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فعاليات مؤتمر »ديـن اإلسـالم.. 
وحـرمـة الدم المستباح« 12
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العام،  اأمينها  من  قا�شياً  تعنيفاً  قيادتها  تلّقت  اإ�شالمي،  طابع  ذات  �شيا�شية  جماعة 

ومنزل  الكبري  ال�شراي  اأمـــام  اآذار   14 خيم  يف  للم�شاركة  اأع�شائها  بع�س  انــدفــاع  ب�شبب 

الرئي�س ميقاتي يف طرابل�س، الأن القرار كان وا�شحاً باالكتفاء بامل�شاركة يف منا�شبات »تيار 

اأف�شال كثرية على  »له  الذي  ه �شد رئي�س احلكومة،  املوجَّ امل�شتقبل«، من دون االعت�شام 

اجلماعة«، ح�شب تعبري االأمني العام.

باأن هذه  اآذار،  وقد علقت م�شادر متابعة مل�شاركات اجلماعة املذكورة يف اأن�شطة قوى 14 

التناق�شات امل�شطنعة هي من باب توزيع االأدوار لي�س اإال.
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هل تمّكن المقاول القطري من توحيد المعارضات السورية في الدوحة؟

ــــــدة َـّ ألمـــــة مــــوحـ
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بندر بن سلطان.. 
مهندس »الفكر العربي« الجديد

تـــــوزيــــــع األدوار



قبل �أربع وع�سرين �ساعة من وقوع حادثة 

�سيد�، كانت فاعليات �ملدينة يف �أجو�ء �إ�سر�ر 

باأي  فتنة  �فتعال  على  �لأ�ييسيير  �أحمد  �ل�سيخ 

على  �عرت��سه  بيوم  قبلها  �سّجل  فهو  ثمن، 

�أنحاء  بع�ض  و�ييسييور يف  و�أعيييام  ن�سر لفييتييات 

�ل�سهيد«،  »يييوم  ملنا�سبتني:  ��ستباقاً  �ملدينة، 

�لذي كان »حزب �هلل« ي�ستعد لإحيائه، وذكرى 

عا�سور�ء، وهو �أمر مل ي�سبق �أن لقى �عرت��ض 

�أي طرف �سيا�سي، �إذ �إن �جلميع يرفع لفتاته 

�أمر من  و�سعار�ته ور�ياته يف منا�سباته، وهو 

�سلب حرية �لر�أي و�ملعتقد.

لتجنب  �ل�ساعني  بني  �لت�سالت  ن�سطت 

�لييفييتيينيية، وجتيييييياوب �مليييعييينيييييييون، حيييييث حتيييّرك 

قييييياديييون و�أزييييليييت لفييتييات و�أعييييام و�ييسييعييار�ت 

خيييييال �ليييليييييييل، ليي�ييسييحييب �حلييييجيييية، ليييكييين كيييان 

و��سحاً �أن »قر�ر �لفتنة« كان متخذ�ً ومل يكن 

�إن �ملطلوب، كما بات  �إذ  �لرت�جع عنه،  ممكناً 

و��سحاً للجميع، تغير وجه �ملدينة، وت�سويه 

وعزلها  �ملييقيياوم،  و�لقومي  �لوطني  تاريخها 

لي�ض فقط عن حميطها، بل عن جزء �أ�سا�سي 

من مكوناتها �ل�سعبية و�ل�سكانية، و�سوًل �إىل 

�فتعال �سد�م د�خلي فيها.

�لفائت،  �لأحد  �سباح  �ساعات  �ن�سر�م  مع 

»�بن  �فتعل  �لإ�سكالت؛  �فتعال  م�سل�سل  بييد�أ 

لقوى  حاجز  على  م�سكلة  )�لقا�سر(  �ل�سيخ« 

ع�سر�ت  بتدخل  حّله  جييرى  �لد�خلي،  �لأميين 

�مل�سلحني �لذين �أجربو� عنا�سر �حلاجز على 

ترك »�بن �ل�سيخ«.

بيييعيييد ذلييييييك، جيييييرت حمييييييياولت لييلييتييحيير�ييض 

ياأخذ  �ملدينة،  د�خييل  حي  وهييي  �سيد�،  بحارة 

بلدياً  عنها  م�ستقًا  كيييان  و�إن  ميينييهييا،  ��ييسييمييه 

حماولة  عييرب  �سيا�سية،  لأ�ييسييبيياب  و�نييتييخييابييييياً، 

�إز�لييييييية �يييسيييور ولفييييتييييات ميييرفيييوعييية عييلييى �أحيييد 

�سرعان  لكن  �لقياعة(،  )م�ستديرة  مد�خله 

ما تر�جع �ل�سيخ ومر�فقوه عن خطتهم، لأن 

)وهم  و�أتباعه  �لأ�ييسيير  يييرتك  هنا  �ل�ستباك 

وهكذ�  مل�سرهم..  مك�سوفني  ع�سر�ت(  ب�سع 

كانت »�لثالثة ثابتة«.

وعلى ما يبدو كانت �حلادثتان �لأوليتان 

تييهييدفييان لييلييتييوتيير، ومييقييدميية لييلييثييالييثيية، �لتي 

يبدو �أن عبقرية �لفتنة تفتقت عنها، بعد �أن 

دون حتقيق  ميين  �لأفيييول  على  �لنهار  �أ�ييسييرف 

�أرملة  �سيارة  مرت  وللم�سادفة،  »�إجنيياز«.  �أي 

�سعد؛  ميييعيييروف  م�سطفى  �لييير�حيييل  �ليينييائييب 

�لأمييييييني �ليييعيييام �ليي�ييسييابييق لييلييتيينييظيييييم �ليي�ييسييعييبييي 

�لنا�سري، قرب مكان جتمع م�سلحي �لأ�سر، 

في»�أكرمها« هوؤلء ب�سيل من �ل�ستائم، وب�سرب 

�سائقها.

م�سلحيه  �لأ�سر مع  �ل�سيخ  �نتقل  بعدها 

�لتعمر  منطقة  هييي  ح�سا�سة،  منطقة  �إىل 

لبناين  خييليييييط  يقطنها  �لييتييي  �حليييليييوة،  عييني 

�أن  يبدو  �ملييذ�هييب.  خمتلف  ميين  وفل�سطيني، 

قييادر لأن ُيطلق منها فتنة  �أنييه  �عتقد  �ل�سيخ 

�ل�سعب  �أبيينيياء  فيها  ييييورط  �سيعية،   - �سنية 

�لفل�سطيني �لقاطنني يف خميم عني �حللوة. 

و�أعام  با�سر وم�ساعدوه بنزع لفتات  وهكذ� 

نيي�ييسيير�هلل،  ح�سن  لل�سيد  و�ييسييور  �هلل،  حليييزب 

من �أمام منازل تعود ملنا�سرين للحزب، فكان 

�ل�ستباك و�سقوط �لقتلى و�جلرحى.

ميين �ييسييمييع تيي�ييسييريييحييات �أمييييني عيييام »حييزب 

ُبعيد  �أحمد �حلريري، للف�سائيات  �مل�ستقبل« 

�حلييييادثيييية، و�ليييتيييي حيييّر�يييض فيييييهييا �ييسييد »حيييزب 

يتاأكد  �لأ�ييسيير،  �هلل«، وكييرر مو�قف وعييبييار�ت 

�أن حتييركييات  لييليي�ييسييك،  �أي جميييال  ييييدع  مبيييا ل 

�سيا�سية  �أميينييييية  و�جيييهييية  �إل  لييييي�ييسييت  �لأ�يييسييير 

با�سر  �لأ�سر  �إن  �إذ  �ل�سيا�سية«،  لي»�حلريرية 

حتركه مبا�سرة بعد �أن �أخرج �سعد �حلريري 

ميين رئييا�ييسيية �حلييكييوميية، قييبييل لييقييائييه �لرئي�ض 

�لأمييركييي بيييار�ك �أوبييامييا بلحظات، وقييد رفع 

�لأ�سر كل �سعار�ت �آل �حلريري �لتي تخت�سر 

�مليييوقيييف بييخيييييارييين: �إمييييا �ليييعيييودة �إىل رئييا�ييسيية 

فتنة  �إ�سعال  و�إمييا  �لآخرين،  و�إلغاء  �حلكومة 

بني �مل�سلمني يف لبنان، ويف هذ� �ل�سياق جاءت 

على  جرت  �لتي  و�لتحديات  �ل�ستائم  �سل�سلة 

وم�ستهجنة  غريبة  لغة  وهييي  �لأ�ييسيير،  ل�سان 

هو  كما  �لأ�ييسيير،  �أن  علماً  كثرين،  قبل  ميين 

ميييعيييروف، مل ُييييييزل �عييتيي�ييسييامييه �ليي�ييسييهيير من 

�أن طلب منه  بعد  �إل  �ل�سمايل  مدخل �سيد� 

ذلك نو�ب �ملدينة وم�سوؤولو »�مل�ستقبل«.

�إ�سعال فتنة  �إىل  ومما يوؤكد �سعي �لأ�سر 

و�أتييبيياعييه  حييّط  �أن  �سبق  �أنيييه  �سيعية،   - �سنية 

و�ل�سمال،  طر�بل�ض  يف  ن�ساطات  يف  رحالهم 

لييكيين تييبييني لييلييجييهييات �ليييتيييي حتيييركيييه �أن هييذه 

�لن�ساطات �ست�سعل فتنة �سنية - �سنية، فجرى 

�لإيعاز له بتجنب �لتحرك �سماًل، فا�ستعا�ض 

تقع  بلدة  وهييي  تعلبايا،  فق�سد  بالبقاع،  عنه 

على �لطريق بني زحلة وبعلبك، د�عياً للفتنة، 

لو  لكنه  �ل�سوري،  لل�سعب  منا�سرته  ومدعياً 

لييذهييب هييو وم�سلحوه  ذليييك  كيييان �ييسييادقيياً يف 

�لفتنة  �سر  �للبنانيني  وكفى  هيينيياك،  للقتال 

و�أهلها.

�لييافييت �أن �لأ�ييسيير، �لييذي تقول �أو�ييسيياط 

�ييسيييييد�وييية �إن �أحييييد �أهيييد�فيييه �إز�لييييية »�مليياليية 

خال  �هلل«  »حييزب  �أ�سرها  �لتي  �لإ�سر�ئيلية« 

�إىل  و�أهييييد�هييييا   2000 عيييام  حتيييرييييره �جلييينيييوب 

�أهيييييايل �ييسيييييد�، وُو�ييسييعييت يف �إحيييييدى �ييسيياحييات 

�سد  موقف  حياته  يف  لييه  ل  ي�سجَّ مل  �ملدينة، 

�لييعييدو »�لإ�ييسيير�ئيييييلييي«، ومل ُيييعييرف عيينييه �أنييه 

قيياتييل �لحييتييال �ليييذي دخيييل �إىل �ييسيييييد� عييام 

�ملدينة  �أبناء  من  فتياناً  �أن  �لعلم  مع   ،1982
كييييانييييو� بييعييميير �لأ�ييييسيييير حييييييينيييذ�ك )�لأ�ييييسيييير 

يييقيياتييلييون  وهيييم  ��ييسييتيي�ييسييهييدو�   )1968 مييو�ليييييد 

عام  �ملحتل  خييروج  وحتى  �ل�سهيوين،  �لييعييدو 

�أي وقفة مقاومة،  لاأ�سر  ل  ت�سجَّ مل   2000
لكنه فييجيياأة خييرج يف زميين �نييهييزم فيه كييل من 

�لحتال »�لإ�سر�ئيلي« يف لبنان، و�لأمركي 

�ملقاومة  وي�ستم  �لفتنة،  هاج�سه  �لييعيير�ق،  يف 

�لوحيد  �ل�ساح  بنزع  ويطالب  و�ملييقيياومييني، 

لبنان  لبنان يف وجه عدو  للدفاع عن  �ملتوفر 

و�لعرب و�مل�سلمني.

عدنان ال�ساحلي
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المدير المسؤول: عــدنــــان الســاحـلــي
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المقاالت الواردة في الجريدة تعبر عن آراء كتابها

  همسات

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

النوايا السيئة
قيييييال مييي�يييسيييوؤول 

تيييييييييياريييييييييييخييييييييييي يف 

�لتقدمي  �حليييزب 

�ل�سرت�كي تعليقاً 

عيييييييليييييييى تييييفيييي�ييييسيييير 

�لييييينيييييائيييييب �أحييييمييييد 

فتفت لكام وليد 

جييينيييبييياط بيي�ييسيياأن 

طائف جديد على 

�مل�ستقبل(  تيار  �ل�سباب )جماعة  �إن  �هلل،  �ساح حزب  خلفية 

�لييكييام  فييهييم  عييلييى  يييقييوى  ل  �أف�سلهم  �أن  درجييية  �إىل  �أذكييييييياء 

�لو��سح، رمبا ب�سبب �لربجمة �مل�سبقة للنو�يا �ل�سيئة.

www.athabat.net
القمر الغربي.. 

واغتيال الحسن

تن�سح جييهييات دولييييية لييدى بييادهييا قييدر�ت 

و�سع  �أ�ييسييبيياب  معرفة  بيي�ييسييرورة  عييالييييية،  تقنية 

دوليييية غييربييييية قيييمييير�ً �ييسيينيياعييييياً فييييوق لييبيينييان يف 

�لن�سف �لثاين من �سهر �أيلول �لفائت، و�إخاء 

�للو�ء  �غتيال  من  قليلة  �أيييام  بعد  �إييياه  �لقمر 

و�سام �حل�سن. وت�ساءلت �جلهات عن �أ�سباب 

ما  �لأمركي  �لتحقيق  فريق  �إعطاء  عدم 

�إليه خال وجييوده يف لبنان يف ما  ل  تو�سّ

يتعلق بعملية �لغتيال، و�لكتفاء مبديح 

ما �أجنزته �لأجهزة �للبنانية.

»األسير« واجهة أمنية للحريرية السياسية
لبنان بحاجة إلى حوار 

سلطوي أم وطني؟
مّت  حاكمة  طبقة  ب�سياغة  ودولييييية  �إقليمية  تييو�فييقييات  تكّفلت   ،1992 عييام  يف 

ت�سليمها مقاليد �ل�سلطة يف لبنان، وهي عبارة عن كونفدر�لية طو�ئفية ومذهبية، 

يّدعي كل طرف فيها �أنه �ملمثل �ل�سرعي �لوحيد لإحدى طو�ئف لبنان.

وعلى �متد�د ع�سرين عاماً من �حتكار هذه �لطبقة لل�سلطة، عا�ض لبنان يف 

�أطر�ف هذه �لطبقة على  �لتناف�ض �لقائم بني  �أجو�ء �حتقان �سيا�سي د�ئم جر�ء 

يتعر�ض  �أزميية  �إىل  �ل�سيا�سي  �لحتقان  يتحّول  يختلفون  وحييني  �ملييغييامن،  �قت�سام 

�أطر�ف  �عتماد  نتيجة  �إىل خماطر كبرة،  و�ل�ستقر�ر  �له�ّض  �لأهلي  �ل�سلم  فيها 

هذه �لطبقة على خطاب يثر �لع�سبيات �لطائفية و�ملذهبية وي�ستقوي بها، �إما 

لتح�سني موقفه يف �مل�ساومات عند �قت�سام �ملغامن، �أو لتح�سني موقعه عند �لأزمات.

ع�سرون عاماً من �نفر�د هذه �لطبقة بال�سلطة قّو�ست �لدولة حتى حولتها 

�إىل �أد�ة ت�سّلط على �ملو�طنني، و��ست�سرى �لف�ساد يف موؤ�س�ساتها و�إد�ر�تها، و�أُ�سعفت 

و�أُهيييدرت  و�ملذهبية،  بالطائفية  �ملتاجرين  يييد  على  �للبنانية  �لوطنية  �لييوحييدة 

�ل�سيادة و�ل�ستقال نتيجة �ل�ستقو�ء باخلارج، وُفتحت �لأبو�ب �أمام تدّخل �خلارج 

بال�ساأن �للبناين.

�نفر�د هذه �لطبقة  �أما على �ل�سعيد �لقت�سادي و�لجتماعي، فاإن حم�سلة 

باحلكم تكاد تكون كارثية؛ َدين عام مّول تكدي�ض ثرو�ت فلكية لقلة على ح�ساب 

عرق �لنا�ض، وبطالة متف�سية، وخدمات �أ�سا�سية - كالتعليم و�ل�سحة - مرت�جعة، 

تتاآكل  و�أغلبية  ت�سبع،  ل  قلة  بييني  حيياد  طبقي  و�نق�سام  منعدمة،  نقول  ل  حتى 

مو�ردها، حتى باتت عاجزة عن تاأمني �حتياجاتها �لأ�سا�سية.

�سرورة  عيين  باحلديث  بع�سهم  يطالعنا  �ليي�ييسييود�ء،  �ل�سورة  هييذه  مو�جهة  يف 

�أطيير�ف هذه �لطبقة  �أن  �أزمته، و�لغريب  �إجيير�ء حو�ر وطني لإخيير�ج �لوطن من 

�أن كل  ب�سيط وهو  �سوؤ�ل  �إجابة على  تقّدم  �أن  �أقطابها من دون  بني  تريد حييو�ر�ً 

هذه �لطبقة ممثلة مبجل�ض �لنو�ب ومبعظم �حلكومات، �إن مل نقل كل �حلكومات 

�لتي �ُسكلت منذ عام 1992 وحتى �ليوم، فلماذ� مل ت�ستطع هذه �لطبقة �إد�رة حو�ر 

وطني يف هذه �ملوؤ�س�سات، يخرج �لباد من �أزمتها؟

�إن �سعار �حلو�ر �ل�سلطوي، ولي�ض �حلو�ر �لوطني، هو �سعار  �إذ� قلنا  ل نبالغ 

�ملخرج �حلقيقي  فيياإن  وبتقديرنا،  �لأزمييية،  و�إطيياليية عمر  �حلييال  لإد�مييية  تخديري 

فئات  كل  متثل  �سلطة  و�إنتاج  لل�سلطة،  �لطبقة  هذه  �حتكار  باإنهاء  يبد�أ  لاأزمة 

�ل�سعب �للبناين وتيار�ته �ل�سيا�سية، وذلك باعتماد �أحد �ل�سبيلني:

�ل�سعب  قييوى وتيييييار�ت  كييل  �إطييياق حييو�ر وطني حقيقي؛ ت�سارك فيه  �إمييا   -1
وعروبته  لبنان  وحييدة  على  �حلري�ض  �لعروبي  �لتيار  منها  �لقلب  ويف  �للبناين، 

�لأهلي، وتكون مهمته و�سع خطة وطنية لتطبيق كل ثو�بت  و�سلمه  و��ستقاله 

�تفاق �لطائف وبنوده.

لبنان  �إما  �ملو�سعة؛  و�لد�ئرة  �لن�سبية  يعتمد  �نتخابي  قانون  �إ�سد�ر  و�إمييا   -2
�أن  على  �أدنيييى،  كحد  �لتاريخية  �خلم�ض  �ملحافظات  �عتماد  �أو  و�حيييدة  د�ئيييرة  كله 

ير�عي هذ� �لقانون و�سع قيود م�سددة حتول دون ��ستغال نفوذ �أجهزة �ل�سلطة، 

وفلتان �ملال �ل�سيا�سي، و�حتكار �لإعام �لنتخابي عرب �ملوؤ�س�سات �لإعامية �لتي 

تقا�سمتها �أطر�ف �لطبقة �ل�سيا�سية �حلاكمة، بحيث ينبثق جمل�ض نيابي جديد 

يج�سد �لتمثيل �حلقيقي للبنانيني، ويكون �ساحة �حلو�ر �لوطني �ملن�سود، وبذلك 

ُعّينت  �لتي  �حلاكمة  �لطبقة  �إليه  �أو�سلتنا  �لييذي  �مل�سدود  �حلائط  يف  ثغرة  ُتفتح 

بتو�فقات �إقليمية ودولية.

املهند�س �سمري الطرابل�سي

ع�سو قيادة �ملوؤمتر �ل�سعبي �للبناين
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�آية ع�سكرية �سهيونية غنمتها �ملقاومة وُو�سعت يف �إحدى �ساحات �سيد�



نيي�ييسيير�هلل يف  �ل�سيد ح�سن  كييان حمييقيياً 

�جنيير�ر  ميين  �لأخييير  خطابه  يف  �لتحذير 

�إىل  ق�سد،  بغر  �أو  بق�سد  �سو�ء  �لبع�ض، 

�سيعية،   - �سنية  فتنة  ميي�ييسييروع  يف  �ل�سر 

�إ�سعالها،  �إىل  �لعرب  وبع�ض  �لغرب  يرمي 

لها،  ُيخطط  كما  ومّتييت  ح�سلت  �إن  وهييي 

لييبيينييان و�مليينييطييقيية  تيييدمييير  �إىل  فيي�ييسييتييوؤدي 

تناأى  وليين  جميعهم،  �أبنائها  روؤو�يييض  على 

يف  م�سلمة  �أو  عربية  دوليية  تد�عياتها  من 

�لعامل.

بييالييفييعييل، �أ�يييسييياب �ليي�ييسيييييد نيي�ييسيير�هلل يف 

�إىل خماطر  �لإ�سامي  �لعام  �لر�أي  تنبيه 

�لوقوع يف فخ �لفتنة تلك، فمن خال ما 

ناحظه من قر�ءة �لتقارير �لغربية، ومن 

�ملوؤمتر�ت �لدولية �لتي ن�سارك بها، ميكن 

لنا ��ستخا�ض �أهد�ف خطرة جد�ً يرمي 

 - �ل�سنية  �لفتنة  تفجر  خمططو  �إليها 

�ل�سيعية، و�لتي ي�سر بها بع�ض �مل�سلمني 

�ملدفوعني بد�فع �ملذهبية �لبغي�سة، �لتي 

�إدر�ك  �لدين ب�سلة، من دون  �إىل  ل متت 

تد�عياتها عليهم وعلى �لأمة ككل.

ولعل �أبرز ما ميكن �إدر�جه من �أهد�ف 

ذلك �ملخطط، ميكن �خت�سارها مبا يلي:

نييار  �أتيييييون  يف  �مليي�ييسييلييمييني  �إدخيييييال  �أوًل: 

مييذهييبييييية بيييني بييعيي�ييسييهييم �لييبييعيي�ييض، وذليييك 

لإلييييهييييائييييهييييم عييييين �لأخييييييطييييييار �حلييقيييييقييييية 

�ملييحييدقيية بييهييم، و�أهييمييهييا �ليي�ييسيير�ع �لييعييربييي 

- »�لإ�ييسيير�ئيييييلييي«، و�مليي�ييسييروع �لغربي �لييذي 

يرمي �إىل �ل�سيطرة على �ملنطقة �قت�سادياً 

وثقافياً وع�سكرياً.

ثييييانييييييييياً: جتيييفيييييييف نيييبيييع �ليييروحيييانييييييية 

�خلرب�ء  بع�ض  يتحدث  وهنا  �لإ�سامية، 

�إىل  �إدخييال �لإ�سام  �لغربيني عن �سرورة 

نف�ض »�لأتيييييون« �ملييذهييبييي - �لييدييينييي �لييذي 

�لييقييرون  يف  �مل�سيحية  �أوروبيييييا  فيييييه  دخييلييت 

وقد  �إل  منها  تخرج  مل  و�لييتييي  �لو�سطى، 

عن  �ملجتمع  فتخلى  روحانيتها،  خ�سرت 

وبييات  و�ليييديييين،  �لكني�سة  ولييفييظ  تييدّييينييه، 

ميين �ليي�ييسييهييل �خييرت�قييهييا بكثر ميين �لييبييدع 

�مليي�ييسيييييحييييية  �إىل  �ليييتيييي دخيييليييت  �ليييييييهيييوديييية 

و�ييسييّوهييتييهييا مييين �لييييد�خييييل، ودفيييعيييت بع�ض 

�لقدمي  بالعهد  �لإميييييان  �إىل  �مل�سيحيني 

و�لأ�ييسيياطيير �لييتييور�تييييية �لييتييي جييياء �مل�سيح 

لت�سحيح �لنظرة �إليها وت�سويبها.

�خرت�ق  بد من  �ل�سيناريو، ل  وبنف�ض 

�ليييديييين �لإ�يييسييياميييي بييالييبييدع �لييبييعيييييدة عن 

جوهر �لإ�سام - وهو ما ن�سهده �ليوم من 

 - �آن  يف  و�ملريبة  �لغريبة  �لفتاوى  �نت�سار 

�إ�ساحية  ثييورة  �إىل  بحاجة  و�لتي جتعله 

ُتخرجه من �لبدع تلك، و�لتي لن تتم �إل 

باإ�سعافه وجتويفه.

نف�سه  �لأوروبييييي  �لتاريخ  يعيد  ولكي 

�مليي�ييسييلييمييني هيييذه �ملييييرة، يييجييب �أن يتّم  مييع 

موؤ�س�سات  قبل  ميين  �مل�سلمني  بيياد  حكم 

دييينييييية مييتييعيي�ييسييبيية، تيييقيييوم مبيييا قييياميييت به 

�لييكيينييييي�ييسيية عيييليييى يييييد »بيييييابيييييو�ت« �ليييقيييرون 

�لو�سطى، فتق�سي تلك �حلركات �لدينية 

�لإ�ييسييام،  بيياد  �ستحكم  �لييتييي  �ملتع�سبة، 

على كل مظاهر �لفكر و�لتقدم و�لنفتاح 

بالتع�سب  �مل�سلمني  وُتييغييرق  و�لتعاي�ض، 

�لتكفر  فتاوى  عليهم  وت�سلط  و�جلهل، 

�لأوروبيييييني  على  �لكني�سة  ت�سلطت  )كما 

بييُتييهييم �لييهييرطييقيية(.. و�ليينييتيييييجيية، وكييمييا يف 

و�ل�سيعة  �ل�سّنة  بني  دينية  حرب  �أوروبيييا، 

يييخييرج بعدها  �أكييييير،  �أو  متييتييد مييئيية عيييام 

�مليي�ييسييلييمييون �أ�ييسييعييف �إمييييانييييييياً و�ييسيييييا�ييسييييياً، 

وبييعييدهييا يييخييرجييون �إىل عيي�ييسيير �لأنيييييو�ر، 

�لييروحيياين،  على  �مليييادي  �لفكر  في�سيطر 

وعندها ميكن لهم �أن يخرجو� �إىل �لعامل 

بفكر يدعو �إىل ف�سل �لدين على �لدولة، 

وييييدخيييليييون يف عيي�ييسيير نييهيي�ييسيية حييقيييييقييييية 

م�سابهة للنه�سة �لأوروبية.

دويييات  �إىل  �ملنطقة  تفتيت  ثييالييثيياً: 

ييم عييلييى �أ�ييسييا�ييض عييرقييي �أو طييائييفييي،  تييقيي�ييسَّ

مييا يجعل ميين وجييود »�إ�ييسيير�ئيييييل« كدولة 

يييهييودييية �أميييييير�ً طييبيييييعييييياً يف حميييييط من 

�ليييييدوييييييات �مليييتييينييياحيييرة طيييائيييفييييييياً، وقيييد 

تيييكيييون »�إ�يييسييير�ئيييييييل« حييييينييهييا قييبييليية تلك 

ت�سعى  �أن  لييهييا  �لييتييي ميييكيين  �لييييدويييييات 

قوية  دوليية  باعتبارها   - معها  للتحالف 

غربياً  ومدعومة  وتكنولوجياً  ع�سكرياً 

�لدويات  من  �أعد�ئها  على  للق�ساء   -

�لأخييييييييييييرى، و�لييينيييتيييييييجييية تييييكييييون �إنييييهيييياء 

حق  و�إ�ييسييقيياط  �لفل�سطينية،  �لييقيي�ييسييييية 

�لفل�سطينيني  وتييوطييني  نهائياً،  �لييعييودة 

�ليياجييئييني يف �أميياكيين وجييودهييم يف تلك 

�لدويات �لطائفية، �لتي لن ترف�سهم، 

�ملذهبي،  �نتمائها  من  جييزء�ً  باعتبارهم 

وهم »�أخييوة« يف �لدين قد يعززون و�سع 

�لدويلة �لطائفية تلك.

ر�بعاً: �لق�ساء على �لوجود �مل�سيحي 

�ل�سرق، ويبقى للم�سيحيني وجود يف  يف 

بع�ض �ملناطق �لقليلة جد�ً �لتي ت�ستطيع 

ومنها  للحياة،  �لقابلة  دويلتها  تقيم  �أن 

�سيناء، ودولييية جنوب  �لأقييبيياط يف  دوليية 

�ل�سود�ن.. 

�أمييييييييا يف لييييبيييينييييان، فيييييييتيييوهيييم بييعيي�ييض 

كونتونهم  لهم  �سيكون  �أنيييه  �مل�سيحيني 

�خلييييا�ييييض، ييي�ييسييتيياأثييرون بييحييكييمييه يف ظل 

حتييقييق هيييذ� �ليي�ييسييييينيياريييو، ولييييذ� يييدفييعييون 

�لأميييام،  �إىل  دفييعيياً  �ملذهبية  �لفتنة  تلك 

وي�ستميتون يف �إذكاء نارها، وهو ما لفت 

�إليه �ل�سيد ن�سر�هلل �أي�ساً.

لييكيين، مييا يييبييدو و��ييسييحيياً ميين خييال 

قيييير�ءة كييل �ملييعييطيييييات، �أن �لييقيي�ييسيياء على 

�لوجود �مل�سيحي يف لبنان يبدو �سرورة 

ليينييجيياح �ملييخييطييط، بيياعييتييبييار �أن �مليينيياطييق 

�مليي�ييسيييييحييييية تيي�ييسييّكييل عيييييازًل بيييني �مليينيياطييق 

�ليي�ييسيينييّييية و�ليي�ييسيييييعييييية، ول بييد ميين �إز�ليييية 

�أو  بالتهجر،  �إميييا  �حليياجييز   - �لييدويييليية 

جبهتني  بني  وجييودهييم  ثمن  بتدفيعهم 

للحياة  قابلة  غر  وجعلها  متقاتلتني، 

بخنقها.

�ل�سعبة  �ملييرحييليية  �إن  �ملييحيي�ييسييليية،  يف 

نة و�ل�سيعة  �لتي منّر بها حتتم على �ل�سُّ

و�لعامل  لبنان  يف  �لعقاء  و�مل�سيحيني 

وجيييودهيييم  �أن  �إىل  ييييعيييو�  �أن  �ليييعيييربيييي، 

مبدى  مرهون  وم�ستقبلهم  وم�سرهم 

لييلييميينييطييقيية، و�إن  يييييحيييياك  وعيييييييهيييم مبييييا 

�لبع�ض  يحلم  �لييتييي  �خلييا�ييسيية  �مل�سلحة 

لن  �سيعية،   - �سنية  فتنة  بتحقيقها من 

�أو  حلكمه  كله  �لييوطيين  ميين  �سيئاً  ُتبقي 

�ل�ستئثار به.

ليلى نقوال الرحباين
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�أن�سار �لأ�سر يتوجهون بالنع�ض �إىل م�سجد �ل�سهد�ء يف �سيد�                                                               )�أ.ف.ب.(

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

يـقــالموضوع الغالف

ر أمني
ّ
تخّوف من توت

�مل�سلح  �لييكييفيياح  قييائييد  ��ييسييتييهييد�ف  �أن مت  بييعييد 

�سابقاً؛ �لعميد حممود عي�سى، �مللقب بي»�للينو«، 

وبعد قتل �سخ�سني من مر�فقيه، و�أحد �ملقربني 

يف  �لفل�سطينية  �لفاعليات  �إحييدى  ك�سفت  �إليه، 

خميم عني �حللوة ملندوب »�لثبات« يف �جلنوب، 

�أن �ملييخيييييم، وعيينييد غييييياب »�لييلييييينييو« خيييارج لبنان، 

عييا�ييض حيياليية قييلييقيية مييين �حييتييمييال عييييودة �لييتييوتيير 

�أنه �سهد  �لأو�ساع فيه، ل�سيما  �لأمني وتفجر 

نزوح عدد كبر من قاطنيه �لذين توجهو� �إىل 

يف  �أقيياربييهييم  و�إىل  و�لب�ض،  �لر�سيدية  خميمات 

�لأمني  �لو�سع  خميمات بروت، متخوفني من 

�لذي قد ي�سهده �ملخيم.

النزوح مستمر.. 
والمساعدات متواصلة

يف  �هلل،  حييزب  يف  �لجتماعية  �لهيئات  تو��سل 

كل من بروت و�جلنوب و�لبقاع، توزيع �حل�س�ض 

على  �ل�ستوية  و�لأغييطييييية  و�لتموينية  �لييغييذ�ئييييية 

من  �لييقييادميية  و�لفل�سطينية  �ليي�ييسييورييية  �لييعييائييات 

�سورية �إىل لبنان، ل�سيما بعد �أن توّجه �إىل لبنان 

موؤخر�ً �أكر من 250 عائلة فل�سطينية قادمة من 

هيياربييني من  �لييرمييوك وخميييييم فل�سطني،  خميم 

�لقذ�ئف �لتي يطلقها م�سلحو �ملعار�سة �ل�سورية 

مدينة  �إىل  فييقييدمييو�  وممتلكاتهم،  بيوتهم  على 

بعلبك، و�إىل �ل�ساحية �جلنوبية يف بروت.

اتفاقات الخصوم المرحلية
يقوم رئي�ض �أحد �لأحز�ب �للبنانية �ملن�سوية 

�سمن قوى �لر�بع ع�سر من �آذ�ر باإر�سال مندوب 

ليييه لييلييتيينيي�ييسيييييق ميييع �أحيييييد �أحييييييز�ب قييييوى �لييثيياميين 

بني  �تييفيياق  لبلورة  �لتعاون  يتم  حيث  �آذ�ر،  ميين 

�لفريقني يف ما يتعلق بقانون �نتخابات جديد، 

�ل�سا�سة  يييتييو�فييق  �أنييييه يف حيييال مل  �عييتييبييار  عييلييى 

قانون  �سيكون  جييديييد،  قييانييون  على  �للبنانيون 

 14 قييوى  علمت  �أن  وبييعييد  �ملعتمد.  هييو  �ل�ستني 

�آذ�ر بالجتماعات �جلارية بني �لفريقني، طالب 

�آذ�ر بطرح  لي14  �لييعيياميية  �لأمييانيية  �أعيي�ييسيياء  �أحيييد 

�ملو�سوع على طاولة �جتماعهم �ملقبل، للنظر يف 

تلك »�خلطيئة �لكبرة«.

بدء أماني الفوز
�جتماعاً  »عييائييلييي«  لبناين  حييزب  عييام  �أميييني  عقد 

مو�سعاً جلميع م�سوؤويل �لتن�سيقيات يف معظم �ملناطق 

�ملوؤ�س�سات �لتابعة  �إحدى مد�ر�ض  �للبنانية، وذلك يف 

لييلييعييائييليية، وطيييرح خييالييه ثييياث نييقيياط، �أوليييهيييا وعييده 

بيياإعييطيياء �مليييال �ملييرتتييب على قيييييادة �حليييزب منذ عدة 

�سهور، مع �لوعد باإ�سافة »عيياو�ت«، وثانيها تبليغه 

�ل�سنة  مطلع  عند  عييام  ملييوؤمتيير  �لإعييييد�د  �حلا�سرين 

�ملو��سفات  عار�ساً  جييديييدة،  قيييييادة  و�نتخاب  �ملقبلة، 

�ملطلوبة للرت�ّسح للمنا�سب �لقيادية، وثالثها �لو�سع 

�سورية،  يف  �لنظام  �سقوط  على  و�ملر�هنة  �ل�سيا�سي، 

لبنان،  خ�سو�ساً  �ملنطقة،  �ست�سهده  �لييذي  و�لتغير 

بعد �لفوز �لذي مّنى به �لنف�ض لفريقه.

قائد »الميليشيا«
مازال على نهجه

يف  �ملتخ�س�سني  �ل�سابقني  �ل�سباط  �أحييد  ت�ساءل 

جل�ساته  �إحييدى  خييال  و�لأميينييي،  �لع�سكري  �ل�ساأننينْ 

�لأمني  �لتو�سع  ظاهرة  عن  منزله،  يف  يعقدها  �لتي 

�للبنانية،  �لأحيييز�ب  �أحييد  رئي�ض  منزل  حييول  �ملخيف 

و�لكائن يف �مليين �ل�سمايل، وعيين هييول �لأميييو�ل �لتي 

نحو  يبلغ  و�لييذي  �لع�سكري،  �لتفّرغ  �أجييل  من  ُتدفع 

مبدياً  �لييو�حييد،  لل�سخ�ض  �ل�سهر  يف  دولر   1200
تييخييوفييه ميين حيييالت �لنيي�ييسييقيياق �لييتييي متييت ميينييذ �ستة 

�أ�سهر من قبل كبار �سباطه �ل�سابقني يف فرق �لنخبة 

بت�ساريح  بيييالإدلء  بييدورهييم  يقومون  و�لييذييين  لديه، 

يتهمون فيها رئي�سهم �ل�سابق ب�سرقة �أمو�لهم، وقتل 

رفاقهم، وت�سريد �لع�سر�ت منهم خارج لبنان.

من المخازن 
إلى المقاتلين.. وعبر األردن

ك�سفت �سحيفة »وول �سرتيت جورنال« �لأمركية 

عيين �لييييدور �لييقييذر �ليييذي يييقييوم بييه �ليينييظييام �لأردين، 

�لييذي  �لإجييير�ميييي  �ليييدور  �إىل  لها  حتقيق  يف  م�سرة 

�ل�سورية،  �لأر��سي  على  �ملقاتلني  ت�سليح  يف  به  يقوم 

وقالت  �إليهم.  �ل�سعودية  �ملخازن  من  �ل�ساح  ونقل 

�سحنات  بنقل  يييقييوم  �لأردين  �جلي�ض  �إن  �ل�سحيفة 

و�لذخائر  �لهجومية  �لبنادق  ذلك  يف  مبا  �لأ�سلحة، 

و�ل�سو�ريخ �مل�سادة للدبابات رو�سية �ل�سنع )م�سرت�ة 

مييين �ليي�ييسييوق �لييي�يييسيييود�ء(، يف �ييسيياحيينييات عيي�ييسييكييرييية �إىل 

�حلدود �ل�سورية، ومن ثم يتم ت�سليمها للمقاتلني يف 

�سورية. وذكرت �ل�سحيفة �أن »ع�سر�ت �ل�سحنات من 

�إ�سر�ف  �لنوع جرى نقلها بهذه �لطريقة، حتت  هذ� 

�أن  مو�سحة  �لأردنييييية«،  �حليييدود  موظفي  وم�ساعدة 

�ل�سعودية وقطر تدفعان ثمن هذه �لأ�سلحة �ملتعددة 

و�ملتنوعة، وثمن �ل�سماح مبرورها.

هل تستعد المعارضة؟
قييييال مييي�يييسيييوؤول �مليييليييف �لييي�يييسيييوري يف �خلييارجييييية 

�ملعار�سة  »على  �إن  ويليك�ض،  جييون  �لربيطانية؛ 

�ليي�ييسييورييية �أن تييكييون ميي�ييسييتييعييدة لييلييهييزمييية«. ونييقييل 

حمرر �ل�سوؤون �لأمنية و�لدبلوما�سية يف �سحيفة 

»لييوفيييييغييارو« �لييفييرنيي�ييسييييية؛ جييييورج مييالييربونييو، عن 

ويليك�ض قوله يف حديث خا�ض لل�سحيفة »�إن على 

�لحتمالت«.  لكافة  �ل�ستعد�د  �ل�سورية  �ملعار�سة 

وعز� ويليك�ض موقفه »�ملت�سائم« هذ�، وهو �مل�ستعرب 

جيد�ً،  �ل�سورية  �ملحلية  �حل�سا�سيات  يييدرك  �لييذي 

و��سح  برنامج  وجود  وعدم  �ملعار�سة،  »ت�ستت  �إىل 

لديها، ف�سًا عن �أن �لثورة باتت �لآن جتذب عدد�ً 

قليًا من �لنا�ض«، على حد تعبره.

الفتنة السنية - الشيعية.. محاذيرها ونتائجها
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أحداث األسبوع

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

ب��ع��د م�����ش��ي ع�����ش��ري��ن ���ش��ه��راً ب��ال��ت��م��ام 

واملتعددة  الوا�شعة  امل��وؤام��رة  على  والكمال 

الروؤو�س والأهداف والف�شول على �شورية، 

ع��ل��ى ك��ل التحالف  امل�����اأزق م��ه��ي��م��ن��اً  ي��ب��دو 

العاملي  وال�شتعماري  العربي   - الرجعي 

بقيادة اأمريكا، خ�شو�شاً اأنه ي�شتعمل الآن 

���ش��وري��ة و�شمودها  م��ن  للنيل  اأوراق����ه  ك��ل 

وخيارها املقاوم واملمانع.

ب��ع��د ه���ذه امل����دة، ي��ب��دو اأن ك��ل احللف 

اأع��م��ال��ه،  ب�شر  حم�����ش��وراً  ل�شورية  امل��ع��ادي 

كل  ا�شتح�شار  باآخر  اأو  ب�شكل  يعيد  ولهذا 

التجربة املا�شية منذ العام 2000، لرميها 

يف امل��ع��رك��ة دف��ع��ة واح����دة، وال��ت��ي جتلت يف 

اأ�شكال خمتلفة اأبرزها:

كمقاول  قطر  م�شيخة  دور  جتديد   -

ل������»ال�����ث�����ورات ال����ع����رب����ي����ة« ل������دى اأم����ريك����ا 

ب�شفتها  والإقليمية،  الغربية  والعوا�شم 

ن���اق���ل���ة غ�����از ك������رى، ق�������ادرة ع���ل���ى ���ش��رف 

مليارات الدولرات بال رقيب ول ح�شيب، 

بتوحيد  الأخ����رية  مقاولتها  ك��ان��ت  ول��ه��ذا 

اأمريكي  مطلب  وهو  ال�شورية،  املعار�شات 

ت ع���ن���ه ن����اظ����رة اخل���ارج���ي���ة  وا�����ش����ح ع������ررّ

املقبل؛  الثاين  كانون   20 حتى  الأمريكية 

القيادة  نزع  خالل  من  كلينتون،  هيالري 

م��ن جم��ل�����س ا���ش��ط��ن��ب��ول ودجم����ه يف اإط���ار 

اأو�شع.

ويف هذا املجال، كان وا�شحاً اأن توقيت 

ه����ذا امل����وؤمت����ر م����درو�����س، ل���ت���اأت���ي ن��ت��ائ��ج��ه 

الرئا�شية  الن��ت��خ��اب��ات  ن��ت��ائ��ج  ظ��ه��ور  م��ع 

الأمريكية، لأنه لو فاز ميت رومني لكان 

واأك��ر  خمتلفاً  اخلتامي  البيان  م�شمون 

عدوانية.

ل���ك���ن، م����ا ه����و وا������ش�����ح، ف������اإن احل��ل��ف 

ي�����ش��ع الآن كل  اأ����ش���رن���ا،  ال�����ش��ي��ط��اين ك��م��ا 

اخلتامي  فالبيان  واح����دة،  دف��ع��ة  الأوراق 

مل����وؤمت����ر امل���ع���ار����ش���ات يف ال����دوح����ة اأع���ل���ن 

بعد  الأمنية  الأج��ه��زة  تفكيك  على  العزم 

ر  يذكرّ م��ا  وه���ذا  ال�����ش��وري،  النظام  �شقوط 

العراق  احتالل  بعد  الأمريكية  بالتجربة 

احل��اك��م  ات��خ��ذ  ح��ي��ن��م��ا   ،2003 ن��ي�����ش��ان  يف 

برامير  ب��ول  الأول  الأم��ريك��ي  الع�شكري 

واجلي�س  الأمنية  الأجهزة  بتفكيك  ق��راره 

فكانت  عنا�شرهما،  كل  وت�شريح  العراقي، 

�شاهدة  ت���زال  م��ا  ال��ت��ي  الفظيعة  النتيجة 

الآن يف التطورات العراقية.

وا���ش��ت��ح�����ش��ر ه����ذا احل���ل���ف ال���ع���دواين 

التجربة الليبية عام 2011، حينما جنحت 

املعار�شات الليبية باإخراج بنغازي والغرب 

الليبي من �شيطرة الدولة بعد ع�شرة اأيام 

م��ن ان����دلع احل����رب ع��ل��ى ل��ي��ب��ي��ا، وي��وم��ه��ا 

اإطار  الليبية يف ت�شكيل  جنحت املعار�شات 

�شلرّمت له كل املجموعات امل�شلحة بالطاعة، 

ال��ق��ط��ري يف  امل��ق��اول  بعد جن��اح  خ�شو�شاً 

فكان  والإع����الم،  وال�شمائر  ال��ذمم  ���ش��راء 

بت�شكيل  ال������دويل  الأم������ن  جم��ل�����س  ق�����رار 

منطقة احلظر اجلوي، التي �شكلت غطاء 

للتدخل الأطل�شي الوا�شع واملدمر، اإ�شافة 

لليبيا،  امل��ج��اورت��ن  ال��دول��ت��ن  حتييد  اإىل 

وهما تون�س وم�شر، اللتان كانت يف اأ�شكال 

خمتلفة داعمة ملعار�شات بنغازي.

ال��واق��ع، ثمة و���ش��وح ل��دى القوى  يف 

ال��وط��ن��ي��ة  ال����دول����ة  ق����وة  اأن  الأط��ل�����ش��ي��ة 

عليه  الو�شع  كان  عما  خمتلفة  ال�شورية 

يف ليبيا، وقد اعرتف كثري من م�شوؤويل 

ب��اإم��ك��ان  ب��ذل��ك، واأن  احل��ل��ف الأط��ل�����ش��ي 

دم�شق اأن توقع خ�شائر فادحة يف احللف 

يتدرج  اأن  خطورة  اإىل  اإ�شافة  اجلهنمي، 

اإقليمية  ح���رب  اإىل  امل��ن��ط��ق��ة  يف  ال���ن���زاع 

واخلليج،  الرتكي،  العمق  تطال  �شاملة، 

ورمب���ا بع�س اأوروب�����ا اأي�����ش��اً، وه���و م��ا ل 

اأن  خ�شو�شاً  ال��غ��رب،  يتحمله  اأن  ميكن 

م�شاكلها  يف  منهوكة  ال��ي��وم  تبدو  تركيا 

واقت�شادياً،  و�شيا�شياً  اأمنياً  الداخلية؛ 

ل��ن��ه��ج حكومة  امل��ع��ار���ش��ة  ات�����ش��اع  يف ظ���ل 

اأردوغ���������ان، وت���و����ش���ع ال���ت���م���رد وامل���ق���اوم���ة 

امل�����ش��ل��ح��ة ال���ت���ي ي���ق���وده���ا ح����زب ال��ع��م��ال 

ت��رك��ي��ا يف  اأن  اإىل  اإ���ش��اف��ة  ال��ك��رد���ش��ت��اين، 

اأوغ��ل��و تبدو للمرة  اأردوغ����ان -  ظ��ل نهج 

خطري،  مذهبي  بانق�شام  دة  مهدَّ الأوىل 

ال�����ش��وري��ة، يف  ال��ت��دخ��ل يف الأزم�����ة  بفعل 

وق���ت ي��ب��دو اأن ح��ك��وم��ة اأردوغ�������ان ت��ق��ود 

ت��رك��ي��ا ن��ح��و اخ��ت��ن��اق اق��ت�����ش��ادي، بفعل 

توتر عالقاتها مع دول اجل��وار، كرو�شيا 

ال�شيا�شة  اأن  يعني  وال��ع��راق.. ما  واإي���ران 

�شتكون  وماأزقها  تركيا  جتاه  الأمريكية 

اأمام خيارين كالهما مر:

تقو�س  وا���ش��ع��ة  ا���ش��ط��راب��ات  الأول: 

ت���رك���ي���ا، وه�����و م����ا ل ت����ري����ده وا���ش��ن��ط��ن 

حلليفتها الأطل�شية.

جت��اه  ت��رك��ي��ا  �شيا�شة  تغيري  ال��ث��اين: 

 - الرو�شي  التوجه  مع  لتتوافق  �شورية، 

الن�شحاب من حلف  وبالتايل  الإي��راين، 

ال�شوؤال: هل  وهنا  �شورية،  على  العدوان 

اأن  اأم  ذل���ك،  اأوغ��ل��و   - اأردوغ������ان  يتحمل 

البديل بداأ البحث فيه؟ يف كل احلالت، 

اأن  ال����دوح����ة  ف��ق��د لح��ظ��ن��ا يف م���وؤمت���ر 

ال�شوت الرتكي كان خافتاً ل بل معدوماً.

ل��ك��ن اأي�����ن ال�����ش��ع��ودي��ة م���ن ك���ل ه��ذه 

ال�شفوف  التي كانت يف  التطورات، وهي 

اخل��ل��ف��ي��ة يف م���وؤمت���ر امل���ق���اول ال��ق��ط��ري 

للمعار�شات ال�شورية؟

ال����دوام  ال�����ش��ع��ودي��ة ع��ل��ى  ل��ق��د �شكلت 

العمود الفقري خلطط الهيمنة الغربية، 

والأمريكية حتديداً، لكنها بعد ال�شربات 

�شورية،  ال��ع��راق، ثم يف  الف�شل يف  نتيجة 

ال��ي��م��ن، يف  دوره���ا ومكانتها يف  واه��ت��زاز 

ال�شيخوخة  اأع��را���س  تظهر  ب���داأت  وق��ت 

الرت���دادت  ب���داأت  الوهابية،  اململكة  على 

الداخلية، حيث تزداد من جهة التحركات 

ال�شعبية املطالبة بالإ�شالحات والعدالة 

الج��ت��م��اع��ي��ة، وم����ن ج��ه��ة اأخ�������رى، ب���داأ 

الأ�شرة  داخ��ل  خالفات  يرتد  النزاع  ه��ذا 

احل��اك��م��ة ال��ت��ي ت��ت��ن��ازع اأج��ن��ح��ت��ه��ا على 

املغامن و�شراع الأجيال فيها، وكل يريد 

دوره يف غنيمة ال�شلطة.

مرتبكاً  الغرب  يبدو  ذل��ك،  غ�شون  يف 

الدولة  و�شمود  التطورات  اأم��ام  وم�شو�شاً 

من  املزيد  توقع  التي  ال�شورية،  الوطنية 

اخل�شائر يف �شفوف املجموعات الإرهابية 

امل�شلحة، خ�شو�شاً بعد التورط املبا�شر يف 

دعم اجلماعات التكفريية والإرهابية من 

اجلن�شيات،  واملتعددة  واأ�شرابها،  القاعدة 

بالتعاون  �شلطان  بن  بندر  ح�شدها  والتي 

م����ع امل����خ����اب����رات الأم����ريك����ي����ة وال���غ���رب���ي���ة 

�شورية، يف حماولة لجرتار  والرتكية يف 

جت��رب��ة ال��ث��م��ان��ي��ن��ات م���ن ال���ق���رن امل��ا���ش��ي 

ال�����ش��ح��ر  اأن  ي���ب���دو  ل��ك��ن  اأف��غ��ان�����ش��ت��ان،  يف 

ت��ب��نرّ يف  ال�����ش��اح��ر، حيث  ينقلب على  ب���داأ 

اأن الكثري من هذه  الأ�شبوعن الأخريين 

العنا�شر قد عادت اإىل مواطنها الأ�شلية، 

بعد اأن اأوقعت بها القوات امل�شلحة ال�شورية 

الكثري  �شتكون  وب��ال��ت��ايل،  ك��رى،  خ�شائر 

م���ن ال��ع��وا���ش��م ال��ع��رب��ي��ة وال��غ��رب��ي��ة اأم���ام 

اأع��م��ال دم��وي��ة خ��ط��رية مل ت��ك��ن واردة يف 

احل�شبان.

اأمام الأمريكي والغربي  رمبا هنا كان 

وامل���ق���اول ال��ق��ط��ري وامل��ت��ع��ه��د ال�����ش��ع��ودي، 

اآخر  ا�شتعمال  �شلطان،  بن  ببندر  املتمثل 

من  »الإ�شرائيلية«،  الورقة  وهي  الأوراق، 

خ���الل حت��ري��ك امل��ج��م��وع��ات الإره��اب��ي��ة يف 

حمافظة درعا ويف القنيطرة، لإيجاد املرر 

الدولة  نظر  ي�شرف  »اإ�شرائيلي«  لتدخل 

ال�شمال  يف  يجري  عما  ال�شورية  الوطنية 

الغرب  ويف  الرتكية،  احل��دود  بالقرب من 

اللبنانية،  ال�شمالية  احل��دود  من  بالقرب 

في�شجلون ن�شراً ما، وهو ما عرفته الدولة 

�شربات  فكالت  ج��ي��داً،  ال�شورية  الوطنية 

امل�شلحة،  الإرهابية  للمجموعات  موجعة 

ه��ذا  واح���د يف مطلع  ي���وم  يف  ُق��ت��ل  بحيث 

200 م�شلح يف حم�س  اأك��ر م��ن  الأ���ش��ب��وع 

لبنان  من  ميدانيون  ق��ادة  بينهم  وحدها، 

وال�شعودية وباك�شتان وال�شي�شان..

ن املقاول  بيد اأن ال�شوؤال يبقى: هل متكرّ

ال�شورية  املعار�شات  توحيد  من  القطري 

يف الدوحة؟

من الوا�شح اأنه يف كل التطورات التي 

ت ع��ل��ى الأزم�����ة ال�����ش��وري��ة، ك���ان هناك  م���ررّ

عجز ع��ن ف��ر���س اع���رتاف وا���ش��ع مبجل�س 

خ�شو�شاً  دوره،  ا�شتهلك  ال��ذي  ا�شطنبول 

فكان موؤمتر  بذلك،  كلينتون  بعد �شرخة 

ال���دوح���ة ال����ذي ع�����ش��ف��ت ف��ي��ه اخل���الف���ات، 

الأم����وال  ���ش��وى  يلجمها  اأن  ي�شتطع  ومل 

ال��ق��ط��ري��ة ال���ت���ي ُوزع������ت ب����»ال���ه���ب���ل« على 

املوؤمترين، حتى متكنوا بعد طول لقاءات 

وم�������ش���ادات وخ���الف���ات م���ن ال��ت��و���ش��ل اإىل 

�شيا�شية  ائتالف بدل وح��دة  الإع��الن عن 

����م عليها م��ع��اذ اخل��ط��ي��ب،  ُزعِّ وع�����ش��ك��ري��ة، 

ب��ن جا�شم على م�شمع  وع��ده حمد  ال��ذي 

ومراأى من اجلميع باأنه �شي�شطحبه معه 

فه  ليعررّ ال��ق��اه��رة،  ال��ع��رب يف  اإخ��وان��ه  اإىل 

عليهم، ولي�شعهم باأجواء ما جرى.

الإع����الن ع��ن الئ��ت��الف ب��دل ال��وح��دة 

كلينتون  وداع هيالري  لعدم  بب�شاطة  كان 

اأي��ام��ه��ا الأخ������رية يف وزارة  ت��ق�����ش��ي  وه���ي 

اخلارجية، بالعرتاف بف�شل خطتها، التي 

تهدف من وراء دعوتها التي قادها فورد  - 

�شيف، ال�شيطرة على املجموعات املتطرفة 

اأي�شاً،  وبب�شاطة  ال�شالح،  من  وجتريدها 

ل املعار�شات قادرة ول هي تريد الوحدة، 

لأن اأر�شدة بع�س »املتنفذين« الكبار تزداد 

كلينتون  ول  الأي�����ام،  م���رور  م��ع  ت�شخماً 

�شتبقى يف مركزها..

ثمة حقيقة اأرادها هوؤلء، وهي احلرب 

ل�شرف  ال�����ش��وري،  ال�شعب  على  النف�شية 

الن��ت��ب��اه ع���ن الن��ت�����ش��ارات امل��ذه��ل��ة ال��ت��ي 

والتي  ال�شوري،  العربي  اجلي�س  يحققها 

جت�شدت ب�شرب واإف�شال م�شروع ال�شيطرة 

يف  النهائي  للح�شم  وتوجهه  دم�شق،  على 

اإدلب وحم�س وحلب..

بع�س احلركات اجلانبية  تابعوا جيداً 

فماذا  ال�����ش��وري��ة،  ال��ت��ط��ورات  هام�س  على 

ي��ري��د اأح��م��د الأ����ش���ري م��ن ���ش��ي��دا؟ وم���اذا 

ي����ري����دون م����ن ال���ت���ه���دي���دات ال���ت���ي ت��وج��ه 

حللفاء املقاومة يف ال�شمال وطرابل�س؟ ل 

تن�شوا املخطوفن اللبنانين على احلدود 

عقاب  اأ�شبح  ف��اأي��ن  ال��رتك��ي��ة،   - ال�شورية 

�شقر..؟ 

اللبنانيون  ينتبه  اأن  يريد  ل  من  ثمة 

ال��دول��ة  وان��ت�����ش��ارات  ال�شورية  للتطورات 

ع الفتنة  الوطنية، وثمة من يريد اأن يو�شرّ

اإىل اأو�شع نطاق.

اأحمد زين الدين

»هدايا دمشقية« عِجز عن توديع كلينتون بـ

هل تمّكن المقاول القطري من توحيد المعارضات السورية في الدوحة؟

ائتالف  املعار�سات ال�سورية يف اجتماع داخل مقر جامعة الدول العربية
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لو فاز ميت رومني لكان 
مضمون البيان الختامي 
لمؤتمر الدوحة مختلفًا.. 

وأكثر عدوانية

لماذا كان الصوت 
التركي في مؤتمر 
الدوحة خافتًا.. بل 

معدومًا؟



ال�شعودية،  واململكة  قطر  رع��اي��ة  حت��ت 

واملبادرات  النقا�شات  كامل من  اأ�شبوع  وبعد 

امل��ت��ن��اق�����ش��ة يف ال�����ش��ك��ل حت���ت ع���ن���وان اإع����ادة 

ال�شوري«، وتوحيد  الوطني  »املجل�س  هيكلة 

م����ا ي�����ش��م��ى ق������وى امل���ع���ار����ش���ة اخل���ارج���ي���ة 

ال�����ش��وري��ة، مت��خ�����س اج��ت��م��اع ال���دوح���ة عن 

ال��ث��ورة  ل��ق��وى  ال��وط��ن��ي  ت�شكيل »الئ��ت��الف 

ال�شابق،  الهيكل  اأن��ق��ا���س  على  وامل��ع��ار���ش��ة« 

املعار�شة  ل��دور  حقيقي  تبديل  اأي  دون  من 

الأجنبية  ال��ق��وى  لإرادة  وارتهانها  امل��اأج��ور 

املعادية.

وب�����دًل م���ن ت��وح��ي��د اأج��ن��ح��ة امل��ع��ار���ش��ة 

اخل���ارج���ي���ة وال���داخ���ل���ي���ة ب���ك���ل ت��ل��وي��ن��ات��ه��ا 

�س  كررّ والع�شكرية،  والعقائدية  ال�شيا�شية 

الئتالف اجلديد حدة التباعد والنف�شال 

ع��ن اجل��م��اع��ات امل�����ش��ل��ح��ة ال��ت��ي ت��ع��م��ل منذ 

ب��ا���ش��ت��ق��الل��ي��ة ع���ن ممثليها  ب���داي���ة الأزم�����ة 

املفرت�شن يف اخلارج، وعن بع�شها بع�شاً يف 

الداخل، اإذ يتوالد اأمراء احلرب املتناف�شون 

ب����وؤرة من  ك��ل  ال�شخ�شية يف  امل��ك��ا���ش��ب  ع��ل��ى 

م�شاحة  على  املتناثرة  الع�شكري  النزاع  بوؤر 

الوطن ال�شوري.

قد يرى بع�س املراقبن يف هذا التطور 

لالأحداث انتكا�شة ل�شيا�شة الوليات املتحدة 

بحجة  ال���وط���ن���ي«،  »امل��ج��ل�����س  ع���ن  بتخليها 

»ع���ج���زه ع���ن ���ش��ب��ط اجل���م���اع���ات امل�����ش��ل��ح��ة 

الفاعلة  ل��ل��ق��وى  متثيله  وع���دم  امل��ت��ط��رف��ة، 

على الأر�س«، لكن يتنا�شى هوؤلء اأن اأجهزة 

راأ�شها  الغربية والإقليمية، وعلى  املخابرات 

املجل�س  اأن�شاأت  التي  »الإ�شرائيلي«،  املو�شاد 

ه���ي ال���ت���ي خ��ل��ق��ت ن��ق��ي�����ش��ه، و���ش��ه��ل��ت جلب 

املرتزقة و«اجلهادين« من البلدان املحيطة 

والبعيدة على ال�شواء، من خالل التقدميات 

ال�شخية باملال والعتاد والدعم اللوجي�شتي. 

للنظام  امل��ع��ادي��ة  ال��ق��وى  اإن  ال���واق���ع،  يف 

وال��رئ��ي�����س ب�����ش��ار الأ����ش���د ت�����ش��ت��ه��دف فقط 

ت���دم���ري ال��ك��ي��ان ال�������ش���وري وت��ق�����ش��ي��م��ه، ول 

تكرتث لوحدة املعار�شات العديدة، ما دامت 

بينها،  فيما  وم��ت��ن��اح��رة  الإرادة،  م�شلوبة 

�شمن  امل���اأج���ورة  اأدواره�����ا  بتنفيذ  وملتزمة 

كانت  و���ش��واء  دق���ة،  بكل  الأجنبية  الأج��ن��دة 

متحدة اأو منف�شلة، فاإن املعار�شات ال�شورية 

ل���ن ت�����ش��ك��ل م�����ش��در خ��ط��ر ع��ل��ى داع��م��ي��ه��ا 

ومم��ول��ي��ه��ا، ح��ت��ى واإن ت�����ش��ن��ى ل��ه��ا ا���ش��ت��الم 

امل�شمون،  دون  بال�شكل  ال�شيا�شية،  ال�شلطة 

ك��م��ا ح�����ش��ل يف ل��ي��ب��ي��ا وال��ي��م��ن وغ��ريه��م��ا، 

ب���اأدواره���ا  ال�����ش��اع��دة  ال��ق��وى  ح��ي��ث تتباهى 

امل�شبوهة حتت م�شميات »بناء دولة القانون 

والدميقراطية وحقوق الإن�شان«. 

ب��ع��د ل��ق��اء ال����دوح����ة، ب��ق��ي��ت امل��ع��ار���ش��ات 

منق�شمة  البداية؛  منذ  كانت  كما  املختلفة 

ب���ح���ي���ث ل  م����ت����ب����اع����دة،  ف����ئ����ات  ث������الث  اإىل 

اأو ت��الق��ي��ه��ا ع��ل��ى جميع  ل��ت��وح��ي��ده��ا  جم���ال 

والتنظيمية  وال�شيا�شية  الع�شكرية  ال�شعد 

ال��ت��ايل:  ال�شكل  على  وه��ي  والدبلوما�شية، 

اجلماعات  وثانياً  اخلارجية،  املعار�شة  اأوًل 

التي  ال��داخ��ل��ي��ة  امل��ع��ار���ش��ة  وث��ال��ث��اً  امل�شلحة، 

توؤمن بالتغيري والإ�شالح من خالل احلوار 

و�شناديق القرتاع. 

اأم����ا امل��ع��ار���ش��ة اخل���ارج���ي���ة، اأو م���ا ب��ات��ت 

ت��و���ش��ف م���ن ال���ع���دو وال�����ش��دي��ق مب��ع��ار���ش��ة 

ابتزاز  دوره��ا يف  الفخمة، فينح�شر  الفنادق 

وت�شكيل  اإعالمياً،  عليه  والت�شوي�س  النظام 

�شرعيته  ن��زع  اإىل  ل��ل��دع��وة  �شيا�شية  واج��ه��ة 

الإقليمية  وامل��ن��ظ��م��ات  ال��ه��ي��ئ��ات  اأو����ش���اط  يف 

ا�شتنفد جمل�س  امل��ج��ال  وال��دول��ي��ة، ويف ه��ذا 

م�شتوى  رف��ع  ل��زام��اً  و�شار  دوره،  ا�شطنبول 

ال�����ش��غ��ط ال��دب��ل��وم��ا���ش��ي وال�����ش��ي��ا���ش��ي على 

ائتالف  ت�شكيل  ف��ج��اء  ال�����ش��وري��ة،  احل��ك��وم��ة 

الدوحة. 

اإط���ار  اجل��دي��د يف  الت�شكيل  ب��ق��اء  ورغ���م 

امل��ي��دان  ع��ن  املنف�شلة  اخل��ارج��ي��ة  امل��ع��ار���ش��ة 

ال�شابق  ال���دور  اإىل  اأ�شيف  فقد  الع�شكري، 

ال��دويل  الع���رتاف  ك�شب  اإىل  ال�شعي  مهمة 

ب�شرعية »متثيله لل�شعب ال�شوري«، وهذا اأمر 

املوقف  دام  م��ا  ال��وق��ت احل���ايل،  م�شتحيل يف 

الرو�شي على حاله، لكن ميكن لالئتالف اأن 

العربية،  اجلامعة  يف  ال�شوري  املقعد  يحتل 

ويت�شلم ب�شورة غري قانونية اإدارة ال�شفارات 

ال�شورية لدى بع�س الدول.

حكومة  ت�شكيل  اإىل  الئ��ت��الف  �شي�شعى 

با�شتحالة  ���ش��م��ن��ي  اع�����رتاف  م���ع  »م��ن��ف��ى«، 

ت�شكيل حكومة »انتقالية« تكون ذات فعالية 

اإىل عدم  على الأر���س ال�شورية، وذلك نظراً 

اعرتاف معظم اجلماعات امل�شلحة بتمثيلها 

ا���ش��ت��ق��رار م���ا ت�شمى  يف الئ���ت���الف، ول���ع���دم 

عمليات  ا�شتمرار  ب�شبب  امل��ح��ررة«،  »املناطق 

« بن امل�شلحن والقوى الأمنية  »الكررّ والفررّ

ال�شورية.

فمن  امل�شلحة،  امل��ع��ار���ش��ة  �شعيد  وع��ل��ى 

امل��ت��وق��ع اأن ت��ت��ل��ق��ى دع���م���اً ع�����ش��ك��ري��اً ن��وع��ي��اً 

يوؤهلها للدفاع عن املواقع احلالية وحماولة 

حمررة  مناطق  لإعالنها  متهيداً  تو�شيعها، 

�شيا�شية  ���ش��ل��ط��ة حم��ل��ي��ة  ل���ش��ت��ي��ع��اب  ق��اب��ل��ة 

اأن  رغ���م  ���ش��اك��ل،  وم���ا  وق�����ش��ائ��ي��ة،  وع�شكرية 

هذه الأه��داف هي يف �شلب ما اأعلنته قيادة 

اأم��راء  »الئ��ت��الف« اجلديد يف الدوحة، ف��اإن 

على  ي�شيطرون  والذين  الداخل،  يف  احلرب 

لن  ال�شخ�شية،  ملاآربهم  وي�شتغلونها  املواقع 

ي�����ش��م��ح��وا ب��اإزاح��ت��ه��م ع��ن م��واق��ع ن��ف��وذه��م، 

حتى واإن حتقق هدف الئتالف الفرتا�شي 

املناطق  لإدارة  ال�شيا�شية   ال�شلطة  ت�شلرّم  يف 

املحررة.

ويف ���ش��وء ا���ش��ت��ن��ف��اد اجل����زء الأك����ر من 

القوى  ا�شتعداد  وعدم  الع�شكرية،  العمليات 

الأجنبية للتدخل الع�شكري املبا�شر، تقرتب 

الأزمة ال�شورية من نهاية مرحلتها الأوىل، 

ال��راه��ن  ال��واق��ع  الأم���ر  بتثبيت  تت�شم  ال��ت��ي 

على  الفعلي  ال��ق��وى  ت����وازن  يفر�شه  ال���ذي 

ال�شلطات  وتعدد  املناطق  وبتق�شيم  الأر���س، 

الع�شكرية وال�شيا�شية فيها.

جتد  امل�شتجدة،  ال�����ش��روط  ه��ذه  و�شمن 

»ال�����ش��ل��م��ي��ة« نف�شها يف  ال��داخ��ل��ي��ة  امل��ع��ار���ش��ة 

موقع مالئم لتنال ح�شة كبرية من املكا�شب 

من  امل��زي��د  عنها  �شت�شفر  ال��ت��ي  ال�شيا�شية 

التنازلت املتوقعة من جانب النظام احلايل، 

املناطق  الكاملة يف حكم  وقبوله مب�شاركتها 

التي �شتبقى حتت �شيطرة الدولة. 

ول����ه����ذا ال�������ش���ب���ب، ل ت�����ش��ك��و امل��ع��ار���ش��ة 

الدوحة،  لقاء  عن  ا�شتبعادها  من  الداخلية 

تهديدات  باأية  احل��ايل  النظام  كما ل يح�س 

دور  ل��ه  و�شيكون  وب��ق��ائ��ه،  ل��وج��وده  اإ�شافية 

الأخ��رى،  احلليفة  القوى  جانب  اإىل  كبري، 

على �شعيد معركة التم�شك ب�شرعيته داخلياً 

ودول���ي���اً، ويف م��ه��م��ات ا���ش��ت��ع��ادة وح���دة البلد 

وب�شط �شيادة الدولة على كامل ترابه، وهذا 

ال�شعب  ي��واج��ه  ال���ذي  الفعلي  ال��ت��ح��دي  ه��و 

ال�شوري وقواه الوطنية املخل�شة.

عدنان حممد العربي

 انهيار الهيكل على »مجلس اسطنبول«
»ائتالف الدوحة« ال يضيف تهديدًا جديدًا لسورية
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اأنقرة – الثبات

ل تظهر »العرتافات« ال�شريعة عربياً ودولياً ب�»ائتالف الدوحة« حقيقة هذا الئتالف 

املعار�شن  وبقية  »الإخ����وان«  على  مور�شت  هائلة  دولية  �شغوط  بعد  ول��د  ال��ذي  الهجن 

قطرية،   - تركية   - �شعودية   - اأمريكية  �شفقة  بعد  اإل  النور  يب�شر  مل  لكنه  ال�شورين، 

�شمحت ملجل�س ا�شطنبول باحل�شول على ح�شة هامة من القرار يف هذا املجل�س، وتطيري 

»احلكومة النتقالية« ل�شالح �شكل جديد من اأ�شكال املعار�شة يراد له اأن يكون راأ�س حربة 

اإ�شقاط �شورية يف املحور الأمريكي.

املوؤيدين للنظام -  املعار�شون - ولي�س  ى  التدخل الأمريكي بدا �شريحاً ووقحاً، ف�شمرّ

مبادرة توحيد املعار�شة املقرتحة با�شم ال�شفري الأمريكي يف دم�شق روبرت فورد، الذي كان 

حا�شراً مع وفد كبري من وزارة اخلارجية.

قد يقول كثريون اإن »الإخوان« قد انهزموا اأمام ال�شغوط الدولية، لكن هوؤلء يبدون 

�شعداء مبا ح�شلوا عليه من خالل »ال�شفقة« التي يرون اأنها اأتت ل�شاحلهم، وما عليهم 

الذي  الوطني«،  »املجل�س  عر  ال�شاحة  اإىل  وعودتهم  الئ��ت��الف،  ه��ذا  ف�شل  انت�شار  �شوى 

يرف�س اأن يذوب يف اأي �شيغة اأخرى، فالكعكة كبرية، ول ميكن التهاون باأي ح�شة.

العا�شمة  وكانت  كل جهودها،  �شورية  على  امل��وؤام��رة  يف  امل�شاركة  ال��دول  ا�شتنفرت  لقد 

ع من نوعه ل�»التناق�شات ال�شورية«، والهدف على ما يبدو كان  القطرية مرتعاً لأكر جتمرّ

ملواجهة  الالحمدود  بالدعم  وحتظى  القرار،  متتلك  موحدة  هيئة  ت�شكيل  جلهة  وا�شحاً 

الإخفاقات التي حت�شل على الأر�س ال�شورية، التي يدفع ثمنها اأوًل ال�شعب ال�شوري موتاً 

وتقتياًل ودماراً، لكنها يف الوقت نف�شه تتهدد اأ�شحاب امل�شروع بانفالت الأمور من اأيديهم، 

وعدم وجود مطواعن جديرين بالهتمام يف امل�شتقبل. 

الرتكية، قد  بالوعود  الدوحة مدعوماً  اأتى  الذي  الوطني«  »املجل�س  اأن  الالفت  وكان 

اأح�س يف حلظة ما اأنه مرتوك لوحده يف مواجهة ال�شغوط الأمريكية - ال�شعودية، مقابل 

تخلٍّ تركي - قطري عنه ل�شالح »ال�شفقة«، فبعد اأن مار�س املجل�س �شيا�شة اإق�شاء خ�شومه 

اأن الأم��ور  عر تطيري �شاحب مبادرة »�شيف - ف��ورد«؛ ريا�س �شيف وج��ورج �شرا، وجد 

باإدخال �شرا  الوطني،  املجل�س  اإىل خطة طوارئ ت�شمل جتميل  �شتفلت من يديه، فعمد 

امل�شلحة  الف�شائل  اأك��ر  ُيعتر  ال��ذي  ل���»احل��راك«  ممثاًل  املجل�س  اإىل  انتخابياً«  »ال�شاقط 

تطرفاً، واأقربها اإىل الفكر »القاعدي«. 

وهكذا جرى »انتخاب« �شرا ع�شواً يف الأمانة العامة، التي ف�شل اأن يدخلها من باب 

»الواقع  لتجميل  »الإخ���وان«  من  حماولة  يف  ال�شفقة،  �شباك  من  فدخلها  »النتخابات«، 

�شحيفة  ذك��رت  حيث  �شفوفه،  يف  »اجلهادين«  تغلغل  بعد  الغرب  اأخ��اف  ال��ذي  ال�شوري«، 

»نيويورك تاميز« الأمريكية، اأن املقاتلن »الثوار« يف �شورية يخ�شرون دعماً مهماً من عامة 

ال�شورين الذين يزداد لديهم ال�شعور بال�شمئزاز من اأفعال بع�س »الثوار«، والتي ت�شمل 

مهمات �شيئة التخطيط، ودماراً بال معنى، و�شلوكاً اإجرامياً، وقتل �شجناء بدم بارد.

يف املقابل، لفتت اأو�شاط غربية اإىل »ارتياح« غربي لت�شريحات ما ي�شمى »اجلي�س احلر« 

اإ�شرائيل«  حول الو�شع يف اجلولن املحتل. فعلى الرغم من البيان الطريف الذي »يهدد 

ويطلب منها عدم التدخل يف املعارك الدائرة هناك حتت طائلة »الت�شرف معها«، كان لفتاً 

»اجلي�س  اأن  حول  ال�شيخ،  م�شطفى  الع�شكرية«  »املجال�س  رئي�س  به  اأدىل  ال��ذي  الت�شريح 

احلر لي�س ب�شدد الدخول يف مواجهة مع اإ�شرائيل«، متمنياً على املجتمع الدويل اأن »يتخذ 

الإجراءات الالزمة كي ل ينتقل ال�شراع يف �شورية اإىل �شراع اإقليمي«، علماً اأن ال�شيخ نف�شه 

ل عنا�شرها  كان نبرّه من اأن عدم حترك العامل �شريعاً لدعم املعار�شة ال�شورية »يعني حتورّ

اإىل جمموعة من الإرهابين«.

جورج �سربا و عبد البا�سط �سيدا يف العا�سمة القطرية                                                                  )اأ.ف.ب.(

»الجيش الحر« يطمئن الغرب: لسنا في وارد الدخول في صراع مع »إسرائيل«

»اإلخـوان« ينـتـظـرون فـشـل »ائـتــالف الـدوحــة«
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لبنانيات

• �ل�شيخ زهري �جلعيد؛ رئي�س »جبهة �لعمل �ملقاوم« يف لبنان، �أقام ماأدبة ع�شاء 
�لإ�شالم  »دين  م�ؤمتر  يف  �مل�شاركني  و�لأئمة  �لعلماء  وفد  �شرف  على  تكرميية 

وحرمة �لدم �مل�شتباح«، بح�ش�ر �أع�شاء من قيادة �جلبهة، و�ملن�شق �لعام جلبهة 

�لعمل �لإ�شالمي؛ �ل�شيخ د. عبد �لنا�شر جربي، وعلماء دين من 12 دولة عربية 

خاللها  ر�أى  كلمة  �جلعيد  و�ألقى  برجا.  من  وفاعليات  وخماتري  و�إ�شالمية، 

�لطائفي  تن�عهم  ب�شبب  �مل�شلمني،  بني  �ل�حدة  �أهمية  يدرك�ن  �للبنانيني  �أن 

و�ملذهبي، لفتًا �إىل �أنه ل� مل تتهياأ �لظروف ل�حدة �إ�شالمية ووطنية، و�حت�شان 

من �لأمة للمقاومة، ملا �نت�شرت �ملقاومة يف لبنان، حمذرً� من �أنه �أمام م�شروع 

�لنت�شار �لذي حققته ثنائية �ل�حدة و�ملحبة و�لت�شامح و�ملقاومة، ير�د بثنائية 

�أخرى �أن نقع يف �لكر�هية و�حلقد و�لتكفري.

مع  �حل��ازم  غري  �لر�شمي  �لتعاطي  ��شتغربت  �لنا�شرية  و�لأح��ز�ب  �لق�ى   •
ع��مل  وتبث  �لطرقات،  وتقطع  �لبالد،  باأمن  تعبث  �لتي  �ملر�شية  �لظ��هر 

وبحرية  �شيد�،  با�شتقر�ر  مت�شكها  و�أك��دت  �للبنانيني،  بني  و�لنق�شام  �لفرقة 

ممار�شة �ل�شعائر �لدينية و�ل�شيا�شية لكل �أبناء �ملدينة و�ل�طن، حمّملة �أ�شحاب 

�لتحري�س �ملذهبي م�ش�ؤولية �لدماء �لزكية �لتي �شالت يف �شيد�.

• جتمع �لعلماء �مل�شلمني �عترب �أن �ملطل�ب �لي�م ه� وقفة تاريخية لعلماء 
وحما�شرته،  �لفتنة،  م�شروع  وجه  يف  و�لإ�شالمية  �ل�طنية  وللق�ى  �شيد� 

ورف�س جر �شيد� �إىل �مل�قع �ملعادي للمقاومة، ولتاريخها وم�قفها �ل�طني. 

وعرّب �لتجمع عن ��شتيائه من »�مل�قف غري �مل�ش�ؤول ل�زير �لد�خلية، �لذي 

حاول تربير �لعتد�ء على حاجز �لق�ى �لأمنية، حماوًل �خت�شاره مبخالفة 

مبهاجمة  قام��  م�شلحة  جماعة  مع  �شخ�شًا  �أن  متنا�شيًا  ب�شيطة،  �شري 

�لدولة  »هيبة  عن  مت�شائاًل  عن�ة«،  �ملخالف  و�أخذ  عليه  و�لعتد�ء  �حلاجز 

وكر�مة ق��ها �لأمنية«.

يف  وقعت  �لتي  �لأليمة  لالأحد�ث  �أ�شفت  لبنان  يف  �لإ�شالمي  �لعمل  جبهة   •
وت�شاءلت  و�إر�قة دماء يف غري حملها.  �شق�ط �شحايا  �إىل  و�أدت  مدينة �شيد� 

�جلبهة: ملاذ� هذ� �مل�ت �ملجاين �ملحرم؟ ومل�شلحة من �إثارة �لنعر�ت �لطائفية 

و�ملذهبية، و�لقتتال �لد�خلي، وزرع �لفتنة؟

ما  م�ش�ؤولية  حّمل  لبنان  يف  �لإ�شالمية  و�ل�شخ�شيات  �جلمعيات  لقاء   •
حدث من ��شتباك دم�ي م�ؤ�شف يف منطقة حي �لتعمري - �شيد� للجهة 

�لتي  �لأ�شري(،  �أحمد   - �مل�شتقبل  )حزب  �ملحر�شة  و�لدينية  �ل�شيا�شية 

يف  �لقائم  �ل�شيا�شي  �خلالف  وحت�يل  �ل�شرخ،  وتعميق  �لفتنة  �إىل  ت�شعى 

�لبالد �إىل خالف مذهبي. ولفت �للقاء �إىل �أن ماحدث يف �شيد� و�أدى �إىل 

�ل�شمال  و�أدو�ته يف  �مل�شتقبل  �ل�شحايا و�جلرحى ومطالبة حزب  �شق�ط 

�لدولة  على  ينبغي  �أمر  طر�بل�س،  من  �لإ�شالمي  �لت�حيد  حركة  باإخر�ج 

�للبنانية وجميع �لق�ى �ل�شيا�شية �ل�شريفة �ل�ق�ف عنده ملّيًا، لأن �ملطل�ب 

على ما يبدو ت�شفية و�إلغاء كل من يخالف حزب �مل�شتقبل.

ىء  �أن كل من يعبِّ �للبناين، �شدد على  �ل�شعبي  كمال �شاتيال؛ رئي�س �مل�ؤمتر   •
ت��جه  ل  لبنان  �ملخاطر على  �أن  م�ؤكدً�  �ل�شهي�ين،  �لعدو  يخدم  �إمنا  مذهبيًا 

�حلل�ل  بغياب  ول  �ل��ن����ب،  جمل�س  وتعطيل  م�شّلحة  ومظاهر  حك�مي  بفر�غ 

من  �نطالقًا  و�ملذهبية،  �لدينية  �ل�شعائر  �حرت�م  �إىل  ودعايًا  �لنا�س،  مل�شاكل 

�للتز�م بحرية �لعتقاد، و�إىل عدم �لإ�شاءة باأي �شكل لأي مذهب، لأن �لإ�شالم 

يجمع �لكل حتت ل��ئه.

جلنة  من  وف��دً�  ��شتقبل  و�لتغيري،  �ل�شباب  حزب  رئي�س  يكن؛  فتحي  �شامل   •
و�لعمل من  �لتاأكيد على �شرورة ت�حيد �جله�د  �لأ�شري يحيى �شكاف، وقد مت 

جدي  م�شعى  �أي  غياب  يف  �شكاف،  �لأ�شري  عن  لالإفر�ج  �لأط��ر�ف  جميع  قبل 

لالإفر�ج عنه وتبني ق�شيته.

• د. �شمري �شباغ ر�أى �أن �أ�شابع �ل�شر حتاول د�ئمًا �فتعال فتنة من خالل تفجري 
�ل�شاحات �للبنانية، وت�ّشرع �إ�شعال لبنان، يف وقت يبدو �ملجتمع �لدويل �شاحب 

م�شلحة يف ��شتقر�ره، و�أن �لدولة مطالبة �لي�م �أكرث من �أي ي�م م�شى باتخاذ 

تد�بري جذرية ل��شع حّد لل�شيخ �أ�شري �لتع�شب و�ملال و�لرغبة يف �لظه�ر.

جماعة  تلقتها  التي  ال�ضربة  بعد 

اأحمد الأ�ضري يف مدينة �ضيدا م�ؤخراً، 

اإث�����ر الع����ت����داء ع��ل��ى اأم������اك خ��ا���ض��ة 

اهلل«  ل�»حزب  م�ؤيدين  مل�اطنني  تع�د 

يف امل��دي��ن��ة، وال��ذي��ن ت�����ض��دوا ب��دوره��م 

ل��ل��م��ع��ت��دي��ن ب���ح���زم، ق��ا���ض��دي��ن ب��ذل��ك 

الأم��ر  يعنيهم  من  اإىل  ر�ضالة  ت�جيه 

ب������اأن »ال���ل���ع���ب م����ع احل������زب مم���ن����ع«، 

املخت�ضة  الأج��ه��زة  على  ف��اإن  وبالتايل 

و�����ض����ع ح�����د ل����ت����م����ادي الأ������ض�����ري ع��ل��ى 

يف  الفتن�ي  ول��دوره  الدينية  املقامات 

لبنان.. وبعد ت�ضدي اجلي�ش اللبناين 

وحلفائهم  »امل�ضتقبل«  ح��زب  مل�ضلحي 

اغتيال  غ���داة  ب���ريوت  يف  التكفرييني 

ال���ل����اء و���ض��ام احل�����ض��ن، وت��اأك��ي��د قائد 

اجلي�ش على اإزالة اأي مظاهر م�ضلحة 

»م�زييكاً«  ت�ضكل  ك�نها  العا�ضمة،  يف 

وبالتايل  وح��زب��ي��اً،  وم��ذه��ب��ي��اً  طائفياً 

�ضبغة  ذات  م���ي���داين  حت���رك  اأي  ف����اإن 

مذهبية فيها ميكن اأن ي�ؤدي اإىل فتنة 

وان��ف��ات ك��ام��ل ل��اأو���ض��اع الأم��ن��ي��ة يف 

ال���دول  ال���ذي ترف�ضه  الأم����ر  ال��ب��اد، 

ال��ك��رى راه���ن���اً، وب���دا ذل���ك ج��ل��ي��اً بعد 

زيارة �ضفراء الدول الدائمة الع�ض�ية 

يف جم���ل�������ش الأم����������ن ق�������ض���ر ب���ع���ب���دا، 

لرئي�ش اجلمه�رية مت�ضك  وتاأكيدهم 

بادهم با�ضتقرار لبنان، وتزامنت هذه 

ال��زي��ارة م��ع امل���اج��ه��ة ال��ت��ي دارت بني 

تابعني  ���ض���ري��ني  وم�ضلحني  اجل��ي�����ش 

اإث��ر  ق�ض�ش  منطقة  يف  »للم�ضتقبل« 

ا���ض��ت�����ض��ه��اد احل�����ض��ن، ويف ال���ي����م ال���ذي 

ال�ضرايا  اقتحام  الأقلية  حماولة  تا 

ال���ك���ب���رية، ف�����ض��ك��ل��ت ه����ذه ال����زي����ارة رداً 

ف����ري���اً ع��ل��ى جت�����اوزات »احل��ري��ري��ني«، 

وبعدما  امليقاتية..  للحك�مة  ودع��م��اً 

»امل�ضتقبل« وحلفاوؤه �ضيق هام�ش  مل�ش 

حتركهم يف العا�ضمة و�ضيدا لاأ�ضباب 

الآن����ف����ة ال����ذك����ر، ي���ب���دو اأن����ه����م رك�����زوا 

طرابل�ش  مدينة  يف  اأن�ضطتهم  معظم 

م�����ض��ت��غ��ل��ني  ال�����ض��ن��ي��ة،  ال��غ��ال��ب��ي��ة  ذات 

ت��رك��ي��ب��ت��ه��ا امل��ذه��ب��ي��ة ال��ت��ي ق���د ت���ؤّم��ن 

حا�ضنة  »امل�ضتقبلية«  للح�ضابات  وفقاً 

وحلفائهم  الأق��ل��ي��ة  مل�ضلحي  �ضعبية 

من »اجلي�ش ال�ض�ري احل��ر«، يف �ض�ء 

الحتدام املذهبي يف لبنان واملنطقة. 

ويف ه����ذا ال�����ض��ي��اق، اأت�����ت حم��اول��ة 

الت�حيد  العام حلركة  الأم��ني  اغتيال 

عر  �ضعبان،  ب��ال  ال�ضيخ  الإ���ض��ام��ي 

ال��ك��ائ��ن يف حملة  ا���ض��ت��ه��داف م��ن��زل��ه 

كامت  ب�ضاح  طرابل�ش،  يف  �ضمراء  اأب��ي 

ل��ل�����ض���ت م���ن م��ك��ان ق��ري��ب يف الأي����ام 

القليلة الفائتة، وكانت نتيجة طبيعية 

»امل�ضتقبل«  ن�اب  مار�ضه  الذي  للحقن 

جمم�عات  وج����د  وادع��ائ��ه��م  لل�ضارع، 

م�ضلحة تابعة ل�»حزب اهلل« و�ض�رية يف 

ال�ضتار،  ه��ذا  وحت��ت  ال�ضمال،  عا�ضمة 

�ض�ت  اأي  اإ���ض��ك��ات  اإىل  الأق��ل��ي��ة  ت�ضعى 

ال��راأي يف طرابل�ش، و�ضط  يخالفها يف 

���ض��ب��ه غ��ي��اب ال��ت��ن�����ض��ي��ق ب���ني ال��ت��ي��ارات 

ال���ط���راب���ل�������ض���ي���ة امل�������ؤي������دة ل��ل��م��ق��اوم��ة 

وهيبتها،  دوره��ا  اأفقدها  ما  واملمانعة، 

وجعلها عر�ضة لا�ضتهداف »باملفرق«، 

اإ�ضامي  حزبي  م�ضدر  ق��ال  ما  ح�ضب 

من�ض�ي حتت ل�اء الأكرثية.

الع����ت����داءات  اأن  امل�����ض��در  وي��ع��ت��ر 

لها  طرابل�ش  يف  »امل�ضتقبلية«  امل�ضلحة 

بعدين: الأول مادي، من اأجل ا�ضتمرار 

ال���دع���م امل�����ايل اخل��ل��ي��ج��ي ل��اأج��ن��ح��ة 

اإىل  لاأقلية، لفتة  التابعة  الع�ضكرية 

ن���ع��اً من  اأن ه��ذه الع���ت���داءات تعطي 

الإدارة  اأم�����ام  للم�ضلحني  ال�����ض��دق��ي��ة 

يف  ج��ادون  باأنهم  اآذار،  ل�14  اخلارجية 

حماربة اأن�ضار املقاومة و�ض�رية.

�ضيا�ضي  فه�  ال��ث��اين،  ال�ضبب  اأم���ا 

طرابل�ش  اإف�����راغ  اإىل  ي��رم��ي  اأم���ن���ي،   -

واأي  اآذار،  م���ن  ال��ث��ام��ن  اأف����رق����اء  م���ن 

�ضيا�ضة  م��ع  ال�����راأي  يف  يختلف  ���ض���ت 

اأمنية  ب���ؤرة  اإىل  »امل�ضتقبل«، وحت�يلها 

خ���ارج���ة ع��ل��ى ال���ق���ان����ن، يف حم��اول��ة 

ويف  امل��ق��اوم��ة،  ���ض��اح  على  للمقاي�ضة 

احلك�مة  رئي�ش  على  ال�ضغط  �ضبيل 

ووزرائها الطرابل�ضيني، ولتاأمني ماذ 

ال�����ض���ري��ة«،  »امل��ع��ار���ض��ة  مل�ضلحي  اآم����ن 

بعيداً عن اأعني فريق الثامن من اآذار.

ظاهرة  تنامي  من  امل�ضدر  ويحذر 

التيارات التكفريية يف عا�ضمة ال�ضمال، 

يف ���ض���ء ا���ض��ت��م��رار اأع���م���ال ال��ق��ت��ال يف 

على  تن�ضحب  اأن  ميكن  التي  �ض�رية، 

ال�ضمالية  اللبنانية، خ�ض��ضاً  ال�ضاحة 

م��ن��ه��ا، ل��ق��رب��ه��ا اجل���غ���رايف وارت��ب��اط��ه��ا 

عندها  ب�ض�رية،  والديني  الجتماعي 

ي��ج��د ال��ت��ك��ف��ريي���ن ف��ر���ض��ة ���ض��ان��ح��ة 

لإق����ام����ة »اإم����ارت����ه����م« ال���ت���ي ق���د ت��ك���ن 

ط��راب��ل�����ش ج����زءاً م��ن��ه��ا، ع��ل��ى غ���رار ما 

حدث يف نهر البارد يف العام 2007.

واأمل امل�ضدر األ يكرر »امل�ضتقبل« 

وح��ل��ف��اوؤه اخل��ط��اأ ال����ذي وق��ع��ت فيه 

احل���رك���ة الإ���ض��ام��ي��ة يف ث��م��ان��ي��ن��ات 

ال�����ق�����رن امل����ا�����ض����ي؛ ع���ن���دم���ا ن���ف���ذت 

اأن  ال��ع��رف��ات��ي��ة« م��ن دون  »الأج���ن���دة 

تعلم، وانغم�ضت يف �ضراعات مذهبية 

ال�����ي����ات  اإل  جت���ل���ب  مل  وح���زب���ي���ة 

بدخ�ل  اأخ����رياً  وان��ت��ه��ت  لطرابل�ش، 

اجل��ي�����ش ال�����ض���ري اإىل ط��راب��ل�����ش يف 

ك��ان  ال����ذي  ال����ق���ت  1985، يف  ال���ع���ام 

الراحل  الفل�ضطيني  الزعيم  ي�ضعى 

يا�ضر عرفات لرتتيب اتفاق »اأو�ضل�« 

مع »اإ�ضرائيل«.

ال�ضهري:  بالق�ل  امل�ضدر  وخ��ت��م 

ال��ذاك��رة  تفتقد  ال��ت��ي  ال�����ض��ع���ب  »اإن 

تكّرر اأخطاءها ب�ضكل متدرج«، فحذاِر 

من تكرار الأخطاء.

ح�سان احل�سن

هل تكرر »الحركات اإلسالمية« في لبنان 
أخطاءها في ثمانينات القرن الماضي؟

اجتماع علمائي يف مدينة طرابل�ش

حين الينفع الندم
ي�ضمع  اأن  اآن  يف  وامل��ب��ك��ي  امل�����ض��ح��ك  م��ن  ب���ات 

امل����رء ب��ع�����ش ال��ع��اب��ري��ن يف ال�����ض��ي��ا���ض��ة ي��ت��ح��دث���ن 

ناع قرار على امل�ضت�ى ال�طني، وهم يف  وكاأنهم �ضُ

ال�اقع ما ترك�ا رذيلة اإل وارتكب�ها بحق ال�طن 

ح�ضراً  املجال  ه��ذا  يف  وه��م  املجتمعية،  وتك�يناته 

ناع قرار تخريب  ميكن اأن يقال، وبا تردد، اإنهم �ضُ

ال��ب��اد وم���ؤ���ض�����ض��ات��ه��ا، ول��ي�����ش اأدل ع��ل��ى ذل���ك من 

هذه  وطبعاً  احل����ار..  رف�ش  يف  العاقة  الطف�لية 

مناورة تافهة، لأنهم لي�ض�ا اأ�ضحاب قرار على هذا 

يقف�ن  ف�ض�ف  التعليمات  ت�ضدر  وح��ني  امل�ضت�ى، 

كالنعاج يحاول�ن الترير وهم يرفع�ن اأ�ض�اتهم 

حماولني تقليد زئري اللي�ث. 

النيابي  العمل  تعطيل  حم��اولت  ف��اإن  كذلك 

وال��ت�����ض��ري��ع��ي م���ن خ���ال م��ق��اط��ع��ة ع��م��ل ال��ل��ج��ان 

ال�ضرير  ال�ضتخدام  على  دليل  خري  له�  النيابية 

لقيم »الدميقراطية النبيلة«، وعلى قاعدة القاعدة 

القائلة اإن الغاية ترر ال��ضيلة، بغ�ش النظر عن 

الغاية  كانت  اإذا  فكيف  حقارتها..  اأو  ال��ضيلة  ُنبل 

وال��ضيلة تنطبق عليهما ال�ضفة الأخرية؟

الغاية  حتتاج  ف��ا  معلَنة،  ال��ضيلة  دام��ت  م��ا 

امل��ب��ت��غ��اة اإىل ُح��را���ش وم��ن��ف��ذي امل�����ض��روع الأج��ن��ب��ي 

ب�ضّقيه من امل�ضتعربني وال�ضركات املتعددة اجلن�ضية 

اأي تفكري يف  اإىل  راف��ع��ة الأع���ام الأم��ريك��ي��ة، ول 

اأنها منع حل�ض�ل النتخابات النيابية عر قان�ن 

تطيري  وبالتايل  ال��ن���اب،  جمل�ش  يناق�ضه  جديد 

م�عد ال�ضتحقاق ال�طني، ب�ضبب ا�ضتحالة اإجراء 

و�ضرب  عليه  ال��ده��ر  اأك��ل  ق��ان���ن  وف��ق  النتخابات 

حتى الهريان الكامل.

مليئة  م��رح��ل��ة  يف  ي��دخ��ل  لبناننا  اأن  ���ض��ك  ل 

ينتهجها  ال��ت��ي  الأك���اذي���ب  ح���رب  واأن  ب���الأ����ض����اك، 

وتائرها  ترتفع  الدجل،  »ماأ�ض�ضة«  على  العامل�ن 

باأ�ضكال واأ�ضاليب غري م�ضب�قني، الأمر الذي ينذر 

ب�اقع م�ؤمل لن ينفع بعده الندم، ول� اأعلن الذين 

الطماأنينة  عن  بالباد  لابتعاد  النا�ش  ي�ضلل�ن 

وال�ضتقرار باأنهم م�ضتعدون للجثّ� على ق�ائمهم 

اعتذاراً.

يون�س عودة
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اأمني عام تيار  اأم��ام ق�ل  ت�قف كثريون 

»امل�����ض��ت��ق��ب��ل«؛ اأح��م��د احل���ري���ري، وه���� يعلق 

»ا�ضتخراج  باأن  اأح��داث �ضيدا الأخ��رية  على 

ال��ن��ف��ط ل��ن ي��ك���ن مم��ك��ن��اً، م��ا دام اجل��ن���ب 

ن��ف��ط قبل  واأن����ه ل  ال���دول���ة،  خ���ارج �ضيطرة 

م�ضب�هاً  ك��ام��اً  فاعتروه  ال�����ض��اح«،  جمع 

وخطرياً يف مثل هذه الظروف التي متر بها 

املنطقة عم�ماً، ولبنان خ�ض��ضاً.

وب�����راأي م��راق��ب��ني م��ت��اب��ع��ني ب��دق��ة، ف��اإن 

كام »القائد« امل�ضتقبلي ال�ضاب يحتمل عدة 

تاريخ  اأُم��ي متاماً يف  اأن��ه  اأبرزها:  تف�ضريات 

لبنان  التي �ضهدها  التط�رات  اجلن�ب، ويف 

فل�ضطني،  اغت�ضاب  بعد  1948؛  العام  منذ 

متار�ش  ال�ضهي�نية  الع�ضابات  كانت  حيث 

اأعمالها العدوانية بكل راحة بال واطمئنان، 

اأب��رزه��ا تبقى  امل��ج��ازر، لعل  اأف��ظ��ع  فارتكبت 

جمزرة ح�ل عام 1949، التي ذهب �ضحيتها 

نذكر  اأن  دون  م��ن  �ضخ�ش،  مئة  م��ن  اأك���رث 

التي  وال�ح�ضية  العدوانية  الأعمال  ونعدد 

ارُت��ك��ب��ت ���ض��د ل��ب��ن��ان، خ�����ض������ض��اً ب��ع��د ال��ع��ام 

املراقبني يجدون  فاإن ه�ؤلء  وبهذا   ،1970
ال��ن��ي��ة، وه��� لي�ش  ك��ان َح�ضن  اإذا  ال��ع��ذر  ل��ه 

كذلك.

ل���ك���ن يف ك����ل احل���������الت، ف����ه����ذا ال���ك���ام 

منه  اأك��ان  �ض�اء  م�ضب�ه،  ك��ام  اخلطري ه� 

اأم من حلفائه، وي�ضكل دع�ة �ضافرة للفتنة 

بعد  خ�ض��ضاً  الأه��ل��ي��ة،  احل��رب  وا�ضتئناف 

املعل�مات ال�ا�ضعة التي انت�ضرت عن تن�ضيق 

والذي  �ضيدا،  »اأ�ضري«  مع  احلريري  اأحمد 

و�ضل يف الآونة الأخرية اإىل حدود خطرية، 

�ضدر على اأثرها ت�ضريح امل�ض�ؤول احلريري، 

الذي دعا بعظمة ل�ضانه اإىل التفريط بق�ة 

اجلن�ب،  اإىل  الفتنة  ا�ضتجرار  واإىل  لبنان، 

اأمنية رفيعة  ت�ؤكد م�ضادر  ال��ذي ه� - كما 

وكما  اأم��ن��اً،  اللبنانية  امل��ن��اط��ق  اأك���رث  م��ن   -

من  تقاريرها  ت�ضتقي  دولية  م�ضادر  ت�ؤكد 

ت�ؤكد  كلها  وال��ت��ي  الي�نيفيل،  عمل  خ��ال 

على ال�ضتقرار العميق الذي يعي�ضه جن�ب 

لبنان اأمنياً واجتماعياً، وه� ما ل يت�افر يف 

يف  خ�ض��ضاً  اللبنانية،  املناطق  من  العديد 

املناطق التي يتمتع فيها امل�ضتقبل وحلفاوؤه 

بنف�ذ �ضيا�ضي واأمني.

واع��ت��ر امل��راق��ب���ن اأن ك���ام احل��ري��ري 

ال�ضاب ي�ضكل تفريطاً برثوة لبنان ال�طنية 

والق�مية الكرى، التي ل ميكن حت�ضينها 

ا�ضتخراجها  وب��ال��ت��ايل  ح��م��اي��ت��ه��ا،  وت���ف��ري 

ال��ع��دو  ف��اع��ل��ة ورادع������ة، لأن  ق����ة  م���ن دون 

األ���ع���اب  اأي  م��ع��ه  ت��ن��ف��ع  ل  »الإ����ض���رائ���ي���ل���ي« 

واإل  دولية،  ق��رارات  ول  بهل�انية،  �ضبيانية 

 ،425 القرار  ُنفذ  هل  ثم  194؟  القرار  اأي��ن 

1978، ل���ل ق���ة املقاومة  ال���ذي ���ض��در ع��ام 

اأيار 2000،  و�ضاحها الذي حقق الن�ضر يف 

وف���ر����ش ع��ل��ى ال���ع���دو الن�����ض��ح��اب م���ن دون 

ك���ان يعمل لإن�����ض��اء  اأن  ب��ع��د  ���ض��رط،  اأو  ق��ي��د 

لبنانية  ح���دودي���ة  م��ن��اط��ق  م�����ض��ت���ط��ن��ات يف 

بالقرب من مزارع �ضبعا، ب�ا�ضطة املهند�ش 

الأمريكي روبن�ض�ن، الذي �ضرعته املقاومة 

وحطمت اأحامه واأحام العدو؟

اأحمد  يدركها  ل  حقيقة  ثمة  باخت�ضار، 

احلريري، ب�ضبب حداثة جتربته ال�ضيا�ضية، 

وقلة خرته ح�ضب ما يرى املراقب�ن، وهي 

نفطه  ا���ض��ت��خ��راج  م���ن  �ضيتمكن  ل��ب��ن��ان  اأن 

وغ�����ازه، ول���ن ي��ك���ن ه��ن��اك ب��ت��ات��اً ب��ع��د الآن 

ما  نح�  على  مقّد�ش،  لبناين  بحق  تفريط 

ق��ادت  ال��ت��ي  ال�ضني�رة  ف����ؤاد  حك�مة  فعلت 

اإىل خ�ضارة لبنان 850 كيل�مرتاً مربعاً من 

املنطقة القت�ضادية اخلال�ضة.

اأحمد �سحادة

ان��ت��ظ��رت امل��دي��ري��ة ال��ع��ام��ة لق�ى 

الأم������ن ال���داخ���ل���ي ل��ل��ي���م ال���ت���ايل من 

عر�ضال  بلدية  رئي�ش  اأن�����ض��ار  اع��ت��داء 

علي احلجريي، التابع لتيار امل�ضتقبل، 

مب������������ؤازرة م����ن ع���ن���ا����ض���ر م����ا ي�����ض��م��ى 

من  الفارين  احل��ر«  ال�ض�ري  »اجلي�ش 

وجه اجلي�ش النظامي، على عنا�ضرها 

يف ج���رود ع��ر���ض��ال، ل��ك��ي ت�����ض��در بياناً 

اأق���ل م��ا ي��ق��ال ف��ي��ه اإن���ه خ��ج���ل ي�ضف 

التعمية  ب�ضط�ر تغرق يف  واقع احلال 

وال���ت���غ���ط���ي���ة، اأك������رث مم����ا ت��ف��ع��ل ه���ذه 

العاقات  �ضعبة  وحت��دي��داً  امل��دي��ري��ة، 

العامة فيها، ع��ادة، يف ح���ادث مماثلة 

ت�ضارع  لبنانية، حيث  اأرا���ٍش  على  تقع 

قليلة  حلظات  بعد  البيان  اإ�ضدار  اإىل 

من ح�ض�ل احلادث، وت�ضمية الأ�ضياء 

باأ�ضمائها من دون خجل، كما تقت�ضي 

الأم���ر  ل��ك��ن ع��ن��دم��ا يتعلق  الأ����ض����ل، 

تختلف،  اللغة  ف��اإن  امل�ضتقبل«،  ب�»تيار 

وم�����ض��ت���ى ال��ت��ه���ي��ل ي��ن��خ��ف�����ش، حتى 

ول� كان املعتَدى عليهم هم اأبناء هذه 

امل�ؤ�ض�ضة الأمنية.

اأوًل: ماذا جاء يف باغ ق�ى الأمن؟

تاريخ  م��ن   4.00 ال�ضاعة  »ح����ايل 

حم���اول���ة  واأث�����ن�����اء   ،2012/11/01
اأ���ض��خ��ا���ش جم��ه���يل ال��ه���ي��ة اإدخ����ال 

ج��ري��ح م�����ض��اب م���ن ج����راء الأح�����داث 

وادي حميد  ع��ر ط��ري��ق  ���ض���ري��ة،  يف 

يف ج�����رود ب���ل���دة ع���ر����ض���ال، ع��ل��ى منت 

ال��ن���ع  »ب���ي���ك اب« جم��ه���ل��ة  ����ض���ي���ارة 

نقطة  اإىل  وب��ض�لهم  وامل���ا���ض��ف��ات، 

ح��م��ي��د ح���ي���ث ي����ج���د ح���اج���ز ل��ق���ى 

عنا�ضره  )امل��ض�عة  الداخلي  الأم��ن 

الثاين  الرية  احل��دود  ف���ج  بت�ضرف 

يف اجل��ي�����ش ال���ل���ب���ن���اين( امل��ت��م��رك��ز يف 

امل��ح��ل��ة، ومب��ح��اول��ة ع��ن��ا���ض��ر احل��اج��ز 

الإ���ض��ت��ي�����ض��اح مل��ع��رف��ة ا����ض���م اجل���ري���ح، 

اإىل تا�ضن مع عنا�ضر احلاجز،  اأدى 

ب�ضبب  اجل��ري��ح  م��ع  يرحل�ن  وُت��رك���ا 

و�ضعه.

وب����ع����د ف�����رتة وج����ي����زة م����ن وق�����ع 

اأقدم ح�ايل �ضبعني �ضخ�ضاً  احلادثة، 

ع���ل���ى م��ه��اج��م��ة ال��ن��ق��ط��ة امل����ذك�����رة، 

واع����ت����دوا ب��ال�����ض��رب ع��ل��ى ال��ع��ن��ا���ض��ر، 

بر�ض��ش  عن�ضراً  ع�ضر  اثنا  فاأ�ضيب 

اأقدم�ا  كما  وج��روح خمتلفة،  وك�ض�ر 

اأ�ضلحة حربية  من  النار  اإط��اق  على 

مت  ع�ضكرية،  اآل��ي��ة  وعلى  امل��رك��ز،  على 

ن��ق��ل ال��ع��ن��ا���ض��ر امل�����ض��اب��ة اإىل اإح���دى 

امل�ضت�ضفيات القريبة للمعاجلة.

ف��������ر وق���������ع الع�������ت�������داء ب���ت���اري���خ 

ال��ق��ط��ع��ات  ت����ق�����م   ،2012/11/01
امل���ع���ن���ي���ة يف ق������ى الأم��������ن ال���داخ���ل���ي 

الازمة  والتحريات  بالإ�ضتق�ضاءات 

بالتن�ضيق مع خمفر عر�ضال يف وحدة 

بالتحقيق  ال��ق��ائ��م  الإق��ل��ي��م��ي  ال����درك 

ل���ت���ب���ي���ان ه�����ي����ة امل���ع���ت���دي���ن وحت���دي���د 

مكانهم وت�قيفهم. التحقيقات جارية 

باإ�ضراف الق�ضاء املخت�ش«.

ث��ان��ي��اً: م����اذا ُي��خ��ر ه���ذا ال��ب��اغ؟ 

وماذا تعني �ضط�ره؟

لقد �ضدر بيان ق�ى الأمن يف الي�م 

ال��ث��اين حل�����ض���ل الع���ت���داء، بينما يف 

واأث��راً على  اأو اأقل وقعاً  حالت �ضبيهة 

ق�ى  كانت  البلد،  يف  الأم��ن��ي  ال��ضع 

نف�ضه،  ال��ي���م  يف  بيانها  ت�ضدر  الأم���ن 

وبعد حلظات من حدوثه، وبتفا�ضيل 

اإ�ضدار  تاأخر  فلماذا  و�ضروحات مملة، 

هذا  م�ض�ؤولية  يتحمل  وم��ن  البيان؟ 

ب�ضبب  اأم  متعمد  ه���  وه��ل  ال��ت��اأخ��ري؟ 

�ض�ء تقدير؟

الأ�ضخا�ش  اإن  ال��ب��اغ  ي��ق���ل  كيف 

ال���ذي���ن ح���اول����ا اإدخ������ال اجل���ري���ح هم 

امل��ع��ت��دي��ن هم  ال��ه���ي��ة، واإن  جم��ه���ل��� 

جم���ه����ل����ن اأي���������ض����اً، ف��ي��م��ا الأه������ايل 

اإي�ضال  عند  اأن��ه  عن  ف�ضًا  عرف�هم، 

ي��رم���ه  امل�����ض��ت�����ض��ف��ى، مل  اإىل  اجل���ري���ح 

كل  يقطع�ا  مل  اأ�ضا�ضاً  وه��م  خارجها، 

امل�ضت�ضفى،  خ��ارج  ليلق�ه  امل�ضافة  هذه 

بل ملعاجلته يف داخلها، ومن الطبيعي 

ا�ضت�ضراح  الأم����ن  ق����ى  اأن���ه مب��ق��دور 

اجل���ري���ح مل��ع��رف��ة م���ن ن��ق��ل��ه، وط��ب��ع��اً 

الباغ  اأن  ومب��ا  ه�يته،  كامل  معرفة 

ف���ل���م���اذا  ال�����ت�����ايل،  ال����ي�����م  اإىل  ت����اأخ����ر 

التي  ال��ن��اق�����ض��ة  ال�ضيغة  ب��ه��ذه  ���ض��در 

جت��ه��ل الأ���ض��خ��ا���ش امل��ع��روف��ني بكامل 

م�ا�ضفاتهم على اأقل تقدير؟

اإن خمفر عر�ضال  الباغ  ق���ل  اأم��ا 

كانت  مبا  يذّكر  فه�  بالتحقيق،  يق�م 

تفعله ميلي�ضيا العميل اأنط�ان حلد يف 

اجلن�بية؛  القرى  من  و�ض�اها  جزين 

هناك  املخافر  عنا�ضر  على  بالعتداء 

ق��ي��ام��ه��ا  امل��������ت، مب���ج���رد  درج������ة  اإىل 

اأو  ق�ضائي،  اأم��ر  تنفيذ  جتاه  ب�اجبها 

يف  العليا  ال�ضلطات  ع��ن  ���ض��ادر  اأم��ن��ي 

الأمنية  وامل�ؤ�ض�ضات  والق�ضاء  الدولة 

القرارات  عليه  ت�ضهد  ما  وه�  املعنية، 

والأح������ك������ام ال���������ض����ادرة ع����ن امل��ح��ك��م��ة 

التحقيق  وق�ضاة  الدائمة،  الع�ضكرية 

امل�ج�دين فيها.

غري اأن الفارق بني عر�ضال والقرى 

اجل��ن���ب��ي��ة ال����اق���ع���ة حت���ت الح��ت��ال 

»الإ�ضرائيلي« اآنذاك، اأن عر�ضال خارج 

كانت  ال��ق��رى  تلك  بينما  اح��ت��ال،  اأي 

جم��رة على التعامل مع ق���ى الأم��ر 

ال�����اق����ع واخل����ارج����ني ع��ل��ى ال�����ض��ل��ط��ة 

والقان�ن.

احل��ادث  ه��ذا  مرتكب�  يبقى  ولئا 

مب����ن����اأى ع����ن امل���ح���ا����ض���ب���ة وامل���اح���ق���ة 

ال��ق�����ض��ائ��ي��ة، وه����م داأب�������ا م������راراً على 

ال��ن��ي��ل م��ن ه��ي��ب��ة ال���دول���ة وك��رام��ت��ه��ا، 

فاإنه  باعتداءات باجلملة،  حيث قام�ا 

يت�جب على الق�ى الأمنية والق�ضاء 

م��اح��ق��ة رئ��ي�����ش ب��ل��دي��ة ع��ر���ض��ال علي 

احلجريي، الذي يراأ�ش هذه الع�ضابة 

من  مدع�ماً  ك��ان  ول���  حتى  امل�ضلحة، 

ف�ق  اأح��د  من  فلي�ش  امل�ضتقبل«،  »تيار 

القان�ن، اإذا كانت الغاية املن�ض�دة بناء 

دولة عادلة وقادرة.

علي املو�سوي

أحمد الحريري يرفض استخراج نفط لبنان.. كالم مشبوه  في الوقت الصعب

من اعتدى على القوى األمنية في عرسال؟
ولماذا تأخر بيان قوى األمن؟

رئي�ش بلدية عر�ضال علي احلجريي
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مقابلة

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

وتداعياتها،  الأح���داث  تلك  ح��ول 

راأي  ا���س��ت��ط��ل��ع��ت  »ال����ث����ب����ات«  ج����ري����دة 

ف��ع��ال��ي��ات ����س���ي���دا، وك�����ان احل������وار مع 

ورئي�س  ح��م��ود،  ماهر  ال�سيخ  ف�سيلة 

اأ���س��ام��ة  ال��ن��ا���س��ري  ال�سعبي  التنظيم 

�سعد.

ي�����س��ع اإم�����ام م�����س��ج��د ال��ق��د���س يف 

الأح���داث  حمود  ماهر  ال�سيخ  �سيدا 

الأم��ن��ي��ة يف امل��دي��ن��ة ���س��م��ن ت��داع��ي��ات 

الأحداث ال�سورية على لبنان، في�سري 

اإىل اأن النعكا�سات الإقليمية والدولية 

ا�ستح�ساره  يتم  �سورية  على  لل�سراع 

ب���ق���وة م���ن ق��ب��ل ب��ع�����س ال�����س��ي��ا���س��ي��ن 

اللبنانين، يقول: »الو�سع يف املدينة 

معقد نتيجة الأحداث يف �سورية، حتى 

الدولة ببع�س قياداتها احلكومية ما 

الأح���داث  روؤي���ة  انق�ساع  تنتظر  ت���زال 

مقت�ساه.  ال�سيء  على  لتبني  ه��ن��اك، 

تاأجيج امل�ساعر املذهبية يتم حتريكها 

كل فرتة يف لبنان، وباتت النفو�س، عن 

حق اأو غري حق، منحازة اإىل طوائفها 

حمود  ال�سيخ  ي���رد  غ���رائ���زي«،  ب�سكل 

بظاهرة  ال�ستخفاف  اإن  مقولة  على 

ال�سيخ اأحمد الأ�سري من قبل الدولة 

تنامي  وراء  هي  ال�سيا�سية  والقيادات 

حركته، بالإ�سارة اإىل اأن مواجهة تلك 

حتتاج  مغلوطة،  كونها  رغم  امل�ساعر، 

ت��اأخ��ذ  ق��د  ���س��دي��دة، لأن��ه��ا  اإىل حكمة 

باأم  راأى  الأ�سواأ.. جميعنا  اإىل  الأم��ور 

ال��ع��ن ك��ي��ف ح���ّول اخل��ط��اب املذهبي 

املولوي«  »���س��ادي  وه��و  متهماً  �سخ�ساً 

ح��ال ح�سن  لأن��ه يف  �سعبي،  بطل  اإىل 

اأجهزتها  ببع�س  ال��دول��ة  ف���اإن  ظننا، 

م�ساعر  هكذا  تاأجيج  تخ�سى  الأمنية 

ظننا،  ���س��اء  واإذا  ق��م��ع��ه��ا،  مت  ح���ال  يف 

بع�س اجلهات ال�سيا�سية املتعاطفة مع 

هذه احلركة تبغي ا�ستخدامها �سمن 

حمود  ي��ت��اب��ع  ال�����س��ي��ا���س��ي«،  م�سروعها 

م�ستفيدون  »ه��ن��اك  ق���ائ���ًا:  ح��دي��ث��ه 

م��ن اإث���ارة الأ���س��ري اخل��ط��اب املذهبي، 

احلكومة  تعاطي  ك��ان  ال�سبب  ول��ه��ذا 

مع  فاتراً  ال�سيا�سية  القيادات  وبع�س 

ظ���اه���رة الأ�����س����ري، حل�����س��ر ال��ف��ت��ن��ة يف 

الأك�سيجن  اإع��ط��ائ��ه��ا  وع���دم  مكانها 

لت�سعريها«.

وم�������ع اأخ��������ذ امل�����و������س�����وع اجت����اه����اً 

اأن  حمود  ال�سيخ  يعترب  معيناً،  اأمنياً 

اللبناين  واجلي�س  الأمنية  ال�سلطات 

اأع��ل��ن��ا م��وق��ف��ه��م��ا ال���وا����س���ح ب�����س��رورة 

حمود:  ال�سيخ  ي�سيف  ال�سارع،  �سبط 

»�سحيح اأنه يف خطاب الأ�سري �ستائم، 

وهناك جماعات م�سلحة، وهذه الأمور 

ك��ل��ه��ا ي��ط��ال��ه��ا ال���ق���ان���ون، ل��ك��ن احل���ذر 

ال��ت��ي ت��ب��دي��ه ال�����س��ل��ط��ات الأم��ن��ي��ة هو 

الرئي�س  والهدف  حمله،  ويف  حقيقي 

ولهذا  وامل�ساعر،  النفو�س  تهدئة  منه 

عينه حكمة  ال��وق��ت  ن���رى يف  ال�����س��ب��ب 

ببع�سه  اأمنياً  وتراخياً  ال�سيء  ببع�س 

الآخ�������ر، وه�����ذا الأم������ر ح����ول ظ��اه��رة 

الأ�����س����ري م���ن ظ���اه���رة حم������دودة اإىل 

جزئياً  نف�سها  تفر�س  فعلية  ظ��اه��رة 

اأف���ك���اراً م�سوهة  ع��ل��ى امل��دي��ن��ة، وت��ب��ث 

مع  التعاطي  يتم  وبالتايل  للحقائق، 

ه���ذه الأوه�����ام ك��اأن��ه��ا ح��ق��ائ��ق مطلقة، 

على  الأ�سري حت�سل  ولاأ�سف ظاهرة 

ال�سعبي..  التعاطف  من  معينة  ن�سبة 

وك����ث����ريون م��ن��ه��م ي���ق���ول���ون ل���ن���ا، اإن���ه 

ت�����س��رف��ات��ه، ولكنه  خم��ط��ئ مت��ام��اً يف 

طائفتنا،  ك��رام��ة  م��ن  بع�ساً  ي�ستعيد 

مبعظمها  الأق�����اوي�����ل  ت��ل��ك  اأن  رغ����م 

مغلوط«.

ظاهرة »الأ�سري« خطرية

ال�سيخ  ح��رك��ة  ح��م��ود من��و  يف�سر 

اأح���م���د الأ�����س����ري ق����ائ����ًا: »ال���ظ���اه���رة 

خ���ط���رية، ومي��ك��ن اأن ت�����س��ب��ح اأخ��ط��ر 

م��ع الأي����ام يف ح���ال مل ي��ت��م ت��دارك��ه��ا 

وال�سلطات  احلكومة  قبل  من  بحزم 

الأم��ن��ي��ة، ه��ن��اك الكثري م��ن الأوه���ام 

مقيت  م��ذه��ب��ي  ت��ف��ل��ت  وه��ن��اك  اأوًل، 

وبعيد  ل���ه،  ح����دود  ل  من�سبط  غ��ري 

ك��ل ال��ب��ع��د ع��ن ك��ل ت�����س��رف عقاين 

���س��رع��ي دي���ن���ي، وه�����ذا الأم�����ر يجعل 

وممكنة  واقعية  املجنونة  الت�سرفات 

الأعمال مرذولة  تلك  كانت  لو  حتى 

وا�سع من  فريق  قبل  وم�ستنكرة من 

اأبينا،  اأم  �سئنا  النهاية  يف  املواطنن، 

بظالها  ُتلقي  ال�سورية  التعقيدات 

راأي��ن��ا  ع��ن  النظر  بغ�س  ل��ب��ن��ان،  على 

ال��ت��ف�����س��ي��ل��ي ب��امل��و���س��وع، ب��ح��ي��ث اأن��ن��ا 

�سد  اإن��ن��ا  عنا  �سيقولون  وب�����س��راح��ة 

واجلميع  اآن،  يف  وامل��ع��ار���س��ة  ال��ن��ظ��ام 

ب��اإم��ك��ان��ه جتنيد ك��ام��ن��ا يف الجت���اه 

تعقيدات  ي��رغ��ب..  ال���ذي  ال�سيا�سي 

�سورية تتداخل فيها املعطيات املحلية 

ب��ال��ت��دخ��ات الإق��ل��ي��م��ي��ة وامل�����س��ال��ح 

ال����دول����ي����ة، ومي������زج ف��ي��ه��ا ال�����س��ح��ي��ح 

ب���احل���ق، بحيث  ب���اخل���ط���اأ، وال���ب���اط���ل 

ي��ج��ع��ل��ن��ا ح��ق��ي��ق��ة م���رب���ك���ن ب��ب��ع�����س 

م�ستعدة  لي�ست  النفو�س  الأح��ي��ان.. 

ل�����س��م��اع غ��ري ك��ام��ه��ا، وه���ي ُت�����س��دق 

املذهبية  النزعات  لرت�سي  الأباطيل 

احلقائق  ق��ول  في�سبح  والع�سبيات، 

ال�����س��يء ل��دى امل�ستمع،  اأث���ره  اأح��ي��ان��اً 

كتاأثري الطعام ال�سحي على املري�س، 

م�ستعدة  لي�ست  م��ع��دت��ه  لأن  وذل����ك 

الإن�����س��ان  فيما  ���س��ل��ي��م،  ط��ع��ام  لتقبل 

مع  ت��ل��ق��ائ��ي��اً  �سي�ستجيب  ال��ط��ب��ي��ع��ي 

ه���ذا ال���غ���ذاء«، ي�����س��رح ح��م��ود فكرته 

الدامغة  احلقائق  »ق��ول  م�ستفي�ساً: 

التي ل َلب�س فيها كما ح�سل منذ عدة 

اأي��ام، والعتداء على النا�س كما فعل 

و�سوح  رغم و�سوحه  الأ�سري،  ال�سيخ 

العقول  م��ن  الكثري  ُيبقي  ال�سم�س، 

مغلقة ب�سبب التع�سب الفئوي«.

عجز

����س���األ���ن���اه ع����ن ب����داي����ة احل������ل م��ع 

جناح  بت�سكيل  الأ���س��ري  ال�سيخ  تهديد 

ع�����س��ك��ري، ف���م���اذا ل���و اف��ت��ع��ل امل�����س��اك��ل 

م��ع امل��ق��اوم��ة؟ ي��ج��ي��ب ح��م��ود: »حتى 

الآن ح��رك��ة الأ���س��ري اأع��ج��ز م��ن ذل��ك، 

ل��ك��ل ح���ادث ح��دي��ث، ل ي��ج��ب ا�ستباق 

الأم���������ور.. ب����داي����ة، ي��ج��ب ال��ت��ح�����س��ري 

ملوقف جامع من قبل جميع القيادات 

ال�����س��ي��ا���س��ي��ة يف امل��دي��ن��ة م���ع احل��ك��وم��ة 

حل�����س��ر ت���ل���ك ال�����س����ت����ف����زازات وه����ذه 

ال��ت�����س��رف��ات امل��ف��ت��ن��ة، ع��ل��ى ال��دول��ة اأن 

ال�سيخ حمود:  ي�سيف  اأم��ره��ا«.  حتزم 

ال�سيا�سية  ال��روؤي��ة  ي�سارك  م��ن  »ع��ل��ى 

اأ���س��ل��وب��ه،  ي��وؤي��د  اأن  ل��اأ���س��ري م��ن دون 

ت��ل��ك ال��ظ��اه��رة،  اأن ي�����س��غ��ط حل�����س��ر 

راك����م  ال�������ذي  وب���ال���ع���م���وم ح������زب اهلل 

تلك  جت��اوز  ي�ستطيع  قا�سية،  جت��ارب��اً 

ونحن  ال�سيا�سية،  بحكمته  الأح���داث 

ك�سيداوين، بالإ�سافة اإىل حزب اهلل، 

ب��اأي��ام ع�سيبة، وع��رف��ن��ا ح��رب  م��ررن��ا 

مبا�سرة  ح���روب���اً  و���س��ه��دن��ا  امل��خ��ي��م��ات، 

من قبل »اإ�سرائيل« )يف الأعوام 1993 

جت��اوز  وا���س��ت��ط��ع��ن��ا  و2006(،  و1996 

ت��ل��ك امل��ط��ب��ات.. امل��ط��ل��وب ال��ي��وم ع��دم 

نكون  واأن  ال���س��ت��ف��زاز،  اإىل  الإجن����رار 

ينفع  وعندما  امل�ستطاع،  ق��در  حكماء 

نقول احلقائق«.

الأ���س��ري  ل�سبط  و�سيلة  م��ن  وه��ل 

من اخلارج، �سيما اأن كثريين يربطون 

»ال�سيخ  ي��رد:  خليجي؟  بدعم  حراكه 

الأ���س��ري لي�س م��ن ال��ن��وع ال���ذي ُي��وؤم��ر 

فيطيع.. حركته فردية اإىل اأبعد حد، 

اأف���ك���اره خ��ا���س��ة ول مي��ك��ن ال��ق��ول اإن��ه 

ي��ت��ح��رك ب���اأوام���ر خ��ارج��ي��ة، ق��د يكون 

ل  بطريقة  اخل��ارج  من  توجيه  هناك 

التاأثري  وحتى  ي��ري��ده��ا..  ول  يعلمها 

دام  م��ا  الآن،  ممكناً  لي�س  اخل��ارج��ي، 

ال�سورية،  املعار�سة  تتبنى  دول  هناك 

اإ�سافة اإىل اأمريكا واأوروبا«.

�سعد

م�����ن ج����ه����ت����ه، ي���ع���ل���ق اأم��������ن ع����ام 

اأ���س��ام��ة  ال��ن��ا���س��ري  ال�سعبي  التنظيم 

����س���ع���د ع���ل���ى الأح����������داث الأخ���������رية يف 

جناح  بت�سكيل  الأ�سري  وتهديد  �سيدا 

ع�����س��ك��ري، ب��ال��ق��ول: »ف��ع��ل��ي��اً، م��ا يهدد 

وقد  فعلياً،  موجود  الأ�سري  ال�سيخ  به 

���س��ه��دن��ا م���اآث���ره يف الأي������ام امل��ا���س��ي��ة«، 

وماذا لو قرر الأخري جتاوز اخلطوط 

���س��ع��د: »يف ح���ال ق��رر  احل��م��ر؟ يجيب 

املدينة،  يف  اأه��ل��ن��ا  اإرادة  �سلب  الأ���س��ري 

النا�س،  على  ومنهجه  اآرائ����ه  وف��ر���س 

يتوجب على ال�سلطات الأمنية حماية 

احلريات العامة وحرية العتقاد«.

اأجرى احلوار: بول با�سيل

فعاليات صيدا: فلتفرض السلطات األمنية سيادتها على المدينة
اأحداث �ضيدا املتفلتة اأمنيًا بخطاب فتنوي م�ضعور، خطفت اأنفا�س اللبنانيني على مدى الأيام القليلة املا�ضية، 

والتخوف من النزلق كان على قاب قو�ضني، لول تدارك املرجعيات ال�ضيداوية وقيادتي حزب اهلل واأمل.
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• الشيخ ماهر حمود: 
هناك مستفيدون من إثارة »األسير« الخطاب المذهبي.. ولهذا 

السبب كان تعاطي الحكومة فاترًا مع هذه الظاهرة الخطيرة

• النائب السابق أسامة سعد: 
ما يهدد به األسير موجود فعليًا.. 

وقد شهدنا »مآثره« في األيام الماضية



كل مهنة مهما كان توا�سعها لها 

فل�سفتها واأ�سرارها، وقد ينظر البع�س 

كمهنة  الأح����ذي����ة  م��ا���س��ح  م��ه��ن��ة  اإىل 

ه��ام�����س��ي��ة وم��ت��وا���س��ع��ة ل��ل��غ��اي��ة رغ��م 

اخلدمات  اإح��دى  تعد  فهي  اأهميتها، 

اأي بلد،  اأي مواطن يف  التي يحتاجها 

ويف بريوت مهنة ما�سح الأحذية، لها 

وخفاياها،  دهاليزها  ولها  اأ���س��راره��ا، 

ف��ق��د جت���د م��ا���س��ح��ي الأح����ذي����ة على 

وال�سغرية،  الكبرية  ال�سوارع  نوا�سي 

يف انتظار زبون يطلب طاء حذائه.

يف امل����ا�����س����ي، ك������ان ه����ن����اك ب��ع�����س 

�سيتهم،  ذاع  مم��ن  الأح���ذي���ة  ما�سحي 

والأطباء  للروؤ�ساء  مق�سداً  واأ�سبحوا 

وك��ب��ار الأ����س���ات���ذة وامل��وظ��ف��ن، ومنهم 

يفرت�س  ال��ذي  بدير  حممد  اأب��و  مثًا 

زاوي������ة خ��ا���س��ة ب���ه م��ن��ذ ع���ق���ود ق��ب��ال��ة 

الأمريكية  للجامعة  الرئي�سية  البوابة 

يف بل�س، اأبو حممد ناهز الثمانن من 

عمره، �سنوات اأم�سى معظمها يف هذه 

املهنة، التي الت�سقت بيومياته، فرف�س 

اأب��ن��ائ��ه،  م��ن  بطلب  واإن  ي��ه��ج��ره��ا،  اأن 

الذين كربوا وتعلموا وتوظفوا واأرادوا 

اأن ي�����ردوا ل���ه ق�����س��ط��اً مم���ا ق��دم��ه لهم 

برتكه �سندوق البويا.. لكنه رف�س.

يقول اأبو حممد ب�سوت خفي�س: 

كانت  ال���ذي  بالعز  تعد  مل  املهنة  »اإن 

ك����ان معظم  امل���ا����س���ي، ح���ن  ع��ل��ي��ه يف 

ال��ن��ا���س يف ب����ريوت ي��ن��ت��ع��ل��ون اأح��ذي��ة 

اجل��ل��د ب����دًل م���ن الأح����ذي����ة ال��زائ��ف��ة 

تنت�سر  ال��ت��ي  ال��ري��ا���س��ي��ة  والأح����ذي����ة 

ال����ي����وم«، وه����و ي���وؤك���د اأن زب��ائ��ن��ه ك��ان 

»روؤ���س��اء ودك��ات��رة اجلامعة  جلهم من 

الأم����ريك����ي����ة واأ����س���ات���ذت���ه���ا، ح���ت���ى اأن 

اأحذيته  اده كان ير�سل  اإميل  الرئي�س 

خ�سي�ساً يل، لأنه يثق بجودة عملي«، 

ح��ت��ى اأن ال��ع��دي��د م���ن ال�����س��ي��دات كن 

اأحذيتهن  اإر���س��ال  ع��رب  معه  يتعاملن 

اإليه لتلميعها.

الثمانيني  ال��ك��ه��ل  ي��ق��ول  ال���ي���وم، 

الأم�����ور  اأن  ���س��ي��ج��ارت��ه  ي���دخ���ن  وه����و 

ت��غ��ريت، وب��ات��ت ه��ذه املهنة مهنة من 

ل مهنة له، فكل من يحتاج اإىل عمل 

باأي  اأو ل يوفق  اأي مهارة  ول ميتلك 

وظ��ي��ف��ة، ي�����س��ب��ح »ب���وي���ج���ي«، ف���»ع��دة 

ال�����س��غ��ل« راأ���س��م��ال��ه��ا ل ي��ت��ع��دى حفنة 

ج��داً  ب�سيطة  الأدوات  لأن  امل���ال،  م��ن 

وهي عبارة عن �سندوق خ�سبي، خرق 

بالية، وطاء من كل الألوان، ومناداة 

على امل���ارة وال��زب��ائ��ن: »ب��وي��ا.. ب��وي��ا.. 

اإن مل تكن م��ع��روف��اً، وي�سري  ب��وي��ا..«، 

الفقراء  الأط��ف��ال  من  الكثري  اأن  اإىل 

ب��ات��وا مي��ار���س��ون ه��ذه املهنة م��ن دون 

حما�سهم  ل��ك��ن  ب��اأ���س��ول��ه��ا،  دراي����ة  اأي 

من  التنقل  اإىل  يدفعهم  ون�ساطهم 

�سندوقهم  ح��ام��ل��ن  اآخ���ر  اإىل  ���س��ارع 

بحثاً عن الزبائن، بينما يف املا�سي كان 

ما�سح الأحذية املعروف يكتفي مبكان 

حمدد يق�سده اإليه اجلميع.

الع�سرات  اليوم  هناك  ب��ريوت،  يف 

من ما�سحي الأحذية، بحيث جتدهم 

يلتقطون  املكتظة،  الأماكن  جميع  يف 

اأطفال  بحما�سة،  وي�سرخون  زبائنهم 

ل��ي��ت��وزع��وا  ���س��ب��اح��اً  ي�ستيقظون  ك��ر 

ال����ط����رق ويف الأح����ي����اء  ع���ن���د م����ف����ارق 

ب��ريوت،  يف  والأر�ستقراطية  ال�سعبية 

ي��خ��ت��ار ك���ل واح�����د م��ن��ه��م ���س��ن��دوق��ه 

ب��الأل��وان، ومعه  م��زدان��اً  مل��اع��اً  بعناية، 

املوظفن  جتذب  التي  الفر�ساة  اأنغام 

طريقهم  يف  وه��م  والتجار،  والطاب 

اإىل ال���واج���ب ال���ي���وم���ي، ف���الأن���اق���ة ل 

لرية  األفا  اللماع،  باحلذاء  اإل  تكتمل 

واإذا  ال����زب����ون،  ك����رم  ح�����س��ب  اأك�����ر  اأو 

ك��ان ال�سغل ك��ث��رياً، وت��دب الأن��اق��ة يف 

لّونه غبار الطريق يف  ال��ذي  احل��ذاء، 

الأحياء والزواريب والأ�سواق املتغلغلة 

داخل العا�سمة كال�سراين.

ع�سام  اأب���و  يتنقل  ل  ج��ه��ت��ه،  م��ن 

ينتقي  ل  اأن����ه  اأي  ك���ث���رية،  اأم���اك���ن  يف 

فمثًا  ع�سوائي،  ب�سكل  عمله  اأم��اك��ن 

هناك زواي���ا يف ���س��ارع احل��م��راء تعترب 

من  اأف�سل  وه��ي  للزبائن،  »م�سيدة« 

غ��ريه��ا يف اأم���اك���ن اأخ�����رى، ي��ق��ول اأب��و 

ع�����س��ام: »امل��ه��ن��ة متعبة و���س��اق��ة ج���داً، 

ففي اأيام ال�سيف علينا حتمل ال�سم�س 

احلارقة، ويف ال�ستاء يجب اأن نتحمل 

العوا�سف والرياح والأمطار الغزيرة، 

ال��ي��وم لل��ت��ق��اط رزق��ن��ا  ن�سعى ط���وال 

ق��وت عيالنا، ل جم��ال لهدر  وت��اأم��ن 

ال��ع��م��ل، واإل ف����الأولد  اأث���ن���اء  ال��وق��ت 

ل����ن ي��ح�����س��ل��وا ع���ل���ى ال���ط���ع���ام، ن��ح��ن 

»املناطق  واأ���س��اف:  بيوم«،  يوماً  نعمل 

امل��ادي،  امل���ردود  املختارة لها دوره���ا يف 

م��ث��ل ���س��ارع احل���م���راء وف�����ردان، وهما 

واملقاهي  باملطاعم  تعجان  منطقتان 

اأن نوعية الزبائن  الت�سلية، عدا  ودور 

املي�سورة  الطبقة  من  تكون  ما  غالباً 

والغنية«.

ال�ساحات والأزقة يف بريوت تخلو 

يف ب��ع�����س الأح����ي����ان م���ن ال�����س��ن��ادي��ق 

ال���دوري���ات الأم��ن��ي��ة،  ال��زاه��ي��ة، ب�سبب 

لذلك يتناثر اأ�سحاب املهنة يف مناطق 

م���زدح���م���ة حت��م��ي��ه��م م���ن »ال��ك��ب�����س��ة«، 

وجوههم،  يف  مقفلة  ���س��اح��ات  فهناك 

ح��ي��ث ت��ط��ارده��م ال���دوري���ات الأم��ن��ي��ة 

منها  امل��دي��ن��ة،  منظر  ت�����س��وي��ه  بتهمة 

مثًا منطقة الداون تاون.

اأحذية يبلغ من  اأب��و غ��ازي ما�سح 

»اإن���ه���ا مهنة  60 ع���ام���اً، ق����ال:  ال��ع��م��ر 

ب��ع��رق  ���س��ري��ف��ة لأن رزق�����ك حت�����س��ل��ه 

واإمن��ا  ع��ي��ب��اً،  لي�س  فال�سغل  جبينك، 

اأو  ال��غ��ري،  اإىل  ي���دك  اأن مت��د  ال��ع��ي��ب 

ت�سرق ب�سبب احلاجة والعوز«، واأ�ساف 

»لكن اليوم مل يعد املردود كال�سابق يف 

الزبائن، ويف �سوء تدفق  �سوء نق�س 

الأولد غري اللبنانين للعمل يف هذه 

امل��ه��ن��ة وب��ال��ع�����س��رات«.. اأم���ا اأب���و زه��ري 

فلجاأ ملهنة م�سح الأحذية بعد اأن طرد 

تعوي�س،  دون  من  ال�سابق  عمله  من 

اأفعل، نعي�س حياتنا يوماً  »م��اذا  قال: 

ب��ي��وم، وخ��ب��زن��ا ك��ف��اف ي��وم��ن��ا، نعي�س 

الغلة  ح�سب  واق��ت�����س��اد  تق�سف  ح��ي��اة 

التي يرزقنا اإياها اهلل«.

ع����ن م���ع���ان���ات���ه م����ع ه�����ذه امل��ه��ن��ة، 

املدر�سة،  يف  اأولد  اأربعة  »ل��دي  يقول: 

م�ساريفهم  لتاأمن  ي�ستغلون  واأربعة 

ال��ذات��ي��ة، وم��ع��ظ��م الأح���ي���ان ي��اأخ��ذون 

مني، فاملعي�سة غالية واحلياة مكلفة«، 

وي�سيف »�سحيح اأن دخل العمل قليل 

املهنة جيدة،  اأعترب هذه  لكنني  ج��داً، 

ي��زع��ج��ك  ع��م��ل  رب  ل  اأن  خ�����س��و���س��اً 

باأوامره فتكون �سيد نف�سك«.

ق�����دمي�����اً، ك���ن���ت ت���ل���ت���ق���ي مب��ا���س��ح 

التي  ال�سينما  م��داخ��ل  عند  الأح��ذي��ة 

�سابقاً،  الربج  �ساحة  كانت منت�سرة يف 

واأمام املطاعم واملقاهي ودور الت�سلية، 

ك��ان ما�سحو الأح��ذي��ة يف ب��ريوت قلة 

حاجة  ل  لذلك  للجميع،  ومعروفن 

فاملهنة  اليوم  اأم��ا  كثرياً،  للتنقل  لهم 

تتطلب الرك�س وراء الزبون واإغرائه 

لتلميع حذائه، ل �سيما بعدما انت�سرت 

ع��دة تنظيف الأح��ذي��ة يف كل البيوت، 

يف  دوراً  تلعب  ق��د  ال�سدفة  ف��اإن  الآن 

التجوال  اأث��ن��اء  ال��زب��ائ��ن  على  العثور 

ال�سغار،  الأح��ذي��ة  ملا�سحي  بالن�سبة 

فالتنقل يف  ل��ه��م،  ث��اب��ت��اً  م��ك��ان  ل  لأن 

ال�سوارع والأحياء، هو الذي ي�ساعدهم 

على  والباقي  الزبائن  ا�سطياد  على 

اهلل، كما يقولون.

�سوري  ع��ادل، وهو  اأحدهم يدعى 

من مدينة حلب اأتى اإىل لبنان للعمل 

وبقي هنا مع تفاقم الأزمة يف باده، 

ل يتجاوز عمره ال�15 عاماً، يقول اإنه 

ك���ان ي��ع��م��ل يف ال�����س��اب��ق يف ف����رن، لكن 

ع��ن��دم��ا اأغ��ل��ق ال��ف��رن اأب���واب���ه، ا�سطر 

لختيار مهنة اأخرى، فوقع على مهنة 

وهو  �سغري،  راأ�سمالها  لأن  البويجي 

يعرتف باأنه يجلب كل ما يحتاج اإليه 

من اأدوات وبويا من �سوق �سربا، حيث 

كل �سيء متوافر وباأ�سعار رخي�سة.

ي�����س��ي��ف: »ع��ائ��ل��ت��ي م���وؤل���ف���ة من 

ثمانية اأفراد، فهي كبرية ومتطلباتها 

عديدة، ومع اأنني اأكربهم فا اأعرف 

احل��ي��ات��ي��ة،  متطلباتهم  اأوؤم�����ن  ك��ي��ف 

ولأنني غري متعلم ولي�س لدي حرفة، 

الأح��ذي��ة،  اأع��م��ل يف م�سح  اأن  اخ���رتت 

لأنها ل تتطلب علماً ول خربة«.

يقول:  عليه  الزبائن  اإقبال  وعن 

اأ�سبح  فالزبون  ج��داً،  قليل  »الإق��ب��ال 

واأن���ا ل  ال�سهر،  م��رة يف  ح���ذاءه  يلمع 

اأطلب مبلغاً حمدداً، وكل زبون وذوقه 

وكرمه وحالته النف�سية«.

هبة �سيداين

9

تحقيق

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

ماسح األحذية في بيروت.. كان لها عز

) العدد 238(  اجلمعة - 16 ت�رشين الثاين - 2012



يتذكره  �شهري  ا�شم  رو���س..  دين�س 

ك����ل م����ن ت���اب���ع م����راح����ل امل���ف���او����ش���ات 

الفل�شطينية  ال��ت��ح��ري��ر  منظمة  ب��ن 

ال�شلطة  وحكومات االحتالل، ثم بن 

وكانت  احلكومات،  وتلك  الفل�شطينية 

اآخ������ر ���ش��ف��ة ر���ش��م��ي��ة ل��ل��دب��ل��وم��ا���ش��ي 

االأم�����ريك�����ي ال����ي����ه����ودي ه����ي امل��ب��ع��وث 

اخل���ا����س ل��ل��رئ��ي�����س االأم���ريك���ي ب���اراك 

اأوباما لعملية ال�شالم.

اإدارة  اأك�����ر م���ن  ع��م��ل رو������س م���ع 

اأم���ريك���ي���ة ح����ول م���و����ش���وع ال��ت�����ش��وي��ة 

وامل��ف��او���ش��ات، وف�����ش��اًل ع��ن االن��ح��ي��از 

ال��ت��ق��ل��ي��دي ال������ذي ت���ب���دي���ه وا���ش��ن��ط��ن 

االح��ت��الل  لكيان  املتعاقبة  واإدارات���ه���ا 

ال�����ش��ه��ي��وين، ف����اإن االأ����ش���ل ال��ي��ه��ودي 

بّينا  ال�����ش��ه��ي��ون��ي��ة،  ل���رو����س، وم��ي��ول��ه 

ال��رج��ل وهو  اأك���ر مل ُيخفه  ان��ح��ي��ازاً 

اأك��ر م��ن م��رة ع��ن يهوديته،  يتحدث 

وعن حبه ل�»اإ�شرائيل«.

التعر الكبري يف املفاو�شات، وعجز 

اإدارة اأوباما عن اإحداث تعديل طفيف 

اإقناع  من  ميكنها  نتنياهو،  �شيا�شة  يف 

امل��ف��او���ش��ات، غّيبا  ال�����ش��ل��ط��ة مب���ع���اودة 

رو���س ع��ن واج��ه��ة االأح����داث، حتى اأن��ه 

للعملية  �شابق  مبعوث  ب�شفة  اأ�شحى 

ال���ت���ي مل ت���ع���د ق���ائ���م���ة م����ن ال��ن��اح��ي��ة 

الفعلية.

ب��ع��د ان��ت��خ��اب ال��رئ��ي�����س االأم��ريك��ي 

ثانية،  رئا�شية  ل��والي��ة  اأوب��ام��ا  ب���اراك 

ع���ادت االأ���ش��ئ��ل��ة وال��ت��وق��ع��ات ذات��ه��ا اإىل 

�شدارة االأح��داث، وكلها تتعلق بالدور 

املعاد  الرئي�س  ي��وؤدي��ه  اأن  ميكن  ال��ذي 

ان��ت��خ��اب��ه واإدارت���������ه ب�������ش���اأن ال��ت�����ش��وي��ة 

واملفاو�شات بن ال�شلطة الفل�شطينية 

كل مرة  وكما يف  االح��ت��الل.  وحكومة 

ال��و���ش��ف  اإم����ك����ان  اإىل ح�����دود  ت������رددت 

ب��ال��ت��ف��اه��ة، اأح���ادي���ث ع��ن اأن ال��روؤ���ش��اء 

االأم���ري���ك���ي���ن ي���ك���ون���ون اأك�����ر حت����رراً 

ذلك  على  لُيبنى  الثانية،  ال��والي��ة  يف 

�شيقوم  اأوب��ام��ا  ال�شيد  ب���اأن  اال�شتنتاج 

ب�شغوط جدية على حكومة نتنياهو، 

يتحقق معها مثاًل جتميد اال�شتيطان 

لفرتة حمددة، ويكون هذا �شبباً الإقناع 

اإىل  باجللو�س  الفل�شطينية  ال�شلطة 

طاولة املفاو�شات جمدداً.

اليوم  ن�شمعها  التي  العبارات  ذات 

ترددت عند اإعادة انتخاب بيل كلينتون 

ال����ذي ك���ان رو�����س م���ن ���ش��م��ن طاقمه 

يحدث  فلم  يتذكر،  ال  وملن  االأ�شا�شي، 

من  ال��راب��ع��ة  ال�شنة  ويف  اآن����ذاك،  �شيء 

واليته الثانية حاول كلينتون ا�شتدراك 

ديفيد  كامب  اجتماعات  لكن  ال��وق��ت، 

الثانية التي انعقدت بح�شور كلينتون 

ال��ف�����ش��ل، ومل  اإىل  ان��ت��ه��ت  ���ش��خ�����ش��ي��اً 

ممار�شة  االأم��ريك��ي  الرئي�س  ي�شتطع 

ال�شهاينة،  على  ال�شغط  من  ن��وع  اأي 

ف��و���ش��ع ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ن حت���ت �شغط 

عرفات  ليا�شر  اآن���ذاك  و�ُشّجل  �شديد، 

)رحمه اهلل( ال�شمود يف مواجهة تلك 

ال�شغوط.

ال���وق���ائ���ع  ه�����ذه  اأن  م����ن  ب���ال���رغ���م 

م���ع���روف���ة ج����ي����داً، ف��ال��ب��ع�����س ي��وا���ش��ل 

اأم��ريك��ي من نوع  ال��ره��ان على موقف 

اأم��ر لن يحدث، ولي�س من  اآخ��ر، وهو 

التي  بالعالقة  التذكري  الإع��ادة  حاجة 

ت���رب���ط وا���ش��ن��ط��ن ب��ك��ي��ان االح���ت���الل، 

اأن متار�س  افرتا�س  والتي جتعل من 

الواليات املتحدة �شغطاً على املحتلن 

ل�����ش��ال��ح ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ن، ���ش��رب��اً من 

الوهم اخلال�س، ويندرج حتت الو�شف 

نف�شه ت�شور اأن وا�شنطن �شتفعل ما ال 

يريده ال�شهاينة، حتى لو كان ما تفعله 

فامل�شالح  خال�شة.  اأمريكية  م�شلحة 

من  بالذات  متر  بالدنا  يف  االأمريكية 

خالل الت�شورات ال�شهيونية.

»رو�س«.. ووهم الوالية الثانية

دني�س رو���س، وهو كما تقدم خبري 

ح��ق��ي��ق��ي مب��ل��ف امل���ف���او����ش���ات، وع����ارف 

ج������دي ب���ط���ب���ي���ع���ة وح���ق���ي���ق���ة امل���وق���ف 

الواهمن  توقعات  يخالف  االأمريكي، 

االأم��ريك��ي��ة  االإدارة  م��وق��ف  يف  بتغيري 

اجل���دي���دة، وي���ق���ول: »ل���ن ن���رى ت��غ��رّياً 

كبرياً يف �شلوك اإدارة اأوباما يف واليتها 

ال���ث���ان���ي���ة جت�����اه ع��م��ل��ي��ة ال�������ش���الم ب��ن 

يك�شر  مب��ا  واإ���ش��رائ��ي��ل  الفل�شطينين 

اجلمود ويجلب الطرفن اإىل االتفاق 

واخلروج  بينهما  العالقة  امل�شائل  على 

للحل  والتو�شل  املفرغة  احللقة  م��ن 

املرجو«.

االأم��ريك��ي  الدبلوما�شي  وي�شيف 

م���ت���ح���دث���اً يف م����وؤمت����ر ن��ظ��م��ه م��ع��ه��د 

وا���ش��ن��ط��ن ل�����ش��ي��ا���ش��ة ال�����ش��رق االأدن�����ى 

ب���ع���ن���وان: »ب���ع���د االن���ت���خ���اب���ات.. اآث����ار 

ان���ع���ك���ا����ش���ات ال�������ش���ي���ا����ش���ة اخل���ارج���ي���ة 

االأم���ريك���ي���ة ع��ل��ى ال�����ش��رق االأو����ش���ط«، 

وخ�ش�س لبحث االأولويات التي يجب 

ال�شرق  يف  تبنيها  اأوب���ام���ا  اإدارة  ع��ل��ى 

االأو�����ش����ط خ����الل والي���ت���ه ال��رئ��ا���ش��ي��ة 

تركيز  »اإن  رو������س:  ي�����ش��ي��ف  ال��ث��ان��ي��ة، 

الثانية  اأوباما  اهتمام االإدارة يف والية 

ال���ن���ووي  امل���ل���ف  اإىل  ي��ع��ط��ى  اأن  ي��ج��ب 

وتداعياته  انعكا�شاته  بكل  االإي����راين 

اخلطرية على العامل«.

م��ن ال�����ش��ه��ل ه��ن��ا ت��ل��ّم�����س احل�شور 

رو�����س، وطريقة  ع��ق��ل  ال�����ش��ه��ي��وين يف 

ح��ك��وم��ة  اأن  ي�������درك  وه������و  ت���ف���ك���ريه، 

االح����ت����الل مت���ار����س ���ش��غ��ط��اً ���ش��دي��داً 

النووي  امللف  بخ�شو�س  اأوب��ام��ا  على 

االإي�����راين، وه��و ي��ع��رف ج��ي��داً اأن هذه 

ال�شغوط �شتت�شاعد يف املرحلة املقبلة، 

ول����ذل����ك ي���ق���رتح م����ا مي���ك���ن اع���ت���ب���اره 

ت��وج��ي��ه��اً ���ش��ه��ي��ون��ي��اً ب��ال��رتك��ي��ز على 

ي�شمى  م��ا  على  ولي�س  ال��ن��ووي،  امل��ل��ف 

يجد  بالطبع  وه��و  ال�شالم«،  ب�»عملية 

م�شوغاً لهذا التوجيه يف تعر العملية 

ن��ف�����ش��ه��ا، ف��ق��د ق����ال رو������س يف امل���وؤمت���ر 

ذاته: »لقد فقد كل من االإ�شرائيلين 

وال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ن ح��م��ا���ش��ه��م، ورمب����ا 

اآمالهم، يف حتقيق �شفقة تنتهي بحل 

ال���دول���ت���ن، وب���ال���ت���ايل ف�����اإن ان���خ���راط 

االإدارة املقبل يف هذه العملية يجب اأن 

اأي  اجل��دي��دة«،  املعطيات  اإىل  ين�شبط 

ال�شيا�شية  للعملية  احلما�شة  ف��ق��دان 

اإىل ما يعرف  ُتف�شي  اأن  املنتظر منها 

الدبلوما�شي  وك��ان  الدولتن«،  ب�»حل 

االأم�����ريك�����ي ك�����رر اأك������ر م����ن م�����رة اأن 

مهتمن  ي���ع���ودوا  مل  »الفل�شطينين 

بحل الدولتن«.

م���ا ي��غ��ف��ل��ه رو������س ح��ق��ي��ق��ة ه��ن��ا اأن 

���ش��ل��وك االح����ت����الل دم����ر ب��ال��ف��ع��ل كل 

اإمكانية واقعية لتطبيق احلل املعروف 

فاال�شتيطان  ال��دول��ت��ن«،  »ح��ل  با�شم 

فل�شطينية،  دول���ة  ق��ي��ام  اإم��ك��ان  األ��غ��ى 

ال��رق��ع��ة مقّطعة االأو���ش��ال بال  وه���ذه 

م������وارد ح��ق��ي��ق��ي��ة، وف�����ش��اًل ع���ن ذل��ك 

والت�شييق.  واحل�����ش��ار  النهب  ت��ع��اين 

حل  يعنيه  ال��ذي  الظلم  من  وبالرغم 

ال���دول���ت���ن م���ن ه����در ف��ع��ل��ي ل��ل��ح��ق��وق 

ال��وط��ن��ي��ة ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة، ف��ق��د قبلت 

وفاو�شت  ب��ه،  الفل�شطينية  الر�شمية 

عاماً  ع�شرين  نحو  منذ  اأ�شا�شه  على 

م��ن دون ج����دوى، وخ����الل ال��ت��ف��او���س 

ت��ن��ازالت ك��ث��رية،  اأي�����ش��اً  نف�شه ق��دم��ت 

لكن االحتالل مل يقبل باأقل من اإلغاء 

كامل لل�شعب الفل�شطيني وحقوقه.

رو�س.. واملقرتحات اجلديدة

ال��دب��ل��وم��ا���ش��ي االأم����ريك����ي اأو����ش���ح 

اأن على الرئي�س اأوباما اأن يوجه  تالياً 

اأن  م��ف��اده��ا  »اإ����ش���رائ���ي���ل«  اإىل  ر���ش��ال��ة 

اال�شتدامة«،  �شعب  ال��راه��ن  »الو�شع 

ات��خ��اذ خ��ط��وات لتدارك  واأن���ه يتوجب 

الفل�شطينية،  ال�شلطة  انهيار  احتمال 

وهو اأمر يبدي حر�شاً �شديداً عليه.

ث��م ع��ر���س م��ا و���ش��ف��ه ب��خ��ط��ة من 

اأرب�����ع ع�����ش��رة ن��ق��ط��ة، ���ش��ب��ع ي��ق��وم بها 

ينفذها  اأخ��رى  و�شبع  »االإ�شرائيليون« 

الفل�شطينيون، م�شرياً اإىل اأن اقرتاحه 

يرف�س اخلطوات االنفرادية، ويهدف 

الطرفن،  ب��ن  الثقة  ب��ن��اء  اإع���ادة  اإىل 

باالحتالل  اخلا�شة  النقاط  وتلحظ 

ج��م��ل��ة اإج����������راءات ت��ت��ع��ل��ق ب��ت��ع��وي�����س 

امل�������ش���ت���وط���ن���ن امل�������ش���ت���ع���دي���ن الإخ�����الء 

امل�����ش��ت��وط��ن��ات، وب���ن���اء م�����ش��ك��ن ج��دي��دة 

البناء  وح�شر  »اإ�شرائيل«،  داخ��ل  لهم 

»امل�شتوطنات  ي�شميه  م��ا  يف  والتو�شع 

ال�������ش���رع���ي���ة«، وال����ت����ي ه����ي ج������زء م��ن 

»اإ���ش��رائ��ي��ل«، ح�����ش��ب و���ش��ف��ه. وينتقل 

»العمل  ع��ن  للحديث  ذل��ك  بعد  رو���س 

على دعم االقت�شاد الفل�شطيني الذين 

لهم  وال�شماح  له  احلاجة  اأ�شد  يف  هم 

وتخفيف  متنامي،  اقت�شادي  بف�شاء 

القيود على الفل�شطينين يف منطقتي 

الفل�شطينين  واإع���ط���اء  و)ج(،  )ب( 

واأن��ه )ب(،  املنطقة  يف  اأمنية   �شلطات 

 يجب على »اإ�شرائيل« عدم التوغل يف 

�شيطرة  حت��ت  تقع  ال��ت��ي  )اأ(  املنطقة 

ال�شلطة الكاملة حتت اأي ظرف، وبداًل 

م���ن ذل����ك ال��ت��و���ش��ل اإىل ب��رت��وك��والت 

ت��ن�����ش��ي��ق اأم����ن����ي م����ع ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ن 

للتعامل مع اأي ظرف اأمني«.

تت�شف النقاط ال�شبع التي يتحدث 

اأن على  وي�����رى  رو�������س،  دن��ي�����س  ع��ن��ه��ا 

حكومة االحتالل القيام بها، بالطابع 

االإج������رائ������ي، وه�����ي ع��م��ل��ي��اً )يف ح���ال 

تنفيذها( متثل تراجعاً عن اخلطوات 

التي جرى القيام بها، خمالفة التفاق 

اأو�شلو بن املنظمة وحكومة االحتالل. 

وي���ت���ب���ن���ى ال���دب���ل���وم���ا����ش���ي االأم����ريك����ي 

ب�����ش��ك��ل ك���ام���ل ال�����روؤي�����ة ال�����ش��ه��ي��ون��ي��ة 

ي�شفه  عما  بحديثه  اال�شتيطان  حول 

يطلق  وال  ال�����ش��رع��ي��ة،  ب��امل�����ش��ت��وط��ن��ات 

ال�شفة  على  املحتلة  االأرا����ش���ي  �شفة 

اإىل حد بعيد  الفل�شطينية، بل يكر�س 

»اأر���ش��اً  ال�شفة  بو�شف  نتنياهو  روؤي��ة 

متنازعاً عليها«.

ي���خ���ت���ل���ف احل��������ال ك�����ث�����رياً ع��ن��دم��ا 

ي���اأت���ي ال��دب��ل��وم��ا���ش��ي االأم����ريك����ي اإىل 

احل��دي��ث ع��ن اخل��ط��وات املطلوبة من 

يتحدث  ال  ه��ن��ا  ه��و  الفل�شطينين.. 

عن م�شائل ذات طابع اإجرائي، بل عن 

ال��وع��ي  حت���ّول ث��ق��ايف، وع���ن تغيري يف 

التاريخي لل�شعب الفل�شطيني. 

ولننظر اإىل اخلطوات املطلوبة من 

الفل�شطينين بح�شب ما اأوردها رو�س:

»و���ش��ع اإ���ش��رائ��ي��ل ع��ل��ى اخل��ارط��ة؛ 

ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ون ل��دي��ه��م ال��ك��ث��ري من 

اخل����رائ����ط ال���ت���ي ت��ب��ن امل�����ش��ت��وط��ن��ات 

اإ���ش��رائ��ي��ل،  االإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ة وال ت��ظ��ه��ر 

ووق���ف ال��ت��ح��ري�����س ���ش��د اإ���ش��رائ��ي��ل«.. 

االإق�����رار  ه���و  ل�شعبن  دول���ت���ن  م��ع��ن��ى 

ب��ارت��ب��اط ال��ط��رف��ن ال��ت��اري��خ��ي بهذه 

ال�شعب  اأق��ل��م��ة  وال��ع��م��ل على  االأر�����س، 

ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي ل��ت��ق��ب��ل ال�������ش���الم؛ ه��ذا 

ال�شالم الذي كان ي�شميه يا�شر عرفات 

ا�شتعداد  مبعنى  ال�����ش��ج��ع��ان«،  »���ش��الم 

الطرفن لتقدمي التنازالت املوجعة.

ال�����ع�����م�����ل ع�����ل�����ى ب������ن������اء خم����ي����م����ات 

الالجئن، واإنقاذ الفل�شطينين الذين 

البائ�شة  االأو����ش���اع  م��ن  فيها  ي��ق��ي��م��ون 

بناء  يف  واال���ش��ت��م��رار  يعي�شونها،  ال��ت��ي 

م��وؤ���ش�����ش��ات ال���دول���ة الإث���ب���ات اأه��ل��ي��ت��ه��م 

ل��ل��ح�����ش��ول ع���ل���ي���ه���ا، واإت�����اح�����ة امل���ج���ال 

ب�شر  اأنهم  على  »االإ�شرائيلين«  لروؤية 

ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ن  خ����رة  اأن  خ�����ش��و���ش��اً 

تقت�شر كثرياً من االأحيان على مواجهة 

اجل���ن���ود االإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ن، وال ي��ع��رف��ون 

والبدء  اجل��ن��ود،  اإال  االإ�شرائيلين  م��ن 

الإ�شرائيل،  ال�شبيبة  اإر�شال  يف  بالتبادل 

رمبا ابتداًء من ال�شف الثالث اأو الرابع.

ب��داي��ة، م��ن و�شع »اإ���ش��رائ��ي��ل« على 

ال�شعب  اإق���رار  اخل��ارط��ة، وال��ت��ي تعني 

ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي ب��ال��ت��ن��ازل ع���ن ح��ق��وق��ه 

اإر�شال  تبادل  اإىل  و���ش��واًل  التاريخية، 

ال�����ش��ب��ي��ب��ة، ال���ت���ي ت���ري���د خ��ل��ق ث��ق��اف��ة 

النهائي  الت�شليم  ع��ن��وان��ه��ا  ج���دي���دة، 

دني�س  يقرتح  احل��ق��وق،  ع��ن  بالتنازل 

لتاأبيد  لي�س  متكاملة،  و�شفة  رو����س 

االح�����ت�����الل ف����ق����ط، ب�����ل خل���ل���ق ج��ي��ل 

فل�شطيني را�س به متاماً، وال يفكر يف 

مقاومته اأو رف�شه.

م�شتوطنات  ع��ن  احل��دي��ث  ومقابل 

�شرعية، تاأتي املطالبة باإن�شاء خميمات 

املقتلعن  االأر�����س  اأ���ش��ح��اب  لالجئن 

منها من العبث وال�شخف معاً، البحث 

اأم���ريك���ي م��وؤي��د للحقوق  ع��ن م��وق��ف 

اأو حتى موقف  الوطنية الفل�شطينية، 

للبع�س  يطيب  م��ا  بح�شب  م���ت���وازن، 

احلديث عنه.

نحن هنا، وكما هي العادة يف املواقف 

�شهيونية  و���ش��ف��ة  اأم����ام  االأم���ريك���ي���ة، 

م��ا ي����دور يف  ب��ال��ك��ام��ل، تعك�س مت��ام��اً 

حتت  ت�شويقها  وتريد  ال�شهاينة،  بال 

���ش��ع��ارات ب��ن��اء ال��ث��ق��ة، وه���ذه امل���رة عر 

التهيئة الخرتاق الوعي الفل�شطيني.. 

ه��ي حم��اول��ة ل��ن ت��ن��ج��ح.. رمب��ا يراها 

ب���ع�������س ال�������ش���ل���ط���ة م���ن���ا����ش���ب���ة، ورمب�����ا 

يتداولها البع�س كتحول، لكن ال�شعب 

هذا  �شد  متاماً  ن  حم�شّ الفل�شطيني 

النوع من حماوالت االخرتاق.

نافذ اأبو ح�سنة
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اخ����ت����ل����ف وت�������ف�������اوت ال����ت����ع����ام����ل م��ع 

الالجئن الفل�شطينين يف دول اللجوء 

التي  �شورية  با�شتثناء  ع��ام��اً،   64 خ��الل 

حافظت على م�شتوى الئق بالتعامل مع 

�شاواهم  ور�شمياً،  �شعبياً  الفل�شطينين، 

قاعدة  ال�شورين على  باملواطنن  ن�شبياً 

حق العودة.

الق�شري  ال��ل��ج��وء  ح��ال��ة  ت�شتثِن  ومل 

التي تعر�س لها قطاع وا�شع من ال�شعب 

ال�������ش���وري ال��الج��ئ��ن ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ن يف 

����ش���وري���ة، ح���ي���ث ف���ق���د ال���ك���ث���ريون م��ن��ه��م 

واجلرحى،  ال�شهداء  عن  ناهيك  بيوتهم 

وبح�شب اآخر رقم معلن من االأونروا عن 

النازحن  الالجئن  الفل�شطينين  ع��دد 

ال�9666  عددهم  جت��اوز  فقد  �شورية،  من 

الجئن  يعترون  وهم   ،)2012-11-10(

وفقاً لتعريفن قانونين؛ االأول: تعريف 

اأي  ه��و  ال��الج��ئ  ب���اأن  ال�شامية  املفو�شية 

ي���رره، من  ل��ه م��ا  �شخ�س، ب�شبب خ��وف 

اأو  ع��رق��ه،  ب�شبب  لال�شطهاد  ال��ت��ع��ر���س 

اجتماعية  فئة  اإىل  انتمائه  اأو  جن�شيته، 

ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة، خ����ارج بلد  اآرائ�����ه  اأو  م��ع��ي��ن��ة 

ب�شبب  يريد  اأو ال  ي�شتطيع  جن�شيته، وال 

البلد،  بحماية  ي�شتظل  اأن  اخل��وف،  ذل��ك 

اأم����ا ال���ث���اين: ف��ه��و ت��ع��ري��ف وك���ال���ة غ��وث 

الذي  الفل�شطينين،  الالجئن  وت�شغيل 

ن�س على اأن الالجئ هو من فقد م�شكنه 

ومورد رزقه ب�شبب حرب 1948 وخرج من 

ينطبقان  التعريفان  وعملياً،  فل�شطن، 

على الالجئن من فل�شطينيي �شورية.

ات���ف���اق���ي���ة  ي����وق����ع  ل����ب����ن����ان مل  ل����ك����ن 

وفقاً  وهم   ،1951 يف  ال�شادر  الالجئن 

لذلك، يخ�شعون فقط لرعاية االأونروا، 

اإذ رغ���م االع�����رتاف ال��ل��ب��ن��اين ب��خ��ط��ورة 

بتاأثرياتها  �شورية  يف  االأو���ش��اع  انعكا�س 

ع��ل��ى ال��و���ش��ع ال��ل��ب��ن��اين، ف���اإن���ه ال اإل����زام 

قانونياً، اأجره على االعرتاف القانوين 

اللجوء  ب��ح��ال��ة  الفل�شطينين  ل���ه���وؤالء 

اإل��ي��ه، وي��ن��ت��ج ع��ن ذل���ك، ع���دم ح�شولهم 

اأ����ش���ا����ش���ي، اأم�����ا االأون�������روا،  ع��ل��ى اأي ح���ق 

ب��االإم��ك��ان��ات  خدماتها  رب��ط  يف  كعادتها 

املادية، فاإنها عمدت الإطالق نداء للدعم 

ب�شكل  ملمو�س  غ��ري  رداً  ينتظر  زال  م��ا 

م��ن��ا���ش��ب، وه����ذا م���ا ع����زز ح��ال��ة امل��اأ���ش��اة 

لهوؤالء الهاربن من خطر املوت.

خليل؛  حممد  الفل�شطيني  النا�شط 

الفل�شطينين من  النازحن  مللف  املتابع 

بنف�شها  ت��ن��اأى  »االأون����روا  ي��ق��ول:  �شورية 

عن امللف حتى االآن، با�شتثناء فتح اأبواب 

اأي  ال��ط��الب دون  م��دار���ش��ه��ا ال���ش��ت��ق��ب��ال 

اإج�����راءات م��وائ��م��ة م��ع امل��ن��ه��اج ال�����ش��وري، 

ملعاجلة  ع��ي��ادات��ه��ا  اأب����واب  فتحت  ك��ذل��ك 

واحل��ج��ة  ا���ش��ت�����ش��ف��ائ��ه��م،  دون  امل���ر����ش���ى 

تلحظ  م����وازن����ة  ال  اأن  ت��ق��دم��ه��ا،  ال���ت���ي 

اللحظة،  حتى  الق�شرية  ال��ظ��روف  ه��ذه 

وملعاجلة هذا املو�شوع، ال بد من انتظار 

ال��وق��ت، اإم���ا الق��ت��ط��اع ج��زء م��ن م��وازن��ة 

وحتويلها  �شورية  يف  ال��ط��ارئ��ة  االأون����روا 

ل���الأون���روا يف ل��ب��ن��ان، اأو اع��ت��م��اد م��وازن��ة 

اإ���ش��اف��ي��ة ط���ارئ���ة م���ن ق��ب��ل ال��رئ��ا���ش��ة«، 

واملوؤ�ش�شات  ال�شعبية  »اللجان  وي�شيف: 

واجلمعيات االأهلية، بداأت حتركاً باجتاه 

اأن�����ه م���ن امل��ف��ي��د ال���ق���ول،  االأون���������روا، اإال 

مللف  امل���ر����ش���ودة  ال��دول��ي��ة  امل����وازن����ات  اإن 

امل��ه��ج��ري��ن م��ن ���ش��وري��ة، ت��ف��وق بع�شرات 

االأ�شعاف موازنة االأونروا«.

وقد بادرت موؤ�ش�شات وجمعيات اأهلية 

وه��ي��ئ��ات وط��ن��ي��ة و���ش��ي��ا���ش��ي��ة، ك��ال��ل��ج��ان 

ال�شعبية واالحتادات، اإ�شافة اإىل مكاتب 

لكن  النازحن،  اأ�شماء  بح�شر  االأون���روا، 

ال��ع��دي��د م���ن امل���وؤ����ش�������ش���ات، ق���ام���ت ب��ه��ذه 

اأن��واع  نوع من  اأي  تقدم  اأن  دون  العملية 

اأنها  ي��ب��دو  وال  امل�����ش��اع��دات،  اأو  امل�شاهمة 

بح�شب  امل�����ش��ت��ق��ب��ل،  يف  ب���ذل���ك  ���ش��ت��ق��وم 

خ��ل��ي��ل، ال����ذي ي��ع��ط��ي م���ث���ااًل ع���ن �شيدة 

اأنها  اأك��دت  ال��ريم��وك،  نازحة من خميم 

12 هيئة  اأكر من  �شجلت عائلتها لدى 

خالل  عليه  ح�شلت  م��ا  وك��ل  وموؤ�ش�شة، 

ع��ب��ارة عن  �شهر م��ن وج��وده��ا يف لبنان، 

كرتونة حتتوي على مواد غذائية.

ي������ق������ول اأب�����������و حم������م������ود ع������ب������داهلل، 

�شورية  من  واأ�شرته  النازح  الفل�شطيني 

اإىل  اأب���ادر  »مل  �شيدا:  يف  اأخته  بيت  اإىل 

ب�����ش��ب��ب ما  م��وؤ���ش�����ش��ة،  اأي  ال��ت�����ش��ج��ي��ل يف 

ن�شمع به من نازحن اآخرين عن �شعوبة 

واأن��ه  امل�شاعدات،  من  اأي  على  احل�شول 

اأي من  م��ن دون وج����ود ع��الق��ة م��ا م��ع 

ال��ق��ائ��م��ن ع��ل��ى امل��وؤ���ش�����ش��ات امل��ان��ح��ة، ال 

ميكن احل�شول على اأي م�شاعدة«.

�شرورة  ي��وؤك��دون  النازحن  ومعظم 

اإي����ج����اد م��ك��ت��ب واح�����د يف ك���ل خم��ي��م اأو 

عن  م��ن��دوب��ن  ي�����ش��م  فل�شطيني  جت��م��ع 

واملعنية،  املانحة  والهيئات  املوؤ�ش�شات  كل 

ت�شجيل  عمليات  كل  خالله  من  ترتبط 

النازحن وتوزيع امل�شاعدات عليهم.

العديد  ت���زال  ال  االأون�����روا،  وبح�شب 

الفل�شطينية الالجئة من  العائالت  من 

�شورية، تعر احلدود اللبنانية ال�شورية 

بن  الكثيفة  احل��رك��ة  واأن  ب��االجت��اه��ن، 

امل���ن���اط���ق داخ�����ل وخ������ارج ال����ب����الد، جتعل 

عملية جمع البيانات �شعبة للغاية، وقد 

و�شل عدد العائالت الالجئة وفقاً الآخر 

اإح�����ش��اء، ح���وايل 2248 ع��ائ��ل��ة م��وزع��ن 

و42  الن�شاء،  من  املئة  يف   29 كالتايل: 

يف امل��ئ��ة م��ن االأط���ف���ال، و29 يف امل��ئ��ة من 

الرجال )االأونروا 2012/11/10(.

وب��ال��ن�����ش��ب��ة ل��ل��ت��ع��ل��ي��م، ف��ق��د مت و���ش��ع 

من  ال��الج��ئ��ن  الفل�شطينين  ال��ط��الب 

ال�شف  اإىل  االأول  ال�����ش��ف  م��ن  ���ش��وري��ة، 

17 مدر�شة  التا�شع يف �شفوف خا�شة يف 

ت��اب��ع��ة ل�����الأون�����روا يف خم��ت��ل��ف امل��ن��اط��ق 

ال�شف  الطالب من  اللبنانية، وقد قرر 

العا�شر اإىل ال�شف الثاين ع�شر االلتحاق 

بال�شفوف العادية يف املدار�س اللبنانية، 

ل��ل��م�����ش��ارك��ة يف ام��ت��ح��ان��ات ال��ب��ك��ال��وري��ا 

ال��ر���ش��م��ي��ة، اأم����ا ب��ال��ن�����ش��ب��ة ل��ل��ع��الج، ف���اإن 

االأون������روا ت��وا���ش��ل ت��ق��دمي اال���ش��ت�����ش��ارات 

الطبية واالأدوي�����ة م��ن خ���الل م��راك��زه��ا 

هناك  اأن  خليل  ي��وؤك��د  وه��ن��ا  ال�����ش��ح��ي��ة، 

امل�����ش��ت��وى ال�شحي  ك��ب��رية ع��ل��ى  ث���غ���رات 

تنذر  �شورية،  من  للنازحن  والتعليمي 

العائالت  مبخاطر كبرية على م�شتقبل 

لدى  ت�شكن  مبعظمها  وال��ت��ي  ال��ن��ازح��ة، 

اأق�������ارب ل��ه��ا يف ل���ب���ن���ان، مم���ا ي���زي���د من 

�شعوبات الت�شجيل واالإح�شاء.

ال تختلف كثرياً معاناة الالجئن من 

وال�شورين،  الفل�شطينين  بن  �شورية 

وي����وؤك����د م��ع��ظ��م��ه��م اأن���ه���م ال ي��ن��ت��ظ��رون 

معونة من اأحد، فقط يتمنون العودة اإىل 

اال�شتقرار،  وع���ودة  وم�شاكنهم  بيوتهم 

وبالتايل العي�س ب�شكينة وطماأنينة.

�سامر ال�سيالوي
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جمموعة من االأطفال النازحن يلعبون يف منطقة �شور

معاناة الفل�شطينين امل�شتمرة، والتي مت�س جميع نواحي احلياة، تظهر 

ودف��ع  اجل��ن��وب،  منطقة  يف  الفل�شطينين  ال��زراع��ي��ن  ال�شائقن  م��ع  االآن 

ومن  النقل،  �شيارات  على  املرتتب  امليكانيك 

يحق  ال  الفل�شطينين  ال�شائقن  اأن  املعلوم 

لهم رخ�شة عمومية ت�شمح لهم بالعمل على 

�شغرية،  �شيارة  اأو  ع��ام  نقل  عمومية،  �شيارة 

جتعل  ال  عمومي،  �شيارة  من��رة  ام��ت��الك  واإن 

من  ن��وع  اأي  من  ي�شتفيد  الفل�شطيني  املالك 

على  االج��ت��م��اع��ي��ة،  اأو  ال�شحية  ال�����ش��م��ان��ات 

ال  لكن  �شنوية،  ر�شوماً  يدفع  اأن��ه  من  الرغم 

�شحية  تقدميات  اأي  م��ن  اال�شتفادة  تخوله 

واجتماعية، اإ�شوة بال�شائقن اللبنانين.

اإن االت�������ش���االت ال���ت���ي ج����رت ع���ر احت���اد 

الزراعين  نقابة  رئي�س  اللبنانين،  نظرائهم  مع  فل�شطن  عمال  نقابات 

ورئي�س احتاد الوفاء للمقاومة ورئي�س االحتاد العمايل العام يف اجلنوب، 

واملكلف من معايل وزير الزراعة ح�شن احلاج ح�شن، ملتابعة ملف ال�شائقن 

الزراعين الفل�شطينين ودفع امليكانيك املرتتب على �شيارات النقل، تعتر 

خطوة هامة بحاجة اإىل متابعة، الأن ال�شائق 

ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي ي��ع��اين م��ن��ذ زم����ن ط��وي��ل من 

اأن تثمر عن  ياأمل  التي  الوعود واالت�شاالت، 

وتو�شل  املعاناة،  من  تخفف  عملية،  خطوات 

ال�شائقن  عائالت  من  املئات  تخرج  حل  اإىل 

تتفاقم  اقت�شادية  اأزم���ة  م��ن  الفل�شطينين 

مع ا�شتمرار عدم م�شاواة ال�شائق الفل�شطيني 

باأخيه اللبناين، من حيث احلقوق والواجبات.

ال�������ش���ائ���ق���ن  م���ع���ظ���م  اأن  امل����ع����ل����وم  وم������ن 

للقطاع  كبرياً  �شنداً  ي�شكلون  الفل�شطينين، 

اخلرة  نتيجة  اجلنوب،  منطقة  يف  ال��زراع��ي 

اللبنانين يف منوذج  اإىل جنب مع ال�شائقن  الطويلة يف هذا املجال جنباً 

مثايل القت�شام لقمة العي�س.

السائقون الزراعيون الفلسطينيون
أزمة إنسانية تتفاقم.. وحلول مؤجلة
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الإ�سالمية  التنمية  مركز  »وق��ف  نّظم 

يف ل��ب��ن��ان« م����وؤمت����راً دول���ي���اً حت���ت ع��ن��وان: 

امل�ستباح«  ال���دم  وح��رم��ة  الإ����س���الم..  »دي���ن 

الإ�سالمية  ال��دع��وة  كلية  جم��ّم��ع  ق��اع��ة  يف 

ال�سيخ  الكلية؛  عميد  بح�سور  )ب����روت(، 

د.عبد النا�سر جربي، والأب �سليم خملوف 

مم��ث��اًل ال��ب��ط��ري��رك امل������اروين ال��ك��اردي��ن��ال 

ب�سارة بطر�س الراعي، وممثل نائب رئي�س 

املجل�س الإ�سالمي ال�سيعي الأعلى، والعميد 

ال��ع��ام لالأمن  امل��دي��ر  ج��وزي��ف عبيد ممثاًل 

ال���ع���ام ال���ل���واء ع��ب��ا���س اإب���راه���ي���م، وامل��ح��ام��ي 

ع��ون،  مي�سال  العماد  د���س��وم مم��ث��اًل  رم���زي 

الإيرانية  الإ�سالمية  اجلمهورية  و�سفر 

ال���دك���ت���ور غ�����س��ن��ف��ر رك����ن اآب��������ادي، و���س��ف��ر 

ج��م��ه��وري��ة ال����ع����راق د. ع��م��ر ال���ربن���زج���ي، 

وممثلني عن �سفراء كل من م�سر واجلزائر 

وف��ل�����س��ط��ني و����س���وري���ة، وع����دد م���ن ال�����وزراء 

والنواب احلاليني وال�سابقني، وممثلني عن 

احلركات والف�سائل الفل�سطينية والأحزاب 

اللبنانية.

من  عطرة  بتالوة  املوؤمتر  افُتتح  بداية 

الوطني  الن�سيد  وبعدها  ال��ك��رمي،  ال��ق��راآن 

التنمية  م��رك��ز  رئي�س  كلمة  ث��م  ال��ل��ب��ن��اين، 

غ��ن��دور، فكلمة  الإ���س��الم��ي��ة؛ احل���اج ع�سام 

العلماء  جت��م��ع  يف  الأم���ن���اء  جمل�س  رئ��ي�����س 

ال��زي��ن،  اأح��م��د  ال�سيخ  القا�سي  امل�سلمني؛ 

ث��م كلمة ج��ام��ع��ة الأزه����ر األ��ق��اه��ا ال��دك��ت��ور 

ذلك  وب��ع��د  ح��ج��ازي،  الرحمن  عبد  فتحي 

ال�سيخ  ممثل  زاده؛  اأك��رب  علي  ال�سيد  كلمة 

ال�سيد  م�ست�سار  ت�سخري؛  علي  حممد  د. 

�سفر  كلمة  م��ع  واخل��ت��ام  اخل��ام��ن��ئ��ي،  علي 

ع��م��ر  د.  ل���ب���ن���ان؛  ال����ع����راق يف  ج���م���ه���وري���ة 

الربزجني.

اأن »احل��روب  اأك��د  احل��اج ع�سام غ��ن��دور 

الدموية والثقافية التي �ُسّنت وُت�سّن علينا 

منذ ظهور الإ�سالم مل تنته بعد، ولن تنتهي 

والظالم،  النور  بني  الفرق موجوداً  دام  ما 

نكون  واأن  ب��ن��ا،  ي���راد  م��ا  ن���درك  اأن  فعلينا 

حذرين، واأن نعّد عدتنا للدفاع عن اأنف�سنا 

مم��ا ي���راد ب��ن��ا م��ن م�سخ وت�����س��ل��ي��ل«، ولفت 

اإىل اأن »اخلطر ل ياأتينا من اخلارج فقط، 

ب��ل ه��ن��اك اأع�����داء ل��ن��ا يف ال���داخ���ل ومل�����س��روع 

اأعدائنا  من  علينا  خطراً  اأ�سد  وهم  الأم��ة، 

ب�سيماهم،  نعرفهم  ه���وؤلء  لأن  اخل���ارج،  يف 

ون��ع��رف اأن��ه��م اأع���داوؤن���ا، اأم���ا اأول��ئ��ك فاإنهم 

ياأتوننا متلب�سني بجلودنا، ُمظهرين حبهم 
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للعلماء  تكرميياً  حفاًل  امل�سلمني  العلماء  جتمع  اأق��ام 

امل�ستباح«،  ال��دم  وح��رم��ة  »الإ���س��الم  م��وؤمت��ر  امل�ساركني يف 

ال�سيخ  الإداري�����ة؛  الهيئة  رئي�س  م��ن  ك��ل  خ��الل��ه  حت��دث 

ح�سان عبد اهلل، ووكيل وزارة الأوق��اف امل�سرية ال�سابق؛ 

ال�سيخ د. من�سور عبيد.

العلماء  جتمع  يف  لنا  يطيب  ق��ال:  اهلل  عبد  ال�سيخ 

امل�سلمني اأن نلتقي مع ثلة من العلماء اأتوا من مناطق 

واحدة  ليناق�سوا  الإ�سالمي  العامل  بلدان  من  خمتلفة 

امل�سلمون  منها  ي��ع��اين  ال��ت��ي  امل�سكالت  واأه���م  اأك���رب  م��ن 

م�ستعمر  هنالك  باخت�سار،  نقولها  الإخ��وة،  اأيها  اليوم. 

الإ�سالمي  العامل  على  بهيمنته  ي�ستمر  اأن  يريد  غربي 

واأن يب�سط هذه الهيمنة باأية و�سيلة ممكنة، وقد اختار 

الأخ���رى  تلو  ال��واح��دة  ف�سلت  احل��م��د  و�سائل وهلل  ع��دة 

حتى و�سل اإىل الغزو املبا�سر، فاحتل بلداناً عزيزة على 

ال�سعب  اإرادة  ولكن  ال��ع��راق،  ويف  اأفغان�ستان،  يف  قلوبنا 

اأو جعلت  اأن تن�ساق وطردت املحتل  امل�سلم رف�ست واأبت 

عي�سه يف بلدانها عي�ساً �سعباً ُيقتل من جنوده يومياً ما 

ل ميكن اأن يطيق، فكان اخليار الأخر ما تنباأ به عجوز 

املائة  ح��رب  كي�سنجر(؛  )ه���ري  الأم��رك��ي��ة  ال�سيا�سة 

عام بني ال�سنة وال�سيعة. هذه احلرب ابتداأت، ول نريد 

ال��راب ونقول ل �سيء  اأن ن�سع راأ�سنا يف  اأو  اأن نتخفى 

يتعاملون  الذين  النا�س  الإ�سالمي.  العامل  يف  يح�سل 

م��ع ه��ذه احل���رب اأن����واع، منهم ال���ذي دخ��ل فيها م��درك��اً 

و»اإ���س��رائ��ي��ل«،  لأم��رك��ا  لل�سيطان  نف�سه  بائعاً  اأب��ع��اده��ا، 

ومنهم  والتفجر..  وللقتل  للفتنة  بلداننا  يف  وي�سعى 

به  لكنه طا�س  اعتقاده متدين موؤمن،  اأ�سل  من هو يف 

اللٌب و�ساع ومل يعد مييز بني احلق والباطل، فان�ساق 

وراء غرائزه، وتبع الع�سبية التي نهى عنها ر�سول اهلل، 

فتحّول املذهب من طريقة يف التفكر اإىل اهلل اإىل قبيلة 

اأجوائها، فهو يقاتل ل دفاعاً عن  يتعبد لها ويعي�س يف 

اإمن��ا  كمذهب،  ال�سيعة  ع��ن  دف��اع��اً  ول  كمذهب،  ال�سنة 

يقاتل دفاعاً عن ال�سيعة وال�سنة كقبيلة، ويرى اأن �سرار 

قومه خراً من خيار قوم اآخرين.

للمذهب  التع�سب  اأو  الع�سبية  امل��ذاه��ب  حولت  لقد 

عنوان  اإىل  اأمتنا  يف  م�سرقة  عناوين  حولت  الع�سبية  اأو 

يحاول اأن يترباأ منه الكثر. فهنا يف لبنان ترى البع�س 

ي��ح��اول اأن ي��ت��رباأ ال��ي��وم م��ن امل��ق��اوم��ة، وه���ل ه��ن��اك اأع��ز 

واأ�سرف واأخل�س من هذه الظاهرة التاريخية التي قدمت 

ال�سهيوين، ولأول مرة يف  العدو  ال�سباب وط��ردت  خرة 

تاريخ الكيان ال�سهيوين، من عا�سمة من عوا�سم العامل 

العربي، واأخرجته مذموماً مدحوراً؟ 

لأن  ج��داً،  كبرة  براحة  ي�سعر  ال�سهيوين  الكيان  اإن 

ي�ستنكر  اأح��داً  ي��رى  ول  بينهم،  فيما  يتقاتلون  امل�سلمني 

عليه، فهو الآن يبني م�ستوطنات داخل القد�س ال�سرقية، 

ونحن ذاهبون معه يف م�سروعه.. اأتعلمون ما هو م�سروع 

ال�سهيوين، م�سروعه اليوم هو يهودية الدولة، وما الذي 

دولة  العربي  العامل  يف  يكون  اأن  ال��دول��ة؟  يهودية  ي��ربر 

�سنية، ودول��ة �سيعية، ودول��ة درزي��ة، ودول��ة علوية، ودولة 

اإبا�سية، فيكون وجود دولة يهودية مربراً وعقالنياً، لأن 

التق�سيم على اأ�سا�س املذاهب والطوائف والديانات. اأنتم 

النا�س  اأن متنعوا  العظيمة يف  امل�سوؤولية  اليوم  تتحملون 

من الإجنرار اأكرث فاأكرث يف الفتنة، واأن تعيدوا ت�سويب 

البو�سلة نحو العدو احلقيقي العدو الأ�سيل لأمتنا، واإل 

�سيلعننا التاريخ ف�ساًل عن لعنة اهلل عز وجل بالأ�سا�س.

من جهته، ال�سيخ عبيد قال: جلُت على بالد كثرة، 

من  قطعتني  ع��ل��ى  م�ستولية  وه���ي  ق��ط��ر،  �سمنها  م��ن 

الإم��ارات، وهناك نزاع فيما بينهما على هذه القطعتني، 

و�سلطنة عمان لها قطعة يف الإمارات، وهناك نزاع عليها، 

وم�سر وال�سودان قامت بينهما �سراعات.. من الذي مزق 

العامل الإ�سالمي؟ ل �سك اأنه نحن، ويجب األ نلوم اأهل 

الباطل على حتركهم، لكن نلوم اأهل احلق على تخاذلهم، 

نبكي  رو�سيا..  ونقول  نبكي  اأم��رك��ا..  ونقول  نبكي  نحن 

الإ���س��الم؟  علماء  فعل  م���اذا  ح�سناً،  ب��ري��ط��ان��ي��ا..  ون��ق��ول 

اأين الوعي؟ واأي��ن الفكر؟ واأي��ن كلمة احلب؟ واأي��ن قول 

يفهمها  واح���دة}؟ لن  اأم��ة  اأمتكم  ه��ذه  تعاىل {واأن  اهلل 

جماعة  لأن  الأح����زاب،  اأرب���اب  يعرفها  ول��ن  ال�سيا�سيون، 

ال�سيا�سيني ينظرون فقط اإىل الكر�سي.

وبعدها  اليمن،  وبعدها  ال�����س��ودان،  تق�سيم  دور  ك��ان 

م�����س��ر ل��ي�����س��ت ب��ب��ع��ي��دة ع���ن ال��ت��خ��ط��ي��ط، لأن����ه تخطيط 

ل،  اأمركا؟  عن  اأن�ستغني  النتيجة؟  هي  ما  اإذاً  جهنمي، 

التي  ه��ي  اأم��رك��ا  لأن  مل����اذا،  ل،  ان��ك��ل��را؟  ع��ن  اأن�ستغني 

امل��الب�����س  تعطينا  واإن���ك���ل���را  وال��ق��م��ح،  ال��دق��ي��ق  تعطينا 

القدمية وتر�سلها اإلينا.

لعلكم تذكرون كلمة بو�س يوم هجم على العراق وقال 

»�ساأجعلها حرباً �سليبية«، وطبعاً نحن وقفنا نتفرج، لأننا 

ونتعاهد  النية  نعقد  فتعالوا  اأمرها،  على  مغلوب  �سعوب 

دينه،  ولن�سرة  اهلل،  اأج��ل  وم��ن  اهلل،  احل��ب هلل، ويف  على 

ومند ج�سور املودة بيننا، حتى نتاآلف ونت�سامن ونتعاون.

تـجـمـع العـلـمـــاء المـســلمـين يـكـــــّرم الــوفــــد الـمــشــــارك فـــي الـمـؤتـمــــر

ال�سيخ ح�سان عبد اهلل رئي�س الهيئة الإدارية يف جتمع العلماء امل�سلمني متحدثًا يف حفل التكرمي

احلاج ع�سام غندور رئي�س وقف مركز التنمية الإ�سالمية متحدثًا خالل الفتتاح



مب�ساحلنا،  وي��ت��ح��دث��ون  بلغتنا  يتكلمون  ل��ن��ا، 

فهل  اأع��دائ��ن��ا..  م��ع  وقلوبهم  معنا  واأل�سنتهم 

يوم  ياأتي  اأن  قبل  وال��ع��رب  امل�سلمون  ي�ستيقظ 

يفقدون فيه كل اأمل«.

اأما القا�سي ال�سيخ اأحمد الزين فقال: لقد 

خطب ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه واآله و�سحبه 

اإن  النا�س،  »اأي��ه��ا  فقال:  ال���وداع  حجة  يف  و�سلم 

واأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم  دماءكم 

بلغت،  األ هل  ه��ذا..  بلدكم  �سهركم يف  ه��ذا يف 

ح���رام؛  امل�سلم  ع��ل��ى  ك��ل م�سلم  ف��ا���س��ه��د،  ال��ل��ه��م 

دمه وماله وعر�سه«.. ل كرامة ول �سعادة ول 

ا���س��ت��ق��رار لإن�����س��ان م��ا مل تتاأمن  اط��م��ئ��ن��ان ول 

ل��ه ال�����س��الم��ة حل��ي��ات��ه، وح���ق الإن�����س��ان يف ه��ذه 

انتهاك حرمته  احلياة هو حق مقد�س ل يحل 

وا�ستباحة دمه.

الر�سا�س  مل��ن يطلق  ن��ق��ول  م���اذا  واأ���س��اف: 

من بندقيته وهو يهتف اهلل اأكرب ويقتل م�سلماً 

ي�سهد اأن ل اإله اإل اهلل واأن حممداً ر�سول اهلل، 

ال�سلوات اخلم�س، ويدفع ما عليه من  وي��وؤدي 

زكاة اأمواله، وي�سوم رم�سان ويحج البيت، ومع 

هذه كله ن�سمح لأنف�سنا با�ستباحة دمه واإطالق 

اأح�سنا  اإذا  ينتمي  لأن���ه  ب��ال��ك��ف��ر،  عليه  احل��ك��م 

الظن اإىل غر ملته؟!

د. فتحي  الأزه����ر؛  الأ���س��ت��اذ يف جامعة  اأم���ا 

يهدي  لأن  فدعا  اأحمد حجازي،  الرحمن  عبد 

التكفر  واأف������رط يف  غ���اىل  م���ن  ���س��ب��ح��ان��ه  اهلل 

اخل���وارج؛  ك�سنيع  �سنيعه  ف���اإن  ال�����س��واب،  اإىل 

ف�سّلوا  ال�سحابة،  علم  ول  بعدالة  ير�سوا  مل 

خالفوا  �سباباً  جن��د  الع�سر  ه��ذا  ويف  واأ���س��ّل��وا، 

ف�سّلوا  كّفروهم..  بل  فيهم،  وطعنوا  العلماء، 

واأ�سّلوا.

واأ���س��اف: ه��ذا، ومل��ا ُدعيت اإىل موؤمتر »دين 

الإ����س���الم وح���رم ال���دم امل�����س��ت��ب��اح«، وك��ان��ت اأح��د 

حم������اوره »ب���دع���ة ال���ت���ك���ف���ر.. وخ���ط���ره���ا على 

امل��ج��ت��م��ع«، اخ����رت احل��دي��ث ع��ن ه���ذا امل��ح��ور، 

املغايل  ا�ستباح  الدماء، فما  ا�ستباحة  راأ�س  لأنه 

دم غ��ره اإل لأن���ه ك��ّف��ره يف ب��داي��ة الأم����ر، وقد 

داأب اأهل التكفر على دائرة تبداأ بالتكفر، ثم 

ا�ستباحة الدم، ثم التفجر والتدمر، من دون 

التفريق بني م�سلم وغره.

ب  املتع�سّ التفكر  اأن  اإىل  ح��ج��ازي  ول��ف��ت 

امل��ت��ع��ام��ي مل ت�����س��ل��م م��ن��ه ط��ائ��ف��ة م���ن ط��وائ��ف 

امل��ج��ت��م��ع، ف��ك��ّف��روا احل���اك���م، ث���م ال��ع��ل��م��اء على 

اعتبار اأنهم موالون له، ثم كّفروا العامة لأنهم 

مل يكّفروا احلاكم، فهم مثله يف احلكم، وعليه 

و�سفوا املجتمع باجلاهلية، وما اأن يتم التكفر 

من  انتقاماً  املجتمعات  يف  اجلهاد  اإع��الن  ياأتي 

املجتمع، فتتفرق الكلمة، وُت�ستباح دماء احلاكم 

املنفذون  اأن��ه��م  اع��ت��ب��ار  ال�����س��رط��ة، على  ورج���ال 

لأحكامه، ودماء العلماء لأنهم موالون للحكام، 

ولعامة امل�سلمني لأنهم كالر�س يف و�سط رجال 

اأهل  اأنهم  اعتبار  على  وامل�ستاأَمنني،  ال�سرطة، 

لهم،  الكافرة  لأم��ان احلكومة  اعتبار  ول  كفر، 

متوّهمني اأن قيامهم باجلهاد هو من باب تغير 

املنكر باليد، وتبطيق لل�سريعة، من دون اعتبار 

الجتماعية،  والأع����راف  ال�سرعية  لل�سوابط 

وك����ل ه����ذه الأخ����ط����ار ول���ي���دة احل���ك���م ب��ال��ك��ف��ر، 

فينبغي لهذه الطائفة التي تكّفر كل بر وفاجر 

والعت�سام  واأ���س��ول��ه،  ال�سرع  روح  اإىل  ال��ع��ودة 

الفرقة  بث  والعمل على عدم  وال�سنة،  بالكتاب 

والفتنة، والتعاون على الرب والتقوى، واإحالل 

الأمن والأمان يف املجتمع امل�سلم، وعدم ترويع 

الآم��ن��ني، وع��دم الإف�ساد يف الأر����س، فكل ذلك 

من مقا�سد ال�سرع، ويف حتقيقها اإقامة للدين.

من جانبه، ال�سيد علي اأكرب زاده، اأ�سار اإىل 

ال��ق��راآن  عليها  رّك���ز  الأم���ة  توحيد  »م�����س��األ��ة  اأن 

اأن  جن��د  اأن��ن��ا  حتى  ال�سريفة،  وال�سنة  ال��ك��رمي 

ال���ق���راآن ال���ك���رمي ي��ع��ت��رب ال��ت��ف��رق��ة م���ن ال��ك��ف��ر، 

ف��ي��ق��ول ت��ع��اىل {ول ت��ك��ون��وا ك��ال��ذي��ن ت��ف��رق��وا 

واأولئك  البينات  جاءهم  ما  بعد  من  واختلفوا 

وت�سود  وج���وه  تبّي�س  ي��وم  عظيم،  ع���ذاب  لهم 

وجوه فاأما الذين ا�سودت وجوههم اأكفرمت بعد 

اإميانكم فذوقوا العذاب مبا كنتم تكفرون}. ل 

�سك اأن التقريب بني الآراء واملذاهب هو �سبيل 

العملية  امل��واق��ف  يف  التوحيد  لتحقيق  ف��ك��ري 

للم�سلمني على �ستى مذاهبهم«.

اأمام  اأهم ما يقف  اأن  اإىل  ولفت ال�سيد زاده 

التوحيد  وبالتايل  الفكري،  التقريب  حتقيق 

الكربى  الطامة  التكفر؛  هو  لالأمة،  العملي 

ف���رات طويلة،  الأم���ة خ��الل  بها  ابتليت  ال��ت��ي 

التي حملها اخل��وارج نتيجة  ب��داأت بالجتاهات 

�سوء فهمهم لالإ�سالم، وانتهت اليوم اإىل اأمثلة 

اأعمق انحرافاً واأ�سد ات�ساعاً.

وق����ال ���س��م��اح��ت��ه: »اإن ال��ت��ك��ف��ر ي�����س��د ب��اب 

احل���وار،  يف  واملنطقية  ال��ت��ع��ام��ل  يف  العقالنية 

واحلرية يف الجتهاد، وبالتايل ل يبقى جمال 

ملعاين الأخوة والوحدة، وُيدفع نحو نفي الآخر 

وح��ذف��ه والع���ت���داء ع��ل��ى ح��ق��وق��ه الإن�����س��ان��ي��ة، 

يوؤدي  لأنه  احلياة،  وبالتايل حلرمانه من حق 

ب�سكل  واملذهبي  العرقي  التطهر  حمالت  اإىل 

همجي ل تقبله الفطرة الإن�سانية، ف�ساًل عن 

ال�سرائع ال�سماوية، ويف طليعتها الإ�سالم«.

كلمة اخلتام يف افتتاح املوؤمتر كانت لل�سفر 

ف�سدد  ال��ربزجن��ي،  عمر  د.  لبنان؛  يف  العراقي 

ع��ل��ى اأه��م��ي��ة و�����س����رورة ال���وح���دة الإ���س��الم��ي��ة 

و�سون  وال��ع��دال��ة،  احل��ق  اأ���س��ا���س  على  القائمة 

امل�سلم،  دم  اإه����راق  وحت���رمي  امل�سلمني،  ح��رم��ة 

النبوية  وال�سنة  ال��ك��رمي  ال��ق��راآن  اإىل  وال��ع��ودة 

ومنع  الإن�����س��ان،  دم  اإه����راق  بتحرمي  ال�سريفة 

تكفر امل�سلم.
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توصيات المؤتمر
يتبناها  التي  الأ�سا�سية  الأ�سول  على  املوؤمترون  يوؤكد   -1
الإ�سالم وي�سع لها من القواعد والت�سريعات ما يحفظ بها 

حرمة النف�س الإن�سانية ودمها، واأنه لي�س لأحد مهما كانت 

مكانته و�سلطانه اأن يغ�سب الإن�سان حق وجوده يف احلياة 

اإل بحق.

2- ل ُيعترب القتال جهاداً اإل اإذا كان �سد الكفار املحاربني.
كانت  اإذا  اإل  ا�ست�سهادية  تكون  التفجرية ل  العمليات   -3

�سد الكفار املحاربني الغا�سبني لديار امل�سلمني.

التكفر يدّمر وحدة الأمة وي�ستنزف مواردها ويفّرق   -4
تعوقها  موؤامرات  من  حولها  يحاك  عما  وي�سغلها  �سملها، 

عن النهو�س والتقدم، ويرتب عليه ت�سويه �سورة الإ�سالم 

وامل�سلمني، ثم يعرقل م�سرة الدعوة الإ�سالمية.

5- التكفر حكم �سرعي لذا ل يحكم به اإل الرا�سخون يف 
ال�سرعي، ول يجوز بغر  الق�ساء  العلم، �سمن مرجعيات 

ذلك.

6- يتعني على العلماء الربانيني اأن يت�سدوا بكل حزم وعزم 
لبدعة التكفر و�سفك الدماء، وما يقرف من جرائم يف 

حق الإن�سانية �سواء من الراعي اأو الرعية.

7- ل بد من توعية الأمة من �سر حبائل ال�ستعمار اجلديد، 
وامل���ح���اول���ني ف��ر���س ���س��ي��ط��رت��ه��م ع��ل��ى ال���ع���امل الإ���س��الم��ي 

وتفتيته ومتزيقه على خلفيات طائفية ومذهبية وعرقية.

األ يقفوا مكتويف الأي��دي متخاذلني  8- ينبغي للم�سلمني 
اإىل  الإ�سالمية ومتزيقها  الأم��ة  لتق�سيم  اأم��ام ما يخطط 

دويالت.

علمائها  اأزر  م���ن  ل��ت�����س��د  الأم�����ة  ت��ت��ك��ات��ف  اأن  ي��ن��ب��غ��ي   9-

بواجبهم  للقيام  الالزمة  بالإمكانات  ومفكريها وتدعمهم 

يف الدعوة اإىل اهلل تعاىل وتب�سر الأمة مما يحاك �سدها.

10- ال�سلح بني اأبناء الأمة مبفهومه ال�سرعي ل يعني 
ال�سعف اأو ال�ست�سالم، بل هو التزام �سرعي على قاعدة 

{فاأ�سلحوا بني اأخويكم واتقوا اهلل}.

حل  يف  تبتعد  اأن  و�سعوبها  الإ�سالمية  للدول  ينبغي   -11
خالفاتها عن طريق العنف واإ�سالة الدماء، كما اأنه يحرم 

على  اإل  حتر�س  ل  التي  ال�ستعمارية  ب��ال��دول  ال�ستعانة 

منها  اأط��راف��اً  تعدم  واأل  مب�ساحلنا،  والإ���س��رار  م�ساحلها 

للقيام بتلك املهام خر قيام.

ب�سرورة حل  كانت  اأينما  املتنازعة  الأط��راف  12- منا�سدة 
م�ساكلها عن طريق احلوار، وحتكيم ال�سرع والعقل، وجتاوز 

اخلالفات بكل اأنواعها، لأجل م�ستقبل الأمة وحا�سرها.

ت��ق��ري��ر  يف  والأمم  ال�����س��ع��وب  ب��ح��ق  الإق�������رار  ي��ن��ب��غ��ي   -13
حقوقها  ونيل  الإ�سالمية،  بال�سريعة  املن�سبط  م�سرها 

التحرر  اأجل  ال�سماوية من  ال�سرائع  اأقرتها  والتي  كاملة، 

واخلال�س من البوؤ�س والفقر واجلهل.

الدائم  احل��وار  قنوات  لفتح  احلكام  امل��وؤمت��رون  يدعو   -14
امل�ستظلة  الكاملة  املواطنة  ح��ق  واإعطائهم  ال�سعوب،  م��ع 

باحلرية امل�سوؤولة والعدالة، من اأجل اإغالق منافذ العنف 

والت�سدد املتلب�س بلبو�س الدين.

15- ينبغي على كل م�سلم األ يغر بكل ما يقراأ اأو ي�سمع، 
حتى ل يقع فري�سة اأعداء الإ�سالم وامل�سلمني.

ت��ع��اىل  اهلل  اإىل  ال���دع���اة  ج��ه��ود  ت��ت��ظ��اف��ر  اأن  ي��ن��ب��غ��ي   -16
وامل�����س��ل��ح��ني وامل��ف��ك��ري��ن لج��ت��ث��اث ج����ذور ال��ف��ت��ن��ة، وذل��ك 

ال�سرعية  وال�����س��واب��ط  ال��ف��ك��ري��ة  وامل��ن��اظ��رات  ب��امل��ح��اورات 

والعقلية.

العربية  وال�����دول  ال�����س��ع��وب  اإىل  امل���وؤمت���رون  ي��ت��وج��ه   -17
ال�سعوب  ن�سرة  اأج��ل  م��ن  وتتعاون  لتتكاتف  والإ�سالمية 

اأجل ا�سرداد  املقهورة، ول �سيما ال�سعب الفل�سطيني، من 

القد�س ال�سريف.

ال��ع��ل��م واخل����ربة وال��ت��ق��وى،  اأه���ل  18- ت�سكيل راب��ط��ة م��ن 
وت�سكيل  الإ�سالمي،  العامل  يف  ال�سف  توحيد  على  للعمل 

ال���دول  يف  وال��ت��ح��رك  ال�سلح  حم��وره��ا  متخ�س�سة  هيئة 

احلكام  ب��ني  النظر  وج��ه��ات  تقريب  اأج���ل  م��ن  امل�سطربة، 

املوؤمتر  وقائع هذا  ن�سخة من  بت�سليم  وقيامها  وال�سعوب، 

اهلل  ف�سرى  اعملوا  تعاىل: {وقل  لقوله  بناء  وتو�سياته، 

عملكم ور�سوله واملوؤمنون} �سدق اهلل العظيم.

الوفود العلمائية وبع�س ال�سخ�سيات ال�سيا�سية والدبلوما�سية امل�ساركة

ال�سيخ د. عبد النا�سر جربي متحدثًا خالل اإحدى اجلل�سات



هل اأُجه�ض اأمل ال�صعب العربي امل�صري، 

ا�صتعادة  يف  العربية،  الأم��ة  جماهري  ومعه 

م�صر دوره���ا ال��ع��رب��ي ال��ت��ح��رري يف ال��دف��اع 

اأمن  اأمنها القومي، ومن خالله �صون  عن 

�صيما  ل  ق�صاياها،  ون�صرة  العربية،  الأم��ة 

ق�صية فل�صطني؟

ه��ذا ال�صوؤال امل��ط��روح ه��ذه الأي���ام، على 

�صوء ما يح�صل يف اأر�ض الكنانة من اأحداث 

وتطورات، تن�صح بكل ما هو غري �صار �صوى 

الوليات  وربيبته  ال�صهيوين  العدو  لقادة 

املتحدة الأم��ريك��ي��ة، والأن��ظ��م��ة ال��دائ��رة يف 

فلك �صيا�صاتها، ويظهر ذلك من خالل:

���ص��ق��وط  ي��������وؤدي  اأن  م����ن  ب������دًل  اأوًل: 

ن��ظ��ام ح�����ص��ن��ي م���ب���ارك؛ ال�����ص��دي��ق احلميم 

ل���»اإ���ص��رائ��ي��ل« واأم����ريك����ا، اإىل اإق���ام���ة ن��ظ��ام 

جديد يحرر م�صر من قيود اتفاقيات كامب 

لل�صيا�صات  لرتهانها  ح���داً  وي�صع  دي��ف��ي��د، 

ت�صري  تبدو م�صر  وال�صهيونية،  الأمريكية 

وتكري�ض  تثبيت  اإع��ادة  نحو  �صريعة  بخطى 

ديني  بثوب  م��ب��ارك،  نظام  نهج  ا�صتمرارية 

اإخ�������واين، ع����رت ع��ن��ه م���واق���ف و���ص��ي��ا���ص��ات 

ال��رئ��ي�����ض حم��م��د م��ر���ص��ي ل��ن��اح��ي��ة جت��دي��د 

والتن�صيق  ديفيد،  باتفاقيات كامب  التزامه 

الأم�����ن�����ي م����ع ك���ي���ان ال����ع����دو ال�����ص��ه��ي��وين، 

���ص��ي��ا���ص��ة احل�����ص��ار لقطاع  وال���ص��ت��م��رار يف 

غ���زة، وامل��وق��ف امل��ع��ادي م��ن ال��ن��ظ��ام امل��ق��اوم 

املخطط  م���ع  ين�صجم  وال�����ذي  ���ص��وري��ة،  يف 

الأمريكي ال�صهيوين واأعوانه يف املنطقة.

وق����د ج����اء خ��ط��اب م��ر���ص��ي امل���وج���ه اإىل 

رئي�ض كيان العدو �صيمون برييز، مبنا�صبة 

اأب��ي��ب،  ت��ل  يف  ج��دي��د  م�صري  �صفري  تعيني 

لي�صكل  وم�صامني،  تعابري  من  احتواه  وما 

وليو�صح  مبارك،  نهج  ا�صتمرار  تاأكيد  ذروة 

ال�صلطة،  من  »التمكني«  �صيا�صة  اأن  حقيقة 

التي تذرع بها حزب »الإخوان«، لترير عدم 

اتخاذ مواقف وا�صحة وحا�صمة من العالقة 

واأم��ريك��ا، مل تكن يف  ال�صهيوين  العدو  مع 

حقيقتها اإل مناورة لاللتفاف على مطالب 

لإع��ادة  والتمهيد  امل�صري،  العربي  ال�صعب 

اإنتاج هذه ال�صيا�صات، وموا�صلة العمل بها، 

فتعيني ال�صفري، وتاأكيد اعرتاف »الإخوان« 

ب��وج��ود »اإ���ص��رائ��ي��ل« وو���ص��ف ب��ريي��ز؛ قاتل 

اأطفال فل�صطني ولبنان، »بال�صديق العظيم 

وال������ويف«، ل��ه��و ت��ع��ب��ري وا���ص��ح ع��ن م�صتوى 

الدرك الذي بلغته �صيا�صة حكم »الإخ��وان« 

يف م�صر، والتي تفوقت على �صيا�صة مبارك.

زي��ارة وزير خارجية م�صر كامل  ثانياً: 

عمرو لبنان، والتي ا�صتهلها، ب�صكل خمالف 

ل���ل���رت���وك���ول، م����ن م����ع����راب ب���ل���ق���اء رئ��ي�����ض 

ال���ق���وات ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة ���ص��م��ري ج��ع��ج��ع، �صكلت 

ثبات عالقات م�صر  اأك��دت  وا�صحة،  ر�صالة 

ارتباطاً  رم���وزه  ب��اأك��ر  اآذار   14 ف��ري��ق  م��ع 

موؤ�صر  وه��و  لبنان،  يف  الأم��ريك��ي  بامل�صروع 

قوي على ا�صتمرار حكم »الإخوان« مبوا�صلة 

على  اللبنانية،  ال�صاحة  على  م��ب��ارك  نهج 

نحو ين�صجم متاماً مع الأجندة الأمريكية 

التي ا�صتهدفت، دون جدوى، اإحداث تغيري 

يف لبنان يوؤدي اإىل نزع �صالح املقاومة، الذي 

يقلق الكيان ال�صهيوين، والعمل على اإقامة 

نظام مواٍل بالكامل لوا�صنطن.

ث���ال���ث���اً: ان���ت���ع���ا����ض ال����ت����ي����ارات ال�����ص��ل��ف��ي��ة 

امل��ت�����ص��ددة يف ظ��ل ح��ك��م »الإخ��������وان«، وال��ت��ي 

الطائفية،  النعرات  تثري  مبمار�صات  تقوم 

ت�صهم  وه��م��ي��ة،  اأو  ث��ان��وي��ة،  ق�صايا  وت��ط��رح 

يف ت�����ص��ت��ي��ت امل�����ص��ري��ني ومت���زي���ق وح��دت��ه��م، 

�صراعات  يف  اإ�صغالهم  عر  قواهم،  وبعرت 

فيما بينهم تبعدهم عن الت�صدي لل�صيا�صات 

املدمرة  الوطنية  وغري  اجتماعياً،  اجلائرة 

وقد  القومي،  واأمنها  العربي  ودوره��ا  مل�صر 

اإق��دام  عر  موؤخراً  املمار�صات  هذه  جت�صدت 

على  بال�صيطرة  املت�صددة  ال�صلفية  التيارات 

مر�صي  الرئي�ض  ودع��وة  للم�صيحيني،  اأر���ض 

ل��ع��دم ح�����ص��ور ح��ف��ل تن�صيب ب��اب��ا الأق��ب��اط 

اجل�����دي�����د.. وت��ن��ظ��ي��م ت���ظ���اه���رة يف م���ي���دان 

يف  ال�صريعة  تطبيق  ع��ن��وان  حت��ت  التحرير 

املمار�صات  ه��ذه  اأن  الوا�صح  وم��ن  الد�صتور، 

وال����دع����وات ت�����ص��ت��ه��دف اإث������ارة ال���ع���داوة بني 

وافتعال  ناحية،  من  وامل�صيحيني  امل�صلمني 

يف  ال�صريعة  تطبيق  ب�����ص��اأن  وهمية  معركة 

تاريخ  اأن  ذل��ك  اأخ���رى،  ناحية  من  الد�صتور 

م�����ص��ر مل ي��ع��رف ���ص��وى ال���وح���دة ال��وط��ن��ي��ة 

والن����ف����ت����اح ال��ب��ع��ي��د ع����ن ال��ت��ع�����ص��ب، ف��ي��م��ا 

ال��د���ص��ت��ور امل�����ص��ري ي��ن�����ض اأ����ص���اًل ع��ل��ى اأن 

الرئي�ض  امل�صدر  ه��ي  الإ���ص��الم��ي��ة  ال�صريعة 

فيه  املطلوب  وقت  يف  ذلك  وياأتي  للت�صريع، 

احلقيقي  الإن�����ص��اين  اجل��ان��ب  على  الرتكيز 

من الدين الذي يغيبه ال�صلفيون املت�صددون 

ال���ف���ق���راء  ال���ن�������ص���ال م����ع  األ وه�����و  مت����ام����اً، 

النظام  �صيا�صات  لتغيري  والعمل  ون�صرتهم، 

واملت�صبب  وحرمانهم،  فقرهم  عن  امل�صوؤول 

بالف�صاد، وكذلك الوقوف يف مواجهة العدو 

فل�صطني،  اأر�����ض  يحتل  ال���ذي  ال�����ص��ه��ي��وين 

وُي���ه���ّود امل��ق��د���ص��ات الإ���ص��الم��ي��ة. ه��ن��ا يكمن 

الثوري  الوجه احلقيقي لالإ�صالم اجلهادي 

الذي يك�صف ويف�صح زيف احلركات ال�صلفية 

املت�صددة والتفكريية التي تلب�ض زي الدين.

ول�������ه�������ذا، ف���������اإن اخل������ط������اب امل���ت���ط���رف 

ال�صلفيني،  ق��ب��ل  م��ن  امل��ن��ت��ه��ج  والإق�����ص��ائ��ي 

امل�صري، لأنه  ال�صارع  اأ�صبح م�صدر قلق يف 

يق عليهم حياتهم، ويخدم نهج التفتيت  ي�صّ

و���ص��رذم��ة امل��ج��ت��م��ع، الأم����ر ال���ذي ي�صب يف 

دائماً  ال�صاعي  ال�صهيوين  املخطط  �صالح 

اإىل اإبقاء م�صر م�صلولة الدور والإرادة. 

انطالقاً مما تقدم، فاإن هذه التطورات 

ا���ص��ت��م��رار  اإىل  ت���وؤ����ص���ر  ال���ت���ي  والأح����������داث، 

امل�صري  ال�صعب  جتعل  والتفتت،  النق�صام 

ي���رتح���م ع��ل��ى ن���ظ���ام م���ب���ارك، ال�����ذي متنى 

ت��غ��ي��ريه ل�����ص��ال��ح امل���ج���ئ ب��ن��ظ��ام ي��ع��ر عن 

واقعاً  يح�صد  به  ف��اإذا  وم�صاحله،  تطلعاته 

اأ�صواً.

قد  الأم���ريك���ي���ة  ال�����ص��ي��ا���ص��ة  اأن  وي���ب���دو 

اإج��ه��ا���ض حلم  الآن، يف  اأق��ل��ه حتى  جن��ح��ت، 

دوره��ا  م�صر  با�صتعادة  وال��ع��رب  امل�صريني 

العربي التحرري، وي�صاعدها يف ذلك التزام 

املتحدة،  الوليات  با�صرتاتيجية  »الإخ��وان« 

وت�صدد ال�صلفيني املمولني خليجياً.

ح�سني عطوي
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املنامة - الثبات

مع اقرتاب العام الثاين لالنتفا�صة البحرينية ال�صلمية 

حد  لو�صع  اإمكانية  القريب  الأف��ق  يف  تبدو  ل  نهايته،  من 

اأكريته  يف  البحريني  ال�صعب  اأن  خ�صو�صاً  الأزم���ة،  لهذه 

وامل�صاواة  الجتماعية  بالعدالة  بحقوقه  متم�صك  ال�صاحقة 

بني جميع املواطنني، يف وقت تتزايد وترية القمع واأعمال 

البحرينية،  امل�صيخة  قوات  متار�صها  التي  والقتل  التعذيب 

ال�صعب  �صد  ال�صعودية  تقودها  التي  اجل��زي��رة،  درع  وق��وات 

البحريني.

ويف وق���ت ي��غ��م�����ض ف��ي��ه ال���ع���امل »احل�����ر« ع��ي��ن��ي��ه وي�صم 

تفر�ض  البحرينيني،  �صد  ترتكب  التي  الفظائع  عن  اأذنيه 

على حرية  م�صددة  قيوداً  واخلليجية  البحرينية  ال�صلطات 

اأن يكون  التي ُيفرت�ض  العدل  ال��راأي والتعبري، فيما وزارة 

لديها احلد الأدنى من العدالة، ت�صرف على اأعمال التنكيل 

ال�صيا�صي«،  »الأم��ن  وزارة  وكاأنها  فتبدو  البحرينيني،  بحق 

لتكميم  �صيا�صية  ك����اأدوات  الق�صائية  الإج�����راءات  فت�صتغل 

اأن ميار�ض  الأفواه وترهيب ال�صعب البحريني، الذي يريد 

وال��ن��دوات  الدينية  املنابر  على  من  والتعبري  بالعمل  حقه 

وال�صبكة  الإجتماعي  التوا�صل  �صبكات  عر  اأو  ال�صيا�صية، 

العنكبوتية.

على اأن الأنكى من كل ذلك، اأن وزير العدل البحريني، 

اأف����راد الأ���ص��رة احل��اك��م��ة، وّج���ه يف �صهر ت�صرين  وه��و اأح���د 

الأول املا�صي، واأمام �صحافيني حمليني واأجانب، تهديدات 

امل��ع��ار���ص��ة، واأع��ل��ن  ال��ق��وى  ���ص��ع��ب��ه، واإىل ك��ل  اإىل  م��ب��ا���ص��رة 

كانت من  �صواء  املعار�صة،  ال�صخ�صيات  بحق  والثبور  الويل 

لل�صلطات  املدنية، لأنهم ميار�صون نقداً  اأو  الدينية  الرموز 

املتعاظمة  ال�صعبية  احل��رك��ة  وي�صاندون  واأدائ��ه��ا،  القمعية 

املطالبة باحلرية والدميقراطية، وكل ذلك ترافق وما زال 

وو�صائل  ال�صحف  يف  وت�صهري  وتهديد  ترهيب  حمالت  مع 

الإعالم البحرينية املوالية حلكام امل�صيخة، والتي ا�صتهدفت 

دي��ن��ي��ة و�صخ�صيات وط��ن��ي��ة م��ع��روف��ة، وه��ذه  رم����وزاً  اأي�����ص��اً 

املم�صوك  الإع��الم اخلليجي  اأي�صاً يف  احلملة لقيت �صداها 

بقوة من قبل �صلطات امل�صيخات احلاكمة.

يف  العامة  والنيابة  الق�صاء  حتّول  القاعدة،  هذه  وعلى 

البحرين اإىل اأدوات ا�صطهاد رهيبة لن�صطاء حقوق الإن�صان 

من  ال�صاحقة  لالأغلبية  وت��ال��ي��اً  ال�صيا�صيني،  وامل��ع��ار���ص��ني 

اإ�صقاط اجلن�صية  اإىل حد  ال�صعب البحريني، والتي و�صلت 

ن�صاطهم  ج���راء  البحرينيني،  امل��واط��ن��ني  ع��ن  البحرينية 

اأو الدميقراطي، يف وقت متنح فيه اجلن�صية اإىل  ال�صيا�صي 

وال�صعوديني  والهنود  الباك�صتانيني  من  ودب  هب  من  كل 

تتوافر فيهم �صروط احلد  اأن  والبنغال وغريهم، من دون 

احلقيقة  يف  ه��ي  وال��ت��ي  بتجني�صهم،  ت�صمح  ال��ت��ي  الأدن�����ى 

ال�صعب  اآلف املرتزقة، للم�صاهمة يف قتل  »بحرنة« ع�صرات 

البحريني ومنعه من املطالبة بحقوقه الأ�صا�صية.

اأمام ات�صاع اأعمال القمع الفظيعة التي متاَر�ض من نظام 

ال�صعودية، وجدت  درع اجلزيرة  بقوات  اآل خليفة، مدعوماً 

ال�صمت،  على  ق���ادرة  تعد  مل  اأن��ه��ا  ال��دول��ي��ة  العفو  منظمة 

فدعت ال�صلطات البحرينية اأكر من مرة اإىل رفع احلظر 

ال�صامل يف احتجاجات ال�صعب البحريني، موؤكدة اأن القوى 

اأب�����ص��ط ح��ق��وق الإن�����ص��ان يف ح��ري��ة التعبري  الأم��ن��ي��ة تنتهك 

والتجمع ال�صلمي.

ب����اأي ح����ال، ي��ب��دو اأن ال�����ص��ل��ط��ات ال��ب��ح��ري��ن��ي��ة م��دع��وم��ة 

م���ن ال�����ص��ع��ودي��ة وق�����وات درع اجل���زي���رة ال���ت���ي ب�����داأت ت��ق��وم 

انت�صرت  حيث  فعلية،  اح��ت��الل  �صلطات  وك��اأن��ه��ا  ب���اأدواره���ا، 

املجن�صون  واملرتزقة  البحرينية  والأمنية  امل�صلحة  القوات 

البحرين  ���ص��وارع م�صيخة  درع اجل��زي��رة يف خمتلف  وق��وات 

وال�صطهاد  القتل  اأن���واع  �صتى  لتمار�ض  �صنتني،  نحو  منذ 

والعتقال والتعذيب، واإذ اعرتفت املتحدثة الر�صمية با�صم 

�صمرية  الإع��الم  ل�صوؤون  الدول  وزيرة  البحريينة  احلكومة 

لتاأمني »حماية بع�ض  الأمني هو  النت�صار  ب��اأن هذا  رج��ب، 

القوات  ه��ذه  اأن  راأت  اأنها  اإل  واخلا�صة«،  العامة  املمتلكات 

حال،  باأي  وهو  »بالوطنية«،  و�صعتها  التي  بواجباتها  تقوم 

تظهر  ال��ت��ي  الفيديو،  مقاطع  انت�صار  يف  وا���ص��ح��اً  ب��دى  م��ا 

ك��ل ه��ذه ال��ق��وى الأم��ن��ي��ة وه��ي مت��ار���ض اأف��ظ��ع اأن���واع القمع 

بحق املواطنني البحرينيني الذين كانوا يتوجهون ل�صالة 

القوى  اأظهرت  التي  تلك  فظاعة،  اأ�صدها  ولعل  اجلمعة.. 

ع�صرة  م��ن  اأك��ر  ورك��ل  و�صحل  ب�صرب  تقوم  وه��ي  الأمنية 

رجال والب�صق على وجوههم.

البحرين.. آل خليفة ودرع الجزيرة والمرتزقة يصعدون أعمال العنف 

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

من ُيجهض أمل استعادة مصر دورها العربي؟

الرئي�ض امل�صري حممد مر�صي م�صتقباًل وزير اخلارجية الرو�صي �صريغي لفروف                                )اأ.ف.ب.(
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ك�����ص��ف��ت »اإن���ت���ل���ج���ن�������ض اأون�����الي�����ن« 

ال�����ص��وؤون  يف  املتخ�ص�صة  ال��ف��رن�����ص��ي��ة، 

ال�����ص����رتات����ي����ج����ي����ة، ال�����ت�����ي ت�����ص��ت��ق��ي 

ا�صتخباراتية  م�صادر  من  معلوماتها 

غربية، اأن الأمري بندر بن �صلطان بن 

يف  خلف  ال���ذي  ���ص��ع��ود،  اآل  عبدالعزيز 

19 متوز الأمري مقرن بن عبد العزيز 
ع��ل��ى راأ������ض ج��ه��از امل���خ���اب���رات ال��ع��ام��ة 

اأنقرة  يف  اجتماعاً  يرتاأ�ض  ال�صعودية، 

هاكان  الرتكية؛  املخابرات  رئي�ض  مع 

فيدان، بهدف التن�صيق بني اجلهازين 

لدعم »اجلي�ض ال�صوري احلر«.

م�صادر  اأن  اإىل  املعلومات  واأ���ص��ارت 

��ب��اط  ���صُ اإن  ق���ال���ت  وا����ص���ع���ة الط������الع 

ُيرابطون  واأتراكاً  �صعوديني  خمابرات 

ال��رتك��ي��ة،  »اأ���ص��ن��ة«  ق��اع��دة  يف  بالفعل 

ق��ري��ب��ة م��ن احل����دود ال�����ص��وري��ة، حيث 

ل�»اجلي�ض  تابعة  ق��وات  تدريب  يجري 

ال�صوري احلر« والإ�صراف عليها.

فامللك عبد اهلل بن عبد العزيز عنّي 

بندر بن �صلطان رئي�صاً جلهاز املخابرات 

تو�صيع نطاق  ت�صتهدف  روؤي��ة  اإط��ار  يف 

ن�صاط املخابرات ال�صعودية يف املنطقة، 

واأن الهدفنينْ اللذين �صيعمل بندر على 

حتقيقهما، هما الإ�صراع ب�صقوط نظام 

ب�صار الأ�صد يف �صورية، وموازنة الجتاه 

التو�صعي الإيراين يف ال�صرق الأو�صط، 

التفاو�ض  حُم��اول��ة  ه��و  بندر  دور  ف��اإن 

للتو�صل اإىل »حل و�صط« مع مو�صكو؛ 

بالإ�صافة  دم�صق،  توؤيد  عا�صمة  اآخ��ر 

اإىل طهران، لعله بهذا التفاو�ض يثني 

ال�صلطات يف مو�صكو عن دعم الرئي�ض 

ال�صوري ونظامه.

ك��ان مهند�ض  ال��ذي  ف��الأم��ري بندر 

ال���ت���ق���ارب ب���ني ال���ري���ا����ض وم��و���ص��ك��و يف 

2007، ُمقرب من نيكولي باترو�صيف؛ 

ُمدير جهاز الأمن الحتادي الرو�صي، 

ملجل�ض  اأم��ي��ن��اً   2008 يف  اأ���ص��ب��ح  ال���ذي 

للكرملني، وهو  التابع  الرو�صي  الأمن 

�صيا�صة  بتن�صيق  ُمكلفاً  جعله  من�صب 

وتربط  ال�����ص��وري،  ال�صاأن  يف  احلكومة 

الأم�������ري ب���ن���در ع���الق���ة ُم���ت���م���ي���زة م��ع 

ال��رئ��ي�����ض ال��رو���ص��ي ف��الدمي��ري ب��وت��ني، 

الذي التقى به خالل زيارة ر�صمية اإىل 

مو�صكو يف اأيلول 2008. 

التي  ل��ل��ح��م��الت  التن�صيق  ي��ج��ري 

ال�صعودية  امل��خ��اب��رات  جهاز  بها  يقوم 

م��ع ال��ولي��ات امل��ت��ح��دة، ف��الأم��ري بندر 

على �صلة �صخ�صية بقيادات املخابرات 

الأم����ريك����ي����ة، لأن������ه ك�����ان ����ص���ف���رياً يف 

22 ع���ام���اً، ح��ت��ى �صنة  مل���دة  وا���ص��ن��ط��ن 

.2005
وب��ح�����ص��ب »اإن��ت��ل��ج��ن�����ض اأون����الي����ن«، 

الن�صاط من  »ب��ث  بندر هي  ُمهمة  ف��اإن 

ج��دي��د يف ج��ه��از امل��خ��اب��رات، م��ن خالل 

ُج��دد، مبا يف ذل��ك غري  تعيني عاملني 

املهني  امل�صتوى  وحت�صني  ال�صعوديني، 

ب���ني ال��ع��ام��ل��ني امل���وج���ودي���ن ب��ال��ف��ع��ل«، 

بندر  اأن  ال�صتخباراتية  الن�صرة  واأك��دت 

كان قد »�صاعد، قبل تعيينه يف من�صبه، 

على تنظيم رحلة العميد ال�صوري مناف 

ف��راره  بعد  لل�صعودية  واأ�صرته  طال�ض 

من �صورية عر باري�ض، مب�صاعدة جهاز 

الأمن اخلارجي الفرن�صي«.

اأن  اأون��الي��ن«  »اإنتلجن�ض  واأ�صافت 

»ميادين احلرب الأخرى بالن�صبة اإىل 

بندر هي البحرين والعراق والقطيف، 

الواقعة يف املنطقة ال�صرقية ال�صعودية، 

امل��ن��ط��ق��ة حت���اول  اآخ����ر يف  م��ك��ان  واأي 

بتحري�ض  نفوذها  متديد  اإي���ران  فيه 

ال�صيعة على الحتجاج«.

وك����ان����ت ���ص��ب��ك��ة »ف����ول����ت����ري«، ال��ت��ي 

ُي�����ص��رف ع��ل��ي��ه��ا ال�����ص��ح��ايف ال��ف��رن�����ص��ي 

املُ���ق���رب م��ن ���ص��وري��ة واإي������ران؛ تيريي 

م��ي�����ص��ان، ق���د ن��ق��ل��ت ن��ه��اي��ة مت����وز عن 

بندر  الأم����ري  اأن  ت�صمها،  مل  م�����ص��ادر 

اإثره  تعر�ض لهجوم بقنبلة تويف على 

متاأثراً بجروحه، وقالت: اإن ال�صبب يف 

اغتيال بندر هو م�صوؤوليته عن تفجري 

ال���ذي  17 مت����وز  ال�����ص��ه��ري يف  دم�����ص��ق 

اأرك��ان النظام  ذه��ب �صحيته ع��دد من 

ال�صوري من احللقة ال�صيقة للرئي�ض 

ب�صار الأ�صد.

مهند�ض  ب��ن��در؛  الأم����ري  اأن  ُي��ذك��ر 

العالقات ال�صعودية - الأمريكية، كان 

اأزمة  منها  متعددة،  اأزم��ات  يف  و�صيطاً 

»لوكربي« بني ليبيا والغرب، واحلرب 

يف  ا�صمه  ورد  كما  اللبنانية،  الأه��ل��ي��ة 

�صفقة اأ�صلحة مع بريطانيا.

ط��ب��ع��اً ي��ب��دو اأن����ه م��ن ال��وا���ص��ح اأن 

بندر بداأ يف تنفيذ املطلوب منه، وبداأ 

يف ر�صم خطته التي ب�صببها مت تعيينه 

لديه  فالرجل  لال�صتخبارات،  رئي�صاً 

املق�صد  يت�صح  وق��د  وال��ك��ث��ري،  الكثري 

كان  غيابه  ورمب��ا  ق��ري��ب��اً،  تعيينه  م��ن 

�صيك�صف  �صرية  مكوكية  رحلة  ب�صبب 

عنها فيما بعد.

عبد اهلل نا�سر

15

لها  املنظرين  اأ�صهر  ح�صب   - ال��ث��ورة  تعتر 

هدفه  النطاق  وا�صع  جماعياً  عماًل   - اأكادميياً 

واإح��داث  احلاكمة،  ال�صيا�صية  النخب  تقوي�ض 

ه���زة ت��ن��ال م���ن ���ص��ي��ط��رة ال��ن��خ��ب الق��ت�����ص��ادي��ة 

والج���ت���م���اع���ي���ة وال���دي���ن���ي���ة امل��رت��ب��ط��ة ب��احل��ك��م 

امل�صتبد.

فالثورات اإمنا تنطلق يف العادة من جمموعة 

العارمة  ال�صعبية  كالرغبة  ومعطيات،  مفاهيم 

يف ك�صر احتكار ال�صلطة ال�صيا�صية والقت�صادية، 

وال��ت��م��ه��ي��د مل��ج��يء اأن��ظ��م��ة اأخ�����رى ت��ك��ون اأك���ر 

انفتاحاً و�صفافيًة من الأنظمة القدمية.

وال���ي���وم ن��ح��ن ن��ق��ف اأم�����ام ���ص��ل�����ص��ل��ة ج��دي��دة 

العاملي  الإع�����الم  و���ص��ائ��ل  �صّمتها  »ث�����ورات«  م��ن 

)اخل��ا���ص��ع��ة ل��ه��ي��م��ن��ة ال��ت��وج��ه��ات الأم��ريك��ي��ة( 

ب�»ثورات الربيع العربي«. 

املتبعة  الإع��الم��ي��ة  الت�صمية  ك��ان��ت  وم��ه��م��ا 

قد  الثورات  ال�صل�صلة من  هذه  ف��اإن  وخلفياتها، 

ال��ث��ورات  تعرفها  مل  ج��دي��دة  مبعطيات  متيزت 

م��ن ق��ب��ل، ل��ع��ل اأه��م��ه��ا غ��ي��اب ال��ن��خ��ب القيادية 

تعرف هذه  الكاريزمية، حيث مل  وال�صخ�صيات 

�صخ�صيًة  اأو  م�����ص��ه��وراً،  ث���وري���اً  ب��ط��اًل  ال���ث���ورات 

يقودها،  واح���داً  ح��زب��اً  حتى  اأو  جامعة،  ق��ي��ادي��ًة 

يف  تبلورت  انطلقت من حالة جماعية  اإمن��ا  بل 

امليادين وال�صاحات.

ال��رغ��م م��ن م�����ص��ارك��ة ق���وى �صيا�صية  وع��ل��ى 

واق��ت�����ص��ادي��ة ق��دمي��ة يف ح��راك��ه��ا خ����الل ف��رتة 

طويلة، اإل اأن هذه القوى ظلت غري قادرة على 

ج��م��ع ف�����ص��ائ��ل امل��ج��ت��م��ع، ح��ت��ى ج����اءت اللحظة 

احلا�صمة، وبلغ احلراك الثوري اأوجه، فانخرط 

حت����ت ���ص��ق��ف��ه��ا ط���ي���ف م����ن ال���ع���م���ال وال���ط���الب 

وال��ن��ا���ص��ط��ني وع��م��وم ال��ن��ا���ض ال��ذي��ن ل عالقة 

اإمن��ا يغلب  بعيد،  بال�صيا�صة من قريب ول  لهم 

عليهم الهّم املعي�صي، والتوق اإىل العي�ض بحرّية، 

والتح�ّصر على كرامة اأ�صاعوها ل�صنوات طوال.

ال�صديد، فقد مّهد هذا الو�صع  ومع الأ�صف 

للقوى ال�صيا�صية التقليدية اأن ت�صتثمر اللحظة 

من  الأ���ص��د  بح�صة  هي  لتخرج  الآن��ي��ة،  الثورية 

للثورة،  منظرة  اجلمعي،  ال�صعبي  احل��راك  هذا 

وكاأنها  ل�صعاراتها،  ومرّوجة  مببادئها،  ومناديًة 

التي  اأو كاأنها هي  الثورات،  التي قادت هذه  هي 

ت�����ص��درت ح����راك ال���ن���ا����ض، وت�����ص��ب��ب��ت يف غ��ل��ي��ان 

ال�صوارع والأحياء.

)التي  التقليدية  القوى  �صرعت هذه  وهكذا 

كان على مروحة الثورات اأن تطالها هي اأي�صاً( 

ال��ث��ورات العربية،  م��ب��ا���ص��رًة يف الل��ت��ف��اف ح��ول 

لغر�ض قطف  وقيادتها؛  بل  احت�صانها،  وادع��اء 

منافعها  لتحقيق  مت��ه��ي��داً  ل�صاحلها،  ث��م��اره��ا 

اخلا�صة، وماآربها ال�صيا�صية ال�صيقة.

وامل���الح���ظ يف ال���ث���ورات ال��ع��رب��ي��ة اأي�����ص��اً اأن��ه��ا 

العاملي  اخل��ارج��ي؛  ال��ت��دخ��ل  م��ن  بكثري  ات�صمت 

وتتاأجل  اأح��ي��ان��اً،  ترتنح  جعلها  ما  الإقليمي،  اأو 

اأحياناً اأخرى، بل اأجه�ض بع�صها وف�صل، اإما بفعل 

التدخل الع�صكري املبا�صر، اأو باملناورة وحماولت 

مبادرات  �صعار  حتت  الوقت،  وت�صييع  اللتفاف 

عاملية اأو اإقليمية. فقد بلغ هذا التدخل اخلارجي 

اأن  ك���ادت  اأو   � »ال���ث���ورات« ح���داً �صاعت  ���ص��وؤون  يف 

ت�صيع - معه الهوية احلقيقية لتلك »الثورات«، 

ال�صاحات  م��ن  كثري  يف  ال��ث��وري  احل���راك  ليبدو 

وكاأنه وليد مل�صالح اخلارج حم�صاً، ولي�ض وليداً 

لإرادة داخلية، اأو رغبة وطنية جامعة.

ول��ع��ل ال�����ص��ب��ب ال��رئ��ي�����ص��ي يف ه����ذا ال��ت��دخ��ل 

العربية  ال��ث��ورات  �صوؤون  من  كثري  يف  اخلارجي 

املحور  عيون  وبالتحديد  اخل��ارج،  عيون  اأن  هو 

ال��ث��ورات لو  اأن ه��ذه  الأم���ريك���ي، ق��ام��ت بر�صد 

حافظت على انطالقتها الوطنية، وبقيت تعّر 

عن الرغبة احلقيقية لل�صعب واأفراد املواطنني، 

حقيقياً  خ���ط���راً  ���ص��ت�����ص��ّك��ل  ���ص��ك  دون  م���ن  ف��ه��ي 

»الع���ت���دال  دول  ع��ل��ى دول اجل�����وار، خ�����ص��و���ص��اً 

اخلليجي«، التي مل يحن الأوان بعد لال�صتغناء 

من  خم��زون��اً  امتالكها  ب�صبب  اأم��ريك��ي��اً،  عنها 

النفط والطاقة مل ين�صب بعد. 

ومن هنا، فقد مت الدفع بتلك الدول، وعلى 

راأ�صها ال�صعودية وقطر والإمارات، لأن تت�صدى 

لقتل »الثورات« وواأدها وهي يف مهدها، وهذا ما 

وراأيناه  وم�صر،  كتون�ض  بلد  ويح�صل يف  ح�صل 

والبحرين،  واليمن  ليبيا  يف  ج��داً  �صافر  ب�صكل 

ون����راه الآن اأي�����ص��اً، وب�����اأرداأ ���ص��وره واأ���ص��ك��ال��ه يف 

�صورية.

ول يفوتنا هنا اأي�صاً وجود عامل اآخر يدفع 

»الثورات«  حماربة  اإىل  ال�صعودية  اململكة  مبثل 

بعيداً  ذاتياً،  داخلياً  عاماًل  ميثل  وهو  العربية، 

واإي��ح��اءات��ه، وه��و عامل  ع��ن �صغوطات اخل���ارج 

املد  يطالها  اأن  م��ن  التوج�ض  ع��ن  ع��ب��ارة  ذات���ي 

ال����ث����وري، ل���ص��ي��م��ا اأن���ه���ا ق��ري��ب��ة ج��غ��راف��ي��اً من 

اأم���اك���ن ان�����دلع ال����ث����ورات، وق����د ي��ك��ون ل��ه��ا اإم���ا 

ب�صري  امتداد  او  »ال��ث��ورة«،  ح��دود م�صرتكة مع 

اأو  ال�صورية - الرتكية،  مت�صل، كما يف احل��دود 

ال�صورية - الأردنية، اأو ال�صعودية - البحرينية، 

اأو ال�صعودية - اليمنية. 

فاخلوف على الأو�صاع الداخلية، هو ما دفع 

بال�صعودية � مثاًل � اإىل اأن تت�صدى مل�صاعدة ثورة 

اأو قمع ثورة  ملتهبة هنا )كما حدث يف ليبيا(، 

يحدث  )ك��م��ا  املبا�صر  بالتدخل  ه��ن��اك  ملتهبة 

يف ال��ب��ح��ري��ن(، لأن��ه��ا ب��ذل��ك ت��ك��ون اأق����در على 

لعالقة  والتمهيد  الثورة،  بعد  ما  حالة  احتواء 

اأك�����ر ال��ت�����ص��اق��اً ب��ج��ارت��ه��ا ل��ت�����ص��ب��ط ت��داع��ي��ات 

التغيري، وحتكم �صيطرتها على الدولة املجاورة 

م�صتقباًل.

اإف��رازات  ي�صاف اإىل ذلك اأي�صاً، اخلوف من 

احلاكم  بالطاقم  الإط��اح��ة  واحتمال  ال��ث��ورات، 

القدمي، وتاأتي بطاقم جديد قد ينا�صب العداء 

لدولة  التبعية  ويرف�ض  ومثيالتها،  لل�صعودية 

اجلوار.

وم��ه��م��ا ي��ك��ن م��ن اأم���ر ه���ذه الح��ت��م��الت اأو 

املررات التي طرحناها، فاإنها بكل تاأكيد تبقى 

اأف�����ص��ل واأح�����ص��ن ح���اًل بكثري م��ن ال��ك��ذب��ة التي 

ال�صعودية ت�صويقها والرتويج لها، وهي  حتاول 

العربية  الثورات  اإمنا تدعم  ال�صعودية  اأن  كذبة 

ال�صعوب  على  وخ��وف��ه��ا  حر�صها  م��ن  ان��ط��الق��اً 

العربية وم�صاحلها وحقوقها وحرياتها.

حممود مرع�شلي

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

بندر بن سلطان.. مهندس »الفكر العربي« الجديد

الأمري بندر بن �صلطان

لهذه األسباب تتدخل السعودية في »ثورات الربيع العربي«
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اأُ���س�����س��ت ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة الأم��رك��ي��ة 

على جثث الهنود احلمر، وتدمري قراهم، 

املحا�صيل،  وح���رق  اجل��م��اع��ي  وال��ت��ه��ج��ري 

وقتل حوايل 18 مليون �صخ�ص منهم.

ب����داأ  الأم�����ريك�����ي،  ال���ك���ي���ان  ولدة  وم�����ع 

وال�صتعمارية  الوح�صية  مالحمه  ظهور 

بالعتداء على دول اجلوار يف الأمريكتني، 

ففي عام 1833  مت غزو نيكارجوا، واأعقبها 

عام 1835 غزو البريو لفر�ص اآراء �صيا�صية 

  1846 ع��ام  ال��ب��الد، ويف  تلك  ب��ال��ق��وة على 

مت الع����ت����داء ال��ع�����ص��ك��ري ع��ل��ى امل��ك�����ص��ي��ك 

واح���ت���الل اأج�����زاء م��ن اأرا���ص��ي��ه��ا، وت��ع��رف 

ونيو  وكاليفورنيا  تك�صا�ص  بوليات  اليوم 

�صنت  عام1855   ويف  الأمريكية،  مك�صيكو 

ا�صتهدفت  الأوىل  ع�صكريتني؛  عمليتني 

غزو الأوروجواي، والثانية لل�صيطرة على 

ال�19، مت غزو  ال��ق��رن  واأواخ����ر  بنما،  ق��ن��اة 

عام  هايتي  وبعدها  م��رات،  عدة  كولومبيا 

اأخ���رى  وم���رة   ،1891 ت�صيلي  ث��م   ،1888
 ،1894 ع�����ام  ن���ي���ك���ارج���وا  اج���ت���ي���اح  اإع��������ادة 

ث��م غ���زو ك��وب��ا ع��ل��ى م����دار ث���الث ���ص��ن��وات، 

على   1901 ع��ام  اأم��ريك��ا  با�صتيالء  انتهت 

الذي  اأرا�صي جزيرة جوانتانامو )املعتقل 

احتجزت فيه اأمريكا عنا�صر القاعدة(.

املفاو�صات  ب��داأت  الثاين،  ت�صرين   15 يف 

اتفاقية  لتوقيع  الأف��غ��ان��ي��ة   - الأم��ريك��ي��ة 

الع�صكري  ال��وج��ود  ت�����ص��رع وت��ن��ظ��م  اأم��ن��ي��ة 

الأمريكي بعد الن�صحاب الر�صمي املتوقع 

الأم��ن��ي��ة  والت��ف��اق��ي��ات  عام2014،  ن��ه��اي��ة 

�صياق  يف  تاأتي  العامل  دول  مع  الأمريكية 

بالحتالل  تو�صف  اأمريكية  ا�صرتاتيجية 

على  املغلوبة  احلكومات  وبر�صى  الناعم، 

ب��ع��د احل����رب العاملية  اأم���ره���ا، ك��م��ا ح���دث 

واأمل��ان��ي��ا، حيث  وال��ي��اب��ان  ك��وري��ا  الثانية يف 

الأم��ريك��ي��ة  الع�صكرية  ال��ق��واع��د  زال���ت  م��ا 

ح��ت��ى ال���ي���وم، ت��ت��م��ت��ع ب��احل�����ص��ان��ة وح��ري��ة 

ال�صيادة  اأو  امل��راق��ب��ة  اإط���ار  خ���ارج  احل��رك��ة 

ال��وط��ن��ي��ة ل��ه��ذه ال����دول، وق���د جت���اوز ع��دد 

اأكرث من  التفاقيات الأمريكية يف العامل 

التفاقيات  هذه  لعبت  وقد  اتفاقية،   100
ال�صيا�صية،  احلكم  اأنظمة  ت�صكيل  يف  دوراً 

م�صتوى  على  اأمريكياً  اأخطبوطاً  ور�صمت 

العامل؛ الع�صكري والأمني، حيث ت�صم اإىل 

جانب املطارات ال�صجون ومراكز التحقيق 

ي�صمى  ما  لتحقيق  والتن�صت،  والتج�ص�ص 

الأم����ن ال��ق��وم��ي الأم���ريك���ي، ال����ذي ميتد 

خارج احلدود الأمريكية.

اخل��ل��ي��ج  يف  اأم����ريك����ي����ة  ات���ف���اق���ي���ة  اأول 

واجل�����زي�����رة ال���ع���رب���ي���ة وق���ع���ه���ا ال��رئ��ي�����ص 

ال�صعودية  ت��روم��ان م��ع  الأم��ريك��ي ه���اري 

عام1945، لإن�صاء قاعدة ع�صكرية جوية يف 

الظهران، ويف العام 1975 مت توقيع قاعدة 

 1976 »اجل��ف��ري« يف ال��ب��ح��ري��ن، ويف ال��ع��ام 

اأمريكية  »اإج����راءات  با�صم  اتفاقية  وقعت 

���ص��ري��ة« م��ع ال��ك��وي��ت، ويف ال��ع��ام 1980 مت 

�صلطنة  م��ع  الأم��ريك��ي��ة  التفاقية  توقيع 

ع���م���ان، وي�����ص��اف اإىل ذل����ك، اأك����ر ق��اع��دة 

ع��دد  ليبلغ  ق��ط��ر،  ع�����ص��ك��ري��ة لأم���ريك���ا يف 

القواعد الأمريكية حول العامل اأكرث من 

ع�صكرية. قاعدة   750
اأفغان�صتان  ب��ني  الأم��ن��ي��ة  التفاقية  اإن 

اإىل حت��ق��ي��ق الأه������داف  ت���رم���ي  واأم����ريك����ا 

التالية:

»الآم��ن« لأمريكا يف  1- ت�صريع الحتالل 
خ�صائر  دون  طويلة،  ولعقود  اأفغان�صتان 

الأمريكي  الغزو  مبا�صرة كما يحدث منذ 

حم�صورة  اخل�صائر  واإب��ق��اء  لأفغان�صتان، 

ب���ني الأف��غ��ان��ي��ني اأن��ف�����ص��ه��م )م���ن اجلي�ص 

الأفغاين وحركة طالبان(.

لإي���ران  الأم��ريك��ي  احل�����ص��ار  ا�صتكمال   -2
اأفغان�صتان  يف  الع�صكرية  ق��واع��ده��ا  ع��ر 

والعراق واخلليج.

والأم��ن��ي��ة  الع�صكرية  العمليات  اإدارة   -3
اإي�����ران ب�صكل خ��ا���ص،  وامل��خ��اب��رات��ي��ة ���ص��د 

ال��داخ��ل��ي��ة، خ�����ص��و���ص��اً يف  الفتنة  ل��ت��اأج��ي��ج 

اإ�صالمية  اأك��رثي��ة  ت�صكنها  ال��ت��ي  امل��ن��اط��ق 

وم��ع وج��ود ح��وايل مليون لجئ  »�صنية«، 

اأفغاين يف اإيران منذ اأكرث من عقدين من 

الزمن.

رو�صيا  التج�ص�صية �صد  العمليات  اإدارة   -4
وال�صني، يف اإط���ار ���ص��راع احل��رب »الأك��رث 

من باردة« يف امل�صتقبل.

5- ����ص���م���ان ع�����دم ق����ي����ام ن����ظ����ام م����ع����اٍد يف 
ال�صيطرة  اإعادة  اإمكانية  اأفغان�صتان، ومنع 

الرو�صية اأو التاأثري الإيراين اأو ال�صيني يف 

اجليو�صيا�صي  موقعها  نتيجة  اأفغان�صتان، 

دول  ت�صمى  م��ا  ق��ل��ب  يف  وال���ص��رتات��ي��ج��ي 

»ال����ري����ك���������ص«؛ ال���ت���ج���م���ع الق���ت�������ص���ادي 

والع�صكري العاملي اجلديد.

وتن�ص التفاقية الأمنية على ما يلي:

اأم��ريك��ي  ج��ن��دي   15000 الإب���ق���اء ع��ل��ى 

ح��وايل  ع��ن  ب���دًل  الع�صكرية،  ال��ق��واع��د  يف 

اأفغان�صتان  يف  م��وج��ودي��ن  جندي   70000
منذ بدء الغزو الأمريكي.

الأمريكيني،  للجنود  احل�صانة  تاأمني 

وعدم حماكمتهم يف املحاكم الأفغانية.

ق��وى  وت�صليح  ت��دري��ب  ع��ل��ى  الإ����ص���راف 

الأم�����ن الأف��غ��ان��ي��ة مم���ا ي��ب��ق��ي ال�����ص��ي��ط��رة 

الأم���ريك���ي���ة ع��ل��ى اأج���ه���زة الأم�����ن وك���ل ما 

يتعلق ب��ه��ا، ل��ك��ن ب�����اأذرع اأف��غ��ان��ي��ة ح��ت��ى ل 

ي�صطر الأمريكيون للنزول ميدانياً.

اأفغاين،  لطلب  بناء  الأمريكيني،  تعهد 

اأي تدخل ع�صكري  مب�صاعدة الأفغان �صد 

مفركاً،  اأو  �صحيحاً  ك��ان  ���ص��واء  خ��ارج��ي، 

خ�صو�صاً  اأفغان�صتان،  ج���ريان  ي��ه��دد  مم��ا 

اإيران.

الأفغانية،   - الأم��ريك��ي��ة  التفاقية  اإن 

ت�����ص��م��ل اخل����ط����وة امل���ت���ق���دم���ة يف احل����رب 

التم�صاح  فكي  ب��ني  وجتعلها  اإي����ران،  على 

الأمريكي �صمن دائرة  نارية من القواعد 

الع�صكرية املحيطة بها، والأه��م من ذلك، 

الأمريكية  للموؤامرات  �صاحة  �صتكون  اأنها 

الداخلية،  وال�صطرابات  الفتنة  لإح��داث 

عليها،  »الإ���ص��رائ��ي��ل��ي«  الع��ت��داء  وت�صهيل 

اأن ط���ائ���رة ال���ص��ت��ط��الع ال��ت��ي  خ�����ص��و���ص��اً 

اأ���ص��ق��ط��ه��ا الإي���ران���ي���ون، ق���د ان��ط��ل��ق��ت من 

اأفغان�صتان، ويح�صر الأمريكيون لأن تكون 

»وال��ث��ورة  للفو�صى  عمليات  �صاحة  اإي���ران 

�صورية  يف  النظام  �صقوط  بعد  الداخلية«، 

بالتح�صري  ب���داأوا  وكما  خمططهم،  وف��ق 

 2007 ع��ام  منذ  ال�صوري  النظام  لإ�صقاط 

قبل ما ي�صمى »الربيع العربي« وفق خطة 

مل�صروع  يخططون  فاإنهم  �صورية،  تدمري 

ت���دم���ري اإي������ران ال��ع��ق��ب��ة ال��رئ��ي�����ص��ي��ة اأم����ام 

امل�صروع الأمريكي العاملي.

الح��ت��الل الأم��ريك��ي حت��ول م��ن الغزو 

املبا�صر اإىل احتالل ناعم ي�صمى »التفاقية 

الأمنية«، والتي ل ميكن اأن تكون متوازنة 

اأحدهما قوي،  وعادلة، فهي بني طرفني، 

والآخ������ر ���ص��ع��ي��ف.. ف��ك��ي��ف مي��ك��ن ت�����ص��ور 

اتفاقية حتفظ حقوق الأفغان؟

د. ن�سيب حطيط
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»االتفاقية األمنية« أفغانستان -  أميركا.. االستعمار بـ

 لي�ص لدى الرئي�ص الأمريكي باراك اأوباما يف وليته 

الثانية كثري من الوقت كي ير�صو على اجتاه وا�صح يف 

ال�صيا�صة اخلارجية، وهي امل�صاألة التي من الطبيعي اأن 

تكون موؤرقة، �صيما اأن للوليات املتحدة جيو�صاً تنت�صر 

امل�صالح  حماية  بحجة  ال��ع��امل،  دول  م��ن  ال��ع��دي��د  يف 

املتحدة  الوليات  فر�صتها  التي  وامللفات  الأمريكية، 

مع  التعامل  كيفية  اأبرزها  ومن  متعددة،  نف�صها  على 

ال�صني  هما  العاملي،  الت�صنيف  يف  عمالقتني  دولتني 

الإي��راين  كامللف  احلارقة  امللفات  عن  ف�صاًل  ورو�صيا، 

وال�صوري، وبقية امللفات يف الدول التي �صهدت حراكات 

ومل تر�ُص بعد على خيارات، واإن تغريت فيها اأنظمة، 

الأمريكية،  لل�صيا�صة  ممالئة  حركات  مكانها  وحلت 

امللفني  التعامل مع  وهذه الأخ��رية لي�صت مبناأى عن 

الدوليني الأبرز، اأي ال�صني ورو�صيا.

الفائت،  العام  الأمريكية جهاراً  الإدارة  اأعلنت  لقد 

ع��زم��ه��ا حت���وي���ل اه��ت��م��ام��ات��ه��ا ال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة من 

جوهريني،  ل�صببني  وذلك  اآ�صيا،  اإىل  الأو�صط  ال�صرق 

نفط  غاز،  الطاقة،  م�صادر  هائلة يف  اكت�صافات  الأول 

و�صواهما، والثاين العمل على مواجهة واحتواء النمو 

تغيري  عملية  ح��ال��ي��اً  ت�صهد  ال��ت��ي  امل�صطرد  لل�صني 

وب��ال��ت��ايل على  ال�صيوعي،  ال��ن��ط��اق يف احل���زب  وا���ص��ع��ة 

م�صتوى الدولة ككل.

مل تخف وا�صنطن داأبها بالوعود، اإن كانت عر اإدارة 

اأوباما، اأو على ل�صان املر�صح اجلمهوري اخلا�صر ميت 

رومني، على تو�صيع قدرات البحرية الأمريكية بهدف 

دول��ة  اأن  اعتبار  على  واح��ت��وائ��ه��ا،  ال�صني  ج��م��اح  كبح 

املليار وثالثمئة مليون ب�صري حتظى  باأولوية ق�صوى 

يف ال�صيا�صة الأمريكية، نظراً لعامل ثالث ي�صاف اإىل 

ا�صرتاتيجيني  حلفاء  وجود  وهو  ال�صابقني،  العاملني 

ق�صوى  خ�صومة  و�صع  يف  هم  املنطقة،  يف  لوا�صنطن 

اأحيانا  ترتجم  ع��داء  حالة  يف  وبع�صهم  ال�صني،  م��ع 

التي  ت��اي��وان  مثل  ع�صكري،  طابع  ذات  مناو�صات  اإىل 

ت��ع��ت��ره��ا ال�����ص��ني ج����زءاً م��ن ت��راب��ه��ا ال��وط��ن��ي، ودون 

اإغفال الإ�صارة اإىل اأن للوليات املتحدة قوات ع�صكرية 

لي�صتا  الدولتان  وهاتان  اجلنوبية،  وكوريا  اليابان  يف 

على وئام مع ال�صني.

باأن  العاملي،  القرار  مراكز  بع�ص  يف  توقعات  ت�صود 

ولذلك  اآتية ل حمالة،  الأمريكية  ال�صينية  املواجهة 

املوؤمتر  افتتاح  يف  جينتاو  ه��و  ال�صيني  الرئي�ص  دع��ا 

اإىل  الرئا�صة  مقاليد  ي�صلم  اأن  وقبل  للحزب،  الثامن 

الأم��ر  بحرية«،  »ق��وة  ال�صني  جعل  اإىل  دع��ا  خليفته، 

اإبقاء  اإىل  بكني  دعت  التي  اليابانية  القيادة  هز  الذي 

ال�صلمي،  الإط��ار  �صمن  ال�صينية،  البحرية  الأن�صطة 

وا�صتناداً اإىل القانون الدويل.

وع���ل���ي���ه، ف����امل����ارد ال�����ص��ي��ن��ي اخل������ارج م���ن ال��ق��م��ق��م، 

وامل��ت��م�����ص��ك ب�����ص��ي��ا���ص��ة الإ�����ص����الح والن���ف���ت���اح ورف�����ص 

�صيادته ول  ب��اأن مُت�ص �صوكته ول  احل��روب، لن يقبل 

م�صالح �صعبه.

ب��ال��ط��ب��ع ل ت��ق��ت�����ص��ر ال��ه��واج�����ص الأم���ريك���ي���ة على 

التحديات املوؤرقة من ال�صني، فاخل�صية الأكر تبقى 

�صيما مع  رو���ص��ي��ا،  وه��و  التاريخي  اخل�صم  م��ن  دوم���اً 

امل�صتفردة  القطبية  وحدانية  ك�صر  اإىل  مو�صكو  �صعي 

اأبرزها  اخل��ط��وات،  من  الكثري  يف  جنحت  وق��د  عاملياً، 

التعداد  حيث  من  ي�صكل  ال��ذي  »بريك�ص«  حلف  بلورة 

ال��ب�����ص��ري وال���ق���درات الق��ت�����ص��ادي��ة، اأك����رث م��ن ن�صف 

امل��خ��زون ال��ع��امل��ي، م�����ص��اف��اً اإل��ي��ه��ا ال��ت��ح��ال��ف ال��رو���ص��ي 

ال�صيني يف جمل�ص المن، والذي اأف�صل ما جتلى يف 

الفيتو امل�صرتك على املخطط الأمريكي ب�صاأن �صورية.

من  تتخلى  اأن  ميكن  ل  وا�صنطن  اأن  الوا�صح  من 

و�صت�صعى  ال�صتعمارية،  تطلعاتها  ع��ن  نف�صها  تلقاء 

را�صخ  يقني  م��ع  الع�صكرية،  ال��ق��وة  ع��ر  ذل��ك  حلماية 

مينعها  حلف  اأي  تت�صدر  التي  هي  مو�صكو  اأن  لديها 

م��ن حت��ق��ي��ق ال��غ��اي��ات ال�����ص��ري��رة، ول��ذل��ك ت��ع��م��ل على 

حما�صرة مو�صكو عر الدرع ال�صاروخي، وملنع رو�صيا 

لن  ال��ذي  ال��دور  وهو  الدولية،  تاأثرياته  ا�صتعادة  من 

خ�صو�صاً  بوتني،  فالدميري  الرئي�ص  قيادة  به  تفّرط 

مع تنامي القدرة القت�صادية الرو�صية.

يثري  بوتني  اأن  للجدل،  القابلة  غري  احلقائق  من 

ويوؤكد  اإل  �صانحة  ي��رتك  ل  اأن��ه  �صيما  وا�صنطن،  قلق 

على رفع م�صتوى وجهوزية اجلي�ص الرو�صي وحتديثه 

اإىل  ال��ع��امل  اإي�����ص��ال  على  وال��ع��م��ل  وت��دري��ب��اً،  ت�صليحاً 

قناعة ب�صرورة اأفول جنم القطبية الأمريكية.

م��ن امل���وؤ����ص���رات ال��ت��ي تعك�ص ال���روؤي���ة ال��رو���ص��ي��ة يف 

�صرتد  ب��اأن��ه��ا  ب��الأم�����ص،  مو�صكو  اأعلنته  م��ا  ال��ت��ح��دي، 

بنظام  م��زودة  اأمريكية  �صفن  اأي  على  و�صيلة  ب��اأق��وى 

الدفاع امل�صاد لل�صواريخ »ايجي�ص«، اإذا حاولت الإبحار 

قبالة �صواطئها، وطبعاً دون اأن تقفل باب احلوار على 

الق�صايا العاملية، اإنها لعبة ل�َّي الأذرع، قطباها رو�صيا 

وال�صني، مقابل اأمريكا.

يون�س عودة

ّي األذرع مـع أميركـا
َ
روسـيـــا - الـصــين.. ولـعبـة ل
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ع��دي��دة،  جت���ارب  الطويلة  حياتي  يف  َخ���رُت 

اأق��ل م��ا يقال فيها، بح�صب  وم��رت ب��ي ح���وادث 

اأن��ه��ا حمفوفة مبخاطر ل  ال�����ص��ائ��دة،  امل��ع��اي��ري 

ينجو منها اإل ذو حظ كبري، واأ�صتذكر بع�صها 

على  وتبعث  ال�صحك  تثري  طرفة  اأنها  لو  كما 

ك���ان���ت تخيفني  ح��ي��ن��ه��ا،  ب��ي��ن��م��ا يف  الب���ت�������ص���ام، 

ل�����ص��دت��ه، وبع�صها  ن��ه��اي��ة  ق��ل��ق ل  وحت��ي��ي��ن��ي يف 

ليذّكرين  �صمريي  يف  م��ن��زرع��اً  زال  م��ا  الآخ���ر 

ي�صجن  وك��ي��ف  �صبب  ب��ال  الأب���ري���اء  ُيقتل  كيف 

النا�ص ظلماً وقهراً.

العواقب  تلك  من  جناتي  اأن  اليوم  اكت�صفت 

الوخيمة مل تكن �صدفة، ول هروباً من القدر، 

فقد عّر�صتني بع�ص تلك التجارب للموت مرات 

الع�صوائي  ال��ق�����ص��ف  ج���راء  م��ن  منها  ع���دي���دة، 

والقتل على الهوية، ومنها ب�صبب انفجار �صفارة 

عربية كنت اأعمل يف مبنى مال�صق لها، واأخرى 

بفعل �صيارة ملغومة كنت اأحت�صي قهوة ال�صباح 

يف مقهى دمرته العبوة بكامله.

 واأق���ل تلك ال��ت��ج��ارب خ��ط��ورة، ك��ان��ت كفيلة 

ولول  معروفة،  غري  لآج��ال  ال�صجن  يف  بزجي 

كنت  م��ا  ال��زم��ن،  م���رور  بفعل  عواقبها  ان��ت��ه��اء 

����ص���ّرح���ت ب��ه��ا ه���ن���ا، ن���ع���م، جن����وت م���ن ع��ق��وب��ة 

مل  لأن��ن��ي  اأ�صتحقها،  اأك���ن  مل  ولكني  ال�صجن، 

اأذي��ة لأحد  فيه  املنا�صبات جرماً  اأرتكب يف تلك 

اأخ���رتق ق��ان��ون��اً فيه حماية  ال��ع��امل��ني، ومل  م��ن 

لل�صالح العام. 

من اإحدى التجارب، اأنني كنت مبتلياً بوثيقة 

ال�صفر  يف  ح��ق��ي  مب��م��ار���ص��ة  يل  ت�صمح  ل  �صفر 

ت�صّنت  وح��ني  الأجنبية،  البلدان  يف  التنقل  اأو 

اأخرى  وثيقة  على  ا�صتح�صلت  فر�صة،  اأول  يل 

اإيرلندا  مواطني  اأح��د  هوية  منتحاًل  م���زّورة، 

ال�صمالية، فاأ�صرفت يف ال�صفر، ومررت مبطارات 

م�صتخدماً  وط��وك��ي��و  وب��رل��ني  ول��ن��دن  ب��اري�����ص 

اجلواز املزّور. 

وحني ك�صف البولي�ص اخلا�ص يف مطار لندن 

هويتي احلقيقية بعد ثماين �صنوات، علق اأحد 

املحققني على ك��رثة الأخ��ت��ام احل��دودي��ة، وقال 

ما  ب��ق��در  بالطائرة  �صاحبنا  »يتنقل  لزميله: 

اأتنقل ب�صيارتي اإىل مركز عملي«.

واأث���ن���اء احل���رب الأه��ل��ي��ة يف ل��ب��ن��ان، تعر�صت 

ل��ل��ق��ت��ل ع��ل��ى ال���ه���وي���ة اأو اخل���ط���ف ع��ل��ى اأح���د 

احلواجز الطائفية، ولحظت عالمات اخلوف 

اأوقفنا  مثلي  اأبرياء  وجوه  على  ترت�صم  والهلع 

معاً على نف�ص احلاجز، وت�صاءلت، كيف يخاف 

امل��ج��رم تبّجحاً  ي���زداد  ال���ريء وامل��ظ��ل��وم، بينما 

وج������راأة ك��ل��م��ا ���ص��م��ع امل��خ��ط��وف ي��ت��و���ّص��ل اإل��ي��ه 

ويرجوه اأن يعفو عنه ويخلي �صبيله؟ وقلت يف 

نف�صي، اإنه ملن الأوىل اأن يخاف الظامل واملجرم، 

ل اأن تخاف ال�صحية.

وت���ك���ررت ال���ت���ج���ارب امل�����ص��اب��ه��ة يف م��ن��ا���ص��ب��ات 

عديدة، ومفاد القول، اإنني تعر�صت للقتل على 

ب�صبب  اإن�صاناً  اأب���داً  اأك���ره  مل  اأن��ن��ي  م��ع  الهوية، 

ب�صرته،  ول���ون  ع��رق��ه  اأو  م��ع��ت��ق��ده،  اأو  ه��وي��ت��ه، 

اأنني جت��راأت على  بال�صجن ملجرد  ���ص��اأُزّج  وكنت 

القوانني التع�صفية، واأدركت اأن ما اأنقذين من 

اأنني جنحت يف  وال�صدائد، هو  وال�صجن  القتل 

اأحياناً  ياأتي وقعه  اجتياز حاجز اخلوف، الذي 

اأ���ص��د م��ن ال��ق��ت��ل، وك��ذل��ك مل ت��ردع��ن��ي قوانني 

الدول اجلائرة عن اإ�صراري على ممار�صة حقي 

الطبيعي يف احلياة الكرمية.

قد يكون جورج �صرا، هو الوحيد املقتنع 

باأن و�صوله اإىل رئا�صة »جمل�ص ا�صطنبول« 

هو نتاج »عملية دميقراطية« ليخرج قائاًل 

يف  اإن  ي��ق��ول  م��ن  لكل  »�صفعة  انتخابه  اإن 

�صورية طائفية«.

يف جمال�صه  ي����رتدد  مل  ن��ف�����ص��ه،  ف�����ص��را 

اخل���ا����ص���ة، وال����ع����ام����ة، يف م��ه��اج��م��ة خ��ي��ار 

جمل�صهم  رئا�صة  ت�صليمه  ع��دم  »الإخ����وان« 

ويتحكمون  باإحكام  عليه  ي�صيطرون  ال��ذي 

�صد  ف��وق��ف��وا  وك��ب��ريه��ا،  ق���رارات���ه  ب�صغري 

الذي  غليون  لرهان  خلفاً  الرئا�صة  توليه 

»ال��ه��ادئ  فف�صلوا  »ن��رج�����ص��ي��ت��ه«،  اأت��ع��ب��ت��ه��م 

امل�صامل املطواع« عبد البا�صط �صيدا، الكردي 

ال�صويدي الذي ل يعرتف به اأكراد �صورية.

اأح�������ص ����ص���را ب��ال�����ص��دم��ة م����رة ج��دي��دة 

لكن  املجل�ص،  ع�صوية  ع��ن  اأق�����ص��ي  عندما 

ال�صفقة اأتت به مرة جديدة من العدم اإىل 

ال�صيوعي  لهذا  ي�صمح  م��ا  املجل�ص،  رئا�صة 

على  جديدة  مرة  بال�صفر  العتيق  الي�صاري 

»الدرجة الأوىل« والإقامة يف فنادق النجوم 

املرافقة  ���ص��ي��ارات  اإىل  ب��الإ���ص��اف��ة  اخل��م�����ص، 

التي �صريكبها، بدًل من التاك�صيات العتيقة 

التي اعتادها يف �صغره و�صبابه واأيام ن�صاله.

حت���ول ���ص��را ال�����ص��ي��وع��ي امل�����ص��ي��ح��ي، اإىل 

واج���ه���ة ج���دي���دة ل���»جم��ل�����ص ق��ن��ده��ار« كما 

الذين  ال�صوريني،  املعار�صني  بع�ص  ي�صميه 

باعتباره  ب�صرا  الت�صهري  ع��ن  يتوانوا  مل 

ل��ن ي�صتطيع  اإن��ه  وال��ق��ول  �صورية«  »ك���رزاي 

بعد اليوم »الذهاب اإىل احلمام اإل باإذن من 

الإخوان«.

 ن�صر �صرا العديد من املقالت الرتبوية 

والثقافية، وهو يكتب يف اأدب الأطفال، وله 

اأن  املفارقة  لكن  ق�ص�صية،  جمموعات  عدة 

الكاتب يف اأدب الأطفال قال يف اأول ت�صريح 

للمجل�ص ثالثيته  رئي�صاً  »انتخابه«  بعد  له 

نريد  �صالحاً  »نريد   : م�صهورة  باتت  التي 

�صالحاً نريد �صالحاً«!

ول������د ج�������ورج �����ص����را يف م���دي���ن���ة ق��ط��ن��ا 

مبحافظة ريف دم�صق 11 متوز 1947، در�ص 

البتدائية والإعدادية يف مدار�صها، وتخرج 

من دار املعلمني العامة بدم�صق عام 1967، 

ال��ت��ع��ل��ي��م يف م���دار����ص دم�صق  ح��ي��ث م���ار����ص 

درا�صته يف جامعتها  متابعته  وريفها خالل 

ح��ام��اًل   ،1971 ال��ع��ام  ت��خ��رج منها يف  ال��ت��ي 

انتقل  اجلغرافيا،  ق�صم   - الآداب  يف  اإج���ازة 

ب��ع��ده��ا »ال�����ص��ي��وع��ي ال�����ص��وري امل��م��ان��ع« اإىل 

انديانا  بجامعة  والتحق  املتحدة  ال��ولي��ات 

 1978 ال��ع��ام  يف  منها  ليتخرج  الأم��ريك��ي��ة 

والتلفزيون  التعليم  اأنظمة  بتقنيات  خبرياً 

الرتبوي ليبداأ رحلة »املعار�صة« للنظام من 

بعدها.

ال�صوري  ال�صيوعي  احل���زب  اإىل  انت�صب 

1970، وك����ان يف  ال�����ص��ي��ا���ص��ي( ع���ام  )امل��ك��ت��ب 

عداد الذين تولوا م�صوؤولية العمل احلزبي 

وقيادته، اإثر حملة العتقالت الكبرية التي 

ت��ع��ر���ص ل��ه��ا ع���ام 1980، ان��ت��خ��ب ع�����ص��واً يف 

اللجنة املركزية للحزب عام 1985، واعتقل 

عام 1987، حكم عليه بال�صجن ملدة 8 �صنوات 

من قبل حمكمة اأمن الدولة العليا، اأم�صاها 

يف �صجن �صيدنايا الع�صكري، واأطلق �صراحه 

عام 1995 بعد انق�صاء فرتة احلكم.

ويف عام 2000 انتدبه احلزب ممثاًل له يف 

التجمع الوطني الدميقراطي، و�صار ع�صواً 

يف القيادة املركزية للتجمع، وانتخب ع�صواً 

املوؤمتر  اأعمال  بنتيجة  املركزية  اللجنة  يف 

وان��ت��خ��ب��ت��ه   ،2005 ع����ام  ل��ل��ح��زب  ال�����ص��اد���ص 

اللجنة املركزية ع�صواً يف اأمانتها املركزية، 

لإع���الن  التاأ�صي�صية  الأع���م���ال  يف  و����ص���ارك 

عام  الدميقراطي  الوطني  للتغيري  دم�صق 

2005، وكان ع�صواً يف اأمانته املوؤقت.
ا�صم  عليه  اأطلق  ال��ذي  التمرد  بداية  مع 

اإىل  ج��ورج �صرا  وق��ف  ال�صورية«،  »ال��ث��ورة 

وقت  ويف  بقّوة،  ال�ّصورين  املتمردين  جانب 

اإىل  وان�صم  اإىل فرن�صا  �صورية  لحق، غادر 

الأمانة العامة للمجل�ص الوطني.
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بــــــروفــــــــايـــــــــل

جـورج صـبرا كـاتـب قـصـص األطفـال: 
نــريـد ســالحـًا.. نــريـد ســالحــًا

نقطة على السطر!
لقد بلغ ال�صيل الزبى.. واآن للعقل اأن ي�صود ويحكم، 

بل  ل  وتختفي،  وت��رتاج��ع  ت��ت��وارى  اأن  للغرائز  واآن 

بعبارة اأو�صح، اآن للغرائز الب�صرية اجلوفاء، اأن تقتلع 

معها  وت�صفو  ال��ن��ف��و���ص  ت��ل��ك  لت�صفو  ال��ن��ف��و���ص،  م��ن 

الإخاء، وي�صود  املحّبة ويرت�ّصخ  الوطن، فتحّل  اأجواء 

التفاهم، وينت�صر العدل، ويطفو القانون على ما عداه 

م��ن اجتهاد وت��اأوي��ل، وال��ت��ف��اف، وحت��اي��ل.. ف��ال يعود 

مطاطاً وفق اأهواء هذا اأو ذاك.. ول يبقى من �صقف 

ي�صهد �صيفاً و�صتاء يف اآن معاً، اأياً كانت الذريعة، واأياً 

كان احلاكم، ومهما كان لون وجن�ص املالئكة..

اأن تت�صرع لتلبية  اأخي يف املواطنية: فكر ملياً قبل 

�صوت من هنا اأو هناك!

فكر اأنك اإن�صان لك حرّيتك وراأيك وقرارك.. فلي�ص 

يف كل مرة ُتنده فيها اإىل امل�صاركة يف عمل ما، اأو فعلة 

الوطن، ول  اأجل م�صلحتك وم�صلحة  تكون من  ما، 

ما  غالباً  اإمن��ا  املواطنية!  يف  اأخيك  م�صلحة  يف  حتى 

يطرح ال�صوت عليك واأمثالك من اأجل طارح ال�صوت 

عينه، ولغاية يف نف�صه، وملاأرب �صخ�صي بحت..

والتمحي�ص،  للتحليل  الكايف  الوقت  خذ  ل��ذل��ك.. 

مل  اإذا  تلبي  األ  حقك  فمن  عدمها..  اأو  التلبية  قبل 

ب��ل م��ن حق  ال��ط��رح وج������دواه.. ل  ب�����ص��واب��ي��ة  تقتنع 

وجه  يف  تطلقها  عالية  ب��»ل«  املجاهرة  عليك  الوطن 

ل  العكرة!  الوطن  مياه  يف  ال�صطياد  يحاول  ال��ذي 

تخافه، بل عوده على �صماع كلمة »ل« عندما ل يكون 

قد  بذلك  فتكون  ودع��وت��ه..  وق��ول��ه  يف طرحه  حمقاً 

انت�صرت له على نف�صه الأّمارة بال�صوء، وتنّجيه اإذا ما 

ثاب اإىل ر�صده وعقله من �صوء العاقبة.. ورمبا تتمكن 

من اأن ت�صرّيه مواطناً �صاحلاً يعمل ويت�صرف بوحي 

من عقله.

اأخي.. كي تبقى راية الأرز تظللنا، وكي يبقى الوطن 

موحداً يحت�صننا، جتّنب الهرولة خلف اخل�صو�صيات 

مهما بلغ �صاأنها، واأقلع عن تلبية ال�صوت الن�صاز مهما 

بلغ حجم مطلقه.

هناك اأدمغة واأيٍد تعمل يف اخلفاء طوراً، ويف العلن 

طوراً اآخر على تغيري معامل الوطن اجلغرافية ورايته 

امليثاقية ل على تغيري النظام وح�صب!

موقع  غري  يف  املن�صوبة  �صراكها  يف  الوقوع  فاحذر 

تنّفذ  اأداة طيعة،  اإىل تطويعك  ترمي  والتي  واجت��اه، 

اأك��رثه��ا  ب��ال��رتغ��ي��ب وم���ا  اأك����ان ه���ذا  ���ص��واء  م�صيئتها، 

و�صائلة، اأم بالرتهيب وما اأكرثها اأدواته اأي�صاً! 

اأخي.. كن ال�صوت العاقل الهادر يف الرّية، لتاأن�ص 

اإىل �صوت احلق الرحمن الرحيم.

نبيه الأعور
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ق��د ت��ك��ون ب���روت اإح����دى ع��وا���ش��م ال�����ش��رق القليلة، 

ورمبا الوحيدة، التي عرفت ال�شينما قبل اأن تتعرف اإليها 

عوا�شم عديدة يف العامل.

ب���روت  امل���ت���ع���ددة يف  ال�����ش��ي��ن��م��ا  ن��ه�����ش��ت دور  وع��ل��ي��ه 

العاملية  ال�شينما  روائ��ع  املراحل  خمتلف  يف  قدمت  التي 

والعربية، و�شارت هدفاً ملنتجي ال�شينما العاملية لدخول 

الأ�شواق العربية.

العنف  اأف���ام  ال�شينما  دور  ع��رف��ت  الأرب��ع��ي��ن��ي��ات،  يف 

هايد،  وم�شرت  جيكل  دك��ت��ور  مثل  واخل���راف���ات،  وال��رع��ب 

و�شكارفاي�س  كارلوف، وكينغ كونغ،  لبوري�س  وفرنك�شتني 

من بطولة هوارد هوك�س، اإ�شافة اإىل اأفام طرزان وبطله 

بولبا،  وترا�س  الأومل��ب��ي،  ال�شباحة  بطل  وي�شملر؛  ج��وين 

الروائع  بور، كما عر�شت  القوقازي متثيل هاري  اجلبار 

كالبوؤ�شاء لفيكتور هيغو، وذهب مع الريح لكارك غيبل، 

والرزاملر ل�شلفانا مانغانو، وكازابانكا ل�شارل بواييه.

وفيلم »كنغ كونغ« من متثيل فاي راي، عر�شته �شالة 

الروك�شي �شنة 1933 وحتدثت عنه بروت باأكملها، ملا فيه 

من غرابة وروعة، و�شهد ازدحاماً كبراً، وتتلخ�س ق�شة 

الفيلم باأن اإحدى البعثات ال�شينمائية اأبحرت اإىل اإحدى 

اتفق قائدها مع  اأن  النائية لإخ��راج �شريط، بعد  اجل��زر 

و�شلت  وعندما  ب��ال��دور،  لتقوم  راي(  )ف��اي  �شقراء  فتاة 

باإقامة  مهتمني  �شكانها  وج���دت  اجل��زي��رة،  اإىل  البعثة 

الإله  اإىل  لديهم  فتاة  اأجمل  �شنتهم، وتقدمي  راأ���س  عيد 

التخلي  منهم  ويطلب  القبيلة،  رئي�س  فيلحظهم  كونغ، 

عن الفتاة ال�شقراء ليقدمها قرباناً اإىل الكونغ، ثم عمد 

بعد ذلك اإىل �شرقتها، وهنا تبداأ احلوادث بذهاب اأفراد 

معارك  كونغ  وب��ني  بينهم  وجت��ري  عنها،  للبحث  البعثة 

هائلة تنتهي بفوزهم وتخلي�س الفتاة والعودة بكونغ اإىل 

نيويورك، لعر�شه على اجلمهور وو�شعه يف اأحد امل�شارح.

بالفولذ،  مكبًا  كونغ  يكون  ال�شتارة،  ترفع  وعندما 

ب��ح��ب��ه��ا، فيحطم   وه���ام  اختطفها  ال��ت��ي  احل�����ش��ن��اء  ي���رى 

ق��ي��وده ويخطف ال��ف��ت��اة م��ن ج��دي��د، وي��ج��ري يف ���ش��وارع 

الهلع،  �شدة  من  اأمامه  ترتاك�س  واجلماهر  نيويورك 

مع�شوقته  مع  فيت�شلقها  �شحاب،  ناطحة  اإىل  يجنح  ثم 

الطائرات، ومتّكن  تهاجمه  باأن  الأمر  وينتهي  احل�شناء، 

من التغلب عليه، فيقع من العلو ال�شاهق ويتحطم.

وث��م��ة حم��ط��ات ل ُت��ن�����ش��ى م��ن ذاك����رة امل��دي��ن��ة، منها 

ع��رو���س اأف����ام »اأن�����ش��ودة ال���ف���وؤاد«، و»ذه����ب م��ع ال��ري��ح«، 

و»ل��ي��ل��ى وال������وردة ال��ب��ي�����ش��اء«، و»ك���ف���ري ع��ن خطيئتك« 

لعزيزة اأمر.

ُعر�س فيلم »اأن�شودة الفوؤاد«، وهو من متثيل بطلني 

ون���ادرة )وه���ي من  اأبي�س  اأ���ش��ل لبناين هما ج���ورج  م��ن 

عائلة �شتيوي البروتية( يف ني�شان  �شنة 1932 يف �شالة 

الفيلم  وك��ان  تابت،  ج��ورج  اأن�شاأها  التي  الكبر  التياترو 

�شامتاً تذاع اأغانيه بوا�شطة ميكروفون، وقد لقي اإقباًل 

واحلنان  اجل��م��ال  م��ن  البروتيون  فيه  وج��د  ملّ��ا  عظيماً 

وقد  ال�شجي،  العذب  ب�شوتها  ن��ادرة  من  والغناء  امل��وؤث��ر 

الأول  الأ���ش��ب��وع  يف  ن�شمة  األ���ف  ع�شر  خم�شة  ال�شالة  اأمَّ 

لعر�شه، ما دفع اإدارة ال�شالة اإىل متديد عر�شه، وذاعت 

منه اأغنية نادرة التي تقول فيها:

اآم�شعدي، اأنت يف مرادي

اأيها البلبل احلنون

نن�شد اأن�شودة الفوؤاد 

ل حزن فيه ول �شجون

اأم��رة الطرب، ومثلت بعده فيلم  ن��ادرة  �ُشّميت  وقد 

وفيلم  الق�شبجي،  حممد  امللحن  مع  ال��رادي��و«  »اأن�شودة 

»�شبح املا�شي« مع بدرلما. وُيذكر اأن اأغاين هذا الفيلم 

العقاد،  الأدي���ب عبا�س حم��م��ود  ك��ان��ت م��ن نظم  الأخ���ر 

را�شي  طقطوقة:  مثل  ا�شتهرت  اأخ��رى  اأغنيات  ولنادرة 

ب�شدك وجمالك، وموال: مال قلبي م�شغول بحبك واأنت 

م�س داري.

وجتدر الإ�شارة اإىل اأن فيلم »اأن�شودة الفوؤاد« هو ق�شة 

درامية من تاأليف ن. لزار، تدور حوادثها يف وادي النيل، 

خليل  القطرين  �شاعر  والق�شائد  احل���وار  بتاأليف  ق��ام 

مطران، وحّلن الأغاين زكريا اأحمد واأخرج الفيلم ماريو 

فويل.

ن�شر اإىل اأن عر�س فيلم »ليلى« ا�شتمر خم�شة ع�شر 

اأ���ش��ب��وع��اً، ث��م اأوق���ف ال��ع��ر���س بعد ت��دخ��ل ���ش��ف��ارة اململكة 

الإي��ران��ي��ة لأن��ه��ا اع��ت��رت وق��ائ��ع��ه اإ����ش���اءة ل��ل��ف��ر���س، وق��د 

غنت فيه بهيجة هامن حافظ ب�شوت اأ�شمهان، ومل تكن 

هذه الأخرة قد ا�شتهرت بعد، اأغنية »ليت للراق عيناً 

فرتى«.

غنائي  فيلم  اأول  فكان  البي�شاء«  »ال���وردة  فيلم  اأم��ا 

ملحمد عبد الوهاب و�شمرة خلو�شي، ومن اإخراج حممد 

ال��ك��ب��ر، واأع��ي��د  ال��ت��ي��ات��رو  1933 يف  ُع��ر���س �شنة  ك���رمي، 

مل�شاهدته،  ب��روت  وق��د زحفت  روي���ال،  �شينما  عر�شه يف 

�شركة  وباعت  واأناقتهن،  زينتهن  اأجمل  الن�شاء  واأخ��ذت 

التي  ال�شطوانات  األ��وف  اأث��ره،  على  كومباين  بي�شافون 

داود  حمل  يف  تباع  وكانت  وردة،  �شورة  و�شطها  يف  ر�شم 

دباغيان يف �شارع اللنبي.

كما  متَقناً  يكن  مل  ال�شوت  ت�شجيل  اأن  يومها  وُذك��ر 

يجب، اإذ اإن حركات ال�شفاه كانت ت�شبق ال�شوت مبا يزيد 

اأك��ر، واأرج��ع ال�شبب اإىل كون �شابط اآلة  اأو  عن الثانية 

يختلفون  واملمثلون  فرن�شياً  كان  ال�شتديو  يف  الت�شجيل 

عنه باألفاظهم، فا يفهم �شيئاً مما ينطقون.

عن »بروتنا«

�أحمد
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بيروتيات

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

اأ�شلم ال�شحابي اجلليل عبد الرحمن بن عوف يف ال�شاعات الأوىل للدعوة، وقبل اأن يدخل 

ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه واآله و�شلم دار الأرقم ويتخذها مقراً للتقائه باأ�شحابه ر�شي اهلل 

عنهم اأجمعني، فهو اأحد الثمانية الذن �شبقوا اإىل الإ�شام.

عر�س عليه اأبو بكر الإ�شام هو وعثمان بن عفان والزبر بن العوام وطلحة بن عبيد اهلل 

و�شعد بن اأبي وقا�س، فما غّم عليهم الأمر ول اأبطاأ بهم ال�شك، بل �شارعوا مع ال�شّديق اإىل 

اأن لقي ربه  اأ�شلم اإىل  ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه واآله و�شلم، يبايعونه ويحملون ل��واءه، ومنذ 

يف اخلام�شة وال�شبعني من عمره، وهو منوذج باهر للموؤمن العظيم، ما جعل النبي �شلى اهلل 

الع�شرة الذين ب�ّشرهم باجلنة، وجعل عمر ر�شي اهلل عنه ي�شعه  واآله و�شلم ي�شعه مع  عليه 

مع اأ�شحاب ال�شورى ال�شتة الذين جعل اخلافة فيهم من بعده قائًا: »لقد تويف ر�شول اهلل 

وهو عنهم را�س«، وفور اإ�شام عبد الرحمن بن عوف، حمل حظه املنا�شب من ا�شطهاد قري�س 

وحتّدياتها.

حني اأمر النبي �شلى اهلل عليه واآله و�شلم اأ�شحابه بالهجرة اإىل احلب�شة، هاجر ابن عوف 

ثم عاد اإىل مكة، ثم هاجر اإىل احلب�شة يف الهجرة الثانية، ثم هاجر اإىل املدينة املنورة، و�شهد 

بدراً، واأُحداً، وامل�شاهد كلها..

كان حمظوظاً يف التجارة اإىل حدٍّ اأثار عجبه وده�شه فقال: »لقد راأيتني لو رفعت حجراً 

لوجدُت حتته ف�شة وذهباً«! فتجارته التي منت منواً هائًا اأخذت تفد على املدينة املنورة من 

م�شر، ومن ال�شام، حمملة بكل ما حتتاج اإليه جزيرة العرب من ك�شاء وطعام..

غداة هاجر امل�شلمون اإىل املدينة املنورة، جرى نهج الر�شول عليه ال�شاة وال�شام يومئذ 

اأخاه املهاجر  اأهل املدينة يقا�شم  اأ�شحابه؛ فالأن�شاري من  اأن يوؤاخي بني كل اثنني من  على 

كل ما ميلك، حتى فرا�شه، فاإذا كان تزّوج باثنني طّلق اإحداهما ليتزوجها اأخوه، ويومئذ اآخى 

الر�شول الكرمي بني عبد الرحمن بن عوف، و�شعد بن الربيع، فقال �شعد لعبد الرحمن: اأخي، 

اأنا اأكر اأهل املدينة ماًل، فانظر �شطر مايل فخذه، وحتتي امراأتان، فانظر اأيتهما اأعجب لك 

حتى اأطلقها، وتتزوجها، فقال له ابن عوف: بارك اهلل لك يف اأهلك ومالك.. دلوين على ال�شوق، 

وخرج اإىل ال�شوق، فا�شرتى.. وباع.. وربح! ومما جعل جتارته ناجحة مباركة، حتّريه احلال، 

وناأيه ال�شديد عن احلرام، بل عن ال�شبهات، كذلك مما زادها جناحاً وبركة، اأنها مل تكن لعبد 

به جيو�س  واإخ��وان��ه، ويجّهز  اأه��ل��ه،  به  اأوف���ى، ي�شل  ك��ان هلل فيها ن�شيب  بل  الرحمن وح��ده، 

فاإن ثروة عبد  واأرباحها،  باأعداد ر�شيدها  اإمنا حُت�شى  وال��روات  اجل��ارة  كانت  واإذا  الإ�شام، 

الرحمن بن عوف اإمنا ُتعرف مقاديرها واأعدادها مبا كان ينفق منها يف �شبيل اهلل رب العاملني.

رجال  �شتة  ويختار  الطاهرة،  بروحه  يجود  عنه  اهلل  ر�شي  اخلطاب  بن  عمر  ك��ان  عندما 

اجلديد،  اخلليفة  بينهم  من  ليختاروا  و�شلم،  واآل��ه  عليه  اهلل  �شلى  اهلل  ر�شول  اأ�شحاب  من 

كانت الأ�شابع تومئ نحو ابن عوف، وقد فاحته بع�س ال�شحابة يف اأنه اأحق ال�شتة باخلافة، 

فقال: »واهلل، لأن توؤخذ مدية، فتو�شع يف حلقي، ثم ينفذ بها اإىل اجلانب الآخر اأحب اإيّل من 

ذلك«..!!

اأحدهم خليفة بعد الفاروق  وهكذا مل يكد ال�شتة املختارون يعقدون اجتماعهم ليختاروا 

اأ�شفاه عمر عليه حني  ال��ذي  اأن��ه متنازل عن احلق  الآخرين  اإخوانه اخلم�شة  اأنباأ  عمر حتى 

بينهم  الختيار  عملية  يجروا  اأن  عليهم  واأّن  منهم،  اخلليفة  يختار  الذين  ال�شتة  اأح��د  جعله 

وحدهم اأي بني اخلم�شة الآخرين.

و�شرعان ما اأحله هذا الزهد يف املن�شب مكان احلكم بني اخلم�شة الأجاء، فر�شوا اأن يختار 

هو اخلليفة من بينهم، وقال المام علي ر�شي اهلل عنه: »لقد �شمعت ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه 

و�شلم ي�شفك باأنك اأمني يف اأهل ال�شماء، واأمني يف اأهل الأر�س«، واختار ابن عوف عثمان بن 

عفان للخافة، فاأم�شى الباقون اختياره.

هذه حقيقة رجل ثري يف الإ�شام.. وها هو ذا يف العام الثاين والثاثني للهجرة، يجود 

ه ب�شرف مل تخت�ّس به �شواه، فتعر�س عليه وهو  باأنفا�شه، وتريد اأم املوؤمنني عائ�شة اأن تخ�شّ

على فرا�س املوت اأن يدفن يف حجرتها اإىل جوار الر�شول واأبي بكر وعمر، لكنه م�شلم اأح�شن 

الإ�شام تاأديبه، في�شتحي اأن يرفع نف�شه اإىل هذا اجلوار.. لكن �شكينة اهلل �شرعان ما تغ�شته، 

فك�شت وجهه غالة رقيقة من الغبطة امل�شرقة املتهللة املطمئنة.

عبد الرحمن 
بــــن عــوف

لو رفع حجرًا
لوجد تحته 
ذَهــبـــــــــًا

رجال حول الرسول

) العدد 238(  اجلمعة - 16 ت�رشين الثاين - 2012



حتول امللح الوردي يف الهمايا لي�شبح 

امل���ل���ح الأك������ر رواج������اً يف اأو�����ش����اط ال��ط��ه��اة 

حمبي  وح��ت��ى  وال�شحة،  التغذية  وخ���راء 

الأخ���رة،  ال�شنوات  يف  البيئية  ال��دي��ك��ورات 

وق���د اأو���ش��ى ال��ط��ه��اة امل�����ش��اه��ر م��ن اأم��ث��ال 

جيمي اأوليفر بامللح الوردي اللون، بالنظر 

الأط��ب��اق،  يف  وامل��م��ي��زة  اخلفيفة  نكهته  اإىل 

الديكور  م�شممي  من  العديد  عمد  بينما 

خا�شة  مل�شابيح  ال��رتوي��ج  اإىل  العامل  ح��ول 

م�����ش��ن��وع��ة م���ن األ������واح ه����ذا امل���ل���ح اجل��م��ي��ل 

الهيئة، الذي يبدو كالكري�شتال امللون لكل 

باإ�شفاء عنا�شر جديدة حيوية  من يرغب 

وطبيعية اإىل منزله.

املنتجعات  العديد من  ذل��ك، قامت  اإىل 

اأي�شاً،  ال���وردي  بامللح  بالعاج  املتخ�ش�شة 

وهي تقدم جمموعة وا�شعة من العاجات 

امل��ه��دئ��ة واحل��م��ام��ات ال��ع��اج��ي��ة، ا���ش��ت��ن��اداً 

ما  على  ال�شحري  الطبيعي  املنتج  هذا  اإىل 

العاملية  الإم�����دادات  معظم  اأن  علماً  ي��ب��دو، 

م���ن ه���ذا امل��ل��ح ال�����وردي ال����ذي حت���ول على 

مناجم  من  تاأتي  كبرة،  �شعبية  ذات  منتج 

�شفوح جبال  التي تقع عند  امللح يف خيورا، 

عن  كيلومرتاً   260 بنحو  بعيداً  الهمايا، 

مئات  ا�شتخراج  وي��ت��م  باك�شتان،  يف  له���ور 

الآلف من الأطنان من هذا امللح ال�شخري 

م���ن امل��ن��اج��م يف خ���ي���ورا ك���ل ع����ام، وي��ج��ري 

يتم  حيث  ال��غ��رب،  اإىل  مبعظمه  ت�شديره 

بيعه باعتباره من اأغلى التوابل، اأو حتويله 

الثمن تتو�شط �شالت  اإىل م�شابيح غالية 

الدول  الفاخرة يف  املحال  اأك��ر  العر�س يف 

الأوروبية.

ال���وردي  امل��ل��ح  األ����واح  اإىل  ع��ن��دم��ا تنظر 

للوهلة  اإل��ي��ك  يخيل  ال�شغرة،  و���ش��خ��وره 

الأوىل باأنك تنظر اإىل قطع من الكري�شتال 

الزهرية اللون التي تخطف الأنظار، �شواء 

اأكانت القطع �شغرة اأم كبرة، واإن جتولت 

الهمايا،  يف  اخل��اب��ة  امل��ل��ح  مناجم  داخ���ل 

فاإنك ت�شعر باأن هذه ال�شخور اجلميلة اإمنا 

اآخر خارج كوكب الأر�س،  اإىل مكان  تنتمي 

اإذ ما من �شخر ي�شاهيها جمالية وروعة.

عمال املناجم

املناجم طريقهم  ي�شلك عمال  ي��وم،  كل 

الطويل اإىل �شفوح الهمايا، حيث يغرقون 

ال��وردي، اعتادت  امللح  يف مناجم كبرة من 

اأن تكون بحرات هادرة قبل اآلف ال�شنني، 

ه����ذه الأم������اح اجل��م��ي��ل��ة ال�����ش��ك��ل وال��ط��ع��م 

العامل  كبرة يف  �شعبية  ذات  اأ�شبحت  التي 

تبخرت  ب��ع��دم��ا  امل��ا���ش��ي  يف  ت�شكلت  ال��ي��وم، 

القوية،  ال�شم�س  بفعل حرارة  املحيط  مياه 

لتتحول املنطقة اإىل مناجم وكهوف خابة 

للغاية  ق��ي��م��اً  م��ع��دن��اً  جنباتها  ب��ني  حت���وي 

باأ�شعار عالية للغاية يف اخل��ارج، حيث  يباع 

جديداً  منتجاً  ب�شفته  كبر  عليه  الإق��ب��ال 

وم���ث���راً ل��ان��ت��ب��اه واله���ت���م���ام، خ�����ش��و���ش��اً 

على  فقط  لي�س  ال�شحية،  م��زاي��اه  ب�شبب 

ال�شحة اجل�شدية بل اأي�شاً النف�شية.

ج��م��ي��ع  اأن  الأم��������������ر،  يف  وال�������اف�������ت 

ع��م��ال امل��ن��اج��م ي���ب���دون يف غ��اي��ة ال�����ش��ع��ادة 

املعلومات  م��ن  ال��رغ��م  فعلى  وال���ش��رتخ��اء، 

ي�شيب  ال��ذي  والتعب  الإعياء  عن  ال�شائعة 

ع��م��ال امل��ن��اج��م ج���راء عملهم حت��ت الأر����س 

احل��ال خمتلف يف  اأن  اإل  ول�شاعات طويلة، 

تق�شي  وعند  اللون،  الوردية  املناجم   هذه 

لاهتمام،  مثرة  احلقيقة  ف��اإن  الأ���ش��ب��اب، 

فقد تبني للعلماء اأن لهذه الأماح القدرة 

ع��ل��ى حت�����ش��ني امل����زاج وم�����ش��اع��دة امل����رء على 

ال�شرتخاء واملحافظة على هدوء اأع�شابه، 

ال�شحية  املنتجعات  العديد من  فاإن  لذلك 

العاملية تعتمد على الأم��اح اإىل حد كبر، 

املناجم  ع��م��ال  م��ع  ه��ن��ا  واحل����ال ل يختلف 

عملهم  �شاعات  مي�شون  ال��ذي  الهمايا  يف 

الطويلة من دون تذمر اأو تعب، مع الإ�شارة 

تنقية  ع��ل��ى  ت�شاعد  الأم����اح  ه���ذه  اأن  اإىل 

الهواء.

ياأتون من  ال��زوار  العديد من  وقد بات 

الأم�����اح يف  م��ن��اج��م  ل���زي���ارة  دول خمتلفة 

عن  وج��م��اًل  رون��ق��اً  تقل  ل  التي  الهمايا، 

مناجم الأماح ال�شياحية يف النم�شا واأملانيا 

ب�شهادة اجلميع.

ال�سّياح.. واألواح امللح

ال��ك��ث��ر م���ن ال�����ش��ي��اح ب���ات���وا ي�����ش��رتون 

امللح الوردي ل�شتخدامه، لي�س  األواحاً من 

اأي�����ش��اً يف الطهي  ب��ل  ال��ط��ع��ام ف��ح�����ش��ب،  يف 

اأو  كبر،  حد  اإىل  النار  يتحمل  لأن��ه  عليه، 

حتى ل�شنع امل�شابيح وبع�س قطع الديكور 

اأن ه��ذه  وامل��ن��ح��وت��ات اجل��م��ي��ل��ة، خ�����ش��و���ش��اً 

ال��ق��ط��ع م��ن الأم�����اح ال���وردي���ة ق����ادرة على 

امت�شا�س الرطوبة، وتنقية الهواء واإ�شفاء 

لونها  اأن  عن  ناهيك  الغرفة،  على  الهدوء 

�شك  با  وهي  ت�شاء،  حينما  للغاية  جميل 

تعطي قيمة اإ�شافية للديكور لأي غرفة يف 

املنزل اأو ال�شركة.

وق���د ب���ات ال��ع��دي��د م���ن خ����راء الفينغ 

ال�����ش��خ��ور من  ه����ذه  اإىل  ي���ل���ج���اأون  ����ش���وي 

الأم�������اح ال����وردي����ة ال����ل����ون، لأن���ه���ا ت��وح��ي 

بح�شبهم  وتن�شر  وال����ش���رتخ���اء،  ب��ال��ه��دوء 

ذب��ذب��ات اإي��ج��اب��ي��ة يف امل��ك��ان امل���وج���ودة فيه، 

من  العديد  اإىل  تكوينها  يف  ت�شتند  كونها 

العوامل الطبيعية.

منتجع جديد

الكثرون  ي��وؤم��ن  القريبة  باك�شتان  يف 

وا�شرتخاء  العاج  يف  ال��وردي  امللح  باأهمية 

امل�شتثمرين،  كبار  اأح��د  اأن  حتى  الأع�شاب، 

وي���دع���ى ���ش��ب��خ��ات ق��دي��ر ب����ات، ق���رر اإن�����ش��اء 

�شخور  م��ن  م��ب��ن��ي  ك��ام��ل،  ���ش��ح��ي  منتجع 

امل��ل��ح ال������وردي، وي��ع��ت��م��د يف ع��اج��ات��ه على 

هذه ال�شخور اجلميلة التي اأ�شيء بع�شها 

ب��ل��م��ب��ات ���ش��غ��رة خ��ا���ش��ة منحت احل��ج��ارة 

جماًل اإ�شافياً.

يف الواقع، فاإن كل �شيء يف هذا املنتجع 

م�شنوع  الأن��ف��ا���س،  يخطف  ال��ذي  ال�شحي 

م���ن ق��ط��ع امل���ل���ح ال������وردي امل��ع��اجل��ة ب��دق��ة، 

وامل���ن���ح���وت���ة ب���ط���رق رائ����ع����ة، ح��ت��ى ج����دران 

البخارية، والأر�شيات م�شنوعة  احلمامات 

من امللح الوردي املر�شو�س بحرفية عالية، 

1400 طن  ا�شتخدم  اإن��ه  ب��ات،  ويقول قدير 

ال��ذي  منتجعه  ل�شنع  اجلميل  امل��ع��دن  م��ن 

يجذب اإليه الزوار اليوم من خمتلف اأنحاء 

والفوائد  وغرابته  ف��رادت��ه  ب�شبب  ال��ع��امل، 

ال�شحية املتوخاة منه.

هي  باك�شتان  اأن  اإىل  الإ����ش���ارة  وجت���در 

ال��وردي  امللح  ت�شدير  جلهة  الأوىل  الدولة 

الهمايا، كونها  ا�شتخراجه من  يتم  الذي 

ت�����ش��ت��ق��ط��ب ال��ك��ث��ر م���ن اأ����ش���ح���اب امل��ن��اج��م 

الذين يعر�شون ما ا�شتخرجوه هناك، ليتم 

ت�شديره اإىل اخلارج بكميات كبرة �شهرياً.

ويقول امل�شتثمر قدير بات: »اإننا ن�شدر 

ه���ذا امل��ل��ح ب��ك��م��ي��ات ك��ب��رة اإىل ك���ل اأن��ح��اء 

العامل، لذلك قلت لنف�شي ملاذا ل ن�شتخدمه 

حملياً يف فكرة مبتكرة«، وقد لقى املنتجع 

اإىل  تفتقر  التي  باك�شتان  يف  لف��ت��اً  جن��اح��اً 

مثل هذه املنتجعات ال�شحية الفاخرة، وقد 

تلقفته ب�شرعة و�شائل الإعام الغربية التي 

يف  التالية  ال�شياحية  الوجهة  باأنه  و�شفته 

وق��د متكن  الآ�شيوية تطرفاً،  ال��دول  اأك��ر 

من خال احلملة الرتويجية التي رافقت 

اإن�شاءه من جذب الكثر من ال�شياح الذين 

اأتوا خ�شي�شاً اإىل باك�شتان لتفقده وزيارته 

واختبار عاجاته القائمة على الأماح.

املعابد  م��ن  العديد  له��ور  منطقة  ويف 

امللح  باأحجار  ت��زدان  التي  ال�شاة  واأم��اك��ن 

ال���وردي امل�����ش��اءة ال��ت��ي تعطي امل��ك��ان رون��ق��اً 

وجمالية وخ�شو�شية.

من  ال��ع��دي��د  باك�شتان  يف  وتنت�شر  ه��ذا 

امل���ح���ال ال��ت��ي ت��ب��ي��ع م��ن��ح��وت��ات وم�����ش��اب��ي��ح 

والتي  ال��وردي،  امللح  من  م�شنوعة  م�شاءة 

ي�������رتاوح ���ش��ع��ره��ا ب����ني م��ن��ط��ق��ة واأخ�������رى، 

وحم����ل واآخ�������ر، وي��ع��ت��م��د ال���ك���ث���رون على 

عائدات مبيعات احلرف امل�شنوعة من هذه 

الأماح، وباتوا يحرتفون النحت ويعلمون 

اأب���ن���اءه���م ه���ذه امل��ه��ن��ة، ك��ون��ه��ا ت���در عليهم 

املنتجات  على  الطلب  ارتفاع  وم��ع  الأرب���اح، 

ال����وردي ح��ول ال��ع��امل،  امل��ل��ح  امل�شنوعة م��ن 

ويف العوا�شم الأوروبية، وبني امل�شاهر من 

الطهاة واملمثلني وم�شممي الديكور، ارتفع 

اأن  علماً  ك��ب��ر،  ح��د  اإىل  القطع  ه��ذه  �شعر 

الكثر،  يربحون  الأم���اح  ه��ذه  م�شتوردي 

ف��ه��م ع���ادة م��ا ي�����ش��رتون��ه��ا ب��اأ���ش��ع��ار اأرخ�����س 

اأع���ل���ى، ب�شبب  ب�����ش��ع��ر  ل��ي��ب��ي��ع��ون��ه��ا  ب��ك��ث��ر، 

اأم��اك��ن  يف  وعر�شها  عليها  الطلب  ارت��ف��اع 

فاخرة وراقية من العوا�شم الأوروبية ودور 

باملنحوتات  اخل��ا���ش��ة  وال�����ش��الت  ال��ع��ر���س 

املودرن.

وي���ت�������ش���اب���ق ك����ب����ار ال���ط���ه���اة يف ال���ع���امل 

لأن��ه  فقط  لي�س  ال����وردي،  للملح  للرتويج 

بل  للغاية،  ج���ذاب  و�شكله  م��ا  ن��وع��اً  ج��دي��د 

ومكونات غذائية  معادن  على  يحتوي  لأنه 

و�شحية عالية، حتى اأن العديد منهم باتوا 

ي�شرتون األواحاً كطوب القرميد ويعتمدون 

على و�شعها على النار وا�شتخدامها للطهو، 

وال��دج��اج  والبي�س  ال�شمك  طهو  يتم  ك��اأن 

واللحوم على ال�شخر امللحي، الذي ميت�س 

متاماً  م�شتعلة  قطعة  اإىل  وي��ت��ح��ول  ال��ن��ار 

منا�شبة،  بحرارة  الطهي  تتيح  املوقد  كنار 

ومتنح الطعام املطهو نكهة خا�شة ومميزة.

هناء عليان
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قد يعار�ض الزوج اأحياناً عمل الزوجة، 

لل�ضغوط  تعر�ضها  عدم  على  منه  حر�ضاً 

الأم��ر  العمل،  جم��ال  يف  والتوتر  اليومية 

وال��زوج وتربية  الأ�ضرة  الذي ينعك�ض على 

الأبناء، وعلى الرغم من اأن توترات العمل 

اأم����ر ط��ب��ي��ع��ي، اإل اأن���ه���ا ق���د ت��ك��ون جت��رب��ة 

مفيدة للزوجة تنفعها اأكرث ما ت�ضرها.

ويف ه���ذا ال�����ض��ي��اق، اأو���ض��ح ال��ع��ل��م��اء اأن 

التعا�ضة الزوجية غالباً ما تدفع الزوجات 

العاطفي،  ال���ض��ت��ق��رار  وغ��ي��اب  العمل  اإىل 

يف  ه��ام��اً  دوراً  تلعب  ال��زوج��ي��ة  ف��ال�����ض��ع��ادة 

توّجه الرجال اأو الن�ضاء اإىل العمل.

با�ضتخدام  الج��ت��م��اع  علماء  ق��ام  فقد 

ب��ع�����ض امل��ع��ل��وم��ات، وذل����ك ل��درا���ض��ة ت��اأث��ر 

الزوجية،  ال�ضعادة  على  والعمل  الوظيفة 

وق��ي��ا���ض درج����ات ال���ض��ت��ق��رار ال��ع��اط��ف��ي يف 

معدل  اأن  وج���دوا  حيث  خمتلفني،  وقتني 

انخراط الزوجات يف العمل كان اأعلى عند 

من �ضّجلوا �ضعوراً بعدم ال�ضعادة.

احل���ي���اة  ن���وع���ي���ة  اأن  اخل�������راء  وي������رى 

الزوجية ت�ضاعد يف التنبوؤ عن مدى توجه 

لفرتة طويلة،  للعمل  الأزواج  اأو  الزوجات 

اأو الرجال الذين ل  اأن الن�ضاء  حيث تبني 

يندفعون  زواج��ه��م  يف  بال�ضعادة  ي�ضعرون 

اإىل العمل �ضاعات طويلة.

يقلل  العمل  اأن  اإىل  الدرا�ضات  وت�ضر 

الزوجية،  وامل�ضكالت  املناو�ضات  احتمالت 

ال��زواج  ا�ضتقرار عالقة  ال��ذي يزيد  الأم��ر 

بني الطرفني.

العمل �صحة

وي���وؤك���د اخل�����راء اأن ج��م��ع امل�����راأة بني 

حياة  �ضريك  لها  اأو  زوج��ة  وكونها  عملها 

ب�ضحة  متتعها  على  ي�ضاعد  ق��د  واأط��ف��ال 

جيدة.

تتبعت  درا�ضة  من  بيانات  حتليل  وبعد 

�ضحة م��واط��ن��ات ب��ري��ط��ان��ي��ات ول���دن ع��ام 

الالئي  الن�ضاء  اأن  العلماء  اكت�ضف   ،1946
انخف�ض  احل��ي��اة  يف  م��ت��ع��ددة  اأدواراً  لعنب 

لديهم خطر املعاناة من م�ضاكل �ضحية اأو 

بربات  العمر، مقارنة  البدانة يف منت�ضف 

املنازل اأو الأمهات الالئي يعي�ضن من دون 

اأطفال،  دون  من  الن�ضاء  اأو  حياة،  �ضريك 

وقالت اإحدى الباحثات، اإن الن�ضاء الالئي 

البعيد،  امل���دى  ع��ل��ى  م��ت��ع��ددة  اأدوراً  ل��ع��نب 

مت��ت��ع��وا ب�ضحة ج��ي��دة ح��ت��ى ���ض��ن ال��راب��ع��ة 

واخلم�ضني.

الالئي  الن�ضاء  اأن  الباحثون  واكت�ضف 

اأوق��ات حياتهن،  كن رب��ات منزل يف معظم 

اأك����رث ع��ر���ض��ة ل��ل��م��ع��ان��اة م���ن م�ضاكل  ك���ن 

الأمهات  الثانية  املرتبة  يف  وج��اء  �ضحية، 

والن�ضاء  حياة،  �ضريك  بال  يع�ضن  الالئي 

الالئي مل ينجنب.

وك����ان����ت رب������ات امل����ن����ازل اأك������رث ع��ر���ض��ة 

فيها  اكُت�ضف  الفئة  وه���ذه  ال���وزن،  ل��زي��ادة 

بينما   ،%  38 بن�ضبة  للبدانة  معدل  اأعلى 

ك��ان امل��ع��دل يف اأدن���ى درج��ات��ه ل��دى الن�ضاء 

ال���ع���ام���الت وال����زوج����ات والأم����ه����ات، وم��ن 

امل���ع���روف م��ن��ذ ف���رتة اأن ج��م��ع امل�����راأة بني 

العمل والأمومة ورفيق احلياة، يوؤدي اإىل 

متتعها ب�ضحة اأف�ضل، لكن مل يكن معروفاً 

م���ا اإذا ك���ان اجل��م��ع ب���ني ال��ع��م��ل واإجن����اب 

الأطفال �ضببه متتع الن�ضاء ب�ضحة جيدة، 

اأم اأن اجلمع بني العمل والأطفال هو �ضبب 

التمتع ب�ضحة جيدة.

عادات �صليمة

ام��راأة عاملة، وت�ضعرين  اإذا كنت  اأما 

ع��ادات��ك  ك��ل  تغير  فعليك  بال�ضغوط، 

مكانها  وات���خ���ذي  اخل��اط��ئ��ة،  ال��ق��دمي��ة 

اأخرى �ضليمة، حفاظاً على �ضحتك.

التو�ضيات  اأه���م  لك   ت��ق��دم  »ال��ث��ب��ات« 

التي ميكن اأن ت�ضاعدك يف التخفيف من 

اأعبائك:

- ل تتوقعي اأن يقوم زوجك واأبناوؤك 

التي  املنزلية  املهام  يف  تلقائياً  بامل�ضاركة 

زاد  كلما  اأنه  واعلمي  يقع عبوؤها عليك ، 

�ضياحك وعبو�ضك،  وغ�ضبك يف مواجهة 

هذا املوقف ،  تعالت �ضكواك واحتجاجك 

ال��ن��ت��ي��ج��ة  ف������اإن  م�ضئولياتك ،   ل���ت���ع���دد 

امل��ت��وق��ع��ة ه���ي مت�����ض��ك اأف�������راد اأ���ض��رت��ك 

يف  امل�ضاركة  ع��ن  واإح��ج��ام��ه��م  مبوقفهم 

مل  اإذا  ذل���ك،  على  وب��ن��اء  املنزل،   اأع��م��ال 

تنجحي يف اإقناعهم مب�ضاعدتك ب�ضورة 

الأع��م��ال  ب��ه��ذه  القيام  فعليك  تلقائية ، 

عندما  ب��ال��راح��ة  و�ضت�ضعرين  بنف�ضك ،  

اأن ه���ذه ال��واج��ب��ات ق��د متّكنت  جت��دي��ن 

يكن  مل  واإذا  مبفردك،   بها  ال��ق��ي��ام  م��ن 

ه��ن��اك ال���وق���ت ال���ك���ايف ل��ت��ن��ظ��ي��م امل��ن��زل، 

الأ���ض��رة  اأف���راد  و�ضيتفهم  تنزعجي،  ف��ال 

ظروفك ، ثم اعملي بعد ذلك بذكاء كي 

تك�ضبي م�ضاعدتهم لك.

الفائدة  ع��ن  اأط��ف��ال��ك  م��ع  تكلمي   -

ال��ت��ي ت��ع��ود ع��ل��ى الأ����ض���رة م��ن امل�����ض��ارك��ة 

اأن  دون  م���ن  اإ�����ض����ايف ،   دخ����ل  ت���وف���ر  يف 

لهم  وق��دم��ي  �ضهيدة،   ب��اأن��ك  ت�ضعريهم 

يوفر  حتملك  اأن  وكيف  اإيجابية ،   اأمثلة 

لهم ال�ضتقرار النف�ضي والثقة بالنف�ض . 

م�ضاحة  ت��رتك��ي  اأن  على  احر�ضي   -

دورك  جتعلي  ول  لزوجك ،  ال��وق��ت  م��ن 

ع��ل��ى دورك  ي��ط��غ��ي  واأم  ع��ام��ل��ة  ك���ام���راأة 

بحجة  وجهه،   يف  ت�ضجري  ول  كزوجة، 

اأن������ك م���ره���ق���ة يف ال���ع���م���ل ،  و����ض���ع���ي يف 

ح�ضبانك اأن الرجل ما هو اإل طفل عنيد 

تك�ضبينه بال�ضيا�ضة فقط.

- يف خ�ضم م�ضئولياتك ،  ل تن�ضي اأن 

لو  توفري وقتاً حلياتك اخلا�ضة ،  حتى 

يومياً ، فخالل  دقيقة  ملدة  15   ذلك  كان 

القيام  ميكنك  الب�ضيطة  ال��ف��رتة  ه���ذه 

ب����اأي ع��م��ل خ��ا���ض ب���ك ،  ك����اأن ت��ق��رئ��ي اأو 

الريا�ضية ،  التمرينات  ببع�ض  تقومي 

لك�ضر  ذل��ك  الألغاز ،  بع�ض  ح��ل  حتى  اأو 

تعي�ضني  التي  الروتينية  ال��دائ��رة  ح��دة 

فر�ض  م��ن  يقلل  ذل��ك  ف���اإن  اإطارها ،   يف 

م�ضاركة  ع��دم  من  بالمتعا�ض  �ضعورك 

بعدة  تبخلي  ف��ال  ل���ك ،  اأ���ض��رت��ك  اأف�����راد 

التوازن  اإح��داث  اأج��ل  يومية من  دقائق 

النف�ضي يف حياتك . 

الن�ضائية  ال��ن��م��اذج  بع�ض  اخ��ت��اري   -

حققن  ال���الئ���ي  م���ن  تعرفينها ،  ال���ت���ي 

العائلية  حياتهن  يف  ال��ن��ج��اح  م��ن  ق���دراً 

بع�ض  ملعرفة  اإليهن  وتقربي  والعملية،  

اخلطط التي يلجاأن اإليها، والتي ميكن 

اأن ت�ضاعدك يف هذا املجال . 

- ع��ل��ى ال���رغ���م م���ن ح��ث��ك ل��زوج��ك 

اأنه يجب  اإل  واأطفالك على م�ضاعدتك، 

عليك ترتيب اأمورك والظروف املحيطة 

ب����ك ل��ت��ح�����ض��ل��ي ع���ل���ى ق�����ض��ط اأك������ر م��ن 

كل  تخططي  اأن  ميكنك  حيث  ال��راح��ة، 

على  عملك  ق�ّضمي  ث��م  ليومك ،   ���ض��ب��اح 

فبدًل  والأول���وي���ات،  امل�ضتويات  م��ن  ع��دد 

اأن ت�ضاأيل نف�ضك عندما ت�ضتيقظني  من 

يف ال�ضباح : ما الذي �ضاأعود به اليوم اإىل 

املنزل؟ وما الذي ينق�ضنا �ضراوؤه؟  يجب 

اأن تكوين قد حددت من قبل احتياجاتك 

ال�ضيطرة  من  تتمكني  حتى  اليوم،   لهذا 

يف  ال��و���ض��ع  م���ع  اليومية ،  احل���ي���اة  ع��ل��ى 

العتبار اإمكانية مواجهة بع�ض الأحداث 

والحتياجات الطارئة، فمنذ م�ضاء اليوم 

العاجلة  امل��ه��ام  بتحديد  اب��دئ��ي  ال�ضابق 

ثم  املنزل ،   يف  اأو  العمل  يف  عليك  امللقاة 

حاويل اإعادة ترتيب اأوراقك ملا ميكن اأن 

�ضواء  املتبقي،  ال��وق��ت  خ��الل  ب��ه  تقومي 

اأو يف املنزل.. هذا هو امل�ضتوى  يف العمل 

امل�ضتوى  اأم���ا  الهتمامات ،   م��ن  ال��ث��اين 

ال���ث���ال���ث، ف��ه��و حت���دي���د الأع����م����ال ال��ت��ي 

اأنها  بها ،  والتي ت�ضعرين  القيام  تريدين 

امل�ضتعجلة،  غ��ر  الأم����ور  بند  حت��ت  تقع 

مبعنى اأنك لن تقعي يف م�ضكلة من عدم 

اإجناز هذه املهام يف ذلك اليوم . 

مهما  اأن��ه  جيداً  اعلمي  املوازنة :    -

القيام  ميكنك  فلن  م��ه��ارة،  م��ن  بلغت 

اأك��م��ل وج��ه يف اجلبهات  ب���دورك على 

عاملة ،  وام����راأة  واأم  ك��زوج��ة  الثالث :  

اأن  امل�ضتحيلة  الأم����ور  م��ن  ذل���ك  ف���اإن 

ت��ق��وم��ي ب��ك��ل م��ه��م��ة ب��ت��ق��دي��ر ام��ت��ي��از، 

ال��ت��ي ميكنك  ال��درج��ات  ت��ت��ف��اوت  فقد 

احل�ضول عليها يف املهام الثالث.

رمي اخلياط

عالم المرأة
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هل يساعد عمل المرأة في استقرار الحياة الزوجية؟

أنــِت وطــــــفــــــــــلــك

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

هناك بع�ض الن�ضائح ال�ضرورية التي يجب اأن تراعيها الأم قبل اإعطاء الطفل الدواء:

- قراءة تاريخ انتهاء ال�ضالحية املدّون على علبة الدواء.

- قراءة الن�ضرة الداخلية املرفقة مع الدواء جيداً قبل اإعطاء الدواء للطفل، فقد تكون للدواء اأعرا�ض جانبية 

متّثل خطراً على الطفل.

- غ�ضل اليدين جيداً قبل اإعطاء الدواء.

- اللتزام باجلرعة املحددة للطفل من الدواء، فاجلرعة الزائدة قد توؤدي اإىل م�ضاكل �ضحية، وكذلك اجلرعة 

املنخف�ضة قد ل توؤدي املفعول املطلوب.

- اإعطاء الدواء للطفل مبلعقة مدرجة، للتاأكد من اأن الطفل يتناول الكمية املحددة له.

- عدم اإيقاف الدواء اإل مب�ضورة الطبيب، 

حتى لو حت�ضنت �ضحة الطفل.

- م��داع��ب��ة ال��ط��ف��ل ول��ف��ت ان��ت��ب��اه��ه اأث��ن��اء 

اإع��ط��ائ��ه ال�����دواء، واإف��ه��ام��ه ب��اأن��ه مري�ض 

ولبد من اأن ياأخذ ال��دواء حتى ُينعم اهلل 

تعاىل عليه بال�ضفاء.

دواء  اإن  بالقول  الطفل  مداعبة  جتنُّب   -

الذي يتناوله مثل احللوى.

- ال�ضماح للطفل بتناول الدواء بنف�ضه اإذا 

اأن  كان يف عمر ي�ضتوعب ذلك، لكن يجب 

يكون حتت اإ�ضراف الأم.

- ع����دم ت����رك ال�������دواء يف م���ت���ن���اول اأي����دي 

الأطفال، حتى ل ي�ضابوا باأذى.

نصائح قبل إعطاء الطفل الدواء
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اخلرما �ضجرة مثمرة تعود يف اأ�ضلها 

اإىل بالد ال�ضني واليابان، ومنها انتقلت 

يف  حالياً  وُت��زرع  العامل،  اأنحاء  بقية  اإىل 

الب�ضاتني اأو يف احلدائق املنزلية ك�ضجرة 

تزيينية، وتعطي الثمار يف ف�ضل اخلريف 

وحتى اأوا�ضط ف�ضل ال�ضتاء. 

�ضيف  اإىل  اخل���رم���ا  اأ����ض���ج���ار  حت��ت��اج 

م��ع��ت��دل احل�������رارة، واإىل رط���وب���ة ج��وي��ة 

ل���ذا تنت�ضر الأ���ض��ج��ار يف  ن�����ض��ب��ي��اً،  ع��ال��ي��ة 

املناطق ال�ضاحلية، ويف الأرا�ضي الطينية 

الغنية باملواد الع�ضوية.

وت��ق��ول درا����ض���ة ع��ل��م��ي��ة، اإن اخل��رم��ا 

امل�ضاد  للبيتاكاروتني  غنياً  ُتعّد م�ضدراً 

لالأك�ضدة، كما حتتوي على ن�ضبة كبرة 

من البوتا�ضيوم )170 ميليغرام(، ون�ضبة 

ميلغرام(،   20( الكال�ضيوم  م��ن  قليلة 

وت��ع��ط��ي ال��ث��م��رة ال����واح����دة ح����وايل 65 

�ضعرة حرارية لالإن�ضان عند تناولها. 

وح���������ض����ب ال������درا�������ض������ة، ف��������اإن ه����ذه 

والن�ضاط  ال��ق��وة  ملنح  كافية  ال�ضعرات 

البارد، وقبل ممار�ضة  ال�ضتاء  يف ف�ضل 

ال��ري��ا���ض��ة ال��ن�����ض��اط ال���ب���دين، ول��ذل��ك 

ال�ضعيفة  الأج�����ض��ام  اأ���ض��ح��اب  ين�ضح 

والذين يعانون من اخلمول يف ال�ضتاء 

ب��ت��ن��اول��ه��ا، ن�����ض��ب��ة اإىل وج����ود ال��ع��دي��د 

حتافظ  لأن��ه��ا  فيها،  املهمة  امل���واد  م��ن 

يف  وت�ضاعد  الإن�ضان،  قلب  �ضحة  على 

ال��دم��وي��ة، وه��ي متنح  ال���دورة  تن�ضيط 

النف�ضية  بالراحة  �ضعوراً  يتناولها  من 

والن�ضاط البدين والذهني.

اله�ضمي  اجلهاز  مر�ضى  ُين�ضح  كما 

اأف�ضل  من  ُتعتر  لأنها  اخلرما،  بتناول 

مطهرات املعدة والأمعاء، كما اأنها تقّوي 

جدار املعدة وحتميها من اللتهابات.

ك���م���ا ت�������ض���اع���د اخل����رم����ا يف ت��خ��ف��ي��ف 

ال�������ض���ع���ور ب����الإج����ه����اد وال���ك�������ض���ل وال�����ض��د 

وال�����ض��داع،  الأ���ض��اب��ع  وتنميل  الع�ضلي، 

و�ضقوط ال�ضعر.

اأنها  اخلرما،  ثمار  مميزات  ومن 

التخزين لفرتات طويلة،  ل تتحمل 

بعد  مبا�ضرة  تناولها  ل  يف�ضَّ لذلك 

كما يالحظ  امل��ن��زل،  اإىل  اإح�����ض��اره��ا 

ف�ضل  م��و���ض��م��ه��ا يف  ن��ه��اي��ة  يف  اأن���ه���ا 

ال�ضتاء تتحول اإىل ثمار طرية جداً، 

رغم �ضماكة ق�ضرتها اخلارجية.

وك��م��ا ت��وؤك��ل ط��ازج��ة، ف���اإن الكثرين 

م��ائ��اًل  ل��ون��ه  ي��ك��ون  كع�ضر  يتناولونها 

اإىل ال���ض��ف��رار وم���ا مي��ي��زه ع��ن ع�ضر 

الرتقال هو اللزوجة العالية.

وي�����ض��ن��ع ب��ع�����ض ال��دم�����ض��ق��ي��ني من 

ث��م��ار اخل���رم���ا ح��ل��وي��ات جم��ف��ف��ة على 

ال�ضكر  اإ���ض��اف��ة  بعد  ال��دي��ن،  قمر  �ضكل 

منها،  الع�ضر  وا�ضتخال�ض  وطبخها 

لينتج  متقن،  فني  ب�ضكل  جتفيفه  ث��م 

اأطباق  على  م  تقدَّ جمففة،  خرما  ثمار 

والتني  وامل�ضم�ض  ال��ق��رع  م��ع  ال�ضيافة 

املجفف وغرها.

املحتويات

ففيها  برتكيبها،  ج��داً  غنية  اخلرما 

 ،)٪15 )ح���وايل  ال�ضكر  اأن����واع  م��ن  كثر 

وده���ن   ،)٪0.5-1.5( ب���روت���ني  وف��ي��ه��ا 

ب��ال��ف��ي��ت��ام��ي��ن��ات،  غ��ن��ي��ة  وه���ي   ،)٪0.85(

بغناها  وت��ت��م��ي��ز  امل��ع��دن��ي��ة،  وب��ال��ع��ن��ا���ض��ر 

اإ�ضافة  فيها،  الر�ضا�ض  وبوجود  باليود، 

اإىل غناها باجللوكوز والفركتوز، وباأنواع 

املواد الدباغية.

الفوائد واال�صتعماالت

- تتميز اخلرما بطعم لذيذ ولون جذاب 

نطاق  على  ال�ضعبي  ال��ط��ب  وي�ضتعملها 

وا�ضع يف بع�ض البلدان.

ف��ع��ال��ي��ت��ه��ا يف حم���ارب���ة  اأث���ب���ت���ت  ل���ق���د   -

العنقودية  امل��ك��ّورة  ح���الت  يف  البكتريا 

الرتقالية اأو ال�ضفراء، واإ�ضابة الأمعاء، 

baci l البا�ضيل  اأو  الع�ضبة  حالة  )يفيف 

.)li
تلّبك  ع��ن��د  ك��ع��الج  اخل��رم��ا  ُت�ضتعمل   -

الأمعاء، وملعاجلة اأمرا�ض املعدة والأمعاء 

م��ث��ل الإل���ت���ه���اب���ات وال���دي���زن���ت���اري���ا، ويف 

بالتبول  امل�ضحوب  املثانة  التهاب  ح��الت 

الدرقية، فقر  الغدة  اأمرا�ض  ال��الاإرادي، 

الدم، فرط �ضغط الدم، ت�ضّلب �ضرايني 

القلب واللتهابات ال�ضدرية.

ال�ضكري،  ملر�ضى  �ضارة  اخلرما  ُتعتر   -

ب�ضبب غناها باجللوكوز.

  مـنــوعــــات
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اأفــقــي

ا�ضرتاليا اكت�ضاف  قبل  العامل  يف  جزيرة  اكر   1
ف�ضيلة الَقرنّيات الفرا�ضّية كالبازلء / ياب�ضة من  نبات   2

حتب لب�ضه وعندما تلب�ضه ل تراه / ثلثا �ضاد / طعم  ل  لبا�ض   3
حمبوب

طــريـقـة اللعـب

واأفقياً  9 عامودياً  اإىل   1 الأرق��ام من  تو�ضع 

على اأن ل يتكرر الرقم يف اأي اجتاه عامودي 

كان اأو اأفقي 

الحل السابق 12345678910
1
2
3
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5
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8
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)معكو�ضة(  قطعك  تقطعه  مل  اإن   4
/ اآلة مو�ضيقية جلدية

 / ولد6اعرتف  ثلثا   / ب��رك  ثلثا   5
اأعلى   / افغان�ضتان7ثخانة  عا�ضمة 

ما يف الإن�ضان

حنق  / �ضطحها  اأو  الأر�ض  ق�ضرة   8
9 اذا تعدى اثنني �ضاع / كلما ذبحته 
تبكي عليه / باللهجة امل�ضرية تقال 

للولد ال�ضغر.

تاجر   / ال�ضينية  الثورة  زعيم   10
من التجار اإذا اقتلعنا عينه طار

عـــامـــودي

اإذا   / ون��ت��اج��ه  ال��دم��اغ  ع��وا���ض��ف   1
ن�ضفه  اأك��ل��ت  واإذا  تعي�ض  كله  اأك��ل��ت��ه 

متوت

 / )م��ع��ك��و���ض��ة(  م��غ��رب��ي��ة  م��دي��ن��ة   2
انعكا�ض  فيها  مظلمة  �ضغرة  غرفة 

احلياة

وتبعه  ت��راأ���ض   / ال�ضمع  ا���ض��رتاق   3
تابعوه

لظهر  ب��ه  ن�ضعد   / روم���ا  ن�ضف   4
احل�ضان

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

الكالسيوم يقي 
من االضطرابات 

الهرمونية
اأن  اأك���������دت درا�������ض������ة ط���ب���ي���ة 

على  يحر�ضن  الالتي  ال�ضيدات 

وج�����ود ع��ن�����ض��ر ال��ك��ال�����ض��ي��وم يف 

اأو  ال��ي��وم��ي،  ال��غ��ذائ��ي  نظامهن 

غنية  غذائية  مكمالت  يتناولن 

اأق����ل عر�ضة  ب��ال��ك��ال�����ض��ي��وم، ه���م 

التي  الهرمونية  لال�ضطرابات 

وظائف  يف  خلل  يف  تت�ضبب  ق��د 

الغدة الدرقية.

الن�ضاء  اأن  الأبحاث  وك�ضفت 

الكال�ضيوم  يتناولن  ل  ال��الت��ي 

م����ع ال���وج���ب���ات ال���غ���ذائ���ي���ة، ق��د 

ي���ك���ن اأك������رث ع���ر����ض���ة ل��ل��م��ع��ان��اة 

الهرمونية،  ال���ض��ط��راب��ات  م��ن 

العظام،  تاآكل  على  تعمل  والتي 

املعاناة  خم��اط��ر  اإىل  ب��الإ���ض��اف��ة 

م����ن ن����وب����ات اك���ت���ئ���اب وال���ت���ع���ب 

وح�ضوات الكلى.

اأجريت  قد  الأب��ح��اث  وكانت 

�ضيدة،  األ���ف   58 م��ن  اأك���رث  على 

مت م��ت��اب��ع��ة ع��ادات��ه��ن ال��غ��ذائ��ي��ة 

للكال�ضيوم،  تناولهن  ومعدلت 

ليتم تتبعهن اأكرث من 22 عاماً.

واأو������ض�����ح�����ت امل���ت���اب���ع���ة ب��ع��د 

���ض��ي��دة   277 ن���ح���و  ت�����ض��خ��ي�����ض 

ت�����ع�����ان�����ني م�������ن ا������ض�����ط�����راب�����ات 

الغدة  يف  وم�ضكالت  هرمونية 

معاناة  ظهر  كما  الدرقية،  فوق 

اله�ضا�ضة  م��ن  ال�ضيدات  ه���وؤلء 

ب�����ض��ب��ب  ال�����ع�����ظ�����ام  يف  ووه����������ن 

يف  الكال�ضيوم  م�ضتوى  ت��راج��ع 

اأج�ضامهن.

ن�ضف   / الأذن���ني  ويع�ضق  رجلني  بال  ي�ضر   5
نا�ضع

املعجم  يف  الوحيدة  الكلمة   / وليلة  ليلة  الف   6
التي تقراأ غلط دائما

ليال  ت��راه  ال��ذي  الوحيد  الكوكب   / للنداء   7
ونهارا

تعي�ض يف الأع�ضا�ض واذا فاعت هرب النا�ض  8
�ضو�ض ثلثا   / وطن   9

�ضوريا  يف  وخم�ضة  فل�ضطني  يف  �ضتة  ه��ي   10
واأربعة يف تون�ض وثالثة يف م�ضر.

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

الخرما مطهر للمعدة.. ولزيادة النشاط
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تغّلب م��ارات��ون ب��روت ه��ذا ال��ع��ام على 

ك���ل ال���ت���ح���دي���ات ال���ت���ي واج���ه���ت���ه، واأه��م��ه��ا 

الو�شع الأمني وال�شيا�شي املت�شنج يف لبنان، 

والأح�������وال امل��ن��اخ��ي��ة امل���اط���رة وال��ع��ا���ش��ف��ة، 

ب��روت يف يوم  والتي �شيطرت على مدينة 

ال�شباق.

وككل عام، ك�شف املاراتون عن م�شامني 

عناوينه  اأن  رغ��م  وعلى  ملناف�شاته،  جديدة 

واح��داً،  بقي  هدفه  ف��اإن  تغرت،  و�شعاراته 

الفئات  خمتلف  من  اللبنانيني  جمع  وه��و 

والأط����ي����اف وامل�������ش���ارب والجت����اه����ات، وه��م 

يرتدون قمي�شاً موحداً، ليت�شابقوا مبحبة 

واألفة، ل يعهدونها اإل يف يوم املاراتون، حيث 

وال�����ش��واح��ي،  العا�شمة  ���ش��وارع  ي��ط��وف��ون 

البع�ض،  بع�شهم  اأي��دي  على  ي�شدون  وه��م 

واحل��ي��ات��ي��ة  الأم��ن��ي��ة  م�شاكلهم  متنا�شني 

تتويج  م��ع  وتنتهي  �شباحاً  ت��ب��داأ  ل�شاعات 

�شريحة  اأن  ل��ي��ره��ن��وا  ع�����ش��راً،  ال��ف��ائ��زي��ن 

اأهل الريا�شة يف البلد، هي الأكر والأقدر 

على توحيد الوطن، بعيداً عن اأي �شعارات 

طائفية اأو �شيا�شية.

وك�����ان ج���دي���د امل�����ارات�����ون، ال�����ذي حمل 

ه����ذا ال���ع���ام ���ش��ع��ار »اك�����ش��ر ال�����ش��ر ورك�����ش��ا 

واح��د،  كلم  مل�شافة  امل�شاهر  �شباق  ك���ا«، 

والقت�شاديون  ال�شيا�شيون  فيه  وتناف�ض 

الكبار ورجال  والفنانون  والديبلوما�شيون 

الإع����ام، واجل��دي��د اأي�����ش��اً ه��ذا ال��ع��ام، كان 

النتائج  لحت�شاب  حديثة  اأ�شاليب  اعتماد 

اأ�شد دقة من ال�شابق وبتقنيات عالية، وبلغ 

عدد املتطوعني يف يوم املاراتون نحو 4500 

واملراقبني  اجل��ام��ع��ات  ط��اب  م��ن  �شخ�ض 

واحلكام وامل�شعفني.

وجاء جناح ماراتون 2012 بعد اجلائزة 

ال���ت���ي ق���دم���ه���ا رئ���ي�������ض ال��ل��ج��ن��ة الأومل���ب���ي���ة 

جمعية  رئ��ي�����ش��ة  اإىل  روغ  ج����اك  ال���دول���ي���ة 

بروت ماراتون مي اخلليل، نتيجة اجلهد 

ال��ذي تبذله يف امل��ارات��ون وال��ذي يجمع يف 

ال�شارع الرئي�ض والتلميذ. 

و���ش��ارك يف م��ارات��ون ب��روت يف ن�شخته 

اج��ان��ب  ع����داًء وع������داءة،   33430 ال��ع��ا���ش��رة 

ال�شباق  وارت��دى  دول��ة،   96 ولبنانيني، من 

حلتني: ريا�شية، واإن�شانية عر ترع بع�ض 

من  املنكوبني  الأ�شرفية  لأه��ايل  امل�شاركني 

بع�ض  لتخفيف  الأخ����ر،  الإن��ف��ج��ار  ج���راء 

األ��ف   250 اأم��ك��ن جمعه  وجعهم، ون��اه��ز م��ا 

املحبة  ���ش��ع��ور  ت��ك��ري�����ض  ع��ك�����ض  مم��ا  دولر، 

والأخوة بني اأبناء الوطن الواحد.

الطبيعة  حت��دي  يف  املتناف�شون  وجن��ح 

والأم���ط���ار ال��غ��زي��رة ال��ت��ي ب����داأت ال��ه��ط��ول 

عدم  يف  �شلباً  واأّث��رت  ال�شباح،  �شاعات  منذ 

رق��م  بت�شجيل  اآم��ال��ه��م  ال��ك��ث��ري��ن  حتقيق 

ق��ي��ا���ش��ي ج���دي���د ل���ل���م���ارات���ون، وك���ك���ل ع���ام، 

ال�شيا�شيني  م���ن  ع���دد  ال�����ش��ب��اق  يف  ����ش���ارك 

البارزين  والريا�شيني  القت�شاد  ورج���ال 

وال��ف��ن��ان��ني، ف�����ش��ًا ع��ن اأع����داد ك��ب��رة من 

ال��رج��ال وال�����ش��ي��دات والأط���ف���ال، ليقطعوا 

امل�������ش���اف���ة حت����ت زخ������ات امل���ط���ر وال���و����ش���ول 

اإىل خ��ط ال��ن��ه��اي��ة، وال��واق��ع اأن ال��ن��ج��اح يف 

مل  ال�شعبة،  الظروف  رغم  على  التنظيم، 

اأبدى  الفنية، وقد  النتائج  اأهمية عن  يقل 

املراقبون، الأجانب واملحليون، ده�شتهم ملا 

قدمه لبنان ع��ر ه��ذا احل��دث ال��ذي �شار 

الدولية، وهو يحقق  الروزنامة  يف  مكر�شاً 

يف كل مرة خطوة جديدة اإىل الأمام.

���ش��خ�����ش��ي��ات  ال���ع���ا����ش���م���ة  اإىل  وح�������ش���ر 

والريا�شة  ال�شباب  وزي��ر  بينهم  وفاعليات، 

الإع���ام وليد  ك��رام��ي، ووزي���ر  في�شل عمر 

رئي�ض  رميا  اأبي  �شيمون  والنائب  الداعوق، 

وممثل  النيابية،  والريا�شة  ال�شباب  جلنة 

العميد  اجلي�ض  قائد  قهوجي  ج��ان  العماد 

للريا�شة  العايل  املركز  قائد  الها�شم  اأ�شد 

املدير  الإدارة  جمل�ض  ورئي�ض  الع�شكرية، 

اأزه����ري،  �شعد  وامل��ه��ج��ر  ل��ب��ن��ان  لبنك  ال��ع��ام 

ورئي�شة جمعية بروت ماراتون مي اخلليل 

واأع�شاء جمل�ض الأمناء.

م�شافته  بلغت  ال���ذي  ال�����ش��ب��اق  وان��ط��ل��ق 

 6.50 ال�شاعة  البيال،  اأمام  42.192 كلم من 
�شباحاً، واختتم لدى نقطة الو�شول و�شط 

ماراتون  انطاق  اإ�شارة  واأعطى  العا�شمة، 

جمل�ض  ع�شو  اخل��ا���ش��ة،  الح��ت��ي��اج��ات  فئة 

الأم��ن��اء يف جمعية ب��روت م��ارات��ون عثمان 

عرقجي، ثم تبعه املاراتون الأ�شيل واأعطى 

اإ�شارة النطاق رئي�ض جمل�ض الإدارة املدير 

العام لبنك لبنان واملهجر �شعد اأزهري، ومن 

النطاق  اإ�شارة  واأعطى  كلم   5 �شباق  بعده 

الوزير ال�شابق �شليم وردة، ثم �شباق الأمهات 

مل�����ش��اف��ة 1 ك��ل��م واأع���ط���ى اإ�����ش����ارة الن��ط��اق 

وزي�����ر الإع�������ام ول���ي���د ال�����داع�����وق، وب��ع��ده��ا 

���ش��ب��اق ال�����ش��خ�����ش��ي��ات ال��ر���ش��م��ي��ة وامل�����ش��اه��ر 

ديبلوما�شية عربية  فيه وجوه  �شارك  الذي 

لبنان  اليونيفيل يف جنوب  وقائد  واأجنبية، 

اجل���رال ب��اول��و ���ش��ي��را، وف��ن��ان��ات وفنانون 

اأعطت  وفاعليات يف قطاعات خمتلفة، وقد 

وف���اء  الأوىل  ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة  ان��ط��اق��ه  اإ�����ش����ارة 

مي�شال �شليمان، التي رك�شت يف هذا ال�شباق، 

ال�����ش��ي��دة  اإىل ج��ان��ب  ك��ل��م   10 ���ش��ب��اق  ث���م يف 

م��ن��ى ال����ه����راوي. اأم����ا ���ش��ب��اق امل����رح 10 كلم 

األفاً،   20 امل�شاركني فيه  وال��ذي جت��اوز ع��دد 

ال�شباب  وزي��ر  انطاقه  اإ���ش��ارة  اأع��ط��ى  فقد 

عدد  �شارك  كما  ك��رام��ي،  في�شل  والريا�شة 

املاراتون  �شباق  يف  اللبنانيني  العدائني  من 

جمعية  نظمته  »تيليتون«  �شمن  الأ���ش��ي��ل 

ب����روت م���ارات���ون لإغ���اث���ة امل��ت�����ش��رري��ن من 

حادثة التفجر الأخرة يف الأ�شرفية، وقد 

ال�شاعر،  مهى  اخلليل،  في�شل  الفريق  �شم 

ماري العم، دوري حّتي، ميكي �شبلي، رولند 

�شعادة، اإدوار معلوف.

 

النتائج الكاملة

اح��ت��ف��ظ��ت اإث��ي��وب��ي��ا ب��ل��ق��ب ال�����ش��ب��اق عند 

ال��رج��ال، ع��ر ال��ع��داء كيدير ف��ي��ك��ادو، ال��ذي 

ملواطنه  ال�شابق  ال��رق��م  ك�شر  م��ن  يتمكن  مل 

ج��وف��ار ت��اري��ك��و، ال���ذي ك���ان ���ش��ّج��ل 2.11.13 

���ش��اع��ت��ني ال���ع���ام امل��ا���ش��ي، ول����دى ال�����ش��ي��دات، 

حتتل  اأن  كيدير  �شييدا  مواطنته  ا�شتطاعت 

لكنها مل  امل��ا���ش��ي،  ال��ع��ام  م��ث��ل  الأول  امل��رك��ز 

العام  ال�شابق  رقمها  ك�شر  من  اأي�شاً  تتمكن 

املا�شي وهو 2.31.37 �شاعتان.

على �شعيد اللبنانيني، حل عداء اجلي�ض 

اللبناين ح�شني عوا�شة اأوًل، ومل يتمكن من 

ك�شر رقمه ال�شابق والبالغ 2.25.06 �شاعتني، 

ولدى ال�شيدات، اأخفقت اأي�شاً العداءة ماري 

 3.16.38 م�شجلة  رقمها  تعزيز  يف  نعمة  بيا 

�شباق  �شاعات، ويف   3.00.02 وال�شابق  �شاعات 

اللبناين  احتفظ  اخلا�شة،  الحتياجات  فئة 

بلغ  ب���زم���ن  الأول  ب���امل���رك���ز  م��ع��ل��وف  اإدوار 

الكاملة:  النتائج  وهنا  1:24:43�ض. 
الأعاقة: الرجال: 1 �� ادوار  ذوي  • ماراتون 

ديدييه   ����  2 1:24:43�ض(،  )ل��ب��ن��ان  معلوف 

�شتيفان   ����  3 1:24:44�ض(،  )فرن�شا  ك���ورون 

ما�شارد )فرن�شا 1:33:39�ض(. 

• ماراتون املحرتفني الأجانب: الرجال: 1 �� 
 ��  2 2:12:57�ض(،  )اث��ي��وب��ي��ا  ف��ي��ك��ادو  كيدير 

2:13:14�ض(،  )كينيا  �شيبكوبول  �شتيفان 

2:14:53�ض(،  )كينيا  كيب�شانغ  ويليام   ����  3
ال�������ش���ي���دات: 1 ����� ���ش��ي��ي��دا ك��ي��دي��ر )اإث��ي��وب��ي��ا 

)كينيا  �� مونيكا جيبكوي�ض   2 2:35:08�ض(، 

)ال��ولي��ات  اك���ور  م���اري   ����  3 2:36:20�ض(، 
املتحدة الأمركية 2:37:32�ض(. 

ح�شني   ��  1 الرجال:  اللبنانيني:  • ماراتون 
2:28:29�ض(،  ال��ل��ب��ن��اين  )اجل��ي�����ض  ع��وا���ش��ة 

 3 2:32:16�ض(،  )اجلي�ض  عي�شى  عمر   ��  2
2:42:36�ض(،  )اجل��ي�����ض  داود  م�شطفى   �����

�� ماريا بيا نعمة )انرت ليبانون   1 ال�شيدات: 

العم )انرت ليبانون  �� ماري   2 3:16:38�ض(، 
�� غنى الأ�شر )قوى الأمن   3 3:21:21�ض(، 

الداخلي 3:22:26�ض(.

وامل�شاهر:  الر�شمية  ال�شخ�شيات  �شباق   •
 ��  2 ب��اويل،  �� �شفر فرن�شا باتريك   1 رج��ال: 

ال�شابق  اإ�شبانيا  �شفر   ��  3 ب�شرت�ض،  فيليب 

���� �شهام  خ����وان ك��ارل��و���ض غ��اف��و. ���ش��ي��دات: 1 

تويني، 2 �� رول حمادة، 3 �� نايلة عرب. 

 8  -  7 ال��ع��م��ري��ة  ال��ف��ئ��ة  ال�5كلم:  ���ش��ب��اق   •
�شنوات: الذكور: 1 - لوك طوملن�شن )لبنان، 

دقيقة(، 2 – روبر مطر )لبنان،   25،20،00
 -  3 27،02،00د(،  بعبدا،  الأنطونية  مدر�شة 

27،29،00د(.  فيني�شيا،  )لبنان،  ح�شني  علي 

)ال�����ع�����راق،  ����ش���وي���ع���د  ده����ي����ة   - 1 الإن����������اث: 

)لبنان،  الدين  عز  اإ�شراء   -  2 25،02،00د(، 
32،35،00د(،  اجلنوبية،  العاملية  مدر�شة 

39،20،00د(.  )ل��ب��ن��ان،  اأخ���ر����ض  – ���ش��ارة   3
رواد �شفي   -  1 الذكور:  �شنوات:   10 –  9
اجلنوبية،  العاملية  مدر�شة  )لبنان،  الدين 

2 - وجيه جورج طيار )لبنان،  21،20،00د(، 
فغايل  اأنطوين   -  3 21،55،00د(،  اجلمهور، 

1 - اليزابيت  21،58،00د(. الإن��اث:  )لبنان، 

 -  2 26،22،00د(،  اجلمهور،  )لبنان،  يزبك 

26،31،00د(،  اجلمهور،  )لبنان،  طيار  ف��رح 

 11 28،40،00د(.  )لبنان،  الزين  ميا   -  3
���ش��ن��ة: ال���ذك���ور: 1 - م��اري��و ع��راين   21 –
طارق   -  2 19،49،00د(،  اجلمهور،  )لبنان، 

 3 20،44،00د(،  اجلمهور،  )لبنان،  بو�شكني 

- عبد اهلل حنا )لبنان، لي�شت، 20،55،00د(. 

اأم���ي���ن���ة م����ري����اين )ال����ع����راق،   - 1 الإن���������اث: 

)لبنان،  فخري  يا�شمينا   -  2 22،47،00د(، 
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فلومينن�شي  ف��ري��ق  اأن�����ش��ار  ال��ق��ل��ق  ����ش���اور 

الرازيلي، بعد اأن ترك املدرب القدير موري�شي 

بالفعل يف  الثمن  دفعوا  وهم  الفريق،  راماليو 

خ��ت��ام امل��و���ش��م امل��ا���ش��ي، ح��ني فقد ال��ن��ادي لقب 

الدوري الرازيلي، مل�شلحة كورينيثيان�ض، غر 

اأن ت�شلم املدير الفني ابيل براغا اإدارة الفريق، 

فلوميننزي،  م�����ش��رة  يف  حت���ول  نقطة  �شكلت 

الذي جنح هذا املو�شم يف ا�شتعادة اللقب، بفارق 

واأتلتيكو  غرمييو  مناف�شيه  اأق��رب  اأم��ام  مريح 

مينرو و�شاو باولو.

وجاء فوز فلومينن�شي بلقب الدوري للمرة 

باملرا�ض  على  ف���وزه  بعد  ت��اري��خ��ه  يف  ال��راب��ع��ة 

ال��دوري،  ختام  على  مراحل  ث��اث  قبل   2-3
اأقرب  عن  نقاط  وتقدم فلومينن�شي بفارق 10 

اأتلتيكو  ع���ن  ن��ق��ط��ة  و11  غ��رمي��ي��و  م��ط��اردي��ه 

مينرو.

وت���األ���ق يف ���ش��ف��وف ال��ف��ري��ق ه���ذا امل��و���ش��م، 

الذي  ع��ام��اً(،   30( كافاليري  دييغو  احلار�ض 

لعب يف ال�شابق مع ليفربول الإنكليزي، وذلك 

منتخب  م��درب  مينيزي�ض  مانو  اأن  رغ��م  على 

العامل  لكاأ�ض  ح�شاباته  يف  ي�شعه  ل  ال�شامبا 

.2014
وب���رز لع���ب ال��و���ش��ط ت��ي��اغ��و نيفيز، ال��ذي 

ال��رازي��ل��ي  للمنتخب  الفني  امل��دي��ر  ا���ش��ت��دع��اه 

اإىل �شفوف فريقه يف املباريات الودية الأخرة 

التي  الأوىل  امل����رة  لي�شت  وه���ي  لل�شيلي�شاو، 

يلتحق فيها نيفيز باملنتخب، اإذ �شبق له الدفاع 

5 مباريات، ويعتر نيفيز  ب��اده يف  األ��وان  عن 

امل��واه��ب يف ال��رازي��ل، لكن م�شكلته  اأب���رز  م��ن 

اإىل  ج���اء  اإذ  ال���ف���رق،  ب��ني  تنقله  ك���رة  ه��ي يف 

اأك��ر م��ن م��رة، فلعب له  فلوميننزي وغ���ادره 

يف مو�شم 2006 – 2007 و�شجل 12 هدفاً، ثم 

ذه��ب اإىل هامبورغ الأمل���اين، وع��اد جم��دداً اإىل 

فريقه الأم عام 2009، قبل اأن يعود ويغادر اإىل 

ال�شعودية ليلعب للهال، ومنه عاد اإىل مدينة 

ال���ري���و، ول��ك��ن ه���ذه امل����رة ل��ع��ب م��ع فامينغو 

�شمه  ال��ذي  لفلوميننزي،  التقليدي  ال��غ��رمي 

من جديد اإىل �شفوفه هذا املو�شم.

ويف ال��ه��ج��وم ا���ش��ت��ع��اد ق��ائ��د ال��ف��ري��ق فريد 

الفريق  تتويج  يف  حمورياً  دوراً  ولعب  بريقه، 

باللقب، ول �شيما بعد اأن انتزع �شدارة ترتيب 

باولو  �شاو  ه��داف  اأم��ام  ه��دف��اً(  الهدافني )19 

ب��امل��را���ض  ف��اب��ي��ان��و )16( وم��ه��اج��م��ي  ل��وي�����ض 

ب���ارك���و����ض وب���ورت���وغ���ي���زا ب���رون���و م��ي��ن��رو )14 

هدفاً(.

احلا�شمة  املباراة  بطل  فريد  املهاجم  وكان 

ب��ت�����ش��ج��ي��ل��ه ال��ه��دف��ني الأول  ب���امل���را����ض،  اأم�����ام 

تهنئة خا�شة من  تلقى  لفريقه، وهو  والثالث 

اأظهر  الفوز، حيث  مدربه براغا، يف احتفالت 

املخ�شرم،  ل��اع��ب  وود  تقدير  م�شاعر  ب��راغ��ا 

ال�����ذي ك����ان يف ع�����داد امل��ن��ت��خ��ب ال���رازي���ل���ي يف 

يف  اأملانيا، حني �شجل هدفاً  2006 يف  مونديال 

مرمى اأ�شرتاليا )2 – 0(.

وجتاهل مينيزي�ض فريد اأي�شاً يف اختياراته 

ت�شريحات  بعدها  ال��اع��ب  ليطلق  ال��ع��ام  ه��ذا 

م�شغول مب�شر  اإن���ه  فيها،  ق��ال  ج���دًل  اأث����ارت 

2014 التي  اأكر من كاأ�ض العامل  فلومينن�شي 

جماهر  ت�شج  ومل  ال���رازي���ل،  �شت�شت�شيفها 

اأبرز  ا�شتدعاء  بال�شكوى من عدم  فلومينن�شي 

لعبيها اإىل املنتخب عندما خا�ض العديد من 

بع�ض  ت��ع��ار���ض  اإذ   ،2012 ال��ودي��ة يف  امل��ب��اري��ات 

ه���ذه امل���ب���اري���ات م���ع ل���ق���اءات ال������دوري، م���ا دام 

ملك  اللقب  اأ�شبح  اأن  بعد  لكن  قوياً،  فريقها 

ميينها بداأت الأمور تتغر. 

الفريق  يف  لعبني  �شتة  من  واح��د  وفريد 

ل��ك��ن   ،2010 يف  ب��ال��ل��ق��ب  اأي�������ش���اً  ف�����از  ال������ذي 

2009، حني اأم�شى  ارتباطه بالنادي يعود اإىل 

يعاين  ال��ع��ام  ذل��ك  م��ن  ج��ول��ة   27 فلومينن�شي 

م��ب��اراة   11 يلعب  اأن  قبل  الهبوط  منطقة  يف 

توالياً من دون اأن يتجرع اأي هزمية، من بينها 

�شبعة انت�شارات ليفلت من الهبوط يف املراحل 

الأخرة. 

وان���ه���ال���ت ال�����ش��ح��ف ال���رازي���ل���ي���ة ب��امل��دي��ح 

اأ���ش��رف على ف��رق برازيلية  ال��ذي  ب��راغ��ا،  على 

م����رم����وق����ة ك���ف���ام���ي���ن���غ���و وف���ا����ش���ك���و داغ����ام����ا 

وبوتافوغو وانرتنا�شيونال بورتو اليغري، كما 

اأنه  2000، علماً  قاد مر�شيليا الفرن�شي يف عام 

جاء اإىل فلوميننزي يف العام املا�شي، قادماً من 

نادي اجلزيرة الإماراتي.

العام  احتفل هذا  ال��ذي  فلومينن�شي  وك��ان 

مب��ئ��وي��ت��ه، ل��ق��ب ال�����دوري ال��رازي��ل��ي 4 م��رات 

يف  اأُ�ش�ض  و2012،  و2010  و1984   1970 اأع���وام 

1902 يف ري��و دي ج��ان��رو، ولعب يف  مت��وز   21
�شفوفه بداية اأبناء النخبة الذين يدر�شون يف 

اأمام  للفريق  ر�شمية  اأول مباراة  وك��ان  اأوروب���ا، 

ل�شالح   0-8 وانتهت   1906 عام  »الريو«  فريق 

فلومنن�شي.

ب��ني  وق�����ع  خ�����اف  اأدى   1911 ع�����ام  ويف 

ال��ذي  فامنغو،  ن���ادي  ت�شكيل  اإىل  ال��اع��ب��ني 

للنادي،  الرئي�شي  املناف�ض  اليوم  ي��زال حتى  ل 

»الدربي«  مبنزلة  الفريقني،  مباريات  وتعتر 

ملدينة الريو دي جانرو، وينتظرها الآلف يف 

كل مو�شم.

ريا�شة   16 وي��زاول النادي اليوم اأكر من 

الأك������ر �شعبية  ال���ف���رق  م���ن  خم��ت��ل��ف��ة، وه����و 

ال��رازي��ل��ي  املنتخب  ل��ه  وي��دي��ن  ال���رازي���ل،  يف 

الرتو  ككارلو�ض  مميزين،  لعبني  بتقدميه 

ت��وري�����ض واأدمي�����ر ودي�����دي وب��ران��ك��و واإدي��ن��ي��و 

وري���ك���اردو غ��وم��ي��ز وري��ن��ات��و غ��او���ش��و، اأم���ا رم��ز 

النادي تاريخياً، فهو الاعب الرائع ريفيلينو 

ال�شاروخية،  الي�شارية  ال��ت�����ش��دي��دات  �شاحب 

وجنم باده يف مونديالت 70 و74 و78، ولعب 

و78   74 عامي  بني  ما  لفلومينن�شي  ريفيلينو 

ح��ني ك��ان��ت ���ش��ف��وف ال��ف��ري��ق ت��ع��ج بالاعبني 

املميزين اأمثال كارلو�ض الرتو وادينيو وباولو 

�شيزار ليما ومارينيو �شاغا�ض ودير�شو وجيل، 

الفريق  م��ع  »امل��دف��ع��ج��ي« �شفحته  وق��د ط��وى 

بانتقاله اإىل الهال ال�شعودي عام 1978.

وعرف فلومينن�شي حقبة اأخرى مزدهرة 

يف ال��ث��م��ان��ي��ن��ات ب���وج���ود ال��ظ��ه��ر الأي�����ش��ر 

برانكو وقلب الدفاع ريكاردو غوميز و�شانع 

رونالدينيو،  الأك��ر  ال�شقيق  ا�شي�ض  الألعاب 

وم���ع ال��ب��اراغ��وي��اين ال�����ش��ه��ر »روم��ري��ت��و«، 

لقب  فلومينن�شي غلى  املجموعة  ق��ادت هذه 

83 و84  اأع��وام  3 م��رات متوالية  »الكاريوكا« 

و85، واإىل لقب الدوري عام 84.

وبعد حقبة الثمنانيات، غاب فلومينن�شي 

 10 انتظر  اأنه  الأمامية، حتى  ال�شفوف  عن 

ليعرف طريق   1995 ع��ام  اأع����وام، وحت��دي��داً 

اأحرز لقب »الكاريوكا«، بقيادة  الألقاب حني 

القوي  غرميه  ح�شاب  على  �شانتانا،  جويل 

فامينغو، الذي كانت �شفوفه ت�شم الثنائي 

فلومينن�شي  جنم  ومنح  – �شافيو،  روماريو 

ال��ف��وز لفريقه على  ري��ن��ات��و غ��او���ش��و  اآن����ذاك 

فامينغو 3 – 2.

فامينغو،  اإىل  ���ش��ان��ت��ان��ا  رح��ي��ل  واأدخ����ل 

فلومينني�شي النادي يف اأزمة جديدة اأودت به 

اإىل الدرجة الثانية عام 1996، ثم اإىل الثالثة 

الأ���ش��واء عام  اإىل  اأن يعود  بعد عامني! قبل 

2000، ويف 2002 اأحرز لقب دوري الريو، قبل 
اأن يزحف جمدداً اإىل الواجهة باإحرازه لقب 

الدوري عامي 2010 و2012.

جالل قبطان
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فرحة لعبي فلومنين�شي بلقب الدوري الرازيليقائد فلومينن�شي.. وهدافه فريد

م��اري   -  3 22،53،00د(،  اجل��م��ه��ور، 

راهبات  مدر�شة  )لبنان،  ع��واراج��ي 

 13 23،06،00د(.  – منتزه،  روزاري 

– 14 �شنة: الذكور: 1 - اأحمد �شور 
اجلنوب،  العاملية  مدر�شة  )لبنان، 

ع��و���ض  ���ش��م��ي��ح   -  2 18،45،00د(، 
الر�شمية  النه�شة  مدر�شة  )لبنان، 

خ�شر   -  3 18،50،00د(،  لل�شباب، 

قدمو�ض  مدر�شة  )ل��ب��ن��ان،  اخل�شر 

الإن������اث:  19،31،00د(.  ����ش���ور،   -

)ل��ب��ن��ان،  دوي���ه���ي  ك��ري�����ش��ت��ال   -  1
ال�شانفيل، 21،37،00د(، 2 - الزهرة 

22،17،00د(،  )ال����ع����راق،  م���ري���اين 

)ل���ب���ن���ان،  ف���ري���ح���ة  ك�����وري�����ن   -  3
 17  –  15 22،36،00د(.  اجل��م��ه��ور، 

كميل  ك�����رار   -  1 ال����ذك����ور:  ���ش��ن��ة: 

الريا�شي،  اجلي�ض  ن��ادي  )ال��ع��راق، 

حديد  دروي�����ض   -  2 16،39،00د(، 
)لبنان، نادي اليليت، 16،54،00د(، 

)العراق،  قمر اخلفجي  اأحمد   -  3
17،01،00د(. الإناث: 1 - ليا ا�شكندر 
 -  2 )لبنان، اجلمهور، 19،20،00د(، 

20،09،00د(،  ال��ع��راق،  ال��دره،  زينب 

اجلمهور،  )لبنان،  دوغان  لني   -  3
20،48،00د(.

 1 ال����رج����ال:  ال�10كلم:  ���ش��ب��اق   •
- ف��ت��ح��ي ع�����ودة ���ش��ل��ي��م��ان ال���داي���ات 

مالك   -  2 32،36،00د(،  )الأردن، 

 -  3 34،49،00د(،  )ل���ب���ن���ان،  ن�����ش��ر 

م��رت�����ش��ى ���ش��ل��ط��ان )ال���ع���راق، احت��اد 

ال�����ش��ي��دات:  34،55،00د(.  م��ي�����ش��ان، 

ن��ادي  )ل��ب��ن��ان،  م���ول  ف��ال��ري   -  1
���ش��ارة   -  2 39،48،00د(،  الإي���ل���ي���ت، 

 – فيني�شيا  ن����ادي  )ل��ب��ن��ان،  ع����وايل 

طيار  منال   -  3 �شور، 44،01،00د(، 

)لبنان، اجلمهور، 45،24،00د(. 

الإعاقة:  ذوات  ال�42كلم:  • �شباق 
���ش��ي��ف��ي��ت��ان��ا   -  1 ال�����������ش�����ي�����دات: 

 3،50،04 )رو���ش��ي��ا،  مو�شكوفيت�ض 

ك����ال����وزا  ري���ن���ي���ت���ا   -  2 �����ش����اع����ات(، 

 -  3 3،55،30�ض(،  )ب�����ول�����ن�����دا، 

م���ن���ى ال���ل���ه���ي���ب )ل����ب����ن����ان، ت���ك���ات، 

4،06،27�ض(. * الكرا�شي اليدوية: 
الرجال: 1 - اأحمد الغول )لبنان، 

2،09،47�ض(،  ب��������روت،  ب���ل���دي���ة 

)ل���ب���ن���ان،  خ��������وري  ك���ري�������ض   -  2
امل��وىل  يو�شف   -  3 2،14،22�ض(، 
2،52،12�ض(.  ل��واه،  ن��ادي  )لبنان، 

1 - م�شطفى  الرجال:  بو�شرمي: 

اجل��ن��ان،  جامعة  )ل��ب��ن��ان،  حميدة 

املتحركة:  الكرا�شي  3،36،12�ض(. 
م�شطفى  ح�����ش��ن   -  1 ال����رج����ال: 

)ل����ب����ن����ان، م���ون���ت���ان���ا ط���راب���ل�������ض، 

جبارة  يحيى   -  2 3،51،32�ض(، 
 -  3 4،06،32�ض(،  ت��ك��ات،  )لبنان، 

مونتانا  )ل��ب��ن��ان،  ���ش��و���ش��ي  ج��م��ال 

طرابل�ض، 4،07،01�ض(. 

ال���رج���ال:  امل��ت��ح��رك��ة:  • ال��ك��را���ش��ي 
حم����م����د را�������ش������د ح�����ج�����اج )م�������ش���ر، 

4،04،12�ض(.
 -  1 )1كلم(:  الأم����ه����ات  ���ش��ب��اق   •
كاريتا�ض،  )لبنان،  كنعان  كري�شتيان 

خليل  م���ه���دي   -  2 دق����ائ����ق(،   7،48
)لبنان، بليدينا، 7،57د(، 3 - مارتن 

حكيم )لبنان، 8،02د(.
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تـــ�صـــــدر عـــــــن 

�شــركــة الـقـــلــم 

لالإعالم �ش.م.م.

عـــند وجــــود مـ�شـكــلــة فـي التوزيع الرجاء االت�شال:  هاتف: 01/666314تـــــــــــوزيـــــــــــع االأوائــــــــــــــل 

) العدد 238(  اجلمعة - 16  ت�رشين الثاين - 2012

كاريكاتير

جلــــاأت �ــشــيــدة �ــشــيــنــيــة، اأم الأربـــعـــة تـــوائـــم، مـــن اأجـــل 

�شعرهم  و�شط  حلق  اإىل  االأربــعــة،  اأطفالها  بني  التفريق 

ترتيب  اأربـــعـــة؛ ح�شب  اإىل  واحـــد  مــن  اأرقــــام  �شكل  عــلــى 

والدتهم للتعرف عليهم.

ورغم ق�شات ال�شعر اجلديدة، فقد ا�شتمر معلموهم 

يف مــدر�ــشــتــهــم االبــتــدائــيــة مبــديــنــة »�ــشــيــنــجــني« جنوبي 

ال�شني يف مواجهة م�شكالت يف التفريق بينهم، ومن ثم 

اتبعوا ا�شرتاتيجية خا�شة بهم.

االأربعة  التوائم  اأن  املدر�شة: مبا  با�شم  الناطق  وقال 

ميكننا  فال  و�شوتاً،  و�شلوكاً  �شكاًل  للغاية؛  مت�شابهون 

الــتــمــيــيــز بــيــنــهــم، ولـــذلـــك و�ــشــعــنــاهــم يف اأربـــعـــة ف�شول 

خمتلفة.

اأ�شماوؤهم: جيانغ بونلونغ، وجيانغ  وال�شبية االأربعة 

مت�شابهون  يونلني،  وجيانغ  يونهان،  وجيانغ  يون�شياو، 

لــدرجــة اأن حــتــى والــدتــهــم »تـــان تــ�ــشــاويــون« تــعــاين من 

التمييز بينهم.

ق بـــين أطفــالـهــا الـتـوائـــم بـــرســم أرقــام عـلى شـعـرهـــم إعالن الحداد الرسمي تفــرِّ
على خروف

اأ�شاب موت الكب�س النيوزيلندي ال�شهري 

»�ــشــريــك« مــواطــنــي الــبــالد بــاحلــزن، بعد اأن 

رئي�شة  مبقابلة  وحظي  وطنياً،  رمــزاً  اأ�شبح 

الوزراء هيلني كالرك.

وكــــــان »�ــــشــــريــــك« قــــد اأ�ـــشـــبـــح الــكــبــ�ــس 

م�شهوراً، بل رمزاً وطنياً لدى البع�س، بعد 

اأن متّكن من جتُنّب اجلزازين، واالحتفاظ 

بــ�ــشــوفــه ملـــــدة �ـــشـــت �ـــشـــنـــوات، بــاالخــتــفــاء 

بالكهوف يف �شوث اأيالند، فاأ�شبح مو�شوعاً 

لعديد من كتب االأطفال، كما كان �شيفاً يف 

حفالت خريية.

اإنه فارق احلياة بعد  الكب�س  وقال مالك 

عا�س  اأن  بعد  ال�شيخوخة،  عن  ناجم  مر�س 

مع  لطيفاً  كان  كب�شه  اأن  واأ�شاف  عاماً،   16
االأطفال وامل�شنني يف دور العجزة.

وقـــد بــيــع �ــشــوف »�ــشــريــك«، الـــذي يكفي 

علني،  مــزاد  يف  بــدلــة،  ع�شرين  قما�س  لغزل 

»عــالج  جمعية  مــن  �شبيالن؛  جــوزيــه  وقـــال 

ا�شتطاعت  جمعيته  اإن  اخلــرييــة:  االأطــفــال« 

جمع 150 األف دوالر من التربعات مب�شاعدة 

»�شريك«.

وقالت و�شائل االإعالم املحلية اإن »�شريك« 

�شيحظى بقدا�س جنائزي يف »كني�شة الراعي 

ال�شالح« يف تكابو، واإن مالك الكب�س �شيقيم 

له متثااًل  برونزياً.

اأ�شابت الده�شة امل�شلني يف م�شجد بطولكرم يف ال�شفة الغربية املحتلة، 

وهم ي�شمعون االإمام يغني اإحدى اأغاين اأم كلثوم اأثناء خطبة �شالة اجلمعة، 

داعماً اآراءه خالل خطبته باأغنية الأم كلثوم قائاًل: »وكما قالت كوكب ال�شرق: 

اأعطني حريتي، اأطلق يدّي«.

الفل�شطينية  ال�شلطة  خــطــوة  عــن  خطبته  يف  يــتــحــدث  اخلــطــيــب  وكـــان 

للتوجه لالأمم املتحدة للح�شول على اعرتاف دويل بدولة فل�شطني، وعندما 

بداأ يف االعتذار، اعتقد امل�شلون اأن االإمام �شيعتذر لهم عن اأداء االأغنية اأثناء 

كوكب  »عـــذراً  قــائــاًل:  كلثوم  الأم  اعــتــذاره  يقدم  به  فوجئوا  لكنهم  اخلطبة، 

ال�شرق، ولكن احلرية توؤخذ اأخذاً وُت�شلب وال ُتعطى«.

ي ألم كلثوم 
ّ
إمام مسجد يغن

أثناء خطبة الجمعة
»إسرائيل« تطلب استيراد
100 ألف حمار من مصر

ر�شمياً  اأر�شلت طلباً  »اإ�شرائيل«  اأن  ذكرت م�شادر طبية بيطرية م�شرية 

مل�شر ال�شترياد 100 األف حمار؛ ال�شتخدام جلودها يف بع�س االأبحاث العلمية 

رف�شت  امل�شرية  احلكومة  اإن  امل�شادر  وقــالــت  ال�شرطان.  مبر�س  املتعلقة 

العر�س »االإ�شرائيلي، كا�شفة اأنه �شبق اأن طلبت �شركة يابانية مليون حمار 

م�شري الإنتاج دواء من جلد احلمري.

وقد اأجريت بحوث مكثفة على اأنواع خمتلفة من احلمري امل�شرية، منها 

جلد  اأن  فتبني  واالأفــغــاين،  والفيتنامي  واالأمــريكــي  والتايالندي  الهندي 

احلمار امل�شري غني مبعظم املواد التي تبحث عنها ال�شركات، وذلك بف�شل 

�شماكة جلده.


