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النائب غسان مخيبر: الفساد 
ينخر بنية النظام اللبناني.. 

مواالة ومعارضة

الموساد »ينغل« في أذربيجان
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فيلتمان يخاطب أصدقاءه من واشنطن.. وكوهين يحمل رسائل متعددة الوجوه

بعد فشل الرهانات على تدخل عسكري إلسقاط سورية

فصول  إجرامية 
للحركات  التكفيرية

ــــــدة َـّ ألمـــــة مــــوحـ

206

تــعــلــن شــركــة »الـثــبـات« 
عن بدء استقبال طلبات الراغبين بالعمل 

في قناتها الفضائية، من ذوي االختصاصات اآلتية: 

تحرير أخبار، إعداد برامج، تقديم برامج، 
فنيو الكترونيك، )I.T(، تصوير، مونتاج، غرافيكس..

بيروت، بئر حسن، مقابل مجّمع كلية الدعوة اإلسالمية )غربًا(، قرب السفارة 
الكويتية، يوميًا من الساعة 5 إلى 7 مساء، ما عدا السبت واألحد.

لالســــتـــعــــالم: 03/678365
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ف�ضائح  من  اليوم  لبنان  ي�ضهده  ما  خ�ضم  يف 

على �ضعيد اكت�ضاف املواد الغذائية الفا�ضدة ب�ضبب 

ومنتجات  وخ�ضار  حل��وم  م��ن  �ضالحيتها،  انتهاء 

احل��ل��ي��ب وغ���ره���ا، وخ���ط���ر ه����ذه ال��ب�����ض��ائ��ع على 

مع  التعاطي  يف  الأم��ر  اختلط  امل�ضتهلكني،  �ضحة 

و�ضالمة  ال��غ��ذائ��ي،  الأم���ن  مفهومي  ب��ني  امل�ضكلة 

ترابطهما  رغ��م  خمتلفان،  اأم����ران  وه��م��ا  ال��غ��ذاء، 

الأمر  يتطلب  الغذائي،  الأم��ن  البائن. فمن جهة 

عن  تدريجياً  ال�ضتغناء  اإىل  ت���وؤدي  �ضيا�ضة  ات��ب��اع 

اإنتاج  البلد على  امل�ضتوردة، وتعزيز قدرة  الب�ضائع 

التاأكد من  اأم��ا جلهة  الغذاء حملياً.  حاجاته من 

الب�ضري،  لال�ضتهالك  و�ضالحيته  الغذاء  �ضالمة 

وفعالة  ج��ادة  تكون  اأن  املخت�ضة  ال�ضلطات  فعلى 

يف مراقبة م�ضدر �ضرائه، وو�ضائل تخزينه، ونقله 

وت�ضنيعه.. وما اإىل ذلك. 

ُت�����ض��ب��ط فيها  ال��ت��ي  الأوىل  امل����رة  ه���ي  ل��ي�����ض��ت 

امل��خ��ال��ف��ات ال���ك���ب���رة يف ق���ط���اع امل������واد ال��غ��ذائ��ي��ة، 

ف��ت��اري��خ��ه��ا ي���ع���ود اإىل زم����ن احل�����رب الأه���ل���ي���ة يف 

منت�ضف ال�ضبعينيات من القرن املا�ضي، ومنذ ذلك 

والتهاون  ال��ت��ج��اوزات  جم��ال  يف  يتبدل  مل  العهد 

الالعبني  واأدوار  ال�ضكل  �ضوى  املواطنني،  ب�ضحة 

بني تاجر »عريق« واآخر م�ضتجد على املهنة. 

ال��ذي��ن  ال��ت��ج��ار  ُي��ع��اق��ب  اأن ل  ن�����ض��ت��غ��رب  ل���ن 

ت��ع��ر���ض��ت خم��ازن��ه��م ال��ي��وم ل��ل��م��داه��م��ة وم�����ض��ادرة 

م���واده���ا ال��ف��ا���ض��دة، ف��ل��دى ه����وؤلء م��ن »ال��وث��ائ��ق« 

و»احل���م���اي���ة ال�����ض��ي��ا���ض��ي��ة« ال���ت���ي ت����رئ ���ض��اح��ت��ه��م 

وت��خ��رج��ه��م م��ن الأزم�����ة ك��ال�����ض��ع��رة م��ن ال��ع��ج��ني، 

فمجرد تزوير فواتر البيع، على �ضبيل املثال، قد 

ُتبعد عنهم امل�ضوؤولية، وتلقيها على املوزع النهائي، 

باإ�ضابات  الفا�ضدة  امل��واد  تت�ضبب  عندما  خ�ضو�ضاً 

وج��ود  ترير  يتم  وق��د  امل�ضتهلكني.  ب��ني  مبا�ضرة 

اإىل  تخزينها  بحجة  اأي�ضاً  امل��خ��ازن  يف  امل���واد  ه��ذه 

اجل��م��ارك،  م�ضلحة  م��ن  بتوجيه  اإت��الف��ه��ا،  ح��ني 

ول��دى  بيعها،  ومنعت  �ضادرتها  اأن��ه��ا  ت��دع��ي  ال��ت��ي 

املتهمني ما يلزم من الوثائق »الحتياطية« لإثبات 

هذه احلالة.. بهذه احلجة مثاًل برر اأحد املعنيني 

ال�ضالحية  املنتهية  املواد  وجود  الناطور(  )فرا�س 

يف خمازنه، ولن ُنفاجاأ باأن ت�ضدر اأحكام خمففة اأو 

الأكر،  امل�ضتفيد  به  يفتدى  كب�س حمرقة  تقدمي 

اأو دفع غرامات مالية حت�ضب مع الكلفة الطارئة، 

وي�ضتمر الن�ضاط التجاري على نف�س املنوال، وكاأن 

�ضيئاً مل يكن.

يعني  ل  ق���د  ال�����ض��الح��ي��ة  ان���ت���ه���اء  جم����رد  اإن 

ال��ت�����ض��ب��ب ب��ال��ت�����ض��م��م ال����ذي ي�����وؤدي اإىل امل�����وت، بل 

جيل  بت�ضميم  حم��دد  زمنّي  م��دى  خ��الل  الت�ضبب 

كامل من امل�ضتهلكني، من خالل تف�ضي الأمرا�س 

على  اجلرمية  امل�ضوؤولية  تقع  ل  بحيث  اخلبيثة، 

طرف معنّي، ولكي ل حتدث الإ�ضابات اخلطرة، 

م��واد  امل�����ض��ت��وردون  ي�ضتخدم  ال��ف��واج��ع،  ول��ت��ف��ادي 

كيماوية ملونة اأو مطهرة، والتي ل تلغي مفاعيلها 

ال�ضامة على املدى البعيد.

ويف هذا ال�ضياق، ُيخ�ضى اأن تتم مالحقة بع�س 

ال�ضحة  على  احلفاظ  ب��اب  من  لي�س  امل�ضتوردين، 

ال�ضيا�ضية،  الكيدية  بدافع  بل  ي�ضاع،  كما  العامة 

اأو خل��دم��ة م�����ض��ت��وردي��ن اآخ���ري���ن م���ن امل��ن��اف�����ض��ني 

املح�ضوبني على حماور �ضلطوية اأخرى من داخل 

اأو  املت�ضامنة  غر  احلكومات  اأو  املفككة،  ال��دول��ة 

املتنا�ضقة فيما بني وزرائها.

ن�ضبة  ي�����ض��ك��ل  امل�������ض���ادرة  ال��ب�����ض��ائ��ع  ح��ج��م  اإن 

املخزنة  اأو  امل�ضتوردة  الكميات  جممل  من  �ضئيلة 

ب����ذات امل��وا���ض��ف��ات، وم���ن امل��م��ك��ن اأن ن��ت��ك��ّه��ن ب���اأن 

تاريخ  ينتهي  امل�ضتوردة  امل��واد  من  العالية  الن�ضبة 

�ضالحيتها عند �ضرائها من بلد امل�ضدر خالل �ضتة 

اأ�ضهر يف اأح�ضن احلالت، وذلك لأن �ضعر بيعها يف 

ه��ذه احل��ال��ة ي��ك��ون زه��ي��داً اإىل ح��د ك��ب��ر، واإل مت 

اإتالفها، وهذا يحقق للم�ضتوردين اأرباحاً خيالية، 

تكفي لتوزيع الر�ضاوى ملوظفي الدوائر املخت�ضة، 

ممن  املخفيني  ل�ضركائهم  ال�ضخية  واحل�����ض�����س 

احلماية  وي�ضمنون  ال���ض��ت��راد  عمليات  ي�ضهلون 

ال�ضيا�ضية. 

اإن ال����ض���ت���راد ب��ح��د ذات�����ه ه���و اأ����ض���ل ال��ع��ل��ة، 

حتى  اخل��ط��ر  دائ���رة  يف  ت��ظ��ّل  العامة  ال�ضحة  لأن 

ت��اري��خ  ف��ي��ه��ا  ال��ت��ي ل ينتهي  ال���ن���ادرة  يف احل����الت 

ال�ضالحية، وذلك لأن كل املواد الغذائية امل�ضتوردة 

اعتمادها  ب�ضبب  غ��ذائ��ي��ة،  قيمة  ب��ال  ع���ادة  ت��ك��ون 

وا�ضتخدام  اجليني،  كالتعديل  احلديثة  الأ�ضاليب 

امل����واد ال��ك��ي��م��اوي��ة يف ع��ل��ف امل��وا���ض��ي، ويف ال��ق��ط��اع 

الزراعي عموماً.

بت�ضجيع  اإل  الأم���ر  نهاية  احل��ل يف  ي��ك��ون  ل��ن 

الإن���ت���اج امل��ح��ل��ي ت��دري��ج��ي��اً، اأو يف اأ����ض���واأ الأح����وال 

ال�ضتراد من بلدان عربية واإ�ضالمية، كال�ضودان، 

وغ���ره���ا م���ن ال���ب���ل���دان ال���زراع���ي���ة ال���ت���ي تعتمد 

�ضعيد  فعلى  اإن��ت��اج��ه��ا.  يف  التقليدية  الأ���ض��ال��ي��ب 

بح�ضب  لبنان،  ي�ضتهلك  املثال،  �ضبيل  على  اللحوم 

وزي����ر ال���زراع���ة، 400 ال���ف ط��ن م��ن ال��ل��ح��وم، اأي 

يومياً،  ف��رد  لكل  اللحوم  م��ن  غ��رام��اً   277 مبعدل 

اأو 8.33 كلغ �ضهرياً، وهذا يعني اأن لبنان ي�ضتهلك 

التي  باملقايي�س  مواطنيه  حاجة  اأ�ضعاف  ثمانية 

تراعي حقاً موا�ضفات القيمة الغذائية. 

كان لبنان حتى �ضتينيات القرن املا�ضي واأوائل 

احلبوب  م��ن  ح��اج��ات��ه  ينتج  ي���زال  ل  ال�ضبعينيات 

الإرادة  توفرت  ف��اإن  واللحوم،  واخل�ضار  والفواكه 

ل�ضمان الأمن الغذائي وا�ضتعادة الكتفاء الذاتي، 

امل��زاي��دات  م��ن  ب���دًل  املخت�ضون  ال����وزراء  ي�ضتطيع 

وتقاذف التهامات حول ف�ضائح الف�ضاد والإف�ضاد، 

اأن يعملوا على تو�ضيع الن�ضاط الزراعي، وتقلي�س 

لبنان  اقت�ضاد  تنهك  ل  ال��ت��ي  ال���ض��ت��راد  ف��ات��ورة 

وح�ضب، بل تق�ضي اأي�ضاً على �ضحة مواطنيه.

عدنان حممد العربي
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أحداث األسبوع

االفتتاحية

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

المدير المسؤول: عــدنــــان الســاحـلــي
يشارك في التحـرير:  أحمد زين الدين - جهـاد ضـانـي

  المقاالت الواردة في الجريدة تعبر عن آراء كتابها

زوروا مـوقـعــنــــا على الـعنوان التالـي: 

www.athabat.net

الأر����س،  لتحرير  الأف�����ض��ل  اخل��ي��ار  اأن��ه��ا  لبنان  امل��ق��اوم��ة يف  اأثبتت 

»اإ�ضرائيلي«  اعتداء  اأي  ملنع  واجلهوزية  الأهلي،  ال�ضلم  على  واحلفاظ 

ق��واه  ام��ت��د  ال��ت��ي  امل��ق��اوم��ة  فم�ضروع  ك��ك��ل.  املنطقة  وع��ل��ى  لبنان،  على 

و»ال��ك��ي��ان  الأم��رك��ي��ة  الإدارة  منع  وال���ع���راق،  ���ض��وري��ة،  فل�ضطني،  اإىل 

ث��روات  ع��دوان��ه، وح�ضر �ضطوته على  ال��ت��م��ادي يف  م��ن  الإ���ض��رائ��ي��ل��ي« 

املنطقة وامتدادها. 

احلرب  وزراء  رئي�س  يهدد  ال��ذي  الوقت  يف  املقاومة  م�ضروع  ياأتي 

املن�ضاأة  اإيران ولبنان وفل�ضطني، وب�ضرب  الإ�ضرائيلي ب�ضن حرب على 

الكيان  ي��ه��دد  خ��ط��ر حقيقي  اإي�����ران  اأن  م��ع��ت��راً  ال��ن��ووي��ة،  الإي��ران��ي��ة 

ال�ضهيوين، واأن اأي تاأخر يف العملية الع�ضكرية ي�ضكل �ضعفاً ل�»الكيان 

الإ���ض��رائ��ي��ل��ي« يف امل��ن��ط��ق��ة، وج��ّن��د نتنياهو ال��ل��وب��ي »الإ���ض��رائ��ي��ل��ي« يف 

اأمركا لل�ضغط على اإدارة اأوباما، لتوجيه �ضربة ع�ضكرية �ضد اإيران، 

بال�ضرتاك مع الدول الأوروبية، بحيث اإن »اإ�ضرائيل« عاجزة عن القيام 

ب�ضربة ع�ضكرية لوحدها من دون اإ�ضراك العامل الغربي. 

ي��اأت��ي ذل���ك يف ظ��ل الن�����ض��ح��اب الأم���رك���ي م��ن ال���ع���راق، واه����رتاء 

القت�ضاد الأمركي، ب�ضبب التكلفة الع�ضكرية الباهظة حلرب الع�ضرة 

اأعوام يف اأفغان�ضتان والعراق، والتي قاربت ال�3 ترليون دولر. 

اإدارة اأوباما واأمركا حتاول اأن تن�ضحب اليوم اإىل الداخل الأمركي 

»اإ�ضرائيل«  مطالب  من  فرغت  بعدما  الرئا�ضية،  النتخابات  خلو�س 

بتطبيق العقوبات القت�ضادية على اإيران، والتي اأدت اإىل ارتفاع اأ�ضعار 

فهذه  والأوروب���ي،  الأمركي  القت�ضاد  على  �ضلباً  انعك�س  مما  النفط، 

اأوب��ام��ا  �ضعبية  م��ن  ُت�ضعف  ب���داأت  اإي���ران  على  بالعقوبات  ال��ت��ه��دي��دات 

من  رفعت  بعدما  »التوا�ضع«،  على  »اإ�ضرائيل«  اأج��رت  واأي�ضاً  ونفوذه، 

لهجة التهديد �ضد اإيران، فمعظم الدرا�ضات الأمركية اأجمعت على اأن 

برنامج اإيران النووي هو لالأغرا�س ال�ضلمية، و�ضمن املعاير الدولية، 

لكن اإيران اأثبتت من خالل املناورات الع�ضكرية وال�ضتعدادت القتالية 

اأنها اأقوى من التهديدات الأمركية و»الإ�ضرائلية«، وقد اعرتف رئي�س 

باأي عملية ع�ضكرية  القيام  لي�س من احلكمة  باأنه  الأمركي  الأرك��ان 

على  واقت�ضادية  اإقليمية  خماطر  م��ن  عليها  ينطوي  مل��ا  اإي���ران،  �ضد 

العامل.

املقاومة  قوى  جهوزية  على  ان�ضحبت  الإيرانية  ال�ضتعدادات  بدورها، 

»اإ�ضرائيل«  بها  تقوم  التي  الت�ضوي�س  وحم��اولت  التهديد  رغم  املنطقة،  يف 

واأمركا عر بع�س الدول العربية لتغير النظام يف �ضورية، على اعتبار اأن 

�ضورية هي راأ�س املقاومة وامتدادها يف املنطقة.

امل�ضار  اإل عر حتديد  يتوقف  اأم��ام حت��دٍّ كبر، ل  اليوم  املقاومة  ق��وى 

احلقيقيني،  اأ�ضحابها  اإىل  الفل�ضطنية  الأر���س  واإع��ادة  القد�س  ق�ضية  من 

ف�»اإ�ضرائيل« اليوم يف اأ�ضعف حالتها، والأمركي حالياً ي�ضبه و�ضعه و�ضع 

القومي  الأمن  مل�ضت�ضار  هو  الكالم  وهذا  النهيار،  قبل  ال�ضوفياتي  الحتاد 

الأ�ضبق »برجن�ضكي«.

القد�س،  حترير  باجتاه  البو�ضلة  تبقي  اأن  املقاومة  ق��وى  من  املطلوب 

والعمل على توحيد ال�ضفوف، وعدم الجنرار اإىل حماور الفتنة الطائفية 

واملذهبية، حتى ل ي�ضتطيع الأمركي و»الإ�ضرائيلي« اأن ينت�ضرا يف معركة 

التفرقة، وهذا ما عجزا عنه يف معركة احلرب على اجلبهات.

د. كامل وزنه

  همسات

آثاره تنعكس سلبًا منذ زمن الحرب األهلية
استيراد المواد الغذائية ينهك اقتصاد لبنان.. 

ويهدد صحة مواطنيه
المقاومة.. 

وتوحيد الصف

كميات من اللحوم الفا�ضدة مرمية بني بلدتي املروانية والنجارية قي ق�ضاء الزهراين

اعتراضات على الَجمل
الطريق  يف  م��رب��ع��ات  اأرب��ع��ة  ميثلون  امل�ضتقبل،  ت��ي��ار  يف  م�ضووؤلني  اأرب��ع��ة  اأر���ض��ل 

على  فيها  ي�ضتكون  احلريري،  اأحمد  امل�ضتقبل  تيار  عام  اأم��ني  اإىل  ر�ضالة  اجلديدة، 

لهم،  متثيله  على  معرت�ضني  اجل��م��ل،  حممود  العميد  ال��ت��ي��ار؛  يف  ب��روت  م�����ض��وؤول 

و�ضارحني له الأ�ضباب التي اعتروها جوهرية يف اخلالف، ومنها ما يتعلق بعدة اأمور 

تهّم منطقتهم. وطالب امل�ضوؤولون الأربعة اأحمد احلريري بتغير اجلمل وا�ضتبداله 

�ضتة مربعات، وبهذا  اإىل  الطريق اجلديدة مق�ضمة  اأن منطقة  اآخر، علماً  مب�ضوؤول 

يبقى مع اجلمل م�ضوؤولن فقط من اأ�ضل �ضتة.

عندما  للعلن،  الأرب��ع��ة  التيار  م�����ض��وؤويل  ا�ضتياء  الفائت  الأ���ض��ب��وع  يف  ظهر  وق��د 

تظاهرت جمموعات بعد �ضالة اجلمعة اأمام م�ضجد الإمام علي )ر�ضي اهلل عنه( يف 

الذي  برتبة عقيد متقاعد،  لبنان  �ضمال  الطريق اجلديدة، م�ضتعينة مب�ضوؤول من 

اأعطى بدوره الأوامر على الأر�س لتنفيذها، الأمر الذي عك�س ارتياحاً يف التعاطي 

بني اأن�ضار امل�ضتقبل وم�ضوؤوليهم.
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أين القضاء؟
منطقة  عن  لبناين  نائب  �ضقيق  ف�ضح  مّت  اأن  بعد 

الع�ضكرية، وك�ضف  املوؤ�ض�ضة  بتهجمه على  ا�ضُتهر  عكار 

ل��وح��ة زرق����اء تابعة  ُع��ّل��ق��ت عليها  ���ض��ي��ارة  ا���ض��ت��خ��دام��ه 

وامل�ضلحني  ال�ضالح  بداخلها  ناقاًل  النيابي،  للمجل�س 

اإىل الأرا�����ض����ي ال�����ض��وري��ة، مل��واج��ه��ة اجل��ي�����س ال��ع��رب��ي 

ال�ضوري، �ضّرح اأحد النواب اأمام بع�س ال�ضحافيني باأنه 

يجب على املجل�س النيابي اأن يطالب بتعديل الد�ضتور 

على  للعداء  م��ق��راً  اأو  مم���راً  لبنان  جعل  ب��ع��دم  املتعلق 

النواب واللوحات  �ضيارات  ا�ضتخدام  اأن  �ضورية، موؤكداً 

الزرقاء لتاأجيج الفتنة وزيادة اخلراب يف دولة عربية 

جماورة، اإمنا هو جرمية يجب على الق�ضاء حما�ضبة 

مرتكبيها.



تزامنت التفجرات الإرهابية يف دم�ضق 

وح���ل���ب، م���ع ب����روز م��الم��ح اق��ت��ن��اع غ��رب��ي 

الع�ضكري  التدخل  على  ال��ره��ان��ات  بف�ضل 

يف �ضورية، اأو اإ�ضقاط النظام بالقوة، وبدء 

اأنها تبدو طويلة -  ملالمح  م�ضرة - ولو 

ح���ل ���ض��ي��ا���ض��ي ي��ل��وح يف الأف�����ق ال��ب��ع��ي��د مع 

و�ضول فريق كويف اأنان اإىل البالد.

حول  �ضابقاً  نفيه  مّت  ما  اأن  واحلقيقة 

وج����ود ال���ق���اع���دة يف ����ض���وري���ة، مت ت��اأك��ي��ده 

ع��ل��ى ل�����ض��ان اأك�����ر م���ن م�������ض���وؤول غ��رب��ي 

عراقي  حديث  اإىل  بالإ�ضافة  واأم��رك��ي، 

من  التنظيم  ي�ضهدها  وا�ضعة  هجرة  عن 

اأوعز اأمين  اأن  العراق باجتاه �ضورية، بعد 

يف  اإخوانهم  بن�ضرة  لأن�ضاره  الظواهري 

�ضورية.

اإذاً بتاأكيد اجلميع، دخلت القاعدة على 

�ضورية،  يف  الأ�ضد  نظام  �ضد  ال�ضراع  خط 

واحلقيقة اأن ما يتّم الت�ضرت عنه وحماولة 

لبنان  يف  خ�ضو�ضاً  البع�س،  عند  اإخ��ف��ائ��ه 

من حلفاء تيار امل�ضتقبل امل�ضيحيني، هو اأن 

التكفرية  التيارات  �ضواها من  اأو  القاعدة 

التي تنت�ضر ب�ضرعة وقوة غر م�ضبوقتني، 

ال�ضعودي  الوهابي  اإل غطاء للفكر  ما هي 

الذي يعي�س »ع�ضره الذهبي« يف املنطقة يف 

الوقت الراهن.

�����ض����وري����ة يف  ت�������ض���ه���د  احل���ق���ي���ق���ة،  ويف 

تيار  بني  م�ضالح  تقاطع  الراهنة  املرحلة 

يف  الوهابي،  والتيار  اجل��دد«  »الإ�ضالميني 

ال�ضوري  النظام  م��ن  التخل�س  يف  الرغبة 

كمرحلة اأوىل لفر�س �ضيطرة على املنطقة، 

ل��و حت��ق��ق��ت ومّت  م��ا  ق��د ت�ضهد - يف  ال��ت��ي 

التخل�س من الأقليات ومن كل فكر مناوئ 

ل��ن تبقي  الث��ن��ني،  ب��ني  اإلغائية  م��ع��ارك   -

اجلهل  من  للخروج  اإمكانية  اأي  للمنطقة 

اإليه  ت��دف��ع  م��ا  وه��و  وال��ت��ك��ف��ر،  والتع�ضب 

اأمركا وتطمح له »اإ�ضرائيل« بالطبع.

وب������ال������رغ������م م������ن ت����ق����اط����ع م�������ض���ال���ح 

»الإ���ض��الم��ي��ني اجل����دد« م��ع ال��وه��اب��ي��ني يف 

املرحلة الق�ضرة، جند تبايناً بينهما ي�ضل 

ال�ضيا�ضات  يف  واخ��ت��الف��اً  ال��ع��داء،  ح��د  اإىل 

وذلك  يتلقيانه،  الذي  والدعم  واملنطلقات 

كما يلي:

ال�ضعودية  بالقيادة  ال��وه��اب��ي«  »ال��ت��ي��ار 

وخ���ط���ورت���ه ت��ك��م��ن يف ن��زع��ت��ه الإل��غ��ائ��ي��ة 

ال��ت��ك��ف��ري��ة ال���ت���ي ل ت��ق��ب��ل ���ض��ري��ك��اً، وه��و 

م�ضر،  على  التدريجية  ال�ضيطرة  ي��ح��اول 

التي تتجه ب�ضكل �ضريع اإىل تقليد النموذج 

ال�ضعب  جمل�س  يف  يح�ضل  وم��ا  ال�ضعودي، 

امل�ضري من حركات عن�ضرية يزيد احلقد 

الطائفي والكره بني اأبناء الوطن، ومتا�ضياً 

مع فكر هذا التيار املناق�س لقيم الإ�ضالم 

احل��ق��ي��ق��ي، ي��ك��ر احل���دي���ث ع���ن حم���اولت 

حرق كنائ�س وتدمرها، بعد الفتوى التي 

ب�����ض��رورة حتقيق  ���ض��ع��ودي  �ضيخ  اأ���ض��دره��ا 

و�ضبه  الأو���ض��ط  ال�ضرق  ب��اأن  القائل  الوعد 

اجلزيرة العربية يجب األ يوجد فيهما اأي 

كني�ضة.

على  ال�ضيطرة  حم��اول��ة  ت��ب��دو  ال��ي��وم، 

لذا  التيار،  لهذا  اأ�ضا�ضية  ال�ضورية  ال�ضاحة 

جاهرت ال�ضعودية برغبتها ت�ضليح املعار�ضة 

وهابي  حكمي  ق��ي��ام  لأن  وذل���ك  ال�����ض��وري��ة، 

ت��اب��ع ل��ه��ا يف ���ض��وري��ة، مي��ّك��ن��ه��ا م��ن ال��ع��ودة 

اإلغائية  بقوة  عليه  وال�ضيطرة  لبنان  اإىل 

يف  نفوذها  زي���ادة  يف  ي�ضاعدها  كما  اأي�����ض��اً، 

وذلك  احلاكمة،  ال�ضلطة  وتهديد  العراق، 

وغطاء  وبدعم   - وكالوؤها  ا�ضتطاع  بعدما 

العراق  امل�ضيحيني يف  ت��روي��ع   - اأم��رك��ي��نينْ 

وتهجرهم منه.

والذي  »الإ�ضالميني اجل��دد«،  تيار  اأم��ا 

باأنه  ت�����ض��وّره  اأن  وحت���اول  ت��رك��ي��ا،  تتزعمه 

»اإ�ضالم مودرن اأو مع�ضرن«، في�ضهد تراجعاً 

ب�ضبب  �ضورية،  يف  الهجومية  �ضيا�ضاته  يف 

وب�ضبب  بها،  ُمني  التي  امليدانية  اخل�ضائر 

ال��ت��ق��ه��ق��ر ال�����ذي ���ض��ه��دت��ه ال��دب��ل��وم��ا���ض��ي��ة 

الرتكية بعدما بالغ اأردوغان يف ا�ضتعرا�س 

القوة، والقيام بتهديد الرئي�س الأ�ضد منذ 

ب��داي��ة الأح�����داث يف ���ض��وري��ة، ورف����ع �ضقف 

م��ا تك�ضرت على  ���ض��رع��ان  ال��ت��ي  ال��ت��وق��ع��ات 

���ض��خ��رة ق���وة ال��ن��ظ��ام ال�����ض��وري ال��داخ��ل��ي��ة، 

وثبات حتالفاته الأقليمية، وحجم واأهمية 

من  مّكنته  وال��ت��ي  يحملها،  ال��ت��ي  الأوارق 

تركيا  وتهديد  مقابلة،  ردع  �ضيا�ضة  فر�س 

والغرب يف املنطقة برمتها.

ويختلف تيار »الإ�ضالميني اجلدد« عن 

التيار الأول باأمور عديدة لعل اأبرزها: 

1- ال��راغ��م��ات��ي��ة ل���دى »الإ���ض��الم��ي��ني 
للتيار  التكفرية  الدوغما  مقابل  اجل��دد« 

ال�ضابق، فهو يركب »احلافلة الدميقراطية« 

فقط للو�ضول اإىل ال�ضلطة، ول يتوانى عن 

ا�ضتخدام »وجهني ول�ضانني« حل�ضد التاأييد 

وتون�س  له، وهو ما فعله يف م�ضر  الغربي 

لتثبيت  مت��ه��ي��داً  وذل���ك  امل��ث��ال،  �ضبيل  على 

بالق�ضاء  يقوم  اأن  على  ال�ضلطة،  يف  نف�ضه 

على كل املناوئني له فيما بعد، ومنهم التيار 

الوهابي، بالرغم مما يبدو من عدم قدرته 

على التخل�س كلياً من املوجات التكفرية 

ال��ت��ي حت���اول اخ��رتاق��ه م��ن ال��داخ��ل بدعم 

من التيار الوهابي.
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اأن  ن���رى  بينما  ���ض��وري��ة،  يف  �ضعبية  ق��اع��دة 

التيار الوهابي ي�ضتند اإىل قاعدته اللبنانية 

للتغلغل يف �ضورية، واملرور عرها لتقوي�س 

ق��اع��دة  ف��ق��دان��ه  ب�ضبب  ف��ي��ه��ا،  ال���ض��ت��ق��رار 

�ضد  قتاله  يف  اإليها  ي�ضتند  �ضورية  �ضعبية 

ي��وؤدي بطبيعة احلال  املعيار  النظام، وه��ذا 

ف��ال��ت��ي��ار  ال���ض��رتات��ي��ج��ي��ات،  اخ���ت���الف  اإىل 

ال���وه���اب���ي غ���ر م��ع��ن��ي ب����اأي ح���ل ���ض��ي��ا���ض��ي، 

يقاتل  و�ضيبقى  امل�ضتقبل،  يف  ول  الآن  ل 

واملال  الفتاوى  عر  القتل  موجات  ويدعم 

ال�ضتقرار  تقوي�س  يف  وي�ضتمر  وال�ضالح، 

خالياه  ُت�ضاب  اأن  اإىل  �ضورية،  يف  الأم��ن��ي 

ب��ه��زمي��ة ع�����ض��ك��ري��ة ق��ا���ض��م��ة، ل ي��ج��د من 

م�ضتعد  اأو  ب��ن��دق��ي��ة  ي��ح��م��ل  م���ن  ب��ع��ده��ا 

ل��ل��ت��ف��ج��ر م����ن اأج����ل����ه، وه�����و م����ا ي��ج��ع��ل��ن��ا 

الهجومية،  ال�ضعودية  الت�ضريحات  نفهم 

واإعالنها ت�ضليح املعار�ضة ال�ضورية، يف ظل 

اإىل  التوجه  ���ض��رورة  ال��دويل عن  احلديث 

احلل ال�ضيا�ضي. 

يف املقابل، وبعد اقتناع تيار الإ�ضالميني 

ي�ضتطيع  ل���ن  اأن����ه  »ال���راغ���م���ات���ي«  اجل����دد 

مهما  الأ���ض��د،  نظام  واإزال���ة  ال�ضلطة  ت�ضلُّم 

وال��دويل  الإقليمي  الدعم  م�ضادر  تعددت 

له، فهو اأقرب - فكرياً على الأقل - بقبول 

موقع  ل��ه  اأُّم����ن  اإذا  ال�ضيا�ضي،  احل��ل  ف��ك��رة 

اأن »يقنعه«  جيد يف ال�ضلطة، والذي ميكن 

ب��ه��ا اأو ي��ف��ر���ض��ه��ا ع��ل��ي��ه رع���ات���ه ال��دول��ي��ون 

ما  اأن  يف  تكمن  امل�ضكلة  لكن  والإقليميون، 

من  الأ���ض��د  الرئي�س  يقبله  اأن  ميكن  ك��ان 

التي  ال�ضعف  ف��رتات  بع�س  خ��الل   - قبل 

الأوىل  »الثورة«  مراحل  يف  نظامه  �ضهدها 

ه��ذه  ك��ل  ح��ق��ق  ب��ع��دم��ا  الآن؛  يقبله  ل��ن   -

ب�ضموده  ا���ض��ت��ط��اع  وب��ع��دم��ا  الن��ت�����ض��ارات، 

اإف�ضال جميع املوؤامرات �ضده.

ال�ضوري  ال�ضعب  يخو�س  املح�ضلة،  يف 

دف��اع��ي��ة، لي�س عن  ال��ي��وم معركة وج��ودي��ة 

ن��ف�����ض��ه ف��ح�����ض��ب، ب���ل ب��ال��ن��ي��اب��ة ع���ن �ضعوب 

امل��ن��ط��ق��ة، وط��وائ��ف��ه��ا امل��ت��ع��ددة، ف��ال��ت��ي��ارات 

التكفرية التي ل تر�ضى �ضريكاً، لن تتوقف 

عند حماولة اإلغاء الأقليات املختلفة دينياً 

اأو مذهبياً عنها، لكنها �ضرتتد اإىل �ضاحتها 

منفتح  فكر  ك��ل  لتلغي  اخل��ا���ض��ة،  املذهبية 

�ضاحتها،  لتطهر  تن�ضرف  بعدها  ب��داي��ة، 

واأول من �ضتطاله  واأدواتها،  اأبناءها  فتاأكل 

هو تيار امل�ضتقبل بالتحديد.

ليلى نقوال الرحباين
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التفجر الذي ا�ضتهدف املنطقة الواقعة بني �ضارع بغداد وحي الق�ضاع بدم�ضق

بعد فشل الرهانات على تدخل عسكري إلسقاط سورية
فصول إجرامية للحركات التكفيرية

تطمينات األسير غير كافية
اأ�ضّر رئي�س الهيئة التنفيذية يف القوات اللبنانية؛ �ضمر جعجع، اأمام اأحد 

الأ�ضر  اأحمد  لل�ضيخ  موعد  تاأمني  عدم  �ضبب  ب��اأن  لبناين،  نيابي  تكتل  ن��واب 

الأ�ضر يف  رف�ضت خطاب  والتي  احلا�ضنة جلعجع،  البيئة  اإىل  يعود  ملقابلته، 

النظام  الأ�ضر بحق  اأعلنها  التي  ال�ضهداء، والرف�س ل يعود للمواقف  �ضاحة 

اإياها  يف �ضورية، بل للهجة التي توّجه بها الأخر للطائفة امل�ضيحية، معطياً 

التطمينات غر الكافية لنت�ضار تياره املت�ضدد.

ماء كثير في فم »الست«!
يقول مقرب من الرئي�س فوؤاد ال�ضنيورة، اإن الأخر يتمنى اأن تطول »غيبة« 

لدى  »املطلق«  كاأنه  نف�ضه  ي�ضعر  ال�ضنيورة  لأن  احل��ري��ري،  �ضعد  تياره  رئي�س 

الأن�ضار، حتى ال�ضيدة بهية بداأت ت�ضعر بذلك، لكن يف فمها ماء.. وماء كثر.
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موضوع الغالف
هولندي يستطلع 

الحقائق في حمص
اأظ���ه���رت ال��ت��ح��ق��ي��ق��ات امل��ي��دان��ي��ة ال��ت��ي 

اأج�����راه�����ا امل����وف����د اخل����ا�����س ل��ل��ت��ل��ف��زي��ون 

اإي��ك��ل��ب��وم،  ال��ه��ول��ن��دي اإىل ح��م�����س؛ ج���ان 

املدينة  يف  ي��ج��ري  م��ا  حقيقة  م��ن  بع�ضاً 

ال�ضوري احلر«، بحق  »اجلي�س  اأيدي  على 

التظاهر �ضد  رف�ضوا  الذين  املدينة  اأبناء 

النظام ال�ضوري. التحقيقات التي اأجريت 

مطلع هذا الأ�ضبوع تناولت ق�ض�س خم�س 

ع�����ض��رة ع��ائ��ل��ة، ي��ب��ل��غ ع���دد اأف���راده���ا اأك��ر 

م��ن مئة �ضخ�س ف��روا م��ن الأح��ي��اء التي 

حيث  اأخ����رى،  مناطق  اإىل  فيها  يقيمون 

اأّمنت لهم بع�س املوؤ�ض�ضات التابعة للدولة 

ُنزًل يقيمون فيها.

فاشل يجتمع مع أمثاله
ي���ق���وم جن���ل ن���ائ���ب يف ت���ي���ار امل�����ض��ت��ق��ب��ل 

اأع�����ض��اء يف جمل�س  م��ع  ع��الق��ات��ه  بتمتني 

ا����ض���ط���ن���ب���ول، ب����ن����اء ع���ل���ى ن�����ض��ي��ح��ة م��ن 

ال����ض���ت���خ���ب���ارات الأم���رك���ي���ة ال���ت���ي ت��رع��ى 

النجل املذكور، لأن ذلك هو الطريق الذي 

خ�ضو�ضاً  ���ض��ي��ا���ض��ي��اً،  م�ضتقباًل  ل��ه  مي��ّه��د 

اإث��ب��ات  ال�����ض��اب��ق��ة يف  امل��رح��ل��ة  اأن���ه ف�ضل يف 

الأح���داث  حتريف  يف  بالغ  لأن��ه  ح�ضوره، 

وتو�ضيفها خالل اللقاءات التي ُدّبرت له. 

وقد مّت عقد لقاء لل�ضاب املذكور مع بع�س 

اأع�ضاء جمل�س ا�ضطنبول، بح�ضور �ضابط 

الت�ضال الأمركي.

انتكاسة 
في نفوس المسلحين

التي  الأح���داث  لدقائق  مراقبون  اأك��د 

تقع يف �ضورية، اأن ما اأعلنته جهات تدعي 

الهزائم  على  تغطية  اإل  لي�س  »ال��ث��وري��ة« 

التي تلحق بالع�ضابات امل�ضلحة، ولي�س كما 

تزعم باأنه ان�ضحاب تكتيكي كانت قد ادعته 

�ضابقاً يف حمافظة حم�س، وبالتحديد يف 

حي بابا عمرو. امل�ضادر اأكدت اأن امل�ضلحني 

مل يتمكنوا من مواجهة هجوم �ضر�س �ضنه 

انتكا�ضة حقيقية  اجلي�س ال�ضوري، م�ضبباً 

امل�ضلحة  ال��ع�����ض��اب��ات  ن��ف��و���س  وم��ع��ن��وي��ة يف 

ق��وى  اأن  امل��ع��ار���ض��ة، ل�ضيما  ت��دع��ي  ال��ت��ي 

تكتيكاً يف حتديد  تعتمد  ال�ضوري  اجلي�س 

ب�ضرية  خ�ضائر  ل��وق��وع  ت��ف��ادي��اً  الأه����داف، 

فادحة.
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الـضباط األتراك مختَرقون
ق����ام م���دي���ر امل���خ���اب���رات الأم����رك����ي����ة؛ دي��ف��ي��د 

واجتمع  ت��رك��ي��ا،  اإىل  مفاجئة  ب��زي��ارة  بتريو�س، 

اأردوغ���ان،  مع رئي�س ال���وزراء الرتكي رج��ب طيب 

الف�ضل يف تنفيذ اخلطط  ا�ضتيائه من  معرباً عن 

املتفق عليها مع الأتراك لتنفيذها على الأرا�ضي 

اإليها  و�ضل  التي  امل��زري��ة  احل��ال��ة  وم��ن  ال�ضورية، 

امل�ضلحون يف حم�س واإدلب وريف دم�ضق، حمماًل 

امل�����ض��وؤول��ي��ة ل��ل��خ��رق الأم���ن���ي ال���واق���ع ب���ني اأف����راد 

امل��خ��اب��رات ال��رتك��ي��ة؛ م��ن ���ض��ب��اط ي��ت��ع��اون��ون مع 

املخابرات ال�ضورية، ما اأدى اإىل نك�ضة وخيبة اأمل 

ل��دى امل��خ��اب��رات الأم��رك��ي��ة. وط��ال��ب بيرتيو�س 

اأردوغان بتحريك اخلاليا امل�ضلحة النائمة لتنفيذ 

لرفع معنويات  وذلك  ودم�ضق،  عملياتها يف حلب 

م��ا ي�ضمى »اجل��ي�����س ال�����ض��وري احل����ر« و»امل��ج��ل�����س 

النتقايل ال�ضوري«.

عـذر أقـبح مـن ذنـب
تريراً مل�ضاركة مديرة »مركز رفيق احلريري 

ل��درا���ض��ات ال�����ض��رق الأو���ض��ط« يف م��وؤمت��ر �ضيا�ضات 

ال��ل��وب��ي الإ���ض��رائ��ي��ل��ي يف ال��ولي��ات امل��ت��ح��دة، قالت 

دان«  »مي�ضال  اإن ح�ضور  امل�ضتقبل،  تيار  جهات يف 

والتقدير  ال�ضيا�ضية  »امل���واءم���ة  ه��دف��ه  للموؤمتر 

املتنا�ضب«، فيما عّلقت جهات اأخرى وبتهّكم عايل 

امل�ضتقبل من خالل  اأغ��وار  اإنهم ي�ضرون  النرة: 

»اعرف عدوك«.



يف  ل��ب��ن��ان  يف  امل��ت��ورط��ن  اأن  �صحيح  ه��ل 

توقعاتهم،  �شر  يف  وقعوا  قد  ل�شورية  العداء 

وت�����ص��دي��ق��ه��م ل�����ص��ي��ن��اري��و اأم���رك���ي - غ��رب��ي 

اأن بالد الأموين �صتقع لقمة �صائغة  فحواه 

يف اأفواه املعار�صات؟

ن���ك���اد جن����زم ب���ذل���ك، خ�����ص��و���ص��اً يف ظل 

ال��ذي ل ميلك حداً  ت�صعيد وليد جنبالط، 

اأدنى من ال�صيطرة على »عقله« واإرادته اأمام 

ما  اأو  فيلتمان،  جيفري  »ال�صدوق«  �صديقه 

ت�صميته  على   »1978 اآذار   14« جماعة  درج 

»العزيز جيف«.

وك��������اأن امل����وظ����ف الأ�����ص����ب����ق يف ال�������ص���ف���ارة 

الأم���رك���ي���ة يف »اإ����ص���رائ���ي���ل«، ث���م ق��ن�����ص��اًل يف 

���ص��ف��راً يف  ي��اأت��ي��ن��ا منها  اأن  ك��رد���ص��ت��ان، ق��ب��ل 

�صامياً على جماعته  ب��الأدق حاكماً  اأو  لبنان، 

مل  وم�صيئتهم،  لإرادت���ه���م  وول��ي��اً  ل��ب��ن��ان،  يف 

يوقعهم يف التجارب املُرة اأكرث من مرة، فظل 

اأمامهم خطط  امل�صتقبل، ويطرح  يحلل لهم 

اإدارت������ه اجل��ه��ن��م��ي��ة، ف��ي�����ص��دق��ون��ه ل��ي��ب��ا���ص��روا 

يزول،  لن  اأمركي  لع�صر  التب�صر  مب�صرة 

فكيف  فينفذون،  ويبّلغ  فُيطاع،  ياأمر  وبهذا 

ب���»ج��ن��ة« ال�����ص��الم  اإذا ك��ان��ت الأوام�����ر وع�����وداً 

»الإ����ص���رائ���ي���ل���ي«، وح������رارة ه�����واء ال�����ص��ح��راء 

يف  التلذذ  ونعيم  اخل�صراء،  بالعملة  املحملة 

ال�صلطة لوحدهم!

امل����ت����ورط����ون يف ال�����ع�����داء ل�������ص���وري���ة م��ن 

ق�صرة  غ��ر  ف��رة  قبل  ل��وح��ظ  اللبنانين 

اإىل  �صارعوا  اأنهم  بعد لقاءات مع مر�صدهم، 

اأن��ق��رة للقاء »ال�����ص��در الأع��ظ��م« رج��ب طيب 

اأردوغان، وتابعه اأحمد داود اأوغلو..

هكذا على عجل كان قد توجه اإليها �صعد 

احل��ري��ري، قبل امل��ك��روه ال���ذي اأ���ص��اب��ه اأث��ن��اء 

نقاهته يف منتجعات جبال الألب الفرن�صية، 

وم��ث��ل��ه ف��ع��ل ول���ي���د ج��ن��ب��الط، وغ��ره��م��ا.. 

وع���ل���ى اإث�����ر ه����ذه ال���ل���ق���اءات ب������داأت ع��م��ل��ي��ات 

يق�صي  الذي  فاأعرب  �صورية،  �صد  الت�صعيد 

نقاهته الآن يف عا�صمة العطور باري�س، عن 

من  فطلب  �صريعاً،  �صاقط  النظام  ب��اأن  ثقته 

ل  ب���اأن  ب���روت  يف  وال��ك��ب��ار  ال�صغار  جماعته 

يركوا �صتيمة اإل ويقولوها، كما طلب منهم 

التحرك نحو اأتباع اأولياء نعمته يف الريا�س 

اأن يتحركوا وين�صقوا مع الزرق، لكن هوؤلء 

ب��داأ يجف  اأن زيته  ق��رروا جت��اوزه، خ�صو�صاً 

وين�صب.

اأو  امل�صتقبل  وق��ارئ  الكبر،  »املحلل«  اأم��ا 

البنوك؛  ور�صيد  اجل��ي��وب  ب���الأدق  اأو  ال��ك��ف، 

وليد جنبالط، الذي حاول يف بداية الأزمة 

الت�صعيد  ب���داأ  م��ت��وازن��اً،  ي��ب��دو  اأن  ال�����ص��وري��ة 

يوفر  فلم  امل��راك��ب،  ك��ل  وق��ط��ع  والتحري�س 

ي��ب��دو الآن  ب��ح��ي��ث  ال�����ص��ي��ن��ي،  ال��رو���ص��ي ول 

حالة  يف  اخليبة  بجدار  راأ���ص��ه  �صرب  اأن  بعد 

حل  ع��ن  يتحدث  ف�صار  كبر،  وزن  اخ��ت��الل 

�صيا�صي ل�صورية، واإن كان مل يراجع بعد عن 

ال�صعودية،  امللكية  الدعوة  بانتظار  ت�صعيده؛ 

وما فيها من »مكرمات«.. 

ت���ق���ول امل���ع���ل���وم���ات اإن�����ه ب��ع��د اآخ�����ر زي����ارة 

م�صركة لرجب طيب اأردوغان وتابعه اأحمد 

ب��اراك  ولقائهما  ن��ي��وي��ورك،  اإىل  اأوغ��ل��و  داود 

جعلهما  مميز،  بلقاء  اأحتفهما  ال��ذي  اأوب��ام��ا 

ال�صحافيات  اإح���دى  وو���ص��ف��ت  ب��ه،  ينت�صيان 

اأن  التي كانت مرافقة لهما يف هذه الرحلة، 

اأوغ��ل��و ب��دا كطفل يطر م��ن ال��ف��رح م��زه��واً 

الطائرة  يف  ف��ك��ان  يتوقعها،  يكن  مل  بهدية 

ويتحرك  دائ��م،  ب�صكل  ويبت�صم  يديه  يفرك 

ب�صرعة وكاأنه بذلك يزيد من �صرعة الطائرة 

لي�صل اإىل مركز اخلالفة، ويبداأ بتوجيه اأمر 

العمليات.

ت��ق��ول ط��ي��ور وع�����ص��اف��ر امل��ع��ل��وم��ات، اإن 

اأوباما  وطبطبت  النيويوركي،  اللقاء  حفاوة 

على ظهر اأردوغ��ان، كان اأ�صبه بالتاأكيد على 

ال��ب��واب��ة  ع��ل��ى  ال��وح��ي��د  معتمده  �صيكون  اأن���ه 

ال��ف��ا���ص��ل��ة ب��ن اآ���ص��ي��ا واأوروب������ا، ح��ي��ث ي��ج��اور 

ث����الث ح�������ص���ارات ع��ري��ق��ة ه����ي: ال��ف��ار���ص��ي��ة 

والأم����وي����ة وال��ع��ب��ا���ص��ي��ة، وام���ت���دادات���ه���ا حتى 

ال�صن، واأوروب��ا، حيث رو�صيا وريثة الحتاد 

ت���وؤك���د حلم  ت��ط��م��ح لأن  ال���ت���ي  ال�����ص��وف��ي��ات��ي 

المرباطورة كاترينا الثانية بالوجود الدائم 

يف امل��ي��اه ال��داف��ئ��ة، واإن ت��ع��زز ه���ذا ال��وج��ود، 

فلن يتمالك الركيان الطموحان واحلاملان 

كاأباطرة  �صواء  التاريخ  �صيدخل  ا�صمهما  باأن 

واأبطال، اأم كفاحتن جدد يف ع�صر »العوملة«، 

لكنهما بديا اأمام �صيدهما كبلهاء ل بل �صوبر 

ُبلهاء، خ�صو�صاً حينما خاطباه با�صتعدادهما 

عن  دف�����اع  خ���ط  اإىل  ب��الده��م��ا  ت��ت��ح��ول  لأن 

ت�صحح  كانت  اأوب��ام��ا  �صحكة  لكن  وا�صنطن، 

ح��م��ا���ص��ة ال��ك��رك��وزي��ن، ب���ل ع���ن »اإ���ص��رائ��ي��ل«، 

وملواجهة اإيران، وتهديد �صورية..

طلبها  ال���ت���ي  ال�����ص��اروخ��ي��ة  ال�����درع  اإذاً، 

ل�»العامل  ب��الده حماية  اأردوغ���ان لأن تغطي 

واأه���داف عديدة  الناتو،  ال��ذي يقوده  احل��ر« 

املنطقة  اإىل  ال���رك���ي  ع����ودة  م��ن��ه��ا:  اأخ�����رى 

العربية، حتت عباءة الإ�صالم »املودرن« التي 

الغطاء  املتطرفة  الأ�صولية  توفر  اأن  يريد 

له.

العظمة  ج��ن��ون  ه��و���س  اأم���ام  ف�صاًل  لكن 

التي  املعلومات  اإن  اإذ  بليهن،  هما  كم  تاأكد 

ت����اأك����دت وت����واف����رت ت��ف�����ص��ي��الت ع��ن��ه��ا ل��دى 

ل��دى  واأخ�����راً  واأوًل  وال�����ص��ي��ن��ي��ن،  ال���رو����س 

ُتعد  ك��ان��ت  �صرية  خطة  اأن  واإي����ران،  �صورية 

على  ومكثفة  �صاعقة  جوية  ب��غ��ارات  للقيام 

القيادات  م��ق��رات  �صرب  اإىل  ت���وؤدي  �صورية، 

ال�صواريخ  ومهاجع  والع�صكرية،  ال�صيا�صية 

والدفاعات اجلوية، وبالتايل توؤدي اإىل ن�صف 

تندفع  حينها  وال�صيطرة،  القيادة  منظومة 

ال�صمال  جهة  من  وامل�صاة  الدبابات  جحافل 

الركي، كما تتقدم من جهة اجلنوب دبابات 

امل�صاة  ومعهم  والأردن،  ث��اين  واآل  �صعود  اآل 

طبعاً مبن فيهم فلول الأ�صوليات الوهابية 

واملو�صاد..

هل فهم اأحد �صر الرجولة املفاجئة التي 

يف  الفي�صل  �صعود  املهزوز  اأع�صاب  يف  حطت 

موؤمتر اأعداء �صورية يف تون�س؟

هل ا�صتوعب اأحد كيف اأن قطر بحمدْيها 

ال���ولي���ات  مم��ل��ك��ة  اإىل  ت��ت��ح��ول  اأن  حت�����اول 

القطرية الكربى، وكم كان حمد بن جا�صم 

كلينتون،  ه��ي��الري  ق���رب  ومنت�صياً  م��زه��واً 

خ�صو�صاً حينما ظن نف�صه اأنه بنف�س الرتبة 

الوزارية معها..؟

الأغبياء،  ثمة حقيقة مل يفهمها هوؤلء 

ل��ك��ن اأ����ص���ي���اده���م ال��غ��رب��ي��ن والأم���رك���ي���ن 

ال�صوري  اأن  وهي  فهموها،  ال�صهاينة  وحتى 

اأدرك���وا  ق��د  وال��رو���ص��ي والإي����راين وال�صيني 

متاماً هذا املخطط..

ال�صورية  ال�صاروخية  امل��ن��اورات  ت��ذك��روا 

امل��ن��اورات الإيرانية  يف عز الأزم���ة.. ت��ذك��روا 

الدائمة وامل�صتمرة براً وبحراً وجواً.. تذكروا 

اأ���ص��ب��ح��ت  اأن رح����الت الأ����ص���ط���ول ال��رو���ص��ي 

كثرة احلركة نحو البحر الأبي�س املتو�صط، 

وحتديداً نحو ميناء طرطو�س.. ل تن�صوا اأن 

للمرة  يتحرك  العمالق  ال�صيني  الأ�صطول 

وذلك  العمالق..  ال�صن  بحر  خ��ارج  الأوىل 

يف عز الأزمة ال�صورية.

اأو ل ي��ف��ه��م ���ص��ع��د احل��ري��ري  ق���د ي��ف��ه��م 

الأ�صر  بالطبع  ومعهم  جنبالط،  وليد  اأو 

وكبر مطربيه، ثم ذاك الداعية املتخرج من 

الظلمة،  اأم��راء  من  وغرهم  الإنكليز،  ب��الد 

ابن  اأك��د  فقد  يفهموا..  اأن  مهماً  لي�س  لكن 

اأم���رن���ا ب��ت��ح��دي��ث الأزم���ن���ة، ل  ر���ص��د »اأن اهلل 

بتخريبها«.

طبعاً، مل ي�صل قول ابن ر�صد اإىل خالد 

فهمتم  ه��ل  ال��ق��ر���ص��اوي..  اإىل  ول  ���ص��اه��ر، 

العربي  الفيل�صوف  م��وؤل��ف��ات  اأح��رق��ت  مل���اذا 

والإ�صالمي الكبر..؟ تلكم هي امل�صاألة التي 

�صعود..  واآل  ثاين  واآل  اأردوغ���ان  يفهمها  لن 

وبالتاأكيد مل يطلع عليها جون فيلبي وقبله 

ململكة  احلقيقيان  املوؤ�ص�صان  همفر؛  م�صر 

الظالم يف جند واحلجاز.

وب��ع��د، ه��ل ع���رف اأح���د اأو ع��ل��م ك��ي��ف اأن 

ا�صطنبول  من  خرجت  »ال�صورية«  املعار�صة 

الأي��ام  تقدمت  كلما  واأن��ه��ا  م��وح��د،  مبجل�س 

ال��ي��وم  ل��ت�����ص��ب��ح  و����ص���رذم���ة،  ان��ق�����ص��ام��اً  زادت 

جمموعات متناحرة!

املعار�صات  اأن هذه  اأح��د يتذكر كيف  هل 

بعد  لكنها  ال��ق��ري��ب،  بالن�صر  ت��ن��ادي  ك��ان��ت 

م��وؤمت��ر ت��ون�����س، ت�����ص��ظ��ت.. وارت��ف��ع��ت وت��رة 

الإجرام والدم بحق ال�صعب ال�صوري..!

�صورية  اأن  ي��ع��رف��ون  ل  اأن��ه��م  ي��ب��دو  لكن 

فهي  ال�صم�س،  ب���الد  بال�صريانية:  معناها 

احلرير  طريق  وهي  املباركة،  العروبة  �صوء 

ن��ح��و ال�����ص��رق اجل��م��ي��ل، اإن���ه���ا ���ص��وري��ة اأي��ه��ا 

الأغبياء.

اأحمد زين الدين

الثبات  - • اأنقرة 
والتنمية«  »ال��ع��دال��ة  حكومة  ت��واج��ه 

تخبطها  ج���راء  ه��ائ��اًل  حت��دي��اً  تركيا  يف 

يف امل��ل��ف ال�����ص��وري م��ن ج��ه��ة، وامل��خ��اط��ر 

الق��ت�����ص��ادي��ة ال��ت��ي ت��واج��ه��ه��ا م���ن جهة 

اأخ�������رى، يف ح���ن ت��رب�����ص��ه��ا امل��ع��ار���ص��ة 

اجلي�س  يبدو  ل  التي  الركية  الوطنية 

ب��ع��ي��داً ع���ن م��واق��ف��ه��ا، رغ����م ال�����ص��غ��وط 

والتي  دوره،  لتحجيم  املبذولة  الكبرة 

جنح فيها حزب رجب طيب اأردوغان اإىل 

حد بعيد بدعم اأوروبي واأمركي.

الكثر من  ال�صيا�صة الركية  تواجه 

ال�صوري،  امللف  مقاربتها  يف  »التخبط« 

وه�����ذا ال��ت��خ��ب��ط ي��ت��ج��ل��ى يف ال��ت�����ص��ع��ي��د 

الكالمي الذي يعقبه تراجعات فورية من 

اأية خطوات عملية، ما حّول تركية  دون 

تعبر  وف��ق  ت�صريحات«،  م��ن  »من��ر  اإىل 

اأما  »العدالة والتنمية« نف�صه،  اأحد قادة 

الإطار الثاين فهو الف�صل الذريع لربيب 

»املجل�س  »الإخ��واين«؛  والتنمية  العدالة 

ال��وط��ن��ي« ال�����ص��وري امل��ع��ار���س، ال���ذي ب��داأ 

ي��ت�����ص��ظ��ى ن��ت��ي��ج��ة ال��ف�����ص��اد وال��ت��ب��اي��ن يف 

م�����ص��ال��ح اأط����راف����ه، رغ���م ك���ل ال�����ص��غ��وط 

لتوحيده،  والغربية  والعربية  الركية 

ب���ارزة،  اإن دوًل  امل��ع��ار���ص��ن  اأح���د  وي��ق��ول 

حتفظاتها  ع��ن  تخلت  ال�����ص��ع��ودي��ة،  مثل 

ح��ي��ال ال��ع��ام��ل الإخ�����واين، وب����داأت حتث 

اأطراف املجل�س على »الوحدة«، لكن هذه 

الوحدة ماتزال بعيدة املنال.

من  »امل��ج��ل�����س«  اأع�����ص��اء  بع�س  وي�صكو 

امل�صالح  و�صيطرة  الإخ��وان��ي��ة،  ال�صيطرة 

جعل  ما  نف�صها،  الإخوانية  الدائرة  داخل 

املجل�س يبتعدون  اأع�صاء  كبراً من  ع��دداً 

املجموعات  ب�صبب عدم متثيله، حتى  عنه 

منه  تتكون  التي  �صعبياً  التمثيل  �صعيفة 

ن��ظ��ري��اً، وق���د ب����ادر ع���دد م���ن ه�����وؤلء اإىل 

م���غ���ادرة امل��ج��ل�����س ن��ت��ي��ج��ة »ال���ت�������ص���ارب يف 

امل�����ص��ال��ح« وج�����ص��ع ب��ع�����س اأط���راف���ه للمال 

اإىل  ق��ي��ادت��ه ول ي�صل  ع��ل��ى  ي��غ��دق  ال���ذي 

ب���ارز على م��ا يجري،  ق��اع��دت��ه، ويف م��ث��ال 

�صكا املعار�س اأ�صرف املقداد من اأن »املقعد« 

يف املجل�س التنفيذي اأ�صبح ثمنه 300 األف 

ال�صيا�صي  ولئ���ه  ح�صاب  دون  م��ن  دولر، 

الأ�صا�صي  القرار  مادام  الأحيان،  بع�س  يف 

يتحكم فيه 3 اأ�صخا�س اأو اأقل اأحياناً.
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دمشق تنجو 
من مجزرة إرهابية

اأك������د اأح������د الإره����اب����ي����ن م��ن 

ال���ذي���ن اع��ت��ق��ل��ت��ه��م ق�����وات حفظ 

ال��ن��ظ��ام ال�����ص��وري يف امل����زة، و�صع 

����ص���ي���ارة م��ف��خ��خ��ة ق�����رب الأم�����ن 

مت  وف��ع��اًل  دم�����ص��ق،  يف  الع�صكري 

�صبط ال�����ص��ي��ارة ال��ت��ي ت��ب��ن اأن��ه��ا 

حتوي كمية كبرة من املتفجرات 

���ص��دي��دة الن��ف��ج��ار، ف��ت��ّم اإب��ط��ال 

مفعولها وتفكيكها.



قبل اأن يح�صل اأي �صيء يف �صورية، كانت ال�صهام الغربية 

ابن  رام��ي خملوف؛  ال�صوري  الأع��م��ال  موجهة نحو رج��ل 

احلملة  طفولته.  درب  ورفيق  الأ�صد،  ب�صار  الرئي�س  خالة 

كانت تهداأ حينا وت�صتعر اأحياناً، لكنها مل تتوقف، وعنوانها 

ب��ن جناحه  اأن يربطوا  ي��ح��اول م��ن خالله ه���وؤلء  واح��د 

اأن  بعد  اأم��ا  الأ���ص��د،  للرئي�س  وقرابته  والقت�صادي،  امل��ايل 

ازدادت وترة احلملة �صده، لدوره  ح�صل ما ح�صل، فقد 

اإىل  بالإ�صافة  �صربه،  املطلوب  الوطني  القت�صاد  دعم  يف 

�صرب العملة الوطنية ال�صورية، التي يراها خملوف »خطاً 

اأحمر.. لأنها مت�س معي�صة الفقراء وذوي الدخل املحدود«.

الأح��داث  لكن رامي خملوف فاجاأ اجلميع مع بداية 

ب��اإع��الن��ه خ��روج��ه م��ن ع���امل الأع���م���ال، وال��ت��ف��رغ لأع��م��ال 

هذا  اأن  على  ال��ت��اأك��ي��د  على  حري�صاً  ك��ان  اأن���ه  اإل  اخل���ر، 

واملتاآمرين على  للعابثن  ال�صاحة  اخلروج »ل يعني ترك 

اللرة ال�صورية«، وقالت م�صادر مقربة منه، اإنه واإن كان 

�صخ�صياً قد اأعلن ب�صكل نهائي رف�صه ومتنعه عن الدخول 

يف اأي عمل اقت�صادي له طابع ال�صتفادة ال�صخ�صية، »فهذا 

ل يعني ترك ال�صوق املالية لتجار ال�صوء، الذين يحاولون 

من  اأنف�صهم  ف�صح  وال��ت��ي  ال�����ص��وري��ة،  ب��ال��ل��رة  ال��ت��الع��ب 

اللرة  ف�صرب  �صربها،  اإىل  بالدعوة  ث��وار  اأنهم  يزعمون 

اأنهم  يزعمون  فكيف  املواطنن،  عي�س  لقمة  �صرب  يعني 

اأرزاقهم«؟! كما نقلت  النا�س وهم يقطعون  يدافعون عن 

اإمكانيات  اإنه »ومبا ميلك من  امل�صادر عن خملوف قوله 

التدخل  عن  يتوانى  لن  اخل��ر،  اأع��م��ال  �صبيل  يف  و�صعها 

تكن  ف���اإن مل  للتدخل،  الأم���ر  يحتاج  ال��ل��رة حيث  ل��دع��م 

الإن�صانية،  الأع��م��ال  م��ن  ع��م��اًل  ال�صورية  ال��ل��رة  حماية 

�صياع  يعني  اللرة  ف�صرب  اإذاً؟  الإن�صاين  العمل  هو  فما 

اإف��ق��ار ال��ف��ق��راء،  م��دخ��رات الطبقة ال��و���ص��ط��ى، وزي����ادة يف 

نتاأخر عن  ل��ن  ال��وط��ن  ه��ذا  ال�صرفاء يف  وك��ل  ل��ذا فنحن 

فعل كل ما يلزم لتثبيت �صعر اللرة، مع التاأكيد على اأن 

ال�صوق  اإقفال  بعد  ال�صوق  ي�صهدها  التي  التحركات  بع�س 

امل��ال��ي��ة ال��ر���ص��م��ي��ة ه��و حت���رك م��ف��ت��ع��ل، ح��ي��ث ي��ق��وم جت��ار 

لالإيحاء  عالية،  باأ�صعار  ال��دولر  ب�صراء  م�صبوهون  عملة 

اللعبة  وهذه  اللرة،  الرتفاع يف مواجهة  اإىل  ذاهب  باأنه 

داع��م  خ��ا���س  ب���اإذن اهلل كقطاع  ق����ادرون  ون��ح��ن  مك�صوفة، 

ل��ل��ق��ط��اع ال��ع��ام ع��ل��ى اإف���ال����س ه����وؤلء امل��ت��الع��ب��ن، وقطع 

اأن  اأرزاق النا�س«. وتطبيقاً ملواقفه هذه، ُعلم  اأيديهم عن 

 3 ق��دره  مبلغاً  ال�صوري  امل��رك��زي  امل�صرف  »منح  خملوف 

مليارات لرة، بهدف دعم الحتياطي الوطني بالعمالت 

الأجنبية، ما من �صاأنه تقوية �صمود العملة الوطنية«.

البع�س  »يطلقها  التي  ال�صائعات  و�صخر خملوف من   

عن �صفره اإىل خارج �صورية، ورد على ذلك بالقول: »اأنا باٍق 

هنا، ولن اأذهب اإىل اأي مكان، فهنا اأر�صي ووطني، وال�صعب 

ب��اق��ون هنا كما ك��ل ال�صورين  اإل��ي��ه، ون��ح��ن  اأن��ت��م��ي  ال���ذي 

الوطن..  اأع���داء  عيون  يف  �صوكة  ميثلون  الذين  ال�صرفاء 

و�صي�صعهم  موؤامراتهم،  �صتتك�صر  واملتاآمرون  باقون  نحن 

ال�صعب ال�صوري الطاهر يف املو�صع الذي ي�صتحقونه، حيث 

اخليانه  األ��ق��اب  و�صاعة  م��ن  عليه  ه��م  م��ا  اإل  بهم  يليق  ل 

والتاآمر على �صورية احلبيبة«.

رج���ل الأع���م���ال ال�����ص��اب ه��و م��ن م��وال��ي��د ال��ع��ام 1969، 

يحمل اإجازة يف الهند�صة املدنية من جامعة دم�صق، متزوج 

ولديه 4 اأولد. برز ا�صمه يف الفرة الأخرة مع النجاحات 

القت�صادية التي حققها يف �صورية، واخلارج، حيث ل قرابة 

التي  الإجن���ازات  ا�صتحقاقه  دليل على  اأح��د، كخر  له مع 

حققها يف قطاع الهاتف اجلوال، ويف قطاعات الإن�صاءات. 

ال��ذي يفخر به خملوف هو العمل  الأب��رز  لكن العمل 

يراأ�صها  التي  الب�صتان  فجمعية  ب��ه،  يقوم  ال��ذي  اخل��ري 

�صورية  �صهدتها  التي  اخلرية  اجلمعيات  اأه��م  من  ُتعترب 

اأو  التي قامت بها،  الأع��م��ال اخل��ري��ة  ���ص��واء جلهة  ي��وم��اً، 

كبرة ج��داً، ولعل  اأرقاماً  بلغت  التي  الأعمال  حلجم هذه 

اأبرز دليل على ذلك قيامها موؤخراً بنقل اخلبز اإىل �صكان 

حم�س، بعد اأن ح�صم اجلي�س فيها اأمر الع�صابات امل�صلحة، 

ال�صورية  املحافظات  جميع  اجلمعية  اأع��م��ال  �صملت  وق��د 

املناطق  وت��خ��دمي  ت��رم��ي��م  عاتقها  ع��ل��ى  واأخ����ذت  ت��ق��ري��ب��اً، 

التي ت�صررت من الأح��داث يف اأكرث من حمافظة، وتوّلت 

التي كانت تعاين منها  الغذائية  امل��واد  اأزم��ة  اجلمعية حل 

»كتيبة  اأق��دم م�صلحو  اأن  بعد  حم�س، ل�صيما مادة اخلبز، 

من  امل��دي��ن��ة  يف  الأف����ران  خم�ص�صات  نهب  على  ال���ف���اروق« 

العمل،  الأف��ران من  ومنع  الدولة،  توزعه  ال��ذي  الطحن 

م���ن خ����الل ت��ه��دي��د اأ���ص��ح��اب��ه��ا ب��ال��ق��ت��ل، ف��ق��ام��ت جمعية 

وتوزيعه  حم�س،  اأحياء  جميع  اإىل  اخلبز  بجلب  الب�صتان 

جماناً على اجلميع.

األ��ف  ب�24  قيامها  اأي�����ص��اً،  اجلمعية  ه��ذه  اأع��م��ال  وم��ن 

عملية جراحية للمحتاجن، منها عمليات معقدة ومكلفة، 

مثل عمليات القلب على اأنواعها، وعمليات عظمية، و�صراء 

مفا�صل ا�صطناعية، وزرع اأع�صاء ب�صرية، وعالج كيميائي 

لالأمرا�س ال�صرطانية، وزرع كبد )كلفة العملية الواحدة 

األف   70 العظم )كلفتها  األ��ف دولر(، وزرع نقي   200 نحو 

دولر( وزرع قلب )30 األف دولر(.

 400 يكفل  خملوف  ف��اإن  الن�صاط،  ه��ذا  اإىل  بالإ�صافة 

اإف��ط��ار  اأط��ل��ق »م�����ص��روع  اأن���ه  2008، ك��م��ا  يتيم م��ن��ذ ال��ع��ام 

مقدماً  امل��ب��ارك،  رم�صان  �صهر  خ��الل  �صورية  يف  ال�صائم« 

اإىل هذه  1200 �صخ�س يومياً.. ت�صاف  وجبات لأكرث من 

الأعمال كفالته طالباً جامعين وتالميذ مدار�س، كما اأنه 

يوزع مواد غذائية ومتوينية على الفقراء واملحتاجن مبا 

تقارب قيمته ال�250 األف دولر �صهرياً.
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رئي�س الوزراء الركي رجب طيب اأردوغان
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اأم������ا اأردوغ������������ان، ف���ه���و م����ا ي������زال ي��ط��ل��ق 

يوم  ك��اإع��الن��ه  للجدل،  امل��ث��رة  الت�صريحات 

اجلمعة املا�صي اأن بالده تدر�س اإن�صاء منطقة 

عازلة يف �صورية، ثم تراجع مكتبه عنها لياًل 

»تدر�س  ب��الده  اأن  ه��و  ق�صده  م��ا  اأن  ليو�صح 

جميع اخليارات«، ثم يو�صح يف اليوم التايل 

مقربون منه اأن املنطقة العازلة »لي�صت على 

اأجندة احلكومة الركية حالياً«.

اأت����ى عليه  اأردوغ������ان  ك���الم  اأن  وال���واق���ع 

ب������ردود ���ص��ل��ب��ي��ة داخ���ل���ي���ة ع���دي���دة م���ن قبل 

امل��ع��ار���ص��ن، وم���ن ق��ب��ل ال��ع�����ص��ك��ر اأن��ف�����ص��ه��م، 

الع�صكرية«،  »املغامرات  الذين يحّذرون من 

اأردوغ��ان يت�صرف  اإن  وقول �صابط متقاعد 

الدنكو�صوطية، فهو يتحدث  الطريقة  على 

اإىل تدخل ع�صكري  عن قرار يحتاج فر�صه 

وتفوق كبر، وهو غر متوفر لدى اجلي�س 

الركي يف مواجهة اجلي�س ال�صوري القوي، 

ال�����ذي ي��ت��م��ت��ع ب�����ص��ب��ك��ة دف�����اع ج����وي ق��وي��ة، 

ومب��ن��ظ��وم��ة ����ص���واري���خ م��ت��و���ص��ط��ة وب��ع��ي��دة 

بركيا  ال��ك��ب��ر  الأذى  اإحل�����اق  ع��ل��ى  ق�����ادرة 

يف ح��ال ق���ررت خ��و���س احل���رب، ه��ذا اإذا مل 

كالعاملْن  الأخ���رى،  العوامل  اإىل  نتطرق 

الرو�صي والإي��راين. اأما زعيم حزب ال�صعب 

اجلمهوري املعار�س كمال كيليت�صدار اأوغلو، 

اأي����ن �صيقيم رئ��ي�����س احل��ك��وم��ة  ����ص���األ:  ف��ق��د 

ال�صورية  الأرا���ص��ي  داخ��ل  العازلة؛  املنطقة 

اأم داخ���ل الأرا����ص���ي ال��رك��ي��ة؟ ومل���اذا ندخل 

اإىل الأرا�صي ال�صورية؟ وقال: »غداً عندما 

عازلة  منطقة  تقيم  اأن  وت��ري��د  دول���ة  ت��اأت��ي 

داخ�����ل ت��رك��ي��ا ق��ائ��ل��ة: ل��ق��د اأق��م��ت��م ���ص��اب��ق��اً 

منطقة ع��ازل��ة يف ���ص��وري��ة، وه���ا ج���اء ال��ي��وم 

دورنا، فبماذا �صنجيبها«؟ ووجه كيليت�صدار 

اإياه  اأردوغ��ان داعياً  اإىل  اأوغلو انتقاداً لذعاً 

واأداة بيد قوى الهيمنة  األ يكون قناعاً  اإىل 

يجب  �صورية،  مو�صوع  »يف  وق��ال:  الغربية، 

الهيمنة  لقوى  وقناعاً  اأداة  تركيا  تكون  األ 

ال��غ��رب��ي��ة يف ال�����ص��رق الأو����ص���ط، ت��رك��ي��ا دول��ة 

حترير  حرب  نتيجة  تاأ�ص�صت  وقد  م�صتقلة، 

وطنية، واأن ت�صدي احلكومة لتكون اأداة بيد 

الركية،  باجلمهورية  يليق  ل  اأم��ر  الغرب 

وعلى احلكومة اأن تو�صح هذا املو�صوع بكل 

�صفافية للراأي العام«.

اأما الكاتب البارز »فكرت بيال« فقد حذر 

احلكومة الركية من اأن الدخول يف مغامرة 

ب�صورية �صتكون لها عواقبها الوخيمة، قائاًل: 

»ال��و���ص��ع يف ���ص��وري��ة خمتلف ع��ن��ه يف ال���دول 

العربية الأخرى، يف م�صر وقف اجلي�س اإىل 

جانب خلع ح�صني مبارك، ويف ليبيا مل يكن 

احلقيقي  باملعنى  جي�س  الأ���ص��ا���س  يف  ه��ن��اك 

الأطل�صي،  �صمال  حلف  بقوة  اإل  يذهب  ومل 

بع�س  با�صتثناء  ت��ب��ن،  ف��ق��د  ���ص��وري��ة  يف  اأم���ا 

اإىل  جل��اأ  م��ن  ومنهم  الطفيفة  الن�صقاقات 

واعترب  اأن اجلي�س ليزال متما�صكاً«،  تركيا، 

�صيجلب  ج��ار  بلد  يف  الع�صكري  »التدخل  اأن 

العداوة لركيا على امتداد الأجيال املقبلة«. 

ويف ال�صحيفة نف�صها كتب اأحد اأبرز املعلقن 

على  »اإن  كوهن:  �صامي  اخلارجي  ال�صاأن  يف 

�صورية  �صيا�صتها جتاه  باأن  تعرف  اأن  تركيا 

قد ف�صلت، واأن الرئي�س ال�صوري ب�صار الأ�صد 

خرج رابحاً«، وقال: »اإنه مهما كانت الأ�صباب، 

ال��ع��الق��ات ب��ن تركيا و���ص��وري��ة حتولت  ف���اإن 

حيث  ع��الق��ات،  �صفر  اإىل  م�صاكل  �صفر  من 

عندما  جيداً  ح�صاباتها  احلكومة  حت�صب  مل 

ع��م��ل��ت ع��ل��ى ���ص��وري��ة م���ن دون ب�����ص��ار الأ���ص��د 

املعار�صة  م��ع تف�صخ  ي��زال م��وج��وداً  ال��ذي ل 

ال�صيا�صية والع�صكرية«.

يف امل���ق���اب���ل، ت�����ص��ك��ك امل��ع��ار���ص��ة ال��رك��ي��ة 

يف اخل���ط���اب ال��ر���ص��م��ي ع���ن ال���ع���الق���ات مع 

»اإ�صرائيل« التي تزداد قوة، رغم الت�صريحات 

»العنرية« لأردوغ��ان ب�صاأنها، وقد قدم علي 

اأغبابا نائب حزب ال�صعب اجلمهوري مذكرة 

ا���ص��ت��ج��واب اإىل رئ��ا���ص��ة ال��ربمل��ان ل��ل��رد عليها 

الأ�صئلة  بع�س  تت�صمن  احلكومة،  قبل  م��ن 

ع��ن م��دى ال��ت��ع��اون ب��ن تركيا و»اإ���ص��رائ��ي��ل« 

م���ن خ���الل م��ن��ظ��وم��ة ال���دف���اع ال�����ص��اروخ��ي��ة 

حل��ل��ف ���ص��م��ال الأط���ل�������ص���ي ب��ج��ن��وب ت��رك��ي��ا، 

عن  ت�صاوؤلت  ال�صتجواب  مذكرة  وت�صمنت 

ه���ذا ال��ت��ع��اون ال����ذي ت�����ص��ر اإل��ي��ه امل��ع��ار���ص��ة، 

بن  ال�صراتيجية  ال�����ص��راك��ة  اأن  فيها  ج��اء 

على  والدليل  م��وج��ودة،  و»اإ���ص��رائ��ي��ل«  تركيا 

ال�����واردة م��ن ال���درع  ذل���ك تقا�صم امل��ع��ل��وم��ات 

�صتتقا�صم  فهل  »اإ�صرائيل«،  مع  ال�صاروخية 

تركيا معلوماتها مع »اإ�صرائيل« بامل�صتقبل؟



ينتهج رئي�س احلكومة جنيب ميقاتي »الو�سطية« 

ويف  العالقة،  للق�سايا  مقاربته  ويف  ال�سيا�سي  اأدائ��ه  يف 

تعاطيه مع الأزمات التي تع�سف يف املنطقة، وخ�سو�ساً 

الأزمة ال�سورية.

ولكن حقيقة الأم��ور ل تبدو كذلك، فهو موجود 

على راأ�س احلكومة من خالل حتالفه مع فريق الثامن 

من اآذار، واأنظاره متجهة نحو فريق »البيال«، وهاج�سه 

ي�سعى  فهو  والنتخابية،  ال�سخ�سية  م�ساحله  حماية 

دائماً اإىل ا�سر�ساء »املجتمع الدويل« خوفاً على امل�سالح 

امل��ذك��ورة، وظ��ه��ر ه��ذا الأم���ر جلياً م��ن خ��الل اجلهود 

املحكمة  اإىل متويل  ت�سوية تف�سي  بذلها لإيجاد  التي 

اخلا�سة بلبنان خارج الإجماع احلكومي، واإبقاء القادة 

الأمنيني التابعني ل�»14 اآذار« يف منا�سبهم، اإ�سافة اإىل 

واملدير  �سعيد مريزا،  القا�سي  التمييزي  العام  النائب 

رغم  يو�سف،  املنعم  عبد  وال�سيانة  لال�ستثمار  ال��ع��ام 

وال��دع��اوى  والرت��ك��اب��ات،  باملخالفات  احل��اف��ل  �سجلهم 

الق�سائية املقامة يف حقهم، مراعاة حل�سا�سية مواقعهم 

حيث  الراهنة،  املرحلة  يف  وخ�سو�ساً  للغرب،  بالن�سبة 

ال�سورية،  من  انطالقاً  املقاومة  حمور  ا�ستهداف  يتم 

امل��زي��د من  »املحكمة اخلا�سة«  اإ���س��دار  م��ع  وب��ال��ت��وازي 

مذكرات التهام يف حق املقاومني.

فالن�سبة للملف ال�سوري، وحتديداً م�ساألة تهريب 

الأرا���س��ي  ع��ر  �سورية  اإىل  امل�سلحني  وت�سلل  ال�سالح 

الأزمة  بداية  منذ  مرتفعة  بوترية  فا�ستمر  اللبنانية، 

حتى الأ�سابيع القليلة املا�سية، حيث انخف�ست وتريته 

على  قيادته  وت�سميم  اللبناين،  اجلي�س  جهود  بف�سل 

�سبط الأمن على احلدود.

يف  ال�����س��وري  ال�سفري  حملها  ال��ت��ي  الر�سالة  وب��ع��د 

عن  فيها  وع��ررّ  ميقاتي  اإىل  ال��ك��رمي  عبد  علي  لبنان 

ا���س��ت��ي��اء دم�����س��ق ح��ي��ال ت��ع��اط��ي احل��ك��وم��ة م��ع م�ساألة 

»التهريب والت�سلل«.

وكعادته، حاول ميقاتي التذاكي على الدبلوما�سي 

امل�ساألة  م��ن  م��وق��ف��ه  تو�سيح  م��ن  وال��ت��ف��ل��ت  ال�����س��وري، 

املذكورة، فاأجاب ال�سفري: »باأن �سقيقه طه على تن�سيق 

دائم مع الرئي�س ب�سار الأ�سد«.

فكان رد علي مقت�سباً ووا�سحاً: »اإن متابعة م�سائل 

يف  يتدخل  ول  الرئي�س،  اخت�سا�س  م��ن  لي�ست  كهذه 

هكذا �سوؤون، ومن واجبي حتذيركم من انفالت الو�سع 

على احلدود، فحمايتها من م�سوؤولياتكم«.

فبداأت  النتخابي،  ميقاتي  �سلوك  ���س��اأن  يف  اأم��ا 

ب�����س��ائ��ره ت��ل��وح يف الأف����ق، وع��ل��ى الأرج����ح اأن حتالف 

ميقاتي احلكومي لن ين�سحب على الواقع النتخابي 

لتحالفه  حنيناً  ميقاتي  ل��دى  اأن  وي��ب��دو  امل��رت��ق��ب، 

خالل  م��ن  »امل�ستقبل«،  تيار  م��ع  ال�سابق  النتخابي 

ك��رام��ي وحم��اول��ة تطويقه  ال��وزي��ر في�سل  حم��ارب��ة 

خدامتياً.

ويف هذا ال�سدد، ت�سري م�سادر طرابل�سية وا�سعة 

الطالع اإىل اأن كرامي يواجه حرباً �سعواء من رئي�س 

ال�سيا�سية،  م�سريته  خ��الل  ي�سهدها  مل  احل��ك��وم��ة، 

و�سلت اإىل ممار�سة �سيا�سة الرتغيب والرتهيب مع 

بع�س املوؤيدين لكرامي.

بع�س  ميقاتي  يعقدها  ال��ت��ي  الج��ت��م��اع��ات  فما 

الأف����رق����اء ال�����س��ن��ي��ني امل��ع��ار���س��ني ل��ت��ي��ار »امل�����س��ت��ق��ب��ل« 

اإل جم��رد قنابل دخ��ان��ي��ة، لإي��ه��ام ال���راأي ال��ع��ام باأنه 

من�سجم مع »و�سطيته«، واأنه على م�سافة واحدة من 

خمتلف الأفرقاء، ولكن اأداءه احلقيقي ليعك�س ذلك 

على الإطالق. 

اعتبار  ال�سيا�سة اخلارجية، فال ميكن  �ساأن  ويف 

وتتويجاً  ا�ستكماًل  اإل  ال��دول��ي��ة،  ميقاتي  �سيا�سية 

ل�سيا�سات الرئي�سني فوؤاد ال�سنيورة و�سعد احلريري، 

فقد نال تقدير الإدارة الأمريكية، واإعجاب م�ساعد 

حتقيق  وا�ستطاع  فلتمان،  جيفري  خارجيتها  وزيرة 

ما عجز عنه احلريري، وخ�سو�ساً يف م�ساألة متويل 

»املحكمة اخلا�سة«.

ح�سان احل�سن
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لبنانيات

مـــواقف
• وفد من مكتب العالمة ال�سيخ عفيف النابل�سي، برئا�سة ال�سيخ 
عبد  د.  ال�سيخ  الأم��ة؛  حلركة  العام  الأم��ن  زار  النابل�سي،  �سادق 

النا�سر جري، ومت البحث يف الأو�ضاع العامة التي متر بها املنطقة، 

ل�ضيما الأحداث املتوترة يف �ضورية وفل�ضطن.

ودان النابل�ضي »اللجوء اإىل العنف يف �ضبيل اإثبات راأي«، م�ضريًا اإىل 

»اأن الو�ضول اإىل ال�ضلطة يجب اأن يكون عن طريق اخليار ال�ضلمي، 

والإرادة  احل��ر  واخل��ي��ار  ال�ضعبية  احلرية  اإف���راز  هي  ال�ضلطة  لأن 

وما  حاليًا،  العربي  العامل  يف  ظواهر  من  يح�ضل  ما  اأما  امل�ضتقلة، 

نعرفه عن احلكومات العربية، فاإنها ل متت اإىل مناخات احلريات 

والإرادات امل�ضتقلة«.

كما ا�ضتقبل ال�سيخ جري وفدًا من حركة النا�سرين امل�ستقلني - 

املرابطون، برئا�ضة اأمن جمل�س حمافظة بريوت؛ احلاج م�ضطفى 

احل�ضن، ودعا الطرفان الأفرقاء يف الوطن اإىل مزيد من الوعي لدرء 

الفتنه املرتب�ضة بالبالد. وحّيا املجتمعون اخلطوات التي قامت بها 

احلكومة اللبنانية  للحفاظ على �ضحة املواطنن، من خالل الك�ضف 

عن م�ضتودعات املواد املنتهية ال�ضالحية التي تهدد حياة النا�س.

للتدخل  ال�ضغوط  ف�ضل  بعد  اأن��ه  راأى  اللبناين  ال�سعبي  امل��وؤمت��ر   •
اأهلية طائفية يف  اإث��ارة حرب  الأزم��ة وحم��اولت  وتدويل  الع�ضكري 

�ضورية، ت�ضاعد ا�ضتخدام اأ�ضاليب التفجريات الإرهابية لنقل البلد 

رحاله  حط  الدموي  امل�ضل�ضل  هذا  واأع��اد  والتق�ضيم،  الفو�ضى  اإىل 

واخلوف،  والرعب  القتل  لزرع  دم�ضق،  اليوم يف مراكز ح�ضا�ضة يف 

عّل هذه الأ�ضاليب الإرهابية حتقق بدماء ال�ضورين ما عجزت عنه 

ال�ضغوط ال�ضيا�ضية لبع�س الدول العربية والأجنبية.

• الوزير ال�سابق زاهر اخلطيب؛ الأمن العام لرابطة ال�ضغيلة، اأكد 
على  احلري�ضن  اللبنانين  جميع  من  يقت�ضي  الوطني  الواجب  اأن 

وحدتهم الوطنية وا�ضتقرارهم، واأمنهم، و�ضلمهم الأهلي، اأن يهبوا 

املذهبية،  الفتنة  قوى  وحما�ضرة  الوطنية،  موؤ�ض�ضتهم  عن  للدفاع 

املوؤ�ض�ضة  من  النيل  اإىل  ال�ضاعية  امل�ضلحة  الإرهابية  والع�ضابات 

مرتكز  اإىل  لبنان  وحتويل  الفو�ضى،  وبث  الفتنة،  لإث��ارة  الع�ضكرية 

لت�ضدير الإرهاب اإىل ال�ضقيقة �ضورية.

لها  تعر�ضت  التي  الإرهابية  التفجريات  ا�ضتنكرت  الأم��ة  حركة   •
دم�ضق الفيحاء وحلب ال�ضهباء، بعد امل�ضريات ال�ضعبية واملليونية التي 

�ضهدتها �ضورية تاأييدًا للرئي�س ب�ضار الأ�ضد وقيادته احلكيمة.

من  الأمنية؛  الإجن��ازات  على  الع�ضكرية  املوؤ�ض�ضة  احلركة  وهناأت 

التكفريية،  ال�ضبكة  ك�ضف  يف  املتمثل  النوعي  ال�ضتخباري  الإجن��از 

اإىل توقيف اأحد امل�ضاركن يف عملية خطف الأ�ضتونين ال�ضبعة، اإىل 

احلركة  ودعت  الأخ��رية..  اخلطف  لعمليات  املدبر  الراأ�س  اعتقال 

الوطني  ودورها  الع�ضكرية  املوؤ�ض�ضة  على  يزايدون  الذين  املغر�ضن 

اجلي�س  على  تتواىل  التي  التحري�س  حمالت  وق��ف  اإىل  اجل��ام��ع، 

اللبناين لتحقيق ماآربهم ال�ضيا�ضية.

• جتمع العلماء امل�سلمني يف لبنان ا�ضتنكر التفجريات التي نفذتها 
العمل  ه��ذا  اأن  معتربًا  العاملي،  بال�ضتكبار  مرتبطة  جمموعات 

ُهزم  قد  اخلليجي  الغربي  التحالف  اأن  على  يدل  اجلبان  الإرهابي 

م�ضروعه يف ال�ضيطرة على بع�س املحافظات مقدمة لتنفيذ النموذج 

الليبي، ثم ف�ضل يف م�ضروع اإ�ضقاط �ضخ�س الرئي�س ال�ضوري الدكتور 

ب�ضار الأ�ضد كما النموذج اليمني، فاأراد اأن يعتمد اأ�ضلوب التفجريات 

الإرهابية التي يتقنها وله خربة طويلة بها يف العراق، موؤكدًا اأن هذا 

امل�ضروع �ضيف�ضل اأي�ضًا.

راأى  رئي�س حزب الحت��اد،  م��راد،  الرحيم  ال�سابق عبد  ال��وزي��ر   •

من  ينفذه  اإرهابيًا  خمططًا  �ضورية  يف  حتدث  التي  التفجريات  يف 

يرتب�س ب�ضورية قيادة و�ضعبًا، عرب �ضرب ا�ضتقرار �ضورية، واإ�ضقاط 

م�ضرية  القيادة  تعزز  ال��ذي  الوقت  يف  املمانعة،  العربية  خياراتها 

الإ�ضالح وتنفيذ م�ضامن الد�ضتور اجلديد، والإعالن عن انتخابات 

برملانية تعددية يف 7 اأيار املقبل.

كما دان مراد ما �ضدر من ت�ضريحات ل�ضمري جعجع، الذي ي�ضطاد 

باأوحال الفنت، وتاريخه �ضاهد  باملاء العكر، وما زال ي�ضبح ويغو�س 

عليه.

• ل���ق���اء اجل��م��ع��ي��ات وال�����س��خ�����س��ي��ات الإ����س���الم���ي���ة يف ل��ب��ن��ان ن��دد 
وحلب،  دم�ضق  مدينتي  �ضربت  التي  الآثمة  الإجرامية  بالتفجريات 

موقعة ع�ضرات ال�ضحايا الأبرياء بن �ضهيد وجريح.

الإرهابية والدموية حتمل  التفجريات  اأن ب�ضمات هذه  اللقاء  وراأى 

واجلماعات  الإ�ضرائيلي،  وامل��و���ض��اد  الأم��ريك��ي��ة  امل��خ��اب��رات  توقيع 

التكفريية امل�ضلحة، يف حماولة وا�ضحة جلر املدينتن الكبريتن اإىل 

اأتون الفتنة املتنقلة على ال�ضاحة ال�ضورية الداخلية، بعد اأن ف�ضلت كل 

حماولت ال�ضتدراج ال�ضابقة.

بكل  ات�ضل  املقاوم،  العمل  جبهة  رئي�س  اجلعيد؛  زه��ري  ال�سيخ   •
بدر  اأحمد  الدكتور  ال�ضيخ  ال�ضورية  العربية  اجلمهوري  مفتي  من 

الدين ح�ضون، ووزير الأوقاف ال�ضوري د. حممد عبد ال�ضتار ال�ضيد، 

م�ضتنكرًا التفجريات الدموية الآثمة التي ا�ضتهدفت العا�ضمة دم�ضق 

ومدينة حلب ال�ضهباء، معتربًا اأن ما ي�ضيب �ضورية اليوم من جراح 

روت  التي  الزكية  الدماء  هذه  اأن  اإىل  ولفتًا  لبنان،  ي�ضيب  واآلم 

وتروي اأر�س ال�ضام �ضتهزم املوؤامرة اخلارجية، و�ضُتف�ضل املخططات 

والكرامة  واملجد  العزة  و�ضتعيد  ال�ضيطانية،  وال�ضهيونية  الأمريكية 

لأمتنا العربية والإ�ضالمية.

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

السفير السوري لرئيس الحكومة: من واجبي تحذيركم
»علي«: أخي طه ينسق مع األسد.. والرئيس ال يتدخل ميقاتي لـ

الرئي�س جنيب ميقاتي وال�سفري علي عبد الكرمي علي
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البطريركي  ال�����س��رح  ي�سهد  اأن  ينتظر 

الأوىل  ال�������س���ن���وي���ة  ال����ذك����رى  يف  ب���ك���رك���ي  يف 

ال��راع��ي  بطر�س  ب�����س��ارة  البطريرك  لع��ت��الء 

اجل��اري،   25 يف  امل��ارون��ي��ة،  البطريركية  �سدة 

يعترها  م�سيحية،   - اإ�سالمية  روح��ي��ة  قمة 

ال��راع��ي،  للبطريرك  تكرمياً  اأوًل  امل��راق��ب��ون 

ال���ذي اأع����اد ل��ب��ك��رك��ي دوره����ا ال��وط��ن��ي املميز، 

و����س���ه���د ال����ع����ام ال������ذي م�����س��ى ع���ل���ى ان��ت��خ��اب 

ياألفها  مل  وا�سعة،  حركة  الراعي  البطريرك 

وجه  على  وامل�سيحيون  ع��م��وم��اً،  اللبنانيون 

ال��ذي حترك يف  �سيد بكركي،  اخل�سو�س من 

ال�سمال يف عكار  اأق�سى  م��ن  الجت��اه��ات؛  ك��ل 

احل��دودي  ال�سريط  على  اجلنوب  اأق�سى  اإىل 

امل��ح��ت��ل، وم����ن ال��ب��ق��اع اإىل اجل���ب���ل، م��ت��ف��ق��داً 

و�سراكة«،  »حمبة  �سعاره  على  ومركزاً  رعيته 

ف��ح��رك ب��ذل��ك احل���ي���اة ال����راك����دة، خ�����س��و���س��اً 

متيزت  ول��ه��ذا  اجل��م��ي��ع،  على  انفتاحه  جلهة 

ال�ستقبالت ال�سعبية التي كان يحظى بها يف 

كل  و�سموليتها  بات�ساعها  فيه  ح��ل  مكان  ك��ل 

اللبنانيني.

الوطني  نهجه  يف  ال��راع��ي  وال��ب��ط��ري��رك 

بكركي  منر  تكري�س  منع  على  عمل  ث��ان��ي��اً، 

للهجوم على الآخرين، كما كان يف زمن �سلفه، 

ي�ستغلون   »1978 اآذار   14 »ق����ادة  ك���ان  ح��ي��ث 

اأو بال منا�سبة  اإىل بكركي مبنا�سبة  زياراتهم 

حت��دي��داً  خ�سومهم،  على  هجومهم  لي�سنوا 

العماد مي�سال عون و�سليمان فرجنية وحزب 

املزيد  ال��راع��ي  اأك�سب  اهلل، وغ��ريه��م، وه��و ما 

خمتلف  ع��ل��ى  اللبنانيني  وث��ق��ة  اح����رتام  م��ن 

ميولهم.

القمة الروحية اجلديدة يف بكركي ُيتوقع 

اأن ت��رك��ز ع��ل��ى ال��ث��واب��ت ال��وط��ن��ي��ة، والب��ت��ع��اد 

 14« جماعة  كانت  واإن  ال�سيا�سية،  امللفات  عن 

امل�ستقبل  تيار  حليفها  خالل  من   »1978 اآذار 

من  املنتظرة،  القمة  على  تنغ�س  اأن  حت���اول 

خالل الت�سعيد �سد مفتي اجلمهورية ال�سيخ 

حممد ر�سيد قباين، الذي تعمل لتفتح بوجهه 

جمموعة من امل�ساكل والق�سايا، مبا فيها رفع 

ودوره  حجمه  من  التقليل  اأج��ل  من  �سكاوى، 

ومرجعيته الدينية، وبالتايل دفعه - اإذا قدروا 

على ذلك - على عدم امل�ساركة يف هذه القمة، 

بحجر  ع�سفورين  ���س��رب��ت  ق��د  ت��ك��ون  بحيث 

ب��داأت باإخراج  واح��د، فهي من جهة تكون قد 

والوطنية،  الدينية  املعادلة  من  قباين  املفتي 

ومن جهة ثانية تكون قد اأدت خدمة حلليفها 

اآذار   14« وم�سيحيي  وال��ق��وات  جعجع  �سمري 

بتقلي�س احل�سور النوعي يف بكركي،   ،»1978
م���ن خ���الل غ��ي��اب راأ������س ط��ائ��ف��ة اأ���س��ا���س��ي��ة يف 

البالد.

اأما اللقاء الثاين املنتظر يف بكركي، فهو 

لقاء م�سيحي �سامل يف 3 ني�سان املقبل، والذي 

ُيفرت�س اأن يبحث يف قانون النتخاب، وُيتوقع 

خ��الل��ه اأن ي��ت��م ���س��رف ال��ن��ظ��ر ع���ن م�����س��روع 

القانون الأرثوذك�سي الذي يدعو لأن تنتخب 

كل طائفة ممثليها، واأن يكون امليل اأكرث نحو 

مع  الو�سطى  ال��دوائ��ر  يعتمد  قانون  م�سروع 

القوات  تريده  ل  ال��ذي  الأم��ر  وه��و  الن�سبية، 

لأن  اإمن���ا  ب��ه،  الق��ت��ن��اع  ل��ع��دم  لي�س  اللبنانية، 

اعتقاداً  ذل��ك،  يريد  ل  امل�ستقبل  تيار  حليفها 

من التيار الأزرق اأنه مازال الأقوى انتخابياً، 

يريد  ل  واأن���ه  ال�سني،  ال�سعيد  على  حت��دي��داً 

على  ح�����س��ور  اأي  ل��ه��م  ي���ك���ون  اأن  خل�����س��وم��ه 

م�ستوى املجل�س النيابي، علماً اأنه يف انتخابات 

عام 2009، ورغم كل ال�سخ املايل والإعالمي، 

قدمت  اأنها  وحدها  ال�سعودية  اعرتفت  حيث 

دولر حللفائها  مليون  و200  مليار  اأكرث من 

يف هذه النتخابات، ا�ستطاع املعار�سون ال�سنة 

للم�ستقبل و»14 اآذار 1978«، اأن يح�سلوا على 

35 و45 يف  ت��راوح بني  الناخبني  جمموع من 

ي��ري��دون  ل  امل�ستقبل(  )اأي  اأن��ه��م  ك��م��ا  امل��ئ��ة، 

ال��ت��ن��ازل ع��ن ن��واب��ه��م م��ن ال��ط��وائ��ف الأخ���رى 

الذين يفوزون باأ�سواتهم، واإن كانوا قد وفروا 

كتاًل نيابية لبع�س حلفائهم.

هل تعقد هذه القمة، خ�سو�ساً اأن القوات 

تتجه نحو الإعالن عن عدم م�ساركتها، حيث 

ن�سبة  بكركي،  لقاء  اإلغاء  جعجع  �سمري  ��ح  رجرّ

املريحة«، ومبدياً يف  »الأج��واء غري  ملا و�سفه 

معار�سته  مبا�سرة  غري  بطريقة  احل��ني  ذات 

للبطريرك الراعي، من خالل رف�سه حتديد 

معلناً  البطريركي،  ال�سرح  لزيارة  موقف  اأي 

ال�سوري  للنظام  داع��م��ة  م��واق��ف  اإط���الق  »اأن 

ه���و مب��ن��زل��ة ���س��رب��ة ت��ن��اق�����س ك���ل ت��اري��خ��ن��ا 

تاريخه  هنا  يق�سد جعجع  ورمبا  وعقيدتنا«، 

وع��ق��ي��دت��ه ال�����س��خ�����س��ي��ة، ع��ل��ى اع��ت��ب��ار اأن م��ار 

م���ارون ه��و اأوًل ���س��وري، وم��ن حلب حت��دي��داً، 

اأن��ه ل يفهم تاريخ  ب��راد، وثانياً،  وم��دف��ون يف 

الوطني  املوؤمتر  منذ  خ�سو�ساً  جيداً،  بكركي 

1941 يف بكركي، ومنه  ع��ام  ال��ذي عقد  الأول 

اأ�س�س امليثاق الوطني، وعلى  انطلقت  حتديداً 

نف�س النهج �سار البطاركة عري�سة، واملعو�سي، 

وخ���ري�������س، وح�����اد ع��ن��ه ال��ب��ط��ري��رك ال�����س��اب��ق 

منت�سف  منذ  �سفري  بطر�س  اهلل  ن�سر  م��ار 

ت�سعينيات القرن املا�سي، رمبا حتى ل يتذكر 

اأحد اأنه من اأ�سول �سورية، وحتديداً من قرية 

ال�سفرا يف حلب.

ني�سان؟   3 يف  امل�سيحي  اللقاء  يعقد  ه��ل 

املوعد ما زال قائماً، وجعجع هو الوحيد الذي 

اأعلن عدم احل�سور، وقد ميار�س �سغوطاً على 

حلفائه يف »14 اآذار 1978« لعدم احل�سور، لأن 

الذي  امل�ستقبل  تيار  م�سلحة  من  م�سلحتهم 

حتى  ديناً  دولر  مليار   63 البالد  على  راك��م 

ال�ساعات  املقبلة ورمبا  القليلة  والأي��ام  الآن.. 

�ستحدد م�سري هذا اللقاء.

حمرر ال�س�ؤون اللبنانية

ح���رك���ة اأم���ريك���ي���ة م��ت��ك��ام��ل��ة ن��ح��و ل��ب��ن��ان 

ميزت هذا الأ�سبوع، اإذ ما كاد املن�سق الأمريكي 

اخل��ا���س ل�����س��وؤون ال�����س��رق الأو���س��ط فريدريك 

هوف ي�سافر من لبنان، حتى اأطل وكيل اخلزانة 

الأم��ريك��ي��ة ل�����س��وؤون الإره�����اب وال���س��ت��خ��ب��ارات 

الذي  الوقت  نف�س  يف  كوهني،  دايفيد  املالية؛ 

1978« والقائد الفعلي  اآذار  كان يغرد بليل »14 

لهذه اجلماعة؛ جيفري فيلتمان، يف العا�سمة 

ل��ه��ذه اجل��م��اع��ة يف احتفال  الأم��ريك��ي��ة، دع��م��اً 

وا�سنطن مبنا�سبة ما يطلق عليه »ثورة الأرز«.

من  ف���اإن���ه  الأول،  ح��رك��ة  اإىل  ب��ال��ن�����س��ب��ة 

بق�سية  م�سغول  الأمريكي  البال  اأن  الوا�سح 

الرثوات الغازية والنفطية املوجودة يف البحر 

لبنان  يف  امل��ل��ف  ه���ذا  اأن  خ�سو�ساً  امل��ت��و���س��ط، 

ال�ستثمار  �سكة  على  اأ�سا�سية  �سيخطو خطوة 

اجل����دي وا���س��ت��ف��ادة ل��ب��ن��ان م��ن ه���ذه ال����رثوة، 

بعد تلكوؤ مريب وغريب من رئي�س احلكومة 

خاللها  ت��ردد  اأ���س��ه��راً،  امتد  اخل�سو�س  بهذا 

اأن حم����اولت جت���ري لأن ي��ك��ون و���س��ع ال��غ��از 

اخللوي  الهاتف  بو�سع  �سبيهاً  وا�ستخراجه 

عام 1994، اأي متت�سه �سركة اأو اثنان، وتعطي 

ح�����س��ة م��ع��ي��ن��ة ل���ل���دول���ة، ل��ك��ن ال��ع��ي��ون ك��ان��ت 

اجلهنمية،  اخلطة  هذه  واأُجه�ست  مفتوحة، 

روؤو����س  بع�س  م��ن  ن��ه��ائ��ي��اً  تلغى  اأن  دون  م��ن 

وامل��ت��وح�����س..  الطفيلي  ال��ل��ب��ن��اين  ال��راأ���س��م��ال 

خ���الل ه���ذه ال���ف���رتة ك��ان��ت ال���دول���ة ال��ع��ري��ة 

قر�س،  مع  اتفاقات  واأج���رت  التنقيب  ب��داأت 

ك���اد ح���ق ل��ب��ن��ان ي�����س��ع ب���ح���دود ب��ح��ري��ة متتد 

رئي�س  له  تنبه  وا�سعة، وهو ما  على م�ساحات 

جمل�س النواب نبيه بري ووزير الطاقة، فكان 

وبالتايل  اللبنانية،  احل��ق��وق  على  الإ����س���رار 

نهائياً  بت  ال��وزراء  يكون جمل�س  اأن  يفرت�س 

الأربعاء يف 19 اجلاري باإ�سدار املر�سوم املتعلق 

بهيئة اإدارة قطاع النفط، ما يعني اأن املجل�س 

التي  الأ�سعب  املعركة  لتبقى  »امل��وؤك��د«..  اأك��د 

لبنان  ح��دود  تثبيت  لبنان هي معركة  تنتظر 

ال��ب��ح��ري��ة ال��دول��ي��ة وح��ق��ه يف ث���روات���ه �سمن 

حدود منطقته القت�سادية اخلال�سة، يف ظل 

حقوق  لق�سم  الدائم  »الإ�سرائيلي«  التهديد 

غري  اأو  مق�سود  خطاأ  ج��راء  النفطية  لبنان 

مق�سود يف الرت�سيم بني قر�س و»اإ�سرائيل« 

والذي جاء على ح�ساب لبنان مهدداً بت�سييع 

كيلو   850 بحدود  لبنان  على  بحرية  م�ساحة 

مرتاً مربعاً.

ورمب��ا لهذا ال�سبب ك��ان ه��وف يف ب��ريوت، 

حيث �سمع كالماً وا�سحاً عن اإ�سرار لبنان على 

املنطقة  كل  يف  النفطية  ثروته  من  ال�ستفادة 

اإىل  وحاجته  حقه  م��ن  انطالقاً  القت�سادية، 

ا�ستثمار هذه الرثوة، ويف جدول زمني و�سعته 

عن  يتنازل  لن  »لبنان  الغاية:  لهذه  احلكومة 

الرئي�س  كوب ماء من حقه«.. على حد تعبري 

بري.

اأم����ا ب�����س��اأن زي�����ارة ك���وه���ني، وك��م��ا اأ����س���ارت 

م�������س���ادر م��ت��اب��ع��ة، ف���ب���دا اأن�����ه ي��ح��م��ل ر���س��ال��ة 

»اإ����س���رائ���ي���ل���ي���ة« اأك�����رث مم���ا ه���و ي��ن��ق��ل م��ط��ال��ب 

وهو  واإي���ران،  �سورية  ب�ساأن  حتديداً  اأمريكية، 

���س��م��ع م���ن رئ��ي�����س احل��ك��وم��ة جن��ي��ب م��ي��ق��ات��ي 

وح��اك��م م�����س��رف ل��ب��ن��ان ك��الم��اً حم����دداً ب�ساأن 

ال���ق���رارات ال��دول��ي��ة يف  ال��ت��زام ل��ب��ن��ان بتطبيق 

الأم���وال، ومنع متويل  تبيي�س  اإط��ار مكافحة 

الإرهاب عن طريق لبنان، طبعاً من دون اأن يتم 

حتديد م��ن ه��و الإره��اب��ي.. وخ��الل حمادثات 

ك���وه���ني م����ع امل�������س���وؤول���ني مب����ا ف��ي��ه��م ج��م��ع��ي��ة 

ال�سفارة  عن  �سادراً  بياناً  اأن  لوحظ  امل�سارف، 

اأن كوهني »تباحث  اأك��د  ب��ريوت  الأم��ريك��ي��ة يف 

يف اخلطوات التي على لبنان اتخاذها ل�سمان 

من  التنظيم  وجيد  �سفاف  م��ايل  قطاع  وج��ود 

اأجل ازدهار لبنان امل�ستمر«، و�سدد كما جاء يف 

القطاع  حلماية  ال�سلطات  حاجة  »على  البيان 

اللبناين من حماولت حمتملة للتهرب  املايل 

م��ن ال��ع��ق��وب��ات امل��ال��ي��ة الأم��ريك��ي��ة وال��دول��ي��ة، 

اأن��ه  اأي�����س��اً وج��ه��ة النظر الأم��ريك��ي��ة  كما ك��رر 

من الأهمية مبكان �سمان باأن ل يقو�س عدم 

امل��ايل يف  القطاع  �سورية  احل��ايل يف  ال�ستقرار 

حول  اأ�سئلة  ثمة  الأخ����رية  اجلملة  يف  ل��ب��ن��ان« 

اأ�سبابها وغايتها واملق�سود منها، وعما اإذا كانت 

دعوة اأمريكية للبنان للعداء ل�سورية، والتي قد 

جند ترجمتها يف موقف القائد الفعلي لقوى 

1978« جيفري فيلتمان يف وا�سنطن،  اآذار   14«

اأ���س��دق��ائ��ه  ال�����ذي حت����دث مل����دة ���س��اع��ت��ني اإىل 

ح�سروا  ال��ذي��ن  ���س��واء  احلميمني  وت��الم��ذت��ه 

احتفال وا�سنطن اأم الذين يتوزعون يف اخلارج 

بتاأكيده  اللبناين..  ال��داخ��ل  يف  امل��وج��ودي��ن  اأم 

»اأنه زمن احلراك ال�سوري«.

لذلك  املا�سي،  اإىل  يحنرّ  جيف«  »العزيز 

ال�سابعة  ال�����س��ن��وي��ة  ب��ال��ذك��رى  الح��ت��ف��ال  ق���رر 

طريقته،  وعلى  وا�سنطن،  م��ن  الأرز«  ل���»ث��ورة 

الجت��اه��ات  م��ت��ع��ددة  ر���س��ائ��ل  توجيه  اأراد  فقد 

وا�سحة  »توجيهات«  فكانت  املنا�سبة،  هذه  من 

دع��م  فيلتمان:  ب����راأي  ل���»ح��ل��ف��ائ��ه«،  و���س��ري��ح��ة 

امل��ع��ار���س��ة ال�����س��وري��ة »واج�����ب اأخ����الق����ي« على 

ل  �سورية  خ��ارج  اأح���داً  اأن  باعتبار  اللبنانيني، 

اه »وح�سية« الرئي�س  ي�ستطيع اأن يدرك ما �سمرّ

ال�سوري غري اللبنانيني على حد تعبريه، لكنه 

ق��ال م��ا ه��و اأك���رث م��ن ذل���ك، ل��درج��ة اأن���ه اأطلق 

اأن  على  الأرز«  ل���»ث��ورة  الن��ت��خ��اب��ي��ة«  »احل��م��ل��ة 

النتخابات النيابية عام 2013: يجب اأن تكون 

فر�سة »ل�ستكمال ما بداأت به ثورة الأرز«، اأي 

األعيب الأ���س��د، وم��ن النفوذ  اإخ��راج لبنان من 

الإيراين!

ال�����س��ع��ودي��ة  ق���دم���ت   2009 ان��ت��خ��اب��ات  يف 

 500 ووا���س��ن��ط��ن  دولر  م��ل��ي��ون  و200  م��ل��ي��ار 

مليون دولر.. فكم �ستكون الأموال هذه املرة، 

م�ستعدة  تهتز  ب���داأت  ال��ت��ي  قطر  اأن  خ�سو�ساً 

والعروبة من  �سورية  �سد  ل�ستكمال معركتها 

لبنان؟

مالحظة اأخرية - لوحظ يف كالم فيلتمان 

مبا�سرة  اإ�سارة  اأي  دون  الأرز«  ب�»ثورة  اإ�سادة   -

ل�»14 اآذار« ودون اأي اإ�سارة للمحكمة الدولية.. 

اللبنانيني من  الأت��ب��اع  اأث���ار  م��ا  اأك���رث  اأن  على 

احل�سور اأنه �سيدهم رغم هجومه على دم�سق 

لهم فرتة  ي��ح��دد  غ��ام�����س، ومل  ب�سكل  دع��اه��م 

معينة ل�سقوط النظام يف �سورية..

لنتخابات  »ا���س��ت��ع��دوا  م��ن��ه:  فهموا  فقط 

الإدارة  يف  ف��ي��ل��ت��م��ان  ���س��ي��ك��ون  ف��ه��ل   ،»2013
الأمريكية اجلديدة؟

لأن  اللبنانيني،  جماعته  عند  القلق  اإن��ه 

»الوجه الذي تعرفه اأح�سن ممن تتعرف عليه«.

اأحمد �سحادة

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

قمة روحية في بكركي األحد المقبل

هل ُيعقد اللقاء المسيحي المنتَظر؟

البطريرك ب�سارة الراعي و�سمري جعجع

فيلتمان يخاطب أصدقاءه من واشنطن
 وكوهين يحمل رسائل متعددة الوجوه
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مكافحة الف�ساد يف لبنان عملية 

معقدة وتتطلب اإرادة �سلبة وق�ساء 

م�ستقاًل، الدميقراطيات لي�ست 

جمرد اأوراق داخل �سندوق اقرتاع، 

والإ�سالح عليه اأن يكون جذريًا 

و�ساماًل، اأما هواج�س البطريرك 

الراعي فهي هواج�س كل اللبنانيني. 

ع�سو تكتل التغيري والإ�سالح 

النائب غ�سان خميرب نقل جلريدة 

»الثبات« روؤيته الإ�سالحية واإليكم 

احلوار.

ت��ت��ط��ل��ب حم����ارب����ة ال���ف�������س���اد يف ل��ب��ن��ان 

امل��ن غ�سان خم��ي��ر، ح��راك��اً  ن��ائ��ب  بح�سب 

على ثالثة م�ستويات، الأول يكون يف ت�سكيل 

تفعيل  يف  وال��ث��اين  ج��دي��ة،  �سيا�سية  اإرادة 

املوؤ�س�سات الرقابية، والثالث يف بلورة اأدوات 

املتني،  النائب  بح�سب  ملكافحته؛  عمالنية 

التق�سري يف لبنان يطال امل�ستويات الثالثة، 

واحل�سابات  ال�سيا�سية  »الإختالفات  يقول: 

ال�سيقة، تغرق الطبقة ال�سيا�سية يف دهاليز 

الذي  الف�ساد  اأن  كما  ال�سخ�سية،  امل�سالح 

ل  بنيته،  وي��ط��ال  ال��ل��ب��ن��اين  اجل�����س��م  ينخر 

ال�سيا�سي  النق�سام  مع  بال�سرورة  ين�سجم 

الف�ساد  لأن  واملعار�سة،  امل��والة  بني فريقي 

يطال معظم القوى ال�سيا�سة«.

النطالقة براأي خمير، تبداأ بت�سكيل 

الإ���س��الح  ب��اأه��م��ي��ة  م��وؤم��ن��ة  �سيا�سية  اإرادة 

الف�ساد،  ملكافحة  وط��ن��ي��ة  خ��ط��ة  ل�سياغة 

وبلورة بيئة �سارمة لتجاوز اأخطاء املا�سي، 

وتطبيق القوانني ب�سرامة على املُرتكبني، 

حتى ل يتلطى الفا�سدون واملف�سدون وراء 

وي�سيف:  والطائفي،  ال�سيا�سي  النق�سام 

متوافرة  لي�ست  الف�ساد  مكافحة  »اأدوات 

ب�����س��ك��ل ج����دي، وم��وؤ���س�����س��ات��ه غ���ري مكتملة 

العنا�سر، وقانون الإثراء غري امل�سروع على 

�سبيل املثال ل احل�سر مدون بطريقة كي 

ل ُينفذ«، خمير النا�سط يف اإعادة �سياغة 

هذا القانون من خالل تروؤ�سه جلنة فرعية 

ياأمل  وال��ع��دل،  الإدارة  جلنة  ع��ن  منبثقة 

القانون  ي��ك��ون  اأن  ال��ت��ع��دي��الت،  اإق����رار  م��ع 

ه��ام��ة،  ق�سائية  وق��ائ��ي��ة  و�سيلة  اجل��دي��د، 

ك�سوفات  اأحكامه  �سمن  من  تلحظ  لأنها 

للذمة املالية.

يعيق  خمير،  بح�سب  الق�ساء  ترهل 

الإ�سالح ويطيل من عمر اأذرعة املف�سدين، 

ي���ق���ول: »رغ����م ت�����س��ن��ي��ف ق���ان���ون ال��ع��ق��وب��ات 

تبقى  باجلرائم،  الف�ساد  عمليات  اللبناين 

لي�س  الأخ����ري  ف��م��ادام  التنفيذ،  يف  ال��ع��رة 

فلن  وم��ن��زه��ة،  وف��اع��ل��ة  م�ستقلة  ب�سلطة 

ي�ستطيع الق�ساء احلد من عمليات الف�ساد«، 

وي�سري خمير اإىل تقدميه مع نواب اآخرين 

من�سوين يف منظمة »برملانيون عامليون �سد 

ال��ف�����س��اد« اق��راح��ات ق��وان��ني ت��وؤم��ن البناء 

هيئة  »ت�سكيل  يقول:  ال�سروري،  املوؤ�س�سي 

واإق���رار  ال��ف�����س��اد،  ملكافحة  م�ستقلة  وطنية 

قانون حماية »مكت�سفي« الف�ساد، والو�سول 

اإىل املعلومات من �ساأنه بناء منظومة بيئية 

نا�سطة ملكافحته«.

ب�����راأي خم��ي��ر، امل��وؤ���س�����س��ات ال��رق��اب��ي��ة 

الراهنة كديوان املحا�سبة، تعاين من وهن 

ك��ب��ري يف جم���الت ال��ق��ان��ون وال�����س��الح��ي��ات 

واجلهاز الب�سري، »ناأمل تعديل �سالحياته 

ب��ع��د اإق�����رار جم��ل�����س ال���ن���واب زي�����ادة ج��ه��ازه 

جلريدة  حديثه  خمير  يتابع  ال��ب�����س��ري«، 

الثبات: »غياب جمل�س النواب عن م�ساءلة 

وحم��ا���س��ب��ة وم���راق���ب���ة امل�����س��ت��وي��ات الأع���ل���ى 

ال��ف�����س��اد يف  ���س��اأن��ه ت�سجيع  ال���دول���ة، م��ن  يف 

م�ستوياته الأدنى اأي�ساً«.

الف�ساد وفق  الثالثة يف مكافحة  اللبنة 

املوؤ�س�سات  بتفعيل  ت��ك��ون  خم��ي��ر،  ال��ن��ائ��ب 

الرقابية، يقول: »ا�ستخدام الأدوات املُتاحة 

ت��اأدي��ب  ���س��اأن��ه��ا  رغ���م �سعفها ووه��ن��ه��ا، م��ن 

الفا�سدين وردعهم، لأنه مع ت�ساوي املغامن 

عامة  �سلطة  امل��ت��ويل  امل��وظ��ف  م��ن  املتوقعة 

مع  الردع املتوقع من ال�سلطات الق�سائية، 

تتقل�س البيئة احلا�سنة للف�ساد«، وي�سيف: 

»اإث����ارة الرت��ك��اب��ات يف و�سائل الإع���الم دون 

حم��ا���س��ب��ة امل��رت��ك��ب��ني، ت�����وؤدي ب��ال��ن��ا���س اإىل 

الإحباط، لهذا ال�سبب يجب تفعيل الق�ساء 

يف  املوا�سيع  اإث���ارة  قبل  الرقابية  والأدوات 

داخل  ياأتي حراكي  ال�سبب  ولهذا  الإع��الم، 

البنية  ت��ط��وي��ر  اأج���ل  م��ن  ال��ن��ي��اب��ي  املجل�س 

املوؤ�س�سية ملكافحة الف�ساد«.

قانون انتخابات 

وعن راأي البع�س ب�سرورة اعتماد قانون 

اإ���س��الح،  اأو  اإج����راء  اأي  قبل  ن�سبي  انتخابي 

النتخابية  البنية  تعديل  اأن  خمير  يعتر 

داخ����ل ال��ط��وائ��ف ودم��ق��رط��ت��ه��ا، واحل����د من 

���س��راء الأ���س��وات وت��اأج��ي��ج اخل��ط��اب املذهبي، 

يطبق  ل��ب��ن��ان  م����ادام  وينح�سر،  ي��راج��ع  ل��ن 

القانون الأكرثي، يقول: »نقل اخلالف بني 

�سيا�سية،  ومقاربات  خالفات  اإىل  الطوائف 

من �ساأنها تطوير املجتمع، ومن �ساأنها �سحب 

للطائفة،  انتقاد  اأن��ه  على  حزب  انتقاد  فكرة 

لأن الف�ساد واإن اأ�سابت حزباً معيناً ل ت�سيب 

باأي �سكل من الأ�سكال اأية طائفة«.

اإذا كان يت�سمن هذا  �ساألنا خمير عما 

احل���راك م��زي��داً م��ن احل��ري��ات ال��ع��ام��ة؟ يرد 

الف�ساد«  رئي�س منظمة »برملانيون عرب �سد 

ب��ت��اأك��ي��د ا���س��ط��ه��اد امل��ن��ظ��م��ات احل��ق��وق��ي��ة يف 

يقول:  ت��ه��اوت،  التي  العربية  ال���دول  معظم 

»ال��ق��م��ع ك���ان ك���ب���رياً، ال��ت��ح��دي ال��ي��وم ال��ذي 

ُي��ف��ر���س اأن ن��رف��ع ال�����س��وت م��ن اأج���ل���ه، هو 

عملية  فقط  لي�ست  الدميقراطية  اأن  تاأكيد 

اأوراق داخل �سناديق القراع، هناك م�ساألة 

ال��دي��ن��ي  والخ����ت����الف  الآخ������ر  راأي  اح������رام 

حتدياته  رغم  العربي  احلراك  والعقائدي.. 

قبل  الكبرية ل مفر منه، لأن ما كان قائماً 

تهاوي الأنظمة كان �سيئاً للغاية«. 

م���ن م��وق��ع��ه ك��م��ق��رر للجنة  ان���ط���الق���اً 

بني  خمير  يربط  النيابية،  الإن�سان  حقوق 

الف�ساد وبني عمله  الوطنية ملكافحة  اخلطة 

الإن�����س��ان،  يف �سياغة خ��ط��ة وط��ن��ي��ة حل��ق��وق 

هاماً،  مو�سوعاً   23 ت�سمل  »امل�سائل  ي��ق��ول: 

لبنان  يف  الق�سري  الختفاء  ق�سايا  اأب��رزه��ا 

والتحقيق،  التوقيف  اأم��اك��ن  يف  وال��ت��ع��ذي��ب 

اإ�سافة اإىل م�ساألتي ال�سجون وحقوق العمال 

امل���ه���اج���ري���ن وال���الج���ئ���ني ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ني«، 

التنظري  ح��ال��ة  يف  »ل�سنا  خم��ي��ر:  وي�سيف 

وال���ك���الم الإن�����س��ائ��ي ال���ع���ام، ك��ل اق��راح��ات��ن��ا 

ال��ق��ان��ون��ي��ة ي��وازي��ه��ا اأع���م���ال ت��ن��ف��ي��ذي��ة على 

املثال يف م�ساألة  �سبيل  الأر���س، كما هو على 

ال���وق���اي���ة م���ن ال���ت���ع���ذي���ب، ب��ع��د ت��ن�����س��ي��ق مع 

ب��اق��راح  ت��ق��دم��ت  امل���دين  املجتمع  منظمات 

ق��ان��ون م��وق��ع م��ن قبلي وق��ب��ل رئ��ي�����س جلنة 

حقوق الإن�سان النائب مي�سال مو�سى، لإن�ساء 

الإن�سان نوقف فيه كل  هيئة وطنية حلقوق 

عمليات التعذيب يف لبنان«.

التنمية والدميقراطية

اأهمية التنمية يف ن�سر  يوؤكد خمير على 

يق�سي  التنمية  »غياب  يقول:  الدميقراطية، 

ع��ل��ى ال��ط��ب��ق��ة ال��و���س��ط��ى، وي�����س��ج��ع ال��ت��ط��رف 

وي��غ��ذي ف��ك��رة اإق�����س��اء الآخ����ر، ج��اء يف مقدمة 

ال�����س��ي��ا���س��ة  اأن وظ��ي��ف��ة  ال��د���س��ت��ور الأم����ريك����ي 

ال�سعادة  اإىل  ال�سعوب  اإي�سال  هي  واحلكومات 

»اإذا فقد جمتمع  وال��رخ��اء..« ي�سيف خمير: 

القالقل  توقع  باإمكانك  التنمية،  بو�سلة  م��ا 

وال���س��ط��راب��ات الأم��ن��ي��ة، لأن���ه يف ح��ال تاأمني 

����س���روري���ات ال��ع��ي�����س ال����ك����رمي، ب���اإم���ك���ان م��ث��اًل 

اللبنانيني اإخماد لهب ال�سيا�سيني املتمر�سني 

خلف طوائفهم«.

مواقف الراعي

يف  التنفيذية  الهيئة  رئي�س  ه��ج��وم  وع��ن 

القوات اللبنانية �سمري جعجع على البطريرك 

م����ار ب�����س��ارة ب��ط��ر���س ال����راع����ي، ي���ذك���ر خمير 

البطريركي  ال�����س��رح  واأه��م��ي��ة  ب����دور  اجل��م��ي��ع 

تعر عن حاجات  »مواقفه ل  يقول:  الوطني، 

وه���واج�������س امل����وارن����ة وامل�����س��ي��ح��ي��ني ف���ق���ط، بل 

اللبنانيني،  جميع  ه��واج�����س  لتحمل  تتعداها 

ان��ت��ق��اد امل���وق���ع ل��ن��ق��ل ه��واج�����س امل�����س��ي��ح��ي��ني يف 

امل�سرق العربي، هو جتني على بكركي و�سيدها، 

بالتعبري  ال�ستمرار  اآمل من غبطته  وبالتايل 

ع��ن ت��ل��ك ال��ه��واج�����س امل��ح��ق��ة، وال���س��ت��م��رار يف 

اأنف�سهم  امل�سيحيني  بني  �سواء  للحوار  دعواته 

ال��ن��رات  على  خمير  ويعلق  اللبنانيني«،  اأم 

اإىل  الراعي بالإ�سارة  العالية املرفوعة يف وجه 

»اأنها من �سروريات احلمالت النتخابية«.

اأجرى احلوار: بول با�سيل

انعدام التنمية يقضي على 
الطبقة الوسطى.. ويشجع 

التطرف ويغذي فكرة 
إقصاء اآلخر

غياب مجلس النواب 
عن مراقبة ومحاسبة 

المستويات األعلى في 
الدولة.. من شأنه تشجيع 

الفساد في مستوياته 
األدنى أيضًا
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من�سور خالل الندوة

نظمت جلنة الإر�ساد والتوجيه يف حركة الأمة، 

 - ب��ريوت  وثانوية  النور«  »اأم  جمعية  مع  بالتعاون 

راأ���س النبع، ن��دوة بعنوان )امل��خ��درات.. خطر يهدد 

والطالبات،  الطالب  من  املجتمع(، ح�سرها ح�سد 

من  وع��دد  �سبطي،  حممد  املدر�سة  مدير  تقدمهم 

الأ�ساتذة واملعلمني. 

اللبناين،  الوطني  الن�سيد  م��ع  كانت  البداية 

ثم كلمة جلنة الإر���س��اد والتوجيه يف حركة الأم��ة، 

اأن حفظ الوطن  اأكدت خاللها  األقتها رانيا ال�سيخ 

وهي  اجلميع،  عاتق  على  تقع  م�سوؤولية  واملجتمع 

م�سركة بني الدولة واجلمعيات الأهلية واملواطن، 

ومن هذا املنطلق حتر�س جلنة الإر�ساد والتوجيه 

على تنظيم ندوات غايتها توعية اجليل النا�سئ من 

خماطر املخدرات والتدخني. 

وب���ع���د ذل�����ك ب������داأ الأ�����س����ت����اذ ن���اج���ي م��ن�����س��ور 

حما�سرته، �سارحاً مدى خطورة الإدمان، وانعكا�س 

اآثاره ال�سلبية على الفرد واملجتمع.

ندوة حول مخاطر اإلدمان على المخدرات والتدخين



بعد ف�سيحة اللحوم الفا�سدة 

التي تك�سفت اأوىل خطوطها من 

منطقة طريق اجلديدة يف بريوت، 

يت�ساءل البيارتة اليوم عما اإذا كانت 

وزارة ال�سحة �ستفتح ملفات خطرية 

اأخرى تخ�س عا�سمتهم، كانت قد 

بقيت طوياًل طي الن�سيان؟ من اأبرز 

الق�سايا الكامنة التي تثري قلق �سكان 

العا�سمة، م�سكلة امل�ستو�سفات 

الع�سوائية التي حتولت اإىل اأدوات 

للح�سد النتخابي، و�سط غياب الرقابة 

الر�سمية وانت�سار الأدوية املنتهية 

ال�سالحية ومنح الو�سفات الطبية 

اخلاطئة وغريها من النتهاكات.

رغم اأنها حتل م�سكلة بالن�سبة للكثري 

ال��ف��ق��راء وذوي الدخل  امل��ر���س��ى م��ن  م��ن 

املحدود واملتدين، باتت امل�ستو�سفات تهدد 

حياة النا�س ب�سبب ع�سوائيتها، يف بريوت، 

تتوزع  التي  امل�ستو�سفات  ع�سرات  هناك 

رقابة  دون  م��ن  وتعمل  ع�����س��وائ��ي،  ب�سكل 

وت��راع��ي  اجل����ودة  حت��ف��ظ  وعلمية  فعلية 

امل��رع��ي��ة الإج�����راء، فيما ميكن  ال��ق��وان��ني 

اإح�ساء امل�ستو�سفات ال�سرعية وامل�ستوفاة 

ال�سروط ال�سحية على اأ�سابع اليد، فمن 

�سيتم  م��ت��ى  واإىل  امل�����س��وؤول��ة،  اجل��ه��ة  ه��ي 

غ�س الطرف عن هذه املوؤ�س�سات ال�سحية 

التي باتت تهدد اأكرث مما تعالج؟

القانون ل يحدد من  اإن  الواقع،  يف 

امل�سوؤول، ما يبقي امل�سوؤولية �سائعة بني 

الجتماعية  وال�����س��وؤون  ال�سحة  وزارت���ي 

كان  قانون  م�سروع  اأن  علماً  والبلديات، 

ال�سحة  وزارة  م��ن  جلنة  ت�سكيل  حل��ظ 

للمتابعة  وال�سيادلة  الأط��ب��اء  ونقابتي 

لكنه مل ينفذ بعد.

منت كالفطريات

ل ميكن لأحد اأن ينكر اأهمية بع�س 

ب����ارزاً  دوراً  ل��ع��ب��ت  ال��ت��ي  امل�����س��ت��و���س��ف��ات 

يف ت��ق��دمي ال��ط��ب��اب��ة ���س��ب��ه امل��ج��ان��ي��ة ملن 

ال�ست�سفاء  باب  طرق  با�ستطاعته  لي�س 

اخل���ا����س، وي�����س��ج��ل ل��ل��م�����س��ت��و���س��ف��ات يف 

ب����ريوت اأن��ه��ا ق��ام��ت اإب����ان احل����رب ب��دور 

ال�سحية  ال��ت��غ��ط��ي��ة  ع��ج��ز  ���س��د  ك��ب��ري يف 

والإ����س���ع���اف���ات الأول����ي����ة، يف وق����ت ك��ان��ت 

م�سلولة  وم��وؤ���س�����س��ات��ه��ا  غ��ائ��ب��ة  ال���دول���ة 

ال��ي��وم تبدلت،  الأو����س���اع  ب��ال��ك��ام��ل، لكن 

امل�����س��ت��و���س��ف��ات منت  اأن  ال���وا����س���ح  وم����ن 

كالفطريات يف بريوت واأ�سبحت م�سّي�سة 

ي��ح��اول  معظمها  اأن  ب��ح��ي��ث  وجت���اري���ة، 

حتقيق  بغية  ال�سحية  اخلدمات  تقدمي 

مكا�سب �سيا�سية وانتخابية، بغ�س النظر 

ع��ن م��دى ج��دوى ال��ع��الج ال��ذي تقدمه 

اأك��رث م��ن حزب  التي تهبها،  الأدوي���ة  اأو 

ارتاأى افتتاح م�ستو�سف وتزويده ببع�س 

اأو  جمهز  غري  وبطاقم  الطبية  املعدات 

خا�سع لدورات تدريبية، فقط لكي يورد 

زع���م���اوؤه يف خ��ط��اب��ات��ه��م اأن��ه��م ي��ق��دم��ون 

ال�ست�سفاء املجاين لأهايل بريوت الذين 

يدفعون الثمن من �سحتهم. 

فاجعة اأخرى

براأي �سكان بريوت، فاإنه ل »ينق�سنا 

اللحوم  كفاجعة  اأخ���رى  �سحية  فاجعة 

ال��ف��ا���س��دة«، ل��ذل��ك ل ب���د م���ن ال��ت��ح��رك 

�سريعاً ملقاربة م�سكلة امل�ستو�سفات، عر 

لتقييم  وم��و���س��وع��ي��ة  علمية  مقايي�س 

اإغ��الق  اأو  ت��راخ��ي�����س،  ومنحها  و�سعها 

احلا�سل  الفلتان  من  للتخل�س  بع�سها 

يف منح الراخي�س.

اأبو حممد احل��وت، وهو  يعتر احلاج 

امل�ستو�سف  زي��ارة  ي��داوم على  رج��ل م�سن 

لأن���ه احل���ل ال��وح��ي��د و���س��ط ارت��ف��اع تكلفة 

امل�����س��ت��و���س��ف��ات  »اأن  ال�����س��ح��ي��ة  ال���ف���ات���ورة 

وطائفية  انتخابية  دك��اك��ني  اإىل  حت��ول��ت 

لكن  ذاك،  اأو  ال��زع��ي��م  ه���ذا  ���س��ورة  ت��رف��ع 

امل���واط���ن ال��ف��ق��ري جم���ر ع��ل��ى ارت��ي��اده��ا، 

املر�سى  ل�ستقبال  اآخ���ر  م��ك��ان  م��ن  م��ا  اإذ 

ب�����س��ك��ل جم����اين، ل��ه��ذا ال�����س��ب��ب ن�����س��ك��ت يف 

مت  اأو  الت�سخي�س،  يف  خ��ط��اأ  ارت��ك��اب  ح��ال 

اأن  ي��ف��ر���س  ال��ت��ي  الأدوي������ة  ب��ع�����س  بيعنا 

بع�س  اإن  اإذ  وب��امل��ج��ان«،  م��دع��وم��ة  ت��ك��ون 

امل��دع��وم  ال�����دواء  يبيع  ب���ات  امل�ستو�سفات 

والهيئات  امل��وؤ���س�����س��ات  م��ن  اأو  ال��دول��ة  م��ن 

ال��دول��ي��ة، رغ���م اأن���ه ي��ج��ب منحه جم��ان��اً، 

حتى اأنها تبيع اجلينريك باأ�سعار خمف�سة 

للغاية، رغم اأن  �سعرها يجب اأن يكون 30 

يف املئة من �سعر ال��دواء الأ�سلي، وجمرد 

بيعها باأ�سعار اأرخ�س، يعني اأنها ل ت�ستويف 

ال�سروط ال�سحية، فهي اإما غري نافعة اأو 

اأنها ا�سُتوردت من مافيات دواء يف اخلارج، 

و�سيكاً،  �سالحيتها  ان��ت��ه��اء  ت��اري��خ  وب���ات 

وعادة ما تت�سبب هذه الأدوية مب�ساعفات 

لدى املر�سى، ل�سيما يف ما خ�س اأمرا�س 

القلب وال�سرايني.

انتهاكات خميفة

غ��ي��اب  اأن  ه����و  الأم��������ر  يف  امل���خ���ي���ف 

اأم���ام  امل��ج��ال  ال��ر���س��م��ي��ة يف�سح  ال��رق��اب��ة 

امل�ستو�سفات،  ترتكبها  كثرية  انتهاكات 

طبية  خ��رة  ل  اأ�سخا�س  توظيف  منها 

اأن خ�سعوا لدورات  لهم ومل ي�سبق لهم 

م��ت��خ�����س�����س��ة، ف�����س��اًل ع���ن ب��ي��ع الأدوي�����ة 

اأدوي���ة  اإع��ط��اء  اأو  ال�����س��الح��ي��ة،  املنتهية 

توزيع  حتى  اأو  طبية،  و�سفة  دون  م��ن 

مغلفة  اأوراق  يف  امل��ج��اين  ال����دواء  بع�س 

ع���ن معايري  ب��ع��ي��داً   ، ن��اي��ل��ون  واأك���ي���ا����س 

قد  اإذ  ج��دواه��ا،  يفقدها  مما  ال�سالمة، 

الزائدة،  للحرارة  اأو  للرطوبة  تتعر�س 

اأ�سف اإىل ذلك اأنه يف بع�س الأحيان يتم 

دون حتديد  ال��دواء من  املري�س  اإعطاء 

اجلرعات اأو ا�سم الدواء، وهكذا دواليك.  

ال���ك���ث���ريات من  اأن  امل����ع����روف  وم����ن 

اأج��ل  م��ن  امل�ستو�سف  يق�سدن  الأم��ه��ات 

تاأمني اللقاح لأطفالهن باأ�سعار خمف�سة، 

على  ق��درت��ه��ن  ل��ع��دم  ب�سكل جم���اين،  اأو 

اأن���واع  اأن بع�س  ال��ط��ب��ي��ب، ورغ���م  زي����ارة 

بح�سب  امل��الح��ظ  فمن  جمانية،  اللقاح 

ما توؤكد جميلة حمندي، وهي اأم لثالثة 

امل�ستو�سفات  م��ن  ال��ع��دي��د  »اأن  اأط��ف��ال، 

طفل  ك��ل  ع��ن  ل��رية  اآلف   10 يتقا�سون 

ع��ل��ى ال��ل��ق��اح امل��ج��اين، بحجة اأن��ه��ا ب��دل 

الدفع  رف�سنا  حال  ويف  الطبيب،  اأتعاب 

وي�سبح  اأخ���رى،  م��رة  ا�ستقبالنا  يتم  ل 

لذلك  ال�����س��وداء،  ال��الئ��ح��ة  ع��ل��ى  ا�سمنا 

نقوم بالدفع، خ�سو�ساً اأن التعرفة اأرحم 

بكثري من تعرفة الطبيب«.

وت�����س��ي��ف: »يف اإح������دى امل������رات ك��ان 

ابني يعاين من املغ�س ال�سديد، فاأخذته 

زق��اق  منطقة  يف  قريب  م�ستو�سف  اإىل 

ال��ب��الط، وق���د اأع��ط��اين امل��وظ��ف هناك 

ب�����س��ع اأق���را����س م���ن ال������دواء، ل��ك��ن��ن��ي مل 

ال�سيديل  اإىل  اأخذتها  وعندما  اأطمئن، 

فعاليتها،  م��دى  ع��ن  لأ���س��األ  �سارعنا  يف 

اأقرا�س ملعاجلة الإ�سهال ل  اأنها  اأكد يل 

املغ�س«، وتتكرر هذه الرواية على ل�سان 

ممن  امل�ستو�سفات  م��رت��ادي  من  الكثري 

مينحون اأدوية ل عالقة لها باأمرا�سهم 

يف اأحيان كثرية فقط لأن املوظف لي�ست 

لديه اخلرة.

امل�ستو�سفات  اأن بع�س  اإىل ذلك  زد   

ي��ع��م��د اإىل ����س���راء الأدوي������ة م���ن اخل���ارج 

يف   10 بن�سبة  خمف�سة  باأ�سعار  ويبيعها 

دون  امل�ستو�سفات  بع�س  اأن  حتى  امل��ئ��ة، 

ال�سيدليات  مناف�سة  اإىل  تعمد  امل�ستوى 

من  ال���دواء  بيع  عر  القانون  وخمالفة 

م��ع��رف��ة  دون  وم����ن  ط��ب��ي��ة  و���س��ف��ة  دون 

بو�سوح  امل�سكلة  ه���ذه  وت���رز  م�����س��دره. 

يف الأح������ي������اء ال�������س���ع���ب���ي���ة، ح���ي���ث ت��ك��رث 

اأن الكثري  امل�ستو�سفات، مع الإ�سارة اإىل 

م��ن ال�����س��ي��دلن��ي��ني مم��ن ك��ان��وا اأن�����س��اأوا 

���س��ي��دل��ي��ات غ���ري ق��ان��ون��ي��ة اأث���ن���اء ف��رة 

احلرب، حتولوا اإىل امل�ستو�سفات بعدما 

اأقفلت �سيدلياتهم.

اعرتاف ر�سمي

ب�����دوره، ك���ان رئ��ي�����س جل��ن��ة ال�سحة 

ال���ن���ي���اب���ي���ة ال���ن���ائ���ب ع���اط���ف جم����دلين 

ع��ل��ى  ال������دول������ة  رق�����اب�����ة  »اأن  اع���������رف 

امل�ستو�سفات واملراكز ال�سحية الر�سمية 

منها وتلك العائدة اإىل منظمات املجتمع 

اأننا  اإىل  م�سرياً  معدومة«،  �سبه  امل��دين 

تقدم يف  التي  الأدوي���ة  نوعية  نعرف  »ل 

ومنتهية  ف��ا���س��دة  ك��ان��ت  اإذا  امل��راك��ز  تلك 

ال�سالحية اأو غري ذلك«.

واع����ت����ر اأن������ه »ل ب����د م����ن م��راق��ب��ة 

ح�����س��ن ال���ع���م���ل، وحت����دي����داً م���ن ن��اح��ي��ة 

تقدم،  التي  واللقاحات  الأدوي����ة  نوعية 

واحلكومة ووزارة ال�سحة حتديداً يجب 

اإىل  اإ�سافة  م�سوؤولياتهما،  تتحمال  اأن 

ذلك هناك �سرورة لتفعيل عمل مراكز 

الرعاية ال�سحية التابعة لوزارة ال�سوؤون 

الج��ت��م��اع��ي��ة وامل�����س��ت��و���س��ف��ات ال��ت��اب��ع��ة 

ل����وزارة ال�����س��ح��ة، وم���ن غ��ري اجل��ائ��ز اأن 

نتكل على ما تقدمه جمعيات ومنظمات 

املجتمع الأهلي فقط«.

اأن  التو�سيح  م��ن  ب��د  ل  اخل��ت��ام،  يف 

دائ��رة  خ���ارج  تبقى  امل�ستو�سفات  بع�س 

امل��خ��ال��ف��ات، ل��ك��ن ال��ق�����س��م الأك�����ر منها 

بحاجة اإىل تنظيم ورقابة فعلية قبل اأن 

ت�ستفحل الأمور.

عبد اهلل ال�سفدي

9

تحقيق
بعد فضيحة اللحوم الفاسدة

متى ُيفتح ملف المستوصفات العشوائية في بيروت؟

www.islamTimes.org/ar/
webmasterar@islamtimes.org

infoar@islamtimes.org

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

تاريخ المستوصفات

يف العام 1946 بلغ عدد امل�ستو�سفات 21 م�ستو�سفاً، منها 16 يف بريوت وجبل لبنان، بني عامي 1946 و1955 

حكومي عام  م�ستو�سف  اأول  بداأ  لبنان،  وجبل  بريوت  يف   64 منها  ازداد عدد امل�ستو�سفات واأ�سبح جمموعها 76 

القانون اإىل اإن�ساء امل�ستو�سفات يف لبنان يف  ولفت   ،19/12/1955 يف  املجانية  امل�ستو�سفات  قانون  و�سدر   ،1942
العام 1956 كموؤ�س�سات خريية تقدم خدمات اإىل ذوي الدخل املحدود جماناً اأو مقابل مبلغ رمزي، وكانت الدولة 

تقدم امل�ساعدات املالية اإىل اجلمعيات الأهلية التي �سريت امل�ستو�سفات عر »مكتب العمل« على قاعدة طائفية، 

ويف عام 1952 ا�ستحدثت الدولة وزارة العمل وال�سوؤون الجتماعية التي اأخذت مهمات »مكتب العمل«، بعد حمنة 

1958 ازداد اهتمام الدولة بالعمل الإمنائي والجتماعي، وكان ا�ستحداث م�سلحة الإنعا�س الجتماعي عام 1959 
قفزة نوعية يف جمال الرعاية ال�سحية والجتماعية، فتعزز عمل امل�ستو�سفات، لكن مل تطراأ تغيريات على تنظيم 

عمل امل�ستو�سفات منذ وقت طويل، الأمر الذي ت�سبب بع�سوائيتها اليوم.

ويف وقت يحتاج لبنان اإىل 150 م�ستو�سفاً، بح�سب اخلريطة ال�سحية، التي اأعدتها وزارة ال�سحة العامة، ي�سل 

عدد امل�ستو�سفات فيه اإىل 860، اأي ما يوازي �ستة اأ�سعاف احلاجة، معظمها ل ميلك املعدات والكادر املنا�سبني.
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ب����د�أ  ن��������ادرة،  ت���ع���د  ت�����ص��ري��ح��ات مل  يف 

م�������ص���وؤول���ون يف �حل���ك���وم���ة �ل��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي��ة 

للقيادة  علنية  �ن��ت��ق��اد�ت  ي��وج��ه��ون  ب��غ��زة، 

ق�صية  م��ن  �مل��وق��ف  خلفية  على  �مل�صرية، 

بالوقود،  غ��زة  يف  �لكهرباء  حمطة  تزويد 

على  �ملبنية  �لت�صريحات  م��ن  �صيل  فبعد 

�مل�صري جتاه  �ل�صلوك  ب�صاأن  �آمال عر��ض 

�إىل  بالبع�ض  �لعملي  �لو�قع  دفع  �لقطاع، 

حقيقة  �إىل  وم�����ص��ر�ً  عاليا،  �ل�صوت  رف��ع 

�ل��وق��ود  ي�صل  �أن  دون  مت�����ص��ي،  �لأي����ام  �أن 

�إىل حمطة �لتوليد، و�إن كان �صي�صل فمن 

باإ�صر�ف  �أي  ���ص��امل،  �أب���و  ك��رم  خ��ال معرب 

�لحتال.

طفح الكيل

�أح�����دث ه���ذه �ل��ت�����ص��ري��ح��ات ج���اء على 

ل�����ص��ان �ل�����ص��ي��د ي��و���ص��ف رزق������ه؛ �مل�����ص��ت�����ص��ار 

�ل�����ص��ي��ا���ص��ي ل��رئ��ي�����ض �حل���ك���وم���ة يف غ����زة، 

�إ�صماعيل هنية، و�لذي �أكد �أن �أزمة �لوقود 

»�ملفتعلة« يف قطاع غزة، و�إ�صر�ر م�صر على 

�إدخ����ال �ل��وق��ود ع��رب معرب ك��رم �أب���و �صامل 

�لذي ت�صيطر عليه »�إ�صر�ئيل«، هو »�بتز�ز« 

حلركة  متعمد  و�إخ�صاع  بامتياز،  �صيا�صي 

حما�ض.

على  م�صر  �إ����ص���ر�ر  �أن  رزق���ه  و�أو����ص���ح 

�إدخ���ال �ل��وق��ود ع��رب ك��رم �أب��و �صامل �إج��ر�ء 

عدم  �إىل  م�����ص��ر�ً  وتع�صفي،  ق��ان��وين  غ��ر 

ُت���ل���زم م�صر  دول���ي���ة  �ت��ف��اق��ي��ات  �أي  وج����ود 

و�لإ���ص��ر�ر  �حل���دودي  رف��ح  بتجاهل معرب 

ع��ل��ى �إدخ�����ال �ل���وق���ود ع��رب م��ع��رب ك���رم �أب��و 

�صامل، خ�صو�صاً مع و�صع �لقطاع �ملاأ�صاوي.

�أط��ر�ف��اً  هناك  �أن  �إىل  �مل�صت�صار  و�أ���ص��ار 

- مل ي�صمها - ت�صعى وب�صكل د�ئم لفر�ض 

ح�����ص��ار خ��ان��ق ع��ل��ى ق��ط��اع غ���زة �مل��ح��ا���ص��ر 

�أ����ص���ًا م��ن ق��ب��ل �لح���ت���ال �لإ���ص��ر�ئ��ي��ل��ي، 

دور  لها  �مل�صرية  �مل��خ��اب��ر�ت  �أن  مو�صحاً 

كبر يف هذ� �ل�صاأن.

وقال: »رغم �تفاقيات �صلطة �لطاقة يف 

و�إر�صال  �مل�صرية،  �لكهرباء  �صركة  غزة مع 

�أن  �إل  �أولية،  كدفعة  دولر  مليون   2 مبلغ 

�لوقود، وهذ�  �إدخ��ال  م�صر ماز�لت تعطل 

ي�صع ت�صاوؤلت كبرة«.

مل ي��ك��ن ه����ذ� ه���و �ل��ت�����ص��ري��ح �ل��ع��ل��ن��ي 

�ل�صاأن، لكنه �لأكرث و�صوحاً  �لأول يف هذ� 

ومبا�صرة، وهو ما يعني �أن �لكيل قد طفح 

يف غزة، ومل يعد �ل�صكوت ممكناُ، ول يرتدد 

بع�ض �ملر�قبني يف �لإ�صارة �إىل خلفية لهذه 

�لأخ���رة  باملو�جهة  تت�صل  �لت�صريحات، 

�ل��ت��ي ���ص��ه��ده��ا ق��ط��اع غ���زة، وم���ا ت���ردد عن 

ربطت يف مرحلة من  م�صرية  �أو�صاطاً  �أن 

�ملر�حل بني حت�صيل تهدئة جلبهة �لقتال، 

�إدخ���ال  وب��ني  �لفل�صطينيني،  ح�صاب  على 

�ل��وق��ود �إىل �ل��ق��ط��اع، وه��و م��ا ج��رى نفيه 

دون حما�ض كبر يف تلك �لفرتة.

تهدئة.. ووقود للمحطة

ت��ب��ادل  ي��ح��ل دون  �ل��ع��ل��ن��ي مل  �ل��ن��ف��ي 

�أحاديث هام�صة، عن �أن ما يت�صل بالربط 

و�قعاً  ك��ان  �ل��وق��ود،  و�إدخ����ال  �لتهدئة  ب��ني 

ف���ع���ل���ي���اً، ويف حل���ظ���ات ح���ا����ص���م���ة، ون��ه��اي��ة 

�لأ�صبوع �ملا�صي، كتب �ملحلل »�لإ�صر�ئيلي« 

�أليك�ض في�صمان مقاًل مطوًل يف »يديعوت 

�لتي  للمفاو�صات  فيه  تعر�ض  �أح��رون��وت« 

د�رت حول �لتهدئة.

�ملحلية  للبيئة  عر�ض  �ل��ذي  فيك�صمان 

�مل��ف��او���ص��ات،  فيها  د�رت  �ل��ت��ي  و�لإق��ل��ي��م��ي��ة 

وب����د� م��ق��ال��ه ن���وع���اً م���ن �ل���رتوي���ج ل��ن��ج��اح 

�أورد  �خل��ط��ة �ل��ت��ي و���ص��ع��ه��ا �ل�����ص��ه��اي��ن��ة، 

نقاطاً هامة  تت�صل بالدور �مل�صري، يجدر 

�لوقوف عندها، فهو �أوًل، يوؤكد حقيقة �أن 

�لأ�صا�صي  �ل��دور  لعبت  �مل�صرية  �لو�صاطة 

و�حلا�صم يف �إحر�ز �لتهدئة.

 وث���ان���ي���اً، ه���و ي���ق���دم روؤي������ة م���ن د�خ���ل 

�صورته  يف  �مل�صري  للدور  �لحتال  كيان 

�لتفاو�ض  جت��رب��ة  م��ن  م�صتقاة  �ل��ر�ه��ن��ة، 

�لأخ������رة ح����ول �ل��ت��ه��دئ��ة، ف��ي��اح��ظ »�أن 

�ل���ص��ت��خ��ب��ار�ت �ل��ع��ام��ة �مل�����ص��ري��ة، م��ع كل 

�إر�دت���ه���ا �خل���رة، غ��ر ق���ادرة على تقدمي 

�ل��ب�����ص��اع��ة)ي��ق�����ص��د ه��ن��ا: ت��ه��دئ��ة ن��اج��زة، 

وي�صيف  �ل���ص��ت��ب��اك(«،  ق��و�ع��د  تغير  دون 

لحظو�  �لقدمية  �لعمل  ع��اق��ات  »ب��رغ��م 

يف �إ�صر�ئيل �أن �صلوك هوؤلء �لأ�صخا�ض مل 

�لرغبة،  فعندهم  قبل،  من  ك��ان  كما  يكن 

فهم  خمتلفة،  �لتاأثر  على  قدرتهم  لكن 

قطر�ت  ب��ني  �صائرين  بلطف،  يت�صرفون 

�إ�صر�ئيل،  ُي��رو� متعاونني مع  ل  �ملطر كي 

وه������م ي������ح������ذرون ع���ل���ى �خل�������ص���و����ض �أل 

�ل�صعب  جمل�ض  �أع�صاء  لنر�ن  يتعر�صو� 

فريقاً  �ل�صابقة  �جل��ول��ة  يف  �تهمو�  �ل��ذي��ن 

من �ملوؤ�ص�صة �لأمنية �مل�صرية بعدم �ل�صعور 

�لوطني«.

ي�صميه  م��ا  �أن  فيك�صمان،  وي�صتخل�ض 

»فال�صلطة  �صعف،  ق��د  �ل��و���ص��اط��ة«  »ن��ظ��ام 

مع  حت���ادث  ق��ن��اة  باعتبارها  �لفل�صطينية 

�ل��ق��ط��اع غ��ر م��وج��ودة �ل��ب��ت��ة، وق��د ح��اول 

يعر�صو�  �أن  �حلقيقة  يف  م���ازن  �أب���و  ن��ا���ض 

و���ص��اط��ت��ه��م، ل��ك��ن مل ُي���ب���ال ب��ه��م �أح�����د ل 

�مل�صريني ول حما�ض بيقني،  �إ�صر�ئيل ول 

�أي�����ص��اً  �مل�����ص��ري��ة  �أن �ل����ص���ت���خ���ب���ار�ت  ب��ي��د 

ما  ك���ان  �إذ�  ق��وت��ه��ا وج��ال��ت��ه��ا،  م��ن  تفقد 

مبا�صر:  غ��ر  �صغط  �أدو�ت  لنا�صها  ي���ز�ل 

و�عتقال  �حلدودية  �ملعابر  على  �ل�صيطرة 

نا�ض �جلهاد �لذين �جتازو� �حلدود وقطع 

�لإ�صامية  �لأح��ز�ب  �ملبا�صرة مع  �لعاقة 

بال�صغط  �أي�صاً  �ملتطرفة، وفّكر �مل�صريون 

على غزة لإغاق �أنابيب �لوقود و�لكهرباء، 

لكنهم نك�صو� عن ذلك«.

وث���ال���ث���اً ف��ه��و ي�����ص��ر �إىل ن��ق��ط��ة �أك���رث 

�أهمية، وتبدو �لنقطتان �ل�صابقتان تفريعاً 

�لدر�ض من  »�إن  �لقول:  �آون��ة  وذل��ك  عنها، 

�أن  خ�صية  �أن  ه��و  �لأ����ص���ب���وع،  ه���ذ�  �أح�����د�ث 

�لقطاع  يف  تعمل  �أن  �إ�صر�ئيل  على  ي�صعب 

يف �أعقاب �لثورة يف م�صر، قد ظهر وهمها، 

مع�صلة  �آب  ���ص��ه��ر  يف  �إ����ص���ر�ئ���ي���ل  و�ج���ه���ت 

�أن  �إن��ذ�ر بعملية تو�صك  م�صابهة، فقد كان 

تنفذها �للجان �ل�صعبية يف غزة من حدود 

يف  م��رك��ز  باغتيال  تو�صية  وك��ان��ت  �صيناء، 

غ���زة م��و���ص��وع��ة ع��ل��ى �ل��ط��اول��ة، لكنهم يف 

�جلي�ض �لإ�صر�ئيلي ويف جهاز �لأمن ترددو� 

�إ�صر�ئيل  خ�صية تاأثر�ت �صديدة يف عاقة 

مع م�صر، ومل يرتددو� هذه �ملرة«.

ت��ع��ك�����ض ه���ذه �ل���ق���ر�ءة ����ص���ورة �أق���رب 

�لذين  �لفل�صطينيني  ولعل  �لو�قع،  �إىل 

ب��د�أو�  قد  م�صر،  مع  مبا�صرة  يتعاملون 

على  �ملعلقة  �لطموحات  ح��دود  ي��درك��ون 

�أن مذيعاً  �لدور �مل�صري، وقد كان لفتاً 

يف قناة تلفزيونية حملية تبث من غزة، 

�ل��ع��دو�ن  م�صاهد  على  �لتعليق  ب���د�أ  ق��د 

»ي��ب��دو  ب���ال���ق���ول:  �ل��ق��ط��اع  ع��ل��ى  �لأوىل 

للثور�ت  ح�صاباً  حت�صب  ل  �إ�صر�ئيل  �أن 

�لعربية«.

مادة حملية يف م�صر

من �لناحية �لعملية، فاإن �لت�صريحات 

�ل��ت��ي ���ص��درت م��ن غ���زة، ق��د لق��ت �صدى 

�إىل  �ل�صحف  بع�ض  و�أ����ص���ارت  م�����ص��ر،  يف 

م���ا و���ص��ف��ت��ه، ب��ال��غ�����ص��ب �مل�������ص���ري عقب 

للمخابر�ت  �لفل�صطيني  �جل��ان��ب  �ت��ه��ام 

�ل��وق��ود  �ت��ف��اق  ب��ع��رق��ل��ة تنفيذ  �مل�����ص��ري��ة 

�مل�صري  �لربملان  مع قطاع غزة، ويدر�ض 

�ل�صحف، عقد جل�صة عامة  تلك  بح�صب 

و�صفه  �ل��ذي  �حلكومي،  �ملوقف  ملناق�صة 

ب�»�ملتو�طئ مع �إ�صر�ئيل �صد غزة«.

وك�����ص��ف »خ��ال��د ح��ن��ف��ي« وك��ي��ل جلنة 

�ل���������ص����وؤون �ل���ع���رب���ي���ة مب��ج��ل�����ض �ل�����ص��ع��ب 

���ص��ي�����ص��ت��خ��دم��ون  �ل����ن����و�ب  �أن  �مل�������ص���ري، 

�ملخابر�ت  ملر�جعة  �ل��ربمل��ان��ي��ة؛  �آلياتهم 

بحكومة  �لإط��اح��ة  �إىل  و���ص��وًلً  �لعامة، 

ك��م��ال �جل��ن��زوري، وف��ق ق��ول��ه، م�صيفاً: 

»نحن كنو�ب �أكرثية نتجه �إىل ��صتخد�م 

�لثقة؛  �صحب  وه��ي  برملانية،  �آل��ي��ة  �أك��رب 

�لأم��ن��ي��ة  و�أج��ه��زت��ه��ا  �حل��ك��وم��ة  ملحا�صبة 

غ��زة«، ومو�صحاً:  بحق  تق�صرها  ج��ر�ء 

�إق��ام��ة  ي��در���ص��ون  �ل���ربمل���ان  �أع�����ص��اء  »�أن 

جل�صة عامة ملناق�صة �أزمة غزة«. 

رمب����ا ي��ع��ت��رب �ل��ب��ع�����ض �أن م��ث��ل ه��ذه 

�ل��ت�����ص��ري��ح��ات ت��ع��ك�����ض م��ن��اخ��اً �إي��ج��اب��ي��اً، 

�لحتياجات  ت��اأم��ني  نحو  ه��ام��اً  وحت���وًل 

�حلقيقة  يف  لكنها  غزة،  لقطاع  �ملطلوبة 

�ملعي�صية،  و�أزم���ت���ه���ا  غ����زة،  حت���ول  ت��ع��ن��ي 

مادة  �إىل  �لكهرباء  قطاع  يف  وخ�صو�صاً 

����ص���ر�ع، ب���ني ق����وى حم��ل��ي��ة، و�إىل م���ادة 

للمز�يدة �لعنرتية �خلطابية. 

و�ل���������ص����وؤ�ل �لأه�������م: ه���ل مي��ك��ن لكل 

�أن ت��ق��ي��م ح������دود�ً بني  ه����ذه �ل���ت���ط���ور�ت 

و�ل�صلوك  �خلطاب  يف  و�لوقائع  �لأوه��ام 

من  ك��ث��ر�ً  �أن  �مل�صكلة  �لفل�صطينيني؟ 

على  وعملو�  غ��رق��و�،  ق��د  �لفل�صطينيني 

�إغ��ر�ق �لنا�ض معهم يف �لأوه���ام، و�ملذيع 

يكونو�  مل  �ملعتدين  �أن  �إىل  �أ���ص��ار  �ل���ذي 

»ي����اأب����ه����ون«، ك����ان ي��ن��ط��ق مب���ا ي��ع��رب عن 

�إح�����ص��ا���ض ب��اخل��ي��ب��ة �أك����رث م���ن �أي ���ص��يء 

ح��ق��ائ��ق  �إدر�ك  ه���و  ن��ح��ت��اج��ه  م���ا  �آخ������ر، 

�لفرت��صات،  فخ  يف  �ل��وق��وع  ل  جمربة، 

ول �ل��ق��ب��ول ب���اأن ت��ك��ون »�ل��ظ��ل��م��ة« �لتي 

يعانيها �لقطاع، جماًل للبع�ض كي يرفع 

عقرته، ويهدينا خطاباً جملجًا، يزيد 

�لهام  من  بالقهر،  �إح�صا�صاً  �لظلمة  �إىل 

بد�ية  هذه  حقيقتها،  على  �لأ�صياء  قول 

لإدر�ك حدود �لو�قع، و�لت�صرف يف �صوء 

�لوقائع و�حلقائق.

نافذ اأبو ح�صنة  

دروس المواجهة.. والوقود الذي لم يصل
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عــربــي

بالت�صريحات  �ل��رت����ص��ق  ف��ي��ه  ع���اد  �ل����ذي  �ل��وق��ت  يف 

�ل��ن��اري��ة ب��ني ف��ت��ح وح��م��ا���ض، ح���ول �مل�����ص��وؤول��ي��ة ع��ن تعرث 

�لعام  �مل�صار  ف��اإن  بها،  �ملت�صلة  �لبنود  وتنفيذ  �مل�صاحلة، 

�لنق�صام،  تعميق  �لطرفني، يقدم موؤ�صر�ت على  ل�صلوك 

وطنية  م�صاحلة  ن��ح��و  ج��دي��اً  ت��وج��ه��اً  يعك�ض  مم��ا  �أك���رث 

حقيقية وجدية.

يف �لأ����ص���ب���وع �مل���ن�������ص���رم، وب���ع���د �ن���ت���خ���اب���ات ن��ق��اب��ة 

�ل�صحافيني �لفل�صطينيني يف ر�م �هلل، جرت �نتخابات 

ل��ل��ن��ق��اب��ة يف غ����زة، ن��ح��ن ه��ن��ا ل ن��ت��ح��دث ع���ن ف��رع��ني 

للنقابة �أجرى كل منهما �نتخابات حملية له، بل عن 

نقابتني منف�صلتني، و�حدة �صيطرت عليها فتح يف ر�م 

�هلل، و�لثانية �صيطرت عليها حما�ض يف غزة، و�أحتفنا 

�صرعيتهم  عن  باحلديث  وهناك  هنا  من  »�لنقابيون« 

ه���م، وع����دم ���ص��رع��ي��ة �لآخ���ري���ن، وع���ن �ل��دمي��ق��ر�ط��ي��ة 

�لآخرين،  عند  متوفرة  تكن  ومل  عندهم،  �صادت  �لتي 

�ثنتني، ف�صًا  �لنقابة:  �لنتيجة �صار عندنا بدل  ويف 

عن �أخ��رى يف �خل��ارج موجودة �أ�صًا، ومل نعد نعرف 

كل  م��ن  �لفل�صطينيني  ل���دى  ���ص��ار  وه��ك��ذ�  �أخ��ب��اره��ا، 

�صيء »�ثنني«، و�ح��د يف غ��زة، و�آخ��ر يف �ل�صفة، وثالث 

�أو ر�بع يف �خل��ارج، وزي��ادة �خلر خر، وكله بالقانون 

با  م�صاحلة  »وب��ا  �حل���رة،  و�لنتخابات  و�ل�صرعية 

بلوط«، و�هلل عيب.. عيب.

عبد الرحمن نا�صر

أكثر من تعثر المصالحة.. تعميق االنقسام
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�أهل غزة بانتظار جمل�ض �ل�صعب �مل�صري للتحرك



ي������رتو�ح �مل����دخ����ول �ل�����ص��ن��وي مل��وظ��ف��ي 

�لأونرو� يف لبنان بني 15 �ألف دولر و150 

�ل��وظ��ي��ف��ة  م�����ص��ت��وى  ب��ح�����ص��ب  �أل����ف دولر، 

وق��دم��ه��ا وج��ن�����ص��ي��ة �مل���وظ���ف، يف �مل��ق��اب��ل 

خميم  يف  �لكائنة  »وي��ف��ل«  ثكنة  يف  ي�صكن 

�أك��رث  بعلبك  مدينة  مدخل  عند  �جلليل 

500 ن�صمة  �أكرث من  85 عائلة، ت�صم  من 

�لاجئني  و�مل�صنني  و�لن�صاء  �لأطفال  من 

ل  �مل��ق��ارب��ة  ه��ذه  لبنان،  يف  �لفل�صطينيني 

ر���ص��دت  �لأون�����رو�  �أن  ع��رف��ن��ا  �إذ�  منها  ب��د 

17 �ألف دولر لرتميم هذ� �لثكنة �ملهددة 
�صخ�ض   500 حياة  قيمة  �أن  �أي  بالنهيار، 

تعادل  لبنان  يف  �لأون����رو�  لإد�رة  بالن�صبة 

�أدنى مدخول ملوظف و�حد من موظفيها.

�لنا�صطة  �ل��ف��ول  �أب���و  ���ص��م��رة  وت��وؤك��د 

�لنجدة  جمعية  وم�����ص��وؤول��ة  �لج��ت��م��اع��ي��ة 

�لقاطنات  و�إح��دى  �ملخيم  يف  �لجتماعية 

�مل��ب��ن��ى �لت�صعني  �مل��ب��ن��ى: »جت����اوز ع��م��ر  يف 

�صنة، وتعّر�ض �أكرث من مرة للق�صف من 

و�أدى  �ل�صهيونية،  �لع�صكرية  �ل��ط��ائ��ر�ت 

�جتياح  يف  خ�صو�صاً  ت�����ص��ّدع��ه،  �إىل  ذل��ك 

�لأونرو� برتميمه يف �لعام  1982، وقامت 
 .»1984

وت�������ص���ي���ف: »ق���م���ن���ا و�لأه����������ايل ب��ع��دة 

حت���رك���ات ���ص��اغ��ط��ة �ل���ع���ام �مل���ا����ص���ي �أم����ام 

هند�صية  جلنة  فقامت  �لأون����رو�،  مكاتب 

ب��زي��ارة �مل��ب��ن��ى �أك���رث م��ن م���رة ح��ت��ى تقرر 

ترميمه، لكننا تفاجئنا باأن �ملبلغ �ملر�صود 

وح���ني  دولر،  �أل�������ف  �ل�17  ي���ت���ج���اوز  ل 

عدة  ��صتمر  �ل��ذي  �لرتميم  م��ن  �لنتهاء 

جتميل  عملية  جم��ّرد  �أنها  �كت�صفنا  �أي���ام، 

�لتحركات  فا�صتئنفنا  ف��ق��ط،  و»ت��رق��ي��ع« 

�ملطالب،  ك��اف��ة  تنفيذ  حتى  نتوقف  ول��ن 

وق���د رف��ع��ن��ا ع���دة ت��ق��اري��ر وم���ذك���ر�ت �إىل 

�ل��ع��ام ول جند  �لأون�����رو� وم��دي��ره��ا  �إد�رة 

ر �لآن لعت�صام كبر  �صوى �لوعود، نح�صّ

مفتوحاً،  يكون  ق��د  �لأون����رو�  مكتب  �أم���ام 

باأية  للم�صاركة  م�صتعدون  هنا  و�لأه���ايل 

وحياة  حياتهم  يخ�ض  �لأم��ر  لأن  ن�صاط، 

عائاتهم«.  

ي��ق��ع �مل��خ��ي��م ع��ن��د �مل���دخ���ل �جل��ن��وب��ي 

دومن،   43.3 م�صاحة  على  بعلبك،  ملدينة 

و�صكانه �ليوم يقاربون ثمانية �آلف لجئ 

)�إح�����ص��اء�ت �لأون������رو�(، و�مل��خ��ي��م م�صهور 

نائب  وبح�صب  لأبنائه،  �لكثيفة  بالهجرة 

�أمني �صّر �للجنة �ل�صعبية يف �ملخيم عماد 

�ل��ن��اج��ي، ف���اإن خم��ي��م �جل��ل��ي��ل �أو »وي��ف��ل« 

ك���ان ع��ب��ارة ع��ن ث��ك��ن��ة ع�����ص��ك��ري��ة للجي�ض 

�ل��ف��رن�����ص��ي �أث���ن���اء �لن���ت���د�ب ع��ل��ى ل��ب��ن��ان، 

وكان عبارة عن م�صاحة حميطة بالأ�صو�ر 

و�ح��د  �ل��ف��رن�����ص��ي  للجي�ض  مبنيني  ت�صم 

ل�����ص��ك��ن �ل�����ص��ب��اط و�آخ�����ر ل�����ص��ك��ن �جل��ن��ود، 

�ل�صيار�ت  لت�صليح  كما كانت ت�صم مركز�ً 

يف  بني  وقد  للخيل،  و��صطبًا  �لع�صكرية 

بد�يات �لعقد �لثاين من �لقرن �لع�صرين 

من  �أك����رث  م��ن��ذ  م��ب��ن��ي  �أن����ه  �أي   ،)1920(

ت�����ص��ع��ني ع���ام���اً، وع���م���ره �لف���رت�����ص���ي قد 

�أن  �ل�صنو�ت، وي�صيف  �نتهى منذ ع�صر�ت 

�لثكنة »حتّولت بعد �لعام 1948 �إىل ماأوى 

من  �ل��ق��ادم��ني  �لفل�صطينيني  ل��اج��ئ��ني 

فل�صطني،  �صمايل  �لأعلى  �جلليل  منطقة 

�إىل  و���ص��ل  �جل��ل��ي��ل، حينها  �صّمي  ول��ذل��ك 

150 ع��ائ��ل��ة �أي ح��و�يل  �أك���رث م��ن  �مل��خ��ي��م 

�لألف ن�صمة، ومع مرور �لأي��ام �زد�د عدد 

ن�صمة،  �آلف  �لثمانية  �صكانه ففا�صو� عن 

�ل�صماح  وعدم  �مل�صاحة  حمدودية  وب�صبب 

بالبناء و�لتمدد، حتّول �إىل مركز لتهجر 

ب��ع��ائ��ات��ه تتبعرث  ف�����اإذ�  �ل��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي��ني، 

بقرى �لبقاع �لأو�صط، خ�صو�صاً بر �ليا�ض 

وت��ع��ل��ب��اي��ا و���ص��ع��دن��اي��ل و�خل���ي���ارة وغ����زة.. 

وغرها«.

وت���ق���ول ���ص��ع��اد �حل����اج �ل��ت��ي ت�����ص��ك��ن يف 

�لطبقة �لثانية من �ملبنى: »هناك �لكثر 

�لن�ض و�لرطوبة  �ملبنى،  �لت�صققات يف  من 

�صبه  و�لتدفئة  قار�ض  �ل��ربد  مكان،  كل  يف 

�مل����ازوت م��ن جهة  م��ع��دوم��ة ب�صبب غ���اء 

و�لنقطاع �ملتو��صل للتيار �لكهربائي من 

جهة �أخرى«.

م����رمي ك���اي���د �ل���ت���ي ت�����ص��ك��ن وع��ائ��ل��ت��ه��ا 

�لغ�صيل  �أن�صر  كنت  »بينما  ت��ق��ول:  �ملبنى 

و�لأطفال يلعبون يف �ملمر، بد�أت �حلجارة 

تت�صاقط فوق روؤو�صنا، فهرعنا �إىل �لد�خل 

�لتي  �لأوىل  �مل��رة  لي�صت  وه��ذه  لنحتمي، 

»منذ  وت�صيف:  �حلجارة«،  فيها  تت�صاقط 

ت��ل��ك �ل��ل��ح��ظ��ة وم���ع �حل��دي��ث يف �لإع���ام 

عن �ملباين �ملنهارة يف �لأ�صرفية وطربجا، 

�أن ينهار علينا  ننام خوفاً من  �أ�صبحنا ل 

�أ�صو�ت �أحجار تقع،  �ملبنى، ون�صمع �أحياناً 

وق���د وج���دت قطعة ك��ب��رة م��ن �حل��ج��ارة 

�لغربي،  �ل�صقف  م��ن  وقعت  �لأر����ض  على 

ق���ام �ل��ع��م��ال �ل��ذي��ن �أت����و� ل��رتم��ي��م �ملبنى 

ودهنها  �لت�صققات  بني  �لفر�غات  بتعبئة 

لإخفاء �لآث��ار، عائاتنا بخطر و�لأون��رو� 

ل حترك �صاكناً، ياأتو� �ملوظفون ويعاينون 

نتيجة  على  نح�صل  ومل  �أ�صبوعي  ب�صكل 

بعد«.

»�ملبنى  تقول:  ح�صني  عماد  �أم  كذلك 

مل ي��ع��د ي��ح��ت��م��ل، ف��اأ���ص��ا���ص��ات��ه �أ���ص��ب��ح��ت 

�لتي تظهر يف  �لت�صققات  �أن  �صعيفة، كما 

بع�ض �لأعمدة و�جلدر�ن لي�صت خارجية، 

بل �إذ� نظرت �إليها عن قرب جتدها عميقة 

مما يهدد حياة �صكان �لثكنة، �جلميع هنا 

لإيجاد  ب�صرعة  �لتحّرك  يجب  خائفون، 

حلول للم�صكلة قبل �أن تقع �لو�قعة«.

�لأم��ه��ات  و�لهلع عيون  مي��لء �خل��وف 

وهناك  هنا  يرك�صون  �ل��ذي��ن  و�أطفالهن 

يف �مل���م���ر�ت �ل�����ص��ّي��ق��ة ي��ل��ه��ون ب��احل��ج��ارة 

�خلا�صة  �أل��ع��اب��ه��م  وي��ب��ت��ك��رون  �ملت�صاقطة 

غر �آبهني بالأخطار �ملحيطة بهم.

�صامر ال�صيالوي
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تسعون عائلة في مخيم الجليل مهددون بالموت والتهجير

الثكنة القديمة آيلة للسقوط و»األونروا« رصدت 17 ألف دوالر إلخفاء التشققات

ر �لفل�صطينيون يف لبنان مل�صرة جديدة  يتح�صّ

باجتاه �حلدود مع فل�صطني �ملحتلة مبنا�صبة يوم 

يف  �لتح�صر�ت  ب���د�أت  وق��د  �آذ�ر(،   30( �لأر�����ض 

من  �لفل�صطينية،  و�لتجّمعات  �ملخيمات  خمتلف 

خال �لجتماعات �لتن�صيقية بني �للجان �ملعنية 

و�لف�صائل و�ل�صخ�صيات �لفل�صطينية و�للبنانية، 

وي���ت���ز�م���ن ذل�����ك م����ع مت������ادي ج��ي�����ض �لح���ت���ال 

�ل�صهيوين بالعبث بالأر�ض �لفل�صطينية، و�رتفاع 

وتهويد  �لغربية،  �ل�صفة  يف  �ل�صتيطان  وت���رة 

�ملدنيني  وق��ت��ل  ومقد�صاتها،  ب�صو�رعها  �لقد�ض 

�لآمنيني يف قطاع غزة.

و�جلدير ذكره �أن �مل�صرة �لعام �ملا�صي، لفتت 

وح��ق  �لفل�صطينية  �لق�صية  �إىل  �ل��ع��امل  �أن��ظ��ار 

ف�صحت  كما  وطنهم،  �إىل  بالعودة  �لفل�صطينيني 

�ل���ت���و�ط���ئ �ل��ع��رب��ي و�ل���غ���رب���ي ع��ل��ى ح���ق �ل���ع���ودة، 

ونزوًل  �صعود�ً  كيلومرت�ت  عدة  �مل�صرة  و�متدت 

بني �جلبال و�لوديان حتى قمة �لتلة �ملطلة على 

وحتى  جبيل  بنت  منطقة  م��ن  �ملحتلة  فل�صطني 

�ل��رج��ال و�لن�صاء  �ل��ر����ض، و����ص��رتك فيها  م���ارون 

مبختلف �أعمارهم.

و�ج��ت��م��ع ف��ي��ه��ا �ل��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي��ون م���ن خمتلف 

�ملناطق �للبنانية مب�صرة ُقِدرت بخم�صة و�أربعني 

�ألفاً، وعادو� �إىل بيوتهم دون �صتة من خرة �صباب 

�صّمت  بينما  �لفل�صطينية،  و�لتجّمعات  �ملخيمات 

تنّوعت  جريح  مئة  من  �أك��رث  لبنان  م�صت�صفيات 

�إ�صاباتهم بني �ملتو�صط و�خلطر.

جنود  مع  مو�جهات  �إىل  �ل�صباب  �ندفع  وق��د 

مقتل  �إىل  �أدى  ما  حينها،  �ل�صهيوين  �لح��ت��ال 

ك��ان��و�  �ل��ذي��ن  �لفل�صطينيني  �ل�����ص��ب��اب  م��ن  ���ص��ت��ة 

ي��ر���ص��ق��ون �جل���ن���ود ب���احل���ج���ارة، ف����رد �ل�����ص��ه��اي��ن��ة 

بالر�صا�ض �حلي و�لع�صو�ئي، ما �أدى �إىل م�صرع 

هوؤلء �ل�صباب بالإ�صافة �إىل جرح �لع�صر�ت.

مسيرة جديدة باتجاه الحدود في يوم األرض
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يف كل مو�سم انتخابي يف الواليات املتحدة، 

ت���رز ب��ع�����ض ال��ق�����س��اي��ا ال�����س��اخ��ن��ة ال��ت��ي حتتل 

ب��ن االق��ت�����س��اد، والتمييز  ال��ع��ن��اوي��ن،  ���س��دارة 

الع�سكرية،  وامليزانية  واالإجها�ض،  العن�سري، 

املثرية  املوا�سيع  م��ن  وغ��ريه��ا  الف�ساء  وغ���زو 

هذه  �سخونة  االأك���ر  الق�سية  تبقى  ل��ل��ج��دل، 

االأي������ام، ك��م��ا ي��ت��ب��ن م���ن ت��ع��ل��ي��ق��ات امل��ر���س��ح��ن 

ال��رئ��ا���س��ي��ن ع���ن احل�����زب اجل���م���ه���وري، ه��ي: 

االإ�سالم، وبال منازع.

يف �سيف العام 2010، �سيطر االإ�سالم على 

التجديد  انتخابات  خ��الل  الرئي�سة  العناوين 

نذكر  املثال،  �سبيل  على  للكونغر�ض،  الن�سفي 

ال�سائعات  ال���ق���راآن،  ب��ح��رق  ج��ون��ز  ت��ريي  تعهد 

اأوب��ام��ا  ب���اراك  الرئي�ض  دي��ان��ة  ح��ول  امل�ستمرة 

ب��االإ���س��الم، ب��االإ���س��اف��ة اإىل ذل���ك، اجل���دل حول 

»بارك51« وهو املركز الثقايف االإ�سالمي املزمع 

تاأ�سي�سه يف مانهاتن، والذي اأثار زوبعة اإعالمية 

من قبل املتطرفن الراف�سن لوجوده بالقرب 

من مركز التجارة العاملي. 

اختباراً  �سكلت   ،2010 ع��ام  يف  االنتخابات 

االأم��ريك��ي��ن  ال�سيا�سين  م��ن  ال��ك��ث��ري  مل��وق��ف 

امل���ن���اه�������ض ل����الإ�����س����الم، وه����ن����اك ع�����دد حم���رج 

م��ن��ه��م م����ن امل��ن��اه�����س��ن ل���الإ����س���الم مم����ن مل 

ي��خ��ج��ل م���ن ال��ت��ع��ب��ري ع���ن اآرائ�����ه امل��ت��ط��رف��ة يف 

ال���ع���ل���ن، وق��ب��ي��ل االن���ت���خ���اب���ات امل���زم���ع ع��ق��ده��ا 

الخ��ت��ي��ار ال��رئ��ي�����ض االأم���ريك���ي اجل���دي���د، يبقى 

اخل����ط����اب امل���ح���ر����ض ����س���د امل�������س���ل���م���ن ب�������ارزاً 

ل������دى ع������دد ك���ب���ري م�����ن امل���ر����س���ح���ن ال���ذي���ن 

ي�����س��ح��ذون ال��ه��م��م خ���الل م��ع��رك��ة االن��ت��خ��اب��ات 

وي��ح��اول��ون  امل��ت��ح��دة  ال���والي���ات  يف  التمهيدية 

 ا���س��ت��م��ال��ة ق���اع���دة ن��اخ��ب��ة م���ن امل��ت�����س��ددي��ن..

ي�سن  م��ا  ع���ادة  اأن معظمهم  م��ن  ال��رغ��م  ع��ل��ى 

والتمييز  العن�سرية  على  ال�سعواء  احل��م��الت 

الكثري  ينغم�ض  وال��دي��ن،  اجلن�ض  اأ�سا�ض  على 

م����ن ال�����س��ي��ا���س��ي��ن االأم����ريك����ي����ن يف امل�����س��اع��ر 

املعادية لالإ�سالم وعادة ما يفلتون من العقاب 

والعواقب املرتتبة على ذلك حتت ذريعة حرية 

التي  ال��ك��راه��ي��ة  م�����س��اع��ر  م�ستغلن  ال��ت��ع��ب��ري، 

غر�ست لدى جمموعة كبرية من االأمريكين 

ح��ي��ال االإ����س���الم ب��ع��د اأح����داث 11 اأي��ل��ول 2001 

امل�سلمن  مل�����س��اي��ق��ة  ت��اله��ا م���ن ح��م��الت  وم����ا 

واتهامهم بالت�سدد والراديكالية.  

وف���ق���اً ل���درا����س���ة اأع���ده���ا م��ع��ه��د ب��روك��ي��ن��غ��ز 

ب��ال��ت��ع��اون م��ع م��رك��ز ب��ح��وث ال��دي��ن يف اأي��ل��ول 

تدمري  على  �سنوات  ع�سر  م�سي  بعد   2011
الرجن، تبن اأن 47 يف املئة من االأمريكين 

يعتقدون اأن قيم االإ�سالم ال تن�سجم مع القيم 

االأمريكية، واجلمهوريون هم اأكر عر�سة من 

الدميقراطين للتاأثر بهذا الراأي.

اجلمهوريون.. والإ�سالم

بح�سب الدرا�سة، فاإن احلزب اجلمهوري 

ه��م االأك���ر ع���داء ل��الإ���س��الم، »ف����اإذا كنت من 

م�����س��اه��دي ق��ن��اة ف��وك�����ض ن��ي��وز ال��ت��اب��ع��ة لهم 

ب��ال �سك  ف��اأن��ت  ال�����س��اي،  اإىل ح��زب  اأو تنتمي 

اإذ  ت��ه��دي��داً«،  باعتباره  االإ���س��الم  اإىل  �ستنظر 

غ��ال��ب��اً م��ا ت��رتك��ز احل��م��الت ���س��ده باعتباره 

اإىل االإره�����اب. نتيجة  ي��دع��و  م��ت��ط��رف��اً  دي��ن��اً 

ل���ذل���ك، ا���س��ت��خ��دم امل��ر���س��ح��ون ال��رئ��ا���س��ي��ون 

اجل���م���ه���وري���ون اأخ�������رياً ع����داءه����م ل��الإ���س��الم 

لتو�سيع قاعدتهم االنتخابية وجذب االأن�سار 

العري�سة  ل��ل��ع��ن��اوي��ن  ي��ك��رتث��وا  اأن  دون  م��ن 

املتحدة  ال��والي��ات  ب��اأن  بها  تغنوا  لطاملا  التي 

وحت��رتم  واملعتقد  التعبري  ح��ري��ة  دول���ة  ه��ي 

ج��م��ي��ع امل��واط��ن��ن ع��ل��ى اخ���ت���الف دي��ان��ات��ه��م 

وانتماءاتهم ومعتقداتهم.

على �سبيل املثال، �سن املر�سح اجلمهوري 

اإح���دى  يف  ق���ارن  ال���ذي   - غينغريت�ض  ن��ي��وت 

امل�����رات امل�����س��وؤول��ن ع���ن اإن�������س���اء »ب�����ارك 51« 

التهديد  ���س��د  ���س��ع��واء  ب��ال��ن��ازي��ن« - ح��م��ل��ة 

الواليات  على  االإ�سالمية  لل�سريعة  املزعوم 

اأي  اأن����ه ح��ت��ى االآن مل ت���رز  امل��ت��ح��دة، ع��ل��م��اً 

ممن  االأم��ريك��ي  املجتمع  يف  اإ�سالمية  جهة 

تطالب باإحالل قوانن ال�سريعة االإ�سالمية 

حم��ل ال��ق��ان��ون االأم���ريك���ي، ن��ظ��راً الختالف 

ال��ف�����س��ي��ف�����س��اء االأم���ريك���ي���ة وت���ع���دد دي��ان��ات��ه��ا 

النائب  اتهامات  اأن  يعني  مما  ومعتقداتها، 

اجل���م���ه���وري ه���ي حم�����ض اف������رتاء ال اأك����ر، 

وجم��رد م��زاع��م الإث���ارة جلبة ح��ول مو�سوع 

باإثارة  يتعلق  ال�سحة، لكنه  اأ�سا�ض له من  ال 

احل�سا�سية حيال االإ�سالم وامل�سلمن. 

ويف االإطار عينه، قدمت قرارات مدعومة 

من االأحزاب اجلمهورية يف اأكر من ع�سرين 

واآيوا،  وانديانا،  والية من �سمنها مي�سيغن، 

وم����ي����زوري، م���ن ���س��اأن��ه��ا م��ن��ع امل���ح���اك���م من 

مثل  االأجنبية  القوانن  �سالحية  يف  النظر 

ال�سريعة االإ�سالمية للتطبيق داخل الواليات 

املتحدة االأمريكية، رغم اأنه وكما ذكرنا اآنفاً 

الواليات  يف  اإ�سالمية  منظمة  اأي  تطلب  مل 

املتحدة ذلك.

���س��ان��ت��وروم، فقد ج��ادل  اأم���ا املر�سح ري��ك 

امل�����س��اواة بن  ب��اأن االإ���س��الم مل يخلق مفهوم 

ال  امل�سلمن  اأن  واع��ت��ر  ع��م��وم��اً،  امل�سلمن 

ي��ع��ب��دون اهلل ن��ف�����س��ه ك��م��ا ه���و يف ال��دي��ان��ت��ن 

اأن  م��ن  ال��رغ��م  ع��ل��ى  وال��ي��ه��ودي��ة،  امل�سيحية 

امل�ساواة مركزية يف االإ�سالم، وكلمة »اهلل« يف 

ال��ذي يعبده  اإىل اهلل  ال��ك��رمي ت�سري  ال��ق��راآن 

ج��م��ي��ع ال��ب�����س��ر م���ن امل�����س��ل��م��ن وامل�����س��ي��ح��ي��ن 

واليهود.

ال�سابق  الرئا�سي  املر�سح  وع��د  ذل��ك،  اإىل 

هريمان كن اأنه لو جرى انتخابه فلن يعن 

م�سلماً واحداً بن اأع�ساء وزارته، لكن خطابه 

احلاد �سد االإ�سالم مل ينفعه على االإطالق، 

ف�����س��ح��ب ت��ر���س��ح��ه ع��ل��ى م�����س�����ض خ���وف���اً من 

اخل�سارة املحتمة يف االنتخابات التمهيدية.

امل���ر����س���ح اجل���م���ه���وري  اأن  ف���ق���ط  وي����ب����دو 

ي���ع���ار����ض  ال��������ذي  ال����وح����ي����د  ه�����و  ب������ول  رون 

املعادية  امل�ساعر  يربط  وهو  االإ�سالموفوبيا، 

لالإ�سالم يف الداخل االأمريكي باحلروب التي 

ذات  ال���دول  االأم��ريك��ي��ة على  ال��ق��وات  �سنتها 

الغالبية االإ�سالمية حول العامل، ويدخله يف 

اإطار لوازم الروباغندا والدعاية احلربية.

 وقد جنح ب��ول، ال��ذي ي��روق للعديد من 

امل�����س��ل��م��ن يف ال���والي���ات امل��ت��ح��دة ح��ت��ى اأن��ه��م 

اأط��ل��ق��وا ع��ل��ي��ه ل��ق��ب »اجل��م��ه��وري امل��ت��م��رد«، 

امل�سلمن  وت��اأي��ي��د  تعاطف  ك�سب  يف  ب��راع��ة 

لي�ض يف االآونة االأخرية فح�سب، بل من خالل 

اأدائ��ه الرملاين ب�سفته ع�سواً يف الكونغر�ض 

ع���ن والي�����ة ت��ك�����س��ا���ض، وان���ت���ق���اده ل��ل�����س��ي��ا���س��ة 

اخلارجية االأمريكية التي »اأقحمتها ع�سكرياً 

يف ال��ع��دي��د م��ن ب��ل��دان ال�����س��رق االأو����س���ط يف 

م���غ���ام���رة غ���ري حم�����س��وب��ة ك��ل��ف��ت ال���والي���ات 

ناء  التي  املالية  االأع��ب��اء  جانب  اإىل  املتحدة، 

بحملها االقت�ساد االأمريكي، عداء اجلماعات 

وال�����س��ع��وب االإ���س��الم��ي��ة واأوق���ع���ت ال���ب���الد يف 

الع�سكرية  جتيدها  ال  ع�سابات  ح��رب  اأت���ون 

االأم��ريك��ي��ة، وو���س��ع��ت ال���والي���ات امل��ت��ح��دة يف 

االأك��ر«  اأو»ال�سيطان  البعيد«  »ال��ع��دو  مربع 

يف العقل اجلمعي العربي واالإ�سالمي«، على 

حد قوله.

اجلمهوري  ال��ن��ائ��ب  ان��ت��ق��ادات  تقف  ومل 

عند حدود ال�سيا�سة اخلارجية، بل جتاوزتها 

اإىل ف�ساء الت�سريعات الداخلية التي ت�ستبيح 

احل����ري����ات امل���دن���ي���ة ل��ل��م�����س��ل��م��ن ك��م��واط��ن��ن 

على  اأدل  ولي�ض  االأول،  امل��ق��ام  يف  اأم��ريك��ي��ن 

قانون  مل�����س��روع  ال��ق��وي��ة  معار�سته  م��ن  ذل��ك 

يف   2004 املواطنة patriot act عام 

والية بو�ض االبن، والذي يعطي ال�سالحيات 

املواطنن،  على  بالتج�س�ض  االأمنية  للجهات 

وه����و ق���ان���ون اأع����د يف االأ����س���ا����ض ال���س��ت��ه��داف 

امل�سلمن يف الواليات املتحدة.

فوق اخلالفات

ال��رئ��ا���س��ي  امل��ر���س��ح  ب��ق��ي  االآن،  ح��ت��ى 

اجل���م���ه���وري ال����ب����ارز م��ي��ت روم���ن���ي اإىل 

ح���د ك��ب��ري ف����وق ه����ذه اخل����الف����ات، وه��و 

�سيغت  ع����ب����ارات  اإىل  ي��ل��ج��اأ  م���ا  ك���ث���رياً 

عنف  دي��ن  لي�ض  »االإ���س��الم  مثل  بعناية، 

يبدل  اأن  كثرياً  يجوز  ولكن  بطبيعته«، 

هذا ال�سيا�سي من مواقفه مثلما فعل يف 

ما يتعلق بق�سايا كثرية يف ال�سابق، كما 

االإ�سالمية  املجتمعات  اإىل  يتودد  اأنه مل 

الناقد  فار�ض،  وليد  اأن  حتى  البالد،  يف 

ال��ب��ارز ل��الإ���س��الم، هو  اليميني وامل��ع��ادي 

واحد من م�ست�ساري رومني. 

 PAC وي��ح��ظ��ى روم��ن��ي ب��دع��م ���س��وب��ر

)جل��ن��ة ال��ع��م��ل ال�����س��ي��ا���س��ي( ال��ت��ي يديرها 

الري مكارثي، وهو املتخ�س�ض يف الهجمات 

االإع���الن���ي���ة ���س��د االإ�����س����الم، ف��م��ك��ارث��ي هو 

كر�ست  التي  احلمالت  بع�ض  �سمم  ال��ذي 

العداء �سد امل�سلمن، منها االإعالن الذي 

ي�ستهدف م�سروع »بارك 51«.
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ملف خاص

تمييز ضد المسلمين
نهاية  يف  غالوب  موؤ�س�سة  اأجرته  االأمريكين  امل�سلمن  الآراء  ا�ستطالع  اأظهر 

عام 2011، اأنهم تعر�سوا خالل العام املا�سي لتمييز ديني اأو عرقي، وياأتي هذا يف 

اأعقاب ا�ستطالع اأجرته موؤ�س�سة زغبي اإنرتنا�سيونال يف اأيلول 2010، واأظهر اأن 41 

يف املئة من االأمريكين يكنون م�ساعر غري اإيجابية حيال العرب، واأن ن�سبة 55 يف 

املئة من االأمريكين يكنون م�ساعر غري اإيجابية عن امل�سلمن.

خ��ريي��ة منحت  م��وؤ���س�����س��ات  �سبع  ع��ن  ال��ت��ق��اري��ر  ت��ت��ح��دث  ب��ال��ت��م��وي��ل،  يتعلق  فيما 

منذ  دوالر  مليون   42.6 االإ�سالموفوبيا  بن�سر  املعنية  االأبحاث  مراكز  من  جمموعة 

عام 2001، ومتول م�سادر التمويل ذاتها مراكز اأبحاث ميينية معروفة مثل »هريتاج 

املحافظن  معاقل  اأه��م  اأح��د  باأنه  املعروف  انرتبرايز«  »اأمريكان  ومعهد  فونداي�سن« 

اجلدد يف وا�سنطن، ف�ساًل عن بع�ض اخلراء يف االإ�سالموفوبيا ومنهم دانيال بايب�ض، 

وفرانك جافني،  و�ستيفن اإمري�سون، وروبرت �سبن�سر. ولكل واحد منهم حكاية طويلة 

مع معاداة االإ�سالم وامل�سلمن االأمريكين و�سل�سلة من الكتابات امل�سيئة، ويتبنى هوؤالء 

اأفكاراً تركز على مهاجمة ال�سريعة االإ�سالمية، ويقولون اإن ال�سريعة هي امل�سكلة واإن 

اإىل الواليات املتحدة، واإن الواليات  امل�ساجد هي »اأح�سنة ط��روادة« الإدخ��ال ال�سريعة 

املتحدة عر�سة للجهاد، واإن »اجلهاد اخلفي« ي�سعى اإىل ن�سر ال�سريعة يف البالد. 
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مواقف اأوباما

املعادية لالإ�سالم ال  امل�ساعر  اأن  علماً 

الرئا�سين  املر�سحن  عند  فقط  ت��رز 

ع��ن احل����زب اجل��م��ه��وري، ف��ع��ل��ى ال��رغ��م 

من جهوده الإع��ادة العالقات االأمريكية 

م��ع ال��ع��امل االإ���س��الم��ي، ك��ث��رياً م��ا اأث��ارت 

�سواء  امل�سلمن،  غ�سب  اأوب��ام��ا  �سيا�سات 

اأك������ان ذل����ك م���ن خ����الل احل������روب ال��ت��ي 

ول�����دت اخل�����س��ائ��ر يف ���س��ف��وف امل��دن��ي��ن 

اأم  ال��دوام،  الذين هم من امل�سلمن على 

امل�سلمن  بحق  جت��ري  التي  االع��ت��ق��االت 

االأمريكين يف دول اأخرى تعمل بالوكالة 

الت�سدد  خ��الل  من  اأم  و�سنطن،  ل�سالح 

يف م��الح��ق��ة امل�����س��ل��م��ن االأم���ريك���ي���ن يف 

ال���داخ���ل وت��ر���س��ده��م ب�����س��ك��ل ك��ب��ري من 

ووكالة  الفيدرايل  التحقيق  مكتب  قبل 

اال���س��ت��خ��ب��ارات االأم��ريك��ي��ة مب��ا ي�سعهم 

على الدوام يف دائرة االتهامات.

ب��االإ���س��اف��ة اإىل ذل���ك، ه��ن��اك ت��ده��ور 

ال��غ��ال��ب��ي��ة  ذات  اإي��������ران  م����ع  ال���ع���الق���ات 

املرتاخية  اأوب��ام��ا  وم��واق��ف  االإ�سالمية، 

وك��ان��ت  الفل�سطينية،  ال��ق�����س��ي��ة  ب�����س��اأن 

احل��م��ل��ة االن��ت��خ��اب��ي��ة ال�����س��اب��ق��ة الأوب��ام��ا 

ع��ل��ى  ك���ب���ري  ب�����س��ك��ل  رك������زت   2008 ع�����ام 

من  وال��ي��ه��ودي��ة  االإ���س��الم��ي��ة  اجلاليتن 

االجتماعية  ال��ع��دال��ة  ط��روح��ات  خ���الل 

الفل�سطينين  ال�سلمية بن  واملفاو�سات 

ا�ستفتاء  اأن  ح��د  اإىل  واالإ���س��رائ��ي��ل��ي��ن، 

اأجراه معهد غالوب يف ذلك احلن، اأكد 

اأن اأوباما حاز على ا�ستح�سان 85 يف املئة 

املئة  خ���الل  االأم��ريك��ي��ن  امل�سلمن  م��ن 

الرئا�سة،  مقعد  تقلده  م��ن  االأوىل  ي��وم 

بعد  خ�سو�ساً  ال��ي��وم،  تغري  االأم���ر  لكن 

با�ستخدام   2011 اأي��ل��ول  اأوب��ام��ا يف  ق��رار 

ح���ق ال��ف��ي��ت��و ���س��د م�������س���روع ال��ع�����س��وي��ة 

وه��و  امل��ت��ح��دة،  االأمم  يف  الفل�سطينية 

التي  القطرة  مبنزلة  ك��ان  ال��ذي  القرار 

العديد  اأ�سابت  والتي  بالكوؤو�ض  اأفا�ست 

ب��االإح��ب��اط،  االأم��ريك��ي��ن  امل�سلمن  م��ن 

االإدارة  ���س��ي��ا���س��ة  م����ن  ال����ي����اأ�����ض،  ورمب������ا 

الدميقراطية احلالية.

الطاحمون للو�سول

ب���ال���ت���اأك���ي���د، ال ي������زال االق���ت�������س���اد م��ن 

االنتخابية،  احلملة  يف  الرئي�سة  العناوين 

ولكن فيما يعمل الطاحمون اجلمهوريون 

ع��ل��ى  االأب����ي���������ض  ال���ب���ي���ت  اإىل  ب���ال���و����س���ول 

���س��ن ه��ج��م��ات��ه��م ع��ل��ى ب��ع�����س��ه��م ال��ب��ع�����ض، 

اأوباما يف اخلريف، ال  ملواجهة  وي�ستعدون 

االإ���س��الم  اأ�سبح  م��ا  اإذا  ننده�ض  اأن  ينبغي 

هو الق�سية ال�سيا�سية االأ�سا�سية للحمالت 

»ال�سيوعية«  ق�سية  كانت  كما  االنتخابية 

ال���ت���ي ج����رى ا���س��ت��غ��الل��ه��ا خ����الل احل���رب 

ال����ب����اردة، ل��ك��ن ك���ر يف ال���والي���ات امل��ت��ح��دة 

م�ساعر  تكرار  بعدم  رغبتهم  عن  يعرون 

يف  جتلت  ال��ت��ي  القبيحة  االإ���س��الم��وف��وب��ي��ا 

االنتخابات الن�سفية عام 2010 وياأملون اأن 

ال توؤدي الدعاية املتعط�سة للمر�سحن اإىل 

بو�سفها  املتحدة  ال��والي��ات  �سورة  ت�سويه 

اأن اخل��ط��اب��ات  ل���ل���ح���ري���ات!.. ع��ل��م��اً  ب���ل���داً 

اأثبتت  االإ���س��الم  �سد  املحر�سة  ال�سيا�سية 

اأنها ذات تاأثريات بالغة، فقد ازدادت جرائم 

املئة  50 يف  بن�سبة  امل�سلمن  الكراهية �سد 

يف الواليات املتحدة خالل 2010.

ت�����س��ه��د   ،2011 ال�����ع�����ام  م��ن��ت�����س��ف  م���ن���ذ 

ك��ري��ات امل����دن يف ال���والي���ات امل��ت��ح��دة، حملة 

حافالت  من  تتخذ  لالإ�سالم  معادية  دعائية 

الأفكارها  للرتويج  و�سيلة  العامة  املوا�سالت 

واإذكاء اجلدل حول مكانة االإ�سالم يف املجتمع 

امل��ل�����س��ق��ات حتث  بع�ض  اأن  ح��ت��ى  االأم���ريك���ي، 

امل�سلمن على الردة عن دينهم، ومن ال�سعارات 

على  الدعائية  املل�سقات  ه��ذه  حتملها  التي 

فتوى  لتحمل  م�ستعد  اأن��ت  »ه��ل  احل��اف��الت، 

امل�سلمة  جماعتك  اأو  اأ�سرتك  و»ه��ل  �سدك؟« 

تهددك؟« و»هل تركت االإ�سالم؟«.

امل�����س��ي��ح��ي امل��ت��ط��رف  اأن ال��ي��م��ن  وي���ب���دو 

يتواَن  مل  ال�سهيوين،  اللوبي  مع  املتحالف 

التمهيدية  االنتخابات  فر�سة  ا�ستغالل  عن 

ال��رئ��ا���س��ي��ة ل��ل��رتوي��ج اأك����ر واأك�����ر ل��ظ��اه��رة 

»االإ�سالموفوبيا«. اأو  االإ���س��الم  م��ن   اخل��وف 

وع���ل���ى م�������س���ت���وى امل���ن���ظ���م���ات اجل���م���اه���ريي���ة 

التقرير  يتحدث  االإط����ار،  ه��ذا  يف  النا�سطة 

حديثاً،  اأُ�س�ست  التي  املنظمات  من  ع��دد  عن 

اأمريكا«  اأ�سلمة  وعلى راأ�سها منظمة »اأوقفوا 

»ت�سرفوا  ومنظمة  جيلر،  باميال  وتراأ�سها 

من اأجل اأمريكا« وتراأ�سها بريجيت غابرييل، 

تتعاون مع حركة حفالت  اأخ��رى  ومنظمات 

ال�����س��اي االأم���ريك���ي ال��ي��م��ي��ن��ي��ة، وحت����ول تلك 

امل��ن��ظ��م��ات اأف����ك����ار خ�����راء االإ���س��الم��وف��وب��ي��ا 

املغلوطة اإىل حمالت جماهريية م�ستخدمة 

التعبئة اجلماهريية والعمل  اأ�ساليب  اأحدث 

ال�سيا�سي، االإلكرتونية منها والعملية، وتدعي 

اأن��ه��ا  منظمة »ت�����س��رف��وا م��ن اأج���ل اأم���ريك���ا« 

االأمريكية،  الواليات  573 فرعاً عر  متتلك 

األ����ف ع�����س��و.  170  واأن���ه���ا ت��ع��د يف ���س��ف��وف��ه��ا 

يف املقابل، اتخذت جمموعة من امل�سلمن من 

اخلطابات  مبحاربة  ق���راراً  �سيكاغو  مدينة 

�ساهمت حمالت  وال��ت��ي  ل��الإ���س��الم،  امل��ع��ادي��ة 

زي��ادت��ه��ا،  يف  احل��ال��ي��ة  الرئا�سية  االن��ت��خ��اب��ات 

حمالت  على  ت�ستمل  تكتيكات  م�ستخدمن 

واأنفقت  ال��دي��ن��ي،  التع�سب  �سد  تلفزيونية 

منظمة »ك�سب ال�سالم« للتوعية االإ�سالمية، 

كانون  �سهر  يف  دوالر  األ���ف  ال�40  ي��ق��ارب  م��ا 

االأول املا�سي ملواجهة ال�سور ال�سلبية واإنتاج 

االإ���س��الم  ت��روي��ج  بغية  تلفزيونين  اإع��الن��ن 

التي  االإع��الن��ات  تلك  و�ستقوم  ع���ادل،  كدين 

اأن«،  اأن  �ستن�سر على حمطات فوك�ض، و»�سي 

و »تي اأن تي«، باإظهار حقيقة وودية الطالب 

هاتف  رق��م  تعر�ض  كما  امل�سلمن  واملهنين 

وموقع اإلكرتوين ملزيد من املعلومات.

وق���ال م��دي��ر »ك�����س��ب ال�����س��الم« �سبيل 

اأح���م���د: »ه����ذه ���س��ن��ة ان��ت��خ��اب��ات، وراأي���ن���ا 

يف االن���ت���خ���اب���ات ال��ت��م��ه��ي��دي��ة ل��ل��ح��زب 

اجل���م���ه���وري ف���ه���م���اً خ���اط���ئ���اً وك���راه���ي���ة 

وا���س��ح،  ب�سكل  امل�سلمن  ���س��د  ومت��ي��ي��زاً 

واأردنا حت�سن تلك ال�سورة قلياًل«.

هناء عليان
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انهالت االنتقادات والهجمات من قبل اجلماعات 

املتطرفة،  اليمينية  وال�سيا�سية  االإجنيلية  امل�سيحية 

»اأن  معترين   ،»51 »ب��ارك  مركز  بناء  م�سروع  على 

امل��رك��ز ه��و ع��ب��ارة ع��ن »م�����س��ج��د ال��ن�����س��ر«، ي��ع��ر من 

خالله امل�سلمون عن ابتهاجهم واحتفالهم مبجد 11 

تهديد  ال��ردود تطرفاً  اأكر  2001«. وكان من  اأيلول 

على  احتجاجاً  امل�ساحف  بحرق  جونز  ت��ريي  الق�ض 

بناء املركز.

املقرر  املذكور كان من  املركز االإ�سالمي  اأن  علماً 

بناوؤه و�سط مانهاتن، ليكون مركزاً اجتماعياً متعدد 

بعد  على  ويقع  للم�سلمن،  م�سلى  يت�سمن  االأدي��ان 

ي�سغله برجا  ك���ان  ال���ذي  امل��ك��ان  ���س��م��ال  اإىل  ج��ادت��ن 

مركز التجاري العاملي، وقد بينت الر�سوم الت�سورية 

للمبنى اأن الت�سميم املخطط له كان ع�سرياً للغاية 

وياأخذ يف االعتبار النمط النيويوركي احلديث.

المركز اإلسالمي
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سلسلة من الحلقات
�سد  والعلمية  البحثية  االأع��م��ال  متويل  جم��ال  يف  تعمل  التي  اخلريية  املوؤ�س�سات  من  العديد  هناك 

املوؤ�س�سات مالين الدوالرات  املتطرفة، وتوفر هذه  ال�سل�سلة  االإ�سالم، وهي ت�سكل احللقة االأوىل يف هذه 

بق�سايا  املعنين  اخل��راء  من  جمموعة  تت�سمن  التي  االإ�سالموفوبيا،  �سبكة  حلقات  من  الثانية  للحلقة 

االإرهاب واالإ�سالم وامل�سلمن االأمريكين، وعالقة الواليات املتحدة مع العامل االإ�سالمي، ويرتدي هوؤالء 

اخلراء »املزيفون« زي رجال العلم وقبعات اخلراء واملثقفن، ويف احلقيقة هم ي�ستخدمون بع�ض القدرات 

العلمية يف اإنتاج اأبحاث ومقاالت وكتب غري علمية ومليئة باملغالطات عن االإ�سالم وامل�سلمن، وتكون هذه 

االإ�سالم  ت�سويه �سورة  االأخ��رى عملها يف  االإ�سالموفوبيا  تبني عليها حلقات  التي  الفكرية  القاعدة  املواد 

وامل�سلمن.

بالغ  دوراً  التيار  هذا  ق��ادة  من  عدد  فيها  ويلعب  املتدين،  االأمريكي  اليمن  حلقة  هي  الثالثة  احللقة 

اأو�ساط امل�سيحين املتدينن، وذلك بالتعاون مع  اخلطورة يف ن�سر االأفكار املعادية لالإ�سالم وامل�سلمن يف 

والتعبئة  واجلماهريي  ال�سيا�سي  العمل  منظمات  اأو  اجلماهريية،  املنظمات  حلقة  وهي  الرابعة  احللقة 

يف  املنظمات  ه��ذه  وتتخ�س�ض  وا�سنطن،  يف  وامل�سلمن  االإ���س��الم  م��ن  اخل���وف  بن�سر  املعنية  اجلماهريية 

تنظيم االأفراد جماهريياً و�سيا�سياً باال�ستعانة بخراء متخ�س�سن بالعمل ال�سيا�سي يف الواليات املتحدة، 

ي�ستخدمون اأحدث االأ�ساليب احلديثة )االإلكرتونية والتقليدية( يف تعبئة اجلماهري وتوحيدهم واإ�سراكهم 

يف الندوات واملوؤمترات واملظاهرات املعادية لالإ�سالم وامل�سلمن يف الواليات املتحدة.



ثالثة ع�شر �شهراً وال�شعب البحريني 

ي���واج���ه ق��م��ع ال���ن���ظ���ام، وت����خ����اذل ال��ع��امل 

ال��ث��ورة  ن�صرة  ع��ن  ال��دول��ي��ة  وموؤ�ص�صاته 

البحرانية، واملثري لال�صتغراب والده�صة، 

ك��ي��ف ت��دع��م ال�����ص��ع��ودي��ة وق��ط��ر وجمل�س 

التعاون اخلليجي، حقوق الإن�صان وتر�صل 

درع اجلزيرة، مل�صاعدة )اآل خليفة( للقتل 

وت���دم���ري امل�����ص��اج��د وال���ق���ب���ور واح���ت���الل 

امل�����ص��ت�����ص��ف��ي��ات، ب��ي��ن��م��ا ت��ر���ص��ل الأ���ص��ل��ح��ة 

ل��ل��م��ع��ار���ص��ة ال�����ص��وري��ة مل��ح��ارب��ة ال��ن��ظ��ام، 

ك���ي���ف ت���دع���م ال���دمي���ق���راط���ي���ة يف ت��ون�����س 

الن�صاء  وتقمع  و���ص��وري��ة،  وم�صر  وليبيا 

والريا�س  والقطيف  ع�صري  جامعات  يف  

والبحرين.

ك��ي��ف مي��ك��ن ت�����ص��دي��ق امل���ل���وك والأم������راء 

ال����راأي،  وح��ري��ة  ال�صلطة  ل���ت���داول  ب��دع��م��ه��م 

الأج���داد  م��ن  واحل��ك��م عندهم ملكي وراث���ي 

لالأباء ولأب��ن��اء الأب��ن��اء وال��ورث��ة من بعدهم، 

ودول  وق��ط��ر  ال�صعودية  د���ص��ات��ري  تن�س  كما 

اأن  البحريني  الد�صتور  ين�س  حيث  اخلليج، 

حكم مملكة البحرين ملكي د�صتوري وراثي، 

وقد مت انتقاله من املغفور له ال�صيخ عي�صى 

اإىل ابنه الأك��ر ال�صيخ  اآل خليفة  بن �صلمان 

ح�����م��د ب���ن ع��ي�����ص��ى األ خ��ل��ي��ف��ة م��ل��ك ال��ب��الد، 

وهكذا  اأب��ن��ائ��ه،  اأك���ر  اإىل  ب��ع��ده  م��ن  وينتقل 

قيد  امل��ل��ك  ع���ن  اإذا  اإل  ط��ب��ق��ة،  ب��ع��د  ط��ب��ق��ة 

حياته خلفاً له ابناً اآخر من اأبنائه غري البن 

الأكر، وذلك طبقاً لأحكام مر�صوم التوارث 

املن�صو�س عليه.

ول��ت��و���ص��ي��ح ت���اري���خ م��ظ��ل��وم��ي��ة ال�����ص��ع��ب 

خ��ل��ي��ف��ة  اآل  ���ص��ي��ط��ر  اأن  م���ن���ذ  ال����ب����ح����راين 

ي��زال حكمهم  ول  اجل��زي��رة،  عام1783م على 

)حكم  ���ص��ن��ة   230 ي��ق��ارب  م��ا  اأي  الآن  ح��ت��ى 

عائلي( وبقاء رئي�س وزرائها ال�صيخ خليفة بن 

 1971 اآل خليفة يف من�صبه منذ عام  �صلمان 

�صحبت  ذل��ك  وم��ع  �صنة،  اأرب��ع��ن  ح���وايل  اأي 

ال��ب��ح��ري��ن ���ص��ف��ريه��ا م��ن ���ص��وري��ة اح��ت��ج��اج��اً 

لال�صالح  ودع��م��اً  ال�صلطة  ت���داول  ع��دم  على 

والدميقراطية!

لقد اأوجد اآل خليفة نظام ال�صخرة الذي 

ون���ورد  عام1923،  ح��ت��ى  منذ1783  ا���ص��ت��م��ر 

بع�س ت�صريعاته التي:

- م���ن���ع مت���ل���ك امل������زارع������ن ل����الأرا�����ص����ي 

خليفة  لآل  امللكية  وتبقى  ي��زرع��ون��ه��ا،  ال��ت��ي 

واأن�صارهم من الإقطاعين.

- ف���ر����س ن�����ص��ب��ة )ات���������اوة( ك���ب���رية ع��ل��ى  

التمر  )م��ن  خليفة  لآل  الزراعية  املحا�صيل 

واخل�صار..(

- توزيع )عجول( اآل خليفة لو�صعها مع 

اأبقار املزارعن لعلفها جماناً.

البحر  من  رزقهم  ال�صيادين  م�صاركة   -

)ك�صريبة( دائمة.

- اخ���ت���ي���ار ال��ن�����ص��اء م���ن ب���ن���ات ال��ف��ق��راء 

الأ���ص��ل��ي��ن، حتقيقاً  ال�����ص��ك��ان  ال��ب��ح��ري��ن��ي��ات 

لرغبات اآل خليفة.

املواطنن  على  بحريني  لفظ  اإط���الق   -

الأ���ص��ل��ي��ن درج���ة ث��ان��ي��ة وب��ح��ري��ن��ي ع��ل��ى اآل 

خليفة وبطانتهم واأتباعهم درجة اأوىل.

 ،1923 اإل����غ����اء ه����ذا ال���ن���ظ���ام ع����ام  وب���ع���د 

ا���ص��ُت��ب��دل ب��ن��ظ��ام ال��ت��م��ي��ي��ز ال�����ص��ي��ا���ص��ي على 

م�صتوى الوظائف واحلكومة والرملان، وقد 

يف  للمرتزقة  التجني�س  بنظام  حمايته  متت 

امتناع  نتيجة  الأم��ن��ي��ة،  والأج���ه���زة  اجلي�س 

ق��م��ع مواطنيهم  م���ن  ال�����ُص��ن��ة  ال��ب��ح��ري��ن��ي��ن 

ال�صيعة، ولأن احلراك ال�صيعي لي�س مذهبياً، 

ال�����ص��ن��ة  ث����ار  عام1932عندما  م��ن��ذ  وذل�����ك 

وال�����ص��ي��ع��ة ���ص��د الإن��ك��ل��ي��ز وت��ع��ر���س اجلميع 

للقمع مرة ثانية عام1952.

لقد �صادق جمل�س النواب البحريني على 

الحتاد الكونفدرايل مع دول اخلليج ليحمي 

ال��ن��ظ��ام ن��ف�����ص��ه، وب�����رر امل��ج��ل�����س اإق������رار ه��ذا 

موقعاً  حتتل  البحرين  »اإن  بالقول:  املقرتح 

ا�صرتاتيجياً، وتتمتع برثوات طبيعية ومركز 

م����ايل، مم���ا ي��ج��ع��ل��ه��ا حم���ل م��ط��ام��ع ال����دول 

التي  الأمنية  الأخطار  اإىل  اإ�صافة  الأخ��رى، 

جمل�س  دول  كيان  ومت�س  البحرين،  تتهدد 

»اإن ملك  امل�����ص��ادر:  ال��ت��ع��اون«، وت��ق��ول بع�س 

ال�صعودية  مع  �صرية  اتفاقية  وّق��ع  البحرين 

البحرين  ب�صم  تق�صي  املا�صية،  زي��ارت��ه  يف 

�صعودية،  اإم����ارة  وحت��وي��ل��ه��ا  ال�����ص��ع��ودي��ة،  اإىل 

اإىل  اآل خليفة  وحت��ول امللك حمد بن عي�صى 

اأمري، مقابل تعهد ال�صعودية بحماية حكمه 

ال�صعبية«،  ال��ث��ورة  م��ق��اب��ل  ودع��م��ه  ومت��وي��ل��ه 

اإن ه���ذه الت��ف��اق��ي��ة اجل��دي��دة ال�����ص��ري��ة، ذات 

اإىل  ت�صبه  ولكنها  للغاية،  خطرية  م�صامن 

ح���د ب��ع��ي��د حت��وي��ل ال��ب��ح��ري��ن اإىل ج���زء من 

الأرا�صي ال�صعودية، مبا ي�صبه اتفاق الطائف 

مايو   19 يف  وال��ي��م��ن  ال�صعودية  ب��ن  امل��وق��ع 

مبوجبها  ال�����ص��ع��ودي��ة  �صمت  وال��ت��ي   1934
جن����ران وع�����ص��ري اإىل الأرا�����ص����ي ال�����ص��ع��ودي��ة 

بعقد اإيجار ملدة اأربعن عاماً، وعندما انتهت 

ف���رتة الإي���ج���ار رف�����ص��ت ال�����ص��ع��ودي��ة التخلي 

ت�صمح  التفاقية مادة ل  عنهم، ت�صمن هذه 

اأو من  ل��ه بالتخلي ع��ن ه��ذه الت��ف��اق��ي��ة ه��و 

ي��رث��ه ع��ل��ى ال��ع��ر���س اإل مب��واف��ق��ة ���ص��ع��ودي��ة، 

البحرين  �صيعة  التفاقية  ه��ذه  »و�صتعّر�س 

ل��ل��ق��م��ع وامل����ط����اردة، وم���ن ث���م حت��وي��ل��ه��م اإىل 

م�صابهاً  م�صريهم  �صيكون  وب��ذل��ك  اأق��ل��ي��ة، 

ل�صيعة املنطقة ال�صرقية، اإن مل يكن اأ�صواأ«.

لقد ت�صربت اأنباء عن املخطط ال�صعودي 

طوعاً،  اأو  كرهاً  اخلليج،  دول  على  لل�صيطرة 

امل��ح��اول��ة النقالبية  اإح��ب��اط  اآخ��ره��ا،  وك���ان 

املا�صي، وحماولة   ال�صهر  لل�صعودية يف قطر 

انقالبية اأخرى مت اإحباطها يف اأغ�صط�س عام 

2009، اأما يف الكويت، فاإن ال�صعودية متكنت 
م��ن احل�����ص��ول ع��ل��ى جم��م��وع��ة ب��رمل��ان��ي��ة من 

حملة اجلن�صية ال�صعودية، وما يطلق عليهم 

يف ال��ك��وي��ت »م���زدوج���ي اجل��ن�����ص��ي��ة«، و���ص��ارت 

هذه املجموعة ت�صكل تهديداً ملكانة  اأ�صرة اآل 

ال�صباح يف الكويت، من خالل اإ�صرارها على 

اإ�صقاط رئي�س الوزراء ال�صيخ نا�صر الأحمد، 

بالرغم من تاأييد اأمري الكويت له بكل قوة، 

واملطالبة با�صتبداله برئي�س وزراء من الكتلة 

الرملانية، وهذا هو جزء من اأجندة �صعودية 

من  واحل��د  البلد  ه��ذا  يف  �صيا�صاتها  لتنفيذ 

�صالحيات اأ�صرة ال�صباح الذين مل ي�صتجيبوا 

ل�����ص��غ��وط ���ص��ع��ودي��ة م���ن ع�������ص���رات ال�����ص��ن��ن 

واحل��ري��ات  ال��دمي��ق��راط��ي��ة  احل��ي��اة  لتعطيل 

لأن��ه��ا  ال��ك��وي��ت،  يف  والإع���الم���ي���ة  ال�صيا�صية 

ال�صعودية،  يف  ال��داخ��ل��ي  ال��و���ص��ع  على  ت��وؤث��ر 

وم�����ا ن�����ص��ه��ده م����ن م���ع���ار����ص���ة ن������واب ال��ت��ي��ار 

ال�صهر  ه��ذا  عقده  امل��زم��ع  للموؤمتر  ال�صلفي 

يف الكويت لبع�س املعار�صن ال�صعودين من 

�صيعة و�صنة وليرالين بدعوة من املعار�س 

ال�صعودي ال�صيخ �صلمان العودة. 

ب�صم  ال�صعودية  ت��ت��ورط  ه��ل  وال�����ص��وؤال: 

ت��ورط  ك��م��ا  اأم���ريك���ي،  بتحري�س  ال��ب��ح��ري��ن 

�����ص����دام ح�����ص��ن ب���غ���زو ال���ك���وي���ت ب��ت��ح��ري�����س 

اأمريكي اأي�صاً؟

ن�سيب حطيط
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هل تصبح البحرين إمارة سعودية؟

احل���راك ال�صعبي يف ب��الد جن��د واحل��ج��از ب��داأ يخرج عن 

وامل��ظ��اه��رات  الح��ت��ج��اج��ات  ت�صاعد  بعد  �صعود،  اآل  �صيطرة 

ال�صعبية يف املدن ال�صعودية، حتى طياري وموظفي اخلطوط 

اإذا مل  اأ�صربوا وه��ددوا بت�صعيد حتركهم  ال�صعودية  اجلوية 

حتقق مطالبهم.

ال�صعبي  التلململ  �صورة  ت�صويه  طوياًل  النظام   ح��اول 

لكن هذه  والتدخل اخلارجي،  باملذهبية  واتهامه  اململكة،  يف 

اأن  اأح��د، بعد  الكذبة القدمية اجلديدة مل تعد تنطلي على 

انطلقت التظاهرات الن�صائية من اجلامعات واملعاهد يف مدن 

عديدة من الريا�س، العا�صمة ال�صيا�صية اإىل جدة اإىل مينة 

البيئة  من  انطلقت  التي  التظاهرات  ه��ذه  وغ��ريه��ا،  بلقرن 

اأب�صط حقوقهم  للن�صاء، املحرومات من  الأكرث قمعاً وظلماً 

واقعهم،  وانتف�صوا على  الدينية، فتمردوا  الإن�صانية، ورمبا 

وب��ع��د اأن ك��ان��وا مم��ن��وع��ات م��ن اخل����روج مب��ف��رده��م وق��ي��ادة 

اجلامعيات  ال�صيا�صية،  امل�صاركة  اأو  النتخاب  اأو  ال�صيارات 

هي  تظاهرات  يف  وانطلقن  واح���دة  دفعة  هبنب  ال�صعوديات 

الأ�صمل والأك��ر والأو���ص��ح يف تاريخ اململكة، وق��رروا حتدي 

الأربعاء  يوم  منها،  املحرومن  بال�صيارات  والتظاهر  النظام 

يف عيد الأم.

هذا الواقع املتغري قد يكون ممهداً لرفع ال�صعار الأبرز 

الذي يتم ترديده يف معظم ال�صاحات العربية، »ال�صعب يريد 

جداً  قريباً  ال�صعار  ه��ذا  اأ�صبح  �صك  ب��دون  النظام«،  اإ�صقاط 

من الرتداد اإذا ان�صم ال�صباب اجلامعي لالنتفا�صة الن�صائية 

اجلارية الآن، لأن مملكة النفط والفقر والعوز، رغم ارتفاع 

األف   100 عدد املعتقلن ال�صيا�صين يف ال�صعودية )اأكرث من 

معتقل(، مل تتمكن ال�صلطات من كم الأفواه و�صرب احلركة 

ال�صعبية التي تت�صاعد يومياً من القمع والعتقال التع�صفي 

رايت�س  هيومن  تقرير  وفق  ال�صجون،  يف  التعذيب  وعمليات 

الأخري.

احلراك ال�صعبي يت�صاعد والقب�صة الأمنية تتهاوى، 

ومتر الهيبة الأمنية للنظام هذه الأيام يف اختبار حا�صم 

القوى  املنطقة، ومت��ك��ن  ال��ت��ي ح��دث��ت يف  امل��ت��غ��ريات  بعد 

وف�صل  وال��ق��م��ع،  اخل���وف  ث��ق��اف��ة  م��واج��ه��ة  م��ن  ال�صعبية 

النظام يف ا�صتيالد جيل جديد من اخلائفن املذعورين، 

ي�صتخدم  ال�����ص��ع��ودي  املجتمع  اأ���ص��ب��ح  اأن  ب��ع��د  خ�صو�صاً 

التوا�صل الجتماعي كالفاي�س بوك  وا�صع و�صائل  ب�صكل 

للتظاهرات  املحركة  الأدوات  من  باتت  والتي  والتويرت، 

والعت�صامات.

ال���ف�������ص���ائ���ح ال���ت���ي مت ت����داول����ه����ا ع����ر ه�����ذه امل���واق���ع 

را�صخة  قناعة  اململكة  �صكان  ل��دى  ول��دت  الل��ك��رتون��ي��ة، 

واأنها  ودينياً،  واأخالقياً  مالياً  فا�صدة  املالكة  العائلة  اأن 

الغربية،  بامل�صاريع  وملحقة  ال�صعب  لطموحات  معادية 

وه��ي غ��ري  ج��دي��رة يف ال���ص��ت��م��رار باحلكم وق��ي��ادة بالد 

املفتوح  ال�صلبي  التجاذب  مدى  وا�صحاً  وب��ات  احلرمن، 

ال�صيا�صية،  والقوى  الجتماعية  وال�صرائح  النظام  بن 

كما تظهر عمق الأزمة وانفتاحها على كل الحتمالت.

تاأتي  باململكة  امل��ت��اأزم  ال�صيا�صي  امل�صهد  ه��ذا  ذروة  يف 

لتوؤرق  القطيف  التايل( يف احتجاجات  )ال�صهيد  ظاهرة 

النظام، لأول مرة ت�صبح ال�صهادة ق�صية تخ�صع للمناف�صة 

ال�����ص��ه��داء على  اأ���ص��م��اءه��م يف ق��ائ��م��ة  ���ص��ب��ان يكتبون  ب��ن 

ال�صهيد  كتب  املثال  �صبيل  فعلى  ب��وك،  الفاي�س  �صفحات 

ال�صاب زهري ال�صعيد من بلدة العوامية عبارة موؤثرة جداً 

وكتب  القطيف(،  ب�صهداء  األتحق  )متى  ا�صت�صهاده  قبل 

ال�صهيد ع�صام عبد اهلل على �صفحته اللكرتونية )متى 

�صت�صحو القطيف على خر ا�صت�صهادي، اللهم اجعل هذا 

اليوم قريباً(.

ال�����ص��وؤال ال���ذي ي�صغل اخل���راء وامل��ح��ل��ل��ن، م��ا ال��ذي 

حلياتهم،  ح��د  لو�صع  للتخطيط  ال�صباب  ه���وؤلء  يدفع 

امل�صتقبل،  وب��ن��اء  احل��ي��اة،  م��ب��اه��ج  يف  التفكري  م��ن  ب���دًل 

فيما  م�صرق؟  م�صتقبل  يف  الأم��ل  ان�صداد  ب�صبب  هو  هل 

ينهمك النظام ال�صعودي من ناحية اأخرى، بنقل معدات 

ال�صورين،  للمعار�صن  وت��رك��ي��ا  الأردن  ع��ر  ع�صكرية 

الفو�صى،  ن�صر  على  وي�صاعد  الأزم��ة،  تعميق  من  ليزيد 

بواجبه  يقوم  اأن  بدل  �صورية،  يف  ال�صتقرار  عدم  وحالة 

ودع��وة  العنف  وق��ف  على  بامل�صاعدة  والإ�صالمي  العربي 

اجلميع لطاولة احلوار، لأن اجلميع يعلم اأن ل منت�صر 

يف احلروب الأهلية.

النظام ال�صعودي يحاول اأن مي�صح من عقل الغالبية 

اأن هناك جزراً  والإ�صالمية  العربية  الأم��ة  العظمى من 

»اإ���ص��رائ��ي��ل«  قبل  م��ن  حمتلة  �صعودية  بحرية  ومم���رات 

البحر  يف  و�صنافري  ت���ريان  ج��زر  وه��ي   ،1967 ع��ام  منذ 

ال�صعودية ملواجهة  الدعوات  الأحمر، يف وقت ن�صمع فيه 

العامل  بتحري�س  النظام  ه��ذا  ويقوم  الإي���راين،  اخلطر 

ع��ل��ى ���ص��وري��ة ب��ح��ج��ة ح��م��اي��ة احل���ري���ات، ف��ي��م��ا الأج����دى 

بالنظام »الدميقراطي ال�صعودي«، اأن يعمل على حترير 

عادته  عن  والتخلي  ال�صهيوين،  املحتل  من  اجل��زر  هذه 

الأهلية  واحل���روب  ال��ف��ن  على  بالتحري�س  التاريخية 

املنطقة  يف  الفن  زرع  وب��ات  الغربية،  للم�صاريع  خدمة 

وتاأجيجها مهمة دائمة لهذا النظام؟

اللجنة  ورئي�س  العلماء  كبار  هيئة  رئي�س  اأفتى  وق��ت  يف 

الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ومفتي عام ال�صعودية عبد 

العزيز بن عبد اهلل اآل ال�صيخ، بوجوب هدم الكنائ�س يف �صبه 

ال��دول  بع�س  يف  الكنائ�س  وج��ود  معتراً  العربية،  اجل��زي��رة 

منها اعرتافاً ب�صحة هذه الأديان.

اأَما اآن لهذا الليل اأن ينجلي.. ولهذه الظلمة اأن تنك�صف؟

حمرر ال�ش�ؤون العربية

البحرينيون يوا�صلون م�صرياتهم ال�صلمية

ماذا لو ردد السعوديون: الشعب يريد إسقاط النظام؟
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امل���ل���ف���ات ال���ت���ي ي��ت��م اإغ�������راق ال�����ص��اح��ة 

امل�صرية فيها كثرية، والأزمات ال�صيا�صية 

والأمنية التي يعي�س فيها امل�صريون اأكرث 

واأخطر مما يظن البع�س.

ف��اأزم��ة ه��روب الأم��ريك��ي��ن، املتحفظ 

ع��ل��ي��ه��م م���ن ق��ب��ل ال��ق�����ص��اء امل�������ص���ري يف 

املجتمع  ملنظمات  الأجنبي  التمويل  اأزمة 

امل������دين، اأظ����ه����رت ت���واط���ئ���اً خم��ي��ف��اً بن 

الأمريكي وموؤ�ص�صات الدولة املختلفة من 

الأمن اإىل الق�صاء، ووزارة اخلارجية اإىل 

القوى ال�صيا�صية، وظهر من خالل هذه 

الأزمة عمق التغلغل الأمريكي يف الدولة 

للم�صرين  اأكدت  الأزمة  امل�صرية، وهذة 

اأن الأمريكي ل ميكن معاقبته اأو �صجنه 

كانت  مهما  واحل�صاب  القانون  فوق  وهو 

جرميته.

الدولة  هيبة  اأن  م�صر  يف  يح�صل  ما 

ال��دول��ة  ال�صعب يف  ي��وم��ي��اً، وث��ق��ة  ت��ت��اآك��ل 

وقدرتها على حماية اأبنائها تهتز، وهناك 

اإىل  �صتوؤدي  الناق�صة  ال�صرعية  اأن  �صعور 

الفا�صلة  ال��دول��ة  م��ن من���وذج  ت��ق��رتب  اأن 

والعاجزة عن القيام بوظائفها.

ال���ث���ورة امل�����ص��ري��ة جن��ح��ت ب���زرع فكرة 

جرى  ما  ولكن  القوية،  املركزية  الدولة 

ب��ع��د ال���ث���ورة م��ن ت��دخ��ل دويل واإق��ل��ي��م��ي 

ك��ب��ري يف ال�����ص��اح��ة امل�����ص��ري��ة، وال��ف��و���ص��ى 

القاتلة التي عا�صتها م�صر، حطمت اآمال 

القوية،  العادلة  الدولة  ببناء  امل�صرين 

ال�صيا�صية  ال��ت��ع��ددي��ة  يف  امل�صرين  حلم 

اأ���ص��ب��ح ب��ع��ي��د امل���ن���ال يف م�����ص��ر اجل��دي��دة 

احلزب  اإنهاء  يف  امل�صرين  ورغبة  اليوم، 

الواحد والقائد امللهم لالنطالق اإىل بناء 

دولة حديثة تتكون من جمموعة متنوعة 

الدميقراطية  ال�صيا�صية  ال��ت��ي��ارات  م��ن 

اأنه مت اإجها�صها من  حتكم البالد، يبدو 

املتمثلة  ال��واق��ع،  الأم��ر  ق��وى  قبل توافق 

يف املجل�س الع�صكري والإخوان امل�صلمن، 

ولنا  الإم����ارة..  لكم  �صعار  �صنعوا  الذين 

ال��������وزارة.. ه���ذه ال�����ص��ف��ق��ة ال��ت��ي تتحكم 

ال��ث��ورة،  بعد  امل�صري  ال�صيا�صي  بامل�صهد 

املر�صحن  الرئا�صة مبئات  اأغرقت  والتي 

حتى و�صلوا اإىل ما يقارب �صبعمئة مر�صح 

وبائعي  الكو�صري  وبائعي  املكفوفن  من 

العطور والأل��ب��ان والأج��ب��ان، هناك جهد 

حم��م��وم ت��ق��وم ب��ه ق��وى ال��ت��واف��ق لتفتيت 

املر�صح  اإجن���اح  اأج���ل  م��ن  الناخبة  الكتل 

كبري،  بجهد  ل��ه  يعمل  ال���ذي  ال��ت��واق��ف��ي 

امل�صرية  النخب  ت���ردده  ال���ذي  وال�����ص��وؤال 

ه����ذه الأي�������ام، مل�����اذا ك���ان���ت ال���ث���ورة وه���ذه 

الت�صحيات الكبرية والدماء التي �صالت، 

اأخ����رى  اإذا ك��ان��ت الأم������ور ���ص��ت��ت��ج��ه م����رة 

التوافق على  واإذا مت  التوافقي،  للمر�صح 

اأو  الداعي  الرئي�س قبل النتخابات، فما 

امل��رر لها اأ���ص��اًل، وه��ل ال��ت��واف��ق يح�صل 

يكن  مل  واإذا  ال��دمي��ق��راط��ي��ة،  ال����دول  يف 

ير�صح  مل��اذا مل  توافق كما يدعون،  هناك 

الإخ������وان امل�����ص��ل��م��ون اأ���ص��ح��اب الأغ��ل��ب��ي��ة 

هذه  ليخو�س  با�صمهم  رئي�صاً  الرملانية 

النتخابات؟ 

الفاي�س  على  العديدة  ال��دع��وات  رغ��م 

بوك من قبل حزب النور وبع�س القيادات 

الإخ����وان����ي����ة ل��رت���ص��ي��ح امل��ه��ن��د���س خ��ريت 

مازالت  الإخ���وان،  قيادة  اأن  اإّل  ال�صاطر، 

اأح��د  تر�صح  اللحظة  ه��ذه  حتى  تعار�س 

من قياداتها للرئا�صة.

اإل اأن هناك م�صهداً اآخر يتقدم، وبداأت 

ال����داع����وات ت����رتدد ح��ول��ه م����رة ج��دي��دة، 

الأب��رزي��ن  املر�صحن  جهود  توحيد  وه��ي 

�صباحي  وحمدين  اأبوالفتوح  املنعم  عبد 

التداول  يتّم  الذي  والق��رتاح  النا�صري، 

متحدين  املعركة  الثنان  يخو�س  اأن  به 

�صك  ول  للرئي�س،  ون��ائ��ب  كرئي�س  م��ع��اً 

حم��رتم  بر�صيد  يتمتعان  ال��رج��ل��ن  اأن 

ع��ن��د ال��ن��ا���س، ف��الث��ن��ان واج��ه��ا ال�����ص��ادات 

يف ل��ق��اء اجل��ام��ع��ة ال�����ص��ه��ري ب��ع��د ك��ام��ب 

دايفيد، و�صجنا عدة مرات، وكالهما من 

امل�صحن، وميلكان من الكفاءة واملوؤهالت 

ت��ر���ص��ح��ه��م ل��ل��ت��ن��اف�����س م���ن���ف���ردي���ن ع��ل��ى 

املن�صب، ولهما قواعد �صعبية ي�صتطيعان 

التكال عليها، كما اأنهما ي�صتطيعان اإعادة 

التيارين  جهود  جمع  على  للعمل  الثقة 

الإ�صالمي والقومي، فرغم اأن كل منهما 

اأنهم  اإل  اأيديولوجيته الفكرية،  كانت له 

والتع�صب،  بالت�صدد  املغالن  من  لي�صوا 

ب���ل مي���ار����ص���ان ن���ق���داً ذات���ي���اً ل��ت��ج��ارب��ه��م��ا، 

يعمال  اأن  املا�صية،  العقود  يف  وا�صتطاعا 

م��ع��اً يف امل��ع��ار���ص��ة، وه��م��ا لديهما ال��ق��درة 

على ا�صتقطاب قوى �صيا�صية و�صعبية من 

خارج  تيارهما.

واحل���دث الأب����رز يف م�صر، ك��ان وف��اة 

ال��ب��اب��ا ���ص��ن��ودة، ذل���ك ال��ب��اب��ا ال����ذي قاتل 

امل�صري،  اجلي�س  يف  �صابطاً  »اإ���ص��رائ��ي��ل« 

ومل ي��خ��رج ع���ن ت���واف���ق الأم�����ة ب��ال��ع��داء 

ل�����»اإ�����ص����رائ����ي����ل«، رغ������م ج����ن����وح ال��ب��ع�����س 

وانحرافه، وا�صتمر على موقفه الراف�س 

للتطبيع، رغم الإبعاد والإقامة اجلرية 

التي مار�صها اأنور ال�صادات عليه.

وف������اة ال���ب���اب���ا ����ص���ي���رتك اأك������ر جت��م��ع 

قائد  ب��ال  الأو����ص���ط  ال�����ص��رق  يف  م�صيحي 

هذه  يف  ال�صفينة  قيادة  ي�صتطيع  حمنك 

يف  املن�صب  �صي�صتلم  وخليفته  الأن�����واء، 

وقت ح�صا�س من تاريخ م�صر والكني�صة، 

ه���ذه  اأن حت������دد  امل����ف����رت�����س  م����ن  ح���ي���ث 

الأقباط  ودور  ال��دول��ة  اجت��اه��ات  املرحلة 

يتم  التي  امل�صرية،  وال�صيا�صة  الدولة  يف 

تدفق  مع  م�صارها حالياً، خ�صو�صاً  ر�صم 

امل��ع��ل��وم��ات ح���ول م�����ص��اري��ع ب��ات��ت ج��اه��زة 

م��ت��ن��اح��رة،  دوي����الت  اإىل  م�صر  لتق�صيم 

يبقى ماثاًل يف  ال�صودان  تق�صيم  ومن��وذج 

الأذهان.

و�صط  ق���ادم  ب��اب��ا  اأي  يبقى،  وال�����ص��وؤال 

الت�صدد الذي يعم املنطقة، وهل �صي�صاهم 

الأق���ب���اط يف ح��م��اي��ة وح����دة م�����ص��ر، كما 

البابا  �صيذهب  وهل  التاريخ،  عر  فعلوا 

اجل����دي����د ب���ع���ي���داً وي���ق���ح���م ال��ك��ن��ي�����ص��ة يف 

ال�صيا�صة الغربية وم�صاريعها يف املنطقة، 

دوره��ا  ع��ن  للتخلي  الكني�صة  �صيدفع  اأم 

ال�صيا�صي حلماية الأقباط؟

جهاد ال�ساين

للخالف  ثمناً  واغ��ت��ي��الت،  واأع��م��ال تخريب  دم��اء و�صحايا  ت��زال اجل��زائ��ر تدفع  م��ا 

والفرن�صين  الأوروب���ي���ون،  رف�����س  عندما  متعاك�صاً،  ك��ان  ال���ذي  الأم��ريك��ي   - الفرن�صي 

املتو�صطية،  ل�صواطئهم  املقابلة  ال�صفة  على  احلكم  �صدة  يف  »اإ�صالمين«  وجود  حتديداً، 

اأمنهم وم�صاحلهم، على  على  وجودياً  الأم��ر خطراً  ي��رون يف هذا  كانوا  الفرن�صين  لأن 

»جبهة  و�صاعدوا على جناح  اجل��دد«  »الإ�صالمين  على  راهنوا  الذين  الأمريكين  عك�س 

التي جرى  املا�صي،  القرن  اأواخر  ال�صهرية  الإ�صالمية« يف النتخابات اجلزائرية  الإنقاذ 

تزال  ما  بالر�صا�س  اإىل مواجهات  فيها  الديوقراطي  التناف�س  فتحول  عليها،  النقالب 

طلقاته وتفجرياته تدوي يف اأنحاء اجلزائر.

بكل  وينخرطوا  موقفهم  الفرن�صيون  يبدل  حتى  تغري  ال��ذي  وم��ن  ت��غ��رّي،  ال��ذي  م��ا 

اأمام  الطرق  تعبيد  يف  ت�صاعد  التي  ال�صاملة،  والغربية  الأمريكية  احلملة  يف  اإمكاناتهم 

ال�صواطئ  ت�صغل  التي  بلد عربي، مبا فيها تلك  اأكرث من  »اإ�صالمين« احلكم يف  ا�صتالم 

املقابلة جلنوبي اأوروبا؟ 

التدخل الأطل�صي يف ليبيا، ثم انقلب  لو راجعنا املوقف الفرن�صي الذي كان معار�صاً 

للقرار  عموماً،  والأوروب���ي  الفرن�صي  النقياد  يف  يكمن  اجل��واب  اأن  لوجدنا  نف�صه،  على 

الأمريكي وال�صهيوين الرامي اإىل حتقيق »�صرق اأو�صط جديد« خال من اأي حالت عدائية 

للكيان ال�صهيوين الذي يغت�صب اأر�س فل�صطن وي�صعى اإىل فر�س القبول على كل من 

يجاوره من عرب وم�صلمن.

وبينت الأحداث اجلزائرية �صحة ما ردده امل�صريون طوال ال�صنوات والعقود املا�صية، 

باأن التطرف وال�صلفيات وحتى التكفرييات، كثرياً ما خرجت من »حتت عباءة الإخوان«، 

فال�صدام بن ال�صلطات اجلزائرية و»جبهة الإنقاذ« املفرت�س اأنها »اإخوانية«، حتولت اإىل 

الدولة  �صد  »الإن��ق��اذ«  مع  بالتحالف  الوهابي  ال�صلفي  »القاعدة«  تنظيم  قبل  من  حرب 

النتخابات  يف  »الإخ����وان«  جن��اح  اأدى  حيث  م�صر،  يف  ال�صبه  قريب  والأم���ر  اجل��زائ��ري��ة، 

توفر  والقطري  ال�صعودي  املال  دام  ما  مبا�صرة،  »ال�صلفين« خلفهم  و�صول  اإىل  امل�صرية 

بوفرة للطرفن. 

بالذكرى  احتفالته  )قبيل  ال��ق��ذايف  نظام  اإط��الق  على  م�صى  يكن  مل  ليبيا،  ويف 

ال�41 لو�صوله اإىل ال�صلطة( �صراح املئات من الإ�صالمين »الإخوانين« و»ال�صلفين«، 

حتى �صكل هوؤلء قاعدة جاهزة للتعاون مع قوات »الناتو« يف اإ�صقاط القذايف وت�صفيته 

ج�صدياً، وبعده انتقلوا اإىل التقاتل والتذابح على ال�صلطة وال�صالب.

اأف��ري��ق��ي��ا  ���ص��م��ال  ب��ل��دان  ال�صلطة يف معظم  اإىل  »الإخ������وان«  و���ص��ول  وب��ع��د  ال���ي���وم، 

ن�صاط  ازداد  الليبي،  ال�صالح  من  �صخمة  كميات  على  »ال�صلفين«  وح�صول  العربية، 

ومايل،  وموريتانيا  اجلزائر،  ت�صمل  طويلة  جبهة  على  يقاتل  وهو  »القاعدة«  تنظيم 

كما  للقاعدة،  وا�صع  ملعب  اإىل  الكرى  ال�صحراء  وحتولت  ال�صنغال،  وحتى  والنيجر 

»القاعدة«  بن  الوا�صع  التعاون  على  ال�صوء  ملقياً  �صدر  اأمريكي  تقرير  اأكرث من  اأن 

اإىل  دفعتها  مللكيتها  الأمريكية  الرعاية  اأن  يبدو  التي  املغربية،  البولي�صاريو«  و»جبهة 

»خيار اأردين« ي�صارك فيه »الإخوان« يف احلكم عر النتخابات، لكن يف ظل حكم امللك 

وا�صتمراريته.

والالفت اأن حكم »الإ�صالمين اجلدد« يتناغم يف خياراته ال�صيا�صية ومعامالته يف 

�صتى الأماكن، ففي م�صر خرج قاتلو اأنور ال�صادات اإىل العلن خروج الأبطال، متنا�صن 

ال�صبب الذي قتلوه لأجله، واإذ بكمب ديفيد ع�صية على امل�س، فيما تبقى �صفارة العدو 

يف القاهرة وعلمه مرفرفاً يف اأجوائها، رغم و�صول الإ�صالمين اإىل حكم م�صر، التي 

ت�صتمر �صلطاتها يف ت�صول الإعانات الأمريكية. 

املجتمع  مع  الت�صادم  هو  ل�»ال�صلفين«،  ال�صاغل  فال�صغل  تون�س،  يف  نف�صه  والأم��ر 

املدين التون�صي وحماولة اإبدال العلم التون�صي، الذي ي�صبه العلم الرتكي يف حمل �صعار 

الهالل والنجمة، بالعلم ال�صلفي الأ�صود، وكاأن الثورة التون�صية مل تنطلق يف الأ�صل 

من �صيق اقت�صادي ومعاناة اجتماعية. 

رب قائل اأن »التحالف« ال�صعودي القطري هو ت�صابق على اإر�صاء الأمريكي، وبالتايل 

اآل �صعود، وهذا �صحيح، لكن اجلهتن يف  »اإخ��وان« قطر ل يلتقون مع »وهابيي«  فاإن 

تبعيتهما للم�صروع الأمريكي الغربي - ال�صهيوين، ميار�صان مهمة واحدة هي تفتيت 

البلدان العربية وتفجري ن�صيجها الجتماعي والوطني، واإل ما هو تف�صريهم ملا جرى 

ويجري يف البلدان التي و�صلوا اإىل احلكم فيها، اأو التي يعملون لتحقيق هذا الهدف؟ 

عدنان عبد الغني 
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املحبون يلقون النظرة الأخرية على الأب �صنودة

رحيل البابا شنودة.. ومشاريع تقسيم مصر
هل يتفق عبد المنعم أبوالفتوح وحمدين صباحي على خوض معركة الرئاسة متحدين؟

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

كيف رضي األوروبيون بحكم »إسالمي« جنوب شواطئهم؟
»اإلسالميون الجدد« و»القاعدة«.. وجهان لمشروع أميركي واحد
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�حلديث عن �ضعف وتر�جع قدر�ت �أمريكيا، 

ب��ف��ع��ل رك�����ود �ق��ت�����ض��اده��ا �مل�����ض��ت��م��ر، وح��روب��ه��ا 

�لباهظة �لكلفة و�لثمن يف �لعر�ق و�أفغان�ضتان 

توقع  جم��رد  يعد  مل  �قت�ضادها،  �أره��ق��ت  �لتي 

�القت�ضاد  ل��و�ق��ع  ق���ر�ءة  �إىل  ي�ضتند  حتليل  �أو 

�الأمريكي و�مل�ضار �لذي يتجه �إليه يف �مل�ضتقبل، 

�ل��ه��وة بني  و�ل��ت��و���ض��ع يف  �خل��ل��ل  ��ضتمر  م��ا  �إذ� 

�مل��ي��ز�ن  يف  �لعجز  وتنامي  �ال���ض��ت��ه��اك،  ت��ز�ي��د 

�لتجاري �الأمريكي، �إمنا �أ�ضبح حقيقة توؤكدها 

�أي   ،2012 ع��ام  و�ملالية  �القت�ضادية  �ملعطيات 

بعد نحو ما يقرب من ت�ضع �ضنو�ت على كام 

�لكاتب �ميانويل تود، �لذي تنباأ بقرب �ضقوط 

�الأم��ر�ط��وري��ة �الأم��ريك��ي��ة، يف كتابه »م��ا بعد 

�أو�خر  يف  كانت  �لتي  فاأمريكا  �الأمر�طورية«، 

يف  �قت�ضاد  �أق���وى  متلك  ع�ضر  �لتا�ضع  �ل��ق��رن 

�لذ�تي  باالكتفاء  متتعاً  �ل��دول  و�أك��ر  �لعامل، 

�الأول��ي��ة،  للمو�د  �ل�ضخم  �إنتاجها  م��ن  �لنابع 

و�ضكل  �لتجاري،  ميز�نها  يف  �لكبري  و�لفائ�ض 

�ل��ع��امل��ي،  �الإن���ت���اج  1945 ن�ضف  ع���ام  �ق��ت�����ض��اده��ا 

متاماً،  معكو�ضة  �ليوم  فيها  �ل�ضورة  �أ�ضبحت 

�الأمريكي  �القت�ضاد  �إنتاجية  تر�جعت  �أن  بعد 

يف مو�ز�ة �الإفر�ط يف �ال�ضتهاك �ملرت�فق مع 

بد�أت  �ل��ذي  �لتجاري،  �مليز�ن  يف  �لعجز  تنامي 

وتريته بارتفاع بني عام 1990، وعام 2000 من 

100مليار دوالر �إىل 450 مليار�ً، ومن عام 2000 
ـ 2011 بلغ �لعجز عتبة �لرتيليون دوالر.

وك����ي حت���اف���ظ ع��ل��ى م�����ض��ت��وى ����ض��ت��ه��اك��ه��ا 

�ملرتفع، �أقدمت على متويل �لعجز باال�ضتد�نة، 

نهاية  م��ع  و�ضلت  حتى  بالتز�يد  �أخ���ذت  �ل��ت��ي 

دوالر، وهو ما ي�ضكل  تريليون  5ر14  �إىل   2011
�إج���م���ايل �ل��ن��اجت �ل��ق��وم��ي �الأم���ريك���ي، م��ا دف��ع 

من  �لطلب  �إىل  �أوب��ام��ا  ب���ار�ك  �لرئي�ض  �إد�رة 

�لكونغر�ض �الإجازة لها با�ضتد�نة 4ر2 تريليون 

 ،2012 للعام  �ملرتتبة  �لنفقات  لتاأمني  دوالر، 

بالتز�ماتها،  �ل��وف��اء  على  ق��ادرة  تكون  لن  و�إال 

وتاأمني حتى رو�تب جنودها يف �أفغان�ضتان.

�إل��ي��ه��ا �القت�ضاد  ه���ذه �حل��ال��ة، �ل��ت��ي و���ض��ل 

�القت�ضادي  تفوقها  �أمريكا  �أفقدت  �الأمريكي، 

وج���ع���ل���ت���ه���ا يف و�����ض����ع م����ن ي���ط���ل���ب �مل�������ض���اع���دة 

�ل��ع��امل، وخ�ضو�ضاً  و�مل��ال��ي��ة م��ن  �الق��ت�����ض��ادي��ة 

م���ن ع���دوه���ا �ل����ل����دود �ل�������ض���ني، وب���ع���د �أن ك��ان 

باتت  ومالياً  �قت�ضادياً،  �إليها  بحاجة  �ل��ع��امل 

�ل�ضلع  ت�ضتورد منه خمتلف  �إليه،  �ليوم حتتاج 

جعلها  �ل��ذي  �الأم��ر  و�لر�ضاميل،  �ال�ضتهالية 

وب����داًل من  �الق��ت�����ض��ادي��ة،  �لتبعية  م��ن  ت��ع��اين 

ت���د�رك ه��ذ� �ل��و�ق��ع �القت�ضادي و�مل���ايل �ل��ذي 

ي��دف��ع �أم���ريك���ا �إىل �ل���غ���رق يف ف���خ �مل��دي��ون��ي��ة، 

و�لعجز �ملتز�يد يف �مليز�ن �لتجاري �لناجت عن 

�الإنتاجية،  �آلتها  وتر�جع  �القت�ضادي،  �لركود 

�لدولية،  �القت�ضادية  �ملناف�ضة  ��ضتد�د  ظل  يف 

�أغرقاها  م�ضارين  �نتهاج  �إىل  و��ضنطن  عمدت 

�أكر يف �أتون �أكر �أزمة يف تاريخها، وهما:

- �الإيغال يف �ضيا�ضة �ال�ضتد�نة للمحافظة على 

م�ضتوى معي�ضة مرتفع يفوق قدر�تها.

�لطاقة  م��و�رد  على  لل�ضيطرة  �حل��روب  �ضن   -

�القت�ضادية  �أزم��ات��ه��ا  حل��ل  و�الأ����ض���و�ق  �لعاملية 

و�مل��ال��ي��ة. غ��ري �أن ه���ذ� �ل�����ض��ل��وك �الق��ت�����ض��ادي 

و�ل��ع�����ض��ك��ري مل ي�����ض��ف��ر� ع���ن حت��ق��ي��ق �أح����ام 

�أم���ريك���ا، و�إمن����ا �أدي����ا �إىل م�����ض��اع��ف��ة �أزم��ات��ه��ا، 

ودخولها يف نفق ال خمرج منه.

بداية انكفاء الإمرباطورية 

الأمريكية

�الإق���ر�ر  �ملتحدة يف  �ل��والي��ات  ت��اأخ��ر  �أن  على 

على  ب�ضيطرتها  �الحتفاظ  على  قدرتها  بعدم 

�ل�ضيا�ضي  �ل���دويل  ب��ال��ق��ر�ر  و�لتحكم  �ل��ع��امل، 

و�الق���ت�������ض���ادي، ع��م��ق �أزم���ات���ه���ا و���ض��اع��ف من 

ع��ج��زه��ا وجعلها م��ك��ره��ة ع��ل��ى �ت��خ��اذ ق���ر�ر�ت 

�ضتقود يف  تق�ضفية متاأخرة،  �نكفائية  تر�جعية 

�لفرتة �لقادمة �إىل تعزيز هذ� �الجتاه �أمريكياً 

ع��ل��ى ن��ح��و ي��ت��ن��ا���ض��ب م���ع �ل�����ض��ع��ف �مل��ت��ز�ي��د يف 

قدر�ت �أمريكا �القت�ضادية و�ملالية.

�ل���ق���ر�ر�ت  �إدر�ج  مي��ك��ن  �ل�����ض��ي��اق  ه����ذ�  ويف 

�أوب���ام���ا و�ل��ت��ي  �إد�رة  �ت��خ��ذت��ه��ا  �ل��ت��ي  �الأخ�����رية 

عك�ضت �ضعف قدر�ت �أمريكا:

�الأم��ريك��ي��ة:  �لع�ضكرية  �مل���و�زن���ة  خف�ض   -

الأول مرة، منذ �أن �أ�ضبحت �أمريكا �أقوى دولة 

يف �ل���ع���امل، ت��ق��دم و����ض��ن��ط��ن ع��ل��ى �ت��خ��اذ ق��ر�ر 

ق�ضى بخف�ض �الإنفاق �لع�ضكري.

- �إحد�ث تغيري يف �ال�ضرت�تيجية �لع�ضكرية 

�الأم���ريك���ي���ة، ع��ك�����ض �ن��ك��ف��اء �أم���ريك���ي���اً ي��ح��دث 

الأول مرة، ومتثل يف �تخاذ قر�ر بعدم �الإق��د�م 

�لعر�ق  برية مماثلة حل��روب  �ضن ح��روب  على 

�لعمليات  على  �العتماد  ل�ضالح  و�أفغان�ضتان، 

للدفاع  حم��ددة،  كوماندو�ض  وعمليات  �جلوية 

عن �مل�ضالح �الأمريكية.

- تغيري يف �الأولويات �لع�ضكرية �الأمريكية 

ل�����ض��ال��ح �ل��رتك��ي��ز ع��ل��ى ���ض��رق �آ���ض��ي��ا، و�مل��ح��ي��ط 

باخلطر  و��ضنطن  ت�ضميه  ما  ملو�جهة  �ل��ه��ادي 

�ملنطقة،  يف  ي����زد�د  �ل���ذي  �ل�ضيني  �ل��ع�����ض��ك��ري 

قو�عد  ن�ضر  �الإع���ان عن عزمها  و����ض��ت��ط��ر�د�ً، 

ع�����ض��ك��ري��ة ج���دي���دة يف �مل��ن��ط��ق��ة مل��و�ج��ه��ة ه��ذ� 

مناطق  عن  ع�ضكرياً  �نكفاء  ي�ضكل  ما  �خلطر، 

�أولويات  يف  �ضابقاً  تقع  كانت  �لعامل  يف  عديدة 

�الإ�ضرت�تيجية �لع�ضكرية �الأمريكية.

�ضتبقى  �لعربي  �خلليج  منطقة  كانت  و�إذ� 

�أن��ه من  �إال  بالن�ضبة الأم��ريك��ا م��ن �الأول��وي��ات، 

�ملاحظ �أن �ل�ضيا�ضة �الأمريكية بد�أت يف �لفرتة 

�أي  �إىل  ت��ف��ادي �الجن����ر�ر  ت��رك��ز على  �الأخ����رية 

�ل�ضفن  مع  �حتكاك  �أي  وجتنب  جديدة،  حرب 

»�إ�ضر�ئيل«  جلم  وحماولة  �الإير�نية،  �حلربية 

لعدم �إقد�مها على توريط �أمريكا يف حرب �ضد 

�أكافها، وال  ق��ادرة ال على حتمل  �إي���ر�ن، غري 

�حليوية  م�ضاحلها  على  �أ�ضر�رها  جتنب  على 

�مل��ن��ت�����ض��رة يف منطقة  �ل��ع�����ض��ك��ري��ة  وق���و�ع���ده���ا 

�خلليج، �لتي تقع جميعها يف مرمى �ل�ضور�يخ 

�الإير�نية �لقادرة على �لو�ضول �إليها.

ح�سني عطوي

�أُثريت موؤخر�ً م�ضاألة متّدد �الأخطبوط 

و�خ�����رت�ق  �أذرب����ي����ج����ان،  �إىل  �ل�����ض��ه��ي��وين 

�ملو�ضاد �لعديد من �إد�ر�ت �لدولة �الذرية، 

�لتي  �ال�ضتخبار�تية،  �أجهزتها  وال�ضيما 

�أد�ة  جمرد  �إىل  حتّولت  �أنها  �لبع�ض  يرى 

تنفيذية بامتياز لدى �لكيان �ل�ضهيوين.

�أّما �أ�ضباب تنامي هذ� �لدور �الإ�ضر�ئيلي 

من  جميعاً  �ضكانها  �ل��ت��ي  �جل��م��ه��وري��ة  يف 

�الإ�ضر�ئيليني  متّكن  �إىل  فيعود  �مل�ضلمني، 

و�الأم���ريك���ي���ني م���ن حت��ري�����ض ق���ي���ادة ه��ذ� 

�لبلد على �إير�ن وحزب �هلل، وكذلك رو�ضيا 

و����ض��ت��ح�����ض��ار ق�����ض��ي��ة ع��ت��ي��ق��ة ل��ه��ا ع��اق��ة 

�لعام  �إىل ما قبل  بامل�ضاألة �حلدودية تعود 

وباد  �لرو�ضية  �حل��رب  نهاية  بعد   1804
فار�ض.

ف�ضلو�  �لذين  �الإ�ضر�ئيليني  �أّن  �لو��ضح 

يف �إق���ن���اع �أع��ت��ى �أع�����د�ء �إي�����ر�ن، و�مل��ق�����ض��ود 

�الأم��ريك��ي��ة، ملجار�تهم  �مل��ت��ح��دة  �ل��والي��ات 

�إي��ر�ن،  يف �ضّن ع��دو�ن يف ه��ذ� �لوقت على 

ت�ضتجيب  دول��ة  �أو  جهة  �أي��ة  ع��ن  يبحثون 

لتحري�ضهم يف �إقاق ر�حة �إير�ن، وعلى ما 

�ضالتهم  وج��دو�  �أنهم  على  ير�هنون  يبدو 

بزعامة  �حلالية  �الأذربيجانية  �لقيادة  يف 

»�إلهام علييف«.

»ينغل«  �لذي  �ملو�ضاد  �أّن  �ملُرة  و�حلقيقة 

يف �ل��������دول �ل���ت���ي ك���ان���ت ���ض��م��ن �الحت�����اد 

�ل�����ض��وف��ي��ات��ي �ل�����ض��اب��ق��ة، مت��ّك��ن م��ن �إغ����ر�ء 

�الأذريني منذ زمن طويل، ولعّله �الخرت�ق 

�الأكر لدولة يف �لعامل �الإ�ضامي، بحيث 

�ل�ضلكية  �الت�����ض��االت  يف  �ال���ض��ت��ث��م��ار�ت  �أّن 

و�لا�ضلكية، ف�ضًا عن �لتعاون �لع�ضكري 

�حلكومة  »�إ�ضر�ئيل«  تزّود  بحيث  و�الأمني 

�الأذربيجانية باالأ�ضلحة ومعّد�ت �لنفط.

ووف�����ق ت���ق���اري���ر م�����ض��ت��ق��اة م���ن م�����ض��ادر 

ع���ل���ي���م���ة، ف�������اإن �أذرب�����ي�����ج�����ان ت����ري����د ع��ق��د 

�ل�ضحافة  ق����ّدرت  ح��رب��ي��ة  م��ع��د�ت  �ضفقة 

�الإ�ضر�ئيلية قيمتها مبليار و�ضتمئة مليون 

�مل��ح��اذي��ة  �ل���دول���ة  ت��زوي��د  وت�����ض��م��ل  دوالر، 

طيار،  دون  من  جت�ّض�ض  بطائر�ت  الإي���ر�ن 

و�أ�ضلحة م�ضادة للطائر�ت و�أخرى م�ضادة 

لل�ضو�ريخ.

لي�ض هذ� فح�ضب، فاإّن �لدول �حلليفة 

�ضحافتها  ع���ر  ك�����ض��ف��ت  ل����»�إ����ض���ر�ئ���ي���ل«، 

�أّن ج��ه��از �مل��و���ض��اد �الإ���ض��ر�ئ��ي��ل��ي ي��ق��وم من 

معلومات  بجمع  �الأذربيجانية  �الأر����ض��ي 

�إي�������ر�ن، ب��ح��ي��ث �أن ع���م���اء �مل��و���ض��اد  ع���ن 

�أي�����ض��اً م��ن ي��ع��اون��ه��م يف �لقيام  ي��ج��ّن��دون 

باعتد�ء�ت د�خل �إير�ن من �الأذربيجانيني، 

و�غتيال  بت�ضفية  يتعلق  فيما  وال�ضيما 

علماء �ل���ذرة �الإي��ر�ن��ي��ني، وه��و م��ا ذكرته 

�ضحيفة )�لتاميز( �لريطانية.

�ملتعاظم مع  �ل��وّد  و�أذرب��ي��ج��ان مل تنف 

ال  فيها  م�ضوؤولني  �أن  بحيث  »�إ�ضر�ئيل«، 

ي����رتّددو� ب��االع��رت�ف ب���اأن دول��ت��ه��م تعمل 

م����ع �ل����ق����وى �ل���غ���رب���ي���ة، يف ح�����ال ح����دوث 

�أن�ضطة ��ضتخبار�تية �إير�نية ت�ضّبب �ضرر�ً 

مدير  �إن  بل  ال  �أذربيجان،  الأم��ن  حقيقياً 

�لعا�ضمة  يف  �الأط��ل�����ض��ي  �ل��ت��ع��اون  م��رك��ز 

�الأذرية »باكو« يوؤّكد �ضرورة، ال بل وجوب 

و�الأم��ن��ي  �ال�ضتخبار�تي  �ل��ت��ع��اون  تعزيز 

وتركيا  �الأمريكية،  �ملتحدة  �لواليات  مع 

�أي�ضاً.

و�ملر�قب �ملتتبع ال تنق�ضه �لدر�ية عّما 

�لتعاون  تو�ضيع  ور�ء  �أه���د�ف  من  ُي�ضمر 

جهة،  م��ن  �أذرب��ي��ج��ان  ب��ني  �ال�ضتخبار�تي 

وك��ل م��ن »�إ���ض��ر�ئ��ي��ل« و�ل���والي���ات �ملتحدة 

وتركيا من جهة �أخرى، بحيث �أن دولتني 

ع�ضكرية  قو�عد  فيها  الإي��ر�ن  جماورتني 

مم����ي����زة، ودول����ت����ني �أخ����ري����ني ت��ت��ع��اون��ان 

معهما وت��ك��ّن��ان �ل��ع��د�ء �الأع��ظ��م الإي���ر�ن، 

رغم  و»�إ�ضر�ئيل«،  �ملتحدة  �لواليات  وهما 

�ل��دف��اع و�الأم���ن  ن��ائ��ب رئي�ض جلنة  ق��ول 

يف �ل��رمل��ان �الأذرب��ي��ج��اين »�ي��دي��ن م��ريز� 

�إي��ر�ن ب�ضاأن  �إنه لي�ض من د�ع لقلق  ز�ده« 

�أذربيجان  بني  �لفني  �لع�ضكري  �لتعاون 

و»�إ�ضر�ئيل«، وقال �إّن �أذربيجان لن ت�ضمح 

�أر��ضيها  ت�ضتخدم  �أن  �الأخ����رى  للبلد�ن 

منطلقاً ل�ضرب �إير�ن.

ق��ام  م��ا  �أّن  �خل����ر�ء،  بع�ض  وي��اح��ظ 

علييف«  »�إل��ه��ام  �الأذربيجاين  �لرئي�ض  به 

خ�����ال ل���ق���ائ���ه �أم������ني ع�����ام ح���ل���ف ���ض��م��ال 

بروك�ضيل،  يف  �مل��ا���ض��ي  �ل�ضهر  �الأط��ل�����ض��ي 

ن��و�ي��ا  ي��ع��ك�����ض  م���ن ط��ل��ب��ات ال  �أورده  وم���ا 

»علييف«  فالرئي�ض  �إي���ر�ن،  جت��اه  �ضافية 

�أن  �ضيما  �أفغان�ضتان،  يف  دور  بلعب  تعّهد 

يف تلك �لباد �لتي ي�ضقط كل يوم �ملزيد 

�الأطل�ضي  ق��و�ت  �أي��دي  �ل�ضحايا على  من 

�الأر���ض  على  ��ضتباحتها  تقت�ضر  مل  �لتي 

�أذري����ة �الن��ت��م��اء، وط��رح  و�ل��ب�����ض��ر، ع�ضائر 

مقاي�ضة يف هذ� �ملجال تقوم على ح�ضول 

�أذرب����ي����ج����ان ع��ل��ى دع����م ع�����ض��ك��ري م��ق��اب��ل 

�الإي��ر�ين،  �لنووي  �لرنامج  �ضد  �لت�ضّدد 

من  �عتقاالت  بحملة  بالقيام  ذلك  و�تبع 

�مل��و�ط��ن��ني �الأذرب��ي��ج��ان��ي��ني ب��ح��ج��ة �أن��ه��م 

يتعاونون مع �إير�ن.

�ل��ع��امل��ون يف �الأم����ور ال ي����رتددون ب��اأن 

�لقطبة �لتي ُير�د �إخفاوؤها �الآن، هي دفع 

�إي��ر�ن، و�ملحّر�ض  د�م مع  لل�ضِّ �أذربيجان 

�لواليات  �أن  �ضيما  »�إ�ضر�ئيل«،  �الأول هو 

�ملتحدة مل تخف �أنها لي�ضت مو�فقة على 

على  ع��دو�ن  ل�ضّن  �الإ�ضر�ئيلي  �لتوقيت 

�إير�ن، وهو ما �أّكده رئي�ض �أركان �جليو�ض 

�الأمريكية »ديفيد دميب�ضي« �لذي قال: 

حول  »�إ�ضر�ئيل«  مع  متو�فقة  �لنية  »�إّن 

�إير�ن، �إمّنا �خلاف على �لتوقيت«.

ولذلك، فاإّن �خلطر �لذي بد�أ يتبلور 

ُق��ّدر له  �إذ� ما  �أذرب��ي��ج��ان، لن يطال،  يف 

�أن يعي�ض، �إير�ن فقط، بل �ضُي�ضّكل �أي�ضاً 

جورجيا  در���ض  لكن  رو�ضيا،  على  خطر�ً 

�ل�ضهري اليز�ل ماثًا للعيان.

يون�س عودة
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من  ي��ت��األ��ف  م�ضطلح  �ل���ن���وروز 

جزئني، حيث ي�ضكان مع بع�ضهما 

�ل��ب��ع�����ض م��ع��ن��ى »�ل���ي���وم �جل��دي��د«، 

�أول  من  �الأول  �ليوم  على  ويو�ضع 

عندما  �ل�ضم�ضية،  �ل�ضنة  من  �ضهر 

تنتقل �ل�ضم�ض �إىل برج �حلمل)21 

�ذ�ر/مار�ض(.

»�ل��ن��وروز«  يكرمون  �الإي��ر�ن��ي��ون 

�أنها  وهو عادة قدمية بالرغم من 

�ل�ضنو�ت،  �آالف  خ��ال  تبدلت  ق��د 

ول��ك��ن��ه��ا مل ت��ن��دث��ر، وك���ان���ت حمل 

ت��اأي��ي��د م��ن قبل �الأق����و�م و�الأدي����ان 

�مل���خ���ت���ل���ف���ة، �ل���ت���ي ���ض��ي��ط��رت ع��ل��ى 

فاإن  �ل�ضبب  ولهذ�  �إي���ر�ن،  �أر����ض��ي 

�ل����ن����وروز يف ي��وم��ن��ا ه����ذ� ه���و من 

�ل���رم���وز �ل���ك���رى و�ل��ب��اع��ث��ة على 

�لوحدة عند �ل�ضعب �الإير�ين.

و�ل���ت���ع���اط���ي  �الإ������ض�����ام  ظ����ه����ور  �إن 

�ل�������ض���ل���م���ي ل�����ه م�����ع �����ض����ائ����ر �الأدي����������ان 

�لدينية  �العتقاد�ت  ال�ضيما  و�لعاد�ت، 

تندثر  ال  �أن  �إىل  �أدى  ل��اإي��ر�ن��ي��ني، 

دف��ع��ة  ب���ه  �مل��ت��ع��ل��ق��ة  و�الآد�ب  �مل���ر�����ض���م 

�مل�ضلم،  �الإي���ر�ين  �ملجتمع  م��ن  و�ح���دة 

وف���ق���ط م����ع دخ������ول �الإ������ض�����ام ب�����ض��ك��ل 

�الإي��ر�ن��ني، قد قلل من  تدريجي على 

�ملعتقد�ت  دخلت  وتدريجياً  �نت�ضارها 

�لدينية لاإ�ضام بني �لفئات �ل�ضعبية.

�الأي��ام، عندما كانت بع�ض  على مر 

و��ضح  ت�ضاد  يف  تقع  و�الآد�ب  �ل�ضنن 

كان  �لقدمية،  و�ل��ع��اد�ت  �ملعتقد�ت  مع 

�ضننهم  �إحياء  �إىل  ي�ضعون  �الإير�نيون 

�لقدمية يف قالب �ضخ�ضيات �إ�ضامية، 

وب���ع���ب���ارة �أو�����ض����ح ق���د م���زج���و� �ل�����ض��نن 

�الإي����ر�ن����ي����ة م���ع �ل�����ض��نن �الإ����ض���ام���ي���ة، 

�الأعياد  من  �لكثري  بني  من  وبالتايل 

�الإي��ر�ن��ي��ة م��ا ق��ب��ل �الإ����ض���ام وم���ا بقي 

منها بني �الإير�نيني �مل�ضلمني ينح�ضر 

ب��ع��ي��د �ل����ن����وروز، ع��ي��د �ل�����ض��ده و�أع���ي���اد 

�ل��وردة �حلمر�ء  �أ�ضغر منها مثل عيد 

�لذي كان معتاد�ًًًًً عليه يف �أ�ضفهان.

�الإ�ضام  معار�ضة  ع��دم  �إىل  �إ�ضافة 

تكرمي  و��ضتمر�ر  �ل��ن��وروز،  ع��اد�ت  مع 

�ل���ن���وروز يف �ل��ع��ه��د �الإ���ض��ام��ي �أي�����ض��اً، 

ميكننا �أن نن�ضبه �إىل �لعاقة �ل�ضديدة 

مو�رثهم  حفظ  �أج��ل  من  لاإير�نيني 

�لتاريخية.

فل�سفة اآداب وتقاليد عيد 

النوروز

�أدق  �ل�����ن�����وروز، وب��ت��ع��ب��ري  ي���ب���د�أ 

�الإير�نية،  �ل�ضنة  ر�أ���ض  �أعياد  تبد�أ 

ع��ن��د �أول ث���ان���ي���ة م���ن ث�����و�ين ي��وم 

ف���روردي���ن �الإي�������ر�ين، ويف ه��ذه   1
�مل�ضلم  �الإي�����ر�ين  ي��ت��وج��ه  �للحظة 

ل�����ض��اة رك��ع��ت��ني، ثم  �ل��ق��ب��ل��ة  �إىل 

ي����ق����ر�أ ه�����ذ� �ل�����دع�����اء: »ي�����ا م��ق��ل��ب 

�ل����ق����ل����وب و�الأب���������ض����ار، ي�����ا م���دب���ر 

�ل��ل��ي��ل و�ل��ن��ه��ار، ي��ا حم���ول �حل��ول 

�إىل  ح�������ول ح����ال����ن����ا  و�الأح����������������و�ل، 

�أح�ضن حال«.

املوائد النوروزية

ق��ب��ل ح���ل���ول �ل�����ض��ن��ة �جل���دي���دة، 

البد من �أن تفر�ض مائدة �لنوروز، 

وت��ف��ر���ض م���ائ���دة »ه���ف���ت ����ض���ني« يف 

وبع�ض  �إي���ر�ن  مناطق  م��ن  �لكثري 

على  وتو�ضع  �أفغان�ضتان،  مناطق 

ه���ذه �مل���ائ���دة ���ض��ب��ع��ة �أ����ض���ي���اء، ت��ب��د�أ 

بحرف �ل�ضني مثل: �ضركة )�خلل( 

)�ضمنو(  و�ضمنو  )�لتمر(  و�ضنجد 

�أي�ضاً  وي�ضعون  )�لتفاح(..  و�ضيب 

م����ع �ل�����ض��ي��ن��ات �ل�����ض��ب��ع �مل�����ض��ح��ف 

�ل�������ض���ري���ف و�ل���������ض����اع����ة و����ض���ت���ائ���ل 

كما يزينون  و�مل���������ر�ة،  خم�������ض���رة 

�ضغرية  مائية  ب�ضهاريج  بيوتهم 

فيها �أ�ضماك ملونة.

وجل����م����ي����ع �ل�������ض���ي���ن���ات �ل�����ض��ب��ع 

�مل���و����ض���وع���ة ع��ل��ى �مل����ائ����دة م��ف��ه��وم 

�لتفاح  �مل��ث��ال:  �ضبيل  على  خ��ا���ض، 

�لبدنية،  و�ل�ضامة  �جل��م��ال  رم��ز 

�ل��رو�ي��ات  الإح����دى  ط��ب��ق��اً  و�ضنجد 

�مل��ن��ق��ول��ة رم������ز�ً ل��ل��ع�����ض��ق و�مل��ح��ب��ة 

و�خل�������ض���رة رم������ز�ً ل��رب��ي��ع �حل��ي��اة 

و�مل�ضكوكة  ل��ل��رك��ة  رم����ز�ً  و�ضمنو 

رم��ز�ً  و�لثوم  و�ملعا�ض  للرزق  رم��ز�ً 

ل��ل�����ض��ف��اء و�ل�����ض��ام��ة، �إ���ض��اف��ة �إىل 

كتاب �هلل �لعزيز.

ملاذا الرقم )�سبعة( على 

مائدة »هفت  �سني «؟

�إن �ل���رق���م ���ض��ب��ع��ة وه����و ح��ا���ض��ل 

�جل�����م�����ع ب�����ني �ل����رق����م����ني ث���اث���ة 

و�أرب����ع����ة ك����ان ي���وم���ي ل����دى ع��ل��م��اء 

�لكرة  �أو  �لكمال  �إىل  �لريا�ضيات 

للمثلث  �ل��ه��ن��د���ض��ي  لل�ضكل  ن��ظ��ر�ً 

ي��رد حديث  ك��ان  فعندما  و�مل��رب��ع، 

�آالف..  �ضبعة  �أو  �ضبعة  �ل��ع��دد  ع��ن 

و�لكرة. �لوفور  هو  �ملق�ضود   ف��اإن 

ك���ان ه���ذ� �ل��ع��دد م��ي��م��ون��اً وم��ب��ارك��اً 

ل���دى �الأق�����و�م �ل��ه��ن��دو - �أوروب���ي���ة 

وكذلك يف �لهند و�إير�ن، �أ�ضا�ضاً �أن 

�إيجابي يف  دور  �لعدد هو  ه��ذ�  دور 

ثقافة �ل�ضعوب.

من خال �إلقاء نظرة عابرة على 

�لوقائع �لطبيعية و�لكتب �ل�ضماوية 

وم���ع���ت���ق���د�ت �ل���ن���ا����ض، وك���ذل���ك فن 

و�آد�ب  و�خل���ط  و�ملو�ضيقى  �ل��ع��م��ارة 

وثقافات �ل�ضعوب، يت�ضح جلياًً مدى 

�الهتمام �خلا�ض بالعدد �ضبعة، كما 

عن  متميزة  مكانة  �ل��ع��دد  ل��ه��ذ�  �أن 

���ض��ائ��ر �الأع�����د�د �الأخ����رى يف �ل��ق��ر�آن 

�مل�����ض��ل��م��ني  �أو�������ض������اط  ويف  �ل����ك����رمي 

�الإي���ر�ن���ي���ني؛ ح��ي��ث ورد ه���ذ� �ل��ع��دد 

�لقر�آنية،  و�ل�ضور  �الآي���ات  بع�ض  يف 

كما �عترو� �أن �لقر�آن ي�ضتمل على 

�ضبع  �حل��ج  ملنا�ضك  مو��ضيع،  �ضبعة 

مر�حل، كما تكرر ذكر هذ� �لعدد يف 

 �لكتب �ل�ضماوية كاالإجنيل و�لتور�ة.

خ��ل��ق �ل��ع��امل ع��ل��ى ���ض��ت م��ر�ح��ل ويف 

وك��ان��و�  خلقه  �نتهى  �ل�ضابع  �ل��ي��وم 

�ل��ف��رح و�ل�����ض��رور  ي��ع��ق��دون جمال�ض 

و�لدعاء و�لعيد.

ت�سمية العام

ال ت��ع��ت��ر ت�����ض��م��ي��ة �ل���ع���ام ل��دى 

�الإي���ر�ن���ي���ني م��ن ع����اد�ت �ل���ن���وروز، 

ولكن نظر�ً ملا تو�جهه �جلمهورية 

�الإ������ض�����ام�����ي�����ة �الإي������ر�ن������ي������ة ع��ل��ى 

�ل�����ض��ع��ي��دي��ن �ل��ع��امل��ي و�ل���د�خ���ل���ي، 

�ع��ت��م��د ق��ائ��د �ل���ث���ورة �الإ���ض��ام��ي��ة 

�آي�����ة �هلل �ل�����ض��ي��د ع��ل��ي �خل��ام��ن��ئ��ي 

يوجه  حيث  �حلكيم،  �لتدبري  هذ� 

�الإي��������ر�ين يف  �ل�����ض��ع��ب  �إىل  ك��ل��م��ة 

ما  ح�ضب  وي�ضميه  ع��ام،  كل  بد�ية 

�لرتكيز  وي��ت��م  �مل�ضلحة،  تقت�ضي 

�لعام من  �لعنو�ن خال  على هذ� 

�الأخ�����رى،  �إه���م���ال �جل���و�ن���ب  دون 

ولن�ضتعر�ض �أ�ضماء �ل�ضنو�ت �ل�ضت 

�الأخريه يف �إير�ن:

������ض�����ال پ����ي����ام����ر �أع������ظ������م)�������ض(: 

ع������������������������������������ام �ل������������������ر�������������������ض������������������ول 

�الأعظم)�ض(،2006/2007

�ن�������ض���ج���ام  �����ض����ال �إحت����������اد م����ل����ى و 

����ض��ام��ى:ع��ام �ل���وح���دة �ل��وط��ن��ي��ة 

و�الن�ضجام �الإ�ضامي2007/2008

ع��ام  و���ض��ك��وف��اي��ى:  �آورى  ن���و  ���ض��ال 

�الإبد�ع و�الزدهار 2008/2009

���ض��االإ���ض��اح �ل��ك��وى م�����ض��رف: عام 

تر�ضيد �ال�ضتهاك2009/2010

�������ض������ال ه�����م�����ت م���������ض����اع����ف وك�������ار 

م�����ض��اع��ف:ع��ام �ل��ه��م��ة �مل�����ض��اع��ف��ة 

و�لعمل �مل�ضاعف2010/2011

�جلهاد  �قت�ضادى:عام  جهاد  �ضال 

�القت�ضادي2011/2012

موؤمن احللبي

فلسطين.. 
لك عدالة السماء

�الأّفاكني،  �لقر��ضنة  �أي��دي حفنة من  على  �ضعب  ُيقتل  �أن 

جمرم  غا�ضب  كيان  م��ز�ج  يعكر  �أن  لكن،  نظر!  فيها  م�ضاألة 

�ملنظمة  ع���امل �جل��رمي��ة  م��ت��ط��ورة يف  م��در���ض��ة  �أول  ���ض��اح��ب 

و�الإرهاب �لدويل يف �لع�ضر �حلديث.. م�ضاألة ال تغتفر!

ت��ب��اً الأه����ل �الأر�������ض، ه�����وؤالء �ل���ذي���ن ���ض��رع��ان م���ا ي��ف��ق��دون 

حو��ضهم: من ب�ضر و�ضمع ونطق.. وي�ضابون باالإغماء، فتغّط 

�لقع�ضاء  �لهمم  بهم  وتقعد  �ضبات،  يف  �مل�ضبوهة  �ضمائرهم 

�لتي كانت ت�ضول وجتول قبل هنيهات من �عتد�ء�ت ربيبتهم، 

و�نتهاكها حرمة �لقو�نني و�ل�ضر�ئع و�لنو�مي�ض.

ه��ذ�  يف  �الإب�����ادة  ح���روب  الأب�����ض��ع  يتعر�ض  فل�ضطني،  �ضعب 

�أو يو�جه  �أن يرف للجاد جفن،  ب��ارد، من غري  �لع�ضر، بدم 

ب��اب حفظ ماء  تاأنيب ول��و م��ن  �أو  ذ�ت��ي��ة،  ول��و وخ���زة �ضمري 

�ل��وج��ه و�حل���ي���اء، م��ن ه���ذ� �مل��ج��ت��م��ع �ل��ك��وين �ل��ق��اب�����ض على 

مقدر�ت �الإن�ضانية عنوة و�قتد�ر�ً.. 

���ض��اء، ويقتل  و�أّن����ى  ���ض��اء  �الإ���ض��ر�ئ��ي��ل��ي ي�ضرب متى  �ل��ع��دو 

ويدمر ويهّجر، ال�ضيما د�خل فل�ضطني �لذبيحة، من غري �أن 

يتعر�ض ولو للم�ضاءلة!

�مل�����ض��ت��وط��ن��ات، وت��ه��دم  �أر�����ض���ي، وت��ق��ي��م  �إ���ض��ر�ئ��ي��ل ت�ضتبيح 

وتهتك  �ضيوخاً،  وتعذب  �أطفااًل،  وتقتل  �ضعباً،  وت�ضرد  منازاًل، 

�أعر��ضاً.. كل هذه �جلر�ئم و�النتاهاكات ال ت�ضتاأهل �لتوقف 

عندها!

�لكيان  ه��ذ�  مل�ضلحة  دميغر�يف  تغيري  على  مقبلة  �لقد�ض 

�ضو�ء  �جلغر�فية،  �أو�ضالها  تقطيع  يف  �أمعن  بعدما  �لهجني، 

عر �جلد�ر �لعن�ضري �لفا�ضل، �أم عر �ضّم �أر��ض �أقام عليها 

�أنا�ض  وتهجري  منازل  ماأهولة.. يف مقابل جرف  م�ضتوطنات 

هم �أهل �الأر�ض جذورهم �ضاربة يف عمق �أعماقها..

»�إ�ضر�ئيل« تدن�ض كني�ضة �ملهد.. وتقو�ض �الأق�ضى.. وتعلن 

�لقد�ض عا�ضمة �أبدية لها.. هذ� �أمر بديهي وحق مقد�ض من 

برقاب  �ملم�ضكة  �لقر�ر  دول  تطالعنا  »�إ�ضر�ئيل«، هكذ�  حقوق 

�لب�ضرية، وال من يعرت�ض!

»�إ�ضر�ئيل �ضر مطلق يجب �أن تزول« متيد �الأر���ض، تطبق 

�ل�ضماء، ت�ضتنفر �أزالم و�أقام و�أعام �لبرتو - دوالر.. جتهز 

�ل�ضاح  �لنووية، حتى لتكاد ت�ضمع قرقعة  �لبو�رج و�لروؤو�ض 

ل��اأمم  �ل��ع��ام��ة  ورده����ات �جلمعية  �الأم����ن  �أروق����ة جمل�ض  يف 

�مل�ضخ..  �لكيان  نطاق  ح��ول  �حلية  �مل��ن��اور�ت  وت��ب��د�أ  �مل��ت��ح��دة، 

�لع�ضكرية منها و�لديبلوما�ضية كر�ضالة �إىل كل من ت�ضّول له 

نف�ضه �لتفكري باالعتد�ء على هذ� �للقيط.

�ل�ضمري..  �لعد�لة، عد�لة  �أنتم من  �أين  �الأر���ض..  �أهل  يا 

عد�لة �لتاريخ.. عد�لة �لق�ضية؟

من  �أي��دي��ن��ا  وننف�ض  �الآخ���ري���ن،  على  بالائمة  ننحو  ل��ن 

تبعات �لو�قع و�مل�ضوؤولية �لتي تقع بالدرجة �الأوىل على �أهل 

�لبيت.

�الإن�ضان �لفل�ضطيني هو �ملعني �الأول.. نقول: �لفل�ضطيني 

�ل��ذي��ن  �ل��ف��ل�����ض��ط��ي��ن��ي��ني  الأن  �ل��ف��ل�����ض��ط��ي��ن��ي��ون..  ن���ق���ول:  وال 

و�لتحا�ضد  و�لكر�هية  و�حلقد  و�الأنانية  �مل�ضالح  تو�زعتهم 

من  �ل��درك  ه��ذ�  �إىل  �لق�ضية  �أو�ضلو�  و�ال���ض��ت��زالم،  و�لتبعية 

�ل�ضعف و�لوهن..

و�لفاعلة،  �ل�����ض��ادق��ة  �خل����رّية،  �الإر�د�ت  م��ن  مطلوب  ل��ذ� 

يف  �ل��ط��اق��ات  وح�ضد  �ل�ضفوف  ب��ر���ّض  بينها  م��ا  يف  �لتظافر 

�لطاغوت �جلاثم على  وحدة ال تنف�ضم عر�ها، ملو�جهة هذ� 

�ل�ضدور، �ملح�ضن بالتفاف عاملي هائل من حوله.. و�ملحت�ضن 

على  �لغربية  �ل��ق��ر�ر  دول  حكومات  بخناق  مم�ضك  ل��وب  من 

وجه �لتحديد.

و�حل��ّر  �ملوؤمن  �لعامل  ت�ضت�ضرخو�  �أن  لكم  حقاً  بعد..  من 

�لوقوف �إىل جانب ق�ضية �لع�ضر ون�ضرتها.

نحن ال ندعو �إىل �ضّب �لنا�ض يف قالب و�حد.. نحن نوؤمن 

بالتعددية، لكن من �ضمن �لوحدة، وحدة �لهدف و�مل�ضري.. 

وقفة  �إىل  �لفل�ضطينية، مدعوة  و�لقوى  و�الأح��ز�ب  �لف�ضائل 

�ملعمدة  �لق�ضية  م�ضتقبل  على  حر�ضها  ع��ن  تعّر  تاريخية 

و�لكلمة  �لو�حد  �لرجل  وقفة  �ل�ضرفاء..  من  �الآالف  بدماء 

�لو�حدة، و�لبندقية �لو�حدة و�لهدف �لو�حد.. �لتحرير.

نبيه الأعور
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»النـــوروز« فـي إيـــران

بع�ض التح�ضريات للنوروز يف اإيران
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املتوح�شة  الليربالية  متكنت  اأن  بعد 

التجاري  بو�شطها  ب���روت  ا�شتالب  م��ن 

واإع������دام ال��ت��اري��خ وال������راث والأ����ش���ال���ة، 

با�شتغاللها  ال��ن��ا���س،  م��ل��ك��ي��ات  وان���ت���زاع 

نهاية احلرب و�شرورة اإزالة اآثار احلرب 

الطفيلية  ال��راأ���ش��م��ال��ي��ة  جل���اأت  ال���ق���ذرة، 

فاأطلقت  وم�شللة،  ك��اذب��ة  ���ش��ع��ارات  اإىل 

ب��روت  وك����اأن  والإع���م���ار،  التعليم  ���ش��ع��ار 

اأميني  كانوا  ونا�شها،  وعائالتها  باأهلها 

املدينة  ع��ل��ى  مي��ر  مل  وك���اأن���ه  متخلفني، 

العريقة اأي اأثر للعلم واحل�شارة، ولهذا 

و�شعت عيون هذه الراأ�شمالية الطفيلية 

اجل�شعة واملتوح�شة على كل ق�شر وعلى 

كل عرق اأخ�شر، وكل مدر�شة وكل ملكية.

كل  ال�شما�شرة يف  ه��ذا حت��رك  وع��ل��ى 

بو�شع  �شرعوا  اأن  بعد  اجت��اه، وخ�شو�شاً 

ال��ي��د ع��ل��ى ال��و���ش��ط ال��ت��ج��اري ب��وا���ش��ط��ة 

�شركة، �شلطت العيون اأوًل على الق�شور، 

بالرغيب  ال�����ش��ي��ط��رة،  ع��م��ل��ي��ات  ف��ك��ان��ت 

وب���داأت  ���ش��احل��ة،  راح ق�شر  وال��ره��ي��ب، 

اخلطط لو�شع اليد على ق�شر الداعوق، 

وو���ش��ع��ت ب��ق��رب��ه ع��ي��ون مل��راق��ب��ة ك��ل من 

وك��ان  الق�شر،  ه��ذا  م��ن  يخرج  اأو  يدخل 

���ش��ه��د ه��ذا  اإذا  ي��ط��ل��ب م���ن م�����ش��وري��ن، 

فرداً  احل�شور  ي�شوروا  اأن  لقاء،  الق�شر 

فرداً، اأو كل اثنني معاً، لكن اآل الداعوق 

م���ا ه���ان���وا وم����ا ت���راج���ع���وا، ومل ي��ت��خ��ل��وا 

ع��ن ال��ق�����ش��ر، رغ���م ك��ل م��ا ا���ش��ت��ع��م��ل من 

اأ�شاليب وو�شائل، مرة حتت اأ�شباب اأمنية، 

بنيوية، وثالثة لرميم  واأخ��رى لأ�شباب 

اخلدمات والبنى التحتية.. فظل الق�شر 

لأ�شحابه ومازال.

رمبا يجوز ال�شوؤال هنا، كيف مت و�شع 

اليد على ق�شر اأيا�س يف وادي اأبو جميل، 

اأو »وادي اليهود« كما كان يطلق عليه اأيام 

زمان، يف غفلة من الزمن والنا�س، و�شار 

الو�شط«،  »بيت  اأو  الو�شط«  »ق�شر  ا�شمه 

ون�شوق هذا الق�شر يف املنا�شبة، لأن اأحد 

ال���داع���وق، وخ�شو�شاً  اآل  م��ن  ه��و  ورث��ت��ه 

الأ�شا�شي،  الق�شر  مالك  اجل��د  اأي��ا���س  اأن 

ك��ان اأح��د اأه��م واأب���رز جت��ار ب���روت، وك��ان 

ه��ن��اك ���ش��ارع جت���اري م��ع��روف يف الو�شط 

وعليه  اأي���ا����س«..  »���ش��وق  با�شمه  ال��ت��ج��اري 

بقدرة قادر، و�شعت اليد بالإغراءات على 

ومت  ال��ق��ن��ط��اري،  يف  اجل��م��ه��وري  الق�شر 

�شراء الأماكن والبيوت والتاريخ يف �شارع 

امل�شتقبل  تلفزيون  مقر  ف�شار  ���ش��ب��رز، 

ال���ق�������ش���ور، و����ش���ار ق�شر  اأب������رز  اأح�����د  يف 

الرئا�شة، مكاتب للتيار الذي يقوده اأحمد 

احلريري، و�شار و�شار.. ول ندري اإىل اأي 

الدين  تقي  الرئي�س  بيت  �شي�شمد  مدى 

ال�شلح، اأمام عيون ال�شر، والطموح، علماً 

اأن متثال ابن عمه رجل ال�شتقالل البارز 

الرئي�س  بعني  م��رة  �شاق  ال�شلح،  ريا�س 

مكانه،  م��ن  يقلعه  اأن  وح����اول  ال�����ش��ه��ي��د، 

لكنه عجز عن املهمة، ليتم الآن الت�شييق 

التمثال  فيها  ينت�شب  التي  ال�شاحة  على 

ل�شالح مولت ومراكز و�شاهقات ل نعرق 

من متلكها اأو يتملكها.

ال���وزي���رة  ك���رمي���ت���ه،  ك���ان���ت  واإن  ه����ذا 

ال�شابقة ليلى ال�شلح تذهب كل يوم اإىل 

م��ك��ات��ب ال��ول��ي��د ب��ن ط����الل، ح��ي��ث تقود 

الكابيتول  مبنى  يف  تقوم  التي  جمعيته 

قبالة التمثال.

علم وعمر: �شعار كان يطلق بقوة اإبان 

اأهل  وك��اأن   ،1996 العام  منذ  النتخابات 

وكاأنهم  اأب��داً،  اأبناءهم  يعلموا  ب��روت مل 

مل يعمروا منزًل ومل ي�شقوا طريقاً.

وحت�����ت ه�����ذا ال����ع����ن����وان: مت ت��دم��ر 

امل��در���ش��ة ال��ر���ش��م��ي��ة ال��ت��ي ب����داأت تتقهقر 

نهائياً  واأًلغيت  اخلا�شة،  املدر�شة  ل�شالح 

دور امل��ع��ل��م��ني وك��ل��ي��ة ال���رب���ي���ة، وك��ر���س 

نهائياً تفريع اجلامعة اللبنانية، جامعة 

ال��ف��ق��راء اإىل ف���روع يف ع��دة اأم��اك��ن حتى 

يتعرف  ول  التعلمية  الهيئة  تتوحد  ل 

ل��ب��ن��ان ع��ل��ى بع�شهم، ون�����ش��اأت يف  ط���الب 

طول البالد وعر�شها املزيد من املدار�س 

اخلا�شة ل�شالح اأ�شخا�س وقوى �شيا�شية 

اأيديوجليتها  وجماعات، تدر�س كل منها 

وفكرها واأ�شلوبها..

خا�شة  جامعات  فيه  نبتت  وق��ت  ويف 

ك���ال���ف���ط���ر يف ل����ب����ن����ان ول����ت����ظ����ل ال����ق����وى 

ال��راأ���ش��م��ال��ي��ة ال��ط��ف��ي��ل��ي��ة »ت���رب���ح« لأه���ل 

بروت اجلميل، اأنها عّلمت 35 األف �شاب 

ت�شتعمل  ع��ق��ود،  ب��وا���ش��ط��ة  منها  م��ن��ح  يف 

وغب  ت��ري��د،  �شاعة  والت�شهر  ل��الب��ت��زاز 

اأن 35 األ���ف ���ش��اب ال��ذي��ن  ال��ط��ل��ب، ع��ل��م��اً 

من  ولي�س  لبنان،  ك��ل  م��ن  ك��ان��وا  تعلموا 

ب����روت وح���ده���ا، وع��ل��م��اً اأن ه��ن��اك ق��وى 

وفرتها  مبنح  علمت  واأحزاباً  و�شخ�شيات 

ع�����ش��رات اأ���ش��ع��اف ه��ذا ال��ع��دد، ومل مَتنن 

اأهل بروت، فعلى �شبيل املثال ل احل�شر، 

احلزب ال�شيوعي وفر منحاً جامعياً لأكرث 

الآن كوادر  �شاب، وبع�شهم  األف   200 من 

واح���داً  م��ث��اًل  ون�����ش��وق  الأزرق،  ال��ت��ي��ار  يف 

فقط، هو �شمر �شومط، القيادي البارز 

ال�شابق،  املهند�شني  ونقيب  امل�شتقبل،  يف 

ون�شاأله باملنا�شبة اإن كان حزبه ال�شابق قد 

التي حملها  الهند�شة  ب�شهادة  يوماً  مننه 

من جامعة �شان �شارل يف براغ.

املنح  الآف  ي��وف��روا  اأمل  وامل��راب��ط��ون 

���ش��ه��ادات يف الطب  ل��ب��روت��ي��ني، ح��م��ل��وا 

والهند�شة وعلوم الجتماع..

وك��ذل��ك ح��زب الحت���اد، حتى جمعية 

زمن  يف  وخ�شو�شاً  املقا�شد،  متخرجي 

ت��وف��ر ع�شرات  اأمل  ع���زت ح���رب  امل��رح��وم 

نتحدث  اأن  دون  اجل��ام��ع��ي��ة،  امل��ن��ح  اآلف 

عن اجلمعية البروتية العريقة جمعية 

املقا�شد اخلرية الإ�شالمية التي علمت 

ول  اللبنانيني،  م��ن  الآلف  م��ئ��ات  رمب��ا 

مير  مل  لبنان  يف  م�شلم  بيت  يخلو  يكاد 

على هذه اجلمعية، التي عرفت الت�شييق 

واحل�شار حينما اأطل �شاحب �شعار »علم 

يريد  لأن���ه  عليها،  ي�شيق  وظ��ل  وع��م��ر« 

�شمكة يف بحره.. وكل ذلك ترافق مع نهج 

وال��ع��ائ��الت  الأ���ش��ر  تفكيك  ه��دف��ه  فظيع 

ال��ب��روت��ي��ة، ال��ت��ي ���ش��ارت ت��ت��وزع يف ع��دة 

مناطق واأمكنة.

وللحديث تتمة

18
ثقافة

أبعاد مخطط تفكيك األسر في العاصمة ]3[
نهم للسيطرة على القصور.. وعلى إرادة الناس

بيروتيات

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

مل��ن��ا���ش��ب��ة ال��ع��ام اخل��ام�����س 

ع���ل���ى ان���ط���الق���ت���ه���ا، ك��رم��ت 

ج�����ري�����دة »ال�����ث�����ب�����ات« اأ�����ش����رة 

وال��ع��ام��ل��ني فيها،  حت��ري��ره��ا 

وك�����ت�����اب اف���ت���ت���اح���ي���ات���ه���ا، يف 

ح����ف����ل ع���������ش����اء اأق�����ام�����ت�����ه يف 

ع��ني  ال���������ش����ي����اد يف  م���ط���ع���م 

امل���ري�������ش���ة، ح�����ش��ره اإ���ش��اف��ة 

ع��دد  ال��ت��ح��ري��ر،  اأ����ش���رة  اإىل 

م���ن ال�����ش��خ�����ش��ي��ات ال��ف��ك��ري��ة 

وال���ث���ق���اف���ي���ة والإع����الم����ي����ة، 

ال������ذي������ن ك��������ان ح�������ش���وره���م 

ال��دور  على  التاأكيد  مبنزلة 

ال������ذي ت��ل��ع��ب��ه »ال����ث����ب����ات« يف 

والتي  الإعالمية،  م�شرتها 

اأجل وحدة  جتتهد فيها من 

التي  املوؤامرة  وك�شف  الأم��ة، 

هجمة  ظل  يف  لها،  تتعر�س 

ا����ش���ت���ع���م���اري���ة و���ش��ه��ي��ون��ي��ة 

ي�شكل  وت��ك��ف��ري��ة،  ورج��ع��ي��ة 

املفربك  الإع��الم��ي  الهجوم 

الأبرز فيها،  الوجه  وامل�شلل 

يف زم����ن ث�����ورة الت�������ش���الت، 

والذي تعترب »الثبات« اأن لها 

دوراً يف مواجهته وف�شحه..

فكل عام وجميع الزمالء 

بخر
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»الـثـبـات« تـكــّرم ُأســرتـهـــا

ال�شيخ د. عبد النا�شر جربي مرحباً بالأب د. انطوان �شو �شيوف الثبات يف ذكرى انطالقتها

اأ�شرة الثبات يف عيدها اخلام�س



يف ت�شريح لفت قد يثر الده�شة للوهلة 

الأوىل، اأكدت م�شوؤولة كبرة يف وزارة الطاقة 

اأوغ��ن��دا،  يف  النفط  احتياطات  اأن  الأمركية، 

العربي،  اخلليج  دول  يف  التي  تلك  ت��وازي  قد 

التي  الختبارت  من  �شل�شلة  نتائج  على  وبناء 

اأجريت على عينات اأخذت من الآبار املحفورة 

يف اأوغ���ن���دا، حت��دث��ت امل�����ش��وؤول��ة الأم��رك��ي��ة يف 

كورنفيلد  ���ش��ايل  الأح��ف��وري��ة  ال��ط��اق��ات  ق�شم 

اأن��ه��ا تتحدث  ل��و  اأوغ��ن��دا، كما  احتياطات  ع��ن 

من  ال�شعودية  العربية  اململكة  احتياطات  عن 

النفط.

ب��ال��ف��ع��ل، ف����اإن الك��ت�����ش��اف��ات ال��ن��ف��ط��ي��ة يف 

واأن  امل���ع���ادلت،  اأن تقلب  ���ش��اأن��ه��ا  م��ن  اأوغ���ن���دا 

وداع��اً  تقول  يجعلها  مبا  البالد  م�شر  تغر 

ل���الأم���را����س وامل���ج���اع���ات وال��ف��ق��ر والع��ت��م��اد 

ال�شلطات  تو�شلت  ما  اإذا  املانحة  ال��دول  على 

الهائل  امل��ورد  اإدارة هذا  اإىل كيفية  الأوغندية 

ف��الح��ت��ي��اط��ات  ل���ع���ن���ة،  اإىل  وع������دم حت���وي���ل���ه 

ت�شر  والتوقعات  كبرة،  الآن  حتى  املكت�شفة 

اإىل اح��ت��م��ال ارت���ف���اع م��ع��دلت��ه��ا يف ال�����ش��ن��وات 

التنقيب حمالت  �شركات  اإط��الق  القادمة مع 

جديدة يف مناطق خمتلفة من البالد.

وع��ل��ى ق���در ال���ت���ف���اوؤل ب��ال��ع��ث��ور ع��ل��ى ه��ذه 

الحتياطات النفطية التي من �شاأنها اأن ت�شكل 

من  وتنت�شلهم  ل��الأوغ��ن��دي��ني  ج��ب��اراً  م����ردوداً 

ماآزق اجتماعية واقت�شادية و�شحية خطرة، 

اأن يجر  احتمال  تت�شاعد من  املخاوف  اأن  اإل 

النفط البالد اإىل الهاوية يف حال ن�شوب حرب 

املالية،  امل����ردودات  تقا�شم  على  ن��زاع  اأو  اأهلية 

اأم��ا اخل��وف الأك��رب فهو من اأن ت�شتغل بع�س 

ال��دول حداثة اأوغ��ن��دا يف جم��ال اإن��ت��اج النفط 

لتحاول ا�شتنزاف مواردها الطبيعية وحتقيق 

م�شاحلها اخلا�شة.

احلديث  وت��رة  ارتفعت   ،2006 ع��ام  منذ 

ع����ن الح����ت����ي����اط����ات ال���ن���ف���ط���ي���ة يف اأوغ����ن����دا 

البالد  اأن  الكثرون  توقع  حيث  واأهميتها، 

�شت�شهد يف امل�شتقبل القريب مرحلة تغيرات 

كبرة  كميات  اكت�شاف  بعد  ل�شيما  ج��ذري��ة، 

ال�شق  يف  برميل  مليار  اإىل  ت�شل  النفط  من 

الأر���ش��ي ح��ول ب��ح��رة األ��ربت��ني، ه��ذا ال�شق 

فوق  النفطية  الفقاعات  طافت  لطاملا  ال��ذي 

ال�شكان  ت�شاءل  به، ولطاملا  التي حتيط  املياه 

املحليون عن ماهيتها.

ال�شيد  اأم���اك���ن  اأن  ل��الأوغ��ن��دي��ني  وت��ب��ني 

املف�شلة لهم يف تلك املنطقة لن تبقى م�شدراً 

ل��الأ���ش��م��اك ف��ق��ط، ب���ل ���ش��ت��ت��ح��ول اإىل خم��زن 

ب��اأن  طموحاتهم  غ��ذى  مم��ا  الأ����ش���ود،  للذهب 

ت��ت�����ش��اع��ف م���داخ���ي���ل ب���الده���م مب���ا ي��خ��ول��ه��م 

الن���ت���ق���ال اإىل م�����ش��ت��وي��ات م��ع��ي�����ش��ي��ة م��غ��اي��رة 

وجيدة ن�شبياً متنع عنهم الفقر واجلوع.

ال��ك��ث��رة، هناك  الآم���ال  م��ن  بالرغم  لكن 

هذه  تت�شبب  اأن  واأب��رزه��ا  ت�شاهيها،  خم��اوف 

جديدة،  اأهلية  بحروب  النفطية  الكت�شافات 

اأنظار الطامعني وتدفعهم لل�شيطرة  اأو تفتح 

على البالد ولو بالقوة، والبع�س حتدث اأي�شاً 

م�شابهاً  اأوغ��ن��دا  م�شر  يكون  اأن  احتمال  عن 

للكونغو، اإذ مت اكت�شاف حقول النفط يف هذه 

الأخرة، ولكنها مل ت�شتخرج حتى الآن ب�شبب 

النزاعات وعدم ا�شتقرار املنطقة.

وجتدر الإ�شارة اإىل اأنها ورغم ما فيها من 

طويلة  لعقود  اأوغ��ن��دا  بقيت  طبيعية،  ث��روات 

تعاين من الفقر ال�شديد على امل�شتوى العام، 

ب�23.9  عددهم  يقدر  الذين  �شكانها  اإن  حيث 

معي�شية  مب�شتويات  ينعموا  مل  ن�شمة  مليون 

تتمتع  التي  الطبيعية  ال��رثوات  تنا�شب  عالية 

بها بالدهم.

خطوات مدرو�سة

حتى الآن، تتعامل اأوغندا مع الكت�شافات 

ال��ن��ف��ط��ي��ة ب���خ���ط���وات م���درو����ش���ة وي����ب����دو اأن 

الأم��ور  ا�شتعجال  تريد  ل  الأوغندية  الإدارة 

اأي  ت��ق��ع يف  ال������رثوات، ح��ت��ى ل  ا���ش��ت��خ��راج  اأو 

فاإن  وللمثال  احل�شبان،  يف  تكن  مل  م�شكالت 

امل�����ش��وؤول��ني الأوغ���ن���دي���ني جل����وؤوا اإىل اإي����ران، 

طلباً  للنفط،  باإنتاجها  امل��ع��روف��ة  ونيجريا، 

�شركات  م�شاعدة  طلبوا  وكذلك  لال�شت�شارة، 

ال��ن��ف��ط ال��روي��ج��ي��ة ح�����ش��ن��ة ال��ت��ن��ظ��ي��م، ومل 

يتواَن البع�س منهم عن التوجه اإىل الوليات 

املتحدة حل�شور اجتماعات وموؤمترات مفيدة 

كانت  اآخرها  ولعل  النفط،  اإدارة  كيفية  ب�شاأن 

املتحدة  ل��ل��ولي��ات  اأوغ��ن��دي��ة  جمموعة  زي���ارة 

وع�شواً  ال��ط��اق��ة،  وزارة  م��ن  م�شوؤولني  ت�شم 

يف ال����ربمل����ان، واأع�������ش���اء م���ن امل��ج��ت��م��ع امل���دين 

و�شحافياً، للم�شاركة يف برنامج الزائر الدويل 

وال���ت���ع���رف ع��ل��ى ك��ي��ف��ي��ة ال����ش���ت���غ���الل اجل��ي��د 

اإن  وتطبيقها  العودة  بغية  الطبيعية  للموارد 

اأمكن.

اأث����ن����اء ت��ل��ك ال����زي����ارة، ال��ت��ق��ت امل��ج��م��وع��ة 

م�شوؤولة  وه��ي  كرونفيلد،  ب�شايل  الأوغ��ن��دي��ة 

اأك��دت هذه  يف وزارة الطاقة الأمركية، حيث 

الأخرة  لالأوغنديني اأنهم ينعمون مبخزون 

ل ي�شدق من النفط، واأن الحتياطات هائلة، 

وقد يناف�شون اململكة العربية ال�شعودية.

وق�����د دع�����ت ك���ورن���ف���ي���ل���د، ال���ت���ي اأذه��ل��ت��ه��ا 

اأن  اإىل  اأوغ����ن����دا،  يف  ال��ن��ف��ط��ي��ة  الك��ت�����ش��اف��ات 

والنفط،  ال��غ��از  م�شادر  م��ن  ال��دول��ة  ت�شتفيد 

بها  وقعت  التي  امل��اآزق  اأي�شاً  تتجنب  اأن  ولكن 

وذل��ك  كنيجريا،  النفط  ت�شّدر  اأخ���رى  دول 

عرب اإر�شاء قواعد حكومية جيدة وهياكل حكم 

قوية. 

وق��ال��ت ك��م��ا غ��ره��ا م��ن امل�����ش��وؤول��ني اإن��ه��ا 

م�شتعدة للم�شاعدة، على كل الأ�شعدة ول�شيما 

تن�َس طبعاً  والغاز، ومل  النفط  اإدارة  كفاءة  يف 

اأن تدق ناقو�س اخلطر البيئي، حيث حتدثت 

مطوًل عن �شرورة احلفاظ على البيئة وعلى 

الإنتاج،  عمليات  خالل  الغاز  انبعاثات  جتنب 

اأوغندا لت��زال تتخوف من  ال�شلطات يف  لكن 

الأمركيني، وتخ�شى اأن ي�شيطروا ب�شركاتهم 

مبا  ب��الده��م  يف  النفط  اإن��ت��اج  على  العمالقة 

يحرمهم من الأرباح.

�شركات التنقيب

يف ال���وق���ت ال���راه���ن، ت�����ش��م اأوغ���ن���دا اأرب���ع 

»هراتيج  وه��ي  النفط  عن  للتنقيب  �شركات 

اوي����������ل«، و»ت�����ول�����و اوي����������ل«، و»ت����������اور اأوي��������ل«، 

و«دومينيون اويل«.

ومن بني ال�شركات الأربع، متكنت كل من 

»ه��رات��ي��ج اوي���ل« و»ت��ول��و اوي���ل« م��ن ت�شجيل 

جناحات هائلة يف اآبار للنفط يف حو�س بحرة 

الأل���ربت���ني ال���ذي ي��ق��ع يف اجل���زء ال��ع��ل��وي من 

الناحية الغربية لالأخدود الأفريقي العظيم.

الآن  حتى  جمعها  مت  التي  للبيانات  وفقاً 

الأول يف ح��زي��ران  ال��ن��ف��ط��ي  م��ن��ذ الك��ت�����ش��اف 

الذي تو�شلت اإليه ال�شركة الأ�شرالية   ،2006
»ه��اردم��ان ل��ل��م��وارد« ال��ت��ي ب��ات��ت ت��ع��رف اليوم 

اأوغ��ن��دا اح��ت��ي��اط��اً يقدر  اأوي����ل«، تنتج  ب���»ت��ول��و 

ولكن  يومياً،  النفط  من  برميل  مليون  ب�3.5 

اإىل  �شتحلق  الن�شبة  اأن هذه  توؤكد  التقديرات 

معدلت اأعلى بكثر ويف غ�شون مدة ق�شرة.

 ويقول اخلرباء يف التنقيب، اإن ذلك لي�س 

اأن  املتوقع  من  حيث  في�س،  من  غي�س  �شوى 

تتخطى معدلت النفط هذه الأرقام احلالية 

بكثر،  اأعلى  معدلت  اإىل  لت�شل  الإن��ت��اج  من 

تعتمد  التي  اأن��غ��ول  يف  التي  تلك  تتجاوز  ق��د 

امل��ئ��ة من  90 يف  ع��ل��ى  للح�شول  ال��ن��ف��ط  ع��ل��ى 

يعترب  اأنغول  يف  النفط  اأن  )علماً  مدخولها. 

اأحد امل�شادر املالية التي رفدت احلرب الأهلية 

ل�شنوات(.

التنفيذي  الرئي�س  اآي��دن هيفي،  اأك��د  وقد 

اأوي���ل«، يف وق��ت مبكر م��ن هذا  ل�شركة »ت��ول��و 

اخل��رباء  م��ن  فريقاً  كلفت  ال�شركة  اأن  ال��ع��ام، 

لكامل حو�س  التجارية  للتنمية  بو�شع خطة 

األ���ربت���ني، مم���ا ي���دل ع��ل��ى اله��ت��م��ام امل��ت��زاي��د 

اأوغندا  يف  النفط  اكت�شافات  وتقدر  باملنطقة، 

يف بحرة الربتني حتى الآن بنحو 600 مليون 

برميل من النفط.

“تولو  ويف ني�شان من العام املا�شي، بداأت 

يف  ك��ربى  حفر  حملة  باأنه  و�شفته  اويل” ما 

منطقة بوتيابا حول بحرة األربت، م�شتهدفة 

املليار  يتجاوز  كبر  احتياطي  اإىل  ال��و���ش��ول 

للتنقيب  ه����ذه احل��م��ل��ة  ���ش��ب��ق  ب��رم��ي��ل، وق����د 

واحلفر حمالت ناجحة بن�شبة مئة يف املئة يف 

منطقة كاي�شو- تونيا وحو�س كينغفي�شر.

منطقة  يف  التنقيب  حلملة  بالن�شبة  اأم��ا 

احلملتني  ولكن  جن��اح��اً،  حققت  فقد  بوتيابا 

الأكرب للتنقيب عن النفط يف اأوغندا حتى الآن 

هما حملتا التنقيب يف بئري بافيلو وجراف، 

وهما من اأكرب الكت�شافات النفطية يف الآونة 

الأخرة يف املناطق الربية يف اأفريقيا.

اتفاق مع اإيران

م����ن ج���ه���ة ث���ان���ي���ة، ب�������داأت ب��ع�����س ال�����دول 

ب���ال���ت���ق���رب م����ن اأوغ�����ن�����دا م���ن���ذ الإع��������الن ع��ن 

وافقت  فقد  وللمثال  النفطية،  الكت�شافات 

النفط  اإنتاج  �شل�شلة  كامل  على متويل  اإي��ران 

�شت�شارك  اأنها  اأعلنت  كما  اأوغ��ن��دا،  يف  القيمة 

يف متويل بناء حمطة تكرير نفط يف اأوغندا، 

الإيرانية  العا�شمة  ا�شت�شافت  بعدما  وذل��ك 

مو�شيفيني  يوري  الأوغندي  الرئي�س  طهران 

مل��دة ثالثة اأي��ام اأج��رى خاللها حم��ادث��ات مع 

ن��ظ��ره الإي�����راين ال��رئ��ي�����س حم��م��ود اأح��م��دي 

جناد.

كما وافقت اإيران على تدريب الأوغنديني 

يف جامعة ال��ب��رول وال��درا���ش��ات وغ��ره��ا من 

ال�شلة  ذات  امل��ج��الت  اإي����ران يف  امل��وؤ���ش�����ش��ات يف 

بالنفط، واأعربت عن ا�شتعدادها لال�شتثمار يف 

�شل�شلة ال�شناعة النفطية يف اأوغندا.

ع. �ص.

 أربع شركات أجنبية 
للتنقيب عن النفط 

في أوغندا

19
ثقافة

نفط أوغندا يضاهي نفط الخليج العربي

w w w . a t h a b a t . n e t ) العدد 206(  اجلمعة - 23 اآذار - 2012

ينظم المجلس الطالبي في معهد الدعوة الجامعي للدراسات اإلسالمية 

مـعــرض الـكـتـــاب الـعــاشــر تـحـت عـنـوان 
»الــكـتـــاب يجـمـعـنـــا«

يفتتح المعرض سفير الجمهورية اإلسالمية اإليرانية في لبنان 

د. غـضـنـفـر ركـــن آبــادي

• الزمان: األحد 2012/3/25 الساعة الحادية عشرة ظهرًا.
• المكان: مجّمع كلية الدعوة اإلسالمية، بيروت، بئر حسن، جانب السفارة الكويتية.

• يستمر المعرض حتى 2012/4/15 من الساعة العاشرة صباحًا وحتى السادسة مساًء.



ل����ل����ح����ي����اة ال������زوج������ي������ة و����ض���ع���ه���ا 

بلحظاتها  وم��ره��ا،  بحلوها  اخل��ا���ص؛ 

الكالمية،  وم�����ض��ادات��ه��ا  ال��روم��ان�����ض��ي��ة 

عري�ضينْ  يكونا  ال  اأن  املمكن  من  لكن 

فعاًل،  �ضعيدينْن  زوج��ي  بل  جديدين، 

واأن ت�ضتمر �ضعادتهما من دون نهاية، 

فالعالقة ال�ضعيدة لي�ضت اأمراً خياليا 

�ضهر  يكون  اأن  يجب  وال  ق�ض�ضياً،  اأو 

الع�ضل جمرد مرحلة جميلة و�ضعيدة 

خالل  اأب���داً  تتكرر  وال  �ضريعاً  تنتهي 

العالقة الزوجية.

���ض��ر  ح�����ول  ت���ت�������ض���اءل���ون  ك��ن��ت��م  اإن 

في�ضري  الزوجية،  العالقة  ال�ضعادة يف 

ب�ضيطة  حياًل  هناك  اأن  اإىل  اخل���راء 

ال�ضعداء،  االأزواج  اأدائ��ه��ا  يف  ي�ضرتك 

االأزواج  اأن  لوحظ  االأبحاث،  فبح�ضب 

ال���ذي���ن ي��ت��م��ت��ع��ون ب��ع��الق��ات ط��وي��ل��ة، 

مليئة باالتزان والطماأنينة وال�ضعادة، 

لديهم حيل �ضرية، مثل:

حماوالت الرتميم

ب�ضكل  اأق���وال ت�ضدر  اأو  اأف��ع��ال  ه��ي 

مفاجئ اأو عفوي من قبل االأزواج حتى 

ال�ضجار  �ضلبية  وتفاقم  تطور  يتفادوا 

ب�ضكل ال ميكن التحكم فيه، على �ضبيل 

امل��ث��ال، ق��د يتذمر اأح���د ال��زوج��ي من 

االأواين  ع��دد  ت��زاي��د  اأو  املطبخ  ات�����ض��اخ 

ا�ضتداد  املغ�ضلة، ومع  النظيفة يف  غري 

ح����رارة احل��دي��ث واجل�����دال، وق��ب��ل اأن 

قد  ال��ل��وم،  تبادل  اإىل  ال�ضجار  يتحول 

وي��اأخ��ذ  االآخ�����ر،  اإىل  اأح��ده��م��ا  يلتفت 

ب��ره��ة م���ن ال���وق���ت، ث���م ي��ق��وم بحركة 

فكاهية بوجهه، وردة الفعل الطبيعية 

هنا هي اأن ينفجر الزوجان بال�ضحك 

م���ن ���ض��خ��اف��ة احل���رك���ة، وب��ع��ده��ا ي��ب��داأ 

باالنخفا�ص  ال��ن��ق��ا���ص  وح����دة  ال��ت��وت��ر 

وبالتال�ضي، وقد يعزى ذلك اإىل اإدراك 

التفكري  اأن  اإح�ضا�ضهما  اأو  ال��زوج��ي 

ي��ك��ون  ال��غ�����ض��ب وال��ت��وت��ر  اأث���ن���اء ذروة 

والتفكري  احللول  اإيجاد  واأن  منعدماً، 

ال���ب���ّن���اء ي���ك���ون اأف�������ض���ل اأث����ن����اء ف���رتات 

اال�ضرتخاء وبعد ال�ضحك.

اأوا�ضر ال�ضداقة بي  عندما تكون 

ال��زوج��ي ق��وي��ة، ف���اإن ق��درت��ه��م��ا على 

اإر����ض���ال وت�����ض��ل��م حم�����اوالت واإ����ض���ارات 

الرتميم ت�ضبح من االأمور الطبيعية، 

وي���ن���ت���ظ���ره���ا ال����ط����رف االآخ��������ر ح��ت��ى 

يتجاوب ويقلل توتر النقا�ص.

وقد بّي الباحثون اأن هذه االأقوال 

اأو االأفعال، التي عادة ما تكون �ضخيفة، 

من اأهم العوامل التي حتدد اإن كانت 

ال��زواج  )اأي  وتنمو  �ضتزدهر  العالقة 

ال�ضعيد( اأو تت�ضاءل وت�ضمحل.

»لو«

من حي اإىل اآخر قد ت�ضيطر على عقولنا 

قائمة من االأمنيات التي تندرج حتت م�ضمى 

»لو«، مثاًل: لو كان زوجي اأغنى، اأو كان اأكرث 

جاذبية، اأو مل يهتم باملباريات اأو اأكرث نظافة 

لكانت  فقط،  �ضراً  اأك��رث  اأو  اأم��ي،  يحب  اأو 

م�ضاكلنا اأقل بل لكانت �ضتختفي.

وامل�ضكلة هي اأنه كلما طالت قائمة 

اأي  على  التغلب  �ضعوبة  ازدادت  »ل��و«، 

ن�ضال  فا�ضتمرار  اعرتا�ص،  اأو  ج��دال 

وطباع  �ضفات  تبديل  �ضبيل  يف  اأحدنا 

�ضريك احلياة، يدل على اأننا بب�ضاطة 

ن��رف�����ص تقبل ع��ي��وب��ه وم�����ض��اك��ل��ه، وال 

ب���د م���ن ال���ت���ذك���ري، ب�����اأن ال���ه���دف من 

اجل����دال لي�ص ت��ب��دي��ل ���ض��ف��ات وط��ب��اع 

الطرف االآخر، بل املناق�ضة والتفاو�ص 

للو�ضول اإىل حل.

���ض��رر  اأدرك�������وا  ال�����ض��ع��داء  االأزواج 

اأداروا  اإنهم  »ل��و«، بحيث  وج��ود قائمة 

بكل  �ضركاءهم  وتقبلوا  ظهورهم،  لها 

ال�ضحيح  املفتاح  اأن  وعرفوا  عيوبهم، 

اأن  ميكنك  ما  هو  الناجحة،  للعالقة 

تفعله حتى حت�ضن عالقتك الزوجية 

وت����ط����وره����ا، ول���ي�������ص م����ا ي���ج���ب ع��ل��ى 

�ضريكك اأن يغريه يف نف�ضه.

النطاق، هو  والعمل يف داخ��ل ه��ذا 

ما يك�ضف لنا ما يجب على الطرفي 

اأو الت�ضحية به من اأجل  التنازل عنه 

االآخر.

هدف املعا�شرة

اأغلبنا يتخيل باأن الرومان�ضية هي 

م��ا ن���راه يف اأف���الم ه��ول��ي��وود م��ن حب 

و�ضغف، مما ي�ضور لنا اأننا اإن مل نكن 

�ضعراء ومتمكني من ترتيب الكلمات 

قدرة  وج��ود  اإىل  باالإ�ضافة  املع�ضولة، 

العالقة  ممار�ضة  على  و�ضغف  وطاقة 

ب��ك��ل ق����وة وع���اط���ف���ة، ف�����اإن ج��م��ي��ع ما 

واأفعال  اإمي��اءات وكلمات  به من  نقوم 

رومان�ضية اأمور ناق�ضة، واأن م�ضاعرنا 

ك��اف،  ب�ضكل  ج��دي��ة  اأو  ���ض��ادق��ة  غ��ري 

يف  واملبالغة  االجتهاد  علينا  وبالتايل 

التمتع  اإىل  اأدائنا للعالقة حتى ن�ضل 

بالرومان�ضية احلقيقية.

االأزواج  اأن  ه����ي  احل��ق��ي��ق��ة  ل���ك���ن 

الزوجية  العالقة  يعترون  ال�ضعداء 

ولي�ص  وترفيهيا،  ومرحاً  ممتعاً  �ضيئاً 

�ضيئاً مملوءاً بال�ضغف والقوة، اأو حتى 

باالأفعال الرومان�ضية القوية.

هناك  يكون  ال  اأن  هو  هنا  واملفتاح 

ه����دف اأو حت����ٍد م��ع��ي ع��ن��د مم��ار���ض��ة 

اإ���ض��ب��اع  اجل��ن�����ص، م��ث��ل ال��و���ض��ول اإىل 

تطول  اأن  اأو  اأق����وى،  ب�ضكل  ال�ضريك 

اأك����رث ق��وة  ي��ك��ون  اأن  اأو  اأك����رث،  م��دت��ه 

وح��م��ا���ض��ة وغ���ريه���ا م���ن اأم�����ور تعتر 

حت���دي���اً وت�����ض��غ��ل ال���ب���ال ع���ن ال��ه��دف 

يعرفون  ال�ضعداء  ف��االأزواج  احلقيقي، 

اال�ضتمتاع  ه��و  احلقيقي  ال��ه��دف  اأن 

وال���ل���ع���ب وم�����ا ي��ن��ت��ج م���ن���ه م����ن راح����ة 

وت���واط���د، واالأل����ع����اب ال��ب�����ض��ي��ط��ة مثل 

االخ��ت��ب��اء وال��ه��رب وال��ن��ك��ت ت��زي��د من 

حيوية اجلن�ص ب�ضكل اأكر بكثري من 

تبادل الورود اأو تناول احلبة الزرقاء.

ت��رون  ال��ت��ي  املقبلة  امل���رة  ل��ذا ففي 

اأنهم  ت��ذك��روا  ال�ضعداء،  االأزواج  فيها 

الأن��ه��م  ال�����ض��ع��ادة  ه���ذه  ي�ضتحقون  ق��د 

فهم  ال�ضحيحة،  احل��ي��ل  ي�ضتعملون 

ي���ق���وم���ون ب���ال���ع���دي���د م����ن ال���رتم���ي���م 

وال��ت��ق��ب��ل وال��ت�����ض��ح��ي��ة ل��ي�����ض��ل��وا اإىل 

منطقة الطماأنينة وال�ضعادة.

رمي اخلياط

عالم المرأة
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أنــِت وطــــــفــــــــــلــك
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تبداأ االأ�ضنان يف الظهور لدى االأطفال من 6 - 8 

اأ�ضهر تقريباً، واإذا مل تبداأ االأ�ضنان بالظهور للطفل 

يف ه��ذه ال��ف��رتة، ف��ال داع���ي للقلق، الأن��ه��ا يف اأح��ي��ان 

كثرية تكون مرتبطة بعوامل وراثية، وال تعنى وجود 

اأي م�ضكلة تتعلق ب�ضحة الطفل اأو تكوين االأعرا�ص 

التي قد تطراأ على الطفل.

 

أعراض آالم األسنان عند الطفل

اأحياناً تظهر بع�ص اأعرا�ص االإعياء على الطفل، 

ح��دوث  يف  ال��رئ��ي�����ص  ال�ضبب  اأن  االأم  ت���درك  ال  ل��ك��ن 

اأمثلة تلك  االأ���ض��ن��ان، وم��ن  اآالم  االأع��را���ص ه��و  تلك 

االأعرا�ص:

1- ارت��ف��اع طفيف يف درج���ة احل����رارة )ال ي��زي��د عن 
مئوية(. درجة   37.8

2- تورم اللثة واحمرارها.
3- تورم اخلد )يف حالة اإ�ضابة الع�ضب(.

4- زيادة اإفراز اللعاب.
5- احمرار اخلدين.

 يرجع اآالم االأ�ضنان عند الطفل اإىل �ضببي رئي�ضي، 

هما:

1- ظهور االأ�ضنان يف الفم )الت�ضني(.
2- الت�ضو�ص، خ�ضو�ضاً عندما يقرتب من االأع�ضاب.

 

كيف نساعد الطفل 
على التخلص من آالم األسنان؟

من  تقليل  اأو  التخل�ص  ع��ل��ى  ال��ط��ف��ل  مل�����ض��اع��دة 

اأو مترير  تدليك  ه��ذه، ميكن  االأ�ضنان  اآالم  اأعرا�ص 

االأحيان  بع�ص  ويف  الطفل،  لثة  على  برفق  االأ�ضبع 

تكون »الع�ضا�ضة« مفيدة للطفل مع مراعاة اأن تكون 

االأن���واع  ا�ضتخدام  وع���دم  لينه،  م���ادة  م��ن  م�ضنوعة 

وغري  �ضارة  تكون  الأنها  �ضلبة،  م��ادة  من  امل�ضنوعة 

نافعة للطفل.

ل���الآالم  امل�ضكنة  االأدوي�����ة  ا���ض��ت��خ��دام  يف�ضل  وال 

اإن  اللثة؛ الأنها غري مفيدة، حيث  التي تو�ضع على 

تاأثريها يزول من فم الطفل يف دقائق لكرثة لعاب 

الطفل.

 

نصائح هامة لوقاية أسنان األطفال

قطنة  با�ضتعمال  الر�ضيع  الطفل  ف��م  تنظيف   -1
مبللة باملاء الدافئ بعد كل ر�ضعة.

لتجنب  اأ�ضبعهم، وذلك  االأطفال من م�ص  2- منع 
تراكم االأ�ضنان.

3- عدم اإ�ضافة مواد �ضكريه للحليب.
4- التقليل من الر�ضاعة الليلية.

البدء  علينا  فيجب  االأ���ض��ن��ان،  ظ��ه��ور  ح��ال��ة  ويف 

باإعطاء الطفل الفواكه، والتي تعمل على زيادة كمية 

كما  الفم،  غ�ضل  يف  فعااًل  دوراً  ي��وؤدي  ال��ذي  اللعاب، 

يجب تنظيف اأ�ضنان الطفل بفر�ضاة ناعمة، من دون 

ا�ضتخدام اأي معجون.

كيف نحمي األطفال من آالم األسنان؟



ا�ضتخال�ص  عن  النقاب  جديدة  طبية  درا�ضة  ك�ضفت 

ب�ضدة،  اجل�ضم  اإليه  يحتاج  الذي  الهام  الكال�ضيوم  عن�ضر 

من خالل الوجبات واالأطعمة الغذائية، بداًل من تناوله 

من خالل عقار طبي هو اأف�ضل واأن�ضب �ضحياً.

اإنهم وجدوا من خالل درا�ضتهم  وقال الباحثون 

الغذائية  احتياجاتهن  ا�ضتوفي  الالتي  الن�ضاء  اأن 

االأطعمة  الكال�ضيوم، من خالل  اليومية من عن�ضر 

ال��غ��ذائ��ي��ة ال��ت��ي ي��ت��م ت��ن��اول��ه��ا خ���الل ف����رتات ال��ي��وم 

املختلفة، هن اأكرث �ضحة من الن�ضاء الالتي اعتمدن 

العقاقري  خالل  من  الكال�ضيوم  على  احل�ضول  على 

الطبية  ب�ضورها  والفيتامينات  الطبية  واالأدوي�����ة 

اأم مكمالت  ح��ب��وب  ���ض��ورة  ك��ان��ت يف  ���ض��واء  املختلفة، 

غذائية.

تكفي  بطريقة  الكال�ضيوم  ت��ن��اول  اأن  واأ���ض��اف��وا 

من  للوقاية  ه��ام  اأم���ر  اليومية،  اجل�ضم  احتياجات 

من  يقرب  ما  ت�ضيب  التي  العظام  ه�ضا�ضة  اأم��را���ص 

اأمريكي  رجل  ومليوين  اأمريكية،  �ضيدة  ماليي   8
ما  هناك  اأن  الطبية  التقارير  اأثبتت  حيث  �ضنوياً، 

يعانون من  اأم��ريك��ي  م��واط��ن  32 مليون  م��ن  يقرب 

اإ�ضابتهم بانخفا�ص يف كثافة العظام، مما ي�ضعهم يف 

خطر متزايد لالإ�ضابة به�ضا�ضة العظام.

وقد اأجريت الدرا�ضة على 183 �ضيدة من الن�ضاء 

يف م��رح��ل��ة م��ا ب��ع��د ال��ط��م��ث، ح��ي��ث اأم��ل��ى الباحثون 

عليهم اأن يكتبوا بالتف�ضيل غذاءهم اليومي، ومقدار 

املتناول من حبوب الكال�ضيوم ملدة اأ�ضبوع كامل.

واأ����ض���ار ال��ب��اح��ث��ون اإىل اأن ف��ري��ق ال��ب��ح��ث ق��د ق��ام 

ال��ك��ال�����ض��ي��وم، ع���الوة  ال��ي��وم��ي م���ن  امل��ت��ن��اول  بتحليل 

م�ضتقات  وتركيزات  العظام  يف  العنا�ضر  كثافة  على 

االإ�ضرتوجي يف البول، ومت تق�ضيم الن�ضاء امل�ضاركات 

»جمموعة  االأوىل  جم��م��وع��ات:   3 اإىل  ال��درا���ض��ة  يف 

ب�٪70  اأوفت  الكال�ضيوم«، والتي  االإم��داد الغذائي من 

من  االأق���ل  على  اليومية  الغذائية  احتياجاتها  م��ن 

الكال�ضيوم من االأقرا�ص الطبية، اأما املجموعة الثانية 

االأق��ل  ت��ويف على  اأن  فا�ضتطاعت  ال��غ��ذاء«،  »جمموعة 

70٪ من احتياجاتها الغذائية اليومية من الكال�ضيوم 
واملجموعة  االأخ��رى،  واالأغذية  االألبان  منتجات  من 

الطبية«،  االق��را���ص  اإىل  باالإ�ضافة  »ال��غ��ذاء  الثالثة 

باحتياجاتهم من  وف��ي  ال��الت��ي  ه���وؤالء  م��ن  وتتكون 

امل�ضادر بن�ضب مئوية ما بي املجموعتي ال�ضابقتي.

من  اليومي  املتناول  معدل  اأن  الباحثون  ووج��د 

وال��ت��ي  م��ل��غ،   830 ال���غ���ذاء«  ل���»جم��م��وع��ة  الكال�ضيوم 

مت��ي��زت ب����اأن ل��دي��ه��ا ك��ث��اف��ة ع��ظ��ام اأع���ل���ى يف ال��ع��م��ود 

»جمموعة  يف  تلك  م��ن  احل��و���ص  عظام  ويف  الفقري 

يف  ملجم   1030 ا�ضتهلكت  وال��ت��ي  االإم�����داد«،  ح��ب��وب 

ال���ي���وم، اأم����ا ال��ن�����ض��اء ال���الئ���ي يف »جم��م��وع��ة ال��غ��ذاء 

اأعلى كثافة معادن  واالقرا�ص الطبية« فكان لديهم 

و�ضل  الكال�ضيوم  من  اليومي  واملتناول  عظامهم  يف 

اإىل 1620 ملجم.

واأكدوا اأن 35٪ من الكال�ضيوم يف معظم االقرا�ص 

الطبية يتم امت�ضا�ضه بوا�ضطة اجل�ضم، اأما اجل�ضم 

وقد  اأف�ضل،  ب�ضكل  ال��غ��ذاء  من  الكال�ضيوم  فيمت�ص 

ال��ذي��ن  ال��ن�����ض��اء  اأن  اإ���ض��اف��ي��اً  �ضبباً  اأي�����ض��اً  ي��ك��ون ه���ذا 

اأن  ال��غ��ذاء  من  اأعلى  كال�ضيوم  ن�ضبة  على  يح�ضلون 

لديهم اأعلى كثافة عظام.

  مـنــوعــــات

الكالسيوم الطبيعي أفضل من المكمالت الغذائية

21

اأفــقــي

– عا�ضمة  اأكر موانئ العامل  1 مدينة عربية فيها 
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املعلقة

يف  امل��دف��وع��ة  ال��ن��ق��ود  جم��ام��ي��ع   4
امل�ضاريع اال�ضتثمارية - اأكل بنهم

ا�ضتمررن البنات   - كا�ص  ثلثا   5
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فيتامين »هـ« 
يساهم في 

ضعف العظام
الطبية  االأبحاث  اأ�ضارت 

ال��ت��ج��ري��ب��ي��ة ال��ت��ي اأج��ري��ت 

ع��ل��ى ف��ئ��ران ال��ت��ج��ارب، اإىل 

اأن تناولهم جرعات تكميلية 

»ه������«، �ضاهم  ف��ي��ت��ام��ي  م���ن 

بن�ضبة 20٪ يف �ضعف ووهن 

بالفئران  مقارنة  عظامهم 

ال���ذي���ن مل ي���ت���ن���اول���وا ه��ذه 

اجلرعات التكميلية.

اأن  ال��ب��اح��ث��ون  واأو�����ض����ح 

ال���ت���اأث���ري ال�����ض��ل��ب��ي ق���د ب���داأ 

ثمانية  بعد  بو�ضوح  يظهر 

اأ����ض���اب���ي���ع م����ن ت����ن����اول ه���ذه 

اجلرعات.

وكانت االأبحاث ال�ضابقة 

اأن فيتامي  اإىل  اأ���ض��ارت  قد 

»ه������« امل����وج����ود يف احل��ب��وب 

ال���ك���ام���ل���ة وزي������ت ال���زي���ت���ون 

و����ض���ف���ار ال���ب���ي�������ص، ي�����ض��ه��م 

ب�����ض��ك��ل ك���ب���ري يف م��ك��اف��ح��ة 

اأع��������را���������ص ال�������ض���ي���خ���وخ���ة 

والتقدم يف العمر، من بينها 

خ��ف�����ص خم���اط���ر االإ���ض��اب��ة 

وال�ضرطان  القلب  باأمرا�ص 

باالإ�ضافة  البي�ضاء،  واملياه 

�ضفاء  ع��ل��ى  امل��ح��اف��ظ��ة  اإىل 

الذهن.

من  »ه���«  فيتامي  ويعد 

اأ���ض��ه��ر امل��ك��م��الت ال��غ��ذائ��ي��ة 

االآون��ة  تناولها يف  يتم  التي 

االأخ����������رية ل���ل���ح���ف���اظ ع��ل��ى 

�ضباب وحيوية الكثريين.

برطابرلا

نينجنانبل

غمو�ضالج

اارففحاز

زركيبظوبا

ي�ضبكبء

�ضو�ضنينر

ميطرخلاو

كدق�ضمد

ةيدهملاعد

7 عمليات حيوية يف اجل�ضم )متابوليزم( - عك�ص 
حلو

اأفريقيا( )يف  العامل  يف  قمة  اأعلى  رابع   8
وامتنع ترك   - اأتقن   9

االأ�ضد( )قمة  ا�ضمها  يعني  اأفريقية  دولة   10
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اأ�ضار اخلراء اإىل اأن قدرتنا على ا�ضتن�ضاق الروائح املوجودة حولنا، �ضواء كانت عبرياً 

ت�ضكل هذه  ال��ذي  الوقت  احلياة، يف  اأح��د احلوا�ص لال�ضتمتاع مبباهج  ت�ضكل  كريهة،  اأم 

احلا�ضة الهامة نحو 90٪ من ا�ضتمتاعنا بحا�ضة التذوق، باالإ�ضافة اإىل اأنه قد تعد مبنزلة 

جهاز اإنذار ينبئنا بوجود خطر، مثل اندالع دخان حريق اأو ت�ضرب غاز اأو ف�ضاد اأطعمة.

ياأتي ذلك يف الوقت الذي ك�ضفت االأبحاث الطبية اأن االعتياد على تنظيف 

ال�ضداأ،  وم��ذي��ب��ات  الكلور  مثل  والكيميائية،  ال�ضناعية  باملنظفات  امل��ن��زل 

باالإ�ضافة اإىل اال�ضتعانة باملطهرات ذات الروائح النفاذة عدة مرات اأ�ضبوعياً، 

قد ي�ضهم مع مرور الوقت يف �ضعف اأو فقدان حا�ضة ال�ضم احليوية.

واأو�ضحت االأبحاث اأن مثل هذه الروائح النفاذة قد تعمل مع مرور الوقت 

يوؤثر  ما  وهو  االأن��ف،  مبنطقة  الع�ضبية  وامل�ضتقبالت  االأع�ضاب،  تلف  على 

�ضلباً على حا�ضة ال�ضم الهامة.

وت���وؤك���د ال���درا����ض���ات اأن ح��ا���ض��ة ال�����ض��م ت��ت��ب��ل��ور ع��ن��دم��ا ت��دخ��ل ج��زي��ئ��ات 

يف  العطور  جزيئات  مثل  االأن��ف،  اأغ�ضية  يف  ال�ضاآلة  �ضديدة  ميكرو�ضكوبية 

املثال،  �ضبيل  على  الطازجة،  القهوة  حبوب  طحن  عند  اأو  اجل��و،  معطرات 

لهذه  لتنبيهه  املخ  اإىل  اإ���ض��ارات ع�ضبية  االأن��ف  املوجودة يف  لرت�ضل اخلاليا 

الروائح.

المنظفات المنزلية ثؤثر على حاسة الشم
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االأن������دي������ة ال���ك���ب���رة ال مت��������وت.. ت��ع��ي�����ش 

حال  هي  وه��ذه  واالنك�سارات..  االنت�سارات.. 

فريق االإن��ر االإي��ط��ايل ال��ي��وم، وال��ذي يعاين 

اأح���د اأ����س���واأ م��وا���س��م��ه، ب��ع��د اأن ف��ق��د االأم����ل يف 

الكاأ�س،  مناف�سات  وودع  ال��دوري،  لقب  اإح��راز 

ق��ب��ل اأن ي��خ��رج االأ���س��ب��وع امل��ا���س��ي م��ن ال���دور 

يد  اأوروب���ا على  اأب��ط��ال  مل�سابقة دوري  ال��ث��اين 

مر�سيليا الفرن�سي.

االإن��ر  �سينهي  اأع���وام   8 منذ  م��رة  والأول 

مو�سمه من دون اإحراز اأي لقب، وهو الذي فاز 

بكاأ�س اإيطاليا عام 2005 قبل اأن يحتكر لقب 

الدوري خلم�سة موا�سم متوالية ما بني عامي 

دوري  لقب  اإح����رازه  تخللها  و2010،   2006
)ال��دوري  والثنائية   2010 ع��ام  اأوروب���ا  اأبطال 

2006 وال��ث��اث��ي��ة )ال�����دوري  وال���ك���اأ����س( ع���ام 

والكاأ�س ودوري االأبطال( عام 2010.

ُي��ج��م��ع امل���راق���ب���ون ع��ل��ى اأن ال���وق���ت ح��ان 

اأمر  وهو  االإن��ر،  ت�سكيلة  يف  الدماء  لتجديد 

بديهي بعد اأن اعتلى عدد ال باأ�س به من اأفراد 

االأع���وام  يف  م��رة   15 التتويج  من�سة  ال��ف��ري��ق 

ال�7 االأخرية.. اإنها نهاية حقبة من دون �سك، 

ورمب����ا ر���س��م امل�����س��ه��د ال��درام��ات��ي��ك��ي لاعبي 

الت�سفيق  م��ن  واب���ل  حت��ت  يخرجون  الفريق 

اأمام مر�سيليا الثاثاء املا�سي، احلد الفا�سل 

ما بني عهدين يف زمن االإنر، الفريق االأكرث 

اإثارة للجدل يف اإيطاليا!

ال�����»ن����ريان����ت����زوري« وداع  رف�������س ج��م��ه��ور 

الع��ب��ي��ه ب�����س��اف��رات اال���س��ت��ه��ج��ان ب��ع��د ف��وزه��م 

ال��دور  اإي���اب  يف   1  ���  2 مر�سيليا  على  امل��ع��ن��وي 

الثاين من دوري اأبطال اأوروبا، �سفقوا طويًا 

لهم على رغم اإق�سائهم، حيوا الاعبني وكاأنه 

امل�سهد االأخري لفرقة قدمت لهم الكثري من 

ال�سعادة.. وبح�سب كبار املنا�سرين اإنها لي�ست 

حلظات غ�سب، بل حزن وتاأمل لواقع ي�ستحق 

التوقف عنده مطواًل.

وال يخفي رئي�س النادي ما�سيمو موراتي 

و�سع  يفكر يف  ل��ل��ت��غ��ي��ري.. مل  ف��ري��ق��ه  ح��اج��ة 

ب�ساط  على  رانيريي  كاوديو  مدربه  م�سري 

وبراأيه  امل��اأ���س��اوي،  ال��واق��ع  رغ��م  على  النقا�س، 

عن  امل�سوؤولية  ك��ام��ل  يتحمل  ال  االأخ���ري  ف���اإن 

النتائج املتعرثة، اأما الهدف املطلوب حتقيقه 

ح��ال��ي��اً م��ن ال��ف��ري��ق ف��ه��و اإن��ه��اء امل��و���س��م ب��اأق��ل 

املمكنة، وم��ن بعد ذل��ك تبداأ عملية  االأ���س��رار 

اإعادة البناء.

خ��روج  �سيناريو  ال�سحف  بع�س  ور�سمت 

رانيريي من االإن��ر على يد م��درب مر�سيليا 

من  باإقالته  ت�سبب  كان  ال��ذي  دي�سان  ديدييه 

اأع��وام،   8 قبل  االإنكليزي  ت�سل�سي  يف  من�سبه 

ال�سابق موناكو للفوز على  عندما قاد فريقه 

الفريق اللندين يف ن�سف نهائي دوري اأبطال 

مبجموع   3  ���  5(  2004  ���  2003 ملو�سم  اأوروب���ا 

اأم��ام  النهائي  يف  يخ�سر  اأن  قبل  امل��ب��ارات��ني( 

بورتو الربتغايل.

وب���ح�������س���ب ���س��ح��ي��ف��ة »الغ����ازي����ت����ا دي��ل��ل��و 

�سبورت« فاإن ن�سبة رحيل رانيريي عن االإنر 

وك�سفت  امل��ئ��ة،  يف  ال�90  ت��ق��ارب  ال�سيف  ه��ذا 

ا�سم مر�سح الإع��ادة  اأك��رث من  ال�سحيفة عن 

بناء �سفوف االإن��ر، ومن بني هذه االأ�سماء 

مدرب ت�سل�سي الربتغايل املقال اأندريه فيا�س 

ل��وران  فرن�سا  ملنتخب  الفني  وامل��دي��ر  ب��وا���س 

بان ونظريه يف املنتخب االإيطايل ت�سيزاري 

املدير  �سيكون  االأح���وال  ك��ل  ويف  برانديللي، 

�سعبة،  مهمة  اأم���ام  ل��اإن��ر  اجل��دي��د  الفني 

وح��ق��ب��ة ج���دي���دة ع��ن��وان��ه��ا ال��ع��م��ل ال�����دوؤوب 

حملياً  وريادته  االإن��ر  ن��ادي  هيبة  ال�ستعادة 

وقارياً.

وتراجع االإن��ر ب�سكل خميف يف »�سريي 

اأ«، اإذ يحتل املركز ال�سابع بفارق 19 نقطة عن 

جاره ميان املت�سدر، يف حني باتت م�ساركته 

ت�ساوؤالت،  املقبل حمط  املو�سم  االأوروب��ي��ة يف 

خ�سو�ساً بعد تعادله مع اأتاالنتا �سلباً االأحد 

املا�سي يف املرحلة الثامنة والع�سرين.

االإن��ر لكي  اأم��ام  وكانت الفر�سة متاحة 

ي��خ��رج ب��ال��ن��ق��اط ال��ث��اث م��ن م��واج��ه��ت��ه مع 

اأتاالنتا الذي حافظ على �سجله اخلايل من 

الهزائم للمباراة ال�سابعة على التوايل، اإال اأن 

ميليتو  دييغو  االأرجنتيني  ال��دويل  مهاجمه 

اأ�ساع له �سربة جزاء يف ال�سوط االأول.

يف  االإن���ر  ه��دايف  اأف�سل  ميليتو  ويعترب 
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ة ـَ أسـوأ عــام لإلنـــتـررَياض

�سبع  اللقب  حامل  االإي��ط��ايل  ميان  ب��ني  املواجهة  �ستكون 

ربع  ال���دور  االأق����وى يف  امل��ا���س��ي  امل��و���س��م  وبر�سلونة بطل  م���رات 

النهائي من دوري اأبطال اأوروبا لكرة القدم.

مناف�سات  �سمن  االأول  ال����دور  يف  ال��ت��ق��ي��ا  ال��ف��ري��ق��ان  وك���ان 

املجموعة الثامنة، فتعادال ذهاباً يف بر�سلونة 2 ��� 2، قبل اأن يحقق 

الربثا الفوز اإياباً يف ال�سان �سريو 3 ��� 2.

وي��ح��ق��ق ال��ف��ري��ق��ان ن��ت��ائ��ج ج��ي��دة يف ال���دوري���ني االإ���س��ب��اين 

وحقق  انت�ساراته  اللقب  حامل  بر�سلونة  وا�سل  اإذ  واالإيطايل، 

فوزاً جديداً على اإ�سبيلية 2 ��� 0، مقل�ساً الفارق اإىل 8 نقاط مع 

 ���  1 اأم��ام ملقة بتعادله معه  ريال مدريد املت�سدر، وال��ذي تعرث 

اأما ميان فانتزع �سدارة الكالت�سيو من جوفنتو�س، وابتعد   ،1
املرحلة  0، يف   ���  2 بارما  بفوزه على  االأخ��ري  نقاط عن   4 بفارق 

الثامنة والع�سرين، وهو الفوز الثالث على التوايل وال�ساد�س يف 

اآخر 7 مباريات مليان.

فاز  اإذ  بالغة،  ب�سهولة  النهائي  رب��ع  ال��دور  العماقان  وبلغ 

��� 1 ذهاباً و7  الفريق الكاتالوين على باير ليفركوزن االأملاين 3 

االإنكليزي  االأر�سنال  مناف�سه  ميان  تخطى  حني  يف  اإي��اب��اً،   1  ���

بفوزه عليه ذهاباً 4 ��� 0 وخ�سارته اأمامه اإياباً 0 ��� 3. 

يف املقابل، �ستكون مهمة ريال مدريد االإ�سباين حامل الرقم 

القيا�سي يف عدد مرات الفوز باللقب القاري )9 مرات( االأ�سهل 

بعد  امل�سابقة  ه��ذه  مفاجاأة  نيقو�سيا  اب��وي��ل  مواجهة  يف  ن�سبياً 

اإطاحته بورتو الربتغايل بطل الدوري االأوروبي املو�سم املا�سي 

يف دور املجموعات وليون الفرن�سي يف ثمن النهائي.

وكما كان يتمنى ع�ساق الكرة امل�ستديرة حول العامل، جنبت 

القرعة لقاء عماقي الكرة االإ�سبانية حتى املباراة النهائية، الأن 

بر�سلونة يف حال اجتاز هذا الدور �سيلتقي الفائز من املواجهة 
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مواجهة 
متجددة بين 

برشلونة 
وميالن في 

دوري أبطال 
أوروبا

املدرب كاوديو رانيريي



ال����دوري االإي��ط��ايل ه��ذا امل��و���س��م ب�14 ه��دف��اً، 

اأهداف( وتياغو  يليه جيانباولو باتزيني )5 

مع  م�ساركة  الاعبني  اأك��رث  اأم��ا   ،)3( موتا 

ف��ري��ق ران���ي���ريي ف��ه��و االأرج��ن��ت��ي��ن��ي خافيري 

زانيتي )2430 دقيقة(، يليه مواطنه ا�ستيبان 

احل���ار����س  ث���م  دق���ي���ق���ة(   2302( ك��ام��ب��ي��ا���س��و 

الربازيلي جوليو �سيزار )2295 دقيقة(.

وتنتظر االإنر مباراة من »العيار الثقيل« 

اأم����ام  ال�29  امل���رح���ل���ة  ���س��م��ن  امل��ق��ب��ل  االأح������د 

�سي�سعى  وال��ذي  الرتيب،  ث��اين  جوفنتو�س 

 ،1  ���  2 اإىل تكرار فوزه يف ال�سان �سريو ذهاباً 

ويرى املراقبون اأن مهمة دفاع االإنر �ستكون 

يف غاية ال�سعوبة اأمام مهاجمي جوفنتو�س، 

الذي ال جمال اأمامه �سوى الفوز للمحافظة 

على فر�سه يف اإحراز اللقب، والتي تراجعت 

ن�سبياً اأمام ميان املت�سدر بفارق 4 نقاط عن 

 36 االإن��ر  �سباك  وتلقت  العجوز«،  »ال�سيدة 

هدفاً، يف 28 مباراة، وهي الن�سبة االأعلى بني 

الفرق ال�سبعة االأوىل يف الرتيب.

ومن عامات ال�سعف يف �سفوف االإنر 

تقدم عدد كبري من الاعبني يف ال�سن، واأمام 

مر�سيليا الثاثاء املا�سي ر�سد ت�سعة العبني 

االأ�سا�سية تخطوا  الت�سكيلة  11 يف  اأ�سل  من 

ال�32 عاماً. 

وبعد االإجناز التاريخي املتمثل بالثاثية 

2010 مل تخ�سع �سفوف االإن��ر الإعادة  عام 

ويحافظ  االنت�سارات  يح�سن  مبا  �سياغة، 

على �سابة الفريق، وعلى رغم تخطيه ال�39 

عاماً اليزال االأرجنتيني خافيري زانيتي اأحد 

اأف�سل الاعبني يف االإنر!

املخ�سرمني  اأ���س��م��اء  ب��اق��ي  وبا�ستعرا�س 

م���ن ال���ذي���ن ���س��ن��ع��وا ان���ت�������س���ارات االإن������ر يف 

اأك���رث من  م��راك��ز  اأن  املا�سية، جن��د  االأع����وام 

واح��د منهم يف خطر، وفقاً ملخطط موراتي 

امل�ستقبلي، وال يدري زانيتي اأو �ستانكوفيت�س 

مايكون  اأو  ���س��ي��زار  ج��ول��ي��و  اأو  ���س��ام��وي��ل  اأو 

�سيحتفظ  ك��ان  اإذا  كامبيا�سو،  اأو  لو�سيو  اأو 

مبوقعه يف الفريق.

و�ستكون االأولوية بالن�سبة ملوراتي اإيجاد 

عنا�سر ق��وة ج��دي��دة يف ال��ف��ري��ق، وب���داًل من 

ببع�س  مطعمني  املخ�سرمني  على  االعتماد 

�ستتمحور  حالياً،  الو�سع  هو  كما  النا�سئني 

ال��رك��ي��ب��ة اجل����دي����دة ح����ول جم��م��وع��ة من 

امل���واه���ب ال�����س��اب��ة امل���ع���ززة ب��ب��ع�����س اأ���س��ح��اب 

اخلربة. 

ويبدو اأن جنوى �سيكون الوجهة املف�سلة 

لتحرك االإنر يف املريكاتو ال�سيفي، فاالإنر 

و�سط  الع���ب  ب��ط��اق��ة  ن�سف  بالفعل  ميتلك 

ج��ن��وى »ي�����وراج ك��وت�����س��ك��ا« وال��ت��ف��او���س على 

املفاو�سات  امللف االأول يف  الن�سف االآخ��ر هو 

بني الناديني، ولكنه لن يكون الوحيد، حيث 

ا���س��ت��ع��ادة مهاجمه  ال���ن���ريات���زوري يف  ي��رغ��ب 

وكذلك  �سيينا،  اإىل  وامل��ع��ار  دي�سرو«  »ماتيا 

احل�سول على العب الو�سط ميغيل فيلو�سو 

والذي ُتقدر قيمته ب�10 مليون يورو.

ك��ذل��ك ���س��ت��ك��ون م��ن ب��ني االأول���وي���ات 

ح��ل م�����س��األ��ة ال��ن��ج��م ال��ه��ول��ن��دي وي�سلي 

غ��ام�����س��اً،  الي����زال  ف�سمتقبله  ���س��ن��اي��در، 

انتقاله من االإنر ي�سغل  واحلديث عن 

ال�سحافة االإيطالية منذ مدة، مع العلم 

اأن االإ�سابة اأفقدت الاعب املميز كثرياً 

من بريقه وقيمته يف �سوق االنتقاالت.

جالل قبطان
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ري��ال مدريد  يلتقي  بنفيكا وت�سل�سي، يف حني  بني 

يف ح��ال اج��ت��از ه��ذا ال���دور م��ع ال��ف��ائ��ز م��ن م��ب��اراة 

مر�سيليا وبايرن ميونيخ.

وكان بر�سلونة قد اأزاح ريال مدريد يف ن�سف 

نهائي امل�سابقة املو�سم املا�سي يف مباراتني �سهدتا 

الكثري من احل��وادث التي عادة ما تغلف لقاءات 

ال��ف��ري��ق��ني ق��ب��ل اأن ي��ت��وج ال��ف��ري��ق ال��ك��ات��ال��وين 

باللقب على ح�ساب مان�س�سر يونايتد االإنكليزي 

بفوزه عليه 3 - 1 على ملعب وميبلي ال�سهري يف 

لندن. 

وي����ربز يف رب���ع ال��ن��ه��ائ��ي ف���رق ع���دة ك��ب��اي��رن 

م��ي��ون��ي��خ االأمل������اين ال�����ذي ا���س��ت��ع��ر���س ع�����س��ات��ه 

ال�سوي�سري  ب���ال  ع��ل��ى  ب��ف��وزه  ال��ن��ه��ائ��ي  ث��م��ن  يف 

ب�سباعية نظيفة. 

ويدخل بايرن ميونيخ االأملاين الذي ي�ست�سيف 

مر�سحاً  امل��ق��ب��ل  اأي����ار   19 يف  ملعبه  ع��ل��ى  ال��ن��ه��ائ��ي 

بهذا  الفائز  الوحيد  الفرن�سي  مر�سيليا  لتخطي 

���س��ت��ك��ون  1993، يف ح���ني  ع����ام  ب�����اده  ال��ل��ق��ب م���ن 

املواجهة بني بنفيكا الربتغايل وت�سل�سي االإنكليزي 

متكافئة نوعاً ما.

الدور بنفيكا الربتغايل  اأي�ساً يف هذا  وي�سارك 

العريق، ومر�سيليا حامل اللقب عام 1993 وابويل 

ن��ي��ق��و���س��ي��ا ال��ق��رب���س��ي م���ف���اج���اأة امل��و���س��م اجل����اري، 

وت�سل�سي ممثل اإنكلرا الوحيد الباقي يف امل�سابقة، 

وهنا قرعة ربع النهائي:

مدريد  ري���ال   - )ق��رب���س(  نيقو�سيا  اب��وي��ل   -  1
)اإ�سبانيا(.

)اأملانيا(. ميونيخ  بايرن   - )فرن�سا(  مر�سيليا   -  2
بنفيكا )الربتغال( - ت�سل�سي )اإنكلرا(.  -  3

 4 - ميان )اإيطاليا( - بر�سلونة )اإ�سبانيا(. 

وهنا برنامج ن�سف النهائي: الفائز يف املباراة رقم 

املباراة رقم 1.  يف  الفائز   -  2
الفائز يف املباراة رقم 3 - الفائز يف املباراة رقم 4.

وتقام مباريات الذهاب يف ربع النهائي يومي 

27 و28 اجلاري، واالإياب يف 3 و4 ني�سان املقبل، 
فتقام  النهائي  ن�سف  من  الذهاب  مباريات  اأم��ا 

24 و25 منه،  17 و18 ني�سان، واالإي��اب يف  يومي 

م�سرحاً  ميونيخ  يف  ارينا  اليانز  ملعبا  و�سيكون 

للمباراة النهائية يف 19 اأيار املقبل
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فريق االإنر

فريق بر�سلونةفريق ميان
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كاريكاتير

امراأة  ب�سجن  اأملانية  حمكمة  ق�ست 

ب�سبب  اأيــــــام،  ثــالثــة  ملــــدة  عـــامـــاً(   70(

اإطــعــامــهــا حــمــام عـــدة مــــرات بطريقة 

خمــالــفــة لــلــقــانــ�ن، وعـــــدم تــ�ــســديــدهــا 

الغرامة امل�ستحقة.

وذكــرت املحكمة االإداريـــة يف مدينة 

املـــــراأة  اأن  اأملـــانـــيـــا،  هـــايـــدلـــرج؛ غـــربـــي 

اأطــعــمــت احلــمــام اأكـــر مــن مــرة حب�ب 

فتكبدت   ،2010 عــام  ربيع  يف  ال�س�فان 

غــــرامــــة بــقــيــمــة مـــئـــة يـــــــ�رو، وبــعــدمــا 

عـــن ت�سديد  الــفــقــرية  املــــــراأة  امــتــنــعــت 

مت  املا�سيني،  العامني  طـــ�ال  الــغــرامــة 

تنفيذ عق�بة ال�سجن �سدها، بناء على 

طلب من اإدارة املدينة.

جتــدر االإ�ـــســـارة اإىل اأنـــه حمــظــ�ر يف 

اأملانيا اإطعام احلمام يف االأماكن العامة..

»م�س��س  ا�سم  اليابان،  يف  هاويان  مبتكران  اأطلق 

الـــكـــالم« عــلــى جــهــاز اإلـــكـــرتوين اخـــرتعـــاه، حــيــث اإن 

ال�سك�ت،  على  املرثرين  االأفـــراد  يجر  ا�ستخدامه 

خــ�ــســ��ــســاً الــطــالب املــ�ــســاغــبــني يف املـــدار�ـــس، وداخـــل 

اإمكانية  اإىل  اإ�سافة  بال�س��ساء،  املليئة  العمل  اأماكن 

من  يعان�ن  الــذيــن  االأ�سخا�س  عــالج  يف  ا�ستخدامه 

الــتــلــعــثــم، حــيــث ميــّكــنــهــم اجلــهــاز مــن حت�سني طــرق 

النطق.

م�سافة  مــن  ت�س�يبه  خــالل  مــن  اجلــهــاز  ويعمل 

ال�سك�ت،  اإجبارهم على  املــراد  االأفــراد  30 مــرتاً على 
ب�ا�سطة ميكروف�ن يق�م بالتقاط م�سدر ال�س��ساء، 

ال�س��ساء  اأ�س�ات  نف�س  بت�جيه  يق�م  ثانيتني  وبعد 

بــاجتــاه حمــدثــهــا، وهـــ� مــا يــطــلَــق عليه عــلــمــيــاً ا�سم 

املالحظات ال�س�تية املتاأخرة، �سيجره على ال�سك�ت 

نتيجة الإح�سا�سه ب�سع�ر مزعج وغري مريح عند �سماع 

�سدى �س�ته.

أطعمت الحمام.. فحبست 3 أيام
طــلــب وزيـــــر الـــعـــدل االأ�ـــســـتـــ�ين مـــن الـــرملـــان اإ�ـــســـدار 

م�قعي  بــا�ــســتــخــدام  للمحاكم  ت�سمح  قــانــ�نــيــة،  تــعــديــالت 

»في�سب�ك« و»ت�يرت« ال�ستدعاء االأفراد اإىل املحكمة.

»من  الــعــدل:  وزارة  با�سم  املتحدث  تــالــف؛  بريت  وقــال 

يف  الــقــانــ�نــيــة  االإجــــــراءات  بـــطء  وراء  الرئي�سية  االأ�ــســبــاب 

ا�ست�نيا، ه� يف ت�سليم ال�ثائق اإىل االأ�سخا�س املعنيني«.

واأ�ساف اأن »ثلث الق�سايا املدنية تقريباً يبقى يف مرحلة 

نعتزم  الــتــي  اجلــديــدة  الــتــدابــري  وبف�سل  الــ�ثــائــق،  ت�سليم 

اإطالقها يف يناير 2013، ن�د اأن ن�سع ال��سائل االإلكرتونية 

يف متناول املحاكم، بغية ت�سليم تلك ال�ثائق«.

الفرد  مع  املحكمة  تت�ا�سل  القان�ن،  م�سروع  وبح�سب 

املــعــنــي مــن خـــالل الــريــد االإلـــكـــرتوين اأو »فــيــ�ــســبــ�ك« اأو 

يف  ملفه  اإىل  يــ�ؤدي  اإلكرتونياً  رابطاً  اإليه  وتر�سل  »ت�يرت«، 

املحكمة.

عندما  اال�ستدعاء  تبّلغ  الفرد  اأن  من  املحكمة  وتتاأكد 

يــ�ــســتــعــمــل هــــذا االأخــــــري الــــرابــــط ويــــــزور مـــ�قـــع املــحــكــمــة 

االإلـــكـــرتوين بــ�ا�ــســطــة بــطــاقــة الــهــ�يــة االإلــكــرتونــيــة التي 

ميلكها كل م�اطن ا�ست�ين را�سد.

ال�سيطرة  مــن  �سنة  خم�سني  وبــعــد  ا�ست�نيا،  اأن  ُيــذكــر 

ال�س�فييتية حتى العام 1991، ان�سمت اإىل االحتاد االأوروبي 

�سنة 2004، واإىل منطقة الي�رو يف االأول من كان�ن الثاين 

رائدة يف التكن�ل�جيا املتط�رة. وباتت   ،2011

»داء  أصيب بـ
الضحك« بعد إجراء 

عملية في فخذه
اإىل  حتــّ�ل ه�لندي يدعى هاج ب��سي، 

اإجرائه  بعد  با�ستمرار،  »�ساحك«  �سخ�س 

ما  �سنتني،  منذ  فخذه  يف  جراحية  عملية 

ت�سبب يف انقطاع اأبنائه عن زيارته، ب�سبب 

عــــدم حتــّكــمــه بـــ»الــقــهــقــهــة« بــ�ــســكــل الفــت 

ومزعج الأفراد اأ�سرته.

مــن جانبها قــالــت زوجــتــه: »لــقــد كــان 

خــفــيــف الــظــل قــبــل اإجـــــراء الــعــمــلــيــة، لكن 

له  مــــاذا حـــدث  اأعــلــم  ب�سكل طــبــيــعــي، وال 

بعدها«.

استدعاء األفراد قضائيًا عبر »فيسبوك« و»تويتر«

جهاز يجبر »المثرثرين« على السكوت

»وشم مغناطيسي« 
يشعر الشخص 

بتلقيه مكالمة هاتفية 
لـــ»و�ــســم  اخــــرتاع  بــــراءة  عــلــى  »نــ�كــيــا« للح�س�ل  �ــســركــة  ت�سعى 

مغناطي�سي« ي�سعر ال�سخ�س بتلقيه مكاملة، من خالل حكة ب�سيطة 

يف جلده، ويف حال اأ�سبحت هذه الفكرة واقعاً، فهذا يعني انتهاء اأيام 

املكاملات املفق�دة والر�سائل غري املقروئة.

وقد تتك�ن هذه االأو�سام اجللدية من مغناطي�س دائم، ميكن اأن 

يك�ن م�سن�عاً من عنا�سر مثل الني�ديني�م امل�ستخدم يف ال�سيارات 

الهجينة واأقرا�س احلا�س�ب ال�سلبة.

ويف حال مل تعجبك فكرة ال��سم املغناطي�سي، فاإن »ن�كيا« قد 

اأو  امل�ؤقتة،  املغناطي�سية  الـــرذاذات  مثل  اأخـــرى،  خــيــارات  لك  ت�ّفر 

الطبعات واأحزمة �ساعات.


