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القطري على   - ال�شعودي  التناف�س  تناول  مو�شعاً  االأمريكية حتقيقاً  الـ»تامي«  ن�شرت جملة 

»اقت�شام« اجلماعات ال�شورية امل�شلحة. وقالت املجلة اإن التناف�س يت�شبب يف اإيجاد فو�شى عارمة 

نتيجة االنتقائية يف توزيع ال�شالح، وهو ما و�شفته املجلة بـ»لعبة ت�شارب املح�شوبيات والوالءات«. 

ال�شالح  توزيع  مهمة  تركيا  يف  يتوىل  معار�س  �شيا�شي  تيار  من  لبنانياً  نائباً  اأن  املجلة  وك�شفت 

ال�شعودي على املعار�شن ال�شورين، الذين �شّبوا جام غ�شبهم على هذا النائب ب�شبب انتقائيته.

رفيع  �شعودياً  خمابراتياً  م�شوؤواًل  اأن  �شعودية،  دبلوما�شية  م�شادر  اأكــدت  اأخـــرى،  جهة  من 

امل�شتوى �شيلتقي قريباً بالنائبننْ احلريري وجنبالط، وبجعجع، لبحث خطوات الت�شييق اأكرث 

على النظام ال�شوري انطالقاً من لبنان.
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هل حقق إسالميو مصـر وتـونـس تطلعات جماهيرهم؟

ــــــدة َـّ ألمـــــة مــــوحـ
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تـنــافـس سـعـودي - قـطــــري

»الجيش الحر« تحّول من أداة ضغط إلى عبء



ما �أن يحط �لرئي�س مي�صال �صليمان يف ق�صر بعبد�، حتى تبد�أ 

بالبابا يوحنا  يت�صبه  �ملقبلة، وهو بذلك  للرحلة  بالإعد�د  دو�ئره 

بول�س �لثاين �مللّقب بـ»�لبابا �لطائر«، و�حلّجة �أن فخامته يحمل 

لبنان يف �حلل و�لرتحال، ويثبته على �خلريطة �لكونية، �أما وجه 

�ل�صبه بني �لرجلني فهو �أن �لأول دكَّ جد�ر برلني، فيما جدر�ن 

لبنان مثقوبة ومنتهكة وحتتاج �إىل �صد فجو�تها..

لبنان لي�س زجًل وكلمات م�صجوعة وتــرد�د مر�صي للأزمات 

تقارب ه�صا�صة �لبلد �لذي كان »�أخ�صر حلو«، فما بني »غادَر وحّط« 

فخامته، ير�وغ رئي�س �لوزر�ء قامو�صاً خّلبياً من »�لناأي بالنف�س«، 

�لذي بات �أعلوكة، وهي بالفطرة �أّمارة بال�صوء �ل�صيا�صي، ويذهب 

تطبيق  �صحوة  �إىل  �أمنية  ركاكة  ومــن  �آخــر،  �إىل  فــر�غ  من  �لبلد 

تدخني  منع  على  و�خلــلف  �لــدر�جــات  و�قتنا�س  �ل�صري  قو�نني 

�ل�صيجارة و�ل�صماح للرنجيلة، رمبا لأنها عثمانية �لأ�صل..

كل هذ� وُحّمى �لد�خل �ل�صوري ت�صري يف ج�صد لبنان �مل�صقوف 

ما بني موؤيد للدولة �ل�صورية، مبا هي عليه حالياً مع مطالبتها 

�أنــفــه وذر�عـــه و�صلحه يف  بــالإ�ــصــلح، ومــا بــني معار�س لها يــزج 

�صوؤونها، وميار�س معكو�س �ل�صيا�صة �ملعلنة ر�صمياً.

�ــصــلح ميـــر، ورجــــال تــعــر �حلــــدود، وزعــيــق و�ــصــتــائــم وفحيح 

يف  ت�صارك  باتت  م�صلحة  �صورية  ملعار�صة  حا�صنة  وبيئة  مذهبي، 

�لنز�ع �لد�خلي �ملطّيف، من دون �صوؤ�ل عن موؤدى ومردود وغّلة 

ذلك يف قادمات �لأيام، ما يطرح �أ�صئلة مف�صلية هو: ماذ� �صيح�صل 

عند �نق�صاع غبار �ملعارك يف �صورية؛ �صلباً �أو �إيجاباً؟ وماذ� �صيكون 

موقف من زجو� �أنف�صهم طرفاً حتى �لنخاع؟ وما هو و�صع �لبلد 

وقتها؟

�جلو�ب: �إن بع�س �لغارقني يف �أحقادهم ما ز�ل مُيني �لنف�س 

هناك  »جماعته«  و�إن  �ل�صورية،  �لدولة  ب�صقوط  �آخر  تلو  �أ�صبوعاً 

قادمون مل�صاعدته على قلب �لطاولة يف لبنان، و�إعادة �لغائبني �إىل 

�صدة �حلكم، و�صطب مفاعيل »7 �أيار« �أوًل، و»11 �صباط« ثانياً.

�ملاآل  ن نعامة، لأنه كيفما كان  �ل�صيا�صة تغ�صّ �أن هذه  و�حلــال 

�ملعار�صون  ربــح  فلو  بجلده،  لبنان  ينفذ  لــن  �لــ�ــصــوري،  �ل�صاأن  يف 

بالنقلب  تقبل  لــن  د�خلية  قــوى  فــاإن  م�صتبعد،  وهــذ�  �ملــعــركــة، 

�أن هذه  �ل�صتاتيكو �حلايل، ل بل �صتعزز مو�قعها، خ�صو�صاً  على 

وثقافياً،  و�صيا�صياً  مذهبياً  �لعد�ء  �لقوى  هذه  تنا�صب  �ملعار�صة 

وعندما يح�صم �جلي�س �ل�صوري �ملعركة، ويبد�أ �حلديث �ل�صيا�صي 

�لــد�خــلــي، فـــاإن مــن �أوغـــل يف دمـــاء �لــ�ــصــوريــني مــن عــتــاة �مل�صروع 

�مل�صتعرب �ملح�صو باحلقد �صيدفعون ثمناً غالياً، فزمن �لعفو بات 

�أبعد من مهوى ر�أ�س �لنعامة، ويف �حلالتني �صيكون لبنان يتقّلى 

�لــو�قــع، ل بل خــارجــه، فيما لن يكون لــدى �لرئي�س  ناأيه عن  يف 

�أن  �لعلم  مع  با�صمه،  عري�س  �صارع  مع  حياته  ويتابع  يكاتبه  من 

�لتاريخ ل يكرتث كثري�ً باأ�صماء �ل�صو�رع، وبد�أ �لنا�س يعتادون على 

�أرباح �أعماله، وهو  �لأرقــام، �أما رئي�س �لــوزر�ء ف�صيكون نائياً يعّد 

�أ�صًل ل يكرتث للتاريخ، �أما لبنان ف�صيبقى حمكوماً مبنظومات 

ذلك  عــن  م�صتعي�صاً  نف�صه،  بتغيري  يــومــاً  يفكر  مل  لأنــه  زجلية، 

مبحاولته �إ�صد�ء �لن�صح للآخرين بتغيري ذو�تهم.

غ�شان ال�شامي

حتتل م�صاألة �نتخاب �ملغرتبني �للبنانيني 

قبل  لكن  �ل�صيا�صيني،  لــدى  فائقاً  �هتماماً 

�لق�صية،  هذه  حول  تفا�صيل  �أي  يف  �خلو�س 

�أ�ــصــئــلــة عــديــدة تــطــرح وتنتظر �أجــوبــة،  ثــمــة 

ومنها:

لبناين يف  هــو  - كيف ميكن حتــديــد مــن 

دنيا �هلل �لو��صعة، وبع�س �ملغرتبني �أو �لكثري 

منهم قطع كل �صلة له يف لبنان، ول يحمل 

�جلن�صية �للبنانية، لأنه ولد وعا�س يف �ملهجر 

ومات �أهله و�أجد�ده دون �أن ي�صجلوه يف دو�ئر 

�لنفو�س �للبنانية؟

- كـــيـــف ميـــكـــن �ــصــبــط هـــــذه �لــعــمــلــيــة؟ 

ومـــن هــي �جلــهــة �لــ�ــصــاحلــة �لــتــي �صت�صرف 

و�لقن�صليات  �ل�صفار�ت  يف  �لنتخابات  على 

�للبنانية يف �لعامل؟

- كــيــف �ــصــيــكــون لــلــمــر�ــصــحــني مــنــدوبــون 

على �صناديق �لقرت�ع؟ وماذ� عن �ملر�صحني 

�لذين ل ميلكون مال »قارون وهارون«؟

- هل �صيتم �لنتخاب يف �ملغرتبات يف نف�س 

عمليات  بعد  �أو  قبل  �أم  �لنتخابات،  مو�عيد 

�لنتخاب يف لبنان؟

- هل �صرنى عمليات جتني�س على طريقة 

�لتجني�س �لتي ح�صلت ذ�ت مرة للعبني كرة 

�لقدم يف ت�صعينيات �لقرن �ملا�صي؟

ي�صاف �إىل كل هذ�: من ي�صمن دميومة 

عمل �ملغرتبني �للبنانيني يف �أماكن �نت�صارهم 

�أهــو�ء  بعك�س  �قــرت�عــهــم  نتائج  مــا جــاءت  �إذ� 

�صلطات �لدول �لتي يعملون فيها؟

�أ�ــــصــــو�ت  كــــانــــت  �إذ�  مــــثــــًل  فـــتـــ�ـــصـــورو� 

�ملــقــرتعــني �جلــنــوبــيــني �لـــذيـــن يــعــمــلــون يف 

�أو  �ملقاومة،  �ل�صعودية ل�صالح لئحة حتالف 

لبنان  جبل  مــن  �ملغرتبني  �أ�ــصــو�ت  كانت  �إذ� 

و�لإ�ــصــلح«..  »�لتغيري  تكتل  حتالف  ل�صالح 

�أن  �لعلم  مع  �للبنانيني،  بهوؤلء  �صيحل  مــاذ� 

ما  جمموع  بلغ  معلوماً،  بات  كما  �ل�صعودية، 

 2009 عـــام  �نــتــخــابــات  �أمــــو�ل يف  �صخته مــن 

�آذ�ر،   14 ل�صالح قوى  دولر،  �أكرث من مليار 

وهـــي بــــد�أت كــمــا ت�صري �ملــعــلــومــات مــنــذ �لآن 

�صو�ء   ،2013 �نتخابات  يف  للتدخل  تتح�صر 

عر ��صتدعاء حلفائها يف لبنان، للقاء مدير 

��ــصــتــخــبــار�تــهــا �ــصــاحــب �لأيـــــادي �لــ�ــصــود�ء يف 

�أو  �للبنانية،  �لد�خلية  �لــ�ــصــوؤون  يف  �لتدخل 

�لتي �صرت�صدها ل�صر�ء �لذمم  �لأمــو�ل  عر 

و�ل�صمائر، من �أجل �أن تكون »�لدميقر�طية« 

يف لــبــنــان، تــتــو�فــق وتــتــطــابــق مـــع �لــتــجــربــة 

»�لدميقر�طية« �ل�صعودية �لفريدة من نوعها 

يف �لعامل مع بد�ية �لعقد �لثاين من �لألفية 

�لثالثة.

ــيــكــون مــ�ــصــري �لــلــبــنــانــيــني يف  ومـــــــاذ� �ــص

�نــتــخــب  �إذ�  �لأمـــريكـــيـــة  �ملــتــحــدة  �لــــوليــــات 

�ملــغــرتبــون هــنــاك لــو�ئــح حتــالــف �ملــقــاومــة �أو 

قد  تهمة  و�أي  و�لإ�ـــصـــلح«؟  »�لتغيري  تكتل 

ل  ودبلوما�صيتها  وخمــابــر�تــهــا  بــهــم،  ُتل�َصق 

تــرتك و�صيلة ملــو�جــهــة وحمــا�ــصــرة كــل قوى 

�لتحرر و�لدميقر�طية �حلقيقية، ومناه�صي 

�لعوملة و�للير�لية �ملتوح�صة، وهي �لتي ت�صن 

�أي  دون  �ل�صبهة  على  وح�صارتها  عقوباتها 

دليل �أو �صند..؟ وغريها من �لأمثلة �صو�ء يف 

�لدول �لعربية �أو �لغربية.

ب�صكل عام، �أخطر ما ميكن �أن تكون عليه 

يف  �لنــتــخــاب  عمليات  يف  �ملغرتبني  م�صاركة 

�خلــارج،  يف  �للبنانية  و�لقن�صليات  �ل�صفار�ت 

�لتزوير  يوؤّمن  �أنها قد تكون مدخًل جديد�ً 

و�صيلة  ُتــرتك  لن  �لنتخابيني، حيث  و�لغ�س 

�ــصــغــط �إل و�ــصــتــمــار�ــس عــلــى �ملــقــرتعــني من 

و�لتغيري  �ملقاومة  لقوى  �ملعادية  �ل�صلطات 

نن�صى  �أن  دون  �لبلد، من  و�لدميقر�طية يف 

لهم  لبنان  يف  و�لأعمال  �ملليار�ت  �أ�صحاب  �أن 

دورهـــم ووجــودهــم وعــلقــاتــهــم يف كثري من 

�أماكن �لنت�صار �للبناين، و�لذين �صي�صتغلون 

جــروتــهــم �ملــــايل و�لــعــمــلــي ملــمــار�ــصــة جميع 

�أهو�ئهم  وفق  �لنتائج  لتاأتي  �ل�صغط،  �أ�صكال 

وم�صاحلهم وح�صاباتهم.

�أن  �إىل  �لنظر  لفت  �صرورياً  يكون  ورمبــا 

�لدول �لتي ي�صارك مغرتبوها يف �لنتخابات 

�لرملانية يف �لعامل نادرة جد�ً، و�إذ� كان هناك 

�إطــار �لنتخابات  من م�صاركة فهي ت�صب يف 

�لرئا�صية، �أو يف ��صتفتاء على ق�صية حمددة، 

لي�س �إل.

ثـــم �إنـــــه يف كـــل �لــعــمــلــيــات �لنــتــخــابــيــة، 

�ملهن  نــقــابــات  �نــتــخــابــات  م�صتوى  على  حتى 

و�أعــمــال  �ل�صغوط  ونلم�س  نــرى  كنا  �حلـــرة، 

�لرتغيب و�لرتهيب �لتي كانت متار�س على 

�لطائر�ت  يف  �صحنهم  �أجـــل  مــن  �للبنانيني، 

كــان  ومـــن  �آذ�ر،   14 قـــوى  ل�صالح  لــلقــرت�ع 

ُي�صك يف ولئه كان ل يعطى �إجــازة �نتخابية 

كــزمــلئــه، وُيــحــرم مــن �لــرتفــيــع و�لــعــلو�ت 

يف  باللبنانيني  �صيحل  ماذ�  فتاأملو�  وغريها، 

�إذ� �قرتعو� لغري ما ت�صتهي  �أعمالهم  �أماكن 

�لدول �لتي يعملون فيها.. فهل �صنكون �أمام 

باب جديد للتزوير؟ وهل �صيكون �للبنانيون 

مطية  �لو��صعة  �هلل  دنيا  يف  يكدحون  �لذين 
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مؤتمر حزبي.. وانتخابات
و�نتخاب  للحزب،  �لعام  �ملوؤمتر  تقدمي موعد  �إىل  �آذ�ر   14 قــوى  �أركــان  حــزب من  ي�صعى 

قيادة جديدة، ومكتب �صيا�صي جديد، مع �لإبقاء على �لرئي�س، كونه من �لعائلة �لتي �أ�ص�صت 

�حلـــزب. وتـــدور يف �حلــزب �ملــذكــور خــلفــات حــادة بــني �أع�صاء �لــقــيــادة، على خلفية �ختيار 

مر�صحني للنتخابات �لنيابية �ملقبلة يف بريوت، وتقريب موعد �ملوؤمتر �لعام قد يحل بع�س 

�لإ�صكالت يف �حلزب.

نحو ما ال ُيحمد عقباه
»مــا ز�لـــت �لأجــــو�ء �لأمــنــيــة يف خميم عــني �حلــلــوة غــري مــريــحــة«، هــذ� مــا عــّر عنه �أحـــد �ل�صباط 

�ملتقاعدين من جي�س �لتحرير �لفل�صطيني، بعد �أن �صاهد منذ �أيام دخول عدد كبري من �لفل�صطينيني، 

ر�أي  ح�صب  يوحي،  ما  �للبناين،  �ل�صمال  من  قادمني  �ملخيم،  �إىل  و�صلفيون  ولبنانيون  �صوريون  ومعهم 

�ل�صابط، �إىل �أن �لأمور متجهة �إىل ما ل ُيحمد عقباه.

www.athabat.net

دولــة الـنـعــامــة

لعدم الظهور 
بالسالح

تيار  قيادية يف  بــد�أت جهات 

�ــصــيــا�ــصــي مــعــار�ــس يف �لــ�ــصــمــال 

�لتعليمات  بــاإعــطــاء  �لــلــبــنــاين، 

�ل�صيا�صي  وتــيــارهــا  لعنا�صرها 

ممـــن يــحــمــلــون �لـــ�ـــصـــلح، بـــاأن 

�إظــهــاره  �لــ�ــصــلح وعـــدم  يخفو� 

�جلي�س  لأن  �ملقبلة،  �لأيــــام  يف 

�لغطاء  بــرفــع  طــالــب  �للبناين 

حتــركــهــم  و�إن  �جلـــمـــيـــع،  عــــن 

�ــصــيــكــون قــا�ــصــيــاً مـــع مـــن يخل 

بالأمن.

�لرئي�س مي�صال �صليمان م�صتقبًل وفد�ً �صّم مغرتبني لبنانيني يف �لر�زيل
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�أمــــام مــعــادلــة تق�صم �لــعــرب  هــل بــتــنــا 

م�صتنكرين  يــتــظــاهــرون  عــــرب  عـــربـــني: 

عليه  �هلل  �صلى  �هلل  ر�ــصــول  �إىل  �لإ�ـــصـــاءة 

»�إل  هو  معلَن  �صعار  يجمعهم  و�صلم،  و�آلــه 

ر�صول �هلل«، يف حني �أن بع�س �لعرب، وهم 

بـ»عرب  ت�صميتهم  على  مــتــعــاَرف  بــات  مــن 

�لعـــتـــد�ل« حــيــنــاً، وعـــرب �لعــتــلل حيناً 

ثالثاً،  »�لإ�صلميني �جلــدد« حيناً  �أو  �آخــر، 

نهج  على  و�صائرين  متاأمركني  باعتبارهم 

�ملحافظني �جلدد �ليهود يف �أمريكا، هوؤلء 

رفع  لون  يف�صّ باتو�  �لزمان  �آخــر  »عربان« 

بال�صوت  و�إ�ــصــر�ئــيــل«  �أمــريكــا  »�إل  �ــصــعــار 

للإ�صاءة  ��صتنكارهم  ن�صمع  فيما  �لــعــايل، 

�إىل نبيهم �أ�صبه بالهم�س!

�لــعــربــيــة يف كل  �لــ�ــصــعــوب  �أن  �لـــو�قـــع 

�لإ�ــصــاءة  ر يف مــو�جــهــة  �أقــطــارهــا مل تق�صّ

�إىل �لر�صول �لعربي، لكن حتركها كان هّبة 

�أيــام،  ب�صعة  مــن  �أكــرث  ت�صتمر  مل  �صاخنة 

م�صتنكرة  �لأنظمة  بعدها  عليها  ت  �نق�صّ

�ل�صفار�ت �لأمريكية، �لتي  ردة فعلها �صد 

كانت وما تز�ل �أوكار تاآمر على �لبلد�ن �لتي 

تعمل فيها، و�إذ� با�صتنكار �حلكام للتعر�س 

��صتنكارها  على  ويطغى  يغطي  لل�صفار�ت 

للتعر�س لنبي �مل�صلمني يف فيلم يف �أمريكا، 

ويف ر�صوم كاريكاتورية يف فرن�صا، بل ر�أينا 

�لــتــفــجــع لـــدى هــــوؤلء عــلــى جــثــة �ل�صفري 

�لأمريكي �أقوى منه من رف�صهم للتعر�س 

للنبي عليه �ل�صلة و�ل�صلم، وهكذ� ُقمعت 

وتون�س  ب�صدة وعنف يف م�صر  �لتظاهر�ت 

حتــررت  �أنــهــا  �صعوبها  ظنت  �لــتــي  وليبيا، 

من �لقمع و�لطغيان، و�متد �لقمع �إىل كل 

�لأمريكيني  و�إ�ــصــلمــي ميــالــئ  عــربــي  بلد 

�أن دول �لنفط  وي�صري يف ركابهم، يف حني 

�أن حتتكر  �لتي حتاول  �لعربية  �خلليجية 

�لــنــطــق بــا�ــصــم �لإ�ـــصـــلم و�ملــ�ــصــلــمــني، متنع 

موقف  غّيب  ممــا  �لأ�ــصــا�ــس،  مــن  �لتظاهر 

يف  �لــتــظــاهــر�ت  بع�س  با�صتثناء  �صعوبها، 

�لقطيف �ل�صعودية و�لبحرين و�ليمن، ما 

�لــرودة �خلليجية  �صر  �ل�صوؤ�ل عن  ي�صرع 

يف �لدفاع عن �ل�صمعة �لنبوية.

تك�صف  �لأل�صن  عدة ت�صريحات وزلت 

جانباً من هذ� �ل�صر، �إذ �إن �لأمريكي يرفع 

»ل  وهــو  �أتباعه،  كل  حتته  ين�صوي  �صعار�ً 

�صوت يعلو على �صوت �لدفاع عن م�صتقبل 

�صوت  عــلــى  يعلو  �ــصــوت  و»ل  �إ�ــصــر�ئــيــل«، 

�ملعركة �صد حمور �ملقاومة ممثًل ب�صورية 

و�إيــــــر�ن وحــــزب �هلل«، وهـــكـــذ� فــــاإن نـــزول 

�لــ�ــصــو�رع هاتفني  �إىل  و�ملــ�ــصــلــمــني  �لــعــرب 

لهذ�  �إف�صال  هو  و»�إ�صر�ئيل«  �أمريكا  �صد 

ملفاعيله  تــاأجــيــل  �لأقـــل  على  �أو  �ملــخــطــط، 

�ملنتظرة �لهادفة �إىل ت�صكيل حتالف دويل 

- عــربــي - »�إ�ــصــر�ئــيــلــي« �صد هــذ� �ملــحــور، 

�لتي  �لتحالفات  طبيعة  ف�صحته  ما  وهــو 

�صهدناها �صد �ملقاومة خلل �لعدو�ن على 
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وحالياً يف �ل�صتهد�ف �جلاري �صد �صورية.

�أن يعمد »�لإخــــو�ن  �لــغــريــب  كــان مــن 

�أكــر  م�صر  يحكمون  �لــذيــن  �ملــ�ــصــلــمــون«، 

�لــــدول �لــعــربــيــة و�لإ�ــصــلمــيــة، �إىل �إلــغــاء 

تظاهر�ت �صبق �أن دعو� �إليها يف كل �أنحاء 

�ملن�صف  تون�س  رئي�س  يعتر  و�أن  م�صر، 

�ملرزوقي، �أن ما جرى من �حتجاج يف بلده 

ليبية  قــــو�ت  تــقــوم  و�أن  �صعبها،  ميــثــل  ل 

م�صلحة بالنتقام بالقتل من �جلهات �لتي 

�لأمريكية،  �ل�صفارة  على  بالهجوم  �تهمت 

�لــلــبــنــاين  �ملــ�ــصــتــقــبــل«  »تـــيـــار  يــعــمــد  و�أن 

علمانيته،  ويــوؤكــد  لإ�ــصــلمــه  �لــتــنــّكــر  �إىل 

�أمريكا  و�إد�نـــة  �ل�صارع  �إىل  للنزول  جتنباً 

�لــ�ــصــعــوديــون  ن�صج  و�لــ�ــصــهــيــونــيــة، وهــكــذ� 

وبقية �أمر�ء وم�صايخ �لنفط �صيا�صتهم على 

هذ� �ملنو�ل، حتى ليظن �ملرء �أن �ل�صعودية 

�لتي �صجنت معتمر�ً م�صرياً لأنه �صبق �أن 

�لقاهرة  و�أقفلت �صفارتها يف  �نتقد ملكها، 

�إثر تد�عيات قر�رها، تقدم كر�مة هذ� �مللك 

تدعي  �لــذي  �لر�صول  و�ــصــرف  �صمعة  على 

�أن  كيف  و�صهدنا  �لنبوي،  م�صجده  خدمة 

تظاهرة  تخرج  عندما  �أق�صاه  يبلغ  �لعجز 

�صغرية يف �لــقــاهــرة تــقــول: »يــا �أوبــامــا يا 

و�لغريب  �لــقــيــامــة«،  يــوم  �حل�صاب  �أوبــامــا 

�أن  �لــعــرب«  »�ملــعــتــدلــون  يعتر  �أن  كــذلــك 

»�لــ�ــصــلــفــيــني �جلـــهـــاديـــني« هـــم جمــاهــدون 

عندما يفجرون ويقتلون عرباً وم�صلمني، 

»�إرهــابــيــني«  نظرهم  يف  ي�صبحون  لكنهم 

عندما يقتلون �أمريكيني و»�إ�صر�ئيليني«.

لـــكـــن هـــــذ� �لـــتـــدلـــيـــ�ـــس �خلـــلـــيـــجـــي مل 

�لتي  �لــر�ئــعــة  �لفعل  ردود  وقــف  يف  يفلح 

�ــصــمــلــت �ــصــتــى �أ�ــصــقــاع �لـــعـــامل �لإ�ــصــلمــي 

ز�لو�  ما  �أنهم  �للبنانيون  و�أثبت  و�لعربي، 

يف �لــطــلــيــعــة بـــني �لـــعـــرب و�ملــ�ــصــلــمــني، يف 

من  ظــن  يخيبون  �لعر�قيون  نه�س  حــني 

وهــدد  مــن طاغيتهم،  حــررهــم  �أنـــه  يعتر 

»با�صتهد�ف  �لب�صرة  يف  �ملتظاهرين  �آلف 

�ـــصـــركـــات �لــنــفــط �لأمـــريكـــيـــة و�لــغــربــيــة 

تكر�ر  حــال  �لــبــلد، يف  جــنــوب  �لعاملة يف 

و�آلـــه«،  عليه  �هلل  �صلى  للر�صول  �لإ�ـــصـــاءة 

و�أحــــرق �ملــتــظــاهــرون �لــعــلــمــنينْ �لأمــريكــي 

�لباك�صتانيون  قــدم  فيما  و»�لإ�ــصــر�ئــيــلــي«، 

دمـــاء غــزيــرة ثمن �إ�ــصــر�رهــم على �إعــلء 

و�لأمــر  �لأمريكيني،  �صد  �ملــدوي  �صوتهم 

نف�صه حــدث يف كــل �لـــدول �لإ�ــصــلمــيــة يف 

�أفــريــقــيــا و�آ�ــصــيــا و�لأمــريكــيــتــني، حــتــى �أن 

�لفرن�صي  �لــقــر�ر  حتـــدو�  �مل�صلمني  بع�س 

مبنع �لتظاهر، فتّم �عتقال ثمانني منهم، 

بينهم �أطفال ون�صاء.

�أحــــد �لـــكـــّتـــاب �لــلــبــنــانــيــني �لـــبـــارزيـــن، 

ممـــن ُيـــعـــرف عــنــه وعـــن �لــ�ــصــحــيــفــة �لــتــي 

�لوطيدة جد�ً  يكتب فيها يومياً علقتهم 

بهذ�  يعرتف  و�ل�صعوديني،  بالأمريكيني 

�لإرباك �لذي يعي�صه حلفاء �أمريكا �لعرب، 

ويقول باحلرف: »يف �أي حال، بالن�صبة �إىل 

�لعرب من حلفاء �أمريكا، فاإن م�صاعدتهم 

معروفة،  �ل�صعبة  �ملرحلة  هذه  يف  لأوباما 

وهـــــي تـــقـــدمي �ملــــــال و�لــــ�ــــصــــلح و�لـــدعـــم 

لإ�صقاط  �لعامل  على  و�ل�صغط  �ل�صيا�صي، 

ــــد، و�ل�ـــــصـــــرت�ك يف حمــاربــة  ــــص نـــظـــام �لأ�

�لإرهاب، لكنهم لي�صتطيعون �لقيام باأكرث 

من ذلك، لأنهم هم يف حاجة �إىل م�صاعدة 

�إىل حماية،  �أمريكا عموماً، بل  منه، ومن 

وهــــذ� �أحــــد مــــاآزق �لــتــحــالــف بــني �أمــريكــا 

و�لعرب«.

�هلل  �هلل �صلى  ر�صول  �صمعة  باتت  �لآن 

عليه و�آله و�صلم طرفاً يف هذه �ملعادلة، ولن 

�لنفط �لدعــاء بعد  يبقى يف مقدور جتار 

�ليوم �أنهم ُخّد�م لدين �هلل ور�صوله.

عدنان ال�شاحلي
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مظاهرة يف �مل�صجد �لأق�صى و�لقد�س �صد �لفيلم �مل�صيء للر�صول عليه �ل�صلة و�ل�صلم

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

يـقــال

أسماء الخاطفين معروفة
�لأمنية  �ملتابعني للأحد�ث  �لأمنيني  �أحد  يفيد 

ح�صلت  �لتي  �خلطف  عمليات  خ�صو�صاً  لبنان،  يف 

موؤخر�ً باأن »معظم �أ�صماء �خلاطفني �أ�صبحت لدى 

�جلهاز  و�صيقوم  لبنان،  يف  �لأمنية  �لأجهزة  �إحــدى 

�ملخت�س مبلحقتهم و�عتقالهم جميعاً«.

المسلحون الجواسيس
�أقدم م�صلحو »�جلي�س �حلر« يف حلب، وبتوجيه 

وكالة  تــديــرهــا  �لــتــي  »كيلي�س«  عمليات  غــرفــة  مــن 

�ملخابر�ت �ملركزية �لأمريكية، على مهاجمة »مركز 

�لــبــحــوث �لــعــلــمــيــة« يف مــنــطــقــة »�لــــزهــــر�ء« غــربــي 

حمتوياته  على  و�ل�صتيلء  �حتلله  بهدف  حلب، 

�ل�صيطرة عليه.  تعّذر  �لعلمية يف حال  �لوثائق  من 

�صابط  فــاإن  �أنطاكيا،  يف  مطلعة  م�صادر  وبح�صب 

وكـــالـــة �ملـــخـــابـــر�ت �ملـــركـــزيـــة؛ »جــــــورج بـــــو«، يــديــر 

�مل�صلحني �جلو��صي�س يف »�جلي�س �حلر«، من خلل 

�لنوعية«،  بـ»�لعمليات  يتعلق  ما  جلهة  لــه،  عملء 

�ملــركــز، وقــد متكن  �أ�ــصــرفــو� على مهاجمة  و�لــذيــن 

قتل  بعد  �ملــركــز  دخـــول  مــن  �جلو��صي�س  �مل�صلحون 

�لعربي  �جلي�س  من  مـــوؤ�زرة  وحــدة  �أن  �إل  حر��صه، 

�ل�صوري و�صلت �إىل �ملكان يف �لوقت �ملنا�صب، ود�رت 

مــعــركــة بــني �لــطــرفــني مــن طــابــق �إىل �آخــــر، ومــن 

غرفة �إىل �أخــرى، �نتهت بتحرير �ملركز من قب�صة 

�جلو��صي�س �ملهاجمني �لذين ُقتل �لعديد منهم.

قانون الستين مرفوض
�لإجــمــاع  على  لبنان  مغادرته  بعد  �لفاتيكان  بابا  �ــصــّدد 

بالقانون  �لقبول  عــدم  على  �مل�صيحي،  خ�صو�صاً  �للبناين، 

�للبناين �ملعروف بقانون �ل�صتني، وطالبهم باأن يتفقو� فيما 

بينهم لأن يختارو� �لأن�صب: �إما قانون �لن�صبية، و�إما م�صروع 

�لقانون »�لأرثذوك�صي«.

»إمداد« للضيوف
تو��صل موؤ�ص�صة جلنة »�لإمد�د« يف لبنان توزيع وتقدمي 

�لتي  �ل�صورية  للعائلت  وغريها  و�أغطية  غذ�ئية  ح�ص�س 

و�ل�صوف، على  �لبقاع و�جلنوب وبــريوت  �إىل منطقة  جلــاأت 

�أن تكون هناك بر�مج م�صاعد�ت �أخرى �صُيك�صف عنها لحقاً.

حينما يتساوى الخاطف 
مع المخطوف

مر�جع قانونية وعدلية تقف بذهول �أمام 

بالتطور�ت  تت�صل  ق�صائية  و�أحــكــام  قـــر�ر�ت 

�لــ�ــصــوريــة، حــيــث يــتــم �لدعـــــاء عــلــى �خلــاطــف 

و�ملخطوف، �أو �مل�صاو�ة بني �لطرفني، في�صري 

�ل�صوري �ملخطوف من د�خل �لأر��صي �ل�صورية 

متعادًل  �أو  م�صاوياً  و�لقهر،  بالقوة  لبنان  �إىل 

�لــبــلد  بــتــهــمــة دخـــــول  �لأول  مـــع �خلـــاطـــف، 

تاأليف ع�صابة م�صلحة  بتهمة  و�لثاين  خل�صة، 

بــهــدف �خلــطــف بــقــوة �لــ�ــصــلح.. وبــــر�أي هــذه 

�ملر�جع، يجب �إحالة هذه �لأمور �إىل �لتفتي�س 

�لق�صائي، وو�صع حد لهذه »�لهمايونية«.

نداءات الحتالل سيناء
�صموئيل  �ملتطرف  »�لإ�صر�ئيلي«  �أطلق �حلاخام 

�صموئيلي، ند�ء�ت حلكومته ب�صرب م�صر و�حتلل 

�صيناء »لإخافة« �صورية و�إير�ن وحزب �هلل.

وبــحــ�ــصــب �ــصــحــيــفــة مـــعـــاريـــف �لـــعـــريـــة، قــال 

�صيقدم  �صيناء  جزيرة  �صبه  »�حــتــلل  �إن  �صموئيلي 

وتثري  �إ�صر�ئيل  تتحدى  �لتي  لإيـــر�ن  ر�دعـــاً  در�ــصــاً 

خماوفها«، م�صيفاً: »لقد حان وقت �لعمل يف �صيناء، 

��صتعادة  من  بد  فل  �ليهود،  �صعب  نحن  لنا  لأنها 

�صيناء �لآن، لردع كل من �صورية و�إير�ن وحزب �هلل 

وحتقيق �ل�صلم يف �إ�صر�ئيل«.

خوف أميركي من »القاعدة«
ك�صفت م�صادر دبلوما�صية غربية �أن �خلوف من 

وت�صهيل  دوره،  وتعاظم  »�لقاعدة«،  تنظيم  تنامي 

مرور خلياه من �لعر�ق �إىل �صورية، هو �لذي يجعل 

دور و��صنطن يخفت �صيئاً ف�صيئاً، خوفاً من �أن تتحول 

�صورية �أر�صاً خ�صبة لهذ� �لتنظيم، ما ي�صكل عن�صر 

جذب ملجموعات �صلفية كبرية من �لعر�ق وباك�صتان، 

د�رة  �لإ يجعل  �لذي  برز  �لأ �حلدث  �أن  �إىل  �إ�صافة 

باليقني، هو ح�صول  �ل�صك لديها  مريكية تقطع  �لأ

خرية يف دم�صق، حيث متلك  �لتفجري�ت �خلطرية �لأ

إثباتات توؤكد �أنها من �صنع »�لقاعدة«. و��صنطن �

س الصعداء في تشرين
ُّ

تنف
بي�س  �لأ �لبيت  �أن  �إىل  متابعة  مــ�ــصــادر  لفتت 

�جتاه  ملعرفة  �ل�صر،  بفارغ  حلب  معركة  ينتظر 

نظام  فاإن  رجح  �لأ وعلى  �ملقبلة،  �ملرحلة  يف  زمة  �لأ

�صد لن ي�صقط، وهو �صيتنف�س �ل�صعد�ء  �لرئي�س �لأ

ول  �لأ كانون  نهاية  ويف  �لثاين،  ت�صرين  �أو�خر  يف 

كحّد �أق�صى، وذلك يف ظل تعذر �لتدخل �خلارجي، 

مع �إ�صر�ر كل من رو�صيا و�ل�صني و�إير�ن على دعمه 

ومده بكل مقومات �ل�صمود و�ل�صتمر�ر.

تنفيذ مخطط »إسرائيلي«
�أعلنت م�صادر تركية مطلعة ملوقع »�ملنــار« 

�ملــقــد�ــصــي، �أن �لــقــيــادة �لــرتكــيــة �حلــالــيــة من 

�لــعــربــيــة،  لـــلأمـــة  �ملــعــاديــة  �صيا�صتها  خـــلل 

�صفك  يف  و�لــتــاآمــر  �حلــقــد  قــوى  وم�صاركتها 

بتنفيذ  ملتزمة  �ل�صوري،  �ل�صعب  �أبناء  دمــاء 

خمطط »�إ�صر�ئيلي« - تركي مت �لتوقيع عليه 

�لوطن  تفتيت  �إىل  يهدف  �صنو�ت،  منذ  �صر�ً 

تتحالف  لــلأقــلــيــات  دول  و�إقـــامـــة  �لــعــربــي، 

�أقلية يف �لوطن  »�إ�ــصــر�ئــيــل«، وهــي دولــة  مــع 

وتنفيذه  �ملــخــطــط  هـــذ�  وبتحقيق  �لــعــربــي، 

يعج  �أقلية يف حميط  دولة  »�إ�صر�ئيل«  ت�صبح 

بدول �لأقليات، وبالتايل تفكك عزلتها.

»فيلم اإلساءة« قّسم اللبنانيين والعرب إلى طرفين:
»إال رسول الله« يتواجه مع »إال أميركا وإسرائيل«
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الفرن�سي  الدبلوما�سي  ذاك  ي�ستغرب 

املخ�سرم، الذي ُحّول اإىل التقاعد منذ عدة 

�سفارات  ع��دد من  اأن خ��دم يف  بعد  �سنوات، 

بالده يف العامل، ومن بينها العامل العربي، 

خ�����س��و���س��اً  ب��ع�����س��ه��م،  اأو  ال���ع���رب  اأن  ك��ي��ف 

احُل���ك���ام، وحت���دي���داً ب��ائ��ع��ي ال���غ���از وال���ك���از، 

ي��ح��ّرف��ون ال��ت��اري��خ وي��ج��ه��دون ل��ت��ق��زمي اأو 

م�سخ ما اأنتجته احل�سارات الب�سرية، حتى 

تخال اأنهم مل يعَجبوا �سوى بدميقراطية 

االإم���راط���ور ال��روم��اين ك��ال��ي��ج��وال، ال��ذي 

عّي ح�سانه ع�سواً يف جمل�س ال�سيوخ.

ف��ك��ري��ة  اأو  ث��ق��اف��ي��ة  »ن���خ���ب���اً«  اأن  ح��ت��ى 

عربية، كما يطلَق عليها، اأُ�سبعت نظرياتها 

يف ال�سابق عن الثورة والتحرر االجتماعي 

قادر حليفة  بقدرة  ت�سبح  والدميقراطية، 

لدميقراطية »ال�سواطري«، �سواء كانت هذه 

»ال�سواطري« من اإنتاج »اأيف �سان لوران« اأو 

املفتي ال�سعودي الراحل ابن باز، الذي كّفر 

من يقول اإن االأر�س تدور وال�سم�س ثابتة!

ح���ت���ى ال��ت�����س��م��ي��ات ال���ت���ي ت���ط���لَ���ق ع��ل��ى 

اأو غ��ريه��ا ال تنطبق  ال��دي��ن��ي��ة  اجل��م��اع��ات 

هي  ف�»ال�سلفية«  وال��واق��ع،  احلقيقة  على 

الفرن�سي، هي  يقول هذا  كما  يف حقيقتها 

»ال�سلف  اإىل  االإ���س��الم��ي  املعتقد  يف  ع���ودة 

ال�سالح«، فهل ميكن الأحد اأن يف�ّسر لالأمم 

االإ�سالمية،  لالأمة  كلها  وقبلها  وال�سعوب 

اجلهاد  اإىل  يدعو  م�سرياً  �سيخاً  اأن  كيف 

���س��د ال��ف��راع��ن��ة، وت��دم��ري ك��ل م��ا خ��ل��ف��وه، 

اأبو  ومن بينها بالطبع االأهرامات ومتثال 

الهول، الأنه براأيه ي�سكلون ت�سويهاً ل�سورة 

االإن�سان التي و�سعها اهلل.

ال�سيخ  ه��ل  ه��ن��ا:  الفرن�سي  وي��ت�����س��اءل 

ه����ذا ي��ف��ه��م اأك�����ر م���ن ال����ف����اروق ع��م��ر بن 

فتح م�سر  ال��ذي  عنه،  اهلل  ر�سي  اخلطاب 

االإ�سالم فيها، وحافظ على كنوزها  ون�سر 

احل�سارية؟

ال��ع��رب  اأن  ه���ي  ن��ت��ي��ج��ة  اإىل  وي��خ��ل�����س 

ال�سحراء  اليوم، وخ�سو�ساً حكوماتهم يف 

اخلليجية، يج�سدون كل غرورهم وغبائهم 

نبي  الأن  االآن، رمبا  �سورية  على  وحقدهم 

االإ����س���الم ق���ال ي��وم��اً »ال��ل��ه��م ب����ارك ل��ن��ا يف 

اأول  ذاتها  بحد  ال�سام  الأن  ورمب��ا  �سامنا«، 

عا�سمة يف التاريخ، لكن قبل هذا وذاك، الأن 

فائقة،  بحيوية  يتميزون  البالد  هذه  اأه��ل 

وق������درة م��ذه��ل��ة ع��ل��ى م��واج��ه��ة ال��ت��ح��دي 

احل�����س��اري، وق���د راأي��ن��ا احل��ق��د »ال��ب��دوي« 

كيف جتلى باأب�سع �سورة �سد العراق، الذي 

االإن�سانية  احل�سارات  اأرف��ع  تاريخه  يكتنز 

القدمية، وذلك حينما �سّرع هوؤالء »البدو« 

اأجواءهم ومطاراتهم لالأمريكي الحتالل 

اأر����س ال��راف��دي��ن، ونهب خ��ريات��ه وث��روات��ه 

وخمطوطات  اآث��ار  من  التاريخية  وك��ن��وزه 

و���س��واه��د.. ه��وؤالء االأع���راب بعد اأن دم��روا 

ال  معتوه  �سخ�س  قادهم  اأن  وبعد  العراق، 

يتميز باأي احرتام يف فرن�سا لدى اأي امرئ 

ب��رن��ار ه��ري ليفي،  وا�سمه  راأ���س��ه عقل  يف 

يطلق على نف�سه لقب »فيل�سوف«، لتدمري 

ل��ي��ب��ي��ا وت��خ��ري��ب��ه��ا، ه���ا ه���م االآن ي��ب��ددون 

ع�سرات اإن مل نقل مئات مليارات الدوالرات 

في�ستح�سرون  �سورية،  تخريب  اأج��ل  م��ن 

كل امل�سلحي وحملة »ال�سواطري« من رياح 

االأر�س االأربعة للتخريب يف �سورية.

الفرن�سي  الدبلوما�سي  ه��ذا  ويت�ساءل 

»جامعة  ا�سمها  موؤ�س�سة  العتيق عن معنى 

امل��ن��ظ��م��ات  اأن  ال���ع���رب���ي���ة«، وي���وؤك���د  ال�����دول 

ال��ع��الق��ات  لتفعيل  ت�ستحدث  االإق��ل��ي��م��ي��ة 

ال��دول وال�سعوب وتبادل اخل��رات، ال  بي 

القنابل، ولبلورة دينامية  اأو  القبل  لتبادل 

م�����س��رتك��ة ت��ف�����س��ي اإىل ن���وع م���ن ال��ت��ك��ام��ل 

اأو  ال�سيا�سي  اأو  االق��ت�����س��ادي  ال��ت��ع��اون  اأو 

ال��ع�����س��ك��ري، ول��ي�����س ل��ل��ت��خ��ري��ب وال��ت��دم��ري 

وجلب ال�سر من اأنحاء االأر�س.

ت�ستحدث  ال  امل��وؤ���س�����س��ات  ه���ذه  ي��ت��اب��ع: 

لتكون داراً للم�سني اأو ماأوى للعجزة، كما 

اأنها بالتاأكيد مل توجد لتكون حلبة مل�سارعة 

الثريان، اأو خمتراً لتجارب الفئران.. ومع 

اجلامعة  ه��ذه  �سورية حتولت  مع  االأ���س��ف، 

اإىل قافلة جمال يف �سحراء تقودها دويلة 

�سغرية ا�سمها قطر، كل مميزاتها اأنها ذات 

ث��روات مذهلة  العدد، وفيها  �سعب حمدود 

بع�سها،  م��ن  ت��خ��اف  ���س��ارت  عائلة  تنهبها 

وحتى من خيالها، وتريد تعميم الفو�سى، 

وت��ف��ت��ي��ت ال���ع���رب اأك����ر مم���ا ه���م م��ف��ت��ت��ون، 

االأ���س��ل  جمهولو  وه��م  ه���وؤالء،  يبقى  حتى 

القاعدة  بحماية  املرحلة،  ق��ادة  واالنتماء، 

الع�سكرية االأمريكية.

وي�������س���ت���درك ه�����ذا ال���دب���ل���وم���ا����س���ي ه��ن��ا 

اإن قافلة اجلمال مل تعد حتتمل  بالقول: 

لهذا  راأ�سها،  على  قطر  م�سيخة  تكون  اأن 

يحاول العجوز ال�سعودي اأن يتقدم، فياأتي 

ببندر، ويحاول اململوك ال�سلجوقي يف تركيا 

الرئي�س  ك��ان  ال���ذي  ال��وق��ت  ي��ت��ق��دم، يف  اأن 

ال�سابق نيكوال �ساركوزي يحاول  الفرن�سي 

الليبية،  ب��ع��د جت��رب��ت��ه  ح�����س��وره  ي��وؤك��د  اأن 

وعلى نف�س الن�سق يحاول الرئي�س احلايل 

ف��اق��دة  �سخ�سية  وه���و  ه���والن���د،  ف��رن�����س��وا 

اأن  القيادية،  الكاريزما  من  االأدن���ى  للحد 

يوؤكد ح�سوره للثاأر من �سورية، التي اأكدت 

على مدى اأكر من اأربعي عاماً، اأنها قوة 

اإقليمية عظمى، لكن على هوؤالء جميعاً اأن 

االأم��ريك��ي،  ه��و  الفعلي  ال�سيد  اأن  ي��درك��وا 

وهم كلهم خدم اأو مماليك عنده.

ولهذا، فاخلليجي والرتكي والفرن�سي، 

ومعهم الريطاين، يتناف�سون على الوالء 

املخ�سرم،  الفرن�سي  هذا  وب��راأي  ل�سيدهم، 

بحكم هذا الواقع، وبحكم ال�سمود املذهل 

ومواجهتها  ال�����س��وري��ة،  ال��وط��ن��ي��ة  ل��ل��دول��ة 

ب��اق��ت��دار ل��ك��ل ح��ل��ق��ات امل���وؤام���رة وال��ه��ج��وم، 

ب��ل��غ��ت ال��ب��ن��ي��ة ال��ع��ام��ة ل��ل��ت��م��رد يف ���س��وري��ة 

م��رح��ل��ة ال��ت��ف�����س��خ واالن��ق�����س��ام��ات احل����ادة، 

والغربية  االأمريكية  امل�ساعي  اأخ��ذت  بينما 

تاأخري  على  تعمل  واخلليجية  وال��رتك��ي��ة 

وانقالب  الوطنية،  الدولة  انت�سار  اإع��الن 

ال�سورة ب�سكل نهائي.

وي����ت����ح����دث ع����ن امل���ع���ل���وم���ات امل����وؤك����دة 

املتوافرة لديه، في�سدد على اأن التناحر بي 

االإره��اب��ي��ة  للزمر  الع�سكرية  الت�سكيالت 

امل�����س��ل��ح��ة ب����داأ ي��ت�����س��اع��د ب�����س��ورة خ��ط��رية، 

ل �سدامات دائماً بي ما ي�سمى  حيث ت�سجَّ

»اجل��ي�����س ال�������س���وري احل����ر« وال��ت�����س��ك��ي��الت 

امل�سلمي« وجمموعات  ل�»االإخوان  امل�سلحة 

�سبه  �سارت  دموية  نزاعات  وهي  القاعدة، 

يومية حول الزعامة واملغامن، ومنها:

- اخ��ت��الف وت��ن��اق�����س ب��ي امل��ع��ار���س��ي 

ال�سوريي واملقاتلي االأجانب.

العلمانية،  املعار�سات  بي  ان�سقاقات   -

واالأ���س��ول��ي��ة، وه��ذه االأخ���رية اأخ���ذت تقوي 

���س��ف��وف��ه��ا ب��ا���س��ت��ج��الب امل�����س��ل��ح��ي م��ن كل 

اأنحاء العامل.

ت�������س���ك���ي���اًل  ث�����الث�����ي  ن����ح����و  - ه�����ن�����اك 

اأن��ه  نف�سه  اإىل  ت�سكيل  ك��ل  ين�سب  م�سلحاً 

يف  الو�سع  ف��اإن  وبالتايل  احل���ر«،  »اجلي�س 

فهناك  التعقيد،  ب��ال��غ  امل�سلحي  �سفوف 

�سورية من  اإىل  م�سلحة جاءت  جمموعات 

وال�سي�سان  واجل��زائ��ر  واأف��غ��ان�����س��ت��ان  ليبيا 

ب�سبب  عددها  يت�ساعف  والعراق،  وتون�س 

االإغراءات املالية، باالإ�سافة اإىل ما يتلقونه 

من وعود حول وجود ن�ساء، اأي ب�سكل اأدق: 

ت��واف��ر ع��م��ل��ي��ات االغ��ت�����س��اب، ول���و بالقهر 

والقوة.

وب�����س��ك��ل ع�����ام، ف����اخل����راء ال��غ��رب��ي��ون، 

ال�سورية،  التطورات  يتابعون  ال��ذي  �سواء 

التدريب  اأع��م��ال  على  ي�سرفون  ال��ذي��ن  اأو 

والت�سليح والتجهيز، بداأوا يقرون ب�سعوبة 

اأ�سباب،  لعدة  عليها  ي�سرفون  التي  املهمة 

اأبرزها:

اإىل  تفتقد  امل�سلحة  امل��ج��م��وع��ات  اأن   -

ه��ن��اك خوف  و���س��ار  م��وح��دة،  قيادية  بنية 

���س��دي��د م���ن ت�����س��ل��ي��م��ه��م اأ���س��ل��ح��ة م��ت��ط��ورة 

�ست�سل يف النهاية اإىل القاعدة.

امل��ج��م��وع��ات  م��ي��دان��ي��ي يف  ق����ادة  اأن   -

و»املغامن«،  املال  هّمهم جمع  �سار  امل�سلحة 

وتاأمي ماأوى اآمن ومريح لهم.

- متّرد ال�سارع على املجموعات امل�سلحة 

يف م��ع��ظ��م م��ع��اق��ل��ه��ا، وح�����س��ول جم��اب��ه��ات 

الدعوات  تو�سع  مع  تزامناً  امل�سلحي،  مع 

الإلقاء ال�سالح.

اأم���ام ه��ذه ال��وق��ائ��ع، ك��ان ثمة ن��وع من 

ل��ع��ب »اخل��رط��و���س��ة« االأخ�����رية، وه���ي عقد 

امل���ع���ار����س���ات اخل���ارج���ي���ة »غ����ري امل�����س��ل��ح��ة« 

ك��ان��وا  اأن  ب��ع��د  ل��ه��ا يف دم�������س���ق،  م����وؤمت����راً 

لكن  ذل��ك،  م��ن  �سُيمنعون  اأن��ه��م  يعتقدون 

ال�سورية  ال�سلطات  ب�سماح  كانت  املفاجاأة 

ع��ق��د ه���ذا امل���وؤمت���ر، ال����ذي ح��ظ��ي بتغطية 

على  كانت  نتائجه  لكن  وا�سعة،  اإعالمية 

اأ�سر  اإذ  نحو »متّخ�س اجلبل فولد ف��اأراً«، 

اإ���س��ق��اط الدولة  ه���وؤالء »امل��ع��ار���س��ون« على 

�سواء  االأجنبية،  الرعاية  وعلى  الوطنية، 

االأمم  اأو  ال��ع��رب��ي��ة  ال������دول  ج��ام��ع��ة  م���ن 

امل���ت���ح���دة، مل���ا ����س���ّم���وه ع��م��ل��ي��ة »ال��ت��غ��ي��ري«، 

هذه  امللتوية  االأ�ساليب  تنفع  لن  وبالتايل 

ُي��ع��رف ع��ل��ى ح�ساب  ال��ت��ي ال  امل��ع��ار���س��ات، 

الفنادق  يف  وتقيم  اخل����ارج،  يف  تعي�س  م��ن 

بالدرجة  العوا�سم  بي  وتنتقل  الفخمة، 

نن�سى  اأن  دون  من  ال��ط��ائ��رات،  يف  الفخمة 

ن��ظ��ري��ات  وف���ق  وي��ع��م��ل  يتنعم  بع�سها  اأن 

�سديق برنار هري ليفي؛ ع�سو الكني�ست 

االإ�سرائيلي ال�سابق عزمي ب�سارة.

اإذا كان التف�سخ ب��داأ يع�سف  ب��اأي ح��ال، 

نحو  على  �سورية  يف  امل�سلحة  باملجموعات 

ما ذكرنا، فاإن حالة االهرتاء بداأت ت�سرب 

يف الدول الداعمة واحلا�سنة لهم، وت�سري 

اأن ثمة  ا�سطنبول،  املتوافرة من  املعلومات 

ت��خ��وف��اً م��ن حت���ول ت��رك��ي��ا يف ظ��ل حكومة 

التي  باك�ستان،  اإىل  اأردوغ����ان  طيب  رج��ب 

ي��ت��اآك��ل��ه��ا ال��ف�����س��اد واالن���ق�������س���ام واالإره������اب 

واالأزم�������ات االق��ت�����س��ادي��ة وامل���ال���ي���ة، يف ظل 

يقودها  التي  الثوري  التمرد  تنامي حركة 

حزب العمايل الكرد�ستاين، وو�سع حكومة 

اأردوغ���ان يف م��اآزق �سعبة، ال يعرف كيفية 

اخل�����روج م��ن��ه��ا، يف وق���ت ب����داأ ال��ت��م��ل��م��ل يف 

�سفوف القوات امل�سلحة الرتكية، التي مل 

لتحالف  الطائ�سة  املغامرات  حتتمل  تعد 

اأردوغان - اأوغلو.

اأزم��ات  م��ن  تعاين  التي  ال�سعودية  اأم��ا 

داخ���ل���ي���ة ع���ل���ى م�����س��ت��وى ت���ن���اح���ر ال��ع��ائ��ل��ة 

امل��ال��ك��ة ع��ل��ى امل����ال وال�����س��ل��ط��ة، ف��اإن��ه��ا جتد 

وتخ�سى  ي���رتاج���ع،  االإق��ل��ي��م��ي  دوره�����ا  اأن 

اأم��ام��ه��م��ا، كلما  اأف���ق  اأي  م��ع قطر ان�����س��داد 

جنحت دم�سق يف اإجها�س املوؤامرة املتعددة 

االأ�سالع، ولهذا حتاول الدوحة والريا�س 

ت����اأزمي االأو����س���اع ع��ل��ى احل����دود ال�����س��وري��ة، 

لكن  تركيا،  اأو  االأردن  اأو  لبنان  من  �سواء 

يف معظم ح�ساباتهم يكت�سفون اأن ح�سابات 

حقلهم مل تتطابق مع نتائج البيدر.

اأحمد زين الدين

 المجموعات المسلحة في سورية تتناحر على »المغانم«
وتركيا على طريق باكستان.. وقطر والسعودية في النفق األخير
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أحداث األسبوع

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

نزاعات دموية يومية 
بين »الجيش السوري 

الحر« ومجموعات 
»القاعدة«

اليهودي الفرن�صي برنار هرني ليفي يوّجه عن�صرين من »اجلي�ش احلر«

اأو�سح مكتب املحامية مي اخلن�ساء اأنها تقّدمت بدعوى اأمام الق�ساء 

مواقع  على  امل�سلمي«  »ب���راءة  فيلم  ن�سر  بوقف  فيها  طالبت  اأي���ام،  قبل 

االإنرتنت يف لبنان، ملا يت�سمنه من »اإ�ساءة كبرية«. وبناء على الدعوى �سدر 

 قرار قا�سي االأمور امل�ستعجلة يف بريوت؛ ندمي زوين، ب�»وقف بث الفيلم«.

ولفت املكتب يف بيان له اإىل اأن القا�سي زوين قال يف قراره: »بعد اأن تبّي 

اإبالغ  اإ�ساءة كبرية، قرر  فيها  يت�سمن لقطات  امل�سلمي«  »ب��راءة  فيلم  اأن 

ب��ث ون�سر  ري��ب��ورت��ر، وج���وب وق��ف  م��واق��ع يوتيوب واليفليك وه��ول��ي��وود 

اأنه »طلب  اإىل  الفيلم يف لبنان، وكل فيلم يت�سمن لقطات منه«، م�سرياً 

اإجراء  اإبالغ وزارة االت�ساالت و�سركات توزيع االإنرتنت يف لبنان، وجوب 

كل ما هو الزم لوقف بث ون�سر م�سمون الفيلم«.

قرار قضائي بوقف نشر 
فيلم »براءة المسلمين«
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مل ت��ك��ن اإ�����س����ارة ال��رئ��ي�����س االأم���ريك���ي 

نظام  اأن  اإىل  ن��ي��وي��ورك  اأوب���ام���ا يف  ب����اراك 

اأن ي��ن��ت��ه��ي«، وال��ت��اأك��ي��د اأن  االأ����س���د »ي��ج��ب 

اأج��ل  م��ن  ال��ت��ح��رك  ال���دويل  املجتمع  على 

اأن يتحّول التمّرد �سد  احليلولة من دون 

الطائفي«،  العنف  من  »دائ���رة  اإىل  االأ���س��د 

خ����ارج����ًة ع���ن ال�����س��ي��اق ال���ع���ام ل��ل��ت��ط��ورات 

ال�������س���وري���ة وان��ع��ك��ا���س��ات��ه��ا ع���ل���ى امل��ن��ط��ق��ة 

االإق��ل��ي��م��ي��ة امل�����ج�����اورة، ب���ل ع��ل��ى ال��ع��ك�����س 

بتوقيته ونتائجه  االإعالن  اإن هذا  متاماً؛ 

اإليها  التي و�سلت  اإىل عمق االأزم��ة  ي�سري 

االأطراف الفاعلة يف �سورية، ومنها تركيا 

ال���ت���ي ط��ل��ب��ت م���ن ق�����ادة »اجل���ي�������س احل���ر« 

مغادرة االأرا�سي الرتكية.

ويف حت��ل��ي��ل ل��ل��م��ع��ط��ي��ات ال���ت���ي ت��دف��ع 

هذه  مثل  اإىل  االأمريكية  واالإدارة  اأوب��ام��ا 

املواقف، فتبدو اأ�سبابها كما يلي:

ت��ع��ّل��م��ه  ال��������ذي  ال�����ه�����ام  ال������در�������س   -1
االأم��ريك��ي��ون م��ن خ���الل االع���ت���داء ال��ذي 

ح�سل على �سفاراتهم يف العامل االإ�سالمي، 

الذي  العربي«  »الربيع  دول  يف  خ�سو�ساً 

فهم  وق��د  باأنف�سهم،  االأمريكيون  هند�سه 

من  م��ع  ال�سفقات  عقد  اأن  االأم��ريك��ي��ون 

لي�سل  اإ�سالمية  �سعارات  يرفع  اأو  يّدعي 

اإزال��ة الكره  اإىل ال�سلطة، لن ميّكنهم من 

�سيا�ساتها  �سببتها  ال��ت��ي  ال���ع���داء  ون��ظ��رة 

امل�����س��ت��م��رة يف دع���م »اإ����س���رائ���ي���ل«، وان��ت��ه��اك 

ح����ق����وق ال�������س���ع���وب م���ن���ذ ت���اأ����س���ي�������س دول����ة 

باحتالل  م��روراً  اليوم،  ولغاية  »اإ�سرائيل« 

ال��ع��راق وم��ا �سابه م��ن م��ف��ردات عن�سرية 

حتت �ستار ما �سمي »احلرب على االإرهاب«.

اإن هذا الدر�س الدموي الذي اأدى اإىل 

ما  ليبيا، هو  االأم��ريك��ي يف  ال�سفري  مقتل 

جعل وزيرة اخلارجية االأمريكية هيالري 

يف  ال��وق��وف  على  ال��ع��امل  حت�س  كلينتون 

»املتطرفي«، بعدما كانت قد دعمت  وجه 

على  للق�ساء  »املتطرفي«  ه��وؤالء  ومّولت 

اإ�سقاط  وملحاولة  ليبيا،  يف  القذايف  معمر 

نظام االأ�سد يف �سورية.

اأعلنها  ال��ت��ي  االإ�����س����ارات  ف��ه��م  ومي��ك��ن 

االحتاد االأوروبي بالدعوة اإىل وقف ت�سليح 

»معار�سة  ت�سمى  م��ا  ت�سليح  ت�سجيع  اأو 

���س��وري��ة«، اأو ع��ل��ى االأق����ل ع���دم االن��خ��راط 

املتنامي  القلق  باأنها جزء من  العملية،  يف 

لدى هوؤالء من احلركات التكفريية التي 

تنت�سر يف �سفوف املعار�سة ال�سورية.

وخليجية  وت��رك��ي��ة  غ��رب��ي��ة  ح��اج��ة   -2

لتحفيز املقاتلي يف �سورية على اال�ستمرار 

اأو ع��ل��ى االأق�����ل الإط���ال���ة عمر  ال��ق��ت��ال،  يف 

االأزمة اإىل ما بعد االنتخابات االأمريكية، 

ولال�ستمرار يف ال�سغط من اأجل احل�سول 

ع���ل���ى م��ك��ت�����س��ب��ات ���س��ي��ا���س��ي��ة، م����ن خ���الل 

يغّذونه  ال���ذي  الع�سكري  امل��ي��داين  العمل 

ومي���ول���ون���ه. وك���ان���ت ال��ت��ق��اري��ر امل��ت��ت��ال��ي��ة 

ت�����س��ري اإىل ق���ت���ال ����س���اٍر ب���ي امل��ج��م��وع��ات 

امل�سلحة مع بع�سها البع�س، خ�سو�ساً بي 

»اجلهاديي« وال�سوريي، خ�سو�ساً بعدما 

اأن��ه��م يف مواجهة مع  اأع��ل��ن »اجل��ه��ادي��ون« 

ال�سوري  اجلي�س  اأي  مرتدْين«،  »جي�سْي 

»عندما  واأنهم  احل��ر«،  ال�سوري  و»اجلي�س 

االآخ��ر«،  مع  يبداأون  اأحدهما  من  ينتهون 

ان�سحاب  اإىل  امليدانية  الوقائع  ت�سري  كما 

وم���غ���ادرة ب��ع�����س ال��ع��ن��ا���س��ر »اجل���ه���ادي���ة«، 

واأه���م���ه���ا ال�����س��ي�����س��ان��ي��ة، م���ت���ذرع���ي ب��ع��دم 

حمايتهم وحت�سيد خطوطهم اخللفية من 

ومتهمي  احل���ر«،  ال�����س��وري  »اجلي�س  قبل 

املقاتلي ال�سوريي بالتخاذل.

امل��ق��ات��ل��ي  ي�������س���ود  ال������ذي  ال����ي����اأ�����س   -3
بعدما  ال���داخ���ل، خ�����س��و���س��اً  امل�����س��ل��ح��ي يف 

كبرية  خ�سائر  ال�����س��وري  اجل��ي�����س  ك��ّب��ده��م 

موحدة  قيادة  ان��ع��دام  ظل  ويف  االأرواح،  يف 

لهوؤالء، وفقدان الثقة بي بع�سهم البع�س، 

وان���ت�������س���ار ال��ت��ك��ف��ريي��ي ب���ي امل��ج��م��وع��ات 

امل��خ��ت��ل��ف��ة، ي�����س��اف اإل���ي���ه ق��ل��ق ال�����س��وري��ي 

املقاتلي من »املجاهدين االأجانب«، الذين 

اأخ��الق��ي��ة وال  ال ي���ع���ريون وزن�����اً الأي ق��ي��م 

وطنية �سورية، وال يهمهم نتائج فظاعاتهم 

على الن�سيج االجتماعي ال�سوري. 

ول��ع��ل ال��ت��ع��ب��ري االأ����س���دق ع���ن ال��ي��اأ���س 

امل��ت��ح��ك��م ب���ه���وؤالء، ه��و م��ا اأع��ل��ن��ه ���س��راح��ة 

اأح����د ال���ق���ادة امل��ي��دان��ي��ي ل���»امل��ج��اه��دي��ن«، 

والذي يعتر اأنه »من الوا�سح اأن اجلي�س 

نخر  ال  لكننا  امل��ع��رك��ة،  �سريبح  ال�����س��وري 

نريد تدمري  ف��ال  االأم���ر،  بحقيقة  ال��ث��وار 

معنوياتهم«. 

4- اق��ت��ن��اع ي���زداد ي��وم��اً بعد ي��وم لدى 
ال��غ��رب ع��م��وم��اً، واأم���ريك���ا خ�����س��و���س��اً، عن 

خيار  بوا�سطة  االأ���س��د  اإ���س��ق��اط  ا�ستحالة 

ال���ت���دخ���ل ال��ع�����س��ك��ري اخل����ارج����ي، وف�����س��ل 

ال��ت��ي �سّوقها  االأوه������ام وق�����س��ور االأح�����الم 

اأردوغان وبع�س قادة املعار�سة اخلارجية، 

وال���ت���ي اأث��ب��ت��ت اأن���ه���ا ال ت��ع��ل��م ال��ك��ث��ري عن 

امل��ع��ط��ي��ات ال��داخ��ل��ي��ة ون��ق��اط ق���وة االأ���س��د 

على  راهنت  ملا  واإال  واخلارجية،  الداخلية 

�سعبية  ث���ورة  ب��وا���س��ط��ة  ب�سرعة  اإ���س��ق��اط��ه 

من الداخل، وعلى انفراط عقد التحالف 

الداعم له دولياً واإقليمياً يف مرحلة ثانية.

5- خ�����س��ي��ة اأم���ريك���ي���ة م���ن ان��ع��ك��ا���س��ات 
ال��رتك��ي؛  احلليف  على  ال�����س��وري��ة  االأزم����ة 

دفعت  فقد  واأم��ن��ي��اً،  واق��ت�����س��ادي��اً  �سيا�سياً 

اأردوغ��ان  اإع��الن  باهظة منذ  اأثماناً  تركيا 

�سيا�سته العدائية جتاه احلكومة ال�سورية، 

فمن  امل�سلحة،  ال�سورية  املنظمات  ودع���م 

من��و  م����وؤ�����س����رات  ت���راج���ع���ت  اأوىل  ن���اح���ي���ة 

االقت�ساد الرتكي ب�سكل مت�سارع، خ�سو�ساً 

و�سورية،  تركيا  ب��ي  احل���دود  اإغ���الق  بعد 

�سورية،  اإىل  الرتكية  ال�����س��ادرات  وه��ب��وط 

�سورية  كانت  بعدما  املنطقة،  اإىل  ومنها 

ال�����س��رق، وتقّل�س  ال��رتك��ي��ة ع��ل��ى  ال��ب��واب��ة 

املن�سرمة،  ال�سنة  ال�سياحية خالل  الفورة 

وا����س���ت���ق���ب���ال ع�����دد ه���ائ���ل م����ن ال��الج��ئ��ي 

التي  الهجمات  اإىل  باالإ�سافة  ال�سوريي، 

ي�سّنها حزب العمال الكرد�ستاين، وانعدام 

احل��دودي��ة  املناطق  يف  واال�ستقرار  االأم���ن 

م���ع ���س��وري��ة؛ امل��ع��روف��ة ب��ت��ن��وع��ه��ا ال��ث��ق��ايف 

والديني والعرقي..

االأزم���ة  م�����س��ار  ي��ب��دو  املح�سلة،  يف 

ال�سورية متجهاً �� ولو ب�سورة متباطئة 

مل�����ا ب���ع���د ان����ت����ه����اء االأم�����ريك�����ي�����ي م��ن 

انتخاباتهم وا�ستقرار االإدارة اجلديدة 

الفاعلة ب�سرورة  �� نحو اقتناع القوى 

اإي���ج���اد ح���ل ���س��ل��م��ي ل��ل��ق�����س��ي��ة، وف�سل 

لذا  الع�سكري،  اخليار  على  الرهانات 

انعقاد  ي���وم  ب��ع��د  ي��وم��اً  دم�����س��ق  ت�سهد 

الراف�سة  الداخل  ملعار�سة  موؤمترات 

والتي  االأج��ن��ب��ي،  وال��ت��دخ��ل  للع�سكرة 

�ستكون يف وقت الحق الطرف املقبول 

�سيجعل  ما  ال�سلطة، وهو  للحوار مع 

ك��ث��رياً م��ن امل��ع��ار���س��ي ال��ذي��ن ب���رزوا 

التقاعد  اإىل  ُي��ح��ال��ون  �سابق  وق��ت  يف 

مبكراً.

ليلى نقوال الرحباين
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أوباما.. ودروس المعركة السورية

اأنقرة - الثبات

داخ��ل �سفوف  اإىل م�سروع م�سكلة  �سورية  »اجلهاديون« يف  اآخ��ر يتحول  بعد  يوماً 

املعار�سة امل�سلحة، التي زاد وجود هوؤالء من انق�ساماتها وخالفاتها.. و�سداماتها.

ا�ستباك بي هذه اجلماعات،  اأو  اأخبار عن مواجهة  يوم واحد من  يكاد يخلو  وال 

القليلة،  قوتها  بتعزيز  ال�سوريي  »اجلهاديي«  تتهم  التي  االأخ��رى  اجلماعات  وب��ي 

اأنحاء العامل، عر احلدود الرتكية واللبنانية والعراقية،  با�سترياد »املجاهدين« من 

وتقدر التقارير اال�ستخبارية الغربية عدد هوؤالء باأكر من 5 االآف يتزايدون كل يوم، 

مع و�سول دفعات جديدة من »املتحم�سي« العرب واالأجانب، ويكفي للتاأكد من هذا 

اأحد مطاري  اأو  اأنطاكية،  العائدة ملطار هاتاي يف  اال�ستقبال  الوقوف يف �سالة  االأمر 

ف��رادى  ي�سلون   3 اأو  �سخ�سي  من  طائرة  تخلو  ال  تكاد  حيث  واأ�سنة،  عنتاب  غ��ازي 

ويجتمعون يف اخلارج مع �سائق ومرافق ينتظران.

عليه  رفعت  ال��ذي  املعر  ال�سالمة«؛  »ب��اب  يف منطقة  ه��وؤالء حالياً  قيادة  وترتكز 

االأت���راك، وجعلهم يقفلون بوابتهم احلديدية  اأح��رج  ال��ذي  »ال��ق��اع��دة«، االأم��ر  اأع��الم 

اأنقرة وتر�سخ ل�سغوط مار�ستها  اأن تعود  من اجلهة الرتكية، للت�سييق عليهم، قبل 

عدد  اأن  »االيكونومي�ست«  �سحيفة  وتقول  فتحه.  باإعادة  �سمحت  عربية  ا�ستخبارات 

املجموعات املوؤلفة من االأجانب القادمي من ليبيا واأفغان�ستان واجلزائر والعراق قد 

ت�ساعف يف االأ�سهر االأخرية ب�سع مرات، باالإ�سافة اإىل وجود مقاتلي �سي�سان، ومن 

اأخرى. ويتمركز »املجاهدون« االأجانب يف مناطق خمتلفة منها  جمهوريات قوقازية 

دم�سق وحم�س واإدل��ب، كما ازداد عديدهم كثرياً يف حلب يف االآون��ة االأخ��رية، وتنقل 

م��رات،  ع��دة  �سورية  اإىل  �سافر  ال��ذي  ج��اك بريي�س؛  الفرن�سي  اجل��راح  ال�سحيفة عن 

وه��وؤالء  ج��ه��ادي��ون«،  مر�ساه  »ن�سف  اإن  يقول  بحلب،  الع�سكري  امل�ست�سفى  يف  وعمل 

اأ�سبحوا يف هذه املدينة اأكر عدداً بكثري يف االآونة االأخرية.

وقد اأدى وجودهم املكثف يف املدينة اإىل خلق نزاعات حملية بعد �سعيهم اإىل اإقامة 

امل�سروبات  اأو عر حتطيم  »احل��دود« على طريقتهم، �سواء مبحاكمات علنية �سورية 

ارتكاب  اإىل  و�سواًل  ال�»يوتيوب«،  عر  بالدعارة  اتهمن  ن�ساء  حماكمة  اأو  الكحولية، 

لكن  امل��دي��ن��ة،  يف  هنانو  ثكنة  يف  العلم  خل��دم��ة  اأغ����رار  جمندين  بحق  ب�سعة  جم���زرة 

التي متت بي الطرفي يف مناطق  املتبادلة  الت�سفية  االأه��م كانت عمليات  احل��وادث 

مثل  االإ�سالمية  للمجموعات  الرئي�س  املعقل  تعتر  باتت  التي  حلب،  خ�سو�ساً  عدة، 

»الفتح« و»التوحيد«، واإحدى ت�سكيالت »القاعدة« املعروفة ب�»جبهة الن�سرة«، وكذلك 

»اأحرار ال�سام« وجمموعة »فجر االإ�سالم«.

وكتبت �سحيفة »غارديان« الريطانية اأن النزاع بي املعار�سة امل�سلحة واملتطرفي 

يخيفون  االأج��ان��ب  املرتزقة  اأن  معار�سي  عن  ونقلت  يتزايد،  اخل��ارج  من  الوافدين 

وقالت  الثمينة،  واالأ�سياء  االأم��وال  امل�ساملي  املواطني  من  وينهبون  املحليي  ال�سكان 

ال�سحيفة اإن املرتزقة االأجانب ينتمون اإىل جن�سيات اأفغانية ومينية و�سعودية ومغربية 

وليبية وباك�ستانية وم�سرية وغريها من البلدان االإ�سالمية.

فرضوا وجودهم بقوة السالح والمال.. والدين
»الجهاديون« في سورية يتحولون إلى مشكلة

نريان م�صتعلة اإثر النفجارين اللذين ا�صتهدفا هيئة الأركان بدم�صق
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لبنانيات

وفدًا من جمل�س علماء  ا�ستقبل  لبنان  امل�سلمني يف  العلماء  جتمع   •
اعترب  اللقاء  وبعد  قا�سم،  ح�سني  الدكتور  ال�سيخ  برئا�سة  فل�سطني، 

الطرفان اأن كل الإ�ساءات واملخططات التي يقوم بها الغرب تهدف اإىل 

�سرفنا عن ق�سيتنا الأ�سا�س، وهي الق�سية الفل�سطينية، واخرتاع اأعداء 

وهميني لأمتنا بدًل من العدو احلقيقي الذي هو العدو ال�سهيوين.

دان  الحت���اد،  رئي�س ح��زب  م���راد؛  ال��رح��ي��م  ال�سابق عبد  ال��وزي��ر   •
حماولة الغتيال الآثمة التي تعر�س لها العماد مي�سال عون اأثناء زيارته 

اأنها تاأتي يف �سياق ال�سغوطات الكبرية التي متاَر�س  للجنوب، معتربًا 

التي  الفتنة  التوحيدي لإ�سعاف مقاومته مل�سروع  الوطني  الفريق  على 

حتمله بع�س القوى تنفيذًا لأجندات خارجية، داعيًا ال�سلطات اللبنانية 

اإىل اإجراء حتقيق �سفاف ومهني لهذه العملية، واكت�ساف الذين يقفون 

وراءها، والقت�سا�س منهم. 

• جمعية امل�ساريع اخلريية الإ�سالمية اعتربت اأن ما ُين�سر من حني 
اإىل اآخر من �سور وكلمات واأفالم مدانة وم�ستنكرة تتطاول وت�سيء اإىل 

�سخ�س الر�سول الكرمي �سلى اهلل عليه و�سلم، يتطلب وقفة تاأمل حول 

النتائج املق�سودة واملرادة التي ل عنوان لها اإل اإثارة ال�سر وبث الفنت، 

وذلك يتطلب عماًل جادًا من قبل كل العقالء واحلري�سني على اإ�ساعة 

اخلري وال�ستقرار لو�سع احللول احلا�سمة والناجحة التي متنع تكرار 

مثل هذه الأعمال القبيحة.

ودعت اجلمعية امل�سلمني كافة اإىل تو�سيع اإقامة جمال�س ال�سرية النبوية، 

وبيان منهج النبي القومي، ليزداد امل�سلمون معرفة بدينهم و�سرية ونهج 

نبيهم الكرمي عليه ال�سالة وال�سالم، ويزدادوا تعظيمًا له.

الن�سال  العام حلركة  الأمني  ال��داوود؛  ال�سابق في�سل  النائب   •
يف  الإ�سراع  الأمنية  والأجهزة  الق�ساء  طالب  العربي،  اللبناين 

اإجناز التحقيق يف تعّر�س اأحد مواكب العماد مي�سال عون لإطالق 

النار، لأن مثل هذه املحاولت الآثمة واملجرمة وامل�ستنكرة اأ�سبحت 

وجهة نظر �سيا�سية.

ال�سهيد  وعائلة  اجلي�س  قيادة  اإىل  بالتعزية  ال���داوود  توّجه  كما 

املقدم عبا�س جمعة، الذي �سقط �سهيدًا للدفاع عن اأمن املواطنني 

وا�ستقرارهم.

اأن  اأكد  لبنان،  علماء  هيئة  عام  اأمني  الغو�ش؛  يو�سف  ال�سيخ   •
باتت  الن�سر  وتبا�سري  نهايتها،  على  �سارفت  �سورية  يف  الأزم��ة 

وباب  فل�سطني،  ح�سن  الأ�سد  الرئي�س  و�سيبقى  املعامل،  وا�سحة 

العروبة واملمانعة، و�سياج املقاومة، ومنبع احلريات الدينية.

من جهة اأخرى قال ف�سيلته: ل يحق لل�سعودية منع حجاج �سورية 

ذلك  يف  لأن  احلج،  منا�سك  لأداء  طريقهم  يف  العراقيل  و�سع  اأو 

اأذى واإثمًا كبريْين.

متر  اأن  امل�ستغرب  من  لي�س  اأن��ه  راأى  �سباغ  �سمري  ال��دك��ت��ور   •
اعتداءات »اجلي�س ال�سوري احلر« على جرود بلدة عر�سال مرور 

الكرام على جبهة 14 اآذار، التي مل ي�سدر عنها ما يدينها، ذلك 

ي�سكل  ل  املو�سوعي  حليفها  احل��ر«  �سورية  »جي�س  اع��ت��داءات  اأن 

خدمة  يف  هي  اآذار   14 نظر  وجهة  من  فال�سيادة  لل�سيادة،  خرقًا 

ال�سيا�سة ولي�س اأكرث.

ت���ب���دو احل����م����الت الإع���الم���ي���ة 

»امل�ستقبل«  ي�سنها  ال��ت��ي  امل��ت��ت��ال��ي��ة 

امل��ق��اوم��ة، هي  وح��ل��ف��اوؤه على �سالح 

على  للتغطية  دخانية  بقنابل  اأ�سبه 

����س���الح ف��ت��ن��وي ُي�����س��ت��خ��دم ل�����س��رب 

القتتال  ويف  ال��داخ��ل��ي،  ال�ستقرار 

وما  اللبناين،  ال�سعب  مكونات  بني 

اأمنية  ح����وداث  م��ن  م���وؤخ���راً  ح�سل 

اف��ت��ع��ل��ه��ا »امل�����س��ت��ق��ب��ل« يف ال��ط��ري��ق 

اإىل  اإ�سافة  وال�سعديات،  اجل��دي��دة 

اخل�����روق�����ات الأم���ن���ي���ة امل���ت���ك���ررة يف 

منطقتي جبل حم�سن وباب التبانة 

معظمها  اأت���ى  وال��ت��ي  وحميطهما، 

ع��ل��ى اأث���ر اع���ت���داءات ق���ام ب��ه��ا اأت��ب��اع 

»امل�ستقبل« على املارة من اأبناء جبل 

الأ���س��ب��وع  ك��ان يف  واآخ��ره��ا  حم�سن، 

ال���راه���ن، ح��ي��ث مت ال��ت��ع��ر���ش لأح��د 

»الريفا«  منطقة  يف  »اجل��ب��ل«  اأب��ن��اء 

يف ال��ق��ب��ة، وك����اد ه���ذا الع���ت���داء اأن 

ي����وؤدي اإىل الإط���اح���ة ب��ال��ه��دن��ة بني 

»التبانة« »واجلبل«، واأن يعيد اأجواء 

يف  ط��راب��ل�����ش،  اإىل  املذهبية  الفتنة 

الوهابية«  »املجموعات  تغلغل  ظ��ل 

فيها ويف املناطق املحيطة بها، لن�سر 

يف  امل��ذه��ب��ي،  التحري�سي  اخل��ط��اب 

حم���اول���ة ل�����س��م ب��ع�����ش امل��ن��اط��ق يف 

لبنان ال�سمايل اإىل م�سرح العمليات 

ال��ع�����س��ك��ري��ة يف ����س���وري���ة، وب��ال��ت��ايل 

اإقامة »منطقة عازلة« عمالنياً، من 

ر�سمي،  ب�سكل  عنها  الإع����الن  دون 

ل�ستهداف اجلارة الأقرب، يف �سوء 

طواطوؤاً  نقل  مل  اإن  ر�سمي،  تغا�ٍش 

وت���اآم���راً، وه���ذا م��ا اأمل���ح اإل��ي��ه امل��دي��ر 

ال��ع��ام ل��الأم��ن ال��ع��ام ال���ل���واء عبا�ش 

اإبراهيم يف حديثه ال�سحفي الأخري 

ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة،  ال���ق���ن���وات  اإح������دى  اإىل 

وال��ذي قال فيه: »اإن بع�ش تهريب 

ي�����س��ت��ه��دف  ����س���وري���ة  اإىل  ال�������س���الح 

ال�������س���اح���ة ال���ل���ب���ن���ان���ي���ة، وحت����دي����داً 

ال�سمال، واإن الأمور حتتاج اإىل قرار 

لي�ست  والأم���ور  ال�سيطرة،  لفر�ش 

يوؤكد  م��ا  اأي  ال��دول��ة«،  على  ع�سية 

فقدان القرار ال�سيا�سي الذي يوؤمن 

لفر�ش  املخت�سة  لالأجهزة  الغطاء 

ه��ي��ب��ة ال��������دول يف ال�������س���م���ال، ع��ل��ى 

غ��رار ما يحدث راه��ن��اً يف منطقتي 

ال�ساحية اجلنوبية لبريوت والبقاع 

ال�سعبية  ال��غ��ال��ب��ي��ة  ذات  ال�����س��م��ايل 

امل��وؤي��دة »حل��زب هلل« و»حركة اأم��ل«، 

ح���ي���ث ت���ت���م م���الح���ق���ة امل���ط���ل���وب���ني 

ل��ل��ع��دال��ة وت��وق��ي��ف��ه��م، وت��ل��ف اآلف 

الدمنومات من ح�سي�سة الكيف.

يف امل��ق��اب��ل، ل ت���زال الع��ت��داءت 

ي���وم���ي على  ���س��ب��ه  ���س��ك��ل  ت��ت��ك��رر يف 

����س���وري���ة ان����ط����الق����اً م����ن الأرا�����س����ي 

ال���ل���ب���ن���ان���ي���ة ال����واق����ع����ة حت�����ت ن���ف���وذ 

توؤكد  ال�����س��دد  ه��ذا  ويف  »امل�ستقبل«، 

م�سادر حزبية �سمالية ل�»الثبات«، اأن 

يف  الواقعة  احلدودية  املناطق  بع�ش 

املنطقة ال�سمالية - ال�سرقية حتّولت 

ال�ستقرار  ل�ستهداف  من�سات  اإىل 

ال���������س����وري، ك���ا����س���ف���ة اأن����ه����ا ر����س���دت 

الدبابية  قرية  جمموعة م�سلحة يف 

يف عكار، تقوم ب�سرب قذائف »اآر بي 

جي« يف اجتاه مدينة تلكلخ ال�سورية، 

من دون اأن يعرت�سها اأي جهاز اأمني 

اأو ع�سكري.

ومل تقف جتاوزات »امل�ستقبل« 

ع���ن ح�����دود دع����م الإره����اب����ي����ني يف 

���س��وري��ة وت��ه��ري��ب ال�����س��الح اإل��ي��ه��ا، 

وت���اأم���ني امل����الذ الآم�����ن ل��ه��م على 

الأرا�سي اللبنانية، يف �سوء �سيا�سة 

اإىل  و�سلت  ب��ل  بالنف�ش«،  »ال��ن��اأي 

ي�سمى  م��ا  ع�سابات  ا�ستقدام  ح��د 

»اجلي�ش ال�سوري احلر« اإىل لبنان، 

مل��واج��ه��ة اجل��ي�����ش ال��ل��ب��ن��اين ال��ذي 

يعوق تنفيذ خمططتهم التاآمري 

على �سورية، وهذا ما حدث موؤخراً 

البقاعية  ع��ر���س��ال  ب��ل��دة  خ���راج  يف 

اأي�ساً،  »امل�ستقبل«  على  املح�سوبة 

ح��ي��ث اع���ت���دت ع�����س��اب��ات »احل����ر« 

ع��ل��ى اجل��ي�����ش ال��ل��ب��ن��اين يف ���س��وء 

غياب اأي موقف �سجب اأو ا�ستنكار 

ل  ال��ذي  اأوًل«،  »لبنان  فريق  م��ن 

ي��رى اإل يف ���س��الح امل��ق��اوم��ة ال��ذي 

انتقا�ساً  ي�سكل  اأن���ه  ل��ب��ن��ان  ح��م��ى 

عن  الطرف  ويغ�ش  �سيادته،  من 

العتداءات الإرهابية على اجلي�ش 

لبنان،  ل�سيادة  الفا�سح  واخل���رق 

الأمر الذي يطرح عدة اأ�سئلة: ما 

الفريق  ال�سيادة لدى  هي معايري 

امل�����ذك�����ور؟ وه�����ل ي����رتَج����م ���س��ع��ار 

جمموعات  ب��اإدخ��ال  اأوًل«  »ل��ب��ن��ان 

اإره����اب����ي����ة م�����س��ل��ح��ة غ���ري���ب���ة اإىل 

�سيادته  لبنان لالعتداء على رمز 

ووحدته؟

ح�سان احل�سن

فريق »لبنان أواًل« يتجاهل 
اعتداءات »الحر« على جيش الوطن

عنا�سر من اجلي�ش اللبناين يف منطقة عر�سال

حوار للشجب
الأميال عن  اآلف  ُبعد  امل��رء على  عندما يكون 

اأي خرب، وعن  اإىل �سماع  ب��الده، يجتاحه احلنني 

الأخبار  اأن تكون دوم��اً  اأي �سيء، وبالطبع يتمنى 

بال�ساأن  منها  يتعلق  ما  ل�سيما  ع��ام،  ب�سكل  �سارة 

اإىل  اأمام الآخرين؛  املفاخرة  الوطني، رمبا لغاية 

امل��رء، ما  ُي�سعق  اأكرث ما  انتموا. لكن  اأي جن�سية 

عن حقائق  تعبرياً  اأ���س��دق  تكون  اأن��ب��اء  من  ياأتيه 

اجلن�سية  امل��ت��ع��ددو  الآب����اء  م��ن��ا���س��رو  يحلم  ط��امل��ا 

يف  �سائعات  باأنها  واحلرية،  وال�ستقالل  لل�سيادة 

اإطار »البخ ال�سيا�سي«.

بلدك  من  لي�سوا  زم��الء  ياأتيك  اأن  والعجيب، 

ن�سبة  ازدي���اد  اإىل  توؤ�سر  التي  الأن��ب��اء  تلك  مبثل 

الوطنية، ويفاجئك مبالحظة  املناعة  النق�ش يف 

قد توؤدي اإىل »ن�سفان« الدم يف العروق، خ�سو�ساً 

اإذا نزلت عليك املالحظة، بعد خطاب عن كيفية 

اأكرب هزمية بالكيان  اإحلاق  اللبنانيني من  متكن 

اإن�����س��ائ��ه ع��ل��ى اأر�����ش فل�سطني،  ال�����س��ه��ي��وين م��ن��ذ 

باإمكانات  مقارنة  متوا�سعة  ع�سكرية  وباإمكانات 

لها  الإمكانات  مع  فكيف  منفردة،  ال��ع��دوان  دول��ة 

ولأ�سحابها اأجمعني!

يق�سد  مل  امل��وؤمل��ة  املالحظة  ناقل  اأن  احلقيقة 

ال��ت��ج��ري��ح ول ال���س��ت��ه��ان��ة، اإمن���ا ب��داف��ع احل��ر���ش 

وب���الع���ت���زاز ال����ذي ح��ق��ق��ه ل��ب��ن��ان ���س��ع��ب��اً وج��ي�����س��اً 

وم���ق���اوم���ة، وخ���وف���اً م���ن ال��ت��ه��ور ال�����ذي ي��رت��ك��ب��ه 

ال�����س��ي��ا���س��ي��ون ال��ل��ب��ن��ان��ي��ون، وه���و ب����ادر اإىل ال��ق��ول 

اأنتم  �سديقي،  يا  »ا�سمع  ناظرْينا:  التقاء  حلظة 

»نحن  قلت:  مثلنا«..  ت�سبحون  �سوف  اللبنانيون 

قاطعني  اأك���م���ل  اأن  وق��ب��ل  م��ث��ل��ك��م«..  الأ����س���ل  يف 

بحدة امللهوف قائاًل: »نحن طاملا حلمنا اأن نكون 

هيبة  حتطيم  ف��خ��ر  ل��ن��ا  ي��ك��ون  واأن  ب�سجاعتكم، 

»اإ�سرائيل«، ومّرغ اأنف جي�سها يف الرتاب، لكن بعد 

وبال�سجب  بال�سجب،  اإ�سرائيل  �ستحاربون  اليوم، 

فقط �سوف تنت�سرون«، قلت ب�سوت مرتدد: »وما 

تطلع  مل  اأن���ك  “يبدو  ب��ال��ق��ول:  ���س��ارع  الق�سد«؟ 

على جل�سة احلوار يف بلدكم الذي نفاخر«، وقبل 

اأعلن  »لقد  ال��ق��ول:  تابع  ج��ه��اًل،  �سفتي  اأق��ل��ب  اأن 

�سجب  على  مت  التفاق  اأن  جنبالط  وليد  ال�سيد 

اأي اعتداء اإ�سرائيلي بعد انتهاء الجتماع«.

رغم  العنكبوتية،  ال�سبكة  اإىل  ب�سرعة  انتقلُت 

ال�سورة  خميلتي  ويف  املفاجئ،  بالغثيان  �سعوري 

جمعتهم  عندما  الأمريكية  ال�سفارة  يف  ال�سهرية 

احل��رب..  »اأكملوا  ين�سدون:  وه��م  ك��ون��دي«  »م�ش 

اأكملوا احلرب«!

ف����»ط���وب���ى« ل��ل��ذي��ن ل ي��خ�����س��ون الإق�������رار مبا 

يجهلون.. اأما الآخرون فالتاريخ كفيلهم.

يون�س
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المفتي »مفتي« والبابا »بابا« 
والسيد »سيد«

ظ��ه��ر الفيلم امل�����س��يء ل��الإ���س��الم ون��ب��ي��ه ال��ك��رمي، يف وق���ت ك���ان بابا 

كل  للبنان..  ر�سمية  بزيارة  يقوم  ع�سر  ال�ساد�ش  بنديكتو�ش  الفاتيكان 

القوى وال�سخ�سيات والأحزاب اللبنانية ا�ستنكرت و�سجبت هذا العمل 

امل�سيء واجلبان، حتى �سيف لبنان الكبري.

متنت جهات اأمنية ور�سمية على اجلميع األ تكون هناك مظاهرات 

ا�ستنكار طيلة فرتة الزيارة، حتى ل تنفلت الأمور من منظميها، وتعيد 

يف  الدامناركية  ال�سفارة  تعر�ست  حني  2006؛  �سباط   5 الأح��د  م�سهد 

على ر�سوم  املعت�سمني، احتجاجاً  لبنان لعتداء على يد جمموعة من 

و�سورة  الإ���س��الم  اإىل  اأ���س��اءت  دمناركية،  جملة  يف  ُن�سرت  كاريكاتورية 

الر�سول �سلى اهلل عليه واآله و�سلم.

مفتي  راأ���س��ه��م  وعلى  ا�ستنكرت،  لبنان  يف  الإ�سالمية  امل��راج��ع  ك��ل 

اجلمهورية اللبنانية، الذي اتخذ موقفاً لفت اأنظار البعيد قبل القريب، 

خالل خطبة اجلمعة التي األقاها تزامناً مع و�سول البابا، اأعلن فيها اأن 

الإدارة الأمريكية وال�سهاينة وراء الفيلم امل�سيء، كما ا�ستنكر ال�سمت 

العربي الر�سمي.

مل ي�سلم مفتي اجلمهورية من ت�سريحات البع�ش؛ هوجم وو�سل 

اإليه بع�ش العتاب، قالها البع�ش يف جمال�سه باأن املفتي »زادها«.

فدعا  امل�ستويات،  كل  على  الناجحة  زيارته  بعد  لبنان  البابا  غ��ادر 

ال�سيد ح�سن اإىل م�سرية ا�ستنكار رف�ساً للفيلم امل�سيء، وكانت مظاهرة 

ي�سلم  مل  لكن  الإ�سالمية،  القوى  اأغلبية  ومب�ساركة  وكبرية،  حا�سدة 

ال�سيد من ت�سريحات البع�ش باأنه اأي�ساً »زادها«.

ه�����وؤلء ال��ب��ع�����ش ه���م ن��ف�����ش ال��ف��ري��ق ال����ذي اأغ�����رق ال���ب���الد بالفنت 

واحلروب، انتقدوا التظاهرة قبل اأن حت�سل، كانت حجتهم اخلوف من 

انفالت الأمور، مذكرين بالتظاهرة التي ح�سلت يف ال�سابق، والتي اأدت 

اإىل اقتحام ال�سفارة الدمناركية، انتهت التظاهرة التي دعا اإليها، فكانت 

منوذجاً ح�سارياً.

الإعالمي،  الأخ��رية وظهوره  امل��راد من مواقفه  باأن  املفتي  اتهموا 

ومنها على تلفزيون املنار بالذات، تثبيت ح�سوره ودوره، ن�سوا اأن املفتي 

.» »مفٍتٍ

اتهموا ال�سيد باأنه دعا اإىل التظاهرة ل�»تعومي« �سعبيته من جديد، 

ن�سوا اأن ال�سيد »�سيد«.

ال�سيد ن�سراهلل  الن��ت��ق��اد يف ح�����س��ور  ك���ان  ال��ت��ظ��اه��رة،  ب��ع��د جن���اح 

�سخ�سياً اإىل التظاهرة، متحدياً املخاطر الأمنية من اأجل حتدي زيارة 

البابا، وعر�ش احل�سود مقابل زيارة البابا، ن�سوا اأن البابا »بابا«.

ين�سون كل �سيء، ول يتذكرون اإل م�ساحلهم ال�سخ�سية، ل يهمهم 

»البابا« ول املفتي ول ال�سيد، اهتمامهم الأول والأخري اإر�ساء �سيدهم 

الأمريكي، وتنفيذ الأجندة املطلوبة منهم قبل اأي �سيء اآخر.

�سعيد عيتاين

اجلميل  اأم��ني  �سامي  ومتم�سك  معجب 

ابن عمه ندمي ب�سري  تاريخ حزبه، فيما  بكل 

اجلميل يحاول يف اللقاءات الوا�سعة اأن يقّلد 

اأبيه يف حركاته ومواقفه.. ومن اأجل الإفادة 

به،  »ي��ف��ت��خ��ران«  ال���ذي  ال�سيا�سي  ال��ت��اري��خ  يف 

ن��ت��اب��ع ���س��رد ب��ع�����ش م��ن ه���ذا ال��ت��اري��خ، ال��ذي 

اللبنانية،  الأهلية  احل��رب  تفجري  يف  �ساهم 

وو�سل ذروته مع وبعد الجتياح »الإ�سرائيلي« 

ب��ان��ت��خ��اب اأب��������َوْي ب�����س��ري و����س���ام���ي رئ��ي�����س��نْي 

للجمهورية، بالتتايل حتت حماية املجنزرات 

»الإ�سرائيلية« يف العام 1982.

اإذ ما اأن بداأ العام 1982 حتى اأ�سبح لبنان 

على خط الزلزال، خ�سو�ساً يف ظل الدخول 

»الإ����س���رائ���ي���ل���ي« امل��ب��ا���س��ر ع��ل��ى خ���ط الأزم�����ة 

قيادات  بني  ال��زي��ارات  تبادل  وب��دء  اللبنانية، 

وم�سوؤولني  اللبنانية،  والقوات  الكتائب  من 

»اإ�سرائيليني« كان يف مقدمهم اأرييل �سارون.

يف 12 كانون الثاين 1982، كانت الزيارة 

اأري��ي��ل  الإ���س��رائ��ي��ل��ي  ال���دف���اع  ل���وزي���ر  الأوىل 

����س���ارون، وك����ان م��ع��ه يف ه���ذه ال���زي���ارة رئي�ش 

الأرك��ان مو�سيه ليفي، وم�ساعد وزير الدفاع 

اللواء اإبراهيم تامري، وال�سابط املظلي وقائد 

ورئي�ش  ي��ارون،  عامو�ش  العميد  امل�ساة  �سالح 

العميد  الأرك������ان  ه��ي��ئ��ة  يف  ال��ع��م��ل��ي��ات  �سعبة 

ال���س��ت��خ��ب��ارات  �سعبة  ورئ��ي�����ش  ���س��اغ��ي،  اأوري 

�ساغي، وممثلون  �سواع  يهو  اللواء  الع�سكرية 

عن املو�ساد، بالإ�سافة اإىل الطبيب بول�سالف 

غولدمان )بولك(، الذي اعتاد �سارون دعوته 

ال�����س��ري��ة ك�سديق  ���س��ف��رات��ه  م��راف��ق��ت��ه يف  اإىل 

ل�سيمون  ال��ث��ل��ج«  »ك���رة  يف  ج��اء  كما  للعائلة، 

كان ممثلو  لبنان،  ال��ذي ي�سيف: ويف  �سيفر، 

الذين  ه��م  الكتائب  م��ع  العاملون  »امل��و���س��اد« 

�سخ�سيات  باأن  ب�سرياً  واأبلغوا  اللقاء،  نظموا 

»اإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة« ر���س��م��ي��ة رف��ي��ع��ة امل�����س��ت��وى على 

و�سك الو�سول اإىل جونيه.

وعند نزول الوفد من الطائرة )ي�سعور( 

بالقرب من حمطة توليد الطاقة يف مدينة 

اأن��ك  »ع��رف��ت  ���س��ارون:  ب�سري  جونيه، خاطب 

�ستجيء، وح�سناً فعلت.. لقد كنا يف انتظارك«، 

وتعانق ب�سري و�سارون بحرارة.

بعد كلمات املجاملة وتقدمي امل�ست�سارين 

م��ن ك��ال اجل��ان��ب��ني، ت��وج��ه��ت امل��ج��م��وع��ة اإىل 

تنتظر  كانت  التي  ال�سخمة  ال�سيارات  قافلة 

املوؤقت، الذي كان مطّوقاً  املدرج  بالقرب من 

من قبل الكتائب املدججني بال�سالح.

اأوج��������������د  ال��������ل��������ح��������ظ��������ات،  ت�������ل�������ك  يف 

اأط���ل���ق  مل����ا  اأو  ل���ب���ن���ان،  الأ�����س����ا�����ش لج���ت���ي���اح 

 ع���ل���ي���ه ا������س�����م ع���م���ل���ي���ة �����س����الم����ة اجل���ل���ي���ل،

�سيفر  �سيمون  الإ�سرائيلي  الكاتب  وي�سف 

يف كتابه »كرة الثلج« رحلة �سارون اإىل لبنان 

فيقول:

»ان��ط��ل��ق��ت ال��ق��اف��ل��ة ع��ل��ى ال���ط���ري���ق، يف 

ب�سري  ي��ق��وده��ا  ك����ان  ال��ت��ي  الأوىل  ال�����س��ي��ارة 

حر�سه  برفقة  ���س��ارون  اأري��ي��ل  جل�ش  بنف�سه، 

ال�سيارات  و�سقت  ج��ي��داً،  ت�سليحاً  امل�سلحني 

طريقها اإىل املكان املحدد للقاء الإ�سرائيليني 

مع رجالت الكتائب يف خليج �سغري بالقرب 

م���ن ج��ون��ي��ة، واأق������ام ب�����س��ري اجل��م��ي��ل م���اأدب���ة 

الأوىل  تلك  وكانت  ل�سيوفه،  تكرمياً  ع�ساء 

بكميات  مت��ي��زت  ال��ت��ي  امل����اآدب  م��ن  �سل�سلة  يف 

هائلة من املاآكل الفاخرة، وخليط غري عادي 

وال�سلطة  ال�����س��رق��ي��ة،  امل���اأك���ولت  اأط��ي��ب  م��ن 

واحلم�ش بالطحينة والكباب..

كانت  ومثلها  احتفالية،  الأج����واء  كانت 

الأق������وال ال�������س���ادرة ع���ن ال�����س��ي��ف وامل�����س��ي��ف، 

ا���س��ت��ه��ل ب�����س��ري ال���ك���الم ب�����الإع�����راب، ب��ا���س��م��ه 

وب��ا���س��م اأب��ي��ه ب��ي��ار وال��رئ��ي�����ش الأ���س��ب��ق كميل 

���س��م��ع��ون وق�����ادة اآخ����ري����ن، ع���ن ع��م��ي��ق ���س��ك��ره 

اجل��رال  »الإ�سرائيلي«  ال��دف��اع  وزي��ر  ل��زي��ارة 

الكتائب؛  حترتمه  ال��ذي  ال�سخ�ش  ���س��ارون؛ 

مل��ا���س��ي��ه ك��ق��ائ��د ع�����س��ك��ري، ولآرائ������ه امل��ع��روف��ة 

الإ�سرائيلي  اجلي�ش  ب��ني  ال��ت��ع��اون  ميزة  ع��ن 

و»امل�سيحيني« يف لبنان.

»اإننا نعمل يف مرحلة م�سريية يف حلظة 

احلقيقة«، قال ب�سري اجلميل، »ولذلك يجب 

اأن نعمل معاً«.

م�سيفه  الإ�سرائيلي  الدفاع  وزير  و�سكر 

برنامج  وعلى  الأق���وال،  به من  اأدىل  ما  على 

ال���زي���ارة ال���ذي اأع���د ل��ه ومل��راف��ق��ي��ه، وق���د اأراد 

�سارون اأن يعرب عن جزء من اآرائه يف امل�سائل 

املدرجة يف جدول الأعمال، وكعادته وبقناعة 

عميقة بالذات، وبلهفة �سديدة، ك�سف الي�سري 

الرغم  وعلى  امل�ستقبلية.  اآرائ��ه وخططه  من 

من اأن ال�ساعة كانت متاأخرة والوجبة منهكة، 

امل��اأدب��ة، من  امل�ساركني يف  م��ن  ب��داأ ق�سم  فقد 

املفهوم  اأ�س�ش  يفهم  واإ�سرائيليني،  لبنانيني 

ال�سرتاتيجي اللبناين لدى �سارون.

�سيا�سياً  حاًل  تف�سل  اإ�سرائيل  »اإن  ق��ال: 

يف  »امل�����س��ي��ح��ي��ون«  يعانيها  ال��ت��ي  للم�سكالت 

ل��ب��ن��ان، مب�����س��ارك��ة ال����ولي����ات امل��ت��ح��دة ال��ت��ي 

بقوتها فقط �سيكون يف الإمكان اإرغام �سورية 

ومنظمة التحرير على اإجالء جي�سيهما عن 

ون�ساط  املنطقة  يف  ال��ت��ط��ورات  ل��ك��ن  ل��ب��ن��ان، 

امل��خ��رب��ني امل��ت��وا���س��ل ���س��د »اإ���س��رائ��ي��ل« و�سد 

الرغم  العامل، على  اأنحاء  اأه��داف يهودية يف 

من اتفاق وقف اإطالق النار الذي مت التو�سل 

اإليه بو�ساطة فيليب حبيب قبل ب�سعة اأ�سهر 

فقط، من �ساأنها اأن تخلق يف املرحلة املنظورة، 

و���س��ع��اً  اأي�����س��اً   ،1982 ���س��ن��ة  ورمب����ا يف ���س��ي��ف 

اأن  »الإ���س��رائ��ي��ل��ي«  اجلي�ش  على  فيه  يتحتم 

املخربني  منظمات  بنية  على  للق�ساء  يعمل 

التحتية يف لبنان«.

وع��ن��دم��ا  »اإذاً،  ق���ائ���اًل:  ����س���ارون  اأ����س���اف 

التحرك �سد  الإ�سرائيلي على  يقدم اجلي�ش 

ت�سمن  �سربة  اإليهم  �سيوجه  فاإنه  املخربني، 

عملية  اأع���ق���اب  يف  ���س��اد  ال����ذي  ال��و���س��ع  زوال 

بنية  �سنجتث  اإننا  رجعة،  غري  اإىل  الليطاين 

الإرهاب التحتية يف لبنان من جذورها«.

ووا�سل �سارون كالمه، فقال: »ما جئتكم 

ل��الت��ف��اق ع��ل��ى خ��ط��ة ع��م��ل م�����س��رتك��ة، ف��ه��ذا 

اأن  الأم��ر �سابق لأوان��ه، لكن يهمني بالتاأكيد 

اأغادر واأنا عارف بال�سبط، ما الذي تريدونه 

الإ�سرائيلي  اجلي�ش  ا�سطر  اإذا  وت�ستطيعونه 

م�����س��ارف  اإىل  وال���و����س���ول  ل��ب��ن��ان  دخ����ول  اإىل 

بريوت، اأو عندما ي�سطر اإىل ذلك«.

الأوىل،  ال�����زي�����ارة  ����س���وى  ل��ي�����ش  »اإن�����ه�����ا 

ون���ح���ن ���س��رك��اء م�����س��ري واإخ������وة ����س���الح منذ 

كثرية،  ولقاءات  تن�سيق  بيننا  و�سيكون  الآن، 

يف  يت�سكل  و�سع  لأي  م�ستعدين  نكون  حتى 

امل�ستقبل«.

)يتبع(

اأحمد �سحادة

لو أعلن الجنرال غورو »مزرعة لبنان الكبير« )5(

شيء من تاريخ العالقات الكتائبية - »اإلسرائيلية«

) �لعدد 232(  �جلمعة - 28  �أيلول - 2012

العام،  القطاع  ملوظفي  وال��روات��ب  الرتب  �سل�سلة 

ب�سبب  اإج��ب��اري��ة،  حكومية  اإج���ازة  يف  دخلت  اأنها  يبدو 

توقف جمل�ش الوزراء عن الجتماعات ملدة اأ�سبوعني، 

الأمريكية  زياراته  يف  اجلمهورية  رئي�ش  �سفر  بحكم 

العربية  ال��ق��م��ة  حل�����س��ور  ال��ب��ريو  يف  ي�ستهلها  ال��ت��ي 

نيويورك  اإىل  احل��ك��وم��ة  رئي�ش  و�سفر  الالتينية،   -

حل�سور الجتماعات العامة لالأمم املتحدة، وبالتايل 

�سيتوقف البحث يف ق�سية متويل ال�سل�سلة، التي كان 

جمل�ش الوزراء قد قطع �سوطاً بعيداً يف �ساأنها، يف وقت 

مل ينجز جمل�ش الوزراء م�سروع موازنة العام 2013، 

حيث ت�سري اأرقام النفقات العامة، اإىل اأنها تقدر بنحو 

اأي  امللحقة  امل��وازن��ات  م��ن دون  ل��رية،  مليار  األ��ف   23
الذي   ،2012 العام  عن  ل��رية  مليار  األفي  نحو  بزيادة 

اللجان  ت���زال مقيمة يف  م��ا  وال��ت��ي  م��وازن��ت��ه  ت��ق��ر  مل 

اللبنانيني  ال��ن��واب  نقا�سات  لأن  تنجز  ومل  النيابية، 

لهذه امليزانية يغلب عليها الطابع ال�سيا�سي، واإن كان 

مغلفاً بغالف مايل.

ب�سبه  الآن  تعي�ش  التي  فاحلكومة  ع��ام،  وب�سكل 

اإج������ازة ل��ن��ح��و 15 ي���وم���اً، ت���واج���ه م��ع��رك��ة م��ال��ي��ة من 

خالل املوازنة، ويحتل تاأمني املوارد والتمويل واجهة 

وامل��ف��رق،  وب��ه��ذا ثمة م��الح��ظ��ات باجلملة  اله��ت��م��ام، 

ومعه بات املهتمون بال�ساأن املايل والقت�سادي يخ�سون 

كم�سري  و2013   2012 م��وازن��ت��ي  م�����س��ري  ي��ك��ون  اأن 

»اأن  اأي  ال��ي��وم،  وح��ت��ى   2005 منذ  ال�سابقة  امل���وازن���ات 

ودون  �سوابط،  اأي  دون  راعيها«  وال��رب  ما�سي  البلد 

منها،  تفوح  الف�سائح  من  كثرياً  اأن  بحيث  م��وازن��ات، 

خ�سو�ساً جلهة الهبات والإنفاقات غري املعروفة التي 

باتت روائحها تزكم الأنوف.

اجتماعية،  مع�سلة  احل��ك��وم��ة،  ه��ذه  ت��واج��ه  كما 

جمل�ش  يف  وال��روات��ب  الرتب  �سل�سلة  اإق���رار  يف  تتمثل 

خم�ش  م���دى  ع��ل��ى  تق�سيطها  ج���رى  وال��ت��ي  ال���ن���واب، 

�سنوات، وهو ما يرف�سه الأ�ساتذة الر�سميون وموظفو 

ال��ق��ط��اع ال��ع��ام، وب��ال��ت��ايل ق��د ن��رى حت��رك��اً مت�ساعداً 

ملوظفي القطاع العام، �ستكون بدايته مع اإ�سراب وا�سع 

للمعلمني يف لبنان، مع بداية هذا العام الدرا�سي، ما 

على   2013 –  2012 الدرا�سي  العام  ي�سع م�سري  قد 

لت�سحيح اخللل  النواب  ي�سارع جمل�ش  اإذا مل  املحك، 

ال�سل�سلة،  بتق�سيط  ال�����وزارء  جم��ل�����ش  يف  اأق����ر  ال����ذي 

ولي�ش كما جرى التفاق عليه بني الأ�ساتذة واللجنة 

الرتفاع  من  ال�سل�سلة  ه��ذه  �ستتاآكل  حيث  ال��وزاري��ة، 

الذي  الأم��ر  املعي�سة، وهو  وغ��الء  الأ�سعار  امل�ستمر يف 

ينبه اإليه املعلمون وموظفو القطاع العام.

حممود مرع�سلي

هل ستلحق موازنتا 2012 و2013 بسابقاتهما؟
الحكومة في إجازة.. وعدم إقرار السلسلة يهدد العام الدراسي
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اخلبري االقت�صادي واملايل واملحلل 

حديثه  يف  ي�صرح  ق��رم  ج��ورج  ال�صيا�صي 

الق�صايا  م��ن  »ال��ث��ب��ات« جملة  جل��ري��دة 

ال�صيا�صية ال�صائكة، واإليكم احلوار:

ي�صع وزير املالية ال�صابق جورج قرم 

التفكري  اإىل  اللبناين  االق��ت�����ص��اد  تعرث 

اأ�صل  براأيه  واملب�صط،  البدائي  املحدود 

و�صيطاً  بلداً  لبنان  العتبار  تعود  العلة 

ل��ل��خ��دم��ات اخل��ف��ي��ف��ة )���ص��ي��اح��ة وجت���ارة 

وعقارات(، انطالقاً من وجهة نظر املفكر 

اللبناين مي�صال �صيحا، وغلبتها يف اإقناع 

من��وذج  هكذا  بفوائد  اللبنانيني  معظم 

اقت�صادي مايل، يقول قرم: »رغم جناح 

التجربة ال�صهابية، وك�صر النموذج املتبع 

لل�صري  اللبنانيون  عاد  عديدة،  ل�صنوات 

احل��رب  ان��ت��ه��اء  بعد  اخل��ط��ى  نف�س  على 

�صيا�صات  ه��م  ف��ك��ان  الت�صعينات،  اأواخ����ر 

العمل  االأ�صا�صي،  ال�صيا�صية«  »احلريرية 

على تنمية قطاع اخلدمات فقط، ما اأدى 

اقت�صادية - اجتماعية  اأزم��ات  اإىل بروز 

ال�صوؤون  يف  الباحث  ويعترب  متالحقة«، 

قرم،  ج��ورج  الدكتور  وامل�صرفية،  املالية 

اأن االأزمة االقت�صادية يف لبنان انفجرت 

يف االأ���ص��ه��ر االأخ�����رية، م��ع ب��داي��ة تفكك 

�صلطة الدولة ميدانياً على عدة مناطق، 

هي  ظاغطة،  اإقليمية  ظ��روف  ونتيجة 

منذ  خاطئة  ومفاهيم  �صيا�صات  نتيجة 

اأ�صا�س قيام الدولة اللبنانية«.

احلل بالف�صل

ال��رت��ب  اأزم����ة �صل�صلة  ل��ك��ن م���اذا ع��ن 

والرواتب التي اأقرتها احلكومة اللبنانية، 

ارت��ف��اع  ال���الزم وم��ع  التمويل  اإي��ج��اد  قبل 

االأ�صعار؟ يرد القرم: »منطق املالية العام 

ال�����ص��ائ��د م��ن��ذ ت�����ص��ع��ي��ن��ات ال���ق���رن امل��ا���ص��ي 

جت��اوزه  ال�صعب  م��ن  م��ال��ي��اً،  فلتاناً  اأن��ت��ج 

ب�صيا�صات حمدودة، املطلوب �صيا�صة مالية 

خمتلفة جذرياً، تقوم بها خمتلف وزارات 

ال����دول����ة ل��ت��ن�����ص��ي��ط االق���ت�������ص���اد ال��ل��ب��ن��اين 

وال�����دورة االإن��ت��اج��ي��ة يف ل��ب��ن��ان، وب��ال��ت��ايل 

م���ا دم���ن���ا مل ن�����ص��رع ب����اإج����راء اإ���ص��الح��ات 

بع�س  )با�صتثناء  ال�صريبي  النظام  داخل 

لن  امل�صافة(،  ال�صريبة  على  االإج����راءات 

اإنه مل يعد  اإذ  ن�صعر باالإ�صالح احلقيقي، 

االإنفاق فقط، هناك  يكفي معاجلة طرق 

فو�صى عارمة على �صعيد مواد الد�صتور، 

����ص���واء ت��ل��ك امل��ت��ع��ل��ق��ة مب��ال��ي��ة ال���دول���ة اأو 

امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��ق��ان��ون امل��ح��ا���ص��ب��ة ال��ع��م��وم��ي��ة«، 

ي�صيف قرم »�صمن هذه الظروف، وحتت 

�صغط الفئات االجتماعية املختلفة، قررت 

احل��ك��وم��ة ت��ل��ب��ي��ة امل��ط��ال��ب االج��ت��م��اع��ي��ة 

املوظفني  فئات  بع�س  اأن  رغ��م  امل�صروعة، 

اأك���رب..  ام��ت��ي��ازات  ع��ل��ى  للح�صول  ت�صعى 

درا�صتها  يجب  وال��روات��ب،  الرتب  ف�صل�صة 

كافة  حاجات  من  انطالقاً  علمي،  ب�صكل 

ف��ئ��ات امل��وظ��ف��ني واخ��ت�����ص��ا���ص��ه��م، وي��ج��ب 

الف�صل نهائياً بني م�صاألتي غالء املعي�صة 

�صاألناه  االأ�صا�صية«،  الرواتب  زي��ادات  وبني 

يعالج  »الغالء  ق��رم:  يجيب  ال�صبب؟  عن 

القطاع اخلا�س من خالل  كما ح�صل يف 

اأما  وغ��ريه��ا،  املالية  كاملكافاآت  اأم��ور  ع��دة 

ه��ي��ك��ل��ي��ة روات�����ب ال���دول���ة ي��ج��ب درا���ص��ت��ه��ا 

ان��ط��الق��اً م���ن م��ف��ه��وم اآخ�����ر، الأن����ه خ��ْل��ط 

و�صوح  عدم  ي�صبب  ببع�صهما،  الق�صيتني 

اأن تكون  امل��ف��ر���س  ال��روؤي��ة االق��ت�����ص��ادي��ة 

حم�س علمية«.

ع���ن ���ص��ب��ب ع����دم ان���ه���ي���ار االق��ت�����ص��اد 

املعتمدة  ال�صيا�صات  دام���ت  م��ا  ال��ل��ب��ن��اين، 

املا�صي لي�صت �صليمة،  القرن  اأوا�صط  منذ 

ف���ه���ل االأم�������ر ل����ه ع���الق���ة ب���و����ص���ع ل��ب��ن��ان 

اجل��ي��وا���ص��رات��ي��ج��ي امل��م��ي��ز يف ال�����ص��رق، 

اخل�صات  رغم  عليه  احلفاظ  وب�صرورات 

حميطه؟  يف  اأو  فيه  وال�صيا�صية  االأمنية 

ي�������ص���رح االإخ�������ص���ائ���ي يف �����ص����وؤون ال�����ص��رق 

املتو�صط  ال��ب��ح��ر  ح��و���س  ودول  االأو����ص���ط 

اأن �صخ االأم���وال فيه وهمي،  ج��ورج ق��رم، 

ويعود الف�صل فيه لهجرة اللبنانيني اإىل 

ذل��ك م��ن حتويالت  ي�صتتبع  اخل���ارج وم��ا 

م��ال��ي��ة اإل���ي���ه، اإ���ص��اف��ة اإىل اإق���ب���ال ال��ع��رب 

العقارات  �صراء  على  اللبنانيني  واالأغنياء 

»املعطى  )امل�صاربات(«، يعقب قرم قائاًل: 

ت��ع��ق��ي��داً، الأن��ه  االأخ���ري ي��زي��د م��ن امل�صكلة 

يرفع من �صعر االأرا�صي وال�صقق ال�صكنية 

ب�����ص��ك��ل ج���ن���وين، م���ا ي��ن��ع��ك�����س ���ص��ل��ب��اً على 

الطبقة الو�صطى يف البلد«.

تهنئة

وان����ط����الق����اً م����ن ال���ق���م���ة ال���روح���ي���ة 

ب��ك��رك��ي،  – امل�����ص��ي��ح��ي��ة يف  االإ����ص���الم���ي���ة 

الق�صايا  معاجلة  ���ص��رورة  اإىل  واإ���ص��ارت��ه��ا 

االق��ت�����ص��ادي��ة ب���ح���زم، ���ص��األ��ن��اه ع���ن ت��اأث��ري 

اأن  �صيما  اللبنانيني،  ه��ج��رة  ل��وق��ف  ذل��ك 

امل�����ص��ي��ح��ي��ني ي���ع���ان���ون ���ص��ع��ف��اً وا����ص���ح���اً يف 

خمزونهم الدميغرايف، ما يوؤثر جدياً على 

الدكتور  يقول  التنوعية؟  وميزته  لبنان 

ال��ق��م��ة ال��روح��ي��ة يف بكركي  ق����رم: »ب���ي���ان 

اأخ��الق��ي��ة  اإىل  ال��ع��ودة  مم��ي��ز، الأن���ه يطلب 

االقت�صاد، رغم اأن املجمع املاروين يف العام 

املتابعات  بقيت  ذل��ك،  اإىل  اأ�صار  قد   2004
جد �صعيفة«، وي�صيف: »اأخالقيات املجمع 

امل�������اروين ت���ل���ك، ت��ت�����ص��اب��ه م���ع اأخ���الق���ي���ات 

ال��ع��ق��ي��دة االإ���ص��الم��ي��ة ب��ال��ع��م��وم، وب��ال��ت��ايل 

امل���ادي���ات لي�صت  اأن  ل��ت��اأك��ي��د  ه��ن��اك ح��اج��ة 

غاية االإن�صان، وتاأكيد العودة اإىل التعا�صد 

ال�����ص��وؤون  يف  النبيلة  وامل��ب��ادئ  االجتماعي 

االقت�صادية، واليوم مع �صياغة هكذا بيان، 

نهنئ القيمني عليه الأنه �صوب االأمور على 

حقيقتها«.

وهل من عالقة بني ارتفاع من�صوب 

اخل��ط��ف واالأزم������ة االق��ت�����ص��ادي��ة؟ ي��رد 

قرم: »ال�صرقات اخلفيفة قد تكون على 

عمليات  ولكن  وال��ع��وز،  بالفقر  عالقة 

اخلطف املدرو�صة على م�صتوى عاٍل من 

اإجرامي وال  التنظيم، طابعها مافيوي 

ميكن تربيره بذريعة احلاجة«.

�صورية

بخ�صو�س امل�صهد ال�صوري املتاأزم منذ 

اأكرث من عام ون�صف، هل احلرب الدائرة 

ه��ن��اك ع��ل��ى ع��الق��ة ب��ن��زاع احل�����ص��ارات اأو 

امل�����ص��ال��ح االق��ت�����ص��ادي��ة و���ص��ي��ط��رة ال��غ��رب 

على ال�����ص��رق؟ ي��ق��ول ق���رم: »ه��ن��اك ثالثة 

م�صتويات لالأزمة ال�صورية، املعطى االأول 

حملي يتعلق بالتذمر االجتماعي املتنامي 

بعد جملة �صيا�صات مالية مطبقة يف �صورية 

)حترير االقت�صاد(، وتراكم ثروات هائلة 

يكمل  الف�صاد«،  حالة  انت�صار  مع  قلة  بيد 

املحلي غرق داخل  »العن�صر  قرم حديثه: 

فال�صعودية  وال����دويل،  االإقليمي  املعطى 

وق��ط��ر ���ص��ع��ي��ا الإ����ص���ق���اط ال��ن��ظ��ام ال�����ص��وي 

ب��ال��ت�����ص��ام��ن وال��ت��ك��اف��ل م��ع ت��رك��ي��ا �صمن 

الغربي  واملعطى  الليبي،  النمط  �صيناريو 

املتحم�س ل��ذل��ك ي��رم��ي م��ن خ��الل ذل��ك، 

�صرب مواقف �صورية االإقليمية املتعار�صة 

مع �صيا�صاتهم ال�صرق االأو�صطية )النظرة 

والنظرة  االإ�صرائيلي   - العربي  لل�صراع 

الإيران(، تلك االأحداث امل�صحوبة بحراك 

عربي عنيف، اأجربتا رو�صيا وال�صني على 

ومواجهته  »الناتو«  اأوامر حلف  مناه�صة 

م��ن خ��الل ق���رارات الفيتو داخ���ل جمل�س 

���ص��وري��ة  اأح������داث  ال������دويل.. والأن  االأم�����ن 

اأ���ص��ب��ح��ت ع��ل��ى ع���الق���ة م��ب��ا���ص��رة ب��اأم��ن 

وثبات الكيان االإ�صرائيلي كما اجلمهورية 

االأح��داث  تداعيات  اإي���ران،  يف  االإ�صالمية 

النظام  �صقوط  ح��ال  يف  �صتكون  ال�صورية 

ال�صوري لي�صت اإال حمطة الإكمال الهجوم 

اإي��ران، واليوم مع تعرث هذا  الغربي على 

�صربة  توجيه  عن  الكالم  يكرث  امل�صروع، 

ت��رد  ال��ت��ي  الإي�����ران،  اإ���ص��رائ��ي��ل��ي��ة  ع�صكرية 

اأن الو�صع خطر  بنف�س الوترية، ما ينبئ 

للغاية«.

ب����ع����د م�������ص���ي ع����ام����ني واأك����������رث ع��ل��ى 

�صحب  ممكناً  اأ�صبح  هل  العربية،  الثورات 

اخل���ي���ط االأب���ي�������س ع���ن االأ�����ص����ود ل��ل��ح��راك 

وراء م�صرح  العربي؟ وهل يختبئ  ال�صعبي 

اأحجار  اأج��ه��زة خم��اب��رات حت��رك  العمليات 

»ال�����ص��ط��رجن«؟ ي��ق��ول ق����رم: »م���ع ب��داي��ات 

الثورات حتركت اجلماهري باملاليني ب�صكل 

عفوي من املحيط اإىل اخلليج )من عمان 

الرجعية  ال��ق��وى  طبعاً  م��وري��ت��ان��ي��ا(..  اإىل 

الدول  العربية نظمت نف�صها باالتفاق مع 

ال��غ��رب��ي��ة ���ص��م��ن ن��ف�����س ���ص��ي��ن��اري��و ال��غ��رب��ي، 

ل�صرب املد الثوري اأيام جمال عبد النا�صر، 

ول���ل���م���رة ال���ث���ان���ي���ة حت���ال���ف���ت ق�����وى دي��ن��ي��ة 

واأم��ريك��ا  اأوروب����ا  م��ع  املنطقة  يف  حمافظة 

وال�صيطرة  ال�صعبية  احل��رك��ات  ال�صتيعاب 

�صت�صمح  احل����رة  االن��ت��خ��اب��ات  الأن  ع��ل��ي��ه��ا، 

مراكز  على  ال�صيطرة  االإ�صالمية  للقوى 

ال�صعبية  االأو���ص��اط  داخ��ل  لتوغلها  القرار، 

الفقرية، من خالل جمعيات خريية ممولة 

من ملكيات واإمارات دول اخلليج«.

�صوؤون  يف  املتخ�ص�س  ي�صع  ح�صارياً 

ال�����ص��رق االأو�����ص����ط ال���دك���ت���ور ج�����ورج ق���رم، 

م�صاألة حوار احل�صارات �صمن �صياق �صدام 

ال�صياق:  ه��ذا  يف  يقول  عينه،  احل�����ص��ارات 

»العقل الغربي ي�صوق اأن م�صكلة فل�صطني 

ما،  ل�صعب  م��ه��دورة  حقوق  ق�صية  لي�صت 

من  ل��ل��ع��راق  اأم��ريك��ا  غ��زو  م�صاألة  اأن  كما 

دون ���ص��ن��د ���ص��رع��ي م����رده ل��ت�����ص��ادم ق��ي��م.. 

ال��دول  ل��ه  تتحم�س  لالأ�صف  املنطق  وه��ذا 

بغاية  االأم���ر  وه��ذا  واالإ���ص��الم��ي��ة،  العربية 

ح�صارياً  ال��غ��رب  مواجهة  الأن  اخل��ط��ورة، 

ه���ي خ��دي��ع��ة ك���ب���رية، وب���ال���ت���ايل م���ن يقر 

�صمنياً  يوؤكد  احل�صارات،  ح��وار  ب�صرورة 

باأن �صبب احلروب والعنف تعود الختالف 

احل�صارات، فيما �صبب القتل واحلروب يف 

العامل هي نزعة االإن�صان نف�صه لل�صيطرة«، 

ي��ك��م��ل ق�����رم ح���دي���ث���ه جل����ري����دة ال���ث���ب���ات: 

ي�صاند  ال��دي��ن��ي   - احل�������ص���اري  »ال�������ص���راع 

م�����ص��روع دول����ة اإ���ص��رائ��ي��ل ال ي��ن��اه�����ص��ه، يف 

معظم درا�صاتي، اأ�صري اإىل اأن ماأ�صاة الدول 

العربية ناجتة عن ق�صايا و�صعية وقوانني 

وبالتايل  بالقيم،  لها  عالقة  ال  ميدانية 

مم��ان��ع��ت��ن��ا ل��ل��ك��ي��ان ال�����ص��ه��ي��وين، ال ت��ع��ود 

كيان غا�صب،  الأن��ه  ب��ل  ي��ه��ودي��اً،  كونه  اإىل 

و�صواء كان بوذياً �صيكون لنا نف�س املوقف.. 

و�صعية  ق�صايا  لتحليل  ال��دي��ن  ت��وظ��ي��ف 

بنظري ي�صب يف م�صلحة اإ�صرائيل«.

هيمنة  مقولة  قرم  يف�صر  كيف  ولكن 

ال����رج����ل االأب����ي���������س ع���ل���ى م��ع��ظ��م اأق���ط���ار 

ال�صينية  ح�صارة  النفوذ  وتنامي  العامل، 

وال�صرقية؟ وهل �صحيح اأن اجتاه ال�صالم 

مع  ال�صاعدة  القوى  لتوازن  عائد  بالقوة 

القوى الهابطة؟ يرد قرم: »نحن ن�صتخف 

كثرياً مبا ي�صمى القوى »الناعمة« للدول 

ك���ان ���ص��ع��ود ال�صني  ال��غ��رب��ي��ة، الأن���ه مهما 

ورو���ص��ي��ا واإي�����ران وال��ه��ن��د يف ه���ذا امل��ج��ال، 

امل��ط��ل��وب، وم��ا  امل�����ص��ت��وى  ي���زال���ون دون  ال 

والدرا�صات  والفنون  اجلامعات  ا�صتقطاب 

على  دل��ي��ل  خ��ري  ال��ع��رب  للطالب  العلمية 

تاأثري قوي على  لها  املجاالت  ذل��ك.. هذه 

العرب  تفكري  وم��ا  عموماً،  النا�س  تفكري 

اإيران ولي�صت  اأن العدو االأ�صا�صي لهم هي 

القوى  تلك  فعالية  نتيجة  اإال  اإ���ص��رائ��ي��ل، 

ت�صويق   - ن�����ص��ر  دور   - )اإع�����الم  ال��ن��اع��م��ة 

الكرونية( على  اأفالم ومواقع   - اإعالين 

العربية  وال�صخ�صية  ال�صرقي،  توجهات 

ال����ي����وم ت��ع��ي�����س ال���ت���ن���اق�������س ب����ني اإع���ج���اب 

�صيا�صي  وك��ره  جهة  من  الغربية  بالثقافة 

لدول الغرب من جهة ثانية«.

وم�������اذا ع����ن وق�����ف ال���ن���م���و االإي�������راين 

االقت�صادي وال�صيا�صي والتكنولوجي، هل 

من دواء له عرب املنظومات الناعمة وفق 

ترعى  »ال  ق���رم:  ي��ق��ول  ال��غ��رب؟  �صيا�صات 

الباك�صتان الدولة االإ�صالمية الراديكالية 

غري امل�صتقرة، نف�س اهتمام الغرب الإيران، 

رغم امتالك االأوىل القنبلة الذرية، العقل 

التكنولوجي  التطور  من  منزعج  الغربي 

ولهذا  تطورها،  وي�صتفزه  الإي��ران  العلمي 

اإقليمية  اأمريكا حرباً  ال�صبب قد تخو�س 

ولالأ�صف  ح�صارية،  عناوين  مظلة  حتت 

ال�������ص���دي���د ي�������ص���ري ال����ع����رب وف�����ق ال��ن��م��ط 

الواليات  اأن  اأعتقد  وال  عينه،  التفكريي 

على  حرباً  �صتخو�س  االأمريكية  املتحدة 

ال�صني، رغم اأن الو�صع ال�صوري قد يتاأزم 

اأكرث، ورغم اإبقاء احتمال هجوم اإ�صرائيلي 

على اإيران وارد«.

اأجرى احلوار: بول با�صيل

حرب أميركا »الناعمة« متفوقة على الصين وروسيا
قرم: قمة بكركي الروحية أكدت أولوية األخالق في االقتصاد

منطق المالية العام 
السائد منذ تسعينات 

القرن الماضي أنتج فلتانًا 
ماليًا من الصعب تجاوزه 

بسياسات محدودة

حل الو�شع االقت�ش�دي امل�يل يبقى ه�شً� م� دام العالج »ترقيعيً�«.. الف�شل بني م�ش�ألتي غالء املعي�شة 

والزي�دة على االأجر بداية حلل االأزمة امل�لية يف لبن�ن، وقوى اال�شتعم�ر تتلطى مبنطق »حوار احل�ش�رات« لت�أكيد 

وجود ال�رصاع..
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االأوىل  ال��ف��رة  ويف  ال��ط��الب،  معظم 

ال��ت��ي ت��ل��ي م��رح��ل��ة ال��ت��خ��رج، ُت��ت��اح لديهم 

الراحة،  يف  البع�س  ي�صتغلها  ف��راغ  اأوق���ات 

اأما  عمل،  عن  البحث  يف  االآخ��ر  والبع�س 

لدي  م��ا  اأ�صتغل  اأن  ف��ف��ك��رُت  يل،  بالن�صبة 

يعود  اأو عمل،  وق��ت وطاقة يف خدمة  من 

خ�صو�صاً  ح��ويل،  م��ن  وعلى  علي  فائدته 

اأنني منذ ال�صغر، لدي ميل وحب خلدمة 

االآخرين وم�صاعدتهم.

ب��������داأت ع��م��ل��ي��ة ال���ب���ح���ث ع���ل���ى م���واق���ع 

املواطنني  بت�صجيع  تعنى  ال��ت��ي  االإن���رن���ت، 

ع��ل��ى ال��ت��ط��وع يف اخل����ارج، م��ن اأج���ل تقدمي 

البيوت  وبناء  كالتعليم  املتعددة،  امل�صاعدات 

الطبية  امل�صاعدات  وتقدمي  االأوالد  ورعاية 

وغ����ريه����ا، ل������دول ف���ق���رية وت�����ص��ع��ه��م حت��ت 

رعايتها.

ك��ان��ت امل���واق���ع ت��ظ��ه��ر ب��امل��ئ��ات، جتعلك 

حت��ت��ار اإىل اأي���ن ت��دخ��ل وم��ن ت��خ��ت��ار، لكنني 

طاقاتي  اأ�صتغل  اأن  االأْوىل  اأن  راأي���ت  عندما 

اخل����ي����ارات  اأن  وج������دت  وط����ن����ي،  خ���دم���ة  يف 

املواقع  اأمامي قليلة جداً، مقارنة مع مئات 

اإىل اختيار  امل��ط��اف  ب��ي  االأج��ن��ب��ي��ة، وان��ت��ه��ى 

التطوع يف ال�صليب االأحمر؛ الذي بالن�صبة 

يل كان االأكرث ت�صجيعاً وو�صوحاً من غريه.

ال��ع��م��ل ال��ت��ط��وع��ي ه���و ع��م��ل اإن�����ص��اين 

ووج������داين، ي��ه��دف اإىل امل�����ص��اع��دة وخ��دم��ة 

االآخرين مهما كانت انتماءاتهم دون مقابل، 

اأج��ر قليل ال تتجاوز قيمته قيمة  اأو مقابل 

امل��ب��ذول م��ن قبل �صاحبه،  ال��وق��ت واجل��ه��د 

اأف�صل  معي�صة  م�����ص��ت��وى  حتقيق  اأج���ل  م��ن 

يف  اأ�صا�صية  رك��ي��زة  اأي�صاً  وه��و  النا�س،  ل��دى 

االجتماعي  التما�صك  ون�صر  املجتمع،  بناء 

التطوعي،  العمل  ي��زال  وال  املواطنني،  بني 

اإع��داد اجليل  املوؤثرة على  اأه��م العوامل  من 

اجل�����دي�����د؛ ف���ه���و ي���دخ���ل ���ص��م��ن ت��ك��وي��ن��ه��م 

االإف���ادة  ويتيح  واجتماعياً،  ونف�صياً  ُخلقياً 

خلدمة  وتنميتها  ال�صبابية  ال��ط��اق��ات  م��ن 

امل���ج���ت���م���ع، ك���م���ا ي���ع���دل ال���ع���م���ل ال��ت��ط��وع��ي 

ال�صلوكيات، ويوجه االأخالقيات، وينمي روح 

العطاء لدى الفرد. 

ويف حني اأننا اليوم باأم�ّس احلاجة لهذه 

يف  واالأخ��الق��ي��ة  االإن�صانية  وامل��ب��ادرة  القيمة 

جمتمعاتنا، التي تعاين من اأو�صاع اقت�صادية 

واج��ت��م��اع��ي��ة و���ص��ح��ي��ة م���ت���ده���ورة، ون�����ص��ب��ة 

من  وغ��ريه��ا  ا�صتقرار  وع��دم  مرتفعة  اأم��ي��ة 

امل�صاكل، وهي جمتمعات يغلب عليها الطابع 

االإ����ص���الم���ي، ال��ت��ي ب��االإ���ص��اف��ة اإىل ���ص��رائ��ع 

�صماوية اأخرى ت�صدد وحتث على عمل اخلري 

اأننا  اإال  توجبه،  واأحيانا  بل  العون،  وتقدمي 

ال�صامية،  والثقافة  القيمة  هذه  اإىل  نفتقد 

ونلحظ اأن عدد املنظمات التطوعية الفعالة 

يف لبنان والعامل العربي، قليلة جداً اإىل حد 

خمجل مقارنة مع مثيالتها يف دول اخلارج 

كاأوروبا واأمريكا مثاًل.

اأن ع��دد  اأظ���ه���رت االإح���������ص����اءات،  ف��ق��د 

اجل���م���ع���ي���ات اخل����ريي����ة غ����ري ال���رب���ح���ي���ة يف 

جمعية،   1.514.000 يبلغ  املتحدة  الواليات 

جمعية،   350.000 وح��ده��ا  ب��ري��ط��ان��ي��ا  ويف 

فيها  ي�صارك  جمعية،   600.000 فرن�صا  ويف 

اأح��ج��ام  وت�صل  �صنوياً،  املتطوعني  م��الي��ني 

واجلمعيات  للمنظمات  امل��ع��ط��اة  ال��ت��ربع��ات 

غري الربحية اإىل مليارات الدوالرات �صنوياً.

ل���ك���ن االأم��������ر ال�������ذي ي���ث���ري ال��ده�����ص��ة 

واخليبة اأكرث، هو عدد املنظمات التطوعية 

املوجودة يف الكيان ال�صهيوين؛ التي ُقدرت 

 ،2007 ال��ع��ام  يف  األ���ف منظمة   40 ب��ح��وايل 

الدعم  ت��زاي��د، حيث يعترب  يف  اأي�����ص��اً  وه��ي 

لديها،  الدخل  م�صادر  اأه��م  من  احلكومي 

يف  التطوعية  املنظمات  ع��دد  بلغ  املقابل  يف 

األ��ف منظمة يف   35 ال��ع��امل العربي ح��وايل 

نهاية ال��ع��ام 2006، وه��و ع��دد اأق��ل مم��ا هو 

�صكان  ع��دد  اأن  علماً  ال�صهيوين،  الكيان  يف 

ال��ع��امل ال��ع��رب��ي، ي��ف��وق ع��دد تلك االأخ���رية 

بع�صرات املرات.

ال��ذي جن��ده بني  ه��ذا التفاوت الكبري 

العامل العربي واخلارج، ال بد اأن له اأ�صباباً 

تقف عائقاً اأمام تطور اجلمعيات واملنظمات 

ال��ت��ط��وع��ي��ة واحل���د م��ن ف��ع��ال��ي��ات��ه��ا، وال��ت��ي 

حتول دون اإقبال النا�س، وخ�صو�صاً ال�صباب 

اأن  عليها، وال��وا���ص��ح م��ن ه��ذا االخ��ت��الف، 

وثقافية  اجتماعية  بيئة  ت�صهد  دواًل  هناك 

و�صيا�صية مهيئة للتطوع، بينما هناك دول 

اأخ����رى ك��ال��ت��ي ع��ن��دن��ا، ال ت�صهد م��ث��ل ه��ذا 

امل���ن���اخ، وه���و م��ا مي��ك��ن ت��ف�����ص��ريه ب��ع��دد من 

ال��ع��وام��ل، م��ن اأه��م��ه��ا غ��ي��اب روح االن��ت��م��اء 

الوطني، واالن�صغال بال�صغوط االقت�صادية 

ال��دور  �صعف  اإىل  ب��االإ���ص��اف��ة  والتعليمية، 

�صبه الغائب ملوؤ�ص�صات التن�صئة االجتماعية، 

التعليمية  وامل��وؤ���ص�����ص��ة  االأ�����ص����رة،  اأب����رزه����ا 

)امل��در���ص��ة، اجل��ام��ع��ة(، وو���ص��ائ��ل االإع����الم، 

املهنية  واجل��م��اع��ات  ال�صيا�صية،  واالأح����زاب 

وغريها.

املهند�س  م��ع  اأج��ري��ن��اه��ا  مقابلة  ويف   

اإدارة  جمل�س  رئي�س  اجل��ّن��ون؛  علي  حممد 

مركز لبنان للعمل التطوعي، ورئي�س مركز 

التدريب العربي للعمل التطوعي عن قارة 

اآ���ص��ي��ا، وع�����ص��و امل��ك��ت��ب ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��الحت��اد 

العربي للعمل التطوعي، حّدثنا عن بع�س 

ال�����ص��ع��وب��ات ال��ت��ي ي��واج��ه��ه��ا امل���رك���ز ال���ذي 

اأول مركز  ُيعترب  وال���ذي   ،2006 ع��ام  اأُن�����ص��اأ 

لبناين، يجمع حتت مظلته بع�س الهيئات 

تعنى  التي  واملراكز،  واملنظمات واجلمعيات 

ب��ال�����ص��اأن ال��ت��ط��وع��ي ع��ل��ى ك��اف��ة االأرا����ص���ي 

ونحو   ب���ريوت  اإىل  ال�����ص��م��ال  م��ن  اللبنانية 

ن�صاطات  خ��الل  م��ن  متييز،  دون  اجل��ن��وب 

ع��دي��دة يعمل امل��ت��ط��وع��ون م��ن خ��الل��ه��ا يف 

ثقافة  وتعميم  ن�صر  التالية:  املجاالت  اأه��م 

ت�صجري،  حمالت  بيئية،  التطوع، ن�صاطات 

وذوي  بامل�صنني  االه��ت��م��ام  ط��ب��ي��ة،  ح��م��الت 

الكوارث، املوؤمترات،  اخلا�صة،  االحتياجات 

ال��زي��ارات للمر�صى،  ال��ن��دوات،  ال��ب��ط��والت، 

الدورات املتعلقة باملهام املذكورة. 

اإل���ي���ن���ا، ذك����ر م�صكلة    خ����الل ح��دي��ث��ه 

ياأتينا دعم مايل،  التمويل فقال: »نحن ال 

اأي��ة دول��ة عربية،  ال م��ن احلكومة وال م��ن 

�صيا�صية  ج��ه��ة  الأي  ت��اب��ع��ني  غ���ري  والأن���ن���ا 

اأي �صخ�صية  الدعم من  نتلقى  وحزبية، ال 

���ص��ي��ا���ص��ي��ة، ال���ت���ي غ���ال���ب���اً م���ا ت���ك���ون ل��دي��ه��ا 

»هناك  ي�صيف:  ث��م  اخل��ا���ص��ة«،  جمعياتها 

اأ�صبحنا  ال��ت��ي  ال��ط��ائ��ف��ي��ة  م�صكلة  اأي�����ص��اً 

جعل  ه���و  ه��دف��ن��ا  اإن  اإذ  االآن،  ن��ت��ج��اوزه��ا 

املناطق حتتك وتتوا�صل  النا�س من جميع 

اإىل �صعوبة  باالإ�صافة  البع�س،  مع بع�صها 

اأخ������رى، ه���ي ع����دم ق�����درة اجل��م��ع��ي��ات على 

تعلمون  فكما  البع�س،  بع�صها  مع  التعاون 

يعرب�س عالتاين  واح��د بحب  لبنان، كل  يف 

ليو�صل«.

يف  كبرية  اأهمية  التطوعي  للعمل  اإن   

اأي جمتمع كان، اإذ تعود فوائده لي�س فقط 

بل  وتطويره،  املجتمع  و�صع  حت�صني  على 

�صعيد  على  كان  �صواء  املتطوع،  على  اأي�صاً 

ف��وائ��د  اإىل  ب��االإ���ص��اف��ة  ال��ع��م��ل،  اأو  ال�صحة 

اأخرى، تعود على القطاع التطوعي نف�صه، 

وقد اأثبتت العديد من االأبحاث ذلك.

مل�صح  ووف��ق��اً  العمل،  �صعيد  على  واأم���ا 

timebank employer a t  أأج���رت���ه

اململكة  يف   2004 ع��ام    titude survey
العمل  اأ�صحاب  من   ٪81 اأن  تبني  املتحدة، 

اإىل  ي��ن��ظ��رون  ال���درا����ص���ة،  �صملتهم  ال��ذي��ن 

املوظفني الذين قاموا بعمل تطوعي، نظرة 

العمل  اأرب�����اب  43٪ م��ن  و  اإي��ج��اب��ي��ة،  اأك���رث 

يخ�صعون  ال��ذي��ن  امل��وظ��ف��ني  اأن  يعتقدون 

الأعمال تطوعية ويتعلمون مهارات جديدة، 

اأعلى  اأف�صل للرقي وك�صب  لديهم فر�صة 

العمل،  اأ�صحاب  من   ٪68 اأن  كما  املرتبات، 

اأن ي�صيف  ال��ت��ط��وع مي��ك��ن  ب����اأن  ي�����ص��ع��رون 

املهارات اإىل القوى العاملة لديهم.

اأظهر  ال�صحية،  للفوائد  بالن�صبة  اأم��ا 

to make a diffe t  ململ�صح الذي اأجرته

 ence day survey,icm research
املتطوعني  ن�صف  يقارب  ما  اأن   ،2004 ع��ام 

ح�����ّص��ن من  ق��د  ال��ت��ط��وع  اإن  ق��ال��وا   )٪47(

�صحتهم ولياقتهم البدنية، يف حني اأن ٪25 

اأكرث من  الذين يتطوعون  االأ�صخا�س  من 

التطوع  اإن  ق��ال��وا  ال�صنة،  يف  م���رات  خم�س 

�صاعد على اإنقا�س وزنهم، وما يقارب الثلث 

من  عاماً   24 اإىل  )30٪( ممن هم بني 18 

على  �صاعدهم  التطوع  اإن  قالوا  املدخنني، 

ن�صف  اأن  كما  ال��ت��دخ��ني،  ن�صبة  م��ن  تقليل 

من  الأك��رث  تطوعوا  الذين   )٪48( ال�صكان 

اأق���ل  يجعلهم  ال��ت��ط��وع  اإن  ق���ال���وا  ع���ام���ني، 

عر�صة لالكتئاب، باالإ�صافة اإىل 63٪  ممن 

25 و34 �صنة و62٪ ممن هم  اأعمارهم بني 

التطوعي  العمل  اإن  ال�65 عاماً، قالوا  فوق 

جعلهم اأقل توتراً.

هبة عطوي )20 �صنة( طالبة لبنانية 

تدر�س يف كندا، ت�صاركنا جتربتها يف جمال 

هناك،  اجلامعة  يف  درا�صتها  اأث��ن��اء  التطوع 

و�صيلة  ه��و  التطوعي  العمل  »اإن  ف��ت��ق��ول: 

رائ���ع���ة ل��ت�����ص��ب��ح اإن�������ص���ان���اً اأك�����رث ف��اع��ل��ي��ة يف 

اإىل  ينتمون  اأن��ا���س  م��ع  حتتك  اإذ  املجتمع، 

خلفيات متنوعة، ميكن اأن يكون اأي�صاً من 

اأج���ل ق�صية ك��ب��رية م��ث��ل ج��م��ع ال��ت��ربع��ات 

وامل��ن��ا���ص��ب��ات اخل���ريي���ة، ب��ن��اء ع��ل��ى جتربتي 

املزيد  على  التعرف  م��ن  متكنت  اخل��ا���ص��ة، 

مما يقدمه جمتمعي، باالإ�صافة اإىل تقدمي 

يد العون لغريي، يف االآون��ة االأخ��رية، قمت 

متعلقة  اأن�����ص��ط��ة  يف  وال��ت��ط��وع  ب��امل�����ص��ارك��ة 

ب���امل���ن���اه���ج ال���درا����ص���ي���ة يف ح�����رم ج��ام��ع��ت��ي 

 cibcو ال���دول���ي���ني،  ال���ط���الب  ك��م��ج��ت��م��ع 

ال��ذي  الطلبة  وجمل�س  ل��ل��ع��الج،  الت�صابق 

كنت جزءاً منه«.

االأع��م��ال  »اإح���دى  ب��ال��ق��ول:  تتابع هبة 

القادمني  م�صاعدة  ك��ان��ت  ب��ه��ا،  قمت  ال��ت��ي 

باأنهم  ال�����ص��ع��ور  ع��ل��ى  اإىل اجل��ام��ع��ة  اجل���دد 

مرحبون داخل حرمنا اجلامعي، وتعريفهم 

على جميع اخلدمات املتوفرة التي يريدون 

اأخذ فكرة عنها، وكم �صيبدو ذلك جيداً يف 

يبحثون  ال  العمل  فاأرباب  الذاتية،  ال�صرية 

ذوي  متخرجني  ط��الب  عن  مقابالتهم  يف 

يبحثون  ب��ل  ف��ق��ط،  ج��ي��دة  علمية  خلفية 

اأي�صاً عمن ميتلكون مهارات توا�صل جيدة، 

ال�صبق  ملنحهم  اإن�صاين  بجانب  ويتمتعون 

بطلب  تقدموا  ال��ذي  الوظيفي  للمن�صب 

للح�صول عليه، اإنه عمل ُم�صٍل، وجمٍز اأي�صاً 

كما اأنه مليء بالتحدي«.

م��ن خ��الل م��ا ذك��رن��اه يتبني ل��ن��ا، اأن 

منا،  ك��ل  ح��ي��اة  يف  اأ�صا�صية  قيمة  ال��ت��ط��وع 

ومي��ك��ن االخ��ت�����ص��ار ب��ال��ق��ول، اإن����ه يعطي 

واأن  نف�صه،  اكت�صاف  القدرة على  لالإن�صان 

ي��ح��دث ف��رق��اً يف حياته وح��ي��اة االآخ��ري��ن، 

ل���ذل���ك ي��ج��ب ال���ب���دء ب��ت��ط��وي��ر امل��ن��ظ��م��ات 

ال��ت��ط��وع��ي��ة وف��ع��ال��ي��ت��ه��ا، ودع����م امل���ب���ادرات 

ال��ت��ط��وع��ي��ة، ب����دءاً م��ن االأ����ص���رة وامل��دار���س 

الن�صاطات،  باأب�صط  كانت  واإن  واجلامعات، 

الأن فيها م�صلحة اجلميع.

غدير حامد

عدد المنظمات 
التطوعية في الكيان 

الصهيوني
حوالي 40 ألف منظمة  

في المقابل بلغ عدد 
المنظمات التطوعية 

في العالم العربي 
حوالي 35 ألف منظمة
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تتحدث و�سائل الإعالم عن جل�سة 

عا�سفة عقدتها القيادة الفل�سطينية، 

ب����الأح����رى ع���ن ل��ق��اء ع��ا���س��ف ع��ق��ده 

حممود  الفل�سطينية  ال�سلطة  رئي�س 

عبا�س، مع قيادات يف ال�سلطة وحركة 

الفل�سطينية،  التحرير  ومنظمة  فتح 

اأط��ل��ق على  ال��ذي  الو�سف  اأن  وي��ب��دو 

ال����ل����ق����اء، ن���اج���م ع����ن ح�����ال ال��غ�����س��ب 

امل�����س��ي��ط��رة ع���ل���ى رئ���ي�������س ال�����س��ل��ط��ة، 

واأ���س��ب��اب ه���ذه احل����ال م��ت��ع��ددة، وف��ق 

ميكن  مما  واأي�ساً  ت�سريبه،  جرى  ما 

الأي��ام الأخرية،  ا�ستنتاجه من وقائع 

خ�����س��و���س��اً م���ا ي��ت�����س��ل ب��ال��ت��ظ��اه��رات 

الح��ت��ج��اج��ي��ة ال���ت���ي ���س��ه��دت��ه��ا م��دن 

الإج��راءات  على  رداً  الغربية،  ال�سفة 

فيا�س،  �سالم  حلكومة  القت�سادية 

تغطية  ال�سلطة  رئ��ي�����س  ح����اول  ف��ق��د 

وح��م��اي��ة رئ��ي�����س ح��ك��وم��ت��ه، ل��ك��ن من 

ق����اد ال���ت���ظ���اه���رات ���س��د ف���ي���ا����س، هم 

اأع�����س��اء وم��ن��ا���س��رو ح��رك��ة فتح التي 

يراأ�سها حممود عبا�س، والت�سريحات 

ال��ن��اري��ة ال��ت��ي اأط��ل��ق��ت ���س��د حكومة 

يف  اأع�ساء  عن  �سدرت  اإمن��ا  ال�سلطة، 

ف��ت��ح، ولعل  امل��رك��زي��ة حل��رك��ة  اللجنة 

�سديد  ل��وم  اإىل توجيه  دفعه  م��ا  ه��ذا 

ومل  احل��رك��ة،  قيادة  من  للحا�سرين 

املنخرطة يف  واملنظمات  القوى  ت�سلم 

الفل�سطينية  التحرير  منظمة  اإط��ار 

اأي�ساً، فهي كانت  ال�سديد  العتب  من 

�سريكة وبقوة يف التظاهرات الأخرية.

لكن هذا ي�سكل جانباً واحداً فقط 

ي��دور  فاحلديث  الغ�سب،  اأ���س��ب��اب  م��ن 

عن �سعور قوي بالإحباط لدى رئي�س 

اأن ه���ذا لي�س  امل���وؤك���د  ال�����س��ل��ط��ة، وم���ن 

ناجماً عن عدم اإطاعة قياديني يف فتح 

لأوامره املتعلقة بحكومة �سالم فيا�س 

وح�سب، على اأهمية ذلك، ولكنه يتاأتى 

م���ن ال��ف�����س��ل ال�����ذي لق���ت���ه حم���اولت���ه 

املفاو�سات مع  اإط��الق  لإع��ادة  املتكررة 

حكومة الحتالل، وكذلك من ال�سدى 

امل��ن��خ��ف�����س ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��اً، ح����ول ع��زم��ه 

امل��ت��ح��دة،  الأمم  اإىل  جم����دداً  ال���ذه���اب 

اجلمعية  يف  لفل�سطني  ع�سوية  لنيل 

العامة، ففي املرة املا�سية كان التحرك 

اأم��ا  ب��ال��ت��ف��اف �سعبي وا���س��ع،  م��دع��وم��اً 

اأي نوع  الفل�سطينيون  الآن فال يظهر 

وهم  اجلديد،  بالتحرك  الهتمام  من 

اإجن��از  على  ال�سلطة  ب��ق��درة  يثقون  ل 

خ��ط��وة ذات ق��ي��م��ة، ف��ه��ن��اك اع��را���س 

عربي  ملوقف  وغ��ي��اب  م�سبق،  اأم��ريك��ي 

ج�����دي، ث���م ه���ن���اك األع����ي����ب ال�����س��ل��ط��ة 

وارت���ب���اك���ه���ا ال���وا����س���ح ع��ل��ى اأك�����ر من 

�سعيد.

عنها  تتحدث  التي  الأه��م  النقطة 

القيادة  اجتماع  عن  امل�سربة  التقارير 

الفل�سطينية، هي تلك املت�سلة بحديث 

باأنه  اأو���س��ل��و، وق��ول��ه  اإل��غ��اء  عبا�س ع��ن 

باإلغاء  ويبلغه  نتنياهو  اإىل  �سيتوجه 

التفاق.

رئ��ي�����س  اأن  ب����داي����ة  ال���وا����س���ح  م����ن 

ال�����س��ل��ط��ة اأط���ل���ق ك��ل��م��ات��ه ت��ع��ب��رياً عن 

حلالة  انعكا�سا  ج���اءت  وه��ي  الغ�سب، 

ال��ذي  والن�س  ال�سديد،  النفعال  م��ن 

يتحدث عن الذهاب اإىل نتنياهو يوؤكد 

ذل���ك، فلو ك��ان الأم���ر ج��دي��اً، مل��ا كانت 

اإىل  للذهاب  ن��وع  اأي  من  حاجة  هناك 

املمكن  ومن  الحتالل،  حكومة  رئي�س 

الإع�����الن ع���ن اإل���غ���اء الت���ف���اق م���ن رام 

اأن  اأي مكان يف العامل، كما  اأو من  اهلل 

كالم عبا�س لي�س تلويحاً يحمل �سفة 

موجهاً  التهديد  ك��ان  اإذا  اإل  التهديد، 

مل��ن ك��ان��وا ي��ح�����س��رون الج��ت��م��اع، على 

الأق�سى  اخليار  اإىل  بهم  الدفع  �سبيل 

احل��ق��ي��ق��ي��ة  ف��ع��ل��ه��م  ردود  وم����راق����ب����ة 

البع�س  ردد  اأن  بعد  وخ�سو�ساً  عليه، 

يف الآون����ة الأخ����رية م��ط��ال��ب��ات ب��اإل��غ��اء 

اتفاق باري�س القت�سادي بني ال�سلطة 

من  اأن  العلم  مع  الح��ت��الل،  وحكومة 

ال�سلطة واإلغاء  اإىل حل  تابع الدعوات 

التفاق مع الحتالل، كان يلحظ دوماً 

اأن القوى املنتفعة من وجود ال�سلطة، 

ه���ي ال��ت��ي ت��ق��ف يف وج����ه ه����ذا اخل��ي��ار 

وبقوة.

ال�سلطة،  ح��ل  يعني  اأو���س��ل��و  اإل��غ��اء 

الفل�سطينية  الق�سية  تعيني  واإع����ادة 

ل�سعب  وط��ن��ي  حت��رر  ق�سية  بو�سفها 

حت����ت الح�����ت�����الل، وه�����و ي��ن��ه��ي ك��ذب��ة 

واأوهاماً مرت عليها �سنني من املعاناة، 

احلقوق  وت�سييع  الحتالل،  وتكري�س 

الوطنية الفل�سطينية. 

واإل����غ����اء الت���ف���اق ب���ه���ذا امل��ع��ن��ى هو 

خ��ط��وة وط��ن��ي��ة ك��ب��رية وم��ط��ل��وب��ة، اإذ 

كثرية،  تفا�سيل  يف  ال��دخ��ول  دون  م��ن 

مل ي��ج��ن ال�����س��ع��ب ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي من 

ه���ذا الت���ف���اق ���س��وى اخل��ي��ب��ات، بينما 

ك��ب��رية، من  الح��ت��الل مكا�سب  ح��ق��ق 

الح���ت���الل ال��رخ��ي�����س امل���ري���ح، و���س��وًل 

اإىل التهويد وتعزيز ال�ستيطان، وخلق 

ب��ام��ت��الك  الفل�سطينيني  ل���دى  وه���م 

�سلطة ودولة.

ل يريد رئي�س ال�سلطة اإلغاء التفاق 

ح��ق��اً ه���و ي���ن���اور جم������دداً، ورمب����ا ي��ك��ون 

بالر�سح  ع��دم رغبته  اإب���داء  يف  ���س��ادق��اً 

جم������دداً ل��رئ��ا���س��ة ال�����س��ل��ط��ة، ه���و اأك���ر 

املن�سب  ه��ذا  حقيقة  واقعياً  اخترب  من 

الوهمي، لكنها لي�ست املرة الأوىل، مرة 

اأخ����رى رمب���ا ي��ك��ون ���س��ادق��اً يف اللحظة 

اإليه،  املن�سوب  ال��ك��الم  فيها  اأط��ل��ق  التي 

�ستكون  التالية  ال�ساعة  ح�سابات  لكن 

اأي�ساً،  عديدة  ولأ�سباب  كثرياً،  خمتلفة 

يعرف الكثري منها عبا�س وحده، ويعرف 

الفل�سطينيون الكثري منها اأي�ساً.

عبد الرحمن نا�صر

تهديدات عباس باالستقالة وإلغاء أوسلو.. 
الحقائق واالنفعاالت
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بنيامني نتنياهو م�سافحاً حممود عبا�س

ب�سوؤون  املخت�س  الباحث  ال�سابق،  الأ���س��ري  ق��ال 

ي��زال يقبع  ب��اأن��ه ل  ف��روان��ة،  النا�سر  الأ���س��رى، عبد 

قرابة  ال�سهيوين  الح��ت��الل  ومعتقالت  �سجون  يف 

�سجناً   17 ق��راب��ة  ع��ل��ى  ي��ت��وزع��ون  اأ���س��ري،   )  4500  (

ومعتقال ومركز توقيف اأبرزها نفحة، رميون، �سطة، 

الرملة،  اي�سل، ع�سقالن، ه�سارون، هدارمي،  جلبوع، 

النقب، عوفر، جمدو.

اإجمايل الأ�سرى واملعتقلني  اأن من بني  واأ�ساف، 

ط��ف��ول��ت��ه��م،  ل��ه��م  ت�����س��ف��ع  ط���ف���اًل مل  ي���وج���د )198( 

لت�سويه  التعذيب  من  خمتلفة  ل�سنوف  ويتعر�سون 

لينا  الأ���س��رية  اأقدمهن  اأ���س��ريات   )  7 و)  م�ستقبلهم، 

واملعتقلة   ،1948 عام  املحتلة  املناطق  من  اجلربوين 

اإداري��اً  �سنوات، و)215( معتقاًل  اأك��ر من ع�سر  منذ 

النائب  نائباً، ويعترب  اأو حماكمة، و)14(  دون تهمة 

اأحمد احلاج علي ) 72 ( عاماً اأكربهم �سناً، بالإ�سافة 

ال�سيا�سية  القيادات  لثالثة وزراء �سابقني وعدد من 

والأكادميية واملهنية.

ويف ال�����س��ي��اق ذات�����ه، اأو����س���ح ف���روان���ة اأن����ه ي��وج��د 

م��ن ب��ني الأ����س���رى، م��ئ��ات الأ����س���رى امل��ر���س��ى ال��ذي��ن 

اأمرا�س ج�سدية ونف�سية خمتلفة، فيما  يعانون من 

اأمرا�س مزمنة وخبيثة  يعانون من  الع�سرات منهم 

تتدهور  ال�سحية  واأو�ساعهم  م�ستدمية،  واإع��اق��ات 

يف ظل �سيا�سة الإهمال الطبي املتبعة من قبل اإدارة 

ال�سجون، وهوؤلء بحاجة اإىل اهتمام ورعاية خا�سة 

وع����الج ع��اج��ل و���س��ري��ع لإن���ق���اذ ح��ي��ات��ه��م، كمقدمة 

لالإفراج عنهم قبل فوات الآوان.

ب��اأن الع��ت��ق��الت مل تتوقف يوماً،  وب��نينّ ف��روان��ة 

واأم�����س��ت ظ��اه��رة ي��وم��ي��ة، وم��ع��دل��ه��ا خ���الل ال�سهور 

املن�سرمة من العام اجلاري تراوح ما بني ) 10-8 ( 

حالت يومياً، واأن غالبيتها العظمى جترى يف ال�سفة 

يليها القد�س، ثم حالت حمدودة وحمدودة جداً من 

قطاع غزة، مما يعني اأن الرقم الإجمايل لالأ�سرى يف 

اليومية  العتقالت  ل�ستمرار  نظراً  م�ستمر  حراك 

وكذلك الإفراجات.

يف  ملحوظاً  انخفا�ساً  ه��ن��اك  ب���اأن  ف��روان��ة  واأك���د 

اإىل هذا  ي�سُل  الإداري����ني، حيث مل  املعتقلني  اأع���داد 

عددهم  كان  حينما  املا�سي،  ثاين  كانون  منذ  الرقم 

) 309 ( معتقلني، وهذه نتيجة طبيعية لالإ�سرابات 

وما  الإداري،  العتقال  �سيا�سة  على  والحتجاجات 

حظيت به هذه الق�سية من اهتمام حقوقي وقانوين 

وال��دويل، مما �سكل  املحلي والإقليمي  امل�ستوى  على 

عامل �سغط على �سلطات الحتالل.

اإىل وجود ع�سرات الأ�سرى العرب  واأ�سار فروانة 

 - الأردن   ( وخا�سة  خمتلفة،  عربية  جن�سيات  م��ن 

�سوريا - م�سر (، بع�سهم معتقل منذ اأكر من ع�سر 

�سنوات.

وب����نينّ ف���روان���ة اأن ق��راب��ة ث��ل��ث��ي الأ����س���رى، �سدر 

 )530( بينهم  يوجد  فيما  خمتلفة،  اأحكاماً  بحقهم 

اأ���س��رياً م��ن ب��ني جم��م��وع الأ���س��رى يق�سون اأح��ك��ام��اً 

بال�سجن املوؤبد ملرة واحدة اأو ملرات عديدة.

»وهو  ال�سرب  قائمة ج��رالت  اأن  وك�سف فروانة 

اأكر  م�سطلح ُيطلق على من م�سى على اعتقالهم 

خالل  و�سرتفع  اأ���س��رياً،   )21( ت�سم  �سنة«،   25 من 

ال��ع��ام  ن��ه��اي��ة  م��ع  لت�سل  امل��ق��ب��ل��ة  القليلة  الأ���س��اب��ي��ع 

من  اأ���س��رى  �سبعة  بينهم  اأ���س��رياً   )23( اإىل  اجل���اري 

املناطق املحتلة عام 1948.

آالف المعتقلين في سجون االحتالل

) �لعدد 232(  �جلمعة - 28  �أيلول - 2012

ت���وؤك���د م�������س���ادر م��ق��رب��ة م���ن ق��ي��ادة 

حركة حما�س، اأن رئي�س املكتب ال�سيا�سي 

ل��ل��ح��رك��ة خ��ال��د م�����س��ع��ل، اأب���ل���غ ق��ي��ادات 

احل��رك��ة ال��ت��ي ع��ق��دت اج��ت��م��اع��اً مو�سعاً 

يف القاهرة، بقرار ل رجعة عنه، يق�سي 

لرئا�سة  ثانية  ال��ر���س��ح  ع��ن  ب��الم��ت��ن��اع 

املكتب ال�سيا�سي للحركة.

وه�����ذا ل��ي�����س ج����دي����داً، ف��ق��د حت��دث 

ى  وتلقنّ امل��و���س��وع،  ه��ذا  يف  م���راراً  م�سعل 

ع��ل��ى م��ا ق���ال م��ق��رب��وه م��ن��ا���س��دات ع��دة 

ل��ل��ع��ودة ع��ن ق�����راره، ك��م��ا اأن ع����دداً من 

ال�سحافيني والكتاب الدائرين يف فلكه 

دبجوا مقالت يف ف�سائله، واأ�ساروا اإىل 

»�سرورة بقائه على راأ�س القيادة يف هذه 

الظروف اخلا�سة«.

مع جتدد احلديث عن عدم تر�سحه، 

عاد الكتنّاب اأنف�سهم لن�سر مقالت بذات 

امل��ع��ن��ى، واأ���س��اف��وا اإل��ي��ه��ا ح��دي��ث��اً ع��ن اأن 

قيادات حما�س التي اجتمعت يف القاهرة 

مت��ن��ت ع��ل��ى م�سعل ال��ع��ودة ع��ن ق���راره، 

تلقى  ق��ول��ه��م،  بح�سب  الأخ����ري  اأن  ك��م��ا 

اإخوانية  قيادات  من  مماثلة  منا�سدات 

عربية، للبقاء يف من�سبه لولية اأخرى.

البع�س  جعل  املعلومات،  هذه  اإي��راد 

ح��م��ا���س  م��ك��ت��ب  رئ���ي�������س  اأن  ي���ف���ر����س 

ال�����س��ي��ا���س��ي، ي�����س��وق ���س��ي��ئ��اً م���ن ال����دلل، 

اأن يبدو كمن فر�س عليه تويل  ويريد 

القيادة جمدداً، ولي�س برغبته بقدر ما 

هو ا�ستجابة لرغبات اجلمهور.

ل��ك��ن م�����س��ادر اأخ�����رى ت��ت��ح��دث عن 

املناف�سة  واأن  ن��ه��ائ��ي،  م�سعل  ق���رار  اأن 

املن�سب،  لتويل  عديدين  بني  حمتدمة 

اأب��و  اإ���س��م��اع��ي��ل هنية وم��و���س��ى  اأب���رزه���م 

م�������رزوق، امل�������س���ادر ن��ف�����س��ه��ا ت�����س��ري اإىل 

وج������ود خ����الف����ات و�����س����راع م��ع�����س��ك��رات 

البع�س  يتحدث  حيث  احل��رك��ة،  داخ���ل 

ذهبت  التي  حما�س  ق��ي��ادة  ا�ستعادة  ع��ن 

نتيجة ظرف حم��دد، وذلك  اإىل م�سعل 

اأب����و م�����رزوق يف  اإ����س���ارة اإىل اع��ت��ق��ال  يف 

الوليات املتحدة منذ �سنوات، وانتخاب 

م�سعل حينها رئي�ساً للمكتب ال�سيا�سي.

مشعل لن يترشح 
ثانية لرئاسة 
مكتب حماس



الفل�سطينيني  ال�����س��ه��داء  اأ���س��ر  ي��ق��وم   

لإب��راز معاناة  ب�سل�سلة حتركات  لبنان،  يف 

القت�سادية  وال��ظ��روف  ال�سهداء  ع��وائ��ل 

ال�����س��ع��ب��ة ال��ت��ي ي��ع��ي�����س��ون حت���ت وط��اأت��ه��ا، 

على  العائالت  اإن�ساف  ب�سرورة  وطالبوا 

ت�سليم  اآخ��ره��ا  وك���ان  امل�ستويات،  خمتلف 

ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي يف  ال�����س��ف��ري  اإىل  م����ذك����رة 

القت�سادية  الوقائع  فيها  �سرحوا  لبنان، 

وامل�������س���اع���ب وال�������س���ي���ق امل����ف����رو�����س ع��ل��ى 

الذي  لبنان،  يف  الفل�سطينيني  الالجئني 

من  ع��ام��اً  و�ستني  اخلم�سة  طيلة  اعتمد 

ال���ل���ج���وء ح��رم��ان��ه��م م���ن اأدن������ى احل��ق��وق 

القت�سادية.

اأوج���������ه امل����ع����ان����اة ت����ت����ع����دد، واآث������اره������ا 

الجتماعية تظهر بق�سوة، فاأ�سرة ال�سهيد 

ذات الع�سر ال�سديد، ح�سلت على اعتمادها 

لكن  فل�سطني،  �سهداء  اأ�سر  �سجالت  من 

م��ع��اي��ري  لأن  ي��ع��ت��م��د،  م��ن��ه��ا مل  ال��ك��ث��ري 

فئوية،  مل�سالح  ر  ت�سخنّ زال��ت  ما  النتظام 

ال�سهداء،  رت��ب  اع��ت��م��اد  يف  خ��الف��اً  فنجد 

اإذ  املخ�س�سات،  يف  وا�سعة  ه��وة  يخلق  مبا 

التنظيم  ل�سهداء  عالية  رتب  اعتماد  يتم 

امل��ه��ي��م��ن، وف��ق��اً ل��ل��ظ��روف زم���ان���اً وم��ك��ان��اً 

واملواقف ال�سيا�سية، بينما يعتمد اأ�سحاب 

ال���ق���رار يف ه��ي��ئ��ة ����س���وؤون اأ����س���ر ال�����س��ه��داء 

م���ا تعتمده  رت����ب  ت��خ��ف��ي�����س  واجل����رح����ى، 

ال�سهداء.. لها  ينت�سب  التي  التنظيمات 

وهكذا.

ل�سهيدين  اأم  ع���ام���اً(   75( خ��ل��ي��ل  اأم 

ال��داع��وق  ��ع  جت��منّ �سكان  م��ن  فل�سطينيني 

ت��ق��ول: »ل��ي�����س يل م��ع��ي��ل، واب��ن��ت��ي تعي�س 

معي يف البيت مع عائلتها، واملعا�س الذي 

اأت�سلمه من ال�سوؤون، ل يكفي احلد الأدنى 

ال�سهر،  بداية  الأ�سا�سية يف  املتطلبات  من 

نحن ل نطلب �سوى حتقيق حياة كرمية 

الكرمي  ي��اأخ��ذ  ح��ني  اإىل  بكرامة  والعي�س 

اأمانته«.

ل عائالت ال�سهداء قطاعاً وا�سعاً  وت�سكنّ

ر  م���ن امل��ج��ت��م��ع ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي، ح��ي��ث ي��ق��دنّ

الفل�سطينية  ال��ع��ائ��الت  ثلث  اأن  البع�س 

تقريباً هي من اأ�سر ال�سهداء اأو اجلرحى، 

وتعاين العائالت بكل اأفرادها من ظروف 

ق��ا���س��ي��ة مب��ا ف��ي��ه��ا ال��ف��ئ��ة ال�����س��اب��ة، ب�سبب 

اإغالق جمالت العمل اأمام الآلف منهم، 

ودف��ع��ه��م ل��ل��ه��ج��رة ب��ح��ث��اً ع��ن م����ورد رزق، 

اأو  مهنياً  املتعلمة  ال��ف��ئ��ات  م��ن  خ�سو�ساً 

جامعياً، ويف مواجهة البطالة تتاأثر فئات 

الفل�سطينيني بن�سب متنوعة، الأ�سواأ فيها 

ه��ي الأ���س��ر ذات ال��ظ��روف ال��ق��ا���س��ي��ة، كما 

عائالت  عملياً  وه��ي  الأون�����روا،  ت�سننّفها 

م��وارد  ول  الأ���س��ا���س��ي��ني،  معيليها  خ�سرت 

اجتماعياً  �سمان  ول  لها،  منتظمة  مالية 

ل�سداد احتياجاتها.

ه����ذه الأ����س���ر م��ع��ظ��م��ه��ا ال��غ��ال��ب اأ���س��ر 

ل�����س��ه��داء ال����ث����ورة ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة ال��ذي��ن 

الأ�سر  وبع�س  لفل�سطني،  حياتهم  وهبوا 

بجروح  اأ�سيب  لكنه  املعيل،  ي�ست�سهد  مل 

ال��ع��ادي الذي  اأع��اق��ت قدرته على الإن��ت��اج 

مل  جمتمعنا  اأن  خ�سو�ساً  اأ���س��رت��ه،  يكفي 

ينجح يف اإقامة م�ساغل عمل تراعي هوؤلء 

لي�ستكملوا  اخل��ا���س��ة  احل��اج��ات  ذوي  م��ن 

لهم  حتونّ بالبطالة  ف��اإذا  عطائهم،  م�سوار 

اإىل ع����بء ك��ب��ري ع��ل��ى اأ����س���ره���م امل��ف��ق��رة، 

خ�سو�ساً اإذا كانوا بحاجة لعالجات دائمة 

واأدوية دورية.

�سكينة توفيق )68 عاماً( زوجة �سهيد 

ت��ق��ول: »ال��رات��ب ل يكفي ل�����س��راء ال���دواء 

من  بالرغم  ال��دائ��م،  وال��ع��الج  الأ�سبوعي 

الطبي،  املو�سوع  يف  املتوا�سعة  امل�ساعدات 

الأح��م��ر  وال��ه��الل  الأون����روا  اأن  خ�سو�ساً 

امل��ع��ن��ي��ة ب�سحة  ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي واجل���ه���ات 

جتاه  بواجباتها  تقوم  ل  الفل�سطينيني، 

الأه���ايل، والأم���ور تذهب نحو الأ���س��واأ يف 

ظل ارتفاع تكاليف العالج واملعي�سة«.

���س��رخ  ب��خ��ل��ق  م�����وؤخ�����راً،  امل�������رارة  زادت 

ال�سهيد  اأ����س���رة  ب���ني  ال��ت��م��ي��ي��ز  ع��م��ل��ي��ة  يف 

املنا�سلني  من  ال�سهيد  واأ���س��رة  الع�سكري 

املدنيني، فقد ا�ست�سعرت منظمة التحرير 

ال�سهداء  اأ���س��ر  روات����ب  اأن  الفل�سطينية، 

واجل��رح��ى ل ت�سد ال��ع��وز، وحت��ت �سغوط 

بع�س  ورغم  ال�سهداء،  لأه��ايل  التحركات 

برنامج  ف��ي��ه  ���س��اه��م  ال���ذي  الآين  ال��دع��م 

يف   hard cases ال�����س��ع��ب��ة  احل������الت 

الأون������روا ال���ذي ب���داأ ج��ي��داً وم��ع��ق��وًل، مت 

دائمة،  بحجة  اندثر  كاأنه  حتى  تقلي�سه 

كافية من خارج  توفري تربعات  هي عدم 

م���وازن���ة الأون�������روا، ع��ل��ى اأي ح���ال ج���اءت 

زي����ادة امل��ن��ظ��م��ة م��ف��رح��ة لأ���س��ر ال�����س��ه��داء 

وال�سعور  بالإحباط  واأ�سابت  الع�سكريني، 

ب��ال��ت��م��ي��ي��ز ال�����س��ل��ب��ي ���س��د اأ����س���ر ال�����س��ه��داء 

امل���دن���ي���ني، الأم�������ر امل���ث���ري ل���الإ����س���ت���غ���راب، 

اقت�ساد  يف  تعي�س  الأوىل  العائالت  وك��اأن 

و�سروط مالية تختلف عن الفئة الثانية.

ت��رك��زت م��ط��ال��ب الأه�����ايل ع��ل��ى اأم���ور 

لعائالت  ال��روات��ب  زي���ادة  اأهمها:  حم��ددة 

)متوفني(  امل�سنفني  امل��دن��ي��ني  ال�����س��ه��داء 

امل��ع��ت��م��دي��ن م���ن ق��ب��ل م��وؤ���س�����س��ة ال�����س��وؤون 

الج���ت���م���اع���ي���ة، ومب�����ا ي�����س��م��ن م�������س���اواة 

الع�سكريني،  ال�����س��ه��داء  ب��روات��ب  روات��ب��ه��م 

دعم  يف  حياتهم  ���س��ن��وات  اأم�����س��وا  اأن  بعد 

الثورة الفل�سطينية، والدفاع عن احلقوق 

الفل�سطيني،  لل�سعب  امل�سروعة  الوطنية 

ويف م��ق��دم��ه��ا ح���ق ال���ع���ودة وف���ق���اً ل��ل��ق��رار 

الذين مل  ال�سهداء  194، واعتماد  الدويل 

يعتمدوا حتى الآن ودون متييز مبا ي�سمن 

ح��ي��اة ك��رمي��ة لأ����س���ره���م، ب��الإ���س��اف��ة اإىل 

ال�سهداء  لأ���س��ر  ال�سحي  ال�سمان  توفري 

كافة، مبا ي�سمل التغطية الكاملة لتكاليف 

الأدوية وال�ست�سفاء بن�سبة 100٪، وتوفري 

منح التعليم الثانوي واجلامعي لأبنائهم.

منظمة  من  املخ�س�س  الراتب  يعترب 

�سهيد،  اأ�سرة  لكل  الفل�سطينية  التحرير 

ال���ع���م���ود ال���ف���ق���ري يف ا����س���ت���م���رار احل���ي���اة، 

الأدن��ى من  الرواتب للحد  وع��دم مواكبة 

مات املعي�سة والغالء املتزايد كل يوم،  مقونّ

قد يعيق ا�ستمرار احلياة لدى قطاع وا�سع 

منهم.

�صامر ال�صيالوي
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اأ�سرة تزور اأحد �سهدائها يف مقربة خميم برج الرباجنة

عائالت مهددة بالتهجير 
في تجّمع القاسمية

بعد نكبة عام 1948، لعب العامل القت�سادي يف انتقال عدد من العائالت 

ال�ساحل بني �سيدا و�سور، للعمل يف  اإىل مناطق جرداء عند  الفل�سطينية 

اأردوا ال�ستفادة من خربة  اأ�سحاب الأرا�سي الذين  الزراعة لدى عدد من 

الفل�سطينيني، وقد جرى الُعرف على الت�ساهل يف اإيوائهم وعائالتهم على 

ع القا�سمية. قطع من الأرا�سي، وهي عموماً كانت فارغة، ومنها جتمنّ

اليوم، هناك خطر حقيقي يداهم الع�سرات من املنازل املهددة بالإزالة 

ب��ه��ا، ومت  الأر�����س  اأ���س��ح��اب  القا�سمية ع��رب مطالبة  ��ع  والإخ����الء يف جت��منّ

اأكر من ن�سف  املقامة منذ  املنازل  واإزال��ة  باإخالء  الق�ساء  حتريك قرار 

قرن، والإجراءات املرافقة  توؤ�سر ملحاولة تطبيق م�ساريع واأهداف لإزالة 

خ�سو�ساً  والتهجري،  بالتبديد  الأخ��رى  املخيمات  وتهديد  ع،  التجمنّ هذا 

واأم��الك  الغري  اأم��الك  على  والتجمعات مقامة  املخيمات  العديد من  اأن 

العيتانية،  ال��وا���س��ط��ة،  ال�سربيحا،  ال��ب��ح��ر،  ج��ل  ��ع��ات  جت��منّ مثل  حكومية  

كفربدا، عدلون..

ع فاتورة الكهرباء و�سريبة البلدية من دون تقدمي  ويدفع اأهايل التجمنّ

عات، ودفع ال�سريبة  اأي خدمات باإي�سال الكهرباء لدى معظم هذه التجمنّ

يعترب موؤ�سراً على اعراف اجلهات الر�سمية بهذه التجمعات الأخرى، اأما 

الأونروا التي طاملا تهربت من م�سوؤولياتها جتاه هذه التجمعات، فالأهايل 

ومعاجلة  ال�سعب  ه��ذا  وم��ع��ان��اة  امل�ساكل  حل��ل  اجل��دي  بالعمل  يطالبونها 

عات لدى اجلهات الر�سمية واأ�سحاب الأرا�سي..  اإقامة هذه التجمنّ �سرعية 

عرب  اللبنانية،  الر�سمية  ال�سلطات  اإىل  اأي�ساً  مبطالبهم  الأه��ايل  وتوجه 

لدى  املراكمة  امل�ساكل  بالعمل حلل  الفل�سطيني   - اللبناين  احل��وار  جلنة 

املنازل  برميم  وال�سماح  احل��ق��وق،  اإعطائه  يف  الفل�سطيني  ال�سعب  اأب��ن��اء 

عات ال�سريط  الآيلة لل�سقوط يف خميمات ال�سريط ال�ساحلي، ومعاملة جتمنّ

ال�ساحلي كباقي املخيمات الر�سمية من خدمات عامة، وبنى حتتية وحت�سني 

اأبناء خميم  اأن  اأو�ساع العيادات وزيادة عدد الأيام لها، و�سدد الأهايل على 

اإىل  ال��ع��ودة  ب��ح��ق  متم�سكني  �سيبقون  امل��خ��ي��م��ات،  ب��اق��ي  وم��ع��ه  القا�سمية 

هي  التجمعات  هذه  اأن  باعتبار  منها،  هجروا  التي  الديار  واإىل  فل�سطني؛ 

حمطات عبور موؤقتة نحو فل�سطني.
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يبدو اأن اإعالن »اجلي�ش ال�سوري احلر« 

نقل قيادته من تركيا اإىل الداخل ال�سوري 

ما  بقدر  ال�سوري  النظام  اإىل  موجهاً  لي�ش 

ال�سورية  املعار�سة  اأط���راف  �سد  موجه  هو 

امل�����س��ل��ح��ة وغ����ر امل�����س��ل��ح��ة، ال���ت���ي ت��ت��ن��اف�����ش 

اأر����ش  ال���وج���ود يف  اإث���ب���ات  يف م��ا بينها ع��ل��ى 

تعقيداً  اأك��ر  احلقيقية  خريطتها  معركة 

العربية  الإع���الم  و�سائل  بع�ش  مما حت��اول 

ت�سويره.

ال�سم  امتياز  اأخ��ذت  التي  القيادة  فهذه 

»اجلي�ش ال�سوري احلر« بداأت ت�سعر بوجود 

ت�سعى  اأخ��رى  تيارات  من  حقيقية  مناف�سة 

لإعالن جي�ش جديد ين�سم اإىل »اجليو�ش« 

ال���ع���دي���دة امل��ن��ت�����س��رة يف ال����واق����ع ال�������س���وري 

بتمويالت خارجية متنوعة.

موؤخراً  اجل��دي  الفرن�سيني  دخ��ول  ومع 

والت�سليح، برزت م�سكلة  التمويل  على خط 

التي  ال��ق��ي��ادة،  ه���ذه  اإىل  بالن�سبة  ج��دي��دة 

امل�سلح  احل�����راك  ك���ل  ع��ل��ى  وه��م��ي��اً  ت�سيطر 

داخل �سورية، وت�سيطر عملياً على قطاعات 

حم���دودة م��ن امل��رت��زق��ة، وق��د اأدى الإع���الن 

ال�����س��وري  »اجل��ي�����ش  ي�سمى  م��ا  ت�سكيل  ع��ن 

ال��وط��ن��ي«، ب��ق��ي��ادة ل���واء من�سق م��وج��ود يف 

قبل  م��ن  ال��ف��رن�����س��ي��ني،  ات��ه��ام  اإىل  الأردن، 

»اجلي�ش احلر«، بال�سغط ل�»خطف الثورة«، 

ي��ج��ري هو  م��ا  اأن  اإىل  ال��وق��ائ��ع  ت�سر  فيما 

عملية كبا�ش غر ر�سمية دخلت فيها فرن�سا 

وقطر وال�سعودية والوليات املتحدة.

ال��ف��رن�����س��ي��ة،  ال���س��ت��خ��ب��ارات  اأن  وي���ب���دو 

ال�����س��اب��ق ملجل�ش  ال��رئ��ي�����ش  ب���ال���ت���ع���اون م���ع 

املعروف ب�سالته  ا�سطنبول برهان غليون؛ 

تعمل  ب���داأت  ال���س��ت��خ��ب��ارات،  ب��ه��ذه  الوثيقة 

املن�سق حممد احلاج يف  اللواء  لدعم  حثيثاً 

مواجهة ريا�ش الأ�سعد، ومن ورائه جماعة 

»الإخ���������وان« ال���ت���ي ت�����س��ي��ط��ر ع��ل��ى »امل��ج��ل�����ش 

الوطني«، مبا قد يوؤ�سر اإىل »نوايا انتقامية« 

من غليون، الذي مل ين�َش بعد ا�ستبعاده عن 

رئا�سة هذا املجل�ش مبوؤامرة »اإخوانية«.

وه���ك���ذا وج���د الأ���س��ع��د ن��ف�����س��ه م�����س��ط��راً 

ت�سمى  ما  مع  تكتيكي«  »حتالف  اإج���راء  اإىل 

خ�سمه  اأن�ساأها  التي  الع�سكرية«  »املجال�ش 

وج�������اره يف خم���ي���م���ات ه����ات����اي؛ م�����س��ط��ف��ى 

ال�سيخ، ملنع »احلاج« من �سحب الب�ساط من 

الدعم  ذهاب  وبالتايل  اأقدامهما معاً،  حتت 

امل��ادي الكبر اإىل »م��زاري��ب اأخ���رى«، واتهم 

»اجلي�ش  ي�سمى  م��ا  على  القائمني  الأ�سعد 

»يريدون  باأنهم  �سراحة  الوطني«  ال�سوري 

ال�سنة  ون�سف  �سنة  بعد  الثورة  اأن يخطفوا 

الق�ساء على  »يريدون  واأنهم  بدايتها«،  من 

التوجه الديني للثورة«، واأ�ساف اأن الجتماع 

الذي ُعقد يف ا�سطنبول الأ�سبوع املا�سي »مل 

بل جرى  م�سبقاً،  معنا  ب�ساأنه  التن�سيق  يتم 

اإب���الغ���ن���ا ب���ه يف وق����ت لح�����ق، وب���ع���د ت��دخ��ل 

و�سطاء، وبناء على ذلك ح�سرنا الجتماع، 

ووجدنا ال�سفر الفرن�سي يف تركيا موجوداً 

يف الج��ت��م��اع، وه���و اأم����ر ي��ث��ر اأ���س��ئ��ل��ة، كما 

ح�سر نحو 40 من كبار ال�سباط املن�سقني، 

وبع�ش املدنيني من اأع�ساء املجل�ش الوطني 

اللواء  باأن  بينهم غليون«، معرتفاً  ال�سوري 

بعد  اإل  اإليه  التحدث  رف�ش  احل��اج  حممد 

تدخل بع�ش ال�سباط.

وه��ك��ذا اأع��ل��ن الأ���س��ع��د ع��ن ان��ت��ق��ال��ه اإىل 

ال���داخ���ل ال�������س���وري، ف��ي��م��ا ك���ان���ت ال��ف��ر���س��ة 

م��الئ��م��ة ل���ه ل��ل��ت��خ��ل�����ش م���ن ح���ي���اة امل��خ��ي��م 

م��ن  حم�����رو������ش  م�����ن�����زل  اإىل  ب����الن����ت����ق����ال 

الطالت  بع�ش  مع  الرتكية،  ال�ستخبارات 

ب��ات يف  اإن��ه  اأن يقال من خاللها  اأري��د  التي 

�سورية، والتي يق�سم جنود لجئون يف تركيا 

اأن الأ�سعد مل يطاأها منذ رحيله عنها قبل 

�سنة ون�سف.

وعلى ال��رغ��م م��ن اأن ه��ذه اخل��ط��وة هي 

دعائية، فقد قوبلت ب�سخرية بالغة من قبل 

اأن  اإىل  يوؤ�سر  ق��د  م��ا  ال��داخ��ل،  يف  املقاتلني 

عباءة »اجلي�ش احلر« مل تعد ت�سكل الغطاء 

الذين ي�سخرون  املالئم للعديد من ه��وؤلء 

من »قيادتهم«، ب�سكل يوؤكد مبا ل لب�ش فيه 

اأن قياداتهم يف اأماكن اأخرى متاماً.

ويف جمرى هذه التطورات كان اجتماع 

اللجنة الرباعية يف القاهرة قبل نحو ع�سرة 

اأمران،  ات�سح  ال�سعودية، وفيها  اأيام، بغياب 

دور  لعب  اإىل  للعودة  م�سر  ط��م��وح  الأول: 

قيادي يف تطورات املنطقة، وهو ما ل تريده 

ال�سعودية، التي ت�ستعمل مع القاهرة اأ�سلوب 

»احل�سرة«  وال��ث��اين:  والرتهيب،  الرتغيب 

ت��رك��ي��ا، ح��ي��ث طلب  ال��ت��ي تعي�سها  اخل��ان��ق��ة 

اأغ����ل����و، م���ن وزي�����ر اخل��ارج��ي��ة  اأح���م���د داود 

الإيرانية علي اأكرب �ساحلي، م�ساعدة اأنقرة 

يف اخل���روج م��ن ال��وح��ول ال�����س��وري��ة، بعد اأن 

وفرن�سا  املتحدة  الوليات  لكل من  اأن  تبني 

اأي  ف��وق  تبقى  التي  وم�ساحلها  ح�ساباتها 

اعتبار، واأنه لكل من ال�سعودية وقطر اأي�ساً 

دوره��ا  ب��رتاج��ع  ت�سعر  ف���الأوىل  ح�ساباتها، 

وال�سالح  املال  ب�سخ  ب��داأت  ولهذا  الإقليمي، 

اتفق  ما  اإذا  اأن��ه  ت�سعر  والثانية  وامل�سلحني، 

اأق��ل  اإىل  �ستتحول  ف��اإن��ه��ا  ال��ك��ب��ار،  الأرب���ع���ة 

من  مب��زي��د  �ستندفع  ول��ه��ذا  م�سيخة،  م��ن 

وبالتايل  وامل��غ��ام��رات،  اخلاطئة  احل�سابات 

اأم�����ام ه���ذه ال���ت���ط���ورات واه������رتاء الأو����س���اع 

ال��داخ��ل��ي��ة يف ت��رك��ي��ا؛ اأم��ن��ي��اً واق��ت�����س��ادي��اً، 

والتنمية«،  العدالة  »ح��زب  �سعبية  وتقهقر 

باتت اأنقرة بحاجة اإىل خمارج وحلول، وهو 

ما حاوله اأوغلو مع �ساحلي.

�سخونة الأحداث تهز تركيا

اإذاً، بعد اأن ا�ستدت وطاأة الأزمة ال�سورية، 

يبدو اأن �سخونة الأحداث بداأت تطال تركيا 

اآلت  مما  التململ  اإىل  اإياها  دافعة  مبا�سرة، 

ال��ن��دم لحت�سانها  اإىل  اإل��ي��ه الأم����ور، ورمب��ا 

»اجلي�ش احلر«، ومده بالدعم وال�سالح.

��ل ي��وم��ي��اً بني   ح�����وادث ب��اجل��م��ل��ة ت�����س��جَّ

اأف��������راد »اجل���ي�������ش احل������ر« وب�����ني امل���واط���ن���ني 

يتذمرون من تدفق  ب��داأوا  الذين  الأت���راك، 

بالدهم،  اإىل  املن�سقني  واجل��ن��ود  الالجئني 

بها،  يقومون  مقبولة  غ��ر  ممار�سات  وم��ن 

ت��وؤذي��ه��م وت�����س��ّر مب�����س��احل��ه��م، وب��اأو���س��اع��م 

تردد  املثال،  �سبيل  فعلى  والأمنية،  املعي�سية 

اأن بع�ش اجلنود ال�سوريني املن�سقني رف�سوا 

الرتكية على  املطاعم  اأحد  دفع ح�سابهم يف 

احلدود، وبادروا بالقول اإىل �ساحب املطعم 

الكبرة:  الفاتورة  بت�سديد  مطالبتهم  عند 

رجب  ال���وزراء  رئي�ش  اإىل  الفاتورة  »اأر���س��ل��وا 

دع��ان��ا«، وهناك  ال���ذي  اأردوغ�����ان، فهو  طيب 

ب��الأت��راك  دفعت  حُت�سى  ل  مماثلة  ح���وادث 

مواقفها،  بتعديل  حكومتهم  مطالبة  اإىل 

املتمردين  »ال�سيوف«  ل��ه��وؤلء  حل  وباإيجاد 

حتى على م�سيفيهم.

التي  الأخالقية  غر  املمار�سات  وج��راء 

اأف��راد من »اجلي�ش احل��ر«، بحيث  بها  يقوم 

ي��ت��ج��ول��ون يف الأح���ي���اء ال��رتك��ي��ة ���س��اه��ري��ن 
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موضوع الغالف

سالح مفقود
على  ســـارة  غير  مفاجأة  فــي 
اإلطالق للسلطات التركية، أميط 
خطيرة  حادثة  عن  حديثًا  اللثام 
من  مجموعة  بــفــقــدان  تتمثل 
جاءت  التي  المتطورة  األسلحة 
الحر«،  »الجيش  إلى  كمساعدات 
من  المقاتلين  بعض  أن  ليتبين 
ــد بــاعــوهــا إلــى  هـــذا الــجــيــش ق
»حـــزب الــعــمــال الــكــردســتــانــي« 
السلطات  علم  دون  ومن  خفية، 
حتى  علمت  أن  ما  التي  التركية، 

ثارت غضبًا.

مسؤواًل  أن  التفاصيل  وفــي   
تركيًا يتولى مهمة إيصال الدعم 
داخل  المسلحة  المجموعات  إلى 
سورية، اكتشف خالل عملية نقل 
فقدان  المخازن  أحد  موجودات 
المتطور،  السالح  قطع  من  عدد 
ضد  بالليزر  موّجهة  كصواريخ 
المدرعات، باإلضافة إلى صواريخ 
عشرات  واختفاء  ــو«،  ج  - »أرض 
األخرى  العادية  السالح  صناديق 
من المخزن نفسه، وبعد عمليات 
تنسيق  وجــــود  تــبــيــن  تــحــقــيــق 
وبعض  المقاتلين  بــعــض  بــيــن 
يقومون  الذين  المحليين  التجار 
حزب  لمصلحة  السالح  بتهريب 

العمال الكردستاني.

التغطية  الحكومة  وتــحــاول 
على هذه الحادثة، ألنها ستشكل 
التركية  للمعارضة  مناسبة  مادة 
لتوجيه  ذلـــك  ستستغل  الــتــي 
وسياسة  أردوغان  ضد  انتقادات 
هــذه  وصـــول  إن  إذ  حــكــومــتــه، 
المسلحين  ــدي  أي إلــى  األسلحة 
وقــوع  فــي  ستتسبب  األكـــــراد 
خسائر بشرية كبيرة في صفوف 

الجنود األتراك.
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من  يريدونه  ما  على  وي�ستولون  �سالحهم، 

امل���ح���ال ع���ن���وة، وي��ت��غ��ا���س��ون ع���ن دف���ع ب���دلت 

اإيجار ال�سقق التي يقطنونها، رغم امل�ساعدات 

املالية الكثرة التي يتلقونها، اأكد املواطنون 

الأت�������راك يف امل����دن احل����دودي����ة، ل ���س��ي��م��ا يف 

يت�سببون  ال�سوريني  »الالجئني  اأن  كيلي�ش، 

لنا مبتاعب؛ اإنهم اأ�سبه بقنبلة موقوتة«.

ُي���خ���ف���ي امل�����واط�����ن�����ون الأت���������راك  ك���م���ا ل 

يف  امل��ن��ح��ازة  ب��الده��م  �سيا�سات  م��ن  غ�سبهم 

ال�سيا�سات  اإن  اأحدهم  ويقول  ال�سوري،  امللف 

الغربية التي ينفذها اأردوغان �ستنعك�ش �سلباً 

باأن تركيا �ستكون الهدف  على تركيا، جازماً 

ال��ث��اين ب��ع��د ���س��وري��ة، وي�����س��ي��ف: »مل����اذا نقوم 

ل�سالح  �سورية  يف  اإخواننا  �سد  به  نقوم  مبا 

ال��ولي��ات امل��ت��ح��دة واإ���س��رائ��ي��ل.. ه��ذا الرجل 

ا�سطنبول  اخل����راب«! ويف  نحو  ب��الدن��ا  ي��ق��ود 

عليها  يغلب  بعربية  ت��رك��ي��ان،  ���س��اب��ان  ي�سر 

ط��اب��ع ���س��ك��ان ال�����س��اح��ل ال�����س��وري: »ن��ح��ن مل 

نتحدثها  اليوم  لكننا  العربية،  نتحدث  نكن 

يف بيوتنا و�سوارعنا ب�سبب كرة الالجئني«، 

وي�سكو ال�سابان اللذان يعمالن يف اأحد فنادق 

امل��دي��ن��ة، م��ن وج���ود »ال��ن��ازح��ني ال�����س��وري��ني« 

الذين يتجولون ب�سالحهم، مرددين روايات 

عدة عن مقتل �سرطي تركي على يد معار�ش 

النازحني  »هوؤلء  اإن  اأحدهما  �سوري، ويقول 

والفو�سى«،  امل�سائب  ���س��وى  لنا  يجلبوا  مل 

ل��ي�����س��ي��ف الآخ������ر: »اإن���ن���ا م�����س��ت��ع��دون حلمل 

ال�سالح ملواجهة ما يجري، اإذا ا�سطررنا اإىل 

ذلك«.

انق�سام �سيا�سي

ان��ق�����س��ام  اإىل  ال���ن���زاع���ات  ه����ذه  اأدت  وق����د 

من  متزايد  عدد  انتقد  اإذ  تركيا،  يف  �سيا�سي 

اأردوغ���ان  حكومة  دع��م  علناً  املعار�سة  ن���واب 

ه��ذا  اأن  واع���ت���ربوا  احل���ر،  ال�����س��وري  للجي�ش 

الدعم يجب اأن يتوقف يف حال كان يتعار�ش 

�سلباً؛  عليهم  وي��وؤث��ر  الأت����راك،  م�سلحة  م��ع 

كما يجري الآن.

وطرح هوؤلء النواب العديد من عالمات 

ال���س��ت��ف��ه��ام ح���ول الأن�����س��ط��ة ال��ت��ي جت���ري يف 

حتولت  التي  احل���دود،  على  املخيمات  بع�ش 

على حد قولهم اإىل خميمات تدريب ملقاتلي 

»اجل���ي�������ش احل������ر« ت���ع���ج ب���ال�������س���الح، م��ب��دي��ن 

يف  الع�سوائي  ال�����س��الح  انت�سار  م��ن  تخوفهم 

املنطقة احلدودية، مبا يهدد بتفجر نزاعات 

متفرقة.

وق���د اأث����رت ال�����س��ب��ه��ات ح���ول م��ا يجري 

لوفد  ال�سماح  ُرف�ش  بعدما  املخيمات،  دخ��ل 

ال�سعب  )حزب  الرئي�سي  املعار�سة  حزب  من 

الذي  »اأبايدين«،  خميم  بزيارة  اجلمهوري( 

ي�����وؤوي ع�����س��ري��ن ج�����راًل وع�������س���رات اجل��ن��ود 

ال�سوريني.

ي��ق��وم بع�ش  اأن  ال���ن���واب م��ن  وي��ت��خ��وف 

اجل����ن����ود امل��ن�����س��ق��ني ب����اإط����الق ال�������س���واري���خ 

وال��ق��ن��اب��ل م���ن داخ�����ل الأرا�����س����ي ال��رتك��ي��ة 

الأع��راف  ح�سب  يعني،  مما  �سورية،  باجتاه 

الدولية، اأن تركيا يف حالة حرب مع �سورية، 

يف ح����ال مل ت��ت��ح��رك احل���ك���وم���ة ال��رتك��ي��ة 

لو�سع حد لت�سرفات الالجئني الع�سكريني 

على اأرا�سيها.

ممار�سات وح�سية

يف نطاق اآخر، اأعرب عدد متزايد من 

املدنية  واجل��م��ع��ي��ات  الأت����راك  الن�سطاء 

املمار�سات  ا�ستنكارهم  ع��ن  واحلقوقية 

الوح�سية التي يقوم بها عنا�سر »اجلي�ش 

ال�سوريني؛  اجل��ن��ود  بع�ش  بحق  احل���ر« 

م���ن ذب����ح وت���ع���ذي���ب ورم�����ي م���ن اأ���س��ط��ح 

لدعمها  حكومتهم  منتقدين  الأب��ن��ي��ة، 

ه����ذا اجل��ي�����ش ال�����ذي ي��ط��ال��ب ب��احل��ري��ة 

وال��دمي��ق��راط��ي��ة، ب��ي��ن��م��ا مي���ار����ش �ستى 

اأ�ساليب العنف �سد الآخر.

جراء ذلك تردد اأن املخابرات الرتكية 

لعدد من  اللهجة  �سديد  توبيخاً  وّجهت 

ل�»اجلي�ش  التابعة  امل�سلحة  الكتائب  قادة 

على  م��ق��اط��ع  ن�سر  خلفية  ع��ل��ى  احل����ر«، 

الإن����رتن����ت ُت��ظ��ه��ر مم���ار����س���ات وح�����س��ي��ة 

ل��ل��م��ق��ات��ل��ني يف م���دي���ن���ة ح����ل����ب، خ���الل 

للنظام  موؤيدين  اأ�سخا�ش  مع  تعاملهم 

ال�سوري وقعوا يف قب�ستهم.

باحتمال  الأت�����راك  ال�����س��ب��اط  وه����دد 

والإم���داد  اللوج�ستية  امل�����س��اع��دات  قطع 

د ملقاتلي املعار�سة، ل  بالأ�سلحة التي تورَّ

املقاتلون  ا�ستمر  حال  يف  حلب،  يف  �سيما 

اأعمال  ميار�سون  وهم  اأنف�سهم  بت�سوير 

تعذيب وقتل ب�سعة بحق موالني للرئي�ش 

الأ�سد، ون�سرها على موقع »اليوتيوب«.

وامل�ساهد  ال�����س��ور  ه��ذه  ت�سببت  وق��د 

باحلرج للحكومة الرتكية، لي�ش فقط يف 

الداخل، بل اأي�ساً اأمام منظمات حقوقية 

ب�سبب دعمها مل�سلحني ميار�سون  دولية، 

حلقوق  خطر  وب�سكل  منافية  اأع��م��اًل 

الإن�سان.

وكانت قد ُبّثت على موقع »اليوتيوب« 

احلر«  »اجلي�ش  ملقاتلي  مروعة  لقطات 

العينني،  مع�سوب  �ساباً  يذبحون  وه��م 

الأ�سطح  اأحد  بع�ش اجلثث من  ويلقون 

الأ�سفل، ويف  تهلل يف  على ح�سود فرحة 

ُتلقى  اجلثث  كانت  الفيديو  اأف��الم  اأح��د 

من �سطح مكتب للربيد، و�سط وابل من 

ارتطام  �سوت  �سماع  واأمكن  الر�سا�ش، 

اجلثث بالأر�ش، و�سوهد اأفراد غا�سبون 

م�����ن احل�������س���د وه������م ي����رك����ل����ون اجل���ث���ث 

وي��دف��ع��ون��ه��ا ع��ل��ى ال�����س��ل��م وي��ل��ت��ق��ط��ون 

�سورها بهواتفهم املحمولة. 

ك��م��ا انت�سر ع��ل��ى الإن���رتن���ت واح���د من 

فيه م�سلحو  الفيديو، ويظهر  اأفالم  اأب�سع 

امل���ع���ار����س���ة وه�����م ي���ذب���ح���ون ب���ب���طء رج����اًل 

مع�سوب العينني، وحني بداأ رجل يف ذبحه 

اأكرب«  »اهلل  ت��ردد  اأ�سوات  �سمع يف اخللفية 

و»احلمد هلل«!

�سراع طائفي

اإىل ذل����ك، ه��ن��اك ت��خ��وف ت��رك��ي من 

البع�ش  ي�سعى  التي  الأهلية  احل��رب  اأن 

اإىل تاأجيجها بني ال�سوريني، من خالل 

ت�سوير النزاع على اأنه �ُسني - علوي، قد 

تنتقل اإىل الداخل الرتكي، حيث توجد 

اأي�����س��اً اأق��ل��ي��ات ع��ل��وي��ة ك��ب��رة ج����داً، مما 

ال�سكان  يولد توترات غر مرغوبة بني 

نة داخل تركيا نف�سها. العلويني وال�سُّ

ال�سلطات  اأن  غربية  م�����س��ادر  وذك���رت 

الرتكية بداأت تقرع اأبواب اآلف الالجئني 

وتطالبهم  اأنطاكيا،  مدينة  يف  ال�سوريني 

اإىل  النتقال  اأو  املخيمات  يف  بالعي�ش  اإم��ا 

داخ����ل ت��رك��ي��ا، خ��وف��اً م��ن ت��ف��ج��ر ال�����س��راع 

الطائفي يف املنطقة، وُطلب من الالجئني 

ت��ن��ف��ي��ذ الأوام�������ر ف������وراً، واإخ������الء امل���ن���ازل 

امل�ستاأجرة.

واأ�سارت التقارير اإىل اأن هذه الإجراءات 

م��ن جانب  ك��ب��راً  ال�سارمة مت��ّث��ل حت���وًل 

ب��داأت  اأردوغ���ان، التي  حكومة رج��ب طيب 

واأوروب����ا  امل��ت��ح��دة  ال��ولي��ات  اأن  ت�سكو م��ن 

والأمم املتحدة تخلوا عن تركيا، وتركوها 

وحدها على خط املواجهة يف �سراع ين�ساب 

عرب حدودها ويهدد بحرقها.

وك�����ان ���س��ي��ا���س��ي��ون م���ن اأن��ط��اك��ي��ة قد 

هناك  اأن  متفرقة  ت�سريحات  يف  اأك����دوا 

اإعدادها من اأجل حتقيق  موؤامرة يجري 

والعلويني  ال�سنة  وحتري�ش  اأهلي  �سرخ 

يف امل��دي��ن��ة ع��ل��ى الق��ت��ت��ال، وذّك����ر ه���وؤلء 

مبجزرة مارا؛ املدينة اجلنوبية ال�سرقية، 

نة، وُقتل 111  حيث اقتتل العلويون وال�سُّ

يف  والعلويني  نة  ال�سُّ اآلف  وُج��رح  علوياً، 

واأ���س��اروا   ،1978 ع��ام  طائفية  ا�ستباكات 

الأمركيني  من  الع�سرات  هناك  اأن  اإىل 

»اأن��ا���س��ول��و«  اإىل مطعم  ي��ذه��ب��ون  ال��ذي��ن 

عن  مت�سائلني  ليلة،  ك��ل  اأنطاكيا  و���س��ط 

���س��ب��ب جم��ي��ئ��ه��م، ب��الإ���س��اف��ة اإىل رج���ال 

روؤية  واإيطاليني، بحيث ميكن  فرن�سيني 

م��ك��ان، ويف  ك��ل  الأج��ان��ب يف  »اجلوا�سي�ش 

و�سح النهار«.

هناء عليان

13

»الــجــيــش الــحـــــر« تــحــــّول          مـــن أداة ضــغـــط إلــى عـبء
أنـقـــرة تـسـعى لـمـخـــرج       »مـشـّرف« فــي سـوريــة

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

تململ تركي
خ��������الل زي������������ارة وزي������������رة اخل����ارج����ي����ة 

اإىل  الأم��رك��ي��ة ه��ي��الري كلينتون م��وؤخ��راً 

الإدارة  يف  كبر  م�����س��وؤول  وبح�سب  تركيا، 

اأنهم  ا�ستكوا من  الأت��راك  ف��اإن  الأمركية، 

»مل ي���ع���ودوا ق���ادري���ن ع��ل��ى ت��دب��ر ���س��وؤون 

على  تدفقوا  ال��ذي��ن  ال�سوريني  الالجئني 

البالد باأعداد مل تكن متوقعة يف البداية، 

وق�����د ط���ل���ب���وا م����ن احل���ك���وم���ة الأم���رك���ي���ة 

تاأ�سي�ش  خالل  من  يتدخلوا  اأن  والآخرين 

اآم��ن حممية بحظر طران  م��الذ  منطقة 

امل�سوؤول  واأ�سار ذلك  داخل �سورية نف�سها«. 

اإىل اأن الأتراك خالل اللقاء املذكور، حذروا 

ي�ستطيعون  لالجئني  ع��دد  اأق�سى  اأن  م��ن 

التعامل معه هو 100 األف لجئ.

ردت  الرتكية،  املنا�سدات  مواجهة  ويف 

حظر  منطقة  فر�ش  اإن  بالقول  كلينتون 

ط����ران ���س��وف ي��ت��ط��ل��ب ت��دخ��ال ع�����س��ك��ري��اً 

اأن��ه  امل��ت��ح��دة  ال���ولي���ات  اأج��ن��ب��ي��اً، ل تعتقد 

�سي�ساعد يف ال��وق��ت ال��راه��ن، وه��و م��ا اأث��ار 

غ�سب الأتراك، الذين اأبدوا �سخطهم من 

مبفردهم،  الالجئني  وزر  يتحملون  اأنهم 

الذي  امل��وع��ود  ال��دويل  الدعم  غياب  و�سط 

انتظروه طوياًل.
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مبارك  ح�سني  نظام  �سقوط  �أث��ر  على 

�أكرث �ملر�قبني  2011، توقع  يف مطلع عام 

م�����س��ر دوره�����ا  ت�����س��ت��ع��ي��د  �أن  و�مل���ح���ل���ل���ني، 

حتتل  و�أن  �ل��ع��رب��ي،  �ل���ع���امل  يف  �ل��ق��ي��ادي 

�لإقليمي، ولكن  �ل�سعيد  على  بارز�ً  مكاناً 

ل  �ساذجة،  �أم��اين  جم��رد  كانت  �لتوقعات 

ذلك  �لو�قع،  �أر���ض  على  لتحقيقها  �سبيل 

�مل�سري يف  �ل��دور  �لتي �سّلت  �لأ�سباب  لأن 

�لعهد �ل�سابق ما ز�لت على حالها يف ظل 

جديدة  ق��وة  �سعود  رغ��م  �جل��دي��د،  �لعهد 

�إىل �سدة �حلكم وتبدل �خلطاب �ل�سيا�سي 

و�لفكري. 

�ل�����س��ل��ط��ة  �أن  �لآن  ح���ت���ى  ت���ب���ني  ل���ق���د 

�جل���دي���دة �ل��ت��ي مي��ث��ل��ه��ا �ل��رئ��ي�����ض حممد 

م��ر���س��ي ل مت��ل��ك �ل���روؤي���ة �ل�����س��ل��ي��م��ة، ول 

�خلطط �لكفيلة باإز�لة �لعو�ئق �ل�سيا�سية 

و�لق���ت�������س���ادي���ة و�لأم���ن���ي���ة، وغ���ره���ا من 

�ل���ع���و�م���ل �ل���ت���ي ل ت��ب��ق��ي م�����س��ر ره��ي��ن��ة 

عتبة  على  ت�سعها  ب��ل  فح�سب،  ما�سيها 

و�ل�سر�عات  و�لتفتيت  �لتق�سيم  خماطر 

�ل��ب��ي��ن��ي��ة �ل���ت���ي جت���ت���اح �ل���ع���امل���نينْ �ل��ع��رب��ي 

هي  �ل�سياق  ه��ذ�  يف  وم�سر  و�لإ���س��ام��ي، 

بالهجمة  �مل�ستهدفة  �ل���دول  �أه���م  �إح���دى 

على  �مل�����س��ت��ج��دة  �لأم��رك��ي��ة  �ل�سهيونية 

�ملنطقة.

طليعة  يف  ديفيد  كامب  معاهدة  تاأتي 

�لعو�ئق �لتي كّبلت يد م�سر، و�أبعدتها عن 

يرتك  ول  و�لإ�سامي،  �لعربي  حميطها 

مر�سي فر�سة ليعيد تاأكيد �لتز�م حكومته 

مبارك،  بعك�ض  مت�سلحاً،  �مل��ع��اه��دة،  بهذه 

باخلطاب �ل�سرعي �ملتعلق باحرت�م �لعهود 

�أن  على  �ث��ن��ان  يختلف  لكن ل  و�مل��و�ث��ي��ق، 

معاهدة  ب��اإن��ه��اء  ي��ب��د�أ  �حلقيقي  �لتغير 

�ل�����س��ام �مل���ذل���ة م���ع �ل��ك��ي��ان �ل�����س��ه��ي��وين، 

�لعلة،  �أ�سل  �لكيان هي  بهذ�  �لعاقة  لأن 

و����س���ب���ب ت��خ��ل��ف م�����س��ر ع����ن ل���ع���ب دوره�����ا 

�لأم����ة مع  ���س��ر�ع  �لطبيعي يف  �لإق��ل��ي��م��ي 

�أعد�ئها �ملحليني و�لعامليني.

�لأمركي  �لإنكفاء  �أن  �لبع�ض  يعتقد 

وبقية  و�أفغان�ستان  �ل��ع��ر�ق  يف  �ل��ظ��اه��ري 

�أم��ن��ي��اً  دول �مل��ن��ط��ق��ة، ق���د �أح�����دث ف���ر�غ���اً 

ي�سجع  �مل��ن��ط��ق��ة،  �سعيد  ع��ل��ى  و���س��ي��ا���س��ي��اً 

�أدو�ر  ل��ل��ع��ب  �ل�����دول �لإق��ل��ي��م��ي��ة  ك���ري���ات 

من  ب����دًل  ول��ك��ن  �أك����ر،  و�أم��ن��ي��ة  �سيا�سية 

يعلنه  �ل���ذي  �مل��و�ق��ف  وتن�سيق  �ل��ت��ع��ا���س��د 

�ل��رئ��ي�����ض م��ر���س��ي ب��ال��ك��ام �مل��ن��م��ق، ت��غ��رق 

�لت�سابق �جلاري  لعبة  �لو�قع يف  م�سر يف 

�إىل  �ل�سعودية  �إير�ن وتركيا، ومعهما  بني 

حد معني، على ملء �لفر�غ �ملزعوم.

�لإقليمي  �ل���دور  تفعيل  حم���اولت  �إن 

ب��ف��ع��ل �ل�سغط  ي��ت��ح��ول  �مل��ن��ط��ق��ة،  ل����دول 

وهمي  ت�سابق  �إىل  �لأم��رك��ي  �ل�سهيوين 

����س��ط��ف��اف��ات  و�إىل  �ل�����ف�����ر�غ،  م�����لء  ع���ل���ى 

لأن  وذل���ك  مت�سارعة،  وحم���اور  مذهبية 

�أن �ل��ك��ي��ان  �ل���ف���رق���اء �مل��ع��ن��ي��ني ي��ت��ن��ا���س��ون 

�مل��ت�����س��اب��ق �لأك����ر بينها،  �ل�����س��ه��ي��وين ه��و 

دو�ئر  ور�ئها  ومن  �ملتحدة،  �لوليات  و�أن 

هذ�  عن  تتخلى  لن  �لعاملية،  �ل�سهيونية 

»�لأح��ق��ي��ة« يف ملء  �ستعطيه  ب��ل  �ل��ك��ي��ان، 

�ملهيمنة  �لإقليمية  �لدولة  لتجعله  �لفر�غ 

على كل �ل�سعد. 

�ل�سهيونية  �لهجمة  ج��وه��ر  ه��و  ه��ذ� 

و�لتي  �ملنطقة،  على  �مل�ستجدة  �لأمركية 

لبع�ض  �ملبا�سر  و�لح��ت��ال  بالغزو  ب���د�أت 

�لدول �لإ�سامية و�لعربية، و�إذ� مل تدرك 

لن  فاإنها  �حلقيقة،  ه��ذه  مر�سي  حكومة 

ت�ستطيع  ول����ن  �مل��ع��ل��ن��ة،  �أه���د�ف���ه���ا  حت��ق��ق 

�ل��ت��اأث��ر مب��ج��ري��ات �لأح������د�ث مب���ا يفيد 

�ل�سحيح،  �ل��ط��ري��ق  على  وي�سعها  �لأم���ة 

وهذ� �لأمر ل ينطبق على م�سر وحدها، 

بل ي�سمل بقية �لدول �ملعنية.

 �أم�����ا ع��ل��ى �ل�����س��ع��ي��د �ل���د�خ���ل���ي، فثمة 

و�قت�سادية،  و�جتماعية  �سيا�سية  معيقات 

ل ت���وؤه���ل م�����س��ر ل��ل��ع��ب  �ل�����دور �لإي��ج��اب��ي 

حل��ق��ب��ة ج��م��ال ع��ب��د �ل��ن��ا���س��ر ع��ل��ى �سعيد 

�مل�ساهمة يف تقدم بلد�ن �ملنطقة و�زدهارها، 

من  �مل��ث��ال،  �سبيل  على  تركيا،  متكنت  لقد 

تن�سيط دورها �لثقايف و�لتجاري و�ل�سياحي 

يف �لبلد�ن �ملجاورة، ومنها �لدول �لعربية، 

�أو�ساعها  من خال تركيزها على حت�سني 

�لقت�سادية و�سمان �لكتفاء �لذ�تي، وعلى 

�لن�سق ذ�ته، �أحرزت �إير�ن جناحات م�سابهة 

يف حميطها. 

�ملا�سية  �ل��ع��ق��ود  يف  م�سر  ع��ا���س��ت  ل��ق��د 

�ل�سعد،  كل  على  مرتدية  د�خلية  �أو�ساعاً 

�لقت�سادي،  �لجتماعي  �لو�سع  و�أب��رزه��ا 

فا�سدة  لنخبة  م��زرع��ة  م�سر  ج��ع��ل  �ل���ذي 

م��ن �مل��ت��ن��ف��ذي��ن، �ل��ذي��ن ف��رط��و� مب��ق��در�ت 

�ل�����س��ع��ب �مل�������س���ري، و���س��ل��ب��وه ك���ل م��ق��وم��ات 

�حل��ي��اة �ل��ك��رمي��ة، وب��اع��و� م�����س��ادر �ل��دول��ة 

وره��ن��و�  رخي�سة،  �سخ�سية  منافع  مقابل 

و�ل�سيا�سية  �لأم��ن��ي��ة  �مل�����س��ري��ة،  ق��ر�ر�ت��ه��ا 

و�لق���ت�������س���ادي���ة، ل���ل���دول �ل��غ��رب��ي��ة ودو�ئ�����ر 

�حلركة �ل�سهيونية �لعاملية و»�إ�سر�ئيل«.

ف��م��ا مل ت��ع��م��ل ح��ك��وم��ة م��ر���س��ي بجد 

وم���ث���اب���رة ع��ل��ى ت��غ��ي��ر �ل��ب��و���س��ل��ة ب��اجت��اه 

�مل���ايل م��ن هيمنة ���س��ن��دوق �لنقد  �ل��ت��ح��رر 

و�ملعونات  »�لهبات  و�ل�ستغناء عن  �لدويل، 

�لأم����رك����ي����ة«، و�إط��������اق ور�����س����ة �ل��ت��ن��م��ي��ة 

�أن  مل�سر  ميكن  ل  و�ل�سناعية،  �ل��زر�ع��ي��ة 

�لعامل  �سعيد  على  �ل��ري��ادي  دوره���ا  تلعب 

�لعربي و�لإ�سامي.

�لق���ت�������س���ادي،  �ل�����س��ع��ف  �إىل  �إ����س���اف���ة 

و�ل��غ��رق يف  �لجتماعية،  �لأو���س��اع  وت���ردي 

م��ت��اه��ات �مل��ح��اور �لإق��ل��ي��م��ي��ة، ف���اإن �لو�سع 

�لت�سلح  ظاهرة  وتف�سي  �لد�خلي،  �لأم��ن��ي 

معظم  ويف  �ل��ن��وب��ة،  يف  �لنائية،  �ملناطق  يف 

يهدد  مما  �سيناء،  ويف  �ل�سوي�ض،  قناة  مدن 

�ل�سلطة �ملركزية و�نحال �جلي�ض  ب�سرب 

ت��دخ��ل م�سر  تعيق  ع��و�م��ل  كلها  �ل��وط��ن��ي، 

�لفاعل يف �سوؤون �لأمة. 

م�سر  ت��و�ج��ه  �ملحيطة،  ب��ال��دول  �أُ���س��وة 

خم���اط���ر �ل��ت��ف��ت��ي��ت و�ل��ت��ق�����س��ي��م و�حل�����روب 

�لأه���ل���ي���ة، �لأم�����ر �ل����ذي ي��ف��ر���ض ع��ل��ى �أي���ة 

�ل��ب��ني  ذ�ت  �إ�����س����اح  جت���ع���ل  �أن  ح���ك���وم���ة 

م�سر،  خ��ا���ض  ف��ف��ي  م��ه��ام��ه��ا،  �أوىل  م���ن 

�أك���ر دول���ة ع��رب��ي��ة، م��ن م��وؤ�م��رة  بو�سفها 

�لعربية  �ل�سعوب  لآم���ال  �إح��ي��اء  �لتق�سيم 

و�لإ�سامية يف �حلرية و�لوحدة و�لزدهار، 

�ملن�سود  �لتاريخي  دوره���ا  مل�سر  يعيد  ول��ن 

���س��وى وع��ي��ه��ا حل��ج��م �لهجمة  �مل��ن��ط��ق��ة  يف 

و�لقت�سادية  و�ل�سيا�سية  �لأمنية  باأبعادها 

و�ل��ث��ق��اف��ي��ة، و�ل��ع��م��ل �جل���اد ع��ل��ى مو�جهة 

�ل���ت���ح���دي���ات ب������دًل م����ن �خل���ط���ب �ل���رن���ان���ة 

و�ل�سعار�ت �لفارغة من كل م�سمون. 

عدنان حممد العربي
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بعد �سقوط نظامي بن علي يف تون�ض، وح�سني مبارك 

�لبلدين،  يف  �ل�سلطة  �إىل  �لإخ����و�ن  وو���س��ول  م�سر،  يف 

�ملتطلعة  و�مل�����س��ري��ة،  �ل��ت��ون�����س��ي��ة  �جل��م��اه��ر  �ن��ت��ظ��رت 

�إىل �ل��ت��غ��ي��ر، حت�����س��ني م�����س��ت��وى م��ع��ي�����س��ت��ه��ا وح��ي��ات��ه��ا، 

�لوطني،  و�ل���س��ت��ق��ال  �لج��ت��م��اع��ي��ة،  �ل��ع��د�ل��ة  وحتقيق 

�لطليعة  ويف  �لعربية،  لاأمة  �لقومية  �لق�سايا  ون�سرة 

�حلرية  م��ن��اخ��ات  ���س��ي��ادة  �إىل  و���س��وًل  فل�سطني،  ق�سية 

و�لدميقر�طية �حلقيقية، وحكم �لقانون و�ملوؤ�س�سات.

غر �أن �حل�ساد �لذي خرجت به �جلماهر، بعد ما 

يناهز �ل�سنة، كان �سلبياً على كل �ل�سعد �ملذكورة«.

�أوًل: على �ل�سعيد �لقت�سادي �لجتماعي: مل ن�سهد 

يف  وت�سببت  �سائدة،  كانت  �لتي  �ل�سيا�سات  يف  تغير  �أي 

�إنتاج �لأزمة �لقت�سادية و�لجتماعية، وبالتايل �لثورة، 

وكما هو معروف �ملقدمات ت�سنع �لنتائج، ونحن مل نَر 

بعد �أي مقدمات توؤ�سر �إىل �أن تغير�ً حقيقياً �سيح�سل، 

ينمي  �لذي  �لتنموي  �لإنتاجي  لاقت�ساد  �لعتبار  يرد 

ويحد  و�لفقر،  �لبطالة  م�سكلة  ويحل  �لوطنية،  �لرثوة 

من �لتفاوت �لجتماعي، ويحقق �لعد�لة �لجتماعية.

�لأو����س���اع  ت��ده��ور  �زد�د  �ل�����س��اب��ق��ة  �ل�����س��ي��ا���س��ات  ولأن 

�لق���ت�������س���ادي���ة و�لج���ت���م���اع���ي���ة، ومت���ث���ل ذل�����ك ب��ت��ف��ج��ر 

للمطالبة  و��سع،  نطاق  على  �لجتماعية  �لحتجاجات 

وعمال  �ملعلمني  �إىل  و�ن�سم  �ملعي�سي،  �لو�سع  بتح�سني 

�مل�سانع �ملحتجني، �ل�سحافيون و�سباط �سف يف �جلي�ض 

يف �أول �ع��ت�����س��ام ع��ل��ن��ي ي��ق��وم ب���ه ع��ن��ا���س��ر م���ن �ل��ق��و�ت 

�مل�سلحة.

�أما يف تون�ض، فاإن ظاهرة �ل�سهيد بو عزيزي، �لذي 

�ل�سعبية �سد نظام بن علي،  �أ�سعل ج�سده �لحتجاجات 

عادت وتكررت مع عمار غرز �هلل �لذي �أ�سرم �لنار بنف�سه 

حتى �ملوت �حتجاجاً على فقد�نه عمله.

�لتي  بوزيد  �سيدي  وخ�سو�ساً  �لتون�سية،  �مل��دن  فيما 

�نطلقت منها �سر�رة �لثورة على بن علي، �سهدت تظاهر�ت 

�لإ���س��ام��ي  �لنه�سة  ح���زب  ���س��ي��ا���س��ات  م�ستنكرة  ع��دي��دة 

�حلاكم، وقامت باقتحام مقره و�إ�سعال �لنار فيه.

�أن  �أي�����س��اً  ث��ان��ي��اً: على �ل�سعيد �ل��ق��وم��ي: ك��ان لف��ت��اً 

�أك��رث  نحو  وع��ل��ى  تو��سلت،  وم��ب��ارك  علي  ب��ن  �سيا�سات 

مع  �لعاقات  توطيد  جانب  �إىل  ذل��ك،  ومتثل  فجاجة، 

و�لعاقة  ديفيد،  كامب  معاهدة  على  و�حلفاظ  �أمركا 

مع �لكيان �ل�سهيوين، يف �ملوقف من نظام �لرئي�ض ب�سار 

حيث  �ل�سهيونية،  �لأمركية  لل�سيا�سات  �ملقاوم  �لأ�سد 

جانب  �إىل  تر��سفاً  �أك���رث  مر�سي  حممد  �لرئي�ض  ك��ان 

�لأ�سد،  �لرئي�ض  لنظام  �لعد�ء  �إ�سهار  يف  �أمركا  حلفاء 

وو�سل به �لأمر حد �لقول �إن ما يح�سل من �حتجاجات 

على فيلم �مل�سيء للر�سول �لأكرم �سلى �هلل عليه و�سلم، 

هدفه �إبعاد �لأنظار عما يجري يف �سورية.

�إىل  �سارعت  فاإنها  تون�ض،  يف  �لإخ����و�ن  حكومة  �أم���ا 

فيما  �أم��رك��ا،  بقيادة  �سورية  �أع���د�ء  م��وؤمت��ر  ��ست�سافة 

�حلكم  �إىل  و�سوله  ف��ور  �سارع  �لغنو�سي  ر��سد  زعيمهم 

�إىل تلبية دعوة معهد و��سنطن لد�ر�سات �ل�سرق �لأدنى، 

�لذي �أ�س�سته وترعاه منظمة �أيباك �ل�سهيونية بالتن�سيق 

�لأمركية، وحت��ول فجاأة من مد�فع عن  �ملخابر�ت  مع 

م�سموم  خنجر  �إىل  �ل�سهيوين،  �لحتال  �سد  �ملقاومة 

للم�سروع  خ��دم��ة  �لعربية،  �مل��ق��اوم��ة  قلعة  ���س��وري��ة  �سد 

�لأمركي، و�أ�سبح عنده حترير �سورية �أهم من حترير 

فل�سطني.

ت�سهد  مل  ف��اإن��ه��ا  �حل��ري��ات،  �سعيد  على  ثالثاً: �أما 

�لتنوع  وتهديد  �لفو�سى،  تون�ض  ي�سود  يف  حت�سناً، حيث 

يف �ملجتمع، نتيجة تنامي ظاهرة �لتطرف �لديني بغطاء 

�لإخو�ن، يف حني ت�ساعد �لقلق يف م�سر من خطر فر�ض 

�ملزيد من �لرقابة على �حلريات �ل�سحافية،  و�حلريات 

�حلرية  حزب  �تهام  و�سط  �جلديد،  �لد�ستور  يف  �لعامة 

و�ل���ع���د�ل���ة، ب��ال�����س��ر ع��ل��ى ن��ف�����ض خ��ط��ى وم��ن��ه��ج �حل���زب 

�لوطني يف م�سادرة �حلريات، بعد �لك�سف عن جتاه لدى 

�جلمعية �لتاأ�سي�سية �لتي ي�سيطر عليها �لإخو�ن، لإعادة 

ق�سايا  يف  و�حل��ب�����ض  �ل�سحف  مب�����س��ادرة  �ملتعلقة  �مل���و�د 

�أث��ار  �أن  وبعد   ،2006 ع��ام  �ألغيت  و�لتي  و�ل��ق��ذف،  �ل�سب 

حب�ض �ل�سحايف �إ�سام عفيفي لتهامه مهاجمة �لرئي�ض 

مر�سي  ��سطرت  ل��اإخ��و�ن،  معار�سة  تظاهر�ت  مر�سي، 

�إىل �إ�سد�ر قانون يلغي عقوبات �ل�سجن يف جر�ئم �لن�سر 

كمخرج لقر�ر �ملحكمة.

وهكذ� ميكن �لقول، �إن �لإ�ساميني يف تون�ض وم�سر، 

قد خذلو� قو�عدهم �ل�سعبية على كل �مل�ستويات، فعندما 

و�سلو� �إىل �ل�سلطة، تخلو� عن كل وعودهم و�سعار�تهم، 

هم  ول  �لتغير،  يف  �جلماهر  تطلعات  حققو�  هم  فا 

ح��ت��ى ن�����س��رو� �ل��ر���س��ول �لأك�����رم و�أخ������ذو� �مل��وق��ف �ل��ذي 

ين�سجم مع ما يدعونه من �إميان، حيث د�نو� ما تعر�ست 

�لفيلم  على  �حتجاجاً  هجمات  من  �أم��رك��ا  �سفار�ت  له 

و�لغربية،  �لأم��رك��ي��ة  �ل�سيا�سة  �إد�ن���ة  وجتنبو�  �مل�سني، 

�لتي �سمحت بن�سر مقاطع من �لفيلم حتت �سعار حرية 

�لر�أي و�لتعبر.

ح�سني عطوي

هل حقق إسالميو مصر وتونس تطلعات جماهيرهم؟

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

األسباب المعيقة إلحياء دور مصر الريادي تبقى على حالها

رفع علم ُكتب عليه »ل �إله �إل �هلل« بعد �إنز�ل �لعلم �لأمركي �أمام �ل�سفارة يف �لقاهرة
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قد ي�ساأل �لبع�ض: ما هو �لر�بط بني 

»غونتنامو« و�لبحرين؟

�ل��ر�ب��ط ب�سيط وو����س��ح، وه��و �أن كا 

�لبلدين حتت �سيطرة �لوليات �ملتحدة؛ 

يجري  وم��ا  و�أم��ن��ي��اً،  وع�سكرياً  �سيا�سياً 

هناك يجري هنا.

�ل�����س��ج��ن��اء     يف »غ���ون���ت���ن���ام���و« ك�����ان 

ك��ان  و�إذ�  ب��ب�����س��اع��ة،  ب��ون  ي��ع��ذَّ �ل��ري��ئ��ون 

�ليمني عدنان �ملجيدي �لذي توفى هناك 

�ملحكمة،  ب��ّر�أت��ه  ث��م  وتعذيب  �سجن  بعد 

�لعديد  ُقتل  �لبحرين  »غونتنامو«  ففي 

م��ن �مل��و�ط��ن��ني حت��ت �ل��ت��ع��ذي��ب، دون �أن 

�لبحريني يف  �ل��ق�����س��اء  ي��ح��ق��ق  �أو  ي��ف��ك��ر 

���س��ب��ب ق��ت��ل��ه��م. و���س��ج��ّل ح��ق��وق �لإن�����س��ان 

ي��ح��ف��ل مب����ا ي���زي���د ع���ل���ى ع�����س��ري��ن مم��ن 

على  وم��ن��ه��م  قتلو�  ب�سبب  �لتعذيب، 

�سبيل �ملثال ل �حل�سر: �سعيد �لعويناتي، 

و�ل�سيخ  �ل��ع��ل��ي،  وجميل  غ��ل��وم،  وحم��م��د 

ج��م��ال �ل��ع�����س��ف��ور، ور���س��ي زي���ن �ل��دي��ن، 

و�ل�سيد علي �أمني، ونوح �آل نوح، و�سعيد 

وعبد  ر��ستي،  عبا�ض  و�ل�سيخ  �لإ���س��ك��ايف، 

مكي،  جا�سم  وح�سن  ف��خ��ر�وي،  �ل��ك��رمي 

وعلي  �لع�سري،  وزكريا  عليو�ت،  وجابر 

�ل�سقر، ويو�سف �ملو�يل، و�لأ�سماء �ل�ستة 

�لأخرة وقعت بعد تفجر ثورة 14 فر�ير 

�حل��ال��ي��ة، ع���د� ع�����س��ر�ت مم��ن يقتلون يف 

�لبحرين ب�سبب �لقمع �ليومي. 

�إل �أن ما مييز �لأ�سماء �ملذكورة �أن كل 

يف  �سجون  �لتعذيب  ب�سبب  قتلهم  حدث 

�آل خليفة، وعلى �لرغم من لعبة  تقرير 

�لب�سيوين فقد ��ستمر �لنظام يف منهجية 

�ل���ت���ع���ذي���ب �ل��������ذي مي����ار�����س����ه ج������ادون 

حم����رتف����ون، ب��ع�����س��ه��م م����ن ب���ق���اي���ا ع��ه��د 

�ملخابر�ت  مدير  هندر�سون؛  �لريطاين 

�ل��ب��ح��ري��ن��ي ل��ع��دة ع��ق��ود، و�ل����ذي م��ا ز�ل 

يعمل كم�ست�سار، وبع�سهم من »فد�ئيي« 

����س���د�م، وب��ع�����س��ه��م م��ت��ط��وع��ون، ك��اأب��ن��اء 

�لديكتاتور �حلاكم حمد، و�للذين مار�سا 

�ملعار�سة  من  �سخ�سيات  بحق  �لتعذيب 

�لبحرينية.

�أ���س��و�أ  وق��ع  �لبحرين  »غونتنامو«  يف 

�أن����و�ع �ل��ت��ع��ذي��ب، وم��ن��ه �غ��ت�����س��اب بع�ض 

من �أقطاب وكو�در �لثورة �حلالية، ومنه 

وهو  �ملعتقل،  وتعرية  �جلن�سي،  �لتحر�ض 

ممن  �لعديد  له  تعر�ض  �ل��ذي  �لأ�سلوب 

�عُتقلو� يف عهد �لثورة �حلالية، ويف زمن 

�ل��دي��ك��ت��ات��ور ح��م��د، �ل���ذي ي��ت��ح��دث بلغة 

�لأول��ي��اء و�ل�����س��احل��ني، ومي��ار���ض نظامه 

�أ�سد �أنو�ع �لبط�ض و�لتنكيل باملعار�سني.

�سجل  ه��ن��اك  �ل��ب��ح��ري��ن  يف  �أن      �إل 

بطولت �أي�ساً، فال�سمود و�لباأ�ض �سفتان 

متيز�ن �سباب �لثورة، عر نزولهم �ليومي 

يف �مل��ي��ادي��ن و�ل�������س���و�رع و�ل��ت��ظ��اه��ر، رغ��م 

�ل�سعودي  �جلي�سني  و�أ�سلحة  قمع  �آلت 

ت�ستخدم  �لتي  �لأم���ن  وق��وى  و�خلليفي، 

�لر�سا�ض �ل�سوزن و�لغاز�ت �ل�سامة، وكذ� 

�مل�ساركة �لفعالة من قبل �سابات وكبر�ت 

يف �ل�سن يف �ملظاهر�ت، وهي �سورة ثانية 

تكمل مو�زييك �لثورة و�لبطولة.

�ل�سهر �حل��ايل،      يف جنيف، وخ��ال 

ج����ل����ب �ل����ن����ظ����ام �خل���ل���ي���ف���ي ع����������دد�ً م��ن 

�ملوظفني ومدفوعي �لأجر ليد�فعو� عن 

�لن��ت��ه��اك��ات �ل��ت��ي �أح��رج��ت ح��ت��ى �ل���دول 

�أكر  �مل�ساندة له، فكان ن�سيب �لبحرين 

على  �أم����ا  �ل��ت��و���س��ي��ات )176(،  م��ن  ع���دد 

�لأر�ض فهناك تع�سف وقتل وقمع يومي، 

�إل �أنه يف �سجون �لبحرين ميار�ض �لنظام 

كل غطر�سته وتنمره على �سجناء �لر�أي 

وق�����ادة �ل���ث���ورة �مل��ع��ت��ق��ل��ني، م��ع��و���س��اً عر 

و�لأمنية  �ل�سيا�سية  خ�سائره  تعذيبهم 

�أول���ئ���ك  ن�����رى  و�ل����دول����ي����ة. ويف �مل���ق���اب���ل 

�ل��ن��ظ��ام يف  ي��ت��ح��دون  �لأب���ط���ال  �ل�سجناء 

د�ر م��ظ��امل��ه �ل���ك���رى، ف��الإ���س��ر�ب��ات عن 

�ل��ط��ع��ام ل ت��ت��وق��ف، و�آخ���ره���ا �لإ����س���ر�ب 

�حلايل ل�سماحة �لعامة �ملجاهد �ل�سيخ 

حممد علي �ملحفوظ؛ �أمني عام »جمعية 

�أم����ل« �مل��ع��ار���س��ة، و�ل����ذي ب���د�أ ب��الم��ت��ن��اع 

�حتجاجاً  و�مل���اء،  �لتمر  ع��د�  �لطعام  عن 

�ل�سجناء،  جتاه  �لنظام  �أم��ن  تع�سف  على 

37 �سجيناً  �إ�سر�ب كامل مع  ثم دخل يف 

و�ساركت  �لآن،  �إىل  �أ�سبوع  �أكرث من  منذ 

ومنهم  معروفة،  �سخ�سيات  �إ���س��ر�ب��ه  يف 

�ل��ع��ام��ة �ل�����س��ي��خ ع��ب��د �ل��ع��ظ��ي��م �ملهتدي 

�ل��ب��ح��ر�ين، و�لأ���س��ت��اذ م��ه��دي �أب���و ذي��ب؛ 

رئي�ض »جمعية �ملعلمني«، و�ل�سيد مهدي 

�ملو�سوي. 

وع���ل���ى �ل����رغ����م م����ن ����س���ق���وط ب��ع�����ض 

�مل�������س���رب���ني و�أخ�������ذ �ل��ب��ع�����ض م��ن��ه��م �إىل 

�إبقاء  يف  يكابر  �لنظام  �أن  �إل  �مل�ست�سفى، 

�أولئك �لأب��ط��ال يف �أو���س��اع �سيئة وه��م يف 

د�خل �ل�سجن.

��ب  ي��ل��قَّ �ل�������ذي  �مل���ح���ف���وظ      �ل�سيخ 

ن��ال  �آل خ��ل��ي��ف��ة،  ���س��ج��ون  ب�����»�لأ�����س����د« يف 

ك��غ��ره م��ن ق����ادة �ل���ث���ورة ن�����س��ي��ب��اً ك��ب��ر�ً 

�أن��ه ك��ان يعذب  من �لتعذيب، وم��ن ذل��ك 

�ل�سهرين،  ط��ال��ت  مل��دة  م��ت��ع��ددة  بو�سائل 

�مل��وت، من  �أو�سلوه �إىل درج��ة  وذ�ت م��رة 

وي��ت��ر�أ من عمله  للملك  يعتذر  �أن  �أج��ل 

�لتلفزيون،  يعر�سه  ت�سوير  يف  �ملعار�ض 

لك�سر �سوكة �لثو�ر، �إل �أنه رف�ض مطلقاً، 

�إن »ما �ألقيه ل ي�ساوي دمعة من  قائًا 

�أم �سهيد«.

ال�سيد جعفر العلوي
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�حللقة �لأخرة يف �لعنف �مل�سند �إىل �لإ�ساميني 

�ملتطرفني يف ليبيا، متث�لت يف �لهجوم على �ل�سفارة 

لي�ض  ح�سل  ما  �أن  �سك  فا  بنغازي،  يف  �لأمركية 

و��سحاً، ول ُيظهر �مل�سوؤولية �لتي يتحملها �مل�سوؤول 

ع��ن تنفيذ م��ا ح�����س��ل، وُي��ع��د من��و ه���ذه �جل��م��اع��ات 

تطور�ً خطر�ً ي�ساعف �أهمية �لتقارب �لأمركي مع 

�ل�سلطة �لليبية �حلالية.

�إىل  �ملقاتلة  �لليبية  �لإ�سامية  �ن�سقت �جلماعة 

وتناف�ض  �ل��ق��ذ�يف،  �سقوط  بعد  �سيا�سيني  ف�سيلني 

هذ�ن �لف�سيان يف �لنتخابات �لت�سريعية يف متوز 

�لإ�سامية  �جلماعة  تخل�ي  م��ن  وبالرغم   ،2012
�لليبية �ملقاتلة عن �أ�سلحتها بعد �حلرب، و�نخر�طها 

يف �لعملية �ل�سيا�سية، �إل �أن جماعات جهادية جديدة 

�لغيوم  �نق�سعت  �أن  مب��ج��رد  �ل��ظ��ه��ور،  يف  ب���د�أت  ق��د 

و��ستتب �لأمر.

   �أن�����س��ار �ل�����س��ري��ع��ة يف ب��ن��غ��ازي ب��ق��ي��ادة حممد 

زهاوي، هي �أكر تلك �لفرق، فهم يتمتعون يف ليبيا 

�ل�سلفية  �لكتائب  م��ن  �ل��ع��دي��د  م��ع  وثيقة  ب��رو�ب��ط 

�أن�سار  ت�سمى  ظ��ل  جماعة  ت�سمل  �ل��ت��ي  �جل��ه��ادي��ة، 

�إن  ق��وم��و،  ب��ن  �سفيان  �أب��و  بقيادة  درن��ة  يف  �ل�سريعة 

�إليه هوؤلء، هو جعل هذه �جلماعات  �أ�سد ما ي�سعى 

�أعمال  يتبنو�  مل  فهم  دي��ن��ي،  توجه  ذ�ت  موؤ�س�سات 

لكنهم  �لإ���س��ام،  با�سم  حت��دث  �لتي  و�لقتل  �ل�سغب 

يثنون على مرتكبيها.

عمر  �ل�سجني  �ل�سيخ  »�أل���وي���ة  ت�سمى  م��ا  �أم���ا 

�سل�سلة  ع���ن  م�������س���وؤول���ة  ك���ان���ت  �ل���رح���م���ن«،  ع��ب��د 

�لهجمات �لتي وقعت يف بنغازي يف �أيار وحزير�ن 

�مل��ا���س��ي��ني، ح��ي��ث وق��ع��ت ه��ج��م��ت��ان ���س��د �للجنة 

بقنبلة  ه��ج��وم  وق���ع  �لأح���م���ر،  لل�سليب  �ل��دول��ي��ة 

موكب  على  وه��ج��وم  �لأم��رك��ي��ة،  �لقن�سلية  �سد 

هذه  �أم��ر  يف  �لافت  �أن  �إل  �لريطاين،  �ل�سفر 

�جلماعات، �أنه ل توجد رو�بط عملياتية بني تلك 

�جلماعات �لليبية و�لقاعدة �أو �ملنتمني �إليها، وقد 

ذكرت »�ل�سي �أن �أن« عر تقارير ��ستخبار�تية، �أن 

لتكوين  باك�ستان  ن�سطاء من  �أر�سلت  قد  �لقاعدة 

خايا يف ليبيا، لكن دون �أي �أدلة على ذلك.

مم����ا ����س���ب���ق م����ن ك���ث���اف���ة �حل��������ر�ك �ل���ق���اع���دي 

و�ل�سلفي �ملتطرف يف ليبيا، �نخرط بع�ض مقاتلي 

�ل�سورية،  �مل��دن��ي��ة  �حل���رب  يف  �لليبية  �لنتفا�سة 

وهي ظاهرة خمتلفة جد�ً، فقد �سجع م�سايخ هذه 

بغية  �سورية  �إىل  �ل�سفر  على  �ل�سباب  �ملجموعات 

»�جلهاد يف �سبيل �هلل«، ح�سب ر�أيهم، وت�سر تقارير 

موثوقة �إىل �أن ع�سر�ت �لليبيني، �إن مل يكن �أكرث، 

قد �ن�سمو� �إىل لو�ء �لأمة، وهو جماعة معار�سة 

وهو  �حل��ر�ت��ي؛  مهدي  بقيادة  �سورية  يف  م�سلحة 

ليبي«، كان   - »�أيرلندي  م��زدوج �جلن�سية  مو�طن 

�ل��غ��رب، وقد  ل��ل��و�ء يف طر�بل�ض  ق��ائ��د�ً  �ل�سابق  يف 

�أفادت �لتقارير وجود �أربع حالت موؤكدة لليبيني 

توف�و� يف �سورية خال �ملعارك �جلارية فيها.

����س���ارت ل��ي��ب��ي��ا �إث�����ر ذل����ك �لن���ت�������س���ار �ل��ك��ث��ي��ف 

ل��ل��ج��م��اع��ات �ل��ق��ت��ال��ي��ة ف��ي��ه��ا م���ع���ر�ً مل��ق��ات��ل��ني من 

���س��م��ال �أوروب������ا و�مل���غ���رب م��ت��وج��ه��ني �إىل ���س��وري��ة، 

توؤكد  �جل��ه��ادي��ة،  و�مل�����س��ادر  �لإخ��ب��اري��ة  فالتقارير 

�أن بع�ض �لأف��ر�د قد ح�سرو� مع�سكر�ت �لتدريب 

يف م�سر�تة، وبنغازي، ويف �ل�سحر�ء �لقريبة من 

�أن  علماً  �ل�سرق،  يف  �لأخ�سر  و�جلبل  ه��ون،  بلدة 

دقة هذه �لتقارير غر موؤكدة.

ياأتون  �لذين  �ملقاتلني  من  �لكثرين  �أن  يبدو 

ل��اإ���س��ام،  م��ت�����س��دد�ً  فهماً  يعتنقون  ���س��وري��ة،  �إىل 

مقاتلني  ي��ك��ون��و�  �أن  �ل�����س��روري  م��ن  لي�ض  ول��ك��ن 

�أن  �ل��ق��اع��دة، م��ا يعني  �أو مم��ن ه��م م��ع  جهاديني، 

ه�����وؤلء �مل��ق��ات��ل��ني �لإ���س��ام��ي��ني �لأج���ان���ب �ل��ذي��ن 

�ساركو� يف عدد من �ل�سر�عات �لأخرة يف �خلارج، 

�إىل  ع��ودت��ه��م  ل��ا���س��ط��ر�ب عند  �سبباً  ���س��ارو�  ق��د 

ب���اده���م، م���ن ه��ن��ا �أ���س��ب��ح ل ب���د م���ن م��وت��ه��م �أو 

لأي  �إث��ارت��ه��م  لعدم  �سمانة  �سورية،  يف  �عتقالهم 

��سطر�بات يف بادهم يف حال عودتهم �إليها، �سو�ء 

حق�قو� ما جاءو� لأجله �أو مل يحق�قوه، ولعل هذ� 

�لنفات �سيوؤثر م�ستقبًا على من يغ�ض �لطرف 

من  وحلفاءها  �أمركا  بذلك  و�أعني  �ليوم،  عنهم 

�لأنظمة �لعربية.

دع��م  ق��اع��دة  ل��ه  ليبيا  �إن �لجت����اه �جل���ه���ادي يف 

���س��ئ��ي��ل��ة، ف��امل��ي��ل��ي�����س��ي��ات و�ل��ق��ب��ائ��ل ت��ت��م��ت��ع ب��ال��ت��اأث��ر 

�لأكر على �لنا�ض، و�أن معظم �لليبيني ينفرون من 

ب��د م��ن �لنتباه  �لتطرف �لإ���س��ام��ي، وم��ع ذل��ك ل 

�إىل تنامي هذه �لظاهرة، و�حلد من توريد �ملقاتلني 

مرغوب  غر  فهم  �سورية،  �إىل  �ملتطرفني  �لليبيني 

فيهم يف بلدهم �لأم، فهل �سرحب بهم يف �أي مكان 

�آخر؟

حممد اأمني ال�سناوي

الـتـطـرف فـي ليـبـــيا.. وعــواقـبـــه

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

»غونتنامو« في البحرين.. وأبطال صامدون
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ال��ت��ق��ري��ر اال���س��رات��ي��ج��ي ملجل�س  ���س��در 

امل����خ����اب����رات االأم�����رك�����ي ���س��م��ن ال��ت��ق��ري��ر 

احلكومي بعنوان »االجتاهات العاملية حتى 

العام2025«، والذي يحاول التنبوؤ باأحداث 

ال�سيا�سة الدولية خالل العقدين املقبلني، 

االأم��رك��ي  ال���دور  م�ستوى  على  خ�سو�ساً 

1990؛  العام  منذ  انفرادها  بعد  العامل  يف 

تاريخ تفكك االحتاد ال�سوفياتي، بال�سيطرة 

على مقاليد ال�سيا�سة الدولية.

االإدارة  نفوذ  ق��وة  اأن  التقرير  اأك��د  وق��د 

االأمركية �ستتقل�س على امل�ستوى الدويل، 

يف ظل م�ستقبل غر م�ستقر يف التحالفات 

وال��ع��الق��ات ال��دول��ي��ة، ب�سبب ال�����س��راع على 

والغاز  )النفط  املتناق�سة  الطبيعية  املوارد 

واملياه..(.

وقد اأ�سار بع�س اخلرباء اإىل اأن االقت�ساد 

احلالة  وموؤ�سرات  اإرها�سات  يعي�س  العاملي 

االق��ت�����س��ادي��ة ق��ب��ل احل���رب ال��ع��امل��ي��ة االأوىل 

التي �سبقت انهيار االإمرباطورية العثمانية 

وت��ق��ا���س��م اإرث���ه���ا ال�����س��ي��ا���س��ي اجل���غ���رايف، مع 

ا�ستثناء متناق�س مع ظروف اندالع احلرب 

اأي  عجز  وه��و  ال��ث��ان��ي��ة،  اأو  االأوىل  العاملية 

على  احل��رب  ه��ذه  الإ�سعال  للمبادرة  ط��رف 

حرائق  باإ�سعال  واالكتفاء  العاملي،  امل�ستوى 

مو�سعية اإقليمية، خ�سو�ساً مناطق ال�سرق 

اآ�سيا  ودول  الرو�سي  االحت��اد  االأو���س��ط، ويف 

واأي�ساً  وال�سني،  الهند  الو�سطى، ومنطقة 

والراجع  العجز  ويظهر  ال�سمالية،  كوريا 

االأمركي احلقيقي والذي تثبته الدرا�سات 

والوقائع امليدانية فيظهر �سمن التايل:

ال��و���س��ع  اإن  االق��ت�����س��������ادي:  ال��و���س��������ع 

االقت�سادي االأمركي بعد االأزمة املالية 

العاملية، والتي �سربت اأمركا خ�سو�ساً، 

اأم��رك��ا عن جت��اوزه��ا حتى االآن،  عجزت 

ومل ت�����س��ت��ط��ع وف����ق ال���ت���ده���ور ال�����س��ري��ع، 

ال��ب��ط��ال��ة والنفقات  زال���ت م��ع��دالت  وم���ا 

ومناف�سة  اخلارجية  للحروب  الع�سكرية 

اإىل حد  الأم����رك����ا  اق���ت�������س���ادي���اً  ال�����س��ني 

الديون  االأمركي عرب  االقت�ساد  ابتالع 

 1200 والتي جتاوزت  الأمركا،  ال�سينية 

مليار دوالر )1.2تربليون دوالر(، وميكن 

اإىل املماطلة بحل فاعل  اأمركا  اأن تلجاأ 

اأزم��ة  ���س��ي��وؤدي اإىل  ال��ع��ج��ز، مم��ا  خلف�س 

انخفا�س  املدى، و�سي�ستمر  ديون طويلة 

االأزم����ة، خ�سو�ساً  ط���وال  ال���دوالر  قيمة 

ال��ت�����س��ن��ي��ف االإئ���ت���م���اين الأم���رك���ا قد  اأن 

اإىل   )AAA(العالمة م����ن  ان��خ��ف�����س 

.)+AA(العالمة

درا�سة،  املتحدة  االأمم  اأ�سدرت  ال�دوالر: 

ال���دوالر مل يعد ق���ادراً على  اأن  اأك��دت فيها 

ل��ع��ب دور ال��ع��م��ل��ة االح��ت��ي��اط��ي��ة ال��وح��ي��دة 

وتتجه  باال�ستقرار،  يتمتع  ال  الأن��ه  للعامل، 

ال��دوالر  ال�ستبدال  املركزية  امل�سارف  اأك��ر 

ب�����س��ل��ة م���ن ال���ع���م���الت، ك��ت��دب��ر اح��ت��ي��اط��ي 

ل�����الأزم�����ات ال���ع���امل���ي���ة يف امل�����س��ت��ق��ب��ل، ح��ي��ث 

ت��راج��ع��ت ن�����س��ب��ة ال�����دوالر يف االح��ت��ي��اط��ات 

املالية للم�سارف املركزية اإىل ٪57.3.

امل��وق�����ف ال�����س��ع��ب�����ي م�����ن اأم���رك�������ا: وف��ق 

ا�����س����ت����ط����الع ل������ل������راأي ن�������س���رت���ه ���س��ح��ي��ف��ة 

»ال���غ���اردي���ان« ال��ربي��ط��ان��ي��ة، اأظ��ه��ر ت��راج��ع��اً 

لي�س  امل��ت��ح��دة،  ب��ال��والي��ات  ال�سعوب  ثقة  يف 

االإ�سالمي،  اأو  العربي  العامل  على م�ستوى 

ب��ل ت��ع��داه اإىل م��ن��اط��ق ع��دي��دة يف ال��ع��امل، 

النفوذ االأمركي والثقة  ا�ستنزاف  وقد مت 

والتجارب  اخلوف  ب�سبب  معها،  بالتحالف 

التي اأثبتت اأن النوايا االأمركية احلقيقية 

تتناق�س مع �سعاراتها، حيث تعلن وقوفها 

ال���دمي���وق���راط���ي���ة  امل����ط����ال����ب  ج����ان����ب  اإىل 

االأو���س��ط،  ال�سرق  يف  ال�سيا�سية  والتعددية 

بينما حلفاوؤها والذين حتميهم من امللوك 

واالأمراء، ال يعرفون الدميقراطية اأو تداول 

ال�سيا�سية  ال���وراث���ة  وي��ع��ت��م��دون  ال�سلطة، 

ب���دي���اًل ع���ن ال���ت���ع���ددي���ة ال�����س��ي��ا���س��ي��ة، وق��د 

اأن عدد الذين ال يثقون  اأظهر اال�ستطالع 

باأمركا يف العامل العربي وكذالك باك�ستان 

اأن��ه��م ال    ٪39 70٪، واأك����د ح���وايل  ح���وايل 

ي��ث��ق��ون ب���اأم���رك���ا ع��ل��ى االإط�������الق ظ���اه���راً 

وباطناً.

منذ  االأم��رك�����ي:  الع�سك��ري  الت�سح��ر 

2001، ت��و���س��ع االح��ت��الل واالن��ت�����س��ار  ال��ع��ام 

كاد  حتى  ال��ع��امل،  يف  االأم��رك��ي  الع�سكري 

يغطي عرب القواعد الع�سكرية اأو االحتالل 

له  اأ���س��ي��ف  م��ا  واإذا  ال��ع��امل،  ثلثي  امل��ب��ا���س��ر 

بع�س  �سوى  العامل  يف  يبقى  فال  احللفاء، 

اأما  الع�سكري،  الوجود  الناجية من  الدول 

الوجود  اأ�ساب هذا  قد  الت�سحر  فاإن  االآن، 

ب��ع��د االن�����س��ح��اب م��ن ال���ع���راق واالن�����س��ح��اب 

املقرر من اأفغان�ستان، وحتى لو بقي وجود 

ع�سكري، فاإن هذا الوجود له مردود معنوي 

ورم�����زي اأك����ر م���ن ف��ع��ال��ي��ت��ه ال��ق��ت��ال��ي��ة اأو 

الردعية، بل ويعاين حلف الناتو من العجز 

وحتى  انت�ساره،  مناطق  لتغطية  الب�سري 

االأمركيون فاإنهم بدوا مرددين يف ليبيا 

يدفعون  �سورية  ويف  املبا�سر،  التدخل  من 

غرهم، خ�سو�ساً تركيا للتورط، ويبعدون 

اأنف�سهم عن الكاأ�س املرة.

ت�ساقط  لقد  احللف�اء:  احلك�ام  ت�ساق�ط 

حلفاء اأمركا يف ال�سرق االأو�سط، خ�سو�ساً 

ال��ع��اب��دي  ح�سني م��ب��ارك يف م�����س��ر، وزي���ن 

ب��ن ع��ل��ي يف ت��ون�����س، وع��ل��ي ع��ب��داهلل �سالح 

يف ال���ي���م���ن، وال����ق����ذايف يف ل��ي��ب��ي��ا، واه���ت���زت 

املالكة  العائلة  يف  الت�سقق  وب��داأ  البحرين، 

ال�����س��ع��ودي��ة، وك���ذل���ك يف ال���ك���وي���ت، وق��ط��ر 

جت��ل�����س ع��ل��ى ب��ح��ر ه���ائ���ج ي��ح��م��ي االأم����ر 

لالأمركيني،  ب��ال��ت��ن��ازالت  نف�سه  وعائلته 

العربي،  العامل  الفتنة يف  وتقدمي خدمات 

خ�سو�ساً يف �سورية.

�سورية  يف  االأمركي  امل�سروع  ف�سل  لقد 

احل��راك  ب��دء  م��ن  �سهراً  ع�سر  ثمانية  بعد 

وحلفاوؤهم  االأم��رك��ي��ون  وجن��ح  ال�����س��وري، 

االأعراب واالأت��راك و»اإ�سرائيل« والغرب، يف 

تدمر �سورية وتخريب االأمن االجتماعي 

واالق���ت�������س���ادي ل��ل�����س��ع��ب ال�������س���وري، ال���ذي 

جت����اوزت خ�����س��ائ��ره ك��دول��ة وك�����س��ع��ب ال�70 

مبا�سرة  كخ�سائر  االآن  حتى  دوالر  مليار 

امل�سروع  اأن  االأ���س��ا���س  لكن  مبا�سرة،  وغ��ر 

االأم����رك����ي ف�����س��ل وان���ه���زم ن��ت��ي��ج��ة ���س��م��ود 

ث��الث��ي��ة امل���ق���اوم���ة وال���ع���روب���ة يف ���س��وري��ة 

)القيادة واجلي�س وال�سعب(، واإن ا�ستنزفت 

و�سيجرب  امل�سروع،  اأ�سقطت  لكنها  �سورية، 

اجل��م��ي��ع ل��ل��ع��ودة ل��ل��ح��ل ال�����س��ي��ا���س��ي، ال���ذي 

يكون فيه النظام اأ�سا�ساً يف اإعادة احلياة اإىل 

�سورية واحلفاظ على وحدتها.

اإن عاد اأوباما رئي�ساً الأمركا، فلن يكون 

مع  املفاو�سات  طريق  �سلوك  �سوى  اأم��ام��ه 

الإع��ادة  وال�سني(  واإي���ران  )رو�سيا  الثالثي 

ترتيب امل�سهد ال�سيا�سي الدويل واالإقليمي.

اأم����رك����ا ت����راج����ع.. وحم�����ور امل��ق��اوم��ة 

اأن  وامل��م��ان��ع��ة م���ا زال ����س���ام���داً.. ���س��ح��ي��ح 

االأث����م����ان ع���ال���ي���ة، ل��ك��ن ال���ك���رام���ة وال���ع���زة 

واحل���ري���ة وح��ف��ظ االأوط�������ان، ال ت��ك��ون اإال 

بالتنازالت  ولي�س  والت�سحيات،  ب��ال��دم��اء 

وا�ستجداء املعونة من االآخرين.

www.alnnasib.com
د. ن�سيب حطيط
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- يون�س عودة • بكني 

م��ن احل��ق��ائ��ق ال��ت��اري��خ��ي��ة وال��واق��ع��ي��ة واجل��غ��راف��ي��ة اأن 

يعي�س  االأر�سية،  الكرة  �سد�س  م�ساحتها  البالغة  ال�سني 

فيها ما يزيد على مليار وثالثمئة مليون ب�سري، ي�سكلون 

ُيعتربون  العامل، وه��وؤالء  �سكان  املئة من  22 يف  ن�سبته  ما 

اأكرب م�ستهلك اإعالمي يف العامل، اإن من حيث عدد و�سائل 

االإع�����الم ال��ت��ي ي��ح��وزه��ا امل��ج��ت��م��ع ال�����س��ي��ن��ي، اأو م��ن حيث 

ي�سهده  ما  اإىل  قيا�ساً  باالإعالم؛  املهتمة  الب�سرية  الن�سبة 

الكون من تطور م�سطرد يف هذا املجال.

قد يفاَجاأ املرء اأن يف بالد ال�سني األفْي �سحيفة يومية، 

وثمامنئة و�ست ع�سرة �سحيفة متخ�س�سة )اقت�ساد، مال، 

اآالف جملة،  اأن هناك ت�سعة  مهن، نقابات، وغرها(، كما 

وثالثمئة و�ستون قناة تلفزيونية، تبث على اأكر من األفي 

قناة، كما يوجد �ستمئة و�ستون حمطة اإذاعية.

وع��ل��ى ال���رغ���م م���ن االن��ت�����س��ار ال��وا���س��ع ل���الإن���رن���ت، مل 

اإمنا هي يف تطور متناٍم،  املذكورة،  الو�سائل  اأي من  تتاأثر 

حيث يوجد خم�سمئة وثمانية وثالثون مليون م�ستخدم 

ي�ستخدمون  م��ل��ي��ون  ث��الث��م��ئ��ة  م���ن  واأك�����ر  ل���الإن���رن���ت، 

والتذمر، وهناك مثال حيوي  للتعبر  ال�سغرة  املدونات 

يفرج عنه رئي�س حترير �سحيفة »االقت�ساد« اليومية، اأن 

االلكروين،  ي��زورون موقع اجلريدة  مليون مت�سفح   15
فكيف اإذاً بال�سحف االأخرى، مثل �سحيفة »ال�سعب«؟

يعرف امل�سوؤولون املهنيون بتلقائية نادرة بالهواج�س 

االإعالمية التي تقلقهم، الأن اإعالمهم، رغم ات�ساعه، مل 

املحافظة  واملنوي  النوعية،  االقت�سادية  القفزات  يواكب 

رمبا  االأم����ام،  اإىل  بها  واالن��دف��اع  ال��ع��ني،  برمو�س  عليها 

من  املتحدة،  الواليات  بدل  عاملياً  االأول  املوقع  الحتالل 

دون االعالن عن ذلك، واالأرجح من باب التوا�سع، ك�سمة 

�سينية م�سهود لها.

ل���ك���ن امل����ري����ب يف ه�����ذا ال���ت���وا����س���ع م����ا ق���ال���ه ام���ام���ي 

»ت�سينغهوا«،  ج��ام��ع��ة  م��ن  ب���ني«،  اأن  »���س��ي  ال��ربوف��ي�����س��ور 

وتابع:  »ال�سني قوة عظمى لكن ه�سة«،  اأن  اأعلن  عندما 

واإن  والتحّول،  النمو  ال�سني يف مرحلة  اإن  »لذلك نقول 

و�سائل االإع��الم متر يف مرحلة انتقالية، الأنها يف خ�سم 

املرحلة االإ�سالحية من �سمن نهج االإ�سالح واالنفتاح.

ال��داخ��ل��ي حُتقق  امل�����س��ت��وى  امل��رح��ل��ة ع��ل��ى  اأن ه���ذه  اإال 

جناحات غر حمققة على امل�ستوى العاملي، مثلما جنحت 

اأ�سباب  اأم��ا  ال�سني.  بكثر من  �ساأناً  اأق��ل  ل��دول  حمطات 

ذلك فتعود اإىل احلرة يف ا�ستلهام اأ�سلوب من االأ�ساليب 

االأربعة املعمول بها يف العامل:

ال���ن���م���وذج االأم����رك����ي: ح��ي��ث ت��ع��م��ل امل��وؤ���س�����س��ات وف��ق 

العوامل التجارية »�سوق حرة«، لكن هذا النموذج تعريه 

م�سكلة كبرة، وهي »جتاهل م�سالح عامة النا�س«، وهنا 

مثاًل  الغربي  االإع���الم  طغيان  ف�سيحة  تكون  اأن  ميكن 

�ساطعاً.

هذا  خ�سائ�س  اإح���دى  االجتماعية:  امل�سوؤلية  من���وذج 

ال��ن��م��وذج تكمن يف ع��دم اع��ت��م��اده��ا على االإع���الن���ات فقط 

لتاأمني مواردها، بل على م�سادر عامة، و�سناديق متويل، 

ومن امل�ساهد الذي يدفع ر�سوماً.

�سلطة  احلكومة  متار�س  اأن  وه��و  ال�سلطوي:  النموذج 

رقابة على و�سائل االإعالم ب�سكل �سارم.

النموذج ال�سيوعي: وهو عندما يكون االإعالم تابعاً كله 

االنفتاح واالإ�سالح، ولذلك  يتنا�سب مع  للدولة، وهذا ال 

االأول،  م��ن  وت�ستفيد  الثالث  النموذج  اإىل  ال�سني  تتجه 

ال��ذك��ر ت�سّكل  ب��ني النموذجني االآن��ف��ي  امل��واءم��ة  اأن  وت��رى 

منوذجاً حالياً ميكن ت�سميته ب�»النموذج التنموي«، بحيث 

يكون االنفتاح تدريجياً حتت رقابة احلكومة، والنظر اإىل 

احتياجات ال�سوق.

تتبلور  كي  التجربة؛  حتت  ي��زال  ال  اخليار  ه��ذا  اأن  اإال 

روؤي��ة ميكن اعتمادها، تكون ق��ادرة على حتقيق االخراق 

ومواكبة  جم��اراة  على  القادرة  واملناف�سة  ى،  املتوخَّ العاملي 

االإجنازات االقت�سادية.

حاجة  هناك  اأن  ال�سينيني  اخل���رباء  كبار  اأح��د  ي��رّج��ح 

لق�سية �سيا�سية يتمنطقها االإعالم ال�سيني، وملا �سئل: ملاذا 

ال تكون ق�سية االإع��الم هي الدفاع عن االإن�سانية، ما دام 

اأج��اب:  ي��رّوج لل�سر ويدافع عنه؟  االإع��الم الغربي عموماً 

»اأوافق على اأن تكون لالعالم ق�سية«.. وحتى ذلك احلني 

يبقى البحث م�ستمراً.

اإلعالم الصيني يبحث عن قضية

متظاهرون �أمريكيون يرفعون الفتات تـنتقد �سيا�سة بالدهم



احل��م��د هلل وك��ف��ى، وال�����س��الة وال�سالم 

على عباده الذين ا�سطفى، وبعد: فال�سيد 

ال�����س��ادة االأج�����الء م��ن العلماء  ال��رئ��ي�����س، 

واحل��ك��م��اء وال��ع��ق��الء وامل��ف��ك��ري��ن، ال�سالم 

عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

اأيديكم هذا  اأقف بني  اأن  اإنه ليحزنني 

املجاهد  الرئي�س  �سماحة  م��وؤّب��ن��اً  امل��وق��ف 

ال�سهيد الرباين »برهان الدين«، وال�سهادة 

ال مينحها اهلل تعاىل اإال خلا�سة اأوليائه، 

وع��ن��دم��ا ُط��ع��ن اخل��ل��ي��ف��ة ال��ث��اين عمربن 

اخلطاب ر�سي اهلل عنه، جاءه رجل وقال 

له: »هنيئاً لك يا اأمر املوؤمنني، �سحبت 

و�سلم  واآل����ه  ع��ل��ي��ه  ���س��ل��ى اهلل  ر���س��ول اهلل 

لك  ونقول  �سهيداً«،  اأن��ت متوت  وها  حياً، 

ع�ست  ل��ك،  »هنيئاً  ال��رب��اين:  ال�سيخ  اأي��ه��ا 

ا�سمك  م��ن  فلك  �سهيداً«،  وم��ت  جم��اه��داً 

كنتم  ربانيني مب��ا  ك��ون��وا  {ول��ك��ن  ن�سيب 

ت��در���س��ون}،  كنتم  ومب���ا  ال��ك��ت��اب  تعلمون 

بزوال  مهنئاً  اأزورك  اأن  اأود  كنت  اأنني  اإال 

اأفغان�ستان، وال  اأر�س  كل االحتالالت عن 

يبقى يرفرف يف �سمائها اإال برقها، حيث 

م���ذ ع��رف��ت��ك ع��ل��م��ُت ك��راه��ي��ت��ك للمحتل 

االأم����رك����ي وم����ن م��ع��ه م���ن االح���ت���الالت 

االأخرى.

ع���رف���ت���ك اأي����ه����ا ال�����س��ه��ي��د ال����رب����اين يف 

امل��ح��اف��ل االإ���س��الم��ي��ة ال���ك���ربى، ����س���واء يف 

املغرب العربي اأم امل�سرق االإ�سالمي، لتكون 

اأفغان�ستان حا�سرة يف العقول والقلوب مع 

بوداعك  حظيت  وق��د  اأو���س��اع��ه��ا،  �سعوبة 

قبل ثالثة اأيام من ا�ست�سهادك.

اهلل(  )رح��م��ك  ونظريتك  فل�سفتك  اإن 

االإ�سالمية،  ثقافتك  م��ن  تنطقان  كانتا 

ت�ست�سلم  اأال  اأج�����ل  م���ن  و���س��ع��ي��ت  ع��م��ل��ت 

اأفغان�ستان لالأمر الواقع، فهي بلد عريق 

وحمور مهم يف املنطقة على مر الع�سور 

قبل االإ�سالم وبعده، وهوالبلد الذي اأخذ 

ع��ل��ى ع��ات��ق��ه ال��دف��اع ع��ن ���س��ع��وب املنطقة 

ون�����س��ر االإ����س���الم وه��زمي��ة اجل��ي��و���س التي 

اأرادته ب�سوء.

وح�����س��ارت��ه هنا وه��ن��اك ���س��اه��دة على 

ذل�������ك، م����ن خ�����الل ال���ب�������س���ر واحل����ج����ر، 

االح��ت��الل من  م��ن  ال��ت��ح��رر  اأن  وعلمت 

ق��ب��ل ال����ق����وات امل���ت���ع���ددة اجل��ن�����س��ي��ات ال 

الكلمة،  وجمع  ال�سف  بوحدة  اإال  تكون 

االأم��ة  اأب��ن��اء  ب��ني  لل�سلح  ت�سعى  فقمت 

ال��واح��دة، فاجلهاد وامل��ق��اوم��ة م��ن اأج��ل 

ال��ن�����س��ر وط�����رد ال���ع���دو ال ي���ك���ون���ان اإال 

ما  االأخ��وة،  اأيها  لبنان  بالوحدة، فهاكم 

ا�ستطاعت املقاومة االإ�سالمية بقيادتها 

ح�سن  ال�سيد  �سماحة  بقيادة  الع�سكرية 

ع��ل��ى  ت��ن��ت�����س��ر  اأن  امل����ب����ارك����ة،  ن�������س���راهلل 

لبنان  من  وت��ط��رده  االإ�سرائيلي  املحتل 

اأب��ن��اء ال��وط��ن،  ب��ال��وح��دة ب��ني جميع  اإال 

م�����س��ل��م��ني وم�����س��ي��ح��ي��ني، ���س��ن��ة و���س��ي��ع��ة 

الع�سكرية،  ب��امل��ق��اوم��ة  وك��ذل��ك  ودروز، 

فخرج املحتل �ساغراً، ولكن مل ن�ستطع 

اأن ن�ستكمل الن�سر الع�سكري حتى دخل 

علينا العدو من خالل الفرقة املذهبية 

وال��ع��رق��ي��ة، ك��ذل��ك اإخ��وان��ن��ا يف ال��ع��راق 

ال�سقيق، فحذار اأن تقعوا مبا وقعنا فيه، 

فالعدو لن يركنا، ويعمل على فرقتنا 

اأنف�سنا،  �سر  ونكفيه  بيننا،  فيما  لنقتتل 

فاملوؤمن ال يقتل اأخاه، وكيف يفعل هذا 

اأن  ملوؤمن  واهلل تعاىل يقول: {وم��ا كان 

للقتل  فالنفي  خ��ط��اأً}،  اإال  موؤمناً  يقتل 

من قبل املوؤمن للموؤمن، واأنا ال اأت�سور 

اأبداً اأن القاتل ل�سيخنا ال�سهيد من اأهل 

للنبي  ال�سحابة  بع�س  ج���اء  االإمي�����ان. 

و���س��ل��م يطلبون  واآل�����ه  ع��ل��ي��ه  اهلل  ���س��ل��ى 

بن  عبداهلل  املنافقني  راأ���س  لقتل  االإذن 

النبي �سلى اهلل  �سلول، فرف�س  اأبي بن 

عليه واآله و�سلم وغ�سب وقال: تريدون 

اأ���س��ح��اب��ه؟!  يقتل  حم��م��داً  اإن  ي��ق��ال  اأن 

تبارك  النا�س قول اهلل  ه��وؤالء  يقراأ  اأمل 

متعمًدا  م��وؤم��ًن��ا  يقتل  {وم���ن  وت��ع��اىل: 

اهلل  فيها وغ�سب  فجزاوؤه جهنم خالًدا 

عليه ولعنه واأعد له عذاًبا عظيًما}؟

اأم�����ا ق���ت���ال ال���ع���دو امل��ح��ت��ل ف���ال ي��ح��ت��اج 

ال�سرائع  ف��اإن  فتوى،  اأو  اأح��د  من  اإذن  اإىل 

كلها  الدولية  ال�سرائع  وكذلك  ال�سماوية 

اأم��رت ب��ه، ووجهت اإل��ي��ه، الأن��ه حق طبيعي 

ب��ال��دف��اع ع��ن النف�س وال��ع��ر���س واالأر�����س، 

»من قتل دون ماله فهو �سهيد، ومن قتل 

دون داره فهو �سهيد، ومن قتل دون عر�سه 

ف��ه��و ���س��ه��ي��د، وم����ن ق��ت��ل دون وط��ن��ه فهو 

�سهيد«، فاملوؤمن م�سوؤول عن احلفاظ على 

امل��وؤم��ن؟  ب��ال��ك بنف�س  ال��ن��ا���س، فما  اأن��ف�����س 

عليكم  واأعرا�سكم  واأم��وال��ك��م  دم��اءك��م  »اإن 

ح��رام، كحرمة يومكم ه��ذا، يف بلدكم هذا 

يف �سهركم هذا«، وكذلك نهى النبي �سلى 

اهلل عليه واآله و�سلم زجراً وتخويفاً فقال: 

بع�سكم  ي�سرب  ك��ف��اراً  بعدي  ترجعوا  »ال 

رقاب بع�س«.

نبني هذا  اأن  علينا  االإخ���وة، يجب  اأي��ه��ا 

للنا�س، فحتى ال ي�سعى �سهيدنا لل�سلح بني 

النا�س، قتلته اليد ال�سليبية مع كل اأ�سف.

اأ�سال اهلل اأن يقبل منا هذا القربان، واأن 

يكون دمه ثمناً مع دماء ال�سهداء لتحرير 

االأر��������س واالإن���������س����ان، ل��ت��ع��ود اأف��غ��ان�����س��ت��ان 

ب��وح��دت��ه��ا وحم��ب��ت��ه��ا ح��ام��ل��ة م���ن ج��دي��د 

االإ�سالم  بن�سر  لت�ستمر  واملنعة  القوة  ل��واء 

وال�������س���الم يف ه����ذه امل��ن��ط��ق��ة م���ن ال���ع���امل، 

وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

امل��دن  ون�سوء  القائمة  امل��دن  تو�سع  البع�س  ينتقد 

اجلديدة، ويعتربها كارثة بيئية واجتماعية خطرة، 

ال��ك��ائ��ن��ات احل��ي��ة اإىل  ال��ب�����س��ري وب��ق��ي��ة  ت��ق��ود املجتمع 

ال��ه��الك، ويف واق���ع االأم����ر، ه��ن��اك ن��وع��ان م��ن التمدد 

ع�سوائي،  ب�سكل  يتم  منه  االأك���رب  الق�سم  ال��ع��م��راين؛ 

ح���ني ت�����س��ي��ق ف��ر���س ال��ع��ي�����س يف االأط�������راف، فتهاجر 

اجلماعات الفقرة نحو املدن الكربى، والباقي يجري 

وفق خطط مدرو�سة حتت اإ�سراف ال�سلطات املخت�سة، 

وال��دي��ك��ور،  ال�سكل  يف  فقط  ينح�سر  بينهما  وال��ف��رق 

وكالهما، من حيث اجلوهر، يف�سد اأوجه احلياة على 

كوكب االأر�س بنف�س املقدار.

امل�����س��ك��ل��ة ال ت��ع��ن��ي م��ن��ط��ق��ة ج��غ��راف��ي��ة حم����ددة من 

ال��ب��ل��دان يف  ك��ل  ت��ط��ال  ب��ل  معيناً،  اأو جمتمعاً  ال��ع��امل 

القارات اخلم�س، فقد بينت اإحدى الدرا�سات يف جمال 

التخطيط املُدين، اأن العامل �سي�سهد تو�سعاً اإىل درجة 

غر معهودة يف عام 2030، بحيث تت�ساعف  م�ساحات 

املدن ثالثة اأ�سعاف م�ساحتها احلالية، ومن الطبيعي 

اأن تتزايد احلاجة اإىل املواد االأولية وا�ستنزاف م�سادر 

ملاليني  التحتية  البنى  اإن�ساء  يف  وا�ستهالكها  الطاقة 

االأبنية ال�سكنية وتاأمني خدماتها العامة.

فح�سب،  امل���وارد  ا�ستنزاف  على  تقت�سر  ال  التكلفة 

على  الق�ساء  عملية  يف  املديني  التو�سع  �سي�ساهم  بل 

ال�سرورية  الكربون  خم��ازن  اأي  اخل�سراء،  امل�ساحات 

حلفظ التوازن البيئي، والتي يجري تدمرها ل�سبب 

اأكر  الوجود  و�سيمحي من  بوترة خميفة،  اأو غره 

اآالف  الكائنات احلية، ويق�سي على  200 نوع من  من 

البيئات الطبيعية الأجنا�س حيوانية ونباتية متنوعة.

ل��ط��امل��ا ب���ال���غ ع��ل��م��اء االج���ت���م���اع، وم��ع��ه��م اخل����رباء 

»امل��ت��ج��اه��ل��ون«، مب��خ��اط��ر ال��ن��م��و ال�����س��ك��اين، وت��وع��دوا 

»احلد  ثقافة  وبثوا  الغذائية،  امل��واد  بنق�س  الب�سرية 

من الن�سل« الأ�سباب اقت�سادية واجتماعية،  ثم اتخذوا 

كما  االإجن���اب،  من  االأزواج  ملنع  القانونية  االإج����راءات 

�ساكناً  ال�سعبية، ولكنهم مل يحركوا  ال�سني  ح�سل يف 

���س��د م�����س��در اخل��ط��ر احل��ق��ي��ق��ي ال����ذي ي��ق�����س��ي على 

ال��ن�����س��اط ال���زراع���ي، م�����س��در ال��غ��ذاء ال��وح��ي��د، وي��ه��دد 

الب�سرية باجلوع.

�سببه  ال���ع���م���راين  ال��ت��و���س��ع  اأن  ال��ب��ع�����س  ي��ظ��ن  ق���د 

ال��ن��م��و ال�����س��ك��اين، ويف ال��واق��ع ال ع��الق��ة ل��ه��ذا ب���ذاك، 

الكثافة  تركيز  اأن  ذل��ك  بعيد،  م��ن  وال  ق��ري��ب  م��ن  ال 

ال�سكانية يف امل�ساحات املدينية على ح�ساب االنت�سار يف 

رح��اب االأر���س الوا�سعة، هو ال��ذي يق�سي على امل��وارد 

الطبيعية وي�سّل القدرات االإنتاجية، ويعقد امل�سكالت 

واالأخالقية،  ال�سلوكية  املفا�سد  وين�سر  االجتماعية، 

حيث  الكرمي،  للعي�س  ال�ساحلة  غر  البيئات  وين�سئ 

وما  واجل��رائ��م،  واخلبيثة  النف�سية  االأم��را���س  تتف�سى 

اإىل ذلك.

ُيفر�س  ال��ت��ي  امل���وؤام���رة  اإىل نظرية  ن��ع��ود جم���دداً 

»اخلالق«  اأن  ت��رى  معينة،  ب�سرية  جماعة  حتيكها  اأن 

اخ��ت��اره��ا ل��رث االأر�����س دون ال��ع��امل��ني، ف��ك��اأمن��ا هناك 

خطة مدرو�سة لتجميع اآالف املاليني من �سكان العامل 

دفعة  اإف��ن��ائ��ه��م  عملية  ت�سهل  حتى  �سيقة  اأم��اك��ن  يف 

واح���دة، ���س��واء ب��احل��روب ال��ن��ووي��ة اأو ع��ن طريق ن�سر 

االأوبئة الفتاكة، اأو التجويع، اأو عن طريق اجلمع بني 

كل هذه الو�سائل الكفيلة بتدمر املجتمع الب�سري.   

البيئية  واملنظمات  املعنية  ال�سلطات  اأن  والغريب 

وعلماء االإجتماع، وكل من يّدعون الغرة على حماية 

اخلراب،  م�سببات  يدركون  الب�سري،  واملجتمع  البيئة 

ويعرفون ال�سبل الكفيلة لتجنبها وتعطيل مفاعيلها، 

ولكنهم ال يتجراأون على معاندة »ويّل نعمتهم« الذي 

باملداخيل  اإغ��رائ��ه��م  يف  وي�����س��رف  خدماتهم  ي�ستاأجر 

هم  ه��وؤالء  االأذالء،  عي�س  لهم  ت�سمن  التي  اخليالية 

اخل��ائ��ن��ون الأم��ان��ة العلم ور���س��ال��ت��ه يف خ��دم��ة اجلن�س 

الب�سري. 

ع. العربي
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الشيخ جبري في ذكرى تأبين الشهيد رباني:

قتال العدو ال يحتاج إلى فتوى أو إذن من أحد
أعطانا سالمه ومضى

اإىل لبنان يف زمن مف�سلي و�سعب، هذه  اأتت زيارة راأ�س الكني�سة الكاثوليكية 

جتاه   16 بنيدكتو�س  البابا  االأعظم  احل��رب  قدا�سة  من  النبيلة  االإن�سانية  اللفتة 

لبنان، واختياره اإياه لتوقيع االإر�ساد الر�سويل لعموم الكثلكة، اإمنا تنّم عن حمبة 

عميقة و�سادقة لهذا الوطن، الذي ذاق العذابات واملرارات طوال �سنوات و�سنوات..

فهو توّجه اإىل امل�سيحيني وعربهم اإىل �سائر اللبنانيني ل�»اعتماد املحبة«، ففي 

ما يتعلق باحلوار االإ�سالمي - امل�سيحي.. ذّكر اللبنانيني باخلربة الطويلة التي 

اإىل  وهم مدعوون  ق��رون عديدة..  ط��وال  اإىل جنب  العي�س جنباً  ب�سبب  تراكمت 

ا�ستعادة هذه العالقات، من اأجل االأفراد واالأمة برمتها..

الدعوة اإىل الت�ضامن مع العامل العربي..

اإن م�سيحيي امل�سرق العربي وم�سلميه، عرفوا يف تاريخهم اأيام عّز واأيام بوؤ�س، 

تطوير  اإىل  يهدف  وت��ع��اون،  م�سرك  عي�س  م�ستقبل  معاً  يبنوا  اأن  اإىل  مدعوون 

ذاتها  اخلطوة  حتقيق  على  ي�ساعد  قد  ما  واأخ��الق��ي��اً،  اإن�سانياً  تطويراً  �سعوبهم 

على  املحافظة  �سرورة  لبنان حتديداً،  م�سيحيي  على  اأك��د  وقد  اأخ��رى،  بلدان  يف 

عالقاتهم الت�سامنية مع العامل العربي وتوطيدها.

يف بناء املجتمع..

اأكد االإر�ساد اأن اللبنانيني مدعوون اإىل االهتمام ببلدهم، وحثهم على بناء نظام 

التي  االجت��اه��ات  وجميع  االأ�سخا�س  يحرم  ومن�سف،  ع��ادل  واجتماعي  �سيا�سي 

بيتهم امل�سرك، كما نّوه باالهتمام بجيل ال�سباب،  يتاألف منها البلد، ليبنوا معاً 

اأخالقية  اإن�سانية  تربية  يتلقوا  اأن  حقهم  فمن  لبلدهم،  ث���روة  ميثلون  ال��ذي��ن 

وروحية نوعية.

حقوق الإن�ضان..

العنا�سر  اأن��ه من بني  ي�سفه  اإذ  االإن�����س��ان..  االإر���س��اد على مفهوم حقوق  ي�سدد 

االأ�سا�سية لقيام دولة القانون، »القيمة االإن�سانية تفوق كل نظام اجتماعي«، كما 

ينوه قدا�سته باأنه ال ميكن اإعادة بناء جمتمع، ما مل ي�سع كل من اأفراده وعائالته 

وخمتلف اجلماعات التي توؤلفه، اإىل اخلروج من العالقات النزاعية، فاإن �سيانة 

الب�سرية  مب�ستقبل  بل  اأم��ة،  مب�ستقبل  يتعّلق  فاالأمر  مّلح،  �ساأن  االإن�سان  حقوق 

جمعاء.

داعية احلوار..

اأبناء االإن�سانية،  نحن رّواد حوار، احلوار الذي يرقى اإىل م�ساف التفاهم بني 

�سبق  فقد  ظهرانيكم،  ب��ني  هاينة  ال�سّ فلتحذروا  �سالمتكم،  على  م��ّن��ا  وح��ر���س��اً 

امل�سيحي،  االإ���س��الم��ي  احل���وار  مطلق  ال�ساد�س؛  بول�س  البابا  بقدا�سة  غ���دروا  اأن 

وبالكاردينال بيمونوللي؛ داعي هذا احلوار..

االأي��ام  ما�سي  اأوقفته يف  امل�سيحي  االإ�سالمي  احل��وار  االأع��ظ��م..  قدا�سة احلرب 

على  اليومية  �سبه  العداونية  »اإ�سرائيل«  ممار�سات  واليوم  العاملية..  ال�سهيونية 

اأر�سنا و�سعبنا ومقد�ساتنا، فاحلوار ممكن فقط يف بالد امل�سرق من غر »اإ�سرائيل«.

م�سى عائداً قدا�سة احلرب، املوؤمن بقوة احلق.. حاماًل الوطن الر�سالة - لبنان 

- يف عقله وقلبه ووجدانه، فيما بقيت عني ال�سر ال�سهيونية القائلة: »بحق القوة«، 

اأ�سا�سيتني يكمالن االإر�ساد؛  ترّب�س الدوائر بالوطن، الذي يفتقر اإىل الزمتني 

خطة دفاعية »خارجياً«، وقانون انتخابي »داخلياً«.

نبيه الأعور
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املدينة نقطة  ت��اري��خ  ب��روت على م��ّر  �شكل م��رف��اأ 

و�شل هامة بني ال�شرق والغرب، فقد كان مرفاأ البوابة 

البحرية التي يدخل منها الأجنبي وينطلق منها اإىل 

عند  واقعات عديدة  املدينة  لأه��ايل  وكانت  ال�شام،  بر 

الع�شر احلديث هجمات  نذكر منها يف  البوابة،  تلك 

الرو�س واليونان والإنكليز والطليان وغرهم، بحيث 

ي�شح القول: »يف كل واٍد اأثر من ثعلبة«.

ابن  الثغر، ذكر  ال�شتيالء على هذ  الكثرون  اأراد 

طولون الدم�شقي يف كتابه »مفاكهة اخلالن«: »جيء 

بروؤو�س اإفرجن اإىل دم�شق مع جماعة من اأهل بروت، 

926 ه���/ كانون الأول  28 �شوال �شنة  اأن��ه يف  واأخ���روا 

عند عني البقر قرب املرفاأ،  البحر  من  طلع  1520م، 
هوؤلء الإفرجن يف زي الأروام وراموا اأخذ ميناء بروت، 

فت�شدى لهم اأهل البلد واقتتلوا، فقتل من هوؤلء نحو 

الباقون،  الأربعمائة، وهرب  الإفرجن نحو  مائة، ومن 

وقد ج��اوؤوا يف ت�شعة مراكب منها اأربعة اأغربة )جمع 

اليوم  الغراب(، ويف  ي�شبه  ال�شفن  نوع من  غ��راب وهو 

روؤو����س  م��ن  اأح��م��ال  دم�شق خم�شة  اإىل  و���ش��ل  ال��ت��ايل 

الإف������رجن امل��ق��ت��ول��ني ب�����ش��اح��ل ب�����روت، وُف���رق���ت على 

احلارات، وا�شتمرت معّلقة اإىل اأن اأكل غالبها الكالب«.

مل�شلحة  يتم  الع�شكرية  الهجمات  انح�شار  ك��ان 

والتجار  ال�شركات  ب���داأت  اإذ  القت�شادية،  الهجمات 

ي��رّك��زون  ع�شر  التا�شع  ال��ق��رن  م��ن  الأول  ال��رب��ع  منذ 

لب�شائعهم،  كم�شتودع  ب��روت  مرفاأ  على  اهتمامهم 

ونقطة انطالق للتوزيع منه على مناطق بالد ال�شام.

اجلار والدار.. ورزق البحر

اعُتمدت  املرفاأ  فيها  يوجد  التي  النقطة  اأن  يبدو 

يحيى  بن  �شالح  وذك��ر  للمدينة،  كميناء  القدم  منذ 

م��وق��ع امل���رف���اأ ب���ني ب��رج��ني ه��م��ا: ب����رج ال��ف��ن��ار وب���رج 

ال�شل�شلة، واأن ال�شل�شلة املذكورة كانت تغط�س يف البحر 

نهاراً في�شمح للمراكب بالقرتاب من ال�شاطئ، وترفع 

لياًل اأو عند اخلطر، فُتمنع املراكب من الدخول.

م��راف��ئ على طول  اع��ُت��رت  التي  النقاط  ت��ع��ددت 

ال�شاطئ املمتد من م�شب نهر بروت اإىل الأوزاع��ي، 

وكان يقال لكل منها مينة )ميناء( منها مرفاأ الغنا�س 

الب�شل  وم��وان��ئ  ال��ع��ق��ارب(،  )لكرثة  العقارب  وميناء 

وال��ب��ط��ي��خ واخل�����ش��ب وال��ق��م��ح، وك��ل��ه��ا ن��ق��اط تفريغ 

الب�شائع املذكورة، ومنها كذلك ميناء احل�شن )ن�شبة 

م��ر���ش��ى(،  )ت�شغر  وامل��ري�����ش��ة  م��ن��ه(،  ق��ري��ب  حل�شن 

ومينة الدالية يف �شوران، وغرها.

با�شا على  اإبراهيم  اإثر حملة  ازده��ر مرفاأ بروت 

بالد ال�شام، فاأ�شبحت خمازن بروت مليئة بالب�شائع 

الأوروب����ي����ة والأم���رك���ي���ة، وات���خ���ذ ال��ت��ج��ار الأج���ان���ب 

وال��ق��ن��ا���ش��ل ال��ط��ري��ق ال���ت���ي ك���ان���ت ت���ع���رف ب���»ط��ري��ق 

م��رك��زاً  امل��رف��اأ،  اإزاء  ال�شاطئ  على  امل��م��ت��دة  امل��الح��ني« 

ل�شكنهم وملمار�شتهم التجارة، وامتالأت املدينة بال�شلع 

القائل  العامي  مثلنا  وثبت  وم�شادر،  اأنواعاً  املختلفة 

تلك  يف  ب���روت  ملفتي  �شبق  وق��د  ب��ح��ر«،  البحر  »رزق 

احلقبة اأن نّظم املثل املذكور �شعراً فقال:

عنك اأو ياأتيك ي�شر  اأن ترم يذهب ع�شر 

اإن رزق البحر بحر جاور البحر واأب�شر 

كما �شبكه بيتني اآخرين هما:

قه يا ذا الأغر �شاألوين من كثر رز 

اإن رزق اهلل بحر قلت بحر العلم فاعلم 

جتديد الر�سيف �سنة 1864 

مبع�ونة ح�سن الكعكي رئي�س املرف�أ

من جملة الإ�شالحات التي نفذها حممود بك حاكم 

املرفاأ  ر�شيف  جتديد  با�شا،  اإب��راه��ي��م  قبل  م��ن  ب��روت 

املذكور،  الر�شيف  اأن عا�شفة قوية هدمت  اإل  القدمي، 

مما ا�شتدعى البحث عن اإقامة ر�شيف جديد، وهو ما 

ت�شميه العامة »�شن�شول«، وكانت الأمواج تك�شر كل �شنة 

عدداً كبراً من الفالئك القوارب يف امليناء، فاهتم وايل 

�شورية ب��الأم��ر، وك��ّل��ف ن��اظ��ر ر���ش��وم��ات ب���روت )ناظر 

بروت  ميناء  رئي�س  مبعاونة  بك  اإبراهيم  اجل��م��ارك( 

ال�شرورية  الإج���راءات  باتخاذ  الكعكي،  ح�شن  حينه  يف 

 1864 �شنة  فاأن�شئ  الأم��واج،  املراكب من �شطوة  لوقاية 

حو�س بجانب اجلمرك، واأقيمت بجانبه خمازن للتجار 

تكفل احلفاظ على اأموالهم خالل وجودها يف الدائرة.

امل��راك��ب  ي�شتقبل  العمق  قليل  ك��ان  امل��رف��اأ  اأن  اإل 

كانت  ال�شاطئ  من  اقرتابها  وعند  فقط،  ال�شراعية 

تو�شع عليها �شقالت، عبارة عن األواح خ�شبية، ت�شل 

بينها وبني الياب�شة، فيعر عليها امل�شافرون.

اأما ال�شفن الكبرة فكانت تر�شو يف عر�س البحر، 

بوا�شطة  ال�شاطئ  اإىل  والب�شائع  ال��رك��اب  نقل  ويتم 

تر�شو جت��اه مرفاأ  ال��ب��واخ��ر  وك��ان��ت  م��راك��ب �شغرة، 

املدينة �شيفاً، وتلجاأ يف ال�شتاء اأثناء هبوب العوا�شف 

اأمثالنا  ب��روت، ويف  نهر  اأو م�شب  راأ���س اخل�شر  اإىل 

العامية »اختلف الريح والبحر، طلعت الفلة باملراكب« 

الذي �شبكه ال�شيخ الأغر بقوله:

ما بني خل و�شاحب اأخاف اأن قام حرب 

لكل ما�س وراكب  يكون فيه هالك 

جتاذبا باملناكب  فالريح والبحر ملا 

على هالك املراكب مل يعتقد ال�شلح اإل 

زار  رو�شيا،  اأمر  ق�شطنطني  الغراندوق  اأن  يذكر 

عن  بعيداأ  باخرته  ور�شت   1859 �شنة  اأي��ار  يف  ب��روت 

ال��رك��اب م��ن م�شايقات  ك��ان ي�شادفه  م��ا  اأم���ا  امل��رف��اأ، 

النوتية اأثناء النتقال من البواخر اإىل ال�شاطئ، ففيه 

الكثر من الطرائف.

من »بروتنا«

اأحمد
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بيروتيات
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زيـــد بــن 
ثابت.. 

جامع القرآن 
الـكـريـم

ب��ي��م��ي��ن��ك،  امل�����ش��ح��ف  ح��م��ل��ت  اإذا 

وا�شتقبلته بوجهك، وم�شيت تتاأنق يف 

اآية، فاعلم  رو�شاته �شورة �شورة، واآية 

بال�شكر  الذين تدين لهم  اأن من بني 

العظيم،  ال�شنع  ه��ذا  على  وال��ع��رف��ان 

ا�شمه زيد بن ثابت، فهو  رجاًل كبراً 

جمع  ف�شل  اإليهم  يرجع  ال��ذي��ن  م��ن 

القراآن الكرمي، وترتيبه وحفظه.

�شّنه  كان  املدينة،  اأن�شاري من  هو 

يوم قدمها النبي �شلى اهلل عليه واآله 

و���ش��ل��م م��ه��اج��راً، اإح����دى ع�����ش��رة �شنة، 

امل�شلمني  مع  ال�شغر  ال�شبي  واأ�شلم 

اأهله، وبورك بدعوة من الر�شول  من 

له.

�شحبه اآباوؤه معهم اإىل غزوة بدر، 

واآل��ه  عليه  اهلل  اهلل �شلى  ر���ش��ول  لكن 

ويف  وحجمه،  �شنه  ل�شغر  رّده  و�شلم 

غزوة اأحد ذهب مع جماعة من اأترابه 

اإليه �شراعتهم  الر�شول يحملون  اإىل 

�شفوف  م��ن  مكان  اأي  يف  يقبلهم  ك��ي 

املجاهدين، لكن اأعمارهم كانت باكرة، 

الر�شول  فوعدهم  غ�شة،  واأج�شامهم 

املقبلة، فبداأ زيد جماهداً يف  بالغزوة 

�شبيل اهلل يف غزوة اخلندق.

املوؤمنة  امل�شلمة  �شخ�شيته  ك��ان��ت 

تنمو من����ّواً ���ش��ري��ع��اً وب���اه���راً، ف��ه��و مل 

كمثقف  ب��ل  فح�شب،  كمجاهد  ي���رع 

م���ت���ن���وع امل����زاي����ا اأي���������ش����اً، ف���ه���و ي��ت��اب��ع 

القراآن الكرمي حفظاً، ويكتب الوحي 

واحلكمة،  العلم  يف  ويتفوق  لر�شوله، 

وحني يبداأ ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه 

اإب����الغ دع��وت��ه للعامل  واآل����ه و���ش��ل��م يف 

مللوك  كتبه  واإر����ش���ال  ك��ل��ه،  اخل���ارج���ي 

الأر�����س وق��ي��ا���ش��رت��ه��ا، ي��اأم��ر زي����داً اأن 

يتعلم بع�س لغاتهم، فيتعلمها يف وقت 

وجيز.

مهمة جمع القراآن الكرمي

ر���ش��ول اهلل  يتنزل على  ال��وح��ي  ك��ان 

وال��ر���ش��ول  و���ش��ل��م،  واآل���ه  عليه  اهلل  �شلى 

مباركة  ثلة  هناك  وك��ان��ت  وي��ب��ّل��غ،  يتلو، 

حتّرك حر�شها على القراآن من اأول يوم، 

ا�شتطاع،  م��ا  منه  يحفظ  بع�شهم  ف��راح 

ي��ج��ي��دون  الآخ������ر، مم���ن  ال��ب��ع�����س  وراح 

م�شطورة،  ب��الآي��ات  يحتفظون  الكتابة، 

اأب��ي طالب،  وك��ان على راأ���ش��ه��م علي ب��ن 

واأب�����ّي ب��ن ك��ع��ب، وع���ب���داهلل ب��ن م�شعود، 

وعبداهلل بن عبا�س، و�شاحب ال�شخ�شية 

اجلليلة التي نتحدث عنها الآن زيد بن 

ثابت ر�شي اهلل عنهم اأجمعني.

ن��زول، وخ��الل الفرتة  اأن مّت  وبعد 

الأخ��������رة م����ن ف������رتات ت���ن���زي���ل���ه، ك���ان 

مرّتباً  امل�شلمني،  على  ي��ق��راأه  الر�شول 

�شوره واآياته.

وبعد وفاته عليه ال�شالة وال�شالم، 

���ُش��غ��ل امل�����ش��ل��م��ون م��ن ف��وره��م ب��ح��روب 

عدد  ك��ان  اليمامة  معركة  ويف  ال����رّدة، 

ال�����ش��ه��داء م���ن ق�����ّراء ال���ق���راآن ال��ك��رمي 

ال���رّدة  ن��ار  ك���ادت  ك��ب��راً، فما  وحفظته 

ت��خ��ب��و وت��ن��ط��ف��ئ، ح��ت��ى ف���زع ع��م��ر بن 

ر�شي  بكر  اأب��ي  اخلليفة  اإىل  اخل��ط��اب 

اأن  ب���اإحل���اح  اإل���ي���ه  اهلل ع��ن��ه��م��ا، راغ���ب���اً 

ي�شارعوا اإىل جمع القراآن الكرمي قبل 

القّراء  بقية  وال�شهادة  امل��وت  ي��درك  اأن 

واحلفاظ.

ا����ش���ت���خ���ار اخل��ل��ي��ف��ة رب������ه، و����ش���اور 

�شحبه، ثم دعا زيد بن ثابت وقال له: 

»اإنك �شاب عاقل ل نّتهمك«، واأمره اأن 

يبداأ يف جمع القراآن الكرمي، م�شتعيناً 

بذوي الكفاءة يف هذا املو�شوع.

ن��ه�����س زي����د ب��ال��ع��م��ل ال����ذي ت��وق��ف 

ع��ل��ي��ه م�����ش��ر الإ�����ش����الم ك��ل��ه ك��دي��ن، 

واأب���ل���ى ب����الء ع��ظ��ي��م��اً يف اإجن������از اأ���ش��ق 

الآيات  يجمع  فم�شى  واأعظمها،  املهام 

وال�����ش��ور م���ن ����ش���دور احل���ّف���اظ، وم��ن 

ويعار�س،  ويقابل،  املكتوبة،  مواطنها 

الكرمي  ال��ق��راآن  وي��ت��ح��ّرى، حتى جمع 

اإجماع  مرّتباً ومن�ّشقاً، وقد زّكى عمله 

ال�����ش��ح��اب��ة ر���ش��ي اهلل ع��ن��ه��م، ال��ذي��ن 

�شلى  ر�شولهم  م��ن  ي�شمعونه  ع��ا���ش��وا 

اهلل ع��ل��ي��ه واآل����ه و���ش��ل��م خ���الل ���ش��ن��وات 

العلماء  ���ش��ّي��م��ا  ل  جميعها،  ال��ر���ش��ال��ة 

منهم واحلفاظ والكتبة.

ال�شعوبة  ي�����ش��ّور  وه���و  زي���د  وق����ال 

املهمة  ق��دا���ش��ة  �شكلتها  ال��ت��ي  ال��ك��رى 

وجاللها: »واهلل لو كلفوين نقل جبل 

من مكانه، لكان اأهون علّي مما اأمروين 

به من جمع ال��ق��راآن«، لكن توفيق اهلل 

ك��ان م��ع��ه، ووع���ده ال��ق��ائ��ل: {اإن���ا نحن 

ن��زل��ن��ا ال���ذك���ر واإن������ا ل���ه حل���اف���ظ���ون}، 

فنجح يف مهمته، واأجنز على خر وجه 

م�شوؤوليته وواجبه.

اهلل  ر�����ش����ي  ع���ث���م���ان  خ����الف����ة  ويف 

فتوحاتهم  يوا�شلون  وامل�شلمون  عنه، 

وزح����وف����ه����م، م��ب��ت��ع��دي��ن ع����ن امل���دي���ن، 

ي�شتقبل كل  والإ�شالم  مغرتبني عنها، 

اأف���واج م��ن الداخلني  تلو  اأف��واج��اً  ي��وم 

فيه، بداأت الأل�شنة تختلف على القراآن 

الأقدمني  ال�شحابة  بني  الكرمي حتى 

عثمان  اخلليفة  اإىل  فتقدم  والأول���ني، 

اهلل عنهم،  ر�شي  الأ�شحاب  فريق من 

ع���ل���ى راأ�����ش����ه����م ح���ذي���ف���ة ب����ن ال���ي���م���ان، 

مف�شرين ال�شرورة التي حتتم توحيد 

امل�شحف، وا�شتخار اخلليفة ربه و�شاور 

�شحبه، وكما ا�شتنجد اأبو بكر ال�شديق 

ا�شتنجد به  ث��اب��ت،  ب��ن  ب��زي��د  م��ن قبل 

ع��ث��م��ان اأي�����ش��اً، ف��ج��م��ع زي���د اأ���ش��ح��اب��ه 

بيت  بامل�شاحف من  واأع��وان��ه، وج���اوؤوا 

ح��ف�����ش��ة ب��ن��ت ع��م��ر ر����ش���ي اهلل ع��ن��ه��ا، 

ل��دي��ه��ا، وب��ا���ش��ر زيد  وك��ان��ت حمفوظة 

اجلليلة،  العظيمة  مهمتهم  و�شحبه 

وكلما كانوا يختلفون، وقلما كان ذلك، 

زي���د وك��ل��م��ت��ه ه��ي احلجة  راأي  ج��ع��ل��وا 

والفي�شل.

رجال حول الرسول
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ت��ع��اين ال��ولي��ات امل��ت��ح��دة م��ن جملة 

ت�شّكل  اأن  �شاأنها  من  اقت�شادية،  م�شاكل 

�شياق  ويف  رئي�س جديد،  اأي  اأم��ام  عائقاً 

الرئي�س  بني  القائمة  الرئا�شية  احلملة 

باراك اأوباما، ومناف�شه اجلمهوري ميت 

رومني، يرز امللف القت�شادي بقوة. 

ي�������ح�������اول امل�����ر������ش�����ح�����ان ال������رتوي������ج 

كافة  جل��ذب  الق��ت�����ش��ادي��ة،  لأجندتهما 

اأطياف ال�شعب الأمركي، ومن الوا�شح 

اأن رومني ي�شتغل نقاط �شعف اأوباما يف 

ارتفاع  م��ع  خ�شو�شاً  القت�شاد،  جم��ال 

ال�7 يف  ل��ي��ت��ج��اوز عتبة  ال��ب��ط��ال��ة  م��ع��دل 

املئة. 

وكانت درا�شة اأمركية �شملت وليات 

ال���روؤ����ش���اء ال�����ش��اب��ق��ني؛ ج���رال���د ف���ورد 

وجيمي ك��ارت��ر ورون��ال��د ري��غ��ان وج��ورج 

على  البطالة  تاأثر  مدى  اأثبتت  بو�س، 

اإذ خ�شر فورد وكارتر وبو�س  الت�شويت، 

الن��ت��خ��اب��ات ب��ع��د ف���رتة رئ��ا���ش��ة واح���دة، 

على خلفية ارتفاع معدل البطالة خالل 

تلك الفرتة فوق 7 يف املئة، يف حني اأفلت 

ري��غ��ان ف��ق��ط م��ن ه���ذا امل�����ش��ر، ب��ع��د اأن 

جن��ح يف خف�س م��ع��دل ال��ب��ط��ال��ة خ��الل 

ال�شهور التي �شبقت النتخابات.

ل����ذل����ك ل ع���ج���ب ب��������اأن ي�����ش��ت��خ��دم 

امل���ر����ش���ح اجل���م���ه���وري ورق�����ة ال��ب��ط��ال��ة، 

مناف�شه  ف��وز  فر�س  لتحطيم  كمطرقة 

الدميقراطي بفرتة رئا�شة ثانية. 

يف ه�����ذا الإط���������ار، ك���ت���ب روم����ن����ي يف 

م��ق��دم��ة ب��رن��اجم��ه الن��ت��خ��اب��ي امل��ك��ون 

اأمركا  160 �شفحة، »ما يحدث يف  من 

بني  من  والبطالة  قلبي،  يحطم  اليوم، 

اإيالئه  هذه الأ�شياء«، وهو ما يدل على 

اهتماماً كبراً لهذا امللف.

اأ�شلحته  اأوب��ام��ا  ي�شّلم  مل  املقابل،  يف 

الق��ت�����ش��ادي  اأداءه  اأن  رغ���م  ال��دف��اع��ي��ة، 

ب��امل�����ش��ت��وى  ي��ك��ن  مل  الأوىل،  ولي���ت���ه  يف 

امل���ط���ل���وب، ب���ل اإن�����ه ج��ع��ل اإن���ع���ا����س اأك���ر 

حت�شني  ج��ان��ب  اإىل  ال��ع��امل،  يف  اقت�شاد 

م�����ش��ت��وى م��ع��ي�����ش��ة الأم���رك���ي���ني ال��ب��ال��غ 

قلب  ن�����ش��م��ة، يف  م��الي��ني   310 ع���دده���م 

ح��م��ل��ت��ه الن��ت��خ��اب��ي��ة ال���راه���ن���ة، وي��ق��ول 

اأن����ح����اء ال���ب���الد،  اأوب�����ام�����ا: »يف خم��ت��ل��ف 

�شداد  اأج��ل  من  يعانون  اأ�شخا�شاً  اأقابل 

ي�شعرون  م�شنني  ع��م��اًل  اأو  ف��وات��ره��م، 

بالقلق من التقاعد، اأو �شباباً يعانون من 

اأو تراكم الديون عليهم، اأ�شمع  البطالة 

�شباح،  ك��ل  اأ�شتيقظ  عندما  اأ���ش��وات��ه��م 

وه���ذه الأ����ش���وات ت���رن يف راأ���ش��ي عندما 

اأخلد اإىل النوم«.

وي��ت��ب��ن��ى اأوب�����ام�����ا ف���ك���رة احل��ك��وم��ة 

العدالة  ت�شمن  التي  امل�شوؤولة،  القوية 

والتحديث، وتقف للدفاع عن البيئة يف 

مواجهة م�شالح املجموعات ال�شناعية، 

وت��ن��ف��ق م��ل��ي��ارات ال�����دولرات ع��ل��ى ه��ذه 

امل����ج����الت، رغ����م الرت����ف����اع ال��ك��ب��ر يف 

معدل الدين العام، ويريد اأوباما زيادة 

ال�شرائب على الأثرياء الذين يدفعون 

اأق���ل م��ن دخ��ل��ه��م، مقارنة  ن�شبة  غ��ال��ب��اً 

بن�شبة ال�شرائب على الطبقة الو�شطى، 

وذلك من اأجل متويل ا�شتثمارات اإعادة 

الطاقة  وم�شروعات  العاطلني  تدريب 

من  امل��زي��د  خ��ل��ق  ج��ان��ب  اإىل  النظيفة، 

القطاع  اإ���ش��الح  ي��ري��د  ال��وظ��ائ��ف، كما 

امل��ايل ملنع ت��ك��رار ال��ك��ارث��ة امل��ال��ي��ة، التي 

 2007 عامي  املتحدة  ال��ولي��ات  �شربت 

و2008.

ويرى اأوباما، اأن ال�شيا�شة ال�شريبية 

كانت  ب��و���س،  ج��ورج  اجلمهوري  ل�شلفه 

الغالبية  ح�شاب  على  الأث��ري��اء  ل�شالح 

ال��ع��ظ��م��ى م���ن الأم���رك���ي���ني، وي��ع��ت��ق��د 

بينما  ال�����ش��رائ��ب،  خ��ف�����س  اإج������راء  اأن 

وان��زلق  ب��الده تخو�س ح��رب��ني،  كانت 

زيادة  �شاهم يف  رك��ود، قد  اقت�شادها يف 

خف�س  رئا�شته،  ف��رتة  وخ��الل  العجز، 

اأوباما ب�شكل تدريجي العبء ال�شريبي 

ع��ل��ى ال���دخ���ول امل��ت��و���ش��ط��ة وال�����ش��رك��ات 

ال�����ش��غ��رة، ل��ك��ن ال��ك��ون��غ��ر���س اع��رت���س 

ال�شريبي،  برناجمه  م��ن  مهماً  ج���زءاً 

امل���دى، مت  بعيد  اإ���ش��الح �شريبي  وه��و 

اإىل  2011، و�شعى  ع��ام  اأواخ���ر  اإط��الق��ه 

���ش��د ال��ث��غ��رات ع��ل��ى الأث���ري���اء وم��دي��ري 

���ش��ن��ادي��ق ال��ت��ح��وط والأف�������راد، ال��ذي��ن 

مي��ت��ل��ك��ون ط����ائ����رات خ��ا���ش��ة و���ش��رك��ات 

 55 اأوباما من اأن نحو  برتول، وا�شتكى 

األف مليونر، يدفعون معدًل �شريبياً 

متدنياً ب�شكل فعلي، عن ماليني الأ�شر 

تعديل  وخطوة  املتو�شطة،  الطبقة  من 

ه�����ذا ال���و����ش���ع م���ع���روف���ة يف ال����ولي����ات 

ن�شبة  ب��اف��ي��ت«،  »ق��اع��دة  با�شم  امل��ت��ح��دة 

الأم��رك��ي  وامل��ل��ي��اردي��ر  امل�شتثمر  اإىل 

ان���دلع  يف  ت�شبب  ال���ذي  ب��اف��ي��ت؛  وارن 

جلبة ل��دع��وت��ه، ب���اأن ي��دف��ع امل��واط��ن��ون 

الأم����رك����ي����ون الأث������ري������اء امل����زي����د م��ن 

ال�شرائب.

ب����دوره، ي��رف�����س روم��ن��ي اإ���ش��الح��ات 

اأوب���ام���ا امل��ال��ي��ة، ع��ل��ى اأ���ش��ا���س اأن��ه��ا قيود 

احل��رة،  ال�شوق  اقت�شاد  تهدد  مفرطة، 

وه�����و ي���ري���د اإح�����ي�����اء اأف�����ك�����ار ال����روؤ�����ش����اء 

ريغان  رون��ال��د  ال�شابقني  اجل��م��ه��وري��ني 

خ��ف�����ش��ا  ال���ل���ذي���ن  الأب  ب���و����س  وج�������ورج 

لنظرية  وفقاً  الأغنياء،  على  ال�شرائب 

»ت�����ش��اق��ط ال��ث��م��ار«، ك��م��ا ي��وؤم��ن روم��ن��ي 

متاماً،  القت�شاد  ع��ن  ال��دول��ة  ي��د  برفع 

عليه  ي�شيطر  اخل��ا���س  ال��ق��ط��اع  وت���رك 

باأقل قدر من القيود.

اليوم  »منذ  رومني  خطط  و�شتدعو 

خف�س  اإىل  ال�شلطة،  توليه  على  الأول« 

ال�شرائب على ال�شركات اإىل 25 يف املئة 

ف��ق��ط، وت��ع��د ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة واح���دة 

ال�شركات يف  اأعلى معدلت �شرائب  من 

العامل ي�شل اإىل 35 يف املئة، وهو معدل 

يرى رومني، اأنه ي�شر بقدرة البالد على 

املناف�شة.

وي���ع���ت���ق���د اأن��������ه م�����ن غ�����ر امل����ج����دي 

اقت�شادياً، و�شع اأ�شحاب الدخل املرتفع 

واملتو�شط يف مواجهة بع�شهما البع�س، 

�شريبي  اإ�شالح  تطبيق  رومني  ويعتزم 

�شامل، يرتكز على مبداأ �شرورة احتفاظ 

امل��واط��ن��ني يف ال��ولي��ات امل��ت��ح��دة، باأكر 

قدر ممكن من الأموال التي يك�شبونها، 

ويقول اإن النظام يجب اأن يكون »ب�شيطاً 

ال�شريبية  م��ع��دلت��ه  وت��ك��ون  وع������ادًل«، 

وجود  مع  الطويل،  امل��دى  على  متدنية 

رومني  اأن  غر  اأو���ش��ع،  �شريبية  قاعدة 

مل يو�شح ب�شيء من التف�شيل ما يعنيه 

ذلك ب�شكل فعلي.

ويريد اأن يتخل�س من ال�شرائب على 

الأرباح الراأ�شمالية والتوزيعات النقدية 

ال�شخ�س  دام  ما  الفائدة،  من  وال��دخ��ل 

امل��ع��ن��ي ي��ق��ل دخ��ل��ه ع��ن 200 األ���ف دولر 

قبل حت�شيل ال�شرائب، عالوة على اأنه 

يخطط لإلغاء ال�شريبة العقارية، التي 

ي�شفها معار�شون باأنها »�شريبة املوت«، 

التي متت اإع��ادة تطبيقها من جديد يف 

الآونة الأخرة. 

اأوب��ام��ا، اعتر  ويف اإط��ار حملته على 

اع���رتف  اأوب����ام����ا  ال��رئ��ي�����س  اأن  روم���ن���ي 

وق��ال  القت�شاد،  مو�شوع  يف  بالهزمية 

روم����ن����ي يف اإع�������الن ن�����ش��ر ع���ل���ى ���ش��ب��ك��ة 

الن����رتن����ت: »يف ال���وق���ت ال�����ذي ي��ع��اين 

ف��ي��ه امل���الي���ني م���ن ال�����ش��ع��ب الأم���رك���ي، 

»قبل  واأ���ش��اف:  بهزميته«،  الرئي�س  اأق��ر 

اإن��ه  ق��ال  ولي��ت��ه،  ان��ت��ه��اء  م��ن  اأ���ش��ه��ر   5
ل��ن ي��ح��اول ال��ق��ي��ام ب����اأي ت��غ��ي��ر ح��ت��ى«، 

ذل���ك ع��ل��ى ف�شل  ي��وؤك��د  »األ  م��ت�����ش��ائ��اًل: 

اأوباما باأن يكون قائداً لنا«؟

الأم��رك��ي  الرئي�س  روم��ن��ي  وان��ت��ق��د 

لإعالنه اأن الو�شع يف العا�شمة وا�شنطن 

و���ش��ل اإىل ط��ري��ق م�����ش��دود، وان�����ش��غ��ال��ه 

ب���احل���م���الت الن���ت���خ���اب���ي���ة ع���و����ش���اً ع��ن 

»توحيد البالد يف مرحلة الأزمة«، وقال 

اقت�شادية  مبعطيات  م�شت�شهداً  رومني 

الأ���ش��ري وتف�شي  ال��دخ��ل  ت��راج��ع  تظهر 

البطالة يف 44 ولية اأمركية »يف ال�شهر 

املن�شرم، تدمر املزيد من الأ�شر، وعانى 

اأطفال كرث  وت�شاءل  القلوب،  املزيد من 

يبت�شمون  والديهم  �شرون  كانوا  اإذا  ما 

جم��دداً يف يوم من الأي��ام، لأن الأم��ل يف 

 44 يف  اندثر  القت�شادي  الو�شع  تعايف 

ال�50، يبحث ال�شعب  ولية، يف الوليات 

البيت الأبي�س«،  الأمركي عن قائد يف 

عليه  يح�شلون  م��ا  »ك��ل  اأن  اإىل  م�شراً 

والإح���ب���اط،  اخل����وف،  ه��و  رئي�شهم  م��ن 

واملالمة«.

وي�����ق�����ول م�����دي�����رو ح���م���ل���ة روم����ن����ي، 

ت�شبب  امل���رت���ف���ع،  ال��ب��ط��ال��ة  م���ع���دل  اإن 

يف الإط����اح����ة ب��ال��ع��دي��د م���ن ال���روؤ����ش���اء 

الأم���رك���ي���ني م���ن م��ن�����ش��ب��ه��م ال��رف��ي��ع، 

ج��ورج  ال��رئ��ي�����س  1992 خ�شر  ع���ام  ف��ف��ي 

مناف�شه  ل�����ش��ال��ح  ال��رئ��ا���ش��ة  الأب  ب��و���س 

رفع  ال��ذي  كلينتون،  بيل  الدميقراطي 

واقتنع  غ��ب��ي«.  ي��ا  القت�شاد  »اإن���ه  �شعار 

ي��درك  مل  ب��و���س،  الرئي�س  اأن  الناخبون 

كانت  التي  القت�شادية  الأزم���ة  حقيقة 

ال����ولي����ات امل���ت���ح���دة ت��واج��ه��ه��ا يف ذل��ك 

الوقت، والآن ميكن اأن يتكرر ال�شيناريو 

يف النتخابات القادمة.

���ش��ي��اق احلملة  وي�����ش��ي��ف ه����وؤلء يف 

اأ���ش��واأ  م��ن  �شنوات   3 »بعد  اأوب��ام��ا،  على 

اأزم�����ة اق��ت�����ش��ادي��ة ت�����ش��ه��ده��ا ال���ولي���ات 

العاملية  احل���رب  منذ  وال��ع��امل  املتحدة 

يتعر�س  اأن  م�شتغرباً  لي�س  ال��ث��ان��ي��ة، 

اأوب���ام���ا لن��ت��ق��ادات ع��ن��ي��ف��ة، ف��ق��د اأن��ف��ق 

ماليني  ووف��ر  ال����دولرات،  تريليونات 

ال��وظ��ائ��ف اجل���دي���دة، يف ال��وق��ت ال��ذي 

ظ���ل ف��ي��ه م��ع��دل ال��ب��ط��ال��ة الأم���رك���ي 

اأكرث من 8 يف املئة لثالث �شنوات على 

املتحدة  ال��ولي��ات  ت�شهد  ال��ت��وايل، ومل 

لهذه  املرتفع  البطالة  معدل  ا�شتمرار 

�شنوات  منذ  املت�شلة  الطويلة  الفرتة 

ال��ك�����ش��اد ال��ك��ب��ر يف ث��الث��ي��ن��ي��ات ال��ق��رن 

ال��ع�����ش��ري��ن، ك��م��ا ت��اأت��ي الأن���ب���اء ال�شيئة 

ل��الق��ت�����ش��اد الأم����رك����ي م���ن ال�����ش��اط��ئ 

تهدد  الأطل�شي، حيث  للمحيط  الآخ��ر 

الأزم�����ة امل��ال��ي��ة الأوروب����ي����ة الق��ت�����ش��اد 

القت�شاد  يجعل  ما  وه��و  ككل،  العاملي 

اأب��ع��د م��ا يكون ع��ن التعايف،  الأم��رك��ي 

الع�شرين  ال��دول  جمموعة  قمة  فبعد 

ال����ك����رى يف م��ن��ت��ج��ع ل���و����س ك��اب��و���س 

امل��ك�����ش��ي��ك��ي��ة خ����الل ح����زي����ران امل��ا���ش��ي، 

ق����ال اأوب����ام����ا »اأع���ت���ق���د اأن����ه م���ن ال��ع��دل 

اأي��اً من كل هذه املو�شوعات  اإن  القول، 

تاأثر حمتمل  القت�شادية، �شيكون له 

على النتخابات الرئا�شية الأمركية«، 

لكنه اأ�شاف اأن امل�شكلة ل تت�شل ب�شكل 

مبا�شر باأدائه كرئي�س، وقال اإن »اأوروبا 

اأك��ر �شريك جت��اري لنا، واإذا  ككل هي 

انخف�شت م�شرتيات عدد من الأ�شر يف 

باري�س اأو برلني، فهذا يعني اأننا �شنبيع 

اأو  بيت�شرج  يف  ال�شلع  من  اأق��ل  كميات 

كليفالند، مما �شينعك�س علينا �شلباً«.

ف��ه��ل ���ش��ي��وؤث��ر ال��و���ش��ع الق��ت�����ش��ادي 

امل�����رتدي، ع��ل��ى ح��ظ��وظ اأوب���ام���ا ب��ال��ف��وز 

وع����وده  اأن  اأم  ث��ان��ي��ة،  رئ��ا���ش��ي��ة  ب���ولي���ة 

باإ�شالح الأو�شاع، �شتلقى �شدى اإيجابياً 

لدى الناخبني؟

هن� مرت�سى
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القلق لأي  اإحدى م�صادر  ُتعّد احلماة 

اإىل  ن��ظ��راً  ال�����زواج،  ع��ل��ى  ف��ت��اة مقبلة 

الإع��ام  و�صائل  تتناقلها  التي  الفكرة 

امل�����ص��ت��ب��دة،  ال������زوج  اأم  ���ص��خ�����ص��ي��ة  ع���ن 

الواقع  لكن  ال�صفات،  باأب�صع  وت�صفها 

ي��ف��ر���ض ع��ل��ي��ك ت��ق��ب��ل ح��م��ات��ك ���ص��واء 

اأح��د  لأن��ه��ا  �صيطاناً،  اأو  م��اك��اً  ك��ان��ت 

املداخل اإىل قلب زوجك و�صعادة بيتك.

حتى  ح��م��ات��ك  ���ص��خ�����ص��ي��ة  اإىل  ت���ع���ريف 

بطريقة  معها  التعامل  م��ن  تتمكني 

دبلوما�صية، لكن احر�صي دائماً على اأن 

تكون حياتك الزوجية لها خ�صو�صية 

دون تدّخل حماتك اأو اأمك.

اختبار للتقييم

فهم  من  ميّكنك  التايل  النف�صي  الختبار 

ما  كل  اأف�صل،  بطريقة  حماتك  �صخ�صية 

التالية  الأ���ص��ئ��ل��ة  ع��ن  الإج��اب��ة  ه��و  عليك، 

باختيار )اأ( اأو )ب( اأو )ج( اأو )د(.

يوم مياد زوجك، واأنت ب�صدد  اقرتب   1-

اأجله،  لإقامة حفل �صغري من  التخطيط 

املدينة،  نف�ض  يف  يقطنون  اأه��ل��ه  اأن  ومب��ا 

فاإنك تتقدمني اإليهم بالدعوة اأي�صاً، ماذا 

حدث:

اأ- حماتك م�صتاءة لأنك مل تطلعيها على 

احلفل مبكراً، وت�صعر بالتجاهل، وتتهمك 

اإليه،  وت�صكوك  ذاتك  تلقاء  بالت�صرف من 

وحتاول تغيري راأيه فيما يتعلق باحلفل؟

ب- عندما تتقدمني بدعوتها اإىل الع�صاء، 

فاإن اأول ما توّد اأن تعرفه هو نوع الأطعمة 

ال���ت���ي ت��ط��ه��ي��ن��ه��ا، ل��ت��ق��رتح ع��ل��ي��ك بع�ض 

ذلك  معللة  الأطعمة،  بقائمة  التعديات 

كونها  زوج��ك،  يحبه  اأعلم منك مبا  باأنها 

عا�صرته اأكرث مما عا�صرتd اأنت؟

موعد  قبل  ل��ك  ب��زي��ارة  حماتك  ت��ق��وم  ج- 

احل��ف��ل ب���اأي���ام ق��ائ��ل ك���ي ت��ن��اق�����ض بع�ض 

التفا�صيل معك، وتقرتح عليك اأن حت�صر 

مبكراً عن املوعد لت�صاعدك يف التجهيزات، 

الإحل��اح حتى تعرف  اأنها ل تكف عن  كما 

ال���ه���دي���ة ال���ت���ي ج��ل��ب��ت��ه��ا لب���ن���ه���ا يف ه���ذه 

املنا�صبة؟

ب��اأي��ام  م��وع��د احل��ف��ل  ق��ب��ل  ب��ك  د- تت�صل 

قليل  وبعد  دعوتها،  على  لت�صكرك  قائل 

املكاملة،  لإنهاء  منك  ت�صتاأذن  الدرد�صة  من 

لأن لديها الكثري لتقوم به، وقبل اأن تغلق 

اخلط تعر�ض عليك م�صاعدتها اإذا كنت يف 

حاجة اإليها؟

ق���ررِت  ق�����ص��ري،  ب��وق��ت  الأع���ي���اد  ق��ب��ل   -  2
الإج��ازة  مت�صيا  اأن  حياتك  و�صريك  اأنتي 

وح��دك��م��ا، ول���ن ت��ق��وم��ا ب��زي��ارة ول ب��دع��وة 

اللذين يعي�صان يف مدينة ل تبعد  والديه 

ك���ث���رياً ع��ن��ك��م��ا، وع��ن��دم��ا ت�����درك ح��م��ات��ك 

خطتك:

على  ع�صبي  بانهيار  اإ�صابتها  ت�صطنع  اأ- 

الهاتف، باأداء ت�صتحق عليه جائزة اأو�صكار، 

حتى ياأتي ابنها اإليها وبذلك ت�صمن عدم 

ق�صائه الوقت معك؟

ب- ت�صاألك على الفور عن �صبب اإعرا�صك 

عن املجيء، وت�صاألك عن خططك البديلة، 

وعندما تعرف اأن والديك لن يكونا جزءاً 

من الإجازة تهداأ اإىل حد ما؟

ج- ت��ق��ول ل��ك ك��م ه��ي ح��زي��ن��ة لأن��ك��م��ا لن 

تاأتيا، بيد اأنها تتقبل املوقف ول حتاول اأن 

تثنيكما عن قراركما، ومع ذلك تت�صل على 

الأقل 3 مرات يف يوم العيد، وتر�صل اإليك 

الكثري من الأ�صياء، لتذكر زوجك باأعياده 

القدمية؟

يوماً  لكما  وتتمنى  اأجلكما،  من  ت�صعد  د- 

تقاليد  تتخلى عن  اأن  جميًا، فقد قررت 

�صراً  ولزوجها  لنف�صها  وح��ج��زت  الأع��ي��اد، 

لق�صاء رحلة يف اخلارج؟

قرانكما،  عقد  ت��وّدان  وخطيبك  اأن��ِت   -  3
فُتخربان عائلتيكما بالأخبار ال�صعيدة، اأي 

تنطبق  وكاأنها  تبدو  التالية  العبارات  من 

على حماتك:

مبكراً  زال  م��ا  ال��وق��ت  اأن  تعتقدين  األ  اأ- 

على هذه اخلطوة؟

ب- احر�صي على العتناء بابني العزيز كل 

العناية؟

اأن  ب���ك يف ع��ائ��ل��ت��ي، واأمت���ن���ى  ج- م��رح��ب��اً 

نن�صجم مع بع�صنا؟

د- مبارك.. اأنا �صعيدة جداً من اأجلكما؟

���ص��رُتزق��ان بطفل بعد  وزوج���ك  اأن���ِت   -  4
اإجازة الو�صع  اأ�صهر، فتناق�صان معاً  ثاثة 

اليومي للطفل.. كيف تت�صرف  والروتني 

حماتك؟

على  الأم���ور  طبيعة  على  ُتطلعك  اأوًل  اأ- 

�صك  اأي  دون  م��ن  عليك  وت�����ص��دد  اأي��ام��ه��ا، 

بع�صاً  لبع�صهما  ينتميان  وطفلها  الأم  اأن 

طبيعة  تلك  العي�ض،  كا�صب  ه��و  وال��رج��ل 

الأمور؟

التي  الكتب  من  العديد  معها  حت�صر  ب- 

تتناول مو�صوع احلمل والو�صع، وتتدخل 

اأن  ودون  م��ن��اق�����ص��ت��ك��م��ا،  ال���وق���ت يف  ط����وال 

توجهي اإليها اأ�صئلة ت�صرع يف ق�ض جتربتها 

ما  لكل  داح�ض  دليل  ولديها  ال�صخ�صية، 

تقولينه؟

ج- تظل توؤكد عليك اأنها على ا�صتعداد تام 

لرعاية الطفل اإذا ما اأردِت وزوجك العودة 

للعمل بعد ولدة الطفل، عاوة على ذلك 

اأط��ول مبنزلك مقارنة  فهي تق�صي وقتاً 

ب���ال���وق���ت ال�����ذي ت��ق�����ص��ي��ه مب��ن��زل��ه��ا، ول 

ت�صتطيع اأن متنع نف�صها من املجيء كلما 

ذهبِت اإىل طبيب الن�صاء، كما اأنها تود اأن 

تكون موجودة لدى و�صعك لطفلك؟

املزايا  لك  تو�صح  راأي��ه��ا،  التم�صت  اإذا  د- 

اأن  وامل�����ص��اوئ وخ��اف ذل��ك، فهي تعتقد 

ال���ق���رار ي��رج��ع اإل���ي���ك، وم���ع ذل���ك ف��اأن��ت 

توقنني باأنه ميكنك العتماد عليها مهما 

كان قرارك؟

ط��ف��ل��ك وم����ا زل����ت حت��اول��ني  ُول�����د   -  5
تفعل  م��اذا  املوقف اجلديد..  التكّيف مع 

حماتك؟

ويف  تفعلينه  م��ا  ك��ل  ب�صبب  ُت��ن��اك��دك  اأ- 

مواقف حمتدمة ت�صكو منك، وي�صل بها 

الأمر اأي�صاً اإىل اإهانتك، ومبجرد معرفة 

باأنك  اإي���اك  تنكر متهمة  ب��الأم��ر  زوج��ك 

تودين اأن توقعي بينها وبني ابنها؟

ب- ل ت��ك��ف ع���ن ال�������ص���وؤال ع���ن ح��ف��ي��ده��ا، 

ما  يف  اإل��ي��ك  الن�صائح  اإ���ص��داء  يف  وت�صتمر 

وتوؤكد  الو�صع،  بعد  اأ�صبوعني  باأول  يتعلق 

طوال الوقت على كم الأ�صياء التي ميكنك 

وتق�ض  املهمة،  املرحلة  هذه  يف  بها  القيام 

عليك ق�صة لكل موقف حمتمل؟

ج- تت�صل بك يومياً لتطمئن على �صحتك 

و�صحة الطفل، ولكي ت�صتف�صر عن اأف�صل 

ثانية،  حفيدها  زي���ارة  فيه  ميكنها  موعد 

اأطول  ع��ادة ما تبقى مدة  وعندما حت�صر 

النف�صال  ت�صتطيع  ل  لأن��ه��ا  ال���ازم،  م��ن 

اأن تعرف كافة  اأنها توّد  عن حفيدها، كما 

تفا�صيل الولدة؟

د- حتب اأن تعرج عليكما، �صريطة اأن تكون 

اأنه ل غ�صا�صة  دائماً من  مدعوة، وتتاأكد 

يف ح�صورها، وعادة ما تاأتي حمملة بهدية 

ومت��د ل��ك ي��د ال��ع��ون كلما خرجت الأم��ور 

عن �صيطرتك؟

النتيجة

اخ��ت��ي��ارك  م�����رات  ع����دد  اح�����ص��ب��ي  والآن، 

لاإجابة )اأ( و)ب( و)ج( و)د(.

اأن���ت  )اأ(:  اإج���اب���ات���ك  م��ع��ظ��م  ك���ان  اإذا   -

ل ت��ت��م��ت��ع��ني ب��ح��ي��اة ���ص��ه��ل��ة، ف��ح��م��ات��ك 

ماآربها،  حتقق  ما  دائماً  وه��ي  مت�صلطة، 

طلباً  ال��ط��ري��ق  لها  يف�صحون  واجل��م��ي��ع 

ل��ل�����ص��ام وال����ه����دوء.. ه��ي ح�����ص��ا���ص��ة ج��داً 

اأع��ل��م  اأن��ه��ا  وتعتقد  م��ع��ار���ص��ة،  اأي  جت���اه 

وبالتايل  )زوج��ك(،  ابنها  ب�صالح  النا�ض 

باإماء ما يجب  يتعلق  ما  تتوارى يف  ل 

ع��ل��ي��ك ت���غ���ي���ريه، ول ت���ك���ف ع����ن ال��ن��ق��د 

النوع من  وه��ذا  ا�صتيائها،  عن  والتعبري 

اإنها  اإذ  معه،  التعامل  ي�صعب  احل��م��وات 

ب��درت  م��ا  اإذا  بالظلم  ال��ف��ور  على  ت�صعر 

اإياها،  معار�صتك  على  عامة  اأي  منك 

حياة  �صريكة  اإىل  تنظر  اأن��ه��ا  وال��وا���ص��ح 

فقدان  من  خوفها  وب�صبب  كعدو،  ابنها 

ع���ن مكانتها  ال���دف���اع  ���ص��ت��ح��اول  اب��ن��ه��ا، 

ب�صرا�صة.

احلر�ض  حتري  عدم  يجب  • ن�صيحة: 
يف تعاملك معها وح�صب، بل يجب اأي�صاً 

اأن ت�صربي �صرباً جميًا، لأنه �صي�صعب 

ع��ل��ى ع��اق��ة ه��ادئ��ة  اأن حت��اف��ظ��ي  عليك 

معها دائماً.

نية  )ب(:  اإج���اب���ات���ك  م��ع��ظ��م  ك���ان  اإذا   -

معك  تتعامل  ما  وع��ادة  ح�صنة،  حماتك 

م�صيطرة،  اأي�����ص��اً  اأن��ه��ا  اإل  وك����رم،  ب����اأدب 

ال��ازم يف  اأك��رث من  وتتدخل يف حياتك 

راأيك، فهي تعلم كل �صيء وتعلق على كل 

اأخاقياً، على الرغم من  �صيء، متزمتة 

اأنها ت�صدي ن�صائحها دائماً بنربة ودودة.

عدوة  تعتربك  ل  حماتك  ن�صيحة:   •
م���ن وج��ه��ة ن��ظ��ره��ا، ل��ك��ن��ه��ا ت��ب��ح��ث عن 

الن�صجام  ميكنك  ل��ذا  لبنها،  الأف�����ص��ل 

م���ع ه���ذا ال���ن���وع م���ن احل���م���وات، م��ادم��ت 

ت�صمحني لها بتحقيق بغيتها.

)ج(: حماتك  اإجاباتك  كان معظم  اإذا   -

امراأة حنونة وودودة، وتكاد تكون مثالية، 

ول ي�����ص��ع��ك ���ص��وى الإع���ج���اب ب��ه��ا، فهي 

تعامل اأ�صدقاء و�صركاء حياة اأبنائها كما 

لو كانوا جزءاً من العائلة، تتعامل ب�صكل 

ط��ي��ب م���ع ك���ل م���ن ح��ول��ه��ا وت��ت��وق��ع كل 

رغباتك ورغبات زوجك، واإذا ما كنت يف 

حاجة للم�صاعدة فهي دائماً ما تقدم يد 

اأبنائها عاقة  وبني  بينها  تربط  العون، 

حميمية قوية جتعلها تتعامل معهم كما 

لو كانت �صديقاً حميماً.

• ن�صيحة: ُتف�صح لك حماتك عن اأمور 
املثل  وتتوقع منك  �صديدة اخل�صو�صية، 

عاقتك  تفا�صيل  اأدق  على  واإط��اع��ه��ا 

ب�صريك ح��ي��ات��ك، ف��اح��ذري م��ن ال��وق��وع 

اأن حتافظ على  ذل��ك، وع��ّودي��ه��ا على  يف 

م�صافة �صحية لأجل عاقتك.

تهانينا  )د(:  اإجاباتك  معظم  ك��ان  اإذا   -

ل����ك، ف��م��ن ال���وا����ص���ح اأن ل���دي���ك اأف�����ص��ل 

وب�صيطة  عطوفة  فهي  ال��ع��امل،  يف  حماة 

وق��د  غ��م��و���ض،  دون  وودودة  و���ص��ري��ح��ة، 

وق��ع ح��ب ك��ل منكما يف قلب الآخ���ر من 

اأي  اأول حلظة، وميكنكما احلديث حول 

اإقامة عاقة �صداقة  �صيء، كما ميكنك 

منها  ب��ال��ق��رب  ت�صعرين  واأح��ي��ان��اً  معها، 

ولكن لي�ض اإىل حد التقيد.

• ن�صيحة: حماتك حترتم خ�صو�صيتك، 
وهي التي ت�صع ح��دوداً من تلقاء ذاتها، 

اخلا�صة  حياتهم  يعي�صون  اأبناءها  تاركة 

ب��ك��ل ت��ب��ع��ات��ه��ا، ف��ا���ص��ت��ف��ي��دي م���ن ذل���ك، 

ال��ودودة الهادئة  كونه يعزز من العاقة 

بينكما، والقائمة على الحرتام املتبادل.

رمي اخلياط
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 )C( البقدون�ض من اخل�صروات الغنية بفتامني

و)A(، كما اأنه يحتوي على فيتامني )B(، الذي 

ُي��ع��ّد ع��ام��ًا م�����ص��اع��داً حلماية اجل��ل��د يف ف�صل 

املقاوم  احل��دي��د  معدن  اإىل  بالإ�صافة  ال�صيف، 

فيتامينات  اإىل  ب��الإ���ص��اف��ة  وال��ت��ع��ب،  ل���اإره���اق 

والفو�صفور  والكال�صيوم   ،)B2 - B3 - B6(

وال��ب��وت��ا���ص��ي��وم وال���ك���ربي���ت وال���ي���ود وال��ن��ح��ا���ض 

والزنك.

يوؤكد اخلرباء اأن البقدون�ض ي�صاعد اجل�صم على 

امل��وج��ودة يف الأغ��ذي��ة  امت�صا�ض م���ادة احل��دي��د 

ال�صاي الذي مينع اجل�صم من  الأخ��رى، بعك�ض 

امت�صا�ض احلديد اإذا �ُصرب بعد الطعام.

لذلك يفيد ع�صري البقدون�ض يف جتديد خايا 

اجل�صم، ورفع قدرة جهاز املناعة، ويزيل البقايا 

احلم�صية من اجل�صم، كما اأنه ي�صاعد على حرق 

للتخل�ض  الزائدة، وميكن �صربه يومياً  الدهون 

 50 من �صموم اجل�صم وتنقيته، عن طريق غلي 

جراماً من بذوره اأو اأوراقه اأو جذوره يف لرت ماء 

رب��ع �صاعة، وُي�صرب  مل��دة  اأو نقعه  5 دق��ائ��ق،  مل��دة 

كوبان منه يومياً.

عالج فّعال

اإ���ص��اف��ة اإىل ال��ف��وائ��د ال�����ص��اب��ق��ة، ي�����ص��ف خ��رباء 

فعال  كعاج  البقدون�ض  ع�صري  ال�صعبي  الطب 

ال��زائ��د، واحل��ف��اظ على حيوية  ال��وزن  لإنقا�ض 

اآن واح��د، وذلك عن طريق  اجل�صم ور�صاقته يف 

ت��ن��اول ك���وب م��ن ع�����ص��ري ال��ب��ق��دون�����ض ال�صاخن 

�صباحاً قبل الإفطار.

ويذكر اخلرباء اأنه يتم عمل ع�صري البقدون�ض 

باإح�صار حزمة من البقدون�ض وغ�صلها جيداً ثم 

امل��اء،  كوبان من  فيه  اإن��اء  يف  وو�صعها  تقطيعها 

20 دقيقة،  الغليان ملدة  نار لدرجة  ورفعها على 

ن��ق��وم بت�صفيته  ث���م  5 دق���ائ���ق،  مل���دة  ث���م ن��رتك��ه 

لع�صري فقط، ثم ُي�صرب �صاخناً.

وقد اأثبتت الدرا�صات اأن ماء البقدون�ض ي�صاعد 

يف اإن��ق��ا���ض ال����وزن ال���زائ���د، لأن���ه ف��ع��ال يف اإذاب���ة 

الدهون املرتاكمة يف اجل�صم، كما اأن تناوله على 

اإىل  امليل  ويقلل  ال�صهية،  غلق  يف  ي�صاهم  الريق 

تناول الطعام.

تنقية للب�شرة

جتميلي  كم�صتح�صر  البقدون�ض  ُي�صتخدم  كما 

فعال من الطبيعة لتنقية اجللد، وللتخل�ض من 

من  ن�صارتها  م��ن  يزيد  حيث  الب�صرة،  �صوائب 

هذه الو�صفات، كما ميكن العتماد عليه لغ�صل 

الوجه يف حالة الإ�صابة باحلبوب اأو البثور.

لغ�صل  ممتاز  كغ�صول  البقدون�ض  منقوع  وُي�صتخدم 

ُي�صتخدم  كما  ال�صعر،  لق�صر  الغامق، وكم�صاد  ال�صعر 

يف تنظيف الب�صرة الدهنية اأو امل�صحوبة بظهور حب 

ال�صباب، ملا له من تاأثري فعال يف تخلي�ض امل�صام من 

الدهون الزائدة والقاذورات املرت�صبة بها. 

كغ�صول  البقدون�ض  منقوع  ا�صتعمال  ميكن  كما 

الكريهة  الروائح  على  وللتغلب  للفم،  وغرغرة 

ال���ث���وم، ومي��ك��ن م�صغ  م��ث��ل  امل����اأك����ولت،  لبع�ض 

بع�ض اأعواد منه.

عيوب الب�شرة

وي�����ص��ت��خ��دم ال��ب��ق��دون�����ض يف ال��ت��ج��م��ي��ل، ولإزال����ة 

البقع واحلبوب والبثور من على الوجه، بغ�صل 

ي�صاعد  كما  ال��ي��وم،  يف  مرتني  مبنقوعه  ال��وج��ه 

على ت�صفية الب�صرة بغ�صلها �صباحاً وم�صاء مدة 

اأ�صبوع، مبغلي ما مقداره ثاث ماعق كبرية يف 

ن�صف لرت ماء ملدة 15 دقيقة، وُي�صتعمل فاتراً.

ك��ن��ِت تعانني م��ن كرثة  اإذا  ال�����ص��وداء:  ال��روؤو���ض 

انت�صار الروؤو�ض ال�صوداء على ب�صرتك، وتبحثني 

امل�صكلة،  ه��ذه  على  للق�صاء  خمتلفة  ط��رق  ع��ن 

يقدم لك اخلرباء طريقة �صهلة ومفيدة للق�صاء 

على الروؤو�ض ال�صوداء وهي:

- اخفقي البقدون�ض يف اخلاط الكهربائي، ثم 

ح�صري بخار ماء.

- �صعي البقدون�ض املخفوق على اأماكن الروؤو�ض 

وخليط  امل��اء  لبخار  وجهك  وعّر�صي  ال�����ص��وداء، 

افركي  ثم  دق��ائ��ق،  خم�ض  مل��دة  عليه  البقدون�ض 

قليًا  وُي���رتك  بالبقدون�ض،  ال�����ص��وداء  ال��روؤو���ض 

على الوجه.

للب�صرة الدهنية: ميكنك عمل قناع البقدون�ض 

بفرم كمية من  وذل��ك  ب�صرتك دهنية،  كانت  اإذا 

ماء  يف  تو�صع  ثم  ملعقتني،  مبقدار  البقدون�ض 

اخلا�صة  ُت�صفى  ث��م  دق��ائ��ق،  ع�صر  مل��دة  مغلي 

احلليب،  م��ن  قليل  اأو  بي�صة  ببيا�ض  وتخلط 

وت��و���ص��ع ع��ل��ى ب�����ص��رة ال��وج��ه وال��رق��ب��ة وال�����ص��در 

والظهر مدة ن�صف �صاعة، ثم ُتغ�صل مباء دافئ 

يعقبه ماء بارد، وين�صحك اخلرباء بتكرار هذه 

ب�صرة  على  احل�صول  حتى  اأ���ص��ب��وع  ك��ل  العملية 

�صافية.

باقة  �صحق  ط��ري��ق  ع��ن  ال��ب�����ص��رة:  ل���ون  لتفتيح 

من اأوراق البقدون�ض، واإ�صافة عدة ماعق من 

احلليب الرائب، اأما اخلليط الذي يتم احل�صول 

عليها فيو�صع على الوجه على �صكل قناع، ويزال 

بعد 20 دقيقة.

ُين�صح  ال�صباغية:  البقع  واإزال��ة  الوجه  لنعومة 

ب���ده���ن ال���وج���ه مب��ن��ق��وع ال��ب��ق��دون�����ض ���ص��ب��اح��اً 

وم�صاء، اأو ب�صحق ثاث ماعق طعام من اأوراق 

البقدون�ض امل�صحوقة، وُتغلى 15 دقيقة فى 200 

ى، وبعد ذلك ُيدهن الوجه  ُي�صفَّ املاء  جرام من 

بقطعة من القطن املبلل.

  مـنــوعــــات
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اأفــقــي

 / للعاج  اأو  ال�صاي  لتزكية  تو�صع  جبلية  ع�صبية  نبتة   1
قوام

ف�صة �صائلة / اأر�صد / ن�صف فارغ  2
احرتاق / كثري جدا بعد  يحيا  ا�صطوري  طائر   3

طــريـقـة اللعـب

واأفقياً  9 عامودياً  اإىل   1 الأرق��ام من  تو�صع 

على اأن ل يتكرر الرقم يف اأي اجتاه عامودي 

كان اأو اأفقي 

الحل السابق 12345678910
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

عربية اإمارة   4
برا  نركبه  م��ا  حت��رك  ماكنة   5

وبحرا وجوا

ان��خ��ف��ا���ض درج����ة احل�����رارة /   6
ن�����ص��ف راي����ة / ال���ع���زوة وامل��ك��ان��ة 

العائلية

�صباحك   / ال���وال���دي���ن  اح���د   7
مثله / ياب�صة

 / ال�����ص��ل��ط��ة  يف  ط��ي��ب  ن���ب���ات   8
جنوب  يف  عليها  متنازع  منطقة 

م�صر

ح�صن قبول   9
ي��ق��ال  ق�����دمي  ع���رب���ي  م���ث���ل   10
اأو  ال�����ص��ك��ل  اث��ن��ني يف  ت���واف���ق  يف 

ال�صخ�صية

عـــامـــودي

وحدة معلومات يف الكمبيوتر   1
/ نبات �صحراوي

 / الأم��������ان  وي���ع���ط���ي  ي�������وؤوي   2
م�صوؤول / مت�صابهان

)ج����م����ع  ع������رب������ي������ة  ع�����م�����ل�����ة   3
راأ���ص��ا  وق��ل��ب  دم��ر   / ومعكو�صة( 

على عقب

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

�صوداين فول   / موؤن�ض   4
من اولد اآدم / ندرة )معكو�صة(  5

ا�صتح�صنه  / الطراف  من   6
وحا�صيته امللك  وزراء   / للخجل  تدعو   7

وبخ  / )معكو�صة(  جهنم   8
دينا مقابل  النا�ض  يعطي  / من  توقف   9

فائدة

)كلمتان( جمموعة   10
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املو�سم  مناف�سات  اجلمعة  ي��وم  تنطلق 

بلقاء   2013  –  2012 اجل���دي���د  ال���ك���روي 

الأهلي  الإخ���اء  م��ع  ال�سفاء  اللقب  حامل 

ب��ح��م��دون  م��ل��ع��ب  ع��ل��ى   15.30 ال�����س��اع��ة 

ال��ب��ل��دي، و���س��ط اأج������واء م���ن الأم������ل، ب���اأن 

ت�سفيات  يف  لبنان  منتخب  ت��األ��ق  ينعك�س 

منه  فت�ستمد  البطولة،  على  العامل،  كاأ�س 

اأنع�ست  التي  العالية،  املعنوية  ال��روح  تلك 

اللعبة يف خريف عمرها، متخطية العوائق 

التي تعرت�س طريقها وهي كثرية، اأبرزها 

ت��ن��ظ��ي��م��ي ي��ت��م��ث��ل ب��غ��ي��اب اجل���م���ه���ور عن 

امل���اع���ب، واآخ���ره���ا ول��ي�����س اآخ���ره���ا، م��ادي 

مرده اإىل ال�سح املايل يف �سناديق الأندية، 

ف�������س���ًا ع����ن م���ع���ان���اة ال����اع����ب ال��ل��ب��ن��اين 

نف�سه م��ن ج����راء ال��ت��اأرج��ح ب��ن ال��ه��واي��ة 

والحرتاف.

امل��رح��ل��ة الأوىل،  6 م��ب��اري��ات يف  وت��ق��ام 

فيلعب اجلمعة ال�سفاء مع الإخاء الأهلي، 

العهد مع الجتماعي على  ال�سبت  ويلعب 

ملعب املدينة الريا�سية، والت�سامن �سور 

مع جاره ال�سام يف �سور، وتختتم املرحلة 

ال�سباب  في�ستقبل  مباريات،  بثاث  الأحد 

�سباب  ويتقابل  �سور،  يف  النجمة  الغازية 

�سيدا  ملعب  على  الرا�سينغ  مع  ال�ساحل 

البلدي، فيما ي�ست�سيف طرابل�س الأن�سار 

يف طرابل�س، وتقام جميع املباريات ال�ساعة 

الظهر.  بعد   3.30
ج����دي����د ه������ذا امل���و����س���م ه����و رف������ع ع���دد 

كل  يف  ث���اث���ة  اإىل  الأج����ان����ب  ال���اع���ب���ن 

فريق، ويف حن اأكملت بع�س الأندية عقد 

اأجانبها، ف�سل البع�س الآخر �سم لعبن 

اأج��ن��ب��ي��ن ف��ق��ط، وه���و اأم����ر م���رر يف ظل 

الو�سع القت�سادي املاأزوم، و�سعوبة اإيجاد 

اأجنبي مميز ب�سعر منا�سب.

ف��ن��ي��اً، ي���رز اأك���ر م��ن م��ر���س��ح لإح���راز 

اللقب، وخ�سو�ساً الرباعي ال�سفاء حامل 

بطل  والعهد  النخبة  ك��اأ���س  وبطل  اللقب 

املا�سية،  ال�5  الأع�����وام  يف  م���رات   3 ل��ب��ن��ان 

ال�سوبر،  ال��ك��اأ���س وك��اأ���س  ب��ط��ل  والأن�����س��ار 

والنجمة العريق.

وي��ح��م��ل ال�����س��ف��اء م�����س��وؤول��ي��ة ك��ب��رية 

لقبه،  ع��ن  ال��دف��اع  تتمثل يف  امل��و���س��م  ه���ذا 

ب��امل��واه��ب،  �سفوفه  غنى  على  ي��ع��ول  وه��و 

ويف م��ق��دم��ه��ا امل��غ��رب��ي ط�����ارق ال��ع��م��رات��ي 

والنيجريي نغو او�سينا �سامويل وال�سوري 

اأح��م��د العمري وال��دول��ي��ون احل��ار���س زي��اد 

ال�سمد وقلب الدفاع علي ال�سعدي ولعب 

الو�سط عامر خان واملهاجم حممد حيدر، 

اإىل جانب الظهري الأي�سر حممد قرحاين 

ع��ازار  وروين  عبود  وح��م��زة  ون��ور من�سور 

وحم��م��ود ال��زغ��ب��ي وحم��م��د زي���ن ط��ح��ان، 

وال�����واف�����دان ح���دي���ث���اً ع����اء ال���ب���اب���ا وع��م��ر 

الكردي.

نح�ساً  املا�سي  املو�سم  يف  ال�سفاء  وفك 

لزم���ه ط��وي��ًا م��ع اللقب، وحت��دي��داً منذ 

�سعوده اإىل الدرجة الأوىل يف املو�سم 1962 

�� 1963، اأي بعد نحو ن�سف قرن من الزمن، 

املو�سم بنخبة من  ع��زز �سفوفه ه��ذا  وه��و 

الاعبن اأمثال منري ري�سوين القادم من 

اأملانيا، وعلي ا�سماعيل من فرن�سا، ولعبي 

ال�����س��ب��اب ال��ع��رب��ي ع��م��ر ال���ك���ردي والأه��ل��ي 

ال�سوري  ع��ن  ف�سًا  ال��ب��اب��ا،  ع��اء  �سيدا 

ال�سفاء مبيزة عن  وينعم  العمري.   اأحمد 

غريه من الفرق تتمثل يف ال�ستقرار املايل 

رئي�س  راأ�سها  وعلى  اإدارت����ه،  توؤمنه  ال��ذي 

جمل�س الأمناء بهيج اأبو حمزة. 

وي���ن���ت���ظ���ر ال�������س���ف���اء م���و����س���م���اً ����س���اق���اً، 

فبالإ�سافة اإىل الدوري والكاأ�س املحلين، 

الحت��اد  ك��اأ���س  مناف�سات  الفريق  يخو�س 

ل��ت��ك��رار  ���س��اع��ي��اً   ،2013 مل��و���س��م  الآ����س���ي���وي 

اإجنازه التاريخي، حن بلغ املباراة النهائية 

للم�سابقة عام 2008 وحل و�سيفاً للمحرق 

البحريني.

باأجنبين  الأن�����س��ار �سفوفه  ع��زز  ب���دوره 

ال��رازي��ل��ي مار�سيللو  رف��ي��ع، هما  م��ن ط���راز 

وامل��ه��اج��م ال���غ���اين وي������زدوم، ولح����ت ب�سرى 

للفريق الأخ�سر، هذا املو�سم، باإحرازه لقب 

بطل  ال�سفاء  ح�ساب  على  ال�سوبر،  ال��ك��اأ���س 

جمعت  ال��ت��ي  امل���ب���اراة  يف   ،0 –  1 ال�����دوري 

املدينة  على ملعب  املا�سي  ال�سبت  الفريقن 

الريا�سية. 

وت�������س���م ����س���ف���وف الأن���������س����ار ن��خ��ب��ة م��ن 

مهنا  لري  احل��ار���س  راأ�سهم  على  الاعبن 

ق��ل��ب ال��دف��اع ال����دويل امل��ع��ت��ز ب���اهلل اجلنيدي 

و�سامي  حمود  وحممد  رامو�س  والرازيلي 

ورب��ي��ع عطايا وحممد  ليا  وق��ا���س��م  ال�����س��وم 

عطوي وحممود كجك ون�سرات اجلمل.

وميني جمهور الأن�سار النف�س با�ستعادة 

اللقب بعد غياب دام 6 �سنوات، وحتديداً من 

»الأخ�سر«  اأح��رز  حن   2007  2006- مو�سم 

اللقب للمرة الأخرية.

الذي  اللقب  ا�ستعادة  اإىل  العهد  ويتطلع 

انتزعه منه ال�سفاء، يف املو�سم املا�سي، وذلك 

ط��ارق  امل���رة  باعبي  �سفوفه  ع��زز  اأن  بعد 

العلي وح�سن حمود، و�سين�سم الاعبان اإىل 

ال��اع��ب��ن، يتقدمها  جم��م��وع��ة مم��ي��زة م��ن 

كتيبة املنتخب الوطني التي ت�سم الدولين 

دقيق  وح�سن  فاعور  وهيثم  العلي  حممود 

العهد  وا�ستعاد  �سعيتو،  زريق وح�سن  واأحمد 

حار�سه حممد حمود، بعد اأن �سهدت العاقة 

اإىل  اأدى  ال��ذي  الفتور  بع�س  الطرفن  بن 

ابتعاد الاعب ومقاطعة التمارين.

ويثري غياب ال�ستقرار الفني يف الفريق 

قلق م��درب��ه حممد ال��دق��ة، امل��ط��ال��ب ب��اإب��راز 

من  كثري  ي��رى  اإذ  لفريقه،  احلقيقي  الوجه 

نتائج  تقدمي  على  ق��ادر  العهد  اأن  املتابعن 

نخبة  ي�سم  اأن��ه  �سيما  ول  اأف�سل،  وع��رو���س 

بال�ستقرار  وينعم  املحلين،  الاعبن  من 

الإداري.

وبرز تفاوت اأداء العهد يف نتائجه املو�سم 

املا�سي، وتوا�سل يف كاأ�س النخبة، حيث حقق 

ف����وزاً لف��ت��اً ع��ل��ى ال�����س��ف��اء ب��ط��ل ال����دوري يف 

افتتاح امل�سابقة 2 - 0، قبل اأن يعود وي�سقط 

اأمامه يف النهائي بالنتيجة عينها، يف مباراة 

ال��ث��غ��رات يف ال�سفوف  ال��ك��ث��ري م��ن  اأظ��ه��رت 

العهدية.

املو�سم  اأخ��ط��اء  ل��ت��ايف  النجمة  وي�سعى 

والكاأ�س  ال��دوري  بلقبي  ف��رط  حن  املا�سي، 

مل�سلحة  ال����دوري  فخ�سر  واح����د،  اأ���س��ب��وع  يف 

ال�����س��ف��اء، و���س��ق��ط يف ن��ه��ائ��ي ال���ك���اأ����س اأم����ام 

الأن�سار يف مباراة دراماتيكية 1 – 2.

وا���س��ت��ع��اد ال��ن��ج��م��ة، ب��ق��ي��ادة م��و���س��ى 

ح��ج��ي��ج، ���س��ان��ع األ��ع��اب��ه ع��ب��ا���س ع��ط��وي 

جتربتن  بعد  ���س��رارة،  زكريا  ومهاجمه 

ي�سكل  م��ا  وه��و  اخل���ارج،  احرتافيتن يف 

دع���ام���ة اإ���س��اف��ي��ة ل��ل��ف��ري��ق ب��ال��ن��ظ��ر اإىل 

امل�ستوى املميز لاعبن.

الدفاع  بقلب  �سفوفه  النجمة  وع��زز 

ال�سابق  يف  تاألق  ال��ذي  فابيو،  الرازيلي 

يف امل����اع����ب ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة م����ع الأن�������س���ار 

والعهد، كما �سم الليبي اأ�سامة الفزاين 

يف  وذل���ك  حم��م��د،  ق��ا���س��م  والفل�سطيني 

اإطار �سعي النادي ل�ستعادة اللقب الذي 

 –  2008 الأخ���رية مو�سم  ب��ه للمرة  ف��از 

.2009
 

ال�سجل الذهبي

مي���ل���ك الأن���������س����ار ال����رق����م ال��ق��ي��ا���س��ي يف 

اللبناين  ال����دوري  بلقب  ال��ف��وز  م���رات  ع���دد 

ال��ن��ج��م��ة وال��ه��وم��ن��ت��م��ان  ي��ل��ي��ه  )13 م������رة(، 

واجلامعة  والرا�سينغ   ،)5( والنه�سة   ،)7(

والعهد  وامل��رف��اأ  احل��دي��د  و�سكك  الأم��ريك��ي��ة 

والأومل���ب���ي���ك  وال�����س��ف��اء  وال��ه��وم��ن��م��ن )3(،  

بريوت )1(، وهنا ال�سجل:

 :1935/1934 النه�سة،   :1934/1933
�سكك   :1936/1935 الأم��ريك��ي��ة،  اجلامعة 

اجل��ام��ع��ة   :1937/1936 وامل���رف���اأ،  احل��دي��د 

اجل���ام���ع���ة   :1938/1937 الأم�����ريك�����ي�����ة، 

احل��دي��د  �سكك   :1939/1938 الأم��ريك��ي��ة، 

واملرفاأ، 1941/1940: �سكك احلديد واملرفاأ، 

 :1943/1942 ال��ن��ه�����س��ة،   :1942/1941
ال��ه��وم��ن��ت��م��ان،   :1944/1943 ال��ن��ه�����س��ة، 

 1946/1945 ال��ه��وم��ن��م��ن،   1945/1944
ال��ن��ه�����س��ة،   1947/1946 ال���ه���وم���ن���ت���م���ان، 

 :1949/1948 الهومنتمان،   :1948/1947
ال��ه��وم��ن��ت��م��ان،   :1951/1950 ال��ن��ه�����س��ة، 

 :1955/1954 الهومنمن،   :1954/1953
ال��را���س��ي��ن��غ،   :1956/1955 ال��ه��وم��ن��ت��م��ان، 

 :1961/1960 الهومنمن،   :1957/1956
ال��ه��وم��ن��ت��م��ان،   :1963/1962 ال��ه��وم��ن��م��ن، 

 :1967/1966 ال��را���س��ي��ن��غ،   :1965/1964
ال�سبيبة املزرعة، 1969/1968: الهومنتمان، 

 1973/1972 ال��را���س��ي��ن��غ،   :1970/1969
ال���ن���ج���م���ة،   :1975/1974 ال����ن����ج����م����ة، 

 :1989/1988 الأن�������س���ار،   :1988/1987
الأن�����������س�����ار،   :1991/1990 الأن�������������س������ار، 

 :1993/1992 الأن�������س���ار،   :1992/1991
الأن�����������س�����ار،   :1994/1993 الأن�������������س������ار، 

 :1996/1995 الأن���������س����ار،   1995/1994
الأن�����������س�����ار،   :1997/1996 الأن�������������س������ار، 

 1999/1998 الأن���������س����ار،   :1998/1997
ال���ن���ج���م���ة،   :2000/1999 الأن�������������س������ار، 

 :2002/2001 األ���غ���ي���ت،   :2001/2000
ب����ريوت،  اأومل���ب���ي���ك   2003/2002 ال��ن��ج��م��ة، 

 2005/2004 ال���ن���ج���م���ة،   :2004/2003
الأن�����������س�����ار،   :2006/2005 ال����ن����ج����م����ة، 

 :2008/2007 الأن�������س���ار،   :2007/2006
ال����ن����ج����م����ة،   :2009/2008 ال������ع������ه������د، 

العهد،   :2011/2010 العهد،   :2010/2009
ال�سفاء.  :2012/2011
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مـنــافـســة ربــــاعيــة عــلــى لـقـب الـدوري اللبــــنـاني

النجمة

ال�سفاء حامل اللقب

الن�سار

العهد
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و�سعت اخل�سارة الأخرية اأمام اأودينيزي 

2، الأحد املا�سي، يف الدوري الإيطايل،   - 1
اأن��درخل��ت  م��ع  ال�سلبي  التعادل  قبلها  وم��ن 

اإدارة  اأوروب������ا،  اأب���ط���ال  دوري  يف  البلجيكي 

اليغري  ما�سيميليانو  ومدربه  ميان  نادي 

اأوروب��ا  اأخ��رت بطل  يف م���اأزق.. نتائج هزيلة 

���س��ب��ع م�����رات اإىل امل���رك���ز اخل���ام�������س ع�����س��ر، 

وع���رو����س ت��راج��ع��ت ك���ث���رياً ع���ن ت��ل��ك ال��ت��ي 

الدوري  لقب  لإح��راز  »الرو�سونريي«  اأهلت 

الإيطايل للمرة الثامنة ع�سرة.

اأ����س���اب���ع الت����ه����ام ح���ائ���رة ب���ن ال��ي��غ��ري 

واجهة  يف  دائماً  هو  امل��درب  ولأن  والإدارة.. 

يتلقى  اليغري  ف��اإن  والأعا�سري،  العوا�سف 

الن�سيب الأكر من �سهام النقد والتجريح، 

ولكن يف قراءة متاأنية لواقع الفريق، تبدو 

الإدارة تهربت  التايل:  ال�سكل  ال�سورة على 

اليغري  اإع��داد  وب��دًل من  من م�سوؤولياتها، 

وف��ري��ق��ه ملعركة ه��ذا امل��و���س��م، ج��ردت��ه��م من 

اأ�سلحتهم واأر�سلتهم اإىل اجلبهة.. 

وم���ن ال��وا���س��ح اأن ال��ن��ادي ال��ل��وم��ب��اردي 

قام  التي  اخل��ي��ارات  ثمن  املو�سم  ه��ذا  يدفع 

من  لعبن  عن  بالتخلي  ال�سيف،  هذا  بها 

ابراهيموفيت�س،  زلت����ان  ال�����س��وي��دي  ط���راز 

���س��ان  ل��ب��اري�����س  �سيلفا  ت��ي��اغ��و  وال���رازي���ل���ي 

للجار  كا�سانو  واأنطونيو  الفرن�سي،  جرمان 

والعتماد  »التجديد  بهدف  وذل��ك  الإن���رت، 

على عن�سر ال�سباب«.

وي��ق��ف خ��ل��ف ب��ي��ع ال��اع��ب��ن امل��م��ي��زي��ن 

النادي  رئي�س  بها  مير  التي  املالية  الأزم���ة 

�سيلفيو بريلو�سكوين، الذي ل يبدو النادي 

ب���ن اأول���وي���ات���ه ه���ذا امل��و���س��م، ف��اه��ت��م��ام��ات��ه 

اإليه  بالن�سبة  بيع الاعبن  كثرية، وعوائد 

اأجدى واأنفع من كرة القدم برمتها.

جريئة  املحلية  ال�سحف  بع�س  وك��ان��ت 

واأ�سارت  اجل��رح،  على  الأ�سبع  و�سعت  حن 

و���س��ع��ت  ال���ت���ي  ه���ي  م���ي���ان  اإدارة  اأن  اإىل 

املدرب يف هذا املوقف ال�سعب، اإذ اإن �سيا�سة 

اأف�����س��ت  اع��ت��م��اده��ا  اأرادت  ال���ت���ي  ال��ت��ق�����س��ف 

تعوي�سهم،  مي��ك��ن  ل  لع��ب��ن  ت��رح��ي��ل  اإىل 

اإبراهيموفيت�س  زلتان  ال�سويدي  وحتديداً 

الذي  الوقت  ويف  �سيلفا،  تياغو  والرازيلي 

ي���ع���اين ف��ي��ه م���ي���ان ل��ل��ت�����س��ج��ي��ل وحل��م��اي��ة 

باري�س  م��ع  امل��ذك��ور  الثنائي  يتاألق  �سباكه، 

���س��ان ج��ريم��ان ال��ف��رن�����س��ي، وذل���ك م��ن دون 

الكبري  املبلغ  الإي��ط��ايل  ال��ن��ادي  ي��وّظ��ف  اأن 

ال��ذي ح�سل عليه جراء  ي��ورو(  )62 مليون 

انتقالهما.

التخلي  اأن  املوقف تعقيداً،  وما يزيد يف 

حقبة  يف  ج��اء  وتياغو  ابراهيموفيت�س  ع��ن 

تغيري حقيقية ي�سهدها ميان، الذي ودع يف 

املو�سم املا�سي جيًا من الاعبن باعتزال 

املخ�سرمن  بع�س  وق��رار  اإينزاغي،  فيليبو 

اختتام م�سريتهم الكروية يف بلدان خمتلفة 

و�سوي�سرا  �سيدورف(  )كارن�س  كالرازيل 

)جينارو غاتوزو( وكندا )الي�ساندرو ني�ستا( 

ومارك فان بومل )هولندا(.

عن  باتو  احتجاب  اخل��ط  على  ويدخل 

الأ����س���واء واب��ت��ع��اده ب�سبب الإ���س��اب��ة، وهو 

الإدارة  م��ن  جريئاً  ق���راراً  يتطلب  ب��ات  م��ا 

ب��خ�����س��و���س امل���ه���اج���م ال����رازي����ل����ي، ال���ذي 

يلعب مباراة واحدة ويغيب مباريات كر، 

تعر�سه  و�سهولة  ع�ساته  ه�سا�سة  ب�سبب 

ل��اإ���س��اب��ة، وم����ن ���س��وء ح���ظ م���ي���ان، اأن 

مواطنه روبينيو ان�سم اإىل قافلة امل�سابن 

ه���ذا امل��و���س��م، يف ظ��ل �سعي ن��ادي��ه ال��ق��دمي 

�سانتو�س ل�ستعادته اإىل اأح�سانه. 

اأودي��ن��ي��زي هي  اأم��ام  وكانت اخل�سارة 

والثالثة  ال��ت��وايل  على  الثانية  الهزمية 

يف اأربع مباريات مليان يف الدوري، وهي 

ال���دوري  يف  لللرو�سونريي  ب��داي��ة  اأ���س��واأ 

منذ 80 عاماً.

جناعة  عدم  اأودينيزي  مباراة  واأثبتت 

�سيما  ول  ال�سباب،  عن�سر  على  العتماد 

اأن ميان ا�سطر اإىل اإكمال اللقاء بت�سعة 

لع��ب��ن، ب��ع��د ط���رد ال���واف���د اجل��دي��د من 

كري�ستيان  الكولومبي  الإ�سباين  فياريال 

زاباتا )64(، والغاين كيفن برين�س بواتنغ 

)82(، فيما مل ينفع دخول الوافد الآخر 

على  يكن  كركيت�س، ومل  بويان  الإ�سباين 

ال�سعراوي  م�ستوى الآمال �سوى �ستيفان 

ال������ذي ���س��ج��ل ه�����دف ال���ت���ع���ادل ل��ف��ري��ق��ه 

خ����ارج  م����ن  ب��ت�����س��دي��دة   54 ال���دق���ي���ق���ة  يف 

ال�سويدي  افتتح  اأن  بعد  وذل��ك  املنطقة، 

املدرب  لفريق  الت�سجيل  رانيغيه  ماتيا�س 

 40 ال��دق��ي��ق��ة  يف  غ��ي��دول��ن  فران�سي�سكو 

ب���ك���رة راأ����س���ي���ة، اإث�����ر ���س��رب��ة ح����رة ن��ف��ذه��ا 

امل��غ��رب��ي م��ه��دي ب��ن ع��ط��ي��ة، وك����ان ه��دف 

ال��ت��ق��دم وال��ف��وز لأودي��ن��ي��زي م��ن ن�سيب 

�سجله  ناتايل  دي  اأنتونيو  وهدافه  قائده 

ت�سبب  ج���زاء  �سربة  م��ن   68 الدقيقة  يف 

بعد ح�سوله  ط��رده  اإىل  واأدت  بواتنغ  بها 

على اإنذار ثان اإثر اإ�سقاطه رانيغيه داخل 

املنطقة.

وف�����س��ل م��ي��ان ب��ال��ف��وز 3 م����رات على 

م��ل��ع��ب��ه �����س����ان �����س����ريو، ب��ي��ن��ه��ا م���واج���ه���ة 

الأب��ط��ال،  دوري  يف  البلجيكي  ان��درخل��ت 

وما زاد يف الطن بلة اخلاف الذي ن�سب، 

الأ���س��ب��وع امل��ا���س��ي ب��ن ال��ي��غ��ري وامل��ه��اج��م 

ال�����س��اب��ق ف��ي��ل��ي��ب��و ان����زاغ����ي ال�����ذي يعمل 

ال�سحف  نقلت  اإذ  ال�سباب،  لفريق  مدرباً 

ال�سام  رد  رف�س  ان��زاغ��ي  اأن  الإيطالية 

على اليغري ال��ذي ك��ان ي��زور ال��ن��ادي ما 

ال�سابق  املهاجم  اأن  كما  الأخ���ري،  اأغ�سب 

ياأخذ  الأول ل  الفريق  م��درب  ب��اأن  اعتر 

مهمته »على حممل اجلد« فعا ال�سراخ 

اأن���ظ���ار اأه����ايل الاعبن  وال�����س��ب��اب حت��ت 

ال�سبان.

واه��ت��م��ت و���س��ائ��ل الإع����ام الإي��ط��ال��ي��ة 

مب��ا ج��رى ب��ن ال��ي��غ��ري وان��زاغ��ي، اإل اأن 

اأه��م��ي��ة تلك  م�����س��وؤويل م��ي��ان قللوا م��ن 

باأنها  الإع���ام  و�سائل  واتهموا  احل��ادث��ة، 

�سخمت الأمر بن الرجلن.

اإي���ن���زاغ���ي  ب����ن  ال���ع���اق���ة  اأن  ي����ذك����ر 

واليغري مل تكن على ما ي��رام يف الفرتة 

املا�سية، حيث اتهم انزاغي مدربه األيغري 

الأخ��رية،  ال�سنوات  دم��ره يف  باأنه هو من 

حن كان ل يعطيه الفر�سة للم�ساركة يف 

املباريات.

من جهة ثانية، اأقر اليغري اأن فريقه 

الأه��داف  ال�سحري:  العن�سر  اإىل  يفتقد 

الأم���ر  ت���رب���ح، وه����ذا  ل���ن  ت�����س��ج��ل  »اإذا مل 

ميان  ب���اأن  علماً  عليه«،  نعمل  اأن  يجب 

مل ي�سجل �سوى 4 اأهداف، اأي اأقل ب�سبعة 

اأهداف من جوفنتو�س املت�سدر.

وي����رى امل��راق��ب��ون اأن ت��غ��ي��ري ال��ي��غ��ري 

اإنه  لن ينفع يف هذه الفرتة احلرجة، بل 

ه��وؤلء  وب���راأي  مت�سرع،  فعل  ك��رد  �سياأتي 

اإنه اإذا كان من مذنب فاإن الإدارة تتحمل 

اجلزء الأكر من امل�سوؤولية، لأنها خال 

تفكر يف  الأخ���رية، مل  ال�سنوات  عملها يف 

لأل��ي��غ��ري:  امل���وؤي���دون  وت�����س��اءل  امل�ستقبل، 

بعد  نتائج ما يجري  اليوم يحملونه  ملاذا 

اأن رفعوه على الأكتاف يف املو�سم ما قبل 

املا�سي، حن اأعاد الهيبة مليان وقاده اإىل 

لقب الدوري يف مو�سمه الأول معه؟ وهل 

�سي�ساف  اأم  �سائباً  ق��راراً  �سيكون  تغيريه 

التي  ال���ن���ادي،  اإدارة  اأخ��ط��اء  �سل�سلة  اإىل 

يبدو اأنها فقدت البو�سلة متاماً؟

وت��خ��ت�����س��ر ح���ال���ة ال��ي��غ��ري م���ع م��ي��ان 

اجل��دل��ي��ة ال��ت��اري��خ��ي��ة يف ع���امل ك���رة ال��ق��دم، 

حيث يتلقى املدرب اأوىل ال�سربات واأق�ساها 

ب�سبب النتائج ال�سعيفة، يف حن مل تتحمل 

الإخفاقات،  نتاج  الأي��ام  من  ي��وم  يف  الإدارة 

ع��ل��ى رغ���م ك��ون��ه��ا م��ذن��ب��ة يف ك��ث��ري م��ن من 

املرات..

جالل قبطان

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

إلى أين تقود حسابات إدارة »ميالن« الخاطئة »اليغري«؟

اليغري مذنب اأم بريء؟

خيبة لعبي ميان بعد اخل�سارة اأمام اأودينيزي
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كاريكاتير

ورئي�س  اللبنانية،  اجلمهورية  رئي�س  رئي�شان؛  فلنا  نحن  اأمــا  رئي�س،  جمهورية  لكل 

اجلمهورية العر�شالية.

اجلمهورية اللبنانية اأعلنت ا�شتقاللها عام 1943، وجمهورية عر�شال اأعلنت ا�شتقاللها 

عام 2012، وتنتظر اعرتاف االأمم املتحدة بها. 

بت رئي�س بلديتها علي حممد احلجريي رئي�شاً ب�شالحيات عديدة. جمهورية عر�شال ن�شّ

اجلمهورية اللبنانية لها جي�شها وحدودها، واجلمهورية العر�شالية لها جي�شها وحدودها، 

التي متتد من قاع عر�شال، و�شواًل اإىل ريف الزبداين، وفقاً ملا اأعلنه رئي�س جمهوريتها علي 

احلجريي، والذي اأكد اأن الرئي�س ب�شار االأ�شد لن يبقى رئي�شاً للجمهورية العربية ال�شورية، 

وجمهوريته �شوف تعمل على اإ�شقاطه مع نظامه ب�شتى الو�شائل.

االأمنية  و�شلطتها  هيبتها  ولها  لبنانية،  جمهورية  هناك  اأن  عر�شال  جمهورية  ن�شيت 

والق�شائية التي ينبغي عليها حما�شبة مدعي رئا�شتها.

انتحار الوزير.. »جمهورية عرسال« بانتظار اعتراف األمم المتحدة
خبر ليس عاديًا

 سعيـد
عيتاني

اأقدم ياباين يدعى »تاداهريو مات�شو�شيتا »على 

العربية  بــالدنــا  يف  كــهــذا  بخرب  ن�شمع  االنــتــحــار.. 

عموماً، ولبنان خ�شو�شاً، )اأي اإن اخلرب عادي(.

اأع�شاء  اأحد  »تاداهريو مات�شو�شيتا«؛ هو  املدعو 

ويحمل  نـــودا،  يو�شيهيكو  الــــوزراء  رئي�س  حكومة 

حقيبتي ال�شوؤون املالية واالإ�شالح الربيدي )اخلرب 

لي�س عادياً(.

انــتــحــر وزيــــر احلــقــيــبــتــن، لــيــ�ــس بــ�ــشــبــب ك�شف 

بتهمة  اأو  وزارتـــه،  اأمـــوال  اختال�شه  بــالده  �شلطات 

االإثراء غري امل�شروع، اأو �شرقة املال العام، اأو التهم 

اإمنا  الكبار،  اإىل املوظفن   بالن�شبة  املتعارف عليها 

ن�شر مقال يف  يومن من  قبل  جــاء  االنتحار  �شبب 

جملة »�شوكان �شين�شو« اليابانية؛ املتخ�ش�شة باإثارة 

الف�شائح، والتي كانت �شتن�شر مقااًل عن »ف�شيحة« 

معها  يقيم  امـــراأة«  »ب�شاأن  مات�شو�شيتا  فيها  تــورط 

عالقة عاطفية خارج اإطار الزواج.

خرب لي�س عادياً اأكيد، ولن ن�شمع بخرب كهذا يف 

بالدنا العربية.. انتحر الوزير واملجلة مل تن�شر بعد 

ف�شيحته! 

بن�شف  احلكومة   اإىل  الوزير  يدخل  بالدنا،  يف 

البنك،  يف  ح�شاب  ولديه  بحقيبتن،  لي�س  حقيبة، 

فــيــخــرج مــن احلــكــومــة ولــديــه اأمــــوال امــتــالأت بها 

البنوك، وال نن�شى هواية اأغلبية الوزراء وامل�شوؤولن 

العرب )فتح احل�شابات يف البنوك ال�شوي�شرية(.

أمن السفـارة ال بـد مـنـه.. ولكن

لبنان  يف  االأمريكية  املتحدة  الــواليــات  �شفارة  تقوم  اأن 

بو�شع خطط اأمنية حلماية مقرها و�شفريتها، فهذا �شاأن 

اأمني ال عالقة لنا به، فاأمن ال�شفارة �شيء ال بد منه.

الــواليــات  ل�شفارة  تابعة  اأمــنــيــة  �ــشــيــارات  تــقــوم  اأن  لكن 

مبراقبة  مارينا«،  »ال�شبية  منطقة  يف  االأمريكية  املتحدة 

كل ال�شيارات التي تقف على �شاطئ البحر مقابل ال�شفارة 

هناك،  ال�شاهرين  م�شايقة  د  وتتق�شّ عــوكــر،  منطقة  يف 

والتعّر�س لـ»الع�شاق«، فهذا االأمر ال ي�شتند اإىل اأي قانون 

ال�شخ�شي  ــاأن  الــ�ــش يف  بــالــتــدّخــل  الــ�ــشــفــارة  جلــهــاز  ي�شمح 

للمواطنن اللبنانين، اأو اإزعاجهم.

بديل أوباما في سرير زوجته
بع�س  اأوبــامــا،  بـــاراك  االأمــريكــي  الرئي�س  زوجــة  اأوبــامــا؛  ك�شفت مي�شيل 

التي  االأمــور  ومن  معها،  اأُجريت  مقابلة  خالل  من  االأوىل،  للمرة  احلقائق 

اأف�شحت عنها:

»بــو« ينام يف �شريري حينما ال  اأتــرك كلبنا الربتغايل  اآخــر  اإىل  من وقت 

يكون باراك موجوداً.

مل اأح�شر ال�شف الثالث االبتدائي، وُرفعت مبا�شرة اإىل الرابع االبتدائي.

اأنا�س طيبن  اأقوم باجلوالت االنتخابية هي لقاء  االأوقــات حينما  اأف�شل 

وملهمن، واأمر اآخر جيد هو تذّوق كل طيبات الواليات املختلفة يف اأمريكا.

كامريا  هناك  كــان  اإن  خ�شو�شاً  الريا�شة،  ن�شاهد  اأن  وزوجـــي  اأنــا  نحب 

خم�ش�شة للقبالت.


