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»أيـــوب«.. صــاعقـــة 
فـي سمــاء »إســرائيــل«

خطايا مرسي تحاصره شعبيًا
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كــل عــام وأنـتـم بخــير
املـــبـــارك يف  االأ�ــشــحــى  ملنا�شبة حــلــول عــيــد 

االأ�شبوع املقبل، حتتجب »الثبات« عن ال�شدور، 

على اأن تعود اإىل قرائها يف االأ�شبوع الذي يليه.. 

االأ�شحى يف  ياأتي  اأن  وجــّل  عز  اهلل  راجية من 

العام املقبل واالأمة العربية واالإ�شالمية ترفل 

بكل اأ�شباب الوحدة والقوة واملنعة.
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التـصـعـيد الـتـركـي يـخـفـي رغـبــة بـالـحــل الـسـيـاســـي فـي ســوريــة

ــــــدة َـّ ألمـــــة مــــوحـ
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االنتخابات األميركية.. »إسرائيل« 
والنفط واألفيون ثالثهما



»ت��ي��ار  ي��ت��اق��ى  ك��ي��ف  ك��ث��رون  ي�ستغرب 

�سريحة  متثيله  ي��ّدع��ي  ال����ذي  امل�����س��ت��ق��ب��ل«، 

ل��ب��ن��ان، م��ع »ح��زب  امل�سلمني يف  ك���رى م��ن 

للمناخ  الطبيعي  االب��ن  اللبنانية«؛  ال��ق��وات 

االن�����ع�����زايل ال�������ذي م���ث���ل���ه ح�����زب ال��ك��ت��ائ��ب 

اللبنانية طيلة العقود املا�سية، وكان جوهر 

ف��ك��ره رف�����ض ف��ك��رة ال��ع��روب��ة م��ن اأ���س��ا���س��ه��ا، 

واالغ�����راب ع��ن امل��ن��ط��ق��ة ب��رم��ت��ه��ا، واحل��ل��م 

»االأم  وار���ض  كيان  من  قطعة  اإىل  بالتحول 

احلنون« )فرن�سا االنتداب(، ومن ثم اأمركا 

امل��ع��ادي��ة ل��ك��ل ت��وج��ه ث���وري حت���رري ع��رب��ي��اً، 

ومناٍد بوحدة العرب، يف حني اأن امل�سلمني يف 

لبنان عموماً، و�سريحة وازنة من امل�سيحيني 

)املعار�سني للكتائب(، طاملا كانوا يف مقدمة 

ركاب  يف  وال�سائرين  العروبة  راي��ات  رافعي 

م�ساريعها الوحدوية.

ومما يلفت هذه االأي��ام، اأن �سيا�سياً مثل 

ال�سنيورة،  ف��وؤاد  »امل�ستقبل«؛  با�سم  الناطق 

عندما يتحدث عن �ساح املقاومة يف لبنان، 

يطلق تعابر و»م�سطلحات« كتائبية متاماً، 

مثل »املغامرة« حيناً، و»التوريط« حيناً اآخر 

اأحياناً،  واحللول حمل الدولة )اأي دول��ة؟( 

وهي عبارات ال ترد فقط على ل�سان �سامي 

اجل��م��ي��ل ه���ذه االأي�����ام، ب��ل ت��ذّك��ر باخلطاب 

بيار اجلميل  الراحل  كان ي�سدر عن  ال��ذي 

قبيل  ال��ك��ت��ائ��ب«،  »ح���زب  موؤ�س�ض  )اجل����ّد(؛ 

وكذلك  اللبنانية،  االأهلية  احل��رب  انفجار 

عن ابنه ب�سر؛ موؤ�س�ض »القوات اللبنانية«، 

ع���ن���دم���ا ك����ان����ا ي���ت���ح���دث���ان ع�����ن امل���ق���اوم���ة 

الفل�سطينية و�سرورة منع عملها من لبنان، 

مع فارق ال ميكن جتاهله، وهو اأن ال�سنيورة 

وغ�����ره م���ن رم�����وز »امل�����س��ت��ق��ب��ل« ي��ت��ن��ا���س��ون 

وازن، هو  لبناين  يتحدثون عن حزب  اأنهم 

لاحتال  الت�سدي  ف�سل  ل��ه  اهلل«  »ح��زب 

»االإ���س��رائ��ي��ل��ي«، ودح����ره ع��ن اأر�����ض ل��ب��ن��ان، 

اع��ت��داءات  على  الكبر  الن�سر  �سابقة  ول��ه 

»اإ�سرائيلية«، اأبرزها عدوان متوز 2006. 

ك���ان اآل اجل��م��ي��ل، وم���ا ي���زال���ون، ي��ّدع��ون 

ال����ع����داء ل����»اإ����س���رائ���ي���ل«، ل��ك��ن��ه��م ي��رف�����س��ون 

انخراط لبنان يف اأي حرب �سدها.. و»حزب 

ف��وؤاد  �سائع  ع��ن  ال��ب��دل  ورئي�سه  امل�ستقبل« 

املوقف،  ه��ذا  بحرفية  ملتزمزن  ال�سنيورة، 

و»ال�سيادة«  »احل��ري��ة«  �سعارات  اأن  متنا�سني 

دون ثمن غال  تتحقق من  و»اال�ستقال« ال 

يجب دفعه.

االنتقالية  املرحلة  اإىل  �سريعة  وبنظرة 

- اجلميلية  ال��ك��ت��ائ��ب��ي��ة  احل���ال���ة  اأف�����ول  ب���ني 

وبداية ح�سور احلالة احلريرية امل�ستقبلية، 

جند اأن حالة الت�سلم والت�سليم بني احلالتني 

واأتباعهم  االأم��رك��ي��ون  تيّقن  عندما  ب���داأت 

وف�سل  اجلميل  ب�سر  مقتل  باأن  ال�سعوديون 

اأي�����ار   17 ات����ف����اق  اأم������ني يف ف���ر����ض  ���س��ق��ي��ق��ه 

اال���س��ت�����س��ام��ي م���ع ال���ع���دو »االإ����س���رائ���ي���ل���ي«، 

ملا  ���س��ه��ادة وف���اة  ك��ان  ال��ل��ب��ن��اين،  ال�سعب  على 

���ُس��ّم��ي »امل��ارون��ي��ة االن��ع��زال��ي��ة«، ف��ك��ان ال��ق��رار 

اخل���ارج���ي - ال�����دويل واالإق��ل��ي��م��ي ب��اإح��ال 

»احل���ري���ري���ة ال�����س��ي��ا���س��ي��ة« حم���ل »امل���ارون���ي���ة 

اللبناين وخدمة  النظام  اإدارة  ال�سيا�سية« يف 

امل�ساريع الغربية، ويف مقدمها اأمن و�سامة 

»اإ�سرائيل«.

ال�����س��ي��ا���س��ي��ة« و�سفة  ج����اءت »احل���ري���ري���ة 

ال�سيا�سية  املارونية  اأمركية �سعودية لوراثة 

العراق  لبنان، وكل من نظامي احلكم يف  يف 

ال�سابق  العراق  حاكم  توريط  بعد  و�سورية، 

بعد  منه  بالتخل�ض  ث��م  اإقليمية،  ح��روب  يف 

اأح��د مدى  ال��ع��راق، وال يخفى على  احتال 

الذي  ال�سعودي  والتمويل  االأمركي  اجلهد 

ف�سل يف حماولة تن�سيب الن�سخة احلريرية 

العراقية؛ اإياد عاوي، حاكماً على العراق.

 وعندما ف�سل احلريري االأب، اأو رف�ض، 

اغتاله  لبنان،  امل�سروع يف  تنفيذ حرفية هذا 

اأ����س���ح���اب امل�������س���روع، ل��ي��ح��ق��ق��وا ب���دم���ائ���ه ما 

ا�ستطاع  ملا  واإال  ب��وج��وده،  حتقيقه  يف  ف�سلوا 

االأم���رك���ي���ون وح��ل��ف��اوؤه��م يف امل��ن��ط��ق��ة نقل 

���س��ري��ح��ة ك����رى م���ن امل�����س��ل��م��ني م���ن اجل��ه��ة 

ال��ع��روب��ي��ة ال���ث���وري���ة امل���ع���ادي���ة ل���ل���غ���رب، اإىل 

التحالف مع »القوات« و»الكتائب«، وغرهم 

م��ن غ���اة امل��ت��ط��رف��ني ���س��د ال��ع��روب��ة، واإىل 

ب�سور  النا�سر  عبد  جمال  ���س��ورة  ا�ستبدال 

امللك عبد اهلل وجورج بو�ض. 

اليوم يراهن �سمر جعجع، باعتباره وريثاً 

للم�سروع الكتائبي - الب�سري، وال�ساعي، يف 

للو�سول  واجلعجعية،  الب�سرية  احلالتني 

جمدداً  لل�سيطرة  كو�سيلة  بعبدا،  ق�سر  اإىل 

على لبنان، وح�سم ال�سراع التاريخي القائم 

الفدرايل،  التق�سييمي  امل�سروع  مل�سلحة  فيه 

على قاعدة التحالف مع »اإ�سرائيل«، وال�سر 

يف ركاب امل�ساريع االأمركية - االأطل�سية.

و�سادقاً  �سريحاً  �سمرجعجع  كان  وقد 

»ق��وات��ه«  جت��م��ع  ال��ت��ي  للعاقة  ت�سريحه  يف 

حيث  امل�ستقبل«،  »ت��ي��ار  وحت��دي��داً  بحلفائه، 

ق����ال: »ن��ح��ن مل ن��ل��ت��ح��ق ب���اأح���د، ه���م ج����اوؤوا 

اإل���ي���ن���ا«،  ل��ك��ن��ه اأخ���ف���ى ال��ن�����س��ف ال���ث���اين من 

للحريرية  تابعاً  اأ�سبح  اأن��ه  وه��ي  احلقيقة، 

امل�سروع  قيادة  حالياً  تتوىل  التي  ال�سيا�سية، 

ذاته الذي كان جعجع وقائده ب�سر اجلميل 

راأ�ض حربته يف زمن م�سى. 

رافعة  ال�سعودية  اململكة  �سكلت  ومثلما 

حماولة  يف  اجلميل  ب�سر  لطموحات  قوية 

ال�����س��ي��ط��رة ع��ل��ى ل��ب��ن��ان، وال��ت��خ��ل�����ض م��ن اأي 

باعتبارها  ال��ي��وم،  ت�سكل  ف��ي��ه،  م��ق��اوم  وج���ود 

م�سدر  وملهمتها،  ال�سيا�سية  احلريرية  اأم 

ال��ت��م��وي��ل االأ���س��ا���س��ي ال���س��ت��م��راري��ة م�����س��روع 

�سمر جعجع، للو�سول اإىل بعبدا وا�ستكمال 

م�سروع ب�سر اجلميل.

من هنا تر�سم حدود ال�سراع اجلاري يف 

لبنان هذه االأيام، وعلى اأ�سا�سه حتدد املواقف 

يف ما هو مقبل من حمطات. 

 

عدنان ال�ساحلي
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أحداث األسبوع

االفتتاحية

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

المدير المسؤول: عــدنــــان الســاحـلــي

يشارك في التحرير:  
أحمد زين الدين -  سـعـيد عيـتــانـــي

المقاالت الواردة في الجريدة تعبر عن آراء كتابها

  همسات

الرئي�ض �سعد الدين احلريري و�سمر جعجع
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الحبل القصير
التي  املعلومات  اآذار   14 ق���ادة  تف�سر  كيفية  خليجية  دول���ة  �سفر  الح��ظ 

اأورده������ا ال�����س��ي��د ح�����س��ن ن�����س��راهلل يف اإط��ال��ت��ه االأخ������رة، وق����ال الأح���ده���م اإن 

يف  يكون  اأن  يجوز  ال�سخ�سي فا  اأم��ا احلقد  بدقة،  ُت��دّون  اأن  املعلومات يجب 

الطويل. م��ن  الق�سر  احلبل  ي��رى  اجلميع  الأن  معلومة،  اأن��ه  على   التقرير 

أقسم على الوشاية
م���رج���ع  ب������ني  اإ������س�����ف�����ني  ل����������دّق  اآذار   14 ق��������وى  ع��������ام  اأم����������ني  �����س����ع����ى 

ر�����س����م����ي ك����ب����ر و������س�����دي�����ق ل��������ه، م������ن خ��������ال حت����ري���������ض ال���������س����دي����ق ع��ل��ى 

امل����ر�����س����ح  اأن  اإال  امل����ق����ب����ل����ة،  ال���ن���ي���اب���ي���ة  االن�����ت�����خ�����اب�����ات  ب�������اب  م�����ن   امل�����رج�����ع 

�سمع القائد املت�سدد على اإحدى االإذاعات يقول كاماً نقي�ساً ملا كان اأبلغه به، 

فاأ�سقطه من قائمة املوثوقني، واأق�سم على الو�ساية به للمرجع.

www.athabat.net
»الكنفشة« غرام بـ

قال �سديق على اّط��اع يومي 

ب��ن�����س��اط وح���رك���ة ال���ن���ائ���ب ع��ق��اب 

ب�سبب  مظلوم  االأخ���ر  اإن  �سقر، 

غرامه ب�»الكنف�سة«، فهو فعًا يوزع 

واملرتزقة كما  واالأم����وال  ال�ساح 

ذك�������رت ال�������س���ح���ف ال���ري���ط���ان���ي���ة 

واالأم���رك���ي���ة، ل��ك��ن��ه جم���رد م��وزع 

ال��ذي  ال�سخ�ض  واإن  ال�سرفيات، 

اأمر بال�سرف �سابط برتبة مازم 

اأول يف املخابرات ال�سعودية، �سمن 

ال���ف���ري���ق ال�������س���ع���ودي امل����وج����ود يف 

اأ�سنة.

»الحريرية السياسية« وريثة »البشيرية القواتية«

جعجع بات تابعًا في مشروع كان حربته رقصة التانغو مع العصر الحجري
على  لوي�ض  ب��رن��ارد  ثابر  العرجاء،  اللغة  بتلك  بل  العرجاء،  العني  بتلك 

الو�سطى«،  ال��ق��رون  على  قرانها  عقدت  التي  املجتمعات  »ه��ذه  حالنا  و�سف 

بعدما حتدث عن »عامل عربي مازال ي�سّر، وبخياء، على اأن يرق�ض التانغو 

مع الع�سر احلجري«!

امل�ست�سرق االأمركي، الريطاين االأ�سل، الذي �سبق وكتب عن دور العرب 

وامل�سلمني يف اإعادة هيكلة العقل االأوروبي فل�سفياً وعلمياً، بعدما كانت القارة 

العجوز قد م�ست بعيداً يف ثقافة االأدغ��ال، رمبا ال يدري، اأو لعله يدري ماذا 

فعلته االإمراطوريات، ويف اإطارها املوؤ�س�سة ال�سهيونية ال�ساربة يف الاوعي 

احلالة  هيكلة  اإع��ادة  اأجل  من  الغربية،  للمجتمعات  االيديولوجي  )والوعي( 

حقول  ب�سبب  اأو  احل�سا�ض،  اجليو�سراتيجي  املوقع  ب�سبب  ودائ��م��اً  العربية، 

النفط...

ارين�ض  لوي�ض  ال�سهيوين  الداعية  به  ا�سطلع  ال��ذي  بالدور  فقط  نذكّره 

حلمل الرئي�ض وودرو ويل�سون على االنزالق يف احلرب العاملية االأوىل، بعدما 

كان الناخبون قد جددوا اإقامته يف البيت االبي�ض، الأنه جّنب االأمركيني تلك 

احلرب.. كل هذا من اأجل اأن ي�سل االإنكليز اإىل فل�سطني، ويطلق اآرثر بلفور، 

بال�سراكة مع لويد جورج، الوعد ال�سهر وامل�سوؤوم...

براثهم  افتنت  بعدما  )وال��ع��رب(  امل�سلمني  برهاب  امل�ساب  لوي�ض؛  نذّكر 

�سباط  يالطا يف  انتهاء موؤمتر  ول��دى  روزفلت،  الرئي�ض فرنكلني  ب��اأن  لعقود، 

1945 مع جوزف �ستالني وون�ستون ت�سر�سل، قطع ن�سف الكرة االأر�سية وهو 
الذي يحمل يف �ساقيه 7 كيلو غرامات من احلديد الإ�سابته بال�سلل، ليتوجه 

اإىل ال�سرق االأو�سط وير�سم خارطة الطريق للنفط...

املنطقة يف  دخلت  اللحظة  تلك  اأن��ه يف  �سالزبرغر  �سايرو�ض  يكتب  اأمل      

زم��ن اآخ��ر؟ ك��ان ان��دري��ه فونتني اأك��ر دق��ة حني كتب عن »ان��ع��دام ال��زم��ن« يف 

عرفت  ال��ذي  �سليمان  هيكل  وب�سبب  النفط،  ب�سبب  ودائ��م��اً  العربية،  ال��ق��ارة 

املجتمع  لغالبية  العقائدي  املحور  اإياها كيف جتعل منه  ال�سهيونية  املوؤ�س�سة 

االأمركي...

اإن فونتني ق��ال: »يف تلك اللحظة حت��ّول ال�سرق االأو�سط اإىل رقعة      بل 

�سطرجن«!

   اأجل، عامل عربي يف االإقامة اجلرية، ب�سكل اآخر تواطاأنا مع القيا�سرة؛ 

لعب بنا جون فو�سر داال�ض، وهرني كي�سنجر، والك�سندر هيغ، وجورج �سولتز، 

ولفوويتز  ب��ول  »احل��اخ��ام«  على  ك��ان  فيما  احل��ال،  بطبيعة  راي�ض  وكوندوليزا 

الذي طاملا ُو�سف بالدماغ اال�سراتيجي للبنتاغون، اأن ي�سع درا�سته ال�سهرة، 

وحيث يبدو ال�سرق االأو�سط مبنزلة املنطقة املحرمة �سوى على االأمركيني.. 

ماذا عن العرب؟ ظال ب�سرية، ال بل اإننا ن�ستعيد و�سف مظّفر النواب لتلك 

الراميل الب�سرية )ال النفطية فقط( التي تتدحرج على اأر�سفة روتردام.

     اأجل، حالة انعدام الزمن، واإال كيف لنا اأن منتهن الت�سّول اال�سراتيجي، 

والت�سول التكنولوجي، فيما االأمثلة اأمامنا؟! من ال يعرف كيف خرجت كوريا 

الع�سكرية  الهيمنة  من  بالرغم  اجلنوبية،  كوريا  لتغدو  احلرب  من  حمّطمة 

اأن »اآب�����ل« االأم��رك��ي��ة الهائلة  االأم���رك���ي���ة، ظ��اه��رة ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة ف����ذة، ح��ت��ى 

االإجن��ازات  اأكر  يف  اإياها  ملناف�ستها  الكورية،  »�سام�سونغ«  �سد  ب�سكوى  تتقدم 

االإلكرونية رهافة وفاعلية!

     نحن الذين دخلنا الفتنة الكرى، األ�سنا بحاجة اإىل ربيع تكنولوجي، 

واأخاقي، يقلب رقعة ال�سطرجن راأ�ساً على عقب؟

نبيه الربجي
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ال ميكن و�سف عملية الفرار املنظمة من 

اأ�سخا�ض  لثاثة  رومية  يف  املركزي  ال�سجن 

من تنظيم »فتح االإ�سام«، �سوى بالف�سيحة، 

ال�سيما يف �سكل ح�سولها وطريقة تنفيذها، 

وعدم معرفة الدولة اللبنانية ممثلة بوزارة 

املديرية  وحتديداً  بها،  والبلديات  الداخلية 

اأكر  اإال بعد  العامة لقوى االأم��ن الداخلي، 

م��ن �سهر على وق��وع��ه��ا، وجن��اح ال��ف��اري��ن يف 

ال���ت���واري ع��ن االأن���ظ���ار، وال��ق��ت��ال اإىل جانب 

ومقتل  ال��ن��ظ��ام،  �سد  �سورية  يف  »اإخ��وان��ه��م« 

اأح���ده���م، ول���و مل ي��ج��ِر ن�����س��ر ����س���ورة جثته 

والتعرف اإليها، وتغني »اجلهاديني« مبقتله، 

�سيظل و�سمة  الذي  الهروب  اأمر  انك�سف  ملا 

عار يف تاريخ ال�سجون يف لبنان، ي�ساف اإىل 

تن�سح  التي  واملخالفات  املثالب  من  الكثر 

بها ال�سجون يف هذا البلد ال�سغر.

فقد ا�ستيقظ �سجن رومية يوم اجلمعة 

على  م��ت��اأخ��راً   2012 االأول  ت�����س��ري��ن   12 يف 

عملية فرار اثنني من قياديي »فتح االإ�سام« 

ه��م��ا: اجل���زائ���ري ف��ي�����س��ل اإ���س��م��اع��ي��ل عقلي 

ال��ع��ام  اجل��زائ��ر يف  داي يف  )م��وال��ي��د ح�سني 

حم��م��ود  ال�����س��وري  وال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي   ،)1981
 ،)1980 العام  عو�ض فاح )مواليد درعا يف 

الذي قتل خال املعارك يف �سورية، والعن�سر 

الباب  لت�سرع  عثمان،  حممود  عمر  ال�سوري 

ع��ل��ى ال��ك��ث��ر م��ن االأ���س��ئ��ل��ة واال���س��ت��ف�����س��ارات 

املعنيني  م���ن  ت��و���س��ي��ح��ات  اإىل  ال��ت��ي حت��ت��اج 

ملقولة  بالتهليل  االكتفاء  وع��دم  بال�سجون، 

وزارة  م��ن  ال�سجون  اإدارة  نقل  م��وع��د  ق��رب 

الأن  ال��ع��دل،  وزارة  اإىل  والبلديات  الداخلية 

امل�سكلة كبرة ومتفاقمة، وحتتاج اإىل اإ�ساح 

ج��ذري يعيد االأم��ور اإىل ن�سابها، فا تبقى 

ال�سجون مكاناً لتخريج املزيد من املجرمني 

واخلارجني على القانون.

مت��ك��ن ال�����س��ج��ن��اء ال��ث��اث��ة م���ن ال���ف���رار 

بوا�سطة هويات م��زورة، وهم الذين اعتادوا 

اأ�سا�ساً على التنقل بهويات مزورة، كما فعلوا 

مراراً وتكراراً خال وجودهم خارج ال�سجن 

لتنظيمهم  االإره��اب��ي  العمل  يف  وان�سوائهم 

»اأم��ره��م«  اأن  ك��م��ا  االإ����س���ام«،  »ف��ت��ح  امل�سلح 

املختفي عن ال�سمع والنظر )�ساكر العب�سي( 

ب��زي ام��راأة ليتوارى عن االأن��ظ��ار عند  تنّكر 

حم��اول��ت��ه اخل�����روج م���ن خم��ي��م ن��ه��ر ال��ب��ارد 

اإثر  على  اللبناين  اجلي�ض  بيد  �سقوطه  بعد 

اال�ستباكات التي وقعت بني الطرفني يف اأيار 

كلياً. اآثاره  فاختفت   ،2007

 �سحيح اأنه مل ُيعرف متى وكيف ح�سلت 

عملية فرار الثاثة )عقلي وفاح وعثمان(، 

يف ظ���ل ع���دم ت���ع���اون رف��اق��ه��م االإ���س��ام��ي��ني 

العامة  النيابة  بداأتها  التي  التحقيقات  مع 

املوقوفني  اأن  ه��و  ُع��رف  م��ا  لكن  الع�سكرية، 

االأم���ن  ق���وى  ع��ن��ا���س��ر  م���ن  بت�سهيل  ه���رب���وا 

ال���داخ���ل���ي امل���وجل���ة ب��احل��را���س��ة واالأم�������ن يف 

الر�سوة  يتجاوز  م�سبوه  تواطوؤ  يف  ال�سجن، 

ال�سباط  على  التهمة  واإل��ق��اء  ُدف��ع��ت،  ال��ت��ي 

ال�����س��غ��ار وال��ع��ن��ا���س��ر ال��ع��ادي��ة، اإىل ���س��رورة 

م�ساءلة ال�سباط الكبار، فهل الفرار ح�سل 

بتغطية وت�سهيل منهم؟ وهل هناك من فتح 

لهم الباب للخروج بذريعة التوجه للقتال يف 

�سورية؟ وكيف ميكن للموقوفني اأن يخرجوا 

م���ن ال�����س��ج��ن ول���و مب��وج��ب ب��ط��اق��ات ه��وي��ة 

احل��را���ض؟  بهم  ي�سعر  اأن  دون  م��ن  م��زي��ف��ة، 

اأمكنهم  وك��ي��ف  ه��وي��ات��ه��م؟  يف  ي��دق��ق��وا  اأمل 

اخل������روج و���س��م��ات��ه��م م���ع���روف���ة وحم��ف��وظ��ة 

اإىل التنّكر؟ وهل ا�ستغل  حتى ولو ا�سطروا 

وع��دم  الق�سائية  العطلة  الثاثة  ال��ف��ارون 

حماكمات  جل�سات  اإىل  ا�ستدعائهم  اإمكانية 

االأق��ل؟  على  الدائمة  الع�سكرية  املحكمة  يف 

التي تلتقط كل  املراقبة  واأي��ن هي كامرات 

والو�سو�سات؟  التحركات  كل  وت�سجل  �سيء 

وملاذا اأُهملت بينما هي حر�ض حا�سر للتنبيه 

اإىل م��ع��رف��ة ط��ري��ق��ة  واالإن��������ذار واالإر������س�����اد 

الهروب، اأو جمرد البدء بتنفيذها ولو برو 

وهدوء؟

وه���ل ���س��ح��ي��ح اأن احل���را����ض ي��غ��ّط��ون يف 

ن���وم ع��م��ي��ق وي�����س��ل��م��ون راي����ة االإم������رة داخ���ل 

ال��ذي��ن ال  اإىل ه���وؤالء »اجل��ه��ادي��ني«  ال�سجن 

ي�ستهان بعددهم وع�ساتهم وقدرتهم على 

الو�سول اإىل هدفهم داخل ال�سجن وخارجه، 

القيام  احتاجوا  متى  للقتل  م�ستعدون  وهم 

بذلك؟

ورت��ب��اء  �سباطاً  ه��ن��اك  اأن  �سحيح  وه��ل 

ب�سبب  روم��ي��ة  �سجن  يف  اخل��دم��ة  يرف�سون 

اأم���ر لي�ض خافياً  امل�����س��وؤول��ي��ة، وه���و  خ��ط��ورة 

نتيجة  وال��داين  القا�سي  ويعرفه  اأح��د  على 

فلماذا  والعنا�سر؟  لل�سباط  امل�ستمر  البوح 

ال يجري و�سع خمطط يعزز و�سعية هوؤالء 

»الفتحاويني  اأولئك  جماح  ويكبح  االأمنيني 

ديني  رادع  ك��ل  م��ن  املتفلتني  االإ���س��ام��ي��ني« 

واأخاقي، وال يعرفون بكينونة الدولة، بل 

باإمارتهم؟!

ب������راأي ق�����س��اة واأم���ن���ي���ني، ف�����اإن م��وق��ويف 

»ف���ت���ح االإ������س�����ام« مل ي���ك���ون���وا يف ي�����وم م��ن 

االأي�������ام م�����س��ج��ون��ني يف »روم�����ي�����ة«، ب���ل على 

اأح����راراً يف حتركاتهم  ك��ان��وا  العك�ض مت��ام��اً؛ 

وت��ن��ق��ات��ه��م واأع���م���ال���ه���م داخ������ل ال�����س��ج��ن، 

اأية  يف  فيتوا�سلون  خارجه،  يحيون  وكاأنهم 

التجهيزات  بف�سل  ك��ل��ه،  ال��ع��امل  م��ع  حلظة 

اإذ  لهم،  املوؤمنة  والت�سهيات  وامل�ستلزمات 

توجد بحوزتهم حوا�سيب حممولة وهواتف 

خ��ل��وي��ة ح��دي��ث��ة وذك���ي���ة وم���ت���ط���ورة ك���ث���راً، 

واملعدات الازمة ل�سناعة ال�سكاكني واالآالت 

االأمنية  التقارير  وكانت  واملمنوعات،  احلادة 

ال�سادرة عن قوى االأمن الداخلي تتبجح يف 

القول اإنها �سادرت �سكيناً اأو هاتفاً خلوياً؛ يف 

تناق�ض وا�سح مع الواقع، �سرعان ما انك�سف 

زي��ف��ه وح���دث امل��ح��ظ��ور، ف��ه��ل ه���ذا ال��ت��واط��وؤ 

يبني �سجناً وي�سلح �سجناء؟

ق�����س��اة، لي�ض  امل��ط��ل��وب ع��ل��ى ح��د تعبر 

االق��ت�����س��ار ع��ل��ى حم��ا���س��ب��ة امل��ق�����س��ري��ن على 

به  اع���رف  م��ا  وه��و  ال��ف��رار،  ت�سهيل عملية 

وزي���ر ال��داخ��ل��ي��ة وال��ب��ل��دي��ات العميد م��روان 

بني  تعاي�ض«  »�سيغة  اإي��ج��اد  ولي�ض  ���س��رب��ل، 

االأمنيني واملوقوفني االإ�ساميني، واالنبهار 

كل  يف  ا�سر�ساوؤه  يجب  واق���ع«  »اأم���ر  باأنهم 

مرة، وم�سايرته اإىل حد »عنرته«، واالكتفاء 

ب�سد الثغرات التي ميكن النفاذ منها يف كل 

ال��ق��ائ��م داخ��ل  م���رة، ب��ل و���س��ع ح��د للفلتان 

يف  اللبنانية  ال�سجون  وبقية  روم��ي��ة  �سجن 

امل��ن��اط��ق االأخ�����رى، وال��ت��ع��ام��ل ب��ح��زم و���س��دة، 

باأنهم  اإفهامهم  ع��ر  اللعبة  اإي��ق��اع  و�سبط 

تقع حتت  ج��رائ��م  ارت��ك��ب��وا  وب��اأن��ه��م  �سجناء، 

العقاب والتجرمي،  القانون وت�ستحق  طائلة 

ولي�سوا يف مكان لا�ستجمام.

�سحيح اأن الطبقة الثالثة من املبنى )ب( 

هيمنة  ت��رزح حتت  املركزي  رومية  �سجن  يف 

بعد  ت��ق��ل�����ض  ع���دده���م  واأن  »االإ����س���ام���ي���ني«، 

فرار ثاثة منهم، لكن هوؤالء جميعاً لي�سوا 

للهروب متى حتني  ت��ام فقط  ا�ستعداد  على 

ال��ف��ر���س��ة وت���اأت���ي اإ����س���ارة االن���ط���اق، ب��ل هم 

قادرون على ب�سط نفوذهم على ال�سجن من 

خارجه كما كانوا يفعلون وهم بداخله، حيث 

كان كل واحد منهم اآمراً ناهياً، وبا�ستطاعته 

تاأليب بقية ال�سجناء على احلرا�ض، وتفكيك 

اأوامرهم،  ع�سيان  ح��اول  اإْن  برمته  ال�سجن 

ف��ه��م »اإم������ارة« داخ����ل ال�����س��ج��ن، و»اإم�������ارة« يف 

اخلارج، واأي مكان ا�ستطاعوا اإليه �سبيًا.
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تعليق
ُنقل  م��ا  على  متهكماً  كتائبي  م�سوؤول  عّلق 

عن �سعد احلريري باأنه لن يعطي كر�سياً نيابياً 

�سعداً  اأن  �سحيح  بقوله:  ال�سوف،  يف  للكتائب 

جنباط  مب�ساعدة  فبدده  اأبيه  عن  امل��ال  ورث 

وجعجع، لكنه مل يرث يف ال�سوف عجوة مترة، 

توزيع  على  ��ون  اأن��ه ميمَ فعًا  نف�سه  ���س��ّدق  فهل 

املقاعد، كما يوزع معلمه خايا القاعدة؟

استياء مستشار
اأبدى م�ست�سار رئا�سي ا�ستياءه من حما�سرة 

م�������س���وؤول ك��ب��ر ب�����س��ل��ة اأق�����رب�����اء ال ع���اق���ة لها 

بال�سيا�سة وال بالعمل الوطني، متطره بن�سائح 

كان  التي  ال��ت��وازن  �سيا�سة  عن  اأخرجته  فئوية 

يعتمدها يف بداية عمله ال�سيا�سي.

تساؤالت وزير سابق
التعيينات  ع��ل��ى  م��ع��ل��ق��اً  ���س��اب��ق  وزي����ر  ����س���األ 

االأخ������رة ال��ت��ي ����س���درت ع���ن جم��ل�����ض ال�����وزراء 

ال���ل���ب���ن���اين: مل�����اذا مت االت����ف����اق ع��ل��ى ال��ت��ع��ي��ن��ات 

الق�سائية مع وزير العدل، ومل يتم االتفاق على 

االإدارية؟  والتيعينات  الدبلوما�سية  الت�سكيات 

وه���ل م���ازال���ت اخل���اف���ات ق��ائ��م��ة ب��ني اجلميع 

م�سر  وه��ل  وال��غ��از؟  النفط  ق��ط��اع  اإدارة  على 

ال�سيا�سية  ب��امل��ح�����س��وب��ي��ات  م��رت��ب��ط  التعيينات 

واملحا�س�سة الطائفية، ولي�ض بالكفاءة والعلم؟ 

الطائفية  �ستبقى  م��ت��ى  اإىل  ب��ال��ق��ول:  خ��امت��اً 

واملذهبية حتكمان لبنان؟!

باسم الخدمات االجتماعية
تتعاطى  التي  املوؤ�س�سات  اإح��دى  يف  م�سوؤول 

ال�ساأن االجتماعي يف لبنان، ذهب اإىل دولة قطر 

وعاد اإىل لبنان، وفور و�سوله ا�سرى �سقتني يف 

نحو  الواحدة  ال�سقة  م�ساحة  الرو�سة،  منطقة 

لعائلته اجلديدة،  واحدة  350 مراً، خم�س�ساً 
والثانية اأعطاها، باأمر من م�سوؤولني قطريني، 

ال�سوريني االآتي من م�سر  املعار�سني  اأحد  اإىل 

ومعه عائلته امل�سرية.

تأكيد لما نشرته »الثبات« 
بعد اأن ن�سرت �سحيفة »الثبات« عن خر 

�سحيفة  اأع��ل��ن��ت  التون�سي،  امل��واط��ن  مقتل 

»ال��ت��ون�����س��ي��ة« م��ق��ت��ل االإره����اب����ي ال��ت��ون�����س��ي 

ُي��ع��رف با�سم »بهاء  ال���ذي  ال��ع��م��دوين،  ب��ه��اء 

خال  ال�سورية،  االأرا�سي  داخل  التون�سي«، 

م�����س��ارك��ت��ه اإىل ج��ان��ب ع�����س��اب��ات »احل����ر« يف 

قتالها �سد ال�سعب واجلي�ض ال�سوري.

تهريب السالح مستمر
ذكرت اأو�ساط عكارية متابعة لل�ساأن احلدودي 

ال�ساح  تهريب  عمليات  اأن  و�سورية،  لبنان  بني 

�سورية، وم�سدرها جهات  اإىل  زالت م�ستمرة  ما 

وحممّية  ال��ل��ب��ن��اين،  ال�����س��م��ال  يف  ن��اف��ذة  لبنانية 

اجلهات  ه��ذه  وتقوم  معروفة،  اأمنية  جهات  من 

اأ�سخا�ض  بتدريب  العكارية  ال��ب��ل��دات  اإح���دى  يف 

ت�سنيع  على  وفل�سطينيني  ولبنانيني  �سوريني 

املتفجرات واالألغام، اأما املدرب فهو مدير مدر�سة 

يف البلدة املذكورة.

استقاالت واتهامات
بعد اأن �سهد اأحد التيارات ال�سيا�سية تغيرات 

بينها تعيني م�سوؤول جديد  وتعيينات تنظيمية، 

ل���ب���روت، ق����ّدم ع����دد م���ن م�������س���وؤويل ال���زواري���ب 

عدم  ب�سبب  ال��ت��ي��ار،  م��ن  ا�ستقاالتهم  ب���روت  يف 

ا�ستجابة القيادة ملطالبهم، فوافقت القيادة على 

حتقيقاً  القيادة  و�ستفتح  اجلماعية،  اال�ستقالة 

االأم���وال  اخ��ت��ا���ض  بتهم  امل�ستقيلني  م��ع  ك��ب��راً 

واخليانة، على حد قول اأحد م�سوؤويل »التيار«.

للعودة إلى الجذور
ق����ال ال���دك���ت���ور ك���م���ال ت��وف��ي��ق ال��ه��ل��ب��اوي؛ 

امل���ت���ح���دث ال�������س���اب���ق ب���ا����س���م ج���م���اع���ة االإخ�������وان 

امل�سلمني امل�سرية يف الغرب، وقيادي من�سق عن 

اجلماعة، يف مقابلة �سحيفة، اإن على الرئي�ض 

حممد مر�سي اأن ين�سئ م�سجداً داخل الرئا�سة 

واأر����س���ل  ال��ن��ا���ض.  ي��ت��ع��ب  ف��ي��ه ح��ت��ى ال  لي�سلي 

حممد  ال��دك��ت��ور  املر�سد  اإىل  ر�سالة  الهلباوي 

كانت  مل��ا  اجلماعة  ب��ع��ودة  اأي�ساً  يطالبه  ب��دي��ع، 

اأمركا  هيمنة  ورف�ض  البنا،  ح�سن  اأي��ام  عليه 

اإىل  واأ�سار  العاقة احلميمية معها،  وا�ستمرار 

اأن م�سر مل تتحرر من الهيمنة اخلارجية، وما 

زالت يف ح�سن اأمركا. ودعا الدكتور الهلباوي 

العاقة  طبيعة  تو�سيح  اإىل  االإخ���وان  جماعة 

وحقيقة  املتحدة،  ال��والي��ات  مع  تربطهم  التي 

م��وق��ف��ه��م م��ن »ات��ف��اق��ي��ة ك��ام��ب دي��ف��ي��د«، التي 

و�سفها بامل�سوؤومة.

جنراالت إنكليز لإليجار
عدد  اإخ�����س��اع  الريطانية  ال�سلطات  اأعلنت 

امل�سلحة  قواتها  ال�سابقني يف  ال�سباط  كبار  من 

اإىل  اأ����س���ارت  �سحيفة  ت��ق��اري��ر  ب��ع��د  ل��ل��ت��ح��ق��ي��ق، 

بتاأمني  لهم  ي�سمح  نفوذ  ام��ت��اك  زع��م��وا  اأن��ه��م 

���س��ف��ق��ات ب��ي��ع اأ���س��ل��ح��ة ل�����س��رك��ات خ��ا���س��ة ب�سكل 

يخالف القوانني املعمول بها يف الباد، وتفجرت 

ا�سم  ال�سحافة  عليها  اأطلقت  التي  الف�سيحة 

»جرناالت لاإيجار«، بعد تقرير ن�سرته �سحيفة 

حتقيقات  على  فيه  اعتمدت  ت��امي��ز«،  »���س��ن��داي 

لت�سجيل  ك���ام���رات خم���ّب���اأة  ف��ي��ه��ا  ا���س��ت��خ��دم��ت 

الذين  من  وكلهم  الكبار،  ال�سباط  ت�سريحات 

اأحيلوا اإىل التقاعد موؤخراً.

فتح للقتال في سورية
ُ
أبواب »رومية« ت

ضباط ورتباء يرفضون 
الخدمة في »رومية« 

بسبب خطورة 
المسؤولية
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ال��ت��ب��ا���ص��ات ك���ث���رة ت�����ص��وب ال��ت�����ص��ع��ي��د 

قرع  جلهة  خ�صو�صاً  �صورية،  �صد  الرتكي 

ط��ب��ول �حل���رب �ل��ت��ي دقتها �أك���ر م��ن مرة 

ث��م ت��ر�ج��ع��ت ع��ن��ه��ا، ل��ك��ن ي��ب��دو ه���ذه �مل��رة 

م��اآزق  نف�سها يف  �أردوغ����ان جت��د  �أن حكومة 

متعددة ال تعرف كيف تخرج من �أي و�حد 

منها.

�أك��ر  م��ن  �مل��ت��و�ف��رة  للمعلومات  فوفقاً 

من عا�سمة غربية و�إقليمية، فاإن �أردوغان 

ل��ب��ار�ك  نف�سيهما  ق��دم��ا  ع��ن��دم��ا  �أوغ���ل���و   -

�لعامة  �جلمعية  �جتماعات  �أث��ن��اء  �أوب��ام��ا 

كتابعني   ،2011 �أي��ل��ول  يف  �مل��ت��ح��دة  ل����أمم 

يف  �الأم��رك��ي��ة  �ل�سيا�سة  لتنفيذ  جنيبني 

�مل��ن��ط��ق��ة، وت���رع���ا ل���ه ب��ن�����س��ب ب��ط��اري��ات 

يعتقد�ن  ك��ان  تركيا،  يف  �ل�ساروخي  للدرع 

�إقليمي  �إىل وكيل  �أن يتحوال  باإمكانهما  �أن 

�ملنطقة  ه���ذه  فت�سبح  �الأم���رك���ي،  لل�سيد 

�أن��ه��ا  �إىل  �مل��ع��ط��ي��ات  �ل��ت��ي ت�سر  �حل��ي��وي��ة، 

تختزن كميات ��سرت�تيجية هائلة من �لغاز 

�ل��ر، بني فكي  �أو  �لبحر  �سو�ء يف  و�لنفط 

و�لرتكي  �جلنوب  يف  �ل�سهيوين  �لوكيلني 

�إذ� م��ا جنحت  �ل�����س��م��ال، وه���ذ� �الأخ����ر  يف 

�إىل  متتد  فقد  �أوغلو،  تخيلها  �لتي  خطته 

�لقوقاز، مع ما يف ذلك من �إرباك ل�حتاد 

على  تفككه  �إىل  ت��وؤدي  قد  و�لتي  �لرو�سي، 

ط��ري��ق��ة ت��ف��ك��ك �الحت�����اد �ل�����س��وف��ي��ات��ي ع��ام 

.1990
وت��ع��ززت ه��ذه �الأح����م �الإم��ر�ط��وري��ة 

مع بدء ما ي�سمى »�لربيع �لعربي«، بف�سل 

وو���س��ول  و�ل�����س��ع��ودي��ة،  �لقطرية  �مل��ل��ي��ار�ت 

و�لتي  �إىل �حلكم،  فيها  »�الإخ���و�ن«  جماعة 

ت�سمية  يف  حتى  �لرتكية  �لتجربة  �قتب�ست 

قا�سماً  »�لعد�لة«  كلمة  كانت  �لتي  �أحز�بها 

�تخذت  تون�س  ففي  بينها،  فيما  م�سرتكاً 

��سم »�لعد�لة و�لتنمية«، ويف م�سر �تخذت 

�سّلم  �أن  و�ل���ع���د�ل���ة«، وك���ان  ����س��م »�حل���ري���ة 

�ل���ط���رف���ان �ل��ت��ون�����س��ي و�مل�������س���ري ب��ال��ري��ادة 

قر�ساً  �أنقرة قدمت  �أن  �لرتكية، خ�سو�ساً 

للقاهرة خ�ل زيارة حممد مر�سي بقيمة 

�مل��ت��و�ف��رة  �مل��ع��ل��وم��ات  ت�����س��ر  م��ل��ي��ار دوالر، 

دول��ت��ان  م��ن منحة قدمتها  ج��زء  �أن��ه��ا  �إىل 

دوالر،  �مللياري  وتفوق  لرتكيا،  خليجيتان 

من �أجل تقدميها حلكومة مر�سي، فكان �أن 

نهب �ل�سلجوقي �جلديد �أكر من ن�سفها.

�الأح��������م »�الأردوغ�����ان�����ي�����ة« وج�����دت يف 

�ل�����س��م��ود �ل�������س���وري ع��ائ��ق��اً ك���ب���ر�ً، ال بل 

�إج��ه��ا���س��اً ل��ك��ل �الأح�������م �الإم���ر�ط���وري���ة 

ب���دء�ً  �جل���دي���دة،  �ل�سلجوقية  للمملوكية 

م����ن ف�����س��ي��ح��ة ج�����س��ر �ل�������س���غ���ور ق���ب���ل ع���ام 

باإ�سقاط  م��رور�ً  �لنازخني،  وخميم  ونيف، 

�ل���دف���اع���ات �جل���وي���ة �ل�����س��وري��ة ط��ائ��رت��ني 

ح��رب��ي��ت��ني ت��رك��ي��ت��ني، م������رور�ً �جل��م��اع��ات 

�مل�����س��ل��ح��ة يف ح��م�����س، ث���م يف ح��ل��ب، و�ل��ت��ي 

ت��وه��م��ت ت��رك��ي��ا �أن���ه���ا ���س��ت��ك��ون ق�����ادرة من 

خ���ل��ه��ا ع��ل��ى ت��وج��ي��ه ����س���رب���ات ق��ا���س��م��ة 

مو�جهة  لكن  �ل�سورية،  �لوطنية  للدولة 

دفع  �حلا�سمة  �ل�سورية  �مل�سلحة  �ل��ق��و�ت 

�الإف������س،  �إىل  �مل�سلحة  �مل��ج��م��وع��ات  ه��ذه 

�لرتكي  �أن  �ملعطيات،  ح�سب  ي��ب��دو،  وه��ن��ا 

دخل يف ماأزق كبر ال يعرف كيفية �خلروج 

م��ن��ه، يف ظ��ل ت��ن��ام��ي �مل��ع��ار���س��ة �ل��د�خ��ل��ي��ة 

�حل��اك��م،  و�لتنمية«  »�ل��ع��د�ل��ة  ح��زب  لنهج 

�إىل  �ل���ر�أي  ��ستط�عات  �آخ��ر  ت�سر  حيث 

اأن اأكرث من 65 يف �ملئة من �ل�سعب �لرتكي 

�سد �سيا�سة �أردوغان - �أوغلو جتاه �سورية، 

و�للذ�ن مل يعد ميتلكا �سوى �أد�ة �لت�سعيد، 

ل���ع���ل وع�������س���ى جن�����دة �أط���ل�������س���ي���ة ت��اأت��ي��ه��م��ا 

وقعا  �لتي  �لكبرة  �لورطة  الإنقاذهما من 

فيها.

ط�����رق �ل��ت�����س��ع��ي��د �ل����رتك����ي ج������اءت يف 

�لقذيفة  ك���ان يف  �أول���ه���ا  �أ���س��ك��ال خم��ت��ل��ف��ة، 

�ل��ت��ي �ن��ف��ج��رت د�خ���ل �الأر�����س���ي �ل��رتك��ي��ة، 

وبع�س  ك��ث��رة،  �ل��ت��ب��ا���س��ات  ت�سوبها  و�ل��ت��ي 

ي�سمى  ما  مد�فع  من  �أنها  توؤكد  �ملعلومات 

بناء على  �أُطلقت  �ل�سوري �حل��ر«،  »�جلي�س 

للت�سعيد  �مل���رر�ت  الإي��ج��اد  تركية،  �أو�م���ر 

�سد دم�سق و��ستج�ب تدخل �أطل�سي، لكن 

�لتهديد�ت �لرتكية �لتي �رتفعت بعد هذه 

�حلادثة، مل تكن �سوى حماولة ل�سد ع�سب 

�حلكومة �لرتكية �ملرتّهل، ورفع معنويات 

�أن  يبدو  �لتي  �ملنهارة،  �مل�سلحة  �ملجموعات 

بالتو�سع  �آخ����ذة  �سفوفها  ب��ني  �خل����ف���ات 

و�لتمرد.

ب��ع��ده��ا ك��ان��ت ح��ادث��ة �ل��ط��ائ��رة �ملدنية 

�ل�سورية �لقادمة من مو�سكو، وفيها حاولت 

�أنقرة �أن تكذب على �لعامل كله باأنها حتمل 

عتاد�ً ع�سكرياً، لكن �حلكومة �ملربكة يف �سر 

بتهديدها  �أعمالها وقعت يف ورطة جديدة 

�س�مة مدنيني �سوريني ورو�س كانو� على 

لتعيد  مدنية،  طائرة  يف  عادية  رحلة  منت 

�أرمينية،  طائرة  مع  �لتجربة  نف�س  �أن��ق��رة 

�الأل��ي��م��ة  جت��رب��ت��ه��ا  ك��ل  ت�ستح�سر  وك��اأن��ه��ا 

و�ملرة مع �ل�سعب �الأرمني.

ماذ� بعد هذه �ملمار�سة �لرتكية �لتي قد 

تقودها �إىل �الأحز�ن و�لدموع؟

دبلوما�سي تركي �سابق مقيم يف بروت، 

ي���رى ت��خ��ب��ط��اً وت��ل��ب��ك��اً غ��ري��ب��اً وع��ج��ي��ب��اً يف 

�لعد�لة  »ح��زب  حكومة  ومم��ار���س��ة  �سيا�سة 

�لرتكية  �مل�سلحة  ويت�ساءل عن  و�لتنمية«، 

على  �مل���وؤ�م���رة  يف  �ل��ت��ورط  يف  لي�س  �لعليا، 

���س��وري��ة، �إمن����ا ح��ت��ى ت����ورط خم��اب��ر�ت��ه��ا يف 

ق�����س��ي��ة �مل��خ��ط��وف��ني �ل��ل��ب��ن��ان��ي��ني، �ل��ت��ي ال 

يعرف كيف وملاذ� �نزلقت �أنقرة يف هذ� �لفخ 

ت��ع��رف كيفية �خل����روج م��ن��ه، وال  �ل����ذي ال 

كيفية معاجلته.

�إىل  ذ�ه��ب��ة  �أن��ق��رة  �أن  يبدو  يكن،  مهما 

فقد  �سورية،  على  �ملوؤ�مرة  يف  �أق�سى مدى 

ك�سف م��وق��ع »���س��وت ك��رد���س��ت��ان« �ل��ك��ردي �� 

�إنها �سادرة  �لعر�قي عن وثيقة �سرية قال 

�إقليم كرد�ستان �لعر�ق«،  عن »جهات د�خل 

ك��ردي   - ت��رك��ي   - �أم���رك���ي  ب��ات��ف��اق  تتعلق 

مطار�ت  ث�ثة  و�إقامة  �سورية،  ل�»تق�سيم« 

ع�����س��ك��ري��ة يف �إق��ل��ي��م »ك��رد���س��ت��ان ���س��وري��ة«، 

وتقدمي �لدعم �لع�سكري الإن�ساء فيدر�لية 

�سورية، و�أكد �ملوقع �أنه ح�سل على �لوثيقة 

�ل��ع��ر�ق،  كرد�ستان  �إقليم  د�خ��ل  جهات  م��ن 

�إىل �أنها تتحدث عن »�تفاق ث�ثي  م�سر�ً 

بني تركيا و�لواليات �ملتحدة وجهات د�خل 

�إق���ل���ي���م ك���رد����س���ت���ان �ل����ع����ر�ق، ج����رى خ���ل 

كرد�ستان  �إق��ل��ي��م  عا�سمة  يف  عقد  �ج��ت��م��اع 

�مل��ا���س��ي، الإق��ام��ة  �ل�سهر  )�أرب���ي���ل(  �ل��ع��ر�ق 

مطار�ت ع�سكرية غربي كرد�ستان، وتقدمي 

دعم الأط��ر�ف حمددة يف �ملعار�سة �لكردية 

�ل�سورية مو�لية لرتكيا، من �أجل تقويتها، 

ومبو�فقة حزبي �لدميقر�طي �لكرد�ستاين 

برئا�سة م�سعود �لرز�ين، و�الحتاد �لوطني 

�ل��ك��رد���س��ت��اين ب��رئ��ا���س��ة ج����ل �ل��ط��ال��ب��اين، 

وتركيا وو��سنطن وجهة �أخرى«.

معار�سة  تلقى  �أنها  تبني  �خلطة  ه��ذه 

و����س��ع��ة م��ن �أك����ر�د ���س��وري��ة وح���زب �لعمال 

�ل��رز�ين  �أن  يجد�ن  �للذين  �لكرد�ستاين، 

�ستطال  م��وؤ�م��رة  ف��اأك��ر يف  �أك���ر  ينخرط 

الح��ق��اً �ل��ك��رد �أن��ف�����س��ه��م، وم���ن �ل��و����س��ح،�أن 

�حلكومة �لعر�قية تنبهت �إىل هذ� �مل�سروع، 

فوجهت �لتحذير�ت �لكافية �إىل �لرز�ين، 

�ل�����ذي �ت��ه��م��ت��ه ب���ان���ع���د�م ح�����س �مل�����س��وؤول��ي��ة 

�لتي و�سفت  �أردوغ��ان  و�إىل حكومة  عنده، 

ت�سرفاته ب�»�ل�سفاقة«.

�أن��ق��رة، بعد  ه��ل م��ن خطة بديلة ل��دى 

�أن تبني لها ف�سل م�سروعها �ملمول خليجياً 

و�ملدعوم �أمركياً، ما يجعل حكومتها على 

م�سارف �ل�سقوط؟

ت��ب��دي �أو����س���اط و����س��ع��ة �الّط������ع على 

من  تخوفها  �لرتكية،  �لد�خلية  �الأو���س��اع 

م�������س���روع ج��ه��ن��م��ي ي���ج���ري �الإع�������د�د ل���ه يف 

�ل��د�خ��ل �ل��رتك��ي، وت�����س��ارك فيه �أك���ر من 

باأن  د�ئرة خمابرتية عربية وغربية، يفيد 

دو�ئ��ر  ت��د�ول��ه��ا يف  ي��ج��ري  ثمة خمططات 

�لكامل  بالوالء  تخ�سع  �سيقة،  خمابر�تية 

حلزب »�لعد�لة و�لتنمية«، وهي تقوم على 

عدد  يف  �إجر�مية  تفجر�ت  �سل�سلة  تنفيذ 

�ملخابر�ت  تتهم فيها  �لرتكية،  �ملناطق  من 

ال�صورية.

وح�������س���ب �مل���ع���ل���وم���ات �مل����ت����و�ف����رة، ف����اإن 

�ملخابر�ت �لرتكية متار�س �سغوطاً وترغيباً 

وترهيباً بحق عدد من �لنازحني �ل�سوريني 

�ل�����س��ب��اب، وب��ع�����س �ل��ع�����س��ك��ري��ني �ل��ف��اري��ن، 

جلعلهم ي��ع��رتف��ون ب��اأن��ه��م ه��م م��ن ن��ف��ذو� 

م�سوؤولني  م��ن  بتكليف  �ل��ت��ف��ج��ر�ت  ه���ذه 

هذه  �متدت  ورمبا  �سوريني..  خمابر�تيني 

�ل�سورية،  �حل��دود  �أبعد من  �إىل  �التهامات 

�ملخطوفني  ق�سية  من  �لتمل�س  �أج��ل  من 

�الأت��ر�ك حتى  �لذين تورط بها  �للبنانيني 

قمة روؤو�سهم، وال يعرفون كيف يتخل�سون 

منها.

يف �خل������س��ة، ف���اإن �مل��غ��ام��رة �خلطرة 

�ل��ت��ي �ن��دف��ع��ت �إل��ي��ه��ا �حل��ك��وم��ة �ل��رتك��ي��ة، 

غ��ال��ي��ة ج����د�ً، يف  �أث��م��ان��اً  �أردوغ������ان  �ستكلف 

و�لغربيني  �الأم��رك��ي��ني  معلميه  �أن  ح��ني 

�خل��روج  ��سرت�تيجية  ع��ن  يبحثون  ب����د�أو� 

من �لورطة �ل�سورية، ولعلهم فهمو� جيد�ً 

�لدر�س �لذي �ألقاه وزير �خلارجية �لرو�سي 

موؤخر�ً،  �الأوروبيني  على  �سرغي الف��روف 

عن  �لفرن�سية  �خلارجية  وزي��ر  نقل  حيث 

ل�سانه �أن »�الأ�سد لن يرتك �ل�سلطة �أبد�ً«.. 

�أنقرة  يف  �ل�سلجوقي  �ململوك  يفهم  فمتى 

�ل���ك���از و�ل���غ���از يف �خلليج  ب��ائ��ع��و  وح���ل���ف���اوؤه 

�لعربي؟

اأحمد زين الدين

في محاولة الستجالب حرب أطلسية ضد دمشق
تخوف من انفجارات تعدها المخابرات التركية.. التهام سورية
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�مل��دة  �أن����ه »مت خ����ل  ك�سفت م�����س��ادر م��وث��وق��ة، 

�الأخرة �إدخال �أعد�د كبرة من �ملقاتلني �ل�سوريني 

ومن جن�سيات عربية خمتلفة �إىل �لقرى �حلدودية، 

وحت����دي����د�ً �ل���ق���رى �ل���و�ق���ع���ة ���س��م��ن م��ث��ل��ث �ل���ن���ورة 

- �ل��دب��اب��ي��ة م��ن��ج��ز، و����س���واًل ح��ت��ى ب��ل��دة �ل��ك��و����س��رة 

�إىل  �لقريبة  و�ل��دو���س��ة  �لبيكات  كعمار  وحميطها، 

هذ� �ملثلث، و�لذي تعتره �ملجموعات �مل�سلحة مثلثاً 

رقيب  دون  نهار  ليل  فيه  وجت��ول  ت�سول  لها،  �أمنياً 

�أو ح�سيب«.

و�أك����د �مل�����س��در �أن���ه »مت �إدخ����ال �أك���ر م��ن خم�سة 

حيث  �ل��ن��ورة،  ب��ل��دة  �إىل  وم��ق��ات��ً�  عن�سر�ً  و�سبعني 

�ن�سمو� �إىل باقي �ملقاتلني �لذين يتخذون من بيوت 

عائدة ملكيتها �إىل عائلة �سمر� ومو�سى و�إ�سماعيل، 

يف  من�سقني  �سباط  ث�ثة  يقبع  فيما  لهم،  مقر�ت 

�لذي يعد  ب�»�ل�سنفور«،  ُيعرف  منزل يخ�س �سخ�ساً 

من �لوجوه �لبارزة �ملعادية ل�سورية ونظامها يف هذه 

�سد  �لع�سكرية  �لعمليات  مدير  �تخذ  فيما  �لبلدة، 

ب���»�أب��و  وملقب  كبرة  برتبة  وه��و  �ل�����س��وري،  �جلي�س 

من  ي�سرف  ل��ه،  م��ق��ر�ً  مو�سى  �أم  منزل  م��ن  جنتي«، 

خ�له على �ملجموعات �مل�سلحة �ملنت�سرة �سمن نطاق 

ما ي�سمى �لنورة و�ملثلث �ملذكور«.

وك�����س��ف �مل�����س��در �أي�����س��اً �أن »ه���ذه �مل��ج��م��وع��ات ال 

تتحدث �للغة �لعربية، ويزورها ب�سكل د�ئم �أ�سخا�س 

لنو�ب  �أ�سقاء  و�أحياناً  �ملنطقة،  وجوههم غريبة عن 

عكار،  بارز يف  لبناين  �سيا�سي  تيار  ومن�سقو  حاليني 

معار�س  م�سيحي  لبناين  حل��زب  تابعة  عنا�سر  و�أن 

ل�سورية، ين�سقون مع هذه �ملجموعات، و�أنهم �عتدو� 

�نط�قاً من  �ل�سوري  قبل مدة زمنية على �جلي�س 

حميط بلدة منجز و�حلي �ل�سرقي لبلدة �لدبابية، 

يف حم��اول��ة م��ن��ه��م جل��ر �جل��ي�����س �ل�����س��وري لق�سف 

هذه  �أن�سار  فيها  ن  حت�سّ �لتي  �لقرى  ه��ذه  حميط 

يف  �مل�سيحية  �ل��غ��ال��ب��ي��ة  ر�أي  ت��غ��ي��ر  ب��غ��ي��ة  �مل��ل��ي�����س��ي��ا، 

لبنان، و�لتي تقف �إىل جانب �سورية يف معركتها مع 

�الإرهاب«.

مسلحون من جنسيات مختلفة

�شيارة مفخخة يف القام�شلي من تدبري املخابرات الرتكية
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سلب ونهب.. وسطو
ك�������س���ف �أح�������د �مل���ق���ات���ل���ني �ل��ت��ون�����س��ي��ني 

�لعائدين من �سورية، �أن عدد �مل�سلحني يف 

يقاتل  م�سلح،   3000 يتجاوز  �ل�سغور  ج�سر 

منهم 200 م�سلح فقط، و�لباقون يقومون 

ب���اأع���م���ال ���س��ل��ب و����س���ط���و ون���ه���ب ن�����س��ف��ه��م 

م���ن جن�سيات  و�ل���ب���اق���ون  �ل�����س��وري��ني،  م���ن 

خم��ت��ل��ف��ة )م�������س���ري���ة ول��ي��ب��ي��ة و�أف���غ���ان���ي���ة 

وت��رك��ي��ة وف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة، وك����ان م��ع��ه��م ع��دد 

�لتون�سي  �مل�سلح  وي��وؤك��د  �للبنانيني(.  م��ن 

�إ���س���م��ي  ط��اب��ع  ذ�ت  ج��م��ع��ي��ات  ه��ن��اك  �أن 

توؤّمن  �إن�����س��ان  حقوق  وجمعيات  متطرفة، 

ك���اف���ة �مل�����س��ت��ل��زم��ات. وق����د �ع�����رتف �مل��دع��و 

�ل�سحافيني  بع�س  �أم���ام  �لتون�سي  م���رو�ن 

ك���ذب���ت علينا  �مل����ذك����ورة  ب�����اأن »�جل���م���ع���ي���ات 

وخدعتنا الأهد�ف و�سعتها �لقوى �الأجنبية 

�لتي ال تريد �خلر لي�س فقط لل�سوريني، 

بل للعرب و�مل�سلمني كافة«. 



اأنقرة ـ الثبات

�لرتكي  �الإع�مي  �لت�سعيد  ال يخفي 

�الأخ������ر ح���ي���ال ����س���وري���ة يف ط��ي��ات��ه �أك���ر 

�لرتكية  �ل�سيا�سة  كانت  ف��اإذ�  يظهر،  مما 

�مل��ت��م��ث��ل��ة ب���ت���ق���دمي �ل����دع����م �ل��ل��وج�����س��ت��ي 

خط  ط���ول  ع��ل��ى  �ل�����س��وري��ني  للمعار�سني 

�لطائر�ت  وتوقيف  �لبلدين،  �حل��دود بني 

حتمل  ل�»تفتي�سها«  ���س��وري��ة  �إىل  �ملتجهة 

�ليومي  �لق�سف  بعد  �لت�سعيد  موؤ�سر�ت 

�إن  يقول  �ل��و�ق��ع  ف��اإن  �ل�سورية،  للمو�قع 

ت��رك��ي��ا ت��ه��رب �إىل �الأم������ام يف ه���ذ� �مل��ل��ف، 

حيال  �سيا�ستها  يف  �لكبر  �لعجز  لتغطية 

���س��وري��ة.. وب��ال��ت��اأك��ي��د ف���اإن �حل���رب لي�ست 

خياراً من خياراتها.

وت��ق��ول م�����س��ادر ت��رك��ي��ة �إن �حل��ك��وم��ة 

�ل����رتك����ي����ة �ل����ت����ي �����س���ت���ن���ج���دت ب��اجل��ي�����س 

متاماً  ت��ع��رف  �ل�سيا�سي،  �ل��دع��م  لتقدمي 

�الحرت�م �لذي يكنه �ل�سعب �لرتكي لهذه 

�أج��ل  م��ن  ��ستغ�لها  وحت����اول  �مل��وؤ���س�����س��ة، 

على  �ملوؤ�سر�ت  تز�يد  بعد  �سورتها،  تلميع 

»ت�سفر  �سيا�سة  م��ن  �ل�سعبي  �لتململ 

�أت����ت مب��ف��اع��ي��ل عك�سية،  �ل��ت��ي  �مل�����س��اك��ل« 

وهكذ� قرر رئي�س �الأرك��ان »جندت �أوزيل« 

دف���ع �ل��ث��م��ن م���ن ر���س��ي��د �جل��ي�����س، ل�سكر 

رئي�س �حلكومة رجب طيب �أردوغان على 

ع�سر�ت  متجاوز�ً  للجي�س،  ق��ائ��د�ً  تعيينه 

م�سطر�ً  رتبة،  و�الأعلى  �الأكّفاء  �ل�سباط 

�إياهم ل��ستقالة.

�إىل »جندة«  �أوزي��ل  �أن م�سارعة  ويبدو 

�سد  �أي�ساً  �لك�مي  بت�سعيده  �أردوغ����ان، 

����س���وري���ة، ���س��ت��اأت��ي مب��ف��اع��ي��ل ع��ك�����س��ي��ة يف 

وقع  على  يتاأرجح  �ل��ذي  �لرتكي،  �لد�خل 

���س��ي��ح��ات �حل�����رب، ورق�����س��ات �مل����وت �ل��ت��ي 

يرق�سها نظامه على �حل��دود مع �سورية، 

�لد�خلية مل  �ملعار�سة  �أن حملة  خ�سو�ساً 

ما  �لتي غالباً  �ملوؤ�س�سات  �سو�ء يف  تتوقف، 

يكون دورها فيها »ت�سجيل �لنقاط«، ب�سبب 

�أم  فيها،  باالأكرية  �حلاكم  �حل��زب  متتع 

�أكر،  فيه مرتاحة  تبدو  �ل��ذي  �ل�سارع  يف 

ويتبدى ذلك من �لتظاهر�ت �سبه �ليومية 

�لتي ت�سهدها �ملناطق �لرتكية �سد �حلرب 

و�حدة  تظاهرتان:  و�أب��رزه��ا  �سورية،  على 

ل��ذوي  وث��ان��ي��ة  �أن���ق���رة،  ق��ل��ب  للعلويني يف 

�الأ�سول �لعربية يف قلب �أنطاكية.

حملة  يف  �سوريون  معار�سون  وي�سّكك 

�ل��ن��ظ��ام  ي�سنها  �ل��ت��ي  �ل��ع��ام��ة«  »�ل��ع���ق��ات 

�لرتكي، فهم مقتنعون باأن �لنظام لن يقدم 

على �أي �سيء - يف �ملدى �ملنظور على �الأقل 

- ميكن �أن يورطه يف ما ال يريده، ويك�سف 

بتقنني  ب�������د�أو�  �الأت��������ر�ك  �أن  �مل���ع���ار����س���ون 

ي��ع��ّو���س��ون  لكنهم  �ل��ع�����س��ك��ري��ة،  �مل�����س��اع��د�ت 

�ل��ن��اري  و�الإ���س��ن��اد  �مل��دف��ع��ي  بالق�سف  عنها 

�سورية«،  »خ��روق��ات  على  �ل���رد  حجة  حت��ت 

يف  �ل�سوري  �لطر�ن  �إزع��اج  �إىل  باالإ�سافة 

�إىل  ه��وؤالء  �أحد  �ملناطق �حلدودية، وي�سر 

�أن ه��ذه �حل��م���ت ه��ي جم��رد تغطية على 

من  باملزيد  �ملعار�سني  مد  يف  �لرغبة  ع��دم 

�ل��ذخ��ائ��ر،  وتقنينهم  �مل��ت��ق��دم��ة،  �الأ���س��ل��ح��ة 

وهذ� و�قع ت�سكو منه �جلماعات �مل�سلحة.

هذ�  �ل�سوريون  �ملعار�سون  ي��رّد  وفيما 

�أن��ق��رة من  �إىل خ�سية  �ل��رتك��ي  �الإح���ج���ام 

�ل��ت��ورط �أك���ر يف �مل��ل��ف �ل�����س��وري، نتيجة 

»موقف حازم« تلقته من مو�سكو وطهر�ن، 

�الأم���رك���ي���ني  �ن�������س���غ���ال  �إىل  ب���االإ����س���اف���ة 

��ستعد�دهم  وعدم  �لرئا�سية،  باالنتخابات 

خلو�س �آلية مغامرة غر حم�سوبة، تقول 

باملقاتلني  �لثقة  غياب  �إن  تركية  م�سادر 

يف  ب���ارز�ً  دور�ً  تلعب  �سورية،  يف  �مل�سلحني 

هذ� »�لتقنني«، وتو�سح �مل�سادر �أن �س�حاً 

حديثاً ُزّودت به �ملعار�سة �مل�سلحة �ل�سورية 

ُوجد يف حوزة حزب »�لعمال �لكرد�ستاين« 

�أنقرة  تعتره  و�ل���ذي  تركيا،  يف  �ملحظور 

»�لعدو رقم و�ح��د«، م�سرة �إىل معلومات 

عن بيع هذه �الأ�سلحة من قبل �ملعار�سني 

�ل�����س��وري��ني، �ل��ذي��ن ي��ت��ن��ازع��ون ع��ل��ى �مل��ال 

�لوفر �لذي ينالونه.

�الآن  تدر�س  �أن��ق��رة  �إن  �مل�سادر  وتقول 

�لع�سكرية  ��سرت�تيجيتها  يف  �لنظر  �إع��ادة 

��سرت�تيجيتها  �إىل  باالإ�سافة  �سورية،  يف 

�ل�سيا�سية، وهذ� ما يجعلها �أكر ميً� �إىل 

�سيا�سي  بحل  يتمثل  خمرج  عن  �لتفتي�س 

ع��ل��ى ط��ري��ق��ة �الق������رت�ح �مل��ف��اج��ئ ل��وزي��ر 

�أوغلو بتويل فاروق  �أحمد د�ود  خارجيتها 

قيادة  �ل�����س��وري(  �لرئي�س  )ن��ائ��ب  �ل�����س��رع 

»�ملرحلة �النتقالية«.
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التصعيد التركي يخفي رغبة بالحل السياسي 
في سورية.. والحرب غير واردة

�لدولة  ل�سالح  تنتهي  حلب  على  �حل��رب  تكد  مل 

�ل�سورية وجي�سها �لنظامي، حتى بد�أ �مل�سروع �لغربي 

يبحث عن بد�ئل ع�سكرية و�سيا�سية لتعوي�س �خل�سارة 

يف  �ل�سوري  �جلي�س  و�إ���س��غ��ال  ح�سلت،  �لتي  �مليد�نية 

مناطق �أخ���رى، م��ن �أج��ل �إط��ال��ة عمر �الأزم���ة وك�سب 

�لوقت، وحماولة �لقيام بهجوم م�ساد يحاول تعوي�س 

ما فات �سيا�سياً وع�سكرياً و�إع�مياً. 

ويف ظل ه��ذ� �لتوتر �ل��د�ئ��م على �الأر����س، ت��رز - 

�إنها مبادرة ل�إبر�هيمي، علماً  ولو بخجل - ما يقال 

م�ستوى  �إىل  ت��رق��ى  ال  �ق��رت�ح��ات جزئية  ت��ب��دو  �أن��ه��ا 

�ق��رت�ح تطبيق هدنة يف  �ملتكاملة، وتتجلى يف  �ملبادرة 

�إّن وقفاً الإط�ق �لنار يف  �إذ  �سورية يف عيد �الأ�سحى، 

ي�سمح  �أن  �ساأنه  م��ن  مناخ  �إي��ج��اد  يف  »�سي�ساعد  �لعيد 

للعملية �ل�سيا�سية باأن تتقدم«، باالإ�سافة �إىل طرح مل 

يتبلور لدى �الإبر�هيمي بعد، حول و�سع خطة لن�سر 

قوة حفظ �س�م دولية على �حلدود �لرتكية �ل�سورية. 

وي��ب��دو �الإب��ر�ه��ي��م��ي، م��ن خ����ل �أج�����ز�ء �مل��ب��ادرة 

بجميع  وملّماً  و�قعياً  بها،  يتقدم  �لتي  و�الأفكار  تلك، 

يف  مهمته  ُتف�سل  �أن  ميكن  و�لتي  �ملحيطة،  �ل��ظ��روف 

�سورية، فهو �أقدم على �قرت�ح هدنة كاملة، فيها وقف 

الإط�ق �لنار من جميع �الأط��ر�ف �ملتقاتلة، ومل يقم 

كما فعل �الأمني �لعام ل�أمم �ملتحدة بان كي مون من 

خ�ل عر�سه �خلارج عن �أي �إطار للو�قعية �ل�سيا�سية؛ 

مبطالبة �حلكومة �ل�سورية �أن تعلن وقف �إط�ق نار 

�ل��دول  ي��ق��وم بالبحث م��ع  �أن  م��ن ج��ان��ب و�ح���د، على 

ُت��ق��دم �مل��ع��ار���س��ة على وقف  �أن  �ل��ن��اف��ذة يف »�إم��ك��ان��ي��ة« 

�إط�ق �لنار، وهو عر�س ال ميكن الأي عاقل �أن يقبله، 

�أو حتى يفكر يف طرحه.

�ل���ذي مل يعلن ع��ن��ه ب�سكل  �أم���ا �ل��ط��رح �خل��ج��ول 

ن�سر  فهو  و�لنفي،  �لتاأكيد  بني  �سائعاً  وظ��ل  ر�سمي، 

ق����و�ت ح��ف��ظ ���س���م دول��ي��ة ع��ل��ى �حل����دود ب��ني تركيا 

و���س��وري��ة، حل��ف��ظ �ال���س��ت��ق��ر�ر وم��ن��ع ت��ه��ري��ب �ل�س�ح 

�لتي فر�ست  �الإبر�هيمي هي  و�قعية  و�لرجال، ولعل 

ليدر�س  يتبناها،  �أن  دون  من  �لفكرة  يرمي  �أن  عليه 

�أن��ه ال حما�سة  و�لتي يبدو  �الأط���ر�ف عليها،  ردة فعل 

�سورية، وال تركية وال غربية لها.

�لرو�س  ول��ن مي��رر  �ل�سوريون  يقبل  لن  �مل��ب��د�أ،  يف 

بوجود  يق�سي  �الأم���ن  جمل�س  يف  ق���ر�ر�ً  و�ل�سينيون 

�الأر�سي  �ل�سابع على  �لف�سل  �إط��ار  �أممية حتت  قو�ت 

�ل�سورية، وذلك الأنه ميكن �أن ي�ستغل �حللف �الأطل�سي 

م��و�زي��ن  لقلب  �أو  ���س��وري��ة،  يف  للتدخل  �ل��ق��و�ت  ه���ذه 

من  �أم��ا  �ملعار�سة،  �ل��ق��و�ت  ل�سالح  �لع�سكرية  �لقوى 

�لناحية �لغربية، فيبدو �أع�ساء حلف �سمال �الأطل�سي 

�مل�ستنقع  غر م�ستعدين الإر�سال قو�ت برية تغرق يف 

�لق�سف  فكرة  رف�سو�  �أ�سا�ساً  وه��م  �ملتفجر،  �ل�سوري 

�إىل  جنودهم  باإر�سال  �لقبول  ميكنهم  فكيف  �جل��وي، 

�الأر�س، مع ما يكلف ذلك من �أك�ف ب�سرية ومادية؟!

�أما بالن�سبة �إىل تركيا، فهي تخ�سى �أن تكون مهمة 

تلك �لقوة فقط للمر�قبة، ولي�س للتدخل، فت�سّجل ما 

يقوم به �الأتر�ك من خرق لل�سيادة �ل�سورية، وما يقوم 

به �جلي�س �لرتكي من �رتكابات بحق �ملدنيني �الأكر�د، 

ي��د تركيا يف م��ا تقوم به  �إىل تكبيل  ي���وؤدي ذل��ك  وق��د 

�ليوم حيال �ل�سوريني و�الأكر�د يف �ملنطقة.

تد�عيات  م��ن  �ل��ي��وم  قلقاً  �الأك���ر  �الأت����ر�ك  ويظهر 

تدخلهم �ل�سافر يف �سورية، يف ظل ما يظهر من تر�جع 

�لدول �لغربية عن �الإ�سر�ر على تغير �لنظام يف �سورية، 

خ�سو�ساً ما بد�أ يتحدث عنه �الأمركيون من قلق من 

�أن تكون مرحلة ما بعد �الأ�سد هي مرحلة دموية، �سيقوم 

�الأخ��رى  �جلهادية  و�حل��رك��ات  �لقاعدة  تنظيم  خ�لها 

على  ب��ال��ق��وة  �ل�سيطرة  �أج���ل  م��ن  بينها،  فيما  بالقتال 

�سورية، خ�سو�ساً �أن �الأ�سلحة �لتي ت�سل �إىل �ملت�سددين 

�الإ�س�ميني - وهم �إما من تنظيم �لقاعدة �أو من �لذين 

ب يف خم��ازن خا�سة،  ي��دورون يف فلكه - قد ب��د�أت ُتو�سّ

��ستعد�د�ً حلقبة ما بعد �الأ�سد.

ولعل هذ �لرت�جع عن �إ�سقاط نظام �الأ�سد بالقوة، 

هو ما جعل رئي�س �لوزر�ء �لرتكي رجب طيب �أردوغان 

ينتقد جمل�س �الأمن �لدويل لعجزه عن مو�جهة �الأزمة 

�ل�����س��وري��ة، وي��دف��ع وزي���ر �ق��ت�����س��اده �إىل و���س��ف �الحت��اد 

�الأوروبي باأنه �أكر موؤ�س�سة نفاقاً يف جميع �لع�سور.

�إىل  �لفاعلة  �الأط���ر�ف  جميع  تتجه  �ملح�سلة،  يف 

�إنهاء  على  �الأق���در  الأن��ه  �سورية،  يف  �سيا�سي  حل  تبني 

نز�ع يوفر �أر�ساً خ�سبة ل�إرهاب و�الأعمال �الإجر�مية 

�أنو�عها، وحرب قد متتد نارها خارج �حلدود  بجميع 

بكاملها،  �الإقليمية  �ملنطقة  باإ�سعال  وتهدد  �ل�سورية، 

وهذ� �القتناع ب�سرورة �إيجاد �سيا�سي �سيجعل �ملعارك 

ت�ستعر يف �سورية، ويزيد من حدة �الإرهاب ل�سببني:

�أواًل: �الأطر�ف �ملت�سررة من �حلل �ل�سيا�سي، وهي 

تركيا ودول �خلليج و�ملجموعات �الإرهابية، �ستعمد �إىل 

�إىل  �لو�سول  معها  ليتعذر  �الأو�ساع،  تفجر  حماولة 

ذلك �حلل.

�مليد�ن ما  �أن يك�سب يف  ثانياً: �سيحاول كل طرف 

يخّوله طرح نف�سه بقوة على طاولة �ملفاو�سات، فاحلل 

�أط��ر�ف فاعلة يف  �إال بني  �أن يكون  �ل�سيا�سي ال ميكن 

من  �الأك����ر  مي��ل��ك  وم���ن  �ل�سعبي،  و�لتمثيل  �مل��ي��د�ن 

�الأور�ق يح�سل على �جلزء �الأكر من �ملكا�سب.

�ل�سعوب  ح�ساب  على  تكون  �الأمم  لعبة  �أن  ويبقى 

ثمن  وم�ستقبلها  وح��ي��ات��ه��ا  دم��ائ��ه��ا  م��ن  ت��دف��ع  �ل��ت��ي 

�ل��ك��رى،  �ل�����س��ط��رجن  لعبة  يف  �ل�سيطرة  �إىل  �ل�سعي 

للقيادة  و�لتجريبية  �الفرت��سية  �ل�سيا�سات  وثمن 

�الأمركية.

ليلى نقوال الرحباين

هل يحترق األتراك بالحل السياسي في سورية؟

دبابات تركية عند احلدود مع �شورية                                                                                       )اأ.ف.ب.(
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مـــواقف

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

لبنانيات

• حركة الأمة �سددت على اأن »طائرة اأيوب« تر�سي معادلة جديدة يف توازن 
اأن تطور قدرات املقاومة هي  الردع بني املقاومة والعدو ال�سهيوين، وتوؤكد 

. التي حتمي لبنان وت�سون �سيادته وا�ستقالله احلقيقينينْ

واأ�سارت احلركة اإىل اأن الأ�سوات التي تخرج على الأمة م�ستهدفة الإجناز 

حقيقتها  يف  هي  للمقاومة،  اجلديد  النوعي  والع�سكري  والتقني  العلمي 

اأ�سوات ت�ستهدف الأمة يف م�ستقبلها واإرادتها وقوة الردع فيها.

• كمال �شاتيال؛ رئي�س املوؤمتر ال�سعبي اللبناين، وّجه برقية تهنئة للرئي�س 
اإن  فيها:  وقد جاء  لفنزويال،  رئي�سًا  انتخابه  اإعادة  ملنا�سبة  �سافيز،  هيوغو 

�سعبكم الذي يتوق لالإ�سالح والتقدم، جّدد ثقته بفخامتكم ملوا�سلة طريق 

والعامل  الالتينية  اأمريكا  والتنمية، وتقدمي منوذج متحرر لكل دول  التحرر 

الثالث.

اإننا يا �سيادة الرئي�س ل نن�سى مواقفكم املوؤيدة حلقوق العرب والفل�سطينيني، 

ووقوفكم �سدًا منيعًا اأمام الهيمنة الأمريكية، ف�سقطت املوؤامرات الإمربيالية 

�سدكم، لأن �سعبكم يتم�سك مببادئه، ومينحكم حمبته الكبرية.

• جبهة العمل الإ�شالمي يف لبنان دعت اإىل عقلنة اخلطاب ال�سيا�سي يف 
التي  واملذهبية  الطائفية  واللغة  الإعالمية  املهاترات  عن  والبتعاد  البالد، 

والنق�سام احلا�سل بني  واقع اخلالف  وتزيد من  النار،  الزيت على  ت�سبُّ 

اللبنانيني.

وطالبت اجلبهة الروؤ�ساء الثالثة وبقية اأركان الدولة العمل الدوؤوب من اأجل 

اإجراء اإ�سالح اإداري �سامل يق�سي على الف�ساد والقائمني عليه، وي�سع حّدًا 

واملوؤ�س�سات  الإدارات  داخل  وال�سرقات  وال�سم�سرات  وال�سفقات  للر�ساوى 

العامة، ويوؤ�ّس�س ملرحلة جديدة من العمل الإداري واملوؤ�س�ساتي.

النوعي  اللبناين بالإجناز  اأخرى، هّناأت اجلبهة املقاومة وال�سعب  من جهة 

الدفاع  ومقاومة يف  و�سعبًا  الطبيعي جي�سًا  لبنان  موؤكدة على حق  اجلديد، 

عن الأر�س والعر�س والكرامة والإن�سان، ويف امتالك كافة الأ�سلحة املتطورة 

واملالئمة التي حتّقق توازن الردع وحترّي العدو ال�سهيوين، وجتعله َيح�سُب 

األَف ح�ساب لأي عدوان اأو مغامرة قد يقدم عليها يف امل�ستقبل.

• لقاء اجلمعيات وال�شخ�شيات الإ�شالمية يف لبنان هّناأ املقاومة الإ�سالمية 
باإجنازها الالفت واملتمّثل بطائرة »اأيوب«، ُمعتربًا اأّن هذا الإجناز هو ن�سر 

جديد للبنان واللبنانيني والعرب جميعًا، واأّن املفاجاآت املتالحقة للمقاومة 

اأي  يف  الغا�سب  ال�سهيوين  العدو  مع  ال�سراع  ووجهة  وج��ه  حتمًا  �ستغري 

مواجهة حمتملة.

واعترب اللقاء اأن اعرتا�س حزب امل�ستقبل وفريق الرابع ع�سر من اآذار على 

امتالك املقاومة �سالحًا متطورًا يتحّقق فيه توزان الردع مع العدو، ومينح 

ُيعقل  ل  اإذ  وم�ستهجن،  اأمر غريب  هو  اإ�سافية مطلوبة،  ومناعة  قوة  لبنان 

كان  اإذا  اإّل  وامل�سلمني  والعرب  لبنان  اإىل جانب عدو  الفريق  يكون هذا  اأن 

من  اإل  تتحقُق  ل  والتي  وال�سخ�سانية،  الدنيوية  وم�ساحله  اأهوائه  اأ�سري 

كاأحجار  ي�ستخدمونهم  الذين  وال�سهاينة  الأمريكيني  اأ�سياده  طاعة  خالل 

ال�سطرجن، ثم ي�ستغنون عن خدماتهم لحقًا ويطرحونهم اأر�سًا بعد حتقيق 

اأهدافهم.

من  ما  اأن  اإىل  لفت  الإ�سالمي،  اللقاء  رئي�س  غندور؛  عمر  احل��اج   •
ا�ستب�سارًا  قلبه  وخفق  اإل  كرامة  ذرة  م�سلم ميتلك  اأو  اأو عربي  لبناين 

بتحليق طائرة املقاومة ال�سالمية »اأيوب« فوق ثرى فل�سطني، ردًا على 

احلديدية  القبة  اأن  معلنة  لبنان،  ل�سيادة  ال�سهيونية  اخلروقات  اآلف 

حتمي  لن  العامل  يف  احلديثة  املراقبة  واأنظمة  املتطورة  وال���رادارات 

الكيان الغا�سب، واأن تطور املعارف والعلوم والتكنولوجيا مل يعد حكرًا 

باإمكان  واأن  زمانه،  وىّل  وتخلفنا  جهلنا  على  الرهان  واأن  العدو،  على 

من يعي�س الإميان والوعي والثقة باهلل تعاىل، وميتلك العلم والإخال�س 

والإرادة ال�سلبة والعزمية وال�سرب، با�ستطاعته اأن يواجه اأعتى القوى 

يف العامل.

ر�سالة  ال�ستطالعية  »اأي��وب«  طائرة  كانت  ما  بقدر  اأنه  غندور  واعترب 

اإىل العدو، فهي ر�سالة اأي�سًا اإىل احلكام الذين تنا�سوا فل�سطني واأوىل 

القبلتني، وتواروا حتت عباءات التخلف والعجز يبددون ثروات الأمة يف 

�ساحات ومرابع و�سناديق اأعدائهم.

ملطار  الأمريكية  ال�سفرية  زيارة  اأن  اعترب  امل�شلمني  العلماء  جتمع   •
رفيق احلريري الدويل تدّخل �سافر يف ال�سوؤون اللبنانية، وم�ّس بال�سيادة 

الوطنية، ي�ستدعي حتركًا عاجاًل من احلكومة اللبنانية بهذا اخل�سو�س، 

اللبنانيني،  املوظفني  من  املو�سوع  بهذا  دخل  له  من  كل  مع  للتحقيق 

با�ستدعاء  مطالبًا  بحقهم،  املنا�سبة  الق�سائية  الإج���راءات  واتخاذ 

من  ب�سحبها  حكومتها  ومطالبة  لها،  �سديد  حتذير  وتوجيه  ال�سفرية 

هذه  مع  العالقة  قطع  هو  للبنان  الأمثل  »الإج��راء  اأن  ومعتربًا  لبنان، 

كان  اإذا  اأنه  اإل  ال�سهيوين،  الكيان  حلماية  دائمًا  ت�سعى  التي  الدولة 

لبنان غري قادر على ذلك، فعلى الأقل فلُتمنع التحركات ال�ستخبارية 

التي تقوم بها �سفرية هذه الدولة ل�سالح الكيان ال�سهيوين«..

من يراقب �شري العمليات الأمنية التي ينفذها 

اجل��ي�����ش ال�����ش���ري ل���ش��ت��ئ�����ش��ال ال���ب����ؤر الإره��اب��ي��ة 

اأن احلملة  اأرا�شيه، يرى ب��ش�ح تام  امل�شلحة من 

الإع���الم���ي���ة ال��ت��ي ت�����ش��ت��ه��دف امل��ق��اوم��ة يف ل��ب��ن��ان، 

اجلي�ش  جانب  اإىل  القتال  يف  بامل�شاركة  واتهامها 

ال�ش�ري، جاءت بعد مهاجمته معاقل امل�شلحني يف 

خ�ش��شاً  لبنان،  مع  امل�شرتكة  احلدودية  املناطق 

للبقاع  املحاذي  العا�شي  وادي  حم�ر  على  املمتدة 

الي�مني  يف  عليه  قب�شته  اأحكم  وال��ذي  اللبناين، 

اأه��م طرق  اإق��ف��ال  اإىل  اأدى  ال��ذي  الفائتني، الأم��ر 

�ش�رية،  يف  امل�شلحة  الإره��اب��ي��ة  املجم�عات  اإم���داد 

من  امل�شلحني  عب�ر  ال�شع�بة  م��ن  ب��ات  وب��ال��ت��ايل 

واإىل لبنان عرب وادي العا�شي - م�شاريع القاع، ثم 

اإىل عر�شال، التي حّ�لها تيار امل�شتقبل اإىل قاعدة 

ع�شكرية لالإرهابيني.

بعد هذا الإجن��از املذك�ر الذي حققه اجلي�ش 

كبرية،  ميدانية  بكارثة  امل�شلح�ن  وق��ع  ال�ش�ري، 

دف��ع��ت اإدارت����ه����م اخل���ارج���ي���ة اإىل ات���ه���ام امل��ق��اوم��ة 

م�شل�شل  لتربير  ال�����ش���ري��ة،  ب��الأزم��ة  ب��الن��خ��راط 

ال��ف�����ش��ل امل�����ش��ت��دام لأدوات����ه����ا، م��ن خ���الل حم��اول��ة 

حت���ي��ل الأن���ظ���ار ع���ن ال��ه��زائ��م ال��ت��ي ت��ت��ل��ق��اه��ا يف 

الداخل ال�ش�ري، اإ�شافة اإىل حماولة اإقحام اأهايل 

ق��د ت�شهم  امل��ن��اط��ق احل���دودي���ة يف فتنة م��ذه��ب��ي��ة، 

عملية  ولتعطي  ���ش���ري��ة،  يف  الأو����ش���اع  ت��اأج��ي��ج  يف 

تطهري �ش�رية من الإرهاب التي تق�م بها الأجهزة 

الإدارة  حل�شابات  وفقاً  مذهبية،  �شبغة  املخت�شة 

املذك�رة.

اأم��ا الإجن���از ال��ث��اين ال��ذي ل يقل اأهمية عن 

ال�شباط  بع�ش  ع����دة  خ��الل  م��ن  فتحقق  الأول، 

والع�شكريني ال�ش�ريني الذين فروا اإىل لبنان اإىل 

عن  العف�  مهلة  انتهاء  رغ��م  الع�شكرية،  قطعهم 

بعدما  الع�شكرية،  اخل��دم��ة  ع��ن  التخلف  ج��رائ��م 

تاأكدوا اأن ما يحدث يف بلدهم هي جمرد م�ؤامرة 

لتخريبه واإ�شعاف دوره الإقليمي لي�ش اإل، بح�شب 

ما ي�ؤكد قطب لبناين كبري �شديق لدم�شق.

ال��ع�����ش��ك��ري��ني  ال��ت��ح��اق  اأن  اإىل  ال��ق��ط��ب  وي��ل��ف��ت 

الفارين مل يقت�شر على بع�شهم امل�ج�د يف لبنان، بل 

�شمل رفاقاً لهم م�ج�دين يف بلدان جماورة اأخرى، 

بعد احت�شان قيادتهم لهم.

القيادة  ع��ن  القطب  ينقل  امل��ي��داين،  ال�شاأن  ويف 

الأمنية،  العمليات  متابعة  على  ت�شميمها  ال�ش�رية 

ح��ت��ى ال��ت��خ��ل�����ش م��ن ك��ل ظ���اه��ر الإره������اب اأي����اً تكن 

الأث���م���ان، وان��ف��ت��اح��ه��ا يف ال���ق��ت ع��ي��ن��ه ع��ل��ى احل����ار 

الراهنة،  الأزمة  لإنهاء  ال�شيا�شية  الداخلي واحلل�ل 

حل  اأي  على  ال�ش�رية  القيادة  م�افقة  ع��دم  وي���ؤك��د 

لعدم  الأ���ش��ا���ش  ال�شبب  اأن  م��ع��ت��رباً  ال�����ش��الح،  يف ظ��ل 

تدفق  ا�شتمرار  ه�  راه��ن��اً  ل��الأزم��ة  حل  لأي  الت��شل 

بع�ش  ع��رب  �ش�رية  اإىل  ال�شالح  وتهريب  امل�شلحني، 

ال��ب��ل��دان امل���ج���اورة، الأم����ر ال���ذي ي��زي��د م��ن ت�شميم 

دم�شق يف حربها على الإرهاب، وبالتايل ل �ش�ت يعل� 

هنا على �ش�ت الر�شا�ش، ح�شب ما قال القطب.

�ش�اء  ال�ش�رية،  امليدانية  التط�رات  اأن  ريب  ل 

انعكا�شات  لها  �شتك�ن  ل،  اأم  احلكم  مل�شلحة  كانت 

خ�ش��شاً  اللبنانية،  الأمنية  الأو���ش��اع  على  خطرة 

امل�شتقبل يف الع��ت��داء على اجل��ارة  ت���رط تيار  بعد 

الأق����رب، م��ن خ��الل مت���ي��ل املجم�عات الإره��اب��ي��ة 

يف  خ�ش��شاً  ن��ف���ذه،  مناطق  يف  واإي���ائ��ه��ا  امل�شلحة 

اأن  اإىل  امل��ع��ل���م��ات  ت�شري  حيث  وع��ر���ش��ال،  ال�شمال 

برعاية  يحظ�ن  ال�ش�ريني  امل�شلحني  مئات  هناك 

»امل�شتقبل« ودعمه، لكن بعد متّكن الق�ات ال�ش�رية 

ال�ش�ؤال  ُيطرح  بالأمن على احل��دود،  الإم�شاك  من 

ال��ت��ايل: »م��ا ه� م�شري ه���ؤلء امل�شلحني؟ وم��ا ه� 

الإجابة،  �ش�ؤال بر�شم  لبنان«؟  امل�شتقبلي يف  دورهم 

م�ّجه »للم�شتقبل« واأتباعه.

ح�سان احل�سن      

ما هو الدور »المستقبلي« للمسلحين السوريين في لبنان؟

م�شلح�ن من »اجلي�ش احلر« فروا من منطقة النعمان اإىل م�شاريع القاع اللبنانية

أمام قوس العدالة
الب�شيطة  على  معتَمدة  لغة  هناك  يعد  مل 

ميكن اأن حتت�ي م�شطلحات قادرة على تربير 

اخليانة ال�طنية، وذلك لي�ش نق�شاً تك�ينياً يف 

اأ�شا�ش اللغة، بل لأن الإجماع يف كل لغات الأر�ش 

ال�شائنة، وعليه  الأعمال  اأب�شع  اأن اخليانة  على 

فاإن اخليانة عقابها اأق�شى من احُلُرم.

ب��الأم�����ش اأط����ل الأم����ني ال��ع��ام حل���زب اهلل؛ 

عن  و�شارحاً  متحدثاً  اهلل،  ن�شر  ح�شن  ال�شيد 

اأمتنى  كنت  تف�شيل  ك��ل  وم��ع  »اأي������ب«،  ط��ائ��رة 

ّناع ه��ذا الإجن��از - املجد،  اأح��د �شُ اأنني كنت  ل� 

ول اأ�شك اأبداً يف اأن هذا ال�شع�ر اجتاح املاليني 

الذين �شاهدوا ال�شيد، ول�شيما �شرائح ال�شباب، 

ه����ذه ال��ف��ئ��ة ال���ت���ي ���ش��ت��ح��م��ل ال���راي���ة وحت��اف��ظ 

وحققته  فعلته  النظرعما  بغ�ش  خفاقة،  عليها 

الأجيال التي �شلفت.

اأح��د عا�ش  اأن ينربي  اأج��روؤ على تخّيل  مل 

ول� ب�شعة اأ�شهر على الأر�ش اللبنانية، ويهاجم 

فكيف  امل��ح��ق��ق،  والإجن����از  و�شانعيها  ال��ط��ائ��رة 

ب�����ش��خ�����ش ي��ح��م��ل ال��ه���ي��ة ال��ب��ن��ان��ي��ة، وي��ت��ب��ج��ح 

بالنتماء ومبا حققه الأجداد من بط�لت �شد 

كبد  اإىل  ال��راي��ات  وبرفع  وال��غ��زاة،  امل�شتعمرين 

الف�شاء..؟!

ال�شيد  قاله  ما  يفهم�ا  اأول��ئ��ك مل  ك��ان  اإذا 

لأن  ي�شتحق�ن،  ما  العذر  من  فلهم  اهلل،  ن�شر 

يحمل�ا  ول��ن  حم��دود،  والفهم  ال�عي  م�شت�ى 

املغرب  ب��شعهم.. وكما يقال يف بالد  اأكرث مما 

ي��درك���ن ما  اإذا كان�ا  اأم��ا  العربي »اهلل غ��ال��ب«، 

، ويتمتع�ن  هم فاعل�ن، وعن فهم ووعي كاملنينْ

بالأهلية القان�نية، فمن ال�اجب اأن يك�ن�ا اأمام 

ق��ش العدالة، والتهمة ل حتتاج اإىل تف�شري.
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ربيعنا نصر وإنجاز
وربيعهم ذل وعار

مل ن��ف��اَج��اأ ب����ردود ال��ف��ع��ل ال��ت��ي ���ش��درت 

بعد تبّني ال�شيد »طائرة اأي�ب«، فقد اعتدنا 

ال��ذل  ام��ت��ه��ن �شيا�شة  ف��ري��ق  ع��ل��ى  ل��ب��ن��ان  يف 

العّز  �شيا�شة  امتهن  اآخ���ر  وف��ري��ق  وال��ه���ان، 

والكرامة.

اأهمية هذه  ي��درك  ول��ن  ال��ذل مل  فريق 

انطلقت  ال��ت��ي  ف����»اأي����ب«  ال��ن���ع��ي��ة،  العملية 

»اإ�شرائيل«،  اإىل عمق  اللبناين  الأرا�شي  من 

اخرتاق ن�عي واإجن��از بكل ما يف الكلمة من 

لكن  نعم،  اإي��راين،  معنى.. طائرة من �شنع 

من اأطلقها مقاوم لبناين اأبى اأن تظّل اأج�اء 

ال�شهاينة،  طائرات  قبل  من  خمروقة  بلده 

لكن فريق الذل اعتادت عي�نه على م�شاهدة 

طائراتهم ف�ق �شمائنا، ولهذا انتقدوها.

ط����ائ����رات����ه����م م�����ن ال�������لي������ات امل���ت���ح���دة 

ل�شربنا وخرق  نعت خ�شي�شاً  الأمريكية، �شُ

اأج����ائ���ن���ا، اأم����ا ط��ائ��رات��ن��ا ف��م��ن اجل��م��ه���ري��ة 

عن  ل��ل��دف��اع  خ�شي�شاً  نعت  �شُ الإ���ش��الم��ي��ة، 

الأر�ش والكرامة واملقد�شات.

وامل�شلمني،  ال��ع��رب  لإره����اب  طائراتهم   

وط���ائ���رات���ن���ا ل�����ش��ده��م، ول���ل����ق����ف يف وج��ه 

العربية  ل��الأم��ة  وامل��ع��ادي  الأع��م��ى  طغيانهم 

والإ�سالمية.

ال�شرب  اأن  ي��درك  وال��ك��رام��ة  العز  فريق 

»اأي���ب«، واآذان��ه مازالت تردد  اأ�شبح مفتاحه 

الع�شكرية  البارجة  البحر،  عر�ش  يف  »الآن، 

بنيتنا  ع��ل��ى  اع���ت���دت  ال��ت��ي  »الإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ة« 

املدنيني،  النا�ش وعلى  بي�ت  التحتية، وعلى 

ان����ظ����روا اإل���ي���ه���ا حت�����رتق، و���ش��ت��غ��رق وم��ع��ه��ا 

�شاء اهلل، هذه  اإن  ال�شهاينة  ع�شرات اجلن�د 

البداية، وحتى النهاية كالم ط�يل وم�عد«.

ال�شهاينة و�شف�ا هذه العملية بالن�عية، 

واع���ت���ربوا اأن ح���زب اهلل ه��� ال��ع��دو الأذك����ى 

مل  ال�طن  يف  »�شركاوؤنا«  بينما  املنطقة،  يف 

وو�شف  انتقدوها،  بل  اهتمام،  اأي  يعريوها 

 ،1701 للقرار  بخرق  العملية  ه��ذه  البع�ش 

والآخر اعترب اأن »لبنان لي�ش طائرة من دون 

طيار«! �شدقت، لبنان لي�ش طائرة من دون 

اإقالع لكل املقاومني  طيار، لأن لبنان مركز 

واملقد�شات..  وال�شرف  الكرامة  عن  للدفاع 

بب�شاطة، اأنتم الغرباء عن لبنان.

اأهل املقاومة غري اآبهني با�شرتاجتياتكم 

ونقدكم وح��ق��دك��م.. اأه���ل امل��ق��اوم��ة ه��م اأه��ل 

عز وكرامة، يعط�ن كل ذي حق حقه، كيف 

وتيّمن  لل�شرب،  عن�ان  »اأي���ب«  والطائرة  ل 

ب��ا���ش��م ال��ق��ائ��د ال�����ش��اب ح�����ش��ني اأي�����ب امللقب 

ب�»ربيع«، والذي كان من الأوائل الذين عمل�ا 

على م�شروع اإن�شاء �شالح ج� للمقاومة؟

رب��ي��ع امل���ق���اوم���ة م��ت��م��ث��ل ب������»اأي������ب«، اأم���ا 

ربيعكم فمعروف وظاهر للمالأ والعيان. 

ربيعكم ه� ما يح�شل يف ليبيا واليمن؛ 

ربيعكم دمار، وربيعنا اإعمار.. ربيعكم تفرقة، 

وربيعنا وحدة، ربيعنا عهد و�شدق، وربيعكم 

غدر وخيانة.. ربيعنا ن�شر واإجناز، وربيعكم 

ذل وعار.

لكّل  م��ف��خ��رة  »اأي�������ب«  اأب��ي��ت��م،  اأم  �شئتم 

لبناين وعربي.

�سعيد عيتاين

اإليها  النا�ش  ينتبه  ل  واأدوات  مراحل  للفتنة 

و�شماع  اللهب  واأل�����ش��ن��ة  ال��دخ��ان  ت�شاعد  بعد  اإل 

فيتنادى  اجل��ن��ازات،  وت�شييع  والقذائف  الطلقات 

العقالء لإطفاء الفتنة بعد ف�ات الأوان.

والف��رتاء  التحري�شي  بامل�قف  تبداأ  الفتنة 

والت���ه���ام���ات امل���ت���ب���ادل���ة، وال�����ش��ت��ائ��م ع��ل��ى األ�����ش��ن��ة 

فتاأخذ  املد�ش��شني،  اأو  الإعالميني  اأو  ال�شيا�شيني 

تخرج  ثم  التحذير،  اأو  امل�عظة  اأو  اخلطاب  �شكل 

فتقطعه  ال�شارع،  اإىل  احلزبي  املقر  اأو  البيت  من 

���ش��ل��م��ي��اً ب����اإح����راق ال���دوال���ي���ب، وحت��م��ي ال��ف��اع��ل��ني 

بالأ�شلحة واملذهبية، ثم تتدحرج الفتنة وتكرب.

الفتنة يف لبنان بداأت ول ينق�شها اإل ال�شتعال 

ال�شامل، فالبيئة احلا�شنة تكّ�نت، واأدوات الفتنة 

فبدل  حم�ش�رة،  لي�شت  الفتنة  ومناطق  جاهزة، 

كل  يف  املت�ازنة  الفتنة  �شتكك�ن  امل��ت���ازن  النتماء 

ل��ب��ن��ان، وم���ا ف��ي��ه م��ن لج��ئ��ني ون���ازح���ني وع��م��ال، 

ف���امل���ع���رك���ة ك���م���ا ي���ري���ده���ا الأم����ريك����ي�����ن م��ع��رك��ة 

الح����رتاق ال�����ش��ام��ل لإ���ش��ق��اط ج��غ��راف��ي��ا امل��ق��اوم��ة 

و���ش���ري��ة وفل�شطني،  ل��ب��ن��ان  ال��ب��اق��ي��ة يف  ال��ع��رب��ي��ة 

ط��رق،  بقطع  املقاومة  تهدد  ال�ش�رية  فاملعار�شة 

فعلته  ملا  ا�شتكماًل  اجلن�بية  ال�شاحية  وتهدد  بل 

»اإ���ش��رائ��ي��ل« ع���ام 2006، ح��ت��ى »امل��ث��ق��ف« امل��ع��ار���ش 

مي�شيل كيل� هدد »مبح� حزب اهلل عن الأر�ش«.

ال�ش�رية«  »امل��ع��ار���ش��ة  ُت�شمى  م��ا  اأن  ال��ظ��اه��ر 

ميتهن�ن  احل��ر«  و»اجلي�ش  والقاعدة  منها  املثقف 

القتل والإبادة ولي�ش�ا مذهبييني، فهم يقتل�ن كل 

»م�شلم �ُشني« ل يزال على دينه وخياراته ال�شيا�شية 

»اإ�شرائيل« وعدم التبعية لأمريكا، مثله  مبقاومة 

بع�شهم  يق�ل  ذل��ك  وم��ع  والعل�ي،  ال�شيعي  مثل 

البعثة  قبل  �شلفياً  يك�ن  األ  واأمتنى  »�شلفي«،  اإن��ه 

يف  ال�شلف  �شلف  حفيد  فيك�ن  ال�شريفة،  النب�ية 

ر�ش�ل  راي��ة  حتت  الإ�شالم  هدمها  التي  اجلاهلية 

اهلل عليه ال�شالة وال�شالم.

ال��ف��ت��ن��ة يف ل���ب���ن���ان ت��ن�����ش��ج ع���ل���ى ن�����ار ه���ادئ���ة 

ب��ان��ت��ظ��ار ال��ت���ق��ي��ت ال�����ذي ي���ح���دده الأم���ريك���ي����ن 

ومل�شح  �ش�رية،  الف�شل يف  اأو  الهزمية  عن  تع�ي�شاً 

اخ��رتاق  بعد  الإ�شرائيلي،  العدو  جبني  عن  العار 

امل��ح��ت��ل��ة، وع��دم  اأج�����اء فل�شطني  »اأي������ب«  ط��ائ��رة 

التي اجتاحت  ال���رد، وه��ي  »اإ���ش��رائ��ي��ل« على  ق��درة 

ل�شفريها  اغتيال مفربكة  على عملية  رداً  بريوت 

رداً   2006 ع�����دوان  و���ش��ن��ت   ،1982 ع���ام  ل��ن��دن  يف 

، ل��ك��ن يف احل��ق��ي��ق��ة، ف���اإن كال  ع��ل��ى اأ���ش��ر ج��ن��دي��نينْ

الجتاحني كانا مقررين، وكان ينق�شهما املربر اأو 

احلجة، ومع ت�فر احلجة يف طائرة اأي�ب، �شمت 

الفتنة  �شي�شعل  ل��ذا  ع��اج��زاً،  ووق��ف  »الإ�شرائيلي« 

�شد املقاومة وحلفائها ب�ا�شطة بع�ش اجلهاديني 

دينهم«  يف  �شادقني  يك�ن�ا  اأن  و»ميكن  امل�شللني، 

م�شايخ  يحركهم  �شحيحة،  غ��ري  م�اقفهم  لكن 

واأجهزة  والأم���راء  باملل�ك  مرتبط�ن  م�شب�ه�ن 

املخابرات، والفتنة الكالمية وال�شيا�شية بداأت عرب 

الأم�ر التالية:

اآذار وامل�شتقبل يتهم�ن حزب اهلل بالقتال يف   14  -

�ش�رية.

من  لبنانيني  زواراً  تخطف  ال�ش�رية  املعار�شة   -

الطائفة ال�شيعية.

وي�شتفز  وي�شتم  اجل��ن���ب،  يقطع طريق  الأ���ش��ري   -

وي���ح���ر����ش وي����ه����دد، وي��ط��ل��ق ال���ن���ار م���ن »ب��ن��دق��ي��ة 

زوج��ات  اإح��دى  �شتم  لإظ��ه��ار  مزيفة،  بال�شتيكية« 

الر�ش�ل عليه ال�شالة وال�شالم.

- ح����زب اهلل ي��ت��ه��م امل�����ش��ت��ق��ب��ل ب��ت�����ش��ل��ي��ح امل��ع��ار���ش��ة 

ال�ش�رية ودعمها.

التبانة - جبل حم�شن ت�شتعل وتهداأ  - جبهة باب 

لكنها يف ا�شتنفار دائم.

عن  و�شمتهم  »اأي����ب«،  لطائرة  اآذار   14 ا�شتنكار   -

ك��ل اخل���روق���ات »الإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ة« ال��ي���م��ي��ة، وات��ه��ام 

املقاومة ب�قاحة بخرق القرار 1701، مزايدة على 

»اإ�شرائيل« الذين مل ي�شتك�ا ملجل�ش الأمن.

- اخلاليا ال�شلفية التكفريية دخلت اإىل خميمات 

ل��ب��ن��ان، خ�����ش������ش��اً يف ب����ريوت واجل����ن�����ب، وجت��ّن��د 

�ش�رية،  يف  العل�يني  لقتال  الفل�شطيني  ال�شباب 

ل�شيا�شاتهم،  املخالفني  وال�شنة  لبنان،  يف  وال�شيعة 

وت����ؤّم���ن  ت��رع��ى  الفل�شطينية  ال��ف�����ش��ائ��ل  وب��ع�����ش 

الطريق لكن بقفازات �شلفية.

رون  يح�شّ اي��ه«   - اي   - و»ال�شي  امل��شاد  عمالء   -

اأن��ف�����ش��ه��م وع��م��الءه��م يف ل��ب��ن��ان لإ����ش���دار ب��ي��ان��ات 

التهديد لهذه اجلبهة اأو تلك، وافتعال التفجريات 

اأو  النيابية،  النتخابات  م��شم  قبيل  والغتيالت 

لإطالق قنابل دخانية تغطي ما يحدث يف �ش�رية، 

التي تعني ف�شل  ال�شيا�شية  الت�ش�ية  �ش�اء لإن�شاج 

اإ���ش��ع��ال النار  اأو  ���ش���ري��ة،  ال��ه��ج���م الأم��ريك��ي على 

ب�شكل اأكرب يف �ش�رية واملنطقة.

اأو  عف�ياً  ف��ردي��اً  ح��ادث��اً  اإل  الفتنة  ينق�ش  ل 

الفتنة..  ا�شتكمال  بانتظار  وه��ي  لت�شتعل،  م��دب��راً 

لنتحرك  الفتنة  ا���ش��ت��ع��ال  ننتظر  ه��ل  وال�������ش����ؤال: 

لإطفائها، اأم نبادر جميعاً لتربيد الأج�اء امليدانية 

ب�شدق؟ 

منطقة،  اأو  طائفة  اأو  حزباً  حت��رق  لن  الفتنة 

بل هي فتنة �شاملة ت�شيب اجلميع حتى امل�شتقلني، 

الذين ل �شاأن لهم بال�شيا�شة اأو املذاهب، ولذا ندع� 

للخط�ات التالية:

الدينية،  وم�ؤ�ش�شاتها  الط�ائف  لروؤ�شاء  حترك   -

امل�شاجد  م��ن��اب��ر  ا�شتعمال  ب��ع��دم  امل�����ش��اي��خ  وال���ت���زام 

ب�شفته  فلينطلق  �شاء  وم��ن  املذهبي،  للتحري�ش 

ال�شخ�شية ال�شيا�شية، ولي�ش على اأ�شا�ش مذهبي.

- دع�ة الأحزاب يف 8 و14 اآذار لالتفاق على ميثاق 

���ش��رف ي��ح��رم ومي��ن��ع ال��ف��ت��ن��ة، واإب��ق��ائ��ه��ا يف اإط���ار 

�شيا�شي خال�ش، وعدم اإلبا�شها ث�باً مذهبياً.

ت���ف��ري ال��غ��ط��اء ال�����ش��ي��ا���ش��ي ل��ل��ج��ي�����ش، مل��ن��ع الفتنة 

وم���الح���ق���ة امل�����ش��ل��ح��ني ال�������ش����ري���ني وال��ل��ب��ن��ان��ي��ني 

وال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ني، وع������دم ت��ق��ي��ي��ده ب��احل�����ش��اب��ات 

والت�ازنات املذهبية.

وف�����ش��ائ��ل  الفل�شطينية  ال�����ش��ل��ط��ة  م���ع  الت���ف���اق   -

امل���ق���اوم���ة ع���ل���ى حت��ي��ي��د امل���خ���ي���م���ات ع����ن ال�������ش���راع 

اأو ال��ف��ئ���ي يف ل��ب��ن��ان، وع����دم حت���ي��ل  ال�����ش��ي��ا���ش��ي 

اأو  اأو ق�اعد احتياط  اأ�شلحة  املخيمات اإىل خمازن 

ب�ؤر اآمنة للم�شلحني، لدعم بع�ش الق�ى ال�شيا�شية 

يف لبنان كما ح�شل عام 1975.

- ال���ت���زام اأع�����ش��اء ط���اول���ة احل������ار وب�����ش��ك��ل ج��دي 

ال��ن��زاع  ف��ري��ق لأط�����راف  اأي  و����ش���ادق بح�شر دع���م 

وع��دم  الإن�����ش��اين،  اأو  ال�شيا�شي  بامل�قف  �ش�رية  يف 

ال�شحف  اأوردت���ه بع�ش  ما  وف��ق  بال�شالح  ال��ت���رط 

ت�شليح  ع��ن  م�ش�ؤول  لبناين  نائب  ع��رب  الأوروب��ي��ة 

املعار�شة ال�ش�رية عرب احلدود الرتكية.

وال�������ش����ؤال ال����ث����اين: م�����اذا ل���� ���ُش��ّك��ل��ت خ��الي��ا 

وجم��م���ع��ات م���ال��ي��ة ل��ل��ن��ظ��ام ال�����ش���ري يف لبنان 

اأو  الع�شكري  ال���ج���د  على  رداً  اأو  نف�شها،  حلماية 

يتخذ  ال��ذي  احل���ر«،  »اجلي�ش  ي�شمى  مل��ا  ال�شيا�شي 

ك�ادره من لبنان �شاحة قيادة واإدارة؟

اأن الفتنة يف خما�شها الأخ��ري، وعلى  الظاهر 

اأي��ه��ا  ف��ت��ه��ي��اأوا  ل��ب��ن��ان،  ال�شاخنة يف  ال�����لدة  و���ش��ك 

اللبناني�ن امل�شامل�ن، فالذين يرفع�ن �شعار »لبنان 

باقي  ث��م  اأوًل،  لبنان  اإح����راق  على  يعمل�ن  اأوًل« 

املنطقة.

اأو الط�ائف  هل يتحرك العقالء يف ال�شيا�شة 

�شيغلق�ن  اأم  الفتنة،  ومنع  الأم���ان  ح��زام  ل�شناعة 

النار  ت�شل  ويديرون ظه�رهم حتى  اأنف�شهم  على 

اإىل غرف ن�مهم؟

األ�شنة  واأط��ف��ئ���ا  الفتنة..  اإره��ا���ش��ات  اأط��ف��ئ���ا 

اللهب قبل ف�ات الأوان.

 www.alnassib.com
د. ن�سيب حطيط

أيها اللبنانيون.. أطفئوا الفتنة المشتعلة
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مقابلة

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

امل�������داف�������ع ال���������ش����ر�����س ع������ن »ح����ق����وق 

امل�������ش���ي���ح���ي���ن«؛ ع�������ش���و ت���ك���ت���ل ال��ت��غ��ي��ر 

ن�شر،  اأب���ي  اهلل  نعمة  ال��ن��ائ��ب  والإ����ش���اح، 

خ�س جريدة »الثبات« بهذا احلوار واإليكم 

ما جاء فيه:

القادة  ن�شر  اأب��ي  نعمة  النائب  يحّمل 

امل�����ش��ي��ح��ي��ن م�������ش���وؤول���ي���ة ت���ع���دي���ل ق���ان���ون 

النتخابات، وي�شر اإىل اتفاق بكركي حول 

اعتماد م�شروعي قانون اللقاء الأرثوذك�شي 

الن�شبية،  قاعدة  على  الو�شطى  وال��دوائ��ر 

يقول: »التيار الوطني احلر يطرح ال�شر 

�شركائنا  م��ن  ن��اأم��ل  ال�شيغتن،  ب��اإح��دى 

داخ�����ل امل��ج��ل�����س ال��ن��ي��اب��ي ويف امل��واط��ن��ي��ة، 

وحت��دي��داً من ال��ن��واب امل��وارن��ة، اعتماد اأي 

من  موافقة  هناك  م���ادام  امل�شروعن  م��ن 

متحدين  امل�شيحيون  وم��ادام  بكركي،  قبل 

على رف�س قانون ال�شتن«. 

ي��ع��ود اأب����ي ن�����ش��ر اإىل ان��ت��خ��اب��ات ع��ام 

مقاطعة  اإىل  ب��ك��رك��ي  دع���ت  ي���وم  1992؛ 
ليكرر  ت����ام،  ب�شكل  ال��ن��ي��اب��ي��ة  الن��ت��خ��اب��ات 

)ال�شتن(،  احلايل  بالقانون  الأخذ  رف�س 

ال���ن���واب  رئ���ي�������س جم��ل�����س  اأن  خ�������ش���و����ش���اً 

الكني�شة  حت����رمي  اإىل  ي�����ش��ر  ب����ري  ن��ب��ي��ه 

»ن��ح��ن مع  ك�����ش��روان:  ن��ائ��ب  ل���ه، وي�شيف 

مواعيدها  يف  النيابية  النتخابات  اإج���راء 

الد�شتورية، لأنه يف حال تاأجيلها ل ميكن 

توقع النفق الذي �شندخله«.

اأبي ن�شر يعترب اأن قانون غازي كنعان 

اأيام عهد »الو�شاية« ال�شورية،  الذي ُطّبق 

الإط���اق،  على  ب��ه  ال�شر  �شاحلاً  يعد  مل 

الو�شايات  كل  من  اإرادت���ه  حت��ررت  فلبنان 

اخلارجية، وبالتايل على اللبنانين و�شع 

طموحات  يلبي  ج��دي��د  ان��ت��خ��اب��ات  ق��ان��ون 

وبانفعال:  بحزم  ن�شر  اأب��ي  يقول  ال�شعب، 

روؤي��ة  على  امل�شيحيون  يتفق  مل  ح��ال  »يف 

واح����دة، مل ي��ع��د ب��الإم��ك��ان ل���وم اأي فريق 

ولنوقف  اخل��ارج��ي��ة،  لرتباطاته  �شيا�شي 

ات���ه���ام ���ش��رك��ائ��ن��ا يف ال���وط���ن ب��ع��اق��ات��ه��م 

اخل��ارج��ي��ة )ح���زب اهلل وع��اق��ت��ه ب��اإي��ران، 

ت����ي����ار امل�������ش���ت���ق���ب���ل وال�������ش���ن���ة وع���اق���ت���ه���م 

اليوم  الكرة  وتركيا(،  وم�شر  بال�شعودية 

هي عند القادة امل�شيحين، وامل�شوؤولية تقع 

�شمن  ك��ان��وا  ���ش��واء  جميعاً،  عاتقهم  على 

فريق الرابع ع�شر من اآذار اأو الثامن منه، 

اأو حيادين«.

فلرتفع بكركي �صوتها

�شاألناه عن دور بكركي يف هذا املجال، 

اأب���ي ن�����ش��ر: »ع��ل��ي��ه��ا جمعهم جم���دداً  ي���رد 

امل�����ش��األ��ة، فلتعقد  اإي��ج��اد ح��ل لتلك  حل��ن 

حواراً مفتوحاً م�شيحياً حلن اإقرار قانون 

م�شتفهمن  قاطعناه  ج��دي��د..«،  انتخابي 

اأنه �شبق وجل�س النواب املوارنة يف بكركي 

ال��راع��ي،  ب�����ش��ارة  الغبطة  �شاحب  ب��رع��اي��ة 

ومت الت���ف���اق ل��ل�����ش��ر مب�����ش��روع��ي ق��ان��ون 

ال��دوائ��ر  �شمن  الن�شبية  اأو  الأرث��وذك�����ش��ي 

»امل�شيحيون  اأبي ن�شر:  املتو�شطة.. يجيب 

ل��ن��ا، لأن بقية  امل���ح���ك، ه��ن��اك حت���د  ع��ل��ى 

يقولون  وامل��واط��ن��ي��ة،  ال��وط��ن  يف  �شركائنا 

انتخابية  �شيغة  على  امل�شيحيون  »ليتفق 

م���وح���دة، ون��ح��ن ���ش��ن��ك��ون م���ن ال��داع��م��ن 

مل�شروعهم«.

وم����اذا ع��ن اإج���م���اع الأح�����زاب امل��وارن��ة 

ل���دع���م م�������ش���روع ال���ل���ق���اء الأورث���وذك�������ش���ي، 

اأك��ري��ة  ي��رد النائب ال��ك�����ش��رواين: »م���ادام 

الفرقاء يدعمون هذا امل�شروع، على بكركي 

رفع ال�شوت لإقراره، ولتعلن البطريركية 

امل���ارون���ي���ة م��وق��ف��ه��ا ال��ر���ش��م��ي م���ن ق��ان��ون 

الن���ت���خ���اب���ات، ول���ُت���ج���رب ال����ن����واب امل���وارن���ة 

ال�شر  ال��وط��ن��ي��ة  م��واق��ف��ه��ا  ي�شتظل  وم���ن 

مب��ا ت��رت��اأي��ه، وم��ن ي�شذ ع��ن ه��ذا التوجه 

ليتحمل م�شوؤوليته التاريخية«.

براأي اأبي ن�شر الكرة اليوم هي مبلعب 

الأحزاب امل�شيحية الكربى )التيار واملردة 

والقوات والكتائب(.. فمادام حزب الكتائب 

ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة اأع���ل���ن ت��اأي��ي��ده ل��ق��ان��ون ال��ل��ق��اء 

الأرثوذك�شي فليوؤّمن الت�شويت له عملياً.. 

اإن كانت القوى  ولرَن بعد اإقراره م�شيحياً 

امل�شلمة �شتدعمه.

امل�شيحية  ن��واي��ا الأح�����زاب  ل��ك��ن ه��ل 

�شليمة وحرة يف ظل الفيتو اجلنباطي 

انتخابات  ق��ان��ون  لتمرير  امل�شتقبلي   -

ج��دي��د ���ش��م��ن ال��ن��ظ��ام ال��ن�����ش��ب��ي؟ ي��ق��ول 

القانون  اإن  �شيا�شياً  املخ�شرم  ن�شر  اأب��ي 

القوى  م��وازي��ن  �شمن  عمانياً  الأك���ر 

ال�شر  الطوائفية،  والهواج�س  احلالية 

ب��ق��ان��ون ج��دي��د ي���راع���ي ظ����روف جميع 

م�شاربها  اختاف  على  الوطن  مكونات 

ال�شيا�شية، ومادمنا يف بلد يعي�س التنوع 

املنا�شفة  ونطبق  وامل��ذه��ب��ي،  ال�شيا�شي 

ال��ط��وائ��ف��ي��ة، ل��ن��ق��ر ون���ع���رف ب��واق��ع��ن��ا 

احلقيقي ولنعتمد الفدرالية الطوائفية 

كل  ولتنتخب  ال��ن��ي��اب��ي��ة  الن��ت��خ��اب��ات  يف 

ط��ائ��ف��ة ن���واب���ه���ا، ويف ح����ال ت���ع���ذر ذل���ك، 

فلنتوجه اإىل الن�شبية.

ملف التجني�س

اأبي ن�شر الذي ُيتابع ملف املجن�شن 

20 ح���زي���ران  امل���ر����ش���وم يف  م��ن��ذ ����ش���دور 

برمته  امل��و���ش��وع  اأن  ي��ع��ت��رب   ،1994 ع���ام 

الطبقة  جبن  على  �شوداء  نقطة  ي�شكل 

ال�شيا�شية احلاكمة برمتها، يقول: »عار 

احلكم  يف  كانت  التي  الطبقة  تلك  على 

اأن ت��ر���ش��ى ب��ق��ان��ون امل��ج��ن�����ش��ن، ال��ن��واب 

منذ  النظر  غ�شوا  امل�شيحيون  وال���وزراء 

����ش���دور امل���ر����ش���وم، ويف جم��ل�����س ال���ن���واب 

نائباً   34 بينهم  من  م�شيحياً  نائباً   64
مارونياً، ويف احلكومة 15 وزيراً م�شيحياً، 

وم����ن ب���ن ه������وؤلء م���ع الأ�����ش����ف ال���وزي���ر 

رئي�شاً  وق��ت��ذاك  ك��ان  ال���ذي  اإده،  مي�شال 

و�شع  درا����ش���ة  امل��وجل��ة  ال���وزاري���ة  للجنة 

اجلن�شية..«.  طالبي  لبنان  يف  املقيمن 

يتوقف اأبي ن�شر للحظات ويكمل حديثه 

من  التجني�س  م��ر���ش��وم  »اأق����ر  ب��ان��ف��ع��ال: 

ال����وزراء،  جمل�س  ع��ل��ى  ُي��ع��ر���س  اأن  دون 

وح�������ش���رت ال���ت���واق���ي���ع ب���ث���اث )رئ��ي�����س 

اجل��م��ه��وري��ة ورئ��ي�����س احل��ك��وم��ة ووزي���ر 

ال��داخ��ل��ي��ة( وه����ذا م��ا ي��خ��ال��ف امل����ادة 65 

 6 امل���ادة  اأن  كما  اللبناين،  الد�شتور  م��ن 

اكت�شاب  ط��ري��ق  اأن  ب��و���ش��وح  تن�س  م��ن��ه 

وفقدانها  وحفظها  اللبنانية  اجلن�شية 

حُتدد مبقت�شى القانون ولي�س مبقت�شى 

مر�شوم«، يتابع اأبي ن�شر حديثه جلريدة 

»ال���ث���ب���ات«: »ل��اأم��ان��ة ال��ت��اري��خ��ي��ة، تلك 

ع�شو  غ��ر  يرف�شها  مل  امل���رة  احلقيقة 

اأبي  اهلل  نعمة  اآن���ذاك  املارونية  الرابطة 

ن�شر، فقدمُت طعناً مبر�شوم التجني�س، 

وب��ع��د م���رور ت�شع ���ش��ن��وات ع��ل��ى اإق����راره، 

�شورى  جمل�س  من  ���ش��ادراً  حكماً  ك�شبنا 

الدولة عام 2003 يجيز �شحب اجلن�شية 

اللبنانية من غر م�شتحقيها، ليلي ذلك 

اإل��ي��ا���س  تعين وزي���ر ال��داخ��ل��ي��ة ال�����ش��اب��ق 

للتدقيق،  �شباط  و�شتة  ق�شاة  �شتة  امل��ر 

�شليمان  ال��وزي��ر  مع  عددهم  لرتفع  ثم 

يكمل  منهما«،  لكل  ت�شعة  اإىل  فرجنية 

اأبي ن�شر �شرد تفا�شيل ملف املجن�شن: 

3 موظفن  اأ�شبحوا  ب��ارود  ال��وزي��ر  »م��ع 

تابعن له، ويف اأيامه مت �شحب اجلن�شية 

زحلة  يف  ال�شريان  م�شيحيي  بع�س  م��ن 

ومن بع�س امل�شلمن بالت�شاوي«.

وم���اذا ع��ن �شبل جت��اوز ه��ذا الو�شع 

يوؤثرون  املجن�شن  اأن  خ�شو�شاً  ال�شاذ، 

انتخابية،  دائ���رة  م��ن  اأك���ر  يف  انتخابياً 

ي��ج��ي��ب اأب����ي ن�����ش��ر: »ن���اأم���ل م���ن ال��وزي��ر 

ق�شائية  جلنة  ي�شكل  اأن  �شربل  م���روان 

لنزع  العدل  وزارة  مع  بالتعاون  مو�شعة 

ح��ال  ويف  ي�شتحقها،  ل  مم��ن  اجلن�شية 

عجزت احلكومة عن تنفيذ هذا احلكم، 

عمليات  يف  امل��ن��ا���ش��ف��ة  ل��ت��اأم��ن  فلتعمد 

ال��ت��ج��ن��ي�����س، ول��ي�����ش��ب��ح ع����دد امل��ج��ن�����ش��ن 

امل�����ش��ي��ح��ي��ن ي��������وازي ع������دد امل��ج��ن�����ش��ن 

امل�شلمن«.

ورداً عن ن�شبة تفاوت عدد املجن�شن 

اأب��ي  ي�شر  وامل�����ش��ل��م��ن،  امل�شيحين  ب��ن 

املجن�شن  امل�شيحين  ن�شبة  اأن  اإىل  ن�شر 

امل�شلمن،  املجن�شن  ن�شبة  من   ٪25 هي 

ال��داخ��ل��ي��ة  وزي����ر  ي�شتطيع  »ل  وي���ق���ول: 

�شواء  املجن�شن،  خلل  ت�شحيح  مبفرده 

م�شتحقيها  غ��ر  م��ن  اجلن�شية  ب�شحب 

امل��و���ش��وع  لأن  م�����ش��ي��ح��ي��ن،  جت��ن��ي�����س  اأم 

بحاجة لغطاء �شيا�شي من قبل احلكومة 

جمتمعة«.

احلراك العربي

يطلب اأبي ن�شر من م�شيحيي ال�شرق 

ع���م���وم���اً، وم�����ش��ي��ح��ي��ي ل��ب��ن��ان خ�����ش��و���ش��اً، 

التجذر يف اأر�شهم مع النفتاح على الآخر، 

وال�شينودو�س  الر�شويل  الإر�شاد  وفق  لأنه 

م�����ن اأج��������ل ل���ب���ن���ان م�����ع ق����دا�����ش����ة ال���ب���اب���ا 

الثاين،  بول�س  يوحنا  الطوباوي  ال��راح��ل 

ال�شرق الأو�شط مع  اأجل  وال�شينود�س من 

يجب  ع�����ش��ر،  ال�����ش��اد���س  بنديكتو�س  ال��ب��اب��ا 

ووق��ف  الأر�����س  على  امل��ب��ادئ  تلك  تطبيق 

رف��ع��ه��ا ���ش��ع��ارات وم���ودون���ات ع��ل��ى ال����ورق، 

ويجب حتويل تلك القيم اإىل طريقة حياة 

م��ع��ا���ش��ة، ف��ال��ت��ج��ذر ل يعني ب��ي��ع الأر�����س، 

والنفتاح  اأر�شنا..  نبيع  امل�شيحين  ونحن 

على الآخر ل يعني الرتهان لإرادة اخلارج، 

 8 اأو  اآذار   14 فريق  موؤيدي  من  كنا  �شواء 

اآذار«.

دور  اأه���م���ي���ة  اإىل  ن�����ش��ر  اأب������ي  ي�����ش��ر 

الأوق���������اف ال���دي���ن���ي���ة يف ت��ث��ب��ي��ت ال���وج���ود 

امل�����ش��ي��ح��ي يف ال�������ش���رق، ي���ق���ول: »الأوق������اف 

والأي��ت��ام  الفقر  م�شاعدة  عليها  الدينية 

والأط�����ف�����ال يف م���دار����ش���ه���م وال����ط����اب يف 

جامعاتهم، وهنا الأمر ل يكون اإل بتفعيل 

امل��وؤ���ش�����ش��ات ال��ك��ن�����ش��ي��ة م���ن ج��ه��ة وحت��ف��ي��ز 

العلمانين )ونحن منهم( من جهة ثانية، 

م�شاألتي  يف  والوطنية  التوعية  روح  لبث 

منع بيع الأرا�شي واحلد من الهجرة«.

اأن اخلطر احلقيقي  ن�شر  اأبي  يعترب 

امل�شيحين  م���ن  ي��ت��اأت��ى  امل�����ش��ي��ح��ي��ن  ع��ل��ى 

اأنف�شهم: »عدم اتفاقهم على روؤية �شيا�شية 

واح�������دة ي�����ش��ع��ف��ه��م ج���م���ي���ع���اً، وي���ح���د م��ن 

جتاه  حيادين  يكونوا  اأن  عليهم  قوتهم، 

تلك  لتمرير  امل�شرقية  ال�شراعات  م�شائل 

ا�شطهدوا..  لو  وحتى  العنيفة،  الأح��داث 

امل�شيحية  والأن�شنة  الأخ��اق  مار�شوا  واإن 

ا�شتطاعوا جتاوز كل املحن«.

الأبجدية

وماذا عن دعوته امل�شتمرة يف اإقرار عيد 

يقول  الوطنية،  الأع��ي��اد  �شمن  الأبجدية 

اأبي ن�شر: »قدم هذا الوطن ال�شغر منذ 

الإن�شانية  للح�شارة  »الأب��ج��دي��ة«  تكوينه 

بحرف  ال�����ش��وت  نغمة  بتج�شيده  ج��م��ع��اء، 

ورم�����ز، ف��الأب��ج��دي��ة ك��ان��ت ول ت����زال اأه���م 

اخراع ب�شري لتفعيل التوا�شل والتفاهم 

لهذا  واحل�����ش��ارات،  وال�شعوب  النا�س  ب��ن 

ال�شبب يحق لنا كلبنانين اأن نفتخر جتاه 

العامل بهذا الإجناز بتخ�شي�س يوم وطني 

نحتفل به، وكنا ناأمل اأن يكون هذا العيد، 

اآذار(،   8( امل��ع��ل��م  ع��ي��د  ي�شبق  ال����ذي  ن��ه��ار 

لكن  للب�شرية،  معلم  اأول  بقدمو�س  تيمناً 

ذلك،  ال�شيدات على  اعر�شت  الأ�شف  مع 

 11 ي��وم  اإىل  فنقلناه  امل���راأة،  ي��وم  لعتباره 

»مبونوا..  كامه:  ن�شر  اأب��ي  ينهي  اآذار«. 

اأن ت�شرفهم غر م�شوؤول، لأنه  العلم  مع 

امل��راأة واحلرف  اآذار عيد   8 بالإمكان جعل 

معاً، �شيما اأن الإن�شان ي�شمع اأو يتعلم اأول 

ج��اء  رف�شهم  ال��ن��ه��اي��ة  يف  اأم����ه،  م��ن  كلمة 

اجلن�شية  ح��ق  اإع��ط��اء  ملعار�شتي  ان��ت��ق��ام��اً 

كيف  اأجنبي  م��ن  املتاأهلة  امل���راأة  اللبنانية 

���ش��األ��ن��اه  م��ب��ط��ن«،  ال��ت��وط��ن ب�شكل  اأم��ن��ع 

لبنانيات  هناك  م��ادام  بذلك،  ال�شر  عن 

اأي�شاً من رجال م�شيحين؟ يرد  يتزوجن 

»من  ملفاته:  لكافة  املتفح�س  ن�شر  اأب��ي 

لبنانيات  ن�شاء  زواج  ح��ال��ة   22500 اأ���ش��ل 

اللبنانية من  امل����راأة  اق���ران  اأج��ن��ب��ي،  م��ن 

م�شيحي ل تتعدى الألفن«.

اأجرى احلوار: بول با�صيل

دعــا بكـركـي إلـى إحــراج مـسـيـحـيي 14 آذار

نعمة الله أبي نصر: الوضع المسيحي على المحّك

فلنعتمد الفدرالية 
الطوائفية في 

االنتخابات النيابية 
ولتنتخب كل طائفة 

نوابها.. وفي حال 
تعذر ذلك فلنتوجه 

إلى النسبية

�لكرة عند �مل�صيحيني فليتحّلو� بامل�صوؤولية، ف�صعفهم �ل�صيا�صي يعود �إىل ت�رشذمهم.. يجب ت�صحيح تبعات 

فع  �آثار �لتجني�س �لع�صو�ئي �لذي ح�صل عام 1994 من خالل �صحب �جلن�صية من �لذين ال ي�صتحقونها، �أو لترُ

ن�صبة جتني�س �مل�صيحيني لتعادل ن�صبة �ملل�صمني.
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م���ن  جم�����م�����وع�����ة  خ������رج������ت  اأن  م�������ا 

ا���ش��رداد  اإىل  للدعوة  ال�شبان  النا�شطن 

ر�شيف  طليعتها  ويف  ال��ع��ام��ة،  الأم�����اك 

ال�شان جورج، الذي بات يعرف ب�»الزيتونة 

باي«، والذي ي�شكل اليوم اأحد اأبرز معامل 

حتى  الفاخرة،  ال�شياحية  العا�شمة  و�شط 

م��وؤي��د  ب���ن  ب�����روت،  يف  الآراء  ان��ق�����ش��م��ت 

للخطوة ومعار�س لها.

»م�شاع«  حملة  اأطلقتها  التي  الدعوة 

ك���ان���ت ع����ام����ة، وف���ي���ه���ا م���ن���ا����ش���دة جل��م��ي��ع 

ب��ا���ش��ت��ع��ادة بع�س  ال��ل��ب��ن��ان��ي��ن ال���راغ���ب���ن 

اإىل ر���ش��ي��ف  ي���ت���وج���ه���وا  ب������اأن  ح���ق���وق���ه���م، 

الزيتونة باي، الذي ي�شبه يف طابعه اأحدث 

معهم  حاملن  الأوروبية،  ال�شاحلية  املدن 

م��اأك��ولت��ه��م وم�����ش��روب��ات��ه��م وك��را���ش��ي��ه��م، 

اليخوت،  ور�شيف  البحر  قبالة  للجلو�س 

وال�شتمتاع بوقتهم جماناً، ومن دون دفع 

ما  ك��ل  اأن  ي��وؤك��د  ال��ق��ان��ون  لأن  اأي مقابل، 

ردم من البحر، هو �شمن قطاع الأماك 

ال���ع���ام���ة، ول ي���ج���وز الإف��������ادة ال��ت��ج��اري��ة 

ال�شخ�شية منه كما يجري اليوم.

 ب�����داأت احل��م��ل��ة م���ن ب�����روت؛ القلب 

الناب�س للبنان، لتنطلق منها اإىل مناطق 

عماقة  �شركات  فيها  ا�شتحوذت  اأخ���رى، 

كربى مثل »�شوليدير« على حقوق النا�س، 

جانب  اإىل  وه��و  و�شريح،  وا���ش��ح  القانون 

ال�شخمة،  ال�����ش��رك��ات  ول��ي�����س  امل��واط��ن��ن، 

ل  ع���ام  م��ل��ك  ال����ردم  اأن  بب�شاطة  وم���ف���اده 

اأي  العامة،  للمنفعة  اإل  ا�شتثماره،  يجوز 

على عك�س ما هو جار اليوم، جلهة تلزميه 

مباين  وت��اأج��ره  »���ش��ول��ي��دي��ر«،  ل�شركة 

الدولرات �شنوياً ملتاجر ومطاعم خا�شة.

وف�����ق ال��ق��ي��م��ن ع���ل���ى ح��م��ل��ة م�����ش��اع، 

ي�شتفيدوا  اأن  اللبنانين  ح��ق  م��ن  ف��اإن��ه 

عرب  البحر،  على  امل�شتحدثة  امل�شاحة  من 

مفتوح  وط��ن��ي  م��ن��ت��زه  اإىل  كلها  حتويلها 

ب��دًل  اأي ر���ش��وم م��ادي��ة،  للجميع، م��ن دون 

م��ن ك��ل ه��ذه امل��ط��اع��م وامل��ق��اه��ي الفاخرة 

املخ�ش�شة فقط لاأثرياء والغرباء.

وي����وؤك����د م��ط��ل��ق��و احل���م���ل���ة اأن������ه ع��ل��ى 

هاج�س  انت�شر  املا�شين،  العقدين  م��دى 

ا���ش��ت��ث��م��ار الأم��������اك ال���ع���ام���ة لأغ����را�����س 

بناء  هاج�س  ح�شاب  على  ال�شريع  ال��رب��ح 

اللبنانين  امل�شركة بن  العامة  امل�شاحات 

مبختلف ف��ئ��ات��ه��م، وق���د »جت��ن��دت ال��دول��ة 

تعزيز  ح�شاب  على  امل�شتثمرين  خدمة  يف 

هذه  ك��ل  فبعد  ووح��دت��ه..  املجتمع  حلمة 

ال�شنوات التي تلت نهاية احلرب ر�شمياً يف 

ب��روت ترتدي لبا�س  ت��زال  1990، ل  ع��ام 

ي��زال قائماً، من  التما�س ل  احل��رب، خط 

امل��رف��اأ ب�شبب  ب�����ش��ارة اخل����وري اإىل  ���ش��اح��ة 

ن��زع و���ش��ط ب���روت ع��ن حميطه، واإف��ق��اده 

كحيز  وظيفته  واإلغاء  التاريخية،  ميزاته 

فئاتهم  مبختلف  اللبنانين  لتاقي  ع��ام 

وتبادلتهم وت�شاركهم، وهي الوظيفة التي 

كانت تلعبها الأ�شواق التقليدية وال�شاحات 

العامة وحمطات نقل الركاب«.

تاريخ  تزوير  جرى  »لقد  وي�شيفون: 

وا�شتباحة  فيها،  الأ�شماء  وتغير  املدينة، 

ت��وا���ش��ل��ه��ا ال����ع����م����راين، وه������دم ذاك���رت���ه���ا 

ومعاملها  ال��ق��دمي��ة  وم��ب��ان��ي��ه��ا  اجل��م��اع��ي��ة 

ال��ت��اري��خ��ي��ة، ومت���ت اإزال����ة ���ش��اح��ة ال��دب��ا���س 

وت��ق��وي�����س ���ش��اح��ة ال�����ش��ه��داء وحم��ا���ش��رة 

����ش���اح���ة ري����ا�����س ال�������ش���ل���ح، وحت����ول����ت ه���ذه 

ال�شاحات املزدحمة �شابقاً اإىل زوايا ملحقة 

ب��ع��ق��ارات ك��ب��رة حتيطها وت��ع��ط��ل دوره���ا 

اأما ما ن�شعى لتحقيقه  اجلامع املفر�س، 

امل�����ش��ت��ح��دث��ة  امل��ن��ط��ق��ة  اإن����ق����اذ  ف��ه��و  الآن، 

البحرية  ال��واج��ه��ة  ع��ل��ى  ال��ب��ح��ر  ردم  م��ن 

بيئية  اأكافاً  رتب  فالردم  ب��روت،  لو�شط 

وهو  للتعوي�س،  قابلة  غ��ر  واإيكولوجية 

بو�شفه  ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة  ال��ق��وان��ن  يف  م�شنف 

للمنفعة  اإل  ا�شتثماره  ل يجوز  عاماً  ملكاً 

اأن  اللبنانين  وب��ال��ت��ايل م��ن ح��ق  ال��ع��ام��ة، 

على  امل�شتحدثة  امل�شاحة  م��ن  ي�شتفيدوا 

ال��ب��ح��ر، ع���رب حت��وي��ل��ه��ا ك��ل��ه��ا اإىل م��ن��ت��زه 

وطني مفتوح للجميع«.

وت���ط���ال���ب احل��م��ل��ة ب���اإل���غ���اء امل��ر���ش��وم 

الرقم 5665 ال�شادر بتاريخ 1994/9/20، 

1994 بن جمل�س  املوقعة عام  والتفاقية 

الإمن�����اء والإع���م���ار و���ش��رك��ة »���ش��ول��ي��دي��ر«، 

والتي يجري مبوجبها نقل 291800 مر 

�شركة  اإىل  ال��ع��ام��ة  الأم�����اك  م���ن  م��رب��ع 

»�شوليدير«.

ال�شهر  م��ن   28 يف  التحرك  ب���داأ  وق��د 

ال�شبان  من  الكثر  تداعى  حيث  املا�شي، 

وافر�شوا  ب��اي،  الزيتونة  اإىل  واملواطنن 

البحر  قبالة  وجل�شوا  ال��ي��خ��وت،  ر�شيف 

بنهار جميل، وما ميز احلدث  لي�شتمتعوا 

هو نوعيته، اإذ اإنه مل يقم على اعت�شام اأو 

اإط���ارات،  اأو ح��رق  رف��ع لفتات  اأو  تظاهرة 

بل هو حترك نوعي من خال بث احلياة 

العامة يف املكان العام، وقد ا�شتخدم املكان 

ك�����ش��اح��ة ل��ن�����ش��اط��ات ف��ن��ي��ة ت��ط��ال ���ش��رائ��ح 

املجتمع اللبناين كافة، ولي�شت حكراً على 

فئة واحدة.

وتدعو حملة م�شاع اإىل تغرمي كل من 

الحتال،  ف��رة  كل  عن  عاماً  ملكاً  احتل 

الأم���اك  على  املقامة  الإن�����ش��اءات  واإزال����ة 

امل��ع��ت��دي��ن ع��ل��ى الق�شاء  ال��ع��ام��ة، واإح���ال���ة 

اإىل قانون العقوبات، الذي  املخت�س �شنداً 

يعترب ك��ل ت��ع��د ع��ل��ى امل��ل��ك ال��ع��ام جرمية 

جنائية ل خمالفة عادية، ف�شًا عن منع 

وع��دم  ال��ب��ح��ر  ل���ردم  اإ���ش��اف��ي��ة  اأي عمليات 

العتداد باأي درا�شات لاأثر البيئي، تغطي 

مثل هذه العمليات.

يف ال�����ش��ي��اق ن��ف�����ش��ه، ت��ط��ال��ب م�����ش��اع 

للمنطقة  ت��وج��ي��ه��ي  خم��ط��ط  ب������»اإق�����رار 

امل������ردوم������ة، ب���ه���دف حت���وي���ل���ه���ا ك��ل��ه��ا اإىل 

فئاتهم  اخ��ت��اف  على  للمواطنن  منتزه 

تكري�شه  مت  ح��ق  ك��ل  واإل��غ��اء  الجتماعية، 

�شياحية  من�شاآت  اإقامة  اإىل  يف�شي  �شابقاً 

اأو �شكنية اأو جتارية، اأو اأي من�شاآت مقفلة 

على  ت�شدد  كما  اجتماعية«،  فئة  اأي  اأم��ام 

التي  التاريخية  الأ�شماء  »ا�شتعادة  اأهمّية 

خليج  ا���ش��م  مقدمها  ويف  تغيرها،  ج��رى 

ب��اي«، منعاً  ب��دًل من »زيتونة  مار جري�س 

لأي ت��زوي��ر ل��ت��اري��خ امل��دي��ن��ة، اإ���ش��اف��ة اإىل 

اإع�����ادة ف��ت��ح ح��ر���س ب����روت اأم����ام اجلميع 

وغرها من املطالب«.

ال���ه���دف م���ن ه���ذه احل��م��ل��ة، ه���و منع 

ل���اأث���ري���اء  م����ك����ان  اإىل  ب�������روت  حت����وي����ل 

عا�شمة  الأزل  م��ن��ذ  ك��ان��ت  اأن  ب��ع��د  ف��ق��ط، 

واملوؤ�شف  اجلميع،  ت�شم  كوزموبوليتانية 

الأم��اك  على  للتعدي  الراف�شن  بنظر 

للجميع  ملك  اأم��اك  حتويل  هو  العامة، 

اأم�����اك ح�����ش��ري��ة، ت�����ش��ت��ق��ط��ب ف��ئ��ات  اإىل 

الفاخر  بلبا�شها  تتميز  معينة  اجتماعية 

و�شياراتها الفارهة، بينما تتجنبها الفئات 

امل��ت��و���ش��ط��ة وال��ف��ق��رة ب��ال��ن��ظ��ر اإىل غ��اء 

اأ�شعار مرافقها وحمالها ومطاعمها.

يف امل��ق��اب��ل، ه��ن��اك م���ن ي��رف�����س ه��ذه 

احل��م��ل��ة، وي��ع��ت��رب اأن��ه��ا يف ���ش��ي��اق حمات 

عديدة ت�شتهدف الأغنياء وحتر�س عليهم، 

رغ���م اأن ل ذن���ب ل��ه��م يف ان���ع���دام امل�����ش��اواة 

الجتماعية يف ظل تق�شر الدولة، ويوؤكد 

امل���داف���ع���ون ع���ن ���ش��ول��ي��دي��ر، اأن���ه���ا متكنت 

م��ن ب��ن��اء و���ش��ط جت���اري ي�شاهي اأو���ش��اط 

العمران  لناحية  وي��ربزه��ا  الغربية  امل��دن 

والعامات  املاركات  وا�شتقطاب  والتطور، 

ال��ت��ج��اري��ة و���ش��ا���ش��ل امل��ط��اع��م وامل��ق��اه��ي، 

واأنه من دون تدخل �شوليدير، لكان و�شط 

ال��ت��ي اخرقتها  ب��امل��ب��اين  ي��ع��ج  ال��ع��ا���ش��م��ة 

اأو  ال��ن��ران وتهدمت كلياً  امل��داف��ع واأع���رة 

جزئياً.

هبة �صيداين
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تحقيق

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

الـبــــــيـارتــه يستـعـيدون أمــالكـهــم العـــامــة؟

أمـــــالك عــــامـــــة
بح�شب الوثائق، فقد متت نقل ملكية نحو 291800 مر مربع من اأماك 

الدولة، اإىل �شركة �شوليدير، ومبوجب التفاقية:

البنية  اأ�شغال  تنفيذ  مقابل  مربع،  مر  األ��ف   79 على  �شوليدير  حت�شل   •
التحتية يف منطقة الو�شط التقليدي.

واأ�شغال  الأ�شلي  الردم  اأ�شغال  تنفيذ  مقابل  مر،   212800 على  حت�شل  • ثم 
الردم الإ�شايف، وكذلك اأ�شغال البنية التحتية امل�شتحدثة بنتيجة الردم.

الدولة  اأن  امل��ال،  وزارة  يف  العقارية  ال�شوؤون  مديرية  يف  البيانات  وت��وؤك��د 

املرفاأ  يف  و1516   1515 العقارين  ال�شركة  اإىل متليك   1998/11/14 يف  عمدت 

اللذين تبلغ م�شاحتهما 27531 مراً مربعاً.

اأما تعريف الأمالك العامة مبوجب القانون في�صمل:

املوج يف ال�شتاء و�شواطئ الرمل  اإليها  ي�شل  م�شافة  اأبعد  البحر حتى  • �شاطئ 
واحل�شى والغدران والبحريات املاحلة املت�شلة راأ�شاً بالبحر.

حتت الأر�س والينابيع من  اجلارية  واملياه  كانت،  نوع  اأي  من  املياه  • جماري 
اأي نوع كانت وكامل �شفاف جماري املياه.

ال�شاحلة  وال�شالت  املعينة  والبحرات �شمن حدودها  والغدران  • البحريات 
لتوليد قوة حمركة.

• اأقنية املاحة وطرقاتها التي ت�شحب منها املراكب يف جمراها، واأقنية الري 

والتجفيف والتقطر وكامل �شفافها وقناطر املاء املن�شاأة للم�شلحة العمومية، 

وكذلك توابع هذه الإن�شاءات.

البحرية  ال��ع��ام��ات  اأو  التنوير  واإن�����ش��اءات  النهرية  اأو  البحرية  ال�����ش��دود   •
وتوابعها.

• اخلطوط التلغرافية والتلفونية وتوابعها التي ت�شتثمرها م�شلحة عمومية.
احلربية اأو املراكز الع�شكرية. واملراكز  التح�شن  • اإن�شاءات 

نوع  اأي  من  املوا�شات  وو�شائل  واخلطوط  واملمرات  وال�شوارع  الطرقات   •
كانت وتوابعها، ما عدا الإن�شاءات التي يقوم بها الأفراد حلاجاتهم اخل�شو�شية.

وتوابعها. والراموايات  احلديدية  • ال�شكك 
والفر�س البحرية واخللجان. • املرافئ 

• الإن�شاءات امل�شيدة للمنفعة العمومية ول�شتخدام القوى املائية ونقل القوة 
الكهربائية.
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الأ�سئلة  بطرح  تبادر  كي  كثرية  اأ�سباب  هناك 

اأنا�س  ففيها  غ��زة،  من  القادمني  على  املتالحقة 

واأ���س��ح��اب، وفيها ح��ارات  واأق���ارب  اأه��ل  تعرفهم؛ 

و���س��وارع وب��ي��ارات، ك��ل منها حتمل طيف ذك��رى، 

اأو �سمعت عنها.. وفيها  وبع�ساً من حكاية ع�ست 

اأي�ساً حدث يومي طازج؛ العتداءات ال�سهيونية، 

والأن����ف����اق، وامل���ع���ر، واحل�������س���ار، وح��ك��م ح��م��ا���س، 

خ�سو�ساً  العربي«،  »الربيع  بعد  النا�س  واأح���وال 

امل��ج��اورة، والتي �سار »الإخ���وان« حّكاماً  يف م�سر 

فيها.

يحمل ال��ق��ادم��ون م��ن غ��زة دفء تلك الأر���س 

الطيبة وحرارتها، يتحدثون بتدفق وعفوية وهم 

اليومية وجتاربهم.  ي��روون حكايات عن حياتهم 

غ��زة،  ال�سيا�سيني يف  ك���الم  ب��ني  امل��ق��ارن��ة  حت���اول 

خ�سو�ساً من رجال حكومتها، وبني كالم نا�سها، 

ول تفاَجاأ حني جتد البون �سا�سعاً، بل لي�س هناك 

كالماً  ت�سمع  وكاأنك  تقاطع،  اأو  ت��الٍق  نقاط  من 

عن مكاننينْ منف�سلنينْ ل رابط بينهما �سوى اأنهما 

يحمالن ال�سم ذاته.

مت��ر الأ���س��ئ��ل��ة ع��ن الأه���ل والأم���اك���ن ب�سرعة؛ 

ت��غ��رّيت م��ع��امل اجل��غ��راف��ي��ا ق��ل��ي��اًل، ل��ك��ن يف غ��زة 

���س��غ��رية امل�����س��اح��ة، مي�����س��ي احل���دي���ث ع���ن حجم 

الأبراج اجلديدة..  ت�سمع عن  �سريعاً؛  التغيريات 

ك��ي��ف م���ع احل�����س��ار وم��ن��ع دخ����ول م����واد ال��ب��ن��اء؟ 

اأن يدخل عر الأنفاق،  الأنفاق.. كل �سيء ميكن 

حديث  يف  ال�سيا�سي  موقعها  لها  اأ�سماء  وت���ردد 

الأبراج اجلديدة، ويتكرر ذكر الأ�سماء ذاتها عند 

يف  مفجع،  نحو  على  ي�ست�سري  ف�ساد  عن  الكالم 

مناح متعددة من حياة الفل�سطينيني يف غزة.

ي����دور احل��دي��ث ب��ني ال��ه��م�����س اخل��ف��ي��ف ورف��ع 

ال�سوت عالياً عن متّلك اأرا�س، وعن اإثراء �سريع 

ال��ف��ق��راء،  فئة  على  ُيح�سبون  ك��ان��وا  م��ن  لبع�س 

ل��ك��ن احل��دي��ث يكت�سي  ب��امل��ق��اوم��ة،  وي��ت��م�����س��ح��ون 

م�سحة ت����اأمّل وا���س��ح��ة ع��ن��دم��ا ي��اأت��ي ذك���ر امل��ع��ر، 

و»م�سر ما بعد الثورة«!

ك�صر ال�صمت

وق��ال  ع��ن �سمته  فل�سطيني  ق��ي��ادي  خ���رج  اأي����ام  ق��ب��ل 

ن��ه��اراً »اإن ال��و���س��ع ع��ل��ى امل��ع��ر ب��ني غ���زة وم�سر  ج��ه��اراً 

امل�سرية«!  ال��ث��ورة  ك��ان عليه قبل  اأ���س��واأ مم��ا  ي��ك��ون  ي��ك��اد 

فوجىء البع�س بهذا الكالم، وهناك من اعتره مندرجاً 

ال��را���س��ق  ي��ك��ر  ح��ي��ث  داخ��ل��ي��ة،  فل�سطينية  خ��الف��ات  يف 

بالتهامات، وحيث يتم توظيف الوقائع بطريقة حمددة 

تخدم توجهاً �سيا�سياً، وحتى م�سروعاً �سيا�سياً �سغرياً، عن 

طريق التهويل ورفع ال�سوت عالياً.

اأحياناً  اأ�سواأ بكثري..  الو�سع  الواقع يقول: نعم،  لكن 

التوقعات،  حجم  اإىل  بالقيا�س  م��ا  و�سع  �سوء  اإىل  ي�سار 

مع  قيا�ساً  بال�سيئ  الو�سع  ي�سف  قد  البع�س  اأن  مبعنى 

توقعاته الكبرية باأن يحمل التغيري يف م�سر تغيرياً كبرياً 

يف التعامل مع الفل�سطينيني، وعندما تنطق الوقائع مبا 

يخالف التوقعات يو�سف الو�سع باأنه �سيئ.. لي�س الأمر 

كذلك على ما يقوله القادمون من غزة.

اأن  بانتظار  امل��ع��ر،  على  اأي��ام��اً  ه���وؤلء  بع�س  اأم�����س��ى 

خا�سة،  جت��رب��ة  منهم  ك��ل  وع��ا���س  ب��اخل��روج،  لهم  ُي�سمح 

البع�س  تدّبر  القربى.  ذوي  ظلم  اآلم  اجلميع  وت�سارك 

اأمره باأن قّدم ر�سوة اإىل ال�سابط امل�سري، عر »مفاتيح« 

خا�سة تعمل على تلّقي هذه الر�سى، وكانت قيمة الر�سوة 

معادلة لقيمة تذكرة �سفر بالطائرة بني مدينتني يف بالد 

العرب )مئتا دولر اأمريكي عن ال�سخ�س الواحد(.

»مبلغ �سغري من اأج��ل اخل��روج من غ��زة«.. ك��ان هذا 

الثمن  دفع  اعتدنا  دمنا  ما  باأ�س  »ل  الر�سى،  و�سيط  راأي 

تف�سل  املرت�سي..  قال  »تف�سل«  الرا�سي..  قال  م�ساعفاً« 

هذه ل تعني مروراً حمرماً، فاملرت�سي مع ما تلقاه من 

ك��ام��اًل،  ب��واج��ب��ه  ي��ق��وم  اأن يظهر مبظهر م��ن  م��ال يجب 

ويطلق  وي�����س��رخ،  التحقيق،  اإج����راءات  يتمم  فهو  وه��ك��ذا 

ال�ستائم اأي�ساً!

ت���دّب���ر ال��ب��ع�����س الآخ������ر ن��ف�����س��ه م��ع��ت��م��داً ع��ل��ى ط��ول 

الن��ت��ظ��ار وال�����س��ر، ك��ي ت��ب��داأ ج��ول��ة ال��ع��ذاب الأخ����رى يف 

مطار القاهرة، حيث ل يختلف الو�سع كثرياً، ملجرد اأنك 

فل�سطيني قادم من غزة، فاأنت متهم اإىل اأن يثبت العك�س، 

فتعاَمل بو�سفك متهماً.

�صمت م�صّجع.. وم�صالح

ي��ل��ق��ي ك��ث��ري م���ن اأه�����ايل غ����زة ال���ل���وم ع��ل��ى ال��ق��ي��ادات 

ال�سيئة  الإج��راءات  اإزاء  بال�سمت  تلوذ  التي  الفل�سطينية 

مطار  ويف  املعابر  على  الفل�سطينيون  لها  يتعر�س  التي 

احلكومة  تتلقاه  ال���ذي  امل��دي��ح  اإن  وي��ق��ول��ون:  ال��ق��اه��رة، 

غالبية  قبل  من  م�ساء  �سبح  امل�سري  والرئي�س  امل�سرية 

على  ت�سجيع  عامل  ي�سكل  رمب��ا  الفل�سطينية،  ال��ق��ي��ادات 

عدم القيام باأي تغيري جدي.

على  قائمة  م�سالح  �سبكة  اإىل  يلفت  من  هناك  لكن 

الأر�س، خ�سو�ساً على املعابر. نعم، هناك م�ستفيدون من 

تعقيد الإجراءات والتنغي�س على حياة النا�س من اأجل اأن 

يدفع هوؤلء الر�سى، ويبقون اأ�سرى للنافذين على جهتي 

املعر الفل�سطينية وامل�سرية.

الكالم عن نافذين على جانبي املعر ي�سرع البوابات 

غ��زة،  يف  امل�ست�سري  الف�ساد  حجم  ع��ن  ال��ت�����س��اوؤلت  اأم���ام 

والذي تورط فيه كثريون بات همهم الأ�سا�سي جني املال 

وتو�سيع النفوذ، وهو ما يخلف غ�سباً كبرياً لدى �سرائح 

املجتمع الفل�سطيني كافة يف قطاع غزة.

ال�سيا�سي  الكالم  عند  غ��زة  من  القادمون  يتوقف  ل 

القادم من م�سر، فهم اأ�سا�ساً مل يتوقعوا اأن تعلن احلكومة 

فل�سطني  ل�سالح  متقدمة  م��واق��ف  اجل��دي��دة  امل�����س��ري��ة 

الإ�سرار  بالطبع  يحزنهم  الفل�سطيني.  ال�سعب  وق�سية 

اليومي، وغري املطلوب، على التم�سك باملعاهدة مع كيان 

الحتالل، والتاأكيد يف كل حلظة على العالقات الوثيقة 

عاملونا  اأق��ل��ه  ي��ق��ول��ون:  لكنهم  وا�سنطن،  م��ع  واملتميزة 

الأرا���س��ي  ع��ر  ب��امل��رور  حمكومني  كنا  واإذا  الب�سر،  مثل 

امل�سرية، فليكن هذا املرور مقروناً بحفظ الكرامة.. هل 

هذا مطلب كبري؟ هل فيه خطر على املعاهدة والعالقات 

الوثيقة مع الوليات املتحدة الأمريكية؟!

عبد الرحمن نا�صر

معبر رفح.. الوضع يزداد سوءًا

10

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

النتظار الفل�سطيني عند معر رفح ما زال على حاله بعد ا�ستالم الإخوان رئا�سة م�سر

بالرغم مما اأ�سيع عن خالفات جدية بني وزير حرب دولة الحتالل؛ 

مع  ال��ع��الق��ة  ح���ول  نتنياهو،  بنيامني  حكومته  ورئ��ي�����س  ب����اراك،  اي��ه��ود 

عن  ل��ب��اراك  من�سوبة  ت�سريحات  ك�سفت  الأم��ريك��ي��ة،  املتحدة  ال��ولي��ات 

الغربية  ال�سفة  ع��ن  لالنف�سال  خطة  على  نتنياهو  وب��ني  بينه  ت��واف��ق 

املحتلة، وبنّي وزير احلرب ال�سهيوين اأن هناك تفاهمات �سوف يخو�س 

على اأ�سا�سها النتخابات املقبلة مع نتنياهو. 

دول��ة  »م�سلحة  �سهيونية:  �سحيفة  م��ع  م��ق��اب��ل��ة  يف  ب����اراك  وق���ال 

اإ�سرائيل تقت�سي اأن نتخذ قراراً يف مو�سوع )ال�سفة الغربية(، وحتى لو 

مل يكن لدينا �سريك، ينبغي لنا النكفاء اإىل داخل الكتل ال�ستيطانية، 

واإخالء ع�سرات امل�ستوطنات، وال�سماح للم�ستوطنني الذين ل يرغبون يف 

 اإخالء منازلهم بالعي�س كمواطنني حتت �سيطرة ال�سلطة الفل�سطينية«.

ال�����س��ي��ا���س��ي��ة مع  ال��ع��م��ل��ي��ة  واأ����س���اف: »ل��دي��ن��ا م�سلحة ع��ل��ي��ا يف حت��ري��ك 

الفل�سطينيني، ويف العمل بجدية من اأجل حتقيق حل الدولتني ل�سعبني، 

اأو اإىل  اأن التو�سل اإىل ت�سوية دائمة  لكنني واع ومدرك للوقائع، واأعلم 

اأمر غري موؤكد«. وتابع: »يف حال كان  الفل�سطينيني  ت�سوية موقتة مع 

من ال�سعب التو�سل اإىل ت�سوية دائمة، واإذا تبنّي خالل اإجراء املفاو�سات 

اتخاذ  ندر�س  اأن  حينئذ  علينا  يتعنّي  موقت،  حل  اإىل  التو�سل  �سعوبة 

خطوات اإ�سرائيلية اأحادية اجلانب«.

وقال: »موقفي الأ�سا�سي موؤمل لكنه ب�سيط، فاليوم يعي�س بني نهر 

منهم  املئة  يف   55 نحو  �سخ�س،  مليون  الأردن والبحر املتو�سط نحو 11 

اإ�سرائيليون، و45 يف املئة فل�سطينيون، ويف حال كانت هناك �سلطة واحدة 

من النهر اإىل البحر، فاإنها �ستكون حتماً �سلطة لدولة غري يهودية وغري 

الكني�ست،  انتخابات  يف  بامل�ساركة  للفل�سطينيني  �ُسمح  واإذا  دميقراطية، 

فاإننا �سنتحول حتماً اإىل دولة ثنائية القومية.. لن ن�سمح بحدوث ذلك 

باأي �سكل من الأ�سكال«.

ب����اراك ال����ذي ج���دد رف�����س��ه ال���دول���ة ث��ن��ائ��ي��ة ال��ق��وم��ي��ة، ق����ال: »اإن��ن��ي 

واآريئيل،  اأدوميم وغو�س عت�سيون  امل�ستوطنات، معاليه  كتل  باأن  مقتنع 

املن�ساآت  بجميع  الحتفاظ  يجب  كذلك  �سيطرتنا،  حتت  تبقى  اأن  يجب 

الع�سكري على طول  اأنني مقتنع ب�سرورة النت�سار  ال�سراتيجية، كما 

نهر الأردن لأطول فرة ممكنة، فعلينا اأن ن�سل اإىل مثل هذا التفاق مع 

الفل�سطينيني، واإذا مل يحدث ذلك، يتعنّي علينا القيام بخطوات عملية 

م�سار  مع  يتالءم  مبا  اإ�سرائيل  دول��ة  ح��دود  وتر�سيم  بالنف�سال  للبدء 

اجلدار ومع الكتل ال�ستيطانية«.

اأن  ب���اراك  راأى  اأومل����رت،  ���س��ارون -  ب��دا ع���ودة وا���س��ح��ة خلطة  وفيما 

النف�سال عن ال�سفة »يعني مواجهة خماطر عدة، اأبرزها خم�سة: اأوًل، 

انهيار اتفاق اأو�سلو من دون اأن يحل حمله اتفاق اآخر بني الفل�سطينيني 

خط  �سرق  القائمة  وامل�ستوطنات  والقد�س،  احل��دود،  �ساأن  يف  واإ�سرائيل 

اإ�سرائيل  اآخ��ره. وثانياً، بقاء  اإىل  1967 والأم��ن، واملياه  وقف النار للعام 

يف مناطق ومواقع فل�سطينية حيوية كتالل نابل�س التي تطل على مطار 

بن غوريون يف اللد، والنت�سار على طول الأغوار الغربية لنهر الأردن. 

194 وقرار جمل�س الأمن الرقم  وثالثاً، طّي قرار الأمم املتحدة الرقم 

من دون دولة �سيدة م�ستقلة على اأي  الفل�سطينيني  بقاء  وبالتايل   ،242
جزء من اأر�سهم. ورابعاً، طّي حل دولتني ل�سعبني، وكذلك اإنهاء اإمكان 

قيام دولة واحدة ثنائية القومية على كامل اأر�س فل�سطني التاريخية. 

وخام�ساً، الق�ساء نهائياً على ما ي�سمى العملية ال�سيا�سية واملفاو�سات، اإذ 

ل يبقى للفل�سطينيني اأي �سيء ليفاو�سوا عليه«.

وي��رب��ط م��راق��ب��ون ب��ني ط��روح��ات ب���اراك ال��ت��ي ي��ق��ول اإن���ه �سيخو�س 

النتخابات على اأ�سا�سها بال�سراكة مع نتنياهو، وبني خوف الثنني من 

اأوملرت بعد انتهاء فرة احلظر عليه، خلو�س املعركة النتخابية،  عودة 

على  الإب��ق��اء  ال�سهاينة  ع��ادة  م��ن  اأن  كما  ق��وي��ة.  حظوظا  ميتلك  حيث 

مبادرة �سيا�سية يف الأفق، ملواجهة طروحات اأو ت�سورات ل يرونها منا�سبة 

لهم.

باراك.. والعودة إلى مشروع أولمرت
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جتاه  اللبنانية  ال��دول��ة  �سيا�سة  اأدت 

حالة  يف  و�سعه  اإىل  الفل�سطيني  املجتمع 

والق��ت�����س��ادي��ة،  الجتماعية  ال��ع��زل��ة  م��ن 

اللبنانية  وال����ق����رارات  ال��ق��وان��ني  ب�����س��ب��ب 

ن�ساط  فاإن  ذلك  ورغم  بحقه،  التمييزية 

املنظمات غري احلكومية مع حتركاتها يف 

املخيمات للمطالبة بحقوقهم الإن�سانية، 

العام  اآواخ���ر  يف  التطوير  بع�س  فر�ست 

ال�سمان  ال��ع��م��ل  ح��ق  م��ي��دان  يف   2010
التحتية  البنى  حت�سني  ويف  الجتماعي 

للمخيمات، كما يف اإعادة اإعمار خميم نهر 

البارد الذي ُدمر جّراء املعارك بني اجلي�س 

يف  اأقحمت  اأ�سولية  وجمموعة  اللبناين 

اآخر هذه  ن�سيج املخيم الجتماعي، وكان 

امللكية  حقوق  حملة  النوعية،  التحركات 

ال��ع��ق��اري��ة ل��الج��ئ��ني ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ني يف 

ال�سكن  اأع��ادت طرح مو�سوع  التي  لبنان، 

واحلق العقاري، باعتباره مرتبطاً بحالة 

ال�ستقرار الجتماعي والنف�سي لالجئني 

ال�ستقرار  لبنان من جهة، وكون هذا  يف 

العودة  حق  اأج��ل  من  الن�سال  يف  اأ�سا�سياً 

اإىل فل�سطني املحتلة.

م���ن�������ّس���ق���ة احل���م���ل���ة الآن���������س����ة ع���اي���دة 

جمعية   12 »ت���داع���ت  ت���ق���ول:  ال�����س��ه��اب��ي 

لبنان  يف  الفل�سطيني  الو�سط  يف  عاملة 

اإىل عقد اجتماع بتاريخ 20 ني�سان 2011، 

التح�سريلإطالق  على  التفاق  مت  حيث 

حملة خ��ا���س��ة ب��ح��ق��وق امل��ل��ك��ي��ة ال��ع��ق��اري��ة 

ل���ب���ن���ان،  ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ني يف  ل���الج���ئ���ني 

عدد  ب��ه  ت��ق��وم  ال���ذي  للتحرك  ا�ستكماًل 

العاملة يف  امل��دين  املجتمع  موؤ�س�سات  من 

للمطالبة  لبنان،  يف  الفل�سطيني  الو�سط 

ب��ت��وف��ري احل��ق��وق امل��دن��ي��ة والج��ت��م��اع��ي��ة 

الفل�سطينيني  ل��الج��ئ��ني  والق��ت�����س��ادي��ة 

والتملك،  العمل  �سيما حقينْ  لبنان، ل  يف 

وذل������ك ع���ل���ى ق����اع����دة رف�������س ال���ت���وط���ني، 

اأ���س��دد  اأن  واأوّد  ال���ع���ودة،  ب��ح��ق  ومت�����س��ك��اً 

ه��ن��ا ع��ل��ى رف�����س ال��ت��وط��ني، لأن ال��دول��ة 

لترير  امل�سطلح  هذا  ت�ستخدم  اللبنانية 

حرمان الفل�سطيني من حقوقهم، بحجة 

احل���ر����س ال���دائ���م ع��ل��ى ح���ق ال���ع���ودة اإىل 

يف  الفل�سطيني  اأن  م��ع  امل�سلوبة،  ال��دي��ار 

ي��زال، الراف�س الأّول لأي  لبنان كان ول 

خيار �سوى العودة اإىل فل�سطني«.

وع���ن ه���دف احل��م��ل��ة ت��ق��ول ال�����س��ه��اب��ي: 

»اإن الهدف الأ�سا�سي للحملة، هو الو�سول 

اللبنانيني  غري  اكت�ساب  قانون  تعديل  اإىل 

ل��ب��ن��ان، مبا  ال��ع��ق��اري��ة يف  العينية  احل��ق��وق 

لبنان  يف  الفل�سطينيني  ل��الج��ئ��ني  ي�سمح 

م��ن مت��ّل��ك ع��ق��ارات، ا���س��ت��ن��اداً  للمعاهدات 

والت���ف���اق���ي���ات ال���دول���ي���ة اخل��ا���س��ة ب��ح��ق��وق 

الدولة  قبل  من  عليها  واملُ�����س��ادق  الإن�سان 

ي��ت��م��ت��ع  اأن  ع���ل���ى  وال���ت���اأك���ي���د  ال���ل���ب���ن���ان���ي���ة، 

حقوقهم  ب�سائر  الفل�سطينيون  الالجئون 

امل���دن���ي���ة والج��ت��م��اع��ي��ة والق���ت�������س���ادي���ة يف 

ل���ب���ن���ان«، وع�����ن خ����ط����وات احل���م���ل���ة، ت���وؤك���د 

من  الن��ت��ه��اء  ب�سدد  »احلملة  اأن  ال�سهابي 

اإجناز بحث قانوين وميداين، ملعرفة مدى 

قانون  على  التعديل  اأحل��ق��ه  ال��ذي  ال�سرر 

متلك الأجانب، الذي اأُقر من قبل الرملان 

اللبناين عام 2001 بالالجئني الفل�سطينني 

يف ل��ب��ن��ان، ك��ذل��ك ه��ن��اك حت�����س��ري لإع����داد 

مل�سق،  يت�سمن:  للحملة  اإع��الم��ي  ملف 

مطوية، من�سورات، ل�سقات، دبو�س، درا�سة 

ويركز  القانون،  م�سروع  مذكرة،  ح��الت، 

عمل احلملة اأي�ساً على بناء حتالفات على 

والعربي،  واللبناين،  الفل�سطيني،  ال�سعيد 

وتعبئة  اإعالمية  حملة  وتنظيم  وال���دويل، 

امل�ستوى  على  خ�سو�ساً  و�سعبية،  �سيا�سية 

اللبناين، حيث التح�سري للقاءات مع الكتل 

الرملانية، والأحزاب ال�سيا�سية، واملرجعيات 

ومنظمات  والنقابات  والحتادات  الروحية، 

املجتمع املدين واأع�ساء احلكومة«.

اأعدها  التي  القانونية  الدرا�سة  وتعّد 

التنمية  الباحث يف مركز  الناطور؛  �سهيل 

الإن�سانية، من اأهم اإجنازات احلملة لغاية 

اإىل  ال��ب��اح��ث  بح�سب  ه��دف��ت  ال��ي��وم، حيث 

درا�سة و�سرح املاأ�ساة الناجمة عن احلرمان 

من احلق العقاري لالجئني الفل�سطينيني 

املواقف  ذل��ك  �سبيل  يف  وت��راج��ع  لبنان،  يف 

امل��خ��ت��ل��ف��ة امل����وؤث����رة ع��ل��ى ه����ذا الأم������ر، من 

ال��ر���س��م��ي��ة �ساحبة  وامل��وؤ���س�����س��ات  ال��ه��ي��ئ��ات 

احل��ق  اأو حت����رمي  اإق�������رار  ال�����س��الح��ي��ة يف 

العقاري.

يقول  القانونية  ال��درا���س��ة  نتائج  وع��ن 

الناطور: »اإن الق�سم امليداين من الدرا�سة، 

والذي �سمل اأكر من 200 عّينة من خمتلف 

كبرية  م�ساكل  اإىل  اأ�سار  اللبنانية،  املناطق 

نتجت عن التعديل القانوين املجحف بحق 

 ،2001-4-5 يف  وال�����س��ادر  الفل�سطينيني، 

القانونية  الأوراق  م�ستوى  على  خ�سو�ساً 

بيع  عقد  ميلكون   ٪36 اإن  حيث  للتملك، 

اإ�سارة على ال�سجل  19.7٪ لديهم  مم�سوح، 

اأم��ام  ات��ف��اق  اأوراق  ميلكون   ٪21 ال��ع��ق��اري، 

ت�سجيل غري  اأوراق  12.7٪ ميلكون  �سهود، 

كاملة،  قانونية  اأوراق��اً  ميلكون   ٪2 كاملة، 

1٪ ل ميلكون اأية اأوراق، اأي اأن فعلياً عدداً 
ميلكون  ال��ذي��ن  الفل�سطينيني  م��ن  قلياًل 

عقارات حم�سنون قانونياً«.

ال��وق��ائ��ع  اأن  اإىل  ال���ن���اط���ور  وي��خ��ل�����س 

اخل�����الف  ت���ع���م���ق   2001 م����ن����ذ  اأظ������ه������رت 

و�سلبية  اللبنانية  ال��ف��ئ��ات  ب��ني  ال�سيا�سي 

من  العقارية  احلقوق  م�ساألة  مع  التعامل 

غري اللبنانيني، خ�سو�ساً من العرب، وهذا 

ما يجعل �سرورة قيام حملة احلق العقاري 

للمنظمات الأهلية غري احلكومية بتنظيم 

اإيجاباً،  للتاأثري  وا�سعة  مو�سوعية  توعية 

وبهدف اإبعاد هذا احلق الإن�ساين لالجئني 

ال�سيا�سية  الإ���س��ك��الت  ع��ن  الفل�سطينيني 

امل��م��ت��زج��ة دائ���م���اً ب��ال��ت��ن��اق�����س��ات امل��ذه��ب��ي��ة 

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

اأحد البيوت الأيلة لل�سقوط يف خميم برج الراجنة

حق  م��ن  الفل�سطينيني  ال��ع��م��ال  ح��رم��ان  �سيا�سة  ل���س��ت��م��رار  نتيجة 

ب�سل�سة حتركات للمطالبة بتفعيل  الفل�سطينية  العمل، قامت الحت��ادات 

املحطات  تلك  اأب���رز  وك���ان   ،2010 اآب  يف  ���س��در  ال���ذي  ال��ق��ان��وين  التعديل 

اعت�ساماً منذ عدة اأيام اأمام مقر وزارة العمل يف بريوت، مب�ساركة ح�سد 

من ممثلي الهيئات واحلركات النقابية العمالية الفل�سطينية واللبنانية، 

والعامالت  العمال  م��ن  وع��دد  امل��دين  املجتمع  موؤ�س�سات  ملمثلي  اإ���س��اف��ة 

الفل�سطينيني. 

ال�سمان  وق��ان��ون  العمل  قانون  تعديل  تطبيق  على  املطالب  وتركز 

اأ���س��اًل باحلد الأدن���ى مم��ا ه��و مطلوب نتيجة  ي��ِف  ال��ذي مل  الجتماعي، 

التمييزية،  احل��ال��ة  على  اأب��ق��ت  وال��ت��ي  و�سعها،  ال��ت��ي  وال�����س��روط  ال��ق��ي��ود 

خ�سو�ساً فيما يتعلق بالإبقاء على اإجازة العمل، ودعوة وزارة العمل وجميع 

الهيئات اللبنانية املعنية اإىل العمل لتجاوز الثغرات التي ح�سلت �سابقاً، 

اللبنانيني،  بالعمال  الفل�سطينيني  العمال  وم�ساواة  العمل  اإج��ازة  واإلغاء 

ال��ع��م��ل وال�سمان  ال�����واردة يف ق��ان��وين  وا���س��ت��ف��ادت��ه��م م��ن جميع احل��ق��وق 

مو�سوع  اإخ���راج  اإىل  ال�سيا�سية  ال��ق��وى  جميع  دع��وة  كذلك  الجتماعي، 

املحلية  ال�سراعات  دائ��رة  من  خ�سو�ساً  العمل،  وحق  الإن�سانية  احلقوق 

التجاذبات  ع��ن  بعيداً  الإن�����س��اين،  امل��ل��ف  ه��ذا  م��ع  مبو�سوعية  والتعاطي 

الداخلية، ومبا يوفر مقومات ا�ستمرار حياة الالجئني الفل�سطينيني. 

كما اأكد امل�ساركون يف التحركات التم�سك بحق العودة وفق القرار 194، 

ورف�س اأي م�سروع توطيني اأو تهجريي، ودعوة املجل�س النيابي واحلكومة 

ال�سعب  اإن�ساف  اإىل  النيابية،  والكتل  والأح��زاب  القوى  اللبنانية وجميع 

الفل�سطيني يف لبنان، باإقرار احلقوق الإن�سانية من دون جتزاأة، والإ�سراع 

باإعمار خميم نهر البارد، ومعاجلة امللف الفل�سطيني باإيجابية، ملا يحقق 

م�سلحة ال�سعبني ال�سقيقني.

تحركات مطلبية نتيجة استمرار حرمان العمال الفلسطينيين من حق العمل

) العدد 235(  اجلمعة - 19 ت�رشين الأول - 2012

• الشهابي: 
»ملكيتي ال تلغي 
عودتي..« تأكيد 

على التمسك 
بخيار العودة إلى 

فلسطين 

• الناطور: 2% فقط 
من الفلسطينيين 

مالكي العقارات 
يحملون أوراقًا 
ملكية قانونية



املف�ج�أة  خللال  من  اهلل«  »حللزب  ا�ستط�ع 

اللللكلللبلللرة الللللتللللي وقللللعللللت كللل�لللل�لللسللل�علللقلللة علللللى 

ال�سيد  الع�م  اأمينه  اأعلنه�  التي  »ا�سرائيل«، 

طلل�ئللرة  اإر�لللسللل�ل  تبنيه  عللر  اهلل  ن�سر  ح�سن 

املج�ل  اخرتقت  التي  اال�ستطاعية  »اأيللوب« 

م�س�رف  اإىل  وو�سلت  »االإ�سرائيلي«  اجلللوي 

مع�دلة  ي�سنع  اأن  الللنللووي،  دميللونللة  مف�عل 

»االإ�سرائيلي«   - العربي  ال�سراع  يف  جديدة 

املللمللتللد مللنللذ �للسللنللوات طللويلللللة، ملل�للسللفلليلل�ً قللوة 

لي�ست  العربي ككل، وهي  اإىل اجل�نب  ه�ئلة 

املق�ومة  عقل  فيه�  يتغلب  التي  االأوىل  املللرة 

مبلي�رات  املدعوم  »االإ�سرائيلي«  العقل  على 

الدوالرات وب�أحدث التقني�ت.

وبلل�للسللبللب هلللللول احلللللللدث وتللللل�أثلللللره علللللى 

ارتلللدادات  تللزال  ملل�  ال�سهيوين،  الكي�ن  قلل�دة 

»االإ�سرائيلية«، وتربك  ال�س�حة  الط�ئرة تهز 

الللتللعلل�طللي معه�  واملللل�لللسلللوؤوللللن يف  املللحللللللللن 

منه�  نفذت  التي  اجلللويللة  الثغرات  وتف�سر 

»اإ�سرائيل«  داخللل  كيلومرتاً   55 نحو  لتحلق 

وتلتقط �سوراً، قبل اإ�سق�طه� من �ساح اجلو 

»االإ�سرائيلي«.

ويف حن و�سف ال�سيد ن�سر اهلل العملية 

ومهمة  »نوعية  ب�أنه�  االأخلللرة  اإطللالللتلله  يف 

جداً يف ت�ريخ املق�ومة يف لبن�ن، بل يف ت�ريخ 

املق�ومة يف املنطقة«، توقف خراء لبن�نيون 

ع�سكريون ويف جم�ل االت�س�الت عند اأهمية 

متن�ولن  مهمته�،  اأداء  يف  الللطلل�ئللرة  جنللل�ح 

به�،  قلل�مللت  خللطللوة  كللل  والتدقيق  ب�لتحليل 

»حللزب اهلل« على  تفوق  اأثبتت  اأنه�  خ�سو�س�ً 

وع�سكري�ً،  تكنولوجي�ً  م�ستوى؛  مللن  اأكلللر 

اللللرادارات  �سبكة  اخللرتاق  بعدم� متكنت من 

»االإ�سرائيلية«  امل�سبقة  االإنذارات  اأجهزة  وكل 

التي ُتعّد من اأكر االأجهزة تطوراً يف الع�مل.

هللنلل�ك جمللمللوعللة ملللن الللتللقللنلليلل�ت مللّكللنللت 

طلللل�ئللللرة اال�لللسلللتلللطلللاع مللللن الللتللخللفللي طللللوال 

مت  يللكللون  اأن  احللتللملل�ل  منه�  حتليقه�،  فلللرتة 

االأ�سعة  متت�ص  اأن  �س�أنه�  مللن  مللواد  تطوير 

الكهرومغن�طي�سية، من خال طلي الط�ئرة 

االأ�سعة،  مثًا مبللواد معينة قد متت�ص هذه 

اأو رمب� خف�ص الب�سمة الرادارية، من خال 

تلتقطه�  التي  والللنللتللوءات  الللزوايلل�  تخفي�ص 

اإ�للسللعلل�ف  اأو  الللكللهللرومللغللنلل�طلليلل�للسلليللة،  االأ�للسللعللة 

م�س�در االأ�سعة م� حتت احلمراء التي ت�سدر 

ع�دة من عوادم حمرك�ت الط�ئرة، والتي تبث 

اإ�سع�ع�ت يلتقطه� الرادار، اأو تزويد الط�ئرة 

ب�أجهزة ت�سوي�ص اإلكرتونية متطورة.

عللديللدة حول  �سين�ريوه�ت  ُطللرحللت  وقللد 

»اإ�سرائيل«  اإىل  »اأيلللوب«  ط�ئرة  دخللول  كيفية 

طرق  حول  النظري�ت  ومن  مت�م�ً،  متخفية 

اأن الط�ئرة تعمل  الت�سوي�ص التي اعتمدته�، 

نقطة  اأي  من  تطر  اأن  وب�إمك�نه�  ال�سلكي�ً، 

مللدرجلل�ت  اأو  مللطلل�ر  اإىل  احلللل�جلللة  دون  ملللن 

لله  للللاإقلللاع اأو اللللهلللبلللوط، وهللللي تللللدار وتللوجَّ

ال�للسلللللكلليلل�ً مللن قللبللل الللطلليلل�ر الللللذي يللوجللد يف 

املنطقة التي اأقلعت منه�. 

ورمبللللل� تلللكلللون علللواملللل عللللدة حللل�للللت دون 

وكذلك  »االإ�سرائيلية«،  الللللرادارات  اكت�س�ف 

املللوجللودة يف االأ�للسللطللول ال�س�د�ص  االأمللركلليللة 

»حللزب  لط�ئرة  االأمللركلليللة  للبحرية  الت�بع 

منه�  امل�سنوعة  املللعلل�دن  اأن  بينه�  مللن  اهلل«، 

الط�ئرة  واأن حجم  للغ�ية،  مميزة ومتطورة 

�للسللغللر جللللللداً، كللملل� اأنلللهللل� حلللللقللت علللللى علو 

من  ر�سده�  عملية  ي�سّعب  مملل�  منخف�ص، 

قبل الرادارات.

وتللقللول اإحللللدى الللنللظللريلل�ت، اإن الللطلل�ئللرة 

رمبلللل� تلللكلللون انللطلللللقللت ملللن مللنللطللقللة �للسللملل�ل 

قوات  عمل  لنط�ق  اخل��سعة  غر  الليط�ين 

اليونيفيل يف جنوب لبن�ن، ب�عتب�ره� منطقة 

انطلقت  وب�لت�يل  املتو�سط،  للبحر  مللوازيللة 

الط�ئرة من مك�ن م� على ال�س�حل بن �سيدا 

تك�سفه�  اأن  دون  مللن  البحر،  فللوق  وعللدلللون 

الللللللللرادارات االأملللركللليلللة يف الللبللحللر االأبلليلل�للص 

املتو�سط، اأو حتى القوات »االإ�سرائيلية«.

اإجنازات نوعية

اإجنللل�زات  مللن حتقيق  الللطلل�ئللرة  متكنت 

نللوعلليللة، فللهللي جنللحللت يف جللمللع املللعلللللوملل�ت 

للمق�ومة  الللتللي ميكن  االأهللللداف  وحتللديللد 

اال�للسللتللفلل�دة منه� وا�للسللتللخللدامللهلل� الحللقلل�ً، ال 

والقواعد  املن�س�آت  اإحداثي�ت  حتديد  �سيم� 

جنحت  كم�  املهمة.  »االإ�سرائيلية«  واملراكز 

قللدرة  ا�ستطاع  على  الق�ئمة  مهمته�  يف 

اأّدت  فلل�لللطلل�ئللرة  ك�سفه�،  علللللى  »اإ�للسللرائلليللل« 

مللهللمللتللهلل� يف هللللذا الللل�لللسللليللل�ق، ومتللكللنللت من 

ف�سًا  »االإ�سرائيلي«،  اجلللوي  االأمللن  خرق 

اللعبة  لللقللواعللد  تللبللديلللللهلل� وتللغلليللرهلل�  علللن 

الع�سكرية واال�ستب�ك وتوازن الرعب.

هلللللذه الللعللمللللليللة اأربللللكللللت »اإ�لللسلللرائللليلللل«، 

اأملل�م  وو�سعته  اجللللوي،  دفلل�عللهلل�  خ�سو�س�ً 

حتدي�ت كرى، فغ�لب�ً م� ك�نت »اإ�سرائيل« 

التطور،  الف�ئقة  بقدراته� اجلوية  تتب�هى 

لللكللنللهلل� تللعلللللم جللليلللداً اأنلللهللل� ورغلللللم تللفللوقللهلل� 

الللعلل�للسللكللري، فللهللي مللكلل�للسللوفللة يف املللواجللهللة 

كلل�نللت تتجنبه� طلللوال حرب  الللتللي  الللريللة 

متوز 2006، واليوم وبعد ك�سف »حزب اهلل« 

ت�سكل  التي  ال�سواريخ  اآالف  امتاكه  عن 

رادع�ً لل»اإ�سرائيل«، ه� هو يك�سف عن �ساح 

جديد يتمثل بط�ئرات من دون طي�ر ق�درة 

على قلب املوازين يف م� يتعلق ب�أي معركة 

جوية.

يللقللول  »حللللللزب اهلل«  فلللللل�إن  بللل�خلللتللل�لللسللل�ر، 

عند  كبرة  مف�ج�آت  لدين�  اإن  لل»اإ�سرائيل« 

اأي عللدوان على لبن�ن، ورمب� على املنطقة 

يف  الط�ئرة  هللذه  جنلل�ح  اأن  خ�سو�س�ً  ككل، 

اإنللتلل�ج  الأنللهلل�  للغ�ية،  مميز  مهمته�  تنفيذ 

اإيرانية، مبعنى  حملي، واإن ك�نت معداته� 

ب�متي�ز،  واإيللرانلليللة  لبن�نية  �سن�عة  اأنللهلل� 

ا�ستخدام  علللللى  اهلل«  »حلللزب  قلللدرة  وتللوؤكللد 

و�س�ئل احلرب االإلكرتونية، وكذلك تفوقه 

يف اإدارة معركة اإلكرتونية وتقنية.

ا�ستط�ع  امل��سية  ال�سنوات  يف  اأنلله  ُيذكر 

الللعللديللد مللن االإجنلللل�زات  اأن يحقق  احللللزب 

واليوم  والبحري،  الللري  ال�سعيدين  على 

نوعي�ً على ال�سعيد اجلوي،  اإجنلل�زاً  يحقق 

اخللرتاق  الط�ئرة من  هللذه  اأن متكنت  بعد 

املج�ل اجلوي »االإ�سرائيلي«، واال�ستمرار يف 

التحليق فوق مواقع ح�س��سة وه�مة، رغم 

وجود العديد من حمط�ت الرادار.

الط�ئرات من  اأن  اإىل  االإ�للسلل�رة  وجتللدر 

دون طي�ر هي ط�ئرات ذات قي�دة ذاتية عن 

ت�سوير  كلل�مللرات  متنه�  على  حتمل  بعد 

واأجللللهللللزة ا�للسللتلل�للسللعلل�ر وملللعلللدات اتلل�للسلل�الت، 

هذا  دور  وتزايد  متطورة،  اأ�سلحة  واأخلللراً 

النوع من الط�ئرات يف العملي�ت الع�سكرية 

يف اللل�للسللنللوات االأخللللللرة بلل�للسللكللل كللبللر، من 

خلللللال قلللدرتلللهللل� علللللللى تلللل�أمللللن ا�للسللتللطللاع 

التقلي�ص  خللال  ومللن  جلللداً،  مهم  تكتيكي 

يجري  الأنلله  الب�سرية،  االأرواح  خ�س�ئر  من 

الت�سحية  دون  من  بعد  عن  فيه�  التحكم 

ب�لطي�ر اأو بط�قم الط�ئرة، فهذا النوع من 

الط�ئرات يتم التحكم به من االأر�ص عر 

االأقم�ر  خال  من  اأو  الا�سلكية  االأجهزة 

االإ�سطن�عية، وهي تكون مزودة بك�مرات 

تنقل ال�سور اإىل الق�عدة ب�سكل مب��سر.

مفاجاآت م�ستمرة

ت�سل  اأن  تللتللوقللع  »اإ�لللسلللرائللليلللل«  تللكللن  مل 

اأن  مف�ج�آت احلزب اإىل هذا احلد، خ�سو�س�ً 

الط�ئرة  تكت�سف  مل  »االإ�سرائيلية«  الللقللوات 

ال�س�عتن، م� يعني  اإال بعد مللرور م� يق�رب 

اأي وقت  اأن تر�سل يف  اأن املق�ومة من املمكن 

هدف  اأي  ت�سيب  مبتفجرات  حمملة  ط�ئرة 

تريده من بن بنك االأهداف لديه�.

»حزب  يك�سفه�  التي  املف�ج�آت  اأن  ويبدو 

اهلل« بللن احللللن واالآخللللر يف �للسلليلل�ق اللل�للسللراع 

الللعللربللي- »االإ�للسللرائلليلللللي« للللن تللنللتللهللي، فمن 

م�س�دات  جهز  قللد  احللللزب  يللكللون  اأن  املمكن 

الره�ن  على  �سيق�سي  م�  متطورة،  ط�ئرات 

»االإ�للسللرائلليلللللي« الللدائللم على �ساح اجلللو من 

تللخللو�للسللهلل�، مع  اأي حللللرب  الللتللفللوق يف  اأجلللللل 

االإ�س�رة اإىل اأن احلزب يعتمد ق�عدة ع�سكرية 

ب�تت معروفة هي اأن م� يك�سف عنه يكون من 

م�  الللقللدرات..  من  والث�لثة  الث�نية  الدرجة 

يعني اأن م� خفي ك�ن اأعظم!

لللكللن كلليللف تللعلل�طللت اللل�للسللحللف وو�للسلل�ئللل 

االعام »االإ�سرائيلية« مع هذه العملية التي 

اخرتقت اأمن »اإ�سرائيل« ب�سهولة:

اال�للسللتللخللبلل�رات  �سعبة  ملل�للسلل�در يف  اأعلللللنللت 

الع��سرة  للقن�ة  »االإ�للسللرائلليللللليللة«  الع�سكرية 

مئ�ت  ميتلك  اهلل«  »حللزب  اأن  »االإ�سرائيلية« 

ال�سنع،  الللطلل�ئللرات مللن دون طلليلل�ر، رو�للسلليللة 

وبللل�إملللكللل�ن بللعلل�للسللهلل� حللمللل ملللتلللفلللجلللرات، كم� 

داخللل  اأهللللداف  �للسللرب  يف  ا�ستخدامه�  ميكن 

»اإ�سرائيل«.

ونقلت القن�ة عن م�س�در ع�سكرية اأخرى 

»اإ�سرائيلية« قوله� اإن قدرة »حزب اهلل« على 

ا�ستخدام ط�ئرات بدون طي�ر لي�ست جديدة، 

وا�سحة  لي�ست  ا�ستخدامه�  لكن قدرته على 

ومن  »االإ�سرائيلية«،  لا�ستخب�رات  ب�لك�مل 

مل�س�ف�ت  تعمل  الللطلل�ئللرات  هللذه  اأن  الللوا�للسللح 

طويلة.

واأ�لللسللل�ر تللقللريللر للللللقللنلل�ة الللعلل��للسللرة اإىل اأن 

تقييم�ت  »اإ�للسللرائلليللل«، ح�سب  ملل� يثر خللوف 

حتويل  يتم  اأن  هو  الع�سكرية،  اال�ستخب�رات 
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على  قللل�درة  ت�سبح  بحيث  الللطلل�ئللرات،  هللذه 

حمل متفجرات كبرة احلجم. 

اأو  ديفين�ص«  »اإ�سرائيل  جملة  موقع  اأملل� 

»الدف�ع االإ�سرائيلي« العري، الذي ُيعّد من 

ب�ل�سوؤون  املتخ�س�سة  العرية  املللواقللع  اأهللم 

افتت�حيته  فخ�س�ص  واالأمللنلليللة،  الع�سكرية 

لط�ئرة »اأيللوب«، وكتب رئي�ص حترير املجلة 

مرور  »مع  افتت�حيته�:  يف  االآتية  املاحظة 

االإخف�ق  كلل�ن كبراً حجم  يت�سح كم  االأيلل�م 

يف االعرتا�ص املت�أخر للط�ئرة امل�سّرة التي 

اأقلللللعللت مللن لللبللنلل�ن. يف هللذا اللل�للسلليلل�ق، ولي�ص 

اأقوال  اإىل  اأن ن�سغي جيداً  فقط فيه، يجب 

ن�سغي  اأن  دائللملل�ً  ينبغي  اهلل..  ن�سر  ح�سن 

عندم�  االأمللر  كلل�ن  هكذا  يقوله..  مل�  بجدية 

اأر�لللص بحر الللذي  اأعلللللن عللن اإ�س�بة �للسلل�روخ 

الت�بعة  احلربية  الب�رجة  منظمته  اأطلقته 

االأمللر يف ح�الت  كلل�ن  البحر، وهكذا  ل�ساح 

اأخرى.

يتكلم،  عم�  يعرف  الرجل  تخطئوا..  ال 

وهو مطلع على كل تف�سيل، لذلك، عندم� 

كلل�للسللف هللللذا االأ�لللسلللبلللوع علللن عللمللللليللة اإطللللاق 

الط�ئرة امل�سّرة يجب االإ�سغ�ء اإليه جيداً.. 

الللتللي  املللللرة االأوىل  تللكللن  اإنلللهللل� مل  لللقللد قللل�ل 

»اإ�سرائيل«،  فللوق  كهذه  طلل�ئللرة  فيه�  حلقت 

تكون  لن  اإنه�  اأي�س�ً  قلل�ل  كم�  اأ�سدقه،  واأنلل� 

املرة االأخرة، واأن� اأ�سدق ذلك اأي�س�ً. »حزب 

واأي  الط�ئرة،  م�س�ر  يح�كي  فيلم�ً  بث  اهلل« 

خبر مبتدئ يدرك اأنه ك�ن ينبغي اكت�س�ف 

الط�ئرة على امتداد هذا امل�س�ر قبل اأن تتجه 

�سرق�ً«.

واأ�للللللسلللللل�ر ملللعلللللللق �للسللحلليللفللة »هلللل�آرتلللل�للللص« 

)االإ�سرائيلية( لل�سوؤون الع�سكرية؛ ع�مو�ص 

اهلل«  »حللزب  اخرتاق ط�ئرة  اأن  اإىل  هرئيل، 

يللوفللر تللللذكلللل�راً »عللللن مللليلللزان اللللللردع املللعللقللد، 

»حللزب اهلل« هو  واأن  اجللل�نللبللن،  بللن  الق�ئم 

الللعللدو االأذكلللللى يف املللنللطللقللة، الللللذي تللواجللهلله 

»املوؤ�س�سة  اأن  اإىل  هرئيل  واأ�للسلل�ر  اإ�سرائيل«. 

االأمنية يف »اإ�سرائيل«، توا�سل فر�ص تعتيم 

حلل�دثللة  التحقيق يف  علللللى جمللريلل�ت  �للسللديللد 

»االإ�سرائيلية«، لكن  خرق الط�ئرة لاأجواء 

م� يبدو وا�سح�ً هو اأن الط�ئرة مل تكن كم� 

اهلل«  »حزب  اأطلقه�  التي  الثاث  الط�ئرات 

�سنوات،  �ست  قبل  امل��سية  احللللرب  ذروة  يف 

خمتلفة:  ك�نت  الللطلل�ئللرة  هللذه  مهمة  اإن  اإذ 

تلل�للسللويللر اأهلللللداف يف »اإ�لللسلللرائللليلللل«، واخللتللبلل�ر 

اإيج�د  ج�نب  اإىل  اجلللوي،  الللدفلل�ع  منظومة 

نوع من الردع«.

»اجللل�نللبللن، منذ حرب  اإن  وقلل�ل هرئيل 

على  ين�سغان   ،2006 عللل�م  الللثلل�نلليللة  لللبللنلل�ن 

والللدرو�للص  العر  ا�ستخا�ص  يف  ث�بت  نحو 

ملللن تلللللك احللللللرب، واإجلللللللراء اال�للسللتللعللدادات 

اأحللد  ال  لكن  املقبلة،  للمواجهة  العمانية 

معني ب�لت�سعيد �سم�اًل«.

واعتر هرئيل اأن »حزب اهلل ال ي�ستطيع 

ويف  الثقيلة،  اأ�سلحته  عللن  االآن  يك�سف  اأن 

املدي�ت  ذات  الدقيقة؛  ال�سواريخ  مقدمته� 

�سد  ا�ستخدامه�  الأن  والبعيدة،  املتو�سطة 

مبواجهة  يت�سبب  اأن  �س�أنه  من  »اإ�سرائيل« 

ع�سكرية يف املنطقة، ومن يت�بع التهديدات 

االأخللرة لن�سر اهلل، يكت�سف اجلهد املبذول 

من  »اإ�سرائيل«،  مق�بل  ردع  خللق  قبله  من 

خال ا�ستخدام خمتلف التهديدات«، م�سراً 

اإىل »اأح�ديث ن�سر اهلل عن تفعيل ال�سواريخ 

اللللدقللليلللقلللة، وعلللللن قللللللدرة »حللللللزب اهلل« علللللى 

ا�ستهداف البنى التحتية املدنية يف اإ�سرائيل، 

واأي�س�ً عن خططه الحتال م�ستوطن�ت يف 

اجلليل«، اأم� اخرتاق الط�ئرة من دون طي�ر 

»فهو ورقة منطقية من ن�حيته )ن�سر اهلل(، 

ويت�سبب  العمانية،  قدراته  ي�ستعر�ص  كي 

ب�إحراج للج�نب االإ�سرائيلي«.

اأ�س�ف هرئيل، اإنه »ب�ت وا�سح�ً اإن احلرب 

تكون  افللتللتلل�حلليللة  ظلللروف  يف  �للسللتللبللداأ  املقبلة 

�سعبة على اجلي�ص االإ�سرائيلي«، وك�سف اأن 

جي�ص االحتال »االإ�سرائيلي« �سمح له، على 

نحو ا�ستثن�ئي، ب�الإطالة »بطريقة معينة« 

على ا�ستعداداته للحرب، من خال االطاع 

املحتملة  االأهلللداف للحرب  اإعللداد بنك  على 

ملللع للللبلللنللل�ن، و»هللللللذه االطللللالللللة املللللحللللدودة، 

جللرت مللن خللال احلللديللث مللع جه�ت تعمل 

واملدفعية،  ك�ال�ستخب�رات،  املللجلل�ل،  هللذا  يف 

م�سراً  الع�سكرية«،  الق�نونية  واال�ست�س�رة 

اإىل اأن »جمع االأهداف هو اأحد املج�الت التي 

ف�سل فيه� اجلي�ص »االإ�سرائيلي« ع�م 2006«.

�سحيفة  على  وردت  تعليق�ت  واأظللهللرت 

»يديعوت احرونوت« �سخرية »االإ�سرائيلين« 

ملللن قللللدرة جلليلل�للسللهللم اأمللللل�م اخلللللرتاق طلل�ئللرة 

»اأيوب« الأجواء فل�سطن املحتلة.

كللللملللل� تللللنلللل�ولللللت �لللسلللحللليلللفلللة »يللللديللللعللللوت 

اأحرونوت« احلدث اجللل حتت عدة عن�وين 

و»حتليق  دميللونلل�«،  عن  »اأ�سبع�ن  قبيل  من 

الللعللدو يف �للسللملل�ء اإ�للسللرائلليللل«، و»علللاملللة من 

اأن  تقريره�  يف  واعترت  لنحذر«..  ال�سم�ء 

�سم�ء  لبن�ن يف  دخللول ط�ئرة با طي�ر من 

»اإ�سرائيل«  اإن  تقول  اإنذار  »عامة  اإ�سرائيل 

بينه�  حللرب  وقعت  اإذا  امل�ستقبل  يف  �ست�سهد 

وبللللن »حللللزب اهلل« دخللللول كللثللر مللثللل هللذه 

الط�ئرات املم�ثلة، لكنه� هذه املرة قد تكون 

م�سحونة ب�ملواد املتفجرة«.

اأن الط�ئرة با طي�ر  واأكللدت ال�سحيفة 

اأُنتجت كم� يبدو يف م�س�نع ال�سن�عة  »التي 

اإيرانية  بتقنية  وُزودت  االإيللرانلليللة،  اجلللويللة 

اأُ�للسللقللطللت علللللى ُبللعللد ب�سقة عللن دميلللونللل�، يف 

مللوقللع ال يللكلل�د يللبللعللد 30 كلللللم علللن املللفلل�عللل 

اأنه�  الللكلل�تللب، ملل� يعني  اللللذري« وفللق تعبر 

مف�ده�  »اإ�سرائيل«،  اإىل  ر�س�ئل  عدة  حملت 

اأنه� يف مرمى احلللزب يف ح�ل قللررت القي�م 

ب�أي حترك ع�سكري يف امل�ستقبل.

التي  »اإ�للسللرائلليللل«  اأن  ال�سحيفة  وراأت 

تهدد ب�لهجوم على اإيران، وتطر ط�ئراته� 

بحرية وت�سّور يف �سم�ء لبن�ن تلقت عامة 

اأن  ن�ستطيع  اأي�س�ً  »نحن  فحواه�:  حتذير 

نلل�للسللور واأن  الللطلل�ئللرات فللوقللكللم، واأن  نللطللر 

نلل�للسللل اإىل امللللواقلللع االأ�لللسلللد حلل�للسلل��للسلليللة، فا 

جتربون� اإذاً«.

ووفلللللق اللل�للسللحلليللفللة فللللل�إن طللل�ئلللرة كللهللذه 

ق�درة على حمل منظوم�ت جلمع معلوم�ت 

لتكون  اأو  �للسللاح،  منظوم�ت  اأو  ا�ستخب�رية 

»ط�ئرة با طي�ر انتح�رية«؛ حمملة ب�ملواد 

املتفجرة التي تتفجر يف هدف مثل �س�روخ 

بحري.

بللللدورهلللل�، تللنلل�ولللت �للسللحلليللفللة »ملللعللل�رف« 

احلديثة حتت عنوان »اعرتا�ص الط�ئرة يف 

قللواعللد«،  ت�سوير  و»الللهللدف:  الللبللاد«  �سم�ء 

واعترت يف افتت�حيته� اأن من هو ق�در على 

اإطاق ط�ئرة �سغرة كهذه اإىل م�س�فة اأكر 

�سيكون  اللبن�نية،  من 100 كلم عن احلدود 

اإىل عدد  الللو�للسللول  قللل�دراً عند احللللرب على 

كبر من املواقع احل�س��سة يف »اإ�سرائيل«.

وحتللللت علللنلللوان »حتللللليللق مللتللفللجللر« رجللح 

ك�تب االفتت�حية عوفر �سيلح اأن يكون هدف 

»االإ�سرائيلية«،  املنظوم�ت  فح�ص  الط�ئرة 

م�س�ر  اأن  م�سيف�ً  تنفيذ،  حملل�ولللة  وللليلل�للص 

حتليقه� يدل على اأن من اأطلقه� ق�سد خلق 

البداية  يف  م�سدره�  اإىل  ب�لن�سبة  غمو�ص 

قبل اأن يتبنى احلزب العملية.

اأمللللللللل� �لللسلللحللليلللفلللة »�لللللسلللللنلللللداي تلللل�ميللللز« 

الللريللطلل�نلليللة فللل�أكلللدت يف تللقللريللر لللهلل� نقًا 

علللللن ملللل�للللسللللوؤولللللن اأمللللنلللليللللن يف تلللللل اأبللليلللب 

ت�سوير  ا�للسللتللطلل�عللت  الللطلل�ئللرة  اإن  قللولللهللم 

ومن�طق  »اإ�سرائيلية«،  ع�سكرية  مللطلل�رات 

ورمب�  »االإ�سرائيلية«،  االأمركية  املن�ورات 

النووي  دميون�  مف�عل  ت�سوير  ا�ستط�عت 

االإ�سرائيلي«.

الريط�نية  ال�سحيفة  تقرير  ذكر   كم� 

من  انطلقت  التي  طي�ر  بللدون  الط�ئرة  اأن 

اعرتا�سه�  مت  والتي  »اإ�سرائيل«،  اإىل  لبن�ن 

ملللن قللبللل �للسللاح اجللللو بللعللد �للسلل�علل�ت، كلل�نللت 

جمهزة ب�أف�سل و�س�ئل الع�سكرية للت�سوير 

ت�سوير  عملي�ت  تنفيذ  على  الللقلل�در  اجلللوي 

�سري لقواعد جي�ص االحتال »االإ�سرائيلي«.

ملللن جللهللتلله، ذكللللر ملللوقلللع »تللليلللك ديللبللكلل�« 

ع�سكرية  م�س�در  عللن  نللقللًا  »االإ�للسللرائلليلللللي«، 

»اجلي�ص  اإن  قوله  »االإ�سرائيلي«،  اجلي�ص  يف 

اإيللرانلليللة  ا�ستطاع  طلل�ئللرات  بللوجللود  يعتقد 

عللن طريق  اأُر�للسلللللت  غلللزة،  قللطلل�ع  ال�سنع يف 

وجللود  تخ�سى  »اإ�للسللرائلليللل«  واإن  اهلل«،  »حللزب 

خلللراء مللن »حلللزب اهلل« داخلللل قللطلل�ع غللزة، 

يلللدربلللون طلللواقلللم فللنلليللة تلل�بللعللة لللل»حللملل��للص« 

و»اجلللللهلللل�د« علللللى كلليللفلليللة جتللملليللع طللل�ئلللرات 

واإر�للسلل�لللهلل� نحو  �للسللريللع،  ب�سكل  اال�للسللتللطللاع 

اكت�س�ف  اأن يتم  »االإ�سرائيلية« قبل  االأجواء 

اأمره�«.

اإعداد هناء عليان
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ليست 
المرة األولى

ـــرال  ـــجـــن ال أن  ــــــــروى  ُي
دخل  لما  ديغول  الفرنسي 
صــاح  ضــريــح  زار  ــة  ــوري س
الدين وخاطبه: »ها قد ُعدنا 

يا صاح الدين«..
االستياء  يــريــدون  هــم 
على أرضنا، وسلبنا خيراتها، 
التكنولوجيا،  من  وحرماننا 
وها هو عبد الناصر يرى بعد 
نكسة 67 أننا لن نربح الحرب 

ما لم نصنع الساح بأيدينا.
القصة  هـــذه  ــذكــار  اســت
انتفاضة  بعد  أنه  إلى  مرّده 
شباط 1984، وإسقاط اتفاق 
الذل )17 أيار(، وخال زيارته 
الواليات المتحدة األميركية، 
رئيس  الجميل؛  أمين  صّرح 
أنه  آنذاك،  لبنان  جمهورية 
)الشام(،  دمشق  سيقصف 
ولــديــه الــصــواريــخ الــقــادرة 
ـــك )يــومــهــا قيل  عــلــى ذل
 ،)SS20 صواريخ يملك  إنه 
أبــرز  أن  تــرى  أن  والعجيب 
هو  وقــتــهــا  المستنكرين 
مــنــاحــيــم بــيــيــغــن؛ رئــيــس 
آنـــذاك ( »إســرائــيــل«  وزراء 

قامت  التي  هــي  حكومته 
عـــام 82(،  لــبــنــان  بــاجــتــيــاح 
السبب  عــن  ــه  ســؤال ـــدى  ول
يضرب  الصاروخ  بأن  أجاب 
وينتهي األمر، ولكنه يخاف 
مع  التكنولوجيا  دخول  من 

الصواريخ.
المقاومة  مــع  والــيــوم، 
المقاومة  مــع  اإلســامــيــة، 
الـــــــصـــــــادقـــــــة، دخــــلــــت 
ــا )أيـــوبـــنـــا(  ــوجــي ــول ــكــن ــت ال
متخطية  ـــم،  ـــه أرض إلــــى 
تكنولوجيا بييغن وأسياده، 
األولــى،  المرة  ليست  وهي 
أنماطها  بكل  فالمركافا 
تموز  حـــرب  فــي  شــهــدت 
2006 ماذا فعلت التكنلوجيا 
أنصارية  في  وقبلها  بها، 
ـــّوق الــتــقــنــي  ـــف ـــت حـــضـــر ال
الوقت  ومع  والتكنولوجي، 
ــف الـــمـــقـــاومـــة،  ــش ــك ــت س
من  مــزيــدًا  ــضــرورة،  ال وعند 
التفوقات التكنولوجية على 

دولة بييغن.

اإميان الرمح



الربملانية  مع اقرتاب موعد االنتخابات 

امل�����س��ري��ة امل��ت�����س��ارع اخل���ط���ى، ب���دت ال�����س��اح��ة 

ال�سيا�سي،  املخا�ض  بداية  وكاأنها يف  امل�سرية 

التي  ال�سيا�سية  اخل��ط��اي��ا  م��ن  �سل�سلة  ب��ع��د 

يرتكبها النظام اجلديد، ذات الراأ�ض الواحد، 

م��وج��ودة،  ت�سريعية  �سلطة  ال  اأن  ب��اع��ت��ب��ار 

املعقودة  للرئا�سة  تتبع  التنفيذية   وال�سلطة 

حلزب »احلرية والعدالة«.

يف  ال��ن��ظ��ام  اأّن  م�سر  يف  ك��ث��رون  يعتقد 

اأي  يف  تغير  ي��ح��دث  ومل  ي��ت��غ��ر،  مل  م�سر 

االأ�سخا�ض،  اأ���س��ك��ال  تغير  با�ستثناء  م��ك��ان، 

وهذا ما ينعك�ض على الوجدان ال�سعبي، حيث 

باتت �سرائح وا�سعة نتيجة االإحباط، تتمنى 

اأزالم  ع��ر  ول��و  واالأم���ن  اال�ستقرار  يعود  اأن 

عليهم..  يرتجمون  ال��ذي��ن  ال�سابق  النظام 

وعلى  االجتماعية،  البنية  على  خطر  وه��ذا 

م�ستقبل التغير املن�سود.

اأو  التحرير  م��ي��دان  موقعة  ج���اءت  لقد 

لتك�سف  ثوريون،  �سّماها  كما  الغدر«  »جمعة 

ال��ت�����س��رف االإل��غ��ائ��ي ل���آخ��ر، �سيما اأن��ه��ا مل 

والعدالة«  »احلرية  ح��زب  �سد  موجهة  تكن 

وال ���س��د االإخ������وان امل�����س��ل��م��ن، ب��ق��در م��ا هي 

تعبر عن ال�سخط من االأحكام ومن التلكوؤ 

عرها  و�سل  التي  الثورة  برنامج  تنفيذ  يف 

مر�سي اإىل الرئا�سة.

ال��ت��ي ذه���ب �سحيتها  واأح�����داث اجل��م��ع��ة 

121 جريحاً، جاءت اإثر قرار يعك�ض التخّبط 
واالرت���ب���اك ل���دى ال��رئ��ا���س��ة امل�����س��ري��ة، التي 

املجيد  عبد  العام  النائب  اإقالة  اإىل  �سارعت 

حممود نتيجة اأحكام الترئة بحق املتهمن 

علماً  اجل��م��ل،  موقعة  قب�سة  يف  الرئي�سين 

العامة،  النيابة  ع��ر  تكن  مل  ال��دع��اوى  اأّن 

القانوين،  اخلطاأ  هذا  الرئا�سة  ت�سحح  ومل 

من  اأك���ر  منذ  م��ط��روح��ة  الق�سية  اأن  رغ��م 

�سنة ون�����س��ف، وال��ت�����س��اوؤل االأك����ر مل���اذا اأق���دم 

مر�سي على اإقالة النائب العام والرتويج اأنه 

ا�ستقال عر قرار غر قانوين مرتافقاً مع 

تهديد للنائب العام حممود الذي قال اإنه مل 

ب��اٍق يف عمله،  واأن��ه  با�ستقالة مطلقاً،  يتقدم 

وزير  تهديدات من  تلّقى  باأنه  التو�سيح  مع 

ال�سابق،  النق�ض  رئي�ض حمكمة  العدل ومن 

الرئا�سي،  الق�سر  م��ن  اإل��ي��ه  حت��ّدث��ا  اللذين 

مع اإغرائه مبن�سب �سفر يف الفاتيكان، واإاّل 

�سيطوق املتظاهرون مكتبه اإذا مل يقتحموه.

ه�����ذه ال���ت�������س���رف���ات ال���ت���ي رف�����س��ه��ا ع��ب��د 

حممد  مثل  �سخ�ساً  دع��ت  حم��م��ود،  املجيد 

ال���رادع���ي ي��ح��ذر م���ن ان���ح���دار ال���ب����د اإىل 

ال��ع��ام  ال��ن��ائ��ب  ظ��ه��ر  فيما  ميلي�سيات،  ح��ك��م 

وجم��م��وع��ة م��ن ال��ق�����س��اة وك��اأن��ه��م ي��داف��ع��ون 

عن ح�سانة الق�ساء فعً�، االأم��ر الذي دفع 

مر�سي للرتاجع املهن، و�سط تريرات باأنه 

ومل  ت�ساورا  واإمن��ا  حممود،  اإقالة  يطلب  مل 

ي��ق��ل االأخ����ر اإن���ه ق��ب��ل ب���اأن ُي��ع��ّن ���س��ف��راً يف 

الفاتيكان، الأنه ال يجيد لغات اأجنبية!

اأّن تراجع مر�سي �سببه  هناك من يقول 

اأّن هناك خم�سة ب�غات دعوى بحقه  اأي�ساّ 

وب��ح��ق ع��دد م��ن ق��ي��ادات االإخ����وان امل�سلمن 

التحري�ض  بتهم  وال��ع��دال��ة  احل��ري��ة  وح���زب 

ع��ل��ى م��ا ح���دث يف »ج��م��ع��ة ك�سف احل�����س��اب«، 

وبالتايل ح�سلت عملية مقاي�سة خطرة.

رمب����ا ���س��ت��ك��ون خ�����س��ارة م��ر���س��ي امل��ع��رك��ة 

االأوىل املبا�سرة مع الق�ساء بغ�ض النظر عن 

النائب  باإقالة  عدالته  اأو عدم  القرار  عدالة 

اأن مر�سي  التي ك�سفت  االإق��ال��ة  وه��ي  ال��ع��ام، 

ال�سرورات  ال  �سيئاً  القوانن  ع��ن  يعرف  ال 

يعك�ض  م��ا  وه��و  ل���أع��م��ال،  امل�سّرة  وال حتى 

اجتاهات املعركة املقبلة، بحيث هناك ظ�ل 

مع  �سيما  ب��االإق��ال��ة،  الفا�سل  للقرار  وا�سعة 

مع  وال�سيا�سي  الق�سائي  اجل�سمن  ت�سامن 

النائب العام.

ولعّل االأكر تعبراً عن ذلك، حزب الوفد 

الذي قال رئي�سه اإن االأحكام التي حدثت يف 

العام،  للراأي  �سادمة  ج��اءت  اجلمل،  موقعة 

لل�سعب  لكن ق�ساة م�سر وطنيون ينحازون 

ويرغبون يف الق�سا�ض لل�سهداء.. والقا�سي 

يحكم من واقع االأدلة واالأوراق، داعياً مر�سي 

اإىل عدم االإن�سات ل�»م�ست�ساري ال�سوء«، لكن 

ما قاله ال�سيد البدوي رئي�ض »الوفد«، اأّن ما 

يحدث حالياً ي�سبه »احلرب االأهلية«.

يعي�ض حالة  الرئي�ض مر�سي  اأّن  �سّك   ال 

ت��خ��ّب��ط م��رت��ف��ع��ة امل��ن�����س��وب، ج�����ّراء ق���رارات���ه 

وال��ن��اج��م��ة عن  ال��ه��م��اي��ون��ي��ة  اإىل  االأق�������رب 

ما  التناق�ض  اأو  ال�سيا�سية،  ال��روؤي��ة  غمو�ض 

التي  والقرارات  التي يطلقها  ال�سعارات  بن 

يتخذها.

ال��ق��ان��وين، وهو  ال��ق��رار  ول��ع��ّل الف�سل يف 

املحكمة  ق��رار  اإب��ط��ال  الف�سل يف  بعد  ال��ث��اين 

ال��د���س��ت��وري��ة ب���ح���ّل ال���رمل���ان امل��ن��ت��خ��ب بعد 

ال���ث���ورة، االآم����ر ال����ذي ���س��ي��ك��ون ل��ه ت��داع��ي��ات 

اأكر من الف�سل يف ترجمة اأهداف الثورة اأو 

التحايل على االأهداف التي و�سعها الثّوار.

اللذين  واالرت��ب��اك  التخّبط  اأّن  �سّك  وال 

دفعاه اإىل رفع ال�سقف العدائي جتاه �سورية 

ب��ال��ت��وازي م��ع ال��ت��زام الهدنة و���س��اغ��راً جتاه 

االحتجاجات  ا�ستعال  وراء  كانت  »اإ�سرائيل«، 

مر�سي  اأّن  �سيما  وترتها،  تزيد  اأن   املتوقع 

االنتخابات  بعد  ب��ري��ز  �سيمون  بلقاء  ق��ِب��ل 

لتقليل  اأمركية،  و�ساطة  وعر  االأمركية، 

الفجوات التي حدثت منذ �سقوط مبارك.

مع  امل��ه��ادن��ة  اإط���ار  يف  معلومات  وتك�سف 

»اإ���س��رائ��ي��ل« ال ب��ل تنفيذ ���س��روط، ك��ان حتى 

ن��ظ��ام م���ب���ارك ي��ع��ت��ره��ا ت��ع��ج��ي��زي��ة اإىل حد 

ب��ع��ي��د، واآخ���ره���ا ال��ط��ل��ب م��ن ح��رك��ة حما�ض 

»ع���دم اإح��راج��ن��ا« م��ع »اإ���س��رائ��ي��ل« يف ق�سية 

ا�ستباحة امل�سجد االأق�سى قبل اأيام، وكاأنه مل 

يعد من املقّد�سات مبوازاة الطلب بعدم الرد 

التي  االإ�سرائيلية  االع��ت��داءات  على  ع�سكرياً 

ت�سقط �سحايا يومياً.

اأم����ام خم��ا���ض جديد  م�����س��ر  اأّن  ���س��ّك  ال 

ت��ت��ب��ل��ور ���س��ورت��ه يف االن��ت��خ��اب��ات ال��رمل��ان��ي��ة 

قريباً.

يون�س عودة
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عربي

افتتح االأمن العام ال�سابق ل�أمم املتحدة كويف عنان يف 

اأواخر �سهر اأيلول املا�سي يف تنزانيا »منتدى الثورة اخل�سراء 

اإىل  ال�سوداء  القارة  دول  ق��ادة  فيها  دع��ا  بكلمة  اأفريقيا«  يف 

الغذاء  نق�ض  اأن  موؤّكداً  العربي،  الربيع  درو���ض  من  التعلم 

اأحد االأ�سباب الرئي�سة ل�حتجاجات ال�سعبية، ورابطاً  كان 

�سمان االأمن الغذائي ب�سرورة اإقرار النظم الدميقراطية. 

العربي«،  »الربيع  بلدان  االأح��داث يف  اأن جمريات  غر 

ت�سر بو�سوح اإىل اأن ال�سلطات اجلديدة ال تعجز عن اإعطاء 

تعّمق  اإنها  بل  الغذائي فح�سب،  االأم��ن  ال��درو���ض يف جم��ال 

متاماً  احلقيقي؛  املجاعة  خلطر  �سعوبها  وتعر�ض  االأزم��ة، 

كما تقود الب�د اإىل حالة من الفو�سى والفلتان االأمني.

العقود  خ���ل  اال�ستبداد  اأنظمة  جرائم  ك��رى  من  اإن 

املا�سية اأنها خ�سعت الإرادة القوى املعادية، فنهبت مقدرات 

االأم�����ة وره��ن��ت��ه��ا ل��ل�����س��ل��ط��ات االأج��ن��ب��ي��ة وامل��ن��ظ��م��ات امل��ال��ي��ة 

العاملية، وق�ست على الطاقات االإنتاجية يف قطاعي الزراعة 

وال�سناعة ل�سالح ال�سم�سرة و�سيا�سة االنفتاح غر املتكافئة، 

وجاء »الربيع العربي« ليكمل اجلرمية، ويجعل من البلدان 

املعنية دواًل فا�سلة على كل االأ�سعدة، متّوجاً الف�سل بخطر 

املجاعة وانعدام االأمن الغذائي.

االإق��ل��ي��م��ي��ة وال��دول��ي��ة  ال��درا���س��ات وال��ت��ق��اري��ر  اإن بع�ض 

تكتفي بر�سد مدى تدهور امل�ساكل االإن�سانية على امل�ستوى 

العاملي، وبع�سها االآخر يعلل م�سك�ت الفقر واجلوع ونق�ض 

امل�سلحة واال�سطرابات املدنية واجلفاف  الغذاء، بالنزاعات 

وال���ن���زوح ال�����س��ك��اين و���س��وء احل��وك��م��ة، ويف ال��ع��امل��ن العربي 

واالإ�س�مي، ثمة ترابط ع�سوي بن نهج االأنظمة يف خلق 

القدرات  وم�سادرة  والتهجر  والتجويع  االإفقار  م�سك�ت 

االإنتاجية، وبن املخططات التي متهد اإىل افتعال النزاعات 

واال�سطرابات، بحجة القيام بالثورة لت�سحيح امل�سار.

لقد بينت جمريات االأحداث بعد موجة الربيع العربي 

امل���زع���وم، اأن ال��ه��دف احل��ق��ي��ق��ي الإث�����ارة ال��ن��زاع��ات االأه��ل��ي��ة 

و»الثورات االجتماعية«، هو ا�ستحداث �سلطات اأكر ارتهاناً 

ا�ستكمال  م��ه��ام��ه��ا  م��ن �سلب  وي��ك��ون  االأج��ن��ب��ي��ة،  ل������إرادة 

�سيا�سات ال�سلف بتعميق حدة امل�سك�ت واالأزمات وتوظيف 

تبعاتها املتفاقمة خلدمة اأعداء االأمة. 

ت��ت�����س��ارك ب��ل��دان اأف��ري��ق��ي��ا وال�����س��رق االأو����س���ط يف حتمل 

اجلوع  م�سك�ت  تنعك�ض  بحيث  االإن�سانية،  االأزم��ات  تبعات 

واالأمرا�ض املزمنة يف بلدان القارة، بالقدر ذاته على الدول 

هذه  ب��ن  تتداخل  وك��ذل��ك  امل��ج��اورة،  واالإ�س�مية  العربية 

الدول جممل امل�سك�ت ال�سيا�سية واالأمنية، التي تنتقل من 

بلد اإىل اآخر كالنار يف اله�سيم. 

 ،2012 لعام  الغذائي  االأم��ن  على  املخاطر  دليل  جاء يف 

الذي يعده �سنوياً مكتب اال�ست�سارات مايبلكروفت يف لندن، 

وال�سرق  اأفريقيا  ب��ل��دان  يتهدد  الغذائي  االأم���ن  ان��ع��دام  اأن 

االأو�سط اأكر مما يهدد البلدان االأخرى يف العامل، وت�سنف 

وتاأتي  املخاطر«.  »عالية  الفئة  يف  الدليل  بح�سب  املنطقة 

الفئة يف  املهددة من هذه  ال��دول  و�سورية يف طليعة  اليمن 

املرتبة 15 و16على التوايل، وكذلك العراق وليبيا يف املرتبة 

54 و58، اأما م�سر وتون�ض فقد �سنفتا يف الفئة »متو�سطة 
املخاطر« يف املرتبة 71 و100 على التوايل. 

واأك���دت منظمة االأغ��ذي��ة وال��زراع��ة )ف���او( يف تقريرها 

اأفريقيا  با�ستثناء  ال��ع��امل  اجل��ي��اع يف  ع��دد  ت��راج��ع  االأخ���ر، 

الذين يعانون من »جوع  االأو�سط، حيث قّدر عدد  وال�سرق 

-2010 ف��رتة  �سخ�ض خ���ل  870 مليون  ب��ح��وايل  م��زم��ن« 

منهم 234 مليوناً يقيمون يف هذا اجلزء من العامل.  ،2012
وع��ل��ى ه���ذا ال�����س��ع��ي��د، ك�����س��ف امل���دي���ر ال���ع���ام للمنظمة 

مو�سى  بن  ط��ارق  وال��زراع��ي��ة  ال�سناعية  للتنمية  العربية 

الزدجايل، اأن قيمة الفجوة الغذائية العربية ارتفعت من 

دوالر  مليار  1975 اإىل 34.3  حوايل 4 مليار دوالر يف عام 

خ�لها  حتكمت  ال��ت��ي  ال��ف��رتة  خ����ل  اأي   ،2011 ع���ام  يف 

اأنظمة اال�ستبداد مبقدرات �سعوبها، والتي ادعى الزدجايل 

الزراعية  التنمية  ق�سية  جلعل  جاهدة  �سعت  منظمته  اأن 

القرار  اأ�سحاب  اأول��وي��ات  �سلم  »تت�سدر  الغذائي  واالأم���ن 

العرب«. 

وكانت جهود املنظمة، بح�سب و�سف مديرها العام، »قد 

امل�سرتك  العربي  للعمل  رئي�سية  موّجهات  باعتماد  تكللت 

يف جم���االت ال��زراع��ة واالأم����ن ال��غ��ذائ��ي«، ول��ك��ن على اأر���ض 

الواقع، مل ت�سهد املنطقة اأثراً لذلك، بل مزيداً من التبعية 

واالن����خ����راط يف ت��وظ��ي��ف االأم������وال ال��ع��رب��ي��ة ل��دع��م ك��رى 

اأفريقيا  بلدان  يف  تعمل  التي  االإحتكارية،  االأغذية  �سركات 

والدول العربية على م�سادرة االأرا�سي من �سغار املزارعن، 

ي�سمن  العاملية، ومبا ال  اأ�سواقها  وت�سغيلها ح�سراً خلدمة 

احلد االأدنى من االأمن الغذائي للمجتمعات املحلية.

وبح�سب موؤ�سر الدول الفا�سلة لهذا العام، الذي اأ�سدرته 

وا�سنطن موؤخراً، فاإن تون�ض وم�سر وليبيا و�سورية واليمن 

ت�سهد تدهوراً متزايداً تعود اأ�سبابه اإىل حالة عدم اال�ستقرار 

حيث  من  �سواء  االقت�سادي..  وبالتايل  واالأمني  ال�سيا�سي 

ارتفاع حاالت �سوء التغذية بن االأطفال اأو من حيث جيوب 

املوؤ�سر  يتنا�سى  لكن  املهم�سة،  املناطق  تعانيها  التي  املجاعة 

اأن الواليات املتحدة االأمركية والكيان ال�سهيوين  املذكور 

املزيد  خلق  على  ونهاراً  ليً�  تعم�ن  اللتان  الدولتان  هما 

من الدول الفا�سلة يف عموم املنطقة، ثم يجري التباكي على 

عدم ا�ستقرار االأو�ساع فيها وانعدام اأمنها الغذائي.

عدنان حممد العربي

أنظمة »الربيع العربي« تكمل جرائم السلف.. وتهدد شعوبها بخطر المجاعة

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

خطايا مرسي تحاصره شعبيًا

»الربيع العربي« امل�سري يزهر �سداماً بن اأبناء ال�سعب الواحد                                             )اأ.ف.ب.(
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وال����ت����ط����ورات  االأح������������داث  يف خ�������س���م 

املت�سارعة التي ت�سهدها املنطقة، ويف حم�اأة 

اح��ت��دام ال�����س��راع ب��ن امل�����س��روع االأم��رك��ي 

الغربي؛ ال�ساعي اإىل اإعادة ت�سكيل خارطة 

اأن��ظ��م��ت��ه��ا مب���ا يعيد  امل��ن��ط��ق��ة وجت���دي���د 

اال�ستعمارية  وال�سيطرة  الهيمنة  تكري�ض 

عليها، وبن امل�سروع التحرري املقاوم لهذه 

الهيمنة، جاء حدث توقيع �سفقة ال�س�ح 

 4.2 بقيمة  ورو�سيا  العراق  بن  ال�سخمة 

بغداد  تزود مو�سكو مبوجبها  مليار دوالر 

ب��اأ���س��ل��ح��ة م��ت��ط��ورة، اإىل ج��ان��ب ات��ف��اق��ات 

وال��غ��از  ال��ط��اق��ة  جم���االت  �سملت  للتعاون 

والنفط.

وم����ث����ل ه�����ذا احل�������دث ال�����ف����ت ���س��ك��ل 

انعك�ض  العراقي،  املوقف  يف  نوعياً  حت��واًل 

املنطقة،  يف  الدائر  ال�سراع  على  مبا�سرة 

وع���ل���ى خ���ارط���ة ع����ق���ات ال��ت��ح��ال��ف بن 

اإزاء  امل�سروعن ال�سالفي الذكر، خ�سو�ساً 

ما يحدث يف �سورية، وجت�سد هذا التحول 

الرئي�ض  م��ن  ك��ل  اأعلنها  ال��ت��ي  امل��واق��ف  يف 

العراقي  ال��وزراء  ورئي�ض  بوتن،  الرو�سي 

بينهما  النظر  وجهات  باتفاق  املالكي،  نور 

ع��ل��ى ح���ل االأزم������ة يف ���س��وري��ة ب��ع��ي��داً عن 

ال��ه��ج��وم العنيف  ال��ت��دخ��ل اخل��ارج��ي، ويف 

احلكومة  �سيا�سة  �سد  املالكي  �سنه  ال��ذي 

لو  كما  بوقاحة  تت�سرف  »ال��ت��ي  الرتكية 

كانت م�سوؤولة من تلقاء نف�سها عن ت�سوية 

ال�سعب  م���ن  ب����داًل  ���س��وري��ة  امل�����س��ك���ت يف 

الإقحام  يهدف  ذلك  اأن  معتراً  ال�سوري«، 

ال�سورية »اخلطر الذي  ال�سوؤون  الناتو يف 

قد ي�سعل املنطقة برمتها«.

ال���ع���راق  م���وق���ف  ال���ت���ح���ول يف  ه����ذا  اإن 

اأ�سهمت فيه العوامل االآتية:

ال��ع��ام��ل االأول: امل����ع����ار�����س����ة ال��داخ��ل��ي��ة 

ال���ق���وي���ة، ���س��ي��ا���س��ي��اً و����س���ع���ب���ي���اً، ل��ل�����س��ي��ا���س��ة 

االأم��رك��ي��ة وال��داع��ي��ة اإىل حت��ري��ر ال��ع��راق 

بعد  تعززت  والتي  لوا�سنطن،  التبعية  من 

الهزمية  ب��اإحل��اق  العراقية  املقاومة  جن��اح 

بقوات االحت�ل االأمركي، واإجبارها على 

التمديد  ومنع  ال��ع��راق  اأر����ض  ع��ن  الرحيل 

لها.

ال��ع��ام��ل ال���ث���اين: االب���ت���زاز االأم���رك���ي 

للعراق، الذي جت�سد يف ربط وا�سنطن اإمتام 

�سفقة بيع العراق طائرات اأف 16، مبوافقة 

واأخ��ذ  اإي���ران،  التقارب مع  بغداد على ع��دم 

م��وق��ف م��ع��ادي م��ن ن��ظ��ام ال��رئ��ي�����ض االأ���س��د 

ين�سجم مع املوقف االأمركي، والأن املالكي 

تغذية  على  وا�سنطن  اأقدمت  ذل��ك،  رف�ض 

وعقد �سفقة  ال���ع���راق،  داخ���ل  التناق�سات 

كرد�ستان  اإقليم  رئي�ض  حليفها  مع  اأ�سلحة 

م�سعود الرزاين، تزوده مبوجبها بطائرات 

مروحية نوع اأبات�سي.

اإي�����ران  ق����وة  الثالث: تنامي  ال���ع���ام���ل 

وجن��اح��ه��ا يف اإح��ب��اط امل��خ��ط��ط االأم��رك��ي 

ال�����س��ه��ي��وين ال��غ��رب��ي ل��ل��ن��ي��ل م���ن ح��ق��ه��ا يف 

تطوير برناجمها النووي ال�سلمي، وت��سي 

ع�سكرية  �سربة  بتوجيه  »اإ�سرائيل«  اأح���م 

اإي���ران ودوره���ا يف  اإىل جانب ثقل  الإي����ران، 

اأمركا  ع��ن  ل�بتعاد  املالكي  حكومة  دف��ع 

وتعزيز ع�قاتها مع �سورية ورو�سيا.

ال���ع���ام���ل ال����راب����ع: ���س��م��ود ����س���وري���ة يف 

اال�ستعمارية،  االإره��اب��ي��ة  احل��رب  مواجهة 

وات�������س���اح ف�����س��ل ه�����ذه احل������رب يف حت��ق��ي��ق 

اأهدافها يف اإ�سقاط اأو اإ�سعاف نظام الرئي�ض 

االأ���س��د امل��ق��اوم، وارت�����س��ام م��وؤ���س��رات اق��رتاب 

�سورية من حتقيق الن�سر على املجموعات 

االإرهابية.

وا�سنطن  ع��ن  ال���ع���راق  اب��ت��ع��اد  اأن  ع��ل��ى 

وع��ودت��ه اإىل االق���رتاب م��ن رو���س��ي��ا، ون�سج 

ال��ع���ق��ات معها يف ه���ذا ال��ت��وق��ي��ت ب��ال��ذات 

يعك�ض دالالت عديدة اأهمها:

ال��ع��راق طريق  �سلوك  االأوىل:  ال��دالل��ة 

ال���ت���ح���رر م����ن ق���ي���ود ال��ت��ب��ع��ي��ة ل��ل�����س��ي��ا���س��ة 

ال���والي���ات  اأن ه��ي��م��ن��ة  ي���وؤك���د  االأم���رك���ي���ة، 

من  اأ�سبحت  وال��ع��امل  املنطقة  يف  املتحدة 

املا�سي، ومل يعد باالإمكان اإحياوؤها.

النفوذ  تعزيز  الثانية: عودة  ال��دالل��ة 

ال��رو���س��ي يف امل��ن��ط��ق��ة ع��ل��ى ح�����س��اب ال��ن��ف��وذ 

املزيد  ال��ذي يدلل على  االأم���ر  االأم��رك��ي، 

م���ن ف�����س��ل اأه�����داف احل����رب االأم���رك���ي���ة يف 

العراق التي �سعت اإىل اإخراج رو�سيا منه.

الداللة الثالثة:  ا�سطفاف العراق اإىل 

ال�سوري،  االإي��راين،  الرو�سي،  املحور  جانب 

يف مواجهة احللف الغربي الرتكي، والذي 

عر عنه باملوقف من االأزمة ال�سورية.

ال���ع���راق  م���وق���ف  يف  ال���ت���ب���دل  اأن  غ����ر 

�ستكون  وف��اع��ل،  م��وؤث��ر  دور  للعب  وع��ودت��ه 

ت��داع��ي��ات مبا�سرة على واق��ع االأح���داث  ل��ه 

يف املنطقة، ملا للعراق من ثقل مهم ب�سبب 

نفطية  ث��روة  وامت�كه  اجل��غ��رايف،  موقعه 

كبرة، واأهم هذه االنعكا�سات:

ت�سب  التي  ال��ق��وى  م��وازي��ن  تعزيز   -1
يف ���س��ال��ح دول وق����وى امل��ق��اوم��ة وامل��م��ان��ع��ة 

االأمركي  وامل�سروع  ال�سهيوين  ل�حت�ل 

الغربي اال�ستعماري يف املنطقة.

���س��وري��ة يف مواجهة  م��وق��ف  ت��ع��زي��ز   -2
ت�سن �سدها مما  ال��ت��ي  االإره��اب��ي��ة  احل���رب 

وال��ف�����س��ل  ال��ت��خ��ب��ط  م���ن  م���زي���داً  �سينعك�ض 

غربياً وخليجياً وتركياً.

3- زي������ادة ح�����س��ور وت���اأث���ر ال�����س��ي��ا���س��ة 
الدويل،  امل�سرح  وعلى  املنطقة  يف  الرو�سية 

وا�ستطراداً تعزيز دورها يف معاجلة ملفات 

املنطقة ال�ساخنة.

اإ����س���ع���اف ه��ي��ب��ة ون���ف���وذ ال���والي���ات   -4
املتحدة يف املنطقة.
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م�ستمرة،  وقر�سنة  تنقل  وب��ع��د  جن��د،  و���س��ط  م��ن  خليفة  االأعراب  اآل  ج��اء 

اإال  �سنحت لهم الفر�سة لب�سط نفوذهم يف البحرين بالقوة الع�سكرية يف 1783، 

البحرين،  احت�لهم  ط��وال  �سيا�سي  ا�ستقرار  على  يح�سلوا  مل  خليفة  اآل  اأن 

والدولة  االإيرانية  الدولة  املنطقة  الكريتان يف  االإقليمتان  القوتان  كانت  فقد 

العثمانية يف �سراع نفوذ عليها، االأمر الذي جعل اآل خليفة يرفعون مرة العلم 

االإيراين ومرة العلم العثماين، و�سلطان م�سقط بعد امتداده من جهة اأفريقيا 

طمع يف البحرين وحاول ال�سيطرة عليها مراراً، اإىل اأن حتقق له ذلك يف بداية 

اأن  �سعود  اآل  من  طلبوا  اأن  اإال  خليفة  اآل  من  ك��ان  فما  العا�سر،  التا�سع  القرن 

يعينوهم يف التخل�ض من العمانين، وحن متكن  الوهابيون  بالفعل من اإخراج 

العمانين من البحرين طمعوا هم فيها، ورف�سوا اخلروج منها، مما ا�سطر اآل 

خليفة  ل��ستنجاد ب�سلطان عمان الإخراج الوهابين، اإىل اأن راأى اآل خليفة اأن 

االإجنليز هم ال�سمانة املثلى لوجودهم يف احلكم اأمام اأطماع القوى االإقليمية، 

الكافر،  للغرب  اخل�سوع  اأن  اإال  اتفاقيات،  عدة  يف  كامً�  لهم  خ�سعوا  وبالفعل 

�سعور  ه��و  االأول،  ل�سببن؛   1919 يف  عليهم  ينتف�ض  البحريني  ال�سعب  جعل 

مّكنوا  حن  املا�سي،  القرن  بداية  يف  امل�سلمن  خذلوا  خليفة  اآل  اأن  اجلماهر 

يف  واحت�له  العراق  على  للهجوم  قاعدة  اإىل  بتحويلها  البحرين  يف  االإجنليز 

1916، وهو اأمر خمالف للتعاليم الدينية، التي جعلت والء الكفار  م�سبباً للكفر 
َها الَِّذيَن اآَمُنوا ال َتتَِّخُذوا اْلَيُهوَد  واخلروج من والية اهلل كما قال تعاىل: {َيا اأَيُّ

َ ال  ُهْم ِمْنُكْم َفاإِنَُّه ِمْنُهْم اإِنَّ اهللَّ ْوِلَياُء َبْع�ٍض َوَمْن َيَتَولَّ ُهْم اأَ َوالنَّ�َساَرى اأَْوِلَياَء َبْع�سُ

امِلَِن} )املائدة/51(، ويف مواجهة انتفا�سة ال�سعب ازداد خ�سوع  َيْهِدي اْلَقْوَم الظَّ

اآل خليفة ل�إجنليز اأكر فاأكر، الذين اأر�سلوا امليجر ديلي؛ ال�سابط االإجنليزي 

الذي �سارك يف قمع ثورة الع�سرين يف الديوانية بالعراق، ليحكم البحرين ب�سكل 

الواجهة اخلارجية  اآل خليفة هم  العراق، وي�سبح  الع�سرين يف  كامل بعد ثورة 

الواحدة  املطلبية  ال�سعب  انتفا�سات  اأجه�ض  االإجنليزي  التدخل  حلكمهم، هذا 

تلو االأخرى، والتي تفجرت مراراً يف 1936 و1956 و1965، وحن غادر االإجنليز 

نف�ض  لتحتل  املتحدة  ال��والي��ات  ج��اءت   1971 يف  قواتهم  �ساحبن  البحرين  من 

املوقع االإ�ستعماري ال�سيادي، وحتولت قاعدة اجلفر البحرية من االإجنليز اإىل 

االأمركين.

  ويف عام 1999، متكن النظام اخلليفي بدعم وتخطيط اأمركي، من اإجها�ض 

اأ�سبح  وال��ي��وم  ���س��ن��وات،  خم�ض  ط��وال  تفجرت  التي  املطلبية  ال�سعب  انتفا�سة 

االأمركيون يديرون كل خيوط املواجهة مع ال�سعب، بعد تفجر ثورته الكرى 

يف 11 فراير 2012، فنزول قوات االحت�ل ال�سعودي يف 14 مار�ض 2011، جاء 

واآخر  روب��رت غيت�ض مبا�سرة من  البحرين،  الدفاع  وزي��ر  بعد خ��روج  مبا�سرة 

م�ساعد  ب��وزن��ر؛  مايكل  جم��يء  خليفة،  اآل  لنظام  االأم��رك��ي  ال��دع��م  مفا�سل 

2 خ�سي�ساً  وزير اخلارجية االأمركي ل�سوؤون حقوق االإن�سان يف موؤمتر جنيف 

2012، فقد  تر�سح من كوالي�ض  19 �سبتمر  حن مت تناول ق�سية البحرين يف 

هذا  املوؤمتر اخلا�ض مبجل�ض حقوق االإن�سان التابع ل�أمم املتحدة، اأن قام بوزنر 

بتوجيه اللوم للدول االأوربية التي اأرادت ال�سغط على النظام اخلليفي الإيقاف 

االإنتهاكات الوا�سعة حلقوق االإن�سان.

    اإن اهلل تعاىل ب�ّسر اأن الذين يهرولون نحو مواالة الكفار معر�سون دائماً 

لنقمات تذهب بحكمهم للزوال وهذه �ُسنة اهلل يف االأر���ض، حيث قال تعاىل: {

يَبَنا َداِئَرٌة  ى الَِّذيَن يِف ُقُلوِبِهْم َمَر�ٌض ُي�َساِرُعوَن ِفيِهم َيُقوُلوَن َنْخ�َسى اأَْن ُت�سِ َفرَتَ

وا يِف اأَنُف�ِسِهْم  �َسرُّ ِبُحوا َعلَى َما اأَ ُ اأَْن َياأِْتَي ِباْلَفْتِح اأَْو اأَْمٍر ِمْن ِعْنِدِه َفُي�سْ َفَع�َسى اهللَّ

اأن  بعد  عربية  دول  روؤ���س��اء  من  العديد  بّدلت  اأمركا  اإن  َناِدِمَن} املائدة/52، 

تلجاأ  هل  البحرين،  ث��وار  ب�سالة  اأم��ام  واليوم  ال�سعوب،  ث��ورات  بخطورة  �سعرت 

اآل خليفة اأم تبقيهم، معاندة كل حقائق ووقائع  ا�ستبدال  اإىل  الواليات املتحدة 

االأر�ض وال�سماء، فينك�سروا اأمام قوة ثورة ال�سعب املنت�سرة باإذن اهلل، فاحلكمة 

الوا�سحة تقول »من ال يلن  ينك�سر«.

ال�سيد جعفر العلوي

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

انعكاسات ابتعاد العراق عن أميركا.. واقترابه من روسيا

الرئي�ض الرو�سي ف�دمير بوتن م�ستقبً� رئي�ض الوزراء العراقي نوري املالكي                              )اأ.ف.ب.(

تنويع مصادر السالح الحماية األميركية للنظام »الخليفي« لها أمد سينتهي
رسالة بأن العراق ليس 

حكرًا ألميركا
اعتر خبر عراقي اأن زيارة رئي�ض 

ال��وزراء ن��وري املالكي اإىل مو�سكو تدل 

ع��ل��ى ا���س��ت��ق���ل��ي��ة ال����ق����رار ال�����س��ي��ا���س��ي 

وال��ع�����س��ك��ري واالق���ت�������س���ادي ال��ع��راق��ي، 

ال��والي��ات املتحدة  اع��ت��م��اده على  وع��دم 

ال���ت���ي ت��ت��ن�����س��ل م���ن ت��ع��ه��دات��ه��ا ح��ي��ال 

الت�سليح،  ناحية  من  خ�سو�ساً  العراق، 

الت�سليح  م�����س��ادر  ت��ن��وي��ع  اأن  م��و���س��ح��اً 

يجعل  االقت�سادية  ال��ق��درات  وم�سادر 

ب��غ��داد مب��ن��اأى ع��ن اأي حم��اول��ة اب��ت��زاز 

�سيا�سي م�ستقبً�.

ال��ع���ق��ات الدولية  اأ���س��ت��اذ  واأ���س��اف 

اأ�سامة ال�سعيدي: اأن زيارة املالكي متثل 

حكراً  لي�ض  ال��ع��راق  ب��اأن  للعامل  ر�سالة 

ال��ع��راق يريد  واأن  امل��ت��ح��دة،  ل��ل��والي��ات 

ويوؤ�س�ض  دول،  ع��دة  مع  اآف��اق��اً  يفتح  اأن 

حل��ال��ة م��ت��م��ي��زة، ف��ه��و يف م��رح��ل��ة ب��ن��اء، 

وال ميكن اأن يعّول على دولة بعينها يف 

والع�سكري  االقت�سادي  البناء  عملية 

واالأمني.
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حتتدم املناف�سة االنتخابية يف الواليات 

امل��ت��ح��دة االأم��رك��ي��ة ب��ن م��ر���س��ح احل��زب 

ال���دمي���ق���راط���ي ال��رئ��ي�����س احل�����ايل ب����اراك 

رومني،  ميت  اجلمهوري  واملر�سح  اأوباما، 

وحت��ت�����س��د ف��ي��ه��ا ك���ل االأ���س��ل��ح��ة، مب���ا فيها 

يف  ل  ت�سجَّ كما  ور���س��اق��ت��ه،  املر�سح  حيوية 

اأو زلة ل�سان ملر�سح  اأي هفوة  هذه املعركة 

ما، ال�ستغاللها من قبل الطرف االآخر.

وو������س�����ط »م����ع����م����ع����ات« ه������ذه امل���ع���رك���ة 

اأي���ام  ���س��وى  عنها  تف�سلنا  ت��ع��د  مل  ال��ت��ي 

اأول ثالثاء  �ستجري يف  م��ع��دودات، حيث 

يبقى  امل��ق��ب��ل،  ال��ث��اين  ت�سرين  �سهر  م��ن 

ال��ه��م االأم��رك��ي ال��داخ��ل��ي ه��و امل�سيطر، 

ح��ي��ث ي�����س��ع��ى ك���ل م��ر���س��ح ل��ي��ق��دم نف�سه 

املالية  االأزم���ة  ملعاجلة  االأ�سلح  اأن��ه  على 

واالق��ت�����س��ادي��ة وت���وف���ر ف��ر���س ال��ع��م��ل، 

ال�سحية  وال�سمانات  الفقر،  من  واحل��د 

واالجتماعية..

اأن  ي��ع��ن��ي  ذل�����ك ال  ف������اإن  وب���ال���ط���ب���ع، 

عن  بعيدة  �ستكون  اخل��ارج��ي��ة  ال�سيا�سة 

االه��ت��م��ام، ل��ك��ن امل�����س��اك��ل ال��داخ��ل��ي��ة هي 

اأك�����ر م���ا ي��ه��م االأم�����رك�����ي، ال�����ذي ي��ك��اد 

ي���ك���ون ج����اه����اًل ل���ك���ل م����ا ي���ج���ري خ����ارج 

التوجه  ف��اإن  وبالتايل  املتحدة،  الواليات 

ن��ح��و ال���داخ���ل ُي��ع��ت��ر م�����س��األ��ة ح��ي��وي��ة يف 

ال��ت��ح�����س��ر ل���ي���وم ال��ف�����س��ل االن��ت��خ��اب��ي، 

تتحكم  اخلارجية  ال�سيا�سة  اأن  خ�سو�ساً 

فيها ثوابت ال ميكن الأي مر�سح اخلروج 

�سناعة  اح��ت��ك��ارات  فيها  تتحكم   عنها؛ 

حروب  من  يتبعها  وما  والنفط،  ال�سالح 

و����س���راع���ات، ي��ك��ون ال��رئ��ي�����س االأم���رك���ي 

وال�سيوخ  ال��ن��واب  جمل�س  من  ومالحقه 

الوحيد  الثابت  يبقى  ولهذا  فيها،  اأدوات 

�سواء  االأمركية،  اخلارجية  ال�سيا�سة  يف 

الكيان  جمهورية  اأم  دمي��ق��راط��ي��ة  ك��ان��ت 

املر�سحان على  يت�سابق  الذي  ال�سهيوين 

وبقائه  لهما،  وانحيازهما  تاأييدها  اإب��راز 

منطقة  يف  االأوىل  ال��ع�����س��ك��ري��ة  ال���ق���وة 

ال�����س��رق االأو����س���ط، وال��ن��ف��ط ال���ذي يعتر 

الراأ�سمالية  لهيمنة  احل��ي��وي  ال�سريان 

ال��ع��امل��ي��ة وق��م��ت��ه��ا وا���س��ن��ط��ن ع��ل��ى دول 

امل��رة يف املعركة  العامل، وق��د يدخل ه��ذه 

اأبداً  واإن مل يظهر  االأمركية،  الرئا�سية 

يف االإع��الم معركة االأفيون، الذي تعتر 

الواليات املتحدة املهيمنة االأ�سا�سية على 

زراعته وخطوطه، حيث ت�سر املعلومات 

ارت��ف��ع��ت  االأف���ي���ون  اأرق�����ام جت����ارة  اأن  اإىل 

دوالر  مليارات  اأرب��ع��ة  م��ن  اأفغان�ستان  يف 

اإىل  زمن �سيطرة طالبان قبل عام 2002، 

االأمركي،  الغزو  بعد  االأ�سعاف  ع�سرات 

اأك��ر  احل��ايل  ال��ع��ام  لت�سجل يف منت�سف 

من مئة مليار دوالر.

االأوىل  التلفزيونية  املناظرة  كانت  واإذا 

اأوب���ام���ا وروم���ن���ي ق��د �سجلت ت��ق��دم��اً  ب��ن 

نائبيهما  ب��ن  الثانية  وامل��ن��اظ��رة  للثاين، 

اإنتظر  اجلميع  ف���اإن  االأول،  كفة  رّج��ح��ت 

املناظرة الثالثة بن اأوباما ورومني، الأنها 

الرئي�س  ا�ستعمل  وفيها  الفا�سلة،  �ستكون 

خ�سمه،  بها  فاجاأ  جديدة  و�سائل  املر�سح 

حيث اأفادت اال�ستطالعات بتقدم اأوباما ب� 

49٪ مقابل 36٪ لرومني.
اإذاً، يف االأي��ام القليلة الفا�سلة عن يوم 

االأ�سلحة  ك��ل  �ست�ستعمل  الكبر،  احل�سم 

امل��ت��اح��ة ان��ت��خ��اب��ي��اً، مب���ا ف��ي��ه��ا اأ����س���ول كل 

مر�سح، وبهذا لي�س لدى اأوباما ذي االأ�سل 

اأبيه  واأ�سول  الكيني،  االإفريقي، وحتديداً 

االإ�سالمية، ما يخفيه، فهذا كله ا�سُتعمل 

االن��ت��م��اء  �سكيون  ل��ك��ن   ،2008 م��ع��رك��ة  يف 

الديني مليت رومني حا�سراً، خ�سو�ساً اأنه 

امل�سيحية،  عن  خارجة  طائفة  اإىل  ينتمي 

وهي »املورمونية« التي قامت على خياالت 

1830م  اأ�س�سها عام  »جوزيف �سميث« التي 

يف الواليات املتحدة، فزعم اأنه ُدلَّ من ِقَبل 

م��الك ي��دع��ى »م����وروين« على األ����واح من 

»باملرا«  ف��وق تل قريب من مدينة  ذه��ب 

يف والية نيويورك. كانت تلك االألواح التي 

�سطرت منذ األف عام، كما يزعم املورمون، 

حت���ك���ي اأخ����ب����ار ق�����وم ا����س���ت���وط���ن���وا ال���ق���ارة 

وُترجمت  الغابرة،  االأزمنة  يف  االأمركية 

هذه االألواح واأ�سبحت ُتعَرف با�سم »كتاب 

مورمون«، وهي اليوم جزء مهم من كتب 

املورمونية »املقد�سة«.

عقائدها  بع�س  يف  املورمونية  تختلف 

تعتر  ال  فهي  امل�سيحية؛  ع��ن  الرئي�سية 

التثليث  ���ف  ت���وؤلِّ ال��ت��ي  ال��ث��الث��ة  االأق��ان��ي��م 

)االآب، واالبن، وروح القد�س( اإلهاً واحداً، 

ها ثالثة اآلهة م�ستقلة عن بع�سها  بل تعدُّ

د الزوجات، وهو  بع�ساً، كما اأنها تبيح تعدُّ

ما ال يقول به امل�سيحيون. 

ميت  اجلمهوري  املر�سح  اأن  علمنا  واإذا 

العقيدة،  لهذه  تابع  جم��رد  لي�س  روم��ن��ي 

رد  بل هو اأحد دعاتها، تبنَّ االرتباط املطَّ

ال��غ��رب واجل��م��اع��ات ال�سرية  ���س��ا���س��ة  ب��ن 

الباطنية، كاملا�سونية ونحوها.

امل��ورم��ون  جلماعة  الر�سمية  ال��وث��ائ��ق   

م��وؤ���س�����س  ����س���م���ي���ث؛  ج����وزي����ف  اإن  ت����ق����ول 

يف  ما�سوين«  »اأ�ستاذ  درجة  ُمنح  اجلماعة، 

ال�ساد�س ع�سر من اآذار عام 1842م، كما اأن 

اأخ��اه »ح��رام �سميث« تلقى ثالث درجات 

 112 ما�سونية يف حمفل جبل موريا رقم 

يف »ب��امل��را« ب��والي��ة ن��ي��وي��ورك، يف الوقت 

الوحي  ى  يتلقَّ �سميث  جوزيف  ك��ان  ال��ذي 

على حد زعمه. 

تتطابق  امل��ورم��وين  الهيكل  طقو�س  اإن 

م���ع ط��ق��و���س ال��ه��ي��ك��ل امل���ا����س���وين، ح��ت��ى يف 

رم���وزه���ا وط����رق امل�����س��اف��ح��ة، وال�����س��ب��ب يف 

ع��ي  اأن ج���وزي���ف ���س��م��ي��ث؛ م��دَّ ذل����ك ه���و 

املا�سونية  ن�سر  اإىل  ي�سعى  ك��ان  »ال��ن��ب��وة«، 

يف ُح��لَّ��ة ج��دي��دة، فق�سة وج���وده ل��الأل��واح 

اأخنوخ«  »اأ�سطورة  الذهبية جند �سلفها يف 

ُهدي  »اأخ��ن��وخ«  اإن  تقول:  التي  املا�سونية 

األ����واح م��ن ال��ذه��ب وال��ن��ح��ا���س حتكي  اإىل 

ق�س�ساً قدمية على اإحدى الروابي. وهذه 

للدرجات  للمر�سحن  ���س  ت��درَّ االأ���س��ط��ورة 

ال��ط��ق�����س  م��ا���س��ون��ي��ة  م���ن  و21  و14   13
االإيكو�سي )اال�سكتلندي(.

املتحدة؟  للواليات  رئي�ساً  �سيكون  فمن 

اإن���ه ���س��راع داخ��ل��ي ب��ن اأت��ب��اع امل��ا���س��ون��ي��ة، 

وفيه تدخل م�سالح ال�سركات االحتكارية 

ال��ع��اب��رة ل��ل��ق��ارات، و»اإ���س��رائ��ي��ل« و�سراين 

زراعة وخطوط  وال�سيطرة على  النفط.. 

االأفيون.

اأحمد الطب�ش
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االنتخابات الرئاسية األميركية

 »إسرائيل« والنفط.. واألفيون ثالثهما

االأزمات االقت�سادية واملالية تع�سف يف دول االحتاد 

كما  اإفال�سه،  اإ�سهار  حد  اإىل  بع�سها  وي�سل  االأوروب���ي، 

ه��و ح���ال ال��ي��ون��ان، وبع�سها االآخ����ر ي��رن��ح حت��ت ثقل 

وبع�سها  واإيطاليا،  الرتغال  كحال  واالأزم��ات،  الديون 

الثالث قد تدفعه االأزمات املتفاقمة نحو التحلل، كحال 

اإ�سبانيا، التي تتو�سع احلركات املطالبة باالنف�سال، كما 

هو حال كتالونيا واإقليم البا�سك.

ذل���ك، يجد ه��ذا االحت���اد نف�سه م�سطراً  ك��ل  و���س��ط 

خل���و����س م����ع����ارك ����س���ي���ده االأك�������ر ال�����والي�����ات امل��ت��ح��دة 

االأمركية، املنهكة بدورها باأزماتها املالية واالقت�سادية، 

خلو�س  م�سطر  هو  وبالتايل  الرئا�سية،  وبانتخاباتها 

ولبنان،  و�سورية  ليبيا  وا�سنطن يف  نيابة عن  احل��روب 

واأمكنة اأخرى.

وب�����س��ب��ب ه����ذا ال����واق����ع امل�������زري، جت���د دول االحت����اد 

االأوروبي نف�سها م�سطرة ملزيد من االإنفاق الع�سكري، 

ال�250 مليار دوالر،  العام  الذي جتاوزت ميزانيته هذا 

نف�سه  يجد  االأم��رك��ي،  لل�سيد  اإك��رام��اً  اأن���ه،  خ�سو�ساً 

واملوؤامرات  الع�سكرية  النزاعات  املزيد من  يف  منخرطاً 

اال�ستخباراتية.

و�سط هذا اخل�سم املاأ�ساوي لالحتاد االأوروبي، كانت 

جائزة  مبنحه  توقيتها؛  ويف  نوعها  يف  املذهلة  املفاجاأة 

الأنور  اجلائزة  هذه  مبنح  يذكرنا  مبا  لل�سالم،  »نوبل« 

العامل  اإرهابيي  كبر  مع  منا�سفة   1979 عام  ال�سادات 

يف ذاك الزمن، وهو مناحيم بيغن، لقاء توقيع اتفاقية 

هذه  مبنح  تذّكر  كما  دايفيد«،  »كامب  واخليانة  ال��ذل 

االإرهابي  مع  منا�سفة  عرفات  يا�سر  للراحل  اجلائزة 

ا�سحاق رابن، بعد توقيعه اإتفاقية اأو�سلو، وكل ذلك كان 

مكافاأة للتنازالت اخلطرة التي قدمها كل من ال�سادات 

وعرفات للكيان ال�سهيوين، وبالتايل فاإن جائزة نوبل 

لالحتاد االأوروبي هذا العام هي عبارة عن دفعة معنوية 

وال��ذي  االأمركية،  احل��روب  املنغم�س يف  االحت��اد  لهذا 

يرزح  التي  املتفاقمة  ديونه  اأزم��ات  حلل  جاهداً  ي�سعى 

حتتها، دون اأن تنفع لعالجها كل اخلطط التي ُو�سعت، 

��ف يف  ت��وظَّ التي  اخلليجية  االأم���وال  ا�ستالب  فيها  مب��ا 

عوا�سم اأوروبا باأ�سكال خمتلفة، تبداأ من �سراء املالهي 

ريا�سية  اأن��دي��ة  ب�سراء  تنتهي  وال  الفنادق،  على  ومت��ر 

تدفع املالين على العبيها.

و���س��ط ه��ذا اخل�سم م��ن االأزم�����ات، ال ت�����س��اوي قيمة 

اإذ قيمة اجلائزة تبلغ مليون و200 األف  اجلائزة �سيئاً، 

اأو  ال���دوالرات  املليارات من  اأم��ام ع�سرات و مئات  دوالر 

اليورو املراكمة ديوناً على دول االحتاد، وفوز االحتاد 

بجائزة »نوبل« �سكل مفاجاأة باأي حال، نظراً اإىل امل�ساكل 

احلالية التي تعاين منها منطقة اليورو.

لي�ست ع�سواً يف  ال���روج )م��وط��ن اجل��ائ��زة(  اأن  كما 

االحت�����اد، ب��ل ي��ع��ار���س ال��ك��ث��ر م��ن ال��روج��ي��ن ب�سدة 

ل�سيادة  تهديد  م�سدر  ويعترونه  االأوروب����ي،  االحت���اد 

الدول، وقد قال هيمينغ اوالو�سن؛ وهو زعيم املنظمة 

املناه�سة لع�سوية االحتاد االأوروب��ي، لهيئة  الروجية 

االإذاعة الرويجية: »اأجد هذا غريباً«، و�سّوتت الروج 

االن�سمام  ب�»رف�س«  مرتن  ال�سالم  جائزة  متنح  التي 

البالد  ازده��رت  كما  و1994،  اإىل االحت��اد عامي 1972 

خارج اإطار االحتاد، بف�سل مواردها الهائلة من النفط 

والغاز.

ال��روج��ي ع��ر رئي�س  امل��وق��ف الر�سمي  وك���ان الف��ت��اً 

ي�سارياً  حتالفاً  يقود  ال��ذي  �ستولتنرغ،  ين�س  ال���وزراء 

»ميكننا  اأنه  اعتر  اإذ  االأوروبية،  امل�ساألة  حول  منق�سماً 

تهنئة االحت���اد على ج��ائ��زة ال�����س��الم ه���ذه، واالع���راف 

عالقة  م�ساألة  عن  ذل��ك  ومتييز  �سالم،  ك�سانع  ب��دوره 

ان�سمام الروج  اأن  االأوروب��ي«، موؤكداً  الروج باالحتاد 

اإىل االحتاد »لي�س مطروحاً يف الوقت احلايل«.

املعنوية،  ه��ذه اجلائزة  تنفعه  االأوروب���ي لن  االحت��اد 

لي�ست  امل��ط��روح��ة  بكثر، واحل��ل��ول  اأك���ر  ي��ت��ه��دده  فما 

االأمركية  االنتخابات  نتائج  بانتظار  م�سكنات،  �سوى 

ب�����داأت ال���ق���وى امل��ن��اه�����س��ة للعوملة  اأي������ام، يف وق����ت  ب��ع��د 

اأجل  من  قواها  وحت�سد  تتوحد  املتوح�سة  ولليرالية 

الدفاع عن م�ساحلها الوطنية، وم�سالح �سعوبها التي 

تدا�س حتت اأقدام الليرالين املتوح�سن املتعوملن.

حمرر ال�ش�ؤون الدولية

االتحاد األوروبي ينال جائزة »نوبل«
تقديرًا إلنفاقاته العسكرية وانخراطه في الحروب األميركية

�ملر�شح ميت رومني�لرئي�س بار�ك �أوباما
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هل يتخيل اأحد يف هذه الدنيا اأن يجري البحث جدياً 

عن بديل من املاء لري املزروعات؟ هذا ما تفيدنا به اآخر 

والت�سّحر  امل��ي��اه  �سح  »ق�سية  ت�سمى  م��ا  حل��ل  امل��ح��اوالت 

االآن  وتراجع نوعية الربة«، فقد جرب »اخل��راء« حتى 

ا���س��ت��خ��دام االأم���ط���ار ال�����س��ن��اع��ي��ة، وت��ك��ري��ر م��ي��اه ال�سرف 

ال�سحي، وا�ستخدام االأ�سمدة الكيماوية لزيادة املحا�سيل 

الزراعية ورّيها، واليوم، ت�ستخدم �سركة اغري�سيل تقنية 

ا�ستخدام مادة لزجة ت�سمى �سريط اجلل، التي قد »حتقق 

حتّواًل ثورياً يف امل�سار الزراعي يف العامل«.

وخال�سة التقنية اجلديدة، اأنها تقل�س احلاجة للماء 

 ،٪50 بن�سبة  املح�سول  وب��زي��ادة   ،٪90 عن  تقل  ال  بن�سبة 

كما تخّف�س ا�ستخدام ال�سماد بن�سبة 80٪، ويقول موؤ�س�س 

اآالف  على  حت��ت��وي  اجل��ل  م���ادة  اإن  خ���ان،  يلمان  ال�سركة 

امل�سامات الدقيقة، التي ت�سمح للمياه بالدخول يف جذور 

النباتات ببطء، في�سهل بالتايل امت�سا�س املواد الغذائية 

على مهل..

اخلبيثة،  التقنية  ه��ذه  خ�سائ�س  على  ال��ك��الم  يطول 

ول��ك��ن��ي اأك��ت��ف��ي ب��ه��ذا ال���ق���در، خ�����س��ي��ة اأن اأغ�����رق يف ���س��رح 

»ف�سائل  ك��اإح��دى  ترويجها  ي��وّد  كمن  ف��اأب��دو  التفا�سيل، 

وال  الف�سيلة،  معنى  ي��ع��رف  ال  ال���ذي  احل��دي��ث«،  الع�سر 

يكرث لكرامة االإن�سان وال الأمنه واأمانه.

فهذه قارة اأفريقيا تغرق باملياه وتت�سف تربتها باأعلى 

درج����ات اجل�����ودة، ول��ك��ن ال�����س��رك��ات االإح��ت��ك��اري��ة ال��ك��رى 

بحراتها،  وجففت  غاباتها،  وقطعت  ينابيعها،  �سرقت 

القارة  لتجويع  بل  فح�سب،  اخليالية  االأرب��اح  لتحقيق  ال 

والعوز،  الفقر  وتف�سي  االأم��را���س،  الإنت�سار  ب��وؤرة  وجعلها 

ال��ب��ذار،  اإن��ت��اج  حقوق  العمالقة  ال�سركات  احتكرت  وكما 

بدائل  تقدم  اليوم  هاهي  اجلينية،  بركيبتها  وتالعبت 

الكون  ه��ذا  يف  احل��ي��اة  عنا�سر  م��ن  عن�سر  الأه���م  خبيثة 

حيازته  عملية  غ��ره��ا  دون  عليها  ت�سهل  ك��ي  الف�سيح، 

واحتكاره، وبالتايل منعه عن بقية اخللق.

واأت�������س���اءل ب��ا���س��ت��غ��راب، ه��ل ي�����س��ل االأم����ر ل���دى بع�س 

واملر�س،  باجلوع  النا�س  مالين  قتل  درج��ة  اإىل  اجلهات 

مل��ج��رد حت��ق��ي��ق اأرب�����اح م��ال��ي��ة ب���ائ���دة؟ اأع����رف ب����اأين غر 

)غاية  النا�س  يغتال  ال  الأن��ه  املقولة،  بهذه  البتة  مقتنع 

االإ�ستغالل( من يفر�س بهم اأن يدعموا اأ�سواق ت�سريف 

ال  العاقل  وال�سيد  امل�ستهلكن،  لدى  وترويجها  املنتجات 

يجد م�سلحة يف اإبادة عبيده، حتى واإن كان مبقدوره فعل 

ذلك بعرف نظام العبودية. 

اّط��ل��ع��ت م���وؤخ���راً ع��ل��ى ج����دال دار ب��ن ع���امل يعر�س 

اإن  امل��واد الغذائية، ويقول  امل��واد الكيماوية يف  على وج��ود 

اأو الوالدات  ال�سلبية قطع الن�سل  اأهم موؤثراتها  اأحد  من 

امل�سوهة ج�سدياً وعقلياً، وبن عامل اآخر يدافع عن اإدخال 

ال�سكاين  التكاثر  اأن  وحجته  امل��اآك��ل،  يف  الكيماوية  امل���واد 

على  ي�سكروه  ب��اأن  النا�س  فيطالب  الغذاء،  م�سكلة  يفاقم 

وا�ستخدامها  جديدة  م��واد  عن  البحث  جمال  يف  ن�ساطه 

لت�سميم النا�س واحلد من التنا�سل.

قد يخدع هذا الكالم بع�س املعجبن بالثقافة الغربية 

اأن هذه  حقيقة  يتغافلون عن  ولكنهم  احلديث،  والع�سر 

احل�سارة قد �ساخت منذ زمن، وقّل فيها عن�سر ال�سباب 

ال  املثلين،  عديد  تكاثر  وم��ع  امل�سنن،  ن�سبة  وت�ساعفت 

اأو جتديد  اإنتاج نف�سها  ب��اأن تعيد  املجتمعات  اأم��ل يف هذه 

�سبابها، الأن منهم من اآمنوا بتحديد الن�سل ب�سبب غالء 

ومنهم  �سخيفة،  وثقافية«  »ح�سارية  الأ�سباب  اأو  املعي�سة، 

يتنا�سلو،  اأال  واإ���س��رار،  حما�سة  وبكل  طوعاً،  اخ��ت��اروا  من 

والنتيجة اأنهم جميعاً ي�سرون حثيثاً نحو الزوال.
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ل�����ق�����د درج�����������ت االأّم�����������ة 

احلادي  القرن  يف  العربّية 

ا�ستخدام  على  والع�سرين، 

القامو�س  يف  م�سطلحات 

ال�����س��ي��ا���س��ّي ل���ل�������س���راع م��ع 

ال��������ع��������دّو ال���������س����ه����ي����ويّن، 

ه����ي يف اأح�������س���ن االأح�������وال 

الفكر  ت��خ��دم  م�سطلحات 

ح�ساب  ع��ل��ى  ال�����س��ه��ي��ويّن، 

ال����وع����ي ال���ق���وم���ّي ل���الأّم���ة 

ال��ع��رب��ّي��ة ج��م��ع��اء، ه���ذا اإن 

هذه  ن�ستعمل  اإننا  نقل  مل 

ل��غ��ت��ن��ا  يف  امل�������س���ط���ل���ح���ات 

دون  كالببغاوات  ون��رّدده��ا 

تفكر، فنحن بذلك نكون 

لكل  اأعمى  ب�سكل  مقلدين 

ما يريده منا عدو االأمة.

ما  امل�سطلحات  ه��ذه  من 

اأوردت��ه، والتي اخ��رت منها 

االأك����ر ���س��ي��وع��اً وا���س��ت��ع��م��ااًل 

وت����������اأث����������راً ع�����ل�����ى ال�����وع�����ي 

اجلماعّي لالأّمة.

ت����ل����ك  اأّن  ��������س�������ك  ال 

امل�������س���ط���ل���ح���ات ال���ي���ه���ودّي���ة 

امل�����س��م��وم��ة وامل��ت��ج��ّددة التي 

اأوردناها على �سبيل املثال ال 

احل�سر، دخلت كّل بيت، ويف 

و�سائل  عر  �سامع  ك��ّل  اآذان 

االإع�����الم امل��ت��ع��ّددة ال��ع��رب��ّي��ة 

م���ن���ه���ا خ�������س���و����س���اً، ل���ذل���ك 

اع��ت��دن��ا ���س��م��اع��ه��ا، ون��ك��ّرره��ا 

التفكر  دون  م���ن  ب��ب��غ��ائ��ي��اً 

االإ���س��رار  م��ع  ولكننا  ف��ي��ه��ا، 

على العودة اإىل امل�سطلحات 

من  والتحذير  ال�سحيحة، 

�سنعتاد  ال��ي��ه��ودّي��ة  املقا�سد 

ع��ل��ى ا����س���ت���خ���دام امل�����س��ّم��ي��ات 

ال�سحيحة  وامل�����س��ط��ل��ح��ات 

ال�����ت�����ي ت����ل����ت����زم ب����ال����ث����واب����ت 

االإ������س�����الم�����ي�����ة وال����ع����رب����ي����ة 

االأ�سيلة.

حممد اأمني ال�شناوي

التعليق على امل�سطلحامل�سطلح ال�سحيحامل�سطلح اليهودّي

ال�س�رق االأو�سط

امل�سرق االإ�سالمي، 

العامل العربّي، املنطقة 

العربّية االإ�سالمّية.

»ال�سرق االأو�سط« جاء كمقّدمة �سرورّية للتعاي�س مع اليهود، والإف�ساح مكان للِكيان اليهودّي يف املنطقة العربّية االإ�سالمّية، وذلك لالإقرار اأن يكون 

اليهود ع�سواً يف ج�سم الدول العربّية واالأّمة االإ�سالمّية، ما يعطي اليهود �سفات اجلوار، ووحدة امل�سر، وامل�ساركة يف القرار، ولتكييف املواطن 

العربّي على تقّب�ل »الكيان املعتدي«، وال�سواب اأن نطلق على هذه املنطقة: امل�سرق االإ�سالمّي، اأو العامل العربي، اأو املنطقة العربّية االإ�سالمّية.

الِكيان اليهودّيدول�ة اإ�سرائيل

»دولة اإ�سرائيل« هي »الِكيان اليهودّي« الغا�سب، فاإذا اعتمدنا م�سطلحهم يكون هذا اعراف بدولتهم و�سيادتهم على اأر�س فل�سطن، وحقهم 

يف الوجود على تلك االأر�س املغت�سبة، ويف ذلك تطبيع للمواطن العربّي على تقبل الِكيان املعتدي، لي�سبح جزءاً يف منظومة املنطقة العربّية 

وحمو  فل�سطن  ا�سم  طم�س  قبول  على  واالإ�سالمّي  العربّي  العقل  لتعويد  واحرامها،  وقانونها،  �سيادتها،  لها  دولة  واعتبارها  واالإ�سالمّية، 

ر�سمها من خريطة العامل.

اال�ست�سالمالتطبي�ع

ب الأر�س فل�سطن، والإجراء عملّية تغير يف النف�سّية العربّية  التطبيع كم�سطلح وا�سراتيجّية برز لتذويب العداء مع اليهود وِكيانهم املغت�سِ

واالإ�سالمّية وتعديلها لتتعاي�س، وتتقّب�ل الِك�يان اليهودّي كجزء طبيعّي من املنطقة مع حفاظ اليهود ال�سهاينة مب�سروعهم العدوايّن، والت�سليم 

به كحقيقة قائمة واال�ست�سالم الإرادته وخمططاته، ولهذا اأ�سبحت م�سطلحات ال�سالم والتعاي�س مع اليهود م�سطلحات تتكّرر على م�سامعنا 

وي�سدو بها االإعالم �سباحاً وم�ساًء.

املطالب 

الفل�سطينّية
احلقوق الفل�سطينّية

امل�ستوطنات حق�اً  الفل�سطينّين، فاأ�سبحت بذلك ق�سّية  باأن�ّها مطالب، وهم يريدون بهذا تهوين حقوق  الفل�سطينّية  اليهود احلقوق  ي�سف 

يهودياً، واأ�سبحت عودة الفل�سطينين اإىل اأر�سهم ووطنهم مطلباً فل�سطينياً، واأ�سبحت القد�س كعا�سمة اأبدية حقاً يهودياً، وحقنا يف القد�س 

مطلب فيه نظر، وبعد اأن كانت عودة الالجئن الفل�سطينين اإىل اأر�سهم حقاً ال تنازل عنه، اأ�سبحت مطلباً ميكن ا�ستبداله بالتعوي�س.

اأر�س فل�سطناأر�س امليع�اد

االدع��اءات  من  انطالقاً  فل�سطن،  اإىل  لالنتقال  اليهود  لدي  الدينّية  احلما�سة  لتاأجيج  امليعاد«  »اأر���س  اأ�سطورة  ال�سهاينة  اليهود  ا�ستخدم 

امليعاد«،  »اأر���س  امل�سّمى  اإط��الق هذا  اليهود من  لليهود وحدهم، وهدف  فل�سطن ملك  اأر���س  اأّن  ترى  والتي  اأيديهم،  التي حرفتها  التوراتّية 

االإ�سالمّي يف فل�سطن،  الوجود  اأ�سا�سها مبا يحمله من دالالت على  اّدعاءاتهم من  الذي ين�سف  اأر�س فل�سطن  ا�ستخدام م�سطلح  لتحا�سي 

والإقناع العامل ب�سرعّية وجودهم يف فل�سطن.

حائط الراقحائط املبكى

وهو احلائط الذي يقع يف اجلزء اجلنوبّي الغربّي من جدار امل�سجد االأق�سى املبارك، وُيْطِلُق عليه اليهود »حائط املبكى« فقد زعموا اأن�ّه اجلزء 

املتبق�ّي من الهيكل املزعوم، وتاأخذ طقو�سهم و�سلواتهم عنده طابع العويل والنواح على االأجماد املزعومة، وكان جتمع اليهود حت�ّى عام 1519م 

قريباً من ال�سور ال�سرقّي للم�سجد االأق�سى قرب بوابة الرحمة، ثّم حتّولوا اإىل ال�سور الغربّي، والثابت �سرعاً وقانوناً باأّن »حائط الراق« جزء 

ال يتجزاأ من امل�سجد االأق�سى املبارك.

االإرهاب والعنف 

الفل�سطينّي

اجلهاد ومقاوم�ة  

االحتالل

ي�سف االإعالم اليهودّي مقاومة االحتالل داخل فل�سطن باالإرهاب والعنف لن�زع �سفة ال�سرعّية عن تلك املقاومة ونبذها، وتهييج االإعالم 

اإعطاء اليهود املّرر، والذريعة ال�ستمرار مكائدهم، وجرائمهم،  الِكيان اليهودّي املغت�سب الأر�س فل�سطن، بهدف  ُيقاوم  العاملّي على كّل من 

واعتداءاتهم على امل�سلمن يف فل�سطن، واإق�ساء امل�سطلحات وامل�سّميات اجلهادية، لتنحية االإ�سالم يف ال�سراع على فل�سطن، وتغييب �سعرة 

اجلهاد من واقع االأّمة امل�سلمة، واإخماد كّل �سوت ينادي با�سم اجلهاد حت�ّى ال ترتفع راية جهادية.

العملّيات 

االنتحارّية
العملّيات اجله�ادّية

اأّي مقاومة لِكيانهم الغا�سب باأو�ساف تدّل على �سنيع الفعل والهدف، ومن تلك امل�سّميات اإطالق م�سطلح عملّيات انتحارّية،  ي�سف اليهود 

وعلى منف�ّذيها »انتحارّين« ملا يحمله االنتحار من معنى قتل النف�س ب�سبب م�ساكل نف�سّية، اأو مالّية، اأو �سجر وياأ�س املنتحر من احلياة، وكذلك 

ينعتونها بالعملّيات اجلبانة، وو�سف منف�ّذها باجلنب، وذلك الإبعاد دوافع اجلهاد والنكاية بالعدّو اليهودّي ال�سهيويّن الغا�سب.

اأ�س�ر فل�سطينّيمعتقل فل�سطينّي

اإبعاد و�سف  اأجاد اليهود يف  اأ�سر وقتل، فقد  اأر�س فل�سطن، وطّي م�سطلحات احلرب وما ينتج عنها من  لطم�س جرمية احتالل واغت�ساب 

»احلرب« للمعركة القائمة بن الفل�سطينّين واليهود، فاأطلقوا لفظ املعتقلن على الفل�سطينّين القابعن يف �سجون االحتالل، الأخذ احلّق 

فل�سطن،  الأر���س  واالحتالل  االغت�ساب  ل�سفة  واإبعاد  قائمة،  كاأ�سرى حرب  القانون وعدم معاملتهم  يف معاملتهم كمجرمن خارجن على 

واعراف بِكيانهم و�سيادتهم على اأر�س فل�سطن، واإعطاوؤهم مرر الدفاع وتوجيه ال�سالح حلماية ما اغت�سبوه من اأر�س وممتلكات.

امل�سجد االأق�سىهيكل �سليمان

يزعم اليهود اأّن امل�سلمن بنوا امل�سجد االأق�سى مكان املعبد الذي يعتقدون اأّن النبّي �سليمان عليه ال�سالم قد بناه، ولهذا ُيْطِلقون على البقعة 

اأنقا�سه، فعلى الرغم  املقام عليها امل�سجد االأق�سى »هيكل �سليمان«، وذلك للتهيئة والعمل لهدم امل�سجد االأق�سى، وبناء هيكلهم املزعوم على 

من التناق�س ال�سديد عند اليهود وعدم اتفاقهم حول �سكل الهيكل وموقعه، اإال اأن�ّهم مت�ّفقون جميعاً على هدم امل�سجد االأق�سى وبناء الهيكل 

املزعوم، والثابت يف م�سادرنا االإ�سالمّية اأّن ما قام به �سليمان عليه ال�سالم يف بيت املقد�س، لي�س بناء لهيكل، واإن�ّما هو جتديد للم�سجد االأق�سى.



ال��رج��ول��ة وال�����س��ه��ام��ة وال��ف��رو���س��ي��ة ه��ي التي 

طبعت البريوتيني منذ اأيام زمان، ولهذا تعددت 

اأ���ش��ك��ال ال��ري��ا���ش��ة ال��ت��ي ك���ان مي��ار���ش��ه��ا ال�شباب 

يف ب���ريوت، ف��ك��ان م��ن الأل��ع��اب امل��ع��روف��ة ال�شيف 

واألعاب القوى وامل�شارعة  والرت�س ورمي الرمح 

واملالكمة..

اأع��ظ��م  ال�شيف ك���ان يف الأزم���ن���ة ال��غ��اب��رة م��ن 

اآلت احل����رب؛ اق���رتن ب��ال��ف��رو���ش��ي��ة ال��ت��ي حت��وي 

من معاين الإق��دام وال�شجاعة والقوة، ما يجعل 

ل��ه��ا م��ي��زة خ��ا���ش��ة ع��ن��د الإن�����ش��ان، ق��ي��ل اإن عماد 

ال��ف��رو���ش��ي��ة اأرب���ع���ة اأ���ش��ي��اء: رك���وب اخل��ي��ل وال��ك��ر 

والفر، الرمي بالقو�س، الطعن بالرمح، وال�شرب 

قواعد  بال�شيف  ال�شرب  لتعلم  وك���ان  بال�شيف، 

ومراحل نظمت منذ اأيام املماليك.

ك�����ان ال�����ت�����دّرب يف ب������ريوت ي����ب����داأ مب����ا ���ُش��ّم��ي 

بال�شمالت )من ال�شمال( التي كانت تاأخذ �شكل 

اخل�شب،  م��ن  م�شتديرة  قطعة  م��ن  موؤلفة  ك��رة 

مي�شك  ال��ك��ف،  ب��ق��در  قطعة  منها  جهة  يف  ثبتت 

بها الالعب بي�شاره اأي �شماله )من هنا ت�شميتها 

بالقما�س،  الثاين  جهتها  من  وح�شيت  �شمالت( 

وغ��ط��ي��ت ب���اجل���ل���د، ي��ت��ع��ل��م ب��ه��ا ال���الع���ب ات��ق��اء 

ال�شربات.

لكن رغم جودة ال�شيف، يبقى ال�شر يف الزند، 

كما نّظم مفتي بريوت ال�شيخ عبد اللطيف فتح 

اهلل �شنة 1802م:

ماذا يخط يراع ذاب مرباأه 

وكيف يقطع �شيف كل يف اللمم

فقلت: قاتل هذا البيت ذوعته

وال�شر يف الزند ل يف ال�شيف والقلم  

لعبة  اأي�����ش��اً  و�ُشميت  وال��رت���س،  ال�شيف  لعبة 

ف�شحة  لها  ُخ�ش�شت  ب��ريوت،  يف  قدمية  احلكم، 

ب��ريوت كمرمح لالعبني برمي اجلريد  يف حرج 

على  واملت�شابقني  والرت�س  بال�شيف  واملتبارزين 

اخليول، كما كانت تقام حفالتها يف �شاحة الربج.

ي�شتدل على قدم اللعبة يف بريوت مما حدث 

يف جمل�س ح�شره مفتيها وقا�شيها ال�شيخ اأحمد 

الغر �شنة 1839، وكان هناك اثنان يلعبان بال�شيف 

والرت�س، فاأ�شاب �شيف اأحدهما قناديل الرثيات 

وتبدد زيتها، فقال املفتي ل�شاحب البيت:

كانت عداتك كالرثيا اإذ بدوا

فاأتاهم ال�شيف ال�شقيل تبددوا  

كان لعب ال�شيف والرت�س يف الأماكن العامة 

علماً  البلدي،  املجل�س  من  ترخي�س  اإىل  يحتاج 

اأن هذه اللعبة كانت تقدم يف املنا�شبات اخلا�شة: 

ك���الأع���را����س واخل���ت���ان وا���ش��ت��ق��ب��ال احل��ج��ي��ج، ويف 

ال�شبيل  بتد�شني  كالحتفال  العامة:  املنا�شبات 

احلميدي، والحتفال باإعالن الد�شتور، وجلو�س 

مثلما  ك��ب��ري،  زائ���ر  ب��ق��دوم  اح��ت��ف��اًء  اأو  ال�شلطان، 

الثاين  غليوم  ا�شتقبال  ل��دى   1898 �شنة  ح�شل 

�شبان  اأرب��ع��ة من  له  ق��دم  اأملانيا، فقد  ام��رباط��ور 

ب���ريوت الأب���ط���ال يف اللعبة م�����ش��ه��داً م��ن��ه��ا، وه��م 

حممد عبداهلل وحممد عبد الغني العيتاين )اأبو 

ال�شدياق وحممد احلنون،  الغفار( وحممد  عبد 

ل��ب�����س ك��ل م��ن��ه��م ل��ب��ا���ش��اً خ��ا���ش��اً، ك���ان ع��ب��ارة عن 

اإىل  اأكمامه مربوطة بع�شها ببع�س  رداء ق�شري 

منهم  كل  و�شط  ويف  بالق�شب،  وحم��الة  ال���وراء، 

ب اأي�شاً. زنار مق�شّ

���ُش��ّر الإم���رباط���ور ك��ث��رياً، وط��ل��ب بعد انتهاء 

اللعب روؤية ال�شيف، وملا عاينه ووجده غري قاطع 

قال لأبي عبد: ولكن هذا ال�شيف ل يجرح، فقال 

اأن ه��ذا ال�شيف ل  ل��ه  ل��ل��رتج��م��ان: ق��ل  اأب���و عبد 

يجرح ال�شديق ولكنه يجرح العدو ويقطعه.

من اأبطال لعبة ال�شيف والرت�س نذكر �شعيد 

الغزاوي، وكان اأ�شهر لعب يف بريوت �شنة 1878، 

و���ش��ع��د ال���دي���ن ل���ط���وف ال�����ذي ك����ان ي�����ش��ع��د درج 

العدلية، ممتطياً �شهوة جواده، وحممد الهربي 

وغ��ريه��م، وك���ان ي��ق��ال اأن م��ه��رة ال��الع��ب تكمن 

اإ���ش��اب��ة خ�شمه وج��رح��ه يف راأ���س  يف ق��درت��ه على 

ل�شانه.

رمي الرمح.. واجلريد

ناحية  اإىل  جريدهم  ياأخذون  الالعبون  كان 

ب���ئ���ر ح�����ش��ن ح���ي���ث ك�����ان امل����رم����ح )م�����ن ال���رم���ح( 

يجلب  والق�شب  اجلريد  وك��ان  هناك،  فيتبارون 

من حملة بريوت، ويتوىل ال�شبيان مله يف املرمح 

ومناولته للمتبارين.

ُي��ذك��ر اأن ال��رم��ح اأث��ق��ل م��ن اجل��ري��د واأك���رث 

اإىل جّنار ماهر،  كلفة، كونه يحتاج يف حت�شريه 

ومن اأبطال بريوت يف رمي الرمح: �شيف الدين 

اأي�شاً بطاًل  51 مرتاً، كما كان  �شيداين، و�شّجل 

يف رمي اجلريد، و�شّجل 65 مرتاً، وقد اأُلغي لعب 

اجلريد �شنة 1924.

نادي النه�ضة وكرة القدم

كانت اأنظمة النوادي تفر�س اأن يكون رئي�شها 

الفرن�شيني  من  �شندوقها  واأم��ني  �شرها  واأم��ني 

امل��ق��ي��م��ني يف امل��دي��ن��ة، الأم����ر ال����ذي ح���دا ببع�س 

ال�شباب اإىل تاأ�شي�س ناد وطني يقابل نادي الحتاد 

الفرن�شيني،  �شيطرة  كانت حتت  الذي  الريا�شي 

نادي  با�شم  1926 على رخ�شة  �شنة  فا�شتح�شلوا 

النه�شة، كان من موؤ�ش�شيه: �شيف الدين وعادل 

�شيداين، جورج كرم، جاك �شهاب، واأدمون ربيز، 

وان�شم اإليهم فيما بعد عدد كبري من الطلبة.

�شنة  املباراة جرت  كاأ�س قدم يف  اأول  اأن  ُيذكر 

1928 بني عدة فرق: النه�شة وال�شركل )رئي�شه 
بيار اجلميل( والهومنتمن وفريق اجلامعة.

ن��ذك��ر م��ن لع��ب��ي ال��ن��ه�����ش��ة: ب��رب��ري اخ����وان، 

انطوان اأبي نادر، طانيو�س وفليب بخعازي، لبيب 

جمدلين، اأحمد جمعة وغريهم.

عن »بريوتنا«

اأحمد
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يف ع��ام ال��رم��ادة، وحيث اأ���ش��اب العباد وال��ب��الد قحط وب��ي��ل، خ��رج اأم��ري 

ي�شلون  الرحب  الف�شاء  اإىل  معه  وامل�شلمون  عنه  اهلل  ر�شي  عمر  املوؤمنني 

�شالة ال�شت�شقاء، وي�شرعون اإىل اهلل الرحيم اأن ير�شل اإليهم الغيث واملطر.. 

ال�شماء وقال:  العبا�س بيمينه، ورفعها �شوب  اأم�شك ميني  ووقف عمر وقد 

»اللهم اإنا كنا ن�شقى بنبّيك وهو بيننا.. اللهم واإنا اليوم ن�شت�شقي بعّم نبّيك 

املطر،  وهطل  الغيث،  جاءهم  حتى  مكانهم  امل�شلمون  يغادر  ومل  فا�شقنا«.. 

وهم  ب��ه  وي��ت��ربك��ون  وي��ق��ّب��ل��ون��ه،  يعانقونه،  العبا�س  على  الأ���ش��ح��اب  ف��اأق��ب��ل 

يقولون: »هنيئاً لك.. �شاقي احلرمني«.

اإنه العبا�س عّم ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه واآله و�شلم؛ كان الر�شول يجّله 

بقدر ما كان يحبه، وكان ميتدحه ويطري �شجاياه قائاًل: »هذه بقّية اآبائي«.. 

اإنه العبا�س بن عبد املطلب؛ اأجود قري�س كفاً واأو�شلها.

مل ت��ك��ن ال��ق��راب��ة ال��ق��ري��ب��ة وح��ده��ا اآ���ش��رة م��ا بينهما م��ن وّد، ب��ل كانت 

يف  النبي  معايري  ن�شعه  اآخ��ر  و���ش��يء  العمر،  و���ش��داق��ة  ال�شّن  زم��ال��ة  كذلك 

املكان الأول دوماً، ذلك هو خلق العبا�س و�شجاياه، فقد كان العبا�س مفرط 

اإىل حّد الدهاء، وبفطنته هذه التي  اجلود، ووا�شاًل للرحم والأهل، وفطناً 

تعززها مكانته الرفيعة يف قري�س، ا�شتطاع اأن يدراأ عن الر�شول عليه ال�شالة 

وال�شالم حني يجهر بدعوته الكثري من الأذى وال�شوء.

لكنها  عنه،  اهلل  ر�شي  العبا�س  اإ�شالم  يف  �شكوكها  تخفي  قري�س  تكن  مل 

راأتها قري�س  ب��در،  غ��زوة  اإذا ج��اءت  �شبياًل ملحاّدته، حتى  اأي�شاً مل تكن جتد 

اأن  اأذكى من  العبا�س  �شيدنا  العبا�س وحقيقته، لكن  فر�شة تبلو بها �شريرة 

يغفل عن اجتاهات ذلك املكر ال�شيئ الذي تن�شج به قري�س موؤامراتها.

كان ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه واآله و�شلم يحب العبا�س عمه حباً كبرياً، 

حتى اأنه مل ينم يوم انتهت غزوة بدر وق�شى عمه ليله يف الأ�شر، ومل يخف 

اإ�شالمه  اأعلن  اإنه  عليه ال�شالم عاطفته هذه، )حيث تقول بع�س الروايات 

اأج��اب:  اأرق��ه، وقد ن�شره اهلل ن�شراً م��وؤزراً  بعد ب��در( فحني �شئل عن �شبب 

الر�شول،  كلمات  امل�شلمني  بع�س  و�شمع  وث��اق��ه«،  يف  العبا�س  اأن��ني  »�شمعت 

فاأ�شرع اإىل مكان الأ�شرى، وحّل وثاق العبا�س، وعاد فاأخرب الر�شول قائاًل: 

»يا ر�شول اهلل، اإين اأرخيت من وثاق العبا�س �شيئاً«، ولكن ملاذا وثاق العبا�س 

وحده؟ هنالك قال الر�شول ل�شاحبه: »اذهب، فافعل ذلك بالأ�شرى جميعاً«.

عن  مييزه  اأن  يعني  ل  لعمه  و�شلم  عليه  اهلل  �شلى  النبي  فحب  اأج��ل، 

النا�س الذين جتمعهم معه ظروف مماثلة، وعندما تقرر اأخذ الفدية من 

الأ�شرى، قال الر�شول لعمه: »يا عبا�س.. افِد نف�شك، وابن اأخيك عقيل بن 

اأبي طالب، ونوفل بن احلارث، وحليفك عتبة بن عمرو واأخا بني احلارث بن 

فهر، فاإنك ذومال«.. واأراد العبا�س اأن يغادر اأ�شره بفدية قائاًل: »يا ر�شول 

اهلل، اإين كنت م�شلماً، ولكن القوم ا�شتكرهوين«.. ولكن الر�شول �شلى اهلل 

املنا�شبة  الكرمي يف هذه  القراآن  ونزل  الفدية،  اأ�شّر على  و�شلم  واآل��ه  عليه 

يقول: {يا اأيها النبي قل ملن يف اأيديكم من الأ�شرى اإن يعلم اهلل يف قلوبكم 

خرياً يوؤتكم خرياً مما اأخذ منكم ويغفر لكم، واهلل غفور رحيم}.. وهكذا 

اإىل مكة املكرمة، ومل تخدعه  فدى العبا�س نف�شه ومن معه، وقفل راجعاً 

متاعه،  ماله وحمل  ح��ني جمع  فبعد  وه���داه،  عقله  ع��ن  ذل��ك  بعد  قري�س 

املوؤمنني،  وقافلة  الإ�شالم  مكانه يف موكب  لياأخذ  بخيرب،  الر�شول  واأدرك 

و�شار مو�شع حب امل�شلمني واإجاللهم العظيم، ل �شيما وهم يرون تكرمي 

الر�شول له وحبه اإياه وقوله عنه: »اإمنا العبا�س �شنو اأبي، فمن اآذى العبا�س 

فقد اآذاين«.

اأُح��د، وعندما انف�ّس امل�شلمون عن النبي �شلى اهلل عليه واآله  ويف غزوة 

و�شلم، وراأى عليه ال�شالة وال�شالم ما اأحدثه الهجوم املفاجئ اخلاطف على 

اأنا النبي ل كذب..  اإيّل..  النا�س؟ هلموا  اأيها  اأين  »اإىل  امل�شلمني، �شاح بهم: 

بكر، وعمر،  اأب��ي  �شوى  �شاعتئذ  النبي  يكن ح��ول  املطلب«.. مل  اب��ن عبد  اأن��ا 

العبا�س،  الف�شل بن  املطلب، وول��ده  اأبي طالب، والعبا�س بن عبد  وعلي بن 

وجعفر بن احل��ارث، وربيعة بن احل��ارث، واأ�شامة بن زيد، واأمي��ن بن عبيد، 

وقلة اأخرى من الأ�شحاب ر�شي اهلل عنهم اأجمعني. هناك ور�شول اهلل �شلى 

اهلل عليه و�شلم يف هذا املوقف، كان العبا�س اإىل ج��واره، بل كان بني قدميه 

بخطام بغلته يتحدى املوت واخلطر.. فاأمره النبي �شلى اهلل عليه واآله و�شلم 

اأن ي�شرخ يف النا�س، وكان العبا�س ج�شيماً جهوري ال�شوت، فراح ينادي: »يا 

مع�شر الأن�شار.. يا اأ�شحاب البيعة«.. فما كاد يقرع اأ�شماع املرتاعني من هول 

»لّبيك..  واح��د:  اأجابوا يف �شوت  ال��وادي، حتى  امل�شتتني يف جنبات  املفاجاأة، 

�شارية،  جديد..  من  املعركة  ف��دارت  كالإع�شار،  راجعني  وانقلبوا  لّبيك«.. 

عاتية.

اثنتني وثالثني،  �شنة  �شنة خلت من رجب  يف يوم اجلمعة لأرب��ع ع�شرة 

ينادي: »رحم اهلل من �شهد العبا�س بن  اأهل العوايل يف املدينة منادياً  �شمع 

عبد املطلب«.. فاأدركوا اأن العبا�س قد مات، وخرج النا�س لت�شييعه يف اأعداد 

عثمان  يومئذ  امل�شلمني  خليفة  عليه  و�شلى  مثلها،  املدينة  تعهد  مل  هائلة 

ر�شي اهلل عنه.

العباس بن عبد المطلب.. ساقي الحرمين
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اإ���ش��ب��ان��ي��ا  الأزم������ة يف  اأخ���ب���ار  اأن  ي��ب��دو 

الق��ت�����ش��ادي،  ال�����ش��اأن  م��ن  للقفز  مر�شحة 

لتحتل مرتبة بارزة يف ال�شوؤون ال�شيا�شية، 

يف  النف�شالية  امليول  وت��رية  ا�شتمرت  اإذا 

ال�شيا�شات  ج��راء  الت�شاعد،  يف  كاتالونيا 

املتفاقمة،  وال��دي��ون  الفا�شلة  القت�شادية 

ال���ت���ي ي��ع��ت��ربون��ه��ا م���ن ���ش��ن��ع ال�������ش���ادة يف 

احلكومة املركزية.

»م��ال��ن��ا وال��ت��ق�����ش��ف ورف�����ع ال�����ش��رائ��ب 

والق���ت���ط���اع���ات م���ن امل���رت���ب���ات وامل��ع��ا���ش��ات 

وارت��ف��اع م��ع��دلت ال��ب��ط��ال��ة«، ه��ك��ذا ينطق 

ل�����ش��ان ح����ال اأه�����ايل ك��ات��ال��ون��ي��ا؛ الإق��ل��ي��م 

الإ���ش��ب��اين امل��ت��م��رد ال���ذي حت��ول��ت ع��ب��ارات 

اح���ت���ج���اج ����ش���ك���ان���ه، م����ن جم�����رد ����ش���ع���ارات 

اإىل  امل����ظ����اه����رات،  ت������رتدد يف  اق���ت�������ش���ادي���ة 

ي�شكل  مم��ا  الن��ف�����ش��ال،  ب��اإع��الن  التهديد 

امتدت  م��ا  واإذا  اإ�شبانيا،  ل��وح��دة  ت��ه��دي��داً 

العدوى لأقاليم اأخرى �� وهو احتمال قائم 

اأب��واب  على  تكون  قد  اإ�شبانيا  ف��اإن   �� ب�شدة 

التق�شيم والبلقنة.

ال��ي��ون��ان،  اإ���ش��ب��ان��ي��ا، وم���ن قبلها  دي���ون 

وال��ع��دي��د م��ن ال���دول الأوروب���ي���ة، مثلت يف 

راأ���س الحت��اد الأوروب���ي، ال��ذي ح��از جائزة 

نوبل اأخرياً رغم كل همومه، وما لبثت اأن 

باتت تهديداً جعل �شبح التفكك يخيم على 

�شماء منطقة اليورو، لكن بينما تداعيات 

اجتماعية  ت�شدعات  باجتاه  تدفع  الأزم��ة 

�شربها  التي  ال���دول  يف  ح��ادة  واقت�شادية 

تكاد تكون  اإ�شبانيا  فاإن  الديون،  ت�شونامي 

الوحيدة املهددة باحتمال التق�شيم.

اليورو  اأن منطقة  اإىل  الإ�شارة  وجتدر 

من  تتكون  التفكك،  خماطر  تواجه  التي 

�شبع ع�شرة دول���ة، وه��و ذات��ه ال��رق��م ال��ذي 

واأ����ش���ب���ح بع�شها  اإ���ش��ب��ان��ي��ا،  اأق���ال���ي���م  م��ث��ل 

ال��ذات��ي،  م��ي��اًل للخروج م��ن دائ���رة احلكم 

وال�شري يف طريق ال�شتقالل، الأمر الذي 

اأمام تنامي العدوى،  اأبواب اجلحيم  يفتح 

مثل  الغنية  املناطق  يف  ل�شيما  وامتدادها 

�شي�شبحون  اأنهم  اأهلها  لعتقاد  كاتالونيا 

اأح�شن حاًل.

باإعالن  يلوح  كاتالونيا،  اإقليم  اأن  علماً 

ا�شتقالله عن الوطن الأم، عقب النتخابات 

اآليات ترتاوح بني  املرتقبة، عرب  الإقليمية 

اإجراء ا�شتفتاء عام، اأو اإعالن ل�شتقالل من 

رف�س  على  رداً  الكتالوين،  ال��ربمل��ان  جانب 

راخوي  ماريانو  برئا�شة  املركزية  احلكومة 

منح الإقليم �شلطات مالية اأكرب.

اأقرب  امل�شاألة كما يرى مراقبون تبدو 

اإىل ال��ب��ح��ث ع���ن ذري���ع���ة، ب��ي��ن��م��ا ي��رتج��م 

ال��ف��رار من  ال��ت��وج��ه يف حقيقته حم��اول��ة 

امل�شتفحلة،  القت�شادية  الأزم���ة  تداعيات 

يعتقدون  ك��ات��ال��ون��ي��ا  ���ش��ك��ان  معظم  اإن  اإذ 

�شرائبهم  م��ن  ج��ان��ب  ع��ن  »ال���ت���ن���ازل«  اأن 

نوعاً  طياته  يف  يحمل  الفقرية،  للمناطق 

واأن��ه ل ذن��ب للكتالونيني  من الإج��ح��اف، 

اأن���ه ل  ك��م��ا  اإ���ش��ب��ان��ي��ا،  ف��ق��راء  يعانيه  فيما 

ال�شفينة،  م��ن  القفز  يف  التفكري  يعيبهم 

ال��غ��رق يف بحر من  دام���ت تو�شك على  م��ا 

الديون.

 حت���ذر الأ�����ش����وات ال���ي���وم م���ن تفكيك 

اإ�شبانيا، رمبا يدعم تلك املخاوف اأن د�شتور 

اإ�شبانيا يكفل حق احلكم الذاتي للقوميات 

واملناطق، كما اأنه اإىل جانب الإ�شبانية كلغة 

بالكتالونية  يعرتف  فاإنه  للدولة،  ر�شمية 

والأو�شكار »لغة البا�شك« لغتني ر�شميتني، 

�شنداً  ال��ذي قد ميثل على نحو ما  الأم��ر 

ل��دع��اة الن��ف�����ش��ال ���ش��واء يف ك��ات��ال��ون��ي��ا اأو 

البا�شك، فهل تدفع اأزمة الديون الإ�شبانية 

اأوروبا وبع�س دولها،  لإعادة ر�شم خريطة 

اأم ه��ي م��رح��ل��ة م��وؤق��ت��ة ف��ق��ط وق���د يخبو 

يعلم  اأحد  ل  بالنف�شال؟  التهديد  بعدها 

اأن  الوا�شح  من  لكن  امل�شتقبل،  يحمله  ما 

كل  على  ت��وؤث��ر  ب��ات��ت  القت�شادية  الأزم����ة 

الريا�شي  ال��ق��ط��اع  فيها  مب��ا  ال��ق��ط��اع��ات، 

املحبب على قلوب الإ�شبان.

املالية التي ت�شرب  فلم جتنب الأزم��ة 

اإ�شبانيا منذ عام 2008 ريا�شات املحرتفني 

الأخ��رية  دفعت  اإذ  �شواء،  والهواة على حد 

ال��ث��م��ن ب��رتاج��ع ال��دع��م ال��ع��ام وان�����ش��ح��اب 

التي  الرائعة  النتائج  رغ��م  الكرث،  الرعاة 

حققها الريا�شيون يف ال�شنوات املا�شية.

الأوىل  الريا�شة  ال��ق��دم،  ك��رة  ويف ظ��ل 

النقل  حقوق  على  تعتمد  التي  اإ�شبانيا  يف 

ال��ت��ل��ف��زي��وين وع���ائ���دات ت��ذاك��ر امل��ب��اري��ات، 

من  م��دري��د  وري���ال  بر�شلونة  يعترب  حيث 

الأ�شهر على الكرة الأر�شية، هناك العديد 

اإىل  التي ا�شطرت  الأخ��رى  املناف�شات  من 

تقلي�س مروحة ن�شاطاتها.

وا����ش���ط���رت ال�����ش��ل��ط��ات ال��ر���ش��م��ي��ة يف 

اإىل تخفي�س وا�شح يف  املناطق والبلديات 

اإىل  حلاجتها  لالأندية،  م�شاعداتها  حجم 

دعم ديون املوؤ�ش�شات الطبية والتعليمية.

ويف دوري الدرجة الأوىل لكرة ال�شلة، 

خ��ف�����ش��ت امل��ي��زان��ي��ة ال��ع��ام��ة ل���الأن���دي���ة 42 

التي  اليد  ك��رة  �شنتني، يف  ي��ورو يف  مليون 

اأحرز فريق �شيداتها برونزية األعاب لندن 

الأوملبية 2012، اأجرب ناديان على الهبوط 

اإىل درجة دنيا لأ�شباب اقت�شادية.

ت��ت��داع��ى  الأم�������ور  اأن  ال���وا����ش���ح  وم����ن 

�شحية  البلد  وقعت  فقد  كبري،  نحو  على 

ت�شفع  ل  الريا�شية  وجن��اح��ات��ه��ا  الأزم����ة، 

اأنها كثرية ويف ميادين خمتلفة  لها، رغم 

ك��ك��رة ال��ي��د، وك����رة ال�����ش��ل��ة وال��ه��وك��ي على 

الأوىل،  الدرجة  يف  الركبي  وحتى  الع�شب 

وهو اإجناز مهم لرب�شلونة حتديداً.

م�������ش���در مت���وي���ل���ي اآخ�������ر ي����ع����اين م��ن 

ب�شكل  خف�شوا  ال��ذي��ن  ال��رع��اة  اجل��ف��اف: 

وا����ش���ح م��ي��زان��ي��ات��ه��م الإع���الن���ي���ة، ه��ك��ذا، 

ا�شطر ادميار ليون الذي ميثل البالد يف 

دوري اأبطال اأوروبا لكرة اليد اإىل تخفي�س 

30 يف املئة بواقع ان�شحاب  فاتورته بن�شبة 

اأبرز �شركتني لرعايته.

التي  ال��ري��ا���ش��ة  ال�����ش��ل��ة،  ك���رة  ت�شذ  ول 

ال�شعبية يف  الثاين من حيث  املركز  حتتل 

البالد بعد كرة القدم، عن القاعدة، حيث 

بي« يف  �شي  »اآ  الأوىل  الدرجة  دوري  عا�س 

ال�شيف املا�شي معمعة غريبة احتكم فيها 

اإىل القواعد املالية بدًل من الفنية حل�شم 

هوية الفرق امل�شاركة يف البطولة.

ويقول خو�شيه ماريا غاي دي لييبانا؛ 

اأ����ش���ت���اذ الق��ت�����ش��اد يف ج��ام��ع��ة ب��ر���ش��ل��ون��ة 

»انخفا�شات  ال��ري��ا���ش��ة:  يف  واملتخ�ش�س 

املحلية  ال�شلطات  م��ن  العامة  امل�شاعدات 

والإقليمية يوؤثر على الريا�شات.. ن�شاهد 

امل���زي���د م���ن ع�����ش��ر ال��ن��ف��ق��ات يف ري��ا���ش��ات 

اجل�����ذور، يف وق���ت ك���ان ه��ن��اك 40 م��درب��اً 

مل���دار����س الأط����ف����ال، مي��ك��ن ل��ل��ب��ل��دي��ة الآن 

تاأمني 20 مدرباً فقط«.

ال���ري���ا����ش���ة  اأن  ي��ع��ن��ي  »ه������ذا  وت�����اب�����ع: 

اأع��ت��ق��د  الآن،  ق��وت��ه��ا  ت��ف��ق��د  الإ����ش���ب���ان���ي���ة 

اأن������ه مي���ك���ن م���الح���ظ���ة ذل�����ك م����ن خ���الل 

ال��ن��ت��ائ��ج يف الأل���ع���اب الأومل���ب���ي���ة الأخ�����رية، 

الأف���راد  بع�س  على  فقط  الع��ت��م��اد  حيث 

ع��ل��ى غ�����رار لع����ب ك����رة امل�����ش��رب راف���اي���ل 

 ن���������ادال وال�����������دراج ال�����ربت�����و ك�����ون�����ت�����ادور«.

وع��و���ش��اً ع���ن ذل����ك، ي��ب��دو اأن الحت�����ادات 

م���ت�������ش���ررة اأي�������ش���اً م����ن الأزم���������ة، ف��ن��ادي��ا 

ا���ش��ت��ودي��ان��ت��ي�����س وب���ل���د ال���ول���ي���د ب��ق��ي��ا يف 

فنياً  هبوطهما  رغ��م  على  الأوىل  ال��درج��ة 

يف امل��و���ش��م امل��ا���ش��ي، اإذ ا���ش��ت��ف��ادا م��ن ع��دم 

قدرة ال�شاعدين على تاأمني املبالغ املالية 

ا�شطر  العك�س،  على  لل�شعود،  ال�شرورية 

بيع  اإىل  امل��ا���ش��ي،  املو�شم  ثامن  اليكانتي، 

ال��ذي  ك��ان��اري��ا���س  اي��ب��ريو���ش��ت��ار  اإىل  مكانه 

جنح يف ظل هذا »الرتتيب« بال�شعود.

و����ش���اه���دت ب��ع�����س الأن�����دي�����ة ���ش��رك��ات 

بطريقة  تن�شحب  لها  ال��داع��م��ة  ال��رع��اي��ة 

مفاجئة و�شعتها اأمام احتمالت ماأ�شاوية، 

للدراجات  املعروفة  البا�شك  دورة  وك���ادت 

الهوائية تختفي هذه ال�شنة، لول مكافحة 

املنظمني املتطوعني لتعوي�س توقف دعم 

امل�شارف  اأح���د  رع��اي��ة  خ��الل  م��ن  املنطقة 

امل��ح��ل��ي��ة، وي��ق��ول خ��امي��ي اوغ���ارت���ي منظم 

لأننا  حمايتنا  متت  الأق��ل  »على  ال�شباق: 

جولة من بطولة العامل، يف وقت ا�شطرت 

منها  اإ�شبانيا  يف  خمتلفة  م�شابقات  فيه 

»مايوركا«  ودورة  مونتاني�س«  »�شريكويتو 

اإىل الختفاء«.

ف��ق��ط على  ال���و����ش���ع ل ي���ب���دو ���ش��ع��ب��اً 

الأن��دي��ة، بل واج��ه الحت��ادات �شرامة من 

قبل وزارة الريا�شة، التي ذابت ميزانيتها 

م��ق��ارن��ة  امل��ئ��ة،  يف   35 بن�شبة   2013 ل��ع��ام 

م��ع ال��ع��ام احل����ايل، وب��ح�����ش��ب اأرق�����ام وزي��ر 

الدولة ل�شوؤون الريا�شة ميغيل كاردينال، 

 2013 لعام  ال��وزاري��ة  امل�شاعدة  �شتنخف�س 

بن�شبة 34 يف املئة مقارنة مع احلايل »من 

يورو«. مليون   31 اإىل   48
لن  احت���اد  »اأي  اأن  ك��اردي��ن��ال  واأو����ش���ح 

يعفى من التخفي�س«، والالفت اأن اإ�شبانيا 

اليد  لكرة  العامل  كاأ�س  ت�شتعد ل�شت�شافة 

و�شباق  ال�شلة  لكرة  العامل  وكاأ�س   2013
وتر�شحت   ،2014 ع��ام  للدراجات  الطريق 

ال��ع��ا���ش��م��ة م���دري���د ل���ش��ت�����ش��اف��ة الأل���ع���اب 

ليبانا:  دي  غ��اي  ويختم   ،2020 الأومل��ب��ي��ة 

امل�شتقر،  القت�شادي غري  الو�شع  »يف ظل 

اأومل��ب��ي��اد  ا�شت�شافة  على  الإن��ف��اق  �شيكون 

اأمراً غري ذي فائدة.. مدريد تعاين   2020
ظل  يف  ل��ك��ن  الآن«،  اأخ����رى  م�شكالت  م��ن 

على  الإ�شبانية  للريا�شة  الباهر  النجاح 

هذا  يو�شل  اأن  يخ�شى  ال��ع��امل��ي،  ال�شعيد 

�شعيد  على  �شلبية  ع��واق��ب  اإىل  التق�شف 

الإجنازات.

هنا مرت�ضى
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انت�شرت فى الآون��ة الأخ��رة دع��اوى 

وف������ت������اوى حت���������ض ع����ل����ى ال������������زواج م��ن 

ال���دول  ال�����ش��وري��ات يف بع�ض  ال��اج��ئ��ات 

عليهن  ال�شرت  اإ���ش��دال  بحجة  العربية، 

املقابل  ويف  »ال�شرت«،  ب��زواج  ُيعرف  فيما 

ظهرت حمات ترف�ض هذه الفكرة التي 

تخفي وراءها اأهدافاً اأخرى لابتزاز.

ال�شورية  العائات  نزحت  اأن  فبعد 

ه����روب����اً مم���ا ي�����ش��م��ى »اجل���ي�������ض احل����ر«، 

واجهت  والعر�ض،  النف�ض  على  حفاظاً 

ال��زواج،  با�شم  ال�شتغال  اأ�شواأ  الفتيات 

اأع��داده��ن يف خميمات  تزايدت  اأن  فبعد 

ال���ع���رب���ي���ة، ظ���ه���ر زواج  ال�������دول  ب��ع�����ض 

زواج  م�شمى  ال�شوريات حتت  القا�شرات 

»ال�شرتة«.

اأم�����ام ك���ل ه���ذا ال���ش��ت��غ��ال، ظ��ه��رت 

حملة »لجئات ل �شبايا« من قبل بع�ض 

النا�شطني والنا�شطات، رداً على دعاوى 

بوجوب الزواج من الاجئات والنازحات 

ال�شوريات حفاظاً عليهن، و»�شرتة« لهن 

ول��ع��ائ��ات��ه��ن، وان��ط��ل��ق��ت احل��م��ل��ة من 

ملواجهة  الج��ت��م��اع��ي،  التوا�شل  م��واق��ع 

ال���راأي ال��ع��ام بخطورة ال��ظ��اه��رة، داع��ني 

ل���وق���ف���ات اح��ت��ج��اج��ي��ة م���ن اأج�����ل وق��ف 

النا�ض من  ال�شوريات، وتوعية  ا�شتغال 

خماطر النازحات ال�شوريات من عرب اأو 

اأجانب حتت هذه الظروف.

جهاد ال�شهوات

ال�شحايف ال�شعودي حممد الع�شيمي 

ك��ت��ب م��ق��اًل ب��ع��ن��وان »ال���ع���ار ال�����زواج من 

�شورية نازحة«، اأ�شار من خاله اإىل توجه 

خميمات  اإىل  والأردن����ي����ني  اخل��ل��ي��ج��ي��ني 

نزوح ال�شوريات فى الأردن للزواج منهن، 

لكنها  فردية،  لي�شت  احل��الت  اأن  م��وؤك��داً 

وتتكلف  ظاهرة،  اإىل  حتولت  ما  �شرعان 

ري��ال   5000 اإىل   500 م��ن  ال��زي��ج��ة  فيها 

���ش��ع��ودي ل��ل��زي��ج��ة، ف��ي��م��ا ���ش��م��اه ال��ك��ات��ب 

»جهاد ال�شهوات«.

امل���ت���ح���دة  الأمم  �����ش����ن����دوق  واأع�����ل�����ن 

ال��زواج  ب�شاأن  قلقه  »يون�شيف«  للطفولة 

امل��ب��ك��ر ال����ذي ي�����ش��ت��خ��دم ك��اآل��ي��ة ل��ل��ت��اأق��ل��م 

م��ع الأو����ش���اع، وال��ع��ام��ل��ون امل��ي��دان��ي��ون يف 

امل��خ��ي��م��ات  ظ����روف  اأن  ي���وؤك���دون  الأردن 

التعر�ض  خم���اوف  معها  وت��زي��د  �شعبة، 

ل��اغ��ت�����ش��اب، الأم�����ر ال����ذي دف����ع اأه����ايل 

�شن  يف  بناتهن  لتزويج  النازحني  البنات 

م�شجل  وغ��ر  ر�شمي  غ��ر  ب�شكل  مبكر، 

لدى ال�شلطات.

احلاجة هي ال�سبب

ت��ق��ول  الأردن  م���ن  ال��ن��ا���ش��ط��ات  اإح�����دى 

الن�شاء  تتعر�ض  حت��دي��داً  »امل��ف��رق«  ري��ف  اإن 

بناتهن،  لتزويج  البتزاز  اإىل  فيه  ال�شوريات 

فعلى �شبيل املثال: عندما ل ي�شتطيع عائل 

الأ�شرة دفع اإيجار املنزل، فيتم ال�شغط عليه 

ابنه،  اأو  ال�شقة  �شاحب  اإىل  الإب��ن��ة  لتزويج 

داعياً اأنه يريد �شرت الفتاة، واإذا كان جمالها 

فتان، فيتحجج �شاحب املنزل باأنه يتزوجها 

ويف  اإل��ي��ه،  الفتنة  جلب  م��ن  مكانه  حلماية 

املنزل  ت��رك  اإىل  الأه��ل  ه��ذه احلالة ي�شطر 

والبحث عن مكان بديل، اأو اخل�شوع لطلب 

الأق���ارب  اأح��د  اإىل  الفتاة  اإر���ش��ال  اأو  ال����زواج، 

اآخ����ر.. ه��ذا الأم���ر ل ينطبق على  يف م��ك��ان 

الأردنيني فقط، لكن هناك �شبكات كاملة من 

يتقا�شون  وال�شوريني  الأردنيني  ال�شما�شرة 

اأم��واًل مقابل ت�شهيل هذا النوع من الزواج، 

من الفتيات وزوجات القتلى �شغرات ال�شن، 

وك��ث��ر م��ن��ه غ��ر م��وث��ق م��دن��ي��اً، لأن هناك 

حالت اأ�شغر من ال�شن القانوين.

اأركان الزواج

م��ن ج��ان��ب اآخ����ر، ح���ذر ع��ل��م��اء ال��دي��ن 

من الن�شياق وراء الدعوة اإىل ال��زواج من 

وال���دول  اإىل م�شر  ال��اج��ئ��ات  ال�����ش��وري��ات 

العربية ،  حتت دعوى »ن�شرتهن «، م�شرين 

اإىل اأن ما يطلق عليه زواج ال�شرتة، والذي 

نادي به البع�ض، هو ا�شتغال با�شم الدين، 

ال���زواج  الإ���ش��ام��ي م��ن  وي��خ��ال��ف املق�شد 

وامل��ودة والرحمة، ول  ال�شكن  الذي يحقق 

يف  النكاح  عقد  �شحة  �شروط  فيه  تتوافر 

كثر من الوجوه.

وط���ال���ب ع��ل��م��اء ال���دي���ن ب��ال��ب��ح��ث عن 

و�شائل بديلة ل�»ن�شرة« ال�شوريات بدًل من 

وال��زواج بهن  املرتدية،  الأو���ش��اع  ا�شتغال 

بدعوى الن�شرة وهرباً من ارتفاع تكاليف 

الزواج يف كثر من الدول الإ�شامية.

ال���زواج جائز  اأن  ال��دي��ن  وي��وؤك��د علماء 

ال��ازم��ة  الأرك����ان  فيه  حتققت  اإذا  ���ش��رع��اً 

لعقده؛ من اإيجاب وقبول و�شداق و�شهود 

واإ�شهار، وهو �شنة موؤكدة من �شنن الر�شول 

عليها  و�شلم، حر�ض  واآل��ه  عليه  اهلل  �شلى 

حديث  من  اأك��ر  يف  امل�شلمني  بها  وطالب 

�شريف، لكن اأي غر�ض للزواج دون ما اأمر 

غ��ر �شحيح،  يعترب  احل��ك��ي��م  ال�����ش��ارع  ب��ه 

مو�شحني اأن احلمات التي �شنها البع�ض 

ل���ل���زواج ب��ال��اج��ئ��ات ال�����ش��وري��ات ب��دع��وى 

ال�����ش��رتة ه��ي م��ن قبيل ا���ش��ت��غ��ال الأزم���ة 

با�شم الدين، ل�شيما اأنهن بناتنا واأخواتنا، 

تكون  واأل  حقوقهن،  ن�شون  اأن  وواج��ب��ن��ا 

معاناتهن �شبباً ل�شتغال ظروفهن بزواج 

على  يقدم  اأن  اأراد  فمن  بهن،  اإ���ش��رار  فيه 

يعطيها  واأن  اهلل،  يتقي  اأن  فعليه  ال���زواج 

حقوقها كاملة غر منقو�شة.

اأي ن�شرة؟

ويبنينّ علماء الدين اأن احلكم ال�شرعي 

تتزوج  اأن  حقها  من  م�شلمة  اأي  ب��اأن  يقرر 

باأي م�شلم يف اأي مكان يف العامل، مادام مت 

على الإيجاب والقبول والإ�شهار، ودفع لها 

ال�شرعية،  امل��وان��ع  م��ن  م��ه��راً، وه��ي خالية 

مثل العدة، اأو اأن تكون على ذمة عقد زواج 

امل��وان��ع التي  اآخ��ر، وغرها من  على رج��ل 

متنع املراأة من الزواج.

واأكد بع�ض العلماء اأن مثل هذا الزواج 

ن�شله،  من  ال�شوري  للمجتمع  تفريغاً  يعد 

وهذا لي�ض �شرتاً لل�شوريات، لكنه ا�شتغال 

للظروف، بدليل اأنه لو كانت املراأة ال�شورية 

م�شتقرة واآمنة يف وطنها، فهل �شتوافق هي 

الآن  توافق  لكنها  ال���زواج؟  ه��ذا  مثل  على 

وما  ال�شعبة،  الظروف  �شغط  حتت  لأنها 

اأُخذ ب�شيف ماء الوجه فهو حرام، وهذا ما 

يوؤكده فقه الواقع، حمذرين من الن�شياق 

خ�شو�شاً  ال��دع��اوى،  ه��ذه  ملثل  وال�شتماع 

يوفر  ال��زواج  اأن مثل هذا  ال�شباب، بحجة 

ت��ك��ال��ي��ف ال�������زواج ال���ت���ي ف���اق���ت ك���ل ح���دود 

اأنف�شنا  �شنجد  واإل  امل�شلمة،  الأ�شر  طاقة 

العمل  بتكرار هذا  نقوم  اأن  اإىل  احتياج  يف 

الإ���ش��ام��ي��ة، ل�شيما  ال���دول  م��ن  يف كثر 

فو�شى  على  مقبلة  ذاتها  اخلليج  دول  اأن 

وخراب يف الفرتة املقبلة، مما يوجد حالة 

عدم ا�شتقرار اجتماعي واأ�شري، مطالبني 

ع��ل��م��اء امل�����ش��ل��م��ني يف ك���ل م���ك���ان ب��ال��ق��ي��ام 

بدورهم والت�شدي ملثل هذه الدعاوى التي 

من �شاأنها الهدم واخلراب وعدم ال�شتقرار 

لاأمة كلها.

رمي اخلياط

عالم المرأة
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تتمنى كل اأم اأن يكون طول ووزن الطفل متنا�شباً مع عمره، ويف احلالت 

الطبيعية يزداد طول الطفل على دفعات ولي�ض ب�شورة متوا�شلة، ويقا�ض طول 

اإذا  اأما  الطفل،  وزن  اإىل  بالن�شبة  يومياً، وكذلك  ولي�ض  �شهر  الطفل مرة كل 

لحظت الأم توقفاً يف منو طول ووزن الطفل فعليها اأن تلجاأ اإىل الطبيب فوراً.

الطفل وزن  • ح�ساب 
- وزن الطفل بالكيلو جرام = )عمر الطفل بال�شنة × 2+8(.

3.5 كيلو ج��رام عند ال��ولدة، ثم  3 اإىل  - ي��رتاوح وزن الطفل الطبيعي من 

التبول  نتيجة  الأوىل،  اأيامه  خ��ال  وزن��ه  10-5٪ من  ح��وايل  الطفل  يفقد 

و�شفط �شائل امليكونيوم.

وعن وزن الطفل ياحظ ما يلي:

- ي�شتعيد الطفل وزنه الأول خال الع�شرة اأيام الأوىل من عمره.

- يزداد الطفل 0.75 كيلو جرام كل �شهر من الولدة حتى ال�شهر الرابع.

ال�شهر  اخلام�ض حتى  ال�شهر  �شهر من  كل  ج��رام  كيلو   0.5 الطفل  ي��زداد   -

الثامن.

- يزداد الطفل 0.25 كيلو جرام كل �شهر من ال�شهر التا�شع اإىل ال�شهر الثاين 

ع�شر.

 

الطفل طول  • ح�ساب 
ياَحظ اأن طول الطفل ي�شر مبعدلت خال منوه هكذا:

- يف ال�شنة الأوىل يكون طول الطفل حوايل من 70 - 75 �شم.

�شم. - ويف ال�شنة الثانية ي�شل اإىل 80 - 85 

 × اأول عامني ُيح�شب ط��ول الطفل من خ��ال )عمر الطفل  - وبعد م��رور 

.)5+80

طرق حساب طول ووزن الطفل
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اأن����واع ال��ف��واك��ه ذات ال��ف��ائ��دة ال�شحية  ال��ك��ي��وي م��ن 

واللب  اللون  البنينّة  الق�شرة  ذات  الثمرة  تلك  العالية، 

�شوداء �شغرة  ب��ذوراً  ع��ادة ما يحوي  وال��ذي  الأخ�شر، 

حتمل من الفائدة ما ل ميكن توقعه.

من  اإيطاليا  وتعدنّ  ال�شني،  من  الكيوي  اأ�شول  تبداأ 

اأعلى الدول اإنتاجاً لها، واإن ما تكلمنا عن فوائدها فهي 

فاكهة مليئة باحل�شة يحبَّذ تناولها بني فرتة واأخرى. 

 

الفوائد الطبية لفاكهة الكيوي

- ثمارها حلوة حام�شة لذيذة، وهي بذلك تفيد اجل�شم 

.)C( يف احل�شول على فيتامني

من  بديًا  وت�شتخدم  جافاً  زيتاً  حتمل  الكيوي  ب��ذور   -

حبوب ال�شم�شم، وهي �شهلة اله�شم، ول ت�شبب �شحوماً 

م�شرة للج�شم.

- ت�شتخدم جذورها يف العاج الطبي املتعدد، ومن بينها 

معاجلة اجلرب واحلكة واحل�شا�شية يف اجللد.

- ي�شاعد ع�شر الثمار على معاجلة احلمو�شة يف املعدة.

- للثمرة بجلدها فوائد طبية يف الق�شاء على الديدان، 

ول�شيما الإ�شكار�ض يف البطن.

- يعالج بوا�ش�طة حلمها الداخلي حكة ال�شرج والبوا�شر.

 

تخل�ص من الوزن الزائد

الكيوي فاكهة مفيدة جداً للنظم الغذائية اخلا�شة 

ال�شعور  ع��ل��ى  ت�����ش��اع��د  لأن��ه��ا  ال�����وزن،  اإن��ق��ا���ض  بعمليات 

بال�شبع والمتاء.

اأن للكيوي فوائد كثرة  وي�شر خرباء التغذية اإىل 

للج�شم،  قليلة  حرارية  وح��دات  توؤمن  للج�شم،  مفيدة 

فالثمرة الواحدة تعطي 20 �شعرة حرارية، نظراً اإىل اأنها 

ويف  اله�شم،  عمليات  يف  وت�شاعد  الألياف،  على  حتتوي 

تطهر وتخفي�ض معدل الكولي�شرتول يف الدم.

فوائد عامة لفاكهة الكيوي

غنية  الكيوي  فاكهة  اإن  التغذية  خ��رباء  يقول 

100 ج��رام يحتوي على  »c«، فكل  بفيتامني  ج��داً 

بينما  ال��ف��ي��ت��ام��ني،  م��ن  م��ل��ج��رام   300 اإىل   200
كل  يف  ملجرام   50 على  حتتوي  ال��ربت��ق��ال  فاكهة 

اأم��اح  على  اأي�شاً  الكيوي  ويحتوي  ج��رام،   100
ال��ف�����ش��ف��ور، وال��ب��وت��ا���ش��ي��وم، واحل���دي���د، وم���ن اأه���م 

فوائدها ما يلي:

- التخل�ض من حالت الر�شح ال�شديد.

- ت���زي���د ق������درة اجل�������ش���م ال���ذات���ي���ة ع���ل���ى ال���دف���اع 

عند  املناعة  تن�شيط  )يعني  الطبيعي  البيولوجي 

الإن�شان(.

- مقاومة ا�شطرابات الدورة الدموية.

- تن�شيط خايا الأن�شجة الع�شبية.

- ت�شاعد مر�شى فقر الدم.

العام  الإن�شان من ال�شعف  - ت�شاعد على تن�شيط 

البدين.

- ت�شاعد يف عملية اله�شم.

- ملينة لاأمعاء.

- ت�شاعد على تخفي�ض معدل الكولي�شرتول يف الدم.

- مقوي جن�شي �شديد الفعالية.

- تكون األيافها مادة جيدة ل�شنع الأوراق.

بغزارة  عناقيدها  يف  املوجود  الراتينج  ُي�شتعمل   -

الرز، وورق ال�شتن�شل وال�شباغ  يف �شنع ورق ق�ض 

والبا�شتيك.

املعلومات الغذائية

على  )69غ(  ال���ك���ي���وي  م���ن  ح��ب��ة  ك���ل  حت���ت���وي 

املكونات التالية:

ال�شعرات احلرارية: 42.

الدهون: 0.36.

الكاربوهيدرات: 10.12.

الألياف: 2.1.

ال�شكر: 6.20.

الربوتينات: 0.79.

الفاكهة  ه��ذه  تتخيل  اأن  ل��ك  ُذك���ر  م��ا  ك��ل  بعد 

هائلة،  غذائية  قيمات  من  حتمله  وم��ا  ال�شغرة، 

الثمرة  العادي يحر�ض على هذه  الإن�شان  اأن  فلو 

ل�شتغنى بها عن كثر من الأدوية واملن�شطات.

  مـنــوعــــات
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ورق العنب يكافح الشيخوخة
با�شم  املعروف  العنب  �شجرة  ورق  من  اجلديد  اجليل  اأن  اإىل  حديثة  درا�شة  اأ���ش��ارت 

)ر�شفراترول( ُيعدنّ اأقوى عاج طبيعي حتى اليوم لعاج ومكافحة التجاعيد العميقة 

وفقدان قوة اجللد، ما يوؤدي اإىل �شيخوخته.

لاآلية  واملاحظة  البحث  من  �شنوات   10 النتائج بعد  اإىل هذه  الدرا�شة  وتو�شلت 

الطبيعية يف دفاع �شجرة ورق العنب عن نف�شها.

واأو�شحت الدرا�شات اأن هذه الأوراق تلعب دوراً فعاًل على اجلينات الأ�شا�شية لل�شباب 

لتخفيف التجاعيد، وقد اأثبتت جناحها بن�شبة 96٪ لدى املتطوعات.



امل�شاركة  للفرق  الهزيل  العدد  اأرخ��ى 

اأن��دي��ة  ب��ط��ول��ة  مناف�شات  ع��ل��ى  ب��ظ��ال��ه 

انطلقت  ال��ت��ي  ال�شلة،  ل��ك��رة  ال�23  اآ���ش��ي��ا 

ب�شيافة  ب�����روت،  يف  امل��ا���ش��ي  الإث���ن���ن 

الريا�شي حامل اللقب، وم�شاركة خم�شة 

اأن���دي���ة، ه���ي ده����وك ال���ع���راق���ي، وم��ه��رام 

وبيليند  امل��ن��غ��ويل،  وفالكونز  الإي����راين، 

عن  ف�شًا  الرتكمان�شتاين،  اآب���اد  ع�شق 

النادي امل�شيف.

امل�شابقة  الهزيلة  امل�شاركة  واأف��ق��دت 

اأرف��ع  اأنها  �شيما  ول  بريقها،  من  كثراً 

اأك��ر ق��ارات العامل،  بطولت الأندية يف 

وه����ي ���ش��ه��دت ال���ع���ام امل���ا����ش���ي م�����ش��ارك��ة 

�شعف عدد الأندية املوجودة يف الن�شخة 

الريا�شي  امل��راق��ب��ون  وي��ر���ش��ح  احل��ال��ي��ة، 

ومهرام خلو�ض املباراة النهائية، علماً اأن 

الفريقن لعبا يف نهائي الن�شخة املا�شية 

حن فاز الفريق البروتي على مناف�شه 

الإي������راين ح��ام��ل ل��ق��ب ن�����ش��خ��ت��ي 2009 

فاإن  وبالتايل   ،82  ���  91 بنتيجة  و2010 

النهائي  اإىل  جم���دداً  الفريقن  و���ش��ول 

اإىل موقع  �شيتحول   - - كما هو متوقع 

���ش��ي��ئ��اً م��ن امل�شتوى  ت��ع��و���ض  ث���اأري���ة ق��د 

الهزيل ملباريات الدور الأول.

وكان ال�شباب الإماراتي اأعلن ان�شحابه 

قبل اأيام من امل�شابقة، لين�شم اإىل الريان 

الفليبيني  جيا�ض  و���ش��م��ارت  ال��ق��ط��ري 

اأعلنوا  واأندوني�شي،  هندي  فريقن  اإىل 

ان�شحابهم يف وقت �شابق. 

واأث�������ر ان�������ش���ح���اب ه�����ذه ال����ف����رق ع��ل��ى 

امل�����ش��ت��وى ال��ف��ن��ي ال����ذي ب���دا ه���زي���ًا مع 

الكبر  الفارق  ظل  يف  امل�شابقة،  بدايات 

ب����ن ال���ري���ا����ش���ي وب��ي��ل��ي��ن��د ع�����ش��ق اآب�����اد 

نقطة   62 بلغ  وال���ذي  الرتكمان�شتاين، 

وف��ال��ك��ون��ز  م��ه��رام  وب���ن   ،)54 –  116(

املنغويل )121 – 66(. 

ويف املرحلة الثانية تكرر الأمر بفوز 

 100 فالكونز  على  ال�شاحق  ال��ري��ا���ش��ي 

 ،54 –  89 دهوك  على  ومهرام   ،53 –
ي�شبه  م��ا  اإىل  الأوىل  امل��ب��اري��ات  لتتحول 

النزهة للفريقن اللبناين والإيراين.

حمطات  ث��اين  اآ�شيا  بطولة  وتعتر 

ال��ري��ا���ش��ي م���ع امل���دي���ر ال��ف��ن��ي اجل��دي��د 

ال�����ش��ل��وف��ي��ن��ي ���ش��ل��وب��ودان ���ش��وب��وت��ي��ت�����ض، 

املا�شي،  اآب  ب��داأ عمله يف منت�شف  ال��ذي 

ال�شتحقاق  من  اأي��ام  قبل  الفريق  وق��اد 

دورة  ب��ق��ل��ب  الح��ت��ف��اظ  اإىل  الآ����ش���ي���وي، 

ح�شام احلريري العربية. 

اأن ����ش���ورة ف��ري��ق  وي����رى امل���راق���ب���ون 

امل�شابقة  يف  اأك����ر  �شتتبلور  ال��ري��ا���ش��ي 

ال���ق���اري���ة، ال��ت��ي ت�����ش��ب��ق ان���ط���اق حملة 

النادي ل�شتعادة لقب بطولة لبنان.

وم��ن م��ع��امل ال��ه��وي��ة اجل��دي��دة للفريق، 

وال���ت���ي ي��ع��م��ل ع��ل��ى ت��ك��وي��ن��ه��ا ال�����ش��ل��وف��ي��ن��ي 

املنتقل  للمدرب  خلفاً  حل  الذي  �شوبوتيت�ض 

اأحمد  الثنائي  �شقرا،  اأب��و  ف��وؤاد  احلكمة  اإىل 

ال��ذي يخو�ض  و2.00م(  ع��ام��اً  اإب��راه��ي��م )20 

ال���ب���روت���ي،  ال���ف���ري���ق  م����ع  الأول  م��و���ش��م��ه 

ف�شًا  »�شمعة«،  اأح��م��د  اإ�شماعيل  وامل�����ش��ري 

عن علي حممود الذي عاد بعد الإ�شابة اإىل 

حيويته املعهودة.

وي��ع��زز ه��ذه ال��ق��وة وج���ود ك��اب��ن الفريق 

ج����ان ع��ب��د ال���ن���ور رج����ل الأوق�������ات ال�����ش��ع��ب��ة، 

وال�شاعد الواعد وائل عرقجي اأ�شغر لعبي 

الفريق )18 �شنة(، وقد دفع به �شوبوتيت�ض يف 

اأوق��ات خمتلفة، وكان عند ح�شن ظنه، وعاد 

العماق  الأم��رك��ي  الريا�شي  �شفوف  اإىل 

ي�شارك يف  وال��ذي مل  وودز )2.18م(،  لورين 

دورة ح�شام احلريري، ب�شبب الإ�شابة. 

و���ش��ي��غ��ت��ن��م ال��ري��ا���ش��ي ف��ر���ش��ة م��واج��ه��ة 

ب��ق��ّوة وب�شخ�شية  ق����ادم  اأّن����ه  ل��ي��وؤك��د  م��ه��رام 

خمتلفة نحو مو�شم حافل ومليء باملفاجاآت، 

وي�����درك امل�����دّرب ���ش��ل��وب��ودان ���ش��وب��وت��ي�����ض اأّن 

مهّمته ل حتتمل الق�شمة على اثنن، فقيادة 

يرّتب  كالريا�شي،  الألقاب  من  ي�شبع  ل  ن��اٍد 

يخلف  عندما  خ�شو�شاً  كبرة،  م�شوؤولّيات 

مدّرباً اآخر نال اللقب ل�شبعة اأعوام متتالية، 

والأخ���ر،  الثامن  ال��ع��ام  يف  يخ�شره  اأن  قبل 

ناهيك عن األقاب اأخرى ل ُتعّد ول حت�شى، 

اأي املدّرب فوؤاد اأبو �شقرا.

وبرز يف اأداء الريا�شي بقيادة �شوبوتيت�ض 

والهجوم،  الدفاع  التوازن بن  احلر�ض على 

م��ع��روف  ال�����ش��ل��وف��ي��ن��ي  امل�����درب  اأن  ���ش��ي��م��ا  ل 

بنزعته الدفاعية.. وهنا ينفي املتابعون لأداء 

اأن ي��ك��ون ال��ت��وج��ه اجل��دي��د نحو  ال��ري��ا���ش��ي 

الدفاع، على ح�شاب ال�شق الهجومي للفريق 

ال����ذي ل��ع��ب اأغ���ل���ب ف����رتات دورة احل��ري��ري 

امللعب  اأر����ض  على  حمّلين  لع��ب��ن  ب��اأرب��ع��ة 

)ع��ل��ي حم��م��ود، ج���ان ع��ب��د ال���ن���ور، اإب��راه��ي��م 

ي�شارك  مل  باغاريت�ض  داليبور  كون  وكنعان( 

من  يدخل  كان  فوغل  وجو  طويلة،  لفرتات 

اأو  اأحمد  اإ�شماعيل  مقاعد الحتياط لإراحة 

كنعان، كما اأّن الفريق مل يكن يتاأثر بخروج 

لعب اأ�شا�شي مثل »�شمعة« على �شبيل املثال، 

اإّنه حافظ على ثباته، لأّنه على الأقل ل  بل 

يتلّقى النقاط يف �شّلته يف كّل هجمة.

اإي���ج���اب���ي���ة اأخ�������رى ت�����ش��ّج��ل ل���ل���م���دّرب 

باإدخال عنا�شر  باأّنه ل يرتّدد  �شوبوتي�ض، 

امل��ب��اراة،  م��ن  اأوق���ات حرجة  �شابة حتى يف 

مّم������ا ي��ع��ك�����ض ث���ق���ة ب�����ق�����درات ال���اع���ب���ن 

املغمورين، فبالإ�شافة اإىل اأحمد اإبراهيم 

الأف�شل من  الذي هو موهبة فذة تعتر 

�شنوات ع��دي��دة، ف���اإّن الع��ت��م��اد على وائ��ل 

اإىل  اإي��ج��اب��ّي��اً  ك��ان  �شعود  واأم���ر  عرقجي 

اأظ��ه��ر  ع��رق��ج��ي  اأّن  خ�شو�شاً  ب��ع��ي��د،  ح���ّد 

ق��درات كبرة يف دورة احلريري، ويف  عن 

املباريات التي خا�شها حتى الآن يف بطولة 

اأندية اآ�شيا.

اأق��وى  امل��ق��اب��ل، ُيعتر م��ه��رام م��ن  ويف 

ال��ف��رق الآ���ش��ي��وي��ة يف ال�����ش��ن��وات الأخ����رة، 

ولهذه  اللقب،  ل�شتعادة  ال��ع��ّدة  اأع��ّد  وه��و 

الغاية ا�شتعار جنمه ال�شابق و�شانع األعاب 

امل��ن��ت��خ��ب الإي������راين م��ه��دي ك���م���راين من 

برتو�شيمي. 

وي�شم مهرام نخبة من لعبي املنتخب 

الإيراين مثل حممد �شمد نيكخا وحامد 

اإ����ش���ام���ي���ة واأ����ش���غ���ر ك���ردو����ش���ت واأو����ش���ن 

�شاحقيان، الذين �شاهموا باإحراز املنتخب 

الإيراين لقب كاأ�ض اآ�شيا، التي اأجريت يف 

العا�شمة اليابانية طوكيو قبل نحو �شهر، 

لكنه ي�شارك يف البطولة باأجنبي واحد هو 

ال�شربي راتكو فاردا )2.17م(، كون لعبه 

اأنتوين غروندي )1.89  الثاين الأمركي 

�شم( لديه م�شاكل يف جواز �شفره، بح�شب 

ملوقع  ها�شمي  م�شطفى  م��درب��ه  اأك���د  م��ا 

الحتاد الآ�شيوي.

الأول  دوره�������ا  يف  امل�����ش��اب��ق��ة  وت����ق����ام 

ال����دوري م��ن م��رح��ل��ة واح���دة،  بطريقة 

مباريات،   4 ف��ري��ق  ك��ل  يخو�ض  اأن  على 

ث��م تنتقل  ال��ت��وايل،  اأي���ام على  يف خم�شة 

ال���ف���رق ال���ت���ي اح��ت��ل��ت امل����راك����ز الأرب���ع���ة 

يقابل  ثم  النهائي،  ن�شف  للدور  الأوىل 

مت�شدر املجموعة �شاحب املركز الرابع، 

وال���و����ش���ي���ف ي���ق���اب���ل ال���ث���ال���ث، وي��ل��ت��ق��ي 

الفائزان يف املباراة النهائية، واخلا�شران 

على املركزين الثالث والرابع.
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الرياضي ومهرام 
يتنزهان في بطولة آسيا

مدرب الريا�شي �شلوبودان �شويوتيت�ض متحدثاً يف املوؤمتر ال�شحفي

فريق الريا�شي امل�شارك يف البطولة

فريق مهرام

من مناف�شات بطولة اآ�شيا
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من مناف�شات بطولة اآ�شيا



كانت ت�شب يف م�شلحة  الرتجيحات  كل 

امل��ن��ت��خ��ب الإ����ش���ب���اين لق��ت��ن��ا���ض ف���وز ج��دي��د 

اإىل  ي�شمه  الفرن�شي،  ن��ظ��ره  ح�شاب  على 

تفوقه  وي��ك��رر  القيا�شية،  انت�شاراته  �شجل 

نهائي  رب��ع  يف  فعل  كما  متاماً  »الأزرق«  على 

نهائيات كاأ�ض اأوروبا 2012 ال�شيف املن�شرم، 

اأن  قبل  نظيفن  بهدفن  عليه  ف��از  عندما 

يتوج باللقب لحقاً.

اإ����ش���ب���اين �شهل  وع�����زز ال���ت���وق���ع���ات ب���ف���وز 

قبل  ودي���اً  دي�شامب«  ديدييه  »اأب��ن��اء  �شقوط 

اأم����ام ال��ي��اب��ان، وتطلعات  اأي����ام م��ن امل���ب���اراة، 

ت��اأك��ي��د ث��ب��ات��ه��م يف  »اأب���ن���اء دل ب��و���ش��ك��ي« اإىل 

كاأ�ض  بلقب  الح��ت��ف��اظ  نحو  ال��زح��ف  ب��داي��ة 

اأر����ض »فيثنتي ك��ال��دي��رون« كان  ال��ع��امل، ويف 

الواقع خمتلفاً.. ف�شيطرة املنتخب الإ�شباين 

�شعيد  ب�شيناريو  اأوح���ت  الأول  ال�شوط  على 

ل��ل��ج��م��ه��ور ال��ع��ري�����ض ال����ذي اح��ت��ف��ل م��ط��وًل 

بهدف �شرجيو رامو�ض.. لكن تاألق احلار�ض 

ل�شربة  وت�شديه  لوري�ض  ه��وغ��و  الفرن�شي 

ج����زاء ان����رى ل��ه��ا جن���م ب��ر���ش��ل��ون��ة �شي�شك 

يف  خمتلف  ب��اجت��اه  ال��ل��ق��اء  اأخ���ذا  فابريغا�ض 

»الديوك« بجراأة  الثاين، حيث لعب  ال�شوط 

ي�شقطوه على  وك��ادوا  املاتادور  وتفوقوا على 

هدف  ا�شتحقوا  وه��م  جمهوره،  وب��ن  اأر���ش��ه 

التعادل الذي �شجله اأوليفييه جرو بطريقة 

ال�����ش��ائ��ع، ليخرجوا  ب���دل  ال��وق��ت  رائ��ع��ة يف 

بتعادل بطعم الفوز.

و���ش��ع��ت ه����ذه امل����ب����اراة »ال�����دي�����وك« على 

امل��ن�����ش��ة ع��ي��ن��ه��ا م���ع »امل�����ات�����ادور« يف ����ش���دارة 

امل��ج��م��وع��ة ال��ت��ا���ش��ع��ة ���ش��م��ن ت�����ش��ف��ي��ات ك��اأ���ض 

ال���ع���امل، واأوق���ف���ت ر���ش��ي��د اإ���ش��ب��ان��ي��ا ع��ن��د 24 

فهي  فنياً  اأم���ا  الت�شفيات،  يف  متتالياً  ف���وزاً 

اإىل  بر�شلونة  املهزوز من  الدفاع  اأزم��ة  نقلت 

املنتخب، حيث حاول دل بو�شكي تفادي غياب 

وج���رارد  ب��وي��ول  كارلي�ض  بر�شلونة  جنمي 

و�شرخيو  رامو�ض  �شرخيو  باإ�شراكه  بيكيه 

دون  من  اللعب  ارت���اأى  اأن��ه  علماً  بو�شكيت�ض، 

نهائيات  يف  ف��ع��ل  ك��م��ا  حقيقي  ح��رب��ة  راأ�����ض 

�شي�شك  الو�شط  فاأ�شرك لعب  اأوروب��ا،  كاأ�ض 

فابريغا�ض متقدماً بع�ض ال�شيء. 

الفرن�شي  امل��ن��ت��خ��ب  ا���ش��ت��ع��اد  امل��ق��اب��ل،  يف 

هيبته ب��ع��د اخل�����ش��ارة اأم����ام ال��ي��اب��ان، وال��ت��ي 

خلفت ���ش��ي��ًا م��ن ال��ن��ق��د الإع���ام���ي اجل���ارح 

اأن نتيجة مباراة اليابان  لأداء الفريق، علماً 

�شيفهم  على  »ال��دي��وك«  �شيطرة  تعك�ض  مل 

�شيطرتهم  دي�شان  رجال  اإذ فر�ض  الآ�شيوي، 

الفر�ض  يتمكنوا من ترجمة  اأن  دون  التامة 

يف  هدفاً  بتلقيهم  النهاية  يف  الثمن  فدفعوا 

اأواخر اللقاء.

املجموعة  قمة  خطفت  ثانية،  جهة  من 

ال��ث��ال��ث��ة ب��ن اأمل��ان��ي��ا وال�����ش��وي��د الأ����ش���واء، اإذ 

الثعلب  ب��ق��ي��ادة  ال�����ش��وي��دي،  امل��ن��ت��خ��ب  ع����اد 

اأن  بعد  بعيد،  م��ن  اإبراهيموفيت�ض  زلت���ان 

الأمل��اين برباعية  اأم��ام م�شيفه  حول تخلفه 

نظيفة اإىل تعادل 4-4 على امللعب الأوملبي يف 

برلن، وهو اأمر نادر احلدوث اأمام منتخب 

الأخ����ر..  النف�ض  ح��ت��ى  ي��ق��ات��ل  كاملان�شافت 

ال�شيناريو  ه��ذا  مبارياته  �شهدت  ما  وكثراً 

لكن مل�شلحته هو ولي�ض مل�شلحة مناف�شيه.

يف  الأمل���اين  املنتخب  اأن  اجلميع  واعتقد 

التوايل،  على  الرابع  ف��وزه  لتحقيق  طريقه 

للو�شول  اأم��ام��ه  ال��ط��ري��ق  وب��ال��ت��ايل متهيد 

بعد  ع�����ش��رة،  الثامنة  للمرة  النهائيات  اإىل 

بينها  نظيفة،  برباعية  �شيفه  على  تقدم  اأن 

على  اأ�شبح  الذي  كلوزه  هدفان ملرو�شاف 

بعد هدف، كي يكون اأف�شل هداف يف تاريخ 

»املان�شافت«، قبل اأن ينجح املنتخب ال�شويدي 

اإىل  ال��ث��اين  ال�����ش��وط  ال��ف��ارق يف  تقلي�ض  يف 

ه��دف واح���د، ث��م خطف ال��ت��ع��ادل يف الوقت 

ب���دل ال�����ش��ائ��ع، ل��ي��ت��ج��ن��ب ت���ك���رار م��واج��ه��ت��ه 

الأخرة مع »املان�شافت« على �شعيد بطولة 

ر�شمية، حن خ�شر اأمامه 0-2 يف ثمن نهائي 

على  احت�شنه  الذي   )0-2( مونديال 2006 

اأر�شه، ورفع املنتخب ال�شويدي ر�شيده اإىل 

7 نقاط من ثاث مباريات، مقابل 10 نقاط 
للمنتخب الأملاين، لكن من اأربع مباريات.

ويف املجموعة الثانية، رد مدرب املنتخب 

الإيطايل �شيزاري برانديللي على منتقديه 

3-1، وذل���ك  ال����دمن����ارك  ب���ف���وز ث��م��ن ع��ل��ى 

بع�شرة  اللقاء  لإكمال  فريقه  ا�شطرار  رغم 

لعبن. 

وك���ان���ت ال�����ش��ح��ف الإي���ط���ال���ي���ة ان��ت��ق��دت 

برانديللي  رجال  قدمه  الذي  املخيب  الأداء 

فوزهم  رغ��م  اأرمينيا  اأم���ام  املا�شي  الأ���ش��ب��وع 

 .)1-3(

نقاط   10 اإىل  ر�شيده  »الزوري«  ورف��ع 

املجموعة،  ���ش��دارة  12 ممكنة يف  اأ���ش��ل  م��ن 

ال��ت��ي جتمد  ال��دمن��ارك  تفوقه على  م��وؤك��داً 

تعادلن  م��ن  فقط  نقطتن  عند  ر�شيدها 

ما   ،)1-1( وب��ل��غ��اري��ا   )0-0( ت�شيكيا  اأم����ام 

جعلها حتتل املركز اخلام�ض قبل الأخر.

اأن ي�����ش��ك��ل وج���ود  وي���اأم���ل الإي���ط���ال���ي���ون 

والتي  ال�شعبة،  جمموعتهم  يف  ال��دمن��ارك 

ت�شم اأي�شاً بلغاريا وت�شيكيا فاأل خر، لأنهم 

ت��وج��وا ب��ال��ل��ق��ب ال��ع��امل��ي ع���ام 1982 ب��ع��د اأن 

ال�شكندنايف  باملنتخب  الت�شفيات  جمعتهم 

كاأ�ض  ت�شفيات  يف  اأي�شاً  معه  تواجهوا  الذي 

التي   2000 ن�شخة  يف  واح����دة  م���رة  اأوروب�����ا 

و���ش��ل��وا اإىل م��ب��ارات��ه��ا ال��ن��ه��ائ��ي��ة )خ�����ش��روا 

عليه  ففازوا  فرن�شا(،  اأمام  الذهبي  بالهدف 

اأم��ام��ه يف  ثم خ�شروا  قواعدهم  خ��ارج   1-2
اأر�شهم 3-1.

و����ش���ج���ل م���ه���اج���م م���ان�������ش�������ش���رت ���ش��ي��ت��ي 

الإنكليزي ماريو بالوتيلي عودته اإىل املنتخب 

اأرمينيا  اأن غ��اب ع��ن م��ب��اراة  الإي��ط��ايل، بعد 

عن  ابتعد  وه��و  بالإنفلونزا،  لإ�شابته   1-3

اأوروب��ا  كاأ�ض  الإيطايل منذ  املنتخب  �شفوف 

2012 التي اأقيمت يف اأوكرانيا وبولندا بعد اأن 
اأعلن ان�شحابه من املباراتن اللتن خا�شهما 

ومالطا   )2-2( بلغاريا  اأم��ام  ب��اده  منتخب 

الت�شفيات، وذلك ب�شبب خ�شوعه  )2-0( يف 

اإىل  وا���ش��ط��راره  عينيه  يف  ج��راح��ي��ة  عملية 

البقاء بعيداً عن املاعب خال �شهر اأيلول، 

اإىل  الهجوم  اأ�شا�شياً يف خط  بالوتيلي  ولعب 

ال��ذي  او���ش��ف��ال��دو  بابلو  ج��ان��ب مهاجم روم���ا 

كان �شجل يف مرمى اأرمينيا اجلمعة املا�شي، 

فيما غاب احلار�ض القائد جانلويجي بوفون 

الذي يعاين من اإ�شابة يف حالبيه ولعب بدًل 

منه مورغان دي �شانكتي�ض.

مي�سي يف الأرجنتني.. كما يف 

البارثا

تابعت  اجل��ن��وب��ي��ة،  اأم���رك���ا  ت�شفيات  يف 

امل��ون��دي��ال،  نحو  بثبات  طريقها  الأرج��ن��ت��ن 

 1-2 ت�شيلي  م�شيفتها  على  الثمن  بفوزها 

يف اجلولة العا�شرة، بقيادة جوهرتها ليونيل 

املوا�شم  يف  ال��ع��امل  يف  لع��ب  اأف�����ش��ل  مي�شي، 

لت�شفيات  �شدارتها  لتعزز  املا�شية،  الثاثة 

اأمركا اجلنوبية.

اأهمية  ان��ت�����ش��ارات الأرج��ن��ت��ن  وت��رت��دي 

طاولته،  التي  الن��ت��ق��ادات  بعد  ملي�شي  كبرة 

معترة اأن م�شتواه مع باده مغاير ملا يقدمه 

الآن  اأخفق حتى  اأنه  �شيما  مع بر�شلونة، ول 

اأو  ق��اري  اأي لقب  اإىل  التانغو  ب��اد  قيادة  يف 

عاملي.

املباريات  يف  لف��ت  ب�شكل  مي�شي  وتاألق 

الأخرة مع باده، اإذ �شجل هدفاً يف مرمى 

الأوروغ���واي  مرمى  يف  وهدفن  الت�شيلي، 

)3-0( وقبلها هدفاً يف مباراة الباراغواي 

حلمل  املنا�شب  الرجل  اأن��ه  ليوؤكد   ،)1-3(

»البي �شيلي�شتي«،  القائد يف منتخب  �شارة 

اإدارة  حت���ت  ع���ام���اً(   25( م��ي�����ش��ي  و���ش��ج��ل 

امل����درب ال��ي��خ��ان��درو ���ش��اب��ي��ا 14 ه��دف��اً يف 

اأهداف  اأربعة  14 مباراة، واأ�شبح على بعد 
من معادلة رقم الأ�شطورة دييغو مارادونا 

)34 هدفاً(.

وه�������و ال������ف������وز ال������ث������اين ع����ل����ى ال�����ت�����وايل 

لاأرجنتن بعد الأول على الأوروغواي 0-3 

اجلمعة املا�شي واخلام�ض يف مبارياته ال�شت 

الت�شفيات،  انطاق  وال�شاد�ض منذ  الأخ��رة 

م��ق��اب��ل خ�����ش��ارة وت���ع���ادل ف��ع��ززت م��وق��ع��ه��ا يف 

بفارق  مبتعدة  نقطة   20 بر�شيد  ال�����ش��دارة 

3 ن��ق��اط ع��ن اأق����رب م��ط��اردات��ه��ا الإك������وادور 
م�شيفتها  اأم��ام  التعادل  فخ  يف  �شقطت  التي 

فوزها  الأرج��ن��ت��ن  وح�شمت   ،1-1 ف��ن��زوي��ا 

ع��ل��ى ال��ت�����ش��ي��ل��ي ب��ت�����ش��ج��ي��ل��ه��ا ال��ه��دف��ن عر 

ليونيل مي�شي وغونزالو هيغواين  النجمن 

ال��ل��ذي��ن ع����ززا م��وق��ع��ه��م��ا يف ����ش���دارة لئحة 

الهدافن بر�شيد 7 اأهداف لكل منهما.

جالل قبطان
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مي�شي مراوغاً لعبي الت�شيلي

بالوتيلي �شجل عودة ناجحة اإىل منتخب اإيطاليا فرحة فرن�شية بالتعادل مع اإ�شبانيا
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كاريكاتير

حـــركـــاتـــه  ُيــــخــــفــــي  اأن  يـــ�ـــشـــتـــطـــع  مل 

الذكورية، على الرغم من اأنه ارتدى ثوباً 

طوياًل اأ�شود اللون، وتنّقب لُيخفي وجهه، 

حتى  ليخفيهما،  كفّيه  يف  قــفــازات  وو�شع 

بُحرية  اجلامعة  داخـــل  التنقل  ي�شتطيع 

ملراقبة �شقيقته التي كان ي�شك يف �شلوكها.

راف�شاً  كــان  الـــذي  الثالثيني  الــ�ــشــاب 

ملبداأ اإكمال �شقيقته الدرا�شة يف اجلامعات، 

اأن  اإال مــن  ُبـــداً  لــعــدة اعــتــبــارات، مل يجد 

ويــوافــق  والــديــه  ورغــبــة  لرغبتها  ير�شخ 

على ذلك.

وبعد فرتة من دخول �شقيقته اجلامعة، 

قــرب عند  فكرة مراقبتها عن  له  خطرت 

وقتها  تق�شي  وكيف  البيت،  من  خروجها 

يف اجلامعة، وحتى عودتها اإىل البيت، فما 

اأنه قام بخياطة ثوب ونقاب،  اإال  كان منه 

وخرج خلف اخته وراقبها داخل اجلامعة، 

واإىل اأين تذهب ومن ُتال�س، حتى و�شل 

قاعات  اإىل  معها  الــدخــول  اإىل  االأمـــر  بــه 

املحا�شرات واجللو�س على مقاعد املمرات 

داخل الكليات.

وبعد مرور اأكرث من اأ�شبوع وهو على 

هــذه احلــالــة، ومــع اخــتــالطــه بــعــدد من 

اأنه طالبة،  الطالبات على اعتقاد منهن 

اأنــه  الــتــي ال تــدل على  الحــظــن حركاته 

اأنثى، لي�شارعن ويبلغن االأمن اجلامعي.

ال�شاب  باحتجاز  االأمـــن  قــام  بـــدوره 

ك�شف  التحقيق معه  »املتخفي«، وخالل 

وبرر  يرتديه،  كــان  ما  وخلع  وجهه  عن 

ال  �شقيقته  مــراقــبــة  اأراد  بــاأنــه  مــوقــفــه 

التنكر  ي�شتخدم  مل  اأنـــه  مــوؤكــداً  اأكـــرث، 

اإطـــالق �شراحه  اأخـــرى، ليتم  الأغــرا�ــس 

بعد ذلك.

ر بزي فتاة ليراقب شقيقته الجامعية
ّ

بكى على تنك
فراق فأرين

رفــــ�ــــشــــت اأجـــــــهـــــــزة االأمـــــــن 

ــــــدويل  ال الــــقــــاهــــرة  مــــطــــار  يف 

بال�شفر  ليبي  لــراكــب  الــ�ــشــمــاح 

فــاأريــن  وبــحــوزتــه  طرابل�س  اإىل 

مــن نـــوع » هــامــ�ــشــرت«. واأو�ــشــح 

املــــطــــار،  مـــ�ـــشـــدر مــــ�ــــشــــوؤول يف 

اأنـــه اأثــنــاء اإنــهــاء اإجــــراءات �شفر 

اإىل  املــتــجــهــة  الليبية  الــطــائــرة 

طرابل�س، وعند تفتي�س حقائب 

بحوزته  اأن  تــبــّ�  لــيــبــي،  راكـــب 

فـــاأريـــن، فــتــم ا�ــشــتــدعــاء طبيب 

رف�س  الــذي  البيطري،  احلجر 

الــ�ــشــمــاح بــ�ــشــفــرهــمــا، ملــخــالــفــة 

الراكب  اأن  رغــم  للقانون،  ذلــك 

بحوزته �شهادة بيطرية بال�شفر.

الراكب  اأن  امل�شدر  واأ�ــشــاف 

الــلــيــبــي تــــنــــازل عــــن الـــفـــاأريـــن 

قـــبـــل �ـــشـــفـــره لــطــبــيــب احلــجــر 

اإىل  لــتــ�ــشــلــيــمــهــمــا  الـــبـــيـــطـــري، 

ت�شليمه  وبعد  احليوان،  حديقة 

قبل  الــدمــوع،  غالبته  الــفــاأريــن 

منطقة  اإىل  مــ�ــشــرعــاً  ي�شري  اأن 

»الـــرتانـــزيـــت« مــنــتــظــراً اإقــــالع 

طائرته.

ح�شن  االأردين  املــواطــن  �شباحات  يف  جديد  ال 

لالإ�شراف  مبكراً  النهو�س  اعتاد  الذي  الرقيدي، 

املــا�ــشــي كــان  يـــوم االثـــنـــ�  اأن  اإال  اأغـــنـــامـــه،  عــلــى 

خمــتــلــفــاً، فــقــد قـــرر الـــذهـــاب اإىل مــكــتــب اأحــــوال 

واحلــ�ــشــول على  الت�شجيل  اأجـــل  مــن  »ديـــرعـــال«، 

البطاقات االنتخابية الأفراد اأ�شرته.

الطلب  تعبئة  متــت  اأن  بعد  الــرقــيــدي:  يــقــول 

اأُعلمت  املخت�س،  املوظف  اإىل  وتقدميه  للت�شجيل 

فيما بعد اأن هناك بطاقات �شادرة با�شمي واأبنائي 

من مكتب اأحوال »كرميه«، الذي يتبع لواء االأغوار 

ال�شمالية من حمافظة اإربد.

»ديرعال«  اأحـــوال  اإىل  بطلب  الرقيدي  وتقدم 

ملعرفة من قام بت�شجيلهم ومن اأين جاء بالوثائق، 

ما دام مل يتقدم هو بذلك، ومل يكلف اأي �شخ�س 

لينوب عنه.

يقول: »ذهبت اإىل مكتب اأحوال »كرمية« فقيل 

اإن �شقيقي ح�ش� ت�شلم البطاقات العائدة لنا، لكن 

ح�ش�  اأخــي  اأن  املكتب  موظف  يعلمه  يكن  مل  ما 

»ديــرعــال«،  اإىل  فعدت  اأعـــوام،  ع�شرة  منذ  ى  متوفَّ

وبعد �شاعات ات�شل بي اأحد وجهاء الع�شرية الذي 

من  اإليه  �ُشّلمت  البطاقات  اأن  ليخربين  بــه،  اأثــق 

اأحد االأ�شخا�س، واأنه طلب ت�شليمها لنا مع �شحب 

كون  البطاقات،  ا�شتالم  رف�س  لكنني  ال�شكاوى، 

املو�شوع حمل �شكوى لدى احلاكم االإداري«.

ذهب ليسجل لالنتخابات.. فتفاجأ باستالم شقيقه 
المتوفى البطاقات االنتخابية عنه


