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أبو العزائم: بعض الفتاوى 
تنبع من »فقه الريال« 

متجاهلة »فقه الرجال«
9
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االتهامات  اأ�شحاب  اإن  �شيا�شي  غري  م�شوؤول  قــال 

ـــام احلــ�ــشــن  الــعــ�ــشــوائــيــة بـــ�ـــشـــاأن اغـــتـــيـــال الــــلــــواء و�ـــش

�شُي�شعقون عند اطاعهم على املعطيات املتوافرة حتى 

 13 االآن، والتي باتت يف عهدة مرجعية ر�شمية، وهي 

اأن الفريق  معطى تتكّون منها ركيزة التحقيق، بينها 

الذي نّفذ االغتيال حترك من دون حتّفظ يف املنطقة 

املحيطة بال�شقة التي كان ي�شتخدمها احل�شن.
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األميركيون والسعوديون يتواجهون مع األتراك والقطريين.. و»اإلخوان« هم السبب

ــــــدة َـّ ألمـــــة مــــوحـ
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تحذيرات من تنامي نفوذ »النازحين« 
السوريين في شمال لبنان

معطـيـــات جــديــدة حـول اغـتـيــال الحــسـن



ي�سعر ق�سم من اللبنانيني، وحتديداً 

 14 واأح��زاب  قوى  نا�سروا  الذين  اأولئك 

�ُسّمي  م��ا  ���س��ع��ارات  وراء  وان�����س��اق��وا  اآذار، 

خ�سو�ساً   ،2005 ع��ام  اال�ستقالل«  »ث��ورة 

اأن  اأواًل«،  »لبنان  �سعار  ا�ستمالهم  الذين 

قوى 14 اآذار خدعتهم باّدعائها اأنها تعمل 

على »حترير لبنان« مما �سّمته »الو�ساية 

�سعاراتها  ك��ل  واأن  ال�����س��وري��ة«،  والهيمنة 

ح���ول »احل��ري��ة وال�����س��ي��ادة واال���س��ت��ق��الل« 

ال�����س��ي��ا���س��ي  ل���ال����س���ت���ه���الك  اإال  ه����ي  م����ا 

ما تطلقه  كل  فاإن  وبالتايل  واالنتخابي، 

اإال  هو  ما  واالأح���زاب  القوى  ه��ذه  األ�سنة 

ت�����س��ل��ي��ل جل��م��ه��وره��ا ب��وا���س��ط��ة ���س��ع��ارات 

بّراقة بّينت االأيام واالأحداث اأن مطلقيها 

ال يوؤمنون بها اأ�ساًل.

الرنانة  ال�سعارات  من  العك�س  وعلى 

خالل  من  اآذار،   14 ق��وى  ف��اإن  املرفوعة، 

���س��ي��اق اأع��م��ال��ه��ا وم���واق���ف���ه���ا، خ�����س��و���س��اً 

واندماجها  ال�سورية  باملعار�سة  التحاقها 

ومالياً،  واأم��ن��ي��اً  وع�سكرياً  �سيا�سياً  فيها 

ت���ب���دو وك���اأن���ه���ا ت���ري���د ت���اأك���ي���د وت��ط��ب��ي��ق 

ال�����س��ع��ارات ال��وح��دوي��ة وال��ع��روب��ي��ة التي 

اأن  منذ  اآذار   14 قوى  ورف�ستها  حاربتها 

ت��ك��ون��ت ك��ق��وى واأح�����زاب، وح��ارب��ت��ه��ا بكل 

ق��واه��ا خ���الل ال�����س��ن��وات امل��ا���س��ي��ة، ب��ل اإن 

االأح���زاب  خ�سو�ساً  ال��ق��وى،  تلك  بع�س 

التي بنت تراثها وتاريخها ال�سيا�سي على 

االن��ع��زال ع��ن ال��ع��رب ورف�����س االع���راف 

عنها  انبثق  التي  وه��ي  اإليهم،  باالنتماء 

حاربت  لطاملا  اللبنانية«،  القوات  »ح��زب 

ه�����ذه ال�������س���ع���ارات م���ن���ذ ع���ق���ود ط��وي��ل��ة، 

بينها  ه��ن��اك ح���رب وج����ود  اأن  واع���ت���رت 

الذي  اأي فكر وح��دوي عربي، فما  وب��ني 

تغري؟

باأن  القوى  ه��ذه  اتهم  من  يخطئ  ال 

»ُقم الأقعد مطرحك«،  �سيا�ستها هي  جل 

ال�سهداء  دم��اء  على  القوى  ه��ذه  فرق�س 

الكرنفالية فوق  وال�سحايا، واحتفاالتها 

اأن  ي��وؤك��دون م�سبقاً  االأ���س��رح��ة وامل��ق��اب��ر، 

كمعر  غريها  �سيء  وال  ال�سلطة  هدفها 

لتنفيذ �سيا�سات والتزامات باتت معروفة 

التزامات  باأنها  وال���داين  القا�سي  ل��دى 

م��ع��ادي��ة، ال ترى  ق��وى  خ��ارج��ي��ة مل�سالح 

�سوى  االهتمام  ي�ستحق  �سيئاً  املنطقة  يف 

اأكرث  تعابري  ح�سب  واإ�سرائيل«،  »اأمريكا 

من رئي�س اأمريكي.

لفكرة  وقد نّظرت تلك القوى كثرياً 

»لبنان اأواًل« ورّوجت لها ُبعيد ا�ستيالئها 

ع���ل���ى ال�����س��ل��ط��ة يف ل���ب���ن���ان اإث������ر اغ��ت��ي��ال 

اأن  خ�سو�ساً  احل��ري��ري،  رف��ي��ق  الرئي�س 

ه���ذا ال�����س��ع��ار ح��اك��ى امل�����س��اري��ع واالأف���ك���ار 

ج لها يف  واالأحالم االنعزالية التي طاملا ُروِّ

ال�سارع اللبناين الأهداف عديدة، اأبرزها:

ال��ت��ي جتمع  ال��رواب��ط  م��ن  التخل�س 

ل���ب���ن���ان و�����س����وري����ة ك���ب���ل���دي���ن ���س��ق��ي��ق��ني 

البع�س  ببع�سهما  يرتبطان  متجاورين 

بروابط العروبة والتاريخ واجلغرافيا.

�سبق  ال��ت��ي  االأق�����وال  وت�سفيه  رف�����س 

االأ�سد  حافظ  الراحل  ال�سوري  للرئي�س 

وامل�سار«  امل�سري  »وح���دة  ح��ول  اأعلنها  اأن 

واأن  وال�����س��وري��ة،  اللبنانية  لل�سيا�ستني 

يف  واح���د  �سعب  وال�����س��وري��ني  »اللبنانيني 

دولتني«.

بال�سراع  ارت��ب��اط  ك��ل  م��ن  التخل�س 

ال��ع��رب��ي - ال�����س��ه��ي��وين، ان�����س��ج��ام��اً مع 

ال�سعودية  اململكة  ق��ادت��ه  ال���ذي  ال��ت��وج��ه 

ط���وال ال��ع��ق��ود االأرب���ع���ة امل��ا���س��ي��ة، وال���ذي 

ال�سراع  العرب من  اأخ��رج م�سر ومعظم 

م��ع ال��ع��دو »االإ���س��رائ��ي��ل��ي«، وح���اول ح�سر 

���س��راع  ب��اأن��ه جم���رد  املنطقة  ال�����س��راع يف 

»اإ�سرائيلي« - فل�سطيني.

االل����ت����ح����اق ب����امل���������س����روع االن�����ع�����زايل 

�سمري جعجع  ي��ق��وده  ال���ذي  وال���ف���درايل 

املتحدة  الواليات  والذي غذته  وحلفاوؤه، 

ال��غ��رب اال���س��ت��ع��م��اري،  االأم��ريك��ي��ة ودول 

واأت��ب��اع��ه��ا م���ن اأن��ظ��م��ة ال��ن��ف��ط ال��ع��رب��ي 

امل�������س���روق، ت���اأك���ي���داً م��ن��ه��ا ع��ل��ى ان��ت��م��ائ��ه��ا 

ال��ذي  اللبناين«،  »لبنان  لفكرة  ووالئ��ه��ا 

يعتر لبنان »اأمة قائمة بذاتها« و»قومية 

م��ك��ت��م��ل��ة ال���ع���ن���ا����س���ر«، وغ�����ري ذل�����ك م��ن 

�سعارات فارغة.

ال��ت��ط��ورات  ���س��رع��ان م��ا ك�سفت  ل��ك��ن 

عن دج��ل ه��ذه ال��ق��وى، وع��دم �سدقها يف 

عن�سري  اأن  يبدو  اإذ  ب�سعاراتها،  ال�سري 

وراء  وال�����س��ع��ي  ال��ك��رى  ل��ل��ق��وى  التبعية 

تكوين  عنا�سر  اأه��م  هما  وال�سلطة  امل��ال 

وهكذا  القوى،  ه��ذه  ل��دى  االأيديولوجيا 

اأواًل«  »لبنان  �سعار  احل��ري��ري  �سعد  دف��ن 

بت�سرفاته يف كل املنا�سبات ال�سعودية على 

اأن���ه جم���رد »اأم����ري ���س��ع��ودي م��ن ال��درج��ة 

يرافق  م��ث��اًل  �ساهدناه  ه��ك��ذا  ال��ث��ان��ي��ة«.. 

باك�ستان  اإىل  ال�سعودية  املخابرات  مدير 

ط��ال��ب��ان«،  »ح��رك��ة  وب��ني  بينها  للتو�سط 

وه��ك��ذا ي��دي��ر ���س��رك��ات��ه واأع��م��ال��ه امل��ال��ي��ة 

ه��ن��اك، وه��ك��ذا م��ا ن���زال ن�����س��اه��ده يف كل 

منا�سبات اململكة وعائلتها احلاكمة.

اأموال  �سمري جعجع فقد حولته  اأما 

اململكة واالإمارات وامل�سيخات املجاورة لها 

راأ���س  اإىل  اللبنانية«  القومية  »نبي  م��ن 

واملنطقة،  لبنان  اأمريكا« يف  حربة »عرب 

اأواًل«  »لبنان  عالقة  عن  اأح��د  �ساأله  فهل 

بدعوته اإىل اأن يحكم »االإخوان امل�سلمون« 

»لبنان  عالقة  وعن  العربية،  البلدان  يف 

وال��دع��م  اخلليجية،  ب��زي��ارات��ه  اللبناين« 

الذي ي�ستمده من هناك، والذي يتحدث 

عنه االإعالم الداخلي واخلارجي؟ 

م�ستغرباً  يكن  مل  االأ�سا�س،  هذا  على 

هجوماً  ال��رج��ل��نينْ  ميلي�سيات  ت��ن��ّظ��م  اأن 

م��ن�����س��ق��اً الح���ت���الل ال�����س��راي��ا احل��ك��وم��ي��ة 

اأع����الم  ال��ر���س��م��ي��ة يف ل���ب���ن���ان، يف ظ����الل 

التي  ���س��وري��ة،  ع��ل��ى  الفرن�سي  االن���ت���داب 

جعلتها املعار�سات ال�سورية رمزاً لها، بداًل 

م��ن علم ال��ع��روب��ة وال��وح��دة ال��ذي يرمز 

واإذا  ال�سورية،  العربية  اجلمهورية  اإىل 

كان الهجوم اأ�سيب بالف�سل، فاإن رمزيته 

اأن  خ�����س��و���س��اً  م��رت��ك��ب��ي��ه،  ت��دي��ن  �ستبقى 

جمهوراً كبرياً من اللبنانيني ازداد يقيناً، 

وه��و ي��رى ه��ذه امل�����س��اه��د، ب��اأن��ه ك��ان على 

�سواب كامل عندما ترّفع عن ال�سري وراء 

هذه القوى و�سعاراتها، ومت�ّسك ب�سعاراته 

الوطنية والقومية، ويف مقدمها االإميان 

بخط املقاومة وثقافتها.

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
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تكلفة ترميم عدلية بيروت
ب��ريوت،  ع��دل  ق�سر  لرميم  امل��ح��ددة  املالية  القيمة  ح��ول  �سكوكاً  حم��ام��ون  ر�سم 

والتي قيلت فيها اأرقام خيالية، منها اأنها ت�سل اإىل نحو ثالثني مليون دوالر اأمريكي، 

وع�سرين مليار لرية لبنانية، يف ظل وجود من يقول اإنه بهذا املبلغ الكبري ميكن ت�سييد 

ق�سرينْ عدل جديدينْن يف حال كانت قطعة االأر�س موؤمنة وموجودة. ويذكر املحامون 

اأنف�سهم باأن »بيت املحامي« املال�سق لق�سر العدل يف بريوت كّلف نحو اأربعة ماليني 

خم�سة  من  مبنى  ت�سمن  وه��و   ،2003 العام  يف  تقريباً  اأم��ريك��ي  دوالر  مليون  ون�سف 

طوابق فوق االأر�س، وثالثة طوابق حتت االأر�س، ومكاتب وقاعة احتفاالت كبرية.

تحريك دعاوى ضد إعالمية
ق�سائية  مرجعية  تقاعد  ان��ت��ظ��روا  اإن��ه��م  جمال�سهم  يف  وق�ساة  حم��ام��ون  ي��ق��ول 

برناجمها  معروفة  تلفزيونية  اإع��الم��ي��ة  �سد  جم��ّم��دة  باجلملة  دع���اوى  لتحريك 

االنتقادي، كانت تلقى حماية ودعماً منه!

www.athabat.net
خيبة أمل

ب��ع��ث��ة الأداء  ��دم رئ��ي�����س  ���سُ

م��ن��ا���س��ك دي���ن���ي���ة ع���ن���دم���ا مل 

���ه اإل���ي���ه دع�����وة حل�����س��ور  ت���وجَّ

يقيمها  التي  ال�سنوية  املاأدبة 

امل���ل���ك ال�������س���ع���ودي ع���ب���د اهلل 

ب��ن ع��ب��د ال��ع��زي��ز ع��ل��ى �سرف 

���س��ي��وف ال��رح��م��ن، ع��ل��م��اً اأن��ه 

بامل�ساركة  النف�س  ميّني  ك��ان 

االأرا����س���ي  اإىل  ت��وج��ه��ه  ق��ب��ل 

امل���ق���د����س���ة، وع����ن����دم����ا ح����اول 

يلَق جواباً  ال�سبب مل  معرفة 

مقنعاً.

14 آذار تلف نعش »لبنان أواًل«
بعلم االنتداب الفرنسي على سورية

»حزب القوات اللبنانية« 
ُبني على أساس االنعزال 

عن العرب ورفض االنتماء 
إليهم.. فما الذي تغّير؟

الحركة التصحيحية مشعل لكل األحرار
الت�سحيحية  الثانية واالأربعني للحركة  الذكرى  العربية  االأم��ة  اأي��ام قليلة حتل على  بعد 

املجيدة التي قادها الرئي�س اخلالد حافظ االأ�سد، والتي �ساهمت بنقل �سورية من دولة غري 

م�ستقرة يف تاريخها اال�ستقاليل احلديث، اإىل دولة ثابتة را�سخة وقوة اإقليمية عظمى، لي�س يف 

حميطها فح�سب، بل لها ح�سورها ودورها املوؤثر يف الو�سع الدويل.

االنتهازية  م��ع  ك��ان هناك قطع  االأ���س��د،  ال��راح��ل حافظ  للرئي�س  ال��ف��ذة  ال��ق��ي��ادة  ويف ظ��ل 

اليمينية التي غرقت فيها ثورة الثامن من اآذار، كما كان هناك و�سع حد للطفولة واملغامرة 

املر�سية الي�سارية بعد ذلك.

عمق  هي  مبا  التاريخي،  �سورية  دور  اإىل  ع��ودة  هناك  كانت  الت�سحيحية،  احلركة  ظل  يف 

وكان  �سامنا«،  يف  لنا  ب��ارك  »اللهم  الكرمي:  الر�سول  عنها  قال  التي  االإ�سالمي،  العامل  وقلب 

هناك تاأكيد عر التاريخ العربي امل�سرف على اأن االنت�سارات العظيمة ال تكون اإال عر التوّحد 

مع بالد ال�سام وروحها دم�سق العظيمة.. ورمبا من هذا الفهم العميق لدور ومكانة �سورية يف 

التاريخ واجلغرافيا اأطلق عليها القائد جمال عبد النا�سر »قلب العروبة الناب�س«.

ل�سُت يف جمال تعداد االإجنازات واالنت�سارات التي حتققت يف ظل حركة ت�سحيح التاريخ 

والثورة، لكن يف هذه العجالة اأ�سري فقط اإىل الن�سر الذي حتقق الأول مرة يف تاريخ ال�سراع 

ال�سادات،  اأن��ور  بها  والتي غدر   ،1973 العام  املجيدة يف  ت�سرين  ال�سهيوين يف حرب   - العربي 

الذي وافق على وقف اإطالق النار من دون العودة اإىل ال�سريك الكبري يف هذه احلرب؛ �سورية 

االأع��داء  القوة يف مواجهة  اأوراق  ال��دوام الأن يجمع  ال��ذي عمل على  االأ���س��د،  وقائدها حافظ 

وا�ستعمالها يف االأوقات املنا�سبة، من دون اأن يقّدم اأي تنازل مي�س م�سالح �سورية الوطنية، التي 

حافظ على عنفوانها، رغم حاالت االإحباط والتنازالت التي كان يقوم بها القادة العرب، الذين 

ينتظرون اإ�سارة اإ�سبع من �سيد البيت االأبي�س ليزحفوا على بطونهم اإىل وا�سنطن ليقدموا 

والء الطاعة ل�سيدهم الكبري.

اأما حافظ االأ�سد، فكان االأمريكي هو من ي�سعر باأنه بحاجة اإىل لقائه والوقوف على خاطره 

ومعرفة موقفه، ولهذا كان �سيد االأعراب االأمريكي يزحف للقاء قائد بالد ال�سام، والكل يتذكر 

لقاءات االأ�سد والروؤ�ساء االأمريكيني يف جنيف، حيث اللقاء يف مكان بني دم�سق ووا�سنطن.

مل تتخلَّ دم�سق عن دورها ومكانتها، ولن تتخلى عن تاريخها وامل�ستقبل، فدم�سق ت�ستمر 

مع ب�سار االأ�سد، قلب املقاومة واملمانعة وروح االنت�سارات القومية والوطنية الكرى، فكانت 

والرجعية  ال�سر  ق��وى  ك��ل  حتالف  مقابل  وفل�سطني،  وال��ع��راق  لبنان  يف  املقاومة  انت�سارات 

واال�ستعمار.

يف كل املرات كانت �سورية هي املنت�سرة يف النهاية دائماً، فهي واجهت نتائج زيارة ال�سادات 

عام  للبنان  االإ�سرائيلي  االجتياح  ونتائج  للقد�س عام 1977، ونتائج كامب دايفيد عام 1979، 

1982، واملوؤامرة الكرى التي �سنها حتالف »االإخوان« والرجعية املدعوم من الكيان ال�سهيوين 
ووا�سنطن، على �سورية منذ العام 1979 حتى العام 1985، فانت�سرت �سورية وهزمت املوؤامرة.

ال�سوفياتي، وحتّول  االحت��اد  وانهيار  الباردة،  نهاية احلرب  نتائج  واجهت كل  التي  �سورية 

الواليات املتحدة اإىل القوة الوحيدة يف العامل، كانت تخط باالأحرف االأوىل ل�سمودها واإعادة 

التوازن الدويل من جديد، فكانت الهزمية االأمريكية يف العراق، وكان انت�سار املقاومة يف لبنان 

عامينْ 2000 و2006، وانت�سار غزة 2008، ولهذا كان كل هذا احللف ال�سيطاين �سد �سورية منذ 

نحو ع�سرين �سهراً، لكن �سورية بقيادتها و�سعبها وجي�سها وبقوى املقاومة واملمانعة العربية 

واالإ�سالمية، قادرة مرة جديدة على حتطيم املوؤامرة واالنت�سار، واإن غداً لناظره قريب.

وت�سديهم  مواجهتهم  يف  العرب  االأح��رار  لكل  هداية  م�سعل  الت�سحيحية  احلركة  �ستظل 

تطلعات  حتقيق  يف  العربية  اأمتنا  اأمل  الكبرية  باإجنازاتها  و�ستبقى  عظمت،  مهما  للتحديات 

جماهرينا يف بناء املجتمع العربي اجلديد، جمتمع الوحدة واحلرية والعدالة.

الوزير ال�سابق فايز �سكر

االأمني القطري حلزب البعث العربي اال�سراكي
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لي�س غريباً على فريق 14 �سباط اأن 

لي�سعى  ال��دول��ي��ة،  ال��ه��واء  بحبال  يتعلق 

فعلى  لبنان.  يف  ال�سلطة  اإىل  للو�سول 

الدولية  الت�سريحات  جميع  من  الرغم 

االن��ت��ح��ار  اإىل  م�����س��ارع��ت��ه  عاك�ست  ال��ت��ي 

عقب  احلكومي  ال�سراي  اأم��ام  ال�سيا�سي 

ت�سييع اللواء و�سام احل�سن، ها هو اليوم 

ال��دويل  امل��وق��ف  اأن  اأن�����س��اره  على  يعمم 

ال���راف�������س ل��ت��غ��ي��ري احل��ك��وم��ة وال���داع���م 

العامل  وب��ات  تبّدل،  قد  لبنان  ال�ستقرار 

احلكومة  اإىل  دخولهم  ب��وج��وب  مقتنعاً 

كل  ت�سخيم  اإىل  ف��ي��ع��م��دون  ل��ب��ن��ان،  يف 

ج��م��ل��ة ي��ن��ط��ق��ه��ا م�������س���وؤول غ���رب���ي ح��ول 

تداول ال�سلطة، وي�ستفي�س اإعالمهم يف 

القراءة بني ال�سطور، ويف حتليل تعابري 

ل�سخ  امل�سادر،  اإىل  اال�ستناد  ويف  الوجه، 

االأمل بني منا�سريهم بعودة مظفرة اإىل 

احلكومة.

ي��ع��ي�����س ت���ي���ار امل�����س��ت��ق��ب��ل ال���ي���وم على 

اأن��ه ال يريد  اأم��ل تغيري حكومي، يّدعي 

ف���ي���ه رئ���ا����س���ة احل���ك���وم���ة، الأن����ه����ا ب���راأي���ه 

»حمرقة« يف هذا الظرف، ومن ي�ستلمها 

الرئا�سة  اأرادوا  و���س��واء  ب��ه��ا،  �سيحرق 

ال�سيطرة  بالتاأكيد  ي��ري��دون  فهم  ال،  اأم 

املعلن  وال�سبب  االأم��ن��ي��ة،  ال����وزارات  على 

ال�سبب  اأم��ا  اأمنياً،  م�ستهدفون  اأنهم  هو 

احل��ق��ي��ق��ي غ���ري امل���ع���ل���ن، ف��ه��و رغ��ب��ت��ه��م 

ت�سرف  ك��ون��ه��ا  ال��داخ��ل��ي��ة،  وزارة  ب��ت��ويل 

على العملية االنتخابية، فعندها ي�سبح 

مبقدورهم التالعب ومترير ما يريدون 

متريره من اأ�ساليب تزور اإرادة الناخبني 

االأك��رثي��ة  على  فيح�سلون  اللبنانيني، 

اأنهم ال ميلكون  وهم مدركون  النيابية، 

االأكرثية ال�سعبية.

ال��رئ��ي�����س  ب���ل���ق���اء  اغ���ت���ب���اط���ه���م  ويف 

ال��ف��رن�����س��ي ب��ال��رئ��ي�����س ���س��ل��ي��م��ان، وع���دم 

لقائه برئي�س احلكومة اأو رئي�س جمل�س 

14 �سباط  اأط��راف قوى  النواب، تباينت 

اأن��ه  اع��ت��ره  ف�»امل�ستقبل«  الت�سويق،  يف 

حت��ف��ظ ع��ل��ى ال��ف��ري��ق االآخ�����ر، وب��ال��ت��ايل 

يف  املعت�سم  اللبناين  للفريق  ان��ت�����س��اراً 

�ساحة ريا�س ال�سلح، اأما قوى 14 �سباط 

»االأم  فرن�سا  اأن  اعترت  فقد  امل�سيحية، 

اللبناين  الرئي�س  رعاية  تريد  احلنون« 

امل�سيحي، وهي تريد من مي�سال �سليمان 

قوى  م��ع  امل��ت��واف��ق  نهجه  يف  ي�ستمر  اأن 

املعار�سة، ال بل اإن فرن�سا تريد اأن توؤكد 

دعمها له يف متو�سعه اجلديد اإىل جانب 

املقاومة  ���س��الح  رف�سها  يف  ال��ق��وى  تلك 

ال�سوري، ويف خياراته  النظام  ومعاداتها 

خطاباته  يف  حقيقتها  على  ظهرت  التي 

االأخ����رية م��ن��ذ اح��ت��ف��ال ع��ي��د اجل��ي�����س يف 

االأول من اآب وما بعدها من ت�سريحات، 

خ�����س��و���س��اً م�����س��ارع��ت��ه اإىل امل�����س��ارك��ة يف 

مل  بينما  احل�سن،  و�سام  ال�سهيد  ت�سييع 

ت�سييع  يف  بامل�ساركة  للجي�س  كقائد  يقم 

واكتفى  احل��اج،  فرن�سوا  ال�سهيد  ال��ل��واء 

بتقدمي واج���ب ال��ع��زاء ف��ق��ط، وذل���ك يف 

متييز وا�سح ومتو�سع �سيا�سي �سافر.

وت�����ق�����وم امل����ع����ار�����س����ة ب���ت���اأك���ي���د ه���ذه 

ال��ت��ف�����س��ريات مل��ن��ا���س��ري��ه��ا، ب��اال���س��ت��دالل 

ال��ع��رب��ي��ة  امل��م��ل��ك��ة  اإىل  ب���زي���ارة ه���والن���د 

يف  هي  الزيارة  هذه  اأن  علماً  ال�سعودية، 

على  تاأكيد  املو�سوعيني،  املحللني  نظر 

لبنان،  ا�ستقرار  اإىل  الداعي  هوالند  اأن 

يحاول  م��ن  اإىل  ر�سالته  يبّلغ  اأن  يهمه 

ه���ّز اال���س��ت��ق��رار يف ل��ب��ن��ان، وه���ك���ذا ف���اإن 

اإ���س��ارة تبدو �سلبية وموجهة  ه��ذا االأم��ر 

االأنظار اإىل اجلهة التي حتاول تقوي�س 

ه���ذا اال���س��ت��ق��رار م��ن خ���الل وك��الئ��ه��ا يف 

لبنان.

ف��ع��ل��ي��اً، وم���ن���ذ ب���داي���ة احل���دي���ث عن 

ب�����وادر ح���ل ���س��ي��ا���س��ي يف ����س���وري���ة، وم��ن��ذ 

الغربية حول نزوع  الت�سريحات  اإطالق 

وبعد  التطرف،  اإىل  ال�سورية  املعار�سة 

التقارير التي ت�سربت عن بدايات اتفاق 

ال��ن��ف��وذ يف  تقا�سم  غ��رب��ي على   - رو���س��ي 

�سلمي يف  اإي��ج��اد ح��ل  املنطقة، و���س��رورة 

العام  نهاية  م��ع  تبا�سريه  ت��ب��داأ  �سورية، 

احلايل، اأدركت اململكة العربية ال�سعودية 

امل�سار لن يكون يف م�سلحتها يف  اأن هذا 

املنطقة، واأيقنت اأن ما كانت تعّول عليه 

من ب�سط نفوذ يف �سورية، يعّو�س عليها 

ت�ساوؤل نفوذها يف العراق، والذي تكّر�س 

ب��ات��ف��اق اإي������راين اأم����ريك����ي، وخ�����س��ارت��ه��ا 

امل�ستقبل  تيار  بخروج  لبنان  يف  لنفوذها 

م��ن احل��ك��م، ي��ب��دو اأن���ه ل��ن ي��ت��م، وه��ك��ذا 

ك���ان ال���ق���رار ب���ت���اأزمي ال��و���س��ع يف ل��ب��ن��ان، 

واق��ت��ت��ال مذهبي  ف��و���س��ى  واإغ����راق����ه يف 

امل�ستقبل  ت��ي��ار  ويعيد  االأك��رثي��ة،  ي��ح��رج 

قد  ما  اأو  ف��ات  ما  لتعوي�س  احلكم،  اإىل 

ي��ف��وت، ف��ك��ان��ت ال�����س��رارة اغ��ت��ي��ال ال��ل��واء 

اإىل  ال��ع��ودة  خطة  لتنفيذ  احل�سن  و�سام 

ب�سط النفوذ يف البلد االأكرث ه�سا�سة يف 

املنطقة.

ت�������س���ري���ح���ات  اأن  ي�����ب�����دو  وه������ك������ذا، 

امل�������س���وؤول���ني ال��غ��رب��ي��ني امل��ت��ت��ال��ي��ة ح��ول 

ا�ستقرار لبنان، و�سرورة جتنب االنفجار 

ب�����اأي ط��ري��ق��ة ك�����ان، وح���ت���ى ل���و م��ّوه��ت 

بتغيري  القبول  حول  ف�سفا�سة  بتعابري 

ما  وبعك�س   - ه��و  اللبنانيون،  يرت�سيه 

ي�����س��ّوق��ه ال�����س��ب��اط��ي��ون - ر���س��ال��ة حتذير 

اأن  االأم��ر؛  يعنيه  لكل من  وا�سحة ج��داً 

انفجار لبنان لن يكون يف م�سلحة اأحد، 

التفجري، وقد  ذلك  يريد  من  خ�سو�ساً 

ك��ان هوالند  اإذا  اأم��ا  حترقه قبل غ��ريه، 

�سليمان،  م��ي�����س��ال  غ��ري  اأح�����داً  ي��ل��ت��ِق  مل 

الرئي�س  عر  ت�سل  الر�سالة  الأن  فذلك 

املعار�سة،  قبل  من  به  امل��وث��وق  اللبناين 

�سواه،  من  اإليهم  ت�سل  قد  ممن  اأف�سل 

واإذا كانت الر�سالة التي اأُبلغت يف بريوت، 

اململكة  ع��ل��ي��ه��ا يف  ال��ت��اأك��ي��د  اأع���ي���د  ف��ق��د 

هوالند  الأن  فذلك  ال�سعودية،  العربية 

والقيادة  القرار  مفتاح  اأن  متاماً  ي��درك 

لي�س  ���س��ب��اط   14 ق����وى  يف  وال�����س��ي��ط��رة 

يف ب���ريوت ب��ل يف ال��ري��ا���س، وع��ل��ي��ه، مل��اذا 

ميلكون  ال  م�سوؤولني  بلقاء  وقته  يهدر 

قرارهم؟

ليلى نقوال الرحباين

3

الرئي�سان مي�سال �سليمان وفرن�سوا هوالند خالل موؤمتر �سحايف م�سرك                                                                                              )اأ.ف.ب.(

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

يـقــال

نصب واحتيال.. فمالحقة قانونية
اإقامة دعوى  نا�سطون مع خراء قانونيني  يدر�س 

عاجل  خر  خدمات  تقدم  �سركة  على  واحتيال  ن�سب 

على الهاتف اخللوي، بحيث يرد يف ر�سالة ن�سية اأنه »مت 

عليك  وما  ذهبية،  مئة لرية  على  القرعة  اختيارك يف 

وعندما  واح��د«،  دوالر  مقابل  للتاأكيد  االت�سال  �سوى 

يت�سل ال�سحية يقال له: عليك اال�سراك م�سبقاً ملدة 

�سنة ون�سف يف خدمة اخلر العاجل حتى ُيدرج ا�سمك 

يف القرعة مقابل 150 دوالراً.

أقوى من وكالئهم
امل��وق��وف��ني يف  ا���س��ت��غ��رب حم��ام��ون م��ع��رف��ة موكليهم 

وم�سريها  ملفاتهم  مب�سار  روم��ي��ة،  يف  امل��رك��زي  ال�سجن 

قبل اأن يدروا هم بها، وقالوا بده�سة: املوقوفون يت�سلون 

بنا من داخل زنازينهم ويبلغوننا مبا يح�سل، فكيف ذلك؟

المصاريف المدرسية أولى
ظهور  طرابل�س  يف  ال�سعبية  االأح��ي��اء  �سكان  الح��ظ 

اأ�سلحة حديثة يف اأيدي اأبنائهم القا�سرين، االأمر الذي 

دفع بع�سهم اإىل بيع االأ�سلحة، لتغطية حاجات اأ�سا�سية 

تتعلق مب�ساريف مدر�سية.

غش بمباراة الكتبة 
ال��ع��دل  وزي���ر  اتبعها  ال��ت��ي  ال�سفافية  م��ن  ب��ال��رغ��م 

املر�سحني  نتائج  اإع���الن  يف  ق��رط��ب��اوي  �سكيب  النقيب 

ملباراة امل�ساعدين الق�سائيني يف فئتي الكتبة واملبا�سرين، 

الناجحني  اأح��د  اأن  العدلية عن  اأن حديثاً جرى يف  اإال 

»املميزين«، وهو ن�سيب م�سوؤول ق�سائي معني باملباراة، 

»ايرفون« يف  امل�سابقات، من خالل و�سعه  يغ�س يف  كان 

املطروحة.  االأ�سئلة  على  االأج��وب��ة  ع��ره  يتلقى  اأذن��ي��ه، 

عنه،  التغا�سي  ج��رى  اأن���ه  اإال  خمالفته،  ك�سف  ورغ���م 

ليحقق نتيجة متفوقة يف جمموع العالمات.

تسريب التشكيالت 
لسياسيين.. »حالل«

ب��ال��رغ��م م��ن ال��ت�����س��دد ال����ذي ي��ب��دي��ه ق�����س��اة معنيون 

معلومات  اأي��ة  ت�سريب  منع  جتاه  الق�سائية  بالت�سكيالت 

لل�سحافيني، اإال اأن زمالء لهم الحظوا اأن عدداً منهم قام 

التي جرى  االأ�سماء  واف��رة من  �سيا�سيني بح�سة  بتزويد 

االنتهاء منها وتثبيتها يف مراكزها اجلديدة ب�سكل نهائي.

مجموعة يمنية في العاصمة
�ُسّجل يف مطار بريوت و�سول عدد من اليمنيني 

يف  لالإقامة  مبا�سرة  انتقلوا  �سعودي،  �سخ�س  برفقة 

فيال مبنطقة برمانا يف ق�ساء املنت، ويتم يومياً نقلهم 

اإىل بريوت الإلقاء الدرو�س واملحا�سرات لياًل لبع�س 

والالفت  اإ���س��الم��ي،  طابع  ذات  جمعية  يف  املن�سوين 

على  حما�سراتها  خالل  ترّكز  اليمنية  املجموعة  اأن 

الت�سويق ل�»�سيخها« الباك�ستاين الذي يقطن يف والية 

زجنبار يف اليمن.

ب المقاتلين جوًا
ْ
جل

ك�سف م�سدر غري مدين اأن ن�سبة تهريب امل�سلحني 

ال�سورية  اللبنانية  �سورية عر احلدود  اإىل  اللبنانيني 

الرية، للقتال �سد النظام، قد خّفت ب�سكل كبري، لكن 

ازداد اإر�سالهم عر اجلو اإىل تركيا، ومنها اإىل االأرا�سي 

احلدودية لل�سمال ال�سوري.

عقالء طرابلس
عقدت �سخ�سيات لبنانية �سمالية اجتماعاً مو�سعاً 

ب��ع��ي��داً ع���ن ع��د���س��ات امل�����س��وري��ن، ح�����س��ره حم��ام��ون 

م�ستقلة،  دي��ن��ي��ة  و�سخ�سيات  واأط���ب���اء  وم��ه��ن��د���س��ون 

اأب��دوا تخوفهم من  �سابق، حيث  ع��ام  يف منزل مدير 

االأح�����داث امل��ت��ك��ررة يف م��دي��ن��ت��ه��م، خ�����س��و���س��اً يف ب��اب 

االأخ����رية يف  االأح����داث  وم��ن  التبانة وج��ب��ل حم�سن، 

ال�سيخ  ا�ست�سهاد  اإىل  اأّدت  والتي  �سمراء،  اأبي  منطقة 

اإبقاء االجتماعات  الرزاق االأ�سمر، واتفقوا على  عبد 

اجلميع،  بني  توافقية  �سيغة  اإىل  للتو�سل  مفتوحة 

د تعكري  ال��ت��ي تتق�سّ ال��ط��ري��ق ع��ل��ى اجل��ه��ات  وق��ط��ع 

�سفو االأمن يف طرابل�س وال�سمال.

صحوة مستغَربة
ن��اق�����س��ت ج��ه��ات ن��ق��اب��ي��ة ب��ا���س��ت��غ��راب ���س��ح��وة تيار 

للمطالب  امل��ط��ل��ق  ال��ع��داء  م��ن  واالن��ت��ق��ال  امل�ستقبل 

ال��ن��ق��اب��ي��ة امل���وروث���ة اأ����س���اًل م���ن ال��ت�����س��ع��ي��ن��ي��ات، حيث 

والنقابيون  وال�سرذمة،  للتنكيل  النقابات  تعر�ست 

لل�سجن، مثل اليا�س اأبو رزق ويا�سر نعمة، ف�ساًل عن 

التخلي عن مطالب  ال��ذمم، مقابل  �سراء  حم��اوالت 

وق�سايا الطبقات امل�سحوقة.

من مصر إلى جعجع
اخلارجية  وزي��ر  يكون  اأن  عربي  دبلوما�سي  توقع 

اأوراق عن  م�����س��م��ون  اإىل ج��ع��ج��ع  ن��ق��ل  ق��د  امل�����س��ري��ة 

املحادثات التي جرت خالل زيارة جعجع اإىل القاهرة 

التزامات،  الوثائق  وتت�سمن  مبارك،  �سقوط  ع�سية 

وفيها �سق مايل، كما اأن القاهرة كانت اآنذاك حمطة 

للقاءات مع جهات من دول اأخرى. وقال الدبلوما�سي: 

مل ُيطرح االأمر يف معر�س االبتزاز، الأن جعجع �سّلف 

العربية  احل��راك��ات  ب��داي��ة  منذ  امل�سلمني«  »االإخ����وان 

الكثري، وقد ي�ستحق ال�سكر.. واملكافاأة اأي�ساً.

المّس بهيبة 
المؤسسات الرسمية

ا�ستنكر وزير �سابق الهجوم املدرو�س واملخطط 

له يف فرن�سا، بعد اللقاء الذي مت بني اأحد الوزراء 

مبفتي  لالإطاحة  �سابق  حكومة  ورئي�س  ال�سابقني 

عر  ق��ب��اين،  ر�سيد  حممد  اللبنانية  اجلمهورية 

ميلك  ال��ذي  االأع��ل��ى،  ال�سرعي  االإ�سالمي  املجل�س 

قرار اأكرثية اأع�سائه تيار �سيا�سي لبناين معار�س. 

االإط��اح��ة  يف  االإخ��ف��اق  اأن  ال�سابق  ال��وزي��ر  ويلفت 

باملفتي ياأتي بعد الف�سل الذريع يف االإطاحة برئي�س 

احل��ك��وم��ة م���وؤخ���راً، م��ا يعني اأن ه��ذا ال��ف��ري��ق بات 

املوؤ�س�سات  هيبة  م�ّس  ويتعمد  ال��راأ���س«،  »مك�سوف 

الر�سمية يف لبنان من باب »نحن اأو ال اأحد«.
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أحداث األسبوع

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

اأط��ل��ق��وا العنان لتدمري  ال��ذي��ن  ب��داأ  ه��ل 

�شورية يعانون من �شر فعلتهم؟

�شوؤال بداأ طرحه باإحلاح بعد �شل�شلة من 

اأخذت  التي  والغام�شة  الوا�شحة  الأح��داث 

تع�شف يف حمور ال�شر.

يف ال�شعودية ثمة اأحداث عا�شفة وكبرية 

بداأت حت�شل يف بلد الذهب الأ�شود، فخالل 

عن  الر�شمية  الأن��ب��اء  حت��دث��ت  اأي���ام  خم�شة 

العا�شمة  وق��ود يف  ناقلتْي  انفجار واح��راق 

ال�شهر  من  الأول  ففي  الريا�ض.  ال�شعودية 

���ش��ه��ري��ج  ان����ق����الب  ح������ادث  اأدى  اجل��������اري، 

غ���از - ك��م��ا ج���اء يف ال��ب��ي��ان ال��ر���ش��م��ي - اإىل 

 130 م��ن  اأك���ر  واإ���ش��اب��ة  �شخ�شاً   22 مقتل 

اآخ��ري��ن ب��ج��روح، ويف اخلام�ض م��ن اجل��اري 

اإىل  ال��ري��ا���ض  ن��اق��ل��ة وق���ود يف  ان��ق��الب  اأدى 

ا�شتعالها، خملفة وراءها �شحب دخان كثيفة 

ال�شرقية  ال�شمالية  املنطقة  معظم  غطت 

للريا�ض، ومل تتحدث البيانات الر�شمية عن 

الأجنبية  الأنباء  وك��الت  كانت  واإن  �شحايا، 

ل�����ش��ي��ارات  ق���د حت��دث��ت ع���ن ح��رك��ة ن�شيطة 

انهيار مبنى  الإ�شعاف والدفاع املدين، وعن 

احلر�ض الوطني بالكامل يف الريا�ض.

م��ط��ل��ع  ان����دل����ع يف  امل����ك����رم����ة،  م���ك���ة  ويف 

الأ���ش��ب��وع ح��ري��ق يف اأح���د ال��ف��ن��ادق املهجورة 

حيث  ال�شعودية،  يف  املكرمة  مكة  مدينة  يف 

املدين  ال��دف��اع  اإط��ف��اء من  12 فرقة  �شاركت 

يف اإخماده.

وان��ت�����ش��رت ق����وات الأم�����ن ب�����ش��ك��ل كثيف 

ال��ف��ن��دق،  وخم����ارج  م��داخ��ل  ع��ل��ى  لل�شيطرة 

ب��الإ���ش��اف��ة اإىل ف��ر���ض ط����وق اأم���ن���ي وم��ن��ع 

ال��دخ��ول واخل����روج ع��ر ال�����ش��وارع املحيطة 

بالفندق، حت�شباً لوقوع عمليات �شرقة، كما 

اجتهت 5 فرق من الهالل الأحمر اإىل موقع 

احلادث، لتقدمي الإ�شعافات.

احل�������دود  ع����ل����ى  م���ن���ط���ق���ة جن��������ران  ويف 

اليمنية، �شقط - ح�شب بيان �شعودي ر�شمي 

- جنديان وُجرح اأكر من ع�شرين اآخرين، 

يف هجوم للفئة »ال�شالة«، وكما هو معروف 

ف����اإن ال��ف��ئ��ة ال�����ش��ال��ة ه��م ع��ن��ا���ش��ر ال��ق��اع��دة 

اأن  اأُف��رج عن املئات منهم، �شرط  الذين كان 

يتوجهوا اإىل القتال يف �شورية.

اأم�������ا يف ق����ط����ر، ف���ق���د حت����دث����ت وث���ائ���ق 

احل���ق���ائ���ب ال���دب���ل���وم���ا����ش���ي���ة م����ن ع�����دد م��ن 

ال�شفارات يف الدوحة اإىل وزارات خارجياتها، 

عن حرائق غام�شة جتري يف اأكر من مكان 

من هذا البلد »الغازّي«، وعن حتركات اأمنية 

حالة  ي�شبه  مبا  الليل،  يف  خ�شو�شاً  مكثفة، 

ا�شتنفار، ت��خ��وف��اً م��ن ���ش��يء م��ا جم��ه��ول، يف 

وقت بداأت تت�شع حمالت العتقال ال�شيا�شي 

من  اأف���راد  وبينهم  القطريني،  للمعار�شني 

الأ����ش���رة احل��اك��م��ة، ال��ذي��ن اأخ����ذوا يوجهون 

ورئي�ض  وزوج��ت��ه  ل��الأم��ري  علنية  ان��ت��ق��ادات 

وزرائهما، ب�شبب تبديدهم الروات، حتى اأن 

اأبناء حاكم قطر  اأن  ذك��رت  املعلومات  بع�ض 

من زوجته الأوىل قيد الإقامة اجلرية!

ات�شاع حركة  اإىل  فبالإ�شافة  تركيا،  ويف 

امل��ع��ار���ش��ة حل���زب ال��ع��دال��ة وال��ت��ن��م��ي��ة، ف���اإن 

عدد  غام�شة جتري يف  داخلية  اأحداثاً  ثمة 

ال��ك��رى، جتهد حكومة  الركية  امل��دن  م��ن 

اأردوغ��ان لإخفائها، يف وقت تتجه اإىل مزيد 

من قمع الإعالم وحرية ال�شحافة.

واآخ���ر م��ا حملته الأن��ب��اء، وال���ذي عملت 

من  للتقليل  جهدها  الأردوغانية  احلكومة 

اأم��ام مكتب  الر�شا�ض  اإط��الق  ك��ان  اأهميته، 

قرب  اأردوغ�����ان  رج��ب طيب  ال����وزراء  رئي�ض 

ُتعقد  كانت  اأنقرة، حيث  كيزيالي يف  �شاحة 

جل�شة ملجل�ض الوزراء.

وق����د ح���اول���ت م�������ش���ادر رئ��ي�����ض ح��ك��وم��ة 

ال��رك��ي��ة اأن ت��ق��ل��ل م���ن اأه��م��ي��ة م���ا ج���رى، 

الر�شا�ض  اأطلق  ال��ذي  الرجل  اأن  باإعالنها 

تركية  اأمنية  م�شادر  اأن  غري  عقلياً،  خمتل 

ت��ه��ّك��م��ت ع���ل���ى ه�����ذه امل�������ش���ادر وم���زاع���م���ه���ا، 

مت�شائلة كيف ميكن ملختل عقلياً اأن يتخطى 

التدابري واحلواجز الأمنية امل�شددة، وي�شل 

جمل�ض  اج���ت���م���اع  م���ن  م�����ش��اف��ة  اأق������رب  اإىل 

الوزراء، ويطلق نريانه؟!

يتو�شع يف  ف��اإن احل��دي��ث  الأردن،  اأم��ا يف 

»م���ولت«  ان��ف��ج��ارات متتالية يف  ع��ّم��ان ع��ن 

و����ش���ي���ارات م��ف��خ��خ��ة يف ع����دد م���ن الأح���ي���اء، 

ك���م���ا ي���ج���ري احل����دي����ث ع����ن ���ش��ي��ن��اري��وه��ات 

م��ت��ع��ددة حم��ت��َم��ل��ة لأع���م���ال ع��ن��ف وق�����ش��ف 

ومراكز  وحكومية،  ر�شمية  موؤ�ش�شات  �شد 

وم����ق����رات دب��ل��وم��ا���ش��ي��ة، و����ش���ف���رات ع��رب��ي��ة 

الأردن��ي��ة  ال�شلطات  ب���داأت  واأج��ن��ب��ي��ة، ول��ه��ذا 

عنها،  امل���رة  ال��ك��اأ���ض  لإب��ع��اد  ب�شرعة  تتحرك 

وبداأت بالتخلي عن حيادها املرتبك بال�شاأن 

ال�شوري، وهو موقف على حد و�شف م�شدر 

لأن��ه  جم���اين«،  »م��وق��ف  كبري  اأردين  ر�شمي 

اإرهابية  ب��اأع��م��ال  فعاًل  الأردن  يهدد  اأ�شبح 

اأن امل�شرح  قد ل ت�شتطيع حتّملها، خ�شو�شاً 

يتم  وه��و  الأردن،  نحو  اإره��اب��ي  ل��ن��زوح  مهياأ 

اأن  بعد  لالإرهابيني،  ذات��ي  ان��دف��اع  �شياق  يف 

�شورية،  يف  الآلف  ورمب��ا  امل��ئ��ات  منهم  ُقتل 

الأردن  نحو  »القاعدي«  النزوح  هذا  اأن  كما 

رمبا كان يتم بقرار اإقليمي اأو دويل لإ�شعال 

خليجية  غام�ض  بتفاهم  الأردن��ي��ة  ال�شاحة 

مل�شروع  عّمان  اإخ�شاع  اأ�شا�شه  »اإ�شرائيلي«،   -

والقاهرة  الغربية  ال�شفة  مع  كونفدرالية 

ل��ن��وع م��ن ه���ذا القبيل م��ع غ���زة، مب��ا ينهي 

الباب  ويفتح  الفل�شطينية،  الق�شية  ف��ع��اًل 

اأمام عالقات »�شالم« وتعاون علنية خلجية - 

»اإ�شرائيلية«، �شتنال منها ال�شعودية منطقة 

ال�شفة،  وبقايا  الأردن  كونفدرالية  يف  نفوذ 

بينما يكون هناك نفوذ قطري يتمو�شع يف 

غ��زة، وال��ذي ب��داأت بالتمهيد له زي��ارة اأمري 

قطر، وبالتايل انف�شال القطاع النهائي عن 

ل من قطر  ال�شفة، يف نوع من »الإمارة« ُتوَّ

وحُتَمى من م�شر و»الإخوان«.

اأم��������ام ه�����ذه ال����ت����ط����ورات، ب������داأ ال���ق���رار 

مع  احل�شم  نحو  بالتحول  الأردين  الر�شمي 

واإن  حتى  الإرهابية،  والعنا�شر  املجموعات 

ب��داأ  كما  وق��ط��ر،  ال�شعودية  ذل��ك  يعجب  مل 

القرار الأردين يتجه بقوة نحو تبّني موقف 

اأو قراءة رو�شيا لالأحداث يف �شورية.

وم���ن ه��ن��ا ب����داأت ع��م��ان ت��ف��ر���ض ت��داب��ري 

اأمنية م�شددة، ُو�شفت باحلديدية، ملنع مرور 

ال�شالح اإىل امل�شلحني عر احلدود الأردنية 

- ال�شورية.

و�شائل  ت��وؤك��ده  م��ا  وح�����ش��ب  ع���ام،  ب�شكل 

بالرغم  فاإنه  والأمريكية،  الغربية  الإع��الم 

م����ن ال����دع����م ال���ه���ائ���ل ال������ذي حت�����ش��ل ع��ل��ي��ه 

وال�شعودية  قطر  م��ن  ال�شورية  امل��ع��ار���ش��ات 

وت��رك��ي��ا، ف��اإن��ه��ا اأظ��ه��رت ق�����ش��وراً وف�����ش��اًل يف 

�شراوة  رغم  ال�شورية،  الوطنية  الدولة  هز 

النق�شامات  اإن  ب��ل  ل  ُت�����ش��ن،  ال��ت��ي  احل���رب 

املعار�شات، وهذا ما بداأ  ب��داأت تع�شف بهذه 

ح�شاباته  يعيد  وال��غ��رب��ي  الأم��ريك��ي  يجعل 

م��ن��ه��ا، ف��ي��م��ا ���ش��ارع��ت ق��ط��ر ون��ب��ي��ل ال��ع��رب��ي 

واإع��ادة  وتوحيدها،  �شفوفها  جمع  ملحاولة 

الذي  الدوحة  موؤتر  خ��الل  من  تنظيمها، 

كال  حيث  الف�شائح  م��ن  امل��زي��د  فيه  تك�ّشف 

كل طرف لالآخر التهامات ب�شرقة ماليني 

املليارات، وهو ما حاولت  ال���دولرات، ورمب��ا 

ب�شتى  ع��ل��ي��ه  وت��ت�����ش��ر  ت��غ��ط��ي��ه  اأن  ال���دوح���ة 

ال�شبل، وتعمل باأي �شكل لتوفري خمرج، ولو 

يف  جنحت  املرتبكة  قطر  اإن  يقول  اإعالمي، 

توحيد وجتديد املعار�شات.

ب��اأي ح��ال، ف��اإن الذين ت��ورط��وا يف �شفك 

�شورية،  تدمري  خمطط  ويف  ال�شوري  ال��دم 

ترتد  وال�شكاكني  املوؤامرة  اأن  يجدون  ب��داأوا 

اإىل نحورهم، وهل اأبلغ مما ذكرته �شحيفة 

»وورلد تربيون« نهاية الأ�شبوع املا�شي، من 

ال��ذي حت�شل عليه  ال��دع��م  اأن��ه بالرغم م��ن 

املعار�شات ال�شورية من تركيا وقطر، اإل اأن 

هذه املعار�شات اأ�شيبت بهزمية ا�شراتيجية 

اأث���ن���اء حم��اول��ت��ه��ا ال�����ش��ي��ط��رة ع��ل��ى م��دي��ن��ة 

حلب؛ كرى املدن ال�شورية، ما ميثل كارثة 

بالن�شبة اإىل تركيا وقطر؟ ونقلت ال�شحيفة 

�شياق تقرير - عن م�شادر دبلوما�شية  - يف 

ال�����ش��وري��ة  امل��ع��ار���ش��ات  »اإن  غ��رب��ي��ة ق��ول��ه��ا: 

اأظ���ه���رت اأوج����ه ق�����ش��ور ع���دي���دة، م��ن خ��الل 

ف�شلها يف ال�شيطرة على مدينة حلب يف �شهر 

ت�شرين الأول املا�شي«.

واأ�شافت ال�شحيفة اأن هزمية املعار�شات 

ال�����ش��وري��ة ت��ّث��ل ه��زمي��ة لأن��ق��رة وال��دوح��ة، 

وميكن اأن توؤدي اإىل اإعادة تقييم للحرب يف 

بتدريب وجتهيز  �شورية، حيث قامت تركيا 

النتيجة جاءت  لكن  املعركة،  لهذه  املعار�شة 

مبنزلة الكارثة على اأنقرة.

اآلف  اأن  ال���غ���رب���ي���ة  امل���������ش����ادر  واأك���������دت 

الأ����ش���خ���ا����ض م���ن امل��ع��ار���ش��ة مت جت��ه��ي��زه��م 

م�شادة  وم��ع��دات  للنقل،  �شغرية  ب�شاحنات 

ل��ل��دب��اب��ات و����ش���واري���خ م�����ش��ادة ل��ل��ط��ائ��رات، 

وذلك للتقدم جتاة مدينة حلب، ومت التوجه 

اإىل املدينة من عدة اجتاهات يف 25 ت�شرين 

واج��ه��ت  ���ش��اع��ة   24 غ�����ش��ون  ل��ك��ن يف  الأول، 

املعار�شة مقاومة عنيفة من قبل جمموعات 

قتالية �شغرية من اجلي�ض وال�شعب.

ويف غ�شون 48 �شاعة اندحرت املعار�شة 

القليلة  املجموعات  ه��ذه  بف�شل  الإره��اب��ي��ة 

وال�شغرية من �شتة اأحياء حلبية، بعد اأن وقع 

الع�شرات منها بني قتيل وجريح، ومن بينهم 

�شعوديون ومينيون وليبيون و�شي�شان.

اأحمد زين الدين

• الصحافة الغربية تستنكر إزالة اآلثار اإلسالمية
يف  الأثرية  باملواقع  يتعلق  ما  يف  اخلطر  ناقو�ض  »الإندبندنت«  �شحيفة  دقت 

ال�شعودية، ل�شيما منطقتْي مكة املكّرمة واملدينة املنّورة، والنتهاكات اجل�شيمة التي 

تقوم بها ال�شلطة يف اململكة بحق الآثار الإ�شالمية. وقد كتب الباحث املتخ�ش�ض 

ب�شوؤون الآثار؛ جريوم تايلور، تقريراً ك�شف فيه عن قيام ال�شعودية بهدم الكثري 

من املواقع الأثرية الإ�شالمية، بحجة تو�شيع امل�شجد النبوي، وينقل الكاتب عن 

»معهد اخلليج العربي يف وا�شنطن« و�شفه لعمق الأزمة بقوله اإن ال�شلطة »قامت 

يف الع�شرين �شنة الأخرية بتدمري 95 يف املئة من اآثار مكة واملدينة التي تعود اإىل 

على  املمار�شات،  ه��ذه  بتعزيز  الوهابي  الفكر  التقرير  ويتهم  ع��ام«..  األ��ف  قبل  ما 

اعتبار اأن القبور واملواقع الأثرية واملقامات »تعّزز ال�شرك باهلل«! ولهذا، ومع بع�ض 

ال�شتثناءات، مّر هدم الآثار الإ�شالمية من دون اأي حتديات ُتذكر. 

وت�شاءلت ال�شحيفة: »يف ظل انتفا�ض ال�شعودية لأي �شيء مي�ض الر�شول، ما 

للعموم؟!  مبراحي�ض  ُي�شتبدل  خديجة  ال�شيدة  زوجته  منزل  جعل  الذي  ال�شبب 

وما ال�شبب الذي جعلها تهدم خم�شة اأو �شبعة م�شاجد �شهدت غزوة اخلندق؟

• الهزيمة االستراتيجية
ذكرت �شحيفة »وورلد تريبيون« الأمريكية اأنه بالرغم من الدعم الذي حت�شل 

ا�شراتيجية  بهزمية  اأ�شيبت  اأنها  اإل  وقطر،  تركيا  من  ال�شورية  املعار�شة  عليه 

اأثناء حماولتها ال�شيطرة على مدينة حلب؛ كرى املدن ال�شورية، ما ُيعّد كارثة 

وهزمية بالن�شبة اإىل تركيا وقطر. 

• مراسلو »الجزيرة« يستقيلون
»اجل��زي��رة«  قناة  اأن  الأملانية  رون��د���ش��او«  »فرانكفورتر  �شحيفة  اأف���ادت 

فقدانها  ب�شبب  و�شحافييها  مرا�شليها  م��ن  ال��ع��دي��د  خ�شرت  القطرية 

احليادية وال�شتقاللية. ولحظت ال�شحيفة اأن اأكر من 22 �شحافياً من 

مرا�شلي »اجلزيرة« قدموا ا�شتقالتهم لأنهم ل ي�شاركون مدير التحرير 

اأن معظم الذين غ��ادروا موؤخراً هم  ال��راأي يف »حيادية« اجلزيرة، كا�شفة 

م�شيحيون.

حرائق ودمار في تركيا وقطر والسعودية.. في ظروف غامضة 
طــابخــو الســم لســوريـــة بــدأوا يتــذوقــونــه

متظاهرون يف ��سطنبول �سد �ل�سيا�سة �خلارجية للحكزمة �لرتكية                                                               )�أ.ف.ب.(

مـــن هنــــا وهنـــــاك
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مازالت �شورية املقاومة واملمانعة �شامدة 

يف وجه احلرب »العاملية« �شدها عر �شعارات 

احلكم  وت�����داُول  اخلليجية،  ال��دمي��ق��راط��ي��ة 

»امللكي والأمريي«، وحماية حقوق الإن�شان، 

طالبت  حتى  »الإ�شرائيلية«،  الطريقة  وفق 

ورف��ع  ا�شطنبول  جمل�ض  باإ�شقاط  كلينتون 

ال��و���ش��اي��ة ال��رك��ي��ة ع���ن���ه، وب���ي���ع امل��ع��ار���ش��ة 

اخل��ارج��ي��ة ل��ق��ط��ر، ب��ع��دم��ا ا���ش��رت م�شعل، 

واأدخلها هنية اإىل خمادع غزة!

اإن  قلنا  اإذا  احلقائق  ن��ح��ّرف  اأو  لنبالغ 

احلرب على �شورية هي حرب خارجية باأدوات 

و���ش��ع��ارات داخ��ل��ي��ة، ف��ق��د ن�����ش��ر اأح����د م��راك��ز 

 )global research( الكندي  الأب��ح��اث 

خطة تدمري �شورية التي ُو�شعت عام 2007 

ور���ش��ى  و»اإ���ش��رائ��ي��ل��ي«،  اأم��ريك��ي  بتخطيط 

الرئي�شية  العقبة  لإزاح��ة  �شعودية،  ومعرفة 

اأي  امل�شروع الأمريكي، ولإزال��ة  اأمام  الباقية 

تهديد ع�شكري نظامي عربي. 

وبعد  ال��ع��راق��ي،  اجل��ي�����ض  تفكيك  فبعد 

حتييد اجل��ي�����ض امل�����ش��ري ب��ات��ف��اق��ي��ة »ك��ام��ب 

دي��ف��ي��د«، ب��ق��ي اجل��ي�����ض ال��ع��رب��ي ال�����ش��وري؛ 

العدو  مواجهة  على  القادر  الوحيد  اجلي�ض 

»الإ�شرائيلي«، وتاأمني توازن الردع بالتحالف 

مع حركات املقاومة يف لبنان وفل�شطني، قبل 

ل  فكان  )م�شعل(،  بع�شها  وتدجني  حتييد 

بد من تدمريه داخلياً، لعجز »اإ�شرائيل« عن 

تدمريه يف اأي حرب مقبلة، وا�شتغلت �شعارات 

ال�شعبي  واحل��راك  والدميقراطية  الإ�شالح 

افتعاله  ق��د مت  اإذا مل يكن  ه��ذا  ال��داخ��ل��ي - 

ليدخل  امل��خ��اب��رات،  اأج��ه��زة  ع��ر   - واإ�شعاله 

م��ن��ه��ا م�����ش��روع ت��دم��ري ���ش��وري��ة وا���ش��ت��ن��زاف 

البنى  وت��دم��ري  واإن��ه��اك��ه  ال�����ش��وري،  اجلي�ض 

ال�شوري  املجتمع  ل�شورية، وتفكيك  التحتية 

واأم��ن��ي��اً، لأن���ه مل ي��ب��َق يف  طائفياً وم��ذه��ب��ي��اً 

علمانينْي  ب��ل��دي��ن  ���ش��وى  الأو����ش���ط  ال�����ش��رق 

م��ن تدمريهما  ب��د  وت��رك��ي��ا(، ول  )���ش��وري��ة 

ال��واح��دة بعد الأخ���رى، وه��ذا ما وقعت فيه 

تركيا، فكانت راأ�ض احلربة لتفكيك وتخريب 

�شهراً،  ع�شر  ت�شعة  م��ن  اأك��ر  وبعد  �شورية، 

بداأت النار ال�شورية تطال ال�شاحة الركية، 

وانق�شم  الع�شكرية،  لعملياتهم  الأك��راد  فعاد 

واأك��راد  وعلويني  �ُشنة  اإىل  الركي  املجتمع 

و»اإ���ش��الم��ي��ني ج����دد«، وتفككت  وع��ل��م��ان��ي��ني 

اإىل  تركيا  وا�شُتدرجت  الركية،  العلمانية 

املذهبية التي �شتتفاقم �شيئاً ف�شيئاً.

ال�������ش���وري ح��ق��وق��اً  ل��ل�����ش��ع��ب  اأن  ن��ن��ك��ر  ل 

التطور  احل��ي��اة  و�شنة  وم��ط��ال��ب،  واأح���الم���اً 

ومكافحة  الإ���ش��الح  وا�شتمرارية  والتغيري 

بد  ن��اف��ذة، ل  ت�شلل من  كلما  ال��ذي  الف�شاد، 

من اإغالقها وتطهريها، لكن الدميقراطية 

وفق  املظلومون  يتناولها  دواء  حبة  لي�شت 

و�شفة عالج اأمريكية، بل هي ثقافة واأ�شلوب 

ال�شفارات  تقررها  ل  وطنية،  و�شناعة  حياة 

واحلوالت امل�شرفية اخلارجية.

لقد اأ�شقطت املعار�شة اخلارجية نف�شها 

العام،  واجلمهور  النظام  ُي�شقطها  اأن  قبل 

و�شاعدت النظام وقواه الأمنية والع�شكرية 

امل��واط��ن  فيكفي  وح�����ش��اره��ا،  نف�شها  على 

اأن  الغا�شب  اأو  واملعار�ض  امل��وؤي��د  ال�شوري 

ي��ق��ارن ب��ني ت�����ش��رف��ات ال��ن��ظ��ام وامل��ع��ار���ش��ة 

امل�����ش��ل��ح��ة »ال���دمي���ق���راط���ي���ة« وامل���خ���ادع���ة، 

ليكت�شف كذبها ووح�شيتها، ما يجّمل وجه 

ال�شوري  ال�شعب  وليح�شد  اأك���ر،  النظام 

�شد هذه املعار�شة امل�شّنعة اأمريكياً، والتي 

والتي  ال��دف��ع،  امل�شبقة  الفنادق  يف  تربى 

اأنتجت ثورة ومعار�شة مل ي�شبق لها مثيل، 

فرن�شا  يف  في�شي  حكومة  دور  ت��وؤدي  حيث 

وجي�ض حلد وبع�ض القوى اللبنانية التي 

»اإ�شرائيل« يف احلرب الأهلية  حتالفت مع 

�شرا  جم���ازر  ويف   ،1975 ع���ام  اللبنانية 

املعار�شة،  هذه  موا�شفات  ومن  و�شاتيال، 

ماعدا بع�ض اأطيافها:

م��ع��ار���ش��ة ل ت�����ش��ت��ط��ي��ع ال���ت���ح���رك يف 

والتفجريات  ال�شواريخ  ع��ر  اإل  ال�شارع 

���ش��الح  اإل  ف��ه��ي ل ت��ت��ل��ك  وال���دو����ش���ك���ا، 

الأم��ن يف �شورية،  التخريب للق�شاء على 

والأمن هو ركيزة احلياة، فال اقت�شاد ول 

�شيء  اأي  ول  تعليم  ول  بيع  ول  ا�شتثمار 

اآخ����ر، ف��ق��د ق�شت امل��ع��ار���ش��ة ع��ل��ى احل��ي��اة 

وحتى  ال�شلطة،  ت�شتلم  اأن  قبل  �شورية  يف 

فحاولت  ا�شتدرجها،  النظام  اإن  قالت  لو 

الدفاع عن نف�شها - وهذا راأيها - فاإنها قد 

وقعت يف الفخ.

رداً  وتغت�شب  وتخطف  ت��ذب��ح  معار�شة 

بفعل  متهماً  النظام  ك��ان  ف��اإذا  النظام،  على 

ذل����ك، ف��م��ا ال���ف���رق ب���ني ال��ن��ظ��ام وامل��ع��ار���ش��ة 

اأعدم ما ي�شمى »اجلي�ض احلر« اجلنود  لقد 

املتحدة  الأمم  واأج����ر  ال��ع��زل،  ال��ن��ظ��ام��ي��ني 

فكيف  ح���رب..  بجرمية  العملية  لتو�شيف 

ي��وؤي��د امل���واط���ن ال�����ش��وري م��ع��ار���ش��ة متهمة 

بجرائم حرب!

وي��وؤّل��ف  الأم���ريك���ي  ي�شّنعها  م��ع��ار���ش��ة 

����ر ب����ه����ا ال���ق���ط���ري���ون  جم���ال�������ش���ه���ا، وي����ب���������شّ

وال�����ش��ع��ودي��ون، وي��اأم��ره��ا ال��رك��ي وي��وؤي��ده��ا 

»الإ�شرائيلي«، واأذرعها الع�شكرية »القاعدة« 

والتكفرييون واملرتزقة من كل العامل، فكيف 

�شتكون �شورية..؟ وكيف تكون وطنية؟

م��ع��ار���ش��ة مي���ّول���ه���ا اخل�������ارج، وروات���ب���ه���ا 

وروات������ب ع��ن��ا���ش��ره��ا م���ن ال�����دول امل��ت��ع��ددة، 

ومن ميلك املال ميلك القرار، والقرار غري 

فكيف  م��وح��دة،  غ��ري  والت�شكيالت  م��وح��د، 

ي��ط��م��ئ��ن ال�����ش��ع��ب ال�������ش���وري لأم������راء ال��ذب��ح 

وقطاع الطرق »يف �شبيل اهلل«؟

احلرائق تتمدد والفو�ض تنت�شر، و�شورية 

�شامدة، فهل ي�شتيقظ الأعراب واملتورطون 

لإيقاف  الأوروبيني  بع�ض  الأت��راك، وكذلك 

النزف ال�شوري قبل فوات الأوان؟ 

�شورية لن ت�شقط، واإن �شقطت، �شي�شقط 

معها كل املتورطني يف حرب �شاملة وفو�شى 

عارمة، وقد بداأ اخلليج ي�شتعل بالتفجريات 

املعار�شة،  وم��ظ��اه��رات  الأم��ن��ي��ة  واحل����وادث 

وك���ذل���ك ت���رك���ي���ا، ول����ن ي��ب��ق��ى اأح�����د مب��ن��اأى 

ال�شوري  ال�شعب  على  وال��ره��ان  ال��غ��رق  ع��ن 

�شورية  لإنقاذ  قيادته  مع  للوقوف  واجلي�ض 

وامل��ت��اآم��ري��ن،  وال�����ش��ه��اي��ن��ة  التكفرييني  م��ن 

املقاومة  ���ش��وري��ة  لبناء  فليتحدوا  وب��ع��ده��ا، 

لل�شعب  ن��ت��م��ن��ى  ف��ن��ح��ن  وال���دمي���ق���راط���ي���ة، 

ال�شوري كل اخلري واحلب واحلياة الكرمية، 

ولن�شّد جميعاً املوؤامرة التي �شتاأكلنا الواحد 

ولي�شتيقظ  اأح����دن����ا،  ه����زم  اإن  الآخ�����ر  ب��ع��د 

الفنادق  نومهم يف  الفل�شطينيني من  بع�ض 

ففل�شطني  املقاومني،  مع  ليبقوا  الفاخرة، 

حت��رره��ا ال��ب��ن��ادق، ول حت��رره��ا احل�����ش��اب��ات 

امل�شرفية ودبلوما�شية البيادق.

د. ن�سيب حطيط

أميركا: فليسقط مجلس اسطنبول.. بدل النظام!
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�أنقرة – الثبات

اأتت نتائج النتخابات الأمريكية مبنزلة »خيبة الأمل« لكثري من املعار�شني ال�شوريني، 

النظام  من  التخل�ض  يف  ي�شاعدهم  مبا�شر،  اأمريكي  ع�شكري  بدعم  ياأملون  كانوا  الذين 

ال�شوري، الذي يقاتلونه منذ اأكر من �شنة ون�شف من دون حتقيق مبتغاهم.

اإىل  اأو ميت رومني، بل  اأوباما  ب��اراك  اإىل �شخ�شيتْي  وم��رد خيبة الأم��ل هذه ل تعود 

انتخابه، والتي تثلت  اإع��ادة  الأر���ض قبيل  اأوباما تطبيقها على  بداأ  التي  ال�شراتيجية 

اأوًل ب�»نزع ال�شرعية الأمريكية« عن جمل�ض ا�شطنبول، الذي بات الآن حما�شراً من قبل 

ف�شائل املعار�شة الأخرى، الع�شكرية منها خ�شو�شاً، بعدما ثبت ف�شله يف اإدارة املعركة.

وت�شهد هذه الأيام عملية اإعادة ت�شكيل فعلية للمعار�شني ال�شوريني، الذين انق�شموا 

على خلفية ل تتعلق مبوقفهم من النظام اأو كيفية العمل على اإ�شقاطه، بل انق�شموا نتيجة 

خالفات الرعاة التي بداأت تظهر اإىل ال�شطح، مع التباعد ال�شارخ يف املوقفني ال�شعودي 

والقطري، ومن خلفهما املوقفان الركي والأمريكي.

املبادرة، خ�شو�شاً  اأخذ زمام  اأنه بات عليهم الآن  فالأمريكيون وال�شعوديون ي�شعرون 

يقودها  التي  ال�شيا�شية  الواجهة  الوطني«؛  »املجل�ض  اإىل  الرتياح  بعني  ينظران  اأنهما ل 

حتظى  التي  »الإخ���وان«،  حركة  مع  ال�شراتيجي  خالفهم  نتيجة  امل�شلمون«،  »الإخ���وان 

نفوذ  ام��ت��داد  من  يخ�شون  الأمريكيون  ك��ان  واإذا  كامل،  قطري   - تركي  بدعم  املقابل  يف 

»اجلهاديني«، و»الإخوان« الذين يتمتعون بعالقة »�شيئة جداً« مع ال�شعودية، فاإن الأتراك 

ال�شيطرة »الإخوانية« يف العامل  ال�شر والعلن لو�شول هوؤلء لإكمال م�شل�شل  يعملون يف 

العربي، فيما تبدو قطر اأكر »واقعية« يف البحث عن دور لها، وقد جتلى الدعم القطري 

والركي يف اجتماعات عقدوها مع قيادات املجل�ض الوطني يف اأنقرة والدوحة، وتو�شيات 

لقيادات هذا املجل�ض ب�»الثبات وال�شر« يف مواجهة املد الأمريكي - ال�شعودي، الذي مييل 

اأكر اإىل دعم اجلماعات امل�شلحة املرتبطة بهما حتت لواء »اجلي�ض احلر«.

ويبدو اأن الأتراك الذين �شاءهم هذا املوقف الأمريكي غري املنتظر، قرروا الرد عليه 

من زاويتني، الأوىل �شيا�شية، تثلت بفتح اأبواب احلوار مع رو�شيا حول �شورية، والثانية 

»اجلي�ض  ي�شمى  ما  يف  الع�شكرية  للجماعات  الع�شكري  الدعم  بتخفيف  تثلت  ع�شكرية، 

احلر«، بينما قطعت قطر كل املوارد املالية عن قيادات »احلر«.

على  تقوم  ال�شعودية   - الأمريكية  النظرية  اإن  ال�شورية،  املعار�شة  يف  اأو�شاط  وتقول 

من  اأك���ر  »الع�شكر«  عليها  ي�شيطر  اأك���ر  هيكلية  يف  ال��وط��ن��ي«  »املجل�ض  ت��ذوي��ب  اأ���ش��ا���ض 

ال�شيا�شيني، من �شاأنه تطويع احلراك املعار�ض اأكر، لأن الع�شكر ميكن ال�شيطرة عليهم 

م�شروعهم  لديهم  »الإخ����وان«  فيما  الأر����ض،  على  مادية  ومكت�شبات  مغريات  خ��الل  من 

اخلا�ض، الذي يبدو اأنه ل يتوافق مع الروؤية ال�شعودية للمرحلة املقبلة يف �شورية.

وي�شري املعار�شون هوؤلء اإىل اأن الأمريكيني طلبوا منهم �شراحة اإيجاد قيادة موحدة 

لكي يكون بالإمكان تقدمي حماور، واحد با�شم املعار�شة يف اأية مفاو�شات م�شتقبلية، اأو اأن 

تكون اجلهة املخولة تلقي »الدعم الكبري« الذي �شوف تقدمه لهم الوليات املتحدة ودول 

اخلليج لإ�شقاط النظام.

ويبدو اأن الجتماعات التي �شُتعقد يف الأيام املقبلة �شتكون حا�شمة، فاملجل�ض الوطني 

زاد عدد اأع�شائه لي�شبح اأكر من الرملان الأمريكي ب�420 ع�شواً، لإر�شاء املعار�شني له، 

اإغ��راءات اإىل مطلق املبادرة با�شم الأمريكيني؛ ريا�ض �شيف، و�شلت اإىل حد قبول  وقدم 

الذي  حجاب،  ريا�ض  ال�شابق  ال�شوري  ال���وزراء  رئي�ض  مع  فعل  وكذلك  املجل�ض،  تروؤ�شه 

ا�شُتدعي اإىل اأنقرة لإقناعه ب�»تطرية الأجواء« مع املجل�ض.

وتقول اأو�شاط املعار�شة ال�شورية، اإن اآمال التوحيد ما تزال �شئيلة، لكن اآمال الت�شعيد 

يف دعم امل�شلحني ما تزال بدورها اأكر، لأن رعاة اجلانبني يريدون اإ�شقاط النظام، رغم 

اختالفهما على من �شريثه، وبالتايل فاإن ا�شتمرار املعركة املفتوحة �شد النظام اأمر ل بد 

منه، على رغم اخليبات الع�شكرية التي يتعر�ض لها مقاتلو اجلماعات امل�شلحة يف الداخل 

ال�شوري، والتي تتزامن مع اخليبات ال�شيا�شية التي تعطيهم اإياها جمموعة من املعار�شني 

ال�شوريني تتقاذفهم الأهواء وامل�شالح ال�شخ�شية، بعيداً عن م�شلحة �شورية التي ت�شتمر 

بالحراق.. وي�شيء لهيبها املنطقة.

هل يطيح ريا�ض �سيف بعبد �لبا�سط �سيد�؟                                      )�أ.ف.ب.(
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w w w . a t h a b a t . n e t

لبنانيات

النا�صريني  حركة  يف  القيادية  الهيئة  اأمييني  حمدان؛  م�صطفى  العميد   •
امل�صتقلني - املرابطون، ا�صتقبل وفدًا من جبهة العمل الإ�صالمي برئا�صة من�صق 

وال�صيخ  النا�صر جربي،   ال�صيخ د. عبد  الأمة؛  اأمني عام حركة  عام اجلبهة 

الهجمة على اخلط  ا�صتنكر  الذي  الرفاعي،  كامل  د.  والنائب  توتيو،  �صريف 

الوطني والقومي التي يتعر�ض لها لبنان من قبل امل�صروع الأمريكي واأدواته. 

اأتباع  �صيعود  الأمريكية  النتخابات  نتائج  بعد  اأنه  حمدان  راأى  جهته  من 

ال�صفارة الأمريكية اإىل ر�صدهم، و�صيوقفون اندافعهم يف م�صروعهم الذي 

بلغ ذروته الق�صوى يف اقتحام ال�صراي احلكومي لإ�صقاط احلكومة، التي 

اأ�صبحت اليوم حاجة �صرورية لتاأمني ال�صتقرار والأمان يف لبنان.

اهلل،  عبد  ح�صان  ال�صيخ  برئا�صة  امل�صلمني،  العلماء  جتمع  من  وفييد   •
اإنتاج دويالت طائفية  العماد مي�صال عون، ومت احلديث عن خماطر  زار 

واإي�صال  ال�صهيوين،  الكيان  لوجود  مييربرًا  يكون  املنطقة،  يف  ومذهبية 

الو�صع باحلديد والنار اإىل حتالف الأقليات كمخرج حلماية هذه الأقليات، 

مذّكرين باأن ذلك ين�صوي حتت م�صروع ال�صرق الأو�صط اجلديد الذي كان 

�صيمون برييز اأول املنظرين له.

واأكد الطرفان اأن لبنان لن يدخل بالفتنة، �صواء الطائفية اأو املذهبية، بف�صل 

وعي القيادات املخل�صة التي ميثل العماد مي�صال عون ركنًا اأ�صا�صيًا فيها.

• احلاج عمر غندور؛ رئي�ض اللقاء الإ�صالمي الوحدوي، اأكد اأن احلديث 
عن حق العودة لي�ض مفتاحًا يف يد اأحد يهبه ملن ي�صاء، بل تبقى العودة حق 

جهادي م�صروع يف مواجهة عدو غا�صب وم�صتعمر وظامل وم�صتبد، واإن ما 

ج له من مفاو�صات على امتداد ثالثة عقود و�صوًل اإىل »ال�صالم«، ما هو  يروَّ

اإل �صالم الأمر الواقع، اأو �صالم القوة وال�صت�صالم.

• االأمانة العامة الحتاد املحامني العرب لفتت اإىل اأن حق العودة وتقرير 
الوطني هي حقوق  الرتاب  كامل  الفل�صطينية على  الدولة  واإقامة  امل�صري 

ثابتة بقرارات دولية، ومنها القرار 194 ال�صادر عن الأمم املتحدة، واأن 

النظام الر�صمي العربي ل يعرب عن احلقوق الفل�صطينية الثابتة امل�صتقرة 

تاريخيًا وجغرافيا ون�صاليًا، مطالبة القيادات الفل�صطينية بالكف عن اأية 

ت�صريحات توؤدي لنهيار الوحدة الوطنية الفل�صطينية.

 

من  اأن  اعترب  لبنان،  يف  االإ���ص��ام��ي��ة  وال�صخ�صيات  اجلمعيات  ل��ق��اء   •
يرف�ض اليوم اجللو�ض اإىل طاولة احلوار ل يريد خريًا للبنان واللبنانيني، 

تنا�صد  بدمائهم  الوطن  تراب  و�صقوا  �صقطوا  الذين  ال�صهداء  دماء  ولعلَّ 

اأْن كفانا تفريقًا وحتري�صًا و�صجالت �صيا�صية واإعالمية ل ت�صب  اجلميع 

اإل يف م�صلحة العدو ال�صهيوين.

• �صاكر الربجاوي؛ رئي�ض »التيار العربي«، دعا خالل موؤمتر �صحفي ردًا 
و�صام احل�صن،  اللواء  اغتيال  بق�صية  تناولته  التي  الإعالمية  على احلملة 

م�صتغربًا  الأهلي،  ال�صلم  على  للحفاظ  فورية  اإجييراءات  لتخاذ  الق�صاء 

»اجلفاف يف اخلطاب الإعالمي«، مفندًا التناق�صات التي وقعت فيها بع�ض 

و�صائل الإعالم.

مقر  له  تعّر�ض  التي  العتداء  باأن  اجلميل  ندمي  النائب  الربجاوي  وذّكر 

التيار يف الطريق اجلديدة جاء من حلفاء اجلميل يف »تيار امل�صتقبل«.

و�صع  عدم  �صبب  عن  الربجاوي  فت�صاءل  احل�صن،  اغتيال  ق�صية  عن  اأما 

فريق 14 اآذار احتمال اأن تكون »اإ�صرائيل« هي من اغتالت احل�صن، موؤكدًا 

اأن »اإ�صرائيل« وعمالءها هم امل�صتفيد الأول والأخري من الأحداث الأمنية 

التي تقع يف البلد.

راجي احلكيم، رئي�ض تيار وحدة لبنان دعا كافة ال�صيا�صيني لاللتزام   •
ح�صارية  كو�صيلة  ال�صعب  ارت�صاه  الييذي  التعددي  الدميقراطي  بالنهج 

لتداول ال�صلطة �صلميًا؛ بعيدًا عن العنف واحلقد واجرتار راعات املا�صي، 

ال�صاحة الداخلية  �صواء تلك التي انعك�صت يف فرتة الأزمة التي مرت بها 

احلركات  بع�ض  تنتهجها  التي  تلك  اأو  املا�صية،  القليلة  ال�صنوات  خالل 

الت�صطريية ال�صمولية ملنع حتقيق الوحدة.

عندما تخّلى العامل كله عن »حما�س«، احت�صنتها 

اإطار الدعم ال�صوري -  �صورية وا�صتقبلت قيادييها، يف 

االإيراين ملحور املقاومة واملمانعة، والذي كانت »حما�س« 

تن�صوي حتت لوائه، لكن ما اأن ع�صف »الربيع العربي« 

ب��امل��ن��ط��ق��ة، ح��ت��ى ان��ق��ل��ب��ت االأخ�����رة ع��ل��ى ت��اري��خ ونهج 

اإىل  الرامي  اخلليجي  امل�صروع  يف  وانخرطت  املقاومة، 

تخريب �صورية، التي قدمت كل اأ�صكال الدعم ل�صمود 

مل  اجتماعية  امتيازات  ومنحته  الفل�صطيني،  ال�صعب 

متنحها اأي دولة عربية، كما كانت ت�صكل املاذ االآمن 

لقادة خمتلف ف�صائل املقاومة الفل�صطينية.

التملك،  حق  املذكورة، خ�صو�صاً  االمتيازات  اأدت 

امل��خ��ي��م��ات  ن���ف���وذ »ح���م���ا����س« يف  ت���زاي���د  اإىل  اإ����ص���اف���ة 

الفائتة،  االأخرة  ال�صنوات  �صورية يف  الفل�صطينية يف 

ال��ذي ح�صلت عليه  امل�صبوق  ال��دع��م غ��ر  م��ن خ��ال 

احل��رك��ات  بع�س  تغلغل  اإىل  دم�����ص��ق،  يف  ال��ق��ي��ادة  م��ن 

على  الفل�صطيني  االن��ت�����ص��ار  م��ن��اط��ق  يف  ال��ت��ك��ف��ري��ة 

االأرا�صي ال�صورية، والتي اتخذت من املناطق املذكورة 

ت�صتهدف  التي  االإرهابية  العمليات  النطاق  قواعد 

اال�صتقرار ال�صوري، يف حماولة الإقحام الفل�صطينيني 

يف اأتون االأزمة ال�صورية، ويف هذا االإطار تاأتي املعارك 

التي تدور راهناً يف جنوب العا�صمة ال�صورية، حتديداً 

يف حي الت�صامن ذات الغالبية الفل�صطينية.

القومي  االأم���ن  مل تقف ح��دود االع��ت��داءات على 

وا�صع  �صوري  م�صدر  فيوؤكد  احل��د،  ه��ذا  عند  ال�صوري 

االطاع تورط »حما�س« يف االأزمة ال�صورية، من خال 

كا�صفاً  �صورية،  يف  للقتال  وتدريبهم  امل�صلحني  اإع���داد 

حلب،  يف  تون�صياً  اإره��اب��ي��اً  قتلت  املخت�صة  االأج��ه��زة  اأن 

واعتقلت اآخ��ري��ن ق��ادم��ني م��ن غ��زة، االأم���ر ال��ذي اأث��ار 

مكاتب  اإق��ف��ال  اإىل  ودفعها  ال�صورية،  القيادة  حفيظة 

جمرد  اإىل  حتولت  بعدما  االأح��م��ر،  بال�صمع  »حما�س« 

قول  ح��د  على  ���ص��وري��ة،  على  امل���وؤام���رة  اأدوات  م��ن  اأداة 

امل�صدر.

ويف ال�صاأن امليداين، يلفت امل�صدر اإىل اأن املعارك 

ترتكز راهناً يف الغوطة ال�صرقية لدم�صق، ويف ال�صمال 

ال�صوري وبع�س مناطق دير الزور، موؤكداً اأن اجلي�س 

متكن من اإحباط كل الهجمات التي قام بها امل�صلحون، 

التي  دم�����ص��ق،  ل��دخ��ول  فا�صلة  م��ت��ك��ررة  يف حم����اوالت 

اإ�صافة اإىل  ت�صهد بع�س االأعمال االأمنية يف جنوبها، 

قيام امل�صلحني باإطاق النار واإلقاء اأ�صابع الديناميت 

يف بع�س �صوارعها االآمنة الإرهاب املواطنني.

وال ينفي امل�صدر تاأثر العمليات يف ريف دم�صق 

الو�صعني  على  خ�صو�صاً  العا�صمة،  يف  احل��ي��اة  على 

اأن ال�����ص��وري��ني  االق��ت�����ص��ادي واالج��ت��م��اع��ي، م��ع��ت��رباً 

يعانون من حالة معي�صية �صعبة يف الوقت الراهن.

اأن  اإىل  امل�صدر  يلفت  ال�صمال،  اإىل  وب��االن��ت��ق��ال 

ال��ع��م��ل��ي��ات ال��ع�����ص��ك��ري��ة ت��رتك��ز ع��ل��ى حم���ور مدينتي 

حارم ومعرة النعمان يف ريف اإدلب، كا�صفاً اأن القوات 

امل�صلحة متكنت من دخول بع�س مناطق االأخرة، واأن 

امل�صلحني بداأوا يفقدون ال�صيطرة عليها.

االإرهابية  العمليات  »اإن  بالقول:  امل�صدر  ويختم 

التي ت�صهدها �صورية راهناً قد تتعب اجلي�س ال�صوري 

قليًا، ولكنها لن تربكه ولن تنهكه«.

ويف �صياق مت�صل، عن الو�صع االأمني على احلدود 

لبناين  ح��زب��ي  م�صدر  ي��وؤك��د  ال�صرقية،   - ال�صمالية 

مطلع، اأن الو�صع االأمني يف القرى العكارية املحاذية 

اخل��روق��ات  بع�س  خ��ا  م��ا  ن�صبياً،  م�صتقر  ل�����ص��وري��ة 

التي  التهريب  عمليات  بع�س  وا�صتمرار  الب�صيطة، 

غالبية  اأن  معترباً  ي��وم��اً،  نهائي  �صكل  يف  تنقطع  مل 

اأك��ر من  م��ادي   - ُبعد منفعي  لها  التهريب  عمليات 

مع�صكرات  وج���ود  م�صتبعداً  اأم��ن��ي��اً،   - �صيا�صياً  ك��ون��ه 

اأن  اإىل  ال�صوريني يف عكار، والفتاً  تدريب للم�صلحني 

منازل  خمتلف  يف  منت�صرون  ���ص��وري��ة  م��ن  ال��ن��ازح��ني 

الواحدة  الغرفة  اإيجار  اأن  وكا�صفاً  العكارية،  القرى 

مع منتفعاتها بلغ خم�صمئة دوالر اأمركي، على نفقة 

موؤ�ص�صات دعم النازحني يف االأمم املتحدة.

نفوذ  تنامي  م��ن  عينه  ال��وق��ت  يف  امل�صدر  وح��ذر 

اأن اخلطورة اليوم  النازحني يف �صمال لبنان، معترباً 

تكمن يف وجود هوؤالء النازحني بني االأهايل، ولي�صوا 

حم�صورين يف بقعة جغرافية حمددة، والفتاً اإىل اأنهم 

باتوا يهددون الو�صع االأمني يف عكار، ال�صيما بعد اأن 

يف  املواطنني  على  باالعتداء  النازحني  من  ع��دد  ق��ام 

قرية »م�صتى ح�صن«.

واأم�����ل امل�����ص��در م���ن ال�����ص��ل��ط��ات امل��ع��ن��ي��ة معاجلة 

التفلت االأمني يف عكار، قبل اأن ت�صل االأمور اإىل حد 

ال ميكن معاجلتها، وبالتايل تهديد املنطقة مبخاطر 

داخلية وخارجية اأي�صاً.

ح�سان احل�سن

تحذيرات من تنامي نفوذ »النازحين« السوريين في شمال لبنان

خيم ُن�صبت لل�صيوف ال�صوريني يف منطقة تل حمري

إجرام.. ومجون
َم��ن ت��اب��ع امل��وق��ف االأخ���ر للقائد امل��ي��داين 

امل��ن�����ص��ق  ج��ع��ج��ع،  ���ص��م��ر  اآذار«؛   14« ل���ق���وات 

اليوم،  والفعلي  »�صابقاً«،  لها  ال�صري  ال�صيا�صي 

ب��ع��د ال��ع��زل ال��ق�����ص��ري ل��زع��ي��م ك��وا���ص��ر ك�����ص��روان 

ل���»اأك��رب حزب  العامة  االأم��ان��ة  وب��اد جبيل من 

اأن  �صك  ال  �صعيد،  فار�س  الدكتور  ال��ت��اري��خ«؛  يف 

االإن�صاين  التاريخ  يف  طويًا  للتفّكر  �صُي�صطر 

وراء  باأنها  اآذار   8 قوى  اتهامه  بعد  ل�»احلكيم«، 

كل  عن  وامل�صوؤولة  احل�صن،  و�صام  اللواء  اغتيال 

االغتياالت.

اإ�صقاط  يريد  »ال�صعب  �صعار  رف��ع  فالرجل 

االإج���رام«، وه��ذا ال�صعب ال��ذي يريد، وعن حق، 

اإذا مل يكن  اإه����دن  ب��ال��ط��ب��ع ع��ن جم����زرة  ���ص��م��ع 

معا�صراً لها.. وال �صك اأن ال�صعب اإياه يعرف من 

قتل، وعرب التفجر بعبوة نا�صفة، رئي�س حكومة 

لبنان االأهم ر�صيد كرامي وهو يف من�صبه.. وهو 

اأن  يقيناً  اأنه يدرك  الذي ال ريب  نف�صه  ال�صعب 

تعاَلج  ال  جينات  م�صاألة  االأرج���ح  على  االإج����رام 

بالغر،  باإل�صاق مكوناتها  اأو  اأو احلب�س  بالنفي 

مع  والتعاطي  و»احلربقة«  ب�»التحرُبوؤ«  حتى  اأو 

هذا ال�صعب وكاأنه با عيون اأو اآذان.

بعد وفاة �صعار »العبور اإىل الدولة«، ووالدة 

ج��ن��ني ت��دم��ر هيبة وم��ق��وم��ات ال���دول���ة، امل��ع��ربرَّ 

ثم  وم��ن  ال�����ص��راي،  على  الفا�صل  بالهجوم  عنه 

الهجوم على موقع قوى االأمن يف خراج عر�صال، 

وحماوالت ن�صر الفتنة يف الباد، امتداداً ل�»يوم 

ي�صنها  �صلطة مل  التاريخي يف خ�صارة  الغ�صب« 

ويبكونها  ك��ال��رج��ال،  اآن�����ذاك  عليها  امل��وؤمَت��ن��ون 

اليوم، ال يحتاج الب�صر اإىل منّجمني ل�صرب اأغوار 

ُي�صاأل  ياأتي يوم  االإج��رام«، فرمبا  »اإ�صقاط  �صعار 

ابتهال  اأن���ه  م��وج��ب��ات��ه، فيجيب  ع��ن  ق��ائ��ل��ه  ف��ي��ه 

ُيق�صد منه التعجيل بيوم القيامة، عرب اإ�صقاط 

»االأجرام ال�صماوية«.. اأَولي�س هو �صاحب مدر�صة 

�صعار »حتماً« الذي �صاع عندما دنت �صاعته؟

ق��وات جعجع  ل��ه جتربة يف  ق��ال يل �صديق 

�صابقاً: »اإن اأقبح الكاذبني هم املاجنون«.

يون�س
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رغ���م اأن وزي���ر اخل��ارج��ي��ة امل�����ص��ري��ة حم��م��د كامل 

ع��م��رو ح����اول يف زي���ارت���ه ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة اأال ُي��ط��ل��ق م��واق��ف 

اأن  دون  م��ن  اآخ���ر،  دون  لبناين  ف��ري��ق  مل�صلحة  حُت�صب 

ين�صى يف هذه املواقف االإعان اأن م�صر ال متلك مبادرة 

اأو خطة حلل االأزمة يف لبنان، مكتفياً باالإ�صارة اإىل اأنه 

ثمة  لكن  اللبنانيني،  االأفرقاء  ملختلف  اال�صتماع  يريد 

اإ�صارات وا�صحة اإىل اأنه قد تكون يف هذه الزيارة ر�صائل 

غر معلنة.

االأ�����ص����ول  خ����رق����ت  اأواًل،  امل�������ص���ري���ة  ف����ال����زي����ارة 

التقى  حيث  م��ع��راب،  من  ب��داأت  كونها  الربوتوكولية، 

فهو  ر�صمية،  �صفة  اأي  ميلك  ال  ال��ذي  جعجع،  �صمر 

لي�س نائباً وال وزيراً، بل رئي�س حزب لي�س اإال.

حزب  رئي�س  لقاء  على  اأي�صاً  حري�صاً  ك��ان  ثانياً، 

ر�صمية  �صفة  ميتلك  ال���ذي  اجل��م��ي��ل،  اأم���ني  ال��ك��ت��ائ��ب 

�صابقة، وهي كونه رئي�صاً �صابقاً للجمهورية.

مكافاأة  واجلمّيل  زي��ارة جعجع  هل  هنا:  وال�صوؤال 

ل��ه��م��ا ع��ل��ى ت��اأي��ي��ده��م��ا م���ا ي�����ص��م��ى »ال��رب��ي��ع ال��ع��رب��ي«، 

ال�صلطة  اإىل  »االإخ��وان«  بتاأييد و�صول  االأول  وت�صريح 

يف بلدان »الربيع«؟ 

هاتني  يف  اأ���ص��ب��اب��اً  راأت  متابعة  �صيا�صية  م�����ص��ادر 

ال���زي���ارت���ني، ك����ون ج��ع��ج��ع واجل��م��ي��ل اآخ����ر ���ص��ي��ا���ص��ي��نينْ 

لبنانينينْ زارا القاهرة يف زمن الرئي�س املخلوع ح�صني 

ال�صابق،  النظام  اأرك���ان  م��ع  مباحثات  واأج��ري��ا  م��ب��ارك، 

�صليمان،  عمر  ال��راح��ل  املخابرات  مدير  مع  خ�صو�صاً 

)نظام  م�صر  دور  ع��ن  يومها  ت�صريحات  اأطلقا  وهما 

االأرز«،  »ث���ورة  ي�صمى  مل��ا  ب��ه وبدعمه  واأ���ص��ادا  م��ب��ارك(، 

ورمبا كان هناك اأ�صياء اأخرى مل تطُف على ال�صطح.

وياَحظ اأن زيارة كامل عمرو اإىل بروت ت�صبق 

موؤمتر  يف  لي�صارك  ال��دوح��ة،  هي  له  ثانية  حمطة 

املعار�صات ال�صورية، وهو اإذا كان رف�س التازم بني 

الزيارتني، اإال اأنه ب�صكل اأو اآخر اأّيد �صيا�صة احلكومة 

متمنياً  ال�صورية،  االأزم���ة  ع��ن  ب���»ال��ن��اأي«  اللبنانية 

ونافياً  �صورية«،  يف  يحدث  عما  بعيداً  لبنان  »اإبقاء 

اأن تكون حكومته توؤيد قيام حكومة جديدة، كما يف 

هذه ر�صالة اإىل 14 اآذار ال تخلو من معنى.

وه����و اأي�������ص���اً ب����دا غ��ام�����ص��اً وم��ت��ن��اق�����ص��اً يف ح��دي��ث��ه 

ع��ن االأزم����ة ال�����ص��وري��ة، الأن���ه ك��ان م��رة ي��دع��و اإىل وح��دة 

املوؤثرة  وال��دول  القاهرة  اأن  معلناً  ال�صورية،  املعار�صات 

اأي تدخل  تتوا�صل مع هذه املعار�صات، واأخ��رى يرف�س 

ع�صكري يف �صورية، وثالثة يعلن اأن اجلهود الدبلوما�صية 

مل تف�صل بعد، واأن التدخل الع�صكري �صينتج اآثاراً قاتلة، 

موؤكداً اأنه ال فائدة من حكومة منفى �صورية.

يف اخلا�صة، اإن اإطالة وزير اخلارجية امل�صري يف 

بروت اأكدت براأي املراقبني اأن م�صر، اأكرب دولة عربية، 

واإحدى كربيات الدول االإ�صامية، ما تزال دبلوما�صيتها 

خفيفة الوزن، وما تزال تفت�س عن دور، وبالتايل مل يقنع 

ك��ام عمرو اأن ال ت��ازم بني زي��ارت��ي ب��روت وال��دوح��ة، 

ووجوده يف لبنان معّد �صلفاً، وتوافق توقيتها مع انعقاد 

موؤمتر الدوحة للمعار�صات ال�صورية.

حممد �سهاب

ال�صابطنينْ  ملف  الع�صكري  الق�صاء  حتقيق  اأقفل 

وال��ع��ن��ا���ص��ر م��ن ع���داد ���ص��ري��ة ال�����ص��ج��ون يف ق���وى االأم���ن 

فرار ثاثة موقوفني  كيفية  دون معرفة  الداخلي، من 

من تنظيم »فتح االإ�صام« من ال�صجن املركزي يف رومية، 

ومن دون معرفة طريقة الهروب، وهي لي�صت االأوىل من 

نوعها، وكل ما و�صع اأم��ام ال��راأي العام هو اإخ��اء �صبيل 

بداعي  التوقيف  م��ن  ي��وم��اً  ع�صر  اأح��د  بعد  الع�صكريني 

عدم وجود عاقة لهم بالفرار الثاثي، حيث مل يثبت 

الذي  ما  لكن  ال��ف��رار..  ت�صهيل  وت��واط��وؤه��م يف  تورطهم 

الداخلية  وزي��ر  وعد  التي  احلادثة  تتكرر هذه  اأال  مينع 

اإىل  مرتكبيها  ب��اإع��ادة  �صربل  م��روان  العميد  والبلديات 

ال�صجن، وقد تبني اأن اأحدهم قد قتل خال م�صاركته يف 

االأح��داث االأمنية اجلارية يف �صورية، ومل يظهر اأي اأثر 

لاإثنني االآخرين املتواريني عن االأنظار؟

ال�صعب  ي��ل��ق  و���ص��واه��ا، مل  االأ���ص��ئ��ل��ة  ه���ذه  ك��ل  اإزاء 

اللبناين جواباً واحداً �صوى اأن الهروب مت بنجاح منقطع 

لكن  م�صتحيل،  زن��ازي��ن��ه��م  اإىل  اإرج��اع��ه��م  واأن  ال��ن��ظ��ر، 

ال��ت��ي ي�صتفيد  ال�����ص��روري معاجلة اخل���روق  األ��ي�����س م��ن 

اإىل  منها موقوفو »فتح االإ�صام« وينفذون من خالها 

حتقيق ماآربهم باخلروج من خلف الق�صبان، غر اآبهني 

مبا فعلوه يف اجلرم اجلزائي الذي اقرتفوه وكان �صبب 

اعتقالهم، ليكرروا اجلرم واإننْ كان اأخف وطاأة من االأول، 

وهو جرم ي�صتحق العقاب والعقوبة اأي�صاً؟

من هم الفاّرون الثاثة؟ وما هي �صرهم الذاتية 

اأرواح  اأزه��ق��وا  ال��ذي��ن  وه��م  الق�صائية،  امل��ل��ف��ات  بح�صب 

�صباط وع�صكريني من اجلي�س اللبناين، واأرواح مدنيني 

اأبرياء، ونقلوا عبوات نا�صفة وفّجروها، واأثاروا النعرات 

الطائفية اإنفاذاً مل�صروع تنظيمهم االإرهابي، و�صاهموا يف 

متويله، ف�صًا عن الت�صبب باالأ�صرار يف املمتلكات العامة 

واخلا�صة وتزوير هويات وا�صتعمالها، واالإقامة يف لبنان 

ب�صورة غر �صرعية؟

على الرغم من اأن ال�صوري فرا�س حممد املدوح كان 

»اأمر« جمموعة »الهروب االأوىل« يف خميم نهر البارد، 

اإال اأن اجلي�س اللبناين األقى القب�س عليه لينتظر خم�س 

�صنوات تقريباً يف �صجن رومية حتى ي�صتطيع الفرار من 

حتت اأنظار عنا�صر قوى االأمن الداخلي.

وقد تناقلت و�صائل االإعام ا�صم املدوح خطاأ، فقالت 

�صوى  يكن  اال�صم مل  ه��ذا  لكن  اإن��ه عمر حممد عثمان، 

داأب  التي  احلركية  واألقابه  الوهمية  اأ�صمائه  من  واح��د 

على التخفي خلفها، ومنها »اأبو الرباء ال�صاوي«، و»و�صام 

عزمية«، و»ف��وزي« الذي مل يتمكن الق�صاء من معرفة 

هويته احلقيقية اإال بعد �صنتني وثاثة اأ�صهر و�صتة ع�صر 

يوماً من توقيفه، وهو اأمر ينم عن قدرته على التخفي 

االأمني طوال هذه الفرتة وهو بني اأيدي الق�صاء وقوى 

االأم��ن، من دون اأن ي�صعرهم باأنه يتحرك يف زنزانته يف 

املنوال  هذا  على  ا�صتمر  ولو  وهمي،  با�صم  رومية  �صجن 

لبنان  اإىل  العودة  مبقدوره  ك��ان  فاإنه  ال��ف��رار،  وا�صتطاع 

لي�س  با�صمه احلقيقي  الأنه  توقيفه،  اأن يجري  دون  من 

مطلوباً للعدالة.

تخبئة وجهه احلقيقي عن  امل��دوح  ا�صتطاع  ومثلما 

القوى االأمنية، فاإن ادعاء النائب العام العديل القا�صي 

ت�صميته  جلهة  املحظور  يف  وق��ع  م���رزا  �صعيد  املتقاعد 

املحقق  ل���دى  االأم����ر  ان��ك�����ص��ف  اأن  اإىل  ال��وه��م��ي،  ب��ا���ص��م��ه 

البارد؛ القا�صي غ�صان عويدات،  اأح��داث نهر  العديل يف 

الذي اأملح اإىل هذه الواقعة يف منت قراره االتهامي، حيث 

قال اإن »هويته ال�صورية حملت ا�صم فرا�س حممد املدوح 

اإىل حني دخوله خميم البارد، واأوهمنا يف جميع مراحل 

التحقيق اأن هذا اال�صم كان مزوراً اإىل حني تثبتنا منه. 

ا�صم  انتحل  كونه   2009-12-31 يف  جم��دداً  ا�صتجوبناه 

واأوق����ف وج��اه��ي��اً حت��ت هذا  ع��ث��م��ان، و�صبق  عمر حممد 

التوقيف  مذكرة  و�صححت   ،2007-10-2 بتاريخ  اال�صم 

بتاريخ 2010-3-21«.

ولد املدوح يف مدينة الرقة ال�صورية يف العام 1987، 

وال����ده حم��م��د امل�����دوح، ووال���دت���ه ل��ي��ل��ى احل����اق. ج��ّن��ده 

خ��ب��اب«، وا�صطحبه مهند  ب���»اأب��و  امللقب  ال��راج��ح  حممد 

رافقهما  بعدما  لبنان  اإىل  ه��م��ام«  ب���»اأب��و  امللقب  منيخر 

من الرقة اإىل دم�صق مازن نزال نزال امللقب ب�»اأبو اأحمد 

ال��والء«، و�صلمهما هويات  »اأب��و  بناء على طلب  املرافقة« 

»فتح  اإىل  انت�صاب  بطاقة  امل���دوح  حمل  م����زورة.  ���ص��وري��ة 

�صحبت منه  اأن  لبث  ما  و�صام عزمية،  با�صم  االنتفا�صة« 

بعد اإمتامه دورته الع�صكرية يف مع�صكر حلوى يف ق�صاء 

لديه  وت��درب  االإ���ص��ام«  »فتح  اإىل  انتقل  وعندما  را�صيا، 

اأي�صاً، و�صعه �صاكر العب�صي �صمن جمموعة موقع كتيبة 

اأبو القا�صم، اأو ما عرف اآنذاك ب�موقع »التعاونية« على ما 

جاء يف توزيع العب�صي ملواقع تنظيمه امل�صلح.

عند   ،2007 اأيلول   15 يف  امل��دوح  على  القب�س  اأُلقي 

�صفوح »جبل تربل« يف منطقة ال�صمال، حيث كان برفقة 

�صالح  حممد  االإ����ص���ام«  »ف��ت��ح  با�صم  الر�صمي  ال��ن��اط��ق 

زواوي، امللقب ب�»اأبو �صليم طه«.

وال���ق���ي���ادي ال���ث���اين يف ال���ف���اري���ن، ول��ع��ل��ه اأب���رزه���م 

واأكرهم حراكاً ون�صاطاً وخطورة، هو اجلزائري في�صل 

من  اجل��زائ��ري«،  �صعيب  ب���»اأب��و  امللقب  عقلي،  اإ�صماعيل 

 ،1981 ال��ع��ام  يف  اجل��زائ��ري��ة  داي  ح�صني  مدينة  مواليد 

والده اإ�صماعيل ووالدته زينب. 

تراأ�س اللجنة ال�صرعية يف »فتح االإ�صام«، وكان من 

خميم  يف  ال�صرعية  اللجنة  بيت  موقع  جمموعة  ع��داد 

نهر البارد، كما اأنه كان ع�صواً يف جلنة التن�صيق، ومن�صقاً 

العربي،  امل��غ��رب  دول  يف  االإ�صامية  اجل��م��اع��ات  ل�صالح 

يف  اخلام�صة  املجموعة  واأم��ر  قتالية،  جمموعة  واأم��ر 

الهروب من خميم نهر البارد.

م���ن اأت����ب����اع ال��ن��ه��ج ال��ت��ك��ف��ري ك����ان ي��ح��م��ل ه��وي��ة 

���ص��وري��ة م����زورة ب��ا���ص��م »ح�����ص��ن حم��م��د ك��ي��اين«، وه��وي��ة 

يف  م��راراً  يعقوب«. ظهر  »ب�صام  با�صم  م��زورة  فل�صطينية 

التي كانت »فتح االإ�صام« توزعها على  اأ�صرطة الفيديو 

يف  وه��م  لعنا�صرها  م�صاهد  وتت�صمن  االإع���ام،  و�صائل 

اأن عدد اجلزائريني  و�صع قتايل. واع��رتف يف التحقيق 

ب��ل��غ �صتة ع�صر  امل��ن�����ص��وي��ن يف ���ص��ف��وف »ف��ت��ح االإ����ص���ام« 

عن�صراً.

حممود  ال�صوري  الفل�صطيني  ه��و  الفارين  وث��ال��ث 

مواليد  م��ن  ال�صرعي«،  بكر  ب���»اأب��و  امللقب  ف��اح،  عو�س 

مدينة درعا ال�صورية يف العام 1980، والده عو�س فاح، 

ووالدته زهوة احلاج، ومتزوج من الفل�صطينية االأردنية 

هيا زكي اأحمد، وله منها ولدان ُيدعيان دجانة واملقدام، 

وت��رب��ط��ه ���ص��ل��ة ن�����ص��ب ب�����ال��ن��اط��ق ال��ر���ص��م��ي ب��ا���ص��م »ف��ت��ح 

طه«،  �صليم  ب�»اأبو  امللقب  زواوي  �صالح  حممد  االإ�صام« 

الذي اأدخله اإىل لبنان بالتعاون مع حممد اأحمد طيورة 

با�صم  م��زورة  �صورية  الليث« مبوجب هوية  ب�»اأبو  امللقب 

رامز �صالح خوالدة.

للتدريب يف مع�صكر »حلوى«، وعندما  خ�صع فاح 

جمموعة  �صمن  �صنف  ال���ب���ارد  ن��ه��ر  خم��ي��م  اإىل  ان��ت��ق��ل 

اأنه  كما  اأمرها.  كان  التي  ال�صرعية  اللجنة  بيت  موقع 

وق��د قتل  »عمر عيا�س«،  با�صم  م��زورة  ك��ان يحمل هوية 

خال م�صاركته يف القتال يف �صورية �صد اجلي�س العربي 

ال�صوري.

علي املو�سوي

كامل عمرو في بيروت.. الزيارة الملتبسة

ى أمام القضاء باسم مستعار
ّ
أحدهم تخف

هؤالء هم فاّرو »فتح اإلسالم« من سجن رومية

مروحية ع�صكرية خال عملية البحث عن الفارين من �صجن رومية
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رئ��ي�����س امل��رك��ز ال��وط��ن��ي يف ال�����ش��م��ال؛ 

احل���اج ك��م��ال اخل���ر، ي��ت��ح��دث ل���»ال��ث��ب��ات« 

ال�شمال، ويك�شف  اأهل  اأحوال و�شجون  عن 

بع�س التفا�شيل املخباأة، واإليكم احلوار:

م��ت��اب��ع��ة رئ��ي�����س امل���رك���ز ال���وط���ن���ي يف 

ال�شمال احلاج كمال اخلر ت�شّيب الأحداث 

على  وطرابل�س  عكار  ق�شائي  يف  الأمنية 

ق�شاء  على  ب��راأي��ه  ين�شحب  ل  خ��ط��ورت��ه، 

ج��داً،  وا�شحة  فاملعادلة  ال�شنية،   - املنية 

واملعنيون يعرفونها جيداً، يقول: »جو اأهل 

املنية خمتلف عما هو يف ال�شمال عموماً، يف 

املكاتب  ا�شتئجار  عمليات  ت�شهل  طرابل�س 

بلدتنا  يف  هنا  غ��رب��اء،  قبل  م��ن  وال�شقق 

خمتلفة  امل�شاألة  ال�شنية  وق�شاء  العزيزة 

ج������داً، ه����ذه اأر����ش���ن���ا.. ال�����ذي ح�����ش��ل من 

فلتان اأمني يف طرابل�س وعكار اإثر اغتيال 

ملكاتب  ومهاجمتهم  احل�شن،  و�شام  اللواء 

القومي  ال�شوري  واحل��زب  التوحيد  حزب 

بعد  اللبناين  وتدخل اجلي�س  الإجتماعي 

الكرام، ل  التوحيد  اأحد م�شايخ  ا�شت�شهاد 

قد  عندنا  لأّن��ه  املنية،  يف  ممار�شته  ميكن 

واجلميع  ع�شائرياً،  طابعاً  الأم���ور  ت��اأخ��ذ 

واجلميع  ج��ي��داً،  بع�شاً  بع�شه  يعرف  هنا 

عن  يرتاجعون  ل  »اخل���ر«  بيت  اأّن  يعلم 

ق���رارات���ه���م وم��ب��ادئ��ه��م ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة مهما 

املنية  واأه��ل  املنية،  اأهل  فعلوا، نحن نحّب 

اإىل  نقف  لأن��ن��ا  ذات���ه،  ال�شعور  يبادلوننا 

جانبهم بالفعل ل القول، وعلى الأر�س ل 

على ال�شا�شات التلفزيونية الإ�شتعرا�شية، 

عالقتنا مع اأهلنا يف ق�شاء ال�شنية مبنية 

ع��ل��ى الإح�������رتام ل ع��ل��ى اإث������ارة ال��غ��رائ��ز، 

اأن يجروؤ  امل�شتحيالت  �شابع  وبالتايل من 

اأحد من اأهل املنية اأن يقوم بعمل �شّدنا«، 

ي�شيف اخلر: »لنفرت�س اأّنه اأراد البع�س 

�شتجد  مهاجمتنا،  املنية  اأه���ل  خ���ارج  م��ن 

وم��وال��ي��ه  امل��ن��ي��ة مب��ع��ار���ش��ي��ه  اأه������ايل  اأّن 

�شيدعمونني، لأّن الأحداث �شتاأخذ طابعاً 

حم��ل��ي��اً، واجل��م��ي��ع ي��ع��رف اأّن ع��ائ��ل��ت��ن��ا ل 

اأح��د عن غر ح��ق، واجلميع  تقرتب من 

يعرف اأي�شاً اأّنه من يتعدى علينا �شيدفع 

ال��ث��م��ن غ��ال��ي��اً، ال���دف���اع ع���ن ال��ن��ف�����س حق 

م�����ش��روع، يف ح��ي��ات��ن��ا ك��ّل��ه��ا مل ن��ت��ع��ّد على 

م��ا مهاجمتنا  اأح���د  اإراد  اإن  ول��ك��ن  اأح����د.. 

فليجربنا«.

م�سّلحًا  250

وم�����اذا ع���ن ه���وي���ة امل�����ش��ل��ح��ن ال���ذي 

فهل  ح��ادث��ة،  ك��ّل  مع  الطرقات  يقطعون 

ه���م م���ن اجل��ي�����س ال�������ش���وري احل�����ّر؟ ي���رّد 

»امل�شلحون  مو�شحاً:  اخلر  كمال  احلاج 

طرابل�س  يف  ال�شارع  اإىل  ينزلون  ال��ذي��ن 

على �شبيل املثال، ل يتعدون 250 �شخ�شاً، 

ا�شت�شهاد  ت��ل��ت  ال��ت��ي  اجل��ن��ون��ي��ة  احل��ف��ل��ة 

اأق��ول��ه«،  م��ا  ت��وؤك��د �شّحة  ال��ل��واء احل�شن 

ُيحكى عن وجود  اأّنه  �شاألناه م�شتفهمن 

األفي مقاتل يف طرابل�س وعكار.. يقاطعنا 

بكالم،  ك��الم  الإع���الم  »حديث  اأن  ليوؤكد 

الفنت  خلق  ب���وارد  لي�شوا  طرابل�س  اأه��ل 

وامل�������ش���اك���ل، ت��ل��ك امل�����ش��اك��ل ت��ف��ع��ل��ه��ا ق��ّل��ة 

ماأجورة، واأ�شخا�س من اأ�شحاب ال�شوابق 

مل  احل�شن  ال��ل��واء  اغ��ت��ي��ال  ي��وم  ال�شيئة، 

ي��ت��ج��اوز ع���دد امل�����ش��ل��ح��ن 250 ���ش��خ�����ش��اً، 

اأع��ل��م م��ن الإع����الم ب��ال��ذي يح�شل  نحن 

ال�شلفية  ال��ق��وى  وبع�س  الأر�����س..  على 

اأ����ش���اًل يف تلك  ت�����ش��ارك  وال���وه���اب���ي���ة مل 

الرئي�س  مع  الطيبة  لعالقتها  الأح��داث 

الطرقات  على  ن��زل  من  ميقاتي،  جنيب 

تيار  ميلي�شيا  اأف���راد  هم  الفو�شى  وخلق 

املعلومات  فرع  وبع�س خمربي  امل�شتقبل 

الأ���ش��ر«،  اأح��م��د  ال�شيخ  م��وؤي��دي  وبع�س 

لل�شيخ  »اأ�شبح  م�شيفاً:  اخل��ر  ي�شحك 

الأ�����ش����ر ب��ع�����س امل����وؤي����دي����ن يف م��ن��ط��ق��ة 

ال�شمال«.

مزاج الطائفة ال�سنية

اأّن  ك���م���ال اخل������ر،  ي����وؤك����د احل������اج 

الأح��������داث الأخ�������رة ال���ت���ي ح�����ش��ل��ت يف 

ال��ط��ائ��ف��ة  ال��ن��ا���س، لأّن  ال�����ش��م��ال وّع����ت 

ال�شنية الكرمية يف لبنان كانت و�شتبقى 

ط���ائ���ف���ة ع����روب����ي����ة ووط����ن����ي����ة وداع����م����ة 

ل��ل��م��ق��اوم��ة ول��ل��ق�����ش��ي��ة ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة، 

رفيق  ا�شت�شهاد  منذ  الإع���الم  »ت�شليل 

الإمكانيات  اليوم رغم  احلريري وحتى 

ال��ه��ائ��ل��ة م��ال��ي��اً وف��ت��ن��وي��اً ودع���ائ���ي���اً ب���داأ 

تفيد،  تعد  مل  ب��ال��دم  املتاجرة  ينح�شر، 

للت�شحية  وم�شتعدون  كرام  ال�شنة  اأهل 

ب��ال��ذات م��ن اأج��ل الآخ���ر، اإن ن��زول 400 

�شخ�س م��ن ق�����ش��اء امل��ن��ي��ة ال�����ش��ن��ي��ة، ل 

املُقّدر  ال�شنية   - املنية  �شكان  اأّن  يعني 

األف �شخ�س هم يوؤيدون  ب�300  عددهم 

هذا التوّجه.. الطائفة ال�شنية ل ميكن 

اخ��ت�����ش��اره��ا ب��ق��ّل��ة، اأوؤك������د ل��ل��ج��م��ي��ع اأّن 

اأكرثية الطائفة ال�شنية ل تر�شى بهذه 

الطريق؟  ُتقطع  م��ن  على  ال��ت��ج��اوزات، 

األ���ي�������س ع���ل���ى اأه������ل ال�������ش���ن���ة! م�����ش��ال��ح 

م��ن ت��ع��رق��ل؟ يف دي��ن��ن��ا وال�����ش��ّن��ة )ط��امل��ا 

عند  اأج��ر  للم�شلم  مذهبياً(  يتحدثون 

اجلميع  طريق،  عن  حجراً  زال  اإن  رّب��ه 

يعرف كيف عامل الر�شول حممد عليه 

ال�����ش��الة وال�����ش��الم ال��ي��ه��ودي ال���ذي كان 

دين  ديننا  اأم��ام منزله،  النفايات  يرمي 

�شماح وحمبة وعطاء، ولي�س دين قطع 

امراأة  اأو  اأو عامل  طرقات على مري�س 

حامل اأو حمتاج«. 

ي���ج���زم اخل�����ر ح�������ش���ول ت��غ��ي��ر يف 

امل�����زاج ال���ع���ام ل����دى ال��ط��ائ��ف��ة ال�����ش��ن��ي��ة، 

التجار،  ه���وؤلء  ك�شفت  »ال��ن��ا���س  ي��ق��ول: 

ع�شرات  زرع  مّت  حت���دي���داً  منطقتنا  يف 

لكرثة  الأح��ج��ار  اختفت  حتى  امل�شاريع، 

اأ���ش��ا���ش��ات« م�شاريع  م��ا و���ش��ع��ت »ح��ج��ر 

اخلر  احلاج  يكمل  بابت�شامة  اإمنائية«، 

حديثه: »اأين امل�شت�شفيات واأين املدار�س 

واأين الطرقات، النا�س وعت هذا الكذب 

املتمادي.. كّلها وعود فارغة، النا�س مّلت 

ال�شاطع  وال��دل��ي��ل  دجلهم،  وم��ن  منهم 

على ذل��ك، ع��دم جت��اوب النا�س معهم.. 

ي����وم ت�����ش��ي��ي��ع و����ش���ام احل�����ش��ن امل�����ش��ارك��ة 

من  �شواء  ج��داً  خجولة  كانت  ال�شعبية 

ط��راب��ل�����س اأو ال�����ش��م��ال، ت�����ش��ّور اأّن����ه من 

املنية وال�شنية مل يتجاوز الذين نزلوا 

ويف  �شخ�س،   400 ال�شهداء  �شاحة  اإىل 

التجيي�س احلزبي  ال�شهداء رغم  �شاحة 

اإىل  اإ�شافة  امل�شتقبل  فتيار  والطائفي، 

مل  وال�شورين  والكتائبين  القواتين 

اآلف   10 م��ن  اأك����رث  ح�����ش��د  ي�شتطيعوا 

�شخ�س«.

يعترب اخلر اأّن »اأهل ال�شنة بحاجة 

واإىل  املناطق  ه��ذه  يف  ريفية  تنمية  اإىل 

ف���ر����س ع���م���ل، ال����ن����واب ع���ل���ى م�����ش��ت��وى 

تعرفهم،  ل  ال��ن��ا���س  ال�����ش��م��ال  حم��اف��ظ��ة 

نحن جنل�س على مدار النهار والليل مع 

م�شاكلهم،  عن  التخفيف  نحاول  اأهلنا، 

ن��ف��رح م��ع الفرحن ون��ح��زن ون��ت��اأمل مع 

النائب  يفعل  م��اذا  واملعذبن،  املغبونن 

ي�شتطيع  وه��ل  للنا�س،  احل��ري��ري  �شعد 

اأو  ال��ري��ا���س  ال��ن��ا���س م��ن  تلبية ح��اج��ات 

بالغوغائية،  تعالج  ل  امل�شاكل  باري�س؟ 

يوم  عقولهم  �شيحّكمون  املنية  يف  واأهلنا 

اأ�شلح  ه��و  م��ن  و�شينتخبون  الن��ت��خ��اب، 

ملناطقهم املحرومة«.

ميقاتي

ي���ع���ّول اخل����ر ك���ث���راً ع��ل��ى ال��رئ��ي�����س 

ميقاتي، براأيه اأّن الأخر يتوّهم قلياًل من 

حجماً  لأخ�شامه  ويعطي  الأم���ور،  بع�س 

»اجلميع  ي��ق��ول:  ي�شتحقونه،  مّم���ا  اأك���رث 

اأّن ب��ي��ت »م��ي��ق��ات��ي« ي��ح��ّب ال��ن��ا���س،  ي��ع��ل��م 

نتيجة  ت��اري��خ��ي��اً  ج���اءت  ع��ائ��ل��ت��ه  وت�شمية 

من  ميقاتي  بيت  ال�شالة،  مواقيت  و�شع 

اأب���اً  اأب����اً ع��ن ج���ّد، وع��ائ��ل��ة لبنانية  ال�����ش��ن��ة 

الطريق  لل�شر على  عن ج��ّد، نحن نحّثه 

املالية  الإم��ك��ان��ي��ات  ك��ّل  ول��دي��ه  ال�شحيح، 

بالوقوف   نطالبه  والطائفية،  واملعنوية 

وناأمل  الباطل،  ملواجهة  احل��ق  جانب  اإىل 

زن��وده، لأّن احلريري  »الت�شمر« عن  منه 

ال������ذي ت����رّب����ى خ������ارج ال����وط����ن، ل مي��ك��ن��ه 

واللبنانين  اأهل طرابل�س  معرفة م�شالح 

يف  »الأوادم«  ك��ّل  لبنان،  يف  عا�شوا  كالذين 

طرابل�س وداخل الطائفة ال�شنية ت�شجعه، 

����ش���رط ات���خ���اذ م���واق���ف ���ش��ح��ي��ح��ة، وك���ّل 

ي��وؤدي  ميقاتي  اأّن  يعرفون  الطرابل�شين 

منا  اأّي  ولكن،  اخلم�شة،  ال�شالة  فرو�س 

يوؤكد التزام احلريري بذلك، اجلميع يعلم 

خرية  باأعمال  يقوم  ميقاتي  الرئي�س  اأّن 

ولكّن  علني،  وبع�شها  الإع���الم  عن  بعيدة 

�شعد احلريري ي�شعى �شراء النا�س عند كّل 

ا�شتحقاق انتخابي«.

�سورية

م��ن��ذ ب��داي��ة الأزم����ة ال�����ش��وري��ة موقف 

احل��اج كمال اخلر كان ول ي��زال وا�شحاً، 

»م���ن ي���ع���ّول ع��ل��ى ���ش��ق��وط ���ش��وري��ة واه���م، 

ح��ال��ت��ه��م ك��ح��ال رغ��ب��ة »اإب��ل��ي�����س« ب��اجل��ّن��ة، 

م��ن ي��دع��ي وق��وف��ه م��ع ال�����ش��ع��ب ال�����ش��وري 

اآذار،   14 اأنف�شهم  ي�شمون  مّم��ن  لبنان  يف 

اجلوية،  الأج����واء  م�شلحة  توجهات  وف��ق 

وال��ل��ب��ن��اين،  ال�����ش��وري  بال�شعب  ي��ت��اج��رون 

اأي��ن  ال�����ش��وري  دم  على  احلري�شون  ه���وؤلء 

 2009 ال��ع��ام  2005 حتى  ال��ع��ام  ك��ان��وا منذ 

ع��ن��دم��ا اأط��ل��ق��وا ال��ر���ش��ا���س ع��ل��ى ���ش��ي��ارات 

الراأ�س  »�شندة«  وجتاه  ع�شوائياً  ال�شورين 

لتكون الإ�شابة قاتلة«، كفى هزءاً و�شخافة 

ل�شبب  ل  اخليم  ع�شرات  حرقتم  بالنا�س، 

ك���ان فريق  اإن  ال��ي��وم  ���ش��وري��ون،  اأن��ه��م  اإّل 

ال�����ش��وري،  ال�شعب  م��ع  ف��ع��اًل  ال��راب��ع ع�شر 

براأيه  )الن�شبة  ال�شاحقة  باأغلبيته  ال�شعب 

ورئي�شه  وجي�شه  وطنه  مع   )٪80 تتجاوز 

ب�شار الأ�شد«.

ي�شيف اخلر »الأزم��ة يف �شورية هي 

اأزمة �شيا�شية بامتياز، ولو ير�شى الرئي�س 

الأ����ش���د مب��ف��او���ش��ات م��ع »اإ���ش��رائ��ي��ل« على 

امل�شاكل  لتوقفت  العربية،  احلقوق  ح�شاب 

يف �شورية تلقائياً«.

ال�����ش��وري��ة،  الأح�������داث  اإىل  ب���ال���ع���ودة 

ال��دول��ي��ة على  امل���وؤام���رة  اأّن  يعترب اخل��ر 

���ش��وري��ة ل��ن ت��ن��ج��ح، »ه���دف اأم��رك��ا وم��ن 

العربي  وه��ن��دام��ه��ا  ال�شهيونية  وراءه����ا 

ال�����ش��ك��ل��ي، ���ش��رب حم���ور امل��م��ان��ع��ة امل��ق��اوم 

ال���ع���رب���ي، ����ش���وري���ة ت���دف���ع ث��م��ن وق��وف��ه��ا 

ولبنان  فل�شطن  يف  امل��ق��اوم��ة  جانب  اإىل 

وال��ع��راق، وه���ذا م��ا ُي��زع��ج ال��غ��رب مت��ام��اً، 

ي��ت��ح��دث��ون ف��ي��ه داخ���ل  اأّي رب���ي���ع ع���رب���ي 

���ش��وري��ة وم��ع��ظ��م امل��ط��ال��ب ال��رئ��ي�����ش��ي��ة يف 

كانت موؤّمنة، من طبابة جمانية  �شورية 

اأم  مدر�شية  ك��ان��ت  ���ش��واء  جم��اين  وتعليم 

ج��ام��ع��ي��ة.. ال��ت�����ش��ه��ي��الت ك��ّل��ه��ا م��ت��وف��رة، 

حتى اليوم ل يوجد �شوري داخل �شورية 

يعي�س حتت »التوتيا« اأو »تخ�شيبة«، ولكن 

يف ال�شعودية يف العا�شمة الريا�س، حيث 

العرب وامل�شلمن، هناك الآلف من  مال 

من  �شقفها  منازل  حتت  يعي�شون  الذين 

الكرتون.. الأمان كان يف �شورية ُي�شهد له، 

�شيا�شية..  لغاية  ذلك  تخريب  يتّم  اليوم 

وه�����ذا امل�������ش���روع ب�����داأ م��ن��ذ ال���ع���ام 2006 

مبحاولتهم �شرب حزب اهلل، ومع ف�شلهم 

���ش��وري��ة،  واج��ه��ة تخريبهم جت���اه  ع��دل��وا 

واليوم كما ح�شل يف الأم�س العن تواجه 

خم��رزه��م، وب���اإذن اهلل من يتّكل على اهلل 

مع  اأّن  اأج�����زم  اأن  واأ���ش��ت��ط��ي��ع  �شينت�شر، 

نهاية الأحداث يف �شورية �شتعود الأخرة 

ت�شّتي  »بدها  كانت  ولو  كانت،  مّما  اأق��وى 

اأك��رث  ورع����دت«،  وب��رق��ت  لغّيمت  ب�شورية 

م���ن ���ش��ن��ة ون�����ش��ف، وه���م ي��ت��ح��دث��ون عن 

�شقوط النظام، وحتى اليوم الدولة بكافة 

م�شوؤولياتها  متار�س  ت��زال  ل  موؤ�ش�شاتها 

ع���ل���ى اأك����م����ل وج������ه، واجل���ي�������س ال�������ش���وري 

ال��ع��ق��ائ��دي ي��ج��ت��ّث م��ن ه����وؤلء امل��خ��رب��ن 

الإره����اب����ي����ن.. واأك����رثي����ة ال�����ش��ع��ب ي��ري��د 

النتهاء من هذه احلالة ال�شاذة«.

قانون االنتخاب

يوؤيد  حول مو�شوع قانون النتخاب، 

ك���م���ال اخل����ر ل��ب��ن��ان دائ�����رة واح�����دة وف��ق 

النظام الن�شبي، يقول: »مثل هكذا قانون، 

ت��خ��ّف ال��ل��ه��ج��ة ال��ط��ائ��ف��ي��ة ع��ن��د ال��زع��م��اء 

املناطقية  امل��ط��ال��ب  وت��دن��ى  ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ن، 

ل�شالح اخلطاب الوطني ال�شامل، اجتثاث 

من  ي��ب��داأ  ل��ب��ن��ان  يف  ال�شيا�شية  الطائفية 

القانون النتخابي قبل اأّي �شيء اآخر، واإن 

جمتمعنا  �شيبقى  الآف����ة،  ه���ذه  جن��ت��ث  مل 

غر اآمن وغر م�شتقر«.

ت��و���ّش��ط ك��م��ال اخل���ر لإخ�����راج بع�س 

ب�شيطة  اأع��م��ال  يف  امل��ت��ورط��ن  اللبنانين 

م��ن فكرة  ينطلق  ال�����ش��وري  ال��ن��ظ��ام  ���ش��ّد 

ال��ذي  فالبيت  ب��خ��ر،  اجل���ار  ك���ان  اإذا  اأّن����ه 

التي  ال�شمال  اأي�شاً،  بخر  �شيكون  ن�شكنه 

ت��ق��ّل ف��ي��ه ف��ر���س ال��ع��م��ل ك���ان يعتا�س من 

���ش��وري��ة، م��ا ف��ائ��دة ال�����ش��رر ب���ه، يف ب��روت 

ال��ع��ا���ش��م��ة وحم��ي��ط��ه��ا ق���د ت��ت��وف��ر بع�س 

ال�شياحية، يف  ال�شناعات وبع�س الأن�شطة 

الأط��راف نحن نعتا�س من �شورية.. لهذا 

ال�شبب �شعيت و�شاأبقى اأحّل بع�س م�شاكل 

اأجل  من  ال�شورية  القيادة  مع  اللبنانين 

م�شالح البلدين«.

اأجرى احلوار: بول با�سيل

بعض القوى السلفية لم تشارك في األحداث األخيرة لعالقتها الطيبة مع الرئيس ميقاتي

كمال الخير: هل بإمكان الحريري تلبية حاجات الناس من الرياض أو باريس؟

الطائفة ال�صنية يف لبنان اأ�صيلة يف مقاومتها وعروبتها.. »حبل الكذب ق�صري« مهما طال، والنا�س اليوم 

وعت واقعها املرير، لكرثة و�صع تيار امل�صتقبل »حجارة« اأ�صا�س مل�صاريع اإمنائية يف عكار وطرابل�س 

وال�صنية.. لذلك تعّول الطائفة ال�صنية كثريًا على الرئي�س ميقاتي.
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متتد  العزمية  ال�شوفية  الطريقة 

فقط  لي�شت  وه��ي  �شنة،  مئتي  نحو  اإىل 

اأي�شاً حت�س على  بل هي  وتعبداً،  تن�شكاً 

الإن�شانية  اأجل خر  العمل واجلهاد من 

و���ش��ع��ادة الإن�����ش��ان وحت����رره، ول��ه��ذا فقد 

اأفتى موؤ�ش�شها يف املا�شي البعيد، ل�شرورة 

اجلهاد �شد الإنكليز وحترير م�شر.

ال�������ش���ي���خ ال�����دك�����ت�����ور حم����م����د ع����الء 

ال����دي����ن م���ا����ش���ي اأب������و ال����ع����زائ����م؛ ح��ف��ي��د 

و�شيخها  ال��ع��زم��ي��ة  ال��ط��ري��ق��ة  م��وؤ���ش�����س 

يتحدث  امل�شرية،  الرابطة  ورئي�س  الآن 

الراهن الذي متر  الواقع  ل�»الثبات« عن 

ب���ه الأم�����ة الإ���ش��الم��ي��ة ع��م��وم��اً، وم�شر 

خ�����ش��و���ش��اً، وي���ت���ن���اول ب��ع�����س ال���دع���وات 

على  حت�����س  ال��ت��ي  وال��وه��اب��ي��ة  ال�شلفية 

ه�����دم ال���ت���م���اث���ي���ل ك���ت���م���ث���ال اأب������و ال���ه���ول 

الدعوة  التي متنع  تلك  اأو  والأه��رام��ات، 

مواجهة  يف  الإ�شالمية  املقاومة  لن�شرة 

متت  ل  اأنها  فيوؤكد  الإ�شرائيلي،  العدو 

فقه  من  ويعتربها  ب�شلة،  ال�شريعة  اإىل 

الريال ولي�س من فقه الرجال؟

ال��دع��وات  وب��ه��ذا يتحدث ع��ن بع�س 

وبالتايل  الفراعنة،  باإعدام  �شدرت  التي 

الأه��رام��ات،  اأو  الهول  اأب��و  تدمر متثال 

لأنها من بقايا الفراعنة فيقول:

»ب�����ال�����واق�����ع ك����ل����ن����ا، ك�����ل امل�����ش��ل��م��ن 

وال��ب��وذي��ن،  ال��ي��ه��ود  وح��ت��ى  وامل�شيحين 

كلهم �شلفيون، وقد ا�شطفوا معتقداتهم 

اأحد  وبالتايل ل  واأج��داده��م،  اأبائهم  من 

املق�شود  ال�شلفية  اإمن��ا  �شلفياً،  لي�س  منا 

هو  ال�����ش��ال��ح، مب��ا  ال�شلف  اإىل  ع���ودة  بها 

حق ورحمة وت�شامح ومكارم اأخالق،  لقد 

افتتحت م�شر على يد عمرو بن العا�س، 

وكان هناك متاثيل موجودة، فاأر�شل اإىل 

و�شاأله  بن اخلطاب،  املوؤمنن عمر  اأمر 

�شيدنا  التماثيل، ف�شاأله  اأفعل بهذه  ماذا 

عمر ر�شي اهلل عنه واأر�شاه �شوؤاًل واحداً، 

اأُتعبد هذه التماثيل؟ فاأجاب ل، فقال اإذاً 

تبقى كما هي.

اآخرها،  اإىل  اأولها  كلها من  فالفكرة 

اإذا كانت هذه التماثيل تعبد فتهدم، اأما 

اإذا كانت ل تعبد فال تهدم، ول اأعتقد اأن 

ياأتي  اأجنبي،  واح��د  اأي  اأو  هناك م�شرياً 

عماًل  التماثيل  تلك  يجعل  اأن  اأج��ل  من 

من  ه��ذا  فلي�س  الإط����الق،  على  للطاعة 

ال�شلف على الإطالق، اإمنا هذه من فقه 

الريال ولي�س فقه الرجال.

�شلفية  جمعية  ع�شرين  دع��وة  وع��ن 

حتت  ال��ت��ح��ري��ر  م��ي��دان  يف  مليونية  اإىل 

ع��ن��وان »م��ل��ي��ون��ي��ة ال�����ش��ري��ع��ة«، ف��ي��م��ا اأن 

احل�شور مل يتجاوز الع�شرات، يقول:

اإبراهيم  ا�شمه  »هناك كاتب �شحايف 

عي�شى، قال يا جماعة احلكم بن اأيديكم 

ال�شريعة،  وامل�شكلة هي يف تطبيق  اليوم، 

ال���ن���ا����س ه���ي حفظ  ال�����ش��ري��ع��ة يف ع��ق��ل 

املفرو�س للحياة وحفظ للمال والأر�س، 

فاإذا كانت هذه الأ�شياء تطبق يف كل مكان 

لل�شريعة،  تطبيق  فهذا  اأوروب���ا،  يف  حتى 

اإمن����ا اأن����ا اأق�����ول ال�����ش��ري��ع��ة الإ���ش��الم��ي��ة، 

تطبق يف جميع اأنحاء الدول الإ�شالمية، 

فمثاًل، الزواج على ال�شريعة الإ�شالمية، 

ال���ط���الق ع��ل��ى ال�����ش��ري��ع��ة الإ����ش���الم���ي���ة، 

ال�شريعة الإ�شالمية،  العبادات كلها على 

اإمن�����ا ال�����ذي ل ي��ط��ب��ق يف ب��ع�����س ال����دول 

الإ���ش��الم��ي��ة اأو ك���ل ال�����دول الإ���ش��الم��ي��ة 

م��ا ع���دا ال�����ش��ع��ودي��ة ف��ه��و احل����دود، ال��ي��وم 

والإمكانيات  منعدمة،  �شبه  الأخالقيات 

حم�����دودة، وال��ف��ق��ر ي��ع��م، ف��م��ث��اًل، ل��و اأن 

هناك اأحداً لي�س باإمكانه اأن ياأكل و�شرق 

وبنف�س  عليه؟  احل��د  اأقيم  فكيف  رغيفاً 

الوقت غالبية امل�شرين فقراء جداً، فال 

ميكن هنا تطبيق حد ال�شرقة«.

ال�شريعة  اإىل تطبيق  الدعوات  وعن 

وتق�شيم  اخل��الف��ات  يف  �شبباً  كانت  التي 

ال�����ش��ودان،  يف  ح�شل  ك��م��ا  ال����دول،  بع�س 

�شئل  ع��ن��دم��ا  ���ش��ن��ودة  ال��ب��اب��ا  اأن  ي��ت��ذك��ر 

فقال  الإ�شالمية،  ال�شريعة  تطبيق  عن 

ال��زواج والطالق  نحن نطبقها باملراث، 

م��وج��ودان، اإمن���ا ل جن��رب اأح����داً على اأن 

ويلتزم  م�شلم،  غ��ر  وه��و  ب��ال��زك��اة  يلتزم 

بال�شالة  يلتزم  م�شلم،  غر  وه��و  باحلج 

وهو غر م�شلم، ثم اأن الدولة الإ�شالمية 

واأب��داً كانت دولة مدنية، ومل تكن  دائماً 

دولة دينية، حتى يف عامل �شيدنا حممد 

�شلى اهلل عليه و�شلم، مل يكن هناك دولة 

دينية باملعنى احلريف، ول بزمن اخللفاء 

الأموية  الدولة  عهد  يف  ول  الرا�شدين، 

بدعة  فهي  العثمانية،  ول  العبا�شية  ول 

والبدعة �شاللة وكل �شاللة يف النار.

وعن تدمر املقامات على يد اآل �شعود 

الدعوة  بتحرمي  وهابية  ف��ت��اوى  و���ش��دور 

ال�شعودية  يف  الإ�شالمية  املقاومة  لن�شرة 

يقول:

مهم  �شيء  على  اأطلعك  اأن  »اأري���د 

جداً، عندما �شاأل ال�شحابة ر�شول اهلل 

اإىل  ي��دع��و  اأن  و���ش��ل��م،  عليه  اهلل  �شلى 

ثم  �شامنا،  ب��ارك يف  اللهم  قال  �شامنا، 

ب��ارك يف  اللهم  اليمن، فقال:  اإىل  دع��ا 

ف�شكت،  لنجد  ال��دع��وة  ع��ن  ث��م  ميننا، 

لرد بالقول بعد اإحلاح: اللهم بارك يف 

قالوا  وعندما  وب��ارك يف ميننا،  �شامنا 

وجند، قال: جند بلد الزلزل والفنت 

وي��ظ��ه��ر منها ق���رن ال�����ش��ي��ط��ان، وب��ه��ذا 

ال��ك��ذاب  اأن���ه خ��رج منها م�شيلمة  جن��د 

ال�شحابة ما قتل، كما خرج  وقتل من 

منها حم��م��د ع��ب��د ال���وه���اب وق��ت��ل من 

اأو  اجل��دي��د  الإ���ش��الم  بحجة  امل�شلمن 

الدعوة اجلديدة لالإ�شالم، وباأن هناك 

لالأ�شماء  وتوحيداً  للعبودية  توحيداً 

وال�شفات، وهذا ما مل يطلب قبله اإل 

اإبن تيمية الذي قال اإن هناك توحيداً 

للعبودية..

اجل������زء ال�������ش���اد����س م����ن ال��ت��وح��ي��د 

ل��الأ���ش��م��اء وال�����ش��ف��ات اب��ت��دع��ه حممد 

ب���ن ع��ب��د ال����وه����اب، ومل ي�����ش��ب��ق��ه اأح���د 

ال�شحابة  اأو  املف�شرين  امل�شلمن  م��ن 

الكالم  هذا  اإىل  الفقهاء  اأو  العلماء  اأو 

الفارغ.

ه���وؤلء  اأن  اأع��ت��ق��د  يف احل��ق��ي��ق��ة ل 

مِيتون لالإ�شالم ب�شلة، هم من ديانات 

اأو  ي��ه��وداً،  يكونوا  قد  اأعلم  اهلل  اأخ��رى 

اليهود  اأن  اإىل  ويلفت  اآخ���ر،  ���ش��يء  اأي 

اإىل اأن���ه ل  ه��م قتلة الأن��ب��ي��اء، م�����ش��راً 

اإ�شرائيل  بني  اأن��ب��ي��اء  م��ن  لنبي  يوجد 

قرب معروف، حتى قرب �شيدنا مو�شى، 

ل�شيدنا  اأثر  اأي  اإىل عدم وجود  اإ�شافة 

لنبي اهلل �شلى اهلل عليه  لكن  مو�شى، 

و���ش��ل��م م���ن الآث�����ار ال��ك��ث��ر م���ن خفن 

و���ش��ع��ر راأ�����ش����ه و���ش��ع��ر ذق���ن���ه ك���ل ذل��ك 

موجود.

ون��ح��ن ل���و ن��ظ��رن��ا ل��ل��ت��اري��خ، ف���اإن 

وهناك  م�شر،  يف  عا�س  مو�شى  �شيدنا 

9 معجزات يف م�شر،  كثرة،  معجزات 

م��ن هو  اللحظة  ه��ذه  ي��وج��د حتى  مل 

ف��رع��ون م��و���ش��ى، اأي اأن����ه مل ي��ك��ت��ب يف 

ل�شيدنا  اأث����ر  اأي  ال��ف��رع��وين  ال��ت��اري��خ 

ر�شول  �شيدنا  اأن  جن��د  بينما  م��و���ش��ى، 

اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم عندما اأر�شل 

كتب  احلب�شة،  ملك  للنجا�شي  الر�شل 

ذل����ك يف ال���ت���اري���خ ال����روم����اين، ع��ن��دم��ا 

واإىل هرقل  امل��ق��وق��ز  اإىل  ر���ش��اًل  اأر���ش��ل 

كتب ذلك يف التاريخ.

ال�شيء الأخر، اأنا ل اأرى اأحداً من 

اليهود يدعي اأن هناك من هو من ن�شل 

�شيدنا مو�شى اأو ن�شل �شيدنا اإ�شحق اأو 

ن�شل �شيدنا يعقوب، لكن من امل�شلمن 

م���ن ي���ق���ول اأن�����ا م���ن ن�����ش��ل ر����ش���ول اهلل 

�شلى اهلل عليه و�شلم، اإنها �شفات غر 

متوفرة  لكنها  م��و���ش��ى،  ع��ن��د  م��ت��وف��رة 

عند ر�شول اهلل.

اإىل  العزائم  اأب��و  الدكتور  وي�شر   

املتاحف ع�شا ق�شرة  اأحد  راأى يف  اأنه 

�شيدنا  لكن  مو�شى،  ل�شيدنا  اإنها  قيل 

م��و���ش��ى م��ع��روف ح��ت��ى يف ال���ت���وراة اأن��ه 

تكون  عندما  بالك  فما  القامة،  طويل 

ع�شاته �شغرة جداً، فلي�س من املمكن 

امل��ت��ح��ف ع��م��ام��ة  ت��ك��ون ع�����ش��اه، يف  اأن 

ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم، وراأينا 

ال�����ش��الم،  عليه  ي��و���ش��ف  �شيدنا  ع��م��ام��ة 

عام،   1400 عليها  مر  الر�شول  عمامة 

ال�شنن،  اآلف  يو�شف  �شيدنا  عمامة 

وكاأنها �شنعت بالأم�س القريب.

اأن  ي�����ري�����دون  ل  اإن�����ه�����م  ي����ت����اب����ع: 

ول  م��ع��روف،  اهلل  لر�شول  ن�شل  يوجد 

اأن يكون ق��ربه م��وج��وداً حتى  يريدون 

اإ�شرائيل  بني  اأنبياء  يت�شاوى مع قبور 

املجهولن متاماً ليت�شاوى معهم، هذا 

ح��ق��د ي��ه��ودي ع��ل��ى الأم����ة الإ���ش��الم��ي��ة 

وعلى �شيدنا ر�شول اهلل.

رداً على �شوؤال، يقول هناك اأمران 

اأهل ال�شنة،  خطران يف امل�شتقبل عند 

ف����الأول ه��و ق��ف��ل ب���اب الج��ت��ه��اد حيث 

على  احلكام  اأن  اأي  ال��ري��ال،  فقه  ظهر 

الأزه��ر،  دور  هو  والثاين  النا�س،  هوى 

يكون  اأن  اأمنيته  ك��ان��ت  الأزه���ر  ف�شيخ 

مثل دولة الفاتيكان اأي كدولة م�شتقلة 

يف م�����ش��ر، ل��ه��ا ���ش��ف��ارات يف ك��ل اأن��ح��اء 

مرجعية  الأزه����ر  �شيخ  ويبقى  ال��ع��امل 

ك��ربى ف��وق امللوك وال��روؤ���ش��اء، لي�شدر 

اإميانه  من  والفتاوى  الدينية  الأحكام 

وع��ل��م��ه ال��ع��م��ي��ق��ن، ول��ي�����س ب��ن��اء على 

طلب من اأي كان.

ارتقت  الأزه��ر،  ارتقى  كلما  يتابع، 

انحطت  الأزه���ر،  انحط  وكلما  م�شر، 

ال��ع��رب��ي والإ���ش��الم��ي،  وال���ع���امل  م�شر 

ال�شنة،  لي�س فقط لأه��ل  ه��و  والأزه���ر 

والقول اإن الأزهر هو لأهل ال�شنة، هو 

الإ�شالمية،  لالأمة  هو  خاطئ،  مفهوم 

اإم��ام  الأك��رب هو  �شيعة و�شنة، والإم���ام 

من  ه��ك��ذا  و���ش��ن��ة،  �شيعة  امل�شلمن  ك��ل 

امل��ف��رو���س اأن ي��ك��ون، واأمت���ن���ى م��ن كل 

م��ن خالل  الأزه����ر  ت��دع��م  اأن  ال�شعوب 

الدعم املادي حتى يكون قوياً ذا �شلطة، 

ل��الأزه��ر يف كل  ���ش��ف��ارة  اأرى  اأن  اأمت��ن��ى 

مكان، ولو هي موجودة، حللت م�شاكل 

اإمنا  �شورية وم�شاكل البلدان العربية، 

اليوم فقه الريال ما زال يعمل، وهناك 

اأن  الأزه����ر وي��ري��دون  ت��اآم��ر على �شيخ 

ياأتوا ب�شلفي ليحل مكانه.

وعن ا�شتبدال العدو »الإ�شرائيلي« 

ب��ع��دو اآخ����ر ه��و اإي�����ران ال��ت��ي ت��ق��ول اإن 

هدفها هو حترير فل�شطن يقول:

اأو  اليهود  ن�شرة  هي  كلها  الفكرة 

ال�شهاينة على امل�شلمن، عندما تقول 

ال�شلفية دائماً واأبداً اأن ال�شوفية اأخطر 

ال�شيعة  واأن  اليهود،  من  الإ�شالم  على 

هذا  اليهود،  من  امل�شلمن  على  اأخطر 

قول خطر، مع اأن اهلل تعاىل يقول: {

لتجدن اأ�شد النا�س عداوة للذين اآمنوا 

ال��ي��ه��ود وال���ذي���ن اأ����ش���رك���وا}، وال��ي��ه��ود 

اأ���ش��ب��ق يف ال��ك��راه��ي��ة ويف ال���ع���داوة من 

ال���ذي���ن اأ����ش���رك���وا، ف���ال مي��ك��ن ت��ك��ذي��ب 

ال�شيعة  اأن  وال���زع���م  ت��ع��اىل  اهلل  ق���ول 

مع  ف��ذل��ك  اأخ��ط��ر،  وال�شوفية  اأخ��ط��ر 

ون�شرة  لليهود  ن�شرة  ال�شديد  الأ�شف 

لل�شهيونية العاملية.

وعن موؤمتر التقريب بن املذاهب 

ب��روت،  �شيعقد يف  ال���ذي  الإ���ش��الم��ي��ة 

يقول:

اأن تتقدم، خلقت  اأج��ل  اأمركا من 

ال�����ش��وف��ي��ات��ي،  ه���و الحت�����اد  ع�����دواً  اأوًل 

وع��ن��دم��ا ان��ت��ه��ى الحت�����اد ال�����ش��وف��ي��ات��ي 

اآخ��ر ه��و الإ���ش��الم، ومع  اختلقت ع���دواً 

ذل���ك ي��ق��ول ال��ب��ع�����س اإن����ه ل��ي�����س ع����دواً، 

الأ�شياء،  من  �شيء  ب��اأي  له  ن�شتعد  ول 

تقتل  ���ش��ي��ن��اء  اجل���ه���ادي���ة يف  ف���ال���ق���وى 

اأي�����ش��اً  امل�����ش��ل��م��ن ف���ق���ط، ويف ����ش���وري���ة 

امل�شلمن  ه��وؤلء  لأن  امل�شلمن،  يقتلون 

هم  »الإ�شرائيليون«  اأم��ا  كفرة،  براأيهم 

من اأهل البيت هذا فكر عقيم وخطر، 

النا�شر  ع��ب��د  ال��دك��ت��ور  ال�����ش��ي��خ  ال��ي��وم 

يوؤكد على ال�شنة النبوية: اأن دم امل�شلم 

على امل�شلم حرام، وبالتايل كيف ي�شان 

اأمركا  ك��رث،  اأع��داء  واأمامنا  امل�شلم  دم 

عدوة و»اإ�شرائيل« عدوة واأوروبا عدوة، 

الأع���داء حتى نلتحم  األ يكفينا ه��وؤلء 

ونلتئم مع بع�شنا �شيعة و�شنة يف �شبيل 

ال��ك��الم  ه���ذا  مثلهم،  اأق���وي���اء  ن��ك��ون  اأن 

ب���اأن تتحد هذه  اأن ي��ك��ون واج��ب��اً  ب��د  ل 

الأم���ة، وواج��ب مثل ه��ذا امل��وؤمت��ر اأن ل 

يكون فقط يف لبنان، اإمنا يف كل العامل 

الإ�شالمي.

حاوره: اأحمد زين الدين

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

شيخ الطريقة العزمية يتحدث عن فتاوى التكفير
أبو العزائم: بعض الفتاوى تنبع من »فقه الريال«.. متجاهلة »فقه الرجال«

بعض الدعوات 
لتطبيق الشريعة 

مشبوهة.. وتقسيم 
السودان خير مثال
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ال�سلطة  رئ��ي�����س  ت�����س��ري��ح��ات  اأث�����ارت 

ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة حم���م���ود ع���ب���ا����س ل��ق��ن��اة 

ت��ل��ف��زي��ون��ي��ة »اإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة«، ال��ك��ث��ر من 

ال��ت�����س��ري��ح��ات  ال��غ��ا���س��ب��ة،  ال��ف��ع��ل  ردود 

���س��در من  م��ا  وت�ستحق  ج����داً،  خ��ط��رة 

ردود ف��ع��ل، ب��ل واأك���ر م��ن ذل��ك بكثر، 

اأن ال �سيء ميكن اعتباره  لكن احلقيقة 

با�ستثناء  الت�سريحات،  هذه  يف  مفاجئاً 

التعبر  يف  و�سوحها،  و���س��دة  وقاحتها، 

يتبناه  الرجل وما  عما يجول يف خاطر 

اإذاً  ال��ت�����س��ري��ح��ات  وروؤى،  م���واق���ف  م���ن 

الذي  الن�س  �سياق  مع  متاماً  من�سجمة 

يعتمده رئي�س ال�سلطة منذ وقت طويل، 

ول��ع��ل م���ا ه���و اأ�����س����واأ م���ن ال��ت�����س��ري��ح��ات 

تبارى  ال��ت��ي  التو�سيحات  تلك  نف�سها، 

لتقدميها،  ال�����س��ل��ط��ة  ب��ا���س��م  ال��ن��اط��ق��ون 

منكرين تارة اأن يكون الرئي�س قد تنازل 

ع��ن ح��ق ال��ع��ودة، وم��دع��ن يف اأخ���رى اأن 

باالقتطاع  قامت  »االإ�سرائيلية«  القناة 

وال��ت��زي��ي��ف، وان��ت��ق��اء م��ق��اط��ع حم���ددة، 

الإخراجها من ال�سياق العام لكالم ال�سيد 

عبا�س  اأن  اأخ���رى  م��رة  احلقيقة  عبا�س، 

كان »�سادقاً« يف ما قاله، اأما املتحدثون 

با�سمه فيكذبون.

ع����رّ ال�����س��ي��د ع��ب��ا���س ع��ن »اق��ت��ن��اع��ه« 

اإن من  العودة، قال  التم�سك بحق  بعدم 

مثاًل«، ولي�س  »�سائحاً  روؤية �سفد،  حقه 

فيها،  االإقامة  اأو  اإليها  العودة  حقه  من 

واأكد اأنه ما دام حياً، ورئي�ساً، فلن ي�سمح 

غرار  على  ثالثة،  فل�سطينية  بانتفا�سة 

انتفا�سة االأق�سى.

 مل يقل رئي�س ال�سلطة مرة يف حياته 

العودة  غر هذا الكالم، مل يوؤمن بحق 

يوماً، حتى وهو ي�ساهم يف تاأ�سي�س حركة 

فتح، وال بكفاحها امل�سلح يوماً، وهو ع�سو 

املركزية، ووقف �سد االنتفا�سة  جلنتها 

ثم  وال��ع��ن��ف،  الع�سكرة  بحجة  ال��ث��ان��ي��ة، 

عاد ليعت� ر�سق احلجارة عماًل عنيفاً، 

وم���ق���اوم���ة االح���ت���الل »األ����ع����اب ���س��ب��ي��ة« 

وال��ع��م��ل��ي��ات اال���س��ت�����س��ه��ادي��ة »ح���ق���رة« 

وهكذا  العبث«..  من  »نوعاً  وال�سواريخ 

دواليك.

الأوهام.. وح�صار الأحالم 

ي����داف����ع ع���ب���ا����س م���ن���ذ وق�����ت ط��وي��ل 

وقت  يف  كتب  وه��و  الت�سوية،  خ��ي��ار  ع��ن 

عن  املا�سي  القرن  �سبعينيات  من  مبكر 

»�سلمياً«، وع�  ال�سراع  ت�سورات الإنهاء 

لتخلي�سها  بال�سالم،  اإ�سرائيل  »تطويق 

الدعم  العدوانية، ولوقف  من وظيفتها 

الغربي لها، بعد اإنهاء تلك الوظيفة«.

وال��ت��ك��ي��ف،  االه��������راء  ظ������روف  ويف 

حتويل  حماولة  فر�سة  لعبا�س  اأتيحت 

اأجل  من  ف�»نا�سل«  وقائع،  اإىل  االأوه���ام 

الفل�سطيني،  ال��ر���س��م��ي  ال��ن�����س  تكييف 

مع ما ي�سكنه من اأوه��ام، تتناق�س حتى 

بداية  »ال�سهيونية  كتابه  مقدمات  مع 

ونهاية«.

عبا�س ع� هذا  و�سل  كي ال نطيل، 

امل�سار اإىل اأو�سلو، والتي يفاخر حتى االآن 

لي�س  اأو�سلو،  ويف  وباإجنازها،  بهند�ستها 

هناك حق عودة لالجئن، وال للنازحن 

حتى، اأولئك الذين اأخرجوا من ال�سفة 

وغزة، عام 1967، ويف اأو�سلو لي�س هناك 

اأو�سلو  ويف  اأم��ن��ي،  تن�سيق  ب��ل  م��ق��اوم��ة، 

الفل�سطينين  تكييف  مهمتها  �سلطة 

التاريخي  ووهم احلل  الدولة،  وهم  مع 

وب���ق���ي���ة اأوه����������ام ال����رج����ل ال�������ذي ي��ري��د 

فاأوقع  بال�سالم،  »اإ���س��رائ��ي��ل«  حما�سرة 

احل�سار،  حتت  وف�سائل  ومنظمة  �سعباً 

اإىل م���رح���ل���ة »ح�����س��ار  ي�����س��ل  وه�����ا ه����و 

ملعطيات  اال���س��ت�����س��الم  ع���اء  ب���ادرّ احل���ل���م«، 

اإىل �سالم  »اإ���س��رائ��ي��ل«  ال���واق���ع، وج��ل��ب 

�سوف يحا�سرها.

ات���خ���ذ رئ���ي�������س ال�����س��ل��ط��ة وامل��ن��ظ��م��ة 

وح���رك���ة ف��ت��ح م���ع���اً، خ���ط���وات ك���ث���رة يف 

ال�����س��ي��اق ال�����ذي ظ���ل وف���ي���اً ل����ه، ن��ا���س��ب 

االن���ت���ف���ا����س���ة ال���ث���ان���ي���ة ال�����ع�����داء، ورع����ى 

اأول  كانت  التي  جنيف«  »وثيقة  توقيع 

فل�سطينياً  توقيعاً  يحمل  مكتوب  ن�س 

بالتنازل عن حق العودة، وخا�س معركة 

ت��ق��ل��ي�����س ���س��الح��ي��ات ال��رئ��ي�����س ي��ا���س��ر 

عرفات، واملتهم من االحتالل والواليات 

امل��ت��ح��دة ب��دع��م االن��ت��ف��ا���س��ة، واالإ���س��راف 

ع���ل���ى جم���م���وع���ات م��ق��ات��ل��ة م����ن ح��رك��ة 

ف��ت��ح )ك��ت��ائ��ب ���س��ه��داء االأق�����س��ى(، وبعد 

انتخابه رئي�ساً يف اأعقاب اغتيال الرئي�س 

ع��رف��ات، اأظ��ه��ر ت��ق��ززه ال��دائ��م م��ن كلمة 

مقاومة، ورف�سه الأي حديث عن جتديد 

االنتفا�سة، اأو مقاومة االحتالل، واأ�سر 

حن  يف  االأم���ن���ي،  التن�سيق  رع��اي��ة  ع��ل��ى 

الف�سائل  ل���ق���اءات  م���ن  ك���ل ه��دف��ه  ك���ان 

تعهدات  ع��ل��ى  احل�����س��ول  الفل�سطينية، 

ب��ال��ه��دن��ة م��ع االح���ت���الل، ومل مي��ان��ع يف 

ت�سمن ن�سو�س االتفاقات ال�سادرة عن 

تلك االج��ت��م��اع��ات ك��الم��اً ع��ن ال��وح��دة، 

التحرير،  منظمة  اإ���س��الح  اأو  بناء  وع��ن 

اإىل اآخر العبارات االإن�سائية املعتادة، اأما 

ال��ه��دف احل��ق��ي��ق��ي، ف��ال��ه��دن��ة واحل��ف��اظ 

عليها.

ال ميكن مل�سار من هذا النوع، اأن ينتج 

ن�سو�ساً بديلة لتلك التي باح بها ال�سيد 

عبا�س للقناة التلفزيونية »االإ�سرائيلية«، 

رئي�س  ع��ن  ي�سدر  اأن  يف  ه��ي  وامل��ف��اج��اأة 

ال�سلطة كالم اآخر عن حتدي االحتالل، 

اأو التم�سك باحلقوق الوطنية التاريخية 

لل�سعب الفل�سطيني.

اللغة مبتعدة عن البداهة

كتبت  التي  امل��ق��االت  �سيل  متابعة  يف 

ون�سرت، بعد ت�سريحات حممود عبا�س، 

ن�ساً  جتد  اأن  مبكان،  ال�سعوبة  من  كان 

يتحدث عن معنى ظهور رئي�س ال�سلطة 

يف حوار على تلفزيون االحتالل، منتقداً 

اأو م��ت�����س��ائ��اًل، ت��اأخ��ذ ب��ع�����س ال��وق��ت كي 

ت��ت��ذك��ر اأن ك��الم��اً م��ن ه���ذا ال��ن��وع يعود 

انتقاد ما  اليوم يجري  اإىل زمن م�سى، 

يقوله رئي�س لل�سلطة يف فل�سطن، على 

تلك  على  ظ��ه��وره  ولي�س  ال��ع��دو،  �سا�سة 

ال�سا�سة، وهذا بالذات ما قد يدفع املرء 

اإىل تذكر البديهيات اأي�ساً.

املن�سجم  الفل�سطيني  ي��ب��دو  ال��ي��وم 

الفل�سطيني«،  ال��وط��ن��ي  »امل�������س���روع  م���ع 

ه��و ذاك امل�����س��ل��م مب��ا ي��ق��ول��ه ع��ب��ا���س عن 

اأن »ف��ل�����س��ط��ن ه��ي ال�����س��ف��ة وال��ق��ط��اع«، 

اأم�����ا ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي ال�����ذي ي��ع��ت��� حيفا 

مدناً  وغرها،  والنا�سرة  و�سفد  ويافا 

ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة واجل���ل���ي���ل م��ع��ه��ا م��ق�����س��داً 

للعودة، فهو مغامر اأو جمنون، ال يدرك 

يعي�س  زال  وم��ا  القوى،  موازين  طبيعة 

يف بداهات، حتولت عند »الواقعين« اإىل 

نظرية حتتاج اإىل ال�هان عليها، وهكذا 

خالف  حمل  فل�سطن  تو�سيف  اأ�سحى 

ب���ن ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ن اأن��ف�����س��ه��م، و���س��ار 

الكالم عن حترير فل�سطن البديهية يف 

الوعي الفل�سطيني، جنوناً مطلقاً، فهل 

هذا ما يدفع اليوم، قوى كانت اإىل وقت 

قريب تقول بتحرير فل�سطن كلها، اإىل 

نحو  والتحول  القدمية«  »اللغة  مغادرة 

الن�س الواقعي؟

املفارقة اأنه حن يجري احلديث عن 

التي   - ال�سفة  ح���دوده  وط��ن��ي  م�����س��روع 

اأر�ساً متنازعاً  اعت�ها نتنياهو موؤخراً، 

ال  وال��ق��ط��اع،   - حمتلة  ولي�ست  عليها، 

ميكن احلديث يف الوقت نف�سه عن حق 

امل�����س��روع/ال��دول��ة هي  ال��ع��ودة، فوظيفة 

يرد  كلهم، ومن  الفل�سطينين  ا�ستيعاب 

تلك  اإىل  فليعد  فل�سطن،  اإىل  ال��ع��ودة 

نتنياهو  روؤي�����ة  وف���ق  مقل�سة  ال���دول���ة، 

االأخرة.

اأم�����ا اخل���ط���اب ع���ن ال��ت��م�����س��ك بحق 

ال����ع����ودة، يف وق����ت ي���ج���ري م��ع��ه حت��دي��د 

بدولة  كله  الوطني  امل�����س��روع  طموحات 

فهو  وال��ق��ط��اع،  ال�����س��ف��ة  يف  فل�سطينية 

النفاق، واالإ�سرار  ينطوي على نوع من 

ع��ل��ى ال��ت��م�����س��ك ب��االإن�����س��اء ول��ي�����س بحق 

العودة.

نف�سه  م��ع  من�سجماً  عبا�س  ب��دا  لقد 

مت��ام��اً، ه��و ي��ت��ح��دث م��ن م��وق��ع اخ��ت��اره 

والعبث  االه���راء  ه��ذا  وان��ت��ق��اد  لنف�سه، 

عملياً  رداً  ي��ت��ط��ل��ب  اأ���س��ا���س��ي��ة،  ب��ح��ق��وق 

البديهيات،  اإىل  فعلية  ع���ودة  يف  يتمثل 

ما  ج���ي���داً،  ن��ع��رف��ه��ا  ال��ت��ي  فل�سطن  اإىل 

م��ا و�سل  ���س��ي��ا���س��ي، الأن  ك��ي��د  ذل���ك  دون 

عن  بالتنازل  م��ر  ال�سلطة،  رئي�س  اإل��ي��ه 

م�����س��روع  و���س��وغ  ال��ت��اري��خ��ي��ة،  فل�سطن 

الوطني  بامل�سروع  زوراً  �سمي  �سيا�سي، 

الفل�سطيني، وهو ي�سقط ثلثي فل�سطن 

من احل�ساب.

.. والبداهة هي املقاومة

كالم عبا�س امل�سحوب بال�سرب بيده 

على م�سند مقعده، اإمعاناً يف التاأكيد باأنه 

لن ي�سمح بانتفا�سة ثالثة، مل ي�ستوقف 

رئي�س  حديث  على  علقوا  ممن  كثرين 

على  )ال�سرب  تلك  كانت  لقد  ال�سلطة، 

اأنه �سي�ستخدم القوة  اإ�سارة اإىل  امل�سند(، 

يف �سبيل تنفيذ تعهده. 

اأي��ام  منذ  تنفذ  ال�سلطة  اأم���ن  اأج��ه��زة 

ك��وادر  تطال  ال�سفة،  يف  اعتقاالت  حملة 

وه��ذه  ع���دي���دة،  فل�سطينية  ف�����س��ائ��ل  م��ن 

اإ����س���ارة ع��م��ل��ي��ة، وع��م��ل��ي��اً ف����اإن ال��ت��اري��خ مل 

يقوم  اأن  اأي  ال��ق��در،  ب��ه��ذا  ت��ه��اف��ت��اً  ي�سهد 

رئي�س �سعب حتت االحتالل، باإعطاء هذا 

القدر من التطمن لعدوه، يف حن ينتهك 

االأر����س واحل��ق��وق ويعتقل ويقتل،  ال��ع��دو 

ويقتلع االأ�سجار ويغ�سب املاء، ف�ساًل عن 

بدا عبا�س  اأخ��رى  املقد�سات، ومرة  تهويد 

هو عبا�س الذي يرف�س لي�س املقاومة بل 

جمرد احلديث عنها، واإعطاء التطمينات 

ذات��ه��ا، حتى ملن  بحد  ج��رمي��ة  ه��و  للعدو، 

اأ���س��ول��ه املعروفة  ي��ري��د ال��ت��ف��او���س، وم��ن 

امل���وج���ودة بن  ال��ق��وة  اأوراق  ك��ل  ت��وظ��ي��ف 

اأو  التفاو�سية،  املفاو�س، يف معركته  يدي 

التلويح با�ستخدامها كي يج� العدو على 

اإعادة ح�ساباته، وهذا تلويح يرف�سه رئي�س 

لل�سهاينة:  ي��ق��ول  ي��ك��اد  ال���ذي  ال�����س��ل��ط��ة، 

اف��ع��ل��وا م��ا �سئتم ل��ن ن��ح��رك ���س��اك��ن��اً، ولن 

اأي�����س��اً،  ن�سمح الأح����د ب����اأن ي��ح��رك ���س��اك��ن��اً 

هذا اأكر من ر�سالة تطمن، هو ت�سريح 

ال�ستمرار القتل والغ�سب واالنتهاك.

ه���ن���ا مل ن���ل���ح���ظ ت����وق����ف����اً م���ط���ل���وب���اً 

ع��ن��د ه����ذه ال��ت�����س��ري��ح��ات ال���ت���ي ال تقل 

خ����ط����ورة، ع���ن ال��ت��ع��ه��د ب���ع���دم ال���ع���ودة، 

الواقع  لل�سعب  حق  اأي�ساً  هي  فاملقاومة 

حت���ت االح����ت����الل، وامل��ق��ت��ل��ع م���ن اأر����س���ه 

واغت�ساب حقوقه، املقاومة حق كما هي 

انتفا�سة  واج��ب، وك��الم عبا�س عن منع 

فل�سطينية بالقوة، ي�ستحق اإدانة �سديدة 

اأي�ساً، ولكنها لي�ست املطلوبة وح�سب، بل 

ت�ستحق اأي�ساً رداً عملياً، ت�ستحق اأن يقوم 

مبمار�ستها،  بها  متم�سك  اإن��ه  يقول  من 

واإال بدا االأمر �سبيهاً، بالتم�سك بالعودة 

وب��ت��ح��دي��د ال��ه��دف ال��وط��ن��ي، ب��دول��ة يف 

ت�ستحق  ح���ال  وه���ذه  وال��ق��ط��اع،  ال�سفة 

التو�سيف ذاته.

نافذ اأبو ح�صنة

عـبــاس.. ومحـــاصـــرة الحـلـــم الفـلـسـطيــني
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ال�سبابية  ال��دع��وات  ت��زاي��د  يف ظ��ل 

التوا�سل  �سفحات  على  الفل�سطينية 

ع��ل��ى  االن���ت���ف���ا����س  اإىل  االج���ت���م���اع���ي 

ال���واق���ع ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي، ال����ذي ي��ع��اين 

م���ن االح����ت����الل واالن���ق�������س���ام، يظهر 

ب���ن احل���ن واالآخ������ر، م���واق���ف ل��ق��ادة 

وم���������س����وؤول����ن ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ن ب��ع��ي��دة 

ع��ن االأول���وي���ات وال��ت��ح��دي��ات االآن��ي��ة، 

ت���رك���ز اجل���ه���ود على  اأن  م���ن  وب�����دل 

ال��ع��دو ومم��ار���س��ات��ه ومت���ادي االإج���رام 

ال�����س��ه��ي��وين، جن��د ال��رك��ي��ز ال��ع��رب��ي 

على  خ�سو�ساً،  والفل�سطيني  عموماً، 

ق�سايا و�سوؤون ال تخدم اإال االحتالل 

ل��ه، وك��ان  ال��داع��م��ة  وال����دول الغربية 

اآخر تلك املواقف، ت�سريحات اأبو مازن 

التي اأثارت موجة غ�سب يف االأو�ساط 

الفل�سطينية، برزت ب�سكل خا�س على 

�سفحات التوا�سل االجتماعي.

ال���ن���ا����س���ط ال�������س���ب���اب���ي ع���ل���ى اأح����د 

م���واق���ع ال��ت��وا���س��ل االج��ت��م��اع��ي علي 

ح�سون )30 عاماً( يقول: »حن ظهر 

االأخ���رة،  مقابلته  يف  عبا�س  حممود 

اأده�����س��ت  ال���ت���ي  ب��ت�����س��ري��ح��ات��ه  واأدىل 

ال�����س��دي��ق وال����ع����دو، مب���ا حت��م��ل��ه من 

ال�سعب  ح�ساب  على  اإ�سافية  تنازالت 

ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي، ب�����دى وك����اأن����ه ي��ق��ول 

مفاو�ساً  جت��دوا  لن  اإنكم  لل�سهاينة، 

ع��ل��ى ح���ق���وق ال�����س��ع��ب ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي 

ف��ر���س��ة  اأم���ام���ك���م  واإن  م���ن���ي،  اأف�����س��ل 

ت��اري��خ��ي��ة مل���زي���د م���ن ال���ت���ن���ازالت، بل 

لتجنرّب  ي��ق��ات��ل  حليف  ال��ي��وم  ل��دي��ك��م 

ان��ت��ف��ا���س��ة ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة ث��ال��ث��ة على 

االح���ت���الل واال���س��ت��ي��ط��ان وال��ت��ه��وي��د، 

ال�95  الذكرى  ج��اءت يف  املقابلة  والأن 

امل�ساهد  �سعر  امل�����س��وؤوم،  بلفور  ل��وع��د 

وك��اأن عبا�س على و�سك الرحم على 

وزير اخلارجية ال�يطاين الذي وعد 

باإعطاء ما ال ميلك ملن ال ي�ستحق«.

نا�سط  عاماً(،   27( مو�سى  اإبراهيم 

الفل�سطيني  الي�سار  تنظيمات  اأح��د  يف 

الت�سريحات ال  اأن هذه  »نعت�  يقول: 

باعتبارها  ع��ب��ا���س،  �سخ�س  اإال  تخ�س 

تتناق�س مع برنامج االإجماع للف�سائل 

ال�سعب  واإرادة  ومل��وق��ف  الفل�سطينية، 

بال  و�سرائحه  فئاته  بكل  الفل�سطيني 

الفل�سطيني  ال�����س��ع��ب  وح���ق  ا���س��ت��ث��ن��اء، 

بالعودة اإىل دي��اره، وال تع� اأي�ساً عن 

الفل�سطينية  التحرير  منظمة  موقف 

وبرنامج االإجماع الوطني بحق تقرير 

وعا�سمتها  امل�ستقلة  وال��دول��ة  امل�سر 

الالجئن  ع��ودة  وحق  املحتلة،  القد�س 

اإىل ديارهم«.

وقد جاءت ت�سريحات عبا�س اأي�ساً 

بريطانيا  يف  فل�سطينية  ح��م��ل��ة  م��ع 

ملطالبة االأخرة باالعتذار اإىل ال�سعب 

ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي ع���ن وع����د ب��ل��ف��ور، ه��ذا 

الوعد امل�سوؤوم الذي كان �سبباً رئي�سياً 

ي�سيف   ،1948 ع���ام  فل�سطن  لنكبة 

ا�ستذكار  ع��ب��ا���س  ع��ل��ى  »ك���ان  م��و���س��ى: 

بداية  ل  �سكرّ ال��ذي  بلفور  وع��د  واإدان���ة 

امل�ستمرة  الفل�سطيني  ال�سعب  ملاأ�ساة 

ذلك  وم��ن��ذ  حيث  طويلة،  ع��ق��ود  منذ 

ما  الفل�سطينية  وامل���اأ����س���اة  ال���ت���اري���خ، 

ال�سعب  خاللها  قدم  متوا�سلة،  زالت 

ال�سهداء،  اآالف  ع�سرات  الفل�سطيني 

من  واالأ���س��رى  اجلرحى  اآالف  ومئات 

واإنهاء  الوطنية،  حقوقه  انتزاع  اأج��ل 

االحتالل ال�سهيوين«. 

وت����رى احل��م��ل��ة اأن اإم��ك��ان��ي��ة اع��ت��ذار 

ب��ري��ط��ان��ي��ة مم��ك��ن��ة ول��ه��ا رم���زي���ة مهمة 

اع��راف��اً  ذل���ك يعت�  اأن  ب��اع��ت��ب��ار  ج����داً، 

الكيان  جرائم  على  والتغطية  باخلطاأ، 

ال�سهيوين بحق ال�سعب الفل�سطيني من 

قبل ال�يطانين وال��دول الك�ى على 

ه���ذه اجل��رمي��ة، م��ا زال م��ت��وا���س��اًل على 

االحتالل يف  وت�سعيد  امل�ستويات،  جميع 

ممار�ساته التي ت�سدم كل �سمر اإن�ساين 

وا���س��ت��م��رار  ال�سفة  يف  وخ�����س��و���س��اً  ح���ي، 

احل�سار على قطاع غزة.

وع���ن ت��ل��م��ي��ح��ات ع��ب��ا���س ب��ال��ت��ن��ازل 

ع��ن ح��ق ال���ع���ودة ت��ق��ول ع��ب��ر �سالح 

)25 ع��ام��اً( م��ن  خميم عن احللوة: 

»اإن ح���ق ال����ع����ودة ه���و ح���ق وط���ن���ي ال 

ي��ق��ب��ل امل��ق��اي�����س��ة اأو امل�����س��اوم��ة، الأن���ه 

ملك لكل الجئ، وال يحق الأي اإن�سان 

هذا  على  يقاي�س  اأن  ال��ع��امل  ه��ذا  يف 

اأن  ل�سالم  احلق اجلماعي، وال ميكن 

اإىل  ي�ستقيم يف املنطقة ما مل ي�ستند 

اإىل  بالعودة  الالجئن  بحق  االإق���رار 

ديارهم وممتلكاتهم التي ُهجروا منها 

عام 1948 بقوة االإرهاب ال�سهيوين«.

ا���س��ت��ئ��ن��اف  ع��ل��ى  ال��ع��م��ل  ك����ان  اإذا 

امل�������س���اع���ي ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة ال��داخ��ل��ي��ة 

الرامية الإنهاء حالة االنق�سام، ت�سَكل 

امل��دخ��ل م��ن اأج��ل اإع���ادة بناء وتوحيد 

البيت الفل�سطيني الداخلي، وا�ستعادة 

الزخم للحركة الوطنية الفل�سطينية 

ك���ح���رك���ة حت�����رر وط����ن����ي، وال��ت��م�����س��ك 

واإجبار  للمفاو�سات،  ال��ع��ودة  برف�س 

الكيان ال�سهيوين على تنفيذ قرارات 

يبقى  الرهان  فاإن  الدولية،  ال�سرعية 

على اإرادة ال�سباب الفل�سطيني، وو�سع 

الوطني تركز  للعمل  اأجندة جديدة 

على ثالثة حماور كالتايل:

املتماهية  امل�����س��اري��ع  ك��ل  مناه�سة 

م���ع ت��ك��ري�����س االح����ت����الل، خ�����س��و���س��اً 

ال���ع���ودة اإىل امل��ف��او���س��ات م���ع ال��ك��ي��ان 

الغا�سب، ومقاطعة كل دعوات اإطالق 

امل���ف���او����س���ات م���ع ال���ك���ي���ان ال��غ��ا���س��ب، 

اأثبت ف�سله يف  اأن هذا اخليار  باعتبار 

ا�سرجاع احلقوق امل�سلوبة.

رف�����س ال���ت���داول يف م��و���س��وع حق 

ال�����ع�����ودة ب�����س��ك��ل ن���ه���ائ���ي، ك�����ون ه���ذا 

احل���ق ج��م��اع��ي��اً وغ���ر ق��اب��ل ل��ل��ت��اأوي��ل 

عليه  امل�ساومة  يجوز  وال  والتفاو�س، 

باأي �سكل من االأ�سكال. 

لدعم  واالإرادات  اجل��ه��ود  توحيد 

فل�سطينية  ان��ت��ف��ا���س��ة  اإط����الق  ف��ك��رة 

ث����ال����ث����ة ع����ل����ى خم���ت���ل���ف االأرا��������س�������ي 

جميع  فيها  ي�����س��رك  الفل�سطينية، 

اأطياف ال�سعب الفل�سطيني يف الوطن 

واح��د:  �سعار  اأ�سا�س  وعلى  وال�ستات، 

اإن���ه���اء االح���ت���الل ال�����س��ه��ي��وين ووق��ف 

اال�ستيطان وتهويد القد�س.

ال�����س��ب��اب  اإرادة  ع��ل��ى  امل��راه��ن��ة  اإن 

ال��وح��دة  ب���ذور  و���س��ع  يف  الفل�سطيني 

االأ���س��ا���س  يعت�  وامل��ق��اوم��ة،  الوطنية 

ال��رب��ي��ع  ث���م���ار احل����ري����ة يف  يف ج���ن���ي 

الفل�سطيني القادم..

�صامر ال�صيالوي

11

الفلسطينيون في لبنان ُيدينون تصريحات عباس
حق العودة غير قابل للمساومة.. والرهان على إطالق انتفاضة ثالثة
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اإدانة �سعبية فل�سطينية لت�سريحات عبا�س

الكثر من املواقف ظهرت خالل التوتر الذي �ساد لبنان عقب عملية 

و�سام احل�سن يف  اللواء  الداخلي  االأم��ن  املعلومات يف  �سعبة  رئي�س  اغتيال 

وتلقي باأعباء  �ستتكرر،  ما  غالباً  اإذ  فيها،  التب�سر  ينبغي   ،2012-10-19
نتائجها على اأهلنا الالجئن الفل�سطينين يف لبنان.

ال  اأنها  اأطيافها،  بجميع  الفل�سطينية  الف�سائل  اإع��الن  هو  االأه��م،  املوقف 

وحدة  يف  واأن��ه��ا  اللبنانية،  ال�سوؤون  ح��ول  خالفه  يف  لبناين  ط��رف  الأي  تنحاز 

ن��زاع��ات  يف  �سيا�سياً  وال  ع�سكرياً  وال  اأم��ن��ي��اً  ال  ال��ت��دخ��ل،  ع���دم  ع��ل��ى  واإ����س���رار 

االإ�سالمية  الفل�سطينية والف�سائل  التحرير  اللبنانين، وهذا موقف منظمة 

االأخرى اأي�ساً، وكان م�ساعداً جداً باحلفاظ على حالة هدوء وا�ستقرار ن�سبي، 

خ�سو�ساً يف خميمات فل�سطينية تقع على خطوط االمتداد اجلغرايف للطوائف 

واملذاهب يف لبنان، كما كان لهذا االأمر اآثار طيبة يف �سفوف اللبنانين االأوفياء 

باإخال�س لوطنهم ولفل�سطن.

وبادرت بع�س القيادات باال�ستجابة للقاء امل�سوؤولن الفل�سطينين الإ�سهار 

هذا  املوقف املتوازن واالإيجابي يف بروت و�سيدا وطرابل�س، والطلب من كل 

االأطراف اإخراج الفل�سطينين من دائرة ال�سراعات اللبنانية.

وكالم   تلفزيونية،  واأخبار  اإعالمية  ب�سيغة حتليالت  االآخ��ر، ظهر  املوقف 

املوقف  هذا  تخمينات،  ب�سيغة  املرا�سلن  لبع�س  ثرثرة  اأو  ال�سيا�سين  لبع�س 

بل  املعلنة،  االإيجابية  بال�سيا�سة  لي�س  الفل�سطيني،  العن�سر  م�ساركة  ركز على 

بظهور ما قيل عنه »فل�سطينيون« يحملون ال�سالح اإىل جانب لبنانين.

والالفت يف هذا االأمر، اإ�سرار بع�س و�سائل االإعالم على الت�سخيم واإ�سراك 

التفرقة والتباغ�س  باإقحامهم يف جهنم  فل�سطينين، وكاأن هناك من يرغب 

اللبناين �سد  ال�سعب  لفئات من  بتعبئة  تنتهي  واالأحقاد، و�سواًل ال�ستفزازات 

املدنين الفل�سطينين.

اجلميع  جهود  ق  يعمرّ موقف  على  احل��ف��اظ  ���س��رورة  اإىل  ه��ذا  م��ن  نخل�س 

يف  ي�سب  وال��ذي  لبنان،  يف  الفل�سطيني  لل�سعب  العليا  امل�سالح  على  للحفاظ 

�سالح لبنان ذاته.

الصراعات اللبنانية.. والمحاوالت الفاشلة إلقحام الفلسطينيين
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ح��ن ف��از �مل��ر���ص��ح �لأم��رك��ي م��ن �أ�صل 

�أوباما يف �نتخابات �لرئا�صة  �أفريقي بار�ك 

�لكثر من  2009، ظن  �لعام  �لأمركية يف 

�مل�صلمن و�لعرب �أن وقت �لتغير قد حان، 

�إحد�ث  �صيتمكن من  �ملنتخب  �لرئي�س  و�أن 

�ل�صيا�صة �خلارجية  فرق كبر على �صعيد 

�لأمركية، و�صيتمّكن من بناء ج�صور متينة 

مع دول خمتلفة، نظر�ً �إىل جذوره وثقافته 

رفعه  �ل��ذي  �صعاره  �إىل  و�لأه���م  وتو��صعه، 

�ل��ي��وم �لأول وه��و »ن��ع��م نحن ق���ادرون  م��ن 

على �لتغير«. جر�ء ذلك، متكن �أوباما من 

�لعربي  �لعامل  �صعبية كبرة يف  �أن يح�صد 

ن��و�ي��اه  �أن  �لأو���ص��ط ك��ك��ل، كما  �ل�����ص��رق  ويف 

يفوز  جعلته  حينها  ب��دت  �ل��ت��ي  �لإي��ج��اب��ي��ة 

يقوم  �أن  دون  م��ن  لل�صالم«  »ن��وب��ل  بجائزة 

باأي جمهود فعلي، ليفاَجىء �جلميع لحقاً 

باأنه ل يختلف كثر�ً عن �صلفه جورج دبليو 

بو�س �أو عن �أي رئي�س �أمركي �آخ��ر، ل بل 

�تخاذ  يف  وع�صو�ئية  ق�صاوة  يفوقهم  رمب��ا 

�ل���ق���ر�ر�ت �ل��ع��د�ئ��ي��ة ���ص��د �ل��ع��امل �ل��ع��رب��ي 

و�لإ�صالمي، ل �صيما تلك �ملتعلقة باحلروب 

و�صن �ل�صربات �جلوية و�لغار�ت.

للجميع  �أوباما  �أثبت  �لآخ��ر  بعد  عاماً 

�أن���ه لي�س �ل��رئ��ي�����س �مل��ن��ت��َظ��ر، و�أن����ه جم��رد 

ف��رد م��ن ط��اق��م �ل��روؤ���ص��اء �ل��ذي��ن تعاقبو� 

ع��ل��ى �ل����ولي����ات �مل��ت��ح��دة خل��دم��ة �أج��ن��دة 

و�حدة معينة عرب طرق وو�صائل معروفة 

�ل�صيا�صة  �أن  م��وؤك��د�ً  للجميع،  ومك�صوفة 

�لروؤ�صاء  و�أن  �لبتة،  تتغر  ل  �لأم��رك��ي��ة 

�ملتعاقبن ما هم �إل �صورة ور�صم لل�صلطة، 

�ل�صيا�صات يف  �لتي حتدد  �لإد�رة هي  فيما 

�لكو�لي�س.

�شعبية مرتاجعة

�صيما  �لإح�������ص���اء�ت، ل  �آخ����ر  ب��ح�����ص��ب 

�لإح�����ص��اء �ل���ذي �أع����ده م��رك��ز »ب��ي��و«، ف��اإن 

و�ل�صرق  �لعربي  �لعامل  يف  �أوب��ام��ا  �صعبية 

�لأو���ص��ط ت��ر�ج��ع��ت �إىل ح��د ك��ب��ر، بعدما 

ف�صل يف �لوفاء بوعوده و�لتز�ماته. 

ويف وق��ت �صابق م��ن ه��ذ� �ل��ع��ام، و�ج��ه 

�أوباما دعو�ت حثيثة ل�صحب جائزة »نوبل« 

بكل  ي��ق��وم  لأن���ه  ي�صتحقها،  ل  ك��ون��ه  م��ن��ه، 

�صيء �آخر عد� حتقيق �ل�صالم يف �لعامل، ل 

�صيما ب�صبب ف�صله يف دفع عملية »�ل�صالم« 

ُق���دم���اً، وم��و�ف��ق��ت��ه ع��ل��ى ���ص��ن �حل���رب على 

�ملدنين جر�ء تكثيفه  �أرو�ح  و�إزهاق  ليبيا، 

غار�ت �لطائر�ت بال طيار يف كل من �ليمن 

�لكثر  يعتقد  �ملح�صلة  ويف  و�ل�صومال.. 

ت�صبب مبقتل  قد  �أوب��ام��ا  �أن  �ملر�قبن  من 

�صلفه،  م��ن  بكثر  �أك���ر  و�أب���ري���اء  مدنين 

بالرغم من �أن خطاباته ل توحي بذلك. 

عن  ب�صر��صة  �أوب��ام��ا  د�ف���ع  جانبه،  م��ن 

نف�صه، وقال �إنه ل يرى تناق�صاً بن ح�صوله 

 2009 ع��ام  لل�صالم« يف  »ن��وب��ل  ج��ائ��زة  على 

�لع�صكرية  �لعملية  يف  و��صنطن  وم�صاركة 

�صد ليبيا، وقال: »عندما ت�صلمت �جلائزة، 

لكوين  �ل�صخرية،  من  �صيئاً  هناك  �إن  قلت 

كنت �أتعامل يف ذلك �لوقت مع حربن )يف 

�لعر�ق ويف �أفغان�صتان(، ولذلك �عتدت على 

�لتناق�س، كوين يف �لوقت نف�صه قائد�ً �أعلى 

و�صخ�صاً ي�صعى لل�صالم«.

متابعة امل�شرية

�لعربي  �لعامل  له  �صّفق  �ل��ذي  �أوب��ام��ا 

�ل��رئ��ا���ص��ة، كونه  ���ص��دة  �إىل  ل���دى و���ص��ول��ه 

�لأم��ل  ويحمل  و»حم��رم��اً«  رج��اًل مثقفاً 

بو�س،  دبليو  تابع م�صرة جورج  بالتغير، 

بل فاقه يف �تخاذ �لقر�ر�ت �ل�صيئة. فب�صاأن 

�ملحك  �ل��ق�����ص��ي��ة  وه���ي  ف��ل�����ص��ط��ن،  ق�صية 

ب��ال��ن�����ص��ب��ة �إىل �ل���ع���رب و�مل�����ص��ل��م��ن، ك��ان��ت 

�أوب��ام��ا  �إن  ك��ب��رة، حيث  �أم��ل  هناك خيبة 

�ل����ذي و���ص��ف ب�����ص��ك��ل لف���ت ل��ل��ن��ظ��ر و���ص��ع 

�ح��ت��م��ال��ه،  مي��ك��ن  ل  ب��اأن��ه  �لفل�صطينين 

غ�����س �ل���ط���رف يف �مل���و�ج���ه���ة م���ع رئ��ي�����س 

ب�صاأن  نتنياهو،  بنيامن  �ل��ع��دو  ح��ك��وم��ة 

عما �إذ� كان يجب وقف �أوًل �ل�صتيطان يف 

حمادثات  ��صتئناف  قبل  �ملحتلة  �لأر��صي 

�ل�صالم.. هذ� هو �أوباما نف�صه �لذي �أ�صعد 

�لعرب و�لفل�صطينين كثر�ً عندما تعهد 

باإقامة  عليه  وع��ّول��و�  »�ل�����ص��الم«،  بتحقيق 

دولتهم �لفل�صطينية، كما وعدهم من قبل 

لل�صهاينة  بالتنازل  لح��ق��اً  ليقوم  ب��و���س، 

�لعطايا  وبتقدمي  م�صبوق،  غ��ر  ح��د  �إىل 

و�لمتياز�ت لها مقابل جتميد �ل�صتيطان 

ولو لفرة ق�صرة، من دون �أن يتمكن من 

حتقيق �أي �صيء ُيذكر يف عملية �ل�صالم.

�أوب�����ام�����ا  و�������ص�����ل  �آخ����������ر،  �����ص����ي����اق  ويف 

�مل��زي��د من  �ل��ع��ر�ق، وت�صبب يف  �حل���رب يف 

يقر  �أن  ق��ب��ل  و�مل���ادي���ة  �لب�صرية  �لأك����الف 

وه�صاً  مق�صماً  ب��ل��د�ً  خم��ّل��ف��اً  ب��الن�����ص��ح��اب، 

وتتاآكله �خلالفات �لطائفية، كما �أنه قرر 

�مل�����ص��ارك��ة يف �ل��ق�����ص��ف �جل���وي ع��ل��ى ليبيا 

م��ن دون �أن ي��رف ل��ه ج��ف��ن، و�ل��الف��ت �أن 

�أول من �صفق لأوباما  �لقذ�يف كان  معمر 

ع��ن��دم��ا ف����از، و�أخ����ذ مي��ت��دح��ه وي��ق��ول �إن��ه 

�ل��دول �لعربية  �صخ�س »حم��رم«، ويحب 

�إفريقي، لكن  �أ�صل  و�لإ�صالمية كونه من 

�لعقيد  لنظام  قا�صية  �صربة  وّج��ه  �أوب��ام��ا 

عندما �صارك يف �لعمليات �جلوية �صده.

ق��ر�ر بو�س  ف��اإن  �مل��ق��ارن��ة،  وعلى �صبيل 

بغزو �لعر�ق عام 2003 قد و�جه معار�صة 

���ص��ر���ص��ة يف �ل���د�خ���ل �لأم����رك����ي، وك��ذل��ك 

�حل���ال ع��ن��دم��ا ق���رر �أوب���ام���ا ���ص��رب ليبيا، 

و�ل�صيا�صين  �ل��ن��و�ب  م��ن  �لكثر  فهناك 

ما  �خلطوة،  لهذه  �لر�ف�صن  و�ملو�طنن 

نف�صه ل  �لرئا�صي كان هو  �لنهج  �أن  يعني 

�إر�دة  م��ع  يتعار�س  ك��ان  و�إن  حتى  يتغر، 

�ل�صعب. 

�أوباما عن بو�س  �لو�قع، ل يختلف  يف 

»مكافحة  ي�صمى  مبا  �لأم��ر  يتعلق  عندما 

للجي�س  �أوب����ام����ا  ���ص��م��ح  ف��ق��د  �لإره���������اب«، 

�لأمركي بتو�صيع نطاق عملياته �ل�صرية 

�لكثر  �إىل  �أف�صى  ما  �لأو�صط،  �ل�صرق  يف 

م��ن �ل��ت��اأزم �ل��ذي ق��د يعقد �ل��ع��الق��ات مع 

�حللفاء �لتقليدين يف �ل�صرق �لأو�صط.

على �صبيل �ملثال، يف �ليمن، �أمر �أوباما 

بتو�صيع نطاق ��صتخد�م هجمات �لطائر�ت 

�أهد�ف  من دون طيار �ملثرة للجدل �صد 

»�إره���اب���ي���ة«، وق���د خ����ّول وك��ال��ة �مل��خ��اب��ر�ت 

�ل�صخ�صيات  م��ن  �ل��ك��ث��ر  بقتل  �مل��رك��زي��ة 

�ملت�صددة �ملتهمة بالنتماء �إىل �لقاعدة. 

12

أزمات الشرق األوسط والعالم       العربي في والية أوباما األولى

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

ملف العدد

بــريـق خــافـت
ك��م��ا يف ك��ل ع��الق��ة ج��دي��دة، ��صتقبل 

�لبيت  يف  �لأول  �لأ���ص��َود  �لرئي�س  �ل��ع��امل 

بالتغير،  و�لأم����ل  ب��ال��رح��اب  �لأب��ي�����س 

فكانت �لعالقة ودية ومتاأججة. 

ب��د�ي��ة  م���ن  �لأوىل  �لأ����ص���ه���ر  خ����الل 

وليته، متتع بار�ك �أوباما، بح�صب معظم 

قل  كبرة  ب�صعبية  �ل���ر�أي،  ��صتطالعات 

ن��ظ��ره��ا يف �ل�����ص��رق �لأو�����ص����ط و�ل���ع���امل 

�أن���ه يحمل يف يده  �ع��ت��ب��ار  �ل��ع��رب��ي، على 

�صعلة �لإ�صالح.

و�ليوم، وفيما يخو�س �أوباما مناف�صة 

���ص��ر���ص��ة لإع�����ادة �ن��ت��خ��اب��ه ل��ولي��ة ث��ان��ي��ة، 

جمعته  �لتي  �لوطيدة  �لعالقة  �أن  يبدو 

مبحبيه من خمتلف �جلن�صيات قد خفت 

�إىل  �صعبيته  م�صتوى  ف��ان��ح��در  بريقها، 

مركز  �أج���رى  وق��د  م�صبوقة،  غ��ر  ن�صب 

�أن  ليتبن  بلد�ً،   21 يف  �ل�صتطالع  »بيو« 

�أوباما �خلارجية تر�جعت  �لثقة ب�صيا�صة 

ب��ح��دة م��ن��ذ ت��ول��ي��ه �ل��رئ��ا���ص��ة ق��ب��ل ث��الث 

هجمات  تنفيذ  ب�صاأن  خ�صو�صاً  �صنو�ت، 

ع��دة،  دول  دون ط��ي��ار يف  م��ن  ب��ط��ائ��ر�ت 

و�ل�صومال،  و�ليمن  باك�صتان  يف  حتديد�ً 

حيث ذهب �صحيتها �لآلف من �لأبرياء 

مم����ن ل ذن�����ب ل���ه���م ����ص���وى �أن����ه����م ك���ان���و� 

�أنها  يف  م�صكوك  منطقة  يف  متو�جدين 

حتوي »�إرهابين« حمتملن.

أسوأ من بـوش
بح�صب �خلرب�ء، فاإن �أوباما �أ�صو�أ من 

عن  ب��دف��اع��ه  �لأم���ر  يتعلق  عندما  ب��و���س 

�ل�صرعية  غر  وبخططه  �لدولة،  �صرية 

للتج�ص�س، وب�صماحه باعتقال �مل�صتبه بهم 

يف ظروف قا�صية. 

�إن �وب��ام��ا  �ل���و�ق���ع، ي��ق��ول ه����وؤلء  يف 

موجهة  �غ��ت��ي��ال  بعمليات  بالقيام  �صمح 

�أ�صل  من  �أمركين  مو�طنن  ت�صتهدف 

عربي و�إ�صالمي، حتى بو�س مل يقم باأمر 

مماثل.

تطوير قطاع  ي��ح��اول  �أوب��ام��ا  �أن  كما 

�ل��ت��ج�����ص�����س �أك����ر مم���ا ف��ع��ل ب���و����س، وه��و 

يطالب بعدم �ل�صماح للمو�طنن بالتقدم 

ب�صكاوى �صد �حلكومة ب�صبب »�لتج�ص�س 

�ل�صرعي«، وذل��ك بعد ظهور حالت  غر 

عدة خالل �لعام 2010 تبن �أن �حلكومة 

�لأمركية تتج�ص�س على بع�س �ملو�طنن 

�لأمركين من جذور �آ�صيوية �أو عربية، 

لال�صتباه  �صبب  هناك  يكون  �أن  دون  من 

بهم.
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ويف �ل�صود�ن، بلغ تورط �لوليات �ملتحدة 

�أن دولة جنوب �ل�صود�ن، وب�صكل و��صح،  حد 

ما كانت لتوجد من دون �لدعم �لأمركي.

حتى �أن لغة �لرئي�صننْ مت�صابهة، فبينما 

ب���»حم��ور �ل�صر«،  �ل���دول  ب��و���س بع�س  و���ص��ف 

حت���دث �أوب���ام���ا �أث���ن���اء ت�����ص��ل��م��ه ج���ائ���زة ن��وب��ل 

لل�صالم عن »�ل�صر يف �لعامل«.

�أوباما �لذي قيل عنه �إنه �أح�صن من بو�س 

على  �نقلب  �لعربية،  �لق�صايا  لكل  ومتفهم 

عن،  بغم�صة  �ل��ع��رب  �ل��روؤ���ص��اء  م��ن  حلفائه 

حتى ل يخ�صر مكا�صبه وم��و�رده يف �ملنطقة، 

فظهر ب�صورة �لغادر لكل من زين �لعابدين 

ب��ن ع��ل��ي وح�����ص��ن��ي م��ب��ارك وم��ع��م��ر �ل��ق��ذ�يف، 

�لذين كانو� من د�ئرة حلفائه �ملقربن، حتى 

�أن �لأنظمة �جلديدة �ملنبثقة يف �لعديد من 

�لدول �لعربية فقدت �لثقة به وباإد�رته، علماً 

تعر�صت  �أوب��ام��ا  بقيادة  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  �أن 

موقفها  و���ص��وح  ع��دم  ب�صبب  �صديد  لن��ت��ق��اد 

وت��اأّخ��ره��ا يف دعم  �لعربية«،  »�ل��ث��ور�ت  جت��اه 

هذه »�لثور�ت«، كما حدث يف م�صر، حيث مل 

�لأم��ور  �آل��ت  بعدما  �إل  و��صحاً  موقفاً  تتخذ 

للجي�س.

ق�سية فل�سطني

�أن���ه  ُي���ذك���ر  ب���ال���ع���ودة ق��ل��ي��اًل �إىل �ل�������ور�ء، 

�لرئا�صة،  �صدة  توّليه  م��ن  قليلة  �أ�صهر  وبعد 

�خ��ت��ار �أوب���ام���ا ج��ام��ع��ة �ل��ق��اه��رة ل��ت��ك��ون م��ق��ر�ً 

�لإ�صالمي  �ل��ع��امل  �إىل  �مل��وج��ه  خطابه  لإل��ق��اء 

ببد�ية  ف��ي��ه  وع���د  و�ل����ذي   ،2009 ح��زي��ر�ن  يف 

�مل��ت��ح��دة و�مل�صلمن يف  �ل���ولي���ات  ب��ن  ج��دي��دة 

ب�صعة  �وباما  ح��دد  وق��د  �لعامل،  �أنحاء  جميع 

�ل�صرق  يف  �مل��ت��ح��دة  ل��ل��ولي��ات  رئي�صة  �أه����د�ف 

�لأو���ص��ط، وه��ي: �إح��ي��اء �ل��ع��الق��ات �لأمركية 

�صن  ج��ر�ء  ب�صدة من  ت�صررت  و�لتي  �لعربية، 

�حلرب على �لعر�ق وما تبعه من �حتالل د�م 

ت�صع �صنو�ت، وحتقيق �خر�ق رئي�س يف عملية 

�ل�����ص��الم يف �ل�����ص��رق �لأو���ص��ط، ع��ن ط��ري��ق دفع 

�إىل  نتنياهو  بنيامن  �ل��ع��دو  ح��ك��وم��ة  رئ��ي�����س 

�ل�صتقر�ر  وحتقيق  �مل�صتوطنات،  بناء  جتميد 

يف �ل���ع���ر�ق ق��ب��ل م���غ���ادرة �ل���ق���و�ت �لأم��رك��ي��ة، 

م�صتقبل  ح��ول  طهر�ن  مع  ح��و�ر  يف  و�ل�صروع 

برناجمها �لنووي.

�صقف  رف���ع  �إىل   2009 ه���ذ�  خ��ط��اب��ه  و�أدى 

�ل���ع���امل  ل�����دى  �ل���ت���وق���ع���ات �إىل ح�����ده �لأع����ل����ى 

�صوء  على  �لتغلب  �إن  ق��ال  عندما  �لإ���ص��الم��ي 

�لفهم بن �لوليات �ملتحدة و�لعامل �لإ�صالمي 

���ص��ي��ت��م ف���ق���ط م����ن خ�����الل ت�������ص���وي���ة �ل�������ص���ر�ع 

�أن �خلطاب  �لفل�صطيني. ومع  »�لإ�صر�ئيلي« - 

مل يتطرق �إىل تفا�صيل �لت�صوية �لتي �صيجري 

�لتفاو�س حولها، فقد عرّب عن رغبة �لوليات 

�ملتحدة بامل�صاركة يف ت�صوية كهذه. 

وع��ل��ى ع��ك�����س روؤ�����ص����اء �ل����ولي����ات �مل��ت��ح��دة، 

�أي���ام���ه يف  �ه���ت���م �ل��رئ��ي�����س �أوب����ام����ا، م��ن��ذ �أول 

�جلانبن  بن  �ل�صالم  بعملية  �لأبي�س،  �لبيت 

)�ل�����ص��ه��ي��وين و�ل��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي( ع��ل��ى �أ���ص��ا���س 

ح��ل �ل��دول��ت��ن، �ن��ط��الق��اً م��ن �أن ح��ل �ل�صر�ع 

و�لأمن  �مل�صلحة  يعزز  »�لإ�صر�ئيلي«   - �لعربي 

�لقومي �لأمركي يف منطقة �ل�صرق �لأو�صط، 

�أوب��ام��ا �إىل  ب��ادر  وق��د �صاد ت��ف��اوؤل كبر عندما 

ت��ع��ي��ن م��ب��ع��وث ل��ل�����ص��الم يف �ل�����ص��رق �لأو����ص���ط 

يتم  �ل��ن��ت��ي��ج��ة مل  �أن����ه يف  �إل  م��ي��ت�����ص��ل،  ج����ورج 

و�جه  فقد  �لطرفن،  بن  �صالم  �إىل  �لتو�صل 

ع��ق��ب��ات م���ن �جل���ان���ب »�لإ����ص���ر�ئ���ي���ل���ي«، يف ظل 

جعلته  �ل�صتيطانية،  �لأن�����ص��ط��ة  وق���ف  رف�����س 

�ل�صالم  �أي تقدم يف عملية  مل ي�صتطع حتقيق 

�ل�صالم، ل  �إىل عملية  وع��ودة �جلمود جم��دد�ً 

�لإخفاقات  بعد  �أكرب  ب�صكل  �لأو�صاع  وت��اأّزم  بل 

�ملتتالية، وبعد �لتعنت �لز�ئد لنتنياهو يف وجه 

غر  �أنها  �أظهرت  �لتي  �ل�صعيفة،  �أوباما  �إد�رة 

و�أطماعها،  »�إ���ص��ر�ئ��ي��ل«  جماح  كبح  على  ق���ادرة 

�أوب��ام��ا  �أك��ر م��ن خ��الل خطاب  و�نعك�س ذل��ك 

عن  �لدفاع  بحيوية  و�ملفَعم  �ملتحدة،  �لأمم  يف 

�أمن »�إ�صر�ئيل«، و�نتقاده للموقف �لفل�صطيني 

بالقول �إن قر�ر قبول فل�صطن كع�صو يف �لأمم 

حر�صه  عك�س  مبا  �ل�صالم،  يحقق  لن  �ملتحدة 

ع��ل��ى �حل�����ص��ول ع��ل��ى دع����م �ل��ل��وب��ي �ل��ي��ه��ودي 

عن  ع��و���ص��اً  �ملقبلة  �لن��ت��خ��اب��ات  �لأم���رك���ي يف 

و�ل��ع��رب.  للفل�صطينين  ب��ال��ت��ز�م��ات��ه  �ل���وف���اء 

ومن خالل ت�صريحات �أوباما يف �لأمم �ملتحدة 

يت�صح  و2011،   ،2010  ،2009 �لأع���و�م  خ��الل 

�أوباما  �أنه من �صنة �إىل �أخرى كانت طموحات 

�آخذة يف �لت�صاوؤل، يف حن ��صتمر دعمه ملو�قف 

»�إ�صر�ئيل« يف �لنمو و�لتعاظم.

الو�شع يف العراق

بالن�صبة �إىل �لعر�ق، حاول �أوباما يف بد�ية 

ع��ه��ده �إط����الق ت��ل��ك �ل���رو�ي���ة �خل��ي��ال��ي��ة ح��ول 

�لن�صحاب،  ووج���وب  �ل��ع��ر�ق  يف  �ملهمة  �إجن���از 

ل��ك��ن��ه مل ي���ف ب���وع���ده ك��م��ا ي���ج���ب، ل ب���ل �إن 

�إد�رته بذلت ق�صارى جهدها لالإبقاء على ما 

ما  �إىل  �لعر�ق  �أل��ف جندي يف  ع�صرين  يناهز 

 ،2011 �لأول  كانون  يف  �حلا�صم  �لتاريخ  بعد 

ي��ز�ل بعيد�ً عن  ك��ان ل  لأن �لو�صع يف �لبالد 

�ل���ص��ت��ق��ر�ر، وح��ت��ى �ل��ي��وم م��ا ي���ز�ل �لخ��ت��الل 

�لأمني و��صحاً يف �لعر�ق، ل �صيما مع �رتفاع 

ع��م��ل��ي��ات �ل��ت��ف��ج��ر�ت �لإره���اب���ي���ة خ���الل ه��ذ� 

و�لتخبط  �ل��ط��ائ��ف��ي،  �لتناحر  وع���ودة  �ل��ع��ام، 

�ل�����ص��ي��ا���ص��ي، وه����ن����اك �ل���ع���دي���د م����ن �ل��ن��ت��ائ��ج 

�صرع  ف��ق��د  ت�صجيلها:  مي��ك��ن  �ل��ت��ي  �مل��اأ���ص��وي��ة 

�لطريق  �صلوك  يف  بالفعل  ك��رد���ص��ت��ان  �إق��ل��ي��م 

�ل�صنة يف  ي�صعر  �ل��ذ�ت��ي، يف حن  نحو �حلكم 

قبل  م��ن  �مل��ت��ز�ي��د  بالتهمي�س  �ل��ع��ر�ق  ع��م��وم 

حكومة مركزية ي�صفها خ�صومها بالطائفية 

و�ل�����ص��ل��ط��وي��ة. وه��ن��اك يف �ل��د�خ��ل �لأم��رك��ي 

م��ن يعترب �أن �ل��غ��زو �لأم��رك��ي مل ي��زد فقط 

م��ن م�صكالت �ل��ع��ر�ق، ل ب��ل �إن��ه ك��ان هزمية 

لأنه  �ملتحدة،  للوليات  �صاحقة  ��صر�تيجية 

مل يوؤدِّ يف �لنهاية �لغر�س �ملطلوب منه بزرع 

�ل��دمي��ق��ر�ط��ي��ة و�حل���ري���ة و�لأم������ن، ف��ل��م يكد 

�لعائدين  �لأمركين  باجلنود  �أوباما يرحب 

من �لعر�ق، وي�صيد بال�صتقر�ر و�لدميقر�طية 

م�صبوقة  غر  موجة  ك�صفت  حتى  �لعر�ق،  يف 

من �أعمال �لعنف �لتي وقعت يف كل من بغد�د 

�لنقاب عن عمق  �لعر�ق  �أخ��رى من  ومناطق 

�لأزمة �ل�صيا�صية يف بالد �لر�فدين. 

�ل��ع��رب��ي��ة  �ل��������دول  �إىل  ب��ال��ن�����ص��ب��ة  �أم�������ا 

�صيا�صات  ت��ك��ن  ف��ل��م  �لأخ�����رى،  و�لإ���ص��الم��ي��ة 

�أوباما فاعلة على �لإطالق، بل على �لعك�س؛ 

من  �لتقرب  يف  ذري��ع��اً  ف�صاًل  ف�صل  �أن��ه  تبن 

�ل��ع��امل �لعربي و�لإ���ص��الم��ي كما زع��م خالل 

خطابه يف �لقاهرة.

�ملتحدة  �ل��ولي��ات  ت���ردد  ك��ان  م�صر  ففي 

يف دع����م �ل���ث���ورة ب��اع��ث��اً ل��ل��ق��ل��ق ودل���ي���اًل على 

�مل�����ص��ري��ن  ي���ع���بء مب�����ص��ال��ح  ل  �أوب����ام����ا  �أن 

ك��ان يريث  �إن���ه  ب��ل  وح��ري��ات��ه��م ومطالبهم، 

�لأن�����ص��ب  �مل��وق��ف  لإع����الن  �ملنا�صبة  �ل��ف��ر���ص��ة 

�لأمركية  �لإد�رة  تعلن  ومل  ول�صيا�صاته،  له 

دع��م��ه��ا ل��ل��ن��ظ��ام �جل��دي��د �ل����ذي �أع��ق��ب نظام 

يقوم  �أن  من  تخ�صى  لأنها  �إل  مبارك  ح�صني 

�ل��رئ��ي�����س �جل���دي���د حم��م��د م��ر���ص��ي ب��اإل��غ��اء 

�صيما  ل  دي��ف��ي��د«،  »ك��ام��ب  �ت��ف��اق��ي��ة  مفاعيل 

�لعنيفة بن  �لأح���د�ث  م��ن  وق��وع جملة  بعد 

�مل�صرين و»�لإ�صر�ئيلين« يف �لآونة �لأخرة.

�ليوم  حتى  تتمكن  مل  �لتي  ليبيا  يف  �أم��ا 

�ل��وق��وف على قدميها م��ن ج��دي��د، فقد  م��ن 

كانت ن�صبة �ملدنين و�لأبرياء �لذين �صقطو� 

�ملنظمات  من  �لعديد  ��صتنكار  لإث��ارة  كافية 

ق��ر�ر  م��ع  خ�صو�صاً  �ل��ع��امل،  ح��ول  �لإن�صانية 

�ل��ط��ائ��ر�ت ب��ال ط��ي��ار، وهو  �أوب��ام��ا ��صتخد�م 

خ���ي���ار ر�ف���ق���ه ط��ي��ل��ة ولي���ت���ه �مل��ا���ص��ي��ة، وق��د 

�لإ�صالمية  �ل���دول  م��ن  �لعديد  �إل��ي��ه يف  جل��اأ 

�ليمن  �مل��ث��ال:  �صبيل  ع��ل��ى  منها  و�ل��ع��رب��ي��ة، 

و�ل�صومال و�فغان�صتان وباك�صتان.

اإعداد هناء عليان
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يف  امل�سلمة  الأك��ري��ة  م��ع��ان��اة  تتقاطع 

يف  امل�سيحية  الأق��ل��ي��ة  خم���اوف  م��ع  م�سر 

عهد الرئي�س امل�سري حممد مر�سي، حيث 

احلوادث  وتتكرر  الأمني،  الفلتان  يتفاقم 

اإ�سافة  امل�سطنعة،  الطائفية  والإ�سكالت 

اإىل اإ�سرار جماعة الإخوان امل�سلمني على 

القوى  ك��اف��ة  وا�ستبعاد  بال�سلطة  التفرد 

الأخ������رى، الإ���س��ام��ي��ة وال��ع��ل��م��ان��ي��ة على 

وا�سحة  روؤي���ة  اأن متتلك  دون  ���س��واء،  ح��د 

�سامًا  برناجماً  اأو تطرح  مل�ستقبل م�سر، 

ال��وط��ن��ي، واحلفاظ  ال��وف��اق  ق��وام��ه  يكون 

على ال�ستقرار وال�سلم الأهلي، ومواجهة 

خم���اط���ر ال��ت��ق�����س��ي��م وال��ت��ق��ات��ل امل��ن��اط��ق��ي 

والطائفي التي تهدد وحدة الوطن واأمنه 

القومي.

ل��ق��د ���س��ه��دت امل��رح��ل��ة الأخ�������رة، قبل 

وب���ع���د خ���ل���ع ال���رئ���ي�������س ح�����س��ن��ي م���ب���ارك، 

العبادة،  دور  على  متكررة  اعتداء  ح��وادث 

احتفالتهم  اإح��ي��اء  م��ن  امل�سيحيني  ومنع 

الدينية يف بع�س املناطق بحجة تناق�سها 

م���ع ال��ت��ع��ال��ي��م الإ����س���ام���ي���ة، اإ����س���اف���ة اإىل 

من  املمنهج  ال��ق�����س��ري  التهجر  عمليات 

القرى والأرياف املختلطة من امل�سيحيني 

�سلوكية  م�����س��ك��ات  واف��ت��ع��ال  وامل�����س��ل��م��ني، 

واأخاقية يف جمالت الزيجات املختلطة، 

والتحول من ديانة اإىل اأخرى، وما �سابه.

وبو�سفها اأكرب اأقلية دينية يف املنطقة 

العربية، تواجه طوائف الأقباط يف م�سر 

م�����س��ك��ات خ��ا���س��ة، ت��ت�����س��اع��ف خ��ط��ورت��ه��ا 

يف ظ���ل ت��ع��اظ��م ال������دور ال��ت��خ��ري��ب��ي غر 

امل�������س���وؤول، ال�����ذي ت��ل��ع��ب��ه اأك���ري���ة ال��ق��وى 

ال�سلفيني  م��ن  الإ���س��ام��ي��ة،  واجل��م��اع��ات 

واجل���م���اع���ة الإ���س��ام��ي��ة وغ���ره���م ���س��واء 

ب�سواء، ل يف م�سر وح��ده��ا، بل يف معظم 

يجري  حيث  الأخ����رى،  العربية  ال��ب��ل��دان 

ار�س  ويمُ والطائفي،  املذهبي  التحري�س 

اأية  ب��ارد، دون  ب��دم  الأه��ل��ي والقتل  العنف 

ال�سرعية  امل�سوغات  اأو  لل�سوابط   مراعاة 

اأو القانونية.

م����ادة  اإىل  امل���م���ار����س���ات  ه�����ذه  ت���ت���ح���ول 

حت��ري�����س��ي��ة ب��ي��د اأع������داء الإ�����س����ام، ال��ذي��ن 

الدين  تعاليم  لت�سويه  الفر�س  يتحينون 

الإ����س���ام���ي يف ال��ت�����س��ام��ح وق���ب���ول الآخ����ر، 

ال��ت��ي حت�سل  امل�����س��ادات،  ا�ستغال  وي��ج��ري 

امل�سري  ال�سعب  فئات  خمتلف  ب��ني  يومياً 

ظل  يف  وال��دي��ن��ي��ني،  ال�سيا�سيني  وممثليه 

وحتت  ال�سلطة  على  الإ�ساميني  �سيطرة 

امل��واط��ن��ني  ب��ني  ال��ه��وة  لتعميق  اأن��ظ��اره��م، 

واحل�س على التقاتل والنق�سام.

ف�����اأث�����ن�����اء زي�����������ارة امل������ط������ران »م���اي���ك���ل 

ومبعوث  البابوي  ال�سفر  فيتزجرالد«؛ 

وا�سنطن  ال��و���س��ط،  ال�سرق  اإىل  الفاتيكان 

»العديد  وج��ود  املا�سي، حت��دث عن  ال�سهر 

حول  الأق��ب��اط  قدمها  التي  ال�سكاوى  م��ن 

حقيقية  ق�سايا  وه��ي  م�سر،  يف  اأو�ساعهم 

وتثر القلق، خ�سو�ساً اأن اأي خاف عادي 

حول عقارات اأو �سوؤون عائلية اأو اجتماعية، 

يتعر�س  طائفية،  فتنة  اإىل  �سريعاً  يتحول 

منازلهم  م��ن  للتهجر  الأق��ب��اط  خالها 

ويتعر�سون  ومتاجرهم،  اأعمالهم  وتدمر 

للهجوم من جانب امل�سلمني«.

ال��ب��ارز منر  ال��وف��دي  ال�سيا�سي  وي��رى 

الذي  القبطي  ال��وزي��ر  ال��ن��ور؛  عبد  فخري 

ا���س��ت��ق��ال م���وؤخ���راً م��ن ح��ك��وم��ة م��ر���س��ي، اأن 

ردود فعل الدولة واحلكومة على الأحداث 

بينما  والتفاهة،  بالربود  »تت�سم  الطائفية 

يف  و�سرح  ال�سور«،  بكل  ماأ�ساة  اأم��ام  نحن 

لدى  قلق  حالة  »هناك  اأن  �سحفي  حديث 

ك���ان م���وج���وداً  الأق���ب���اط وامل�����س��ل��م��ني، واإن 

ب�سورة اأكرب لدى الأقباط ب�سبب اخلطاب 

يف  الطائفية  والأح����داث  املتطرف  الديني 

العائات  وتهجر  والعامرية  رفح  كل من 

القبطية«.

مع  ي��ت��ج��اوب  مل  اجل��م��ه��ور  اأن  �سحيح 

مليونية »تطبيق ال�سريعة« التي دعت اإليها 

ب��ع�����س اجل��م��اع��ات ال�����س��ل��ف��ي��ة ي���وم اجلمعة 

املا�سي، ولكن التجارب تبني اأن املتطرفني 

الفنت،  واإ���س��ع��ال  البلبلة  خلق  ي�ستطيعون 

رغم قلة عدد اأن�سارهم، اأ�سف اإىل ذلك، اأن 

تنازلت الرئي�س مر�سي لإر�ساء ال�سلفيني 

والر�سوخ لبتزازاتهم حتت غطاء ال�سريعة 

اأم����ام الفنت  ال��ب��اب وا���س��ع��اً  وال���دي���ن، تفتح 

اأنه  اأن يثبت  الطائفية، بينما املطلوب منه 

رئي�س جميع امل�سريني، اإل اأن ممار�ساته يف 

الواقع تثر قلق امل�سلمني وامل�سيحيني على 

حد �سواء. 

الأق���ب���اط  ق����ي����ادات  ب��ع�����س  اأن  ���س��ك  ل 

ي�ستغلون اأي�ساً خماوف الأقلية، فيتذرعون 

تطرفهم  ل��ي��ربروا  الإ���س��ام��ي��ني،  بتطرف 

»ال���ذات وحرية  ع��ن  وا���س��ط��راره��م للبحث 

التعبر و�سمان حقوقهم املدنية« بعيداً عن 

موؤ�س�سات الدولة، التي اأ�سبحت، بنظرهم، 

الكني�سة  لإعطاء  ودعوتهم  امل�سلمني،  دولة 

لن  »الأق��ب��اط  لأن  �سيا�سياً،  دوراً  القبطبة 

ي���ج���دوا غ���ر ك��ن��ف ال��ك��ن��ي�����س��ة ل��ل��ب��ح��ث عن 

احلماية ولن ت�ستطيع الكني�سة اأن تردهم«.

ب��ع��د م�����س��ي اأرب���ع���ة اأ���س��ه��ر ع��ل��ى ت�سلم 

اأن  ي��ب��دو  احل��ك��م، ل  الإ���س��ام��ي��ني مقاليد 

م���ن اأول���ي���ات م��ه��ام ال��رئ��ي�����س م��ر���س��ي دع��م 

�سيا�سة  يتبع  بل  الوطني،  التوافق  �سيا�سة 

�سلفه مبارك، فياأتي اإىل احلكومة باأن�ساره 

املقابل،  ويف  الهامة،  املنا�سب  يف  ويعينهم 

بت�سكيل ما ي�سمى  العلمانية  القوى  ف�سلت 

»حتالف الأمة امل�سرية« ملواجهة اجلماعات 

ال�����س��ل��ف��ي��ة والإخ��������وان امل�����س��ل��م��ني واإح�����داث 

التوازن ال�سيا�سي املطلوب، وذلك لأن هذه 

ب��ال��ت��م��زق وت�����س��ارب  اأي�����س��اً  ال��ق��وى مبتلية 

الربامج والأجندات والطموحات اخلا�سة.

اإ�سافة اإىل الت�سرذم ال�سيا�سي والفكري، 

وال�سيا�سية  القت�سادية  الأزم���ات  وتفاقم 

اأي�����س��اً حت��دي��ات  وامل��ع��ي�����س��ي��ة، ت��واج��ه م�سر 

ج��دي��ة ع��ل��ى ���س��ع��ي��د اأم��ن��ه��ا ال��ق��وم��ي على 

ال�سهيوين، كما يتهدد  الكيان  احل��دود مع 

ال�����س��ل��م الأه���ل���ي ع��ل��ى ال�����س��ع��ي��د ال��داخ��ل��ي، 

اأن  امل��رك��زي��ة  ال�سلطة  على  ينبغي  ول��ذل��ك 

الطائقية  ال��ف��نت  مل��ث��ري  ف��ع��ل��ي��اً  ت��ت�����س��دى 

وامل���ن���اط���ق���ي���ة، ب����دل ال���ت���ن���ازل مل��ت��ط��ل��ب��ات��ه��م 

وامل�ساومة معهم با�سم الدين، فاإذا تقاع�ست 

احل���ك���وم���ة ع���ن ه����ذه امل���ه���م���ة، ي�����س��ب��ح من 

على  امل�سيحية  الأقلية  تقلق  اأن  الطبيعي 

دوره��ا ووجودها، الأم��ر ال��ذي يفتح املجال 

ل��ل��ت��دخ��ات الأج��ن��ب��ي��ة، وج���ر ال��ب��اد نحو 

الهاوية مب�سلميه وم�سيحييه على ال�سواء.

عدنان حممد العربي
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  �سهدت الأرا�سي الليبية قبل �ستني عاماً معارك 

الربيطانيني  ب��ني  ال��دب��اب��ات  ب�ساح  خي�ست  ع��دة، 

للتدري�س يف خمتلف  م��ادة  ت��زال  ل  التي  والأمل����ان، 

الو�سع  ا�ستعرا�س  وبعد  الع�سكرية،  الأك��ادي��ي��ات 

اأن ليبيا جتنح نحو حرب  الراهن، يبدو  الع�سكري 

لإج��راء  الدرا�سات  ملراكز  �سرورة  تكون  قد  اأهلية، 

درا�سة من ِقبل القادة الع�سكريني يف امل�ستقبل.

  ك��ان��ت ل��ي��ب��ي��ا ت�����س��ك��ل ���س��وق��اً م��ه��م��اً ل��اأ���س��ل��ح��ة 

اأ�سحى بحوزة  ال�سنع، فقد  ال�سوفياتّية  الع�سكرية 

القوات املعار�سة م�ستودعات ذخرة ت�ستطيع ت�سليح 

جي�س �سغر، ومع ان�سمام عدد من الكوادر املدربة 

مقاتلة  قوة  ت�سكيل  فباإمكانها  املعار�سة،  ل�سفوف 

للقوات التي ما زالت  �سريعاً ما ي�سكل حتدياً جاداً 

موالية للنظام.

وع��دد  وا���س��ع��ة،  جغرافية  برقعة  ليبيا  تتميز     

�سا�سعة  وم�����س��اح��ات  ال�����س��ك��ان��ّي��ة،  امل���راك���ز  م��ن  قليل 

خالية بالكامل من ال�سكان، وعليه، فمن متطلبات 

امل��راك��ز  ع��ل��ى  لل�سيطرة  ال���ق���درة  ت��وف��ر  الن��ت�����س��ار، 

ال�سكنية واملن�ساآت النفطية، وحالياً يبدو اأن الو�سع 

هو �سبه منا�سفة بني القوات امل�سلحة يف ما بينها، 

يف  الكربى  النفطية  املن�ساآت  اأن  هو  الثابت  اأن  اإل 

�سرقي الباد، تقع يف قب�سة الثوار الذين حافظوا 

على ا�ستمرار ت�سدير النفط.

بالكامل  الباد  �سرقي  اأن  اأي�ساً،  الثابت  ومن    

اأن  اإىل  اإ���س��اف��ة  ال��ت��ام��ة،  ال��ث��وار  �سيطرة  يقع حت��ت 

هي  طرابل�س،  من  والقريبة  املحيطة  امل��دن  بع�س 

مناطق يف  م��ن  تبقى  وم��ا  �سيطرتهم،  اأي�����س��اً حت��ت 

مدينة طرابل�س وجنوب غربي الباد، ل تزال حتت 

�سيطرة القذايف، ويفتقد الطرفان حالياً اإىل توفر 

القوة الع�سكرية ال�سرورية لدحر الطرف الآخر.

  ت��ت��واىل ال��ت��ق��اري��ر ب�����س��اأن ق��ي��ام ال��ق��وات امللكية 

ال��ربي��ط��ان��ي��ة، دخ�����ول الأرا�����س����ي ال��ل��ي��ب��ي��ة مبهمة 

ال���س��ت��ي��اء ع��ل��ى خم����زون ال���ق���ذايف م���ن الأ���س��ل��ح��ة 

اأخرى  ة  خا�سّ قوات  تن�سم  اأن  ويرجح  الكيميائّية، 

لدخول الباد، اإّما لتنفيذ مهّمات حمّددة، اأو القيام 

بتدريب القوات املتناحرة، وعلى الرغم من مت�سك 

اأجنبية  ال�سماح لدخول قوات  املعار�سة بعدم  قوات 

امل�سرح نيابة عنهم، فقد يجري تغير يف موقفها اإن 

ا�ستمّرت احلالة الراهنة من الفلتان.

الأ�سلحة،  م��ن  �سخمة  تر�سانة  ليبيا  متتلك    

القدمي  ال�سوفياتي  ال��ط��راز  م��ن  معظمها  اأن  اإل 

الذي اأ�سحى خارج اخلدمة، وقد يقبل الثوار تلقي 

معدات  على  احل�سول  اأج��ل  من  خارجّية  م�ساعدة 

ال��وا���س��ح  غ��ر  اقتتالهم  ليتابعوا  ح��دي��ث��ة  ق��ت��ال��ّي��ة 

الأه�������داف، ك��م��ا ���س��رح��ب��ون ب����اأي دع���م ل��وج�����س��ت��ي، 

ا�ستمّرت  اإن  واملحروقات  وال��دواء  الغذاء  خ�سو�ساً 

احلرب الأهلية.

  تتفق غالبية مراكز الفكر والأبحاث الأمركية، 

على اأنه ل يكن اجلزم مبا �سيحدث لع�سر ما بعد 

القذايف، اإذ اإن القيود القبلّية املكّبلة ما زالت توؤّدي 

دوراً مهماً يف ليبيا، بينما تقدم الدولة املركزية نذراً 

الرئي�سة،  امل��دن  خ��ارج  لل�سكان  قليًا من اخلدمات 

ل��اع��ت��م��اد على  ك��ب��ر منهم  ج���زء  وع��ل��ي��ه، ي�سطر 

ال��ق��ب��ل��ّي��ة لتلقي اخل���دم���ات الج��ت��م��اع��ّي��ة،  ولءات�����ه 

ع��ل��ى ثقل  امل���واط���ن  ويف ه���ذه احل����ال، ح��ني يعتمد 

ق��ب��ي��ل��ت��ه ل��ت��وف��ر احل��م��اي��ة واخل����دم����ات ب�����دًل من 

الدولة املركزّية، فالأمر ل يبعث على الرتياح من 

ت�سكيل حكومة  الراغبة يف  املناه�سة  القوى  جانب 

مركزية قوية، ففي ع�سر ما بعد القذايف، قد ت�سهم 

اخلافات القبلية يف تاأجيج احلرب الأهلية و�سعي 

ة الأ�سد. كل فريق حينئٍذ للح�سول على ح�سّ

حممد اأمني ال�ضناوي

قـراءة في الــوضعــين العـسـكري والميــدانـي في ليـبــيا
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ال��ك��وي��ت نحو م��زي��د من  ه��ل تتجه 

التاأزم؟ 

هذا ما توؤ�سر اإليه التطورات احلا�سلة، 

ك��ون��ه��ا ال����دول����ة اخل��ل��ي��ج��ي��ة ال���وح���ي���دة يف 

جم��ل�����س ال��ت��ع��اون اخل��ل��ي��ج��ي ال��ت��ي تتميز 

بحرية ال�سحافة، ومبجل�س نيابي وبلديات 

تقوم على اأ�سا�س النتخابات، وتخ�سع فيها 

احلكومة ملراقبة وم�ساءلة املجل�س النيابي 

ال�سعودية  الأم��ة(، وهو ما يزعج  )جمل�س 

الآن،  عليها  يدخل  وال��ت��ي  اأ�سا�سي،  ب�سكل 

ح���اك���م ق��ط��ر »راع������ي ال��ت��غ��ي��ر ال���ع���رب���ي«، 

املحتدمة  الأزم���ة  ف��اإن ج��زءاً من  وبالتايل 

تناف�س  �سببها  الآن،  الكويت  التي ت�سهدها 

الدوحة  تدفع  فيما  اإذ  قطري،   - �سعودي 

الأ�سرة  الإخوان لانق�سا�س على  جماعة 

احل��اك��م��ة، وت��وف��ر ل��ه��م ك��ل اأ���س��ك��ال ال��دع��م 

املادي، تندفع الريا�س لتقدمي �ستى اأ�سكال 

الوهابية،  ال�سلفية  للمجموعات  ال��دع��م 

الن�سبية  الكويتية  الليربالية  ملواجهة  اأوًل 

من جهة، وثانياً، ملواجهة القوى الوطنية 

وال��ق��وم��ي��ة، ذات ال��ت��اري��خ ال��ع��ري��ق يف ه��ذا 

البلد اخلليجي.

الدول  الكويت عن  به  تتميز  اإن ما  ثم 

ات�����س��اع م�ساحة  اخل��ل��ي��ج��ي��ة الأخ������رى، ه��و 

ت����ب����ادل ال����������راأي، ع���ل���ى ���س��ت��ى امل�����س��ت��وي��ات 

ال�����س��ي��ا���س��ي��ة والج���ت���م���اع���ي���ة وال��ث��ق��اف��ي��ة 

املنت�سرة  الديوانيات  خ��ال  من  والأدب��ي��ة، 

فيها  ي�سارك  والتي  الكويت،  اأرج��اء  كل  يف 

اأحياناً �سيوف ياأتون اإليها من �ستى اأنحاء 

ال���ع���امل، وخ�����س��و���س��اً م��ن ال��ع��امل ال��ع��رب��ي، 

وب��ال��ط��ب��ع ف�����اإن ه����ذه ال���ظ���اه���رة م��ع��دوم��ة 

يف ب��ق��ي��ة ال�����دول اخل��ل��ي��ج��ي��ة، ال��ت��ي حت��رم 

الجتماعات ومتنع احلوارات، اإل تلك التي 

متجد احلاكم املطلق. 

يف  مثالية  ال��ك��وي��ت  اأن  ذل���ك،  يعني  ل 

ال�����س��ي��ا���س��ي  ت���ط���وره���ا  دي��ق��راط��ي��ت��ه��ا ويف 

التي  الن�سبية  احلريات  لكن  والإجتماعي، 

احل��اك��م  يخ�سى  ال���ب���اد،  ه���ذه  ب��ه��ا  تتميز 

ال��ق��ط��ري وال�����س��ع��ودي اأن مت��ت��د ع��دواه��ا 

اإليهما، لذلك ي�ستغان اأي اأزمة اأو م�سكلة، 

ل��ت��و���س��ي��ع ح�����دة اخل����اف����ات و�����س����وًل اإىل 

اإىل حالة  تعميم الفو�سى فيها، واإي�سالها 

بحرينية، ل يعود اأمام اآل ال�سباح من بد، 

يت�سكل  التي  اجلزيرة  ب��درع  ال�ستعانة  اإل 

ال�سعودية،  ال��ق��وات  م��ن  الفقري  عمودها 

باأرا�سي  ال�سعودية  الأطماع  اأن  وخ�سو�ساً 

وحت��دي��داً  اخلليجية�  ال���دول  م��ن  جرانها 

الكويت وعمان ل تتوقف عند حد معني.

وب���������س����رف ال���ن���ظ���ر ع�����ن واق�������ع وح�����ال 

وم��دى  الكويتية  الديقراطية  التجربة 

اأنها تبقى  اإل  وال�سلبيات فيها،  الإيجابيات 

غر مقبولة لدى حاكمي قطر وال�سعودية، 

اللذين فيما يعمان وي�سغطان ملزيد من 

وم�سر  تون�س  وليجرا  ليبيا،  يف  ال�سرذمة 

اإىل م���ا ي��ري��دان��ه م���ن اأه������داف وم�����س��ال��ح، 

امل�سالح  ن��ح��و  ف��ي��ه��ا  ال��ت��ط��ور  ي��ن��ع  ب�سكل 

باجتاه  وحتديداً  العربية،  لاأمة  القومية 

يلعبان  حيث  فل�سطني،  املركزية  الق�سية 

ع��ل��ى وت���ر الإن��ق�����س��ام اخل��ط��ر يف ال��ق��ط��اع 

وليتها  املنتهية  ال�سلطتني  ب��ني  وال�سفة 

وامل���ق���ال���ة، ب��الإ���س��اف��ة اإىل م�����س��اري��ع��ه��م��ا يف 

اإذا  تفتيتها  اإىل  و�سوًل  �سورية،  ا�ستهداف 

الرتكيز  ف���اإن  �سبيًا،  ذل��ك  اإىل  ا�ستطاعا 

الآن ي��ت��م ع��ل��ى ت���دح���رج ك���رة ال��ف��و���س��ى يف 

الكويت، بعد القمع الرهيب الذي متار�سه 

للحركة  وال�سعودية  البحرينية  ال�سلطات 

الحتجاجية والديقراطية يف البحرين.

ب���اأي ح���ال، ثمة اأزم���ة يف ال��ك��وي��ت، على 

اأب������واب الن���ت���خ���اب���ات ال��ن��ي��اب��ي��ة، وال�������س���وؤال 

الأم�������ور،  ����س���ت���ذه���ب  م�����دى  اأي  اإىل  ه���ن���ا، 

ب��ني امل��ع��ار���س��ات امل��ت��ن��وع��ة، ال��دي��ق��راط��ي��ة 

وال��ق��وم��ي��ة وال��وط��ن��ي��ة م��ن ج��ه��ة، وال��ق��وى 

اأو  �سعودياً  املدعومة  والإخ��وان��ي��ة  ال�سلفية 

احلاكمة  والأ���س��رة  ثانية،  جهة  من  قطرياً 

من جهة ثالثة؟

وه��ل ي�سكل ما ت��ردد م��وؤخ��راً عن اتفاق 

ال���ردود  اأح���د  ال��ك��وي��ت والأردن،  ب��ني  اأم��ن��ي 

واق��ع  الأ���س��رة احل��اك��م��ة على  م��ن  املحتملة 

اأن  بقرنه، وخ�سو�ساً  الذي يطل  الإنق�سام 

م��واق��ع »ت��وي��رت« حتدثت ع��ن اإر���س��ال اآلف 

العنا�سر من قوات �سرطة مكافحة ال�سغب 

على  الكويتية  ال�سلطات  مل�ساعدة  الأردن��ي��ة 

تندلع بني  التي  الحتجاجات  التعامل مع 

حني واآخر؟

الأول  ك���ان���ون  م��ط��ل��ع  ح��ت��ى  الآن  م���ن 

النيابية،  النتخابات  اإج��راء  موعد  املقبل، 

ق���د ت����رى ال���ك���وي���ت م����زي����داً م���ن احل�����راك، 

واملواجهات  والحتجاجات..  والتظاهرات 

اأي�������س���اً، ت�����ارة حت���ت رف�������س ت��ع��دي��ل ن��ظ��ام 

واأ�سماء  عناوين  حتت  وط��وراً  النتخابات، 

اإ�ساحية اأو دينية، ووحدها الأيام القليلة 

املقبلة �ستعطي اجلواب.

اأحمد الطب�ش
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التيارات  اأه��م  م��ن  اجلريحة  البحرين  يف  ال��ر���س��ايل«  »التيار  يعترب 

املبدئي  التوجه  يف  الرائد  التيار  وه��و  واأقدمها،  الإ�سامية  ال�سيا�سية 

عليها  يقدم  ول  الدينية  ال��روؤي��ة  م��ن  ينطلق  حيث  ال�سيا�سي،  والعمل 

العك�س،  ولي�س  الدين  نظره يف خدمة  ال�سيا�سي يف  فالعمل  اآخ��ر،  �سيئاً 

واإن  م��ب��دئ��ي��اً،  ال�سليمة  ب��امل��واق��ف  ي��ت��اأت��ى  اإمن���ا  الأم����د،  البعيد  والك�سب 

ال�سيا�سة،  خلدمة  الدين  توظيف  ولي�س  ال�سيا�سية  تديني  هو  املطلوب 

اأ�س�س  املدر�سي  ال�سيد هادي  اآية اهلل  �سماحة  املوؤ�س�س  قائده  هكذا و�سع 

العمل لهذا التيار، هذه الروؤية املبدئية ل�»التيار الر�سايل« جعلته يدفع 

وك��ان  خمتلفة،  وت��ع��ّدي��ات  وات��ه��ام��ات  و�سجون  �سهداء  م��ن  باهظاً  ثمناً 

على  املا�سي  القرن  �سبعينيات  منت�سف  منذ  انطلق  قد  الر�سايل  التيار 

م�ستوى العمل ال�سيا�سي، فكان له الدور الأ�سا�س يف التوجيه ال�سيا�سي 

مرحلة  ودخ��ل  اإي���ران،  يف  الإ�سامية  ال��ث��ورة  تفجر  وبعد  قبل  ال�سعبي، 

ال�سدام ال�سيا�سي مع النظام احلاكم يف البحرين، حني اأعلن عن ت�سكيل 

�سامل  تغير  اإح���داث  حم���اوًل  البحرين،  لتحرير  الإ�سامية  اجلبهة 

�سر�سة مع  التيار يف مواجهة  اأدخ��ل  ما   ،1981 عام  ال�سيا�سي  الو�سع  يف 

النظام اخلليفي، وزج اأثناءها مبئات من قياداته وكوادره يف ال�سجون يف 

الثمانينات والت�سعينيات، وهاجر العديد من قياداته ومئات من كوادره 

اإىل اخلارج بعد ات�ساع الهجمة الأمنية ال�سر�سة عليهم.

تاريخ  باأكرب خديعة يف  وقيامه  احل��ايل حمد،  احلاكم  وبعد جميء 

 ،2000 ع��ام  الإ�ساحي  م�سروعه  عن  اإع��ان��ه  بعد  احل��دي��ث،  البحرين 

وقف التيار علناً ولوحده بني قوى املعار�سة اأمام ميثاق العمل الوطني، 

ال�سيا�سي،  بالو�سع  التام  ال�ستبداد  احلاكم من  هذا  لتمكن  الذي مهد 

وبعد �سنتني من اإعان امليثاق تبني �سحة موقف »التيار الر�سايل«، حيث 

وا�سعة،  وجماهر  معار�سة  قيادات  من  له  �سرعياً  اإق���راراً  احلاكم  اأخ��ذ 

زائفة،  وال�سراب بديقراطية  �سوى اخلداع  ال�سعب  اأن يعطي  دون  من 

�سارقاً معظم الروات املتبقية والأرا�سي وال�سواحل ل�سالح كبار الأ�سرة 

احلاكمة.

فبادله  اخلليفي،  النظام  ين�سها  مل  ل�»التيار«  ال�سلبة  املواقف  هذه 

ت�سييقاً م�ستمراً، فجمعية العمل الإ�سامي التي اأ�س�سها التيار الر�سايل 

من  اأك��ر  ل��اإغ��اق  تتعر�س  جمعية  اأول  هي  ال�سيا�سي،  لعمله  كجناح 

اأغ�سط�س املا�سي، بعد  �سهر ون�سف، ثم للتفتي�س، ثم للحل النهائي يف 

مواقف  ب�سبب  اجلمعية،  �سفوف  يف  وا�سعة  باعتقالت  النظام  ق��ام  اأن 

يف  الثورة، خ�سو�ساً  يف  الر�سايل  التيار  وك��وادر  علماء  واأن�سطة  قيادتها 

دوار ال�سهداء )اللوؤلوؤة(، وقد �سملت العتقالت الأمني العام للجمعية 

�سماحة العامة ال�سيخ املحفوظ، وعدداً من كبار وكوادر التيار الر�سايل، 

الر�سايل«، ومن  »التيار  قيادات  املطاردة، عدد من  ب�سبب  يف حني غاب، 

اأبرزهم: ال�سيخ عبد اهلل ال�سالح، وال�سيخ حبيب اجلمري.

اأحد  الإ�سامي، وهو  العمل  تيار  اأ�سدر  بداية نوفمرب احل��ايل،  ويف 

اأذرع »التيار الر�سايل«، بياناً هاماً اأو�سح فيه العديد من الق�سايا املتعلقة 

بتطورات الو�سع ال�سيا�سي يف البحرين، ومما جاء فيه بت�سرف:

ثورة �سعب البحرين حققت يف الأ�سهر الأخرة تقدماً كبراً، جعلت 

النظام اخلليفي املتخلف ياأّن من جناحاتها الأولية وهي:

لأزمته من  بن عي�سى ل�ستجداء حل  النظام حمد  راأ���س  - جل��وء 

اجلمهورية الإ�سامية يف موؤمتر القمة الإ�سامية. 

معظم  على   - ��رغ��م��اً  ممُ  - للموافقة  اخلليفي  النظام  ا���س��ط��رار   -

ل��اأمم  التابع  الإن�����س��ان  حقوق  ملجل�س  جنيف2  م��وؤمت��ر  تو�سيات 

املتحدة )�سبتمرب 2012(، وقد بلغت 176 تو�سية.

ال�سركات  وه���روب  للنظام،  ال��ع��ام  الق��ت�����س��ادي  ال��و���س��ع  ت�سدع   -

الإ�ستثمارية والعديد من البنوك.

والوح�سية  الإره��اب  رغم  ل�سعبنا  ال�سامدة  الأبّية  ال��روح  تعايل   -

�سده وقيامه مب�سرات يف خارج الوطن.

الوا�سعة �سد قرار النظام  - الإدان��ة الدولية واحلقوقية واملحلية 

التع�سفي مبنع امل�سرات والإعت�سامات.

النظام  وف�سل  النجاحات  تلك  اأنه على �سوء  البيان  اأو�سح  ثم 

بعلميات  ق��ام  اإ���س��ع��اف��ه��ا،  ب��ل ول حتى  ال��ث��ورة،  اإن��ه��اء  اخلليفي يف 

واع��ت��ق��الت��ه  وال��ق��رى  ال��ب��ل��دات  بقمع  ال��وا���س��ع  الأم��ن��ي  الت�سعيد 

البيوت،  وم��داه��م��ة  الوح�سي،  للتعذيب  وتعري�سهم  للنا�سطني 

امل�سرات  مبنع  ق���راره  واأخ����راً  البا�سلة،  العكر  لبلدة  وح�����س��اره 

عليها  والق�ساء  الثورة  اإنهاء هذه  اأج��ل  ذلك من  كل  والتجمعات، 

يف اأق��رب وق��ت، وهكذا يغرق النظام مرة بعد اأخ��رى يف املزيد من 

عمليات القمع والإرهاب.

ال�ضيد جعفر العلوي
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احتجاجات في الكويت قبيل االنتخابات
ش عن السعودية وقطر

ّ
فت

معار�سون كويتيون يحتجون يف اأحد �سوارع العا�سمة                                                      )اأ.ف.ب.(

مــوقــف »التــيـار الـرســالــي« تجــاه تـطــورات الـثــورة في البحــريــن
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الأمريكية  الن��ت��خ��اب��ات  انتهت  وق��د  اأم���ا 

بفوز جديد للرئي�س بار�ك �أوباما �أقرب �إىل 

باأن  �لتوقعات  لكل  خالفاً  �ل�ساحق،  �لن�سر 

�ملعركة �ستكون على »�ملنخار«، فاإن �لتطلعات 

حم���ك���وم���ة مب����ا ���س��ت��ك��ون ع��ل��ي��ه �ل�����س��ي��ا���س��ة 

�خلارجية،  �ل�سيا�سة  �سيما  ال  �الأم��رك��ي��ة، 

و�الإ�سالمي،  �لعربي  �لعامل  جت��اه  حت��دي��د�ً 

و�أين  �لفل�سطينية..  �لق�سية  قلبهما  ومن 

�الإد�رة  ع��ل��ى ج�����دول  �الأول�����وي�����ات  م���ن  ه���ي 

�الأمركية �ملتجددة؟

بتغير  ي�سي  ال  الأوب��ام��ا  �لن�سر  خ��ط��اب 

فكان  �ل��دول��ي��ة،  �لق�سايا  م��ع  �ل��ت��ع��اط��ي  يف 

�خل����ط����اب ت������ك������ر�ر�ً ل�������س���ع���ار�ت �حل���م���الت 

عام  �لفوز  خطاب  ��ستعادة  مع  �النتخابية، 

�ل�سالم«  »عملية  موقع  يف  وتر�جع   ،2008
�أن �خلطاب  �الأو���س��ط، و�خلطر  �ل�سرق  يف 

حمل م�سموناً عن�سرياً على م�ستوى �الأمم، 

�الأمركية«  »�الأم���ة  �أن  �أوب��ام��ا  �عترب  حيث 

�أع��ظ��م �أم���ة ع��ل��ى �الأر������س، م��ا يعك�س روح���اً 

متعالية ال تن�سجم مع �الأ�سول �ل�سخ�سية 

الأوباما.

���س��ع��ب��وي��اً  ك���ان ه���ذ� �جل����زء خ��ط��اب��اً  و�إذ� 

��سطر�رياً كنتيجة لالنتخابات، فاإن �الأمل 

�لذي ر�هن عليه �أوباما من حيث �لت�سديد 

ع��ل��ى �ل��وح��دة �ل��وط��ن��ي��ة، وت��ر�ج��ع �ل��رع��اي��ة 

�الجتماعية و�ل�سحية، وكذلك غرق »�الأمة 

و�لبطالة،  و�لت�سخم  �ل��دي��ون  يف  �الأع��ظ��م« 

ال يعك�س �أبد�ً عظمة �أمة هي يف �أ�سلها كما 

قال �أوباما نف�سه �إنها »جمتمع مهاجرين«، 

كما �أن �الأمم ال تو�سف باأنها عظيمة عندما 

ب��ن ح��زب��ن ال ثالث  ي��ك��ون �النق�سام ح���اد�ً 

لهما، وغر متعاونن على �مل�ستوى �لوطني، 

فاالنق�سام يف �ملجتمع �الأمركي و��سح من 

خالل عالقة �جلمهورين بالدميقر�طين 

يف �لنظرة �إىل �لق�سايا �ال�سرت�تيجية، رغم 

مع  �سيتو��سل  �إنه  و�إعالنه  �أوباما  ��ستعد�د 

عليه  ي�سيطر  �ل����ذي  �ل��ك��ون��غ��ر���س،  ق���ي���اد�ت 

�جل���م���ه���وري���ون، م���ن �أج�����ل �مل�����س��اوم��ة على 

طروحات ت�سمنتها حملته �النتخابية.

�الأخ����ط����ر يف خ���ط���اب �أوب�����ام�����ا؛ ���س��اح��ب 

�أد�ء  طبعت  �لتي  �لناعمة«  »�حل��رب  نظرية 

�الأرب��ع  �ل�سنو�ت  خ��الل  �الأم��رك��ي��ة  �الإد�رة 

»دول��ة  ه��و  �ل��ه��دف  ب���اأن  ت�سريحه  �ملا�سية، 

�آمنة« يد�فع عنها �أف�سل �جلنود يف �لعامل، 

ما يعني زيادة �جلرعة �لع�سكرية يف �لنزعة 

�لعد�ئية للواليات �ملتحدة �الأمركية.

وبغ�س �لنظر عن �ل�سعبوية �لتي طبعت 

فاإن  �لد�خلي،  �مل�ستوى  على  �أوباما  خطاب 

�أمر  �الأمركية  �لدولة  بحيوية  �الع��رت�ف 

طبيعي من حيث �الهتمام بامل�سائل �لعلمية 

معظمها  ��سُتخدمت  و�إن  �لتقني،  و�لتطور 

�أوب��ام��ا تناوله  �آث��ر  يف خدمة �ل�سر، وه��و ما 

بطريقة غر عر�سية.

ل��ك��ن �الأه�����م ���س��ي��ك��ون يف ك��ي��ف��ي��ة ت��ع��اط��ي 

�مل��ن��ط��ق��ة  ق�����س��اي��ا  م���ع  �الأم���رك���ي���ة  �الإد�رة 

�ل��ع��رب��ي��ة و�ل������دول �الإ����س���الم���ي���ة، ���س��ي��م��ا �أن 

يخ�س  م��ا  يف  �ل�سابقة  وع���وده  حكم  �لف�سل 

�لق�سية �لفل�سطينية و�لت�سوية بن �لعرب 

و»�الإ�سر�ئلين«.

�ل��ق�����س��ي��ة  �إن  ي���ق���ول  ف���ال���و�ق���ع �جل���دي���د 

�ل��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة يف �أ���س��ف��ل ���س��ّل��م �ه��ت��م��ام��ات 

و�إن  �الأول���وي���ات،  م��ن  ولي�ست  �أوب��ام��ا،  �إد�رة 

الأي  �لثانية  �لوالية  �إن  يقول  �لبع�س  ك��ان 

رئ��ي�����س �أم����رك����ي ت���ك���ون �أك�����ر حت������رر�ً من 

�إد�رت���ه  ل��دى  �ل��والي��ة �الأوىل، ف��االأول��وي��ات 

�لتيار�ت  وتنامي  �ل�سورية،  �الأزم��ة  �ستكون 

�لقب�سة  م��ن  بع�سها  وت��ف��ّل��ت  �ل��ت��ك��ف��ري��ة، 

�الأم���رك���ي���ة، رغ����م �أن���ه���ا ت�����س��ن��ي��ع �أم���رك���ي 

خال�س مبا�سرة �أو بالو��سطة. 

ر�أ�������س  م����ن  ����س���ت���ك���ون  �إي����������ر�ن  �أن  ك���م���ا 

تعطيل  على  �لعمل  �الأول��وي��ات، من حيث 

�لربنامج �لنووي، رغم عدم �إثبات �لطابع 

�أمركية قد  �أولوية  له، وهناك  �لع�سكري 

�لعيني  �لتوغل  وه��و  �لبع�س،  ع��ن  تغيب 

ع���امل���ي���اً، وت��ب��ل��ور ق���ي���ادة رو���س��ي��ة يف حم��ور 

�ملو�جهة مع �إير�ن.

�الأمركي يف  �لتعاطي  باأن  �عتقاد  هناك 

�ملرحلة �ملقبلة، ال �سيما مع �الأزمة �ل�سورية، 

�سيكون �أكر ق�ساوة و�أكر تدخاًل، من حيث 

�لت�سليح و�لتدخل �ملبا�سر عرب �لدول �جلو�ر 

�ل�سوري، وال �سيما تركيا و�الأردن، و�إن كان 

�لتدخل يف  �ل�سعبي �الأمركي ر�ف�ساً  �ملز�ج 

�ل�سرق �الأو�سط، الأن ذلك �سينعك�س  �أزم��ات 

ع��ل��ى �مل��و�ط��ن��ن �الأم��رك��ي��ن، ل��ك��ن �ل��و�ق��ع 

ي�سر �إىل �أن �حلركة �الأمركية �ستنح�سر 

�ل�سورية،  �الأزم���ة  يف  �ملقبلة  �ل�سهور  خ��الل 

م���ق���اب���ل �ل�����رت�ج�����ع �مل���ل���ح���وظ ب���االه���ت���م���ام 

بالق�سية �لفل�سطينية، �لتي ميكن �أن تعود 

ب��ع��د ر���س��و �الجت����اه م��ن �الأزم�����ة �ل�����س��وري��ة، 

�نتخابات  �أب���و�ب  على  »�إ���س��ر�ئ��ي��ل«  �أن  �سيما 

ج��دي��دة،  ح��ك��وم��ة  عنها  �ستنبثق  ت�سريعية 

بنيامن  �لليكود  ح��زب  زعيم  خ�سية  و�سط 

�النتقام  على  �أوب��ام��ا  يقدم  �أن  من  نتنياهو 

رومني  ميت  لغرميه  ت��اأي��ي��ده  ب�سبب  م��ن��ه، 

وم�����س��اع��دت��ه يف �حل��م��ل��ة �الن��ت��خ��اب��ي��ة، من 

�ل�سيا�سي.  و�مل��وق��ف  �لتربعات  جمع  خ��الل 

�لليكود  جتتاح  �لتي  �مل��خ��اوف  تتمركز  كما 

باخل�سمننْ  �الأم��رك��ي��ة  �الإد�رة  دع���م  م��ن 

و�لعمل(، الإ�سقاط  « )كادميا  »�الإ�سر�ئيليننْ

مع  �لتعاطي  �سيما  �مل�����س��ار،  وف��ت��ح  نتنياهو 

�لليكودية  للرهانات  �مللف �الإي��ر�ين، خالفاً 

�أوباما لن يجاري نتنياهو حتى لو فاز  باأن 

�الأخر يف �النتخابات »�الإ�سر�ئيلية« كذلك، 

ولن  �لقريب،  يكون يف  لن  �أي�ساً  ذل��ك  لكن 

يتبلور قبل ح�سول �النتخابات �الإير�نية يف 

نهاية �لربيع �ملقبل.

�أن  تبقى هناك نقطة هامة يف ما ميكن 

يح�سل ويكون حمورياً يف هند�سة �ل�سيا�سة 

وزيرة  ��ستبد�ل  وهو  �الأمركية،  �خلارجية 

�أبلغه  ما  وهو  كلينتون،  هيالري  �خلارجية 

ذل��ك، فاإن  ف��اإن ح�سل  �أوب��ام��ا لها �سخ�سياً، 

�سيكون  �حلقيبة  ت��ت��وىل  �ل��ت��ي  �ل�سخ�سية 

�ل�سيا�سة،  تلك  �سياغة  يف  مركزي  دور  لها 

عليه  ���س��ت��ك��ون  مل���ا  �مل��ت��وق��ع  �ل��ط��اب��ع  �أن  �إال 

�ل�سيا�سة �خلارجية �الأمركية، هو ��ستمر�ر 

»�حلرب �لناعمة«، مع جرعة �أكرب يف �لروح 

ل��ت�����س��وي��ات حتكمها  �ل��ع�����س��ك��ري��ة، مت���ه���ي���د�ً 

�لظروف على �الأر�س.

يون�س عودة
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فوز أوباما.. استمرار للحرب الناعمة بروح عسكرية

�حلدث �الأبرز �لذي �سهدته تطور�ت �إخفاق ��سرت�تيجية 

موؤخر�ً، متثل يف  �أفغان�ستان  يف  �لغربية  �الأمركية  �حلرب 

�لدعوة �لر�سمية �لتي وجهت من قبل �حلكومة �الأفغانية 

�إىل حركة طالبان و�حلزب �الإ�سالمي، للم�ساركة تر�سيحاً 

وت�����س��وي��ت��اً، يف �الن��ت��خ��اب��ات �ل��رئ��ا���س��ي��ة �ل��ت��ي ���س��ت��ج��ري يف 

من  �أ�سهر  قبيل ب�سعة   ،2014 �سنة  ني�سان  م��ن  �خلام�س 

�الأطل�سية  �ل��ق��و�ت  �ن�سحاب  ال�ستكمال  ح��دد  �ل��ذي  �مل��وع��د 

�ملحتلة من �أفغان�ستان.

ه���ذه �ل��دع��وة ت�سكل �ع���رت�ف���اً ر���س��م��ي��اً ب��ح��رك��ة ط��ال��ب��ان، 

برئا�سة �ملال عمر، و�حلزب �الإ�سالمي برئا�سة قلب �لدين 

�لغربية  �حل��رب  ال�سرت�تيجية  مدوياً  و�سقوطاً  حكمتيار، 

و�أهد�فها، �لتي �سعت �إىل حتقيقها على مدى 11 �سنة من 

�حلرب �لفا�سلة، بكل �ملعاير �لع�سكرية و�ل�سيا�سية.

�أن ك���ان ه���دف �حل���رب �الأم��رك��ي��ة �ل��غ��رب��ي��ة، هو  فبعد 

�لق�ساء على حركة طالبان وتنظيم �لقاعدة، �لذي يحظى 

ب��دع��م��ه��ا و�ح��ت�����س��ان��ه��ا، و�ل��ع��م��ل ع��ل��ى �إق���ام���ة ن��ظ��ام م���و�ٍل 

�أفغان�ستان  م��ن  ويجعل  ��سرت�تيجيتها،  ينفذ  لو��سنطن 

ق��اع��دة �أم��رك��ي��ة غ��رب��ي��ة لتعزيز وب�����س��ط ن��ف��وذ �ل��والي��ات 

�أ�سبح  �لو�سطى،  �آ�سيا  يف  �الأوروب��ي��ن  وحلفائها  �ملتحدة 

�ليوم مطلب �لعو��سم �لغربية، ووكيلها �الأفغاين كرز�ي، 

�للهاث ور�ء �حلو�ر مع طالبان، وثم دعوتها للم�ساركة يف 

�النتخابات، مبا يعك�س �عرت�فاً �سريحاً بها، و�لتخلي عن 

�إق��ر�ر�ً  و��ستطر�د�ً  ب��االإره��اب،  �الفغانية  �ملقاومة  تو�سيف 

ك���رز�ي،  ن��ظ��ام حميد  ع��ل��ى تكري�س  �ل��ق��درة  ب��ع��دم  غ��رب��ي��اً 

و�حلاجة �إىل منحه �سرعية مفقودة، من خالل �نتخابات 

على  �ملحافظة  �إىل  وتقود  �ملقاومة،  �أط���ر�ف  فيها  ت�سارك 

�ن�سحاباً  يوفر  �الأف��غ��اين،  �لنظام  يف  �لغربي  �لنفوذ  بع�س 

م�ساهد  تكر�ر  عنها  يبعد  �الأطل�سية،  للقو�ت  و�آمناً  هادئاً 

�ملقاومة  �سربات  حتت  �جلنوبية  فيتنام  عن  �ملذل  رحيلها 

�لفيتنامية.

من �لو��سح �أن �لدول �لغربية �أدركت �أنه مبجرد �ن�سحاب 

لها،  �مل����و�يل  �ل��ن��ظ��ام  �سي�سقط  �أف��غ��ان�����س��ت��ان  م��ن  جيو�سها 

الأن  �ل�سلطة،  على  �ل�سيطرة  �إىل  وحلفاوؤها  طالبان  وتعود 

وع�سكرياً«،  »�قت�سادياً  مقاومتها  عن  �سيعجز  كر�زي  نظام 

و���س��ي��ن��ه��ار يف �ل��ع��ا���س��م��ة ك���اب���ل، ع��ن��د م���غ���ادرة ق����و�ت حلف 

�الأطل�سي، �لتي توفر له �حلماية و�لقدرة على �ال�ستمر�ر.

»�لفو�سى  ه��و  �سيح�سل،  م��ا  ف��اإن  �الأح����و�ل،  �أح�سن  ويف 

�لت�سعينيات  يف  ح�سل  �ل���ذي  �الن��ه��ي��ار  �أن  على  و�ل��ع��ن��ف«، 

يف  �ملهار�ت  طالبان  �أثبتت  �أن  بعد  �مل��رة،  هذه  �أ�سو�أ  �سيكون 

�لناتو،  �أن�سار  كبار من  �لتكتيك، وتخل�ست من م�سوؤولن 

و�سنت هجمات على �أهد�ف مهمة »�أذلت �أعد�ءها«.

�إن مثل هذه �لنتيجة �لتي تيقنت منها دو�ئر �لقر�ر يف 

�لعو��سم �لغربية، جاءت بعد جملة من �الإخفاقات �أبرزها:

1- �سقوط ��سرت�تيجية �سرب �ملالذ�ت �الآمنة لطالبان.
حلف  عليها  يعتمد  �أف��غ��ان��ي��ة  دول����ة  ب��ن��اء  يف  �الإخ���ف���اق   -2

�الأطل�سي.

�لتي �سهدت �سعبيتها �رتفاعاً  3- �لعجز عن عزل طالبان، 
�ملحتلة،  �ل��ق��و�ت  �رتكبتها  �ل��ت��ي  �مل��ذ�ب��ح  �إث���ر  ع��ل��ى  ك��ب��ر�ً، 

و�لطائر�ت �الأمركية من دون طيار بحق �الأفغان و�أدت �إىل 

�سقوط �الآالف، و�إبادة قرى باأكملها.

د�خ��ل طالبان، بن معتدلن  �سرخ  �إح��د�ث  ف�سل خطة   -4
ومت�سددين.

5- حت���ول ����س��ت��م��ر�ر �حل����رب �إىل خ��ط��ر ي��زع��زع ����س��ت��ق��ر�ر 
باك�ستان �حلليفة �ملهمة الأمركا يف منطقة �آ�سيا �لو�سطى.

6- �أ�سبح �لبقاء يف �أفغان�ستان يزيد من �إ�سعاف قوة �أمركا، 
�قت�سادياً و�سيا�سياً، ب�سبب �حلاجة �إىل �الإنفاق �لكبر على 

�حلرب �الأطول يف تاريخ �حلروب �الأمركية، و�الأكر كلفة 

و�إرهاقاً لالقت�ساد �الأمركي.

عرب  �لهزمية،  تفادي  وحلفائها  و��سنطن  حماولة  لكن 

�نتخابات ت�سارك فيها �أطر�ف �ملقاومة �الأفغانية، يظهر �أنه 

ال خطوط لها، الأن م�سرها مرتبط مبو�فقة طالبان �لتي 

�علنت رف�س �لدعوة للم�ساركة فيها، الأن �الأولوية، بالن�سبة 

�لتوجه  ولي�س  �أفغان�ستان«،  وحترير  »للمقاومة  هي  لها، 

»مل��ر�ك��ز �ق���رت�ع وه��م��ي��ة«، و�مل�����س��ارك��ة يف �ن��ت��خ��اب��ات �ستكون 

و�إعطاء  ودعمهم  �الأمركين  »�لغز�ة  مع  تعاطف  مبنزلة 

�سرعية الجتياحهم �أفغان�ستان، وتكري�س و�قع �سيا�سي يقبل 

ويقر با�ستمر�ر �الحتالل �الأجنبي«.

ح�سني عطوي

الغرب بين اإلقرار بفشل حربه في أفغانستان
والسـعي لتجنب انسحـاب مـذل

بار�ك �أوباما يلقي خطابه �إثر فوزه بوالية رئا�سية ثانية                                                     )�أ.ف.ب.(
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كثرة هي �الأمثال و�لرو�يات و�حِلكم، �لتي تفيد 

��ن��اً  ب���اأن يف �الحت���اد ق��وة وم��ت��ان��ة، و�أن يف �لتفرق وهنْ

و�سعفاً، ولكننْ قلياًل ما يتعظ �لنا�س بها، فتعجبهم 

�لكرة وتعمي ب�سائرهم، كما تخيفهم قلة �لعديد 

متر  �لتي  �لع�سيبة  �أي��ام��ن��ا  ويف  عز�ئمهم،  وتثبط 

�لفر�دة، وتنوع  �لنا�س مبفاهيم  يتغنى  �الأمة،  فيها 

�الأط��ي��اف، وح��ق �الإخ��ت��الف، ويعتربونها نعمة من 

�ل�سماء، ويتنا�سون �أن �لكرة بال �إجماع تذهب هباء، 

و�أن �لقلة مع �الحتاد ت�سبح كالبنيان �ملر�سو�س. 

ال �أحاول هنا �أن �أرمي �لعظات مينة وي�سرة، وال 

يعرفه  ما  �إىل  ج��دي��د�ً  �سيئاً  �ساأ�سيف  باأنني  �أّدع���ي 

من  �أم���ام  م��ذه��واًل  �أق���ف  ولكنني  بالفطرة،  �لنا�س 

يتفاخرون بتكاثر عدد �الأحز�ب و�لكيانات �ل�سيا�سية 

و�لطائفية و�لقبلية، و�جلمعيات �ملدنية �لتي تطفو 

على �ل�سطح يف كل مدينة وحّي وناحية، كما ينبت 

�أن��ه��م يعتربون هذه  �ل���رب�ري، و�الأن��ك��ى،  �لفطر يف 

�لعربي  »�ل��رب��ي��ع  مكت�سبات  م��ن  �لغريبة  �ل��ظ��اه��رة 

�ل���ذي �أخ���رج �مل���ارد م��ن قمقمه، و�أي��ق��ظ �الأم���ة من 

�سبات د�م مئات �ل�سنن«.

�أال يتح�سب هوؤالء باأن يكون ج�سد �الأمة قد �بتلَي 

مبر�س خبيث، وهو بالفعل كذلك، و�أن ما يتنامى فيه 

�أكر من ُغدد �سرطانية �سوف تنهكه وتق�سي  لي�س 

و�لعربي  �الإ���س��الم��ي  عاملنا  يف  يح�سل  م��ا  �إن  عليه؟ 

لي�س منّو�ً �سحياً على �الإطالق، بل هو �لتمزق بعينه 

بكل ما يعنيه من ت�سرذم �لتوجهات، وتقطيع �أو�سال 

�الأمة، وتباعد مكوناتها، وهدر طاقاتها يف كل ميد�ن 

من ميادين �حلياة، وعلى كل �سعيد.

د�ئ��رة  �سمن  يح�سل  �ل��ذي  هو  �ملفيد  �لتنوع  �إن 

بوحدة  يكون  �الأف�سل  نحو  �الرت��ق��اء  و�أن  �ل��وح��دة، 

�مل��ب��ذول��ة يف �سبيل �خل��ر �لعام  �ل��ت��وج��ه، و�جل��ه��ود 

وهنا  و�الإم��ك��ان��ي��ات،  �ل��ط��اق��ات  بتوحيد  �إال  تثمر  ال 

على ما  ج��دي��د�ً  �سيئاّ  �أ�سيف  �أن��ن��ي  �أدع���ي  ال  �أي�����س��اً 

�لتاريخية.  �لب�سري طو�ل م�سرته  �ملجتمع  خربه 

ويف �لو�قع، ال يخلو خطاب �ليوم من �لتاأكيد على 

�سحة هذه �ملفاهيم و�لدعوة �إىل �لتم�سك بها، ولكن 

�لعربة هي يف �أن تتالزم �الأقو�ل مع �الأفعال، وهذ� 

لالأ�سف �ل�سديد، نادر�ً ما يح�سل يف عاملنا �حلا�سر.

ولكي �أكون �أكر و�سوحاً يف غر�سي من �لتذكر 

بالبديهيات، هو �أن نكف جميعاً عن تكر�ر �لعبار�ت 

�جل���وف���اء �ل���ت���ي ي���ردده���ا ق�����ادة �الأح�������ز�ب وروؤ����س���اء 

�ملنابر، حول  كل  وعلى  �ملنا�سبات،  كل  �جلمعيات يف 

»ت���اأم���ن �حل��ق��وق �خل��ا���س��ة ل��ك��ل �أط���ي���اف �ملجتمع، 

و�سمان �سحة �لتمثيل لكل �لقوى و�ملذ�هب و�مللل 

و�لع�سائر و�لقبائل يف �ل�سلطة �ل�سيا�سية، و�لتوزيع 

�لعادل للروة«، وما �سابه من �ملفاهيم �لتي ير�د بها 

�لباطل حتت م�سميات �حلق و�لعد�لة.

وملمو�س  حقيقي  ت�سارب  ثمة  لي�س  �ل��و�ق��ع،  يف 

بن م�سالح مكونات �ملجتمع �لو�حد، بل �إن حاجات 

�جلهود  بت�سافر  فقط  تتكامل  �مل�سرتكة  �ملجتمع 

ومن خالل �لتعاون، ويتم �لتوزيع �لعادل للخر�ت 

م��ن خ���الل �جل��م��ع ب��ن �الإمي�����ان و�ل��ع��م��ل يف �إط���ار 

وحدة �حلال يف �ل�سر�ء و�ل�سر�ء، ويف �سبيل تاأمن 

�سرورياً  لي�س  �ملجتمع  �إد�رة  يف  �لتمثيل«  »�سحة 

�أو طائفة،  �أن يتم �ختيار ممثل خا�س لكل جماعة 

�لنا�س يف  �ل��ذي يوظفه  �الإد�ري  �أن يكون  بل يكفي 

بغ�س  �جلميع،  مع  �لتعامل  يف  ع��اداًل  �لعام  �مل��الك 

�لنظر عن ملتهم �أو عرقهم �أو كنية قبائلهم. 

قد يتهمني من يقر�أون هذه �لكلمات باأين بعيد 

عن �لو�قعية، �أو �أن ما �أ�سبو �إليه ال يتعّدى �أحالم 

حلمي  �أن  على  ُم�سّر  ولكني  �ساأنهم،  ه��ذ�  �ليقظة، 

ب��ال��وح��دة و�ل��ت��ع��اون و�ل��ت��اآخ��ي خ��ر م��ن �لعي�س يف 

ظّل  يف  الأمتنا  يجلب  ل��ن  �ل���ذي  »�ل��ت��ن��وع«،  كابو�س 

�لظروف �حلالية �سوى �ملزيد من �لتمزق و�لتفتيت 

و�القتتال.

�لقبطية،  �لكني�سة  �إىل  �مل�����س��ري��ن  �الأق���ب���اط  م��ئ��ات  ت��ه��اف��ت 

�سيختار  �لذي  »�ملختار«  �أحجهم  ليكون  �أبنائهم  �أ�سماء  لت�سجيل 

�لهيكلية«،  »�لقرعة  ت�سمى  ما  عرب  �جلديد،  �الأقباط  بابا  ��سم 

�ل��ت��ي ت��ن�����س ع��ل��ى �خ��ت��ي��ار �ل��ط��ف��ل الأح����د �مل��ر���س��ح��ن ل��رتوؤو���س 

�ختار  وه��ك��ذ�  باالنتخابات،  ي��ف��وزون  �ل��ذي��ن  �لقبطية  �لكني�سة 

�لكني�سة  لرئا�سة  تو��سرو�س  �الأن��ب��ا  جرج�س،  بي�سوى  �لطفل 

للكني�سة   118 �لبابا  وه��و  �لثالث،  �سنودة  لبابا  خلفاً  �لقبطية، 

�لقبطية، و��سعاً �إياه �أمام حتديات كبرة، يف ظل �لو�سع �لدقيق 

يو�جه  �أن  �ملر�قبون  ويتوقع  �لثورة،  بعد  ما  م�سر  يف  لالأقباط 

�الأنبا تو��سرو�س مقاومة من بع�س مر�كز �لقوى �لتي قد تعيق 

�إجناز �لتغير �جلذري �خلا�س باالإ�سالح �لكني�سي، دون �سد�م 

قريب مع مر�كز �لثقل �لكن�سية يف �حلر�س �لقدمي.

ويقول وزير �ل�سياحة �ل�سابق؛ �لقيادي يف حزب »�لوفد«، منر 

فخري عبد �لنور، �إن �لبابا �جلديد هو تلميذ �الأنبا باخوميو�س، 

بعد  و�ق���ت���د�ر،  بحكمة  �النتقالية  �مل��رح��ل��ة  �إد�رة  يف  جن��ح  �ل���ذي 

�إىل �أن �لكثرين توقعو� ظهور  وفاة �لبابا �سنودة �لثالث، الفتاً 

�لعديد من �مل�سكالت يف �لكني�سة �مل�سرية، و�أ�سار �إىل �أن �لكني�سة 

يف �ملرحلة �ملقبلة �ستد�ر ب�سورة موؤ�س�سية، ويجب �أن يكون لديها 

مركز للدر��سات و�سكرتارية متخ�س�سة وحمرتفة وتعمل على 

�إعادة �سياغة �لعالقة مع �لدولة و�ل�سباب وموؤ�س�سات �لكني�سة 

�ل��ت��ي ت��ط��ورت ت���ط���ور�ً ك��ب��ر�ً خ���الل �الأرب���ع���ن ع��ام��اً �مل��ا���س��ي��ة، 

وتو�سعت ب�سورة كبرة، مع �سرورة �إعادة ت�سكيل �ملجل�س �ملحلي.

بتقوية  م��وؤم��ن  تو��سرو�س  �الأن��ب��ا  �أن  على  �ل��ن��ور  عبد  و���س��دد 

�ملجتمع  بناء  �أج��ل  من  �لتطرف  ومو�جهة  �لوطنية،  �لعالقات 

�مل�سري ب�سورة �سليمة، ويجب �أن يتم �لتعامل بحكمة كبرة مع 

ق�سية �لتطرف.

ُولد �الأنبا تو��سرو�س با�سم »وجيه �سبحي باقي �سليمان«، يف 

دمنهور باملن�سورة، الأ�سرة  1952، يف  �لعام  �لثاين من  ت�سرين   4
مكونة منه و�أخ و�سقيقتن، وو�لده كان يعمل مهند�س م�ساحة، 

ودمنهور  و�سوهاج  �ملن�سورة  بن  ما  �ملعي�سة  يف  �الأ�سرة  وتنقلت 

�إجر�ء  تاريخ  مع  تو�فق  ميالده  يوم  �أن  و�لالفت  و�الإ�سكندرية، 

�لقرعة �لهيكلية.  

جامعة  �ل�سيدلة  بكالوريو�س  على  �سبحي«  »وج��ي��ه  ح�سل 

�لعاملية  �ل�سحة  هيئة  زمالة  ثم   ،1975 �الإ�سكندرية يف حزير�ن 

باإجنلرت� يف حزير�ن 1985، وعمل مدير�ً مل�سنع �أدوية يف دمنهور 

بكالوريو�س  �لرهبنة، كما ح�سل على  �ل�سحة قبل  ل��وز�رة  تابع 

�لكلية �الإكلركية يف نوفمرب 1983.

�لتحق يف 20 �آب 1986 بدير �الأنبا بي�سوى يف و�دي �لنطرون 

طالباً �لرهبنة، حتى متت ر�سامته ق�ساً يف 23 كانون �الأول 1989، 

ثم �نتقل للخدمة مبحافظة �لبحرة يف 15 �سباط 1990 حتى 

نال درجة �الأ�سقف يف 15 حزير�ن �لعام 1997.

�لكن�سية«،  بالرتبية  »�الهتمام  �أن  تو��سرو�س  �الأن��ب��ا  وي��رى 

وهو  �ملهجر،  وب���الد  م�سر  د�خ���ل  ونه�ستها  �لكني�سة  م�ستقبل 

بف�سول  �الهتمام  »علينا  �أن��ه  �أو���س��ح  �الإد�رة«،  ب�»مر�سح  �ملُلقب 

�إع��د�د �خلد�م  �لرتبية �لكن�سية منذ �ل�سغر، و�أن جنعل ف�سول 

م��ن �أول��وي��ات��ن��ا، يف ف��ك��ره �خل��دم��ة ي��رى �أن��ه��ا »ه��ي �ل��ت��ي ت�سنع 

�لنه�سة للكنائ�س، ويتحدث د�ئماً عن مّل �ل�سمل، وذلك لتوطيد 

ل�سحيفة  وف��ق��اً  ي��ن��اي��ر«،   25 »ث���ورة  بعد  �لكني�سة  �سباب  عالقة 

�أن »�لبابا هو �سمام �الأمان للكني�سة  »�مل�سري �ليوم«، كما يرى 

و�لدولة، و�أنه ال بد من ��ستمر�ر عالقة �الأخوة بن �مل�سيحين 

و�مل�سلمن، و�الندماج بينهم يف �ملجتمع«.

باملهجر  كنائ�س  خ��د�م  الإع���د�د  معهد  �إن�ساء  �هتماماته،  م��ن 

الإطالعهم على �لثقافات �ملختلفة يف �لدول �الأوروبية و�أمركا 

وكند�، ويعترب �أن �إقامة قنو�ت للحو�ر مع �ل�سباب �أمر �سروري.
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بــــــروفــــــــايـــــــــل

األنـبـــا تــواضــروس
الـمــؤمـن بتقــويــة العـالقــات الوطنية

األطناب المسماة دولة
م�سارب بني حيتان، وبني ج�سع، وبني هدر، وبني ف�ساد، وبني �سرقة، وبني 

و�لكهرباء  و�مل���ازوت  و�لبنزين  �جل��م��ارك  مافيا،  وبني  �سم�سرة،  وبني  ت�سبيح، 

�ملدر�سي  و�لكتاب  �لدر��سي  و�ملقعد  �ملري�س  و�سرير  و�ل��دو�ء  و�لزفت  و�لهاتف 

ورغيف �لفقر وفل�س �الأرملة، ت�سكل جمتمعة هيكل دولة �ملوؤ�س�سات �ل�ساربة 

جذورها �لدميقر�طية يف عمق �أعماق �لتاريخ ، منذ زمن �لك�سندر �ساويرو�س، 

�إىل زمننا �لر�هن..

ب���امل���روءة و�الأن���ف���ة و�ل�سهامة  ����س��ت��ه��رت  �ل��ت��ي  �ل��ع��رب��ي��ة  �ل��ق��ب��ائ��ل  فعلى غ���ر�ر 

و�إغاثة  �حليف  ورّد  �ل�سيف  و�إق���ر�ء  و�ل��ك��رم  و�لت�سحية  و�الإق���د�م  و�ل�سجاعة 

هذه،  منط  على  �ملتعر..  و�إقالة  �مل�ساب  ومو��ساة  �ملنكوب  وم�ساعدة  �مللهوف، 

ت�سر ع�سائر �ليوم، لكن من غر �أن حتمل ولو خ�سلة و�حدة من خ�سال �لعرب 

و�لبادية و�سيمهما.. �إذ �إن ذرية كليب و�ملهلهل �لزير �سامل قد �نقر�ست ولالأ�سف، 

وبقيت �أ�سباه ج�سا�س بن مّرة ت�سول وجتول يف طول �لفيايف وعر�سها..

�ألف ليلة وليلة، وحكايات �لطق�س  �أطنابهم مقتب�سة من �سر  ح�سر �ليوم، 

و�لفق�س، و�لفح�س، وال �أظن �أن و�حد�ً منهم ي�سّذ عن هذ� �لتو�سيف.

�إال �ل�سعاليك، �لذين  فو� عجبا.. مل ي�سلم من �سر �لدهور وعاديات �الأي��ام 

و�ح��د�ً، ويتلون ترتيلة  و�ح��د�ً، ويرفعون �سعار�ً  و�ح��د�ً، وهدفاً  يتقا�سمون هماً 

و�حدة، زنكهم و�حد�ً رم�سهم و�حد�ً.. ورجاوؤهم �لرهان و�حد�ً.. »ذ�كرة �لنا�س 

�لق�سرة«.

 وملن فاتهم �الطالع على �لتاريخ و�الأن�ساب، فاإننا ن�سدقكم �لقول بالدليل 

�لقاطع، باأن بو�سطة عن �لرمانة هي من ن�سل ناقة �لب�سو�س.. فها هم باالأم�س 

يطلقون كالماً، ليتهم مل يتفوهو� به، الأنه كاد �أن يودي بالبالد �إىل كارثة ال 

قر�ر لها.. و�إذ� بالندم، �أو �لثو�ب �إىل �لر�سد يباغتهم فجاأة، فيتحولو� ما يعادل 

ال �أبالغ و�أقول 360 درجة يف هنيهات قالئل.. كي  درجة،   180
لند�ء  تلبية  فيه  يقعو�  �أال  نتمنى  كنا  �لرجوع عن �خلطاأ ف�سيلة..  �أن  ومع 

�لغر�ئز.. متجاهلن �سوت �لعقل لبع�س �لوقت، يف حن، �أن �ملطلوب منا جميعاً، 

�لتحلي  �مليامن،  �لدولة  رج��االت  �لعام  �ل�ساأن  يتعاطون  �لذين  �أولئك  ال�سيما 

بب�سر وب�سرة زرقاء �ليمامة، وميتلكو� ما متنى �متالكه �أمر �ملوؤمنن عمر 

بن �خلطاب ر�سي �هلل عنه، عنقاً بطول عنق �لناقة، لتخرج �لكلمة من �حللق 

�سحيحة كفلق �ل�سخر بعد طول تفكر ومتحي�س.

والأنه يتعذر علينا �إدر�ك هذه �ملطالب يف قادة �لر�أي و�لفكر و�ل�سارع بالتمني 

و�لدعاء، وباملزيد من �ل�سرب و�مل�سابرة على �الأخطاء �ملرت�كمة، كون �لتجربة 

ك�سفت للمالأ قدر�ت �ملقدرين على مقدر�ت هذ� �لوطن �لبائ�س �ل�سيئ �لطالع.

لذلك ن�ست�سرخ �ل�سعب �النق�سا�س على هذ� �لو�قع �لرّث، �ملزري �ملعيو�س.

يا نا�س.. نعّول على قدوم ربيع ما! يفوح وعياً و�إدر�كا وثقافة ومعرفة ون�سجاً 

و�سو��س  �لبو�سطة  بزمر  يطيح  تنثني..  ال  و�إر�دة  وعزماً  وت�سميماً  وعقالنية 

ي��ذر..  وال  يبقي  فال  �الأط��ن��اب  على  وي��اأت��ي  و�حل�سائر..  و�ال�سطبالت  �لناقة 

لينه�س �ل�سعب هذه �ملرة ولي�س ككل مّرة، موؤ�س�ساً دولته بعيد�ً عن �الإيحاء�ت 

و�الإمياء�ت و�الإ�سار�ت و�الإمالآت.

بالعمل  م��ق��رون��ة  الأن��ه��ا  م�ستحيلة،  ت��ك��ون  ل��ن  ال،  م�ستحيلة؟  �أح��الم��ن��ا  ه��ل 

و�ل�سعي و�حلر�ك و�ملثابرة، ال بل بالت�سميم على �لتغير �أياً كان �لثمن.

نبيه الأعور
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ال�سينما  ث���م  ال�����س��ام��ت��ة  ال�����س��ي��ن��م��ا  ب����روت  ع��رف��ت 

امل���ت���ح���رك���ة، واأن�������س���ئ���ت ف��ي��ه��ا �����س����االت ف��خ��م��ة مت��ي��زت 

ق�سماً  ال�ساالت  واأثاثها وجتهيزاتها، �سّمت  بهند�ستها 

خا�ساً للتدخني وتناول املركبات يف فرتات اال�سرتاحة، 

وُق�ّسمت اإىل درجات: اأوىل وثانية وثالثة، اأو اإىل اأر�سية 

وبلكون ي�سم بع�ض املق�سورات.

كما عرفت بريوت ال�ساالت ال�سيفية املك�سوفة التي 

ال �سقف لها، مثل �سالة »اأوملبيا«، و�سالة »األفون�ض« يف 

حملة الزيتونة بباحة مربع الليدو، كما اأن قبة التياترو 

الكبري كانت ُتفتح �سيفاً لتربيد القاعة وتهويتها، قبل 

اأن ُيعرف التربيد املركزي.

»امل��ن��اظ��ر«،  بعر�ض  ت��ب��داأ احلفلة  اأن  ال��ع��ادة  درج���ت 

وهي ف�سول للت�سلية، تليها اأخبار م�سورة، اأو اجلريدة 

pathe ثم عر�ض االأفالم التي �ستعر�ض يف االأ�سبوع 
ثم  ق�سرية،  ا�سرتاحة  تليه  املقبلة،  االأ�سابيع  اأو  املقبل 

يبداأ عر�ض الفيلم.

اع���ت���اد ب���اع���ة امل���رط���ب���ات وال�������س���وك���وال وال���ن���ق���والت 

اأث��ن��اء اال���س��رتاح��ة يف مم���رات ال�سالة بني  امل���رور  على 

بني  مي��ر  ك��ان  كما  ب�ساعتهم،  ع��ن  معلنني  اجل��م��ه��ور، 

كتيبات  يحملون  اأوالد  العر�ض،  قبل  واالآخ���ر،  احل��ني 

الفيلم،  وينادون: حوادث  الفيلم  ق�سة  ت�سرح مو�سوع 

اأغاين الفيلم..

ال���ربج  ���س��اح��ة  ال�����س��ي��ن��م��ا يف  م��ع��ظ��م دور  ت���رك���زت 

وح��وال��ي��ه��ا، وُب��ن��ي��ت اأك��ره��ا حم��ل اخل��ان��ات ال��ق��دمي��ة، 

وخ��ان  م���رتوب���ول،  �سينما  اإىل  ال��ن��ق��ا���ض حت���ول  ف��خ��ان 

كنفاين والعري�ض اأ�سبح �سالة �سينما »اأمبري«، و�سينما 

روك�سي كانت خان ال�سرتوين، و�سالة الدنيا حمل خان 

حم��م��ود اأح��م��د، وق��د تغري ا���س��م بع�ض ال�����س��االت عدة 

مرات، ف�سينما »اأوملبيا« التي كانت مك�سوفة ومبنية من 

اخل�سب ك�سالة �سيفية، اأعيد بناوؤها باحلجارة و�ُسميت 

ماج�ستيك، ثم انتهت قبل احلرب با�سم »راديو �سيتي«، 

و�سينما »اأوديون« يف �ساحة الربج اأخذت ا�سم الزهراء.

وم�سرح  �سينما  ب��اأن��ه��ا  ال�����س��االت  بع�ض  وا���س��ُت��ه��رت 

التياترو  و�سالة  الكري�ستال،  ك�سالة  نف�سه،  الوقت  يف 

ال��ك��ب��ري، و���س��ال��ة االأم���ب���ري، وق���د ُع��ر���س��ت فيها اأف���الم 

حتولت  ح��ني  يف  م�سهورة،  م�سرحيات  ومثلث  �سهرية 

�سالة �سينما �سهرزاد اإىل م�سرح با�سم امل�سرح الوطني 

اأو م�سرح �سو�سو.

ع��ر���س��ت ����س���االت ب����ريوت اأ���س��ه��ر االأف�����الم ال��ع��امل��ي��ة 

االأجنبية والعربية لكبار املمثلني والفنانني، بدءاً من 

البقر وق�س�ض احلب والفرو�سية واحلرب  اأفالم رعاة 

واأف����الم ط����رزان واأف����الم ال��رع��ب، م����روراً ب��اأف��الم عبد 

اأبي�ض وبهيجة حافظ وعزيزة  ون��ادرة وجورج  الوهاب 

اأمري، وانتهاء باالأفالم الهندية.

كان عر�ض الفيلم يبداأ بالن�سيد الوطني اللبناين، 

االأم��ر ال��ذي ك��ان ي�ستدعي وق��وف اجلمهور اح��رتام��اً، 

اللهم اإال بع�ض الك�ساىل الذين كانوا يتلكاأون بالوقوف 

اأو يبقون جال�سني، كما كانت اإدارة ال�سالة تذّكر الرواد 

من على ال�سا�سة بالقرار 392 القا�سي مبنع التدخني، 

وغ��ال��ب��اً م��ا ك��ان��ت ال�����س��اب��ط��ة ُت���خ���رج، اأث���ن���اء ال��ع��ر���ض، 

املخالفني وتنّظم بحقهم حم�سراً باملخالفة.

واأخ���رى، يف حني  درج��ة  التذكرة بني  �سعر  اختلف 

تقام  وكانت  والطالب،  للجنود  خا�سة  تعريفة  ح��ددت 

حفلتان اأو ثالث يومياً، وحفلة اإ�سافية قبل ظهر يوم 

االأحد، وكان على الراغب باحل�سور، خ�سو�ساً لالأفالم 

واإال  ل��ه،  ت��ذك��رة  ل��ت��اأم��ني  ب��اك��راً  يح�سر  اأن  ال�سخمة، 

ا�سطر ل�سراء واحدة من ال�سوق ال�سوداء، اأي من الذي 

لهذه  بها  واحتفظ  التذاكر  م��ن  ك��ب��رياً  ع���دداً  ا���س��رتى 

دفاتر  املتنفذين  متنح  ال�ساالت  بع�ض  وكانت  الغاية، 

�سنوية لدخول ال�سالة جماناً. 

ازدهر بناء ال�ساالت نتيجة ازدهار �سناعة ال�سينما 

وتطورها، وكان اأ�سحاب الدور ي�سارعون اإىل ا�ستقدام 

ال�سا�سة  ذات  �سكوب  كال�سينما  واملعدات،  االآالت  اأح��دث 

التي  وال�سيرناما  ال�سترييو،  وال�سوت  املقعرة  الوا�سعة 

كانت توجب و�سع نظارات خا�سة.

الديك،  �سينما  �سالة  كانت  ب��ريوت  دور  اأوىل  م��ن 

�سرقي  الباريزيانا  �سالة  بعد  فيما  حملها  حلت  التي 

���س��اح��ة ال����ربج، و���س��ال��ة روي����ال امل��ال���س��ق��ة ملبنى مقهى 

اأ�سبحت بعد ذلك مقهى الروندا،  ال�سرق، وقد  كوكب 

اأبطال  ال�سامتة ميثلها ثالثة  االأف��الم  تعر�ض  وكانت 

ه���م ت���وم م��ي��ك�����ض وت����وم ت��ي��ل��ر وول���ي���م دزم���ون���د، وك��ان��ت 

الرتجمة تتم بالكتابة على طرف ال�سا�سة مثل: البطل 

عليه  واأطلق  حرامي،  يطارد  والبطل  خطيبته،  يقبل 

حتتاج  ال  وا�سحة  كانت  م�ساهد  وه��ي  واأ���س��اب��ه،  ال��ن��ار 

بقبعاتهم  امل��ذك��ورون  االأب��ط��ال  وق��د متيز  تف�سري،  اإىل 

ال��ع��ري�����س��ة امل��زخ��رف��ة ب��اخل��ي��وط ال��ب��ي�����س��اء، وب�����س��روج 

خيولهم املزينة وقراب م�سد�ساتهم اجللدية.

ثم ا�ستعملت اإىل جانب بكرة الفيلم، بكرة ال�سوت، 

االأخ���رية غ��ري متوافقة مع  ه��ذه  ك��ان��ت  م��ا  لكن غالباً 

ك��ان يثري  ال��ذي  التي تظهر يف االوىل، االأم��ر  ال�سورة 

ال��رواد  بع�ض  ت�سهد  ال�سالة  كانت  ما  وك��ث��رياً  ال���رواد، 

للبطل  فيهتفون  ال��ف��ي��ل��م،  ب��ح��وادث  ينفعلون  ال��ذي��ن 

غريهم  وينهرون  القاتل،  ويلعنون  ال�سارق  وي�ستمون 

اأو ينهرون والدة طفل  من الذين يتكلمون يف ال�سالة 

ر�سيع يطلب ثدي اأمه.

اخت�ست بع�ض الدور باأفالم معينة، فقد كان ل�سالة 

ال�سيد  واآالم  ح��ي��اة  اأف����الم  ع��ر���ض  ام��ت��ي��از  الكري�ستال 

الوكيل احل�سري  وك��ان  الف�سح،  عيد  امل�سيح، يف فرتة 

الفيلم  االإع��الن عن  املدلل يحر�ض يف  اإبراهيم  احل��اج 

اأنه »ناطق باللغة العربية ومبباركة خا�سة من قدا�سة 

البابا«، كما حر�ست بع�ض الدور على ا�ست�سافة اأبطال 

الفيلم ترغيباً للجمهور واإثارة للحما�ض فيه.

ُيذكر اأن �ساحبي �سالة �سينما »اأمبري«؛ نقوال قطان 

اآلتني   1930 �سنة  ا�ستقدم  اأول من  كانا  ح��داد،  وج��ورج 

من �سركة و�سرتن الكرتيك لل�سينما املتكلمة وال�سينما 

الفيلم  والوجهاء حل�سور  ال�سحافيني  امل�سوتة، ودعيا 

ال�سالة  �سا�سة  م��ن  نغماتها  تر�سل  مو�سيقاه  و���س��م��اع 

اأ�سواتهن،  و�سماع  يرق�سن  مدر�سة  فتيات  وم�ساهدة 

وكان اجلميل يف االإخرتاع املذكور روؤية احلركة و�سماع 

فتح  ف���اإذا  بينهما،  تقاطع  ف��ال  واح���د،  وق��ت  ال�سوت يف 

املغني فمه، �سمع خروج ال�سوت، واإذا �سوهد �سائق �سيارة 

�سغط على الزمور، �سمع �سوته، وكان اأول فيلم عر�سته 

للممثل  باري�ض«  »اأن�سودة  فيلم  الطريقة  بهذه  االأمبري 

ال�سالة  اإدارة  رفعت  وق��د  �سفاليه،  موري�ض  الفرن�سي 

اأ�سعار التذاكرة لهذا الفيلم عما �سبقها.

وك���ان ال�����س��ادة تقال وح���داد و���س��رك��اه��م ق��د اأن�����س��اأوا 

�سالة االأمبر �سنة 1927 وبالغوا يف اتقانها، فاأح�سروا 

املعدات واملقاعد واللوجات من اأوروبا، وعر�سوا املناظر 

»يف  رواي���ة  منها  ع��ر���ض  م��ا  واأول  ال�سينماتوغرافية، 

لويد  هارولد  م�سحكة:  هزلية  ورواي��ة  العر�ض«،  ظل 

يف ���س��ارع ب����روداواي، وت��راج��ي��دي��ة: »ل��ذة ال��غ��رام« مل��اري 

كري�ستيان�ض، والليل لنا.

عرو�سه  اأوىل  يف  �سابلن  ���س��اريل  ب���ريوت  وع��رف��ت 

ومنها فيلم كيد ال�سهري مع جاكي كوغان، والتي اأحرز 

�سهرة وا�سعة يف عامل التمثيل ال�سيماتوغرايف وعد من 

اأبدع الروايات، وقد عر�ض �سنة 1929 يف �سالة باري�ض، 

وكان العامل يف بريوت يلفظون �سابلن »�سار �سبلي«.

عن »بريوتنا«

�أحمد
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بيروتيات

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

القرية  لروحية  امل�ستاقة  االأنف�ض  تتزاحم   من جديد 

وم��ن��ت��وج��ات��ه��ا، ف��م��ع ك��ل ���س��ب��اح ت�����س��رق ف��ي��ه ال�سم�ض على 

اأيامات ال�سوق، يبداأ النا�ض من كل حدب و�سوب لروؤية ما 

جمعه ال�سوق هذا العام من اإبداعات بلدية وحرفية.

 اآالف االأ�سخا�ض من خمتلف االأعمار انتظروا بلهفة 

زاروا وج��ال��وا يف خمتلف  ال�����س��وق.  افتتاح  ع��ام  م��دى  على 

الن�ساط  بهذا  وفخرهم  فرحتهم  عن  معرّبين  اأق�سامه، 

الذي يلّبي احتياجاتهم من مونة بلدية، وميالأ منازلهم 

بالتحف والزينة احلرفية. 

�سنة  بعد  �سنة  تتو�سع  ال�����س��وق،  اإق��ام��ة  اأه����داف  والأن   

لت�سمل كافة �سرائح املجتمع، فطوال النهار تقوم الفرقة 

املخت�سة باالأن�سطة، باإر�ساد طالب املدار�ض وفتية الك�ساف 

ي��ت��م تعريفهم ع��ل��ى مملكة  ال��ن��ح��ل، ح��ي��ث  يف زواي����ا ع���امل 

والعطرية،  الطبية  النباتات  وزاوي���ة  ومنتجاته،  النحل 

وكيفية  وفوائدها،  اأنواعها  كافة  اإىل  تعريفهم  يتم  حيث 

اخل�سار  وفوائد  ال�سحي،  الغذاء  زاوي��ة  كما  ا�ستخدامها، 

اإع��ادة  زاوي��ة  واإىل  الغازية،  امل�سروبات  وم�سار  والفاكهة، 

ال�سلبية  واآث��اره  البال�ستيك،  وم�سار  النفايات،  ا�ستعمال 

النفايات  من  اليدوية  االأ�سغال  عمل  وكيفية  البيئة،  على 

القابلة لال�ستعمال، اإ�سافة اإىل زاوية املربيات واملخالالت، 

وفوائد املربيات واملخالالت، وكيفية ت�سنيعها.

والأن���ن���ا يف رح�����اب ال������رتاث واالأ����س���ال���ة وال����ع����ودة اإىل 

الفنية  امل�ساهد  تتنوع  اأن  م��ن  الب��د  ك��ان  امل��ا���س��ي،  اأجم���اد 

اللبناين  ال��رتاث  والأن  احلنني،  ويجتمع  ال�سورة  لتكتمل 

اأمثولة يف ثقافته، تزّينت اأم�سية اليوم الثاين من ال�سوق 

بح�سور الفنانني الكبار، من اأمثال »اأبو �سليم« و»�سكري« 

ال�سوق،  اأرج��اء  و»دربا�ض«، حيث كان لهم جولة طويلة يف 

فن�سروا ب�سماتهم وحمبتهم على كل �ستند مروا بجانبه، 

ال��ع��ام��ل يف  ال��ف��ري��ق  اأث��ن��وا على ج��ه��ود  ويف خ��ت��ام جولتهم 

جمعية موؤ�س�سة »جهاد البناء االإمنائية«، الذي مل يكّل ومل 

اأن �سوقاً  اأخ��رى، واع��ت��ربوا  مي��ّل الإجن��اح ال�سوق �سنة بعد 

ك�سوق »اأر�سي« هو مثال عن هواء ُيعطي من جديد لينع�ض 

تراثنا وين�سله من �سراديب اال�ستياق والن�سيان، داعني اهلل 

يف  وامل�سي  لال�ستمرار  اجلميع  يوفق  اأن  وتعاىل  �سبحانه 

هذا الن�ساط الرائع. 

�سيا�سية  وفعاليات  �سخ�سيات  ت��واف��د  ال�����س��وق  و�سهد 

وثقافية ونقابية واجتماعية من خمتلف املناطق اللبنانية، 

ومع غياب ال�سم�ض يومياً، ت�سدح اأ�سماء الرابحني بجواز 

التومبوال التي جتري يومياً، لت�سفي على اأم�سيات ال�سوق 

مزيداً من اأجواء الفرح وال�سعادة، لتغلق اأبواب ال�سوق عند 

يوم  يف  اأبوابه  تفتح  اأن  اأم��ل  على  والكل  العا�سرة،  ال�ساعة 

جديد، وتبداأ رحلة جديدة من رحالت اإحياء الرتاث.

سوق المونة والمنتوجات الزراعية والحرفية »أرضي«

عام على انتظار أصالة التراث اللبناني
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جناح »حركة االأمة« امل�سارك يف املعر�ض



اإن����ه احل����دث ال��رتف��ي��ه��ي وال��ري��ا���س��ي 

ب��رتق��ب من  وال��وط��ن��ي اجل��ام��ع، املنتظر 

قبل الكثري من اللبنانيني، �سغاراً وكباراً، 

وم����ن خم��ت��ل��ف ال���ط���وائ���ف واالن���ت���م���اءات 

الدويل  ماراتون بريوت  اإنه  والتوجهات، 

احلادي  �سيقام يف  الذي  العا�سر، احلدث 

ع�سر من ت�سرين الثاين يف منطقة بريوت 

حتت �سعار »ك�سور ال�سر وارك�سا كال«، يف 

اإ���س��ارة اإىل ���س��رورة جت��اوز كل اخلالفات 

وال�سرارات الطائفية واخل�سات االأمنية، 

وت��ن��ف��ي�����ض االح���ت���ق���ان ال��ق��ائ��م ب��ال��رك�����ض 

والرتويح عن النف�ض الأغرا�ض اإيجابية.

»ب���ريوت  جمعية  متكنت  ال��ع��ام،  ه���ذا 

م�����ارات�����ون« ب���رئ���ا����س���ة م����ي اخل���ل���ي���ل، م��ن 

ال��ع��دائ��ني  ع���دد  يف  قيا�سي  رق���م  ت�سجيل 

الراغبني يف امل�ساركة من لبنان والعامل، 

ع��داء وع��داءة   33370 ع��دده��م  بلغ  حيث 

للمرة  واأجنبية  عربية  دول��ة   96 ميثلون 

 ،2003 ال��ع��ام  يف  ان��ط��الق��ت��ه  م��ن��ذ  االأوىل 

�سيتمكن  ب���ريوت  م��ارات��ون  اأن  وامل��ف��ارق��ة 

اإذ  ال�سياحة،  عنه  عجزت  ما  حتقيق  من 

باالإ�سافة  العدائني،  ه��وؤالء  كل  �سيجذب 

يف  وم�سجعيهم  وم��درب��ي��ه��م  فرقهم  اإىل 

مظاهر  ك��ل  تتحدى  ريا�سية  احتفالية 

اخل���وف وان��ع��دام اال���س��ت��ق��رار واالأم����ن، ال 

���س��ي��م��ا ع��ق��ب ال��ت��ف��ج��ري االإره����اب����ي ال���ذي 

وهز  احل�سن  و���س��ام  ال��ل��واء  بحياة  اأودى 

اأركان االأ�سرفية وبريوت.

وك����م����ا يف ك����ل ع�������ام، ت����ب����دي رئ��ي�����س��ة 

وعزمها  اإ�سرارها  اخلليل  مي  اجلمعية 

على اإجناح املاراتون متخطية كل ال�سعاب 

اأم  اأمنية  اأم  كانت  �سيا�سية  والتحديات، 

مرت  عجافاً  �سنوات  اأن  علماً  اقت�سادية، 

على املاراتون منذ العام 2003، خ�سو�ساً 

والتفجريات  ال�سابقة  يف ظل االغتياالت 

االأم���ن���ي���ة، ث���م ح���رب مت���وز وغ���ريه���ا من 

االأزمات التي عا�سها اللبنانيون.

  

نقطة االنطالق

امل���ارات���ون وي��ق��ول  ل��ك��ل م��ن ينتقد 

لفتت  فقط،  لالأجانب  خم�س�ض  اإن��ه 

جمعية بريوت ماراتون اإىل اأن الهدف 

العام كان جمع عدائني لبنانيني  هذا 

كلم  ال�42.195  م�����س��اف��ة  ي��رك�����س��ون 

كاملة، وبالفعل فقد مت حتقيق ذلك، 

اللبنانيني  العدائني  ع��دد  يتخطى  اإذ 

امل�سجلني لهذا الغر�ض االألف عداء.

ال�����س��ب��اق  ي��ن��ط��ل��ق  اأن  امل���ق���رر  وم����ن 

البحرية  الواجهة  اأمام  العام من  هذا 

ملجمع »البيال« يف و�سط ب��ريوت، على 

�ساحة  يف  ال��و���س��ول  ن��ق��اط  ت��ك��ون  اأن 

ال�����س��ه��داء، وق���د ب����داأت ال��ت��ج��ه��ي��زات يف 

و���س��ط ب���ريوت الإق��ام��ة احل����دث، حيث 

رفعت الالفتات وو�سعت املج�سمات يف 

م�سار ال�سباق، ال �سيما على الكورني�ض 

البحري.

يذكر اأن اخلليل كانت هي �ساحبة 

ال�سنوي، ويعود  فكرة ماراتون بريوت 

حني   ،2001 ال��ع��ام  اإىل  فكرتها  ت��اري��خ 

اأ�سيبت خالل ح��ادث �سري حني كانت 

مت���ار����ض ت��دري��ب��ات��ه��ا ال���ي���وم���ي���ة، على 

مرموقاً خالل  م��رك��زاً  اأن حتقق  اأم��ل 

تنوي  كانت  ال��ذي  دبي  ماراتون  �سباق 

غري  �ساء  القدر  لكن  فيه،  االإ���س��رتاك 

وت�سببت  �سيارة  اجتاحتها  فقد  ذل��ك، 

ال�ساقني  يف  متعددة  بك�سور  باإ�سابتها 

وخمتلف اأنحاء اجل�سم، ما منعها من 

اال�ستعا�سة  فقررت  حلمها،  ا�ستكمال 

عنه بحلم وطني ريا�سي جمع االآالف 

من اللبنانيني.

وب��ح�����س��ب اخل��ل��ي��ل، ف����اإن »اأه�����داف 

فاإ�سافة  واح���دة،  وامل��ارات��ون  اجلمعية 

لت�سجيع الن�ساطات الدولية والتوا�سل 

ال��ري��ا���س��ي م���ع اأن���ح���اء ال���ع���امل ك��اف��ة، 

يهوى  جديد  جيل  خللق  ن�سعى  نحن 

ينعك�ض  ما  والرك�ض،  امل�سي  ريا�ستي 

اإيجاباً على �سحته، اأما هدفنا الثاين 

ل��ب��ن��ان للعدائني  اإب�����راز ح�����س��ارة  ف��ه��و 

لي�سبح  بال�سباق،  امل�ساركني  الدوليني 

يجذب  اآخ���ر  �سياحياً  ح��دث��اً  امل���ارات���ون 

وطننا  جمالية  لهم  ويظهر  االأجانب، 

وح�����س��ارت��ه ال��ع��ري��ق��ة، وي��ب��ق��ى ال��ه��دف 

االأن��ب��ل، وه��و جتميع االأم���وال لغايات 

املاراتون  اإن�سانية، وقد وافقت جمعية 

وبرنامج االأمم املتحدة االإمنائي على 

ال��ع��م��ل م��ع��اً ل��ت��ع��زي��ز ودع����م م�����س��اري��ع 

خمتارة«.

���س��ج��ل��ت ج��م��ع��ي��ة ب����ريوت م���ارات���ون 

رقماً قيا�سياً جديداً يف عدد امل�ساركني 

يف �سباق »بلوم بريوت ماراتون 2012«، 

 96 33370 ع��داء وع��داءة ميثلون  بلغ 

دول���ة عربية واأج��ن��ب��ي��ة، يف ح��ني ت��وّزع 

العدد االإجمايل على النحو التايل:

)���س��ب��اق  وع��������داءة  ع������داء   :1060
املاراتون والبدل مل�سافة 42.195 كلم(.

 10 )�سباق  وعداءة  عداء   :23530
واالح��ت��ي��اج��ات  االأ���س��وي��اء  لفئتي  ك��ل��م 

اخلا�سة(.

كلم(.  5 )�سباق  وعداءة  عداء   :7900
كيلومرت  )�سباق  وعداءة  عداء   :790

واحد لالأمهات واالأوالد(.

وم�������س���رتك���ة  م���������س����رتك����اً   :150  

لل�سخ�سيات  واح��د  كيلومرت  )�سباق 

ال��ر���س��م��ي��ة وامل�������س���اه���ري( ح���ي���ث م��ن 

م��ن  ال���ع���دي���د  ت�������س���ارك  اأن  امل���ت���وق���ع 

ال�����س��خ�����س��ي��ات ال�����س��ي��ا���س��ي��ة وال��ف��ن��ي��ة 

ه��ذا هو  امل�ساهري  و���س��ب��اق  وال��ع��ام��ة، 

ج��دي��د امل���ارات���ون ل��ه��ذا ال���ع���ام، حيث 

معروفة  �سخ�سيات  و���س��ارك��ت  �سبق 

ا�ستحدث  العام  ال�سباق، لكن هذا  يف 

لهم �سباقاً خا�ساً، هو �سباق امل�ساهري 

مل�سافة كلم واحد، ويتناف�ض يف قطع 

واالقت�ساديون  ال�سيا�سيون  امل�سافة 

الكبار  والفنانون  والديبلوما�سيون 

ورجال االإعالم.

ج��دي��د ه��ذا ال��ع��ام اأي�����س��اً، اعتماد 

النتائج،  الحت�ساب  حديثة  اأ�ساليب 

ال�سابق  م��ن  دق��ة  اأ���س��د  ت��ك��ون  بحيث 

وب���ت���ق���ن���ي���ات ع����ال����ي����ة، وي����ب����ل����غ ع����دد 

امل����ارات����ون نحو  ي����وم  امل��ت��ط��وع��ني يف 

اجلامعات  طالب  من  �سخ�ض   4500
وامل����راق����ب����ني واحل����ك����ام وامل�����س��ع��ف��ني، 

للعدائني،  خدمات  يقدمون  والذين 

وكلهم يعملون �سمن خطة مدرو�سة، 

ليتحولوا يف حتركهم اإىل خلية نحل.

املحرتفني  العدائني  ع��دد  بلغ  كما 

22 ع��داء وع���داءة ميثلون  ال��ع��ام  لهذا 

وجنوب  وكينيا  اأثيوبيا  ه��ي:  دول   7
والواليات  وتنزانيا  واريرتيا  اأفريقيا 

املتحدة واملغرب.

�شكر لبلدية بريوت

اأط�����ل�����ق�����ت اجل����م����ع����ي����ة ح���م���ل���ت���ه���ا 

ال��رتوي��ج��ي��ة يف ال��ع��دي��د م���ن ���س��وارع 

ب���ريوت، م��ن خ��الل جم�سمات واأب���راج 

حت��م��ل اأ����س���م���اء امل��وؤ���س�����س��ات واجل��ه��ات 

�سعار  حتت  وذل��ك  والداعمة،  الراعية 

يف  كلم   42.195 مل�سافة  ك��ال«  »ارك�����س��ا 

الإع��داد  اجلمعية  من  حثيثة  حماولة 

جيل ج��دي��د م��ن ال��ع��دائ��ني ال��ق��ادري��ن 

ع���ل���ى ال���رك�������ض يف ����س���ب���اق امل�����ارات�����ون، 

ل��ه��وؤالء  التناف�سية  ال��ق��درات  وت��ع��زي��ز 

العدائني حملياً وخارجياً.

رئي�سة  وج��ه��ت  االإط������ار،  ه���ذا  ويف 

اجلمعية مي اخلليل ال�سكر والتقدير 

قالو�ض،  نا�سيف  بريوت  حمافظ  اإىل 

ت���ع���اون ودع����م لت�سهيل  اأب�����داه م���ن  مل���ا 

االإج������������راءات ال��ل��وج�����س��ت��ي��ة امل��ت��ع��ل��ق��ة 

ب��احل��م��ل��ة ال���رتوي���ج���ي���ة، ك��م��ا ���س��ك��رت 

ال���ق���وى االأم���ن���ي���ة حل�����س��ن م��واك��ب��ت��ه��ا 

ب�������ريوت وخ���ارج���ه���ا  وال����ب����ل����دي����ات يف 

نطاقها  رفع الفتات يف  على  ملوافقتها 

اجلغرايف.

هنا مرت�شى
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منح االحتاد الدويل الألعاب القوى )IAAF( ال�سباق براءة، الذي تعده جمعية بريوت 

اللبناين  املاراثوين  اأن احلدث  توؤكد  الت�سنيف الربونزي، وتلك خطوة الفتة  ماراتون 

الريا�سية االإقليمية والدولية، ومن  االأ�سا�سية وجزءاً من اخلارطة  الدائرة  بات داخل 

املفيد التذكري اأن ال�سباق وقبل منحه الت�سنيف الربونزي ومع انق�ساء نحو 3 �سنوات 

 )AIMS( الطرق  ل�سباقات  الدولية  املنظمة  قبل  من  �سنف   ،2006 العام  يف  وحتديداً 

اإىل  اأر�سل  الت�سريح بكتاب  االأو�سط، وجاء هذا  ال�سرق  االأ�سرع منواً يف منطقة  ال�سباق 

�سهاب،  اهلل  عبد  املري  ال�سابق  رئي�سه  قبل  من  واأعلن  القوى،  الألعاب  اللبناين  االحت��اد 

امل��اراث��وين،  الدولية حيال احل��دث  تنويه وتقدير اجلهات  يتبلغ  ع��ام  ك��ان يف كل  ال��ذي 

عدد  جلهة  العاملية  املاراثونية  ال�سباقات  م�ستويات  اإىل  ي��رت��ِق  مل  ال�سباق  اأن  �سحيح 

امل�ساركني وم�ستوى العدائني املحرتفني من الناحية العينية، اإال اأن هذا احلدث باتت له 

مكانته املحرتمة، والدليل وجود رغبة من جانب كثريين من العدائني الذين ي�ساركون 

ماراثونن  ب��ريوت  بلوم  �سباق  يف  وامل�ساركة  لبنان  اإىل  للمجيء  امل��اراث��ون��ات،  كربيات  يف 

وغالبية الذين قدموا كانوا عرّبوا عن اإعجابهم وتقديرهم للجانب التنظيمي لل�سباق 

وللم�ستوى الفني الذي يظهر عليه من خالل ماهية العدائني امل�ساركني.

التـصـنـيـــف الــــبـرونــــــزي



امللل  ال��زواج يبداأ  اأ�شهر قليلة من  بعد 

ي��ج��د م��ك��ان��اً ب��ن ال���زوج���ن، وك��ل��م��ا م�شى 

املراأة  وتبداأ  الرجل،  م�شاعر  تفرت  الوقت، 

يف االن�شغال بالروتن اليومي املعتاد، وبعد 

مل  اإن  النافذة  من  احلب  يقفز  �شنوات   3
قبل  ال��ن��ج��اة  ط��وق  اإىل  ال��زوج��ان  يتو�شل 

فوات االأوان.

وقد اكت�شف علماء االجتماع اأن احلب 

احلقيقي الذي يدوم اإىل االأبد وال يت�شاءل 

واأك��دت  بالفعل،  موجود  الزمن  م��رور  مع 

ال��ن��ت��ائ��ج ال��ت��ي اأج���روه���ا، و���ش��م��ل��ت اأزواج�����اً 

ب��ع�����ش��ه��م ت����زوج ح��دي��ث��اً وال��ب��ع�����ض االآخ����ر 

والت�شوير  �شنة،   20 ح���وايل  منذ  م��ت��زوج 

منهم  ع���دداً  اأن  االأزواج،  الأدم��غ��ة  املقطعي 

ا�شتجابات  الزواج  على  �شنة  اأبدى بعد 20 

عاطفية مماثلة لال�شتجابات التي يبديها 

االأزواج حديثي االرتباط.

فتور طبيعي

والرغبة  احلب  اأن  الدرا�شة  واأو�شحت 

اجل��ن�����ش��ي��ة ي��ك��ون��ان يف ذروت��ه��م��ا يف ب��داي��ة 

ال��ع��الق��ة، وي���ب���داآن ب��ال��رتاج��ع م���ع م���رور 

 10 اأ���ش��ل  م��ن  اأن واح����داً  ال�شنن، م��وؤك��دة 

كيمائية  فعل  ردود  يعطي  نا�شجن  اأزواج 

مم��اث��ل��ة ل��ل��م��ت��زوج��ن ح��دي��ث��اً ع��ن��د روؤي����ة 

�شورة من يحبه.

ت��ت��ع��ار���ض  ال��ن��ت��ائ��ج  اأن  ت���ب���ننّ  وب���ذل���ك 

اأن��ه ال وج��ود للحب  م��ع االع��ت��ق��اد ال�شائد 

اأن هذا  لكننا على يقن  الدائم،  احلقيقي 

النوع من احلب موجود فعاًل.

وخل�شت الدرا�شة اإىل اأن بع�ض االأزواج 

ل�شريكهم، على  ال�شديد  وا عن حبهم  عبنّ

21 �شنة على زواج��ه��م،  ال��رغ��م م��ن م���رور 

ف��ظ��ن اأن��ه��ا خ��دع��ة، ل��ك��ن »امل�����ش��ح املقطعي 

بالفعل  حقيقة  االأم��ر  اأن  اأظهر  الأدمغتهم 

واأنهم ال يتظاهرون باحلب«.

وك��ان��ت درا����ش���ات ���ش��اب��ق��ة ق��د ذك���رت اأن 

احلب االأب��دي ال وجود له، واأن احلب بن 

ت��رتاوح  م��دة  بعد  بالت�شاوؤل  يبداأ  االأزواج 

بن 12 و15 �شهراً، وياأخذ بالتال�شي اأكرث 

يختفي  اأن  اإىل  ���ش��ن��وات،   3 اأو  �شنتن  بعد 

�شنوات. تقريباً بعد 7 

جتاهل.. وان�شغال

اإىل  االأزواج  ب���ن  احل����ب  ي��ح��ت��اج  اإذاً، 

التفت  واإذا  واالآخ���ر،  احل��ن  بن  التن�شيط 

اأن  املمكن  االأ�شياء فمن  اأب�شط  اإىل  االأزواج 

يعود احلب تدريجياً مبجرد لفتات ب�شيطة 

اأ�شارت درا�شة  وتغيري بع�ض العادات، حيث 

90٪ من االأزواج ال يقولون  حديثة اإىل اأن 

اإىل  خلودهم  قبل  لل�شريك  »اأح��ب��ك«  كلمة 

يتبادالن  ال  منهم   ٪80 اأن  م��وؤك��دة  ال��ن��وم، 

ال��ق��ب��ل ق��ب��ل ال����ن����وم، ع���ازي���ة ال�����ش��ب��ب اإىل 

اأن  واأ�شافت  النوم،  بفكرة  الكلي  ان�شغالهم 

لون  25٪ من االأزواج اعرتفوا باأنهم ال يتحمنّ
ال��ف��را���ض،  يف  �شريكهم  ح��ت��ى  يلم�شهم  اأن 

ولفت اإىل اأن 46٪ من االأزواج ينامون وهم 

من  ليتمكنوا  لل�شريك،  ظهرهم  ي��دي��رون 

احل�شول على ليلة نوم مريحة.

انع�شي حياتك الزوجية

��ي��ت  وم����ع ���ش��رع��ة اإي����ق����اع احل����ي����اة، محُ

ال��روم��ان�����ش��ي��ة م���ن ق���ام���و����ض امل���ت���زوج���ن، 

الن�شائح،  »الثبات« بع�ض  لذلك تقدم لك 

ي عن  ل��ت��ن��ع�����ش��ي روت����ن اأي����ام����ك، ول���ت���ع���بنّ

م�شاعرك لزوجك من دون خجل:

- ع��ن��د ا���ش��ت��ع��داد زوج���ك ل��ل��خ��روج اإىل 

ي ل���ه ع���ن م����دى اإع��ج��اب��ك  ال���ع���م���ل، ع�����بنّ

مبظهره واأناقته.

ي له عن حبك كلما انفردت به  - عبنّ

باأنك ما زلت  ريه دائماً  ولو للحظات، وذكنّ

حتبينه كما كان االأمر يف بداية عالقتكما.

- حاويل دائماً اأن ت�شعريه باأنك مهتمة 

مبظهره، عن طريق اإعطائه نظرة فاح�شة 

اأو اق��رتاح ربطة عنق  قبل م��غ��ادرة امل��ن��زل، 

منا�شبة ملا يرتديه.

- اأظ��ه��ري ل��ه م��دى ت��ق��دي��رك جلهده 

توفري حياة  اأج��ل  العمل من  واجتهاده يف 

جيدة لالأ�شرة.

- احر�شي على طبخ وجبته املف�شلة.

اآخ��ر بنزع خامت  - قومي من وقت اإىل 

اإي��اه مرة  يلب�شك  اأن  ال���زواج، واطلبي منه 

اأخرى.

��ن��ة  - ام��دح��ي��ه اأم�����ام اأ����ش���دق���ائ���ه، م��ب��ينّ

مزاياه التي جذبتك اإليه.

- ح���اويل اإظ��ه��ار م���دى ���ش��ع��ادت��ك عند 

قيامه مب�شاعدتك يف االأعمال املنزلية.

باأنه  �شعادتك  مب��دى  اأ�شعريه  دائما   -

ت�شتطيعن  ال  واأن�����ك  ح��ي��ات��ك،  م���ن  ج���زء 

تخيل حياتك من دونه.

وقت حميم

ق�شاء  اأن  ال��ب��ع�����ض  يعتقد  وب��ي��ن��م��ا 

وق���ت ح��م��ي��م م���ع ال�����ش��ري��ك م���ا ه���و اإال 

م���ق���دم���ة مل���م���ار����ش���ة اجل���ن�������ض، ي��و���ش��ح 

مهم  جزء  احلميمية  اأن  النف�ض  علماء 

اإنها  بل  الزوجية،  العالقة  واأ�شا�شي يف 

الزوجية  العالقة  مينح  الذي  العن�شر 

عمقها ومعناها احلقيقي.

حتقيق  دون  حت���ول  عقبة  اأك���ب  اإن 

ذلك هي الوقت، وعدم توفر االأ�شاليب 

اخل��باء  ي�شيف  حيث  ذل���ك،  لتحقيق 

تخ�شي�ض  اإىل  ب��ح��اج��ة  االأزواج  اأن 

ب��رن��ام��ج حياتهم، لكي  اأك���ب م��ن  وق��ت 

ي��ح�����ش��ل��ون ع��ل��ى وق����ت ح��م��ي��م وداف����ئ 

لق�شائه مع ال�شريك.

وه��ي اخلوف  اأخ���رى،  وهناك عقبة 

من التعبري عن امل�شاعر اأمام ال�شريك، 

اأم��ام��ه،  ال�شعف  مب��دى  ي�شعر  ال  حتى 

واأن هذا احلب هو نقطة ال�شعف التي 

يجب اأال تظهر اأمام االآخرين.

وال���غ���ري���ب اأن���ن���ا ق���د ن��ف�����ش��ل ت��ن��اول 

موا�شيع ح�شا�شة مع اأنا�ض قد ن�شادفهم 

الأول مرة على اأن ندير هذا احلوار مع 

اأقرب االأ�شخا�ض اإلينا، مثل اأن تتحدث 

مع �شخ�ض اأثناء رحلة بالطائرة، فتقوم 

بالتحدث معه بحرية تامة، وذلك الأنك 

تعرف اأنك لن تراه مره اأخرى.

هو  ال�شائعة،  االأخ��ط��اء  اأك���رث  وم��ن 

ميكن  ال  احل��م��ي��م  ال���وق���ت  اأن  اع��ت��ب��ار 

احلقيقة  لكن  ال����زوج،  م��ع  اإال  ق�����ش��اوؤه 

هي اأن الوقت احلميم هو الوقت الذي 

ي��ح��ب،  مب���ا  م�شتمتعاً  ال���ف���رد  يق�شيه 

ف��ق��د ي���ك���ون ق�����ش��اء وق����ت مم��ت��ع اأم����ام 

اأو  ممتع  برنامج  مل�شاهدة  التليفزيون 

مباراة كرة، هو وقت ممتع بالن�شبة اإىل 

هذا ال�شخ�ض.

اأن  اخل��اط��ئ��ة،  االأخ����رى  املفاهيم  وم��ن 

ولي�ض  ب��ح��ت،  ن�شائي  اأم���ر  ه��ي  احلميمية 

للرجال اأي عالقة باملو�شوع، اإال اأن علماء 

هي  احل��م��ي��م��ة  اأن  اإىل  ي�����ش��ريون  ال��ن��ف�����ض 

اجلن�ض،  عن  النظر  بغ�ض  ب�شري،  عن�شر 

على  ذل��ك  ي�شتنكر  زال  م��ا  املجتمع  اأن  اإال 

الرجال.

ويوؤكد اخلباء اأن احلميميه تبداأ من 

يف  لتتمثل  اخل���ارج،  اإىل  تخرج  ثم  نف�شك، 

معاملتك مع �شريكك، لذا من ال�شروري 

حتى  نف�شه،  مع  �شادقاً  االإن�شان  يكون  اأن 

ي��ك��ون ق������ادراً ع��ل��ى اأن ي��ك��ون ����ش���ادق���اً مع 

االآخرين.

رمي اخلياط

عالم المرأة
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خطوات بسيطة إلنعاش الحب والحياة الزوجية

أنــِت وطــــــفــــــــــلــك

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

ي��رتاوح  مب��ا  الطبيعي،  امل��ع��دل  ع��ن  ال���وزن  يف  ح���اداً  نق�شاناً  تعني  النحافة 

بن 15 – 30 %، وتختلف ح�شب طبيعة ج�شم الطفل وطوله، والنحافة من 

االأمرا�ض التي توؤثر ب�شكل خطري على �شحة الطفل، فهي توؤثر على وظائف 

اجل�شم والن�شاط البدين والعقلي، كما اأنها تعيق منو الطفل ج�شمانياً وعقلياً، 

اإىل  اأ�شف  البلوغ،  ال�شحية يف مرحلة  وامل�شاكل  االأمرا�ض  العديد من  وت�شبب 

ذلك اأن النحافة توؤثر على مناعة االأطفال ومقاومتهم لالأمرا�ض.

وقد يرتافق مع النحافة بع�ض االأمرا�ض، مثل: فقر الدم، و�شوء اله�شم، 

و�شحوب  وال�شداع،  املناعة،  �شعف  االأطفال:  لدى  النحافة  اأعرا�ض  اأهم  ومن 

الوجه، وم�شاكل النمو، و�شعف الرتكيز، والهاالت ال�شوداء حول العن، وغريها.

الأطفال؟ لدى  النحافة  اأ�شباب  هي  • ما 
هناك اأ�شباب كثرية حلدوث م�شكلة النحافة عند االأطفال، منها:

- االأ�شباب الوراثية.

- �شوء التغذية، اأي عدم احتواء الغذاء على العنا�شر االأ�شا�شية، اأو اإعداد الطعام 

بطريقة تفقده فوائده الغذائية، وقد يكون ذلك ب�شبب اإهمال االأهل يف تغذية 

االأطفال، اأو ب�شبب ظروف معي�شية قا�شية.

املرتبطة بنمط حياة غري �شحي لالأ�شرة، وعدم  الغذائية اخلاطئة  العادات   -

وجود نظام غذائي �شليم، مثل االإ�شراف يف تناول احللوى وال�شكريات، والتقليل 

من اخل�شروات واالأغذية املفيدة.

- االإ�شابة ببع�ض االأمرا�ض يف الطفولة، مثل ا�شطرابات الغدد، والنوع االأول 

من مر�ض ال�شكري، وفرط اإفراز الغدة الدرقية.

- تناول الطفل بع�ض اأنواع االأدوية التي ت�شبب فقدان ال�شهية ب�شكل كبري.

اأو  اإ�شابة الطفل ببع�ض االأمرا�ض النف�شية التي ت�شبب االمتناع عن االأكل،   -

التقيوؤ امل�شتمر.

اأو  التوتر  نتيجة  النف�شي لفرتة طويلة،  ال�شغط  الطفل حلالة من  تعر�ض   -

االكتئاب، مما يوؤدي اإىل فقدان ال�شهية، و�شوء اله�شم، ثم فقدان الوزن.

النحافة؟ عالج  ميكن  • كيف 
ميكن عالج النحافة من خالل:

ثالث  اإىل  االأطفال  وجبات  تنظيم  من  بد  ال  ال�شليمة:  الغذائية  العادات   -

تناول  على  الطفل  وتعويد  بينها،  �شغرية  وجبات  واإ�شافة  رئي�شية،  وجبات 

وامل��ع��ادن  بالفيتامينات  اجل�شم  الإم����داد  وامل��ك�����ش��رات،  وال��ف��واك��ه  اخل�����ش��روات 

االأطفال  يتجنب  اأن  اأي�شاً،  ال�شروري  وم��ن  كذلك،  اجل�شم،  لبناء  الالزمة 

الغازية  وامل�شروبات  اأن��واع احللوى  يتم تقدمي  واأال  الطعام،  اأثناء  املاء  �شرب 

الطفل على  اإجبار  ال��وال��دان عدم  اأن يراعي  بد  االأك��ل، وال  لهم خا�شة قبل 

تناول الطعام حتى ال ينفر من الطعام.

- مراجعة الطبيب املخت�ض: مراجعة طبيب تغذية حل�شاب ال�شعرات احلرارية 

يتنا�شب مع طوله، ووزن��ه، وعمره، ون�شاطه،  الطفل مبا  التي يحتاجها ج�شم 

والفيتامينات  املقويات  بع�ض  وحتديد  لزيادته،  يحتاج  ال��ذي  ال��وزن  لتحديد 

واملعادن لتح�شن �شحة الطفل.

- القدوة ال�شليمة: ال بد اأن يكون االأبوان قدوة ح�شنة يف اتباع العادات الغذائية 

ال�شليمة، فيما يتعلق بتناول الطعام، ويف كل �شيء بوجه عام.

أسباب وعالج النحافة لدى األطفال
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ت�����اري�����خ »ال����ك���������ش����ك« ق�������دمي ق����دم 

امل����اأك����والت ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة ال��ري��ف��ي��ة، وال 

اللبنانين  اأن يغيب عن مائدة  ميكن 

يف ف�شل ال�����ش��ت��اء، ف��ه��و ال��ط��ب��ق ال��ذي 

يوحدهم على اختالف ثقافة العي�ض 

لديهم، ويحرتف اإنتاجه اأبناء مناطق 

واجلنوب  البقاع  يف  خ�شو�شاً  معينة، 

باأ�شاليب طهوه، ال  ليتلذذوا  واجلبل، 

اللحم  اأو  ب�»القورما«  بخ  طحُ اإذا  �شيما 

املقلي مع الدهون، وقد يلجاأ البع�ض 

اعتحُب  فلطاملا  طبخه،  يف  التفننّ  اإىل 

بديل  ال  وامل��زارع��ن،  الفالحن  طبق 

ع��ن��ه ب��ع��د ت��ع��ب ي����وم ع��م��ل ط���وي���ل يف 

ال���زراع���ة واحل�����ش��اد، ع��ل��ى اع��ت��ب��ار اأن��ه 

للطهو،  امل����اأك����والت حت�����ش��رياً  اأ���ش��ه��ل 

واأكرثها فائدة لل�شحة. 

ت��ع��ت��م��د م���ك���ون���ات ال���ك�������ش���ك ع��ل��ى 

واأحياناً  ولبنته،  املاعز  ول��ن  البغل 

الكميات  اأم���ا  ال��ط��ازج��ة،  ال��ب��ق��ر  لبنة 

 3 بن  ت��رتاوح  فهي  ل�شنعه،  الالزمة 

كيلو من  لكل  االألبان  كيلوات من  و5 

البغل، مع اإ�شافة ما يلزم من امللح.

ت���ك���رث ال�������رواي�������ات ع���ل���ى األ�������ش���ن���ة 

ات لدى اإطالق العنان  االأجداد واجلدنّ

ل��ذك��ري��ات��ه��م ع��ن م��وا���ش��م »ال��ك�����ش��ك«، 

املناف�شة  ب���اب  ت��ف��ت��ح  اإع������داده  فمهمة 

وا���ش��ع��اً ب���ن ن�����ش��اء ال��ق��ري��ة، ل��ت��ح��اول 

حرفية  متلك  اأنها  االإثبات  ام��راأة  كل 

مم���ي���زة ل�����ش��ن��ع��ه، م���ا ي��ع��ط��ي م��ذاق��ه 

»نف�ض«  باختالف  تختلف  خ�شو�شية 

وللو�شول  تلك،  اأو  القروية  بن هذه 

عمل  م��ن  ب��د  ال  املطلوب،  املبتغى  اإىل 

لتوفري  اجلميع،  فيه  ي�شارك  عائلي 

اأف�����ش��ل اأن�����واع ال��ق��م��ح وال���ل���ن، االأم���ر 

ال������ذي ي��ج��ع��ل رح���ل���ة ال��ك�����ش��ك مت��ت��د 

اأ���ش��اب��ي��ع ط��وي��ل��ة ب���ن اأي������دي اأول���ئ���ك 

االأجداد، لتبداأ بح�شاد القمح و�شلقه، 

ث���م جت��ف��ي��ف��ه وط��ح��ن��ه وحت��وي��ل��ه اإىل 

امل��رح��ل��ة  اإىل  ي�����ش��ل  اأن  ق��ب��ل  ب���رغ���ل، 

االأخرية، ويكون جديراً ليحُنقع ويحُ�شنع 

منه الك�شك.

ت  بعد مرور عقود من الزمن، تغرينّ

بع�ض  فذللت  الك�شك،  �شناعة  مهمة 

اخلطوات  على  احل��ف��اظ  م��ع  �شعابها 

تنتج  اأن  �شاأنها  م��ن  ال��ت��ي  االأ���ش��ا���ش��ي��ة 

ك�شكاً اأ�شياًل، فقد بات �شهاًل احل�شول 

على اأنواع اللن واللبنة جاهزة، ليتم 

اال���ش��ت��غ��ن��اء ع���ن »ت����روي����ب« احل��ل��ي��ب 

ل��ل��ح�����ش��ول ع��ل��ى ال���ل���ن، ث���م جتفيفه 

ل��ل��ح�����ش��ول ع��ل��ى ال��ل��ب��ن��ة، ف��ق��د ت��وىل 

يعملون  يزالون  ال  الذين  املهمة  هذه 

وج��وده��م  ب��ات  واإن  املا�شية،  تربية  يف 

البغل  نقع  مهمة  فتقع  ن���ادر،  �شبه 

يرف�شن  ال��ل��وات��ي  الن�شوة  ع��ات��ق  على 

ر احل���ي���اة، ف��ي��ق��ررن  ال��ت�����ش��ل��ي��م ب��ت��ط��ونّ

حت�����ش��ري امل���وؤون���ة ب��اأي��دي��ه��ن.. يقمن 

للك�شك،  �����ض  امل��خ�����شنّ ال��بغ��ل  ب�����ش��راء 

ون��ق��ع��ه اأي���ام���اً ع���دة ���ش��ب��اح��اً وم�����ش��اء، 

�شرط اأن يغطى بقما�ض �شميك اأبي�ض 

ي�شاعد على �شرعة االختمار. 

بعد انتهاء عملية النقع، ياأتي دور 

امل��رح��ل��ة ال��ت��ي ك��ان��ت ت��ع��رف بال�شعبة 

وامل�������ش���ل���ي���ة يف ال����وق����ت ن���ف�������ش���ه، وه���ي 

جت��ف��ي��ف اخل��ل��ي��ط ب��ع��د جت��زئ��ت��ه اإىل 

يف  اأقم�شة  على  ت��وزنّع  �شغرية،  كريات 

قبل  م��ع��دودة  ل�شاعات  الطلق  ال��ه��واء 

ولبلوغ  يدوياً،  تفتيته  وقت  يحن  اأن 

ه����ذا ال����ه����دف، ك����ان م���ن ال�������ش���روري 

لي�شبح  العائالت،  بن  االأدوار  توزيع 

ما ميكن ت�شميته ب�»حجز دور ل�شهرة 

فتنّ الك�شك« على امتداد اأيام االأ�شبوع، 

ن  وذلك كي ال تت�شارب املواعيد ويتمكنّ

ك����ل ����ش���ب���اب ال���ق���ري���ة و����ش���اب���ات���ه���ا م��ن 

تكن  مل  التي  املهمة  ه��ذه  يف  امل�شاركة 

يوماً عبئاً عليهم.

التفتيت يحن  انتهاء مرحلة  بعد 

موعد و�شعه يف املنخل، اأي »ت�شفيته« 

وف�������ش���ل اخل�������ش���ن م���ن���ه ع����ن ال���ن���اع���م، 

وختامها م�شك مع و�شع الك�شك على 

من   ، ال��ظ��لنّ يف  نظيفة  بي�شاء  اأقم�شة 

�ض الأ�شعة ال�شم�ض الأيام  دون اأن يتعرنّ

اأكيا�ض  اأن يتم تخزينه يف  قليلة، قبل 

خ�شي�شاً  خيطت  االأبي�ض  اخل��ام  من 

لهذا الغر�ض، وت�شبح جاهزة لطبخها 

ال�����ش��غ��رية  ال��ك��م��ي��ة  اأم����ا  اأي وق����ت،  يف 

اخل�����ش��ن��ة امل��ت��ب��ق��ي��ة، ف��ه��ي ب���دوره���ا لها 

اإذ يتم  اللبنانية،  املاأكوالت  وقعها بن 

واحلر  والب�شل  البندورة  مع  خلطها 

ل�شنع املعجنات على طريقة الفطائر.

للك�شك  ال���ط���وي���ل  ال���ت���اري���خ  ه����ذا 

يف  وقعه  اأو  رونقه  يفقد  مل  اللبناين 

املائدة اللبنانية، واإذا مل يتم حت�شريه 

من  ���ش��راوؤه  ممكناً  اأ�شبح  البيوت،  يف 

ع��ائ��الت  م���ن  اأو  متخ�ش�شة،  م���ال 

حت������اول زي�������ادة دخ���ل���ه���ا، ف��ي��ق�����ش��ده��ا 

الراغبون احلري�شون على �شرائه من 

موطنه يف قرى معينة.

ورغ�����م اع���ت���ك���اف ال��ل��ب��ن��ان��ي��ات عن 

���ش��ن��ع��ه ب���اأي���دي���ه���ن، ي��ب��ق��ى وج�����وده يف 

خزانة املوؤونة �شرورة ال بدنّ منها، مع 

و�شعه  �شعره  ارت��ف��اع  اأن  اإىل  االإ���ش��ارة 

ال��ك��ل��ف��ة  ذات  امل�����اأك�����والت  م�������ش���اف  يف 

الفالحن،  طبق  ك��ان  بعدما  العالية 

دت �شعوبة هذه  ويف ع�شر املكننة تبدنّ

امل��رح��ل��ة ب��ج��ه��ود امل��اك��ي��ن��ات اخل��ا���ش��ة، 

التي اأ�شبحت توكل اإليها مهمة طحن 

تعد  ومل  م��ع��دودة،  دق��ائ��ق  يف  الك�شك 

���ش��ن��اع��ة ال��ك�����ش��ك ت��ت��ط��لنّ��ب اأك����رث من 

النقع واملراقبة الأيام معدودة.

  مـنــوعــــات
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طــريـقـة اللعـب
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نكاراغوا  رئي�ض   / اللعب  ورق  يف   2
)معكو�شة(

�شخ�ض   / امل��ائ��ي��ة  ال��ط��ي��ور  م���ن   3
واحد / اأح�شر

من  امل�شتخرجة  العطرية  امل���ادة   4
اأنواع احلوت / فيه �شفاء للنا�ض

 / وف����������رده����������ا  ي�����������ده  اأع��������ط��������ى   5
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2
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3
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4
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5

5

6

6

7
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8

8

9
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)باالجنليزية(

درج��ة ح��رارة اجلو مرتفعة / ا�شتدرك واأع��اد   6
النظر / مت�شابهان

/ االأزهار ذات الرائحة لل�شوؤال   7
)مبعرثة( منري   / �شديد  وقلق  خوف   8

)باالجنليزية  ال�شالمة  مع   / يعد  ومل  ذه��ب   9
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ال جمال للق�سمة على اثنني يف مباراة 

ال���ف���وز  اجل���������اري..   14 وق���ط���ر يف  ل���ب���ن���ان 

ي��ع��ن��ي ال��ك��ث��ر ب��ال��ن�����س��ب��ة مل��ن��ت��خ��ب ل��ب��ن��ان، 

املناف�سة  يف  اأ���س��ا���س��ي��اً  رق��م��اً  �سيحوله  فهو 

ع��ل��ى اإح�����دى ب��ط��اق��ت��ي ال���ت���اأه���ل مل��ون��دي��ال 

الثالث  املركز  اأو على   ،»2014  - »الربازيل 

ال����ذي ي���وؤه���ل ���س��اح��ب��ه ل��ل��ع��ب »امل���ل���ح���ق«.. 

وتقل�ص  مهمته،  ف�ست�سعب  اخل�سارة  اأم��ا 

اآماله التي تفتحت، بعد الفوز على اإيران، 

الذي  البلد،  ه��ذا  خريف  يف  الربيع  كزهر 

متالحقة،  واأمنية  �سيا�سية  اأزم��ات  يعي�ص 

لي�ص مبقدور اأحد اأن يحول عنها االأنظار 

����س���وى امل��ن��ت��خ��ب ال��ل��ب��ن��اين احل���ام���ل على 

وال���ق���ادر على  امل��ون��دي��ال«،  »اأح����الم  كتفيه 

و�سراعات  ال�سيا�سة  يف  املختلفني  توحيد 

الطوائف، حتت رايته.

اللبنانية  الكرة  على  القيمون  وح��اول 

يف االأ�سابيع االأخرة، دفع عجلة اال�ستعداد 

للمباراة، والتي عرقلها تعرث جهود اإقامة 

اإع���دادي  ال��ع��راق، ومع�سكر  م��ع  ل��ق��اء ودي 

يف دب������ي، ف�������س���اًل ع����ن االأج���������واء ال�����س��ي��ئ��ة 

وال�ساغطة التي يعي�سها لبنان، وا�ستعا�ص 

مبع�سكر  اخل��ارج��ي  املع�سكر  ع��ن  االحت����اد 

ب����روت، ويخ�سع  اأح����د ف��ن��ادق  داخ��ل��ي يف 

�سباحاً  يومياً  تدريب  حل�ستي  الالعبون 

وم�ساًء.

ورغ������م امل����خ����اوف وال����ت���������س����اوؤالت ال��ت��ي 

ج��دوى  وم��دى  التح�سر،  عملية  راف��ق��ت 

االإع���داد  م��ن  ال��ق��در  ب��ه��ذا  املنتخب  اكتفاء 

والتح�سر من دون اأن يخو�ص اأي مباراة 

ج���دي���ة ع��ل��ى م�����س��ت��وى م���ب���اراة اأ���س��رال��ي��ا 

ال��ودي��ة ال��ت��ي �سبقت م��ب��ارات��ه م��ع اإي����ران، 

وفعلت فعلها من خالل الفوز الذي حققه 

منتخب لبنان على املنتخب االإيراين، فاإن 

الفني  امل��دي��ر  اأن  اإىل  ت�سر  االأو���س��اط  ك��ل 

بقدرات العبيه  تامة  ثيو بوكر على ثقة 

نتيجة  لتحقيق  ال��ع��ال��ي��ة،  وب��اإم��ك��ان��ي��ات��ه��م 

لبنان  موقع  تنقل  اأن  لها  ميكن  مر�سية 

بني منتخبات املجموعة االأوىل من مركزه 

االأخر اإىل اآخر �سيجعله يف مكان منا�سب 

مبعنويات  الت�سفيات  يف  م�����س��واره  ملتابعة 

الثالث  امل��رك��ز  ليكون يف  توؤهله  ق��د  اأع��ل��ى، 

على االأقل.

ي��ل��ت��ح��ق مب��ع�����س��ك��ر  اأن  امل��ن��ت��ظ��ر  وم�����ن 

م��ن��ت��خ��ب ل���ب���ن���ان يف ال�������س���اع���ات امل��ق��ب��ل��ة، 

امل��ح��رف��ون ر���س��ا ع��ن��ر وي��و���س��ف حممد 

وح�����س��ن م��ع��ت��وق وع��ب��ا���ص ح�����س��ن وع��دن��ان 

حيدر وبالل جنارين.

طيبة  اإمكانات  املنتخب  العبو  واأظهر 

اأم��ام  ال��ودي��ة  امل��ب��اراة  وجاهزية مقبولة يف 

اليمن منت�سف ال�سهر املا�سي، حيث حول 

اإىل فوز   1 –  0 اأم��ام �سيفه  ت��اأخ��ره  لبنان 

– 1، يف لقاء متيز فيه الفريق اللبناين   2
العبيه،  انت�سار  وح�سن  اجليدة  بتوزيعاته 

بفاعلية  التحرك  يف  الهجوم  خ��ط  وجن��ح 

وخطورة. 

واأ�����س����رك ب���وك���ر الع���ب���نينْ ج��دي��دي��ن، 

ال��روج،  ال��ذي يلعب يف  هما عدنان حيدر 

وم���ه���اج���م االج���ت���م���اع���ي ط���راب���ل�������ص ف��اي��ز 

�سم�سني �ساحب االإ�سابة الثانية للبنان. 

اخلام�ص  امل��رك��ز  ح��ال��ي��اً  لبنان  ويحتل 

ب�4  االأوىل  املجموعة  ترتيب  يف  واالأخ���ر 

ك��وري��ا  وب���ني  بينه  يف�سل  ال  ل��ك��ن  ن��ق��اط، 

وحتتل  ن��ق��اط،   3 ���س��وى  االأوىل  اجلنوبية 

ال��راب��ع بنف�ص ر���س��ي��د نقاط  امل��رك��ز  ق��ط��ر 

اأوزبك�ستان  متلك  فيما  اللبناين،  املنتخب 

5 نقاط، واإي��ران وكوريا اجلنوبية  الثالثة 

نقاط.  7
ال���الع���ب���ني  االحت��������اد  وع������د  اأن  وب����ع����د 

مب���ك���اف���اآت غ���ر م�����س��ب��وق��ة يف ح����ال ال��ف��وز 

والريا�سة  ال�سباب  وزي��ر  اأعلن  قطر،  على 

في�سل كرامي اأن الوزارة �ستقدم مكافاأة ال 

اإىل ك��ل الع��ب يف  اآالف دوالر   10 تقل ع��ن 

حال الفوز على قطر، وهو ما ي�سكل حافزاً 

معنوياً جديداً لالعبني.

م�سرية  امل��ق��ب��ل��ة  امل����ب����اراة  ت��ع��ت��رب  وال 

بالن�سبة لقطر اأي�ساً، اإذ �ستبعدها اخل�سارة 

املباراة  ي��وم  اأن  علماً  املناف�سة،  عن  نهائياً 

اإي����ران  ب���ني  ���س��اخ��ن��اً  ث��ان��ي��اً  ل��ق��اء  �سي�سهد 

كوريا  ترتاح  فيما  واأوزبك�ستان يف طهران، 

اجلنوبية يف هذه اجلولة.

لبنان  منتخب  ا���س��ت��ع��دادات  وتعر�ست 

و�سط  الع��ب  اإ���س��اب��ة  يف  متثلت  النتكا�سة 

اأن م��ه��اج��م  ال��ع��ه��د ح�����س��ني دق���ي���ق، ع��ل��م��اً 

يكون  لن  غ��دار  حممد  املاليزي  كيالنتان 

يف عداد ت�سكيلة ثيو بوكر ب�سبب ارتباطه 

بعقد قرانه.

جم��دداً  ب��وك��ر  ي�سرك  اأن  املنتظر  وم��ن 

ح�سن،  عبا�ص  ال�سويد  يف  املحرف  احلار�ص 

امل��ب��اراة االأخ��رة  اأبلى ب��الء ح�سناً يف  اأن  بعد 

اأمام اإيران، وقد يلعب ح�سن �سعيتو وحممد 

حيدر على اجلناحني، وح�سن معتوق يف قلب 

ر�سا  القائد  الثنائي  خلفهم  وم��ن  الهجوم 

ال�سغط  من  لالإفادة  عطوي  وعبا�ص  عنر 

ف�سيتكفل  ال���دف���اع،  مهمة  اأم���ا  ال��و���س��ط،  يف 

النجارين  �سيخ  بها يو�سف حممد مع بالل 

وعلي  اإ�سماعيل  ول��ي��د  امل��ق��ات��ل  والظهرين 

حمام واأمامهم العب االرتكاز هيثم فاعور. 

ويلعب اجلمهور ورقة اإيجابية ملنتخب 

ل��ب��ن��ان ب���وج���ود ج��ال��ي��ة ل��ب��ن��ان��ي��ة ك��ب��رة يف 

قطر، وت�ستعد الدوحة اإىل غزو جماهري 

ل��ب��ن��اين م��ن خم��ت��ل��ف دول اخل��ل��ي��ج، واأك���د 

من�سق الرابطة الوطنية جلمهور منتخب 

ل��ب��ن��ان حم��م��ود اأب����و ال��ن��ج��ا اأن وف�����وداً من 

اجلماهر اللبنانية من االإمارات �ستتوجه 

الت�سجيعي  ع��ت��اده��ا  وب��ك��ام��ل  ب�����س��ي��ارات��ه��ا 

االأرز دفعة  اأب��ط��ال  ال��دوح��ة، الإع��ط��اء  اإىل 

معنوية كبرة، كما �ستتوجه قافلة اأخرى 

ال�سعودية  من اجلماهر من مدينة جدة 

وال��ب��ح��ري��ن اإىل ال��دوح��ة يف حم��اول��ة مللئ 

املدرجات املخ�س�سة للجمهور اللبناين.

وك���ان ل��ق��اء ال��ذه��اب يف ب����روت، اأ�سفر 

ع����ن ف�����وز ق���ط���ري ث���م���ني ب���ه���دف ن��ظ��ي��ف 

من  خ��ط��اأ  اإث���ر  ج��اء  ���س��وري��ا،  ل�سيبا�ستيان 

م�سار  ولكن  دي��وب،  رام��ز  اللبناين  املدافع 

تقدماً  اأظهر  امل��ب��اراة  ه��ذه  بعد  الت�سفيات 

اإذ تعادل منتخب  لبنانياً وتراجعاً قطرياً، 

اأم��ام  وخ�سر   1 –  1 اأوزبك�ستان  مع  لبنان 

 –  0 االأخ���رة  اأر���ص  كوريا اجلنوبية على 

 1 القوية يف بروت  اإيران  اأن يهزم  3 قبل 
– 0، ويف املقابل، خ�سرت قطر اأمام كوريا 
اجلنوبية يف الدوحة 1 – 4، ثم تعادلت مع 

اإيران يف طهران �سلباً، قبل اأن ت�سقط على 

اأر�سها اأمام اأوزبك�ستان 0 – 1. 

واخل�����س��ارة االأخ����رة اأم����ام اأوزب��ك�����س��ت��ان 

اإذ  ال��ق��ط��ري،  املنتخب  على  عبئاً  �ست�سكل 

وجماهري،  نف�سي  �سغط  حت��ت  �سيلعب 

يف ح���ني ���س��ي��ل��ع��ب ال��ل��ب��ن��ان��ي��ون مب��ع��ن��وي��ات 

اإي���ران،  على  ب��ال��ف��وز  مت�سلحني  مرتفعة، 

وب����خ����الف امل�����ب�����اراة ال�������س���اب���ق���ة، ي��خ��و���ص 

اأن  بعد  كاملة،  ب�سفوف  اللقاء  اللبنانيون 

ر�سا  الفريق  قائد  الذهاب  لقاء  عن  غ��اب 

ع��ن��ر وامل���ه���اج���م حم��م��ود ال��ع��ل��ي، وي��ب��ق��ى 

م��ب��اراة  يف  الف�سل  الكلمة  �ساحب  امللعب 

���س��ت��ق��رب ل��ب��ن��ان ك��ث��راً م��ن حت��ق��ي��ق »حلم 

املونديال«.

22
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مواجهة حياة أو موت للبنان أمام قطر

من مباراة لبنان وقطر ال�سابقة يف بروت

من ا�ستعداد املنتخب اللبناين للقاء قطر
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ي�ستبعدان  وج���م���ه���وره،  ج��وف��ن��ت��و���ص  ف��ري��ق  ي��ك��ن  مل 

اخل�سارة بعد م�سل�سل طويل من االإنت�سارات املتوالية يف 

الدوري، وهو اأمر طبيعي يف كرة القدم، حيث عليك تقبل 

الهزمية كما الفوز، بروح ريا�سية، لكن اأن ياأتي ال�سقوط 

ال��غ��رمي التقليدي  ال��ي��د  49 م���ب���اراة م��ت��وال��ي��ة ع��ل��ى  ب��ع��د 

االإنر، فهو اأمر ي�سعب تقبله يف »قلعة ال�سيدة العجوز«، 

مباراة  بخم�سني  لالحتفال  جارياً  اال�ستعداد  ك��ان  حيث 

متتالية من دون خ�سارة.

الفريق  اأن  يذكر  من  جوفنتو�ص  اأن�سار  اأمل  ويفهم 

عندما  ال�سربات  اأق�سى  العجوز  بال�سيدة  اأن��زل  الفائز 

حرك ق�سية التالعب باملباريات، والتي اأدت اإىل هبوط 

جوفنتو�ص اإىل الدرجة الثانية يف مو�سم 2005 – 2006، 

حني انتقلت كاأ�ص الدوري املرموقة من »خزائن تورينو« 

احت��ادي  بقرار  »ال��ن��رات��زوري« يف ميالنو،  اأح�سان  اإىل 

جرد »اليويف« من لقب »الكالت�سيو« العتيد.

ورمب����ا ك���ان م��ن ���س��وء ح��ظ ج��وف��ن��ت��و���ص، اأن����ه واج��ه 

االإن��ر، يف فرة مير فيها االأخ��ر باأحلى اأيامه، بقيادة 

فيما  عاماً(،   36( �سرامات�سوين  اأندريا  ال�ساب  امل��درب 

عن  كونتي  اأن��ط��ون��ي��و  م��درب��ه  غ��ي��اب  جوفنتو�ص  ي��ع��اين 

للغاية يف جمرى  م��وؤث��ر  اأم���ر  وه��و  االإح��ت��ي��اط،  مقاعد 

امل���ب���اري���ات، ح��ي��ث ي��ف��ت��ق��د ال��ف��ري��ق اإىل م���وج���ه وق��ائ��د 

ل�سفوفه، على رغم اجلهود التي يبذلها املدرب امل�ساعد 

اأجنيلو الي�سيو.

وك���ان االحت����اد االإي���ط���ايل اأ����س���در، ال�سيف امل��ا���س��ي، 

ق��������راراً ب���وق���ف م������درب ج��وف��ن��ت��و���ص ب�����س��ب��ب ف�����س��ي��ح��ة 

»كالت�سو�سكومي�سي«، لكن حمكمة التحكيم الريا�سي يف 

 10 وقفه من  بتخفي�ص  يق�سي  ق��راراً  اأ�سدرت  اإيطاليا 

اإىل 4 اأ�سهر.

اإرهاق العبيه، جراء  وي�ساعف �سعوبات جوفنتو�ص 

)ال����دوري  املحلية  اجلبهتني  ع��ل��ى  امل��ب��اري��ات  خو�سهم 

وال��ك��اأ���ص( وال��ق��اري��ة )دوري اأب��ط��ال اأوروب�����ا(، ورغ���م اأن 

من  املو�سم  ه��ذا  القارية  ال�ساحة  اأي�ساً  حا�سر  االإن���ر 

�سفاً  ميلك  فاإنه  ليغ«،  »يوربا  مناف�سات  خو�سه  خالل 

احتياطياً مميزاً يفوق نظره يف جوفنتو�ص، حيث تقل 

اأداء  ال��ط��اب��ع اجل��م��اع��ي على  ال��رن��ان��ة، ويغلب  االأ���س��م��اء 

الفريق.

االإنر،  اأم��ام  اأن خ�سارة جوفنتو�ص  املراقبون  ويرى 

�ست�سعل ال�سراع على لقب الدوري، حيث ال يزال فريق 

نقطة،  ب�28  ال�����س��دارة  على  قاب�ساً  ال��ع��ج��وز«  »ال�����س��ي��دة 

حمققاً 9 انت�سارات، من 11 مباراة وتعادل مع فيورنتنا 

اأق��وى دف��اع )8  ميلك  وه��و  اخلام�سة،  املرحلة  يف   0-0
اأهداف( واأقوى هجوم )23 هدفاً(.

وبخ�سارته املثرة 1 – 3، تلقى جوفنتو�ص اخل�سارة 

االأوىل بعد 49 مباراة مل يذق فيها طعم الهزمية. 

مباراته  قبل  جلوفنتو�ص،  االأخ��رة  اخل�سارة  وتعود 

مع االإنر، اإىل اأيار 2011 اأمام بارما.

املا�سة  جوفنتو�ص  حاجة  االإن��ر  مع  املباراة  وك�سفت 

اإىل ه����داف م��ن ط����راز رف��ي��ع، ي��ج��ي��د ت��رج��م��ة ال��ف��ر���ص 

التي تلوح لفريق املدرب كونتي اأمام املرمى، كما عززت 

احل��دي��ث ع��ن اإم��ك��ان��ي��ة ان��ت��ق��ال م��ه��اج��م اأت��ل��ت��ي��ك بلباو 

ف��رن��ان��دو ل��ورن��ت��ي اإىل م��دي��ن��ة ت��وري��ن��و يف »امل��رك��ات��و« 

ال�ستوي املقبل.

ورف�ص لورنتي، الذي كان يف �سفوف املنتخب االإ�سباين 

فريقه،  مع  عقده  متديد  االأوروب��ي��ة،  االأمم  بكاأ�ص  الفائز 

وملح اأكرث من مرة اإىل رغبته يف االنتقال اإىل جوفنتو�ص، 

حيث يتحدث البع�ص عن ا�سم اآخر مر�سح اأي�ساً لالن�سمام 

اإىل الفريق وهو مهاجم روما دانيال اأوزفالدو.

وتوؤكد االأرق��ام حاجة جوفنتو�ص اإىل مهاجم فتاك، 

ف��ب��ع��د امل��رح��ل��ة احل���ادي���ة ع�����س��رة، ال ي���وج���د يف ر���س��ي��د 

الت�سيلياين ارتورو فيدال اأف�سل هدايف الفريق �سوى 4 

اإ�سابات!

�صحوة ميليتو

اأكد االإنر بفوزه على جوفنتو�ص اأنه �سيكون املناف�ص 

االأ�سا�سي لل�سيدة العجوز على الزعامة هذا املو�سم، وذلك 

بعد اأن اكتفى املو�سم املا�سي باملركز ال�ساد�ص، واالإنت�سار 

التوايل لالإنر  ال�سابع على  املدوي على جوفنتو�ص كان 

ال���ذي مي��ل��ك ث��ال��ث اأق����وى ه��ج��وم يف ال����دوري ح��ت��ى االآن 

�سباكه  ه��زت  اإ�سابات  ب�10  دف��اع  اأق��وى  وراب��ع  ب�22 هدفاً، 

امل��درب  فريق  اأن  وال��الف��ت  ع�سرة،  احل��ادي��ة  املرحلة  بعد 

�سرامات�سوين فاز بجميع مبارياته خارج اأر�سه.

االأرجنتيني  خا�ص  ب�سكل  الفريق  �سفوف  يف  وي��ربز 

بعد  اإ���س��اب��ات،  ب�7  ال�����دوري  ه���دايف  ث���اين  دي��ي��غ��و ميليتو 

مهاجم ميالن �ستيفان �سعراوي )8(، وهز ميليتو �سباك 

»ال�سيدة العجوز« مرتني يف لقاء القمة، ليوؤكد اأنه ا�ستعاد 

اإىل  »ال��ن��رات��زوري«  ق��اد  ح��ني  ال�سابق  وم�ستواه  بريقه، 

اأح��رز  ح��ني   ،1010 –  2009 مو�سم  يف  تاريخية  ثالثية 

االإنر بقيادة املدرب الفذ جوزيه مورينيو حينذاك األقاب 

دوري اأبطال اأوروبا والدوري والكاأ�ص املحليني. 

وميليتو لي�ص الوحيد الذي ا�ستعاد بريقه من »كتيبة 

احلر�ص القدمي« يف االإنر، بل اأن قلب الدفاع االأرجنتيني 

ويجول  ي�سول  فيما  رائ��ع��اً،  اأداء  ي��ق��دم  �سامويل  وال���ر 

خافير زانيتي، والذي يكرب مدربه بثالث �سنوات، و�سط 

امللعب!

وي����ب����دو االإن�������ر م���ر����س���ح���اً مل���وا����س���ل���ة ال�����س��غ��ط ع��ل��ى 

اأر���ص  على  التا�سع  اأت��االن��ت��ا  ي��الق��ي  عندما  جوفنتو�ص، 

االأخر االأحد املقبل، �سمن املرحلة الثانية ع�سرة، والتي 

اأم��ام  اأي�ساً  ملعبه  خ��ارج  املت�سدر  جوفنتو�ص  فيها  يلعب 

بي�سكارا الرابع ع�سر.

جالل قبطان

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

عاصفة اإلنتر تهب على تورينو.. وتدمر قلعة 
»السيدة العجوز« في عيدها الخمسين

ميليتو م�سجاًل يف �سباك جوفنتو�صفريق االإنر

فريق النجمة
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الهداف دييغو ميليتواملدرب اأندريا �سرامات�سوين
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كاريكاتير

تـــعـــتـــزم ثــــــاث واليـــــــــات اأمـــريكـــيـــة 

الت�شويت على اإلغاء جترمي »احل�شي�س« 

الثاثاء املقبل، ما ي�شّكل »�شربة للحرب 

على املــخــدرات« يف الــواليــات املتحدة، يف 

حــال مت الــرتاجــع عــن جتــرمي متعاطي 

اأحد  النهاية  الذي ميثل يف  »احل�شي�س«، 

اأنواع املخدرات.

والــــــواليــــــات الــــثــــاث الــــتــــي تــعــتــزم 

الت�شويت على احل�شي�س هي: وا�شنطن، 

وكــــوالرادو، واأريــغــون، ويف حــال مت وقف 

جتـــرمي »احلــ�ــشــيــ�ــس« يف هـــذه الـــواليـــات 

من  لــكــل  م�شموحاً  ف�شي�شبح  الــثــاث، 

21 عاماً حيازة وترويج  يزيد عمره عن 

وتعاطي احل�شي�س، لكن بكميات �شغرية 

الــواليــات،  هـــذه  قــوانــن  عليها  �شتن�ّس 

اأن احل�شي�س املخدر م�شموح حالياً  علماً 

االأمريكية لكن  الواليات  العديد من  يف 

لت�شريعات  ووفقاً  فقط،  الأغرا�س طبية 

اإىل  واليــة  من  تتفاوت  خا�شة  تنظيمية 

اأخرى.

على  بـ»نعم«  الت�شويت  مت  حــال  ويف 

الــواليــات  يف  املــخــدر  باحل�شي�س  ال�شماح 

بحيازة  كــذلــك  ف�شُي�شمح  اإلــيــهــا،  املــ�ــشــار 

احلــ�ــشــيــ�ــس وا�ـــشـــتـــخـــدامـــه لـــاأغـــرا�ـــس 

يف  بتدخينه  ال�شماح  عــدم  مــع  اخلا�شة، 

ال�شارع اأو يف االأماكن العامة.

»التحشيش« إعصار »ساندي« واليات أميركية تعتزم السماح لمواطنيها بـ
أباد جرذان نيويورك

وقد  كبرياً،  دمــاراً  ال�شرقي  اأمريكا  ب�شاحل  »�شاندي«  اإع�شار  اأحلق 

اأخطر يتمثل  املخاوف، الأن نيويورك حتديداً عر�شة لطوفان  ازدادت 

يف ماين اجلــرذان الهاربة من املياه يف االأنفاق واجلحور وال�شقوق، 

�شارة  اأنباء  طياته  يف  حمل  دمــاره،  من  بالرغم  »�شاندي«،  فــاإن  لذلك 

جلهة تبديد هذه املخاوف، اإذ مل تَر تلك اجلرذان باأي اأعداد وهي تعدو 

يف ال�شوارع والطرقات.

وُيرجع اخلرباء ال�شبب يف هذا اإىل اأن ت�شرب املياه بلغ من ال�شرعة 

درجة اأخذت اجلرذان نف�شها - وهي املعروفة بالقدرة على ال�شباحة - 

على حن غرة، فاأخفقت يف الهرب ونفقت غرقاً.

واأو�شح خرباء القوار�س اأن �شغار اجلرذان تعتمد على اأن حتملها 

اأمهاتها اإىل ال�شامة، لكن الوا�شح اأن التيارات املائية كانت من القوة 

بحيث اإن اجلرذان الكبرية نف�شها مل تقو على ال�شباحة �شدها اأو معها، 

البقاء �شتجد يف  التي متكنت من  فنفقت هي نف�شها غرقاً، لكن تلك 

اأن  ما  منتظم  ب�شكل  وجباتها  الفي�شان  عقالها  اأطلق  التي  القمامة 

ينح�شر املاء عنها.

يف  تعي�س  التي  اجلـــرذان  عــدد  فــاإن  �ــشــي«،  بــي  »اإن  لف�شائية  وتبعاً 

خمتلف اأنفاق نيويورك حتت االأر�شية، يقدر مبا ال يقل عن 28 مليوناً، 

و�شيعتمد تاأثريها ال�شلبي يف ال�شحة العامة على ال�شرعة التي تتبخر 

بها املياه، وتلك التي يعمل بها عمال النظافة الإجناز اإحدى اأع�شر املهام 

امللقاة عليهم حالياً، وهي اإعادة االأنفاق اإىل ما كانت عليه.

وي�شرح اخلرباء اأن اجلرذان »اإذا اأُجربت على اخلروج من اأجحارها، 

الطاعون  املعدية، مبا فيها  االأوبئة  انت�شار  الو�شع  فقد ينتج عن هذا 

نف�شه«!

املــخــدرات يف  قب�س رجــال مكافحة 

االأردن على �شخ�س اأفرغ ثمار الرمان 

بح�شوها  وقــام  الداخلية،  حبوبها  من 

بــحــبــوب خمـــــدرة بـــــداًل مــنــهــا، بــهــدف 

تهريبها اإىل اململكة العربية ال�شعودية.

واأو�شح املركز االإعامي االأمني يف 

مديرية االأمن العام يف اململكة االأردنية، 

مــكــافــحــة  الإدارة  وردت  مــعــلــومــة  اأن 

املـــخـــدرات بــقــيــام اأحــــد االأ�ــشــخــا�ــس يف 

املـــجـــاورة مـــن جن�شية  الـــــدول  اإحـــــدى 

�شبط  مت  املعلومة  ومبتابعة  عــربــيــة، 

اأحد االأ�شخا�س عند حماولته اخلروج 

بط  عــرب اأحـــد املــعــابــر احلـــدوديـــة، و�شُ

بــحــوزتــه حــقــيــبــة بــداخــلــهــا كــمــيــة من 

بط  �شُ تفتي�شها  ولــدى  الــرمــان،  ثمار 

بداخلها على 25 األف حبة من احلبوب 

املخدرة، ومت حتويل ال�شخ�س املتورط 

للق�شاء.

»حّبات« رمان تحوي مخدرات


