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هل تتحول المقاومة 
إلى »مجموعة أشرار«.. 

بختم دولي؟
روسيا الجديدة.. 

والتحديات المقبلة
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دور الفتاوى السعودية.. من رضاعة الرجال إلى احتالل العراق وتقسيم سورية

واشنطن - تـل أبـيـب.. 
من الحلف االستراتيجي 

إلــى »القــداســة«

َـّــــــدة لأمـــــة مــــوحـ

تــعــلــن شــركــة »الـثــبـات« 

عن بدء استقبال طلبات الراغبين بالعمل 
في قناتها الفضائية، من ذوي االختصاصات اآلتية: 

تحرير أخبار، إعداد برامج، تقديم برامج، 
هندسة اتصاالت، هندسة صوت، تصوير، مونتاج، غرافيكس..

بيروت، بئر حسن، مقابل مجّمع كلية الدعوة اإلسالمية )غربًا(، قرب السفارة 
الكويتية، يوميًا من الساعة 5 إلى 7 مساء، ما عدا السبت واألحد.

لالســــتـــعــــالم: 03/678365



كما كان متوقعاً، تتوجه املحكمة الدولية اخلا�صة 

بلبنان اإىل تو�ضيع االتهامات بق�ضية اغتيال الرئي�س 

»تكوين  وه��و  جديد  اتهام  واإ�ضافة  احل��ري��ري،  رفيق 

اإجرامية«، كما طلب االدع��اء يف طلبه تعديل  جماعة 

القرار االتهامي. 

اأ�ضرنا  الأننا كنا قد  وبالطبع، نحن نقول متوقعاً 

اإىل هذا االأمر �ضابقاً، عندما لفتنا النظر ونبهنا اإىل 

خطورة ما قد تتجه اإليه املحكمة يف اتهامها لعنا�ضر 

اإىل م��ب��داأ جديد  ب��ا���ض��ت��ن��اده��ا  م��ن ح���زب اهلل، وذل����ك 

ا�ضتحدثته  ال��دويل  القانون  يف  اجلنائية  للم�ضوؤولية 

اجلنائية  امل��ح��اك��م  واع��ت��م��دت��ه  يوغ�ضالفيا  حمكمة 

الدولية االأخرى فيما بعد، بعنوان »امل�ضروع اجلنائي 

انتمائهم  ملجرد  املتهمني  يحاكم  وال���ذي  امل�����ض��رك«، 

ل���دي���ه���ا »ه������دف م�������ض���رك«، )ان���ظ���ر  اإىل جم���م���وع���ة 

مقالنا: حمكمة لبنان: اأداة عقاب جماعي، الثبات 30 

حزيران2011(.

الدويل ينحو  الق�ضاء اجلنائي  تاريخياً، مل يكن 

امل�ضوؤولية  من  النوع  ه��ذا  مبوجب  املتهمني  ملحاكمة 

»امل�����ض��وؤول��ي��ة اجلنائية  م��ب��داأ  اعتمد  ب��ل  »اجل��م��اع��ي��ة«، 

ال��ف��ردي��ة« ب�ضكل وا���ض��ح م��ن��ذ حم��اك��م��ات ن��ورم��رغ، 

ب��اع��ت��ب��ار اأن اجل���رائ���م ت��رت��ك��ب م���ن ق��ب��ل »اأ���ض��خ��ا���س 

طبيعيني، ولي�س من قبل كيانات جمردة«، وقد كانت 

املحكمة  اأم���ام   ،1999 مت��وز   15 يف  تاديت�س  حماكمة 

ال�ضابقة  ال�ضابقة،  بيوغ�ضالفيا  اخلا�ضة  اجلنائية 

امل��ب��داأ  ه��ذا  اأم���ام تطبيق  امل��ج��ال  ال��ت��ي فتحت  االأوىل 

فيما بعد، بالرغم من اأنه ال يوجد اأي ن�ّس وا�ضح يف 

اإمكانية  اإىل  ي�ضري  يوغ�ضالفيا،  حمكمة  نظام  م��واد 

معاقبة االأ�ضخا�س املتورطني مبوجب هذا النوع من 

للمحكمة  االأ�ضا�ضي  النظام  يلحظ   بينما  امل�ضوؤولية، 

امل�ضوؤولية ب�ضكل وا�ضح  الدولية اخلا�ضة بلبنان هذه 

والتي  االأول(  البند   - الثالثة  )امل���ادة  امل��ادة  يف  وذل��ك 

الهدف  ذات  »املجموعة  تت�ضمن عبارة �ضريحة حول 

امل�ضرك«.

ونعيد ال��ت��اأك��ي��د ع��ل��ى  خ��ط��ورة ه��ذا امل��ب��داأ، ال��ذي 

ا���ض��ت��ه��ر ت��ط��ب��ي��ق��ه يف حم��اك��م ي��وغ�����ض��الف��ي��ا وروان�����دا 

وغريها،  وكمبوديا  ك�ضرياليون  تلتها  التي  واملحاكم 

خ�ضو�ضاً بعدما وجد املّدعون العامون اأنهم ب�ضهولة 

ي�ضتطيعون اتهام »اأي كان« وبدون دليل على امل�ضاركة 

املو�ّضع  ال��ن��وع  اأن  اإىل  ون�ضري  اجل��رمي��ة،  يف  امل��ب��ا���ض��رة 

ا�ضتنتاجي  نوع  هو  االط��الق،  على  االأخطر  وهو  منه 

انتمائه  مل��ج��رد  للمحاكمة  �ضخ�س  ي��ق��دم  اأن  ويعني 

ولكنها  مق�ضودة  غري  جرائم  عن  فيحاكم  ملجموعة، 

م��ت��وق��ع��ة، ك��ن��ت��ي��ج��ة »ط��ب��ي��ع��ي��ة وم��ن��ط��ق��ي��ة« ل��ل��ه��دف 

امل�ضرك للمجموعة، حتى لو مل يكن الهدف جرمياً 

جنائية  م�ضوؤولية  الفرد  يتحمل  وهكذا،  االأ�ضا�س،  يف 

اأن  »طبيعياً«  كان  اأنه  الق�ضية،  ات�ضح من ظروف  اإذا 

اأ�ضخا�س  اأو  �ضخ�س  قبل  العمل اجلرمي من  يحدث 

اأخذ  باإرادته  َقِبل  قد  املتهم  يكون  واأن  املجموعة،  من 

هذه املخاطرة، ومل ين�ضحب من املجموعة.

من هنا جند اأن املحكمة الدولية اخلا�ضة بلبنان 

وحماولة  اجل��دي��دة،  التهمة  ه��ذه  اإدراج  خ��الل  وم��ن 

تعريفها، �ضتتجه اإىل تو�ضيع مروحة االتهامات اإىل اأن 

ي�ضبح باإمكانها اتهام جميع من ينتمي اإىل حزب اهلل، 

اأو يدعمه اأو ي�ضانده باأي �ضكل من االأ�ضكال، وحتميله 

امل�ضرك«،  »الهدف  مبداأ  مبوجب  جنائية  م�ضوؤولية 

املحاكم  خلقتها  التي  ال�ضوابق  على  االط��الع  ويكفي 

الدولية االأخرى، لنعرف حجم التع�ضف الذي ميكن 

املجال،  ه��ذا  يف  بلبنان  اخلا�ضة  املحكمة  متار�ضه  اأن 

اجلنائية  املحكمة  يف  االدع��اء  ق��ام  املثال،  �ضبيل  فعلى 

 ،krstić اخلا�ضة بيوغ�ضالفيا يف ق�ضية كري�ضت�س

اأن  الدليل  وج��د  بعدما  جنائية  م�ضوؤولية  بتحميله 

»احلالة  يف  اجلرمية،  مرتكب  مع  ت�ضارك  قد  املتهم  

اأم��ر غريب  وه��و  اجل��رمي��ة«،  لهذه  املطلوبة  الذهنية 

اأي ق�ضاء حملي اأو دويل، اأن اُتهم  ومل ي�ضهده �ضابقاً 

�ضخ�س ملجرد وجود »حالة ذهنية اإجرامية« لديه.

اأن املحكمة  اإطار االتهام، نعتقد  وهكذا، وبتو�ضيع 

من  اأبعد  اإىل  الو�ضول  اإىل  تهدف  اخلا�ضة  الدولية 

اأرادت  ال�ضيد ن�ضراهلل وقادة حزب اهلل االآخرين، فلو 

ات��ه��ام ه����وؤالء ف��ق��ط، مل��ا ك��ان��ت حت��ت��اج ل��ه��ذا التو�ضيع 

جمموعة  »تكوين  اتهام  واإ�ضافة  التعريف،  ولطلب 

بب�ضاطة  الأن���ه���ا  االت���ه���ام���ي،  ال���ق���رار  اإىل  اإج���رام���ي���ة« 

»م�����ض��وؤول��ي��ة  م��ب��داأ  ب��وا���ض��ط��ة  حت��اك��م��ه��م  اأن  ت�ضتطيع 

م�ضوؤولية  تت�ضمن  وال��ت��ي  م��روؤو���ض��ي��ه«،  ع��ن  الرئي�س 

الرئي�س اجلنائية - حتى لو مل يثبت اإ�ضداره االأوامر 

الرتكاب اجلرمية - وذلك يف حاالت عدة اأهمها:

اإن كان الرئي�س ميار�س �ضيطرة فعلية على واحد 

اأو اأكرث من اجلناة.

اأن ي���ك���ون ال��رئ��ي�����س ع��ل��ى ع��ل��م ب���اجل���رمي���ة ب���اأن 

مروؤو�ضيه �ضيقومون / اأو على و�ضك القيام باجلرمية.

اأن يكون لديه كل الظروف واالأ�ضباب ليعلم اأنهم 

�ضيقومون باجلرمية.

ف�����ض��ل ال��رئ��ي�����س يف م��ن��ع م��روؤو���ض��ي��ه م���ن ال��ق��ي��ام 

باجلرمية.

بيوغ�ضالفيا  اخلا�ضة  اجلنائية  املحكمة  اأن  علماً 

يف  وذل��ك  اأي�����ض��اً،  امل�ضوؤولية  ه��ذه  و�ضعت  ق��د  ال�ضابقة 

اأن  ميكن  الرئي�س  اأن  اعترت  حيث  اوريت�س،  ق�ضية 

اأ�ضخا�س  يرتكبها  التي  اجل��رائ��م  عن  م�ضوؤواًل  يكون 

جم��ه��ول��ون، ف���اأق���ّرت م�����ض��وؤول��ي��ت��ه م�����ض��وؤول��ي��ة جنائية 

ب�ضبب ف�ضل مروؤو�ضيه مبنع القتل واملعاملة القا�ضية 

ال��ت��ي ارت��ك��ب��ت م���ن ق��ب��ل »ال�������زوار« ال���ذي���ن اق��ت��ح��م��وا 

مع�ضكرات االعتقال. 

يف  االدع���اء  يعتمده  ال��ذي  امل�ضار  م��ن  ن�ضتنتج  اإذاً، 

من  اأب��ع��د  اإىل  حت��ت��اج  اأن��ه��ا  بلبنان،  اخل��ا���ض��ة  املحكمة 

اتهام جنائي بكثري؛ واأنها ال تريد اأن تّو�ضع امل�ضوؤولية 

فح�ضب،  ن�ضراهلل  ال�ضيد  ومنهم  اهلل  ح��زب  ق��ادة  اإىل 

لبنان  املقاومة يف  اإىل تو�ضيف  اأن ت�ضل  بل هي تريد 

لها،  ينتمي  من  كل  فتحّول  اأ���ض��رار«،  »جمموعة  باأنها 

اأو معنوياً، اأو حتى يت�ضارك معها يف  اأو يدعمها مادياً 

نف�س »احلالة الذهنية«، اأو ي�ضّوت لها يف االنتخابات.. 

اأن  عليه  ���ض��ري��رة  جمموعة  اإىل  ب��االن��ت��م��اء  متهم  اإىل 

يقوم  عمل  اأي  عن  م�ضاءلة  الإمكانية  تعر�ضه  يخ�ضى 

بهذا  دولية  اأف��راده��ا، وبعد �ضدور وثيقة  ف��رد من  به 

تدرج  اأن  العامل  دول  الطلب من جميع  ال�ضاأن، ميكن 

االإره���اب،  االأ���ض��رار« على الئحة  م��ن  »املجموعة  ه��ذه 

بح�ضب   - لها  منتٍم  كل  مع  التعامل  اأو  �ضفر  ويحّظر 

املفهوم االأو�ضع للمنتمي - ويكون ل�»اإ�ضرائيل« �ضرعية 

يف حربها و�ضعيها للق�ضاء على هذه املجموعة ال�ضريرة 

وكل من ينتمي اإليها، مبوجب القانون الدويل.

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

ثمة حرية يف الروؤو�س العربية على م�ضتوى القادة؛ من ملوك 

اأو  اإذا كانوا �ضيعقدون قمتهم يف بغداد  واأم���راء، ح��ول ما  وروؤ���ض��اء 

وجيوبه  حمدهم  ربيع  نري  بني  واق��ع  ف�»نبيلهم«  »اأور���ض��ل��ي��م«..  يف 

يحاول  وال���ذي  ا�ضطنبول،  يف  العتيق  ال��رك��ي  و�ضْمد  اخل�����ض��راء، 

يف  احلرمني  وخ��ادم  االأع��ظ��م،  ال�ضدر  نف�ضه  ب  ين�ضّ اأن  ب�»طيبته« 

»القرن« احلادي والع�ضرين الذي مير على العرب، وراأ�س حربتهم 

بن جا�ضم، واهتزازات دبلوما�ضية �ضعود الفي�ضل.. يف زمن يتزايد 

فيه مر�س الزهامير يف �ضبه اجلزيرة العربية ال�ضحراوية.

اأن عرب »القرن« احلادي والع�ضرين، ال يحبون املغامرات  بيد 

ك���ث���رياً، ف��ق��د ي��ع��ت��رون ع��ا���ض��م��ة ال��ر���ض��ي��د غ��ري اآم���ن���ة، الأن بقايا 

قواعدهم اأو �ضياطينهم ما تزال قادرة على االأذية، فمن اأين للعرب 

قادة الدميقراطية واحلرية واإبداء الراأي يف حرية مطلقة، اإذا ما 

حاق خطر بحمد بن جا�ضم، اأو �ضعود الفي�ضل ال�ضبعيني، الذي قد 

يحل مكان عمه يف القمة..! ثم اإن النعمة التون�ضية باملرزوقي التي 

حلت بركة غنو�ضية، كما اأنه ال ميكن ل�»االأمة« اأن تفرط بقائدها 

الليبي اجلديد.. لذا ي�ضح اأمام املخاطر اأن يكون ال�ضوؤال �ضرورياً 

قمة  كانت  اإذا  ما  ح��ول  هيكل،  ح�ضنني  حممد  الكبري  الكاتب  مع 

االأعراب �ضُتعقد يف »اأور�ضليم«.

لي�س الأن جدران االأق�ضى تت�ضقق بفعل التخريب ال�ضهيوين، 

ولي�س الأن تهويد املدينة املقد�ضة يقوم على قدم و�ضاق، ولي�س الأن 

بيارق العرب عادت ترفرف على جنبات املدينة املقد�ضة.. اإمنا الأن 

»حتمية« التقهقر يف الزمن االأ�ضد كفراً ونفاقاً، حتل مكان حتمية 

التطور.

يف اأزمنة ت�ضري فيها اإمكانية لل�ضلحفاة اأن حتل مكان الغزال، 

اأو البوم يحل مكان ال�ضنونو، يب�ضرنا ب»الربيع«،  اأو طائر الغراب 

امل�ضاحة  يف  غليون،  برهان  عن  نيابة  �ضعيد  فار�س  فينا  ولي�ضيح 

البحرية املطمورة من بريوت، نخاف كثرياً اأن يختفي م�ضري ال�11 

مليار دوالر التي ُفقدت يف زمن ال�ضنيورة، من دون اأن نعرف اأبداً 

كيف تراكم على البلد 63 ملياراً من الدوالرات َديناً عاماً.

هل ميكن اأن تفك اللغة امل�ضمارية قراءة امل�ضهد حني يت�ضايح 

ال�ضيا�ضيون وال�ضياديون اال�ضتقالليون يف زمن نبيل العربي وحمد 

�ضعيد  فار�س  ومعهم  ال�ضنيورة  وف��وؤاد  الفي�ضل  و�ضعود  جا�ضم  بن 

تون�س،  املرزوقي يف  املن�ضف  كلهم  املختارة.. ومعهم  ووري��ث ق�ضر 

من دون اأن نغفل عاهل املغرب بالطبع؟

اث��ن��ني م��ن �ضبعة يف جن��د واحل��ج��از  اإن ك��ل  ت��ق��ول  ثمة حقيقة 

جزيرة  يف  حقيقة  وثمة  اأميون،  ال�ضعودية  ا�ضم  عليها  يطلق  التي 

راأي.. وثمة  األ��ف �ضجني   15 اأك��رث من  اأن  القطرية  الدميقراطية 

اأ�ضري ياأتي من �ضيدا اإىل بريوت.. وثمة وثمة..

�ضاحة  يف  »اأ�ضريية«  بخطبة  املقد�س  بيت  ُيفتتح  اأن  ُيعقل  هل 

الرج يف بريوت.. اأين �ضيوف �ضالح الدين؟

غريب اأمر هذا الزمن الذي يرى فيه االأعراب اأن ربيعهم مير 

يف ا�ضطنبول بحكم احلنني اأو ال�ضدفة.. مع االأ�ضف ما زال هناك 

من يعتقد اأن الرئي�س االأمريكي ا�ضمه باراك ح�ضني اأوباما..

اأحمد زين الدين

  همسات

هل تتحول المقاومة إلى »مجموعة أشرار«.. بختم دولي؟
»أورشليم«.. 

والقمة العربية

¢  متويل.. فم�شاركة

ُعلم اأن اأحد رجال االأعمال من ال�ضمال، يعمل بني لبنان وقطر، كان هو 

املمّول االأ�ضا�س لالعت�ضام الذي اأقيم يف بريوت االأحد الفائت، والذي ُنّظم 

مب�ضاعدة اأحد املطربني. 

رجل االأعمال هذا تكّفل للم�ضاركني بتاأمني املاء والطعام واأجرة التنقل 

من �ضيدا اإىل بريوت، ومن ال�ضمال اإىل بريوت، مع »هدية« مالية متوا�ضعة 

اإىل اليافطات ال�ضخمة والرايات التي ُرفعت يف  اإ�ضافة  لبع�س امل�ضاركني، 

غري  االأ�ضخا�س  بع�س  املعت�ضمني  مع  متواجداً  ك��ان  اأن��ه  علماً  »ال�ضاحة«، 

اللبنانيني املطلوبني للق�ضاء اللبناين.

¢  تكرر االعتداءات.. وغياب املحا�شبة

االأم��ر  اأ���ض��در  م��ن  ه��و  ال�ضابقني  ب��ريوت  ن��واب  اأح��د  اأن  امل�ضادر  ك�ضفت بع�س 

املا�ضي،  االأ�ضبوع  اللبنانية،  االعتداء على جنل مفتي اجلمهورية  الفتعال حادث 

الذي ح�ضل مع مدير  ر�ضالة وا�ضحة لقباين وغ��ريه، ال�ضيما بعد  اإر�ضال  بهدف 

االأوقاف االإ�ضالمية؛ ال�ضيخ ه�ضام خليفة منذ اأ�ضبوعني؛ لدى خروجه بعد �ضالة 

اجلمعة من م�ضجد االإمام علي )ر�ضي اهلل عنه( يف الطريق اجلديدة. 

وذّكرت امل�ضادر باأن من اأوعز باالعتداء على جنل املفتي، هو نف�ضه الذي اأمر 

�ضابقاً بع�س االأ�ضخا�س باالعتداء على طبيب بريوتي اختلف معه يف جمل�س عند 

رئي�س احلكومة االأ�ضبق رفيق احلريري.

¢  ا�شتطلع للأقلية يف اخلارج

اإىل كندا )اأحدهما من البقاع والثاين نائب �ضابق من  �ضافر نائبان لبنانيان 

ال�ضمال( ينتميان اإىل تكتل نيابي حم�ضوب على االأقلية النيابية، واجتمعا مع عدد 

كبري من اللبنانيني من ق�ضاء البقاع الغربي.

لبنان  يف  يحدث  م��ا  جت��اه  اآذار   14 ق��وى  �ضيا�ضة  تو�ضيح  ه��ي  النائبني  مهمة 

اإح��دى  خ��الل  النائبان  �ضاأل  عندما  ك��ان  الالفت  لكن  العربي،  وال��وط��ن  و�ضورية 

اأو ينا�ضر الوزير  اآذار،  اجلل�ضات: هل من بني احلا�ضرين َمن ينتمي اإىل قوى 8 

وال��ن��ائ��ب ال�����ض��اب��ق ع��ب��د ال��رح��ي��م م����راد؟! م��ا اأدى اإىل ا���ض��ت��ي��اء بع�س امل��دع��وي��ني، 

فان�ضحبوا من اجلل�ضة منزعجني.
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اأمام  اأمريكي  رئي�س  وقف  كلما  العادة؛  هي  مثلما 

اجتماع لالإيباك، ُخيِّل ملن ي�ضتمع اإليه اأن املتحدث هو 

واحد من غالة ال�ضهيونيني املتطرفني.. ال يختلف يف 

الروؤ�ضاء  عن  الدميقراطي  احل��زب  من  الروؤ�ضاء  ذلك 

االآتني من احلزب اجلمهوري، وميكن للمرء اأن يتذكر 

اآريئيل  االأ�ضبق  ال�ضهيوين  الوزراء  هنا حديثا لرئي�س 

�ضارون، عّر فيه عن كونه قد �ضعر باأن �ضقور الليكود 

بدوا مثل حمامات وديعة، مقابل ما �ضمعه من اأع�ضاء 

ج��ورج  ال�ضابق  االأم��ريك��ي  بالرئي�س  املحيط  ال��ف��ري��ق 

بو�س االبن.

االب��ن  بو�س  ب��اأن  البع�س  ل��دى  انطباع  �ضاد  وقتها 

وح��ل��ق��ة امل��ح��اف��ظ��ني اجل���دد امل��ح��ي��ط��ة ب���ه، ك��ان��وا حالة 

فهاهو  ك��ذل��ك،  لي�س  االأم���ر  اأن  واحلقيقة  ا�ضتثنائية، 

باراك اأوباما يتحدث اأمام االإيباك، عن عالقة »مقد�ضة« 

بني »اإ�ضرائيل« واأمريكا، وهو هنا ال ي�ضتعري من كتاب 

النوع من  اع��ت��ادوا مثل ه��ذا  الذين  املحافظني اجل��دد 

العبارات، بقدر ما يعك�س جانباً اأ�ضا�ضياً يف روؤية ال�ضا�ضة 

االحتالل  لدولة  م�ضاربهم  اختالف  على  االأمريكيني 

ال�ضهيوين، والعالقة االأمريكية معها. فالرجل اأو�ضح 

اأنه التزم القيام يف كل حلظة، بكل ما من �ضاأنه احلفاظ 

على »اأمن اإ�ضرائيل وتفوقها«، وهو بالفعل �ضادق يف كل 

كلمة يقولها، وال �ضيء ميكن اأن يدفع اإىل تكذيبه، اأو 

الت�ضكيك يف ما يقول.

ال��ع��رب��ي )يف معظمه(  االإع����الم  يتعامل  م��ا  غ��ال��ب��اً 

ياأتي يف  اأن��ه  اإىل  االأق���وال، باالإ�ضارة  النوع من  مع هذا 

هو  التوقيت  اأن  وال��واق��ع  االنتخابية،  احلمالت  �ضياق 

توقيت انتخابي، لكن التوقيت ال يلغي احلقائق يف تلك 

العالقة القائمة فعاًل يف زمن االنتخابات ويف كل وقت 

بني الواليات املتحدة وبني الكيان ال�ضهيوين.

وي���دور احل��دي��ث اأي�����ض��اً ح��ول اأن ال��ه��دف ه��و ك�ضب 

اأ�ضوات الناخبني اليهود، لكن اأ�ضوات هوؤالء ال ت�ضكل 

يف اأح�ضن االأح����وال اأك���رث م��ن 2 يف امل��ائ��ة م��ن اأ���ض��وات 

الناخبني االأمريكيني، ويف هذا ما يفر�س التوقف عند 

املر�ضحون  يطلقه  الذي  الكالم  وراء  الفعلية  الدوافع 

ال�ضهيونية  وامل��ن��ظ��م��ات  االإي���ب���اك  اأم����ام  االأم��ريك��ي��ون 

االأخرى. 

مع  العالقة  ب�ضاأن  االأمريكية  الت�ضريحات  ُتعتر 

اأمراً  فل�ضطني،  اأر�س  على  ال�ضهيوين  االحتالل  دولة 

معتاداً، ويندر اأن حتمل مفاجاأة من اأي نوع، بل تذهب 

القائمة بني  تاأكيد العالقة اال�ضراتيجية  عامة نحو 

ال��ت��اأك��ي��د يف �ضياغات متعددة  ه��ذا  وي��اأت��ي  ال��ط��رف��ني، 

اإليها، متخطية  امل�ضار  العالقة  اعتبار  اإىل  دوم��اً  تقود 

»ال��دول«، وعلى  املعتادة واملتعارف عليها بني  لالأن�ضاق 

�ضبيل امل���ث���ال، ف����اإن ال��ت��زام��ات وا���ض��ن��ط��ن جت���اه »دول���ة 

االأمريكية  الدولة  التزامات  كثرياً  تفوق  االح��ت��الل«، 

جتاه الدول االأع�ضاء يف حلف �ضمال االأطل�ضي، وميكن 

تعي�س يف كنف  االحتالل«  »دول��ة  اإن  باخت�ضار:  القول 

رع���اي���ة ك��ام��ل��ة وم��ط��ل��ق��ة م���ن ق��ب��ل ال���والي���ات امل��ت��ح��دة 

االأمريكية.

وع��������ادة م����ا ي���ت���ح���دث امل���������ض����وؤول����ون االأم����ريك����ي����ون 

بحماية  ا�ضراتيجي  ال��ت��زام  عن  املختلفة،  مبراتبهم 

»اأم���ن اإ���ض��رائ��ي��ل«، كما اأن احل��دي��ث دائ���م ع��ن ���ض��رورة 

دول��ة االحتالل قوية ع�ضكرياً، وق��ادرة على �ضن  جعل 

اأنه يجري  املعلوم  ت�ضاء، ومن  �ضاعة  والعدوان  احلرب 

ال��واق��ع، فالواليات  اأر����س  امل��ق��والت على  ه��ذه  جت�ضيد 

ال�ضهيوين،  للكيان  االأ�ضلحة  اأح���دث  ت�ضحن  املتحدة 

وا�ضنطن  وتقدم  االأمريكية،  امل�ضانع  يف  اإنتاجها  وفور 

االحتالل«،  »دول��ة  القت�ضاد  �ضخمة  مالية  م�ضاعدات 

يف  كاملة  اأم��ريك��ي��ة  بتغطية  حتظى  االأخ����رية  اأن  كما 

املحافل الدولية، بحيث اأنها تبدو من الناحية الفعلية 

دولة فوق القانون.

اأم����ور م��ع��روف��ة م��ن��ذ زم���ن ب��ع��ي��د، واإذا كانت  ه���ذه 

الكاملة للم�ضروع  الرعاية  املتحدة قد ورثت  الواليات 

العاملية  احل��رب  نهاية  منذ  بريطانيا،  عن  ال�ضهيوين 

مع  م�ضبوق  غ��ري  ع��الق��ات  ن�ضق  اأق��ام��ت  فقد  الثانية، 

دول�����ة االح����ت����الل ال�����ض��ه��ي��وين ع��ق��ب ح����رب ح���زي���ران 

وامل��ال��ي��ة  الع�ضكرية  امل��ع��ون��ات  ه���ذا  و���ض��م��ل   ،1967 ع���ام 

اإط��ار  يف  العالقة  ه��ذه  �ضياغة  ج��رت  ث��م  وال�ضيا�ضية، 

ات��ف��اق��ي��ة حت���ال���ف ا���ض��رات��ي��ج��ي، ����ض���ارت م��ع��ه��ا دول���ة 

االحتالل اأقرب اإىل اأن تكون والية اأمريكية من كونها 

وثابر  املتحدة،  ال��والي��ات  مع  بتحالف  ترتبط  »دول���ة« 

روؤ�ضاء الواليات املتحدة على تثبيت هذا الت�ضور، لي�س 

لك�ضب اأ�ضوات الناخبني اليهود وح�ضب، لكن لتوظيف 

التاأثري الذي ميلكه هوؤالء على الراأي العام االأمريكي، 

باأجنحتها  ذاتها؛  االأمريكية  املوؤ�ض�ضة  �ضنعته  وال��ذي 

القدر  ه��ذا  �ضنعت  التي  ه��ي  املوؤ�ض�ضة  ه��ذه  املختلفة. 

من التاأثري للمنظمات ال�ضهيونية، وهي وظفتها من 

اأجل خدمة امل�ضالح اال�ضتعمارية االأمريكية بداية، ثم 

�ضارت متار�س معها لعبة االعتمادية املتبادلة. �ضنعتها 

املوؤ�ض�ضة هي  اإليها..  تتحدث عن حاجتها  ثم  وقوتها، 

اإ�ضرائيل« ودوره��ا،  من �ضخ �ضورة حم��ددة عن »دول��ة 

اأنتجته  ال��ذي  الواقع  ه��ذا  ي�ضتثمر  من  هي  واملوؤ�ض�ضة 

لت�ضويغ االنحياز املطلق لدولة االحتالل.

وهنا ياأتي دور تف�ضري املق�ضود ب�»العالقة املقد�ضة«، 

رفع  اإىل  اإ���ض��ارة  يكن جم��رد  التعبري مل  ه��ذا  فاختيار 

�ضوية العالقة من مرتبة التحالف اال�ضراتيجي اإىل 

ن�ضاأ  اال�ضراتيجي  التحالف  اإن  بل  القدا�ضة،  مرتبة 

اأن  بعد  العالقة،  »امل��ق��د���س« يف  الُبعد  ذل��ك  ع��ن وج��ود 

ر�ّضخته الكني�ضة املرئية االأمريكية، وارتبط باحلديث 

عن هار جمدون واملعركة النهائية التي جعلت رونالد 

النجوم« يف خدمتها،  »ح��رب  ريغان يتحدث عن و�ضع 

بال�ضالح  االحتالل  دولة  اإىل مد  الدعوات  ف�ضاًل عن 

امل��ذك��ورة.. ه��ذه هي  ال��ن��ووي لتكون ج��اه��زة للمعركة 

الذهنية التي حتكم ال�ضا�ضة االأمريكيني، ولها جذرها 

الت�ضديد عليه، وغر�ضه يف نفو�س  الذي جرى  الثقايف 

اأمريكيني كثريين، ما يعني اأن االأمر يتخطى م�ضاألة 

االأ����ض���وات،  ع��ل��ى  ال��ت��اأث��ري  ك�ضب  اإىل  االأ����ض���وات  ك�ضب 

باال�ضتناد اإىل تكوين ثقايف جرى العمل عليه طوياًل.

ال��ف��ع��ل عند  اأه��م��ي��ة ر���ض��د رد  ت��ب��ق��ى االإ����ض���ارة اإىل 

�ضيئاً،  ن�ضمع  فلم  ال��ك��الم،  ه��ذا  اأم��ريك��ا على  اأ���ض��دق��اء 

ولن ن�ضمع �ضيئاً من ممالك النفط وامل�ضيخات وحلفاء 

ه��ذا،  ك��ل  يعرفون  الأن��ه��م  �ضيئاً  ن�ضمع  ل��ن  وا�ضنطن.. 

تقيم  �ضيادة  ذات  دواًل  ولي�ضوا  اأمريكية،  اأدوات  والأنهم 

يت�ضل  حني  م�ضاحلها..  وفق  االآخرين  مع  العالقات 

اأك��رث وال  توؤمر فتطيع ال  اأدوات  بوا�ضنطن هم  االأم��ر 

اأقل.. رجاًء، ال يتوقع اأحد رد فعل اأو تعقيب اأو موقف، 

الأنه �ضوف ينتظر كثرياً جداً، من دون اأن يح�ضل على 

�ضيء. 

نافذ اأبو ح�شنة

نتنياهو وأوباما 
ال يستفزون أمواتًا

العدوانية،  الت�ضريحات  متر  اأن  غريباً  لي�س 

وال��ت��ه��دي��دي��ة ل��ل��ع��رب ال��ت��ي راف��ق��ت زي����ارة رئي�س 

نتنياهو،  ب��ن��ي��ام��ني  االإ���ض��رائ��ي��ل��ي؛  ال��ع��دو  وزراء 

باراك  رئي�ضه  ولقاءه  االأمريكي،  االأبي�س  للبيت 

)ح�ضني( اأوباما، مرور الكرام اأمام عرب اأمريكا، 

على الرغم من اأن هوؤالء من اأ�ضحاب االأ�ضوات 

املرتفعة هذه االأيام.

اأو  خ���رياً  ي��ظ��ن  ي���زال  م��ا  اأح����داً  اأن  امل�ضتغرب 

فرو�ضية بحرا�س النفط والغاز، العاملني ل�ضالح 

خ�ضو�ضاً  ال�ضهيوين،  وتابعه  االأمريكي  �ضيدهم 

اأن االأمر يطال فل�ضطني و�ضعبها امل�ضرد، والقد�س 

ا�ضتكمال  على  املحتل  االإ���ض��رائ��ي��ل��ي  يعمل  ال��ت��ي 

تهويدها.

اأم��ام كل ما ي�ضدر  ه��وؤالء احلكام يت�ضرفون 

االأم��ريك��ي واالإ���ض��رائ��ي��ل��ي على طريقة قول  ع��ن 

ال�ضاعر: »ما قال ال اإال يف ت�ضهده.. لوال الت�ضهد 

كانت الوؤه نعما«.

»اإخ�����وان�����ه�����م«  اأن  ال����ع����ني  ب��������اأم  ي��������رون  ه�����م 

بالر�ضا�س  وي��ج��رح��ون  يقتلون  الفل�ضطينيني 

ي��وم��ي��اً، وال يحركون  االإ���ض��رائ��ي��ل��ي - االأم��ريك��ي 

����ض���اك���ن���اً، وي��������رون االإ����ض���رائ���ي���ل���ي ي����دم����ر ب��ي��وت 

اأ�ضجارهم، ويعتقل  الفل�ضطينيني يومياً، ويقتلع 

وي�ضجن االألوف منهم، وال يرف لهم جفن. 

وحكام جمل�س  العربية  اجلامعة  ق��ادة  �ضمع   

التعاون »النفطي« بو�ضوح اأن الرئي�س االأمريكي 

اأّك������د جم������دداً ل��ن��ت��ن��ي��اه��و »ال���ت���زام���ه ك��ال�����ض��خ��ر« 

لفل�ضطني،  املغت�ضب  ال�ضهيوين  ال��ك��ي��ان  ب��اأم��ن 

روؤ���ض��اء  �ضابقاً  �ضمعوا  فهم  االأم����ر،  يعنيهم  ومل 

وبغري  مبنا�ضبة  يوؤكدون،  اأمريكيني  وم�ضوؤولني 

منا�ضبة، التزامهم احلفاظ على تفوق »اإ�ضرائيل« 

على جريانها جمتمعني، و»طن�ضوا«، ومل ينب�ضوا 

اأو احتجاج، حتى ال ي�ضوهوا  باأي كلمة اعرا�س 

»اعتدالهم« اأمام �ضيدهم االأمريكي.

جت��اه��ل اأوب���ام���ا خ���الل ل��ق��ائ��ه ن��ت��ن��ي��اه��و، ويف 

كلمته )فاتورة رئا�ضته لدورة ثانية( اأمام اللوبي 

واإىل  العرب  اإىل  اإ���ض��ارة  اأي  »اأي��ب��اك«،  ال�ضهيوين 

فعل  ب�����ردود  اأدرى  ف��ه��و  وح��ق��وق��ه��م،  وج���وده���م 

االأي��ام  ه��ذه  مهموكون  اأنهم  خ�ضو�ضاً  حكامهم، 

ومتويل  فيها،  الفنت  وافتعال  �ضورية،  بتخريب 

امل��ف��ت��ن��ني وامل���خ���رب���ني، وه����م ك���ذل���ك م�����ض��غ��ول��ون 

مب��ت��اب��ع��ة ت��ق�����ض��ي��م ل��ي��ب��ي��ا، وم���ن���ع ح�����دوث تغيري 

حقيقي يف نظام م�ضر واليمن والبحرين.

حل��ك��ام »االع���ت���دال« ال��ع��رب��ي احل���ق ك��ل احل��ق 

بال�ضكوت جتاه مواقف اأوباما ونتنياهو، فاالأخري 

واإ�ضرائيل  اأم��ريك��ا  »اإن  االأم��ريك��ي:  ملحدثه  ق��ال 

تدافعان عن م�ضالح م�ضركة، وتواجهان اأعداء 

م�ضركني«، فما الذي يزعج »املعتدلني العرب يف 

اأنهم  وم�ضاء  يعلنون �ضبحاً  هكذا كالم، ماداموا 

ح��ل��ف��اء ل��الأم��ريك��ي، وب��ال��ت��ايل ه��م ح��ك��م��اً حلفاء 

جهدهم،  ب��ذل��وا  ذل��ك  والأج���ل  نتنياهو،  حلليفه 

و���ض��ب��وا ك��ل ط��اق��ت��ه��م ل��ت��ح��وي��ل ال�����ض��راع ال��دائ��ر 

اإىل  اإ���ض��رائ��ي��ل��ي،  يف املنطقة م��ن ���ض��راع ع��رب��ي - 

�ضراع فل�ضطيني - اإ�ضرائيلي، مما جنبهم م�ضقة 

اخلروج على »هذا التحالف«، ووفر عليهم اجلهد 

واملال لي�ضرفوه على الف�ضاد واالإف�ضاد، وعلى ن�ضر 

فهم  الوا�ضعة،  العرب  بالد  يف  والتخريب  الفنت 

)م�ضروع  فا�س«  »قمة  مبادرة  اأ�ضحاب  فخر  بكل 

امللك فهد( اأوائل ثمانينيات القرن املا�ضي، التي 

خانة  من  برمته  الر�ضمي  العربي  النظام  نقلت 

خانة  اإىل  ل���»اإ���ض��رائ��ي��ل«،  ال�ضكلي(  )ول���و  ال��ع��داء 

املفاو�س واملعرف باالأمر الواقع.

ال  اأنهما  االأبي�س  البيت  يف  املجتمعان  يعرف 

تلك  مبثل  اأم��ريك��ا  ع��رب  »اأ�ضحابهما«  يزعجان 

الت�ضريحات، فاحلي ي�ضمع ولي�س االأموات.

عدنان ال�شاحلي

3

الرئي�س اأوباما يلقي كلمته يف موؤمتر اأيباك )اأ. ف. ب.(

وا�سنطن - تل اأبيب.. من احللف اال�سرتاتيجي اإىل »القدا�سة«

¢  »ال�شي اأي اإي« ت�شرب يف تايلند

الواليات  اأن  اآ�ضيوية،  دبلوما�ضية  م�ضادر  ك�ضفت 

التفجريات  وراء  ك��ان��ت  نف�ضها  االأم��ريك��ي��ة  امل��ت��ح��دة 

وحماولة االغتيال لدبلوما�ضي »اإ�ضرائيلي« يف تايلند. 

ودللت امل�ضادر اإىل اأن رئي�س اال�ضتخبارات االأمريكية؛ 

دي��ف��ي��د ب��راي��و���س، و���ض��ل ق��ب��ل ي��وم��ني م��ن امل��ح��اول��ة 

اال�ضتخبارات،  يف  م�ضوؤولني  مع  واجتمع  تايلند،  اإىل 

واإي���ران  ب���اأن ح��زب اهلل  ل��دي��ه معلومات  اأن  واأب��ل��غ��ه��م 

ومت  »االإ�ضرائيليني«،  �ضد  عمليات  بتنفيذ  �ضيقومان 

تركيب ال�ضيناريو مع �ضباط ا�ضتخبارات تايالنديني 

يتعاونون مع املخابرات االأمريكية.

اإال اأن التحقيقات اجلدية اأثبتت اأن »ال�ضي اأي 

ي��ائ��ه؛ متاماً  اإىل  األ��ف��ه  م��ن  ال�ضيناريو  اأع���دت  اإي« 

يف  ال�����ض��ع��ودي  لل�ضفري  امل��زع��وم��ة  امل��ح��اول��ة  كتلك 

اأنها  لل�ضعوديني  تبني  وال��ت��ي  امل��ت��ح��دة،  ال��والي��ات 

اإىل  لالإ�ضاءة  »اإ�ضرائيلي«،  بوحي  اأمريكي  تدبري 

ال�ضعودية،  وب��ني  بينها  ال�ضقاق  ول��زي��ادة  اإي����ران، 

وكذلك ل�ضرب العالقات االإيرانية - التايالندية.

¢  من خبايا ريف دم�شق وبابا عمرو

خالل  اأن��ه  �ضورية،  واأمنية  ع�ضكرية  م�ضادر  اأك��دت 

ُعرث  حم�س،  يف  عمرو  وبابا  دم�ضق  ري��ف  يف  املداهمات 

االأمريكي، و�ضواريخ  نوع �ضاروخ »الم«  على �ضالح من 

وه��ي  ل���ل���دروع،  م�����ض��اده  و���ض��واري��خ  الفرن�ضية،  م��ي��الن 

اإىل  دخلت  باملاليني،  ثمنها  ر  يقدَّ ال�ضنع،  »اإ�ضرائيلية« 

املهتمني  اأح��د  علق  وقد  تركيا.  ال�ضورية عر  االأرا�ضي 

بال�ضاأن ال�ضوري باأن لبنان ال ميلك مثل هذه االأ�ضلحة 

القتالية، فهي م�ضادة للدروع وحديثة.

¢  اأ�شئلة بر�شم قادة اخلليج

الريطانية  »االن��دب��ن��دت«  �ضحيفة  ا�ضتغربت 

وبريطانيا  واأم��ريك��ا  فرن�ضا  ت�ضنها  التي  الهجمة 

والدول العربية، مطالبة �ضورية بالدميقراطية، يف 

الوقت الذي ترف�س تلك الدول منح الدميقراطية 

نف�ضها ل�ضعوبها. وقال مرا�ضل ال�ضحيفة يف ال�ضرق 

النفاق«،  حقيقة  ال�ضوريون  فهم  »لقد  االأو���ض��ط: 

يريدون  والقطريون  ال�ضعوديون  هل  مت�ضائاًل: 

ي��درك��ون  وه��ل  ف��ع��اًل؟  ال�ضورية  املعار�ضة  ت�ضليح 

يّدعون  اإم���ارات  اإق��ام��ة  اإىل  يهدفون  امل�ضلحني  اأن 

تو�ضيع  اخلليجيون  يريد  فهل  »اإ�ضالمية«؟  اأنها 

اأرادت  واإذا  اخلليج؟  دول  لت�ضمل معظم  االإم��ارات 

اإيران تزويد املعار�ضة يف اخلليج العربي بال�ضالح، 

كيف �ضيكون حال العربان حينها؟
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الأخبار التي تتحدث عن اإلقاء القب�ض 

ع���ل���ى ع�������س���رات الأج�����ان�����ب م����ن ج��ن�����س��ي��ات 

وخليجية  بريطانية،  فرن�سية،  خمتلفة: 

كثرية،  عمرو،  بابا  يف  �سيما  ول  حم�ض،  يف 

النوعية  الأ���س��ل��ح��ة  م�����س��ادرة  اإىل  اإ���س��اف��ة 

اأمريكية  املتطورة ج��داً، وهي من �سناعات 

واإ�سرائيلية وغربية.. ويف وقائع التطورات 

ف�����اإن ال��ه��ج��م��ة ال���ع���دوان���ي���ة ال��وا���س��ع��ة على 

�سورية، دخلت يف ماآزق كبرية، وبداأت تنعك�ض 

 - الأم��ريك��ي  احللف  يف  وت�سع�سعاً  ارتباكاً 

واخلليجية،  ال��رك��ي��ة  وملحقاته  ال��غ��رب��ي 

التي  الغربية  ال�سحافة  يف  انعك�ض  ما  وهو 

اأرغمتها الوقائع امليدانية، وما ير�سح عنها 

�سورية يف جممل  ع��ن جن��اح  م��ن معلومات 

الإره��اب��ي��ة  املجموعات  م��واج��ه��ة  يف  نهجها 

عرب  ���س��واء  الإع��ام��ي��ة،  اأو  منها  امل�سلحة 

اأم  الإ�ساحية،  العمليات  وت�ساعد  توا�سل 

عرب احل�سم الع�سكري النوعي اإىل احلديث 

عن كثري من التفا�سيل.

ع�سكري  خبري  ي�سرح  ال�سدد  ه��ذا  ويف 

التي  والأم��ن��ي��ة  الع�سكرية  امل��رح��ل��ة  ���س��وري 

مت���ر ب��ه��ا ����س���وري���ة، وال���ت���ي ت�����س��ك��ل منطقة 

مراحلها  اإح���دى  فيها  واحل�سم  عمرو  بابا 

بقوله: »احلرب ل تخيف �سورية باأي �سكل 

من الأ�سكال، بل تخيف اجلبناء فقط، وهم 

ا�ستطاعت  فكما  ���س��وري��ة،  يف  ي��ت��واج��دون  ل 

���س��وري��ة ا���س��ت��ي��ع��اب م��رح��ل��ة ال�����س��دم��ة عرب 

النتقال  قادرة على  ال�سلب، فهي  ال�سمود 

اإىل م��رح��ل��ة ال��ه��ج��وم، والإم�������س���اك ب��زم��ام 

ت���راه���ا منا�سبة  ال��ت��ي  ال��ل��ح��ظ��ة  احل����رب يف 

خلدمة امل�سلحة الوطنية«.

ال��واردة لغاية الآن تك�سف عن  التقارير 

ح��ق��ائ��ق خم��اب��رات��ي��ة حل���رب ك��ون��ي��ة مذهلة 

وق����درة وحنكة  ب��ق��وة  ���س��وري��ة  ل��ه��ا  تت�سدى 

بابا عمرو، حيث هناك  يف  بالغة، خ�سو�ساً 

اأ���س��ئ��ل��ة ك��ث��رية ي��ط��رح��ه��ا ال�����س��ارع ال�����س��وري 

حول ما اإذا كانت هذه املعركة بداية احلرب 

احل�سم  تاأخر  وح��ول  نهايتها..  اأم  الكونية 

العمليات  تنفيذ  يف  وال��ت��ب��اط��وؤ  ال��ع�����س��ك��ري 

ال��ه��ج��وم��ي��ة ع��ل��ى الإره���اب���ي���ن وامل��رت��زق��ة، 

اأن حجم امل�سلحن ل ي�ستحق  البع�ض راأى 

كل هذا التاأخري، واأن الق�سية جمرد مترد 

ميكن الق�ساء عليه خال �ساعات، يف حن 

اأن اخلرباء ال�سراتيجين كانوا يرون يف 

وتعامله  ال�����س��وري،  ال��ع��رب��ي  اجلي�ض  ه���دوء 

مع املو�سوع على اأنه حرب حقيقية كربى، 

ي��خ��ف��ي ال��ك��ث��ري م���ن اخل���ف���اي���ا ال���ت���ي ت��وؤك��د 

على  ال�سورية  الع�سكرية  ال��ق��وات  ح�سول 

ك��ن��وز م���ن امل��ع��ل��وم��ات، ت���وؤك���د ت����ورط ق��وى 

عظمى مبا�سرة يف التح�سري لعمل ع�سكري 

من منوذج احلرب الكونية.

فقد ح�سلت الأجهزة ال�سورية املخت�سة 

عمليات  م��رك��ز  وج���ود  ح��ول  معطيات  على 

ب�سكل  عليها  ي�����س��رف  ح��م�����ض،  منطقة  يف 

م��ب��ا���س��ر ق������ادة ع�����س��ك��ري��ون غ���رب���ي���ون م��ن 

اأم���ريك���ا وف��رن�����س��ا، ت��رت��ب��ط م��ب��ا���س��رة ب��اأح��د 

الأمريكية،  الع�سكرية  ال�سناعية  الأق��م��ار 

وال��ذي ير�سد احلركة يف املنطقة منذ عام 

التحركات  ب�سكل مبا�سر كل  ويتابع   ،2008
ارتباطها  اإىل  اإ�سافة  ال�سورية،  الع�سكرية 

اإطاقه  الذي مت   ،MX3 بالقمر الفرن�سي

ي�ستطيع  م��دار  يف  م�ساره  وو�سع   ،2009 يف 

يف  ال��و���س��ط��ى  املنطقة  يف  ح��رك��ة  ك��ل  تعقب 

�سورية ولبنان.

للمرتزقة،  القتالية  الأع��م��ال  وك�سفت 

املجموعات  ب��ن  ج���داً  ك��ب��ري  تن�سيق  وج���ود 

الإره�����اب�����ي�����ة، ب��خ��ط��ط ال���ق���ت���ل وال���ت���دم���ري 

وال���ت���خ���ري���ب والغ����ت����ي����الت، وه������ذا ي��ع��ن��ي 

اإ���س��دار  ت��ت��وىل  م��رك��زي��ة  لإدارة  خ�سوعها 

القرارات وحدها.

اأكدت  للحدود  الأمنية  املراقبة  عمليات 

ت��ه��ري��ب اأ���س��ل��ح��ة م���ت���ط���ورة ج�����داً لمي��ك��ن 

ل  اخت�سا�سين،  قبل  من  اإل  ا�ستخدامها 

اأو  ينتمون بالتاأكيد اإىل مرتزقة ا�سطنبول 

اإرهابيي القاعدة، لأنهم ل ميلكون اخلربات 

التدريبية والعلمية الازمة لذلك.

��ب��ط��ت اأع�����داد  يف الأ����س���ه���ر امل��ا���س��ي��ة ���سُ

م��ن رتب  ال��غ��رب��ي��ن،  املت�سللن  م��ن  ك��ب��رية 

�سهادات علمية  ع�سكرية خمتلفة، يحملون 

حدثاً  حم�ض  و���س��ه��دت  ع��ال��ي��ة،  تخ�س�سية 

اأم��ن��ي��اً ك��ب��رياً ق��ب��ل اأك����ر م��ن ع�����س��رة اأي����ام، 

اأعادنا بالذاكرة اإىل الأيام الأخرية ل�سقوط 

اإيران، حيث قامت القوات الأمريكية،  �ساه 

وبعد تاأكدها من �سقوط ال�ساه، بتدمري كل 

الحتاد  باجتاه  املن�سوبة  التج�س�ض  اأجهزة 

ال�����س��وف��ي��ات��ي، وم����ا ج����رى يف ح��م�����ض ك��اد 

املخابرات  لكن  العملية،  تلك  م��ع  يتطابق 

الأم���ريك���ي���ة مل ت��ت��م��ك��ن م���ن ال���دخ���ول اإىل 

امل��ن��ط��ق��ة، وال��ت��ع��ام��ل ب��ُح��ري��ة م��ع جتهيزات 

ال��ت��ن�����س��ت وال�����س��ي��ط��رة الإل��ك��رون��ي��ة ال��ت��ي 

فاأر�سلت  عمرو،  بابا  اإىل  اأر�سلتها  قد  كانت 

بارتفاعات  اإل��ك��رون��ي��ة  ا�ستطاع  ط��ائ��رات 

عالية، ونفذت من خالها عملية �سخ كبري 

اإىل مراكز  �سكل معلومات  لفريو�سات على 

بهدف  الإلكرونية،  التجهيزات  معلومات 

تدمريها اأو تعميتها.

التحدي ال�سوري

عن  ال�سورية  الع�سكرية  القيادة  تغفل  مل 

اح��ت��م��ال ك���ه���ذا، ل���ذل���ك ق���ام���ت ب��و���س��ع ح��اج��ز 

بابا  يف  ال��ت��ج��ه��ي��زات  م��راك��ز  ف���وق  كهرطي�سي 

عمرو، مينع عملية تبادل املعلومات بينها وبن 

الإلكرونية  الطائرة  ف�سلت  وبالتايل  اخل��ارج، 

يف مهمتها، لكنها ا�ستطاعت ربط ات�سال هاتفي 

تعر�ض  ومل  اخلارجية،  العمليات  قيادات  مع 

قامت  اإمن��ا  الت�سالت،  ه��ذه  ال�سورية  القيادة 

ومعطياتها،  هويتها  ع��ن  للك�سف  بت�سجيلها، 

ب��ن م�����س��وؤول قطري  ات�����س��ال  ح��ي��ث مت �سبط 

اأكد  وقد  بابا عمرو،  العمليات يف  وقيادة  رفيع 

ه���ذا الت�����س��ال ف�����س��ل امل�����س��روع ال���ع���دواين �سد 

�سورية، وتبن اأن الركيز كان على ما يلي:

- عدم �سقوط مركز ال�سيطرة بيد القوات 

ال�سورية مهما كان الثمن.

- تدمري كل م�ستودعات الأ�سلحة املوجودة 

حتت �سيطرة املركز يف املنطقة.

الإل��ك��روين  التج�س�ض  ط��ائ��رة  ف�سل  ب��ع��د 

اإليها  دخ���ول  عملية  مت��ت  ال��ب��ي��ان��ات،  ب��ت��دم��ري 

م����ن ق���ب���ل ال����ق����وات ال�������س���وري���ة، ل��ي��ت��ب��ن اأن���ه���ا 

تو�سح  التي  املعلومات  م��ن  ه��ائ��ًا  كماً  حت��وي 

اكت�ساف  مت  كما  اخل��ارج��ي��ة،  التدخات  حجم 

جمموعة كبرية من الأ�سرار التي ت�سكل خطراً 

الع�سكرية  وق��ي��ادت��ه��ا  الأم��ريك��ي��ة  الإدارة  على 

واملخابراتية، بالإ�سافة اإىل خطرها على قوات 

احللف الأطل�سي.

باكت�ساف  ال�سهيوين  الكيان  علم  اأن  بعد 

ال��ق��ي��ادة ال�����س��وري��ة مل�����س��ت��ودع��ات الأ���س��ل��ح��ة التي 

اأُر�سلت من اخلارج، وملكوناتها التف�سيلية، اأتاح 

عنها،  معلومات  تن�سر  اأن  »معاريف«  ل�سحيفة 

اأ�سارت  حيث  القطري،  امللعب  يف  الكرة  ورم��ي 

اإىل اأن قطر ا�ستوردت من »اإ�سرائيل« 750 طناً 

الأ�سلحة  هذه  اأعطت  قطر  واأن  الأ�سلحة،  من 

»معاريف«  وا�ستنكرت  ال�سورية،  املعار�سة  اإىل 

بل�سان عدد من الإ�سرائيلين ذلك، لأنه يعني 

اأن  بعد  به  �ستحاربهم  �سورية  اأن  لهم  بالن�سبة 

�سيطرت عليه.

التغا�سي  اأم��ري��ن ل ميكن  يوؤكد  ج��رى  ما 

عنهما:

يف  الأم��ريك��ي��ة  الف�سيحة  اأ���س��ب��ح��ت  اأوًل: 

كل  ذل���ك  وه���ي جت���ّر يف  م���وؤك���دة،  �سبه  املنطقة 

اأعوانها واأذنابها، من خال الوثائق التي باتت 

بت�سرف القيادة ال�سورية.

ق����وى الإره�������اب، مب���ا فيها  ك���ل  اأن  ث���ان���ي���اً: 

امل��رت��زق��ة وامل�����س��ل��ح��ون ال�����س��وري��ون وجم��م��وع��ة 

»ب����اك ووت�����ر«، اأ���س��ب��ح��ت حت��ت م��رم��ى ن��ريان 

اجلي�ض العربي ال�سوري، الذي ت�ستطيع قواته 

اأن ل  يعني  وه��ذا  ت�ساء،  وق��ت  اأي  يف  تدمريها 

مراهنة على الأر�ض اأو على الداخل بعد الآن.

ب�سكل عام، اإذا كان حلف الأطل�سي غري قادر 

على دفع فواتري احلرب، فاإن عملية بابا عمرو 

هي نهاية حلرب كونية.

من  اليهودي  املهاجر  ف��اإن  املعلومات،  ويف 

يحتل  ال��ذي  �ساركوزي،  نيكول  جم��ري؛  اأ�سل 

موقع رئي�ض دولة فرن�سا، يف موقف حرج جداً، 

اأم��ام ما يتك�سف عن تورط فرن�سي مبا�سر يف 

التي  املعلومات  �سورية، خ�سو�ساً  على  احلرب 

تاأكدت عن اعتقال �سباط فرن�سين �سواء من 

فهو من جهة  ميدانين،  خ��رباء  اأو  املخابرات 

ل ي�ستطيع اأن يعلن عن ذلك، واإن كان يحاول 

من حتت الطاولة اإيجاد خمرج لهذه الق�سية، 

اأن���ه ل ي�ستطيع جت��اه��ل الأم���ر وك��اأن��ه مل  كما 

يكن.

�سورية  ر���س��ائ��ل  اأن  ُع��ل��م  ال�����س��دد،  ه���ذا  ويف 

و�سلت اإىل �ساركوزي، تدعوه لاعراف بذلك 

ال�سورية  ال�سلطات  تعتربهم  وحينئذ  ع��ل��ن��اً، 

جنيف  ات��ف��اق��ات  عليهم  وتطّبق  ح���رب،  اأ���س��رى 

ه  ف�ستوجَّ ذل���ك،  يح�سل  مل  اإذا  اأم���ا  ال��دول��ي��ة، 

قتلوا  وقتلة،  ح��رب  كمجرمي  ل��ه��وؤلء  التهمة 

من�ساآت  وخربوا  �سورين،  وع�سكرين  مدنين 

ع��ام��ة وخ���ا����س���ة، و���س��ك��ل��وا ع�����س��اب��ات اإره��اب��ي��ة 

ذ فيهم العقوبات ال�سورية،  م�سلحة، وبذلك تنفَّ

وه�����ي الإع����������دام، مم����ا ي��ج��ع��ل الإل����ي����زي����ه ودي 

وخ�سو�ساً  �سديدة،  ارت��ب��اك  حالة  يف  كور�سيه 

الأبواب،  اأ�سحت على  الرئا�سية  النتخابات  اأن 

الآن  م��ن��ذ  يتح�س�ض  ب����داأ  امل���ج���ري،  وال��ي��ه��ودي 

الف�سائح  من  الكثري  الكثري  فيها  التي  رقبته 

و�سفها  التي  واملالية  وال�سيا�سية..  الأخاقية 

ت�ساهي  باأنها  الفرن�سي  بال�ساأن  املهتمن  اأحد 

ف�سائح �سايلوك يف ق�سة »تاجر البندقية«.

اأحمد زين الدين
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أحداث األسبوع

اجلي�ض ال�سوري ياحق فلول امل�سلحن يف اأحياء حم�ض

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

كيف �ُسل القمران ال�سناعيان االأمريكي والفرن�سي وف�سلت طائرات اال�ستطالع

�سورية تنت�سر ع�سكريًا وخمابراتيًا على اأعدائها الغربيني والعرب

اأ�ساد من�ّسق الثورات العربية؛ برنار هرني ليفي، باقراحات وزير اخلارجية 

حول  وا�سنطن،  يف  املا�سي  الأ�سبوع  عر�سها  والتي  جا�سم،  بن  حمد  القطري 

على  عربية  ق��وات  باإ�سراف  اأمنية  منطقة  اإقامة  مقرحاً  �سورية،  يف  التدخل 

يوؤكد  ال��ذي  الأم��ر  لبنان،  الأردن وتركيا، ورمب��ا  ال�سورية مع  ام��ت��داد احل��دود 

���س��وري��ة م��ع نظريتها الغربية  ال��ع��دائ��ي��ة ���س��د  ال��ق��ط��ري��ة  ال��ط��روح��ات  ت��ق��اط��ع 

و»الإ�سرائيلية«.

كما اقرح ال�سهيوين ليفي يف مدونته مبجلة »لوبوان« الفرن�سية، اإقامة مناطق 

مغلقة و�سط الباد، يف �سياق ما تقدم به اأي�ساً وزير اخلارجية الركي، تكون حتت 

رعاية ما ُي�سمى اجلي�ض »احلر«، بعد م�ساعفة ت�سليحه.

خ��ارج هذه  »الأح���رار«  بال�سورين  تزويد ما و�سفهم  املمكن  اإن��ه من  ليفي  وق��ال 

التي ين�سرها اجلي�ض  املدفعية  ال�سرورية، ليقوموا بتدمري قطع  املناطق بالأ�سلحة 

والطائرات،  املروحيات  على  مناطق حظر جوي  اإقامة  املمكن  اأن��ه من  كما  ال�سوري، 

وعلى الأر�ض للمدرعات التي تقل جنود اجلي�ض ال�سوري والعتاد.

املمكن  اأن��ه من  اأي�ساً،  القطري  اق��راح��ات حمد  ال�سهيوين، من وح��ي  واأ���س��اف 

طلب م�ساعدة اجلي�ض الركي الذي يواجه التهديد الإيراين، والذي ميلك قاعدتن 

تلك  اح��رام  على  يعمل  ب��اأن  واأجنريليك،  اأزم��ري  يف  الناتو  الأطل�سي  �سمال  حللف 

املناطق، واإن لزم الأمر اأن يفر�ض هذا الحرام.

باأن يقرحوا  �سورية«  »اأ�سدقاء  �سماهم  الطلب مما  املمكن  اأنه من  ليفي  وتابع 

على امل�سرين اإغاق قناة ال�سوي�ض اأمام كل ال�سفن الرو�سية والإيرانية.

• تون�ض - الثبات

اأك���دت امل��ع��ل��وم��ات ن��ق��ًا ع��ن م�سادر 

اأن  ال��ف��رن�����س��ي��ة،  اخل���ارج���ي���ة  وزارة  يف 

امل�ستويات  اأع��ل��ى  ع��ل��ى  اأم��ن��ي��اً  اج��ت��م��اع��اً 

ُع��ق��د يف ال��ع��ا���س��م��ة ال��ت��ون�����س��ي��ة، ت��زام��ن��اً 

موؤمتر  انعقاد  مكان  من  مقربة  وعلى 

اأع������داء ���س��وري��ة، ح�����س��ره مم��ث��ل��ون عن 

ال���س��ت��خ��ب��ارات ال��ع�����س��ك��ري��ة الأم��ريك��ي��ة 

وال��ربي��ط��ان��ي��ة وال��ف��رن�����س��ي��ة وال��رك��ي��ة 

ب�سكل  وبحثوا  والقطرية،  وال�سعودية 

خا�ض خيار تنظيم انقاب ع�سكري يف 

�سورية �سد الرئي�ض ب�سار الأ�سد.

وح���������س����ب امل����ع����ل����وم����ات، ف����ق����د ج����اء 

ع��ل��ى ل�����س��ان ���س��اب��ط يف ه��ي��ئ��ة الأرك�����ان 

ال��ف��رن�����س��ي��ة: »اإن����ه احل���ل الأم���ث���ل، فمن 

الليبية،  ال�سابقة  نكرر  اأن  املمكن  غري 

واأن نق�سف جي�ساً �سورياً اأ�سلب واأقوى 

مدرعاته  تتحرك  ال��ق��ذايف،  جي�ض  م��ن 

الأمم  اأن  كما  املتمردة،  املدن  بُحرية يف 

الأخ�سر  ال�����س��وء  متنحنا  ل��ن  امل��ت��ح��دة 

هذه املرة«. 

وي���ق���ول م�����س��در يف ال���س��ت��خ��ب��ارات 

تقوم  الفكرة  اإن  الفرن�سية،  الع�سكرية 

�سباط  م��وق��ف  يف  حمتمل  تغيري  على 

�سورين، ل يزالون على ولئهم لاأ�سد، 

وقد بداأوا يرون اأن ل خمرج من الأزمة 

وقد  واأ�سرته،  الأ�سد  مع  بالقطيعة  اإل 

اأب���دى الأم����راء ال�����س��ع��ودي��ون ا���س��ت��ع��داداً 

ال���ازم لذلك على  امل��ال  ك��ام��ًا لو�سع 

الطاولة، مل�ساعدة هوؤلء ال�سباط على 

ا�ستكمال متردهم م�ستقبًا.

وبراأي املجتمعن اأن خيار النقاب 

ال�سورية  امل��ع��ار���س��ة  »لأن  الأجن����ع،  ه��و 

عرقياً  نف�سها  على  منق�سمة  احل��ال��ي��ة 

واإي���دي���ول���وج���ي���اً وا����س���رات���ي���ج���ي���اً«، اأم���ا 

املجل�ض الوطني ال�سوري فيبقى »قناعاً 

حلركة الإخوان امل�سلمن«.

اجتماع خمابراتي تزامنًا مع موؤمتر »اأعداء �سورية«حمد يقرتح.. وليفي ي�سيد



الثبات  - • اأنقرة 
ال��ه��ادف  الإقليمي   - العربي  امل�سعى  دخ��ل 

جديدة  مرحلة  �سورية  يف  النظام  اإ�سقاط  اإىل 

ف�سل  بعد  ال���داخ���ل«،  م��ن  »ال��ت��خ��ري��ب  عنوانها 

م�����س��اع��ي ال�����س��غ��ط ال�����س��ي��ا���س��ي، و���س��ق��وط حلم 

»ال��ت��دخ��ل ال��ع�����س��ك��ري«، ف��ان��ت��ق��ل��ت الأم�����ور اإىل 

ال��رك��ي فيها  ال����دور  �سيكون  م��رح��ل��ة ج��دي��دة 

املكان  ه��ي  تركيا  اأن  باعتبار  وم���وؤث���راً،  ف��اع��ًا 

ظل  يف  املخططات،  ه��ذه  مثل  لتمرير  الأم��ث��ل 

ال��ت�����س��دد ع��ل��ى احل����دود الأخ����رى ك��م��ا يف لبنان 

والعراق، واإىل حد ما يف الأردن.

غري اأن هذه امل�ساعي، ت�سطدم دائماً بعدم 

ال�سورية«،  »املعار�سة  قطاعات  وفاعلية  جدية 

ال��ت��ي ب����ات ل��ك��ل ف��ري��ق م��ن��ه��ا ج��ه��ة ت��دع��م��ه يف 

يوؤكد قيادي  والع�سكر، حيث  ال�سيا�سة والأم��ن 

على  بالكامل  ت�سيطر  ل  اأن��ق��رة  اأن  ب��ارز  تركي 

ال�سيا�سة  فيها  اختلط  التي  املعار�سة  وح��دات 

ب���الأم���ن، ف��ل��م ي��ع��د ه��ن��اك م��ن ط���رف �سيا�سي 

ب��ع��دم��ا ت���ورط���ت ك��اف��ة ه���ذه ال���ق���وى يف »امل��ل��ف 

الأم���ن���ي«، ح��ي��ث ب���ات ل��ك��ل منها ف���رق عمله يف 

»الع�سكر«  نحى  املقابل  ويف  ال�سوري،  الداخل 

توؤلف  التي  املن�سقة  اجلماعات  ببع�ض  املتمثل 

اأذرع  ت��األ��ي��ف  اإىل  ي�����س��م��ى »اجل��ي�����ض احل����ر«  م���ا 

�سيا�سية لها.

»اإن الجتماع  القيادي الركي:  ويقول 

املا�سي  اجلمعة  ي��وم  انعقد  ال���ذي  الأخ���ري 

اأح��م��د داود  ب��ن وزي��ر اخل��ارج��ي��ة الركية 

اأوغلو واأع�ساء يف »املجل�ض الوطني« الذي 

يتخذ من ا�سطنبول مقراً له، كان مبنزلة 

»الف�سيحة املدوية«، فلم يحرم ال�سيوف 

ال�ستائم،  لبع�سهم  وكالوا  وجود م�سيفهم 

وت��ب��اروا يف اإظ��ه��ار اخل��اف واجل���دل حول 

م��ع��ظ��م امل��وا���س��ي��ع ال��ت��ي ط���رح���ت، م���ا ح��دا 

بالوزير الركي اإىل »تاأنيب« هوؤلء ب�سدة«.

وم����ن ب���ن الن����ت����ق����ادات ال���ت���ي وج��ه��ه��ا 

الوزير الركي ل�سيوفه، هي اأوًل تفردهم 

املجل�ض  اأط��راف  بقية  عن  مبعزل  بالقرار 

وثانياً  »���س��ورة«،  ب��ات مبنزلة  ال��ذي  نف�سه 

اإىل  دع��اه��م  اإذ  تنتهي،  ل  التي  خافاتهم 

ح�����س��م اأم����ره����م، وم����ن ث��م��ه ال����ع����ودة اإل��ي��ه 

مب��ط��ال��ب حم������ددة، »ف�������اإذا ك��ن��ت��م اأن���ت���م ل 

تعرفون م��اذا ت��ري��دون، فهل ت��ري��دون منا 

»الع�سكر«  مع  وثالثاً خافهم  نعرف«؟  اأن 

جدي،  ب�سكل  م�ساحلهم  يهدد  ب��ات  ال��ذي 

ي�سيطر  اأن  يحاول  الطرفن  من  كل  لأن 

اأنه  اإىل  اأوغلو  داود  اأ�سار  الآخ��ر، وقد  على 

�سفحة  و»فتح  مل�ساحلتهم  هوؤلء  �سيجمع 

ج����دي����دة«، وراب����ع����اً ك����ان ال����وزي����ر ال��رك��ي 

م�����س��ت��ه��ج��ن��اً لن���دف���اع���ة ه�����ذه الأط�������راف 

اأج���ل  م���ن  للجميع  ال���ت���ن���ازلت  ت��ق��دمي  يف 

الو�سول اإىل ال�سلطة، اآخذاً عليهم »مغازلة 

اإ����س���رائ���ي���ل« وال���ت���ذل���ل ل����اأك����راد، م�����س��دداً 

فيدارلية  »ل  اأن  على  ح�سم  وبكل  اأمامهم 

ول تق�سيم ل�سورية«، واأن باده ل ميكن اأن 

تقبل بفدراليات كردية تت�سكل على حدوده 

مغذية ال�سعور القومي الكردي.

�سيكون  »الع�سكر«  جنم  اأن  بدا  املقابل،  ويف 

يف ت�ساعد هذه الأيام، فمع التاأنيب الذي ناله 

»امل��ج��ل�����ض ال��وط��ن��ي«، ح��ظ��ي امل��ت��م��ردان ري��ا���ض 

اإذ  الأ�سعد وفايز عمرو با�ستقبال تركي مميز، 

يف  ن��زل  حيث  اأن��ق��رة،  اإىل  انطاكية  م��ن  �سحبا 

حمادثات  وج��رت  الركية،  ال�سلطات  �سيافة 

الع�سكري  عنوانها  معهما  وع�سكرية  �سيا�سية 

على  اللوج�ستي«،  »ال��دع��م  بتقدمي  البدء  ك��ان 

اأن يتوىل هوؤلء اإدخاله اإىل �سورية بطريقتهم 

اخلا�سة عرب احلدود الركية، وقالت م�سادر 

يتبنوا  الأت���راك مل  اإن  امل��ح��ادث��ات  على  اطلعت 

عنوان  حتت  ولو  الع�سكري  التدخل  فكرة  بعد 

امل���م���رات الإن�����س��ان��ي��ة وح��م��اي��ة ه����ذه امل���م���رات، 

اأبدوا ال�ستعداد لتاأمن »و�سائل ات�سال  واأنهم 

ت�سليمها  يتم  وذخائر  واأ�سلحة  وعتاد  حديثة« 

يف ن��ق��اط ع���دة ع��ن��د احل�����دود م���ع ���س��وري��ة من 

دون اأن تدخل اأية وحدات تركية اإىل الأرا�سي 

خليجياً،  مم��ول  العتاد  ه��ذا  اأن  علماً  ال�سورية، 

مل  ال�سعودية  اأن  باعتبار  قطرياً،  وبالتحديد 

تبداأ بعد بفتح قنوات التمويل احلقيقي.

���س��ارع��ت امل��ع��ار���س��ة ال�����س��وري��ة يف اخل����ارج، 

بجناحيها العلماين و»الإخواين«، للتوا�سل مع 

والعربية  الركية  الن�سيحة  وفق  »اإ�سرائيل«، 

كر�سي  وت��اأخ��ذ  اأه��داف��ك  »لتحقق  ت��ق��ول:  التي 

اأن  عليك  وال��غ��رب،  اأم��ريك��ا  ر�سا  وتنال  احلكم 

بطاقة  لتاأخذ  الإ�سرائيلية،  البوابة  تدخل من 

الدخول للنادي ال�سيا�سي الدويل«.

وحتى ل يقال اإننا نتهم جزافاً، فاإن وقائع 

الت�سالت بن املعار�سة ال�سورية يف اخلارج، اأو 

ما ُيطلق عليه »جمل�ض اإ�سطنبول« اأو »اجلي�ض 

اأ�س�سه  احلر«، امل�سابه جلي�ض لبنان احلر الذي 

اإ�سرائيلية  باأوامر  حداد  �سعد  املن�سق  ال�سابط 

اللبناين،  للجنوب  ال�سهيوين  الج��ت��ي��اح  بعد 

وما ن�سرته و�سائل الإعام املرئية، وما �سرح به 

)ا�سحاق هرتزوغ(،  الإ�سرائيلين  ال��وزراء  اأحد 

ومل ن�سمع تكذيباً من املعار�سن املعنين، يوؤكد 

ق�����س��م��اين؛ ع�سو  ب�سمة  ���س��رح��ت  ف��ق��د  ذل���ك. 

اإىل  بحاجة  »نحن  قائلة:  اإ�سطنبول،  جمل�ض 

ثقافة  اإىل  بحاجة  »نحن  واأ�سافت:  اإ�سرائيل«، 

يف  احلديث  عن  نتوقف  حتى  للقراآن،  مغايرة 

القراآن، لأننا ن�سك فيه، لأنه انتقل عن طريق 

اإل بعد مئة �سنة بعد وفاة  ن  ي��دوَّ الذاكرة ومل 

النبي«.

و�����س����ّرح ب���ره���ان غ���ل���ي���ون؛ رئ��ي�����ض جمل�ض 

امل��ج��ل�����ض من  »اإذا مت��ك��ن  ق���ائ���ًا:  اإ���س��ط��ن��ب��ول، 

ت�سكيل حكومة جديدة يف �سورية، فاإنه �سيقطع 

ع���اق���ات دم�����س��ق م���ع اإي�������ران، وي���وق���ف ت��وري��د 

اأن��ه  واأظ���ن  اهلل«،  وح��زب  حما�ض  اإىل  الأ�سلحة 

بعدما  ح��م��ا���ض،  وي�ستثني  ت�سريحه  �سيعدل 

ان��ح��ازت اإل��ي��ه واإىل ق��ي��ادت��ه ال��ع��رب��ي��ة )ق��ط��ر(، 

و�ست�سبح حليفاً لق�سماين وماأمون احلم�سي.

احلم�سي  م���اأم���ون  ال�����س��وري  امل��ع��ار���ض  اإن 

�سارك  »اإ���س��رائ��ي��ل«، فقد  م��ع  م��ع��روف بعاقته 

النا�سطة  وال��ت��ق��ى  ب����راغ،  الأم����ن يف  يف م��وؤمت��ر 

تقول:  التي  نريني�ستن،  فياما  الإ�سرائيلية 

اأنه  اإ�سرائيلي، حتى ولو  العامل  »كل يهودي يف 

لي�ض على علم بذلك«.

الأمريكية،  تاميز  نيويورك  �سحيفة  اأم��ا 

اإ���س��ح��اق  الإ���س��رائ��ي��ل��ي  ال��وزي��ر  اأن  ك�سفت  ف��ق��د 

من  اإ�سطنبول  جمل�ض  قيادات  يلتقي  هرتزوغ 

ال�سف الأول، والذين يوؤكدون على رغبتهم يف 

اإ�سرائيل، ويطلبون امل�ساعدة منها  التعاون مع 

ال�سيخ  فتوى  وف��ق  الأ���س��د،  نظام  على  للق�ساء 

بوجوب  اأفتى  الذي  القرين،  عان�ض  ال�سعودي 

اأوج��ب من قتل  الأ�سد، لأن ذلك  الرئي�ض  قتل 

الإ�سرائيلين!

ويف م��ق��اب��ل��ة م���ع مم��ث��ل اجل��ي�����ض ال�����س��وري 

احلر، مع �سحيفة »اإ�سرائيل اليوم«؛ اأحد منابر 

ال�سوري ل  ال�سعب  »اإن  اليميني، قال:  الليكود 

من  الأ���س��د  مع  �سراعه  يف  النت�سار  ي�ستطيع 

دون م�ساعدة اإ�سرائيل«، وهذا ما كان �سرح به 

ع�سو جمل�ض اإ�سطنبول خالد خوجة مع القناة 

املبا�سرة الإ�سرائيلية.

وق��ب��ل ك��ل ه���وؤلء امل��ع��ار���س��ن امل��ول��ودي��ن يف 

تركيا، ظهر عبد احلليم خدام ومر�سد الإخوان 

الإ�سرائيلية،  القناة  على  البيانوين  امل�سلمن 

الو�سول  قبل  اإ�سرائيل،  مع  التطبيع  لإع��ان 

ل��ل��ح��ك��م، ل��ط��م��اأن��ة اإ���س��رائ��ي��ل ب��اأن��ه��م اأ���س��دق��اء، 

وباأنهم اأعداء حمور املقاومة، كما �سّرح غليون.

وك���ان ف��ري��د ال��غ��ادري ق��د �سبق اجلميع يف 

وبعده   ،2007 ع��ام  اإ�سرائيل  اإىل  الطريق  �سق 

ع��م��ار ع��ب��د احل��م��ي��د، ال����ذي ���س��ارك يف م��وؤمت��ر 

هرت�سيليا الأمني عام 2010.

ه����ذه ه���ي ب��ع�����ض ال���ل���ق���اءات والت�������س���الت 

ال�سرية  اللقاءات  عن  �سيئاً  نعرف  ول  العلنية، 

ط��ب��ع��اً، ل��ك��ن��ن��ا ���س��اه��دن��ا الأ���س��ل��ح��ة وال��ذخ��ائ��ر 

�سورية،  يف  املعار�سة  م�سلحي  مع  الإ�سرائيلية 

اأمريكا  م��ن  اخل���ارج؛  معار�سة  حلفاء  ون��ع��رف 

وغريهم،  بريطانيا  اإىل  قطر  اإىل  فرن�سا  اإىل 

وعرفنا  امل��ع��ار���س��ن،  ت�سريحات  جمعنا  ف����اإذا 

املعار�سة  هوية  حددنا  معها،  املتحالفن  هوية 

الإدارة  »�����س����ف����اح«  م����ن  امل�����ول�����ودة  احل��ق��ي��ق��ي��ة 

الأمريكية - الإ�سرائيلية مع الأعراب، لتحقيق 

على  املرتكز  اجلديد  الأو���س��ط  ال�سرق  م�سروع 

الدويات وامل�سيخات املذهبية والدينية بقيادة 

اإ�سرائيل اليهودية، ولعرفنا اأي�ساً كذب الدعاء 

ب����اأن ال���ه���دف ه���و الإ�����س����اح وال��دمي��ق��راط��ي��ة، 

»دميقراطين«  وامللك  الأم��ري  ي�سبح  وعندئذ 

خارج حدود بادهما، وعندئذ ي�سبح الأمريكي 

وح���ل���ف���اوؤه ح��م��اة ل��اإن�����س��ان��ي��ة يف ���س��وري��ة، ول 

واأفغان�ستان،  وال��ع��راق  فل�سطن  اإىل  ينظرون 

ي�سكتون  اأمريكا  عرب  فهاهم  نفاقهم،  فيظهر 

للم�ساحف،  الأم���ريك���ي���ن  اجل���ن���ود  ح���رق  ع���ن 

ي�سمعوا  ومل  ال��ب��ح��ري��ن،  يف  امل�����س��اج��د  وه����دم 

باحلفريات حتت امل�سجد الأق�سى، والتي تهدد 

بقاءه وبانهياره.

امل��ع��ار���س��ة ال�����س��وري��ة حت��ال��ف��ت م���ع بع�ض 

القوى اللبنانية حليفة اإ�سرائيل، وال�سريكة يف 

الآخ��ر ع�سو  جم��ازر �سربا و�ساتيا، وحليفها 

ال�سراكية الدولية، الذي مل ن�سمع مب�ساركة 

حزبه يف قتال اإ�سرائيل يوماً.

املعار�سة ال�سورية يف اخلارج مظلة للقاعدة، 

ولأجهزة املخابرات العربية والغربية واملو�ساد، 

لإ���س��ق��اط ال��ن��ظ��ام يف ���س��وري��ة، يف اإط���ار احل��رب 

املعلنة على املقاومة يف اإيران ولبنان وفل�سطن، 

اأه��داف��ه��ا،  وق��د جنحت ه��ذه احل���رب يف بع�ض 

حزب  اإىل  لتتحول  ح��م��ا���ض،  ح��رك��ة  واأخ��رج��ت 

�سيا�سي ومقاومة �سعبية )حلفظ ماء الوجه(، 

قطر،  برعاية  امل�سلحة  املقاومة  عن  وللتخلي 

�سورية،  يف  واجلي�ض  النظام  ب��اإرب��اك  وجنحت 

لإلهائه عن دوره ومهامه الوطنية والقومية يف 

دعم حركات املقاومة، لكنها ف�سلت يف اإ�سقاطه، 

و�سرتد الهزمية اإىل اأوطانهم، فعندما يف�سل 

ال��ل��وم على بع�سهم،  ب��اإل��ق��اء  ي��ب��داأون  ال��ع��م��اء 

ال��رك��ي  الزدراء  ذل���ك يف  م��ع��امل  ب�����داأت  وق���د 

اأع�����س��ائ��ه،  اإ���س��ط��ن��ب��ول، وع����دم م��ق��اب��ل��ة  ملجل�ض 

وب����داأ ال���س��ت��ب��اك الإع���ام���ي - ال�����س��ي��ا���س��ي بن 

القر�ساوي  ت�سريحات  عرب  وقطر،  الإم���ارات 

وقائد �سرطة دبي �ساحي اخلليفان، الذي هدد 

باإ�سدار مذكرة اعتقال بحقه.

م�سروع املتاآمرين اآيل لل�سقوط والتداعي، 

ب��ع��د ال��ن��ت��ائ��ج امل��ي��دان��ي��ة ال��ت��ي ح��ق��ق��ه��ا ال��ن��ظ��ام 

بوا�سطة اجلي�ض وال�سمود ال�سعبي، ولن تقرع 

الطبول اإل يف ت�سييع جنازة امل�سروع الأمريكي.

www.alnnasib.com

د. ن�سيب حطيط
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املعار�ض ال�سوري ماأمون احلم�سي مع الإ�سرائيلية الليكودية فياما نرين�ستاين يف براغ

ريا�ض الأ�سعد وفايز عمرو ومالك الكردي مع مرا�سل اجلزيرة  

اأوغلو موؤنبًا »جمل�س ا�سطنبول«: ال تتذللوا لالأكراد.. فالفيدراليات غري م�سموحة

وعود تركية مب�ساعدات وعتاد للمعار�سني ال�سوريني ت�سلَّم عند احلدود

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

املعار�سة ال�سورية: »نحن بحاجة اإىل اإ�سرائيل«



ي�����ط�����رح دخ����������ول ال�������ص���ح���اف���ي���ن 

الأجانب من حم�ص اإىل �صمال لبنان، 

ثم توقيف اجلي�ص اللبناين جمموعة 

م��ن امل�����ص��ل��ح��ن ال��ف��اري��ن م��ن ���ص��وري��ة 

عالمات  احل��دوي��ة،  ال��ق��اع  منطقة  يف 

ا���ص��ت��ف��اه��م ك���ب���رة يف �����ص����اأن ال��و���ص��ع 

الأمني يف املناطق املمتدة على احلدود 

مع  خ�صو�صاً  ال�����ص��وري��ة،   - اللبنانية 

حم��اف��ظ��ة ح��م�����ص، ف��ه��ل ب��ات��ت ت�صكل 

مم����راً ل��ال���ص��ت��ه��داف الأم�����ن ال��ق��وم��ي 

الأمني  النفالت  هذا  وهل  ال�صوري؟ 

على  الر�صمي  والتعتيم  احل��دود،  على 

اإىل  ال�صحافين  ه��وؤلء  دخ��ول  كيفية 

�صيا�صة  يف  يندرج  اللبنانية،  الأرا���ص��ي 

»ال�����ن�����اأي ب��ال��ن��ف�����ص« ال���ت���ي ت��ن��ت��ه��ج��ه��ا 

احلكومة اللبنانية؟

يف ه���ذا ال�����ص��دد ه��ن��اك ت�����ص��اوؤلت 

ع����دي����دة ل�����دى ب��ع�����ص ال��������راأي ال���ع���ام 

اللبناين اأبرزها: 

الأجانب  ال�صحافيون  دخل  كيف 

حم�ص؟ وكيف عادوا منها اإىل لبنان؟ 

اللبنانية  الأرا���ص��ي  دخ��ل��وا  ك��ان��وا  واإذا 

خل�صة، فهل يعرفون مبفردهم مواقع 

امل���ع���اب���ر غ����ر ال�����ص��رع��ي��ة ب����ن ل��ب��ن��ان 

الأمنية  الأجهزة  دور  واأي��ن  و�صورية؟ 

املخت�صة  والدبلوما�صية  والق�صائية 

التي مل حترك �صاكناً؟

يف ه����ذا ال�������ص���ي���اق، ي���وؤك���د م��رج��ع 

يف  املخت�صة  ال��دوائ��ر  على  اأن  قانوين 

يف  حتقيق  فتح  اللبناين  العام  الأم��ن 

�صاأن دخول ال�صحافين املذكورين اإىل 

لبنان، اإذا كان دخوًل �صريعياً اأم خل�صة، 

ومراجعة النيابة العامة ال�صتئنافية، 

ح��ال  يف  ال��ق��ان��وين  املقت�صى  لإج�����راء 

خمالفة الأنظمة الإدارية اللبنانية.

ح��ال  يف  اأن  اإىل  امل���رج���ع  وي�����ص��ر 

لبنان  اإىل  ال�صحافيون  ه���وؤلء  دخ��ل 

وخ���رج���وا م��ن��ه ب�����ص��ورة ���ص��رع��ي��ة، ثم 

دخلوا اإىل الأرا�صي ال�صورية بطريقة 

هنا  مالحقتهم  ف��اأم��ر  �صريعية،  غ��ر 

ي��ق��ع ع��ل��ى ع��ات��ق الأج����ه����زة ال�����ص��وري��ة 

لبنان  اإىل  ع����ادوا  اإذا  ل��ك��ن  املخت�صة، 

ب�����ص��ورة ���ص��رع��ي��ة، وك���ان���وا ق���د دخ��ل��وا 

���ص��وري��ة خ��ل�����ص��ة، ف��ه��ذا الأم�����ر ي�صكل 

خمالفة لالأنظمة الإداري��ة اللبنانية؛ 

يحا�صب عليها القانون اللبناين.

ل���ب���ن���ان  اإىل  دخ�����ل�����وا  ح�������ال  ويف 

وف��ق��اً ل��الأن��ظ��م��ة الإداري������ة، ث��م دخ��ل��وا 

خل�صة  م��ن��ه��ا  وخ����رج����وا  ����ص���وري���ة  اإىل 

تكون  ال��ق��ان��ون��ي��ة  فمالحقتهم  م��ع��اً، 

م��ن اخ��ت�����ص��ا���ص ال�����ص��ل��ط��ات ال�����ص��وري��ة 

ي�صكل  الأم��ر  واللبنانية معاً، لأن هذا 

خمالفة لقوانن البلدين.

ه��������وؤلء  اأم����������ا يف ح��������ال دخ����������ول 

اإىل لبنان خل�صة، فيلفت  ال�صحافين 

ال��ع��ق��وب��ات  ق����ان����ون  اأن  اإىل  امل����رج����ع 

ال��ل��ب��ن��اين ي��ق�����ص��ي ب��ح��ب�����ص��ه��م ���ص��ه��راً، 

وت��غ��رمي��ه��م م��ب��ل��غ ي�����رواح ب���ن 100 

اإىل  ي�������ص���ار  ث����م  ل�������رة،  األ�������ف  و200 

ب����الده����م، وي��ت��خ��ذ يف  اإىل  ت��رح��ي��ل��ه��م 

خم�ص  مل��دة  موقت  دخ��ول  منع  حقهم 

�صائناً،  ج��رم��اً  يرتكبوا  مل  اإذا  �صنوات 

�صائناً  جرماً  اأحدهم  ارتكب  ح��ال  ويف 

اللبنانية، مينع دخوله  الأرا�صي  على 

اإليها ب�صكل دائم.

اتهام  اأي  توجيه  املرجع  ويرف�ص 

التاأكد  قبل  امل��ذك��وري��ن  لل�صحافين 

من اأو�صاعهم القانونية لدى الدوائر 

املخت�صة يف الأمن العام.

»ل يجوز  بالقول:  املرجع  ويختم 

اإط���الق الت��ه��ام��ات والأح��ك��ام امل�صبقة 

���ص��خ�����ص م���ن دون  اأي  ج���ازف���اً يف ح���ق 

ت��وؤك��د  ملمو�صة  وق��ائ��ع  اإىل  ال���ص��ت��ن��اذ 

وقوع اجلرم«.

يف املح�صلة، ُيطرح ت�صاوؤلن بارزان 

ال�صحافين: هل  ه��وؤلء  اأو�صاع  حول 

كانوا يوؤدون دوراً اإعالمياً فعاًل؟ وهل 

مت��ت م��راج��ع��ة و���ص��ائ��ل الإع����الم التي 

اأنهم يعملون مل�صلحتها، للتاأكد  ادعوا 

تردد  �صوء  يف  وظيفتهم،  حقيقة  من 

معلومات عند دخول مرتزقة وعنا�صر 

ا�صتخباراتية اأجانب اإىل حم�ص؟

ح�سان احل�سن
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لبنانيات

مـــواقف

ـُــقـــــــال ي

• لقاء اجلمعيات وال�صخ�صيات الإ�صالمية يف لبنان، حّذر من خط�رة امل�ؤامرة الأجنبية 
اال�ستقرار يف  الداخلية، و�سرب  الفتنة  زرع  اإىل  الهادف  ال�سهيوين  االأمريكي  وامل�سروع 

املنطقة، وتق�سيمها وحتويلها اإىل دويالت عرقية وطائفية ومذهبية متناحرة.

واأ�سف اللقاء من انغما�ض البع�ض يف هذا امل�سروع، والتزامه ببنوده واأجندته لقاء حفنة من 

الدوالرات والدراهم اخلليجية امل�سبوهة، ولقاء وعود وهمية، وحتقيق م�سالح �سخ�سية 

على ح�ساب الوطن والق�سية املركزية فل�سطني. 

اأن  للبنانيني  اأنه ميكن  اعترب  الوحدوي،  االإ�سالمي  اللقاء  رئي�ض  احلاج عمر غندور؛   •
يختلفوا على كل �سيء، لكن لي�ض من حقهم اأن يختلفوا على الهواء الذي يتن�سقونه، وال 

على لقمة عي�سهم، وعلى اأمن اأوالدهم يف مدار�سهم ودورهم، وال اأقواتهم، وال على عي�سهم 

امل�سرتك.. وما القوه على مدى عقود من تهجري وقتل وخراب اأكرث من كاف، ومن واجبهم 

نوا اأنف�سهم، ال اأن ُي�ستغلوا يف �سراعات اأمريكية النكهة �سهيونية اجلدوى. اأن يح�سّ

• ال�صيخ زهر اجلعيد؛ من�سق عام جبهة العمل االإ�سالمي يف لبنان، دعا جميع القوى 
ال�سيا�سي،  اخلطاب  عقلنة  اإىل  ال�سلفية(  وغري  )ال�سلفية  والدينية  ال�سيا�سية  والتيارات 

والتعامل مع جمريات االأحداث يف لبنان واملنطقة بحكمة ووعي وجترد و�سفافية.

معيبًا  اأم��رًا  كونه  عن  عدا  ال�ستائم،  وتوجيه  وال�سباب  ال�سراخ  اأن  اجلعيد  ال�سيخ  واأكد 

ال�سريح،  والنقا�ض  واحل��وار  التفاهم  واأن  نتيجة،  اإىل  ي��وؤدي  وال  يفيد  ال  فهو  وخمجاًل، 

كونهم  عن  ع��دا  م�سرتكة،  وقوا�سم  حلول  اإىل  ي��وؤدون  ال�سو�ساء،  عن  بعيدًا  وبتجرد، 

ي�ساعدون على اإطفاء حرائق الفنت وال�سحن الطائفي واملذهبي.

 - امل�ستقلني  النا�سريني  حركة  يف  القيادية  الهيئة  اأمني  حمدان؛  م�صطفى  العميد   •
املرابطون، لفت اإىل اأن جنبالط هو امل�ستفيد االأول من االآلة الع�سكرية ال�سورية يوم دخل 

الكنائ�ض  واالإره��اب يف  التخريب  امل�سيحيني  اأهلنا  بحق  مرتكبًا  لبنان »حمررًا  اإىل جبل 

واالأديرة، والذي ت�سوهت �سمعة اجلي�ض ال�سوري ب�سببه«، متنا�سيًا »ماليني الدوالرات التي 

�سرقها حتت ا�سم الوالء للنظام ال�سوري وملخابراته يف لبنان«.

خلف  التلطي  متى  اإىل  م�ستغربًا:  ت�ساءل  العربي  لبنان  �صبيبة  ح��زب   •
خيالية  باأرقام  ن�سمع  وال�سرقات؟  النهب  ت�سريع  بغية  والطوائف  املذاهب 

وكلما  اللبنانيني،  جيوب  من  ونهب  �سرقة  من  ال��دوالرات  مليارات  تتعدى 

يف  م�ساركتهم  اأمر  ينك�سف  ال  حتى  اجلميع،  يتهرب  املحا�سبة  من  اقرتبنا 

تق�سيم اجلبنة.

وتدفاأة  املواطنني،  كاهل  عن  الظلم  لرفع  امل��ازوت  دعم  عن  نتكلم  عندما 

امللّحة  املطالب  من  وغريها  ال�سيخوخة،  �سمان  وعن  والفقراء،  االأطفال 

للغاية،  مكلفة  املطالب  هذه  ت�سبح  اللبناين،  ال�سعب  غالبية  اإىل  بالن�سبة 

وت�سكل عبئًا على خزينة الدولة؛ اخلزينة التي ت�سبح مرتاحة عندما تخدم 

م�ساحلهم و�سرقاتهم التي تطال املليارات ل�سالح جيوبهم اخلا�سة.

والثبور  بالويل  االأموال يهددوننا  اال�ستف�سار عن هذه  واأ�ساف احلزب: عند 

وعظائم االأمور، ويا غريَة الدين.. لقد مت الهجوم على الطائفة واملذهب.. 

رغم هذا، مل ولن نقطع االأمل من ال�سعب اللبناين املقهور، فال بد اأن ياأتي 

اليوم الذي ينتف�ض فيه ال�سعب ويثور على حكام ظاّلم كهوؤالء.

• ال�صيخ اأحمد القطان؛ رئي�ض جمعية قولنا والعمل يف لبنان، مل ي�ستغرب 
اأوباما يف موؤمتر »ايباك« ال�سهيوين، الأن االإدارة  خطاب الرئي�ض االأمريكي 

االأمريكية لطاملا عّودتنا على دعمها للعدو االإ�سرائيلي وجرائمه يف كل مكان 

ب من قبله، خ�سو�سًا يف فل�سطني. مغت�سَ

اأن ال�سعب �سيحا�سب النواب الذين  النائب ال�صابق عدنان عرقجي راأى   •
اإياها لرعاية  التي حملهم  االأمانة  الأنهم خانوا  االأخرية،  تغيبوا عن اجلل�سة 

م�ساحله وتاأمني حقوقه، ومن اأب�سط هذه احلقوق احلفاظ على املال العام 

ال�11 مليار  اأن ق�سية  الدولة من عرق جبني املواطنني، معتربًا  الذي جتبيه 

اأن  نائب  الأي  يجوز  وال  العامة،  املالية  تاريخ  يف  واالأخطر  االأك��رب  هي  دوالر 

يفّرط بها، اأو يت�ساهل يف �ساأنها.

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

هل الصمت عن الجريمة يندرج في سياسة »النأي بالنفس«؟
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• الـــرقـص الجـنــبـالطــي
ل��وح��ظ اأن رئ��ي�����ص ج��ب��ه��ة ال��ن�����ص��ال ال��وط��ن��ي؛ 

م�صبوق  غ��ر  ب�صكل  �صّعد  جنبالط،  وليد  النائب 

�صد ���ص��وري��ة وه��و م��وج��ود يف اخل����ارج، وحت��دي��داً يف 

بريطانيا، وقد و�صفت م�صادر متابعة هذا الت�صعيد 

اجلنبالطي باأنه ر�صالة اإىل ال�صعودية، التي و�صعت 

اإىل  جميئه  قبل  يقدمها  اأن  عليه  ���ص��روط  �صل�صلة 

هذه  �صمن  م��ن  اأن  معلومات  وت����رددت  ال��ري��ا���ص.. 

تناف�ص  خليجية  دول��ة  على  بحملة  البدء  ال�صروط 

ال�����ص��ع��ودي��ة، ك���ان ق��د ف��ت��ح رئ��ي�����ص احل���زب التقدمي 

ال�صراكي عليها يف مرحلة �صابقة.

• محـــاوالت فــاشـلـة
بن  العالقة  لرميم  ج��رت  حم���اولت  اأن  ُعلم 

اأرملة مرجع حكومي راحل مقيمة يف اخلارج، وابن 

اأحد  يف  الرفيه  اأثناء  حل��ادث  تعّر�ص  ال��ذي  زوجها 

املنتجعات الأوروبية.. لكنها باءت بالف�صل، خ�صو�صاً 

اأبعد اأحد املقربن اإىل املرجع الراحل  اأن ابن الزوج 

وزوجته، وقرب تابعاً جعله يتبواأ املركز الأعلى، علماً 

ا�صتبعد هذا  الراحل( كان قد  املرجع  )اأي  ال��زوج  اأن 

التابع عن دائرته منذ نهاية العام 2004.

• لــمـــــاذا؟
ت�����ص��اوؤلت عن  اأو����ص���اط م�صيحية  ُط��رح��ت يف 

الأ���ص��ب��اب ال��ت��ي مت��ن��ع م��رج��ع��اً ك��ب��راً م��ن الطلب 

وال��ع��م��ل لإل���غ���اء م�����ص��اري��ع وم��را���ص��ي��م وت��ع��ي��ي��ن��ات 

لأن��ه��ا  الأوىل،  ال�����ص��ن��ي��وري��ة  احل��ك��وم��ة  ات��خ��ذت��ه��ا 

خم���ال���ف���ة ل���الأ����ص���ول ال���د����ص���ت���وري���ة وال��ق��ان��ون��ي��ة 

والأعراف والتقاليد، ومت�ص هيبة وجوهر النظام 

والقانون والد�صتور واملوقع.

• تحذير من فساد أنان
ومغزى  معنى  عن  لبنانيون  �صيا�صيون  ت�صاءل 

اأن��ان  ك��ويف  ال�صابق  املتحدة  الأمم  ع��ام  اأم��ن  تكليف 

مبهمته ال�صورية، منبهن اإىل اأن هذا الرجل ميلك 

م��ن ال��ت��اري��خ وامل��ل��ف��ات ال�����ص��وداء م��ا يجعل ال�صكوك 

ب��ّراأ  ه��و م��ن  ب��اأن��ه  وذّك����روا  الكبرة حتيط مبهمته، 

1996 م��ن جم��زرة قانا  »اإ���ص��رائ��ي��ل« يف تقريره ع��ام 

اأك��د  ق��د  ك��ان  غ��ايل  رئي�صه بطر�ص  اأن  رغ��م  الأوىل، 

اليونيفيل  تقرير  اأن  كما  اأبيب،  تل  م�صوؤولية  على 

�صدد على م�صوؤولية الدولة العربية، ونظر خدمته 

هذه حل اأميناً عاماً لالأمم املتحدة بدًل من غايل.

كما اأن هذا املندوب الأممي متورط بف�صائح 

النفط«  مقابل  »ال��غ��ذاء  ملف  يف  جنله  مع  وف�صاد 

اأيام ح�صار العراق.. ناهيك عن مواقفه التي كانت 

دائماً مل�صلحة �صيده الأمركي..

• نـفــي في موقــع التـــأكـيد
لوحظ اأن نائباً �صمالياً رد على و�صيلة اإعالم 

�صحة  ونافياً  نف�صه،  عن  مدافعاً  يومية،  مكتوبة 

اأ�صرارها،  يف  الو�صيلة  هذه  اأوردت��ه��ا  التي  املعلومة 

اأنها  رغم  منزله،  اإىل  امل�صجد  كامرات  نقل  حول 

مل تاأت على ذكره من بعيد اأو قريب، كما اأنها مل 

تذكر ا�صم القرية ال�صمالية املعنية باخلرب والنفي، 

فكان بذلك كحال: »كاد املريب يقول خذوين«.

• رفـــع شكـــاوى
القانون  يف  اخل���رباء  م��ن  جمموعة  اأن  ي���ردد 

ال��د���ص��ت��وري ي��در���ص��ون اإم��ك��ان��ي��ة رف���ع ���ص��ك��اوى على 

ب�صكل  البالد  عن  يتغيبون  الذين  الأم���ة،  »ممثلي« 

النيابي،  املجل�ص  يف  جل�صة  اأي  يح�صرون  ول  دائ��م، 

ومع ذلك يتقا�صون رواتبهم مع املكافاآت وامل�صاريف، 

من دون اأن يقوموا باملهمة التي كلفهم بها ال�صعب.



ت��ق��اط��ع��ت م��ع��ل��وم��ات م��ت�����ص��ّرب��ة من 

بع�ص الدوائر الدبلوما�صية الأمركية، 

»اإ�صرائيل«  بتبليغ  وا�صنطن  قيام  ح��ول 

عن  يك�صف  ق��د  »ويكيليك�ص«  م��وق��ع  اأن 

ب���رق���ي���ات حم���رج���ة، ع��ل��ى خ��ل��ف��ي��ه ق��ي��ام 

من  �صخم  ملف  بتنزيل  بزن�ص  اأريبيان 

ن�صرته  ا�صم �صمان،  »ويكيليك�ص« يحمل 

يعتقد  غام�صة،  بطريقة  »ويكيليك�ص« 

اأنه يحمل هذه الت�صريبات انتظاراً لن�صر 

وقد حتمل  قريباً،  ت�صفرها  مفتاح فك 

يف  »اإ�صرائيل«  �صلوع  احتمال  الربقيات 

ع��م��ل��ي��ات اغ��ت��ي��ال، وف��ربك��ة ات��ه��ام ح��زب 

اإىل حتّكم  اهلل باغتيال احلريري، نظراً 

الدولية،  الت�صالت  ب�صبكات  »اإ�صرائيل« 

قتلة  ملحاكمة  الدولية  املحكمة  واعتماد 

احلريري على اأدلة تقت�صر على املكاملات 

الهاتفية.

وي���������ص����ود ال����ذع����ر اأي���������ص����اً اأو�����ص����اط 

الدبلوما�صية الأمركية و»الإ�صرائيلية«، 

بعد اأن اأبلغت الوليات املتحدة حليفتها 

»ويكيليك�ص«  م��وق��ع  ب��ن��ّي��ة  »اإ����ص���رائ���ي���ل« 

وثائق  ع��ن  العاجل  القريب  يف  الك�صف 

دبلوما�صية  ب��رق��ي��ات  تت�صمن  ج��دي��دة 

اأم�����رك�����ي�����ة، ور������ص�����ائ�����ل ول�������ق�������اءات م��ع 

م�������ص���وؤول���ن ب���الأ����ص���م���اء ت���ط���ال اأي�������ص���اً 

ال�صلطة الفل�صطينية، من �صاأنها امل�صا�ص 

»الإ���ص��رائ��ي��ل��ي��ة«،  الأم��رك��ي��ة  بالعالقات 

الأم����ر ال����ذي ق��د ي�صبب ح��رج��اً وي��وّل��د 

حالة من الإرباك.

ون���ق���ل���ت ���ص��ح��ي��ف��ة »ه����اآرت���������ص« ع��ن 

اإن ه��ذه  »اإ����ص���رائ���ي���ل���ي« ق���ول���ه  م�������ص���وؤول 

من  اأُر�صلت  برقيات  ت�صمل  قد  الوثائق 

ال�����ص��ف��ارة الأم��رك��ي��ة ل���دى »اإ���ص��رائ��ي��ل« 

قد  ما  �صرية،  ق�صايا  عن  وا�صنطن  اإىل 

يوّلد حالة من الإرباك يف العالقات بن 

البلدين.

وق�����ال�����ت امل�����������ص�����ادر لإذاع�����������ة ج��ي�����ص 

ر�صائل  تت�صمن  ال��وث��ائ��ق  اإن  الح��ت��الل، 

ح����ول ل���ق���اءات م���ع اأ����ص���دق���اء م�����ص��وؤول��ن 

دول  خمتلف  من  و�صيا�صين  و�صحافين 

معهم،  وا�صنطن  �صفارات  اأجرتها  العامل 

ون�صائحهم  وروؤيتهم  تقييماتهم  واأر�صلت 

الن�صر  اأن  اإىل  م�����ص��رة  وا���ص��ن��ط��ن،  اإىل 

لأن��ه  للخطر،  ال��ك��ري��ن  ح��ي��اة  �صيعّر�ص 

�صيك�صف طبيعة عالقات بع�ص الأ�صخا�ص 

بال�صفارات الأمركية، وروؤيتهم احلقيقية 

وال�����ص��ري��ة ل��ل�����ص��راع يف ال�����ص��رق الأو���ص��ط، 

واملوقف من الأنظمة يف دولهم.

ال��ربق��ي��ات  اأن  امل�������ص���ادر  واأو����ص���ح���ت 

�صرق  دوًل  ت�صمل  ن�صرها  ُيحتمل  ال��ت��ي 

اأو�صطية عدة، منها »اإ�صرائيل« وال�صلطة 

ولقاءات  تقييمات  وت�صمل  الفل�صطينية، 

م��ع م�����ص��وؤول��ن يف ال��ب��ل��دي��ن م��ن��ذ خم�ص 

����ص���ن���وات، م���ن���وه���ة ب������اأن ال��ن�����ص��ر ���ص��ي��ث��ر 

ما  اأن  اإىل  اأ���ص��ارت  اأنها  اإل  عاملية،  �صجة 

حتتويه بع�ص الر�صائل ل يعك�ص موقف 

وا�صنطن الر�صمي من ال�صراع العربي - 

»الإ�صرائيلي«، بل قد يكون موقف بع�ص 

الدبلوما�صين الأمركين يف �صفاراتهم.

وقال موقع »ويكيليك�ص«، اإن الوليات 

مماثلة  �صابقة  ات�����ص��الت  اأج���رت  املتحدة 

بريطانيا  منها  اأخ����رى،  حليفة  دول  م��ع 

والرنويج،  وال��دمن��ارك  وكندا  واأ�صراليا 

�صين�صرها  التي  الوثائق  حجم  اأن  كا�صفاً 

جمموعة  م��ن  م���رات  �صبع  اأك���رب  �صيكون 

وثائق وزارة الدفاع الأمركية التي بلغت 

نحو 400 األف وثيقة تتعلق بحرب العراق، 

والتي مت ن�صرها يف اأكتوبر املا�صي.

من جهته، مل يتمكن اأريبيان بزن�ص 

م����ن احل�������ص���ول ع���ل���ى رد م����ن م��وؤ���ص�����ص 

»وي��ك��ي��ل��ي��ك�����ص« ج���ول���ي���ان اأ�����ص����اجن ح��ول 

ا���ص��ت��ف�����ص��ارات ك���ث���رة ب��خ�����ص��و���ص ملف 

ال��ت�����ص��ري��ب��ات ال�����ص��خ��م، وال����ذي ل ميكن 

فتحه حتى ن�صر الرقم اخلا�ص به لفك 

الت�صفر فيه.

واأث������ار رئ��ي�����ص ال��ت��ق��ن��ي��ة خ��ب��ر اأم���ن 

رئي�ص  وه��و  �صناير،  ب��رو���ص  امل��ع��ل��وم��ات؛ 

ق�صية  ت��ي��ل��ك��وم،  ب��ري��ت�����ص  يف  ال��ت��ق��ن��ي��ة 

طريقة  بجوانب  تتعلق  وه��ي  غام�صة، 

ن�����ص��ر م��ل��ف ال��ت�����ص��ري��ب��ات ع��ل��ى م��دون��ت��ه، 

تتبع  مل  »وي��ك��ي��ل��ي��ك�����ص«  اأن  اإىل  م�����ص��راً 

اأي  امل��ل��ف،  ه���ذا  بن�صر  منطقية  ط��ري��ق��ة 

اأنه يلّمح اإىل اأن امللف امل�صفر املذكور قد 

جهة  من  بل  »ويكيليك�ص«،  من  يكون  ل 

من  اأنظمة  تخريب  تنوي  ا�صتخباراتية 

يقوم بتنزيل امللف.

الإعالمية،  التقارير  بع�ص  وت�صر 

اإىل اأنه يف الأ�صابيع املقبلة حن �صُيك�صف 

التقرير �صتتغر اأمور كثرة، و�صتنك�صف 

فا�صلة  حمطة  �صتكون  هائلة  ف�صائح 

ال��رق��ب  اأن  امل��ن��ط��ق��ة وال���ع���امل، ك��م��ا  يف 

ه���و ���ص��ي��د امل���وق���ف اأي�������ص���اً يف امل����ب����ادرات 

ال��ولي��ات  بها  �صتقوم  ال��ت��ي  ال�صتباقية 

النتباه  لتحويل  و»اإ���ص��رائ��ي��ل«،  املتحدة 

عن هذه الف�صائح، واإ�صغال الراأي العام 

العاملي باأمور طارئة اأخرى.

لن ي�صكل وزير العمل اجلديد �صليم جري�صاتي 

للوزير  خلفاً  ت�صلمها  التي  العمل  وزارة  يف  انقالبا 

ال��ع��ن��ي��د ���ص��رب��ل ن��ح��ا���ص، ج��ري�����ص��ات��ي ك���ان وا���ص��ح��اً 

كانت  ل��الأم��ور  نحا�ص  م��ق��ارب��ة  اأن  على  التاأكيد  يف 

»مقاربة قانونية و�صحيحة«، لكنه اأو�صح اأنه �صيكون 

»اأق��ل حدة« من نحا�ص الذي يدعمه جري�صاتي يف 

»طروحاته ل �صيما من الناحية الد�صتورية وتعزيز 

�صلطة الوزير وامل�صاركة يف ال�صلطة التنفيذية«.

ملوؤهالت  الأن�صب  هي  العدل،  وزارة  تكون  رمبا 

جري�صاتي املعروف حملياً وعاملياً بقدراته الكبرة 

يف هذا املجال، لكن مل يكن بالإمكان اأكر مما كان، 

اأن��ه �صي�صعى  ال��وزي��ر اجل��دي��د مل يخف  ف��اإن  وعليه 

اأك��ر من عمله يف وزارة  ال���وزراء  للعمل يف جمل�ص 

اإع��داد  ال��ذي �صارك يف  القا�ص  العمل، كيف ل وهو 

م�����ص��ودة ال��د���ص��ت��ور ال�����ص��وري اجل���دي���د، وه���و ال���ذي 

ف��ن��د اأخ���ط���اء امل��ح��ك��م��ة ال��دول��ي��ة وغ���راب���ة ق��رارات��ه��ا 

على  م�صتمر يف عمله  والوزير اجلديد  وانحيازها، 

ملف املحكمة الدولية، حيث ي�صكل ركناً اأ�صا�صياً من 

اأرك��ان فريق الدفاع ال��ذي يتعاون معه »ح��زب اهلل« 

ملواجهة القرارات التي ت�صدر عن املحكمة قانونياً.

ال�صوري  الد�صتور  م�صروع  اأن  جري�صاتي  يرى 

اجل��دي��د ق��د ن�����ّص على ال��ع��دي��د م��ن الأم����ور املهمة 

ال��ق�����ص��اء  ا���ص��ت��ق��الل��ي��ة  ����ص���وري���ة، ويف م��ق��ّدم��ه��ا  يف 

والتعددية احلزبية، هو ي�صيد بالد�صتور الذي طرح 

امل��ادة  »مع�صلة  �صمي  ما  يعالج  وال��ذي  لال�صتفتاء، 

الثامنة« التي كانت تن�ّص على احتكار حزب البعث 

النتقالية  املرحلة  هذه  ينا�صب  ما  وه��ذا  لل�صلطة، 

الأ�صا�صية ل�صورية، وهو القانوين الأجنبي الوحيد 

الذي �صارك يف اجتماعات اللجنة ال�صت�صارية التي 

�صكلتها احلكومة ال�صورية ملناق�صة م�صودة الد�صتور 

اجل��دي��د ق��ب��ل ان����دلع احل�����وادث، وق���ال اإن���ه ���ص��ارك 

تعديل  راأيها يف  اأدب��ت  التي  امل�صتقلن  يف جلنة من 

الد�صتور ومن ثم اعتماد ال�صتفتاء.

وكان جلري�صاتي مواقف هامة �صيا�صًيا وقانونياً 

اأن  ي�صتطيع  ل  اجلمهورية  رئي�ص  اأن  قوله  كمثل 

لي�ص  وه���و  امل��را���ص��ي��م،  ع��ل��ى  لتوقيعه  ث��م��ن��اً  ي��ط��ل��ب 

جري�صاتي  ينتقد  كما  التنفيذية،  بال�صلطة  �صريكاً 

بع�ص  بوجي  �صهيل  تفوي�ص  على  احلكومة  رئي�ص 

املهام املنوطة برئي�ص جمل�ص الوزراء وعلى ا�صتمرار 

بوجي يف مهامه كاأمن عام ملجل�ص الوزراء.

ولد الوزير جري�صاتي يف الرابع من ني�صان عام 

مدينة زحلة، عرو�ص البقاع، تلقى علومه  يف   1952
الأوىل يف املوؤ�ص�صة اللبنانية احلديثة - الفنار، وهو 

اإج��ازة لبنانية واإج��ازة فرن�صية يف احلقوق من  نال 

كلية احلقوق والعلوم ال�صيا�صية يف بروت يف جامعة 

درا���ص��ات  دب��ل��وم  ع��ل��ى   ح�صل  كما  يو�صف،  القدي�ص 

عليا )لبناين وفرن�صي( يف احلق اخلا�ص من كلية 

)ج��ام��ع��ة  ب����روت  يف  ال�صيا�صية  وال��ع��ل��وم  احل��ق��وق 

القدي�ص يو�صف(.

ال��ع��ام  م��ن��ذ  امل��ح��ام��اة  مهنة  جري�صاتي  م��ار���ص 

بال�صتئناف  حم��ام  احل��ن  ذل��ك  منذ  وه��و   ،1974
مار�ص  كما  بي��روت،  يف  املحامن  نقابة  يف  م�صجل 

كلية  يف  حما�صراً  اأ���ص��ت��اذاً  فكان  اجلامعي،  التعليم 

القدي�ص  ج��ام��ع��ة  يف  ال�صيا�صية  وال��ع��ل��وم  احل��ق��وق 

�صنة  منذ  اخل��ا���ص  القانون  م��واد  مبختلف  يو�صف 

مركز  يف  حم��ا���ص��راً  اأ���ص��ت��اذاً  اأي�����ص��اً  وع��م��ل   ،1976
التابع جلمعية م�صارف لبنان  الدرا�صات امل�صرفية 

التجارية  الإ�صناد  مب��واد  يو�صف  القدي�ص  وجامعة 

)من  امل���دين  ال��ق��ان��ون   – امل�صرفية  العمليات   –
واأ���ص��ت��اذ حما�صر يف   ،1984 و   1979 ال��ع��ام��ن   ب��ن 

الدويل  الأعمال  قانون  مب��ادة  الأمركية  اجلامعة 

واأ���ص��ت��اذ حم��ا���ص��ر يف  و1984،   1982 ال��ع��ام��ن  ب��ن 

مبادة  يو�صف  القدي�ص  جامعة  يف  الرجمة  معهد 

و1985،   1982 عامي  بن  املقارن  العقوبات  قانون 

ال���وزي���ر مي�صال  ل�����ص��ن��وات ك��م��ح��ام يف م��ك��ت��ب  ع��م��ل 

لدى  م�صت�صاراً  ث��م  امل��ر،  اليا�ص  ال��وزي��ر  وجنله  امل��ر 

الرئي�ص اإميل حلود.

وال����وزي����ر ج��ري�����ص��ات��ي ع�����ص��و ب��ه��ي��ئ��ة حت��دي��ث 

اأول  ال���ن���واب اع��ت��ب��اراً م��ن  ال��ق��وان��ن ل���دى جمل�ص 

نقابة  يف  الت�صريعية  اللجنة  وع�صو   ،2010 �صباط 

املحامن يف بروت اعتباراً من 29 ني�صان 2010، كما 

اآب1997   25 من  الد�صتوري  املجل�ص  يف  ع�صواً  كان 

الأرز  و�صام  2009، وهو حائز على  25 حزيران  اإىل 

الأول  ت�صرين   20( ك��وم��ن��دور  رت��ب��ة  م��ن  ال��وط��ن��ي 

)الأول  املذّهب  اللبناين  ال�صتحقاق  وو�صام   )2006
من ت�صرين الثاين2007(.

يو�صف  ن���دى  ال�����ص��ي��دة  م��ن  م��ت��اأه��ل  جري�صاتي 

احل�����ص��ي��ن��ي، وه����ي اأي�������ص���اً حم��ام��ي��ة، ول��ه��م��ا ث��الث��ة 

اأولد هم جان ايف )30 �صنة( وجوليان )27 �صنة( 

وجنيفر – ماري )24 �صنة(.

7 w w w . a t h a b a t . n e t
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جـريصـاتـي.. نحــاس بحـدة أقــل



انت�سار �س�رية على امل�ؤامرة 

خ�سارة ا�سرتاجتية ل تع��ض لأمريكا، 

رو�سيا تنتف�ض لكرامتها، وال�سني 

يخرج من قمقمه، والفكر ال�هابي 

ل يحتمل �رشيكًا.. حت�لت املنطقة 

كبرية وتداعيات الف�سل الغربي 

�ستطال قريبًا الأدوات، العميد 

املتقاعد يف اجلي�ض اللبناين الدكت�ر 

اأمني حطيط خ�ض جريدة الثبات بهذا 

اللقاء واإليكم احل�ار.

حقيقتها،  على  ال�سورية  الأو���س��اع  لفهم 

الأح����داث  ب���داي���ات  اإىل  ال��ع��م��ي��د حطيط  ي��ع��ود 

5 مراحل  اإىل  الأمنية يف ال�سام، يق�سم الأزم��ة 

اأو حلقات، يقول: »يف الأوىل بداأت الحتجاجات 

اأج��ل حتقيق  م��ن  �سلمي  ب�سكل  والع��را���س��ات 

بالوعود  النظام  فالقاهم  معينة،  اإ���س��الح��ات 

ال��ث��ان��ي��ة �سعى  امل���ط���ال���ب، يف  ب��ع�����ض  وت��ن��ف��ي��ذ 

ال��ق��ي��م��ون ع��ل��ى الح��ت��ج��اج��ات ال���س��ت��ف��ادة من 

النظام  بتغيري  للمطالبة  الإقليمي  احل���راك 

كلياً، فا�ستخدموا ال�سالح �سد القوى الأمنية، 

ال�ستيعاب،  م��ن  م��زي��داً  النظام  فعل  رد  ف��ك��ان 

ان��ط��الق��اً م��ن ق���رار ال��رئ��ي�����ض الأ���س��د ال��وا���س��ح 

الر�سا�ض  اإط���الق  ع��دم  ب�سرورة  للع�سكريني 

النف�ض  الدفاع عن  با�ستثناء حالتي  اأح��د،  على 

حطيط:  ي�سيف  العامة«،  املقرات  عن  وال��ذود 

حرجة  مبجملها  كانت  التي  الثانية  »املرحلة 

ع��ل��ى ال���ق���وى الأم���ن���ي���ة، ���س��ج��ع��ت امل��ع��ار���س��ني 

النتقال اإىل املرحلة الثالثة، فجاهر امل�سلحون 

املراكز  بع�ض  على  وبال�سيطرة  ال�سالح  بحمل 

احل��ك��وم��ي��ة، ف���ب���داأوا ب��ال��ت��ف��ت��ي�����ض ع���ن مناطق 

 - تلكلخ   - )درع����ا  ب��اخل��ارج  لربطها  ح��دودي��ة 

ج�سر ال�سغور( لتكون مرتكزاً للتغيري بالقوة يف 

الثالثة  احللقة  م�سار  حطيط  يو�سح  �سورية«، 

كان  بعمومه  النظام  فعل  ردة  اأن  اإىل  بالإ�سارة 

دفاعياً، يقول: »يف مرحلة »الدفاع املقيد« حقق 

ال��ن��ظ��ام بع�ض ال��ن��ت��ائ��ج، ول��ك��ن اخل�����س��ارة كانت 

الع�سكريني  م��ن  كبري  ع��دد  ُق��ت��ل  فقد  ك��ب��رية، 

مناطق  ي�سكلون  امل�����س��ل��ح��ون  وب����داأ  وامل��دن��ي��ني، 

معزولة عن الدولة«. 

م�سار  لتف�سري  ح��دي��ث��ه  ح��ط��ي��ط  وي��ك��م��ل 

الأزمة ال�سورية قائاًل: »جناح امل�سلحني ن�سبياً 

يف املرحلة الثالثة دفع بالقيمني عنهم لإن�ساء 

ق���واع���د ع�����س��ك��ري��ة يف ب��ع�����ض امل���ن���اط���ق، ف��ك��ان��ت 

امل��رح��ل��ة ال��راب��ع��ة خ��ط��رة ج����داً ع��ل��ى ال��ن��ظ��ام«، 

ي��ت��وق��ف ح��ط��ي��ط ل��ل��ح��ظ��ات وي��ت��اب��ع: »ل���و بقي 

لأنه  ك��ث��رياً،  الأم���ور  لتداعت  مراخياً  النظام 

يف ه���ذه امل��رح��ل��ة مت ا���س��ت��ق��دام م�����س��ل��ح��ني من 

اخلارج )عرب وغري عرب( ومت تزويد املقاتلني 

والتقنيات احلديثة، فظهرت  املتطور  بال�سالح 

خ�سو�ساً  النظام،  على  ع�سية  بقعاً  �سورية  يف 

يف ح��م�����ض وري����ف دم�����س��ق )ال���غ���وط���ة – دوم���ا 

احللقة  ���س��رح  حطيط  يتابع  ال���زب���داين(«،   –
ح�سلت  ثالث  �سغوطات  اإىل  بالإ�سارة  الثالثة 

على  الأمني  باخللل  متثل  اأولها  �سورية،  على 

الأر��������ض، ث��ان��ي��ه��ا مت��ث��ل ب��ال�����س��غ��ط ال�����س��ي��ا���س��ي 

الدويل  القت�سادي  بال�سغط  وثالثها  العربي 

)العقوبات(.

ا�ستطاع يف  ال�سوري  النظام  براأي حطيط 

الدفاعية تعطيل حماولتني جديتني  �سيا�سته 

 2011 اأواخ��ر مت��وز  يف  كانت  الأوىل  لإ�سقاطه، 

اأم��ري  بح�سب  ك��ان��ت  وال��ث��ان��ي��ة  الأول(  )امل��وع��د 

)عيد   2011 اآب  �سهر  اأواخ���ر  يف  متوقعة  قطر 

الأ�سحى(، يقول حطيط: »رغم جناح امل�سلحني 

ميتلك  النظام  ظل  الأو�ساع،  بخلخلة  الن�سبي 

و»ال�سعب«،  »اجل��ي�����ض«  ب��ي��ده،  هامتني  ورق��ت��ني 

يقول حطيط: »هاتان الورقتان اأوقفا املخطط 

ال��رو���ض  و�سجعا  ���س��وري��ة،  على  امل��ع��د  اجلهنمي 

لالندفاع اإىل الأمام، بعد موقف مرقب وحذر 

طيلة ال�ستة الأ�سهر الأوىل من الأحداث )اآذار 

- اأيلول 2011(، وي�سيف: »ا�ستخدام الفيتو من 

لأن  حدين،  ذا  �سيفاً  ك��ان  ورو�سيا  ال�سني  قبل 

الإدارة الأمريكية ا�ستبدلت التدخل الع�سكري 

الناتو بخطة  اأو حلف  الأم��ن  من قبل جمل�ض 

رديفة متمثلة باإن�ساء قواعد ع�سكرية واقتطاع 

اأرا�ض لفر�ض واقع ع�سكري �ساغط«.

ب������راأي ح��ط��ي��ط امل���رح���ل���ة ال���راب���ع���ة ب����داأت 

ب�سمود النظام وحت�سنت ظهور الفيتو الرو�سي 

داخ����ل جم��ل�����ض الأم�����ن »ه����ذه امل��رح��ل��ة �سكلت 

ا�ستطاعوا  لأنهم  للم�سلحني،  الذهبي  الع�سر 

الإنت�سار بكثافة يف درعا وريف دم�سق وحم�ض 

النظام  قبول  ولكن مع  الزاوية،  واإدل��ب وجبل 

لعمل جلنة املراقبني العرب وا�ستح�ساله على 

النظام  ب��داأ  امل�سلحني،  ب��وج��ود  عربي  اع���راف 

ب��ع��م��ل��ي��ات احل�����س��م ال��ع�����س��ك��ري ف��ك��ان��ت امل��رح��ل��ة 

اخلام�سة«.

ع���ن ال��و���س��ع امل���ي���داين ال���ي���وم يف ���س��وري��ة، 

يعترب حطيط اأن احل�سم بداأ مع مطلع العام، 

الأح��داث  اأ�سهر على انطالق   9 اأي بعد م�سي 

الأم���ن���ي���ة، »الإجن��������ازات ال��ت��ي ح��ق��ق��ه��ا اجلي�ض 

ال�����س��وري يف ���س��ه��ر واح����د ف��ق��ط مل ي��ك��ن اأح���د 

البوؤر الأمنية يف  يتوقعها، لأنه قد مت تنظيف 

منطقة درعا وريف دم�سق بالكامل، اإ�سافة اىل 

حتجيم القاعدة املركزية يف �سورية يف حم�ض، 

واليوم نحن باإمكاننا القول بعد م�سي �سهرين 

اإنه مل يعد يوجد مناطق مغلقة  على احل�سم، 

يف �سورية ي�سرح بها امل�سلحون«. 

�سحب  ال�����س��وري  النظام  حطيط،  بح�سب 

م����ن ال����غ����رب ذري����ع����ة ال���ت���دخ���ل ال��ع�����س��ك��ري اأو 

الإن�ساين نهائياً، وبالتايل هناك �سقوط مدوي 

الأوك��ار  »تنظيف  يقول:  الع�سكرية،  للموؤامرة 

بع�ساً  تتطلب  وامل�ساألة  املتابعة  قيد  ال�سغرية 

من الوقت«.

�سقوط ا�سرتاتيجي لأمريكا

بح�سب  ال�سوري  ال�ساأن  يف  اأمريكا  خ�سارة 

ح��ط��ي��ط ك���ب���رية ج�������داً، لأن����ه����ا ت���ط���ال امل���ج���ال 

ال���س��رات��ي��ج��ي احل���ي���وي ل���ل���ولي���ات امل��ت��ح��دة، 

»ه���ن���اك ع�����ودة ق���وي���ة ل��رو���س��ي��ا وال�����س��ني على 

ال�ساحة الدولية من البوابة الدم�سقية، وهناك 

حلف ا�سراتيجي فاعل ن�ساأ عن غري ق�سد بني 

»كان  حطيط:  يعلق  ورو�سيا«،  وال�سني  اإي��ران 

اأمريكا جعل اخل�سارة ع�سكرية فقط،  مبقدور 

ا�ستدعاوؤها  ول���ول  ال�سيا�سية،  حماقتها  ل��ول 

جديدة،  مرة  امل��زدوج  ال�سيني  الرو�سي  الفيتو 

العامل  يرعب  ك��ان  ال��ذي  ال�سوفياتي  فالحتاد 

ل��ك��رام��ت��ه وت�����س��ول��ه لقمة  اإن��ت��ف�����ض   1990 ق��ب��ل 

تبيع  رو�سية  فتاة  )مليون   ،2011 ع��ام  العي�ض 

ج�����س��ده��ا( مت���ام���اً ك��ال�����س��ني ال�����ذي اأخ��رج��ت��ه 

ال�����س��ي��ا���س��ة الأم���ريك���ي���ة م���ن م��رح��ل��ة اخل��ج��ل 

الدبلوما�سي التي امتاز به منذ احلرب العاملية 

الثانية«. 

اجلديد  العاملي  النظام  اأن  حطيط  يوؤكد 

يولد من رحم املعاناة ال�سورية، لأن العامل من 

بعدها لي�ست كقبلها، »اخل�سارة ال�سراتيجية 

لأم����ريك����ا ل ت���ع���و����ض، ف��رو���س��ي��ا ك��م��ا ال�����س��ني 

انتقلتا من موقع الدفاع اإىل الهجوم، وال�سعب 

ي��ت��وق بطريقة  ب��وت��ني  انتخب  ال���ذي  ال��رو���س��ي 

اأخرى اإىل اأجماد رو�سيا العظمى«.

مي���ي���ز ح���ط���ي���ط ب�����ني اخل���������س����ارة ال��ك��ل��ي��ة 

الو�سع  بخ�سو�ض  يقول  اجلزئية،  واخل�سارة 

ال����دويل: »ال��ن��ف��وذ الأم���ريك���ي ت��راج��ع ل�سالح 

منو قوى اأخرى متاماً كما ح�سل لأوروبا بعد 

خ�سارة  وال��ث��ان��ي��ة،  الأوىل  العامليتني  احل��رب��ني 

هناك  الع�سكرية،  قوتها  عنها  ينزع  ل  اأمريكا 

�سعف يف الهجوم، ولكن لي�ض عجزاً يف الدفاع، 

عليه  تهيمن  ل��ع��امل  ان��ت��ق��ال  ه��ن��اك  وب��ال��ت��ايل 

اأمريكا،  اأقطابه  من  قطب  ع��امل،  اإىل  اأم��ريك��ا 

العجز الأمريكي ب�سن هجوم  وبالتايل يف ظل 

يف  لأدوات��ه��ا  م��دوي��ة  خ�سارة  نتوقع  املنطقة  يف 

ال�سرق الأو�سط«.

حم�ص

حم�ض،  يف  عمرو  بابا  ح��ي  اإىل  بالنتقال 

ي�سرح حطيط الأو�ساع امليدانية هناك بالقول: 

 – اأم��ريك��ي��ة  ب��ق��ي��ادة  ق��اع��دة ع�سكرية  »ه��ن��اك 

غ��رب��ي��ة حُم�����س��ن��ة وجم��ه��زة ب��ال��ك��ام��ل، )1800 

اأن��ف��اق  م��ر ط��ول و1300 م��ر ع��ر���ض( وفيها 

حت��ت الأر�����ض اإح��داه��ا مي��ر حت��ت جم��رى نهر 

العا�سي، واآخرون يو�سالنها اإىل خارج املدينة، 

اإ�سافة اإىل اأن املنطقة جمهزة ب�3 اأنفاق تربط 

ال��دع��م  ل��ت��اأم��ني  باللبنانية  ال�����س��وري��ة  احل����دود 

اللوج�ستي للم�سلحني«، ي�سيف حطيط: »هذه 

الأ�سا�ض لتمدد  اأن تكون  ُي��راد لها  املنطقة كان 

تقطع  لأن��ه��ا  »ال��زي��ت«،  بقعة  اأو  ال�سغب  ح��ال��ة 

ال�سمال  مناطق  بني  ال�سورية  ال��دول��ة  اأو���س��ال 

)حلب( واجلنوب )دم�سق( والغرب )الالذقية( 

امل�سلحون  وال��ب��ادي��ة(،  ال���زور  )دي��ر  ال�سرق  م��ع 

كانوا يتمنون ق�سف املدينة بالطريان لإحراج 

ب�26  الرو�ض، ولكن ح�سم املعركة يف بابا عمرو 

قيادة  للغرب لرتباط  نكراء  كان هزمية  يوماً 

ب��اب��ا ع��م��رو يف ح��م�����ض ب��ق��ي��ادت��ي ح��ل��ف �سمال 

الأطل�سي واليونيفل يف لبنان وب�سبكة البارجة 

العمليات  ال��ب��ح��ر وغ��رف��ة  ع��ر���ض  الأمل��ان��ي��ة يف 

ال��ن��ا���س��ط��ة يف ال����دوح����ة، وق����د األ���ق���ي ال��ق��ب�����ض 

و�سعوديني  وقطريني  فرن�سيني  �سباط  على 

واأتراك«.

الإعالم وال�سباط الفرن�سيني 

الأم��ن  ف�سل  ج���دوى  ع��ن  حطيط  �ساألنا 

عن الإع���الم، م��ادام الأخ��ري ي�ستخدمه الغرب 

ال����دويل على  املجتمع  ل��ت��األ��ي��ب  ف��ت��اك��اً  ���س��الح��اً 

ال�سباط  ال�����س��وري��ون  ي��ظ��ه��ر  ف��ل��َم ل  ���س��وري��ة، 

الفرن�سيني مثاًل لتاأليب الراأي العام الفرن�سي 

على �ساركوزي؟ يرد حطيط �ساحكاً: »الر�سيد 

ب��ع��رت��ه كيف  ���س��وري��ة ل مي��ك��ن  ال���ذي متتلكه 

اأث��ن��اء  ال��ت��ي ب��ح��وزت��ك  امل��ئ��ة دولر  م��ك��ان، مبلغ 

لأن  م��وق��ع،  اأف�سل  يف  �سرفها  عليك  الأزم���ات 

خ�سارة �ساركوزي يف فرن�سا لي�ست ربحاً �سافياً 

ل�سورية، وهذا ما فعلته دم�سق على �سبيل املثال 

عندما  احلكيمة  ال��دب��ل��وم��ا���س��ي��ة  �سيا�ستها  يف 

�سابطاً   49 اعتقال  ف�سيحة  من  تركيا  حيدت 

الع�سكري  ال��رك��ي  ال��دع��م  وق��ف  مقابل  تركياً 

للم�سلحني و�سبط احلدود ال�سمالية«، ي�سيف 

ح��ط��ي��ط: »���س��وري��ة ت��ع��رف ج��ي��داً ك��ي��ف تك�سب 

كما  لي�ست  فال�سيا�سة  امللفات،  هذه  خالل  من 

هي يف لبنان اأحقاداً ومتنيات، بل هي ح�سابات 

وم�������س���اوم���ات يف ب��ع�����ض امل��ل��ف��ات والأول�����وي�����ات، 

وبالتايل اأيهما بفائدة اأكر اأن ُتهزم اأردوغان يف 

النتخابات )وقد ل حت�سل( اأم بتحييد موقف 

تركيا عن ال�سراع الدائر يف �سورية؟ وبالتايل 

يجب  ل  الفرن�سيني  لل�سباط  الثمني  ال�سيد 

تبديده اإعالمياً«.

اإ�سرائيل يف  اأمل يجاري حزب اهلل  ولكن 

ال�سيا�سية يف عناقيد الغ�سب لقلب  الدعاية 

»�سورية  حطيط:  يجيب  ل�ساحله؟  املوازين 

ال���ي���وم ت��ت��ح��رك ك��ب��ل��د م��ن��ت�����س��ر، ل���و ت��درج��ت 

الأم����ور اإىل ح��ال��ة »اخل��ط��ر ال�����س��دي��د« لكان 

ال�سوريون ا�ستخدموا �سالح الإعالم املفتوح، 

ولكن دم�سق يف مقابل ترويع الفكر الوهابي 

ال�����س��ل��ف��ي الإل���غ���ائ���ي ل مي��ك��ن��ه��ا ���س��ب ال��زي��ت 

الطائفي،  ال��ت��خ��وي��ف  م�����س��األ��ة  ال��ن��ار يف  ع��ل��ى 

وامل�سيحيات  ال��ع��ل��وي��ات  ال��ف��ت��ي��ات  فاغت�ساب 

تزيد  درع��ا،  »القدادي�ض« يف  ومنع  يف حم�ض 

ب��ل��ب��ل��ة امل���واط���ن���ني اأث����ن����اء الأزم����������ات«، ي��ق��ول 

بحوايل  ع��م��رو  ب��اب��ا  �سقوط  »ق��ب��ل  حطيط: 

 – »احلميدية«  حي  ال�سلفيون  دخل  اأيام   10
 23 وخ��ط��ف��وا  ب��ال��ك��ام��ل  وه��ج��روه  امل�سيحي- 

امراأة م�سيحية واغت�سبوا الن�سوة فيه وقتلوا 

وعذبوا، متاماً كما فعلوا يف منطقة »حمردة« 

حديثه:  حطيط  يتابع  حماه«،  مدينة  غرب 

لك  يتمنى  ال��غ��رب  الأه��م��ي��ة،  بغاية  »امل�ساألة 

ال�سوري  ال��ن��ظ��ام  ب��خ��الف  طائفياً  الن����زلق 

الطائفية  ن���ار  ال��ن��ف��خ يف  ي��ري��د وق���ف  ال����ذي 

والتخفيف من تداعياته«.

يتمثل  الوهابي  الفكر  اأن  حطيط  يعترب 

خ��ط��ورت��ه ب��اإل��غ��اء ك��ل ف��ك��ٍر ل ي��ج��اري��ه ف��ك��ري��اً، 

ي���ق���ول: »خ���ط���ره ع��ل��ى ال�����س��ن��ة ق��ب��ل اأي م��ك��ون 

اآخ�����ر، ول��ك��ن ه���ل ي����دري ال�����س��ا���س��ة ال��ل��ب��ن��ان��ي��ون 

م���ع زوج���ات���ه���م اأن الأم��������وال ال��ق��ط��ري��ة ال��ت��ي 

�سفك  ثمن  ه��ي  قطر  م��ن  عليها  ي�ستح�سلون 

���س��رخ��ة  اأن  ي���الح���ظ���وا  اأمل  امل�����س��ي��ح��ي،  ال�����دم 

وهم  الوهابية  وج��ه  يف  تعلو  ب��داأت  التون�سيني 

ي��ق��راأوا  اأمل  ال�سنية،  الطائفة  م��ن  باأغلبيتهم 

كيف اأن الوهابية الإلغائية مع رفيق احلريري 

اأقفلت كل البيوتات ال�سيا�سية العريقة يف لبنان 

وحتديداً داخل الطائفة ال�سنية«؟

ميقاتي وجنبالط

���س��األ��ن��ا ح��ط��ي��ط ع��ن ت��داع��ي��ات الن��ت�����س��ار 

اللبناين،  الداخل  على  ل�سورية  ال�سراتيجي 

واإخ����م����اد الب����ت����زاز اجل��ن��ب��الط��ي ل���الأك���ري���ة، 

واإي���ق���اف ه����روب وت���ه���رب م��ي��ق��ات��ي ع���ن حتمل 

وف���وؤاد  احل��ري��ري  »�سعد  يجيب:  م�سوؤولياته، 

ال�����س��ن��ي��ورة وجن��ي��ب م��ي��ق��ات��ي ت�����س��م��ي��ات ملُ�سمى 

واحد، الد�ستور يف لبنان يجب تعديله، ال�سنة يف 

لبنان لي�سوا وهابيني، الوهابية هي اأقلية، فيما 

ال�سنية يف  ال�ساحة  القوميون والوطنيون على 

لول   ،55% الأح���وال  باأ�سواأ  يتجاوزون  لبنان 

املهيمن  الإلغائي  الوهابي  والفكر  امل��ال  تدخل 

القرار  ُيخت�سر  اأن  ُيعقل  فهل  الإع���الم..  على 

�سنة فقط هم جنيب  ن��واب  ب�3  اليوم  اللبناين 

ال�سفدي؟  وحم��م��د  ك��رام��ي  واأح��م��د  ميقاتي 

يكون  ل  ال��دول��ة  لبنية  الإ���س��الح��ي  وامل��دخ��ل 

حقيقي  وتعديل  ع�سري  انتخابات  بقانون  اإل 

للد�ستور«.

اأجرى احلوار: بول با�سيل

هل يدري الساسة 
اللبنانيون أن األموال التي 
يستحصلون عليها من 

قطر هي ثمن سفك الدم 
المسيحي؟

الجيش والشعب أوقفا 
المخطط الجهنمي المعد 
لسورية.. وشجعا الروس 

لالندفاع إلى األمام
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النباتات خمل�قات ح�سا�سة 

ك�سائر املخل�قات، هي منذ اأن 

تك�ن بذرة �سغرية حتتاج اإىل الرعاية 

والهتمام املت�ا�سل، �رشط اأن يك�ن 

بقدر، لأنك اإذا اأهملتها، اأ�سبحت ذليلة 

�سعيفة، واإذا ازددت عليها في�سًا 

�سلبتها ق�تها واعتمادها على نف�سها، 

لت�سبح يف كال احلالتني لعبة يف يد 

طبيعة ل ترحم.

واذا كانت هذه البذرة ال�سغرية 

تتطلب كل هذا الكم من احلذر 

والدراية واحلنان يف الرعاية لتنم� 

ب�سكل �سليم ومنتج، فكيف باأولدنا 

وفلذات اأكبادنا الذين ناأمل بثمارهم 

اأن يزه� م�ستقبلنا، ونحن غالبًا ما 

ن�سمع اأو نقراأ اأن كل حركة نق�م 

بها، واأي �س�ت نعر�سه لهم وهم 

مازال�ا يتك�ن�ن داخل الرحم ت�ؤثر على 

ن�ساأتهم و�سخ�سيتهم عندما يكربون، 

فما بالنا بعد جميئهم اإىل هذه الدنيا.

ك����ان اع��ت��ق��اد ال��ن��ا���ض يف ال�����س��اب��ق اأن 

»الديك الف�سيح من البي�سة ي�سيح«، اأي 

ال��ذي  ه��و  والطبيعي  الفطري  النمو  اأن 

ال��رب��وي،  الطفل  تكوين  طبيعة  ي��ح��دد 

ل���ك���ن م����ع ت���ط���ور ع���ل���م ال��ن��ف�����ض وت���ط���ور 

الدرا�سات العلمية التي وجدت خ�سوبة يف 

نفي  الفكرة، مت  ه��ذه  البحث عن حقيقة 

اأن  الدرا�سات  اأك��دت  حيث  العتقاد،  ذل��ك 

هناك عوامل اأخرى، بالإ�سافة اإىل العامل 

التكوين،  ت��وؤث��ر يف حتديد ه��ذا  ال��وراث��ي، 

لكن  والثقافية،  والجتماعية  كالبيئية 

حجر الأ�سا�ض الذي يدّعم اأ�س�ض التكوين 

تن�ساأ  التي  ال�ساحلة  الربية  هو  ال�سليم 

الأ���س��ا���س��ي  العن�سر  ف��ه��ي  الأ����س���رة،  داخ���ل 

الذي يحتاجه كل طفل من اأجل اأن يتمتع 

و�سخ�سية  �سليم  عقل  على  من��وه  خ��الل 

ق���وي���ة، وه����ي اأي�������س���اً م���ا ت��ف��ت��ق��ده معظم 

العائالت يف ع�سرنا احلايل.

ت��ق��ول:  ف��َم��ن م��ن��ا مل ي�سمع ج��دت��ه 

وق��ح وم��دل��ل«،  ال��ي��وم، جيل كتري  »جيل 

اأ�سخا�ض يكربوننا يف العمر ي�ستكون  اأو 

من اأولد و�سباب اليوم فيقولون عنهم: 

»بال زوق وبال احرام«، اأو اأحد والدينا 

يقول: »اهلل يعين�ّا عهالولد رح ي�سيبونا 

عبكري«، مل تاأِت هذه ال�سكاوى عن عبث 

اأ�سداوؤها  ارتفعت  ال�سكوى، بل  اأو ملجرد 

ال��ي��وم من  م��ا، ن�سهده  لتعرب ع��ن واق���ع 

مع  تعاملهم  يف  واملجتمع  الأه��ل  معاناة 

اأولد هذا اجليل، ومن حماولت �سبط 

وتخرج  بالف�سل  تبوء  اأ�سبحت  وت��اأدي��ب 

عن ال�سيطرة لتزيد علينا فوق الهم هماً 

جديداً ي�سعب التخل�ض منه ب�سهولة.

ال�����س��ب��ي يف  ت�سبه  ال��ف��ت��اة  اأ���س��ب��ح��ت 

�سراخاً  بات  كالمها  وحركاتها،  اأفعالها 

امل��دوي،  الطبل  ك�سوت  اأذن��ك  يف  ي�سدح 

ا�ستبدلت نعومتها واأنوثتها التي متيزها 

تعجبها  مل  اإذا  ب���ال���وق���اح���ة،  وت��زي��ن��ه��ا 

م�ستفز  ب��ج��واب  عليك  ردت  ن�سيحتك 

و�ساعق، واإذا اأن�ّبتها ترد ال�ساع �ساعني، 

اأو ترى ابنة ال�ست �سنوات تتحدث معك 

يف  اأنفها  حت�سر  �سنة،  �ستني  ابنة  كاأنها 

ك��ل ���س��غ��رية وك���ب���رية، وت��خ��اط��ب��ك بلغة 

وموا�سيع ل تليق بحجمها اأوعمرها، اأما 

يعجبه  »ل  باأف�سل  و�سعه  فلي�ض  الولد 

يتطاول  اإذ  ال�سيام برجب«،  العجب ول 

اأم��ام  هيبتهم  على  يدو�ض  وال��دي��ه،  على 

يعاند  ب��ل  كالمهم،  يحرم  ول  النا�ض، 

وي�سر على تنفيذ طلباته ب�سرعة.

وقد ي�سل التطاول يف بع�ض الأحيان 

اأو يرفع  اأب��اه  اأن ي�سرب الولد  اإىل درجة 

�سوته ويده يف وجه والدته، والأغرب من 

ذلك اأن البع�ض يفعل ذلك بحجة اللعب 

واملزاح، وت�ستغرب تقبل الأهل هذا الأمر 

بكل رحابة �سدر، ويفتخرون اأمام غريهم 

بهذه ال�سحبه املميزة مع اأبنائهم.

يف ح���ني اأن���ن���ا ن�����س��م��ع م���ن اأج���دادن���ا 

اأن��ه��م يف ���س��غ��ره��م ك��ان��وا ي��ف��ه��م��ون على 

اأو كلمة واحدة  الكبار من نظرة واح��دة 

وك��رة توجيه  التكرار  اإىل  دون احلاجة 

ولي�ست  تعني ل  »ل«  فكلمة  املالحظات، 

ك��ان��ت  واإل  ج�����دال،  اأو  ن��ق��ا���ض  اأي  ف��ي��ه��ا 

اأن عمتي قالت  واأذك��ر  العواقب وخيمة، 

يل يف اإحدى املرات، اإنها عندما كانت يف 

من  �سفعة  تلقت  عمرها  من  الع�سرين 

ج��دت��ي، لأن��ه��ا وج��ه��ت اإل��ي��ه��ا كلمة غري 

لئقة يف حلظة غ�سب، وعلى الرغم من 

اأنها كانت زوجة واأم لولدين، اإل اأنها مل 

اليوم  اأم��ا  �سفة،  ببنت  تنب�ض  اأن  تتجراأ 

للتحكم  ينفع  ال�سرب  ول  ال�سراخ  فال 

ولو بابن الثالث �سنوات.

ج��ي��ل،  اإىل  ال����وق����اح����ة  ت��ن��ت��م��ي  »ل 

ع��ل��ي��ك اأن ت��ب��ح��ث ع���ن الأ�����س����ل«، ه��ك��ذا 

والنحرافات  فالوقاحة  البع�ض،  يجيب 

ال�����س��ل��وك��ي��ة و����س���وء ال��ع��الق��ة ب���ني الآب����اء 

والأب��ن��اء مل تظهر فجاأة، بل هي نتيجة 

ال��زم��ن، فمع  ع��وام��ل تراكمت م��ع تقدم 

اإىل  اأدى  ال����ذي  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي  ال��ت��ط��ور 

والثقايف  والفكري  احل�ساري  النفتاح 

ب���ني ال�����س��ع��وب امل��خ��ت��ل��ف��ة وظ���ه���ور اأف��ك��ار 

حول  الآراء  انق�سمت  ج��دي��دة،  وع����ادات 

اأ���س��ال��ي��ب ال��رب��ي��ة وط����رق ال��ت��ع��ام��ل مع 

تبنى  منهم من  �سغرهم،  منذ  الأطفال 

الأولد،  مع  والت�ساهل  الإم��ه��ال  اأ�سلوب 

الذي  الغربي  الفكر  وهو ما يتوافق مع 

والتح�سر،  والن��ف��ت��اح  ب��احل��ري��ة  ي��ن��ادي 

واجلزء الآخر جاء رداً على الأول، فراأى 

اأن احلرية املفرطة التي يحظى بها اأولد 

على  ت�سجعهم  التي  ه��ي  ال��ي��وم،  و�سباب 

انحرافهم،  م��ن  وت��زي��د  احل���دود  تخطي 

الأ�سلوب  هو  الأن�سب  ف��اإن احلل  وبذلك 

التقليدي يف الربية، اأي اأ�سلوب الق�سوة 

وال�سدة.

ي��ت��ب��ع ح�����س��ني حم�����س��ن )34 ع���ام���اً( 

وه���و م��ط��ل��ق ول���ه ول���د ي��ب��ل��غ م��ن العمر 

بنف�ض  به  بالهتمام  يقوم  �سنوات،  �ست 

واأث���ن���اء  ال���رب���ي���ة،  يف  الأول  الأ����س���ل���وب 

ابنه  كان  لراأيه يف مقر عمله،  ا�ستماعنا 

ي�����س��رخ داخ�����ل امل��ت��ج��ر وي��رك�����ض ذه���اب���اً 

الأول  ابني  ه��و  »علي  با�ستمرار،  واإي��اب��اً 

اأن����ا واأم�����ه عندما  وال���وح���ي���د، ان��ف�����س��ل��ت 

اأن  اأري��ده  ك��ان طفاًل �سغرياً، ولأنني ل 

تلبية  اأح��اول  العاطفي،  بالنق�ض  ي�سعر 

بتخفيف  ين�سحني  كل طلباته، اجلميع 

اأراه  اأن  اأحتمل  ل  لكنني  معه،  ت�ساهلي 

اأو يبكي«، ومل يزل يكمل حديثه  حزيناً 

تلقت  التي  املوظفة  �سراخ  �سمعنا  حتى 

�سربة على ظهرها من ابنه، فاعتذر منا 

قمنا  بينما  ح�سل،  عما  لي�ستف�سر  وق��ام 

نحن مبغادرته على هذه احلال.

ال�سينيون  اأخ��رى، ي�ستهر  من جهة 

بالق�سوة وال�سدة يف تربية اأولدهم، وقد 

كتبوا  الذين  املوؤلفني  من  العديد  ظهر 

عن الأ�ساليب القا�سية التي يتبعونها يف 

بياو)47(  زاو  ال�سيني  ومنهم  الربية، 

 beat them« بعنوان  كتاباً  ن�سر  ال��ذي 

into peking university« يتحدث 
ف��ي��ه ع���ن ط��ري��ق��ت��ه ال��ق��ا���س��ي��ة يف ت��رب��ي��ة 

بالأب  امللقب  بياو  يقول  اأبنائه،  وتاأديب 

ي�سمح  ي��ك��ن  مل  اأط���ف���ال���ه  »اإن  ال���ذئ���ب: 

ل��ه��م ب��ا���س��ت��خ��دام ال����رباد م��ن دون طلب 

اإذن���ه، وك��ل م��ن يخالف ذل��ك، ك��ان يلقى 

م�سنوع  ب�سوط  بال�سرب  العقاب  اأ���س��د 

تلك  اأن  بياو  وي��رى  ال�سالل«،  نبات  من 

الأب��ن��اء  ت��رب��ي��ة  يف  الع�سكرية  ال��ط��ري��ق��ة 

هي الأمثل كي يح�سد الفرد يف النهاية 

�سغرية  �سن  يف  فالأطفال  الأب���وة،  ثمار 

كيف  ي��ع��رف��ون  ل  احل��ي��وان��ات،  ي�سبهون 

مييزون بني اجليد وال�سيئ، واأن العقاب 

دماغهم،  تطوير  يف  ي�ساعدهم  القا�سي 

ومن ل يتفق معه يف ذلك، ف�سيرك له 

التاريخ ليوؤكد مدى �سحة وجهة نظره.

من  بعا�سفة  الطريقة  ه��ذه  قوبلت 

ال��ن��ق��د م��ن ك��ب��ار خ���رباء ال��رب��ي��ة داخ��ل 

ال�����س��ني وخ���ارج���ه���ا، مل���ا ل��ه��ا م���ن اإ����س���اءة 

نف�سية وج�سدية للطفل، ويف درا�سة قام 

بها خرباء يف جامعة يولني الأمريكية، 

و�سملت اأكر من 2500 طفل، اأظهرت اأن 

الذين يعاقبون بال�سرب يف �سن الثالثة 

ال��ع��دوان��ي��ة يف �سن  امل��ي��ول  ت���زداد لديهم 

اخلام�سة، اأما الذين يتعر�سون للتعنيف 

الأوىل من  ال�سنة  من  اعتباراً  اجل�سدي 

التخلف  خطر  يواجهون  فقد  عمرهم، 

ال���درا����س���ي، مم���ا اأك����د ���س��ح��ة ال��ن��ظ��ري��ات 

ال����رب����وي����ة ال����ت����ي حت�����ذر م����ن خم��اط��ر 

اأو  ب�سفعهم  ج�����س��دي��اً  ال�����س��غ��ار  تعنيف 

اإن التعر�ض لهذا النوع  �سربهم، قائلة: 

زي��ادة عدوانية  اإىل  ي��وؤدي  العقوبات  من 

الأطفال.

ن��ح��ن ن��ق��ول اإن اع���ت���دال الأه����ل مع 

الأ�سلوب  ه��و  حاجاته،  تلبية  يف  الطفل 

التعامل  يف  والأن�سب  الأف�سل  الربوي 

�سابطان  كاأنهما  يت�سرفان  ف��ال  م��ع��ه، 

كخادمني  ول  دكتاتوريان،  اأو  ع�سكريان 

اأ���س��ل��وب  يتبعان  ل  الأولد،  اإم����رة  حت��ت 

املفرط،  التدليل  اأو  والإهمال  احلرمان 

بل عليهم حتديد الت�سرفات التي يثاب 

الطفل عليها عند قيامه بها، والت�سرفات 

لدى  عليها  يعاقب  ال��ت��ي  املقبولة  غ��ري 

للت�سرفات  التحديد  وبهذا  بها،  قيامه 

تتحدد معامل الربية لديهم، كما ن�سدد 

ملا  ال��زوج��ني،  ب��ني  العالقة  توطيد  على 

نف�سية  على  الإيجابية  فائقة  نتائج  لها 

الزوجية  ف��اخل��الف��ات  و�سلوكه،  الطفل 

اأم��ام الأب��ن��اء وه��م �سغار التي ت�سل اإىل 

انتقامية  حالة  تولد  م��ث��اًل،  الأم  �سرب 

ف��ت��زي��د  ي���ك���ربون  ع��ن��دم��ا  الأولد  ل����دى 

ق�سوة النف�ض والنحراف.

ع��ل��ى  الأب�����ن�����اء  م����ن ح����ق  اأن  وك����م����ا 

وتعليمهم  اإل��ي��ه��م  الإح�����س��ان  ال��وال��دي��ن 

وتاأديبهم، حيث يقول الإمام علي)ر�سي 

وعلمهم  اأبناءك �سبعاً  اهلل عنه(: »لعب 

احلبل  �سبعاً و�ساحبهم �سبعاً ثماترك 

ع��ل��ى ال���غ���ارب«، ف��ع��ل��ى ال��وال��دي��ن اأي�����س��اً 

ي��ط��ي��ع��ون��ه��م  اأن  اأب����ن����ائ����ه����م  ع���ل���ى  ح�����ق 

اإذ ي��ق��ول اهلل ت��ع��اىل يف  وي��ح��رم��ون��ه��م، 

َك اأَلَّ َتْعُبُدواْ  ى َربُّ كتابه الكرمي: {َوَق�سَ

َيْبُلَغنَّ  ��ا  اإِمَّ اإِْح�َساًنا  َوِباْلَواِلَدْيِن  ��اُه  اإِيَّ اإِلَّ 

َح��ُدُه��َم��ا اأَْو ِك��اَلُه��َم��ا َفاَل  ِع��ن��َدَك اْل��ِك��رَبَ اأَ

ُهَما  لَّ َوُق��ل  َتْنَهْرُهَما  َولَ  اأُفٍّ  ُهَماآ  لَّ َتُقل 

لِّ  الذُّ َجَناَح  َلُهَما  َواْخِف�ْض  َكِرمياً،  َق��ْوًل 

ْح��َم��ِة َوُق����ل رَّبِّ اْرَح��ْم��ُه��َم��ا َك��َم��ا  ِم���َن ال��رَّ

ِغرًيا} )الإ�سراء/23-25(. َربََّيايِن �سَ

غدير حامد 
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ال�صهيوين  االحللتللال  حللكللومللة  ت�صّعد 

من هجمتها العدوانية على مدينة القد�س 

املحتلة، وتاأخذ هذه الهجمة اأ�صكااًل متعددة، 

مللبللا�للصللرة وغللللر مللبللا�للصللرة؛ فللمللن الللتللهللويللد 

الفل�صطينيني  ممتلكات  على  واال�للصللتلليللاء 

التي  اإىل احلللفللريللات  بللغللر�للس اال�للصللتلليللطللان، 

الللقللريللبللة من  املللنللاطللق  انللهلليللارات يف  ت�صبب 

املبارك.  االأق�صى  وامل�صجد  القد�صي  احلللرم 

ويف هللللذا اللل�للصلليللاق فللقللد حلللللّذرت »مللوؤ�للصلل�للصللة 

االأق�صى للوقف والرتاث« من خطورة توايل 

االنللهلليللارات الللرتابلليللة بللالللقللرب مللن م�صجد 

�صلوان  بلدة  ومنطقة  خا�صة،  �صلوان  عللني 

عامة،   - االأق�صى  امل�صجد  جنوب  الواقعة   -

ونللّبللهللت املللوؤ�للصلل�للصللة يف بلليللان لللهللا اإىل اأن هللذه 

االنهيارات تدلل، وب�صكل وا�صح، على ت�صعب 

احلفريات التي تقوم بها �صلطات االحتال 

يف املنطقة املمتدة من بلدة �صلوان واملتجهة 

احلفريات  هذه  واأن  االأق�صى،  امل�صجد  نحو 

تلل�للصللكللل خلللطلللراً علللللى ملل�للصللجللد علللني �للصلللللوان 

اإنللهللا ت�صكل خللطللرا على  وبلليللوت اأهلللللهللا، ثللم 

امل�صجد االأق�صى املبارك، حتديداً من اجلهة 

اجلنوبية والغربية، اإذ اإن االحتال يخطط 

اإىل مللزيللد مللن افللتللتللاح االأنللفللاق اأ�للصللفللل، ويف 

وت�صبيك  املللبللارك،  االأق�صى  امل�صجد  حميط 

وربطها  جهة،  من  بينها  فيما  االأنفاق  هذه 

التي  التهويدية  واملتاحف  املراكز  من  بعدد 

املللبللارك،  االأقلل�للصللى  امل�صجد  قلللرب  �صيقيمها 

بللاعللتللبللار اأنلللهلللا ملللرافلللق للللللهلليللكللل امللللزعلللوم. 

لل»موؤ�ص�صة  االإعلللاملللي  للطاقم  زيللللارة  ويف 

�صمال  ترابي  انهيار  وقللوع  تاأكد  االأقلل�للصللى«، 

�صرق اجلدار اال�صتنادي مل�صجد عني �صلوان، 

االأمللللر الللللذي اأحللللدث حللفللرة عميقة بللجللوار 

�صبب  اأن  االأق�صى  موؤ�ص�صة  واأكللدت  امل�صجد، 

واملت�صعبة  العميقة  احلفريات  هو  االنهيار 

يف املللنللطللقللة، حلليللث يللخللطللط االحلللتلللال اإىل 

اأنلله  �للصلللللوان، كللمللا  ت�صبيك خللط االأنلللفلللاق يف 

يخطط الإقامة متحف تهويدي قريب من 

امل�صجد.

 - االإ�صامية  الهيئة  دعللت  جانبها،  من   

اإىل  واملللقللد�للصللات،  القد�س  لن�صرة  امل�صيحية 

عاملية  - م�صيحية  اإ�صامية  هّبة جماهرية 

لن�صرة القد�س وامل�صجد املبارك، منا�صدة كل 

الدول العربية واالإ�صامية وجميع املنظمات 

واملللوؤ�للصلل�للصللات، وعلللللى راأ�للصللهللا جللامللعللة اللللدول 

واالأمم  االإ�صامي  املوؤمتر  العربية ومنظمة 

للممار�صات  حد  و�صع  على  العمل  املتحدة، 

واالإجراءات »االإ�صرائيلية« يف مدينة القد�س 

املحتلة، خ�صو�صاً الوقف الفوري للحفريات 

واالأنفاق اأ�صفل امل�صجد االأق�صى املبارك.

جلللاء هلللذا الللتللحللذيللر عللقللب وقلللوع انهيار 

ترابي �صمال �صرقي اجلدار اال�صتنادي مل�صجد 

عني �صلوان، ما اأدى اإىل حدوث حفرة عميقة 

 - االإ�صامية  الهيئة  واأكلللدت  امل�صجد.  قللرب 

بحفر  االحتال  �صلطات  ا�صتمرار  امل�صيحية 

�صلوان  االأق�صى وحي  امل�صجد  اأ�صفل  االأنفاق 

وهو  املقد�صة،  املدينة  من  القدمية  والبلدة 

ما ُيعّد خطراً حمدقاً باأوىل القبلتني وثالث 

بيانها:  يف  وت�صاءلت  ال�صريفني،  احلللرمللني 

»اليوم ُيدّق ناقو�س اخلطر مرة اأخرى.. فهل 

من جميب«؟

مللللن جلللانلللبلللهلللا، كلل�للصللفللت جللللنلللة مللقللاومللة 

املحتلة، عن  القد�س  اجلدار واال�صتيطان يف 

بلدية االحتال  خمطط يحاك يف كوالي�س 

يف الللقللد�للس، بللالللتللعللاون ملللع جللهللات يللهللوديللة 

مللتللطللرفللة، وبلللدعلللم ملللن حللكللومللة االحللتللال 

االإ�صامي املا�صق  املتحف  لا�صتياء على 

حلللائللط بللاب املللغللاربللة، وحتللويللللله اإىل كني�س 

امل�صجد  لتق�صيم  وذلك  للمتطرفني،  يهودي 

االأق�صى املبارك، وفر�س االأمر الواقع عليه.

املغاربة  وبللاب  �صلوان  منطقتي  اأن  يذكر 

تللقللعللان مللنللذ �للصللنللوات يف بلللللوؤرة اال�للصللتللهللداف 

و�صلت  التي  القد�س،  مدينة  يف  ال�صهيوين 

خمللاطللر الللتللهللويللد فلليللهللا اإىل ملللراحلللل غر 

م�صبوقة.

عبد الرحمن نا�صر

االحتالل ي�صّعد الهجمة على القد�س
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عــربــي

طللالللت رحلللللة علللذابلللات االأقلل�للصللى مللا بني 

احللتللال فللا�للصللي يللريللد طللملل�للس مللعللاملللهللا، ومللا 

تبقى  مللا  لتق�صم  تللتللوغللل  م�صتوطنات  بللني 

مللن تللاريللخ املللديللنللة املللقللد�للصللة، وبلللني قللوانللني 

املدينة،  اأ�صرلة  هدفها  عن�صرية  واإجلللراءات 

واإعانها عا�صمة يهودية.. 

تبداأ مع  هللذه مل  والللعللذاب  املاآ�صي  رحلة 

دعوات اأع�صاء من حزب الليكود االإ�صرائيلي 

الذي يقوده رئي�س الوزراء بنيامني نتنياهو 

اإىل اقتحام امل�صجد االأق�صى، وهدمه الإقامة 

الهيكل اليهودي على اأنقا�صه، وال مع  قرار 

املحكمة العليا باإعطاء احلق لليهود بال�صاة 

تق�صيم  فلللكلللرة  للللطلللرح  كللتللمللهلليللد  امللل�للصللجللد  يف 

امللل�للصللجللد االأقلل�للصللى بللني امللل�للصلللللمللني واللليللهللود، 

العدوانية،   اأحلللاملللهلللم  لللتللحللقلليللق  كللخللطللوة 

لتكتمل   1948 عللام  النكبة  منذ  بلللداأت  اإمنلللا 

 ،1967 حللزيللران/يللونلليللو  نك�صة  يف  ف�صولها 

تنتهك  االأوىل  امل�صلمني  وقبلة  عقود طويلة 

وع�صابات  امل�صتوطنني  قطعان  من  حرمتها 

القتل واالإرهاب املنظم، وت�صارع وحدها هذه 

ينظر  »احلر«  والعامل  ال�صهيونية،  الفا�صية 

اإىل ماأ�صاتها وال يحرك �صاكناً.

للللقلللد اعللللتللللادت اللللقلللد�لللس علللللللى جمللابللهللة 

العدى لوحدها، يف ظل غياب خمزي للعرب 

وامللل�للصلللللمللني، وكلللل اأحللللرار الللعللامل، فللهللي االآن 

الللللذي يتعر�س  تللللذود علللن حللمللى االأقللل�لللصلللى 

احتالية  عن�صرية  هجمة  اإىل  فللرتة  منذ 

ملللن قللطللعللان ملل�للصللتللوطللنللني حللاقللديللن، حيث 

وجهت اإليهم دعوات من منظمات وجمعيات 

يهودية عن�صرية »تلمودية« تدعو القتحامه 

وال�صيطرة عليه، واإقامة تعاليمهم التوراتية، 

ملحاولة اإثبات حق الوجود لهم فيه.

ففي اللحظة التي يعمل االحتال على 

ال�صرقية  الللقللد�للس  داخللللل  املللتلللداده  تللو�للصلليللع 

لللربللطللهللا بللالللقللد�للس الللغللربلليللة، وملللع امللتللداد 

ال�صفة  امللل�للصللتللوطللنللات ملللن حللولللهللا وداخلللللل 

التمهيد  حملة  االآن  تللللزداد  الفل�صطينية، 

لللللل�للصلليللطللرة علللللى امللل�للصللجللد االأقللل�لللصلللى، ليتم 

كمدينة  واإعللانللهللا  كاملة،  القد�س  �صقوط 

مما  اليهودية،  لدولتهم  وعا�صمة  يهودية 

يللعللد تلللطلللوراً خللطللراً ونللوعلليللاً يف الللتللطللرف 

»االإ�للصللرائلليلللللي«، مللن حيث الللزمللان واملللكللان؛ 

يلل�للصللر اإىل ملللدى الللتللخللبللط واالإربللللللاك عند 

قللللادة الللكلليللان اللل�للصللهلليللوين، مللا يللفللتللح الللبللاب 

وا�للصللعللاً اأمللللام جملة جللديللدة مللن احلللمللاقللات 

»االإ�للصللرائلليللللليللة«، الللتللي تللعللر عللن هللواجلل�للس 

وخمللللاوف ملللجللمللوع املللتللغللرات الللتللي تع�صف 

ان�صغال  ت�صتغل  التي  فل»اإ�صرائيل«  باملنطقة، 

العربي  والللعللامل  بللاأزمللاتلله،  اللللدويل  املجتمع 

مللن  زادت  واحلللتلللجلللاجلللاتللله،  بلللللانللتللفللا�للصللاتلله 

االحتالية  وممار�صاتها  اعتداءاتها  وتللرة 

والللعللنلل�للصللريللة واالإجللللراملللليللللة خللللال االأيلللللام 

الللقللللليلللللة املللا�للصلليللة علللللى امللل�للصللجللد االأقلل�للصللى، 

خ�صو�صاً على املقد�صات الدينية االإ�صامية، 

وامللل�للصلليللحلليللة علللملللوملللاً يف اللللقلللد�لللس املللحللتلللللة 

ملللا ك�صفته  الللفللللل�للصللطلليللنلليللة، وهللللو  واللل�للصللفللة 

عندما  مللوؤخللراً  »اإ�صرائيلية«  اإعلللام  و�صائل 

اأ�صارت اإىل تنامي االعتداءات التي يرتكبها 

االإ�صامي  الدين  رجال  �صد  »اإ�صرائيليون« 

املحتلة،  الللقللد�للس  يف  امل�صيحيني  والللرهللبللان 

وتوجيه االإهانات اإليهم.  

اإ�صامية  وف�صائل  �صخ�صيات  دعوات  اإن 

ووطنية فل�صطينية اإىل االعتكاف يف امل�صجد 

اقتحام  الأي  حت�صباً  فيه  والللربللاط  االأق�صى 

التنبه  �للصلليللاق  يف  تللاأتللي  لل�صهاينة،  حمتمل 

للللللخللطللر اللللللذي يلللحلللدق بللامللل�للصللجللد االأقلل�للصللى 

و�لللصلللونلللاً لللله ملللن املللكللائللد وامللللللوؤاملللللرات الللتللي 

حتللاك �صده مللن قبل كيان االحللتللال، لكن 

ال�صرطة »االإ�صرائيلية« تخرج الفل�صطينيني 

اللللذيلللن يللعللتللكللفللون يف امللل�للصللجللد بلل�للصللكللل حللاقللد 

ويحمل دالالت كثرة وموؤ�صرات على املزيد 

مللن الللنللوايللا الللعللدوانلليللة جتلللاه تلللراث ورملللوز 

الفل�صطينيني.

لللقللد اأقلللللام اللل�للصللهللايللنللة خلللال اللل�للصللنللوات 

االأخرة عدداً من الكن�س واملتاحف التي حلَت 

حمللل االأوقللللاف االإ�للصللاملليللة بللجللوار امل�صجد 

املثال ال احل�صر،  �صبيل  االأق�صى، منها على 

اأو  يللتلل�للصللحللاق  )يللوهلليللل  الللعللني  كني�س حللمللام 

خيمة اإ�صحاق( وافتتح يف العام 2008، وكني�س 

)م�صلى املدر�صة التنكزية( والتي كانت اأحد 

معامل امل�صجد االأق�صى بناها تنكز النا�صري 

اللل�للصللهللايللنللة  وقلللللام  هلللجلللري،   724 اللللعلللام  يف 

بتحويلها اإىل كني�س يف العام 2008، وكني�س 

ال�صخرة،  لقبة  املللقللابللل  االأقلللدا�لللس(  )قللد�للس 

وهو اأحد الكن�س املوجودة داخل نفق احلائط 

اإىل   2008 العام  نهاية  حتويله  ومت  الغربي، 

ويل�صون(  )قنطرة  وكني�س  يللهللودي،  كني�س 

حولها  حيث  التنكزية،  املدر�صة  اأ�صفل  ويقع 

تقام  كني�س  اإىل   2005 الللعللام  يف  ال�صهاينة 

فيه حفات الزواج والبلوغ، ومتحف )قافلة 

اأ�صفل   2006 العام  االأجيال( ومت افتتاحه يف 

ثاثة  من  ويتكون  اأي�صاً،  التنكزية  املدر�صة 

تاريخ  بللث  مهمته  فلل�للصللاءات  و�صبعة  ف�صول 

عللام،   3500 مللن  اأكلللر  طلللوال  لليهود  ملللزور 

ومتحف )البيت املحروق( وهو اأحد املتاحف 

داخل  ال�صرف  حللارة  يف  املللوجللودة  التهويدية 

الللقللد�للس الللعللتلليللقللة ويلللحلللاول اللل�للصللهللايللنللة من 

خللاللله بللث فللكللرة اللللوجلللود اللليللهللودي خللال 

اللللعلللام 70 مللليلللادي وملللللكلليللتللهللم لللاأرا�للصللي 

بللاب  قلللللعللة  اأو  داود  قلللللعللة  و  الللفللللل�للصللطلليللنلليللة، 

بناها  القد�س  يف  قدمية  قلعة  وهللي  اخلليل 

هرود�س الأول مرة، وبرغم كونها اإ�صامية 

تنطلق  متحف  اإىل  ال�صهاينة  حولها  بحتة 

مللنلله كللل رحللللات الللتللهللويللد، وهللنللاك الكثر 

ال�صهاينة  عليها  ي�صتويل  التي  االأماكن  من 

بات  حتى  االأق�صى  حميط  يف  متتابع  ب�صكل 

العتيقة ي�صاهي عدد  البلدة  الكن�س يف  عدد 

التهويد  ق�صية  لتخدم  والكنائ�س،  امل�صاجد 

ونبوءات حاخامات  تعتمد على مزاعم  التي 

اليهود لبناء الهيكل مكان امل�صجد االأق�صى.

من املفارقات اأن التاريخ اأثبت عدم وجود 

اأي دليل �صرعي وقانوين لل�صهاينة وحقهم 

ب�صهادة  ذلك  واأُثبت  املباركة  البقعة  هذه  يف 

اأعلنوا  الذين  »االإ�صرائيليني«،  االآثللار  علماء 

اأي  لي�س هناك  اأن  االإعامية  بت�صريحاتهم 

حقاً  لليهود  اأن  يثبت  وتراثي  تاريخي  دليل 

لهم يف الللوجللود داخللل الللقللد�للس، وكللل االأدلللة 

تثبت اأن العرب قدمياً وحديثاً وامل�صلمني هم 

اأ�صا�س الوجود والتاريخ.

قدم  الفل�صطيني  ال�صعب  اأن  يف  �صك  ال 

الت�صحيات اجل�صام، وما زال يقدم يف �صبيل 

الللدفللاع عللن فل�صطني والللقللد�للس واالأقلل�للصللى، 

ولللللكللللن هللليلللهلللات اأيلللللللن هللللم اأخللللللللوة اللللعلللروبلللة 

واالإ�صام؟ فاالأمر ال يخفى على لبيب باأنه 

واإميانهم  واقتناعهم  منهم  مل�صاندة  يحتاج 

بلللللاأن نللهللج امللللقلللاوملللة هلللو اللل�للصللبلليللل الللوحلليللد 

ظل  يف  الفل�صطينية  احللللقلللوق  ال�للصللرتجللاع 

اال�صتهداف ال�صهيوين للمدينة املقد�صة.

حممد �أبو �شريفة

االأق�صى ي�صت�صرخ.. فهل من جميب؟

جنود وعنا�صر �صرطة �صهاينة يدخلون باحة امل�صجد االأق�صى
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غزة  قطاع  يف  الكهرباء  اأزمللة  دخلت 

�صهرها الثالث، و�صط وعود من القيادات 

امل�صرية بقرب حل امل�صكلة التي اأغرقت 

م�صاكل  اإىل  واأدت  بللالللظللام،  الللقللطللاع 

اجتماعية واقت�صادية وثقافية خطرة، 

اليومي  الع�صب  ت�صكل  الكهرباء  كللون 

للحياة؛ من عمل وتعليم وموا�صات.. 

االأزملللللة  �للصللبللب  اأن  اعلللتلللر  الللبللعلل�للس 

ال�صغط  اإىل  ويهدف  بامتياز،  �صيا�صي 

والللقللبللول  الفل�صطينية،  املللقللاومللة  علللللى 

بللللاإدخللللال الللللوقللللود ملللن خللللال امللللملللرات 

ال�صهيوين.  العدو  عليها  ي�صيطر  التي 

وا�لللللصلللللتلللللغلللللرب علللللللللدد ملللللللن اللللللقللللليلللللادات 

الللفللللل�للصللطلليللنلليللة الللتللغللا�للصللي الللعللربللي عن 

التي  واملعي�صية  االقللتلل�للصللاديللة  االأزملللللات 

ميللر بللهللا الللقللطللاع مللنللذ �للصللنللوات، كذلك 

ال�صمت العربي والغربي عن املمار�صات 

ال�صهيونية.

تلللتلللفلللاقلللم االأزمللللللللللللة االقلللتللل�لللصلللاديلللة 

غزة  قطاع  يف  والثقافية  واالجتماعية 

املتقطع  االإقفال  نتيجة  يللوم،  بعد  يوماً 

اأدى اإىل تنامي الركود  للمعابر، والذي 

االقللتلل�للصللادي، والللقلليللود املللفللرو�للصللة على 

بعد  الفل�صطينية،  واملنتجات  ال�صناعات 

تللدمللر جلليلل�للس االحلللتلللال اللل�للصللهلليللوين 

اللللكلللثلللر مللللن امللللنللل�لللصلللاآت االقلللتللل�لللصلللاديلللة 

وعللللدم   ،2009 الللللعللللام  يف  واللللتلللجلللاريلللة 

�صنوات   3 بعد  االإعللمللار  بللاإعللادة  ال�صماح 

املتوا�صل  اللللعلللدوان، مللع االرتلللفلللاع  علللللى 

للللللكللثللافللة اللل�للصللكللانلليللة، وتلللوقلللف الللدعللم 

املللللادي مللن الللللدول الللعللربلليللة والللغللربلليللة، 

»الللربلليللع  ي�صمى  مبللا  االنلل�للصللغللال  ب�صبب 

�صكان  على  الذي حّل ت�صييقاً  العربي«، 

اللللقلللطلللاع الللفللللل�للصللطلليللنللي مللللع ا�للصللتللمللرار 

الطاقة  م�صادر  على  االحتال  �صيطرة 

)الللكللهللربللاء( وامللليللاه. كللل هللذه االأ�للصللبللاب 

االأزمة  ا�صتفحال  اأثر وا�صح يف  لها  كان 

الفقر  م�صكلة  وتللنللامللي  االقللتلل�للصللاديللة، 

ب�صكل  املئة  يف  الل40  عتبة  جتللاوز  الللذي 

عللللام ملللع بلللدايلللة اللللعلللام احللللللايل، كللذلللك 

اإبحار �صفن  امل�صتمر على حرية  احلظر 

التي  البحرية  املوانىء  وتعطّل  ال�صيد 

تعيل اآالف العائات الفل�صطينية.

اأ�للصللار  فل�صطيني،  اإحلل�للصللائللي  تللقللريللر 

قطاع  يف  املللدقللع  الللفللقللر  مللعللدل  اأن  اإىل 

اإن  اأي  املللئللة،  الل40 يف  غللزة جتلللاوز عتبة 

من  فل�صطيني  األللف  خم�صمائة  حللوايل 

تاأمني  على  قادرين  غر  القطاع  �صكان 

احللللد االأدنلللللى ملللن مللتللطلللللبللات الللعلليلل�للس. 

اأن هناك  اإىل  اآخلللر  تقرير  اأ�للصللار  كللذلللك 

عدة اآالف من الفل�صطينيني يف القطاع 

م�صردون ق�صراً من بيوتهم ب�صبب عدة 

عوامل، اأبرزها االإجراءات التي تقوم بها 

و�صيا�صية  ال�صهيوين،  االحتال  قللوات 

اإىل  بللاالإ�للصللافللة  املللعللابللر،  على  الت�صييق 

الللتللداعلليللات الللكللارثلليللة لللعللدوان 2008 - 

.2009

القطاع  يف  التعليمي  القطاع  و�صهد 

اأزمللللة كللبللرة، نتيجة تللدمللر علللدد من 

املللللدار�للللس والللعللجللز احلللا�للصللل يف اإعلللللادة 

اأكللر  بللنللاء  اإىل  احلللاجللة  بحيث  بنائها، 

ال�صتيعاب  اإ�للصللافلليللة  مللدر�للصللة   120 مللن 

تقرير  بح�صب  ر  املحا�صَ القطاع  طاب 

قطاع  يف  ويللوجللد  فل�صطيني.  حللقللوقللي 

األللف   468 ت�صتوعب  مللدر�للصللة   670 غللزة 

700 طللالللب  طلللاللللب وطلللاللللبلللة، مبلللعلللدل 

معدل  اأن  حللني  يف  الللواحللدة،  للمدر�صة 

الواحدة  للمدر�صة  اال�صتيعابية  القدرة 

وذلللك  اأقلل�للصللى،  الل500 كحد  يللتللجللاوز  ال 

واملعّوقات  امل�صاكل  من  الكثر  عنه  نتج 

ن�صبة  يف  ارتللقللاع  اإىل  واأدى  التعليمية، 

الر�صوب والت�صّرب. 

وذكر مركز امليزان حلقوق االإن�صان، 

املجتمع  مللن  �للصللرورة وواجللبللاً  اأن هناك 

الدويل لل�صغط على �صلطات االحتال 

اللل�للصللهلليللوين، ملللن اأجلللللل وقللللف �للصلليللا�للصللة 

الللعللقللاب اجلللمللاعللي الللتللي يللتللعللر�للس لها 

يف  فل�صطيني  ون�صف  مليون  مللن  اأكللر 

البناء  مللواد  بللاإدخللال  وال�صماح  القطاع، 

رة واملدار�س.  اإعمار البيوت املدمَّ الإعادة 

وحث التقرير وزارة الرتبية والتعليم يف 

القطاع على رفع م�صتوى التن�صيق بني 

املعنيني بال�صاأن الرتبوي، يف �صبيل رفع 

امل�صتوى التعليمي.

اآخللر �صادر عن مركز  واأ�للصللار تقرير 

ن�صبة  اأن  اإىل  الفل�صطيني،  االإحلل�للصللاء 

البطالة يف القطاع تخطت الل45 يف املئة، 

للعاملني  الفردي  الدخل  متو�صط  اأمللا 

 10 مبللعللدل  دوالر،  الل200  يللتللجللاوز  فللا 

دوالرات للفرد �صهرياً، مبا ينذر بكارثة 

اإن�صانية كبرة.

واأجمعت موؤ�ص�صات حقوق االإن�صان 

اأكللر من جهة  اإىل  رفعتها  يف مذكرة 

دولية، على اأن املجتمع الدويل واالأمم 

الت�صييق  �صيا�صة  يف  �للصللركللاء  املللتللحللدة 

على �صكان القطاع، نتيجة عدم املباالة، 

ال�صهيوين  الكيان  حما�صبة  وجتللنللب 

بالرغم  ال�صنوات،  ع�صرات  مللدار  على 

من اجلرائم امل�صتمرة منذ 63 عاماً. 

�صامر ال�صيالوي
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ن�شف مليون فل�شطيني غري ق�درين على ت�أمني لقمة �لعي�ش

غـــزة.. و»التـغيــري الـعــربــي«

املللخلليللمللات  خمللتلللللف  يف  الفل�صطينيني  لللاجللئللني  املللطلللللبلليللة  الللتللحللركللات  ت�صتمر 

الئق،  ب�صكل  اخلدمات  تقدمي  �صمان  اأجللل  من  لبنان،  يف  الفل�صطينية  والتجمعات 

وقد تقدم عدد من املنظمات الفل�صطينية مبذكرات طالبت االأونروا ب�صرورة اإجناز 

خطوات فّعالة يف تطوير اخلدمات، وفقاً لاأولويات التالية:

م�صتوى  على  اإيجاباً  ينعك�س  مبا  املالية  م�صاهماتها  لزيادة  املانحة  الللدول  دفللع 

يف  الاجئني  الحتياجات  وفقا  االنللفللاق  تر�صيد  على  والعمل  العامة  املللوازنللة  زيللادة 

لبنان، واحداث اآليات فعالة لتحقيق �صراكة ورقابة املجتمع املحلي مبا ي�صمن تاأمني 

اخلدمات الائقة لهم.

الكامل  املللجللاين  الللعللاج  يوفر  الفل�صطينيني  بالاجئني  خا�س  م�صت�صفى  بناء 

ن�صبة  ورفع  الطبية،  املهن  وا�صحاب  لاطباء  التوظيف  جماالت  ويف�صح  لاجئني، 

االمرا�س  ال�صحاب  خا�صة  الكبرة  والعمليات  الللدواء  تكاليف  يف  االنللروا  م�صاهمة 

امل�صتع�صية، وزيادة عدد االخ�صائيني والتجهيزات الطبيه الازمه يف عيادات الوكالة 

وتوفر عيادات ثابته ويومية يف التجمعات الفل�صطينية املكتظة.

توفر االموال الازمة وال�صغط على املانحني لت�صريع اإعمار خميم نهر البارد 

بالتن�صيق مع الدولة اللبنانية، والعمل لعقد موؤمتر دويل للمانحني، واال�صتمرار 

يف خطة الطوارىء وتطويرها جلهة تاأمني املبالغ املطلوبة.

توؤمن  فل�صطينية  جامعة  بناء  على  والعمل  الللرتبللوي  الق�صم  مللوازنللة  زيلللادة 

واخلريجني  واالإداريللني  لاأكادميني  التوظيف  ميادين  وتفتح  اجلامعي  التعليم 

الفل�صطينيني وزيادة عدد املنح الدرا�صية.

ال�صحي  اللل�للصللرف  �للصللبللكللات  وتللنللظلليللم  لل�صقوط  االآيلللللللة  امللللنلللازل  مللئللات  تللرملليللم 

العامة واحلفاظ على  النظافة  ال�صرب وتطوير خدمات  وتوفر مياه  والكهرباء 

ال�صحه البيئيه. 

الدولية  واملنظمات  اللبنانية  االونللروا مل�صاعفة جهودها لدى احلكومة  دعوة 

من اجل حماية حقوق االن�صان الفل�صطيني يف لبنان، وال�صعي اىل اإقرار احلقوق 

االن�صانية. وزيادة اأجور املوظفني وزيادة فر�س التوظيف وحت�صني �صروط ال�صمان 

ال�صحي ورفع ن�صبة م�صاهمة االونروا يف �صندوق التوفر.

الوفود، واعتر  �صلفاتوري ملباردو بعدد من  العام لاأونروا  املدير  التقى  وقد 

الاجئون،  اليها  يطمح  التي  املرحلة  اىل  بعد  ت�صل  االونللروا مل  ان  العام  املدير 

موؤكدا على احلاجات املتزايدة لاجئني الفل�صطينيني. وان الوكالة �صتقوم بر�صم 

االدويللة  مل�صكلة  ومر�صية  نهائية  حلول  لتاأمني  ال�صحي  اجلانب  يف  ا�صرتاتيجية 

للم�صابني باالمرا�س امل�صتع�صية �صواء مع وزارة ال�صحة او م�صتوردي االدوية يف 

لبنان او مع بع�س موؤ�ص�صات املجتمع املدين واملانحني.

الفل�صطينيني  بللني  م�صرتكة  م�صوؤولية  هللي  الللبللارد  خميم  ق�صية  ان  واعللتللر 

القادمة  الللفللرتة  يف  م�صاعفة  جهود  بللذل  اجلميع  وعلى  واالونللللروا،  واللبنانيني 

للتقدم يف عملية االعمار. م�صرا اإىل اأن بدء االونروا بحل م�صكات مياه ال�صرب 

وتنظيم �صبكات الكهرباء يف عدد من املخيمات ا�صافة اىل بدء معاجلة م�صكات 

والر�صيدية  احللوة  عني  خميمات  يف  خا�صة  خميم  من  اكللر  يف  التحتية  البنى 

وبرج الراجنة والبداوي واجلليل. كما اكد املدير العام باأن 736 منزال اقر البدء 

برتميمها كدفعة اأوىل.

حترك�ت مطلبية تدعو �لأونرو� برفع م�شتوى �خلدم�ت

االأونروا: 736 منزاًل مهدداً باالنهيار يف خميمات لبنان
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 11 يف  اأربعة وثالثني عاماً، وحتديداً  قبل 

راأ�سهم  وع��ل��ى  رج���ال  ب�سعة  ك��ان��وا   1978 اآذار 

ف��ت��اة ا���س��م��ه��ا دالل امل��غ��رب��ي، ح��م��ل��وا ب��ن��ادق��ه��م 

وعبواتهم ومدافعهم، وعيونهم، فركبوا البحر 

نحو فل�سطني.

�ساطئ  ن��زل��وا  ب��امل��وع��د..  اأب����داً  يخلفوا  مل 

يروها،  اأن  قبل  ع�سقوها  التي  املدينة  حيفا.. 

وب���داأوا م�سرية حيا على اجل��ه��اد، ج��اب��وا عمق 

االأر�������ض ب���ام���ت���داد ث��م��ان��ني ك��ي��ل��وم��راً، وع��ل��ى 

مدى اأكرث من 48 �ساعة، اأحالوا اأر�ض »اجلنة 

امل��وه��وم��ة« اإىل زل���زال ف��ج��روه يف وج��ه اأول��ئ��ك 

الرعب  فبثوا  اأر�ض فل�سطني..  الطارئني على 

واخلوف والفزع يف قلوب قادة العدو ويف نفو�ض 

الكبار وال�سغار.

ا�سم  حملت  وال��ن��وع��ي��ة:  اجلريئة  العملية 

ال�����س��ه��ي��د ك��م��ال ع����دوان ال����ذي اغ��ت��ال��ت��ه فرقة 

يف  ب���اراك  ي��ه��ودا  بقيادة  �سهيونية  كومندو�ض 

وحممد  ن��ا���س��ر  ك��م��ال  ال�سهيدين  م��ع  ف����ردان 

يو�سف النخار )اأبو يو�سف( يف ني�سان 1973.

عن  ���س��درت  ع�سكريا  ب��الغ��اً  ع�سر  ث��الث��ة 

يف  الفل�سطينية  الثورة  لقوات  العامة  القيادة 

اليوم االأول لبدء العملية م�ساء يوم ال�سبت يف 

1978، يف اليوم الثاين للعملية وا�سلت  اآذار   11
ق���وة دي���ر ي��ا���س��ني - جم��م��وع��ة ال�����س��ه��ي��د ك��م��ال 

كبرية  اأع��داد  تدفقت  حيث  عملياتها،  ع��دوان، 

وال�سرطة  امل��دين  واحلر�ض  اجلي�ض  جنود  من 

التي  العمودية  الطائرات  ترافقها  ال�سهيونية 

اأبيب،  وت��ل  ب��ني حيفا  ال��واق��ع��ة  املنطقة  م��الأت 

فر�ض  ال�سهيوين  ال��ع��دو  ف��ي��ه  اأع��ل��ن  وق���ت  يف 

التجوال، وقد ا�سطدمت جمموعة  نظام منع 

املنطقة  يف  وال�سرطة  للجي�ض  بقوة  القوة  من 

كنري  ون��ادي  ميخائيل  مفجال  بني  الواقعة 

اأبيب ونتانيا، واأ�سفر اال�سطدام  كلوب بني تل 

ع��ن وق���وع اإ���س��اب��ات يف ق���وات ال��ع��دو، ومتكنت 

قوة الفدائيني من االإفالت من احل�سار الذي 

حاولت قوات العدو فر�سه عليها، وقد اعرف 

ال���ع���دو ب��خ�����س��ائ��ره يف ه����ذا اال����س���ت���ب���اك، حيث 

جنوده  من  ف��رداً  ع�سر  �سبعة  اإ�سابة  عن  اأعلن 

و�سرطته.

اأخ��رى من  ا�سطدمت جمموعة  ذلك  بعد 

القوة م�ساء الثاين ع�سر من اآذار مع قوة للعدو 

اأب��ي��ب، ومل تعرف  ت��ل  ال��ي��اه��و �سمال  ���س��ارع  يف 

اأ���س��وات  ن��ت��ائ��ج اال���س��ت��ب��اك ف��ي��م��ا ك��ان��ت ت�سمع 

ال��ر���س��ا���ض واالن���ف���ج���ارات ب�سكل م��ت��وا���س��ل يف 

ب����داأت تتجمع فيه  ال���ذي  ال��وق��ت  امل��ن��ط��ق��ة، يف 

قوات للجي�ض واحلر�ض املدين وحر�ض احلدود 

يف املنطقة ب�سكل كثيف وتقوم باإغالق الطرق 

املوؤدية ملكان اال�ستباك.

وت��ل  ب��ني حيفا  م��ا  امل��م��ت��دة  املنطقة  ك��ان��ت 

ب���اآالف  غ�ست  وق���د  للعمليات،  م�����س��رح��اً  اأب��ي��ب 

اجل���ن���ود وط����ائ����رات ال��ه��ل��ي��ك��وب��ر واأع�������داد من 

االآل����ي����ات، وت��وا���س��ل��ت ع��م��ل��ي��ة ال��ت��ف��ت��ي�����ض رغ��م 

اإعالن العدو اإنهاء فر�ض نظام  منع التجوال، 

حم��اول��ة الإظ���ه���ار ان��ت��ه��اء ال��ع��م��ل��ي��ة، ومل��واج��ه��ة 

ال��ت��ي اج��ت��اح��ت �سكان  ال��رع��ب وال��ت��ذم��ر  حملة 

مظاهره  بكل  االرت��ب��اك  �سيطر  وق��د  املنطقة، 

اأدى يف بع�ض االأح���وال اإىل  ال��ع��دو،  على ق��وات 

���س��دام��ات ب��ني جم��م��وع��ات ال��ع��دو اأث��ن��اء حملة 

اأذاعها  التي  املعلومات  اأن  كما  للثوار،  املتابعة 

حيث  �سحيحة،  لي�ست  القوة  اإنهاء  عن  العدو 

قائدهم  ا�ست�سهاد  رغم  مهامهم  الثوار  وا�سل 

واأفراد جمموعة التعزيز.

تلك هي البالغات االثنا ع�سر التي اأوردها 

الثورة  لقوات  القيادة  با�سم  الع�سكري  الناطق 

الفل�سطينية.

اأم���ا ال��ب��الغ ال��ث��ال��ث ع�سر واالأخ����ري ورد يف 

من  ع�سر  ال��راب��ع  م�ساء  من  ال�ساد�سة  ال�ساعة 

اآذار وهذا ن�سه:

ل�سعبنا  امل�سلح  ال��ث��وري  الن�سال  درب  على 

الفل�سطيني الذي يواجه منذ 20 عاماً عدواناً 

م�ست  ووطنه،  اأر�سه  على  م�ستمراً  �سهيونياً 

وطنها  اإىل  ال�سوق  األهبها  االأب��ط��ال  من  قافلة 

الذي حرمها االغت�ساب ال�سهيوين من العي�ض 

ال��ت��ح��دي للبط�ض  يف رب���وع���ه، ول�����س��ط��ر ق�����س��ة 

ال���ذي ح��رم وطن  ال��ن��ازي  ال�سهيوين  وال��ق��ه��ر 

ال�سالم من كل معاين ال�سالم واحلرية، ولقد 

اأع��ط��ى اول��ئ��ك االأب��ط��ال ل�سعبهم واأم��ت��ه��م من 

دمائهم الزكية اأغلى عطاء.. وهم على ثقة باأن 

رفاقهم �سيوا�سلون م�سرية الكفاح امل�سلح.

مقاتلو  نفذها  التي  االأ���س��ط��وري��ة  العملية 

1978، قيل  اآذار عام  فتح يف احل��ادي ع�سر من 

الكيان  اإن�ساء  منذ  مرة  الأول  اإنها  قيل  الكثري، 

ال�سهيوين يف قلب الوطن الفل�سطيني �سنعت 

زل�����زااًل ه��ز ���س��ك��ان ه���ذا ال��ك��ي��ان، واإن���ه���ا جعلت 

الوهم  على  ي�ستفيقون  نومهم  يف  ال�����س��ادري��ن 

االأم��ن��ي ال���ذي اج����روه ث��الث��ني  ع��ام��اً، وقيل 

اأي�ساً اإنها نقلت الثورة من مرحلة الكر والفر، 

عليها  وال�سيطرة  االأر����ض  حترير  مرحلة  اإىل 

بحكم  بها  والت�سرف  طويلة،  طويلة،  ل�ساعات 

ملكية القائمني بها لهذه االأر�ض.

الفذة  العملية  ه��ذه  اإزاء  الكثري  و�سيقال 

ال���ت���ي ن��ف��ذه��ا ال����ث����وار يف ف��ل�����س��ط��ني، ول��زم��ن 

العملية،  ع��ن  ق��ائ��م��اً  احل��دي��ث  �سيظل  ط��وي��ل 

دخل  الفل�سطيني  ال��ت��اري��خ  اأب���واب  اأو���س��ع  فمن 

ا�ست�سهدوا  لوطن  وخملدين  خملدين،  ثوارنا 

من اأج��ل��ه، ومهما يكن من اأم��ر ه��ذه االأق���وال، 

ال�سمود  اإرادة  بحر  يف  النهاية  يف  ت�سب  فكلها 

اأمامها  تتك�سر  التي  الفل�سطينية  والت�سدي 

كل اجل��دران واحل��واج��ز، والتي يت�سلح بها كل 

فل�سطيني يتقدم الخراق احل�سار.

باخت�سار:

قوات  من  يا�سني«  »دي��ر  ق��وة  من  مقاتلون 

املنطقة  على  ت�سيطر  فتح(  )حركة  العا�سفة 

بني تل اأبيب وحيفا يف عملية من اأكرب عمليات 

املواجهة مع قوات العدو ال�سهيوين، فوقع بني 

القتلى واجلرحى،  �سفوفه خ�سائر فادحة من 

وحتدث يف عقول جرناالته تخبطات تاريخية«.

اأبيب..  تل  تهز مدينة  االنفجارات  اأ�سوات 

تل اأبيب.. - حيفا حتت نريان ثوار فل�سطني.. 

ارتباك عنيف يف �سفوف العدو..

امل�ستوطنني..  ت�سيب جموع  هائلة  �سدمة 

قتلى وجرحى العدو ميلوؤون خم�ض م�ست�سفيات 

ب����ني ح��ي��ف��ا وت�����ل اأب�����ي�����ب.. ف���دائ���ي���و ف��ل�����س��ط��ني 

متعددة...  اأماكن  على  وي�سيطرون  ينت�سرون 

وفايت�سمان  ل��وا���س��ن��ط��ن  زي���ارت���ه  ي��وؤج��ل  بيغن 

التجوال يف  اإع���الن حظر  ل��ه��ا..  زي��ارت��ه  يقطع 

»اإ�سرائيل«..

.. وت��ت�����س��در »ف��ل�����س��ط��ني« واج���ه���ة ال��ع��امل، 

�سا�سات  االأ���س��ي��ل،  الن�سايل  لونها  لها  وي��ع��ود 

ال��ت��ل��ف��زي��ون واالإذاع�������ات وال�����س��ح��ف وم��را���س��ل��و 

الوكاالت يجعلون من العملية �سغلهم ال�ساغل، 

ال��زالزل �سنعتها  كل هذه  »اإ�سرائيل يف خطر« 

ب��ن��ادق ث���وار فل�سطني ال��ذي��ن ك�����س��روا ال��ط��وق، 

واخرقوا احل�سار، وبداأوا حما�سرة العدو يف 

اأر�ض ي�سميها »عقر داره«، والذاهبون يف مهمة 

فل�سطيني  اأطفال  كل  نفو�ض  االأم��ل يف  اأ�ساعوا 

م��ن ال��ذي��ن ول����دوا يف امل��ن��ايف ل��ل��ع��ودة اإىل دور 

اأجدادهم واآبائهم.

يف ذل���ك ال���ي���وم ك��ان��ت اأ����س���وات احل�����س��رج��ة 

امل�سللني  اآالف  وتعيد  ال�سهاينة،  نفو�ض  متالأ 

حقيقة  احل��ق��ي��ق��ة،  وع����ي  ال����وع����ي،  ح���ال���ة  اإىل 

املنا�سلني الفل�سطينيني الذين ينفذون عملية 

مما  ت��ن��ت��ظ��ر،  فل�سطني  وت��ب��ق��ى  ا���س��ت�����س��ه��ادي��ة، 

عن  بعيدة  املقربة  ه��ذه  اأن  التاأكيد،  ه��ذا  يعزز 

�سلطات  اأن  كما  ال�سهاينة،  امل�ستوطنني  اأع��ني 

االحتالل منعت امل�ستوطنني وعائالت امل�سابني 

من ع�سكريني ومدنيني من دخول امل�ست�سفيات 

خوفاً من معرفة االأرقام احلقيقية للخ�سائر.
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عميد األسرى في سجون االحتالل الصهيوني
يحــيـى سكــاف.. 34 عـامــًا وقضـيـتـه       ال تزال حية
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جمموعة كمال عدوان قبل االنطالق اإىل حيفا

وثائق تثبت وجود يحيى �سكاف يف �سجون العدو



وقال تقرير �سهيوين يومها: اإن االإ�سابات 

ال ت��ق��ل ع���ن ث��الث��م��ئ��ة ���س��ه��ي��وين، ال��غ��ال��ب��ي��ة 

العظمى منها ع�سكريون.

وك�������س���ف ال���ت���ق���ري���ر ع�����ن ح����ال����ة ال���ت���م���زق 

واالن���ق�������س���ام ال���ت���ي ت��ع��ي�����س��ه��ا اأج����ه����زة ح��ك��وم��ة 

ال���ع���دو، وت��ف�����س��ي ظ���اه���رة ت��را���س��ق االت��ه��ام��ات 

ب������ني ح�����ر������ض احل������������دود وال�����������س�����رط�����ة، وق����د 

 ت����اأك����د ذل�����ك م����ن خ�����الل ال���ظ���واه���ر ال��ت��ال��ي��ة:

اأوال: اأن رفع نظام حظر التجوال جاء بناء على 

�سغط من اأج��ه��زة واأو���س��اط اأخ��رى يف حكومة 

االإجراء  اأن هذا  كما  اأي�ساً،  ولل�سحافة  العدو، 

دير  ق��وة  الثوار من  ع��ددا من  اأن  ب�سبب  اتخذ 

يا�سني قد جنحوا فعاًل يف االإف��الت من طوق 

الذي فر�سته �سلطات االحتالل على  احل�سار 

ال��روح  ل��رف��ع  حم��اول��ة  ويف  العمليات،  منطقة 

املعنوية للم�ستوطنني املتدهورة واإيهامهم باأنه 

قد مت العثور على الفدائيني.

كتبته  م���ا  اإىل  ا����س���ت���ن���اداً  ال��ت��ق��ري��ر،  وق�����ال 

�سحيفة »دافار« اأنئذ حول قرار حظر التجوال 

على ما يزيد عن ثالثمئة األف م�ستوطن:

اإن هذا القرار اأحدث �سلاًل فعلياً يف جمرى 

احلياة اليومية داخل الكيان ال�سهيوين االأمر 

بالغاً ع��الوة على نتائجه  اأح��دث ���س��رراً  ال��ذي 

اإن قوات حر�ض احلدود  االقت�سادية، والثابتة، 

التي كان حجم اال�سابات بني �سفوفها كبرية 

علناً  وتتهمها  ال�سرطة  اأج��ه��زة  على  ون��اق��م��ة 

من  طلبت  وق��د  وال��ع��ج��ز،  والف�سل  بالتق�سري 

ثبت  اأن  ب��ع��د  ال�����س��رط��ة  م��ه��ام  ت�سليمها  بيغن 

ف�سلها.

وق����دم ال��ت��ق��ري��ر ����س���ورة حل��ال��ة االرت���ب���اك 

وال����ذع����ر ال���ت���ي ت�����س��ي��ط��ر ع���ل���ى ق������وات ال���ع���دو 

وامل�ستوطنني فقال: اإن القوات ال�سهيونية قد 

ا�ستبكت مع بع�سها البع�ض يف اأكرث من موقع 

واأوقعت يف �سفوفها العديد من االإ�سابات، كما 

اأن بع�ض املدنيني ال�سهاينة قد لقوا م�سرعهم 

بر�سا�ض القوات ال�سهيونية نف�سها.

وقال التقرير: 

التي برزت بني  الهروب  ب�سبب ظاهرة  اإنه 

ق��وات ال��ع��دو، فقد مت ت�سكيل جل��ان حتقيق يف 

ال�سهيوين  الف�سل  اأم��ام  اأن��ه  كما  ال�سدد،  ه��ذا 

يف مواجهة عملية »ال�سهيد كمال عدوان« فاإن 

وج��ه��ازاً  ج��دي��د  م�ست�سار  تعيني  ي��در���ض  بيغن 

خا�ساً به ملكافحة ما اأ�سماه االإرهاب.

وك�����س��ف ال��ت��ق��ري��ر ال��ن��ق��اب ع��ن االإج�����راءات 

اتخذتها  التي  االح��رازي��ة  والتدابري  االأمنية 

���س��ل��ط��ات االح����ت����الل يف امل��وؤ���س�����س��ات احل��ي��وي��ة 

واملرافق العامة.

اأبطال العملية البطولية

م��ن اأب���ط���ال ال��ع��م��ل��ي��ة اجل��ري��ئ��ة وال��ن��وع��ي��ة 

ج��الل(  )اأب���و  �سكاف  يحيى  ال�سجاع  املنا�سل 

يف   ،1959/12/15 بحنني  مواليد  من  لبناين، 

يف  ال�ساب  املنا�سل  انخرط  ال�سبعينيات  مطلع 

�سفوف املقاومة الفل�سطينية ليكون واحداً من 

توؤمن  التي  العربية،  التحرير  حركة  طالئع 

اغت�سب  ال���ذي  امل��ح��ت��ل،  م��ع  ال�����س��راع  بقد�سية 

اأر�ض فل�سطني عنوة، وهجر اأهلها، واأعلن عن 

بعد  الكبري  والتو�سعي  اال�ستيطاين  م�سروعه 

احل���روب ال��ت��ي خا�سها م��ع ال��ع��رب يف االأع���وام 

حجم  ي��ع��ي  ك���ان  ���س��ك��اف  ي��ح��ي  والأن  و73،   67
مبقد�ساتها  تعنيه  وم��ا  الفل�سطينية  الق�سية 

واأر�سها لكل منا�سل عربي وم�سلم، رهن نف�سه 

للق�سية.

ترك االأ�سري يحيى �سكاف عائلته ومدر�سته 

يف  انخرط  التي  املقاومة  درب  يف  و�سار  يافعاً، 

�سفوفها، ليكون من اأوائل جماهديها االأبطال 

الذين �سجلوا اأ�سماءهم يف العمل اجلهادي �سد 

العن�سرية  دولته  اأق��ام  ال��ذي  الغا�سب،  العدو 

على اأنقا�ض وطن هجر اأهله واغت�سب تراثه.

فل�سطني،  نحو  وج��ه��ه  �سكاف  يحيى  مي��م 

اللبناين الذي كان مرتعاً  ويف ذاكرته اجلنوب 

جلنود االحتالل، والتحق يف اأول عملية فدائية 

ا�ست�سهادية  نوعية كانت مهمتها تنفيذ عملية 

والتي  ع����دوان«،  ك��م��ال  ال�سهيد  عملية  »ب��ا���س��م 

وعرفت  املغربي،  دالل  اآن��ذاك  املنا�سلة  قادتها 

با�سم جمموعة دير يا�سني.

مل يعرف يف البدء �سيء عن م�سري املقاوم 

اللبناين ال�سمايل البطل، لكن بعد وقت طويل، 

ما  �سكاف،  يحيى  اأن  املعلومات  تنك�سف  ب���داأت 

يزال حياً يرزق وهو اأ�سري يف �سجون االحتالل، 

وقد وردت عدة ر�سائل ومعلومات من اأ�سرى مت 

توؤكد  ال�سهيوين  العدو  حتريرهم من �سجون 

ذلك، فقد اعتقل االأ�سري خالد حممود يا�سني 

التي  زي��ف  ع��ني  عملية  يف   1973/4/9 بتاريخ 

انطلقت من القطاع االأو�سط – عيناتا جنوبي 

ل��ب��ن��ان م���ع اجل��ب��ه��ة ال��دمي��ق��راط��ي��ة ل��ت��ح��ري��ر 

فل�سطني.

اعتقل مع اآخر من اأفراد جمموعته املكونة 

خالد  االآخ����ران،  وا�ست�سهد  عنا�سر  اأرب��ع��ة  م��ن 

اأن  م��وؤب��دات، يف ح��ني   3 يا�سني حوكم  حممود 

زميله حوكم لعامني، وقد اأطلق �سراح االأ�سري 

يا�سني بتاريخ 1987/8/20م يف عملية التبادل 

التي نفذتها حركة فتح �سملته العملية تكرمياً 

لعائلته التي قدمت 3 �سهداء فداًء للق�سية.

يف  التحقيق  يف  اأودع  يا�سني  خالد  االأ���س��ري 

ثم  وم��ن  ال��ل��د،  يف  الع�سكرية  امل��خ��اب��رات  ثكنة 

حتقيق ال�سني بيت يف اجللمة يف حيفا وبعدها 

منفرداً  ون�سف  �سنوات   4 الرملة  �سجن  اأودع 

حزيران  �سهر  ويف  ال�85،  يف  نفحا  اإىل  وبعدها 

من نف�ض العام مت نقله اإىل �سجن ع�سقالن.

اجل��ب��ه��ة  ج���ربي���ل  اأح���م���د  االأخ  ع��م��ل��ي��ة  يف 

ت���ردد   1985/5/20 يف  مت���ت  ال���ت���ي  ال�����س��ع��ب��ي��ة 

يف ���س��ج��ن ع�����س��ق��الن م��ن ق��ب��ل ب��ع�����ض االأ���س��رى 

الفل�سطينيني من غزة اأنه بقي يف داخل املعتقل 

�سجني فل�سطيني من لبنان مري�ض م�ساب يف 

راأ�سه وخا�سرته جراء �سظية ولي�ست ر�سا�سة 

»مل يكن اأحد يعلم اأنه يحيى �سكاف«.

يف ع�����س��ق��الن ن��ق��ل االأ�����س����ري خ���ال���د وم��ع��ه 

حممود  »عمر  القد�ض  من  قا�سم  عمر  االأ�سري 

االأ�سرى  قبل  من  كان منتدباً  وال��ذي  القا�سم« 

االأحمر  ال�سليب  بني  كرابط  ع�سقالن  بداخل 

واالأ�سرى.

وي��ذك��ر يف ه���ذا االأث���ن���اء اأن االأ���س��ري �سمري 

وب�سبب  ول��ك��ن  ع�����س��ق��الن،  اإىل  ن��ق��ل  ال��ق��ن��ط��ار 

مر�سه بالربو اأرجعوه اإىل �سجن نفحا«.

وت�������ردد اأي�������س���اً ل�����دى االأ�����س����ري خ���ال���د اأن 

اأن���ه يحيى  ي��ع��رف  االأ���س��ري امل�ساب »وال���ذي مل 

خا�سة  ع��ي��ادة  اإىل  اأ�سبوعياً  ينقل  ك��ان  �سكاف 

ب��ال�����س��ج��ون ب��رف��ق��ة م�����س��وؤول االأم�����ن ع��ام��و���ض 

القا�سم  يا�سني عمر  اأخرب خالد  للعالج«، وقد 

ب���وج���ود االأ����س���ري ال����ذي اأخ�����ربه، واأك�����د ل���ه اأن���ه 

االأ����س���ري.. ه���ذا  ه��وي��ة  م��ن  تتحقق  اأن   ينبغي 

يف االأ�سبوع الذي تاله، �سودف اأن االأ�سري خالد 

الذي كان يعالج يومياً يف العيادة املذكورة نظراً 

االأع�ساء  يف  التهابات  ي�سيبه  ال��ذي  للمر�ض 

التنا�سلية ووجود احل�سى يف الكلى.

اللقاء االأول مع يحيى �سكاف:

عند و�سول االأ�سري خالد اإىل العيادة التقى 

االأ���س��ري  ينقالن  احل���دود  اأم���ن  م��ن  بعن�سرين 

به  التقى  وع��ن��دم��ا  ال��ع��ي��ادة  اإىل  �سكاف  يحيى 

داخل العيادة �ساأله هل اأنت فل�سطيني؟

قال يحيى �سكاف: ال اأنا لبناين من املنية، 

قال له: اأتعرف خالد العري من املنية؟

اأعرفه واأع��رف وال��ده الذي  فقال له: نعم 

ميتلك بياره اأي�ساً هناك..

ف��ق��ال ل���ه ي��ح��ي��ى: اأرج�����وك اأخ����رب عائلتي 

وابعث الأمي اأن تزورين، الأنني ال اأتلقى ر�سائل 

منها وال من اأي اأحد.

القا�سم  عمر  اأخ���رب  يا�سني  خ��ال��د  االأ���س��ري 

واللجنة املخت�سة باأمور االأ�سرى الفل�سطينيني 

���س��ج��ن ع�����س��ق��الن هو  امل���وج���ود يف  اأن االأ����س���ري 

لبناين وا�سمه يحيى �سكاف من املنية.

اللقاء الثاين مع يحيى �سكاف:

املرة الثانية التي راأى االأ�سري خالد يحيى 
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االأ�سري خالد  قبل خروج  اأي   1987/8/17 اإىل 

يا�سني باأيام يف عيادة �سجن اجللمة وهو �سجن 

مدين بجانب مركز ال�سني بيت«.

اللقاء قال له خالد هل عرفتني؟  وخ��الل 

اأن����ت فل�سطيني  ق���ال ل���ه ي��ح��ي��ى ���س��ك��اف: ن��ع��م 

وم��ن ال��ب��داوي، ق��ال له يحيى: مل��اذا مل تزرين 

اأمي؟ قال له خالد: عندما اأخرج �ساأخرب اأمك 

باملو�سوع.

يا�سني  حممود  خالد  االأ���س��ري  ت�سريح  بعد 

اأخرب زمالءه بالتنظيم عن عائلة االأ�سري..

االأ�سري  زارت  بدورها  �سكاف  االأ�سري  عائلة 

تقريباً،  �سهر  بعيد  ذل��ك  وك���ان  خ��ال��د،  امل��ح��رر 

حيث اأخ��ربه��م ب��امل��ج��ري��ات، وع��ل��ى االأث���ر راف��ق 

اإىل مركز  االأ�سري يا�سني عائلة االأ�سري �سكاف 

جلنة  واأخ���ربوا  طرابل�ض،  يف  االأحمر  ال�سليب 

على  لهم  واأك���دوا  االأم���ور،  مبجريات  ال�سليب 

�سرورة زيارة االأ�سري �سكاف داخل �سجنه، واإذا 

كان باإمكانهم اأي�ساً تاأمني زيارة لوالدة االأ�سري 

لتزور ابنها يف نفحا..

اأ�سبوع  بعد  �سلبياً  ال��دويل كان  ال�سليب  رد 

اأن ال وج����ود ال���س��م ي��ح��ي��ى ���س��ك��اف يف ال��ل��وائ��ح 

االإ�سرائيلية.

االأ�سري خالد كان  اأن  اأي�ساً  واجلدير ذكره 

اإىل  القا�سم  عمر  االأ���س��ري  اإىل  ر�سالة  بعث  قد 

االأ���س��ري  وال����دة  اأن  فيها  ي��خ��ربه  �سجنه  داخ���ل 

�سكاف قد تزور ابنها نرجو االهتمام بها الأنها 

ال تعرف اأحداً هناك.

االأ�����س����ري ع��م��ر ال��ق��ا���س��م ع�����اود ال�����رد على 

الر�سالة بعد �سهرين تقريباً، يقول فيها: ملاذا 

مل تاأِت والدة االأ�سري يحيى ونحن بانتظارها؟

وع��ن��دم��ا ���س��األ��ن��اه ع��ن ال��ر���س��ال��ة ال��ت��ي بعث 

فيها عمر القا�سم والتي يذكر فيها ا�سم يحيى 

�سكاف باعتبار اأنها وثيقة، يوؤكد االأ�سري خالد 

بعيد  ال�����س��ب��اب  اأخ��ذه��ا بع�ض  ق��د  ال��ر���س��ال��ة  اأن 

�سجنه  داخ���ل  القا�سم  عمر  االأ���س��ري  ا�ست�سهاد 

الر�سائل  من  جمموعة  مع  الت�سعينيات  اأوائ��ل 

االأخ�����رى ال��ت��ي ك��ان��ت ت��ت��م ب��ني االأ����س���ري خالد 

واالأ�سري عمر القا�سم.

كتاب مفتوح من اأ�سري، يوؤكد اأن الأ�سري 

يحيى �سكاف على قيد احلياة

ال�����س��ح��ف  ب���ع�������ض  ادع�����������اءات  ع���ل���ى  ورداً 

االأ���س��ري  بق�سية  تتعلق  وال��ت��ي  االإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة، 

اأن  فيها  ج���اء  وال��ت��ي  ���س��ك��اف،  ال��ل��ب��ن��اين يحيى 

قام  التي  الفدائية  العملية  اأث��ن��اء  قتل  �سكاف 

نفذت  جمموعة  �سمن   1978 اآذار   11 يف  بها 

عمليتها على الطريق ال�ساحلي بني حيفا وتل 

اأب��ي��ب، وك��ان��ت حت��م��ل ا���س��م جم��م��وع��ة ال�سهيد 

كمال عدوان، رداً على تلك االدع��اءات اأفيد اأنا 

االأ�سري املحرر خالد حممود يا�سني، فل�سطيني 

اجلن�سية، من خميم البداوي، �سبق اأن اعتقلت 

1973 واأفرج  من قبل اجلي�ض االإ�سرائيلي عام 

عني عام 1987 يف عملية تبادل.

اأفيد بالتايل:

تبداأ ق�سية املعتقل يحيى �سكاف منذ العام 

كل  رغ��م  حياً  وج��وده  تنكر  واإ�سرائيل   ،1978
اإىل جلنة حقوق  امل��ق��دم��ة  وال��وث��ائ��ق  ال��دالئ��ل 

العفو  منظمة  واإىل  املتحدة  االأمم  يف  االإن�سان 

والتي  الدويل،  االأحمر  ال�سليب  واإىل  الدولية 

الزنازين  اأن يحيى �سكاف م��ازال حياً يف  توؤكد 

االإ�سرائيلية االإفرادية.

ويهمني التاأكيد اأنني التقيت اأثناء وجودي 

يف ال�سجون االإ�سرائيلية باالأ�سري يحيى �سكاف 

االأوىل كانت يف معتقل ع�سقالن  امل��رة  مرتني، 

عام 1985، واملرة الثانية يف معتقل اجللمي عام 

يعاين من اأمرا�ض  �سكاف  االأ�سري  1987، وكان 
يف  واأن���ح���اء خمتلفة  راأ���س��ه  اإ���س��اب��ت��ه يف  نتيجة 

ج�سده.

اإن �سهادتي هذه اأوردها واأنا يف كامل قواي 

اأبغي  ال  حق  �سهادة  وه��ي  واجل�سدية،  العقلية 

من ورائها �سوى اإن�ساف اإن�سان يقبع يف زنازين 

على  واإن��ن��ي  �سنة،   31 م��ن  اأك��رث  منذ  اإ�سرائيل 

اأمت اال�ستعداد لتقدمي هذه ال�سهادة اأمام كافة 

املراجع املعنية.

اخليار ال�سحيح

اأ�سر يحيى �سكاف يقول �سقيقه  ويف ذكرى 

الأ�سر  والثالثني  الرابعة  ال��ذك��رى  يف  ج��م��ال: 

امل��ج��اه��د يحيى ���س��ك��اف جن���دد ال��ع��ه��د وال��وع��د 

لكل االأ�سرى يف �سجون العدو ال�سهيوين باأننا 

وعملنا  مثابرتنا  وعلى  نهجهم  على  �سن�ستمر 

اأر�سنا  وك��ل  اأ�سرانا  كل  حترير  حتى  ون�سالنا 

البا�سلة  باملقاومة  كبرية  وثقتنا  ومقد�ساتنا 

وحدها، ولي�ض باملفاو�سات، وال املجتمع الدويل 

املنحاز للعدو املحتل الأر�سنا ومقد�ساتنا.

جن���دد ال��ع��ه��د وال���وع���د ب����اأن اخل���ي���ار ال���ذي 

�سنبقى   1978/3/11 يف  �سكاف  يحيى  حمله 

واالأ���س��رى كما  االأر���ض  معه ونحمله، فتحرير 

اأكدت الوقائع التجارب ال يتم اإال عرب املقاومة 

وه���و اخل��ي��ار ال��وح��ي��د االأوح����د ال���ذي ال يفهم 

العدو غريه.

اأن خيار  نوؤكد  اأ�سر يحيى �سكاف  يف ذكرى 

امل��ق��اوم��ة.. ه��و اخل��ي��ار ال�����س��ح��ي��ح، وه���و ال��ذي 

االإ�سالمية  فاملقاومة  االأم���ة،  ت�سلكه  اأن  يجب 

ال�سيد  �سماحة  الكبري  القائد  بقيادة  البا�سلة 

اأب���و ه���ادي ه��ي وح��ده��ا ال��ت��ي ق��دم��ت التجربة 

واخليار اللذين بهما حترر معظم اجلنوب ومت 

تبادل االأ�سرى على عدة مراحل..

ويف يوم يحيى �سكاف جندد الثقة واالإميان 

بهذا اخليار الذي به حترر االأر�ض واالأ�سرى.

ق�سم الدرا�سات والتوثيق 
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االأ�سري يحيى �سكاف



يف خ�ضم اأزمة اعتقال وحماكمة اأع�ضاء املنظمات املدنية 

الأجنبية النا�ضطة يف خمتلف اأرجاء م�ضر، ك�ضفت الوثائق 

املوجودة يف حوزة هذه املنظمات عن دورها يف تظهري الأ�ض�س 

الطائفية واملناطقية ملخطط تق�ضيم م�ضر اإىل اأربع دويالت، 

والعمل على جتنيد كوادر م�ضرية من املقيمني واملغرتبني 

وتدريبها على ا�ضتغالل الفو�ضى ل�ضرب اجلي�س امل�ضري. 

يف ال��ب��داي��ة، ب��ن��ت ال��ن��ي��اب��ة ال��ع��ام��ة ال��ت��ه��م امل��وج��ه��ة اإىل 

اجلن�ضية  م��ن  واأك���ره���م  والأج���ان���ب،  املحليني  النا�ضطني 

الأم���ريك���ي���ة، ع��ل��ى اأ����ض���ا����س ال��ع��م��ل ب���ال ت��رخ��ي�����س وت���وزي���ع 

الأموال ب�ضورة غري قانونية، ولكن بعد اكت�ضاف اخلرائط 

ودور  الأمنية  امل��واق��ع  على  ت��دل  التي  واللوائح  التق�ضيمية 

العبث  اإىل  الت��ه��ام  والإ���ض��الم��ي��ة، حت��ول  امل�ضيحية  ال��ع��ب��ادة 

باأمن الدولة والتخريب والتحري�س الطائفي واملناطقي.. 

الق�ضائية  ال�ضلطات  ت�ضرف  ان��ت��ق��اد  هنا  هدفنا  لي�س 

ور�ضوخها  للم�ضاألة،  الفا�ضلة  معاجلتها  يف  وال�ضيا�ضية 

اأن  ب��ل  املعتقلني،  ع��ن  الإف����راج  ث��م  الأم��ريك��ي��ة  لل�ضغوطات 

نوؤكد اأن تنفيذ خمطط تق�ضيم م�ضر اإىل اأربع دويالت، منها 

دويلة يهودية متتد من الدلتا �ضرقاً اإىل حدود »اإ�ضرائيل« يف 

�ضيناء، مل يعد جمرد وهم اأو مبالغة، فكلما اكت�ضفنا اإحدى 

بالوقوع يف  ُنّتهم  اأو عمق خبائث خمططاته،  العدو  مكائد 

باجلدية  الأم����ور  ت��وؤخ��ذ  ل  ول��ه��ذا  امل���وؤام���رة،  نظرية  �ضباك 

الالزمة.

 اإن اخل���رائ���ط ال��ت��ي ���ض��ادرت��ه��ا اجل��ه��ات امل��خ��ت�����ض��ة من 

التي ظهرت قبل ثالثة  تلك  املدنية، تتطابق مع  املنظمات 

عقود يف التقارير والأبحاث الأمريكية والإ�ضرائيلية، ومن 

ال�ضهيوين  الكيان  اإىل حكومة  املوجهة  التقارير  تلك  اأب��رز 

يف مطلع ثمانينيات القرن املا�ضي، ما ن�ضرته لحقاً جملة 

يف  العاملية  اليهودية  للمنظمة  التابعة  »توجهات«،  كيفونيم 

عنوان  حت��ت   82 ع��ام  �ضباط  يف  ال�ضادر  ع��دده��ا  يف  القد�س، 

خطط اإ�ضرائيل ال�ضرتاتيجية. 

هذه الدرا�ضة طرحت بو�ضوح خطط الكيان ال�ضهيوين 

اإ�ضرائيل  لدولة  املجاوره  ال��دول  كل  لتفتيت  ال�ضرتاتيجية 

بحدودها املفرت�ضة من النيل اإىل الفرات، ويف عام 81 وقبل 

باأن امل�ضالح ال�ضرتاتيجية  اأرييل �ضارون  غزو لبنان، �ضرح 

لإ�ضرائيل يف ال�ضنوات القادمه »�ضتمتد لي�س فقط اإىل الدول 

العربية يف البحر املتو�ضط، بل اإىل كل ال�ضرق الأو�ضط، كما 

وتركيا«. واأفريقيا  واخلليج  وباك�ضتان  اإي���ران  اإىل   �ضتمتد 

لقد بداأ املراقبون واملحللون امل�ضريون يالحظون جدية ما 

اإع��داده على الأر���س بهدف تفتيت م�ضر، فبعد عام  يجري 

الأزمات  وتفاقم  الأمنية  والفو�ضى  ال�ضيا�ضي  الت�ضرذم  من 

املعي�ضية واخلدماتية، ي�ضري املراقبون اإىل اأن ثمة ممار�ضات 

اأر���س الواقع يف م�ضر ت��وؤدي، عن وعي اأو خالفه، اإىل  على 

ت�ضجيع النزعات التق�ضيمية والإنف�ضالية، ونذكر هنا بع�س 

الأمثلة على ذلك التوجه اخلطري:

يف جملة اليوم ال�ضابع بتاريخ 28 �ضباط 2012، 

ت�ضاءل حممد اإبراهيم الد�ضوقي، »من الذى ي�ضعى 

وننتقد  نتكلم  اأن  »ق��ب��ل  وق����ال:  م�����ض��ر«،  لتق�ضيم 

تكالب وتاآمر الغرباء.. فمن الواجب اأن نطل على 

من  عنها  ينتج  وم��ا  فيها،  النظر  ومن��ع��ن  اأف��ع��ال��ن��ا 

يف  والنق�ضام  ال�ضقاق  م��ن  تعمق  وك���وارث  ف��واج��ع 

على  املحفزة  بالعوامل  املكتظة  الداخلية  اجلبهة 

الت�ضرذم..«.

ج��زر  اإىل  »ان��ق�����ض��ام م�ضر  اإىل  ال��د���ض��وق��ي  واأ����ض���ار 

ي�ضتهون  ح�ضبما  اأ�ضحابها  فيها  يت�ضرف  منعزلة 

ومبا يخدم �ضاحلهم اخلا�س.. فكل ف�ضيل ل ينظر 

الواقف عليها، ول يكرتث  الأر���س  لأبعد من قطعة 

اإل مب��ن��ظ��وره ومب��خ��ط��ط��ات��ه، ف��ن��ح��ن م���ن ال��ن��اح��ي��ة 

العملية منق�ضمون ول يلزمنا من يخطط يف اخلارج 

لتق�ضيمنا، وهذا هو اخلطر الداهم ما مل يتم تداركه 

�ضريعاً«.

اليوم  �ضفيق يف  �ضليمان  ن�ضر  ذاتها،  ويف اجلريدة 

التايل مقالة بعنوان، »تق�ضيم م�ضر يبداأ من اإط�ضا« 

الأم��ي��ال عن مركز  تبعد مئات  )وه��ي قرية �ضغرية 

�ضباط2011  »م��ن��ذ  اأن���ه،  فيها  ك�ضف  ال���ق���رار(،  �ضنع 

ع��رف��ي��ة..  جل�ضة   34 ر���ض��د  مت  �ضباط2012  وح��ت��ى 

الق�ضائية،  ال�ضلطة  ومتخطية  القانون  على  خارجة 

اأن���ه يف منت�ضف ال��ع��ام  اأي�����ض��اً  وم���ن غ��رائ��ب الأم�����ور 

بتنظيم  امل�ضلمني  الإخ�����وان  ج��م��اع��ة  ق��ام��ت  امل��ا���ض��ي 

دورات تدريبية للق�ضاة العرفيني«.

رمبا ل يوجد عيب يف املحاكم العرفية التي طاملا 

بع�س  حل��ل  و�ضيلة  الأه��ل��ي��ة  جمتمعاتنا  اعتمدتها 

العرفية  املحاكم  يف  اخل��ط��ورة  لكن  املحلية،  امل�ضاكل 

جماعتني  ب��ني  حتكم  اأن��ه��ا  يف  تكمن  ال��ي��وم  م�ضر  يف 

ت��ن��ت��م��ي��ان اإىل ط��وائ��ف خم��ت��ل��ف��ة، مب��ا ي��ج��ر اإح���دى 

بحجة  اأخ��رى  مناطق  اإىل  الرحيل  على  اجلماعتني 

ت��ف��ادي ال��ف��ن، وه���ذا  م��ا ح���دث، بح�ضب ال��ك��ات��ب، يف 

بالعامرية  �ضربات  قرية  يف  ثم  باأ�ضيوط  بهيج  قرية 

بحلول عرفية حتت  الأ�ضر ق�ضرياً  حينما مت تهجري 

�ضمع وب�ضر ال�ضلطتني الت�ضريعية والتنفيذية.

اإن هذا الفرز ال�ضكاين بني الأقباط وامل�ضلمني يف 

على  فر�س  الذي  الق�ضري  بالتهجري  يذكرنا  م�ضر، 

عن  ال�ضيعة  ابتعاد  اإىل  واأدى  العراقيني  امل��واط��ن��ني 

ال�ضّنة وامل�ضلمني عن امل�ضيحيني والأكراد عن العرب، 

اإن امل�ضكلة لي�ضت يف عدم تعلم �ضّناع القرار يف اأمتنا 

من درو�س املا�ضي، بل يف عجزهم عن تدارك اأخطار 

جهلهم بحا�ضرهم، والتاريخ لن يرحم الغافلني.

عدنان حممد العربي
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خطط تفتيت مصر إلى دويالت لم تعد وهمًا وال مبالغة

ليبيا  تق�ضيم  م�ضروع  تنفيذ  ب��داأ  ه��ل 

اإىل عدة دول؟

ه����ذا ال�������ض���وؤال ط����رح ب���ق���وة يف الأي�����ام 

ال��ت��ط��ورات  �ضل�ضلة  ���ض��وء  ع��ل��ى  الأخ�����رية 

تنامي  ي�ضبه  م��ا  يف  وال�ضيا�ضية،  الأمنية 

يف  دوي���الت  ولدة  ع��ن  ل��الإع��الن  ال�ضباق 

ال�ضرق واجلنوب، و�ضط ا�ضتداد ال�ضراعات 

العديد  يف  امل�ضلحة  وال�ضتباكات  القبلية، 

من املدن، ومنها العا�ضمة طرابل�س التي 

ت�ضيطر  نفوذ  مناطق  اإىل  مق�ضمة  باتت 

التي  املتناحرة  امل�ضلحة  املجموعات  عليها 

اإىل  والن�ضمام  �ضالحها،  ت�ضليم  رف�ضت 

القوى الع�ضكرية والأمنية املوحدة.

ويبدو من الوا�ضح اأن هذه ال�ضراعات 

التي  القبلية  الن��ق�����ض��ام��ات  م��ن  ت��ت��غ��ذى 

وحمكومة  ح��دة  اأك���ر  واأ�ضبحت  ازدادت 

ب��الن��ت��ق��ام ال��ق��ب��ل��ي امل��ت��ب��ادل ع��ل��ى خلفية 

مرحلة  يف  ���ض��اد  ال���ذي  القبلي  ال�ضتئثار 

ح��ك��م م��ع��م��ر ال���ق���ذايف، ويف امل��رح��ل��ة التي 

اأع���ق���ب���ت ���ض��ق��وط��ه، والإق���������دام ع��ل��ى قتل 

القذايف وهو جريح.

وم�������ا ي���������ض����اع����ف م������ن ه�������ذا امل���ن���ح���ى 

الغربية  ال���دول  اأن  اخل��ط��ري،  التق�ضيمي 

مبا�ضر  ب�ضكل  ت�ضرف  التي  ال�ضتعمارية 

اجلماعات  رعاية  على  و�ضيا�ضياً  ع�ضكرياً 

امل�����ض��ل��ح��ة امل��ت�����ض��ارع��ة ق��ب��ل وب��ع��د �ضقوط 

ن���ظ���ام ال����ق����ذايف، ب������داأت ال��ع��م��ل ب��ن�����ض��اط 

خمطط  تنفيذ  ���ض��ي��اق  يف  ليبيا  ل��ت��ج��زءة 

اث��ن��ني،  رق���م  بيكو  �ضايك�س  ات��ف��اق  ف��ر���س 

والقا�ضي بتفكيك وتق�ضيم الدول العربية 

اأو قبلية  اأو مذهبية  اإىل دويالت طائفية 

اأو عرقية، ح�ضب الرتكيبة ال�ضكانية التي 

اأب��رز هذه  اأن  دول��ة، على  تتكون منها كل 

التطورات اخلطرية جت�ضدت بالآتي: 

ليبيا  �ضرق  قبائل  ا�ضتعداد  اكتمال   -

لالإعالن عن دول��ة حتت ا�ضم دول��ة برقة 

املمتدة من احلدود امل�ضرية يف ال�ضرق اإىل 

انطالقاً  بنغازي،  وعا�ضمتها  �ضرت غرباً، 

امللك  اإب���ان عهد  اأق��ر  ال��ذي  الد�ضتور  م��ن 

الراحل اإدري�س ال�ضنو�ضي عام 1951.

- اجت�����اه ال��ق��ب��ائ��ل امل���وال���ي���ة ل��ل��ق��ذايف 

الليبي،  اجل��ن��وب  مناطق  على  لل�ضيطرة 

ب��غ��ر���س اإق���ام���ة دول���ة ب��ا���ض��م دول���ة جنوب 

القبائل  ك��ل  ت�ضم  ال��دمي��ق��راط��ي��ة،  ليبيا 

والنازحني  اأفريقية  اأ���ض��ول  م��ن  الليبية 

ال��ل��ي��ب��ي��ني م���ن اأن�������ض���ار ال����ق����ذايف، وت��ك��ون 

عا�ضمتها مدينة �ضبها.

وي���ب���دو اأن�����ه يف ه����ذا ال�����ض��ي��اق ت��ن��درج 

جنوب  يف  امل�ضلحة  القبلية  ال���ض��ت��ب��اك��ات 

وال���زوي،  التبو  قبيلتي  ب��ني  ليبيا  ���ض��رق 

القذايف  اأن�ضار  �ضيطرة  اإىل  انتهت  والتي 

الكفرة،  مدينة  على  الع�ضكرية  وكتائبه 

بدعم من القوات الت�ضادية وحركة العدل 

تخو�ضها  التي  احل��رب  اإط��ار  يف  وامل�ضاواة 

لل�ضيطرة على بقية مدن اجلنوب.

- ق��ي��ام ال�����ض��ي��ن��ات��ور الأم���ريك���ي ج��ون 

ماكني بتقدم وعد لأن�ضار القذايف باإقامة 

دولة م�ضتقلة لهم يف جنوب البالد، وجاء 

ه��ذا ال��وع��د خ��الل زي���ارة ق��ام بها ماكني 

ي��راف��ق��ه ���ض��ف��ري اأم���ريك���ا يف ل��ي��ب��ي��ا، ووف��د 

خميمات  اإىل  الأم��ريك��ي  الكونغر�س  م��ن 

ال���ق���ذايف وكتائبه  اأن�����ض��ار  ال��ن��ازح��ني م��ن 

�ضكان  وخ�ضو�ضاً  طرابل�س،  يف  الع�ضكرية 

حي تاروغاء.

نقل  ماكني  اأن  ليبية  م�ضادر  وك�ضفت 

الأم��ريك��ي  الرئي�س  با�ضم  اع��ت��ذار  ر�ضالة 

ب������اراك اأوب����ام����ا لأن�������ض���ار ال����ق����ذايف، وق��د 

امل���ادي واملعنوي  ال��دع��م  وع��د بتقدمي ك��ل 

واحل���م���اي���ة ل���ه���م، ووج�����ه اإل��ي��ه��م ال���دع���وة 

لزيارة اأمريكا.

واأع��ق��ب ذل��ك زي���ارة ال��وف��د الأم��ريك��ي 

اأن�ضار  مع  اجتمع خاللها  الكفرة،  ملدينة 

القذايف وكتائبه الع�ضكرية هناك للتاأكيد 

دول��ة لهم يف  باإقامة  وا�ضنطن  على تعهد 

اجلنوب. 

- حت��ذي��ر رئ��ي�����س امل��ج��ل�����س الن��ت��ق��ايل 

الليبي م�ضطفى عبد اجلليل من اجنراف 

الفيدرالية اجلهوية والقبلية  اإىل  البالد 

ال��ب��الد  تق�ضيم  م��ن  ن��خ��اف  ك��ن��ا  اأن  »ب��ع��د 

األقاها  كلمة  ودع��ا يف  اأقاليم«،  اإىل ثالثة 

الأوىل  ال���ذك���رى  يف م�����ض��رات��ة مب��ن��ا���ض��ب��ة 

ل�����ض��ق��وط ح��ك��م ال����ق����ذايف، م���ن و���ض��ف��ه��م 

ب��ال��ث��وار اإىل »اخل�����ض��وع لأه����داف ال��ث��ورة، 

واحلذر من ال�ضتمرار يف الو�ضع احلايل 

م���ن ال��ت��م�����ض��ك ب��ال��ت�����ض��ك��ي��الت وال��ك��ت��ائ��ب 

و����ض���رورة الن��ت��ق��ال م��ن ال��ث��ورة اإىل بناء 

الدولة �ضريعاً«.

ان��ط��الق��اً مم��ا ت��ق��دم، ميكن ال��ق��ول اإن 

ه��ذه ال��ت��ط��ورات اخل��ط��رية ت��وؤك��د الأم���ور 

الآتية:

ي��ك��ن  مل  ل��ي��ب��ي��ا  يف  ح�����ض��ل  م����ا  اإن   -

ا�ضتئثار  م��ن  ال��ت��خ��ل�����س  ت�����ض��ت��ه��دف  ث����ورة 

وطني  حكم  واإق��ام��ة  بال�ضلطة،  ال��ق��ذايف 

دمي���ق���راط���ي ي��ح��ق��ق ال��ت��ن��م��ي��ة وال��ع��دال��ة 

�ضيا�ضات  م��ن  ليبيا  وي��ح��رر  الجتماعية 

واإمنا  الغربية،  للدول  والرتهان  التبعية 

كان �ضراعاً قبلياً نابعاً من النق�ضام بني 

بع�ضها  ا�ضتئثار  نتيجة  الليبية  القبائل 

بال�ضلطة، وحرمان اأخرى منها.

ال�ضراع  ا�ضتغل هذا  الناتو  اإن حلف   -

القبلي، وعمد اإىل تغذيته وال�ضتناد اإليه 

لترير تدخله الع�ضكري يف ليبيا واإ�ضقاط 

حكم القذايف بهدف ال�ضيطرة على موارد 

ال��ن��ف��ط وال���غ���از ال��ل��ي��ب��ي، وب��ال��ت��ايل اإع����ادة 

وهو  الغربي،  ال�ضتعمار  فلك  اإىل  ليبيا 

ما مت بالفعل، وال�ضروع يف تنفيذ خمطط 

���ض��ي��اق  يف  دول،  ع����دة  اإىل  ل��ي��ب��ي��ا  ت��ق�����ض��ي��م 

لتق�ضيم  اجل��دي��د  بيكو  �ضايك�س  م�����ض��روع 

كما  متعددة،  كيانات  اإىل  العربية  ال��دول 

يجري يف ال�ضودان لإ�ضعافها واإبقائها يف 

عليها  وم�ضيَطر  خا�ضعة،  متناحرة  حالة 

ا�ضتعمارياً.

تكن  املتحدة مل  ال��ولي��ات  اأن  ت��اأك��د   -

واإمنا  لها،  كعدو  القذايف  نظام  اإىل  تنظر 

تنفيذ م�ضروعها  �ضياق  اإ�ضقاطه يف  اأرادت 

ال�����ض��رق اأو����ض���ط���ي واإع�������ادة ت�����ض��ك��ي��ل��ه وف��ق 

امل�ضالح الأمريكية الغربية.

ح�سني عطوي

ثوار ليبيا يقومون بهدم »�ضواهد« القبور يف بنغازي

هل بدأ تنفيذ مشروع تقسيم ليبيا
في سياق مخطط »سايكس - بيكو رقم 2«؟
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يف  والع�ضكرية  الأمنية  ال�ضدامات  تتنقل 

اأكر من منطقة �ضودانية، خ�ضو�ضاً يف غربه، 

اجلنوب  لدولة  املحاذية  الوليات  يف  وحتديداً 

اأن  وا���ض��ح��اً  وي��ب��دو  ان�ضقت عنه ح��دي��ث��اً،  ال��ت��ي 

م�����ض��اك��ل ه���ذا ال��ب��ل��د ال��ع��رب��ي - الأف���ري���ق���ي مل 

هذا  اأن  ي��ب��دو  ب��ل  ع��ن��ه،  جنوبه  بانف�ضال  تنته 

�ضل�ضلة،  يف  حلقة  ليكون  له  ُخطط  النف�ضال 

ال���غ���رب، ورمب��ا  مت��ت��د لت�ضمل م��ع��ظ��م ولي����ات 

تطال ال�ضرق، حيث املنفذ البحري احليوي يف 

مدينة »بور �ضودان«.

وع���ل���ى وق����ع اآخ�����ر ال�������ض���دام���ات ال��دم��وي��ة 

والتي  م���وؤخ���راً،  ك��ردف��ان  ولي���ة  �ضهدتها  ال��ت��ي 

ال�����ض��وداين  للجي�س  م���واق���ع  ف��ي��ه��ا  ا���ض��ت��ه��دف��ت 

ال�ضمال  ات��ه��ام��ات  ت�ضتمر  ���ض��ح��اي��ا،  واأوق���ع���ت 

يف  النف�ضاليني  ويدعم  ي�ضارك  باأنه  للجنوب 

وكردفان،  دارف��ور  يف  خ�ضو�ضاً  ال�ضودان،  غرب 

فيما يوا�ضل اجلنوب اتهام ال�ضمال باأنه يعمل 

ع��ل��ى زع��زع��ة اأ���ض�����س احل��ك��م يف اجل���ن���وب، عر 

ت�ضجيعه متمردين هناك ومّدهم بال�ضالح.

حكومة  اأن  ي��ب��دو  الأح������داث،  ت�ضل�ضل  م��ن 

اخل���رط���وم ا���ض��ت�����ض��ه��ل��ت امل���واف���ق���ة ع��ل��ى ح���دوث 

ان��ف�����ض��ال اجل���ن���وب، وراه���ن���ت ع��ل��ى ع���دم ق���درة 

اجلنوبيني على تاأمني اأ�ضباب احلياة لدولتهم 

بعيداً عن اإدارة ال�ضمال، وتنا�ضت اأن القوى التي 

باإمكانها  النف�ضال،  على  اجلنوبيني  �ضجعت 

اأدن���ى  ب��ت��اأم��ني ح��د  ال��ره��ان��ات  ه���ذه  ُت�ضقط  اأن 

نن�ضى  ول  لدولة اجلنوب،  من جرعات احلياة 

كان  واأع��الم��ه،  ب��رم��وزه  ال�ضهيوين  الكيان  اأن 

احلا�ضر الأكر يف احتفالت ا�ضتقالل اجلنوب، 

اأبناء ال�ضودان، مبن فيهم  اأن كثريين من  كما 

كان  ما  النف�ضال  ه��ذا  اأن  ي��وؤك��دون  جنوبيون، 

تنمية  اعتمدوا  ال�ضماليني  اأن  لو  يكون  اأن  له 

ع���ادل���ة ل��ك��ل م��ن��اط��ق ال�������ض���ودان، وت��خ��ل��وا عن 

ن��ظ��رة ال���ض��ت��ع��الء ال��ت��ي ط��امل��ا حكمت روؤي��ت��ه��م 

لأبناء اجلنوب، وركزوا على املدين ولي�س على 

ب�ضماله  ال�����ض��ودان  ك���ان  واإن  فح�ضب،  ال��دي��ن��ي 

التنمية  من  مقبولة  ن�ضبة  ي�ضهد  مل  وجنوبه 

والتحديث، على الرغم من تداول ال�ضلطة بني 

وم��رات  بالنتخابات  م��رة  فيه،  اأك��ر من جهة 

بالنقالبات.

ال���ق���وى ال��ت��ي  اأن  امل�����ض��ك��ل��ة يف  رمب����ا ت��ك��م��ن 

حكمت ال�ضودان خالل العقود الأخرية، حملت 

ب���رام���ج وم�����ض��اري��ع ���ض��ل��ط��ة وح���ك���م، اأك�����ر مما 

ونظام  واإعمار،  تنمية  وم�ضاريع  برامج  حملت 

ام��ت��داد  ه��و  مب��ا  الب�ضري  ح�ضن  عمر  الرئي�س 

قادها  ال��ت��ي  الإ���ض��الم��ي��ة«  القومية  ل���»اجل��ب��ه��ة 

الب�ضري  ينا�ضب  ال��ذي  ال��رتاب��ي،  ح�ضن  ال�ضيخ 

معقدة  م�ضرية  يف  حكمه،  ب��داي��ة  منذ  ال��ع��داء 

للعالقة بني الرجلني، اإذ اإن الب�ضري و�ضل اإىل 

ما فجر  �ضرعان  انقالب ع�ضكري،  احلكم عر 

ال�ضودان  اإىل فرع  الب�ضري  انتماء  اخلالف بني 

انتماء  وب��ني  امل�ضلمني«،  »الإخ�����وان  تنظيم  يف 

ال�ضيخ الرتابي اإىل التنظيم الدويل لالإخوان. 

وف��ي��م��ا حت���ّول ال���رتاب���ي م��ن ���ض��ري��ك مفرت�س 

الب�ضري  ا�ضتعان  منها،  مطاَرد  اإىل  ال�ضلطة  يف 

ب��ن��ائ��ب ال���رتاب���ي يف ق���ي���ادة اجل��ب��ه��ة ال��ق��وم��ي��ة، 

حينها،  ال�ضباب  جيل  ممثل  ال��ق��دمي  وخ�ضمه 

نائب الب�ضري احلايل؛ علي عثمان حممد طه، 

ما دفع الرتابي وحيداً بعيداً عن جنة احلكم. 

ل��ي�����س ج���زاف���اً ال���ق���ول اإن ح��ك��م »الخ�����وان« 

ال�ضودان حتتها  ينوء  التي  املعاناة  م�ضوؤول عن 

هذه الأيام، اإذ اإن »الإخوان« و�ضلوا اإىل احلكم 

مبكراً يف ال�ضودان، بعدما اأف�ضل الرئي�س الأ�ضبق 

الذي قاده  الي�ضاري  النمريي النقالب  جعفر 

اأوائ����ل �ضبعينيات  ���ض��ده ه��ا���ض��م ع��ط��ا ورف���اق���ه، 

ال��ن��م��ريي مع  امل��ا���ض��ي، حينها حت��ال��ف  ال��ق��رن 

ال�ضريعة  حكم  اعتماد  واأعلن  الرتابي،  ال�ضيخ 

التحالف  يكون هذا  اأن  وب��دًل من  الإ�ضالمية، 

فر�ضة ل�»الإخوان« من اأجل حت�ضني الو�ضع يف 

فيه  مبا  �ضيء،  كل  اإىل  يفتقر  ال��ذي  ال�ضودان، 

تدنو  اخلارجية  ديونه  باتت  ال�ضوارع،  ا�ضفلت 

ه��ذه الأي���ام م��ن اأرب��ع��ني مليار دولر اأم��ريك��ي، 

واأرا�س  هائلة  يتمتع مبوارد  ال�ضودان  اأن  علماً 

�ضا�ضعة ج���داً، ت��وؤّه��ل��ه ل��ي��وؤّم��ن ح��اج��ات ال��غ��ذاء 

الإرادات  ت��واف��رت  ح��ال  ال��ع��امل، يف  �ضكان  لربع 

والإمكانيات.

 بدًل من ذلك، كان اأول ما فعله »الإخوان« 

على �ضعيد احلكم، هو البدء بتطبيق احلدود 

منت�ضر  الفقر  فيما  والأرج����ل،  الأي���دي  وقطع 

وال�������روات م��ه��م��ل��ة وال���ت���ذم���ر ي�����ض��ود ال���ب���الد، 

يف  »الإخ���������وان«  زع���ي���م  اأن  ن��غ��ف��ل  اأن  دون  م���ن 

ذل��ك ال��وق��ت؛ ال�ضيخ ال��رتاب��ي، وه��و م��ن غرب 

ن��ريان  ي��وم ع�ضي�س  ك��ل  ي�ضمع  ك��ان  ال�����ض��ودان، 

الن��ف�����ض��ال يف دارف�����ور وك���ردف���ان، ع��ن��دم��ا ك��ان 

الكثري من اأبنائها يجهرون القول: »اأنا عربي 

الل�ضان زجني الكيان«.

ول��ي�����س ����ض���راً ح��ت��ى ي��غ��ف��ل ع��ن��ه »الإخ������وان« 

ن��ظ��ام  وج������ود  اأن  اخل�����رط�����وم،  يف  احل���اك���م���ون 

بع�س  ي�ضتفز  اأم��ر  هو  ال�ضودان،  يف  »اإ�ضالمي« 

دول اجل���وار ال�����ض��وداين م��ن ج��ه��ة، لأن���ه يوؤثر 

ع��ل��ى ت���وازن���ات الإق��ل��ي��م ب��داي��ة، وق���د جت��د فيه 

مل�ضاحلها،  تهديد  �ضبح  الدولية  الهيمنة  قوى 

ل  حالياً،  ال�ضودان  له  يتعر�س  ما  ف��اإن  لذلك 

الأو���ض��ط  »ال�����ض��رق  م�����ض��روع  ن�ضر  على  يقت�ضر 

اجلديد« التفتيتي يف الق�ضم العربي من القارة 

اإن  بل  النف�ضالية،  احلركات  عر  الأفريقية، 

ح�ضته  خ�ضر  ال��ذي  ال�����ض��ودان،  اقت�ضاد  تدمري 

اأ�ضاليب  اأحد  هو  موؤخراً،  النفط اجلنوبي  من 

التفتيت، من دون اأن تبدو يف الفق قدرة كافية 

على اإف�ضال هذا املخطط، خ�ضو�ضاً عندما ن�ضع 

»الإ�ضرائيلي«،   - الأم��ريك��ي  ال��دور  العتبار  يف 

ودور ال�ضركات العابرة للجن�ضية، حيث ي�ضتمر 

ال���دع���م الأم����ريك����ي ل���دول���ة ج��ن��وب ال�������ض���ودان، 

كالم  و�ضط  بالأ�ضلحة،  ت��زوي��ده��ا  اإىل  و���ض��وًل 

اأمريكية  ع�ضكرية  ق��اع��دة  اإق��ام��ة  احتمال  ع��ن 

التواجد »الإ�ضرائيلي«  يف اجلنوب، ناهيك عن 

جنوباً،  تاأثريه  يعّمق  ال��ذي  الأ�ضكال،  املختلف 

ويوا�ضل تدخله وتخريبه يف ال�ضمال، والالفت 

اأن ذل���ك ي��ج��ري ف��ي��م��ا ي�����ض��ع اأ���ض��ح��اب ث���روات 

النفط العرب وحلفاوؤهم »الإ�ضالميون اجلدد« 

ك��ل ج��ه��ده��م يف خ��دم��ة امل�����ض��روع الأم���ريك���ي - 

اإع��ط��اء  املق�ضود  فهل  ال�ضهيوين،    - ال��غ��رب��ي 

اإدارة  يف  فا�ضلون  »الإ���ض��الم��ي��ني«  ب���اأن  ان��ط��ب��اع 

الوطان، ول قدرة لهم اإل على العمل يف خدمة 

»ال�ضيد الأمريكي« وتابعه ال�ضهيوين؟!

عدنان عبد الغني

ال���ت���ح���ولت ال����ك����رى ال���ت���ي جت�����ري يف 

واملقايي�س  امل��ع��ادلت  تقلب  ب���داأت  املنطقة 

ال�����ض��رع��ي��ة.. دع�����وة اجل���ه���اد ف���ر����س ال��ع��ني 

ل���ل���دف���اع ع���ن الأم������ه ���ض��د ح���م���الت ال��غ��زو 

ال�ضغط  اأدوات  اإح����دى  اأ���ض��ب��ح��ت  ال��غ��رب��ي��ة 

ال�ضالح  ه��ذا  ا���ض��ت��خ��دام  فيتم  الأم��ريك��ي��ة؛ 

غ���ّب ال��ط��ل��ب؛ ك��ل ���ض��يء يف اخل��ل��ي��ج اأ�ضبح 

معرو�ضاً للبيع: القيم الدينية والعقائدية، 

ال��ق��وم��ي..  والأم����ن  ال�ضيا�ضية،  والأع�����راف 

التي  الأم��ريك��ي��ة،  امل�ضيئة  وف��ق  ب��ات��ت  كلها 

باتت اأوامر حمببة لأمراء اخلليج.

اإع���الن  دون  م��ن  اأن����ه  يعتقد  الأم���ريك���ي 

اجل���ه���اد امل��ق��د���س يف ���ض��وري��ة، ف����اإن »ال���ث���ورة« 

احلر،  ال�ضوري  اجلي�س  ان��ه��زام  مع  �ضتنتهي 

وان�����ض��ح��اب��ات��ه ال��ت��ك��ت��ي��ك��ي��ة م���ن ب���اب���ا ع��م��رو 

والق�ضري، اإىل هزائم اإدلب وغريها من املدن 

الذكر  �ضيئ  فيلتمان  طلب  لذلك  ال�ضورية، 

اإع��الن  ال�ضعوديني  م��ن  كلينتون  وه��ي��الري 

القد�س  لي�س لتحرير  املقد�س، طبعاً  اجلهاد 

ال�ضريف، بل لن�ضر الفو�ضى يف �ضورية.

الأمريكي  العمل  برنامج  فيلتمان  حمل 

ال�����ض��ع��ودي��ة، ون��اق�����ض��ه م��ع الأم����ري نايف  اإىل 

ب��ن ���ض��ل��ط��ان؛ ن��ائ��ب امل��ل��ك راع���ي ال��وه��اب��ي��ني 

وممولهم واملوؤمتن على »ثقافتهم«.

معهد بحوث الأمن القومي »الإ�ضرائيلي« 

جبهة  دعائم  اأه��م  اأح��د  ال�ضعودية  اأن  اعتر 

والأمريكي  املمانعة،  دول  وج��ه  يف  الع��ت��دال 

يعتر اأن الدور ال�ضعودي مهم لتاأليب العامل 

التى  الفتاوى  ال�ضوريني، فلول  العربي على 

اأطلقها ال�ضعوديون ملا متّكن الرئي�س الراحل 

يا�ضر عرفات من م�ضاحلة »اإ�ضرائيل« وعقد 

ات��ف��اق��ي��ة »اأو����ض���ل���و«، ول���ول ت��ل��ك ال��ف��ت��اوى ملا 

اأنف�ضهم  وال�ضعوديون  مبارك  ح�ضني  متّكن 

من تاأمني موطئ قدم للقوات الأمريكية يف 

العراق.

ت��ل��ك ال��ف��ت��اوى ال�����ض��ي��ا���ض��ي��ة ال��ت��ي م��ّه��دت 

ل��ل��غ��زو الأم����ريك����ي ل��ل��م��ن��ط��ق��ة، ب�����داأت ت��اأخ��ذ 

اأفتى ال�ضيخ عبد  اأن  املنحى العقائدي، فبعد 

للرجال،  الر�ضاعة  بجواز  العبيكان  املح�ضن 

طلب  اأن  بعد  �ضائقه،  على  بال�ضرب  اعتدى 

ال�����ض��ائ��ق م��ن ال�����ض��ي��خ ال��ع��ب��ي��ك��ان، ع��ل��ى �ضبيل 

زوجته؛  من  بالر�ضاعة  له  ي�ضمح  اأن  امل��زاح، 

عماًل بالفتوى التي اأطلقها على اأحد املواقع 

�ضعيد  ب��ور  �ضتاد  ك��ارث��ة  اأم���ا  الإل��ك��رتون��ي��ة.. 

للفتاوى،  ال�ضعودي  باملقيا�س  فهي  مب�ضر، 

عقاب من رب العاملني ب�ضبب ارتداء الالعبني 

»�ضورت« ريا�ضي غري �ضرعي.

و�ضط هذه الفتاوى ال�ضالة وامل�ضلة التي 

املتحدث  خ��رج  الكريتي،  املطر  مثل  تنهمر 

قال  بت�ضريح  ال�ضعودية  للداخلية  الر�ضمي 

اأن���واع  ك��اف��ة  ب��ات��اً  منعاً  متنع  اململكة  اإن  فيه 

املظاهرات وامل�ضريات والعت�ضامات، وكذلك 

م��ع مبادئ  لتعار�ضها  وذل��ك  اإل��ي��ه��ا،  ال��دع��وة 

هو  م��ا  اأن  ي��ب��دو  لكن  الإ���ض��الم��ي��ة،  ال�ضريعة 

الإدارة  م��ع  ح��الًل  ب��ات  ال�ضعودية  حم��رم يف 

الأم���ريك���ي���ة يف ����ض���وري���ة؛ حت��ري�����ض��اً وق��ت��اًل 

وتفجرياً.

اململكة  اإن  ق��ال��ت  »ال���غ���اردي���ان«  �ضحيفة 

يعتقل  ف��ال��ن��ظ��ام  وال��ق��م��ع،  ال��ف�����ض��اد  ينخرها 

ع�ضرات اآلف ال�ضجناء ال�ضيا�ضيني الذين يتم 

توقيفهم من دون اتهام مبا�ضر، فقط ب�ضبب 

لالأ�ضرة  خم��ال��ف  »���ض��رع��ي«  اأو  �ضيا�ضي  راأي 

الف�ضاد  حجم  ال�ضحيفة  وك�ضفت  احلاكمة، 

الأخ��رية  امليزانية  ففي  يومياً،  يتزايد  ال��ذي 

وح���ده���ا ه��ن��اك م��ئ��ة م��ل��ي��ار دولر م��ف��ق��ودة، 

�ضعبها  ت��ع��ام��ل  امل��ال��ك��ة  ال��ع��ائ��ل��ة  اأن  م��ع��ت��رة 

وبلدها على اأنهما ملكية خا�ضة لها.

الأم����ري ط���الل ب��ن ع��ب��د ال��ع��زي��ز؛ �ضقيق 

ب���الده مقبلة على  اإن  ال�����ض��ع��ودي، ق��ال  امل��ل��ك 

���ض��راع��ات ح���ادة داخ���ل ال��ع��ائ��ل��ة امل��ال��ك��ة، واإن 

لليوم  يتح�ضرون  اململكة  يف  الأم���راء  جميع 

امل�����وع�����ود، ح���ي���ث ب��������داأوا ي���ك���د����ض���ون ال�����ض��الح 

اأن هذه  وا�ضع  وُيعتقد على نطاق  وال��رج��ال، 

املواجهات �ضتكون دموية، من اأجل ال�ضيطرة 

على احلكم وال�ضلطة. 

اإىل وج����ود خمطط  الأم�����ري  اأ����ض���ار  ك��م��ا 

و�ضرب  ال�ضعودية،  اململكة  لتق�ضيم  قطري 

�ضورية خدمة ل�»اإ�ضرائيل«.

ف��ه��ل ���ض��ي��اأت��ي ال���ي���وم ال����ذي ت��ت��وق��ف فيه 

ف���رك���ة ال���ف���ت���اوى ال�������ض���ع���ودي���ة، ال���ت���ي ي��ت��م 

ب��راع��ة،  ال��ي��وم  الأي����ام  ه���ذه  يف  ا�ضتخدامها 

من اأجل تاأجيج ال�ضراع يف املنطقة العربية، 

ك����رم����ى ل���ع���ي���ون ال���رب���ي���ع ال����ق����ط����ري؟ وه���ل 

لالإعالن عن  فيه  ن�ضهد  الذي  اليوم  �ضياأتي 

قطر،  اأو  ال�ضعودية  يف  ت�ضريعية  انتخابات 

نيابي غري  انتخاب جمل�س  يتم من خاللها 

موجود اأ�ضاًل، وحتويل اململكة والإم��ارة اإىل 

جمهورية ُينتخب رئي�ضها من ال�ضعب؟

حمرر ال�سوؤون العربية
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قيادة  كانت  عام79،  الإيرانية  الثورة  ع�شية 

اأمام خيارات معقدة لإعادة بناء الدولة  الثورة 

الواقع،  يحاكي  ع�شري  اأ�شلوب  وفق  واملجتمع 

ي��ت��م م��ن خ��ال��ه اإر����ش���اء ن��ظ��ام يحقق ال��ع��دال��ة 

ال�شيا�شية والجتماعية.

اإن�شانية  اجل��م��ه��وري��ة جت��رب��ة  ه���ذه  ك��ر���ش��ت 

ف��ري��دة، وال��ت��زم��ت ب��اأط��ر ق��ان��ون��ي��ة ود���ش��ت��وري��ة 

كان  ال��ذي  ال��ث��ورة وجمهورها  ع��دي��دة حلماية 

يتوق للحرية والعدالة وال�شفافية.

�شيا�شي  ل��ن��ظ��ام  دمي��ق��راط��ي��ة  جت��رب��ة  اأول 

اإ�شامي بعد �شدر الإ�شام، اأبدعت يف �شياغة 

والإداري�����ة،  ال�شيا�شية  الأط���ر  وب��ن��اء  ال��د���ش��ت��ور 

ا�شتقرار  يف  �شاهمت  اجتماعية  عدالة  واأر���ش��ت 

اإىل  اأدت  كبرية  داخلية  مناعة  واأر���ش��ت  الباد، 

على  ال��ب��اد  تنمية  يف  وا���ش��ع��ة  ق��ف��زات  حتقيق 

اإقليمية  اإيران دولة  اأ�شبحت  كل ال�شعد، حتى 

بخربات  النووية  التكنولوجيا  متتلك  ك��ربى 

الطائرات  �شناعة  عامل  ودخلت  ذاتية،  وطنية 

والأ�شلحة والأدوية، بالإ�شافة لكونها من اأهم 

الباد امل�شدرة  للنفط والغاز يف العامل.

اأذه���ل العامل  ال��ذي  ه��ذا التقدم احل�����ش��اري 

يف �شرعته واإجن��ازات��ه رغ��م احل��روب واحل�شار 

الق��ت�����ش��ادي ال����ذي م��ار���ش��ت��ه دول ال���ش��ت��ك��ب��ار 

املتينة  القواعد  لول  ليح�شل  كان  ما  الغربية، 

اإي��ران  يف  الإ�شامية  اجلمهورية  اأر�شتها  التي 

وتفاعلها مع ال�شارع، حيث بات تداول ال�شلطة 

ل��ن��ت��ائ��ج �شناديق  ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة  ال��ق��وى  وال���ت���زام 

الق�����راع م��ن ب��دي��ه��ات احل��ي��اة ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة يف 

الباد، وهذه التجربة تدفعنا للتفكر بني م�شر 

اإر�شاء اأمريكا واإ�شرائيل يف  التي حر�شت على 

الثاثني عاماً املا�شية، والتي كانت حم�شلتها 

العامل  رك��ب  ع��ن  والتخلف  الفقر  م��ن  م��زي��داً 

ال�شيا�شي يف املحيط  الدور  احل�شاري، و�شعف 

الإق��ل��ي��م��ي، وت��راج��ع��اً يف م��وق��ع م�شر ال���دويل، 

اأم��ا  الإن�شانية،  احل��داث��ة  موكب  ع��ن  وتخلفها 

اإي����ران ال��ت��ي ت��خ��و���ض ح��روب��اً م��ع اأم��ريك��ا منذ 

القت�شادية  وال��ع��ق��وب��ات  ال��ي��وم،  حتى  ن�شاأتها 

واحل�����ش��ار امل��ف��رو���ض عليها م��ن ق��ب��ل ال��غ��رب، 

حّولها اإىل دولة قوية ذات مناعة وطنية عالية، 

ولعبت دوراً اإقليمياً كبرياً، ومتكنت من حتقيق 

الكتفاء الذاتي، واأدخلتها هذه املواجهة ع�شر 

احلداثة العاملية من اأو�شع اأبوابه، وهذا يدفعنا 

ال�شروري  بات من  الآت��ي، هل  ال�شوؤال  لنطرح 

ع�شر  النا�شئة  ال��دول  لدخول  لأمريكا  العداء 

التقدم والنه�شة؟

بثبات على مفرق طرق  اليوم  اإي��ران  تقف 

جديدة، و�شط العوا�شف الهوجاء التي ت�شرب 

امل��ن��ط��ق��ة، مل ت����ردد ال��ق��ي��ادة يف اإي�����ران حلظة 

واح�����دة يف اإج������راء ه���ذه الن��ت��خ��اب��ات ب��وق��ت��ه��ا، 

بها  متر  التي  ال�شعبة  بالأو�شاع  تتحجج  فلم 

املنطقة ومنها اإيران، بل دخلت هذه النتخابات 

ب��ك��ل ث��ق��ة، ل��ت��زي��د م��ن��اع��ة وح��دت��ه��ا ال��وط��ن��ي��ة، 

ولر�شيخ النهج الدميقراطي وتداول ال�شلطة 

بات  النظام، حيث  �شرايني  الدماء يف  وجتديد 

اأح��م��دي جناد  الرئي�ض حممود  اأن  امل��وؤك��د  م��ن 

بداأ يفقد بريقه مع تراجع التيار الذي يقوده 

التي  النتخابات  املتناف�شني يف  قائمة  ذيل  اإىل 

مع  يح�شل  مل  حيث  امل��ا���ش��ي��ة،  اجلمعة  ج��رت 

ح��ل��ف��ائ��ه ���ش��وى ع��ل��ى 25 يف امل��ئ��ة م���ن اأ����ش���وات 

الهزمية  ه��ذة  يتوقع  اأح��د  يكن  مل  املقرعني، 

يف  يف�شل  اأن  لدرجة  جن��اد،  لأح��م��دي  القا�شية 

اأن  بعد  طهران،  �شرقي  كرم�شار  راأ�شة  م�شقط 

خ�شرت �شقيقته ال�شغرى بروين يف النتخابات 

هناك، وجاءت بقية النتائج مطابقة للتوقعات، 

ح��ي��ث ف���از ال��ت��ي��ار امل��ح��اف��ظ ال���ذي ينت�شب اإىل 

املر�شد الأعلى القائد علي اخلامنئي باأكرث من 

اإنها  اجل��دي��د،  املجل�ض  مقاعد  من  املئة  يف   75
انتخاباتها  و�شفافية  الإيرانية  الدميقراطية 

ال��ت��ي ت��ذه��ل ال��ع��امل ي��وم��ي��اً، وت��ق��ول املعلومات 

ال��ذي  امل��ح��اف��ظ  ال�شيا�شي  اجل��ي��ل  اإن  الأول��ي��ة، 

يقوده علي لريجاين، متكن من الفوز باأغلبية 

النائب  الن��ت��خ��اب��ات  ه��ذه  يف  ف��از  كما  �شاحقة، 

املكررة وليته غام عادل حداد وهو والد زوجة 

جنل اخلامنئي.

اإي�����راين وج��ه��وا �شفعة  ن��اخ��ب  30 م��ل��ي��ون   

هذه   يف  الكثيفة  م�شاركتهم  عرب  للغرب،  قوية 

يومياً  يحّر�ض  ال��ذي  الغرب  ه��ذا  النتخابات، 

على الثورة وقيادتها، من جديد رد الإيرانيون 

على طريقتهم على العقوبات القت�شادية التي 

يعي�شوها جراء الت�شخم واحل�شار القت�شادي، 

واأه���م���ه احل���ظ���ر ال���ت���ام ع��ل��ى ج��م��ي��ع امل��ن��ت��ج��ات 

للناخبني  ال��ك��ث��ي��ف  الإق���ب���ال  ف��ك��ان  ال��ن��ف��ط��ي��ة، 

و�شيكون  الأب���رز،  ال��رد  الق���راع  �شناديق  على 

لنتائج هذه النتخابات تاأثري كبري على نتائج 

املقبل،  العام  يف  امل��ق��ررة  الرئا�شية  النتخابات 

والتي يعترب فيها الدكتور علي لريجاين اأبرز 

املر�شحني ملوقع الرئا�شة يف اإيران.

لإي���ران،  امل�شتمر  الأم��ريك��ي  التهديد  رغ��م 

والذي كان اآخره ت�شريح اأوباما الذي قال فيه 

اإن اأمريكا �شتتحرك ع�شكرياً اإذا ف�شلت اجلهود 

لكبح طموح اإيران النووي، رغم ذلك اأق�شى ما 

العقوبات  من  مزيداً  اليوم  الغرب  اإليه  يطمح 

لإج����ب����ار اإي�������ران ع��ل��ى اجل���ل���و����ض ع��ل��ى ط��اول��ة 

للمفاو�شات،  ال�شغوط  من  مزيداً  املفاو�شات، 

اليكونوم�شت اأفادت باأن هناك ت�شوراً اأن اإيران 

على  حت�شل  واأنها  اليورانيوم،  بتخ�شب  تقوم 

ال�شاح  ل�شنع  حتتاجها  ال��ت��ي  التكنولوجيا 

ف����وردو لتخ�شيب  م��ن�����ش��اأة  ال���ن���ووي، وذل����ك يف 

اليورانيوم يف اأعماق الأر�ض بالقرب من مدينة 

»ق���م«، حيث يقول ك��ث��ريون اإن��ه��ا حت��ت الأر���ض 

خ�شو�شاً  ج��وي،  هجوم  خلطر  معر�شة  وغ��ري 

ب��ع��د اأن اأع��ل��ن رئ��ي�����ض الأرك������ان الأم���ريك���ي اأن 

قادرة على �شرب مراكز  الأمريكية  ال�شواريخ 

تخ�شيب اليورانيوم يف عمق اجلبال.

حمرر ال�ش�ؤون الإقليمية

مل ت��ك��ن ال��ن��ت��ائ��ج الن��ت��خ��اب��ي��ة ال��رو���ش��ي��ة يف 

اأول  �شيداً  بوتني  فادميري  بعودة  م�شمونها 

املفاجئة  اإمن���ا  لأح���د،  مفاجئة  الكرملني  اإىل 

احلقيقية كمنت يف العودة ذات املن�شوب العايل 

ما  ع��ل��ى  ال���ذي ح�شل  ب��وت��ني،  ب�شخ�ض  ال��ث��ق��ة 

يقارب ال�64 باملئة من املقرعني، بفارق جتاوز 

الثاين  املر�شح  ع��ن  باملئة  والأرب��ع��ني  اخلم�شة 

ال��ذي  زي��وغ��ان��وف،  غ��ن��ادي  ال�شيوعي  ال��زع��ي��م 

تقا�شم  فيما  باملئة،   17 اإىل  مل ي�شل جمموعه 

الأ���ش��وات،  بقية  الآخ���رون  الثاثة  املر�شحون 

هّناأ  الذي  يتقدمهم فادميري جريونوف�شكي، 

وبقية املر�شحني، با�شتثناء زيوغانوف، الرئي�ض 

كي  ثانية  دورة  اإىل  احل��اج��ة  دون  م��ن  ال��ف��ائ��ز، 

ي�شل �شبه �شعيف اإىل الكرملني.

ك��ل��م��ة ب���وت���ني ب��ع��د اإع�����ان ال���ف���وز، ���ش��ت��ك��ون 

املقبلة،  املرحلة  يف  الكامل  ال�شيا�شي  الل��ت��زام 

رو�شيا،  ولكل  لناخبيه،  قطعه  ال��ذي  العهد  اأو 

حيث قال: »اإن النتخبات كانت امتحاناً �شعباً 

بالن�شبة اإىل ال�شعب كله، وهو امتحان الن�شوج 

ال�شيا�شي وال�شتقال.. لقد اأظهرنا اأن ل اأحد 

ي�شتطيع اأن يفر�ض علينا �شيئاً، واأن مواطنينا 

ي����رون ال���ف���رق ب���ني ال��رغ��ب��ة يف اجل���دي���د وب��ني 

ال�شتفزازات ال�شيا�شية التي ترمي اإىل الهدف 

الوحيد، األ وهو هدم دولتنا«، وتابع قائًا: »لن 

اأر�شنا..  على  ال�شيناريوهات  هذه  مثل  تتحقق 

لقد حققنا فوزاً نزيهاً.. �شنعمل بنزاهة وب�شكل 

دوؤوب، و�شنحرز النجاح«.

ج��داً  املقت�شب  للخطاب  ال�شريعة  ال��ق��راءة 

ملا ي�شمى بثعلب رو�شيا، اأو قي�شر رو�شيا املاكر، 

ال�شاأن  يف  اخلارجية  التدخات  يد  قطع  تعني 

الرو�شي، بعدما مل�ض وتيقن كما غالبية ال�شعب 

ين�شب  كان  ال��ذي  اليهودي  اللوبي  اأن  الرو�شي 

اأظ����اف����ره يف ال��ك��رم��ل��ني ب��ع��د ���ش��ق��وط الحت����اد 

اآن  الأمريكية،  التدخات  وكذلك  ال�شوفياتي، 

ومتو�شع  ببناء  التهديدات  واأن  ُتقتلع،  اأن  لها 

اأب����واب رو���ش��ي��ا، مل تعد  دروع ���ش��اروخ��ي��ة ع��ل��ى 

املوقف  كان  ولذلك  عليها،  ال�شكوت  لغة ميكن 

جنل�ض  اأن  ميكننا  »ل  اأن���ه  الن��ت��خ��ب��ات  ع�شية 

ال��دروع  ن�شر  نخططات  من  املتفرج  موقف  يف 

�شواريخ  ن�شر  على  التاأكيد  مع  ال�شاروخية«، 

ون�شر  الحتادية،  رو�شيا  مناطق  يف  اعرا�شية 

وهذا  كالينغراد،  اإقليم  يف  »ا�شكانار«  �شواريخ 

يجب  للعامل  الأم��ريك��ي��ة  ال�شتباحة  اأن  يعني 

اأن تتوقف، ول اأحد ميكنه اأن يدعي اأن مواقف 

رو�شيا اجلديدة غري معروفة له. فراأي بوتني 

يف ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة؛ اخل�����ش��م ال���ل���دود ج���داً 

عن  »تبحث  اأنها  وهو  متاماً،  معروف  لرو�شيا، 

تابعني لها ولي�ض عن حلفاء«.

بوتني  اأه���داف  اأه���م  اأن  ال�شالعون  ويعتقد 

على امل�شتوى اخلارجي، تكمن يف ن�شف ال�شورة 

التي بناها الغرب، واأمريكا حتديداً، باأن رو�شيا 

تبيع احللفاء على مائدة امل�شالح الآنية؛ متاماً 

ك��م��ا ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة، ون�����ش��ف ت��ل��ك ال�����ش��ورة 

دول��ي��ة، جتعل  تكوين منظومة  اإع���ادة  يكون يف 

التوازن الدويل قائماً حقاً على احرام احلقوق 

الب�شرية يف تقرير م�شريها بذاتها.

فقد فعل الغرب، وخ�شو�شاً اأمريكا، ما اأمكن 

لت�شويه �شورة بوتني، على اأمل ا�شقاطه اأو عدم 

عودته اإىل الكرملني، وا�شتثاروا ق�شايا كبرية، 

القطاعات،  بع�ض  يف  الأم��ن��ي  ال��ت��اع��ب  بينها 

القوة  �شيا�شة  اأن  ال��واق��ع  لكن  داغ�شتان،  مثل 

خال  رو�شيا  احتوائها  على  تعمل  كانت  التي 

القت�شادية،  الأزم���ة  ج��راء  املا�شية،  ال�شنوات 

اإن  اإذ  ال��رو���ش��ي،  ال��ت��اري��خ  مل مي��ر مثيل لها يف 

رو���ش��ي��ا خا�شت ح��روب��اً ه��ي الأع��ن��ف والأق�����ش��ى 

يف ال���ت���اري���خ، ومت��ك��ن��ت م���ن اإحل������اق ال��ه��زمي��ة 

اإم���رباط���وري���ت���ني ع�����ش��ك��ري��ت��ني، الأوىل  ب��اأع��ت��ى 

الإمرباطورية  والثانية  نابليون،  اإمرباطورية 

النازية التي قادها اأدولف هتلر.

اإ�شغالها  اأن رو�شيا احلذرة من  من املح�شوم 

ب��ق�����ش��اي��ا اأم��ن��ي��ة يف ب��ع�����ض اجل��م��ه��وري��ات ذات 

حيويتها  ا�شتعادت  ال�����ش��رق،  يف  ال��ذات��ي  احل��ك��م 

على امل�شتوى العاملي، ولعل املواقف من �شورية 

تعطي �شورة حقيقية على ما ميكن اأن يكون يف 

امل�شتقبل بقيادة فادميري بوتني.

املراقبون  فيتطلع  الرو�شي،  الداخل  يف  اأم��ا 

اإ�شاحات  اإج���راء  على  �شيعمل  بوتني  اأن  اإىل 

جذرية، بقناعة تزيدها اإ�شراراً وطاأة امل�شوؤولية 

التي تفر�شها عليه الثقة ال�شعبية العالية التي 

الإ�شاحات  �شتكون  ولذلك  اأ�شواتها،  منحته 

ع��ل��ى امل�����ش��ت��وى ال��داخ��ل��ي م��ت��م��ح��ورة يف ثاثة 

اجتاهات: 

اجلهود  �شتتوا�شل  بحيث  �شيا�شي،  الأول: 

ال���ه���ادف���ة اإىل ج��ع��ل ال��ن��ظ��ام ال�����ش��ي��ا���ش��ي اأك���رث 

ليربالية، وزيادة م�شاركة املواطنني يف الن�شاط 

ال�شيا�شي.

وال��ث��اين: اق��ت�����ش��ادي، بحيث ي��ك��ون ال��ت��وازن 

ل�����ش��ال��ح امل���واط���ن، م��ن خ���ال م��ع��اي��ري حديثة 

لقت�شاد ال�شوق، ول تطيح بدور الدولة �شالح 

ال�شركات القاب�شة.

والثالث: امل�شتوى الجتماعي، بحيث تلعب 

العدالة  حتقيق  ل�شمان  ن�شطاً  دوراً  ال��دول��ة 

الجتماعية.

وا�شح  مفهوم  من  تنطلق  الثاثة  القواعد 

ب����اأن رو���ش��ي��ا مت��ك��ن��ت خ���ال ال�����ش��ن��وات الع�شر 

الأخرية من بناء اأر�ض �شلبة، بغ�ض النظر عن 

راأي بع�ض فرق املعار�شة يف نزاهة النتخابات، 

يف  لانتخابات  امل��راق��ب��ني  بع�ض  اختلف  وق��د 

تقييم النزاهة التي �شادت العملية النتخابية، 

ال��ت��ي راأى ف��ي��ه��ا ال��غ��ال��ب��ي��ة اأن��ه��ا ك��ان��ت ت��ع��ب��رياً 

الرو�شية،  الأر�����ض  على  ال��واق��ع  ع��ن  �شحيحاً 

الكرملني  لزعيم  الرو�ض  املواطنون  يكنه  وم��ا 

املتجدد، واأباح البع�ض باأن التهامات بالتزوير 

ن��اج��ح��ة عن  ���ش��ي��ا���ش��ي��ة  ات���ه���ام���ات  اإل  ل��ي�����ش��ت 

التي  النتائج  حتقيق  يف  يتهمون  ال��ذي��ن  ف�شل 

ال�شيوعي  ال��زع��ي��م  وم��ن��ه��م  ي��ت��وخ��ون��ه��ا،  ك��ان��وا 

زيوغانوف، الذي كان اأكرث املت�شددين يف تهمة 

التزوير.

وال��ت��ع��اون  الأم���ن  منظمة  م��راق��ب��و  ويعك�ض 

كثب،  عن  النتخابات  تابعوا  الذين  اأوروب���ا  يف 

اإذ قالت املنظمة يف بيان ر�شمي  هزالة التهام، 

اإن »الن��ت��خ��ب��ات ج���رت و���ش��ط اأن���ب���اء ع��ن وق��وع 

اأن  يف  تكمن  الأ�شا�شية  امل�شكلة  واإن  خ��روق��ات، 

ظل  يف  ال��ب��داي��ة،  منذ  معروفة  كانت  النتيجة 

م�شتوى متدن للمناف�شة ال�شيا�شية«.

ال���واق���ع اأن الت���ه���ام���ات ب��ع��دم ال���ن���زاه���ة مل 

الكلمات  فاإن  اإليها، ولذلك  ت�شتند  ذريعة  جتد 

املبهمة كانت ال�شاح الوحيد الذي ا�شتند اإليه 

امل�شككون، وعليه خ�شعت اأوروبا واأقرت بالفوز 

ال�شاحق لبوتني، ولعل ما قاله املر�شح املناف�ض 

جريونوفيكي من اأن »بوتني �شيبقى رئي�شاً ملدة 

الرو�شي  ال�شعب  يكنه  ما  دليل على  عاماً«،   12
لزعيمهم.

ي�ن�س ع�دة
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م���ن اأج����ل م�����ش��اه��دة ال��غ��ي��وم ومل���دة 

����ش���اع���ات وع�����ن ق������رب، ل�����ش��ن��ا ب��ح��اج��ة 

للطريان يف ال�شماء، ميكن اأن ن�شاهد 

ال��غ��ي��وم ف���وق الأر�������ض ال�����ش��ل��ب��ة، لكي 

ن��ح��ق��ق ح��ل��م ال��ط��ف��ول��ة ب��ال�����ش��ف��ر اإىل 

ن��ح��م��ل ح��ق��ائ��ب��ن��ا  اأن  ي��ك��ف��ي  ال���غ���ي���وم، 

���ش��ف��ر اإىل م��دي��ن��ة  ت���ذك���رة  ون�����ش��ري 

���ش��م��ن��ان الإي���ران���ي���ة، غ��اب��ة ال��غ��ي��وم يف 

�شمنان  مدينة  م��ن  ال�شرقي  ال�شمال 

بانتطارنا.

يقال اإن منطقة الغيوم هي النقطة 

ال���ت���ي ت��ف�����ش��ل ال��ن��اح��ي��ة اجل���اف���ة من 

وت�شكل  املرطوبة،  الناحية  عن  اإي��ران 

ح�����دود م��دي��ن��ت��ي ���ش��م��ن��ان وج��ل�����ش��ت��ان 

الإيرانيتني.

ت��ع��ت��رب ه���ذه امل��ن��ط��ق��ة م���ن امل��ن��اط��ق 

القليلة التي تكون فيها �شل�شلة جبال 

ال�����ربز اأق�����ل ع���ر����ش���اً وت���ك���ون ت��ق��ري��ب��اً 

م��ت�����ش��ك��ل��ة م���ن ع��ن��ق��ود واح������د، ل��ذل��ك 

اجل���دار  خ��ل��ف  املعلقة  ال��غ��ي��وم  حتب�ض 

وتتحرك من خال ال�شقوق املوجودة 

يف اجلدار نحو اجلنوب، ولهذا ال�شبب 

يف ال��ف��رة ال��زم��ن��ي��ة امل��م��ت��دة م��ن بعد 

الظهر اإىل منت�شف الليل وعند برود 

اأن  ن�شاهد  ال��غ��ي��وم، حيث  ت��ن��زل  اجل��و 

ال��غ��اب��ة ق��ائ��م��ة ف���وق ال��غ��ي��وم، يف تلك 

ال��ل��ح��ظ��ة مي��ك��ن��ك��م الط��م��ئ��ن��ان اأن��ك��م 

حتركتم  واإذا  ال��غ��ي��وم،  ف���وق  واق���ف���ون 

م�شاهدة  ميكنكم  الأع��ل��ى،  نحو  قليًا 

ل��ه��ذا ال�شبب  ال��غ��ي��وم،  ال�����ش��م��اء ف���وق 

اأُطلق عليها غابة الغيوم.

يقوم �شنوياً الكثري من ال�شائحني 

بزيارة املنطقة التي تتميز بانخفا�ض 

درج��������ات احل����������رارة ف���ي���ه���ا يف ف�����ش��ل 

ال�شيف، وكذلك وجود املياه املتدفقة 

من اجلبال والغابات الكبرية، يعي�ض 

يف تلك الغابات الكثري من احليوانات، 

وال���ت���ي ي���زي���ده���ا ج����م����اًل، وم����ن تلك 

احل��ي��وان��ات مي��ك��ن ذك���ر ال����دب البني 

والذئب، والفهد واخلنزير الوح�شي، 

والأرنب واملاعز، واحلمام وال�شقر..

اإن غ���اب���ة ال���غ���ي���وم ه���ي م���ن ب��ق��اي��ا 

ال����غ����اب����ات ال����ه����ريو ك����ان����ي����ة، ومي��ك��ن 

اع�����ت�����ب�����اره�����ا م����ت����ح����ف ح�������ي جل�����ذب 

ال�����ش��ائ��ح��ني م���ن ال���داخ���ل واخل�����ارج، 

وهي  هكتار،  األ��ف   35 م�شاحتها  تبلغ 

ا�شتمرار لغابات �شمال الباد، وتكمن 

اأهميتها بثاثة دلئل:

ال����غ����اب����ات  م������ن  ت���ع���ت���رب  الأول: 

ال��ه��ريوك��ان��ي��ة، وف��ي��ه��ا ن��ب��ات��ات طبية 

فريدة.

الفا�شلة  املنطقة  تعترب  ال��ث��اين: 

ب�������ني ن�����اح�����ي�����ت�����ني، ن�����اح�����ي�����ة ن�������ش���ف 

���ش��ح��راوي��ة، ون��اح��ي��ة م���ن ال��غ��اب��ات، 

الأوراق  الأ�شجار ذات  ميكن م�شاهدة 

ذات  الأ����ش���ج���ار  ج���ان���ب  اإىل  امل���دب���ب���ة 

يف  ي��وث��ر  وه����ذا  ال��ع��ري�����ش��ة،  الأوراق 

احلياة الطبيعية للمنطقة.

ب�شب اجلغرافية اخلا�شة  الثالث: 

قليلة  املناطق  جتمع  التي  للمنطقة 

ال�شبب  ل��ه��ذا  وامل��رت��ف��ع��ة،  الرت����ف����اع 

تت�شكل غيوم كثيفة يف املنطقة، والتي 

تعترب ظاهرة فريدة يف العامل.

حل�شن احلظ تعترب غابات الغيوم 

م���ن ال���غ���اب���ات ال��ت��ي مل ي��ت��م ت��غ��ريه��ا 

ال��غ��اب��ات يف احلد  تقع  الإن�����ش��ان،  بيد 

ال��ف��ا���ش��ال ب���ني حم��اف��ط��ت��ي ���ش��م��ن��ان 

كيلومراً   50 بعد  وعلى  وجل�شتان، 

اإىل ال�����ش��م��ال ال�����ش��رق��ي م���ن م��دي��ن��ة 

�شاهرود الإيرانية.

م�ؤمن احللبي

أوباما: التزامنا بأمن 
»إسرائيل« مقدس

»العدوان  الكام  ي�شمع هذا  اأو  يقراأ  من منكم مل 

وعلى  وا���ش��ت��ق��رارن��ا..  اأمننا  على  والفا�شح«  ال�����ش��ارخ 

املهد  بكني�شة  م����روراً  ب��الأق�����ش��ى  ب����دءاً  م��ق��د���ش��ات��ن��ا.. 

امل�شخ  الكيان  اآخر د�شكرة ي�شملها عدوان  اإىل  و�شوًل 

»اإ�شرائيل«؟ هل �شمع خادم احلرمني ال�شريفني هذا 

اإىل  ي��اه��و   - ال��ن��ن  زي���ارة  ع�شية  اخل��ط��ري  الت�شريح 

الوليات املتحدة الأمريكية؟

يف  املقد�شات  اأم��ن  على  الو�شي  العاهل  �شمع  ه��ل 

القد�ض ال�شريف؟

هذا،  »التحدي«  الكام  النفط  نواطري  �شمع  هل 

وما هو ردهم عليه؟ 

»اإ�شرائيل« الهم الذي يق�ض م�شاجع الغرب يف هذا 

ال�شرق..

على  ال��دائ��م  والأرق  »بال�شر�شاب«  امل�شاب  ال��غ��رب، 

م�شري وم�شتقبل ربيبته - الداء - املزروع يف اخلا�شرة 

العربية.. الداء الذي ل �شفاء منه اإّل با�شتئ�شاله!

فمن اأوىل من هذا الفار�ض العربي خادم احلرمني 

ال�����ش��ري��ف��ني ع���ب���داهلل ب���ن ع��ب��د ال��ع��زي��ز، ال����ذي مت��ّي��ز 

مف�شل  م��ن  اأك��رث  يف  والإن�شانية  القومية  مبواقفه 

واأ�شرف  اأنبل  هو  ما  هناك  فهل  تاريخية..  وحمطة 

واأه������م م���ن ت��ط��ه��ري ال���ق���د����ض وع��ت��ب��ات��ه��ا م���ن اأق�����دام 

ال�شهيونية؟

ال�شهيونية  ال��دوائ��ر  ك��ان ه��ّم  القريب،  الأم�����ض  يف 

ب��الإحل��اد..  اتهمتها  ال��ت��ي  ال�شيوعية  ���ش��ورة  ت�شويه 

بعد  واليوم  امل�شلمني،  غالبية  لدى  �شورتها  فاهتزت 

ال�شيوعية، هل حمظور على الإ�شام  املنظومة  زوال 

التعاون مع قوتني عظميني يف هذا ال�شرق.. ال�شني 

ورو�شيا؟

ن�شاأة  خلف  هي  ال�شهيونية  اأن  التاريخ  اأثبت  لقد 

هو  وه��ا  والظامية،  والإحل��ادي��ة  العدمية  ال��ت��ي��ارات 

اأن ال�شهيونية ل تقت�شر  اأي�شاً، يثبت للماأ  التاريخ 

على حفنة اليهود املنت�شرة يف العامل.. فكم وكم من 

امل�شتعربة  من  �شهيوين  راأ���ض  تعلو  وع��ق��ال«  »كوفية 

الذين فقدوا النخوة وال�شهامة وال�شرف وال�شمري.. 

اأق��ول: ل�شتفزهم كام هذا  ولو كانوا على عك�ض ما 

بالرّد  وان��ربوا  »اأوب��ام��ا«  ال�شمري  الأ�شود  ال�شهيوين 

ن��ي��اأ���ض، ول���ن ن�شاب  ل��ن  ع��ل��ي��ه.. يف مطلق الأح�����وال 

بالإحباط والوهن واخلمول..

اإىل  امل��خ��ت��ار  ع��م��ر  اأر�����ض  م��ن  فللقد�ض رج��الت��ه��ا 

اأر����ض الكنانة وال��راف��دي��ن وب��اد  اإىل  ب��ن بيّا  اأر����ض 

ال�شام وفار�ض، وحيثما حّل الوعي القومي والإن�شاين 

الف�شل  كلمته  ال��ت��اري��خ  �شيلفظ  فمثلما  وال��روح��ي، 

املباركة  فل�شطني  اأر����ض  �شتلفظ  احل���ق..  جانب  اإىل 

قبلوا..  اأو  الكارهون  كره  عليها..  من  »العلقة«  هذه 

الزائفني من �شائر الأمم والأق��وام..  و�شيك�شف زيف 

فكم وكم من الوجوه التي ع�شدت الباطل �شي�شودها 

الكيد والوجوم بعد تداعي هذا الكيان الغا�شب.. فاإّن 

غداً لناظره قريب..

ت����رى مل���ن ���ش��ت��ع��ق��د راي����ة الأم�������ة.. وم����ن �شيحظى 

على  امل��وؤزر  الن�شر  جحافل  لقيادة  الأثيل..  بال�شرف 

الب�شري..  املتاع  و�شقط  العن�شرية..  وفلول  ���ش��راذم 

ه����ذه احل��ف��ن��ة ال��ت��ي ع��اث��ت ف�������ش���اداً ودم�������اراً ب��اأر���ش��ن��ا 

باأطفالنا  وتنكيًا  تقتيًا  يومياً  ومتعن  ومقد�شاتنا، 

واملناقب..  والأخ��اق  بالقيم  احلائط  عر�ض  �شاربة 

القواعد  اأب�شط  اإىل  الإن�����ش��ات  اأو  ال�شتماع  راف�شة 

والقوانني ال�شرعية الدولية.. فقد جاء اأجلها، ورد يف 

ول  �شراً  لنف�شي  اأملك  ل  »قل  العزيز:  كتابه  حمكم 

نفعاً اإًل ما �شاء اهلل لكل اأمة اأجل اإذا جاء اأجلهم فا 

العلي  اهلل  �شدق  ي�شتقدمون«  ول  �شاعة  ي�شتاأخرون 

العظيم.

نبيه الأع�ر

يردد يف الآونة الأخرية كثرياً م�شطلح املقاومة 

وع��دم  �شبابيته  يف  ي��ب��دو  م�شطلح  وه��و  ال�شعبية، 

ات�شاح املراد منه مق�شوداً، من وجهة نظر البع�ض، 

وحما�ض،  فتح  حركتي  بني  للتوافق  نقاط  لتمرير 

بعد اتفاق امل�شاحلة الأخري الذي رعته القاهرة.

املقاومة  م�شطلح  اأن  الآخ��ر  البع�ض  ي��رى  فيما 

املقاومة  مب�شطلح  وم���وازات���ه  مبقارنته  ال�شعبية 

الث��ن��ني،  ب��ني  التباين  حجم  ع��ن  يف�شح  امل�شلحة، 

ويو�شح ماهية وجوهر املق�شود باملقاومة ال�شعبية، 

ال�شعبية  املقاومة  م�شطلح  ا�شتخدام  ِق��دم  ظ��ل  يف 

الفل�شطينية،  والف�شائل  التيارات  بع�ض  قبل  من 

وا���ش��ت��خ��دام��ه يف بع�ض احل���الت يف م��واج��ه��ة ج��دار 

الجتماعات  عجلة  ع��ودة  وم��ع  العن�شري،  الف�شل 

بني ال�شلطة الفل�شطينية والكيان الإ�شرائيلي يربز 

البحث  لينال حظه من  ال�شعبية  املقاومة  م�شطلح 

والتمحي�ض والتدقيق.

بني املقاومة ال�شعبية واملقاومة امل�شلحة، هل من 

مقاربة بينهما.. ومن يجريها، وما هو راأي ال�شعب 

ال�شهيوين  ال��ع��دوان  ي��ردع  وكيف  بها،  الفل�شطيني 

املتوا�شل على �شعبنا؟

الفل�شطينية  ال�����ش��ع��ب��ي��ة  امل���ق���اوم���ة  اأث��ب��ت��ت  ل��ق��د 

جناعتها، و�شكلت عامًا رادعاً لعتداءات الحتال 

وم�شتوطنيه رغم حداثة عهدها، كما �شكلت �شّمام 

الفل�شطينية يف  وال��ب��ل��دات  امل��واق��ع  اأم���ان لكثري م��ن 

التي  جنوده  واع��ت��داءات  امل�شتوطنني  هجمات  �شد 

تنوعت اأ�شكالها بني القتل واحلرق والقلع.

وا���ش��ت��ط��اع��ت ه���ذه ال��ت��ج��رب��ة اأن حت��ق��ق اإجن����ازات 

الحتال  ج��رائ��م  تك�شف  واأن  الأر����ض،  على  كبرية 

ا�شتقطبت  اأن��ه��ا  ل�شيما  ودول��ي��اً،  حملياً  وتف�شحه 

ح��رك��ات ت�����ش��ام��ن دول��ي��ة وا���ش��ع��ة، وع����ززت ت��وا���ش��ل 

املواطن مع اأر�شه.

مع   2002 ع���ام  ال�شعبية  امل��ق��اوم��ة  ���ش��رارة  ت��ع��ود 

وا�شتمدت  ال��ف��ا���ش��ل،  اجل���دار  ببناء  الح��ت��ال  ب��دء 

 ،1987 ع���ام  الأوىل  الن��ت��ف��ا���ش��ة  اإرث  م��ن  جن��اح��ه��ا 

للمواطنني  ال�����ش��م��ود  ال�شعبية  امل��ق��اوم��ة  وح��ق��ق��ت 

اثنني  اأو  موقع  من  رقعتها  وانتقلت  اأر�شهم،  على 

لت�شل 35 موقعاً، كما جّذرت العمل املقاوم الب�شيط 

والامركزي »الذي تتخذ قراراته يف كل موقع دون 

اإذن م�شبق«.

الر�شد  بني  ال�شعبية  املقاومة  اأ�شكال  وتنوعت 

الح��ت��ال،  لع��ت��داءات  املبا�شر  وال�شد  والتوثيق 

والتظاهر  وث��ق��اف��ي��اً،  اق��ت�����ش��ادي��اً  مقاطعته  وح��ت��ى 

ال�����ش��ل��م��ي ب��امل��ن��اط��ق ال��ت��ي ي��ت��ه��دده��ا ال���ش��ت��ي��ط��ان، 

هجمات  ل�شد  �شعبية«  ح��را���ش��ة  »جل���ان  واإط�����اق 

امل�شاجد  بحرق  تتعلق  التي  ل�شيما  امل�شتوطنني، 

واحل���ق���وق ال��زراع��ي��ة، ول��ق��ي��ت ه���ذه ال��ل��ج��ان دع��م��اً 

ال�شعبية  املقاومة  جناح  ومتثل  فل�شطينياً،  ر�شمياً 

وا�شتغال  فيها،  الفل�شطينيني  ك��اف��ة  ب��ان��خ��راط 

كافة طاقات املجتمع ملواجهة الحتال و�شيا�شاته 

ال�شتيطانية.

امل���ق���اوم���ة  ف�������ش���ائ���ل  ب��ع�����ض  ع������ودة  اأن  واحل��������ال 

اإىل  امل�شلح  الكفاح  م��ه��ام  ت��ول��ت  ال��ت��ي  الفل�شطينية 

ت�شمن  التي  ال�شعبية  املقاومة  م�شروع  طرح  اإع��ادة 

اأي�����ش��اً امل��ق��اوم��ة ال�����ش��ل��م��ي��ة، اأم����ر ل��ي�����ض غ��ري��ب��اً عن 

الربنامج الن�شايل لتلك احلركات املقاومة، فحركة 

املقاومة الإ�شامية حما�ض قبل تبنيها العمل امل�شلح 

كانت تقوم على العمل الدعوي وال�شلمي يف مواجهة 

امل��ح��ت��ل، ح��ت��ى ان�����دلع اأع���م���ال الن��ت��ف��ا���ش��ة الأوىل 

ل��اإخ��وان  وال��ع�����ش��ك��ري  ال�شيا�شي  اجل��ن��اح  وت�شكيل 

احل��دي��ث  ظ����روف  اأن  اإل  ف��ل�����ش��ط��ني،  يف  امل�����ش��ل��م��ني 

احلايل عن العودة اإىل تبني هذا النهج، يطرح اأكرث 

من عامة ا�شتفهام عن توقيته والغاية منه، وهي 

الكفاح  اإىل هذا الأ�شلوب من  اأ�شئلة بر�شم الداعني 

ال�شعبي، بعد �شنوات من اعتماد العمل امل�شلح؟

ه�شام منّ�ر

17

رأي

المقاومة الشعبية والمقاومة المسلحة.. بين التكامل والتضاد

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

غـــابـــة الـغـيــوم.. فــي إيــــران

) العدد 204(  اجلمعة - 9 اآذار - 2012



رجـــال حـــول
الـــرسـول �

ث����م����ة �أ�����س����ئ����ل����ة ك�����ث�����رة ت�����ط�����رح �أم�������ام 

وم�ستقبل  تاريخ  �خت�سار  ملاذ�  �لبروتيني: 

كانت  مهما  و�ح���د،  �سخ�ص  بتاريخ  ب���روت 

م��ك��ان��ة ه����ذ� �ل�����س��خ�����ص، وم��ه��م��ا ك����ان دوره 

�ل�سخ�ص  ه��ذ�  �نتقام  ومل��اذ�  �ساأنه؟!  وعظم 

و�ساللته من بروت و�أهلها، وتغير عاد�تها 

وت���ق���ال���ي���ده���ا، م����ع م����ا ي�����س��اح��ب ذل�����ك م��ن 

و�أ�سرها،  عائالتها  لتفكيك  تنفذ  م�ساريع 

وت�سريدهم يف رياح �لأر�ص �لأربعة؟

�لبروتية  �لعائالت  لنعدد  �لبد�ية،  يف 

مب�سلميها وم�سيحييها:

�أب��و  ع��م��و،  �أب���و  �سعر،  �أو  نعمة،  �أب���و  )�أ(: 

�أب���و خلف،  �إدل��ب��ي،  �أزه����ري،  �أ���س��ط��ه،  ع�سل، 

�إده،  �أي���ا����ص،  �أب���و ���س��ه��ال، �لأن�����س��ي،  �أب���و رزق، 

�لن�سر،  �أب��و  �أب��و �سلحة،  �أب��و جبور،  ��سكندر، 

�أبو حمد،  �لأ�سفر،  �أبر�ص،  �أبي�ص،  �لأ�سر، 

�أب����و رج��ي��ل��ه، �أب����و �خل�����دود، �لأغ����ر )�ل��غ��ر(، 

�أ���س��ف��ه��اين، �إدري�������ص، �أرن����ب، �أب���و د�غ����ر، �أب��و 

ح��ل��ق��ة، �أب���و خ��ط��ب، �لأ���س��م��ر، ����س��ك��ن��در�ين، 

�لأب���ي���د، ����س��ط��ف��ان، �أب����و ���س��ل�����ص، �أب����و ح��ي��در، 

��سطمبويل،  �أورف��ل��ي،  �أرن����اوؤوط،  �سلبة،  �أب��و 

�أزمريل.

)ب(: بيهم، بند�ق، بربر، بلهو�ن، باقر، 

بو�ب، بخاري، باويل، بقيلي، بتلوين، بلبول، 

بخعازي، بعيون، بر�ج، بكار، بلطجي، ب�سور، 

بطر�ص،  ب��وت��اري،  ب��رب��اري،  يليق،  ب��ك��د����ص، 

بوجي، برجاوي، بنا، ب�سرت�ص، باب، با�سيل، 

بالوظة، باز، بلوز، بعلبكي، بري�ص، بعدر�ين، 

ب�سناتي،  ب��ح��ره،  بهلول،  ب��ك��ري،  ب��در،  با�سا، 

ب�����س��ول، بي�سا،  ب����ردوي����ل،  ب����غ����د�دي،  ب��ط��ل، 

بي�سون،  بخور،  با�سيال،  بحري،  برهومي، 

ب���رب���ور، ب�����در�ن، ب��ل��ع��ة، ب��ح�����س��ل��ي، ب��اح��وط، 

برغوت، برمانا، بركات.

)ت(: تيان، توتيو، تابري، تويني، مترز، 

تلحمة، تادر�ص، تنر، تل، متيم، تابت، تقي، 

ت��ام��ر، ت��وت��ن��ج��ي، ت��ب��ي��ت، ت��ع��ب��اين، مت���ر�وي، 

مت�ساح.

جوهر،  جنيناتي،  جعنا،  جبيلي،  )ج(: 

ج����ز�ر، ج���دي، ج��ه�����س��ان، ج��ع��ارة، ج��رج��وره، 

ج���م���ل، ج���اه���ل، ج������زويل، ج���م���ال، ج��ن��دي، 

جويدي، جميل، جامو�ص، جيزي، جارودي، 

ج���ن���ون، ج����ب����اره، ج����د�ي����ل، ج���ن���ون ج���ب���اره، 

جد�يل، جزر�، جز�ئري، جرب، جمال �لدين، 

جربي، جمعة، جبور، جريديني، جوهري، 

جنحو، جعفر، جلول، جلخ، جدعون، جاك.

ح��ن��ت�����ص،  ح�����رب،  ح�����وت،  ح���و����ص،  )ح(: 

ح���الق، ح��م��ي��دي، ح��ن��ون، ح��م��ن��دي، حلبي، 

حم�سي،  ح��ور�ين،  حنينة،  حبال،  ح�سري، 

ح��م��ود، ح��ك��ي��م، ح��ل��و�ين، ح��ي��م��ري، ح��ب��وب، 

حما�سني،  حمد،  حنبلي،  ح��اي��ك،  حموية، 

ح�سونة،  حو��سلي،  ح��ل��وم،  حلمي،  ح�سا�ص 

حا�سبني، حنا، حماده، حيدر، حاوي، حبيب، 

ح�سرم،  حجال،  ح�سامي،  حجازي،  حطب، 

حروق، حوري.

خ��اجن��ي، خليل،  خ��ال��دي،  خ��رم��ا،  )خ(: 

خالد، خلف، خطاب، خد�ج، خياط، خريرو، 

خ�سر، خب�سة، خجا، خوكاز، خوري، خاطر، 

خطيب خباز، خا�سو، خليلي.

)د(: د�ع���وق، دب��و���ص، دب��ا���ص، دح، دبغي، 

د�غ�����ر، دن�����ا، دمي���ا����س���ي، دع���ب���ول، دع���دو����ص، 

د�سوم،  دم�سقية،  د�ي���خ،  ده���ان،  د�ي���ة،  دي���اب، 

دري����ان، دح����د�ح، د�وود، دم��ي��اط��ي، دروي�����ص، 

دية،  دبيبو،  د�مرجي،  دق��ر،  د�سوقي،  دن��دن، 

دن��د���س��ل��ي، دي�����ر�ين، دوغ����ان دي���ك، دح���دوح، 

ددي، دميانو�ص.

)ر(: ري�ص، ربعة، ربيز، ر�ستم، رم�سان، 

رف��اع��ي، ر���س��و�ن، رف��اع��ي، رم�����س��ان، رح��ال، 

رعد، ر�سيدي، رو�سه، رومي.

ز�م��ل��ي،  زي������ادة،  زب��ي��ب��و،  )ز(: زه�����ري، 

زه���رة، زي���ات، زن��ت��وت، زغ��ل��ول، ز�ه���د، زري��ق، 

زرق���وط، زي���د�ن، زعني، زي��ن، زن��ه��ور، زه��ار، 

زبوين.

)�������ص(: ����س���روج���ي، �����س����ر�ج، ���س��ي��ب��ا���س��ي، 

�سامل،  �سلطان،  �سركي�ص،  �سعود،  ���س��ردوك، 

����س���م���وري، ����س���ي���ويف، ���س��ط��وح��ي، ���س��روج��ي، 

�سعيدون، �سلموين، �سليت، �سوبره، �سمعان، 

�سا�سني، �سر�سق، �سيقلي، �سيد، �سنو، �سمرة، 

�سلطاين، �سنجر، �سو�ح، �سلوم، �سابا، �سالم، 

�ساعاتي،  �سعد،  �سليم،  �سكر،  �سيور،  �سعادة، 

�سنجر،  �سباعي،  �سبليني،  �سمي�سمه،  �سبع، 

�سربيه، �سحمر�ين.

�ساتيال،  �سماعة،  �سهاب،  �سعار،  )���ص(: 

�سبقلو،  �سعبان،  ���س��ك��ري،  �سحيمي،  ���س��اك��ر، 

���س��اف��ع��ي، ���س��ق��ر، ���س��م��ل��ي، ���س��م�����س��ي ب��ا���س��ا، 

�سفرتي، �سانوحة، �سيحا، �سرقاوي، �سما�ص، 

���س��وي��ت��ي، ���س��ل��ف��ون، ���س��ام��ي، ���س��ح��ب��ر، �سعر، 

�سدياق، �ساغوري، �سويري، �سحادة، �سوقي، 

�سميطلي، �سمي�ساين، �سخيبي، �سيخ، �سهاب 

�ل���دي���ن، ���س��وم��ان، ���س��ح��ادة، ���س��ع��ي��ا، �ساهني، 

�سرتوين.

�سايف،  �سريف،  �سمدي،  �سلح،  )���ص(: 

���س��ور�ين،  ���س��و���ص،  �سعب،  �سبح،  �سليبا، 

���س��اي��غ، ���س��و���س��ة، ���س��ح��ن��اوي، ���س��ف�����س��وف، 

���س��ق��ر، ����س���ان���ع، ����س���اح���ب، ���س��غ��ر، ���س��ي��اد، 

�����س����ي����د�ين، ������س�����رب�، �����س����وف����ان، ط�������ر�زي، 

ط��ر�ب��ل�����س��ي، ط��ق��و���ص، ط���ب���اع، ط���وي���ل، ط��ه، 

طبال، طر�د، طيارة، طربيه، طيبي، طر�ف، 

طبيلي، طا�سو.

)ظ(: ظريف، ظاظا.

)ع(: عيتاين، عبال، عكاوي، عبد �لعال، 

ع��ي��دو، ع��م��ي�����ص، ع��ا���س��ور، ع�����س��وم، عفي�ص، 

عطا، عليو�ن، عجوز، عا�سي، عربيد، عاليه، 

ع�����س��ي��ل��ي، ع�����س��اف، ع��ل��ي��ان، ع�����س��ي، ع��و���ص، 

علي  عبود،  �خلالق،  عانوتي، عرقجي، عبد 

ح�سن، ع���ر�ين، ع��ب��دو، علم �ل��دي��ن، ع��رب، 

ع��ي�����س��ى، ع����رت، ع��الي��ل��ي، ع����رد�ت����ي، ع��الي��ا، 

عبيدي، عر�موين، عوده، عقاد، عبيد، عبد 

�لدين،  عز  عجرم،  عمر�ن،  عويني،  �مل�سيح، 

عيد،  ع��ف��رة،  ع�سيمي،  ع��رم��ان،  ع��ط�����س��ان، 

�ل��ن��ور، عثمان،  ع��ب��د�هلل، ع��ود، عري�ص، عبد 

ع�سا�سة، عبو�سي، عظام، عطا �هلل، عطايا، 

عجم، عربي.

)غ(: غالم، غزيري، غربيل، غالييني، 

غز�وي، غنوم، غايل، غ�سبان، غول، غرغور، 

غ�����وي، غ��ال��ي��ه، غ���ري���ب، غ������ز�ل، غ������رزوزي، 

غندور، غما�سي.

ف��ت��ال،  �هلل،  ف��ت��ح  ف��ت��ى،  فليلفل،  )ف(: 

ف��ل��وط��ي، ف��ر���س��وخ، ف���رع���ون، ف���رغ���ل، ف��ت��ح، 

ف���ي���ا����ص، ف����اخ����وري، ف���ري���ج، ف��ت��ح��ة، ف���رح، 

فحل، فانو�ص، فايد، فد�وي، فيعاين، فرخ، 

ف��ي��وم��ي، ف���روخ، ف��ت��ة، ف��ار���ص، ف��ي��ل، ف��اع��ور، 

فخري، فخرو.

قا�سي،  ق�سر،  قليالت،  ق�سار،  )ق(: 

ق��م��وري��ة،  ق��رق��وط��ي،  ق�����س��اط��ل��ي،  ق�سق�ص، 

قر�نوح، قمند، قو��ص، قزح، قريعة، قاروط، 

ق���ب���اين، ق����ر�ق����ره، ق������از�ن، ق��ي��ام��ة، ق���رى، 

ق������ادري، ق����رم، ق��رن��ف��ل، ق��ن��دي��ل، ق��رب���س��ي، 

قلموين،  قندلفت،  ق��رق،  قاطرجي،  ق��وزي، 

قطريب،  ق��دورة،  قلفاط،  قي�سي،  قا�سوف، 

قرق�ص، ق�سرملي، قريطم، ق�سابية.
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و�أوف��اه��م جماًل  قري�ص،  فتيان  غ��ّرة  ه��و 

و�سباباً.. و�أعطر �أهل مكة.

ظفر  م��ن  مكة  فتيان  ب��ني  يكن  مل  لعله 

بن  م�سعب  به  ظفر  ما  مبثل  �أبويه  بتدليل 

عمر.. ذلك �لفتى �لرّيان، �ملدلل �ملنّعم.

ح����ني ك���ان���ت م���ك���ة مت�����س��ي وت�����س��ب��ح ول 

�ل�سالة  عليه  �ل��ر���س��ول  �إل  ي�سغلها  ح��دي��ث 

و�ل�سالم، ودينه، كان فتى قري�ص �ملدلل �أكرث 

�أنه كان  لهذ� �حلديث، ذلك  ��ستماعاً  �لنا�ص 

�ملجال�ص  زينة  �سنه،  حد�ثة  من  �لرغم  على 

و�لندو�ت؛ حتر�ص كل ندوة �أن يكون م�سعب 

بني �سهودها، ذلك �أن �أناقة مظهره ورجاحة 

عقله كانتا من خ�سال �بن عمر �لذي ُتفتح 

له �لقلوب و�لأبو�ب..

�آم��ن  وم��ن  �لر�سول  �أن  �سمع  م��ا  �سمع يف 

قري�ص  ف�����س��ول  ع��ن  ب��ع��ي��د�ً  يجتمعون  م��ع��ه، 

و�أذ�ه��ا؛ هناك على �ل�سفا يف د�ر »�لأرق��م بن 

�أبي �لأرقم«، فلم يطل به �لرتدد، بل �سحب 

ت�سبقه  �لأرق������م،  د�ر  �إىل  م�����س��اء  ذ�ت  نف�سه 

�أ�سو�قه وروؤ�ه..

وتن�ساب  م��ك��ان��ه،  ي��اأخ��ذ  م�سعب  ي��ك��د  مل 

�لآيات من قلب �لر�سول متاألفة على �سفتيه، 

و�لأف���ئ���دة،  �لأ���س��م��اع  �إىل  �آخ����ذة طريقها  ث��م 

حتى كان فوؤ�د �بن عمر يف تلك �لأم�سية هو 

�لفوؤ�د �ملوعود.

مالك(  بنت  )خ��ّن��ا���ص  م�سعب  �أم  وك��ان��ت 

ُتهاب  تتمتع بقوة فذة يف �سخ�سيتها، وكانت 

�إىل حد �لرهبة، ومل يكن م�سعب حني �أ�سلم 

ليحاذر �أو يخاف على ظهر �لأر�ص قوة �سوى 

�أمه. فكر �سريعاً وقرر �أن يكتم �إ�سالمه، حتى 

يق�سي �هلل �أمر�ً، وظل يرتدد على د�ر �لأرقم، 

و�آله  �إىل ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه  ويجل�ص 

وبتفاديه  ب��اإمي��ان��ه،  �لعني  قرير  وه��و  و�سلم، 

غ�سب �أمه، �لتي ل تعلم خرب �إ�سالمه.

وه���و يدخل  ر�آه  ب��ن طلحة  ع��ث��م��ان  ل��ك��ن 

�أخ���رى  م���رة  ر�آه  ث��م  �لأرق�����م،  د�ر  �إىل  خفية 

عليه  �هلل  �سلى  حممد  ك�سالة  ي�سلي  وه��و 

وزو�بعها،  �ل�سحر�ء  ريح  ف�سابق  و�سلم،  و�آله 

عليها  �أل��ق��ى  حيث  م�سعب،  �أم  �إىل  �ساخ�ساً 

م�سعب  فوقف  ب�سو�بها..  ط��ار  �ل��ذي  �لنباأ 

�أمام �أمه، وع�سرته، و�أ�سر�ف مكة جمتمعني 

حوله يتلو عليهم بيقني �لقر�آن �لكرمي.

ه��ّم��ت �أم����ه �أن ت�����س��ك��ت��ه ب��ل��ط��م��ة ق��ا���س��ي��ة، 

�أم  لبثت  ما  كال�سهم،  �متدت  �لتي  �ليد  لكن 

��سرتخت وتنّحت �أمام �لنور �لذي ز�د و�سامة 

وج���ه���ه وب���ه���اءه ج�����الًل ي��ف��ر���ص �لح������رت�م، 

وهدوء�ً يفر�ص �لإقناع..

وه���ك���ذ� م�����س��ت ب���ه �إىل رك���ن ق�����س��يٍّ من 

�أرك��ان د�ره��ا، وحب�سته فيه، حتى خرج بع�ص 

�أر������ص �حل��ب�����س��ة،  �مل���وؤم���ن���ني م��ه��اج��ري��ن �إىل 

�أمه  وغافل  �لنباأ،  �سمع  لنف�سه حني  فاحتال 

وحر��سه، وم�سى �إىل �حلب�سة مهاجر�ً �أّو�باً.

خ���رج ي���وم���اً ع��ل��ى ب��ع�����ص �مل�����س��ل��م��ني وه��م 

ب�����س��رو�  �أن  ف��م��ا  ر����س���ول �هلل،  ج��ل��و���ص ح���ول 

�أب�سارهم،  وغ�سو�  روؤو���س��ه��م  حنو�  حتى  ب��ه 

وذرفت بع�ص عيونهم، ذلك �أنهم ر�أوه يرتدي 

ج��ل��ب��اب��اً م��رّق��ع��اً ب��ال��ي��اً، وع���اودت���ه���م ���س��ورت��ه 

ث��ي��اب��ه  ك���ان���ت  ح���ني  �إ����س���الم���ه،  ق��ب��ل  �لأوىل 

وع��ط��ر�ً..  و�أل��ق��اً  �لن�سرة،  �حلديقة  ك��زه��ور 

حكيمة،  بنظر�ت  م�سهده  �هلل  ر�سول  ومتلى 

�ساكرة حمبة، وتاألقت على �سفتيه �بت�سامته 

�جلليلة، وقال: »لقد ر�أيت م�سعباً هذ�، وما 

مبكة فتى �أنعم عند �أبويه منه، ثم ترك ذلك 

كله حباً هلل ور�سوله«.

لقد منعته �أمه حني يئ�ست من رّدته كل 

ما كانت تفي�ص عليه من نعمة، و�أبت �أن ياأكل 

طعامها �إن�سان هجر »�لآلهة«، حتى ولو كان 

هذ� �لإن�سان �بنها!

�ختاره �لر�سول لأعظم مهمة يف حينها؛ 

�لأن�سار  يفّقه  �ملدينة،  �إىل  �سفره  يكون  �أن 

�لعقبة،  عند  �لر�سول  وبايعو�  �آم��ن��و�  �لذين 

وي��دخ��ل غ��ره��م يف دي��ن �هلل، وي��ع��ّد �ملدينة 

ليوم �لهجرة �لعظيم.

كان يف �أ�سحاب ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه 

�سّناً،  منه  �أك���رب  ه��م  م��ن  يومئذ  و�سلم  و�آل���ه 

و�أكرث جاهاً، و�أقرب من �لر�سول قر�بة، لكن 

�لر�سول �ختار م�سعب �خلر، وهو يعلم �أنه 

يكل �إليه باأخطر ق�سايا �ل�ساعة، ويلقي بني 

يديه م�سر �لإ�سالم يف �ملدينة، �لتي �ستكون 

منطلق �لدعوة و�لدعاة بعد حني من �لزمان 

قريب.

�أنعم  �لأمانة م�ستعيناً مبا  حمل م�سعب 

�خللق،  وك��رمي  �لعقل  رجاحة  من  عليه  �هلل 

ب��زه��ده وترفعه  �ملدينة و�أه��ل��ه��ا  �أف��ئ��دة  وغ��ز� 

و�إخ���ال����س���ه، ف��دخ��ل��و� يف دي���ن �هلل �أف���و�ج���اً، 

�أن  ب��الئ��ه  وح�سن  بكيا�سته  م�سعب  ف��اأث��ب��ت 

و�آل��ه و�سلم عرف  ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه 

كيف يختار.

مت�سي �لأيام و�لأعو�م، ويهاجر �لر�سول 

ق��ري�����ص  وت��ت��ل��م��ظ  �مل���دي���ن���ة،  �إىل  و���س��ح��ب��ه 

لعباد  �لظاملة  مطاردتها  لتو��سل  باأحقادها، 

فيتلقون  ب��در،  غ��زوة  وتقوم  �ل�ساحلني،  �هلل 

وي�سعون  بقية �سو�بهم،  يفقدهم  در�ساً  فيها 

�إىل �لثاأر، وجتيء غزوة �أحد، ويقف �لر�سول 

�سفوفهم  و�سط  و�سلم  و�آل��ه  عليه  �هلل  �سلى 

بينها  من  ليختار  �ملوؤمنة،  �ل��وج��وه  يتفّر�ص 

وي��دع��و م�سعب �خل��ر،  �ل��ر�ي��ة،  م��ن يحمل 

فيتقدم ويحمل �للو�ء..

�لقتال،  ويحتدم  �لرهيبة،  �ملعركة  ت�سب 

�ل�سالة  عليه  �لر�سول  �أم��ر  �لرماة  ويخالف 

و�ل�سالم، ويغادرون موقعهم يف �أعلى �جلبل، 

منهزمني،  ين�سحبون  �مل�سركني  ر�أو�  �أن  بعد 

ي��ح��ّول ن�سر  م��ا  ���س��رع��ان  ه���ذ�  ل��ك��ن عملهم 

�مل�سلمون  وي��ف��اَج��اأ  ه���زمي���ة..  �إىل  �مل�سلمني 

بفر�سان قري�ص تغ�ساهم من �أعلى �جلبل.

�ل��غ��ادر،  �خلطر  عمر  ب��ن  م�سعب  �أدرك 

كالزئر،  تكبرة  و�أطلق  عالياً،  �للو�ء  فرفع 

يلفت  �أن  همه  وكل  ويتو�ثب،  يجول  وم�سى 

�ل��ر���س��ول  �إل��ي��ه وي�سغلهم ع��ن  �لأع�����د�ء  ن��ظ��ر 

�سلى �هلل عليه و�آله و�سلم، بنف�سه، وجّرد من 

ذ�ته جي�ساً باأ�سره.. 

�أج����ل، ذه���ب م�سعب ي��ق��ات��ل وح���ده ك��اأن��ه 

جي�ص.. يد حتمل �لر�ية يف تقدي�ص.. و�أخرى 

�لأع���د�ء  لكن  ع��ن��ف��و�ن..  يف  بال�سيف  ت�سرب 

ي��ت��ك��اث��رون ع��ل��ي��ه، ي��ري��دون �أن ي��ع��ربو� ف��وق 

جثته �إىل حيث يلقون �لر�سول..

ي��ق��ول �ب���ن ���س��ع��د: �أخ���ربن���ا �إب��ر�ه��ي��م بن 

حممد بن �سرحبيل �لعبدري، عن �أبيه قال: 

حمل م�سعب بن عمر �للو�ء يوم �أحد، فلما 

�بن  فاأقبل  م�سعب،  ب��ه  ثبت  �مل�سلمون  ج��ال 

قميئة، وهو فار�ص، ف�سربه على يده �ليمنى 

�إل  حممد  {وم��ا  يقول:  وم�سعب  فقطعها، 

ر���س��ول ق��د خلت م��ن قبله �ل��ر���س��ل}.. و�أخ��ذ 

�للو�ء بيده �لي�سرى وحنا عليه، ف�سرب يده 

و�سّمه  �للو�ء  على  فحنا  فقطعها،  �لي�سرى 

بع�سديه �إىل �سدره وهو يقول: {وما حممد 

ثم  �ل��ر���س��ل}..  قبله  قد خلت من  ر�سول  �ل 

و�أن���دق  ف��اأن��ف��ذه  ب��ال��رم��ح  �لثالثة  عليه  حمل 

�لرمح، ووقع م�سعب، و�سقط �للو�ء..

�أر���ص  يتفقدون  و�أ�سحابه  �لر�سول  ج��اء 

جثمان  وعند  �سهد�ءها..  وي��ودع��ون  �ملعركة 

م�سعب �سالت دموع وفّية غزيرة..

�ل�سالم عليك يا م�سعب..

�ل�سالم عليكم يا مع�سر �ل�سهد�ء..

مصعب بن عمير.. أول سفراء اإلسالم
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وجمحفة،  خاطئة  بطريقة  �لبع�ص،  ي��رد 

ويحّملو�  �لإ���س��الم،  �إىل  �لتاريخي  �مل���ر�أة  ظلم 

�ساحب  و�سلم  عليه  �هلل  �سلى  حممد  �لنبي 

فهل  ذل��ك،  عن  �مل�سوؤولية  �لإ�سالمية  �لدعوة 

�سحيح �أن �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم يتحمل 

�لإ�سالمي  �لدين  فعاًل  وهل  �مل�سوؤولية،  هذه 

من  �أدن���ى  م�ستوى  يف  ويجعلها  �مل���ر�أة  يهّم�ص 

ك��ون��ه ���س��ورة  ي��ع��دو  �لأم�����ر ل  �أن  �أم  �ل���رج���ل، 

تر�كمت  �مل�سلمة،  �مل���ر�أة  ع��ن  م�سوهة  منطية 

يتحمل  كانت كذلك، فمن  و�إن  �لأجيال،  عرب 

�مل�سوؤولية عن هذه �ل�سورة �ملنمطة؟

لكي نعرف ماذ� �أتى �لإ�سالم للمر�أة، وهل 

نقي�ص  �أن  علينا  ق��دره��ا،  م��ن  ح��ط  �أم  رف��ع��ه��ا 

بل  باملطلق،  ت�سلح  ل  فاملقارنة  قبله،  و�سعها 

ي��ج��ب �أن حت�����س��ل ب��ني �أم���ري���ن: م��ا ق��ب��ل وم��ا 

�أن جنيب عما قدمه  بعد، عندها فقط ميكن 

�لإ�سالم لهذه �ملر�أة بالفعل.

و�سع املراأة قبل الإ�سالم

ل يظهر من �لدر��سات �ملختلفة عن عرب 

�مل��ر�أة  �أنهم �عرتفو� مبكانة  �لإ���س��الم،  ما قبل 

�أنها  �أو  �لإن�سانية،  كر�متها  على  حافظو�  �أو 

�أعطي  �أو حريات كما  �أعطيت حقوقاً طبيعية 

�ل���رج���ل، ك���ان �ل��ع��دل و�حل���ق و�لم���ت���ي���از�ت يف 

زمن �جلاهلية ل�ساحب �لقوة، وملا كان �لرجل 

�مل���ر�أة،  م��ن  �أق���وى  �لطبيعية  ج�سمه  برتكيبة 

�سحر�وية  بيئة  يف  �لعي�ص  على  �لأق���در  وه��و 

�لعنف  على  مبنية  �جتماعية  وع���اد�ت  قا�سية 

�حلقوق،  جميع  لنف�سه  منح  فقد  و�حل���روب، 

ورفع نف�سه عنها يف �لأحكام، وحرمها مر�ثها 

وقاي�سها بديونه، ومتع نف�سه بها، ناهيك عن 

�لرق ونظام �جلو�ري، �لذي كان ي�ستعبد �ملر�أة 

لكر�متها  لها  ميحو  وك���ان  ك��ام��اًل،  ��ستعباد�ً 

نظاماً  ��ستمر  �ل���ذي  ت���ام،  ب�سكل  و�إن�سانيتها 

�أتى �لإ�سالم فحرم  �أن  �إىل  �جتماعياً معتمد�ً، 

�لرق و�ل�ستعباد ب�سكل تام.

ب���امل���ب���د�أ، ك���ان �ل���رج���ل مي��ل��ك ك���ل ���س��يء يف 

�لعائلة و�ملنزل، فهو �لذي يقرر م�سر بناته 

على  يح�سل  ك��ان  �لرجل  �أن  )علماً  وزوج��ات��ه 

ع����دد غ���ر حم�����دود م���ن �ل��ن�����س��اء و�جل������و�ري 

خلدمته وللمتعة �جلن�سية(.

ن���ب���د�أ ب��ال��ط��ف��ل��ة �ل�����س��غ��رة، َم����ن م��ن��ا مل 

لدى  �نت�سرت  �ل��ت��ي  �ل��ب��ن��ات  و�أد  ب��ع��ادة  ي�سمع 

��ستمرت  و�ل��ت��ي  �جلاهلية،  يف  �لقبائل  بع�ص 

�آيات  �أمرها بتحرميها يف  �لإ�سالم  حتى عالج 

و��سحة و�سريحة.

مل ي��ك��ن م�����س��ر �مل�����ر�أة م�����س��ت��ق��ر�ً يف زم��ن 

ي�سمع  م��ن��ا مل  ف��َم��ن  �حل�����رب،  �ل�����س��ل��م ول يف 

ق��رره��ا  زوج����ات  �أو  ب��ن��ات  م�سر  ع��ن  ق�س�ساً 

�أو  �أو على مائدة قمار،  نتيجة جت��ارة،  �لرجل 

�أو ملجرد وعد قدمه  بال�سيف،  �أو مبارزة  رهن 

�أم��ا يف �حل��رب،  �آخ���ر،  �بنته لرجل  �لأب مبنح 

�سبايا  توؤخذ  ح��رب،  غنائم  �لن�ساء  كانت  فقد 

كما توؤخذ �لغنائم �ملادية �لأخرى.

�مل���ر�أة يف وج���ود زوج��ه��ا،  ك��ان��ت ماآ�سي  و�إن 

تكون  �ل���زوج،  وف��اة  عند  غيابه؟  يف  بها  فكيف 

�مل�����ر�أة ج����زء�ً م��ن �مل�����ر�ث، ي��رث��ه��ا �ل��ذك��ر كما 

يرث �لأمور �ملادية �لأخ��رى، فيتزوجها بدون 

�أتى  �أن  �إىل  �أو يزوجها ويقب�ص مهرها،  مهر، 

�لإ�سالم وحرم زو�ج �لبن من �مر�أة �أبيه.

�لإ���س��الم،  قبل  حقوق  للمر�أة  يكن  مل  �إذ�ً، 

بل �إن كر�متها �لإن�سانية كانت منتق�سة بفعل 

�ل���ع���اد�ت و�ل��ت��ق��ال��ي��د و�لأح���ك���ام �جل��ائ��رة �لتي 

تنتق�ص من حقوقها و�إن�سانيتها، فكيف �أ�سبح 

و�سعها مبوجب ن�سو�ص �لقر�آن و�ل�سنة؟

و�سع املراأة يف الإ�سالم

عليه  �هلل  �لنبي حممد �سلى  ب��ّدل  بد�ية، 

�ملجتمع  يف  للمر�أة  كانت  �لتي  �ل�سورة  و�سلم 

عليه  �هلل  ���س��ل��ى  �ل��ن��ب��ي  �أر�د  ف��ق��د  �جل��اه��ل��ي، 

و�سلم �أن يعطي �ملر�أة دور�ً مغاير�ً للدور �لذي 

�إ�سباع  وهو  �جلاهلية،  �لبيئة  تلك  لها  حددته 

رغبات �لرجل، فاأناط بها دور�ً مهماً وعظيماً: 

�لنظرة  �أن�ساره على تغير  »�لأم��وم��ة«، وحث 

�لأم هو  »ر���س��و�ن  �إن  ف��ق��ال  �لأم،   - �مل���ر�أة  �إىل 

طريق لر�سو�ن �هلل«.

�لنظرة  �لإ���س��الم  قلب  وت��ك��ام��اًل،  وقيا�ساً 

و�أعطاها  عقب،  على  ر�أ�ساً  �مل��ر�أة  �إىل  �ل�سائدة 

مع  ف�ساو�ها  �لأ�سا�سية،  �حل��ق��وق  م��ن  �لكثر 

�ساأنها  �إع��الء  وح��اول  و�سعها  وح�سن  �لرجل 

على �أكرث من �سعيد، �لأمر �لذي ُيعترب ثورة 

عا�ص  �ل��ذي  و�ملجتمع  �لزمن  ذل��ك  يف  حقيقة 

فيه �لنبي حممد �سلى �هلل عليه و�سلم، ويف ما 

يلي �أبرز ما �أعطى �لإ�سالم �ملر�أة:

امل�ساواة يف الكرامة الإن�سانية 

والتكاليف ال�سرعية

�مل�����س��او�ة يف �خل��ل��ق و�ل��ك��ر�م��ة  �أن  ل ���س��ك 

�لكيانية، وتكرمي �هلل لالإن�سان �أتت و��سحة يف 

�لقر�آن للرجل و�ملر�أة على حد �سو�ء، فقد �أقر 

�لإ�سالم بوحدة �خللق �لإلهي، باعتبار �أن �هلل 

خلق �لرجل و�ملر�أة من مادة و�حدة وماثلهما يف 

�لتكوين، ومل تفرق �لآيات بني �لرجل و�ملر�أة 

ومل  وحريته،  بعقله  لالإن�سان  �هلل  تكرمي  يف 

�مل��ر�أة. دون  بالتكرمي  �لرجل  �أو متيز   تخت�ص 

�لتكامل  على  و�ل�سنة  �ل��ق��ر�آن  ن�سو�ص  توؤكد 

�لقيام  �أج��ل  و�مل���ر�أة، من  �لفطري بني �لرجل 

ب��وظ��ي��ف��ت��ه��م��ا �ل����وج����ودي����ة، ف��ه��م��ا ي�����س��رتك��ان 

و�لو�جبات  بامل�سوؤوليات  �لقيام  يف  ويتكامالن 

�إن  و�ملوؤمنات،  �ملوؤمنني  �لتي فر�سها �هلل على 

�ل��ث��و�ب و�لعقاب و�جل���ز�ء على  ك��ان من حيث 

عن  �لنظر  بغ�ص  و�لآخ����رة،  �لدنيا  يف  �لعمل 

�جلن�ص.

ولعل �حلديث �لذي ُينقل عن �لنبي �سلى 

�هلل عليه و�سلم: »�إمنا �لن�ساء �سقائق �لرجال«، 

�لرجل  ب��ني  تفا�سلية  م��ي��زة  ل  �أن  �إىل  ي�سر 

و�أن���ه لي�ص هناك م��ن ن�ص موحى به  و�مل����ر�أة، 

يقول �إن �لرجل خر من �ملر�أة.

امل�ساواة يف احلقوق العامة واملدنية 

واجلزائية

ل����ل����م����ر�أة و�ل�����رج�����ل يف �لإ������س�����الم ح��ق��وق 

منف�سلة  �أدو�ر�ً  يعط  مل  فالإ�سالم  مت�ساوية، 

�إل  بينهما  و�لن�ساء، ول يوجد متايز  للرجال 

فيما يتعلق بالدور �لأ�سري.

وب��ع��ك�����ص م���ا ي�����س��اع؛ مل ي��ح�����س��ر �لإ����س���الم 

يعملن يف  �أن  �ملنزيل، فلهن  �لإط��ار  �لن�ساء يف 

�حلقل �لعام، ويتعلمن، ولهن كما للرجال حق 

�لعلم  ه��ذ�  يكن  ما مل  �لعلم،  مت�ساٍو يف طلب 

يوؤدي �إىل �لنحر�ف �لأخالقي.

ك��م��ا ����س���اوى �لإ�����س����الم �ل���رج���ل و�مل�������ر�أة يف 

�حل���ق���وق �مل��دن��ي��ة، ك��الأه��ل��ي��ة �مل��ال��ي��ة و�ل��ذم��ة 

�مل���ال���ي���ة وح����ق �ل��ت��ع��اق��د وغ����ره����ا، ك���ذل���ك يف 

يعاقب  �ملثال  �سبيل  فعلى  �جلز�ئية،  �لعقوبة 

�لز�ين و�لز�نية بنف�ص �لعقاب، �أي �أن �لثنني 

يتحمالن �مل�سوؤولية بالت�ساوي.

بالن�سبة �إىل �لزو�ج: فقد �أكد �لنبي حممد 

�سلى �هلل عليه و�سلم على حق �ملر�أة يف �ختيار 

�لزوج، وحرم تزويجها بدون ر�ساها، حتى بعد 

�لكاملة،  �ملدنية  �سخ�سيتها  لها  تبقى  �ل��زو�ج 

ول  �لتعاقد،  يف  �أهليتها  ول  ��سمها  تفقد  فال 

حقها يف �لتملك.

ن�سبية امل�ساواة يف الإ�سالم

ل���ك���ن ب����ال����رغ����م م�����ن ك�����ل ت���ل���ك �حل���ق���وق 

�مل���ت�������س���اوي���ة، ي����ربز يف �ل��ن�����س��و���ص �ل��ق��ر�آن��ي��ة 

����س��ت��م��ر�ر �ل��ت��م��اي��ز�ت ب��ني �ل��رج��ل و�مل�����ر�أة، ما 

ح���الت،  يف  مطلقة  ك��ان��ت  �مل�����س��او�ة  �أن  ي��ع��ن��ي 

ون�سبية يف حالت �أخرى، �أهمها:

ق���و�م���ة �ل���رج���ل ع��ل��ى �مل��������ر�أة: {�ل���رج���ال 

�ل��ن�����س��اء مب��ا ف�����س��ل �هلل بع�ساً  ق���و�م���ون ع��ل��ى 

�أمو�لهم})�سورة  من  �أنفقو�  ومبا  بع�ص  على 

�لن�ساء، �آية 34(.

�إن ق��و�م��ة �ل��رج��ل على �مل���ر�أة م��ب��د�أ معلن 

�أن هذه  �لن�ص  �لو��سح من  �لإ���س��الم، لكن  يف 

�ل��ق��و�م��ة ت��رت��ب��ط مب��وؤ���س�����س��ة �ل�����زو�ج ومبعيل 

�لأ�سرة حتديد�ً. 

ل����ل����ذك����ر م����ث����ل ح�����ظ �لأن�����ث�����ي�����ني/ ت���ع���دد 

�ل���زوج���ات: ق��د ي��ك��ون �لتمييز �ل���ذي ن���ر�ه يف 

�لإ����س���الم يف ه���ذ� �مل���ج���ال م��رت��ب��ط��اً ب��ال��ع��د�ل��ة 

يعترب  فالإ�سالم  بامل�ساو�ة،  �رتباطه  من  �أكرث 

كافة  يف  حتقيقه  يجب  �أ�سا�سياً  مبد�أ  �لعد�لة 

�ملرتكز  �إنها  بل  ل  �لإن�ساين،  �لن�ساط  مظاهر 

يف  �أ�سا�سية  تعترب  �لتي  �مل��رت��ك��ز�ت  م��ن  �لأول 

�ملجال  يف  �سو�ء  �لإ�سالمية،  �ل�سخ�سية  �إنتاج 

�ل��ع��دل  �أو  ف��ال��ق�����س��ط  �أم خ���ارج���ه،  �لإ���س��الم��ي 

يوؤكد على �سرورة �أن يحدد لكل ذي حق حقه، 

يف  �لعد�لة  تبتعد  حقه،  حق  ذي  كل  وباإعطاء 

�لإ�سالم عن �مل�ساو�ة، لت�سبح عد�لة »تكليفية« 

ولي�ست عد�لة م�ساو�ة.

 ف���ف���ي �لأح���������و�ل �ل�����س��خ�����س��ي��ة، �����س���رتط 

�لإ����س���الم ع��ل��ى �مل����رء »�ل����ع����دل«، م��ع��ت��رب�ً �إي���اه 

وبني  �لب�سر،  ب��ني  للتعامل  �لرئي�ص  �ل�سرط 

�لرجل و�ملر�أة لذ� مل ي�ساو بينهما.

من ناحية �لإرث، مل يقم �لإ�سالم مب�ساو�ة 

بني �لرجل و�ملر�أة يف مو�سوع �ملر�ث وحق كل 

منهما يف مر�ث �أهله، لأن �لإ�سالم �سدد على 

ما �عتربه »عد�لة« يف هذ� �ل�ساأن، من منطلق 

�أن �ل�سرع قد كلف �لرجل مبهام وم�سوؤوليات 

و�أع��ب��اء م��ادي��ة �أك��رث م��ن �مل����ر�أة، وف��ر���ص عليه 

�ل��ن��ف��ق��ة وغ���ره���ا م���ن �مل�������س���اري���ف، ل����ذ� من 

�لطبيعي �أن تكون م�ساو�تهما يف �حلقوق غر 

عادلة، مبا �أنه ل م�ساو�ة يف �لو�جبات، من هنا 

يركز  ومل  �لعد�لة،  مفهوم  على  �لإ�سالم  ركز 

على �مل�ساو�ة، باعتبار �أن �مل�ساو�ة هنا قد توؤدي 

�إىل »عدم عد�لة«.

�لكرمي  �ل��ق��ر�آن  �ل��زوج��ات،  تعدد  يف حالة 

ي���ق���ول: {ف�����اإن خ��ف��ت��م �أل ت��ع��دل��و� ف���و�ح���دة} 

�لأوج��ه، لأن  )�لن�ساء/3(، و�لعدل هنا متعدد 

و�ثنني  و�ح��دة  يتزوج  �أن  ميكن  �لنا�ص  بع�ص 

وثالثة ولي�ص عنده ما ينفق عليهن، فاإذ� مل 

�أن يقوم به من  يكن عند �لرجل ما ي�ستطيع 

�أن  م��ن��ه، فعليه  م��ا يطلب  �ل��زوج��ة يف  ح��ق��وق 

ب��و�ح��دة ف��ق��ط، ك��ذل��ك يف ج��ان��ب �مليل  يكتفي 

لأن��ه  ي��ع��دل،  �أن  ي�ستطيع  ل  �ل��رج��ل  �لقلبي؛ 

تعدد  �أب��اح  �لن�ص  ف��اإن  لذ�  �لإن�سان،  بيد  لي�ص 

�لزوجات، لكن عندما ربطه بالعد�لة، ظهر �أن 

�لتعدد هو �ل�ستثناء، و�لأحادية هي �لأ�سل.

خامتة

وللتاريخ  �لإ�سالمية  �لقيم  يف  �لبحث  �إن 

�لإ���س��الم��ي ي��ق��ودن��ا �إىل خ��ال���س��ة م��ف��اده��ا �أن 

�مل���ر�أة  �لإ���س��الم ع��ن و���س��ع  �ل��ق��ول مب�سوؤولية 

�أن  �أردن���ا  �إن  لكن  ت���ام،  �ف���رت�ء  ه��و  وتهمي�سها 

تهمي�ص  ور�ء  �ل��ك��ام��ن��ة  �لأ���س��ب��اب  ع��ن  نفت�ص 

�ملر�أة �مل�سلمة ب�سكل عام، وعدم ح�سولها على 

�مل�ساو�ة �لتامة مع �لرجل، و�لتي ين�ص عليها 

�لإ�سالم فيعود - بر�أيي �خلا�ص - �إىل �أ�سباب 

عدة، �أهمها:

ق���د ي��ع��ود �لأم�����ر �إىل ت���اري���خ �ل��ف��ت��وح��ات 

مناطق  �مل�سلمون  غ��ز�  فعندما  �لإ���س��الم��ي��ة؛ 

ع��اد�ت  ذ�ت  ب��الد�ً  لي�سمو�  وتو�سعو�  �سا�سعة، 

�لتطور  ومتباينة  خمتلفة  وثقافات  بربرية 

و�ل���ت���ق���دم و�ل����رق����ي، ���س��ع��ت ت��ل��ك �مل��ج��م��وع��ات 

�خل��ا���س��رة ع�����س��ك��ري��اً، م���ن خ���الل �ن��خ��ر�ط��ه��ا 

�لقيمة  لنف�سها  ت��ع��ي��د  �أن  �جل��دي��د  ب��ال��دي��ن 

و�ملكانة �لتي خ�سرتها، لذ� ��ستخدمته ومل تبِق 

متا�سى  ما  �إل  وقيمه  �حلقيقي  �لإ���س��الم  من 

وثقافاتها  وقيمها  �ل�سابقة  معتقد�تها  م��ع 

�لرببرية، بل عمد بع�سها �إىل تغير ما ميكن 

�أن ي�سطدم بثقافتها �ل�سائدة.

�لكثر  بالإ�سالم  �ختلط  لذلك،  ونتيجة 

من �لتقاليد �حل�سارية و�لثقافية، و�أل�سقت 

�لثقافية  قيمها  و�ل�����س��ع��وب  �ل��ق��ب��ائ��ل  بع�ص 

�خلا�سة بالإ�سالم، وهو بريء منها، و�لأدهى، 

�لتي حرفت وغرت  �لتعاليم  بع�ص هذه  �أن 

 – ُتعلَن  كانت  �ل��ق��ر�آن،  تف�سر  �جت��اه��ات  يف 

ب��ع�����ص �حل������الت- وك��اأن��ه��ا ح��ق��ائ��ق ثابتة  يف 

حتت  بها  �لقبول  م�سلم  كل  وعلى  ومطلقة، 

�أو �ل��ع��ق��اب ب�سبب  ط��ائ��ل �ن��ت��ه��اك �مل��ق��د���س��ات، 

�خلروج عن �لدين.

عدم تطبيق �مل�سلمني �ل�سحيح لن�سو�ص 

�ل���ن�������ص وم��ق��ا���س��د  ك���م���ا ه����ي روح  �ل�����ق�����ر�آن 

�ختالف  �ملجال،  هذ�  يف  ونالحظ  �ل�سريعة، 

�لتطبيق بني بلد و�آخر، وبني ثقافة و�أخرى، 

مما ي�سر �إىل �أنه لي�ص �م��ر�أة م�سلمة ب�سكل 

�م��ر�أة لبنانية م�سلمة، و�م��ر�أة  ع��ام، بل جند 

م�سلمة..  �أف��غ��ان��ي��ة  و�م������ر�أة  م�سلمة  ت��رك��ي��ة 

و�لختالف بينهن بقدر �ختالف �حل�سار�ت 

و�لثقافات و�للغات.

لي�ص  �أن  �ل���ق���ول  ن�����س��ت��ط��ي��ع  �ل��ن��ه��اي��ة،  يف 

يف �لإ����س���الم وك��ت��اب��ه و���س��رة ر���س��ول��ه م��ا مينع 

�لتامة  وم�ساو�تها  �ساأنها  و�إع��الء  �مل��ر�أة  تقدم 

ب���ال���رج���ل، ل��ك��ن �إن ك���ان���ت �مل�������ر�أة �مل�����س��ل��م��ة يف 

�ل��ك��م��ال يف  �إىل ه��ذ�  بع�ص �حل���الت مل ت�سل 

ه���ذه �لأم������ور، ف��ي��ع��ود ذل���ك لأ���س��ب��اب ثقافية 

و�جتماعية وح�سارية و�سيا�سية غر مرتبطة 

بالدين، وما على �مل�سلمني �سوى تطبيق �أحكام 

�ملكانة  �مل���ر�أة  حتتل  حتى  �ل�سحيحة  �لإ���س��الم 

�لنظرة  وت��ز�ل  �ل�سرع،  مبوجب  لها  هي  �لتي 

�لفكر  �أدب��ي��ات  م��ن  �مل�سلمة  ل��ل��م��ر�أة  �لنمطية 

و�لإعالم و�ل�سيا�سة.

ليلى نقول الرحباين
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املراأة ودورها يف املجتمع  تعترب ق�ضية 

من اأبرز الق�ضايا التي يثار حولها اجلدل 

يف يومنا هذا، حيث �ضكل و�ضع املراأة اأزمة 

بني  فهم  املجتمعات،  م��ن  لكثري  حقيقية 

وت��اج��ر  وب���ني م�ضتغل  م��ف��رط وجم��ح��ف، 

اإم��ت��ه��ن ب��ي��ع ال��ن�����ض��اء، ف��ه��ي ت�����ض��ك��ل اأزم����ة 

ح��ق��ي��ق��ي��ة ت��ف��وق ك���ل الأزم�������ات امل��ط��روح��ة 

يف امل��ج��ت��م��ع، ال���ت���ي ي��ت��م ع��ق��د امل���وؤمت���رات 

تواجه  التي  امل�ضاكل  اأك��ر  لأن  ملعاجلتها، 

ترتبط  ق�ضايا  اإىل  ت��ع��ود  ال��ي��وم،  املجتمع 

مب��ع��ن��وي��ة الإن�������ض���ان واأخ����اق����ه و���ض��ل��وك��ه 

الج���ت���م���اع���ي، م���ن اأه�����م ت��ل��ك ال��ق�����ض��اي��ا، 

امل��راأة  وال��رج��ل، ومكانة  امل���راأة  ه��ي ق�ضية 

امل���راأة  ق�ضية  ف���اإن  املجتمع،  يف  ومنزلتها 

والعائلة قد واجهت م�ضكلتني:

الأوىل: النظرة اخلاطئة ملكانة املراأة يف 

احلياة واملجتمع، فقد ق�ضموا املجتمع اإىل 

ا�ضتغالها  يتم  وفئة  فئة منتفعة،  فئتني، 

من  الثاين  الق�ضم  وك��ان  ا�ضتغال،  اأب�ضع 

الرجل  جن�س  وق��ف  بينما  امل����راأة،  ن�ضيب 

للمراأة  وال���ض��ت��غ��ال  الن��ت��ف��اع  ج���ادة  على 

باأب�ضع الطرق واأفظع الأ�ضاليب ومبختلف 

وجوه الإعام، وقد تف�ضت هذه احلالة يف 

اإىل  ت�ضربت  ثم  وم��ن  الغربية،  املجتمعات 

وامل��ت��اأث��رة  للغرب  املقلد  املجتمعات  ب��اق��ي 

و�ضنفوها  امل���راأة  ع��ّرف��وا  وه��ك��ذا  بثقافته، 

وحتى يومنا هذا، فهي ل تزال غارقة بهذا 

الفرز غري قادرة على اخلروج منه، فجعلوا 

به  املنتفع  درج��ة  يف  الجتماعية  مكانتها 

وامل�ضتغل، ولذلك فاإذا اأرادت املراأة اأن تخرج 

من بيتها وفق الثقافة الغربية، فعليها اأن 

تعر�س �ضيئاً من جاذبيتها اجل�ضدية، واأن 

التجميل  �ضالت  يف  وقتها  ن�ضف  ت�ضرف 

ليتقبلها املجتمع الغربي، حتى اإذا �ضاركت 

ل��ب��ا���س  ت��ل��ب�����س  اأن  ف��ع��ل��ي��ه��ا  ال���ل���ق���اءات،  يف 

ال�����ض��ف��ور وع����دم احل�����ض��م��ة، ل��ت��ك��ون ج��ذاب��ة 

بنظر الرجل، فهي يف الواقع اأ�ضرية لهذه 

النظرة القا�ضية املنتفعة.

فاإن املراأة ح�ضب الثقافة الغربية، يتم 

ا�ضتغالها باأب�ضع الو�ضائل واأفظعها، وهي 

اأ�ضرية  لبقائها  �ضيئاً  احلرية  من  ت��رى  ل 

وال��زي��ن��ة، وهي  وال��ت��رج  التجميل  ل��غ��رف 

م�ضطرة لذلك لأن �ضخ�ضيتها واحرتامها 

الأم���ور،  بهذه  اإل  تتحقق  ل  جمتمعها  يف 

على  ي�ضرتطوا  اأن  اإىل  بهم  الأم��ر  وو�ضل 

املراأة التي تريد الوظيفة يف اأكر الأماكن 

ترز  واأن  الق�ضرية،  الألب�ضة  ت��رت��دي  اأن 

م��ف��ات��ن ج�����ض��ده��ا، ح��ت��ى جت��ل��ب اأك���ر ع��دد 

ممكن من الزبائن، وه��ذا يف احلقيقة قد 

الإن�����ض��ان��ي��ة، حيث  لكل  ق��وي��ة  وج��ه �ضفعة 

�ضخر طرفاً لانتفاع بالطرف الآخر.

اإىل  ت����دع����و  اأ�������ض������وات  خ����رج����ت  واإذا 

ا�ضتغال  ال��ت��رج وع����دم  احل�����ض��م��ة وع����دم 

العامل  كل  من  �ضيواجه  و�ضيانتها،  امل��راأة 

وي��و���ض��ف مب���ع���ادي الإن�����ض��ان��ي��ة واحل��ري��ة 

دعا  اإذا  املقابل  ويف  والتخلف،  وبالت�ضدد 

العامة،  الأم��اك��ن  وال��ت��رج يف  التحلل  اإىل 

وه��ذا  ب��ال��ورد،  ويقابل  بالدعم  ف�ضيواجه 

دل���ي���ل ع���ل���ى وج������ود ث���ق���اف���ة و���ض��ي��ا���ض��ة يف 

�ضنوات  يتابع �ضريه منذ  العامل وخمطط 

املفاهيم  وقلب  امل��راأة  ا�ضتغال  اإىل  يهدف 

الفطرية.

وم�����ن ه�����ذا ال����ب����اب م���ع���ار����ض���ة ال���غ���رب 

ل��ل��ح��ج��اب ب��دع��وى اأن���ه مي��ث��ل دي��ن��اً معيناً 

قائمة  بلدهم  قوانني  واأن  دينية،  وحركة 

على العلمانية ول ت�ضمح باملظاهر الدينية 

يف وط��ن��ه��ا، ول��ك��ن احل��ق��ي��ق��ة خ���اف ذل��ك 

ف��ه��م مل ي���ث���وروا ع��ل��ى احل���ج���اب م���ن ب��اب 

ال�ضيا�ضة  اإن  ب��ل  الدينية،  احل��رك��ات  منع 

اتبعوها  ال��ت��ي  الأ���ض��ا���ض��ي��ة  ال�ضرتاتيجية 

ق��ائ��م��ة ع��ل��ى ا���ض��ت��ع��را���س امل����راأة واب��ت��ذال��ه��ا 

وانتفاع الرجال بها.

موؤملة  تبعات  ال��ظ��امل��ة،  الثقافة  ول��ه��ذه 

التح�ضر  بخنجر  الإن�ضانية  قلب  ت�ضرب 

وال��ب��ك��اء، ع��ل��ى م��ا و���ض��ل��ت اإل��ي��ه امل����راأة من 

اأ����ض���ار تقرير  ال���ض��ت��غ��ال وال��ظ��ل��م، ف��ق��د 

اأن������واع  اأ�����ض����رع  اأن  اإىل  امل���ت���ح���دة  ل������اأمم 

ال��ت��ج��ارة ت��ن��ام��ي��اً يف ال��ع��امل، ه��ي امل��ت��اج��رة 

ب��ال��ن�����ض��اء وت���ه���ري���ب���ه���ن، ح���ي���ث ي��ج��م��ع��ون 

وال��زواج  العمل  بذريعة  والفتيات  الن�ضاء 

واخلاعة،  اللهو  مراكز  اإىل  وياأخذونهم 

ك���ل ه����ذا ك����ان ن��ت��ي��ج��ة ال��ن��ظ��رة اخل��اط��ئ��ة 

وامل��ع��ادل��ة ال��ظ��امل��ة ال��ت��ي اع��ت��م��ده��ا ال��غ��رب 

ال��رج��ل وامل����راأة، وال��ت��ي فرز  ب��ني  للتفرقة 

منتفع  جن�س  اإىل  اأ�ضا�ضها  على  املجتمع 

اآخ����ر يتم  ال���رج���ل، واإىل  وم��ت�����ض��ل��ط، وه���و 

ا�ضتغاله والنتفاع به وهو املراأة. 

امل�ضكلة الثانية التي واجهتها املراأة، هي 

الت�ضرف  و�ضوء  العائلة  ق�ضية  فهم  �ضوء 

وه��دم  الأ���ض��رة  ت�ضييع  �ضبب  وه��ذا  معها، 

كيانها املبني على املحبة والدفء واحلنان، 

الأولد  الغربية  املجتمعات  يف  ���ض��اع  حتى 

زواج،  دون  من  واملعا�ضرة  ال�ضرعيني  غري 

الأ���ض��رة  م�ضتقبل  على  خ��ط��راً  �ضكل  وه��ذا 

وامل���ج���ت���م���ع، وي��ب�����ض��ر مب��ج��ت��م��ع��ات ت��و���ض��م 

بالتفكك الأ�ضري والتحلل.

واأما الإ�ضام، فاإنه ينظر اإىل املراأة على 

اأنها دعامة احلياة و�ضيدة البيت وكبريته 

وال��دفء  املحبة  تبعث على  التي  وزه��رت��ه، 

وال���ط���م���اأن���ي���ن���ة، وع���ل���ى احل���ي���اة الأ����ض���ري���ة 

ويعطي  واملتكاملة،  وامل��رتاب��ط��ة  ال�ضعيدة 

ل��ه��ا دوره����ا الأ���ض��ا���ض��ي يف امل��ج��ت��م��ع، حيث 

يوكلها برتبية الأجيال التي تر�ضم عرهم 

خارطة م�ضتقبل الأوطان، واإذا اأرادت املراأة 

اأن تخرج اإىل معرتك احلياة، فاإن الإ�ضام 

ل ميانع ذلك، ولكن على امل��راأة اأن تعتمد 

على �ضخ�ضيتها وكيانها وميزاتها العلمية 

والنف�ضية، ل على ج�ضدها ومفاتنها التي 

ت��ع��ر ع��ن رخ�����ض��ه��ا وو���ض��اع��ت��ه��ا وتقيدها 

بال�ضعي اإىل اإر�ضاء اأنظار الرجال، هذا ما 

يرف�ضه الإ�ضام.

اآمنة  العائلية  البيئة  تكون  اأن   ويجب 

للمراأة متاماً حتى توفر لها العزة والهدوء 

والطماأنينة كي ت�ضتطيع القيام بواجباتها 

العائلة  على  املحافظة  وه��ي   - الأ�ضا�ضية 

وامل��ب��ال��غ��ة يف ت��رب��ي��ة اأط��ف��ال��ه��ا - ب��اأف�����ض��ل 

الو�ضائل.

اإبراهيم بي�ضون

عالم المرأة

20

مكانة المرأة ودورها في المجتمع اإلسالمي

الأغذية  ب��اإدخ��ال  الطفل،  تغذية  يف  املتخ�ض�ضة  الطبية  امل��راج��ع  معظم  تن�ضح 

املكملة للحليب بعد اإمتام ال�ضهر ال�ضاد�س من عمر الطفل لأ�ضباب اأهمها:

- احتواء حليب الأم اأو الر�ضاعة الطبيعية على عنا�ضر غذائية لزمة لنمو وتطور 

اإذا كان الطفل  ال�ضاد�س  ال�ضهر  العنا�ضر تكفي الطفل حتى  الطفل الر�ضيع، وهذه 

احلديث  ال�ضطناعي  الر�ضيع  الطفل  حليب  وكذلك  ال���وزن،  مكتمل  ال���ولدة  عند 

مزوداً بالعنا�ضر الغذائية ال�ضرورية، وبكميات منا�ضبة توؤّمن منواً وتغذية وتطوراً 

�ضليماً للطفل الر�ضيع حتى ذلك الوقت.

- ن�ضج عملية اله�ضم والمت�ضا�س يف اأمعاء الطفل الر�ضيع لاأغذية غري احلليب 

بعد اإمتام الطفل ال�ضهر ال�ضاد�س.

طرح  عملية  وكذلك  الر�ضيع،  الطفل  ج�ضم  يف  ال�ضتقاب  لعمليات  ك��اٍف  ن�ضوج   -

الف�ضات والتخل�س منها بعد اإمتام ال�ضهر ال�ضاد�س.

الر�ضيع  الطفل  يبداأ  حيث  واجتماعي(،  وع�ضلي  )عقلي  اجل�ضمي  الطفل  تطور   -

مبراقبة العائلة اأثناء تناول الطعام، ويهتم بذلك، وكذلك تطور عملية بلع الطفل 

الر�ضيع للطعام ال�ضلب.

 اأما اأهم الإر�ضادات فهي:

- التاأكد من اأن الطفل الر�ضيع ل يعاين من ارتخاء الع�ضات، لأهميتها يف تنا�ضق 

عملية البلع، وميكن ماحظة و�ضع الطفل الر�ضيع للمعرفة هذا.

- ا�ضت�ضارة الطبيب املتخ�ض�س يف اإعطاء الطفل الر�ضيع الطعام.

نف�س  م�ضغولة يف  والأم غري  الر�ضيع جائعاً،  الطفل  يكون  عندما  الطعام  اإعطاء   -

الوقت باأمور اأخرى.

- البدء با�ضتعمال ملعقة با�ضتيكية ورخوة القوام، وتكون الكمية ن�ضف ملعقة، ثم 

القيام بزيادة الكمية والقوام تدريجياً؛ ح�ضب حتمل الطفل الر�ضيع.

- جتنب و�ضع امللعقة اأو الطعام يف فم الأم قبل اإعطائه للطفل الر�ضيع.

- عدم اإ�ضافة ال�ضكر اأو امللح للطعام املقدم للطفل الر�ضيع.

عنا�ضر  على  لحتوائه  مبكراً،  الع�ضل  الر�ضيع  الطفل  اإعطاء  عدم  على  احلر�س   -

معقدة الرتكيب ومواد قد ت�ضبب التح�ض�س.

- حفظ طعام الطفل بطريقة �ضحيحة و�ضحية.

- ال�ضتمرار يف اإر�ضاع الطفل بطريقة طبيعية اأو �ضناعية. 

- اإذا كان اأحد اأفراد الأ�ضرة يعاين من حت�ض�س من بع�س الأطعمة، يوؤجل اإعطاء هذا 

الطعام اإىل الطفل الر�ضيع بعد نهاية ال�ضنة الأوىل.

أنــِت وطــــــفــــــــــلــك

w w w . a t h a b a t . n e t
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ك�����ض��ف ت��ق��ري��ر ع��ل��م��ي ح���دي���ث اأن 

�ضعف  اإىل  ي��وؤدي��ان  وال��ت��وت��ر  ال�ضيق 

����س الإن�������ض���ان  ج���ه���از امل���ن���اع���ة، وت���ع���رُّ

ب��الأم��را���س  لاإ�ضابة  كبرية  ب��درج��ة 

اإىل  ي��وؤدي  امل��رح  اأن  املختلفة، يف حني 

تقوية جهاز املناعة، وحماية الإن�ضان 

الأمرا�س،  من  بالكثري  الإ�ضابة  من 

وحتفيزه  املناعة،  جهاز  بتنبيه  وذلك 

املناعية  امل��زي��د م��ن اخل��اي��ا  لإن���ت���اج 

هائلة  زي���ادة  م��ع   ،»B«و  »T« الن�ضطة 

ملقاومة  الازمة  امل�ضادة  الأج�ضام  يف 

الأم���را����س وال��ف��ت��ك ب���اأي م��ي��ك��روب��ات 

حتاول اأن ت�ضعف من قوى الإن�ضان.

ومن املفاجاآت العلمية التي حملها 

ي��وؤدي  ال�ضحك  اأن  العلمي،  التقرير 

اإىل زي��ادة اإف��راز الن��رت ف��ريون داخل 

ُت�ضتخدم  ال��ت��ي  امل�����ادة  وه���و  اجل�����ض��م، 

الكبد  اأم��را���س  لبع�س  حا�ضم  كعقار 

ال�ضرطان،  اأن��واع  وبع�س  الفريو�ضية، 

عز  اهلل  منحه  ق��وي  طبيعي  ك�ضاح 

وجل لاإن�ضان.

ت�أثري خمدر

ك��م��ا اأظ���ه���رت اأح���د ال��درا���ض��ات اأن 

تعطي  با�ضتمرار  ال�ضحك  ممار�ضة 

امل���خ���درات، نظراً  ت��ن��اول  ت��اأث��ري  نف�س 

ب��اجل��زء الأي�����ض��ر للمخ،  ارت��ب��اط��ه  اإىل 

ال����ذي ي��ج��ع��ل اجل�����ض��م ي��ف��رز ه��رم��ون 

ال���دوب���ام���ني امل�������ض���وؤول ع���ن ال�����ض��ع��ور 

بالن�ضوة، واأو�ضح اخلراء اأن اأ�ضحاب 

املزاج ميكنهم ال�ضتغناء عن املخدرات 

بوا�ضطة ال�ضحك والفرح.

الدرا�ضات  من  �ضل�ضلة  ك�ضفت  كما 

ي�����ض��اع��د  مل����ده ط��وي��ل��ة  ال�����ض��ح��ك  اأن 

الإن�ضان على حرق 50 �ضعرة حرارية، 

وه����و م���ا ي���ع���ادل ق��ط��ع��ة م��رب��ع��ة من 

 15 اإىل  مل���دة ت�ضل  ل��ك��ن  ال�����ض��ك��ولت��ه، 

دق��ي��ق��ة، ح��ي��ث ق���ام ال��ب��اح��ث��ون بو�ضع 

من  م�����ض��اه��د  اأم�����ام  الأزواج  م���ن   45
م���واق���ف م�����ض��ح��ك��ة، ف��ت��ب��ني اأن ح��رق 

ال�����ض��ع��رات احل���راري���ة ل��دي��ه��م ارت��ف��ع 

اأث��ن��اء ه���ذه امل�����ض��اه��دة، ل��ذل��ك ين�ضح 

تخفيف  يف  يرغبون  ال��ذي��ن  العلماء، 

وزنهم، بالبحث عن برامج تلفزيونية 

ع��ل��ى عملية  مل�����ض��اع��دت��ه��م  ���ض��اح��ك��ة، 

اإنقا�س للوزن.

يخفف الأمل

اأن ال�ضحك  اأي�����ض��اً  وي��وؤك��د الأط��ب��اء 

اإىل تو�ضيع حجم الرئتني خال  ي��وؤدي 

ينظم  اأن���ه  ع��ن  ف�ضًا  التنف�س،  عملية 

ويزيد  ال���دم،  و�ضغط  الدموية  ال���دورة 

من هرمونات اجل�ضم اخلا�ضة بال�ضعور 

بال�ضعادة، ويخفف الأمل.

ال��ن��ف�����س  واأ�������ض������اراخل������راء يف ع���ل���م 

واحدة  دقيقة  اأن  اإىل  الب�ضري،  والطب 

م���ن ال�����ض��ح��ك ت�����ض��اع��ف اأك����ر م���ن 45 

له  فال�ضحك  ال���ض��رتخ��اء،  م��ن  دقيقة 

خمتلف  على  وقّيمة  اإيجابية  م��وؤث��رات 

اأنواع الأمرا�س، كما اأن ال�ضحك ي�ضاعد 

على ال�ضفاء ب�ضرعة.

واأو����ض���ح الأط���ب���اء اأن اأك���ر م��ن مئة 

عملية  خ��ال  اجل�ضم  يف  تتحرك  ع�ضلة 

ال�ضحك، ومن بينها 15 ع�ضلة يف الوجه، 

ال�����ض��ح��ك  م��ت��و���ض��ط  اأن  اإىل  م�����ض��ريي��ن 

مرة   15 يتعدى  ل  الب�ضر  غالبية  ل��دى 

يف ال���ي���وم، واأن����ه مي��ك��ن اع��ت��ب��ار الأط��ف��ال 

»اأبطال ال�ضحك« يف العامل، اإذ اإن الطفل 

ي�ضحك على الأقل 400 مرة يف اليوم.

ين�شط القلب

واأك�������د الأط�����ب�����اء ال����ذي����ن ي��ع��اجل��ون 

يفيد  ال�ضحك  اأن  ال�ضحك،  بوا�ضطة 

من  العديد  من  ويقيه  للغاية،  اجل�ضم 

ب��اع��ت��ب��اره ري��ا���ض��ة حقيقية  الأم���را����س، 

ميار�ضها اجل�ضم من الداخل، فال�ضحك 

ع��ل��ى و���ض��ول  ال��ق��ل��ب، وي�����ض��اع��د  ين�ضط 

اأف�ضل،  ب�ضورة  ال���دم  اإىل  الأوك�����ض��ج��ني 

كما يوؤدي اإىل اإفراز اجل�ضم للهرمونات 

جانب  اإىل  وال��غ��ب��ط��ة،  للن�ضوة  امل��ث��رية 

ي�ضاعد  بحيث  للتوتر،  امل�ضاد  تاأثريها 

الإن�������ض���ان ع��ل��ى ال��ت��خ��ل�����س م���ن ال�����ض��ع��ور 

وال��ق��ل��ق والك���ت���ئ���اب، فكلما  ب����الإره����اق 

�ضحك الإن�ضان، �ضاعد ذلك ج�ضمه على 

مقاومة الفريو�ضات والبكترييا.

�شخ�شيتك من �شحكتك

وموؤخراً ُك�ضف اأن كل �ضخ�س ي�ضحك 

بطريقة معينة تك�ضف عن �ضخ�ضية، فعلى 

�ضبيل املثال:

ال��ذي ي�ضحك وه��و ي�ضع ي��ده على   -

ل��دى ال�ضباب، وامل���راأة  ف��م��ه، جن��ده ك��ث��رياً 

التي تعي�س يف الأماكن الريفية، وهذا يدل 

ال��ق��درة  لديها  ولي�س  خجولة،  اأن��ه��ا  على 

على اأخذ القرار، ويف حاجة ل�ضت�ضارة من 

حولها.

- ال�����ذي ي�����ض��ح��ك وه����و م��غ��ل��ق ال��ف��م 

وج�����ض��م��ه ي��ه��ت��ز، ف��ه��و ي���دل ع��ل��ى اأن ه��ذه 

القدرة  لديها  ولي�س  �ضعيفة  ال�ضخ�ضية 

ب�ضوت  ي�ضحك  ال��ذي  اأم��ا  املواجهة،  على 

مرتفع، ويحدث �ضو�ضاء من حوله، فهو 

دليل على عدم الأمان، ولديه جرعات من 

ال�ضرا�ضة جتاه الآخرين.

- ال����ذي ي�����ض��ح��ك وه���و مي��ي��ل ب��راأ���ض��ه 

يف  عاطفية  ال�ضخ�ضية  فهذه  كتفه،  على 

اأفعالها  اإن  حيث  واخ��ت��ي��ارات��ه��ا،  ق��رارات��ه��ا 

ال�����ذي ي�ضحك  اأم�����ا  ب��ال��ق��ل��ب،  م��رت��ب��ط��ة 

ال��وراء، فهو يدل على  اإىل  براأ�ضه  ويرمي 

اأنه �ضخ�س منا�ضل ومكافح.

ال��ذي ي�ضحك وهو وا�ضع يده على   -

ل  وه��و  م�ضطرب،  �ضخ�س  فهو  حاجبه، 

اأو �ضعادة، اإمنا ي�ضحك وهو  ي�ضعر براحة 

جمر على ذلك.

اأوردناها  التي  املعلومات  هذه  كل  بعد 

عليه  النبي  بقول  »الثبات«  تذكركم  لكم، 

ال�ضاة وال�ضام: ».. ول تكر ال�ضحك، 

واهلل  القلب«..  متيت  ال�ضحك  كرة  ف��اإن 

اأعلم.

  مـنــوعــــات

الضحك.. لتخفيفق اآلالم وتنشيط القلب

21

اأفــقــي

1- ملكة فرعونية . 
2- نهر باأملانيا /  القائم بال�ضلخ . 

3- ينهدم /  زحف . 
4- مطربة م�ضرية �ضابة /  للتعريف . 4

5- اأقام ومل يرح . 

طــريـقـة اللعـب

واأفقياً  9 عامودياً  اإىل   1 الأرق��ام من  تو�ضع 

على اأن ل يتكرر الرقم يف اأي اجتاه عامودي 

كان اأو اأفقي 

الحل السابق
12345678910

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

6- �ضاعر وملحن م�ضري . 
يف  الرب��������������اب  رب  جن�����م�����ع /    -7

الأ�ضاطري اليونانية )  معكو�ضة (. 

ا����ض���ت���اذ  ي�����ون�����اين  ف���ي���ل�������ض���وف   -8
افاطون /  اأتلو . 

9- والدة /  مت�ضابهة /  اإ�ضارات . 
ت��ل��ي��ف��زي��وين  ب��رن��ام��ج  ق����ط /    -10

تقدمه ي�ضرا .  

عـــ�مـــودي

اإيل  ال������رك������ب������ة  دون  م��������ا   -1
الكعب / لتتذكره . 

للتمني /  دويتو غنائي ل�ضمري   -2
�ضري ودوللي �ضاهني . 

3- يجعله يري /  مو�ضع مرور . 
4- ن�ضري ذو ب�ضرية /  جبال جنوب 

اأوروبا الو�ضطي . 

ال���ع���م���ل���ي���ات  م������ن  ق�����اي�����������س /    -5
احل�ضابية )معكو�ضة (. 

6- ما يكب�س به .
7- �ضيدة )  معكو�ضة (/  يعاجل . 

اأتبعونا  احلليم /   لعبد  اأغنية   -8
ب�ضرهم ورقبونا ) معكو�ضة (. 

1
1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

بدنملاباب

علةري�صبلا

لاففو�صمن

يبرقنوجد

بلعثةيفلا

اوكركيد

كننفتراج

ثكار�صقتف

ييتفملار

رحنتام�صلا

9- عقول /  من الأ�ضماك  ) معكو�ضة (. 
10- رئي�س جمل�س اأمناء جامعة امل�ضتقبل مب�ضر . 
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و����س���ع���ت خ�������س���ارة ت�����س��ل�����س��ي �أم��������ام و���س��ت 

�ل�سابعة  �مل��رح��ل��ة  يف   1 ـــ   0 �أل��ب��ي��ون  بروميت�ش 

و�ل��ع�����س��ري��ن م���ن �ل�������دوري �لإن���ك���ل���ي���زي، ح���د�ً 

بو��ش  فيا�ش  �ن��دري  �لربتغايل  �مل��درب  مل�سرية 

م��ع »�ل���ب���ل���وز«، ف��غ��ادر م��ع��ق��ل �ل���ن���ادي �ل��ل��ن��دين 

�ل�سغري، بعدما  �لباب  »�ستامفورد بريدج« من 

علقت عليه جماهري �لنادي �آماًل عري�سة لدى 

توليه م�سوؤولياته مطلع هذ� �ملو�سم قادماً من 

بورتو �لربتغايل.

م�ستبعدة،  ب��و����ش  ف��ي��ا���ش  �إق��ال��ة  ت��ك��ن  ومل 

م��ب��ار�ة  يف  ���س��وى  يفز  مل  ت�سل�سي  �أن  ول�سيما 

بقيادة  �لأخ����رية  �ل�سبع  م��ب��اري��ات��ه  م��ن  و�ح���دة 

ف���ي���ا����ش ب����و������ش )ع���ل���ى ب���ول���ت���ون( يف خم��ت��ل��ف 

�مل�����س��اب��ق��ات، وه����و ي��ح��ت��ل �مل���رك���ز �خل��ام�����ش يف 

نقطة   22 بفارق  متخلفاً  نقطة،  ب�46  �ل��دوري 

عن مان�س�سرت �سيتي �ملت�سدر.

لندن،  �إىل  ع��ام��اً(   34( بو��ش  فيا�ش  وج��اء 

قيادة  ه��دف  لنف�سه  و����س��ع��اً  �مل��ا���س��ي،  �ل�سيف 

�أب��ط��ال  دوري  بطل  لقب  �إىل  �جل��دي��د  فريقه 

�أوروبا يف �أول مو��سمه مع �لنادي �للندين، لكن 

و�ل��و�ق��ع،  �لتخطيط  ب��ن  �سا�سعاً  ف��ارق��اً  هناك 

 40 �أ�سل  من  فقط  مبار�ة  ب�19  ت�سل�سي  فاز  �إذ 

خا�سها مع بو��ش، وهي �حل�سيلة �لأ�سوء بعد 

غلن  بقيادة  �لأزرق  �لفريق  حققها  �لتي  تلك 

هودل عام 1996.

ويعترب لقب دوري �لأبطال مبنزلة �حللم 

بالن�سبة لت�سل�سي �لذي �سعى جاهد�ً يف �لأعو�م 

على  يح�سل  �أن  دون  م��ن  ب��ه  للظفر  �لأخ����رية 

مبتغاه، و�سعى مالك �لنادي �مللياردير �لرو�سي 

روم������ان �إب��ر�م��وف��ي��ت�����ش ل��ت��ح��ق��ي��ق ه����ذ� �حل��ل��م 

�ملو�سم  بو��ش  �لذي حققه  �لنجاح  �إىل  م�ستند�ً 

�ملا�سي مع بورتو حن قاده �إىل ثالثية �لدوري 

�لأوروب��ي  �ل��دوري  وم�سابقة  �ملحلين  و�لكاأ�ش 

�ل��ذي  �لربتغايل  �أن  يبدو  لكن  ل��ي��غ«،  »ي��وروب��ا 

بلقب  يتوج  �أ�سغر مدرب  �ملا�سي  �ملو�سم  �أ�سبح 

ي��وم��اً، لي�ش  33 ع��ام��اً و213  �أوروب����ي ع��ن عمر 

�لفريق  �أن  ول�سيما  ت�سل�سي  يف  �ملرحلة  رج��ل 

�ل��دور  �أوروب���ا م��ن  �أب��ط��ال  مهدد بتوديع دوري 

�أم��ام م�سيفه  �ل��ذه��اب  يف  خ�سارته  بعد  �لثاين 

.3 ـــ  نابويل �لإيطايل 1 

م�ساكل  مورينيو  ج��وزي��ه  »تلميذ«  وو�ج���ه 

ج��م��ة د�خ����ل غ���رف م��الب�����ش ف��ري��ق��ه، ح��ي��ث مل 

يحَظ بدعم جميع لعبيه، وهذ� ما �أكده بنف�سه 

�أهمية، لأن ما يهمه  �أن يعريه  م��ر�ر�ً من دون 

ث��م جاء  �بر�موفيت�ش،  �ل��ن��ادي  مالك  دع��م  ه��و 

�آ�سلي كول ليوؤكد فتور  �لنادي  ت�سريح مد�فع 

�لعالقة بن �ملدرب ولعبيه، �إذ ذكرت �سحيفة 

»ذي �سن« �لو��سعة �لنت�سار �أن �لظهري �لدويل 

قال ملدربه خالل �جتماع لغ�سل �لقلوب: »جئت 

�أحرز  �لألقاب، لكني لن  �أحرز  �إىل ت�سل�سي كي 

�أي لقب يف ظل تكتيكاتك«، و�أ�سافت �ل�سحيفة 

�إ���س��ر�ف  ب��اأن��ه »رج���ل �آيل« حت��ت  �أن ك��ول ي�سعر 

�ملطلقة،  ب��دًل من منحه �حلرية  بو��ش  فيا�ش 

وم����ا ز�د م���ن ح��ن��ق ك����ول ت���رك���ه ع��ل��ى م��ق��اع��د 

ثم  لعدم جاهزيته،  نابويل  م��ب��ار�ة  �ل��ب��دلء يف 

�لزج به ��سطر�رياً بدًل من �لربتغايل جوزيه 
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ة ـَ نهاية شهر العسل بين فياش بواش وتشلسيرَياض

ميالن يتفادى »قطوع« األرسنال..              وإبراهيموفيتش يصالح بيرلوسكوني بهاتريك
�سجلها زلت��ان  �أه����د�ف  ث��الث��ة 

�بر�هيموفيت�ش يف �سباك بالريمو 

�ل�سبت �ملا�سي، كانت كافية لتهدئ 

م���ي���الن  ن�������ادي  رئ���ي�������ش  روع  م�����ن 

من  �مل�ستاء  بريلو�سكوين  �سيلفيو 

»���س��ب��ي��ان��ي��ة« �ل���ه���د�ف �ل�����س��وي��دي، 

و�ل����ت����ي ت�����س��ب��ب��ت ب���اإي���ق���اف���ه ث���الث 

مباريات، وغيابه عن فريقه يف عز 

لقب  على  �ملناف�سة مع جوفنتو�ش 

�لدوري �لإيطايل.

�أظ�������ه�������ر �مل������ه������اج������م �ل���������دويل 

�ل�سويدي �أنه فعاًل جنم من �لعيار 

يتخلى  ع��ن��دم��ا  و�ل����ن����ادر  �ل��ث��ق��ي��ل 

م��ب��ار�ة  يف  وذل���ك  »�سبيانته«،  ع��ن 

بالريمو  �سباك  م��ي��الن  فيها  دك 

ب��رب��اع��ي��ة ن��ظ��ي��ف��ة، ���س��م��ن �مل��رح��ل��ة 

من  و�لع�سرين  �ل�ساد�سة  �ملرحلة 

�لدوري �لإيطايل.

تنا�سى جمهور  �لنتيجة  وبهذه 

�ل��ف��ري��ق �ل���ل���وم���ب���اردي م���ا ق����ام به 

�سفع  ع��ن��دم��ا  �ب��ر�ه��ي��م��وف��ي��ت�����ش 

مد�فع نابويل �سالفاتوري �رونيكا، 

مباريات  ثالث  باإيقافه  ت�سبب  ما 

مع  �ل�ساخنة  �ملوقعة  ع��ن  وغيابه 

�ملا�سي،  �سباط   25 يف  جوفنتو�ش 

و�لتي �نتهت بالتعادل 1 ـــ 1 .

وجاءت ثالثية �بر�هيموفيت�ش 

ت��وق��ي��ت م���ث���ايل، لأن���ه���ا منحت  يف 

م���ي���الن ف���ر����س���ة �ل���ت���ق���دم ب��ث��الث 

تعادل  بعد  جوفنتو�ش  على  نقاط 

�أنها  1، كما  ـــ   1 �لأخ��ري مع كييفو 

م�ساركة  لبر�هيموفيت�ش  �أم��ن��ت 

م��ه��اج��م �أودي���ن���ي���زي �ن��ط��ون��ي��و دي 

ناتايل يف �سد�رة ترتيب �لهد�فن 

ب�18 �إ�سابة لكل منهما.

وم��������ا ب������ن م������ن ع������ب������ارة ع��ل��ى 

�مل���ر�آة  يف  �ل��ن��ظ��ر  »�بر�هيموفيت�ش 

�أخ��ذ  »�أن���ه  �إىل  ب��ال��ذن��ب«  ك��ي ي�سعر 

بالعمر«،  تقدمه  م��ع  ج��دي��د�ً  ب��ع��د�ً 

تغري موقف رئي�ش ميالن �سيلفيو 

بريلو�سكوين من �ملهاجم �ل�سويدي 

بن ني�سان 2010 و15 �سباط 2011، 

وذل����ك ب��ع��د �مل���ب���ار�ة �ل��ر�ئ��ع��ة �لتي 

وجوفنتو�ش  �أجاك�ش  لعب  قدمها 

وبر�سلونة و�لإنرت �ل�سابق.

ت��خ��ل��ى �ب��ر�ه��ي��م��وف��ي��ت�����ش ع��ن 

�أ�سلوبه »�لأناين« �لعتيادي، ولعب 

خالل  من  متاماً  �لفريق  مل�سلحة 

عودته �إىل منت�سف �مللعب و�لكفاح 

من �أجل ��ستخال�ش �لكرة.

»ل����ق����د �أخ��������ذ ب�����ع�����د�ً �آخ��������ر م��ع 

ت��ق��دم��ه ب���ال���ع���م���ر«، ه����ذ� م���ا ق��ال��ه 

بريلو�سكوين عن �بر�هيموفيت�ش، 

�أ�سبحت  للعبة  »ق��ر�ءت��ه  م�سيفاً 

�أف�سل، �أ�سبح �لآن �إن كان كهد�ف 

�أو �سانع �لألعاب«.

ي��ق��دم »�ب����ر�ك����اد�ب����ر�« م��و���س��م��اً 

مثالياً من ناحية �لفعالية، �إذ �سجل 

29 مبار�ة،  يف  25 هدفاً  �لآن  حتى 

لكن ولالأ�سف طباعه �حلادة تلقي 

ب��ظ��الل��ه��ا ع��ل��ى �أد�ئ�������ه، وه����و �أم���ر 

�لذي  بريلو�سكوين  متاماً  يدركه 

م�سابه  ���س��ي��ن��اري��و  �أي  جت��ن��ب  �أر�د 

للقاء نابويل، فتحدث مع �ملهاجم 

�ل�����س��وي��دي ور�ف���ق���ه ح��ت��ى يف �ملمر 

�ملوؤدي �إىل �أر�ش �مللعب. 

ويبدو �أن ن�سائح بريلو�سكوين 

ك��ان��ت م��ف��ي��دة، لأن »�ي����رب�« تخلى 

جنم  �أن���ه  و�أظ��ه��ر  »�سبيانته«  ع��ن 

كبري بكل للكلمة من معنى، وذلك 

ب�سهادة كبار �لنقاد و�ملر�قبن.

�أن  �ب��ر�ه��ي��م��وف��ي��ت�����ش  وي����اأم����ل 

يو��سل م�سو�ره �لناجح هذ� �ملو�سم 

�مل�سابقة  �أوروب����ا،  �أب��ط��ال  دوري  يف 

�لتي ع�سيت عليه حتى �لآن، لأنه 

مل يتوج بلقبها رغم مروره باأندية 

من عيار بر�سلونة بطل �لن�سختن 

�لأخريتن، و�لإنرت بطل 2010.

�أبطال �أوروبا

�أفلت �إيرب�هيموفيت�ش وميالن 

�خل�سارة  بعد  حقيقية  ك��ارث��ة  م��ن 

�لأر�سنال  �أم��ام  و�ملفاجئة  �لثقيلة 

0 ـــ 3 يف �إياب �لدور �لثاين لدوري 
�أبطال �أوروبا.

و�أم������ن ف����وز م���ي���الن ب��رب��اع��ي��ة 

ن���ظ���ي���ف���ة ذه�������اب�������اً ت������اأه������ل ف���ري���ق 

ب��ريل��و���س��ك��وين �إىل رب���ع �ل��ن��ه��ائ��ي، 

ب��ع��دم��ا ك���ان �لأر���س��ن��ال ق��ري��ب��اً من 

حتقيق �مل�ستحيل. 

و�ل���الف���ت يف �ل��ل��ق��اء ه���و ع��دد 

مليالن �ساحب  �لدفاعية  �لأخطاء 
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�ملدرب �ملقال �ندري فيا�ش بو��ش

فريق ت�سل�سي



�ل�سابق  �مل����درب  دف���ع  مم��ا  �مل�����س��اب،  بو�سينغو� 

�لقول:  �إىل  �سوني�ش  غ��ر�ه��ام  �حل��ايل  و�ملحلل 

»�إذ� كان كول جاهز�ً بن�سبة %90، فاإنه �أف�سل 

من بو�سينغو� �إذ� كان �لأخري جاهز�ً 100%«.

ب���و�����ش لي�ش  ف��ي��ا���ش  �أن  �مل���ر�ق���ب���ون  وي����رى 

لفريقه،  �حل��ايل  �لو�سع  عن  مبفرده  م�سوؤوًل 

ه���ام���اً من  ي��ت��ح��م��ل��ون ج������زء�ً  �ل���الع���ب���ن  لأن 

�مل�����س��وؤول��ي��ة و�جل��م��ي��ع ي��ع��ل��م �أن �مل�����درب ي���زود 

لعبيه باخلطط وكيفية �لتمركز د�خل �مللعب، 

ولي�ش  بدًل منهم  يلعب  �أن  باإمكانه  لي�ش  لكن 

لذلك  م�سابه  خطاأ  م�سوؤولية  حتمل  باإمكانه 

�لذي �رتكبه �ملد�فع �لرب�زيلي د�فيد لويز �أمام 

�ل��ث��ال��ث للفريق  ب��ال��ه��دف  ن��اب��ويل، مم��ا ت�سبب 

�لأه��د�ف  ي�سجل  �أن  باإمكانه  ولي�ش  �لإيطايل، 

بدًل من �لعاجي ديدييه دروغبا �لذي كان �أمام 

فر�سة تغيري جمرى �للقاء لو جنح يف ترجمة 

فر�سة �سهلة يف �ل�سوط �لثاين، ولي�ش باإمكانه 

�أن يعو�ش �سخ�سياً غياب لعبن موؤثرين جد�ً 

�ي�سيان  ميكايل  و�لغاين  لمبارد  فر�نك  مثل 

و�لقائد �ملد�فع جون تريي.

�لإي��ط��ايل روب��رت��و دي ماتيو  وب��ع��د تعين 

م���درب���اً م��وق��ت��اً ي���رتدد ����س���وؤ�ل و�ح���د يف ل��ن��دن: 

ب��و����ش، ومب��ن يفكر  �ل��ب��دي��ل لفيا�ش  »م��ن ه��و 

�إىل  و���س��ول��ه  منذ  ��ستهر  �ل���ذي  �بر�موفيت�ش 

�سدة رئا�سة �لنادي بتغيريه �ملتو��سل للمدربن 

ت��ن��اوب خم�سة مدربن  ذل��ك  على  دليل  و�أب���رز 

ت�سرين  يف  مورينيو  رح��ي��ل  منذ  �لفريق  على 

�ف���ر�م غ��ر�ن��ت و�لرب�زيلي  2007، وه��م  �ل��ث��اين 

غ��و���ش  و�ل��ه��ول��ن��دي  ���س��ك��ولري  فيليبي  ل��وي��ز 

هيدينك و�ن�سيلوتي و�سول �إىل فيا�ش بو��ش؟

�أجندة دي ماتيو

�مل��درب �ملوقت روبرتو دي ماتيو عمله  ب��د�أ 

�لأ�سا�سي  �ملا�سي، وهدفه  �لإثنن  ت�سل�سي،  مع 

���س��ي��ك��ون �ل��ع��م��ل ع��ل��ى ت���اأم���ن م���ك���ان ل��ل��ف��ري��ق 

�أن  قبل  �أوروب���ا  �أب��ط��ال  دوري  يف  �ملقبل  �ملو�سم 

�بر�موفيت�ش  روم��ان  �لرو�سي  �مللياردير  يبد�أ 

مالك �لنادي �لبحث عن م��درب د�ئ��م خلالفة 

و�إنهاء  بو��ش،  فيا�ش  �ندريه  �ملقال  �لربتغايل 

�ل�������دوري �لإن���ك���ل���ي���زي ب���ن �لأرب����ع����ة �لأو�ئ������ل 

�للندين  �لنادي  يبد�أ  �أن  �لأق��ل  على  �سي�سمن 

مو�سمه �ملقبل يف موقف غري بعيد عن �ملو�سم 

�سيعاين  رمب���ا  ت�سل�سي  �أن  رغ���م  ع��ل��ى  �جل����اري 

�مل�ساكل عينها �لتي تعاقد مع فيا�ش بو��ش من 

�أجل حلها يف حزير�ن �ملا�سي، و�إذ� �أخفق �لنادي 

�أرف��ع  يف  للعب  م��وؤه��ل  على مركز  يف �حل�سول 

�أوروب���ا، ف��اإن ه��ذ� �ملو�سم  م�سابقات �لأن��دي��ة يف 

�سيكون �لأ�سو�أ منذ �سر�ء �بر�موفيت�ش للنادي 

عام 2003.

و�أمام �ملدرب �مل�ساعد �ل�سابق دي ماتيو 11 

�ل���دوري �سيعمل ج��اه��د�ً على تغيري  م��ب��ار�ة يف 

حظوظ �لفريق فيها وم�ساعدته على �لرتقاء 

م��ن �مل��رك��ز �خل��ام�����ش ح��ال��ي��اً، وح�����س��ل �مل���درب 

�لإيطايل �لذي كان لعباً �سابقاً خلط �لو�سط 

بروميت�ش  و�ست  تدريب  له  و�سبق  ت�سل�سي  يف 

�ل�سابق  �مل�ساعد  �مل���درب  م�ساندة  على  �لبيون 

ر�ي ويلكينز، ور�أى ويلكينز �أنه رمبا يكون من 

�مل�سوؤولية بدًل من  »روب��ي«  �أن يتوىل  �لأف�سل 

�آخ���ر م��ن �خل����ارج لباقي  �ل��ت��ع��اق��د م��ع �سخ�ش 

�ملو�سم.

دي  قيادة  حتت  لت�سل�سي  مبار�ة  �أول  ويف 

م��ات��ي��و، جن��ح »�ل��ب��ل��وز« �ل��ث��الث��اء �مل��ا���س��ي، يف 

فيا�ش  �إقالة  بعد  �لنت�سار�ت  نغمة  ��ستعادة 

بو��ش وحجز بطاقته �إىل �لدور ربع �لنهائي 

من  �سيتي  ب��رم��ن��غ��ه��ام  م�سيفه  ع��ل��ى  ب��ف��وزه 

0 يف م��ب��ار�ة م��ع��ادة من  ـــ   2 �ل��درج��ة �لأوىل 

�إنكلرت�،  ك��اأ���ش  مل�سابقة  �لنهائي  ثمن  �ل���دور 

ميلك  ي��ز�ل  ل  �لتي  �لوحيدة  �مل�سابقة  وه��ي 

فيها ت�سل�سي فر�سة و�قعية لتحقيق لقب.

و�سي�ست�سيف ت�سل�سي مناف�سه �ستوك �سيتي 

يف �لدوري �ملمتاز �ل�سبت، قبل �أن يو�جه مهمة 

 3 ـــ   1 ت��اأخ��ره  تعديل  تتمثل يف حماولة  �سعبة 

�لفريقان  يلتقي  �لإيطايل عندما  نابويل  �أمام 

�لأربعاء �ملقبل يف 14 �آذ�ر �جل��اري يف �إي��اب دور 

�ل�16 لدوري �أبطال �أوروبا. 

ت�سل�سي  فيلتقي  �ل��ك��اأ���ش،  م�سابقة  يف  �أم���ا 

من  �سيتي  لي�سرت  �سيفه  م��ع  �ملقبل  �ل���دور  يف 

�لدرجة �لأوىل �أي�ساً �لأ�سبوع �ملقبل.
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�ملركز �لثاين يف عدد �لألقاب يف �مل�سابقة 

)7 مر�ت مقابل 9 لريال مدريد �لإ�سباين 

�ساحب �لرقم �لقيا�سي(.

ـــ   2003 م��و���س��م��ي  خيبة  م��ي��الن  وت���ف���ادى 

على ديبورتيفو ل   1 ـــ   4 تقدم  عندما   2004
كورونيا �لإ�سباين يف ذهاب �لدور ربع �لنهائي 

ثم خ�سر 0 ـــ 4 �إياباً وودع �مل�سابقة وكانت �ملرة 

3 �أهد�ف  �لأخرية �لتي ��ستقبلت فيها �سباكه 

عندما   2005 ـــ   2004 ث��م  �لأول،  �ل�����س��وط  يف 

تقدم بثالثية نظيفة على ليفربول �لإنكليزي 

�أن  يف �ل�سوط �لأول من �ملبار�ة �لنهائية قبل 

يدرك �لأخري �لتعادل 3 ـــ 3 يف �لثاين ويحرز 

�للقب ب�سربات �لرتجيح.

يلتقي  �ل��ت��ي  �لثانية  �مل���رة  �أن��ه��ا  ي��ذك��ر 

�أرب��ع��ة  �ل����دور يف  �ل��ف��ري��ق��ان يف ه���ذ�  فيها 

عاد   ،2009 ـــ   2008 مو�سم  ففي  �أع����و�م، 

لندن  »�لإم�������ار�ت« يف  م��ن ملعب  م��ي��الن 

ب���ت���ع���ادل ���س��ل��ب��ي، ل��ك��ن �لأر����س���ن���ال �سجل 

6 دق��ائ��ق ع��رب �لإ�سباين  �آخ���ر  ه��دف��ن يف 

�ميانويل  و�لتوغويل  فابريغا�ش  �سي�سك 

�ديبايور ليخرج فائز�ً 2 ـــ 0 يف ميالنو.

للفريق  �ل�سلبية  �لبد�ية  هذه  وكانت 

�لتو�يل  على  مرتن  خ�سر  �إذ  �لإي��ط��ايل، 

ب��ع��د ذل����ك يف �ل�����دور �ل���ث���اين �أم�����ام ف��رق 

ف��ري��ق��ا مان�س�سرت  ف���از  ح��ي��ث  �إن��ك��ل��ي��زي��ة، 

ي��ون��اي��ت��د وت��وت��ن��ه��ام ع��ل��ى م��ل��ع��ب��ه »���س��ان 

�ألقابه  �أن ميالن توج باآخر  �سريو«، علماً 

ع��ل��ى  ف�����از  ع���ن���دم���ا   2007 ع�����ام  �ل�����س��ب��ع��ة 

ليفربول يف �لنهائي 2 ـــ 1.

جالل قبطان

ميالن يتفادى »قطوع« األرسنال..              وإبراهيموفيتش يصالح بيرلوسكوني بهاتريك

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

حار�ش ت�سل�سي بيرت ت�سيك يبعد �لكرة بقب�سته يف مبار�ة �لكاأ�ش �لأخرية �أمام برمنغهام

ت�سكيلة ميالن يف لقاء �لأر�سنال �لأخري
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لعب �لأر�سنال �لفرن�سي كو�سييلني حمتفاًل بت�سجيله �لهدف �لأول يف �سباك ميالنزلتان �إيرب�هيموفيت�ش
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تـــ�صـــــدر عـــــــن 

�شــركــة الـقـــلــم 

لالإعالم �ش.م.م.

عـــند وجــــ�د مـ�سـكــلــة فـي الت�زيع الرجاء االت�سال:  هاتف: 01/666314تـــــــــــ�زيـــــــــــع االأوائــــــــــــــل 
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كاريكاتير

اأمام الربملان  األقى خطاباً  اأن  التاريخ، بعد  قد يدخل نائب تركي معار�س 

فجر  حتى  وا�ستمر  املا�سي،  االثــنــن  ظهر  بعد  بــداأ  مت�ا�سلة،  �ساعة   12 ملــدة 

الثالثاء، ملناق�سة اإ�سالحات النظام التعليمي يف تركيا.

ال�سعب اجلمه�ري؛  النائب عن حزب  اأن  االإعــالم الرتكية  وذكــرت و�سائل 

اإجنن اأوزك�ج، بداأ خطابه عند ال�ساعة 3:20 من بعد ظهراأول االثنن، واأنهاه 

عند ال�ساعة 3:20 فجر الثالثاء..

التعليمي  النظام  بتغيري  يق�سي  حك�مي  م�سروع  على  اأوزكـــ�ج  ويعرت�س 

3 مراحل من  اإلزامية، لتق�سيمه اإىل  8 منها  12 �سنة،  االإجباري الذي ي�ستمر 

اأنظمة تعليم اأخرى مثل املدار�س  اإىل  االإنتقال  للتلميذ  يحق  حيث  �سن�ات،   4
املهنية، وه� ما عار�سته العديد من م�ؤ�س�سات املجتمع املدين ومنظمات حق�ق 

املراأة، وقالت اإنه �سيفتح املجال اأمام الت�سّرب املدر�سي وعمالة االأطفال.

�سلفاً، تقارير  اأوزكــ�ج خالل خطابه الط�يل الذي مل يكن معداً  وقد قراأ 

مقدمة من العديد من املنظمات املدنية باالإ�سافة اإىل تقدمي اأمثلة من اأنظمة 

درا�سية معتمدة يف اأوروبا.

وكان اأوزك�ج قد حّذر من اأنه �سيتكلم لـ12 �ساعة جلذب املزيد من االإنتباه 

ح�ل ق�سية اإ�سالح نظام التعليم. وقال بعد اخلطاب يف مقابلة �سحافية اإنه ال 

ي�سعر بالتعب، وه� فخ�ر مبا قام به، واأ�سار اإىل اأنه مل يكن يحاول »حتطيم رقم 

قيا�سي«، لكنه يعار�س ب�سدة �سعي احلك�مة لتمرير م�سروع القان�ن بت�سّرع.

لــه، وكــان رئي�س  اأعــ�ــســاء حزبه يف املجل�س دعــمــاً  وقــد بقي عــدد كبري مــن 

ا�سرتاحة  اأخــذ  يف  الإجنــن  ال�سماح  رف�س  قد  اأف�سي،  نابي  الربملانية؛  اللجنة 

لدخ�ل املرحا�س، لكنه عاد ور�سخ اأمام �سغ�ط زمالئه الن�اب، واأمام حتذير 

اأوزك�ج باأنه »لن يك�ن م�س�ؤواًل عن ع�اقب« عدم ال�سماح له بدخ�ل املرحا�س. 

ُيذكر اأن النائب مل يتناول اإال املاء والع�سري خالل خطابه.

دبي  قناة  يف  املذيعتن  الن�سائية  الغرية  قــادت 

الريا�سية االإماراتية؛ ح�سة الريا�سي، واللبنانية؛ 

ريا رمال، اإىل عراك ن�سائي.

نقا�س  يف  دخلتا  املذيعتن  اأن  التفا�سيل  ويف 

ن�سائي،  �سباب، وبعدها ت�سارب وعــراك  حاد، تاله 

وتك�سري يف اال�ست�دي� اخلا�س بالقناة.

اإىل  اأدت  تــدخــالت  اأن  اإىل  املعل�مات  واأ�ــســارت 

ايقاف املعركة، التي قيل اإن �سببها »غرية ن�س�ية«، 

العمل  عــن  املــذكــ�رتــن  واأوقــفــت  االإدارة  فتدخلت 

حتى اإ�سعار اآخر، ما ا�ستدعى امل��س�ع قيام حتقيق 

خا�س يف امل��س�ع، عادت بعده املذيعتان املتعاركتان 

اإىل العمل.

اجلدير بالذكر اأن املذيعة ح�سة الريا�سي 

دخــلــت يف عــــراك �ــســابــق مــع �ــســكــرتــرية نائب 

ال�سكرترية  بنقل  انتهى  حيث  القناة،  مدير 

مت  بينما  امل�ست�سفى،  اإىل  اإ�ــســعــاف  �ــســيــارة  يف 

التحفظ على املذيعة يف مركز ال�سرطة.

نائب يلقي خطابًا أمام البرلمان لمدة 12 ساعة متواصلة

ضرب و»شد شعر« بين مذيعتين.. ينتهي بتكسير االستديو

األتراك يحجزون أماكن في الجنة
األقت وحدة مكتب مكافحة االحتيال والتزوير وال�سرقة التابعة 

�ستة  على  القب�س  تركيا،  جن�ب  ال�ساحلية؛  »اأنطاليا«  اأمن  ملديرية 

ملكا�سبهم  الــديــن  ا�ستغالل  اأثــر  على  ن�ساء،  ثــالث  منهم  اأ�سخا�س، 

ال�سخ�سية، من خالل االحتيال على عدد كبري من امل�اطنن يف عدد 

من املدن الرتكية.

ووفق ما ورد، فقد متكن اأع�ساء الع�سابة من االحتيال على عدد 

من امل�اطنن، عن طريق جمع مبالغ كبرية، ي�سل قدرها ما بن 5 

اإىل 6 مالين لرية تركية على مدى عامن، مقابل تقدميهم وع�د 

مبنحهم اأماكن خم�س�سة لهم يف اجلنة!

املطل�بة  املــبــالــغ  قــّدمــ�ا  املــ�اطــنــن  اأغلبية  اأن  املــ�ــســدر  واأ�ــســاف 

للع�سابة، من اأجل احل�س�ل على مكان يف اجلنة، بعد ح�س�لهم على 

مبالغ بف�ائد من ال�سركات املالية اخلا�سة، اأو عن طريق ح�س�لهم 

على قرو�س من البنك بف�ائد معينة.

صنع المدفع بنفسه.. فقتل زوجته
قــتــل رجـــل اأمـــريكـــي زوجـــتـــه الــبــالــغــة 33 عـــامـــاً يف كــالــيــفــ�رنــيــا 

اأفــادت  ما  ح�سب  بنف�سه،  �سنعه  مدفع  ب�ا�سطة  املتحدة،  بال�اليات 

ال�سرطة.

فرق  و�سلت  عندما  هي�ستريية«  حالة  و»يف  ثماًل  الرجل  وكــان 

االإ�سعاف اإىل مكان احلادث يف »ب�تريرو«؛ قرب احلدود مع املك�سيك.

ول�سبب مل يت�سح بعد، انطلق املدفع اليدوي ال�سنع، مطلقاً 

الزوجة  داخله  كان يف  الــذي  النقال،  الزوجن  مقذوفة يف منزل 

وطفل يف الرابعة، مل ي�سب باأذى.

منت�سف  بعيد  لــه  �سديق  مــع  املــدفــع  على  يعمل  الــرجــل  وكـــان 

الليل عندما انفجر، وُنقل ال�سديق الذي اأ�سيب بجروح طفيفة اإىل 

امل�ست�سفى.


