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مراد: أميركا طلبت 
مـن لـبــــنـان الـنـــأي 
بنفسه.. وإال ارتدت 
التداعيات عليه سلبًا
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للمملكة  ر�شائل  عــدة  اإر�ــشــال  يف  جنبالط  وليد  النائب  اال�شرتاكي  التقدمي  احلــزب  رئي�ض  يجهد 

العربية ال�شعودية، من اأجل عقد لقاء م�شارحة وم�شاحلة، الجئاً يف ذلك اإىل اأ�شاليب عديدة، منها عر 

اأحد وزارئه الذي ما زال يحافظ على عالقة جيدة مع ال�شعودية، ومع ال�شفري ال�شعودي يف بريوت، ومع 

املقابالت ال�شحفية التي كان اآخرها مع �شحيفة  اأي�شاً  اأ�شدقائه يف جمل�ض التعاون اخلليجي، ومنها 

»االأنباء« الكويتية.. غري اأن ال�شعوديني ي�شّرون على موقف وا�شح وغري �شبابي يف ما يتعلق بال�شيا�شات 

�شتحدد  التي  القوانني  وكذلك  ال�شيا�شية،  التحالفات  ثم  احلكومة،  من  بداية  اللبنانية،  التحالفية 

القانون االنتخابي، ولي�ض اآخراً قطع العالقة مع حزب اهلل.

ألمـــــــة واحـــــــدة
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المطلوب موقف واضح من جنبالط
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7 ني إلى تسوية في حادثة عرسال؟ هل يؤدي التنافس السُّ

السعـوديـة وقـطــر ستتبلغـان قريبًا قرار إنـهـــاء دورهما

تفاصيل التسوية في سورية

محاوالت يائسة 
إلخراج تونس من 

»عنق الزجاجة«



 حزب الله أشرف
ب�أن  امل�شنوق  نه�د  �ش�لح  كللام  على  تعليق�ً 

يف  �شيط�ني�ً«  »قدا�ش�ً  يرعى  ب�ش�رة  الك�ردين�ل 

قوى  يف  امل�شيحيني  الللنللواب  اأحلللد  قلل�ل  دم�شق، 

جمموعة �شب�بية طابية زارته  اأم�م  اآذار،   14
يف مللكللتللبلله: »كلليللف ميللكللن اأن نللكللون �للشللركلل�ء يف 

علين�  يلّح  وكيف  املقبلة؟  الني�بية  االنتخ�ب�ت 

�شعد احلريري دائم�ً ب�أال نتج�وب مع الق�نون 

االأرثوذك�شي، وهو بدوره »ال ميون« على كام 

اأتب�عه املهني لط�ئفتن� ولرج�ل دينن�، والذين 

امل�شنوق  كللام  عللن  ال�ش�عة  حتى  يللعللتللذروا  مل 

االبن! لو عقدن� اتف�ق�ً مع حزب اهلل، كم� فعل 

عون، لك�ن اأ�شرف«.

ملللن �للشللمللع تلل�للشللريللحلل�ت بللعلل�للض نللللواب »تلليلل�ر 

امللل�للشللتللقللبللل«، خلل�للشللو�للشلل�ً اللل�للشللملل�للليللني مللنللهللم، 

اأحلللملللد احللللريلللري ب�شوته  اللللعللل�م«  و»اأملليللنللهللم 

اجلللللهللللوري ملللن جلللهلللة، وقلل�بلللللهلل� بللتلل�للشللريللحلل�ت 

وع�طف  ب�ري�ض،  من  احلريري  �شعد  الن�ئبني 

ال�شهيد  ب�لرائد  املعّزين  رف�قه  مع  جمللدالين 

جممل  على  وعطفه�  املللريللجلل�ت،  يف  ب�شعاين 

منذ  ال�شي��شية  للللللحللريللريللة  ال�شي��شي  امللل�للشلل�ر 

اأن هللذا  بللو�للشللوح ال لب�ض فلليلله  يللتلل�أكللد  نلل�للشلل�أتللهلل�، 

اأو التي�ر يعي�ض ح�لة انف�ش�م �شخ�شية  احلزب 

عللملليللقللة بلللني اللللقلللول واللللفلللعلللل، وبللللني الللنللوايلل� 

احلقيقية و»التمثيل« على الن��ض.

بني  الللتللنلل�قلل�للض  ملل�للشلل�فللة  هلللي  درجللللة   180
تلل�للشللريللحلل�ت »اأطللللللراف امللل�للشللتللقللبللل« ومللواقللفللهللم، 

الع�شكريني  يعترب  مللن  بللني  وا�للشللع  الللبللون  الأن 

الللذيللن ُقتلوا على اأيلللدي مللوؤّيللدي احلللريللري يف 

عللر�للشلل�ل، �للشللهللداء، وبلللني مللن يللعللتللرب اأن جنود 

قتلة  واجلللرحللى،  اللل�للشللهللداء  اللللللبللنلل�ين،  اجلي�ض 

يجب التحقيق معهم ومع�قبتهم الأنهم ح�ولوا 

اعتق�ل اأحد املطلوبني من اأبن�ء عر�ش�ل؛ خ�لد 

ب�أنه م�شوؤول يف »تنظيم  احلميد، وهو معروف 

اللللقللل�علللدة«، ويللنلل�للشللط يف الللتللعلل�ون ملللع »فللرعللهلل� 

ال�شوري« امل�شمى »جبهة الن�شرة«، وعندم� ق�وم 

اجلنود ا�شطروا اإىل اإطاق الن�ر عليه وقتله.

منذ وطئت احلريرية ال�شي��شية، ال�شعودية 

اأر�لللض لللبللنلل�ن، وهي  ال�شنع والللوهلل�بلليللة الللللوالء، 

بن�ء  �شع�ر  ترفع  »ال�شي��شة«؛  مت�ر�ض مثل هذه 

مللديللونلل�ً  لللتللركلله  خللزيللنللتلله  وت�شتبيح  اللللوطلللن، 

بع�شرات ملي�رات الدوالرات، وتدعم املتطرفني 

ارتك�ب�تهم  حمللطلل�ت  خمتلف  يف  التكفرييني 

�للشللد لللبللنلل�ن وجلليلل�للشلله؛ ملللن جللملل�عللة اللل�للشللنلليللة 

يف اللل�للشللملل�ل، اإىل جللنللد اللل�للشلل�م يف عللني احللللللوة، 

اإىل  الللبلل�رد،  نهر  اال�للشللام« يف خميم  »فتح  اإىل 

حتويل اجلن�ح الذي ي�شم املعتقلني من هوؤالء 

اإىل »فللنللدق خم�ض جنلللوم«، ال  يف �شجن روملليللة 

يللجللروؤ �للشللبلل�ط وحلللرا�لللض اللل�للشللجللن علللللى اإزعلللل�ج 

تعرف  ال  مم�ر�ش�ت  من  غريه�  اإىل  �ش�كنيه.. 

وتغطية  تبني  اإىل  و�للشللواًل  قلل�نللون،  وال  بللدولللة 

عر�ش�ل  يف  للجي�ض  املللتللكللرر  التعر�ض  جللرميللة 

والدف�ع عن امل�شلحني، الذين حولهم حتري�ض 

»تللليللل�ر امللل�للشللتللقللبللل« الللطلل�ئللفللي وامللللذهلللبلللي يف كل 

يتورعون عن  ال  اإىل متطرفني  ومن��شبة  وقت 

اأمللراً  اأن  مع  والقتلة،  التكفرييني  مع  التع�ون 

اأهل هذه البلدة  كهذا ك�ن بعيداً كل البعد عن 

وت�ريخهم املرابط واملتف�عل مع الن�شيج الع�م 

ملنطقتهم ب�أكمله�.

ال ي�شتطيع »تي�ر امل�شتقبل« التنكر لعاقته 

ال�شخ�شي�ت  مللن  بكثري  والع�شوية  الللوطلليللدة 

»الو�ش�طة«  دور  م�ر�شت  اأنه�  عنه�  ُعللرف  التي 

اأيديهم  الذين غم�شوا  الدولة واملتطرفني  بني 

بلللدمللل�ء جلللنلللود اجللليلل�للض اللللللبللنلل�ين يف حمللطلل�ت 

اأو  عدة، بع�ض هوؤالء ب�ت ن�ئب�ً عن »امل�شتقبل«، 

م�شوؤواًل يف »تنظيمه« اأو ن�طق�ً ب��شمه، وكثريون 

»قريطم«  ق�شرْي  ب�شيف  �شربوا  لط�مل�  منهم 

و»الو�شط«.

»احللللريلللريلللة  مملللل�ر�للللشلللل�ت  اإن  اللللللواقلللللع،  يف 

ال�شي��شي،  العمل  غم�ر  دخلت  منذ  الوه�بية« 

تذكر ب�أن اأرك�نه� هم م�شتثمرون اأواًل واأخرياً.. 

فجنوا  ال�شعودية،  يف  كثرية  �شلع  يف  ا�شتثمروا 

منه� املايني وامللي�رات، وا�شتثمروا يف ال�شي��شة 

مايينهم  مئ�ت  فحولوا  لبن�ن،  يف  واملذهبية 

اأن  دون  مللن  الللللدوالرات،  مللللليلل�رات  اإىل ع�شرات 

نن�شى القول امل�أثور: »م� ُجمع م�ل اإال من �شح 

اأو حرام«.

كللملل� ا�للشللتللثللمللرت »احللللريلللريلللة اللل�للشلليلل��للشلليللة« 

احلللللل�الت »اللللوهللل�بللليلللة« الللتللكللفللرييللة املللتللطللرفللة، 

اللللللبللنلل�نلليللني  فللللزاعللللة، وخللللللرّيت  اإىل  فللحللولللتللهلل� 

بلللني تلل�للشلللللطللهلل� علللللى اللللبلللاد واللللعلللبللل�د، اأو بني 

وب�تت  كللربت  التي  لفزاعته�،  العن�ن  اإطاقه� 

»تي�ر  العقاء يف  بع�ض  له�  توقع  غللواًل، مثلم� 

�شت�أكل  ب�أنه�  امل�شتقبل« م�شت�شرفني وحمذرين 

من  جعل  االأملللر  وهلللذا  غلللريه،  قبل  »امل�شتقبل« 

يرفع  اآكله«،  ال�شم  »ط�بخ  مثل  امل�شتقبل«  »تي�ر 

راي�ت »تنظيم الق�عدة« يف وقت واحد مع تبنيه 

الللذي يرف�شه حليفه  املللدين«  »اللللزواج  م�شروع 

ال�ش�بق مفتي اجلمهورية.

عللاج  ال  �شخ�شية  انللفلل�للشلل�م  حلل�لللة  هللي  اإذاً، 

لللهلل� اإال بلللوعلللي اللللللبللنلل�نلليللني حللقلليللقللة ا�للشللتللثللملل�ر 

واآالمهم،  اأوج�عهم  يف  ال�شي��شية«  »احلريرية 

ويف ن�شر الفتنة بني اأ�شلعهم، قبل اأن ت�شتدعي 

اأتون  اإدخ�ل لبن�ن يف  »اال�شتثم�رات احلريرية« 

الن�ر الذي يلهب املنطقة.

عدنان ال�ساحلي

2
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الـنــاشـر: شركة القلم لإلعالم واإلعالن ش.م.م
رئـيس التـحـريـر: عـبـداهلل جـــبـري

المدير المسؤول: عــدنــــان الســاحـلــي

يشارك في التحرير:  
أحمد زين الدين -  سـعـيد عيـتــانـــي

المقاالت الواردة في الجريدة تعبر عن آراء كتابها

  همسات
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 »المستقبل«.. وقطر
ين�شغل بع�ض م�شوؤويل »تي�ر امل�شتقبل« ب�لتحقيق يف ح�لة ان�شق�ق على م�شتوى 

امل�شوؤولني  بع�ض  اأن  التنظيم  يف  االأمللنللي«  »اجلللنلل�ح  الحللظ  اأن  بعد  االأول،  ال�شف 

يتوا�شلون مع اأ�شخ��ض قطريني ال يعملون قي �شف�رة قطر، وقد ر�شد اجله�ز اأن 

اللق�ءات جتري ب�شرّية ب�لغة.

 مع إبقاء السالح
اأن غ�لبية امل�شيحيني توؤيد بن�شبة كبرية  اأُجري موؤخراً  اأظهر ا�شتطاع للراأي 

بق�ء �شاح املق�ومة، وبنف�ض الن�شبة تقريب�ً اأيدت هذه الغ�لبية ال�شراكة بني اجلي�ض 

واملق�ومة، وقد اأُر�شلت ن�شخة من هذا اال�شتطاع الذي مل ُين�شر اإىل مراجع روحية 

و�شي��شية، التي اأبدت اهتم�م�ً به، خ�شو�ش�ً بعد ا�شتهداف امل�شيحيني يف �شورية، وم� 

تقوم به اجلم�ع�ت املرتبطة بل»الق�عدة« و»الن�شرة« يف �شم�ل لبن�ن واإحدى قرى 

البق�ع، كم� طلبت بع�ض ال�شف�رات العربية والغربية ن�شخ�ً منه.

www.athabat.net

»الحريرية السياسية« تعاني من انفصام في الشخصية

بين احتضان »الوهابية« التكفيرية.. وادعاء العلمانية

بعض الشخصيات 
التي مارست دور 
»الوساطة« بين 
الدولة اللبنانية 
والمتطرفين بات نائبًا 
عن »المستقبل« أو 
مسؤواًل في »تنظيمه« 
أو ناطقًا باسمه

نحو زمن عربي جديد
تنطوي التحوالت التي يمر بها العالم العربي على تحديات 
وفرص.. هنا نتحدث عن االنتفاضات الشعبية التي تجّنب 
ثّوارها اللجوء إلى العنف أو االتكاء على دعم خارجي لتقوية 
شوكتهم وزيادة نفوذهم، والمقارنة في هذا المجال معبرة 
القاهرة  في  التحرير  ميدان  إلى  نزلت  التي  الجماهير  بين 
وغيرها من الميادين، وأولئك الذين صبغوا بدمائهم ميدان 
فالمنتفضون  عامًا،  وثالثين  ثالثة  قبل  في طهران  الحرية 
واألزمنة،  السياقات  اختالف  من  الرغم  وعلى  وهناك،  هنا 
ثاروا في وجه ثالثية القمع والفساد والتبعية. هم رفضوا 
بالحقوق  المس  رفضهم  بقدر  الخارجي  والتدخل  الهيمنة 
لألجيال  المعاشة  والتجربة  الجماعية،  والكرامة  الفردية 
يقبل  ال  نحو  على  بّينت  الزمن  من  قرن  مدى  على  العربية 
الجدل صحة هذا الترابط، فاألنظمة السلطوية التي تتحول 
مع مرور الوقت إلى مجمع  ضخم للمصالح الخاصة، ُتسقط 
من قاموسها مبدأ المصلحة العامة، وسرعان ما ترتمي في 

أحضان الخارج بحثًا عن شرعية بديلة.
على  الثوار  أخذ  اإليرانية،  اإلسالمية  الثورة  مطلع  في 
بشرعية  ثورتهم  تحصين  آخ��ر،  ش��يء  أي  قبل  عاتقهم 
متعددة األبعاد، تتطابق مع الرغبات واألهداف والطموحات 
التي كانت تعتمل في صدور المنتفضين.. لقد كانت في 
آن معًا شرعية ثورية تقطع مع ماضي االرتهان والتبعية، 
تشمل  بل  االقتراع،  بعمليات  تنحصر  ال  شعبية  وشرعية 
وشرعية  ومنعطفاتها،  السياسية  الحياة  نواحي  كل 
الوحدة  إسالم  اإلس��الم؛  عمقها  عقائدية   - أيديولوجية 
الظلم  ال  والقسط  والعدالة  الخضوع،  ال  الثورة  التفرق،  ال 
لألثمان  الثوار حسابًا  يِقم هؤالء  ولم  والتمييز،  واالفتئات 
جراء  سيسدونها  التي  العابرة  واالقتصادية  السياسية 

مواقفهم.
أريد للعالم العربي أن يتخذ مسارًا آخر، أن ينتقل فورًا 
من الميدان إلى صناديق االقتراع، من دون المرور من بوابة 
العربية  الدولة  هوية  وتحديد  الشرعية،  تأسيس  إعادة 
الجديدة ودورها وطبيعتها، ومثل ذلك ال يتم خارج دائرة 
اإلجماع الثوري الذي نجح في إسقاط نظامين مستبدين في 
القاهرة وتونس، متعاليًا عن كل أنواع االنقسام الطائفي 
والفكري،  اإليديولوجي  وحتى  بل  والثقافي،  والعرقي 
الثورات  أن تحقق  لكن هذا اإلجماع سرعان ما انفض قبل 
بين  التضامن  محل  السلطة  على  الصراع  ليحل  أهدافها، 
من يفترض أنهم جزء ال يتجزأ من كتلة تاريخية، مهمتها 
سوى  أمامنا  وليس  شامل،  نهضوي  مشروع  بأعباء  القيام 
استعادة هذا اإلجماع التأسيسي إذا أردنا االنتقال إلى زمن 
عربي جديد، زمن ال تنفصل فيه الثورة عن الدولة وال الحرية 
عن التحرر وال المقاومة عن التقدم، وال العدالة عن الرفاهية 

والوفرة والتقدم، وال كل ذلك عن.. فلسطين.

عبد الحليم فضل الله
رئيس المركز االستشاري للدراسات والتوثيق

وفد »تي�ر امل�شتقبل« يزور املحّر�شني على اجلي�ض يف عر�ش�ل.. بعد التعزية ب�لرائد ب�شعاين
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تلللرافلللقلللت اللللللزيللللل�رة اللللتللل�ريلللخللليلللة للللللبللطللريللرك 

امل�روين ب�ش�رة الراعي اإىل �شورية مع اإعان الب�ب� 

من�شبه  من  ا�شتق�لته  ع�شر  ال�ش�د�ض  بنديكتو�ض 

ب�شبب التقدم يف العمر، كم� اأُعلن عن ذلك ر�شمي�ً. 

ال �للشللّك اأن ا�للشللتللقلل�لللة الللبلل�بلل� املللفلل�جللئللة تللطللرح 

الللعللديللد مللن عللاملل�ت اال�للشللتللفللهلل�م، فللهللل للللللدوائللر 

الللغللربلليللة دور يف ا�للشللتللقلل�لللتلله، وهلللي الللتللي قللد تكون 

م�شيحيي  ج�نب  اإىل  الب�ب�  وقللوف  مللن  امت�شعت 

امل�شرق، ودعوته امل�شيحيني اإىل التجذر يف اأر�شهم 

لهم  ُيخطط  مبلل�  القبول  وعللدم  مغ�درته�،  وعللدم 

هذه  تكون  وهللل  وتهجري؟  اقتاع  خمطط�ت  من 

الت�آمر  اإىل  اأّدت  التي  االأ�شب�ب  اأحللد  هي  ال�شي��شة 

هم به�  عليه، واإحراجه ب�لف�ش�ئح اجلن�شية التي اتُّ

بع�ض االأ�ش�قفة، ثم بت�شريب وث�ئقه اخل��شة التي 

�شّربه� كبري خدمه، يف اأ�شهر ف�شيحة ُعرفت ب��شم 

»ف�تيليك�ض«؟

وهل ت�آمر عليه الغربيون وال�شهيونية الع�ملية 

تهجري  اإىل  الداعية  ال�شي��ش�ت  مق�ومته  ب�شبب 

تفتيت  واإىل  اأر�للشللهللم،  مللن  امل�شرقيني  امل�شيحيني 

دوللللهلللم واإغلللراقلللهللل� بلل�لللدملل�ء واللللدمللل�ر والللتللكللفللري 

والقتل؟  وهل �ش�همت دعوة الب�ب� اإىل وقف واردات 

اإىل �شورية وو�شفه� ب�خلطيئة الكربى،  االأ�شلحة 

االأوروبلليللون  ينتهجه�  التي  ال�شي��ش�ت  ومع�ر�شته 

االأو�لللشلللط، ويف  اللل�للشللرق  واالأملللريكللليلللون يف منطقة 

اال�شتق�لة  اإىل  دفللعلل�ً  بللدفللعلله  بلل�لللتللحللديللد،  �للشللوريللة 

مبكراً؟

اأن يقلقوا،  امل�شرق  من هن�، من حق م�شيحيي 

لللكللن مللن املللعلليللب الللتللهللّجللم علللللى اللللزيللل�رة الللرعللويللة 

للللللبللطللريللرك اللللراعلللي اإىل �للشللوريللة، واللللتلللي يللكللون 

جوهره� م� يلي:

اللللزيللل�رة عن  تلللللك  اللللراعلللي يف  يللخللرج  اأواًل: مل 

جللوهللر وملل�للشللمللون االإر�لللشللل�د الللر�للشللويل الللللذي دعلل� 

مع  والللتللفلل�عللل  بلل�أر�للشللهللم  الللتللجللذر  اإىل  امل�شيحيني 

اإ�ش�رات  تعطي  برمزيته�  الزي�رة  اإن  بل  حميطهم، 

للت�شبث  الللل�لللشلللوريلللني  امللل�للشلليللحلليللني  اإىل  وا�لللشلللحلللة 

م�شيحيو  قبلهم  فعل  كم�  الهجرة  وعدم  ب�أر�شهم، 

الكن�ئ�ض  تك�تف  اإىل  واالإ�للشلل�رة  وفل�شطني،  العراق 

امل�شرقية ب�أكمله� جنب�ً اإىل جنب يف مواجهة اخلطر 

امل�شرق،  م�شيحيي  م�شري  يتهدد  الللذي  الللوجللودي 

ومن ورائهم ال�شرق ب�أكمله مب�شيحييه وم�شلميه.

ثلل�نلليلل�ً: قللد يللكللون الللبللطللريللرك الللراعللي االأكللر 

امل�شتقيل،  للب�ب�  الف�تيك�نية  لل�شي��شة  متللثلليللًا 

واللللتلللي اأدركلللللت جللللليلل�ً اأن علللللى الللبلل�بلل� وملللن ورائللله 

اأن  �ش�أنه  مللن  ملل�  بكل  يقوموا  اأن  ال�شرق  بط�ركة 

تهجريهم،  وميللنللع  امللل�للشللرق  يف  امل�شيحيني  يللثللّبللت 

»�شراكة  ب��شم  املعلَنة  الراعي  �شي��شة  ك�نت  لذلك 

ل�شورية يف هذه  زيلل�رتلله  اأتلللت  وحمللبللة«، ومللن هن� 

تتويج�ً  للعنف  واإدانته  للحوار،  ودعوته  الظروف، 

ال�ش�د�ض  بنديكتو�ض  الب�ب�  اأعلنه�  التي  للمواقف 

اإلق�ء  اإىل  �شورية  يف  النزاع  اأطللراف  بدعوته  ع�شر 

ال�شاح واإىل حوار بّن�ء يف اأقرب وقت ممكن يهدف 

الكثري من  �شوى  وراءه  نللزاع لن يخلف  اإنه�ء  اإىل 

�شورية  يف  ع�شكري  تدخل  اأي  ومع�ر�ش�ً  الللدملل�ر، 

على غرار م� �شهده العراق اأو ليبي� اأو �ش�حل الع�ج.

ث�لث�ً: ك�ن من املهم مبك�ن مل�شيحيي �شورية اأن 

نون من قبل كن�ئ�شهم، واأنهم  ي�شعروا ب�أنهم حمت�شَ

بوجوده�،  مللعللَرف  غللري  ج�لية  مللن  جلللزءاً  لي�شوا 

اأتللت لتعّو�ض  ولعل زيللل�رة الللراعللي يف هللذا االإطللل�ر 

الللفللر�للشللة الللتلل�ريللخلليللة للللزيللل�رة الللرعلليللة اللل�للشللوريللة 

حتت  واالإقلل�للشلل�ء  التهمي�ض  �شعور  مللن  واإخللراجللهلل� 

عب�ءة الب�ب� ال�ش�بق يوحن� بول�ض الث�ين الذي زار 

�شورية ع�م 2001، والتي فوّته� البطريرك �شفري.

الراعي وم�  به  ُيرجم  اإن كل م�  يف اخلا�شة، 

ُيحّمل من اأوزار و�شلت اإىل حد حتميله م�شوؤولية 

امل�شيحيني  بحق  املرتكب  واالإرهللل�ب  القتل  اأعللملل�ل 

ف�لقرى  فلل�رغلل�ً،  كام�ً  كونه  يعدو  ال  ال�شوريني، 

امللل�للشلليللحلليللة تللعلل�ين ملللن الللتللهللجللري واأعلللمللل�ل القتل 

بلل�أن هذا ح�شل  ادعلل�ء  واأي  �شنتني،  والتكفري منذ 

نتيجة اللللزيللل�رة مللللردود علللللى اأ�للشللحلل�بلله املللعللروفللني 

بت�ريخهم الطويل يف قتل امل�شيحيني وتهجريهم، 

والعزل  التق�شيم  �شي��ش�ت  يف  وقللوداً  وا�شتعم�لهم 

هللوؤالء  بع�ض  اأن   �شّك  وال  اخلللل�رج،  مللع  والتع�مل 

اأهله،  ي�شتم  الللذي  الع�ّق  ك�لطفل  مت�م�ً  يت�شرف 

الأنهم يعطونه دواء ُمّراً يحت�ج اإليه ب�شدة ل�شف�ئه 

من مر�ض خبيث.

ليلى نقوال الرحباين
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في�شل املقداد مرحب�ً ب�لك�ردين�ل الراعي

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

يـقــــال

نة
َ
 زيارات غير معل

ال�شي��شية  القي�دات  من  عللدد  على  بللريوت  يف  رو�شي  م�شوؤول  جلل�ل 

واحلزبية، يف زي�رة غري معلنة، لو�شعهم يف �شورة االت�ش�الت الرو�شية، 

وروؤية مو�شكو مل�ش�ر االأو�ش�ع يف املنطقة و�شورية، واآف�ق احلل املرجَتى.

 لماذا؟
بعد اأن رف�ض رئي�ض بلدية عر�ش�ل ت�شليم العن��شر املطلوبة للق�ش�ء 

الع�شكري بتهمة االعتداء على دورية للجي�ض اللبن�ين، وبعد الهجوم 

العنيف على املوؤ�ش�شة الع�شكرية من قبل النواب خ�لد ال�ش�هر وحممد 

اأحد  ت�ش�ءل  الق�نون،  �شد  املواطنني  وجتيي�ض  املرعبي،  ومعني  كب�رة 

الوزراء ال�ش�بقني م�شتغرب�ً: مل�ذا ال يتّم حتويل املذكورين اإىل الق�ش�ء 

املخت�ض، مل�ّشهم برمز الوحدة الوطنية، وحم�ولة �شرب ال�شلم االأهلي 

يف لبن�ن؟

 »معاريف« تعترف
ذكرت �شحيفة »مع�ريف« اأن احلكومة »االإ�شرائيلية« بذلت جهوداً 

الللواليلل�ت  واأن  اهلل،  حللزب  ب�ته�م  البلغ�رية  احلكومة  الإقللنلل�ع  م�شنية 

املتحدة االأمريكية �ش�همت اأي�ش�ً يف ال�شغط على احلكومة البلغ�رية، 

فيم� قدمت »اإ�شرائيل« معلوم�ت للمحققني البلغ�ر ادعت اأنه� تربط 

حزب اهلل ب�لعملية.

 فضائح »المدينة«
بنك  ملللللف  اإن  ال�شي��شيني،  اأحلللد  اأملللل�م  كللبللري  قلل�نللوين  مللرجللع  قللل�ل 

ال  عللدداً  يقود  اأن  �ش�أنه  اأُعيد حتريكه من جديد، من  الللذي  »املدينة« 

ب�أ�ض به من امل�شوؤولني يف �شتى املراكز اإىل ال�شجن فوراً لو ك�نت هن�ك 

دولة مقتدرة ومه�َبة، ومن �ش�أن هذا امللف، لو و�شل اإىل االإعللام، اأن 

»يطرّي« روؤو�ش�ً، ويك�شف ف�ش�ئح اإعامية و�شي��شية ب�لغة اخلطورة.

 إخفاق الفيصل
ق�ل دبلوم��شي عربي اإن زي�رة وزير اخل�رجية 

»بحث  عللنللوان  حتللت  لللللاأردن  املف�جئة  ال�شعودية 

�شورية  يف  املتدهور  للو�شع  اخلطرية  التداعي�ت 

علللللى اجللللللللوار«، واللللتلللزاملللن ملللع تلللللقللي امللل�للشلللللحللني 

املللوقللف  جللللداً، مل تنجح يف تغيري  مللوؤملللة  �للشللربلل�ت 

مل�شلحني  ال�شعودية  متويل  جت�ه  ال�شلبي  االأردين 

الفي�شل  �شعود  اأن  اإال  ممللراً،  االأردن  ي�شتخدمون 

االإغللراءات  بع�ض  امل�شوؤولية، مع طرح  حّمل قطر 

التي مل ي�شّدقه� امل�شوؤولون االأردنيون.

»CIA«؟  هل خانتهم الـ
ذكللللرت اأ�للشللبللوعلليللة »نللليلللوزويلللك« االأملللريكللليلللة يف 

خ�نت  »هل  عنوان  حتت  موقعه�  على  ُن�شر  تقرير 

اأن فرا�ض طا�ض،  ال�شوريني«،  املتمردين   CIA الل 

الذي ميّول املع�ر�ض ال�شوري مي�ش�ل كيلو، ورئي�ض 

منظمة »املنتدى الدميقراطي«، يقف وراء ترتيب 

و�شب�ط من  احلللر«  »اجلي�ض  �شب�ط  لللقلل�ءات بني 

وكللل�للللة امللللخللل�بلللرات املللركللزيللة االأملللريكللليلللة. وطللبللقلل�ً 

رّتبه طا�ض ك�ن  الذي  االأول  اللق�ء  للتقرير ف�إن 

الركية  »غلل�زي عينت�ب«  الفن�دق مبدينة  اأحد  يف 

ف�شًا   - وح�شره  امل��شي،  اأغ�شط�ض  اآب/  اأوا�شط 

عن طا�ض - كل من العقيد هيثم دروي�ض )ق�ئد 

»لواء الفتح« الت�بع لل»جم�عة االإخوان«، واملنخرط 

يف حت�لف ع�شكري مع »جبهة الن�شرة«(، و�شخ�ض 

ثلل�لللث معروف  بلللدران، و�شخ�ض  ُيللدعللى علي  اآخلللر 

جيداً يف حلب، ك�ن �شح�في�ً قبل اندالع االأحداث 

طلبه.  على  بن�ء  ت�شّمه  مل  املجلة  لكن  �شورية،  يف 

وك�ن االجتم�ع بهدف الطلب من وك�لة املخ�برات 

بلل�للل�للشللاح، ال�شيم�  املللتللمللرديللن  تلللزويلللد  امللللركلللزيلللة 

»اأر�للض - جو« واأجهزة ات�ش�الت ومعدات  �شواريخ 

طبية.

 تناحر داخلي
منطقة  اأن  الفرن�شية  ال�شح�فة  وك�لة  ذكللرت 

اإدللللب، وهللي مقر قي�دة »اجلي�ض  »اأطللمللة« يف ريللف 

احللللللر« وتلللديلللرهللل� امللللخللل�بلللرات اللللركللليلللة، �للشللهللدت 

»اجلي�ض«  بني  املن�شرم  االأ�شبوع  خللال  �شدام�ت 

اأن  وكلللل�دت  الللنلل�للشللرة«،  »جللبللهللة  وم�شلحي  امللللذكلللور 

تتطور االأمور اإىل مواجهة م�شلحة بني الطرفني. 

واأ�ش�فت الوك�لة عن م�ش�در متط�بقة اأن مق�تلني 

مللن اجلللبللهللة تللدخلللللوا يف اإ�للشللكلل�ل بللني �للشللكلل�ن بلدة 

م�شيئة  بللعللبلل�رات  تلللللّفللظ  �شخ�ش�ً  واأبلللعلللدوا  الللقلل�ح، 

اإىل  اأن يح�ولوا نقله  اإثر ح�دث �شري، قبل  ين  للدِّ

لكن  اإ�للشللاملليللة«،  »حمكمة  اأمللل�م  ليمثل  عللزة  دارة 

�شقيقه، وهو م�شوؤول حملي ن�فذ، ا�شتقدم ع�شرات 

ا�شتقدم  بينم�  اأخللليللله،  �للشللراح  الإطللللاق  امل�شلحني 

مق�تلو »الن�شرة« تعزيزات من مقرهم يف »اأطمة«.

استقالة البابا.. والقلق المسيحي اآلتي

زيارة الكاردينال الراعي 
أعطت إشارات واضحة 

إلى المسيحيين 
السوريين للتشّبث 

بأرضهم

  القنبلة الموقوتة
يلل�للشلل�َهللد يف خملليللم »علللني احللللللوة« حلللواىل الل250 

�شنة، مدججني  16 و20  اأعم�رهم بني  تللراوح  �ش�ب�ً، 

بال  ا�شمه  �ش�ب  يقودهم  االأ�شلحة،  اأنللواع  مبختلف 

)فل�شطيني(، وهو من ع�ئلة ن�فذة يف املخيم، يتوزع 

فل�شطني.  حترير  وجبهة  »فتح«  حركة  بني  اأفللرادهلل� 

الافت، ح�شب م� ذكرت م�ش�در لل»الثب�ت«، اأن اأغلب 

ويغ�درون  الن�رية  دراج�تهم  يركبون  ال�شب�ب  اأولئك 

اأنهم على  اإليه ليًا، علم�ً  املخيم نه�راً، ثم يرجعون 

عاقة مع بع�ض ال�شيوخ »الوه�بيني« الذين ميّدون 

لدى  توج�ض  اإىل  اأدى  ملل�  بلل�مللل�ل،  املللذكللورة  العن��شر 

قنبلة  بلل�تللوا  كونهم  للله،  ط  يخطَّ مملل�  املخيم  اأهللل�يل 

موقوتة تهدد املخيم واجلنوب اللبن�ين.
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يف م��ط��ل��ع الأ�����ض����ب����وع امل���ا����ض���ي، ك��ان��ت 

وال��دوح��ة،  اأن��ق��رة  ب��ن  نا�ضطة  ثمة ح��رك��ة 

وك���ان���ت اأط������راف ���ض��ع��ودي��ة، ب��ق��ي��ادة ���ض��ع��ود 

ت��ت��اب��ع ه��ذه  ���ض��ل��ط��ان،  ب��ن  وب��ن��در  الفي�ضل 

بع�ض  يف  معها  وتن�ضق  بحما�ضة،  احل��رك��ة 

ال��ت��ف��ا���ض��ي��ل.. يف وق���ت ت�����ض��اع��دت يف لبنان 

�ضعار  حتت  اآذار   14 لقوى  التحدي  لهجة 

»ال����دف����اع ع���ن ع���ر����ض���ال«، وف����ك م���ا ���ض��ّم��وه 

»احل�ضار عنها«، وحماولة قلب احلقائق يف 

واملعاون  ب�ضعالين  الرائد  ا�ضت�ضهاد  ق�ضية 

زهرمان.

ك��ل ذل��ك ت��راف��ق م��ع �ضل�ضلة »ع��واج��ل« 

بع�ض  ا�ضتديوهات  يف  �ضلفاً  ُمعّدة  وبيانات 

اخلليجية  وحت��دي��داً  العربية،  الف�ضائيات 

واللبنانية، مرتافقة مع حديث »اإ�ضرائيلي« 

ال�ضهيونية  الع�ضكرية  القيادة  اجت��اه  عن 

ل��ل��ت��ق��دم واإق�����ام�����ة م��ن��ط��ق��ة ع����ازل����ة داخ����ل 

الأرا�ضي ال�ضورية، على خطوط وقف النار 

مع الكيان ال�ضهيوين.

متاماً  متنبهة  ال�ضورية  القيادة  كانت 

ل���ه���ذه احل����رك����ة ال��ن�����ض��ي��ط��ة، ف���م���ن داخ����ل 

ال���ض��ت��دي��وه��ات يف امل��ح��ط��ات امل�����ض��ارك��ة يف 

امل���وؤام���رة ال��ك��ون��ي��ة، ج��اءت��ه��ا م��ع��ل��وم��ات عن 

التح�ضريات املحمومة.

ال�ضورية  ال��رتك��ي��ة  احل���دود  على  وم��ن 

معلومات  املعنية  ال�ضورية  للقيادة  توافرت 

دق��ي��ق��ة ع���ن احل���رك���ة ال��رتك��ي��ة امل�����ض��ب��وه��ة، 

من  وال�ضعودية،  قطر  مع  متاماً  قة  واملن�ضَّ

خ���الل خم��اب��رات ب��ن��در ب��ن ���ض��ل��ط��ان، حيث 

اأن��ق��رة  ك��ان��ت وزارة اخل��ارج��ي��ة ال��رتك��ي��ة يف 

واأجهزة ال�ضتخبارات يف حركة ل تهداأ لياًل 

ول نهاراً.

اأما على م�ضتوى املجموعات الإرهابية 

امل�����ض��ل��ح��ة، مم��ا ي�ضمى »اجل��ي�����ض احل��ر« 

و»جبهة الن�ضرة« و»لواء التوحيد«، فقد 

معلومات  ال�ضورية  للمخابرات  توافرت 

قيمة ج���داً ع��ن ال��ت��ح�����ض��ريات اجل��اري��ة 

اأُطلق عليها  لهجمة وا�ضعة على دم�ضق، 

توافرت  كما  ال��ك��رى«،  دم�ضق  »ملحمة 

األ��ف   25 م��ن  اأك��ر  ع��ن تدفق  معلومات 

م���ق���ات���ل م����ن ج��ن�����ض��ي��ات غ����ري ����ض���وري���ة، 

الن�ضف  اأع��م��ال  يف  اخت�ضا�ضيون  بينهم 

متركزوا  والرماية،  والقن�ض  والتفجري 

يف ع����دد م���ن امل��ن��اط��ق يف ري����ف دم�����ض��ق، 

التي ما زالت ت�ضيطر عليها املجموعات 

امل�ضلحة.

ووف���ق���اً ل��ل��م��ع��ل��وم��ات امل����وؤك����دة، فقد 

ُح�������ددت ����ض���اع���ة ال�����ض��ف��ر ل��ل��ه��ج��وم ي���وم 

الأربعاء املا�ضي بدءاً من احتالل �ضاحة 

العبا�ضين، التي ي�َضن عليها الهجوم من 

حمورْي جوبر وزملكا.

    ووفقاً لل�ضيناريو الذي كان ُمعداً 

ل���ه���ذه »امل���ل���ح���م���ة«، ف���اإن���ه اأم������ام ����ض���راوة 

امل�ضلحن،  اآلف  ي�ضنه  ال���ذي  ال��ه��ج��وم 

ي�������ض���ط���ر اجل���ي�������ض ال���������ض����وري ل�����ض��ح��ب 

مناطق  العديد من  قتالية من  وح��دات 

ما  العا�ضمة،  ع��ن  للدفاع  دم�ضق،  ري��ف 

اأخ��رى  م��رة  بالتمدد  للم�ضلحن  ي�ضمح 

�ضيتم  كما  فيها،  ُهزموا  التي  املناطق  يف 

���ض��ح��ب وح�������دات ق��ت��ال��ي��ة م����ن خ��ط��وط 

املواجهة مع العدو ال�ضهيوين، ما ي�ضمح 

جل��ي�����ض احل����رب ال�����ض��ه��ي��وين ب��ال��ت��ق��دم، 

حتى اأن هناك من يرى اأن املقابلة التي 

اأجراها اأحمد معاذ اخلطيب مع اإحدى 

ال�ضحف العرية، مل تكن بريئة، وفيها 

ما هو اأدهى مما ُن�ضر.

ي��رتاف��ق م��ع تدفق املخابرات  ك��ل ذل��ك 

ال��رتك��ي��ة وامل�����ض��ل��ح��ن ع��ل��ى ح��ل��ب واإدل�����ب 

وغريهما، مما ي�ضع القوات ال�ضورية اأمام 

واقع مرير وو�ضع ل حُت�ضد عليه.

ب��اخ��ت�����ض��ار، ال�����ض��ي��ن��اري��و اجل��ه��ن��م��ي ملا 

ي�����ض��م��ى »م��ل��ح��م��ة دم�����ض��ق ال����ك����رى«، ك��ان 

القوة  بالغة  ع�ضكرية  �ضربة  توجيه  هدفه 

ك��ل هذا  ال��ن��ظ��ام، وجتعل  تباغت  وال��ت��اأث��ري 

احل���ل���ف مي�����ض��ك ب���امل���ب���ادرة ع��ل��ى الأر�������ض، 

م��ن خ��الل تغيري م��وازي��ن ال��ق��وى، وف��رط 

تفا�ضيلها  حم��ادث��ات  ت��دور  التي  الت�ضوية 

وب��ال��ت��ايل  م��ن مو�ضكو ووا���ض��ن��ط��ن،  ك��ل  يف 

ك���ان ال��ه��دف، اإذا م��ا جن��ح امل��خ��ط��ط، جعل 

وا�ضنطن يف موقع املقرر وفر�ض ال�ضروط 

ع��ل��ى م��و���ض��ك��و، وت��ال��ي��اً ع��ل��ى ط���ه���ران وك��ل 

احللف املوؤيد ل�ضورية.

ب�����اأي ح�����ال، ت���ط���ورات ه����ذه »امل��ل��ح��م��ة« 

�ضورية،  اأع����داء  حلف  ي�ضتهي  كما  ت���اأت  مل 

من  ال�����ض��وري��ة  امل�ضلحة  ال��ق��وات  متكنت  اإذ 

حتطيمه ب�ضكل كامل، وتفيد املعلومات عن 

�ضقوط اآلف القتلى بن امل�ضلحن، واإ�ضابة 

الآلف، واعتقال املئات.

ووف���ق���اً ل��ل��م��ع��ل��وم��ات ال��ت��ي ���ُض��ّرب��ت من 

اعرتافات مذهلة  فاإن  املعركة،  وقائع هذه 

ل��ب��ع�����ض ق����ادة امل�����ض��ل��ح��ن ع���ن خ��ط��ة لنقل 

وال�ضعودية  الأردن  اإىل  امل�ضلحة  احل��رك��ات 

التفا�ضيل  م��ن  ك��ث��رياً  اأن  وُع��ل��م  ول��ب��ن��ان، 

عّمان  بت�ضرف  ال�ضورية  القيادة  و�ضعتها 

والريا�ض، ما قد يفتح يف امل�ضتقبل القريب 

ن��ق��ا���ض��اً ح����اداً م��ع ك��ل م��ن اأن��ق��رة وال��دوح��ة 

ح���ول دوره���م���ا ال��ت��خ��ري��ب��ي، ع��ل��م��اً اأن����ه ب��داأ 

احل��دي��ث ي���دور ع��ل��ن��اً ع��ن اخل��الف��ات التي 

الرتكية  ال��ق��ي��ادت��ن  داخ���ل  تع�ضف  اأخ����ذت 

وال��دور  ال�ضوري  ال�ضاأن  ح��ول  وال�ضعودية 

القطري.

ووفقاً مل�ضادر دبلوما�ضية عربية متابعة، 

فاإن هذه التطورات امليدانية دفعت باأحمد 

معاذ اخلطيب للبدء باحلديث عن احلوار 

مرموقاً  �ضورياً  م�ضدراً  لكن  النظام،  م��ع 

يوؤكد اأن دم�ضق لن تقبل بحوار جمرد من 

التي  للمبادرة  ووف��ق��اً  م�ضبقة،  �ضروط  اأي 

ك���ان ق��د اأط��ل��ق��ه��ا ال��رئ��ي�����ض ال�����ض��وري ب�ضار 

الأ�ضد، كما اأن دم�ضق التي كانت رف�ضت يف 

ال�ضابق احلوارات امل�ضروطة، رغم ال�ضغوط 

اخلليجي  والب����ت����زاز  وال���دول���ي���ة  ال��ع��رب��ي��ة 

يف  وه��ي  تقبل  لن  الع�ضكرية،  والتهديدات 

مرحلة حتقيق انت�ضارات نوعية، وانهماك 

ال����ع����امل، خ�����ض��و���ض��اً وا����ض���ن���ط���ن وب���اري�������ض 

من  والقت�ضادية  املالية  باأزماتهم  ولندن 

ج��ه��ة، وال��ك��ي��ان��ي��ة م��ن ج��ه��ة اأخ�����رى، حيث 

اأي  بتقدمي  بالنف�ضال،  ا�ضكتدلندا  تهدد 

تنازلت.

التمهيدية  الت�����ض��الت  ج��ي��داً  ت��اب��ع��وا 

وتابعوا  اأي����ام،  بعد  – اأوب��ام��ا  ب��وت��ن  لقّمة 

يف  الإ�ضالمية  اجلمهورية  احتفالت  جيداً 

ذكرى انت�ضار ثورتها، انتبهوا جيداً لكلمة 

ال�ضيد ح�ضن ن�ضر اهلل يوم ال�ضبت.

اأحمد زين الدين

مت سورية 
ّ
كيف حط

»ملحمة دمشق« 
القطرية - التركية؟

4

أحداث األسبوع
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اعترافات مذهلة بخطة 
لنقل المسلحين إلى 
األردن والسعودية 

ولبنان.. والقيادة 
السورية تبلغ كاًل من 

عّمان والرياض

مـــن هنــــا وهنـــــاك

 .. في درعا
املا�ضي.  20 ليبياً من املرتزقة يف �ضورية خالل الأ�ضبوع  اأكر من  ل�»الثبات«، مقتل  اأكدت م�ضادر ع�ضكرية �ضورية 

وتقاطعاً مع ما ن�ضرته الوكالت الليبية التي تتابع اأخبار قتالها يف �ضورية، فاإن من الليبين املقتولن يف درعا: عا�ضور 

بو خطوة )درنة(، معتز م�ضطفى بوعن )طرابل�ض الغرب(، اأبو �ضعد الليبي الذي قاتل يف اأفغان�ضتان واليمن، عبد الإله 

اأبا زيد الذي اأ�ضيب يف درعا ولفظ اأنفا�ضه الأخرية يف الأردن، هارون عي�ضى الها�ضمي )م�ضراتة(، علي العليقي، عبد 

العزيز النقراط )بنغازي(، حممد بن القا�ضم )اجلبل الخ�ضر(، واآخرون كثريون غريهم تعذرت معرفة اأ�ضمائهم. 

 تنسيق وثيق
لفتت بع�ض املواقع الإلكرتونية اإىل اأن امل�ضلحن التابعن ل�»املجل�ض الوطني ال�ضوري« قّدموا من خالل ا�ضتهدافهم 

عالقتهم  على  جديداً  برهاناً  حماة،  مبحافظة  ال�ضلمية  منطقة  يف  »ب��راق«  قرية  قرب  العلمية«  البحوث  »مركز  فرع 

لتلك  ماأجورين  مرتزقة  جمرد  كونهم  وعلى  املتعددة،  الغربية  ال�ضتخبارات  واأجهزة  ب�»اإ�ضرائيل«  والل�ضيقة  الوثيقة 

اجلهات، ويتلقون اأوامرهم من وراء احلدود، وفق خمطط منهجي مدرو�ض لتدمري البنية العلمية التحتية لل�ضناعات 

الدفاعية ال�ضرتاتيجية يف �ضورية، ل�ضيما اأن ال�ضتهداف كان بعد ب�ضعة اأيام من ا�ضتهداف »اإ�ضرائيل« فرع املركز يف 

»جمرايا« �ضمال غرب دم�ضق.

اأهايل »�ساحة العبا�سيني« يف دم�سق يجوبون ال�سوارع بعد طرد »اجلي�ش احلر« وامل�سلحني منها
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ان��ت��ق��ل��ت الأزم������ة ال���دم���وي���ة يف ���ض��وري��ة 

و�ضلت  اأن  بعد  ال�ضلمي،  احل��ل  مرحلة  اإىل 

العجز  بفعل  امل�ضدود،  احلائط  اإىل  الأم��ور 

وبعدما  امل��ي��دان،  يف  احل�ضم  ع��ن  الع�ضكري 

ال���ف���ات���ورة  اأن  امل���واج���ه���ة  اأط�������راف  اأي���ق���ن���ت 

الباهظة على كل امل�ضتويات باتت ل حُتتمل، 

الإن�ضانية  احل��ال��ة  اخل�ضو�ض  وج��ه  وع��ل��ى 

ودم��اراً، والتي لها  الكارثية قتاًل وتهجرياً 

تداعيات قد ل مُتحى لأزمنة قادمة، حيث 

ا���ض��ت��ب��اح امل�����ض��ل��ح��ون الآت�����ون م��ن ك��ل ح��دب 

و�ضوب كل �ضيء.

اأم����ام ه���ذا ال��و���ض��ع امل��ت��ف��ج��ر، خ���رج ن��ور 

ق��ادم الأي���ام، حيث  خافت ينبئ بحل م��ا يف 

ميكن القول اإن بداية النهاية لهذه الأزمة 

اقرتبت، وانتقلت اإىل التوافق ثم التفاق.

يف  ال��ك��رى  للملفات  متابعون  ويعتقد 

وواق��ع��اً  وا���ض��ح��اً  ق��و���ض��اً  ه��ن��اك  اأن  املنطقة، 

التخبط  ح���ال  ب��ع��د  يت�ضكالن  ب���داآ  ج��دي��داً 

ال��ن�����ض��ي��ج  ه��ت��ك  اإىل  اأدت  ال���ت���ي  والأزم��������ات 

كالم  اأن  معتراً  واجليو�ضيا�ضي،  ال�ضيا�ضي 

العامل  اأن���ه مل يعد مب��ق��دوره حكم  اأوب��ام��ا 

عن  ف�ضاًل  ع�ضكرية،  باجتياحات  والقيام 

اإىل  اأدى ذل���ك  ال��رو���ض��ي،  ال��ن��ف��وذ  ت�����ض��اع��د 

وبات  ل��الأم��ور،  م�ضار خمتلف  احلديث عن 

جل���م ال����ت����ورط ال��ك��ب��ري ل���ع���دد م���ن ال����دول 

يف امل��ل��ف ال�����ض��وري اأم�����راً ���ض��روري��اً وم��ل��ّح��اً 

ولو  حتى  ال��رتاج��ع،  على  لإجبارها  للغاية 

اإهانة  تراجعها هو  اأن  ال��دول  اعترت هذه 

بهذه  ال��ق��ي��ام  م��ن  م��ف��ّر  ل  ل��ك��ن  �ضخ�ضية، 

اأن ك��الم م��ع��اذ اخلطيب  اخل��ط��وة، م��وؤك��داً 

ُيعّد  ال�����ض��وري  ال��ن��ظ��ام  م��ع  التفاو�ض  ح��ول 

ال�ضيا�ضية  الوقائع  فر�ضته  وا�ضحاً  موؤ�ضراً 

تعي�ضها  التي  ال�ضعبة  واملحنة  والع�ضكرية، 

للقتال  الراعية  وال��دول  امل�ضتته  املعار�ضات 

يف �ضورية.

ق��ط��ر  اأن  اإىل  امل�����راق�����ب�����ون  وي���������ض����ري 

وال�����ض��ع��ودي��ة ���ض��ت��ت��ب��ل��غ��ان ب��ع��د ق��م��ة »���ض��ان 

اأن دورهما  اأوباما وبوتن،  بطر�ضرغ« بن 

ان��ت��ه��ى، وك��ذل��ك احل���ال م��ع ت��رك��ي��ا، لإق��ف��ال 

ال�����ض��الح وامل�ضلحن،  ت��دف��ق  اأم���ام  ح��دوده��ا 

واإذا ما ح�ضلت هذه اخلطوة الكبرية، فاإن 

ّل بن�ضبة ٪90،  الأزمة يف �ضورية ميكن اأن حُتَ

بح�ضب  حم��ال��ة،  ل  ق��ادم��ة  العملية  وه���ذه 

املراقبن.

م��ن ج��ه��ت��ه، ي��وؤك��د م�����ض��در م��راق��ب عن 

الت�ضوية  فكرة  اأن  �ضورية،  يف  للو�ضع  كثب 

ج��اءت بعد قناعة ك��ل الأط���رف ب��اأن ل حل 

اإىل احل��ل  ال����ذه����اب  ع�����ض��ك��ري��اً، وب���ال���ت���ايل 

اعتقاده  رغم  الت�ضويات،  مبنطق  ال�ضيا�ضي 

اأن املعارك قد ل تنتهي �ضريعاً. 

وي�����ض��ري امل�����ض��در اإىل ح����راك اإي�����راين - 

اإىل  اأدى  وامل��ح��ت��وى  امل�ضتوى  ع��ايل  رو���ض��ي 

احلاجة  م��ع  متقدمة،  مرحلة  احل��ل  ب��ل��وغ 

اإىل اإن�ضاج اأكر من م�ضعى يف هذا الجتاه، 

ل���ك���ن، وب��ح�����ض��ب ���ض��ي��ا���ض��ي خم�������ض���رم، ف���اإن 

املفاو�ضات الأمريكية - الرو�ضية مل تتوقف 

�ضوطاً  اإن��ه��ا قطعت  ب��ل  ل  واح�����دة،  حل��ظ��ة 

ب��داأ  اتفاقاً  ف��اإن  الإخ����راج،  ك��ب��رياً. وبح�ضب 

العربية عر  و�ضُيعلن من اجلامعة  يتبلور 

ب�ضيغة  �ضهر،  م��ن  اأق���ل  بعد  ال��ع��رب��ي  نبيل 

مبادرة تطرح بنودها على القيادة ال�ضورية، 

وت��ن��اَق�����ض م��ع ع��وا���ض��م ال���ق���رار، واأه����م ه��ذه 

اإط��الق  اإع���الن ت��اري��خ حم��دد لوقف  البنود 

تعديالت  ببعيد  لي�ض  وق��ت  يف  تعقبه  ن��ار، 

وطنية،  وح��دة  حكومة  وت�ضكيل  د�ضتورية 

ثم انتخابات برملانية، فانتخابات رئا�ضية يف 

موعدها، وغريها..

امل�ضار ح�ضل على تغطية وموافقة  هذا 

غربية، وعلى راأ�ضها فرن�ضا املتحّم�ضة، ل بل 

امل�ضتعجلة، خ�ضو�ضاً بعد اأحداث مايل، لكن 

ما هي اخلطوات املقبلة؟ 

يعّدد �ضيا�ضي، مقرب من دوائر خليجية، 

امل��ال  جتفيف  اأوًل،  ق��ائ��اًل:  احل���ل  خ��ط��وات 

با�ضتثناء  الر�ضميْن،  وال�ضعودي  القطري 

ال�ضغط  ث��م  »ال��وه��اب��ي��ة«،  اجلمعيات  بع�ض 

ب��اجت��اه تركيا لإق��ف��ال احل����دود، وم��ن �ضاأن 

�ضلبية  اآث�������اراً  ت����رتك  اأن   اخل���ط���وات  ه����ذه 

الأت��راك  امل�ضوؤولن  من  ع��دد  على  مبا�ضرة 

واخلليجين املتورطن بالدم ال�ضوري، وقد 

تطيح مبراكزهم.

اأم����ا يف امل���ي���دان ال��ع�����ض��ك��ري، ف����اإن ق���وات 

من  مقبلة  ملرحلة  ت�ضتعد  ال�ضوري  اجلي�ض 

املعارك، وحتقيق اإجن��ازات كبرية �ضد اآلف 

الن�ضرة«،  و»جبهة  »القاعدة«  امل�ضلحن من 

حتى �ضيقال للرئي�ض ب�ضار الأ�ضد بعد فرتة، 

اإن ق��ي��م��ة ك���ل ر���ض��ا���ض��ة ���ض��رف��ت��ه��ا يف ه��ذه 

غربية  دول  و�ضتكون  ل��ك،  �ضُتدفع  املعركة 

م�ضرورة لدفع هذه الفاتورة، و»على قلبهم 

رئي�ضية  حمطة  دم�ضق  و�ضتعود  كالع�ضل«، 

لأن  ال��ع��امل،  دول  م�ضوؤويل  م��ن  كبري  لعدد 

���ض��وري��ة دول����ة ق��وي��ة ل��ه��ا وزن���ه���ا وث��ق��ل��ه��ا يف 

الأ�ضكال  من  �ضكل  لأي  ميكن  ول  املنطقة، 

ك�ضرها وهزميتها.

بهاء النابل�سي
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مخرج األزمة في سورية 
سُيعلن من الجامعة 
العربية: تحديد تاريخ وقف 
إطالق نار يعقبه تشكيل 
حكومة وحدة وطنية.. 
ثم انتخابات برلمانية 
فانتخابات رئاسية 

السعودية وقطر ستتبلغان قريبًا قرار إنهاء دورهما

تفاصيل التسوية في سورية

عنا�سر من اجلي�ش العربي ال�سوري يف حي مي�سلون بحلب

و�ضفت م�ضادر دبلوما�ضية رفيعة امل�ضتوى يف بريوت، الو�ضع يف �ضورية 

وهناك  والع�ضكري،  ال�ضيا�ضي  امل�ضتويْن  على  اأح�ضن  اإىل  ح�ضن  من  باأنه 

اإىل  اًل  تو�ضّ والدبلوما�ضية،  ال�ضيا�ضية  الت�ضالت  حركة  يف  جيد  م�ضار 

اإنهاء احلالة املتفجرة يف عدد من نواحي البالد.

املدن  على  ت�ضيطر فعلياً  ال�ضوري  اأن وح��دات اجلي�ض  امل�ضادر  واأك��دت 

الكرى والرئي�ضية، ولو كان هناك بع�ض الأحياء وال�ضوارع التي جتري 

فيها ا�ضتباكات، اإل اأن ذلك ل يعني �ضيئاً على امل�ضتوى ال�ضرتاتيجي.

وق��وات  ال�ضوري  اجلي�ض  اأن  خا�ض  جمل�ض  يف  الدبلوما�ضي  واأو���ض��ح 

الدفاع التي ت�ضكلت موؤخراً، حققت اإجنازات مهمة يف زمن قيا�ضي، م�ضرياً 

والظرفية،  الوهمية  النت�ضارات  لبع�ض  الإعالمي  الت�ضخيم  اإىل حجم 

اإذ ل يلبث اجلي�ض ال�ضوري اأن ي�ضتعيد خالل فرتة زمنية ق�ضرية ما قد 

فقده.

اأجل  ال�ضيا�ضية من  الت�ضالت  وفعالية  اأهمية  �ضوؤال حول  على  ورداً 

اأثمرت  امل�ضاعي  اأن  اإىل  اأ���ض��ار  والنظام،  املعار�ضة  بن  املبا�ضر  التفاو�ض 

موؤخراً عن جملة اأمور اإيجابية، واأن طهران ومو�ضكو تن�ضّقان ب�ضكل يومي 

وعايل امل�ضتوى لإقناع اأطراف النزاع باإيجاد ت�ضوية �ضلمية.

ويف هذا ال�ضياق توّقع امل�ضدر الدبلوما�ضي اأن ن�ضهد قريباً ولدة اأول 

دخلت  ال��دول  بع�ض  واأن  والرو�ضي،  الإي��راين  اجلانبان  لها  جل�ضة ميّهد 

دعمها  اأوقفت  اأن قطر  تفيد  اأن هناك معلومات مهمة  كما  اخل��ط،  على 

املايل، وكذلك ال�ضعودية، ل�ضببن: الأول باإيعاز اأمريكي مبا�ضر، والثاين 

ال�ضتياء من �ضرقة الأموال وعدم و�ضولها اإىل املقاتلن ال�ضورين على 

ال�ضورية  املعار�ضة  اأع�ضاء  الباهظة مل�ضاريف  الكلفة  اإىل  اإ�ضافة  الأر���ض، 

ال��دائ��م بن  والتنقل  فنادق فخمة،  اإق��ام��ة يف  اخل���ارج، بن  ولعائلتهم يف 

الدول، كما ح�ضلت ا�ضتباكات بن ف�ضائل املعار�ضة حول تقا�ضم ما و�ضل 

من اأموال، وهذا �ضيء موؤكد وموثق، ي�ضاف اإىل ذلك عجز الأتراك عن 

الدعم املايل، والكتفاء بت�ضهيل عبور املقاتلن عر حدودهم.

وختاماً، توقع الدبلوما�ضي املطلع على خفايا كثرية، اأن ُتثمر امل�ضاعي 

ال�ضعب  ل�ضالح  ع��ام  ب�ضكل  ال�����ض��وري  ال��و���ض��ع  يف  درام��ات��ي��ك��ي  تغيري  ع��ن 

والدولة.

حممد �سهاب

المعارضات يتآكلها الصراع على المال والغنائم
الجيش السوري يسيطر على المدن.. ويتمدد في األرياف
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لبنانيات

ب���ع���د اإ�����س����ع����ال ال�������س���اح���ة ال�������س���وري���ة، 

وحماولة  ال�����س��وري،  اجلي�ش  وا�ستنزاف 

وانحياز  ل�سورية،  امل��ق��اوم  ال��دور  تعطيل 

الفل�سطينية  امل��ق��اوم��ة  ح���رك���ات  ب��ع�����ش 

ل�����س��ال��ح م�������س���روع م����ا ي�����س��م��ى »ال���رب���ي���ع 

ال�������ع�������رب�������ي«، وال�����ت�����ح�����ال�����ف م�������ع ق���ط���ر 

التزموا  الذين  اجل���دد«،  و»الإ�سالميني 

ب��ات��ف��اق��ي��ات ك���ام���ب دي��ف��ي��د وم���ع���اه���دات 

اإىل  و�سلوا  حتى  »اإ�سرائيل«،  مع  ال�سلح 

دع��وة اليهود ال��ذي��ن ه��اج��روا م��ن م�سر 

بقيت  عليهم،  والتعوي�ش  اإليها  للعودة 

امل��ق��اوم��ة يف ل��ب��ن��ان يف م��ي��دان امل��واج��ه��ة 

ط��ول  ع��ل��ى  »اإ���س��رائ��ي��ل«  ���س��د  العمالنية 

ال���ط���وق )ل���ب���ن���ان و���س��وري��ة  ج��ب��ه��ة دول 

م�����س��ادرة  ف�����اإن  ل����ذا  وم�������س���ر(،  والأردن 

الأمريكيني  قبل  من  العربية«  »الثورات 

اخلليجيني  والعرب  الأت��راك  وحلفائهم 

مل ي��ح��ق��ق اأه�����داف�����ه ال���ك���ام���ل���ة حل��م��اي��ة 

م�سروع  على  والق�ساء  »اإ���س��رائ��ي��ل«  اأم��ن 

بع�ش  حت��ق��ي��ق  ا���س��ت��ط��اع  واإن  امل���ق���اوم���ة، 

�سورية  ا�ستنزاف  م�ستوى  على  النجاح 

العمل  وتقييد  »حما�ش«،  حركة  وحتييد 

املقاوم يف فل�سطني املحتلة، اإل اأن اجلبهة 

وتهدد  تقلق  التي  والأ�سا�سية  اللبنانية 

تتاأثر  زالت موجودة، ومل  ما  »اإ�سرائيل« 

واإن  ���س��وري��ة،  ي��ج��ري يف  الآن مب��ا  ح��ت��ى 

جعلها اأكرث حذراً واأربكها بع�ش احللفاء 

ال���ذي���ن ح��رك��ت��ه��م ال��ع�����س��ب��ي��ة امل��ذه��ب��ي��ة 

ال�سلطة  يف  »امل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة«  والإغ�������راءات 

الفل�سطينية  الدولة  اأ�سالء  على  املقبلة، 

املوهومة اأو »الكونفدرالية« الفل�سطينية 

- الأردنية ك�»بربارة« للوطن البديل.

ب��ع��د ه��زمي��ة »اإ����س���رائ���ي���ل« يف ع���دوان 

م��ن  وال�����ث�����اأر  الن���ت���ق���ام  ق������ررت   ،2006

امل��ق��اوم��ة يف ل��ب��ن��ان، وال��داع��م��ني ل��ه��ا يف 

نف�سها  زال��ت جتّهز  وم��ا  واإي���ران،  �سورية 

وا�ستخال�ش  الثغرات  ودرا�سة  باملناورات 

العرب وح�سد القوى، لكنها عاجزة حتى 

الآن عن ح�سم احلرب اجلديدة، فاجتهت 

م���ع الأم���ريك���ي���ني ل����س���ت���خ���دام ط��واب��ري 

ال��ت��ك��ف��ريي��ني، ب��ع��د جن���اح ا���س��ت��خ��دام��ه��م 

ب���ع���ن���وان »امل���اري���ن���ز ال���ت���ك���ف���ريي« ب��دي��اًل 

ع���ن امل��اري��ن��ز الأم���ريك���ي يف اأف��غ��ان�����س��ت��ان 

الن�سرة«  »جبهة  عرب  و�سورية،  والعراق 

واأل��وي��ة »ال��ق��اع��دة« واأخ��وات��ه��ا، ل��ذا ب��داأوا 

ل�ستقبال  اللبنانية  بتح�سريال�ساحة 

التكفرييني، مع ح�سانة داخلية،  كتائب 

ال���ق���وى  ب���ع�������ش  ي���ت���م جت���م���ي���ع  اأن  ع���ل���ى 

يف  واللبنانية  وال�����س��وري��ة  الفل�سطينية 

»جبهة  تغطيه  ج��دي��د  ت��ك��ف��ريي  جت��ّم��ع 

الن�سرة يف بالد ال�سام«، من اأوىل مهامه:

لبنان،  يف  امل��ق��اوم��ة  ���س��رب  حم��اول��ة   •
للحرب  متكرر  �سيناريو  يف  وا�ستنزافها، 

الأهلية يف لبنان عام 1975.

الفل�سطينية  امل��خ��ي��م��ات  ا����س���ت���دراج   •
ال��ريم��وك  خميم  يف  ح��دث  كما  للقتال، 

جنوبي �سورية.

• تاأطري النازحني ال�سوريني مع العمال 
امل��ق��ي��م��ني، يف ك��ت��ائ��ب »اجل��ي�����ش ال�����س��وري 

احل������ر«، ل��الن��ت��ق��ام م���ن امل���ق���اوم���ة، بعد 

اتهامها بالقتال مع النظام يف �سورية.

ب�سعار »رفع احلرمان عن اأهل  • املناداة 
»الكرامة«  وا�سرتداد  واجلماعة«،  نة  ال�سُّ

باأن  الب�سطاء  لت�سليل  قطري،  بتمويل 

نة«، وذلك لإذكاء  الهدف حماية »اأهل ال�سُّ

الفتنة املذهبية.

ع��م��الئ��ه��ا،  ع���رب  »اإ����س���رائ���ي���ل«،  • ق���ي���ام 
ببع�ش الغتيالت بني �سفوف الأطراف 

املفخخة،  ال�سيارات  وتفجري  املت�سارعة، 

لإثارة الغرائز املذهبية والطائفية.

كما  اللبنانية،  ال�ساحة  اإن��ه��اك  وبعد 

باجتياح  انتهت  والتي   ،1975 ع��ام  ح��دث 

الفل�سطينية  املقاومة  وط��رد   1982 ع��ام 

م���ن ل��ب��ن��ان، وت��وق��ي��ع ات��ف��اق��ي��ة اأو���س��ل��و، 

الفل�سطينية،  امل��ق��اوم��ة  ان��ت��ه��اء  وب��داي��ة 

جديد،  من  التجربة  »اإ�سرائيل«  �ستعيد 

املقاومة،  اإنهاك  بعد  لبنان،  بغزو  وتقوم 

ل��ل��ت��خ��ل�����ش ن��ه��ائ��ي��اً م���ن ب��ق��ي��ة امل��ق��اوم��ة 

نقل  بعدها  ويتم  والإ�سالمية،  العربية 

املارينز التكفريي اإىل اإيران ورو�سيا.

»الإ�سرائيلية« على  اإرها�سات احلرب 

بداأت  الذين  التكفرييني  بوا�سطة  لبنان 

جحافلهم بالو�سول والنت�سار، والغطاء 

والتابعني  الأغبياء  بع�ش  من  ال�سيا�سي 

ل��ل��م�����س��روع الأم�����ريك�����ي، مت ت��اأم��ي��ن��ه��م، 

بعدما  ذل��ك،  على  مثال  عر�سال  وحادثة 

ب��ق��ي اجل��ي�����ش ي��ت��ي��م��اً وم��ت��ه��م��اً، وح��رك��ة 

لن  والتي  با�ساته،  يف  النقالة  »الأ���س��ري« 

تهداأ، وميكن ملن يحّركه اأو ي�ستخدمه اأن 

يجعله بدياًل عن »بو�سطة عني الرمانة« 

لإ�سعال الفتنة.

ي��ت��ل��ه��ى امل�������س���وؤول���ون ب����ال����زاوج امل���دين 

ودميقراطية النتخابات و�سل�سلة الرتب 

وال������روات������ب، وي��غ��م�����س��ون اأع���ي���ن���ه���م ع��ن 

اخلطر احلقيقي الذي لن ُيبقي اأخ�سر 

ول ياب�ساً.

ذل���ك ه���و امل�����س��روع »الإ���س��رائ��ي��ل��ي« - 

الأمريكي اجلديد.. فهل ينجح؟

اجلواب: �سيف�سل باإذن اهلل كما ف�سلت 

املقاومة  و�ستنت�سر  ال�سابقة،  امل�ساريع 

واأهلها، وعلى العقالء يف لبنان، خ�سو�ساً 

لتح�سني  ي��ب��ادروا  اأن  وال�سيعة،  نة  ال�سُّ

حري�سة  لي�ست  ف���»اإ���س��رائ��ي��ل«  �ساحتهم، 

والدليل  ال�سيعة،  على  ول  نة  ال�سُّ على 

امل�سلمني  م��ن  ك��ل��ه��م  فل�سطني  اأه����ل  اأن 

��ن��ة، وه���م اأول م��ن ُذب���ح���وا وُط����ردوا  ال�����سُّ

واح��ُت��ل��ت اأر����س���ه���م، وم���ا زال�����وا ُي��ق��ت��ل��ون، 

ل��واء  يحملون  ال��ذي��ن  التكفرييني  لكن 

»اإ�سرائيلياً«  يقتلوا  مل  زوراً  نة  ال�سُّ اأه��ل 

اأو  ����س���اروخ���اً  ي��وج��ه��وا  ومل  الآن،  ح��ت��ى 

املخابرات  �سنيعة  لأنهم  ر�سا�ش،  طلقة 

الأم���ريك���ي���ة واأخ���وات���ه���ا م���ن امل��خ��اب��رات 

العربية.

الأب��واب،  على  والنفجار  قادمة،  الفتنة 

الثمن  ون��دف��ع  جميعاً  فيهما  نقع  اأن  ف��اإم��ا 

الق�سية،  و���س��ي��اع  وال��ت��ه��ج��ري  ال���دم���ار  م��ن 

لإن��ق��اذ  واحل����وار،  والعقل  للوحدة  ن��ب��ادر  اأو 

ي�سمع  لبنان وفل�سطني و�سورية.. فهل من 

ويعقل؟

د. ن�سيب حطيط

»المارينز 
التكفيري« 
الغتيال 
المقاومة

ال�سهاينة مل ين�سوا هزائمهم يف لبنان.. فهل �سي�ساعدهم البع�ش يف ذلك؟

عرسال - بورغاس..
الهدف الواحد

 
ليس شعارًا سياسيًا ما شهدناه في أعقاب االعتداء على 
تخوم  على  الجنسية  متعددي  مسلحين  من  اللبناني  الجيش 
عرسال، وجدوا مظلة من أدعياء العبور إلى الدولة، وبوقاحة غير 

مسبوقة، في التطاول على درع الوطن وحماته.
بكل  الوطني  البنيان  تهديد  إلى  ذلك  تتعدى  المسألة 
تكويناته، سيما من أولئك الذين يتلقون األمر من »ولي األمر« 
لهيب  على  الخالفة  على  والصراع  القبر،  حافة  على  بات  الذي 

الجمر.
زعيمهم المهاجر أصدر بيانًا حّدد فيه سقفًا للتعاطي مع 
ما  إلى  يلتفتوا  لم  أواًل«  »لبنان  منافقي  غالبية  لكن  الجريمة، 
التنفيذ  وقف  مع  افتراضي  زعيم  أنه  والسبب  زعيمهم،  قاله 
حتى إشعار آخر، أو على األقل إلى حين إعادة تكليفه بمهمة 
أمين الصندوق.. إذا أعيد تكليفه أصاًل، سيما أن بعضهم فتح 

على حسابه.
الجيش  جانب  إلى  وهو  واضحًا،  كان  االستهداف  جوهر 
كممّر طبيعي للوصول إلى الفوضى؛ سالح المقاومة، هذا السالح 
الرعب وحبسه في قلوب الصهاينة، وفي قلب كل  أنزل  الذي 
من يؤيدهم أو يمالئهم، وال شك أن المذكورين جميعًا يزداد 
التناقض  قل  وكلما  المقاومة،  قدرات  تعاظمت  كلما  رعبهم 
ذاته  بحد  هو  الداخلي  الخالف  تراجع  ألن  لبنان،  في  الداخلي 
ولو  كوادرها،  جهد  يستنزف  ال  بحيث  للمقاومة،  قوة  شحنة 
في التفكير فقط، في كيفية فكفكة األلغام، واألشراك التي 
ينصبها أولئك الذين ُيفترض أنهم شركاء في الوطن، حتى لو 

»قلة الحيلة«. نأوا بأنفسهم عن الدفاع عن الوطن لـ
وإن  عليه،  للمصادقة  أدلة  إلى  يحتاج  يعد  لم  األمر  هذا 
آخرها  وليس  المتوقع،  تفوق  ودقتها  بعددها  األدلة  كانت 
سّياحًا  تنقل  حافلة  على  الهجوم  منفذ  بأن  البلغاري  االتهام 
مرتبطان  آخــران  ومعه  بورغاس  مدينة  في  »إسرائيليين« 
مجرد  واالتهام  المقاومة،  أي  الله،  لحزب  العسكري«  بـ«الجناح 
استنتاج بال أي أدلة وال قرائن، مع زعم غريب أن هؤالء كانوا في 
لبنان قبل الهجوم، وعاد اثنان منهم بعد العملية، ألن الثالث 
قضى في التفجير، وهذه الرواية تنفيها الوقائع المادية، ألن 

أيًا منهم لم يزر لبنان ال قبل وال بعد.
غض  جوهرها:  ابتزاز  عملية  مع  ترافقت  المسألة  هذه 
الله بالعمل الساسي، وهذا المطلب  النظر، شرط اكتفاء حزب 
تسليم  إلى  المقاومة  بدعوة  جعجع  سمير  بالتزامن  عنه  عّبر 
السالح، والتحّول إلى العمل السياسي حصرًا، وكأن »إسرائيل« 

الذئب أصبحت نعجة تريد السترة!

يون�س
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م الــدفـعة 
ّ
أبادي سل

الـثــــــانـيــــــة مــــــــن 
مـساعدات النازحين 

اأبادي، الدفعة  �سّلم ال�سفري الإيراين د. غ�سنفر ركن 

للنازحني  املخ�س�سة  الإي��ران��ي��ة  امل�����س��اع��دات  م��ن  الثانية 

 20 مب��ق��دار  وه���ي  ل��ب��ن��ان،  يف  والفل�سطينيني  ال�����س��وري��ني 

األف ح�سة، ملدير الهيئة العليا لالإغاثة؛ العميد اإبراهيم 

ب�سري. 

واأكد اأبادي يف كلمة األقاها اأن احلل يف �سورية ل بد اأن 

يكون �سيا�سياً عرب ح��وار ج��ّدي بني احلكومة والأط��راف 

ال�سورية الأخرى، و�سوًل اإىل احلل املن�سود، واأكد وقوف 

اإيران الدائم اإىل جانب لبنان وق�سايا املنطقة احلقة.
ال�سفري د. غ�سنفر ركن اأبادي ي�سرف على توزيع امل�ساعدات الإيرانية من املدينة الريا�سية يف بريوت
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تل
ُ
منهم من قاتل في سورية وق

َمن هم فاّرو »فتح اإلسالم« من سجن رومية؟
مل ي�سَع م�ساجني وراء الفرار من ال�سجن الأكرب يف لبنان وهو ال�سجن 

الذين  الإ���س��الم«،  »فتح  تنظيم  املوقوفون من  روم��ي��ة، كما فعل  امل��رك��زي يف 

�سّجلوا رقماً قيا�سياً يف عدد مّرات تنظيم حماولت هروب جماعي، فنجحوا 

حيناً واأخفقوا اأحياناً، ويف احلالني تركوا قلقاً كبرياً يف حميط ال�سجن ويف 

داخله، خ�سو�ساً يف ما ي�سّمى »طابق الإرهاب« يف مبنى املحكومني )ب(، حيث 

 ،2005 العفو عنهم على غرار ما حدث عام  اأو  بانتظار حماكمتهم  يقبعون 

عندما ُفر�ش عفو عام عن اجلماعات الإ�سالمية التي قاتلت اجلي�ش اللبناين 

يف جرد ال�سنية عام 2000، وحاولت تنفيذ تفجريات اإرهابية �سّد �سفارات يف 

بريوت عام 2003.

قّلما ميّر اأ�سبوع اأو �سهر من دون ح�سول حماولة فرار ملن يطلق عليهم 

ال�سيا�سيني،  اأم��ام  من  الأ�سواء  فيخطفون  الإ�سالميني«،  »املوقوفني  �سفة 

وكثرياً ما تت�سّمن التقارير الأمنية الر�سمية، وب�سكل �سبه يومي، اأخباراً عن 

�سجار اأو اعتداء يقوم به هوؤلء املوقوفون على �سجناء اآخرين، �سادف حّظهم 

اأنهم وقعوا يف زنزانة واحدة اأو مبنى واحد حتت رحمة م�ساجني ل يعرفون 

الرحمة، �سواء يف اإ�سدار الفتاوى بالقتل وال�سرب، اأو ممار�سة التعذيب حتى 

اإزهاق الروح.

فمن هم امل�سوؤولون يف تنظيم »فتح الإ�سالم« اأو العنا�سر الذين متّكنوا 

اإما اإىل جهات جمهولة، واإما اإىل �سورية للقتال اإىل جانب فرع  من الفرار 

تنظيم »القاعدة« هناك، و»جبهة الن�سرة واجلهاد يف بالد ال�سام«، وبع�سهم 

يعاد  اأن  قبل  معدودة،  للحظات  احلرية  تنّف�ش  وا�ستطاعوا  حاولوا  اأو  ُقتل، 

اإلقاء القب�ش عليهم والزّج بهم يف زنازينهم املجهزة على اأكمل وجه، حتديداً 

من حيث اأجهزة الهواتف اخللوية التي تربطهم بالعامل اخلارجي، وكاأنهم 

يعي�سون فيه مثل اأي مواطن اآخر؟

وليد ح�سن الب�ستاين: »اأمري« جمموعة القلمون اخلارجة من رحم »فتح 

الإ�سالم«، وامل�ساعدة لها يف فتح النريان على اجلي�ش اللبناين، اإذ اإنها قتلت 

الع�سكريني يف قلحات. من مواليد عام 1964، ويحمل اجلن�سية الدامناركية 

الق�ساء يف  اأوقف ب�سورة وجاهية لدى  »اأبو بكر«، و»�سفيان«.  ولقبنينْ هما: 

ت�سرين الثاين 2010، وُقتل يف �سورية   16 ال�سجن يف  وفّر من   ،2007 اآب   30
لتنظيم  �سبكتنينْ  تراأ�ش  ال��ذي  جوهر،  الغني  عبد  مع   2012 ني�سان   22 يف 

اللبناين يف حملة  اجلي�ش  على  العتداءين  نّفذتا  عّكار،  الإ���س��الم« يف  »فتح 

البح�سا�ش و�سارع امل�سارف يف طرابل�ش عام 2008.

ال�سوري،  بكر  اأب��و  من  املوؤّلفة  جمموعته  مع  ال�سمال  طريق  بقطع  ق��ام 

ال�سعودي،  ون��اي��ف  ال��ع��راق��ي«،  اأح��م��د  ب���»اأب��و  امللّقب  اإب��راه��ي��م حمّمد  وفا�سل 

وحم��ّم��د ال�����س��ع��ودي، وم�����س��ع��ل ح��م��دان م��ف��رح ال�����س��ع��ي��دي ال��ظ��ف��ريي امللّقب 

ب�»م�سعل ال�سمري ال�سعودي«، والأخوين ال�سعوديني فار�ش و�سنهات �سويلم 

�سنهات الوريكة، بهدف عزل ال�سمال عن باقي املناطق اللبنانية، ورمى دورية 

للجي�ش بقذيفتي »اأر بي جي« واأ�ساب َمن فيها، ثّم جلاأوا كّلهم اإىل مغارة يف 

الق�ساء على معظم  اللبناين  ا�ستطاع اجلي�ش  اأن  اإىل  القلمون، وظّلوا فيها 

اأفراد جمموعته، واعتقاله.

الفّحام  ن��ور  ك��ّل من منجد حمّمد  الهرب معه من �سجن رومية  ح��اول 

امل��ل��ّق��ب ب���»اأب��و ح��ف�����ش«، و»اأب����و ع��دن��ان«، ودّح����ام �سريف الإب��راه��ي��م، لكن مّت 

توقيفهما.

التي  الفاعلني يف خلية عكار  العنا�سر  اأحد  �سنجر:  �سعيد  النا�سر  عبد 

تزعمها عبد القادر م�سطفى �سنجقدار، واملنبثقة بدورها عن »فتح الإ�سالم«، 

عام  الكويت  مواليد  من  لبناين  التكفريية.  الأفكار  حمل  يف  معها  واملتفقة 

2007، وهرب من  اأيلول   13 ب�سورة وجاهية يف  الق�ساء  لدى  اأوقف   ،1971
�سجن رومية املركزي يف 13 اآب 2011، ويحمل لقبني هما: »اأبو عمر«، و»اأبو 

زيد«، كان ياأتي بالأ�سخا�ش الأجانب اإىل �سقة ملحقة مبزرعة �سنجقدار يف 

بلدة عيات يف ق�ساء عكار، متهيداً لتدريبهم على املتفجرات، وتوىّل اإح�سار 

الكتب والكمبيوترات اإىل املكتبة ال�سرعية العائدة لتنظيم »فتح الإ�سالم« يف 

خمّيم نهر البارد.

يلقَّب   ،1984 ع��ام  الالذقية  مواليد  م��ن  �سكري:  ال��دي��ن  �سعد  اهلل  عبد 

ب�»اأبو عائ�سة«، و»اأبو علي«، و»اأبو بكر«، و»عامر ح�سني«. كان �سمن جمموعة 

الهروب التي خرجت من خمّيم نهر البارد يف 2 اأيلول 2007، لكن مت توقيفه 

يف  رف��اق��ه  م��ن  الكثريين  بعك�ش   ،2007 الأّول  ت�سرين   4 يف  للق�ساء  و�سّلم 

املجموعة نف�سها والذين قتلوا، وهرب من �سجن رومية يف 13 اآب 2011 مع 

�سنجر.

عبد العزيز اأحمد امل�سري: من مواليد حم�ش عام 1985، وملّقب ب�»اأبو 

فاطمة« وب�»اأبو حميد«. اأوقف ق�سائياً يف 2 ت�سرين الأّول 2007، وهرب من 

الإ�سالم«  »فتح  لدخول  وجتّند  و�سكري،  �سنجر  مع  ال�سجن يف 13 اآب 2011 

واأطلقه  و»اأن�������ش«،  »ع���الم«  با�سمي  ي��ع��رف��ان  �سخ�سني  ي��دي  على  حم�ش  يف 

حممود اإبراهيم منغاين ل�»اجلهاد«.. اأُعطي بطاقة زهرية اللون حتمل ا�سم 

خمّيم  اإىل  لبنان  ودخل  ال�سورية،  املخابرات  حاجز  لعبور  النتفا�سة«  »فتح 

للتدريب يف مركز حلوى، حيث خ�سع حتت اإ�سراف �سليم علي عبد الكرمي 

�سالح امللّقب ب�»اأبو تراب«، وفتحي ن�سر ح�سني الع�سادي امللّقب ب�»اأبو الفداء 

التفجري  يف  وخمت�سة  الإلكرتونية،  ال��دائ��رات  جتميع  يف  ل��دورة  التون�سي« 

والتوقيت والأجهزة الال�سلكية الع�سكرية واملدنية، حتى �سار مدّرباً بارعاً يف 

هذا املجال، وعند الق�ساء على »فتح الإ�سالم« مل يخرج مع قافلة الهاربني، 

بل اختباأ داخل خمّيم نهر البارد، حيث اأوقفه مدنيون يف البحر.

علي املو�سوي

يف  ل��ب��ن��ان  ي�سهدها  ال��ت��ي  الأح�����داث  اأن  ���س��ك  ل 

 - 1975 اإىل حّد كبري حقبة  املرحلة الراهنة ت�سبه 

1976؛ جلهة ا�ستهداف اجلي�ش اللبناين والنيل من 
املذهبية،  ال�سراعات  يف  زج��ه  على  والعمل  هيبته، 

اإثر جرمية اغتيال ال�سهيد معروف �سعد  خ�سو�ساً 

دفعت  �سيا�سية  �سغوط  اأعقبتها  وال��ت��ي  �سيدا،  يف 

ويومها  املدينة،  من  الن�سحاب  اإىل  اآن��ذاك  اجلي�ش 

بداأت مرحلة تفكك اأو�سال الدولة يف لبنان.

ويبدو اأن احلملة على اجلي�ش عادت لتتكرر مع 

انبالج »ثورة الأرز« يف العام 2005، وبدا هذا الأمر 

جلياً  من خالل التهامات التي وجهها »�سقور هذه 

الع�سكرية بالتواطوؤ مع فريق  املوؤ�س�سة  اإىل  الثورة« 

الثامن من اآذار، حتى و�سلت اإىل حد تهديد اللواء 

ب��اإدراج��ه مع �سباط  احل��اج  ال�سهيد فرن�سوا  الركن 

اآخرين على لئحة الإرهاب الأمريكية.. كان �ساحب 

التهديد امل�سمى »املجل�ش العاملي لثورة الأرز«، والذي 

وّجه بالفعل ر�سائل اإىل الأمني العام لالأمم املتحدة 

بان كي مون، واإىل الكونغر�ش الأمريكي، طالب فيها 

»باإ�سدار قرار �سمن الف�سل ال�سابع فوراً، وال�سماح 

لبنان  يحتاجه  ا�ستقرار  بتحقيق  اليونيفيل  لقوات 

ب�سدة، وذلك لأن هناك ق�سماً من اجلي�ش وقف مع 

الإره��اب��ي��ني يف قطع ال��ط��رق ورف�����ش اإع���ادة فتحها 

اأمام العامة، ولأن اجلي�ش قد مت اخرتاقه من قبل 

م��ا جاء  على  والإي��ران��ي��ني«،  ال�سوريني  م��ن  �سباط 

ال��ذي  ال�سلمي  الح��ت��ج��اج  عقب  املجل�ش  ر�سائل  يف 

23 كانون الثاين من  اآن��ذاك يف  اإليه املعار�سة  دعت 

الوطنية  ال�سراكة  بتحقيق  للمطالبة   ،2007 العام 

ال�سنيورة  فوؤاد  الرئي�ش  واإ�سقاط حكومة  يف احلكم 

ال��وزراء  خ��روج  بعد  ميثاقيتها  فقدت  التي  الأوىل، 

ال�سيعة منها.

فريق  يقودها  ال��ت��ي  التجّني  حملة  تنقطع  مل 

وما  فا�ستمرت  اجلي�ش،  على  ال��دول��ة«،  اإىل  »العبور 

معني  امل�ستقلبيان  النائبان  »جنومها«  واأب��رز  ت��زال، 

امل��رع��ب��ي وخ��ال��د ال�����س��اه��ر، ح��ت��ى اأن درج����ة احلقد 

و�سلت لدى الأخري اإىل حد و�سفه اجلي�ش اللبناين 

املناطق  انت�ساره يف بع�ش  ب�»جي�ش الحتالل« عقب 

احلدودية يف عكار العام الفائت.

وراهناً، وبعد جرمية عر�سال، يبدو اأن التناف�ش 

جنيب  احلكومة  ورئي�ش  »امل�ستقبل«  ب��ني  املذهبي 

م��ي��ق��ات��ي دف��ع��ه��م��ا اإىل ال��ت�����س��اب��ق ع��ل��ى ت��ع��ط��ي��ل دور 

ل�سارعهما؛ من  والنيل من هيبته، مراعاة  اجلي�ش 

اأجل ح�سابات انتخابية اآنّية.

ويف هذا ال�سدد، ق�سد وفد كتلة نواب »امل�ستقبل« 

العماد  ق��ائ��د اجل��ي�����ش  ال��ت��ق��ى  ال���دف���اع، ح��ي��ث  وزارة 

امل��ذك��ورة،  للجرمية  ت�سوية  لإي��ج��اد  قهوجي  ج��ان 

ع��دة  ت�سعيدية  حت��رك��ات  ال��ل��ق��اء  ه���ذا  �سبقت  وق���د 

احل�سار  »رف��ع  �سعار  حتت  وملحقاته  ل�»امل�ستقبل« 

عن عر�سال«، كذلك تهديدات اأطلقها نواب امل�ستقبل 

وال�سيخ الأ�سري بالنزول اإىل ال�سارع يف كل لبنان يف 

حال ا�ستمرار الإجراءات الأمنية الرامية اإىل ت�سليم 

حتدثت  حني  يف  عر�سال،  يف  اجلي�ش  على  املعتدين 

معلومات عن تهريبهم اإىل خارج البلدة.

هو  اإليه  ي�سعى  ما  فُجّل  ميقاتي،  الرئي�ش  اأم��ا 

ويف  احل��ج��ريي،  علي  ع��ر���س��ال  بلدية  رئي�ش  ت��ربئ��ة 

هذا ال�سياق ك�سف م�سدر وا�سع الطالع اأن ميقاتي 

تدّخل لعدم اإدارج احلجريي على لئحة املطلوبني، 

والكتفاء بال�ستماع اإليه ك�ساهد يف اجلرمية الآنفة 

�ساعات ل  اأرب���ع  اإف��ادت��ه �سمن مهلة  ���ذ  واأخنْ ال��ذك��ر، 

اأكرث.

�سيوؤدي  هل  الأه��م:  ال�سوؤال  يبقى  املح�سلة،  يف 

امل�سوؤولني  بع�ش  لدى  والطموح  املذهبي  التناف�ش 

ح�ساب  على  ت��اأت��ي  عر�سال،  جلرمية  »ت�سوية«   اإىل 

دماء ال�سهداء، اأم تكون عر�سال البداية لعملية اإزالة 

ال�سالح املتفّلت عن كامل الرتاب اللبناين؟

ح�سان احل�سن

عنا�سر اأمنية حتمل احلبل الذي جمعه عنا�سر »فتح الإ�سالم« ملحاولة الهرب
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وفد »حركة األمة« يزور 
ضريح الشهيد مغنية

مغنية  عماد  ال�سهيد  �سريح  الأم��ة«  »حركة  من  وف��د  زار 

عبد  ح�سن  ال�سيخ  يرتاأ�سه  ب���ريوت،  يف  ال�سهيدين  رو���س��ة  يف 

ال�ستمرار يف م�سرية  اجلهاد حتى  اأك��د على  ال��ذي  ال��وه��اب، 

حترير املقد�سات، لفتاً اإىل اأن الدماء الزكية �ستكون م�سابيح 

الأرا�سي  وكل  ال�سريف  القد�ش  الطريق حتى حترير  ت�سيء 

العربية والإ�سالمية.

وو�سع الوفد اإكلياًل من الزهر على ال�سريح با�سم الأمني 

العام حلركة الأمة  ال�سيخ د. عبد النا�سر جربي، بعد قراءة 

�سورة الفاحتة على اأرواح ال�سهداء.

كما قامت اللجنة الن�سائية بزيارة ال�سريح، حيث كانت يف 

ا�ستقبالهم احلاجة اأم عماد مغنية.

ني إلى تسوية في جريمة عرسال؟ هل يؤدي التنافس السُّ
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مقابلة

ال�سابق  الوزير  »ح��زب االحت��اد«  رئي�س 

عبد الرحيم مراد يك�سف يف حديثه جلريدة 

»الثبات« عن اآخر التطورات على ال�ساحتينْ 

االإقليمية واملحلية، واإليكم احلوار االآتي:

اأن اجلرمية  الرحيم مراد  يعترب عبد 

تكن  مل  ع��ر���س��ال  يف  ح�سلت  ال��ت��ي  الب�سعة 

الأن  ال��ل��ب��ن��اين،  اجلي�س  اإىل  فقط  م��وّج��ه��ة 

االع���ت���داء ط���ال ال�����س��ع��ب ال��ل��ب��ن��اين ب��اأ���س��ره، 

ف���امل���وؤ����س�������س���ة ال���ع�������س���ك���ري���ة ت���خ�������س ج��م��ي��ع 

حلماية  االأخ��ر  ال�سمام  وه��ي  اللبنانيي، 

ه����ذا ال���وط���ن م���ن ال��ت�����س��دع يف ظ���ل ه��ذه 

الظروف الع�سيبة. 

اإلقاء  اأن  االحت���اد  ح��زب  رئي�س  يو�سح 

اأهايل عر�سال ال ت�سّح  التهم بالعموم على 

يف هذا املجال، يقول: »فيها ظالمية للنا�س 

التي باأغلبها مغلوب على اأمرها، فمن نّفذ 

اجلرمية هم بع�س النا�س من عر�سال ومن 

خارجها.. يف عر�سال اأنا�س �سرفاء و»اأوادم«، 

كحال كل البلدات، املطلوب التحرك لقب�س 

قول  الع�سكري  الق�ساء  وعلى  املطلوبي، 

توفرت  اإن  و�سهلة  ب�سيطة  واالأم��ور  كلمته، 

اأن  اأع��ت��ق��د  وال  ال�سليمة،  واالإرادة  ال��ن��واي��ا 

هيبتها  على  بامل�ساومة  تقبل  اجلي�س  قيادة 

االأمني  الفلتان  ن�ساأله عن  املجال«.  يف هذا 

ال�����ذي ي��ظ��ه��ر م���ن ح���ي اإىل اآخ������ر، ي���رد: 

الذي يطفو يف كل فرتة،  التطريف  »امل�سهد 

�سواء يف طرابل�س اأو عكار اأو �سيدا اأو البقاع 

االأو�سط، ُي�سعف من هيبة الدولة واجلي�س، 

اأم��ٌر  الع�سكرية  ال��ق��ي��ادة  قبل  م��ن  ف��احل��زم 

م��ط��ل��وب، ل��ك��ن ا���س��ت��ت��ب��اب االأم�����ن ال ي��ك��ون 

ُت��رب��ح  اأي�����س��اً  باحلكمة  ب��ل  وح����ده،  بالعنف 

ُيحكى  عما  �ساألناه  اأدن��ى«.  وبكلفة  املعارك، 

من ت�سوية، وعن وجود ح�سابات لدى بع�س 

وال�سيا�سية،  الع�سكرية  والقيادات  الفرقاء 

بالرتا�سي،  ُي��ف��ر���س  االأم���ن  ك��ان  اإذا  وع��م��ا 

ي��ج��ي��ب��ن��ا م�����راد: »ال���ك���الم ك��ث��ر، ن��ح��ن من 

دماء  ح�ساب  على  الت�سويات  نرف�س  قَبلنا 

اجلي�س واأمن املواطن، وناأمل بعدم ح�سول 

ذلك، ما نعرفه وما نوؤكده اأنه يف داخل كل 

وط��احل��ون،  �ساحلون  اأن��ا���ٌس  ه��ن��اك  طائفة 

الغطاء  ال�سيا�سية رفع  القوى  وعلى جميع 

ال�سيا�سي عن اأي خمل باالأمن«.

د تخريب متعمَّ

وراء  البع�س  تلّطي  م��ن  م��راد  يتاأ�سف 

��ن��ي��ة حل��م��اي��ة بع�س اجل��رائ��م  ال��ط��ائ��ف��ة ال�����سُّ

واالرت��ك��اب��ات، ي��ق��ول: »ه��ن��اك ح��ال��ة تخريب 

��ن��ي��ة، ال�����س��ارع  ��دة داخ���ل ال��ط��ائ��ف��ة ال�����سُّ م��ت��ع��مَّ

ني ك��ل »ع��م��ره« ���س��ارع وط��ن��ي وع��روب��ي،  ال�سُّ

وه���و احل��ال��ة ال����ذي ي�����س��م ج��م��ي��ع احل����االت، 

د و�سعه يف قف�س طائفي اأو مذهبي ال  وتق�سّ

هم  طائفة،  لي�سوا  نة  ال�سُّ االأ�سل..  يف  ي�سح 

اأم����ة، وه����ذا االأم����ر ل��ن ي��ط��ول م��ه��م��ا فعلوا 

ومهما �سغلوا على املو�سوع، وهذه الظواهر 

�سترتاجع �سريعاً، الأن الدين االإ�سالمي دين 

اأخالق ورحمة، وما ن�سهده هو اال�ستثناء ال 

اليوم، مع االأ�سف، يف لبنان  القاعدة، ونحن 

عن  باأنف�سنا  ال���ن���اأي  �سيا�سة  ت��ب��ع��ات  ن�سهد 

احلقيقية  امل�سوؤولية  الأن  ال�����س��وري،  م�سهد 

ت��ك��ون مب��ع��اجل��ة ال��ق�����س��اي��ا ال ال��ت��ه��رب من 

روؤيتها«.

ر�سالة  وج��ود  م��راد  الرحيم  عبد  يوؤكد 

الناأي  اللبنانيي  على  اأن��ه  مفادها  اأمركية 

ب��اأن��ف�����س��ه��م ف���ع���اًل ال ق�����واًل ع���ن ال��ت��داع��ي��ات 

ال�����س��وري��ة، واإال ارت����دت ت��داع��ي��ات ال��ظ��واه��ر 

التخريبية عليهم �سلباً، يقول: »مع االأ�سف، 

م�����س��ار ل��ب��ن��ان غ���ر اجل�����دي جت����اه ت��ه��ري��ب 

ال�سالح )باخرة لطف اهلل( واملال والعنا�سر 

وال�����س��م��ال دليل  ال��ب��ق��اع  تلكلخ( م��ن  )ك��م��ي 

يوؤكد �سعف موؤ�س�ساتنا ال�سيا�سية واالأمنية، 

فالناأي بلبنان عن تداعيات املنطقة يجب اأن 

اللبناين  والد�ستور  �سلبياً،  ال  اإيجابياً  يكون 

ومم���راً  م��ق��راً  اأرا���س��ي��ه  ت��ك��ون  ي�سمح الأن  ال 

لتهريب ال�سالح وخلخلة االأو�ساع يف �سورية، 

الأن بذلك تبعات على الوطن، �سواء من قبل 

الدولة ال�سورية، اأو تلك اجلماعات امل�سلحة«. 

ال�سوؤون  ترك  اللبنانيي  على  مراد  ويتمنى 

الت�سوية  راأي���ه  وف��ق  الأن���ه  الأه��ل��ه��ا،  ال�سورية 

�سيكون  و»احل����وار  ع��اج��اًل،  اأم  اآج���اًل  �ستاأتي 

املخرج الوحيد يف �سورية، الأنه املعرب ال�سالح 

واالإ���س��الح��ات  االأو����س���اع  لتطوير  واالأ���س��ل��م 

ك��ث��راً  �سنخ�سر  ك��ل��ب��ن��ان��ي��ي  ون��ح��ن  ه���ن���اك، 

بخلقنا جواً عدائي بي البلدين«.

احلوار

ي�ستبعد مراد ح�سول ح�سم ع�سكري يف 

قبل  اأو من  النظام  �سواء من جهة  �سورية، 

امل�سلحي  »ال  ي��ق��ول:  امل�سلحة،  اجل��م��اع��ات 

واالإعالمي  اللوج�ستي  الدعم  بعد كل هذا 

وامل����ايل ق�����ادرون ع��ل��ى ت��غ��ي��ر امل��ع��ادل��ة، وال 

ال��ف��ل��ت��ان  ه���ذا  ي��ن��ه��ي  اأن  ي�ستطيع  ال��ن��ظ��ام 

الطائفية  التعبئة  ه��ذه  وج��ود  م��ع  االأم��ن��ي 

وال��ع��م��ل��ي��ات االن��ت��ح��اري��ة االإره���اب���ي���ة بحق 

ال��ن��ا���س وم��راف��ق ال���دول���ة، ه���ذه اجل��م��اع��ات 

التكفرية اأمثال »جبهة الن�سرة« واأخواتها 

العامل،  يف  نظام  اأي  م��ن  �سبطها  ميكن  ال 

ت�سرب  اأن  ب��اإم��ك��ان��ه��ا  ال��ت��ف��ج��ر  وع��م��ل��ي��ات 

بع�س  و���س��ه��دن��ا  ال��ع��امل،  يف  منطقة  اأي  يف 

ال��ت��ف��ج��رات امل��م��اث��ل��ة يف اأم���رك���ا واأوروب�����ا 

والعراق وباك�ستان..«.

وع��ن ت��وّق��ع احل���ل، ب���راأي م���راد احل��وار 

اأن  اإىل  وي�سر  ال�����س��روط،  بفر�س  ي��ك��ون  ال 

االأ���س��د  الرئي�س  تر�سيح  رف�����س  ع��ن  ال��ك��الم 

ملبادئ احلوار،  ن�سف  املقبلة هو  لالنتخابات 

ويقول: »باإمكاننا تفّهم النظام عدم حماورة 

االأمر  نهاية  يف  لكنه  التكفرية،  اجلماعات 

النظام  ت��ت��وا���س��ع، وع��ل��ى  اأن  امل��ع��ار���س��ة  ع��ل��ى 

متثيل  عن  النظر  وبغ�س  بالواقع،  االإق���رار 

اأمثال  �سخ�سيات  مع  النظام  ح��وار  البع�س، 

ال�سادة معاذ اخلطيب ومي�سال كيلو وح�سن 

غليون،  وب��ره��ان  مناع  وهيثم  العظيم  عبد 

م���ن ���س��اأن��ه جت��ن��ي��ب ���س��وري��ة امل���راوح���ة ال��ت��ي 

ت�سهدها..«. يعّقب مراد: »ال ميكن حماورة 

ال��ت��ك��ف��ري��ي امل�����س��ت��وَردي��ن م��ن اخل�����ارج، وال 

لتيارات  عقولهم  اأّج����روا  ال��ذي��ن  ال�سوريي 

ن��ه��اي��ة االأم�����ر �سيتم  م��ت��ط��رف��ة، ف���ه���وؤالء يف 

التخلي عنهم مع ن�سوج الت�سوية االأمركية 

الف�سل  الكلمة  النهاية  يف  الأن��ه  الرو�سية،   -

اإع��الم��ي��اً ومل��ن ي�سّهل  مل��ن مي��ّول ومل��ن ي�سّوق 

خمابراتياً، وال�سعودية وقطر وتركيا الذين 

امل�سلحة،  اجل��م��اع��ات  ه��ذه  ت�سّخم  وراء  ه��م 

���س��ي��ت��ج��اوب��ون م���ع اأم���رك���ا اإن ����س���در ق���رار 

التهدئة«.

الت�سوية

يعترب رئي�س حزب االحتاد عبد الرحيم 

باالتفاق  تبداأ  �سورية  يف  احللحلة  اأن  م��راد 

ح�سن  بُحكم  فرو�سيا  واأم��رك��ا،  رو�سيا  ب��ي 

عالقاتها مع �سورية باإمكانها ت�سهيل بع�س 

تبعية قطر وتركيا  واأم��رك��ا بحكم  االأم���ور، 

مل��واق��ف��ه��ا ب��اإم��ك��ان��ه��ا ت��ه��دئ��ة ���س��ق��ور اأج��ن��ح��ة 

نهاية  ويف  تنّوعها،  على  ال�سورية  املعار�سة 

الرئي�س  ل��ق��اء  تنتظر  ب��ات��ت  امل�����س��األ��ة  االأم����ر 

الرو�سي بوتي مع نظره االأمركي اأوباما، 

ملعرفة وجهة �سر االأزمة ال�سورية«.

القيادة  وهل من خطوط حمر ت�سعها 

ال�����س��وري��ة يف ه����ذا ال�������س���اأن؟ ي��و���س��ح م����راد: 

»احلوار ال يكون بو�سع ال�سروط التعجيزية، 

اإن  �سورية،  يف  ع��ام  راأي  وه��ن��اك  نظام  هناك 

اأننا مع جميء  باالإكراه  تو�سلوا باحلوار ال 

رئي�س للجمهورية جديد، االأمر جائز، يجب 

العودة اإىل ال�سعب ال�سوري، يف �سورية اأكرث 

من راأي، والدميقراطية تعني االأخذ بجميع 

ال��ف��رتة  حت���دي���د  وب���االإم���ك���ان  االآراء،  ه����ذه 

فلُي�ستفَت  اأم���ور،  م��ن  ذل��ك  وغ��ر  الرئا�سية 

ال�سعب ال�سوري حول هذه االأمور، ولتكن له 

امل�سهد  ت��وازن  كلمة الف�سل.. واليوم يف ظل 

انتخابات  اإج��راء  باإمكان  وال��دويل  االإقليمي 

ن��ي��اب��ي��ة ورئ��ا���س��ي��ة وا���س��ت��ف��ت��اء، يف ظ��ل رق��اب��ة 

دولية �سفافة ياأَمن لها ال�سعب ال�سوري كما 

الراأي العام الدويل«.

وع�����ن ال�����ع�����دوان »االإ����س���رائ���ي���ل���ي« ع��ل��ى 

�سورية، ي�ست�سهد مراد بقول اأحد الع�سكريي 

ليوؤكد اأن عدم الرد ال�سوري على »اإ�سرائيل« 

موؤ�سر قوة ال �سعف، يقول: »لو كان النظام 

�سورية،  ل��رّدت  يقال،  كما  متهاوياً  ال�سوري 

م�سراعيه،  ع��ل��ى  ال����دويل  امل�سهد  ولفتحت 

�سورية وال حلفاءها،  ينا�سب  االأم��ر ال  وهذا 

وال اإ�سرائيل وال حلفاءها«.

االنتخابات النيابية

وع�����ن اإم���ك���ان���ي���ة ت���اأج���ي���ل االن���ت���خ���اب���ات 

اإج��راءه��ا يف  م��راد  لبنان، يتمنى  النيابية يف 

اأن  اأح���د  ي�ستطيع  اأن���ه ال  وي��وؤك��د  م��وع��ده��ا، 

لبنان  ففي  ال،  اأم  �ستح�سل  كانت  اإن  يجزم 

مت�سابكة  وال�����س��ي��ا���س��ي��ة  االأم��ن��ي��ة  امل��ع��ط��ي��ات 

وال��دول��ي��ة.  االإقليمية  وامل�سالح  باملعطيات 

االآخ��ر  والبع�س  بح�سولها  يتكهن  البع�س 

ي���وؤك���د ع����دم ح�����س��ول��ه��ا وف����ق م��ع��ط��ي��ات كل 

اإبقاء قانون  اأن  منهم، ما هو موؤكد ووا�سح 

»ال�����س��ت��ي« ي�����س��ر اإىل ت��اأج��ي��ل االن��ت��خ��اب��ات، 

ولو تقنياً، وي�سيف: »رئي�س جمل�س النواب 

ال�15  اإعطاء مهلة  بعد  اأن��ه  يوؤكد  ب��ري  نبيه 

يوماً للجنة امل�سغرة، �سيطرح كافة امل�ساريع 

لالختيار  ال��ع��ام��ة  الهيئة  اأم���ام  االنتخابية 

اللقاء  قانون  م�سروع  اأن  ومب��ا  والت�سويت، 

فمن  نيابية،  باأغلبية  يحظى  االأرث��وذك�����س��ي 

ع اأن ميّر«. املتوقَّ

دائرة واحدة  بلبنان  ال�سر  يحّبذ مراد 

�سمن  الن�سبية  اأو  ال��ن�����س��ب��ي،  ال��ن��ظ��ام  وف���ق 

الدوائر الكربى، يقول: »بلٌد �سغر ومتنوع 

هي  ال��ك��ربى  ال��دوائ��ر  م��ع  الن�سبية  كلبنان، 

اأو ال��ن�����س��ب��ي��ة ���س��م��ن امل��ح��اف��ظ��ات  االأف�������س���ل، 

اخل���م�������س. ���س��خ�����س��ي��اً، ال اأح����ّب����ذ ال���ق���ان���ون 

االأرثوذك�سي، لكن اإذا ُخّرت بي عدم اإجراء 

االنتخابات النيابية، والقانون االأرثوذك�سي، 

االأخ��ر،  القانون  جانب  اإىل  �ساأكون  فحتماً 

ل��ك��ن ب���ي ال���ق���ان���ون االأرث���وذك�������س���ي وق��ان��ون 

ف�ساأختار  واالأك��رثي��ة،  الن�سبية  بي  ينا�سف 

حتماً القانون املختلط«.

اأجرى احلوار: بول با�سيل

مراد: أميركا طلبت من لبنان النأي بنفسه 
عن أحداث سورية.. وإال ارتدت التداعيات عليه سلبًا

ماذا بعد االعتداء على اجلي�ش اللبناين يف عر�سال؟ هل ممنوع عليه ا�ستعادة هيبته؟ وهل جنح املجرمون 

بالتلط��ي وراء طائفته��م؟ وم��ا اجلديد يف الو�س��ع ال�سيا�سي يف �سورية؟ ه��ل اقتنع الغرب باأن��ه ال ميكن اإزالة 

النظام؟ وما هي اخلطوط احُلُمر ال�سورية التي ال ميكن للرئي�ش ال�سوري ب�سار االأ�سد القبول بها؟

استتباب األمن 
ال يكون بالعنف 

وحده بل بالحكمة 
أيضًا ُتربح المعارك.. 

وبكلفة أدنى

) العدد 250(  اجلمعة - 15 �شباط - 2013

الزميل بول با�سيل يحاور الوزير ال�سابق عبد الرحيم مراد
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امل�ست�سفيات  اأح��د  من  الوالد  يتلقاه  ات�سال 

اإيداعها يف  �ساعات على  بوجود طفلته فيها بعد 

اإحدى دور احل�سانة، لكن ذلك الوالد فجع عندما 

عينيها  ال��ل��ون،  زرق���اء  ه��ام��دة  جثة  طفلته  راأى 

ويديها م�سبوكتي،  مفتوحاً،  فمها  جاحظتي، 

�سبب  ملعرفة  الت�سريح  اإىل  الطفلة  جثة  اأُدخ��ل��ت 

�سبب  ح��ول  الطبية  التقارير  فت�ساربت  ال��وف��اة، 

وفاتها، هل هو االختناق باحلليب جراء االإهمال 

قبل  م��ن  اإط��ع��ام��ه��ا  اأو  ت��اأك��ل  وه���ي  مراقبتها  يف 

اإحدى املربيات، اأم �سربة قوية على الراأ�س، تقدم 

اإىل  احل�سانة  تلك  �سد  ب�سكوى  الطفلة  وال���د 

وزارة ال�سحة العامة، التي اأر�سلت طبيباً خمت�ساً 

خمالفة  احل�سانة  اأن  فتبي  للك�سف،  وج��ه��ازاً 

تديرها  ال  اإذ  ل��ه��ا،  املعطى  الرتخي�س  ل�سروط 

مديرة م�سوؤولة اأو نائبة عن املديرة، اأما املمر�سة 

تعمل يف  الأنها  اإىل مبنى احل�سانة،  فال حت�سر 

يعاين  مل  الطبيب  وك��ذل��ك  خ��ا���س،  م�ست�سفى 

الطفلة خالل 38 يوماً من وجودها يف احل�سانة، 

ما يخالف التعهد املوجود يف ملف الرخ�سة.

اأي ع��ا���س��م��ة  ال��ف��اج��ع��ة يف  ل���و ح���دث���ت ه����ذه 

وينتف�س،  يتحرك  كله  املجتمع  ل��راأي��ن��ا  اأخ���رى، 

املاآ�سي االأمنية وال�سيا�سية  لكن يف بروت، حيث 

اأك����رث ���س��ج��ي��ج��اً، ت�����س��ي��ع االأح�������داث االإن�����س��ان��ي��ة 

واالجتماعية.

ف�سيحة  ال��ع��ل��ن  اإىل  خ��رج��ت  اأن  �سبق  ف��ق��د 

م���دوي���ة ع���ن ت����ورط جن���ل ���س��اح��ب��ة اإح�����دى دور 

احل�سانة يف بروت، ابن الثالثة ع�سر، بالتحر�س 

اجلن�سي باالأطفال، وقد بقي االأمر طي الكتمان 

واجل�سدية  النف�سية  وامل��ت��اب��ع��ة  امل��راق��ب��ة  ل��غ��ي��اب 

ما  ح��اد،  بنزيف  طفل  اأ�سيب  اأن  اإىل  لالأطفال، 

اأدى اإىل افت�ساح اأمر الفتى، لكن املوؤ�سف اأن هذه 

قليلة  الأ�سهر  �سوى  اأبوابها  تقفل  مل  احل�سانة 

وامل��زي��د من  امل��زي��د  وت�ستقبل  ج��دي��د  م��ن  لتعود 

االأطفال حتت االإدارة نف�سها.

ويجدر بنا الت�ساوؤل هنا، ملاذا مل تعمد دائرة 

»االأم والولد« يف وزارة ال�سحة العامة اإىل الك�سف 

دوري�����اً ع���ن امل��خ��ال��ف��ات ال��ع��دي��دة ل����دور ح�سانة 

واالإداري���ة  القانونية  التدابر  التخاذ  االأط��ف��ال، 

يف حق احل�سانة املخالفة، بداًل من انتظار وفاة 

طفلة بريئة اأو اإ�سابة طفل جراء حادث اغت�ساب 

األيم وموؤ�سف للقيام باالإجراءات املنا�سبة؟

واأك������رث م���ن ذل�����ك، ث��م��ة ����س���راع ب���ي ن��ق��اب��ة 

دور  اأ���س��ح��اب  ون��ق��اب��ة  املتخ�س�سة،  احل�����س��ان��ات 

القيام  ت�ستطيع  ال  فالنقابة  لبنان،  يف  احل�سانة 

ب���اأي دور ح��ي��ال دور احل�����س��ان��ة غ��ر امل��رخ�����س��ة، 

اإذا  يهرب  اأن  الرتخي�س  طالب  ي�ستطيع  حيث 

والك�سف  الرتخي�س  ���س��روط  ال��ت��زام  منه  طلب 

الكثر  هناك  اأن  تبي  وق��د  احل�سانة،  دار  على 

مربيات  ت�ستقدم  ب���روت  يف  احل�سانة  دور  م��ن 

من  ب��داًل  ب��االأط��ف��ال،  للعناية  متخ�س�سات  غ��ر 

ح��ا���س��ن��ات جم�����ازات، م���ا ي�����س��اع��ف م���ن خم��اط��ر 

تعر�س االأطفال للحوادث، فهناك 80 يف املئة يف 

لبنان من دور ح�سانة االأطفال، ال تلتزم �سروط 

الرتخي�س القانوين، اأو اأنها غر مرخ�سة اأ�ساًل 

وفقاً لالأ�سول القانونية.

االأط���ف���ال  وذوي  االأه�����ل  اأن  ذل���ك  ي��ع��ن��ي  وال 

ي��ب��ق��ون خ����ارج امل�����س��اءل��ة، اإذ ع��ل��ي��ه��م ق��ب��ل و���س��ع 

اأطفالهم يف دور احل�سانة، اأن ي�ستعلموا ويدققوا 

يف كفاءتها ومراعاتها معاير ال�سالمة واالأمان 

للعناية بالطفل.

االأب��ري��اء  االأط��ف��ال  االإه��م��ال يدفعه  اإن ثمن 

اإذا  االأط��ف��ال  م��ن  م��زي��د  �سيموت  وذووه����م، فهل 

اإغ��الق دكاكي  املخت�سة من  االإدارات  مل تتمكن 

احل�����س��ان��ات؟ ث��م��ة ال��ك��ث��ر م���ن احل������وادث ال��ت��ي 

النقاب  عنها  يك�سف  وال  احل�سانة،  دور  يف  تقع 

الأ�سباب �سيا�سية اأو طائفية اأو عائلية اأو غرها.. 

دور ح�سانة  اإي��الء مو�سوع  ي�ستوجب  ذلك  وكل 

ي�ستوجب �سرورة  الكافية، كما  العناية  االأطفال 

ت�����س��ك��ي��ل ه��ي��ئ��ات واأج����ه����زة م��ت��خ�����س�����س��ة، ل��دي��ه��ا 

احل�سانة،  دور  على  للك�سف  خا�سة  �سالحيات 

قبل الرتخي�س وبعده، وب�سورة دائمة وم�ستمرة.

يف خ�����س��و���س االأح�������داث امل��وؤ���س��ف��ة امل��ت��ت��ال��ي��ة 

البع�س  على  الت�سرت  ويتم  بع�سها  ُيك�سف  التي 

االآخ�������ر، ا���س��ت��ن��ك��ر ن��ق��ي��ب اأ����س���ح���اب احل�����س��ان��ات 

اأن  واأك���د  ن��ادر م��ا ج��رى،  اأب��ي  املتخ�س�سة �سربل 

املن�سو�س  لل�سروط  امل�ستوفية  غر  »احل�سانات 

ت��اري��خ  يف  ال�������س���ادر   12286 امل���ر����س���وم  يف  ع��ل��ي��ه��ا 

يف  ال�سادر   4876 املر�سوم  يف  اأو   2004/04/15
التي  لها،  املرخ�س  وغ��ر   2010/08/10 ت��اري��خ 

رغم خمالفتها الفا�سحة للقانون، ت�سرع اأبوابها 

وت�ستقبل الر�سع وال�سغار، م�ستخفة بامل�سوؤولية 

اأطفالنا من  امللقاة على عاتقها، حارمة  الكبرة 

الرعاية اجل�سدية والنف�سية والبيئية وال�سحية 

املنا�سبة«.

اأ����س���ح���اب احل�����س��ان��ات  »ن���ق���اب���ة  اأن  واأع����ل����ن 

املتخ�س�سة يف لبنان، توؤكد رف�سها لواقع احلال، 

االأجهزة  مطالباً  ال��واق��ع«،  االأم��ر  م�ساألة  وقبول 

احل�سانات  ملف  معاجلة  على  بالعمل  املخت�سة 

اأو  بالرتخي�س،  اإل��زام��ه��ا  »ع��رب  القانونية،  غ��ر 

تاأمي  عن  عجزت  ح��ال  يف  اإقفالها،  على  العمل 

تلك ال�سروط التي ت�سمن حق الطفل وحمايته، 

ت�سج  ب���وؤر  اإىل  احل�سانات  حت��وي��ل  متنع  بحيث 

باالإهمال والفو�سى«.

اأخ��رى، حيث توجد  لكن للنقابة هنا ق�سية 

نقابة  ه��ي  االأوىل  للح�سانة،  نقابتان  لبنان  يف 

وتابعة  ر�سمية  وتعترب  املتخ�س�سة،  احل�سانات 

 250 نحو  لوائها  حت��ت  م�سجل  ال�سحة  ل���وزارة 

خارجها،  اأخ���رى   300 تبقى  فيما  ح�سانة،  دور 

النقابة  اأم��ا  اإل��زام��ي،  الت�سجيل غر  يبقى  حيث 

االأخرى، فبقيت غر منظمة، حماولة التن�سيق 

اليوم  ال�سوؤون االجتماعية، وال يعرف  وزارة  مع 

ما اإذا كانت م�ستمرة يف عملها اأم توقفت.

رغ���م ال�����س��ورة ال�����س��وداوي��ة ال�����س��اب��ق��ة، جت��در 

اأن بع�س دور احل�سانات يف بروت  اإىل  االإ���س��ارة 

فقط،  املحلية  ولي�س  الدولية  ال�سروط  ت�ستويف 

وبرامج  لالأطفال،  كاملة  عناية  تخ�س�س  وه��ي 

تربوية وتعليمية �سيقة ومنا�سبة لنمو الطفل.

هبة �سيداين

هناك الكثير من دور 
الحضانة في بيروت 
تستقدم مربيات غير 
متخصصات للعناية 
باألطفال بداًل من 
حاضنات مجازات

أن تضع ابنك الرضيع صباحًا مع ابتسامة 
تعلو ثغره، في مكان يفترض بأنه آمن، 

وتستلمه جثة هامدة ظهرًا من دون معرفة 
األسباب، لهو أمر ال يقبله العقل وال قلب. 

بين الموت واإلصابة والضرب والتحرش 
الجنسي، فجائع كبرى حدثت ألطفال في 

بعض دور الحضانة العاملة في بيروت، رغم 
أن أقساطها الشهرية تكاد تكون خيالية. 
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يييتييفييق امليييحيييليييليييون، وكيييذليييك عييييدد كييبيير من 

يف  �ييشيياركييوا  اليييذيييين  الفل�شطينيني  امليي�ييشييوؤولييني 

اأن  الييييقيييياهييييرة، عيييليييى  املييي�يييشييياحلييية يف  اجيييتيييمييياعيييات 

كبراً،  اخرتاقاً  حتقق  مل  املذكورة  االجتماعات 

هيييي بيييياالأحييييرى مل حتييقييق االخييييييرتاق املييطييلييوب، 

اإىل  �شريعة  عيييودة  ميين  هييي  االآن،  اخل�شية  ولييعييل 

الييرتا�ييشييق الييكييامييي وتييبييادل االتييهييامييات املييعييتيياد، 

و�شف  ا�شتخدام  عن  االبتعاد  يف�شر  ما  هييذا  ويف 

»الف�شل«، عند الكام عن حم�شلة جولة القاهرة 

االأخرة، اإذ من �شاأن اإطاق هذا الو�شف، اإعطاء 

دورهم  يبا�شروا  كي  الر�شميني  للناطقني  اإ�شارة 

يف  الف�شل  جييرمييية  وزر  االآخييير  حتميل  يف  املعتاد 

اإمتام امل�شاحلة، ويف حالة كهذه، �شتكون اجلولة 

االأخرة �شبيهة بكل اجلوالت التي �شبقتها متاماً، 

اأي كاأنها من�شوخة عنها، والقيادات املتنبهة لعدم 

الييتييكييرار  م�شكلة  يف  الفل�شطيني  ال�شعب  اإيييقيياع 

حر�شت على التنويع، فابتكرت مقولة: »اجلولة 

مل تف�شل، ولكنها مل حتدث اخرتاقاً كبراً«.

ورغم كل هذه االحتياطات، فقد كان هناك 

قد  ال�شلطة  »رئييييي�ييس  اإن  الييقييول  اإىل  �ييشييارع  ميين 

اأف�شل املفاو�شات، بعد تلقيه ات�شااًل من ال�شفارة 

االأمركية، قام يف اإثره بالتعطيل واملغادرة، قبل 

و�شع اللم�شات اخلتامية على اتفاق �شبه ناجز«، 

اأن »حييمييا�ييس ال تريد  اآخيييير عيين  بيياملييقييابييل حتيييدث 

داخلياً  انق�شاماً  تييعيياين  وهييي  اأ�ييشييًا،  امل�شاحلة 

جولة  واإفيي�ييشييال  التعطيل،  يف  �شبباً  كييان  ب�شاأنها، 

الييقيياهييرة املييحيياطيية بييتييوقييعييات كييبييرة«، وبيييني هييذا 

وذاك، جاء من يذكر مبقوالت �شابقة »لن حتدث 

م�شاحلة اأبداً، اأمل اأقل لكم هذا«؟

وقائع

عييليييييه ميين ت�شريبات  اليييوقيييوف  اأمييكيين  يف مييا 

املجتمعني قد  فييياإن  امليي�ييشيياركييني يف االجييتييميياعييات، 

كييل ملف على حييدى،  اأجنيييزوا خطوة �شغرة يف 

من  اأي  حييول  اإجييمييايل  اتييفيياق  اإىل  التو�شل  دون 

االتفاق  عيين  ناهيك  للنقا�س،  املعرو�شة  امللفات 

الكامل على بنود امل�شاحلة كافة.

عييلييى ت�شكيل  اتييفيياقيياً  الييوقييائييع تييريييد حييمييا�ييس  يف 

»حكومة الوحدة«، وتاأ�شي�س كافة النقا�شات الاحقة، 

حول كل املو�شوعات على هذا االإجنيياز، بينما ت�شيطر 

واحدة  كلمة  الفل�شطينية،  ال�شلطة  رئي�س  دميياغ  على 

يراها مفتاحاً لكل تطور هي: »االنتخابات«.

املوؤقتة  ت�شكيل احلييكييوميية  ربييط  يييريييد  هييو  لييذلييك 

خال  تنتهي  مهمة  للحكومة  ويييحييدد  باالنتخابات، 

ثاثة اأ�شهر، تكون قد اأجنزت االنتخابات يف نهايتها، 

اأي�شاً  يييطييرح  الييتييحييرييير،  مييو�ييشييوع منظمة  فتح  وعيينييد 

م�شاألة انتخابات للمجل�س الوطني الفل�شطيني.

وهكذا تبدو م�شاألة ت�شكيل حكومة والتاأ�شي�س على 

م�شاحلة  اأو  فعلي  حل  مطلب  تلبي  ال  اإ�شكالية  هييذا، 

بوابة على  االنتخابات مثل  حقيقية، ويظهر مو�شوع 

تعقيد �شديد، مع االإ�شرار على اإجرائها داخًا وخارجاً 

يف ظروف وافرة ال�شعوبة حتيط بو�شع الفل�شطينيني 

يف اأقطار اللجوء كافة، خ�شو�شاً العربية التي يرتكز 

فيها غالبية الاجئني الفل�شطينيني.

والتي  ب�شبب اخلاف حول مدة عمل احلكومة، 

كما  اأ�ييشييهيير،  ثيياثيية  على  تقت�شر  اأن  حييمييا�ييس،  رف�شت 

االنييتييخييابييات  واإجييييييراء  ت�شكيلها  بيييني  اليييربيييط  رفيي�ييشييت 

عييلييى ميييا طييلييبييت فييتييح، فييقييد جيييرى تيياأجيييييل الييبييحييث يف 

اأنييه �شار قيد  اأي  اإىل موعد يحدد الحييقيياً،  امللف  هييذا 

تيياأجيييييل مييفييتييوح، وتييقييول ميي�ييشييادر مييقييربيية ميين حركة 

حما�س، اإن فتح اقرتحت التزامن بني اإ�شدار مر�شوم 

اإجراء  ت�شكيل احلكومة، ومر�شوم االإعان عن موعد 

فيييوراً،  بالت�شكيل  حما�س  طالبت  بينما  االنييتييخييابييات، 

وحتديد موعد االنتخابات يف وقت الحق.

مو�شوع االنتخابات، ظل النقطة االأكرث تعقيداً، 

وبرزت هنا خافات عديدة، وحتديداً يف ملف انتخابات 

الت�شريعي  )االإطيييييار  الفل�شطيني  الييوطيينييي  املييجييليي�ييس 

على  اجلميع  اتييفييق  الفل�شطينية(،  التحرير  ملنظمة 

ن�شبة احل�شم وهي واحد ون�شف يف املئة، واختلفوا على 

الباقي، وقد تردد كام عن وجود توافق على اعتماد 

نفت حدوث مثل هذا  ولكن م�شادر حما�س  الن�شبية، 

القاهرة،  يف  �شابقاً  االتفاق  جرى  اإنه  وقالت  التوافق، 

نظام  وفيييق  و٪25  الن�شبية،  وفيييق   ٪75 انييتييخيياب  عييلييى 

حادة  انتقادات  حما�س  من  مقربون  ويوجه  الييدوائيير، 

اأن العودة  للكام من جديد حول الن�شبية، ماحظة 

اإىل  عييودة  ميثل  خافية  كنقطة  امل�شاألة  هييذه  لطرح 

الوراء، ويك�شف عن نيات لدى البع�س بعدم الو�شول 

اإىل اتفاق.

اإن احلركة جددت مطالبتها  تقول:  فتح  م�شادر 

باأن يكون اخلارج كله )اأقطار اللجوء وال�شتات( دائرة 

واحييييدة، ويف مييقييابييل ذليييك اقييرتحييت حييمييا�ييس اأن يكون 

اخلييييارج ميييوزعييياً عييلييى �ييشييت اأو ثييميياين دوائييييير، وهيييو ما 

رف�شته فتح وف�شائل املنظمة.

واأعيييييييييدت اإىل واجيييهييية اليينييقييا�ييس نييقييطيية خييافييييية 

املجل�س  اأع�شاء  بييني  العاقة  بطبيعة  تتعلق  قدمية 

املجل�س  ع�شوية  وبييني  وغيييزة،  ال�شفة  يف  الت�شريعي 

قدمي  مبوقف  تتم�شك  حما�س  الفل�شطيني،  الوطني 

كاملي  اأعيي�ييشيياء  الت�شريعي  اأعيي�ييشيياء  يييكييون  بييياأن  لفتح، 

الع�شوية يف املجل�س الوطني، بينما تريد فتح، ومعها 

عدد من ف�شائل املنظمة، الف�شل بني ع�شوية املجل�س 

الت�شريعي، وع�شوية املجل�س الوطني.

يف مييو�ييشييوعييي جليينيية احليييرييييات الييعيياميية، وجليينيية 

امل�شاحلة املجتمعية، حدث توافق على متابعة العمل، 

بدعم من الراعي امل�شري، والذي �شيح�شر اجتماعات 

يحافظ  اأن  وميكن  وال�شفة،  غييزة  يف  تعقد  للجنتني 

عمل هاتني اللجنتني على بقاء زخم يف احلديث عن 

امل�شاحلة، والتاأ�شي�س عليه الحقاً، لكن ن�شاطهما بحد 

ذاته ال يو�شل اإىل امل�شاحلة املن�شودة، اأو يعول عليه يف 

حتقيق االخرتاق املطلوب.

عييير�يييس هييييذه اليييوقيييائيييع يييفيير�ييس اليييتييي�يييشييياوؤل حييول 

القاهرة  اجتماعات  يف  بال�شبط  ح�شل  مييا  تو�شيف 

االأخرة، هل هو ف�شل اأم ن�شف ف�شل؟ وهل يعني عودة 

اأبقوا  اأن من اجتمعوا يف القاهرة  اأم  اإىل املربع االأول، 

على باب موارب ميكن اأن ي�شرع يف وقت قريب؟

عبد الرحمن نا�صر
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ثمة من يح�شم بالقول: اإن امل�شاحلة م�شتحيلة، معيداً التذكر 

بجملة من الوقائع القائمة على االأر�س، والتي اأفرزت قوى ال تريد 

امل�شاحلة، ومتلك ما يكفي من اإمكانات القدرة على تعطيلها متى 

�شاءت، ومن هوؤالء من يرى اأن حجم االفرتاق بني اجلانبني )طريف 

االنق�شام( ال ميكن ردمه، وهنا يح�شر اأي�شاً احلديث عن تاأثرات 

املتحدة  والواليات  ال�شهيوين  الكيان  وبالتحديد  ودولية،  اإقليمية 

االأمركية، وقد كان الفتاً لانتباه، ومع اأوىل املوؤ�شرات على تعرث 

ات�شاالت  تلقى  ال�شلطة  رئي�س  اأن  عن  احلديث  القاهرة،  م�شاورات 

اأخييرى  رواييية  امل�شاحلة، ويف  اإجنيياز  ال�شر يف  حتييذره من موا�شلة 

اللقاء  باإلغاء  وهييددوا  عبا�س،  بال�شيد  ات�شلوا  االأمركيني  اأن  تردد 

اأوباما، يف حال تكللت جولة  بيياراك  الرئي�س االأمركي  املرتقب مع 

اأقرب  الثالثة، وهي  الرواية  امل�شاحلة،  بنود  باالتفاق على  القاهرة 

اإىل الت�شديق، تتعلق بكام اأمركي عن نية اأوباما دفع املفاو�شات 

يف زيارته القادمة الربيع املقبل، والطلب اإىل عبا�س الرتيث لروؤية 

نف�شه يف  تقييد  بييدل  الييزيييارة،  هييذه  عيين  تتح�شل  قييد  التي  النتائج 

مندرجات بناء النظام ال�شيا�شي الفل�شطيني اجلديد.

رمبييا تييكييون هييذه الييروايييات واقييعييييية، ورمبيييا تييكييون م�شتندة اإىل 

الفل�شطينية،  واالجتماعات  امل�شاحلة  جوالت  مع  التجربة،  جمرد 

هنا  متطابقة،  نقل  مل  اإن  متقاربة  نتائج  اأمييام  نكون  احلالني  ويف 

ي�شر البع�س اإىل اأن موعد زيارة اأوباما كان معروفاً، وكامه عن 

املعطيات ال تنبت  اأي�شاً، مثل هذه  املفاو�شات كان معروفاً  حتريك 

عامل  يف  املنخرطون  يعرفها  برتتيبات  متيير  بييل  فييجيياأة،  الييواقييع  يف 

املفاجئ  االت�شال  فر�شية  ا�شتبعاد  اإىل  هي  هنا  واالإ�شارة  ال�شيا�شة، 

يف حلظة حا�شمة، ما اأدى اإىل انهيار امل�شاحلة، واالأرجح اأن اجلميع 

بل  النهائي،  االتفاق  نية  لديه  ولي�س  االجتماعات  تلك  اإىل  يتوجه 

متابعة التمارين اإن جاز التعبر، والفرق الوحيد يف هذه املرة، هو 

يقنع  ال�شوت مل  ارتفاع  اأن  التوافق، مع  بقرب  ال�شوت  وتييرة  رفع 

كثرين.

مدى  الكت�شاف  الييوقييائييع  اإىل  بييالييعييودة  ين�شح  املييراقييبييني  بع�س 

ال  حما�س،  عليه  ت�شر  ما  وهييو  ب�شرعة،  احلكومة  ت�شكيل  اجلييدييية، 

ينتج حًا للم�شكلة، بل منطاً جديداً من اأمناط اإدارة االأزمة، وكلمة 

عبا�س ال�شحرية عن االنتخابات، ال تنتج احلل اأي�شاً، والبع�س من 

هوؤالء املراقبني ي�شر اإىل ما ميكن اعتباره انزالقاً واعياً اإىل اأوهام 

من  املنظمة  ت�شكيل  بيياإعييادة  البدء  كمثل  طبيعتها،  اجلميع  يعرف 

انتخابات املجل�س الوطني يف دائرة واحدة، اأو يف دوائر متعددة، ويكاد 

املراقب ي�شرخ بال�شوؤال: عما يتحدث هوؤالء، عن انتخابات يف خميم 

حتى  الف�شائل  ت�شتطع  ومل  �شكانه،  تهجر  جرى  الييذي  الرموك 

االآن التوافق على روؤية حمددة ب�شاأن التعامل مع احتاله من قبل 

امل�شلحني الذين يعيثون فيه خراباً ونهباً، اأم يف االأردن، حيث يكون 

التعبر عن الهوية الفل�شطينية جواز مرور اإىل الت�شرد واحلرمان 

من نعمة جن�شية جالة امللك؟ وكيف �شيتم اإح�شاء الفل�شطينيني 

يف االأردن وعلى اأي قاعدة؟

ولكن  االأييييام،  هييذه  ال�شحر  فعل  لها  جميلة،  كلمة  االنتخابات 

املطلوب من القيادات الفل�شطينية الر�شيدة، اأن تكون عاملة بال�شبط 

باأحوال من تتحدث عنهم، ولو اأن نية جدية تتوفر حقاً الإعادة بناء 

منظمة التحرير، الأمكن اإيجاد مئات الطرق، فعًا اإن كانت النوايا 

جييدي يجيب  برنامج وطني  و�شع  يييريييدون  كانوا  اإن  وفعًا  جييادة، 

على امل�شكات القائمة، وتلك النا�شئة يف الواقع الفل�شطيني املعقد 

وال�شعب.

االآن  قوله  عييدم  هو  االأف�شل  احللق،  يف  عالقاً  يبقى  كييام  ثمة 

بالذات، الأن اجلراح عميقة مبا يكفي، والأن نظرة الفل�شطينيني اإىل 

قواهم، تت�شكل مبزيج من الريبة، وعدم الثقة، وهذا يكفي.

الـتــجـــــربـــــــة والـتــوقــعـــــــات

عربي
تصـــالـحـوا.. لـــم يتـصـــالـحـوا

المصالحة الفلسطينية.. واللغز المكشوف

حركة »فتح« جددت 
مطالبتها بأن يكون 

الخارج كله )أقطار اللجوء 
والشتات( دائرة واحدة.. 
بينما اقترحت »حماس« 

أن يكون الخارج موزعًا على 
ست أو ثماني دوائر

امل�شاحلة الفل�شطينية واجب �شرعي ووطني.. ومطلب �شعبي
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األيييف فل�شطيني   25 اأكيييرث ميين  يييدفييع و�ييشييول  مل 

ال�شحة  زيييادة موازنة  اإىل  االأونييروا  اإدارة  �شورية  من 

اجلييديييدة،  التحديات  ملواجهة  طيييوارئ  خطة  وو�ييشييع 

مما �شاعف معاناة الاجئني الفل�شطينيني يف لبنان 

والقادمني من �شورية.

تعاين �شحر )7 اأعوام( الطفلة الاجئة مع اأهلها 

الييدم،  يف  احلييلييوة مر�شاً  عييني  اإىل خميم  �شورية  ميين 

كانت  حيث  �شنوات،  ب�شعة  منذ  معه  العائلة  تاأقلمت 

ال�شغرة يف طريقها لل�شفاء منه مع العاج املتوا�شل 

واملييتييابييعيية اليي�ييشييحييييية يف �ييشييورييية، بييعييد فيييرتة ق�شرة 

االأزميية  اأن  اجلميع  اكت�شف  لبنان،  اإىل  الو�شول  من 

ال�شحية للطفلة �شتت�شاعف ب�شبب �شعف ال�شمانات 

ال�شحية للفل�شطينيني يف لبنان، وارتفاع كلفة العاج 

وتردي خدمات االأونروا ب�شكل عام.

الفل�شطينيني  اليياجييئييني  حتيييركيييات  وتييتييوا�ييشييل 

خ�شو�شاً  اليي�ييشييحييييية،  اليييظيييروف  بتح�شني  املييطييالييبيية 

الأ�شحاب االأمرا�س املزمنة عند مراكز وكالة الغوث 

- االأونييروا يف املخيمات والتجّمعات، ملنا�شدة  �شمائر 

املعنيني من هيئات حملية ودولية، واملطالبة بتوفر 

الكاملة  امل�شوؤولية  الوكالة  حمّملني  الكامل،  العاج 

عن حياتهم.

متزايدة  املعت�شمني  اأعييداد  يختلف،  امل�شهد  اليوم 

بعد االأزمييية اليي�ييشييورييية، وا�ييشييطييرار مييئييات االآالف من 

اليي�ييشييوريييني والييفييليي�ييشييطييييينيييييني مليييغيييادرة �ييشييورييية، حيث 

واللجوء  واحلياتية،  والتعليمية  ال�شحية  ال�شمانات 

نوع  املييوت، ليجدوا حتديات من  من  لبنان هرباً  اإىل 

اآخر غر معتادين عليه.

�شورية  وعائلته من  الاجئ  �شامل  طييارق  اأبييو 

مت�شولني  اإىل  املر�شى  يتحّول  لبنان  »يف  يقول: 

يف الييطييرقييات وعييلييى اأبييييواب امليي�ييشيياجييد واملييوؤ�ييشيي�ييشييات 

بتغطية  الدولة  وال  االأونيييروا  تقوم  وال  اخلرية، 

االأمييرا�ييس  اأ�شحاب  يغدوا  حيث  الييعيياج،  تكاليف 

جميع  جتاهل  نتيجة  االأمييوات  بحكم  امل�شتع�شية 

الكامل  العاج  تاأمني  مبطالبهم  املعنية  الهيئات 

باحلد االأدنى حلاالت الع�شر ال�شديد«.

فادي عبداهلل؛ طبيب فل�شطيني متابع للق�شايا 

اليي�ييشييحييييية ييييقيييول: »ميي�ييشييكييات عيييدييييدة يف الييواقييع 

ال�شحي لاجئني الفل�شطينيني تبداأ باال�شت�شفاء، 

ومنها:  الب�شيطة،  ال�شحية  باحلاالت  تنتهي  وال 

عدم تغطية اإال جزءاً قليًا من الليايل ال�شريرية 

وقيييييميية االإقيييياميييية وتييكيياليييييف الييعييمييليييييات، وبييعيي�ييس 

اأدنييى  تتبع  ال  االأونيييروا  مع  املتعاقدة  امل�شت�شفيات 

اإذ يلجاأ  امليينييا�ييشييبيية،  املييعييامييليية االإنيي�ييشييانييييية  مييقييّومييات 

واإرغامه  املري�س  بابتزاز  اأحياناً  املعالج  الطبيب 

على دفع مبالغ اإ�شافية فوق قيمة التحويل، كذلك 

نق�س االأدوية، حيث �شيدليات االأونروا خالية من 

ال�شهرية  االأدوييية  اأ�شا�شية، خ�شو�شاً  اأدوييية كثرة 

العادية  والكلى، وحتى  وال�شكري  ال�شغط  كاأدوية 

مييثييل اأدوييييية االلييتييهييابييات واليييراهيييم، وغييرهييا من 

لدى  معروفة  غر  واالأ�شباب  املر�شى،  احتياجات 

العاملني بالعيادات وال�شيدليات، والاجئون من 

لبنان  يف  احلياة  منط  على  معتادين  غر  �شورية 

مع غياب ال�شمانات ال�شحية، حيث اإنهم معتادون 

اإىل م�شاكل  ييييوؤدي  �شورية، ممييا  على جتيياوزهييا يف 

مييوؤخييراً  �ييشيياهييدنييا  وقيييد  خييطييرة،  و�شحية  نف�شية 

حالة انتحار لرجل مل ي�شتطع التكّيف مع و�شعه 

اجلديد يف لبنان«.

قييرار  بيياتييخيياذ  االأونيييييروا  املعت�شمون  ويييطييالييب 

اأ�شحاب  عيياج  لييفيياتييورة  تدريجية  بييزيييادة  �شريع 

لت�شمل  ا�ييشييتييثيينيياء،  دون  امل�شتع�شية  االأمييييرا�ييييس 

مر�شى ال�شرطان، والتا�شيميا، واأمرا�س القلب، 

وغييرهييا  الييكييلييى  واأميييرا�يييس  الييلييويييحييي،  والت�شلب 

مبييعييدل 100 يف املييئيية كييحييد اأدنيييييى، كييذلييك االأخيييذ 

بعني االعتبار و�شع الاجئني الفل�شطينيني من 

�شورية وما ينا�شبهم من ترتيبات وبرامج �شحية 

املديرة  من  املبذولة  اجلهود  وا�شتكمال  منا�شبة، 

الأ�شحاب  الييعيياج  تغطية  ن�شبة  لييرفييع  اجلييديييدة 

االأمييييرا�ييييس، وزييييييادة امليييوازنييية الييعيياميية لييياأونيييروا 

يف لييبيينييان لييتييلييبييييية احييتييييياجييات اليياجييئييني نييظييراً 

لظروفهم اخلا�شة والزيادة ال�شكانية، وم�شاعفة 

املر�شى،  احتياجات  لتلبية  اال�شت�شفاء  مييوازنيية 

وتر�شيد االإنفاق ال�شحي مل�شلحة املر�شى، ووقف 

برامج  ميين  واملنتفعني  الف�شاد  وحميياربيية  الييهييدر 

االأونروا ب�شكل عام.

وتيييقيييدم وكيييالييية االأونيييييييييروا اخلييييدمييييات اليي�ييشييحييييية 

لاجئني الفل�شطينيني يف اأكرث من 25 مركزاً متعدد 

والتنظيم  االأطييفييال  وطييب  كالتوليد  االخت�شا�شات، 

العائلي والوقاية من االأمرا�س املعدية، وغر املعدية 

ومييعيياجليية اليي�ييشييكييري و�ييشييغييط الييييدم.. لييكيين امل�شكات 

احلادة االأ�شا�شية لاجئني تتمثل يف �شعف االإمكانات 

يف هذه املراكز ويف اخلدمات اال�شت�شفائية.

وبالن�شبة اإىل جمعية الهال االأحمر الفل�شطيني، 

امل�شتويات،  خمتلف  وعييلييى  مييتييوا�ييشييل  الييتييدهييور  فييياإن 

خيي�ييشييو�ييشيياً االفيييتيييقييياد اإىل الييكييثيير مييين االإميييكيييانيييات 

واالإهييمييال  الييعيياميية  ال�شامة  ومييعيياييير  والتجهيزات 

يف الييتييعييامييل ميييع بييعيي�ييس احلييييياالت امليير�ييشييييية، و�شعف 

ال�شحية،  اخلييدمييات  وتقلي�س  التقنية،  االإمييكييانييات 

بحجة العجز املتوا�شل باملوازنة املالية.

وبح�شب الدكتور فادي، فاإن هناك معاير دولية 

للو�شول اإىل و�شع �شحي اأف�شل للمجتمعات، والتمتع 

باأعلى م�شتوى من ال�شحة اجل�شدية والعقلية منها: 

و�شع خطط �شحية ا�شرتاتيجية، والعمل على خف�س 

وتاأمني  الر�شع  وفيات  ومعدل  املواليد  موتى  معدل 

منييو الييطييفييل منيييواً �ييشييحييييياً، وحتيي�ييشييني جميع جييوانييب 

الوبائية  االأمييرا�ييس  ميين  والييوقيياييية  البيئية،  ال�شحة 

واملييتييوطيينيية واملييهيينييييية واالأميييرا�يييس االأخييييرى وعاجها 

�شاأنها  من  ظروف  تهيئة  اإىل  باالإ�شافة  ومكافحتها، 

تاأمني اخلدمات الطبية والعناية الطبية للجميع يف 

حالة املر�س، وهذا ما يفتقده جمتمعنا الفل�شطيني 

لييرامييج �شحية  وجيييود حقيقياً  »ال  حيييييث  لييبيينييان،  يف 

متكاملة وواقعية للموجودين حالياً، فكيف االأمر مع 

الاجئني اجلدد من �شوريا«؟ يت�شاءل الطبيب.

�صامر ال�صيالوي
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تفاقم الحاجات الصحية للفلسطينيين
الالجئون من سورية.. ومعاناة تأمين تكاليف العالج
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كيلومرت  بطول  �ييشييور،  ملدينة  ال�شمايل  املييدخييل  عند  البحر  جييل  جتّمع  يقع 

ون�شف، وعر�س يرتاوح  بني 200 اإىل 300 مرت، عدد �شكانه 1800 ن�شمة يتوزعون 

موقعه  وب�شبب  الواحد،  للم�شكن  اأ�شخا�س   10 مبعدل  تقريباً  م�شكناً   190 على 

بني �شاطئ البحر وطريق �شور الرئي�شية، فاإن اخلطر يحيط باأهايل املخيم من 

خمتلف االجتاهات، خ�شو�شاً الطريق الرئي�شية املحاذية ب�شكل مبا�شر للبيوت، 

حيث �شقط مييا ال يقل عيين خم�شني حييادثيية �ييشييدم على هييذا »االأوتييو�ييشييرتاد« يف 

ال�شنوات الثاث االأخرة بح�شب االأهايل، وقد اأدى ذلك اإىل مقتل اأكرث من 15 

�شخ�شاً، كان اآخرهم �شيدة يف ال�شتني من عمرها منذ عدة اأ�شابيع.

وعلى الرغم من اأنه �شارع رئي�شي، ال توجد فيه اإنارة اأو اإ�شارات تنبيه، اأو غر 

ذلك من مقّومات ال�شامة العامة، هذا اإ�شافة اإىل احلفر املنت�شرة على الطريق 

والتي تدفع ال�شائقني اأحياناً اإىل  تغير م�شار طريقهم ب�شكل فجائي.

الذين جلاأوا من  الع�شائر  وقد اأُ�ّش�س جتّمع جّل البحر بداية العام 1951 من 

ق�شاء عكا يف فل�شطني اإىل لبنان �شنة 1948، فاأقاموا يف بلدة رمي�س ثم انتقلوا 

اإىل العّزية فالقلّيلة ثم الرمل )�شور(، اإىل اأن ا�شتقروا يف جّل البحر، معظمهم 

والطوقيني  وال�شويات  ال�شواعد  عييرب  اإىل  باالإ�شافة  ال�شويطات،  عييرب  ميين 

وغالبيتهم من بلدة تر�شيحا.

جل البحر.. وقتلى الطريق العام
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مل يكن مفاجئاً اأن ت�صدر بلغاريا يف الآونة 

الأخ����رة ات��ه��ام��اً ���ص��د »ح���زب اهلل« يف اع��ت��داء 

�صياح  خم�صة  ب��ح��ي��اة  اأودى  ال����ذي  ب��ورغ��ا���س، 

الفائت، من  العام  اأرا�صيها  »اإ�صرائيليني« على 

برئا�صة  »الإ�صرائيلية«  احلكومة  اأن  الوا�صح 

اأ�صهر  وم��ن��ذ  ت�صغط  ك��ان��ت  نتنياهو  بنيامني 

على بلغاريا لالإعالن الر�صمي بتحميل »حزب 

اهلل« واإيران م�صوؤولية تنفيذ عملية بورغا�س.

يف الواقع، بذلت احلكومة »الإ�صرائيلية« 

ك���ل ج��ه��د لإق���ن���اع احل��ك��وم��ة ال��ب��ل��غ��اري��ة ب���اأن 

يت�صمن التقرير تهماً ل�»حزب اهلل«، رغم اأن 

لقطات من املطار الدويل يف بلغاريا، اأظهرت 

وجود عن�صر من تنظيم القاعدة، �صبق اأن مت 

اعتقاله والإفراج عنه وهو يدخل اإىل البالد، 

والهدف طبعاً هو �صم »حزب اهلل« اإىل قائمة 

الإرهاب، ويبدو اأن الوليات املتحدة �صاهمت 

البلغارية  احلكومة  على  ال�صغط  يف  اأي�����ص��اً 

لتغير راأيها، كون ذلك ي�صب يف م�صلحتها.

فرح وارتياح

م��ا اأن اأع��ل��ن��ت ب��ل��غ��اري��ا ات��ه��ام��ه��ا ل���»ح��زب 

ال��ذي  بورغا�س  تفجر  وراء  بال�صلوع  اهلل« 

بينهم  م���ن  اأ����ص���خ���ا����س  ���ص��ت��ة  ب��ح��ي��اة  اأودى 

العام  اأرا���ص��ي��ه��ا  على  »اإ���ص��رائ��ي��ل��ي��ني«  خم�صة 

املا�صي، حتى اأعربت »اإ�صرائيل« عن فرحتها 

ل�صاحلها،  النباأ  بتوظيف  وب��داأت  وارتياحها، 

منذ  ت�صنها  ال��ت��ي  ال��روب��اغ��ن��دا  ح��م��ل��ة  ويف 

ودع���وة  اهلل«  »ح���زب  ���ص��ورة  لت�صويه  ���ص��ن��وات 

ق��ائ��م��ة  ت�����ص��ن��ي��ف��ه يف  اإىل  ال������دويل  امل��ج��ت��م��ع 

الإره���اب ب��دًل من املقاومة، وق��د دع��ا رئي�س 

نتانياهو،  بنيامني  »الإ���ص��رائ��ي��ل��ي«  ال�����وزراء 

النتائج«  »ا�صتخال�س  اإىل  الوروب��ي  الحت��اد 

ح����ول »ح�����زب اهلل« ب��ع��د ات���ه���ام���ات ب��ل��غ��اري��ا، 

تغير  ب�����ص��رورة  فرن�صا  اإىل  م��ن��ه  تلميح  يف 

موقفها الراف�س �صم »حزب اهلل« اإىل قائمة 

جمدداً  »اإ�صرائيل«،  طلب  على  بناء  الإره��اب 

ترهيب  اإىل  ت�صعى  ب��اأن��ه��ا  لإي����ران  ات��ه��ام��ات��ه 

»الإ�صرائيليني« اأينما حلوا.

ل��ك��ن امل���ف���ارق���ة، اأن ج���ه���ات ���ص��ي��ا���ص��ي��ة يف 

ب�صعادة  تلقفت اخل��ر  م��ا  ���ص��رع��ان  ال��داخ��ل، 

غامرة، وطوعته يف خطاباتها التي ت�صتهدف 

مبا�صر،  ب�صكل  اأكدته  و�صالحه، وهي  احلزب 

يف حني اأن دوًل اأوروبية كثرة، ويف طليعتها 

فرن�صا، ت�صكك بالتهامات البلغارية، وتعتر 

اأنها �صناعة »اإ�صرائيلية«.

ت�صفيتان  البلغاري  الداخلية  وزي��ر  وك��ان 

مرتبطني  �صخ�صني  اأن  زع��م  ت�صفيتانوف، 

ب�»حزب اهلل« �صالعان يف الهجوم بقنبلة على 

حافلة يف منتجع بورغا�س البلغاري يف متوز 

الفائت.

رد اإيراين

اخل��ارج��ي��ة  راأت  الت����ه����ام����ات،  ع��ل��ى  رداً 

بلغاريا  بتفجر  اإي���ران  ات��ه��ام  اأن  الإي��ران��ي��ة، 

الأعمال  كل  ب�صدة  تدين  اإنها  وقالت  زائ��ف، 

الإره��اب��ي��ة، واأ���ص��ارت اإىل اأن »اإ���ص��رائ��ي��ل« هي 

الراعي الأكر لالإرهاب يف العامل.

اأما رد »حزب اهلل«، فجاء على ل�صان نائب 

قا�صم،   نعيم  ال�صيخ  ل��ل��ح��زب؛  ال��ع��ام  الأم���ني 

الذي اتهم »اإ�صرائيل« بقيادة »حملة دولية من 

اأن  اإرهاب الدول« من احلزب، واأ�صاف:  اأجل 

»هناك هجمة تقودها اإ�صرائيل على م�صتوى 

لبنان  يف  املقاومة  مواجهة  اأج��ل  من  العامل 

»تقود حملة دولية  اأنها  وفل�صطني«، م�صيفاً 

م��ن اأج���ل اإره����اب ال��ن��ا���س وال����دول م��ن ح��زب 

اهلل، ومن اأجل ت�صليط ال�صوء على املقاومة 

اأن  اإىل  قا�صم  ال�صيخ  واأ���ص��ار  حتا�صر«،  حتى 

»احلملة الإ�صرائيلية بالتهامات والدعاءات 

ت�����ص��ت��ه��دف  ح�����زب اهلل،  ع���ل���ى  وال���ت���ح���ري�������س 

ف�صلوا  اأن  بعد  وال�صيا�صة،  بالإعالن  املقاومة 

يف اإ���ص��ق��اط امل��ق��اوم��ة ب��احل��رب وامل��واج��ه��ة«، 

وقوية  م�صتمرة  »امل��ق��اوم��ة  اأن  على  م�����ص��دداً 

وت��دري��ب��اً  وتهيئة  ودع��م��اً  و���ص��ت��زداد جت��ه��ي��زاً 

هذه  وك��ل  ال�صتحقاقات،  ملواجهة  وجتميعاً 

التهامات �صد »حزب اهلل«، لن تقدم اأو توؤخر 

ول تغر احلقائق والوقائع، بل �صن�صتمر يف 

موقعنا ال�صعبي والعملي املقاوم الذي يحمي 

لبنان ويحمي م�صتقبل اأجيالنا، ولن نخ�صع 

لن  اأول��وي��ت��ن��ا،  نبدل  ول��ن  ال�صغوطات  لهذه 

يجرونا اإىل فتنة ول اإىل اأولويات اأخرى، بل 

اإ�صرائيل  باجتاه  بو�صلتنا  موجهني  �صنبقى 

وم�صروعها«.

مواقف داخلية

اأما املواقف الداخلية اللبنانية، فتفاوتت 

املعار�صة من  م��ن يف  وه��ن��اك  ح��د كبر،  اإىل 

حاول ب�صعوبة اإخفاء �صروره بالتهام.

ف��ف��ي��م��ا اأك������د رئ���ي�������س احل���ك���وم���ة جن��ي��ب 

الدولة  للتعاون مع  لبنان  »ا�صتعداد  ميقاتي 

البلغارية جلالء مالب�صات هذا الأمر اإحقاقاً 

اآذار   14 اأخذت قوى  للعدالة«،  للحق و�صوناً 

الق�صية اإىل وجهة اأخرى، وحاولت توظيفها 

ع���ل���ى ح����د ك���ب���ر ����ص���د احل�������زب يف ال����ب����ازار 

اللبنانيني  املفتوح، ورف�صت »جعل  ال�صيا�صي 

رهائن لدى حزب اهلل وو�صع م�صاحلهم يف 

العامة  الأم��ان��ة  وتوقفت  ال��ع��امل«،  مواجهة 

لقوى 14 اآذار بعد اجتماعها الدوري عند ما 

وغر  �صيا�صية  تبعات  من  القرار  يخلفه  قد 

لبنان،  ع��ل��ى  اق��ت�����ص��ادي��ة  �صيما  ل  �صيا�صية، 

اإذا تبنى الحت��اد الأوروب��ي التهمة  خ�صو�صاً 

وتوالت  الإره���اب،  احل��زب على لئحة  واأدرج 

اأعمال  املواقف املنددة بتورط »حزب اهلل« يف 

عن  احلكومة  و�صاألت  لبنان،  خ��ارج  اإرهابية 

م��وق��ف��ه��ا م���ن الع����ت����داء وع����ن ت��ع��اون��ه��ا مع 

وكان  املتهمني،  لت�صليم  البلغارية  ال�صلطات 

اأبرز هوؤلء، النائب مروان حمادة.

وت���اأت���ي م���واق���ف ح���م���ادة م��ت��ج��ان�����ص��ة مع 

مواقف الكثرين يف املعار�صة اللبنانية ممن 

اإىل  ال��ب��ل��غ��اري  ال��ق��رار  ي����رددوا يف تبني  مل 

ان��ت��ق��ادات ح���ادة اإىل »ح��زب  ح��د م��ا، لتوجيه 

يف  اخلطر  التهامي  القرار  وتوظيف  اهلل« 

�صيما قبيل  ال��ل��ب��ن��اين، ل  ال��داخ��ل��ي  ال�����ص��راع 

اأف��رق��اء  اأن  وامل��وؤ���ص��ف  النيابية،  الن��ت��خ��اب��ات 

الوطن الواحد قد انق�صموا ووجهوا �صهامهم 

اإىل »حزب اهلل«، يف حني اأن العديد من الدول 

ال��ب��ل��غ��اري��ة ويف  ب��امل��زاع��م  ت�صكك  الأوروب����ي����ة 

ب�صغط  �صدر  اأن��ه  وتعتر  التهامي،  القرار 

من »اإ�صرائيل« لي�س اإل، بحيث جرى حتريف 

الدول  هذه  مقدمة  ويف  واحلقائق،  الوقائع 

�صم  مطلق  ب�صكل  ترف�س  التي  فرن�صا  تاأتي 

»حزب اهلل« اإىل قائمة الرهاب لدى الحتاد 

مكتملة  غر  الق�صية  اأن  وتعتر  الأوروب���ي، 

العنا�صر، واأنه يجب عدم اخل�صوع لالأوامر 

الأم��رك��ي��ة و»الإ���ص��رائ��ي��ل��ي��ة« حت���دي���داً، لأن 

كثرة  ت��داع��ي��ات  يخلف  اأن  �صاأنه  م��ن  الأم���ر 

وج���دًل م��ت��ج��دداً ح��ول ال��ف��رق ب��ني املقاومة 

والإرهاب.

وفيما نفى وزير العدل �صكيب قرطباوي 

اتهام  اأي �صيء يف مو�صوع  تبلغ  اأن يكون قد 

ب��ورغ��ا���س يف  ل���»ح��زب اهلل« بتفجر  ب��ل��غ��اري��ا 

املعار�صة  موقف  »ق���راءة  اإىل  داع��ي��اً  بلغاريا، 

وزي�����رة  دع������وة  اإىل  والم����ت����ث����ال  ال���ب���ل���غ���اري���ة 

اخلارجية لالحتاد الأوروبي كاثرين اأ�صتون، 

اإىل تقييم نتائج التحقيق ب�صكل جدي«، اأعلن 

وزير القت�صاد نقول نحا�س اأن اتهام احلزب 

يف ال��ت��ف��ج��ر ���ص��ي��ك��ون ل��ه ت��داع��ي��ات، م�����ص��دداً 

بعقالنية  »مواكبته  ���ص��رورة  على  املقابل  يف 

وواقعية«.
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»حــزب الله« تـــداعـيــــات االتـهـــــام البـلغـــاري لـ

مـواقـف داخـلـيــة تـتـمــاهــى مع       الـمـزاعــــم »اإلســرائيـلـيـــة«
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ملف العدد
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قائمة  اإىل  احل���زب  ���ص��م  ا�صتبعاد  ورغ���م 

الإره����اب، اإل اأن اخل���راء ي��وؤك��دون اأن��ه على 

على  احل��زب  اإدراج  يعر�س  ال��دويل،  ال�صعيد 

ل��ب��ن��ان ل�صل�صلة  لئ��ح��ة الإره�����اب الأوروب���ي���ة 

ت����داع����ي����ات ت�������ص���دع ع���الق���ات���ه ب��امل��ج��م��وع��ة 

لبنان  �صيعر�س  ال��ق��رار  اأن  كما  الأوروب���ي���ة، 

ل��ت��داب��ر، ب��ح��ده��ا الأدن�����ى، اإخ�����ص��اع احل��رك��ة 

امل��ال��ي��ة وال��ت��ج��اري��ة وال��ن��ق��دي��ة م���ع الحت���اد 

لرقابة �صارمة«، واأ�صار هوؤلء اإىل اأن الواقع 

تعر�س  اأ���ص��اًل،  املهتز  اللبناين،  القت�صادي 

على  احل���زب  اإدراج  نتيجة  ب��ال��غ��ة  ل��ت��اأث��رات 

اإىل  اأدى  اإن��ه  اإذ  لئحة الإره���اب الأم��رك��ي��ة، 

اإق���ف���ال م�����ص��رف، وت��ه��دي��د م�����ص��ارف اأخ���رى 

ب������اإج������راءات، وت����راج����ع وت�����رة ال��ت��ح��وي��الت 

العمود  وه��ي  ال��ودائ��ع،  وت��راج��ع  للم�صارف، 

الفقري لقت�صاد لبنان.

وي�صيفون: »هذه الإج��راءات لو اتخذتها 

دول الحتاد الأوروبي، �صت�صدع الثقة بالدولة 

والقت�صادية،  ال�صيا�صية  واملنظومة  اللبنانية 

يف ح���ني ت��ع��ت��ر ف��رن�����ص��ا واإي��ط��ال��ي��ا ال�����ص��ري��ك 

الق��ت�����ص��ادي الأب����رز م��ع ل��ب��ن��ان، حيث ترتفع 

احلركة القت�صادية معهما ب�صكل كبر«.

خل����راء  اآخ������ر  راأي  ه���ن���اك  امل���ق���اب���ل،  يف 

اقت�صاديني، اعتروا »اأن تداعيات اإدراج حزب 

�صتوؤثر  الأوروب���ي���ة،  الإره�����اب  اهلل يف لئ��ح��ة 

تاأثرها  من  اأك��ر  �صيا�صياً  لبنان  على  �صلباً 

�صتكون  العقوبات  »اأن  مو�صحني  اقت�صادياً«، 

ان��ت��ق��ائ��ي��ة ع��ل��ى اأ���ص��خ��ا���س م��ك�����ص��وف��ني م��ال��ي��اً 

ولي�س على اقت�صاد الدولة اللبنانية«.

اأم������ا ع���ل���ى ���ص��ع��ي��د ال���ت���ب���ادل ال���ت���ج���اري، 

اأن ال��ت��ب��ادل ب���ني ل��ب��ن��ان وال����دول  خ�����ص��و���ص��اً 

�صوي�صرا  م��ع  �صيما  ج���داً، ل  الأوروب��ي��ة مهم 

قال  لبنان،  من  امل�صتوردين  لئحة  املت�صدرة 

دول  �صمن  من  لي�صت  �صوي�صرا  »اإن  ه���وؤلء: 

الحت����اد الأوروب�������ي، واإن ال��ت��ب��ادل ال��ت��ج��اري 

ب�صكل عام لن يتاأثر، لأن التعامل بالأ�صل هو 

مع الدولة اللبنانية ولي�س مع حزب اهلل«.

واأ�صافوا اأن »كل �صخ�س مدرج ا�صمه على 

وق�صائياً  ج��زائ��ي��اً  ي��الح��ق  الإره������اب،  لئ��ح��ة 

اأف��راد من حزب  ومالياً، ف��اإذا كان هناك فعاًل 

�صيتم  الأوروبية،  بامل�صارف  اأموال  اهلل لديهم 

احل��ج��ز ع��ل��ي��ه��ا ب��ال��ك��ام��ل ���ص��م��ن الإج�������راءات 

امل��ع��رف بها دول��ي��اً، وب��ال��ت��ايل ف���اإن الأم���ر لن 

له،  اللبنانيني كما يجري الرويج  يطال كل 

كما اأنه من امل�صتبعد ح�صول ذلك، اإذ لي�س من 

املتوقع اأن يقدم الحتاد الأوروبي على خطوة 

كهذه، كون دول كرى فيه تعار�س الأمر«.

م���درج  اهلل  »ح�����زب  اأن  اخل������راء  وت���اب���ع 

ال��ولي��ات  يف  الإره����اب  لئ��ح��ة  �صمن  م�صبقاً 

امل��ت��ح��دة، وع��ل��ى ال��رغ��م م��ن ذل���ك، مل ي�صكل 

اإحراجاً للدولة اللبنانية، ومل ي�صكل �صغطاً 

ال��ولي��ات  اأن  العلم  م��ع  م��ال��ي��اً،  اأو  اقت�صادياً 

املتحدة �صاحبة اأكر نفوذ مايل واقت�صادي، 

املالية  ال��ت��ح��وي��الت  م��ن  امل��ئ��ة  90 يف  اأن  ك��م��ا 

وامل�صرفية تتم بالدولر الأمركي، والن�صبة 

الن�صبة  وه���ذه  الأوروب���ي���ة،  بالعملة  املتبقية 

لي�س من ال�صروري اأن تكون فيها حتويالت 

ل�»حزب اهلل« اأو اأفراد منه«.

ات���ه���ام  ومل ي�����ص��ت��ب��ع��د ال��ب��ع�����س ت���وق���ي���ت 

ع��ل��ى  ول����ب����ن����ان  ب���ال���ت���ف���ج���ر،  اهلل«  »ح��������زب 

باعتبار  وال��غ��از،  النفط  ا���ص��ت��خ��راج  م�����ص��ارف 

�صابقاً  ج��رت  التي  واحل���روب  ال�صراعات  اأن 

امل��وارد  �صببها  ك��ان  واأفغان�صتان  ال��ع��راق  على 

الطبيعية.

القانوين، يرى م�صدر  الو�صع  اأما جلهة 

قانوين دويل اأن اتهام الق�صاء البلغاري »حزب 

�صياحية  ح��اف��ل��ة  ت��ف��ج��ر  يف  ب��ال�����ص��ل��وع  اهلل« 

ب��ات��خ��اذ  ي�صتتبع  اأن  »مي��ك��ن  اأرا���ص��ي��ه��ا،  ع��ل��ى 

الأوروب���ي موقفاً حازماً �صد احلزب  الحت��اد 

لئحة  على  بو�صعه  يبداأ  ومموليه،  وك��وادره 

الإرهاب، ومير مبروحة كبرة من العقوبات 

امل�صرفية واملالية واجلزائية يف حقه، واأو�صح 

اأر���ص��دة  جتميد  »ت�صمل  املالية  العقوبات  اأن 

احلزب واأر�صدة عنا�صره وقادته يف امل�صارف 

الأوروب�����ي�����ة وامل�������ص���ارف الأُخ�������رى امل��ت��ع��ام��ل��ة 

م��ع��ه��ا ح���ول ال���ع���امل«، م���ذك���راً مب��ا ح�����ص��ل يف 

الكندي«، ف�صاًل عن  اللبناين  »البنك  ق�صية 

ومالحقة  له  الترع  ومنع  مالياً  »مقاطعته 

التمويل  اأن  ق��اع��دة  ع��ل��ى  امل��ت��رع��ة،  اجل��ه��ات 

اإره��اب��ي��ة،  عمليات  يف  ي�صتخدم  ي��اأت��ي��ه  ال���ذي 

اإىل حاجة الإرهاب املتنامية للتمويل«،  نظراً 

كذلك،  ت�صمل  قد  »العقوبات  اأن  اإىل  م�صراً 

خ�صو�صاً  احل����زب،  ه���ذا  اأع�����ص��اء  �صفر  ح��ظ��ر 

قادته ونوابه وم�صوؤوليه، من دون اأن تقت�صر 

على املتهمني املبا�صرين بتنفيذ العملية«.

ويف الأ����ص���ول ال��ق��ان��ون��ي��ة، ���ص��دد امل�����ص��در 

املوقعة بني  وامل��ع��اه��دات  »الت��ف��اق��ات  اأن  على 

الدول الأوروبية والهيئات القانونية التابعة 

الق�صائي  التعاون  حت��دد  الأوروب���ي  لالحتاد 

بني دول الحتاد، واأن القرارات التي يتخذها 

الأخ�����ر ت��ك��ون ن���اف���ذة وم��ل��زم��ة ل��ك��ل ال���دول 

الأع�صاء«، م�صراً اإىل اأن »الالئحة الأوروبية 

للتثبت  دوري���اً،  تراجع  الإرهابية  للمنظمات 

فيها،  املدرجة  املعطيات  �صحة  ا�صتمرار  من 

الحت����اد  يف  م��ت��خ�����ص�����ص��ة  ع����دة  ه��ي��ئ��ات  واأن 

الأوروب�����ي ت��در���س طلب ال���دول الأع�����ص��اء يف 

هذا الحتاد اإدراج فرد اأو منظمة على لئحة 

الإره��������اب، وه�����ذه ال��ه��ي��ئ��ات ت�����ص��در ق���راره���ا 

املعلومات  �صحة  م��ن  التثّبت  بعد  ب��الإج��م��اع 

الواردة يف الطلب، لي�صبح الإدراج نافذاً بعد 

الإعالم عنه يف اجلريدة الر�صمية لالحتاد«.

لكن امل�صدر كاد اأن يجزم باأن احلزب اأبعد 

ما يكون عن قائمة الإرهاب، لأن دوًل كرى 

تنظر اإليه على اأنه حركة مقاومة لي�س اإل.
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w w w . a t h a b a t . n e t

الشيخ قاسم:
لن يجّرونا إلى فتنة 
وال إلى أولويات 
أخرى.. بل سنبقى 
موّجهين بوصلتنا 
باتجاه »إسرائيل« 
ومشروعها

تعليقاً على اتهام بلغاريا ل�»حزب اهلل«،  ذكر النائب مروان حمادة باأن 

اأن ل يكون »حزب  »رئي�س احلكومة ال�صابق �صعد احلريري متنى اأخراً 

اهلل« �صالعاً يف تفجر احلافلة »الإ�صرائيلية« يف بلغاريا، ثم �صاأل نف�صه 

اأين ياأخذ احلزب لبنان«؟ وت�صاءل  اإذا ثبت العك�س، فاإىل  والآخرين، ما 

حمادة عن تداعيات تورط »حزب اهلل« يف تفجرات بلغاريا »التي تن�صم 

اأن ح��زب اهلل  اإىل جمموعة ح��وادث من جرائم واغ��ت��ي��الت، رمب��ا يثبت 

اإىل حد  البلغاري  ال��ق��رار  على  وك��اأن��ه م�صادقة  ب��دا  ما  بها«، يف  متورط 

كبر.

الأ�صرالية  ال�صفر  »ا�صتعمال حزب اهلل ج��وازات  اأن  واأ�صاف جازماً: 

والكندية من اأجل تنفيذ عمليات يف اخلارج، ي�صكل خماطرة مب�صداقية 

اقتناء مئات الألوف من اللبنانيني لهذه اجلوازات يف كندا واأ�صراليا، اإل 

اللبنانيني ول املغربني«، وختم حماده  اإذا كان احلزب ل يهمه م�صر 

م�صعداً يف حديثه: »ل يهم احلر�س الثوري واجلناح الع�صكري حلزب اهلل 

م�صر اللبنانيني، ل املقيمني كما نرى يومياً، ول املغربني كما راأينا يف 

هذا ال�صتعمال لهذه اجلوازات«.

 من جهته، اعتر ع�صو كتلة »القوات اللبنانية« النائب اأنطوان زهرا 

اأن »موؤ�صرات اتهام حزب اهلل بالعتداء يف بلغاريا قدمية ومن دول عدة 

هذا  �صيكون  »كيف  اللبنانية:  احلكومة  �صائاًل  الع��ت��داء«،  تنفيذ  ومنذ 

التعاون الذي اأعلن عنه رئي�س احلكومة جنيب ميقاتي، هل �صيكون مثل 

التعاون مع املحكمة الدولية اخلا�صة بلبنان«؟ و�صاأل: »ماذا لو بادر حزب 

ت�صتطيع  فماذا  ت�صليمهما،  وامتنع عن  بلغاريا  تقدي�س متهمي  اإىل  اهلل 

احلكومة اأن تفعل؟ وعن اأي ا�صتقرار و�صرعية �صتتكلم عندما جتابه باأن 

احلزب الذي يهيمن على مقرراتها ومقدراتها وعلى البلد �صيمتنع عن 

التعاون؟ وال�صوؤال احلقيقي: ماذا بعد هذا التهام، لأن تعاون احلكومة 

لن يكون مثمراً، لأنها ل ت�صتطيع اأن تفر�س على »حزب اهلل« ل ت�صليم 

املتهمني ول ت�صهيل التحقيق ول احرام الق�صاء«؟

كما زعمت م�صادر يف املعار�صة اللبنانية، اأن »لبنان قد ل ي�صلم من 

ه��ذا احلزب  ا�صتمر وج��ود  اإذا ما  الإره���اب،  اإدراج ح��زب اهلل على لئحة 

اأ�صاروا  ع�صكرية،  عقوبات  اإىل  اللجوء  ه��وؤلء  ا�صتبعد  واإذ  احلكومة«،  يف 

لبنان  يجعل  احلكومة،  اإىل  اإرهابية«  »منظمة  ب��ان�صمام  القبول  اأن  اإىل 

ي�صتتبع وقف  ال��دويل، ما  املجتمع  الر�صمية يف مواجهة مع  وموؤ�ص�صاته 

امل�صاعدات والقرو�س والتعامل امل�صريف واملايل وحظر �صفر الرعايا اإىل 

لبنان، وما يعني تطويقاً موؤملاً للبالد وعزًل دولياً لها.

ومن  »اإ�صرائيل«  اأن  خ�صو�صاً  بعيداً،  خيالهم  يف  ذهبوا  اأنهم  ويبدو 

خالل �صحفها و�صيا�صييها، اأكدت اأن الحتاد الأوروبي لن ي�صم احلزب 

اإىل قائمة الإرهاب.
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املا�ضي،  الأ�ضبوع  بلعيد  �ضكري  املعار�ض  اغتيال  مع 

التون�ضية، وقدرتها على  التجربة  »ف��رادة«  اأوه��ام  تبددت 

النتقالية«  »امل��رح��ل��ة  يف  »ال�ضلمي«  بطابعها  الح��ت��ف��اظ 

نحو ال�ضتقرار املوعود، ومع اإ�ضرار »الرتويكا« احلاكمة 

عام،  قبل  احلكم  ت�ضلمها  منذ  بال�ضلطة  ال�ضتئثار  على 

َتكّر�ض انق�ضام املجتمع التون�ضي، ون�ضاأت البيئة احلا�ضنة 

»ميلي�ضاوية«،  م�ضلحة  جل��ان  ت�ضكيل  خ��ال  من  للعنف، 

و�ضن  ال�ضابق«،  النظام  الثورة من فلول  بدعوى »حماية 

»ال�ضرعية«  وال��ف��ت��اوى  الع�ضوائية،  التحري�ض  حمات 

�ضد جميع احلركات وال�ضخ�ضيات املعار�ضة، الأمر الذي 

اإىل انت�ضار »ع�ضابات الرتويع« وت�ضكيات  �ضيوؤدي حتماً 

والتدخات  الأهلي  القتتال  باب  الذاتي«، وفتح  »الأم��ن 

الأجنبية..

لقد طغت ال�ضعارات التي تدعو اإىل العنف، �ضواء يف 

مت  حيث  الأخ���ر،  مثواه  اإىل  بلعيد  �ضيعت  التي  امل�ضرة 

توجيه التهم جزافاً، اأو يف املظاهرة التي دعت اإليها »حركة 

ل�ضرعية  دع��م��اً  ال��ت��ايل  ال��ي��وم  يف  وال�ضلفيون  النه�ضة« 

املجل�ض التاأ�ضي�ضي، حيث جرى تهديد املعار�ضني والقوى 

خطورة  يبنّي  وهذا  والقتل«،  ب�»ال�ضحل  للثورة«  »امل�ضادة 

ال�ضرخ الذي يتنامى بني املواطنني؛ على النمط احلا�ضل 

يف بقية دول »الربيع العربي«.

تخبط  من  ع��ام  بعد  الزجاجة  عنق  يف  تون�ض  دخلت 

اأركانها بال�ضلطة، وعجزها عن حتقيق  احلكومة، وتفرد 

اأي اإجن�������ازات ع��ل��ى ال�����ض��ع��د ال�����ض��ي��ا���ض��ي��ة والق��ت�����ض��ادي��ة 

للخروج  يائ�ضة  حم��اولت  اليوم  وجت��ري  والجتماعية، 

من الأزم��ة، منها قبول حركة النه�ضة، بت�ضكيل حكومة 

املعار�ضة  لكن  واإ���ض��راف��ه��ا،  قيادتها  حت��ت  وطنية  وح���دة 

ترف�ض اخلطوة وتقول اإنها جاءت متاأخرة، يف ظل الفورة 

الغتيال  عملية  اأع��ق��ب��ت  ال��ت��ي  ال�ضاملة،  �ضبه  ال�ضعبية 

ال�ضيا�ضي الأول من نوعه يف تاريخ تون�ض احلديث.

بانقابه  اجل��ب��ايل  ح��م��ادي  احلكومة  رئي�ض  ق��ام  ث��م 

التي  الإ�ضامية،  النه�ضة  حركة  �ضيا�ضة  على  »الأبي�ض« 

يرجح املراقبون اأن ي�ضتقيل من اأمانتها العامة، ودعا اإىل 

وت�ضكيل  ال�ضيادية،  ال���وزارات  عن  الإ�ضاميني  ا�ضتبعاد 

حكومة حمادية من ذوي الكفاءات، ومن امل�ضتقلني غر 

املنتمني اإىل الأحزاب ال�ضيا�ضية القائمة، ويواجه اجلبايل 

رف�ضاً قاطعاً من رفاقه يف حركة النه�ضة ومن ال�ضلفيني 

»اعرتافاً  اقرتاحه  يعتربون  الذين  احلكومة،  خارج  من 

بالهزمية اأمام احلركات العلمانية«.

ولكن الأزمة باتت اأعمق من اأن يحلها ت�ضكيل حكومة 

ائتافية اأو حكومة تكنوقراط، ذلك اأن قبول الإ�ضاميني 

املعار�ضة،  عن  ب�ضراكة ممثلني  �ضيا�ضية  بت�ضكيل حكومة 

يبقى يف اإطار مبداأ املحا�ض�ضة، الذي قامت عليه حكومة 

الروؤية  الآن، ويف ظل غياب  ف�ضله حتى  واأثبت  اجلبايل، 

عن  املقرتحة  احلكومة  تختلف  لن  ال�ضليمة،  التنموية 

�ضابقتها �ضوى بزيادة ال�ضركاء الطامعني باإعادة توزيع ما 

تبقى من موارد الدولة والرثوة الوطنية، اأو الطاحمني 

اإىل اقت�ضام جمالت النفوذ ال�ضيا�ضي لدى املواطنني، ويف 

خمتلف املناطق.

اإليه  اأم���ا احل��ك��وم��ة احل��ي��ادي��ة، ويف ���ض��وء م��ا و�ضلت 

الأم��ور على الأر���ض، �ضتبقى حكومة با �ضلطات فعلية، 

الكفيلة  ع���ن حت��ق��ي��ق اخل���ط���وات  ك�����ض��اب��ق��ت��ه��ا  و���ض��ت��ع��ج��ز 

»العلمانيني«  ورغ��م حما�ض  الأم��ان،  بر  اإىل  الباد  بنقل 

وت�ضرعهم بتاأييد هذا القرتاح، فاإن حكومة التكنوقراط 

فر�ض  �ضتعزز  بل  الراهنة،  اأزمتها  من  الباد  ُتخرج  لن 

ال�ضطفافات الفئوية يف �ضفوف املوالة واملعار�ضة خارج 

مواقعها  بتدعيم  جميعاً  الأح���زاب  و�ضتن�ضغل  احلكومة، 

�ضراع  جل��ولت  اأو  حت�ضل،  ل  قد  ل�»انتخابات«  حت�ضراً 

قد تتخذ �ضكل العنف �ضبيًا حلل النزاعات ال�ضيا�ضية.

اأن��ف��ه��ا يف الأزم���ة  ت��د���ض  ال��ق��وى الأجنبية  ب���داأت  لقد 

اخلارجية  وزارة  ت�ضريحات  يف  يتجلى  كما  التون�ضية، 

التاأييد  وعبارات  املت�ضددين«،  »ال�ضلفيني  �ضد  الفرن�ضية 

ينتقد  فالغرب  العلمانية،  للحركات  والتملق  اللفظية 

ابتزازها  ب��اب  م��ن  فقط  احلاكمة  »ال��رتوي��ك��ا«  ممار�ضات 

يف ذروة اأزم��ت��ه��ا، واح��ت��م��ال ح���دوث ان�����ض��ق��اق��ات ه��ام��ة يف 

�ضفوفها، لكي جتّرها اإىل مواقعها يف احلرب التي ت�ضعى 

»الإره����اب«  �ضد  ال��ع��رب��ي  امل��غ��رب  ب��ل��دان  تو�ضيعها يف  اإىل 

انطاقاً من �ضمال مايل.

ال�ضيا�ضية،  العملية  وف�ضل  احلزبية،  القوى  عجز  اإن 

املوؤمتر من  وزراء حزب  بان�ضحاب  الرتويكا  وفرط عقد 

املرتبطة  احلركات  مكانة  ع��ّززت  كلها  اجلمهورية،  اأج��ل 

بتنظيم »القاعدة يف املغرب الإ�ضامي«، الذي ا�ضتغل اأزمة 

احلكم لفر�ض وجوده على ال�ضاحة، اإن »تنظيم القاعدة« 

اليوم ي�ضدر البيانات التحذيرية املوجهة ملختلف اأع�ضاء 

احل��ك��وم��ة، خ�����ض��و���ض��اً يف وزارت�����ي ال���دف���اع واخل��ارج��ي��ة، 

و»ياأمرهم« بعدم التعاون مع الدول الأجنبية يف »احلرب 

حركات  �ضد  التهديدات  تطلق  وك��ذل��ك  الإره����اب«،  على 

املعار�ضة وُتكّفر ال�ضخ�ضيات »العلمانية واملدنية«.

العربي«  »ال��رب��ي��ع  على  عامني  م��ن  اأك��رث  م�ضي  بعد 

بها  التي حلقت  البلدان  ت�ضهد  تون�ض، مل  اأطلقته  ال��ذي 

القوى احلزبية،  املواطنني، وت�ضرذم  �ضوى النق�ضام بني 

ال�ضيا�ضية  الأزم������ات  وت��ف��اق��م  الأه���ل���ي،  ال��ع��ن��ف  وت��ن��ام��ي 

ولكن  وال�ضتبداد،  الف�ضاد  اأنظمة  وّل��ت  فقد  واملعي�ضية، 

تثبيت ن��ظ��ام ال��ع��دال��ة الج��ت��م��اع��ي��ة واحل���ري���ة وال��رخ��اء 

�ضيظّل حلماً بعيد املنال، ولن ي�ضبح واقعاً، ما دامت حال 

والتخبط  العجز  ال�ضكل من  هذا  على  »الواعدة«  القوى 

وال�ضياع.

عدنان حممد العربي

ل ميكن النظر اإىل زيارة الرئي�ض حممود اأحمدي جناد مل�ضر مبعزل عن 

عن  مبعزل  اإليها  النظر  ميكن  ل  كما  وتداعياته،  امل�ضري  احل��دث  جمريات 

احل�ضار املفرو�ض على اإيران منذ �ضنوات.

كونها  التاريخية،  الزيارة  و�ضف  عليها  اأطلق  الزيارة  عن  حت��ّدث  من  كل 

الأوىل منذ الإطاحة بحكم ال�ضاه وبناء اجلمهورية الإ�ضامية، التي فوجئت 

بقبول اأنور ال�ضادات رئي�ض م�ضر يف ذلك الوقت با�ضت�ضافة ال�ضاه املخلوع، يف 

الوقت الذي رف�ضت الوليات املتحدة الأمركية ا�ضتقباله ومنحه اللجوء فوق 

الذي عمل  الطويل،  امتداد حكمه  لها على  الرئي�ضي  اأرا�ضيها، وهو احلليف 

خاله يف خدمة �ضيا�ضتها وم�ضاحلها باإخا�ض. 

ال�ضادات حجر عرثة يف طريق تعزيز  املتهور من  ال�ضلوك  �ضكل ذلك  لقد 

العاقات بني الدولتني، ما اأدى اإىل خ�ضارة كبرة للطرفني والأمة العربية 

والإ�ضامية، الأمر الذي �ضجعته اأمركا وحلفاوؤها، فاأ�ضافت و�ضفاً اآخر يقول 

اإن الزيارة كانت فا�ضلة، واإن جناد عاد بُخفّي ُحنني، بل هناك من راأي اأن زيارة 

الرئي�ض الإيراين لاأزهر ال�ضريف ولقاءه �ضيخ الأزهر كانت وباًل عليه، حيث 

اأ�ضمعه ال�ضيخ كاماً وتقريعاً مل يكن متوقعاً!

ال�ضحف  كباقي  لف��ت  باهتمام  ال��زي��ارة  تناولت  »الإ�ضرائيلية«  ال�ضحف 

اأنها  رغ��م  بالفا�ضلة،  و�ضفتها  واأي�����ض��اً  وال��دول��ي��ة،  العربية  الإع���ام  وو���ض��ائ��ل 

تاريخية، على حد و�ضف ذات ال�ضحف.

غني عن القول اإن الف�ضل يف املنظور ال�ضهيوين يرتبط مبدى تاأثر الزيارة 

»الإ�ضرائيليني«،  ظن  يخب  مل  هذه  ويف  الغا�ضب،  الكيان  وم�ضالح  اأمن  على 

حتى  العدو،  مع  للمواجهة  اإي��راين   - م�ضري  اتفاق  اأي  دون  الزيارة  فانتهت 

لبع�ض  الفعل  رد  بهما  ات�ضم  اللتني  والغوغائية  التحفز  ب�ضبب  دبلوما�ضياً، 

رافقها،  ال��ذي  املذهبي  والتحري�ض  ال��زي��ارة،  على  امل�ضرية  ال�ضيا�ضية  القوى 

على  والعمل  الأر�����ض،  لح��ت��ال  وحم��اول��ة  �ضيعي«،  »م��ّد  اأن��ه��ا  على  ف�ضّورها 

»ت�ضييع« النا�ض!

بالرغم من اجلو امل�ضحون، اإل اأن القوى ال�ضيا�ضية امل�ضرية املتزنة وعقاء 

ال�ضخ�ضيات الوازنة مب�ضر ا�ضتب�ضروا خراً بالزيارة، وو�ضفوها بالهامة جداً 

الرئي�ضيني يف معادلة  القطبني  بلدين ميثان  العاقات بني  لإع��ادة تطبيع 

ال�ضرق الأو�ضط وم�ضتقبل املنطقة �ضلماً وحرباً.

مل يكن من اأهداف الزيارة التي جاءت على هام�ض القمة الإ�ضامية اإعادة 

العاقات امل�ضرية - الإيرانية اإىل جمراها الطبيعي، فهذه ت�ضتوجب زيارات 

من نوع اآخر وخا�ض، وت�ضبقها حمادثات بني املتخ�ض�ضني من الدولتني، متّهد 

لعملية كربى وذات اأبعاد اإقليمية ت�ضع قواعد جديدة حلماية املنطقة ولتعزيز 

مواجهة  ويف  ونفطنا،  ومياهنا  اأر�ضنا  يف  حقوقنا  ل�ضتعادة  العربية  مطالبنا 

العدو امل�ضرتك للطرفني »اإ�ضرائيل«. 

رغم كل منغ�ضات الزيارة، ورغم و�ضع امل�ضاألة يف غر مو�ضعها احلقيقي 

العامل  ق���درة  وت��ع��زي��ز  للقوة  فر�ضة  ت�ضكل  اأن  ميكن  باعتبارها  وال�ضحيح 

الإ�ضامي والدول العربية على مواجهة التحديات، فقد كانت الزيارة بحجم 

العاقات  ا�ضتعادة  طريق  على  وا�ضحاً  تقدماً  وحققت  منها،  مطلوب  هو  ما 

اأن  امل�ضري   - الإي��راين  لل�ضاأن  متابع  لأي  البلدين، ول ميكن  بني  الطبيعية 

يتوقع يف هذه املرحلة اأكرث مما حتقق بالفعل، فا ميكن خال �ضاعات اأو حتى 

اأيام من اللقاءات بني القيادتني، ج�ضر هوة ا�ضتمرت ثاثة عقود.

اأحمد الطب�ش
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تهديد المعارضين 
بـ»السحل والقتل« يبّين 
خطورة الشرخ الذي يتنامى 
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»الربيع العربي«
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ك���اد �ضحب ال��ث��ق��ة م��ن الأم����ني ال��ع��ام 

العزيز  عبد  اجلزائرية  التحرير  جلبهة 

160 ����ض���وت���اً، م��ق��اب��ل  ب���اأك���رثي���ة  ب��ل��خ��ادم 

ُيدخل  اأن  اأ�ضوات،  اأربعة  بفارق  اأي   ،156
اجل���زائ���ر امل��ح��اط��ة ب��ت��وت��رات م��ت��ع��ددة يف 

اأتون يتجاوز ال�ضراع على ال�ضلطة اإىل ما 

هو اأخطر بكثر، �ضيما اأن اجتماع اللجنة 

ان��ف�����ض ع��ل��ى زع���ل، ما  امل��رك��زي��ة للجبهة 

ت�ضريع الت�ضالت كي  اإىل  القيادات  دفع 

مب��وازاة  ال�ضيطرة،  عن  الأم���ور  تخرج  ل 

وال��ذي لفحت  م��ايل،  امل�ضتعل يف  املحيط 

اأمينا�ض«  »عني  لي�ض يف  نرانه اجلزائر، 

فقط، حيث احتجزت جمموعات قاعدية 

اأج��ان��ب يف عملية كبرة  ره��ائ��ن  ال��ه��وى 

قتلت  اأو����ض���ع  بعملية  ال�����ض��ل��ط��ات  اأن��ه��ت��ه��ا 

اخلاطفني مع عدد من الرهائن.

ال��ث��ق��ة من  ���ض��ح��ب  اأن  ال���وا����ض���ح  م���ن 

ب���ل���خ���ادم ه���دف���ه ق���ط���ع ال���ط���ري���ق ال����ذي 

العزيز  عبد  الرئي�ض  خلافة  فيه  ي�ضر 

ب��وت��ف��ل��ي��ق��ة، ال����ذي ت��ن��ت��ه��ي ولي���ت���ه ال��ع��ام 

امل��ق��ب��ل، وه���ذا الأم���ر جعل ب��ل��خ��ادم يتهم 

باخليانة  امل��رك��زي��ة  اللجنة  يف  اأ���ض��دق��اءه 

عملية  يف  خلديعة  تعر�ضُت  »اإين  قائًا: 

�ضحب الثقة، ومل يهزمني »التقومييون« 

ب���ق���در ما  ومل ي��ق�����ض ع���ل���ّي خ�����ض��وم��ي، 

هزمني خيانة وغدر بع�ض من كان �ضريكاً 

يل يف اتخاذ القرارات، الذين عينتهم يف 

اأ�ضحابي،  اأعدهم  وكنت  ال�ضيا�ضي  املكتب 

وه���م ال�����وزراء ع��م��ار ت���ور، وال��ط��ي��ب ل��وح، 

ور���ض��ي��د ح��زوب��ي��ة، وع��ب��د ال��ع��زي��ز زي���اري، 

الأكرثية يف  لكانت  ه��وؤلء  الأربعة  ول��ول 

جانبي«.

جبهة  م�ضار  يف  ال�ضلبي  التطور  ه��ذا 

ك��ف��اح اجل��زائ��ري��ني  ق���ادت  ال��ت��ي  التحرير 

اإىل  وان��ت��ه��ت  الفرن�ضي،  ال�ضتعمار  �ضد 

الأول  لي�ض  وال�ضتقال،  الباد  حترير 

من نوعه يف اخلاف على ال�ضلطة، منذ 

وه��واري  بلا  بن  اأحمد  الرمزين  �ضراع 

ب��وم��دي��ن، وم���ا ت���ا م���ن ���ض��راع��ات لعب 

اجلي�ض فيها دوراً مركزياً، اإل اأن ال�ضراع 

اأن���ه  الأوىل  م��ي��زت��ني،  ي��ك��ت�����ض��ب  احل�����ايل 

فقط  لي�ض  وا�ضعة  ت��ط��ورات  م��ع  يتزامن 

يف ال���ب���اد ال��ع��رب��ي��ة امل��ح��ي��ط��ة ب��اجل��زائ��ر 

اأزم��ة  ع��ن  ف�ضًا  ت��ون�����ض،  اإىل  ليبيا  م��ن 

امليزة  اأم��ا  املغرب،  مع  الغربية  ال�ضحراء 

اأدق،  بحتة، ومبعنى  داخلية  فهي  الثانية 

القدمي،  احلر�ض  بني  اأجيال  �ضراع  فهي 

ال��راي��ة،  وت�ضليم  التقاعد  يرف�ض  ال���ذي 

ي�ضمى  مبا  املتمثل  ال�ضاعد  اجليل  وبني 

ال��ت��ق��ومي وال��ت��اأ���ض��ي��ل«، وبتعبر  »ح��رك��ة 

وامل�ضتقبل،  امل��ا���ض��ي  ���ض��راع  اإن����ه  وا����ض���ح، 

ول���ذل���ك ف����اإن ال��ت��ق��ومي��ي��ني ي��ق��ول��ون اإن 

ي�ضتند  واإن���ه  لل�ضلطة،  متعط�ض  بلخادم 

اأم��رك��ي، م��ع حتمله واأن�����ض��اره  اإىل دع��م 

م�ضوؤولية تنظيمية، عنوانها عدم القدرة 

ال�����ض��ب��اب اإىل ���ض��ف��وف  ا���ض��ت��ق��ط��اب  ع��ل��ى 

اجلبهة، علماً اأن املجتع اجلزائري تتجاوز 

ن�����ض��ب��ة ال�����ض��ب��اب ف��ي��ه ال�����ض��ب��ع��ني يف امل��ئ��ة، 

موؤ�ض�ضات  بت�ضخر  ات��ه��ام��ه  ع��ن  ف�����ض��ًا 

ال���دول���ة، وم���ا ي��راف��ق ذل���ك م��ن اأح��ادي��ث 

اأن  التيار يراهن  الف�ضاد، لذلك فاإن هذا 

ه��ن��اك م��ان��ع��اً اأخ��اق��ي��اً ي��ح��ول دون ع��ودة 

بلخادم اإىل الأمانة العامة ك�ضبيل حتمي 

ما  وا�ضتخدموا  الرئا�ضة،  اإىل  للو�ضول 

»لميكنه  له  رادع��اً  �ضي�ضكل  اأن��ه  اعتقدوا 

العودة من جانب اأخاقي، ومن الأف�ضل 

اأن ين�ضحب بكرامة و�ضرف«، لكن رده كان 

غاية يف املناورة، اإذ قال »هناك من ي�ضعد 

ثم يهبط ثم ي�ضعد، هم اختاروا �ضندوق 

القرتاع، فلنكمل العملية الدميقراطية، 

التقومييني تكمن يف عدم  اأن م�ضكلة  اإل 

اتفاقهم على مر�ضح لاأمانة العامة، واإذا 

ا�ضتمر التلكوؤ، ميكن اأن يعود بلخادم على 

ح�ضان اأبي�ض لتنفتح اجلزائر على �ضراع 

اأن حم���اولت  ل ه����وادة ف��ي��ه، خ�����ض��و���ض��اً 

���ض��رب ال���ض��ت��ق��رار م��ن امل��ح��ي��ط، ل �ضيما 

حرب مايل، لن ترتك اجلزائر مباأمن.

فوهة  ع��ل��ى  �ضهيد  امل��ل��ي��وين  ب���اد  اإن 

الذي يحفظ  وال�ضارع اجلزائري  بركان، 

امل��ح��رر وامل��وؤ���ض�����ض ك��ل الح����رتام  للجيل 

م��ن ع�ضرنة  ب��د  ل  اأن  ي���رى  واجل��م��ي��ل، 

قبل  وطموحاً،  �ضباباً  اأك��رث  جيل  يقودها 

اأدراج  امل��ن��ج��زات  بكل  ال�����ض��راع  ي��ذه��ب  اأن 

الرياح، �ضيما اأن املطلوب هو النتقال من 

التاأ�ضي�ض اإىل املوؤ�ض�ضة.

يون�س عودة
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محاوالت ضرب 
االستقرار من المحيط 

ال سيمـا حرب مـالي
لن تترك الجزائر بمأمن

ال�ضيا�ضي  الإ����ض���ام  حل���رك���ات  ال��ت�����ض��م��ي��ات  ت���ع���ّددت 

امل��ع��ا���ض��ر، ل��ك��ن ال��ق��ا���ض��م امل�����ض��رتك ال��وح��ي��د بينها اأن��ه��ا 

اأم�ضت عقوداً يف هّوة اخلوف و�ضراديب العمل ال�ضّري؛ 

املناه�ضة  ال�ضيا�ضية  واحل��رك��ات  الأح���زاب  بباقي  اأ���ض��وة 

ال��ت��ي ك��ان��ت ت���رزح حت��ت ح��ك��م ال��دك��ت��ات��وري��ات القمعية 

ومنت  الن��ه��ي��ار،  قيد  ه��ي  ال��ت��ي  اأو  امل��ن��ه��ارة،  لاأنظمة 

ومت��ددت  وثقافياً،  م��ادي��اً  الفقرة  البيئات  يف  حت��دي��داً 

تنعدم  ع�ضوائيات  و�ضط  امل���دن،  ح��ول  ال�ضفيح  كبيوت 

البعيدة  الأري����اف  يف  اأو  احل��ي��اة،  مقومات  اأب�ضط  فيها 

اأولويات  الأط��راف، وعلى هام�ض  واملن�ضية على  املهملة 

الأنظمة احلاكمة.    

العاملي والإ���ض��ام��ي  اأن الإع���ام  امل��وؤ���ض��ف يف الأم���ر 

وال���ع���رب���ي ُي���ط���ل���ق ع���ل���ى ه�����ذه احل����رك����ات ت�����ض��م��ي��ات ل 

ت�ضتحقها، ومت�ض بجوهر الدين احلنيف، حيث ينعتها 

�ضرة  ع��ن  ت��ك��ون  م��ا  اأب��ع��د  وه��ي  ب�»ال�ضلفية«،  البع�ض 

العودة  فيما  ب�»الأ�ضولية«،  ي�ضفها  اأو  ال�ضالح،  ال�ضلف 

اإىل اأ�ضول الدين وتعاليم القراآن الكرمي هي النهل من 

نبع املحبة والت�ضامح وقبول الآخر، وهذه ال�ضفات هي 

التي  املتطّرفة  احلركات  ذهنية  يف  متوفرة  غر  اأي�ضاً 

اجلرائم  وترتكب  احلقد  لتزرع  الدين  �ضهوة  متتطي 

واملوبقات التي تعجز عنها ال�ضياطني.

حت���ت ذري���ع���ة »ت��ط��ب��ي��ق ال�����ض��ري��ع��ة«، ان��ت��ف�����ض��ت ه��ذه 

واأدوات  �ضرائعاً،  ال�ضريعة  وب��ات��ت  املتطّرفة،  احل��رك��ات 

���ض��ي��ا���ض��ي��ة ا���ض��ت��ن�����ض��اب��ي��ة وف����ق ال��ب��ي��ئ��ة احل��ا���ض��ن��ة ل��ه��ذه 

الن��ت��ف��ا���ض��ات، ووف���ق الأغ���را����ض والأه������داف ال��دن��ي��وي��ة 

اأوىل  من  ال�ضودان  تكون  وقد  ال�ضخ�ضية،  والطموحات 

اإع���ان الرئي�ض  ال���دول ال��ت��ي دف��ع��ت الثمن، م��ن خ��ال 

ال�ضريعة  تطبيق   1983 ع��ام  ال��ن��م��ري  جعفر  ال��راح��ل 

 ،2010 عام  الب�ضر  الرئي�ض  عليها  اأّك��د  ثم  الإ�ضامية، 

و�ضرورة تطبيقها ب�ضّدة يف حال انف�ضال اجلنوب، وهكذا 

ال�ضودان دولتني متخا�ضمتني نتيجة تداخل  كان وبات 

على  القبائل  ب��ني  وال��ق��ت��ال  عليها،  املختلَف  الأرا����ض���ي 

عرب  اجلنوبي  النفط  مترير  واتفاقيات  املراعي  اأحقّية 

والنيل  دارف��ور  اإقليمْي  يف  املجازر  اىل  اإ�ضافة  ال�ضمال، 

الأزرق.. ودخل ال�ضودان يف لئحة الدول امل�ضرَذمة.

الو�ضع يف ال�ضومال من خال »ال�ضباب املجاهدين« 

لي�ض اأف�ضل، لأن اخللل لي�ض يف تطبيق ال�ضريعة بقدر 

ما هو تقزمي للقوانني الو�ضعية واخلطط القت�ضادية، 

والروؤى املفقودة على م�ضتوى التنمية ل تعالج الف�ضاد 

امل�ضت�ضري يف كافة القطاعات، و�ضط فقر مدقع وانت�ضار 

برَكاب  حتى  اللحاق  ع��ن  تخّلفت  �ضعوب  ل��دى  الأم��ّي��ة 

العامل الثالث.

وه�����ّل ه����ال »رب���ي���ع ال����ع����رب«، وت����ه����اوت احل���رك���ات 

»الإ�ضامية« املعا�ضرة فور نهو�ضها من هّوة القمع، وبات 

لثقافة  املواءمة  تتوّفر  اأن  ال�ضريعة  �ضروط تطبيق  من 

وبيئة كل �ضعب مّر »الربيع« يف �ضمائه ويف �ضاحاته، لأن 

الد�ضاتر والقوانني الو�ضعية املوجودة اأ�ضًا يف الدول 

هي  بل  ال�ضريعة،  مع  تتناق�ض  ل  والإ�ضامية  العربية 

حاجة  ول  واأخ��اق��ي��ات��ه،  ال��دي��ن  تعاليم  م��ن  م�ضتوحاة 

هي  الو�ضعية  القوانني  م��ادام��ت  ال�ضريعة  تطبيق  اإىل 

احلياة  م�ضتوى  على  التطبيق  تفا�ضيل  وهي  املنهجية، 

اليومية يف كل دولة.

الثقافة  اأم����ام  ت��ون�����ض  يف  ال�����ض��ري��ع��ة  تطبيق  ���ض��ق��ط 

خال  التون�ضي  ال�ضارع  غزت  التي  »الأورو-متو�ضطية« 

وال��ت��ف��اع��ل الق��ت�����ض��ادي والجتماعي  امل��ا���ض��ي��ة،  ال��ع��ق��ود 

والرتبوي بينها وبني القارة العجوز، التي حتت�ضن مئات 

اآلف التون�ضيني يف اأ�ضواق العمل ورحاب اجلامعات.

و�ضقط تطبيق ال�ضريعة يف ليبيا، رغم اأن ل خاف 

اإىل دويات  اإ�ضامية، لكن حت��ّول ليبيا  عليها يف دول��ة 

توّحدها  اإمكان  وع��دم  ع�ضائر،  واأع���راف  قبائل  حتكمها 

قانون،  اأي  تطبيق  دون  يحول  املنظور،  امل��دى  يف  فعلياً 

املوعودة،  الدولة  راية  ال�ضاح حتت  فالأولوية يف جمع 

وت��وح��ي��د م�����ض��ال��ح ق���وى الأم����ر ال���واق���ع للبحث لح��ق��اً 

بتكوين نظام حكم ل ُتعرف لغاية الآن هويته.

لأ�ضباب  م��دّوي��اً،  م�ضر  يف  ال�ضريعة  تطبيق  و�ضقط 

داخلية وخارجية، وي�ضّح اأن نعّمم التجربة امل�ضرية على 

اأو حت��اول تطبيق  التي حاولت  »الربيعية«  ال��دول  كافة 

ال�ضريعة، لأن حاملي لواء تطبيقها عاجزون عن مقاربة 

هموم النا�ض الأمنية واملعي�ضية والتنموية..

لأ�ضباب  ال�ضريعة  تطبيق  �ضقط  فقد  خارجياً،  اأم��ا 

عديدة، منها:

- بات النظام الإ�ضامي، ظلماً، رديفاً لاإرهاب من 

وجهة النظر الغربية.

- هروب »الراأ�ضمال اجلبان« اإىل اخلارج، نتيجة عدم 

الثقة مب�ضتقبل واعد لا�ضتثمار.

ت��وّق��ف عجلة  نتيجة  امل��ال��ي��ة  ال��ب��ور���ض��ات  ان��ه��ي��ار   -

الإنتاج، وانعدام ال�ضياحة، وغياب خطط التنمية، و�ضوًل 

اإىل الت�ضّخم وانعدام القدرة ال�ضرائية للم�ضتهلك.

- عدم توّفر الكفاءات املرنة يف اإدارة التعامات بني 

البنوك الإ�ضامية والبنوك التجارية العاملية.

الئتماين  الت�ضنيف  مل�ضتوى  دراماتيكي  هبوط   -

من قبل البنك الدويل لقت�ضادات هذه الدول، التي اإن 

د�ضاتر ع�ضرية،  و�ضع  ر�ضدها يف  اإىل  قياداتها  تعد  مل 

ال�ضريعة، فعلى  اأحكام  وقوانني و�ضعية ل تتناق�ض مع 

كل هذه الدول الرحمة وال�ضام.

اأمني اأبورا�شد

سياسة »اإلسالميين الجدد«.. من الهّوة إلى الهاوية

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

عبد العزيز بلخادم.. الأمني العام جلبهة التحرير اجلزائرية
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فهذا  بالإرهاب،  املقاومة  »اإ�سرائيل«  تتهم  اأن 

اأمر مرفو�ض، لأن »اإ�سرائيل« نف�سها هي �سناعة 

اأر���ض  على  يومياً  مبوا�سلته  وت�ستمر  اإره��اب��ي��ة 

فل�سطني املحتلة.

هذا  توجيه  على  بلغاريا  حكومة  ت��ق��دم  اأن  اأم���ا 

اهلل  ح���زب  بتحميل  ل��ب��ن��ان،  ل��ل��م��ق��اوم��ة يف  الت���ه���ام 

م�����س��وؤول��ي��ة ال���وق���وف وراء ت��ف��ج��ر ح��اف��ل��ة ال��رك��اب 

»الإ�سرائيلية« يف بورغا�ض البلغارية ال�سيف املا�سي، 

ال�سهيوين  لالإمالء  ر�سوخاً  طياته  يف  يحمل  فاإنه 

املقاومة،  بحزب  التهمة  لإل�ساق  اأم��رك��ي��اً،  امل��دع��م 

املقاومة لدى  �سمعة  ت�سويه  العمل على  وا�ستطراداً 

حملة  تاأثر  حتت  يقع  جلعله  العاملي،  العام  ال���راأي 

ت��ع��ب��وي��ة م�����س��ل��ل��ة ت���وظ���ف يف خ��دم��ت��ه��ا 

و�سائل الإعالم العاملية، يف اأوروبا وبع�ض 

بارتباطاتها  امل��ع��روف��ة  العربية  ال���دول 

اأن  ال��غ��رب ال���س��ت��ع��م��اري، واإىل  ب��دوائ��ر 

ينك�سف اأن التهام كان مفربكاً ومزيفاً، 

اإىل  التغلغل  يف  احل��م��ل��ة جن��ح��ت  ت��ك��ون 

عقول الراأي العام، ويحتاج تبديدها اإىل 

وقت لي�ض بق�سر.

العدو  اإل��ي��ه حكومة  ت�سعى  م��ا  ه��و  ه��ذا 

اتهام  اإىل  بلغاريا  ال�سهيوين من وراء دفع 

بورغا�ض،  تفجر  وراء  بالوقوف  اهلل  حزب 

اتهام يفتقد اإىل امل�سداقية القانونية.

على اأن اأول ما ي�سرتعي النتباه يف القرار التهامي 

ال��ب��ل��غ��اري، ف��ق��دان��ه اأدل�����ة وق���رائ���ن ت��ع��ط��ي��ه امل�����س��داق��ي��ة 

الق�سائية والقانونية، »فالتهام املهم« جاء بناء ل�ستنتاج 

خل�ض اإليه وزير الداخلية البلغاري ت�سيفتان ت�سفتانوف، 

الأم�����ر ال����ذي ���س��ك��ل م��و���س��ع ان��ت��ق��اد وت�����س��ك��ي��ك ق�سائي 

و�سيا�سي يف اآن، ومتثل يف الآتي:

1- ت��اأك��ي��د امل��دع��ي ال��ع��ام ال��ب��ل��غ��اري �سويرت ت�����س��اروف اأن 
امل��ع��ق��ول  الف���رتا����ض  مل�سطلح  ت�����س��ت��ف��ت��ان��ون  »ا���س��ت��خ��دام 

بورغا�ض،  بتفجر  فيهما  امل�ستبه  ارت��ب��اط  اإىل  لالإ�سارة 

ا�ستخدامه كدليل  ربطهما بحزب اهلل، ل يجري  واأي�ساً 

يف امل�سطلحات القانونية«.

بلفنليف  روزن  ال��ب��ل��غ��اري��ة  اجل��م��ه��وري��ة  رئ��ي�����ض  ن���اأي   -2
بنف�سه عن ت�سريحات وزير الداخلية، واإعالن املعار�سة 

ت��ورط حزب اهلل،  اأدل��ة دامغة على  البلغارية عدم وج��ود 

واأن احلكومة تخلق بذلك تهديداً لالأمن القومي وحلياة 

البلغار.

3- انق�سام الربملان البلغاري بني موؤيد وراف�ض لالتهام 
الدميقراطيني  ح��زب  رئي�ض  اق���رتاح  ن��ال  حيث  امل��ب��ه��م، 

امل��ع��ار���ض دع���وة رئ��ي�����ض احل��ك��وم��ة جلل�سة ا���س��ت��م��اع ح��ول 

49، وامتناع  45 نائباً مقابل  تاأييد  التحقيقات والنتائج، 

الت�سويت. عن   39
�سحة  يف  الأورب�����ي  الحت����اد  يف  ف��اع��ل��ة  دول  ت�سكيك   -4

التحقيقات الق�سائية البلغارية.

الرابط بني القرار 

والتطورات يف �سورية ولبنان

اغتيال  ق�سية  يف  امل��ق��اوم��ة  ا���س��م  زج  ج���اء  مثلما 

الرئي�ض احلريري على اأثر ف�سل العدوان ال�سهيوين 

يف حرب متوز، وتعر�ض اجلي�ض »الإ�سرائيلي« لهزمية 

اأب��ط��ال امل��ق��اوم��ة، ب��ه��دف التعمية  اأي���دي  ن��ك��راء على 

عرب  املقاومة  انت�سار  واإج��ه��ا���ض  الهزمية  ه��ذه  على 

خلط  وب��ال��ت��ايل  ���س��ده��ا،  الفتنة  اإ���س��ع��ال  على  العمل 

لدى  ال�ساغل  ال�سغل  ي�سبح  ح��دث  بافتعال  الأوراق 

للمقاومة بتفجر  التهام اجلديد  فاإن  العام،  الراأي 

اإف��ال���ض احلرب  بورغا�ض ج��اء يف وق��ت توؤكد الأن��ب��اء 

الدور  وانك�ساف  �سورية،  �سد  الإرهابية  ال�ستعمارية 

على  العدو  ط��ائ��رات  اإق���دام  بعد  فيها،  »الإ�سرائيلي« 

اأبحاث تطوير قدرات الدفاع واملقاومة  ق�سف مركز 

ال��ع��دوان  ف�سل  على  للتعمية  وذل��ك  دم�سق،  ري��ف  يف 

اجلديد يف اإ�سقاط النظام املقاوم يف �سورية، وحتويل 

ب��الإره��اب، وبالتايل  اتهام ح��زب اهلل  الأن��ظ��ار باجتاه 

اأنه  زعمت  التي  دم�سق  على  الأخ��ر  عدوانها  تربير 

اإىل  متجه  �سواريخ  حتمل  ع�سكرية  قافلة  ا�ستهدف 

حزب اهلل.

تزويد  فهو  الت��ه��ام،  م��ن  الآخ���ر  ال�ستهداف  اأم��ا 

ح�ساباتها  يف  لتوظيفها  جديدة  مب��ادة  اآذار   14 ق��وى 

الداخلية ال�سيقة، يف حماولة لإعادة تعومي �سعبيتها 

ي�سودان  اللذين  والإح��ب��اط  ال��ي��اأ���ض  بعد  امل��رتاج��ع��ة، 

نظام  اإ�سقاط  على  رهاناتها  ف�سل  نتيجة  اأو�ساطها، 

لبنان  يف  ال��ق��وى  م���وازي���ن  لتغير  الأ����س���د  ال��رئ��ي�����ض 

مل�سلحتها.

غ���ر اأن�����ه م���ن ال���وا����س���ح اأن م��ث��ل ه����ذه امل��ح��اول��ة 

اجل����دي����دة - ال���ق���دمي���ة ���س��ي��ك��ون م�����س��ره��ا ال��ف�����س��ل، 

�سحته  يف  م��ط��ع��ون  ال��ب��ل��غ��اري  الت��ه��ام  اأن  خ�سو�ساً 

بلغارياً منذ  البداية، اأما اللبنانيون فاإنهم مل يعودوا 

من ال�سذاجة حتى ي�سدقوا مثل هذه التلفيقات التي 

خربوها جيداً، وتبني زيفها واأهدافها ال�ساعية للنيل 

من وحدتهم وا�ستقرارهم مل�سلحة عدوهم ال�سهيوين 

لي�ض اإّل.

ح�سني عطوي

االتهـــام البلغــاري.. والتطــورات الدوليـــة

دولي

جثامني قتلى تفجري 

بورغا�ض على �أر�ض 

مطار بن غوريون

احلرب يف مايل، اأو حرب ليبيا الثانية اإن �سح التعبر، هي التج�سيد احلي ملا 

يحدث عندما تتقاطع امل�سالح والأطماع لتهدد كل ال�سمال الأفريقي.

ترتاكم الت�ساوؤلت حول الأبعاد احلقيقية للحرب يف مايل، موازاة مع ات�ساع 

الرهائن  واحتجاز  الهجوم  بداياتها  اإح��دى  كانت  والتي  ال�سراع،  تدويل  عملية 

باملجمع النفطي الغازي اجلزائري بعني اإمينا�ض، والذي انتهى ب�سكل داٍم. 

دولة قطر التي كانت اإحدى القواعد الع�سكرية الأ�سا�سية يف الغزو الأمركي 

اإىل اجلنوب الغربي  للعراق �سنة 2003، والتي يرابط يف قاعدتي العديد اجلوية 

من العا�سمة الدوحة، وال�سيلية اأكرث من 7500 جندي اأمركي، ويف العديد يوجد 

املقر امليداين للقيادة الع�سكرية املركزية للمنطقة الو�سطى من العامل املمتدة من 

كثرة  منابر  عرب  وكذلك  ر�سمياً  هاجمت  فقد  الأفريقي،  للقرن  الو�سطى  اآ�سيا 

التدخل الفرن�سي يف مايل، على اأ�سا�ض اأنه يتم �سد طرف م�سلم، على حد تعبرها.

20 �سهراً  يكّلوا ومنذ ح��وايل  اأن قادتها مل  امل��وق��ف، رغ��م  ه��ذا  تبّنت  ال��دوح��ة 

�سورية  يف  ع�سكرياً  للتدخل  منفردة  املتحدة  ال��ولي��ات  اأو  »الناتو«  حلف  دع��وة  يف 

لإ�سقاط النظام القائم؛ اأ�سوة مبا جرى يف ليبيا، حيث �ساركت القوات القطرية يف 

اإ�سقاط العقيد القذايف اإىل جانب الغربيني.

�سنوات  منذ  تقيم  ال��دوح��ة  اأن  اإن��ك��ار  ميكن  ل  اأك��رث،  ال�سورة  ولتو�سيح  هنا، 

عالقات وثيقة مع »اإ�سرائيل«، و�سلت اإىل حد فتح تل اأبيب ملمثلية دبلوما�سية يف 

قطر، مت طم�ض معاملها لحقاً بعدد من املكاتب التابعة ل�سركات ال�سهيونية بعد 

ت�ساعد النتقادات العربية.

وقد  العربية،  املنطقة  يف  »الإخ���وان«  حركات  وت�ساند  �ساندت  الدوحة  اأن  كما 

اأم���ر مل  ب��ل��دان��ه��ا، وه��و  ال�سلطة يف  اإىل  جت��ن��دت لت�سل كثر م��ن ه��ذه احل��رك��ات 

تعار�سه اأو حتى متتع�ض منه الوليات املتحدة.

بع�ض املحللني يف الوليات املتحدة ويف غرب اأوروبا يوؤكدون اأن قطر اأ�سبحت 

الذراع املرنة لوا�سنطن التي حتركها لتحقيق اأهداف خمتلفة من دون اأن تظهر 

وا�سنطن يف ال�سورة، اأو تنفق من ميزانيتها املزيد من الأموال. 

امل�ستمرة  اأفغان�ستان  يف  الأمركية  احل��رب  ومعنوياً  مادياً  �ساندت  فالدوحة 

ا�ستمالة  حاولت  الأبي�ض،  البيت  من  التعليمات  لها  �سدرت  وملا  منذ �سنة 2001، 

»طالبان«، وفتحت مكتب للحركة ليكون قناة تفاو�ض مع الأمركيني. 

هناك الكثر من املعطيات التي وردت من جانب اأكرث من م�سدر عن متويل 

وا�سنطن مل  اأن  املثر  لكن  املتطرفة،  اأو  بالإرهابية  قطر حلركات تو�سف غربياً 

ت�ستنكر ذلك ول مرة واح��دة، بعك�ض ما تفعل مثاًل مع دول خليجية اأخ��رى، ول 

ر هذا الأمر �سوى باأن الإدارة الأمركية ت�ستخدم مبا�سرة اأو ب�سكل  ميكن اأن يف�سَّ

غر مبا�سر احلركات املو�سوفة بالإرهابية، والتي من املفرت�ض اأنها يف حرب معها، 

وذلك لتحقيق اأهداف حمددة.

هناك �سوابق ملثل هذا ال�سلوك �ُسجلت على مدى عقود يف اأمركا الالتينية، 

ومت الك�سف عن جزء منها، من خالل وثائق حكومية اأمركية وبريطانية. 

�سورية  م�سلحة يف  ح��رك��ات  وال�سالح  ب��امل��ال  امل��وؤك��د متويل قطر  م��ن  اأن��ه  كما 

وال�سودان واجلزائر وليبيا ومنطقة ال�ساحل.

وهنا يجب الإ�سارة اإىل اأن الوليات املتحدة ماطلت لتاأخر اأي تدخل ع�سكري 

خارجي يف مايل، وملا �سارعت باري�ض للم�ساركة يف القتال ملنع �سقوط ما تبقى من 

مايل يف يد تنظيم »القاعدة«، اكتفت وا�سنطن بالقول اإنها �ستقّدم دعماً لوجي�ستياً 

لباري�ض؛ متاماً كما فعلت �سنة 1954، عندما كانت جيو�ض فرن�سا على و�سك تكبد 

الهزمية يف ديان بيان فو بفيتنام، ليت�سح بعد ذلك اأن وا�سنطن كانت تريد توارث 

جزء من الإمرباطورية ال�ستعمارية الفرن�سية.

من  تتخذ  التي  الإرهابية  املجموعات  عن  تبحث  وا�سحة؛  قطر  ب�سمات  اإذاً، 

الإ�سالم مظلة لها، ثم تدعمها ومتّولها فرتة من الزمن، وبعد ذلك توّجهها اإىل 

�سيا�سياً  وا�سنطن  يخدم  ما  ح�سب  عليها؛  ال�سيطرة  اأو  تخريبها  املطلوب  البالد 

واقت�سادياً.. وهذا ما حدث مع امل�سلحني الإرهابيني الذين كانوا يدمرون �سورية، 

اأمام فرن�سا، كون  اأُعطيت لهم الأوامر بالتوّجه اإىل مايل، ليكونوا عائقاً  والذين 

اأمركا تريد اأن ت�ستحوذ على الغاز املتوفر يف تلك املناطق.

موؤمن احللبي

مـــالـــي.. وبـصـمـــــات قـطــــر

أول ما يسترعي االنتباه في القرار 
االتهامي البلغاري فقدانه األدلة 
والمصداقية القضائية والقانونية
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ل �سك اأن املجتمع الب�سري يدرك اأهمية الرتابط 

الوثيق بني املنجزات العلمية والتكنولوجية، التي 

بلغت يف ع�سرنا الراهن درجات عالية من التعقيد 

وال��ت��ط��ور و»ال��ق��اب��ل��ي��ة ل��ل��ت��ع��ط��ي��ل«، وب���ني ���س��رورة 

على  الأر����ض،  كوكب  على  العاملي  ال�سالم  اإح���الل 

الأقل من باب احلفاظ على هذه املنجزات واإدامة 

اأن  الأم���ر،  يف  امل�ستغرب  ول��ك��ن  ب��ف��وائ��ده��ا،  التمتع 

العقالء من النخب امل�سيطرة على كل اأوجه احلياة 

ا�ستخدام  ع��ل��ى  يت�سابقون  »ال��راق��ي��ة«،  ال����دول  يف 

ال�سامل،  ال��دم��ار  اأ�سلحة  لإن��ت��اج  النووية  الطاقة 

ويتفاخر كل فريق منهم على الآخ��ر كلما اخرتع 

�سالحاً اأكرث تفوقاً وتدمراً.

اإن بحوزة الدول الكربى املت�سابقة على الت�سلح 

كوكبنا  لتدمر  يكفي  م��ا  ال��ن��ووي��ة،  الأ�سلحة  م��ن 

م��ئ��ات الأ����س���ع���اف، اأو ع��ل��ى الأق�����ل ت��ه��دمي م���ا مت 

القرون  وال��رق��ي« على مر  »احل�سارة  اإجن��ازه من 

احلياة  اأ�سكال  اأب�سط  على  الق�ساء  اأو  حلظات،  يف 

على الأر�ض، من نبات وحيوان وب�سر، وهذه الدول 

هذا  با�ستخدام  احل��رب  تربح  ل  باأنها  يقني  على 

»الذكاء  ي�سمى  ما  َحّكمنا  ولو  ال�سالح،  من  النوع 

»ال��ت��دم��ر  اأدوات  لتقييم  وا���س��ت�����س��رن��اه  اجل��م��ع��ي« 

الذاتي«، لنبذها وحكم ب�سرورة التخلي عنها على 

الفور.

قد يرد »عاقل« بالقول، اإن الت�سابق على امتالك 

ال�ستعداد  منه  املق�سود  لي�ض  النووية  الأ�سلحة 

الأط��راف  ردع  يف  ينح�سر  غر�سه  اإن  بل  للحرب، 

بالقنابل  وناكازاكي  هرو�سيما  تدمر  واأن  عنها، 

ال���ذري���ة يف ن��ه��اي��ة احل����رب ال��ع��امل��ي��ة ال��ث��ان��ي��ة، ك��ان 

جمرد »جتربة عابرة« اأكدت �سرورة عدم تكرارها، 

النووية  الطاقة  ب��اأن  »امل��ّت��زن«  املعلق  ي�سيف  وق��د 

ا�ستخدامات  لها  ب��ل  للتدمر،  فقط  ت�ستخدم  ل 

اأخرى لأغرا�ض �سلمية تفيد احل�سارة والتقدم.

اإذا كانت امل�ساألة على هذه الدرجة من التب�سيط، 

امل��وارد وامل�سادر  اأن ل ت�سرف  األي�ض من الأج��دى 

ثمة  اأن  اأم  ال��دم��ار؟  اأ�سلحة  �سنع  على  والطاقات 

اأن  الدفة ول يريد للب�سرية  »عقاًل �سريراً« يدير 

تنعم باخلر والرخاء وال�سالم؟ ل نريد من طرح 

هذه الت�ساوؤلت، اأن ن�سخم الأمور، فنبالغ بحجم 

الأخطار، ون�ساهم من حيث ل ندري بن�سر الرعب 

واخلوف بال اأ�سباب موجبة.

وراء  من  »عملية«  غايات  ثمة  اأن  ن�سدق  دعونا 

اأي�����س��اً ت�سنيع  ال��ن��ووي��ة، مب��ا فيها  ال��ط��اق��ة  اإن��ت��اج 

باأن  علماً  ال��ردع،  اأجل  ال�سامل من  الدمار  اأ�سلحة 

ال�����راأي ال��ع��ام غ��ر م��ط��ل��ع مب��ا ف��ي��ه ال��ك��ف��اي��ة على 

اأنف�سنا  على  ن��ك��ذب  فهل  ال��غ��اي��ات،  ه��ذه  تفا�سيل 

النووية،  الطاقة  وج��ود  اأن جمرد  ونخفي حقيقة 

دائ���م���اً على  م��ه��م��ا ك��ان��ت غ��اي��ات��ه��ا، ي�سكل خ��ط��راً 

امل��ج��ت��م��ع ال��ب�����س��ري؟ ي��ك��ف��ي اأن ن�����س��ت��ذك��ر ان��ف��ج��ار 

اليابان  يف  النووية  الطاقة  وحمطات  ت�سرنوبل، 

يف  الإ���س��ع��اع��ي��ة  والت�سريبات  الت�سونامي،  ب�سبب 

اأماكن ل حت�سى، ناهيك عن اآثار التجارب النووية 

الأج�����واء واملحيطات  اأوج����ه احل��ي��اة يف  ت��دم��ر  يف 

والبيئات الب�سرية.

بعلمه  اأن  ي��ح�����س��ب  ال��ب�����س��ري  امل��ج��ت��م��ع  ك���ان  اإن 

الطارئة،  احل���وادث  كل  �سبط  على  ق��ادر  وتقدمه 

والأع���ا����س���ر والأن���������واء، وغ���ره���ا م���ن ال���ك���وارث 

ح�ساباتهم،  يعيدوا  اأن  العاقلني  فعلى  الطبيعية، 

زالت  ما  بالتحديد،  املجال  ه��ذا  يف  الب�سرية،  لأن 

تزحف على بطنها ول حول لها ول قوة، و»ل ُيلدغ 

املوؤمن من جحر مرتني«.

وُدف��ن فيه م�سروع  ا�ستثناء،  »الآدم��ي��ة«  باتت فيه  يف وطن 

قرار »من اأين لك هذا« يف مهده منذ ال�ستينات، وو�سط اأفواج 

م��راك��زه��ا،  خمتلف  يف  ال�سلطة  على  ت��ن��اوب��وا  �سيا�سيني  م��ن 

واحلكومات  للروؤ�ساء  العام  الأداء  اللبنانيني  اأجيال  وواكبت 

واملجال�ض النيابية وموظفي الدولة مبختلف فئاتهم، اأظهرت 

درا�سة عاملية متخ�س�سة بال�سفافية يف الأداء املايل والإداري 

املرتبة اخلم�سني على  لبنان هو يف  اأن  العامل،  على م�ستوى 

لئحة البلدان الأكرث ف�ساداً، واأن الرباءة والأيادي النا�سعة 

تكاد اأن تكون نادرة، اإن مل نقل م�ستحيل وجودها يف اأو�ساط 

ل�سبط  الهرم  اأعلى  يف  رقابية  �سلطة  ل  واأن  ال�سيا�سة،  اأه��ل 

يف  املعتمدة  وامل��ال��ي��ة  املحا�سبية  الأ���س��ول  وف��ق  العمل  اإي��ق��اع 

لديه  �سعباً  وجدنا  الهرم  قاعدة  من  ول  املوؤ�س�سات،  اأب�سط 

الدماء  وم�سا�سي  الفا�سدين  رقاب  ليقطع  النتفا�ض  جراأة 

واأكلة املال احلرام.

اجل��ه��د ال��ك��ب��ر ال���ذي ب��ذل��ت��ه جل��ن��ة امل���ال وامل���وازن���ة خ��الل 

عن  تتمّيز  لأنها  لي�ض  مميزاً،  كان  املا�سية  الثالث  ال�سنوات 

غرها علماً وخربة وجدارة فح�سب، بل لأن القرار اتُّخذ من 

خ�سومه  من  اأم  اأن�ساره  من  اللبنانيون  اأك��ان  �سيا�سي  فريق 

العام للدولة، واأّكد  ال��رباءة يف الأداء  ا�ستحالة  ل فرق، ك�سر 

�سرورة حماكاة النا�ض بالوقائع والرباهني وباأ�سلوب مب�ّسط 

لبنان  يف  ح�سلت  و�سرقات  وارتكابات  خمالفات  عن  ووا�سح 

البع�ض كل  الزمن، جت��اوز فيها  اأق��ّل من عقدين من  خالل 

القواعد القانونية والأخالقية يف اإدارة ال�ساأن العام، وكان ل 

علي  »مغارة  دهاليز  دخ��ول  املجازفة يف  اللجنة من  لهذه  بد 

لتجمع  الأمنية،  وحتى  ال�سيا�سية  الألغام  بني  وال�سر  بابا«، 

بالأرقام التي ل ي�ستطيع اأحد نكرانها، اأن الفرتة ما بني 1993 

و2010 �سهدت »اأحقر« اأداء على م�ستوى اإدارة ال�سوؤون املالية، 

اأو  اإما ذئاباً مرتكبني،  املعنيني خالل هذه الفرتة كانوا  واأن 

ثعالباً م�ساركني، اأو نواطر غاب عن البوح �سامتني.

لكنها  ن���ادرة  كانت  واإن  ال�سيا�سي  العمل  يف  ال���رباءة  نعم، 

ل��ي�����س��ت م�����س��ت��ح��ي��ل��ة ال����وج����ود، ل��ك��ن ل ي���ج���روؤ ���س��وى اأب���ري���اء 

ال���ذّم���ة واأ���س��ح��اب ال�����س��م��ائ��ر ال��ب��ي�����س��اء ال��ب��ع��ي��دة ع��ن القتل 

وطناً  نهبوا  بوجه من  الأي��دي  رفع  والتزوير، من  وال�سرقة 

بالأ�سماء  ي��ع��رف  ب��ات  اللبناين  وال�سعب  ب��ال��ع��ّف��ة،  وي��ن��ادون 

ه��وي��ات م��ن اأخ���ف���وا م��ي��زان��ي��ات، وط�����ّروا ح�����س��اب��ات، واأرق����ام 

خ��ي��ال��ي��ة ب��امل��ل��ي��ارات ت��ب��ّخ��رت، ب�����دءاً م���ن ع��ه��د »���س��ن��ي��وره��م«، 

اأح�سنت  التي  احل�سن  بالوزيرة  وانتهاء  ب���»اأزع��وره��م«  م��روراً 

ال���س��ت��زلم اأك���رث م��ن الأزلم، و���س��رب��ت الأ���س��ف��ار ب��الأرق��ام، 

واملف�سدين.  الف�ساد  ت��اري��خ  وي��دي��ن  يك�سف  م��ا  ك��ل   وط���ّرت 

»الإبراء امل�ستحيل«.. كتاب ترّبع على رفوف املكتبات اللبنانية، 

لُيخاطب كل لبناين، ولُيظهر له بالأرقام والوقائع م�ستوى 

بالف�ساد  ل��ه��ا  الت��ه��ام��ات  ع��ل��ى  ���س��اب��ق��اً  رّدت  �سيا�سية  طبقة 

ب��ك��الم ���س��ي��ا���س��ي وحت��ري�����ض ط��ائ��ف��ي، وت�����س��ك��ي��ك وط��ن��ي مبن 

اإعالمية  باأبواق  كالعادة  الكتاب  وواجهت  باحلقائق،  واجهها 

مقارعة  ج���راأة  لها  تكون  اأن  دون  امل�ساألة  و�سّي�ست  م��اأج��ورة، 

ال��رق��م ب��ال��رق��م، وت�����س��ت��ع��د م��ن��ذ الآن وب��وق��اح��ة، م��ه��م��ا ك��ان 

ال�سلطة  اإىل  للعودة  وال�ستماتة  للمنازلة  النتخاب،  قانون 

تطلعاتها  يالئم  انتخابات  وبقانون  الق��رتاع،  �سناديق  عرب 

لأكرثية برملانية، ومن الربملان اإىل احلكومة، ومن احلكومة 

اإىل احُلكم من جديد، وعهد جديد من �سنوات ف�ساد اأفل�ست 

وطناً.

»الإب��راء امل�ستحيل« ل يطلب من املواطن اللبناين ما هو 

م�ستحيل، بل يحمي له حا�سره من ما�سيه، وم�ستقبله من 

حا�سره، عرب اأرقام مت حت�سرها من وقائع ولي�ض من عامل 

الغيب، عّل اللبناين يقراأ ويّتعظ وي�سلك درباً وا�سحة يف ر�سم 

غد لأولده.

اأرقاماً، ول جدوى من  امل�ستحيل« كتاب يت�سمن  »الإب��راء 

الرّد عليه بكالم �سيا�سي وت�سويف اإعالمي، وعلى من يعنيهم 

الأم����ر ل��و ك��ان��وا رج���ال دول����ة، م��واج��ه��ة ال��وق��ائ��ع ب��ال��وق��ائ��ع، 

وليعتربوه اإخباراًً للنيابة العامة، التي عليها التحّرك لتدين 

املرتكب وت���رّبئ ال���ربيء، ول��رف��ع م��ن تثبت ب��راءت��ه دع��وى 

قدٍح وذّم بحق نا�سر الكتاب ونحن على ثقة، اأن ل قدح ول ذّم 

بحق من اأنهكوا خزينة الوطن قدحاً ون�سباً واحتياًل، ومن 

بذّمتهم وذّمة اأولدهم واأحفادهم عرق فقراء لبنان حتى يوم 

القيامة.

اأمني. اأ. ر.
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 البراءة المستحيلة.. و»اإلبراء المستحيل«
   أربع���ة وثالثون ربيعًا مّرت على ربي���ع إيران الذي أزهر وأينعت 
ثم���اره.. 31 كانون الثاني 1979، وطأت قدم���ا اإلمام الخميني أرض 
مطار طهران بعد نفيٍّ اس���تغرق سبعة عشر عامًا، فاشتعلت الثورة 
ف���ي بالد فارس ليهوي ع���رش آل بهلوي، ال���ذي أحكم قبضته على 
البالد والعباد نحوًا من مئتي عام.. هوى العرش بغضون عشرة أيام، 

كانت عشور الفجر!
  أج���ل.. ربيع إيران قد يك���ون األقصر زمنًا واألوف���ر حظًا ونتائج 
للعوام.. أما السبب فبس���يط جدًا.. إنها إرادة الشعب التي ال ُتقهر، 
»إذا الشعب يومًا أراد الحياة ... فال بدَّ أن يستجيب القدر، هكذا قال 
أبو القاسم الشابي«، وهكذا فهم شعب إيران القول.. فترجمه عماًل 
جماهيريًا بقيادة روح الله اإلمام الخميني »قدس سّره«، وكان النصر 
المبين على الشاه، ملك الملوك، الذي كان يمتلك أحد أقوى الجيوش 
ف���ي العالم، والمدعوم من قوى الش���ر من أمث���ال الواليات المتحدة 
األميركية وبريطانيا وس���واهما ممن سرق ثروات إيران وشعبه، من 
نفط  وغ���از وغيرهما من الثروات الطبيعي���ة، مقابل حماية العرش 

وبطانته وأزالمه..
 س���قط الش���اه ليس���قط معه الظلم والقهر والبؤس والتس���ّلط 
والفحش���اء.. سقط حكم الشاه واس���تبداده، ليحيا اإلنسان اإليراني 
عزي���زًا كريمًا ف���ي رحاب جمهورية إس���المّية ديدنه���ا مخافة الله 
وخدمة اإلنسان واإلنس���انية جمعاء، بصرف النظر عن العرق واللون 
والقومية.. الّلهّم إاّل أولئك األشرار الذين يغتصبون أرض فلسطين 
ويدنسون عتباتها المقّدسة، وبالطبع من يدور في فلكهم من دول 

االستكبار والغطرسة.
   س���قط الشاه.. لتسقط معه أس���اطير وحكايات ألف ليلة وليلة 
من اإلس���راف والتبذير والبطر والمجون.. كل هذا كان على حس���اب 
الشعب وكرامة الشعب وثروة الشعب، الذي كان األجدر به أن ينعم 

بخيرات أرضه..
س���قطت دولة الظل���م والضالل.. لتق���وم دولة العدال���ة والرحمة 
والمس���اواة وتكافؤ الفرص ونصرة المظلوم والمغبون، الدولة التي 

نادى بها اإلسالم، الدين لله والوطن للجميع.
    فها هي الجمهورية اإلسالمية االيرانية اليوم، القوة اإلقليمية 
التي تقف بكل إمكانياتها إلى جانب الشعوب والدول المستضعفة 
في نضالها ضد الجور والطغيان واالفتئات، وما القضية الفلسطنية 

إاّل واحدة من هذه القضايا، ال بل في طليعتها..
فًا لو أن بعض الدول العربية القادرة،     كم كان مستحس���نًا ومشرِّ
تضع إمكانياتها المادي���ة والمعنوية في الموقع الصحيح، بداًل من 
تسخيره في تأليب الرأي هنا وهناك على أشقاء وأصدقاء ودول كانت 

حتى األمس القريب، تنعم باألمن واالستقرار والحياة الكريمة..
    الجمهورية اإلس���المية حكومة وشعبًا ومؤسسات.. بورك فيِك 

سندا وظهيرًا للحقيقة وللعدالة، وبورك لِك في عيدِك الوطني..
سّدد الله ُخطاِك لما فيه خير شعبك واإلنسانية جمعاء..

وإلى أعوام مفعمة بالتقّدم واالزدهار والرفاه..

نبيه الأعور

�لرئي�ض فوؤ�د �ل�سنيورة

انب�الج ن�ور ال�ث��ورة

) العدد 250(  اجلمعة - 15 �شباط - 2013



18

اقتصاد

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

يف ال���وق���ت ال�����ذي ت��ظ��ل ف��ي��ه حم������اوالت ت��رك��ي��ا 

االن�����ض��م��ام اإىل االحت������اد االأوروب��������ي م��ع��ط��ل��ة وغ��ر 

لت�ضفر  اخل��ارج��ي��ة  �ضيا�ضتها  وت��ب��ق��ى  حم�����ض��وم��ة، 

اإىل  بالنظر  م��ت��اأزم��ة  االأو���ض��ط  ال�����ض��رق  يف  امل�ضكالت 

انخراطها اإىل جانب املعار�ضة ال�ضورية و�ضد النظام 

ال�ضوري، الذي ربطتها به م�ضالح واتفاقيات جتارية 

اأن��ق��رة  اأن  ي��ب��دو  ك��ث��رة،  م��ن��اف��ع  عليها  درت  �ضخمة 

تراهن على ما حتمله منطقتها ال�ضمالية املطلة على 

اأدل على هذه  اآفاق واع��دة، ولي�س  البحر االأ�ضود من 

االآفاق من مدينة ترابزون ال�ضناعية الواقعة �ضمايل 

���ض��رق ال���ب���الد ال��ت��ي ت�����ض��ج ب��احل��رك��ة، ح��ي��ث حت��ول��ت 

املدينة اإىل مركز جتاري حملي بف�ضل موقعها على 

مفرتق طرق، يربطها بكل من ا�ضطنبول وباقي املدن 

لتعوي�س  حماولة  يف  وذل��ك  �ضرقاً،  الواقعة  الرتكية 

البع�س من خ�ضائرها.

اخلا�ضة  ال�ضيارات  اأو  الكبرة،  ال�ضاحنات  �ضواء 

ال��ت��ي حت��م��ل ال��ب�����ض��ائ��ع وامل�����ض��اف��ري��ن اإىل ج��ورج��ي��ا، 

هذا  ال�ضرق،  اإىل  مياًل   125 نحو  بعد  على  الواقعة 

اإىل ال�ضلع التي جتد طريقها اإىل البلدان  باالإ�ضافة 

ال�ضريعة  ال��ط��رق  �ضبكة  م�ضتغلة  االأخ���رى،  امل��ج��اورة 

التي تخرتق املدينة.

واإذا ما تبلورت اخلطط اجلارية حالياً مبد �ضبكة 

املطلة  ال���دول  م��ن  دول��ة   12 تربط  ال�ضريعة  للطرق 

على البحر االأ�ضود، فاإن منو ترابزون �ضيت�ضاعد اأكرث 

خالل ال�ضنوات املقبلة، ومعها نفوذ تركيا يف املنطقة 

وال�ضيا�ضي،  االقت�ضادي  املجالني  يف  اإقليمية  كقوة 

ف���احل���دود ال�����ض��م��ال��ي��ة ل��رتك��ي��ا ع��ل��ى ���ض��اح��ل ال��ب��ح��ر 

امل�ضطربة يف  للحدود  ال��ب��الد، خ��الف��اً  االأ���ض��ود متنح 

اجلنوب وحماوالتها املتعرثة لالن�ضمام اإىل االحتاد 

االأوروبي، فر�ضة اقت�ضادية واعدة، ولعل هذا االإدراك 

االقت�ضادية  وال��ف��ر���س  ال�ضمالية  احل����دود  الأه��م��ي��ة 

املميزة التي يقدمها البحر االأ�ضود، هو ما دفع تركيا 

اإىل املبادرة باإن�ضاء عدد من �ضبكات التعاون التجاري 

واالقت�ضادي مع دول املنطقة، حيث كانت وراء اإقامة 

منظمة التعاون االقت�ضادي لدول البحر االأ�ضود التي 

اأ�ض�ضت عقب انهيار االحتاد ال�ضوفياتي ال�ضابق.

ومع اأن تركيا كانت فقط اأحد االأع�ضاء الع�ضرة 

تبواأت  اأن��ه��ا  اإال  املنظمة،  تاأ�ضي�س  يف  �ضاهموا  ال��ذي��ن 

يف  ل��ه��ا  ال���دائ���م  للمقر  با�ضت�ضافتها  م��ه��م��اً  م���رك���زاً 

عمل  النطالق  االأوىل  ال�ضنوات  وخ��الل  ا�ضطنبول، 

املنظمة، كان الهدف »طرح بديل عن النظام ال�ضيوعي 

للدول اخلارجة من االحتاد ال�ضوفياتي«.

املنظمة، وهو  فيه  اأ�ض�ضت  ال��ذي  نف�ضه  العام  ويف 

عام 1992، اأطلقت تركيا اأي�ضاً برناجمها للم�ضاعدات 

ال��رتك��ي��ة للتنمية  ال���وك���ال���ة  ا���ض��م  اخل���ارج���ي���ة حت���ت 

االأوىل  مراحلها  رك��زت يف  التي  وال��ت��ع��اون،  ال��دول��ي��ة 

املع�ضكر  ع��ن  ح��دي��ث��اً  امل�ضتقلة  ال���دول  م�ضاعدة  على 

واليوم  ال��ق��وق��از،  ودول  الو�ضطى  اآ�ضيا  يف  ال�ضيوعي 

م�ضاريع كبرة  ت�ضاهم  باأن  االأ�ضود  البحر  دول  تاأمل 

مثل الطريق ال�ضريع الرابط بينها يف تعزيز التعاون 

االقت�ضادي.

عافيتها  ا�ضتعادت  املنطقة  يف  التجارة  اأن  يذكر 

ب�����ض��رع��ة ب��ع��د االن��ك��م��ا���س ال��ع��امل��ي ل��ل��ت��ج��ارة ال��دول��ي��ة 

خالل عام 2009، فيما ظلت التجارة مع دول االحتاد 

االأوروبي بطيئة حتى اليوم، ورمبا بداأت دول البحر 

البع�س  بع�ضها  م��ع  ال��ت��وا���ض��ل  يف  التفكر  االأ����ض���ود 

اإىل  التطلع  ب��دل  متقدمة،  جت��اري��ة  ع��الق��ات  ون�ضج 

مناطق اأخرى خارجها تعي�س على وقع اال�ضطرابات، 

بني  العالقات  تنامي  على  االأ�ضا�ضي  ال�ضاهد  ويبقى 

النقل  �ضهدها جمال  التي  الطفرة  املنطقة، هو  دول 

بينها، حيث ارتفع باأكرث من 40 يف املئة ما بني 2007 

و2011، فيما ظلت الن�ضبة يف املجال نف�ضه متاأخرة يف 

اأوروبا التي منت بنحو 36 يف املئة فقط.

اأن م�����ض��روع ال��ط��ري��ق ال�����ض��ري��ع م��ا زال يف  وم���ع 

ال��ط��ري��ق  اأن  اإال  االأوىل،  م���راح���ل���ه 

�ضتخرتق  ال��ت��ي  االأرب���ع���ة  بخطوطها 

ق��ف��زة  ����ض���ك  ال  ���ض��ت��م��ث��ل  دول�������ة،   12
وت�ضاهم  التجارية  احلركة  يف  نوعية 

يف ازده�����اره�����ا، ف�����ض��اًل ع���ن ا���ض��ت��ف��ادة 

ق��ط��اع ال�����ض��ي��اح��ة م��ن��ه��ا، وك���ذل���ك من 

يقوي  اأن  امل�ضروع  لهذا  اأي�ضاً  املتوقع 

التحالفات احلالية، ويف الوقت نف�ضه 

يخترب النزاعات القائمة.

وعلى رغم ما ت�ضعى اإليه منظمة 

البحر  ل����دول  ال��ت��ع��اون االق��ت�����ض��ادي 

االأ�ضود من تن�ضيق القوانني التجارية 

اأنه  اإال  دول��ة على ح��دة،  اخلا�ضة بكل 

املبا�ضر  ال��ت��اأث��ر  ق��ي��ا���س  ال�ضعب  م��ن 

تاأ�ضي�ضها  منذ  املنظمة  مار�ضته  ال��ذي 

امل��ن��ط��ق��ة،  دول  ب����ني  ال����ت����ج����ارة  ع���ل���ى 

وبالن�ضبة لرتكيا، فاإن مد الطريق ال�ضريع قد ي�ضكل 

�ضيا�ضتها  ���ض��ي��اغ��ة  اإع�����ادة  اإط����ار  يف  االأوىل  اخل��ط��وة 

اخلارجية، فحدود تركيا املمتدة على البحر االأ�ضود، 

وج��ه��وده��ا االأخ����رة ل��رتم��ي��م ع��الق��ات��ه��ا م��ع رو���ض��ي��ا، 

لل�ضيا�ضة  ق�ضوى  اأهمية  �ضتكت�ضي  املنطقة  باأن  ت�ضي 

اخلارجية الرتكية، فبعد رو�ضيا تعد تركيا هي اأكرب 

ر بني دول املنطقة. م�ضدِّ

وف��ي��م��ا ت��ع��ت��م��د ال���ب���ل���دان االأخ������رى م��ث��ل رو���ض��ي��ا 

واأذرب���ي���ج���ان واأوك���ران���ي���ا ع��ل��ى ال��ن��ف��ط يف ���ض��ادرات��ه��ا، 

تبقى ال�ضادرات االأ�ضا�ضية الرتكية يف جمال الن�ضيج 

اإقامتها  املزمع  اجلديدة  للطريق  ف�ضيكون  واالآالت، 

اإىل  الب�ضائع  اأثر فوري على تقلي�س م�ضافة و�ضول 

وجهتها، فعلى مدى ال�ضنوات املا�ضية، تراجع النقل 

البحري، فيما ت�ضاعدت اأهمية النقل الربي، فالنقل 

البحري من ال�ضني اإىل اأوروبا ي�ضتغرق �ضهراً ون�ضف 

اأما من خالل الطرق الربية فالرحلة  �ضهر تقريباً، 

ال تتجاوز ع�ضرة اأيام.

املطلة  االأخ���رى  الع�ضر  ال��دول  على  يبقى  ولكن 

الطريق  م��ن  جزئها  ا�ضتكمال  االأ���ض��ود،  البحر  على 

ال�ضريع، بحيث ال توجد �ضوى تركيا واليونان اللتني 

مت��ك��ن��ت��ا م���ن اإجن�����از اجل����زء اخل���ا����س ب��ه��م��ا، وت��ع��اين 

عملية النقل الربي حالياً بني دول املنطقة من عدة 

على  الطويلة  ال�ضفوف  مقدمها  يف  ت��اأت��ي  عراقيل، 

على  املفرو�ضة  العالية  وال��ر���ض��وم  احل��دودي��ة  املعابر 

البروقراطية مثل  العراقيل  ال�ضاحنات، ف�ضاًل عن 

�ضعوبة احل�ضول على تاأ�ضرات.

من  املتبقية  االأج���زاء  ا�ضتكمال  ع��دا  فيما  ولكن 

املرتبطة  التحديات  اأي�ضاً  هناك  ال�ضريع،  الطريق 

تربز  ال�ضياق،  ه��ذا  ويف  املنطقة،  دول  بني  بالنزاعات 

اأخطر  من  باعتبارها  وجورجيا  رو�ضيا  بني  العالقة 

بينهما،  االأخ�����رة  احل����رب  ب��ع��د  �ضيما  وال  امل�����ض��اك��ل، 

تزيد من  الطريق،  �ضتمر منه  ال��ذي  امل�ضار  فتحديد 

رو�ضيا  اق��رتح��ت  حيث  احل��دودي��ة،  ال��ن��زاع��ات  تعقيد 

التي تعرتف بها مو�ضكو  اأبخازيا  مرور الطريق من 

واملجتمع  ج��ورج��ي��ا  تعتربها  فيما  م�ضتقلة،  ك��دول��ة 

على  ينطبق  نف�ضه  واالأم���ر  جورجية،  اأر���ض��اً  ال���دويل 

العالقة بني مولدوفا واأوكرانيا.

وج��ود  اأك���د  املنظمة،  يف  املن�ضوين  اأح���د  اأن  غ��ر 

النقاط  ل��ت��ج��اوز  االأ���ض��ود  البحر  دول  ل��دى  ا���ض��ت��ع��داد 

امل��ردود  ب�ضبب  فقط  لي�س  احللول  واإيجاد  اخلالفية، 

للفائدة  اأي�ضاً  ب��ل  امل�ضرتكة،  للم�ضاريع  االقت�ضادي 

ال�ضيا�ضية التي جتنيها الدول من تعاونها االقت�ضادي.

وت��ل��ع��ب ت��رك��ي��ا دوراً ك��ب��راً يف ت��وث��ي��ق ال��ع��الق��ات 

االقت�ضادات  من  باعتبارها  االأ���ض��ود،  البحر  دول  بني 

امل��ن��ط��ق��ة، ه��ذا  ال���وا����ض���ح يف  ال���ت���اأث���ر  ال���ك���ربى ذات 

الذي  احليوي  اال�ضرتاتيجي  موقعها  اإىل  باالإ�ضافة 

ال�ضرق  يف  ال��ق��وق��از  دول  ب��ني  ي�ضل  ج�����ض��راً  يجعلها 

واأوروبا والبلقان يف الغرب، ال �ضيما من خالل مرور 

بذلك همزة  لت�ضبح  اأرا�ضيها،  ال�ضريع عرب  الطريق 

و�ضل اأ�ضا�ضية وليتعاظم دورها يف االإقليم.

ال���دول  ب��ني  ال��ن��زاع��ات  ع��ل��ى  التغلب  م��ا مت  واإذا 

ال�ضريع، فاإن تركيا �ضتكون موؤهلة  واأُجنزت الطريق 

م���ن خ���الل م��وق��ع��ه��ا واق��ت�����ض��اده��ا ل��ل�����ض��ع��ود ك��ط��رف 

اأ�ضا�ضي، يف �ضبكة جتارية جديدة ومربحة يف املنطقة 

اع��ت��ب��اره مب��ن��زل��ة خا�ضرتها  ف��ي��م��ا مي��ك��ن  ال��واق��ع��ة، 

�ضي�ضيف  م��ا  وه���و  االأ����ض���ود،  ال��ب��ح��ر  ع��ل��ى  ال�ضمالية 

امل�ضرح  على  ال��رتك��ي  االقت�ضادي  احل�ضور  ق��وة  اإىل 

ال�ضنوات  ع��رف خ��الل  ال���ذي  ع��ام��ة،  ال���دويل ب�ضفة 

املا�ضية انت�ضاراً وا�ضعاً يف الف�ضائني ال�ضرق اأو�ضطي، 

يف  تتحول  تركيا  جعل  ما  خا�س،  ب�ضكل  واالأف��ري��ق��ي 

نظر كثر من املراقبني اإىل دولة بازغة وذات اقت�ضاد 

�ضاعد وواعد، اإىل حد بعيد.

هنا مرت�ضى
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تـركيـــا.. 
والــهــجـــرة 
إلى الشمال



بدايات التاأليف يف ظاهرة 

اللحن

اللحن  بعد كل ما تقدم من تعريف 

االآن  اأب���داأ  وخم��اط��ره،  واأ�ضبابه  ون�ضاأته 

احل��دي��ث ع��ن ب���داي���ات ال��ت��األ��ي��ف يف ه��ذا 

الفن وكيف تدرج وتطور. 

اللحن  العلماء على خطر  تنبه  لقد 

يف ال��ل�����ض��ان ال���ع���رب���ي، ف���ح���اول���وا ر���ض��د 

ت��ل��ك االأخ����ط����اء، وع�����دوا م���ن ي��ق��ع فيها 

من  اخلا�ضة  عنها  ليبتعد  العامة،  م��ن 

االأدباء واملثقفني، فو�ضعوا كتباً ور�ضائل 

اأطلقوا على كثر منها )حلن العامة اأو 

العوام، واإ�ضالح املنطق، وكتب الف�ضيح، 

اللحن  اإىل  م�ضرين  الل�ضان(  وتهذيب 

ووج���ه���ة ال�������ض���واب ف���ي���ه، ل���رف���ع و���ض��م��ة 

الل�ضيق على العريق. 

اأم������ا اجل�������ذور ال���ت���اري���خ���ي���ة ل��ع��م��ل��ي��ة 

ال��ت�����ض��ح��ي��ح ال���ل���غ���وي، ف��اإن��ه��ا مت��ت��د اإىل 

اأق�����دم حل���ن ظ��ه��ر يف ال��ع��رب��ي��ة، اب��ت��غ��اء 

تنقية الف�ضحى من الطارئ الذي دخل 

ب��االأق��وام  العرب  اختالط  نتيجة  عليها 

االأخ����رى، فخلفت ه��ذه ال��ظ��اه��رة ت��راث��اً 

اإ�ضالح لغة اخلا�ضة والعامة  �ضخماً يف 

الك�ضائي  من  ب��دءاً  اللحن،  بكتب  متثل 

اإىل  ال��ع��وام(  فيه  تلحن  )م��ا  ر�ضالته  يف 

واالأدب  النحو  كتب  اأن  بيد  ه��ذا،  يومنا 

والنقد القدمية، ت�ضر اإىل وقوع اللحن 

عند بع�س الفحول من �ضعراء اجلاهلية 

كالنابغة الذبياين يف قوله: 

من  �ضئيل���ة  ���ض��اورت��ن��ي  ك����اأين  وب���ت 

الرق�س يف اأنيابها ال�ضم ناق������ع

يقول:  اأن  ينبغي  كان  النحاة:  فقال 

ذلك  وغ��ر  الناقع  ال�ضم  اأو  ناقعاً  ال�ضم 

كثر. 

لذا اجته عدد كبر من االأعاجم اإىل 

واالح��ت��ك��اك  نطقهم  ال��ع��رب يف  حم��اك��اة 

بهم يف جماالت احلياة اليومية، وهو ما 

اأدى اإىل �ضيوع اللحن يف كالم النا�س، ال 

�ضيما اأبناء االأمراء واالأثرياء باأثر األ�ضنة 

االأعجميات، ف�ضاًل عن وجود  مربياتهم 

تعلموا  الذين  االأعاجم  األ�ضنة  يف  اللحن 

همم  اللحن  �ضيوع  ح��رك  وق��د  العربية، 

اأويل االأمر يف الدولة االإ�ضالمية الإ�ضالح 

هذا اخللل والبحث عن �ضبل لعالج هذا 

ال���داء، وق��د اأدت ه��ذه ال��دواف��ع جمتمعة 

اإىل ال�ضعي يف و�ضع �ضوابط ور�ضوم تعني 

على النطق ال�ضليم وتقي الل�ضان اللحن 

وحت���ف���ظ ال��ل��غ��ة مم���ا ق���د ي��ع��رتي��ه��ا من 

عوامل ال�ضعف واال�ضطراب. 

بعد  ط��ن��ط��اوي  ال�ضيخ حم��م��د  ي��ق��ول 

اأن ا�ضتعر�س تاريخ ظهور اللحن: »لهذا 

بالعلماء  العربية  الع�ضبية  اأهابت  وذاك 

ي�ضدوا  اأن  االإ���ض��الم��ي،  االأول  ال�ضدر  يف 

ه���ذا ال�����ض��ي��ل اجل����ارف ال���ذي ك���اد يكت�ضح 

حلن  م��ن  فيها  ق��ذف  مب��ا  العربية  اللغة 

ت�ضربت عدواه يف القراآن الكرمي وال�ضنة 

و���ض��م��وه: علم  اإل��ي��ه  ه���دوا  ال�ضريفة مب��ا 

النحو«، اإذ جاء يف اإنباه الرواة على اأنباه 

اأبو االأ�ضود ال��دوؤيل: دخلت  النحاة: »قال 

عنه  اهلل  ر�ضي  علي  املوؤمنني  اأم��ر  على 

فراأيته مطرقاً مفكراً، فقلت: فيم تفكر 

ببلدكم  املوؤمنني؟ فقال: �ضمعت  اأمر  يا 

ف�����اأردت اأن اأ����ض���ع ك��ت��اب��اً يف اأ���ض��ول  حل��ن��اً 

فينا  اأبقيت  فعلت  اإن  له:  فقلت  العربية، 

هذه اللغة العربية«. 

ومبا اأن اللحن هو اخلطاأ يف االإعراب 

اأو ال��ع��دول ع��ن ال�����ض��واب، ف��ق��د ب��ل��غ من 

كل  و�ضفوا  اأن  و�ضلطانهم  النحاة  نفوذ 

خروج على قواعدهم االإعرابية باللحن، 

اللحن و�ضمة وع��اراً، ولهذا  واأ�ضبح هذا 

اللغة  ه��ذه  ع��ن  ل��ل��دف��اع  العلماء  ت�ضدى 

اأو  عنها  ي�ضينها  ما  كل  واإب��ع��اد  ال�ضريفة، 

اخلل�س،  ال��ع��رب  م��ن  ب��ه��ا  املتكلمني  ع��ن 

العربية من كل ما ال يليق بها،  ولتنقية 

فهي لغة القراآن الكرمي ولغة اأهل اجلنة 

كما يروى، وكانت اال�ضتقامة يف اللغة اأو 

العقيدة  يف  اال�ضتقامة  اإىل  ت��وؤدي  الكالم 

»اأكرث  اأن  ابن جني يرى  و�ضحتها، فهذا 

الق�ضد  ع��ن  ال�ضريعة  اأه��ل  م��ن  م��ن �ضل 

اإمنا  اإليها  املثلى  الطريقة  وح��ادى  فيها، 

ا�ضتهواه وا�ضتخف حلمه و�ضعفه يف هذه 

خوطب  ال��ت��ي  ال�ضريفة  ال��ك��رمي��ة  ال��ل��غ��ة 

والنار  بها، وعر�ضت عليها اجلنة  الكافة 

يف حوا�ضيها«. 

التعريف بكتب اللحن 

يعرف الدكتور رم�ضان عبد التواب 

هذا النوع من التاأليف باأنه عبارة عن 

ر�ضائل �ضغرة األفت على مر الع�ضور، 

ويف خمتلف االأ�ضقاع التي تتكلم اللغة 

النا�س  ع��وام  فيه  يلحن  فيما  العربية 

ت��األ��ي��ف  يف ع�����ض��وره��م، وغ��ر���ض��ه��م يف 

االأخ���ط���اء  ي��ح�����ض��وا  »اأن  ال��ك��ت��ب  ه����ذه 

ال�ضائعة على األ�ضنة العوام يف زمانهم، 

اإىل  ب��ال��رج��وع  وي��ربه��ن��وا على خطئها 

االأوائ���ل  اللغويون  جمعها  ال��ت��ي  امل���ادة 

من اأف��واه العرب«، واإخ��راج ما ال اأ�ضل 

له يف كالم العرب. 

اأ����ض���ح���اب )ك���ت���ب حلن  ي��ق�����ض��د  وال 

ال���ع���وام( م��ن ال��ع��وام ال��ده��م��اء و�ضقاط 

املثقفني  طبقة  يق�ضدون  واإمن��ا  النا�س، 

واحلياة  التخاطب  لغة  تت�ضرب  ال��ذي��ن 

ال���ف�������ض���ح���ى،  ل���غ���ت���ه���م  اإىل  ال����ي����وم����ي����ة 

على  التنبيه  هذه  كتبهم  يف  وطريقتهم 

موا�ضع اللحن يف كالم اخلوا�س، وبيان 

وجه ال�ضواب فيها، وح�ضر هذه املوا�ضع 

يف كتب �ضغرة وت�ضحيحها على طريقة 

دقيقة  وه��ي مالحظات  ت��ق��ل«،  وال  »ق��ل 

واأ�ضيلة يف ر�ضد االأخطاء التي تف�ضت يف 

األ�ضنة النا�س يف ع�ضورهم، وت�ضحيحها 

ع����ن ط���ري���ق ال���ربه���ن���ة ع���ل���ى ���ض��ح��ة م��ا 

يدعون بذكر �ضواهد من القراآن الكرمي 

واأق���وال  ال�ضريفة  النبوية  واالأح���ادي���ث 

اللغويني  واآراء  وال��ت��اب��ع��ني  ال�����ض��ح��اب��ة 

ال��ق��دم��اء واأب���ي���ات م��ن ال�����ض��ع��ر ال��ع��رب��ي، 

ول��ذل��ك اأ���ض��ب��ح ف��ن��اً م��ن ف��ن��ون التاأليف 

اأول من  ق�ضده جمع من العلماء، وكان 

اإ����ض���الح ف�ضاده  ا���ض��ت��درك ذل���ك وح����اول 

ال��دوؤيل، ثم  اأبو االأ�ضود ظامل بن عمرو 

اأه��ل العلم يف النحو  األ��ف من بعده من 

وال���غ���ري���ب واإ�����ض����الح امل��ن��ط��ق ع��ل��ى ق��در 

حت�ضيناً  ال�����ض��رورة  وبح�ضب  احل��اج��ة، 

للغتهم واإ�ضالحاً للمف�ضد من كالمهم، 

اإىل اأن و�ضع اأبو حامت ال�ضج�ضتاين كتاباً 

اع��ت��زم ب��ه ت��ق��ومي م��ا غ��ره اأه���ل ع�ضره 

م��ن ك���الم ال���ع���رب، و���ض��م��اه »ك��ت��اب حلن 

العامة«.

ومل ي���ح���اول اأول���ئ���ك ال���ذي���ن األ���ف���وا يف 

اللحن،  هذا  ن�ضوء  يعللوا  اأن  العامة  حلن 

ب��ل كانوا  ال��ت��ط��ور،  ل��ه��ذا  اأخ���رى  بعبارة  اأو 

هذا  ع��د  وميكن  منه،  وي��ت��ق��ززون  يعيبونه 

لتطور  لغوية  معاجلة  التاأليف  من  النوع 

�ضل�ضلة  يتتبع  ومل���ن  وال�����ض��ي��غ،  االأ����ض���وات 

ه����ذه ال��ك��ت��ب ي�����ض��ت��ط��ي��ع م��ع��رف��ة ال��ت��ط��ور 

على  العربية  للغة  ح�ضل  ال���ذي  ال���داليل 

مر الع�ضور، وهو ما فعله الدكتور رم�ضان 

العامة  حل��ن  »كتب  كتاب��ه  يف  ال��ت��واب  عبد 

والتطور اللغوي«. 

اأن جملة من  ب��ال��ذك��ر،  وم���ن اجل��دي��ر 

الفوائد اللغوية واملنافع املعرفية ال ميكن 

ال��ك��ت��ب، ففيها  ب��ط��ون ه����ذه  ح�����ض��ره��ا يف 

وبحوث  االأ�ضيلة،  اللغوية  للمادة  عر�س 

�ضوتية و�ضرفية و�ضواهد ف�ضيحة متنوعة 

ال��ق��راآن واحل��دي��ث وال�ضعر واالأم��ث��ال  م��ن 

واأقوال العرب، وال بد الأهل الف�ضاحة من 

معرفتها، كما قال بذلك الك�ضائي. 

املبدع  املقام مقالة  ه��ذا  يوؤثر يف  ومم��ا 

ملن  ن�ضتحب  »ون��ح��ن  قتيبة:  اب��ن  ال��ق��دمي 

اأن  ق��ب��ل  نف�ضه  ي����وؤدب  اأن  بكتبنا  ع��ن��ا  ق��ب��ل 

يوؤدب ل�ضانه، ويهذب اأخالقه قبل اأن يهذب 

األفاظه، وي�ضون مروءته عن دناءة الغيبة، 

و�ضناعته عن �ضني الكذب، ويجانب - قبل 

�ضنيع   - ال��ق��ول  وخ��ط��ل  ال��ل��ح��ن  جمانبته 

الكالم ورفث املزاح..«. 

ومن اأجل علوم العرب واأ�ضولها القول: 

ومن�ضئها،  واأوليتها  اللغة  مو�ضوع  »على 

وما  خماطباتها،  يف  العرب  ر�ضوم  على  ثم 

لها من االفتتان حتقيقاً وجم��ازاً«، فاللغة 

م��ظ��ه��ر م��ن م��ظ��اه��ر االب��ت��ك��ار يف جمموع 

االأمة، اأو ذاتها العامة. 

قد�ضية  يثبت  م��ا  ال��ع��رب��ي��ة  ت��اري��خ  ويف 

ال�ضور  وم��ن  والفنية،  االأدب��ي��ة  اللغة  ه��ذه 

التي نقلها لنا التاريخ ما حفلت به االأ�ضواق 

ال�ضعرية  وامل��ح��اورات  العرب،  عند  االأدبية 

والنقدية بني العلماء وال�ضعراء، واملعلقات 

القدمي  ال�ضعر  خ��رة  من  وه��ي  امل�ضهورة، 

اإعجاباً  الكعبة  اأ���ض��ت��ار  على  علقوها  ال��ت��ي 

االأدب  ب�ضوؤون  قدمياً  القوم  واحتفال  بها، 

وامتيازهم  البالغة،  وبراعتهم يف  وفنونه 

بالف�ضاحة، حتى بلغوا الذروة يف كل ذلك، 

امل�����ض��ه��ورة مباريات  اأ���ض��واق��ه��م  واأق���ام���وا يف 

ال�ضعر واخلطابة »وقد فخموا علم ال�ضعر 

واأب��دوا فيه العجائب، وكان ميدان القوم؛ 

اإذا جتاروا يف الف�ضاحة والبيان، وتنازعوا 

فيها ق�ضب الرهان«. 

ث��م ج��اء ال��ق��راآن ال��ك��رمي ذل��ك الكتاب 

واأظهر  اأب���رع كماالتهم  ال��ذي حت��داه��م يف 

ميزاتهم، وعندما فكروا يف بالغة القراآن 

اأذع����ن����وا الإع����ج����ازه، ف���اأن���زل���وا ق�����ض��ائ��ده��م 

ا���ض��ت��ح��ق��اراً ل��ه��ا يف ج��ن��ب ج��الل��ت��ه، وه���ذا 

»اأن  �ضالم:  بن  القا�ضم  اأب��و عبيد  ما حكاه 

اأع��راب��ي��اً �ضمع رج���اًل ي��ق��راأ {ف��ا���ض��دع مبا 

ت��وؤم��ر واأع��ر���س ع��ن اجل��اه��ل��ني}، ف�ضجد 

ه��ذا  لف�ضاحة  ���ض��ج��دت  وق����ال:  االأع���راب���ي 

ال��ك��الم«، وب��ن��زول ال��ق��راآن ال��ك��رمي ح�ضلت 

الثانية،  التاريخية  القد�ضية  على  العربية 

فهي »اأك��رب من جم��رد م��ادة لغوية يبحث 

فيها عن مواقع االإطراد وال�ضذوذ، بل هي 

حيث  الكثر،  ال�ضيء  املثالية  من  لها  لغة 

�ضمات عقدية من حيث  ثناياها  حتمل يف 

من  واقعية  ح�ضارية  واأخ���رى  م�ضدرها، 

حيث وظيفتها وغايتها«.

والقد�ضية الثانية للغة العربية نابعة 

و�ضهادته  ال���ق���راآين،  الن�س  ع��روب��ة  م��ن 

القد�ضية ؛ اإذ قال تعاىل: {بل�ضان عربي 

مبني} - {اإنا اأنزلناه قراآناً عربياً لعلكم 

تعقلون} - {وه�ذا ل�ضان عربي مبني} 

عربياً}  ل�ضاناً  م�ضدق  كتاب  {وه���ذا   -

به  لتب�ضر  بل�ضانك  ي�����ض��رن��اه  {ف��اإمن��ا   -

{فاإمنا   - ل��داً}  قوماً  به  وتنذر  املتقني 

ي�ضرناه بل�ضانك لعلهم يتذكرون} - {ال 

حترك به ل�ضانك لتعجل به}.

ال��ق��راآن بل�ضان  »ن��زل  اأب��و عبيدة:  ق��ال 

عربي مبني، فمن زعم اأن فيه غر العربية 

فقد اأعظم القول«، وقد افرتى.

من م�ؤمتر »اللغة العربية.. من خماطر 

اجلم�د اإىل تداعيات التجديد«
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ويوؤكد اخلرباء اأن العالقة اجلن�سية يف بداية الزواج تكون 

اأكرث من اأي وقت اآخر، لأنها تعتمد يف املقام الأول على ارتفاع 

الإثارة الف�صيولوجية، التي ت�صبح اأكرث هدوءاً بعد فرتة من 

املفاهيم  بع�ض  هناك  اأن  مو�صحني  العالقة،  ه��ذه  ا�صتمرار 

احلقائق  وذك��ر  تو�صيح  اإىل  حتتاج  زوج��ك  ل��دى  واملعتقدات 

منت�صرة  املفاهيم  ه��ذه  مثل  الأ���ص��ف  وم��ع  ح��ول��ه��ا،  العلمية 

يف  الن�صاء  واأي�����ص��اً  ال��رج��ال  م��ن  العديد  تفكري  يف  ومتغلغلة 

جمتمعاتنا العربية، والتي توؤثر �صلباً على العالقة احلميمة 

وحتى احلياة الزوجية، ومن هذه املفاهيم اخلاطئة:

- الع��ت��ق��اد ب����اأن ال���ص��ت��ج��اب��ة اجل��ن�����ص��ي��ة م���ن ق��ب��ل اأح���د 

الزوجني جتاه الآخر يف العالقة يجب اأن تكون ثابتة، وبنف�ض 

ال��درج��ة يف ك��ل م��رة م��ن امل��م��ار���ص��ة، وه���ذا الع��ت��ق��اد خاطئ، 

�صلباً على نتيجة  الزوجني حتت �صغط نف�صي يوؤثر  ويجعل 

اأثناء وبعد  باملتعة  ال�صعور  التقليل من  ال�صتجابة، وبالتايل 

يف  مهماً  دوراً  تلعب  كثرية  ع��وام��ل  فهناك  العالقة،  انتهاء 

حت��دي��د درج����ة ون��وع��ي��ة ال���ص��ت��ج��اب��ة ل���دى ال���زوج���ني، منها 

املرحلة العمرية، ومدة الزواج، وديناميكية العالقة الزوجية 

ال�صحية  بالنواحي  مرتبطة  فردية  جوانب  واأي�صاً  بينهما، 

والنف�صية لكل منهما.

- يف بع�ض الأحيان يحدث الإ�صباع اجلن�صي عند الزوجة، 

التي  الأوق���ات  يف  خ�صو�صاً  العاطفي،  الإ���ص��ب��اع  ع��ن  وتبحث 

خ��ارج  احل��ي��اة  م���وؤث���رات  م��ن  ال��ت��وت��ر  اأو  ب��ال��ق��ل��ق  فيها  ت�صعر 

نطاق العالقة احلميمة، ما قد يجعلها حتتاج اإىل اللم�صات 

اخلا�صة من الزوج، مثل الحت�صان والحتواء، حتى ولو مل 

ال��زوج على  يف�صره  قد  ال�صعور  لأن هذا  تتم عملية اجلماع، 

ال��ل��وم عليها  وي��ب��داأ يف و���ص��ع  ال�صلبي،  التغيري  م��ن  ن��وع  اأن���ه 

وحتميلها م�صوؤولية ال�صطراب يف العالقة، من دون اأن يفهم 

وبالتايل  بالذنب،  ال�صعور  لديها  يولد  ما  �صعورها،  حقيقة 

يوؤّثر �صلباً على اأدائها العالقة احلميمة، رغبة يف حتقيق ما 

يرغب به الزوج، وهو ما ُيعرف بقلق الأداء، ومن املهم يف مثل 

هذه احلالت التوا�صل باحلوار الهادئ بني الطرفني ل�صرح 

واجلن�ض  فالعاطفة  الآخ��ر،  جتاه  منهما  كل  م�صاعر  حقيقة 

احلميمة  العالقة  تتم  اأن  ميكن  فال  واح��دة،  لعملة  وجهان 

ق���در من  ي��ك��ون ه��ن��اك  اأن  ب��اإ���ص��ب��اع ج��ي��د للطرفني م��ن دون 

الإ�صباع العاطفي لديهما.

التخطيط فا�شل

التخطيط للعالقة اجلن�صية والرتتيب ملا يقوم به الزوج 

ي�صيب املراأة بالتوتر، ويقلل من جمال العالقة وتلقائيتها، 

حيث اأكد ا�صتطالع للراأي بني �صفوف نحو ثالثة اآلف رجل 

اأف�صل  من  ُتعترب  رغبة  عن  اجلن�صية  املمار�صة  اأن  وام���راأة، 

الو�صائل للتخل�ض من التوتر والع�صبية والقلق، واأكدت ن�صبة 

التخطيط  اأن  ال���راأي،  ا�صتطالع  يف  �صاركوا  الذين  من   ٪80
ب�صكل خا�ض،  امل���راأة  ل��دى  اأم��ر غري حمبب  ملمار�صة اجلن�ض 

لأنها حتب اأن تاأتي الأمور املتعلقة باملعا�صرة احلميمة ب�صكل 

عفوي، ومن دون تخطيط م�صبق، وقال هوؤلء اإن التخطيط 

ناجح،  وغ��ري  حمبطاً  ي��ك��ون  م��ا  غالباً  اجلن�صية  للممار�صة 

ويتحول الأمر اإىل جمرد واجب، وهو ال�صيء الذي رف�صته 

ن�صبة 90٪ من الن�صاء اللواتي اأُخذ راأيهن يف املو�صوع.

واأي�����ص��اً، ي��ح��ّذر اخل���رباء ال���زوج م��ن ���ص��وؤال ال��زوج��ة عّما 

يليق  ل  الأم��ر  فهذا  احلميمة،  العالقة  اأثناء ممار�صة  تريد 

مع الأجواء الرومان�صية، فمن الأف�صل تاأجيل الأمر اإىل ما 

بعد اإمتام العالقة، اأو يف وقت اآخر ل يخططان فيه ملمار�صة 

حاجاتها،  يف  تفكر  اأن  ت��ري��د  ل  ف��امل��راأة  احلميمة،  ال��ع��الق��ة 

وبدًل من ذلك فاإنها تريد اأن ت�صعر اأكرث، واأن تدع م�صاعرها 

ُتكت�صف تدريجياً.

ع�امل ت�ؤجج امل�شاعر 

�صورها،  اأكمل  على  الزوجني  بني  العالقة  ت�صبح  ولكي 

هناك بع�ض العوامل التي يجب معرفتها ومراعاة حدوثها، 

لأن احل��ي��اة ال��زوج��ي��ة جم��م��وع��ة م��ن امل�����ص��اع��ر والن��ف��ع��الت 

يتخللها  ك��م��ا  ���ص��ع��ي��دة  م��واق��ف  اأح��ي��ان��اً  يتخللها  وامل���واق���ف، 

العالقة  �صبحانه وتعاىل  لذا فقد جعل اهلل  مواقف حزينة، 

الهدوء  �صروريات  من  و�صرورة  �صعادة  مبعث  الزوجني  بني 

ال��ن��ف�����ص��ي وال����ص���ت���ق���رار، ك��م��ا اأن���ه���ا ت��ع��م��ل ع��ل��ى زي�����ادة احل��ب 

والرتابط بني الزوجني، ومن هذه العوامل:

عملية  لنجاح  اأم���ر مهم  ال��زوج��ني  ب��ني  امل��ت��ب��ادل  العطاء 

اجلماع، فهي مكونة من عطاء متبادل، ور�صا متبادل، اإمتاع 

امل��راأة  فاإر�صاء  للطرفني،  متبادل  حق  املتعة  لأن  وا�صتمتاع، 

للرجل يف الفرا�ض ل يعني اأن يتم اإلغاء رغباتها وما ت�صتهيه 

هي اأي�صاً.

واحل��ي��اء  اخل��ج��ل  م��ن  ب��ن��وع  تتميز  امل����راأة  �صخ�صية  ولأن 

الرجل ذلك اخلجل لكي  ي�صتغل  األ  الفطري عموماً، يجب 

يتغا�صى عما تود احل�صول عليه وما ت�صتهيه، ولكي يحولها 

باملثل  حتظى  اأن  دون  م��ن  فقط،  لرغباته  مطيع  خ��ادم  اإىل 

اأي�صاً، فهو حق حفظه لها ال�صرع والدين.

- على الزوجني اأن يهتموا بالنظافة ال�صخ�صية واملظهر 

اجليد، فهي من الطرق املهمة التي ت�صاهم يف جناح العالقة 

احلميمة، حيث اأكدت درا�صة حديثة اأن الن�صاء ل يت�صاحمن 

ب�صاأن نظافة الرجل، ويعنيهن هذا الأمر كثرياً، خ�صو�صاً اإذا 

املراأة متاأنقة ومتعطرة، فاإن معايري النظافة بالن�صبة  كانت 

اإليها تكون عالية.

ب�صفات حتبها  زوج��ت��ه  م��دح  اأن  يتفهم  اأن  ال���زوج  على   -

وقد  وجمالها،  باأنوثتها  وي�صعرها  حالتها  اأ�صعد  يف  يجعلها 

ك��ان الر�صول �صلى اهلل عليه واآل��ه و�صلم مي��دح زوج��ات��ه، ول 

اهلل  ر�صي  املوؤمنني  اأم  م��دح خديجة  ذل��ك حني  ي�صتحي من 

عنها بقوله: »عمران وخري ن�صائها خديجة بن خويلد«.

- يجب على كل زوجني مقبلني على الزواج اأن يحر�صوا 

على ال�صتمتاع وحتقيق الإ�صباع والر�صا العاطفي بعيداً عن 

فلقاء واحد  اللقاء احلميم،  لعدد مرات  الأرق��ام واحل�صابات 

للزوجني معاً من عدة  وفائدة  اإ�صباعاً  اأك��رث  كامل قد يكون 

لقاءات غري مكتملة وحمبطة.

رمي اخلياط
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مفـاهـيـم خـاطـئـة تـؤثـر على الـعالقـة الزوجيـة

أنــِت وطــــــفــــــــــلــك

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

ب اإلفراط في تدليل الطفل
ِّ
أساليب تجن

ي�صبح الطفل ُمدلاًل نتيجة حب والديه له واخلوف عليه من 

اأو النف�صي، ويعاين معظم الأهايل من  اأن ي�صاب بالأذى اجل�صمي 

هذه امل�صكلة، فيقعون يف احلرية بني تربية الطفل تربية �صليمة، اأو 

ال�صت�صالم له وتدليله، لذلك نقّدم لكم بع�ض اخلطوات الب�صيطة 

التي ميكنك اعتمادها لعدم الإفراط يف تدليل الطفل:

و�شع احلدود للطفل

امل�صموح  الأم��ور  اأن تكونوا وا�صحني حول  ال�صروري فعاًل  من 

وغري امل�صموح بها، واإذا تركتم اأي م�صاحة للتذبذب، فجّهزوا اأنف�صكم 

للجدال مع الطفل يف وق��ت لح��ق، وخ��ري مثال على ذل��ك: عندما 

يطلب منكم الطفل تناول وجبة خفيفة غري �صحّية، انظروا للفرق 

اأن حت�صل  بني »ح�صناً، ميكنك احل�صول على ب�صكويت«، و»ميكنك 

على قطعة ب�صكويت واحدة، لكن ل تطلب اأك��رث«.. هذا هو الأمر؛ 

اخليار الأول ل ي�صتبعد احل�صول على قطعة ب�صكويت اأخرى، بينما 

يتيح اخليار الثاين لطفلك اأن يعرف بال�صبط اأين يقف.

ُح�شن التعامل مع اإحلاحه

التي  الأوىل  امل����رة  ف��ف��ي  ط��ف��ل��ك��م،  لإحل����اح  اأب�����داً  ت�صت�صلموا  ل 

اأن هذا الأمر ينفع وينجح، ويف املرة  �صت�صت�صلمون فيها، �صُتعلمانه 

نهاية  ه��ذه  تكون  لن  »ل«،  له  وتقولون  �صيئاً  يريد  عندما  املقبلة 

الأمر، لأنه �صيتو�صل اإليكما حتى ت�صتجيبوا لرغبته مرة اأخرى.

ت�كيله ببع�ض الأعمال املنزلية

فني طفلك اإىل بع�ض الأعمال املنزلية الب�صيطة، �صيبداأ  عندما ُتعرِّ

اإ�صراكه  تعّلم درو�ض حتّمل امل�صوؤولية يف وقت مبكر، ومفتاح ذلك هو 

يف ما تفعلني بدًل من حتديد مهامه التي يجب اأن يقوم بها وحده.

م�شاعدته يف التعامل مع خيبة الأمل

الأمل  خيبة  لكن  منزعجاً،  طفلك  روؤي��ة  تكرهي  اأن  الطبيعي  من 

يف احل��ي��اة اأم���ر ل م��ف��ّر م��ن��ه يف بع�ض الأح���ي���ان، ومُي��ك��ن��ك ج��ع��ل ذل��ك 

ماألوفاً بالن�صبة اإليه، مثل منعه من احل�صول على لعبة جديدة اأثناء 

قيامك بالت�صوق، مما �صيطّور لديه مهارات اأ�صا�صية لتقّبل هذا الأمر، 

ر بثمن عندما يكرب طفلك. و�صت�صبح هذه املهارات �صيئاً ل يقدَّ

ت�شجيعه على ك�شب مكافاآته بنف�شه

اأ���ص��ه��ل ط��ري��ق��ة لتدليل ط��ف��ل��ك، ه��و اإع���ط���اوؤه ك��ل ���ص��يء ي��ري��ده 

هدية  باإعطائه  تقومي  اأن  الأف�����ص��ل  م��ن  لذلك  ���ص��دي��دة،  ب�صهولة 

بو�صفها مكافاأة على �صلوكه بدًل من »فقط لأن..«، فاإذا كان طفلك 

اإع��داد خمطط  باحل�صول على لعبة جديدة، مُيكنك  يرغب كثرياً 

اللعبة  ل��ه  ت�صرتي  ك��ي  ك�صبها  اإىل  يحتاج  التي  النجمة  لعالمات 

اجلديدة، ويف كل مرة يقوم فيها باأمر جيد امنحيه جنمة، ف�صي�صعر 

باملعنى احلقيقي لالإجناز عندما يح�صل اأخرياً على ما يريده، ولن 

يعتربه حت�صياًل حا�صاًل.

عزيزتي، حتى ال ُتصابي 
بصدمة بعد الزواج مباشرة، 
يجب أن تعلمي أن العالقة 

الجنسية في سنة أولى 
زواج، تختلف وتهدأ مع 

الوقت من حيث عدد المرات 
والشدة، لذا ال تأخذي هذه 
العالقة كمقياس لما يجب 

أن تكون عليه فيما بعد، 
وذلك ألن القدرة والرغبة 

الجنسية عند المرأة والرجل 
تختلفان في مراحل الحياة 

الزوجية.
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ذك��ري��ات  املختلفة  ال��ع��امل  ل�صعوب 

التعامل  يف  وغريب  خمتلف  وفلكلور 

من  كانت  البداية  الكمون،  ب��ذور  مع 

البحر  و�صرقي  الهند  �صرقي  مناطق 

امل��ت��و���ص��ط، ح��ي��ث ب���داأ ا���ص��ت��خ��دام ب��ذور 

املكانة  ذات  ال��ب��ه��ارات  ك��اأح��د  ال��ك��م��ون 

املتميزة يف عامل الطبخ واإعداد اأطباق 

الأطعمة.

ال�����ص��م��ع��ة اجل���ي���دة ل��ل��ك��م��ون ل��دى 

املميز  ال��ع��ب��ق  ذل���ك  منبعها  ال��ب��ع�����ض 

يف ال��ط��ع��م وال��ن��ك��ه��ة، وت��ل��ك احل��رق��ة 

تطييب  ح��ال  الل�صان  على  الب�صيطة 

الأط���ع���م���ة ب����ه، ول�����دى اآخ����ري����ن تلك 

اله�صمي  للجهاز  املُريحة  التاأثريات 

مت�صببة  اأو  د�صمة  اأطعمة  تناول  حال 

بالغازات عادة.

الطبيني  الباحثني  نظر  ُيلفت  ما 

اإىل بذور الكمون، ويجعلهم يتوقعون 

الكثري من الفوائد ال�صحية لتناوله، 

هو تلك الرتكيبة املتميزة للعديد من 

العنا�صر الغذائية، وذلك �صمن عبوة 

بذرة �صغرية جداً مقارنة بغريها.

العلمية  الأق�صام  معلومات  وتذكر 

بذور  من  غ��رام   100 كل  اأن  للتغذية، 

 370 نحو  الطاقة  الكمون يحمل من 

واأن يف  ك���ال���وري )���ص��ع��رة ح����راري����ة(، 

 44.5 نحو  ال��ك��م��ون  م��ن  الكمية  تلك 

غرامات من �صكريات الكربوهيدرات، 

ال�صكر  من  غ��رام��اً   2.25 كمية  ومنها 

غ���رام���ات من  و10.5  ال��ط��ع��م،  احل��ل��و 

الألياف النباتية، والبقية اأنواع اأخرى 

م���ن ال�����ص��ك��ري��ات امل��ع��ق��دة غ���ري ح��ل��وة 

الطعم.

 22.5 نحو  اأي�صاً  الكمية  تلك  ويف 

غ��رام   1.5 ال���ده���ون، منها  م��ن  غ���رام 

الدهون  غ��رام من  ده��ون م�صبعة، و3 

اأي  وال��ب��ق��ي��ة،  امل�صبعة،  غ��ري  ال��ع��دي��دة 

14 غراماً، هي من الدهون  اأكرث من 

اأي من نوعية  امل�صبعة،  الأحادية غري 

ال�����ده�����ون الأح������ادي������ة ال���غ���ال���ب���ة ع��ل��ى 

م��ك��ون��ات زي��ت ال��زي��ت��ون، وف��ي��ه كذلك 

نحو 18 غراماً من الربوتينات، ونحو 

غرامات من املاء.  8
ال��ك��ث��ريون  ي��ت��وق��ع  اأن  ع��ج��ب  ول 

ف���وائ���د ���ص��ح��ي��ة م���ن ت���ن���اول ال��ك��م��ون، 

ب�صعة  ُي�����ص��ي��ف  ح��ي��ن��م��ا  اأح����دن����ا  لأن 

غ��رام��ات منه اإىل اأح��د الأط��ب��اق التي 

�صيتناولها، فاإنه يف واقع الأمر ُي�صيف 

بن�صب عالية، لأن  فيتامينات ومعادن 

واملنغنيز  والكال�صيوم  احل��دي��د  كمية 

والف�صفور والزنك والبوتا�صيم قّل اأن 

كما  منتج غذائي،  ُتوجد خمتلطة يف 

هو احلال يف بذور الكمون.

ب����ع����د م����راج����ع����ة جُم����م����ل م�����ا ه��و 

وت��ق��اري��ر علمية  درا���ص��ات  م��ن  متوفر 

مُيكن  ال�صحية،  الكمون  فوائد  حول 

تلخي�ض ذلك يف العنا�صر التالية:

اجل�صم  تزويد  يعني  الكمون  تناول   -

الدهون  م��ن  و�صحية  عالية  بكميات 

امل�صبعة، ومن الألياف،  الأحادية غري 

وم������ن ال����ع����دي����د م�����ن ال��ف��ي��ت��ام��ي��ن��ات 

واملعادن.

ال���ك���ول�������ص���رتول  ن�������ص���ب���ة  ل�������ص���ب���ط   -

القلبية  ال�����ص��راي��ني  ال�����ص��ار، ول��وق��اي��ة 

والدماغية.

من  ال�صكر  امت�صا�ض  �صرعة  خلف�ض   -

الطعام، ولإعاقة امت�صا�ض الكول�صرتول، 

ول��ت�����ص��ه��ي��ل م����رور ف�����ص��الت ال��ط��ع��ام اإىل 

خارج اجل�صم خالل عملية التربز.

اجلن�صية  الأع�����ص��اء  ع��م��ل  تن�صيط   -

لدى الرجال.

- زيادة متانة العظم.

- لقوة الدم واإنتاج الهيموغلوبني.

- تقليل احتمالت ح�صول ا�صطرابات 

يف القلب والأوعية الدموية.

وغ��ريه  ال��ن��وم  ولت�صهيل  لالأع�صاب   -

م��ن ال��وظ��ائ��ف ال��ع�����ص��ب��ي��ة، وث��م��ة من 

ال����زي����وت  اإن  ي����ق����ول  م����ن  ال���ب���اح���ث���ني 

ال��ع��ط��ري��ة يف ال��ك��م��ون ل��ه��ا ت���اأث���ريات 

خمففة للقلق وُم�صهلة للنوم.

- ت�صهيل اله�صم؛ من نواحي حتريك 

الأم���ع���اء وزي������ادة اإف������راز ال��ب��ن��ك��ري��ا���ض 

واملرارة واملعدة وغريهم من الع�صارات 

الها�صمة، وثمة موؤ�صرات علمية غري 

اإنتاج  ُم��وؤك��دة على ج��دواه يف تخفيف 

الغازات يف الأمعاء الغليظة. 

- هناك من الباحثني من ي�صتخل�ض 

يحتوي  ال��ك��م��ون  اأن  م��ف��اده��ا  نتيجة 

ع��ل��ى م���واد م��ف��ي��دة ل��ع��الج ال��ب��وا���ص��ري، 

الأل���ي���اف  اح���ت���وائ���ه ع��ل��ى  اإىل  ن���ظ���راً 

واملواد العطرية املُلّينة، وعلى الزيوت 

املُ��ق��اوم��ة  ال��ط��ّي��ارة ذات اخل�����ص��ائ�����ض 

للميكروبات وامل�صهلة للتئام اجلروح.

- ب��ع�����ض ال���درا����ص���ات ال��ت��ي مّت���ت على 

ح��ي��وان��ات ال��ت��ج��ارب ول��ي�����ض الإن�����ص��ان، 

الكمون  مركبات  ج���دوى  اإىل  اأ���ص��ارت 

يف ت��ق��ل��ي��ل الإ����ص���اب���ات ب��ب��ع�����ض اأن�����واع 

والكبد،  امل��ع��دة  خ�صو�صاً  ال�����ص��رط��ان، 

املواد  اإىل وج��ود  الباحثون ذلك  وع��زا 

املُ�صادة لالأك�صدة يف الكمون.

الباحثني جدوى �صرب  ُيعلل بع�ض   -

�صاي الكمون املغلي يف تخفيف اأعرا�ض 

التهابات ال�صدر، باأن الزيوت العطرية 

فيه لها تاأثريات م�صهلة لق�صع البلغم 

وتو�صيع ال�صعب الهوائية، اإ�صافة اإىل 

تاأثرياتها املُقاومة للميكروبات.
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اأفــقــي

طعام. ن�صف   /  2006 القدم  لكرة  العامل  كاأ�ض  بطلة   1
املعنى  لتف�صري   / ���ص��ئ��م   / وامل��ن��ق��ار  الأرج�����ل  ط��وي��ل  ط���ري   2

وال�صتطراد.

3 جمموعات من الأوامر للكمبيوتر لعمل �صيء ما / متالزمة 

طــريـقـة اللعـب

واأفقياً  9 عامودياً  اإىل   1 الأرق��ام من  تو�صع 

على اأن ل يتكرر الرقم يف اأي اجتاه عامودي 

كان اأو اأفقي 

الحل السابق 12345678910
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

اللتهاب التنف�صي احلاد

امللتقون. يلتقي  حيث   / قرب   4
وت��ق��ال��ي��د  ط��ق��و���ض  جم��م��وع��ة   5

حلدث ما / احد الوالدين.

/ �صاأم  �صعرا  وذم  قدح   / اأخطاأ   6
و�صيق من بطء مرور الوقت.

منغلق عك�ض   / للنداء   7
ال�������ص���ن���ة ال�����ن�����ار ال���������ص����دي����دة /   8

مت�صابهات

لعمل  ت��وق��ف   / خ���روج  ن�صف   9
برحلة  القيام  اأث��ن��اء  جانبي  �صيء 

اأ�صا�صية.

10 بطلة كاأ�ض العامل لكرة القدم 
ل��ون��ا  واأظ����ه����ر  ا���ص��ت��ج��د   /  1998

جديدا.

عـــامـــ�دي

القدم  لكرة  العامل  كاأ�ض  بطلة   1
 1994

اللحم  وخا�صة  بالأ�صنان  يقطع   2
/ مدينة باك�صتانية

�صعبة  اأو  مفهومة  غري  اأ�صياء   3
الفهم / ي�صيبه اجلنون

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10
/ خ��وف  ال�����ص��الة  ع��ن��د  ي��ق��ال  اأم���ر  ف��ع��ل   4

مر�صي.

وعال. ارتفع   5
يف اجل�صم  ال�صغر  بالغة  فجوات   / بحر   6

اأو ورق النبات.

ينعق من   / احلرب  عك�ض   7
ن�����ص��ف ن��ب��ات / م���ا ي��و���ص��ع ع��ل��ى الأث����اث   8

حلمايته اأو لزينته فتفر�ض عليه

ال�صعودي. ال�صباب  نادي  يف  ليبي  لعب   9
اجلزائري. �صطيف  وفاق  لعب   10
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للكرة  العربية  الأندية  بطولة  اأكدت 

ال���ط���ائ���رة، وال���ت���ي ا���ض��ت�����ض��اف��ه��ا الحت����اد 

اللبناين للعبة موؤخراً، وجود لبنان على 

النتيجة  خ��ال  م��ن  العربية،  اخل��ارط��ة 

ال���ت���ي ح��ق��ق��ه��ا ن�����ادي ال��ب��و���ض��ري��ة بطل 

ل��ب��ن��ان، اإذ اأح����رز م��رك��ز ال��و���ض��ي��ف خلف 

يف  الأوىل  للمرة  التون�ضي،  ال�ضفاق�ضي 

تاريخ الطائرة اللبنانية.

وبالإمكان القول، اإن البو�ضرية حقق 

اإدارة  اإن  اإذ  منه،  ه��و مطلوب  اأك��ر مم��ا 

ال��ن��ادي ك��ان��ت ت��ت��ح��دث ع��ن ب��ل��وغ ال���دور 

فريق  لكن  ل��ه��ا،  ك��ه��دف  النهائي  ن�ضف 

اأبعد من  امل��درب موليري قرب�ضي ذه��ب 

للطائرة  ك��ب��رياً  اإجن������ازاً  ليحقق  ذل����ك، 

اللبنانية، التي تعي�ش فرتة جيدة ب�ضبب 

منذ  الأجمل  هي  لبنانية  بطولة  وج��ود 

املناف�ضة ووجود  �ضنوات طويلة، حلماوة 

عدة فرق تناف�ش على املراكز املتقدمة.

الفرق  حققتها  نتيجة  اأف�ضل  وكانت 

العربية،  الأن��دي��ة  بطولة  يف  اللبنانية 

هي احللول يف املركز الرابع، ومل ي�ضبق 

يف  ميدالية  حققت  اأن  اللبنانية  للفرق 

ت��اري��خ م�����ض��ارك��ات��ه��ا يف ب��ط��ول��ة ال��ن��وادي 

العربية.

اإجن���از البو�ضرية  اأه��م��ي��ة  وت��ع��زز م��ن 

البطولة،  �ضاركت يف  التي  الفرق  نوعية 

الذي  املرموق  اللقب  اإح��راز  اإىل  �ضاعية 

اجل��زائ��ري  بجاية  امل�ضعل  ن���ادي  اأح����رزه 

يف الن�ضخة ما قبل الأخ��رية بفوزه على 

الريان القطري، وعلى راأ�ش هذه الفرق، 

الأه���ل���ي امل�����ض��ري ال��غ��ن��ي ع���ن ال��ت��ع��ري��ف 

وال�ضفاق�ضي التون�ضي القوي.

وخ����ا�����ش ب���ط���ل ل���ب���ن���ان ال���ض��ت��ح��ق��اق 

بالنجوم،  تعّج  مكتملة  ب�ضفوف  العربي 

على  رون��ق��اً  اللبناين  اجلمهور  واأ���ض��ف��ى 

امل�ضابقة، ل �ضيما اأنه واكب ممثلي لبنان 

املباريات  يف  بكثافة  والأن���وار  البو�ضرية 

م��ن��ذ ب���داي���ة ال��ب��ط��ول��ة، ف���ك���ان ال��اع��ب 

ال�ضابع يف �ضفوف الفريقني.

ت�����ض��اع��دي��اً يف  ال��ب��و���ض��ري��ة  اأداء  وب����دا 

خ�����ض��ر  الأول  ال�������دور  ف���ف���ي  ال���ب���ط���ول���ة، 

 )3  - العماين )2  اأم��ام �ضحم  البو�ضرية 

املباراة الأوىل، ثم فاز  يف لقاء �ضاخن يف 

على ال�ضويحلي الليبي )3 - 1( يف املباراة 

ربع  ال��دور  البو�ضرية يف  فاز  ثم  الثانية، 

ال��ن��ه��ائ��ي ع��ل��ى غ����از اجل���ن���وب ال��ع��راق��ي 

النهائي ويفوز  ال��دور ن�ضف  اإىل  ليتاأهل 

على الأهلي امل�ضري، بعد الن�ضحاب غري 

املرّبر للفريق امل�ضري يف ال�ضوط الثالث 

بعد اأداء رجويل من لعبي بطل لبنان.

اأن م�����ض��ت��وى لع��ب��ي  وم����ن ال���وا����ض���ح 

اإىل  م��ب��اراة  م��ن  ارت��ف��ع  البو�ضرية  فريق 

ب���دا ال��ف��ري��ق ال��ل��ب��ن��اين �ضيء  اإذ  اأخ����رى، 

الأداء يف املباراة الأوىل التي خا�ضها اأمام 

تدريجياً  لعبيه  اأداء  ارتفع  ثم  �ضحم، 

امل��م��ت��از �ضد  امل�����ض��ت��وى اإىل  ح��ت��ى و���ض��ل 

الأهلي امل�ضري يف ن�ضف النهائي.

ال�ضفاق�ضي  فريق  جنح  املقابل،  ويف 

يف اإحراز اللقب لتنفرد الفرق التون�ضية 

بعدد الألقاب وهو �ضبعة، اإذ �ضبق للفرق 

التون�ضية اأن اأحرزت اللقب املرموق �ضت 

مرات مت�ضاوية مع الفرق امل�ضرية.

ال���ت���ون�������ض���ي يف  ال���ف���ري���ق  ن���ت���ائ���ج  ويف 

البطولة فوزه على غاز اجلنوب العراقي 

 )2-3( الكويتي  العربي  وعلى   )1-3(

 )3  -  0( اللبناين  الأن����وار  اأم���ام  وخ�ضر 

ف��از  ال��ن��ه��ائ��ي  رب���ع  الأول، ويف  ال����دور  يف 

ال��ع��م��اين، ويف  ال��ت��ون�����ض��ي��ون ع��ل��ى �ضحم 

الدور ما قبل النهائي فازوا على كاظمة 

ال��دور  اإىل  لينتقلوا  ب�ضهولة،  الكويتي 

النهائي ملواجهة البو�ضرية بطل لبنان يف 

مواجهة لبنانية -  تون�ضية دارت رحاها 

البطولة  قمة  يف  الأرز،  بلد  اأر����ش  على 

لإح��راز  متعط�ش  لبناين  جمهور  واأم���ام 

كاأ�ش البطولة، لكن اخلربة رجحت كفة 

املواجهة  ح�ضم  ال��ذي  التون�ضي  الفريق 

بثاثة اأ�ضواط نظيفة.

وه��������و ال����ل����ق����ب اخل�����ام�����������ش ل���ف���ري���ق 

وال�ضابع للفرق  البطولة  ال�ضفاق�ضي يف 

ال��ت��ون�����ض��ي��ة، م��ق��اب��ل ���ض��ت��ة األ���ق���اب للفرق 

امل�ضرية.

ال��ف��وز،  ال�ضفاق�ضي  ف��ري��ق  وا�ضتحّق 

ع��رف كيف ميت�ش حما�ضة لعبي  لأن��ه 

البو�ضرية، وبذلك نال فريق ال�ضفاق�ضي 

الف�ضية  والبو�ضرية  الذهبية  امليدالية 

ال���ربون���زي���ة، بعدما  ال��ك��وي��ت��ي  وك��اظ��م��ة 

���ض��ط��ب الحت�����اد ال��ع��رب��ي ج��م��ي��ع ن��ت��ائ��ج 

لن�ضحابه  البطولة  يف  امل�ضري  الأه��ل��ي 

يف  وو�ضعه  النهائية،  ن�ضف  امل��ب��اراة  من 

املركز الأخري اأي يف املركز ال�13.

22

ة ـَ رَياض
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طائرة: البوشرية بين عمالقة العرب

البو�ضرية اللبناين الو�ضيففريق ال�ضفاق�ضي التون�ضي البطل 

الترتيب النهائي
كاظمة   -   3 )ل��ب��ن��ان(،  ال��ب��و���ض��ري��ة   -   2 )ت��ون�����ش(،  ال�ضفاق�ضي 

)الكويت(، 4 – �ضحم )�ضلطنة عمان(، 5 - غاز اجلنوب )العراق(، 6 – 

الأهلي )ليبيا(، 7 – ال�ضيب )�ضلطنة عمان(، 8 - العربي )الكويت(، 9 

– ال�ضويحلي )ليبيا(، 10 - اجلمعية امللكية )املغرب(، 11 -  الب�ضمركة 
)العراق(، 12 – الأنوار )لبنان(، 13 – الأهلي )م�ضر(.

اأف�ضل الاعبني

اأف�ضل مر�ضل: كري�ضتيانو  كامبو�ش )البو�ضرية - لبنان(، اأف�ضل 

عبد  معد:  اأف�ضل  تون�ش(،   - )ال�ضفاق�ضي  التورغي  اأن��ور  م�ضتقبل: 

حفيظ  الدين  ن��ور  ���ض��ارب:  اأف�ضل  الكويت(،   - )كاظمة  بوفتني  اهلل 

 - )ال�ضفاق�ضي  ال��زواري  حكيم  �ضد:  اأف�ضل  تون�ش(،   - )ال�ضفاق�ضي 

تون�ش(، اأف�ضل مدافع: عبد العزيز �ضليم )كاظمة - الكويت(، اأف�ضل 

م�ضّجل: اأحمد ن�ضري )البو�ضرية- لبنان(.

السجل الذهبي
 :2002 )م�����ض��ر(،  الأه��ل��ي   :2001 )ت��ون�����ش(،  ال�ضفاق�ضي   :2000
البطولة،  تقم  مل   :2004 )ق��ط��ر(،  العربي   2003 )م�����ض��ر(،  الأه��ل��ي 

الرتجي   :2007 )م�ضر(،  الأهلي   :2006 )م�ضر(،  الأهلي   :2005
)ال�ضعودية(،  الهال   :2009 )تون�ش(،  ال�ضفاق�ضي   :2008 )تون�ش(، 

م�ضعل   :2012 )ال�ضعودية(،  الهال   :2011 )م�ضر(،  الأهلي   :2010
بجاية )اجلزائر(، 2013: ال�ضفاق�ضي )تون�ش(.
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عن  غابت  التي  نيجرييا  ع��ودة  كانت 

وغينيا  ال��غ��اب��ون  يف  ال�����ض��اب��ق��ة  ال��ن�����ض��خ��ة 

ن��ه��ائ��ي��ات اأمم  ال���ض��ت��وائ��ي��ة، م���دوي���ة يف 

اأف��ري��ق��ي��ا 2013 ل��ك��رة ال��ق��دم، ب��اإح��رازه��ا 

ال��ل��ق��ب ع��ل��ى ح�����ض��اب ب��ورك��ي��ن��ا ف��ا���ض��و )1 

قدمية  ع���ادة  وه���ي  ال��ن��ه��ائ��ي(،  يف   0 –
ك��رة  ع���امل  يف  ال��ك��ب��ري  ه���ذا  اإىل  بالن�ضبة 

القدم الأفريقية، الذي و�ضل اإىل جنوب 

اأفريقيا مبنتخب ل ميلك من اخلربة اإل 

القليل.

وبلغ منتخب »الن�ضور الكا�ضرة« املتوج 

و1994   1980 اأع������وام  م����رات   3 ب��ال��ل��ق��ب 

و2013، دور الأربعة للمرة الرابعة ع�ضرة 

ل��ت��ح��دي��د  17 م�����ض��ارك��ة، وه�����ذا ي��ك��ف��ي  يف 

موقعه على رقعة ال�ضطرجن القارية، لكن 

اأن يراهن على  اأحد  العام، مل يجروؤ  هذا 

هذا املنتخب الذي حط الرحال يف جنوب 

الرنانة  الأ�ضماء  من  خ��اٍل  وه��و  اأفريقيا، 

الإنكليزي  ت�ضل�ضي  و�ضط  لعب  با�ضتثناء 

جوزيف اوبي ميكل والقائد امل�ضن جوزيف 

ي���وب���و )32 ع����ام����اً(، ل��ك��ن خ��ل��ط��ة امل����درب 

�ضتيفن كي�ضي الذي عني مدرباً يف ت�ضرين 

)ي��وب��و  ال��ك��ب��ار  بع�ش  ب��ني   ،2011 ال��ث��اين 

انيياما  وفن�ضنت  اي��دي��ي  وب���راون  وميكل 

وايكيت�ضوكوو اوت�ضي( وبع�ش املحرتفني، 

اأعطت ثمارها واأظهرت فاعلية كبرية.

وم�����ن ب����ني اجل���ي���ل ال�������ض���اع���د ه��ن��اك 

مهاجم  عاماً(،   25( اميينيكي  اميانويل 

����ض���ب���ارت���اك م��و���ض��ك��و وه������داف ال��ب��ط��ول��ة 

ت�ضل�ضي  و�ضط  ولعب  اأهداف،  بر�ضيد 4 

ف��ي��ك��ت��ور م���وز����ش )22 ع���ام���اً( و���ض��ن��داي 

م��ب��ا )24 ع���ام���اً(، ���ض��اح��ب ال��ه��دف ال��ذي 

اأق�����ض��ى ���ض��اح��ل ال��ع��اج م��ن رب���ع النهائي 

ال���ت���اأه���ل  ب���ط���اق���ة  ب������اده  وم���ن���ح   )1-2(

لن�ضف النهائي، و�ضمم هوؤلء الاعبون 

ا�ضافهم )جاي جاي  ال�ضري على خطى 

ون��وان��ك��وو  اموكات�ضي  ودان��ي��ال  اوك��وت�����ض��ا 

ك���ان���و وامي���ان���وي���ل ام��ون��ي��ك��ي ور���ض��ي��دي 

واإ���ض��ك��ات  اول��ي�����ض��ي��ه(،  و���ض��ن��داي  يكينيي 

الأ�ضوات املنتقدة بعد الدور الأول الذي 

حيث  ال��ائ��ق،  بال�ضكل  فيه  ي��ظ��ه��روا  مل 

حلوا يف املركز الثاين خلف بوركينا فا�ضو، 

ال�ضابق  ال����دويل  ال��اع��ب  ب����داأ  اأن  وب��ع��د 

ك��ي�����ض��ي م�����ض��ريت��ه ال��ت��دري��ب��ي��ة م���ع ت��وغ��و 

ومايل من دون اأن ي�ضيب النجاح، متكن 

ملنتخب  احلقيقية  ال�ضخ�ضية  اإظهار  من 

مع  املواجهة  بك�ضب  تلذذ  وه��و  نيجرييا، 

ال�ضك املخيم يف باده بعد ا�ضتبعاد بع�ش 

اودميوينجي  بيرت  مثل  املنتخب،  اأعمدة 

يف  لعبني  مل�ضلحة  مارتينز  واوبافيمي 

الدوري املحلي.

واإىل التنظيم الذي زرعه كي�ضي داخل 

امل��ج��م��وع��ة، ت�����ض��اف ال��ق��وة ال��ب��دن��ي��ة التي 

م�ضجلة  ماركة  وه��ي  منتخبه،  بها  يت�ضم 

يتعلق  فيما  اأما  الكا�ضرة«،  »الن�ضور  با�ضم 

بالفنيات، فيكفي اأن يقوم اوبي ميكل بدور 

مبراوغاته  املعروف  وهو  الألعاب،  �ضانع 

املوروثة عن �ضلفه جاي  املميزة  وحركاته 

جاي اوكوت�ضا.

وجاء تتويج نيجرييا باللقب الأفريقي 

الثالث على ح�ضاب منتخب بوركينا فا�ضو 

حقق  وال��ذي  للبطولة،  الأ���ض��ود  احل�ضان 

بفوزه  النهائي  ن�ضف  يف  مدوية  مفاجاأة 

ع��ل��ى غ��ان��ا امل��ر���ض��ح��ة ب�����ض��رب��ات الرتجيح 

يف الوقتني الأ�ضلي   1-1 لتعادلهما   2-3
اللقب  با�ضتعادة  حلمها  واأنهى  والإ�ضايف، 

للمرة الأوىل منذ 1982.

 1980 بطل  النيجريي،  املنتخب  اأم���ا 

على اأر�ضه و1994 يف تون�ش، ففك عقدته 

م��ع ال����دور ن�ضف ال��ن��ه��ائ��ي ال��ت��ي لزم��ت��ه 

وبلغ  و2010،  و2006  و2004   2002 يف 

عندما   2000 ع��ام  منذ  له  الأول  النهائي 

خ�ضر اأمام الكامريون ب�ضربات الرتجيح 

تاريخه،  يف  وال�ضابع   ،2-2 تعادلهما  بعد 

4-1 يف  امل��ايل  الكبري على نظريه  ب��ف��وزه 

ن�ضف النهائي، وذلك بعد اإق�ضائه �ضاحل 

العاج يف ربع النهائي 1-2.

اأح����د م��ن اخل����رباء يت�ضور  ي��ك��ن  ومل 

النهائي،  فا�ضو  وبوركينا  نيجرييا  ب��ل��وغ 

ال��رق��م  �ضاحبة  م�ضر  غ��ي��اب  رغ���م  فعلى 

 ،)7( اللقب  اإح���راز  م��رات  بعدد  القيا�ضي 

اأن  اإل  م���رات،  اأرب���ع  املتوجة  وال��ك��ام��ريون 

منتخبات �ضاحل العاج املدججة بنجومها 

م��رات وجنوب  اأرب���ع  اللقب  وغ��ان��ا حاملة 

املر�ضحني  اأب���رز  كانت  امل�ضيفة،  اأفريقيا 

لإحراز اللقب.

ول���ع���ب���ت اخل������ربة مل�����ض��ل��ح��ة امل��ن��ت��خ��ب 

ال���ن���ي���ج���ريي ال�������ذي ل���ق���ي دع����م����اً ك���ب���رياً 

يف  ال���ع���ام���ل���ة  ج��ال��ي��ت��ه  م����ن  الآلف  م����ن 

»الن�ضور  �ضفوف  ومتتعت  جوهان�ضبورغ، 

امل���م���ت���ازة« ب��اع��ب��ني مم��ي��زي��ن ك��احل��ار���ش 

غ��ودف��ري  وامل���داف���ع���ني  اي��ن��ي��ام��ا،  فن�ضنت 

اوبوابونا وكينيث اومريوو، ولعبي و�ضط 

ميكيل  اوب����ي  ج���ون  الإن��ك��ل��ي��زي  ت�ضل�ضي 

وف��ي��ك��ت��ور م��وزي�����ش، وم��ه��اج��م ���ض��ب��ارت��اك 

مو�ضكو الرو�ضي اميانويل اميينيكي.

وعادت نيجرييا اإىل كاأ�ش اأفريقيا اإثر 

وبعد  ال�ضابقة  الن�ضخة  عن  ق�ضري  غياب 

خما�ش، وخا�ضت الدورين الأول والثاين 

اجلديد،  النظام  مبوجب  الت�ضفيات  من 

اإياباً(  و0-2  ذهاباً   0-0( روان��دا  فتخطت 

و1-6  ذه���اب���اً   2-2( ول��ي��ب��ريي��ا  الأول،  يف 

اإياباً( يف الثاين، وكانت نيجرييا مر�ضحة 

دائماً يف كل م�ضاركاتها ال�ضابقة للمناف�ضة 

على اللقب، لكنها مل تنجح �ضوى مرتني 

عامي 1980 على اأر�ضها و1994 يف تون�ش، 

جنوب  يف  الثالث  اللقب  ت�ضيف  اأن  قبل 

اأفريقيا الأحد املا�ضي.

وترتكز نيجرييا اإىل تاريخها الكبري، 

حلت  ال��ث��اث��ة،  األقابها  اإىل  اإ���ض��اف��ة  فهي 

و�ضيفة 4 مرات واأحرزت املركز الثالث 7 

مرات، وهذا بحد ذاته ي�ضكل ثباتاً قوياً يف 

امل�ضتوى، ونال املنتخب النيجريي الفائز 

دولر  م��ل��ي��ون   1.5 بقيمة  م��ال��ي��ة  ج��ائ��زة 

امل�ضاركة  اأنه نال بطاقة  اأمريكي، والأه��م 

يف كاأ�ش القارات املقررة يف حزيران املقبل 

يف ال�����ربازي�����ل، ح��ي��ث ���ض��ي��واج��ه ت��اه��ي��ت��ي 

والأوروغواي واإ�ضبانيا.

وف�ضًا عن اإجن��ازه الكبري املتمثل يف 

تكرار ما �ضنعه حممود اجلوهري الفائز 

مع املنتخب امل�ضري كاعب ومدرب، بات 

كي�ضي  �ضتيفن  ال�����ض��اب��ق  ال����دويل  امل���داف���ع 

اأول مدرب حملي يحقق هذا  )50 عاماً( 

الإجناز مع املنتخب الذي خا�ش معه 64 

وهو   ،1995 اإىل   1981 من  دولية  م��ب��اراة 

ال��وط��ن��ي��ة م��ا حققه  ال���ذاك���رة  �ضحب م��ن 

ال��ربازي��ل��ي اوت����و غ��ل��وري��ا )1980(  ق��ب��ل��ه 

وال���ه���ول���ن���دي ك��ل��ي��م��ان�����ش ف��ي�����ض��رته��وف 

.)1994(

البطاقة

لغو�ش. • العا�ضمة: 
اإىل  1945 وان�ضم  اأُ�ض�ش عام  • الحتاد: 

الفيفا والحتاد الأفريقي عام 1959.

و���ض��روال  خ�����ض��راء  فانيلة  الأل�����وان:   •
اأبي�ش وجوارب خ�ضراء.

ال�ضابعة  للمرة  النهائيات  يف  �ضاركت   •
ع�ضرة.

• خا�ضت 85 مباراة يف النهائيات، فازت 
 ،19 وخ�����ض��رت   ،20 يف  وت��ع��ادل��ت   ،46 يف 

 77 م��رم��اه��ا  ه��دف��اً، ودخ���ل   111 �ضجلت 

هدفاً.

و94   80 يف  م��رات   3 اللقب  اأح���رزت   •
و2013.

مع  تعادلت  النهائيات:  اإىل  الطريق   •
رواندا 0-0 يف ذهاب الدور الأول، وفازت 

ليبرييا  مع  وتعادلت  اإي��اب��اً،   0  2- عليها 

2-2 يف ذهاب الدور الثاين، وفازت عليها 
اإياباً.   1-6

كي�ضي. �ضتيفن  • املدرب: 
العا�ضرة. قارياً:  • ت�ضنيفها 

.52 عاملياً:  • ت�ضنيفها 
[ 

جالل قبطان
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فرحة لعبي نيجرييا باللقب

من النهائي بني نيجرييا وبوركينا فا�ضو

املدرب �ضتيفان كي�ضي

كأس أفريقيا.. نيجيريا تعود من الباب الكبير
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يقرتن يوم الـ»فاالنتاين« عند البع�ض باإبداء م�شاعر الود 

اأنه يتيح  اإال  واحلب وتبادل الورود للتعبري عن مكنوناتهم، 

للبع�ض االآخر و�شيلة غري مكلفة الإجراءات الطالق.

فمع حلول »يــوم احلــب«، دعــا املحامي االأمــريكــي وولرت 

حاالتهم،  لعر�ض  اإليه  الكتابة  الطالق  يف  الراغبني  بنتلي، 

»املــحــظــوظــني« للفوز  لــــالأزواج  يــقــدم فر�شة  اأنـــه  اإىل  الفــتــاً 

بعملية طالق ا�شتثنائية، ومن دون اأتعاب.

اأنه  القانون،  يــدّر�ــض  جامعي  اأ�شتاذ  وهــو  بنتلي،  واأو�ــشــح 

ا�شتلهم الفكرة من اإحدى طالباته بعدما اأقامت حفل احتفاء 

�شخ�شاً  اأ�شاعد  ال  ومَل  لوهلة..  »فــّكــرُت  م�شيفاً:  بطالقها، 

للح�شول على ا�شتقالله بهذه املنا�شبة«؟ 

وقد ا�شتنكرت �شيدة عر�ض بنتلي قائلة: »اإنه اأمر م�شني.. 

تكلفة  اأن  علماً  احلـــب«،  يــوم  للطالق يف  عــر�ــشــاً  يــوّفــر  مــن 

الطالق يف الواليات املتحدة قد تتجاوز الـ3 اآالف دوالر.

الـمــديــر الــفــنـي: مــــالك مــحــــــــفــوظ

info@athabat.net :بريوت امل�شيطبة - �شارع عثمان بن عفان - بناية العرت - ط1 - هاتف: 01/360807 - فاك�ض: 01/368256 -  بريد اإلكرتوين

تـــ�صـــــدر عـــــــن 

�شــركــة الـقـــلــم 

لالإعالم �ش.م.م.

عـــند وجــــود مـ�شـكــلــة فـي التوزيع الرجاء االت�شال:  هاتف: 01/666314تـــــــــــوزيـــــــــــع االأوائــــــــــــــل 

) العدد 250(  اجلمعة - 17  �شباط - 2013

كاريكاتير

لمناسبة »يوم الحب«
محاٍم يعرض الطالق مجانًا 

على  الــدخــول  ا�شتطاعته  عـــدم  مــن  عــريــ�ــض ميــنــي  �شكا 

عرو�شه، ل�شكه يف اأنها رجل.

اأنثى،  ولي�شت  ذكــر  اأنها  يبدو  عرو�شه  اإن  العري�ض   وقــال 

ما  متتلك  ال  اأنــهــا  اكت�شف  لكنه  عليها  الــدخــول  حــاول  حيث 

متتلكه الن�شاء، واأن هناك انحناء على �شكل قو�ض، وكاأنها ذكر.

ـــرع(  )ُب مــديــريــة  يف  منطقته  يف  »الطبيبة  اأن  واأ�ـــشـــاف 

التابعة ملحافظة احلديدة ك�شفت على عرو�شه �شباح اليوم 

مدينة  اإىل  اإنــزالــهــا  يتم  اأن  ون�شحته  عــر�ــشــه،  مــن  الــثــاين 

تكون  قد  حيث  احلالة،  وت�شخي�ض  عليها،  للك�شف  �شنعاء 

رجاًل، امل�شتقيم فيه انحناء للداخل، بينما لي�ض هناك ظهور 

للفتحة«.

اجلن�شي  التحويل  حال  اأن  مينية  �شحافية  تقارير  وتفيد 

و�شلت اإىل 25 حالة ح�شب امل�شادر الطبية منذ عام 2007، فقد 

حتولت ال�شابة  �شايل اإىل حممد بعد 15�شنة، واإينا�ض حتولت 

باأ�شبوعني،  الــكــرى  فرحتها  قبل  �شنة   18 بعد  اأحــمــد،  اإىل 

نبيل  اإىل  حتولت  زوجته  اأن  ال�شعراين  اأحمد  ال�شاب  وفوجئ 

بعد زواجهما بعامني، وحتولت اأ�شجان اإىل اأ�شامة بعد 14 �شنة، 

ورغد اإىل حممد والعنود اإىل با�شل وخلود اإىل خالد.

ويرى اأحد ا�شت�شاريي اأمرا�ض الكلى وامل�شالك البولية واالأجهزة 

والتكنولوجيا؛  الــعــلــوم  جامعة  م�شت�شفى  يف  والــعــقــم  التنا�شلية 

اخللط  حلدوث  كثرية  اأ�شباباً  هناك  اأن  الق�شار،  حم�شن  الدكتور 

يف مثل هذه احلاالت؛ وال�شبب الرئي�شي عند الفتيات، كما يقول، 

ذكورية،  خا�شة  هرمونات  تفرز  التي  الكظرية«  »الغدة  اإىل  عائد 

وكذلك  هرموين،  وا�شطراب  خلقي  والدي  ت�شّوه  الفتيان  وعند 

ا�ــشــطــراب الــكــرومــو�ــشــومــات، واأ�ــشــبــاب عائلية )وراثـــيـــة(، وتــاأثــري 

املحيط، وكثري من االأ�شباب غري املثبتة.

ه في أنها رجل
ّ

عجز عن الدخول على عروسه لشك


