
FRIDAY 19 APRIL - 2013 

ال�سعر: 1000 ل.ل. - 15 ل.�س. يـومـيــة �شيــا�شـيــة م�شتـقـلـة - تـ�شـدر موؤقتـاً اأ�شـبـوعـيـاً - تـاأ�شـ�شـت عام 1908

السنة السادسة  - الجمعة - 9 جمادى اآلخرة 1434هـ / 19 نيسان 2013 م. w w w . a t h a b a t . n e t

الشيخ هشام 
خليفة: بالرغم من 
أننا علماء دين.. 
لكن ال حماية لنا 
من أي تكفيري
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ملنا�شبة انتخاب املجل�س االإ�شالمي ال�شرعي االأعلى اجلديد، ال بد 

من توجيه التهنئة والتحية الأع�شاء املجل�س، الإ�شرارهم على اإجناز 

هذا اال�شتحقاق، ومواجهتهم كل اأعمال الرتغيب والرتهيب، للتاأكيد 

التهنئة  توجيه  مــن  بــد  ال  كما  ووطنيته،  املجل�س  ا�شتقاللية  على 

ال�شيخ الدكتور حممد ر�شيد  والتقدير ل�شماحة مفتي اجلمهورية؛ 

املرجعية  هي  الفتوى  دار  اأن  على  وتاأكيده  الإ�ــشــراره  قباين،  راغــب 

االإ�شالمية والوطنية الكربى التي ُطبعت عليها على مر تاريخها.

ألمـــــــة واحـــــــدة
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تــهـــنـــئـــــــة

5

5 »القاعدة« تبدأ بالتغلغل في تركيا.. ومصانع السالح في خدمة المسلحين

المعارضة السورية: ماذا بعد االستعانة بالشيطان؟

فياض يستقيل.. 
ماذا عن مشروعه؟

فوز مادورو صفعة 
للغرب.. ووفاء 
لتشافيز الرمز

قوى 8 آذار 
لسالم: 
لن نقبل إال 
بحكومة 
سياسية وطنية 
جامعة



ف غيري
ِّ
 فليؤل

اأب�����دى ال��رئ��ي�����س امل��ك��ل��ف 

مهّنئيه  اأم�����ام  ����س���ام  مّت�����ام 

رئا�سة  اإىل  مبجيئه  ���س��روره 

احل����ك����وم����ة، ك���ون���ه يف ذل���ك 

����س���ام يف  اآل  ل������دار  اإح����ي����اء 

ب������روت، وت���ك���رمي���اً ل���وال���ده 

�سائب �سام، لكنه قال اأمام 

��ف  اأوؤلِّ اإذا مل  ال���زوار:  بع�س 

ب��ه��ا، واأخ��ت��ار  اأق��ت��ن��ع  حكومة 

لها اأ�سماء جيدة، فلن اأوؤلِّف 

احل���ك���وم���ة، ول�����ي�����اأِت غ���ري 

ليوؤّلفها. 

�سام  �سائب  مت��ام  املكلف  الرئي�س  يعي�س 

ال��غ��ام��رة، وه��و مل  ال�سعادة  وردي���ة ملوؤها  اأي��ام��اً 

بعد  حياته  طيلة  راوده  حلم  م��ن  بعد  ي�ستفق 

وف���اة وال���ده ب���اأن ي��ن��ادى »دول���ة ال��رئ��ي�����س«، ومن 

يزره يف دارة امل�سيطبة، ي�سعر بذلك فور جتاوزه 

عتبة الدار. هو بذلك يف مرحلة ال ُيح�سد عليها 

اأنه  اإال  اإثبات الذات واالن�سجام مع النف�س،  من 

ب�����س��راح��ة ي��ب��دو غ��ر »م���ت���وازن« ح��ت��ى اللحظة 

جراء ال�سدمة التي ح�سرته فجاأة، كما قال اأحد 

اأ�سدقاء  من  به  واملحيطون  البيارتة،  معارفه 

وخان اأكدوا واعرتفوا بهذه املاحظة، وبداأوا 

يعمل على  دول��ة  الت�سرف كرجل  منه  يطلبون 

ا���س��ت��ع��ادة اأجم���اد وال����ده، ال���ذي ُو���س��ف ب��اأن��ه من 

رجال بروت االأول. 

اأم�����ام ه����ذه امل�����س��ه��دي��ة ال�����س��وري��ال��ي��ة، ت��ب��دو 

ال�سورة ال�سيا�سية معاك�سة، حيث ُيقِدُم الرئي�س 

امل��ك��ّل��ف مت���ام ���س��ام ع��ل��ى امل���ح���اورة ب�����س��يء من 

نال من  نال ما  بعدما  رة،  امل��رَّ الرنج�سية غر 

نادر  باإجماع  وال�سيا�سية  النيابية  الكتل  ح�ساد 

تقريباً على ت�سميته رئي�ساً للحكومة.

االأوىل  خ���ط���وات���ه  ان�����رى يف  ال���رج���ل  ل��ك��ن 

بكرياء،  ال�سر  اإىل  التاأليف  م�سوار  للم�سي يف 

يف  اأقلها  اجلميل،  رد  ودومن���ا  التعبر،  ج��از  اإذا 

الوطنية  االعتبارات  وفق  والت�سرف  البدايات، 

املطلوبة  الوطنية  ال��وح��دة  وحم���ددات  الكرى 

ال�سيا�سية  البلد  ظ��روف  نتيجة  �سيء  ك��ل  قبل 

م��ن حت��دي��ات، ومن  ب��ه  وم��ا يحيط  امل�سطربة، 

زالزل قد ت�سعه ال قدر اهلل يف اأتون النار اإذا ما 

دا�س الرئي�س املكلف »دع�سة ناق�سة«.

ال�ساحة  املعامل يف  اإزاء هدوء غر وا�سح يف 

�سورة  اجل��داري��ة  ه��ذه  خلف  تختبئ  ال�سيا�سية، 

تقدمي  ع���دم  �سببها  رمب���ا  ق��امت��ة،  اأو  ���س��ب��اب��ي��ة 

ال��رئ��ي�����س امل��ك��ل��ف اأي م�����س��روع ل��ل��ت��األ��ي��ف ق��اب��ل 

ل��ل��ت��اأق��ل��م م��ع االأوك�����س��ج��ن ال��ل��ب��ن��اين امل�����س��َب��ع يف 

كثر من االأحيان بالدخان االأ�سود ال�ساّم، حيث 

�سيا�سية  الرئي�س �سام على حكومة غر  ي�سر 

ي�سميهم  وزي��راً  ع�سر  اأربعة  من  )تكنوقراطية( 

جميعاً، وهذا غر منطقي، بل وغر واقعي، فا 

»التكنوقراط« مي�سي، وال اأحد يقبل باأن ي�سّمي 

اإق�ساء للدور  ال��وزراء، فهذا  الرئي�س املكلف كل 

لبنان، ومن  ال�سيا�سي الأح��زاب وكتل عريقة يف 

غر املقبول جتاوز هذه االأعراف اأثناء التاأليف، 

يراعي  ال  �سام  الرئي�س  اإن  زواره  اأح��د  ويقول 

اأن��ه  اإال  ووطنيته،  بحر�سه  �سعورنا  م��ع  اأح����داً، 

باأ�سلوب  امل�ستقبل«،  »تيار  من  يت�سرف مدفوعاً 

ال��ت�����س��دد وال��ت�����س��ل��ب يف ه���ذه امل��رح��ل��ة، لتحقيق 

ب��ع�����س امل��ك��ا���س��ب ع��ل��ى ق���اع���دة »اط���ل���ب ال��ك��ث��ر 

لتح�سل على مرادك«.

ال��ث��ام��ن من  اأح���د وزراء  م��ن ج��ه��ت��ه، ي�سف 

الوفد  �سمن  �سام  الرئي�س  زاروا  ال��ذي��ن  اآذار 

االأخ�����ر ال ميلك  اأن  مل�����س��وا  اأن���ه���م  ال�����س��ي��ا���س��ي، 

ف��اإن  وب�����س��راح��ة  م��ت��ك��ام��ًا،  �سيا�سياً  م�����س��روع��اً 

اإق�ساء  الوحيد  هدفه  »التكنوقراطي«  الطرح 

»ح���زب اهلل« م��ن احل��ك��وم��ة ب���اأي ث��م��ن، ب��اإي��ح��اء 

غربي وا�سح، عّرت عنه موؤخراً بع�س املواقف 

االأمركية املت�سهينة، ومن هنا فاإن املطلوب يف 

مو�سوعية  مراجعة  تقدمي  اإع��ادة  املرحلة  هذه 

للح�سابات ال�سيا�سية.

يف االجتماع الذي ات�سم بالهدوء وال�سراحة، 

طرحت قوى 8 اآذار جمموعة من احللول لقيام 

ال��ظ��رف  الأن  �سيا�سية،  وط��ن��ي��ة  وح���دة  ح��ك��وم��ة 

يقت�سي ذلك وبقوة، ولهذا اأُبلغ باملوقف احلا�سم: 

»لن نقبل باأي �سكل اإال بحكومة �سيا�سية وطنية 

يقيل، هذه  ثم  ويوؤلف  ي�سمي  اأح��د  وال  جامعة، 

اأم�����ا االآن ف�����س��اح��ي��ات  ال���ط���ائ���ف،  ك���ان���ت ق��ب��ل 

رئي�س  و�ساحيات  وا�سحة،  اجلمهورية  رئي�س 

احل���ك���وم���ة حم�������ددة، و����س���اح���ي���ات احل��ك��وم��ة 

انقاب  اإق�ساء وال  وال  اأحادية  ال  باأن  وا�سحة؛ 

م���ن ع��ل��ى م��ي��ث��اق ال���وف���اق ال���وط���ن���ي«.. وان��ت��ه��ى 

يخُط  مل  املكلف  الرئي�س  لكن  امل��ع��روف،  اللقاء 

خطوة واحدة يف امل�سار االإيجابي، لذا فاإن بع�س 

االأ�سدقاء توقفوا عن طرق باب دارة امل�سيطبة 

معامل  وتنق�سع  ال�سورة،  تتو�سح  ريثما  موؤقتاً، 

الطريق نحو التاأليف الوا�سع.

م�سادر رئي�س اجلمهورية بدت حذرة بع�س 

ل  تف�سّ لكنها  ال��ت��ل،  على  تقف  وكاأنها  ال�سيء، 

اأي  لكل جهة؛  وزراء   8 وزي���راً،   24 حكومة من 

ثم  اآذار،  م��ن  ع�سر  وال��راب��ع  اآذار،  م��ن  ال��ث��ام��ن 

ح�����س��ة ل��رئ��ي�����س اجل��م��ه��وري��ة واحل���ك���وم���ة، مع 

االأب���رز  املعني  جلنباط،  وازن  متثيل  ترتيب 

على  ب��ه��دوء  يت�سرف  وال���ذي  يح�سل،  ب��ال��ذي 

قاعدة »اأنا من اأتى ب�سام، واأريد ح�ستي كاملة 

وال�سام«.

اآذار يف  م��ن  الثامن  اأق��ط��اب  ت�ستمر  اأخ���راً، 

التن�سيق ككتلة واحدة، وهم اأبلغوا كل االأطراف 

العربية  اململكة  خ�سو�ساً  واالإقليمية،  املحلية 

ال�����س��ع��ودي��ة، اأن��ه��م ج����ادون ب��ح��ر���س ك��ب��ر على 

التوا�سل الدائم مع كل املكونات االأ�سا�سية، بدءاً 

برئي�س اجلمهورية، للو�سول اإىل �سيغة مر�سية 

وم��ق��ب��ول��ة، واالأه�����م م��ن ه���ذا ك��ل��ه اإن���ت���اج ق��ان��ون 

وع��ري�����س،  ووا���س��ع  �سحيح  متثيل  ذي  ان��ت��خ��اب 

ومنه يكون الباب للدخول اإىل امل�ساحة االأرحب، 

لبناء اأر�سية وطنية بقواعد �سلبة، تاأخذ البلد 

اإىل اال�ستقرار الفعلي، وحتميه الأجيال مقبلة.

بهاء النابل�سي
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أحداث األسبوع

االفتتاحية

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

الرئي�سان نبيه بري ومتام �سام                                                       )اأر�سيف(

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

 العريضي خارج الوزارة أيضًا
التقدمي  »احل���زب  ب��ن  الو�سل  �سلة  العري�سي  غ��ازي  ال��وزي��ر  يكون  ب��اأن  ق���راراً  وليد جنباط  ال��وزي��ر  اتخذ 

اإىل  بالن�سبة  اأما  التقدمي اال�سرتاكي«،  ل�»احلزب  ال�سيا�سي  املكتب  واأن يكون ع�سواً يف  اال�سرتاكي« و»حزب اهلل«، 

ح لها. الوزارة، فقد اأُبلغ العري�سي اأنه لن ُير�سَّ

 فلسطينيون بين شاتمي المفتي
وال�ستائم خال  بال�سباب  ر�سيد قباين  ال�سيخ حممد  التي تعر�ست ملفتي اجلمهورية  االأ�سخا�س  اأن جمموعة  تبّن 

خروجه من م�سجد االإمام علي يف منطقة الطريق اجلديدة، كانت ت�سم فل�سطينين ُعرف منهم »حممد اأ.« و»�سمر ي.«.

 دعوى ضد عريمط
م �سخ�س من ال�سمال من اآل مراد بدعوى �سد ال�سيخ خلدون عرميط اأمام النيابة العامة اال�ستئنافية يف  تقدَّ

بروت، بُجرم التحقر والقدح والذم، واإثارة النعرات الطائفية. ُيذكر اأن عرميط عمل جاهداً قبل موعد انتخابات 

املجل�س االإ�سامي ال�سرعي االأعلى مع عدد من املر�سحن ل�سحب تر�سيحاتهم خدمة لتيار �سيا�سي بارز.

www.athabat.net

االستفراد في تشكيل الحكومة مرفوض

قوى 8 آذار لسالم: لن نقبل إال بحكومة 
سياسية وطنية جامعة

نتائج الحرب األهلية.. حرب أهلية؟
ت�أتي ذكرى احلرب الأهلية هذه ال�شنة لتعبرّ عن م�شتقبل و�شيك 

به  ي�شعر  م�  الأق��ل  على  هذا  غ�بر..  مب��ٍض  مت�شلة  هي  م�  مبقدار 

ب�شورته�  احلرب  عودة  من  فون  يتخورّ ب�توا  الذين  اللبن�نيني  غ�لبية 

تكون،  اأن  ق�ربت  اأو  ب�تت،  بعدم�  ذاكرتهم،  يف  املحفورة  التقليدية 

احلروب  لنمطية  ومغ�يرة  ممورّهة  ب�أ�شك�ل  بهم  يحيط  ق�ئمً�  واقعً� 

الأهلية املعهودة.

كم�  وم�أ�ش�ويته�،  وعقمه�  احلرب  عبثية  على  اللبن�نيون  ُيجمع 

يجمعون على القول ب��شتمرار وط�أته�، وح�شوره� الثقيل بعن��شره� 

واأ�شب�به�، بيد اأن ثمة اجم�عً� مفقودًا، رغم اأنه مطلوب، على رف�شه� 

واإي�ش�د الأبواب اأم�م عودته�.

ل  الأق��ل  على  اأو  احل��رب،  يريد  اأحدهم�  فريق�ن،  لبن�ن  يف  ثمة 

يريد،  م�  اإىل  للو�شول  له �شم�نة  لت  �ُشكرّ اإذا  لديه من عودته�،  م�نع 

اأ�شفر  والآخر يهرب منه� وي�شررّ على واأد ولدته� املتجددة، حتى لو 

ذلك عن حرم�نه الو�شول اإىل م� يريد، واملخيف بني هذا وذاك اأن 

حلظة  يف  ت�ش�وي  قد  له�،  الآخر  رف�ض  رغم  للحرب،  البع�ض  اإرادة 

تقع  اأن احلروب  ذلك  ووقوعه�،  الواقع، ح�شوله�  الأمر  وبحكم  م�، 

غ�لبً� حتى لو ك�نت تفتقر اإىل الإجم�ع؛ يكفي اأن يكون لدى اأحد م� 

ا�شتعداد للقتل، ولدى اأحد اآخر نية الدف�ع عن النف�ض، حتى ت�شبح 

احلرب خطرًا ق�ئمً�.

ده�  جتدرّ اإىل  توؤدي  قد  التي  هي  الأهلية  احلرب  ب�ت  م�شبرّ لي�شت 

وق�عدة  منطلقً�  �شكلت  التي  واإف��رازات��ه���  نت�ئجه�  ب��ل  وع��ودت��ه���، 

ل�شتمرار لبن�ن م� بعد احلرب وبق�ئه.

امل�شبب�ت التي اأدت اإىل اندلع احلرب ع�م 1975 ب�تت اليوم يف 

حكم الب�هتة والزائلة، فيم� النت�ئج التي انتهت اإليه� م� زالت ح��شرة 

بقوة يف احلي�ة اللبن�نية الع�مة، وهي ت�شلح اأن تكون مقدم�ت حلرب 

اأخرى.

قرار اإيق�ف احلرب مل ُيف�ِضِ اإىل حموه� واإنه�ئه�، بل اأف�شى اإىل 

ب�ردة  اإىل حرب  له�  اإنت�جه� ومرحلته� ب�شيغة ل دموية، وحورّ اإع�دة 

ق�بلة لال�شتع�ل جمددًا..

توقفت احلرب، د�شتوريً� من خالل اتف�ق الط�ئف، واإجرائيً� من 

م�دة حج�ج  وبقي جمرد  يطبَّق  الط�ئف مل  امليلي�شي�ت..  طريق حل 

ُحلرّت  اإن  وامليلي�شي�ت  احل���دة،  ال�شي��شية  اخل�شوم�ت  يف  و�شج�ل 

حدرّ  على  واملوؤ�ش�ش�ت  ال�ش�رع  يف  وروحه�  م�شمونه�  بقي  فقد  �شكاًل، 

اإيق�فه�  وعوامل  غ�ئبة  لي�شت  احل��رب  ا�شتمرار  عوامل  اإذًا  �شواء، 

لي�شت ن�جزة.

ثمة يف لبن�ن �شي��شيون م�ر�شوا القتل يومً� ا�شطرارًا، وثمة قتلة 

مي�ر�شون اليوم ال�شي��شة م�شطرين، ويف هذا اخل�شمرّ ثمة �شي��شة مل 

فون  تفلح يف تخفيف وط�أة الأزم�ت عن ك�هل اللبن�نيني، واقتت�ل يتخورّ

منه عند كل منعطف متررّ به الأزمة اللبن�نية.

وق�ش�ي�  وع�شبي�ت،  ���ش��الح،  اإىل  ت�شتعل  حتى  احل��رب  حتت�ج 

�شني،  الت خ�رجية، وحمررّ اإقليمية، وتدخرّ خمتَلف حوله�، وعوا�شف 

اإرادة  اللبن�نيني ال�ش�دقة وحده�  واأعداء يرتبرّ�شون و.. فيم� تكفي 

حتى حتول دون وقوعه�.. اأيرّهم� متوافر لدين� اأكرث يف لبن�ن؟

هل توقفت احلرب الأهلية ب�لأم�ض لأن املتق�تلني تعبوا؟

هل يتحنيرّ البع�ض الفر�شة لال�شتف�قة من ا�شرتاحة املح�رب التي 

يريد له� اأن تنتهي؟

د. حبيب فيا�ض
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هل ي�سعى متام �سام لاكتفاء بلقب »دولة الرئي�س 

��ًا ل���ه، يغنيه ع��ن ال��ت��ورط يف  امل��ك��لَّ��ف« ت��ع��وي�����س��اً م��ع��جَّ

ت�سكيل حكومة ت�سعه يف عن العا�سفة، وجتنبه اأهوال 

هذه  يف  اجل�سام  وم�سوؤولياتها  البلد  قيادة  وم�ساعب 

اليومن  االأل�سن خال  بع�س  تداولته  �سوؤال  املرحلة؟ 

االأو���س��اط  عا�سته  ال���ذي  ال�سلبي  اجل��و  اإث���ر  امل��ا���س��ي��ن، 

تلت  ال��ت��ي  ال��لَّ��ح��ى  تبوي�س  حفلة  اأع��ق��اب  يف  ال�سيا�سية 

التكليف.

�سل�سلة  املتابعة  ال�سيا�سية  االأو�ساط  ت�سجل  بداية، 

ما هو  فاقع بن  تناق�س  �سام يف  اأوقعت متام  اأخطاء 

عليه وما يدعو اإليه، حيث ت�سر اإىل اأن رئي�س احلكومة 

ال�سعودية  العا�سمة  زي��ارة  املكلف مل يجد غ�سا�سة يف 

احلكومة،  ب��رتوؤّ���س  الفعلي  التكليف  لتلقي  ال��ري��ا���س 

»تيار  رئي�س  االأ���س��ب��ق؛  الرئي�س  ر�سا  بنيل  ذل��ك  وات��ب��ع 

جماعة  اإىل  االنتماء  فهل  احل��ري��ري،  �سعد  امل�ستقبل« 

»لبنان  ب�سعار  املنادية  واال�ستقال«  وال�سيادة  »احلرية 

اأواًل« يعني اإ�سهار التبعية للخارج؟ 

ت�سيف االأو����س���اط، لي�س ه��ذا اخل��ط��اأ وح���ده ال��ذي 

اأم�سك بتابيب �سام، بل اإن »تيار امل�ستقبل«، وحتديداً 

اإيقاع  تعّمد  ال�سنيورة،  ف��وؤاد  �سائع«  »البدل عن  زعيمه 

�سام ب�سل�سلة »فاوالت« واأفخاخ اأدت اإىل تهاوي منطقه 

ت�سكيل  به حتركه نحو  يبداأ  اأن  الذي حاول  ال�سيا�سي، 

احلكومة العتيدة.

اأب����رز ه���ذه »ال���ف���اوالت« اإ����س���رار ال�����س��ن��ي��ورة ع��ل��ى اأن 

يكون �سام مر�سح »بيت الو�سط«، الذي اأعلن منه دعم 

فاأ�سقط  وبح�سوره،  �سام  تكليف  »امل�ستقبل«  وتاأييد 

�سيا�سية،  وغر  حيادية  بحكومة  �سام  مطالبة  بذلك 

من قبل اأن ينطق �سام بهذه الدعوة، الأن �سام هو اأواًل 

اإىل  انتمائه  بتاأكيد  تكليفه  وب��داأ  �سيا�سة،  رجل  واأخ��راً 

ليديرها  تكنوقراط  حكومة  يريد  فهل  �سيا�سية،  كتلة 

ينتمي  الذي  ال�سيا�سي  التيار  واأه��واء  �سيا�سته هو  وفق 

اإليه؟

ت�سكيلة  ت�سريب  ال�سنيورية،  االأف��خ��اخ  تلك  ث��اين 

جنباط  ول��ي��د  ال��ن��ائ��ب  اأو���س��اط  عنها  ق��ال��ت  حكومية 

»اإن��ه��ا م�����س��روع ح��رب ال ن�سر ف��ي��ه��ا«، وق��د نفى �سام 

فعل  وكذلك  امل�سّربة،  احلكومية  الت�سكيلة  لتلك  تبّنيه 

ُوّج��ه��ت  ح��ن  يف  �سليمان،  مي�سال  اجل��م��ه��وري��ة  رئ��ي�����س 

االأ�سابع اإىل ال�سنيورة باعتباره »بطل« مثل هذا التوجه 

الفتنوي، خ�سو�ساً اأن مثل هذا االأمر غر م�ستبعد عن 

ال��ب��اد خ��ال وج���وده يف  اأو���س��ل  ال��ذي  ال�سنيورة، فهو 

ال�سراي احلكومي اإىل االإ�سراب ال�سهر، ثم االعت�سام 

�سنة ون�سف  دام نحو  الذي  العا�سمة،  الكبر يف و�سط 

ب��رتاء«،  »حكومة  اإىل  خالها  حكومته  وحت��ّول��ت  �سنة، 

اأي��ار عام 2008 اإىل رد  ثم اأدت قراراته يف اخلام�س من 

ال�سابع من اأيار املعروف.

ث��ال��ث ت��ل��ك االأف���خ���اخ، ت�����س��ري��ب جم��م��وع��ة »الءات« 

وراءه،  وم��ن  احلكومة  رئي�س  اأن  اإىل  ت�سر  م�ستفّزة، 

يعي�سون عقلية ما قبل الطائف، اإذ اإن الوزراء مل يعودوا 

ويعن  اجلمهورية،  رئي�س  يختارهم  موظفن  جم��رد 

الطائف،  قبل  االأم��ر  ك��ان  كما  للحكومة،  رئي�ساً  منهم 

اإىل  اأو�سلت  اأهلية مدمرة  ح��رب  لبنان من  عانى  وق��د 

ت�سوية »الطائف«، التي جعلت الوزير �سريكاً يف احلكم 

باحلكومة  ال�سلطة  وح�سرت  ال��ب��اد،  وح��ك��م  وال��ق��رار 

جمتمعة، ولي�س بيد رئي�سها، اأو رئي�س اجلمهورية.

كما اأن الكام عن »وزراء اأوادم« مثًا فيه اإ�ساءة اإىل 

»االآدم���ي«؟  الوزير  �سفات  يحدد  فمن  النيابية،  الكتل 

ال�سنيورة )وزير  ف��وؤاد  املكلف ومن خلفه  الرئي�س  وهل 

مالية العهود التي اأفل�ست اخلزينة اللبنانية( يف موقع 

ي�سمح لهما حتديد من هو »االآدمي«؟

�سغوطاً  ال�����س��ن��ي��ورة مي��ار���س  ال��رئ��ي�����س  اإن  راب��ع��ه��ا، 

م��ك�����س��وف��ة ع��ل��ى ال��رئ��ي�����س امل��ك��ل��ف ل��اإ���س��راع يف ت�سكيل 

»اأم��ر  حكومة  ت�سكيل  على  االإق���دام  وك��ذل��ك  احلكومة، 

واقع«، واآخر ما يفيد متام �سام هو الوقوع يف »دع�سة 

من  لي�س  ال��ت��ي  ال�سيا�سية  بفر�سته  تتطيح  ناق�سة« 

ال�سهل تعوي�سها.

ا�ستعمال مفاو�سات  خام�س تلك االأفخاخ، حماولة 

لتقطيع  �سيا�سي،  اب��ت��زاز  م��ن  ي��راف��ق��ه��ا  وم���ا  الت�سكيل 

الوقت، من دون التو�سل اإىل اإقرار قانون جديد توافقي 

لانتخابات، عّل االأمور تتيح فر�س اإجراء االنتخابات 

النيابية وفق قانون ال�ستن.

وال���اف���ت اأن »ت��ي��ار امل�����س��ت��ق��ب��ل« ع��م��ل ع��ل��ى »���س��رق��ة 

ال��ل��ح��ظ��ة« ال��ت��ي راف��ق��ت التكليف، م��ن خ���ال حم��اول��ة 

اإىل  ودفعها  الإخ��راج��ه��ا،  اآذار  م��ن  الثامن  ق��وى  اإح���راج 

الت�سادم مع الرئي�س املكلف، بدل التحاور معه الإيجاد 

خمارج لنقاط االختاف.

ليحل  امل��ك��ل��ف  ال��رئ��ي�����س  ج���اء  االأو�����س����اط:  ت�سيف 

�ستجعل  ل��اآخ��ري��ن  االأذن«  »اإدارة  اأن  وي��ب��دو  م�سكلة، 

اأن  البع�س يرى  اإن  اإذ  ذاتها،  من مهمته م�سكلة بحد 

املنطقة،  اإىل  اأوب��ام��ا  ب��اراك  الرئي�س االأم��رك��ي  زي��ارة 

ال�سفرة  وج���والت  ميقاتي،  جنيب  بحكومة  اأط��اح��ت 

فيها  مب��ا  الفاعليات،  على  كونيللي  م��ورا  االأم��رك��ي��ة 

من  زادت  حكومته،  ي�سكل  اأن  قبل  امل��ك��ل��ف،  الرئي�س 

من�سوب االأجواء ال�سلبية يف الباد، ف�سام ال ي�ستطيع 

واملنطقة  لبنان  على  مت��ر  التي  احلالية  ال��ظ��روف  يف 

ت�سكيل »حكومة اللون الواحد«، وال ي�ستطيع تهمي�س 

ي�ستطيع  وال  ال��ب��اد،  مكونات  م��ن  اأ�سا�سي  مكون  اأي 

�سبط ال�سارع اإذا �سقط التوافق الوطني على �سبطه، 

واالإقليمية  املحلية  ال��ق��وى  م��ن  اأح����داً  اأن  خ�سو�ساً 

الداخلي  الو�سع  انفجار  اأك���اف  حت��ّم��ل  ي�ستطيع  ال 

كان  اإذا  اإال  اجلحيم،  حافة  على  يقف  ال��ذي  اللبناين 

لتعديل  لبنان  ا�ستعمال  و�سعودياً  اأم��رك��ي��اً  املطلوب 

كفة املعركة الدائرة يف �سورية، والتي ما تزال للدولة 

ال�سورية بجي�سها و�سعبها وقيادتها اليد العليا فيها.

االأ�سوء من ذلك، اأن يظن كل من تختاره ال�سعودية 

اإر����س���اء  ع��ل��ي��ه  اأن  ال�����س��راي احل��ك��وم��ي،  اإىل  ل��ل��و���س��ول 

الرغبات االأمركية واخلليجية، واإ�سهار العداء للدولة 

ولي�س  اأهلية  يكون م�سروع حرب  الأنه بذلك  ال�سورية، 

م�سروع حكومة م�سلحة وطنية، ويف كل االأح��وال فاإن 

املوقف من التوافق على قانون انتخابات جديد، �سيكون 

الفي�سل يف حتديد وجهة م�سرة الرئي�س املكلف؛ نحو 

اإيجاد احلل، اأو ال�سدام مع بقية املكونات الوطنية.

عدنان ال�ساحلي

3

ال�سفرة االأمركية مورا كونيللي تلتقي الرئي�س املكلف متام �سام

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

يـقــــال

رت الرعايا 
ّ
 السفارة حذ

اأّكدت م�سادر مطلعة اأن ال�سفارة الرتكية اأبلغت رعاياها باتخاذ اأق�سى درجات 

احليطة واحلذر، وجتنب التنقل يف املناطق اللبنانية التي يكون فيها لون طائفي 

حمدد، حر�ساً على �سامتهم.

 آخر هّمو
وزير داخلية �سابق لديه »بزن�س« يف قطر، مي�سي اأياماً طويلة يف التنقل بن 

يف  ُي�ساأل  وعندما  ال�سركات،  من  لعدد  كم�ست�سار  اخلليج  دول  من  وع��دد  ب��روت 

بروت عن الو�سع يقول: »هلق م�س فا�سي«.

 سفير يتلقى دورات على يد »جيف«
تفيد املعلومات الواردة من وا�سنطن، اأن ال�سفر االأمركي اجلديد الذي �سيحل 

مكان ال�سفرة مورا كونيللي يف لبنان، يحر�س على اللقاء الدائم وامل�ستمر مع 

معاون اأمن عام االأمم املتحدة وال�سفر االأ�سبق يف بروت؛ جيفري فيلتمان، 

للتزّود بتعليماته ون�سائحه وكيفية العمل يف بروت، خ�سو�ساً مع ال�سيا�سين 

اللبنانين الذين يعرفهم »جيف« جيداً، وما زال على توا�سل مع معظمهم.

 حياة رغيدة
مدير عام يف اإحدى ال��وزارات ال�سافطة للمال العام، ُو�سع على الرف حالياً، 

بالرغم من وجوده يف املاك، قال الأحد اأ�سدقائه: »م�س فارقة معي، �سار معي 

ماين اأعي�س فيها كل حياتي«.

 زيارة مصلحة
جال الوزير ال�سابق خليل الهراوي، موفداً من رئي�س اجلمهورية، على عدد 

اخلليل،  ح�سن  احل��اج  اهلل؛  حل��زب  العام  االأم��ن  معاون  اأهمهم  امل�سوؤولن،  من 

للو�سول اإىل قوا�سم م�سرتكة للحكومة املقبلة وقانون االنتخاب.

 المعتدي على الجيش.. »شهيد«؟!
�سادر  اأمني  تقرير  ا�ستخدام  عند  املراقبون  توقف 

ا�سم  اأم��ام  »ال�سهيد«  عبارة  االأمنية  االأج��ه��زة  اأح��د  عن 

�سخ�س ُقتل مع رفيقه على حاجز للجي�س اللبناين يف 

منطقة ال�سمال، بعد اإ�سكال مع عنا�سره، و�ساأل هوؤالء: 

ال��ه��ام ملن  املعنى  امل��ف��ردة ذات  اأن تعطى ه��ذه  ُيعقل  ه��ل 

يعتدي على ع�سكريي اجلي�س؟! 

 السجن أمان
ف��وج��ئ ج��ه��از خمت�س ب���اأن ف��ات��ورة حم��ادث��ات اأح��د 

ال�����س��ج��ن��اء اخل���ط���ري���ن، ل��ه��ات��ف��ه ال���ن���ق���ال، وم����ن داخ���ل 

البع�س  وقّدر  اأمركي،  دوالر  ال�900  ال�سجن، جتاوزت 

اأن اإدارة االأعمال اخلطرة من ال�سجن باتت اأكرث اأماناً، 

�سيما اأنها ُتدار بحرا�سة تامة، وبا خوف من اإمكانية 

ال�سبط.. فاالعتقال.

 معترضو الصهاريج معروفون
ع��ل��ى ال���رغ���م م���ن اأن ال���ق���وى االأم���ن���ي���ة ت��ع��رف 

�سر  يعرت�سون  ال��ذي��ن  االأ�سخا�س  اأ���س��م��اء  كامل 

البرتولية  ب��امل��واد  امل��ح��ّم��ل��ة  ال�����س��وري��ة  ال�����س��اح��ن��ات 

تقاريرها  يف  بالتف�سيل  وت��ذك��ره��م  ط��راب��ل�����س،  يف 

اأحد  ا�ستدعاء  اأو  يتّم توقيف  اأنه مل  اإال  الر�سمية، 

منهم اإىل التحقيق.

 الطرف
ّ

 الدولة تغض
اع����ت����داءات ب��اجل��م��ل��ة وب��اأ���س��ال��ي��ب خم��ت��ل��ف��ة ت��ط��اول 

وال�سمال،  طرابل�س  يف  املوجودين  النازحن  ال�سورين 

ت�سل اإىل حد فر�س »خوات« عليهم، ومعاملتهم معاملة 

قا�سية وغر اأخاقية، و�سلبهم اأموالهم، ومع ذلك تغ�ّس 

الدولة اللبنانية الطرف عن هذه املمار�سات ال�ساذة.

 مخالفة قضائية
ات�سح اأن وجود �سخ�سية ق�سائية �سابقة يف من�سب 

م�ست�سار يف مقر حكومي، هو خمالف لقانون املوظفن.

 بيروت مركز رصد لسورية
اأك������دت م�����س��ادر اأم���ن���ي���ة، اأن ب�����روت ت��ع��ي�����س ح��رب 

يجري  ما  كل  لر�سد  مثيل،  لها  ُي�سهد  مل  ا�ستخبارات 

���س��وري��ة، وم��ا يجري يف لبنان م��ن حت��رك��ات لبع�س  يف 

يف  خ�سو�ساً  الن�سرة«،  و»جبهة  الفل�سطينية  الف�سائل 

املخيمات الفل�سطينية وبع�س مناطق البقاع.

 المعاَرضة تعارض
حتدثت م�سادر يف املعار�سة ال�سورية، عن ممار�سات 

غر مقبولة تقوم بها »جبهة الن�سرة« يف عدة مناطق 

العنف وال�ساح، خ�سو�ساً يف  ت�سيطر عليها حتت قوة 

اإدلب. 

التوافق على االنتخابات يحلحل عقبات التشكيل

تسريبات التأليف تعيد لبنان إلى أجواء التوتير

 وزير »صغير«
وزير حم�سوب على رئي�س اجلمهورية مل يعتذر عن عدم ح�سوره 

اآخرها قبل  اأن��ه �سيح�سره، وك��ان  اأك��د ثاث م��رات  احتفااًل كان 

يوم واحد، ويف املوعد املحدد اأر�سل ممثلة عنه، االأمر الذي القى 

ا�ستياء لي�س من احلا�سرين، بل من اأبناء بلدة الوزير، التي تهتم 

ب�ساأن مماثل، ما دفع اأحد وجهاء البلدة، ويف ح�سرة �سخ�سيات 

للقول: »بهدلنا.. �سغر هالوزير«.

 رفض إعطاء تأشيرة دخول لألسير 
اأكدت م�سادر خا�سة ل�»الثبات«، اأن ال�سلطات االأردنية رف�ست 

علماً  االأ�سر،  اأحمد  لل�سيخ  الأرا�سيها  دخ��ول  تاأ�سرة  اإعطاء 

بالاجئن  لاجتماع   االأردن  زي���ارة  ي��ن��وي  ك��ان  االأ���س��ر  اأن 

ال�سورين على اأرا�سيها.
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االكتفاء  اإىل  و�صلوا  اأن  بعد  الغاز  اأع��راب  اأن  يبدو 

الذاتي من الوعي واملعرفة والذكاء اخلارق، مل يعودوا 

ب�صاطع  حتى  وال  الفارابي  وال  خلدون  بابن  يعرتفون 

احل�صري.

ه���م م���ع زم���ائ���ه���م ال�����ص��اج��ق��ة االأت��������راك ي�����وّدون 

العودة اإىل زمن االإغريق، ت�صامناً مع مر�صدهم رجب 

طيب اأردوغ�����ان وت��اب��ع��ه اأح��م��د داود اأغ��ل��و، ال��ل��ذي��ن مل 

املناف�صة  بحكم  االإغريقية،  الفل�صفة  حتّمل  ي�صتطيعها 

والكره ال�صديدينْن املتبادلينْ مع اليونان، ولهذا قرروا 

مت�صامني الت�صدي ل�صقراط )470 - 399 ق.م(، الذي 

تنهار  ع�صره  اأخ��اق  راأى  حينما  املعرفة،  فل�صفة  بنى 

العقل  اأنكروا  الذين  ال�صف�صطائيي،  ودج��ل  ري��اء  اأم��ام 

واأمورها كلها  املعرفة  اأ�صول  وف�صائل االأخاق، فرّدوا 

اإىل جمرد االإح�صا�س.

هم اإذن لديهم اإح�صا�صهم، ورمبا اال�صت�صعار عن بعد، 

فقرروا ا�صتح�صار كل قيم الربابرة والثورات الرثة.

َمن هم هوؤالء »الثوار« الذين يتحدثون بالف�صحى 

ع���ن احل���ري���ة وال���ع���دال���ة، وي�����ص��ّل��ح��ه��م ال���ع���رب وال��غ��رب 

والرتك وال�صهاينة لكي يقتلوا الطاب يف اجلامعات، 

وال���ت���ام���ذة يف م��دار���ص��ه��م، وال���ع���م���ال يف م�����ص��ان��ع��ه��م، 

يقتلون  الذين  ه��وؤالء  َمن هم  واملزارعي يف حقولهم؟ 

ال��ُع��ّج��ز يف دور اإي��وائ��ه��م، وي��ح��ّل��ل��ون دم���اء االأط���ف���ال يف 

تهم؟ ريا�صهم، وال�صيوخ على مقاعدهم اأو يف اأ�صرَّ

هل لنا اأن نفهم كيف يتفاعل هذا العامَل »املتمّدن« 

يف الغرب مع »ح�صارة« االأ�صاء وقطع الروؤو�س؟ وكيف 

»جبهة  ومقاتلي  ال�صورية،  »ال��ث��ورة«  ت�صمى  ما  ينا�صر 

ُحراً«  »جي�صاً  كان  �صواء  الت�صميات،  الن�صرة«، وخمتلف 

عام  لبنان  جنوب  يف  ح��داد  �صعد  العميل  طريقة  على 

اأردوغ��ان  طريقة خمابرات رجب طيب  على  اأو   ،1978
للعتبات  اللبنانيي  ال���زوار  خطفت  حينما   ،2012 ع��ام 

ُقّطاع الطرق من  اأع��زاز، ولّزمتهم لبع�س  املقد�صة، يف 

و�صيلة،  ب���اأي  وال����روة  امل���ال  على  الباحثي  ال�صوريي 

مهما كانت دنيئة؟!

لي�س الغرب واالأمريكي، كما عرفنا التاريخ اإن�صانياً، 

يحّول  اأن  والقوة  القدرة  من  متّكن  اأن  منذ  هدفه  كل 

ال�صعوب اإىل قطعان غري واعية، وقد عرّب عنها غوبلز؛ 

م�صوؤول الدعاية واالإعام النازي يف ثاثينيات القرن 

امل��ا���ص��ي، اأف�����ص��ل تعبري ب��ق��ول��ه: »اأع��ط��ن��ي اإع���ام���اً با 

�صمري، اأُعطك �صعباً با وعي«.. واأجاد يف التعبري عن 

الهمجية الراأ�صمالية الرئي�س االأمريكي هرني ترومان 

ُق�صفت  امل��ا���ص��ي، حينما  ال��ق��رن  اأرب��ع��ي��ن��ي��ات  اأواخ����ر  يف 

هريو�صيما ونكازاكي يف اليابان بقنبلتينْ ذرّيتي خال 

احلرب العاملية الثانية.

ي��وم��ه��ا، اأح�������س خم����رتع ال��ق��ن��ب��ل��ة ال���ذري���ة روب����رت 

اأوبنهامير ِبَوخز ال�صمري، فتحّول اإىل داع ملنع ت�صنيع 

هذا النوع من ال�صاح، وقال لرتومان: »اأ�صعر اأّن يدي 

ملوثتان بالدماء«، فرّد االأخري بكل ب�صاطة: »ال تهتم، 

�صتزول الدماء عن يديك عندما تغ�صلهما«.

ثمة   ،» خل�صفتنْ َخلَيتنْ  »لو  امل��اأث��ور:  القول  حد  وعلى 

اأ�صوات كثرية بداأت تطلع يف الغرب للحد من هذا العار 

واملنطقة،  �صورية  يف  واالأم��ريك��ي  ال��غ��رب  يرتكبه  ال��ذي 

فهناك جمموعة من املثقفي الفرن�صيي بداأت تتحرك 

ال�صتعادة الُبعد االأخاقي يف ال�صيا�صة الفرن�صية حيال ما 

العربية  املنطقة  يحدث يف �صورية، وقبلها يف ليبيا، ويف 

اأن يرفعوا يف وجه ذاك الرئي�س  ب�صكل عام، وهم ق��رروا 

الدمية فرن�صوا هوالند ال�صوت عالياً: »كفانا عاراً«.

وع���ن���دن���ا يف ل���ب���ن���ان، ه���ل الح��ظ��ت��م وم����ع االأ����ص���ف، 

ال��دول��ة  ب��ي  ر���ص��م��ي��ون،  ومنهم  البع�س،  ي�����ص��اوي  كيف 

االأوام��ر  يتلّقون  الذين  وامل�صلحي  ال�صورية،  الوطنية 

الواق  باد  من  حتى  اأو  الق�صور،  من  اأو  الكهوف،  من 

الواق؟!

هل الحظ اأح��د اأن االع��ت��داءات التي وقعت على 

ل��ت��ه��دي��دات »جبهة  ت��ن��ف��ي��ذاً  ك��ان��ت  ال��ه��رم��ل  منطقة 

الن�صرة«، التي اأ�صحت فرعاً ل�»القاعدة«؟ لقد تبارى 

امل�صوؤولون عندنا عام 2007 اأمام االأمريكي والغربي 

يف احل��دي��ث ع��ن م��ق��ات��ل��ة االإره������اب يف ن��ه��ر ال��ب��ارد، 

االإم��داد  اأو حُت�صم لوال  تنتهي  اأن  لها  والتي ما كان 

اللبناين،  للجي�س  �صورية  قدمتهما  اللذان  واملعونة 

الذي امتنع اليانكي عن مّده حتى بالذخائر لبنادق 

.»M16«

اأكر من  يوماً، وقبل  الوطني قال  دفاعنا  وزير 

�صنة ون�صف ال�صنة، اإن للقاعدة خايا يف لبنان، لكن 

اأك��ر من طرف ر�صمي  بالرف�س والنفي من  جوبه 

املو�صوع،  ح��ول  املطبق  ال�صمت  اأرادوا  ال��ب��اد..  يف 

ال�صعودية وو�صّيها  الأنهم بب�صاطة يريدون م�صايرة 

لتينْ  ها، املموِّ اجلديد بندر بن �صلطان، وقطر وحمدينْ

م، الذي يريد  والداعمتينْ لاإرهاب االأمريكي املنظَّ

اأن تتكامل �صاحة باد ال�صام يف املوت والدمار، ولهذا 

تتحرك االآن ب�صرعة الفتة خايا االإرهاب يف �صورية 

والعراق.. ولبنان اأي�صاً..

غ��ري��ب��ة وع��ج��ي��ب��ة ���ص��ك��وى ل��ب��ن��ان جل��ام��ع��ة نبيل 

العربي، التي قررت اإ�صقاط الدولة الوطنية ال�صورية 

االأمريكية  اجلن�صية  حامل  ل�صالح  ع�صويتها  م��ن 

االنتداب  ال�صاح غ�صان هيتو، وحفيد عميل  وتاجر 

الفرن�صي وموظف �صركة »�صل« اأحمد معاذ اخلطيب.

ث��م م���اذا ع��ن امل��خ��ط��وف��ي يف اأع�����زاز؟ وم����اذا عن 

املخطوف ح�صان املقداد من قَبل ما ي�صمى »اجلي�س 

احلر«؟ ملاذا مل تاأت ال�صكوى اللبنانية جلامعة نبيل 

العربي وحمد بن جا�صم على ذكرهم؟

حينما  امل���رة،  ه��ذه  املخطوفي  ذوو  فعل  م��ا  ح�صناً 

�صّوبوا حتركهم نحو اخلاطف احلقيقي، وهو الرتكي، 

خطف  حينما  مة  املنظَّ االإج����رام  كع�صابات  فعل  ال��ذي 

ه��وؤالء الفقراء الذين وّف��روا ط��وال اأك��ر من ع��ام من 

قوتهم وقوت عيالهم ليزوروا العتبات املقد�صة، من اأجل 

ح�صابات خا�صة جداً، ومن اأجل مفاو�صات يريدونها يف 

مكان حل�صابات اأمريكية و»اإ�صرائيلية«.

الذين  ه��وؤالء  يعرفها  اأن  بد  ال  اأخ���رياً  ثمة حقيقة 

دم�صق  اأن  وه��ي  ال�صم�س،  اب��ت��اع  مبقدورهم  اأّن  ظنوا 

واأهلها  بنا�صها  كلها؛  و�صورية  واأهلها،  وحلب  واأهلها، 

واأح��ب��ائ��ه��ا، ه��م ���ص��يء اآخ���ر مت��ام��اً.. ففيها ُه���زم التتار، 

امللكة  زن��وب��ي��ا؛  منها  اإم���رباط���وري���ات،  ن�صال  وت��ك�����ّص��رت 

العربية العظيمة التي حتّدت يوماً اإمرباطورية روما.. 

وحتى ال نذهب بعيداً، ما زال يف بال مايي العرب اأن 

واأن غورو  ال�صفاح رحل مب�صانقه ومظامله،  با�صا  جمال 

ل��ه: ها قد  الدين ليقول  ال��ذي وق��ف على قرب �صاح 

عدنا يا �صاح الدين، اندحر وانهزم منذ اأن قرر يو�صف 

اأن  اال�صت�صهاد يف مواجهته فهل يتذكر هوؤالء  العظمة 

�صورية حتتفل بعيد اجلاء.. عيد هزمية اال�صتعمار.

زال  وم��ا  ب��اأري��ج��ه��ا،  تعبق  دم�صق  يا�صمي  زال���ت  م��ا 

ال�صيخ االأكرب ابن عربي عند جبل قا�صيون بدّره والآلئه 

حممد  العامة  ال�صهيد  اهلل  ورح��م  النجوم..  ومواقع 

�صعيد رم�صان البوطي.

اأحمد زين الدين

أهالي المخطوفين في أعزاز يصّوبون تحركهم نحو المجرم الحقيقي
وسورية تواجه تحالف الباشاوات و»اليانكّيون« وفتاوى الفتنة
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أحداث األسبوع

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

مرَبكة اأمريكا بعد انفجاري بو�صطن، فثمة احتمال يتكّون لدى اأجهزة 

العم  ب��اد  اإىل  جديد  عنف  عامل  بدخول  املتعددة،  االأمريكية  املخابرات 

والذي  فيها،  الفردية  االأ�صلحة  بانت�صار  الدائم  اخلطر  اإىل  ي�صاف  ال�صام، 

ي�صري كل فرتة اإىل جمازر جماعية يرتكبها طالب يف مدر�صة ما، اأو جامعة، 

اأو م�صلح معقد يف هذه البلدة اأو تلك.

اأك��ر من ثاثة  راح �صحيتهما  اللذين  للتفجريين  االأوىل  االأنباء  مع 

قتلى و145 جريحاً، �صيطرت االأفكار على العقل االأمريكي، وبع�صها يعود 

�صعودي  �صخ�س  ن��ح��و  ف����وراً  التحقيق  يف  ب��االجت��اه   ،2001 اأي��ل��ول   11 اإىل 

الكامريات  واأن  االنفجار،  موقع  من  قريباً  ك��ان  اأن��ه  بحجة  برجله  اأ�صيب 

اإ�صابته، واجتهت التحقيقات  ُبعيد  اأن هذا ال�صعودي رك�س م�صرعاً  ك�صفت 

اأي�صاً نحو رجل من اأ�صول اأفريقية، بذريعة اأن الكامريات اأي�صاً ك�صفت اأنه 

حاول الدخول اإىل منطقة حمظورة قبيل وقوع االنفجارين، لكن تبي اأن 

الرجلينْ ال عاقة لهما مبا جرى.

املحققون االأمريكيون ما زالوا يناق�صون املعطيات واالأهداف للتفجريين 

وهي ترتكز حول:

اأ�صلوب التفجريين يذّكران بتفجريات م�صابهة يف اأكر من دولة غربية، 

ما يعني تورط جمموعة.

واإحداث  ال�صحايا  اأكرب عدد من  الهدف، وهو ماراثون، الإيقاع  اختيار 

�صجة اإعامية، وبالتايل فاإن ذلك يدل على ح�صن التخطيط، ما يعني اأن 

وراءها فكراً حمرتفاً.

�صديدة  م���واد  فيهما  ولي�س  ي��دوي��اً،  وم�صّنعتان  �صغريتان  ال��ع��ب��وت��ان 

االنفجار مثل »c4« اأو »ت.اأن.تي«، وهذا يعني اأن لي�س وراءها جهات اإرهابية 

حمرتفة، الأنها كانت �صت�صتخدم عبوات اأكرب واأ�صد تاأثرياً.

حتى االأم�س، مل تتو�صل التحقيقات اإىل م�صتبه به كما مل تعلن اأي جهة 

م�صوؤوليتها، واحلكومة الفيدرالية لي�س لديها اأي معلومات حول تهديدات 

حمتملة يف املدى القريب، كما مل يكن لديها علم اأي�صاً بالتفجريين اللذين 

ح�صا.

كيف �صيكون الرد االأمريكي؟

�صيكون  ين،  االنفجارنْ نفذ  من  اأمريكياً  ك��ان  اإذا  اأن��ه  اإىل  ت�صري  الوقائع 

االجتاه نحو الت�صدد يف اقتناء االأ�صلحة الفردية والذخائر لدى االأمريكيي، 

خ�صو�صاً اأمام �صل�صلة اجلرائم املتكررة يف الواليات املتحدة.

خ��ارج��ي،  م�صدرهما  االن��ف��ج��اري��ن  اأن  اإىل  التحقيقات  اأ���ص��ارت  اإذا  اأم���ا 

اأو  لغزو  احتمال  هناك  هل  لكن  التاأ�صريات،  منح  يف  ت�صدد  هناك  ف�صيكون 

احتال؟

اأن اأمريكا غري ق��ادرة على ذلك، لكن ثمة احتمااًل  املعطيات ت�صري اإىل 

�صبه موؤكد بتوجيه �صربات بوا�صطة طائرات با طيار..

در�صاً،  امل�صتمر لاإرهاب  وا�صنطن من دعمها  تلّقنت  يف اخلا�صة: هل 

ال�صيما اأنها تتذوق ال�صم الذي تعده بنف�صها؟

حممد �شهاب

اأهايل املخطوفني اللبنانيني يف اأعزاز اأمام ال�سفارة الرتكية يف الرابية

لماذا لم تأِت الشكوى 
اللبنانية لےجامعة الدول 

العربية على ذكر المخطوفين 
في أعزاز وحسان المقداد؟
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اأكر القلقي االآن من حادثة بو�صطن  اأن  ال �صّك 

املعار�صة  تكون  قد  ونتائجها،  وتداعياتها  االإرهابية 

ال�صورية، التي مل ت�صتفق لغاية االآن من �صدمة اإعان 

»جبهة الن�صرة« مبايعتها للظواهري، واأنها جزء من 

تنظيم »القاعدة« يف باد ال�صام.

نتيجة  ك��ب��رياً  �صيا�صياً  ث��م��ن��اً  ال��ي��وم  ه����وؤالء  ي��دف��ع 

ال�صوري«  »االئ��ت��اف  مار�صها  التي  والتعمية  الت�صرع 

وقت  يف  ب�»القاعدة«  الن�صرة«  »جبهة  ارتباطات  على 

�صابق، حي قام معاذ اخلطيب بانتقاد قرار وا�صنطن 

على  الن�صرة«  »جبهة  اإدراج  املا�صي  االأول  ك��ان��ون  يف 

ج��ورج  نائبه  انتقد  كما  االإره��اب��ي��ة،  املنظمات  الئ��ح��ة 

يعترب  ال�صوري  ال�صعب  اأن  على  القرار، م�صدداً  �صربا 

تنفعهم  الثورة، لذا قد ال  الن�صرة« ج��زءاً من  »جبهة 

ال��ي��وم ك��ل ال���دع���وات ال��ت��ي ي��دع��وه��ا اخل��ط��ي��ب وهيتو 

وتغيري  ب�»القاعدة«  ارتباطها  لفك  الن�صرة«  ل�»جبهة 

ال�صعب  ينا�صب  ال  »القاعدة«  فكر  اأن  باعتبار  ا�صمها، 

ال�صوري.

يف الواقع، جميع الاعبي على ال�صاحة ال�صورية 

عن  تغا�صوا  اأو  �صّهلوا  باأنهم  باآخر  اأو  ب�صكل  متَهمون 

تغلغل »القاعدة« يف املنطقة، وميكن اأن نذكر منهم ما 

يلي:

1- ال��ن��ظ��ام ال�������ص���وري: ل��ط��امل��ا ات��ه��م��ت ال���والي���ات 
االأمريكية النظام ال�صوري بال�صماح مبرور االإرهابيي 

من »القاعدة« اإىل العراق وتقوي�س قدرة االأمريكيي 

االأمريكيون يف  العراق، وقد عجز  ال�صيطرة على  من 

وقت �صابق يف العراق عن اجتثاث »القاعدة« من العراق، 

فا�صتعملوا لهذه الغاية »ال�صحوات«، والتي تتكون من 

نية التي تع�ّص�صت »القاعدة« يف مناطقها،  الع�صائر ال�صُّ

�صواء  �صواها،  »القاعدة« من  االأق��در على قتال  فكانت 

من اجلي�س العراقي اأو اجلي�س االأمريكي.

وقد يكون احلل االأمريكي املخترب �صابقاً يف العراق 

اإن  اأن ُيحتذى يف �صورية، حيث  املثال الذي ميكن  هو 

ال��ع�����ص��ائ��ر ال�����ص��وري��ة امل��ت�����ص��ررة م��ن »ج��ب��ه��ة ال��ن�����ص��رة« 

للمخزون  ا�صتباحتها  وم��ن  مناطقها،  يف  ووج��وده��ا 

الزراعي والنفط وبيعه للح�صول على املال، قد تقوم 

»القاعدة«  ملحاربة  ال�صاح  وامت�صاق  نف�صها  بتنظيم 

واأخواتها، للحفاظ على حياتها واأرزاقها.

2- امل��ع��ار���ص��ة ال�����ص��وري��ة: ال��رتك��ي��ز ع��ل��ى اإ���ص��ق��اط 
ن��ظ��ام االأ���ص��د ب���اأي ثمن ك��ان دف��ع امل��ع��ار���ص��ة ال�صورية 

اإىل غ�ّس النظر عن تغلغل  و»اجلي�س ال�صوري احلر« 

وليد  �صّماه  ما  ولعل  ال�صوري،  الن�صيج  يف  »ال��ق��اع��دة« 

الرئي�س  الإ�صقاط  ال�صيطان«  مع  »التحالف  جنباط 

ا�صتخدمها  التي  الذريعة  بالتحديد  االأ�صد، كان  ب�صار 

»القاعدة«  بانت�صار  للرتحيب  ال�صوريون  املعار�صون 

تنظيماً  االأك���ر  ك��ان��ت  الن�صرة«  ف�»جبهة  ���ص��وري��ة،  يف 

ومتويًا، وكانت حتتوي على اأ�صد املقاتلي باأ�صاً، وهو 

ما دفع املعار�صة ال�صورية على ت�صخيف كل التحذيرات 

�صورية  يف  »القاعدة«  انت�صار  اأن  من  واملحلية  الغربية 

قد يكون االأخطر على الثورة ال�صورية، وعلى ال�صعب 

ال�صوري بالتحديد.

3- الغرب واأمريكا: على الرغم من كل التحذيرات 
»ال��ق��اع��دة« يف  االأم��ريك��ي��ون ح��ول تغلغل  اأطلقها  التي 

اإدراج  �صوى  يتعدَّ  االأم��ر مل  اأن  اإال  ال�صورية،  املعار�صة 

املنظمات  الئحة  على  الن�صرة«  ل�»جبهة  االأمريكيي 

االإره���اب���ي���ة، م��ق��اب��ل ا���ص��ت��م��رار ت��دّف��ق ال�����ص��اح وامل����ال، 

وامل��ق��ات��ل��ي اجل��ه��ادي��ي م��ن جميع اأن��ح��اء اأوروب����ا اإىل 

�صورية للقتال �صد النظام ال�صوري.

واق���ع���ي���اً وت���اري���خ���ي���اً، وب��ح�����ص��ب اع�����رتاف ه��ي��اري 

الكونغر�س  اأم���ام  ا�صتماع  جل�صة  يف  العلني  كلينتون 

يف  »القاعدة«  اأن�صاأوا  قد  االأمريكيون  كان  االأمريكي، 

اأفغان�صتان لقتال ال�صوفيات، واأعلنت كلينتون �صراحة 

اأن الرئي�س ريغان والكونغر�س وافقوا على فكرة اإن�صاء 

ات��ف��ق��وا م��ع باك�صتان وامل��خ��اب��رات  واأن��ه��م  »ال��ق��اع��دة«، 

واأنهم  »املجاهدين«،  �صّمتهم  ما  الإن�صاء  الباك�صتانية 

ا�صترياد  على  ال�صعودية  العربية  اململكة  م��ع  اتفقوا 

العامة الوهابية لاإ�صام، لهزم االحتاد ال�صوفياتي، 

واأعلنت اأن اخلطة جنحت باعتبار ان�صحاب ال�صوفيات 

اأدى  ما  ال���دوالرات،  مليارات  وخ�صارتهم  املنطقة،  من 

اإىل انهيار االحتاد، لهذا مل يكن اال�صتثمار يف تاأ�صي�س 

»القاعدة« �صيئاً براأيها.

ال���ي���وم، وب��ع��د اأن حت��ول��ت »ال���ق���اع���دة« اإىل ما  اأم����ا 

حت��ول��ت اإل���ي���ه، ف��ال�����ص��وؤال امل���ط���روح يف ����ص���وري���ة: من 

من  واأم���ريك���ا  ال���غ���رب  ي�صتفيد  ه���ل  مم���ن؟  ي�صتفيد 

وجود »القاعدة« للقتال يف �صورية، بحيث تقوم بجمع 

املجاهدين من كل اأنحاء العامل، والتخل�س من قنابل 

موقوتة موجودة يف اأوروبا، وبات املطلوب من اجلي�س 

ال�صوري تخلي�س العامل منهم، ولذلك بات من املجدي 

ال�صوري من  النظام  ي�صتفيد  اأم  االأزم���ة؟  اأم��د  اإط��ال��ة 

ال�صورية،  الثورة  يف  اأ�صا�صي  كمكون  »القاعدة«  وج��ود 

ل�صيطنتها اأمام العامل، واإظهار نف�صه يف جبهة واحدة 

مع الغرب يف قتاله �صد االإرهاب العاملي املتنّقل؟

يف امل��ح�����ص��ل��ة، وم��ه��م��ا ك��ان��ت احل��ي��ث��ي��ات وال��ن��ت��ائ��ج، 

يبنيا  اأن  ميكن  ال  ونهجها  »القاعدة«  فكر  اأن  �صّك  ال 

اإليها  تطمح  دول���ة  يبنيا  اأن  ميكن  وال  دمي��ق��راط��ي��ة، 

بال�صيطان  ي�صتعي  اأن  ي��ري��د  وم��ن  املنطقة،  �صعوب 

�صيجد نف�صه يف جهنم ال حمالة.

د. ليلى نقوال الرحباين
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المعارضة السورية: ماذا بعد االستعانة بالشيطان؟

مقاتلو املعار�سات ال�سورية.. �سراع حتى املوت

هل بات المطلوب من الجيش 
السوري تخليص العالم من 

»القاعدة« بإطالة أمد األزمة؟

اأنقرة - الثبات

�صيزور وزير اخلارجية االأمريكي جون كريي تركيا للمرة الثالثة 

»اأ�صدقاء  ملجموعة  اجتماع  يف  للم�صاركة  �صهرين،  م��ن  اأق��ل  خ��ال 

يف  زي���ادة  و�صط  املقبل،  ال�صبت  ا�صطنبول  يف  تلتقي  التي  ���ص��وري��ة«، 

ال��رتك��ي يف احل��رب ال�صورية، وحت���ّول هذا  ال��ت��ورط  امل��وؤ���ص��رات على 

التورط اإىل »م�صتنقع« تغرق فيه �صاحبة اأكرب حدود مع �صورية.

»اأ�صدقاء �صورية« الإيجاد خمرج  اأنقرة ال�صتغال موؤمتر  ت�صعى 

امل�صككة يف  االأ����ص���وات  ال�����ص��وري، يف ح��ي ترتفع  امل��ل��ف  الأزم��ات��ه��ا يف 

اأن هذه  والافت  ال�صورية،  االأزم��ة  املعتمدة يف  ال�صيا�صة  الداخل يف 

البيت  داخ���ل  ب��ل م��ن  ال��رتك��ي��ة،  امل��ع��ار���ص��ة  ت���اأت م��ن  الت�صكيكات مل 

اهلل  فتح  حممد  تركيا؛  يف  االأك��رب  االإ�صاميي  فزعيم  االإ�صامي، 

كولن، بداأ بدوره ي�صكك يف هذه ال�صيا�صات، وهذا من �صاأنه، اإن ظهر 

الهائل  التاأثري  ب�صبب  احلاكم  احل��زب  اأرك��ان  يزعزع  اأن  العلن،  اإىل 

كولن احلديث  وب��داأ مقربون من  االأت���راك،  االإ�صاميي  لكولن يف 

على  ال�صروري وخطورته  الو�صع  اإذاعية عن  ومقابات  مقاالت  يف 

اأخ���رى ع��ن وج��ود تباين  ال��رتك��ي، فيما حتدثت معلومات  ال��داخ��ل 

كبري بي موقفي الرئي�س الرتكي عبداهلل غل، ورئي�س الوزراء رجب 

واالن�صحاب  ال�صيا�صي  احل��ل  اإىل  االأول  ميل  جلهة  اأردوغ���ان،  طيب 

التدريجي من امل�صاألة ال�صورية، يف حي ي�صتمر االأخري يف ال�صغط 

الرتكية  اال�صتخبارات  اإليهما  ترفعها  التي  التقارير  رغم  امليداين، 

من  و�صواها  ب���»ال��ق��اع��دة«  املرتبطي  املت�صددين  حجم  ات�صاع  ح��ول 

من  العديد  واكت�صاف  ال��رتك��ي،  ال��داخ��ل  يف  التكفريية  التنظيمات 

اخلايا النائمة.

وُتظهر املوؤ�صرات املتزايدة ب�صرعة الفتة حجم التورط وارتداداته 

النقا�س ح��ول ج��دوى  ب���داأ يجاهر يف  ال���ذي  ال��رتك��ي،  ال��داخ��ل  على 

وامل�صلحي  ال�����ص��وري��ة،  للمعار�صة  احلكومة  قبل  م��ن  امل��ق��دم  ال��دع��م 

لهم  �صبكات  ويقيمون  الباد،  اإىل  يتوافدون  باتوا  الذين  االأج��ان��ب 

فيها ترتبط ب�»القاعدة«، وقد اعتقلت ال�صلطات الرتكية 10 اأ�صخا�س 

با�صم  واملقاتلي  بال�صاح  اإ�صامية  جمموعات  باإمدادهم  لا�صتباه 

تنظيم »القاعدة«، وذكرت وكالة دوجان الرتكية اخلا�صة لاأنباء، اأن 

»االأ�صخا�س امل�صتَبه بهم، ُقب�س عليهم يف حمافظة »قونيا«، على بعد 

قرابة 250 كيلومرتاً جنوبي العا�صمة اأنقرة، بعد اأن تلقت ال�صرطة 

بااللتحاق  �صبان  الإقناع  ت�صعى  مت�صددة  اإ�صامية  باأن جماعة  باغاً 

املوقع  على  م�صور  ت�صجيل  يف  وظهر  امل�صلحة«،  ال�صورية  باملعار�صة 

االإل���ك���رتوين ل��وك��ال��ة دوج�����ان، رج���ال م��ل��ت��ح��ون مكبلو االأي�����دي يتم 

اإن  الوكالة  وقالت  عليهم،  القب�س  بعد  لل�صرطة  مقر  اإىل  اقتيادهم 

لعدة مواقع يف قونيا«، وقال  »ال�صريط يظهر مداهمات متت فجراً 

رجل لل�صحافيي اأثناء اقتياده »هذه الق�صية ال عاقة لها بالقاعدة، 

اعُتقلنا الأننا نقراأ القراآن، الأننا م�صلمون، الأننا ن�صاعد ال�صوريي«.

ت��وّرط م�صانع  اأخ��رى عن  االإط��ار نف�صه، حتدثت معلومات  ويف 

باأنواع من االأ�صلحة  ال�صاح الرتكية يف تزويد امل�صلحي ال�صوريي 

اال�صتخبارات  م��ن  �صمنية  مبوافقة  جت��ري  �صفقات  يف  وال��ذخ��ائ��ر 

الرتكية، باالإ�صافة اإىل معلومات موؤكدة عن وجود م�صانع �صرية يف 

االأرا�صي الرتكية لت�صنيع بع�س اأنواع ال�صاح وبيعه اإىل امل�صلحي، 

ومنها �صواريخ ت�صنع حملياً وقاذفات �صواريخ وعبوات نا�صفة كبرية 

و�صغرية.

اجل��ان��ب  ع��ل��ى  االإ����ص���اءة  اإىل  اأي�����ص��اً  ال��رتك��ي��ة  ال�صلطات  وت�صعى 

االإن�����ص��اين، ال���ذي ت��واج��ه ف��ي��ه ف�����ص��ًا ك��ب��رياً ب�صبب اإ���ص��راره��ا على 

ن��ق��داً لت�صرفه ه��ي ع��ل��ى م�����ص��اع��دة الاجئي  امل���ال  احل�����ص��ول ع��ل��ى 

وقد  املهمة،  ه��ذه  الدولية  املنظمات  تتوىل  اأن  ورف�صها  ال�صوريي، 

على  ال�صوريي  الاجئي  ا�صتقبال  كامل  �صبه  ب�صكل  تركيا  اأوقفت 

اأرا�صيها، ما اأدى اإىل تكد�صهم بع�صرات االآالف يف املنطقة احلدودية 

حتت رحمة امل�صلحي.

»القاعدة« تبدأ بالتغلغل في تركيا.. ومصانع السالح في خدمة المسلحين
أنقرة تسعى الستغالل مؤتمر »أصدقاء سورية« للخروج من أزمتها
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�سيا�سية  هل ما يزال لبنان الر�سمي ملتزماً 

اأم  �سورية،  يف  يحدث  ما  حيال  بالنف�س«  »الناأي 

اأنه قرر االنخراط يف احلرب عليها تدريجياً؟ 

يبدو اأن الفر�سية الثانية تتقدم على االأوىل، 

ال�سلطات  تعاطي  خللال  مللن  ذلللك  يت�سح  وبلللداأ 

الراهنة يف اجلارة االأقرب،  اللبنانية مع االأزمة 

عرب املحطات واملواقف التالية:

الللعللربلليللة  الللقللمللة  يف  لللبللنللان  ملل�للسللاركللة  اأواًل: 

االأخلللللرة يف اللللدوحلللة، رغلللم جلللللو�للس رئلليلل�للس ما 

يلل�للسللمللى »االئلللتلللاف اللل�للسللوري امللللعلللار�لللس« اأحللمللد 

مليثاق  معاذ اخلطيب على مقعد �سورية، خافاً 

جامعة الدول العربية، ويف خرق فا�سح ملعاهدة 

لبنان  بللن  املوقعة  والتن�سيق  والللتللعللاون  االأخلللوة 

و�سورية التي ما تزال �سارية املفعول.

ثلللانللليلللاً: عللللدم اتلللخلللاذ اللل�للسلللللطللة اللل�للسلليللا�للسلليللة 

الو�سع  ل�سبط  الللازمللة  االأمللنلليللة  االإجللللللراءات 

واأتللاح  ال�سورية،  اللبنانية  احلللدود  على  االأمللنللي 

يف  بللُحللّريللة  التنقل  امل�سلحة  للمجموعات  ذلللك 

املللنللاطللق املللللذكللللورة، وبللالللتللايل ا�للسللتللخللدام لبنان 

وممراً  ال�سوري،  اال�ستقرار  ال�ستهداف  كمن�سة 

لت�سدير االإرهاب وعدته اإىل اجلارة االأقرب.

احلدودية،  املناطق  يف  االأمني  الرتاخي  هذا 

بع�س  ال�سورين  امل�سلحن  ا�ستباحة  اإىل  اأدى 

اللللقلللرى اللللللبللنللانلليللة يف اللللهلللرملللل، وا�للسللتللهللدافللهللا 

بال�سواريخ، عّل ذلك، وفقاً حل�سابات املجموعات 

اأوكللار  اإىل دك  اأن يدفع »حللزب اهلل«  االإرهللابلليللة، 

ال�سورية،  الق�سر  ريللف  منطقة  يف  امل�سلحن 

يف حمللاولللة الإقللحللام املللقللاومللة يف اأتللللون االأزمللللة، 

لتحقيق هدفن هما:

الداخل  يف  امل�سلحن  عللن  ال�سغط  تخفيف 

اللل�للسللوري، خلل�للسللو�للسللاً بللعللد االإجنللللللازات امللليللدانلليللة 

االأيلللام  يف  اللل�للسللوري  اجلي�س  حققها  الللتللي  املهمة 

احلوادث  اإىل  االأنظار  وحتويل  الفائتة،  القليلة 

االأمنية على احلدود.

ا�ستجداء تدخل ع�سكري خارجي يف  حماولة 

�سورية، حتت ذريعة »م�ساركة حزب اهلل ومن خلفه 

اإيران يف القتال اإىل جانب اجلي�س ال�سوري«، غر 

اأن حماولتهم املذكورة باءت بالف�سل.

وجلللللاء اللللللرد الللر�للسللمللي اللللللبللنللاين علللللى هللذه 

اإدانة  يوجه  اأن  فبداًل  للغاية،  موؤ�سفاً  اال�ستباحة 

عقب  لبنان  قللرر  ال�سورية،  للم�سلحن  وا�سحة 

اجلمهورية  رئي�س  برئا�سة  اأمني  وزاري  اجتماع 

ملليلل�للسللال �للسللللليللمللان، اإدانللللللة ا�للسللتللهللداف االأرا�لللسلللي 

اللبنانية من اأي جهة اأتت، والتقدم ب�سكوى اإىل 

اجلللامللعللة العربية يف �للسللاأن هللذا اال�للسللتللهللداف، يف 

حماولة مبّطنة بن اجلي�س ال�سوري واملجموعات 

م�سادر  تاأكيد  مللن  بالرغم  امل�سلحة،  االإرهللابلليللة 

النظامية  اللللقلللوات  اأن  عللللدة،  لللبللنللانلليللة  علل�للسللكللريللة 

ال�سوري مل تق�سف اأهدافاً داخل لبنان.

تاأتي  اأيلل�للسللاً،  �سورية  على  احللللرب  �سياق  ويف 

اال�سرتاتيجي  التقدم  على  الت�سوي�س  حمللاولللة 

الللللذي اأجنلللللزه جلليلل�للسللهللا، ملللن اإثللللللارة بللللاب ق�سية 

النازحن ال�سورين اإىل لبنان واالأردن يف االأمم 

ا�ستيعاب  با�ستطاعتهما  يعد  مل  اللذين  املتحدة، 

اأعلللداد جللديللدة مللن الللنللازحللن، فللبللداًل اأن يتخذا 

االإرهللاب  ت�سدير  اإىل وقف  يدعو  موحداً  موقفاً 

اإثللارة  اإىل  ي�سعيان  �سقيق،  بلد  اإىل  اأ�سكاله  بكل 

بق�سد  الللدوللليللة،  املللحللافللل  يف  الللنللازحللن  ق�سية 

حت�سيد الراأي العام الدويل �سد احلكم يف �سورية، 

ب�سكل غر مبا�سر م�سوؤولية  من خال حتميله 

اأعمال  نتيجة  باعتبارها  النازحن،  اأزمللة  تفاقم 

ع�سكرية ينفذها اجلي�س ال�سوري لتطهر باده 

من براثن االإرهللاب، وال �سك اأن ذلك يللوؤدي اإىل 

واإىل  االأخللرة،  اإجنللازات اجلي�س  الت�سوي�س على 

حماولة تغير وجه املجرم احلقيقي.

ح�سان احل�سن
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مـواقف

استباحة المسلحين 
السوريين لبعض القرى 

اللبنانية في الهرمل هدفها 
دفع حزب اهلل إلى دك أوكار 
المسلحين في منطقة ريف 

القصير السورية

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

لبنانيات

 االأمن العام حلركة االأمة؛ ال�صيخ د. عبد النا�صر جربي، وّجه 

�إىل رئي�س �جلمهورية �لإ�سالمية �لإير�نية د. حممود �أحمدي جناد، 

�آب��ادي،  ركن  غ�سنفر  د.  لبنان  يف  �لإ�سالمية  �جلمهورية  و�سفري 

برقية تعزية عبرّ فيها عن خال�س تعازيه و�سدق مو��ساته ب�سحايا 

�لزلز�ل �لذي تعر�ست له عدة قرى يف �إير�ن، �سائاًل �هلل �سبحانه 

�أن يتغمد �ل�سحايا بو��سع رحمته، و�أن مينرّ على �مل�سابني  وتعاىل 

من  �ل�سديق  �لبلد  يف  �مل�سوؤولون  يتمكن  و�أن  و�لعافية،  بال�سفاء 

جتاوز �آثار هذه �لكارثة.

�حلملة  �نتقد  �للبناين،  �ل�سعبي  �ملوؤمتر  رئي�س  �ساتيا؛  كمال   

�لأ�سول  جتاوز  �أن  موؤكدً�  �لر�عي،  و�لبطريرك  قباين  �ملفتي  على 

�لدين  ورجال  �ملاروين  و�لبطريرك  �جلمهورية  مفتي  خماطبة  يف 

عمومًا، ل يخدم �أي م�سلحة وطنية.

من  نبرّه  لبنان  يف  االإ�للسللاملليللة  وال�سخ�سيات  اجلمعيات  لللقللاء   

�لإ�سالمي  و�ملجل�س  �لفتوى  د�ر  جررّ  �ل�سيا�سيني  بع�س  حم��اولت 

�ل�ستغالل  ومن  �ل�سيا�سية،  �ل�سر�عات  �أتون  �إىل  �لأعلى  �ل�سرعي 

ظاهرة  �أنها  �إىل  لفتًا  خمتلفة،  عناوين  حتت  يتم  �لذي  �ل�سيا�سي 

حتدث للمرة �لأوىل يف تاريخ �جلمهورية �للبنانية، ويف تاريخ �لد�ر 

�لوطنية �لكبى �جلامعة د�ر �لفتوى.

 جبهة العمل االإ�سامي �أكدت على �سرورة تاأليف حكومة وفاق 

وطني يف لبنان، حتظى بتاأييد �سيا�سي و�سعبي، وت�سعى �إىل تفعيل 

�لعمل �حلكومي �لت�سامني ملو�جهة �ملرحلة �ملقبلة.

�ل�ساحة  تغييب  يف  متثلت  فارقة،  ثغرة  وج��ود  �إىل  �جلبهة  ولفتت 

�ملف�سلية،  و�ل��ق��ر�ر�ت  �لت�ساورية  �للقاء�ت  عن  �لوطنية  نية  �ل�سُّ

وعن �مل�ساركة �لفعلية يف �مل�ساور�ت �لقائمة حاليًا لتاأليف �حلكومة 

باهظة،  �أثمانًا  �لوطنية دفعت  نية  �ل�سُّ �ل�ساحة  �أنرّ  �لعتيدة، ل�سيما 

وهي  و��ستقر�ره،  �أمنه  و�سمانة  لبنان  وحدة  �أجل  من  ز�ل��ت،  وما 

ت على جر�حها مر�ت ومر�ت، لأنها تعتب �أن �لعمل �لإ�سالمي  ع�سرّ

هوى  ولي�س  �سرعي  ديني  تكليف  هو  و�ملقاوم  �جلهادي  �لوحدوي 

مترّبعًا �أو عماًل و�سوليًا لتحقيق م�سلحة خا�سة ونفعية.

انقالب المفاهيم.. 
تمجيد القتل والخيانة

في غمرة الترّدي العاصف بالمقاييس والمفاهيم 
مفاجأة  أي  َيستِعْر  لم  المراقب  أن  شك  ال  والثوابت، 
من »الُخرج«، كما يفتعل عادة المتسلقون على طحالب 
السياسة في لبنان، الذين يصح فيهم الوصف القائل 
أو في  بالمياه اآلسنة،  أزّقة مليئة  إنهم مجرد عابري 
أقل تقدير مجرد مسوخ تكونوا جراء فيروسات ضربت 

مناطق في الدماغ.
الموجودة  المسلحة  العصابات  قصفت  باألمس 
شهداء  فسقط  لبنانية،  قرى  السورية  األرض  على 
أعضاء  من  أي  يظهر  ول��م  القرويين،  من  وجرحى 
أوت��ار  على  إال  ال��ع��زف  تعرف  ال  التي  األورك��س��ت��را 
يعشعش النشاز في أليافها، ولو من باب الخجل الوقح، 
ليدين - أقله على عيون اللبنانيين - الفعلة الشنيعة، 
المنتحلة صفة  العرب في جامعة قطر،  أمام  وليعلن 
الدم  عن  المسؤولون  هم  أنهم  العربية،  الجامعة 
اللبناني السائل على أرضه من جانب عصابات إرهابية 
اإلرهاب  لو  مموِّ أنهم  آخر،  بمعنى  أي  منهم،  لة  مموَّ
هم  الطرف  يغضون  الذين  اللبنانيين  وأن  وُحراُسه، 

شركاء كاملو األوصاف للمجرمين.
ربما كان هذا العمل اإلرهابي ليمّر عبر القول إن 
لكن  معّينة،  نقطة  إلى  صاروخًا  أوصل  تقديريًا  خطأ 
بالتوازي  قرى،  خمس  استهدفت  عّدة  صواريخ  تلك 
مع قطع رؤوس جنود سوريين، ووضعها على األوتاد، 
إلى  لم تصل  وأخرى على مواقد مشتعلة، في صورة 

بشاعتها الفاشية وال النازية.
الفاشية  هذه  مثل  عن  الطرف  يغض  من  أليس 
المتجددة بوحشية أكبر، ومن يمول ويحمي سياسيًا، 
عن  يتحدث  أو  بسيطًا،  كان  مهما  غطاء  أي  ويؤّمن 
والقتلة، كما يمجد  القتل  قاتلة« يمّجد  »غير  أسلحة 
المذكورة  األوص��اف  كل  باعتبار  والتبعية،  الخيانة 
أن  يمكن  النبيلة  المفاهيم  دامت  ما  منتجة،  مهن 
والتمنيات  واألكاذيب  بالشائعات  واالنتصار  ه،  تشوَّ

يمكن تعميمه؟
تابعيتها  أن عناصر من  بلجيكا  اعترفت  باألمس 
تبعتها  ثم  س��وري��ة،  في  اإلرهابيين  مع  يقاتلون 
أستراليا، وكالهما عّبر عن مخاوفه، والعمل على اتخاذ 
الخراب  برسم  بالدهم  الذين  العرب  بينما  إج��راءات، 
بالخراب؛ تنفيذًا  ال يحسنون سوى النعيق والتبشير 
وتموياًل، ما داموا قد دخلوا الزقاق اآلسن الذي انقلبت 

فيه الثوابث والمقاييس.
إن نكران الوقائع ال يغيرها، واألفضل لمن يسعى 

إلى ذلك أال يصطنع األعذار.
يون�س

أيــن لبــنان مـن سيــاســة »الـنــأي بـالـنـفـس«؟

مقاتلو »اجلي�س احلر« يوّجهون مدفعيتهم جتاه مناطق حدودية لبنانية
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ثللمللة اأخللللطللللاء وقللللع فلليللهللا الللرئلليلل�للس املللكلللَّللف 

بت�سكيل  تكليفه  عللن  االإعلللان  ُبعيد  �سام  متللام 

معرفة  ق�سر  بللن  تلللرتاوح  اجلللديللدة،  احلكومة 

التي  ال�سيا�سية  واللحظة  واالأحلللداث،  بالوقائع 

اأي على حد تعبر رجال  الوقائع،  فر�ست هذه 

القانون: خطاأ يف ال�سكل واالأ�سا�س.

اأن  امللللكللللَّلللف  اللللرئللليللل�لللس  اأعلللللللللن  حلليللنللمللا  اأواًل: 

على  ت�سرف  حكومة  ت�سكيل  يف  �سابقتن  هناك 

االنتخابات، االأوىل كانت برئا�سة والده الرئي�س 

كميل  الرئي�س  عهد  يف   1953 �سائب �سام عام 

�سمعون، والثانية كانت برئا�سة جنيب ميقاتي يف 

عام 2005.

واحلقيقة اأن هناك خم�س حكومات يف تاريخ 

لللبللنللان اال�للسللتللقللايل، كللانللت حللكللومللات مللن غر 

املر�سحن لانتخابات النيابية:

االأوىل كانت برئا�سة احلاج ح�سن العويني عام 

1951، و�سمت ثاثة وزراء وهم اإىل جانب العويني: 
مرا�سيم  �للسللدرت  وقللد  نلللون،  واإدوار  فيا�س  بول�س 

تاأليفها يف عهد ب�سارة اخلوري يف 14 �سباط.

ُثللمللانلليللة، برئا�سة  الللثللانلليللة كللانللت  واحلللكللومللة 

اإىل  باالإ�سافة  و�سمت   ،1953 عام  �سام  �سائب 

�سام �سبعة وزراء، و�سدرت مرا�سيم تاأليفها يف 

عهد الرئي�س كميل �سمعون يف 30 ني�سان.

اأملللا الللثللالللثللة فللكللانللت يف عللهللد الللرئلليلل�للس فلللوؤاد 

�سهاب، برئا�سة اأحمد الداعوق، و�سدرت مرا�سيم 

تاأليفها يف 14 اأيار عام 1960، وكانت مع الداعوق 

من ثمانية اأع�ساء.

واحلكومة الرابعة كانت اأي�ساً يف عهد الرئي�س �سهاب، 

برئا�سة احلاج ح�سن العويني، و�سدرت مرا�سيمها يف 20 

�سباط 1964، و�سمت مع العويني ع�سرة وزراء..

كانت  املكلَّف،  الرئي�س  قللال  كما  واخلام�سة، 

عام 2005 برئا�سة جنيب ميقاتي.

اأن  واإذا كللان االأملللر على هللذا النحو، فللا بللد 

اإىل اأن الرئي�س �سائب �سام تراأّ�س  ن�سر اأي�ساً 

يف بداية عهد الرئي�س �سليمان فرجنية حكومة 

و�للسللدرت  اللل�للسللبللاب«،  ا�للسللم »حكومة  اأُطلللللق عليها 

مرا�سيم ت�سكيلها يف 13 ت�سرين االأول عام 1970، 

يرت�سح  ومل   ،1972 عللام  انتخابات  على  اأ�سرفت 

الرئي�س  �للسللوى  النيابية  االنللتللخللابللات  اإىل  منها 

على  تر�ّسح  الللذي  كبي،  جميل  والللوزيللر  �للسللام، 

الئحة �سام يف دائرة بروت الثالثة.

تيار  رئي�س  على  املكلف  الرئي�س  رد  اأمللا جلهة 

امللللللردة الللنللائللب �للسللللليللمللان فللرجنلليللة، حلليللنللمللا اأعلللللن 

االأخللللللر مللقللاطللعللة تلل�للسللملليللة الللرئلليلل�للس املللكلللللف يف 

من  تر�سيحه  عن  اأعلن  الأنلله  اجلمهوري،  الق�سر 

فللور عودته من  اأبللو جميل،  الو�سط يف وادي  بيت 

ال�سعودية بعد لقائْيه مع بندر بن �سلطان ثم �سعد 

احلريري، فلم يكن يف مكانه بتاتاً، حينما ذكر اأن 

اأعلن تر�سيحه لرئا�سة  �سليمان فرجنية  الرئي�س 

�سائب  الرئي�س  دارة  مللن   1970 عللام  اجلمهورية 

�سام، ذلك الأن قرار تر�سيح فرجنية اأُعلن با�سم 

فرجنية  الروؤ�ساء  ي�سم  كان  الللذي  الو�سط،  تكتل 

و�للسللام وكللامللل االأ�للسللعللد، وكللللان هلللذا اللللقلللرار بللداأ 

باالختمار قبل اأكرث من اأ�سبوع، حيث كان ال�سوؤال 

الدائم حول ال�سخ�س القادر على مواجهة املر�سح 

�سليمان  اأنللله  فللتللبللّن  �سركي�س،  اللليللا�للس  ال�سهابي 

فرجنية، الذي �سرعان ما جذب تاأييد رئي�س جبهة 

الراحل كمال جنباط وكتلته  الن�سال الوطني؛ 

املرحومان  يومها  قللراَرهللا  رف�س  التي  النيابية، 

اإىل  باالإ�سافة  الللديللن،  تقي  وبهيج  �سعد  معروف 

تللاأيلليللد كللتللل احللللللف الللثللاثللي، اللللذي �للسللم اأحلللزاب 

الكتلة الوطنية والكتائب والوطنين االأحرار.

وبللالللتللايل، فلللاإن الللقللرار اللللذي اأُعلللللن يف دارة 

�سام بتاأييد �سليمان فرجنية، يختلف يف ال�سكل 

الرئي�س  اأعلللللنلله  اللللذي  النحو  عللن  االأ�للسللا�للس  ويف 

مل  الللذي  املخ�سرمن  اأحللد  �سّبه  بحيث  املكلف، 

اأن  امل�سيطبة رغم كل ما مّر عليها،  دارة  يفارق 

متام �سام بداأ بت�سريحيه وكاأنه ي�سر يف درب 

يقول،  كما  فللحللذاِر،  ناق�سة«..  بل»دع�سة  ا�ستهله 

اأن  تذّكر  وليته  الت�سبيهات اخلطاأ،  ا�ستعارة  من 

حتّولت  حينما  الللقللرار،  كللان  امل�سيطبة  دارة  من 

معركة  با�ستكمال   ،1943 عللام  بديل  بللرملللان  اإىل 

اال�ستقال ومواجهة اال�ستعمار الفرن�سي..

كان  الللذي  البروتي،  املخ�سرم  هللذا  وي�سر 

�ستينيات  منذ  �سام  �سائب  له  باملغفور  ل�سيقاً 

الللقللرن املللا�للسللي، ومل يللهللرب مللن اآل �للسللام ودارة 

امل�سيطبة كما فعل كثرون من ال�سا�سة واالأزالم 

واالأن�سار، منذ العام 1975 وحتى حلظة اختيار 

�سام االبللن.. اإىل اأن كثرين ممن عللادوا اليوم 

اإىل دارة اآل �سام بابت�ساماتهم، ورمبا بذكرياتهم 

اإذا ما  اأخلللرى  اإىل �سفة  للقفز  اأيلل�للسللاً، جللاهللزون 

احل�سد  من  املكلَّف  الرئي�س  حمللذراً  جديد،  جدَّ 

د اإىل امل�سيطبة. املتجدِّ

�أحمد �شحادة

اإطاق  تبادل  املللرء بح�سول عملية  ي�سمع  اأن 

نلللار بللن الللقللوى االأمللنلليللة مللن جي�س وقلللوى اأمللن 

اأفللراد ع�سابة  اآخللر، وبن  اأمني ر�سمي  واأّي جهاز 

يف الطرقات العامة ويف اأّي مكان عام، فهذا خرب 

اعتادت االأذن على �سماعه، وهو يتّم ب�سكل طبيعي 

عليه  وال�سهر  النظام  تطبيق  على  املوؤمَتنن  بن 

االإعللام  و�سائل  تنقل  اأن  لكن  االأمللللن..  وحماية 

اأ�سخا�س  نللار بن جمموعة  اإطللاق  تبادل  حللدَث 

ب�سبب خاف على اأمور مادية، اأو نقا�س �سيا�سي، 

اأو اختاف يف الراأي ووجهة النظر، وي�سقط قتلى 

الذي ميكن  العادي  لي�س باخلرب  وجرحى، فهذا 

اأو عللدم التعاطي معه  الللكللرام،  املللرور عليه مللرور 

و�سواًل  حديد،  من  بيد  وال�سرب  وحللزم  بجّدية 

اإىل معرفة تفا�سيله وتوقيف الفاعلن، و�سوقهم 

الظاهرة  هللذه  تف�ّسي  ومنع  الللعللدالللة،  قف�س  اإىل 

املقيتة واملميتة وامل�سيئة اإىل �سمعة البلد وهيبته 

وكينونته وت�سميته بالدولة.

قّلما ميّر يوم من دون �سماع وقللوع حللادث هنا 

اجلمهورية  اأرا�لللسلللي  خمتلف  علللللى  هللنللاك  اآخلللر  اأو 

اأنللواعلله  مبختلف  اللل�للسللاح  وا�للسللتللخللدام  اللبنانية، 

اال�ستح�سال  على  والللقللدرة  واملتو�ّسطة،  اخلفيفة 

وال  االأملللر،  لللزم  اإذا  متوافرة  الثقيل  ال�ساح  على 

ال�سلطة يفّكر يف معاجلة هللذا االهللرتاء  اأحللد من 

والت�سّيب اللذين ينذرْين بعواقب وخيمة، خ�سو�ساً 

ال�سعيد  علللللى  م�ستباحاً  بلللات  بللرّمللتلله  الللوطللن  اأّن 

االأمني منذ العام 2005، وخمرَتقاً باأ�سناف عديدة 

من اال�ستخبارات ال�سديقة والعدّوة.

الكّلي  االنللدمللاج  يللرون هللذا  �سيا�سيون ال  ثّمة 

بن اأنف�سهم وبن حالة االنت�سار االأعمى واملخيف 

ومللوال  ي�ساندهم  الأنلله  النظر  ون  يغ�سّ لل�ساح؛ 

ل ملللن قللبلللللهللم، وال يللللرون اإال �للسللاح  لللهللم ومُمللللللَوّ

امللللقلللاوملللة، ويللطلللللقللون �للسللهللام حللقللدهللم جتللاهلله يف 

حماولة لاإطباق عليه ومنعه من ممار�سة حّقه 

يف الدفاع عن اأر�سه و�سعبه.

نف�سه  ال�سيا�سين  هلللوؤالء  مللن  اأحللد  ي�ساأل  مل 

اأن يجّره  عللّمللا ميكن  ملللرة واحلللدة  ولللو  اأو مللراآتلله 

والطرقات  ال�سوارع  يف  لل�ساح  الكثيف  االنت�سار 

واالأزّقة، وبن اأيدي النا�س، ومن خمتلف االأعمار 

واجلن�سيات، باعتبار اأن االأر�س اللبنانية م�سيافة 

منهم  الواحد  ي�ستطيع  ومللاذا  اجلن�سيات،  لتعّدد 

على  ي�سّجع  الللذي  التدهور  هللذا  للجم  يفعله  اأن 

اجلميع  مبتناول  �سار  فال�ساح  اجلميع،  ت�سّلح 

ومن خمتلف الطوائف وامللل، يف م�سهد مغاير ملا 

كان عليه الو�سع قبل اندالع احلرب اللبنانية يف 

العام 1975.

خطوط  اأن  اللبنانيون  ال�سيا�سيون  يللَر  اأمل 

الللتللمللا�للس �لللسلللارت هللللذه املللللرة بلللن احلللللي الللواحللد 

ملللاذا ال يكون  الللواحللدة وبللن اجللللران؟  والبناية 

هناك حتّرك جماعي لي�س لواأد الفتنة قبل توّزع 

خطوط �سراراتها على اجتاهات خمتلفة وح�سب، 

بل للعمل على كبح هذا التفّرد اللبناين يف مغازلة 

ال�ساح، وكاأّن البلد يعي�س يف اأح�سان مافيات قتل 

واإجرام؟!

مللللللاذا ال ُيلللْعلللطلللى اجللليلل�للس اللللللبللنللاين اللل�للسللوء 

القتحام  وجللريء  وا�سح  �سيا�سي  بقرار  االأخ�سر 

�للس  كللل االأملللاكلللن واالأوكللللللار وامللللاجلللئ الللتللي ُتللكللدَّ

ثكناته  اإىل  ونللقلللللهللا  مللل�للسللادرتللهللا  فلليللهللا  االأ�للسلللللحللة 

واال�ستفادة منها؟

مللللللاذا ال يللو�للسللع حللللّد للللتلللّجلللار الللل�لللسلللاح وهللم 

عليهم  لل�سغط  املجتمع،  �سميم  يف  منخرطون 

لوقف االإجتار باملوت وجني االأموال واالأرباح على 

ح�ساب االإن�سان وكرامته، بالتوازي مع اتخاذ قرار 

العقوبات  اأ�سد  اإنللزال  الت�سدد يف  ق�سائي بوجوب 

امل�ستقبل؟  اأي حماولة يف  تكرار  ملنعهم من  بهم، 

ملاذا ال�سكوت على �سبكات جّتار ال�ساح، وهم من 

اجتماعية  �سرائح  ومللن  متنّوعة،  ُعللْمللريللة  فئات 

خمتلفة؟ ملاذا هذا ال�سكوت املطبق الذي قد يوّلد 

انفجاراً ال يرحم اأحداً وال يبقي حجراً؟

ال�ساح  جّتللار  تعرف  االأمنية  االأجللهللزة  اإن  ثم 

وحامليه باالأ�سماء، فلماذا ال تكون هناك مبادرة 

ذاتللليلللة بللالللتللخللّللل�للس ملللن هلللللوؤالء علللرب مللطللاردتللهللم 

الللتللي ي�ستلم  وتللوقلليللفللهللم؟ والللتللقللاريللر االأمللنلليللة 

بللحللوادث  عللامللرة  عنها،  ن�سخاً  يومياً  امللل�للسللوؤولللون 

الللفللتللك بلللاللللوطلللن، وبلللتلللبلللادل اإطللللللاق اللللنلللار بن 

باالأ�سلحة،  وباالعتداءات  واجلماعات،  الع�سابات 

فماذا يبقى لكي يتحّرك املرء، هل ننتظر الوطن 

حّتى يحرتق نهائياً؟ 

يف ذكلللرى حلللرب الللعللام 1975، هللل هللنللاك َمللن 

َيعتلرب؟

علي املو�سوي

7

مخضرم بيروتي يحّذر 
الرئيس المكلَّف 

من منتهزي الفرص
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»الدعسة الناقصة« ف بدأ مسيرته بتصريحات الـ
ّ
الرئيس المكل

َم��ن يعت��بر م���ن ح���رب ال�75؟
السالح منتشر.. وحوادث الفتك بالوطن تتفاقم

هل ي�ستفيد الرئي�س املكلَّف من م�سرة والده؟
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مقابلة

خليفة  ال�شيخ  ال��ت��ق��ت  ال��ث��ب��ات  ج��ري��دة 

هذا  وك���ان  ال��ف��ت��وى،  دار  مبنى  مكتبه يف  يف 

احل�����وار ع���ن ����ش���وؤون ال��ط��ائ��ف��ة وان��ت��خ��اب��ات 

املجل�س الإ�شالمي ال�شرعي الأخرية:

ال�شرعي  الإ�شالمي  املجل�س  انتخابات 

الأع���ل���ى ق��ان��ون��ي��ة، ل ���ش��ائ��ب��ة ���ش��غ��رية تعّكر 

ج���وه���ا، ي���ج���زم ال�����ش��ي��خ ه�����ش��ام خ��ل��ي��ف��ة ب����اأّن 

القيمني على دار الفتوى من اإداريني وعلماء 

ه��م م��ن اأك���ر ال��ن��ا���س ح��ر���ش��اً ع��ل��ى تطبيق 

»اإنها  يقول:  القانونية،  والقواعد  الأ���ش��ول 

توجيهات �شماحة املفتي حممد ر�شيد قباين 

اأوًل، والدار عرب تاريخها الطويل مل ت�شهد 

اأّي خرق قانوين يف هذا املجال، ففيما  يوماً 

حاجتنا لهذا اخلرق اليوم؟ من ي�شّو�س على 

وله  الدار  على  الت�شوي�س  النتخابات هدفه 

التباين  ه��ذا  ورغ���م  نحن  اخل��ا���ش��ة،  غاياته 

اجلميع  ع��ل��ى  منفتحون  ال��ب��ع�����س،  ه���ذا  م��ع 

ولنناق�شهم  لنحاورهم  اأخ�شامنا  على  حتى 

اأهلنا  »هم  خليفة:  وي�شيف  وروي��ة«،  بهدوء 

واأحباوؤنا قبل كّل �شيء، هم اأخ�شام لنا فقط، 

ويف ه���ذه ال��ق�����ش��ي��ة ب��ال��ت��ح��دي��د )ان��ت��خ��اب��ات 

املجل�س الإ�شالمي ال�شرعي الأعلى( ل توجد 

كر  قانونيون  البلد  ويف  للقانون،  خمالفة 

ب��الإم��ك��ان الح��ت��ك��ام ل��راأي��ه��م، ون��ح��ن يف هذا 

املجال مل جنِر النتخابات اإّل بعد ا�شت�شارات 

ق��ان��ون��ي��ة م��ن ق��ب��ل��ن��ا، وراأي���ن���ا وا���ش��ح يف ه��ذا 

املجال، وال�شتحقاق النتخابي ح�شل �شمن 

بها  امل��ع��م��ول  القانونية  والأ���ش��ول  ال��ق��واع��د 

ال�شرتاعي  املر�شوم  م��ن  وان��ط��الق��اً  عندنا، 

رقم 18، ولت�شهيل الأمر لأي متابع نقول، اإّن 

انتخابات املجل�س الإ�شالمي ال�شرعي الأعلى 

اأو بلدية  اأّي انتخابات نيابية  �شبيهة باأجواء 

القانوين  الن�شاب  توفر  حال  يف  نقابية؛  اأو 

بال�شتحقاق  يفوز  الناخبة،  الهيئة  وح�شور 

اأعلى  ي��ح��وز  ال���ذي  ال�شخ�س  ال��دمي��ق��راط��ي 

التناف�س  ان���ع���دام  ح���ال  ويف  اأ����ش���وات،  ن�شبة 

وغ���ي���اب ت��ع��دد امل��ر���ش��ح��ني، ي��ف��وز ب��ال��ت��زك��ي��ة 

ال�شخ�س املر�ّشح، وهذا ما ح�شل عندنا«.

�شاألناه عن اللغط احلا�شل يف الإعالم، 

ال���دول���ة، يقول  ���ش��ورى  راأي جم��ل�����س  وع���ن 

الدولة  �شوري  »راأي جمل�س  ال�شيخ خليفة: 

ي��ت��ع��ّل��ق ب���ق���رار م��ف��ت��ي رئ��ي�����س اجل��م��ه��وري��ة، 

و�شماحته مل ي�شتلم قراراً بل راأياً ت�شاورياً، 

اأن��ه على جمل�س  ونحن نرى يف هذا املجال 

املرجعية  خا�شّية  يراعي  اأن  الدولة  �شورى 

لدى مرجعيات  �شابقاً  راعاها  كما  الدينية، 

دينية اأخ���رى، وق��ول��ه وت��اأك��ي��ده وق��ت��ذاك اأّن 

ال��ق��رارات  اإع��ط��اء  لي�شت خم��ّول��ة  مرجعيته 

خليفة:  ال�شيخ  ي�شاأل  الخت�شا�س«،  لعدم 

اأن  ال��دول��ة  ���ش��ورى  جمل�س  ي�شتطيع  »ه���ل 

اليوم، وهو  الخت�شا�س  اأ�شحاب  يكون من 

يف ق�شية م�شابهة �شبق واأّكد عك�س ذلك«؟

طرابل�س والبقاع

ب������راأي ال�����ش��ي��خ ه�������ش���ام، اخل�����الف مع 

ه�����ذه امل���ج���م���وع���ة امل�����ح�����دّدة م����ن اأع�������ش���اء 

اأوًل  »ه��م  اأم���ران:  م��رده  ال�شرعي  جمل�س 

غرار  على  لأنف�شهم  التمديد  ي�شتطيبون 

يف  ال��دام��ي��ة  احل���رب  اأي���ام  ال�شابق  املجل�س 

لبنان، وثانياً هم يريدون فر�س رزمة من 

الأعلى  ال�شرعي  املجل�س  على  التعديالت 

لأّنها  الإط��الق،  على  �ُشّني  اأّي  ير�شاها  ل 

وللمجل�س  وللمفتي  الإف��ت��اء  ل��دار  ت�شيء 

القّلة  الأعلى، وهوؤلء  الإ�شالمي  ال�شرعي 

من  اإّل  تطبيقها  ا�شتحالة  جيداً  يدركون 

»اأّي  خليفة:  وي�شيف  اأ�شخا�شهم«،  خالل 

�شّني، غري املعرت�شني، ل يجروؤ على طرح 

هذه التعديالت امل�شيئة لدار الفتوى، وهم 

لذلك مت�شبثون مبقاعدهم«.

وي�شرح ال�شيخ خليفة كيف اأّن القوانني 

القواعد  وت�شبط  تنّظم  الإج����راء  املرعية 

النتخابية يف كل مراحلها، يقول بخ�شو�س 

عدم اكتمال ن�شاب الهيئة الناخبة يف البقاع 

اإنه �شُيدعى لإجراء النتخابات  وطرابل�س، 

مّرة جديدة وفق ما يحدّده القانون، يقول: 

القانونية،  الأ���ش��ول  تطبيق  نلتزم  »ن��ح��ن 

وف����وز امل��ر���ش��ح��ني ل��الن��ت��خ��اب��ات يف ب���ريوت 

وج���ب���ل ل��ب��ن��ان و����ش���ي���دا وع���ك���ار وح��ا���ش��ب��ي��ا 

وم��رج��ع��ي��ون ب��ال��ت��زك��ي��ة ك����ان ع����ارم����اً، من 

من  عليهم  انهالت  التي  الت�شالت  خ��الل 

علم  واأ���ش��ح��اب  و�شيا�شيني  قانونيني  قبل 

وجه  التباين  ال��ن��ه��اي��ة،  ويف  واخ��ت�����ش��ا���س.. 

دمي��ق��راط��ي م���األ���وف ل��دي��ن��ا، وب��خ�����ش��و���س 

الرت�شيحات  باب  �شُيفتح  وطرابل�س  البقاع 

د املهل القانونية، و�شتجري  جمدداً، و�شتحدَّ

النتخابات من جديد«.

»امل�ستقبل«

ب���اأّن معركة  وع��ن ال��ق��ول ال���ذي يفيد 

جمل�س ال�شرعي الإ�شالمي الأعلى يحمل 

يف طياته رغبة وجموح تيار �شيا�شي حمدد 

اجلمهورية  رئي�س  مفتي  مبجيء  للتحّكم 

اأّن النتخابات �شتجري بعد  العتيد، �شيما 

ال�شيخ خليفة:  يرّد  عام،  ون�شف  عام  نحو 

م��وؤل��ف��اً  ي��ك��ون  ق��د  ال�شيا�شي  ال��ت��ي��ار  »ه���ذا 

�شيا�شية، ل ميكن ح�شرها  من عدة قوى 

بحزب �شيا�شي معنّي، لأّن من يتزّعم هذه 

ال�شرعي  املجل�س  من  اأع�شاء  هم  احلركة 

اإّنه لن  املفتي �شبق وقال  القائم.. �شماحة 

احلالة  هي  النتخابات  لأّن  لنف�شه،  مي��ّدد 

م�شتجدات  ح�شلت  حال  يف  اإّل  الطبيعية، 

ال�شيخ  ي��ت��اب��ع  خ��ط��رية غ���ري حم�����ش��وب��ة«، 

خ��ل��ي��ف��ة ح��دي��ث��ه جل���ري���دة ال��ث��ب��ات: »ن��ع��م، 

جديد  مفٍت  لختيار  انتخابات  �شتح�شل 

���ش��م��ن الأ�����ش����ول ال��ق��ان��ون��ي��ة، والأ����ش���م���اء 

امل��ط��روح��ة ك��ث��رية لتبوؤ ه��ذا امل��وق��ع ال��ه��ام، 

ويف كّل بلد هناك معايري حمددة لختيار 

مّت  امل��ث��ال  �شبيل  ع��ل��ى  ف��ف��ي م�شر  امل��ف��ت��ي، 

ال���رتك���ي���ز ك���ث���رياً ع��ل��ى امل�����ش��ت��وى ال��ع��ل��م��ي 

ل��ب��ن��ان فتتداخل  اأم���ا ع��ن��دن��ا يف  وال��دي��ن��ي، 

عدة اأمور يف عملية اختيار املفتي، اإذ عليه 

من  واحل��ك��م��ة  ال��ع��ل��م  ب�����ش��ف��ات  يتحلى  اأن 

الوطني اجلامع، وبح�شن  وبالنف�س  جهة، 

اإق��ل��ي��م��ي��ة، وب�شراحة  ال��ت��وا���ش��ل م��ع ق���وى 

كلّية، النظرة اإىل مفتي لبنان تختلف عن 

نظرة اأّي مفٍت لدولة اأخرى«.

ني ني - ال�سُّ الت�سّنج ال�سُّ

الطائفة  داخ��ل  التهدئة  م�شاعي  وعن 

���ن���ي���ة، ي���ق���ول م���دي���ر دائ�������رة الأوق�������اف  ال�������شُّ

الإ�شالمية؛ ال�شيخ ه�شام خليفة، اإّن م�شاألة 

ال��ت��خ��وي��ن امل��ع��ت��َم��دة م��ن ال��ف��ري��ق الآخ����ر ل 

اأ�شّد  يقابلها من الدار تخوين متباَدل، »يف 

حلظات املعركة كّنا نقول عنهم اإنهم اإخوتنا 

حلزب  خلية  عن  فتحدثوا  هم  اأّم��ا  واأهلنا، 

اهلل يف دار الإفتاء، وكالوا اتهامات خطرية 

ج����داً، م��ع الأ����ش���ف ال�����ش��دي��د ه���ذه اخللفّية 

الرتبوية والبيئية لي�شت من اأ�شول الدين 

�شفافية  بعرفنا  فالدين  ب�شيء،  الإ�شالمي 

والتجّني  وال�شارع،  البيت  يف  تربية  وح�شن 

على الآخر حرام، والكالم والتُّهم يجب اأن 

تكون م�شحوبة بالربهان والدليل.. ورغم 

تعّنت هذا الفريق واإ�شاءته اإىل دار الفتوى 

واملفتي، قال �شماحته يوم النتخاب اإنه ميّد 

يده للجميع، لأّن الآخر هم اإخوتنا واأهلنا، 

ونحن يف هذا املجال م�شتعدون للتقارب من 

واأخ��رياً،  اأوًل  النا�س  م�شلحة  حتقيق  اأج��ل 

وهذا الأمر بب�شاطة يتعّلق بالفريق الآخر«.

الأزم��ة  حتميل  خليفة  ال�شيخ  يرف�س 

تيار  »يف  يقول:  حتديداً،  امل�شتقبل«  ل�»تيار 

وبع�شهم  جداً،  جيدون  اأ�شخا�س  امل�شتقبل 

ح��ري�����س ع��ل��ى دار الإف���ت���اء ح��ر���ش��ه��م على 

ال�شرعي  املجل�س  خالف  ووطنهم،  حزبهم 

ب��ب��ع�����س اأع�������ش���اء جمل�س  ت��رت��ب��ط واق����ع����اً 

ال�شرعي ومن يقف وراءهم، هناك �شريحة 

من تيار امل�شتقبل طيبة جداً، وهي ت�شجب 

وبالتايل  املجال،  هذا  البع�س يف  يفعله  ما 

اأم بغري  ال��ت��ي��ار بعلم  ي�����ش��يء م��ن ه���ذا  م��ن 

هم قّلة، والدليل على ذلك اأن من تعّر�س 

للمفتي الأ�شبوع الفائت مل يتجاوز عددهم 

�شخ�شاً،  خ��م�����ش��ني  اجل���دي���دة  ال��ط��ري��ق  يف 

بع�شنا  نعرف  فنحن  »زع���ران«،  ومعظمهم 

»تيار  مع  امل�شكلة  كانت  ولو  اأهلنا،  ونعرف 

األ��ف  م��ع  ح�شل  الإ���ش��ك��ال  ل��ك��ان  امل�شتقبل« 

مّت  ال��زع��ران  ه��وؤلء  تقدير..  باأقّل  �شخ�س 

ه��وؤلء  وبراأينا  بهم،  الت�شال  بعد  جلبهم 

النا�س هم حا�شرون دائماً لفتعال امل�شكل«.

ذبذبات ت�سريحات 

ال�سيا�سيني تبقى

ي�����وّج�����ه م�����ن ر�����ش����ال����ة اإىل  وم����������اذا 

خ�شو�شاً  وامل�شلمني  عموماً  اللبنانيني 

يف هذا الظرف الدقيق، �شيما اأنه �شاحب 

�شئت،  تعادي من  اأن  الأم��ور  »اأ�شهل  قول 

النا�س  حمبة  تك�شب  اأن  الأم��ور  واأ�شعب 

بني  جتمع  اأن  امل�شتحيل  م��ن  وث��ق��ت��ه��م.. 

يقول  بالآخرة«،  وتعلقك  باخللق  تعلقك 

يفر�س  باخلالق  »التعّلق  خليفة:  ال�شيخ 

ع��ل��ي��ك ح�����ش��ن ال��ت�����ش��ّرف جت����اه اخل��ل��ق، 

ت��ك��ون  اأن  ي��دف��ع��ك  ب����الآخ����رة  وال���ت���ع���ّل���ق 

من  وبالتايل  لها،  ومعمراً  للدنيا  بانياً 

ي�����ش��يء ل��ل��َخ��ل��ق ل ي��ح��ّب اخل���ال���ق.. وم��ن 

ب��الآخ��رة، فكيف  اأ���ش��اء يف دنياه ل يعتقد 

واأ�شيء  باحل�شاب،  واأوؤم��ن  اأ�شعى لالآخرة 

مفتي  واأه��اج��م  عليهم،  واأف���رتي  للنا�س 

اجل��م��ه��وري��ة وع��ل��م��اء ط��ائ��ف��ت��ي.. نحن 

بال�شفافية،  تعلقاً  بالآخرة  التعّلق  نفهم 

الأح�شن  اختيار  هدفها  قراراتنا  لتكون 

موقع  يف  اهلل  يقّيمه  وم���ن  والأف�������ش���ل.. 

وم�����رك�����ز ع���ل���ي���ه ن���ف���ع ال����ن����ا�����س وت����اأم����ني 

بنف�شه  الزهد  يريد  من  اأّم��ا  م�شاحلهم، 

والخ���ت���الء ب��ذات��ه، ف�����ش��رتى م��ع الأ���ش��ف 

لُتنقل  ب����اب ���ش��وم��ع��ت��ه  ع��ل��ى  امل���خ���اب���رات 

خليفة  يبت�شم  ي��ف��ع��ل��ه«،  ع��ّم��ا  ال��ت��ق��اري��ر 

متابعاً حديثه: »هواء لبنان، رغم جماله، 

الكالمي  ال�شحن  نتيجة  م��ل��وث��اً،  اأ�شبح 

نعرف  نحن  ال�شحن  وه���ذا  وال�شيا�شي، 

اأّن��ه ل ي��زول، بل يبقى موجوداً يف اجلو. 

النف�شي  وال�شغط  ال�شيا�شية  الت�شاريح 

ل��وث��ت الأج����واء، وال��دل��ي��ل على ذل��ك اأّن��ه 

ُت���خ���رج ال��ن��ا���س م���ن ل��ب��ن��ان،  مب���ج���ّرد اأن 

و�شرتى  ال�شعوب،  اأرق��ى  من  �شتجدههم 

ني  وال�شُّ وامل�����ش��ل��م  امل�شيحي  ب��ني  ال��ت��اآل��ف 

وال�����ش��ي��ع��ي وال��������درزي.. ه����ذه ال��ذب��ذب��ات 

الظاهر  كلبنان،  �شغري  بلد  يف  الكثرية 

اأن���ه���ا اأث������رت ك���ث���رياً ع��ل��ى ع���ق���ول بع�س 

لهذا  عليهم،  الأم���ور  فاختلطت  النا�س، 

انفعاليني وع�شبيني وغرائزيني،  نراهم 

وه���م ب��ذل��ك ل ي�����ش��ي��وؤون ف��ق��ط ل��ل��ب��ن��ان، 

�شيء  اأي  قبل  ولطائفتهم  لنف�شهم،  ب��ل 

اآخر، وهذا الأمر يوؤدي حتماً اإىل تطرف 

ت��ط��رف ط��ائ��ف��ي  واإىل  ���ش��ي��ا���ش��ي ح���زب���ي، 

ومذهبي، واإىل عدائية غري مقبولة جتاه 

الآخر«.

التغا�شي  م��ن  خليفة  ال�شيخ  وي��ح��ّذر 

ع���ن ال��ت��ط��رف ال��ف��ك��ري ال��دي��ن��ي، ي��ق��ول: 

اأ�شحاب  هم  الفكر  هذا  �شيطال  من  »اأّول 

العتدال يف طائفته، حذاري غ�ّس النظر 

دي��ن،  كوننا علماء  ورغ���م  ذل���ك، نحن  ع��ن 

ف��ال ح��م��اي��ة ل��ن��ا م��ن اأي ت��ك��ف��ريي.. وم��ن 

غ��داً  �شينتقل  طائفته،  اأه��ل  بتكفري  ي��ب��داأ 

الأمر  الأخ��رى، وه��ذا  الطوائف  باقي  اإىل 

ت��دارك  ال�شيا�شيني  على  اخل��ط��ورة،  ب��ال��غ 

املتطرف  م�شكلة  لأّن  جيداً،  املو�شوع  هذا 

تبداأ مع ال�شخ�س نف�شه، لتنتقل فيما بعد 

اأو�شع، وفكر  دائ��رة  اإىل  اإىل من حوله، ثّم 

م��ن ه��ذا ال��ن��وع ي��زع��زع الأم���ن الجتماعي 

وال�����ش��ي��ا���ش��ي، ورح��م��ة ب��ل��ب��ن��ان، ات��ق��وا ه��ذا 

التطّرف«، ينهي خليفه كالمه.

اأجرى احلوار: بول با�سيل

أكد أن انتخابات مجلس اإلسالمي الشرعي قانونية.. و»يدنا ممدودة«

الشيخ خليفة: بالرغم من أننا علماء دين.. لكن ال حماية لنا من أي تكفيري

دعوة �س��ادقة للتالقي يوجهها املدير العام لالأوقاف الإ�سالمية؛ 

ال�سيخ ه�سام خليفة، فالتطّرف واجلنوح لرف�ض الآخر يوديان باجلميع 

اإىل الهاوي��ة.. دور علم��اء الدين ت�سجي��ع التوافق والتفاه��م، واإّل »ل 

خيمة فوق راأ�ض اأحد«.

أرادوا فرض رزمة 
من التعديالت على 
المجلس الشرعي 
األعلى ال يرضاها أّي 
ُسّني على اإلطالق
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w w w . a t h a b a t . n e t

الرقمية  التكنولوجية  ال��و���ش��ائ��ل  ت�شتحوذ  فيما 

معظمنا،  اأوق���ات  على  الجتماعية  التوا�شل  وم��واق��ع 

�شنوياً،  ب��ريوت  يف  العامة  املكتبات  رواد  ع��دد  ي��رتاج��ع 

مما يهدد بقاء هذه املكتبات التي ل يتجاوز تعدادها يف 

العا�شمة الثالث.

تتوزع مكتبات بريوت العامة يف منطقة البا�شورة، 

ومونو، واجلعيتاوي، بينما هناك عدد قليل من املكتبات 

اأو املكتبة املتنقلة  يف �شواحي ب��ريوت،  اإىل »الكتبا�س« 

التي تعد فكرة مبتكرة.

بلدية  من  بتكليف  ال�شبيل  جمعية  املكتبات  تدير 

بريوت، وبح�شب الأرقام املزودة من اجلمعية، قدر عدد 

يوم عمل   218 زائ��ر خالل  ب�25500  املكتبات  رواد هذه 

لعام 2010، وحتتوي هذا املكتبات ما يقارب 36805 كتب 

تقريباً.

وع����ادة م��ا ي��رت��ف��ع ع���دد رواد امل��ك��ت��ب��ات يف الأ���ش��ه��ر 

الأوىل من العام الدرا�شي، فيما ينخف�س خالل اأ�شهر 

ع���دد رواد مكتبة  ب��ني  ال�����ش��ي��ف، ويف م��ق��ارن��ة ���ش��غ��رية 

من  ال��رق��م  تدنى  و2010،   2003 عامي  ب��ني  البا�شورة 

27411 اإىل 12935 زائ��راً، وهو يرتاجع كل عام ب�شبب 
غياب التوعية الثقافية لأهمية املكتبات العام، وان�شغال 

والهاتف  بالكمبيوتر  ال��ق��راءة  ع��ن  وال�شبان  ال��ط��الب 

الت�شلية  و���ش��ائ��ل  م���ن  وال��ف��ي�����ش��ب��وك وغ���ريه���ا  ال���ذك���ي 

الإلكرتونية.

ال�شتينات  العامة يف  فرتة  املكتبات  كانت جتربة   

من القرن املا�شي يف لبنان، جتربة يف غاية النجاح يف 

رفع امل�شتوى الثقايف والأدبي والعلمي للفرد، وظهرت 

والآداب  بالثقافة  وم��ل��م  مهتم  جيل  بظهور  نتائجها 

والفنون، جيل مدرك لقيمة الكتاب نتيجة توفر الكتب 

جميع  الطلبة يف  ي���دي  ب��ني  وامل��ج��ل��دات  وامل��و���ش��وع��ات 

املراحل الدرا�شية لإ�شاعة الوعي والثقافة يف فكر ذلك 

العامة،   باملكتبات  الهتمام  تراجع  اليوم  لكن  اجليل، 

وما  امل�شوؤولية؟  تقع  من  فعلى  العا�شمة،  يف  �شيما  ل 

انعكا�س ذلك على ثقافة املجتمع؟

مراآة املجتمع

ت��ع��ت��رب ���ش��م��رية ال��ع�����ش��ي؛ وه����ي م��وظ��ف��ة مكتبة 

ح�شارية  وواج��ه��ة  املجتمع  م���راآة  »املكتبات  متقاعدة: 

للبلد، اإذ من خاللها يربز مدى ثقافة �شعب ذلك البلد 

واهتمامه باملعرفة واملكتبات، ونحن كجيل عا�شر جتربة 

اجلميلة،  الذكريات  من  ملكة  فيها  لنا  العامة،  املكتبة 

واملخت�شني يف هذا اجلانب،  امل�شوؤولني  اأمتنى من  فاأنا 

كما  وتزدهر  لتنه�س  العامة  باملكتبات  الهتمام  اإع��ادة 

كانت يف فرتة ال�شتينات من القرن املا�شي، كانت املكتبة 

من  نتمنى  ك��ذل��ك  ب��امل��ط��ال��ع��ة،  اه��ت��م��ام��ات��ن��ا  يف  ال�شبب 

وتوجيه  املدر�شية  املكتبات  فتح  اإع���ادة  امل��دار���س  اإدارات 

الطالب اإليها واإىل املكتبات العامة، كون املدر�شة تلعب 

دوراً يف غر�س حب القراءة لدى اأبنائنا الطلبة«.

رواد  م��ن  وه��ي  جامعية،  طالبة  اخل��ال��دي؛  ���ش��ارة 

املكتبة  لظاهرة  يفتقر  »جيلنا  تقول:  البا�شورة،  مكتبة 

اأيام درا�شته  العامة التي غالباً ما يحدثنا عنها والدي 

واأوق��ات العطل التي كان يخ�ش�س ج��زءاً من وقته كل 

ويق�شوا  املكتبة  اإىل  واأقرانه  ليذهب  العطل  اأثناء  يوم 

فيها �شاعات للقراءة وتبادل احلديث، مبا يخ�س كتاب 

املكتبة  زي���ارة  على  اأواظ���ب  لذلك  ق��راءت��ه،  يف  ت�شاركوا 

العامة كلما ت�شنى يل الوقت، حتى انني اأ�شتعري بع�س 

الكتب«، م�شيفة »املكتبات العامة ت�شهل اأحياناً الو�شول 

ل��ه��ا مكتبات  ال��ت��ي تفتقر  امل�����ش��ادر  ك��ب��ري م��ن  ع���دد  اإىل 

الكلية، والتي تعد كتباً مهمة يف عملية اإعداد البحوث، 

اأغلبها  التي  النرتنت  الرئي�شي على مواقع  فاعتمادنا 

م��ا ت��ك��ون مغلوطة ه��و اأم���ر خ��اط��ئ، ول ب��د م��ن ال��ع��ودة 

لإحياء ثقافة املكتبات العامة كمراجع للبحوث«.

اأن عامة  القاهرة ووج��دت  اإىل  »�شافرت  واأ�شافت: 

املكتبة  داخ���ل  ب��ال��ق��راءة  ك��ث��رياً  يهتم  امل�����ش��ري  ال�شعب 

ومتنيت  لهم،  املحببة  الطقو�س  من  ويعدونها  العامة، 

لو كان الأمر �شيان يف لبنان«، ل �شيما اأن بع�س املكتبات 

من  الكثري  على  حتتوي  الب�شورة،  مكتبة  مثل  العامة، 

اأنها تقيم ن�شاطات ثقافية  الكتب واملراجع، ف�شاًل عن 

وفنية لكل الأعمار، وتوفر اجلرائد واملجالت للراغبني 

بقرائتها اأي�شاً«.

اأم�����ا حم��م��د ع���ب���ا����س؛ وه����و ح��ا���ش��ل ع��ل��ى ���ش��ه��ادة 

املكتبة  »اأن  ب��دوره:  فيوؤكد  املكتبات،  علم  يف  املاج�شتري 

تراث  فيها  يحفظ  وتثقيفية  ثقافية  موؤ�ش�شة  العامة 

والرقمي،  املطبوع  احل�شاري  والإن�شاين  الثقايف  الأمة 

وتعمل على تن�شئة جيل مثقف وواع قادر، وتعترب املكتبة 

العامة من املوؤ�ش�شات املهمة التي تن�شئها الدولة لتتوىل 

الأو�شاط  والتثقيف بني  والتعليم  الرتبية  امل�شاهمة يف 

جهة  فهي  الباحثني،  فكر  واإغناء  والأط��ف��ال،  ال�شبابية 

التنمية الثقافية مبعناها العام«.

و�شرورة  العامة  املكتبة  اأهمية  اإىل  عبا�س  ويلفت 

الأمة  تراث  نقل  الو�شل يف  ارتيادها، فقد عدها حلقة 

الثقايف من جيل اإىل اآخر، كذلك توؤدي املكتبات العامة 

املوثوقة  املعلومات  م�شادر  اإىل  الو�شول  يف  رائ��داً  دوراً 

مهمة  من  ج��زءاً  تتوىل  واأي�شاً  الخت�شا�شات،  كل  ويف 

داخ��ل  وال��ث��ق��اف��ي��ة  الج��ت��م��اع��ي��ة  للم�شكالت  ال��ت�����ش��دي 

اإي��ج��اد احل��ل��ول ل��ه��ا، وذل���ك من  املجتمع، والإ���ش��ه��ام يف 

خالل الندوات واملحا�شرات التي تقام فيها، وهي تعمل 

املجتمع،  فئات  عند  ال��ف��راغ  اأوق���ات  يف  املتعة  خلق  على 

بال�شعادة،  ال�شعور  وت�شفي  منهم،  الأط��ف��ال  خ�شو�شاً 

الكتب  وا�شتعمال  املكتبة  ارتياد  على  بتعويدهم  وذل��ك 

لتنمي  لإك�شابهم خربات ومعلومات قيمة مفيدة لهم، 

لديهم مفهوم البحث والطالع، ويف كل مكتبات بريوت 

اأو  لالأطفال،  الق�ش�س  لقراءة  خم�ش�شة  اأوق��ات  هناك 

حتى للرتفيه عنهم مب�شرحيات حمببة«.

وحت������دث ع���ب���ا����س ع����ن »جت�������ارب ال�������دول ال��ع��رب��ي��ة 

بكافة موؤ�ش�شاتها  ال��دول  والأوروب��ي��ة، وكيف تهتم هذه 

ثقافة  اأن  باعتبار  اجل��ان��ب،  بهذا  والثقافية  التعليمية 

جميع  يف  للكتاب  واملتابعة  املطالعة  من  تاأتي  املجتمع 

املكتبات  فت�شييد  والعلمية،  والأدبية  الثقافية  املجالت 

داخل كل منطقة وتوفري الكتاب، هي مهمة الدولة اأوًل، 

ومواكبة  جديد،  بكل  ورفدها  امل�شتمر  دعمها  و�شرورة 

الو�شائل  ب��اأح��دث  التكنولوجية وتطويرها  امل��ت��غ��ريات 

واملكتبة  العامة  املكتبات  يف  توفريها  و�شرورة  التقنية، 

اجل��ام��ع��ي��ة وامل��در���ش��ي��ة، ك��ذل��ك ف��ق��د اه��ت��م��ت ال��ب��ل��دان 

ال��ع��رب��ي��ة، وم��ن��ه��ا اجل���زائ���ر وم�����ش��ر وت��ون�����س، بالكتاب 

البا�شات  يف  املتنقلة  املكتبة  وجتربة  العامة،  واملكتبات 

حياتنا«،  يف  مهماً  دوراً  للكتاب  اأن  على  دليل  خري  هي 

ومتنى من الآباء »الأخذ مبقولة  الكاتب هرني ميلر، 

باأنه على كل اأب اأن يهدي ابنه بعيد مولده كتاباً، وذلك 

�شعياً كاأولياء اأمور على تن�شئة اأبنائنا منذ ال�شغر على 

حب الكتاب«.

هناك من يرى باأن �شبب انح�شار واإهمال املكتبات 

املعلومة  اأ�شبحت  اإذ  املعلوماتي،  املد  ع�شر  هو  العامة، 

فهو  اإل��ك��رتوين،  موقع  اأي  على  واح���دة  بنقرة  متوفرة 

ك��ل جم��الت  امل��ع��ل��وم��ة يف  ع��ل��ى  للنا�س احل�����ش��ول  �شهل 

اإلكرتوين،  ق��ارئ  اإىل  الورقي  القارئ  حتول  اإذ  احلياة، 

 2 اليوم، فال تتعدى  ال�شباب املقتنني للكتاب  اأما ن�شبة 

يف املئة فقط، اإذ اأ�شبح خري جلي�س لهم موقع التوا�شل 

الجتماعي الفي�شبوك ولي�س الكتاب.

هبة �سيداين

مـكـتــبــات بـــيروت الـعـــامـــة.. قـصـص مـنـسـيـة

برفوف  جمهز  با�س  عن  عبارة  جوالة،  مكتبة  عن  عبارة  هو  »الكتبا�س«، 

مكتبية، يت�شع داخله لأ�شخا�س عديدين يف الوقت ذاته، ي�شم »الكتبا�س« نحو 

األفي كتاب باللغات العربية والفرن�شية والإنكليزية، تلبي احتياجات القراء ما 

واملراهقني  لل�شغار  ق�ش�س  م�شورة،  ق�ش�س  بني  ما  وتتنوع  �شنة،  و18   3 بني 

ب��الأدي��ان،  وتعريف  واآث���ار  طبخ  وكتب  وعلمية،  و�شيا�شية  اأدب��ي��ة  كتب  وال��ك��ب��ار، 

بالإ�شافة اإىل ق�شم خا�س باملجالت ال�شبابية.

7 مدار�س ر�شمية موزعة بني  منذ بداية العام الدرا�شي، يزور »الكتبا�س« 

ال�شاحية اجلنوبية وطريق اجلديدة وجممع املدار�س يف بئر ح�شن، كما يتعاون 

امل�شروع  توجه  التي  امل��دار���س  اختريت  الرباجنة،  ب��رج  3 جمعيات يف خميم  مع 

غياب  ال�شعبية،  الأح��ي��اء  م��ن  »الق����رتاب  ه��ي  معايري حم���ددة  على  ب��ن��اًء  اإليها 

كما  املرتفع«  املدر�شة  ط��الب  وع��دد  وحميطها،  امل��دار���س  داخ��ل  العامة  املكتبات 

ا�شتغراب الطالب،  التي ل تزال تذكر  امل�شروع؛ مرمي بلح�س،  ت�شرح م�شوؤولة 

الكتب معهم  با�شطحاب  لهم  ال�شماح  الأوىل، من فكرة  »الكتبا�س«  زي��ارة  عند 

العامة  املكتبة  لثقافة  التام  �شبه  الغياب  فداحة  تدرك  ما جعلها  منازلهم،  اإىل 

يف  البحث  اإىل  بالقيمني  امل�شروع  جن��اح  واأدى  الر�شمية،  املدر�شة  ط��الب  ل��دى 

تطويره، كما ي�شرح من�شق املكتبات العامة يف جمعية ال�شبيل؛ علي �شباغ قائاًل: 

يف  �شيعمل  ث��اٍن  كتبا�س  اليوم  يجهز  بينما  كتاب،   6000 نحو  للكتبا�س  »اأ�شبح 

ال�شواحي ال�شمالية لبريوت، ونحن ننوي التن�شيق مع موؤ�ش�شات املجتمع املدين 

من  حظهم  لينالوا  اأ�شا�شاً،  العراقيني  الالجئني  وم��ع  الفل�شطيني  الو�شط  يف 

زيارات املكتبتني اجلوالتني اأثناء فرتة ال�شيف«.
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بعد اأي�م من الأخذ والرد، والنفي والت�أكيد، تقدم 

رام  الفل�سطينية يف  د. �سالم في��س؛ رئي�س احلكومة 

عب��س،  حم��م��ود  ال�سلطة  رئي�س  اإىل  ب��ستق�لته  اهلل 

يف  ب�ل�ستمرار  في��س  مكلف�ً  ال�ستق�لة،  عب��س  وقبل 

ت�سريف الأعم�ل، اإىل حني ت�سكيل حكومة جديدة.

حتى حلظة الإعالن عن هذه الوق�ئع م�س�ء ال�سبت، 

مل يكن اأحد مت�أكداً من اأن »اللق�ء احل��سم« الذي عقد 

الأخ���ر،  ا�ستق�لة  اإىل  �سينتهي  وف��ي������س،  عب��س  ب��ني 

وبدا  كبرة،  به�لة  في��س  اأحيط  �سنوات  م��دى  فعلى 

ا�ستمرار ال�سلطة مرتبط�ً ببق�ئه على راأ�س حكومته�، 

فهو املعتمد دولي� لتلقي الأموال، وهو الرجل املوثوق 

هن�  �سرفه�،  واأ�سك�ل  طرق  لتحديد  وعربي�ً(  )غربي�ً 

على  ب�لنزاهة  مت�سل  هو  مم�  اأك��ر  اأمني�  دوره  ظهر 

نحو م� يتم الرتويج له، بب�س�طة،  ق�ل امل�نحون: »اإن 

ل��الإره���ب«، وق�سدوا  ي��سر عرف�ت ك�ن يدفع الأم��وال 

بذلك متويل الرئي�س ال�سهيد لكت�ئب �سهداء الأق�سى، 

وحم����ول���ة ج��ل��ب ال�����س��الح ل��ه��� ق��ب��ل وخ����الل انتف��سة 

الأق�����س��ى، ث��م ك���ن ال��ق��رار، ب����أن تو�سع الأم����وال يف يد 

رجل حمدد، يتقزز من كلمة مق�ومة، ويوؤمن ب�لبن�ء 

اأن يدفع قر�س�ً  الح��ت��الل، ول ميكن  والزده����ر حتت 

ولعله  و�سروطه،  الأم��ن��ي«  »التن�سيق  مقت�سي�ت  خ���رج 

م���ن ال���الف���ت ل��الن��ت��ب���ه ح���ق����ً، اأن اخل�����الف ب���ني فتح 

وف��ي������س، ك����ن ح���ول من�سب وزي���ر امل���ل��ي��ة، ت���وىل ه��ذا 

رئي�س  يكن  ومل  )الفتح�وي(،  ق�سي�س  نبيل  املن�سب، 

احل��ك��وم��ة ال���ذي ث���ب��ر على الح��ت��ف���ظ مبن�سب وزي��ر 

امل����ل، اإ���س���ف��ة اإىل رئ������س��ة احل��ك��وم��ة را���س��ي���ً ع��ن ذل��ك، 

ث�ئرة  ث����رت  ا���س��ت��ق���ل،  حتى  لل�سغط  ق�سي�س  تعر�س 

وعندم�  في��س،  رف�س  وزي��ره���،  بعودة  مط�لبة  فتح، 

اأو  خره عب��س )حتت �سغط فتح( بني عودة ق�سي�س، 

اخلروج من احلكومة، اخت�ر اخلروج، وحتول التهديد 

ب�ل�ستق�لة، اإىل ا�ستق�لة فعلية، جرى قبوله�.

رجل مهم

ك���ن م��ن امل��ت���ح توقع م�س�ر اآخ��ر ل��الأح��داث، فمن 

اأزم��ة  خ��ط  على  دخ��ل��ت  الأم��رك��ي��ة  الإدارة  اأن  املعلوم 

ف�إن  اإع��الم عديدة،  ال�ستق�لة، ووفق م� ق�لت و�س�ئل 

»وزي���ر اخل���رج��ي��ة الأم��رك��ي ج��ون ك��ري ات�سل ليل 

الفل�سطينية؛  ال�سلطة  رئي�س  م��ع  ال�سبت   - اجلمعة 

حم��م��ود ع��ب������س وط��ل��ب م��ن��ه ت��ط��وي��ق اأزم����ة ا�ستق�لة 

في��س من من�سبه وحل الإ�سك�ل«.

الإع������الن ع���ن ه���ذا الت�������س����ل، ���س��ب��ق��ه ن�����س��ر ك��الم 

من�سوب مل�سوؤول اأمركي يف اخل�رجية، يقول فيه: »اإن 

ب�ق يف من�سبه«، ون�سر  واإن��ه  في��س مل ولن ي�ستقيل، 

هذا الت�سريح، ع�سية لق�ء عب��س برئي�س حكومته، ك�ن 

لرئي�س  اإن��ذار  وفيه�  وا�سحة،  �سي��سية  ر�س�لة  يحمل 

بحل  يط�لبه  مب��سراً  ات�����س���ًل  تلقى  ال���ذي  ال�سلطة، 

الإ�سك�ل، مبعنى رف�س قبول ا�ستق�لة في��س، والنزول 

ت��روؤ���س  ل��ال���س��ت��م��رار يف  ال��ت��ي ي�سعه�  ���س��روط��ه  ع��ن��د 

حكومة ال�سلطة الفل�سطينية.

ك���ن��ت ه��ن���ك حترك�ت  ال��ت��ح��رك الأم���رك���ي،  واإىل 

اأوروب���ي���ة اأي�����س���ً، وبح�سب م��� ت��داول��ت��ه و���س���ئ��ل اإع��الم 

ووك�لت اأنب�ء اأوروبية، ف�إن »عدداً من وزراء اخل�رجية 

وحثوه  في��س  مع  �سريعة  ات�س�لت  اأج���روا  الأج���ن��ب 

ع��ل��ى الم��ت��ن���ع ع���ن امل�����س��ي ق���دم����ً يف ا���س��ت��ق���ل��ت��ه من 

واأك��د  الفل�سطينية،  ال�سلطة  ل��وزراء  رئي�س�ً  من�سبه«، 

م�����س��در دب��ل��وم������س��ي غ��رب��ي ل���ل���وك����لت، وج����ود ه��ك��ذا 

ات�س�لت، وق�ل »متنين� على في��س عدم امل�سي قدم�ً 

يف ا�ستق�لته، ل �سيم� يف هذا الوقت احلرج الذي متر 

به املنطقة«.

واأ�س�ف »نعتقد اأنه يتوجب ال�ستمرار يف الربن�مج 

وفي��س  الفل�سطينية،  الدولة  موؤ�س�س�ت  لبن�ء  الرائع 

ول  امل�سروع،  هذا  معه يف  تع�ملن�  ال��ذي  ال�سخ�س  هو 

نرى اأن من الف�ئدة يف هذه املرحلة، النتظ�ر للتع�مل 

مع وجه جديد قد نعرفه اأو ل نعرفه«.

ي�����س��ع��ب ع��ل��ى امل����رء الق���ت���ن����ع، ب�����أن ه���ذه امل��واق��ف 

الأمركية والأوروبية، ن�جمة عن الرغبة بوجود رجل 

ال�سلطة  اأموال  اإدارة  يف  وال�سف�فية«  ب�»النزاهة  يتمتع 

الفل�سطينية، وا�ستط�ع، وفق ترويج الغرب ذاته، احلد 

من الهدر والف�س�د، ل توجد �سوابق يف عالقة الغرب 

مع الع�مل، ت�سجع على ت�سديق هذه ال�س�ئع�ت، ولعل 

يف م� ق�له امل�سوؤول الأوروب��ي، اإ�س�رة بينة اإىل الق�سد 

م���ن الإ�����س����رار ع��ل��ى وج����ود ف��ي������س، وه���و »ال��ربن���م��ج 

وذلك  الفل�سطينية«،  الدولة  موؤ�س�س�ت  لبن�ء  الرائع 

على الرغم من اإ�س�رات كثرة، ومتكررة اإىل اأن املديح 

الأم���رك���ي والأوروب������ي، و»الإ���س��رائ��ي��ل��ي« اأي�����س���ً �سكل 

�سرب�ت اإ�س�فية لرئي�س احلكومة امل�ستقيل.

البناء حتت االحتالل

ث�برت اأو�س�ط يف فتح وال�سلطة الفل�سطينية على 

حتى  اأو  في��س،  ل�سالم  �سي��سي  برن�مج  وج��ود  اإن��ك���ر 

حكومة  راأ�����س  ع��ل��ى  ل���وج���وده  حم���دد  �سي��سي  م��غ��زى 

لتويل  جميئه  كيفية  وح��ت��ى  الفل�سطينية،  ال�سلطة 

حقيبة امل�ل ب�لتحديد.

يف ذل���ك ال��وق��ت، ك����ن الن�����س��ج���م ك���م��اًل ب��ني فتح 

وف��ي������س، وك�����ن ي����رتدد ع��ل��ى ن��ح��و دائ����م ال���ق���ول: اإن 

يحمل  ل  وه��و  عب��س،  حممود  �سي��س�ت  ينفذ  في��س 

ت�سديق  ميكن  وك����ن  ب��ه،  خ������س  �سي��سي  م�سروع  اأي 

يف  ال�ستمرار  على  املوافقة  اإن  اإذ  كبر،  اإىل حد  ذلك 

ق��سم�ً  ميثل  �سروطه،  ك�فة  وتلبية  الأمني،  التن�سيق 

م�سرتك�ً كبراً، وهو �سرط �س�رط على م� يق�ل، لكل 

حترك يف ال�سفة الفل�سطينية.

ول���ك���ن ف��ي������س ه���و ���س���ح��ب »ف���ك���رة ال��ب��ن���ء حتت 

اأن تكون  ال��دول��ة«، دون  واإ���س���دة موؤ�س�س�ت  الح��ت��الل، 

هن�ك دولة، جرى �سق هذا امل�س�ر مبوازاة التعر الذي 

النف�س�ل  دون  ال�سي��سية،  الت�سوية  عملية  تواجهه 

متكررة  ل��ق���ءات  نف�سه  في��س  عقد  وق��د  ك��ل��ي���ً،  عنه� 

بوزير حرب الحتالل يف حينه، اإيهود ب�راك.

ق���م��ت ف��ك��رة ف��ي������س ع��ل��ى اإم���ك����ن ال��ع��م��ل يف بن�ء 

اأو ب�لتكيف  املوؤ�س�س�ت، وك�أن الحتالل لي�س موجوداً، 

مع وجوده، وبينم� ك�ن ال�ستيط�ن ي�ستمر يف الزحف، 

ك�ن في��س يفتتح مبنى هن�، ويد�سن موؤ�س�سة هن�ك، 

ب�لتوازي  ب�لأوه�م،  الواقع  مواجهة  ي�سبه  نحو  وعلى 

ملق�ومة  توجه  اأي  ومنع  بل  رف�س،  الإ���س��رار على  مع 

التن�سيق  �سي��سة  ع��ن  ال�����س��ر���س  وال���دف����ع  الح���ت���الل، 

الأمني، وعن منوذج اقت�س�د ا�ستهالكي، ومتعي�س على 

امل�س�عدات يف الوقت ذاته.

امل�نحة،  ال��دول  من  بت�أييد  في��س  م�سروع  حظي 

التي اعتربت وجوده �سرط�ً ل�ستمرار تدفق الأموال، 

واأ�س�دت مب�سروع ي�ستبعد املق�ومة، ول ي�سرتط وقف 

ال�ستيط�ن والتهويد، ول يواجه �سي��س�ت القتل، عرب 

التدخل ال�س�خن، والعتق�لت امل�ستمرة، وي�سجع منط 

الدويل،  النقد  �سندوق  و�سف�ت  يف  املعتمد  القت�س�د 

والبنك الدويل، وهو منط يعترب في��س من امل�س�همني 

ك�ن  وبب�س�طة،  ال��ع���مل��ي،  امل�ستوى  على  تطبيق�ته  يف 

مكلف،  وغر  مريح  احتالل  متطلب�ت  يوفر  امل�سروع 

الدولة  موؤ�س�س�ت  بن�ء  ع��ن  احل��دي��ث  �سو�س�ء  و�سط 

وحتقيق النمو يف القت�س�د.

يف واق��ع احل���ل، وع��دا بع�س الت�سريح�ت املت�سلة 

ب���مل��ط���ل��ب��ة ب���وق���ف ال���س��ت��ي��ط���ن ����س���رط����ً، ل���س��ت��ئ��ن���ف 

العثور على افرتاق�ت  املمكن  املف�و�س�ت، مل يكن من 

ال�سلطة  وم�سلك  ع���م��ة،  ف��ي������س  م�سلك  ب��ني  ك��ث��رة 

جدي�ً  �سوؤاًل  يطرح  الذي  الأمر  اإجم�ًل،  الفل�سطينية 

ع��ن ال�����س��ب��ب احل��ق��ي��ق��ي ل��ل��خ��الف ب��ني ف��ي������س وف��ت��ح، 

وانتهى به اإىل تقدمي ا�ستق�لته.

الق�صور.. والتهمي�ش

اأت����ى ف��ي������س م��ن ال��ب��ن��ك ال����دويل وزي�����راً معتمداً   

بعد  رئي�س�ً حلكومته�،  ال�سلطة، وتكر�س  اأم��وال  لإدارة 

النق�س�م الفل�سطيني، وقي�م حكومة منف�سلة يف غزة، 

اإن  امل�سهد ط��ري��ف���ً، حيث  اأح��ده��م ���س���ر  ووف���ق و���س��ف 

حلم��س حكومته� يف غزة، ولفي��س حكومته يف ال�سفة، 

حكومة  جعل  م�  احل�س�ب،  خ���رج  نف�سه�  فتح  ووج��دت 

مط�لب�ته�  ولتتكرر  لنتق�داته�،  دائ��م���ً  هدف�ً  في��س 

بح�سة وازنة يف احلكومة، اإذا ك�ن رئي�س� الوزراء ث�بت�ً.

ارت��ف��ع��ت وت���رة الن��ت��ق���دات ب���ل��ت��وازي م��ع الأزم���ة 

اأن  �سحيح  الفل�سطينية،  لل�سلطة  الط�حنة  امل���ل��ي��ة 

الرجل،  اإرادة  عن  اخل�رجة  واأبع�ده�  اأ�سب�به�  لالأزمة 

ول��ك��ن ه��ن���ك اأي�����س���ً ال��ن��م��وذج الق��ت�����س���دي ال���ذي ق���م 

لت�سطدم  وبط�لة،  وتهمي�س�ً  اإفق�راً  وخلف  بتطبيقه، 

اأوه�������م ك���ث���رة، ب���ل��وق���ئ��ع ال�����س��ل��ب��ة وال��ع��ن��ي��دة، وب���دا 

مفهوم�ً واحل�لة تلك اأن تتوجه ح�لة الغ�سب ال�سعبي 

امل��ت��ف���ق��م��ة ���س��د رئ��ي�����س احل��ك��وم��ة، وت���الق���ي ا���س��ت��ي���ًء 

تظ�هرات  تنظيم  ف��ج��رى  ف��ت��ح،  �سفوف  يف  متف�قم�ً 

الف�سل  على خلفية  ب�لرحيل،  في��س  تط�لب  �س�خبة 

يف مع�جلة الأزم�ت املعي�سية املتف�قمة، ويف �سهر �سب�ط 

امل��سي اتخذت التظ�هرات �سكاًل اأغ�سب �سالم في��س 

كثراً، فتقدم ب��ستق�لة رف�سه� رئي�س ال�سلطة، وخرج 

الأخر بت�سريح�ت داعمة لرئي�س احلكومة.

وع��ل��ى م��دى الأ���س��ه��ر امل������س��ي��ة، ظ��ل في��س هدف�ً 

ل��الن��ت��ق���دات، وظ���ل ي��ل��وح ب���ل���س��ت��ق���ل��ة، ث��م ان��ف��ج��رت 

اأزمة وزير امل�لية نبيل ق�سي�س، ك�سفت هذه الأزمة اأن 

في��س ي�سكل موؤ�س�سة منف�سلة، عن منظمة التحرير، 

ورئ��سة ال�سلطة والف�س�ئل، ومل�س رئي�س ال�سلطة �سيئ�ً 

منه:  التحذير  على  فتح  اأو���س���ط  بع�س  ث���ب��رت  مم��� 

لي�س  امل�سروع  ه��ذا  في��س،  ل�سالم  ال�سي��سي  امل�سروع 

لل�سلطة  ال�سي��سي  امل�����س��روع  ع��ن  خمتلف�ً  ب���ل�����س��رورة 

الفل�سطينية، ولكنه حتم�ً م�سروع �سالم في��س وحده، 

والذي ي�سعه يف موقع ثقل مواز لكل مكون�ت امل�سهد 

ال�سي��سي الفل�سطيني، من ف�س�ئل ومنظمة حترير.

ب��ستق�لته،  في��س  يتقدم  كي  ك�فية  اأ�سب�ب  ه��ذه 

وكي يالقيه� رئي�س ال�سلطة ب�لَقبول، لكن هن�ك من 

يحيل الأمر اإىل ترتيب�ت ق�دمة يف امل�سهد الفل�سطيني 

ك��ل��ه: امل�����س���حل��ة وم��ف���و���س���ت ال��ت�����س��وي��ة ال��ت��ي يعمل 

الأم��رك��ي��ون م��ن اأج��ل حتريكه�، وق��د ك���ن لف��ت���ً، اأن 

ت�سدر اأ�سوات من فتح تعترب ا�ستق�لة في��س، مدخاًل 

في��س،  يو�سي  اأن  اأي�س�ً  لف��ت���ً  ك���ن  كم�  للم�س�حلة، 

بتعيني حممد م�سطفى خلف�ً له، وهو زميله ال�س�بق 

واملقبول يف  ذاته�،  املدر�سة  ابن  اأي  ال��دويل،  البنك  يف 

اأو���س���ط ال���دول امل���ن��ح��ة وال��غ��رب، وه��و اأي�����س���ً مر�سح 

حم��س البديل لرئ��سة حكومة الوحدة �س�بق�ً، وهن�ك 

احلكومة،  رئ��سة  ال�سلطة  رئي�س  تويل  احتم�ل  اأي�س�ً 

اأعمق كثراً  الأزم��ة م�ستمرة.. هي  تنته..  الأزم��ة مل 

من جمرد اإدارة اأموال امل�س�عدات والهب�ت..

نافذ اأبو ح�صنة
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عربي

فياض يستقيل.. ماذا عن مشروعه؟

رئي�س احلكومة الفل�سطينية امل�ستقيلة �سالم في��س                                   )اأ.ف.ب.(
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ال�سهيوين  الح��ت��الل  �سلط�ت  اأع�����دت  ح��ني 

املن��سلني  من  ع��دد  اعتق�ل  الف�ئت  الع�م  بداية 

�سفقة  يف  �سراحهم  اإط���الق  بعد  الفل�سطينيني 

�س�ليط،  اجلندي  مع  فل�سطينيني  اأ�سرى  تب�دل 

اأرادت اأن توجه عدة ر�س�ئل اأبرزه�، اأنه لن يثنيه� 

تريد  و�س�عة  تريد،  اعتق�ل من  اإع���دة  عن  �سيئ�ً 

ُعر�س  �س�ربة  تهمة،  ودون  الفل�سطينيني  م��ن 

اأبرمته�  التي  والل��ت��زام���ت  ب�لتعهدات  احل�ئط 

اأدار ظهره للهمجية  اأم�م املجتمع الدويل الذي 

ال�سهيونية ك�لع�دة.

مكتويف  الأ���س��رى  يقف  مل  ذل��ك،  مواجهة  يف 

الأيدي، بل بداأوا جمموعة حترك�ت، ك�ن اأجنعه� 

الإ����س���راب ع��ن ال��ط��ع���م ال���ذي ن��ف��ذه ع���دد منهم 

الأ�سر �س�مر  الف�ئت، ويف مقدمهم  الع�م  بداية 

اإ�سراب عن  العي�س�وي؛ الذي �سّجل اأطول فرتة 

الطع�م يف الت�ريخ، واأجرب ال�سلط�ت ال�سهيونية 

على بدء مف�و�س�ت جدية معه لإطالق �سراحه، 

ان���ط���الق����ً م���ن م��وق��ف ث���ب��ت اأرب�����ك امل�����س��وؤول��ني 

العي�س�وي  واإرادة  ع��زمي��ة  واأع������دت  ال�سه�ينة، 

تذكر الع�مل ب�»املن��سل الهندي غ�ندي«؛ الذي 

ك�سر اإراداة مملكة بريط�ني� ب�سومه عن الطع�م 

حتى ق�ل ال�س�عر فيه: �س�م هندي فجّوع دولة.

الأ���س��ر  ي���وم  ذك���رى  الفل�سطينيون  وي��ْح��ي��ي 

وهو  ني�س�ن،  م��ن  ع�سر  ال�س�بع  يف  الفل�سطيني 

اليوم الذي اأطلق فيه �سراح حممود حج�زي، اأول 

الأ�سرى  لتب�دل  عملية  اأول  يف  فل�سطيني  اأ�سر 

بني الفدائيني الفل�سطينيني والكي�ن ال�سهيوين 

ع�م 1974.

وبح�سب اجلمعي�ت التي ُتعنى ب�لأ�سرى، فقد 

الفل�سطينيني  و�سل عدد عملي�ت العتق�ل �سد 

تعر�س  معظمهم   ،1948 ع����م  م��ن��ذ  م��ل��ي��ون  اإىل 

الآلف  تعر�س  وق��د  ب���آخ��ر،  اأو  ب�سكل  للتعذيب 

منهم اإىل اعتق�لت اإدارية، حيث تتم التوقيف�ت 

حم�كمة،  ودون  ات��ه���م  لئ��ح��ة  ودون  �سبب  دون 

الدولية،  واملواثيق  التف�قي�ت  يع�ر�س  م�  وه��و 

حت��دد  ال��ت��ي  ال��راب��ع��ة  جنيف  ات��ف���ق��ي��ة  خ�سو�س�ً 

ب���أن��ه ح��رم���ن �سخ�س م��� من  الإداري  الع��ت��ق���ل 

التنفيذية،  ال�سلطة  م��ن  اأم��ر  على  بن�ء  حريته 

املعتقل  �سد  تهم  توجيه  دون  الق�س�ئية  ولي�س 

ك���ن الأ���س��ر معتقاًل م��ن قبل  اإذا  اإداري�����ً، فكيف 

���س��ل��ط���ت غ��ر ���س��رع��ي��ة، ك��ذل��ك يعترب ا���س��ت��م��رار 

اعتق�ل الأ�سرى الفل�سطينيني م�سدر دخل ودعم 

ال�سخمة  املب�لغ  نتيجة  ال�سهيوين  لالقت�س�د 

التي ت�سرف يف املح�كم.

الأ����س���ت����ذ ج����الل ����س���رمي؛ الأ����س���ر ال��ل��ب��ن���ين 

: »يف  الأ���س��رى يقول  ���س��وؤون  والب�حث يف  املحرر 

ال�س�بق ك�ن احلرم�ن من الطع�م اأحد مم�ر�س�ت 

اإرادة  لك�سر  يطبقونه�  ال�سه�ينة،  عند  التعذيب 

الأ�سرى، واملف�رقة هن� هي جن�ح الأ�سرى بتحويل 

ن��ق��ط��ة ال�����س��ع��ف ه���ذه اإىل ن��ق��ط��ة ق����وة، اأج���ربت 

�سلط�ت الحتالل اإىل البحث عن خم�رج، ومنه� 

اإ�سرابهم  ع��ن  للتوقف  الأ���س��رى  م��ع  التف�و�س 

مق�بل النفي خ�رج البالد اأو غر ذلك«.

اأو  ال��ف��ك��ري��ة  البنية  »م��ف��ه��وم  ���س��رمي:  وي�سيف 

ال��دي��ن��ي��ة، م��ن اأه����م امل��وا���س��ي��ع ال��ت��ي ي��ع���جل��ه��� علم 

الجتم�ع ب�سكل ع�م، لذلك ومن خالل درا�سة بنية 

العنف  على  ق�ئمة  اأنه�  يتبنّي  ال�سهيوين،  الكي�ن 

هن�ك  ثق�فتهم  ويف  الآخ��ر،  واإل��غ���ء  والقهر  والقتل 

م��ب��داأ يطبقه  الأغ��ي���ر، وه��و  اأو  »ال��غ��وي��ي��م«  مفهوم 

اليهود املتع�سبون بفعل م� يريدون مع غر اليهود 

له  ك���ن  ب�ملعتدي  التم�هي  اأن  كم�  القتل،  فيه  مب��� 

اأثره يف مم�ر�س�ت الحتالل، حيث ي�سعى ال�سه�ينة 

الن�زيني،  يد  ال��ذي لق��وه على  ب�لقهر  الت�سبه  اإىل 

ل بل تفّوقوا عليهم ب�إق�مة معتقالت مت�ر�س فيه� 

ك�أن�س�ر  ال�سنوات  ع�سرات  ومنذ  املم�ر�س�ت،  اأب�سع 

واخلي�م يف لبن�ن، وع�سقالن وهدارمي وغرهم يف 

فل�سطني«. 

�سجون  يف  الفل�سطينيون  الأ����س���رى  وي��ت��ع��ر���س 

ك�ملنع  املم�ر�س�ت،  اأب�سع  اإىل  ال�سهيوين  الحتالل 

م��ن ال���ن���وم، وال�����س��رب، ون����زع امل��الب�����س، وال��ت��ه��دي��د 

ومنع  النف�سي  التعذيب  ع��ن  ن�هيك  ب�لغت�س�ب، 

زي�رة الأهل والتهديد ب�عتق�لهم، وذلك على الرغم 

بع�سهم،  منه�  يع�ين  التي  املزمنة  الأم��را���س  م��ن 

وقد ك�ن اآخر �سح�ي� تلك املم�ر�س�ت، الأ�سر مي�سرة 

ا�ست�سهد داخل �سجون الحتالل  الذي  اأبو حمدية 

ال�سهيوين نتيجة الإهم�ل الطبي ملر�س ال�سرط�ن.

وقيود«،  »اإرادات  درا�سة  �س�حب  �سرمي؛  ويوؤكد 

ال�����س��ه��ي��وين  الح����ت����الل  ���س��ل��ط���ت  اأن مم����ر����س����ت 

ممنهجة يف جميع ال�سجون واملعتقالت، حتى تلك 

ك���ن��ت م���وج���ودة يف ل��ب��ن���ن م��ث��ل م��ع��ت��ق��الت اخل��ي���م 

على  والتعليق  وامل��ت��ك��رر  امل��ربح  ف�ل�سرب  واأن�����س���ر، 

وا�ستخدام  الإف���رادي،  وال�سجن  والتجويع  العمود 

اأ�سلوب عمالء الزن�زين لل�سغط على الأ�سرى، هي 

مم�ر�س�ت م�ستمرة ومتزايدة منذ ع�سرات ال�سنوات، 

بل يتم تطويره� ب�سكل اأب�سع.

ف�إنه  الفل�سطينية،  ال�سلطة  ل��دور  وب�لن�سبة 

الأمم  ع�سوية  على  احل�سول  من  الرغم  وعلى 

الكي�ن  دع���وى �سد  رف��ع  وال��ق��درة على  املتحدة، 

ال�سهيوين اأم�م حمكمة العدل الدولية، اإن ك�ن 

يف م� يخ�س الأ�سرى، اأو جدار الف�سل العن�سري 

لالأرا�سي  امل�ستمر  والتهويد  امل�ستوطن�ت  وبن�ء 

ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة وخ�����س��و���س���ً ال���ق���د����س، ن����رى اأن 

م�سوؤويل ال�سلطة م� زالوا ع�جزين اأم�م ال�سغط 

ال�����س��ي������س��ي الأم���رك���ي وال�����س��ه��ي��وين وال��ت��ه��دي��د 

بوقف الإمدادات القت�س�دية عن ال�سلطة.

املتمثلة  ال��دول��ي��ة  امل��ح������س��ب��ة  غ��ي���ب   يف ظ���ل 

بهيئ�ت الأمم املتحدة ومنظومة حقوق الإن�س�ن، 

وال�سمت العربي ال�س�فر، ل يبقى لالأ�سرى �سوى 

ج��ربوت  لك�سر  �سلبة  ع��زلء  اإرادة  على  ال��ره���ن 

املحتل الع�بث ب�لأر�س والإن�س�ن.

�صامر ال�صيالوي
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املع�ن�ة  فيه�  ترتاكم  ح�لة  اليوم  لبن�ن  يف  الفل�سطينيون  يعي�س 

من  عنه�  يتفرع  وم�  الإن�س�نية،  احلقوق  من  احلرم�ن  ا�ستمرار  بعد 

تعقيدات، خ�سو�س�ً داخل املخيم�ت، اإ�س�فة اإىل توافد ع�سرات الآلف 

من فل�سطينيي �سورية ب�سبب خطورة الأو�س�ع الأمنية هن�ك، وارتف�ع 

ال�سغط ال�سك�ين يف جمتمع الالجئني الفل�سطينيني.

م�س�ألة  ك�نت  واإن  لبن�ن،  الإن�س�نية يف  احلقوق  اإق��رار  اأن  �سك  ول 

اإل عرب و�سيلتني، الأوىل ح�لة  اأن تتحقق  �سي��سية ب�متي�ز، ل ميكن 

من ال�سغط الدويل والإقليمي والعربي الفعلي على الدولة اللبن�نية، 

وهذا غر مرتقب يف املدى املنظور، ول تلعب القي�دة الفل�سطينية اأي 

دور جّدي فيه.

اأم� الو�سيلة الث�نية، فهي تفعيل التحرك�ت الفل�سطينية ودون كلل 

اأوًل من النخب ال�سي��سية يف  للمط�لبة بهذه احلقوق، ويتطلب هذا 

التف�ق  واجت�ه�ته�،  تي�راته�  مبختلف  ك�فة،  الفل�سطينية  الف�س�ئل 

على هذه ال�سي��سة، ثم اإنت�ج الآلي�ت املن��سبة له�، اأي تفعيل احلقوق 

وفئة  طبقة  بكل  خ��سة  مهم�ت  اإىل  ع���م��ة  ع��ن���وي��ن  م��ن  وجتزيئه� 

العمل  ب�جت�ه  به�  والدفع  الأ�س��س،  ه��ذا  على  وتنظيمه�  اجتم�عية، 

امليداين املب��سر.

اإن الفئ�ت الأكر تعليم�ً هم الأكر مع�ن�ة من وط�أة حرم�نهم من 

حق العمل، ل �سيم� الأطب�ء، املهند�سون، املح�مون.. ويعود ذلك لي�س 

نق�ب�ت مهنية مم�ثلة  لوجود  اأي�س�ً  بل  املجحفة،  القوانني  اإىل  فقط 

تغلق قوانينه� على الفل�سطينيني، علم�ً اأن كل املهنيني الفل�سطينيني 

ول�����دوا وت���رع���رع���وا وت��ع��ل��م��وا يف ل��ب��ن���ن ويف ك��ن��ف ن��ظ���م��ه ال��رتب��وي 

والجتم�عي.

الأدوار  تك�مل  لعبة  اللبن�نية مت�ر�س  املهنية  النق�ب�ت  مو�سوعي�ً، 

املهنيني  ب��ح��رم���ن  ل��ال���س��ت��م��رار  اللبن�نية،  الر�سمية  ال�سلط�ت  م��ع 

تفعيل  اإىل  دائمة  الدعوة  ت�أتي  لهذا  العمل،  حق  من  الفل�سطينيني 

اأ�س��س  وال��ت��ع���م��ل معه� على  والإن�����س���ن��ي��ة  امل��دن��ي��ة  م��و���س��وع احل��ق��وق 

الأن�سب، وفق م�س�لح كل قط�ع اأو فئة اجتم�عية على حدة.

الدور السياسي والنقابي الفلسطيني في مطلب الحقوق اإلنسانية

شريم: بنية الكيان 
الصهيوني قائمة 
على القتل والقهر 
وإلغاء اآلخر

فـــي يــوم األســـير الـفـلسطــيـــني

اإلرادة الـعـزالء تـقــاوم الـقـيـد الـمـدجــج

وقفة ت�س�منية مع الأ�سرىعدد من الأ�سرى يرفعون عالمة الن�سر داخل املعتقل
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م��ن��ذ اأن ق���ررت ال���والي���ات امل��ت��ح��دة نقل 

ق�����ش��م م���ن ق��وات��ه��ا م���ن ال���ع���راق وال�����ش��رق 

ب����داأت  االأق�������ش���ى،  ال�������ش���رق  اإىل  االأو�����ش����ط 

ال�شراع  لنقل  اجل��دي��دة  �شيا�شتها  تتبلور 

اجل��زر  اأزم���ة  فانفجرت  املنطقة،  تلك  اإىل 

بحر  ج��ن��وب��ي  يف  عليها  امل��ت��ن��ازع  وامل��ن��اط��ق 

ال�����ش��ني، وت���وت���رت ال��ع��اق��ات ب��ني ال�شني 

وال���ي���اب���ان وك���وري���ا اجل��ن��وب��ي��ة، ب��االإ���ش��اف��ة 

املتحدة  ال��والي��ات  ب��ني  ال��دائ��م  التوتر  اإىل 

وكوريا ال�شمالية ب�شبب برناجمها النووي 

وكوريا  اليابان  �شد  املتكررة  وا�شتفزازاتها 

اجل��ن��وب��ي��ة، وه��م��ا م���ن اأك����ر دول ال�����ش��رق 

االأق�شى تعاوناً مع االأمريكيني.

اإذاً، تبني اليوم بكل و�شوح اأن الواليات 

امل���ت���ح���دة اجت���ه���ت ن���ح���و م��ن��ط��ق��ة ال�����ش��رق 

اأن ع���ج���زت ع����ن حت��ق��ي��ق  ب���ع���د  االأق���������ش����ى، 

ال�شرق  ب��ن��اء  اال���ش��رات��ي��ج��ي��ة يف  اأه��داف��ه��ا 

االأو������ش�����ط اجل����دي����د م����ن ج���ه���ة، وان���ح���ي���از 

ال�شرق  اإىل  وا�شح  ب�شكل  العاملي  االقت�شاد 

االأق�����ش��ى م��ن جهة اأخ���رى، لكنها وك��م��ا يف 

كل مكان وزم���ان، ع��ادت وفجرت االأو���ش��اع 

من خال اللعب على وتر االنق�شامات بني 

اجلريان االآ�شيويني.

ال�شبب  كانت  وا�شنطن  اأن  الوا�شح  من 

يف تاأزمي الو�شع يف �شبه اجلزيرة الكورية، 

اإىل  وو���ش��ول��ه��ا  االأم����ور  ا�شتفحال  ل��درج��ة 

ح��اف��ة احل����رب وخ��ط��ر ان�����دالع م��واج��ه��ات 

اأو�شاط ال��راأي العام  اأث��ارت الهلع يف  نووية 

ال��ع��امل��ي، وب����داأت و���ش��ائ��ل االإع����ام الغربية 

ال��غ��رب  حت���ذر م��ن م��واج��ه��ة ع�شكرية ب��ني 

االأم���ريك���ي ب��ق��درات��ه ال��ع�����ش��ك��ري��ة ال��ه��ائ��ل��ة، 

وك���وري���ا ال�����ش��م��ال��ي��ة ال��ت��ي مت��ت��ل��ك اأ���ش��ل��ح��ة 

دم����ار ���ش��ام��ل، وال��ت��ي مل ت��ت��وان ي��وم��اً عن 

والغرب،  �شيول  باجتاه  التهديدات  اإط��اق 

�شاب  رئي�س  اليوم مع وج��ود  فكيف احل��ال 

اإثبات  ويريد  اأبيه  عن  احلكم  ورث  متهور 

املجتمع  الكوري قبل  لل�شعب  نف�شه وقوته 

الدويل؟

بدء املواجهة

اجلاري،  ني�شان  املواجهة مطلع  بداأت 

ا�شتئناف  ال�شمالية  ك��وري��ا  اأع��ل��ن��ت  ح��ني 

العمل يف حمطة يونغبيون الإعادة ت�شغيل 

م��ف��اع��ل��ه��ا ال���ن���ووي امل��ت��وق��ف م��ن��ذ 2007، 

ف�����ش��ك��ل ذل����ك حت���دي���اً م��ب��ا���ش��راً ل���ق���رارات 

اأي  عليها  ح��ظ��رت  ال��ت��ي  امل��ت��ح��دة،  االأمم 

اأعلنت  فقط،  يومني  وبعد  ن��ووي،  ن�شاط 

بطاريات  اإر�شال  االأمريكية  الدفاع  وزارة 

لتعزيز  اإىل غوام،  �شواريخ متطورة جداً 

قدراتها الع�شكرية يف املحيط الهادئ، مع 

اأم��ريك��ي��ت��ني م�شادتني  وج���ود م��دم��رت��ني 

ل���ل�������ش���واري���خ ال���ب���ال�������ش���ت���ي���ة، ث����م ات���خ���ذت 

تدابري ع�شكرية غري م�شبوقة،  وا�شنطن 

فاأر�شلت قاذفات قنابل يف مهمة تدريبية 

فوق اأرا�شي كوريا اجلنوبية.

ال�شيا�شي  امل�شهد  تبدل  ال��ف��ور،  وعلى 

وامليداين بني الكوريتني، واعتربت كوريا 

فر�شة  االأم���ريك���ي  الت�شعيد  ال�شمالية 

الإط������اق ت��ه��دي��دات��ه��ا، وت��ك��م��ن خ��ط��ورة 

التهديد با�شتخدام ال�شاح النووي، الذي 

عملت كوريا ال�شمالية على تطويره منذ 

اأنه و�شع املنطقة  مدة لي�شت ق�شرية، يف 

على حافة حرب نووية.

اأكر  ال�شمالية  ا�شتخدمت كوريا  لقد 

ال��ع�����ش��ك��ري للح�شول  م��ن م���رة االب���ت���زاز 

ع��ل��ى م�����ش��اع��دات اق��ت�����ش��ادي��ة وم��ال��ي��ة من 

اليابان وكوريا اجلنوبية، لكنها اأعلنت يف 

االأزمة الراهنة عن خطة مربجمة ل�شن 

املتحدة،  الواليات  �شد  ع�شكرية  عمليات 

واأطلقت  نووية،  �شربات  توجيه  تت�شمن 

ت�شريحات نارية توؤكد قدرتها على �شحق 

القوات االأمريكية يف املنطقة فور اندالع 

احل��رب، رغ��م اأن خ��رباء ك��راً اأك��دوا عدم 

اأنها لن تكتفي  قدرتها على ذلك، واأكدت 

ب�شرب قواعد غوام وهاواي، بل �شت�شرب 

يف  االأمريكية  الع�شكرية  القواعد  جميع 

يتمركز  حيث  واليابان،  اجلنوبية  كوريا 

اأكر من خم�شني األف ع�شكري اأمريكي.

والإع������ط������اء امل�����زي�����د م�����ن ال�����ش��دق��ي��ة 

بع�س  حت��ري��ك  ع��ن  اأع��ل��ن��ت  لتهديداتها، 

�شواريخها اإىل حمطات االإطاق، ودعت 

رو�شيا  و�شفارات  املتحدة  االأمم  موظفي 

اإىل ترحيل  وبريطانيا وال��دول االأخ��رى، 

على  ق��ادرة  تكون  لن  الأنها  دبلوما�شييها 

�شمان اأمنهم بدءاً من العا�شر من ني�شان.

ورغ���م اأن ت��ق��اري��ر ك��ث��رية ج��زم��ت ب��اأن 

واأنها  احل��رب،  �شن  تتجراأ على  لن  كوريا 

���ش��ت��ك��ت��ف��ي ب����اإط����اق ت���ه���دي���دات ف���ارغ���ة، 

م��ع ذل����ك، ك���ان م��ن ال��ط��ب��ي��ع��ي اأن ت��وؤخ��ذ 

حممل  على  الكورية  النووية  التهديدات 

اجلد، كما اأن اأي ا�شتفزاز ع�شكري �شدها، 

ميكن اأن يقود اإىل حرب �شاملة لن تبقى 

حم�����ش��ورة ���ش��م��ن ح����دود ���ش��ب��ه اجل��زي��رة 

الكورية، بل �شتتعداها اإىل دول اأخرى.

ورو�شيا  ال�شني  اأعربت كل من  لذلك 

القابل  الو�شع  اإزاء  ال�شديد  قلقهما  عن 

ل��ان��ف��ج��ار ق����رب ح���دوده���م���ا يف ال�����ش��رق 

االأق�شى، وطالبت ال�شني اأطراف ال�شراع 

ب�شبط النف�س.

بكني  ب���ني  ال���ع���اق���ات  اإىل  وب��ال��ن��ظ��ر 

وب��ي��ون��غ ي��ان��غ، ف��م��ا م��ن ���ش��ك ب����اأن ك��وري��ا 

ال�شمالية ظلت دائماً الدرع اال�شراتيجي 

خل���ا����ش���رة ال�������ش���ني ال�������ش���م���ال���ي���ة، ل��ك��ن��ه��ا 

ب���ات���ت يف ال���ف���رة االأخ������رية ت�����ش��ك��ل ع��ب��ئ��اً 

و����ش���داع���اً ا���ش��رات��ي��ج��ي��اً ل��ه��ا اأك�����ر مما 

الوا�شح  وم��ن  املتحدة،  للواليات  ت�شكله 

البلدين،  يف  اجل��دي��دت��ني  ال��ق��ي��ادت��ني  اأن 

تفتقران  ال�شمالية،  وك��وري��ا  ال�شني  اأي 

من  اخل��ا���ش��ة  »الكيمياء  تلك  وج���ود  اإىل 

بينهما  �شادت  التي  ال�شخ�شية«  العاقات 

و»كيم  االأول«  »ك��ي��م  حكم  ف��رت��ي  ط���وال 

»ك��ي��م  اإىل  االآن  ب��ك��ني  وت��ن��ظ��ر  ال����ث����اين« 

ال��ث��ال��ث« ك��زع��ي��م ���ش��اب م��ت��ه��ور ال ميتلك 

ال��ق��ي��ادة الكافية ك��ج��ده ووال���ده،  اخل���ربة 

وافتعالها  االأزم���ات  الختاق  ي�شعى  واأن��ه 

اإدارة  لتعزيز �شرعيته واإثبات قدرته على 

االأزمات، لكن ذلك وفق راأي بكني، يجري 

يف ب��ل��د ن����ووي ي��ع��اين اأ����ش���ًا م���ن اأزم����ات 

ودبلوما�شية  واأمنية  و�شيا�شية  اقت�شادية 

خ��ان��ق��ة، ح��ي��ث ق��د ت����وؤدي اأي خ��ط��وة غري 

حم�شوبة بدقة اإىل كارثة حمققة.

ل��ك��ن ال��ن��ظ��ام يف ب��ي��ون��غ ي��ان��غ ل���ه راأي 

اآخر، اإذ يبدو اأنه مل يعد لديه الكثري كي 

فقد  ذل��ك،  م��ن  العك�س  على  ب��ل  يخ�شره، 

اأ�شبح على قناعة تامة باأن املخرج الوحيد 

له هو حرق �شفنه، واال�شتمرار يف �شيا�شة 

لعبة  وهي  الهاوية،  حافة  نحو  الت�شعيد 

اأتقنتها بيونغ يانغ وبرعت يف ا�شتخدامها 

واأوتيت ثمارها يف معظم االأحيان.

تهديدات باجلملة

مل ت���ت���وق���ف ك����وري����ا ال�����ش��م��ال��ي��ة ع��ن��د 

ت�شعيد  اأح��دث  ففي  االأم��ريك��ي��ني،  تهديد 

يانغ  بيونغ  حذرت  املتاحقة ،  لتهديداتها 

م��ن اأن ���ش��ب��ه اجل���زي���رة ال��ك��وري��ه ت��ت��ج��ه ملا 

وطالبت  ح��راري��ة«  نووية  ب�»حرب  و�شفته 

االأج����ان����ب امل��ق��ي��م��ني يف ك���وري���ا اجل��ن��وب��ي��ة 

متتلك كوريا ال�شمالية برنامج اأ�شلحة نووية ن�شطاً، وقد اأجرت اختبارات تفجريات 

2006، و2013، وهي اأي�شاً قادرة على تخ�شيب اليورانيوم واإنتاج  نووية يف اأعوام 2009، 

�شواريخ  النافرة  ال�شيوعية  ال��دول��ة  وتن�شر  االأ�شلحة،  �شنع  يف  امل�شتخدم  البلوتونيوم 

بالي�شتية ق�شرية ومتو�شطة املدى، وقد اأطلقت بنجاح �شاروخاً طويل املدى يف عام 2012.

وان�شحبت بيونغ يانغ من جانب واحد من معاهدة عدم انت�شار االأ�شلحة النووية يف عام 

2003، ولي�شت طرفاً يف معاهدة احلظر ال�شامل للتجارب النووية اأو ع�شواً يف نظام مراقبة 
تكنولوجيا القذائف، كما اأنها لي�شت طرفاً يف اتفاقية االأ�شلحة الكيميائية، ويعتقد بامتاكها 

ولكن  البيولوجية،  االأ�شلحة  اتفاقية  يف  لي�شت طرفاً  كيميائية كبري، وهي  اأ�شلحة  برنامج 

ي�شتبه يف اأنها حافظت على برنامج االأ�شلحة البيولوجية الهجومية يف حتد لتلك املعاهدة.

العاملية  احل��رب  نهاية  اإىل  يعود  النووية  االأ�شلحة  بربنامج  ال�شمالية  كوريا  واهتمام 

الثانية، ومنذ ذلك احلني، متكنت من دورة الوقود النووي �شواء للبلوتونيوم واليورانيوم 

املخ�شب، ولديها برامج قادرة على اإنتاج املواد االإن�شطارية، وقد اأعلنت اأن لديها ما يقرب من 

38.5 كيلوغرام من البلوتونيوم امل�شتخدم يف �شنع االأ�شلحة امل�شتخرجة من ق�شبان الوقود 
امل�شتنفد يف اأيار 2008، ويف عام 2010، ك�شفت كوريا ال�شمالية برناجماً لتخ�شيب اليورانيوم 

يهدف ظاهرياً الإنتاج اليورانيوم منخف�س التخ�شيب ملفاعات الطاقة، على الرغم من اأنه 

�شيكون من املمكن لبيونغ يانغ اإنتاج اليورانيوم عايل التخ�شيب الأغرا�س �شنع االأ�شلحة اإذا 

قررت القيام بذلك، واأجرت كوريا ال�شمالية جتارب االأ�شلحة النووية الثاث يف عام 2006، 

وتتجه الإجراء جتربة رابعة. و2013،   2009
وال�شني  واليابان  اجلنوبية  وكوريا  ال�شمالية  كوريا  بني  ال�شدا�شية  املحادثات  وكانت 

سلسلة أحــداث
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ن�شوب  ح��ال��ة  يف  للمغادرة  ت��داب��ري  باتخاذ 

ح�����رب ،  ك��م��ا وج���ه���ت ت��ه��دي��دات��ه��ا ب��اجت��اه 

اليابان، ما ا�شتدعى ا�شتنفاراً يابانياً.

ال��ت��ه��دي��دات  اإزاء  ي��اب��اين  ف��ع��ل  رد  ويف 

امل��ت�����ش��اع��دة، ن�شرت  ال�����ش��م��ال��ي��ة  ال��ك��وري��ة 

ال����ي����اب����ان �����ش����واري����خ ب����ات����ري����وت يف ق��ل��ب 

عن  ل��ل��دف��اع  ا���ش��ت��ع��داداً  ط��وك��ي��و  العا�شمة 

مليوناً   30 عددهم  البالغ  العا�شمة  �شكان 

اأي هجوم كوري �شمايل حمتمل، ومت  من 

باتريوت  �شواريخ  الإط��اق  من�شتني  ن�شر 

� 3 اأر���س � جو يف قواعد وزارة الدفاع  باك 

حملية  تقارير  ذك��رت  فيما  اإي�شيجايا،  يف 

اإىل بطاريات  اأن طوكيو ن�شرت، باالإ�شافة 

اإيجي�س املجهزة بنظام  باتريوت، مدمرات 

اعرا�س يف بحر اليابان. 

املتحدة  ال��والي��ات  ج���ددت  جهتها،  م��ن 

ال��ت��اأك��ي��د ع��ل��ى ال��ت��زام��ه��ا ح��م��اي��ة ال��ي��اب��ان 

لكن  النووية،  »الردعية«  و�شائلها  بف�شل 

كان  يانغ  بيونغ  قبل  من  االأك��رب  التهديد 

ذلك  مع  اجلنوبية،  كوريا  جارتها  باجتاه 

تبدو �شيول االأكر هدوءاً بني الدول حيال 

هذه التهديدات رمبا الأنها اعتادت عليها.

و���ش��ع��ب��اً، طبيعة  ���ش��ي��ول، حكومة  ت���درك 

و�شائل  تنقل  وف��ي��م��ا  ال�شمالية،  امل���ن���اورات 

االإع��������ام ال���ك���وري���ة اجل���ن���وب���ي���ة، م����ن ب���اب 

ال�����ش��ادرة  الوح�شية  ال��ت��ه��دي��دات  ال��واج��ب، 

من بيونغ يانغ، ال يهتم ال��راأي العام كثرياً 

اخلطر  وموؤ�شرات  العدائية  املواقف  بتلك 

البور�شة  اأن  اأي�شاً  الافت  من  الظاهرية، 

يف كوريا اجلنوبية، مل ترد بطريقة �شلبية 

على »االأزمة«.

اأن  �شبق  ب�شيط:  ال��ه��دوء  ه��ذا  �شبب  اإن 

واج���ه ال��ك��وري��ون اجل��ن��وب��ي��ون ه���ذا الو�شع 

النوع  ه��ذا  ي�شاهدون  اإنهم  بل  ع��دة،  م��رات 

�شنتني،  اأو  �شنة  من اال�شتعرا�شات مرة كل 

 1953 عام  هدنة  اأن  ال�شمالية  كوريا  ادع��ت 

باطلة يف عدد من املنا�شبات يف املا�شي: اآخر 

يف  كانت  مماثلة  مواقف  فيها  �شدرت  م��رة 

الفعل على قرار  ردة  2009 كجزء من  اأي��ار 

ي��دي��ن، مثل  ك���ان  امل��ت��ح��دة  ���ش��اب��ق يف االأمم 

القرار االأخري، اختباراً نووياً.

ال��وع��د االأخ����ري بتحويل  ي��خ�����س  يف م��ا 

�شيول اإىل »بحر من النار«، فقد تكرر االأمر 

عام  يف  االأوىل  للمرة  ا�شتعمل  ع��دة،  م��رات 

اأحياناً، مل تكن   ،2003 عام  وتكرر يف   1994
تكتفي  ال�شمالية  كوريا  يف  االإع��ام  و�شائل 

كانت تتحدث  بل  العامة،  التهديدات  بتلك 

ب�شكل حم��دد ع��ن اأه��داف��ه��ا امل��زع��وم��ة، على 

�شبيل املثال، هددت و�شائل االإعام الر�شمية 

يف كوريا ال�شمالية، يف متوز 2012، بتفجري 

كانت  ب���ارزة،  جنوبية  ك��وري��ة  �شحيفة  مقر 

بيونغ  تعجب  وم��واد مل  ن�شرت مقاالت  قد 

ال�شحيفة  ملقر  �شيء  لكن مل يح�شل  يانغ، 

تنفذ  اجل��ن��وب��ي��ة، مل  ك���وري���ا  ل��ع��ا���ش��م��ة  وال 

كوريا ال�شمالية تهديداتها يوماً، لذا يبدو 

اأن الراأي العام الكوري اجلنوبي حمق، حني 

يف�شل جتاهل هجوم بيونغ يانغ املركز.

مل����اذا ت��ت�����ش��رف ك��وري��ا ال�����ش��م��ال��ي��ة بهذه 

وراء  االأق��ل  على  �شببان  ثمة  اإذاً؟  الطريقة 

اأواًل، يبدو  ال�����ش��اخ��ب،  ي��ان��غ  ب��ي��ون��غ  ���ش��ل��وك 

منوذجية  فعل  ردة  اأ�شبح  اخلطاب  هذا  اأن 

ال��ت��ي تدين  االأم�����ن،  ق�����رارات جمل�س  ع��ل��ى 

االخ����ت����ب����ارات ال���ن���ووي���ة وال�������ش���اروخ���ي���ة يف 

ك���وري���ا ال�����ش��م��ال��ي��ة، ل��ك��ن ع��ل��ى ال���رغ���م من 

ال����ن����ربة ال���ع���ال���ي���ة، ت��ع��ك�����س ت���ل���ك امل���واق���ف 

عن  للتعبري  وطريقة  دبلوما�شية  م��ب��ادرة 

وع��دم  ال��ق��رار  م��ن  ال�شمالية  ك��وري��ا  ا�شتياء 

اخلارجية،  لل�شغوط  للر�شوخ  ا�شتعدادها 

لكن ثمة �شبباً اآخر يف�شر العدائية ال�شفهية 

�شكان  ت��ذك��ري  م��ن  ب��د  ال  ت�شتعملها،  ال��ت��ي 

حماط  بلدهم  ب��اأن  دوم���اً  ال�شمالية  ك��وري��ا 

يبداأون بطرح  واإال قد  املتاآمرين،  باالأعداء 

يت�شاءلون مثًا  قد  �شيا�شياً  اأ�شئلة خطرية 

عن �شبب تاأخر بلدهم عن ال�شني اأو كوريا 

املا�شي  يف  ك��ان  اأن  بعد  حت��دي��داً،  اجلنوبية 

ال�شناعية  الناحية  م��ن  متقدم  بلد  اأك���ر 

التهديدات  اإن  كلها،  اآ�شيا  �شرق  منطقة  يف 

�شرح  اأف�شل طريقة لتجنب  اخلارجية هي 

امل�شاعب االقت�شادية الامتناهية.

املن�شاآت اليابانية

�شربات  بتوجيه  ال�شمالية  كوريا  ه��ددت 

ب�شكل خا�س  م�شرية  اليابان،  �شد  انتقامية 

اإىل امل��ن�����ش��اآت ال��ن��ووي��ة ال��ي��اب��ان��ي��ة، وزع��م��ت 

وت��رية  ت�����ش��رع  ال��ي��اب��ان  اأن  ال�شمالية  ك��وري��ا 

ال�شمال،  �شد  ج��دي��دة  حل��رب  ا�شتعداداتها 

لن  اليابانية  االأرا���ش��ي  ك��ل  اأن  على  م�شددة 

يف  االنتقامية  �شرباتنا  جتنب  م��ن  تتمكن 

اإ�شابة على املديني  حرب حديثة تركز على 

املتو�شط والطويل.

وه�������ددت ق���ائ���ل���ة: »ه����ن����اك ال���ك���ث���ري م��ن 

ال��ق��واع��د ال��ع�����ش��ك��ري��ة ال��ن��ووي��ة االأم��ريك��ي��ة 

ومن�شاآت الطاقة النووية، واليابان لن تتمكن 

من جتنب تعر�شها لكارثة نووية ج�شيمة ال 

القرن  اأربعينات  يف  ل��ه  تعر�شت  مب��ا  ت��ق��ارن 

�شد  املا�شية  احل��رب  »يف  وتابعت:  املا�شي«، 

كوريا ال�شمالية، مل نكن جمهزين بالقدرات 

ع��ل��ى ال���ه���ج���وم االن���ت���ق���ام���ي ع��ل��ى ال��ق��واع��د 

اليابانية الغازية، اإال اأن جي�شنا ال�شعبي االآن 

ال��ك��ف��اي��ة ل�شرب  ب��امل��ق��درة مب��ا فيها  جم��ه��ز 

اليابان والقواعد االأمريكية الغازية يف اآ�شيا 

واملحيط الهادئ اأي�شاً«.

اإعداد هناء عليان
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اأن  ي��ان��غ،  بيونغ  م��ن  ال��ق��ادم��ة  التقارير  بع�س  تفيد 

وافق  التي  االإ�شافية  الدولية  العقوبات  بتاأثري  ال�شعور 

عليها جمل�س االأمن الدويل، اأ�شبح اأكر حدة، يف الوقت 

وعلى وجه اخل�شو�س من  ال�شمالية،  كوريا  الراهن يف 

قبل النخب التي يحتاج كيم، اإىل وقوفها وراءه.

�شد  اإج�����راءات  ت�شمل  ال��ع��ق��وب��ات  تلك  اأن  اإىل  ي�شار 

ال�شمالية،  كوريا  لدى  الرئي�شي  االأجنبي  ال�شرف  بنك 

كما ت�شمل فر�س حظر على ت�شدير ال�شلع الفاخرة اإىل 

على  للمحافظة  النظام  ي�شتخدمها  التي  الدولة،  تلك 

ال�شلطة يف  بنية  التي ت�شكل  النخب  درجة ر�شا و�شعادة 

ال��ه��دف من  ي��ك��ون  ق��د  املحللني  دول��ت��ه، ويف نظر بع�س 

الطريقة التي يت�شرف بها كيم، هو تعزيز مقدار الدعم 

اأن  ب��اده توقعاً الحتمال  ال��ذي يح�شل عليه بني نخب 

العقوبات �شتكون اأكر اإياماً يف امل�شتقبل القريب، فاأي 

�شيء يوؤثر بال�شلب على املنافع التي حت�شل عليها تلك 

النخب، ميكن اأن يوؤثر على درجة والئها لكيم.

ال�شمالية  ك��وري��ا  اأج����رت 

اختباراً نووياً ثالثاً، ورف�شت 

اجلنوب،  مع  الهدنة  ر�شمياً 

وق��ط��ع��ت اخل����ط ال��ع�����ش��ك��ري 

العمل  وا�شتاأنفت  ال�شاخن، 

املنتج  يونغبيون  مفاعل  يف 

دخول  ومنعت  للبلوتونيوم، 

ال�شناعية  كاي�شونغ  منطقة 

اجل���ن���وب���ي���ة   - ال�������ش���م���ال���ي���ة 

يتوقف  ال��ت��ي مل  امل�����ش��رك��ة، 

ال���ع���م���ل ف���ي���ه���ا ح���ت���ى خ���ال 

ال�شنوات  يف  االأزم�����ات  اأ����ش���واأ 

االأخرية، وكل هذه اخلطوات 

ك��ان��ت ك��اف��ي��ة الإث����ارة ال��رع��ب 

ح����ول ال���ع���امل م���ن اح��ت��م��ال 

ن�شوب حرب نووية.

»كـيــم« إجــــراءات الـــوالء لـ
تصــاعــديــة
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ورو�شيا والواليات املتحدة، بداأت يف عام 2003 بهدف نزع االأ�شلحة النووية من �شبه اجلزيرة 

الكورية، ومع ذلك، فقد مت تعليق هذه املحادثات منذ ني�شان 2009، ويف رحاته اإىل ال�شني 

اإيل لرغبته يف ا�شتئناف املحادثات ال�شدا�شية، ولكن  اأ�شار كيم يونغ  2010 و2011،  يف عام 

كوريا اجلنوبية اأ�شرت على اعتذار من كوريا ال�شمالية لعام 2010 ق�شف جزيرة يونبيونغ 

واإدراج اأن�شطة تخ�شيب اليورانيوم يف املناق�شة قبل املوافقة على ا�شتئناف املفاو�شات.

يونغ  كيم  وفاة  بعد  ال�شمالية  لكوريا  النووي  الربنامج  االأولية حول  ال�شكوك  وخفت 

اإيل عندما وافقت بيونغ يانغ على وقف التجارب النووية وتخ�شيب اليورانيوم، وجتارب 

ال�شواريخ بعيدة املدى يف مقابل احل�شول على م�شاعدات غذائية من الواليات املتحدة يف 

2012، ول�شوء احلظ، بعد خاف مع الواليات املتحدة ب�شاأن اإطاق �شاروخ يف  �شباط   29
ني�شان 2012، اأعلنت كوريا ال�شمالية اإلغاء االتفاق.

وعلى الرغم من اأن كوريا الدميقراطية ان�شمت اإىل اتفاقية حظر االأ�شلحة البيولوجية 

البيولوجية،  االأ�شلحة  برنامج  ا�شتمرت يف  اأنها  يف  ي�شتبه  لكن   ،1987 عام  والتوك�شينية يف 

ويتفق املن�شقون من كوريا ال�شمالية ووكاالت الدفاع عن الواليات املتحدة وكوريا اجلنوبية، 

بيولوجية يف وقت مبكر من  اأ�شلحة  ق��درات ل�شنع  اكت�شاب  ب��داأت يف  البلد  اأن  على  عموماً 

الثمانينات، ومع ذلك، بقيت املعلومات عن برنامج كوريا ال�شمالية لاأ�شلحة البايولوجية 

ال��دف��اع  ل���وزارة  البي�شاء  ال��دف��اع  ورق���ة  ق��دم��ت   2010 ع��ام  االح��ت��م��االت، ويف  مفتوحة على 

الكورية اجلنوبية، تقديرات المتاك كوريا ال�شمالية ل�»العوامل امل�شببة للجمرة اخلبيثة، 

واجلدري، والكولريا، وغريها«، فهل من املعقل اأن ت�شتعمل هذه االأ�شلحة اأي�شاً يف اأي حرب 

قد تندلع قريباً؟



يتيح  بالتحديد،  الطائفي  العنف  تزايد  اأن  �شك  ال 

االأقباط ودفعهم  لتخويف  ا�شتخدامه  الغا�شمة  للقوى 

للهجرة وردات الفعل غري املح�شوبة، مع تزعزع ثقتهم 

مب���ا ي��ح��م��ل��ه ل��ه��م امل�����ش��ت��ق��ب��ل يف ب��ل��د ت��ن��م��و ف��ي��ه ال��ف��رق 

التكفريية، خ�شو�شاً يف ظل انت�شار ظاهرة الت�شلح على 

نطاق وا�شع يف كل اأنحاء م�شر، ويف هذا املجال، فاإن عامة 

ُيحّملون  وال�شيا�شيني،  الكن�شيني  وممثليهم  االأق��ب��اط، 

»االإ�شالميني  ق��وى  م��ن  واأن�����ش��اره��ا  احل��اك��م��ة  ال�شلطة 

الديني  اخل��ط��اب  �شبط  يف  خا�شة  م�شوؤولية  اجل���دد« 

املتطرف، ومنع انت�شار ال�شالح.

على  ر���ش��ائ��ل  وّج���ه  ق��د  مر�شي  الرئي�س  اأن  �شحيح 

»اأن خم��اوف  اإال  ال��ط��ائ��ف��ي،  ال��ع��ن��ف  ي��دي��ن فيها  ال��ف��ور 

»االإخ���وان«  هيمنة جماعة  ازدادت  كلما  ت��زداد  االأق��ب��اط 

يقول  ك��م��ا  ال���ب���الد«،  االأم����ور يف  زم���ام  ع��ل��ى  وال�شلفيني 

ب��ع�����س مم��ث��ل��ي امل�����ش��ي��ح��ي��ني، ال���ذي���ن ردوا ع��ل��ى ر���ش��ائ��ل 

مر�شي، باأنهم قد �شئموا من كرثة الوعود، موؤّكدين »اأن 

الكاتدرائية  اأح��داث  وبعدها  اخل�شو�س،  مدينة  حادثة 

املرق�شية، و�شقوط ال�شحايا، وعدم التحقيق اجلّدي مع 

املرتكبني، كلها دالئل وا�شحة على غياب الدولة و�شياع 

�شيادة القانون«. 

ي��ط��غ��ى امل��ن��اخ ال��ت��ح��ري�����ش��ي ع��ل��ى ال�����ش��ارع امل�����ش��ري، 

ن�شر  اإىل  اإ�شافة  الطائفي،  االنق�شام  بتعميق  وي�شاهم 

االإ�شاعات واالأخبار الكاذبة، وت�شخيم الوقائع، وت�شليل 

ما  برامج  عرب  امل�شري،  ال�شباب  من  النا�شطة  الفئات 

ي�شمى »التوا�شل االجتماعي«، التي اأ�شبحت، بر�شائلها 

»غري امل�شوؤولة«، اأخطر و�شيلة اإعالم، وال تخ�شع ملواثيق 

ال�����ش��رف امل��ه��ن��ي، وم��ع��اي��ري ال�����ش��دق��ي��ة، ول��ه��ذا ال�شبب، 

اإىل  الو�شيلة ينتمون  اأبرز م�شتخدمي هذه  اأن  نالحظ 

القوى امل�شبوهة املنظمة، مبختلف تلويناتها العقائدية، 

ت��ّدع��ي متثيل  ال��ت��ي  املنظمات  اإىل  اإ���ش��اف��ة  ال��داخ��ل،  يف 

االأقباط يف البلدان الغربية.

ث��م��ة اإج���م���اع ل���دى ج��م��ي��ع امل��ح��ل��ل��ني وامل��راق��ب��ني اأن 

»االإ�شالميني اجلدد« مل يت�شلموا احلكم يف م�شر، ويف 

غ��ريه��ا م��ن ب��ل��دان »ال��رب��ي��ع ال��ع��رب��ي«، م��ن دون الدعم 

امل�شبوهة  املنظمات  ت��رّوج بع�س  االأم��ريك��ي، وم��ع ذل��ك، 

اأن وا�شنطن تبحث عن بديل، »الأن االإ�شالميني  لفكرة 

امل���راأة واالأق��ل��ي��ات«، وذل��ك الإغ��راء  غري موؤمنني بحرية 

ملا  التي لن تكرتث  بالدول نف�شها  املعار�شة لال�شتعانة 

تكرتث  مل  كما  مب�شلميها،   وال  م�شر،  باأقباط  �شيحل 

ملا ح�شل مل�شيحيي العراق، وما يجري اليوم من تهجري 

وتقتيل وهدم للكنائ�س وامل�شاجد يف �شورية.

ال ي��ك��ف��ي اأن ن��رم��ي م�����ش��وؤول��ي��ة ك���ل م���ا ي��ح�����ش��ل يف 

بل  ال��داخ��ل،  يف  وعمالئها  االأجنبية  القوى  على  م�شر 

الرئي�س  حكومة  عاتق  على  تقع  الكربى  امل�شوؤولية  اإن 

مر�شي، ومن يدعمها من القوى ال�شلفية، الأنها عجزت 

تغييب  ع��ن  ناهيك  الوطنية،  ال��ق��وى  كافة  توحيد  ع��ن 

احللول الكفيلة باإخراج م�شر من م�شاكلها االقت�شادية 

وال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة واالج���ت���م���اع���ي���ة، ال���ت���ي ت���زك���ي ال��ف��و���ش��ى 

واال�شطرابات. 

ت�شعى  البلد،  يف  الفاعلة  القوى  توحيد  من  وب��داًل 

منهجية،  ب�����ش��ورة  ومت��زي��ق��ه��ا  ت�شتيتها  اإىل  احل��ك��وم��ة 

يف اإط����ار اإدام����ة ا���ش��ت��ف��راد ج��م��اع��ة »االإخ������وان« باحلكم، 

التي تتبعتها  امل�شهورة،  التمكني«  عماًل بو�شايا »وثيقة 

اجلماعة، منذ عهد ح�شني مبارك، طريقاً للو�شول اإىل 

ال�شلطة.

اإن وثيقة التمكني ال حتتوي على اأي برامج تنموية 

اأو اإ�شالحات اجتماعية اأو اقت�شادية، وال روؤى �شيا�شية 

ال�شابق،  النظام  اأف�شده  ما  الإ�شالح  خارجية  اأو  داخلية 

بل ات�شفت بال�شكل االإنقالبي الذي ُيّكنهم، بالتحايل 

وال��ت��م��ل��ق، م��ن اخ����رتاق امل��ن��ظ��م��ات االأه��ل��ي��ة، وال��رواب��ط 

احلرة،  املهن  العمالية، وجمعيات  والنقابات  الطالبية، 

والنوادي اخلا�شة ذات النفوذ املايل واالجتماعي، بهدف 

ال�شغط على �شناع قراراتها، اأو احتالل مواقعهم.

مر�شي  الرئي�س  اأح��دث��ه  ال��ذي  العمودي  ال�شرخ  اإن 

املجتمع  مكونات  ك��ل  يطال  بال�شلطة،  التفرد  ل�شالح 

وم�شيحييه،  ومب�شلميه  وفعالياته،  ب��اأح��زاب��ه  امل�شري 

ومن الطبيعي اأن ال تعري جماعة »االإخوان«، وحلفاوؤهم 

االنق�شام  ل���درء  خ��ا���س  اه��ت��م��ام  اأدن���ى  »ال�شلفيني«،  م��ن 

الطائفي، ما دام ي�شب يف نهاية املطاف يف تعزيز �شلطة 

اللون الواحد.

عدنان حممد العربي

خليفة،  اآل  طغاة  حكم  يرف�س  ل�شعب  ث��ورة  ملحمة  البحرين  يف  يجري  ما 

الذين احتلوا اأر�شه قبل 230 عاماً، ويعاملونه با�شتكبار قبلي، اأُ�شيفت اإليه عمالة 

م�شت�شعف،  �شعب  على  تاآمر  حكُم  وخرياتها..  اأمتنا  اأرا�شي  يف  الطامع  للغرب 

واأمعن يف ظلمه واإذالله.

ال�شعب  يقرر  م��ا  بح�شب  حكم  اإق��ام��ة  يف  هدفها  حت��دد  البحرين  يف  ال��ث��ورة 

م�شريه بنف�شه من دون �شقف من قبيلة اأو حاكم، فقد ثار �شعب البحرين يف �شت 

1919 و1936  انتفا�شات كربى للمطالبة بحقوقه طوال املئة العام املا�شية؛ يف 

و1956 و1965 و1980 و1994، ومل يح�شل من كفاحه على �شيء ُيذكر، بل ازداد 

احلالية اأن  فرباير   14 ثورة  يف  فقرر  �شيا�شياً،  وتهمي�شاً  وحرماناً  فقراً  ال�شعب 

يحقق اأهدافه بنف�شه، ولن ي�شتجديها من اأحد.

لقد ثار ال�شعب البحريني بحركة ال�شباب هذه املرة، وخمتلف �شرائح املجتمع 

من اجلن�شني، وقرروا ا�شتمرار الكفاح حتى اإ�شقاط هذا النظام اجلائر وال�شارق 

ال�شعب يف احلرية  ي�شتجيب ملطالب  اأن  ب��داًل من  وال��ذي  ال�شعب كلها،  ل��رثوات 

اخلليجية،  اجليو�س  وا�شتدعاء  القمع  بعمليات  قام  والديقراطية..  والعدالة 

بجيو�س  �شعبها  م��واج��ه��ة  على  دول���ة  ا�شتعانت  اأن  قبل  م��ن  ي��ح��دث  مل  م��ا  وه��و 

اأن تتجه لتحرير فل�شطني، جاءت لتقمع �شعب م�شامل،  اأخ��رى، والتي بدل من 

العامل،  يف  ال�شر  قائدة  اأم��ريك��ا؛  خافته  �شعب  بحقوقه..  مطالبته  االأك��رب  ذنبه 

�شوؤون  كل  واإدارة  املتخلف  القبلي  النظام  دع��م  فقررا  اال�شتعمارية،  وبريطانيا 

املواجهة �شده.

وبريطانيا،  اأم��ريك��ا  عن  بالوكالة  خليفة  اآل  طغاة  هم  ويقمع  يقتل  من  اإن 

حفاظاً على م�شاحلهما اال�شرتاتيجية يف املنطقة، ومنعاً من وجود حكم جديد 

لغري  املنطقة  م��ع��ادالت  وي��غ��ري  وذل  برخ�س  ال���رثوات  ا�شتنزاف  عليهم  يف�شد 

�شاحلهم.

اأم���ريك���ا يف ال��ب��ح��ري��ن ه��ي ال��ت��ي ت��ق��ود امل��وق��ف ال�شيا�شي وامل��ي��داين  ���ش��ف��ارة 

 12 يف  ج��اء  االأمريكية  اخلارجية  وزي��ر  غيت�س«؛  ف���»روب��رت  كله،  والدبلوما�شي 

فيلتمان؛  الزيارة. جيفري  اأي��ام من  بعد  ال�شعودي  ون��زل اجلي�س   ،2011 مار�س 

امل�شوؤول االأمريكي املعروف، قابل عدداً من املعار�شني، وملا مل يجد ا�شتجابة لهم، 

وقابلهم مرة  ت�شتجيبون،  لعلكم  اأخ��رى  اأراجعكم مرة  اأن  اإىل  اأنكم بحاجة  هدد 

اأخ��رى، ويف كل موقع حتا�شر اأمريكا حتركات املعار�شني، كما حدث يف موؤمتر 

االأوربيني  اإىل  ر�شالة  لينقلوا  اأمريكيون  م�شوؤولون  جاء  حيث   ،2012 جنيف 

اآل خليفة، واأال ي�شغطوا على النظام اخلليفي  اأمريكا لن تتخلى عن حكم  باأن 

البحرين  يف  فالثورة  االنت�شار،  عن  الثورة  تاأخرت  اإن  ت�شتغربوا  ال  اأكرث، لهذا 

تواجه عدواً �شر�شاً، هي اأمريكا وبريطانيا، وعربان اخلليج ووكالوؤهم من طغاة 

اآل خليفة.

13 امراأة  130 مواطناً، منهم  اأكرث من  لقد ا�شتباحوا كل املحرمات، وقتلوا 

بع�شهم  ُقتل  و�شباب،  ال�شن،  يف  طاعنون  و�شيوخ  ��ع،  ُر���شّ اأط��ف��ال  و6  جنيناً  و26 

بالر�شا�س احلي واالن�شطاري، وعمداً، كال�شهيد عبد الر�شا بو حميد، وال�شهيد 

اأحمد فرحان، وغريهما، ثم ُيفتك باأهايل ال�شهداء اعتقااًل و�شرباً واإهانة.. نظام 

ياأبى اإال اأن يعتقل ويعذب بحقد �شلخاً للبدن وتدويخه حتى املوت، اأما ما يدعيه 

م��ن وج��ود ح���وار، فهو ك��ذب وه���راء ومم��اط��الت، م��ن اأج��ل اإط��ال��ة ال��وق��ت �شمن 

ا�شرتاتيجية و�شعتها اأمريكا باأن ي�شتنزف ال�شعب وقواه الثورية ال�شابة قدراتهم 

فيجهزوا على حراكه ب�شكل كامل.

متجرب،  طاغية  مع  مظلوم  �شعب  �شراع  من  واأمثالها  البحرين  ق�شية  اإن 

َوَج��َع��َل  االأَْر������سِ  يِف  َع��ال  ِف���ْرَع���ْوَن  {اإِنَّ  بقوله:  وت��ع��اىل  �شبحانه  اهلل  اخت�شرها 

َكاَن  ��ُه  اإِنَّ ِن�َشاءُهْم  َوَي�ْشَتْحِيي  ْبَناَءُهْم  اأَ ُيَذبُِّح  ْنُهْم  مِّ َطاِئَفًة  ِعُف  َي�ْشَت�شْ �ِشَيًعا  اأَْهلََها 

ًة  اأَِئمَّ َعلَُهْم  َوَنْ االأَْر���ِس  يِف  ِعُفوا  ا�ْشُت�شْ الَِّذيَن  َعلَى  نَّ  ُ اأَن نَّ َوُنِريُد  امْلُْف�ِشِديَن  ِمَن 

َن َلُهْم يِف االأَْر�ِس َوُنِري ِفْرَعْوَن َوَهاَماَن َوُجُنوَدُهَما ِمْنُهم  كِّ َعلَُهُم اْلَواِرِثنَي َوُنَ َوَنْ

ا َكاُنوا َيْحَذُروَن}. مَّ

وقد  لها،  التي ال غالب  اهلل  ب��اإراداة  �شينت�شر  املقاوم  امل�شت�شعف  ف�شعبنا 

قال: {اإن ين�شركم اهلل فال غالب لكم}.

ما يح�شب للثورة ونقاط قوتها:

1- �شلميتها يف املراحل االأوىل.
2- الثبات واال�شتمرار على هدف التغيري ال�شامل، رغم كل املحاوالت ملحا�شرة 

و�شحق الثورة.

3- ت�شخي�س العدو باأنه النظام اخلليفي ومن ورائه االأنظمة الرجعية والواليات 
املتحدة وبريطانيا وعدم اخل�شوع لهم.

4- جيل ال�شباب هم االأ�شا�س يف الثورة، وبقية التيارات ال�شيا�شية املعار�شة هي 
م�شاندة وداعمة لهم.

5- �شموليتها لكل عنا�شر املجتمع.
اأما نقاط ال�شعف يف الثورة:

1- وجود اختالف حقيقي بني منهجني يف املعار�شة، اأحدهما يرى اإ�شقاط النظام، 
واالآخر يرى اإ�شالحه، من دون وجود تكامل حقيقي وتفاهم بني الطرفني.

الثورة يف  االأخ��رى، فبقت  الثورات  االإ�شقاط كما جرى يف  القيام بفعل  2- عدم 
حالة انتظار. 

وهذه  ال��ث��ورات،  منطق  مع  تتما�شى  ال  لقيادات  اجلماهري  من  ق�شم  ارتهان   -3
القيادات يف الوقت الذي ال متلك روؤية التغيري، فاإنها تتحرك وفقاً لردات الفعل 

وطرق الرد ال�شيا�شية التقليدية. 

4- التاأخر يف ت�شكيل جمل�س لقيادة الثورة، ي�شم الف�شائل وال�شخ�شيات الفاعلة.

ال�سيد جعفر العلوي
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النريان ت�شيب 

مواطننْي م�شرينْي 

يف القاهرة 

)اأ.ف.ب.(

عربي

االنقسام الطائفي في مصر 
ز سلطة »اللون الواحد«.. 

ّ
يعز

د للحرب األهلية
ّ

ويمه

) العدد 259(  اجلمعة - 19 ني�سان - 2013

األحداث  بتجدد  المراقبون  يتفاجأ  لم 
الطائفية في مصر، وهم يتوقعون مزيدًا 
واألش��ه��ر  األس��اب��ي��ع  ف��ي  التصعيد  م��ن 
القادمة، رغم محاوالت التهدئة و»التقليل 
جانب  م��ن  ون��ت��ائ��ج��ه��ا«،  تبعاتها  م��ن 
»اإلخوان  وأوساط  مرسي،  محمد  الرئيس 
المسلمين«، ورغم مساعي تثبيت »أواصر 
األخوة والمودة«، التي يبذلها بعض رجال 
الدين من األقباط والمسلمين، فثمة قوى 
فاعلة على األرض تعمل على تأجيج حدة 
الصراع بين جميع األطراف، وإدراج العنف 
كأسلوب غالب في حل الخالفات بين أنصار 
السلطة من جهة، وبين قوى المعارضة من 
ويضع  الفوضى،  يشيع  مما  أخ��رى،  جهة 

البالد على حافة الحرب األهلية.

ث��ورة الب�ح�ري�ن تحت م�ج�ه�ر الت�ق�ي�يم



ا���ش��ت��ك��م��ااًل مل���ا ب����داأن����اه يف ال��ر���ش��ال��ة 

لالأخوة  ون�شيحتنا  ح��وارن��ا  م��ن  االأوىل 

لالأمر  وتنفيذاً  ال�شلفية،  اجلماعات  يف 

االإل���ه���ي ب�����ش��رورة ح��ق��ن ال���دم���اء وب��ي��ان 

احل���ق م��ن ال��ب��اط��ل {واإن ط��ائ��ف��ت��ان من 

فاإن  بينهما  فاأ�شلحوا  اقتتلوا  املوؤمنني 

بغت اإحداهما على االأخرى فقاتلوا التي 

اأمر اهلل فاإن فاءت  اإىل  تبغي حتى تفيء 

اإن  واأق�شطوا  بالعدل  بينهما  فاأ�شلحوا 

بتاريخ  نذكركم  املق�شطني}،  يحب  اهلل 

اأم���ريك���ا م���ع اأ���ش��الف��ك��م ال���ذي���ن ت��ع��ام��ل��وا 

معها:

األ�������ش���ت���م ����ش���ح���اي���ا اال����ش���ت���خ���ب���ارات 

االأمريكية يف اأفغان�شتان؟ اأال تتذكرون ما 

اأفغان�شتان  يف  باملجاهدين  اأمريكا  فعلت 

لقد  ال�شوفياتي؟  االحت��اد  قاتلوا  الذين 

درب���ت���ه���م وم��ول��ت��ه��م ل��ق��ت��ال ال�����ش��وف��ي��ات 

وح��اج��ات��ه��م  امل��ج��اه��دي��ن  ن��واي��ا  م�شتغلة 

وبعد  اأف��غ��ان�����ش��ت��ان،  لتحرير  ال��دع��م  اإىل 

االأمريكيون  اخ��رتع  ال�شوفيات  ان�شحاب 

املخابرات  مع  بالتعاون  طالبان«  »حركة 

الباك�شتانية، التي اغتالت قادة املجاهدين 

ال��ذي��ن ح����رروا اأف��غ��ان�����ش��ت��ان )اأح��م��د �شاه 

م�شعود وبرهان الدين رباين..(، واأبعدت 

وعندما  وغ����ريه،  حكمتيار  ال��دي��ن  ق��ل��ب 

الغزو  ج��اء  املجاهدين،  ق��ادة  على  ق�شت 

على  للق�شاء  ال��ن��ات��و  وح��ل��ف  االأم���ريك���ي 

»طالبان«، بعدما اأنزت مهمتها ومل تعد 

زال  وم��ا  لالأمريكيني،  و�شيلة  اأو  حاجة 

االأب��ري��اء  امل��دن��ي��ني  االأم��ريك��ي��ون يقتلون 

والع�شكريني من »طالبان« .

اأَن�����ش��ي��ت��م م���ا ف��ع��ل��ت اأم���ريك���ا ب�����ش��دام 

وال��ك��وي��ت،  اإي����ران  ل��غ��زو  حر�شته  بعدما 

ث���م غ����زت ال����ع����راق وق��ت��ل��ت��ه، ث���م ج���اءت 

جلان  واأ���ش�����ش��ت  للتخريب،  ب���»ال��ق��اع��دة« 

»ال�����ش��ح��وة« ل��ل��ق�����ش��اء ع��ل��ى »ال���ق���اع���دة« 

واأخ���وات���ه���ا، ب��ع��د ان��ت��ق��اء امل��ه��م��ة وان��ت��ه��اء 

ال�������ش���الح���ي���ة؟ ه���ك���ذا ���ش��ت��ف��ع��ل ب���ك���م يف 

النظام  ه��ذا  �شد  بكم  �شتقاتل  ���ش��وري��ة؛ 

»امل���ت���م���ّرد« ع��ل��ى ال�����ش��ي��ا���ش��ة االأم��ريك��ي��ة، 

يقتلكم  مب��ن  �شتاأتي  �شقوطه،  ح��ال  ويف 

�شاحة جديدة يف  اإىل  لتفروا  ويطاردكم 

واأدوات  �شحايا  فاأنتم  واإي����ران..  رو�شيا 

ول�شتم حلفاء، وتظنون اأنكم تقاتلون يف 

�شبيل اهلل واحلقيقة!

ياح االإيرانيني  لقد تظاهرمت �شد ال�شُّ

ال�شيعة،  امل�شلمني  م��ن  وه���م  م�����ش��ر،  يف 

الأنكم تتهمونهم بالكفر وال�شالل، فيما 

ترّحبون بال�شياح »االإ�شرائيليني« يف م�شر 

»االإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ة«،  ال�����ش��ف��ارة  تهاجموا  ومل 

م�������ش���وؤويل  اأو  ال���ر����ش���م���ي���ة  ال�����وف�����ود  وال 

اأ���ش��ح��اب  ال�شهاينة  ك���ان  ف����اإذا  امل��و���ش��اد، 

القد�س  احتلوا  فقد  ت��ّدع��ون،  كما  كتاب 

نة  »ال�شُّ اأهل  من  الفل�شطينيني  وهّجروا 

وحمتلني  ظاملني  اأفلي�شوا  واجلماعة«.. 

حتى تتظاهروا �شدهم اإذا كنتم م�شلمني 

وكيف  والظلم؟  الباطل  وتقاتلون  حقاً 

االأق��ب��اط  امل�شيحيني  ك��ن��ائ�����س  حت��رق��ون 

وه���م اإخ��وان��ك��م يف ال��وط��ن واأه����ل ك��ت��اب؟ 

وملاذا حُتّللون �شفك دمائهم؟

ترف�شون تقليد اأئمة املذاهب االأربعة، 

وت��ع��ت��ربون��ه ����ش���الاًل وُك����ف����راً وخم��ال��ف��ة 

ل����الآي����ة ال����ك����ري����ة: {ال�����ذي�����ن ات����خ����ذوا 

اأحبارهم ورهبانهم اأولياء من دون اهلل}، 

وتعتربون اأن اأتباعهم يعبدونهم من دون 

اهلل، وبالتايل ت�شلون اإىل حّد تكفريهم، 

وت��ف��ّق��ه��وا  اج��ت��ه��دوا  م�شلمون  اأن��ه��م  م��ع 

دينهم،  اأم���ور  النا�س  م��ن  للعامة  وبّينوا 

اأال  �شحيحاً،  ب��ه  تتهمونهم  م��ا  ك��ان  واإذا 

»ال�شلفيني«،  م�شايخكم  اأن��ت��م  ت��ق��ّل��دون 

الذين ُي�شدرون الفتاوى املخالفة ل�شرع 

اهلل؛ من »جهاد النكاح« اأو »اإر�شاع الكبري« 

م��رت��ني،  املع�شية  ف��رتت��ك��ب��ون  ال��ذب��ح،  اأو 

وع��ب��ادت��ه��م  م�شايخكم  تقليد  ع��ن��د  اأواًل 

ت��ّدع��ون، وثانياً  الكرية كما  االآي��ة  وف��ق 

املت�شل�شل  كالزواج  اهلل،  حرم  ما  بارتكاب 

للمراأة دون انق�شاء العدة املحددة بثالثة 

اأ�شهر، {َوالالِئي َيِئ�ْشَن ِمَن امْلَِحي�ِس ِمْن 

اأَ�ْشُهٍر  َثالَثُة  ُتُهنَّ  َفِعدَّ اْرَتْبُتْم  اإِِن  ِن�َشاِئُكْم 

َن}؟ َوالالِئي مَلْ َيِح�شْ

قال بع�س م�شايخ »الوهابية«، ومنهم 

االأعلى  املجل�س  رئي�س  اللحيدان؛  ال�شيخ 

للق�شاء: »يف بالدنا ت�شعف روح االإ�شالم، 

وي���خ���ف ���ش��ل��ط��ان��ه ع���ل���ى ال���ن���ف���و����س ع��ن��د 

ما  بقدر  ال�شعف  هذا  ويت�شع  املتعلمني، 

ويقول  املدار�س«،  وتنت�شر  التعليم  يت�شع 

اهلل من  {اإن��ا يخ�شى  وتعاىل:  �شبحانه 

الذي  با�شم ربك  العلماء}، {اقراأ  عباده 

ال�شالة  عليه  اهلل  ر�شول  ويقول  خلق}، 

كل  على  فري�شة  العلم  »طلب  وال�شالم: 

اأو  ور���ش��ول��ه  اهلل  تّتبعون  فهل  م�شلم«..  

تّتبعون اللحيدان؟

�شبب  »اإن  حميد:  بن  اهلل  عبد  يقول 

الفنون  ه���ذه  اإىل  ي��ع��ود  ب��ال��دي��ن  اجل��ه��ل 

والريا�شة  واالأ���ش��غ��ال  كالر�شم  امل��ع��ّوق��ة، 

عن  وورد  االأخ�����رى«،  واالأل���ع���اب  البدنية 

ال�شلف ال�شالح: »عّلموا اأوالدكم ال�شباحة 

والرماية وركوب اخليل«، فاأيهما ن�شّدق: 

ال�شلف ال�شالح اأم بن حميد؟ ويقول بن 

حميد: »اأفلح كل م�شلم ال ُيدخل ابنته اأو 

�شبحانه:  اهلل  ويقول  املدار�س«!  اأخته يف 

{وتفكروا يا اأويل االألباب}.

اإن����ك����م ت���ق���ات���ل���ون يف ���ش��ب��ي��ل اأم���ريك���ا 

امل�شتعمرين  من  واأتباعهما  و»اإ�شرائيل« 

امل���ل���وك واالأم�������راء،  امل�����ش��ت��ع��رب��ني م���ن  اأو 

و�شتكونون من االأخ�شرين اأعمااًل الذين 

باعوا اآخرتهم بدنيا غريهم، ولذا ن�شفق 

ع��ل��ى دم��ائ��ك��م ودم���ائ���ن���ا، ون��دع��وك��م الأن 

ت�شتيقظوا وتتبّينوا الر�شد من الغّي.

د. ن�سيب حطيط

بغداد – حممود الرفاعي

املتجولة واملتنقلة يف كل مكان من  القتل  اآل��ة  اأن حت�شد  اأ�شبوع دون  يكاد ال ير 

واأعمال  والفنت  امل�شاكل  فيه  تع�شف  وق��ت  يف  العراقيني،  من  املئات  الرافدين  ب��الد 

وانتهاء  العربي،  املغرب  اإىل  اليمن  من  العربي،  العامل  يف  مكان  من  اأك��رث  يف  القتل 

على  الفظيع  النزاع  هذا  يف  ق�شيتها  مت�شخ  التي  بفل�شطني  م��روراً  وطبعاً  مب�شرقه، 

الو�شل  يدعي  منهما  وكل  وغ��زة،  اهلل  رام  بني  املق�شومة  وال�شلطة  الهالمية  الدولة 

ال�شيا�شات  اأدب��ي��ات  يف  اعتربت  التي  الق�شية  حمل  يف  االأب���رز  ال��دول  فيما  بالق�شية، 

العربية الر�شمية الق�شية املركزية، فل�شطني – وعنينا بها الدولة ال�شورية، م�شغولة 

االأمريكي  والغرب  العربي،  الكاز  ي�شفحه حكام م�شيخات  الذي  اأهلها  بدم  ومنهوكة، 

وبقايا ال�شالجقة يف تركيا، وهكذا مل يبق للعرب من مكان للقاء حول ماكان ي�شمى يف 

املا�شي البعيد »احلد االأدنى من الت�شامن العربي«، وال راأ�س يلتفون حوله مقتنعني اأو 

مرغمني، كما كان احلال يف اأزمنة م�شت على اأيام جمال عبد النا�شر، حتى يخال املرء 

اأبنائها، وفق خرائط حتدد خطوطها بجماجم الفقراء،  اأن املنطقة يعاد ر�شمها بدم 

وهم االأكرثية ال�شاحقة يف هذه االأمة املعذبة التي يهفو نا�شها واأهلها فعاًل اإىل احلرية 

والعدالة االجتماعية والتنمية احلقيقية.

القدمي  انطلق  كما  ينطلق  بيكو جديد،  �شايك�س  اتفاق  اأم��ام  املنطقة  تبدو  فعاًل، 

ال�شرقية  كان يطلق عليه اجلبهة  ال�شام، ومدخله هو ما  املنطقة من بالد  من هذه 

يف مواجهة العدو »االإ�شرائيلي«، اأي �شورية ومن العراق الأن بالد ال�شام وبالد ما بني 

اأو الرافدين هي االأكرث ح�شارة وتقدماً وحيوية ون�شاطاً على مر التاريخ،  النهرين 

ولذا يتعر�س العراق على يد االأمريكي واالأوروبي الغربي، اإىل ال�شلب والنهب، ف�شرق 

نفطه واأثاره ومتاحفه وتعر�س الأب�شع اأنواع التدمري بوا�شطة اآالت التدمري احلربية 

االأمريكية، وهجر �شعبه يف الداخل واخلارج، وقتل املاليني من الب�شر، وها هو االآن 

يعد  ومل  م�شتقاًل،  يكون  يكاد  الكردي  فاالإقليم  خمتلفة،  باأ�شكال  للتق�شيم  يتعر�س 

العراقي على من�شاآته، يف وقت يندفع الرتكي  الوطني  العلم  اأن ينزل  �شوى  ينق�شه 

اإىل  االأك���راد، فتو�شل  االتفاقات مع  توقيع  اإىل  ال�شوري،  ال��دم  يف  ولغاً  ال��ذي ي�شي 

ملنع فر�شة  اأوج����الن، يف حم��اول��ة  ع��ب��داهلل  املعتقل  ال��ك��ردي  الزعيم  م��ع  ات��ف��اق �شلح 

ا�شتخدام الورقة الكردية يف الداخل الرتكي، كما بات معلوماً االت�شاالت اجلارية بني 

قيادة اإقليم كرد�شتان بقيادة الربازاين وامل�شوؤولني االأتراك.

و�شط هذه الهموم واملاآ�شي، يحاول العراق اأن يلملم اأ�شالءه، لكن دعوات املحميات 

ويف مقدمها  وتتزايد ومتول،  ترتفع  العراق  لتق�شيم  والغربية  والرتكية  اخلليجية، 

بالطبع اأعمال االإرهاب التي حت�شد الب�شر واحلجر، واآخرها التفجريات التي �شهدتها 

اأيام  قبل  القتلى واجلرحى  العراقية وح�شدت مئات  املدن  بغداد وخمتلف  العا�شمة 

املقبل،  ني�شان  م��ن  الع�شرين  يف  �شتجري  ال��ت��ي  املحافظات  جمال�س  انتخابات  م��ن 

اأن تعد اختباراً لال�شتقرار ال�شيا�شي بعد نحو �شنتني من االن�شحاب  والتي يفرت�س 

االأمريكي.

واأمام �شل�شلة التفجريات االإرهابية بعد ع�شر �شنوات من الغزو االأمريكي و�شنتني 

اأن  املعلومات  تفيد  البدء، حيث  اإىل  ع��ودة  وك��اأن هناك  يبدو  املفرت�س،  ان�شحابه  من 

جمموعات التكفري مبختلف ت�شمياتها ت�شتعيد مو�شع قدم لها يف بالد الرافدين، يف 

ظل متويل خليجي هائل، وخ�شو�شاً قطرياً، م�شتفيدة من حمام الدم الذي متوله يف 

�شورية، بالتحالف مع ال�شلجوقي الرتكي الذي يطمح الأن يكون مع الكيان ال�شهيوين 

ال�شيد  حل�شاب  اجل��دي��د،  بيكو   - �شايك�س  تق�شيمات  يلتقطان  اللذين  الكما�شة  فكي 

االأمريكي ما وراء املحيط.

�شيناريو الدم والقتل والتفجري هو واحد من �شيناريوهات متعددة جتري للعراق 

وما حولها امتداداً اإىل �شورية ولبنان وفل�شطني وما بعدها، يف ظل غياب تام للعرب 

»اإخوانها«.. فهل �شتاأتي حلظة  باأزماتها املريرة واأطماع  امل�شغولة االآن  ودرتهم م�شر 

اليقظة العربية؟!
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رسالة إلى الجماعات السلفية )2(

الهدف »سايكس – بيكو« جديد.. وشطب فلسطين نهائيًا

العراق.. استمرار مسلسل التفجير والدم

طفل عراقي ينظر اإىل هول ما خّلفه اأحد االنفجارات االأخرية التي وقعت يف بغداد    )اأ.ف.ب.(
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لقد ف�ضلت املعار�ضة اليمينية املرتبطة ع�ضوياً 

بالواليات املتحدة االأمريكية يف االنتقام من �ضافيز 

بعد وفاته، متاماً كف�ضلها يف االنتقام منه وهو على 

قيد احلياة، ومتّكنت الغالبية ال�ضعبية  - واإن كانت 

غالبية ب�ضيطة - من توجيه �ضفعة لتلك املعار�ضة، 

��ف��ة يف حملة  رغ���م امل���ق���درات ال��ت��ي حت��وزه��ا وامل��وظَّ

تهويل �ضمن حرب نف�ضية هائلة لهز ثقة االأغلبية 

ال�ضتكمال  ال�ضخ�ضية،  م��ادورو  باإمكانات  ال�ضعبية 

اإن  وللقول  جهة،  م��ن  ل�ضافيز  ال��ث��وري  ال��رن��ام��ج 

كابريلي�س  اأنريكي  الرئا�ضة  على  املناف�س  غرميه 

ت��زاي��دت  ال��ت��ي  م��ن اجل��رمي��ة  املنقذ لفنزويال  ه��و 

�ضافيز  حكم  لت�ضويه  ممنهجة  خطة  �ضمن  فيها 

وح�ضاره داخل بوتقة ا�ضتنزاف بدعم من الواليات 

»الفو�ضى اخلالقة« من  نظرية  �ضاحبة  املتحدة؛ 

اإذا  واالقت�ضادية  االجتماعية  البنى  تدمري  خالل 

مل تكن موالية ل�ضيا�ضتها اال�ضتعمارية.

بيد  ط��ّي��ع��ة  ك�������اأداة  امل���ع���ار����ض���ة  اإن  ال����واق����ع،  يف 

وا���ض��ن��ط��ن، وال���ت���ي مل ي��ق��ب��ل م��ر���ض��ح��ه��ا ال��ه��زمي��ة 

قد  كانت  املبذولة،  واالإمكانات  املجهود  اإىل  قيا�ضاً 

مل���ادورو، من  امل��وؤّي��د  ال�ضعب  ن��زاع مع  قامت بربط 

خالل توفري انطباع م�ضبق باإمكانية تزوير نتائج 

حلظة  النتائج  رف�����س  ث��م  الرئا�ضية،  االن��ت��خ��اب��ات 

ما  وه��و  املعلنة،  ب��االأرق��ام  الت�ضكيك  عر  اإعالنها، 

اآالف املراقبني،  دعمته وا�ضنطن فوراً، رغم وجود 

العامل  ي�ضهد  متطور،  اآيل  انتخابي  نظام  ووج��ود 

اأجمع على �ضفافيته.

باإعادة  الفائز  الرئي�س  قبول  من  الرغم  وعلى 

فرز االأ�ضوات، نزواًل عند رغبة غرميه، كي يقطع 

لعدم  واإث��ب��ات��اً  ال�ضعبي،  باليقني  املفتَعلة  �ضكوكه 

اال�ضتفزاز  ف��اإن  واالأرق����ام،  الفرز  �ضوائب يف  وج��ود 

االأمريكي عر الت�ضرف كاأنها و�ضية على ال�ضعب 

الفنزويلي بالعوة اإىل اإعادة فرز 19 مليون �ضوت، 

االأم��ور  حل�ضم  لالنتخابات  الوطني  املجل�س  دف��ع 

واالإع����الن ع��ن ف��وز ن��اج��ز للمر�ضح م����ادورو »ف��وز 

ال رجعة فيه، وال�ضعب قال كلمته«، وه��ذا ما عزز 

دع��وة  خ��الل  م��ن  اال���ض��ت��ق��رار،  لهز  امل�ضَمر  ك�ضف 

اإىل  يوؤ�ضر  ال��ذي  االأم���ر  ت��ظ��اه��رات،  اإىل  املعار�ضة 

اإىل خلق ا�ضطرابات �ضيا�ضية يف بلد،  نوايا تهدف 

االقت�ضادية  الرتكة  معاجلة  يوا�ضل  اأن  يفرت�س 

حيث  احلالية،  املعار�ضة  رم��وز  حكم  اإب��ان  الهائلة 

و�ضاية  الكبرية حتت  النفطية  البالد  ث��روة  كانت 

وت�ضرف ال�ضركات االأمريكية.

ال �ضك اأن اأم��ام م��ادورو ال��ذي ب��داأ حياته �ضائق 

حافلة ركاب، م�ضاعب جمة يف قيادة حافلة ال�ضعب 

الفنزويلي، و�ضط طرقات مليئة باحلفر والكمائن 

وامل���وؤام���رات م��ن �ضناعة اأم��ريك��ي��ة، وال��ه��ادف��ة اإىل 

ا�ضتعادة ال�ضيطرة على الرثوة النفطية التي تعتر 

اأكر احتياط يف العامل، لكن الظروف حتتّم عليه، 

اأولويات من  �ضلم  �ضافيز، و�ضع  الويف للقائد  وهو 

واإع��ادة  اال�ضرتاكي،  داخل احلزب  الو�ضع  معاجلة 

االإقبال عن  ت�ضبب برتاجع  ما  وهو  اإليه،  اللحمة 

اأع��ط��وا  ك��ان��وا  �ضخ�س  م��ل��ي��ون  لنحو  االن��ت��خ��اب��ات 

ي�ضاعد يف انطالقة واثقة  اأ�ضواتهم، وهذا  �ضافيز 

اأكرث ملعاجلة امل�ضكالت االقت�ضادية املعّقدة، والتي 

ت�ضمل ارتفاع الت�ضخم، وتباطوؤ النمو، ف�ضاًل عن 

�ضرورة احلد من معدالت اجلرمية املرتفعة.

مل  الغربي  واالإع���الم  املعار�ضة  اأن  الالفت  من 

كان  ال��ذي  م���ادورو،  �ضلوك  م��ن  للنيل  ثغرة  يجدا 

عازفاً على الغيثار يف فرقة ا�ضمها »اللغز«، فاأخذت 

عليه وفاءه للرمز الثوري ال�ضعبي الراحل �ضافيز، 

التمّكن  الفوز فح�ضب، بل لعدم  اأه��داه  الأن��ه  لي�س 

اإن هناك  ال��ق��ول  اإىل  االأم���ر  م��ن تطويعه، وو���ض��ل 

خط  عن  َيحْد  مل  وه��و  حوله،  معلوماتياً  »ف��راغ��اً 

تاريخه  ت��اري��خ، رغ��م  ب��ال  ب��اأن��ه  ل��الإي��ح��اء  �ضافيز«، 

ال��ن�����ض��ايل، ب��ح��ي��ث ن��ا���ض��ر ال��ف��ك��ر ال����ث����وري، وق���اد 

عام  �ضجنه  عند  �ضافيز  ع��ن  ل��الإف��راج  التظاهرات 

1992، وعند االنقالب الذي نظمته وا�ضنطن عام 
اأن تبّنيه خطابات �ضافيز  وتعتر املعار�ضة   ،2002
وترديدها تفتقر اإىل ال�ضحر والفكر امل�ضتقل، وكاأن 

باأفكارها  وااللت�ضاق  ال��ف��ذة  للقيادات  االإخ��ال���س 

نظر  وجهة  من  �ضائنة  باتت  ال�ضعب،  اإىل  املنتمية 

الغرب اال�ضتعماري واأدواته املحلية اأينما كان.

اأن م��ه��م��ة ���ض��اق��ة ت��ن��ت��ظ��ر م�������ادورو يف  ال ���ض��ك 

بتف�ضيله  م��ع��روف  لكنه  املقبلة،  ال�ضتة  ال�ضنوات 

نا�ضعة  �ضمعة  ع���ره  ك���ون  ال����ذي  االأم����ر  احل�����وار، 

يتجاهلها اخل�ضوم واالأعداء على حد �ضواء.. زمن 

وكذلك  به«،  اال�ضتهانة  »يجب عدم  يقول:  يعرفه 

االبتعاد عن التكهنات.

يون�س عودة

فــوز مــادورو صـفـعـة للـغـرب 
ووفـــاء لـتـشــافــيز الـــرمــــز

إقليمي

الزائر لل�ضني، بدءاً بعا�ضمتها بكني، والتي 

يحلو للبع�س اأن ي�ضميها التنني االأكر، يلحظ 

التي  واحل�ضارة  التطور  ونوعية  حجم  مبا�ضرة 

م�ضاحتها،  ت��ت��ج��اوز  ال��ت��ي  فبكني  ���ض��ائ��دة،  ب��ات��ت 

ب�ضوارعها  تت�ضم  كلم(  األ��ف   12( لبنان  م�ضاحة 

الوا�ضعة، يف حني ال وجود لطرقات �ضيقة، وال 

اأبنية مال�ضقة لبع�ضها البع�س، وهذا هو حال 

اأمام مدينة بنيت حديثاً  املدن االأخ��رى، وكاأنك 

وف���ق اأف�����ض��ل ال��ن��ظ��م، وال���ط���رق امل��دن��ي��ة ح��داث��ة 

امل��دن،  جتعل  االأن��ف��اق  وم��رتو  اجل�ضور  وتقدماً، 

االل��ت��زام  اأق���ل زح��م��ة، فيما  �ضكانها،  ك��رثة  رغ��م 

اإىل  لل�ضعود  ال���دور  يف  واال���ض��ط��ف��اف  بالنظام، 

االأت��وب��ي�����س اأم����ر الف����ت، وي��ج��ع��ل��ك اأم����ام م�ضهد 

م���ن االن�������ض���ب���اط ي��ع��ط��ي��ك ف���ك���رة ع���ن ط��ري��ق��ة 

العامة  بالنظافة  تتميز  التي  ال�ضينيني  حياة 

امل��ل��ح��وظ��ة، وب��االن�����ض��ب��اط واالن��ت��ظ��ام، واح���رتام 

الدقة يف املواعيد، لكنك اأمام م�ضهد من الرتابية 

كل  ي�ضاحب  القمة،  اإىل  القاعدة  من  ال�ضارمة 

ذلك �ضعور عام بالر�ضا عن حياتهم، وثقة عالية 

البالد وتطورها  قيادة  بقيادتهم، وقدرتها على 

وحتقيق م�ضتوى معي�ضة اأف�ضل.

تطور الفت يف كل مناحي احلياة، ال�ضناعية 

و�ضكك  املوا�ضالت،  طرق  العمران،  والزراعية، 

يف  تتلم�ضها  �ضمة  احل�ضارة  املتطورة،  احلديد 

كل منطقة اأو �ضارع ت�ضري فيه يف بكني وغريها 

م��ن امل����دن، احل��دي��ث ع��ن االإجن������ازات وال��ت��ق��دم 

لي�س م�ضطنعاً، اإمنا هو اأمر حقيقي، بلد ينمو 

ب�ضرعة وبدقة عدم الت�ضرع، من بلد فقري اإىل 

ب��ل��د ن��ام��ي، ي��ت��ق��دم يف خمتلف امل���ج���االت، رغ��م 

مليون  وثالثمئة  )مليار  الكبري  �ضكانه  تعداد 

والتحلي  ال��ت��وا���ض��ع  تلم�س  ذل���ك  وم���ع  ن�ضمة( 

وت�ضرف  �ضلوك  متيز  التي  ب��االأخ��الق  ال��ع��ايل 

امل�����ض��وؤول��ني، ال��ذي��ن ال ي��ت��وان��ون ع��ن االع���رتاف 

اأنهم  اإ���ض��ك��االت واأخ��ط��اء، وه��م يقولون  ب��وج��ود 

اإىل  ا�ضتناداً  ويتطورون  التجربة  من  يتعلمون 

الهوة  ردم  على  ويعملون  والتطبيق،  النظرية 

القائمة بني املدن واالأري��اف من زواي��ا التنمية 

يف  اأن  ب��و���ض��وح،  وي��ق��ول��ون  املعي�ضة،  وم�����ض��ت��وى 

وج��ه غني مييز  وجهان،  هناك  زال  ما  ال�ضني 

احل��ي��اة يف امل���دن ال��ك��رى، ووج���ه فقري م��ا زال 

قائماً يف االأرياف، واأنهم بداأوا بتنفيذ اخلطط 

حد  وو�ضع  الفجوة،  ه��ذه  لتقلي�س  املو�ضوعة 

املخاطر  ع��ن  ت�ضاألهم  وعندما  ال��ت��ف��اوت،  لهذا 

الغربية،  االآتية من االنفتاح على منط احلياة 

اال�ضتهالكية  ال�����ض��ل��ع  م��ع  ال��ب��الد  دخ��ل��ت  ال��ت��ي 

والدعايات واملو�ضة وغريها، ونفاذ هذه القيم 

اإىل املجتمع ال�ضيني، فاإنك ال تلم�س لديهم اأي 

قلق، وهم يقولون ب�ضراحة، اإن هذه االأعرا�س 

والعمل  املجتمع،  وحت�ضني  بالوعي  نواجهها 

كما  اأو،  امل��زده��رة،  احلياة  تطوره وحتقيق  على 

اأن يقولوا: جمتمع رغيد احلياة يف عام  يحلو 

2020، واأن خططهم لتحقيق ذلك �ضوف توؤدي 
عليه  ه��و  عما  ال��دخ��ل  متو�ضط  م�ضاعفة  اإىل 

 10،000 اإىل نحو  6000 دوالر   �  5000 االآن من 

اخلطط  ه��ذه  اأن  على  �ضنوياً،  دوالر   12،000  �

تاأ�ضي�س  2049؛ عام  ال�ضني يف عام  تقود  �ضوف 

جمتمع  بلوغ  اإىل  ال�ضعبية،  ال�ضني  جمهورية 

متو�ضط التطور.

من  امل��رح��ل��ة  ه���ذه  ال�����ض��ني  تبلغ  اأن  واإىل 

امل��وازن��ة  اتباع  �ضيا�ضة  تف�ضل  فاإنها  التطور، 

ب���ني ق���درات���ه���ا واإم��ك��ان��ي��ات��ه��ا، وت���ق���دم دوره����ا 

حققت  فكلما  ال���دويل،  امل�ضرح  على  ال�ضيا�ضي 

على  ت���ط���وراً  وازدادت  ال��داخ��ل��ي��ة  االإجن�������ازات 

امل�����ض��ت��وى االق��ت�����ض��ادي واالج��ت��م��اع��ي، اأ���ض��ه��م 

ذلك يف متكني القيادة ال�ضينية من لعب دور 

تكري�س  ل�ضالح  ال���دويل  ال�ضعيد  على  اأك���ر 

الهيمنة  ع��ن  بعيدة  م��ت��وازن��ة  دول��ي��ة  �ضيا�ضات 

التعددية،  ق��واع��د  على  وت��ق��وم  اال�ضتعمارية، 

واح�������رتام ����ض���ي���ادة وا����ض���ت���ق���الل ال������دول وع���دم 

التدخل يف �ضوؤونها.

ومن هذا املنطلق ال تبدو ال�ضني م�ضتعجلة 

ل��ل��ع��ب دور اأك����ر م���ن ق���درات���ه���ا، اأم����ا دخ��ول��ه��ا 

ال��ق��وي اإىل ج��ان��ب رو���ض��ي��ا ع��ل��ى خ��ط االأزم����ة 

دور  واأهمية  ح�ضا�ضية  فر�ضه  فقد  ال�ضورية، 

اإع��ادة �ضياغة  ال�ضراع على  �ضورية يف  وموقع 

ال��ن��ظ��ام ال����دويل اجل��دي��د، وخ��ط��ورة التدخل 

العالقات  على  الداخلية  �ضوؤونها  يف  الغربي 

عن  ال�ضينية  القيادة  تت�ضاءل  ولهذا  الدولية، 

مغزى دعم اأمريكا لقوى اإ�ضالمية يف املنطقة، 

اإ�ضقاط نظام  الوحيد هو  اإذا كان هدفه  وعما 

الرئي�س ب�ضار االأ�ضد، اأم اإعادة ر�ضم املعادلة يف 

ال�ضرق االأو�ضط، خ�ضو�ضاً على �ضوء الزيارات 

املكثفة، التي قام بها م�ضوؤولون اأمريكيون لكل 

من م�ضر وتون�س، والعمل على تقدمي الدعم 

حلكومة »االإخوان« يف البلدين.

ح�سني عطوي

�لرئي�س �لفنزويلي �ملنتَخب نيكوال�س مادورو                     )�أ.ف.ب.(

الصين.. بين تطور إمكانياتها
وتقدم دورها على المسرح الدولي
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السؤال المطروح 
عالميًا، وبعد أن منح 

الشعب الفنزويلي 
ثقته لنيكوالس مادورو، 

كخليفة وفية للرئيس 
الثوري الراحل هوغو 
شافيز، يتمحور حول 

إذا ما كانت »الثورة ما 
تزال بخير، وهل ستبقى 

بخير«، سيما أن طالئع 
االستهداف الجديد ذات 

البعد االنتقامي تجّلت 
أكثر فأكثر وتبلورت 

بصورة مضطردة منذ 
دخول شافيز معاناة 

المرض قبل وفاته، 
وازدياد المراهنة الشريرة 

بعد انتقال روح القائد 
البوليفاري إلى باريها.



ت��رك منزل  م��ن عمره ح��ني  الثامنة ع�ضرة  ك��ان يف 

تاأويه، وه��ام على وجهه،  اأو خيمة  زاد،  ذوي��ه، من دون 

االأق�����دام، ومل  ع��ل��ى  وال��ه�����ض��اب م�ضياً  ال���ب���وادي  يقطع 

»الطي�س  رحلة  تطول  كم  اأو  امل�ضري،  اأي��ن  اإىل  يكرتث 

حتى  طفولته  منذ  امل�ضافر،  ت��رع��رع  فلقد  وال�ضباب«، 

ذلك احلني، يف جو �ضاده االأم��ن واالأم��ان، وكان يح�ّس 

منازع،  بال  وال��ه��واء  وال�ضم�س،  ب��االأر���س،  املو�ضى  باأّنه 

ع�����ض��ق االأح������راج، واحل���ج���ارة، وال�����رتاب، ف���اأه���دْت اإل��ي��ه 

لوة واملالذ.  ال�ضُّ

�ضي نهاره خارج البيت مع اأترابه من �ضبية  كان ميمُ

اأح��د،  لغيابهم  يقلق  ومل  الليل،  منت�ضف  حتى  احل��ي 

وال�ضنديان،  والبطن  ال�ضنوبر  اأ�ضجار  يت�ضلقون  كانوا 

ال��رع��اة،  وي��ق��ت��ات��ون م��ن ث��م��اره��ا، وي��اأن�����ض��ون ل�ضحبة 

وي�ضتك�ضفون منابع ال�ضواقي، ثم يتابعون م�ضارها حتى 

ميتزج املاء باأتربة احلنطة والبقول، وبيارات الرتقال، 

َيع  ال�ضِّ اأو يتجّمع يف برك  االأنهار،  وي�ضّب يف جم��اري 

واملزارع. 

م��رة، وظّن  اآخ��ر  انق�ضت منذ رحيله  عاماً  اأرب��ع��ون 

امل�ضافر اأنه ما زال ياألف الدروب وامل�ضالك، فلم يتوقع 

هذا  ك��ل  الغابر،  واأم�ضه  احلا�ضر  يومه  ب��ني  يجد،  اأن 

االختالف يف هوية ال��راري، مل يعرث على ثمار بّرّية 

ت�ضد رمقه، وال ماء جاٍر يروي ظماأه، كاأمنا اأمُْر�ِضل عليها 

دي��ار  بعدمُ يف  ي��زل  ك��اأن��ه مل  اأو  َم��وات��اً،  فاأم�ضت  حا�ضٌب 

الغربة، التي مل يمُباَرك حولها، حيث ال�ضجر، والع�ضب، 

والدوايل، تعاين كّلها من عقم اأزيل.

ال��ذي  ال��زم��ن  ع��ن  عظته  يف  اجلليل  ال�ضيخ  ح��ّدث��ه 

ت��ن��ع��دم ف��ي��ه ال��ّط��ّي��ب��ات وت��ت��ف�����ض��ى اخل��ب��ائ��ث، وتختلط 

وتبلى  الطيور  وتفّرخ  فتف�ضدها،  ببذارالرتبة  ال�ضموم 

املوا�ضي  وت��ول��د  ال��ري��ح،  ت��داع��ب  اأن  دون  اأقفا�ضها  يف 

االأ�ضماك  النور، حتى  اأن ترى  زرائبها دون  وتنتهي يف 

�ضتعجز عن العي�س خارج االأحوا�س املغلقة، وعن النا�س 

النخوة وامل�ضورة، ويطغى عليهم  اأ�ضحاب  قال، �ضيندر 

مناعو اخلري، وال�ضفهاء، واملف�ضدون يف االأر�س.  

بتحذيراته،  واالأخ���ذ  ال�ضيخ  بنباهة  ا�ضتنارته  ل��وال 

ال��ط��رق«  وق��ط��اَع  ال��رتوي��ع  »ع�����ض��اب��اِت  امل�ضافرمُ  حل�ضب 

راقبهم عن كثب  ال�ضالح لالأمة، وقد  دون  ين�ضمُ ث��واراً 

وه��م يحتلون امل��م��رات ال��وع��رة، وي��ط��ردون ال��زواح��ف 

ي�ضاأ  مل  ال�ضواري،  كهوف  يف  وي�ضكنون  جحورها،  من 

اأو يردعهم عما هم فيه غارقون، واأ�ضّر يف  اأن يقابلهم 

اأبقوا على  ليتهم  ولكن،  بعد،  االأوان  نف�ضه: »مل يحن 

خرياً  اأك��رث  كانت  فقد  وال�ضباع،  واالأف��اع��ي  القوار�س 

للخلق، واأ�ضمن حافظاً لن�ضرة الوهاد واجلبال«.

مزروعة  الأل��غ��ام  حقاًل  علْت  جمُ اأر���ض��اً  يطاأ  اأن  وك��اد   

قارعة  على  ام���راأة  �ضادف  اأن  ل��وال  الطيبة،  الرتبة  يف 

الطريق، حذرته اأال ي�ضري من تلك الناحية، ثم اأخذت 

اأر�����س م��ا زال���ت على  ت��خ��ره ق�ضتها، وق���ال���ت: »ه���ذه 

اأجمع  ال��ب��ور، فرحت  اأرا���ض��ي  دون غريها من  خريها، 

ت�ضبب  لغم  على  �ْضت  دمُ حتى  والهليون،  ال�ضعرت  منها 

اآخر،  اأ�ضابني يف يوم  واأ�ضاب زوج��ي ما  �ضاقي،  يف برت 

طع عنا م�ضدر عي�ضنا الكرمي«. وهكذا قمُ

اأخرى، قا�ضداً احلوا�ضر،  امل�ضافر وجهته مرة  بّدل 

���ض��دره  ويف  يحب�ضها،  اأن  ح���اول  ع���رات  خ��دي��ه  وع��ل��ى 

والرتبة  امللغومة،  ال���دروب  ح��ال  اأح��زن��ت��ه  فقد  غ�ضة، 

ب�ضع  دف���رته  يف  وخ���ّط  اجل��اف��ة،  واحل��ق��ول  املغت�ضبة، 

كلمات، مت�ضّراً على البالء، اآماًل يف منتهى �ضعيه اأن 

تنك�ضف له امل�ضالك االآمنة.

اأعلنت النائب ال�ضيدة بهية احلريري اأن الرئي�س �ضعد احلريري 

�ضيعود اإىل لبنان.. ب�ضرف النظر عن موعد عودته نقول: اأهاًل به 

بني اأهله ونا�ضه وبيئته الطبيعية، وليته مل يمُغادر لبنان اأ�ضاًل، الأنه 

ني،  60٪ من ال�ضارع ال�ضُّ عندما قرر ذلك كان ما زال ميتلك نحو 

و�ضيعود بن�ضبة �ضارفت على مالم�ضة 23٪، مقابل 30٪ موزَّعة على 

اجلماعات »ال�ضلفية«، وهو واإن عاد، ونحن ن�ضك بعودة و�ضيكة، فعليه 

االإط��الق. على  هيَّئة  ممُ نراها  ال  التي  العودة  اأر�ضية  ترميم   بداية 

هو حكماً لن ي�ضكن جمدليون، الأن رجاًل بحجمه لن يكون اأ�ضري 

منطقة حم���دودة ج��غ��راف��ي��اً، وال اأ���ض��ري اجل���وار »االأ����ض���ريي« ال��ذي 

تقوم  بهية  ال�ضيدة  اأن  �ضيما  ل��ه،  وراح���ة  بهجة  م�ضدر  ي��ك��ون  ل��ن 

االأم����ور ب�ضر،  ك��ن��ائ��ب م�ضتقبلي ع��ن ���ض��ي��دا، وت��دي��ر  ب��واج��ب��ات��ه��ا 

اأ�ضامة  ال�ضابق  ال��ن��ائ��ب  م��ع  املبا�ضر  وغ��ري  املمُن�ضق  غ��ري  ب��ال��ت��ع��اون 

»ابعد  ال�ضنيورة من جماعة  الرئي�س  ال�ضيداوي  النائب  �ضعد، الأن 

على  وه��و  ال�ضفر،  ت��ق��ارب  اخلا�ضة  و�ضعبيته  وغنيلو«،  ال�ضر  ع��ن 

ه« �ضواء يف �ضيدا اأو جوارها. ليقمُ  »حجة الوردة احلريرية يرتوي عمُ

من  انتقاله  ف��ق��رار  قريطم،  ق�ضر  ي�ضكن  ل��ن  احل��ري��ري  الرئي�س 

بيت  ع��ن  اال�ضتقاللية  ب��اب  م��ن  يكن  مل  الو�ضط  بيت  اإىل  الق�ضر 

م اإرث بحيث بات قريطم من ح�ضة �ضواه، بل رمبا  اأهله، وال تقا�ضمُ

رف��ي��ق احل��ري��ري، ووج��دت  ال��راح��ل  الرئي�س  رم��زي��ة  الأن لقريطم 

هو  لي�س  االختبار  بعد  �ضعد  اأن  ن��ازك،  ال�ضيدة  وحت��دي��داً  العائلة، 

اخليار الإكمال م�ضرية والده ال�ضيا�ضية، اللبنانية منها واالإقليمية 

والدولية.

الرئي�س �ضعد احلريري الذي اأطلق ت�ضمية »بيت الو�ضط« على 

�ضيا�ضياً  ا�ضماً  يق�ضد  اأن  دون  رمبا  اأعطى  امل�ضتقلة،  االإقامة  مكان 

جلماعة  مق�ضداً  ب��ات  البيت  الأن  التينة،  ع��ني  ع��ن  اأهمية  يقل  ال 

البيت، متاماً كما  �ضاحب  وبغياب  بح�ضور  فيه  يجتمعون  اآذار   14
كانوا يفعلون يف قريطم، وكاأن بيوتهم بال �ضقوف، اأو اأنهم بحاجة 

 دائمة ل�ضقف عال يحميهم، خ�ضو�ضاً عندما يعلو �ضقف خطابهم.

»بيت الو�ضط«، �ضئنا اأم اأبينا، رمزية طالق بائن مع قريطم، ومع خط 

رفيق احلريري الذي تريده ال�ضيدة نازك اأن ي�ضتمر، �ضواء ب�ضعد اأو 

ب�ضواه، ومن يدري فقد جتد نف�ضها ملَزمة اأن ت�ضكن قريطم اإيذاناً 

بدخولها احلياة ال�ضيا�ضية، واملبا�ضرة برتميم قنوات التوا�ضل مع 

»جماهري رفيق احلريري«؛ امل�ضتقبليني منهم واملوالني واملنا�ضرين، 

ال��ط��م��وح��ات  م��ع  ي��ت��ع��ار���س  اأن  االأم����ر )دون  ي��ت��م  اأن  ���ض��ري يف  وال 

ال�ضخ�ضية للرئي�س �ضعد احلريري(، بو�ضع املداميك االأوىل الإعادة 

ل�ضرح  جديد  من  والتاأ�ضي�س  احل��ري��ري،  رفيق  »حريرية«  ترميم 

ّني معتدل ذي قاعدة �ضعبية، رغم ال�ضعوبات واملحاذير.  �ضيا�ضي �ضمُ

���ّن���ي م����ع����ت����دل.. ه�����ذا ه����و ال���ت���ح���دي االأك�����ر  �����ض����رح ���ض��ي��ا���ض��ي ����ضمُ

اأم�������ام ورث������ة ال���رئ���ي�������س رف���ي���ق احل�����ري�����ري، ل���ك���ن ك���ي���ف مل��دام��ي��ك 

 ال�������ض���رح اأن ت��ع��ل��و، و����ض���ط ن�����زاع ك�����ض��ر ع��ظ��م م���ع امل��ف��ت��ي ق��ب��اين؟

نية  ال�ضُّ اجل��م��اه��ري  م��ن  و٪30  ت��ع��ل��و،  اأن  ال�����ض��رح  مل��دام��ي��ك  ك��ي��ف 

واأم���راء بني  ق��ادة  ع��دة  وم��وزَّع��ة على  »ال�ضلفية«،  اأح�ضان  باتت يف 

ط��راب��ل�����س وع��ك��ار، م��ع ق���دوم ���ض��ي��وف م��ن »ال��ن�����ض��رة« ق��د يكونون 

بكري،  عمر  ال�ضيخ  متنى  كما  طرابل�س،  يف  ف��رع  لتاأ�ضي�س  مقدمة 

تنظيم  لزعيم  ومبايعتها  والءه���ا  ال��ن�����ض��رة«  »جبهة  اإع���الن  وم��ع 

القاعدة اأمي��ن ال��ظ��واه��ري، ال��ذي دع��ا الإق��ام��ة ال��دول��ة االإ�ضالمية 

اأج��واء دولة اخلالفة  اأن طرابل�س وعكار تعي�ضان  يف �ضورية، �ضيما 

 التي تتقاطع مع الظواهري ورغبات الزعامات »ال�ضلفية« املحلية؟

اأن ت��ع��ل��و و���ض��ط خ���الف���ات داخ����ل اجل�ضم  ك��ي��ف مل��دام��ي��ك ال�����ض��رح 

�ضيتبعها  م��ا  م��ع  اآذار،   14 ح��ل��ف  داخ����ل  وت�����ض��ق��ق��ات  »امل�����ض��ت��ق��ب��ل��ي«، 

���ع���ة ع���ن���د م��ن��اق�����ض��ة ق����ان����ون االن���ت���خ���اب���ات،  م����ن ان����ه����ي����ارات م���ت���وقَّ

نتيجتها  على  �ضيرتتب  وم��ا  االن��ت��خ��اب��ات،  وخ��و���س  وال��ت��ح��ال��ف��ات، 

م���ن ت���داع���ي���ات، ���ض��ي��م��ا اأن ال��رئ��ي�����س احل���ري���ري مل ي��ع��د ال��الع��ب 

 االأوح������د ع��ل��ى ال�����ض��اح��ة االن��ت��خ��اب��ي��ة ����ض���وى يف ب�����ريوت ال��ث��ال��ث��ة؟

بل  �ضئيلة،  تبدو  »امل��ج��د«  ا�ضتعادة  يف  احل��ري��ري  الرئي�س  حظوظ 

اإىل  ب��ال��ع��ودة  ب��ل  ال��و���ض��ط،  بيت  ي�ضكن  اأن  ك��اف��ي��اً  ولي�س  منعدمة، 

نياً - �ضيعياً، واإ�ضالمياً - م�ضيحياً،  نياً - �ضنياً، و�ضمُ و�ضطية الوالد �ضمُ

اأنها  يبدو  ني  ال�ضُّ امل�ضتوى  على  الو�ضطية  لكن  لبنانياً،   - ولبنانياً 

ب��ات��ت مم��ن��وع��ة، وب��خ��ط��وط ح���م���راء، ب��ل��ون اخل��ط��وط امل��و���ض��وع��ة 

ل��ل��رئ��ي�����س احل���ري���ري خ���الل ال���زي���ارات امل��ي��دان��ي��ة امل��ف��رو���ض��ة عليه 

و�ضائر  و�ضيدا  والبقاع  وطرابل�س  عكار  على  »ال�ضلطان«  ال�ضتعادة 

اأن يتقوقع الرجل يف معقل ومعتقل  بريوت الكرى، ولي�س الئقاً 

الدائرة الثالثة ويمُعلنها اإمارة.

اأمني اأبو را�سد
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الـريــاح التغـيـيريــة سعد سيعود.. والدرب غير مفروشة بالورود
على غير عادتها.. حملت رياح نيســـان الخمســـينية هذا العام 
بداًل من الغبار العاتية التي غالبًا ما كانت تحجب الرؤية وتتســـبب 
باإلزعاج والتأفف، حملت إلى لبنان واللبنانيين بردًا وتمامًا وسالمًا، 
وتفّهمـــًا وتفاهمًا، طوت صفحة، وفتحت صفحة..  نرجوها حقيقة 

ساطعة، ال خيااًل سرعان ما يتالشى تحت أشعة شمس االختبار..
فالرياح الصحراوية - السعودية التي هبت فجأة وأسقطت علينا 
ـــحًا لرئاســـة الحكومة، وما ناله من تأييد 

ّ
النائب تمام ســـالم مرش

نيابي وسياسي قارب اإلجماع، يرسم عالمات استفهام كبيرة.
ى فيه زمن المعجزات! 

ّ
»سيٌن« واحدة أحدثت معجزة، في وقٍت ول

مرشـــح من صلـــب 14 آذار تؤيده قوى الثامن من آذار، باســـتثناء 
صقرين من صقورها، لكل منها أسبابه ومبرراته!

ف! ال 
ّ
ضمانـــات دولية وإقليميـــة يتحدث عنها الرئيـــس المكل

نـــدري ماهّية هذه الضمانات وماذا تشـــمل.. مـــا جعل في جعبة 
المهتمين والمعنيين بقية من أسئلة مطروحة:

ل  هل اإلجماع على التكليف سينســـحب على التأليف، فتســـهِّ
الكتل النيابية مهمة الرئيس العتيد؟

هل بوســـع الرئيس الجديد »المضمون« التوفيق ما بين 8 و14 
على صيغة ومضمون البيان الوزاري، إذا ما سلمنا جداًل أنه استطاع 
اجتياز عتبة التشكيل، حتى ال نقول عقدة التشكيل، وتحديدًا ما 
ف عن 

ّ
ق بدور المقاومة وســـالحها؟ وهنا نسأل الرئيس المكل

ّ
يتعل

الضمانات التي قّدمها إلى الدول الضامنة؟
هل اقتصـــرت ضماناته على ما ردده على شاشـــات التلفزة، أم 

أنه احتفظ لنفسه ببقية من التعهدات يكشف عنها في حينه؟
دولة الرئيس العتيد.. المثل الشـــعبي الشهير يقول: »ال تغش 
وال تنغـــش، وال تخِل الغش من بالك«، نرجو أاّل تشـــمل الضمانات 
الدولية واإلقليمية لدولتكم، بعض الّرماد السياسي الذي ُيذّر في 
العيون، من مثل شرٍك ُيعّد وُينصب للمقاومة يحوجها فيخرجها!
نحن ال نشـــكك بصدقيتكـــم ووطنيتكم، فأنتم مـــن أنتم من 
الرجـــاالت الوطنية المخلصـــة، فتاريخ بيتكم السياســـي العريق 

يشهد لكم أمام الله والمأل..
لكن مـــا يدفعنا إلى التشـــكيك بصدقية الضمانات، ال ســـيما 
اإلقليمية منها، كالم الرئيس األميركي باراك أوباما قبل أســـابيع 
 أحمر«، فهل هناك من تّمرٍد 

ٌ
في فلســـطين المحتلة »إسرائيل خط

ما في مملكة ما، على قرار بل أمر الربيب الصهيوني؟
دولـــة الرئيس.. رّبما نحملك أكثر مما هو مرســـوم لك ومطلوب 
منك! وألّن الله ال ُيّحمل نفســـًا فوق طاقتهـــا.. فإننا نتمنى عليك 
وعلى حكومتك العتيدة المساهمة بإنجاز قانون انتخابات عصري، 
رت 

ّ
يليق بلبنان وإنســـانه، وإجراء انتخابات حـــّرة نزيهة وإن تأخ

بعض الشـــيء عـــن موعدها، وفـــرض هيبة األمـــن والقانون ومنع 
التعديات.. وعدم المساس بشعار: »الجيش والشعب والمقاومة«.

فإذا ما أنجزتم هذه المهمة بنجاح، تكونوا فعاًل أوفياء لمقولة: 
»ال غالب وال مغلوب«.. وأثبتم أن هناك: » لبنان ال لبنانان«.

نبيه الأعور
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اقتصاد

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

ات���خ���ذت جم��م��وع��ة »ت�����امي وارن�������ر« الإع���ام���ي���ة 

اأوراق  فوقعت  النهائي،  قرارها  ال�ضخمة،  الأمريكية 

بذلك  لتن�ضم  ال��ورق��ي،  الإع��ام  التام عن  النف�ضال 

ال�ضحفية  وامل��وؤ���ض�����ض��ات  امل��ط��ب��وع��ات  م��ن  ق��اف��ل��ة  اإىل 

العريقة التي �ضارت على هذا الطريق قبلها.

ق����ررت امل��ج��م��وع��ة الن��ف�����ض��ال ع��ن ق��ط��اع الن�ضر 

الأخ����رة من  اإن����ك«، وتعترب  ب���»ت��امي  امل��ع��روف  لديها 

ال�ضحافة  يف  املطبوعات  ن�ضر  �ضركات  واأ�ضخم  اأق��دم 

اأب��رزه��ا،  جملة   21 جناحها  حتت  وت�ضم  الأم��رك��ي��ة، 

»تامي« العريقة، و»نا�ضيونال جيوغرافيك«.

مع  م�ضتقلة  �ضركة  جعلها  الأم  ال�ضركة  وت��ن��وي 

على  اهتمامها  ت�ضب  اأن  على  احل���ايل،  ال��ع��ام  نهاية 

قطاع املرئيات والرتفيه، لأنه اأكرث ربحية من قطاع 

الن�ضر الورقي الذي يعاين من خ�ضائر مطردة، وجاء 

ق��رار »ت��امي وارن���ر« عقب ف�ضل مباحثات دم��ج »ت��امي 

اأب��رز ال�ضركات  اإح��دى  اإن��ك« مع �ضركة »م��ري��دي��ث«، 

ال��ن��ا���ض��رة مل��ج��ات امل����راأة يف ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة، ف��اإىل 

املطبوعات  بقية  على  اخلطوة  هذه  �ضتوؤثر  مدى  اأي 

الورقية، التي ل تزال تنا�ضل �ضد الإعام الرقمي؟

روؤية وا�ضحة

امل��ال��ي��ة، تخلت �ضركة  ال��ع��ائ��دات  ت��راج��ع  ج���راء 

»ت����امي وارن�����ر« ع���ن ع���امل الإع�����ام ال���ورق���ي بعدما 

اإن���ك«،  »ت���امي  خا�ضتها  الن�ضر  ق��ط��اع  ع��ن  انف�ضلت 

بيكي�س،  التنفيذي للمجموعة؛ جيف  املدير  و�ضرح 

باأن »النف�ضال �ضيكون اخليار الأف�ضل، لأنه �ضيوفر 

لنا روؤية ا�ضرتاتيجية وا�ضحة، متكننا من الرتكيز 

والإن��ت��اج  التلفزيونية  ال�ضبكات  على  ك��ام��ل  ب�ضكل 

زي��ادة  يف  �ضي�ضاهم  مم��ا  وال��ت��ل��ف��زي��وين،  ال�ضينمائي 

اأو«  »ات�س بى  ت��امي وارن��ر �ضركة  اأرب��اح��ن��ا«، ومتتلك 

الف�ضائية وا�ضتديو وارنر برو�س، الذي اأنتج العديد 

رينجز  ذا  اأوف  ل��ورد  ومنها  الناجحة،  الأف���ام  م��ن 

»ملك اخلوامت« وهاري بوتر، والذي ينوي الرتكيز 

ع��ل��ى ه����ذه امل��ن��ت��ج��ات ب�����دًل م���ن امل���ج���ات ال��ورق��ي��ة 

اخلا�ضرة.

يف  م��ف��اج��ئ��اً  بيكي�س  ج��ي��ف  ت�����ض��ري��ح  ي��ك��ن  ومل 

الو�ضط الإعامي الأمركي، فالرجل نادراً ما ينطق 

ولي�س  امل��رئ��ي  ب��الإع��ام  �ضغوف  وه��و  كلمة جم��ل��ة، 

باملطبوع، ولعل تراجع عائدات املجات التي متلكها 

جمموعته، وانخفا�س ن�ضبة الإعانات لديها بن�ضبة 

بيكي�س  م��وق��ف  دع��م   ،2008 ال��ع��ام  امل��ئ��ة منذ  يف   26
اأرب��اح الأخ��رة  اإن��ك«، وكانت  بالنف�ضال عن »ت��امي 

تراجعت ب�ضكل ملحوظ يف ال�ضنوات الأخرة، ب�ضبب 

ال�����ض��غ��وط امل��ال��ي��ة ال�����ض��دي��دة ال��ت��ي ي��واج��ه��ه��ا قطاع 

الن�ضر يف الوليات املتحدة والعامل عموماً، ي�ضار اإىل 

اأن »تامي اإنك« عانت من تراجع القراء والإعانات 

تامي  وت�ضمل  ال��ك��ربى،  ال�ضركة  جم��ات  بع�س  يف 

بني  وم��ن  وم��اين،  اإل�ضرتيتد  و�ضبورت�س  وفورت�ضن 

املجات الأخرى بال�ضركة بيبول واإن �ضتايل، وكانت 

مبيعات ق�ضم املجات قد تراجعت بن�ضبة 7 يف املئة 

حني  يف  دولر،  مليار   3.4 اإىل  لت�ضل  املا�ضي  ال��ع��ام 

انخف�ضت الأرباح بن�ضبة 25 يف املئة لت�ضل اإىل 420 

 6 اإن��ك« عن �ضطب  »ت��امي  اأعلنت  مليون دولر، كما 

 500 نحو  �ضيوؤثر على  ال��وظ��ائ��ف، مم��ا  م��ن  املئة  يف 

موظف من طاقم العمل الدويل املوؤلف من 8 اآلف 

موظف.

واأف��������ادت جم��م��وع��ة »ت�����امي وارن�������ر« الإع���ام���ي���ة 

»تامي«  مبجات  �ضتحتفظ  املجموعة  باأن  الأمركية 

و»ف��ورت�����ض��ن« و»���ض��ب��ورت�����س اإل���ض��رتاي��ت��د«، وت��ب��ي��ع كل 

املجات الأخرى، مبا فيها جملة »بيبول« التي تعترب 

املجلة الأكرث دراً لاأرباح يف العامل، واأ�ضار اأحد م�ضادر 

»فورت�ضن« اإىل احتمال وجود »م�ضرت جدي« مل يك�ضف 

عن هويته، وجاء يف �ضحيفة »وول �ضرتيت جورنال« 

اأن هذا امل�ضرتي لي�س اإل جمموعة »مريديث« التي 

متتلك عدة من�ضورات تتمحور حول املراأة والعائلة.

وكان جاء الإعان عن ف�ضل عمليات »تامي« من 

خال مذكرة داخلية اأر�ضلها املدير التنفيذي ل�ضركة 

»تامي وارنر«، قال فيها، اإن اخلطوة �ضت�ضتكمل بنهاية 

2013، لت�ضبح بعدها »�ضركة تامي اإنك« وحدة م�ضتقلة 
بح�ض�س متداولة يف ال�ضوق.

وطاأة التحديات

بعد قرار النف�ضال، بات على »تامي اإنك« اأن تواجه 

م�ضرها، وتعيل نف�ضها بنف�ضها، يف ظل الإدارة اجلديدة 

وحتت وطاأة التحديات التي تواجهها ال�ضحافة املكتوبة، 

و�ضتن�ضم جملة »تامي« وغرها من املجات اإىل قائمة 

ال�����ض��ح��ف وامل��ط��ب��وع��ات امل��ع��رو���ض��ة ل��ل��ب��ي��ع يف ال���ولي���ات 

املتحدة، فقرار جمموعة »تامي وارن��ر« جاء بعد �ضل�ضلة 

اإعامية  و�ضركات  اتخذتها جمموعات  قرارات م�ضابهة 

اأج��رت عمليات  اأن  وارن���ر«  »ت��امي  ل�ضركة  اأخ���رى، و�ضبق 

مكا�ضب  حتقيق  اأج���ل  م��ن  ل��وح��دات��ه��ا  �ضابقة  ان��ف�����ض��ال 

انف�ضال  �ضهد  ال���ذي   2009 ع��ام  خ�ضو�ضاً  اق��ت�����ض��ادي��ة، 

AOL  ثم »تامي وارنر كايبل«.
اأخ��رى مثل جمموعة  انف�ضال  كما ح�ضلت ح��الت 

»ت��ري��ب��ي��ون« ال��ت��ي اأع��ل��ن��ت ع��ن ع��ر���س �ضحيفتي »ل��و���س 

اأجنل�س تاميز« و»�ضيكاغو تريبيون« للبيع وللرتكيز على 

�ضبكات التلفزيون والرتفيه كما �ضرحت. ومل توفر هذه 

ل�ضحابها  العماقة،  ك��ورب«  »نيوز  جمموعة  الظاهرة 

روبرت مردوخ، وكانت اأعلنت يف نهاية العام املا�ضي عن 

حتت  م�ضتقلتني  فئتني  اإىل  املجموعة  بتق�ضيم  ق��راره��ا 

رعاية مردوخ، الأوىل تعنى بالرتفيه و�ضبكات التلفزيون 

ل��اإع��ام  ن���ي���وز«، وال��ث��ان��ي��ة خم�ض�ضة  وم��ن��ه��ا »ف��وك�����س 

فكان  ج��ورن��ال«،  �ضرتيت  »وول  �ضحيفة  بينها  املطبوع 

النف�ضال جزئياً ولي�س كامًا. اأمام هذا الواقع املاأزوم، 

تاريخ  �ضناعة  يف  �ضاهمت  عريقة  جم��ات  م�ضر  ب��ات 

الأنظار  هي  وها  الريح،  مهب  يف  الأمركية،  ال�ضحافة 

بيد  بات م�ضرها  التي  »ت��امي«  اليوم نحو جملة  توجه 

م�ضر  �ضتواجه  فهل  العماقة،  الإع��ام��ي��ة  ال�ضركات 

واملبيعات  الإع��ان��ات  ه��ج��رة  نف�ضه يف ظ��ل  »ن��ي��وزوي��ك« 

لتطور  نتيجة  ن�ضهده  ما  وه��ل  الإن��رتن��ت؟  نحو  وتتجه 

حقبة  على  ال�ضتار  اإ���ض��دال  يعني  ما  الت�ضالت،  و�ضائل 

كاملة من الإعام املطبوع كما نعرفه؟ اأم اأن هذا الواقع 

العاملية،  القت�ضادية  الأزم��ة  لتداعيات  نتيجة  يكون  قد 

الإع���ام  ق��ط��اع  انتعا�س  ع���ودة  فر�ضية  اأم���ام  ي�ضعنا  م��ا 

الإج��اب��ة  يعلم  اأح���د  ل  الق��ت�����ض��اد؟  انتعا�س  م��ع  املكتوب 

اأن  الوا�ضح  الراهن، لكن من  الوقت  اأقله يف  على ذلك، 

الإعام املطبوع يف ورطة من ال�ضعب اأن يخرج منها.

حاالت ناجحة

املطبوعة على  ال�ضحف  الواقع هناك حالت ت�ضجع  يف 

ال�ضياق،  ه��ذا  ففي  اإلكرتونية،  ن�ضخ  اإىل  فقط  التحول 

اأرباحاً  الإعامية  تاميز«  »نيويورك  جمموعة  حققت 

يف ال���ع���ام امل��ا���ض��ي، ب��ع��د اخل�����ض��ارة ال��ت��ي ت��ك��ب��دت��ه��ا ع��ام 

للمرة الأوىل من مبيعات  اأف�ضل  نتائج  م�ضجلة   ،2011
ال�ضحف الورقية وال�ضرتاكات على الإنرتنت، منه من 

الإعانات.

توم�ضون  م���ارك  للمجموعة؛  ال��ع��ام  امل��دي��ر  وذك���ر 

يف ب��ي��ان ل���ه: »���ض��ه��دت امل��ج��م��وع��ة ارت���ف���اع���اً ���ض��دي��داً يف 

ال�ضحف  اإي���رادات  وتزايد  الإن��رتن��ت،  على  ال�ضرتاكات 

عائدات  تخطت  تاريخنا،  يف  الأوىل  وللمرة  املن�ضورة، 

املن�ضورات اإيرادات الإعانات«. 

وع���زت امل��ج��م��وع��ة الإع��ام��ي��ة ه���ذا الرت���ف���اع اإىل 

ازدي���اد ال���ض��رتاك��ات امل��دف��وع��ة الثمن على الإن��رتن��ت، 

كانون  نهاية  يف  ا�ضرتاك  األ��ف   668 اإىل  و�ضلت  والتي 

لهيئة  ال�����ض��اب��ق  ال���ع���ام  امل���دي���ر  واع���ت���رب   ،2012 الأول 

الإذاعة الربيطانية »بي بي �ضي« الذي عني على راأ�س 

اأن »ع��زم  امل��ا���ض��ي،  اآب  ت��امي��ز« يف  »ن��ي��وي��ورك  جمموعة 

ال��دف��ع يف مقابل  اأج��م��ع على  ال��ع��امل  ق��رائ��ن��ا هنا ويف 

�ضاأنه  م��ن  امل�����ض��ت��وى..  رفيعة  �ضحافة  على  احل�ضول 

التي  النمو  ا�ضرتاتيجية  يف  الأ�ضا�س  حجر  ي�ضكل  اأن 

فرتة  يف  بالتف�ضيل  �ضاأعر�ضها  والتي  حالياً،  ن�ضعها 

لحقة من ال�ضنة«.

بات  الأم��رك��ي��ون،  القهوة  ع�ضاق  ذات���ه،  ال�ضياق  يف 

م��ن �ضحيفة  م��ق��اًل   15 ي��وم��ي��اً  ي���ق���راأوا  اأن  ب��اإم��ك��ان��ه��م 

اأو  الكابوت�ضينو  فنجان  م��ع  جم��ان��اً  ت��امي��ز«  »ن��ي��وي��ورك 

بني  �ضراكة  بف�ضل  �ضتارباك�س  مقاهي  لدى  ال�ضرب�ضو 

امل��ج��م��وع��ت��ني، وم���ن خ���ال الت�����ض��ال ب��الإن��رتن��ت عرب 

الوليات  يف  �ضتاربك�س  مقاهي  يف  امل�ضتخدمة  ال�ضبكة 

الإط��اع على ثاث مقالت يف  للزبائن  املتحدة ميكن 

الإن��رتن��ت،  ع��رب  ال�ضحيفة  م��ن  خمتلفة  ف��ئ��ات  خم�س 

واأت�����ى الإع�����ان ع���ن ه���ذه ال�����ض��راك��ة يف ح���ني اع��ت��م��دت 

ب�ضكل حمدود  لكن  الو�ضول جماناً  اإمكانية  ال�ضحيفة 

اإىل حم��ت��وي��ات��ه��ا الإل��ك��رتون��ي��ة ���ض��احم��ة ف��ق��ط ب��ق��راءة 

امل�ضرتكني يف  اإىل غر  �ضهرياً  املقالت  ع��دد معني من 

خدمتها.

يف  ي��اأت��ي  و�ضتارباك�س  ال�ضحيفة  ق���رار  اأن  وي��ب��دو 

ال�ضحيفة  ق�����راءة  رب���ط  لإع������ادة  حم��ل��ه، ويف حم���اول���ة 

بارتياد املقهى، لكن بدًل من ال�ضحيفة الورقية، هناك 

التقليدية  املقاهي  من  وب��دًل  الإلكرتونية،  ال�ضحيفة 

هناك املقاهي احلديثة التي حلت حملها، من الوا�ضح 

اأن الع�ضر يتطور ب�ضرعة..

هنا مرت�ضى

بــســـبـب تــــــراجــــــع عــــائـــــداتــهـــــــا

»تايم وارنر« تودع اإلعالم الورقي
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الرتاث العربي

ودوره يف تعزيز مكانة اللغة

يختلف احلديث عن الرتاث العربي 

من بلد لآخر، ومن الوا�ضح اأّن اأول مرحلة 

يف ع��م��ل��ي��ة ت��ك��وي��ن ال������رتاث، ت��ت��م��ث��ل مبا 

الأ�ضا�ضية،  بالبنية  ت�ضميته  على  ا�ضطلح 

والتي تبني التق�ضيمات الجتماعية، مثل 

ي��ق��ّوي  ال���ذي ُ ال��ن��خ��وة، وم��ظ��اه��ر التكافل 

ال��ع��زائ��م اأي����ام امل��ح��ن وال�����ض��دائ��د، وت��ق��وم 

ترثي  التي  العنا�ضر  ب��دور  ال�ضمات  ه��ذه 

ال��ب��ن��ي��ة الج��ت��م��اع��ي��ة، ويف ه���ذا ال�����ض��ي��اق، 

مي��ك��ن ال��ق��ول، اإن م��ام��ح ال����رتاث تتفق 

من حيث حمتوى البنية الأ�ضا�ضية، بينما 

يت�ضعب الختاف يف البنية الجتماعية، 

وه��ن��ال��ك اأ����ض���ب���اب ج��غ��راف��ي��ة وت��اري��خ��ي��ة 

لتاأكيد الختاف اأو التفاق، وب�ضكل عام، 

منها  يتكون  التي  الأدبية  الن�ضو�س  ف��اإّن 

ال�����رتاث، ت��ع��رّب ع��ن م��ك��ن��ون��ات ال�����ض��ع��وب، 

وما  التفاعل،  حركة  يف  وعيها  وم�ضتوى 

ينتجه من جتارب وحمطات ح�ضارية من 

�ضاأنها اإعاء مركز الأدب، والذي قال عنه 

القدرة  يف  يتبلور  اإن��ه  الفا�ضفة،  معظم 

على اأن نعي�س ع�ضرنا ونوؤثر فيه.

ذات  ب��اأن��ه��ا  ال�ضعبية  ال���ذاك���رة  تت�ضم   

ط��ب��ي��ع��ة ان��ت��ق��ائ��ي��ة، ول���ه���ذا ف����اإن ال��ت��ع��اق��ب 

ال���زم���ن���ي م���ن خ����ال ظ���اه���رة ال���ت���ذك���ر اأو 

الن�ضيان، كثراً ما يوؤدي لختيار الأحداث 

اجلماعية،  ال��ذاك��رة  مل��خ��زون  ت�ضاف  التي 

ويف ه����ذا امل����ي����دان، ي����رى خ�����رباء ال��ع��ل��وم 

حمتوى  بني  الربط  ���ض��رورة  الجتماعية 

ال����ذاك����رة م���ن ج���ه���ة، وال����ق����وة الإب���داع���ي���ة 

اأخ��رى،  جهة  م��ن  للموؤرخني  والتوثيقية 

ُيذكر اأّن »روبرت« ُيعّرف الذاكرة على اأنها 

امللكة التي جتمع وحتفظ املدركات املا�ضية 

»الفكر«  ال��واق��ع  وه��ي يف  بها،  يرتبط  وم��ا 

املا�ضي، وم��ن املعروف  ال��ذي يخزن ذاك��رة 

ت��ت��اأث��ر  ال��ت��ذك��ري��ة ل��اإن�����ض��ان  امل���ق���درة  اأن 

وت�ضقل باإدراكه لأهمية املادة الأدبية التي 

ينبغي اأن يتذكرها، واملهم يف نهاية املطاف 

ه���و ال��ت��ع��ام��ل م���ع ال��ع��ن��ا���ض��ر ال���ت���ي ت��رثي 

الن�س الأدبي، على اعتبار اأّن املتخ�ض�ضني 

مب�ضوؤولية  يتمتعون  الأدب����ي،  ال���رتاث  يف 

الإحاطة  بال�ضرورة،  ت�ضتدعي  اجتماعية، 

بالوقائع التاريخية، ودقة املتابعة، وتوثيق 

الدرو�س والعرب باأ�ضلوب مُيّهد لا�ضتفادة 

اإىل جانب  اأرق����ى م��ظ��اه��ر احل���داث���ة،  م��ن 

العتزاز بالرتاث الأدبي، والذي ُيفهم من 

الأمة  التي تربط حا�ضر  الأ�ضالة  منظور 

ال��وق��ائ��ع  ي��وث��ق  ال���ذي  وما�ضيها  ب��رتاث��ه��ا 

على طريق  الن�ضاأ  اإث���ارة حما�س  اأج��ل  م��ن 

التجديد، لتتهياأ الفر�ضة للرواد والبناة يف 

�ضون تراثهم الأدبي وحفظ هوية لغتهم.

 ي����ق����ول ال����دك����ت����ور ع���ب���د ال��ل��ط��ي��ف 

جملة  يف  املن�ضورة  درا�ضته  يف  الربغوثي 

 :1986 ني�ضان  الأول،  العدد  الفكر،  عامل 

ال��وث��ي��ق��ة بني  ال�����ض��ل��ة  ق��ي��ل ع���ن  »اإّن م���ا 

با  اإن�ضان  ل  اأن��ه  يف  وح�ضارته  الإن�����ض��ان 

ي�ضدق  اإن�ضان،  با  ح�ضارة  ول  ح�ضارة، 

على الرتاث، فمادة الرتاث الأدبي قدمية 

ت��ط��ورت لدى  اأن  اأي منذ  ال��ث��ق��اف��ة،  ق��دم 

الإن�ضان الرغبة والدافعية للتعّلم، واجته 

ل��ا���ض��ت��ف��ادة م���ن امل���ح���اولت وال��ت��ج��ارب، 

م��وج��ود منذ  ال����رتاث  ف����اإّن  اأدق،  مب��ع��ن��ى 

ظ���ه���ور ال��ل��غ��ة ال���ت���ي م��ك��ن��ت ال���ن���ا����س من 

على  �ضاعدتهم  كما  بينهم،  فيما  التفاهم 

من  ونقلها  وحفظها،  املعلومات  جتميع 

ج��ي��ل اإىل ج��ي��ل، وب��ت��ق��دي��رات امل���وؤرخ���ني 

والدار�ضني، فاإن هذه الإجنازات، تعود اإىل 

زمن ميكن تقديره مبا يرتاوح بني ثاثة 

وخم�ضة مايني من ال�ضنني.

 دون���ت م���ادة ال���رتاث منذ ب���داأ ع�ضر 

التدوين �ضمن املواد الأخ��رى، مثل املواد 

امل��ك��ت��وب��ة ع��ل��ى الآث����ار يف م�ضر وال��ع��راق، 

وه����ي م�����واد ا���ض��ت��م��ل��ت ع��ل��ى ال��ك��ث��ر من 

الق�ض�س والعادات واملعتقدات والتقاليد، 

ومن مثل ما ا�ضتملت عليه كتب الرحالني 

وي�ضح  والتجار،  واملكت�ضفني  واملغامرين 

ه���ذا ال��ق��ول ع��ل��ى م���واد ال����رتاث ال��ع��رب��ي، 

ف��ه��ي ق��دمي��ة ق���دم امل��ج��ت��م��ع��ات ال��ع��رب��ي��ة، 

لها  اأف���ردت  اأن  اإىل  م�ضافهة،  روي���ت  فقد 

م�ضنفات وخمطوطات خا�ضة بها.

تعني  الإجنليزية  باللغة  ت��راث  كلمة   

»ف���ول���ك���ل���ور«، وه����و م�����ض��ط��ل��ح م���ك���ون من 

عامة  اأو  النا�س  مبعنى  )ف��ول��ك(  كلمتني 

اأو  ال�ضعب، و)لور( وهي ترمز اإىل املعرفة 

لأول  الكلمة  هذه  ا�ضتعملت  وقد  احلكمة، 

م��رة م��ن قبل ال��ك��ات��ب الإجن��ل��ي��زي »ول��ي��ام 

جون تومز« يف ر�ضالة بعث بها اإىل �ضحيفة 

اق��رتح  حيث   ،1846 اآب  يف  اأثينيوم(  )ذي 

ا���ض��ت��ع��م��ال ه���ذا امل�����ض��ط��ل��ح ك��ع��ن��وان حلقل 

ي�ضمل درا�ضة العادات والتقاليد واملمار�ضات 

واملاحم والأمثال واملعتقدات والأفكار.

ن�ضتنتج مما �ضبق، اأّن الرتاث هو اأحد 

م�ضادر املعرفة، واإذا توقفنا عند اجلانب 

املعتقدات  مثل  القولية  بالفنون  املتعلق 

وال�������ض���ل���وك، ف����ا ب�����ّد م����ن ت����ن����اول ال��ل��غ��ة 

القولية،  الفنون  ق��وام  هي  التي  العربية 

ويف هذا الجتاه، جند اأنف�ضنا اأمام ثاثة 

ا�ضطنعتها  العربية،  اللغة  من  م�ضتويات 

املختلفة  واأق��ط��اره��ا  ع�����ض��وره��ا  اأم��ت��ن��ا يف 

ثقافتها،  ول�ضياغة  ذات��ه��ا،  ع��ن  للتعبر 

هذه امل�ضتويات هي:

- اللغة العربية الف�ضحى املعرّبة.

الف�ضحى  بني  املتو�ضطة  العربية  اللغة   -

والعامية.

- اللغة الدارجة اليومية »املحكية«.

مل  الف�ضحى،  الأم«   « اللغة  اأن  ومب��ا   

ف���اإّن  ال��ع��رب��ي��ة،  لل�ضعوب  ي��وم��ي��ة  ل��غ��ة  ت��ع��د 

اإىل وقتنا  ال��ع�����ض��ر اجل��اه��ل��ي  م��ن  ت��راث��ه��ا 

خارج  يقع  لكنه  عربي،  ت��راث  هو  احلا�ضر 

دائرة الرتاث، لي�ضتقر �ضمن دوائر تراثنا 

اأّن ل��غ��ت��ه ه��ي لغة  ال��ر���ض��م��ي، ع��ل��ى اع��ت��ب��ار 

امل�ضافهة،  لغة  ولي�ضت  وال��ك��ت��اب��ة،  ال��ق��راءة 

وح��ت��ى يف اأي�����ام ال��ف�����ض��ح��ى ال��ذه��ب��ي��ة، ف���اإّن 

الأدب������اء وامل��ف��ك��ري��ن ال���ع���رب، مُي���ي���زون بني 

يرقى  ال��ذي ل  العامة  واأدب  اأدب اخلا�ضة، 

ال�ضكل  ح��ي��ث  م���ن  اخل��ا���ض��ة  اأدب  مل�����ض��ت��وى 

منه  ي��ّدون��وا  مل  فاإنهم  ولذلك  وامل�ضمون، 

اإّل القليل �ضمن توثيقهم لأدب الف�ضحى، 

اأم�����ا امل�����ض��ت��وي��ان ال���ث���اين وال���ث���ال���ث، فهما 

ال�ضعوب  بهما  تتعامل  اللتان  الوا�ضطتان 

املختلفة،  الثقافية  جمالتها  يف  العربية 

ول��ذل��ك ف��ه��م��ا ال���وع���اءان ال���ل���ذان ي��ح��وي��ان 

ففي  ال��ع��رب��ي،  ال���رتاث  يف  القولية  الفنون 

كما  ملحونة،  اأ���ض��ع��اراً  جن��د  منهما،  الأول 

و�ضرة  الدينية،  والق�ض�س  الأزج���ال  جند 

ليلة  واألف  �ضامل،  والزير  �ضداد،  عنرتة بن 

وليلة، والظاهر بيرب�س، و�ضرة بني هال 

وتغريبتهم، وجميعها �ضر ماحم �ضعبية، 

ت�ضتمع  زال��ت  وم��ا  العربية  ال�ضعوب  كانت 

الذين  بالرموز  الإب��داع  اأه��ل  ويقتدي  لها، 

�ضكلوا قامات عالية، واإجنازات تندرج �ضمن 

ثقة  تعزز  العربي، مثلما  ال��رتاث  �ضفحات 

اأبناء هذه الأمة باأنف�ضهم وبهوية لغتهم.

وامل��واق��ف  الآراء  جملة  ال��ل��غ��ة  مت��ّث��ل 

التي ُيعرّب النا�س بوا�ضطتها عن م�ضاكلهم 

املعتقدات  ت�ضمل  وال��ت��ي  واه��ت��م��ام��ات��ه��م، 

فاإن  املعنى  وبهذا  وال��روؤي��ة،  والطموحات 

الفكر هو الأيدولوجيا مبفهومها الوا�ضع 

الذي ي�ضمل الفكر ال�ضيا�ضي والجتماعي 

عبارة  ف���اإّن  ول��ه��ذا  وال��دي��ن��ي،  والفل�ضفي 

»الفكر« تت�ضع لكل املنتجات، وبالتايل فاإّن 

الفكر هو اأداة لإنتاج املعرفة؛ مبعنى اأدق، 

فاإّن الفكر ي�ضمل مبادئ ومفاهيم واآليات 

لتطور  تبعاً  ال��ذه��ن،  يف  وترت�ضخ  تنتظم 

من  يتخلله  وم��ا  الزمني  ببعدها  احل��ي��اة 

حمطات وجتارب.

من موؤمتر »اللغة العربية.. من 

خماطر اجلمود اإىل تداعيات التجديد«
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اللغة  ي��وم  ملنا�ضبة  العربية،  للغة  ال��ع��امل��ي  املجل�س  ن��ّظ��م 

الأم، ندوة بعنوان »العربية لغة علم واإعام وتعليم«، يف قاعة 

جممع كلية الدعوة الإ�ضامية يف بروت.

العاملي  املجل�س  يف  الثقافية  اللجنة  رئي�ُس  ال��ن��دوة  ق��دم 

اإي��اء   ���ض��رورة  على  ف�ضدد  ���ض��ك��اف،  اأ���ض��ع��د  د.  العربية؛  للغة 

العلم  لغة  باعتبارها  ت�ضتحقه،  الذي  الهتمام  العربية  اللغة 

واحلياة.

الن�س  بني  الف�ضل  اإىل  قا�ضم  ريا�س  د.  دع��ا  جهته،  من 

اللغوي القابل للتعديل واملطاوعة والن�س املقد�س الذي جاء 

يف كتاب اهلل تعاىل، مبدياً عدم خوفه على اللغة العربية، فهي 

اليوم اأكرث متانة من ذي قبل.

اللغوي  التخاطب  �ضهيل مطر فتخّوف من تطّور م�ضكلة  د.  اأما 

بني الأجيال، كون الإ�ضكالية الأ�ضا�ضية تكمن يف الفجوة املت�ضعة بني ما 

نعي�ضه من موروث لغوي ل يتطور، والتطور الهائل يف و�ضائل الت�ضال 

ال��ه��ام  ال����دور  ع��ل��ى  التعليم وغ��ره��ا، م�����ض��دداً يف خ��ت��ام كلمته  وط���رق 

لاإعام؛ النافذة وطريق اجلمع بني اللغة العربية واإيقاع الع�ضر.

اللغة  هموم  ح��ول  واأ�ضئلة  مب��داخ��ات  ال��ن��دوة  واختتمت 

العربية، واحلاجة اإىل النهو�س بها جمدداً على كافة ال�ضعد.

لمناسبة »يوم اللغة األم«.. المجلس العالمي للغة العربية 
ينظم محاضرة بعنوان: العربية لغة علم وإعالم وتعليم
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بات الحفاظ على كيان األسرة 
أمرًا صعبًا أمام مواجهة صعوبات 
الحياة وضغوطها، وفي النهاية 

يعبر الجميع بسالم في وجود الحب 
والعشرة بين الزوجين، لكن عندما 

تدخل الخيانة من الباب يهرب كل 
شيء جميل من »الشباك«، وتندلع 

الكوارث وتتصدع العالقة، وقد 
تتهدم األسرة.

اخليانة.. والرجال

اخليانة  ن�سبة  اأن  ي����ؤك���دون  النف�س  خ���راء 

بني الرجال مرتفعة، معللني باأن خيانة الرجل 

مردها حاجته اإىل اجلن�س ال اإىل العاطفة، وما 

الرجال  بع�س  من  تبدر  التي  املتكررة  اخليانة 

الن�شوة،  حلظات  عن  للبحث  الذكور  و�شيلة  اإال 

لي�شت  اخليانة  اأن  اإىل  م�شريين  ال��ذات،  واإثبات 

ال����زواج امل�شطرب، ومع  ن��اجت��ة ع��ن  ب��ال�����ش��رورة 

ُيعّد حافزاً  الزوجية  ا�شطراب احلياة  فاإن  ذلك 

قوياً لقيام الزوج بالتفكري يف اخليانة.

امل���راأة يف حال  تت�شرف  ال�����ش��وؤال: كيف  يبقي  لكن 

اكت�شاف خيانة الزوج؟ 

ال��زوج��ي��ة  ال��ن��ف�����س واحل���ي���اة  ع��ل��م  ين�شحك خ����راء 

بتجنب بع�س االأفعال التي تزيد االأزمة وتخرب زواجك.

ملواجهة من دون خ�سائر

اآث���ار  زال���ت  ي��خ��ون��ك، وم���ا  اأن زوج���ك  ل��ل��ت��ّو  اكت�شفِت 

ماذا  بال�شبط  تدرين  ال  واأن��ت  عليك  ت�شيطر  الده�شة 

�شيكون  ماذا  بت�شّور  تبدئي  اأن  قبل  رد فعلك..  �شيكون 

قرارك، يركز اخلراء على ما ال يجب اأن تفعليه يف هذه 

وا�شتعجال،  برعونة  يت�شرفن  الن�شاء  فمعظم  املرحلة، 

بالغ�شب  املمزوجة  اخل��وف  م�شاعر  بهن  حتيط  حيث 

مما  كرامتهن  بجرح  اإح�شا�شهن  اإىل  باالإ�شافة  العارم، 

يدفعهن لالنتقام لكرامتهن املهدورة.

بغ�س النظر عما اإذا ما قررِت ترك زوجك اأو البقاء 

االأوىل  الفعل  رد  ف���اإن  االأم����ور،  اإ���ش��الح  معه وحم��اول��ة 

ملعرفتك باخليانة الزوجية من املمكن اأن تزيد الو�شع 

بالت�شرفات  ت��ق��وم��ي  اأال  ع��ل��ى  اح��ر���ش��ي  ل��ذل��ك  ����ش���وءاً، 

االآتية:

ت��ط��ردي��ه م��ن امل��ن��زل وال ت��غ��ادري م��ن��زل��ك، على  • ال 
اأن  ذل��ك، يجب  فبداًل من  احلا�شر،  الوقت  االأق��ل يف 

تكون ه��ذه احلركة هي ملجاأك االأخ��ري يف ح��ال عدم 

اأن  املرحلة، يجب  ه��ذه  اآخ��ر، يف  اأي حل  اإىل  التو�شل 

ت�شتعيدي توازنك، واأن تراقبي بعني اخلبري ما الذي 

اأن تفعلي ذلك  يحدث من حولك، حيث من االأ�شهل 

اأن  فبمجرد  امل��ن��زل،  نف�س  يف  تعي�شان  زلتما  ما  بينما 

عن�شر  تفقدين  املنزل  تغادري  اأو  املنزل  تطرديه من 

به  ي��ق��وم  ال���ذي  م��ا  معرفة  ت�شتطيعني  وال  ال��رق��اب��ة، 

فاإنه  ناظريك،  دام حتت  وما  رقابتك،  بعيد عن  وهو 

باالأخرى،  ت�شعري عمق عالقته  اأن  املمكن  يغدو من 

فهناك الكثري مما عليك اأن تعرفيه عن الو�شع قبل 

اأن تقومي باتخاذ القرار الذكي حول ما يجب عمله.

• مراقبة م�شتمرة: وا�شلي مراقبة ن�شاطات زوجك 
اليومية، وانتبهي لت�شرفاته وكرثة ات�شاله مع املراأة 

تف�شيالت ف�شول خيانته  م��ن  ذل��ك  وغ��ري  االأخ���رى، 

كذلك  الح��ظ��ي  ب�����ش��يء..  ُت�شعريه  اأن  دون  ال��زوج��ي��ة، 

اأن��ه ببقاء ال��زوج معك يف نف�س املنزل، ف��اإن احتماالت 

اإ�شالح االأمور ما زالت قائمة.

اجلميع  تخري  اأن  اإياك  الف�شائح:  عن  ابتعدي   •
اأن��ك �شرتغبني  الطبيعي ج��داً  عن خيانته لك، فمن 

كوين  لكن  م�شكلتك،  ع��ن  ب��ه  تثقني  �شخ�س  ب��اإخ��ب��ار 

اأن  ت��ري��دي��ن  ال���ذي  ال�شخ�س  اخ��ت��ي��ار  ح���ذرة ج���داً يف 

تخريه، حتى ال تفاَجئي باأن تكون �شديقتك املقربة 

التي تريدين البوح لها بخيانة زوجك هي غرميتك 

التي ت�شاركه اخليانة.

اأما اإذا قمت بالبوح مب�شكلتك اإىل رجل تثقني به، 

فاإن ذلك قد يعّقد املو�شوع ب�شكل اأكر، فهناك الكثري 

من الرجال الذين قد ي�شتغلون هذه املواقف، بحيث 

ح�شا�شة  م�شكلة  م��ن  تعاين  التي  امل���راأة  اأن  يعتقدون 

تكون �شيداً �شهاًل اإذا ما اأتقنوا اللعبة، فاإخبار �شديق 

النتائج  ل��ك  يجلب  ال  ق��د  عائلته  اأو  بامل�شكلة  زوج��ك 

التي تريدين حتقيقها.

بنتائج  ي��اأت��ي  ق��د  باملو�شوع  عائلتك  اإخ��ب��ار  كذلك 

عك�شية �شدك يف امل�شتقبل، حيث اإن هناك نوعية من 

النا�س تنجح يف ت��ذّك��ر ك��ل االأح����داث غ��ري ال�����ش��ارة يف 

حياتك، وال تنفك تذّكرك بها كلما �شنحت الفر�شة، 

حتى لو مّت حل هذه الظروف التي مت التجاوز عنها 

منذ �شنوات خلت.

للتجاهل التام: ال تتجاهلي خيانته اأو تت�شريف  • ال 
على اأ�شا�س اأنها غري موجودة، الأن الدخول يف مرحلة 

االإنكار يجعل الو�شع اأ�شواأ، فالو�شع �شيئ كفاية، فال 

تزيدي من ال�شغوط النف�شية عليك باإنكار ما يجري، 

اأن��ك متّرين بحالة جتاهل ما يح�شل يكون  ف��اإدراك��ه 

اإعطائه ال�شوء االأخ�شر، واملوافقة ال�شمنية  مبنزلة 

على ا�شتمراره يف خيانته لك.

اأن يتوقف عن فعل ذلك بحقك  اأن عليه  اأ�شعريه 

اأف�شل،  ذل��ك  ك��ان  اأ���ش��رع  املواجهة  كانت  وكلما  ف���وراً، 

تعّلقه  زاد  املواجهة،  اأّجلت مو�شوع  اأنه كلما  وتذكري 

باملراأة االأخرى، بحيث تتطور عالقته بها، ويغدو اأمر 

تركها اأكرث �شعوبة.

ويذّكرك اخلراء بقاعدة اأخرى مهمة؛ اأن عالقات 

اخلفاء،  يف  دام��ت  ما  وتنمو  تزدهر  الزوجية  اخليانة 

فقد يحدث اأنه مبجرد اأن تقومي باإخبار زوجك اأنك 

على معرفة بخيانته لك، اأن تتوقف هذه العالقة.

حتى  بخيانته  تواجهيه  ال  ب��ال��دالئ��ل:  م��واج��ه��ة   •
ت��ت��وف��ر ل���دي���ك ث���الث���ة ع���وام���ل: ال���دل���ي���ل، واخل���ط���ة، 

والهدف.

اأنه  الزوجية،  العالقات  ُيجمع اخل��راء يف جمال 

املفرو�س  اأن��ه من  اإال  بخيانته،  ال��زوج  مواجهة  يجب 

اأن تتم املواجهة بح�شب خطة مو�شوعة بدقة  كذلك 

ميكنك  بحيث  وامل��ك��ان،  التوقيت  اخ��ت��اري  وب��ت��ع��ّق��ل.. 

بحث مو�شوع خيانته باإ�شهاب، مع �شمان عدم حدوث 

اأي مقاطعة عند بدء النقا�س.

ال تقومي ب�شوؤال زوجك اإذا ما كان يقوم بخيانتك، 

اأي�شاً، الأن ذلك  كذاب  اأن اخلائن دائماً  تذّكري دائماً 

قومي  ال��زوج��ي��ة..  للخيانة  االأ�شا�شية  املتطلبات  من 

التي قمت  االأدل��ة  اكت�شفِت مع عر�س  مبواجهته مبا 

بجمعها، مثل االأ�شماء، والتواريخ، واالأماكن، وفواتري 

التلفون، وغري ذلك من االأدلة املادية الدامغة، ثم بعد 

ذلك ا�شاأليه اأ�شئلة حمددة: ملاذا قام باخليانة؟ ومتى 

بداأت عالقته االآثمة؟ وما هي حقيقة م�شاعره جتاه 

املراأة االأخرى؟ وماذا ينوي اأن يفعل بعد اأن عرف اأنك 

تعرفني كل ما يتعلق بخيانته؟

يكون  حتى  يقوله،  اأن  ي��ح��اول  مل��ا  ج��ي��داً  ا�شتمعي 

باإمكانك اأن تقومي بتقدير الو�شع يف النهاية، اإذ بناًء 

�شيكون  م��اذا  تعريف  اأن  باإمكانك  يكون  اإج��اب��ات��ه  على 

قرارك يف مو�شوع عالقتك الزوجية.

املراأة االأخرى: ال تهدري وقتك وطاقتك  • جتاهلي 
على املراأة االأخرى، فاأحد اأ�شواأ االأمور التي ميكن اأن 

اأن ت�شبحي مهوو�شة باملراأة االأخرى  حت�شل لك، هو 

تكوين  اأن  ج��داً  الطبيعي  م��ن  زوج���ك،  يع�شقها  التي 

معرفة  يف  بالرغبة  ت�شعري  واأن  جتاهها،  ف�شولية 

كل ما يحيط بها، لكن كوين متاأكدة، اأنها ال ت�شتاأهل 

منك اإ�شاعة جهدك ووقتك عليها.

اإن ا�شتمرار اإدراج ا�شمها اأثناء احلديث مع زوجك 

دائ��رة  يف  و�شعها  اإىل  ي���وؤدي  عنها،  ���ش��وؤال��ك  ك��رثة  اأو 

ال�شوء، ما يجعلها حمور احلديث بداًل من اأن تكون 

م�شكلتكما هي مو�شوع النقا�س.

ال�شعي  اأو  بها  االت�شال  مبحاولة  نف�شك  ت��ذيل  ال 

ملواجهتها والطلب منها اأن تدع زوجك و�شاأنه.. تذّكري 

ة الأن ت�شتمع اإليك، اأو اأن تاأخذ االأوامر  اأنها غري جمَرَ

منك، وم�شايقتها �شُتظهرك مبوقف �شخيف وتعّر�شك 

ملواقف مهينة، وقد جتعل زوجك يتعاطف معها.. فقط 

ان�شي وجودها وحاويل الرتكيز على اإعادة زواجك اإىل 

الطريق ال�شحيح واإ�شالح العالقة مع زوجك.

رمي اخلياط

عــــــــــالـــــــــم الـــمــــــــــــرأة
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معـالجتهــا تحتــاج إلى تكتـيك خــاص
كيف تواجهين زوجك بخيانته؟

أنــِت وطــــــفــــــــــلــك

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

ن.. نصائح لآلباء
ّ
التعامل مع الولد المدخ

ي���ت���ب���ادر اإىل اأذه�������ان ال��ك��ث��ري م���ن االأه�����ايل 

املدخن،  الولد  مع  التعامل  كيفية  عن  ال�شوؤال 

ويجب  كارثة  اأنها  منهم  الكثري  يعترها  حيث 

البع�س  يحتار  فيما  ب�شرامة،  معها  الت�شّرف 

االآخر ويقف �شامتاً.

االأح��ي��ان  غالب  يف  االأط��ف��ال  تدخني  ُيعتر 

فيها،  احلوار  وغياب  االأ�شرية  للم�شاكل  انعكا�شاً 

اأن��واع االإهمال وغياب التوجيه  اأن��ه نوع من  كما 

اأن  عليه  املتعارف  فمن  االأب��وي��ن،  م��ن  والرتبية  

تباعد االأم واالأب يوؤثر �شلباً على نف�شية االأبناء، 

ومن  النهاية،  يف  وخيمة  ع��واق��ب  اإىل  ي���وؤدي  م��ا 

العائلة، خ�شو�شاً  تنعك�س ت�شرفات  اأخرى  جهة 

االأبوين، على ت�شرفات االأوالد، فاإذا كان اأحدهم 

االأب��ن��اء  اأح���د  ي��ف��ّك��ر  اأن  الطبيعي  ف��م��ن  ي��دّخ��ن، 

بالتدخني تّيمناً بوالديه، وال �شّك يف اأن لرفقاء 

ال�شوء دوراً مهماً وفّعااًل يف اإبراز هذه امل�شكلة.

اإن التعامل مع الولد املدّخن يف بداية االأمر، 

يجب اأن ي��ك��ون على درج���ة م��ن ال��وع��ي وال��رق��ي 

والتفهم، اإذ يجب اأن يجل�س االأبوان مع بع�شهما 

احلالة،  ه��ذه  اإىل  به  اأّدت  التي  االأ�شباب  ملناق�شة 

فممار�شة ال�شغط ومعاقبة الولد ال ُتعتر حاًل، 

به  اأّدت  التي  االأ�شباب  على  الوقوف  عليهما  لذا 

مع  اجللو�س  ث��م  عالجها،  وحم��اول��ة  ذل���ك،  اإىل 

الكبار  نقا�س  ومناق�شته  ح��دة،  على  كل  ولدهما 

وحماولة تفّهمه، وتو�شيح �شرر التدخني عليه 

وعلى �شحته.

ت��ب��ق��ى ال��ط��ري��ق��ة االأم���ث���ل يف ال��ت��ع��ام��ل مع 

الولد املدّخن مربوطة بوالديه، فعليهم معاجلة 

ث��ّم  ف��ي��ه��ا،  ال��ن��واق�����س  و���ش��د  ال��ع��ائ��ل��ي��ة  م�شاكلهم 

االنتقال اإىل ت�شحيح م�شار حياة اأبنائهم.
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يجهلها  نبوية  �ُشنة  اللُّقيمات  علم 

ك��ث��ريون، فقد ق��ال ر���ش��ول اهلل �شلى اهلل 

عليه واآله و�شلم: »ما مالأ اآدمي وعاًء �شراً 

من بطنه، بح�شب ابن اآدم لقيمات ُيقْمن 

لبه، فاإن كان ال حمالة فُثلث لطعامه  �شُ

وُثلث ل�شرابه وُثلث لَنَف�شه«.

ه�����ذا احل����دي����ث ق���ال���ه ال���ن���ب���ي ع��ل��ي��ه 

امل�شلمون  فتح  عندما  وال�����ش��الم  ال�شالة 

خير ووجدوا فيها فاكهة كثرية، وا�شتمر 

من  كبرية  كميات  ت��ن��اول  على  ال�شحابة 

الفواكه، ما اأ�شابهم بزيادة الوزن وانتفاخ 

عليه  الر�شول  اإىل  جل��اأوا  وعندما  املعدة، 

ال�شالة وال�شالم اأجابهم بهذا احلديث.

ال��ن��ب��ي ���ش��ل��ى اهلل ع��ل��ي��ه واآل����ه و�شلم 

ال ي��ن��ط��ق ع���ن ال���ه���وى، وم����ن ه��ن��ا يجب 

يتناول  اأن  على  اأن يحر�س  االإن�شان  على 

ميالأ  وال  الطاقة،  مينحه  ال��ذي  الطعام 

م��ع��دت��ه ف��ي�����ش��اب ب���االأم���را����س واخل��م��ول 

وزيادة الوزن. 

اللُّقيمات علم ال ي�شبه الرجيم، لكنه 

ك��ام��ل يحافظ على �شحة  غ��ذائ��ي  ن��ظ��ام 

اأردَت  »اإذا  االأوروب���ي���ون:  ي��ق��ول  االإن�����ش��ان، 

وهو  بالرجيم«،  فعليك  وزن��ك..  تزيد  اأن 

»داي��ت«،  اأي  اتباع  عند  يحدث  ما  بالفعل 

االنقطاع  مبجرد  عة  متوقَّ ال��وزن  فزيادة 

العادي تكمن  الرجيم  اإن م�شكلة  اإذ  عنه، 

امللل واحلرمان،  ب�شبب  ال�شمود،  يف عدم 

وب��ال��ت��ايل ي��ع��ود اجل�����ش��م ك��م��ا ك���ان عليه، 

ب�شبب هرمون اجلوع الذي ي�شبب �شراهة 

يف تناول الطعام. 

كميات حمددة

احل����دي����ث ال�������ش���ري���ف ح������ّدد ال��ك��م��ي��ة 

بال�شبط، وهي ثلث املعدة للطعام، وثلث 

ل��ل�����ش��راب، وث��ل��ث ف����ارغ ل��ل��ن��َف�����س، ل��ك��ن مل 

املعدة،  ثلث  مقدار  حتديد  اأح��د  ي�شتطع 

تبنّي  العلمية  الدرا�شات  اأحدث  ومبتابعة 

مكعب  ���ش��م  ب�1200  ر  ي���ق���دَّ امل��ت��و���ش��ط  اأن 

اأما  للح�شول على وجبة مثالية م�شبعة، 

اأال  وبالتايل يجب  �شم،   400 يكون  الثلث 

تزيد الوجبة عن 400 �شم.

تناول  خاللها  ُي�����ش��رتط  ال  ال��وج��ب��ة 

اأ�شناف حمددة من الطعام، حيث يعتمد 

نظام اللُّقيمات على الكمية.

وعن كيفية تطبيق رجيم اللقيمات، 

وجبات،   6 اإىل  اليومية  الوجبات  فُتق�ّشم 

ومن  احل��ج��م،  متو�شطة  اأ�شا�شية  وج��ب��ة 

املُ��ف��رح��ة«،  ب���»ال��وج��ب��ة  ت�شميتها  امل��م��ك��ن 

���ش��غ��رية من  وج���ب���ات   5 اإىل  ب��االإ���ش��اف��ة 

اللُّقيمات لتجديد الطاقة.

وزن فطري

يعود  اللُّقيمات  رجيم  يف  اال�شتمرار 

والطبيعي  ال��ف��ط��ري  وزن���ه  اإىل  باجل�شم 

ت��ل��ق��ائ��ي��اً، وب��ال��ت��ايل ي��ت��ع��ّود اجل�����ش��م على 

الطعام  وكمية  احلرق  كمية  بني  التوازن 

ب�شورة طبيعية، من دون زيادة اأو نق�شان.

��ق��ي��م��ات« من  ك��م��ا مي��ّك��ن »رج���ي���م ال��لُّ

املو�شعية  ال�شمنة  مناطق  على  التغلب 

ال�شتهدافه  الن�شاء،  لدى  و»ال�شيلوليت« 

اأنه يحّد من بع�س  مناطق الدهون، كما 

ال�شغط  م��ر���ش��ى  وي��ن��ا���ش��ب  االأم����را�����س، 

االأم��را���س  بع�س  م��ن  ويح�ّشن  وال�شكر، 

كالروماتزم.

طاعة.. وحب

اأجن��ح  اأن  العلمية  ال��درا���ش��ات  اأثبتت 

رج���ي���م ع���امل���ي���اً، ه���و ال���ن���وع ال�����ذي ميكن 

اال�شتمرار عليه طوال العمر ليكون نظام 

وال�شحة،  الر�شاقة  على  للح�شول  حياة، 

اأي رجيم  اال���ش��ت��م��رار يف  ال�����ش��ع��ب  وم���ن 

اتباعه كطاعة  اإال يف حالة  مدى احلياة، 

ُتثمر العديد من الفوائد منها:

- اإذا مّت ك�شر »نظام اللقيمات« مرة، يعود 

اإليه املرء ب�شرعة، ولن يكرره مرة اأخرى، 

ل�شعوره بتاأنيب ال�شمري على ترك اإحدى 

الطاعات التي اعتاد عليها.

دة،  حم��دَّ اللُّقيمات«  »نظام  يف  الكميات   -

اأي نوع من الطعام  من دون حرمان من 

اأو احللوى.

- اتباعه ال يوؤدي اإىل زيادة الوزن جمدداً.

اإن���ه يقوم  ك��ب��رية، ح��ي��ث  - ن�شبة جن��اح��ه 

تناول  يف  واحلرية  النف�شية  الراحة  على 

الطعام يف اأي وقت، وميكن خالله تناول 

»الوجبة املفرحة« لياًل.

- ي���ع���ط���ي ف���ر����ش���ة اخ����ت����ي����ار االأط���ع���م���ة 

والتوقيت من دون اتباع جدول حمدد.

حمفزات اإميانية

اللقيمات،  ن��ظ��ام  جن��اح  �شر  وع��ن 

ي��ف�����ش��ر خ�����راء ال��ت��غ��ذي��ة اأن�����ه ط��اع��ة 

مخ  نظام حتّكم يف  على  قائمة  نبوية 

االإن�شان االأمامي، املركز الذي يتمّكن 

نف�شه  على  ال�شيطرة  من  االإن�شان  به 

ورغباته، وهذا النظام يتيح التدريب 

ع��ل��ى ال��ت��ح��ّك��م يف ح��ج��م ال��وج��ب��ة دون 

زيادة.

مي��ك��ن ال�����ش��ي��ط��رة ع��ل��ى ال��ت��ح��ّك��م 

وذل��ك  خفيفة،  ري��ا���ش��ة  بعمل  اأي�����ش��اً 

باحلر�س على احلركة كل �شاعة ملدة 

الأن احل��رك��ة وال��ت��ح��ك��م يف  دق��ائ��ق،   3
فيها  يتحكم  الطريقة  بهذه  اجل�شم 

امل���خ ب����االأوام����ر، وب��ال��ت��ايل ت����زداد ق��وة 

ب�شكل  اجل�شم  يف  وال�شيطرة  التحكم 

عام.

كطاعة،  اللقيمات  بنظام  وللقيام 

ه���ن���اك حم����ف����زات ن��ف�����ش��ي��ة ل��ل��ط��اع��ة، 

اأهمها حب ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه 

واآله و�شلم، الأن ال�شعور باحلب يجعل 

الطاعة �شهلة وغري �شاقة، وقد اأكدت 

الدرا�شات العلمية احلديثة اأن املحبة 

اجل�������ش���م، منها  ه���رم���ون���ات يف  ت���ف���رز 

العاطفة  زي���ادة  وم��ع  املحبة،  ه��رم��ون 

{َوَم��ن  االإن�شان،  �شلوك  على  تنعك�س 

���وَل���ُه َف���َق���ْد َف����اَز َف����ْوزاً  َ َوَر����شُ ُي���ِط���ِع اهللَّ

َعِظيماً} �شورة االأحزاب.
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االأر�س  اأخ�شر يف   / ال�شواد  �شديد  باأنه  اللون  لو�شف   2
واأ�شود يف ال�شوق واأحمر يف البيت

/ جمموعة احليوانات التي منتطيها مغري  ن�شف   3

طــريـقـة اللعـب

واأفقياً  9 عامودياً  اإىل   1 االأرق��ام من  تو�شع 

على اأن ال يتكرر الرقم يف اأي اجتاه عامودي 
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ناأكلها التي  املعجنات  من   / نفري   4
ح���ت���ى ب���ان���ت رغ������وة ف��م��ه��ا  ت��ك��ل��م��ت   5

)معكو�شة( / ن�شف وخيم

ال��ع��رب��ي��ة  ب���ال���ل���غ���ة  ي���ق���رتن  ح�����رف   6
ويو�شف بها / ال يغرق

اجللد  ل��ون  اختالف   / دواء  ن�شف   7
بعد تعر�س لل�شم�س / لي�س اختي وال 

اأخي ولكن ابن اأمي واأبي

العلوي  اجل��زء  ا�شم   / اهلل  يخ�شي   8
من الك�شر يف الريا�شيات.

9 يقع يف املنت�شف بني االأر�س و القمر
خ����ارج ع���ن امل���األ���وف وف��ي��ه ح��داث��ة   10
وجتديد / له اربعة ارجل وال ي�شتطيع 

امل�شي

عـــامـــودي

قيظ  / ك�شره  حمال   1
/ ه��ج��م يف احل���رب  اجل�����راد  ���ش��غ��ار   2

)معكو�شة(

للنف�س  املغريات احرتاما  امتنع عن   3
/ ق�شم وقرط / يحول اإىل فتات

خري جلي�س يف االأنام  / نه�س   4
)معكو�شة(  وال���ذك���اء  ال��ن��ب��وغ  ب��ال��غ   5
/ ي��ك��ت��ب ب��ك��ل ل��غ��ات ال���ع���امل ول��ك��ن��ه ال 
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ي�شتطيع قراءة كلمة

ونحى واأزاح / قليل باالجنليزية. ابعد   6
/ ن�شف هواك يافا  مدينة  من  فل�شطيني   7

 / الغداء  اأو  الفطور  عند  تناوله  ميكن  ال   8
�شف من النا�س يف االنتظار

���ش��خ�����ش��ي��ة خ��ي��ال��ي��ة من   / واح�����د  ن�����ش��ف   9
�شخ�شيات الر�شوم املتحركة )معكو�شة(.

ال�����ش��غ��رية  اأف����ك����اري   / ال���ط���ري  ي��غ��ط��ي   10
املتناثرة
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كرة  �آم��ااًل كبرية على منتخب  �للبنانيون  يعلق 

�ل�صلة قبل ��صتحقاقه �ملهم هذ� �ل�صيف، و�ملتمثل يف 

�لفليبني، ما بني  نهائيات كاأ�س �الأمم �الآ�صيوية يف 

�آب �ملقبل و10 منه، و�لتي تكت�صب �أهمية ق�صوى،   1
للعبة،  �ل��ع��امل  ك��اأ���س  نهائيات  �إىل  م��وؤه��ل��ة  لكونها 

�صيف 2014 يف �إ�صبانيا.

لبنان  منتخب  يكون  ب��اأن  �للعبة  جمهور  وياأمل 

بعد  �ل��ت��و�يل  على  �ل��ر�ب��ع��ة  للمرة  �للعبة  كبار  ب��ني 

2002 يف �أنديانابولي�س و2006 يف �ليابان و2010 يف 
تركيا.. غري �أن غيوماً �صود�ء بد�أت تلوح يف �أفق هذ� 

�حللم �ل�صلوي، لرت�صم �لقلق على وجوه �جلماهري 

�لتي باتت ترى يف هذه �للعبة متنف�صاً لها يعو�صها 

�ل�صيا�صية  ب��االأزم��ات  يعج  بلد  يف  �ملتكررة  خيباتها 

و�القت�صادية و�ملعي�صية.

�ال�صتقالة  خالل  من  �رت�صمت  �لغيوم  هذه  نذر 

�ل�صلة  �حت��اد  يف  �ملنتخبات  جلنة  لرئي�س  �ملفاجئة 

فادي تابت، �لذي �أ�صدر بياناً �الأ�صبوع �ملا�صي، عز� 

فيه قر�ره ملا يجري د�خل �الحتاد، معترب�ً �أن »هناك 

من يحاول �إف�صال �الحتاد من �لد�خل«.

�الحت��اد  �أع�صاء  بع�س  »��صتغالل  تابت  و�نتقد 

ل��ع��دم وج����ود �أم�����و�ل يف ���ص��ن��دوق �الحت����اد لتوجيه 

�التهامات مييناً وي�صار�ً«. 

خطر،  ن��اق��و���س  مبنزلة  ت��اب��ت  ��صتقالة  وج���اءت 

وهي طرحت ت�صاوؤالت كثرية حول جاهزية منتخب 

لبنان قبل ��صتحقاقاته �مل�صريية �لقادمة.

ال�صتقالة  �لرئي�صي  �ل�صبب  �أن  »�لثبات«  وعلمت 

ت��اب��ت ه��و �الإم��ك��ان��ات �مل��ادي��ة �صبه �مل��ع��دوم��ة، و�لتي 

ببلوغ  �ملتمثل  �ملنتخب  ه��دف  حتقيق  يف  ت�صمح  ال 

ن��ه��ائ��ي��ات ك��اأ���س �ل��ع��امل ل��ل��م��رة �ل��ر�ب��ع��ة، وال حتى 

ب��ال��ت��ح�����ص��ري ل��ب��ط��ول��ة �آ���ص��ي��ا؛ �أه����م �ال���ص��ت��ح��ق��اق��ات 

�لقريبة �لقادمة.

ويحتاج �ملنتخب �إىل �ملو�رد �ملالية لتاأمني تطبيق 

�ل��ذي و�صعه �الحت��اد لتحقيق  �لربنامج �الإع���د�دي 

هدفه ببلوغ نهائيات �ملونديال.

وو����ص���ع �الحت�����اد �ل��ل��ب��ن��اين ب���رن���اجم���اً �إع����د�دي����اً 

ومع�صكر  طويلة،  �إع��د�د  رحلة  يت�صمن  للمنتخب، 

يتخلله مباريات ودية عدة.

و�صي�صارك �ملنتخب يف دورة �ألعاب �لبحر �ملتو�صط 

�ملقبل يف مر�صني )تركيا(،  �صتقام يف حزير�ن  �لتي 

ويف ك��اأ���س ج��ون��ز يف تايبيه يف مت���وز، و�حل��دث��ان يف 

غاية �الأهمية يف برنامج ��صتعد�د�ت لبنان خلو�س 

كاأ�س �آ�صيا.

�أنهم  وكان تابت قد الم �أع�صاء �الحتاد، معترب�ً 

دورة  فبعد  �ل�����ص��اب��ق��ة،  �الأخ���ط���اء  »م���ن  يتعلمو�  مل 

�الأل���ع���اب �الآ���ص��ي��وي��ة يف ق��ط��ر، ���ص��در ت��ق��ري��ر �صهري 

�أرجع فيه �ملعنيون �صبب �لنتائج �لهزيلة هناك �إىل 

كافية لتجمع  ف��رتة  وع���دم وج���ود  �الإع����د�د،  �صعف 

�لالعبني قبل �مل�صابقة، ولكن تكرر �الأمر يف بطولة 

غرب �آ�صيا، حيث �متنعت بع�س �الأندية عن ت�صريح 

الع��ب��ي��ه��ا ق��ب��ل ث��الث��ة �أي�����ام م���ن �ل��ب��ط��ول��ة، ف���رب�أي 

�أه��م من م�صاركات  �إن بطولة لبنان  �الأخ��رية،  هذه 

�ملنتخب �خلارجية«!

�لنظر  تابت بوجود خالف يف وجهات  و�ع��رتف 

بينه وبني �ملدير �لفني غ�صان �صركي�س يف مو�صوع 

�صبق  �ل��ذي  م�صاركة العب �حلكمة جوليان خ��زوع، 

ل��ه �ل��ل��ع��ب يف �ل��ك��ي��ان �ل�����ص��ه��ي��وين، وح��ت��ى �الآن مل 

يبادر �الحتاد با�صتدعاء العب �رتكاز �حلكمة، حيث 

علماً  �ملنتخب،  مع  م�صاركته  م�صاألة  يلف  �لغمو�س 

ق��ر�ر يف هذ�  و�ت��خ��اذ  �أن �الحت��اد مطالب باحل�صم، 

�ل�صاأن.

للم�صاركة  �أول��ي��ة  الئ��ح��ة  �خ��ت��ار  �صركي�س  وك���ان 

�صماحة،  روي  م��ن:  م��وؤل��ف��ة  وه��ي  �آ���ص��ي��ا،  يف بطولة 

ع��ل��ي ك��ن��ع��ان، ج��ول��ي��ان خ����زوع، ن���دمي ح����اوي، ���ص��ارل 

تابت، با�صل بوجي، علي حيدر، علي حممود، كارل 

���ص��رك��ي�����س، حم��م��د �إب���ر�ه���ي���م، رودري�����غ ع��ق��ل، م��ازن 

منيمنة، �إيلي ر�صتم، �إيلي ��صطفان، جان عبد �لنور، 

ح�صني  �صعيد،  ن��دمي  �صعود،  �أم��ري  �خلطيب،  ف��ادي 

�خلطيب، غالب ر�صا، �صامر م�صرف، ب�صري عموري، 

فيليب تابت.

وي��ت��ج��ه خ��ي��ار ���ص��رك��ي�����س ن��ح��و الع���ب �ل��ري��ا���ص��ي 

�ملنتخب  مع  كمجن�س  للعب  وودز،  ل��ورن  �الأمريكي 

�آ�صيا، ويرجح كفة وودز �مل�صتوى �لالفت  يف بطولة 

�ل��ري��ا���ص��ي مت�صدر  �مل��و���ص��م م��ع  �ل���ذي يقدمه ه��ذ� 

�ملالعب  يف  �لو��صعة  خربته  ع��ن  ف�صاًل  �لبطولة، 

�للبنانية.

ي��ب��د�أ على  �أن  �لعمل يجب  �أن  �مل��ر�ق��ب��ون  وي��رى 

�لطاقات  من  لالإفادة  مبكر،  ب�صكل  �لفني  �مل�صتوى 

و�خل���ام���ات �ل��ك��ث��رية ع��ل��ى �ل�����ص��اح��ة �مل��ح��ل��ي��ة، ولكن 

�لتاأخري هو عنو�ن �ملرحلة، وحتى �ل�صاعة مل يبادر 

�الأ�صبوع،  �إىل جمع �لالعبني، ولو ملرة يف  �لقيمون 

للبدء يف عملية �لتو��صل و�لتعارف يف �حلد �الأدنى.

وع��ل��ى خ��ط م���و�ز، ال ت���ز�ل �الآم����ال معلقة على 

�الأخ��ري،  فوجود  �الأوىل،  بالدرجة  �خلطيب  ف��ادي 

ي��ب��ع��ث �ل��ط��م��اأن��ي��ن��ة و�الرت����ي����اح، �أم����ا غ��ي��اب��ه ف��ك��ارث��ة 

�إذ ال يعقل �أن يربط  وطنية، وهو �أمر غري �صحي، 

�ملنتخب م�صريه بالعب مهما عال �صاأنه.

وكل ذلك ياأتي يف مو�جهة نه�صة حقيقية على 

�مل�صاركة  �ل��ق��ارة  منتخبات  تعي�صها  �للعبة،  �صعيد 

و�الأردن  و�ل�صني  �إي��ر�ن  خ�صو�صاًَ  �آ�صيا،  بطولة  يف 

و�لفليبني، �لتي تتطلع مثلنا للتاأهل �إىل �ملونديال، 

ل��ك��ن �ل���ف���ارق ب��ي��ن��ن��ا وب��ي��ن��ه��ا ي��ك��م��ن يف �جل��اه��زي��ة 

و�الهتمام �لر�صمي، ف�صاًل عن �نطالقها يف ور�صة 

�الإعد�د لبطولة �آ�صيا مبكر�ً.

بع�س  يف  دع��م��ت  �ل��ت��ي  �ل���دول���ة  ب����اأن  نن�صى  وال 

�لفرت�ت م�صرية �ملنتخب هي غائبة كلياً �ليوم، وال 

�ل�صيا�صية و�الأمنية  �الأو�صاع  عجب يف ذلك يف ظل 

�أي�صاً م�صوؤولياتها  �أن تتحمل  �حلالية، لكّنها يجب 

�لت�صنج  من  للتخفيف  �لوحيد  �ل�صبيل  �أّن  وت��درك 

�صورة  يوحد  من  دع��م  يف  �أي�صاً  يكمن  و�لع�صبيات 

لبنان يف �خلارج. 

ك��ذل��ك ع��ل��ى �ل��ق��ط��اع �خل��ا���س ورج����ال �الأع��م��ال 

�صابقاً  ميد�ن  �نخرطو� يف  �لذين  هوؤالء  خ�صو�صاً، 

�أك��ر من  �ليوم  �للعبة  ي�صاعدو�  �أن  �ل�صلة،  ك��رة  يف 

�أنها ق��ادرة على مل �صمل  �أي وقت م�صى، وال �صيما 

�لظروف،  �أحلك  �لوطن، ويف  ر�ية  �للبنانيني خلف 

�لقلوب  كانت  حني   2006 ع��ام  يف  ح��دث  كما  متاماً 

�لعدو�ن  ف��ادي �خلطيب ورف��اق��ه، يف عز  تخفق مع 

»�الإ�صر�ئيلي« �لغا�صم على لبنان.

22w w w . a t h a b a t . n e t

فادي �خلطيب  غ�صان �صركي�س

منتخب لبنان
�جلمهور ينتظر �إجناز�ً جديد�ً من منتخب �ل�صلة

كرة السلة: حلم »المونديال الرابع« في خطر
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دوري  ن��ه��ائ��ي  ن�صف  يف  و�ردة  �الح��ت��م��االت  ك��ل 

�أبطال �أوروبا، مبا فيه تاأهل فريقني من نف�س �لبلد 

 2008 ع��ام  منذ  �الأوىل  للمرة  �لنهائية  �مل��ب��ار�ة  �إىل 

)ت�صل�صي ومان�ص�صرت يونايتد(.

�أرب��ع��ة ف���رق م��ن ط���ر�ز رف��ي��ع، وم��و�ج��ه��ت��ان بني 

ري��ال  يخو�صهما  و�الأمل��ان��ي��ة،  �الإ�صبانية  �ملدر�صتني 

وبر�صلونة  جهة،  من  دورمت��ون��د  وبورو�صيا  مدريد 

وبايرن ميونيخ من جهة �أخرى.

وهذه �ملرة �الأوىل يف تاريخ �مل�صابقة يبلغ فريقان 

من دولة و�حدة وفريقان �آخر�ن من دولة ثانية دور 

�الأربعة.

و�إذ� كانت �لرتجيحات توؤكد �صعوبة مهمة ريال 

�ملا�صي  �ملو�صم  يف  �أمل��ان��ي��ا  بطل  مو�جهة  يف  م��دري��د 

ب��ورو���ص��ي��ا دورمت���ون���د، ف���اإن �حل�����ص��رة �ل��ت��ي خلفتها 

�ل��ق��رع��ة ك��ب��رية ل���دى ع�����ص��اق �ل��ك��رة �جل��م��ي��ل��ة، الأن 

مت�صدري  بني  مثايل  نهائي  بانتظار  ك��ان  �جلميع 

�ل�����دوري �الإ���ص��ب��اين )ب��ر���ص��ل��ون��ة( و�أمل��ان��ي��ا )ب��اي��رن 

ميونيخ(.

بر�شلونة – بايرن

د�أب  �ل��ك��ات��ال��ون��ي��ة،   - �ل���ب���اف���اري���ة  �مل���و�ج���ه���ة  يف 

�ل�صنو�ت  يف  �لنهائية  �مل��ب��ار�ة  بلوغ  على  �لفريقان 

مرتني  �لقمة  مبار�ة  �لبافاري  خا�س  �إذ  �الأخ���رية، 

عام 2010 وخ�صر �أمام �الإنرت �الإيطايل 0 - 2، وعام 

ت�صل�صي �الإنكليزي ب�صربات �لرتجيح.  �أمام   2012
�أم����ا ب��ر���ص��ل��ون��ة، ف��خ��ا���س �ل��ن��ه��ائ��ي ث���الث م��ر�ت 

على  جميعها  بها  وف��از  �ملا�صي  �ل�صبع  �ل�صنو�ت  يف 

�الأر�صنال 2 - 1 عام 2006، وعلى مان�ص�صرت يونايتد 

2 - 0 عام 2009، وعلى مان�ص�صرت جمدد� عام 2011 
بنتيجة 3 - 1.

وي�صعى بايرن الإحر�ز ثالثية نادرة هذ� �ملو�صم، 

بعد �أن ح�صم �لدوري �ملحلي وبلغ ن�صف نهائي كاأ�س 

بر�صلونة  �أم��ا  �الأب��ط��ال،  دوري  نهائي  ون�صف  �أملانيا 

�لذي يعاين من م�صاكل دفاعية، فيتعني عليه رفع 

�لقوي  �ل��ب��اف��اري  �لفريق  تخطي  �أر�د  �إذ�  م�صتو�ه 

�الأرجنتيني  جنمه  يكون  و�أن  �خل��ط��وط،  جميع  يف 

�أن  بعد  �ل��ب��دن��ي��ة،  لياقته  ك��ام��ل  يف  مي�صي  ليونيل 

�أن��ه يف حاجة  �ملا�صي،  �ل��دور  �أقله يف  �أظهر فريقه، 

ما�صة �إىل موهبته.

فيالنوفا  تيتو  لرب�صلونة  �لفني  �مل��دي��ر  و�أر�ح 

ري��ال  �أم���ام  �الأخ����رية  �مل��ب��ار�ة  يف  �الأرجنتيني  جنمه 

�ل����دوري،  �مل��ا���ص��ي يف  – 0( �الأح����د  ���ص��ار�غ��و���ص��ا )3 

ح��ي��ث غ����اب �أي�������ص���اً �أن���دري�������س �ن��ي��ي�����ص��ت��ا و���ص��ريج��ي��و 

بو�صكيت�س وجوردي �لبا �إ�صافة �إىل كارلي�س بويول 

فيما  �مل�صابني،  ما�صكري�نو  خافيري  و�الأرجنتيني 

رودريغي�س  وب��درو  فيا  ود�فيد  بيكيه  ج��ري�ر  جل�س 

على مقاعد �الحتياط.

وعلى رغم �أنه �صمن �إحر�ز �للقب للمرة �لثالثة 

بايرن ميونيخ �صيفه  و�لع�صرين يف تاريخه، �صحق 

نورمربغ برباعية نظيفة �ل�صبت �ملا�صي يف �ملرحلة 

�لتا�صعة و�لع�صرين من �لدوري �الأملاين.

ويوؤكد �ملر�قبون �أن مهمة مي�صي لن تكون �صهلة 

الم  فيليب  بقيادة  �ل��ق��وي  ب��اي��رن  دف��اع  مو�جهة  يف 

29 مرحلة من �ل��دوري �الأمل��اين، مل  ورفاقه، فبعد 

�صوى  نوير،  مانويل  �لعمالق  �حلار�س  �صباك  تتلق 

هدفاً، وهي ن�صبة ممتازة.  13
وتطرح ت�صاوؤالت �أخرى حول قدرة دفاع بر�صلونة 

على �ل�صمود يف وجه ماكينة بايرن �لهجومية، �لتي 

�صجلت 83 هدفاً يف 29 مبار�ة يف �لدوري �الأملاين.

�لثالثة  للمرة  الأملانيا  بطاًل  ت��وج  �لبايرن  وك��ان 

على  �ل�صر�ع  ح�صم  �أن  بعد  تاريخه،  يف  و�لع�صرين 

وحقق  �ل����دوري،  نهاية  م��ن  م��ر�ح��ل   6 قبل  �للقب 

قبل مرحلتني من  توج  عندما  قيا�صياً  رقماً  بذلك 

و�صيت�صلم  و2003،   1973 عامي  �ل�صابقني  �إجنازيه 

بايرن درع �لدوري يف 11 �أيار �ملقبل عندما ي�صتقبل 

قبل  م��ا  و�ل��ث��الث��ني  �لثالثة  �ملرحلة  يف  �أوغ�����ص��ب��ورغ 

�الأخرية.

بعد  جيدة،  مرحلة  بر�صلونة  يعي�س  �ملقابل،  يف 

تاأهل  �إذ  �أوروب����ا،  �أب��ط��ال  دوري  يف  م�صريته  ت��ق��ومي 

لن�صف �لنهائي للمرة �ل�صاد�صة على �لتو�يل )رقم 

قيا�صي( على ح�صاب باري�س �صان جرمان ب�صعوبة.

وك����ان ب��ر���ص��ل��ون��ة ق���اب ق��و���ص��ني م��ن �ل��غ��ي��اب عن 

�إذ كان متخلفاً بهدف لالأرجنتيني  �لنهائي،  ن�صف 

ينقذه  �أن  قبل  خافيري با�صتوري منذ �لدقيقة 50، 

دقائق   10 بعد  مي�صي  ليونيل  �الأرجنتيني  جنمه 

عندما  فابريغا�س،  فر�ن�صي�صك  م��ك��ان  ن��زول��ه  م��ن 

ت��الع��ب ب��ال��دف��اع �ل��ب��اري�����ص��ي وم���رر ك���رة ع��ل��ى طبق 

من ذهب �إىل د�فيد فيا د�خل �ملنطقة فهياأها عند 

حافتها �إىل بدرو رودريغيز �لذي �صددها قوية �إىل 

�صباك �حلار�س �الإيطايل �صلفاتوري �صرييغو، وكان 

وت��اأه��ل  ب��اري�����س،  يف  ذه��اب��اً   2  - 2 ت��ع��ادال  �لفريقان 

�لفريق �لكاتالوين بت�صجيله �أكر خارج قو�عده.

ريال مدريد - دورمتوند 

ي�صعى مدرب �لريال �لربتغايل جوزيه مورينيو 

لك�صر �لنح�س �لذي الزمه يف هذ� �لدور يف �ملو�صمني 

وب��اي��رن  بر�صلونة  �أم���ام  فريقه  بخ�صارة  �ملا�صيني 

م��ي��ون��ي��خ ع��ل��ى �ل���ت���و�يل، و�إذ� جن���ح يف ذل����ك، ف��اإن��ه 

�ملتمثل  هدفه  حتقيق  نحو  و��صعة  خطوة  �صيخطو 

�أن ي�صبح �أول مدرب يحرز �للقب �لقاري مع ثالثة 

 2004 ع��ام  ب��ورت��و  ت��وج م��ع  �أن  �أن��دي��ة خمتلفة بعد 

و�الإنرت عام 2010. 

ويتقا�صم مورينيو �لرقم �لقيا�صي باإحر�ز �للقب 

هابل  �رن�صت  �لنم�صاوي  مع  خمتلفني  فريقني  مع 

وه��ام��ب��ورغ  �لهولندي  فيينورد  م��ع  �للقب  )�أح����رز 

�الأملاين(، و�أومتار هي�صتفيلد )مع دورمتوند وبايرن 

ميونيخ(، يذكر �أن دورمتوند هو �لوحيد بني �لفرق 

�لتي بلغت �ملربع �لذهبي �لذي مل يخ�صر حتى �الآن 

�لثالثة  �الأط���ر�ف  �مل�صابقة، يف حني منيت  ه��ذه  يف 

�الأخرى بهزميتني يف طريقها �إىل هذ� �لدور.

يف  معنوية  ه��زة  بعد  �لذهبي  �مل��رب��ع  ري��ال  وبلغ 

��صطنبول )خ�صر 2 - 3( جاءت بعد فوزه ذهاباً 3 - 

�صر�ي �لرتكي.  غلطة  على   0
ر�ئعة  هجومية  تر�صانة  على  دورمتوند  ويعول 

ي��ق��وده��ا ���ص��ان��ع �الأل���ع���اب �ل�����ص��اب؛ م��اري��و غوت�صه، 

�إىل �لعمالق  ب��االإ���ص��اف��ة  و�مل��ه��اج��م م��ارك��و روي�����س، 

�لفريق  �أن  علماً  ليفاندوف�صكي،  روب��رت  �لبولندي 

عام  جوفنتو�س  ح�صاب  على  �للقب  �أح���رز  �الأمل���اين 

1997 وهو بلغ هذ� �لدور للمرة �الأوىل منذ 1998.
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البــرنـــامـــــــج

�ل����ذه����اب: 23 ن��ي�����ص��ان: ب���اي���رن م��ي��ون��ي��خ 

24 منه:  )�إ���ص��ب��ان��ي��ا(،  ب��ر���ص��ل��ون��ة   - )�أمل���ان���ي���ا( 

ري��ال مدريد   - )�أمل��ان��ي��ا(  بورو�صيا دورمت��ون��د 

)�إ�صبانيا(. 

�الإي���������اب: 30 ن���ي�������ص���ان: ري������ال م����دري����د - 

دورمتوند، 1 �أيار: بر�صلونة - بايرن ميونيخ، 

�أي��ار على ملعب   25 �لنهائية يف  �ملبار�ة  وتقام 

وميبلي يف لندن.

بورو�صيا دورمتوند

بايرن ميونيخ

ريال مدريد

بر�صلونة

أبطال أوروبا: نهائي مبكر بين بايرن وبرشلونة
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تـــ�صـــــدر عـــــــن 

�شــركــة الـقـــلــم 

لالإعالم �ش.م.م.

عـــند وجــــود مـ�شـكــلــة فـي التوزيع الرجاء االت�شال:  هاتف: 01/666314تـــــــــــوزيـــــــــــع االأوائــــــــــــــل 
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كاريكاتير

اأعلنت وزارة الزراعة امل�شرية اأنها �شتبداأ اعتباراً من اأيار/مايو املقبل 

حملة قومية »الإخ�شاء« الكالب ال�شالة، ملنع تكاثرها وللحد من اأ�شرارها 

على املواطنني، وقد اأو�شح رئي�س هيئة اخلدمات البيطرية التابعة لوزارة 

عملية  واأن  واجلــيــزة،  القاهرة  حمافظتي  من  تبداأ  احلملة  اأن  الــزراعــة، 

»اإخ�شاء وتعقيم« الكالب �شتتم بداًل من قتل الكالب ب�شم »اال�شرتكينني« 

 100 مب�شاركة  �شتبداأ  احلملة  اأن  اإىل  الفتاً  دولياً،  م  واملحرَّ للبيئة  ث  امللوِّ

طبيب بيطري، ومتطوعني من ن�شطاء املجتمع املدين.

واأ�شار رئي�س هيئة اخلدمات البيطرية اإىل اأن منظمة �شحة احليوان 

اآخر اجتماع عقدته مب�شاركة ممثلني عن  اأو�شت خالل   )O.I.E( العاملية

لل�شيطرة على  ال�شم  ا�شتخدام  بـ»منع  بينها م�شر،  االأع�شاء، ومن  الدول 

الكالب ال�شالة، وباأن تلجاأ الدول اإىل االإخ�شاء والتطعيم«.

يف  الع�شوائية  واملــنــاطــق  االأحـــيـــاء  يف  تنت�شر  الــ�ــشــالــة  الــكــالب  وبــاتــت 

القاهرة، وتزحف اإىل مناطق راقية، ب�شكل باتت ت�شّكل ظاهرة بفعل انت�شار 

القمامة يف �شوارع القاهرة الكربى، اإىل جانب عدد كبري من املحافظات.

»إخـصـــاء« الـكــالب حـمـلـة قــومـيــة لـ

التون�شيني  الــزيــتــونــة،  جــامــع  اإمـــام  العبيدي؛  ح�شني  ال�شيخ  حــث 

الذين يعانون من »�شعف جن�شي« على تناول عقار الفياغرا، حتى ال 

تخونهم زوجاتهم، وذلك بعد رفع ال�شلطات حظراً كان مفرو�شاً على 

بيع هذا العقار يف عهد الرئي�س املخلوع زين العابدين بن علي.

وقال العبيدي: »ال�شعف اجلن�شي وف�شل الزوج يف معا�شرة زوجته 

ب�شفة طبيعية، قد يف�شيان بالزوجة بعد فرتة من ال�شرب اإىل الزنا، 

دفع  الأن  الفياغرا،  العقار  هــذا  تعاطي  الــواجــب  من  ي�شبح  هنا  ومــن 

امل�شّرة اأوىل من جلب امل�شلحة، وامل�شلحة هي رفع الكبت عن الزوجة، 

لكن ال بد من تناوله الفياغرا بعد ا�شت�شارة الطبيب«.

وهــذه هي املــرة االأوىل التي يتطرق فيها رجــل ديــن يف تون�س اإىل 

مو�شوع تناول عقار »الفياغرا«، بعدما رخ�شت احلكومة التي تراأ�شها 

حركة النه�شة االإ�شالمية، يف بيعه يف تون�س يف اأيار 2012، وقد ك�شف 

الفياغرا  عقار  مبيعات  اأن  التون�شية  املركزية  ال�شيدلية  يف  م�شوؤول 

حبة   42800 �شهرياً  تبيع  ال�شيدليات  اإن  وقــال  كبرياً،  ارتفاعاً  ت�شهد 

األــــف حــبــة مــن عــقــاريــن �شبيهني )فــيــاتــيــك(   100 فــيــاغــرا، وحــــواىل 

و)زلتان( يتم ت�شنيعهما يف تون�س، كا�شفاً اأنه اأمام االإقبال االأخري على 

اأجل  ثالث، من  اأدويــة  ملخترب  ال�شلطات موؤخراً  رّخ�شت  االأنـــواع،  هذه 

اإنتاج العقارات املن�شطة جن�شياً. 

وكانت تون�س الدولة الوحيدة يف العامل التي حظرت بيع الفياغرا 

حتى منت�شف 2012.

التون�شية  »اجلمعية   2007 �شنة  ن�شرتها  درا�ــشــة  نتائج  وبح�شب 

فاإن  احلكومية،  غري  اجلن�شي«  واخللل  اجلن�شية  والبحوث  للدرا�شات 

40٪ من الرجال املتزوجني يف تون�س، ممن تعّدوا االأربعني، يعانون من 
»خلل جن�شي ميكن اأن يكون خفيفاً اأو متو�شطاً اأو تاماً«.

إمام المسجد يحث على تناول الفياغرا.. لتفادي الخيانة الزوجية

السنيورة يطالب بوزارة الطاقة


