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تركيا تقتل الجئين سوريين.. وتهدد »المشاغبين« بطردهم

ــــــدة َـّ ألمـــــة مــــوحـ
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تــعــلــن شــركــة »الـثــبـات« عن بدء استقبال طلبات الراغبين 
بالعمل في قناتها الفضائية، من ذوي االختصاصات اآلتية: 

تحرير أخبار، إعداد برامج، تقديم برامج، 
فنيو الكترونيك، )I.T(، تصوير، مونتاج، غرافيكس..

بيروت، بئر حسن، مقابل مجّمع كلية الدعوة اإلسالمية )غربًا(، قرب السفارة 
الكويتية، يوميًا من الساعة 10 إلى 7 مساء، ما عدا السبت واألحد.

لالسـتـعـالم: 03/678365

E-mail: recruiting@athabat.net

A T H A B A T



رغم التباين الظاهر بني احلركات املطلبية، من جانب احلركات 

النقابية واملياومني واالأ�ساتذة وغريهم، وبني االحتجاجات ال�سيا�سية 

الر�سمية  االإدارات  عمل  وتعطيل  ال��ط��رق  اإغ���اق  �سكل  ت��اأخ��ذ  ال��ت��ي 

ب�سكل  موجهة  اأنها  يجمعها  ما  ف��اإن  واإح��راج��ه��ا،  االأمنية  واالأج��ه��زة 

ولي�س  اللبنانية،  الدولة  كيان  من  تبّقى  ما  موؤ�س�سات  �سد  باآخر  اأو 

التي تّدعي حر�سها  ال�سيا�سية  االأح��زاب  اأما  �سد احلكومة احلالية، 

على بناء دولة املوؤ�س�سات، وتقف يف الوقت نف�سه خلف تلك احلركات 

واالحتجاجات الع�سوائية، فاإنها ت�ساهم، من حيث تدري اأو ال تدري، 

يف ج��ع��ل ل��ب��ن��ان دول���ة ف��ا���س��ل��ة؛ ع��ل��ى غ���رار م��ا ي��ج��ري يف بقية ب��ل��دان 

املنطقة.

�سحيح اأن احلركات املطلبية تقوم بدافع تفاقم االأزمة املعي�سي، 

وعجز احلكومة عن اإيجاد احللول الكفيلة بتخفيف اأعباء االأزمة عن 

املطالب  حتقيق  يف  فعًا  ت�سب  ال  اأنها  اإال  واملوظفني،  العمال  كاهل 

املُحّقة، جلهة توقيتها اخلاطئ وطرقها امللتوية، بقدر ما تهدم تركيبة 

احلالية،  االأك��ري��ة  حكومة  عليها  تقوم  التي  ال�سيا�سية  التحالفات 

اأن تت�سدى لها  الرئي�سية املفرت�س  الق�سايا  فتحرفها عن مواجهة 

القوى الوطنية يف هذه املرحلة احلرجة.

ولهذا ياأتي تاأكيد االأمني العام حلزب اهلل ال�سيد ح�سن ن�سراهلل 

بع�س  لقاء  القائمة  اال�سرتاتيجية  بالتحالفات  الت�سحية  عدم  على 

�سبيل  على  امل��ي��اوم��ني،  ق�سية  اإث���ارة  ف��اإن  ول��ذل��ك  املعي�سية،  املطالب 

ُيق�سد منه  الدراماتيكي، ال  االإ�سرار  التوقيت، وبهذا  املثال، يف هذا 

النعرة  اإث���ارة  ب��ل  املعنيني،  والعمال  املوظفني  اآالف  ع��ن  الظلم  رف��ع 

الطائفية، وتخريب التحالفات القائمة. 

اإن م�سكلة املياومني قائمة منذ بداأ العمل مببداأ عدم تو�سيع 

ماك الدولة يف عهد رئي�س احلكومة الراحل رفيق احلريري، 

اآالف العمال واالأ�ساتذة  وبتوافق الرتويكا التي ارت�ست ت�سغيل 

اأم���ا طرح  التثبيت،  ب��امل��ي��اوم��ة، وال��ت��اأك��ي��د على ع��دم  وامل��وظ��ف��ني 

م�ساألة التثبيت يف وقت تعاين فيه اخلزينة قمة اأزمتها اخلانقة، 

فهو »حق يراد منه باطل«، وا�ستغال لو�سع املياومني املزري يف 

ق�سية ال عاقة لها بحقوقهم املنتهكة منذ ع�سرين عاماً.

قبل  ال�سيا�سية من  االحتجاجات  اأخ��رى، جت��ري  وم��ن جهة 

اأدنى حيثيات  جمموعات ال حتظى باأي تاأييد �سعبي، وال متلك 

املقاومة،  �ساح  و�سد  اجلي�س،  موؤ�س�سة  �سد  ال�سيا�سي،  العمل 

اإىل  ت��وؤدي  م�سبوهة  ب��دواف��ع  والع�سكري،  امل��دين  الق�ساء  و�سد 

االنق�سام االأهلي وتوؤجج نار الفنت الطائفية واملذهبية، وت�سكت 

عليها،  املح�سوبة  املجموعات  ه��ذه  ن�ساطات  ع��ن  اآذار   14 ق��وى 

حكومة  ���س��د  ال��رخ��ي�����س  ال�سيا�سي  ال��ك�����س��ب  ب��ه��دف  وت�سجعها 

االأكرية.

فبا�سم الدميقراطية وحرية التظاهر والتعبري تلجاأ �سرذمة من 

النا�سطني يف ال�سمال واجلنوب واجلبل اإىل ابتزاز املواطنني وتعطيل 

اأعمالهم وتخريب متاجرهم، بحجة ق�سايا م�سبوهة ال ُيق�سد منها 

الداخلي،  االقتتال  على  والتحري�س  املذهبية  النعرات  اإث���ارة  �سوى 

خيم  تفكيك  اأو  ردع��ه��م  ع��ن  ع��اج��زة  االأم��ن��ي��ة  املوؤ�س�سات  تقف  بينما 

االعت�سام اأو فتح الطرقات املغلقة.  

ال�سمالية  ح��دوده��ا  وع��ل��ى  ال��ب��اد  ع��م��وم  يف  الفو�سى  انت�سار  اإن 

وال�سرقية والبحرية، وعدم اال�ستقرار املعي�سي واالأمني، و�سياع هيبة 

القوى االأمنية وبقية املوؤ�س�سات الر�سمية واالإدارات العامة والوزارات 

املختلفة، كلها مقدمة لتفكيك الدولة واإف�سالها بالكامل، ما ي�سعها 

وبث  تفكيكها  يجري  التي  واالإ���س��ام��ي��ة  العربية  ال���دول  م�ساف  يف 

فيما  التكامل  بدل  والتناحر  فئات مواطنيها،  الت�سارع بني خمتلف 

بني �سلطاتها الق�سائية والتنفيذية والت�سريعية. 

من  حوله  يحدث  عما  مبناأى  زال  ما  لبنان  اأن  الكثريون  يعتقد 

�سيناريو  الباد  �سهدت  االأم��ر،  واق��ع  يف  بينما  وانق�سامات،  �سراعات 

�سبعينات  منت�سف  يف  االأهلية  احل��رب  بداية  منذ  والتفتيت  التمزق 

الطائفي  للتق�سيم  االأوىل  ال��ل��ب��ن��ة  ُو���س��ع��ت  ح��ي��ث  امل��ا���س��ي،  ال��ق��رن 

على  ال�سكاين  والتوزيع  الدميغرافية  التبدالت  وتر�سخت  واملذهبي، 

اأ�س�س تق�سيمية مع انتهاء احلرب االأهلية وانطاق ما ي�سمى ور�سة 

اتفاقية الطائف، وب��داًل من  اإط��ار  اإع��ادة بناء الدولة وموؤ�س�ساتها يف 

اإلغاء النظام الطائفي الذي وعد به الطائف، جرى تاأجيل مفاعيله 

بلدان  تفتيت  عملية  فيها  ب��داأت  التي  اللحظة،  هذه  حتى  التفتيتية 

وعليه،  ال�سهيوين،  التو�سع  ل�سالح  جمتمعاتها  وتهمي�س  املنطقة 

فاإن لبنان يف واقع االأمر مل يحرق املراحل ليدخل يف خانة »الربيع 

العربي« دون الهبات »الثورية« التي �سهدتها البلدان االأخرى، بل اإن 

ال�سيا�سية التي نتناولها هنا، تقوم  احلركات املطلبية واالحتجاجات 

بهذا الدور على اأكمل وجه.

خ�سو�ساً  املطلبية،  احلركات  دعم  يف  املنخرطة  القوى  قادة  لعل 

من �سف االأكرية، واأولئك الذين يرعون عمليات التمرد والتطاول 

اأحزاب االأقلية،  على الدولة واأجهزتها االأمنية واإداراتها املختلفة يف 

اأتون  يف  لبنان  تدخل  امل�سوؤولة  غري  مواقفهم  اأن  جميعاً  يدركون  ال 

اأعظم،  تكون  امل�سيبة  لكن  م�سيبة،  وه��ذه  املزعوم،  العربي«  »الربيع 

وعي  عن  التخريبية  ال�سيا�سات  ه��ذه  ميار�سون  كانوا  اإن  يقال،  كما 

و�سابق ت�سميم واإ�سرار.

عدنان حممد العربي

اإن ل�سهر رم�سان املبارك وقعاً واأثراً كبريْين يف نفو�س املوؤمنني، ملا فيه من 

فيو�سات نورانية روحية يتلم�سها النا�س وي�سعرون بها، وذلك خل�سائ�س هذا 

الذي  الكرمي {�سهر رم�سان  القراآن  اأنزل فيه  اأن  ال�سهر عند اهلل، فاختاره 

�سهد  {فمن  والفرقان}  الهدى  من  وبينات  للنا�س  هدى  القراآن  فيه  اأن��زل 

منكم ال�سهر فلي�سمه}.

فالعظمة للقراآن الكرمي اأوجبت اأن يكون وقت نزول ال�سهر العظيم، فهو 

القانون والد�ستور الذي يهتدي فيه النا�س ليكونوا �سعداء اآمنني مطمئنني، 

يعرف كل امرىء ما عليه من الواجبات، وما له من حقوق من جهة النا�س 

والوطن والنف�س واملعبود بحق.

فعندما ميتنع النا�س عن الطعام وال�سراب يف نهار رم�سان ميتد االمتناع 

اإىل كل املوبقات، ولذلك اأ�سار احلديث اإىل اأنه »من مل َيْنَهُه ال�سيام عن قول 

الزور والعمل به فلي�س هلل حاجة يف اأن يدع طعامه و�سرابه«.. فهذا التو�سيف 

واالجتماع  واالقت�ساد  بال�سيا�سة  املتعلقة  االأبعاد  ذو  به  والعمل  ال��زور  بقول 

والبيئة واالأخاق..

اإذاً، لي�س املق�سود فقط االنقطاع عن الطعام وال�سراب خال النهار، بل 

هناك قيم مطلوبة من خال ال�سيام، وكم نحن بحاجة ما�سة يف هذه االأيام 

اإىل معاين ال�سيام الغزيرة، حيث ن�ساهد الدماء امل�سفوحة، والديار املهدمة، 

واملال امل�سلوب، واالأعرا�س املنتهكة، لي�س على يد اأعدائنا بل باأيدينا، وكاأننا 

تخلقنا باأخاق اليهود {يخربون بيوتهم باأيديهم واأيدي املوؤمنني فاعتربوا 

يقول  كما  القيا�س  وجل��واز  لاتعاظ  االآي��ة  يف  االعتبار  االأب�����س��ار}،  اأويل  يا 

االأ�سوليون، فاإن �سنن اهلل يف اأر�سه تتكرر بتكرر املوجبات. 

اأ�سبحت اأوطاننا ب�سبب الغفلة وقلة الوعي وااللتزام بالنزعات الطائفية 

اأر�سنا  الدويل على  واملذهبية والعرقية، جتربة متكررة باخلراب واالقتتال 

وال�����س��ودان  وال��ع��راق  وليبيا  اأفغان�ستان  وك��ذل��ك  لبنان،  ت��رون  اأال  ب��اأي��دي��ن��ا.. 

واليمن و�سورية، واالآتي اأعظم.. »ن�ساأل اهلل ال�سامة«. 

الكل  العظيم؟  ال�سهر  ه��ذا  رم�سان،  �سهر  ال�سيام،  �سهر  م��ن  نحن  اأي��ن 

حتولت  فهل  والهدم!  التقتيل  با�ستباحة  زوراً،  كانت  ولو  فتوى،  اإىل  يحتاج 

اخل�سومة اإىل عداء واأ�سبح املواطن مبنزلة ال�سهيوين اأو االأطل�سي الغربي 

الذي احتل اأر�سي وا�ستباح دمي ونهب ثرواتي؟! هل الفتوى منقذة؟ اأال نعلم 

اأن النبي �سلى اهلل عليه واآله و�سلم قال يوم عرفة: »اأال واإن دماءكم واأموالكم 

واأعرا�سكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، يف بلدكم هذا، يف �سهركم هذا«؟

اأن  اع��ت��ربت  العربية،  ال���دول  وبع�س  وتركيا،  اخلليج،  دول  بع�س  اأن  اإال 

مباح،  دم  هو  ال�سعوب  من  وغ��ريه  والبحريني،  واليمني  ال�سوري  ال�سعب  دم 

وال�سعي  مغامرة،  ومقاتلته  لفل�سطني، فمحرم،  املحتل  ال�سهيوين  الدم  اأما 

الذين  والعلم  الذكر  اأه��ل  اإال من  الفتوى  ن�سدق  لذلك ال  لر�ساه فري�سة، 

اهلل  اأنف�سهم بحدود  واألزموا  املادية،  وامل�سالح  الدوائر احلزبية  خرجوا من 

وكلماته، فاإن هذه االأمة كل االأمة دمها حرام، اإال بحقه.

اأوطاننا، ف�سهر  اأنف�سنا ونعود لر�سدنا ونحفظ  اأن ن�سفق على  لنا  اآن  اأما 

رم�سان �سهر القراآن والهداية، �سهر اخلري والرب والرحمة والغفران.

اأعادنا اهلل لر�سدنا، وجمع كلمتنا، ووحد �سفنا، لنعرف عدونا احلقيقي 

ال�سهيوين احلاقد والغربي املخرب، من اأجل اأن نحرر فل�سطني، ون�سلي يف 

بيت املقد�س منت�سرين باإذن اهلل. 

ال�صيخ د. عبد النا�صر جربي
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أحداث األسبوع

االفتتاحية

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

المدير المسؤول: عــدنــــان الســاحـلــي

يشارك في التحرير:  
أحمد زين الدين -  سـعـيد عيـتــانـــي

المقاالت الواردة في الجريدة تعبر عن آراء كتابها

  همسات

عمال مياومون يقطعون الطريق يف كورني�س النهر

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

الضباط يطالبون بالحماية
اإع��ادة  ج��راء  اللبناين،  اجلي�س  �سباط  �سفوف  بني  ت�سود  اال�ستياء  حالة  زال��ت  ما 

توقيف �سباط حادثة الكويخات يف عكار، وقد عرّب كبار ال�سباط عن ا�ستيائهم خال 

اللبناين؛ العماد جان قهوجي، وطالبوه ب�سرورة حماية  اجتماعهم مع قائد اجلي�س 

اأو ت�سليم االأمن يف  املوجودة يف عكار،  امللي�سيات  ال�سيا�سيني، ومن بع�س  ال�سباط من 

الثكنات،  اإىل  بان�سحاب اجلي�س  االأمر  واإعطاء  الداخلي،  االأمن  اإىل قوى  املناطق  تلك 

الأن الو�سع ال ُيحتمل. 

استنهاض بعد التراخي
اأن هناك نقا�ساً جدياً داخل �سفوف  اآذار ل�سحيفة »الثبات«،   8 اأحد م�سوؤويل قوى  اأكد 

املقبلة،  للمواجهة  م�سرتك  م�سروع  تنفيذ  على  والعمل  ال�سفوف،  ترتيب  الإع��ادة  القوى 

اأنه �ستكون  ال�سيما بعد اأن و�سلت االأم��ور يف �سورية ولبنان اإىل حد مل يعد مقبواًل، واع��داً 

هناك اإعادة ا�ستنها�س للحركات احلزبية، بعد اأن تراخى بع�سها يف اأدائه.

www.athabat.net

أين نحن من شهر الصيام؟

خالفات حول التعيينات
ما زال اخلاف داخل احلكومة اللبنانية قائماً 

املر�سح  اإن  حول تعيني حمافظ جبل لبنان، حيث 

هو ال�سيد علي حمد؛ مدير عام يف جمل�س النواب. 

اإن رئي�س احلكومة جنيب ميقاتي  امل�سادر  وتقول 

معني  معار�س  �سيا�سي  فريق  رف�س  من  متخوف 

نية.  مبلف التعيينات التي تخ�س الطائفة ال�سُّ

بني  وزاري  خ���اف  ل  ي�سجَّ اأخ����رى،  ج��ه��ة  م��ن 

ول��ي��د ج��ن��ب��اط م��ن ج��ه��ة، ووزراء  ال��ن��ائ��ب  وزراء 

تعيني  على  ثانية،  جهة  من  احل��ر  الوطني  التيار 

حمافظ بريوت، علماً اأن املر�سح زياد �سبيب يحظى 

ع���ودة، والرئي�س  ال��ي��ا���س  امل��ط��ران  ك��ل م��ن  بر�سى 

مي�سال �سليمان، وفريق العماد عون.

االحتجاجات السياسية.. محاولة 
إلدخال لبنان في أتون »الربيع العربي«
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اأدت  التي  االأ�سباب  ح��ول  ُتطرح  كثرية  اأ�سئلة 

وما  املقبل،  ال�سهر  اإىل  احل��وار  تاأجيل جل�سة  اإىل 

رافقها من مواقف وتفاعات على �سعد �سيا�سية 

ال�سورية  ب��ال��ت��ط��ورات  م��رت��ب��ط  بع�سها  واأم��ن��ي��ة، 

وانعكا�ساتها على لبنان.

تعطيل  يف  جن��ح��ت  اآذار   14 ق���وى  ك��ان��ت  ف����اإذا 

جل�سة احلوار التي كانت مقررة الثاثاء املا�سي، 

هو  �سببه  مراقبني،  ب���راأي  التعطيل،  ه��ذا  اأن  اإال 

احل��وار  جولتْي  يف  ي�ساركون  جعلهم  ال��ذي  نف�سه 

ال�سعودي  امللك  موقف  اأن  م��وؤك��دي��ن  املا�سيتني، 

عبداهلل بن عبد العزيز يف املرة املا�سية جعل هذه 

ال�سعودي  املوقف  كان  املرة  وهذه  ت�سارك،  القوى 

على  بناء  امل�ساركة،  ع��دم  على  وامل�سّر  املحفز  هو 

طللب رئي�س املخابرات ال�سعودي اجلديد ورئي�س 

جمل�س االأمن القومي بندر بن �سلطان.

وت��رف�����س م�����س��ادر م��رج��ع ك��ب��ري احل��ج��ة التي 

»دات�����ا  ح���ج���ب  ب������اأن  اآذار   14 ق�����وى  ب���ه���ا  ت����ذرع����ت 

االت�����س��االت« ع��ن االأج���ه���زة االأم��ن��ي��ة ه��و ال�سبب، 

اجلمهورية  رئي�سْي  اأن  امل�����س��ادر  ه��ذه  تك�سف  اإذ 

خ�سو�ساً  الفريق،  هذا  لطماأنة  عما  واحلكومة 

بعبدا،  ق�سر  يف  املا�سي  ال�سبت  ُعقد  اجتماعاً  اأن 

���س��ل��ي��م��ان  ال��رئ��ي�����س��ني  اإىل  ب���االإ����س���اف���ة  ح�������س���ره 

واالت�ساالت  والداخلية  ال��دف��اع  وزراء  وميقاتي، 

وال��ع��دل وروؤ����س���اء االأج���ه���زة االأم��ن��ي��ة، ط���رح اآل��ي��ة 

اأن تر�سل  واأن��ه مت االتفاق على  »ال��دات��ا«،  لت�سليم 

اإىل ف��رن�����س��ا ب��رئ��ا���س��ة ق��ا���س كبري  ال���دول���ة وف����داً 

على  ل��اط��اع  ب��االت�����س��االت،  اخت�سا�سي  وتقني 

كيفية وتقنية مراقبة حركة االت�ساالت يف فرن�سا 

من دون امل�سا�س بخ�سو�سيات املواطنني.

على اأن الافت هنا اأنه قبل 24 �ساعة من اإعان 

اجلمهورية  رئ��ي�����س  ك���ان  احل����وار،  جل�سة  ت��اأج��ي��ل 

بطلبه  ال�سورية،  التطورات  من  �سجل موقفاً  قد 

من�سور  ع��دن��ان  واملغرتبني  اخلارجية  وزي��ر  م��ن 

احتجاج  كتاب  لبنان  يف  ال�سوري  ال�سفري  ت�سليم 

اإزاء - ما ُو�سف - اجتياز  اإىل ال�سلطات ال�سورية 

طلبه  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة  احل���دود،  ال�سورية  ال��ق��وات 

امل��ع��ن��ي��ة التن�سيق  م��ن ق��ي��ادة اجل��ي�����س واالأج���ه���زة 

هذه  مثل  ت��ك��رار  منع  اإىل  امل��وؤدي��ة  التحقيقات  يف 

اخلروقات.

وقد و�سف مراقبون هذا املوقف قبيل جل�سة 

ن��وع م��ن ر�سالة  ب��اأن��ه  احل���وار التي كانت م��ق��ررة، 

يف  امل�ساركة  على  لت�سجعها  للمعار�سة،  تطمني 

التي  التوجيهات  اأن  يبدو  لكن  املوؤجلة،  اجلل�سة 

تلقتها قوى 14 اآذار كانت اأكر فاعلية.

ال��ري��ا���س مل  اأن  ت��وؤك��د  اآذار   14 م�����س��ادر ق��وى 

تطلب منهم ذلك، وترى اأن موقف امللك ال�سعودي 

ال ي�ستطيع اإال اأن يوؤيد احلوار، لكن رئي�س جهاز 

التطورات  اأن  يجد  ال��ذي  اجلديد،  اال�ستخبارات 

املجموعات  مع  احل�سم  نحو  املت�سارعة  ال�سورية 

امل�سلحة يف اأك���ر م��ن م��ك��ان، ال ت��رتك ل��ه جم��ااًل 

احل��دودي��ة،  املناطق  يف  الت�سعيد  م��ن  مب��زي��د  اإال 

ال�سمالية، ن�سيب  للبنان، خ�سو�ساً حدوده  فكان 

منها على امل�ستوى امليداين، واإقفال نافذة احلوار 

املتاحة على امل�ستوى ال�سيا�سي.

وتعقيباً على هذه التطورات والتكهنات، توؤكد 

م�سادر يف قوى الثامن من اآذار اأن ثمة تهديدات 

لبنان،  يف  فو�سى  خلق  اإىل  ت��ه��دف  فعلية  اأمنية 

العربي  التوحيد  تيار  رئي�س  ك�سفه  ما  اإىل  الفتة 

اغتياله،  وه��اب عن حماولة  وئ��ام  ال�سابق  الوزير 

دام��غ��ة عنها،  وث��ائ��ق  االأمنية  االأج��ه��زة  �سلم  واأن���ه 

م��ن��ه��ا اع��ت��ق��ال امل��ت��ه��م االأ���س��ا���س��ي م���ع اع��رتاف��ات��ه 

وليد  اإع���ان  اإىل  تلفت  كما  وال�����س��ورة،  بال�سوت 

احل��وار  امل�ساركة يف  يتمكن من  لن  اأن��ه  جنباط 

يف  �سيا�سية  اغتياالت  »تنفيذ  الأن  اأمنية،  الأ�سباب 

ممكنة  م�ساألة  احلرجة  ال�سيا�سية  اللحظة  ه��ذه 

لتخريب الو�سع الداخلي واإ�سعال الفتنة«.

قوى  اإليها  ا�ستندت  التي  االأ�سباب  باخت�سار، 

طارئة،  لي�ست  احل���وار  جل�سة  ملقاطعة  اآذار   14
»داتا االت�ساالت« وربطها مبحاوالت  �سواء جلهة 

اأو جلهة  ال�سخ�سيات،  اأو جلهة حماية  االغتيال، 

���س��اح امل��ق��اوم��ة وح�����س��ر ال�����س��اح ب��ي��د ال���دول���ة.. 

اأن ر�سالة امللك  واح��داً؛  اأم��راً  هي باخت�سار تعني 

احل��وار  ب�����س��اأن  اللبناين  الرئي�س  اإىل  ال�����س��ع��ودي 

اأن��ه��ا  خ�����س��و���س��اً  ال�����س��اح��ي��ة،  منتهية  اأ���س��ب��ح��ت 

ت��ت��زام��ن م��ع ع����ودة ب��ن��در ب��ن ���س��ل��ط��ان اإىل دائ���رة 

ال�����س��ع��ودي��ة يف  ب��ع��د �سل�سلة االإخ��ف��اق��ات  ال�����س��وء، 

البحرين، و�سورية واليمن ولبنان، يف وقت اأخذت 

ال�سعودية،  اأب����واب  ال�سعبية  االح��ت��ج��اج��ات  ت���دق 

مقرن  اإىل  م�سوؤوليتها  �ستحمل  اأنها  يبدو  والتي 

بن عبد العزيز.

فهل  املقبل،  اآب   16 اإىل  تاأجلت  احل��وار  جل�سة 

جتعل  ح��ل��واًل  املقبلة  الثاثة  االأ�سابيع  �ستحمل 

التي  املراهنة  اأن  اأم  اجلل�سة،  ه��ذه  لعقد  اإمكانية 

�سورية  يف  ت��ط��ورات  على  اآذار   14 ف��ري��ق  يحملها 

اأُجه�س  ال��ذي  م�سروعهم  مل�سلحة  االأم���ور  تقلب 

بانت�سار متوز 2006، ويف اأحداث ال�سابع من اأيار 

2008، ويف اأحامهم التي تزينت لهم يوم االأربعاء 
ال�سوريني  القادة  با�ستهداف  متوز   18 يف  املا�سي 

بع�س  يجعل  ما  ال�سائدة،  هي  �ستبقى  االأرب��ع��ة.. 

»اأمل«  الروؤو�س احلامية فيها تراهن على حلظة 

يف تطورات حمتملة؟

اأحمد �صحادة

3

»داتا االتصاالت« أم أسباب سعودية 
فرضت تأجيل الحوار؟

رئي�س اجلمهورية م�ستقبًا وزير االت�ساالت نقوال �سحناوي

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

يـقــال

وحدة »متكال« في حلب
اأك����دت امل��ع��ل��وم��ات دخ����ول وح����دات م��ن امل��خ��اب��رات 

»االإ�سرائيلية« ووحدة »متكال« )�سرية املهام اخلا�سة 

يف رئ��ا���س��ة االأرك������ان االإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة( االث��ن��ني امل��ا���س��ي 

عبد  املن�سق  العقيد  واإ����س���راف  مب�ساعدة  ح��ل��ب،  اإىل 

املجموعة  ه��دف  اأن  كا�سفة  عقيدي،  حممد  اجل��ب��ار 

»حي  يف  حالياً  تقيم  التي  امل�سرتكة،  »االإ�سرائيلية« 

�ساح الدين« يف املدينة، هو �سرب م�سانع موؤ�س�سة 

معامل الدفاع يف بلدة »ال�سفرية«؛ جنوب حلب. ووفقاً 

لعبت  الرتكية يف حلب  القن�سلية  فاإن  امل�سادر  لهذه 

دوراً لوج�ستياً خطرياً جداً يف تن�سيق عملية الدخول 

من خال العقيد »املن�سق«. ومن املعلوم اأن القن�سلية 

الرتكي وطاقمه  ال�سفري  �سحب  رغم  تعمل  ت��زال  ما 

القن�سلية  على  وي�����س��رف  دم�����س��ق،  م��ن  الدبلوما�سي 

���س��اب��ط يف اال���س��ت��خ��ب��ارات ال��رتك��ي��ة ج���رى �سمه اإىل 

ال�سلك الدبلوما�سي الرتكي �سيف العام املا�سي.

إجرام.. ألسباب مذهبية

بيوت  مهاجمة  على  ال�سورية«  »املعار�سة  م�سلحو  اأق��دم 

العراقيني يف ريف دم�سق، ال�سيما احلجرية وال�سيدة زينب، 

على  واإجبارهم  اأهلها  تهجري  قبل  وحرقها  بنهبها  وق��ام��وا 

ال��ه��ارب��ني ل�سبكة »بي  ال��ع��راق. وروى ع��دد م��ن  اإىل  ال��ه��رب 

اأي��دي  على  لها  تعر�سوا  التي  الفظائع  من  بع�ساً  �سي«  بي 

امل�سلحني، وعزوا ما ح�سل لهم اإىل اأ�سباب مذهبية، موؤكدين 

اأن اجلي�س ال��ع��رب��ي ال�����س��وري ه��و ال���ذي ك��ان ي��ح��اول تاأمني 

احلماية لاأهايل. 

المسلحون فلسطينيون
لها،  ت��ق��ري��ر  يف  الفرن�سية  ال�����س��ح��اف��ة  وك��ال��ة  اأك����دت 

م�ساركة مئات امل�سلحني الفل�سطينيني التابعني لتنظيم 

العمليات احلربية يف �سورية،  اإ�سامي، خال  ذي طابع 

جانب  اإىل  يقاتلون  حيث  دم�سق،  العا�سمة  يف  ال�سيما 

من  امل��ئ��ات  ف���اإن  ال��وك��ال��ة  وبح�سب  امل�سلحة«.  »امل��ع��ار���س��ة 

هوؤالء جلاأوا اإىل خميم الريموك يف �سواحي العا�سمة، 

اإ���س��اف��ة اإىل اآخ��ري��ن جل���اأوا اإل��ي��ه بعد اح��ت��دام امل��ع��ارك يف 

اأحياء الت�سامن واحلجر االأ�سود وامليدان، وذلك قبل اأن 

ت�ستعيد قوات اجلي�س ال�سوري ال�سيطرة على معظم هذه 

االأحياء يوم اجلمعة الفائت، اإال اأن الق�سف واإطاق النار 

ما لبثا اأن طاال خميم الريموك نف�سه، حيث قام اجلي�س 

العربي ال�سوري بتطهري املخيم من امل�سلحني املذكورين.

في الخدمة
»اجل��ي�����س  يف  ق���ي���ادي���اً  اأن  امل���ع���ل���وم���ات  ك�����س��ف��ت 

 ال�سوري احلر« اأ�سيب اإ�سابات بالغة، وقد مّت نقله 

الذي  اللبنانية،  االأجهزة  اأح��د  وت�سّلمه  لبنان،  اإىل 

اأّمن له مكاناً لا�ست�سفاء يف م�ست�سفى �سهري جداً.

من األحضان إلى..
اإعامية لطاملا ارمتت يف اأح�سان امل�سوؤولني 

وك��ذل��ك يف  لبنان،  ك��ان��وا يف  ال��ذي��ن  ال�سوريني 

���س��وري��ة، وح����ازت ع��ل��ى خ��ط��وة غ��ري م�سبوقة، 

وم�ستعدة  »ال��َق��ط��ع��ة«،  على  تعمل  اأن��ه��ا  ت��ب��نّي 

لي�س فقط لتغيري وجهة قلمها، وقد قال اأحد 

اإحداهن التي عملت  اإنها ت�سبه  املقربني منها 

يف  حجراً  واألقت  �سورية،  برافعة  ال�سيا�سة  يف 

البئر الذي �سربت منه.

وما أدراكم ما بندر
العمليات  اأم���ر  اإن  ر�سمية،  م�����س��ادر  ق��ال��ت 

نقا�س من  اإىل  تكن حتتاج  احل��وار مل  بتعليق 

القوى التي ت�سعى لتعطيل احلوار، الأنها داأبت 

»ع��ّك��ر«  ال���ذي  »ال��ذئ��ب«  مقولة  ا�ستلهام  على 

م��ي��اه��ه م���رور ثعلب ب��ج��ان��ب امل����اء، م��ن خ��ال 

روؤية خياله يف املاء، وقال امل�سدر: »لقد جاءكم 

بندر.. وما اأدراكم ما بندر«!

عنزة ولو طارت
من  لبنانية  و�سيا�سية  اإعامية  جهات  تبّلغت 

جهة اأجنبية معروفة االأ�سخا�س يف لبنان، ب�سرورة 

اإىل  ال�����س��وري  ال��رئ��ي�����س  ان��ت��ق��ال  ل�سائعة  ال���رتوي���ج 

الاذقية، على اعتقاد من املدّبرين اأن ذلك ي�ساهم 

الرئي�س  ظهور  ورغ��م  ال�����س��وري.  الو�سع  انهيار  يف 

اجلديد  ال��دف��اع  وزي���ر  م�ستقبًا  دم�سق  يف  االأ���س��د 

فهد الفريج، فاإّن البع�س ا�ستمر يف ترويج ال�سائعة 

م��ق��رون��ة ب��احل��دي��ث ع���ن غ��م��و���س م�����س��ري االأ����س���د، 

االأمر الذي يك�سف مدى اجلهل وانتظار التعليمات 

املدفوعة االأجر.

النصيحة كانت بجمل
تلقى ال�����س��ي��خ اأح��م��د االأ����س���ري ات�����س��ااًل من 

ال�����س��ي��خ ���س��امل ال���راف���ع���ي، ال����ذي ح����اول اإق��ن��اع 

االأ���س��ري بفك االع��ت�����س��ام، لكن االأخ���ري رف�س 

طلبه، علماً اأن ال�سيخ الرافعي ميثل مرجعية 

لل�سلفيني يف لبنان. 

التفجير يتجاوز 
القدرات

ال��ع��ل��وم  يف  ال���رتك���ي���ة  ال���ب���اح���ث���ة  راأت 

�سحيفة  يف  اري��ب��وغ��ان،  دينيز  ال�سيا�سية؛ 

تفجري  »ع��م��ل��ي��ة  اأن  ال���رتك���ي���ة،  »اأق�������س���ام« 

ال�سورية،  املعار�سة  ق��درة  تتجاوز  دم�سق 

واالأرج�������ح اأن���ه���ا م���ن ع��م��ل اال���س��ت��خ��ب��ارات 

االأمريكية، وهي تهدف اإىل خلخلة النظام 

و�سرب  االأ�سد،  عائلة  اإىل  �سربة  وتوجيه 

اأي  وم��ن��ع  لرو�سيا،  اأ�سا�سية  حليفة  دول���ة 

تاق تركي - رو�سي على م�سروع متوازن 

حلل االأزمة، كما التقارب بينهما«.
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ان��دالع  على  قليلة  اأ�شهر  م��رور  م��ع 

االأزم������ة يف ���ش��وري��ة، ب�����داأت »االأدم���غ���ة« 

اأن  ع��ن  ت��ت��ح��دث  ال��غ��رب  يف  ال�شيا�شية 

يتحقق  اأن  مي��ك��ن  ال  ���ش��وري��ة  اإ���ش��ق��اط 

بالو�شائل ال�شيا�شية والدبلوما�شية، وال 

الع�شكرية،  التخريبية  باالأعمال  حتى 

اإمن��������ا ب���ع���م���ل���ي���ة ع�������ش���ك���ري���ة ت��ك��ام��ل��ي��ة 

م��وق��ع��ه��ا  اأن  خ�����ش��و���ش��اً  االأو�������ش������اف، 

ي��ث��ر، م���ن ع�����ش��ور عتيقة،  اجل���غ���رايف 

�شهية القوى الدولية واالإقليمية.

ول����ه����ذا ب������داأ ال��ت��ح�����ش��ر م��ي��دان��ي��اً 

اخل��رات  ك��ل  وا�شتح�شار  ولوج�شتياً، 

امل����راك����م����ة، وم�����ن ���ش��م��ن��ه��ا اخل���اي���ا 

اإىل خمتلف  اأُدخ���ل���ت  ال��ت��ي  االإره���اب���ي���ة 

االأن���ح���اء ال�����ش��وري��ة، وُو���ش��ع��ت يف حالة 

���ش��ب��ات ح��ت��ى حت���ن ال�������ش���اع���ة، وم��ن��ه��ا 

ب��ال��ط��ب��ع خ��اي��ا ال��ق��اع��دة، ال��ت��ي اأ���ش��ار 

اأحيتها  ال�شعودية  اأن  اإىل  تقرير غربي 

ب��االت��ف��اق م���ع امل���خ���اب���رات االأم��رك��ي��ة، 

وو����ش���ع���ت ل���ه���ا م����ع ال�����»�����ش����ي.اي.اي����ه« 

�شاعة  عند  للنهو�ض  الازمة  اخلطط 

ال�شفر، بعد 16 �شهراً ونيف على االأزمة 

ال���ت���ي ����ش���ارك���ت ف��ي��ه��ا خم��ت��ل��ف اأ���ش��ك��ال 

املعار�شات الرثة، وُوّظفت لها املليارات 

من الدوالرات اخلليجية، التي كان من 

ولي�ض  ال��ع��امل،  فقراء  تطعم  اأن  �شاأنها 

ف���ق���راء االأم�����ة ال��ع��رب��ي��ة واالإ���ش��ام��ي��ة، 

اإليهم هذه االأي��ام مئات  والذين ين�شم 

اآالف اجلوعى يف »اليمن ال�شعيد«.

اع���ت���ق���د ح���ل���ف ال���ن���ات���و - ال��رج��ع��ي 

فاأطلقت  ح��ان��ت،  الفر�شة  اأن  ال��ع��رب��ي 

ف���ج���اأة »غ�����زوة دم�����ش��ق« ال��ت��ي ت��راف��ق��ت 

وجمرم  كبر  دويل  ا�شتخباراتي  بعمل 

باغتيال القادة االأمنين االأربعة، لتهّب 

دف��ع��ة واح���دة تلك اخل��اي��ا االإره��اب��ي��ة 

ال��ن��ائ��م��ة ال���ت���ي ت�����ش��دى ل��ه��ا اجل��ي�����ض 

ال��ع��رب��ي ال�����ش��وري، يف ال��وق��ت ال���ذي مل 

على  فظلت  ال�شورية،  ال��ق��ي��ادة  ترتبك 

اأع���ل���ى ق����در م���ن ال�����ش��ي��ط��رة وال���ق���ي���ادة 

واالإدارة، وبداأت عمليات ح�شم وتنظيف 

�شاملة للمجموعات االإرهابية.

ه��ذا  االأب�������رز يف  ال���ت���ط���ور  اأن  ع��ل��ى 

امل���ج���ال، ك���ان م��ع حل��ظ��ة االإع�����ان عن 

تفجر دم�شق واغتيال القادة االأمنين، 

بن  بندر  ع��ودة  ع��ن  ال�شعودية  ب��اإع��ان 

رئي�شاً  وتعيينه  الواجهة،  اإىل  �شلطان 

لا�شتخبارات ال�شعودية بداًل من عمه 

مقرن بن عبد العزيز.

وق����د اع���ت���رت م�������ش���ادر دب��ل��وم��ا���ش��ي��ة 

ال�شعودي  القرار  هذا  اأن  امل�شتوى،  عالية 

جاء بناء على طلب لي�ض ب�شبب العاقة 

باال�شتخبارات  ال��رج��ل  ل��ه��ذا  التاريخية 

امل��رك��زي��ة االأم���رك���ي���ة، وال���ت���ي ت��ع��ود اإىل 

ب�شبب  وال  امل���ا����ش���ي،  ال���ق���رن  ث��م��ان��ي��ن��ات 

االأمركية  و�شراكته يف احل��روب  عاقته 

تلك  يف  االإ�شامي  والعامل  املنطقة  على 

ال���ف���رة م���ن زم����ن احل�����رب ال����ب����اردة، بل 

مكافاأة للرجل على ما قّدمه من خدمة 

جهة،  من  العربية  املقاومات  مواجهة  يف 

والأن املواجهة مع �شورية وجممل حمور 

امل���ق���اوم���ة وامل���م���ان���ع���ة، وم����ا ت��ت��ط��ل��ب��ه من 

تتطلب  وا�شراتيجية،  تكتيكية  عنا�شر 

وجود مثل هذا الرجل من جهة ثانية يف 

الدور  اإدارة  اأول وم�شوؤول يف  اأمني  موقع 

ال�����ش��ع��ودي، ���ش��م��ن امل��خ��ط��ط االأم���رك���ي 

املو�شوع للمنطقة عموماً، ول�شورية على 

وجه اخل�شو�ض.

اأدوار  اإىل  م��ع��ل��وم��ات  ت�����ش��ر  وه��ن��ا 

خم��ت��ل��ف��ة ل��ع��ب��ه��ا ب��ن��در ب���ن ���ش��ل��ط��ان يف 

حيث  واغتياالت،  وتخريب  قتل  اأعمال 

كان اأحد املواقع االإلكرونية قد ك�شف 

قبل اأ�شهر، نقًا عن م�شدر دبلوما�شي 

ال��رج��ل قبل فرة  ع��رب��ي، توقيف ه��ذا 

دم�شق  مطار  يف  متخفياً  ق�شرة  غر 

ال�������دويل، وب��ال��ت��ح��ق��ي��ق م��ع��ه م���ن قبل 

اع���رف بوقائع  ال�����ش��وري��ة،  ال�����ش��ل��ط��ات 

م��ث��رة ح��ول اغ��ت��ي��ال ال��ق��ائ��د اجل��ه��ادي 

الرئي�ض  وقبله  مغنية،  عماد  ال�شهيد 

اع��رف بخطط  كما  احل��ري��ري،  رفيق 

واملخابرات  ه��و  ل��ه  �شورية،  يف  تخريب 

ال�شعودية دور فيها.

واأم��ام ه��ذا التطور يف تلك الفرة، 

عبد  بن  عبداهلل  ال�شعودي  امللك  وج��د 

العزيز نف�شه م�شطراً خلطوات عملية 

ع��ل��ى االأر������ض، ف�����ش��ارع اإىل ال��ت��ه��دئ��ة يف 

���ش��وري��ة،  اإىل  ل���ب���ن���ان، وك���ان���ت زي����ارت����ه 

اإىل  االأ���ش��د  ب�شار  الرئي�ض  وا�شطحابه 

ل��ب��ن��ان، ح��ي��ث ُو���ش��ف��ت ه���ذه ال��ت��ط��ورات 

يومها باأنها �شفحة جديدة بي�شاء من 

العاقات ال�شورية - ال�شعودية، ونهاية 

ن�شاأت  وال��ت��ي  ل��ب��ن��ان،  يف  لانق�شامات 

يف  احلريري  رفيق  اغتيال  قاعدة  على 

14 �شباط 2005، والتي كان من �شمنها 
ُي�����ش��م��ى املحكمة  م���ا  م�����ش��رح��ي��ة  اإن���ه���اء 

الدولية.

ه���ذه امل����رة ي��ع��ود ب��ن��در ب��ن �شلطان 

ال�����ش��ع��ودي��ة، على  ال��ق��ي��ادة  اإىل واج��ه��ة 

ال�شورين  االأمنين  القادة  اغتيال  اإثر 

االأرب������ع������ة، ب�����ش��ك��ل و����ش���ف���ت���ه امل�������ش���ادر 

على  ل��ه  »م��ك��اف��اأة«  ب��اأن��ه  الدبلوما�شية 

واخلطر  الكبر  اال�شتخباراتي  الدور 

ال������ذي اأ����ش���ه���م ب����ه يف ه�����ذه ال��ع��م��ل��ي��ة، 

يف  لعبه  ال���ذي  ال���دور  جلهة  خ�شو�شاً 

ق��اع��دة  م��ن  تخريبية  عنا�شر  جتهيز 

التي  النائمة  وغرها، ال�شيما اخلايا 

هّبت مع انفجار دم�شق االأخر.

بندر  فاإن  امل�شادر،  ت�شر هذه  وكما 

بن �شلطان هو امل�شوؤول ال�شعودي الذي 

ت��ك��ون �شبه يومية  ت��ك��اد  اأق����ام ع��اق��ات 

م���ع ق����ي����ادات »االإخ���������وان« يف امل��ن��ط��ق��ة، 

للقتال يف  �شباب منها  بتجنيد  واأقنعها 

املا�شي،  القرن  ثمانينات  اأفغان�شتان يف 

وه���و ال���ذي م���ّول م��ع�����ش��ك��رات االإخ����وان 

االأردن  يف  اأق���ي���م���ت  ال���ت���ي  ال�������ش���وري���ن 

اآن��ذاك احل�شن بن  العهد  باإ�شراف ويل 

طال، وهو الذي لعب الدور الرئي�شي 

املجاهدين  مبكتب  �شمي  م��ا  رع��اي��ة  يف 

اأي�����ش��اً �شريك  ال���ع���رب االأف����غ����ان، وه���و 

رئ��ي�����ش��ي يف ت��ك��وي��ن ت��ن��ظ��ي��م ال��ق��اع��دة، 

وك���ان ب��ن��در اآن���ذاك يعمل ب��اإم��رة مدير 

املخابرات االأمركية جورج بو�ض االأب، 

وبالتعاون مع وزير الدفاع ديك ت�شيني 

وم�شت�شاره رام�شفيلد.

ب�����ش��م��ة ب���ن���در ح���ا����ش���رة يف ج��م��ي��ع 

العامل  �شهدها  التي  االإره���اب  عمليات 

العربية،  الباد  خ�شو�شاً  االإ�شامي، 

ويف ال�������ش���ن���وات ال��ع�����ش��ر االأخ�������رة ك��ان 

ب���ن���در ���ش��ري��ك امل���خ���اب���رات االأم��رك��ي��ة 

التي  ن�شاطاتها  كل  يف  و»االإ�شرائيلية« 

ت�����ش��ت��ه��دف اإي�����ران و���ش��وري��ة وامل��ق��اوم��ة 

لي�ض  ول��ه��ذا  والفل�شطينية،  اللبنانية 

»اإ���ش��رائ��ي��ل« يف  اأن تعرف  اأب���داً  �شدفة 

نف�ض يوم جرمية مبنى االأمن القومي 

القائد  اغتيالها  بجرمية  ���ش��وري��ة،  يف 

اجل���ه���ادي ال��ك��ب��ر ع���م���اد م��غ��ن��ي��ة، كما 

االأول  اليوم  يكون  اأن  �شدفة  لي�ض  اأن��ه 

م���ن ع��م��ل ب���ن���در يف م��ه��م��ت��ه اجل���دي���دة 

وا�شعة  اإره��اب��ي��ة  عمليات  ال��ق��دمي��ة،   -

من  الع�شرات  بحياة  اأودت  ال��ع��راق،  يف 

املواطنن العراقين االأبرياء، ما يعني 

الغرب  ال�شراع مع حتالف  فتح ميدان 

العربية  ال�شهيوين والرجعية  والكيان 

ع��ل��ى اأو����ش���ع م����دى، مب���ا ي�����ش��ب��ه ���ش��راع 

البقاء.

ال��ذي ي�شارك  ب��اأي ح��ال، فاملخطط 

القادة  اغتيال  حلقاته  ومن  بندر،  فيه 

مع  ي��راف��ق  ك��ان  ال�شورين،  االأمنين 

�شورية  ال�شتهداف  �شيطاين  �شيناريو 

واإ���ش��ق��اط دول��ت��ه��ا ال��وط��ن��ي��ة، ول��ع��ل من 

اأب�������رز ح��ل��ق��ات��ه م����ا ك�����ش��ف ع���ن���ه ج��ه��از 

اال���ش��ت��خ��ب��ارات ال�����ش��ي��ن��ي ع���ن اأ���ش��خ��م 

الإ�شقاط  هوليوودية  �شينمائية  عملية 

�شورية.

ف���ه���ل ت�����ش��ت��وع��ب ب��ع�����ض ال����روؤو�����ض 

ل��ب��ن��ان، وامل��ع��ادي��ة ل�شورية  احل��ام��ي��ة يف 

تقريراً  اأن  خ�شو�شاً  والعر،  الدرو�ض 

ل�»�شي اإي اإيه« اعرف باأن لبنان ُيعتر 

م��ن ب��ن ك��ل دول اجل���وار ل�شورية اأه��م 

ال�شورية  املعار�شة  قاعدة خلفية لدعم 

ب�شبب  واملوؤن، وذلك  بال�شاح  امل�شلحة، 

ق���رب م��ن��اط��ق��ه احل���دودي���ة م��ن ق��واع��د 

اأو ري��ف  ����ش���واء يف ح��م�����ض  امل�����ش��ل��ح��ن، 

دم�شق، حيث اإن اأبعد نقطة داخل لبنان 

ع���ن م���واق���ع امل�����ش��ل��ح��ن ال�����ش��وري��ن يف 

حم�ض ال تتجاوز ال�30 كيلومراً.

م�شالك  اأن  ع��ن  التقرير  ويتحدث 

اإىل حم�ض،  لبنان  ال�شاح من  تهريب 

بال�شكك  مت��ر  دم�����ش��ق،  ري��ف  خ�شو�شاً 

اإىل  االآتية: خط من عر�شال  النا�شطة 

حم�ض يبداأ من �شعد نايل، خط زحلة 

اإىل  العراي�ض  وادي   - عنجر  جم��دل   -

ريف دم�شق، خط بروت باجتاه زحلة.

وي�شر التقرير اإىل اأنه يوجد حلقة 

ال�����ش��اح  ت��ه��ري��ب  عملية  ت��دي��ر  �شيقة 

ومن  �شورية،  اإىل  اخلطوط  ه��ذه  عر 

�شمنها م�شوؤول لبناين كبر.

اأحمد زين الدين

بعد زيارته بركة.. الشيخ جبري يؤكد على 
وحدة األمة ومواجهة المشاريع الصهيونية

ا�شتقبل ممثل حركة املقاومة االإ�شامية - حما�ض يف لبنان؛ علي بركة، 

النا�شر  د. عبد  ال�شيخ  االأم���ة؛  ال��ع��ام حل��رك��ة  االأم���ن  ب��ب��روت،  يف مكتبه 

راأ���ض وفد من احلركة، بح�شور م�شهور عبد احلليم؛ ع�شو  ج��ري، على 

القيادة ال�شيا�شية حلركة حما�ض يف لبنان، وقد قّدم ال�شيخ جري التهنئة 

وقد  املقبل  العام  يف  اهلل  يعيده  اأن  متمنياً  امل��ب��ارك،  رم�شان  �شهر  بحلول 

حتررت القد�ض وكل فل�شطن.

التوافق على  االأو�شاع يف فل�شطن واملنطقة، ومت  ا�شتعرا�ض  ثم جرى 

�شرورة العمل على حماية وحدة امل�شلمن، ونبذ الفرقة واالنق�شام، والعمل 

على منع ح�شول الفتنة املذهبية، واال�شتعداد ملواجهة امل�شاريع واملخططات 

الهيمنة  وتكري�ض  ومقد�شاتها،  االأم��ة  وح��دة  ت�شتهدف  التي  ال�شهيونية 

ال�شهيونية الغربية على املنطقة.
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عنا�شر اجلي�ض ال�شوري يف منطقة القابون بعد اإخراج امل�شلحن منها

علي بركة م�شافحاً ال�شيخ د. عبد النا�شر جري
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رواداً  امل�شلمون  وك��ان  اأم���ة،  ال��ع��رب  ك��ان 

واأ�شحاب ح�شارة، كانت ال�شهامة والكرامة 

كان  وال��ع��زة..  واملقاومة  وال��وف��اء،  والنخوة 

ف�شيحة،  ول��غ��ة  ف��را���ش��ة  �شاحب  »ال��ب��دوي« 

حتى جاء النفط والغاز؛ �شار العرب عبيداً 

للرق�ض  ال�شيف  ���ش��ار  وت���رف،  لهو  ورج���ال 

قيداً  العقال  و�شار  ال�شرف،  عن  للدفاع  ال 

و�شار  والوعي،  التفكر  من  مينعه  للراأ�ض 

يجذبهم  ل��ل��م��ج��اه��دي��ن  »اإم����ام����اً«  ال������دوالر 

امل��ق��اوم��ة،  عا�شمة  ال��دوح��ة  فت�شبح  اإل��ي��ه، 

وتغدو دم�شق املدينة التي ي�شعى املجاهدون 

امل�������ش���ل���ل���ون ل���ت���ح���ري���ره���ا ب������دل االأق�������ش���ى 

وفل�شطن، وبوابة الدخول اإىل اجلنة التي 

»ميكي  وم�شايخ  االأم��رك��ي��ون  بها  وع��ده��م 

ماو�ض« وم�شاجعة امليتة!

�شارت �شورية املقاومة عدواً ي�شمت بها 

لهم  وجعلت  املقاومن،  من  ح�شنتهم  من 

ال�شهداء،  بقادتها  يعزون  ور�شماً، فا  ا�شماً 

بل يعّزون بعمر �شليمان، الذي و�شفه ال�شيد 

كان  ال��ذي  الوطني  ب�»الرجل  م�شعل  خالد 

يقوم بوظيفته«، واأيده الوزير »االإ�شرائيلي« 

ب��ن األ��ي��ع��ازر ح��ن ق��ال: »ك��ان عمر �شليمان 

وطنياً  وك��ان   اإ�شرائيل،  خدموا  من  اأف�شل 

حما�ض  حركة  تقوي�ض  على  عمل  م�شرياً 

واأعطانا الغاز امل�شري«.

�شورية اآخر من تبّقى من العرب.. عرب 

االأم���ان���ة واالن��ت��م��اء وال�����ش��رف، ك���ان ال��ع��رب 

باقية،  وع���رب  ب��ائ��دة،  ع��رب  ب��ن  ينق�شمون 

واالآن  وع��رب م�شتعربة،  ع��رب عاربة،  وب��ن 

بن عرب »�شامدة« وعرب »م�شتغربة«، بن 

عرب العزة وعرب الذل وال�شكينة.. لذا جاء 

جحافل  ي��ق��ودون  العبيد  واالأم�����راء  امل��ل��وك 

م����ن امل�����ش��ل��ل��ن وال���ت���ك���ف���ري���ن اجل���ه���اء، 

ال�شليبية،  احل����روب  ع��ن  ن��ي��اب��ة  ي��ح��اول��ون 

االإ�شاح  بحجة  واغت�شابها،  دم�شق  لغزو 

وال��دمي��ق��راط��ي��ة، وه���م ال��ذي��ن ال ي��ع��رف��ون 

حروفها ولغتها.

ال��ع��رب  ال���ع���رب.. ي�شحذ  ب��ق��ي��ة  ���ش��وري��ة 

»امل�������ش���ت���غ���رب���ة« خ���ن���اج���ره���م ق���ب���ل ر���ش��ا���ض 

ال�شهاينة واالأمركين، وي�شرخون يف وجه 

تخيفون  فاإنكم  ال�شاح  ارم��وا  ال�شورين: 

»اإ����ش���رائ���ي���ل«! ي���ح���اول���ون اق��ت��ح��ام امل�����ش��ج��د 

االأموي ونب�ض قر �شاح الدين ليعاقبوه.. 

امل�شتغربة  والعرب  وال�شليبيون  ال�شهاينة 

يحفرون قر يو�شف العظمة، والفرن�شيون 

ي���ري���دون ال���ث���اأر ل��ه��زمي��ت��ه��م، وال�����ش��ه��ي��وين 

ال��ف��رن�����ش��ي ب���رن���ار ه����ري ���ش��ي��ع��ود الإع�����دام 

»اجلي�ض  ي�شمى  فيما  الوطنين،  ال�شورين 

ال�����ش��وري احل����ر« مي��ث��ل ال��ن�����ش��خ��ة ال�����ش��وري��ة 

اأ�ش�شته  ال����ذي  ل��ب��ن��ان احل�����ر«،  م���ن »ج��ي�����ض 

 ،1978 ع��ام  لبنان  غ��زوه��ا  بعد  »اإ���ش��رائ��ي��ل« 

بحجة حماية امل�شيحين من الفل�شطينين، 

وع�شاباته  احل��ر  ال�شوري  اجلي�ض  ه��و  وه��ا 

امل�����ش��ل��ح��ة ي��غ��ت��ال��ون ق����ادة اجل��ي�����ض ال�����ش��وري 

والعلمية،  الع�شكرية  ال�����ش��وري��ة  وال��ع��ق��ول 

للعلماء  »االإ�شرائيلية«  القتل  الئحة  وف��ق 

بعمل  ���ش��وري��ة،  يف  امل��ق��اوم��ن  والع�شكرين 

م�شابه للوائح القتل للعلماء العراقين بعد 

القتل  وعمليات  ل��ل��ع��راق،  االأم��رك��ي  ال��غ��زو 

للعلماء االإيرانين.

اإن  ال��ع��رب..  م��ن  تبّقى  م��ا  اآخ���ر  �شورية 

وال�����ش��رف  ال��ع��رب��ي  ال�����ش��م��وخ  �شقط  �شقطت 

العرب  �شار  العربي،  واال�شتقال  العربي 

البطل  برميًا للنفط وق��ارورة غاز، و�شار 

ال��ع��رب��ي ه��و ال��راك��ع اأم����ام »االإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ن« 

واالأمركين.

م���ع���رك���ة ال����دف����اع ع����ن ����ش���وري���ة ل��ي�����ش��ت 

م�شوؤولية �شورية فقط، اإنها واجب كل عربي 

وواج��ب   ال�����ش��رق،  ه��ذا  وم�شيحي يف  م�شلم  

االأعمال  ورج��ال  واالإعامين  املثقفن  كل 

واالأح����رار امل�شاهمة يف ال��دف��اع ع��ن اآخ��ر ما 

تبقى من العرب، فمن يريد فل�شطن عليه 

ال��دف��اع ع��ن دم�����ش��ق.. وم���ن ي��ري��د ا�شتعادة 

كرامته عليه الدفاع عن دم�شق.. املعركة يف 

�شورية لي�شت معركة حول �شخ�ض الرئي�ض 

اأو طائفته، بل حول دوره ومنهجه وموقفه 

من املقاومة والعداء ل�»اإ�شرائيل«.

ل��ق��د ح��ك��م »االإخ����������وان« م�����ش��ر ب��ع��دم��ا 

تعهدوا بااللتزام ب�»كامب ديفيد«، وميكن اأن 

اأمركا  بايعوا  اإذا  دم�شق،  »االإخ��وان«  يحكم 

هم  وه��ا  »اإ�شرائيل«،  مع  بال�شام  وتعهدوا 

هل  االإ�شرائيلية،  ال�شا�شات  على  اأطلوا  قد 

وال��دوح��ة؟ وهل  �شتحكم حما�ض من عمان 

���ش��رج��ع ���ش��واري��خ��ه��ا ال���ت���ي اأخ���ذت���ه���ا من 

�شورية واإيران.. ق�شفاً وقتااًل وتفجراً �شد 

رفاق ال�شاح؟

اإمن��ا يدافع  االآن  من يدافع عن �شورية 

وعن  واجل����والن،  القد�ض  وع��ن  �شرفه،  ع��ن 

الكرمي  امل�شتقبل  وع��ن  ���ش��وب��ا،  وك��ف��ر  �شبعا 

واحل�����ر ل��ك��ل ع���رب���ي وم�����ش��ل��م وم�����ش��ي��ح��ي.. 

امل���ع���رك���ة يف ����ش���وري���ة وال����دف����اع ع���ن دم�����ش��ق 

م��ع��رك��ة حطن  ال���ش��ت��ع��ادة   ،2012 يف مت���وز 

ومعركة   ،1187 مت���وز  يف  االإف���رجن���ة   ���ش��د 

م��ي�����ش��ل��ون مب��واج��ه��ة ال��ف��رن�����ش��ي��ن يف مت��وز 

1920، و�شهادة يو�شف العظمة.. اإنها معركة 
ال�شباط االأح��رار وث��ورة 23 متوز 1952 يف 

اإنها معركة بنت جبيل  م�شر عبد النا�شر، 

يف لبنان عام 2006، متوز �شهر االنت�شارات 

من حطن اإىل بنت جبيل اإىل دم�شق.

وامل�شلمون  ال�����ش��رف��اء  ال�����ش��وري��ون  اأي��ه��ا 

ال�شرفاء دافعوا عن بوابة القد�ض يف دم�شق، 

وداف��ع��وا ع��ن �شرف ال��ع��روب��ة واالإ���ش��ام يف 

�شقطت  ال�����ش��ام  �شقطت  اإن  ال�����ش��ام..  ب���اد 

و�شيتحول  فل�شطن،  ت��رج��ع  ول��ن  االأم����ة، 

اجلهاد امل�شلل اإىل فنت مذهبية وطائفية 

وقومية.. �شيقتل العرب وامل�شلمون بع�شهم  

بع�شاً، فتداركوا العار قبل وقوعه ولت�شارع 

ال�شيا�شية  وال�شخ�شيات  والقوى  االأح��زاب 

والفكرية والدينية العربية لنجدة �شورية 

والدفاع عنها، فهي اآخر القاع يف �شحراء 

الذل العربية، اأو �شتتحولون اإىل اأمة تاأكل 

وت�����ش��رب وت��ن��ام وت��رق�����ض ب��ال�����ش��ي��ف امل��ل��ون 

بحروف   لغتكم  وت��ذوب  والعبودية،  بالذل 

ال��ف��اي�����ش��ب��وك واالن�����رن�����ت، ول���ت���ت���و����ش���اأوا 

���ش��واداً،  ول��ت��زداد وجوهكم  وال��غ��از،  بالنفط 

ول��ت�����ش��ل��وا خ��ل��ف »االإم��������ام« االأم����رك����ي اأو 

الفرن�شي اأو »االإ�شرائيلي«.

ال�شرفاء،  ك��ل  ومعها  �شتقاوم  ���ش��وري��ة 

و�شعارها الن�شر اأو ال�شهادة، ويف حلظة ما 

ال�شورية  العزة  و�شواريخ  املدافع  �شتتوجه 

اإىل  ال�����ش��رف��اء  امل��ق��اوم��ن  ���ش��واري��خ  ومعها 

املقاومن  موقف  لتعلن  فل�شطن،  اأر����ض 

واأن  بعد،  تنته  مل  املعركة  ب��اأن  وال�شهداء 

الن�شر اآت ال حمالة ب��اإذن اهلل {واهلل متم 

نوره ولو كره الكافرون}.

www.alnnasib.com
د. ن�سيب حطيط
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الاجئون ال�شوريون يف تركيا با مياه وال كهرباء.. وال حتى غذاء

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

سورية.. بقية العرب وفلسطين

تركيا تقتل الجئين سوريين.. وتهدد »المشاغبين« بطردهم
اأنقرة - الثبات

هامة  و�شيلة  اإىل  ال�شوري  النظام  »معار�شة«  حتولت 

للكثر من الراغبن بالك�شب ال�شريع و»االأموال ال�شهلة«، 

اخلناق  ت�شدد  تركيا  كانت  فيما  االأمركي،  للتعبر  وفقاً 

على »�شيوفها« من الاجئن ال�شورين الذين ُقتل منهم 

�شخ�شان بر�شا�ض القوات الركية االأحد املا�شي.

اأن كل هذه النزاعات جتري فيما تقوم تركيا  الغريب 

الذين  »�شيوفها«  من  للنازحن  م�شبوق  غر  با�شطهاد 

هذا  نتيجة  وك���ان  االع��ت��ق��ال،  م��راك��ز  �شبه  م��ا  يف  ت�شعهم 

دف��ع��وا ثمنها قتيلن  ه���وؤالء  بها  ق��ام  »ث����ورة«  اال���ش��ط��ه��اد 

�شورين خال ا�شتباك مع ال�شرطة الركية يف املخيمات، 

ل�����ش��وء ب���اخل���دم���ات. ف��ق��د ���ش��ه��دت خم��ي��م��ات ال��اج��ئ��ن 

ال�����ش��وري��ن يف ت��رك��ي��ا، ا���ش��ت��ب��اك��ات ب��ن الج��ئ��ن وال�شرطة 

اأثناء  عليهم  للدموع  امل�شيل  الغاز  اأطلقت  التي  الركية 

ومع  يف خميماتهم،  والغذاء  املياه  نق�ض  على  احتجاجهم 

اأن  بعد  اإال  ال�شورين  املعار�شن  من  اأي  يتحرك  مل  ه��ذا 

غر  »م��ن  اأن���ه  ليبلغهم  ال��ث��اث��اء  اأوغ��ل��و  داود  ا�شتدعاهم 

املقبول ح�شول مثل هذه االأعمال«، م�شدداً على اأن تركيا 

اأمنها  اإىل  ي�شيء  مبا  بالقيام  لديها  لاجئن  ت�شمح  لن 

وا�شتقرارها، طالباً منهم التدخل ل�شبط الاجئن، واإال 

اأعادتهم تركيا اإىل حيث كانوا!

النظام  ���ش��د  ب��ال��ع��داء  ي��ج��اه��ر  اأن  �شخ�ض  الأي  يكفي 

للح�شول على اأموال تبداأ بب�شعة اآالف الدوالرات، كما هو 

احلال مع نائب لبناين مقيم يف تركيا، تبلغ مدفوعاته 50 

ر  اإىل اال�شتخبارات القطرية التي تقدَّ األف دوالر، و�شواًل 

مدفوعاتها باملاين.

 5 مبلغ  ال��دوح��ة خ�ش�شت  اإن  ت��رك��ي  م�����ش��در  وي��ق��ول 

ال�شفر  ب���اأن  مم��ازح��اً  ين�شق،  �شفر  ل��ك��ل  دوالر  م��اي��ن 

ال�شابق ل�شورية يف العراق اجته مبا�شرة اإىل قطر، بت�شهيل 

»اإ�شرائيلي« لوج�شتي، عر من خاله اإىل اإقليم كرد�شتان، 

للح�شول على هذا املبلغ الذي يح�شل عليه كل من ي�شق 

ع�شا الطاعة للنظام من رتبة �شفر. 

اأما يف الداخل ال�شوري، فهناك اأموال ُتنقل يومياً، عر 

املعابر  خ��ال  م��ن  �شيارات مت��ر  ع��ر  لبنان،  وع��ر  تركيا، 

على  تتقاطر  فيما  �شرية،  مبخابئ  ُزّودت  وق��د  ال�شرعية، 

�شورية االأم��وال عر �شركات حتويل االأم��وال التي حتظى 

التي  املعاير  بتخطي  لها  ي�شمح  الف��ت،  اأم��رك��ي  بغطاء 

يتجاوز  مبلغ  كل  على  تفر�ض  والتي  وا�شنطن،  فر�شتها 

عرها بطريقة اأو باأخرى. مير  اأن  دوالر   5000

ب���ق���درة ق�����ادر، حت�����ّول »امل���ع���ار����ش���ون« ال�������ش���وري���ون اإىل 

ال��ذي  »ال��دع��م«  ب��ه��دف احل�����ش��ول على  ل��ه��ذا وذاك،  اأزالم 

وتقول  امل�شلحة،  التنظيمات  وب��ن  بينهم،  خافات  فّجر 

املعلومات اإن خافاً عميقاً قد ن�شب بن ما ُي�شمى »اجلي�ض 

االأم���وال  على  اخل��اف  �شببه  ا�شطنبول،  وجمل�ض  احل��ر« 

اخلليجية، وبعد اأن �شافر الرئي�ض ال�شابق للمجل�ض برهان 

غليون اإىل ال�شعودية الإقناعها باعتماد املجل�ض قناة لتوزيع 

االأموال على امل�شلحن، كان لقيادة امل�شلحن موقف قا�ض 

اأدى اإىل خاف كبر بينهما مل يحله اإال تدخل تركي قاده 

الطرفن  ال��ذي جمع  اأوغ��ل��و،  داود  اأحمد  وزي��ر اخلارجية 

ما  وال��ل��وم  التوبيخ  م��ن  �شمعا  حيث  اأن��ق��رة،  يف  مكتبه  يف 

جعلهما يعلنا الهدنة، التي �شرعان ما ترنحت حتت وطاأة 

التطورات امليدانية.
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ت��زاي��د يف الآون���ة الأخ���رة اإ���ص��دار بيانات 

الدول  والإدان��ة من قبل  وال�شجب  القلق 

ال��غ��رب��ي��ة وامل��ن��ظ��م��ات احل��ك��وم��ي��ة وغ��ر 

احل��ك��وم��ي��ة ال���دول���ي���ة مل���ا ت���ق���وم ب���ه ق���وات 

عمليات  م��ن  ال�����ش��وري  النظامي  اجلي�ش 

ع�������ش���ك���ري���ة، ح���ي���ث ي���ت���ح���دث ه�������وؤلء ع��ن 

املدنيني، وعدم قدرة احلكومة  ا�شتهداف 

ال�شورية على حماية مواطنيها، والالفت 

اأن اأي ا�شتنكار مل ي�شدر عن هذه اجلهات 

لغ��ت��ي��ال ال���ع���املمِ ال���دك���ت���ور ن��ب��ي��ل زغ��ي��ب 

ابن  لغتيال  �شابقاً  اأو  واأولده،  وزوج��ت��ه 

التقارير  بعد  تنديد  ول  ح�شون،  املفتي 

ملجرد  مدنيني  ت�شفية  عن  تتحدث  التي 

انتمائهم املذهبي اأو الديني. 

للقانون  والأ�شا�شية  الأوىل  الركيزة  اإن 

الدويل الإن�شاين، اأو ما كان يطلَق عليه 

»ق��ان��ون ال��ن��زاع��ات امل�����ش��ل��ح��ة«، ه��ي م��ب��داأ 

التمييز بني املدنيني والع�شكريني، حيث 

املتنازعة  ال��ق��وى  ع��ل��ى  ال��ق��ان��ون  ي��ح��ّظ��ر 

تت�شبب  اأن  اأو  ع��م��داً،  مدنيني  تقتل  اأن 

مبعاناة اإن�شانية ل داعي لها لغر اأ�شباب 

ال�����ش��رورة ال��ع�����ش��ك��ري��ة، واإل اع��ُت��ر ه��ذا 

ج�شيماً  وان��ت��ه��اك��اً  ح��رب  ج��رمي��ة  العمل 

ف��اإن  م��ن هنا،  ان��ط��الق��اً  وج��ب معاقبته. 

اغتيال العامل ال�شوري وعائلته، وغرها 

من اأعمال قتل املدنيني من اأي جهة اأتت، 

ُتعّد جرائم حرب مو�شوفة يجب املعاقبة 

بهدف  يح�شل  ال���ذي  القتل  اأم���ا  عليها، 

اإزالة جمموعة معينة بكاملها، فهو يعّد 

يرقى  اأن  الإن�شانية، وميكن  جرائم �شد 

اإىل م�����ش��اف الإب�����ادة اجل��م��اع��ي��ة يف ح��ال 

توفرت النّية املتعمدة لذلك.

الأمنيني  القادة  اغتيال  يختلف  وهكذا، 

حت�شل  التي  الغتيالت  عن  ال�شوريني 

للمثقفني واأ�شاتذة اجلامعات ال�شوريني، 

يحق  ل  م���دن���ي���ون  ه������وؤلء  اأن  ب��اع��ت��ب��ار 

للمتقاتلني ا�شتهدافهم، لأنهم حمميون 

مب��وج��ب ال��ق��ان��ون ال�����دويل، وق���د ي��ق��ول 

قائل، اإن اغتيال املهند�ش الدكتور زغيب 

جاء كونه اأحد خراء ال�شواريخ يف مركز 

الدفاع  ل���وزارة  التابع  العلمية  الأب��ح��اث 

ال�����ش��وري��ة، وي��ح��م��ل دك���ت���وراه يف هند�شة 

مما  وتوجيهها،  ال�شاروخية  امل��ح��رك��ات 

اأن هذا القول  اإل  يرر حادثة الغتيال، 

مردود لعتبارات عدة اأهمها:

اأودى بحياة  الذي ح�شل  اأوًل: الغتيال 

اأي زوجته وولديه،  عائلته من املدنيني، 

وه���و اأم���ر حم��ظ��ور يف ال��ق��ان��ون ال���دويل 

املدنيني  ا�شتهداف  اأن  الإن�شاين، باعتبار 

ع��م��داً ه��و ج��رمي��ة ح���رب ي��ع��اق��ب عليها 

القانون الدويل.

الإ����ش���ايف  الأول  ال���روت���وك���ول  وي���ع���ّرف 

لت��ف��اق��ي��ات ج��ن��ي��ف ال�����ش��ادر ع���ام 1977 

كل من لي�ش  »ُيعتر مدنياً  باأنه  امل��دين، 

مبقاتل«، وهو التعريف الذي ي�شتخدمه 

جي�ش الوليات املتحدة الأمركية اأي�شاً، 

وي�شيف الروتوكول الأول: »اأما اإذا ثار 

ال�شك حول ما اإذا كان �شخ�ش ما مدنياً 

ُيعّد  ال�شخ�ش  ذل��ك  ف��اإن  م��دين،  اأم غر 

مدنياً«. 

التي قد ترر قتل  العتبارات  اإن  ثانياً: 

م��دن��ي��ني، ه���ي ف��ق��ط م���ب���داأ »ال�������ش���رورة 

ت��ل��ك الأع��م��ال  ت��ك��ون  ال��ع�����ش��ك��ري��ة«، واأن 

»ت�شهم  امل���ررة  امل��ع��ت��ادة  غ��ر  الع�شكرية 

الع�شكري«،  ال��ع��م��ل  يف  ف��ع��ال��ة  م�شاهمة 

ي�شتعمل  ل  ال�����ش��وري  اجل��ي�����ش  اأن  ومب���ا 

التنظيمات  ���ش��د  ق��ت��ال��ه  يف  ال�����ش��واري��خ 

امل�����ش��ل��ح��ة، ف��ل��ي�����ش ه���ن���اك م����ن ����ش���رورة 

واملدنيني  املهند�ش  قتل  ت��رر  ع�شكرية 

���ش��ب��ب  ك�����ان  اإذا  اإل  م���ع���ه،  امل����وج����ودي����ن 

ا�شتهدافه هو انك�شاف اخلر الذي يفيد 

تطال  اأن  ق���ادرة  ال�شورية  ال�شواريخ  اأن 

التي  ال�شورايخ  واأن  بكاملها،  »اإ�شرائيل« 

اأطلقتها املقاومة يف لبنان على حيفا وما 

م��ط��ّورة، فهنا  ���ش��ورّي��ة  ك��ان��ت  بعد حيفا، 

ي�شبح  قتله �شرورة »اإ�شرائيلية« ولي�شت 

�شورية.

ثالثاً: اإن الدعاء باأن املهند�ش هو م�شوؤول 

�شواريخ يف وزارة الدفاع ال�شورية، ل يرر 

الدويل  القانون  اأي�شاً، فبموجب  اغتياله 

التي  احلماية  ال�شخ�ش  يفقد  الإن�شاين، 

اإذا ���ش��ارك  ي��ق��ّره��ا ل���ه ال��ق��ان��ون ال�����دويل 

العدائية«،  الأعمال  يف  مبا�شرة  »م�شاركة 

العمليات  يف  املبا�شرة«  »غر  امل�شاركة  اأما 

ال���ع���دائ���ي���ة، وال���ت���ي ت�����ش��اه��م يف امل��ج��ه��ود 

احل��رب��ي ال��ع��ام لإح���دى الأط����راف، لكنها 

ت��وؤدي  م��ب��ا���ش��راً، فهي ل  ���ش��رراً  ل ت�شبب 

القانون  يقّرها  التي  فقدان احلماية  اإىل 

الدويل.

ي��ح�����ش��ل يف  م���ا  اإن  يف ج��م��ي��ع احل�������الت، 

للمدنيني،  متعمد  ا�شتهداف  من  �شورية 

ال�شورية  وال��ع��ق��ول  للعلماء  وا���ش��ت��ه��داف 

وغ����ره����ا، ي���ع���ّد ج����رائ����م ح�����رب مب��وج��ب 

ال��ق��ان��ون ال����دويل الإن�������ش���اين، اأم����ا اّدع����اء 

تقوم  م��ا  ب���اأن  امل�شلحة  املجموعات  بع�ش 

ب��ه ه��و »ت��ن��ف��ي��ذ لأم����ر اهلل« و»ج���ه���اد �شد 

املدنيني  قتل  اأي�شاً  يرر  ل  فهو  الكفار«، 

الأبرياء، وهنا نذّكر مبا جاء به الإ�شالم 

م�����ن واج�����ب�����ات ����ش���رع���ي���ة ل��ل��م��ج��اه��دي��ن 

امل�شلمني، اأهمها، ق�شر احلرب على رجال 

ُي���روى عن  ال��ع��دو امل��ح��ارب��ني فقط، حيث 

اأن��ه  و�شلم  عليه  اهلل  �شلى  حممد  النبي 

اإىل  اأر�شله  ملا  بن حارثة  زيد  قال مو�شياً 

موؤتة: »ل تقتلوا وليداً ول امراأة وكبراً 

ول فانياً ول منعزًل ب�شومعة«.

ال�شتنكار  ع��دم  ووا���ش��ح��اً  مفهوماً  ي��ب��دو 

الأوروب�����ي والأم���رك���ي لغ��ت��ي��ال العقول 

ال�������ش���وري���ة، ب����ل ي���ب���دو ط��ب��ي��ع��ي��اً يف ظ��ل 

اأي فكر عربي ميكن  حماولة ه��وؤلء قتل 

ي��ه��دد  اأن  مي��ك��ن  ع��ل��م  اأي  اأو  ي�����رز،  اأن 

واملعرفة  للعلم  »الإ���ش��رائ��ي��ل��ي«  الح��ت��ك��ار 

والتكنولوجيا، وهو ما �شهدناه من خالل 

ت�����ش��ف��ي��ة ال��ع��ق��ول ال��ع��راق��ي��ة والإي���ران���ي���ة 

�شابقاً، لكن ما ل ميكن فهمه هو �شكوت 

امل���ن���ظ���م���ات غ����ر احل���ك���وم���ي���ة، ك��م��ن��ظ��م��ة 

العفو الدولية، اأو جلنة ال�شليب الأحمر 

م�شاهمة  �شاهموا  ممن  و�شواها  ال��دويل، 

فعالة يف تطور القانون الدويل الإن�شاين 

التي  املتعمد  امل��دن��ي��ني  قتل  عمليات  ع��ن 

يتم التباهي بها ون�شر �شورها يف الإعالم 

وعلى �شفحات الإنرتنت. 

الهائل من قتل  الكّم  واقعياً، يف ظل هذا 

الأبرياء املثقفني وتدمر العقول املمنهج، 

اإىل تطور  ي����وؤدي  اأن  ���ش��اأن��ه  وك���ل م��ا م��ن 

معريف عربي.. فت�ش عن »اإ�شرائيل«.

ليلى نقوال الرحباين
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أحداث األسبوع

حلب،  يف  رحاله  املتنقل  الدامي  العنف  م�شل�شل  يحط 

امل�شلحة يف  ال�شوري املجموعات  ا�شتئ�شال اجلي�ش  بعد 

دم�شق الأ�شبوع الفائت، ما دفع اإدارتها اإىل نقل م�شرح 

معنويات  م��ن  ترفع  عّلها  اأخ���رى،  م��دن  اإىل  عملياتها 

ال�شربات  بعد  ت�شع�شع،  ح��ال  تعاين  التي  عنا�شرها 

املتتالية التي تلقتها من اجلي�ش ال�شوري، والتي �شقط 

ب��ني الأ���ش��ب��وع الفائت  2500 م�شلح  اأك��ر م��ن  ج��راءه��ا 

الواقع  على  مطلع  م�شدر  بح�شب  ال��راه��ن،  والأ�شبوع 

امليداين ال�شوري.

وي��وؤك��د امل�����ش��در ق���درة اجل��ي�����ش ال�����ش��وري ع��ل��ى اح��ت��واء 

املوقف يف حلب، لفتاً اإىل اأن الأجهزة املخت�شة اأحكمت 

الطوق على املناطق الثالث التي توغل اإليها امل�شلحون 

يف ري���ف ح��ل��ب، مب������وؤازرة ت��رك��ي��ة غ���ر م�����ش��ب��وق��ة منذ 

اأن خمتلف املجموعات  بداية الأزمة يف �شورية، جازماً 

ال�شورية  الأرا�شي  على  منت�شرة  تزال  التي ل  امل�شلحة 

امل�شلحة، �شتالقي امل�شر عينه الذي لقاه امل�شلحون يف 

التي  املمنهجة  العملية  اإىل  بكالمه  العا�شمة، م�شتنداً 

الدم�شقية  امل��ي��دان  منطقة  اجلي�ش  خاللها  من  طّهر 

امل��ك��ت��ظ��ة، وامل��م��اث��ل��ة ل��ل��م��ن��اط��ق ال���ت���ي ي�����ش��ي��ط��ر عليها 

امل�شلحون يف ريف حلب.

ال�شيطرة  اأع��ادت  املخت�شة  الأجهزة  اأن  امل�شدر  ويك�شف 

على املعابر احلدودية التي احتلتها املجموعات امل�شلحة، 

ب��ا���ش��ت��ث��ن��اء م��ع��ري��ن م��ع ت��رك��ي��ا، ل��ي�����ش ل��ه��م��ا اأي قيمة 

حتى  م�شتمرة  احل�شم  عملية  اأن  موؤكداً  ا�شرتاتيجية، 

اجتثاث كل البوؤر الإرهابية وعودة الهدوء اإىل كل اأرجاء 

�شورية على غرار ما تعي�شه دم�شق موؤخراً.

وريفها  حلب  يف  الأمنية  العلميات  ت�شتمر  اأن  ويرجح 

الذين  للم�شلحني  الرتكي  الدعم  ب�شبب  اأي���ام،  ب�شعة 

التي  املناطق  يف  ب�شرية  دروع���اً  املواطنني  م��ن  ات��خ��ذوا 

اإىل  ال�شورية  ال��دول��ة  دف��ع  ال��ذي  الأم���ر  اإليها،  ت�شللوا 

اأرواح  التعاطي بحذر مع هوؤلء امل�شلحني حفاظاً على 

املدنيني.

واأب�����دى امل�����ش��در ارت��ي��اح��ه ل�����ش��ر ال��ع��م��ل��ي��ات الأم��ن��ي��ة، 

يف  وقعت  امل�شلحني  خطط  من  كبراً  ج��زءاً  اأن  كا�شفاً 

الإدارة  �شتفاجئ  اأن��ه��ا  م��وؤك��داً  املخت�شة،  الأج��ه��زة  ي��د 

اخلارجية لهوؤلء امل�شلحني.

وي�شر اإىل اأن عملية تطهر دم�شق، عّمقت ثقة ال�شعب 

ال�شوري بجي�شه وقيادته اأكر من اأي وقت م�شى، على 

اأن اأمل اخلروج من الأزمة يف اأقرب وقت.

ويوؤكد امل�شدر اأن الهدف الأول للقيادة ال�شورية راهناً، 

هو جتفيف منابع الإرهاب اأينما وجد، واأن الأيام املقبلة 

ال�شورية  الأج��ه��زة  تعامل  يف  خمتلفة  ط��رق��اً  �شت�شهد 

�شرب  م��ن  متكنت  ب��ع��دم��ا  الإره���اب���ي���ني،  م��ع  املخت�شة 

»العمود الفقري« لها يف خمتلف املحافظات.

ويف �شاأن ت�شلل امل�شلحني وتهريب ال�شالح اإىل �شورية 

ع��ر الأرا����ش���ي ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة، ي��رج��ح امل�����ش��در اأن تقدم 

املقبلة  القليلة  الأي��ام  يف  املخت�شة  اللبنانية  الأجهزة 

»الت�شلل  عمليات  ملنع  م�شددة،  اإج���راءات  اتخاذ  على 

وال��ت��ه��ري��ب« جت��اه الأرا����ش���ي ال�����ش��وري��ة ان��ط��الق��ا من 

ال�شرقية،   - ال�شمالية  املنطقة  يف  وخ�شو�شاً  لبنان، 

ب���داأت ترتجم  الإج�����راءات  ه��ذه  ب�شائر  اأن  اإىل  لف��ت��اً 

اتبعه اجلي�ش  الذي  الأ�شلوب  عملياً، ذلك من خالل 

اللبناين لف�ش اإ�شكال م�شلح وقع يف طرابل�ش الأ�شبوع 

الفائت.

احل��دود  �شبط  اإىل  يق�شي  لبناين  ق���رار  ثمة  فهل   

اللبنانية - ال�شورية يف �شكل جدي بعد عام ونيف من 

التفلت الأمني الذي �شهدته، ب�شبب »املياعة« يف اتخاذ 

اأج��ل  م��ن  املعنيني،  بع�ش  ل��دى  املنا�شبة  الإج�����راءات 

ال�شديقة عماًل  الدول  واأمن  اللبناين  الأمن  حماية 

باملواثيق الدولية؟

 وقد يكون هذا التمهل يف اتخاذ الإج��راءات املذكورة 

ي��ه��دف اإىل مت��ري��ر ال��وق��ت يف ان��ت��ظ��ار ج��الء الو�شع 

قد  دراماتيكية   ت��ب��دلت  ي�شهد  ق��د  ال���ذي  الإقليمي 

توؤثر على م�شالح بع�ش امل�شوؤولني.

ح�سان احل�سن

مؤازرة تركية غير مسبوقة للمسلحين المتوغلين إلى حلب
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مقابلة

ال خطر على �سورية من 

ال�سقوط، الأن جي�سها قوي 

ومتني، وتركيا قد تتعر�ض ملاأزق 

�سيطرة حزب العمال الكرد�ستاين 

على بع�ض مناطق حمافظة 

حلب والقام�سلي.. اأما كالم 

املقد�سي عن امتالك �سورية 

اأ�سلحة كيماوية فهي تعيد خلط 

االأوراق االإقليمية واحل�سابات 

»االإ�رسائيلية«. 

العميد الركن املتقاعد اليا�ش فرحات، 

خ�ش جريدة »الثبات« بهذا احلوار، واإليكم 

مقاربته الع�شكرية امليدانية:

الع�شكري  امل��ي��داين  ال��و���ش��ع  لتف�شر 

ع��ل��ى ح��ق��ي��ق��ت��ه يف ���ش��وري��ة ب��ع��د الن��ف��ج��ار 

دم�شق،  يف  الأزم����ة  خلية  ا���ش��ت��ه��دف  ال���ذي 

ي��ح��دد ال��ع��م��ي��د امل��ت��ق��اع��د ال��ي��ا���ش ف��رح��ات 

والقوى  امل�شلحة  املعار�شة  انت�شار  مناطق 

النظامية، لي�شر اإىل اأن الوجود الع�شكري 

للم�شلحني يرتكز يف الأري��اف، حتديداً يف 

حلب واإدلب وحماه ودرعا، وبن�شبة اأكر يف 

اإ�شافة اإىل وجود  حم�ش، واأقل يف دم�شق، 

ريف  مناطق  بع�ش  للم�شلحني يف  �شعيف 

دير الزور والالذقية )احلفة(.

���ش��ي��ط��رة  ع������دم  اأن  ف�����رح�����ات  ب���������راأي 

املعار�شة امل�شلحة على اأي مركز من مراكز 

امل��ح��اف��ظ��ات ال�����ش��وري��ة، ي��وؤك��د ق��وة ال��دول��ة 

النظام  اأن  خ�شو�شاً  ومتا�شكها،  ال�شورية 

امل��دن  ي���زال ي�شيطر ع��ل��ى ك��ل خ��ط��وط  ل 

بانيا�ش   - طرطو�ش  من  ب��دءاً  الرئي�شية، 

ان��ت��ق��اًل اإىل  ���ش��اح��اًل،  - جبلة - ال��الذق��ي��ة 

خ��ط درع���ا - دم�شق - حم�ش - وح��م��اه - 

ال�شمال  اإدل��ب )يف  اإىل خط  حلب، و�شوًل 

ال�شرقي(،  )اجلنوب  وال�شويداء  الغربي( 

اإ�شافة اإىل �شيطرة النظام ب�شكل تام على 

ال���زور واأب���و كمال،  احل�شكة وال��رق��ة ودي��ر 

ال�شورية، براأيه، قوية  اأن الدولة  ما يعني 

على  �شهراً  ع�شر  �شتة  م��رور  رغم  وفاعلة، 

بدء القالقل فيها، وي�شيف فرحات حول 

انت�شار املعار�شة امل�شلحة ليقول: »يف املدن 

على  بال�شيطرة  ف��ق��ط  وج��وده��م  يقت�شر 

)اخل��ال��دي��ة  حم�ش  م��دي��ن��ة  اأج����زاء  بع�ش 

وجورة ال�شياح («. 

اأج��ه��زة  �شلوع  ف��رح��ات  العميد  ي��وؤك��د 

الأمن  مركز  انفجار  يف  عاملية  خمابراتية 

�شمن  العملية  وي�شع  دم�شق؛  يف  القومي 

العا�شمة،  ل�شقوط  �شاملة  خ��ط��ة  ���ش��ي��اق 

كما �شبق واأعلنه الإعالم العربي والغربي 

»كانوا يتوقعون �شقوط  قبل ذلك، يقول: 

ال��ع��ا���ش��م��ة ان���ط���الق���اً م����ن ����ش���رب ق��ط��اع 

الت�����ش��الت و���ش��ب��ك��ة ال��ق��ي��ادة وال�����ش��ي��ط��رة 

ال��ت��ف��ج��ر  اأن  غ����ر  ال�������ش���وري���ة،  ل���ل���دول���ة 

اأع�شاء  ال��ق��ادة  4 من  ال��ذي جنح يف مقتل 

ب��ن��وده،  ا�شتكمال  يف  ف�شل  الأزم�����ة،  خلية 

امل�شلحني  ه��ج��وم  �شد  ال�����ش��وري  فاجلي�ش 

املهاجمني خ�شائر فادحة«، وي�شيف  وكّبد 

اأن الإع���الم  ف��رح��ات: »م��ا ُيلفت الن��ت��ب��اه، 

اخل��ل��ي��ج��ي وال���غ���رب���ي ال�����ذي ه��ل��ل ك��ث��راً 

ل��دخ��ول امل�����ش��ل��ح��ني اإىل ال��ع��ا���ش��م��ة، اأ���ش��ر 

باملهاجمني اأنف�شهم، لأن وقعوا بفخ الكالم 

اإىل ج���ان���ب مقر  امل�����ش��ل��ح��ني  ع���ن و����ش���ول 

وفق  اجلمهوري،  والق�شر  ال��وزراء  رئا�شة 

والعربية«،  اجلزيرة  قناتا  اإليه  اأ�شارت  ما 

اأن  امل�شلحون  »ظن  حديثه:  فرحات  يتابع 

فهرعوا  ال�شقوط،  �شفر  على  العا�شمة 

اإل���ي���ه���ا، ل���ك���ن ق������وات اجل���ي�������ش ك���ان���ت ل��ه��م 

ق��درت  ف��ادح��ة  خ�شائر  فتكبدوا  باملر�شاد، 

بنحو األف قتيل«.

حزب العمال الكرد�ستاين

عن اأحداث حلب يقول العميد الركن 

ف���رح���ات: »ه��ن��اك م��ع��رك��ة ع��ل��ى اأط��راف��ه��ا، 

ك��ح��ي »ه��ن��ان��و« و»����ش���الح ال���دي���ن«، ليبقى 

املوؤ�شر الأكر خطورة لرتكيا، هو �شيطرة 

حزب العمال الكرد�شتاين على اأرياف حلب 

العرب  عني   - عفرين  )منطقتا  ال�شمالية 

للحدود  املتاخمة  جرابل�ش(   - رفعت  تل   -

م��وق��ع  ت���وق���ع���ات  ���ش��ح��ت  واإن  ال���رتك���ي���ة، 

الإ�شتخباري »دبكا الإ�شرائيلي« من حترك 

ك���ردي م��ت��وق��ع جت���اه »ال��ق��ام�����ش��ل��ي« بقيادة 

حزب العمال، �شيتفجر الو�شع داخل تركيا، 

خ�شو�شاً واأن عدد الأكراد فيها يتجاوز 15 

العمال  مليون، ومعظمهم موالوان حلزب 

الذي يقبع قائده يف ال�شجن يف تركيا«.

يلفت فرحات اإىل اأن العالقات املميزة 

ب��ني ���ش��وري��ة وت��رك��ي��ا ق��ب��ل ان����دلع الأزم����ة، 

الكرد�شتاين  ال��ع��م��ال  ح���زب  ق��ي��ادة  جعلت 

ولكن  النظام،  تنكفئ عن مد اجل�شور مع 

الدولة  �شمت  مع  احلالية  املعطيات  وف��ق 

ل  القام�شلي،  و�شع  بخ�شو�ش  ال�شورية 

ال��ن��ظ��ام مع  تن�شيق  ن��ف��ي  اأو  ت��اأك��ي��د  مي��ك��ن 

قيادة العمال الكرد�شتاين. 

ب������راأي ال��ع��م��ي��د ال���رك���ن امل��ت��ق��اع��د يف 

اجلي�ش اللبناين اليا�ش فرحات، اأن الو�شع 

النظام  مل�شلحة  مي��ي��ل  ع�����ش��ك��ري��اً  ال��راه��ن 

واجلي�ش ال�شوري يف مدينة دم�شق ومعظم 

ريفها، وحلب، رغم ال�شجيج عن »حترير« 

الأخ�������رى اأي�������ش���اً يف الإع�������الم اخل��ل��ي��ج��ي، 

ال�شريع  ال�شوري  الع�شكري  »ال��رد  يقول: 

على خطة اقتحام دم�شق مع اإف�شال البنود 

الأزم����ة،  خ��ل��ي��ة  اغ��ت��ي��ال  لعملية  الأخ�����رى 

على مواجهة  ال�شورية  القيادة  قدرة  اأب��رز 

خمتلف الظروف ال�شاغطة«.

ا�ستهداف باراك

����ش���األ���ن���اه ع����ن وج������ود وزي������ر ال���دف���اع 

»الإ���ش��رائ��ي��ل��ي« اي��ه��ود ب���اراك يف اجل���ولن، 

وا���ش��ت��ه��داف��ه ب��ق��ذائ��ف »ه������اون« جم��ه��ول��ة 

التلفزيون  عر�ش  م��ع  بالتزامن  امل�شدر، 

يعرب  ال�شوري  للجي�ش  م�شاهد  ال�شوري 

ف���ي���ه ع����ن ا����ش���ت���ع���داده مل���واج���ه���ة اجل��ي�����ش 

يجيب  امل�شلحني..  ولي�ش  »الإ���ش��رائ��ي��ل��ي« 

على  الهجوم  يتكرر  »قد  فرحات:  العميد 

دم�����ش��ق ب��ط��ري��ق��ة اأخ�������رى، م���ع ا���ش��ت��م��رار 

ال�شوري  التلفزيون  قنوات  على  القر�شنة 

ا���ش��ت��م��رار الك�شف  وق���ن���اة »ال���دن���ي���ا«، وم���ع 

نف�ش  على  للبث  ت�شليلية  قناة  اإن�شاء  عن 

للت�شوي�ش  ال�����ش��وري��ة  امل��ح��ط��ات  ت������رددات 

ال����ع����ام«، ي�شيف  ال�������راأي  وال���ت���اأث���ر ع��ل��ى 

ف����رح����ات: »م�������ش���روع ����ش���رب الت�������ش���الت 

ال�شورية �شيتكرر، وجتميع مقاتلي الأرياف 

يبقى  دم�شق،  جتاه  جديد  من  لالنطالق 

���ش��م��ن ح����راك امل��ع��ار���ش��ة امل�����ش��ل��ح��ة. وزي���ر 

الدفاع »الإ�شرائيلي« بعث بر�شالة وا�شحة 

»اإ�شرائيل« معنية  اأن  دم�شق،  ُبعيد تفجر 

اأن  غ��ر  دم�شق،  ب��ال��ذي يح�شل يف  مت��ام��اً 

ول  ي��وؤك��د  ل  للمخطط  ال��ن��ظ��ام  اإ���ش��ق��اط 

بقذائف  ب����اراك  ا���ش��ت��ه��داف  م�����ش��األ��ة  ينفي 

املتبادل بني اجلي�شني  »الهاون«، فال�شراع 

ق���د ل ي��ت��م ال��ك�����ش��ف ع��ن��ه��ا اإع���الم���ي���اً، لأن 

�شورية على �شبيل املثال وفق اتفاقية ف�شل 

 ،1974 عام  »اإ�شرائيل«  وبني  بينها  القوات 

ُيفرت�ش وجود منطقة عازلة، وبالتايل ل 

اإطالق  ال�شوري تبني خر  ميكن للجي�ش 

ب��اراك،  ا�شتهدفت  التي  ال���»ه��اون«  قذائف 

عن  اأقله  غام�شاً  اخلر  �شيبقى  وبالتايل 

الإعالم«، وي�شيف فرحات: »حتى ولو كان 

اجلي�ش ال�شوري وراء اإطالق القذائف، لن 

يعطي الأخر العذر للجي�ش »الإ�شرائيلي« 

للرد عليه يف الوقت الذي يريد«.

�شورية �شمن  وج��ود  اأن  فرحات  يعتر 

اإقليمياً  الأم��ور  يعقد  الإقليمية،  املنظومة 

اإ�شقاط  عملية  الغرب  على  وي�شعب  ودولياً 

ال��ن��ظ��ام، ي���ق���ول: »ع��ي��ن��ا اإي�����ران وح����زب اهلل 

والإقليمي  ال�شوري  امل�شهد  على  م�شمرتان 

رو�شيا  كموقف  متاماً  »اإ�شرائيل«،  وحتديداً 

اجل��ي��و - ال���ش��رتات��ي��ج��ي ل��ل��م��ن��ط��ق��ة، وف��ق 

م��ا ي�شرح ب��ه ي��وم��ي��اً وزي���ر خ��ارج��ي��ة رو�شيا 

���ش��رغ��ي لف�������روف«، ي��ت��اب��ع ف���رح���ات ���ش��رح 

»�شبق  قائاًل:  ال�شورية  ل��الأح��داث  مقاربته 

اأحمر لرتكيا، وحذرت  اإي��ران خطاً  ور�شمت 

طهران  اليوم  املبا�شر،  الأمني  تورطها  من 

تلوح باإمكانية اإغالق م�شيق »هرمز«، تبعث 

اأي�شاً ر�شالة وا�شحة لأمركا والغرب وحلف 

بالقوة  ال�����ش��وري  النظام  �شقوط  اأن  الناتو 

»�شتاتيكو«  �شقوط  �شي�شتتبع  لأن��ه  مم��ن��وع، 

و�شوًل  »اإ�شرائيل«  من  بدءاً  برمته  املنطقة 

اإىل منطقة اخلليج العربي«. 

الغرب  اأن  اإىل  العميد فرحات  ي�شر   

ع��م��وم��اً وم���ن���ذ ب����دء الأح�������داث ال��ع��رب��ي��ة، 

ي��ت��ع��اط��ى م����ع امل��ن��ط��ق��ة وق������وى امل��م��ان��ع��ة 

يتعاطى  املمانعة  حم��ور  فيما  بالتق�شيط، 

فالغرب  اأك����ر،  م��ن منطلق  امل��و���ش��وع  م��ع 

يريد تق�شيط احلرب لإ�شقاط �شورية اأوًل 

وحزب اهلل ثانياً واإيران ثالثاً، فيما ال�شرق 

يريدها حرباً �شاملة«.

اجلي�ش ال�سوري

ال�����ش��وري، يعتر  ق���درات اجلي�ش  ع��ن 

الع�شكرية  املنظومة  اأن  ف��رح��ات  العميد 

جداً  خمباأة  ال�شوري  للجي�ش  ال�شاروخية 

وم��وج��ه��ة جت����اه »اإ����ش���رائ���ي���ل«، ي���ق���ول عن 

ال�شوري  العربي  تنظيمه: »يطبق اجلي�ش 

الفيلق  فرق،  اإىل  املق�شمة  »الفيالق«  نظام 

زينب«  »ال�شيدة  منطقة  يف  يتمركز  الأول 

»اإ���ش��رائ��ي��ل«  ومهمته ح��م��اي��ة احل����دود م��ع 

ي���رتاوح ع��دي��ده��ا ما  والأردن، وك��ل ف��رق��ة 

الفيلق  ج���ن���دي؛  األ����ف  و20  األ���ف���اً   16 ب���ني 

الثاين مركزه يف »جديدة يابو�ش« وقطاعه 

الثالث قيادته  الفيلق  ميتد حتى حم�ش؛ 

يف ح��ل��ب و���ش��الح��ي��ات��ه احل�����دود ال��رتك��ي��ة 

اإىل  فرحات  وي�شر  ال�شاحلية«،  واملنطقة 

مبا�شرة  الع�شكرية  الفرق  بع�ش  ارت��ب��اط 

ب��ال��ق��ي��ادة ال��ع��ام��ة، م��ث��ل ال��ف��رق��ة ال��راب��ع��ة 

املوجلة الدفاع عن دم�شق«.

مب�شاألة  اجلي�ش  تدخل  مو�شوع  ويف 

العمل،  اآلية  فرحات  ي�شرح  الأم��ن،  حفظ 

ي��ق��ول: »ُي��ف��رز لإع���ادة الأم���ن يف حمافظة 

الكتيبة  )ع��دي��د  اثنتني  اأو  كتيبة  معينة 

وف���ق  ج����ن����دي(   1500 ح������وايل  ال�����واح�����دة 

ال�����ش��رورات امل��ي��دان��ي��ة، وي��ب��ق��ى ال��ب��اق��ي يف 

ثكناته �شمن مهام التدريب والرتقب، يف 

املنطقة ال�شاحلية على �شبيل املثال انت�شار 

اجلي�ش ال�شوري ل يتعدى اأي�شاً الكتيبة او 

اأم��ا يف حم�ش  اأك��ر تعديل،  الثنتني على 

ف��ه��ن��اك وج����ود لأك����ر م���ن ك��ت��ي��ب��ت��ني، لأن 

الأم��ن على احل��دود  اجلي�ش يتوىل حفظ 

ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة - ال�������ش���وري���ة وح���ف���ظ ال��ن��ظ��ام 

يف م��ن��اط��ق ال��ق�����ش��ر وال��ر���ش��ن وم��دي��ن��ة 

»بخ�شو�ش  ف��رح��ات:  وي�شيف  ح��م�����ش«، 

منظومة ال�شواريخ ال�شرتاجتية للجي�ش 

ال�������ش���وري، ل اأح�����د ي���ع���رف م���ك���ان وج���ود 

من�شاتها ول مكان انت�شارها، هي مبعظمها 

م�����ش��وب��ة جت����اه »اإ����ش���رائ���ي���ل«، امل���ع���روف يف 

األوية   10 �شورية متلك  اأن  املجال هو  هذا 

اأم����ا لناحية  ���ش��ري��ة،  اأم���اك���ن  ���ش��واري��خ يف 

 SS20 نوعها، فاملعروف حتى الآن �شواريخ

حديثه:  فرحات  العميد  يتابع  وال�شكود«، 

اخلارجية  وزارة  با�شم  ال��ن��اط��ق  »ت�شريح 

ال�����ش��وري��ة ج��ه��اد م��ق��د���ش��ي ح���ول ام��ت��الك 

وا�شحة  ر�شالة  كيماوية،  اأ�شلحة  �شورية 

ل�»اإ�شرائيل« وحلف »الناتو« وتركيا، من اأن 

اأي تدخل خارجي �شيكون له تبعات كبرة، 

اإعالمياً  �شيواجه  اأن��ه  رغ��م  التطور  وه��ذا 

قبل  م���ن  وم�شتهجنة  ع��ن��ي��ف��ة  ف��ع��ل  ب����ردة 

ورق��ة  ميثل  ف��اإن��ه  املتحدة،  والأمم  ال��غ��رب 

ردعية له دللت ا�شرتاتيجية«.

وهل من احتمال اأن ت�شقط �شورية من 

لإ�شقاطها من  مادام هناك عجز  الداخل، 

اخلارج؟ يجيبنا العميد فرحات: »�شقوط 

ب��اأ���ش��ره��ا،  املنطقة  اخ��ت��الل  يعني  ���ش��وري��ة 

موؤ�ش�شة  اأن  ال��وق��ائ��ع  اأث��ب��ت��ت  ���ش��وري��ة  يف 

ظل  ويف  ومتما�شك،  وق��وي  منيع  اجلي�ش 

ه����ذه امل��ع��ط��ي��ات ل مي��ك��ن ع��ل��ى الإط�����الق 

اأي��ة مدينة مركز  العا�شمة ول  اإ�شقاط ل 

حم��اف��ظ��ة، وال��دل��ي��ل ال��وا���ش��ح ل��ذل��ك هو 

 16 منذ  عليها  احل��رب  ا�شتمرار  رغ��م  اأن��ه 

والرتغيب  الت�شويه  حمالت  ورغم  �شهراً، 

ل�����ش��ب��اط��ه والإغ����������راءات امل��ال��ي��ة ال��ك��ب��رة 

ذوي��ه��م،  بقتل  وال��رته��ي��ب  عليهم  امل��غ��دق��ة 

مل تفلح حماولة واحدة جدية ل�شق كتيبة 

هنا  م��ن  ال�����ش��وري..  اجل��ي�����ش  يف  ع�شكرية 

�شتنت�شر يف حربها على  �شورية  اأن  اأعتقد 

اأ�شبه  برمتها  ���ش��وري��ة  اأن  رغ���م  الإره�����اب، 

مبخيم نهر البارد مع اعتذاري ل�شتعمال 

الفل�شطيني  ال�شعب  لأن  الت�شبيه،  ه���ذا 

اأه����ايل امل��خ��ي��م، ك��ان��وا �شركاء  وخ�����ش��و���ش��اً 

للجي�ش اللبناين يف الق�شاء على الإرهاب 

يف نهر البارد«.

اأجرى احلوار: بول با�سيل

الهجوم على دمشق قد 
يتكرر بطريقة أخرى.. 
مع استمرار القرصنة 
على قنوات التلفزيون 
السوري وقناة »الدنيا«

أكد أن سورية »نهر بارد« كبير
العميد الياس فرحات يكشف تفاصيل الوضع األمني والخطط المتوقعة



مو�سوعة  ي��دخ��ل  �أن  لبنان  ي�ستطيع 

غيني�س للأرقام �لقيا�سية بالنظر �إىل عدد 

�لذي  �لفنية  ومعاهده  وكلياته  جامعاته 

ي��ن��اه��ز �خل��م�����س��ن، م��ق��ارن��ة م��ع م�ساحته 

وع�����دد ���س��ك��ان��ه �ل�����ذي ال ي��ت��ع��دى �ل�����س��ت��ة 

ملين ن�سمة على �أق�سى تقدير.

لبنان  يف  �لعايل  �لتعليم  ن�ساأة  وتعود 

تاأ�س�ست  عندما  عاماً،   137 �أك��ر من  �إىل 

 ،1865 عام  �الأمريكية يف بريوت  �جلامعة 

 1875 ع��ام  يو�سف  �لقدي�س  جامعة  تلتها 

�حلقوق  لتدري�س  �لعايل  �حلكمة  ومعهد 

1875، ل��ت��ت��و�ىل �مل��ع��اه��د و�جل��ام��ع��ات  ع���ام 

�لتي �فتتحت �أبو�بها يف لبنان �لذي و�سف 

باأنه منارة �لتعليم يف �ل�سرق.

ت��ر�وح كفاءة ه��ذه �جلامعات  �ل��ي��وم، 

و�ملعاهد بن �ملمتاز وما هو دون �مل�ستوى، 

ل��ك��ن �ل��ت��ع��ل��ي��م �جل��ام��ع��ي يف ل��ب��ن��ان يحقق 

هناك  �مل��ث��ال  �سبيل  على  قيا�سية،  �أرق��ام��اً 

تفيد  ك��م��ا  ج��ام��ع��ي  �أ����س���ت���اذ  �آالف  ع�����س��رة 

�إح�����������س�����اء�ت �مل����رك����ز �ل���وط���ن���ي ل��ل��ب��ح��وث 

�لتعليم  ط���لب  ن�����س��ب  �أن  ك��م��ا  و�الإمن������اء، 

�جل��ام��ع��ي م��رت��ف��ع��ة، ح��ي��ث ي���وج���د 3462 

طالباً جامعياً لكل مئة �ألف مقيم يف لبنان، 

�ألف يف  لكل مئة  2597 طالباً  بينما هناك 

�أن هناك من يوؤكد �أن لبنان  فرن�سا! علماً 

�مل�ستوى  تكفيه �ست جامعات حا�سلة على 

�الأكادميي �جليد فقط بداًل من 46.

�جل���ام���ع���ات  ع�����دد  يف  �الرت�����ف�����اع  �إز�ء 

يف  تتمثل  جذرية  م�سكلة  هناك  و�ملعاهد، 

�لباحثن  �جلامعات  خريجي  عدد  �رتفاع 

ففي  �ل��ب��ط��ال��ة،  تنت�سر  بحيث  ع��م��ل،  ع��ن 

�أن  2008، يتبن  �ل��ع��ام  �أج��ري��ت يف  در����س��ة 

�أ�سعاف  �أي ثلثة  �ألف متخرج،   25 هناك 

�الأول  �لن�سف  م��ن  عليه  �حل���ال  ك��ان��ت  م��ا 

عمل.  عن  يبحثون  ممن  �لت�سعينات،  من 

وم��ق��اب��ل ه���ذه �ل���زي���ادة �مل��ف��اج��ئ��ة يف ع��دد 

�مل���ت���خ���رج���ن ه���ن���اك ت��ن��اق�����س يف �ل���ق���درة 

هذ�  ب��د�أ  وق��د  �لعمل،  ل�سوق  �ال�ستيعابية 

ت�سعينات  �لثاين من  �لن�سف  �لتناق�س يف 

�سهدت  �لتي  �لفرة  يف  �أي  �ملا�سي،  �لقرن 

ت�����س��خ��م��اً يف �أع�����د�د �ل���ط���لب، ح��ي��ث ت��دل 

�مل��ع��ط��ي��ات �أن �ل���ق���درة �ل��ت��وظ��ي��ف��ي��ة ك��ان��ت 

مبعدل 0.5 يف �ملئة، بينما �لزيادة �ل�سكانية 

ن�سبة  ف��اإن  �ملئة، لذلك  2.5 يف  هي مبعدل 

 1996 ع��ام  �ملئة  7 يف  �رتفعت من  �لبطالة 

�لفتوة  وب�سبب   ،2008 �ملئة عام  20 يف  �إىل 

�رتفعت �لبطالة يف �لفئة �لعمرية 24-15 

من 21.3 يف �ملئة �إىل 35 يف �ملئة.

�أق��وى من  �لطلبي  �لتدفق  �أن  ومب��ا 

�لبطالة  �رتفعت  فقد  �ل�سكانية،  �ل��زي��ادة 

بن �جلامعين �إىل 25 يف �ملئة، و�إذ� �أخذنا 

ب��ع��ن �الع��ت��ب��ار �ل��ت��دف��ق �ل��ك��ب��ري و�مل��ف��اج��ئ 

ب��اأن  �ل��ت��وق��ع  �أم��ك��ن  �ل��ع��ايل،  ن��ح��و �لتعليم 

ت�سل ن�سبة �لبطالة �إىل ما فوق �لثلث بن 

�جلامعين يف �ل�سنو�ت �لقليلة �ملقبلة. 

وم���ن �الأق�����و�ل �ل��ت��ي غ��ال��ب��اً م��ا ت��ردد 

على �أل�سنة �جلامعين �لباحثن عن عمل: 

�ملطاف يف  »مل��اذ� نتعلم و�سنجل�س يف نهاية 

�لبطالة  �لعمل حم��دودة..  �ملنزل.. فر�س 

�ل��ط��م��وح  �أن  وي��ب��دو  جم��ت��م��ع��ن��ا«..  تنه�س 

�سيء و�حلقيقة �سيء �آخر، وهنا تكون �أول 

�سدمة لهم، حيث تبد�أ �أحلمهم باالنهيار 

بعد �إنهاء در��ستهم و�لبدء مبرحلة جديدة 

ينق�سم  �ملتخرج  �جليل  فهذ�  حياتهم،  من 

فالبع�س  �لطموح،  يف  متفاوتة  فئات  �إىل 

يظل يبحث ويبحث عن �لوظيفة �ملثالية، 

�لدر��سة،  ط��و�ل فرة  بها  �لتي طاملا حلم 

و�ل��ت��ي حت��ق��ق ل��ه �مل���دخ���ول �ل����ذي ي��ري��ده، 

عدم  على  وب��اإ���س��ر�ر  �الجتماعية،  و�ملكانة 

�لتنازل عن هذ� �مل�ستوى، و�لبع�س �الآخر 

هنا  وم��ن  �لوظيفة،  �نتظار  فكرة  يرف�س 

جن��د ذل���ك �ل��ن��وع �الإي��ج��اب��ي م��ن �ل�سباب 

�إما  يظهر طاقاته يف �لعديد من �مليادين، 

من خلل �لتدريب ورفع م�ستوى مهار�ته، 

م���وؤق���ت يف وظيفة  ب�����س��ك��ل  ول���و  �ل��ع��م��ل  �أو 

منا�سبة و�إن مل تكن وظيفة �الأح��لم، �إىل 

�أن تتاح له �لفر�سة �لتي يطمح �إليها.

و�ملوؤ�سف �أن �لبع�س من هوؤالء ميتهن 

وظيفة »�لبحث عن وظيفة«، بحيث يق�سي 

�سنو�ت طويلة يف �لبحث عن وظيفة الئقة 

يقول  �مل��ث��ال،  �سبيل  ج���دوى، على  دون  م��ن 
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�ل���درج«،  �أح��ت��ف��ظ بها يف  �أز�ل  ���س��ن��و�ت، وم��ا 

حممد خريج كلية �حلقوق، وهو يحاول 

ي��وم��ي��اً  يعي�سه  �ل����ذي  �ل��و���س��ع  تلخي�س 

ب��ن م��ن��زل��ه وم��ن��ازل �الأ���س��دق��اء  متنقًل 

»ل�ست  �لبطالة،  ي�ساطرونه هموم  �لذين 

من �ملتكربين على �لنعمة.. �أنا حقاً �أريد 

�حل�سول على �أي عمل، حتى ولو مبرتب 

ال يتعدى �حلد �الأدنى للأجور«.. وبقائي 

�ل�سائب  غري  الختياري  يعود  عمل  دون 

لتخ�س�سي، مقارنة مع حاجة �ل�سوق«.

يف  ب��لل  ينطلق  �ملقابلة،  �جلهة  يف 

�لعامل  يف  عمل  فر�سة  ع��ن  بحث  رح��ل��ة 

�الف���ر�����س���ي ع���رب م���و�ق���ع �ل��ت��وظ��ي��ف، 

من  �لتقليدية،  �لطرق  ��ستنفد  �أن  بعد 

�سوؤ�ل  �إىل  �الإعلنية  �ل�سحف  مطالعة 

م���ع���ارف���ه و�أ����س���دق���اء �ل��ع��ائ��ل��ة، وك����ل ما 

ه��و عمل  ل��ك  ت��وف��ريه  ه����وؤالء  ي�ستطيع 

�ل�ساب  ي�سرح  �سئيل،  ومب��ع��ا���س  م��وؤق��ت 

بالعلوم  �سنو�ت  ث��لث  �ل��ذي تخرج منذ 

�الق��ت�����س��ادي��ة ك��ي��ف �أن����ه مل ي��وف��ق حتى 

�ملهنية  »�لفر�سة  على  �حل�سول  يف  �الآن 

يكفي  »ال  حيث  ي�سميها،  كما  �ملنا�سبة«، 

�حل�سول على �أي عمل، بل ال بد من �أن 

و�إال  م�ستقبلي،  �أفق  ذ�ت  �لوظيفة  تكون 

وقعت يف خانة �لبطالة �ملقنعة«.

�أن خ��ري��ج��ي �جل��ام��ع��ات  ي����رى  وه����و 

�لفا�سلة  �حل��ك��وم��ي��ة  �ل�����س��ي��ا���س��ات  �سحية 

ن�سبة  ن�سهد  �ل���ذي  �ل��وق��ت  ففي  بامتياز، 

�لبطالة يف تز�يد م�ستمر، جند �أن �لدولة 

ع����اج����زة ع����ن ت���ق���دمي م�������س���اري���ع ت��وظ��ي��ف 

جديدة، الأنها تركت �سوق �لعمل ملجموعة 

�لقطاع  على  لي�ستولو�  �الحتكارين  من 

�خلا�س و�لعام معاً.

معه،  تتفق  ف��ل  م��ن��ى  �سديقته  �أم���ا 

ومل  �لو�قع  للأمر  ��ست�سلمت  �أنها  وتوؤكد 

بانتظار  �ملنزل  يف  �جللو�س  باإمكانها  يعد 

�لقبول  ق���ررت  ل��ذل��ك  �ملنا�سبة،  �لفر�سة 

يف  �لفخمة  �لفنادق  �أح��د  يف  موؤقت  بعمل 

بريوت، حيث حت�سل على مرتب عال و�إن 

حت�سيلها  م��ع  ت��ت��لءم  ال  �لوظيفة  ك��ان��ت 

�لعلمي.

�رت��ف��اع  يف  �ملتخرجن  �أع����د�د  وبينما 

�ل��ع��ث��ور على  ���س��ن��وي��اً، م���ن دون  م�����س��ت��م��ر 

و�ملعاناة  �لقلق  م�سو�ر  يبد�أ  عمل،  فر�س 

�لنف�سي، ما يوؤدي  و�ال�سطر�ب و�ل�سغط 

�إىل حالة �إحباط �سديدة، لتحمل تبعاتها 

عناوين عدة �أهمها: �لهجرة؛ حيث ي�سكل 

كبرية  ن�سبة  �جلامعي  �للبناين  �ل�سباب 

ال  �لعربي،  �خلليج  يف  �ملوظفن  ع��دد  من 

�سيما دبي و�لكويت.

»وظفك؟.. ال ما وظفني«، هي جملة 

���س��ه��رية الأح���د �أجن���ح �ل��رب�م��ج �ل�����س��اخ��رة، 

حتولت �إىل »حم��ّط ك��لم« ي��ردده �ل�سباب 

ك����ل ي�������وم، ح���ي���ث ت���خ���ط���ت �ل���ب���ط���ال���ة ك��ل 

�خل���ط���وط �حل���م���ر، وو���س��ل��ت �إىل ح���دود 

نا�سية  م��ك��ان..  كل  يف  هم  م�سبوقة،  غري 

���س��ارع، ق��ارع��ة ط��ري��ق، ح��اف��ة على مدخل 

�أم��ام حمل جتاري،  مبنى، ف�سحة �سغرية 

ر����س���ي���ف.. ك��ل��ه��ا ت�����س��ك��ل �أم���ك���ن���ة م��ث��ال��ي��ة 

طاولة  »�ل��رج��ي��ل��ة«،  بع�سهم..  لتجمهر 

�لزهر، ورق �للعب و�لدر�جات �لنارية، هي 

�ملح�سلة،  ويف  للجل�سات..  ملزمة  �أدو�ت 

ه��م م��ع��روف��ون يف �الأح��ي��اء �ل��ت��ي يحتّلون 

زو�ي�����اه�����ا.. �ل��ب��ع�����س ي�����س��ن��ف��ه��م يف خ��ان��ة 

�الآخ��ر  و�لبع�س  �لعمل«،  م��ن  »�لعاطلن 

من  ك��ان��و�  و�إن  �حل���ي«  ب����»زع���ر�ن  ينعتهم 

حملة �ل�سهاد�ت �لعالية..

حممود مرع�شلي
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البطالة 15 في المئة
عدد  باأنها  �لبطالة  حبيقة  لوي�س  �الق��ت�����س��ادي  �خل��ب��ري  ي��ع��رف 

�الأ�سخا�س �لذين تر�وح �أعمارهم ما بن 18 عاماً وما فوق، و�لذين 

ماز�لو� يبحثون عن عمل وال جدوى. وحول معدل �لبطالة يف لبنان 

يوؤكد حبيقة �أن �أحد�ً يف لبنان ال ي�ستطيع حتديدها نظر�ً �إىل فقد�ن 

�ل�سوق �للبنانية �إىل �الإح�سائيات �جلدية، ولكنها تقدر بنحو 15 يف 

�ملئة.

�أما بالن�سبة �إىل تاأثري �ليد �لعاملة �الأجنبية على معدل �لبطالة، 

فيوؤكد حبيقة �أن تاأثريها لي�س كبري�ً، كونها تقوم �أو ت�سغل وظائف 

»ي�ستحي منها �للبناين«، وبالتايل ال توؤثر على بطالة �للبناين، �أما 

غلء  �إىل  حتماً  �سيوؤدي  فذلك  �الأجنبية،  �لعاملة  �ليد  توقفت  �إذ� 

�أما  فيها،  �للبناين  توظف  �أن  ت�ستطيع  �أن  ودون  �الأ�سعار  يف  رهيب 

و�لدولية  �ملحلية  �لعمل  منظمات  �أو  �ل��دول��ة  و�ج��ب��ات  �إىل  بالن�سبة 

للحد من ن�سب �لبطالة، �لتي جتتاح �ملجتمعات كافة، يقول حبيقة: 

»�إن �حلل �الأ�سا�سي و�لفعال يكمن باإعادة �لنمو يف �القت�ساد �لوطني، 

و�لذي من خلله ت�ستطيع �لدولة ��ستيعاب عدد �أكرب من �لعاطلن 

من �لعمل، �إ�سافة �إىل عودة �أو جذب �ال�ستثمار�ت �لتي تخلق فر�س 

عمل«.

مـــواقف
ترتكبها  التي  باملجازر  ندد  الأمة،  العام حلركة  الأمني  �لنا�سر جربي؛  د. عبد  �ل�سيخ   •
اجلماعات املتطرفة بحق امل�سلمني يف »بورما«؛ �سرق اآ�سيا، موؤكدًا اأن دولة بورما اإمنا تعمل 

على ا�ستهداف امل�سلمني، وتقتل الأطفال والن�ساء وال�سيوخ والعّجز، وتدمر املنازل واملمتلكات 

واملنظمات  العربية  ال��دول  وجامعة  ال��دويل  املجتمع  جربي  ال�سيخ  وطالب  الطرق.  باأب�سع 

بدورهم  القيام  اإىل  الإن�سان،  حقوق  عن  والدفاع  احلر�ص  تّدعي  التي  وال��دول  الإن�سانية، 

للدفاع عن امل�سلمني، واإيقاف اآلة القتل التي ت�ستهدفهم من قبل الدولة هناك، فالذي يح�سل 

هناك هو تطهري عرقي واإبادة جماعية بحق امل�سلمني.

العربية ل  الأمة  نهو�ص  اأن  �سدد على  �للبناين،  �ل�سعبي  �ملوؤمتر  رئي�س  �ساتيل؛  كمال   •
ميكن اأن يتحقق اإل بامل�سروع القومي الوحدوي، يف وقت متّر الأمة العربية جمعاء مبنعطفات 

والأخطار  التحديات  مع  تعاملها  وكيفية  م�سريها،  مقبلة  طويلة  ل�سنوات  حتدد  حا�سمة 

الكبرية. 

ولفت �ساتيال اإىل اأنه يف بع�ص الأقطار العربية، دخل امل�سروع الأمريكي ال�سهيوين على خط  

التحركات ال�سعبية الإ�سالحية، بهدف تغيري م�سارها، لتتالءم مع اأهدافه يف اإحداث حروب 

اأهلية عربية مذهبية وطائفية واإثنية، متّهد الأر�ص لتنفيذ م�سروع ال�سرق الأو�سط الكبري، 

واإذا كان هذا امل�سروع اجلهنمي جنح يف تق�سيم ال�سودان، ون�سر بذرة التق�سيم يف العراق، 

فاإن الأمل يبقى موجودًا حلماية الكيانات العربية يف ليبيا و�سوريا واليمن والعراق ولبنان من 

م�سرحة التق�سيم الأمريكية ال�سهيونية.



ت���ع���د �مل���خ���ي���م���ات �ل��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة يف 

لبنان، بحالها و�سكانها وو�قعها �لر�هن، 

�سفعة على جبن �الإن�سانية، بن �نعد�م 

�خل��دم��ات م��ن م���اء وك��ه��رب��اء و�إم�����د�د�ت 

�ل�������س���رف �ل�����س��ح��ي، و�زدح��������ام �ل��ب��ي��وت 

و�ملباين �لقدمية و�ملرهلة، وبن بطالة 

�الأ�سر،  و�سيق حال  �لفل�سطيني  �ل�سباب 

حكايات ماأ�سوية تتو�ىل ف�سولها منذ 60 

عاماً.

�أو  �إح�ساناً  �لفل�سطينيون  ي�ساأل  ال 

به  ما يطالبون  بل جل  �أح��د،  هبات من 

هو تنظيم �لعمالة �لفل�سطينية يف لبنان 

�لعمل و�الإنتاج  �أبناوؤهم من  لكي يتمكن 

ب��داًل من كونهم مكبلن مبجموعة من 

ت��ع��ي��ق علمهم،  �ل��ت��ي  �ل��ب��ال��ي��ة  �ل��ق��و�ن��ن 

ورغم �أن �حلكومة �حلالية كانت تعهدت 

�ملرير  �لفل�سطيني  �لعمل  و�ق��ع  بتغيري 

�أ�سهر من  �أن��ه وبعد م�سي عدة  �إال  ه��ذ�، 

هناك  �أن  تلم�س  يتم  مل  �حلكومة  عمر 

من  �لفل�سطيني  �ل�سق  تطبيق  يف  جدية 

بيان �حلكومة، خ�سو�ساً جلهة �ملر��سيم 

�لتطبيقية �ملتعلقة بوز�رة �لعمل.

ف��ق��د �أق����ر جم��ل�����س �ل���ن���و�ب ت��ع��دي��ًل 

يف  �لفل�سطينية  �ل��ع��م��ال��ة  ق��ان��ون  ح���ول 

للجئ  ي�سمح  تعديل  وه��و   2010 �ل��ع��ام 

�ل��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي ب��ال��ع��م��ل ر����س���م���ي���اً يف ك��ل 

�لقطاعات �لتي ي�سمح للأجنبي بالعمل 

�ل�سمان  م��ن  �إف��ادت��ه  �إىل  �إ���س��اف��ة  فيها، 

خا�س،  �سندوق  �سمن  م��ن  �الجتماعي 

�ل��ت��ع��دي��ل ينتظر م��ن��ذ عامن  ل��ك��ن ه���ذ� 

مر��سيمه �لتنفيذية، وبات من �ملوؤكد �أن 

وز�رة �لعمل لن مترره.

ميكن �جلزم باأن �لظلم �لذي يلحق 

بالعمال �لفل�سطينين يف لبنان تاريخي 

�ل�ستينات  �أو�����س���ط  �إىل  ج����ذوره  وت��ع��ود 

عمل  لتنظيم  م��ر���س��وم  �أول  ���س��دور  بعد 

ودخولهم  و�إقامتهم  لبنان،  يف  �الأجانب 

وخ���روج���ه���م، ح���ن م��ور���س��ت ���س��غ��وط��ات 

حيث  �لفل�سطينين،  عمل  لوقف  كثرية 

جمموع  م��ن  �ملئة  يف  ب�6  ن�سبتهم  ق��درت 

�لعمال �للبنانين، بذريعة �أنهم ي�سكلون 

مناف�سة �سديدة للبنانين.

�لعمل  وز�رة  تعترب   ،1964 �لعام  منذ 

�لفل�سطينين  �أن  �الجتماعية  و�ل�����س��وؤون 

�ملقيمن يف لبنان هم �أجانب، وبالتايل على 

د�ئمة  ب�سفة  مقيماً  كان  و�إن  �لفل�سطيني 

على  �الأج��ن��ب��ي  ك��م��ا  يح�سل  �أن  ل��ب��ن��ان،  يف 

علماً  �لعمل،  م��ن  يتمكن  ك��ي  عمل  �إج���ازة 

�أن �حل�سول على �إجازة عمل لي�س باالأمر 

كما  مادياً  �إن��ه مكلف  بل  و�لي�سري،  �ل�سهل 

�أنه منهك معنوياً، فللح�سول على �الإجازة 

يقوم  و�أن  ع���دة،  م�سقات  يتكبد  �أن  عليه 

باإجر�ء�ت كثرية، منها دفع �لر�سوم �لعالية 

ف�سًل  �الأح��ي��ان،  �أغلب  يف  ميلكها  ال  �لتي 

عن �أن �سلحية �الإج��ازة هي �سنة و�حدة، 

كما  بعدها على جتديدها،  �للجئ  يجرب 

�أنها م�سروطة بعقد عمل مع جهة حمددة، 

�سلحيتها  �أُل��غ��ي��ت  �جل��ه��ة  ت��غ��ريت  ف�����اإذ� 

حتى و�إن مل مير �لعام بعد على �إعطائها، 

�لعامل  تقيد  �ل�سعبة  �ل�سروط  هذه  وكل 

�لفل�سطيني وجتعله فري�سة للبطالة. 

دعوات للتغيري

ك��ث��رية  فل�سطينية  �أ����س���و�ت  ت��ط��ال��ب 

�لعمل  �ل��و�رد على قانون  �لتعديل  بتنفيذ 

دون  من  �لعمل  للفل�سطيني  يتيح  و�ل��ذي 

و�أنه من �سكان هذ�  �إجازة عمل، خ�سو�ساً 

�ل��ب��ل��د، ل��ك��ن �ل���و�ق���ع �مل��ق��ي��ت ع��ك�����س ذل���ك، 

فبينما ي��غ��رف �ل��ع��م��ال �الأج��ان��ب �الأم���و�ل 

�أي عمل يرغبون به ليذهبو�  ويعملون يف 

وي��ن��ف��ق��و� م��دخ��ر�ت��ه��م يف ب��ل��د�ن��ه��م، يجد 

من  ع��اط��ًل  نف�سه  �لفل�سطيني  �ل��ع��ام��ل 

�لفل�سطينين  �للجئن  �أن  رغ��م  �لعمل، 

كونهم  �للبناين،  للقت�ساد  ر�ف��د�ً  يعدون 

ي��ن��ف��ق��ون �أم���و�ل���ه���م د�خ�����ل ل��ب��ن��ان ول��ي�����س 

خارجه.

ف�����اإن  �الأم������������ور،  ه������ذه  �إىل  �إ�����س����اف����ة 

�ل�سمان  �لفل�سطيني مل ي�ستفد يوماً من 

�ل�����س��م��ان  ق���ان���ون  يف  ورد  �إذ  �الج��ت��م��اع��ي، 

�الج���ت���م���اع���ي �أن������ه ال ي�����س��ت��ف��ي��د �الأُج��������ر�ء 

�الأج����ان����ب �ل���ذي���ن ي��ع��م��ل��ون ع��ل��ى �أر�����س���ي 

�جل��م��ه��وري��ة �ل��ل��ب��ن��ان��ي��ة م���ن �أح���ك���ام ه��ذ� 

�أو جميع فروع �ل�سمان  �لقانون يف بع�س 

�لعامل  �لقانون  يلزم  وهكذ�  �الجتماعي. 

�لفل�سطيني حكماً دفع ر�سوم �ل�سمان من 

تقدمياته  �ال�ستفادة من  �لتمكن من  دون 

وخدماته.

وب�سبب قاعدة �ملعاملة باملثل، وقاعدة 

�حل�سول �مل�سبق على �إجازة �لعمل، لذلك، 

خلل  �لفل�سطينيون  �ل��ع��م��ال  ع��ان��ى  فقد 

�أك��ر م��ن 64 ع��ام��اً م��ن ح��رم��ان متو��سل 

وح�����س��ار �ق��ت�����س��ادي و�ج��ت��م��اع��ي وق��ان��وين 

يف  �ل�سعبية  �لتحركات  تنجح  ومل  خ��ان��ق، 

�إي���ج���اد ح��ل��ول م��ن��ا���س��ب��ة ت�����س��م��ن ل��ه��م حق 

�لعمل بكر�مة �أ�سوة بجميع �لنا�س.

�لقانونين  �ل��ت��ع��دي��ل��ن  ف���اإن  ك��ذل��ك   

59 م��ن ق��ان��ون �لعمل  ب���امل���ادة  �الأخ���ريي���ن 

�الجتماعي  �ل�سمان  ق��ان��ون  م��ن   9 و�مل���ادة 

لن  ينفذ�  ومل   ،2010 ع��ام  ���س��در�  �للذين 

�لعمال  و�ق��ع  يف  �ل��ي��وم  لغاية  �سيئاً  يغري� 

�أن �الإبقاء على  �إىل  �إ�سافة  �لفل�سطينين، 

�أ�سحاب  على  ي�سهل  �لعمل  �إج���ازة  �سرط 

�ل��ع��م��ل �ل��ت��ه��رب م��ن �ل��ت��وق��ي��ع ع��ل��ى عقود 

�لعمل.

�شمن النقابات

�أم�����ا يف ح����ال �مل���ه���ن �حل������رة، ك��ال��ط��ب 

و�ملحاماة و�ل�سيدلة وغريها، فالت�سريعات 

�للبنانية ح�سرت ممار�ستها �سمن نقابات، 

ل��ه��ا،  �الن��ت��م��اء  �لفل�سطيني  ي�ستطيع  ال 

ال�سر�طها يف �أنظمتها �لد�خلية �أن يكون 

�لع�سو لبنانياً منذ �أكر من ع�سرة �أعو�م، 

�أو �لتز�م دولة طالب ممار�سة �ملهنة مببد�أ 

�أن  �لعمل  وز�رة  و�ع��ت��ادت  باملثل،  �ملعاملة 

عمل  بعقد  �أجنبياً  ي�ستخدم  �ل��ذي  تعاقب 

�أو �إجازة �سناعية من دون مو�فقة م�سبقة 

�أو �إجازة عمل بغر�مة مالية مرهقة، �الأمر 

�إىل  �للبنانين  �لعمل  �أ�سحاب  دف��ع  �ل��ذي 

�لفل�سطينين  ����س��ت��خ��د�م  ع���ن  �ل���ع���زوف 

ل��دي��ه��م، وت�����س��ري��ح وط����رد م���ن ك���ان يعمل 

منهم، وبالتايل فاإن �لقو�نن تعد مبنزلة 

تعجيز للفل�سطيني.

ح��م��ل��ة  م�����ن  �ل���ك���ث���ري  �أن  و�مل�����وؤ������س�����ف 

�لفل�سطينين  �ل��لج��ئ��ن  م��ن  �ل�����س��ه��اد�ت 

�أو  �ل��ط��ب  مم��ار���س��ة  ي�ستطيعون  ال  مم��ن 

�لهند�سة �أو �ملحاماة �أو �لتعليم، و�إن كانو� 

�لعمل  �إىل  حتولو�  عليا،  �سهاد�ت  ميلكون 

يف �الأع����م����ال �حل����رة ك���ال���ده���ان و�ل��ن��ج��ارة 

�الأعمال  من  وغريها  �ل�سيار�ت  وت�سليح 

�حلرة �لتي جتد �لكثري من �أبناء �ملخيمات 

الأنهم حمرومون من  موؤقتاً،  بها  يعملون 

�أن  و�حلقيقة  �لفعلية.  مهنتهم  ممار�سة 

�ملخيمات  �أب��ن��اء  م��ن  �ملئة  60 يف  ن�سبته  م��ا 

يعملون  �الآن  ه��م  لبنان  يف  �لفل�سطينية 

�مل��ه��ن الأن���ه مم��ن��وع عليهم �لعمل يف  ب��ه��ذه 

�ملوؤ�س�سات �للبنانية.

�لفل�سطيني  �لعامل  يعمل  ذل��ك،  م��ع 

ب��ر�ت��ب �أق���ل م��ن �ل��ع��ام��ل �ل��ل��ب��ن��اين، حيث 

�سمانات  �أية  دون  �أجرته  �لعامل  يتقا�سى 

�أو ت���اأم���ن ع��ل��ى ح�����و�دث �ل��ع��م��ل �ل��ت��ي قد 

ما  الإ�سابة  تعر�س  ويف حال  لها،  يتعر�س 

�لقانون  �إن  �إذ  �ل��ع��م��ل،  �ساحب  ل��ه  يتنكر 

ي��غ��ط��ي��ه مت���ام���اً وت���ك���ون �ل��ن��ه��اي��ة �إع���اق���ات 

من  �مل��ئ��ة  يف   30 ت��ف��وق  �أ�سبحت  ون�سبتها 

�لعامل  يتعر�س  فعندما  �لعمل،  ح���و�دث 

�لعمل  رب  يقوم  عمل  حلادث  �لفل�سطيني 

�أو  ممكنة  تكلفة  ب��اأق��ل  �مل��و���س��وع  بلملمة 

بب�ساطة بطرده، �إذ ما من عقد عمل يلزمه 

على معاجلته على نفقته. 

ازدهار االقت�شاد

حق  حملة  �أعدتها  در��سة  �أن  �ملفارقة 

�أن  بينت  لبنان،  يف  للفل�سطينين  �لعمل 

على  ق�����ادرة  �لفل�سطينية  �ل��ع��ام��ل��ة  �ل��ي��د 

جمربة  �أن��ه��ا  كما  طويلة،  ل�ساعات  �لعمل 

�أقل من �ملقبول وعلى  على �لقبول باأجور 

ب���دون م��ن��اف��ع، وذل���ك للتمكن من  �ل��ع��م��ل 

�لعي�س.

وع��ل��ى خ���لف ق���وى �ل��ع��م��ل �مل��ه��اج��رة 

�لفل�سطينية  �ل��ع��م��ل  ق���وة  ف����اإن  �الأخ�����رى، 

ع��ل��ى  ت��ق��ت�����س��ر  ل����ب����ن����ان، ال  �ل����لج����ئ����ة يف 

تقيم  باأكملها  �أ���س��ر�ً  ت�سم  ب��ل  �ل��ع��ام��ل��ن، 

ط���وي���ل«،  م�����دى  ذ�ت  »�إق�����ام�����ة  �ل����ب����لد  يف 

وع��ل��ي��ه ف�����اإن من���ط ����س��ت��ه��لك �ل��لج��ئ��ن 

�سامل  ط��اب��ع  ذو  ل��ب��ن��ان  يف  �لفل�سطينين 

وبينت  متنوعة،  وخ��دم��ات  �سلعاً  ي�ستهلك 

�لدر��سة �أن �لغذ�ء و�خلدمات �لطبية، هي 

و�أن  �الأ���س��ر،  م�سروفات  من  �أ�سا�سية  بنود 

معظم �للجئن �لفل�سطينين يعملون يف 

موؤ�س�سات �سغرية.

�ل�����س��غ��رية بغ�س  وت��ع��ت��رب �الأع����م����ال 

�ل��ن��ظ��ر ع��ن ف��ع��ال��ي��ت��ه��ا، م��ن دع��ائ��م �لنمو 

�قت�ساديات  و�سائر  لبنان  يف  �القت�سادي 

�لتزويد  �إىل  وباالإ�سافة  �لنامية،  �ل���دول 

ب��ق��وة �ل��ع��م��ل، ه��ن��ال��ك م��وؤ���س�����س��ات جت��اري��ة 

�أ����س�������س���ه���ا الج����ئ����ون ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ون د�خ����ل 

�لتجمعات،  ويف  �أطر�فها  وعلى  �ملخيمات 

�لنمو  يف  �مل�ساهمة  على  �الإمكانية  لديها 

من  �لر�سمي  غري  �لقطاع  يف  �القت�سادي 

�القت�ساد يف �لبلد.

�لتحويلت من  ذل��ك، قدر حجم  �إىل 

�مل�سمولة  �ل��ث��م��ان��ي��ة  �مل��خ��ي��م��ات  يف  �خل����ارج 

يف  �أم��ريك��ي  دوالر  مليون  ب�62  ب��ال��در����س��ة 

�أو  �إما منتظماً  �ل�سنة، وهذ� �لتدفق يكون 

�لتحويلت  تلك  م�سدر  متقطع،  ب�سكل 

من  �ملئة  يف   49.7( �خلليج  وم��ن  �أوروب��ي��ة 

�أوروبا و36 يف �ملئة من دول �خلليج(، هذه 

�لتقدير�ت �أولية.

�أن  �أخ��رى، �أظهرت �لدر��سة  من جهة 

�لثمانية،  �ملخيمات  يف  �الأ���س��ر  ن�سف  نحو 

ت�سري �إىل وج���ود ف��رد م��ن �أف���ر�ده���ا خ��ارج 

ل��ب��ن��ان، و�أف�����ادت معظم �الأ���س��ر ع��ن وج��ود 

دعم مايل من �ملوجودين يف �خلارج ب�سكل 

م��ن��ت��ظ��م، وه���ي �أم�����و�ل ي��ج��ري �إن��ف��اق��ه��ا يف 

لبنان وتدعم �القت�ساد.

اأحمد الطب�ش
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وخالل  �الحت���اد،  ح��زب  رئي�س  م���ر�د؛  �لرحيم  عبد  �ل�سابق  �ل��وزي��ر   •
التي  الأح��داث  اأن  اإىل  اأ�سار  اأقيم للحزبيني يف دار بريوت،  اإفطار  حفل 

جتري على ال�ساحة العربية كان عنوانها الرئي�سي الدميقراطية واحلرية 

وحماربة الف�ساد، لكن ملاذا مت احتواء ثورتهم من قبل الغرب والوليات 

املتحدة الأمريكية؟ اجلواب: لأن هذه الدول هي الدول الوحيدة التي كان 

جلمال عبد النا�سر التاأثري فيها. 

اأن املطلوب هو العروبة  ويف ما يتعلق بالو�سع يف �سورية، لفت مراد اإىل 

ّل اإل كما  فيها، ومهما كان موقف النظام فاإن املوؤامرة باقية �سده، ولن حتحُ

يريد الغرب؛ بتق�سيم �سورية، اأما اإذا انت�سر النظام يف �سورية، ف�ستعترب 

زمت مرة اخرى بعد العراق. اأمريكا نف�سها اأنها هحُ

• �حلاج عمر غندور؛ رئي�ص اللقاء الإ�سالمي الوحدوي، اعترب اأنه ل يهم 
 14 فريق  اتخذه  الذي  بقرار مقاطعة جل�سات احلوار  اأوحى  معرفة من 

اآذار، ول يهم من يقف خلف هذا القرار، بل ما يعني اللبنانيني ال�ستقرار 

والأمن القت�سادي واملعي�سي، يف بلد يعي�ص على الكفاف، وكل يوم بيومه، 

اللبنانيني،  هو يف م�سلحة  احلوار  جل�سات  مقاطعة  قرار  هل  مت�سائاًل: 

ومن �ساأنه اأن يحل م�سكلة الكهرباء على �سبيل املثال ل احل�سر؟!



الفل�سطينية  احلكومة  رئي�س  ب��داأ 

يف غزة اإ�سماعيل هنية بزيارة للقاهرة، 

يف وق����ت ت�����س��ج��ل ال��رئ��ا���س��ة امل�����س��ري��ة 

ان��ف��ت��اح��اً ع��ل��ى ق���ي���ادات ح��م��ا���س، التي 

دخلت الق�سر الرئا�سي امل�سري للمرة 

ال�����س��ي��د  اأن  امل��ف��ر���س  وم����ن  الأوىل، 

اأن  ملجرد  ال��زي��ارة  بهذه  يقوم  ل  هنية 

الرئا�سي  الق�سر  يف  با�ستقبال  يحظى 

بو�سفه رئي�س حكومة، وحتى ل يظل 

هذا النوع من ال�ستقبالت حكراً على 

ق���ي���ادات اأخ������رى، ب���ل ه���و ي��ح��م��ل معه 

بحثها  يريد  وح�سا�سة«  ج��ادة  »ملفات 

مع الرئي�س امل�سري حممد مر�سي.

واإذ يجري ال�سوؤال عن امللفات امل�سار 

اإليها، فاإنها وفق امل�سادر الفل�سطينية، 

تت�سل مبو�سوعْي امل�ساحلة واحل�سار 

اإىل  يدفع  ما  ه��ذا  ويف  اأ�سا�سي،  ب�سكل 

����س���وؤال اآخ����ر ح���ول امل��و���س��وع��ات ال��ت��ي 

رئي�س  م�����س��ع��ل؛  خ��ال��د  ال�����س��ي��د  بحثها 

املكتب ال�سيا�سي حلما�س، مع الرئي�س 

امل�سري يف القاهرة، وهو الذي ا�ستقبله 

هنية  ال�سيد  ك��ان  اإذا  قليلة،  اأي��ام  قبل 

اإىل م�سر للبحث  جت�سم عناء املجيء 

يف مو�سوعي امل�ساحلة واحل�سار؟

عند هذا احلد قد تاأخذ الإجابات 

اإىل  منحى حم��دداً من قبيل الإ�سارة 

اأن ه��ن��اك حم��اول��ة م��ن احل��ك��وم��ة يف 

غ����زة ل��ل��ظ��ه��ور مب��ظ��ه��ر م�����س��ت��ق��ل عن 

بالفعل  ه��ن��اك  اأن  اأو  ح��م��ا���س،  ق��ي��ادة 

ت��ن��اف�����س��اً ع���ل���ى ال����ق����رار ال���ق���ي���ادي يف 

احلركة، خ�سو�ساً وقد اأ�سحى اجلار 

الو�سول  وب��الإم��ك��ان  قريباً،  امل�سري 

اإىل ق�سره ب�سهولة، يف الوقت الراهن 

على الأقل.

اأن  اإىل  ي�������س���ر  م����ن  ه����ن����اك  ل���ك���ن 

رئ��ي�����س ح��ك��وم��ة غ���زة ل��دي��ه م��ا يبحثه 

القاهرة،  يف  امل�سريني  امل�سوؤولني  مع 

وهو �سيحادث الرئي�س مر�سي ب�»فكرة 

اإق��ام��ة منطقة جت��ارة ح��رة بني م�سر 

�ساأنه،  ال��ذي من  الأم��ر  وقطاع غ��زة«، 

اإن���ه���اء م��و���س��وع احل�����س��ار كله  ل��و مت، 

التاأكيد  ي��ري��د  واح����دة، وه��و هنا  م��رة 

ب��ح��ث��ه رئي�س  اأن  ���س��ب��ق  ع��ل��ى م��و���س��وع 

الرئي�س  مع  حلما�س  ال�سيا�سي  املكتب 

امل�سري.

ُط��رح��ت ف��ك��رة امل��ن��ط��ق��ة ال��ت��ج��اري��ة 

فعلياً يف البداية من قبل رجال اأعمال 

اأرادوا من خاللها  فل�سطينيني وعرب 

اإجابات  تكري�س غزة حمررة، وتقدمي 

وك�سر  الق��ت�����س��ادي��ة،  م�سكالتها  حل��ل 

احل�����س��ار عنها، وث��م��ة م��ن ي��رب��ط بني 

الرئي�س  هنية  �سيفاحت  ال��ذي  امل�سروع 

امل�����س��ري ب���ه، وب���ني م��ا ت���ردد ع��ن ع��زم 

ح���م���ا����س الإع����������الن ع����ن ق����ط����اع غ���زة 

الأرا���س��ي  منطقة حم��ررة، كجزء من 

الفل�سطينية املحتلة عام 1967، وذلك 

خالل الفرة القريبة املقبلة، وبعد اأن 

اأّجلت الإع��الن م��راراً وت��ك��راراً، ب�سبب 

رف�س ال�سلطة الفل�سطينية واحلكومة 

امل�سرية ال�سابقة احلديث عن مثل هذا 

الإع�����الن، وال����ذي ي��ن��ط��وي ع��ل��ى قطع 

ال��ع��الق��ات وال���رواب���ط ال��ت��ج��اري��ة بني 

غ��زة، وحتويل  دول��ة الحتالل وقطاع 

م��ع��ر رف����ح اإىل مم���ر ل��ل��ب�����س��ائ��ع بني 

قطاع غزة وم�سر، وبالتايل بني قطاع 

غزة والعاملني العربي والإ�سالمي.

ت��رف�����س ال�����س��ل��ط��ة ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة 

بكونها  وتتذرع  اخلطوة،  هذه  مبدئياً 

متهيداً لف�سل غزة عن ال�سفة نهائياً، 

بينما مل تبد ال�سلطات امل�سرية �سابقاً 

ولي�ست هناك من  للفكرة،  اأي حما�س 

قد  م��ا  �سيئاً  اأن  على  ملمو�سة  دلئ���ل 

تغر يف العمق، بل اإن حجم التغير يف 

معر  على  امل�سري  الر�سمي  ال�سلوك 

ال�سلطات  وتوؤكد  ُيلحظ،  بالكاد  رف��ح، 

امل�����س��ري��ة ع��ل��ى الل����ت����زام ب��الت��ف��اق��ات 

الدولية كافة، ومن �سمنها التفاقية 

اخلا�سة باملعر.

التي  الأ�سا�سية  املهمة  ف��اإن  وعليه، 

بقدرته  تت�سل  ه��ن��ي��ة،  ال�سيد  ت��واج��ه 

اجلديد  امل�سري  الرئي�س  اإق��ن��اع  على 

بتقبل الفكرة، والتي تعترها م�سادر 

فل�سطينية خطوة جتعل حلرية قطاع 

اأن  اإىل  م�سرة  ملمو�ساً،  معنى  غ��زة 

الف�سل  على  خطورتها  ع��ن  احل��دي��ث 

حم��دودة،  تبقى  والقطاع  ال�سفة  بني 

ب����اأن ي�سكل ط��رح  ول��ذل��ك ث��م��ة ت��وق��ع 

ال���ف���ك���رة م��ن��ط��ل��ق��اً ل��ل��ب��ح��ث يف اإجن����از 

امل�����س��احل��ة ب���ني ف��ت��ح وح���م���ا����س، ه��ذا 

للقاهرة  كبرة  م�سلحة  فيه  الإجن��از 

ال���ق���در  ع��ن��ه��ا  ���س��ي��خ��ف��ف  ف���ه���و  الآن، 

ال��ك��ب��ر م���ن ال��ت��وق��ع��ات ال����ذي تعلقه 

على  غ���زة  يف  الفل�سطينية  ال��ق��ي��ادات 

ال��رئ��ا���س��ة امل�����س��ري��ة اجل���دي���دة، ويعيد 

الفل�سطيني يف �سورته  امل�سهد  ترتيب 

الفل�سطينيون  وليبا�سر  التقليدية، 

ب��اأن��ف�����س��ه��م ح���ل م�����س��ك��ل��ة امل���ع���ر، وف��ق 

التفاقية ال�سابقة واملجحفة اأي�ساً!

عبد الرحمن نا�صر 

هنية.. وملفات جديدة في التداول
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اأن  الفل�سطينيني  الأ���س��رى  على  ج��دي��داً  لي�س 

الفل�سطيني،  ال��وط��ن��ي  ال��ن�����س��ال  ط��ل��ي��ع��ة  ي��ك��ون��وا 

الوطني  للم�سروع  ال�ستمرار  �سمانة  ميثلوا  واأن 

الغر�س  كان  لقد  الحتالل.  الكفاحي يف مواجهة 

املنا�سلني  الفل�سطينيني  وزج  املعتقالت  اإن�ساء  من 

اإن����ه����اء دور ه����ذه ال���ط���الئ���ع ال��وط��ن��ي��ة، بل  ف��ي��ه��ا، 

وحت��وي��ل��ه��ا اإىل راأ�����س ح��رب��ة ال��ث��ورة امل�����س��ادة، لكن 

�سنوات  العك�س مت��ام��اً؛ وم��ن��ذ  ك��ان على  م��ا ح��دث 

بل  الوطني،  للن�سال  راف��ع��ة  اإىل  املعتقلون  حت��ول 

اج��راح  على  وال��ق��ادر  اليوم،  احلا�سر  ال�سوت  هم 

وامل��ق��اوم��ة  ال��ث��ورة  ج���ذوة  تبقي  كفاحية  اإب���داع���ات 

م�ستعلة، وهكذا كانت معارك الأمعاء اخلاوية التي 

اأثبت فيها الأبطال جدارتهم.

ه��ي م��ع��ارك جم��رب��ة ان��ت��زع الأ����س���رى يف �سجن 

ع�سقالن حقوقهم يف واحدة منها مطلع �سبعينيات 

القرن املا�سي، وكررها الأبطال جياًل وراء جيل، اإىل 

الأخرة:  ن�سختها  املجاهد خ�سر عدنان  اأطلق  اأن 

على  الحتالل  اإجبار  الطعام، حتى  الإ���س��راب عن 

ال����راج����ع.. جن���ح خ�����س��ر ع���دن���ان، وجن��ح��ت ه��ن��اء 

ال�سر�سك  وحم��ود  حالحلة،  ثائر  وجن��ح  ال�سلبي، 

وجعفر عز الدين.. جنح هوؤلء الأبطال، وما زال 

معادلة  ير�سون  املعركة  معمعان  اآخ��رون يف  اأبطال 

ال�سجن  حمولني  للكلمة،  الكامل  باملعنى  جديدة 

لك�سر  و�سيلة  اإىل  املنا�سلني،  اإرادة  لك�سر  اأداة  من 

لالأ�سر  الأ�سطوري  ال�سمود  وع��ر  املحتل،  اإرادة 

نف�سه.

اليوم، توا�سل قامات عظيمة وا�ستثنائية خو�س 

املعركة، فهاهو الأ�سر الريخاوي يتجاوز املائة يوم 

الرق  �سامر  الأ�سر  وهاهو  الطعام،  عن  م�سرباً 

اأي�ساً، بدخوله  الأ�سطورة احلية  يكتب ف�ساًل من 

ال�����س��ه��ر ال��ث��ال��ث م�����س��رب��اً ع��ن ال��ط��ع��ام، اأم����ا ح�سن 

ال�سفدي فتخطى ال�سهر الأول عازماً م�سمماً.

ر�سالة  نابل�س،  ابن مدينة  ال�سفدي،  وقد وجه 

وق��ادة  امل�سوؤولني  وك��اف��ة  الفل�سطيني  ال�سعب  اإىل 

خاللها  ن��ا���س��ده��م  والأح������زاب،  وال��ق��وى  الف�سائل 

خ�سو�ساً  ق�سيتهم،  يف  الأ���س��رى  وم�ساندة  بدعم 

امل�سربني عن الطعام، واأكد يف ر�سالته التي وجهها 

عر »نادي الأ�سر الفل�سطيني« باأنه »رغم الأوجاع 

والآه������ات اإل اأن����ه م�����س��ر ع��ل��ى ال�����س��ر يف اإ���س��راب��ه 

اأن  بعد  احل��ري��ة،  حتى  وكرامته  نف�سه  عن  للدفاع 

يف  عنه  الإف����راج  الح��ت��الل،  �سجون  اإدارة  رف�ست 

انتهاء مدة  �سهد  الذي  التاريخ  2012/6/29، وهو 
حتى  الطعام،  عن  الإ���س��راب  واإعالنه  حمكوميته، 

ير�سخ الحتالل، ويتحرر ال�سفدي. 

معركة االعرتاف

لإر�ساخ  �سعيهم  موا�سلة  على  املحتلون  ي�سر 

ال�سعب الفل�سطيني، وما زالوا يعتقدون اأنهم عر 

وخ��الل  الفل�سطينية،  الإرادة  يك�سرون  الع��ت��ق��ال 

ن�سرها  معطيات  اأف����ادت  ف��ق��ط،  امل��ا���س��ي  الأ���س��ب��وع 

»املركز الفل�سطيني للدفاع عن الأ�سرى« باأن قوات 

اع��ت��ق��ل��ت خ���الل عمليات  الح���ت���الل الإ���س��رائ��ي��ل��ي 

الدهم التي نفذتها يف مدن وقرى ال�سفة الغربية، 

بينهم  م��ن  فل�سطينياً،  م��واط��ن��اً  وخم�سني  ت�سعة 

�سيدة وع�سو يف املجل�س الت�سريعي.

اإع��ط��اء  يرف�سون   ،1967 ع��ام  وم��ن��ذ  املحتلون 

اأ�سر احلرب لالأ�سرى الفل�سطينيني، وهي  و�سف 

املقاتلني  على  حتى  ال�سفة  ه��ذه  اإط���الق  ترف�س 

امل��ج��اب��ه��ات  اأث���ن���اء  اع��ت��ق��ل��وا  ال��ذي��ن  الفل�سطينيني 

الع�سكرية املبا�سرة مع قوات الحتالل.

املحتلون يطلقون على الأ�سرى الفل�سطينيني، 

و���س��ف »امل��ق��ات��ل غ��ر ال�����س��رع��ي«، وه����ذا ال��و���س��ف 

ال��ت��ي ن�ست  ال��ك��ث��ر م��ن حقوقهم  اأ���س��ران��ا  ي��ح��رم 

احل��رب،  باأ�سرى  اخلا�سة  جنيف  معاهدات  عليها 

�سفة  اأن  ك��م��ا  الح����ت����الل،  دول�����ة  وم�������س���وؤول���ي���ات 

امل��ق��ات��ل غ���ر ال�����س��رع��ي، ت��ري��د ت�����س��وي��ر الأب���ط���ال 

الفل�سطينيني، وكاأنهم جمموعة من الإرهابيني اأو 

قطاع الطرق.

ع��ل��ى م���دى ع��ق��ود ن��ا���س��ل الأ����س���رى يف احل��رك��ة 

انتزاع  اأج��ل  م��ن  الأ���س��رة،  الفل�سطينية  الوطنية 

كمنا�سلني  عليهم  ينطبق  فعلي  بتو�سيف  احل��ق 

�سر�ساً  رف�ساً  املطالبة  ه��ذه  لقيت  ح��رب،  واأ���س��رى 

وم�ستمراً من قبل الحتالل.

يف  الأ���س��رى  لوزير  من�سوبة  ت�سريحات  ووف��ق 

احلكومة الفل�سطينية يف رام اهلل، يبدو اأن اأ�سرانا 

ينوون اإطالق جولة جديدة من كفاحهم الوطني 

م�سروعاً  »اإن  ق��راق��ع:  ق��ال  فقد  حقوقهم،  لنيل 

ي��ع��دون له  ب��داأ الأ���س��رى  ذا طابع ق��ان��وين  ن�سالياً 

املقبلة،  الأ�سهر  يف  بها  القيام  يعتزمون  كخطوة 

حرب«  ك���»اأ���س��رى  بهم  ل��الع��راف  بالدعوة  تتمثل 

وطرحها  والرابعة،  الثالثة  جنيف  اتفاقيات  وفق 

ب�سفتهم  وال��ق��ان��ون��ي��ة  ال�سيا�سية  حقوقهم  لنيل 

القوانني  وف��ق  �سرعيني  واأ���س��رى  حرية  منا�سلي 

الدولية«، واأ�سار مو�سحاً اإىل »اأن برنامج الأ�سرى 

ي���ق���وم ع��ل��ى ع����دم ال��ت��ع��اط��ي م���ع ق���وان���ني واأوام�����ر 

واإجراءات اإدارة ال�سجون مبا فيها عدم ارتداء زي 

عند  للوقوف  المتثال  وع��دم  ال�سجون،  م�سلحة 

كافة  م��ع  �ستجري  وات�����س��الت وحت��رك��ات  ال��ع��دد، 

م��وؤ���س�����س��ات ح��ق��وق الإن�����س��ان الإق��ل��ي��م��ي��ة وال��دول��ي��ة 

لدعم هذا التوجه«.

الطبي  امللف  على  بالركيز  قراقع  وقد طالب 

�سجن  م�ست�سفى  يف  ال��ق��اب��ع��ني  امل��ر���س��ى  ل��الأ���س��رى 

الطبي  الإهمال  ل�سيا�سة  يتعر�سون  حيث  الرملة، 

اأن  الأ�سرى  وزارة  اأك��دت  ذل��ك،  �سياق  املتعمدة. ويف 

وحدات خا�سة يطلق عليها »درو« اقتحمت ق�سم 3 

يف �سجن ع�سقالن وقامت باإجراء تفتي�س ا�ستفزازي 

وعدواين للغرفة وحتطيم حمتويات الأ�سرى.

ويف �سياق مت�سل، نظمت جلنة الأ�سر وجمعية 

اعت�ساماً   ،)48( الفل�سطينية  الأرا�سي  يف  املعتقل 

الأرا���س��ي  يف  الرملة  �سجن  ع��ي��ادة  اأم���ام  ت�سامنياً 

امل�سربني  الأ���س��رى  م��ع  ت�سامناً   ،48 ع��ام  املحتلة 

الريخاوي  اأك��رم  الحتالل،  �سجون  الطعام يف  عن 

امل�ساركون  ال�سفدي. وحّمل  الرق وح�سن  و�سامر 

امل�سوؤولية  ال����دويل  وامل��ج��ت��م��ع  الح��ت��الل  �سلطات 

اأن حتل بالأ�سرى الذين  اأي م�ساعفات ميكن  عن 

يتعر�سون للعقاب واملوت البطيء.

كما قدمت احلركة العاملية للدفاع عن الأطفال 

ال�ستخبارات  جهاز  �سّد  �سكوى  فل�سطني  ف��رع   -

ال��ع��ام��ة يف ك��ي��ان الح���ت���الل، وذل����ك ب��ال��ن��ي��اب��ة عن 

ال��ط��ف��ل )حم���م���د. د(، م���ن ق��ري��ة ���س��وي��ك��ة ق�����س��اء 

اإج���راء حتقيق ف��وري ح��ول �سوء  ط��ول��ك��رم، بهدف 

م��ع��ه يف مركز  ال��ت��ح��ق��ي��ق  خ���الل عملية  م��ع��ام��ل��ت��ه 

حتقيق اجللمة يف حزيران/ يونيو املا�سي. 

نافذ اأبو ح�صنة

هنية وم�سعل.. تناف�س اأم تكامل يف الأدوار؟

األسرى الفلسطينيون.. جمرة الحفاظ على المقاومة
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بدو النقب �سامدون رغم  همجية الحتالل

����س���ت ����س���ن���وات م�������س���ت ع���ل���ى ع������دوان 

مت�����وز؛ ال���ت���ي ا���س��ت��خ��دم��ت ف��ي��ه خمتلف 

اأن�����واع الأ���س��ل��ح��ة ب���راً وب���ح���راً وج�����واً، على 

اجلنوب  من  اللبنانية  الأرا���س��ي  خمتلف 

وانت�سار  وجودهم  وبحكم  ال�سمال،  وحتى 

يف  الفل�سطينية  وال��ت��ج��ّم��ع��ات  امل��خ��ي��م��ات 

امل��ح��اف��ظ��ات ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة، ع��ان��ى ال��الج��ئ��ون 

الفل�سطينيون من الهمجية ال�سهيونية.

وقدم جمتمع الالجئني الفل�سطينيني 

يف ل���ب���ن���ان خ�����الل ال�����ع�����دوان، ع�������دداً م��ن 

ال�سهداء واجلرحى والكثر من اخل�سائر 

امل����ادي����ة والق���ت�������س���ادي���ة، ب��ع��د ا���س��ت��ه��داف 

املخيمات ب�سكل مبا�سر بالأ�سلحة الثقيلة، 

�سهداء  �ستة  ال��ع��دوان  خ��الل  �سقط  فقد 

اجلرحى  لع�سرات  اإ���س��اف��ة  فل�سطينيني، 

الر�سيدية وعني  واملنكوبني من خميمات 

املمتدة  الفل�سطينية  والتجمعات  احللوة 

�سور  اإىل  �سيدا  م��ن  ال�ساحل  ط��ول  على 

ع�سرات  ت�سم  التي  اجلنوبية  وال�ساحية 

اآلف الفل�سطينيني.

اأح���د اأه���م ال�����س��واه��د ال��ت��ي ع���ّرت عن 

الفل�سطينيني  ب��ني  وامل�����س��ر  ال���دم  وح���دة 

واللبنانيني، موقف الأب الفل�سطيني من 

عرب 48 الذي ا�ست�سهدت طفلته يف �سمال 

فل�سطني، ومل يثنه ذلك على اأخذ موقف 

ال�سيد  العام  ولأمينها  للمقاومة  الداعم 

ح�����س��ن ن�������س���راهلل، م��وق��ف وت���اأي���ي���د ميكن 

يف  الفل�سطينيني  م��ع��ظ��م  ع��ل��ى  ت��ع��م��ي��م��ه 

اأخرى  اأنف�سهم مرة  الذين وجدوا  لبنان، 

اأمام العن�سرية ال�سهيونية.

يف  ال�سهيونية  ال���غ���ارات  ت�ستثن  ومل 

خميمات   2006 ع��ام  لبنان  على  عدوانها 

اجل������ن������وب، ف����ك����ان مل���خ���ي���م ع�����ني احل���ل���وة 

وب��رج  الر�سيدية  خميمي  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة 

ال�سمايل ن�سيب من تلك الغارات، وكانت 

ال�سكة  ح��ي  ا�ستهدفت  ال��ت��ي  تلك  اأ���س��ده��ا 

يف  احللوة  عني  ملخيم  الغربي  الطرف  يف 

ال��ل��ح��ظ��ات الأخ����رة ق��ب��ل وق���ف العمليات 

الأم���ر   ،1701 ل��ل��ق��رار  وف���ق���اً  ال��ع�����س��ك��ري��ة 

اإىل ا�ست�سهاد فل�سطيني وجرح  اأدى  الذي 

اآخ��ري��ن وت�سرر اأك��ر م��ن 50 م��ن��زًل، اأب��و 

خميم  م��ن  ع���ام���اً(   65( ح�سني  اإب��راه��ي��م 

عني احللوة يقول: »منذ اللحظات الأوىل 

للمخيمات  ي��ك��ون  اأن  ت��وق��ع��ن��ا  ل���ل���ع���دوان 

ح�سة من ال�سواريخ ال�سهيونية، التي مل 

وتدمر  الفل�سطينيني  قتل  تفوت فر�سة 

ال�سورايخ  �سقطت  املخيمات،  يف  بيوتهم 

ب�سكل ع�سوائي وهزت اأرجاء املخيم، لكنها 

التي  املقاومة  اإرادتنا وثقتنا بقوة  مل تهز 

بادرت اإىل الرد ب�سكل اأثلج قلوبنا«. 

ووج�����دت م��ع��ظ��م اجل��م��ع��ي��ات الأه��ل��ي��ة 

نف�سها  الفل�سطيني  ال��و���س��ط  يف  العاملة 

اأم������ام م��ت��ط��ل��ب��ات م��ل��ح��ة يف ح����رب مت���وز، 

ك��ال��و���س��ع ال����ذي ان��ط��ل��ق��ت م��ن��ه يف ب��داي��ة 

ب��داأت  التي  الن�ساأة  فمرحلة  ال�سبعينات، 

ترافقت مع   اإن�سانية وخرية،  دواف��ع  من 

ت�����س��اع��د الع����ت����داءات الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة على 

ج��ن��وب لبنان م��ع ال��راج��ع ال���ذي اأ���س��اب 

تلبية  حيث  من  حينها،  الدولة  موؤ�س�سات 

الجتماعية  امل�ساعدة  النا�س،  احتياجات 

اإمي����ان ح�سني ت��ق��ول: »ت��ط��وع ع���دد كبر 

التطوعية  اللجان  يف  املخيمات  اأبناء  من 

خ�سو�ساً  النا�س،  اإغاثة  يف  �ساهمت  التي 

امل�����دار������س، وق����د حت��ّول��ت  اإىل  ال���ن���ازح���ني 

اإىل  املخيمات  يف  الجتماعية  املوؤ�س�سات 

خاليا نحل مل�ساعدة النا�س املنكوبني جّراء 

ا�ستهداف بيوتهم، والنازحني اإىل املدار�س 

اللبنانية،  املناطق  خمتلف  م��ن  امل��ج��اورة 

بالإ�سافة  وال�ساحية،  اجلنوب  خ�سو�ساً 

اإىل النازحني من خميمات برج الراجنة 

ال�سمايل،  وال���رج  وال��ر���س��ي��دي��ة  و�ساتيال 

التموينية  احل�س�س  توزيع  ج��رى  بحيث 

ب�����س��ك��ل ���س��ب��ه ي���وم���ي، وت����اأم����ني احل���اج���ات 

املتطوعني  الأط��ب��اء  خ��الل  م��ن  ال�سحية 

وامل�سعفني الفل�سطينيني«.

وقد ا�ستهدفت ال�سواريخ ال�سهيونية 

الغادرة، جتّمع جل البحر اأي�ساً، خ�سو�ساً 

فيه  قامت  ال��ذي  ال�ساطئ  قريب من  اأن��ه 

يف  ال��ف��ا���س��ل  اإن��زال��ه��ا  ال�سهيونية  ال��ق��وات 

منطقة �سور، اأطلق ال�سهاينة النار بكثافة 

ع��ل��ى ال�����س��اط��ئ ل��ق��ط��ع ال��ط��ري��ق امل��ح��اذي��ة 

ال�����س��واري��خ  م��ن  ب��ع��دد  بق�سفها  للتجّمع 

�سبعة  تدمر  اإىل  اأدى  الإن���زال، مما  قبل 

تدمراً  منزًل  و23  كاماًل  ت��دم��راً  بيوت 

امل�ساكن  ج��زئ��ي��اً، وت�����س��ّدع ع��دد كبر م��ن 

عاماً(   48( الطوقي  اإ�سماعيل  الأخ���رى، 

ب�سكل  ال��ت��ج��ّم��ع  ا���س��ت��ه��داف  »مت  ي���ق���ول: 

و�سعرنا  ال�����س��وراي��خ،  م��ن  وب��واب��ل  مفاجئ 

العديد من  لذلك، وتوقع  �سبباً  اأن هناك 

الرجال الذين خروا احلروب مع الكيان 

اإنزال  اأن يكون هناك  الغا�سم،  ال�سهيوين 

قريب، وبالفعل قامت القوات ال�سهيوين 

ب���اإن���زال���ه���ا ال��ف��ا���س��ل ال�����ذي ت��وق��ع��ه رج���ال 

وي�سيف:  بب�سالة«،  له  وت�سدوا  املقاومة 

ال��ع��دوان قا�سياً من حيث  ك��ان  »وبقدر ما 

بيوتهم،  يف  الأمنيني  املدنيني  ا�ستهداف 

ال��ذي  ب��الإجن��از  بالفخر  �سعرنا  م��ا  ب��ق��در 

ال�سهيوين  الكيان  على  املقاومة  حققته 

التي حتطمت  الع�سكرية  املختال بقدراته 

عند اإقدام املقاومني الأبطال«.

ك��ذل��ك ف��ق��د ن���زح اأه����ايل خميمي ب��رج 

العنيفة  ال��غ��ارات  بعد  و�ساتيال  الراجنة 

التي �سقطت يف حميطهما، وقد جلاأ اأهايل 

اإىل  املت�سررة  املنازل  واأ�سحاب  املخيمات 

بانتظار  الأق����ارب،  بيوت  وبع�س  امل��دار���س 

الإع��م��ار  واإع������ادة  الأ����س���رار  عملية م�����س��ح 

يف  انطلقت  ال��ت��ي  والتعوي�س  وال��رم��ي��م 

كافة املناطق اللبنانية.

ب��ع��د ���س��ت ���س��ن��وات م��ن ان��ت�����س��ار مت��وز، 

ه���ن���اك ال��ك��ث��ر م���ن احل���ق���ائ���ق اجل���دي���دة 

ال���ذي حتقق  الن�سر  اأن  اأه��م��ه��ا  ت��ك��ّر���س��ت، 

اأعاد الكثر من الآمال ال�سائعة خالل 64 

عاماً من النكبات والنك�سات العربية.

�صامر ال�صيالوي

توا�سل قوات الحتالل ال�سهيوين عملية هدم 

قرى البدو يف النقب املحتل، وكان اآخرها هدم قرية 

الكيان  النقب بعد قرار من حكومة  العراقيب يف 

وك��ان��ت  الفل�سطينية،  ال��ق��ري��ة  ب��ه��دم  ال�سهيوين 

املوؤ�س�سة العربية حلقوق الإن�سان قد اأ�سدرت بياناً 

عن  بالراجع  ال�سهيونية  احلكومة  فيه  طالبت 

النقب،  يف  البدو  مب�سر  املتعلقة  قراراتها  كافة 

والتي توؤدي مل�سادرة الأرا�سي بالنقب من �سكانها 

الأ�سليني، كما دانت املوؤ�س�سة انتهاك حقوق امللكية 

لل�سكان البدو يف تلك املنطقة.

واأع����رب����ت امل��وؤ���س�����س��ة ع���ن ق��ل��ق��ه��ا م���ن ال��و���س��ع 

بهم، خ�سو�ساً  املحيطة  والأخطار  للبدو  احلايل 

العراقيل  وو�سع  وامل�ساكن،  البيوت  ه��دم  ق�سية 

يف  الأ���س��ا���س��ي  بحقها  املجتمعات  ه��ذه  متتع  اأم���ام 

والتعليم  وال�سكن،  الأر����س  جم���الت  يف  امل�����س��اواة 

والعمل واخلدمات ال�سحية.

وك����ان����ت جل���ن���ة م���ن���ع ك���اف���ة اأ����س���ك���ال ال��ت��م��ي��ي��ز 

يف  اأك���دت  ق��د  املتحدة،  ل��الأمم  التابعة  العن�سري 

من  القلق  ع��ن  امل��ا���س��ي  اآذار  �سهر  يف  لها  تقرير 

و���س��ع ال���ب���دو وه����دم امل���ن���ازل يف م��ن��ط��ق��ة ال��ن��ق��ب، 

حلول  ب��اإي��ج��اد  ال�سهيونية  احل��ك��وم��ة  وط��ال��ب��ت 

عادلة للق�سية.

اأك��ر  اأُج���ر  اأوائ����ل اخلم�سينات  اأن���ه يف  ي��ذك��ر 

األف  اأ�سل مئة  األف بدوي فل�سطيني من   90 من 

على الرحيل من تلك املنطقة بعد النكبة، وحتّول 

يف  امل���ج���اورة  امل��ن��اط��ق  يف  لج��ئ��ني  اإىل  معظمهم 

�سيناء  و�سبه جزيرة  الغربية  وال�سفة  قطاع غزة 

والأردن.

وتعود جذور موجات التهجر الوا�سعة للبدو، 

اإىل ق����رار ال��ك��ي��ان ال�����س��ه��ي��وين ب��ع��دم الع����راف 

ال��ع��رف��ي��ة مللكية الأر�����س،  ال��ع�����س��ائ��ري��ة  ب��احل��ق��وق 

البدو  اأرا�سي  مع  املغت�سب  الكيان  يتعامل  حيث 

باعتبارها اأرا�سي تابعة له.

ويطبق على تلك املنطقة القوانني الع�سكرية 

امل�ستوطنني  ع��ل��ى  ت��ط��ب��ق  ل  ال��ت��ي  ال�����س��ه��ي��ون��ي��ة 

ال�����س��ه��اي��ن��ة، وت���ت���م حم���ا����س���رة ال���ب���دو ب��ق��وان��ني 

واخل��روج  الدخول  واإج���راءات �سارمة، منها منع 

من القرى اإل بت�سريح من ال�سلطات الع�سكرية.

عملية اإعادة تاأهيل م�سجد الإميان يف خميم الر�سيدية الذي اأ�سابته ال�سورايخ ال�سهيونية خالل العدوان الغا�سم

استمرار عملية تهجير البدو الفلسطينيين في النقب

االحتالل الصهيوني يواصل هدم المنازل
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يف ب����روت و���ش��ت��ورة وزح���ل���ة، ك��م��ا يف 

م��ن��اط��ق ���ش��وف��ر وع���ال���ي���ه وب���ح���م���دون، 

ومدن لبنانية عدة، هناك حركة كثيفة 

ال�شوريني  لل�شيوف 

اإىل  ا�شطروا  الذين 

بعائالتهم  ال���وف���ود 

حياتهم  على  خ��وف��اً 

م����ن امل�����ع�����ارك ال��ت��ي 

ت�������دور رح�����اه�����ا ب��ني 

ب��ي��وت��ه��م وحم��ال��ه��م، 

وب�����ع�����دم�����ا و����ش���ل���ت 

م��وج��ة ال��ت��ف��ج��رات 

دم�������ش���ق،  ق���ل���ب  اإىل 

يتوقعوا  مل  لكنهم 

ه�������������ذا االرت����������ف����������اع 

ال�����ك�����ب�����ر ج�����������داً يف 

االأ����ش���ع���ار، ك��م��ا اأك���د 

لنا الكثرون منهم، 

ميلكون  اأن���ه���م  رغ���م 

ف���ك���رة ج���ي���دة ع��ن��ه��ا، 

ب��ح��ك��م زي����ارات����ه����م ال�������ش���اب���ق���ة ال��ك��ث��رة 

فاإن  امل��ث��ال،  �شبيل  على  اجل���ارة.  للدولة 

التي كان بدل  الفنادق  الغرف يف  بع�ض 

دوالر،  املئة  يتجاوز  ال  اليومي  اإيجارها 

اأن  ب��ذري��ع��ة  دوالر،  بثالثمئة  اأ���ش��ب��ح��ت 

ولي�ض  فيها  �شت�شكن  ب��رم��ت��ه��ا  ال��ع��ائ��ل��ة 

ارت��ف��ع��ت  ك���م���ا  اث����ن����ني،  اأو  ف�����رد  جم�����رد 

اأ�شعار  وحتى  الغذائية،  الوجبات  اأ�شعار 

ما  وه��و  البع�ض،  ب�شهادة  املياه،  قوارير 

دف��ع��ه��م اإىل ال��ت��ذم��ر م��ن ه���ذا ال��واق��ع، 

خ�شو�شاً اأنهم يرون كيف اأن اللبنانيني 

ي�شاعدون ال�شيوف الفقراء احلال عرب 

اخليم  ن�شب  اأو  منازلهم  يف  ا�شتقبالهم 

ل��ه��م، وف��ت��ح اأب�����واب امل���دار����ض وامل�����ش��اج��د 

الغذائية  االإع��ان��ات  وت��اأم��ني  للعائالت، 

وال�شحية لهم والأطفالهم.. اإذاً، ملاذا كل 

ال�شوريني  النازحني  �شد  التمييز  ه��ذا 

املي�شوري احلال؟!

ال��الف��ت اأن م��وج��ة ال��ن��زوح االأخ���رة 

ت�شمنت العديد من ال�شوريني االأثرياء 

االإق��ام��ة  يرف�شون  ال��ذي��ن  واملي�شورين 

اإن  اإذ  امل�شاجد،  يف  ال��ن��وم  اأو  امل��دار���ض  يف 

با�شتطاعتهم االإقامة يف فنادق اأو منازل 

باالإيجار مهما بلغت قيمة االإيجار.

وب��ع��د ت��ف��ج��رات دم�����ش��ق االأخ�����رة، 

ه������رب ال����ع����دي����د م����ن رج�������ال االأع����م����ال 

والرفيعة مع  املتو�شطة  الطبقة  واأف��راد 

بحيث  والدم�شقية،  ال�شامية  عائالتهم 

توافدوا عرب بوابة امل�شنع، ومل يتوقفوا 

اأكملوا  بل  هناك،  االإغاثة  حمالت  اأم��ام 

اأن حددوها،  م�شرهم اإىل وجهات �شبق 

ال�شورية  ال��ع��ائ��الت  م��ن  ع���دداً  اأن  حتى 

و�شل اإىل مرفاأي جونيه و�شبيه قادمني 

يخوت  بوا�شطة  ال�����ش��وري  ال�شاحل  م��ن 

�شخمة، وقد مت ت�شهيل عملية اإدخالهم.

ب��روت واجلبل  �شوارع  وقد ظهرت يف 

����ش���ي���ارات ���ش��وري��ة م���ن اأح�����دث ال���ط���رازات 

باأعداد كبرة، كما �شجلت املحال اللبنانية 

و»امل��والت« التجارية الكربى وجوداً كثيفاً 

ت�شوقوا  ال��ذي��ن  وال�����ش��وري��ات  ل��ل�����ش��وري��ني 

مب���ب���ال���غ ك����ب����رة، ك���ون���ه���م ت����رك����وا م��ع��ظ��م 

النزوح،  ق��رروا  عندما  وراءه��م  حاجياتهم 

وهو ما فاجاأ الكثر من اللبنانيني الذين 

اع����ت����ادوا ع��ل��ى من��ط��ي��ة ال��ع��ام��ل ال�����ش��وري 

ميلكون  ال  ال���ذي���ن  ال�����ش��ي��وف  اأو  ال��ف��ق��ر 

ذلك  يعني  هل  لكن  اليومي،  قوتهم  ثمن 

اأن يتم ا�شتغاللهم بهذه الطريقة الب�شعة 

وا�شتنزاف اأموالهم وثرواتهم؟!

�أرقام �أولية

ف��اإن  امل���ت���واف���رة،  االإح�������ش���اءات  بح�شب 

ال���ع���ائ���الت ال�������ش���وري���ة امل���ي�������ش���ورة ح��ج��زت 

���ش��ت��ورة وزح��ل��ة،  ال��ف��ن��ادق يف منطقتي  ك��ل 

اإ�شافة  ال�شورية،  احل��دود  من  القريبتني 

اإىل ف��ن��ادق يف م��ن��اط��ق اال���ش��ط��ي��اف، مثل 

امتالأت  التي  و���ش��وف��ر،  وب��ح��م��دون  عاليه 

�شجلت  ب��روت  فنادق  اأن  مبواكبهم، حتى 

حركة اإ�شغال ال باأ�ض بها من قبل ال�شيوف 

اإيجاد  اأ�شبح  بعدما  �شيما  ال  ال�شوريني، 

يف  امل�شتحيل،  ب��االأم��ر  اأ���ش��ب��ه  �شكنية  �شقة 

االول��ي��ة،  ل��الأرق��ام  وتبعاً  املناطق.  غالبية 

فاإن حركة النزوح ال�شورية حولت االإ�شغال 

اجلبل  ويف  امل��ئ��ة،  يف   100 اإىل  ال��ف��ن��ادق  يف 

واملناطق اإىل 60 يف املئة، واإن تعليمات وزارة 

اأ�شعار خمف�شة  ال�شياحة دعت اإىل اعتماد 

مراعاة لظروف النازحني، لكن الكثرين 

وزي��ر  وك��ان  التعليمات،  بهذه  يتقيدوا  مل 

ال�شياحة فادي عبود اأكد اأنه وبالتن�شيق مع 

املوؤ�ش�شات ال�شياحية، هناك اأ�شعار لالإقامة 

اإىل الو�شع غر  خا�شة بال�شوريني، نظراً 

12

الـضـيـف الـســوري.. بــــــــين      اإلغـاثــة واالسـتـغـالل
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ملف خاص

بينما يتم توزيع المساعدات الغذائية واإلعانات المختلفة على معظم الضيوف 
السوريين الذين يعانون من ظروف صعبة وقاسية، هناك في المقابل مشهد آخر 

يتم خالله استغالل الضيوف الميسورين اقتصاديًا، والذين توافدوا في اآلونة 
األخيرة إلى لبنان بسياراتهم الفارهة، وبيخوتهم في بعض األحيان.

وفيما عانى لبنان هذا الصيف من سلسلة اضطرابات أمنية أبعدت السياح 
ل عليهم إلنقاذ الوضع االقتصادي المتردي، خصوصًا  الخليجيين الذين كان يعوَّ

بعد أن أصدر أكثر من بلد عربي تحذيرًا لزواره من السفر إلى بيروت، هناك من 
يرى في الضيوف السوريين »المرفهين« بدياًل اقتصاديًا قد يسهم في إنقاذ 

الموسم السياحي، وإن بطريقة مختلفة. ورغم معاناة الضيوف وهربهم من القصف 
والمعارك التي حولت حياتهم إلى جحيم، إال أنهم لم يسلموا من أوجه استغالل 

كثيرة، أبرزها يتمثل في رفع قيمة إيجارات المنازل؛ طمعًا بهم.

الميسورين في شتورة

كثرة  ���ش��ي��ارات  ���ش��ت��ورة  �شاحة  يف 

ال�شوريني هنا  لكن  �شورية،  لوحاتها 

اأخ��رى قريبة ال يحملون  بلدات  ويف 

���ش��ف��ة ن����ازح����ني ب��امل��ع��ن��ى ال����درام����ي 

للكلمة. غالبية هوؤالء من مي�شوري 

االأح����وال خ��رج��وا م��ع ب��دء االأح���داث 

يف ���ش��وري��ة م���ن م��ن��اط��ق ك��ال��زب��داين 

ل��ب��ن��ان عرب  اإىل  ودخ����ل����وا  ودم�������ش���ق، 

امل�شنع وبطريقة �شرعية، وا�شتاأجروا 

م��ن��ازل يف ب��ل��دات ك��امل��رج وب��رال��ي��ا���ض 

وق�����ب ال���ي���ا����ض، وح���ت���ى زح���ل���ة ال��ت��ي 

خ�شو�شاً،  منهم  امل�شيحيون  ف�شلها 

ب�����ش��ب��ب االن���ت���م���اء ال���دي���ن���ي الأه��ل��ه��ا، 

ه�����وؤالء ال ي�����ش��م��ل��ه��م ال���ت���ع���داد ال���ذي 

املدنية  واجلمعيات  البلديات  جتريه 

لل�شيوف ال�شوريني.

م�صائب قوم عند قوم فوائد!
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امل�شتقر يف بلدهم حالياً، م�شراً اإىل اأن اأ�شعار 

ت��راوح  العا�شمة  خ��ارج  جن��وم(   4( الفنادق 

الليلة، وهذا اخلف�ض  40 و50 دوالراً يف  بني 

االأح���داث يف  تتفاقم  اأن  ك��ان قبل  االأ�شعار  يف 

دم�شق، لكرثة العر�ض وتراجع الطلب، لكن 

�شهادات النازحني تقول عك�ض ذلك.

قبل  م��ن  الفندقي  االإ���ش��غ��ال  ن�شبة  وع��ن 

ال�����ش��وري��ني ال�����ش��ي��وف، ي��ق��ول رئ��ي�����ض نقابة 

اأ���ش��ح��اب ال��ف��ن��ادق يف لبنان ب��ي��ار االأ���ش��ق��ر اإن 

�شققاَ  ا�شتاأجروا  ال�شيوف  من  كبراً  »ع��دداً 

مثل  البقاع،  م��ن  القريب  اجلبل  مناطق  يف 

ع��ادة  ت�شت�شيف  ال��ت��ي  وحميطها  ب��ح��م��دون 

باأعداد  يلتحقوا  دول اخلليج، مل  من  �شياحاً 

كبرة هذه ال�شنة باملو�شم ال�شياحي اللبناين 

من  لرعاياها  اخلليج  دول  حتذيرات  ب�شبب 

ي�شهدها  التي  التوترات  نتيجة  لبنان  زي��ارة 

على خلفية االأزمة ال�شورية«.

ال�شوريني  املواطنني  اأن  االأ�شقر  واأ�شاف 

»يختارون كذلك فنادق ثالث اأو اأربع جنوم، 

م���ا ي����دل ع��ل��ى اأن���ه���م ي��ن��ت��م��ون اإىل ال��ط��ب��ق��ة 

عدم  اإىل  اأ���ش��ار  اأن��ه  اإال  �شورية«،  يف  الو�شطى 

وجود اأعداد دقيقة لهوؤالء.

ال���غ���رف  اأ�����ش����ع����ار  ارت�����ف�����اع  ج����ان����ب  واإىل 

اإيجارات بع�ض  اأن بدل  الفندقية، فاملالحظ 

البقاعية وال�شمالية مثاًل  املناطق  ال�شقق يف 

�شعد  لكنه  دوالراً،  ال�250  ي��ت��ج��اوز  يكن  مل 

فجاأة لي�شبح 400 و500 دوالر �شهرياً.

ال�شوريني  ال��واف��دي��ن  بع�ض  وق��د حت��دث 

وجود  عن  ا�شمهم  عن  الك�شف  رف�شوا  ممن 

و�شطاء و�شما�شرة عقاريني �شبق اأن توا�شلوا 

ال�شقق  الكثر من  معهم ومتكنوا من حجز 

ب��اأ���ش��ع��ار م��رت��ف��ع��ة، حت�شباً  ل��ه��م  ا���ش��ت��ئ��ج��اراً 

لعمليات الوفود اجلماعية هذه.

�ضيوف يف بريوت

التقت »الثبات« عدداً من هوؤالء النازحني 

الذين توزعوا يف مدن اال�شطياف اللبناين، 

م��ث��ل ���ش��ت��ورة وع��ال��ي��ه وب���ح���م���دون، اإ���ش��اف��ة 

�شهر  العا�شمة. خ��الل  ف��ن��ادق  م��ن  ع��دد  اإىل 

رم�شان املبارك، ال ي�شتطيع الوافد ال�شوري 

اأن ي�شعر بفرحته املعهودة »فقلوبنا على بلدنا 

تنا�شي ما يجري هناك.. نحن  ن�شتطيع  وال 

و�شط  يف  بالقلب«..  ولي�ض  بامل�شافة  بعيدون 

واملنارة  كاحلمراء  العا�شمة،  و�شوارع  بروت 

والرو�شة، هناك �شيارات �شورية كثرة تغ�ض 

ه��وؤالء  منهم،  ال�شبان  �شيما  ال  بال�شيوف، 

ي��ف�����ش��ل��ون اخل�����روج م���ن ال��ف��ن��ادق اأو امل��ن��ازل 

اخلارج  يف  الوقت  لتم�شية  ا�شتاأجروها  التي 

وال���روي���ح ع���ن ال��ن��ف�����ض ول���و ق��ل��ي��اًل. خ��الل 

بالعائالت  العا�شمة  مطاعم  تغ�ض  االإفطار 

ال�شورية التي ال جتد بدياًل عن اأكل املطاعم، 

با�شثناء حاالت قليلة حني تقرر �شيدة العائلة 

اأن تطهو بنف�شها، لكن معظم االأوق��ات تكون 

املطاعم  يف  االإف��ط��ارات  اأو  اجلاهزة  الوجبات 

هي البديل.

يف هذا االإطار، يوؤكد مديرو بع�ض املطاعم 

يف احلمراء اأن عدد الرواد ال�شوريني ارتفع اإىل 

اخلليجيني  ال�شياح  ت��راج��ع  و�شط  كبر،  ح��د 

الذين كانوا اعتادوا مت�شية رم�شان يف لبنان، 

خ�����ش��و���ش��اً اأن ق�����ش��م��اً م��ن��ه��م مي��ل��ك ب��ي��وت��اً يف 

مناطق اال�شطياف ويهرب اإىل لبنان من حر 

اخلليج يف ال�شيف. اليوم انقلبت املعادلة، وبات 

ال�شيف ال�شوري املي�شور يعو�ض جمرباً غياب 

ال�����ش��ائ��ح اخل��ل��ي��ج��ي. يف م��ط��ع��م »ال��رود���ش��ر« 

وال�شابات  ال�شبان  روؤية جمموعة من  ميكنك 

ال�����ش��وري��ني وه���م ي��ن��ت��ظ��رون ح��ل��ول االإف���ط���ار، 

باحلديث اإليهم يوؤكدون »اأن عائالتهم ف�شلت 

تناول اإفطار �شرقي يف مطعم الالمب هاو�ض 

املطل على البحر، بينما هم رغبوا يف املجيء 

ال�شريعة،  الوجبات  لتناول  احلمرا  �شارع  اإىل 

خ�شو�شاً  ال�شوق،  يف  قلياًل  التجول  ثم  وم��ن 

كونهم  ك��ث��رة،  اأغ��را���ض  اإىل  يحتاجون  اأن��ه��م 

مل يتمكنوا من تو�شيب حاجيات كثرة اأثناء 

على  االأم���ر  اقت�شر  ب��ل  ب�شياراتهم،  جميئهم 

ال�شروريات«.

»غزل«  تدعى  �شابة  اأك��دت  االأ�شعار،  وعن 

بالعام  مقارنة  االأ�شعار  ارت��ف��اع  الحظت  اأنها 

املا�شي حني جاءت لزيارة لبنان لب�شعة اأيام 

الغرف  اأ�شعار  »اأن  اإىل  م�شرة  والديها،  مع 

كذلك  املا�شي،  العام  عن  ارتفعت  الفندق  يف 

احلال حني يتعلق االأمر بالت�شوق من املحال 

ال��ع��ادي��ة ل��ل��م��ل��ب��و���ش��ات ال��ت��ي ال ت��ع��ت��م��د على 

يكون  ف��اأح��ي��ان��اً  القطعة،  على  ال�شعر  و���ش��ع 

ثمن القطعة ال يتعدى 30 دوالراً، لكن حني 

ي�شمعون لهجتنا ال�شورية يطالبون بخم�شني 

رف��ي��ق��ات��ي  ا����ش���ط���ح���ب  ب����ت  ل���ذل���ك  دوالراً، 

اللبنانيات ليقمن باملفا�شلة عني«.

ال  الذين  ال�شوريني  ال�شيوف  حال  وعن 

ميلكون امل���اأوى وال امل���ال ال��ك��ايف، ت��ق��ول غزل 

وعينها دامعة: »نحن ن�شعر باالأ�شى حلالهم، 

اأو���ش��اع جيدة،  يعي�شون يف  ك��ان��وا  ���ش��وري��ة  يف 

ف��اأ���ش��ع��ار ال��ط��ع��ام وامل�����ش��اك��ن وم���ا ���ش��اك��ل كلها 

منخف�شة ومبقدور اجلميع حتملها، اأما هنا 

يف لبنان فاالأ�شعار نار، واأبرز مثال على ذلك 

�شعر �شفيحة البنزين املرتفع للغاية مقارنة 

مع ال�شعر املدعوم من احلكومة يف �شورية.. 

رمبا تكون من املفارقات اأنني اأجل�ض مرفهة 

يف مطعم غربي ومكيف واأتناول وجبة د�شمة، 

ال��واف��دي��ن الذين  فيما اأحت���دث ع��ن م��ع��ان��اة 

�شاهدناهم يلجوؤون اإىل اخليم املن�شوبة على 

طريق بروت - ال�شام، لكنني اأمتنى من كل 

اإىل  لنعود جميعاً  االأو�شاع  تتح�شن  اأن  قلبي 

بلدنا من جديد«.

من جهته، ي�شدد اأحمد �شعد، وهو مدير 

يف اأح����د م��ق��اه��ي احل���م���را، اأن����ه م��ن��ذ اأح����داث 

 50 بنحو  ت��راج��ع  ال��زب��ائ��ن  واإق��ب��ال  طرابل�ض 

يف امل��ئ��ة و���ش��ط غ��ي��اب ال�����ش��ي��اح، ل��ك��ن م��وج��ة 

ال�����ش��وري��ة االأخ�����رة دف��ع��ت بالعديد  ال���ن���زوح 

على  ال��وف��ود  اإىل  املي�شورين  ال�شوريني  م��ن 

وه��م  خمتلفة،  لبنانية  وم��ن��اط��ق  العا�شمة 

اأع������ادوا احل���رك���ة ب���درج���ة ك��ب��رة اإىل ق��ط��اع 

اخلدمات واملطاعم واملقاهي باالإ�شافة طبعاً 

اإىل املغربني اللبنانيني الذين بداأوا باملجيء 

لتم�شية اإجازاتهم.

املئة من  30 يف  م��ن  اأك��رث  اأن  اإىل  وي�شر 

وهو  ال�شوريني،  م��ن  ه��م  يومياً  مقهاه  رواد 

يفوق  اإن عددهم  اإذ  ا�شتغرابه،  اأم��ر ال ميكن 

االآالف يف بروت وحدها.

وع����ن ارت���ف���اع االأ����ش���ع���ار، ي���وؤك���د ���ش��ع��د اأن 

االأ���ش��ع��ار ه��ي ه��ي مل تتغر، واأن��ن��ا ملتزمون 

يف  تعليمات  من  ال�شياحة  وزارة  ت�شدره  مبا 

من  لكن  ال�شكاوى،  كانت  مهما  االإط���ار  ه��ذا 

قد  االطعمة  بع�ض  اأ�شعار  اأن  عليه  املتعارف 

الأننا  ولي�ض  ال��ع��امل��ي  ال�����ش��وق  ب�شبب  ارت��ف��ع��ت 

»ن��ط��م��ع ب��ال�����ش��وري��ني االأغ���ن���ي���اء« ك��م��ا ي���روج 

البع�ض.

واإىل جانب منطقة احلمرا، هناك حركة 

�شيوف ���ش��وري��ني ك��ب��رة يف »ال��زي��ت��ون��ة ب��اي« 

قرب ال�شان جورج، حيث توجد بع�ض املطاعم 

يف  احل��ال  وكذلك  لليخوت،  وميناء  الراقية 

�شل�شالت متاجر  اأ�شواق بروت، حيث توجد 

ك���ربى ل��ل��م��الب�����ض، وط��ب��ع��اً يف و���ش��ط ب��روت 

الذي يبقى وجهة للكثر من ال�شبان.

�ضم الهوا

االأم������ر ال���الف���ت اأن ال��ك��ث��ر م���ن االأ����ش���ر 

ال�شورية النازحة التي مت�شي معظم اأوقاتها 

اأو  املجاورة  البلدات  زي��ارة  اأو  الفنادق  بهو  يف 

اأو  �شورية  من  هربوا  لها  اأق���ارب  عن  البحث 

االأق��ل حظاً، تف�شل  النازحني  حتى م�شاعدة 

االأمنية  االأو���ش��اع  اإىل  التطرق  ع��دم  جميعاً 

اأن ي��ف�����ش��ر ك��الم��ه��م  يف ���ش��وري��ة خ�����ش��ي��ة م���ن 

اأن يقعوا يف املتاعب ب�شبب  اأو  ب�شكل خاطىء 

لبنان  يف  ال�شيا�شية  النظر  وجهات  خالفات 

ح��ي��ال م��ا ي��ج��ري يف �شورية راه��ن��اً، ال ب��ل اإن 

اأنهم مل »يهربوا« من املعارك  اأكدوا  كثرين 

والق�شف هناك، واأن االأو�شاع هادئة، بل اإنهم 

يرغبون كما كل �شيف بتم�شية بع�ض الوقت 

يف لبنان »ل�شم الهوا«!

حتى اأن وزير ال�شياحة فادي عبود وقع يف 

هذا الفخ حني حتدث قائاًل: »اإن هناك حركة 

ومناطق  ب���روت  ت�شهدها  ن�شطة  �شياحية 

وعالية  بحمدون  ومناطق  وك�شروان  البقاع 

وبرمانا ومعظم املوؤ�ش�شات ال�شياحية يف جبل 

ب��داأت  احل��رك��ة  »ه��ذه  اأن  اإىل  م�شراً  لبنان«، 

زي��ادة يف قدوم  اإذ هناك  ا�شابيع،  تن�شط منذ 

مقارنة  املئة  يف   150 بنحو  ال�شوري  ال�شائح 

دم�����ش��ق«..  �شكان  م��ن  ال�شيما   ،2011 ب��ال��ع��ام 

لي�شوا  ال�شوريني  الوافدين  اأن  �شهواً  �شقط 

�شعروا  الذين  النازحني  من  بل  ال�شياح،  من 

بلدهم  ت���رك  وق����رروا  ع��ل��ى حياتهم  ب��ال��ذع��ر 

ل�»�شم  لي�ض  لبنان  اإىل  وامل��ج��يء  ومقدراتهم 

الهوا« بل بانتظار اأن تنق�شع الغيوم ال�شوداء 

عن �شماء بالدهم.

�إعد�د هناء عليان

13

الـضـيـف الـســوري.. بــــــــين      اإلغـاثــة واالسـتـغـالل

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

لجان اإلغاثة

قدرت املفو�شية العليا لالجئني التابعة لالأمم املتحدة عدد الذين 

نزحوا اإىل لبنان خالل االأيام االأخرة ب�18 األف �شخ�ض، ال يعلمون اإىل 

متى ت�شتمر اإقامتهم فيه. ويف حني تابعت ال�شيارات الدم�شقية الفارهة 

التي تعود اإىل العائالت املي�شورة طريقها نحو الفنادق الفخمة واملنازل 

امل�شتاأجرة من دون �شوؤال عن اخلدمات االإغاثة، احتاج العدد االأكرب من 

النازحني اإىل خدمات ح�شر العديد من النا�شطني يف اللجان اللبنانية 

املحلية الإغاثة النازحني الذين ن�شبوا اخليم عند اأطراف الطريق يف 

النقطة احلدودية، ال�شتقبال النازحني ونقلهم اإىل مدار�ض مت تهيئتها 

يف بلدات مثل جمدل عنجر وبر اليا�ض واملرج وقب اليا�ض.

ال�شيح  النا�شط يف جمعية »غر�ض اخل��ر«؛  اأو�شح  االأم��ر  وعن هذا 

ح�شن عبد الرحمن، الذي كان يف امل�شنع على مدار ال�شاعة ال�شتقبال 

الوافدين، اأن الواجب الديني واالأخالقي يحتم علينا اإغاثة النازحني.

وحذر اأنه يف و�شط ندرة امل�شاعدات »�شن�شاهد يف االأيام املقبلة كارثة 

اإن�شانية، الأن الق�شم االأكرب من النازحني هم من االأطفال وكبار ال�شن، 

وهذا يتطلب اإمكانات دولة ال جمعيات، تتحرك على اأ�شا�ض التربعات، 

اإىل دواء،  اأمرا�ض مزمنة ويحتاجون  لديهم  اأنا�شاً  اأن هناك  خ�شو�شاً 

واالأطفال يحتاجون اإىل دواء وعالج وحليب وغره«.

عند معرب امل�صنع احلدودي 

) العدد 224(  اجلمعة - 27 متوز - 2012



ع�����ش��ي��ة امل���وع���د ال�����ذي ح����ّددت����ه الأمم 

املتحدة لدولتي ال�شودان وجنوب ال�شودان 

لالتفاق على حّل الق�ضايا العالقة بينهما، 

الغنية  الللبللالد  تلك  يف  الأحللللداث  ت�ضارعت 

�ضعبية من  بللروات متعددة، و�ضط معاناة 

�للضللمللور القللتلل�للضللاديللات الللتللي لتللللزال تللدار 

بعقلية النكايات التناف�ضية.

اآب  ملللن  اللللثلللاين  ا�للضللتللحللقللاق  كللللان  واإذا 

كل  معاناة  فلللاإّن  البلدين،  ل�ضلطتي  مهماً 

املحتملة،  الطاقات  تتجاوز  مبفردها  دولة 

املفاو�ضات بني اخلرطوم  اأن  اإليها  م�ضافاً 

وجلللوبلللا اللل�للضللاعلليللة اإىل تلل�للضللويللة املللحللكللومللة 

بالو�ضاطة الإفريقية تبقى خا�ضعة لنوايا 

دولة اجلنوب املاأزومة، والتي مل ترتِق بعد 

اإىل م�ضاف �ضلطة.

يف احلقيقة، اإن ال�ضودان يعاين ارتفاعاً 

اجلنوب  انف�ضال  منذ  لالأ�ضعار  مللتللزايللداً 

اأكللر  معه  وفا�ضاًل  تقريباً  عللام  نحو  قبل 

النفطية  اللللروة  مللن  املللئللة  �ضبعني يف  مللن 

الللتللي كللانللت تلل�للضللتللفلليللد مللنللهللا اللللبلللالد، وقللد 

اأقيمت من�ضاآتها باأموال الدولة املركزية.

املحا�ضرة  اخلللرطللوم  حكومة  وت�ضعى 

�ضراء  اإىل  واقللتلل�للضللاديللة،  �ضيا�ضية  بللعللوامللل 

اللللذهلللب ملللن الأ�للللضللللواق املللحللللليللة، وتللو�للضلليللع 

اإنللتللاجلله لي�ضمد  مللنللاجللم الللذهللب لللتللعللزيللز 

القللتلل�للضللاد ملللن جللهللة، ولللبلليللعلله يف اللل�للضللوق 

الللعللاملللي لللتللاأمللني تلل�للضللديللد ثللمللن الللللللواردات 

الللغللذائلليللة و�للضلللللع اأ�للضللا�للضلليللة مللتللعللددة، واإىل 

واملحاولت  الذهب  �ضراء  حمللاولت  جانب 

اللللللدوؤوبلللللة ملللعللاجلللة الأزملللللللة القللتلل�للضللاديللة 

على  اخلللرطللوم  حكومة  تعمل  ال�ضاغطة، 

ال�ضيا�ضية  الأزملللللات  لللعللالج  الللوقللت  �للضللراء 

املللتللعللددة، وخلل�للضللو�للضللاً ملل�للضللاألللة الللتللمللّرد يف 

مع  باملفاو�ضات  تطيح  كللادت  التي  دارفلللور 

جنوب ال�ضودان يف اأدي�س اأبابا بعد عمليات 

قلل�للضللف ا�للضللتللهللدفللت امللللتلللملللرديلللن، فلللبلللادرت 

اإعللللادة  قللبللل  املللفللاو�للضللات  تعليق  اإىل  جللوبللا 

بق�ضف  اخلللرطللوم  اتللهللام  جللراء  ا�ضتئنافها 

موقع يف اجلنوب، اإّل اأن هذا التهام بّددته 

اإظللهللار  حللكللومللة عللمللر الب�ضري �للضللريللعللاً مللع 

تقوم  الللذي  الوقت  الثقة يف  بناء  ا�ضتحالة 

بالأ�ضلحة،  املتمردين  بدعم  جوبا  حكومة 

بللللالأفللللراد، وهللللذا اتلللهلللام ينطوي  واأحللليلللانلللاً 

دبلوما�ضيني  دفعت  كبرية  م�ضداقية  على 

يعي�ضون يف جوبا نف�ضها.

لقد كان اجتماع الرئي�س عمر الب�ضري 

الأ�ضبوع املا�ضي مع رئي�س جنوب ال�ضودان 

الإفريقية،  القمة  هام�س  على  �ضيلفاكري 

املفاو�ضات  با�ضتئناف  خطوة تنع�س الآمال 

و�لللضلللط مللنلل�للضللوب اأقللللللل مللللن احللللللللذر، لللكللن 

يف اللللواقلللع هللنللاك �للضللكللوك وا�للضللعللة بللاإمللكللان 

الأيللام، لأن  اتفاق ي�ضمد مع  اإىل  ل  التو�ضّ

التجارب اأثبتت اأن الطرف اجلنوبي يعمد 

ل اإليه. اإىل خرق كل اتفاق يتم التو�ضّ

لكن الآن هناك اأمر �ضاغط بقوة على 

الطرفني، فاإذا مل يتو�ضال اإىل حل جميع 

�ضيتعر�ضان  فللاإنللهللمللا  بلليللنللهللمللا،  اللللنلللزاعلللات 

لعقوبات من جمل�س الأمن.

لللذلللك، فللللاإن اجلللانللبللني يلل�للضللعلليللان الآن 

عّلهما  الأمللللن،  جمل�س  اإنللللذار  متللديللد  اإىل 

ل اإىل �ضيغة ما، �ضيما  يتمّكنان من التو�ضّ

بال�ضراعات  حفلت  ال�ضابقة  املللرحلللللة  اأن 

احلاّدة، من �ضمنها معارك ذهب �ضحيتها 

الع�ضرات من الطرفني يف هيجليج.

اللل�للضللودان يعمل  اأن جللنللوب  واحلللقلليللقللة 

اأن  على  مراهناً  الللوقللت،  �للضللراء  على  اأي�ضاً 

يتحنّي  املتحدة  الللوليللات  بزعامة  الللغللرب 

الفر�ضة لالإطباق على نظام عمر الب�ضري، 

اجلنائية  املحكمة  ورقلللة  �ضقطت  اأن  بللعللد 

اأن  �للضلليلللللفللاكللري  نللظللام  علللللى  واأن  اللللدولللليلللة، 

املراوغة  الفر�ضة عرب  لتلك  العامل  يوّفر 

اآب دون  الللثللاين مللن  للللللو�للضللول اإىل مللوعللد 

اللجوء  فيتّم  النزاعات،  حّل  اإىل  الو�ضول 

اللللللدويل فللتللكللون الللفللر�للضللة  اإىل الللتللحللكلليللم 

املنتظرة قد ُحّلت.

لكن البع�س يعتقد اأن تلك لي�ضت فكرة 

على  تنقلب  اأن  ميكن  واإمنلللا  للغاية،  ذكية 

التفاف  اإىل  حتماً  �ضتوؤدي  لأنها  اجلللنللوب، 

باعتباره قائداً  الب�ضري،  وا�ضع حول  �ضعبي 

ال�ضودان،  يدافع عن حقوق و�ضيادة  وطنياً 

وُيللحللبللط بللالللتللايل اأي حلللراك داخلللللي بللداأت 

باإ�ضقاط  يللطللالللب  تللغللّذيلله جللهللات خللارجلليللة 

النظام.

اإّل اأن هذا احلراك غري املثمر، والذي 

للتق�ّضف،  رف�ضاً  اقت�ضادية  �للضللعللارات  رفللع 

حكومة  عللللليللهللا  رّدت  �للضلليللا�للضلليللة،  وحتلللوللللت 

اخلللرطللوم بلللاأن »حللل�للس الللكللوع« اأقللللرب اإىل 

الللتللحللقللق ملللن اإ�للضللقللاط الللنللظللام، ملللا يعني 

اآفاق ح�ضب  ا�ضتحالة نيل الهدف لل»�ُضّذاذ« 

و�ضف الب�ضري نف�ضه.

عربية  م�ضاعي  هللنللاك  فللللاإّن  املللقللابللل،  يف 

لإ�ضالح ذات البني بني الب�ضري وال�ضيخ ح�ضن 

وهللذه  التنابذ،  مللن  عللامللاً   13 بعد  الللرابللي، 

�ضابقون  ومقاتلون  �ضبان  بها  يقوم  امل�ضاعي 

من حزبي الطرفني اللذين كانا حزباً واحداً 

ال�ضمل  مل  اإعللادة  والهدف  انف�ضالهما،  قبل 

وتون�س  م�ضر  من  اإ�ضالميني  هناك  اأن  كما 

وليبيا يقودون مبادرة حلل اخلالفات، وهذا 

الأمر بحد ذاته، فتح عيون اجلنوبيني على 

اخلللالفللات  بللنللار  اللعب  اأن  فللحللواهللا  حقيقة 

غريه،  قبل  الالعب  بها  �ضيكتوي  الداخلية 

لذلك �ضارع املفاو�س اجلنوبي يف اأدي�س اأبابا 

اإىل تقدمي مقرحات للو�ضول اإىل حل قبل 

ديون  اإلغاء  ويت�ضمن  املقبل،  اآب  الثاين من 

3.2 مليار  ال�ضودان وح�ضول اخلرطوم على 

املوازنة،  الفجوة يف  ردم  للم�ضاعدة يف  دولر 

واإجللراء  اأبني  ا�ضتفتاء يف  باإجراء  لكن ربطه 

حتكيم دويل على املناطق احلدودية املختلف 

باملفاو�ضات  يللودي  قد  ال�ضرط  وهللذا  عليها، 

اأو يللحللتللوي اللل�للضللودان املللرحلللللة  اأ�للضللا�للضللهللا،  يف 

حت�ضرياً ملرحلة اأخرى.

يون�س عودة
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نظام  مللن  جللديللدة  مرحلة  التاأ�ضي�ضي،  املجل�س  انتخابات  بعد  ليبيا  دخلت 

املحا�ض�ضة يف توزيع مواقع احلكم وال�ضلطة، على الرغم من اعرا�ضات بع�س 

امليلي�ضيات، وباتت الآن البلد العربي الثاين بعد العراق، الذي  يعتمد »اللبننة« 

يف بناء اأ�ض�س الدولة. 

واإذا كان نظام املحا�ض�ضة الطائفية واملذهبية يف لبنان �ضناعة فرن�ضية، تعود 

جذورها اإىل اأيام حكم املت�ضرفيتني، فاإن ن�ضخة م�ضابهة عرقية ومذهبية، ذات 

�ضناعة اأمريكية طبقت يف العراق، وها هي الأ�ضابع التي يرعاها حلف »الناتو« 

والتي يقال يف ليبيا اأنها قطرية، ن�ضجت لليبيا حما�ض�ضة م�ضابهة، لكنها ت�ضتند 

اإىل توزيعات قبلية وجهوية.

وكلل�للضللفللت اعللرا�للضللات امللليللللليلل�للضلليللات امللل�للضلللللحللة علللللى تللوزيللع علل�للضللويللة املجل�س 

اإذ ل  ليبيا،  الللذي تعي�ضه  املللاآزق  مللوؤخللراً، حجم  انتخابه  الللذي جرى  التاأ�ضي�ضي 

عن  املعربة  الغربية  الللدول  ت�ضريحات  ول  »الدميوقراطية«  عن  الكالم  يكفي 

اإعجابها بالنتخابات، يف و�ضع ما يكفي من م�ضاحيق التجميل لإخفاء الواقع 

حروب  واإ�ضعال  بتفجري  يهدد  الللذي  ليبيا،  يف  القائم  احلللاد  واجلللهللوي  القبلي 

اأي وقت، على �ضاكلة تلك التي �ضهدتها مدينة الكفرة اجلنوبية  اأهلية فيها يف 

خالل ال�ضهرين الفائتني، والتي �ضقط فيها مئات ال�ضحايا بني قتيل وجريح، 

كما ك�ضفت تلك »املحا�ض�ضة«، حجم التدخل اخلارجي يف حتديد اأحجام القوى 

ال�ضيا�ضية، وقوة تاأثريها يف ال�ضلطة التي �ضتنبثق عنها.

والالفت اأن رئي�س املجل�س الوطني النتقايل يف ليبيا، م�ضطفى عبد اجلليل، 

دوراً  �ضيوؤدون  »لكنهم  م�ضيفاً:  ليبيا«،  الإ�ضالميون  يحكم  ل  »اأن  م�ضبقاً  توقع 

اأ�ضا�ضياً يف البلد، وليبيا لن ت�ضبه تون�س اأو م�ضر«، فيما كانت توقعات قادة حزب 

»الإخوان امل�ضلمني« )حزب العدالة والبناء( توؤكد اأنهم »واثقون من فوزهم، كما 

فعل اإخوانهم يف م�ضر وتون�س«.

ح�ض�س  فللتللوزيللع  النللتللخللابللات،  نتائج  تطابق  مل  »الإخلللللوان«  ح�ضابات  لكن 

التمثيل القبلي واجلهوي فعل فعله يف تعديل كفة امليزان ل�ضالح »حتالف القوى 

الوطنية الذي يقوده رئي�س الوزراء ال�ضابق حممود جربيل، الذي يو�ضف باأنه 

ذو ثقافة غربية، وينتمي اإىل اأكرب القبائل الليبية )الورفلة( يف الغرب الليبي، 

اأحللالم الإخللوان باخلذلن،  ملعمر القذايف، يف حني باءت  التي كانت حليفاً قوياً 

حيث تبدو ليبيا قد اختلفت ولو �ضكاًل عن م�ضر وتون�س، وجاء الفوز ل�ضالح 

»الإخلللوان«، لكن هذا الختالف عن  »حتالف« حممود جربيل بفارق كبري عن 

اإذ  البع�س،  يظن  قد  كما  جوهرياً  لي�س  الإخلللوان(  حتّكم  )بعدم  وتون�س  م�ضر 

اإن »ليربالية« جربيل وثقافته الغربية، لي�ضت متناق�ضة مع ولءات »الإخوان« 

الأمريكية والغربية واخلليجية، رغم التناف�س داخل ال�ضف الواحد. 

م�ضلحة  واإ�ضالمية  قبلية  قللوى  اإطلللالق  الليبية  النتخابات  اإجلللراء  و�ضبق 

تنتمي اإىل منطقة ال�ضرق، دعوات لإقامة فيدرالية يف ليبيا تعيدها اإىل زمن ما 

قبل امللكية، حيث كانت ليبيا ثالثة اأقاليم )فزان، برقة وطرابل�س(، وا�ضتخدم 

طوافة  على  النار  واأطلقوا  النتخابات  اعرا�س  وحاولوا  ال�ضالح  املعر�ضون 

اأحد ركابها،  بنغازي، فقتلوا  �ضماء  وال�ضناديق يف  النتخابات  اأوراق  تنقل  كانت 

كما اأحرقوا مراكز انتخابية وخربوا غريها، رف�ضاً منهم لتوزيع مقاعد املجل�س 

وهذه  مقعد(،  )مئة  وطرابل�س  للغرب  اأرجحية  اأعطى  مبا  املئتني،  التاأ�ضي�ضي 

املناطق كانت موؤيدة للقذايف، يف حني نال ال�ضرق الذي اأطلق �ضرارة الثورة �ضده 

�ضتني مقعداً، وترك للجنوب ال�ضحراوي املتنوع اأربعني مقعداً.

�ضحيح اأن النتخابات الليبية جاءت بع�ضرات الن�ضاء اإىل املجل�س التاأ�ضي�ضي، 

وفتحت اآفاق ليبيا على جتربة الدميوقراطية املبا�ضرة، لكنها مل تبتعد بها عن 

اإن  اإذ  القذايف،  نظام  يجريها  كان  التي  املعلبة  ال�ضعبية  املوؤمترات  دميوقراطية 

قانون النتخاب وحتديد الدوائر النتخابية وتوزيع مقاعدها واأعدادها، اإ�ضافة 

اإىل التق�ضيمات اجلهوية والقبلية، كفيلة بتحديد نتائج النتخابات م�ضبقاً، مما 

يوؤكد اأن تدخل »الناتو« واأتباعه من م�ضايخ اخلليج يف ال�ضاأن الليبي، مل ينقل 

القبائل  العك�س، لأن دميقراطية  اأف�ضل، بل رمبا  اإىل موقع  العربي  البلد  هذا 

واجلهويات تبقي البلد بحاجة اإىل و�ضيط خارجي يتوىل الف�ضل بني املختلفني، 

وليبيا التي كانت منذ خم�ضني عاماً ت�ضتظل و�ضاية اأمريكية –بريطانية، عادت 

الآن اإىل حتت هذه الو�ضاية، م�ضاف اإليها النفوذ القطري الذي بداأت اأ�ضوات 

ليبية كثرية تتحدث عن تدخله يف كل املفا�ضل الليبية.

عدنان ال�ساحلي

ليبيا دولة محاصصة بعد لبنان والعراق

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

مظاهرة حا�ضدة جتوب �ضوارع العا�ضمة ال�ضودانية

السودان بين نار الداخل.. والجحيم الدولي
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ال�ضاحة  اإىل  �ضلطان  بللن  بندر  عللاد 

مللن »الللبللاب الللعللريلل�للس« رئلليلل�للضللاً جلهاز 

ال�للضللتللخللبللارات اللل�للضللعللودي، بللعللد اأعلللوام 

تعار�س  نتيجة  املتعمد،  التهمي�س  من 

قرار  مع  �ضورية  حيال  بو�س  �ضيا�ضات 

امللك ال�ضعودي عبداهلل بن عبد العزيز 

ا�ضتمالة  اإيللران، وحماولة  التهدئة مع 

وفك  ال�ضعودية،  العباءة  حتت  �ضورية 

حتالفها مع اإيران.

الثمن،  بندر  دفللع  الللفللرة،  تلك  يف 

فللقللد اأُقللل�لللضلللي ملللن مللوقللعلله املللحللبللب يف 

ال�ضفارة ال�ضعودية يف وا�ضنطن، مبتعداً 

الذي  بو�س،  املف�ضل جورج  رئي�ضه  عن 

كللانللت تللربللطلله بلله عللالقللة غللري عللاديللة، 

ثم  بللو�للس«،  بل»بندر  تلقيبه  اإىل  انتهت 

اإليها  ليعود  ال�ضعودية فرة،  اأُبعد عن 

جمللللللدداً بللعللد الللللقللللرار اللللللذي اتللخللذتلله 

القيادة ال�ضعودية باحلرب على �ضورية، 

بندر  للمهمة،  املنا�ضب  الللرجللل  فللكللان 

امللللعلللروف عللنلله علللللداوؤه اللل�للضللديللد خليار 

املقاومة املمتد من اإيران اإىل لبنان.

ولللبللنللدر كللمللا هللو مللعللروف �للضللولت 

وجلللولت يف احللللرب �ضد هللذا اخللليللار، 

بلللللداأت مللنللذ الللثللمللانلليللنللات، حلليللث تللقللول 

متورطاً  كان  بندر  اإن  املعلومات  بع�س 

اغللتلليللال  حمللللاولللللة  يف  كلللبلللري  حللللد  اإىل 

العالمة حممد ح�ضني ف�ضل اهلل رحمه 

 80 نللحللو  �ضحيتها  ذهلللب  واللللتلللي  اهلل، 

حترير  رئي�س  ويف�ضح  لبنانياً،  مدنياً 

»بلللوب وودورد« يف  بللو�للضللت  الللوا�للضللنللطللن 

كتابه »احلجاب« دور الأمري ال�ضعودي 

ال�ضتخبارات  اأجللهللزة  مع  التوا�ضل  يف 

الأمللريكلليللة والللربيللطللانلليللة وخمللابللرات 

اجللليلل�للس اللللللبللنللاين اآنلللللللذاك، ملللن اأجلللل 

تنفيذ العملية الإرهابية، ودفعه ثالثة 

ماليني دولر. 

تلللللرددت مللعلللللومللات عرب  اأن  و�للضللبللق 

و�لللضلللائلللل الإعلللللللالم علللن �للضلللللوع »بللنللدر 

بو�س« نف�ضه يف عملية اغتيال ال�ضهيد 

مغنية،  عللمللاد  اهلل  حلللزب  يف  الللقلليللادي 

الأزمللة  بداية  مع  ا�ضمه لحقاً  ليردد 

بل»خطة  علللرف  مللا  ن�ضر  اإثلللر  اللل�للضللوريللة 

بللللنللللدر«، قلليللل اإنللللله اأعللللدهللللا مبلل�للضللاعللدة 

جلليللفللري فلليلللللتللمللان؛ ملل�للضللاعللد وزيللللرة 

ال�ضرق  ل�ضوؤون  الأمريكية  اخلارجية 

الأو�ضط. كما اأنه انغم�س يف ال�ضيا�ضات 

الأمللريكلليللة الللداخللللليللة اإىل حللد »�للضللراء 

الأ�للللللضللللللوات« جلللللللورج بلللو�لللس وتلللاأملللني 

اإيجاد التمويل  اإىل  و�ضوله، بالإ�ضافة 

الللتللي كلللان ميار�ضها  الللقللذرة  لللالألللعللاب 

الروؤ�ضاء الأمريكيون من عهد رونالد 

مللن حتريك  كلللان يتمكن  فللهللو  ريللغللن، 

املللللاليللللني مللللن اللللللللللللللدولرات، يف حللني 

يللعللجللز الللرئلليلل�للس الأملللريكلللي علللن ذلللك 

و»اللل�للضللفللافلليللة«  الللبللريوقللراطلليللة  ب�ضبب 

احللليللاة  مفا�ضل  ببع�س  تتحكم  الللتللي 

الأمريكية ال�ضيا�ضية.

ُيعترب بندر مبنزلة »الأب الروحي« 

لوحدات الت�ضدد الإ�ضالمي، على غرار 

القاعدة، و�ضوًل اإىل »فتح الإ�ضالم« يف 

خاللها  من  اأريللد  والتي  لبنان،  �ضمال 

يللواجلله  اإ�للضللالمللي مت�ضدد  تلليللار  اإيللجللاد 

املللقللاومللة يف لللبللنللان، وبلللني هلللذه وتلك 

كانت احلرب يف العراق ومتويل بع�س 

اجلللمللاعللات املللتلل�للضللددة هللنللاك.. واأخلللرياً 

ملللن خلق  الآن  �للضللوريللة  يللحللدث يف  ملللا 

جلماعات الت�ضدد التكفريية التي يراد 

من خاللها �ضرب اأحد ح�ضون املمانعة 

يف وجه وا�ضنطن وتل اأبيب.

املقد�ضية  »املللنللار«  �ضحيفة  وتذهب 

اأبلللعلللد ملللن علللالقلللات بلللن �للضلللللطللان  اإىل 

الأمريكية، لت�ضري اإىل عالقاته القوية 

»الإ�للضللرائلليللللليللني«، وتقول  بللامللل�للضللوؤولللني 

يف  بلللداأت  الللعللالقللة  هللذه  اإن  ال�ضحيفة 

يتعلم  كان  عندما  ال�ضتينات،  منت�ضف 

لحقاً  لتتعزز  بريطانيا،  يف  الللطللريان 

بللعللد تللوللليلله مللنلل�للضللب �للضللفللري بللللالده يف 

مرحلة  اإىل  وت�ضل  املتحدة،  الللوليللات 

التعاون ال�ضتخباراتي، وهو اأدار خالل 

حللللرب لللبللنللان الللثللانلليللة قللنللاة التلل�للضللال 

وتللللبللللادل املللعلللللومللات وامللللل�للللضللللاورات بني 

»الإ�ضرائيلية«،  واحلكومة  ال�ضعودية 

من خالل زيللارات قام بها اإىل القد�س 

اللللغلللربللليلللة، واللللتلللقلللى خلللالللللهلللا رئلليلل�للس 

احلكومة اآنذاك ايهود اأوملرت.

ي�ضتطع  بندر مل  اأمللر يف حياة  ثمة 

يعتربه  الللبللعلل�للس  اإن  بللل  يللتللخللطللاه،  اأن 

باأ�ضره،  العامل  على  دفللني  حلقد  �ضبباً 

ُولد بندر يف الثاين من اآذار عام 1949 

جللراء عالقة غري  الطائف،  يف مدينة 

�ضرعية بني والللده الأمللري �ضلطان بن 

�ضوداء قا�ضر من  العزيز وجارية  عبد 

الل16  يف  ع�ضري  حمافظة  من  خلليللزران 

مللللن علللملللرهلللا، وقلللللد اعللللللرف بلللنلللدر يف 

قائاًل  بالأمر  ال�ضحفية  لقاءاته  اأحللد 

لأم  �ضرعي  غري  مولود  »اأنللا  باحلرف: 

�للضللراحللة  الأب  يللعللرف  مل  �لللضلللريلللة«.. 

بابنه غري ال�ضرعي، لكن ت�ضميته ونيل 

كان  �ضهرياً،  راتباً  دولرات   10 والدته 

كافياً بالن�ضبة اإليه واإليها.

بعيداً  الأوىل  �ضنواته  بللنللدر  عللا�للس 

عن والده، بل وبعيداً عن الق�ضر كله، 

مقطوعة،  �ضبه  بللوالللده  �ضلته  وكللانللت 

العامة،  املنا�ضبات  يف  اللقاءات  خال  ما 

وتقبيل يللده خللالل الأعلليللاد، لكنه كان 

دائلللملللاً بللعلليللداً عللن بلليللت الللعللائلللللة الللذي 

تربى فيه الأولد الآخرون ل�ضلطان.

�ضفقات  على  بالعمل  بندر  ا�ضُتهر 

ال�ضالح، التي كانت تخ�ض�ضه املف�ضل، 

كما  ولءات،  يلل�للضللري  خللاللللهللا  فللمللن 

يلل�للضللتللفلليللد ملللن بللعلل�للس اأربللللاحللللهللللا، على 

التي  ال�ضهرية  اليمامة«  »�ضفقة  غرار 

اأ�ضلحة  ال�ضعودية ل�ضراء  تعاقدت فيها 

من بريطانيا بقيمة 100 مليار دولر، 

دولر  ملياري  منها  بندر  ن�ضيب  كللان 

دفللعللتللهللا بللريللطللانلليللا علللللى �للضللكللل دفللعللات 

خالل ع�ضر �ضنوات.

الفي�ضل؛  هيفاء  اخللتللار  زواجللله،  يف 

و�ضقيقة  الراحل،  ال�ضعودي  امللك  ابنة 

وزير اخلارجية احلايل �ضعود الفي�ضل، 

�ضيا�ضته  ت�ضويق  يف  بللنللدر  اعتمد  وقللد 

�ضيا�ضة  اتللبللع  الللللذي  زوجلللتللله،  اأخ  علللللى 

متطرفة يف هذا ال�ضاأن؛ طبقاً لن�ضائح 

يعاين  اللللذي  الفي�ضل  و�للضللعللود  بللنللدر، 

اأمللام �ضهره  اأمرا�س عدة، �ضعيف  من 

بندر الذي يوؤثر عليه ب�ضكل كبري، كما 

اآل  جتعل  العائلة  و�ضط  اخلالفات  اأَنّ 

الفي�ضل ي�ضتندون اإىل �ضلطان واأولده 

يف �لللضلللراع �للضللعللود الللفلليلل�للضللل ملللع عمه 

�ضلمان.

للله اأربللعللة اأبللنللاء واأربللللع بللنللات، ويعد 

�ضلطان بن عبد  الثالث لالأمري  البن 

الللعللزيللز بللعللد الأمللللري فللهللد بللن �ضلطان 

اأمري منطقة تبوك.
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»إســرائيـــل« وأمــــيركا صــديــق مقــّرب لـ

بندر بوش يعود إلى الساحة من بوابته المفضلة: »الفتنة المذهبية«

اخت�ضاراً  املعروفة  الإ�للضللالمللي«  العمل  »جمعية  ُتعّد   

بلللل»اأملللل« واحللللدة مللن اأبللللرز قلللوى املللعللار�للضللة يف البحرين، 

بقرار  2001، يف حني جللاء حلها مللوؤخللراً  وقللد �ُضكلت عللام 

اأول جمعية  2012، وهي  9 متوز  من املحكمة الإداريللة يف 

البحرينية  ال�ضلطات  وافقت  اأن  منذ  حلها  يتم  �ضيا�ضية 

على اإقامة اجلمعيات ال�ضيا�ضية. 

الإ�للضللالملليللة  للجبهة  املللتلللداداً  »اأملللللل«  جمعية  متللثللل 

لتحرير البحرين التي انطلقت عام 1980، وكانت حينها 

ال�ضكل العلني لأول حركة اإ�ضالمية معار�ضة يف البحرين 

العالمة  اأنلل�للضللاأهللا  والللتللي  املللا�للضللي،  الللقللرن  �ضبعينيات  منذ 

العراقيني  العلماء  كبار  اأحد  وهو  املدر�ضي،  هادي  ال�ضيد 

الن�ضيطني الذي ا�ضتوطن البحرين بعد هجرته من ظلم 

تلك احلركة  وقللد متيزت  ومللطللاردة نظام �ضدام ح�ضني. 

اجلبهة  دخلت  وقللد  عملها،  والللثللوري يف  املبدئي  بالطابع 

الإ�ضالمية يف مواجهة �ضر�ضة مع النظام البحريني منذ 

الإيرانية.  الثورة  انت�ضار  �ضهد  الللذي  العام  وهللو   ،1979
اإىل  �للضللريللح  ب�ضكل  وتللدعللو  تللعللمللل  اجلللبللهللة حينها  كللانللت 

اإ�ضقاط نظام اآل خليفة، وب�ضبب ذلك زج النظام مبئات من 

كوادرها يف ال�ضجون، يف حني هاجر وهّجر معظم قادتها 

املواجهة هي  اأبللرز �ضور تلك  البحرين، وكانت  اإىل خارج 

واعتقالها  ك�ضفها  من   1981 عللام  يف  احلكومة  اأعلنته  ما 

بانقالب  القيام  ي�ضتهدفون  جمموعة من خاليا اجلبهة 

علللللى الللنللظللام، ومللنللذ تلللللك احللللادثلللة اأ�للضللبللح تلليللار اجلبهة 

مبا�ضر  ب�ضكل  ت�ضتهدفه  ال�ضلطة؛  مرمى  يف  الإ�ضالمية 

وم�ضتمر بالت�ضويه واملعاقبة وال�ضجون، وحتى القتل. 

للتيارات  �ضمح  احلللكللم،  اإىل  حمد  امللللللك  جللاء  وحللني   

ال�ضيا�ضية الي�ضارية والإ�ضالمية املعار�ضة باإن�ضاء جمعيات، 

املللخللابللرات  جللهللاز  اأن  اإل  اأمللللل،  جمعية  ت�ضكلت  ويللومللهللا 

بامل�ضايقات  اجلمعية  تلك  واجلله  مللا  �ضرعان  البحريني 

ملدة  بللقللرار  اجلمعية  اأُغلللللقللت   2005 عللام  ففي  امل�ضتمرة. 

اإقامتها احتفاًل تكرميياً للمجموعة التي  بعد  يوماً،   45
 ،1981 عام  النقالبية  املحاولة  بتهمة  ال�ضلطة  �ضجنتها 

ويف دي�ضمرب 2007 دهمت قوات الأمن مقر اجلمعية بحثاً 

كللوادرهللا،  اأحللد  واعتقلت  مزعومة،  �ضالح  عن  قطعة  عن 

اأر�للضللدة  بتجميد  البحريني  النظام  قللام   2008 مايو  ويف 

اإدارة  انتخابات جمل�س  البنوك، واألغى نتائج  اجلمعية يف 

اجلمعية، بحجة عملها يف موقع ديني. 

 وبعد تفجر ثورة فرباير 2011 يف البحرين، و�ضيادة 

�ضعارات اإ�ضقاط النظام على امل�ضريات الكربى، اأعلن امللك 

منذ  موؤامرة ممتدة  هو  البحرين  ما يحدث يف  اأن  حمد 

ثالثني عاماً، يف اإ�ضارة وا�ضحة للعملية النقالبية للجبهة 

�ضربتها  ال�ضلطة  وجهت  وحللني   .1981 عللام  الإ�ضالمية 

درع اجلزيرة،  قللوات  دخللول  بعد  املعار�ضة  لقوى  ال�ضر�ضة 

نالت جمعية »اأمل« اأ�ضد �ضور املعاقبة، حيث اعُتقل رئي�س 

اإدارتها  اجلمعية ال�ضيخ املحفوظ ومعظم اأع�ضاء جمل�س 

والللعللديللد مللن كللوادرهللا ووجللوهللهللا الجللتللمللاعلليللة، ل�ضيما 

علماء الدين املح�ضوبني على تيارها، حيث بلغوا اخلم�ضة 

ع�ضر عاملاً، يف حني بلغ جمموع املعتقلني من اجلمعية ما 

كما  اجلمعية،  م�ضادر  بح�ضب  مللواطللن،   200 على  يزيد 

 2011 مار�س  يف  اجلمعية  مقر  مبداهمة  ال�ضلطة  قامت 

 2011 اأبللريللل  ويف  حمتوياتها.  وتللخللريللب  ملفاتها  واأخلللذ 

الللوفللاق،  »اأملللل« مللع جمعية  ال�ضلطة حللل جمعية  حللاولللت 

اأنه تراجع ب�ضبب ال�ضغط الأمريكي، كما قام النظام  اإل 

قللللادة وكلللللوادر اجلللمللعلليللة يف حمللاكللم ع�ضكرية  مبللحللاكللمللة 

منت�ضف عام 2011.

يف  احليوي  ون�ضاطها  اجلمعية  عمل  ا�ضتمرار  اأن  اإل 

النظام يتحرك  الثورة، جعل  ال�ضاحة، وتعاونها مع قوى 

فيها  الللدعللوة  اأطلللراف  تكتمل  مل  ق�ضائية  بدعوى  حللها 

بح�ضب ت�ضريحات حمامي اجلمعية؛ عبد اهلل ال�ضمالوي، 

اإداريللة ورجوع  يف حني برر النظام ذلك احلل مبخالفات 

اجلمعية ملرجعية تدعو اإىل العنف �ضده، اإل اأن اجلمعيات 

الإداريلللة  املحكمة  قللرار  اأن  اعتربت  البحرينية  املعار�ضة 

الللتللاأزمي،  مللن  للمزيد  بالبلد  يللاأخللذ  »اأمللللل«  جمعية  بحل 

وهللو  اللل�للضلليللا�للضلليللة،  اجلللمللعلليللات  لبقية  م�ضبق  وا�للضللتللهللداف 

اأ�ضرع حكم يف  وهو  ق�ضائياً،  ولي�س حكماً  �ضيا�ضي«  »حكم 

فاعلة.  �ضيا�ضية  جمعية  �ضد  بالبحرين  الق�ضاء  تللاريللخ 

ويرى بع�س املراقبني اأن حل »جمعية العمل الإ�ضالمي« 

النظام  مع  حللوار  اأي  لإجللراء  رف�ضها  ب�ضبب  اأ�ضا�ضاً  ياأتي 

وحتري�ضها امل�ضتمر �ضده ب�ضبب تاريخها الثوري.
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املا�ضيني،  الأ�ضبوعني  خالل  العامل  �ضهد 

معركة دولية �ضر�ضة بني الدول الكربى، كان 

م�ضرحها جمل�س الأمن الدويل، حيث حاولت 

ال����دول ال��غ��رب��ي��ة وح��ل��ف��اوؤه��ا مت��ري��ر م�ضروع 

قرار حتت الف�ضل ال�ضابع، يجيز التدخل يف 

�ضورية ويفر�س عقوبات اقت�ضادية و�ضيا�ضية 

ال��ت��ي وظفت  امل��ح��اول��ة،  ه���ذه  اأن  اإل  ع��ل��ي��ه��ا، 

فيها كل و�ضائل ال�ضغط والتهويل والإرهاب 

القرار  تاأييد  اإىل  ودفعها  رو�ضيا  ل�ضتمالة 

الغربي، منيت بالف�ضل، عندما نفذت مو�ضكو 

ت��ه��دي��ده��ا وا���ض��ت��خ��دم��ت م��ع ال�����ض��ني الفيتو 

بال�ضربة  ال��ق��رار  م�ضقطة  ال��ث��ال��ث��ة،  ل��ل��م��رة 

القا�ضية، ومبددة كل املراهنات والأوهام على 

اإحباط  اإىل  اأدى  م��ا  ال��رو���ض��ي،  امل��وق��ف  تبدل 

وال�ضورية  العربية  واأدواتها  الغربية  اجلهود 

امل����اأج����ورة، ال��ت��ي خ��ط��ط��ت لإ���ض��ق��اط دم�ضق 

العربي  ال�ضعب  معنويات  و�ضرب  بالتهويل 

التفجري  عرب  املتما�ضك،  �ضورية  وجي�ضه  يف 

ال�ضتخبارات  م�ضتوى  على  املعد  الإره��اب��ي، 

ال��غ��رب��ي��ة، وا���ض��ت��ه��دف ن��خ��ب��ة م���ن ال��ق��ي��ادات 

كانت جمتمعة يف مبنى  والأمنية  الع�ضكرية 

الأمن القومي، يف حلظة املداولت يف جمل�س 

الثابت،  الرو�ضي  املوقف  للتاأثري على  الأم��ن 

اأبلغها  قوية،  ر�ضائل  ذل��ك  بعث  قبل  وال��ذي 

لرئي�س  بوتني  فالدميري  الرو�ضي  الرئي�س 

و�ضدد  اأردوغ���ان يف مو�ضكو،  الرتكي  ال���وزراء 

ع��ل��ي��ه��ا وزي�����ر اخل���ارج���ي���ة ال���رو����ض���ي ���ض��رغ��ي 

دقة  ال�ضحفية  م��وؤمت��رات��ه  اأه���م  لف���روف يف 

الر�ضائل على  وتوؤكد هذه  وحزماً،  وو�ضوحاً 

رف�����س اأي���ة ح��ل��ول ت��ف��ر���س ع��ل��ى ���ض��وري��ة من 

اخلارج.

وبدا وا�ضحاً اأن املوقف الرو�ضي مل يتزعزع 

ومل يهتز، بل ازداد �ضالبة وقوة يف الت�ضدي 

مل����ح����اولت ال���غ���رب ا����ض���ت���ع���ادة ه��ي��م��ن��ت��ه على 

اأجندته  وتوظيفه يف  خدمة  الدويل،  القرار 

ال��ع��م��ل على  ال���ع���امل، ويف  ال���ض��ت��ع��م��اري��ة يف 

تعد  مل  التي  الهيمنة،  هذه  اإ�ضقاط  تكري�س 

ممكنة مع تراجع القوة القت�ضادية الغربية 

وف�ضل حروبها ال�ضتعمارية، يف مقابل تنامي 

اقت�ضادياً  ال�ضينية  الرو�ضية  القوة  و�ضعود 

وع�ضكرياً، وا�ضتطراداً �ضيا�ضياً.

ل��رو���ض��ي��ا  امل����وق����ف احل�������ازم  اأن ه�����ذا  ع���ل���ى 

واملدعوم �ضينياً يف العمل على فر�س معادلة 

القوانني  اح���رتام  ت��ق��وم على  دول��ي��ة ج��دي��دة 

واملبادئ الدولية، يوؤ�ضر اإىل اأنه لي�س تكتيكاً، 

من  ينبع  ا�ضرتاتيجي  موقف  عن  يعرب  اإمن��ا 

الدويل،  للواقع  ال�ضرتاتيجية  رو�ضيا  ق��راءة 

وم�����ض��ال��ح رو���ض��ي��ا الق��ت�����ض��ادي��ة والأم��ن��ي��ة يف 

ال���ع���امل، ودوره�����ا ك��الع��ب اأ���ض��ا���ض��ي م��ق��رر يف 

القفز  اأو  جت��اوزه  ميكن  ل  الدولية  ال�ضيا�ضة 

فوقه.

الغرب  قبل  م��ن  اختبار عملي  ج��رى  وق��د 

لتجاوز جمل�س الأمن الدويل وجتاهل املوقف 

الرو�ضي، كانت نتيجته تراجع الغرب والعودة 

اإىل ال��ت�����ض��ل��ي��م ب��امل��ع��ادل��ة ال��دول��ي��ة اجل��دي��دة 

ال���ت���ي ف��ر���ض��ه��ا ال��ف��ي��ت��و ال���رو����ض���ي ال�����ض��ي��ن��ي 

على  كال�ضاعقة  ن��زل  وال���ذي  الثالثة،  للمرة 

العوا�ضم الغربية التي فقدت �ضوابها، وخرج 

ت�ضريحات  مطلقني  طورهم  عن  م�ضوؤولوها 

التي  ال��ه��ي�����ض��رتي��ا  ح��ال��ة  تعك�س  م��ت��زن��ة  غ��ري 

وزي��رة  و�ضف  يف  متثل  م��ا  وه��و  بها،  اأ�ضيبوا 

اخل���ارج���ي���ة الأم���ريك���ي���ة ه���ي���الري ك��ل��ي��ن��ت��ون 

ال��ف��ي��ت��و ب��ال��ك��ارث��ة، يف ح���ني اأع��ل��ن��ت م��ن��دوب��ة 

اأم��ريك��ا يف جمل�س الأم���ن ���ض��وزان راي�����س اأن 

وا�ضنطن �ضتدر�س اإجراءات من خارج جمل�س 

ابتلعت وا�ضنطن  اأن��ه �ضرعان ما  الأم��ن، غري 

م��واق��ف��ه��ا ه���ذه وع����ادت وج��ل�����ض��ت اإىل ط��اول��ة 

الرو�ضية  بالتعديالت  وقبلت  الأم��ن،  جمل�س 

ع��ل��ى م�����ض��روع مت��دي��د مهمة ع��م��ل امل��راق��ب��ني 

الدوليني �ضهراً واحداً.

ل��ك��ن ت��راج��ع وا���ض��ن��ط��ن ج���اء ب��ع��د اأن وج��ه 

الإدارة  اإىل  الن��ذار  ي�ضبه  ما  بوتني  الرئي�س 

اأي عمل ع�ضكري �ضد �ضورية  الأمريكية من 

من خارج جمل�س الأمن، جعلها ت�ضحو وتعود 

ال��واق��ع��ي��ة، وه���ذا م��ا يف�ضر ع��ودة  ال��ل��غ��ة  اإىل 

تقع  قد  ك��ربى  كارثة  من  للتحذير  كلينتون 

نتيجة اأي ت�ضعيد ع�ضكري.

املعركة  اإليها  خل�ضت  التي  النتيجة   هذه 

الدولية يف جمل�س الأمن توؤكد الآتي:

1- ع��ج��ز ال���غ���رب ع���ن ت��رج��م��ة ت��ه��دي��دات��ه 
ب��ال��ت��دخ��ل ال��ع�����ض��ك��ري يف ���ض��وري��ة، ي��ع��ود اإىل 

اأ�ضباب لها عالقة برتاجع قدراته القت�ضادية 

وقوتها  �ضورية  وجغرافية  وطبيعة  واملالية، 

الع�ضكرية، وخماطر تو�ضع احلرب يف املنطقة، 

واحتمالت دخول اإيران ورو�ضيا على خطها.

لي�س  2- عودة رو�ضيا كدولة عظمى قوية 
اأم���ريك���ا جت��اه��ل مواقفها  م��ن ال�����ض��ه��ل ع��ل��ى 

الأمريكية  احل�ضابات  يف  خطاأ  واأي  ودوره���ا، 

ع��ل��ى ه���ذا ال�����ض��ع��ي��د، ق��د ي��ج��ر اإىل ت��داع��ي��ات 

���ض��ل��ب��ي��ة خ���ط���رية ل ق�����درة ل��وا���ض��ن��ط��ن على 

حتملها.

واق��ع جديد من  اأم��ام  اأ�ضبح  العامل  اإن   �3
الغربية  الهيمنة  واإن ع�ضر  ال��دويل،  التوازن 

ال�ضوفياتي  ان��ه��ي��ار الحت����اد  ب��ع��د  ���ض��اد  ال���ذي 

اإىل غري رجعة، ولقد �ضكلت احلرب  قد وىل 

ال��غ��رب��ي��ة ع��ل��ى ���ض��وري��ة ال��ق��اب��ل��ة امل��ول��دة لهذا 

ال��ت��وازن ال���ذي ي��ح��اول ال��غ��رب، دون ج��دوى، 

منع ولدته.

ح�سني عطوي

اأن ثمة فرقاً بني دم م�ضلم واآخ��ر؟ لي�س  هل يفرت�س 

املراد هنا التلميح اإىل م�ضاألة مذهبية، معاذ اهلل، اإمنا هو 

�ضوؤال يتبادر اإىل الأذهان مع املجازر الب�ضعة التي ُترتكب 

بحق امل�ضلمني يف بورما، وردود الفعل الدولية والأممية 

امل��ع��ي��ب��ة، وق���د ل ي��ك��ون ع��ل��ى ه���ذه اجل��ه��ات ع��ت��ب مقارنة 

باملواقف املخزية للدول العربية والإ�ضالمية.

اأو فوق �ضفحات  كل من كتبوا عن بورما يف ال�ضحف 

بامل�ضلمني  التنكيل  من  دموياً  تاريخاً  �ضردوا  الن��رتن��ت، 

التاريخ، دخل  على  اأراك���ان، ل خالف  اإقليم  يف  وحتديداً 

الإ�ضالم تلك البالد مع الرّحالة العرب يف عهد اخلليفة 

الر�ضيد، وعلى مدى قرون تعاقب على  العبا�ضي ه��ارون 

احلكم فيها 48 ملكاً م�ضلماً، وقد انت�ضر الإ�ضالم يف كافة 

بقاعها التي حتوي حتى ال�ضاعة اآثاراً اإ�ضالمية  كامل�ضاجد 

امل��ق��ام«  »ب���در  م�ضجد  مقدمها  يف  والأرب���ط���ة،  وامل���دار����س 

باإقليم اأراكان.

لميكن اجلزم بعدد �ضحايا املجازر الأخ��رية، امل�ضادر 

الهاربني  القتلى، وعدد  اآلف  غري الر�ضمية حتدثت عن 

فاق املئة األف، قرى حترق ب�ضكانها على مراأى ال�ضلطات، 

وب��ال��ط��ري��ق��ة  نف�ضه  اإع�����ادة  اأدم����ن  ال��ت��اري��خ  اأن  وامل�����ض��ك��ل��ة 

الدموية ذاتها، ففي العام 1938 ق�ضى نحو ثالثني األفاً 

امل��ت��ط��رف��ة، حتت  ال��ب��وذي��ة  ارتكبتها اجل��م��اع��ات  مب��ج��زرة 

ما ميت  كل  واأح��رق  اآن���ذاك،  الربيطاين  امل�ضتعمر  اأنظار 

امل�ضهد يف  تكرر  للم�ضلمني من م�ضاجد ومدار�س،  ب�ضلة 

العام  1942، وقدر عدد ال�ضحايا مبئة األف.

العام  بعد  الع�ضكري  احل��ك��م  اإب���ان  ���ض��وءاً  الأم���ر  ازداد 

1962، افتتح الع�ضكر حقبتهم بحملة تهجري وا�ضعة، تكرر 
اأكرث من ن�ضف  1978 حني طرد اجلي�س  الأم��ر يف العام 

مليون م�ضلم، ق�ضى خالل عملية التهجري اأكرث من 40 

األفاً من الن�ضاء والأطفال وال�ضيوخ، عاد امل�ضهد ليتكرر يف 

العام 1992.

ماأ�ضاة اأخرى تنتظر الهاربني اإىل ما يفرت�س اأن تكون 

اإ�ضالمية  ب��الد  ال��دول��ة الأق���رب،  امل���الذ، بنغالد�س  اأر����س 

ا�ضتقبال  رف�ضت  ال�ضلطات  لفقرها،  مثيل  ل  لكن  نعم، 

امل�ضردين، واملفارقة اأن اأ�ضوات العتب على عدم ا�ضتقبال 

ه����وؤلء ف��اق��ت ت��ل��ك امل��ن��ددة ب��امل��ج��ازر، وال��ك��الم ه��ن��ا لي�س 

العرب  غربية،  وحقوقية  دولية  وموؤ�ض�ضات  عوا�ضم  عن 

عيون  وع��م��ى  وخ��ر���ض��اً  ط��ر���ض��اً  اجلميع  ب���اروا  وامل�ضلمون 

وافئدة اأي�ضاً.

بهدم  امل��ن��ددة  امل��واق��ف  بني  قارنت  ملدونة  مقال  لفتني 

بورما،  املجازر يف  املواقف من  وب��ني  م��ايل،  الأ�ضرحة يف 

»هذا الهتمام و�ضل لدرجة اأن رئا�ضة الدعاء يف املحكمة 

بجرمية  الأ���ض��رح��ة  ت��دم��ري  و�ضفت  ال��دول��ي��ة،  اجلنائية 

العاملية من  املواقف  اإىل  بالذاكرة  يعيدنا  امل�ضهد  ح��رب«، 

تدمري عدد من التماثيل الأثرية يف اأفغان�ضتان، وبالتاأكيد 

ل�ضت من املوؤيدين للهّدامني يف مايل اأو اأفغان�ضتان، لكنه 

ت�ضاوؤل م�ضروع ويف حمله.

حت��ت ع��ن��وان دم امل�ضلمني وك��رام��ت��ه��م، رك��ب م��ن ركب 

موجات امليادين بدءاً من تون�س وم�ضر، ثم ليبيا واليوم 

الدماء  ه��ذه  ع��ن  ال���زود  ُت��رَك��ب موجة  ل  فلماذا  �ضورية، 

ال��دول  العرب وبع�س  اأح��د مبا فعله  ب��ورم��ا، ل يحلم  يف 

لو  ولكن  التحديد،  وج��ه  على  و�ضورية  ليبيا  يف  امل�ضلمة 

ُبِذَل مقدار �ضئيل جداً مما بذل يف هذين البلدين لتغري 

اأن  عنوان  اجتمعت حتت  امل�ضهد حتماً، ل جامعة عربية 

واأمم��ه  الأم��ن  جمل�س  اأح��د  يتذكر  مل  م�ضلمون،  القتلى 

�ضتحا�ضبنا  »اإذا مل نتحرك  تكررت عبارة:  املتحدة، حيث 

فاق  وامل�ضردين  القتلى  عدد  اأن  مع  والتاريخ«،  الإن�ضانية 

دون �ضك احلد الأدنى لي�ضتحق دعوة من هذا القبيل.

ما  الفرق بني هذا ال�ضرق وذاك، اأيحتاج الأمر اإىل فح�س 

اأمر  البع�س �ضور  ال�ضرعية،  تبيان احلجة  للتاأكد من  دم 

التدخل »للزود عن دماء امل�ضلمني يف �ضورية« في�ضاًل بني 

اأم��راء املنابر عن اعتباره  احلق والباطل، ل يتوانى بع�س 

الباب اإىل اجلنة اأو النار يوم القيامة، مل يعد اأحد ي�ضغي 

اإذا ما قلَت اأن يف �ضورية �ضعباً ي�ضتحق احلرية و»لكن«، هذه 

ال�»لكن« اأ�ضبحت اأداة قتل ومبنزلة كفر وجتديف، مع اأن 

اأريد بها باطل«،  تاريخنا يعج باأخطاء قاتلة ل�»كلمات حق 

ذلك  عن  احلديث  جتيز  اأو  توعز  اأممية  فتاوى  ل  فلماذا 

ال�ضرق الق�ضي، اأيكون ال�ضبب اأن ل�ضكانه »و�ضعاً ا�ضتثنائياً« 

يف  ال�ضرقية  واملنطقة  البحرين  ت�ضكن  ال��ت��ي  كاجلماعة 

ال�ضعودية، اأم اأن اأر�ضه ل مكان فيها لالإ�ضراء واملعراج، ول 

تختلط بنفط ميتد من املاء اإىل املاء؟

اأنهم  بعد  يثبت  مل  وك��اأن��ه  ال�ضحايا،  اأول��ئ��ك  م�ضاكني 

ينتمون اإىل {خري اأمة اأُخرجت للنا�س}!

حممد مقهور
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دولي

مسلمو بورما.. بين سياسة الدم والجغرافيا

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

مندوبا ال�سني ورو�سيا يف جمل�س الأمن يعلنا رف�سهما للقرار الذي ي�ستهدف �سورية

جثة متفحمة بعد اأن مت حرقها بالنار

 دالالت »الفيتو« الثالث وتراجع الغرب بعد إنذار بوتين

الفيتو الروسي الصيني 
يضع أميركا في مأزق

راأى حمللون اأمريكيون اأن وا�ضنطن تلقت 

وال�ضني  رو�ضيا  با�ضتخدام  م��زدوج��ة  »�ضربة 

امل��ت��ح��دة«،  ال��ن��ق�����س )ال��ف��ي��ت��و( يف الأمم  ح���ق 

�ضورية،  يف  ا�ضرتاتيجيتها  اإنقاذ  »حتاول  وهي 

و�ضط خماوف من حتول هذه الأزمة اإىل لعبة 

خ��ط��رية، خ�����ض��و���ض��اً م��ع ال���ع���زوف ع��ن تدخل 

ع�ضكري مبا�ضر«.
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مل تكد بريوت تلتقط اأنفا�ضها تدريجياً 

والتخل�س  اأب��واب��ه��ا،  امل��دار���س  اإق��ف��ال  بعد 

ال��ت��ي ك��ان��ت ترهق  امل���دار����س«  م��ن »عجقة 

���ض��وارع��ه��ا، حتى وق��ع��ت جم���دداً يف دوام��ة 

اأعيد  جم��دداً،  تنتهي،  ل  التي  احلفريات 

ق��ط��ع ط���رق���ات رئ��ي�����ض��ي��ة يف ب�����ريوت، لعل 

اأبرزها �ضارع �ضبريز الذي ي�ضكل مف�ضاًل 

وو�ضطها  ب��ريوت  راأ���س  بني  يربط  حيوياً 

ال��ت��ج��اري، ن��اه��ي��ك ع��ن احل��ف��ري��ات التي 

العا�ضمة،  من  متفرقة  �ضوارع  يف  اأقيمت 

وخنق  ال�ضري  م�ضارات  حتويل  اإىل  واأدت 

ت��زال قائمة  اأ�ضهر، ول  امل��رور منذ  حركة 

ال��ي��وم ك��الأع��م��ال اجل��اري��ة يف ب�ضارة  حتى 

وامل�����ض��رف��ي��ة و�ضامي  وال��ط��ي��ون��ة  اخل����وري 

ال�ضلح.

رمب����ا اع���ت���اد ال���ب���ريوت���ي���ون ه����ذا ال��ن��وع 

اأ�ضهر  مت��ر  ل  اإذ  احل��ف��ري��ات،  م��ن  الأزيل 

حفريات  »ور���ض��ة«  افتتاح  دون  م��ن  قليلة 

هنا وهناك، اأحياناً من قبل وزارة الأ�ضغال 

العامة، واأحياناً اأخرى من قبل متعهدين 

هو  الأم���ر  يف  امل�ضتغرب  لكن  لها،  تابعني 

نف�ضه  املكان  يف  احلفريات  اإع���ادة  ���ض��رورة 

جتديد  ن�ضهد  م��ا  غ��ال��ب��اً  اإذ  ع����دة،  مل����رات 

�ضبق  بعينه  ���ض��ارع  اأو  مكان  يف  احلفريات 

ال��الزم��ة قبل  اأج��ري��ت فيه الأ���ض��غ��ال  واأن 

وقت ق�ضري فقط.

ع��ن��دم��ا ت�����ض��األ ع���ن ال�����ض��ب��ب يف جت��دد 

احلفريات كل ب�ضعة اأ�ضهر، عادة ما يكون 

اإن  لل�ضحك، ثمة من يقول  ال��رد مثرياً 

»اإعادة احلفريات جرت لأن اأحد العاملني 

ن�ضي رف�ضه اأو بع�س املعدات داخل احلفرة 

ما اأدى اإىل �ضدها، وبالتايل هناك حاجة 

لفتحها من جديد«، وثمة من ي�ضري اإىل 

للتلف  الأر����س  ال��ك��اب��الت حت��ت  »تعر�س 

ب�ضبب القوار�س«.

يف ال�����واق�����ع، ت�����ض��ه��د م���دي���ن���ة ب����ريوت 

م�����ض��روع ال��ن��ق��ل احل�����ض��ري ال����ذي با�ضر 

منذ  بتنفيذه  والإع��م��ار  الإمن���اء  جمل�س 

 19 حت�ضني  على  امل�ضروع  ويقوم  �ضنوات، 

199 مليون دولر ممولة  بتكلفة  حموراً 

العربي  وال�ضندوق  ال���دويل  البنك  م��ن 

ل����الإمن����اء الق���ت�������ض���ادي والج���ت���م���اع���ي، 

وال��ب��ن��ك  للتنمية،  ظ��ب��ي  اأب����و  و���ض��ن��دوق 

الإ�ضالمي.

تبقى  التنفيذ،  من  النتهاء  وبانتظار 

فامل�ضروع  وم��ت��ج��ددة،  م�ضتمرة  امل��ع��ان��اة 

الذي اأب�ضر النور يف العام 2005 بتكليف 

اإجن����ازه يف  يتوقع  ال�����وزراء،  م��ن جمل�س 

م���دة ل ت��ت��ج��اوز ال��ع��ام 2015 ب��ع��د ت��اأخ��ر 

الأمنية  ال��ظ��روف  نتيجة  فيه  الأع��م��ال 

ال��ت��ي م��ر ب��ه��ا ال��ب��ل��د، وب��ع��د اأن ك���ان من 

املفرت�س النتهاء منه خالل هذا العام، 

املئة  60 يف  ن��ح��و  اإجن����از  ال��ي��وم مت  ح��ت��ى 

من  امل��ئ��ة  يف   ٩٥ على  ت��وزع��ت  منه  فقط 

الإ�ضارات ال�ضوئية ونحو 92 يف املئة من 

العمل يف  انتهى  ال��وق��وف، فيما  ع���دادات 

�ضبعة ج�ضور واأنفاق.

اليوم، ت�ضهد مداخل بريوت عدة ور�س 

كبرية دفعة واحدة، فيما يعيد امل�ضوؤولون 

كلها  بامل�ضاريع  القيام  �ضبب  وامل��ق��اول��ون 

دف���ع���ة واح�����دة اإىل ���ض��ي��ق ال���وق���ت امل��ت��اح 

ل��ت��ن��ف��ي��ذه��ا، وذل����ك ب��ع��د ت��اأخ��ري فر�ضته 

مر  التي  والأم��ن��ي��ة  ال�ضيا�ضية  ال��ظ��روف 

بها البلد. 

ال�ضبب  امل��واط��ن��ون  ي��ع��زو  امل��ق��اب��ل،  يف 

يف وج���ود ع��دد كبري م��ن احل��ف��ري��ات اإىل 

املتكاملة  غري  وال�ضيئة  الرديئة  الأعمال 

من قبل بع�س املقاولني، وكذلك نتيجة 

لعدم �ضالحيات جماري املياه والكابالت 

التي يجري اإمدادها، اإذ اإن البع�س يلجاأ 

ال�ضريع  للتلف  ق��اب��ل��ة  م����واد  و���ض��ع  اإىل 

كونها اأقل كلفة.

برتميم  امل��ع��ن��ي��ني  ال��ع��م��ال  بع�س  اأم���ا 

ال�ضوارع، فال يبدو اأن جميعهم يتمتعون 

اإن كثريين منهم  بل  ال��الزم��ة،  باخلربة 

اأو  ي���ع���م���ل���ون وف�����ق خم���ط���ط وا�����ض����ح  ل 

بهدم  يقومون  اأنهم  بدليل  فنية،  درا�ضة 

م��ا يبنونه م���رات ع���دة، م��ن اأج���ل اإع���ادة 

ال�����ض��رف ال�ضحي  ���ض��ري خ���ط  اك��ت�����ض��اف 

تنتهي  كلما  ل��ذل��ك  ال��ه��ات��ف،  ك��اب��الت  اأو 

بعد  امل��واط��ن  ال�����ض��ارع، يفاجاأ  م��ن  قطعة 

اأيام بتك�ضريها من جديد، وال�ضبب هذه 

املرة لي�س بناء الطريق، واإمنا القائمون 

خطاأ  اكت�ضفوا  اإنهم  يقولون  العمل  على 

ما اأو ن�ضوا معداتهم، والنتيجة اأن زحمة 

الطرق  وت��اأه��ي��ل  احل��ف��ر  واأع��م��ال  ال�ضري 

ت�ضكل وجهني لعملة واحدة. 

احلركة التجارية

مع اإعادة حفر و»تاأهيل« بع�س ال�ضوارع 

توقفت احلركة التجارية متاماً يف املحال 

ال��واق��ع��ة ع��ل��ى ه���ذه ال�������ض���وارع، ال��ت��ي ذك��ر 

اأن���ه���م خ��رب��ت ب��ي��وت��ه��م ب�ضبب  اأ���ض��ح��اب��ه��ا 

ط��ول ال��وق��ت ال���ذي ت��اأخ��ذه اإع����ادة ترميم 

ال�����ض��وارع، فهل ه��ن��اك رق��اب��ة ���ض��ارم��ة من 

اأم  اجلهات امل�ضوؤولة كما يطالب البع�س؟ 

اأن ال�ضركات تعمل وفق هواها؟

ج��ادة  امل��ح��ال يف  اأح��د  وبح�ضب �ضاحب 

اأحد يعرت�س على  �ضامي ال�ضلح فاإنه »ل 

العك�س  على  بل  مطلقاً،  ال�ضوارع  اإ�ضالح 

من  ت�ضجيع  مثار  يعترب  ال�ضوارع  اإ�ضالح 

يخدم  وتاأهيلها  اإ�ضالحها  لأن  اجلميع، 

امل�ضلحة العامة، لكن العرتا�س هو على 

الوقت الذي تاأخذه والذي ل يخدم اجلميع 

يتوقف  ي��ك��اد  مطعمنا  ف��ن�����ض��اط  م��ط��ل��ق��اً، 

ب�����ض��ب��ب اإغ�����الق ال�����ض��ارع ال����ذي ي��ق��ع عليه 

البداية  يف  لنا  قالوا  اأنهم  مع  اأ�ضهر،  مل��دة 

�ضهر،  م��ن  اأك���رث  ي�ضتغرق  ل��ن  ال��ع��م��ل  اإن 

الو�ضول  جعلت  احلفريات  اأن  والنتيجة 

املحال  ه��ذه  اأم��ا  م�ضتحيل،  �ضبه  للمطعم 

اأغ��ل��ق بع�ضها  ال�����ض��ارع  ال��واق��ع��ة على ه��ذا 

بالأمل  مت�ضبثني  بع�ضها  اأ�ضحاب  وبقي 

وي��دف��ع��ون الإي���ج���ار، م��ع اأن��ه��م مل ي��ع��ودوا 

ي�ضتفيدون �ضيئاً يذكر من املحل امل�ضتاأجر، 

اأما يف مطعمنا فنحن ندفع الإيجار لنحو 

8 عمال وبداأت رواتبهم تتاأخر لالأ�ضف، مع 
اأننا مل نعتد اأن نوؤخر راتب عامل مطلقاً 

طيلة الفرتة املا�ضية، وهذه امل�ضكلة تق�س 

على  القائمني  اأن  اأعتقد  ول  م�ضاجعنا، 

ي�ضتوعبون  اأو  يعرفون  الإ�ضالحات  ه��ذه 

املحال  لها  تتعر�س  التي  املادية  الأ���ض��رار 

التجارية يف حالة ما اإذا مت اإغالق ال�ضوارع 

التي تقع عليها هذه املحال، والدليل على 

�ضحة هذا الكالم عدم التزام ال�ضركات اأو 

املحددة،  الفرتة  العمل يف  باإجناز  اإلزامها 

لأن م�ضاحلنا كتجار تت�ضرر ب�ضكل يومي، 

اأن  الأ���ض��غ��ال  وزارة  م��ن  ي�ضتدعي  م��ا  وه��و 

ت��ف��رق ب��ني ال�����ض��وارع ال��ت��ج��اري��ة وال�����ض��وارع 

ال�ضكنية  ال�ضوارع  اأن  العلم  مع  ال�ضكنية، 

ب�ضكل  اإ�ضالحها  اإىل  حتتاج  الأخ���رى  هي 

م�ضالح  لديهم  البيوت  �ضكان  لأن  �ضريع، 

هم الآخرون، لكن ن�ضبة ال�ضرر على �ضكان 

البيوت لي�ضت مثل التي تقع على اأ�ضحاب 

عن  اأ�ضراً  يعيلون  الذين  التجارية  املحال 

يتوقف  العمل  توقف  ومع  طريق عملهم، 

م�ضدر الرزق لع�ضرات الأ�ضخا�س«.

اأم���ا ال��ق��اط��ن��ون يف ���ض��ارع ���ض��ب��ريز حيث 

جُترى اأعمال تاأهيل اليوم، فهم يتذمرون 

م���ن ان��ت�����ض��ار ال��غ��ب��ار والأت����رب����ة ال��ن��اج��م��ة 

ع��ن ن��ق��ل ال�����ض��اح��ن��ات ل��ل��رم��ل، ف�����ض��اًل عن 

اأ���ض��وات احل��ف��ارات واأزي���زه���ا ب�ضكل دائ��م، 

فالنوم والراحة وال�ضرتخاء اأ�ضبحوا من 

هو  ال�ضكان  ياأمله  م��ا  وج��ل  امل�ضتحيالت، 

ل  حتى  الطرقات  اإ���ض��الح  يف  ال�ضتعجال 

تتفاقم معاناتهم.

خطط ومتويل

التفكري  ل��ل��ك��ث��ري م���ن  ال���ي���وم ل ح��اج��ة 

حني متر يف �ضوارع بريوت، فحيث يزدحم 

عالقة  ور���ض��ة  ثمة  ت��ك��ون  اأن  ب��د  ل  ال�ضري 

وحفريات وخنادق كبرية واأخاديد عميقة 

يف ط��ول��ه��ا وع��ر���ض��ه��ا، مم���ا ي��ج��ع��ل منها 

اأفخاخاً ومطبات ل �ضيما يف امل�ضاء. 

وب�����ني احل����ف����ري����ات وال����زح����م����ة مي�����ض��ي 

ال��ل��ب��ن��ان��ي��ون و���ض��ي��وف��ه��م »ال�����ض��ي��اح« معظم 

�ضم�س  ال���ط���رق حت���ت  ع��ال��ق��ني يف  ال���ن���ه���ار 

اأي م��ن هاتني  اأن ح��ل  ي��ب��دو  ح��ارق��ة.. ول 

امل�����ض��ي��ب��ت��ني ���ض��ي��ب�����ض��ر ال���ن���ور يف ال��ق��ري��ب 

اإىل  ي���ح���ت���اج  م��ن��ه��م��ا  ك�����اًل  لأن  ال����ع����اج����ل، 

م���ن ي��خ��ط��ط، ومي�����ول، وي��ن��ف��ذ، وي���راق���ب، 

تاأمينه  ي�ضتحيل  ال���ذي  الأم���ر  وي��ح��ا���ض��ب، 

دفعة واحدة يف لبنان، فاإذا وجدت اخلطة، 

اأُه��در املال، واإذا وجد املال  اأو  طار التمويل 

عجب  ول  ال��رق��اب��ة،  غ��اب��ت  التنفيذ  وب����داأ 

يحتاج  ال���ذي  امل�����ض��روع  ا�ضتغرق  اإذا  عندها 

تنفيذه اإىل ب�ضعة اأ�ضهر، ب�ضعة اأعوام، ومل 

العجلة ما دامت املحا�ضبة قد اأُ�ضقطت من 

طرقات  واق��ع  ظ��ل  يف  اللبناين،  القامو�س 

م��ري��ر م��زدح��م ب��ع�����ض��رات احل��ف��ري��ات التي 

اأخ��رى،  تولد  حتى  اإح��داه��ا  تنتهي  تكاد  ل 

ن��ت�����ض��اءل: م��ت��ى ي��اأت��ي ي���وم ن��ق��ول ف��ي��ه اإن��ه 

اأ�ضبحت لدينا يف لبنان طرقات مبوا�ضفات 

الأب���د  واإىل  واح����دة  م���رة  ن�ضلحها  ع��امل��ي��ة 

ولي�س طرقات ن�ضلحها كل يوم واإىل الأبد؟

هبة �صيداين
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�أي��ام زمان؛  ثمة مكانة خا�ضة ل�ضهر رم�ضان �ملبارك يف بريوت 

�لف�ضيل،  �ل�ضهر  بهجة  تزيد  وتقاليد  ع���اد�ت  �لبيارتة  ل��دى  ك��ان 

جاءت  و�إ�ضالمية  عربية  �أ�ضول  ذ�ت  �أغلبها  �لبريوتية  فالعائالت 

من �أقطار متعددة؛ من بالد �ل�ضام وتركيا وجزيرة �لعرب وم�ضر 

�ل��ع��رب��ي، وح��م��ل��و� معهم ع���اد�ت وتقاليد ح��و����ض��ره��م ثم  و�مل��غ��رب 

�ن�ضهرو� يف جمتمع بريوتي متجان�س يف عاد�ته وتقاليده ولهجاته.

وتربز مميز�ت �لبيارتة �مل�ضلمني ومت�ضكهم بعقيدتهم من خالل تعدد 

حلقات  و�إق��ام��ة  �ل�ضوفية،  �لطرق  ومر�كز  و�ل��زو�ي��ا  و�جل��و�م��ع  �مل�ضاجد 

�لذكر، ودر��ضة �لفقه و�حلديث وحفظ �لقرء�ن �لكرمي، و�لتي برز فيها 

�مل�ضايخ و�لعلماء و�ملحّدثون و�ملقرئون و�ملفتون و�ملجاهدون .

ويتحدث �ل�ضيخ حممد عبد �جلو�د �لقاياتي يف كتابه »نفحة 

�لب�ضام يف رحلة �ل�ضام«، وهو �لذي قدم من م�ضر �إىل بريوت �إثر 

�لبريوتية،  و�لتقاليد  �لعاد�ت  عن   ،1882 عام  عر�بي  �أحمد  ثورة 

ومالمح �حلياة �الجتماعية و�لدينية يف بريوت �لعثمانية، و�لتي 

�ضاهدها بنف�ضه حيث يقول :

».. وباجلملة، فبريوت مدينة �إ�ضالمية ديناً وغرية وحمّية �أوروباوية 

دينهم من  �أه��ل  لغري  فاإنهم مع كرثة خمالطتهم  وبناء وحربية  نظاماً 

وطنيني و�أجانب يف غاية �ل�ضالبة و�لتحفظ على �ضعائر �لدين«. 

�أما بريوت يف �ضهر رم�ضان �لكرمي فتتزين �ضو�رعها وم�ضاجدها 

خ�ض�ضت  ق��د  �لعثمانية  �ل��دول��ة  وك��ان��ت  �لعظيمة،  �ملنا�ضبة  لهذه 

مدفعجياً خا�ضاً الإطالق مدفع �الإفطار ومدفع �ل�ضحور .

ا�ضتبانة رم�ضان 

ومن عاد�ت �لبيارتة يف �أو�خر �ضعبان، �خلروج للتنزه، حيث ي�ضطحبون 

معهم �الأطفال، وينت�ضرون على �ضو�طىء بريوت يف مناطق �ملنارة �لرو�ضة، 

وياأخذون معهم  �الأوز�ع��ي،  �ملتنزهات كحرج بريوت ومنطقة  ويف مناطق 

و�لفو�كه،  و�حللوى  و�لهندباء  و�لتبولة  كاملجدرة  �خلفيفة،  �ملاآكل  بع�س 

�أو �ضُيبان رم�ضان«، ثم ُحّرفت �للفظة  وكانو� ي�ضمونها »��ضتبانة رم�ضان 

�إىل »�ضيبانة« رم�ضان .ويخرج �لرجال م�ضاء �إىل �الأماكن �ملرتفعة ب�ضحبة 

ف��اإذ�  رم�ضان،  ه��الل  لتحّري  �ضعبان،  من  �لثالثني  ليلة  �لثقات  �مل�ضايخ 

ب�ضهادتهم،  ل��الإدالء  �ل�ضرعية  �ملحكمة  �إىل  توجهو�  �لروؤية  عندهم  ثبتت 

وعند ذلك ُتطلق �ملد�فع من �ل�ضر�ي �لكبري �إعالناً ببدء �ل�ضيام .

امل�ضحراتي 

وخيزر�نة،  �ضغرية  طبلة  يحمل  »�مل�ضحر�تي«  يخرج  �ل�ضيام  ليلة  يف 

ومعه ولده �أو رفيقه يحمل لُه �ل�ضر�ج ومي�ضي يف �الأزقة و�حلار�ت ينادي: 

ياعباد �هلل وحّدو� �هلل.. يانائم وّحد �لد�ئم..

ثم يقرع على �الأبو�ب.. يافالن قم لل�ضحور .

ثم  كاملعتاد،  عمله  يف  ن��ه��اره  �ل��ب��ريوت��ي  فيق�ضي  �ل�ضوم  نهار  يف  �أم��ا 

�للحم  م��ن  ح��اج��ات��ه  لي�ضرتي  �ل�����ض��وق  �إىل  ي��ت��وج��ه  �لع�ضر  ���ض��الة  ب��ع��د 

و�خل�ضار و�حللوى )كامل�ضبك �أو �لكالج �أو �لقطايف و�لكنافة، و�لع�ضري 

مائدة  وت���زد�ن  �لهندي(  �لتمر  �أو  �جل��الب  �أو  �ل�ضو�س  �أو  كالليمونا�ضة 

و�حلم�س  �لعد�س  و�ضوربا  و�لتمر  �لدين  وقمر  �لفتو�س  بطبق  �الإفطار 

و�ملتبل بالطحينة و�حلام�س، و�ملعجنات و�ضو�ها من �ملاآكل �لرم�ضانية .

اأحمد
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ل���ي���ل رم�������ض���ان يف �ل��ع��ا���ض��م��ة ب�����ريوت، 

ي�ضبهه  �جل��دي��دة، ال  �لطريق  يف  وحت��دي��د�ً 

�أي مكان �آخر.. هنا لالأم�ضيات �لرم�ضانية 

بني  ي�ضيع  �لليل  �ضكون  �خلا�ضة؛  نكهتها 

�أ����ض���و�ت �ل�����ض��اه��ري��ن يف �مل��ط��اع��م، ور�ئ��ح��ة 

�ل�ضاخن  و�خلبز  و�لفول  و�ملناقي�س  �لقهوة 

يف »�ضناكات« و�أفر�ن �الأحياء �ل�ضعبية. 

يف ب�����ريوت خ����ي����ار�ت ع���دي���دة الإم�����ض��اء 

�الإفطار  بعد  ما  منذ  �لرم�ضانية  �ل�ضهرة 

�أن تق�ضد  �ل�����ض��ح��ور، و���ض��و�ء ق���ررت  وح��ت��ى 

�أحد �ملطاعم �أو �ملقاهي �لتي تتناف�س �ليوم 

�أن  �أو  �ل�����ض��ح��ور،  �أف�����ض��ل وج���ب���ات  ل��ت��ق��دمي 

تقطنه،  �ل��ذي  �حل��ي  على  �ضهرتك  تقت�ضر 

فاإن �الأمر يحمل �ضعور�ً خا�ضاً، ال �ضيما بعد 

�نق�ضاء يوم طويل والهب.

بع�س  ن�ضطت  �لبحرية  �ل��و�ج��ه��ة  على 

وال  ل��رو�ده��ا،  �ل�ضحور  ت��ق��دم  �ل��ت��ي  �ملقاهي 

بتخ�ضي�س  ب���ل  ف��ق��ط،  ب��ال��ط��ع��ام  جت��ذب��ه��م 

�لزبائن  �ضا�ضات عمالقة لعر�س ما يطلبه 

من بر�مج رم�ضانية لتكتمل �ل�ضهرة، ورغم 

�أي برنامج تلفزيوين تكاد تكون  �أن متابعة 

و�أح���ادي���ث  �مل��ق��ه��ى  ج��ل��ب��ة  و���ض��ط  م�ضتحيلة 

�مل�ضاهدة،  �أن �لبع�س ي�ضر على  �إال  �ل��رو�د، 

و�إن بال�ضورة فقط.

�أما �ضو�رع بريوت �لد�خلية فتكاد تكون 

م��ت�����ض��اب��ه��ة؛ ���ض��ب��اب �حل����ي ي��ح��ت��ل��ون ز�وي����ة 

�ل�ضحور  �أم��ا  �ل�ضباح،  حتى  ي�ضهرون  منه، 

فيرت�وح بني كا�ضات �لزعرت و�لك�ضك وعلب 

�جلبنة �لتي يذهبون بها �إىل �لفرن الإعد�د 

�ملناقي�س باأيديهم، �أو بني �ضر�ء »�مل�ضاطيح« 

لال�ضتمتاع  و�أجبان  �ألبان  من  ير�فقها  وما 

�إىل  �أو باللجوء  بتناولها على �ضرفة �ملنزل، 

ف���ّو�ل �حل��ي �ل��ذي ع��ادة م��ا يقفل �أب��و�ب��ه يف 

�لنهار �أثناء �ل�ضيام.

بح�ضب �ضاحب �أحد �الأفر�ن يف منطقة 

م�ضطفى:  �أب��و  ويدعى  �جل��دي��دة،  �لطريق 

»ع����ادة م��ا ي��اأت��ي �ل�����ض��ب��اب ���ض��ل��اًل �إىل �أب���و�ب 

ويف  �ملقاهي،  قرب  بوفرة  �ملوجودة  �الأف��ر�ن 

طلباتهم  تلبية  ن�ضتطيع  ال  ك��ث��رية  �أح��ي��ان 

�ملتعارف  �ملنقو�ضة  يطلب  �لبع�س  جميعاً؛ 

عليها، �ضو�ء �لزعرت �أو �جلبنة، بينما �لق�ضم 

�الآخر يتفنن يف �ختيار مكونات منقو�ضته �أو 

كعكته، كونها �ضتقيه �جلوع يف �ليوم �لتايل«. 

بع�ضهم يتناول طعامه برفقة �الأ�ضدقاء يف 

مناقي�س  ن�ضج  ينتظرون  وبع�ضهم  �حل��ي، 

ليحملوها  لكن  �جلبنة،  ومناقي�س  �لزعرت 

�إىل �لطبقات �لعليا، في�ضيفونها �إىل مائدة 

�ل�ضحور �لتي جتمع �الأ�ضرة.

على  �لطلب  �رت��ف��اع  »ب�ضبب  وي�ضيف: 

�مل��ن��اق��ي�����س ع��ل��ى �أن��و�ع��ه��ا خ���الل �ل�����ض��ح��ور، 

�ضغري�ً  دك��ان��اً  ميلك  م��ن  ك��ل  يكفي  �أ�ضبح 

�ملناقي�س  ل�����ض��ن��ع  �ل�����ض��اج  �آل����ة  ي��ح�����ض��ر  �أن 

�لكبار  وي���زوره  �حل��ي  �ضيته يف  يذيع  حتى 

يحقق  �أن  ي�ضتطيع  وب��ال��ت��ايل  و�ل�����ض��غ��ار، 

مك�ضباً خالل هذ� �ل�ضهر �لف�ضيل �لذي ال 

ين�ضى �أحد�ً بكرمه«.

�أم����ا ب��ال��ن�����ض��ب��ة ل��ل��م��ق��اه��ي، ف��ه��ي يف ه��ذ� 

�ل�ضهر تركز على �ضاعات �لليل لتعوي�س ما 

فاتها من �أرباح خالل �لنهار، لذلك تتحول 

ترفيه  مر�كز  �إىل  �ل�ضغرية  �ملقاهي  بع�س 

ي��ت��وج��ه �إل��ي��ه��ا �ل�����ض��ب��ان ل��ت��ب��ادل �الأح���ادي���ث، 

ال�ضيما �ل�ضيار�ت �ل�ضغرية �أو �لفانات �لتي 

زو�ي���ا  يف  و�مل����اء  و�ل�����ض��اي  �لن�ضكافيه  ت��ب��ي��ع 

�لطريق �جلديدة. بع�س �ل�ضبان يتجمعون 

�أمام �ضناك �ضغري يف �حلي يعرفون �ضاحبه، 

يريد  �لكل  ومز�حهم،  �ضيحاتهم  تت�ضاعد 

�أن يح�ضر له �ضندوي�ضه قبل �الآخر. يتحدث 

�إلينا �أحدهم ويدعى و�ضام قائاًل: »�ل�ضحور 

مع �الأهل �أمر طبيعي وعادي، لكن ال مانع 

�أو مرتني  �إم�ضاء �ضهرة رم�ضانية مرة  من 

�أ���ض��ب��وع��ي��اً م��ع �الأ���ض��دق��اء يف �خل����ارج، حتى 

�أن��ن��ي ه��ن��ا م��ع �أب���ن���اء ع��م��ي م��ث��اًل، ويف ذل��ك 

»�أن جنل�س معاً  �ضلة لالأرحام«.. وي�ضيف: 

لنا  و�مل��ز�ح خري  يف �حل��ي ونتبادل �حلديث 

من �أن نقطع �لطرقات �أو ن�ضعل �لدو�ليب.. 

�ضحيح �أن �ضاعات �لتقنني �لكهربائي تقتلنا 

�حللوة«  ب�»�جلمعة  ذل��ك  عن  نعو�س  لكننا 

ومت�ضية �لوقت ب�ضالم«.

يتدخل �بن عمه �أحمد بالقول: »�ضباب 

ب����ريوت ورع�����ون ي��ع��رف��ون �هلل وي�����ض��وم��ون 

تربو�  الأن��ه��م  تقاليده  ويعي�ضون  رم�����ض��ان، 

يف  و���ض��ح��ور  �لتجديد.  يف  م��ان��ع  وال  عليها، 

�ل���ه���و�ء �ل��ط��ل��ق ال ي��ت��ع��ار���س م��ع ���ض��ح��ور يف 

�إذ� �ضار عادة يومية،  �لبيت مع �لعائلة، �إال 

ونحن ال نفعل ذلك بل نحر�س على مت�ضية 

معظم �ل�ضحر�ت مع �الأهل«.

روؤية  �ملمكن  من  �الأ�ضحاب،  جانب  �إىل 

على  �لعموميني  �ل�ضائقني  م��ن  جمموعة 

�أخ��ذ ��ضرت�حة  �خلط �لبحري ممن ق��ررو� 

وت��ن��اول  لهم  زم���الء  �إىل  للجلو�س  �ضغرية 

ط��ع��ام �ل�����ض��ح��ور. ي��ق��ول �أح���ده���م: »�ل��ط��ع��ام 

ب�����ض��ي��ط وه����و ع���ب���ارة ع���ن م��ن��اق��ي�����س زع��رت 

�ل�ضحور  عن  تعو�س  �ل�ضحبة  لكن  و�ضاي، 

م���ع �ل���ع���ائ���ل���ة«، وم����ا ل��ف��ت��ن��ا ه���و �أن �إح����دى 

�ل�����ض��ي��ار�ت ك��ان��ت ت�����ض��دح ب��اآي��ات م��ن �ل��ذك��ر 

 �حلكيم وع��ن��دم��ا ���ض��األ��ن��اه ع��ن ذل��ك �أج���اب:

»نحن جنمع �للقمة �ل�ضهية و�ضماع �لقر�آن 

وال  �ل�ضوت،  مكرب�ت  عرب  و�الأذ�ن  �لكرمي 

نفّوت �ضالة �لرت�ويح يف جامع �ضيدنا عمر 

ب��ن ع��ب��د �ل��ع��زي��ز، �ل��ق��ري��ب«، وع���ن �لطبال 

�أ�ضار �إىل �أن »طبال �ملنطقة عادة ما مير من 

�أن  �عتدنا  وق��د  �لد�خلية،  �الأح��ي��اء  يف  هنا، 

ن�ضمع �ضوته«.

�ل�������ض���ح���ور ع��ل��ى  وال ت��ق��ت�����ض��ر ����ض���ه���ر�ت 

�ل�ضباب ف��ق��ط، ب��ل ع���ادة م��ا ي��ت��و�ع��د �الأه��ل 

�ل�ضحور  �ضهرة  �أجل ق�ضاء  و�الأ�ضدقاء من 

�مل��ن��زل، فيختارون  �أح���د �الأم��اك��ن خ���ارج  يف 

مطعماً �عتادو� زيارته �أو مقهى مطاًل على 

�لبحر �أو غريها من �الأماكن �لتي خ�ض�ضت 

�أو لالأ�ضدقاء، ال �ضيما  ال�ضتقبال �لعائالت 

�أن رم�ضان هذ� �لعام �ضادف مع موجة حر 

�لتيار  يف  م�ضتمر  �نقطاع  ظ��ل  ويف  �ضديدة 

�إىل  للخروج  �لكثريين  يدفع  ما  �لكهرباء، 

�ضاعات  مي�ضون  حيث  �ملفتوحة،  �الأم��اك��ن 

�لليل حتى طلوع �لفجر يف جمموعات جتد 

�لتو��ضل  �أج��ل  �لوقت من  فر�ضتها يف هذ� 

�لذي قد ال يتكرر يف بقية �أيام �لعام..  

ي��ح��ّوالن  ن�����ض��ط��ة  وح���رك���ة  ���ض��خ��ب  �إذ�ً، 

ل��ي��ل �ل��ط��ري��ق �جل���دي���دة وب�����ريوت ع��م��وم��اً 

�ضاعات  وح��ت��ى  �لع�ضاء  �آذ�ن  منذ  ن��ه��ار  �إىل 

�ل�ضو�رع  تلف  �ضري  زحمة  �الأوىل.  �ل�ضباح 

�ل���رئ���ي�������ض���ي���ة، ه��������وؤالء ي���ت���وج���ه���ون ل����زي����ارة 

�حللويات  حاملني  �أ�ضدقائهم  �أو  �أقربائهم 

بالتح�ضري  منهمكون  و�أولئك  �لرم�ضانية، 

و�آخرون  رم�ضان،  �ضهرة  ز�ئري  ال�ضت�ضافة 

�مل��ن��زل  م���ن  �إال يف �خل�����روج  ي�����ض��ت��م��ت��ع��ون  ال 

وق�ضاء �ل�ضهرة خارجاً.

رغم �لتغري�ت �لكثرية �لتي حدثت على 

حميميته  وم��دى  رم�ضان،  طقو�س  �ضعيد 

�أنه  �إال  �ل��و�ح��دة،  �الأ�ضر  �أو  �حل��ي  �أبناء  بني 

�الجتماعي  �لبعد  ب��ذل��ك  يحتفظ  ز�ل  م��ا 

�لنادر، خ�ضو�ضاً يف �لطريق �جلديدة، حيث 

�ملقاهي  �أن  من �ملالحظ عند �خل��روج لياًل 

�لرم�ضانية  �الأطعمة  تقدم  �لتي  و�ملطاعم 

تزدحم  �ل�ضهر،  بهذ�  �ملرتبطة  و�حللويات 

بالرو�د من كافة �الأعمار، حتى �أنه يف كثري 

ب��اخل��روج من  �لبع�س  يكتفي  �الأح���و�ل  من 

�لوقت  �ل�����ض��و�رع لق�ضاء  و�ل��ت��ن��زه يف  �مل��ن��زل 

�لتي  و�مل��ح��ال  �لر�ضيف  مقاهي  وم�ضاهدة 

هكذ�  �الأوىل..  �ل�ضباح  �ضاعات  حتى  تفتح 

من  �الج��ت��م��اع��ي��ة  �ل�����ض��ر�ئ��ح  جميع  تتمكن 

ممار�ضة طقو�ضها �جلميلة يف هذه �الأيام.

هنا مرت�ضى

ليل رمضان في الطريق الجديدة مختلف عن أي مكان آخر
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�ضباب يف �لطريق �جلديدة ينتظرون دورهم ال�ضتالم »منقو�ضتهم«
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ك��ث��ري م���ن �مل�����ض��ل��م��ني ي���زوره���م 

رم���������ض����ان ك����ل ع������ام وي�����رح�����ل، وال 

وكما  �الأمثل  �ال�ضتغالل  ي�ضتغلونه 

ي��ج��ب، ف��ل��ذل��ك حت��ر���س »�ل��ث��ب��ات« 

�خلطو�ت  بع�س  لقر�ئها  تقدم  �أن 

�مل���ث���ل���ى ال����ض���ت���غ���الل ه������ذ� �ل�����ض��ه��ر 

�ملبارك:

بحلول  �لفرح  �الأوىل:  �خلطوة 

�حلبيب  كان  فقد  �لف�ضيل،  �ل�ضهر 

يب�ّضر  و�ضلم  و�آل���ه  عليه  �هلل  �ضلى 

ب��ه �أ���ض��ح��اب��ه ك��ل ���ض��ن��ة، وي���زف لهم 

�ل��ب�����ض��رى وي���ق���ول: »ج���اءك���م �ضهر 

ك��ت��ب �هلل  رم�����ض��ان.. �ضهر م��ب��ارك 

�أب���و�ب  ُت��ف��ت��ح  ف��ي��ه  عليكم ���ض��ي��ام��ه، 

�جلنان، وُتغلق �أبو�ب �جلحيم..«.

�خلطوة �لثانية: �لتوبة �إىل �هلل 

تعاىل من جميع �لذنوب و�خلطايا، 

����ْر م���ن ����ض���ام م��ع��ك يف �ل��ع��ام  وت����ذكَّ

�ملا�ضي كيف �أفناهم �ملوت و��ضتبقاك 

بعدهم حّياً، فما �أق�رب �لقا�ضي من 

�ل��د�ين، فُتب �إىل �هلل توبة ن�ضوحاً 

�أي���ه���ا  ج��م��ي��ع��اً  �هلل  �إىل  {وت�����وب�����و� 

�ملوؤمنون لعلكم تفلحون}.

�لتخطيط  �ل��ث��ال��ث��ة:  �خل���ط���وة 

فلو  رم�����ض��ان،  وحل��ظ��ات  ل�ضويعات 

�ل���ق���ر�آن  ي��خ��ت��م  �أن  �ل�����ض��ائ��م  �أر�د 

�ل�ضهر  ه��ذ�  م��ر�ت يف  �لكرمي ع�ضر 

�ملبارك، فعليه �أن ُيلزم نف�ضه باجلد 

�أهل  يفعل  كما  لوقته؛  و�لتخطيط 

فلو  ل��دن��ي��اه��م،  للتخطيط  �ل��دن��ي��ا 

�ضاعة  بن�ضف  نف�ضه  �الإن�����ض��ان  �أل���زم 

قبل �ل�ضالة، ون�ضف �ضاعة بعدها، 

لقر�أ يف �ليوم ع�ضرة �أج��ز�ء، وخلتم 

�لقر�آن �لكرمي كل ثالثة �أيام.

�خل������ط������وة �ل������ر�ب������ع������ة: ت��ف��ط��ري 

�ل�����ض��ائ��م��ني و�ل���ت�������ض���دق ف���ي���ه، فقد 

ق���ال ���ض��ل��ى �هلل ع��ل��ي��ه و�آل�����ه و���ض��ل��م: 

�أجر  له مثل  ك��ان  »م��ن فّطر �ضائماً 

�أجر  �أن��ه ال ينق�س من  �ضومه، غري 

�ل�ضائم �ضيء«، وكان �ضلى �هلل عليه 

و�آل����ه و���ض��ل��م »�أج����ود �ل��ن��ا���س ب��اخل��ري، 

و�أجود ما يكون يف �ضهر رم�ضان«.

�خل���ط���وة �خل��ام�����ض��ة: �جل��ل��و���س 

قيد  �ل�ضم�س  و�رت���ف���اع  ���ض��روق  ح��ت��ى 

رم�������ح، ح���ت���ى ي����ح����وز �أج�������ر �حل���ج���ة 

و�لعمرة �لتامة، فعن �أن�س بن مالك 

ر�ضى �هلل عنه ق��ال: ق��ال ر�ضول �هلل 

�ضلى  »م���ن  و���ض��ل��م:  عليه  �هلل  �ضلى 

�ل��ف��ج��ر يف ج��م��اع��ة، ث���م ق��ع��د ي��ذك��ر 

�ضلى  ث��م  �ل�ضم�س،  تطلع  حتى  �هلل 

ركعتني، كانت له كاأجر حجة وعمرة 

تامة تامة تامة«.

�خل��ط��وة �ل�����ض��اد���ض��ة: �ل��ق��ي��ام مع 

�ل����رت�وي����ح حتى  �الإم�������ام يف ����ض���الة 

�إمياناً  رم�ضان  قام  ف�»من  ين�ضرف، 

و�حت�ضاباً ُغفر له ما تقدم من ذنبه«، 

ويف حديث �آخر: »من قام مع �الإمام 

حتى ين�ضرف، ُكتبت له قيام ليلة«.

وال  �ل��دع��اء،  �ل�ضابعة:  �خل��ط��وة 

دعوته  فال�ضائم  �ضائم،  وه��و  �ضيما 

كما  ف��ط��ره،  ع��ن��د  �ضيما  ُت����رد، وال  ال 

و�آل���ه  عليه  �هلل  �ضلى  �حل��ب��ي��ب  ق���ال 

وكذلك  �لعبادة،  هو  و�لدعاء  و�ضلم، 

�����ض���ت���غ���الل �الأ�����ض����ح����ار، ف������اإن �مل����وىل 

ع��زوج��ل ي��ن��زل ن����زواًل ي��ل��ي��ق بجالل 

وج��ه��ه وع��ظ��ي��م ���ض��ل��ط��ان��ه يف �ل��ث��ل��ث 

�الأخ��ري من �لليل وي��ق��ول: »ه��ل من 

د�ٍع فاأ�ضتجيب له«.

�خل�����ط�����وة �ل����ث����ام����ن����ة: �ل���ت���خ���ّل���ق 

خلدمة  و�ل�ضعي  �حل�ضنة،  باالأخالق 

ل��دي��ه عمل  ك��ان  �إذ�  �ل��ن��ا���س، ال�ضيما 

ويتكلم  يتلثم  وال  رم�����ض��ان،  نهار  يف 

باأَنَفة، فقد قال �ضلى �هلل عليه و�آله 

و�ضلم: »�أنا زعيم ببيت يف �أعلى �جلنة 

ملن ح�ُضن خلقه«، بل و�أثقل �ضيء يف 

م���ي���ز�ن �ل��ع��ب��د ي���وم �ل��ق��ي��ام��ة ُح�ضن 

�خل���ل���ق، و�ل�����ض��ع��ي خل���دم���ة �ل��ن��ا���س، 

�أن  وينبغي  ب��ل  معامالتهم،  و�إجن���از 

�ضاّبه  ف��اإن  �ل�ضفه،  �أه��ل  ع��ن  ُيعر�س 

�أحد �أو �ضتمه فليقل »�إين �ضائم«.

�خلطوة �لتا�ضعة: �ضلة �الأرحام، 

ف�ضهر رم�ضان من �أجمل �لفر�س يف 

زيارة �الأرحام، فالرحم تعلقت بعر�س 

م��ك��ان �جلائر  ه��ذ�  فقالت  �ل��رح��م��ن 

ب���ك م���ن ق��ط��ي��ع��ة �الأرح�������ام، ق���ال �أال 

و�أقطع  و�ضلك  من  �أ�ضل  �أن  ي�ضّرك 

من قطعك.

�خل������ط������وة �ل�����ع�����ا������ض�����رة: ح��ف��ظ 

�جل����و�رح ل��ي��اًل ون���ه���ار�ً ع��ن �حل���ر�م، 

�ل��ر���ض��ول �ضلى �هلل عليه  ق���ال  ف��ق��د 

و�آل�������ه و����ض���ل���م: »م�����ن مل ي�����دع ق���ول 

ب��ه فلي�س هلل حاجة  و�ل��ع��م��ل  �ل���زور 

فبع�س  و���ض��ر�ب��ه«..  طعامه  ي��دع  �أن 

جن���ده���م  �هلل  ه�����د�ه�����م  �مل�������ض���ل���م���ني 

�لتي  �لف�ضائية  �ل��ق��ن��و�ت  يتتبعون 

�ل��ف��ج��ور وت�����ض��ت��ه��زئ بعباد  ت��ع��ر���س 

�أن����ه����م  ب���ح���ج���ة  �ل���������ض����احل����ني،  �هلل 

�ل�ضمع  {�إن  �أنف�ضهم،  عن  ي��رّوح��ون 

و�ل��ب�����ض��ر و�ل����ف����وؤ�د ك���ل �أول���ئ���ك ك��ان 

�لرب�مج  بع�س  ب��ل  م�����ض��وؤواًل}،  عنه 

�لكفر  �إىل  �ال���ض��ت��ه��ز�ء  ف��ي��ه��ا  ي�����ض��ل 

�مل�ضلم  ي�ضمح  فكيف  ب���اهلل،  و�ل��ع��ي��اذ 

ل��ن��ف�����ض��ه م�����ض��اه��دة �ل��ك��ف��ر، و�ل��ت��ل��ذذ 

ب�����ض��م��اع��ه وم�����ض��اه��دت��ه {ق����ل �أب����اهلل 

و�آياته ور�ضوله كنتم ت�ضتهزئون• ال 

تعتذرو� قد كفرمت بعد �إميانكم}!

�لعباد�ت،  م�ضامني  يف  تعمقنا  كلما 

لنا  تبينت  �ل��ع��ب��ادة،  روح  يف  تفكرنا  �أو 

فو�ئد كثرية، وذلك يف �أي جمال كانت، 

ويف �أي عبادة من �لعباد�ت. 

�ل�����ض��الة و�ل�����ض��ي��ام و�ل���زك���اة و�حل��ج 

فر�ضها �هلل على �الإن�ضان ل�ضالحهم يف 

�لدنيا وجناتهم يف �الآخرة.

وف���و�ئ���د �ل�����ض��ي��ام �ل��ن��ف�����ض��ي��ة ك��ث��رية، 

ي���ع���رف���ه���ا ك�����ل م�����وؤم�����ن ح�������ض���ب ح���ال���ه 

ال  �ملثال  �ضبيل  على  ومنها  وروحانيته، 

�حل�ضر:

للنف�س و�ضقلها.  تهذيب   )1
ومقنع  وم���ت���و�زن  �إي��ج��اب��ي  ت��دري��ب   )2

للفرد و�ملوؤمن. 

�لقدرة على �ضبط �ل�ضهو�ت.   )3

و�لعزمية. �الإر�دة  تقوية   )4
يف �ل�ضلوك.  �لتحكم   )5

قيمة  ومعرفة  بامل�ضوؤولية،  �ل�ضعور   )6
�الآخرين. 

وتنمية  �ل���د�خ���ل���ي،  �حل�����س  ت��ق��وي��ة   )7
�ل�ضمري. 

حميدة  كخ�ضلة  �ل�����ض��رب  مم��ار���ض��ة   )8
ومثمرة. 

9( جماهدة �لنف�س يف كافة �الجتاهات. 
�الإمي����ان����ي����ة  �ل�������دو�ف�������ع  ت���ن���م���ي���ة   )10

و�الأخوية؛ من �لرحمة وحب �لفقر�ء.

�لنف�ضية  و�ل����ر�ح����ة  �الط��م��ئ��ن��ان   )11
�لكاملة. 

�حل���االت  م��و�ج��ه��ة  ع��ل��ى  �ل���ق���درة   )12
�لنف�ضية �ملوؤملة.

االستغالل األمثل للشهر الفضيل

رمضانيات

األسرة الرمضانية.. مع األقاربالفوائد النفسية في الصيام
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قال �هلل تعاىل: {فهل ع�ضيتم �إن توليتم �أن تف�ضدو� يف �الأر�س وتقطعو� �أرحامكم • �أولئك 

�لذين لعنهم �هلل فاأ�ضمهم و�أعمى �أب�ضارهم}.

بعد �لنظر يف هذه �الآية �لعظيمة، يتنب لنا خطر قطع �لرحم، وقد عده �هلل من �الإف�ضاد 

يف �الأر�س.

وقد قالت خديجة ر�ضي �هلل عنها، للنبي �ضلى �هلل عليه و�آله و�ضلم، مطمئنة له بعد نزول 

�لوحي عليه، وقد كان خائفاً: »كال، و�هلل �إنك لت�ضل �لرحم، وحتمل �لكل، وُتك�ضب �ملعدوم، 

وتعني على نو�ئب �حلق«.. وهذه ماآثره عليه �ل�ضالة و�ل�ضالم قبل �الإ�ضالم، فكيف ببعده؟

وقد قال ر�ضول �هلل �ضلى �هلل عليه و�آله و�ضلم: »�إن �هلل خلق �خللق، حتى �إذ� فرغ منهم 

قامت �لرحم فقالت: هذ� مقام �لعائذ بك من �لقطيعة. قال: نعم، �أما تر�ضني �أن �أ�ضل من 

و�ضلك و�أقطع من قطعك، قالت بلى، قال: فذ�ك لك، قال ر�ضول �هلل �ضلى �هلل عليه و�آله 

و�ضلم، فاقروؤو� �إن �ضئتم: {فهل ع�ضيتم �إن توليتم �أن تف�ضدو� يف �الأر�س وتقطعو� �أرحامكم}.

وتغيري معامل  و�خل��الف،  �لهجر�ن  باب  وو�أد  �الأرح���ام،  لو�ضل  �إن رم�ضان فر�ضة  نعم، 

�جلاهلية �لظلماء يف طريق �أبنائنا.

�إذ� ُعلم هذ�، كان باالإمكان �أال يخرج رم�ضان ولك رحم مقطوع، وليكن �أحد �ضعار�تك 

�إن �أردت.



وامل��ن��زل  العمل  ب��ن  رم�����ض��ان  ال��وق��ت يف  �ضيق 

من  ح��واء  ّكن  يمُ ال  والتليفزيون،  االأب��ن��اء  ورعاية 

اأك��م��ل وج���ه يف ���ض��ه��ر رم�����ض��ان  اأداء ال��ع��ب��ادة ع��ل��ى 

اأولوياتك الخت�ضار  ترتيب  عليك  لذلك  الكرمي، 

ثواب  الوقت، وتخ�ضي�ص معظم وقتك القتنا�ص 

اإىل احل���ر����ص على  ب��االإ���ض��اف��ة  ال���ك���رمي،  ال�����ض��ه��ر 

التوفري والتخلي عن التبذير املعتاد خالل موائد 

االإفطار.

حت�سريات ب�سيطة

املهام التي  اإجن��از بع�ص  خالل رم�ضان عليك 

املطبخ،  يف  خ�ضو�ضاً  الوقت،  توفري  يف  ت�ضاعدك 

اإجن��از  م��ن  متّكنك  التي  الن�ضائح  بع�ص  واإل��ي��ك 

مهامك يف اأقل وقت ممكن.

ي���ك���ن���ك اإح���������ض����ار م����ا حت���ت���اج���ن اإل����ي����ه م��ن 

اخل���������ض����روات، ل��ت��ج��م��ي��ده��ا وا���ض��ت��خ��دام��ه��ا عند 

احلاجة اإليها بالطرق االآتية:

بالورب،  وتقّطع  تقمع  والفا�ضولياء:  البامية 

وت��ق��لَّ��ب ك��ل ع��ل��ى ح���دة يف القليل ج���داً م��ن زي��ت 

�����رك ل��ت��رد ث���م ت�����وزَّع يف اأك��ي��ا���ص،  ال���زي���ت���ون، وتمُ

اأو  ب��ال��زي��ت  يخنات  اأو  ���ض��واين  لعمل  وت�ضتخَدم 

باللحم.

��ف��رم وي��ق��لَّ��ب يف ال��ق��ل��ي��ل م��ن زي��ت  ال��ب�����ض��ل: يمُ

الزيتون، ويو�ضع يف كي�ص يف الثالجة، لال�ضتعمال، 

يَدق قلياًل حتى يتفتت وتاأخذ الكمية املرادة.

اجل������زر: ي���ر����ص وي���ف���ّرز يف اأك���ي���ا����ص ���ض��غ��رية 

اأو  اللحم  و�ضمبو�ضك  ال�ضوربات  يف  لال�ضتخدام 

اخل�ضار.

اأو  وت��ف��رز،  تفَرم  اأو  ع  وتقطَّ ر  تق�ضَّ ال��ب��ن��دورة: 

ماء  يو�ضع  لتق�ضريها،  تفرز،  ثم  وت�ضفى  تع�َضر 

يف قدر عميق وترك لتغلي، ت�ضق ق�ضرة البندورة 

قلياًل ثم تو�ضع يف املاء ال�ضاخن لدقيقتن فقط، 

ثم ترَفع وترك لترد ثم تق�ضر.

يف  ويقلب  ير�ص  ثم  ى  وي�ضفَّ ل  يغ�ضَّ الفطر: 

القليل من زيت الزيتون على النار حتى يذبل، ثم 

يو�ضع يف اأكيا�ص ويفرز وي�ضتخدم يف ال�ضوربات اأو 

الفطائر. 

ن�سائح توفريية

تخطئ الكثري من ال�ضيدات باالإ�ضراف يف رم�ضان، 

اأثبتته درا�ضة  اإىل اال�ضتدانة، وهذا ما  يوؤدي بهن  ما 

حديثة بعنوان: »العادات والتقاليد املرتبطة باالأعياد 

واملنا�ضبات.. واأثرها على اإدارة الدخل املايل لالأ�ضرة«.

يقول خراء اإدارة املوؤ�ض�ضات واملوارد االأمُ�ضرية: »اإن 

على ربة االأ�ضرة اأن تكون مديرة منزلها، وت�ضرك مع 

زوجها يف اتخاذ القرار ال�ضحيح واالختيار والتف�ضيل 

اأن يكون هناك ب��دائ��ل وحل  ب��ن االأول���وي���ات، ف��ال ب��د 

اختيار،  كل  و�ضلبيات  اإيجابيات  ومعرفة  م�ضكلة،  لكل 

وقد  رم�����ض��ان،  فيها  ي��اأت��ي  ال��ت��ي  ال��ف��رة  يف  خ�ضو�ضاً 

جاء م�ضمى ميزانية من وجود كفتي ميزان، اأحدهما 

املنزل  رب��ة  فتقوم  لالحتياجات،  واالأخ����رى  ل��ل��م��وارد 

مبعرفة الفائ�ص، وت�ضتطيع حتديد هدفها وتخطط 

له، وتنفذه، ثم جتري عملية تقييم«. 

البيوت  رب���ات  االأمُ���ض��ري��ة  امل���وارد  م��دي��رو  ين�ضح  كما 

يف  امل��ن��زل  ميزانية  اإدارة  حل�ضن  خ��ط��وات  ع��دة  ب��ات��ب��اع 

�ضهر رم�ضان، منها التعرف اإىل االحتياجات املطلوبة، 

املدار�ص  وم�ضاريف  كاالإيجار  »ثابتة«،  اإىل  وت�ضنيفها 

والعمل  »م��ت��غ��رية«،  واحتياجات  ال��ط��وارئ  وم�ضاريف 

يف  ت�ضتهلك  ف��االأمُ���ض��ر  امل��ت��اح،  ال��دخ��ل  م��ع  توافقها  على 

اأ�ضعاف ما ت�ضتهلكه يف االأيام العادية، ومن   3 رم�ضان 

بد  ا�ضتهالكي، فال  �ضهر  رم�ضان  ب��اأن  االعتقاد  اخلطاأ 

من تغطية نفقاته مع ما يتنا�ضب مع اإمكانيات االأ�ضرة 

االقت�ضادية يف الوجبات التي تعدها، فيمكنها من خالل 

�ضنف واحد اأن ت�ضنع منه اأ�ضنافاً متعددة ومتنوعة، مع 

احلر�ص واالعتدال، فقط حتتاج هذه العملية من ربة 

املنزل التخطيط، وفهم الدخل واالحتياجات والبدائل، 

اختيار  االأ�ضرة يف  اأفراد  واملراجعة، وم�ضاركة  والتقييم 

االأ�ضناف، خ�ضو�ضاً االأطفال، وال ن�ضعرهم بعدم القدرة 

بالتوفري  ذلك  اإليه، وترير  ما يحتاجون  توفري  على 

واإعطاء االأولويات، حتى ال يوؤثر على نف�ضيتهم، وكي ال 

ي�ضعروا اأنهم اأقل من ذويهم.

الأم العاملة

رم�ضان  يف  ك��ث��رية  م�ضاكل  العاملة  االأم  وت��واج��ه 

م��ق��ارن��ة ب��رّب��ة امل���ن���زل، م��ن��ه��ا ت��غ��ي��ري م��واع��ي��د ال��ع��م��ل، 

ومواعيد اال�ضتيقاظ والنوم، وهذا يندرج حتت امل�ضكلة 

املت�ضررين  اأكرث  ولعل  الوقت،  �ضيق  وهي  االأ�ضا�ضية، 

م��ن ذل��ك ه��م االأط��ف��ال، ل��ذا نقدم ل��ك برنامج ينظم 

حياتك مع اأبنائك يف رم�ضان:

من  لال�ضتفادة  وقواعد  لليوم،  نظاماً  معهم  �ضعي   -

لالأعمال  ج���دواًل  معهم  �ضممي  فمثاًل،  كله،  ال��وق��ت 

واجبات، ونظميها  اأداء  اأداوؤه��ا؛ من  املطلوب  اليومية 

ح�ضب املواعيد اجلديدة يف رم�ضان.

- حددي للعبادات التي تريدين تعويدهم عليها اأوقاتاً 

حم���ددة يف اجل����دول، مثل ال�����ض��الة يف وق��ت��ه��ا، وق���راءة 

القراآن الكرمي، وعدم الت�ضاجر والتلفظ باألفاظ �ضيئة.

من  اال�ضتفادة  تريدين  اأي�ضاً  اأن��ت  اإن��ك  لهم  ق��ويل   -

اأعمال  يف  م�ضاعدتك  منهم  مطلوب  لذلك  رم�ضان، 

وحددي  اأي�ضاً،  رم�ضان  ثواب  اأنت  تنايل  حتى  املنزل، 

لكل منهم اأعمااًل وا�ضحة ي�ضتطيع اأداءها.

- اأ�ضركي والدهم معك يف ذلك، واجعلي له م�ضوؤوليات 

حمددة، مثل متابعة عباداتهم وقراءة القراآن الكرمي 

معهم.

�ضواء  طاقتهم،  ح�ضب  نومهم  مواعيد  لهم  نظمي   -

النوم مبكراً، لال�ضتيقاظ  اأم  االإفطار  النوم قبل  اأكان 

لل�ضحور و�ضالة الفجر.

رمي اخلياط

عالم المرأة
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إرشادات تساعدِك في توفير الوقت والمال في رمضان

أنــِت وطــــــفــــــــــلــك

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

الطفل  فاإعطاء  البالغن،  اإىل  االأطفال  من  االأدوي��ة  تاأثري  يختلف 

الطفل  اإعطاء  عدم  يجب  لذلك  مبخاطر،  ي�ضيبه  قد  االأع�ضاب  بع�ص 

من �ضنتن اإىل اأربع �ضنوات هذه االأدوية:

1-  اال�ضرين:
- ال تعطي الطفل ا�ضرين، اأو اأي دواء لالأطفال يحتوي على ا�ضرين، 

فمن �ضاأنه اإظهار اأعرا�ص املر�ص على الطفل.

من  خ��ال��ي��ة  ال�ضيدليات  يف  امل��ت��اح��ة  االأط���ف���ال  اأدوي����ة  اأن  تعتقدي  ال   -

اال����ض���ري���ن، ف��ق��د ي�����ض��ار اإىل اال����ض���ري���ن مب�����ض��ط��ل��ح��ات اأخ�����رى م��ث��ل: 

»�ضال�ضيالت« اأو »حم�ص ا�ضيتليل�ضالتيلك«، لذلك اقرئي مكونات الدواء 

بدقة فائقة، وا�ضت�ضريي الطبيب اأو ال�ضيديل.

2- االإفراط يف اإعطاء الطفل اأدوية الرد وال�ضعال:
جرعات  اإعطاء  بعدم  االأط��ف��ال  لطب  االأمريكية  االأكاديية  ن�ضحت   -

زائدة من اأدوية الرد وال�ضعال للطفل، حيث اأثبتت الدرا�ضات عدم قدرة 

ت�ضبب  قد  لكنها  الطفل،  ال��رد عند  اأعرا�ص  تهدئة  االأدوي��ة على  هذه 

اإذا ما تناول الطفل جرعات زائدة، باالإ�ضافة اإىل بع�ص االآثار  خماطر 

اجلانبية، مثل النعا�ص، واالأرق، وتقّلب املعدة، والطفح اجللدي، ويوؤدي 

ذلك اإىل ارتفاع �ضربات قلب الطفل، والت�ضنجات، وقد توؤدي اإىل املوت.

- يعالج اأكرث من 7 اآالف طفل �ضنوياً يف غرف العناية املركزة يف اأمريكا، 

بالرد  الطفل  اأ�ضيب  ف��اإذا  ال��رد،  اأدوي��ة  ال��زائ��دة من  ب�ضبب اجلرعات 

يكنك ا�ضتخدام الكمادات اأو العالجات التقليدية االأخرى.

اأدوية م�ضادة  اأي  اأدوية االأطفال امل�ضادة للغثيان: ال تعطي الطفل   -3
القيء  ن��وب��ات  معظم  حيث  اخل��ا���ص،  الطبيب  ا�ضت�ضارة  قبل  للغثيان 

يتعامل معها الطفل ب�ضكل طبيعي دون تناول اأي دواء، لكن توؤدي هذه 

االأدوية يف بع�ص االأحيان اإىل بع�ص املخاطر وامل�ضاعفات لالأطفال، فاإذا 

اأ�ضيب الطفل بالقيء ويعاين من اجلفاف فيجب ا�ضت�ضارة الطبيب.

4- االأدوي�����ة اخل��ا���ض��ة ب��ال��ك��ب��ار: اإع��ط��اء ال��ط��ف��ل ج��رع��ة ���ض��غ��رية ل���دواء 
اأم����راً خ��ط��رياً، ف���اإذا مل ي��ح��دد و���ض��ف ال���دواء  ��ع��ّد  يمُ خم�ض�ص للبالغن 

اإمكانية اإعطائه للطفل، فال تعطيه له.

اأم���راً  ��ع��ّد  يمُ ق��د و���ض��ف الإخ��وت��ه يف نف�ص حالته  دواء  الطفل  اإع��ط��اء   -5
خطرياً، فاأعطي الطفل الدواء املو�ضوف له وحلالته.

6- دواء اأطفال منتهي ال�ضالحية:
- يجب التخل�ص من اأدوية االأطفال والو�ضفات الطبية مبجرد انتهاء 

مدة �ضالحيتها، كما تخل�ضي من اأي اأدوية اأطفال تغرّي لونها بعد فرة 

من �ضرائها، فبعد انتهاء مدة ال�ضالحية لدواء االأطفال ال يكون فعااًل 

يف عالج الطفل، لكنه قد ي�ضبب اأ�ضراراً للطفل.

- ال ت�ضعي دواء االأطفال املنتهي ال�ضالحية يف احلمام، الأنه قد يلوث 

ماء ال�ضرب.

7- اال�ضتاموفن الزائد:
على  ت�ضاعد  ال��ت��ي  اال�ضيتاموفن  م���ادة  على  حت��ت��وي  االأدوي����ة  بع�ص   -

تناول  ع��دم  على  احر�ضي  لذلك  االأمل،  وت�ضّكن  الطفل  ح��رارة  خف�ص 

الطفل جرعات من اال�ضيتاموفن.

- ال تعطي الطفل ا�ضتاموفن اأو امروفيت اإال بعد ا�ضت�ضارة الطبيب.

8- االأع�ضاب ال�ضينية ماهنج )االيفيدرين(:
- ال تعطي الطفل االأع�ضاب ال�ضينية املعروفة ب�«املاهنج« اأو »االيفيدرين«، 

انتظام  وبعدم  الطفل،  دم  �ضغط  بارتفاع  االأع�ضاب  ه��ذه  ترتبط  حيث 

�ضربات قلب الطفل، والنوبات القلبية، وال�ضكتة الدماغية.

- ا�ضت�ضريي الطبيب قبل اأن تعطي الطفل اأي نوع من االأع�ضاب، واأخري 

الطبيب باأي نوع من اأنواع االأع�ضاب التي تناولها الطفل من قبل.

اأثار االأع�ضاب اآمن، لكن لي�ص كل ما ي�ضتخل�ص من الطبيعة   - معظم 

الت�ضبب  االأع�����ض��اب  لبع�ص  يكن  حيث  الطفل،  على  اآم��ن��ة  اآث���اره  تكون 

باحل�ضا�ضية للطفل، واأمرا�ص الكبد و�ضغط دم مرتفع.

9- دواء االأطفال القابل للم�ضغ:
قبل  احل��ذر  يجب  لكن  ممنوعاً،  لي�ص  للم�ضغ  القابل  االأط��ف��ال  دواء   -

ال��ت��ي يجب على  االأدوي����ة  ه��ي  م��ا  للطفل، حيث يجب معرفة  اإع��ط��ائ��ه 

الطفل تناولها، وكيفية تناولها.

تناول  يجيدون  ���ض��ن��وات،  اأرب���ع  اإىل  �ضنتن  �ضن  م��ن  االأط��ف��ال  معظم   -

اإعطاء الطفل هذه  اح��ذري من  االأط��ف��ال، لكن  النوعية من دواء  ه��ذه 

االأدوية اإذا كان ال يجيد م�ضغ االأ�ضياء ال�ضلبة، فاإذا كان الطفل ال يجيد 

امل�ضغ، فيمكنك تك�ضري قر�ص دواء االأطفال اإىل قطع �ضغرية، ويتناولها 

الطفل اأثناء طعامه.

أدوية يجب على الطفل تجنبها
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املياه  نتناول  احل��ار  ال�ضيف  طق�ص  يف 

يعترها  بل  يومية،  �ضبه  ب�ضورة  الغازية 

ال���ب���ع�������ص ب����دي����اًل ل���ل���م���اء ع���ن���د ال�����ض��ع��ور 

م��ن حت��ذي��ر اخل��راء  ب��ال��رغ��م  بالعط�ص، 

وال���ع���دي���د م���ن ال���درا����ض���ات ال��ت��ي ت��ن��اول��ت 

اأ����ض���راره���ا يف ح��ال��ة ت��ن��اول ���ض��رب كميات 

كبرية منها.

عليك  الر�ضاقة،  تبحث عن  كنت  ف��اإذا 

الغازية بكميات كبرية من  املياه  ا�ضتبدال 

املاء والع�ضائر، حيث اأ�ضارت االأبحاث اإىل 

باملياه  الغازية  امل�ضروبات  ا�ضتبدال  اأهمية 

يف  ال��ب��دن��اء  ملحوظ  ب�ضكل  ت�ضاعد  ال��ت��ي 

ف��ق��دان ال����وزن ال���زائ���د، واإجن����اح حميتهم 

الغذائية.

عدو الر�شاقة

اأو����ض���ح���ت االأب�����ح�����اث ال��ط��ب��ي��ة ال��ت��ي 

اأج��ري��ت يف ه���ذا ال�����ض��دد، اأن االأ���ض��خ��ا���ص 

ال���ذي���ن ي�����ض��ت��ب��دل��ون امل�����ض��روب��ات ال��غ��ازي��ة 

وال��ع�����ض��ائ��ر ب��االإك��ث��ار م��ن ت��ن��اول امل��ي��اه يف 

يف  ينجحون  ال��ي��وم��ي،  ال��غ��ذائ��ي  نظامهم 

كيلو  خف�ص اأوزانهم بنحو ما بن 4 اإىل 5 

يف غ�ضون �ضتة اأ�ضهر.

وك���ان���ت االأب����ح����اث ق���د اأمُج����ري����ت على 

ثالث جمموعات تكونت من 318 �ضخ�ضاً 

م��ن ال��ب��دن��اء وم��ف��رط��ي ال��ب��دان��ة تنوعت 

االأوىل  اأف����راد  ت��ن��اول  حيث  م�ضروباتهم، 

م�����ض��روب��ات غ��ازي��ة خ��ال��ي��ة م��ن ال�����ض��ك��ر، يف 

اأف�����راد املجموعة  ا���ض��ت��ب��دل  ال����ذي  ال��وق��ت 

ال��ث��ان��ي��ة ه���ذه امل�����ض��روب��ات ب��امل��ي��اه، مقابل 

بتناول  الثالثة  املجموعة  اأف���راد  احتفاظ 

امل�ضروبات الغازية.

االأ���ض��خ��ا���ص  اأن  اإىل  امل��ت��اب��ع��ة  واأ����ض���ارت 

امل�ضروبات  ا���ض��ت��ب��دال  يف  انتظموا  ال��ذي��ن 

فقدان  يف  جنحوا  باملياه،  املحالة  الغازية 

خ�ضرهم،  حميط  من  �ضنتيمرات  ع�ضرة 

اأوزانهم  5 كيلو من  اإىل   4 وفقدان مابن 

يف غ�ضون �ضتة اأ�ضهر، مقارنة باالأ�ضخا�ص 

الذين ظلوا يتناولون امل�ضروبات الغازية، 

�ضواء املحالة اأو »الدايت«.

تعّر�ض للجلطات

ت���ن���اول  اأن  ب���اح���ث���ون م����ن  ك���م���ا ح�����ذر 

للحمية  املخ�ض�ضة  ال��غ��ازي��ة  امل�����ض��روب��ات 

تزيد من خطر االإ�ضابة باجللطات بن�ضبة 

.٪50
اأن  ن���ي���وز«،  وذك����ر م��وق��ع »ه��ي��ل��ث داي 

ال���درا����ض���ة ال��ت��ي اأع���ل���ن ع��ن��ه��ا ب��اح��ث��ون يف 

قد  املوؤمتر الدويل حول اجللطات الذي عمُ

ا�ضتندت  �ضابق،  وق��ت  يف  اأجنل�ص  لو�ص  يف 

وهي  �ضخ�ص،   2500 �ضملت  اأب��ح��اث  اإىل 

غ��ري ح��ا���ض��م��ة ب��ع��د، ومل حت���دد امل��ك��ون يف 

ه���ذا ال��ن��وع م��ن امل�����ض��روب��ات ال���ذي ي�ضبب 

اجل��ل��ط��ات، وم���ا اإذا ك���ان من��ط ح��ي��اة من 

يتناول هذه امل�ضروبات عاماًل موؤثراً.

وح���ذر ال��ب��اح��ث��ون م��ن اأن امل�����ض��روب��ات 

ال���غ���ازي���ة امل��خ�����ض�����ض��ة ل��ل��ح��م��ي��ة ق���د ت��ك��ون 

م�ضرة، حيث ت�ضتبدل ال�ضعرات احلرارية 

قد  كيميائية  مب���واد  ال�ضكر  يف  امل��وج��ودة 

تكون م�ضرة.

وان���ت���ق���د ب��ع�����ص ال��ب��اح��ث��ن ال���درا����ض���ة 

يتناولون  ال��ذي��ن  االأ���ض��خ��ا���ص  اإن  وق��ال��وا 

امل�������ض���روب���ات ال���غ���ازي���ة ي��ع��ان��ون اأك�����رث من 

ال��وزن،  زي���ادة يف  اأو  ال�ضكري  م��ن  غريهم 

م����ا ي��ج��ع��ل��ه��م اأك������رث ع���ر����ض���ة ل��الإ���ض��اب��ة 

باجللطات.

البتعاد عن »الدايت«

وع���ن خ��ط��ر امل�����ض��روب��ات »ال���داي���ت« اأو 

ال�ضكر، فقد ك�ضفت درا�ضتان  اخلالية من 

ج��دي��دت��ان خ��ط��اأ االع��ت��ق��اد ال�����ض��ائ��د، ب��اأن 

امل�����ض��روب��ات ال��غ��ازي��ة اخل��ال��ي��ة م��ن ال�ضكر 

واملحليات اال�ضطناعية ت�ضاعد يف تخفيف 

الوزن، موؤكدة اأنها على العك�ص من ذلك؛ 

ت�ضيء لل�ضحة الب�ضرية، وقد تزيد الوزن.

واأ������ض�����ار ب���اح���ث���ون يف م���رك���ز ال��ع��ل��وم 

ال�����ض��ح��ي��ة يف ج��ام��ع��ة ت��ك�����ض��ا���ص مب��دي��ن��ة 

الذين  االأ�ضخا�ص  اأن  اإىل  اأنتونيو،  �ضانت 

اأك���رث من  اأو  اإن��ه��م ���ض��رب��وا عبوتن  ق��ال��وا 

امل�����ض��روب��ات ال��غ��ازي��ة اخل��ال��ي��ة م��ن ال�ضكر 

يومياً، الحظوا زيادة يف وزنهم تفوق ب�ضت 

مرات الزيادة عند الذين مل يتناولوا هذه 

امل�ضروبات.

الدرا�ضتن  م��ع��ّدو  الباحثون  واأو���ض��ح 

الرويج  اأن  اإىل  تو�ضل  البحث  فريق  اأن 

ال�ضكر  من  اخلالية  الغازية  للم�ضروبات 

بدائل  ب��اأن��ه��ا  ال�ضكرية  غ��ري  وللمحليات 

خ��اط��ئ،  ح��ك��م  اإىل  ي�ضتند  اأم����ر  ���ض��ح��ي��ة، 

تكون  ق��د  امل�����ض��روب��ات  ه��ذه  اأن  مو�ضحن 

لي�ضت خالية  لكنها  �ضعرات حرارية،  دون 

من ال�ضرر.

وم���ن خ���الل ال��درا���ض��ة ال��ت��ي اأج��راه��ا 

خالل  �ضخ�ضاً   474 اأو���ض��اع  على  باحثون 

يتناولون  ال��ذي��ن  اأن  تبن  ���ض��ن��وات،  ع�ضر 

امل�����ض��روب��ات ال��غ��ازي��ة اخل��ال��ي��ة م��ن ال�ضكر 

اأكرث   ٪70 بن�ضبة  اأوزان��ه��م  زي��ادة  الحظوا 

ممن ال يتناولون هذه امل�ضروبات.

اأع���ط���ي���ت  ال����ث����ان����ي����ة،  ال�����درا������ض�����ة  ويف 

جم��م��وع��ة ف���ئ���ران حم��ل��ي��ات خ��ال��ي��ة من 

وتبّن يف  اأ�ضهر،  ال�ضكر على مدى ثالثة 

نهاية الفرة ارتفاع ن�ضبة ال�ضكر يف الدم 

لدى هذه العينة.

ا�شطرابات �شحية

حديثة  نرويجية  درا���ض��ة  ك�ضفت  كما 

اأن ت��ن��اول امل��راه��ق��ن ك��م��ي��ات ع��ال��ي��ة من 

امل�ضروبات الغازية، ي�ضبب لهم الكثري من 

العقلية،  واال�ضطرابات  ال�ضحية  امل�ضاكل 

فقد الحظ الباحثون اأن املراهقن الذين 

ي��ت��ن��اول��ون ك��م��ي��ات ك��ب��رية م��ن امل�����ض��روب��ات 

و�ضحية  عقلية  م�ضاكل  لديهم  ال��غ��ازي��ة، 

مثل فرط الن�ضاط والتوتر واحلزن.

م��واد  وج��ود  اأن  اإىل  الباحثون  واأ���ض��ار 

هو  الغازية،  امل�ضروبات  يف  الكافين  مثل 

لدى  الن�ضاط  ف��رط  ح��االت  وراء  ال�ضبب 

على  �ضلبية  اآث���اراً  ي��رك  املراهقن، حيث 

ال�ضكر يف  فزيادة  وامل��راأة احلامل،  املراهق 

الدم توؤدي اإىل ارتفاع �ضغط الدم ل�ضاعات 

ط��وي��ل��ة، وي��ت�����ض��ب��ب يف اإف������راز ه��رم��ون��ات 

ت�����ض��اع��د ع��ل��ى زي�����ادة ال�����وزن، اإ���ض��اف��ة اإىل 

االكتئاب والتوتر الع�ضبي.

امل�ضروبات  اأن  اأي�ضاً  الدرا�ضة  واأك���دت 

ال��غ��ازي��ة حت��ت��وي ع��ل��ى ع��ن��ا���ض��ر حم�ضية 

اأن  يو�ضح  ما  وه��و  االأ���ض��ن��ان،  ببنية  تفتك 

�ضرر امل�ضروبات الغازية على بنية االأ�ضنان 

وقوتها يفوق االأ�ضرار املرتبة على تناول 

�ضائر االأغذية وامل�ضروبات، ويحذر العلماء 

امل�ضروبات  �ضرب  اأثناء احلمل من  الن�ضاء 

املحلى  على  الحتوائها  »الدايت«،  الغازية 

اال�ضطناعي، حيث يعتقد العلماء بوجود 

ع��الق��ة ت��رب��ط ه���ذه امل�����ض��روب��ات ال��غ��ازي��ة 

»الدايت« بالوالدة املبكرة.

  مـنــوعــــات

21

اأفــقــي

الطباعة خمرع   1
ج�ضم  / الرا�ضوت  خمرع   2

/ خمرع املفاعل النووي رتبت  ن�ضف   3
جوال  / خفيفة  �ضناعة  دكاكن   4

جتنح لل�ضلم / مر�ضد  5

طــريـقـة اللعـب

واأفقياً  9 عامودياً  اإىل   1 االأرق��ام من  تو�ضع 

على اأن ال يتكرر الرقم يف اأي اجتاه عامودي 

كان اأو اأفقي 

الحل السابق 12345678910
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

الطاولة لعبات  من  لعبة   6
ب��ه��ا  ت�����ض��د  يف االأر����������ص  ع�����ض��ا   7
ال�ضرقي  ال�ضاحل  م��ن   / اخليمة 

للمتو�ضط قديا

ذات  احليوانات  من   / ادخ��رت   8
اجللد املرتفع الثمن

ا�ضم موؤنث )معكو�ضة( / حرف   9
عطف

امل���������وج���������ات  م�����ك�����ت�����������ض�����ف   10
ال��ك��ه��روم��غ��ن��اط��ي�����ض��ي��ة / خم��رع 

قلم الر�ضا�ص

عـــامـــودي

اإىل درجة  1 قوة طاغية / حمب 
الوله

2 اأول من اخرع ماكنة اخلياطة
خمرع احلرير   / تامر  ن�ضف   3

اال�ضطناعي

4 مت�ض�ابهان / مت�ضابهان / ك�ضب 
م�ضابقة

اظهر وجها مرحبا ومبت�ضما /   5
بيت الدجاج / ف�ضل و�ضنف

ومريحة  جميلة  ثيابا  يلب�ص   6
وط��وي��ل��ة / خم����رع ���ض��اع��ة ال��ي��د 

1
1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

ةراحلاباب

عيرلط�ض

اربنمعظ

لاردنفال

احيرابرغم

منيجورديه

اماعنت

ريرحعجرم

اايوت�ضلوت

تبنويلبان

)معكو�ضة(

البحر ماء  عنا�ضر  من   7
امللون الت�ضوير  ماكنة  خمرع   8

مادة احلياة احلمراء / خ�ضوع وهدوء يف ال�ضالة  9
الطبيب �ضماعة  خمرع   10

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

أهمية استبدال المشروب الغازي بالعصائر الطبيعية

) العدد 224(  اجلمعة - 27 متوز - 2012



لها بع�ض  ي��روج  التي  الت�شاوؤم  اأج���واء  رغ��م  على 

النقاد واملراقبني، تبدو كرة ال�شلة اللبنانية متجهة 

نحو مو�شم �شاخن، برزت موؤ�شراته من خالل عدة 

بني  النا�شطة  االن��ت��ق��االت  ح��رك��ة  اأهمها  معطيات، 

على  للمناف�شة  منها  ك��ب��ر  ع���دد  و���ش��ع��ي  االأن���دي���ة، 

اللقب.

اأ�شماء الفرق القادرة على املناف�شة  وبا�شتعرا�ض 

على لقب بطولة لبنان، تربز للمرة االأوىل جمموعة 

من االأ�شماء، ما يعطي ال�شراع على لقب البطولة، 

بني  ثنائية  ع���دة،  ل�شنوات  املناف�شة  ك��ان��ت  اأن  بعد 

الريا�شي وال�شانفيل اأو الريا�شي واحلكمة.

املتحد..  اأنيبال،  احلكمة،  ال�شانفيل،  الريا�شي، 

فرق ال ي�شك اأحد يف قدرتها على املناف�شة، واإعطاء 

املو�شم اجلديد زخماً، حتتاجه اللعبة، التي متر يف 

ظروف �شعبة، نتيجة االإ�شكاالت التي رافقت ختام 

واالأو���ش��اع  االحت��اد،  و�شع  وحراجة  املا�شي،  املو�شم 

املالية ال�شاغطة على كثر من االأندية.

ا�شتعادة  اجلديد  املو�شم  ي�شهد  اأن  املنتظر  ومن 

باملدير  اأن عزز �شفوفه  بعد  نادي احلكمة لربيقه، 

النادي  ال��ق��ادم من  �شقرا  اأب��و  ف��وؤاد  املخ�شرم  الفني 

الريا�شي، يف �شفقة هزت الو�شط ال�شلوي وخطفت 

اأن البع�ض اعتربها »�شفقة املو�شم«  االأ�شواء، حتى 

بامتياز.

اإن��ه عزز  اأب��و �شقرا، بل  ومل يكتف احلكمة ب�شم 

ك���رودري���غ عقل  ب��الع��ب��ني مم��ي��زي��ن  اأي�����ش��اً  �شفوفه 

واإيلي  املتحد،  واإي��ل��ي ر�شتم م��ن  اأن��ي��ب��ال زح��ل��ة،  م��ن 

ا�شطفان، وحممد اإبراهيم من ال�شانفيل، والالعب 

العب  �شقيق  ت��اب��ت  فيليب  اللبناين   – االأم��رك��ي 

مينح  ما  بجة،  من  عبود  بو  وباتريك  �شارل  اأنيبال 

الفريق قوة كبرة هذا املو�شم.

وي��ت��وق��ع ب��ع�����ض امل��ت��اب��ع��ني، اأن ي�����ش��ي��ف ت��ع��زي��ز 

احلكمة ل�شفوفه اإىل البطولة، زخماً جديداً ورمبا 

ت�شتعيد املناف�شات، ال�شراع التقليدي بني الريا�شي 

واحلكمة، والذي ميز موا�شم عدة �شابقة ب�شخونته 

ونديته.

ويف الريا�شي يحاول اإداريو الفريق التقليل من 

�شاأن تاأثرات غياب املدير الفني فوؤاد اأبو �شقرا عن 

اإجن��ازات الريا�شي  اأن  »القلعة ال�شفراء«، وال �شيما 

الهائلة، يف ال�شنوات االأخرة، اقرتنت با�شمه، حتى 

حتول قائداً حقيقياً للنادي، ويعترب تعوي�ض غياب 

اأبو �شقرا وم�شاعده ديكران كيوكجيان، مبنزلة حتد 

حقيقي للريا�شي، الذي �شارع اإىل التعاقد مع املدير 

�شاحب  �شوبوتي�ض  ���ش��ل��وب��ودان  ال�شلوفيني  الفني 

التجربة الوا�شعة اأوروبياً. 

واإىل جانب تعاقده مع �شوبوتيت�ض عزز الريا�شي 

���ش��ف��وف��ه ب��الع��ب��ني م���ن ط����راز رف���ي���ع، يف مقدمهم 

العبه »القدمي - اجلديد« اأحمد اإبراهيم، كما �شم 

من  مارتينيز  وميغيل  عم�شيت  م��ن  عقل  رودول���ف 

ال�شانفيل، ويعترب االأول، وهو �شقيق العب احلكمة 

واملنتخب رودريغ من املواهب ال�شابة، وهو قاد فريق 

املو�شم  الثانية يف  الدرجة  اإح��راز لقب  اإىل  عم�شيت 

امل��ا���ش��ي، و���ش��ب��ق ل��ه ال��ل��ع��ب يف ال���درج���ة االأوىل مع 

الثاين يف مركز �شانع  يلعب  احلكمة وتبنني، فيما 

االألعاب، وهو العب دويل �شارك يف منا�شبات عدة مع 

اأن �شفوف  منتخب لبنان يف االآون��ة االأخ��رة، علماً 

لورين  االأمركي  العمالق  اأي�شاً  �شت�شم  الريا�شي 

وودز وامل�شري املخ�شرم اإ�شماعيل اأحمد، اإىل جانب 

حمليني مميزين على راأ�شهم جان عبد النور وعلي 

حممود، الذي مدد عقده مع الريا�شي الأربع �شنوات 

مقبلة.

االن��ت��ق��االت،  �شوق  يف  بقوة  املتحد  �شرب  ب���دوره 

من خالل �شمه جنم احلكمة ومنتخب لبنان روين 

فهد )31 عاماً(، والذي ودع »القلعة اخل�شراء« بعد 

الفريق  اأن  علماً  والتاألق،  العطاء  من  ع��دة  �شنوات 

اإي��ل��ي ر�شتم  امل��ق��اب��ل ع��ن ج��ه��ود  ال�����ش��م��ايل تخلى يف 

مل�شلحة احلكمة. 

وي��ب��دو امل��ت��ح��د يف ج��اه��زي��ة ط��ي��ب��ة ه���ذا امل��و���ش��م، 

بوجود فهد وروي �شماحة القادم من اأنيبال وبا�شل 

ب��وج��ي وم����روان زي����ادة وحم��م��د ال��ع��ك��اري، ع��ل��م��اً اأن 

�شانع  ا�شتعادة  ق��رب  ع��ن  حت��دث��ت  الفريق  م�شادر 

االأل��ع��اب االأم��رك��ي داري��ن كيلي ال��ذي �شي�شّكل اإىل 

جانب روين فهد ثنائياً خطراً.

االأمركي  االرتكاز  العب  على  ال�شانفيل  واأبقى 

غ��ارن��ي��ت ط��وم�����ش��ون، و����ش���م اإل���ي���ه م��واط��ن��ه الع��ب 

يعترب  ال���ذي  غ��ال�����ض،  ج��اي  �شي  ال�شابق  ال��ري��ا���ش��ي 

مك�شباً للفريق مبا ميلكه من اإمكانات فنية عالية، 

وخربة يف املالعب اللبنانية. 

وعلى ال�شعيد املحلي، تعاقد ال�شانفيل مع ندمي 

ال��ذي  اأ���ش��ط��ف��ان  ب��دي��اًل الإي��ل��ي  ال���ذي �شيحل  �شعيد 

ان��ت��ق��ل اإىل احل��ك��م��ة، ك��م��ا ت��ع��اق��د م��ع الع���ب هوب�ض 

غ�شان  الفني  امل��دي��ر  �شمه  ال��ذي  اخلطيب،  ح�شني 

�شركي�ض موؤخراً اإىل �شفوف منتخب لبنان. 

وبعد اأن ف�شلت مفاو�شاته مع الريا�شي، �شيقود 

ف�����ادي اخل��ط��ي��ب ال�����ش��ان��ف��ي��ل مل��و���ش��م ج���دي���د، حيث 

التي  لبنان،  بطولة  بلقب  االحتفاظ  معه  �شيحاول 

اأح���رزه���ا ال���ن���ادي امل��ت��ن��ي يف امل��و���ش��م امل��ا���ش��ي، للمرة 

االأوىل يف تاريخه.

ويحدو اأبناء اأنيبال زحلة اأماًل كبراً يف املحافظة 

على امل�شتوى الطيب الذي قدمه يف املو�شم املا�شي، 

�شفوفه  اإىل  �شم  وه��و  الو�شيف،  مركز  احتل  حني 

جوي عكاوي من احلكمة وطارق عموري املحرتف 

�شماحة  روي  ع���ن  وت��خ��ل��ى  امل���ت���ح���دة،  ال����والي����ات  يف 

للمتحد ورودريغ عقل للحكمة.

الذي  لفريقها  مميزاً  اأداء  النادي  اإدارة  وتنتظر 

يربز فيه اأكرث من وجه حملي، كغالب ر�شا و�شارل 

تابت وب�شر عموري ومازن منيمنة وغرهم.

ومي���ي���ز امل���و����ش���م اجل����دي����د، ���ش��ع��ي ف����رق ج��دي��دة 

ال�شاعد  كعم�شيت  امل��ن��اف�����ش��ة،  خ��ط  ع��ل��ى  ل��ل��دخ��ول 

اإىل ع���امل االأ����ش���واء، وال����ذي ع���زز �شفوفه  ح��دي��ث��اً 

اخلبر  الالعب  راأ�شهم  على  الالعبني،  من  بنخبة 

ال�شابق �شباح خوري،  وقائد احلكمة  مات فريجي، 

ه��م��در )2،02  ف��ري��ق هوب�ض حممد  ارت��ك��از  والع���ب 

�شنتم، 24 عاماً(.

مرهوناً  امل��و���ش��م  جن��اح  يبقى  ث��ان��ي��ة،  ناحية  م��ن 

بال�شق االأمني، وتفادي الثغرات التي برزت يف املو�شم 

الأك��رث من  ال�شغب اجلماهري  خ��الل  املا�شي، من 

ناد، وهنا يربز دور القوى االأمنية وروابط االأندية 

يف املحافظة على اإيقاع من�شبط جلماهرها، واإبعاد 

املالعب  عن  والطائفية  ال�شيا�شية  امل�شاحنات  �شر 

فر�ض  ���ش��ك،  دون  م��ن  �شيعزز  اأم���ر  وه��ي  ال�شلوية، 

جن��اح امل��و���ش��م اجل��دي��د امل��رت��ق��ب ب�شغف م��ن حمبي 

اللعبة وع�شاقها وهم كرث يف لبنان.
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كرة السلة اللبنانية 
نحو موسم ملتهب

لورين وودز عاد اإىل �شفوف الريا�شيروي �شماحة من اأنيبال اإىل املتحداإيلي ر�شتم من املتحد اإىل احلكمة روين فهد من احلكمة اإىل املتحداإيلي ا�شطفان من ال�شانفيل اإىل احلكمة
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مدرب الريا�شي اجلديد �شلوبودان �شوبوتيت�ضفوؤاد اأبو �شقرا.. من الريا�شي للحكمة �شفقة املو�شم



خالل  ال�30  االأوملبياد  األ��ع��اب  �شتحت�شن 

موزعة  ريا�شة   26 يف  مباراة   645 يوماً   17
ع��ل��ى 36 م��وق��ع��اً، اأب���رزه���ا اال���ش��ت��اد اجل��دي��د 

اأوروبا( ويتوقع  والبارك االأوملبي )االأكرب يف 

اأن يوؤمهما 180 األف �شخ�ض يومياً.

وبعد اأن حلت اإنكلرتا رابعة يف دورة بكني 

املتحدة  وال��والي��ات  ال�شني  خلف   2008 ع��ام 

ورو���ش��ي��ا، وب��ل��غ ر���ش��ي��ده��ا 47 م��ي��دال��ي��ة )19 

ي��اأم��ل  ب��رون��زي��ة(،  و15  ف�شية   13 ذه��ب��ي��ة، 

رئ��ي�����ض ال��ل��ج��ن��ة امل��ن��ظ��م��ة ل��الأل��ع��اب احل��ال��ي��ة 

اأن يرتقي ترتيبها يف »لندن  �شيبا�شتيان كو، 

يكون  اأن  ���ش��رورة  على  ك��و  وي�����ش��دد   ،»2012
يف  االأق���ل  على  موجودين  االإنكليز  االأب��ط��ال 

نهائيات امل�شابقات املدرجة �شمن الدورة.

وكانت احلكومة الربيطانية وعدت عقب 

 127 بتخ�شي�ض   »2008 ب��ك��ني  يف  »ال��ن��ج��اح 

مليون يورو لربنامج دعم الريا�شيني.

األف   25 لندن  �شرق  �شاحية  تاأهيل  وف��ر 

وظيفة، و�شيوؤمن العمل خالل الدورة 6 اآالف 

حكومياً  ج��ه��ازاً   19 عليه  وي��ت��ع��اون  م��وظ��ف، 

التحتية،  والبنى  والنقل  االأم��ن  جم��االت  يف 

اأن  ويتوقع  راع��ي��ة،  و�شركة  موؤ�ش�شة   25 اإىل 

توفر األعاب لندن التي �شادفت واالحتفاالت 

الثانية،  اإليزابيت  للملكة  املا�شي  باليوبيل 

�شيما  املنظور، ال  امل��دى  يف  وظيفة  األ��ف   46
يف �شرق العا�شمة، وتقدر »العائلة االأوملبية« 

خالل الدورة ب�55 األف �شخ�ض.

ال��ت��ح��دي  دورة   »2012 »ل���ن���دن  وت��ع��ت��رب 

اأم����ام االأزم����ة االق��ت�����ش��ادي��ة ال��ع��امل��ي��ة، وت��وّق��ع 

الربيطانية يف  البور�شة  تزدهر  اأن  اخلرباء 

امل�شتثمرين  ون�شحوا  املقبلة،  ال�12  ال�شهور 

ال��راغ��ب��ني يف االإف�����ادة م��ن ال����دورة االخ��ت��ي��ار 

م��ن ب��ني اأ�شهم ال��ف��ن��ادق و���ش��رك��ات االإع���الن، 

كما اأظهرت اأبحاث اأجراها »بنك �شاك�شو« اأن 

الدورات اخلم�ض االأوملبية ال�شيفية املا�شية، 

�شهدت ازدهار بور�شات البلدان امل�شيفة لها، 

االأ�شهم  موؤ�شر  اأداء  اأدائها  متو�شط  ليتجاوز 

ع��ل��ى م��دى  امل���ئ���ة  16،4 يف  ب��ن�����ش��ب��ة  ال��ع��امل��ي��ة 

تنتع�ض  اأن  وت��وق��ع  االأل��ع��اب،  انتهاء  بعد  ع��ام 

�شكان  ويلم�ض   2013 عام  من  ب��دءاً  ال�شياحة 

لندن وزواره��ا فوائد خطط النقل اجلديدة 

غرار  على  و�شبكاتها،  امل�شتحدثة  ومرافقها 

واأثينا   1992 بر�شلونة  دورة  بعد  ح�شل  م��ا 

.2004
بريطانيا  يف  ال��ت��ج��زئ��ة  م��ت��اج��ر  وت���ع���ول 

�شواء على  االإن��ف��اق،  تن�شيط  ال���دورة يف  على 

امل��اأك��والت وامل�����ش��روب��ات االإ���ش��اف��ي��ة اأو اأج��ه��زة 

الريا�شة  التلفزيون اجلديدة وحتى معدات 

ملن �شتلهمهم نتائج املناف�شات.

ل��دورة  املنظمة  اللجنة  رئي�ض  ويفخر 

ل���ن���دن االأومل���ب���ي���ة ال����ل����ورد ���ش��ب��ا���ش��ت��ي��ان كو 

االأوملبية«  »املنطقة  اإليه  �شتوؤول  مبا  كثراً 

ور���ش��ال��ت��ه��ا ال��ب��ي��ئ��ي��ة ال���ت���ي حت��م��ل ع��ن��وان 

»اأعيد  اإذ  »االإنطالق نحو احللم االأخ�شر«، 

ا�شتخدام 90 يف املئة من مواد االأبنية التي 

وتنظيف  اجلديد،  املنتزه  اإقامة  يف  هدمت 

ال���رتب���ة وت���دوي���ره���ا الإع������ادة ا���ش��ت��خ��دام��ه��ا 

اأي�����ش��اً، ك��م��ا اأن 50 يف امل��ئ��ة م��ن ت��ل��ك امل���واد 

ُنقلت بوا�شطة القطارات اأو املراكب املائية، 

وزرعت اآالف االأ�شجار«.

لكن يخ�شى اأن تكون تقديرات االنتعا�ض 

غ���الء يف  م��ن  ي�شكو  فالبع�ض  ف��ي��ه��ا،  م��ب��ال��غ 

االأ�شعار وعرقلة يف ال�شر والتنقل خ�شو�شاً 

يف املناطق القريبة من املن�شاآت، وذلك ب�شبب 

خ�ش�شت  التي  امل�شددة،  االأمنية  االإج���راءات 

لها موازنة مقدارها بليون جنيه ا�شرتليني 

ويتوالها 13 األف رجل اأمن، ويطرح ال�شوؤال 

هل ما اأنفق وما حتقق يوؤمن ا�شتدامة واإرثاً؟

العا�شمة  �شكان  م��ن  امل��ئ��ة  يف   13 يعتقد 

»م��ف��ي��د«  االأل���ع���اب  تنظيم  اأن  ال��ربي��ط��ان��ي��ة، 

االأو�شاع خمتلفة عما  اأن  �شيما  حلياتهم، ال 

احل��رب  عقب   1948 دورة  خ��الل  عليه  كانت 

العاملية الثانية، حني اأح�شر ريا�شيون معهم 

طعامهم واأقاموا يف ثكنات وم�شاكن جماعية، 

منذ  اأق��رت  التي  الربيطانية  احلكومة  لكن 

وخف�ض  تق�شف  اإج���راءات  �شل�شلة   2009 عام 

للوظائف، مل تن�شحب قراراتها على االألعاب، 

وبالتايل لن تكون متق�شفة اإطالقاً، فقد اأمر 

مب�شاعفة  ك��ام��رون  ديفيد  ال����وزراء  رئي�ض 

م���وازن���ة ح��ف��ل��ة االإف��ت��ت��اح ال��ت��ي ي�����ش��رف على 

جنيه  مليون   18 اإىل  ب��وي��ل،  داين  اإخ��راج��ه��ا 

اأن  باإعالنه  اخل��ط��وة  ه��ذه  وب��رر  ا�شرتليني، 

اأن نفخر  االأم��ام، وعلينا  اإىل  »االألعاب حافز 

وحمققني  ال��ت��ح��دي��ات  جمابهني  نعمل  مب��ا 

االإجناز«.  

مليارات احلركة الأوملبية 

على �شعيد اآخر، حققت احلركة االأوملبية 

مليارات  )36ر6  دوالر  مليارات   8 يقارب  ما 

ي���ورو( م��ن ال��ع��ائ��دات خ��الل ال��ف��رتة املمتدة 

ث���روة ال  وه���ي  و2012،   2009 ال��ع��ام��ني  ب��ني 

اللجنة  اإىل  م��ن��ه��ا  ق��ل��ي��ل  ���ش��وى ج���زء  ي����وؤول 

االأوملبية الدولية.

حقوق  بيع  من  املتاأتية  املداخيل  وت�شكل 

ن�شف  نحو  تقليدياً  التلفزيوين  البث  اإع��ادة 

مليارات   3،914( االأوملبية  احلركة  مداخيل 

دوالر، 11ر3 مليارات يورو(، تليها م�شاهمات 

 761 اأي  امل���ئ���ة،  يف   34( ال��راع��ي��ة  االأط������راف 

االأوملبية  التذاكر  اإىل  اإ�شافة  ي��ورو(،  مليون 

واملنتجات ذات ال�شلة.

تنال  ال  ال��دول��ي��ة  االأومل��ب��ي��ة  اللجنة  لكن 

امل��ئ��ة م��ن هذا  10 يف  اإىل   8 ���ش��وى م��ا ن�شبته 

تنظيم  للجنتي  ن�شفه  يحجز  ال���ذي  املبلغ، 

دورتي االألعاب االأوملبية ال�شتوية وال�شيفية، 

االأوملبية  الريا�شيات  احت���ادات  اإىل  والباقي 

وال��ل��ج��ان االأومل��ب��ي��ة ال��وط��ن��ي��ة، وي��غ��ذي ج��زء 

الباراملبية  الدولية  اللجنة  ح�شابات  �شغر 

والوكالة الدولية ملكافحة املن�شطات.

ومنذ عام 1984، دخلت االألعاب يف ع�شر 

ال�شابق  الرئي�ض  من  بدفع  املكثفة،  الرعاية 

�شاماران�ض،  انطونيو  خ��وان  الدولية  للجنة 

الذي كان ا�شرتاتيجياً يف ما يتعلق بالت�شويق، 

وبعد اأربعة اأعوام، اخرتعت اللجنة االأوملبية 

الدولية برنامج »ال�شريك االأوملبي«.

رئي�شياً،  راعياً   11 الربنامج  ويجمع هذا 

بينها »ك��وك��ا ك����وال«، »ف���ي���زا«، »ب��ان��ا���ش��ون��ي��ك« 

و»م���اك���دون���ال���دز«، مي��ن��ح��ون يف م��ق��اب��ل ب��دل 

م��رت��ف��ع، ح��ق ا���ش��ت��خ��دام احل��ل��ق��ات االأومل��ب��ي��ة 

اخل��م�����ش��ة ال���ت���ي مت��ل��ك��ه��ا ح�����ش��ري��اً ال��ل��ج��ن��ة 

اأع����وام، ويبلغ جمموع  اأرب��ع��ة  مل��دة  ال��دول��ي��ة، 

املداخيل من هذا الربنامج 957 مليون دوالر 

70 مليوناً  )761 مليون ي��ورو، اأي ما ي��وازي 

لدورتي  املبلغ هو  اأن هذا  �شركة(، علماً  لكل 

2010، ويوازي ع�شرة  2010 ولندن  فانكوفر 

 20 قبل  منحت  التي  احلقوق  �شعر  اأ�شعاف 

عاماً لدورتي �شيول وكالياري.

بالعر�ض،  يتعلق  ما  يف  الثاين  ال�شف  يف 

ت���اأت���ي جل����ان ال��ت��ن��ظ��ي��م وال����رع����اة اخل��ا���ش��ني 

والداعمون  ال�شبعة  ال�شركاء  ياأمل  وال  بها، 

يف  االأومل��ب��ي��ة  االأل��ع��اب  تنظيم  للجنة  ال�شبعة 

امتيازات  م��ن  اأق��ل  على  احل�شول  يف  ل��ن��دن، 

بريطانية  ف�����ش��رك��ات  االأومل����ب����ي«،  »ال�����ش��ري��ك 

و»بريتي�ض  برتوليوم«  »بريتي�ض  مثل  كربى 

ايروايز« و»لويدز«، اأو اأجنبية مثل »اأ دي اف« 

)كهرباء فرن�شا( و»بي اأم دبليو«، حتظى بحق 

لكن  اأقل،  ب�شعر  االأوملبية  احللقات  ا�شتخدام 

ملدة 15 يوماً فقط.

الثمانينات، حت�شل  يف  عقد  اتفاق  ووفق 

12،75 يف  على  االأم��رك��ي��ة  االأومل��ب��ي��ة  اللجنة 

املئة من حقوق التلفزيون املباعة يف الواليات 

الت�شويق  ع��ائ��دات  م��ن  امل��ئ��ة  يف  و20  املتحدة 

ع��امل��ي��اً، اأي مب��ا ي���وازي ك��ل ال��ل��ج��ان االأومل��ب��ي��ة 

الوطنية االأخرى جمتمعة.

وال�شيما  وطنية،  اأومل��ب��ي��ة  جل��ان  واأع����ادت 

اأوروبية، طرح هذا االمتياز الذي منح  منها 

ل��الأم��رك��ي��ني وق��ت ك��ان��ت ال��والي��ات املتحدة 

اإع���ادة  واأدت  االأومل���ب���ي،  ال���رثاء  غالبية  ت��وف��ر 

ال��ط��رح ه��ذه اإىل ع��زل ال��والي��ات امل��ت��ح��دة يف 

احلركة االأوملبية.

الدولية  االأومل��ب��ي��ت��ان  اللجنتان  واأع��ل��ن��ت 

اأيار يف فانكوفر، التو�شل  واالأمركية نهاية 

ك�شف  دون  بينهما،  جديد  م��ايل  ترتيب  اإىل 

ال���ك���ث���ر م����ن ت��ف��ا���ش��ي��ل��ه، ل���ك���ن ي��ع��ت��ق��د اأن����ه 

تف�شيلياً  و�شعاً  ال�شابق،  االتفاق  كما  مينح، 

لالأمركيني.

جالل قبطان
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منافسات قوية.. ومكاسب اقتصادية في »لندن – 2012«

اال�شتاد الرئي�شي يف لندن يف لقطة من اجلو
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جممع االألعاب املائية جاهز لالأوملبياد
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كاريكاتير

طلق زوجته قبل اإلفطار 
ألنهــا طـبـخت البـــازالء 

بـــال جـــزر
الــطــاق على  اأوقـــع زوج م�شري ميــن 

�شهر  االأول مــن  االإفـــطـــار يف  قــبــل  زوجــتــه 

اآذان  موعد  قبل  حتديداً  احلــايل،  رم�شان 

املغرب بدقائق، وذلك الأنها طبخت البازالء 

من دون اإ�شافة اجلزر.

فقد ا�شت�شاط الزوج غ�شباً حن فتح »حلة« 

وحركها  البوتاغاز،  فــوق  �شاخنة  وهــي  الطعام 

اأن  ليكت�شف  االأطـــبـــاق،  يف  ل�شكبها  ــتــعــداداً  ا�ــش

الـــبـــازالء مــن دون جـــزر، فــتــجــادل مــع زوجــتــه، 

�شراء  منه  تطلب  اأن  ن�شيت  اأنها  اأخربته  وحن 

ذوقه  تراعي  وباأنها ال  باالإهمال،  اتهمها  اجلزر 

يف االأكل، واألقى عليها مين الطاق با تردد!

طالبت بتبني قرد.. لشعورها 
بعاطفة األمومة نحوه

الذي  ال�شهري  ال�شعبي  املثل  يقول  غـــزال«.. هكذا  اأمــه  »الــقــرد يف عن 

و�شف حالة هذه ال�شيدة بدقة منذ ع�شرات ال�شنوات.

فبعد تبّني ممثلة اأمريكية حلمار، واإعانها الزواج منه منذ ثاثة اأ�شهر، 

كا�شيوركو«  »كو�شوكي  اليابانية  الفوتوغرافية  امل�شورة  اليوم  علينا  تطل 

بطلبها تبّني قرد من مركز حمافظة حماية احليوان يف نيويورك.

تريد  اإنها  البلدية،  ملركز  قدمته  الــذي  الطلب  يف  »كا�شيوركو«  وقالت 

وذلك  نحوه،  االأمــومــة  بعاطفة  ل�شعورها  »كــاالبــاتــو«،  الغاب  اإن�شان  تبّني 

التي متاأ عينيه عندما يراها كما يتم�شك  املليئة باحلب  ب�شبب نظراته 

ب�شاقها، راف�شاً رحيلها يف كل مرة تزوره فيها.

الغاب  اإن�شان  اإعــطــاء  نيويورك  واليــة  يف  البلدية  رف�شت  ذلــك  ورغــم 

اعت�شامها  واأعلنت  اأ�شّرت  اأنها  اإال  النادرة،  ف�شيلته  ب�شبب  لـ»كا�شيوركو« 

حتى ت�شّلمها البلدية القرد.. ومن هنا نطالب امل�شوؤولن يف نيويورك جمع 

االأم بابنها، الأنه يف النهاية »ال�شنا غايل«!

على  ال�شت  زوجــاتــه  اأجــربتــه  بعدما  نيجريي  رجــل  تــويف 

ممار�شة اجلن�س معهن يف الوقت عينه.

وكان »اروكو اونوجا« يف والية بينو اتخذ لنف�شه 6 زوجات 

بعد اأن اأ�شبح ثرياً، وعندما عاد الرجل يف االأ�شبوع املا�شي اإىل 

الزوجات  اأن  غري  �شناً،  االأ�شغر  الــزوجــة  غرفة  دخــل  منزله، 

اقتحمن  اجتماعاً،  الاتي كن قد عقدن  االأخــريــات،  اخلم�س 

اجلن�س  ممار�شة  على  الإجــبــاره  والع�شي،  بال�شكاكن  الغرفة 

معهن جميعاً؛ من االأ�شغر �شناً حتى االأكرب.

اأنــه عجز عن ذلك،  وقــد حــاول »اونــوجــا« مقاومتهن غري 

4 من زوجاته،  التنف�س بعد ممار�شة اجلن�س مع  وتوقف عن 

وقبل اأن يحن دور اخلام�شة.

التنف�س  عن  زوجــي  توقف  �شناً:  االأ�شغر  الــزوجــة  وقالت 

اأنني  راأين  فجاأة، وهربن جميعهن، وكن ي�شحكن، لكن حن 

عاجزة عن اإيقاظه هربن اإىل الغابة.

حتى  الــزوجــات  من  اثنتن  توقيف  من  ال�شرطة  ومتكنت 

االآن، وما تزال تبحث عن البقية.

مارس الجنس مع زوجاته الست في نفس الوقت.. فمات


