ك������ان مي�����ض��غ 

الآخر  والبع�ش  العلكة، 

مل ي��ت��وان ع��ن ال�ضحك 

حينما بداأ �ضمري جعجع 

ي����ح����رف ب���ع�������ش اأب����ي����ات 

ال�������ض���ع���ر ال���ع���رب���ي وف���ق 

مق�ضده ومفهومه.

3

الأمري �ضعود الفي�ضل وال�ضيخ حمد بن جا�ضم

تبادل االأدوار بني قطر وال�سعودية

تنحي العميل.. وا�ستالم الأ�سيل

¢  �سفقات اإعالمية

الأول  كانون  نهاية  لبنان  زار  القطرية  املخابرات  مدير  اأن  معلومات  اأك��دت 

اأحد  مع  وط��رح  حملية،  �ضحف  ث��الث  حترير  روؤ���ض��اء  مع  �ضفقة  وعقد  املا�ضي، 

اأولئك اأن ي�ضتقطب الكاتب امل�ضري ال�ضهري رفعت �ضيد اأحمد باعتباره �ضديق له.

¢  ناأي م�ستمر

اإىل  ال��وزراء و�ضفر رئي�ضه  ربطت م�ضادر �ضيا�ضية بني تعليق جل�ضات جمل�ش 

باري�ش، وو�ضعت احتماًل باأن تبقى معلقة حتى مطلع �ضهر اآذار املقبل، حتى يتخذ 

بان كي مون قراراً بالتمديد للمحكمة الدولية، عماًل ب�ضيا�ضة الناأي.

¢  زيارة خمابراتية

تردد اأن �ضابط اإ�ضتخبارات عربي رفيع امل�ضتوى، يعمل يف من�ضب م�ضاعد رئي�ش 

املخابرات يف اإحدى الدول العربية، قام بزيارة �ضرية اإىل مدينة طرابل�ش قبل اأيام 

قليلة من الإ�ضتباكات الأخرية، دون تن�ضيق م�ضبق مع �ضفارة بالده يف لبنان ول مع 

ال�ضلطات اللبنانية املعنية بذلك واملفرت�ش التن�ضيق معها يف الزيارات الر�ضمية.

وبح�ضب املعلومات، فاإّن هذا ال�ضابط عقد يف اإحدى ال�ضقق ال�ضكنية يف منطقة 

الزيتون يف اأبي �ضمراء ثالث اإجتماعات اأمنية و�ضيا�ضية منف�ضلة مع العديد من 

ال�ضخ�ضيات الطرابل�ضية، وت�ضري املعلومات اإىل اأن الإجتماع الأول �ضمه اإىل ثالث 

�ضخ�ضيات دينية و�ضيا�ضية، بينما �ضمه الإجتماع الثاين اإىل �ضخ�ضيتني �ضيا�ضيتني 

معروفتني يف املدينة، يف حني كان الإجتماع الثالث مع �ضخ�ضية �ضيا�ضية من خارج 

املدينة معروفة بقيامها بن�ضاطات اأمنية.

¢  نطق با�سم جمل�س ا�سطنبول

اغتيال  ذك���رى  يف  البيال  مهرجان  ب��ه  حفل  م��ا  متابعة،  م�ضادر  ا�ضتهجنت 

الرئي�ش رفيق احلريري، خ�ضو�ضاً جلهة اإلقاء من�ضق الأمانة العامة لقوى »14 

اآذار 1978« فار�ش �ضعيد، كلمة با�ضم جمل�ش ا�ضطنبول، وخ�ضو�ضاً جلهة حمتواها 

باإعادة النظر بالتفاقات ال�ضورية - اللبنانية التي اأقرت يف عهد حكومات رئي�ش 

ملا كان يقبل بهذه  باأنه لو كان رفيق احلريري حياً،  الراحل.. موؤكدة  احلكومة 

الرتهات وهذا ال�ضيناريو الذي يقحم لبنان عنوة يف الأزمة ال�ضورية.
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اأما اآن لهذا الهذيان 

اأن يتوقف؟

اأ���ض��ح��اب  اأن  مل ي��خ��رن��ا ال��ت��اري��خ احل��دي��ث 

اأو حلموا  ث���واراً  ي��وم��اً  ك��ان��وا  وامل��ل��ي��ارات  البنوك 

ب�ضناعة ثورة.

بها  طالعتنا  التي  ال�ضيا�ضية  الهرطقة  اإن   

اأذار بالأم�ش يف ذكرى رفيق احلريري   14 قوى 

بكالم عن الثورة والثوار قد تخدع بع�ش النا�ش 

كل  تخدعهم  لن  بالتاأكيد  لكنها  الوقت،  بع�ش 

وم�ضاربو  ال�ضفاحون  ك��ان  متى  فمنذ  ال��وق��ت، 

العملة الوطنية وم�ضا�ضو دماء الفقراء، ثواراً.

ا�ضتعادة  ال�ضيا�ضية  احل��ري��ري��ة  ه��ّم  ك��ان  اإذا 

بئ�ش  لهم  نقول  فاإننا  خ�ضرتها،  التي  ال�ضلطة 

العودة اإىل احلكم من بوابة �ضقوط �ضورية، فهو 

وي��راأف��وا  ح�ضاباتهم  فليعيدوا  يتحقق  ل��ن  حلم 

بهذا ال�ضعب امل�ضكني، الذي ياأخذونه يف كل يوم 

كل  مع  تتعار�ش  انتحارية جديدة  اإىل مواجهة 

م�ضاحله الوطنية وتتطلعاته القومية.

اإن الأمة قد توافقت منذ عقود على اأن اأمريكا 

واملال هم  النفط  اأهل  واإ�ضرائيل وحلفاءهم من 

منذ  امل�ضتعمر  الغرب  ج�ضده  الذي  الباطل  اأهل 

احلمالت ال�ضليبية، واأن املجاهدين واملقاومني 

اإىل  اإىل فل�ضطني  ال��ع��راق  م��ن  وال��داع��م��ني لهم 

اأه��ل احل��ّق، لأنهم اأ�ضحاب  لبنان واجل��ولن هم 

الأر����ش، وم��ا يجري يف �ضورية ه��ذه الأي���ام من 

حم��اول��ة ل�ضرب دوره���ا ال��داع��م وامل��ق��اوم م��ا هو 

احلّق  بني  التاريخي  ال�ضراع  ه��ذا  من  ج��زء  اإّل 

والباطل.

اأن  الإعالمي  والتحري�ش  الهذيان  لهذا  اآن 

ل  اإىل مرحلة  الأم��ور  تت�ضاعد  يتوقف حتى ل 

ميكن العودة عنها.

ال�سيخ د. عبد النا�سر جربي

اأمني عام حركة الأمة

موضوع الغالف



م����ن االج���ت���م���اع ال�����ش��ه��ر ب����ن ع��ب��د 

الأم��رك��ي  وال��رئ��ي�����س  �سعود  اآل  ال��ع��زي��ز 

ف��ران��ك��ل��ن روزف���ل���ت ع��ل��ى م���ن ال��ط��راد 

احلربي الأمركي يف البحرات املرة يف 

قناة ال�سوي�س، يف مثل هذه الأيام من عام 

1945، اأي يف �سهر �سباط.. اإىل اليوم، مل 
يخذل ال�سعودي الأمركي مرة.

ف���الأم���رك���ي ال�����ذي ك����ان ي��ط��م��ح يف 

ي��ح��ل مكان  ال��ب��ع��ي��دة لأن  ال��ف��رة  ت��ل��ك 

ال���س��ت��ع��م��ار ال���ق���دمي الأوروب��������ي، ال���ذي 

اأن��ه��ك��ت��ه ال�����س��راع��ات واحل����روب امل��دم��رة 

ال���ت���ي ت���وج���ه���ا ب���ح���رب���ن ع��امل��ي��ت��ن ع���ام 

الذي  الأم��رك��ي  جعلت  و1939،   1914
نهايتها  الثانية يف  الكونية  دخل احلرب 

على  الن�سر  ث��م��ار  يقطف  لأن  م��ت��وث��ب��اً 

ال��ن��ازي��ة، وي�����س��ع ���س��ط��وت��ه ع��ل��ى خ��رات 

العامل وثرواته.

وم����ن اأه�����م الأه�������داف ال���ت���ي و���س��ع��ت 

منطقة  ك��ان��ت  عليها  عينها  وا���س��ن��ط��ن 

ال�����س��رق الأو�����س����ط، ال��ت��ي ت�����س��ك��ل نقطة 

ت����اق����ي اآ�����س����ي����ا واأف����ري����ق����ي����ا واأوروب�����������ا، 

العامل  اقت�ساد  اأك�����س��ر  فيها  اأن  وت��ب��ن 

ال�سراع  ه��و حلبة  وب��ال��ت��ايل،  »ال��ن��ف��ط«، 

الدول  بن  فيما  والقت�سادي  ال�سيا�سي 

ال����س���ت���ع���م���اري���ة.. وب���ال���ت���ايل ل ب���د من 

�سع�سعة هذه املنطقة واإ�سعافها باإيجاد 

نقطة توتر دائمة.

يف ذل�����ك ال���ل���ق���اء، خ���اط���ب روزف���ل���ت 

»اإن����ه يعتمد على  ب��ال��ق��ول:  ���س��ع��ود  اب���ن 

ال��ك��رم ال��ع��رب��ي وع��ل��ى م�ساعدة امل��ل��ك يف 

ال�����س��ه��ي��ون��ي��ة«، - ياحظ  امل�����س��ك��ل��ة  ح��ل 

امل�سكلة  تعبر  ا�ستعمل  روزف��ل��ت  اأن  هنا 

ال�سهيونية ولي�س امل�سكلة اليهودية-.

مل ي���خ���ذل ع���ب���د ال���ع���زي���ز »ال�����س��ي��د« 

ال�ستخبارات  �سابط  ويعلق  الأم��رك��ي، 

اأط��ل��ق  ال���ذي  ال��ري��ط��اين ج���ون فيليبي 

ع��ل��ي��ه يف ال�����س��ع��ودي��ة »احل������اج ع��ب��داهلل 

فيليبي«، على هذا الجتماع بالقول: »اإن 

عبد العزيز وافق على كل ما عر�سه عليه 

العامل  اإح��ال يهود  روزفلت، ومن ذلك 

امل�سردين يف وطن لهم هو فل�سطن«.

مل ي��ت��غ��ر م��ن��ذ ت��ل��ك ال���ف���رة ���س��يء، 

ف���ا����س���ت���م���ر ال���������س����رق الأو��������س�������ط حم��ط 

الأ�سا�سي  وع�سبه  الأم��رك��ي،  الهتمام 

وتفتيتها،  ال�����س��ام  ب���اد  ا���س��ت��ه��داف  ه���و 

وك�����ل ال����روؤ�����س����اء الأم����رك����ي����ن ال���ذي���ن 

ج���اءوا بعد روزف��ل��ت ك��ان ذل��ك هدفهم، 

الناب�س  ال��ق��ل��ب  ا���س��ت��ه��داف  وخ�����س��و���س��اً 

ل���ه���ذه امل��ن��ط��ق��ة وه����و ����س���وري���ة، ول��ذل��ك 

ا�ستقرار  عدم  هي  الرئي�سة  املهمة  كانت 

عهد  وا�سنطن  د�سنت  فقد  الباد،  ه��ذه 

ف��ي��ع��رف م��اي��ل��ز كرباند  الن��ق��اب��ات، 

يف   - الأم��رك��ي  ال�ستخبارات  �سابط   -

ح�سني  ان��ق��اب  ب���اأن  الأمم  لعبة  ك��ت��اب��ه 

م��ن  ك�����ان   1949 اآذار   20 يف  ال���زع���ي���م 

- نحن  »واأطلعنا  »اأعدادنا وتخطيطنا«، 

يف ال�سفارة - مبهمة و�سع كامل خطته 

واإثبات كل التف�سيات املعقدة«، م�سراً 

اإىل اأن التحركات الأمركية كانت »كلها 

والتخطيط«..  ال��و���س��ع  ومتقنة  �سرية 

لتبداأ بعدها فرة الا�ستقرار، حيث كان 

ال�سراع الغربي على اأ�سده على املنطقة، 

بن ا�ستعمار متهالك ومتهاوي، املتمثل 

يف الأوروب��������ي، )خ�����س��و���س��اً ب��ري��ط��ان��ي��ا( 

للدم  متعط�س  متوثب  جديد  وا�ستعمار 

والنفط.. وهنا كانت امل�ساريع الأمركية 

�سرق  اأجل خلق  للمنطقة من  تعد  التي 

اأو�سط جديد يتوافق مع روح الغطر�سة 

والهيمنة ال�ستعمارية.

وه��ن��ا ك��ان م��ب��داأ الرئي�س الأم��رك��ي 

ه�����ري ت����روم����ان يف م�������س���روع ال��ن��ق��ط��ة 

املنطقة  دول  م�����س��اع��دة  بحجة  ال��راب��ع��ة 

يف  و���س��م��ل   1947 ع���ام  الأول  ك���ان���ون  يف 

لي�سمل  امتد  ثم  واليونان،  تركيا  البدء 

 1951 ع����ام  الأو�����س����ط  ال�����س��رق  دول  ك���ل 

ب��ه كل  ال��ع��رب��ي��ة، فقبلت  ال����دول  وم��ن��ه��ا 

واإي��ران  والعراق  وم�سر  اأفغان�ستان  من 

والأردن  واإ�سرائيل  وال�سعودية  ولبنان 

وال��ب��اك�����س��ت��ان، وحت����ت ���س��غ��ط ال��رف�����س 

ال�����س��ع��ب��ي ال�����س��وري ال��وا���س��ع مل ي��ت��ج��راأ 

علماً  ب��ه،  القبول  على  ال�سوري  احلاكم 

ال�ستعمار  اأط��ل��ق   1950 اأي���ار   25 اأن��ه يف 

الدفاع   حلف  واجلديد  القدمي  ب�سكليه 

امل�����س��رك ع���ر م���ا اأط���ل���ق ع��ل��ي��ه ال��ب��ي��ان 

بريطاين   - )اأم��رك��ي  ال�سهر  الثاثي 

ال�سرق  ع��ن  ال��دف��اع  بذريعة  فرن�سي(   -

الأو�سط بوجه الإره��اب الأحمر، والذي 

حتت  الدفاع  و�سائط  توحيد  على  يوؤكد 

رعاية اأمركية.

ل���ت���ك���ر ب����ع����ده����ا ����س���ب���ح���ة الأح��������اف 

ال����س���ت���ع���م���اري���ة وك���ل���ه���ا ب����ه����دف و���س��ع 

ال�سيطرة واليد الأمركية على املنطقة، 

ا�ستهداف  دائماً  الهدف  كان  البداية  يف 

���س��وري��ة ووح��دت��ه��ا وا���س��ت��ق��راره��ا، لأن��ه��ا 

ال���ق���دمي، ولأن م��ا من  ط��ري��ق احل��ري��ر 

التاريخ  اإمراطورية عظمى قامت عر 

ب��اد  وت��ق��دم��ه��ا  قيامها  �سبب  وك���ان  اإل 

اإل  انهيارها  وما  دم�سق،  وروحها  ال�سام 

القلب  وه��ذا  ال���روح  ه��ذه  ب�سبب غ�سبة 

ال���ن���اب�������س، ال�����ذي ك����ان اإه�������راء وع�����س��ب��اً 

والإم���راط���وري���ة ال��روم��ان��ي��ة، الأم��وي��ة، 

جيو�س  اأن  حتى  العثمانية..  العبا�سية، 

هولكو التي اجتاحت معظم اآ�سيا وقفت 

وحتطمت وانهزمت عند تخوم دم�سق.

 1952 23 يوليو ع��ام  ث��ورة  وبعد قيام 

يف م�����س��ر، ت���ع���ددت وت���ط���ورت الأح�����اف 

روح  ت�ستهدف  اأ�سحت  التي  ال�ستعمارية 

ال�سمايل �سورية، والإقليم  الأمة الإقليم 

عر  ت��وح��دا  م��ا  اللذين  م�سر،  اجلنوبي 

ال��ت��اري��خ، اإل وك��ان��ت الن��ت�����س��ارات.. هكذا 

انت�سر الإ�سام يف زمن اخلليفة الرا�سدي 

ع���م���ر ب����ن اخل�����ط�����اب، وه����ك����ذا ان���ه���زم���ت 

احل���م���ات ال��غ��رب��ي��ة ال���س��ت��ع��م��اري��ة ال��ت��ي 

ال�سليب،  �سعار  حتت  وبهتاناً  زوراً  قامت 

وحتررت القد�س يف زمن �ساح الدين..

ب��غ��داد  ح��ل��ف   1954 ال���ع���ام  يف  ف���ق���ام 

امل�سرية  ال��وح��دة  هزمته  ال��ذي  امل�سوؤوم 

ك��ان  وال������ذي   ،1958 ع����ام  ال�������س���وري���ة   -

ي�سم ال��ع��راق ول��ب��ن��ان، وت��رك��ي��ا واإي����ران، 

تتجراأ  اأن  دون  وال�سعودية  والباك�ستان 

طبعاً  بالإ�سافة  ع�سويتها،  اإع��ان  على 

وكان  املتحدة،  وال��ولي��ات  بريطانيا  اإىل 

�سورية،  واإ�سقاط  لتطويق  اأ�سا�ساً  يهدف 

ث���م ح�����س��ار م�����س��ر - ال���ث���ورة واإج��ه��ا���س 

ث��ورة  اأطلقتها  ال��ت��ي  ال��ت��ح��رري��ة  ال��ري��اح 

ال��ع��ام  يف  و���س��ل��ت  وال���ت���ي  ي���ول���ي���و،   23
ال��ث��اث��ي على  ال���ع���دوان  ح��د  اإىل   1956
اإ���س��رائ��ي��ل(،  بريطانيا،  )ف��رن�����س��ا،  م�سر 

بالوحدة  ال��ع��دوان  ال��رد على ه��ذا  فجاء 

ما  وهو   ،1958 عام  امل�سرية   - ال�سورية 

اأرب����ك احل�����س��اب��ات ال���س��ت��ع��م��اري��ة، فكان 

عن  منقحة  كن�سخة  اآي��زن��ه��اور  م�سروع 

ك��ل امل�����س��اري��ع ال���س��ت��ع��م��اري��ة ال�����س��اب��ق��ة.. 

وهدفها �سرق اأو�سط جديد رهن امل�سيئة 

اأطلع  حيث  ال�سهيونية..   - الأمركية 

على  كمال  وا�سف  ال�سراج  احلميد  عبد 

حماولة ر�سوته يف باملال لغتيال جمال 

وق��ال  ال��وح��دة،  واإج��ه��ا���س  النا�سر  عبد 

�سيف�سح  النا�سر  عبد  الرئي�س  اإن  ل��ه 

امل���ح���اول���ة ال�����س��ع��ودي��ة ه����ذه يف خ��ط��اب 

�سيلقيه يف دم�سق لكن وا�سف كمال قال 

اأوًل )مليون  املبلغ  اأن نح�سل  له: يجب 

وت�����س��ع��م��ئ��ة األ������ف ج��ن��ي��ه اإ����س���رل���ي���ن���ي(، 

اأن  البنك، وحينذاك ميكنك  ونودعه يف 

بن  �سيكون  الدليل  لأن  الق�سة  تف�سح 

واإي��داع��ه  املبلغ  بتح�سيل  وق���ام  ي��دي��ك، 

با�سم ال�سراج يف البنك العربي بدم�سق، 

وجرى تاأخر خطاب عبد النا�سر قليًا 

اإىل اأن مت التاأكد من الإيداع القانوين.

واإذا كانت الوحدة مل تعمر اإل ثاث 

���س��ن��وات، ب��ح��ك��م امل����وؤام����رة الن��ف�����س��ال��ي��ة 

امل��دع��وم��ة م��ن ال��غ��رب ال���س��ت��ع��م��اري، اإل 

لهذا  رف�سها  ال�سهباء  ي�سجل حللب  اأنه 

النف�سال فنزل اأهلوها اإىل ال�سارع، ومل 

ال�ساخبة  احللبية  امل��ظ��اه��رات  ت��ت��وق��ف 

�سد النف�سال، اإل بعد اأن اأعلن الرئي�س 

جمال عبد النا�سر، اأن النف�سال اأ�سبح 

اأمراً واقعاً، ول بد للحياة اأن ت�ستمر، ول 

الوحدة  �سبيل  يف  الن�سال  يبقى  اأن  ب��د 

م�ستمرة،  وبو�سلة  واإرادة  هدفاً  العربية 

النف�سال  ه��زم  �سنتن  نحو  بعد  وهكذا 

 1963 اآذار عام  الثامن من  وقامت ثورة 

ال����ت����ي ت��خ��ب��ط��ت ب����ن ج����ن����وح - مي��ن��ي، 

احلركة  كانت  اأن  اإىل  ي�سارية،  ومغامرة 

 1970 ع����ام  ت�����س��ري��ن  ال��ت�����س��ح��ي��ح��ي��ة يف 

ب��ق��ي��ادة ال��رئ��ي�����س ح��اف��ظ الأ����س���د لتقود 

ال�ستقرار  نحو  الناب�س  العروبة  قلب 

العميق والتنمية، الذي جعل من �سورية 

باملعادلت  تتاأثر  ل  ك��رى،  اإقليمية  قوة 

ال�ستعمارية وم�ساريعها، بل هي �سانعة 

املعادلت والفعل والنت�سارات اأي�ساً من 

هزمية  اإىل   1973 ع��ام  ت�سرين  انت�سار 

1982 واإ���س��ق��اط  الج��ت��ي��اح ل��ل��ب��ن��ان ع���ام 

املقاومة  انت�سارات  اإىل  اأيار،   17 م�شروع 

بالن�سر غر  ت��وج��ت  ال��ت��ي  الإ���س��ام��ي��ة 

هزمية  اإىل   2000 ع��ام  اأي���ار  يف  امل�سبوق 

 ،2006 العدو الإ�سرائيلي يف حرب متوز 

 ،2009  -  2008 يف  غ����زة  ان��ت�����س��ار  اإىل 

�سورية  ا�ستهداف  هزمية  وبينها  وقبلها 

وال�سفعة   ،2003 ع��ام  ال��ع��راق  غ��زو  منذ 

اإىل  الأ���س��د  ب�سار  الرئي�س  وجهها  ال��ت��ي 

كولن باول و�سروطه اخلم�سة.

ف�سورية الآن اإذن، ل تتعر�س ملوؤامرة 

من ال�ستعمار ب�سكليه القدمي واجلديد 

واأذنابه، اإمنا تتعر�س اأي�ساً لهجوم وا�سع 

ال��دول  واأت��ب��اع��ه يف  ال�ستعمار  ه��ذا  م��ن 

البيت  يف  عليهم  يطلق  الذين  العربية، 

الأب��ي�����س »ال����دول امل��ط��ي��ع��ة«، ب��الإ���س��اف��ة 

التي يطلق  ال�سورية  املحلية  القوى  اإىل 

من  جمموعات  وفيهم  املعار�سات  عليها 

احلاقدة  والقوى  ال�ساقطن  »املثقفن« 

وامل����ج����رم����ن وال�������س���ج���ن���اء اجل���ن���ائ���ي���ن، 

والدعاية  الإع��ام  حجم  اإىل  بالإ�سافة 

الهائلة التي ت�ستهدف النيل من �سورية 

ب�����س��ف��ت��ه��ا اآخ�����ر م���وق���ع مم���ان���ع وم���ق���اوم 

لا�ستعمار واأدواته.

امل��واج��ه��ة عر  وك��م��ا علمتنا جت���ارب 

التاريخ، فاإن املوؤامرة �ست�سقط لأن هناك 

عامًا هاماً جداً، وهو اأن �سمود ال�سعب 

ال�سوري وقواه امل�سلحة ومواجهته فائقة 

احل����دود وال��ت��وق��ع، ال��ت��ي ل��ن ت�سفر عن 

والع�سابات  الزمر  مع  النهائي  احل�سم 

امل�����س��ل��ح��ة ف��ح�����س��ب، ب����ل ث���م���ة م���وازي���ن 

دول��ي��ة ج��دي��دة ت��ول��د م��ن رح���م امللحمة 

الأ�سطورية ال�سورية.

ومهما قيل عن تعدد اأ�سكال املوؤامرة 

واحلرب على �سورية واأهدافها، فاإن ثمة 

هدفاً واحداً هو الأ�سا�سي يف كل امل�سروع 

اأج����واء تبقى فيها  اجل��ه��ن��م��ي، ه��و خ��ل��ق 

�سيادة اإ�سرائيل على املنطقة عر كيانات 

�سعيفة ومتناحرة، ومتخا�سمة.

ف��ه��ذا ه��و ال�سرق الأو���س��ط اجل��دي��د، 

الذي تريده وا�سنطن منذ لقاء روزفلت 

وع��ب��د ال��ع��زي��ز ق��ب��ل 67 ع���ام���اً ب��ال��ت��م��ام 

وال��ك��م��ال، وم���ن اأج��ل��ه ك��ان��ت الأح����اف 

وعلى  والأم���ة  فل�سطن  على  واحل���روب 

ق��ل��ب��ه��ا وروح���ه���ا ����س���وري���ة، ول���ه���ذا ك��ان��ت 

القطري  الأفغانية ومتويلها  »احلروب« 

اأن  �سر  فما  واإل  واخلليجي،  وال�سعودي 

احلر�س الأمري يف قطر ي�سم الأفغان 

العرب، وما �سر الدعم املطلق ال�سعودي 

����س���وري���ة، ومل����اذا  ل��ل��ت��وج��ه اإىل  ل��ل��ق��اع��دة 

700 �شجن  امل��ت��ح��دة  ال���ولي���ات  اأط��ل��ق��ت 

خطر قبل ان�سحابها من العراق �سرط 

اأن يتوجهوا للقتال يف �سورية.

ث��م م��ا معنى وج���ود وح����دات خا�سة 

التي  الع�سابات  مع  وقطرية  بريطانية 

تقاتل يف �سورية..

اأحمد زين الدين
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املتدحرجة على  هل �ستنتظر التطورات 

الرئي�س  – ال�����س��وري��ة،  ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة  احل����دود 

ال�سعبية،  ترتيباته  لينجز  ميقاتي  جنيب 

عام  املقبلة  النيابية  بالنتخابات  املرتبطة 

2013، اأم ي�سبق خماطرها الداهمة بتوفره 
الغطاء ال�سيا�سي للجي�س اللبناين، لي�سبط 

تهريب  عمليات  خ�سو�ساً  احل���دود،  حركة 

تتم  التي  �سورية،  اإىل  وامل�سلحن  الأ�سلحة 

ج���ه���اراً ون���ه���اراً حت��ت ���س��ع��ار ال��ت�����س��ام��ن مع 

ال�����س��ع��ب ال�����س��وري، واأح���ي���ان���اً ب��ح��ج��ة ت��اأم��ن 

لها  يتوقع  اأعمال  وهي  اإن�سانية،  م�ساعدات 

اأن ت��زداد وت��زده��ر، بعد اإع��ان دول جمل�س 

التعاون اخلليجي عن قرارها بدعم املعار�سة 

احلدودية  الأو���س��اع  اأن  العلم  مع  ال�سورية، 

اللبناين،  الداخل  على  �سلباً  توؤثر  املتفجرة 

ولي�ست ا�ستباكات طرابل�س املتكررة، ومقتل 

وجرح عدد من اللبنانين يف اأكرث من نقطة 

حدودية، اإل �سورة عن اإمكانية امتداد فتيل 

املناطق  اإىل داخل بع�س  ال�سورية  الأح��داث 

عليها  والبناء  لت�سلمها  اجل��اه��زة  اللبنانية 

واإطاق مناو�سات داخلية، قد تدفع الباد 

كافية  هي  الأق��ل  على  اأو  متنقلة،  فن  اإىل 

مهماته  اأداء  عن  اللبناين  اجلي�س  لإ�سغال 

احلدودية.

ال���اف���ت واجل���دي���د يف م���واق���ف ال��ق��وى 

الأم��رك��ي  امل�����س��روع  يف  املنخرطة  اللبنانية 

ي�ستهدف  الذي  – اخلليجي،  –ال�سهيوين 
باعتبارها  لإ�سقاطها،  الأي����ام  ه��ذه  ���س��وري��ة 

اآخ�����ر م���وق���ع ر���س��م��ي ع���رب���ي ي��ق��ف يف وج��ه 

�سطب الق�سية الفل�سطينية، وتكري�س بقاء 

كياناً  لي�سبح  ال�سهيوين،  الكيان  وا�ستمرار 

»طبيعياً« يف املنطقة العربية ويهيمن عليها، 

اإن ه���ذه ال��ق��وى ال��ت��ي ط��امل��ا ن����ادت ب��اإر���س��ال 

اللبنانية  احل�����دود  اإىل  ال��ل��ب��ن��اين  اجل��ي�����س 

اأجانب  ال�سورية، ودعت ل�ستقدام مراقبن 

من  تخاف  كانت  عندما  احل���دود،  تلك  اإىل 

وعلى  ل��ه  �ستائمها  على  ال�سوري  الفعل  رد 

ارتكابها جرائم قتل �سد العمال ال�سورين 

يف لبنان، وتلقت يف حينه اأم��واًل كثرة من 

الحتاد الأوروبي ل�سبط احلدود )�سرفتها 

ذاتها  ه��ي  غ��ر مكانها(،  اأه��وائ��ه��ا ويف  وف��ق 

ه��ذه  ال�����س��وت  ت��رف��ع  وح��ل��ف��اوؤه(  )امل�ستقبل 

الأيام م�سككة بدور اجلي�س اللبناين راف�سة 

ت���دخ���ل���ه وحت����رك����ه ب����اجت����اه ه�����ذه احل������دود، 

البقاع،  مناطق  وبع�س  ع��ك��ار  يف  خ�سو�ساً 

اإع��ام ع��دة، حملية  حيث مل تتاأخر و�سائل 

اإىل  حت��وي��ل��ه��ا  حقيقة  ك�����س��ف  يف  واأج��ن��ب��ي��ة، 

م���واق���ع جت��م��ي��ع واإم������داد ل��ق��وى ال��ت��خ��ري��ب 

موؤ�س�سات  وت�ستهدف  ال�سورين  تقتل  التي 

تريد  اللبنانية  ال��ق��وى  ه��ذه  لأن  دول��ت��ه��م، 

دوراً  لتلعب  اأمامها،  م�سرعة  احل��دود  اإبقاء 

تهريب  لعمليات  مم��رات  ت��اأم��ن  يف  و�سيطاً 

الأ�سلحة والأ�سخا�س من لبنان اإىل �سورية، 

الأرا���س��ي  داخ���ل  تخريبية  بعمليات  للقيام 

دور  لعب  يف  خ��ب��رة  باعتبارها   ( ال�سورية 

ال��و���س��ي��ط وال�����س��م�����س��ار يف ك���ل ����س���يء، من 

اإىل الأمن وما بينهما(، مما دفع  القت�ساد 

موثق  ملف  تقدمي  اإىل  ال�سورية  ال�سلطات 

لل�سلطات اللبنانية، ت�سر فيه بالأ�سماء اإىل 

هذه الأعمال وبع�س منفذيها من لبنانين 

و�سورين.

اجلي�س  اأن  ال��ت��ط��ورات،  ه��ذه  يف  امل�سكلة 

�سيا�سياً،  الظهر  مك�سوف  مايزال  اللبناين 

ل����دى ق��ي��ام��ه ب����اأي ع��م��ل ل�����س��ب��ط احل����دود، 

ح��ت��ى اأن ك��ب��ار امل�����س��وؤول��ن ي��ع��رف��ون ب���اأن 

اأح������داث م��دي��ن��ة ط��راب��ل�����س الأخ������رة ك��ان��ت 

لإ���س��غ��ال اجل��ي�����س ع��ن ا���س��ت��ك��م��ال م��ط��اردت��ه 

لبع�س امل�سلحن واملهربن يف بع�س القرى 

العكارية.

ومن املعلومات املوؤكدة، التي مل تغفلها 

اللبنانية والأجنبية،  بع�س و�سائل الإعام 

اأج��ن��ب��ي��ة ع���دة كانت  اأن وف����وداً خم��اب��رات��ي��ة 

اأك��رث  يف  ال�����س��وري��ة  اللبنانية  احل���دود  على 

م���ن »زي�������ارة«، واأن ب��ع�����س ال�����دول ال��غ��رب��ي��ة 

وال��ع��رب��ي��ة - اخل��ل��ي��ج��ي��ة؛ وم��ع��ه��ا اأت��ب��اع��ه��ا 

بخطتهم  يتم�سكون  ي��زال��ون  م��ا  ل��ب��ن��ان،  يف 

اإىل  اللبنانية  احل��دودي��ة  املناطق  لتحويل 

م���ق���ر ومم�����ر لأع����م����ال ال���ت���خ���ري���ب ب���اجت���اه 

ال��داخ��ل ال�����س��وري، وب���ات م��ع��روف��اً، كمثال، 

ال��زب��داين  ب��ل��دة  على  ال�ستياء  عملية  اأن 

اللبنانية،  ال�سرقية  احل���دود  م��ن  القريبة 

امل�سلحن من  ت��ه��ري��ب ع�����س��رات  ب��ع��د  ج���رت 

جن�سيات عربية خمتلفة، عر لبنان، وبعد 

تلك  بطرد  ال�����س��وري  العربي  اجلي�س  قيام 

اأن  تبن  الزبداين،  من  امل�سلحة  الع�سابات 

بن قتاها �سعودين وكويتين واإماراتين 

جن�سيات  وم���ن  ول��ب��ن��ان��ي��ن  وب��اك�����س��ت��ان��ي��ن 

اأخ�����رى، وم���ن ي����دري م��ت��ى ت����ورط منطقة 

ح���دودي���ة اأخ�����رى يف م��ث��ل ه����ذه الأع���م���ال، 

خ�سو�ساً بعد دعوة قائد تنظيم »القاعدة« 

اأمين الظواهري موؤيدي التنظيم يف جوار 

�سورية اإىل قتال اجلي�س العربي ال�سوري. 

ه����ذه ال���دع���وة »ال���ظ���واه���ري���ة«، اإ���س��اف��ة 

اأط��راف  تدخل  انك�ساف  من  �سبقها  ما  اإىل 

ل��ب��ن��ان��ي��ة يف اأع���م���ال ال��ق��ت��ل وال��ت��خ��ري��ب يف 

�سورية، قلبت ال�سحر على ال�ساحر، وح�سب 

�سورياً  اإن��ذاراً  ف��اإن  متعددة،  لبنانية  م�سادر 

اإىل من يعنيهم الأمر من امل�سوؤولن  و�سل 

وال�����س��ي��ا���س��ي��ن ال��ل��ب��ن��ان��ي��ن، ب�����اأن اجل��ي�����س 

ال�سوري »لن يقف مكتوف الأيدي اأمام هذه 

الأعمال التي ت�ستهدف �سورية انطاقاً من 

داخل  اإىل  �ستدخل  منه  وح��دات  واأن  لبنان، 

تهريب  عمليات  لوقف  اللبنانية  الأرا���س��ي 

ال�����س��وري��ة و�سبط  امل��ع��ار���س��ة  اإىل  الأ���س��ل��ح��ة 

حركة النازحن ال�سورين يف البلدات التي 

جلاأوا اإليها يف عكار وامتداداً اإىل طرابل�س«. 

ال�سفر  �ساعة  »ف���اإن  امل�����س��ادر،  تلك  وح�سب 

حددت للبدء ب�سن عملية ع�سكرية يف داخل 

منطقة وادي خالد يف عكار«.

ال�����س��وؤال،  الأل��ي��م ي�ستدعي  ال��واق��ع  ه��ذا 

امل�سلحون  راي��ت��ه،  حت��ت  الآخ���ر  �سي�سم  م��ن 

وامل���ه���رب���ون ال���ت���اب���ع���ون لأط�������راف ل��ب��ن��ان��ي��ة 

م�سلحو  اأم  ال�����س��وري��ة،  ال��دول��ة  على  ح��اق��دة 

يعلن  ال��ذي  اليوم  يقرب  وهل  الظواهري، 

ف��ي��ه »ال���ظ���واه���ري« ان�����س��م��ام ج��م��اع��ات 14 

ه��وؤلء  يتعقل  اأم  ال��ق��اع��دة،  تنظيم  اإىل  اآذار 

وي��خ��ف��ف��وا م���ن اب���ت���زازه���م ل��ل��رئ��ي�����س جنيب 

بن�سر  القرار  اتخاذ  عليه  وي�سهلوا  ميقاتي 

وح������دات اجل��ي�����س ال��ل��ب��ن��اين ع��ل��ى احل����دود 

ال�سمالية وال�سرقية وتعزيزها، فينقذ لبنان 

طريقه  يف  وينقذ  امل�ستعل،  النار  لهيب  من 

ال�سوري  ال�ساأن  يف  يتدخلون  الذين  اأوؤل��ئ��ك 

على طريقة لعب الأولد؟

عدنان عبد �لغني

�أنقرة - �لثبات

تتح�سر احلدود الركية مرة جديدة للعب دوراً ما يف م�ستقبل ال�سراع الدائر 

م��ن اجلانب  امل��ت��زاي��د، وحت��دي��داً  ال��رك��ي  ال��ع��رب��ي -  ���س��وري��ة، يف ظ��ل التن�سيق  على 

القطري والقادم اجلديد اإىل ال�ساحة.. ال�سعودي.

هناك على خط احلدود الطويلة املمتدة لنحو 900 كيلومر، تبدو الأمور كلها 

مر�سحة جلميع الحتمالت، يف �سوء ال�ستعدادات الكبرة التي يقوم بها الطرفان، 

ال�سوري ل�سبط و�سعها ومنع انفاتها، والركي - العربي الذي ي�سعى اإىل انتاهكها 

لتمرير املزيد من املقاتلن وال�ساح.

الأم��ن��ي��ة عن  التقارير  تفيد  ال��رك��ي،  اجل��ان��ب  م��ن  ن�سبياً  ه��دن��ة طويلة  وب��ع��د 

معار�سة،  تركية  م�سادر  وتقول  ال�سورية،  الأرا���س��ي  اجت��اه  يف  النقل  حركة  ع��ودة 

اإىل  حت��ول��وا  ال��ذي��ن  »ال��ث��وار«  م��ن  ليبي  مقاتل  األ���ف   12 ب���اأن  تفيد  معلوماتها  اإن 

املقاتلن  ع��دد  لرتفع  الركية،  احل��دود  عر  �سورية  داخ��ل  اإىل  انتقلوا  مرتزقة، 

الذي يتح�سنون يف منطقة حم�س اإىل نحو 40 األف مقاتل، وت�سر املعلومات التي 

تقدمها املعار�سة اإىل اأن اآخر دفعة من املقاتلن، كانت اأكرث من األف �سخ�س، متت 

ال�سلطات  اأن  اإىل  النهر، م�سراً  اإدل��ب عر جمرى  اإدخالهم عر منطقة  حماولة 

اإىل غرق  اأدى  ما  ال�سد،  م�سارب  بفتح  فاأمرت  املعر،  هذا  على  ا�ستفاقت  ال�سورية 

عدد كبر من هوؤلء والقب�س على اآخرين، بالإ�سافة اإىل فرار البع�س الآخر عر 

زوارق �سغرة.

وتقول امل�سادر، اإن املعلومات من الداخل ال�سوري، ت�سر اإىل اأن املعار�سن للنظام 

ا�ستعداداً  حم�س  من  كبرة  مناطق  يف  خنادق  وحفروا  حت�سينات  بناء  من  متكنوا 

ا�ستدرتهم  اأن  بعد  واح��د  مكان  يف  اأنف�سهم  ح�سروا  ب��اأن  اأخ��ط��اأوا  لكنهم  للمواجهة، 

القوات ال�سورية اإىل ذلك عر غ�س الطرف عن الن�سحابات التي يقوم بها هوؤلء 

باجتاه حم�س من املناطق التي يتم ال�سغط عليها من قبل اجلي�س ال�سوري وقوات 

للمعركة  ق��ري��ب��اً  ح�سماً  متوقعة  ���س��وري��ة..  م��ن  خمتلفة  مناطق  يف  ال��ن��ظ��ام  حفظ 

الع�سكرية يف مهلة ل تتعدى الأ�سبوعن على الأكرث.

وت�سرالتقارير اإىل اأن قطر وحدها خ�س�ست مبلغاً يزيد عن ن�سف مليار دولر 

املن�سقن عن اجلي�س  ال��ذي ي�سم بع�س  لدعم ما ي�سمى »اجلي�س احل��ر«،  �سهرياً 

ال�سوري ومرتزقة من العرب، فيما تدر�س ال�سعودية �سبل الدعم، واأ�سارت اإىل اأن 

اتفاقاً قطرياً - تركياً قد اأجنز على �سبل الت�سليح والتدريب يف الأرا�سي الركية 

بتمويل عربي اإ�سايف، قيل اإن ال�سعودية ودوًل خليجية اأخرى مل ي�سمها �ست�ساهم 

فيها مببالغ كبرة، م�سرة اإىل اأن العائق الوحيد الذي يقف الآن يف وجه النخراط 

ال�سعودي الكامل هو دور الإخوان ودور ال�سلفين يف الداخل يف املرحلة الراهنة ويف 

امل�ستقبل اإذا ما جنح م�سروع النقاب على الو�سع يف �سورية، فال�سعودية التي ما 

تزال تخ�سى دور الإخوان، تدعم التيارات ال�سلفية بقوة، فيما تدعم قطر وتركيا 

الدور »الإخواين« باعتباره منوذجاً ميكن ت�سويقه يف العامل الغربي.

واأو�سحت م�سادر مطلعة، اأن تركيا وقطر ت�سغطان بقوة على املن�سقن لتوحيد 

»متويلهم«  ت�سهيل  اأج��ل  من  بينهم،  احلا�سل  الكبر  الن�سقاق  �سوء  يف  �سفوفهم 

وت�سليحهم، ونقلت عن اأحد �سباط ال�ستخبارات الركية قوله، اإنه لن يتم ت�سليم 

اأي �ساح للمن�سقن داخل الأرا�سي الركية بعد ال�ستباكات التي ح�سلت يف خميمات 

الع�سكر بن موؤيدي ريا�س الأ�سعد وم�سطفى ال�سيخ، م�سراً اإىل اأن تركيا ل تريد 

اندلع مواجهات ع�سكرية على اأرا�سيها.
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الرئي�س �سعد الدين احلريري متحدثاً عر �سا�سة عماقة

ن�سف مليار دوالر من قطر �سهريًا لت�سليح وتدريب �ملن�سقني.. و�ل�سعودية تقرتب

�حلدود �لرتكية ت�ستفيق جمدد�ً على عبور �ملال و�ل�سالح

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

هل ي�سمح »�مل�ستقبل« وحلفاوؤه للجي�ش

باإنقاذهم من �سرور �أعمالهم �سد �سورية؟
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اإن احل�������وادث الأم���ن���ي���ة ال���ت���ي ���ش��ه��دت��ه��ا م��دي��ن��ة 

ال�شدفة،  ول��ي��دة  ل�شيت  ال��ف��ائ��ت،  الأ���ش��ب��وع  طرابل�س 

باب  منطقتي  بني  الحتقان  عامل  نتيجة  ح�شراً  اأو 

التي  ال�شورية  الأزم���ة  بفعل  حم�شن،  وجبل  التبانة 

ت�شهم يف تاأجيجها بع�س التيارات ال�شيا�شية يف لبنان، 

من خالل عمليات تهريب ال�شالح وت�شلل »املقاتلني« 

اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة  اللبنانية،  احل���دود  ع��ر  ���ش��وري��ة  اإىل 

ت�����ش��ي��ر ت���ظ���اه���رات م�����ش��ت��ف��ذة ل��ل��ط��ائ��ف��ة ال��ع��ل��وي��ة يف 

ال�شوراع املتاخمة جلبل حم�شن.

مل  ال��ف��ائ��ت،  اآذار  يف  ال�شورية  الأزم���ة  ب��دء  فمنذ 

ت��ت��ط��ور ال���ش��ت��ف��زازات ب��ني »ال��ت��ب��ان��ة« و»اجل���ب���ل« اإىل 

ا�شتباكات م�شلحة اإل عقب حدثني:

الثانية  امليقاتية  احلكومة  ت�شكيل  غ��داة  الأول- 

التي نالت فيها طرابل�س »ح�شة الأ�شد«، بهدف اإف�شال 

الطرابل�شيني  ل��ل��وزراء  اأع��د  ال��ذي  ال�شعبي  املهرجان 

اآنذاك.

الثاين- بعد تطبيق اجلي�س اللبناين خطة �شبط 

مع  واملتزامنة  عكار،  ال�شورية يف   - اللبنانية  احل��دود 

جناح اجلي�س ال�شوري يف تطويق العمليات الإرهابية 

التي ت�شتهدف ا�شتقرار بالده.

ويف ه����ذا ال�������ش���دد، ت���وؤك���د م�������ش���ادر م��ت��اب��ع��ة 

وح��دات  اأن  �شورية،  يف  امل��ي��داين  ال��واق��ع  حليثيات 

اجل��ي�����س وح��ف��ظ ال��ن��ظ��ام حت��ق��ق جن��اح��ات مهمة 

خالل  من  امل�شلحة،  ال��ب��وؤر  ا�شتئ�شال  عمليات  يف 

التقدم البطيء واملدرو�س الذي تتبعه حافظاً على 

اأرواح املدنيني والع�شكريني يف اآن.

وتك�شف امل�شادر عن عمليات فرار يف �شفوف 

املجموعات امل�شلحة، خ�شو�شاً يف حمافظة حم�س، 

لفتة اإىل اأن عدداً كبراً من »املقاتلني« ال�شوريني 

بالفرار ق�شم  النظامية، يف وقت لذ  �شلم للقوات 

من امل�شلحني الأجانب اإىل خارج احلدود.

وعن عمليات تهريب ال�شالح وت�شلل امل�شلحني 

امل�شادر  توؤكد  ال�شورية،   - اللبنانية  احل��دود  عر 

يف  انقطاعها  وع���دم  امل���ذك���ورة،  العمليات  ت��راج��ع 

املناطق احلدودية  بع�س  اأن  نهائي، معترة  �شكل 

اللبنانية ل تزال ت�شكل خطراً على الأمن القومي 

ال�شوري.

يبدو اأن انت�شار اجلي�س على احلدود، وتقدم 

ال���ق���وات ال�����ش��وري��ة يف عملية احل�����ش��م الأم���ن���ي يف 

ح��م�����س، ���ش��ك��ال ع��ائ��ق��اً م��ه��م��اً يف وج����ه امل���وؤام���رة 

اأدوات  بع�س  جل��اأ  عندها  �شورية،  ت�شتهدف  التي 

طرابل�س  يف  مذهبية  فتنة  اإ�شعال  اإىل  التخريب 

على  تنعك�س  ريثما  وال��ع��ل��وي��ن،  ال�شنة  اأه���ل  ب��ني 

ال�شراع  تاأجيج  يف  وت�شهم  ���ش��وري��ة،  يف  الأو���ش��اع 

الأزمة بعدما  اإنتاج  املذهبي فيها، وبالتايل تعيد 

وتطويق  اإحباطها  من  دم�شق  يف  القيادة  متكنت 

ذيولها.

وك��امل��ع��ت��اد، ت��ل��ق��ى اخل���ارج���ون ع��ل��ى ال��ق��ان��ون 

ان��ت�����ش��ار اجلي�س  اأم���ل ج���دي���دة، م��ن خ���الل  خيبة 

عند خطوط القتتال، ورده على م�شادر النران 

الأمنية يف  تنه احل���وداث  اأت���ت، ومل  اأي جهة  م��ن 

على  الأم���ن  �شبط  عملية  متابعة  ع��ن  طرابل�س 

احلدود ال�شمالية - ال�شرقية.

اأدى انفجار خمزن ال�شالح  ويف الوقت عينه، 

يف زيتون اأبي �شمراء اإىل اإرباك امل�شلحني، وك�شف 

زي��ف ادع����اءات ف��ري��ق »رب��ي��ع ال��دول��ة« ال���ذي �شعى 

معامله  واإخ��ف��اء  امل��ذك��ور،  الن��ف��ج��ار  على  التعمية 

بوا�شطة اأدواته الأمنية.

ومل يت�شح اأم��ام ال��راأي العام، من هي اجلهة 

وق��ع فيه  ال��ذي  الظريف  املخزن  ه��ذا  التي متلك 

النفجار وحجم الإ�شابات؟

ح�سان احل�سن
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لبنانيات

مـــواقف
• حركة الأمة توقفت ب��ضتهج�ن عند اإ�ضرار دول اخلليج على ت�أزمي الو�ضع يف 
�ضورية ودفع املواجهة املفتوحة اإىل اأعلى م�ضتوي�ته�، فبعد اأن ا�ضتهلكت قطر كل 

م� عنده� من ت�آمر و �ضرور، ه� هو الدور ال�ضعودي الذي ك�ن خلف ال�ضت�ر يعود 

لي�ضكل راأ�س احلربة يف امل�ضروع الغربي ل�ضرب �ضورية ودوره� املق�وم، من خالل 

جمل�س وزراء اجل�معة العربية وطلب التدخل الع�ضكري يف �ضورية. 

على  الأمريكية  الع�ضكرية  القواعد  حم�ية  على  اخلليج  دول  اإ���ض��رار  واعتربت 

الأرا�ضي العربية، والتم�هي مع امل�ضروع الغربي الذي يعمل على تق�ضيم املنطقة 

واإ�ضرائيل  الغرب  اإّل  يخدم  ل  فهو  املفتوحة،  املذهبية  للمواجهة  وحت�ضريه� 

وم�ض�حلهم�.

• لقاء اجلمعيات وال�شخ�شيات الإ�شالمية يف لبنان دان تفجريي حلب الآثمني 
واعتربه� حم�ولة ي�ئ�ضة جلّر املدينة الآمنة اإىل اأتون الفتنة الأمريكية ال�ضهيونية.

وانتقد اللق�ء ب�ضدة م� �ضدر من قرارات عن اجل�معة العربية وعن وزارء اخل�رجية 

اإر�ض�ل قوات حفظ �ضالم عربية  اإىل  العرب بحق �ضورية ودعوتهم جمل�س الأمن 

ودولية م�ضرتكة مم� يوؤكد على الدور امل�ضبوه الذي لعبته وتلعبه اجل�معة العربية.

موؤ�ضفة  واأح��داث  ا�ضتب�ك�ت  من  موؤخرًا  طرابل�س  يف  ح�ضل  م�  اأن  اللق�ء  واعترب 

و�ضورية  لبن�ن  جّر  حم�ولة  اإىل  اإ�ض�فة  الت�ضعيدية،  واملواقف  اخلط�ب�ت  �ضببه 

لتدخالت الغربية.

• اأمني الهيئة القيادية العميد م�شطفى حمدان ووفد من املرابطون زار جتمع 
العلم�ء امل�ضلمني، وبعد اللق�ء راأى العميد حمدان اأن اجل�معة العربية، هي ج�معة 

الق�ضية  ك�نت  فبينم�  اخل�طئ،  الجت���ه  يف  تعمل  اأنه�  واأثبتت  العربية  الأ�ضف�ر 

الفل�ضطينية حمور كل عمل عربي م�ضرتك، اأ�ضبحت اليوم ق�ضية من�ضية، واأ�ضبح 

الهدف تنفيذ اإمالءات واأوامر الإدارة الأمريكية.

يف  واقعن�  يتعر�س  اليوم  ق�ل:  عبداهلل  ح�ض�ن  ال�ضيخ  الإداري��ة  الهيئة  رئي�س 

احلف�ظ  وي�ضتهدف  كي�نن�  ي�ضتهدف  كبري  خلطر  والعربية  الإ�ضالمية  الأمة 

على الكي�ن ال�ضهيوين، م� جرى ب�لأم�س يف اجل�معة العربية هذه اجل�معة 

قرارات  اتخ�ذ  م�ضريته�  طوال  ت�ضتطع  مل  لأنه�  اأ�ضاًل  داٍع  له�  يكن  مل  التي 

م�ضريية حلم�ية هذه الأمة، مل تفعل �ضيئً� من اأجل ق�ضية فل�ضطني، واآخر م� 

فعلته يف قمة بريوت الأخرية ك�ن بيع الق�ضية الفل�ضطينية من خالل م� ي�ضمى 

و�ضعت  الفل�ضطينيني  لالجئني  اإ�ض�رة  تت�ضمن  مل  التي  عبداهلل  امللك  مب�درة 

اجل�معة  هذه  حل��ود،  اإميل  املق�وم  الرئي�س  موقف  لول  لبن�ن  يف  لتوطينهم 

خالل  من  كرا�ضيه�  على  للمح�فظة  وت�ضعى  الأمريكي  بيد  اأداة  هي  العربية 

احلف�ظ على الكي�ن ال�ضهيوين.

• اللقاء الإ�شالمي الوحدوي اأ�ض�ر يف بي�ن له، ط�لعن� ت�ضريح الع�هل 
ال�ضعودي امللك عبد اهلل بن عبد العزيز يف مهرج�ن اجلن�درية، وفيه 

اأعلن اأن الثقة يف الأمم املتحدة اهتزت بعد ا�ضتخدام رو�ضي� وال�ضني 

بخري  يب�ضر  ل  م� حدث  واأن  �ضورية،  يدين  قرار  تبني  ملنع  الفيتو  حق 

وعلى الدول اأن حتكم ب�لعقل والإن�ض�ف من املعتدي.

ثقة  ب�أن  يدعون  اإنهم  ق�ل:  عرقجي  عدنان  ال�شابق  ب��روت  نائب   •
الع�مل قد هزت بعد الفيتو الرو�ضي - ال�ضيني ونحن نت�ض�ئل مل�ذا مل 

اأمريكي بريط�ين  ب�83 فيتو  املوؤ�ض�ضة  اإن�ض�ء هذه  الثقة منذ  تهتز هذه 

وخ�ضو�ضً�  فل�ضطني،  يف  وحلف�ئه�  واأمريك�  اإ�ضرائيل  ملج�زر  فرن�ضي 

وب�ك�ضت�ن  واأفغ�ن�ضت�ن  والعراق  بريوت  و�ض�حية  لبن�ن  وجنوب  غزة 

املاليني كم� يف  بل  الآلف  ملقتل  وال�ضوم�ل،  وال�ضودان  واليمن  وليبي� 

العراق من ن�ض�ء واأطف�ل و�ضيوخ ورغم كل ذلك مل تهتز ثقة الع�مل بهذه 

املوؤ�ض�ضة التي بنيت على ا�ضتقواء وم�ض�لح الدول الكبرية والقوية على 

ح�ض�ب الدول ال�ضعيفة.

• جبهة العمل ال�شالمي عرّبت عن اأ�ضفه� ال�ضديد لالأحداث املوؤملة 
التب�نة، ودعت  وال�ضتب�ك�ت اجل�رية بني منطقتي جبل حم�ضن وب�ب 

اجلبهة الأطراف ك�فة اإىل حتكيم لغة العقل واحلكمة واحلوار بدل لغة 

الر�ض��س وال�ضالح والتحري�س الط�ئفي واملذهبي، ولفتت اجلبهة اإىل 

احتم�ل وجود ط�بور خ�م�س ي�ضعى اإىل زرع الفتنة والعدواة والبغ�ض�ء 

بني اأبن�ء املدينة الواحدة.

• ال�شيخ زهر جعيد رئي�س جبهة العمل املقاوم اأكد خالل م�ض�ركته 
املذاهب  بني  للتقريب  الع�ملي  املجمع  اإن  طهران،  يف  الوحدة  مبوؤمتر 

الإ�ضالمية م�ضروع مب�رك وخطوة يف غ�ية الأهمية واملجمع ل يق�ضر يف 

اأداء امله�م املوكولة له، ولكن املوؤامرة اليوم على اأمتن� حتت�ج  اأكرب من 

عقد الندوات واملوؤمترات والن�ضرات، ف�ملوؤامرة حت�ول تغيري مف�هيمن� 

كبرية  انت�ض�رات  فيه�  الأمة  حققت  مرحلة  يف  وال�ضي��ضية  ال�ضرعية 

الإ�ضالمية وبعده�  لبن�ن على يد املق�ومة  الكبري يف  بداأت ب�لنت�ض�ر 

النت�ض�ر املظفر يف فل�ضطني.

العديد من  ت�ضهده�  التي  والثورات  الإ�ضالمية  ال�ضحوة  اأم�  واأ�ض�ف: 

الدول العربية فن�أمل منه� اأن تكون �ضحوة ت�أخذن� جميع� �ضنة و�ضيعة 

بوحدة �ض�دقة نحو فل�ضطني التي هي ق�ضية الأمة املركزية.

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

ملاذا اندلعت احلوداث يف طربل�س 

مرتني بعد الأزمة ال�سورية؟
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يف ذكرى العماد

يف ذكرى رحيلك الرابعة اأيها العماد، ثمة �شوؤال يبقى 

ملحاً، هل يجدي النفخ يف نار بقية هذه الأمة، التي ما فهم 

حكامها يف هذا الزمن اإل جتربة �شاي مرجعيون؟

م���ن اأي����ام����ك اأي���ه���ا ال���غ���ائ���ب – احل���ا����ش���ر ال���ك���ب���ر، مل 

– بل هم ل يريدون عن �شابق ت�شور وت�شميم  ي�ستفيدوا 

– اأن يعتروا، فرمبا مل يفهموا من التاريخ الذي �شيبقون 
خارجه، اإل جتربة بني الن�شر.

حتت �شماء هذه الأمة املبتلية بحكام �شغار، واإن كانوا 

بلغوا يف العمر عتياً، مل يهتموا من التاريخ اإل باأبي رغال، 

حيث ياأتون مواكب مواكب لال�شرتخاء فوق اأ�شالء اجلثث 

اأو فوق تناثر اجلغرافيا، وم�شاحات النفط الدموي.

ت�����ش��ت��ع��ل ال����ن����ران، ي���وق���ده���ا وي���وؤج���ج���ه���ا ك���ث���رون يف 

من  ي�شر  التي  مرجعيون،  �شاي  �شبابي  من  الأم��ة  ه��ذه 

امل��داف��ع��ني ع��ن »رب��ي��ع��ه��ا«، �شاحق ال��زه��ر وج��ي��ه��ان فرجنية 

وي�شر  احلازمية،  يف  �شمعون  وط��ارق  وجوليان  اإه��دن  يف 

فيهتف  احل��ر«،  لبنان  و»جي�س  ح��داد  �شعد  الأعلى  مثالهم 

اأو ينطق با�شمه حليفه املحلي يف منا�شبات املوتى اأو احلب.

اإذ يبدو اأنهم يعلمون اأن املعت�شم مات بال اأحفاد، واأن 

عبد الرحمن الداخل مل يحفل بذريته يف غرناطة.

اأيها العماد الر�شوان:

نعرتف  الأزيل،  النور  لمت�شاقك  الرابعة  الذكرى  يف 

اإل �شب  الذين ل يحرتفون  ه��وؤلء  كل  نعرف  اأننا  اإل��ي��ك، 

ال�شاي اأمام �شلومو وكوهني.. وباراك اأوباما، اأو �شم كوندي 

لأنها  وح��رارة..  الر�شمية بحنان وعمق  الق�شور  باحات  يف 

اأو�شط جديد.. وكاأنهم مل يقراأوا  ب�شرتهم ذات يوم ب�شرق 

من العر والتجارب اإل كالم غولدا مائر عن العرب »اإنها 

اأمة نائمة«.

اأن��ا���س، ثمة رج���ال، ينمون على  ل��ك��ن.. يف الأم���ة، ثمة 

وبعمق  جيداً  يعرفون  كالطهر  ينمون  والزمن،  العمر  مد 

�شيفه يف وجه كل الباطل،  اأبا ذر ما يزال يخرج �شاهراً  اأن 

اأن للراق عيناً ودرب��اً ووع��داً.. واأن البحر  ويعرفون متاماً 

بغر �شهيل املوج جمرد بديل للم�شتنقع.

ومن  ال�شهداء،  عيون  من  دائماً  ياأتي  الربيع  فالربيع 

ال��ع��ط��اء  امل���م���دودة يف م��وا���ش��م  امل��ق��اوم��ني، ت��الم��ي��ذك  اأذرع 

والقطاف.

يف ذكراك اأيها الر�شوان

احلياة تدور دورتها.. يف غر�س البذار يف انهمار املطر 

تعزف  وعندما  ال��ب��ي��ادر..  �شطح  على  ال�شنابل  انبعاث  يف 

اليدان الكرميتان املجاهدتان على الزناد.. تتمثل الرياح 

على اأن�شودة الن�شر.. وميوج اإيقاع الرق والرعد واملطر.. 

واأن ن�شر من اهلل وفتح  الع�شر..  بالفجر والليايل  موؤذناً 

قريب.. يف ذك��راك يا ينبوع املجد ل نحفل بهدير بائعي 

»ب���ان«..  ال�����ش��ارق  حمفل  يف  اأو  العربي  جامعة  يف  ال��ك��از.. 

ل�شكون  واخ��رتاق��اً  �شهياًل  للراق  ف��اإن  متناهية  بب�شاطة 

يهزون  ون�شريك  وح�����ش��ورك  �شمتك  وم���ازال  امل�شتحيل 

الدنيا.. و�شيبقى ويكر.. ويعمر الكون.

اأحمد



ف���ج���اأة وب������دون م���ق���دم���ات اأع��ل��ن��ت 

���ش��رك��ة ال�������ش���اوي وزن����ت����وت رف����ع �شعر 

ت�شبح  ب��ح��ي��ث  ح���اف���الت���ه���ا،  يف  ال��ن��ق��ل 

و�شواحيها  ب���روت  يف  ال���راك���ب  اأج����رة 

وعلى  لرة،  األف  من  بدًل  لرة   1250
اأج���رة  رف���ع  ال��ف��ان��ات  اأع��ل��ن��ت  طريقتها 

رفع اأجرة الراكب اإىل 1500 لرة بدًل 

التاك�شي  �شيارة  اأن  وي���رتدد  األ���ف،  م��ن 

األفني  اإىل  ال�شرفي�س  اأج���رة  ترفع  ق��د 

غ�شون  يف  اآلف  ث��الث��ة  اأو  وخم�شمئة 

الأيام املقبلة.

وال�������ش���وؤال امل����ط����روح، ك��ي��ف ومل����اذا 

�شاحب  ه��و  وم��ن  النقل؟  اأج���رة  رفعت 

ال��ق��رار، وم��ا دور ال��ن��ق��اب��ات، واأي���ن هي 

ف���اإذاً  الق��ت�����ش��اد؟  ووزارة  ال��ن��ق��ل  وزارة 

كانت �شركات اأو اأ�شحاب و�شائل النقل، 

واملداخيل،  الأرب���اح  ب��رتاج��ع  يتذرعون 

فهل يجوز اأن حتل اأزمتهم على ح�شاب 

الأك��ر فقراً يف  اأو  الفقراء،  اللبنانيني 

لبنان الذين ي�شطرون للتحرك �شواء 

اإىل اأعمالهم، اأم لالإنتقال من مكان اإىل 

اآخر، بوا�شطة احلافالت.. مع العلم اأن 

النقل  لو�شائل  مقدمة  الت�شهيالت  كل 

لهم  املتوافرة  املواقف  �شواء عر  ه��ذه، 

يف العا�شمة والتي ل يدفعون مقابلها 

خ���الل  م����ن  اأو  ل���ل���ب���ل���دي���ات،  ر����ش���م  اأي 

و�شائط  وخ�����ش��و���ش��اً  للبيئة،  تلويثهم 
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الديزل،  على  بالعمل  لها  �شمح  والتي 

ف��ي��م��ا م��ن��ع��ت و���ش��ائ��ل ال��ن��ق��ل دون ه��ذا 

العدد من ا�شتعمال هذه املادة.

وب����اأي ح���ال، ب��ع��د ه���ذه ال���زي���ادة يف 

اأ���ش��ع��ار ال��ن��ق��ل يف احل���اف���الت وال���زي���ادة 

عنها  احلديث  يجري  التي  اأو  املتوقعة 

يف ���ش��ي��ارات الأج������رة، ه��ل ي��ب��ق��ى م��رر 

لل�شيارات  تقدم  التي  البنزين  لرّديات 

العمومية، مبا فيها الفانات؟

على اأن ال�شوؤال الأهم الذي يبقى 

ب��ر���ش��م ن��ق��اب��ات واحت�������ادات ال�����ش��ائ��ق��ني 

العموميني، هل اأن امل�شاكل الجتماعية 

والقت�شادية التي يعانيها من يفرت�س 

تتوافر  ول  ت�شتقيم  ل  ميثلونهم  اأنهم 

احللول لها، اإل على ح�شاب اللبنانيني 

اأن���ه���م يف نف�س  ي��ع��ن��ي  ال���ف���ق���راء، مم���ا 

والكادحني  العمال  م�شتغلي  مع  املوقع 

وال���ف���ق���راء.. اأي اأن���ه���م ج���زء م���ن ه��ذه 

ال��ت��ي ت�شكل  ال��ط��ف��ي��ل��ي��ة،  ال��راأ���ش��م��ال��ي��ة 

والتي  وال��ت��غ��ول،  التوح�س  اأن���واع  اأب�شع 

ل ت��رى ح��اًل لأزم����ات ال��ن��ظ��ام اإل على 

والفقراء،  املحدود  الدخل  ذوي  ح�شاب 

 ،1992 ف��ك��ان��ت ���ش��ع��ارات��ه��ا م��ن��ذ ال���ع���ام 

اجلنات ال�شريبية، و�شرب القت�شادات 

املتو�شطة،  الطبقة  األغت  التي  املنتجة، 

وزادت اللبنانيني فقراً وتعتراً..

العام،  العمايل  اأي��ن الحت��اد  ت��رى 

منه..  ج��زاء  النقل  واحت���ادات  ونقابات 

وي��ق��ول  اهلل..  م��ن يخ�شى  ه��ن��اك  وه���ل 

ح���رام زي����ادة ن��ه��ب ف��ق��راء ل��ب��ن��ان.. ول��و 

حل�شاب فقراء اآخرين ا�شمهم ال�شائقني 

النقل«.. ثم هل يعلم هوؤلء  و»�شركات 

اأن زي��ادات الأج��ور الهزيلة التي ح�شل 

قبل  التهمت  موؤخراً  اللبنانيون  عليها 

للراأ�شمال  اأن يقب�شوها.. بهذا اجل�شع 

اللبناين الطفيلي واملتوح�س؟

حمرر ال�س�ؤون النقابية
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اغتيال  ذك���رى  ال��ب��ي��ال، يف  اح��ت��ف��ال  مل يحفل 

بدء،  اإىل  بالعودة  �شوى  احلريري،  رفيق  الرئي�س 

واجلهر جمدداً بالعداء ل�شورية.

�شمر جعجع، حيث  مناف�س،  بال  كان  النجم 

ر�شق الكالم الذي حت�شر له جيداً، وخ�شو�شاً اأنه 

اأك��ر حلفائه خ��رة يف الإط���اللت على اجلمهور 

نف�شه  ون�شب  و»امل��ري��رة«،  الطويلة  خراته  بحكم 

مدافعاً عن »املنا�شلني« يف �شورية، الذين يوافقون 

تطلعاته واأحالمه من اإهدن اإىل حم�س ومل ين�س 

وهنا  اخلطيب..  حمزة  الطفل  ذك��ر  على  ياأتي  اأن 

اإه��دن يف  ي��اأت على ماأثرة  لعل ذاكرته خانته، فلم 

وعائلة  احلازمية  »م��اأث��رة«  وعلى   ،1978 ح��زي��ران 

ال�شفرا  اجن��از  يتذكر  مل  اأن��ه  كما  �شمعون،  داين 

املطاف  نهاية  يف  الن�شر  جعجع  ح�شم   .1980 عام 

كما يف زحلة وطرابل�س، ويف الأ�شرفية ودير القمر 

وع��ال��ي��ه، وك��م��ا ح�شمت يف ب��ن��غ��ازي م��ع ال��ن��ات��و ويف 

وينت�شر جمل�س  براأي جعجع  �شتح�شم  القاهرة.. 

ال��زور  ودي���ر  واإدل����ب  وح��م��اه  حم�س  يف  ا�شطنبول 

ودرعا.. ولقاه من�شق »14 اآذار 1978« فار�س �شعيد 

متحدثاً با�شم جمل�س ا�شطنبول حيث تال الر�شالة 

ال��ت��ي ���ش��ب��ق ل��ه��ذا امل��ج��ل�����س اأن وج��ه��ه��ا لأ���ش��دق��اء 

وحلفاء جون بولتون يف الأمانة العام يف 25 كانون 

الثاين املا�شي..

اأما �شعد احلريري فاكتفى بر�شالته عن بعد، 

ال���� »اأو ت��وك��ي��و« اجل��ه��د،  بحيث وف���ر ع��ل��ى حم���رك 

فقراأ من على ال�شا�شة اأمامه اخلطاب الذي تدرب 

تراجيدية  حركة  ويف  جال�س..  وه��و  �شلفاً..  عليه 

تقدم اإليه مرافقاه لي�شاعداه على الوقوف ليوؤكد 

لعلية القوم املجتمعني يف البيال اأن رجله املك�شورة 

اأو تزجله يف منتجعات جبال الألب..  اأثناء تنزهه 

ول ندري اإذا كان هنا قد ا�شتدر عطف الفقراء يف 

قرى ود�شاكر عكار والأحياء البائ�شة يف طرابل�س، 

ح��ت��ى ل ن��ق��ول يف ال��ط��ري��ق اجل���دي���دة، اأم���ا ال�شيخ 

وتركها  للجمهورية  رئي�شاً  يوماً  حل  ال��ذي  اأم��ني 

قاعاً �شف�شفاً، ولرتها يف احل�شي�س.. فاإن اأق�شى 

تثاوؤب  تالحظوا  اأمل  خطابه،  يف  ج�شدها  ال�شور 

العلك لدى بع�س  ال�شيدة بهية احلريري وم�شغ 

احل�شور..

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

بر�سم احلك�مة والإحتاد العمايل ونقابات ال�سائقني

احلافالت زادت اأ�سعارها.. فمن ينقذ فقراء لبنان؟

ما دور الإحتاد العمايل ونقابات ال�شائقني؟
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الأم���ة،  والتوجيه يف ح��رك��ة  الإر���ش��اد  م��ن جلنة  وف��د  زار 

عماد  اجلهادي  القائد  �شريح  دروي�س،  حممد  ال�شيخ  برئا�شة 

ال�شيخ  اللجنة  با�شم  وحت���دث  ال�شهيدين،  رو���ش��ة  يف  مغنية 

وليد العمري الذي جدد العهد لل�شهداء بال�شر على خطاهم 

لتحقيق اآمانيهم واآمانينا بتحرير القد�س ال�شريف، والأرا�شي 

العربية والإ�شالمية من براثن املحتلني.

وو�شع الوفد اإكلياًل من الزهر على ال�شريح، بعد تالوة 

عطرة من القراآن الكرمي لل�شيخ اأمين الأحمد، وقراءة �شورة 

الفاحتة على اأرواح ال�شهداء.

بدورها رّحبت والدة ال�شهيد عماد مغنية بالوفد، م�شرة 

اإىل اأن »حترير القد�س لطاملا كان اأمنية ال�شهيد ر�شوان«.

كما وقام نائب الأمني العام حلركة الأمة جهاد ال�شاين، 

العام  الأم���ني  با�شم  ال�شريح  على  ال��زه��ر  م��ن  اإك��ل��ي��ل  بو�شع 

�شر  على  اأك��د  ال��ذي  ج��ري،  النا�شر  د.ع��ب��د  ال�شيخ  للحركة 

احلركة بكل ما اأوتيت من قوة مب�شروع املقاومة واملمانعة مع 

�شورية واإيران، وا�شتنكر حمالت الت�شليل واحلرب الإعالمية 

التي تتعر�س لها �شورية الداعمة للمقاومة، والتي تهدف اإىل 

ترير التدخل اخلارجي يف �شوؤونها الداخلية.

ال�شريح،  احلركة  يف  الن�شائية  اللجنة  من  وف��د  زار  كما 

هي  املقاومة  »اإن  ال�شيخ:  رانيا  الأخ��ت  اللجنة  من�شقة  وقالت 

احلّل الوحيد«، ودعت ال�شعوب العربية اإىل »الوحدة  لتحقيق 

هدف واحد، هو ن�شرة الق�شّية الفل�شطينّية«، وو�شعت اإكلياًل 

من الزهر على ال�شريح، بعد  قراءة �شورة الفاحتة على اأرواح 

ال�شهداء.

حركة الأمةعند �شريح ال�شهيد عماد مغنية

مهرجان البيال.. �سعد ي�ستعني مبرافقيهحركة الأمة تزور �سريح مغنية

وجعجع يعد بن�سر جمل�س ا�سطنبول على طريقته



املدير الأ�سبق للأمن العام 

اللبناين اللواء جميل ال�سّيد يك�سف 

جلريدة »الثبات«، اآخر التطورات ب�ساأن 

احلكومة و�سورية واملحكمة الدولية 

ويحث احلكومة على طلب عقد 

اجتماع ملجل�س الأمن الدويل لت�سكيل 

جلنة حتقيق حول املرحلة املا�سية 

و�سهود الزور وغريها من التجاوزات 

للقانون الدويل واللبناين وحتديد 

امل�سوؤوليات، واإليكم احلوار.

ي���ع���ّل���ق ال����ل����واء ج��م��ي��ل ال�����س��ي��د ع��ل��ى 

م�ساألتي متديد املحكمة اخلا�سة بلبنان، 

»بان  املتحدة  الأمم  العام  الأمني  واإر�سال 

رئي�سي اجلمهورية  اإىل  ر�سالة  كي مون« 

ا�ست�سارياً  لبنان  راأي  واعتبار  واحلكومة، 

التفاقية  من   21 »امل���ادة  بالقول:  فقط، 

امل��ت��ح��دة  والأمم  ل���ب���ن���ان  ب����ني  امل���ع���ق���ودة 

لبنان  ت�ساور  �سرورة  اإىل  بو�سوح  ت�سري 

امل��ت��ح��دة  والأمم  ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة(  )احل��ك��وم��ة 

)الأم���������ني ال�����ع�����ام( م����ع جم��ل�����س الأم�����ن 

ال�������دويل ع���ن���د ان���ق�������س���اء ف�����رة ال���ث���اث 

���س��ن��وات، ل���س��ت��ع��را���س خم��ت��ل��ف م��راح��ل 

وعر�س  بلبنان،  اخلا�سة  املحكمة  اأعمال 

ال�سّيد:  وي�سيف  اللبنانية«،  املاحظات 

»ب��ح�����س��ب ت���ل���ك الت���ف���اق���ي���ة، ف����اإن����ه ع��ل��ى 

الأم��ن  جمل�س  دع��وة  اللبنانية  احلكومة 

اأداء  ح��ول  ماحظاتها  لإب���راز  لانعقاد 

ق�سية  عن  قانونياً  وم�ساءلتها  املحكمة، 

���س��ه��ود ال����زور وال��ت��اأخ��ري يف ب���ّت ال��ع��دال��ة 

�سبع �سنوات، والتفريط ب�سدقية املحكمة 

�سيا�سي  ف���ري���ق  ق��ب��ل  م���ن  اأع������وام  اأرب���ع���ة 

ل��ب��ن��اين دويل م�����س��رك  اأم���ن���ي  ق�����س��ائ��ي 

�سعيد  والقا�سي  احل��ري��ري  �سعد  )فريق 

م����ريزا وال���ل���واء اأ����س���رف ري��ف��ي وال��ع��ق��ي��د 

وو����س���ام احل�������س���ن(«، ي��ك��م��ل ال�����س��ّي��د ط��رح 

تطلب  اأن  ���س��رورة  اإىل  ب��الإ���س��ارة  فكرته 

حتقيق  جلنة  ت�سكيل  اللبنانية  احلكومة 

ملفات  للنظر يف  املتحدة  الأمم  قبل  من 

الذين دبروا موؤامرة  وجت��اوزات وجرائم 

الأرب��ع��ة  ال�سباط  لعتقال  ال���زور  �سهود 

وت�سليل الق�ساء الدويل، وبالتايل اتهام 

املحكمة بالت�سيي�س. 

املحكمة  عمل  متديد  م�ساألة  وح��ول 

اخل��ا���س��ة ب��ل��ب��ن��ان، ي���وؤك���د ال���ل���واء ال�����س��ّي��د 

وجوب الت�ساور  يف جمل�س الوزراء بح�سب 

اأ�سباب  ك��ان��ت  »مهما  وي��ق��ول:  ال��د���س��ت��ور، 

تعطيل جمل�س الوزراء اليوم، من واجبات 

رئي�س اجلمهورية مي�سال �سليمان ورئي�س 

ب��ع��د تلقيهما  احل��ك��وم��ة جن��ي��ب م��ي��ق��ات��ي 

ر�سالة من »بان كي مون« حول التمديد اأن 

يعر�سا هذه الر�سالة على جمل�س الوزراء 

كي  احلكومة،  داخ��ل  ملناق�ستها  جمتمعاً، 

امل��ت��ح��دة  ال���ع���ام الأمم  الأم�����ني  ُي��ع��ط��ى  ل 

ذري���ع���ة ب��ت��م��دي��د ع��م��ل امل��ح��ك��م��ة ال��دول��ي��ة 

الت�سرف،  ذل���ك  يف  لأن���ه  ت��ل��ق��ائ��ي،  ب�سكل 

م�سوؤوليته  يتحّمل  للد�ستور  خرق  هناك 

تقّدر  لبنان  على  مالية  واأع��ب��اء  ميقاتي، 

ب�40 مليون دولر �سنوياً«.

جوين عبده

من  امل��ق��دّم��ة  ال��دع��وى  ع��ن  ال�سّيد  �ساألنا 

ق��ب��ل��ه ع��ل��ى ال�����س��ف��ري ج���وين ع��ب��ده يف ف��رن�����س��ا، 

املحكمة  اإىل  م���وؤخ���راً  ع��ب��ده،  »اأُح���ي���ل  ي��ج��ي��ب: 

اجلزائية  يف باري�س، نحن ننتظر بدء املحاكمات 

اأّن  اأو ثاثة، خ�سو�ساً  �سهرين  الفعلية خال 

باإبطال  مراجعاته  رف�����س  الفرن�سي  الق�ساء 

فيما  اأم��ا  �ساحيته«،  ع��دم  بذريعة  مقا�ساته 

ال�سابق  الدولية  التحقيق  برئي�س جلنة  يتعلق 

القا�سي ديتليف ميلي�س، فيوؤكد ال�سّيد �سدور 

اإ���س��ت��ن��اب��ة ق�����س��ائ��ي��ة دول��ي��ة ب��ح��ق��ه م���وؤخ���راً عن 

على  بو�س  فابيان  الفرن�سية  التحقيق  قا�سية 

ال�سلطات  تعتدها  ال��ت��ي  ال��ع��رق��ل��ة  م��ن  ال��رغ��م 

الأملانية حلماية ميلي�س.

التفا�سيل  اأدّق  َخ��ررِ  ال��ذي  ال�سّيد  ال��ل��واء 

يف ال���دع���اوى ال��ق�����س��ائ��ي��ة امل��رف��وع��ة م���ن قبله 

اأّن الدول  اأم��ام الق�ساء ال��دويل وغ��ريه، يعتر 

حقوق  و���س��ع��ارات  م��ب��ادئ  تّطبق  ال��ت��ي  الغربية 

تطبيق  يهّمها  ما  قّل  مواطنيها،  على  الإن�سان 

ذل��ك على امل��واط��ن��ني م��ن خ��ارج دول��ه��ا، يقول: 

»ت�سبح هذه الدول عندما متار�س خارج بادها 

تطبيق  يف  الثالث  ع��امل  دول  م��ن  بكثري  اأ���س��واأ 

الأمن والق�ساء وحقوق الإن�سان«.

ميقاتي يعّوم نف�سه 

وعّما اإذا كانت ت�سرفات الرئي�س ميقاتي 

ت���خ���ذل ف���ري���ق الأك����ري����ة ال��ن��ي��اب��ي��ة، ب��دل��ي��ل 

يقول  اآذاري�������ة«،  »ودي���ع���ة  اأن����ه  بع�سهم  ات��ه��ام 

من  احلريري  �سعد  »اإ�سقاط  ال�سّيد:  اللواء 

جاء  عنه،  بديًا  ميقاتي  وجم��يء  احلكومة 

اإثر اخلافات حول املحكمة الدولية وانتقال 

التهام ال�سيا�سي زوراً بحّق �سورية اإىل اتهام 

اأو  تو�سيح  اأو  التحقيق  دون  م��ن  اهلل،  ح��زب 

ال��زور  �سهود  ق�سية  يف  امل�����س��وؤول��ي��ات  حت��دي��د 

اأق���ّر ب��وج��وده��م �سعد احل��ري��ري نف�سه  ال��ت��ي 

كما املحكمة اخلا�سة بلبنان«، وي�سرح ال�سّيد 

اإىل  ب��الإ���س��ارة  احل��ك��وم��ي��ة،  ميقاتي  م��ق��ارب��ة 

جعلته  ���س��وري��ة  يف  ال��ط��ارئ��ة  ال��ت��ط��ورات  اأّن 

حتّمل  من  والتهّرب  املراوغة  اأ�سلوب  يعتمد 

من  ال��ق��رارات  »تهريب  ي��ق��ول:  م�سوؤولياته، 

املحكمة،  مت��وي��ل  مو�سوع  يف  فعل  كما  قبله 

ال��زور، وعدم  �سهود  بّت ق�سية  والتهّرب من 

وامل�سلحني  ال�ساح  تهريب  مل�ساألة  حّد  و�سع 

اأّن��ه  ب�سدق  ُت�سعرنا  ���س��وري��ة،  اإىل  لبنان  م��ن 

�سيء  اأي  من  اأك��ر  وم�ساحله  لنف�سه  يعمل 

اإىل  ب��الإ���س��ارة  فكرته  ال�سّيد  ��ح  ي��و���سّ اآخ����ر«، 

ب�سدق،  وطنه  اإنقاذ  يريد  ال��ذي  امل�سوؤول  اأّن 

ب�سيء  للت�سحية  م�����س��ت��ع��داً  ي��ك��ون  اأن  عليه 

فحّبها  البيت،  يف  امل��ن��زل  رّب���ة  تفعل  كما  م��ا، 

م�ستعّدة  يجعلها  عائلتها  لأف��راد  واإخا�سها 

الطبخ  خ��ال  ال�سيء  بع�س  اأ�سابعها  حل��رق 

لتطعم لأولده��ا، وكذلك ال�سخ�س يف موقع 

م�ستعداً  ول��ي�����س  اأن��ان��ي��اً  ك���ان  اإن  امل�����س��وؤول��ي��ة 

اأن  ف��اإّن��ه ل ميكنه  ب��ل��ده  اأج���ل  م��ن  للتعّر�س 

يحمي النا�س والبلد«. 

�سخ�سية  اأّن  ال�����س��ّي��د  ال����ل����واء  وي��ع��ت��ر 

بني  ي�سري  جعلته  الأنانية  ميقاتي  الرئي�س 

النقاط متفرجاً على امل�ساكل اأو هارباً منها، 

ويقول: »ميقاتي بداأ عمله ال�سيا�سي انطاقاً 

من البوابة ال�سورية وبف�سل �سورية ونظامها 

ورئي�سها، مل يكن اأحد لي�سمع بوجود �سخ�س 

يف  ول  ال�سيا�سة  يف  ل  ميقاتي  جنيب  ا�سمه 

امل��ال والأع��م��ال ل��ول ���س��وري��ة، ل اأح��د يطلب 

منه اليوم اأن يرّد اجلميل اإىل �سورية اأو يقاتل 

م�سوؤولياته  حتّمل  فقط  منه  املطلوب  عنها، 

خذ  حكومة،  كرئي�س  الأخاقية  ال�سيا�سية 

مثًا عن مهمة اجلي�س اللبناين الأخرية يف 

حفظ الأمن على احلدود اللبنانية ال�سورية، 

فبدًل من تغطية اجلي�س �سيا�سياً من خال 

ال��ع��ادة  ال����وزراء كما درج���ت  ق���رار يف جمل�س 

به يعّطل جمل�س  اإذا  الظروف احل�سا�سة،  يف 

ال�����وزراء، والأ����س���واأ م��ن ذل��ك كله اأن���ه عندما 

واإع��ام��ي  �سيا�سي  لهجوم  اجلي�س  ت��ع��ّر���س 

غري م�سبوق خال تلك املهمة فاإن امليقاتي، 

ينطق  مل  ال��رك��ي��ك��ة،  �سعبيته  ع��ل��ى  وخ���وف���اً 

بكلمة واح����دة دف���اع���اً ع��ن��ه، ف��ه��ل ه���ذا رج��ل 

ال�سّيد:  وي�سيف  دول����ة؟«،  رج��ل  اأو  م�����س��وؤول 

ل تعومي ذاته وحماية  »الرئي�س ميقاتي ف�سّ

حتّمل  ع��ل��ى  وال�سخ�سية،  امل��ال��ي��ة  م�ساحله 

وف��ق  والأخ���اق���ي���ة،  ال�سيا�سية  م�����س��وؤول��ي��ات��ه 

طريقة »اللهّم نف�سي، ومن بعدي الطوفان«، 

ي�ستطرد ال�سّيد يف تف�سري الو�سع احلكومي 

بالإ�سارة اإىل اأن »الهدوء الأمني، وال�ستقرار 

البلد، لي�س عائداً  وال�سيا�سي يف  القت�سادي 

القوى  لكون  عائد  هو  بل  امليقاتي  ل�سيا�سة 

ال��ف��اع��ل��ة داخ���ل احل��ك��وم��ة ل ت��ري��د ال��دخ��ول 

هذا  ي�ستغل  وميقاتي  اإ�ستقرار،  الا  نفق  يف 

الأك����ري����ة للقيام  ل����دى  الإي���ج���اب���ي  امل���وق���ف 

املطاف  نهاية  الب��ت��زاز، ولكنه يف  مبزيد من 

حتى ولو تذاكى علينا، فكما نقول يف العامية 

»ال�سم�س طالعة والنا�س قا�سعة«.

جنبالط عاجز

اإذا كان هناك تقاطع مق�سود  �ساألناه عّما 

بني الرئي�س ميقاتي والرئي�س �سليمان ووليد 

جنباط، يرّد ال�سّيد: »نهج التمييع والتاعب 

اجلوهرية  الأم����ور  يف  ميقاتي  ينتهجه  ال���ذي 

ال�سلوك  مع  كلياً  ين�سجم  لبنان  يف  والأ�سا�سية 

الطبيعي لوليد جنباط، فمن الطبيعي جداً 

اأن نرى هناك حتالفاً بني ميقاتي وجنباط، 

على اعتبار اأّن جنباط، املعتاد على التاعب، 

يوفر الغطاء والطماأنينة للميقاتي اجلبان يف 

اأّن��ه: »رمبا ل يعلم  ال�سّيد  التاعب«، وي�سيف 

ال��رئ��ي�����س م��ي��ق��ات��ي اأّن ج��ن��ب��اط  ق����ادر ب��ال��ك��اد 

ع��ل��ى ت��غ��ط��ي��ة ن��ف�����س��ه لأن�����ه  ط���رف يف م���وؤام���رة 

عاجًا  جرائمه  على  و�سنحا�سبه  ال��زور  �سهود 

ان�����س��م ج��ن��ب��اط حالياً  اآج����ًا، وح��ت��ى ول���و  اأم 

الأح�������داث �سد  ع��ل��ى  امل��ح��ّر���س��ني  اإىل ج���وق���ة 

ا�ستغال  عن  عاجز  باأنه  يعرف   فاإنه  �سورية، 

نتائج تلك الأح��داث يف لبنان، ل �سيا�سياً على 

م�ستوى البلد ول جغرافياً على م�ستوى اجلبل 

املراهنة  ه��ذه  مثل  اأن  يعلم  لأّن���ه  والتق�سيم، 

املواجهة  حمك  على  كّله  اجلبل  م�سري  ت�سع 

مع الآخرين ول�سيما ال�سيعة، وبالتايل ما نراه 

تناغم  لي�س  وجنباط  املقاتي  بني  تناغم  من 

املتاعبني يف  ال�سعفاء  تناغم  بل هو  الأقوياء 

الوقت ال�سائع«، وعّما اإذا كان هناك من تن�سيق 

بني ميقاتي والرئي�س �سليمان يعتر ال�سّيد اأّن 

د�ستورية   ل�ساحيات  الأوىل  الرئا�سة  فقدان 

ب�سبب اتفاق الطائف جتعل رئي�س اجلمهورية 

يكون  اأن  ي�ستطيع  اأنه ل  ومكبًا، حتى  عاجزاً 

اللعب  ع��ادة يف  احَلكم  لأّن  الفرقاء،  بني  َحكماً 

مي��ل��ك ���س��اف��رة وي�����س��ت��ط��ي��ع اأن ُي���وّج���ه اإن������ذاراً 

الطائف  د���س��ت��ور  اأن  ح��ني  ي��ط��رد لع��ب��اً، يف  اأو 

احلايل مل يعطرِ الرئي�س �سيئاً من هذا القبيل، 

من  واأ���س��ع��ف  متفّرجاً  َح��َك��م��اً  اأ�سبح  وب��ال��ت��ايل 

ويقول  البلد«،  ال�سيا�سيني يف  الاعبني  جميع 

ال�����س��ّي��د: »ع���ل���ى ه����ذا الأ����س���ا����س ل����دي م��ق��ارب��ة 

نلحظ  اإذ  اللبناين،  للو�سع  بالن�سبة  وا�سحة 

اأنه كلما �سعف دور امل�سيحيني يف ال�سلطة، كلما 

ول�سيما  الإ�سامي،  والتناف�س  النزاع   ا�ستعر 

ال�سّني ال�سيعي حولها، ولهذا ال�سبب نحن مع 

تقوية الدور امل�سيحي يف ال�سلطة، لأن قوة هذا 

الدور تخفف الت�سنجات بني الطوائف الأخرى 

ولأنه م�سلحة وطنية بالدرجة الأوىل، ونحن 

مع تقريب وجهات النظر بني الرئي�س �سليمان 

والعماد مي�سال عون ملا له من انعكا�س اإيجابي 

اخل�سومة  واأن  خا�سة،  اللبنانيني  عموم  على 

اأط����راف  ا���س��ت��غ��ال م��ن  ب��ات��ت م��و���س��ع  بينهما 

وجنباط  ميقاتي  الرئي�س  ول�سيما  اأخ���رى، 

التعيينات  يف  ال��وت��ر  ه��ذا  على  يلعبان  اللذين 

البلد  يف  امل�سيحي  ال����دور  ُي��ب��ق��ي  مب��ا  وغ��ريه��ا 

مهّم�سا وم�ستتاً«.

�سورية

الإح���داث  ت��اأط��ري  ال�سّيد  ال��ل��واء  ويرف�س 

ال�����س��وري��ة �سمن ���س��ي��اق اأح�����داث م��ا ي��ج��ري يف 

بهذا اخل�سو�س:  العربية، يقول  الدول  بع�س 

»يف �سورية ُيراد فر�س الثورة من اخلارج بالقوة 

على النظام، لأّن��ه مع بداية الأح��داث لحظنا 

كيف اأّن الإعام ي�ستبق امل�سهد الداخلي بفر�س 

واقع افرا�سي موؤثر �ساغط على دم�سق، ومع 

و�سول هذا الإعام املنتمي لبع�س الُدَول اىل 

بانك�ساف  مفاعيله  وت���راج���ع  م�����س��دود  ط��ري��ق 

اأك��اذي��ب��ه، ج���اء ال����دور امل��ب��ا���س��ر لبع�س ال��ق��وى 

العربية والغربية بتزويد امل�سلحني واجلماعات 

الأ���س��ول��ي��ة ب��امل��ال وال�����س��اح ب��ع��دم��ا ف�����س��ل��وا يف 

»اأن  ال�سّيد:  وي�سيف  ال��دويل«،  الأم��ن  جمل�س 

الأقل عدداً بني امل�سّلحني هم ما ُي�سّمى اجلي�س 

ال�سوري احل��ّر، والأك��ر ع��دداً هم الأ�سوليون 

والع�سابات«.

القاعدة  ا�سطفاف  »اأن  ال�سّيد:  وي�سيف 

دم�سق  �سّد  واخلليج  واأم��ريك��ا  ال��غ��رب  وقبلها 

يعطي احلرب ُبعداً عاملياً، ويعطي الأزمة بعداً 

دول���ي���اً ي��ت��خ��ّط��ى م��ط��ال��ب الإ����س���اح ال��داخ��ل��ي��ة 

النظام  ك��ان  »اإذا  ال�����س��ّي��د:  وي�����س��األ  امل�����س��روع��ة«، 

ال�سوري �سعيفاً اإىل هذه الدرجة كما يقولون، 

ف���ل���م���اذا ع���ج���زت ك���ل ت��ل��ك ال���ق���وى اخل��ارج��ي��ة 

عن  و�سغوطها  وت�سليحها  واأموالها  باإعامها 

اإ�سقاطه منذ حوايل ال�سنة حتى الآن؟«

براأي ال�سّيد اأن التوازن الدويل يف جمل�س 

التدّخل  يعّطل  ال�سورية  امل�ساألة  ح��ول  الأم���ن 

اأي طرف خارجي على  اإقدام  الع�سكري ومينع 

ال�سّيد  وينهي  ���س��وري��ة،  �سد  مب��ف��رده  امل��غ��ام��رة 

اأّن كثريين ممن يريدون  اإىل  كامه بالإ�سارة 

قلب الأو�ساع يف �سورية »عينهم ب�سرية ويدهم 

ق�سرية«، والغلبة يف النهاية �ستكون ملن يفر�س 

نف�سه ع��ل��ى الأر�����س داخ���ل ���س��وري��ة، اأم���ا خ��ارج 

قادرين  بني  مواجهات  ي�سهد  فالعامل  �سورية، 

ال�ست�سام،  يرف�سون  �سعفاء  وب��ني  عاجزين 

وبالتايل فالقوي ل ينت�سر وال�سعيف ل ينهزم، 

وتلك بالأخ�س هي اأزمة اأمريكا يف اأفغان�ستان 

والعراق وغريها وتلك اأي�ساً هي اأزمة اإ�سرائيل 

مع املقاومة داخل فل�سطني وخارجها«.

اأجرى احلوار: بول با�سيل

إحتماالت الحرب الخارجية 
معدومة ضد سورية 

والمعادلة الحقيقية في 
الداخل هي لمن يسيطر 

على األرض

ميقاتي ال يهّمه إاّل نفسه  
ومن بعده »الطوفان«، 
والتطورات الطارئة في 
سورية جعلته يعتمد 

أسلوب المراوغة..
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»اأب�����ن�����اوؤن�����ا ي����ه����ّج����رون م����ن ب����ريوت 

على  ح��ك��راً  ت�سبح  حتى  ممنهج،  ب�سكل 

لدى  م�سركة  �سرخة  هي  الأغ��ن��ي��اء«.. 

البريوتية،  ال��ع��ائ��ات  م��ن  متزايد  ع��دد 

�سح  اإذا  الأ���س��ل��ي��ني  ب�����ريوت  ���س��ك��ان  اأو 

واأب��ن��اءه��م من  ي��ع��ان��ون  ال��ذي��ن  التعبري، 

م�سكلة غاء اأ�سعار ال�سقق والعقارات يف 

واملنطق،  ب�سكل يفوق اخليال  العا�سمة، 

حتى بات احلديث عن الفقاعة العقارية 

ال��زي��ت. واحل��ال  اإب��ري��ق  يف لبنان كق�سة 

ب�����ريوت قد  ���س��ب��ان  م���ن  ال��ك��ث��ريي��ن  اأن 

م�سكن  اإي��ج��اد  فكرة  م��ن  ياأ�سهم  اأع��ل��ن��وا 

ال�سقق  فحتى  العا�سمة،  يف  لهم  مائم 

اأو ال�ستديو كما ت�سمى، باتت  ال�سغرية 

اأ�سعارها مرتفعة جداً.

ب�����س��ب��ب غ���ي���اب ����س���ي���ا����س���ات ال���دول���ة 

مت�سعاً  ب���ريوت  اأب��ن��اء  يجد  ل  ال�سكنية، 

اإىل  راأ�سهم، في�سطرون  لهم يف م�سقط 

البتعاد ع��ن ذوي��ه��م وم��ب��اين اأج��داده��م، 

رغ��م��اً  واجل���ب���ال،  ال�����س��واح��ي  يف  لل�سكن 

عن اإرادتهم، اإزاء ذلك، تقع �سقق بريوت 

الأع��م��ال  ورج���ال  للم�ستثمرين  فري�سة 

الأثرياء واخلليجيني، وعدد حمدود من 

اللبنانيني املغربني ممن وافاهم احلظ، 

واملوظفون  الو�سطى،  الطبقة  �سبان  اأما 

امل���ح���دود  ال����دخ����ل  ذوي  م����ن  وال���ع���م���ال 

بال�ستقال  يحلمون  الذين  واملتو�سط، 

اأنف�سهم  فيجدون  الزوجية،  ع�س  وبناء 

واإن  املناف�سة مهما حاولوا،  دائ��رة  خ��ارج 

فالأ�سعار  ال�سكنية،  بالقرو�س  ا�ستعانوا 

املرتفعة لل�سقق حتتم عليهم التوجه اإىل 

مناطق بعيدة ل حمال.

اأما يف حال فكروا بالإيجار، فالأمر 

اإن  ب���ل  ي��ت��ح�����س��ن ع��ل��ى الإط��������اق، ل  ل 

يلفظ  لاإيجارات  ال�ساروخي  الرت��ف��اع 

مدينتهم،  خ��ارج  اإىل  البريوتيني  اأحفاد 

ف�سقة  روات��ب��ه��م،  م��ع  يتنا�سب  ل  ك��ون��ه 

ل  غرفتني  م��ن  مكونة  �سغرية  �سكنية 

اإيجارها  يبلغ  املقد�سي  منطقة  يف  اأك��ر 

���س��وارع  اأن  ك��م��ا  دولر،   1200 ال�����س��ه��ري 

م��ن��ط��ق��ة احل���م���راء وال���ل���ب���ان واجل��ام��ع��ة 

ال��ع��رب��ي��ة وك��ورن��ي�����س امل���زرع���ة وغ��ريه��ا، 

اأ���س��ح��ت ع�����س��ي��ة ع��ل��ي��ه��م ه���ي الأخ�����رى، 

بحيث ت�ستقبل اأ�سحاب روؤو�س الأموال، 

ب��ي��ن��م��ا ق����در اأب����ن����اء ال��ط��ب��ق��ة ال��و���س��ط��ى 

اجلديدة  الأب��ن��ي��ة  اإىل  بالنظر  الك��ت��ف��اء 

ال��ت��ي ت��ب��دل وج���ه ب����ريوت و���س��واح��ي��ه��ا، 

ي���وم���اً من  ي��ت��م��ك��ن��وا  ب�����اأن  ي��ح��ل��م��وا  واأن 

ال�سكن فيها، بينما تبقى يف هذه الأثناء 

قبل  م��ن  مم��ل��وك��ة  اأو  مبعظمها  ف��ارغ��ة 

اخلليجيني واملغربني.

يف هذا ال�سياق يقول منري الزعري، 

اأن ي�سكن يف  وه��و م��ت��زوج ح��دي��ث��اً وق���رر 

اأكر  الإيجارات  ال�سويفات كون  منطقة 

م��ائ��م��ة ل��رات��ب��ه: »ح��اول��ن��ا ال��ب��ح��ث عن 

�سقة يف منطقة طريق اجلديدة  لنقطن 

ف�سًا  ف�سلنا  اأننا  اإل  واأهلها،  اأهلي  قرب 

ذري���ع���اً، وق��ع��ن��ا ع��ل��ى ���س��ق��ة ب��ث��اث غ��رف 

يتجاوز اإيجارها ال�800 دولر يف ال�سهر، 

وه���و رق���م غ���ري م��ن��ط��ق��ي ب��ال��ن�����س��ب��ة اإىل 

يتجاوزان  ل  ورواتبهما  يعمان  �سابني 

احلد الأدنى بكثري«.

وتابع: »يف منطقة ال�سويفات متكنت 

م��ن ال��ع��ث��ور ع��ل��ى ���س��ق��ة يف م��ب��ن��ى ق��دمي 

اأجد  فلم  ال�سهر،  يف  دولراً  باإيجار 450 

ب����داً م��ن ا���س��ت��ئ��ج��اره��ا ب����دًل م��ن ت��اأج��ي��ل 

الزواج جمدداً«.

اأما والدته ال�سيدة مهى، فهي تعرب 

ي�سكن  ل  الوحيد  ابنها  لأن  اأ�سفها  ع��ن 

قربها، بينما ترى مدينتها وهي تتحول 

ل��ل��غ��رب��اء وت��ف��ق��د ط��اب��ع��ه��ا  اإىل م��دي��ن��ة 

الأ�سليني، وكونها من  القدمي و�سكانها 

امل��ال��ك��ني ال��ق��دام��ى، ف��اإن��ه��ا تلعن ق��ان��ون 

اإي��ج��اد  الإي���ج���ارات، لأن���ه مل يتمكن م��ن 

على  وامل�ستاأجرين  املالكني  مل�سكلة  ح��ل 

ال�سواء.

وت���ق���ول: »ن���اأ����س���ف ع��ن��دم��ا ن����رى اأن 

ي��ح��ق لنا  ب��ي��دن��ا، ول  ل��ي�����س��ت  اأم���اك���ن���ا 

على  بل  احل��اج��ة،  عند  لأبنائنا  توريثها 

هو  ال��ق��دمي،  امل�ستاأجر  اأن  جند  العك�س، 

الذي يورث العقار اإىل اأبنائه كما لو اأنه 

من  واأولدن���ا  نعاين  نحن  بينما  يحتله، 

لل�سراء، بل حتى  عدم وجود �سقق لي�س 

ف��الإي��ج��ارات  ل��اإي��ج��ار ب�سعر م��ع��ق��ول.. 

هي  ك��م��ا  للغاية  وم��رت��ف��ع��ة  خيالية  اإم���ا 

ح��ال امل��ب��اين اأو ال��ع��ق��ود اجل��دي��دة، واإم��ا 

اأنها يف احل�سي�س كما هو احلال معنا«، 

مت�سائلة: »ملاذا يريدون حتويل امل�ستاأجر 

واأمواله،  اأماكه  للمالك يف  �سريك  اإىل 

ووريثاً له بدًل من اأولده؟«

حال منري هي متاماً كحال الكثريين 

من �سبان بريوت ممن ولدوا وترعرعوا 

ظهر  عن  مبانيها  وحفظوا  �سوارعها  يف 

العقارات  اأ�سعار  اليوم  لتهجرهم  قلب، 

وامل���ن���اط���ق  واجل�����ب�����ال  ال�������س���واح���ي  اإىل 

بع�سهم ع�س  ال��ع��ا���س��م��ة،  ع��ن  ال��ب��ع��ي��دة 

ل�ساعات  التنقل يومياً  واآثر  على اجلرح 

ع��ل��ى ط���رق ل��ب��ن��ان، لأن����ه ب��ب�����س��اط��ة غري 

تاأمني م�سكن له يف منطقته،  قادر على 

يف هذا ال�سياق يقول عبد اهلل �سيداين، 

عرمون:  دوح��ة  يف  يعي�س  موظف،  وه��و 

ال�سنوبرة،  ي�سكنان يف منطقة  »وال��داي 

املتزوجون منذ �سنوات »نفدوا  واأ�سقائي 

بري�سهم« ومتكنوا من �سراء �سقق لهم يف 

اأ�ستطع �سراء �سقة،  اأن��ا فلم  اأم��ا  ب��ريوت، 

ك�����س��اب ي�سق  ي��ف��وق ط��اق��ت��ي  لأن الأم����ر 

طريقه حديثاً«.

وت���اب���ع: »اأع��ي�����س م��ن��ذ ن��ح��و ع��ام��ني 

يف م��ن��ط��ق��ة ع���ني ق��وب��ل واأت��ك��ب��د م�سقة 

ب��ريوت،  اإىل عملي يف  ي��وم  ك��ل  للمجيء 

اإن  اآخ��ر، يقال  لي�س هناك من حل  لكن 

واإن���ك  ال��ت��ن��ق��ل،  ت�سهل  الأوت���و����س���رادات 

خلدة  ب��ني  �ساعة  رب��ع  اإىل  فقط  بحاجة 

وب���ريوت، لكن ال��واق��ع عك�س ذل��ك، ففي 

بع�س الأح��ي��ان يكفي وق��وع ح��ادث �سري 

اإىل بريوت حتى  املوؤدية  الأنفاق  اأحد  يف 

يتعطل ال�سري ل�ساعات، ويف ف�سل ال�ستاء 

ت�سبح املعاناة اأكر«.

يف  ال��ع��ي�����س  »اأن  اهلل:  ع��ب��د  وي�����رى 

مناطق اجلبل والناعمة وخلدة وعرمون، 

وظيفة  ميلك  ملن  بالن�سبة  ايجابي  اأم��ر 

به  حتيط  مم��ن  اأو  املنطقة،  م��ن  قريبة 

بالن�سبة يل  عائلته، لكن الأم��ر خمتلف 

يف  ال�سكن  اعتدنا  كنا  لأن��ن��ا  ول��زوج��ت��ي، 

العا�سمة منذ ولدنا، وانتقالنا اإىل خارج 

ونحن  ال��ب��داي��ة،  اأزم����ة يف  �سكل  ب���ريوت 

لنزال نحاول العتياد على الأمر.. ويف 

اأحيان كثرية، اأ�سعر كما لو اأنني اأنزل يف 

الذهاب  اأ�ستطيع  ل  بحيث  بعيد،  فندق 

اأو يف فرات  الغذاء  �ساعة  املنزل يف  اإىل 

ال�سراحة ب�سبب بعد امل�سافة«.

 فورة م�ستمرة

العقارات  اأ�سعار  اإن  الدرا�سات:  تقول 

معدلها  �سنوية  بوترية  ترتفع  ب��ريوت،  يف 

اأنه اإذا كانت هناك �سقة  املئة، مبعنى  15يف 
ثمنها  ف��اإن  ال��ي��وم،  دولر  األ��ف   120 ثمنها 

�سوف ي�سل اإىل 210 اآلف دولر بعد ثاث 

بريوتي  اأي  فر�سة  اأن  يعني  م��ا  ���س��ن��وات، 

مقيم يف احل�سول على �سقة يف العام 2014، 

�سوف تتدنى اإىل 50 يف املئة، ب�سبب الهوة 

ال�سعرية التي ل ي�ستطيع املوظف العادي 

البريوتي  ال�ساب  يقف  وعندما  حتملها، 

ع��اج��زاً عن مواكبة ارت��ف��اع الأ���س��ع��ار، التي 

امل�ستثمر  اأو  امل��غ��رب  اللبناين  ي�ستوعبها 

اخل��ل��ي��ج��ي، ف����اإن ال��غ��ل��ب��ة، اأو ال��ف��ر���س��ة، يف 

اأن  للمقيمني، علماً  تكون  لن  احل��ال  ه��ذه 

 65 اليوم  ي�سكلون  واخلليجيني  املغربني 

يف املئة من حجم الزبائن يف �سوق العقارات 

اللبناين ككل، ويف العا�سمة حتديداً.

علماً اأن الغاء يطال جميع املناطق، 

م��ث��ل ع���رم���ون وب�������س���ام���ون وال�����س��وي��ف��ات 

والتي  ب���ريوت،  العا�سمة  جنوب  الواقعة 

تكاد متثل املنفذ الوحيد لل�سباب، فاأ�سعار 

ال�����س��ق��ق يف ه�����ذه امل���ن���اط���ق ه����ي ب���دوره���ا 

ال��رغ��م من  ال���ذروة، م��ن هنا وعلى  بلغت 

اختيار ال�سباب لهذه املناطق كحل موؤقت 

يعد  احل��ل مل  ه��ذا  اأن  اإّل  ال�سكن،  لأزم���ة 

اإىل  و�سلت  ال�سقق  اأ�سعار  لأن  م�سموناً، 

العادية  لل�سقة  ف��وق  وم��ا  األ��ف دولر  املئة 

جداً، وبالتايل مل تعد هذه املناطق اأي�ساً 

وب��ات  للجميع،  املتاحة  الفر�سة  مبنزلة 

على ال�سباب اللبناين اختيار مناطق اأبعد 

املادية  اإمكانياتهم  مع  تتوافق  كي  واأبعد، 

اإىل  البع�س  ي�سطر  املتوا�سعة، ويف حني 

ال�����س��ك��ن م��ع الأه����ل م��ك��اب��داً ���س��ي��ق امل��ك��ان 

ي�سطر  الأح����وال،  �سيق  على  ومتحايًا 

اأو  اإىل ف�����س��خ اخل��ط��وب��ة  ال��ب��ع�����س الآخ�����ر 

يف  التحول  حتى  اأو  ال���زواج  فكرة  تاأجيل 

اجتاه الهجرة وترك الوطن.

�سعباً  ب���ات  اإن����ه  ال���درا����س���ات:   وتقول 

الدخل،  املتو�سط  اأو  العادي  اللبناين  على 

ت�سم110  ���س��غ��رية  �سقة  ول���و  ي�����س��ري  اأن 

وه��ذا  دولر،  األ����ف   200 م��ن  ب��اأق��ل  اأم���ت���ار 

املتو�سط  اللبناين  ال�سباب  اأن  بدوره  يعني 

احلال، مر�سح لاجنراف يف موجة هجرة 

اإىل  البريوتيون  اأمر يخ�ساه  جديدة، وهو 

اإح�����س��اءات  ك��ب��ري، ل�سيما بعد ظ��ه��ور  ح��د 

ترز اأن اأبناء العا�سمة هم الأكر اجنرافاً 

وراء حلم الهجرة.

اإذاً، ال�سر الذي بات اجلميع يعرفونه، 

هو اأن بريوت �سارت مدينة �سبه م�ستحيلة 

اأبنائها، واأن ال�سواحي القريبة باتت  على 

مكتظة اإىل احلد الذي ي�سعب معه التنقل 

املطلوبة  الأ���س��ا���س��ي��ة  الإن�����س��اءات  غ��ي��اب  يف 

احل��د  ك����ان  واإذا  وال����ط����رق����ات،  وامل����واق����ف 

األ��ف لرية،   675 الأدن���ى ل��اأج��ور يف لبنان 

واحل��د الأدن���ى لإي��ج��ار �سقة يف ال�سواحي 

امل�ستحيات  �سابع  من  فاإنه  دولر،   600
�سوق  اإىل  خ��رج  لبناين  �ساب  ي�ستطيع  اأن 

���س��ي��ارة..  واق��ت��ن��اء  �سقة  ا�ستئجار  ال��ع��م��ل، 

والزواج واإجناب الأولد.

هبة ال�سيداين

9

تحقيق

أحفاد البيروتيين ال يسكنون في عاصمتهم

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

منري الزعري

) العدد 201(  اجلمعة - 17 �شباط - 2012

صـدر المـجلدان السادس والسابع من:

السـنـة الرابعة

يحتويان على الأعداد ال�سادرة من: 

 2010 اغ�سط�س   - اآب   20
ولغاية 19 اآب - اغ�سط�س - 2011

ثمن ال�مج�لدين 100 دولر اأم�ريكي

اأ�شبوعية  �شيا�شية م�شتقلة 

ال�شنة الرابعة

املجلدان ال�شاد�س وال�شابع

20  اآب 2010م. - 19 اآب 2011م



ج���رى  ال�������ذي  االت�����ف�����اق  اأن  وا�����ض����ح 

ال�سلطة  رئي�س  بني  ال��دوح��ة  يف  توقيعه 

ورئ��ي�����س  ع��ب��ا���س،  حم��م��ود  الفل�سطينية 

خالد  حما�س  حل��رك��ة  ال�سيا�سي  املكتب 

م�سعل قد بداأ بالرتنح. فاالتفاق املذكور، 

والذي توافق فيه حما�س، على اأن ي�سكل 

الوحدة  حكومة  بنف�سه  ال�سلطة  رئي�س 

�ستعد  ال��ت��ي   ، ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة  ال��وط��ن��ي��ة 

انتقالية،  مرحلة  وت��دي��ر  ل��ان��ت��خ��اب��ات، 

ت�سرف فيها على تطبيق اتفاق امل�ساحلة 

املوقع يف القاهرة، يواجه رف�سا متزايدا 

اأ�سا�سية وموؤثرة يف احلركة.  من قيادات 

اح��ت��م��االت م��ت��زاي��دة لعودة  ت��ت��ه��دده  كما 

اال�ستك�سافية،  امل��ف��او���س��ات  اإىل  ع��ب��ا���س 

اأم��ام  حما�س  ي�سع  ما  اأردن��ي��ة.  ب�سغوط 

اإىل اعتبار ما  اإح��راج �سديد، قد يدفعها 

ب���ات ي��ع��رف ب��� »اإع����ان ال���دوح���ة« الغ��ي��ا، 

بداية ونهاية. واالإعان كما بات معروفا، 

تنطح  �ساءهم  الذين  امل�سريني  اأغ�سب 

اأمري قطر للتدخل يف ملف هو يف �سلب 

امل�����س��ري، واأزع��ج��ه��م التجاوب  االه��ت��م��ام 

الفل�سطيني مع �سغوط حمد.

االأو������س�����اط ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة امل��ت��اب��ع��ة، 

ت���وق���ف���ت ع���ن���د ت�������س���ري���ح���ات د حم��م��ود 

الزهار، القيادي البارز يف حما�س، والتي 

اأطلقها من غزة. حيث اأ�سار اإىل اأن قيادة 

»اإع��ان  توقيع  قبل  ت�ست�سر  مل  احلركة 

ال���دوح���ة«، واأحل����ق ذل���ك ب��ال��ت��اأك��ي��د على 

ت�سمن االإعان ما هو مرفو�س من قبل 

احل��رك��ة، وه��و »خ��ط��اأ غ��ري مقبول« على 

حد قوله. وو�سف االإع��ان باأنه ت�سمن 

ت��دل��ي�����س��ا يف ب��ع�����س ن��ق��اط��ه م��ت�����س��ائ��ا، 

حني  البنود  باقي  تطبيق  اإمكانية  ح��ول 

ي��ك��ون ه��ن��اك ت��دل��ي�����س يف ب��ع�����س��ه��ا. وق��د 

ال�سكل  ب��ني  ال��زه��ار م��ا  ان��ت��ق��ادات  تنقلت 

اإىل القول، باأنه �سد  وامل�سمون، لينتهي 

االتفاق كما ال يرى اأنه قابل للتطبيق.

اأن  اإىل  دائ���م���ة  االإ�����س����ارة  ك��ان��ت  واإذا 

االأو�ساط  فاإن  »م�ساك�سا«.  يعترب  الزهار 

ن��ف�����س��ه��ا ت��ت��ح��دث، ع���ن ك���ون���ه ي��ع��ك�����س يف 

داخل  املرة، مزاجا م�سيطرا  اأقواله هذه 

اأنه  تعترب  احلركة،  من  وا�سعة  قطاعات 

ت���ن���ازالت ك��ب��رية ملحمود  ت��ق��دمي  ق���د مت 

ع��ب��ا���س. ول��ه��ذا ف���اإن ح��دي��ث ال��ق��ي��ادي يف 

حما�س، عن جل�سة هامة �سيتم فيها بحث 

اأهمية  يكت�سي  ال��دوح��ة  اإع����ان  م�سري 

يف  حما�س  قيادات  ميل  مع  حتى  كبرية، 

اإىل  اخل��ارج،  يف  قياديها  وبع�س  ال�سفة، 

التوقيع  ج��رى  ما  م�سعل يف  ال�سري  مع 

ذكر  فقد  قطر.  واأم���ري  عبا�س  م��ع  عليه 

ال��ع�����س��و ال��ق��ي��ادي حل��م��ا���س يف ال�����س��ف��ة« 

»اإع��ان  تراجع عن  اأن ال  اأحمد عطون« 

اأن  اإىل  الدوحة«، وما مت قد مت. م�سريا 

اجلميع يف حما�س يقف وراء هذا القرار 

ال����ذي مت مب��واف��ق��ة امل��ك��ت��ب ال�����س��ي��ا���س��ي، 

وموؤ�س�سات ال�سورى يف احلركة.

لكن الواقع قد ال يتما�سى كثريا مع 

والتي  ذاتها،  االأو�ساط  وفق  الكام،  هذا 

مو�سع  ي��ك��ون  ���س��وف  االت��ف��اق  اأن  تتوقع 

مراجعة جادة. خا�سة اإذا �سح الكام عن 

اأن نائب رئي�س املكتب ال�سيا�سي حلما�س، 

اأب��و م���رزوق يرف�س ه��و االآخ��ر  د مو�سى 

امل��واف��ق��ة ع��ل��ى ات��ف��اق ال���دوح���ة. �سحيح 

اأن ال��وج��ه��ة ال��ع��ام��ة واالأ���س��ا���س��ي��ة داخ��ل 

حما�س، هي مع اتفاق امل�ساحلة املوقع يف 

متريره  ومع  مرحلتني،  وعلى  القاهرة، 

وال�سري فيه، ولكن لي�س باأي ثمن. وقد 

اأجنزت اللجنة القانونية يف كتلة حما�س 

االأ�سا�سي  النظام  يف  مطالعة  الربملانية، 

فيها  خ��ل�����س��ت  ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة،  لل�سلطة 

حكومة  بت�سكيل  عبا�س  تفوي�س  اأن  اإىل 

ال�سلطة ي�سكل خمالفة قانونية. ولكنها 

بالقانون  »الت�سحية  ميكن  اأن��ه  اعتربت 

ل�����س��ال��ح امل�����س��احل��ة«. ويف ه���ذا م��ا يعني 

كثرية.  احتماالت  على  مفتوح  الباب  اأن 

املطالعة  ه��ذه  اإب���راز  وق��ت  اأي  وميكن يف 

على  التاأثري  يف  وا�ستخدامها  القانونية 

احلاجة  النتفت  واإال  املناق�سات،  جمرى 

اإىل وجودها اأ�سا.

»اإع��ان  امل��وق��ف يف حما�س م��ن  لي�س 

الدوحة«، هو املوقف الوحيد الذي ي�سكل 

تهديدا له. بل اإن �سلوك رئي�س ال�سلطة 

الذي  االتفاق  على  خطرا  ي�سكل  بذاته، 

وا�سحة،  قطرية  ب�سغوط  عليه،  ح�سل 

ال�سغط  مقابل  ففي  معروفة.  و���س��ارت 

القطري، لتمرير اإعان الدوحة، خدمة 

ل���اأم���ري ال����ذي ي�����زداد ان��ت��ف��اخ��ا. وي��ري��د 

تعوي�س اخليبات التي تاحقه وتاحق 

ال�سغوط  هناك  ال�سغرية،  االإم���ارة  دور 

االأردن���ي���ة ع��ل��ى حم��م��ود ع��ب��ا���س، ل��ل��ع��ودة 

عمان،  يف  اال�ستك�سافية  املفاو�سات  اإىل 

خدمة للملك الذي يريد اإ�سداء خدمات 

لاأمريكيني، هذه املرة.

ال�سغط االأردين كالعادة ياأخذ م�سارا 

الفل�سطينية  ال�سلطة  ب��اجت��اه  واح�����دا، 

املعروف  فمن  عبا�س.  حممود  ورئي�سها 

امل��ف��او���س��ات  ل��ب��دء  االأردين  االق����رتاح  اأن 

عقبة  تخطي  على  تاأ�س�س  اإليها،  امل�سار 

جت��م��ي��د اال����س���ت���ي���ط���ان. ل���ك���ن امل���واف���ق���ة 

مهدت  فيها،  امل�ساركة  على  الفل�سطينية 

ال��ط��ري��ق اأم�����ام احل��ك��وم��ة ال�����س��ه��ي��ون��ي��ة 

لاإعان عن �سل�سلة خطوات ا�ستيطانية 

ج��دي��دة، يف القد�س واأم��اك��ن اأخ���رى من 

ال�سفة الفل�سطينية. وقد قوبل كل ذلك 

بال�سغط  بل  فقط،  عربي  ب�سمت  لي�س 

املفاو�سات،  ملتابعة  ال�سلطة  رئي�س  على 

وكاأن اأمرا مل يكن.

ومل����ا ك����ان ال��ت��وق��ع مب��واف��ق��ة ع��ب��ا���س 

ع��ل��ى م��ع��اودة ت��ل��ك امل��ف��او���س��ات مرتفعا 

اإع���ان الدوحة  ج��دا، ف��اإن ه��ذا �سي�سع 

باإمكان  فلي�س  ج��دا.  اختبار جدي  اأم��ام 

ح��م��ا���س ال�����س��ك��وت ع��ل��ى م��ث��ل ه���ذا وق��د 

ف�سا  اإ�سافيا.  تفوي�سا  عبا�س  منحت 

ب��ه رئ��ي�����س احلكومة  اأن م��ا حت���دث  ع��ن 

زي��ارت��ه  اأث��ن��اء  ه��ن��ي��ة،  ا�سماعيل  غ���زة  يف 

امل��ق��اوم��ة،  اإىل ط��ه��ران، ع��ن تبني خ��ط 

وموا�سلة ال�سري فيه، ال ين�سجم واإعطاء 

لت�سكيل  لي�س  لعبا�س،  مفتوح  تفوي�س 

ال��و���س��ع  الإدارة  ب��ل  وح�����س��ب،  احل��ك��وم��ة 

الفل�سطيني كله. يف هذه احلالة، �سوف 

ي�سبح »اإعان الدوحة«، وكاأنه مل يكن. 

ع��ن تطبيقه  ال��رتاج��ع  اإع���ان  �سيتم  اأو 

من قبل حما�س.

ر�سدت  التي  الفل�سطينية  االأو���س��اط 

الدوحة،  امل�سري مما جرى يف  اال�ستياء 

تتوقع اأال يقدم امل�سريون جهدا اإ�سافيا، 

واملت�سل  ال��ت��ايل،  اختباره  خ��ال  لدعمه 

للحكومة،  املر�سحة  االأ�سماء  يف  بالبحث 

اإن  ال��ق��اه��رة،  ال�سهر اجل����اري، يف  خ��ال 

�سمد االتفاق حتى ذلك احلني. وتتحدث 

املذكور  البحث  اأن  عن  نف�سها،  االأو�ساط 

االإع��ان  اأم��ام راف�سي  قد ميثل فر�سة، 

لتفجريه. وهنا يتم لفت االأنظار اإىل ما 

اللجنة  �سعث ع�سو  نبيل  به  كان حتدث 

املركزية لفتح، بعد اأيام قليلة، من توقيع 

اأن احلكومة  ب��ت��اأك��ي��ده  ال���دوح���ة،  اإع����ان 

ال���ت���ي ���س��ي�����س��ك��ل��ه��ا ع���ب���ا����س، ����س���وف ت��ك��ون 

ا�ستجابة ل�سروط الرباعية.

هذا �سيكون منطبقا على الربنامج، 

�سي�سمها  ال��ت��ي  ال�����س��خ�����س��ي��ات  وع��ل��ى 

عبا�س اإىل حكومته، ويجب اأن حتظى 

هذا  �سيتم  فكيف  الف�سائل.  مبوافقة 

االأمر؟ مبعنى كيف �سرت�سي احلكومة 

ب��رن��اجم��ا و���س��خ�����س��ي��ات، »ال��رب��اع��ي��ة« 

والف�سائل الفل�سطينية معا؟

تقدمي  كيفية  بعد  وا�سحة  لي�ست 

اإجابات على هذه االأ�سئلة ال�سعبة، لكن 

ما وا�سح حتى االآن اأن االتفاق يواجه 

خم��اط��ر ج��دي��ة، وه���و ي��رتن��ح بح�سب 

االأو�ساط الفل�سطينية. والوا�سح اأكرث 

اأو  وحاكميها،  لقطر  �سالح  هو  ما  اأن 

للق�سية  ���س��احل��ا  لي�س  االأردن،  مل��ل��ك 

ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة، وال ه���و يف ���س��احل��ه��ا. 

العك�س �سحيح متاما.

عبد الرحمن نا�صر

اإعالن الدوحة.. ترنح ما قبل ال�سقوط
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عدنان،  خ�سر  ال�سيخ  الفل�سطيني  االأ���س��ري  وا�سل 

اإ�سرابه  االإ�سامي،  اجلهاد  حركة  يف  القيادي  الع�سو 

هذه  كتابة  �ساعة  حتى  م�سجا  ال��ط��ع��ام،  ع��ن  املفتوح 

ال�سطور ت�سعة وخم�سني يوما من االإ�سراب، يف واحدة 

من اأكرث عمليات االإ�سراب عن الطعام طوال.

االأ����س���ري ال����ذي ج���رى ن��ق��ل��ه اإىل امل�����س��ف��ى، ق����اوم كل 

يخو�س  اأن  وقرر  اإ�سرابه،  لك�سر  ال�سهاينة  حم��اوالت 

وح���ي���دا، م��ع��رك��ة ب��االأم��ع��اء اخل���اوي���ة، يف ح��ني ي�ستعد 

االحتال، الإعان  �سجون  الفل�سطينيون يف  املعتقلون 

اإ�سراب ت�سامني مع االأ�سري البطل.

والتحدي،  ال�سرب  يف  منوذجا  يقدم  عدنان،  خ�سر 

وال��ع��ج��ز  ال�������دويل،  ال���ن���ف���اق  ي��ف�����س��ح  ع��ي��ن��ه  االآن  ويف 

ال���ذي  م���ا  م��ف��ه��وم��ا  ل��ي�����س  اإذ  وال���ع���رب���ي.  الفل�سطيني 

يحتاجه العامل للتحرك وبدءا من فل�سطني بعد نحو 

الذي يخو�سه هذا  الطعام  االإ�سراب عن  �سهرين من 

البطل يف مواجهة االحتال والظلم والقهر.

اأ�سر اجلندي ال�سهيوين، �ساليط  بعد �ساعات على 

املواطنني  ال��ن��ار وال��ل��ه��ب على  دب��اب��ة تطلق  م��ن داخ���ل 

كله  املنافق  ال��ع��امل  ك��ان  غ��زة،  قطاع  يف  الفل�سطينيني 

وال��وع��ي��د  ال��ت��ه��دي��د  ث��م يطلق  وم���ن  اأن��ف��ا���س��ه،  يحب�س 

مطالبا باإطاق �سراح اجلندي ال�سهيوين الذي اأ�سره 

رجال املقاومة.

عملية  يف  يكن  مل  بيته،  م��ن  ع��دن��ان  خ�سر  اعتقل 

ق��ت��ال��ي��ة، وب��ع��د ن��ح��و �سهرين م��ن االإ����س���راب، مل يجر 

التحرك لن�سرة �سموده، ناهيك عن املطالبة باإطاق 

����س���راح���ه، ف���ا ال�����س��ل��ط��ة ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة حت���رك���ت، وال 

اجلامعة العربية، وال بان كي مون الذي ا�ستقبله اأهايل 

غزة باالأحذية، لرف�سه احلديث مع ذوي االأ�سرى.

الكثري  يك�سف  االأ�سطوري  ب�سموده  عدنان  خ�سر 

من الزيف. ويف�سح كثريين اأي�سا.  

خ�سر عدنان وال�سمود الأ�سطوري

خالد م�سعل وحممود عبا�س
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اأه�����م  م�����ن  اأن  اث�����ن�����ان  ي���خ���ت���ل���ف  ال 

ال�سرق  يف  الغربية  التدخات  اأه���داف 

م�ساألة  عقود، حل  �ستة  االأو�سط خال 

ال���اج���ئ���ني ب���اإل���غ���اء ح����ق ال����ع����ودة ع��رب 

»���س��ن��اري��وه��ات« ت��ب��ّدل��ت وت��ن��ّوع��ت ع��دة 

م�����رات ب��ت��ب��دل احل���ال���ة ال�����س��ي��ا���س��ي��ة يف 

احللول  اأن  �سك  وال  وال��ع��امل،  املنطقة 

التي كانت مطروحة نظرياً جاءت من 

دول تريد تكري�س االحتال ال�سهيوين 

باإدارتيها  املتحدة  كالواليات  لفل�سطني 

واالحت��اد  واجلمهورية،  الدميقراطية 

االأوروب����������ي ك���ذل���ك ال������ذي مل ي��ت��وق��ف 

ع��ن اإط����اق اإ����س���ارات ت��اأي��ي��د وم�����س��ان��دة 

لل�سيا�سات االأمريكية واإدارة اأوباما ومن 

اليوم  ول��اأ���س��ف،  ال��روؤ���س��اء،  م��ن  �سبقه 

اأ���س��ب��ح ه��ن��اك حم���ور ع��رب��ي ي��ع��رّب عن 

ان�سجامه مع هذه االأطروحات بطريقة 

م��ب��ا���س��رة وغ����ري م��ب��ا���س��رة، م���ن خ��ال 

ال��دع��م وال��ت��اأي��ي��د مل��وا���س��ل��ة امل��ف��او���س��ات 

الفل�سطينية – ال�سهيونية على قاعدة 

اإهدار حق ال�سعب الفل�سطيني الاجئ 

بالعودة اإىل وطنه املحتل.  

ب��ال��ن�����س��ب��ة ل��ل��ج��ان��ب ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي 

املفاو�س واملُ�ساب ب�»فريو�س« ا�ستئناف 

اأ�سبح يقع  العودة  املفاو�سات، فاإن حق 

للنقا�س  املطروحة  الق�سايا  اأ�سفل  يف 

املفاو�سون  جن��ح  اأن  بعد  وال��ت��ف��او���س، 

ال�سهاينة خال عقدين من املفاو�سات 

العبثية باإ�سقاط حق العودة اإىل اأ�سفل 

القائمة متهيداً الإلغائه. 

اليوم، ا�ستبدل املتفاو�سون املقاي�سة 

ع��ل��ى ح���ق ال���ع���ودة ب��وق��ف اال���س��ت��ي��ط��ان 

الذي زادت بوؤره اأ�سعاف ما كانت عليه 

عام  التفاو�سية  العملية  انطاق  عند 

بالتنازل  امل�ساومة  ب���داأت  ح��ني   ،1990
الغرب  موافقة  مقابل  العودة  حق  عن 

على اإن�ساء دولة فل�سطينية م�ستقلة يف 

ال�سفة والقطاع، تلك الدويلة التي مل 

ترى النور لغاية اليوم.

وب��ال��رغ��م م��ن ك��ل ذل���ك، مل ي�سقط 

ح�����ق ال�����ع�����ودة ب�����ل ����س���ق���ط���ت ك�����ل ت��ل��ك 

حقوق  على  التاآمرية  »ال�سيناريوهات« 

وم��ن  ال�����س��ام��د  الفل�سطيني  ال�����س��ع��ب 

ال��ت��ي  وامل���ق���اوم���ة  امل��م��ان��ع��ة  دول  وراءه 

على  فل�سطني  علم  راي��ة  ترفع  مازالت 

بالرغم  والر�سمي،  ال�سعبي  امل�ستويني 

امل�ستمرة منذ �سهور  الدم  من �ساالت 

يف ما ي�سميه البع�س »الربيع العربي«، 

ذلك الذي امتد لي�سكل نقطة التحّول 

ال�سرق  يف  الدينية  ال��دوي��ات  قيام  يف 

االأو�����س����ط م���ن خ����ال ت��ق�����س��ي��م ���س��وري��ة 

اإىل  وليبيا..  ولبنان  وال��ع��راق  وم�سر 

دوي����ات م��ق��اب��ل دول����ة ي��ه��ودي��ة ت�سعى 

يف  اإع��ان��ه��ا  اإىل  ال�سهيونية  ال��ق��ي��ادة 

اأقرب فر�سة. 

لقد اأدركت قيادة العدو ال�سهيوين 

م��رت��ب��ط  ال�����ع�����ودة  ح�����ق  اإ�����س����ق����اط  اأن 

كدولة  ال�سهيوين  بالكيان  باالعرتاف 

ي���ه���ودي���ة واإق�����ام�����ة ����س���ام م����ع ج��م��ي��ع 

املمانعة  دول  العربية، خ�سو�ساً  الدول 

وع��ل��ى راأ���س��ه��م ���س��وري��ة، وع��ل��ى اخللفية 

العربية  ال����دول  بع�س  وج���دت  ذات���ه���ا، 

امل��ل��ف  ال��ف��ر���س��ة م��ت��اح��ة الإغ������اق  اأن 

الكيان  مع  �سام  واإق��ام��ة  الفل�سطيني 

ال��غ��ا���س��ب، وق���د ب����داأت ب����وادر ذل���ك مع 

العربية  ال�سام  م��ب��ادرة  ع��ن  االإع���ان 

ب��االأح��داث  م����روراً  ���س��ن��وات،  منذ ب�سع 

التي �سهدتها املنطقة وتاأجيج النعرات 

و���س��واًل  ول��ب��ن��ان،  ال��ع��راق  يف  الطائفية 

���س��وري��ة  يف  ال���دم���وي���ة  االأح��������داث  اإىل 

وال�سعي الدائم اإىل ترتيب االأمور على 

اأ���س��ا���س ه��ذه ال��ت��غ��ي��ريات ت��خ��دم الكيان 

القطب  �سيا�سة  وت��ك��ر���س  ال�����س��ه��ي��وين 

املتحدة  الواليات  تقوده  ال��ذي  الواحد 

وحلفاوؤها يف اأوروبا والعامل العربي.

الفل�سطينية  للدولة  بالن�سبة  اأم��ا 

ال���ت���ي ي��رف�����س ال���غ���رب امل���واف���ق���ة على 

اليوم  قيامها  ترتيبات  فاإن  ع�سويتها، 

اإىل  بعيد  م��ن  وال  قريب  م��ن  ت�سري  ال 

اإىل  الفل�سطينيني  ال��اج��ئ��ني  ع����ودة 

ديارهم، كما ال ت�سري اإىل مدينة القد�س 

ال��دول��ة  تلك  وق��ي��ام  اأي�����س��اً،  التاريخية 

ال��اج��ئ��ني،  ق�سية  ع��ل��ى  ب��امل��وت  يحكم 

وح��ال��ة ال��ت��اأرج��ح ال��غ��رب��ي يف امل��واف��ق��ة 

االأمم  والرف�س على قبولها ع�سواً يف 

الغربية  ال�سيا�سات  ف�سحت  امل��ت��ح��دة 

الفل�سطيني  ال�����س��ع��ب  ع��ل��ى  ال��ت��اآم��ري��ة 

وح��ق��وق��ه، وب��ال��رغ��م م��ن ذل���ك مل تتم 

املوافقة على قيامها لغاية اليوم، ملاذا؟ 

الأ�سباب كثرية مل يعلن اخلطري منها:

فر�سة  ت��ع��ط��ي  امل��م��اط��ل��ة  الأن  اأواًل: 

على  امل�ستوطنات  قيام  ال�ستئناف  اأك��رب 

اأر�������س ف��ل�����س��ط��ني، مم���ا ي���رف���ع ال�����س��ق��ف 

اأية مفاو�سات م�ستقبلية،  ال�سهيوين يف 

وا�ستمرار احلملة على �سورية واملقاومة 

االحتال  ممار�سات  عن  االأن��ظ��ار  يحّول 

ال�����س��ه��ي��وين وع���ب���ث���ه ب���ح���ق���وق ال�����س��ع��ب 

اال�ستيطانية،  البوؤر  )تزايد  الفل�سطيني 

تهويد القد�س والعبث مبعاملها الدينية، 

ا����س���ت���م���رار ال�����ع�����دوان ع���ل���ى ق���ط���اع غ���زة 

ال�سفة  يف  ب��ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ني  وال��ت��ن��ك��ي��ل 

واأرا�سي 48(. 

ث���ان���ي���اً: الأن اح��ت��م��ال ق���ي���ام ���س��رق 

ي������وؤدي  اأن  مم���ك���ن  ج����دي����د،  اأو������س�����ط 

ال��ك��ي��ان  اأك�����رث ل�����س��ال��ح  ت���ن���ازالت  اإىل 

ال�����س��ه��ي��وين ب��اع��ت��ب��ار اأن ح��ق ال��ع��ودة 

يف  ت��ف��او���س��ي��ة  اأوراق  ال���دول���ة  وق���ي���ام 

املرحلة املقبلة.

ال����ي����وم، ه���ن���اك �����س����رورة وح��اج��ة 

ح��ق  ب���خ���ط���اب  ال����رف����ع  اإىل  م���ل���ح���ة 

معني  ج��م��ه��ور  اإىل  امل���وج���ه  ال���ع���ودة 

واللبناين  مبا�سرة  الفل�سطيني  ب��ه 

بعده،  وغريهم  واالأردين  وال�سوري 

امل�سكلة  ال��ذي��ن ع��اي�����س��وا  ك��ل  ك��ذل��ك 

اإىل  ث����م   ،1948 يف  ان��ب��ث��اق��ه��ا  م���ن���ذ 

ج��م��ه��ور ال����دول ال��ع��رب��ي��ة وال��غ��رب��ي��ة 

ال��ث��ورة  م��ن  �سيغ  وال���ذي  و�سعوبها، 

ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة امل���ع���ا����س���رة، وع��ل��ي��ن��ا 

املحافل  ك��ل  ال��ت��اأك��ي��د عليه يف  اإع����ادة 

وا�ستعادته واإجبار االأطراف االأخرى 

ل��ط��رح��ه ك��ب��ن��د ع��ل��ى ج����دول اأع��م��ال 

وتكري�س  الفل�سطينية،  امل�ساألة  حل 

ال���رف�������س ال�������س���ع���ب���ي ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي 

تنا�سيه  اأو  اإلغائه  ملحاوالت  والعربي 

اأو التغا�سي عنه وجتاوزه.

الفل�سطينية  ال�سعبية  املمانعة  اإن 

ووق����ف ���س��وري��ة اإىل ج��ان��ب امل��ق��اوم��ة 

والتحرير متثل  التحرر  وكل حركات 

اليوم خط الدفاع االأول الذي ي�سون 

حق عودة الاجئني اإىل ديارهم التي 

هجروا منها.

واجلماهري الفل�سطينية والعربية 

مدعوة اليوم اأكرث من اأي وقت م�سى 

اإىل اأخذ املبادرة للدفاع عن حق العودة 

ال��دول��ة  �سبيل  يف  امل��ق��اوم��ة  و���س��ي��ان��ة 

ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة ع���ل���ى ك���ام���ل ال�����رتاب 

الوطني.

�صامر ال�صيالوي
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املوؤامرة على �سورية وخماطر اإ�سقاط حق العودة

ت��ت��وا���س��ل االع��ت�����س��ام��ات اجل��م��اه��ريي��ة احل��ا���س��دة 

وال��ب��داوي وطرابل�س،  البارد  االأون���روا يف  اأم��ام مكاتب 

االأم����وال  وت��وف��ري  ال���ب���ارد  اإع���م���ار  ب��ت�����س��ري��ع  للمطالبة 

 39 ال��ع��ق��ار  م�سكلة  وم��ع��اجل��ة   »A »ال�����ربامي  وت�سليم 

وال�������س���روع ب���اإع���م���ار ح���ي امل��ه��ج��ري��ن وت����اأم����ني ال��ع��اج 

يف  وي�سارك  امل�ستع�سية.  االأم��را���س  الأ�سحاب  الكامل 

الفل�سطينية  ال�سعبية  واللجان  الف�سائل  االعت�سامات 

اأبناء  من  كبرية  وح�سود  اللبنانية  والقوى  واالأح���زاب 

خميمي البارد والبداوي. 

امل��ن��ازل  ت�سليم  يف  ال��ت��اأخ��ري  اأن  امل��ع��ت�����س��م��ون  واع���ت���رب 

تلك  اأن  خ�سو�ساً  العائات،  معاناة  من  يزيد  الأ�سحابها 

املنازل هي اأماك خا�سة الأ�سحابها الفل�سطينيني.

ودع����ا امل��ع��ت�����س��م��ون احل��ك��وم��ة ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة الت��خ��اذ ق��رار 

املفرو�سة  والع�سكرية  االأم��ن��ي��ة  احل��ال��ة  ب��اإن��ه��اء  �سيا�سي 

العائات  منازل  وت�سليم  الت�ساريح  واإل��غ��اء  املخيم،  على 

ال��ع��ق��ار  يف  ال��ع��ائ��ات  م�سكلة  وم��ع��اجل��ة   »A »ال�����ربامي  يف 

التحرير  منظمة  متلكه  ال��ت��ي   ،36 العقار  وت�سليم   39
عليه  تقع  وال��ت��ي  االإ�سامية  االأوق���اف  ع��رب  الفل�سطينية 

املقربة وامللعب.

ث��اِن على  اأي�ساً، عقد موؤمتر دويل  اأب��زر املطالب  ومن 

غرار موؤمتر فيينا لتوفري االأموال املطلوبة الإعمار املخيم 

ب��ج��زئ��ي��ه ال��ق��دمي واجل���دي���د وال��ت��ع��وي�����س ع��ل��ى ال��ع��ائ��ات 

والتجار، ودعا املعت�سمون االأونروا لت�سريع وترية االإعمار 

الرابعة  واملدر�سة  الثالثة،  يف  وال�سروع  الثانية  الرزمة  يف 

لو�سع  االإع��م��ار  عملية  على  ال��رق��اب��ة  وت�سديد  وال��ع��ي��ادة، 

ح��د ل��اأخ��ط��اء ال��ف��ن��ي��ة ال��ن��اجت��ة ع��ن ال��ت��اع��ب مبعايري 

�سرورة  على  واأك����دوا  التنفيذ،  و���س��وء  البناء  وموا�سفات 

ال���ط���وارئ ك��ام��ل��ة اإىل ح��ني ع���ودة كل  اال���س��ت��م��رار بخطة 

العائات اإىل بيوتها يف املخيم القدمي، حمذرين من مغبة 

املخيم، كذلك توفري  االإغ��اث��ة الأب��ن��اء  االإق���دام على وق��ف 

وحت�سني  امل�ستع�سية،  االأمرا�س  الأ�سحاب  الكامل  العاج 

اخلدمات لاجئني يف لبنان ب�سكل عام.

توا�سل العت�سامات املطالبة باإعاد بناء البارد

فل�سطينيون على احلدود اللبنانية الفل�سطينية

w w w . a t h a b a t . n e t ) العدد 201(  اجلمعة - 17 �شباط - 2012



م���ن���ذ ����س���ن���و�ت ت������ردد يف ت����ل �أب���ي���ب 

م��ع��ل��وم��ات ك���ث���رة ح����ول ت��خ��ل��ي �مل��زي��د 

م�����ن �لإ�����س����ر�ئ����ي����ل����ي����ن ع�����ن �جل��ن�����س��ي��ة 

�لكيان  �إياها  منحهم  �لتي  �لإ�سر�ئيلية 

�لغا�سب، مقابل �حل�سول على جن�سيات 

�أج���ن���ب���ي���ة، ل���س��ي��م��ا م��ن��ه��ا �جل��ن�����س��ي��ت��ن 

منا�سب  ل�سغل  و�ل��رو���س��ي��ة،  �لأم��رك��ي��ة 

�أم��ن��ي��ة و���س��ي��ا���س��ي��ة يف ت��ل��ك �ل��ب��ل��د�ن، �أو 

�جلن�سية  يف  ي��ج��دون  لأن��ه��م  ب��ب�����س��اط��ة، 

�أكرث و�سمانة  �سخ�سية  �لأخ��رى منافع 

مل�ستقبلهم.

ل��ل��ر�ج��ع �حلا�سل  ل��ذل��ك، وت��اف��ي��اً 

�لإ�سر�ئيلية،  �جلن�سية  حاملي  ع��دد  يف 

وب��غ��ي��ة �حل��ف��اظ ع��ل��ى ط��اب��ع �ل�����س��ري��ة يف 

�أد�ئه ومهامه، طلب �جلي�ش �لإ�سر�ئيلي 

�سخ�ش  ك���ل  م���ن  �لأخ�������رة  �ل���ف���رة  يف 

يف  مرموق  من�سب  ل�سغل  بطلب  يتقدم 

وبالتحديد  �لع�سكرية،  �مل��ح��اور  بع�ش 

�أ���س��ط��ول �ل��غ��و����س��ات، �ل��ت��خ��ل��ي ع���ن �أي 

و�عترب  يحملها،  ثانية  �أجنبية  جن�سية 

�مل�������س���وؤول���ون �ل��ع�����س��ك��ري��ون �أن �لأم�����ر ل 

�إجر�ء روتينياً متعارفاً عليه  يعدو كونه 

ت�سرب  من  �ل��دول، خوفاً  �لكثر من  يف 

�أ�سر�ر ع�سكرية �أو معلومات حول تقنيات 

و�أ�سلحة معينة تن�سوي على تكنولوجيا 

ن����ووي����ة، ل��ك��ن �لأم������ر ي��ح��م��ل ت���اأوي���ات 

خمتلفة، ومن �أبرز تف�سر�ته �أن �جلي�ش 

�ل�سهيوين ي�سكك بولء جنوده ويرغب 

�إىل ع���دم ح��ي��ازت��ه��م لأي  يف �لط��م��ئ��ن��ان 

ج��ن�����س��ي��ة �أخ������رى ق���د جت��ع��ل��ه��م ع��ر���س��ة 

��ستخبارية  �أج��ه��زة  قبل  ل��اخ��ر�ق من 

غريبة.

وق����د �أ�����س����در �جل��ي�����ش �لإ���س��ر�ئ��ي��ل��ي 

�أخر�ً قر�ر�ً يق�سي باأنه على كل �سخ�ش 

طو�قم  �سفوف  �سمن  للخدمة  يتقدم 

�ل��غ��و����س��ات �أو ق����و�ت �لإن������ز�ل �ل��ت��اب��ع��ة 

جن�سيته  ع��ن  ط��و�ع��ي��ة  يتخلى  �أن  ل��ه��ا، 

�لأجنبية ويكتفي باجلن�سية �لإ�سر�ئيلية 

يف  لقبوله  م�سبق  ك�سرط  وذل��ك  فقط، 

دور�ت �لتدريب �ملتخ�س�سة بهذ� �ملجال.

وحت����دث����ت م�������س���ادر �أم���ن���ي���ة ع����ن �أن 

�جلي�ش  يطبقها  �ملت�سددة  �ملعاير  ه��ذه 

�لإ�سر�ئيلي على وحد�ت ع�سكرية معينة 

�لتي  وتلك  �لقتالية،  بالوحد�ت  خا�سة 

ذ�ت  خا�سة  �أمنية  تر�خي�ش  �إىل  حتتاج 

م�ستوى عال ليفر�ش منطاً من �ل�سرية 

�أ�سر�ر ع�سكرية  �لتامة خوفاً من ت�سرب 

�ملر�قبن  لبع�ش  �أوح��ى  ما  وه��و  معينة، 

باأن �لقيادة �لإ�سر�ئيلية تخطط لأمر ما 

يف �مل�ستقبل.

التخلي عن اجلن�سية

�مل���ع���اي���ر،  ت��ن��ف��ي��ذ ه�����ذه  ����س���ي���اق  ويف 

يتلقى كل �سخ�ش يتم قبوله يف �ملرحلة 

�لتجريبية �لأوىل، و�لتي ت�ستمر لأربعة 

طو�قم  لتدريبات  �ن�سمامه  ت�سبق  �أي��ام 

�لإن��ز�ل �خلا�سة بها،  �لغو��سات وق��و�ت 

ر�سالة تقول بو�سوح: »يف حال مت َقبولك 

�سمن هذه �لوحد�ت، عليك �لتخلي عن 

�أي جن�سية �أجنبية حتملها، وذلك كجزء 

م��ن م�����س��ار منحك �ل��رخ��ي�����ش �لأم��ن��ي 

�خلا�ش بهذه �لوحد�ت«.

�أن  للخدمة،  للمتقدم  ميكن   وبهذ� 

�أج��ن��ب��ي��ة،  جن�سية  دون  م���ن  ن��ف�����س��ه  ي��ج��د 

وكذلك من دون �لوظيفة �لتي تقدم لها 

يف �لوحدة �ملذكورة �إذ� ما رف�ش طلبه بعد 

�أن يف�سل يف �لدورة �لتدريبية �لتالية �لتي 

ي�ستحق  �أم��ر ل  وه��و  ك��ام��ل،  لعام  ت�ستمر 

�ملتقدمن  �ل��ك��ث��ر م��ن  ب��ن��ظ��ر  �مل��خ��اط��رة 

��ستطاع  ج���رى  مم��ن  �خل��دم��ة  بطلبات 

�آر�ئ���ه���م وق���د ب��دل��و� ر�أي���ه���م وع���دل���و� عن 

�لغا�سب،  �جلي�ش  �سفوف  �إىل  �لن�سمام 

وعددهم ل ي�ستهان به.

يف هذ� �لإطار، قال �سابط �إ�سر�ئيلي 

�لوحد�ت  �أن خدم يف هذه  �سبق  متقاعد 

�سخيف ج��د�ً،  لأم���ر  »�إن���ه  ج���د�ً  �خلا�سة 

ح��ي��ث ي��وج��د ع���دد ك��ب��ر م��ن �ملتقدمن 

�مل��ت��م��ي��زي��ن مم����ن ي��ح��م��ل��ون ج��ن�����س��ي��ات 

وح��دة  يف  �خل��دم��ة  يف  ويرغبون  �أجنبية 

��ستعد�د  على  لي�سو�  لكنهم  �لغو��سات 

ل��ل��ت��خ��ل��ي ع�����ن ج��ن�����س��ي��ت��ه��م �لأخ���������رى، 

وخ�سارتهم هي خ�سارة كبرة للجي�ش«.

دول�����ة  »يف  �ل���������س����اب����ط:   و�أ��������س�������اف 

ك��اإ���س��ر�ئ��ي��ل ت��ب��ح��ث وه���ي ت��ل��ه��ث ع��ن كل 

جمند يف �لباد، فاإن فر�ش �لتخلي عن 

غر  ���س��رط��اً  ي��ع��د  �لأج��ن��ب��ي��ة  �جلن�سيات 

م��ع��ق��ول ع��ل��ى �لإط�����اق وغ���ر منطقي 

لأنه يبعد �ملتقدمن ويخيفهم«.

وق�����د ت���ع���ر����ش �ل�����ق�����ر�ر جل��م��ل��ة م��ن 

قبل �سباط يف �جلي�ش  م��ن  �لن��ت��ق��اد�ت 

�ساأن  م��ن  �أن  �ع��ت��ربو�  مم��ن  �لإ�سر�ئيلي 

هكذ� �إجر�ء�ت غر منطقية �أن حتد من 

�مل��ر�ج��ع  �لع�سكرين  �مل��ت��ط��وع��ن  ع���دد 

كل  �إىل  ب��ح��اج��ة  �جل��ي�����ش  بينما  �أ����س���ًا، 

�لثانية  �جلن�سية  ك��ان��ت  مهما  م��ت��ط��وع 

�ل���ت���ي ي��ح��م��ل��ه��ا، خ�����س��و���س��اً م���ع ت��ر�ج��ع 

ع���دد �ل�����س��ب��ان �ل��ر�غ��ب��ن يف �لن��خ��ر�ط 

�ل�����س��ن��و�ت  يف �جل��ي�����ش �لإ����س���ر�ئ���ي���ل���ي يف 

�لأخرة.

»�إن �جل��ن��ود  �ل�����س��ب��اط:  �أح����د  وق����ال 

عادة ما يخدمون لب�سع �سنو�ت فقط يف 

يطلبون  �أو  ي�سرحون  ثم  وم��ن  �جلي�ش، 

نف�سهم يف  يجدون  ل  لأنهم  ت�سريحهم، 

هذ� �ملجال، �أو لأنهم يتعر�سون ل�سغوط 

ذل���ك،  ع��ل��ي��ه��م  حت��ت��م  وج�����س��دي��ة  نف�سية 

باهظاً  �لثمن  يكون  �أن  يجوز  ل  لذلك 

�لثانية  �جلن�سية  �متياز�ت  كخ�سارتهم 

�لتي ميكن �أن تفيدهم يف �سنو�ت لحقة، 

هنا  من  �لعمر،  يف  تقدمهم  مع  ل�سيما 

بالطلبات  �ملتقدمن  م��ن  �لكثر  ي��رى 

قبولهم  و�أن  يعد جم��دي��اً،  �لأم���ر مل  �أن 

م�ساحلهم  يخدم  ل  �لنخبة  وح��د�ت  يف 

ب��ال�����س��ك��ل �ل����ذي ي��خ��ول��ه��م �ل��ت��خ��ل��ي عن 

جن�سيات �أخرى«.

يف  �سهاينة  م�سوؤولون  رد  �ملقابل،  يف 

حم��اول��ة لإي�����س��اح ق��ر�ره��م �لأخ���ر، ب��اأن 

�أ���س��ط��ول �ل��غ��و����س��ات وبع�ش  »�ل��ع��م��ل يف 

وح�����د�ت �ل��ن��خ��ب��ة، ي��ت��ط��ل��ب م���ن �جل��ن��ود 

تلبية معاير �سارمة ب�ساأن �لحتياطات 

ي��وؤخ��ذ على  �أل  �لأم��ن��ي��ة، و�لأم����ر يجب 

�أن  كما  �لإط���اق،  على  �سخ�سي  حممل 

ور�ء  ما  �إىل  �ل�سفر  �جلنود  ه��وؤلء  على 

�ل��ب��ح��ار، و�إم�����س��اء ف���ر�ت طويلة خ��ارج 

�ل���ب���اد، وب��رف��ق��ة ت��ك��ن��ول��وج��ي��ات ن��ووي��ة 

ع��ال��ي��ة، ل���ذ� ع��ل��ي��ه��م ع��ل��ى �لأق�����ل �إث��ب��ات 

ولئهم بالتخلي عن �أي جن�سية �أخرى«، 

ك���م���ا ل����و �أن����ه����م ي�����س��ك��ك��ون يف ج��ن��وده��م 

ويعتربون �أنهم يف حال تعر�سو� ملغريات 

من �لبلد �لذي يحملون جن�سيته �لثانية، 

فاإنهم �سي�سلمون ما بحوزتهم من �أ�سر�ر 

وتكنولوجيا، وهو �أمر يوؤكد مدى تزعزع 

ثقة �لقيادة �لإ�سر�ئيلية بجنودها بعدما 

يجنحون  �أن��ه��م  منا�سبات  ع��دة  يف  مل�ست 

نحو �لر�جع و�ل�ست�سام. 

 ك������ذل������ك، �����س����رع����ان م������ا �ن���ت�������س���رت 

ت�ساوؤلت حول �إ�سر�ر �لقيادة �لع�سكرية 

�لإ����س���ر�ئ���ي���ل���ي���ة ع��ل��ى ت��خ��ل��ي �جل���ن���ود يف 

�سيا�سية  �أي ولء�ت  �لنخبة عن  وح��د�ت 

�أخ��رى، وهناك  قد يكنونها ل�سالح دول 

من ت�ساءل عما �إذ� كانت �إ�سر�ئيل ترغب 

يف ع�سيان رغبات �لوليات �ملتحدة عرب 

�إي��ر�ن، وبالتايل  �سن هجوم منفرد على 

من  �سفوفها  يف  يكون  �أن  تريد  ل  فهي 

يو�يل �لأمركين ممن يحمل �جلن�سية 

�لأم��رك��ي��ة حت���دي���د�ً؟.. و�ن��ط��اق��اً من 

�لعاقات  �مل��ت��ز�ي��د يف  �ل�����س��رخ  ي��ربز  هنا 

بعد  ل�سيما  �لإ�سر�ئيلية   - �لأم��رك��ي��ة 

ق�����ر�ر ت���اأج���ي���ل �أك�����رب م����ن����اورة ع�����س��ك��ري��ة 

م�سركة بينهما يف �لآون��ة �لأخ��رة مما 

عك�ش خافات حادة يف وجهات �لنظر.

رف�ض اخلدمة

�إ���س��ر�ئ��ي��ل على  �ن�����س��غ��ل��ت  ذل����ك،  �إىل 

رف�ش  بظاهرة  �ملا�سين  �لعامن  مدى 

�ملحتلة،  �لأر��سي  يف  �لع�سكرية  �خلدمة 

ح��ي��ث �إن ع���دد �ل�����س��ب��ان �لإ���س��ر�ئ��ي��ل��ي��ن 

ي��رف�����س��ون �خل���دم���ة يف �جلي�ش  �ل���ذي���ن 

من  �آلف  ع���دة  �إىل  ي�سل  �لإ���س��ر�ئ��ي��ل��ي 

�ل�����س��ب��اب، وه������وؤلء ي��رف�����س��ون �خل��دم��ة 

�أنهم  وب��د�ع��ي  �سمرية  ت�سمى  لأ�سباب 

غر ر��سن عن �ل�سيا�سات �لإ�سر�ئيلية 

ك�������س���ي���ا����س���ات �ل����س���ت���ي���ط���ان و�حل�������روب 

�أن  ي��ري��دون  ل  �أن��ه��م  مبعنى  �لوح�سية، 

يكونو� جزء�ً من جي�ش �حتال ميار�ش 

�لقمع �سد �ل�سعب �لفل�سطيني ويرف�ش 

بالتعاظم  �آخ���ذة  ن�سبة  وه��ن��اك  �ل�سام، 

12

هل تخطط لمعاكسة قرارات واشنطن؟
إسرائيل تدعو جنودها للتخلي عن أي جنسية أخرى
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 شرخ في العالقات
تخطى �خلاف بن �لوليات �ملتحدة و�إ�سر�ئيل حول �لإجر�ء �لذي ميكن 

�تخاذه �سد �إير�ن حدوده عندما �أعلن �لبيت �لأبي�ش �إلغاء تدريبات »�لتحدي 

�ل�سارم 12«، وهي �أكرب مناورة قتالية م�سركة كانت �لدولتان �حلليفتان قد 

�أعدتا كل مر�حلها، بحيث تبد�أ يف �لربيع قبل تاأجيلها �إىل �لف�سل �لأخر من 

�لعام ب�سبب »قيود �مليز�نية« وهو تعبر دبلوما�سي و��سح يق�سد منه �لإلغاء.

�خلاف بن و��سنطن وتل �أبيب و�سل �لآن �إىل حد �لعلن، ول ريب �أنه يلقى 

�لرحيب يف طهر�ن، ويبدو �أن �لوليات �ملتحدة مرددة فيما يتعلق بالعقوبات 

على �لبنك �ملركزي و�لنفط �لإير�ين خ�سية �رتفاع �أ�سعار �لنفط، لكن �سيئاً مل 

يذكر عن وجود 9 �آلف جندي �أمركي دخلو� �إىل �إ�سر�ئيل يف وقت مبكر من 

�سهر كانون �لثاين �لفائت بهدف �لإقامة فيها لفرة طويلة.

�ل�سارم  »�لتحدي  مناورة  لإلغاء  �مليز�نية«  »قيود  بحجة  �لقبول  وي�سعب 

نقل 9 �آلف جندي �أمركي  بالفعل يف  �لأمو�ل قد �سرفت  كانت  �أن  بعد   ،»12
�إىل �إ�سر�ئيل جو�ً، ورغم �أن �لتدريبات �لتي كان من �ملفرو�ش �أن ي�ساركو� فيها 

�لإ�سر�ئيلية  و�جل��وي��ة  �ل�ساروخية  �ل��دف��اع  لأنظمة  �ختبار  باأنها  و�سفت  قد 

و�لأمركية �لثاثية، فاإن قائد هذه �لتدريبات �جلرن�ل فر�نك غورين، �أعلن 

�أكرث منها عملية »تدريبات«، و�إلغاوؤها يجعل  »�نت�سار«  �لعملية هي عملية  �أن 

و��سنطن وتل �أبيب تقفان وجهاً لوجه مع ق�سايا معقدة عدة، 

كذلك  ي�سر �أوباما على �أن تعمل �لوليات �ملتحدة وحدها يف مهاجمة �إير�ن 

من دون �أي تدخل ع�سكري �إ�سر�ئيلي، وهذ� �سيخولها حرية �لقر�ر �ملنفرد من 

حيث موعد وكيفية �لقيام بالعملية، وهو يعتمد على �لتعاون �لوثيق ع�سكرياً 

و��ستخبار�تياً �لذي �أقامه بن �لقو�ت �مل�سلحة و�لوكالت حلماية و��سنطن يف 

�إ�سر�ئيل مل ت�سدر هذ�  �أن  �إل  باأي عمل منفرد ومفاجئ،  �إ�سر�ئيل  حال قيام 

�للتز�م رغم جهود �مل�سوؤولن �لمركين لقناعها.

ملف خاص



�إ�سر�ئيل  يف  �ل�سبابية  �لأو���س��اط  د�خ���ل 

�لإ�سر�ئيلي  �جلي�ش  يف  �خلدمة  ترف�ش 

يرون  لأنهم  بل  �سمرية  لأ�سباب  لي�ش 

تت�سمنه  وم���ا  �ل��ع�����س��ك��ري��ة  �خل���دم���ة  �أن 

�حل������روب  �إىل  ب���ال���ن���ظ���ر  خم����اط����ر  م����ن 

و�سيكة  ب��ح��رب  و�ل��ت��ه��دي��د  �لإ�سر�ئيلية 

للغنب  تكري�ساً  يعك�ش  �إمن��ا  �إي���ر�ن،  على 

و�لتمييز �لذي متار�سه �لدولة �سدهم، 

ح��ي��ث �إن ه����وؤلء �ل�����س��ب��اب ي�����س��رون �إىل 

�ل�سباب  م��ن  �لآلف  ع�����س��ر�ت  ه��ن��اك  �أن 

�ليهود �ملتدينن �لذي ينتمون لاأحز�ب 

يتم  �ل��ي��ه��ودي��ة  �لأرث��وذوك�����س��ي��ة  �لدينية 

بدون  �لع�سكرية  �خلدمة  من  �إعفاوؤهم 

روؤ���س��اء �حلكومات  وج��ه ح��ق، فقط لأن 

حر�ساً  ي��ب��دون  �ملتعاقبن  �لإ�سر�ئيلية 

ع���ل���ى ����س���م �لأح������������ز�ب �ل���دي���ن���ي���ة �إىل 

ي�سكلونها،  �لتي  �حلكومية  �لئتافات 

وهذه �لأحز�ب ترف�ش جتنيد منت�سبيها 

يف �جلي�ش.

و�إن كان مكتب �لناطق بل�سان �جلي�ش 

�لر�ف�سن  ع��دد  �أن  يدعي  �لإ�سر�ئيلي 

�إىل  �لأح����و�ل  �أح�سن  يف  ي�سل  للخدمة 

»�ل�سام  حركة  �إن  �إل  فقط،  �ساب   400
�أج��ل  م��ن  �لنا�سطة  �لإ�سر�ئيلية  �لآن« 

�أنه  توؤكد  �لعنف،  ونبذ  �ل�سام  حتقيق 

�لأق�سى، بلغ عدد  �نتفا�سة  �ن��دلع  منذ 

�جل���ن���ود و�ل�����س��ب��اط �ل���ذي���ن ي��رف�����س��ون 

ت�سمى  لأ����س���ب���اب  �جل��ي�����ش  يف  �خل���دم���ة 

�سمرية �أكرث من �ألفي �سابط وجندي، 

 2006 وقد �رتفع �لعدد بعد حرب متوز 

وحرب غزة.

وقد خل�ش تقرير �إ�سر�ئيلي ع�سكري 

�أخ����ر ب��ع��ن��و�ن »م����دى ح�����س��ان��ة �جلبهة 

�لد�خلية من حرب قادمة«، �سدر �سمن 

دوري����ة »�ل��ت��ق��ي��ي��م �ل���س��ر�ت��ي��ج��ي«، عن 

�أن��ه  �ل��ق��وم��ي، �إىل  �أب��ح��اث �لأم���ن  معهد 

»بعد مرور ما يزيد عن �أربع �سنو�ت على 

�نتهاء حرب لبنان �لثانية �سد حزب �هلل، 

و�أكرث من عام ون�سف على �ندلع حرب 

حما�ش  حركة  �سد  �مل�سبوب  �لر�سا�ش 

�أن  �إىل  �ل��وق��ائ��ع  ت�����س��ر  يف ق��ط��اع غ����زة، 

قائماً  ماز�ل  �لإ�سر�ئيلي  �لردع  م�ستوى 

ح��ول  �ل��ت��ق��دي��ر�ت  �خ��ت��اف  م��ع  ن�سبياً، 

حجم �حل�سانة �لتي متتعت بها �جلبهة 

�ل�سابقتن،  �حل��رب��ن  خ��ال  �ل��د�خ��ل��ي��ة 

ل�سيما و�أن كًا من »حزب �هلل« و»حركة 

و�ل�ستعد�د  �لت�سلح  يو��سان  حما�ش« 

ذلك  يعنيه  وما  �لقادمة،  �ملو�جهة  ليوم 

من تاأثر مبا�سر على حالة �ملناعة �لتي 

�لد�خلية،  �جلبهة  بها  حتظى  �أن  يجب 

�إذ� ما  �لتي �ست�سكل هدفاً مف�سًا لهما 

�ندلعت �لر�سا�سة �لأوىل«.

وق����دم �ل��ت��ق��ري��ر روؤي�����ة ����س��ت�����س��ر�ف��ي��ة 

مل�����س��ت��ق��ب��ل »�ل����دول����ة« خ����ال ع����ام ق����ادم، 

وذل�������ك م����ن خ������ال م���ن���اق�������س���ة ق�����س��اي��ا 

من  نخبة  مب�ساركة  وخ��ارج��ي��ة،  د�خلية 

�جل������رن�لت و�ل�����س��ا���س��ة �ل���ب���ارزي���ن، �إىل 

جانب �أكادميين وباحثن متخ�س�سن.

�للو�ء  �أع��ده  �ل��ذي  �لتقرير  ه��ذ�  ور�سم 

مائر �ألر�ن، �سيناريوهات �سود�وية لطبيعة 

وحجم و�ساحة �ملو�جهة �لقادمة يف ما يوؤ�سر 

ل�سيما  �لإ�سر�ئيلية،  �جلبهة  �سعف  على 

����س��ت��ه��د�ف��ه��ا �مل��ب��ا���س��ر ل��ل��ج��ب��ه��ة �ل��د�خ��ل��ي��ة، 

»�أه��د�ف« متاحة  �إىل  �لإ�سر�ئيلين  وحتول 

ل��اأ���س��ل��ح��ة �ل���ت���ي »���س��ي�����س��ت��خ��دم��ه��ا �أع�����د�ء 

�إ���س��ر�ئ��ي��ل« يف ق���ادم �لأي����ام، وي��وؤك��د �لبحث 

�لأربعة  �ل�سنو�ت  خ��ال  باتت  �إ�سر�ئيل  �أن 

�لأخ�������رة »م�����س��ك��ون��ة« ب��ت��ح�����س��ن �جل��ب��ه��ة 

�ل��د�خ��ل��ي��ة، وخ�����س�����س��ت ف���رق���اً ع���دي���دة من 

خ�سو�ساً  بها،  يتعلق  م��ا  لدر��سة  �خل���رب�ء 

فر�سية حرب �ل�سو�ريخ �لتي فر�ست نوعاً 

جديد�ً من �لتفكر �لع�سكري �لإ�سر�ئيلي، 

لكن ما قامت به لي�ش كافياً.

�لإ�سر�ئيلي  �لتفكر  يدفع  ما  ولعل 

ن���ح���و ه�����ذ� �مل���������س����ار، ه����و �مل�����خ�����اوف م��ن 

ت����ر�ج����ع ع�����دد �مل���ت���ط���وع���ن يف �جل��ي�����ش 

ح��رب  �أي  يف  �ل�����س��اح  بحمل  �ل��ر�غ��ب��ن 

ج��دي��دة، ف�����س��ًا ع��ن �ل��ق��ن��اع��ات �لآخ���ذة 

بالتز�يد يف �ملحافل �لأمنية و�لع�سكرية 

�ساحة  �نتقال  حتمية  �لإ�سر�ئيلية من 

�لد�خلية،  �جلبهة  �إىل  �لقادمة  �حل��رب 

حرب  م��ن  �ل�ستهد�ف  ه��ذ�  ي�سكله  وم��ا 

����س��ت��ن��ز�ف م���وؤذي���ة لإ���س��ر�ئ��ي��ل ع��ل��ى كل 

�لأ�����س����ع����دة، يف ����س���وء جن����اح »ح��م��ا���ش« 

�لقتايل  �ملفهوم  و»ح��زب �هلل« يف تطبيق 

�لقائم على فر�سية �أن هذه �جلبهة هي 

�حللقة �ملك�سوفة و�لأ�سعف يف �إ�سر�ئيل، 

من  ك�سرها  �أو  زعزعتها  ف���اإن  هنا  وم��ن 

�ساأنه �أن يرجح كفتهما ع�سكرياً.

اجلن�سية الأخرى

يف �سياق �آخر، �أ�سارت معطيات ن�سرتها 

�ل��د�خ��ل��ي��ة  وز�رة  يف  �ل�������س���ك���ان  م���دي���ري���ة 

�لإ�سر�ئيلية، �إىل �أن نحو 3 �آلف �إ�سر�ئيلي 

هاجرو� من �لباد تنازلو� خال �ل�سنو�ت 

�لأربع �لأخرة عن جن�سيتهم �لإ�سر�ئيلية، 

�أن  �إىل  �لإ���س��ر�ئ��ي��ل��ي��ة  �ل�����س��ح��ف  و�أ����س���ارت 

عن  يتنازلون  �ل��ذي��ن  �لإ�سر�ئيلين  ع��دد 

�سنة  م��ن  ي����زد�د  �لإ���س��ر�ئ��ي��ل��ي��ة  جن�سيتهم 

�أن يبلغ عدد هوؤلء  �ملتوقع  لأخ��رى، ومن 

هذه �ل�سنة ما فوق �لألف �سخ�ش، وبينما 

�ل�سابقة،  �ل�سنو�ت  يف  ه��وؤلء،  غالبية  ك��ان 

�ملتقدمن  �أو  �مل��ه��اج��ري��ن �جل���دد  ب��ن  م��ن 

�إ�سر�ئيل،  يف  �أملهم  خ��اب  �ل���ذي  �ل�سن  يف 

جن�سيتهم  ع���ن  �مل��ت��ن��ازل��ن  غ��ال��ب��ي��ة  ف�����اإن 

�لأخ��رة هم من  �ل�سنو�ت  �لإ�سر�ئيلية يف 

�جلي�ش  م��ن  �ل�����س��ب��ان  �مل�سرحن  �أو����س���اط 

وذوي �ل��در����س��ات �ل��ع��ل��ي��ا �ل��ذي��ن �خ��ت��ارو� 

و�لتنازل  �أجنبية  جن�سية  على  �حل�سول 

تتعلق  لأ�سباب  �لإ�سر�ئيلية  �جلن�سية  عن 

بالفائدة �ل�سخ�سية.

�مل�����س��وؤول��ة عن  ���س��ف��ارت�����ش،  وق��ال��ت دور� 

د�ئ������رة �جل��ن�����س��ي��ة يف م���دي���ري���ة �ل�����س��ك��ان: 

�إل��ي��ه��ا يف ه��ذ�  ت�����س��ل  �ل��ت��ي  �ل��ط��ل��ب��ات  »�إن 

�ملجتمع  زب����دة  �أن  ع��ل��ى  ت���دل  �خل�����س��و���ش 

�جلن�سية«،  وتتنازل عن  تهرب  �لإ�سر�ئيلي 

�أ�سخا�ش يف  و�أ�سافت: »يدور �حلديث عن 

عليا،  در��سات  ذوي  عمرهم،  من  �لثاثن 

خدمو� يف �جلي�ش ومل يعجبهم �لأمر، وهم 

�أ�سحاب طاقات كبرة يتنازلون باختيارهم 

لدى  ولي�ست  �لإ�سر�ئيلية،  �جلن�سية  ع��ن 

�ل�سهيونية  هوؤلء م�ساعر خمتلطة حيال 

و�لن���ت���م���اء �إىل �ل���دول���ة و�جل������ذور، و�إمن���ا 

يبحثون فقط عما هو نافع لهم«.

مئات  تعالج  �لد�خلية  وز�رة  ت��ز�ل  ول 

�لطلبات �لأخرى �لتي تدل على �أن �ملزيد 

�ل��ت��ن��ازل عن  �إىل  ي�سعون  �لأ���س��خ��ا���ش  م��ن 

غالبية  وت���اأت���ي  �لإ���س��ر�ئ��ي��ل��ي��ة،  جن�سيتهم 

�لطلبات من مهاجرين ��ستقرو� يف بع�ش 

و�لنم�سا  �أمل��ان��ي��ا  م��ث��ل  �لأوروب����ي����ة  �ل�����دول 

و�ل������دول �لإ���س��ك��ن��دن��اف��ي��ة، و�ل������دول �ل��ت��ي 

م���زدوج���ة، بجن�سية  �لح��ت��ف��اظ  جت��ي��ز   ل 

ومن �لطلبات يتبن �أن �لبع�ش مطالبون 

�لإ���س��ر�ئ��ي��ل��ي��ة يف  ع��ن جن�سيتهم  ب��ال��ت��ن��ازل 

�أم��اك��ن  يف  جن�سية  ع��ل��ى  �حل�����س��ول  �سبيل 

�سكناهم �جلديدة.

وث��م��ة ط��ل��ب��ات �أخ����رى ي��ت��ب��ن م��ن��ه��ا �أن 

�لن�����خ�����ر�ط يف  �إىل  ي�����س��ع��ون  �أ����س���ح���اب���ه���ا 

�لبيت  �أو  �ل��ب��ن��ت��اغ��ون  يف  رف��ي��ع��ة  وظ��ائ��ف 

�لأب��ي�����ش �أو ح��ت��ى يف �جل��ي�����ش �لأم��رك��ي، 

ول������ذ� ف���اإن���ه���م م���ط���ال���ب���ون ب������اأن ي����ت����زودو� 

يتخلو�  و�أن  فقط،  �لأم��رك��ي��ة  باجلن�سية 

�أخ��رى، كما يوؤثر كثرون  �أي جن�سية  عن 

�حل�سول على جن�سية دولة تابعة لاحتاد 

�لن�سمام  و�سك  على  دول��ة  �أو  �لأوروب����ي، 

�لتنازل عن  يعني  ذلك  كان  لو  �إليه، حتى 

�جلن�سية �لإ�سر�ئيلية.
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ك�سف وزير �لدفاع �لإ�سر�ئيلي �إيهود بار�ك، عن �أن �جلي�ش 

�لب�سرية  �لقوى  يف  حقيقية  �سائقة  من  يعاين  �لإ�سر�ئيلي 

وعدد جنوده بالوحد�ت �لقتالية، و�أو�سح بار�ك خال �جتماع 

يف كيبوت�ش »ما�سفي �سدي«، �أن �ل�سبب �لرئي�ش يف ذلك يكمن 

يف قلة �ملو�ليد منذ 18 عاماً.

�إىل  �أبيب  بناء على ذلك ��سطرت تل  �أنه  ب��ار�ك،  و�أ�ساف 

و�لأج��ه��زة  لل�سرطة  �ملوجهة  �لب�سرية  �ل��ق��وة  حجم  تقلي�ش 

�لتعليمية �ملختلفة، م�سر�ً �إىل �أن هذ� �أ�سبح و�قعاً يجب على 

�إ�سر�ئيل �إدر�كه.

من جهتها، ذكرت �سحيفة معاريف �لإ�سر�ئيلية �أن �جلي�ش 

بنق�ش مو�رده  تتمثل  �لإ�سر�ئيلي يعاين من م�سكلة خطرة 

�لطائر�ت  ت�سغيل  بطو�قم  ل�سيما  �جل��و،  �ساح  يف  �لب�سرية 

ب����دون ط���ي���ار، وق���ال���ت م��ع��اري��ف �إن����ه ع��ل��ى �ل���رغ���م م���ن تعزيز 

�إ�سر�ئيل ملكانتها يف جمال �سناعة وت�سغيل �لطائر�ت �ملحلقة 

بدون طيار على م�ستوى �لعامل، �إل �أن �ساح �جلو �لإ�سر�ئيلي 

ح��اد  بنق�ش  تتمثل  خ��ط��رة  م�سكلة  م��ن  �لأي����ام  ه���ذه  ي��ع��اين 

باملو�رد �لب�سرية �لقادرة على ت�سغيل هذ� �لنوع من �لطائر�ت. 

و�أ�سارت �إىل �أن �لنق�ش يف �ملو�رد �لب�سرية ناجم عن قيام 

�أفر�د �لطو�قم �مل�سغلة للطائر�ت بدون طيار برك مو�قعهم 

يف ���س��اح �جل���و و�لن��ت��ق��ال للعمل يف جم���الت �أخ����رى ن��ظ��ر�ً 

لرتفاع �لرو�تب �لتي يتقا�سونها هناك مقارنة مبا يح�سلون 

عليه من �جلي�ش.

ضائقة حقيقية



النتفا�ضة  االأوىل  ال�����ض��ن��وي��ة  ال���ذك���رى  يف 

احلاكم،  امللكي  النظام  �ضد  البحريني  ال�ضعب 

الكرمي  والعي�ش  امل��واط��ن��ة  بحقوق  للمطالبة 

يف ح�����راك ���ض��ل��م��ي ووط���ن���ي، اأع���ط���ى م���ث���ااًل يف 

مل  حيث  واال�ضتقاللية،  والعقالنية  الن�ضوج 

�ضيا�ضيني  م��ن  البحرينية  ال��ث��ورة  ق��ي��ادة  ت��ب��ادر 

باللجوء  وثقافية،  مدنية  و�ضخ�ضيات  وعلماء 

االأجنبي،  التدخل  وا�ضتدعاء  االأمريكيني  اإىل 

اأو ك��م��ا يفعل  ك��م��ا ف��ع��ل��ت امل��ع��ار���ض��ة ال�����ض��وري��ة 

ب��ع�����ش االإ����ض���الم���ي���ني اجل�����دد، ال���ذي���ن ه���ادن���وا 

اإ���ض��رائ��ي��ل واأب��ق��وا على م��ع��اه��دات ال�����ض��الم، بل 

ب��ق��ي��ت ث����ورة ال��ب��ح��ري��ن ث����ورة وط��ن��ي��ة �ضلمية 

واأه��داف��ه��ا  و�ضلوكياتها  ���ض��ع��ارات��ه��ا  يف  ���ض��ادق��ة 

العي�ش  ع��ل��ى ح��ق��ه��ا يف  ب��احل�����ض��ول  امل�����ض��روع��ة 

اململكة  ال�ضلطة واالنتقال من  الكرمي وتداول 

اإىل الدولة العادلة على اأ�ضا�ش دميقراطي، مع 

»ملكية  املالكة  العائلة  وهواج�ش  حقوق  حفظ 

م���ن طبقة  امل���واط���ن���ون  ي��ن��ق��ل  واأن  د���ض��ت��وري��ة« 

الذين  امل��واط��ن��ني  اإىل طبقة  واخل���دم  ال��رع��اي��ا 

ي�ضاركون يف بناء الوطن.

ل��ق��د ظ��ل��م��ت ث����ورة ال��ب��ح��ري��ن م���ن ال����راأي 

ال����دويل وم��وؤ���ض�����ض��ات��ه ال��دول��ي��ة.. وظ��ل��م��ت من 

االإعالم املوجه والكاذب وغري النزيه.. وظلمت 

باملذهبية  و�ضفوها  ال��ذي��ن  ال��دي��ن  علماء  م��ن 

حل�������ض���اره���ا، وه������ذا خ�����الف ال�����واق�����ع، ف���ث���ورة 

ال��ب��ح��ري��ن ف��ي��ه��ا ال�����ض��ن��ة وال�����ض��ي��ع��ة امل��ظ��ل��وم��ون 

م��ع��اً، وف��ي��ه��ا امل��ت��دي��ن وال��ع��ل��م��اين وال��ل��ي��رايل، 

العربية  اجلامعة  من  البحرين  ث��ورة  وظلمت 

اأجلها،  من  تتحرك  ومل  فيها،  ت�ضمع  مل  التي 

اأ�ضطوله  حلماية  ب��ذل��ك،  اأم���ر  االأم��ريك��ي  الأن 

البحرين  البحرين.. ظلمت ثورة  اخلام�ش يف 

اأح��د،  ينا�ضرها  ومل  واالأح�����زاب  املثقفني  م��ن 

فظلت يتيمة وحيدة وي�ضارك اجلميع يف قتلها 

امل��ووؤدة  »واإذا  يقول:  حالها  ول�ضان  وح�ضارها 

�ضئلت، باأي ذنب قتلت«.

ال��ب��ح��ري��ن، وخطيئتها  ث����ورة  اأذن���ب���ت  ل��ق��د 

يف  والدميقراطية  احلرية  منارة  اأ�ضعلت  اأنها 

بالعائالت  نف�ضها  على  املغلقة  اخلليج  منطقة 

والغاز، حمميات  النفط  واأم��راء  املالكة، ملوك 

���ض��ي��ا���ض��ي��ة واأم���ن���ي���ة اأم���ريك���ي���ة ت���وؤم���ن ق��واع��د 

الكرامة  ال��ذي يغت�ضب  االأم��ريك��ي،  االح��ت��الل 

وال�ضيادة والرثوات، كيف ت�ضعل ثورة البحرين 

�ضمعة يف ظالم اخلليج؟

وال�ضجاعة  الكرمية  امل���راأة  ب��خ��روج  اأذن��ب��ت 

ب��احل��ري��ة  ت��ط��ال��ب  ال�������ض���وارع  اإىل  وال��ع��ف��ي��ف��ة 

ي�ضمح  اخلليج ال  دول  ومثيالتها يف  والعدالة، 

لهن بقيادة ال�ضيارة اأو العمل.

اأذن�����������ب ال����ب����ح����رن����ي����ون الأن������ه������م ط���ال���ب���وا 

حقيقي  نيابي  جمل�ش  وت�ضكيل  باالنتخابات 

والرمزية  ال�ضورية  ال�ضورى  جمال�ش  خ��الف 

مع  باتفاقيات  اأ�ض�ضت  التي  اخلليج،  ممالك  يف 

الريطانيون  وتعهد   ،1926 عام  الريطانيني 

فيها باالعرتاف بال�ضلطة لالآباء وورثتهم من 

بعد »معاهدة دارين«، وللبيان فقد وقعت هذه 

املعاهدة يف 26 دي�ضمر 1915 بني عبد العزيز 

ب���ن ع��ب��د ال��رح��م��ن اآل ���ض��ع��ود اأم����ري ال��ري��ا���ش 

احلكومة  ممثل  وه��و  كوك�ش،  بري�ضي  وال�ضري 

الريطانية يف بع�ش بنودها:

اأن  وتقر  الريطانية  احلكومة  تعرتف   -

وتوابعها  واجلبيل  والقطيف  واالإح�����ض��اء  جند 

بعد  فيما  اأقطارها  وتعني  فيها،  يبحث  والتي 

ابن  ب��الد  وه��ي  ف��ار���ش،  خليج  على  ومرا�ضيها 

���ض��ع��ود واآب���ائ���ه م��ن ق��ب��ل، وب��ه��ذا ي��ع��رتف بابن 

ورئي�ضاً  م�ضتقاًل  عليها  حاكماً  امل��ذك��ور  �ضعود 

مطلقاً على قبائلها، وباأبنائه وخلفائه باالإرث 

من بعده، على اأن يكون تر�ضيح خلفه من قبله 

ي��ك��ون احلاكم  ب��ع��ده واأن ال  وم��ن قبل احل��اك��م 

املر�ضح مناوئاً للحكومة الريطانية بوجه من 

هذه  ب�ضروط  يتعلق  فيما  خ�ضو�ضاً  ال��وج��وه، 

املعاهدة.

اآب�����اوؤه من  تعهد  ك��م��ا  ���ض��ع��ود  اب���ن  يتعهد   -

قبل باأن يتحا�ضى االعتداء على اأقطار الكويت 

والبحرين وم�ضايخ قطر و�ضواحل عمان، التي 

والتي  الريطانية،  هي حتت حماية احلكومة 

واأال  املذكورة  احلكومة  مع  عهدية  �ضالت  لها 

اخلا�ضة  االأق��ط��ار  وتخوم  �ضوؤونها،  يف  يتدخل 

بهوؤالء �ضتعني فيما بعد.

املطالبة  البحرينيون  ال��ث��وار  ي��ج��روؤ  كيف 

ب��ت��ح��ري��ر ال��ب��ح��ري��ن م��ن ال��ق��واع��د االأم��ريك��ي��ة 

واأ�ضطولها اخلام�ش؟

كيف يجروؤ البحرينيون على التظاهر ملنع 

به  ت��ق��وم  ال��ت��ي  واالأم��ن��ي،  ال�ضيا�ضي  التجني�ش 

الدولة لتحمي نف�ضها من مواطنيها بوا�ضطة 

املرتزقة يف قوى االأمن لقمع املحتجني، وتقدق 

ال�ضكن  اإىل  اجلن�ضية  م��ن  ال��ع��ط��اءات  عليهم 

ال�ضعب  ي����رزح  بينما  امل��رت��ف��ع��ة،  ال���روات���ب  اإىل 

البحريني حتت خط الفقر؟

االأم��ن  وجمل�ش  املتحدة  االأمم  عميت  لقد 

وحقوق االإن�ضان عن ما يجري يف البحرين من 

وامل�ضت�ضفيات  والن�ضاء  املدنيني  على  اعتداءات 

واالأطباء وامل�ضاجد واملقابر.

ل��ق��د ه��دم��ت ق���وى االأم�����ن ودرع اجل��زي��رة 

35 م�������ض���ج���داً  االآت������ي������ة م�����ن خ��������ارج احل���������دود 

و7ح�ضينيات.

واعتقلت  القبور  االأم���ن  ق��وى  نب�ضت  لقد 

يف  تبداأ  الكاذبة  اخلليج  ودميقراطية  الن�ضاء، 

البحرين حيث اعتقلت ال�ضلطات ال�ضاعرة اأبات 

القرمزي عقاباً على ق�ضيدتها �ضد النظام ومل 

حتمل �ضالحاً اأو متفجرة كما يجري يف �ضورية.

4 من مواطنيهم  االإم��ارات��ي��ون  اعتقل  لقد 

مواطناً  االأردن  واعتقل  االأم��ري،  �ضتموا  الأنهم 

الأنه اأحرق �ضورة امللك؟

اع��ت��ق��ل��ت ق���ط���ر ال���ع���دي���د م����ن ال��ق��ط��ري��ني 

وحا�ضيته  االأم��ري  ت�ضرفات  على  الحتجاجهم 

املونديال وامل�ضروف  االأم��وال على  على تبذير 

ال�ضخ�ضي وعلى التدخل يف الثورات العربية.

واليتيمة، ثورة  املظلومة  الثورة  البحرين، 

اث���ن���ان، ق��ط��ر وال�����ض��ع��ودي��ة، فاجل�ضر  ي��خ��اف��ه��ا 

املنطقة  يف  بالبحرين  ال�ضعودية  يربط  ال��ذي 

للتغيري  ن��اف��ذة  ال�ضعودية  تعتره  ال�ضرقية، 

م��ن داخ��ل��ه��ا، اإذا جن��ح��ت ث���ورة ال��ب��ح��ري��ن، ل��ذا 

اإليها لتخنقها وتقتلتها يف مهدها،  فقد ذهبت 

االإع��الم��ي  وال��ك��ذب  ال��غ��از  على  العائمة  وقطر 

وال��ت��ح��ال��ف م��ع اإ���ض��رائ��ي��ل واأم���ريك���ا، ت��خ��اف اأن 

ال��داخ��ل  م��ن  فت�ضقط  اإل��ي��ه��ا  ال���ع���دوى  تنتقل 

وال�ضعودية  قطر  ال��ل��دودان  ال��ع��دوان  فاجتمع 

وباأمر وغطاء اأمريكي لالإطباق على البحرين 

كفكّي كما�ضة، الإبقاء اخلليج بعيداً عن احلرية 

والثورة والدميقراطية.

 ل��ك��ن ث����ورة ال��ب��ح��ري��ن ���ض��ت��ن��ت�����ض��ر، ف��دم��اء 

و�ضر  بالعزة  احل��ري��ة  ط��ري��ق  تعبد  ال�ضهداء 

االنت�ضار،  تكفل  و�ضلميتها  وعقالنيتها  الثورة 

والظامل مهما تعاظمت قوته وظلمه، ال بد اأن 

ينهزم، فذلك وعد اهلل �ضبحانه و�ضنة التاريخ.

الأننا  البحرين ع��ذراً  اأخوتنا يف  واأخ���رياً..   

ق�����ض��رن��ا يف ن�����ض��رت��ك��م، ول���و ب��ال��ك��ل��م��ة وامل��وق��ف 

موعدكم  »اإن  بالن�ضر  لكم  ودع��ائ��ن��ا  ال�����ض��ادق 

ال�ضبح، األي�ش ال�ضبح بقريب«.

ن�سيب حطيط
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انتخابات  ال�ضهر اجل��اري،  والع�ضرون من  احل��ادي 

رئ��ا���ض��ي��ة يف ال��ي��م��ن، م��ن امل��ف��رت���ش اأن ت��ن��ه��ي ال��ف��رتة 

امل��ب��ادرة  توقيع  منذ  ال��ب��الد  تعي�ضها  ال��ت��ي  االنتقالية 

اخل��ل��ي��ج��ي��ة، اأو ات���ف���اق ال���ري���ا����ش ك��م��ا ي�����ض��م��ي��ه ���ض��ب��اب 

بنتائجها  ربطاً  الت�ضمية  لت�ضويب  الثورة، يف حماولة 

ان��ت��ه��ت، واالت��ف��اق جاء  على االأر�����ش، حيث ال االأزم����ة 

الإر�ضاء الالعبني الكبار يف طريف ال�ضلطة واملعار�ضة، 

ال�ضاحات  يرحوا  مل  اللذين  املحتجني  ح�ضاب  وعلى 

وال�ضوارع، �ضد حكم علي عبداهلل �ضالح، وبعد االتفاق، 

امل�ضاكنة  زواج  ج��راء  ُول��د  ال��ذي  الهجني  املخلوق  �ضد 

الق�ضري بني النظام واملعار�ضة.

ح�����ض��ود م���وؤي���دة ل��الن��ت��خ��اب��ات واأخ�����رى ���ض��ده��ا، يف 

درجت  االأذه��ان حرب احل�ضود، حيث  اإىل  تعيد  �ضورة 

العادة على ح�ضر اأكر عدد ممكن يف كل جمعة، والأن 

احلرب تقتات على ال�ضعارات، درجت العادة على اإطالق 

اأ�ضبوع مبا يتنا�ضب مع تكتيك  ت�ضميات جديدة يف كل 

كل طرف.

التغيري  ���ض��اح��ة  ف��ف��ي  ك���ث���رياً،  امل�����ض��ه��د  ي��ت��غ��ري  مل 

ب�ضنعاء، وهي ال�ضاحة التي كانت اأحد مراكز احلركة 

لعبد  دعماً  االآالف  احت�ضد  �ضالح،  �ضد  االحتجاجية 

رب���ه م��ن�����ض��ور ه����ادي، ن��ائ��ب ���ض��ال��ح، وامل��ر���ض��ح الوحيد 

تغريت  فقد  ال�����ض��ع��ارات،  اأم���ا  ال��رئ��ا���ض��ي��ة،  لالنتخابات 

فيها االأ�ضماء ال اأكرث، مع كثري من التمجيد ل�ضخ�ش 

من�ضور وللمرحلة املقبلة، »مرحلته«، يف �ضريالية تكرر 

نف�ضها، يت�ضابه فيها �ضالح وبن علي ومبارك والقذايف.

اجلنوبية  امل��دن  بع�ش  غ�ضت  االآخ���ر،  املقلب  على 

ب��ت��ظ��اه��رات ح��ا���ض��دة ���ض��د االن��ت��خ��اب��ات، ول��ل��م��ف��ارق��ة، 

�ضنعاء  يف  ه��ادي  ملن�ضور  دعماً  رفعت  التي  فال�ضعارات 

لل�ضخط  االأول  ال�ضبب  كانت  للرئا�ضة،  وحيد  كمر�ضح 

االحتجاج  اإىل  واإ�ضافة  اجلنوب،  مناطق  يف  واالنتقاد 

على عدم وجود مر�ضح ثان، اأعطت اخلالفات ال�ضمالية 

- اجلنوبية ُبعداً اأكرث حدة لالأزمة.

اإذا �ضح ما يقوله �ضباب الثورة اليمنية عن املبادرة 

بعيد،  ح��د  اإىل  �ضحيح  ه��و  اع��ت��ق��ادن��ا  ويف  اخلليجية، 

فاتفاق الريا�ش مل ينِه االأزمة، لكن احل�ضانة الدولية 

جعلت  رافقته  التي  االإعالمية  وال�ضجة  واالإقليمية، 

اأك��ر بكثري من حجمه  منه اجن��ازاً، حجمه يف الهواء 

على االأر�ش. 

داخلياً  االآن،  حتى  م�ضتمرة  امل��ب��ادرة  »ب��روب��اغ��ن��دا« 

معها  ال��ت��ع��ام��ل  اإىل  ي��دع��و  ه���ادي  من�ضور  وخ��ارج��ي��اً، 

االأم��ريك��ي  ال�ضفري  لقائه  خ��الل  مقد�ش  ن�ش  وكاأنها 

لدى اليمن »جريالد فاير�ضتاين«، ويعترها »البوابة 

ال��وح��ي��دة ل��ل��خ��روج م��ن االأو���ض��اع احل��رج��ة وال��ظ��روف 

اجلميع،  على  بامل�ضوؤولية  ويرمي  ب��الده«،  يف  ال�ضعبة 

ل�ضفري  �ضاكراً  م��وارب��ة«،  اأو  اأي عذر  »دون  ذلك  ملراعاة 

وا���ض��ن��ط��ن م��وق��ف ب���الده » ال���رائ���ع« م��ن اأج���ل جتنيب 

االأمن  اإىل »رحاب  البلد  اأهلية ونقل هذا  اليمن حرباً 

وال�����ض��الم وال���وئ���ام«، ك��ل ذل��ك ع��ر ب��واب��ة االنتخابات 

الرئا�ضية املبكرة.

ت��وزع  مو�ضيقية  فرقة  بعيد  ح��د  اإىل  ي�ضبه  االأم���ر 

رده  �ضياق  يف  يتعمد  االأم��ريك��ي  فال�ضفري  اأع�����ض��اءه��ا، 

باأنه هو ونظراءه  بالتذكري  ه��ادي،  على كالم من�ضور 

يف جمل�ش االأمن واالحتاد االأوروب��ي وجمل�ش التعاون 

اخلليجي، كلهم يرون اأن ثمة تقدماً مهماً »على طريق 

اإىل االنتخابات  اخل��روج االآم��ن من االأزم��ة والو�ضول 

الرئا�ضية املدعومة دولياً«.

م���وؤخ���راً ارت��ف��ع م��وؤ���ض��ر ال���ت���داول ب��اأ���ض��ه��م امل��ب��ادرة 

اخل��ل��ي��ج��ي��ة خ����ارج ال��ي��م��ن، اآخ����ر امل���ت���داول���ني ال��رئ��ي�����ش 

اإىل  التون�ضي اجلديد »املن�ضف املرزوقي« الذي ان�ضم 

الكور�ش داعياً ل� »حل �ضيا�ضي يف �ضورية على الطريقة 

االأ���ض��د  ب�ضار  الرئي�ش  م��غ��ادرة  اإىل  يف�ضي  اليمنية«، 

البالد بعد تنحيه عن احلكم، لكن املرزوقي اأكد رف�ضه 

اأي تدخل ع�ضكري اأجنبي يف �ضورية، وبرر باأن القبول 

مبا حدث يف ليبيا كان على م�ض�ش وترُدد الأنه مل يكن 

هناك حل اآخر، واأنه بالن�ضبة للحالة ال�ضورية »فاالأمر 

مرفو�ش جملة وتف�ضياًل الأنه �ضيوؤدي اإىل حرب اأهلية« 

رئي�ش  وي�ضيف   - ف��ع��اًل  ب���داأت  امل��رزوق��ي  يعترها   –
البلد الذي كان �ضّباقاً اإىل االعرتاف باملجل�ش الوطني 

�ضيجر  ���ض��وري��ة  االن��ف��ج��ار يف  اأن  امل��ع��ار���ش،  ال�����ض��وري 

وحت�ضباً،  خ��وف��اً  ورمب���ا  احل���رب،  اإىل  برمتها  املنطقة 

تعر�ش تون�ش ا�ضت�ضافة موؤمتر »اأ�ضدقاء �ضورية« بكل 

ما يح�ضب وميكن احت�ضابه يف �ضف املعار�ضة.

يف حديث مع اأحد النا�ضطني ب�ضباب الثورة، ك�ضف 

اأن الهاج�ش لدى الثوار كان عدم االجن��رار اإىل حرب 

مبتناول  لالأ�ضلحة  ع��دد  اأك���ر  ي��ح��وي  بلد  يف  اأه��ل��ي��ة، 

االأي��دي، ي��روي ال�ضاب اأن جل اخل��وف كان من �ضرارة 

ت�ضعل فتيل احلرب، ويتهم بع�ش الدول واجلهات التي 

الطرق،  وبكل  لهذه  بال�ضعي  اخلليجية  املبادرة  واكبت 

هذا يف اليمن، ولكن يف احلالة ال�ضورية االأمر يختلف، 

ه��ن��ا امل���رزوق���ي ع��ل��ى ح���ق، امل��ن��ط��ق��ة ك��ل��ه��ا ق���د حت���رتق، 

من  الكثري  اإىل  يحتاج  وه���ذا  »اإ���ض��رائ��ي��ل«،  عينها  ويف 

احل�ضابات واإعادة احل�ضابات، وبرعاية دولية واإقليمية.

حممد مقهور

مظاهرات يف املنامة

املبادرة اخلليجية يف اليمن.. ك�سر�رة »�سورية«
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مهامها  ب���اأوىل  �ضتقوم  العلماء  كبار  هيئة 

حني  م��ك��رر،   32 القانون  مبوجب  بها  املنوطة 

تنتخب مفتياً جديداً للديار امل�ضرية الأول مرة 

خلفاً للمفتي حممد علي جمعه، الذي �ضتنتهي 

واليته ال�ضهر القادم.

االرتباك والرتدد ي�ضود اأو�ضاط دار الفتوى 

واالأزه��ر ال�ضريف نظراً للمخاطر التي حتيط 

ت�ضكل  اأن  من  وخ��وف��اً  ال��رائ��دة،  التجربة  بهذه 

ه����ذه االن���ت���خ���اب���ات ف��ر���ض��ة ف���ري���دة ل���الإخ���وان 

باملوؤ�ض�ضة  االإم�ضاك  من  وال�ضلفيني  امل�ضلمني 

ال��دي��ن��ي��ة امل�����ض��ري��ة ب��ك��ل رم��زي��ت��ه��ا ال��ت��اري��خ��ي��ة 

وثقلها املادي املعنوي، املرحلة دقيقة واخليارات 

املطروحة �ضعبة جداً على اجلميع، الأن اجلميع 

يعتقد اأنه �ضيتم االإم�ضاك بدور االأزهر ال�ضريف 

الو�ضطي واملعتدل بعد االإم�ضاك بدار الفتوى، 

كيف �ضتكون ردة فعل االأزهريني، وهل �ضيبقون 

اأم  املتغريات،  اأمام هذه  على حيادهم وترددهم 

لالإم�ضاك  روؤي��ة  وميتلكوا  موقف  لهم  �ضيكون 

عن  واإب��ع��اده��ا  جديد  م��ن  الدينية  باملوؤ�ض�ضات 

جحيم امل�ضالح ال�ضيا�ضية واالأهواء احلزبية؟

مللمة  ي��ح��اول��ون  جهتهم  م��ن  ال�����ض��وف��ي��ون 

اأ���ض��الئ��ه��م امل��ت��ن��اث��رة، و���ض��ط اخل���الف���ات ال��ت��ي 

االن��ت��خ��اب��ات،  بعد  تعمقت  وال��ت��ي  بهم  تع�ضف 

بداياتها  يف  م��ازال��ت   - حم��اول��ة  االآن  وجت���ري 

- ل��الت��ف��اق ع��ل��ى ت��ر���ض��ي��ح حم��م��د ���ض��الح زاي��د 

وهو  اجلمهورية،  لرئا�ضة  الن�ضر  حزب  رئي�ش 

اأ�ضوان، اإال اأن هذه  �ضيخ الطريقة ال�ضيفية يف 

ال�ضعبي  احل�ضور  �ضعف  من  تعاين  الطريقة 

وحم����دودي����ة االن��ت�����ض��ار يف امل��ح��اف��ظ��ات، وه���ذا 

ال�ضفوف  لتوحيد  االأمثل  يكون  لن  الرت�ضيح 

ح�ضورهم،  وي��ع��زز  دوره���م  لل�ضوفيني  ويعيد 

ف��ه��ل ���ض��ي��ب��ح��ث��ون ع���ن م��ر���ض��ح اآخ����ر ي��دع��م��ون��ه 

الرت�ضيح  اإق��ف��ال  موعد  اآذار  م��ن  العا�ضر  قبل 

النتخابات رئا�ضة اجلمهورية؟ 

جماعة االإخوان امل�ضلمني بداأت اأي�ضاً تخ�ضر 

بالنقاط �ضعبياً، خ�ضو�ضاً بعد ظهور ملي�ضيات 

حيث  ال�ضعب،  جمل�ش  اأم��ام  لها  تابعة  منظمة 

كانوا  الذين  املتظاهرين  باال�ضتباك مع  قامت 

حلفاء االأم�ش، فرد متظاهرو ميدان التحرير 

برمي االأحذية على املن�ضة اخلطابية لالإخوان 

اإل��ق��اء اأح���د ق���ادة االإخ����وان كلمة ل��ه، مما  عند 

وبداأ  نهائياً،  امليدان  من  املن�ضة  الإزال��ة  دفعهم 

للدولة  �ضلطة   �ضلطتني،  وج��ود  ع��ن  احل��دي��ث 

واالأخرى للحزب.

وت�ضفية  وت��ع��ق��ي��دات��ه��ا  ال��دول��ة  اإدارة  ويف   

احل�����ض��اب��ات، ي��ح��اول االإخ������وان امل�����ض��ل��م��ون نقل 

حوايل 100�ضابط واإعفائهم من املهمات املوكلة 

اإل��ي��ه��م، الأن��ه��م ن��ا���ض��ب��وه��م ال���ع���داء يف امل��رح��ل��ة 

باللواء  االإط��اح��ة  ملحاولة  باالإ�ضافة  املا�ضية، 

م���راد م���وايف رئ��ي�����ش ج��ه��از امل��خ��اب��رات ال��ع��ام��ة، 

على  االإخ����وان  �ضيطرة  اأم���ام  االأخ����رية  العقبة 

�ضيطرتها،  وب�ضط  م�ضر  داخ��ل  احلكم  مقاليد 

املخابرات  خ�ضو�ضاً  االأمنية،  باالأجهزة  يتمثل 

العامة وجهاز املخابرات احلربية وجهاز االأمن 

الوطني بوزارة الداخلية.

جمهوري  الد�ضتور،  وف��ق  امل�ضري  النظام 

رئ��ا���ض��ي، ول��ي�����ش ب���رمل���اين، ورغ���م ذل���ك، اأعلنت 

ا�ضتعدادتها  ب���دء  امل�ضلمني  االإخ�����وان  ج��م��اع��ة 

بالون  اأنها  يعتقد  م��ن��اورة  يف  ال���وزارة  لت�ضكيل 

ا�ضتعداده  وم��دى  الع�ضكري  للمجل�ش  اختبار 

قبل  اجل��ن��زوري  ك��م��ال  واإق��ال��ة حكومة  تنحية 

انتهاء الفرتة االنتقالية وانتخاب رئي�ش جديد 

للجمهورية.

لكن من الوا�ضح اأن املجل�ش الع�ضكري 

ل��ن يحيل ح��ك��وم��ة اجل���ن���زوري ال��ت��ي اأت��ى 

لالإخوان  وي�ضمح  االآن  التقاعد  على  بها 

ال��ذي  ال�ضعبي  وزن��ه��م  بتحويل  امل�ضلمني 

ح��ك��وم��ي  وزن  اإىل  االن��ت��خ��اب��ات  ك��ر���ض��ت��ه 

ب��اجل��ائ��زة  ه���و  ي��ف��وز  اأن  ب��ع��د  اإال  ف���اع���ل، 

الكرى وهي االإتيان برئي�ش للجمهورية، 

ع�����ض��ك��ري ال���راأ����ش، م���دين ال��ق��ل��ب، ح�ضب 

االتفاق غري املعلن مع االإخوان امل�ضلمني.

الفاعل  امل���دين  املجتمع  منظمات  ح�ضور 

ياأخذ  ب��داأ  امل�ضبوه يف م�ضر،  االأمريكي  وال��دور 

اأ����ض���ك���ااًل ج���دي���دة يف امل��واج��ه��ة امل��ت�����ض��اع��دة مع 

االأم��ريك��ي  التهديد  ولكن  الع�ضكري،  املجل�ش 

امل�ضتمر يقطع املعونة واإ�ضراره يف امل�ضي قدماً 

للمنظمات  م��ت��ع��ددة  واأن�����ض��ط��ة  ب��رام��ج  بتنفيذ 

قبل  من  لها  املرخ�ش  غري  االأمريكية  املدنية 

احلكومة يف مزاولة مهامها مب�ضر، حيث قامت 

الوطني  الدميقراطي  املعهد  كل من منظمات 

ومنظمة فريدوم هاو�ش )بيت احلرية( واملركز 

العديد  بفتح  لل�ضحفيني،  االأم��ريك��ي  ال��دويل 

من املكاتب والفروع لها يف عدد من حمافظات 

احلكومة  م��واف��ق��ة  على  احل�����ض��ول  دون  م�ضر 

امل�����ض��ري��ة ع��ل��ى ذل�����ك، وم���ث���ل ه����ذا ال��ت�����ض��رف 

والتدخل ميثل حتدياً �ضافراً لل�ضيادة امل�ضرية، 

وح�ضب تقارير اأمريكية بلغ ذلك االإنفاق املايل 

يف  اأمريكية  دوالر  105مليون  املنظمات  لتلك 

وغالباً   ،2011 ع��ام  م��ن  االأوىل  �ضهور  ال�ضبعة 

م���ا ك���ان ه���ذا اجل��ه��د ي��ن�����ض��ب ع��ل��ى ا�ضتقطاب 

الطلبة اجلامعيني وال�ضحفيني والرتكيز على 

اأمريكي  اعتقال  بعد  االأقباط، خ�ضو�ضاً  و�ضع 

اأن  بعد  ال��ك��رى،  املحلة  مدينة  يف  واأ���ض��رتايل 

�ضبطهم االأهايل وهم يقومون بتوزيع االأموال 

على البلطجية وحتري�ضهم على اإحراق اأق�ضام 

ال�ضرطة والقيام باأعمال �ضغب يف املدينة.

املجل�ش  ق���رر  اأن  ب��ع��د  امل���ط���روح  وال�������ض���وؤال 

الع�ضكري  ال��ت��ف��او���ش  وف���د  ���ض��ح��ب  ال��ع�����ض��ك��ري 

امل��ج��ل�����ش الع�ضكري  ي��ق��دم  م��ع وا���ض��ن��ط��ن، ه��ل 

املبادرة  �ضياأخذ  الت�ضعيد، وهل  على مزيد من 

امل�ضاعدات االأمريكية بدعوى حماية  ويرف�ش 

ال��ك��رام��ة امل�����ض��ري��ة، خ�����ض��و���ض��اً ب��ع��د ال��رتاج��ع 

الكبري ل�ضعبية املجل�ش اأثناء تولية اإدارة البالد 

بالعالقة  الت�ضحية  ب��ات��ت  وه���ل  ال���ث���ورة،  ب��ع��د 

اخلا�ضة بني املجل�ش الع�ضكري ووا�ضنطن هي 

املجل�ش  ي�ضتطيع  الذين  الوحيد  النجاة  طوق 

ل��ل��ح��ف��اظ ع��ل��ى مكانته  ت��وظ��ي��ف��ه وا���ض��ت��غ��الل��ه 

للبالد  ك�ضامن  ح�����ض��وره  وجت��دي��د  و�ضعبيته 

واأمنها القومي؟

حمرر ال�شوؤون العربية

باأن  تب�ضر  كانت  التي  ال�ضيا�ضية  التوقعات  لكل  خالفاً 

ليبيا �ضتتمكن من ا�ضتثمار فر�ضة التحول التاريخية التي 

القذايف  �ضقوط  اأن  الكثريون  اعتقد  حيث  ال��ث��ورة،  وفرتها 

وت����داول  وال���ع���دال���ة  ال��دمي��ق��راط��ي��ة  ف��ج��ر  ب���ب���زوغ  �ضي�ضمح 

للتما�ضك  نظراً  �ضريعاً  �ضيكون  التحول  هذا  واأن  ال�ضلطة، 

االجتماعي الذي كان �ضمة ال�ضعب الليبي، ووفرة مواردها 

الطبيعية الكبرية من نفط وغاز، وعدد �ضكانها القليل قيا�ضاً 

�ضواطئ  على  كلم   2400 م��ن  اأك��رث  على  املمتدة  مل�ضاحتها 

وال�����ض��راع��ات  اأن اخل��الف��ات  اإال  امل��ت��و���ض��ط،  االأب��ي�����ش  البحر 

واالعتقال  الق�ضري  التهجري  وعمليات  والفو�ضى  امل�ضلحة 

كل  عاك�ضت  ليبيا،  ع��م��ت  ال��ت��ي  االآخ����ر  ورف�����ش  وال��ت��ع��ذي��ب 

ليبيا  واالإ�ضالح يف  التغيري  اأن موجبات  التوقعات، �ضحيح 

كانت كثرية، اإال اأنها ال تررالتحالف مع الناتو، والتماهي 

املجتمع  وق�ضم  ليبيا،  ا�ضتهدف  ال��ذي  الغربي  امل�ضروع  مع 

ودمر البنى االقت�ضادية واالجتماعية للبالد، وفتت القبائل 

الليبي  املجتمع  تربط  التي  االإن�ضانية  العالقات  وو�ضائج 

ووحدته الوطنية.

اأن  يبدو  ع��دي��دة ال  اأزم���ات  ال��ث��ورة  بعد  م��ا  ليبيا  تعي�ش 

اإن كان من  هناك يف االأف��ق  قوى داخلية ق��ادرة على حلها، 

خالل م�ضوؤولني يف ال�ضلطة، اأو قوى فاعلة خارجها، الأ�ضباب 

تتعلق يف بنية القوى التي تدير امل�ضهد وم�ضروعها ال�ضيا�ضي 

وق�ضور روؤيتها للحكم، وه�ضا�ضة متثيلها لل�ضارع، وان�ضغالها 

لقد  متثلها،  التي  للميلي�ضيات  الفئوية  امل�ضالح  برتتيب 

ال�ضيا�ضية  النخب  على  امل�ضلحة وطغت  امليلي�ضيات  �ضيطرت 

التيارات  واإب��ع��اد  غياب  اإىل  اأدى  مما  ال��ب��الد،  يف  والثقافية  

واإدارة  العامة  احلياة  يف  امل�ضاركة  عن  ال�ضيا�ضية  واالأح���زاب 

البالد، رغم اأنها عا�ضرت وعانت خالفات طويلة مع القذايف 

يف ال�ضابق.

املجل�ش االنتقايل بقواه املختلفة املتحاربة واملت�ضارعة يف 

االأحياء وال�ضوارع يواجه كّماً كبرياً من امل�ضكالت واالأخطاء 

التي ترتاكم يومياً، وباتت �ضبباً الإنتاج مزيد من التوترات 

ال�ضيا�ضية واالأمنية واالجتماعية.

االن��ت��ق��ايل  للحكم  امل��ج��ل�����ش  اإدارة  اأ���ض��ل��وب  ات�����ض��م  ل��ق��د 

اأم���ور  ت�ضيري  ع��ل��ى  االإ����ض���راف  وال��ف�����ض��ل يف  ال���روؤي���ة  بق�ضور 

اإىل  نزوله  وع��دم  بعد  املعاجلة عن  اأ�ضلوب  واتباعه  الدولة، 

ملفات  معاجلة  يف  وال��رتاخ��ي  النا�ش  ق�ضايا  حل��ل  ال�����ض��ارع 

�ضقوط  بعد  ال�ضالح  �ضحب  على  قدرته  و�ضعف   امللي�ضيات 

نظام القذايف، وهو ما ت�ضبب يف تراكم امل�ضكالت وت�ضخمها 

وانتقال االأزمات اإىل طور متفجر وموؤثر على تكوين ليبيا 

واأمنها. 

دولية  اأو  عربية  �ضيا�ضة  وج��ود  عدم  اإىل  باالإ�ضافة  هذا 

ودول  االأمريكية  املتحدة  للواليات  املجال  واإف�ضاح  وا�ضحة 

وتف�ضيالتها  ال��ل��ي��ب��ي��ة  احل���ي���اة  يف  ب��ال��ت��دخ��ل  ال��ن��ات��و  ح��ل��ف 

املخابرات  عمل  ع��ن  الب�ضر  غ�����ّش  �ضيا�ضة  واأدت  اليومية، 

االأم��ريي��ك��ي��ة وال��ق��ط��ري��ة، ال��ت��ي مت��ك��ن��ت م��ن اإدخ�����ال ليبيا 

وثوارها يف منظومة خمابراتية دولية وربطتها يف اأجندات 

القومي  واأم��ن��ه��ا  م��ع م�ضاحلها  ت��ت��ع��ار���ش  خ��ارج��ي��ة  اأم��ن��ي��ة 

ودوره������ا ال��ت��اري��خ��ي يف دع���م امل��ق��اوم��ني وامل�����ض��ط��ه��دي��ن يف 

متكنت  حيث  املا�ضية،  العقود  يف  تلعبه  كانت  ال��ذي  العامل، 

اإىل مطية  الليبية  ال��ث��ورة  الدولية من حتويل  امل��خ��اب��رات  

اخلارج،  يف  وم�ضاريعه  براجمه  لتحقيق  الغرب  ي�ضتخدمها 

يهدر يف غري موقعه  م��ازال  ال��ذي  الليبي  ال��دم  م�ضتخدماً 

ومكانه الطبيعي املعادي لل�ضيا�ضات االأمريكية وال�ضهيونية 

يف العامل.

ه����ذه ال��ف��و���ض��ى ال���ت���ي ت��ق��ح��م ل��ي��ب��ي��ا وت�����ض��ي��ب ق��واه��ا 

احل���ّي���ة ب��ال��غ�����ض��اوة ح���ول م��وق��ع ل��ي��ب��ي��ا احل�����ض��اري ودوره����ا 

االأ���ض��دق��اء  واخ��ت��ي��ار  ال��دول��ي��ة  ال��ع��الق��ات  وب��ن��اء  ال�ضيا�ضي 

واالأع�����������داء، ع�����ّر ع��ن��ه��ا وزي������ر اخل���ارج���ي���ة االأ����ض���ب���ق ع��ب��د 

يفوق  واجل��رح��ى  الليبيني  ال�����ض��ه��داء  اأن  �ضلقم،  ال��رح��م��ن 

ع����دد ���ض��ك��ان ق��ط��ر، واأن ق��ط��ر م�����ض��اب��ة ب��ج��ن��ون ال��ع��ظ��م��ة، 

 ول��ي��ب��ي��ا ل��ن ت��ك��ون اإم�����ارة ت��اب��ع��ة الأم����ري امل��وؤم��ن��ني يف قطر.

بتنفيذ  تقوم  ت��ي��ارات  امل��ج��ال لظهور  اأت��اح��ت  الغ�ضاوة   ه��ذه 

مبا�ضر  م����ادي  اع����رتاف  اأول  ويف  دول���ي���ة،  غ��رب��ي��ة  اأج���ن���دات 

االأرا�ضي  بعمق  القتال  يف  الليبية  امليلي�ضيات  م�ضاركة  على 

امليلي�ضيات،  لهذه  تابعة  اإلكرتونية  مواقع  اأعلنت  ال�ضورية، 

ب��اب��اع��م��رو بحم�ش،  ق��ت��ل��ى يف منطقة  ث��الث��ة  ���ض��ق��وط  ع��ن 

ال��ف��ي��ت��وري،  وال��ث��الث��ة ه��م ال�ضقيقان ط���الل واأح��م��د ول��ي��د 

لواء  اإىل  ينتمون  وه���وؤالء  العقوري،  ج��الل  اأحمد  والثالث 

طرابل�ش الذي يقوده املهدي احلاراتي التي تقول احلكومة 

املركزية االأمريكية، وهو  اإنه عميل للمخابرات  االإيرلندية 

اإىل م�ضلحي  بنقل االأم��وال من وكالة املخابرات  كان مكلفاً 

ليبيا  يف  للثورة  التح�ضري  مرحلة  خالل  ليبيا  يف  القاعدة 

�ضد نظام القذايف، وهو يقوم اليوم بتوريد املقاتلني الليبينب 

املبا�ضرة عن  امل�ضوؤولية  والعراق ويتوىل  ولبنان  �ضورية  اإىل 

قيادة عمليات اجلي�ش ال�ضوري احلر يف منطقة جبل الزاوية 

�ضمن  ك��ان��وا  �ضورية  يف  �ضقطوا  ال��ذي��ن  والثالثة  ب�ضورية، 

جمموعة من100  عن�ضر ليبي ينتمون للقاعدة، دخلوا عن 

طريق مطار بريوت ومت تهريبهم ل�ضورية.

اليوم،  باالأم�ش وموقفها  ليبيا  دور  ملقاربة  ويف حماولة 

لت�ضجيل  امل��خ��اب��رات��ي��ة  الت�ضريبات  بع�ش  يف  ج���اء  م��ا  ن���ورد 

امل�ضري  املخابرات  مدير  �ضليمان  عمر  جمع  للقاء  �ضوتي 

ال�ضابق ومعمر القذايف، حيث بادر االأخري وقال: »اإيه معنى 

العربية  ال��دول  كل  على  التاآمر  يف  ال�ضعوديون  ي�ضتمر  اأن 

البالوي  كل  وراء  وه��م  ال��ي��وم..  اإىل  عبدالنا�ضر  عهد  منذ 

نظر  بوجهة  �ضليمان مقتنعاً  ويرد  املنطقة..«  تعي�ضها  التي 

القذايف لكن بن�ضيحة اأال يف�ضح عن مثل هذا الكالم الأحد.. 

يتقا�ضم معه  الذي  الرئي�ش مبارك  اأخيه  به فقط  ويحادث 

نف�ش القناعة مع فريق �ضغري من م�ضاعديه، »االأمريكيون 

ك��دة..  �ضغلتهم  دي  العربية   - العربية  ال��ع��الق��ات  يفتتوا 

واالأم��ريك��ي��ون مي��ول��ون وي��غ��ذون ال��ت��ي��ار االإ���ض��الم��ي عندنا 

يخلوا  وقادرين  م�ضر  يفتتوا  عايزين  اجلماعة  م�ضر..  يف 

ال�ضارع يهيج �ضدنا.. نحن منحاول نتعاي�ش معاهم..  م�ش 

عايزين يعملوا معانا زي ما بيعملوا مع �ضورية.. اإحنا بناأخر 

املواجهة«.

جهاد ال�ساين
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املر�ضد العام لالإخوان امل�ضلمني يديل ب�ضوته )اأ.ف.ب.(

هل يتمكن الإخوان من ال�شيطرة على الأزهر والإفتاء

املجل�ض الع�سكري يوقف التفا��ض مع �ا�سنطن.. �اأزمة املعونة تت�ساعد
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ر�سم الن�سحاب ال�سرتاتيجي الأمريكي من 

ال�سرق الأو�سط، خارطة جديدة ملوازين القوى 

تقا�سم  ع��ل��ى  املت�سابقة  والإق��ل��ي��م��ي��ة،  ال��دول��ي��ة 

وجاء  والإ�سالمية،  العربية  البلدان  يف  النفوذ 

الفيتو الرو�سي - ال�سيني امل��زدوج، تعبرياً عن 

تنتهي  الدولية،  العالقات  من  جديدة  مرحلة 

بالقرارات  الغرب  وتفرد  القطب  اأحادية  معها 

امل�سريية ل�سعوب ودول العامل.

اإن تركيز الهتمام الأمريكي يف ا�سرتتيجيته 

اجلديدة على منطقة املحيط الهادئ والبلدان 

للقوى  ي�سمح  ال�����س��اع��دة،  ب��ال�����س��ن  امل��ح��ي��ط��ة 

اأن تلعب  الإقليمية يف منطقة ال�سرق الأو�سط 

�سيا�سياً  امل��ح��ل��ي��ة  امل�����س��اك��ل  ح���ل  يف  اأك����ر  دوراً 

الأم����ن يف كل  ت��دخ��ل جمل�س  دون  وع�����س��ك��ري��اً، 

�سغرية وكبرية من �سوؤون املنطقة.

خ�سو�ساً  املعنية،  الإقليمية  القوى  اأن  غري 

ت���رك���ي���ا وم�������س���ر واإي�����������ران، ل مت���ل���ك الإط������ار 

واإي��ج��اد  امل�����س��اك��ل  ل��ت��داول  ال�����س��ال��ح  التنظيمي 

احللول دون التدخل الأجنبي، لقد م�سى على 

العربية  واجلامعة  الإ�سالمية  ال��دول  منظمة 

وال��ع��ج��ز ع��ن ح��ل م�سكالت  الف�سل  ع��ق��ود م��ن 

دولها و�سعوبها.

نهائياً  �سقطت  فقد  العربية  اجلامعة  اأم���ا 

ب��ع��د م���ا اأظ��ه��رت��ه م���ن ت���خ���اذل وخ���ن���وع لإرادة 

جمتمع دويل، ل �سغل له �سوى تركيع ال�سعوب 

واإفقارها وتدمري كل مقومات منوها وتطورها 

للجامعة  ي��ب��ق  والق��ت�����س��ادي، مل  الج��ت��م��اع��ي 

العربية من دور �سوى اإعادة العتبار للمجتمع 

الدويل الذي عانينا منه الأمّرين على �سعيد 

املعيبة  الرتكابات  اإن  الرئي�سية،  الأم��ة  ق�سايا 

اجلامعة  ت��ق��ود  ال��ت��ي  الهزيلة  ال��ق��وى  ي��د  على 

ت�سليم  اإىل  املطاف  نهاية  يف  �ستوؤدي  العربية، 

الدفة مبا�سرة اإىل الكيان ال�سهيوين كي يحكم 

�سيطرته على العامل العربي والإ�سالمي.

اإن الطريق الوحيد يف ظل الظروف الراهنة 

كل  على  الأجنبية  للقوى  الرتهان  قيود  لفك 

والع�سكرية  والقت�سادية  ال�سيا�سية  ال�سعد 

تلجاأ  اأن  يف  يتمثل  ذل���ك،  اإىل  وم���ا  وال��ث��ق��اف��ي��ة 

املنطقة،  ه��ذه  يف  والإ�سالمية  العربية  ال��دول 

�سعوبها  اإىل  ال�سيا�سية،  نظمها  اختالف  على 

فيه  ت�سارك  تاأ�سي�سي  قمة  موؤمتر  اإىل  وتدعو 

التغيري  يف  ال��راغ��ب��ة  ال�سيا�سية  ال��ق��وى  جميع 

تتحا�سى  بحيث  الفا�سلة،  لالأنظمة  ال�سلمي 

الأم����ة امل��زي��د م��ن ال��ت��خ��ري��ب وال��ف��و���س��ى، فال 

فائدة بعد اليوم من الإبقاء على جامعة عربية 

ل حول لها ول قوة. 

وب����دًل م��ن دف��ن��ه��ا يف اخل���ف���اء، ث��م��ة فر�سة 

ل���ت���ط���وي���ره���ا م�����ن خ������الل ب���ع�������س اخل����ط����وات 

والقرارات اجلريئة الآتية:

تتمتع  التي  املعار�سة  القوى  جميع  متثيل 

بتمثيل �سعبي، ومتلك وجهة نظر اأ�سيلة، واإن 

النظر، حول طريقة  كانت خمتلفة يف وجهات 

احلكم واإدارة ال�سراع مع اأعداء الأمة.

���س��م ال������دول امل����ج����اورة غ���ري ال��ع��رب��ي��ة اإىل 

 ع�سوية اجلامعة اجلديدة )وعلى راأ�سها تركيا

واإيران(، مع متثيل القوى ال�سيا�سية املعار�سة 

يف تلك البلدان.

حتويل اجلامعة اإىل قوة اإقليمية قادرة على 

القوى تدخل  ع��ن  بعيداً  املنطقة  م�ساكل   ح��ل 

الأجنبية يف كل �سغرية وكبرية يف �سوؤون الأمة.

ج��ع��ل ق������رارات اجل��ام��ع��ة اجل���دي���دة ملزمة 

وبالت�سويت الأكرثي حتى ل تتحول القرارات 

ي�سر،  ول  ينفع  ل  ك��الم  جم��رد  اإىل  امل�سريية 

العربية  ق��رارات اجلامعة  اإليه جميع  اآل��ت  كما 

املحت�سرة منذ عقود.

يتبعه  وم���ا  ال����دويل،  املجتمع  ي�سمى  م��ا  اإن 

و»تنموية«  وهيئات حقوقية  دولية  من حماكم 

لأع��داء  انحيازها  باملمار�سة  اأثبتت  قد  وهمية، 

الأمة، بينما حتاول بع�س القوى امل�سللة اإعادة 

الع��ت��ب��ار ل��ه��ا، م��ن خ��الل امل��ن��ا���س��دات ال�ساذجة 

ملحاكمة احلكام املخلوعن، اأو ال�ستنجاد بقواها 

اليمني  اأو  ال�سوري  ال�سعب  »لإنقاذ«  الع�سكرية 

ح�ساب  على  ذل��ك  وك��ل  غريهم،  اأو  اللبناين  اأو 

املع�سالت  بحل  الإقليمية  للقوى  ال�سماح  عدم 

الداخلية بطريقة بناءة حتفظ دماء اأبناء الأمة 

وتنقذها من براثن »الفو�سى البناءة«.

قد  املقرتحة،  الإقليمية  املنظمة  اإن�ساء  اإن 

ت��ك��ون ال��ف��ر���س��ة الأخ�����رية ل��ت��ف��ادي امل��زي��د من 

عند  الأم���ة  يتهدد  ال���ذي  والن��ق�����س��ام  التفتيت 

بالعديد  الإطاحة  املفرتق اخلطري، فبعد  هذا 

م��ع��امل املخطط  ب���داأت تتك�سف  الأن��ظ��م��ة،  م��ن 

املر�سوم للمنطقة حتت م�سمى الربيع العربي، 

ال��دول  جانب  من  الفاعل  التدخل  غياب  ففي 

الإقليمية حلل م�ساكلها يف اإطار البيت الواحد، 

من  مب��زي��د  ال�سماح  نحو  �سائرة  املنطقة  ف���اإن 

ال��ت��دخ��الت الأج��ن��ب��ي��ة، ون��ح��و تفجري احل��روب 

الأه��ل��ي��ة امل��دم��رة، ت���ارة ب��ن ط��وائ��ف وم��ذاه��ب 

خمتلفة، وطوراً بن قبائل وع�سائر تزداد فرقة 

وتناحراً.

ر�سمته  ما  بالذات هي  ال�سيناريوهات  وهذه 

قوى التحالف ال�سهيوين - الأمريكي يف اإطار 

جميع  وع��ل��ى  الأم����ة،  ع��ل��ى  امل�ستجدة  الهجمة 

ب�سالح  الهجمة  ل��ه��ذه  يت�سدوا  اأن  املخل�سن 

الوعي والقرار احلكيم، وعدم الوقوع يف �سرك 

ي�ستفيد  ل  »تغيري«  بحركة  والتهليل  احلما�س 

م��ن��ه��ا ����س���وى الأع��������داء، امل�����س��وؤول��ي��ة ت��ق��ع على 

ال�سعوب  ممثلي  وع��ل��ى  احل��ك��ام  على  اجل��م��ي��ع، 

املخل�سن �سواء ب�سواء.

عدنان حممد العربي

لت��������زال الأزم���������ة الق���ت�������س���ادي���ة وامل���ال���ي���ة، 

وت���داع���ي���ات���ه���ا الج��ت��م��اع��ي��ة ت��ع�����س��ف ب���ال���دول 

املعروفة  تلك  خ�سو�ساً  الغربية،  الراأ�سمالية 

واإم��ك��ان��ي��ات��ه��ا  وق��درات��ه��ا  ال�����س��ن��اع��ي،  بتقدمها 

ال����ك����ب����رية، وال����ت����ي ���س��ك��ل��ت ال���ع���م���ود ال��ف��ق��ري 

ل��الق��ت�����س��اد الأوروب�������ي، وق����وة ال��دف��ع ال��ك��رى 

لت�سكيل وظ��ه��ور الحت���اد الأوروب�����ي، وم��ا بات 

العملة  ال���ي���ورو،  مبنطقة  ذل����ك،  ب��ع��د  ي��ع��رف، 

الأوروبية املوحدة.

بو�سوح  يلحظ  الأزم��ة  لتطورات  املتابع  اإن 

ت�سع  ال��ت��ي  البنيوية  وطبيعتها  عمقها  م��دى 

ال��ن��ظ��ام ال��راأ���س��م��ايل ال��غ��رب��ي لأول م���رة، منذ 

ق����رون، اأم����ام ط��ري��ق م�����س��دود يف ال���ق���درة على 

جت��اوز اأزم��ات��ه ه��ذه امل��رة، كما ك��ان يح�سل مع 

الأزم�����ات ال��ت��ي ت��ع��ر���س ل��ه��ا يف امل��ا���س��ي، وال��ت��ي 

خ���رج م��ن��ه��ا، وع����اد اإىل الن��ت��ع��ا���س، والزده�����ار 

القت�سادي بعدها.

ف��ال��واق��ع الق��ت�����س��ادي ال���دويل ال��ي��وم تبدل 

اأن  امل�ستحيل  م��ن  وب���ات معه  ب�����س��ورة ج��ذري��ة، 

تلجاأ الدول الغربية، للتغلب على اأزماتها، اإىل 

م��وارد  على  ال�سيطرة  لتجديد  احل���رب  خ��ي��ار 

ال��ط��اق��ة والأ�����س����واق ال��ع��امل��ي��ة ب��وا���س��ط��ة ال��ق��وة 

الع�سكرية.

كما بات من ال�سعب عليها، ل بل من غري 

امل��م��ك��ن، ت��ذل��ي��ل ال��ع��ق��ب��ة ال��ك��رى ال��ت��ي تفاقم 

ال�سديدة،  القت�سادية  املناف�سة  وهي  اأزماتها، 

التي تواجهها اقت�ساداتها يف الأ�سواق العاملية، 

من قبل القت�سادات القوية الناه�سة والنامية 

ب���وت���ائ���ر م��ت�����س��اع��دة، وامل��ت��م��ث��ل��ة ب��اق��ت�����س��ادات 

وال���رازي���ل، وجنوب  ورو���س��ي��ا  وال��ه��ن��د،  ال�سن 

اأمريكا  األبا لدول  واإي��ران، وجمموعة  اأفريقيا 

ال��الت��ي��ن��ي��ة، وغ���ريه���ا م���ن ال�����دول ال��ت��ي تنهج 

وتنتج  م�ستقلة،  تنموية  اقت�سادية  �سيا�سات 

�سلعاً منخف�سة الكلفة، تغزو الأ�سواق العاملية، 

التي  الغربية  التقليدية  ال�سلع  منها  ط���اردة 

ظ��ل��ت م�����س��ي��ط��رة ع��ل��ى ه���ذه الأ�����س����واق ل��ق��رون 

م�ست، بداأت مع الثورة ال�سناعية يف اأوروبا.

ال�سياق هي: ما  والأ�سئلة املطروحة يف هذا 

العميقة،  اأ�سبابها  هي  ما  الأزم���ة،  جتليات  هي 

وملاذا ي�ستحيل جتاوزها هذه املرة، وبقاء الدول 

القرار  �سدة  على  الغربية مرتبعة  الراأ�سمالية 

القت�سادي الدويل؟

ب�سكل  الأزم�����ة  تتمظهر  الأزم������ة:  جت��ل��ي��ات 

وا�سح يف اأزمات املديونية، التي تكاد تعم معظم 

باتت  التي  اليونان،  من  ب��دءاً  الغربية،  ال��دول 

اإج����راءات  اأق���رت  م��ا  اإذا  الإف���ال����س،  على �سفري 

ت��ق�����س��ف ����س���ارم���ة، ت��ن��ف��ي��ذاً ل�������س���روط الحت����اد 

الأوروبي و�سندوق النقد الدويل، للبدء بخطة 

الإنقاذ املايل لليونان، مروراً باإيطاليا التي بلغ 

ون�سبة  دولر،  تريليون   2 ال�  عتبة  دينها  حجم 

واإ�سبانيا  املئة،  يف  ال�سفر  تتعد  مل  فيها  النمو 

حيث  باليونان،  للحاق  الأخ���رى  هي  املر�سحة 

اأدى النكما�س القت�سادي اإىل ارتفاع معدلت 

التي  بفرن�سا  وانتهاء   ،٪21 نحو  اإىل  البطالة 

العاملية  الئ��ت��م��اين  الت�سنيف  وك��ال��ة  اأق��دم��ت 

ت�سع  ت�سنيف  خف�س  على  ب��وز  اأن���د  ���س��ت��ان��درد 

و�سحبت  والنم�سا،  فرن�سا  بينها  اأوروب��ي��ة  دول 

اأي«، مما جعلها  اأي  »اأي  املمتاز  منها ت�سنيفها 

املالية  امل��وؤ���س�����س��ات  اأم����ام  م���ايل �سعب  يف و���س��ع 

الدائنة، يزيد من تعقيد جهود منطقة اليورو 

حل��ل اأزم���ة ال��دي��ون الأوروب���ي���ة، وي��وج��ه �سربة 

ق��وي��ة لق��ت�����س��ادات��ه��ا ال��ت��ي ت��ئ��ن م��ن املديونية 

والعجز و�سعف النمو.

وب��ات��ت دول الحت����اد الأوروب�����ي ت���دور يف ما 

الأزم���ة،  تفاقم  التي  اجلهنمية  احللقة  ي�سبه 

مئات  ت��وف��ري  اإىل  �سعيها  اأن  م��ن  تنبع  وال��ت��ي 

املليارات ملواجهة اأزمة الديون، واحليلولة دون 

اإ�سهار بع�س الدول اإفال�سها، ينعك�س يف تراجع 

ال�سالبة،  النمو  م��ع��دلت  واإ���س��ع��اف  القت�ساد 

يقود  النفقات  وع�سر  التق�سف  اإج���راءات  فيما 

م�ستوى  ع��ل��ى  ���س��ل��ب��ي��ة  ان��ع��ك��ا���س��ات  اإىل  اأي�����س��اً 

وم�ستوى  الق��ت�����س��ادي،  وال��ن�����س��اط  اخل���دم���ات 

دخ���ل امل���واط���ن، الأم����ر ال���ذي ي�سعف احل��رك��ة 

القت�سادية، وي�ساعف من الأزمة القت�سادية 

ويرفع معدلت البطالة، ويولد الفقر والبوؤ�س، 

وهو ما بداأت موؤ�سراته تظهر اإىل ال�سطح.

طبيعة الأزم��ة: اإن الأزم��ة التي تعاين منها 

اأ���س��ا���س��ي عن  اق��ت�����س��ادات اأوروب�����ا ن��اجت��ة ب�سكل 

الدولية،  التجارة  من  الغرب  ح�سة  انخفا�س 

والعجز  الق��ت�����س��ادي،  ال��رك��ود  ي�سبب  م��ا  وه��و 

وا�ستطراداً  النتاج،  حجم  وتقلي�س  التجاري، 

ي��ب��ق��ى ع��ل��ى اأزم������ة امل���دي���ون���ي���ة، وال���ع���ج���ز على 

ح��ال��ه��م��ا، وب��ال��ت��ايل ي��ف��اق��م م���ن ح���دة الأزم����ة 

الج��ت��م��اع��ي��ة ال���ت���ي ب������داأت ت��ف��ج��ر ع��ل��ى �سكل 

احتجاجاً  ال�����س��ارع  وا���س��ط��راب��ات يف  ا���س��راب��ات 

وتقلي�س  وال��ب��ط��ال��ة،  التق�سف  اإج����راءات  على 

التقدميات الجتماعية.

ا�ستحالة حل الأزم��ة، وانتقال مركز القرار 

القت�سادي العاملي:

ا���س��ت��ح��ال��ة جت��اوز  ن��ق��ل  اإذا مل  ���س��ع��وب��ة،  اإن 

يف  والجتماعية  وامل��ال��ي��ة  القت�سادية  الأزم���ة 

تفعل يف  ك��ان��ت  م��ا  غ���رار  على  الغربية  ال���دول 

املا�سي، ينبع من الأ�سباب الآتية:

لل�سيطرة  ال�ستعمارية  احل���روب  �سن  اإن   -

ع��ل��ى الأ����س���واق واح��ت��ك��اره��ا وال���س��ت��ح��واذ على 

ب�سبب  اإم��ا  ممكن،  غري  اأ�سبح  الطاقة  م�سادر 

ف�����س��ل ح������روب اأم����ريك����ا وال����غ����رب يف ال���ع���راق 

ب��ه ه���ذه احل���روب  واأف��غ��ان�����س��ت��ان، وم���ا ت�سببت 

هذه  اقت�ساد  اأرهقت  كبرية  مادية  خ�سائر  من 

الدول، وفاقمت مديونيتها، واأدخلتها يف عجز 

واإم��ا لأنها مل تعد  م��ايل كبري وغ��ري م�سبوق، 

متلك القدرات املالية لالإنفاق على �سن حروب 

النتائج،  م�سمونة  وغ��ري  ج��داً،  مكلفة  مماثلة 

الغرب  اقت�سادات دول  انهيارات  اإىل  تقود  وقد 

بالكامل.

- ن��ه��و���س دول ق��وي��ة اق��ت�����س��ادي��اً يف ال��ع��امل 

على ح�سة  ت�سيطر  باتت  الرك�س«  »جمموعة 

ك���ب���رية م���ن ال���ت���ج���ارة ال���ع���امل���ي���ة، ومت���ل���ك ق��وة 

ع�����س��ك��ري��ة ك���ب���رية، وه���و اأم����ر ل مي��ك��ن للغرب 

جت����اوزه اإل ب�����س��ن احل����رب، واحل����رب م��ع ه��ذه 

ومالية،  اقت�سادية  لأ�سباب  الدول غري ممكنة 

وع�سكرية يف اآن.

لذلك يبدو من الوا�سح اأن الأزمة يف الغرب 

بالواقع  وت�سليمه  الغرب  بقبول  اإل  لها  ل حل 

الق��ت�����س��ادي ال����دويل اجل���دي���د، ال���ذي مل يعد 

يتيح له احتكار الأ�سواق والتحكم بها، وبالتايل 

عليه التكيف مع هذا الواقع، والعي�س والإنفاق 

بطبيعة  يعني  ال��ذي  الأم���ر  اإمكانياته،  ح�سب 

احلال انتهاء النظام القت�سادي الدويل الذي 

�ساد على مدى الع�سور املا�سية، وانتقال مركز 

الثقل يف ال��ق��رار الق��ت�����س��ادي م��ن ال��غ��رب اإىل 

ال�سرق، مما ي�سكل حتوًل على ال�سعيد الدويل 

يح�سل لأول مرة منذ قرون.

النظام  ب��ق��اء  ب��الإم��ك��ان  يعد  مل  كله  ول��ه��ذا 

القت�سادي الدويل على حاله، واأ�سبح تبديله 

اجلديد،  الواقع  يعك�س  جديد  نظام  وتكري�س 

وم��ي��زان ال��ق��وى الق��ت�����س��ادي اجل��دي��د اأم����راً ل 

مفر منه، وبات م�ساألة وقت لي�س اإّل.

ح�سني عطوي
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يف مثل ه��ذا الأ���س��ب��وع، فقدت الأم��ة 

الإ����س���الم���ي���ة، واح�������داً م���ن اأب������رز دع���اة 

ال�سيد  ف��رق��ت��ه��ا..  وح��دت��ه��ا وحم���ارب���ي 

ال�سابق  العام  الأم��ن  املو�سوي،  عبا�س 

ال���ت���اري���خ  و�����س����اح����ب  اهلل«،  ل������»ح�����زب 

اجل�����ه�����ادي، واأح�������د دع������اة ج���م���ع ك��ل��م��ة 

امل�سلمن يف كل اأقطار العامل.

كل  يف  ب�سماته  عبا�س  ال�سيد  ت��رك 

ال���ع���راق  يف  ف���ي���ه،  ع��م��ل  اأو  زاره  م���ك���ان 

اأ�سول  رف��اق��ه  ولقن  العلم  تلقى  حيث 

»امل��م��ان��ع��ة«، ويف ل��ب��ن��ان ح��ي��ث ���س��اه��م يف 

عربية  م��ق��اوم��ة  ح��رك��ة  اأول  ت��اأ���س��ي�����س 

تدحر ب�سرا�سة املحتل الإ�سرائيلي، ويف 

حيث  واأفعان�ستان،  وك�سمري  باك�ستان 

كان يدعو للمجاهدين بالن�سر.

وال�سيد عبا�س من مواليد 1952  يف 

اجلنوبية،  ب���ريوت  �ساحية  يف  ال�سياح 

هناك تعرف على الق�سية الفل�سطينية 

وحت��م�����س ل��ل��دف��اع ع��ن��ه��ا، ل��ك��ن م��ي��ول��ه 

الكامل  الن��خ��راط  من  منعته  الدينية 

ال�ساحة  على  ال�����س��ائ��دة  التنظيمات  يف 

اآن�����ذاك، ف��اخ��ت��ار الل��ت��ح��اق ع���ام 1968 

الدرا�سات  معهد  يف  الدينية  بالدرا�سة 

اأ�س�سه الإمام ال�سدر  الإ�سالمية  الذي 

يف ���س��ور، وك���ان ع��م��ره اأن���ذاك 16 عاماً 

فقط.

تعرف  اأن  بعد  حتقق  الن��ت��ق��ال  ه��ذا 

يف  ال�سدر  مو�سى  ال�سيد  �سماحة  على 

بيت اأحد الأ�سدقاء مبنطقة الأوزاعي، 

ح���ي���ث مل�������س ال�������س���ي���د ال�������س���در م��الم��ح 

اللتحاق  اإىل  فدعاه  مميزة،  �سخ�سية 

ب���احل���وزة ال��ع��ل��م��ي��ة ال��ت��ي ك���ان اأن�����س��اأه��ا 

يف م��دي��ن��ة ���س��ور، وال��ت��ي ك��ان��ت م�سّماة 

الإ�سالمية«،  الدرا�سات  ب�»معهد  اآنذاك 

ال�سيد  لطلب  عبا�س  ال�سيد  فا�ستجاب 

اإىل ما  درا���س��ت��ه فيها  تابع  ث��م  ال�����س��در، 

ب��ع��د ان��ت��ق��ال��ه��ا اإىل امل��وؤ���س�����س��ة يف ال��رج 

ال�����س��م��ايل، ف���ك���ان ب���ذل���ك م���ن ال��ط��ل��ب��ة 

الذين د�ّسنوا بناء املوؤ�س�سة. 

بال�سيد  تعلقاً  وازداد  ال�سيد  تعّمم 

ب��ادل��ه احل��ب والتقدير،  ال���ذي  ال�����س��در 

املوؤ�س�سة  من  تخرجه  بعد  عليه  واأ���س��ار 

اإىل اأن يتابع درا�ساته يف حوزات العراق 

يف ك��ن��ف ال�����س��ي��د حم��م��د ب��اق��ر ال�����س��در، 

ب��دت  ح��ت��ى  ه���ن���اك  اإىل  و����س���ل  اأن  وم����ا 

املراحل  فاأنهى  اجل��دي��ة،  مالمح  عليه 

املطلوبة لبلوغ مرحلة »اخلارج« يف وقت 

قيا�سي، وعندما بلغ هذه املرحلة انفرد 

ب��ال��درا���س��ة ع��ل��ى ي����َدي ال�����س��ي��د ال�����س��در 

فاخت�سه  �سخ�ساً مم��ي��زاً،  وج��ده  ال��ذي 

ال�سيد  وت��اب��ع  اإل��ي��ه..  وق��ّرب��ه  بالتمييز، 

الدرا�سة  مراحل  فاأنهى  متايزه  عبا�س 

يف امل���ق���دم���ات وال�����س��ط��وح خ����الل ف��رتة 

زم��ن��ي��ة ل ت��ت��ع��دى اخل��م�����س ���س��ن��وات، يف 

حن يحتاج غريه لأكرث من ذلك.   

من  ���س��ن��وات  ع���اد اإىل ل��ب��ن��ان ب��ع��د 4 

اق����رتن   ،1973 ���س��ي��ف  يف  ال����درا�����س����ة، 

التي  املو�سوي  �سهام  ال�سيدة  بابنة عمه 

معاً  ليعي�سا  ال��ع��راق  اإىل  معه  انتقلت 

ازداد  ه��ن��اك  ب�سيطة،  متوا�سعة  ح��ي��اة 

ال��ت��م��اي��ز يف ���س��خ�����س��ي��ت��ه، ف�����اإىل ج��ان��ب 

ق�سماً  ي��ويل  ك��ان  بدرا�سته،  اهتماماته 

كبرياً من وقته لأمور التبليغ والدعوة 

للتدار�س  الندوات  واإقامة  الإ�سالمية، 

اأن  ع��ل��ى  الطلبة  الأم����ة حل��ث  ب��اأو���س��اع 

ال�ستكبار  وج��ه  يف  منيعاً  ���س��داً  يكونوا 

البالد  لتغريب  الثقايف  والغزو  العاملي 

الإ�سالمية بنا�سها وجمتمعاتها.

ع���ا����س���روه يف تلك  ال���ذي���ن  وي���ق���ول 

املرحلة اإنه »كان يدرك اأن ل �سبيل حلل 

م�ساكل النا�س يف اأي مكان يف العامل، اإل 

بالإ�سالم الأ�سيل الذي حت�سر فيه اإىل 

جانب ال�سالة فري�سة الأمر باملعروف 

ال�سوم  جانب  واإىل  املنكر،  عن  والنهي 

ف��ري�����س��ة اجل���ه���اد.. ومي��ث��ل ف��ي��ه علماء 

لالأنبياء  وورث��ة  حقيقين  ق��ادة  الدين 

ومكملن ملهامهم«.

يف تلك الفرتة، لعب ال�سيد دور �سلة 

باقر  حممد  ال�سيد  ب��ن  وثيقة  و���س��ل 

اإذ  ال�سدر،  مو�سى  الإم��ام  وبن  ال�سدر 

كان ياأتي اإىل لبنان كل عام لكي ُيطلع 

اأو�ساع العلماء يف النجف،  الأخري على 

وع��ل��ى م��ع��ان��اة ال�����س��ع��ب ال��ع��راق��ي، لكن 

حتت  و�سعه  اإىل  اأدت  الن�ساطات  ه��ذه 

فتكررت   ،1978 عام  واملالحقة  املراقبة 

امل�سايقات  وت��ع��ددت  ملن�زله،  امل��داه��م��ات 

له، مما دفعه، وباأمر �سخ�سي من ال�سيد 

حممد باقر ال�سدر اإىل مغادرة العراق، 

عا�سوراء،  اأي��ام  ي��وم من  يف  �سراً  فرتكه 

من�زله  ال�سلطات  دهمت  مغادرته  وبعد 

لعتقاله واإعدامه فلم جتده.  

اإميانه بالوحدة الإ�سالمية التي كان 

بالأمة  للنهو�س  اأ�سا�سياً  »�سبياًل  يراها 

وط���ري���ق���اً ل��ل��ت��غ��ل��ب ع��ل��ى اأع������داء الأم����ة 

وا�ستعادة اأجمادها«، جعله ين�سئ جتمع 

البقاع  يف   1979 ع��ام  امل�سلمن  العلماء 

لبنان  يف  ع��ل��م��ائ��ي  جت��م��ع  اأول  ل��ي��ك��ون 

هدفه »رعاية الوحدة ون�سر مفاهيمها 

وتعزيزها وتر�سيخها يف املجتمع«.   

ع���ام  اجل����ن����وب  اإىل  ال�����س��ي��د  ت����وّج����ه 

�سورى  م�سوؤولية  ت�سلمه  بعد   1985
و���س��ك��ن يف حي  اجل��ن��وب يف ح���زب اهلل، 

الرمل يف مدينة �سور يف بيت متوا�سع 

مع  وقته  يق�سي  وك��ان  واأث��اث��ه،  ببنائه 

معّر�ساً  النار  خطوط  على  املجاهدين 

ن��ف�����س��ه ل��ل��م��خ��اط��ر، ق�����س��ى يف اجل��ن��وب 

اإىل  ل��ي��ع��ود  ب��احل��رك��ة،  مليئن  ع��ام��ن 

بريوت يف العام 1987، نتيجة الظروف 

ال�سعبة التي اأحاطت بالواقع اجلنوبي 

اآنذاك. 

ال�سيد عبا�س حملياً  ن�ساط  يكن  مل 

ل��ب��ن��ان��ي��اً ف��ق��ط، ف��ه��و م��ن ح��م��ل��ة هموم 

موؤمتر  يف  اهلل  ح��زب  مثل  فهو  الأم����ة، 

ك�سمري الدويل يف اإ�سالم اأباد عام 1990، 

رغم اأن بع�س اجلهات الأمنية ن�سحته 

اأقيم  حيث  باك�ستان،  اإىل  التوجه  بعدم 

له ا�ستقبال حافل واأحيط باهتمام لفت 

من قبل جميع املوؤمترين، واألقى ال�سيد 

الإ�سالم  ق�سايا  اأه��م  فيها  تناول  كلمة 

ال�سعوب  على  اأّن  اإىل  واأ�سار  وامل�سلمن، 

اأن تقرر م�سريها  امل�سلمة يف كل مكان 

واأن يكون قرارها حراً وغري خا�سع لأي 

قام  ث��م  ابتزاز..    اأو  م�ساومة  اأو  �سغط 

من  ب��دع��وة  ك�سمري  اإىل  ب��زي��ارة  ال�سيد 

رئي�سها �سردار عبد احلي قيوم، فتفقد 

خميمات املهاجرين يف مظفر اآباد، حيث 

اطلع على اأو�ساعهم وحثهم على ال�سري 

ل  »لأن  اجلهاد:  ومتابعة  اهلل  دروب  يف 

اأحد يحرر لكم اأر�سكم �سوى البندقية 

والدم.. ونحن باإذن اهلل معكم حتى اآخر 

اأفغان�ستان  اإىل  اأنفا�سنا«..   انتقل بعدها 

التي كانت تقاوم الحتالل ال�سوفياتي، 

وق��ادة  امل��ق��اوم��ة  بزعماء  التقى  وه��ن��اك 

ف�سائلها املجاهدة، ودعاهم اإىل توحيد 

م���ردداً:  اأه��داف��ه��م  ليحققوا  �سفوفهم 

باك�ستان  اإىل  زي���ارت���ي  اأّن  اأرى  »اإن���ن���ي 

اإخ��واين املجاهدين  األتق  اإن مل  مبتورة 

واملرابطن يف اأفغان�ستان �سد ال�ستكبار 

ال�سوفياتي«..   

يف العام 1991، انتخب ال�سيد عبا�س 

للحزب، فكانت نقلة نوعية  عاماً  اأميناً 

مرحلة  خاللها  م��ن  واك��ب  تاريخه،  يف 

الداخل  اإىل  وال�ستقرار  ال�سالم  ع��ودة 

العملية  يف  احل��زب  فانخرط  اللبناين، 

موؤ�س�سات  ودخ���ل  ب��ال��ك��ام��ل  ال�سيا�سية 

على  دائ��م��اً  عينه  ك��ان��ت  فيما  ال���دول���ة، 

التهديدات ومل  ي��واج��ه  ال��ذي  اجل��ن��وب 

ي���رف���ع ع���ن ����س���دره الح����ت����الل، فبقي 

�سباط   16 يف  ا�ست�سهد  اأن  اإىل  يقارعه، 

نفذتها طائرات اإ�سرائيلية  بغارة   1992
ع��ل��ى م��وك��ب��ه يف ب��ل��دة ت��ف��اح��ت��ا اإح����دى 

قرى جنوب لبنان يف طريق عودته من 

احتفال يف ذكرى ا�ست�سهاد �سيخ �سهداء 

املقاومة ال�سيخ راغب حرب.

اأم���راً  ع��ب��ا���س  ال�سيد  ا�ست�سهاد  ك���ان 

متوقعاً يف اأي حلظة لدى كل املحيطن 

به، وهو كان يهيئ الأجواء لذلك الأمر، 

يقول جنله يا�سر: »اإن والده كان يلّمح 

اإىل اأن م�سرية املقاومة حتتاج اإىل زخم، 

�سهادة مدوية، ورمبا كان يرى اأنه اأوىل 

وال��ده  اأن  ل��ذل��ك«، وي��ذك��ر  م��ن يتطوع 

راغب  ال�سيخ  قبل ذكرى  توعك �سحياً 

بيومن.

فاأ�سار  املنزل  اإىل  الطبيب  ا�سُتدعَي 

فحو�سات  اإج��راء  ب�سرورة  ال�سيد  على 

ع��ام��ة، اأج���اب امل��و���س��وي :»م�����س حم��رزة 

ي���ا ح��ك��ي��م«، ف��وج��ئ ال��ط��ب��ي��ب م���ن رده، 

منعمل  اهلل  �ساء  »اإن  ال�سيد:  فطماأنه 

الفحو�سات«.

وب�����س��ب��ب ح��ال��ت��ه ال�����س��ح��ي��ة، مل يكن 

مقّرراً اأن يتوجه اإىل اجلنوب للم�ساركة 

اأن��ه  اإل  راغ���ب ح���رب،  ال�سيخ  ذك���رى  يف 

���س��ع��ر م�����س��اء ب��ت��ح�����س��ن وق������ّرر ال���ذه���اب 

واأبلغ اأم يا�سر باأن تتح�سر، �سرع يكتب 

ال���وداع«،  »خطبة  �سميت  ال��ت��ي  خطبته 

بعد  كلمته  لإل��ق��اء  دوره  ج��اء  وع��ن��دم��ا 

جن��ل ال�����س��ي��خ راغ�����ب.. ق���ال ل��ه يف تلك 

اللحظة: »اأتريد �سيئاً من الوالد«..

باراك يحلم.. 
وباراك يلجم

باراك »اإ�سرائيل« يحلم بتوجيه �سربة اإىل اإيران النووية 

يف املهد.. 

فيما باراك »اأمريكا« يلجم املحاولة - اليائ�سة والبائ�سة - 

بكل ما اأوتي من قوة ودالة على الربيب!

ُت����رى مل����اذا ه���ذا ال��ت��ب��اي��ن؟ واأّي ���س��ّر ي��ق��ب��ع خ��ل��ف خ��الف 

الربيبن؟

التفرد  اإ�سرائيل  مبقدور  هل  ب��اإحل��اح..  امل��ط��روح  ال�سوؤال 

الإيرانية  الإ�سالمية  العدوان على اجلمهورية  بتنفيذ قرار 

وهل  وعواقبه،  تبعاته  وحتمل  اخلا�سة،  م�سوؤوليتها  وعلى 

احلياد،  على  البقاء  ثانية  بولية  الطامع  اأوباما  با�ستطاعة 

اإذا ما غامرت - ولّية نعمته الرئا�سية - القاب�سة على قرار 

العدوان  على  واأق��دم��ت  اإ�سرائيل  العاملي  ال�سهيوين  اللوبي 

احللم؟

امل���رتدة على  لإي����ران، اجل��م��ه��وري��ة  ال�����س��ّر  كالهما ي�سمر 

ال�ستكبار.. �سواء كانت نووية اأم غري نووية.. لكن الختالف 

ي��ب��ق��ى ع��ل��ى ن��وع��ي��ة وم��اه��ي��ة الق��ت�����س��ا���س وال���ع���ق���اب، ل بل 

والنتقام لي�س اإل.

وت�ستعجلها،  الع�سكرية  ال�سربة  اإ�سرائيل  اختارت  فبينما 

تف�سل اأمريكا اللجوء اإىل العقوبات الكال�سيكية القت�سادية 

منها والديبلوما�سية.

احل��ك��ام  م��ن  ج��ريان��ه��ا  بع�س  ت��اأي��ي��د  بك�سب  تفكر  الأوىل 

للجمهورية  املكيدة  ب��دوره��م  ي�سمرون  ال��ذي��ن  امل�ستعربة، 

على  كانوا  ورمب��ا  و�سبب،  �سبب  لأل��ف  الإيرانية  الإ�سالمية 

ا�ستعداد لدفع نفقات وكلفة العدوان، كما �سلف لهم اأن فعلوا 

يف غزو اأمريكا للعراق وغريها من الغزوات.

اأما الثانية، اأي اأمريكا، فتخاف من تداعيات العدوان على 

اجلمهورية الإ�سالمية اأوًل والنووية ثانياً، با�ستقطابها قوى 

ويزعجها  الأُح��ادي��ة..  غطر�سة  تزعجها  جانبها  اإىل  عاملية 

الوجود يف قواعد »برمائية« على مقربة من حدودها.

تفكر  اإ�سرائيل  فيما  بعقلها..  اللحظة  تفّكر حتى  اأمريكا 

اأنها مل تعد مفتولة كما  تتنا�سى  اأو  ن�سيت  بع�سالتها، رمبا 

كانت عليه يف املا�سي.

اأوباما احلري�س على �سالمة »اأخواله« يحاول ثنيهم من 

احلكومة  بينما  واملحّتم،  الأك��ي��د  ال��دم��ار  اإىل  امل��ودي  التهور 

امل�سغرة احلمقى ت�ستعجل تقوي�س الكيان امل�سخ.

اأوباما هذه املّرة على حّق يف خ�سيته من  اأج��ل.. قد يكون 

�سواها  اإي��ران فح�سب، بل وعلى  لي�س على  العدوان،  عواقب 

اإ�سرائيل ب�سربها والنيل منها،  من دول اجلوار، التي حتلم 

اأم عن  �سواء كان عن طريق احلد�س،  اأوباما  امل��رة  وف�ّق هذه 

طريق امل�سورة والن�سح، فقد اأ�ساب كبد احلقيقة..

اإذا  اإي��ران  خلف  �سيتوحدان  والإ�سالمي  العربي  فالعاملان 

عظمى  ق��وى  ت�ساندهما  ك��ان  اأّي  م��ن  ل��ل��ع��دوان  تعر�ست  م��ا 

هي بدورها تتعّجل رحيل الراأ�سمالية املتوح�سة التي حّولت 

الإن�سان اإىل جمّرد اآلة وح�سب..

الغربية  اأوروب��ا  �سعوب  اليوم، على  القائمة  هذه احلقيقة 

اأي�ساً اأن تعي تداعياتها وتخفف من انزلقها خلف املتهورين 

من اأ�سحاب النفوذ وال�سلطان..

وحدها املعاجلات الهادئة والعقالنية تو�سل اإىل نزع فتيل 

التفجري.. فاملهاترات والتهويل لن يجديا نفعاً، بل �سيزيدان 

اإيران اإ�سراراً على امل�سي يف برناجمها النووي ال�سلمي وغري 

ال�سلمي رمبا..

عليه   ،1973 ال��ع��ام  ك�ستاء  يعي�س  ل  اأن  ال��غ��رب  اراد  ف���اإذا 

الإم���الآت  ف��زم��ن  وق���رارات���ه..  ت�سرفاته  يف  حكيماً  ي��ك��ون  اأن 

اإىل غري رجعة، فاإىل جانب م�سيق هرمز، هناك عدة  ول�ّى 

م�سائق �ستح�سر فيها قوى ال�ستكبار، اإذا ما متادت يف غّيها 

وعدوانها.. 

لإي����ران احل���ق ك��م��ا ل��غ��ريه��ا م��ن ال����دول م��واك��ب��ة ال��ت��ط��ّور 

والتقّدم العلمي والتكنولوجي، وللحق اأ�سدقاء كرث واحلمد 

هلل.

نبيه الأعور
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السيد عباس الموسوي.. رجل وحدة وجهاد

بــــــروفــــــــايـــــــــل
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روى املغفور له عبد القادر القباين الذي عقد 

املقا�صد  جمعية  لتاأ�صي�س  الأول  الجتماع  بيته  يف 

)ليلة 31 متوز 1878( اأن املوؤ�ص�صني »تعاهدوا على 

خدمة الأمور اخلريية، وو�صع كل منا ما األهمه اهلل 

به من النقود، راأ�س مال ل�صندوقها«.

وما اأن بداأ املوؤ�ص�صون ن�صاطهم حتى قرروا اإن�صاء 

مدر�صة »لتعليم الناث طرق الرتبية، وما يحتجن 

الأول،  املربيات  هنًّ  اإذ  وال�صنائع،  العلوم  من  اإليه 

وعلى تقدمهّن املعول«، ولكن ال�صندوق كان فارغاً، 

املدر�صة  على  الإنفاق  اأ�صح، عن  بتعبري  اأو عاجزاً، 

على  اجلمعية(  )اأع�صاء  منا  كل  »فرتب  املن�صودة، 

وفتحت  ل�صندوقها«  يدفعه  �صهرياً  مرتباً  نف�صه 

توا�صلنا  الأهايل  امل�صاعدات من  »واأخذت  املدر�صة، 

بعدها  ي�صرية  مدة  م�صت  فما  م�صروعنا،  وتع�صد 

على  اأي�صاً،  ل���إن��اث  ثانية،  مدر�صة  افتتحنا  حتى 

ن�صق الأوىل، فهرعت اإليها التلميذات وبلغ عددهن 

مئتني وخم�صني«، وكان يف املدينة »اأوق��اف، موجه 

فقرر وجوه  واخل���ريات،  ال��ر  على  واقفيها  �صرط 

احلكومة  مب�صادقة  للجمعية،  ت�صليمها  الأه���ايل 

ال�صنية، رحم اهلل واقفيها، واأجزل ثوابهم اآمني.

اأم���ا ت��ل��ك الأوق�����اف ف��ه��ذا ب��ي��ان��ه��ا، ك��م��ا ن�صر يف 

»الفجر ال�صادق«:

»وق�����ف اجل���ب���ان���ات، وق����ف ال��ت��ك��ي��ة، وق����ف جل 

عبد  املرحوم  بنت  فاطمة  املرحومة  وق��ف  التني، 

ال��ق��ادر اجلبيلي، وق��ف امل��رح��وم��ة احل��اج��ة ب��درة 

ب��ن��ت امل���رح���وم امل����ذك����ور، وق����ف امل���رح���وم امل���ذك���ور، 

وق���ف امل���رح���وم احل����اج حم��م��د اآغ����ا ال��ط��راب��ل�����ص��ي، 

وق���ف امل��رح��وم��ني ب��ن��ي ال��ط��ي��ارة واحل�������س، وق��ف 

امل��رح��وم��ني ب��ن��ي جن���ا وق��ري��ط��م، وق���ف ال�����ص��م��ع، 

اأوق�������اف ق��ف��ة اخل���ب���ز، وق����ف امل���رح���وم���ة احل��اج��ة 

طاهرة، وقف املرحوم يو�صف حمود، وقف املرحوم 

ح��ي��در اآغ����ا، وق���ف �صبيل ال�����ص��راج، وق���ف امل��رح��وم 

اآغا  اأمني  احلاج م�صطفى القباين، وقف املرحوم 

امل��رح��وم  وق���ف  ال�صنطية،  �صبيل  وق���ف  رم�����ص��ان، 

ح�صني اآغ��ا ال��ك��رديل، وق��ف امل��رح��وم احل��اج ح�صن 

منيمنة، وقف ال�صبيل الذي اأمام اجلامع العمري 

الكبري، وقف دكانتني جمهول واقفهما، بيد عبد 

 ال�ص�م قرنفل، وقف قطعة اأر�س يف راأ�س النبع«

ثم جاء يف ال�صفحة التالية من »الفجر ال�صادق« 

ما يلي:

»الأوق�����اف ال��ت��ي وق��ف��ت با�صم اجل��م��ع��ي��ة«: قد 

وقفت ال�صيدة عائ�صة بنت املرحوم احلاج م�صطفى 

اآغ��ا القباين دك��ان )ك��ذا( كائنة يف باب احلكومة، 

الأ�صرفية  ج��ام��ع  اإىل  امل���اء  جللب  ريعها  وعينت 

الذي اأن�صاأته اجلمعية.

لها  اهلل  اأج���زل  اإل��ي��ه��ا،  امل��وم��ا  ال�صيدة  وخ�صت 

الثواب، ومن ريع البيت الذي وقفته، الكائن قرب 

مئة  مبلغ  البا�صورة،  حملة  يف  الر�صدية  املدر�صة 

قر�س تدفع يف كل �صنة«.

ال�صيد  اأخ��ت  القباين،  عائ�صة  ال�صيدة  فتكون 

من  وق��ف��ت  م��ن  اأول  اهلل،  رحمهما  ال���ق���ادر،  ع��ب��د 

ملكها وقفاً للجمعية.

اأما الذين خدموا اجلمعية اأع�صاء يف �صنتيها 

وجمدها،  �صرحها  بناة  وك��ان��وا  والثانية،  الأوىل 

فهذه اأ�صماوؤهم كما وردت يف الفجر ال�صادق:

ال�صنة الأوىل:

الرئي�س: عبد القادر القباين، الأع�صاء: اأحمد 

بيهم،  اليايف، ح�صن  بديع  الربري،  ب�صري  دري��ان، 

احل�س،  خ�صر  حم��رم،  ح�صن  الطرابل�صي،  ح�صن 

طربيه،  �صعيد  اجلندي،  �صعيد  الدين،  عز  راغ��ب 

طه الن�صويل، عبداهلل الغزواي، عبد القادر �صنو، 

الناعماين  الرحمن  عبد  ح��م��اده،  اللطيف  عبد 

)ك�������ذا(، حم���م���ود خ���رم���ا، حم��م��د دي�����ه، حم��م��ود 

ال��ف��اخ��وري،  ���ص��ب��ارو، حم��م��د  رم�����ص��ان، م�صطفى 

حممد  حم��رم،  م�صباح  )ك��ذا(  اللبابيدي  حممد 

اأبو �صليم املغربل، ها�صم اجلمال.

ال�صنة الثانية:

اأحمد دريان،  الرئي�س ح�صن حمرم، الأع�صاء 

ح�صن  بيهم،  ح�صن  ال��ي��ايف،  بديع  ال��رب��ري،  ب�صري 

ر���ص���ن دم�����ص��ق��ي��ة، �صعيد اجل��ن��دي،  ط��راب��ل�����ص��ي، 

�صليم رم�صان، �صعيد طربيه، طه الن�صويل، عبد 

القادر �صنو، عبداهلل الغزاوي، عبد القادر القباين، 

الق�صار،  ف�صلو  )ك��ذا(،  الناعماين  الرحمن  عبد 

حم���م���ود خ����رم����ا، حم���م���ود رم�������ص���ان، م�����ص��ط��ف��ى 

حممد  الفاخوري،  حممد  طبارة،  حممد  �صبارو، 

البابيدي)كذا(، حممد اأبو �صليم املغربل، م�صباح 

حمرم، ها�صم اجلمال.

اأوراق لبنانية متوز 1956

18
ثقافة

أولى ممتلكات جمعية المقاصد في بيروت

بيروتيات

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

ندوة توعية حول مخاطر المخدرات والتدخين 
في مدرسة رأس النبع الرسمية

اأقامت جلنة الإر�صاد والتوجيه، بالتعاون مع جلنة الرتبية والتعليم يف حركة الأمة، 

النبع  راأ���س  والتدخني، يف مدر�صة  املخدرات  والنا�صئة حول خماطر  لل�صباب  توعية  ن��دوة 

الر�صمية للبنني، وقد لقت هذه الدورة، ترحيباً كبرياً من اإدارة املدر�صة واملعلمني وجلان 

الأهل، حيث اأ�صادوا باحلركة وجهودها امل�صكورة  لتوعية الط�ب.
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على  املجتمع  نافذة  العالية  التعليمية  واملعاهد  اجلامعة  ت�صكل 

�صاأنها  ولها  العلمية،  واخل�فات  النظريات  وعلى  واملعرفة،  الثقافة 

املجتمع  �صريان  تعتر  حيث  واملهتمني،  القوى  ح�صابات  يف  العظيم 

يف  عليها  يعول  التي  ال�صباب  فئات  من  حتتوي  ملا  باحلياة،  الناب�س 

طريق تقدم احلياة، وبناء املجتمع ال�صالح اأو الطالح، ح�صب الرتبية 

اأ�صحاب  ن�صاط  وح�صب  احل��زب��ي��ة،  والأن�صطة  والأ���ص��ات��ذة  وال��رام��ج 

امل�صتقبل  تر�صم طريق  باأن اجلامعة  القول  الفكرية، وميكن  املدار�س 

اأمام البلد وتخرج قادته ورواده، فاإن كانت حم�صنة ومبنية على الفكر 

والتقدم،  الرقي  اإىل  �صيكون  املجتمع ل حمالة  فاإن م�صري  ال�صحيح، 

على  ه��ذا  �صتعك�س  ف��اإن��ه��ا  الأخ���ط���اء،  على  ومبنية  ف��ا���ص��دة  ك��ان��ت  واإن 

جمتمعها وبيئتها. 

ومن هنا كانت وما زالت قوى الغرب وال�صتعمار ت�صب حميم 

حا�صر  ب��اأن  لعلمها  الإ�ص�مية،  ال��ب���د  يف  اجلامعات  على  دهائها 

املجتمع وم�صتقبله ف�صً� عن ما�صيه ير�صم بني جدران اجلامعة 

ويكتب باأيدي �صاكنيها، فعملت منذ اأول اأزمنة اجلامعات يف ب�دنا 

اأو ب��وا���ص��ط��ة عم�ئها ع��ل��ى اجل��ام��ع��ة،  ع��ل��ى و���ص��ع ي��ده��ا امل��ب��ا���ص��رة 

وركزت على حرف ال�صباب وت�صليلهم بالأكاذيب والرامج الفا�صدة 

واملعلمني املاأجورين من قبل ال�صتعمار، وكان همهم الوحيد تخدير 

املجتمع بوا�صطة ال�صيطرة على الفئة احلية فيه باإغراقها بالف�صاد 

وبذلك  ول�صعبها،  لبلدها  اخل��زي  اإل  تنتج  ل  حتى  واللعب  واللهو 

ر�صم  ق��د  وي��ك��ون  وت��ع��ب  ب��� جهد  ن�صراً  ق��د حقق  امل�صتعمر  ي��ك��ون 

وجعلهم  ال�صباب  على  ال�صيطرة  بوا�صطة  الب�د  م�صتقبل  خارطة 

دمى يف يده يحركها من حيث ل ت�صعر.

تق�صي  ق��ه��راً  ال��ع��امل  املت�صلطة على  ال��ك��رى  ال���دول  ف���اإن خطط 

واآدابهم  تقاليدهم  وعن  وقيمه  وتعاليمه  دينهم  عن  ال�صبان  بحرف 

وثقافتهم وثقتهم بح�صارتهم وبقوتهم وجعلهم اأتباعاً لها ولتعاليمها 

الفا�صدة، ومن ثم يتم يف امل�صتقبل اختيارهم لقيادة الب�د والعباد مبا 

هم عليه من انحراف وانبهار بالغرب ونظرياته، ومن ثم يقوم هوؤلء 

الغربية بجّر الب�د نحو الغرب مما يحقق  الأ�صرى للفكر والثقافة 

واأتعابنا من دون  بنهب خرياتنا  ل�صعوبنا تق�صي  تبعية مذلة وقاتلة 

عناء يذكر من قبل املت�صلطني الدوليني والنهابني املحرتفني، لأنهم 

يريدون حتى  ما  كل  قناعة  لهم عن  توؤمن  اأجيال  تربية  على  عملوا 

باأن  تق�صي  ال�صباب  اأدمغة  على  ال�صيطرة  عملية  لأن  طلب،  دون  من 

الواجب على دول العامل الثالث كما ي�صمونها اأن تبقى مبهورة بالغرب 

وتعتقد باأن م�صرية احلياة ل ميكن اأن تتقدم من دون التبعية املطلقة 

للدول العظمى على حد تعبريهم. 

ف��ال���زم على ك��ل الأح����رار وال��غ��ي��ار يف ال��ع��امل الإ���ص���م��ي تطهري 

دون  احلثيث  وال�صعي  الغربية  ال�صيطرة  اأ���ص��ك��ال  ك��ل  م��ن  اجل��ام��ع��ات 

اأن  الأح���رار  الطلبة  وعلى  واأزلم���ه،  الغرب  اأي��دي عم�ء  يف  وقوعها 

يركزوا جهودهم من اأجل حتقيق هذا التطهري للجامعات ملا فيه من 

امل�صلحة املهمة التي تعود على املجتمع برمته وعلى الأمة باأ�صرها. 

ولتعلم كل املجتمعات والثقافات باأن جناة اجلامعة يعني جناة كل 

واأن  الآتية،  الأجيال  اأمام  واع��داً  �صيكون  امل�صتقبل  اأن  ويعني  املجتمع، 

التقدم والتح�صر �صيكون من ن�صيب املجتمع املحافظة على اجلامعة 

واملح�صن لها من كيد الأعداء واأزلمهم. 

ومن اأراد اأن يعلم مدى تاأثري اجلامعة على املجتمع فينظر اإىل كل 

الثورات واحلركات التي قامت و�صتقوم ف�صيجد اأن �صرارة انط�قتها 

ب��اط��ل، فاملهم هو  اأم على  ���ص��واء ك��ان��ت على ح��ق  ك��ان��ت م��ن اجل��ام��ع��ة 

القطع باأن �ص�ح ال�صباب يعني �ص�ح كل املجتمع وف�صاده يعني ف�صاد 

فاإننا  ب�دنا  يف  جت��ري  التي  العظيمة  ال��ث��ورات  اإىل  فننظر  املجتمع، 

الظلم  ب��اأن  �صعر  ال�صباب، عندما  كان �صوت  لها  املحرك  ب��اأن  �صنقطع 

طال كل املجتمع، ومل يعد ال�صكوت �صبً� للحل، ومل يكن يوماً كذلك، 

اهلل  وكان  والظامل،  امل�صتبد  للحكم  راف�صاً  عالياً  �صوته  اأطلق  عندها 

معهم وبارك م�صاعيهم، حيث مّن عليهم بالن�صر املبني، وهم الذين 

اأزلم��ه  فقاتلوا  لهم ول ملجتمعهم  اخل��ري  يريد  الغرب ل  ب��اأن  علموا 

بيدهم  م�صتقبلهم  بناء  نحو  و���ص��اروا  والزعامة  امللك  عن  وخلعوهم 

ليكتبوا لتاريخ درو�صاً مفعمة بال�صجاعة والنبالة. 

وبعد كل هذا ل بد لنا من وقفة �صجاعة ت�صرخ ب�صوت واحد وكلمة 

جامعة ترف�س �صيطرة الدول الكرى وحتاربها بكل الو�صائل وال�صبل 

اإلهاً  لأن املوؤمن ل يلدغ من جحر مرتني فاإن اأمريكا والغرب لي�صوا 

لنا يجب علينا اأن نت�صرع اأمامه ونقدم له خال�س العبادة والنقياد، 

بل هم اأعداء الإن�صان ل يهمهم اإل م�صاحلهم، فاأين ما وجدت تراهم 

يتوجهون من دون اأي ح�صاب للقيم والأخ�ق وحتى ل�إن�صان، فعلينا 

مقاتلتهم برتبية اأجيالنا واأبنائنا على ال�صتق�ل ورف�س اأي نوع من 

اأنواع التبعية واخل�صوع للغرب حتى لو كان على ح�صاب اأرواحنا فاإنها 

رخي�صة اأمام الذل والعار الذي يلحقوا بنا جراء هيمنة الغرب علينا.

عبد اهلل ال�صفدي

ندوة عن املخدرات يف مدر�صة راأ�س النبع الر�صمية

صـدر المـجلدان السادس والسابع من:

السـنـة الرابعة

يحتويان على الأعداد ال�صادرة من: 

2011  - اغ�صط�س   - اآب   19 ولغاية   2010 اغ�صط�س   - اآب   20
ثمن ال�مج�لدين 100 دولر اأم�ريكي

اأ�شبوعية  �شيا�شية م�شتقلة 

ال�شنة الرابعة

املجلدان ال�شاد�س وال�شابع

20  اآب 2010م - 19 اآب 2011م

هل نجحت مجتمعاتنا في تحصين جامعاتها؟



اأمام عجقة ال�صري اخلانقة التي حتتل 

�صوارع بريوت منذ �صنوات، ل ي�صع اأهايل 

بريوت �صوى الرتحم على اأيام الرتمواي، 

النقل  يف  ك��ب��رية  م�صكلة  يحل  ك��ان  ال���ذي 

واملوا�ص�ت..

ت���رم���واي  ي���ا  اأي����ام����ك  ع��ل��ى  اهلل  »رزق 

بريوت«، جملة عادة ما يرددها كبار ال�صن 

ل�صيما  عاي�صوه،  الذين  البريوتيني  من 

ل����دى امل�����رور اأم�����ام ب��ق��اي��ا ���ص��ك��ة ح��دي��دي��ة 

متهاوية على طول ال�صاحل. 

�صور الرتمواي وحكاياته لتزال تعلق 

اأذهانهم، حيث ل ميكن حموها مهما  يف 

ج��زءاً  يكن  فالرتمواي مل  الزمن،  ح��اول 

من ذاكرة بريوت فح�صب، بل كان و�صيلة 

ت�����ص��ه��ل ع��ل��ى اجل��م��ي��ع ت��ن��ق���ت��ه��م وت��وف��ر 

عليهم الكثري..

يف العام 1907 انطلق ترامواي بريوت، 

ل��ت��ك��ون ال��ع��ا���ص��م��ة ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة م���ن اأوائ����ل 

بو�صيلة  حتظى  ال��ت��ي  العربية  ال��ع��وا���ص��م 

الدول  عرفتها  التي  هذه  املتطورة  النقل 

اأن  الأوروبية يف حينه، لكن ل�أ�صف جند 

لبنان بعد 105 �صنوات تراجع اإىل الوراء، 

ومل يعد يحت�صن الرتمواي بني جنباته، 

ال�صعور  اإىل  ال��ب��ريوت��ي��ني  ي��دف��ع  م��ا  وه���و 

باحلنني لأيام الرتمواي التي عرفت فيها 

عا�صمتهم التاألق والريادة..

ذكريات طفولية

ع����ن����د ان������ط�������ق ال���������رتام���������واي ع��ر 

والبا�صورة  امل��ن��ارة  منها  نقاط،  جمموعة 

وال��ن��ه��ر واحل����رج، �صعر اأه����ايل ب���ريوت يف 

البداية بالرهبة من هذا الكيان احلديدي 

ال�صلب الذي عمل على الكهرباء، حتى اأن 

كثرياً منهم تندروا قائلني: »نخ�صى على 

البغال  يفعل  كما  يجفل  اأن  ال���رتام���واي 

واحلمري«.. لكن مع الوقت، اعتاد النا�س 

التي  ومقاعده  املك�صوفة  مقطوراته  على 

واملق�ص�صة  اخل�صبية  املقاعد  ب��ني  ت���رتاوح 

»الرميو«، واأطلقوا عليه لقباً موحداً »اأب 

يتفاوتون  كانوا  ركابه  اأن  علماً  الفقري«، 

من حيث م�صتوياتهم الجتماعية، ولكن 

ي�صاء،  ���ص��اع��ة  رك��وب��ه  للجميع  ي��ح��ق  ك���ان 

والأه����م اأن ن��ظ��ام ال���رتام���واي ك���ان م��ع��داً 

لت�صهيل تنق�ت ال�صكان ولي�س لتكبيلهم 

اأو لإنهاكهم بالتكاليف، ويروي كبار ال�صن 

ك��ث��رية ي�صتفيدون  اأح��ي��ان  ك��ان��وا يف  اأن��ه��م 

التي  الف�صلية،  ال��رتام��واي  بطاقات  م��ن 

�صرائها  مبجرد  جماناً  ركوبهم  تخولهم 

كانت  البطاقات  وه��ذه  اأ�صهر،  ث�ثة  مل��دة 

وال��ط���ب  وال��ع��م��ال  للموظفني  م�ئمة 

الذين ي�صتقلون الرتامواي ب�صكل يومي.

ي���روي احل���اج ح�صن زن��ت��وت ذك��ري��ات��ه 

فقد  احل�صرة،  من  ب�صيء  ال��رتام��واي  مع 

اعتاد ركوبه منذ اأن كان طفً� ملا يتجاوز 

كان  البداية،  يف  العمر،  من  الثامنة  بعد 

اخل������وف ي��ت��م��ل��ك��ه م����ن ه���دي���ر ال��ع��ج���ت 

اعتاد  ما  �صرعان  لكنه  القطار،  واأ���ص��وات 

الأم�����ر، وب����ات ي��ت��ج��ول داخ����ل امل��ق��ط��ورات 

بكثري من الراحة والألفة.

ي��ق��ول احل���اج زن��ت��وت اإن���ه ك���ان ي�صتقل 

ال���رتام���واي ي��وم��ي��اً م��ع وال���ده اإىل �صاحة 

ال�������رج، ح���ي���ث ك�����ان ل���دي���ه���م دك������ان ل��ب��ي��ع 

ن��ه��اره ف��ك��ان��ت تكمن  اأم���ا ذروة  ال��ق��م��ا���س، 

ال�صغرية  ال���رتام���واي  درج����ات  ت�صلق  يف 

ل��ي��ج��ل�����س وي�����رى ب������ريوت، وك���اأن���ه���ا ك��ت��اب 

عينيه  اأم����ام  مت��ر  متتالية  �صفحات  م��ن 

�صورة تلو الأخ��رى، يف كل حمطة، كانت 

مع  روحية  وع�قة  مميزة،  ع�مة  لديه 

لت�صليح  دك��ان  يوجد  هنا  والنا�س:  املكان 

منه  تفح  �صغري  مطعم  وهناك  الأحذية، 

ل��ذي��ذة، وهناك منزل رج��ل عجوز  روائ��ح 

اع���ت���اد اجل��ل��و���س ع��ل��ى ���ص��رف��ت��ه لرت�����ص��اف 

ال��ق��ه��وة وق������راءة اجل���ري���دة ك���ل ���ص��ب��اح.. 

ذاك���رة الطفل  ذك��ري��ات جميلة ح��ف��رت يف 

الذي كان على موعد مع مغامرة جديدة 

لي��زال  الثمانيني،  الكهل  لكن  ي���وم،  ك��ل 

على  الأ�صى  من  بكثري  اليوم  حتى  ي�صعر 

ت��وق��ف ال����رتام����وي، وي��ت��ذك��ر اأن����ه حلظة 

�صماعه بتوقف الرتامواي مل ي�صتطع منع 

اأنه كان �صاباًَ، لكنه بب�صاطة  دموعه، رغم 

ب�صبب  اأع�����ص��اب��ه،  مت��ال��ك  م��ن  يتمكن  مل 

ارت��ب��اط��ه احل�����ص��ي ب��ال��رتام��واي وه��دي��ره 

امل��خ��ت��ل��ف��ني، وخ�����ص��و���ص��اً بع�س  ورك����اب����ه 

فتياته اجلمي�ت من الطالبات »اللواتي 

ال��ت��ع��رف  اأو  م��غ��ازل��ت��ه��ن  ل��ن��ا  يت�صنى  ك���ان 

اللياقة  ح���دود  �صمن  طبعاً  لكن  اإل��ي��ه��ن، 

والأدب وبعيداً عن التحر�س والبتذال«.

اأح���ف���اده  وي���اأ����ص���ف احل����اج زن���ت���وت لأن 

مل ي��ت�����ص��نَّ ل���ه���م ال��ت��ن��ع��م ب��ال��ت��ن��ق��ل ع��ر 

امل��ق��ط��ورات كانت  اأن  ال���رتام���واي، ف��رغ��م 

يحملون  ك��ر  وك���ان  اجل��ان��ب��ني،  مك�صوفة 

يف  وحتى  املطر،  لتقيهم  ال�صتاء  يف  مظلة 

ال�صيف لتقيهم احلرارة.. اإل اأن الن�صهار 

ومعاي�صة  امل��ق��ط��ورات  داخ���ل  الج��ت��م��اع��ي 

����ص���ك���ان ب������ريوت م����ن خم��ت��ل��ف ال��ط��ب��ق��ات 

غنية  كانت جتربة  وال��وظ��ائ��ف،  وال��ف��ئ��ات 

للغاية..

الأط��ف��ال  »ل���أ���ص��ف، يجل�س  وي��ت��اب��ع: 

با�صات  اأو يف  اآب��ائ��ه��م،  ���ص��ي��ارات  ال��ي��وم يف 

املدر�صة، مكبلني ومتذمرين من الزدحام 

ال��ق��ات��ل ال���ذي ي��ه��در وق��ت��ه��م، اأم���ا ال�صبان 

ف��ي��م�����ص��ون وق����ت الزدح�������ام يف ال��ت��ح��دث 

وال�صتائم  ال�صباب  ق��ذف  اأو  الهاتف  ع��ر 

يف خم��ت��ل��ف الجت����اه����ات ج�����راء ال�����ص��غ��ط 

النف�صي«.

اأم���ا ال�����ص��ي��د رام���ز ���ص��ي��داين، فيتذكر 

ح��ق��ب��ة ال�����رتام�����واي ك���م���ا ي���ق���ول ك���م���ا ل��و 

اأن��ه��ا ال��ب��ارح��ة، م��ع اأن���ه جت���اوز اخلام�صة 

الأي��ام  تلك  »كانت  العمر:  من  وال�صبعني 

م��ن اأح��ل��ى اأي����ام ب���ريوت واأك���ره���ا حيوية 

اقت�صادياً  مركزاً  ب��ريوت  كانت  وانتعا�صاً، 

واج���ت���م���اع���ي���اً ي��ن��ب�����س ب���احل���ي���اة، ون��ق��ط��ة 

املناطق  خمتلف  م��ن  العمال  ل�صتقطاب 

اللبنانية«.

ويتابع: »الكثري من ركاب الرتامواي 

اليوميني، كانوا يعرفون بع�صهم البع�س 

ويعرفون نقطة الو�صول، بني »ال�صبيتال« 

وهي حمطة امل�صت�صفى الأمريكي، و�صارع 

غ����راه����ام، وال��ب�����ص��ط��ة، وال������رج، اجل��م��ي��ع 

ك����ان����وا م���ت���اآل���ف���ني، وم���ع���ظ���م ال���ع���ائ����ت 

ال���ب���ريوت���ي���ة، ك���ان���ت ت��ط��م��ئ��ن اإىل ���ص��ع��ود 

بناتها ع��ل��ى م��ن ال���رتام���واي، لأن���ه ك��ان 

يغ�س ب�»القب�صايات«، علماً اأن زمرات من 

الزعران كانت حتاول بني احلني والآخر 

امل�صاكل، لكن كان هناك من يقف  افتعال 

يف وج��ه��ه��ا ب��امل��ر���ص��اد ومي���ن���ع حم����اولت 

ال��ت��ح��ر���س، ل��ذل��ك ب��ق��ي ال���رتام���واي اآم��ن��اً 

ح��ت��ى حل��ظ��ة ت��وق��ف��ه«. واحل���ق ي��ق��ال، اإن��ه 

ال�صرقة،  ح��الت  بع�س  ت�صجيل  يتم  ك��ان 

�صيحات  ن�صمع  كنا  الأح��ي��ان،  بع�س  ففي 

»ح��رام��ي ح��رام��ي«، و���ص��رع��ان م��ا يجتمع 

ال�صبان حول ال�صارق ويو�صعونه �صرباً«.

بع�س  كان  »كذلك،  �صيداين:  ي�صيف 

البا�س  ي�صتقلوا  اأن  ي��ح��اول��ون  ال�صبيان 

مع  وال��ف��اأر  ال��ق��ط  لعبة  فيلعبون  جم��ان��اً 

امل��ق��ط��ورة  اإىل  ي���دخ���ل  اأن  ف��م��ا  اجل���اب���ي، 

ال�����رتام�����واي،  اإىل خ������ارج  ي���ق���ف���زوا  ح���ت���ى 

وب��ع��د ن��زول��ه ي��ه��رول��ون وراء ال��رتام��واي 

فيت�صلقونه من جديد وهكذا دواليك، كما 

بالبطاقات  ي�صتعينون  ك��ان��وا  البع�س  اأن 

ويعيدون  الأر����س  على  املرمية  القدمية 

ا�صتخدامها بدًل من قطع بطاقة جديدة، 

وع��ن��د ت��وق��ف ال���رتام���واي ج���راء انقطاع 

ي�صتعينون  اجلباة  كان  الكهربائي،  التيار 

وببع�س  ال��ع��زمي��ة  واأ����ص���ح���اب  ب��ال�����ص��ب��ان 

ال������دواب جل�����ره، وغ���ال���ب���اً م���ا ك����ان ه����وؤلء 

بطاقاتهم،  قيمة  دفع  يعفون من  ال�صبان 

ل��ك��ن يف ب��ع�����س الأح���ي���ان ك���ان���وا ي��ب��ال��غ��ون 

وكان الذي ل ي�صاعد يطالب اأي�صاً بثمن 

البطاقة، وهو ما ا�صطر اإدارة الرتامواي 

يف وق��ت من الأوق���ات اإىل معاقبة ه��وؤلء، 

ل�صيما يف منطقة الب�صطة، وهناك الكثري 

من حكايات ال�صقاوة التي تروى عن اأيام 

الرتامواي، لكنه يبقى الأف�صل يف نظري، 

ول���و ���ص��األ��وين مل���ا ق��ب��ل��ت ب��ا���ص��ت��ب��دال��ه ول��و 

باأحدث مودي�ت ال�صيارات«.

اإلغاء الرتامواي

اأ���ص��درت   1964 اأي���ار م��ن ال��ع��ام  يف �صهر 

ترامواي  باإلغاء  ق��راراً  اللبنانية  احلكومة 

ب���������ريوت، يف ق�������رار رف�������ص���ه ال���ك���ث���ري م��ن 

ال����رتام����واي، لكنها  ال��ب��ريوت��ي��ني وحم��ب��ي 

قرارها،  يف  وا�صتمرت  النتقادات  جتاهلت 

ف���ت���وق ال����رتم����واي ف��ع��ل��ي��اً و����ص���ريت م��ك��ان��ه 

جم���م���وع���ة �����ص����ي����ارات ال���ن���ق���ل ال���ك���ب���رية اأو 

الأوت���وب���ي�������ص���ات، ب��ع��دم��ا ت����درب ال�����ص��ائ��ق��ون 

ال��رتام��واي  اأم��ا  قيادتها،  على  العموميون 

ال����ذي راف����ق ب����ريوت وال��ب��ريوت��ي��ني خ���ل 

اإىل  باعته  ق���رن، فقد  ع��ن ن�صف  ي��زي��د  م��ا 

اأن��ق��ا���س حديدية،  اأن���ه  جت��ار اخل���ردة، على 

ب��ريوت ب�صراء بع�س  اأه��ل  وق��ام بع�س م��ن 

ثابتة  م��ط��اع��م  اإىل  وح��ول��وه��ا  امل��ق��ط��ورات 

تقدم الوجبات ال�صريعة واملرطبات الغازية 

وت��ب��ق��ي ذك�����رى ال�����رتام�����واي اأم������ام اأن���ظ���ار 

تهاوت  املقطورات  هذه  حتى  لكن  اجلميع، 

مع الزمن، وجرى منع الكثري منها فعدت 

وبيعت لتجار اخلردة من جديد.

اليوم، كل ما تبقى من ترامواي بريوت 

وبع�س  الذكريات،  من  كبرية  جمموعة  هو 

ال�����ص��ك��ك احل���دي���دي���ة ال���ت���ي لت������زال تظهر 

ب��ريوت وعلى  اأن��ح��اء  على الأر����س يف بع�س 

ال�صاطئ، اأو تلك التي يجري اكت�صافها اأثناء 

حفر الطرقات بني الفْينة والأخرى، والتي 

وتعبيد  الوقت  اأنها طم�صت مع مرور  يبدو 

الطرقات مرات ومرات.

ال��ي��وم، ت���رتدد بع�س امل��ع��ل��وم��ات ع��ن اأن 

اإط���ق �صكة  �صركة �صويدية تعيد النظر يف 

حديدية يف بريوت، كما يجري احلديث بني 

ال��وق��ت والآخ����ر ع��ن م�����ص��روع لإع����ادة اإح��ي��اء 

ومتطورة  حديثة  بن�صخة  ب��ريوت  ت��رام��واي 

ت��ق��ّدم  ل��ك��ن ح��ت��ى الآن مل  ال��ع�����ص��ر،  ت���ئ��م 

وزارة النقل اأي معطيات بهذا ال�صاأن وتبقى 

الطروحات جمرد اأفكار على الورق على اأمل 

بريوت  ت��رام��واي  فيكون  قريباً،  تتحقق  اأن 

ال�صري  مل�صكلة زحمة  الأمثل  الع�صري احلل 

باأمان  للتنقل  الف�صلى  والو�صيلة  اخلانقة، 

وباأقل تكاليف ممكنة.

هبة �صيداين
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���ص��غ��ل��ت  ال������ب������داي������ة،  يف 

بلجيكية  �صركة  ال��رتام��واي 

اجل��ر  »���ص��رك��ة  ت�صمى  ك��ان��ت 

ت�صم  ك��ان��ت  اإذ  وال��ت��ن��وي��ر«، 

واإىل  نف�صه  الرتامواي  اإدارة 

ج���ان���ب���ه ����ص���رك���ة ال���ك���ه���رب���اء، 

حت���ول���ت   1922 ����ص���ن���ة  ويف 

البلجيكية  ال�����ص��رك��ة  اأ���ص��ه��م 

ويف  ف��رن�����ص��ي��ة،  ����ص���رك���ة  اإىل 

اإدارة  ان��ت��ق��ل��ت   1954 ���ص��ن��ة 

احل��ك��وم��ة  اإىل  ال����رتام����واي 

ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة ل��ي�����ص��ب��ح ا���ص��م��ه��ا 

»م�صلحة النقل امل�صرتك«.



تنت�شر يف العديد من البلدان عادة تزويج 

اإرادت��ه��ن،  عن  رغماً  مبكر،  �شن  يف  البنات 

وق����د ���ش��رع��ت ح���ك���وم���ات ب��ع�����ش��ه��ا ق��ان��ون��اً 

يجرم الزواج الق�شري، ويعاقب بالغرامة 

هذه  تنفيذ  اإىل  ال��ط��ري��ق  لكن  وال�شجن، 

القوانني اليزال طوياًل.

لعبة اأم زواج

ت��ق��ول اإح���دى ال��ب��ن��ات ال��ت��ي وق��ع��ت �شحية 

ال���ع���رف االج��ت��م��اع��ي يف ب��اك�����ش��ت��ان: »ك���ان 

لرجل  وال���دي  وزّوج��ن��ي  �شنة،   13 ع��م��ري 

 5 وبعد  امل���ال،  ع��م��ره، مقابل  م��ن  ال�45  يف 

���ش��ن��وات ه��ج��رين زوج����ي، ب��ع��د اأن اأجن��ب��ت 

ث��الث��ة اأط����ف����ال، واأن�����ا اأحت���م���ل م�����ش��وؤول��ي��ة 

تربيتهم وتعليمهم، الأن زوجي اعتقد حني 

ت��زوج��ن��ي اأن���ه ا���ش��رى لعبة، وع��ن��دم��ا مل 

منها تركها.

اأب���ي م��ن اأج��ل  وت�شيف: »ع��ن��دم��ا زّوج��ن��ي 

امل����ال، ك��ن��ت ���ش��غ��رة و���ش��ع��ي��ف��ة، ومل اأك��ن 

واعية مبا يكفي الأق��ول »ال« الأب��ي، لكنني 

امل��ب��ك��ر،  امل�������راأة  زواج  م��ع��ن��ى  االآن  اأع������رف 

�شقيقتي  تزويج  الأمنع  �شيئاً  اأي  و�شاأفعل 

اأن  م����وؤك����دة  ح�����دث يل،  وح��م��اي��ت��ه��ا مم����ا 

توعية،  اإىل  بحاجة  الباك�شتاين  املجتمع 

املجتمع  ع���ادات  تغير  ميكن  ال  اإن��ه  حيث 

بالقوانني، اإمنا بالوعي«.

ه�����ذه امل���������راأة ه����ي جم�����رد من������وذج الآالف 

غالباً  البلوغ  قبل  ُيبعن  الالآتي  ال�شيدات 

تاأهيل  اإىل  يحتجن  وه��ن  ال��ف��ق��ر،  ب�شبب 

حياتهن،  ا���ش��ت��ك��م��ال  م��ن  ليتمكن  نف�شي 

ي��ج��دن  ال  ال�����ش��ي��دات  اآالف  اأن  خ�����ش��و���ش��اً 

العون، ال�شيما اأن معظم ال�شيدات ي�شعرن 

املجتمع  م��ن  التعامل  م��ع  �شديدة  برهبة 

ال���ذي ي��ع��ت��ره��ا م��ن��ب��وذة، مم��ا ي��وؤث��ر على 

االأطفال اأي�شاً.

حلماية  الت�شريعات  تطوير  م��ن  بالرغم 

�شعف  اأن  اإال  الق�شري،  ال���زواج  م��ن  امل���راأة 

املجتمعي،  الوعي  وتدين  التطبيق،  اآليات 

ينذران با�شتمرار معاناة اآالف الن�شاء.

مافيا زواج القا�صرات

م��ع��ان��اة ال������زواج ال��ق�����ش��ري ال ي��ع��اين منه 

متعددة  ب�شور  موجود  بل  بعينه،  جمتمع 

م�شر  ومنها  عربية،  اأخ��رى  جمتمعات  يف 

واليمن واملغرب وغرها.

ل��زواج ال�شغرات،  فيوجد يف م�شر مافيا 

ب�شبب الفقر واحلاجة، ويوؤكد نا�شطون يف 

تلك  يف  االأول  ال�شبب  اأن  االأطفال،  حقوق 

اإىل جانب  والتقاليد،  العادات  امل�شكلة هي 

القا�شرات،  زواج  مينع  قانون  وج��ود  ع��دم 

الرئي�س،  ال�شبب  الفقر هو  اأن  اإىل  اإ�شافة 

ل��ك��ن م���ن ه���و امل�������ش���وؤول ع���ن ح��ال��ة الفقر 

ال�شديد، اإىل جانب اجلهل والبطالة، لكن 

ما هو �شروري وجود قانون حلماية هوؤالء 

االأطفال من هذا الزواج.

ارتفاع ملحوظ يف املغرب

اأع��داد  فالتزال  كثراً،  املغرب  تختلف  وال 

مبكر  �شن  يف  تتزوجن  اللواتي  املغربيات 

يف ارت���ف���اع م��ل��ح��وظ، ب��ال��رغ��م م���ن وج���ود 

ال��ف��ت��اة دون  ل��الأ���ش��رة مت��ن��ع زواج  م��دون��ة 

ال��ذي يزعج العديد من  ال�18، االأم��ر  �شن 

احلقوقيني يف املغرب، حماولني احلد من 

هذه الظاهرة.

النوع من  ه��ذا  التي جتعل  االأ�شباب  وع��ن 

املغربي،  باملجتمع  ال��زواج الي��زال متفاقماً 

ب��ال��رغ��م م��ن حت��دي��د م��دون��ة االأ���ش��رة �شن 

الثامنة  ب�شن  الفتاة  اإىل  بالن�شبة  ال���زواج 

ع�شرة، يوؤكد اخلراء اأن االأمية والتهمي�س 

واجل�����ه�����ل، ع�����وام�����ل م���ه���م���ة جت���ع���ل ه���ذه 

ن�شبة  ت�شل  جمتمع  يف  تتف�شى،  الظاهرة 

االأمية اإىل اأكرث من 60٪، وما دام املجتمع 

مل يتغلب على االآفات االأ�شا�شية املتمثلة يف 

اأن نتكلم عن  االأم��ي��ة واجل��ه��ل، فال ميكن 

زواج  فيها  الظواهر مبا  العديد من  وقف 

القا�شرات.

ه���وؤالء االآب����اء ال��ذي��ن ي��زّوج��ون بناتهم يف 

�شن مبكرة، ال يعلمون بوجود املدونة، فقد 

ورثوا عن اأجدادهم هذه العادات، وبالتايل 

فهو ال يرى البنت اإال يف بيت زوجها كيفما 

كان �شنها.

قا�صرات اليمن 

اليمن  املبكر يف  ال���زواج  وم��ازال��ت ظ��اه��رة 

واح�������دة م����ن اأه������م امل���ل���ف���ات االج��ت��م��اع��ي��ة 

ال�شاخنة، وذلك بفعل العديد من الق�شايا 

فتيات  من  اليمنية  املحاكم  �شهدتها  التي 

قا�شرات يطلنب الطالق.

وك�����ش��ف ت��ق��ري��ر ���ش��در م���وؤخ���راً ع��ن مركز 

درا����ش���ات واأب���ح���اث ال��ن��وع االج��ت��م��اع��ي، اأن 

تزوجن  اليمنيات  الفتيات  من   ٪52 نحو 

العامني  خ��الل  ع�شرة  اخلام�شة  �شن  دون 

املا�شيني، مقابل 7٪ من الذكور.

 و�شّكل زواج الفتيات ال�شغرات ما ن�شبته 

 ٪70 املبكر، منها  ال��زواج  65٪ من ح��االت 
يف املناطق الريفية، واأ�شار التقرير اإىل اأنه 

يف بع�س احلاالت ال يتجاوز عمر املتزوجة 

الثماين اأو الع�شر �شنوات.

كبرة  عمرية  فجوة  عن  التقرير  وك�شف 

بني الزوجني، ت�شل يف بع�س االأحيان اإىل 

حاالت يكر فيها الزوج زوجته ب�56 عاماً.

اأ���ش��ب��اب ال����زواج امل��ب��ك��ر يف اليمن،  وت��ت��ع��دد 

اأه��م��ه��ا ال��ق��ي��م االج��ت��م��اع��ي��ة ال��ت��ي تنظر 

اإىل ال�����زواج امل��ب��ك��ر ب��اع��ت��ب��اره ���ش��ي��ان��ة من 

الديني  باجلانب  يرتبط  كما  االن��ح��راف، 

الزواج  اإىل  اليمني، الذي ينظر  للمجتمع 

اأن���ه واج���ب دي��ن��ي، واإح�����ش��ان للرجل  على 

واملراأة من الوقوع يف اخلطاأ. 

ع��ل��ى  اإج�������������راوؤه  مت  ق�����ان�����وين  ب���ح���ث  ويف 

بتحديد  يتعلق  فيما  العربية،  الت�شريعات 

اأن جميع الدول  �شن ال��زواج لالأنثى، ثبت 

وطنية  ت�شريعات  لديها  تقريباً،  العربية 

ب�شيط  تفاوت  مع  للزواج،  اآمناً  �شناً  حتدد 

يف مقدار العمر.

تراجعاً  �شهد  اليمن  اأن  البحث  واأو���ش��ح 

الت�شعينات  خالل  املجال  هذا  يف  ت�شريعياً 

يف  اليمنية  الت�شريعات  واأن  ال��ق��رن،  م��ن 

الع�شرين،  ال��ق��رن  وث��م��ان��ي��ن��ات  �شبعينات 

اليمن  �شطري  للزواج يف  �شناً  كانت حتدد 

اآنذاك.

اليمني  ال��ق��ان��ون  اأن  اإىل  البحث  وخل�س 

الي�����زال وح���ي���داً، ب���ل رمب���ا ك���ان ف���ري���داً يف 

ال���راج���ع ع���ن اأح���ك���ام ق��ان��ون��ي��ة ���ش��ب��ق اأن 

بتحديد  يتعلق  م��ا  يف  خ�شو�شاً  ق��رره��ا، 

ال�شن وحتديد العقوبات على من يتهاون 

يف تنفيذها.

رمي اخلياط
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زواج القاصرات.. بين العرف االجتماعي وقتل الطفولة

االأ���ش��ي��اء يف  م��ن  الكثر  االأط��ف��ال و�شع  يتعمد 

ال��ف��م، وذل����ك ل��ل��ت��ع��رف اإل��ي��ه��ا وت��ذوق��ه��ا، وه��ذا 

يعك�س حالة طبيعية لدى االأطفال للتعرف اإىل 

العامل من حولهم، كما اأنهم يقلدون الكبار يف 

االأخطار، ومعظم  دون معرفة  يفعلونه من  ما 

اأو  ال��وال��دي��ن،  الت�شمم حت��دث يف غياب  ح��االت 

طفلهما،  م��راق��ب��ة  ع��ن  ال���وال���دان  يغفل  عندما 

خ�شو�شاً عندما يكونان مري�شني اأو من�شغلني 

يف اإع��داد الطعام، وهي الفرة التي تزداد فيها 

احلوادث. 

الت�شمم لطفلك، من  عليك �شيدتي منع حدوث 

خالل اإبعاد املواد ال�شامة عنه، حيث ال ي�شتطيع 

الو�شول اإليها، باالإ�شافة اإىل الت�شدد يف مراقبته 

التي ميكن  املواد واالألعاب  واإبعاد  اإليه،  واالنتباه 

اأن تكون �شارة له. 

ت�شتخدم  اأ�شياء  من  يت�شممون  ما  عادة  االأطفال 

يف املنزل، لذا تقدم لك »الثبات« اأهم هذه املواد، 

وكيفية تفادي خطرها على طفلك: 

التنظيف  م��واد  م��ن  االأدوي����ة؛  ك��ل  احفظي  اأواًل: 

من  طفلك  متناول  من  بعيداً  التجميل،  وم��واد 

خالل ا�شتخدام قفل اأو مزالج االأمان لكل االأدراج 

واخلزائن التي حتتوي على مواد قد تكون �شارة 

على طفلك. 

ت�شمحي  ال  املنتجات،  تلك  ا�شتخدام  عند  ثانياً: 

اأب��داً لطفلك باخلروج عن م�شتوى ب�شرك، واإذا 

االإج��اب��ة  عند  معك  تاأخذيها  الأن  االأم���ر  ا�شطر 

على الهاتف اأو فتح باب املنزل، فافعلي ذلك. 

ث���ال���ث���اً: اف�����ش��ل��ي مت���ام���اً ب���ني م��و���ش��ع االأدوي������ة 

املنزلية  املنتجات  بني  واأي�شاً  املنزلية،  واملنتجات 

واالأطعمة. 

راب���ع���اً: ح��اف��ظ��ي ع��ل��ى ك���ل ���ش��يء داخ����ل ح��اوي��ت��ه 

اخلا�شة. 

خ��ام�����ش��اً: اب��ق��ي ك���ل ال��ت��ع��ل��ي��م��ات ع��ل��ى امل��ن��ت��ج��ات 

املنزلية، وعليك قراءتها جيداً قبل اال�شتخدام.

اأم���ام طفلك، الأن  ال����دواء  اأخ���ذ  ���ش��اد���ش��اً: جتنبي 

االأطفال لديهم ميول لتقليد الكبار. 

ولي�س  ع��الج  ال���دواء  اأن  طفلك  اأخ���ري  �شابعاً: 

حلوى. 

عند  جيداً  الغرفة  اإ���ش��اءة  على  احر�شي  ثامناً: 

و�شع الدواء اأو تناوله. 

تا�شعاً: عليك تنظيف حاوية الدواء ب�شكل دوري، 

من  التعايف  عند  ال���دواء  م��ن  التخل�س  ويف�شل 

املر�س املخ�ش�س له. 

عا�شراً: احر�شي على �شالمة طفلك عن طريق 

اإغالق حاوية االأدوية جيداً بعد اال�شتعمال.

أنــِت وطــــــفــــــــــلــك
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أسلوب حياتك يهدد 
حياة جنينك

قبل  للمراأة  ال�شحي  التاريخ  اأن  العلماء  اكت�شف 

احلمل، ي�شكل اأكر موؤ�شر اإىل خطر موت اجلنني 

يف  دوراً  اأي�شاً  يلعب  احلياة  لكن منط  الرحم،  يف 

ذلك.

 614 �شملت  ال��ت��ي  درا���ش��ت��ه��م  اأن  ال��ب��اح��ث��ون  واأك����د 

طبيعية،  والدة  حالة  و1816  جنيني،  م��وت  حالة 

ترتبط  التنا�شلية  العوامل  من  ع��دداً  اأن  اأظهرت 

بقوة مبوت اجلنني يف الرحم، بينها اختبار احلالة 

اأو  �شابق،  االإجن��اب يف وقت  اأو عدم  �شابقاً،  نف�شها 

تعدد االأجنة يف احلمل الواحد.

ووج����دت ال��درا���ش��ة اأن ه��ن��اك ع��وام��ل اأخ����رى لها 

ال�شمنة  بينها  ال��رح��م،  ارت��ب��اط مب��وت اجلنني يف 

وال�شكري واحلمل يف عمر تخطى ال�40.

دم  فئة  ت��ك��ون  اأن  االأخ����رى،  ال��ع��وام��ل  ت�شمل  كما 

االأم )AB(، وعدم عي�شها مع ال�شريك، وتدخينها 

خالل اأول ثالثة اأ�شهر من احلمل، وا�شتخدامها 

�شابقاً اأدوية حمظورة.

واأك����د ال��ع��ل��م��اء اأن اأم����ام ال��ن�����ش��اء ال��ل��وات��ي يرغنب 

يف االإجن����اب ف��ر���ش��ة الإن��ق��اذ ح��ي��اة االأط���ف���ال، عن 

حاالت  واإدارة  �شحي،  وزن  على  املحافظة  طريق 

مبا  ال�شحي،  غر  ال�شلوك  كل  ووق��ف  ال�شكري، 

فيه التدخني.



يوؤكد االأطباء اأن االكتئاب هو اأحد 

االأ�شباب الرئي�شة لالإ�شابة باالأمرا�س 

واآالم  وال�����ش��غ��ط،  ك��ال�����ش��ك��ر  امل���زم���ن���ة، 

املبكرة، وال�شعف  العظام وال�شيخوخة 

اجلن�شي وغرها.

من  اأك��رث  يتاأثرون  اأي�شاً  االأط��ف��ال 

ال��ك��ب��ار، وي��ع��ان��ون ه��م اأي�����ش��اً، وي��وؤك��د 

امل�شاهدين من  اأن  النف�س  علم  خ��راء 

بالقلق  ي�شابون  ال��غ��ال��ب  يف  االأط��ف��ال 

نتيجة  الأن�����ه  االك���ت���ئ���اب،  اإىل  امل�������وؤدي 

والدامية  العنيفة  االأح��داث  مل�شاهدته 

ي��ن�����ش��ب ت���ف���ك���ره ك���ل���ه ع���ل���ى االأم������ور 

العام،  بالقلق  يدعى  ما  وهو  ال�شلبية، 

وقد ت�شتلزم هذه احلالة عالجاً دوائياً 

و�شواًل اإىل حالة االكتئاب.

لذلك ين�شح اخلراء مبنع االأبناء 

روؤي��ة  �شنوات من   10 اأق��ل من  ال�شغار 

يف  توؤثر  التي  الدامية  امل�شاهد  بع�س 

ال  ك��ان  اإذا  خ�شو�شاً  ال��ط��ف��ل،  نف�شية 

ذهنه  يف  وت��ن��ط��ب��ع  ج���ي���داً،  ي�شتوعبها 

وتوؤدي به اإىل االكتئاب.

وللتخل�س من �شعور االكتئاب نوعاً ما 

خالل هذه االأيام، هناك و�شائل م�شاعدة، 

وبع�س املاأكوالت التي من املمكن اأن تغر 

من �شعورك لت�شعر بالتح�شن.

زيت ال�صمك

اأن  اإىل  العلمية  ال��درا���ش��ات  تو�شلت 

فعااًل م�شاداً  يعتر عالجاً  ال�شمك  زيت 

ع��ل��ى  اح���ت���وائ���ه  اإىل  ن����ظ����راً  ل���الك���ت���ئ���اب، 

االأحما�س الدهنية من نوع »اأوميجا3-«.

واأو��������ش�������ح اخ���ت�������ش���ا����ش���ي���و ال���ط���ب 

اال���ش��ت��ج��اب��ة  م����ع����دالت  اأن  ال��ن��ف�����ش��ي، 

ل���ه���ذا ال����ع����الج، ك���ان���ت ع���ال���ي���ة ب�����ش��ك��ل 

تاأثر  اأن  تبني  حيث  للده�شة،  مثر 

فيه  »اأوميجا3-«  الدهنية  االأحما�س 

على الدماغ، ي�شبه تاأثر الدواء امل�شاد 

املو�شل  م�شتويات  يرفع  ال��ذي  للكاآبة 

عن  امل�شوؤول  »�شروتونني«؛  الع�شبي 

املزاج واحلالة الع�شبية.

وع��ل��ى ج��ان��ب اآخ����ر، اأ����ش���ارت درا���ش��ة 

يح�ّشن  ال�����ش��م��ك  زي���ت  اأن  اإىل  ���ش��اب��ق��ة 

م����رون����ة ال�������ش���راي���ني، وي��ح��م��ي��ه��ا م��ن 

امل�شابني  ال�شيما  واالن�شداد،  الت�شلب 

بارتفاع ن�شبة الكولي�شرول يف الدم.

واأو�شح الباحثون اأن تناول مكمالت 

زي�����ت ال�����ش��م��ك ال��غ��ن��ي��ة ب���االأح���م���ا����س 

الدهنية بجرعة 4 جرامات يومياً، ملدة 

بطانة  وظ��ائ��ف  يح�ّشن  اأ���ش��ه��ر،  اأرب��ع��ة 

بدورها  تعتر  التي  الدموية  االأوعية 

ال�شرايني  فعالية  على  ج��ي��داً  م��وؤ���ش��راً 

التاجية املغذية للقلب.

تناول ال�صمك

تناول  اأن  اأي�شاً،  االأطباء  واكت�شف 

ال�شمك يجّنب االإن�شان نوبات الياأ�س 

واالإح�����ب�����اط واالك����ت����ئ����اب، وال���ت���ي قد 

تف�شي اإىل االنتحار، وذلك بالتو�شل 

والتي  الدهنية،  االأحما�س  ن�شبة  اإىل 

العواطف  تفعيل  ع��ن  م�����ش��وؤول��ة  ت��ع��ّد 

ال�شمك  زي���ت  وامل���وج���ودة يف  وامل�����زاج، 

منخف�شة جداً يف دماء املنتحرين.

اأ�صعة ال�صم�س

ميكنك اخلروج �شباحاً والتعر�س 

بالتح�شن،  لت�شعر  ال�شم�س  الأ���ش��ع��ة 

اخت�شا�شيو  ب��ه  ين�شحك  م��ا  وه����ذا 

ال���ط���ب ال��ن��ف�����ش��ي ق���ائ���ل���ني: اإن�����ه من 

االكتئاب  ح��دة  م��ن  التخفيف  املمكن 

ال�شوء  م��ن  جل��رع��ات  التعر�س  عند 

ال��ط��ب��ي��ع��ي، الإع�������ادة ���ش��ب��ط ال�����ش��اع��ة 

االإن�����ش��ان،  ال��ب��ي��ول��وج��ي��ة داخ���ل ج�شم 

م�شدر  اأم���ام  اجللو�س  لذلك  ويكفي 

ال�������ش���وء ال��ط��ب��ي��ع��ي اجل���ي���د، ومي��ك��ن 

احل�شول على ذلك بالتعر�س الأ�شعة 

ال�����ش��م�����س امل���ب���ا����ش���رة، واخل�������روج اإىل 

احلدائق واملتنزهات لفرة ال تقل عن 

ن�شف �شاعة، فهذا من �شاأنه اأن يوؤدي 

اإف��راز  اإىل حت�شني امل���زاج، واحل��د من 

ه��رم��ون »امل��ي��الت��ون��ني«، ال��ذي ي�شبب 

النعا�س والك�شل، مع �شرورة ممار�شة 

من  ترفع  التي  الريا�شية  التمارين 

امل��خ، وهي  »االن���دورف���ني« يف  م�شتوى 

املادة امل�شوؤولة عن االإح�شا�س مب�شاعر 

ال�����ش��ع��ادة، م��ع جت��دي��د خ��الي��ا اجل�شم 

ون�شاطه بحمام دافئ يليه حمام بارد 

لل�شعور بالراحة واال�شرخاء، وتناول 

ج���رع���ات م���ن ف��ي��ت��ام��ني »B«، وال���ذي 

يعمل على تقوية جهاز املناعة، ومينح 

ال�شعور بال�شعادة، ويريح االأع�شاب.

التمارين الريا�صية

ك���م���ا اأك�������دت درا�����ش����ة ح���دي���ث���ة اأن 

متنع  الريا�شية ،   التمرينات  ممار�شة 

االكتئاب،  من  االإن�شان  وتقي  القلق، 

واأجريت الدرا�شة على جمموعة من 

وج��اءت  العمر ،   منت�شف  يف  ال��رج��ال 

النتائج مب�شرة ملن ميار�شون ريا�شات 

قوية، مثل اجلري وكرة القدم، حيث 

قل لديهم احتمال االإ�شابة باالكتئاب 

مبقدار الربع، مقارنة باأقرانهم ممن 

ال ميار�شون الريا�شة.  

تتفق  النتائج  اأن  الدرا�شة  وبينت 

اأن ممار�شة  اأف��ادت  �شابقة،  درا�شة  مع 

الريا�شة توؤثر على كيماويات معينة 

باملخ، وبالتايل متنع االكتئاب ،  كذلك 

بنف�شه  ال�شخ�س  اع��ت��زاز  م��ن  حت�شن 

نتيجة لتح�شن �شكل ج�شمه . 

تناول وجبة الإفطار

اأن  اإىل  اأي�����ش��اً  ال��درا���ش��ة  واأ����ش���ارت 

بالروتني،  غنية  فطور  وجبة  تناول 

كالبي�س واجلبنة والعنب، يعدل من 

الدماغ،  يف  ال�شروتونني  م��ادة  اإنتاج 

وال����ت����ي حت�����ش��ن امل�������زاج وحت���م���ي م��ن 

ومن  النهار،  اأث��ن��اء  بالتعب  االإ���ش��اب��ة 

االكتئاب.

  مـنــوعــــات

بالرياضة نتجنب األمراض المصاحبة لالكتئاب
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ك�أ�س  من  الـ28  الن�سخة  نه�ئي�ت  ن�سجت 

الت�صفيات،  م��ن��وال  ع��ل��ى  الأف��ري��ق��ي��ة  الأمم 

بالن�صبة  خ�صو�صاً  باملفاجاآت،  حبلى  فجاءت 

لزامبيا التي توجت للمرة الأوىل، وبخيبات 

الأم������ل مل��ن��ت��خ��ب��ات اأخ������رى ع��ري��ق��ة ك�����ص��اح��ل 

ال�صعود  الذهبي يف  اأخفق جيلها  التي  العاج 

اأب���رز  م��ن  ك���ان  اأن  ب��ع��د  ال��ت��ت��وي��ج  اإىل من�صة 

املر�صحني لإحراز اللقب.

الثالث  الن�صخ  بطلة  م�صر  خ��روج  وبعد 

واجل��زائ��ر  ونيجرييا  وال��ك��ام��ريون  الأخ���رية 

دور  ج��اء  الت�صفيات،  م��ن  اأف��ري��ق��ي��ا  وج��ن��وب 

اأمام زامبيا  �صاحل العاج لت�صقط يف النهائي 

اإح��راز اللقب  اأه��درت فر�صة  املجتهدة والتي 

يف   1974 ع����ام  الأوىل  م���رت���ني،   2012 ق��ب��ل 

)الكونغو  الزائري  اأمام  م�صر عندما خ�صرت 

امل���ب���اراة  يف  ـــ 2  ـــ ـ ال��دمي��وق��راط��ي��ة ح��ال��ي��اً( 0 

 ،)2 ـــ   2 الأوىل  يف  )ت��ع��ادل  امل��ع��ادة  النهائية 

اأم���ام  1994 ع��ن��دم��ا خ�����ص��رت  وال��ث��ان��ي��ة ع���ام 

تون�س،  يف  النهائية  املباراة  يف  نيجرييا 1 ـــ 2 

ب�صربات  احل����ايل  ال��ن��ه��ائ��ي  حت�����ص��م  اأن  ق��ب��ل 

الرتجيح 8 ـــ 7 على ح�صاب �صاحل العاج بعد 

التعادل �صلباً يف الوقتني الأ�صلي والإ�صايف.

ال��ع��اج  و���ص��اح��ل  زام��ب��ي��ا  وخ��ا���س منتخبا 

املباراة النهائية بقا�صم م�صرتك هو ت�صميد 

من  ع��ان��ت  ال��ع��اج  ف�صاحل  �صعبيهما،  ج���راح 

احل���رب الأه��ل��ي��ة يف الأع����وام الأخ����رية، فيما 

لأرواح  ت��ك��رمي��اً  اإجن����ازه����ا  زام��ب��ي��ا  اع���ت���رت 

���ص��ح��اي��ا ان��ف��ج��ار ال��ط��ائ��رة ال��ت��ي ك��ان��ت تقل 

امل��ن��ت��خ��ب اإىل ال�����ص��ن��غ��ال خل��و���س م���ب���اراة يف 

ت�صفيات الكاأ�س القارية عام 1993.

اخلارطة  تغيري  الزامبي  املنتخب  واأك���د 

الكروية يف القارة ال�صمراء يف الآونة الأخرية، 

ح���ي���ث مل ي���ع���د ه���ن���اك م��ن��ت��خ��ب��ات ���ص��غ��رية 

والدليل  وقوية،  كبرية  واأخ��رى  ومتوا�صعة 

الأبرز تتويجه باللقب اأمام �صاحل العاج التي 

كثرية  لعتبارات  لذلك،  حظاً  الأوف���ر  كانت 

اأبرزها النجوم واخلرة.

7 منتخب�ت  اأح��د  الزامبي  املنتخب  وك��ان 

لقبها  اإىل  ت�صعى  كانت  احلالية  الن�صخة  يف 

ليبيا  ج��ان��ب  اإىل  تاريخها  يف  الأول  ال��ق��اري 

وب��ورك��ي��ن��ا ف��ا���ص��و واأن���غ���ول وال��غ��اب��ون وم��ايل 

على  تغلب  لأن��ه  اللقب  ا�صتحق  وهو  وغينيا، 

اإذ فاز على  3 منتخبات كانت مر�صحة للقب، 
ال�صنغال 2-1 يف اجلولة الأوىل من املجموعة 

النهائي،  رب��ع  يف   0-1 غانا  على  ث��م  الأوىل، 

وعلى �صاحل العاج يف املباراة النهائية.

ل�صاحل  الذهبي  اجليل  فقد  امل��ق��اب��ل،  يف 

ال���ع���اج ال��ف��ر���ص��ة الأخ������رية مل��ع��ان��ق��ة ال��ل��ق��ب، 

خ�����ص��و���ص��اً دروغ���ب���ا )33 ع���ام���اً( واحل���ار����س 

بوباكار باري )32 عاماً( وزوكورا )31 عاماً( 

اأخفق يف  وبالتايل  عاماً(،   30( توريه  وكولو 

الثالث  الن�صخ  يف  لزم��ت��ه  التي  العقدة  ف��ك 

عام  النهائية  امل��ب��اراة  خ�صر  حيث  الأخ����رية، 

يف   2008 النهائي  ن�صف  م��ن  وخ��رج   ،2006
نهائي  رب���ع  1-4، وم���ن  ي��د م�صر  ع��ل��ى  غ��ان��ا 

اأنغول. يف   2010
حظهم  ���ص��ي��ن��دب��ون  ال��ف��ي��ل��ة  اأن  والأك���ي���د 

كثرياً لأنه كان باإمكانهم ح�صم نتيجة املباراة 

جنح  ل��و  �صاحلهم  يف  زامبيا  اأم���ام  النهائية 

ديدييه  الإنكليزي  ت�صل�صي  مهاجم  قائدهم 

الدقيقة  ج��زاء يف  ترجمة �صربة  دروغ��ب��ا يف 

70، لكنه اأطاح بالكرة فوق املرمى وبخر معها 
حلم �صعب بالده.

�صت�صهد  ال��ف��ي��ل��ة  ت�����ص��ك��ي��ل��ة  اأن  والأك����ي����د 

املقبلة  الن�صخة  يف  ال��ت��غ��ي��ريات  م��ن  ال��ع��دي��د 

ركائز  اأغلب  لأن  اأفريقيا،  جنوب  يف  امل��ق��ررة 

اجليل الذهبي تخطت الثالثني يف مقدمتها 

والثالثني  الرابعة  �صن  �صيبلغ  الذي  دروغبا 

يف 11 اآذار املقبل، والذي مل يعد ذلك البعبع 

الذي يخيف خطوط دفاع املنتخبات املناف�صة 

باري )32  بوباكار  ال�صابق، واحلار�س  كما يف 

ع��ام��اً( ودي��دي��ي��ه زوك����ورا )31 ع��ام��اً( وكولو 

توري )30 عاماً(.

منتخبات قادمة 

ح��ف��ل��ت ال��ن�����ص��خ��ة ال��ث��ام��ن��ة وال��ع�����ص��رون 

حيث  الت�صفيات  م��ن  ب���داأت  التي  باملفاجاآت 

ف�صلت 5 منتخبات عريقة هي م�صر املتوجة 

ب��ال��ن�����ص��خ ال���ث���الث الأخ�����رية وح��ام��ل��ة ال��رق��م 

القيا�صي يف عدد الألقاب 7 مرات، اأعوام 1957 

و1959 و1986 و1998 و2006 و2008 و2010، 

1984 و1988  اأع���وام  األ��ق��اب  وال��ك��ام��ريون )4 

و2000 و2002(، ونيجرييا بطلة عامي 1980 

و1994، وجنوب اأفريقيا عام 1996، واجلزائر 

عام 1990، فيما حجزت 3 منتخبات بطاقاتها 

للمرة الأوىل وهي بوت�صوانا والنيجر وغينيا 

اأخ��رى  منتخبات   3 غ��اب��ت  كما  ال���ص��ت��وائ��ي��ة، 

�صبق لها التتويج باللقب القاري وهي اأثيوبيا 

 1968( ال��دمي��وق��راط��ي��ة  والكونغو   )1962(
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هــل شطـب برشـلـونــة من           حساباته لقب الدوري؟
حتولت مهمة فريق بر�صلونة يف الحتفاظ بلقبه 

ومعقدة  �صعبة  عملية  املو�صم،  ه��ذا  لإ�صبانيا  بطاًل 

ال��ف��ارق وبينه وب��ني غرميه ري��ال  للغاية م��ع و���ص��ول 

مدريد املت�صدر اإىل ع�صر نقاط.

الأمل يف  اأن بر�صلونة فقد فعلياً  ويرى املراقبون 

اإح��راز لقب ال��دوري، نظراً للفارق الكبري ولعالمات 

املنهكة  ت�صكيلته  اأداء  على  تظهر  ب��داأت  التي  الوهن 

ب��ف��ع��ل ���ص��غ��وط امل���ب���اري���ات ع��ل��ى اجل��ب��ه��ت��ني امل��ح��ل��ي��ة 

والقارية.

ال��دوري  الأخ���رية لر�صلونة يف  امل��ب��اراة  وت�صتحق 

امل��ح��ل��ي اأم����ام اأو���ص��ا���ص��ون��ا، وال��ت��ي ���ص��ق��ط ف��ي��ه��ا اأب��ن��اء 

اأ�صا�صية  كمحطة  عندها  ال��ت��وق��ف   ،3 ـــ   2 كاتالونيا 

يتوجب فيها على املدرب خو�صيب غوارديول ولعبيه 

ا�صتخال�س العر، ول�صيما اأنها �صهدت �صل�صلة اأخطاء 

قاتلة لقلب الدفاع كارلي�س بويول وللحار�س فيكتور 

فالديز اللذين ت�صببا يف هديف الفريق املناف�س.

لتالميذ  ال��ث��اين  ه��و  اأو���ص��ا���ص��ون��ا  اأم���ام  وال�صقوط 

الهزمية  اأن  املو�صم، علماً  ال��دوري هذا  غوارديول يف 

الأوىل للنادي الكاتالوين كانت يف 26 ت�صرين الثاين 

1( ع��ل��ى ملعب الأخ���ري،  ـــــــ  اأم����ام خ��ي��ت��ايف )0  امل��ا���ص��ي 

اأو�صا�صونا  اأم��ام  لر�صلونة  الأوىل  الهزمية  اأنها  كما 

امل��ت��وا���ص��ع م��ن��ذ امل��رح��ل��ة ال�����ص��اب��ع��ة وال���ث���الث���ني قبل 

ــ  ــ 2009 حني خ�صر على اأر�صه 0ـ  الأخرية ملو�صم 2008ـ 

1 بت�صكيلة من الحتياطيني لأنه كان قد ح�صم اللقب 

الذي يبدو اأنه اأ�صبح بعيداً عن متناوله هذا املو�صم، 

ما يجعل تركيزه من�صباً على الحتفاظ بلقب دوري 

اأبطال اأوروبا حيث تفوق على م�صيفه باير ليفركوزن 

الأملاين الثالثاء 3 ـــ 1 يف ذهاب الدوري الثاين، علماً 

اأنه بلغ اأي�صاً نهائي الكاأ�س حيث يواجه اتلتيك بلباو.

ويرى املراقبون اأن بني الأ�صباب الرئي�صية لنتائج 

الإرهاق  اإىل  الدوري، بالإ�صافة  املتعرثة يف  بر�صلونة 

بال�صن،  وبويول  كت�صايف  اللعب  مفاتيح  بع�س  وتقدم 

احل�صور ال�صعيف للفريق خارج اأر�صه حيث حقق 4 

انت�صارات فقط هذا املو�صم يف الدوري.

ال�صلبية  والنتائج  الإره����اق  عاملي  اإىل  وي�صاف 

خارج الديار، الإ�صابات الكثرية التي حلقت ب�صفوف 

داف��ي��د فيا  امل��ه��اج��م  امل��و���ص��م، خ�صو�صاً  ه���ذا  ال��ف��ري��ق 

وال��ت�����ص��ي��ل��ي��اين ال��ك�����ص��ي�����س ���ص��ان�����ص��ي��ز و���ص��اع��د ال��دف��اع 

�صريجيو بو�صكيت�س، بالإ�صافة رمبا اإىل عامل تراجع 

الرغبة بعد اأن �صيطر الفريق الكاتالوين على جميع 

املحلية والأوروب���ي���ة  الأخ����رية  ال�����ص��ن��وات  الأل���ق���اب يف 

والقارية.

ت��ف��وق��ه ع��ل��ى غ��رمي��ه  اأك�����د  ب��ر���ص��ل��ون��ة  ك����ان  واإذا 

ف��اإن  الثنائية،  امل��واج��ه��ات  يف  م��دري��د  ري��ال  التقليدي 

اأم��ام الفرق الأخ��رى قدم هدية للنادي امللكي  تعرثه 

ا�صتعادة اعتباره  على طبق من ذهب، ومنحه فر�صة 

بلقب ي��ك��اد ي��ك��ون الأغ��ل��ى ب��ني ال��ب��ط��ولت الأوروب��ي��ة 

امل��ح��ل��ي��ة.. واإذا ك��ان ال��ف��ري��ق ال��ك��ات��ال��وين ت��ف��وق على 
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م�صر ال�صودان:  يف   1957
م�صر م�صر:  يف   1959

اأثيوبيا اأثيوبيا:  يف   1962
غانا غانا:  يف   1963

تون�س: غانا يف   1965
كين�صا�صا الكونغو  اأثيوبيا:  يف   1968

ال�صودان ال�صودان:  يف   1970
الكونغو جمهورية  الكامريون:  يف   1972

الزائري م�صر:  يف   1974
املغرب اأثيوبيا:  يف   1976

غانا غانا:  يف   1978
نيجرييا: نيجرييا يف   1980

غانا ليبيا:  يف   1982
الكامريون العاج:  �صاحل  يف   1984

م�صر م�صر:  يف   1986
الكامريون املغرب:  يف   1988

يف اجلزائر: اجلزائر  1990
العاج �صاحل  ال�صنغال:  يف   1992

تون�س: نيجرييا يف   1994
اأفريقيا جنوب  اأفريقيا:  جنوب  يف   1996

بوركينا فا�صو: م�صر يف   1998
الكامريون ونيجرييا:  غانا  يف   2000

مايل: الكامريون يف   2002
تون�س تون�س:  يف   2004
م�صر م�صر:  يف   2006

م�صر غانا:  يف   2008
م�صر اأنغول:  يف   2010

الغابون وغينيا ال�صتوائية: زامبيا 2012: يف 

طريق زامبيا إلى اللقب 

الدور الأول )املجموعة الأوىل(: زامبيا - ال�صنغال 2-1، زامبي� - ليبي� 2-2، زامبيا - غينيا 

ال�صتوائية 0-1

ربع النهائي: زامبيا - ال�صودان 0-3

ن�صف النهائي: زامبيا - غانا 0-1

املباراة النهائية: زامبيا - �صاحل العاج 8 - 7 ب�صربات الرتجيح )الوقتان الأ�صلي والإ�صايف 

.)0  -  0
السجل الكامل 



و1974( والكونغو )1972(.

يف  مباراتني  اأول  يف  امل��ف��اج��اآت  وا�صتمرت 

ال�صتوائية  غينيا  ف���ازت  عندما  النهائيات 

على ليبيا 1-0، وزامبيا على ال�صنغال 2-1 يف 

اليوم الفتتاحي للعر�س القاري، ثم توا�صلت 

ربع  اإىل  بطاقتها  ال�صتوائية  غينيا  بحجز 

مل  وه��ي  تاريخها،  يف  الأوىل  للمرة  النهائي 

تكن لتحلم بهذا الإجن��از لو مل متنح �صرف 

ال�صت�صافة مع الغابون.

3 مفاجاآت مدوية  زامبيا وحدها فجرت 

بقوة  مر�صحة  ك��ان��ت  منتخبات   3 ب��اإزاح��ت��ه��ا 

ال�صنغال  اأولها منتخب  التتويج باللقب،  اإىل 

الذي مني بثالث هزائم متتالية وخرج خايل 

الكامريون  على  تفوق  ال��ذي  وه��و  ال��وف��ا���س 

يف ال��ت�����ص��ف��ي��ات، واأ���ص��اف��ت زام��ب��ي��ا غ��ان��ا اإىل 

يف  عليها  تغلبت  ع��ن��دم��ا  ���ص��ح��اي��اه��ا  ق��ائ��م��ة 

تكرار  الأق��ل من  الأربعة وحرمتها على  دور 

عندما  اأن���غ���ول  يف  الأخ�����رية  الن�صخة  اإجن����از 

م�صر  اأم��ام  وخ�صرتها  النهائية  املباراة  بلغت 

مفاجاآتها  عن  ال�صتار  زامبيا  واأ�صدلت   ،1-0
الرتجيح  ب�صربات  العاج  �صاحل  على  بالفوز 

يف املباراة النهائية.

وخ����ال����ف ال���������ص����ودان ال���ت���وق���ع���ات وح��ق��ق 

احل��ال��ي��ة يف  الن�صخة  ت��اري��خ��ي��ة يف  اإجن�����ازات 

منذ  الأوىل  للمرة  ال�صباك  ه��زه  مقدمتها 

العر�س  يف  الأول  ف���وزه  وحتقيق   1976 ع��ام 

نهائي  يف   0-1 غانا  على  تغلبه  منذ  ال��ق��اري 

1970، كما بلغ  الن�صخة التي ا�صت�صافها عام 

منذ  تاريخه  يف  الأوىل  للمرة  النهائي  رب��ع 

تتويجه باللقب.

ومت�����ي�����زت ن�������ص���خ���ة ال�����غ�����اب�����ون وغ���ي���ن���ي���ا 

ال���ص��ت��وائ��ي��ة ب��خ��ي��ب��ات اأم����ل مل��ن��ت��خ��ب��ات اأب��ل��ت 

عن  ف�صاًل  وه��ي  الت�صفيات،  يف  ح�صناً  ب��الء 

ت��راوري،  ام��ارا  اأقالت مدربها  التي  ال�صنغال 

مباراتني فقط  بعد  اأماله  فقد  الذي  املغرب 

خ�صرهما اأمام تون�س 1-2 والغابون 2-3 قبل 

 ،0-1 النيجر  على  معنوياً  ف���وزاً  يحقق  اأن 

العرو�س يف  اأف�صل  اأحد  التي قدمت  وغينيا 

ف��وز فيها وك��ان على  اأك��ر  البطولة وحققت 

ح�صاب بوت�صوانا 6-1، لكن ذلك مل ي�صفع لها 

وخرجت باأربع نقاط خلف غانا ومايل، ومل 

وذهبتا  اأف�صل  العاج  و�صاحل  غانا  ح��ال  تكن 

�صحية التفوق الزامبي.

���ص��رق��ت  ال���ص��ت��وائ��ي��ة  غ��ي��ن��ي��ا  ك��ان��ت  واإذا 

ال��ع��ر���س  ل��ه��ا يف  م�����ص��ارك��ة  اأول  الأ�����ص����واء يف 

تخرج  اأن  قبل  الثمانية  دور  وبلغت  ال��ق��اري 

على يد �صاحل العاج، فاإن بوت�صوانا والنيجر 

ع��ل��ى غ��رار  ب��ث��الث ه��زائ��م متتالية  خ��رج��ت��ا 

بوركينا فا�صو. 

وبلغت الغابون الدور ربع النهائي للمرة 

 ،1996 ع��ام  الأوىل  بعد  تاريخها  يف  الثانية 

يف  ل�صريكتها  م�صابها  ك���ان  م�����ص��ريه��ا  ل��ك��ن 

ال��ث��م��ان��ي��ة  ال���ص��ت�����ص��اف��ة وخ���رج���ت م���ن دور 

وب�����ص��رب��ات ال��رتج��ي��ح ع��ل��ى ي���د م����ايل ال��ت��ي 

ب�صمت على م�صاركة متميزة اأنهتها يف املركز 

الثالث للمرة الأوىل اأي�صاً.

بالنظر  م�صرفة  م�صاركة  ليبيا  وحققت 

الظروف ال�صعبة التي عا�صتها البالد ب�صبب 

ال��ث��ورة �صد معمر ال��ق��ذايف وت��وق��ف ال��دوري 

وفوز  نقاط   4 احل�صيلة:  املا�صي،  اآذار  منذ 

تغلبت  م��ن��ذ  وحت���دي���داً  ع���ام���اً   30 م��ن��ذ  اأول 

اآذار   16 يف  ط��راب��ل�����س  يف   1-2 زام��ب��ي��ا  ع��ل��ى 

1982 يف الدور ن�صف النهائي للن�صخة التي 
مباراتها  وخ�صرت  اأر�صها  على  ا�صت�صافتها 

علماً  الرتجيح،  ب�صربات  غانا  اأمام  النهائية 

باأنه كان فوزها الثاين يف العر�س القاري بعد 

الأول يف الدورة ذاتها على ح�صاب تون�س 0-2.

جالل قبطان
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غرميه امللكي يف مواجهتني التي جمعت بينهما 

ال�صهر  اأ�صبانيا  كاأ�س  لقب  واأفقده  املو�صم  هذا 

املا�صي، فاإنه يف املقابل اأهدر نقاطاً كثرية خارج 

اأر�صه ما جعله يتخلف بفارق لي�س ب�صئيل عن 

مناف�صه اللدود. 

العزاء قاريًا

يرى فريق بر�صلونة يف دوري اأبطال اأوروبا 

خري عزاء له بعد ابتعاد لقب الدوري الإ�صباين 

يف  ه��دف��اً   15 �صجل  اأن��ه  ول�صيما  متناوله،  ع��ن 

اأر�صه، وخ�صر مرة  اأربع مباريات له خارج  اآخر 

وحيدة يف اآخر ع�صر مباريات، كما امتلك اأقوى 

�صجل  ه���دف���اً،   20 م��ع  الأول  ال����دور  يف  ه��ج��وم 

الن�صخ  هداف  مي�صي  ليونيل  الأرجنتيني  منها 

الثالث الأخرية 6 اأهداف، قبل اأن ي�صيف اإليها 

هدفاً جديداً اأمام ليفركوزن الثالثاء.

هاماً  �صوطاً  اللقب  حامل  بر�صلونة  وقطع 

ع��ودت��ه من  بعد  النهائي  رب��ع  ال���دور  بلوغ  نحو 

بفوز  الأمل���اين  ليفركوزن  باير  م�صيفه  ملعب 

الثاين،  ال��دور  ذه��اب  يف  الثالثاء  ـــ 1،  ثمني 3 

ال��دوري  يف  املفاجئة  هزميته  غبار  عنه  ناف�صاً 

املحلي ال�صبت املا�صي اأمام اأو�صا�صونا.

ويعود الف�صل يف ح�صم بر�صلونة مواجهته 

اليك�صي�س  للت�صيلي  ثنائية  اإىل  ليفركوزن  مع 

الأرجنتيني  لنجمه  ج��دي��د  وه���دف  �صان�صيز 

ال��ك��ات��ال��وين  ال��ن��ادي  م��ن��ح  م��ا  مي�صي،  ليونيل 

الإياب  لقاء  ا�صت�صافته  قبل  وا�صحة  اأف�صلية 

يف 7 اآذار املقبل وعقد من مهمة ليفركوزن يف 

بلوغ ربع النهائي لأول مرة منذ مو�صم 2001-

اأمام ريال مدريد  النهائي  2002 عندما خ�صر 
.2 ـــ   1

ومل ت��ك��ن م��واج��ه��ة ب��ر���ص��ل��ون��ة ول��ي��ف��رك��وزن 

�صابقاً يف ربع  اإذ تواجها  الفريقني،  الأوىل بني 

نهائي كاأ�س الحتاد الأوروبي عام 1988 فتعادل 

�صلباً على اأر�س ليفركوزن وفاز الأخري 1 ـــ 0 يف 

الأبطال  دوري  الأول من  ال��دور  ويف  بر�صلونة، 

ورّد  اأر���ص��ه  على   1 ـــ   2 ليفركوزن  ف��از   2001
املجموعات  دور  ويف  عينها،  بالنتيجة  بر�صلونة 

اأر���س  على  بر�صلونة  ف��از   2003 ملو�صم  ال��ث��اين 

ليفركوزن 2 ـــ 1 و2 ـــ 0 على اأر�صه.

وخا�س مدرب بر�صلونة خو�صيب غوارديول 

اللقاء باإ�صراك الأرجنتيني خافيري ما�صكريانو 

يف ق��ل��ب ال��دف��اع يف غ��ي��اب ج���ريار بيكيه ال��ذي 

تعر�س موؤخراً حلادث �صري، فيما لعب �صريجيو 

يف  اإ�صابة  م��ن  تعافيه  بعد  اأ�صا�صياً  بو�صكيت�س 

الو�صط  لنجم  فكان  الأب���رز  الغياب  اأم��ا  ركبته، 

ت�صايف هرنانديز.

كــأس أفــريـقـيـــا: سينــاريــو المفــاجـــآت             استمر في النهائيات أيضًا

فرحة لعبي البارثا بالفوز على ليفركوزن يف دوري اأبطال اأوروبا

هــل شطـب برشـلـونــة من           حساباته لقب الدوري؟

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

.. ويحتفلون باللقب
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كاريكاتير

ن�شر ق�شر باكنغهام امللكي يف عدد من ال�شحف الربيطانية، 

امللكي  الق�شر  يف  للعمل  و�شيماً  مــوظــفــاً  فيه  يطلب  اإعــانــاً 

الربيطاين، ومهام عمله هي: »اأن مياأ البانيو باملياه، متهيداً 

ب�شرط  اأ�شرتها،  واأفــــراد  الثانية  اإليزابيث  امللكة  ال�شتحمام 

احلــرارة  درجــة  وفــق  بدقة  م�شبوطة  املياه  �شخونة  تكون  اأن 

املريحة لكل م�شتحم على حدة«.

املطلوب  املوظف  اأن  االإعـــان،  امللكي يف  الق�شر  واأو�ــشــح 

�شيقوم اأي�شاً بتعبئة حقائب اأفراد العائلة املالكة، وي�شاعدهم 

على  ويــ�ــشــرف  املــابــ�ــس،  بــكــّي  ويهتم  ماب�شهم،  ارتــــداء  يف 

دخول وجبة االإفطار اإىل كل منهم يف غرفة نومه، دون اأن 

ين�شى كوب ال�شاي االإجنليزي ال�شهري، على اأن يكون الراتب 

املر�شود للوظيفة 14 األفاً و200 جنيه اإ�شرتليني، واأن يكون 

املتقدم ل�شغل الوظيفة اجتماعياً ومهذباً، وحا�شماً ون�شيطاً، 

ذا قدرة على كتم االأ�شرار.

اأن  بعد  بريطانيا،  كبرية يف  اأثــريت �شجة   2003 عــام  ويف 

تبني اأن االأمري ت�شارلز، ابن امللكة اإليزابيث الثانية، لديه خادم 

تقت�شر كل مهامه على و�شع معجون االأ�شنان على الفر�شاة، 

قبل اأن يغ�شل ت�شارلز اأ�شنانه.

قــــام جـــنـــدي بــجــيــ�ــس الــكــيــان االإ�ــشــرائــيــلــي 

اأجرى مكاملة  اأن  النار على نف�شه، بعد  باإطاق 

هاتفية مع �شديقته، اأخربته خالها اأنها تريد 

مرة  حياتها  يف  يــكــون  ال  واأن  عــنــه،  االنــفــ�ــشــال 

اأخرى.

وذكرت �شحيفة »معاريف« العربية اأن الئحة 

اتهام ُقدمت، �شد اجلندي الذي يخدم يف �شاح 

االحتياط بالقرب من مدينة اإيات، ن�شت على 

االآتي: »يف الوقت الذي قام اجلندي بعمل دورية 

روتينية ك�شائق جليب ع�شكري يف املنطقة التي 

يخدم بها، كان يجري مكاملة هاتفية طويلة مع 

�شديقته، وخال املحادثة بني االإثنني اأخربته 

بــاأنــهــا تــريــد االنــفــ�ــشــال عــنــه وتــركــه،  �شديقته 

بــاأن ترجع  اإليها  االأمــر الــذي دفعه اإىل التو�شل 

عـــن قــــرارهــــا، وعــنــدمــا رفــ�ــشــت طــلــبــه، انــهــمــر 

�شريكته،  تبقى  بــاأن  منها  الطلب  واأعــاد  بالبكاء 

حــيــث ا�ــشــتــمــرت حمــــاوالت اإقــنــاعــه لــهــا بالبقاء 

لدقائق طويلة اإىل اأن و�شل اإىل نقطة االنهيار 

واالنك�شار، حيث اأعلم �شديقته من اأن حبه اإليها 

ي�شاوي اأن يلحق ال�شرر واالأذى بنف�شه، وهددها 

باأنها اإن مل ترجع اإليه �شيقوم باإطاق النار على 

موقفها،  على  اأ�ــشــرت  �شديقته  ولــكــن  نف�شه«، 

فــانــدفــع قــائــًا لــهــا: »اإن كــل الــعــامل لــن يغفر 

اأكرث بدونك«، وفجاأة  العي�س  اأ�شتطيع  يل، ولن 

النار  بــاإطــاق  وقـــام  ال�شخ�شي  �شاحه  اأخـــرج 

قدمه  م�شيباً  ج�شمه،  من  ال�شفلي  الق�شم  على 

الي�شرى، والذي انتقل على اإثرها للم�شت�شفى يف 

مدينة اإيات لتلقي العاج.

جندي »اإ�سرائيلي« يطلق النار 

على نف�سه بعد ابتعاد حبيبته عنه

تويف  ماأ�شاوي،  حــادث  موقع  ملعاينة  انتدابها  لدى  تركيا،  يف  �شرطة  �شابطة  فوجئت 

مقاطعة  يف  العمر  مــن  ع�شرة  الرابعة  واالآخـــر  ع�شرة  التا�شعة  اأحدهما  يبلغ  �شابان  بــه 

»فرييقخان« مبدينة »هاتاي« جنوبي تركيا، فوجئت باأن االأخري هو ابنها »طارق بوالط«.

التي  باجلزيرة  وا�شطدما  نارية  دراجــة  ي�شتقان  ال�شابان  كان  بينما  احلــادث  ووقــع 

تتو�شط الطريق، مما اأ�شفر عن وفاة ابن ال�شرطية يف موقع احلادث، بينما ق�شى االآخر 

نحبه بعد نقله اإىل امل�شت�شفى، وحاولت االأم اأن تتفقد حالة ابنها لرتى اإن كان قد مات اأم 

على قيد احلياة، اإال اأنها عندما اأدركت متاماً اأنه قد فارق احلياة، تعر�شت النهيار ع�شبي، 

فيما حاول زماوؤها موا�شاتها.

�سابطة �سرطة تركية ُتفاَجاأ مبعاينتها جلثة ابنها مل يغادر منزله منذ 10 �سنوات.. لأنه يزن 380 كيلوغرامًا

مل يغادر الربيطاين »كيث مارتن« منزله منذ 10 �شنوات، وذلك الأنه يزن نحو 380 كيلوغراماً، ويعتني فريق من 

للحركة وطاقم �شيارة اإ�شعاف، وممر�شات ومقدمي رعاية. وم�شاعدين  اأختيه  ي�شم  مبارتن،  فرداً   18
وك�شف مارتن اأن احلياة اأ�شبحت يف غاية ال�شعوبة بالن�شبة له خال 20 عاماً، حيث مل يكن له اأ�شدقاء خالها، 

وال يجد اأي ماب�س على قيا�شه، باالإ�شافة اإىل عدم قدرته على احلركة، وا�شتلقائه ب�شكل دائم على ال�شرير.

واأ�شاف: »اأنا األوم نف�شي ملا و�شلت اإليه، عندما توفيت والدتي بداأت يف االأكل ب�شكل هي�شتريي، لقد كنت اآكل اأي 

�شيء وكل �شيء«، واأو�شح: »والدتي توفيت عندما كنت يف ال�شاد�شة ع�شرة من عمري، ومل اأهتم مبا �شيحدث يل بعد 

ذلك«، وقد وجهت مو�شوعة »جيني�س« لاأرقام القيا�شية الدعوة اإىل مارتن لبحث اإمكانية ح�شوله على لقب »اأ�شمن 

رجل يف العامل« ر�شمياً.

ق�سر باكنغهام يبحث عن موظف

براتب 14 األف جنيه اإ�سرتليني!


