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فشل خطة إسقاط الحكومة 
تحت سـقف حــوار بـعـبــدا

كْسر هيبة الجيش وتعطيل دوره
خيار 14 آذار للعودة إلى السلطة
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واشـنـطـن تـقـدم تجــاربـهــا الكـوبيـــة وأنـقـرة تـتـلـقى صفـعة دمشـقـيـــة

ــــــدة َـّ ألمـــــة مــــوحـ
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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 10 إلى 7 مساء، ما عدا السبت واألحد.

لالسـتـعـالم: 03/678365

E-mail: recruiting@athabat.net
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غالب قنديل *

قبل  �سورية  على  العاملية  احل��رب  انطلقت 

خم�سة ع�سر �سهراً عرب منظومة اإعالمية دولية 

ف�سائية  امرباطوريات  فيها  جندت  واإقليمية 

كربى، ور�سدت لها مليارات الدوالرات وقامت 

امل�سادة  بالدعاية  املتخ�س�سة  العمليات  غ��رف 

حول  افرتا�سية  بيئة  تكوين  على  باال�ستغال 

الو�سع ال�سوري لت�سليل الراأي العام ال�سوري، 

ولتكوين �سورة افرتا�سية حول االأحداث لدى 

ت�سمن  ب�سورة  وال��ع��امل��ي  العربي  ال��ع��ام  ال���راأي 

وخمطط  االأج��ن��ب��ي  ال���ع���دوان  ف�����س��ول  تغطية 

ت��دم��ر ال��ق��وة ال�����س��وري��ة ال��ت��ي �سكلت ال��رك��ي��زة 

االأ�سا�سية ملنظومة املقاومة يف ال�سرق.

مت���ك���ن االإع���������الم ال���وط���ن���ي ال���������س����وري م��ن 

االأح���داث  قلب  يف  االفرتا�سية  البيئة  تفكيك 

وو����س���ط ال���ت���ح���دي���ات اخل���ط���رة ال���ت���ي اأث���اره���ا 

املوت  وف��رق  واالإره���اب  القتل  ع�سابات  انت�سار 

وامل��رت��زق��ة، ونه�ست ق���وة م��ق��اوم��ة وف��ت��ي��ة من 

االإع���الم���ي���ات واالإع���الم���ي���ن ال��ذي��ن ه��ب��وا اإىل 

الن�سال الوطني بجراأة من مواقعهم املختلفة 

املنابر  العام واخل��ا���ص، يف  الوطني  االإع���الم  يف 

ال�سورية  ال�سحف  ويف  والتلفزيونية،  االإذاعية 

وال�سحافة  االجتماعي  التوا�سل  مواقع  وعرب 

االل���ك���رتون���ي���ة، وجن���ح���وا يف ت��ف��ن��ي��د االأك���اذي���ب 

ال�سائعات  واإ�سقاط  املفربكة  ال�سرطة  وف�سح 

ومنع انت�سارها وقدموا بال�سورة احلية حقيقة 

ب�سجاعة  االأر��������ص، والح���ق���وا  ع��ل��ى  االأح�������داث 

م��ف��ا���س��ل ال��ت��اآم��ر اال���س��ت��ع��م��اري ع��ل��ى ب��ل��ده��م، 

االأح���داث  ع��ن  واق��ع��ي��ة  وطنية  رواي���ة  فن�سجوا 

واأ�سقطوا الرواية املزيفة.

اأ�سا�سياً يف  �سكلت االإخبارية ال�سورية منرباً 

ا�ستهدفت  وهي  ال�سورية،  االإعالمية  املقاومة 

ب���ج���رمي���ة غ����ر م�����س��ب��وق��ة ن��ف��ذت��ه��ا ع�����س��اب��ات 

اعتداء  ارتكبت  التي  املرتزقة  وف��رق  االإره���اب 

مو�سوفاً على حرية االإعالم وعلى االإعالمين 

يف  بجثثهم  والتمثيل  اغتيالهم،  ج��رى  الذين 

املقر الذي فجره املعتدون �سباح االأربعاء.

ا�ستهدف االإعالم ال�سوري املقاوم بالعقوبات 

االأمركية  االإدارة  اأطلقتها  التي  وبال�سغوط 

واالحت���������اد االأوروب������������ي، ل��ل��ح��د م����ن ف��اع��ل��ي��ت��ه 

وان���ت�������س���اره، و���س��ع��ت ال���س��ت��ك��م��ال��ه��ا احل��ك��وم��ات 

�سورية  تدمر  املتورطة يف خمطط  اخلليجية 

ال�سورية،  القنوات  اإ�سكات  فحاولت  واإحراقها، 

املخطط  قاوموا  ال�سورين  االإعالمين  والأن 

امل���ع���ادي وجن���ح���وا يف ال��ت�����س��دي ل���ه واأف�����س��ل��وا 

الدولية  اجل��ه��ات  تلك  ف��اإن  املتعاقبة،  ف�سوله 

واالإق��ل��ي��م��ي��ة ال��ت��ي مت���ول االإره�����اب يف ���س��وري��ة، 

هو  مبا�سراً  هدفاً  املجرمة  للع�سابات  و�سعت 

االإعالميون واملقرات االإعالمية.

ال�����س��وري��ة  االإخ����ب����اري����ة  م���ق���ر  اق���ت���ح���ام  اإن 

وتدمره، جرمية مو�سوفة ت�ست�سرخ ال�سمائر 

ومن  العامل،  ويف  املنطقة  يف  وال�سريفة  احل��رة 

�سوته  يرفع  اأن  حر  اإعالمي  كل  على  الواجب 

دفاعاً عن حرية الكلمة وعن الراأي احلر.

اإن م��ن ي��وؤم��ن ب��ح��ري��ة االإع�����الم يف ال��ب��الد 

ال���ع���رب���ي���ة، م���ط���ال���ب ب���رف�������ص ه�����ذه اجل���رمي���ة 

ال�سيا�سي  املوقف  ك��ان  ف��اأي��اً  وباإدانتها،  الب�سعة 

وال�سحافين  ال��ك��ت��اب  م��ن  اأي  ي��ت��خ��ذه  ال����ذي 

ال�سورية  الوطنية  الدولة  جت��اه  واالإعالمين 

اأو جت���اه االأو����س���اع يف ���س��وري��ة، ف��اإن��ه م�����س��وؤول 

اأو  بالقتل  الكلمة  على  ال��رد  واإدان���ة  رف�ص  عن 

باملنع واحلجب والرتهيب، وهذا مبداأ هو من 

البديهيات يف عامل الكلمة وحرية التعبر التي 

يتم�سك بها االإعالميون يف وجه �سريعة الغاب 

واإباحة القتل واالإرهاب، ويف مناه�سة التكفر 

واالإلغاء والت�سلط.

االأمركية  العقوبات  منظومة  ك��ان��ت  لقد 

ال�سوري، ثم تو�سية  االإع��الم  واالأوروب��ي��ة �سد 

جم��ل�����ص اجل��ام��ع��ة ال��ع��رب��ي��ة، حم��اول��ة لفر�ص 

ال�������راأي ال����واح����د وال����ل����ون ال����واح����د يف امل�����س��ه��د 

االإعالمي املتعلق بالو�سع ال�سوري، وبعدما بات 

وجي�ساً  ودول��ة  �سعباً  �سورية  �سمود  اأن  وا�سحاً 

ي�سع احللف اال�ستعماري واأدوات��ه اأمام هزمية 

التعمية  تهدف  ولذلك  ظهورها،  اأوان  يقرتب 

الزائفة  ال��رواي��ة  االإع��الم��ي��ة وحم��اول��ة حماية 

واالأحادية عن االأحداث اإىل خنق �سوت املقاومة 

ال�سعبية ال�سورية وطم�ص �سورة احلقيقة التي 

يحملها االإعالم الوطني ال�سوري باإباء و�سرف.

يقاوم  اجلليلة،  وبالت�سحيات  ال��غ��ايل  ب��ال��دم 

يجندها  التي  املوت  فرق  ال�سوريون  االإعالميون 

احل����ل����ف اال����س���ت���ع���م���اري ومي���ول���ه���ا ح����ك����ام ق��ط��ر 

واملهزومون  الفا�سلون  انتقل  بعدما  وال�سعودية 

م��ن حماولة  �سعبها  ووع���ي  ���س��وري��ة  �سمود  اأم���ام 

اج��ت��ي��اح ه���ذا ال��ب��ل��د ب��االأك��اذي��ب وال�����س��ائ��ع��ات اإىل 

ال��ق��ن��وات  وت��دم��ر  وترهيبهم  االإع��الم��ي��ن  ق��ت��ل 

الف�سائية التي ك�سفت لعبتهم الدموية واأ�سقطت 

كل االأقنعة عن خمططهم االأمركي االإ�سرائيلي.

* ع�سو املجل�ص الوطني لالإعالم يف لبنان

ه��ل ب��ات��ت اأم���رك���ا وب���ل���دان االحت���اد 

االأوروب�������ي اأك����ر ح��ر���س��اً ع��ل��ى اجلي�ص 

ال��روؤو���ص  اأ���س��ح��اب  بع�ص  م��ن  اللبناين 

ال  ال���ذي���ن  اآذار،   14 ق����وى  يف  احل��ام��ي��ة 

فيها  وي�����س��ك��ك��ون  اإال  م��ن��ا���س��ب��ة  ي��رتك��ون 

ب���دور ه���ذا اجل��ي�����ص وت��رك��ي��ب��ت��ه، مدعن 

»ع���دم ح��ي��ادي��ت��ه« وه��و ال���ذي ���س��ه��دوا له 

�سابقاً باأنه هو من �سمح بتجمع 14 اآذار 

اأوام��ر منع  2005، ومل ينفذ  االأول ع��ام 

التجمع التي كانت معطاة له.

دول  و���س��ف��راء  االأم��رك��ي��ة  ال�سفرة 

ف���اج���اأوا حلفاءهم  االأورورب������ي  االحت����اد 

فهم  اللبناين،  للجي�ص  داعمة  مبواقف 

اأدرى من غرهم بحجم االأخطار التي 

نقلت  اأن  بعد  خ�سو�ساً  بلبنان،  حتيق 

نوابه  ومواقف  امل�ستقبل«  »تيار  �سيا�سة 

ال�سمالين احلدث ال�سوري امل�ستعل اإىل 

يكونوا  باأن  لرغبتهم  اللبناين،  الداخل 

ط��رف��اً ف��ي��ه��ا، ف��ه��م ي��ح��ل��م��ون ب��ال��دخ��ول 

لظنهم  ال��ف��احت��ن،  دخ����ول  دم�����س��ق  اإىل 

ال�����س��ي��ط��اين  ال��ت��ح��ال��ف  اأن  ال�����س��ط��ح��ي 

اأن يهز  اإل���ي���ه، مي��ك��ن  ي��ن��ت��م��ون  ال���ذي���ن 

ال��ذي  واملمانع  امل��ق��اوم  امل��وق��ف  يف  �سعرة 

ت��ت��خ��ذه ال��ق��ي��ادة ال�����س��وري��ة م���ن جممل 

امل�����س��اري��ع االأم��رك��ي��ة - ال�����س��ه��ون��ي��ة يف 

املنطقة، والتي تنخرط فيها دول النفط 

اإىل  اأذن��ي��ه��ا،  حتى  الرجعية  اخلليجية 

درجة ال�سرف من اأكيا�ص مالها احلرام 

الذي ت�سرقه من ثروات اأمة العرب.  

على  اآذار   14 ق��وى  �سيطرت  عندما 

عام  لبنان  يف  وال��دول��ة  احل��ك��م  مقاليد 

ف�سلت  اأن��ه��ا  م��ت��اأخ��رة  اكت�سفت   ،2005
يف م���ك���ان���ن، ���س��ك��ال ب������راأي ج��ه��اب��ذت��ه��ا 

فيما  ال�سلطة  خ�سارتها  يف  رئي�ساً  �سبباً 

الرئا�سة  موقع  ك��ان  االأول  امل��وق��ع  بعد، 

عليه،  اال�ستيالء  حاولت  ال��ذي  االأوىل، 

واف���رتاءات  �ستائم  بحملة  وا�ستهدفته 

ونظمت �سده ما �سمي »حملة فل«، لكن 

احلمالت،  واأف�سل  �سمد  حلود  الرئي�ص 

وبقي حتى اآخر حلظة من عهده.

موؤ�س�سة  ف��ك��ان  ال���ث���اين  امل���وق���ع  اأم����ا 

اجل���ي�������ص، وع����ل����ى ال����رغ����م م����ن ت��دخ��ل 

من  كثر  يف  وحلفائه  امل�ستقبل«  »ت��ي��ار 

عقد  خ��الل  اجل��ي�����ص،  تركيبة  تفا�سيل 

اأن ه��ذه  اإال  ب��ال�����س��ل��ط��ة،  اإم�����س��اك��ه��م  م��ن 

ت�ستحق  التي  الوحيدة  وه��ي  املوؤ�س�سة، 

ا����س���م م��وؤ���س�����س��ة يف ال���دول���ة ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة، 

ب��ق��ي��ت ع�����س��ي��ة ع��ل��ى االن���ق���ي���اد الأه�����واء 

يديره  ال��ذي  الفئوي  الفتنوي  امل�سروع 

»ال�سرق  اأ�سحاب م�سروع  ل�سالح  هوؤالء 

االأو����س���ط امل��ت�����س��ه��ن«، ال����ذي ال ه��م له 

ال��ك��ي��ان ال�سهيوين  ب��ق��اء  ���س��وى ���س��م��ان 

من  يتكفل  ال��غ��رب،  يد  يف  و�سوطاً  قوياً 

خالله عدم خروج االأنظمة العربية عن 

طاعته.

االأوىل  ال��رئ��ا���س��ة  م��وق��ع  ك����ان  واإذا 

بعد  م��ا  اإىل  اأي   ،2014 ل��ل��ع��ام  م���رتوك���اً 

االن��ت��خ��اب��ات ال��ن��ي��اب��ي��ة امل��ق��ب��ل��ة يف ال��ع��ام 

اآذار   14 ق���وى  ع��ل��ى  امل��ل��ح  ف���اإن   ،2013
ه��و ال�����س��ع��ي احل��ث��ي��ث ل��ت��ط��وي��ع اجلي�ص 

لتلك  ا���س��ت��ب��اق��اً  ���س��رذم��ت��ه،  اأو  ال��ل��ب��ن��اين 

االنتخابات، فهذا االأمر هو اأحد ج�سور 

للعودة  وحلفائه  امل�ستقبل«  »تيار  عبور 

وه���م  خ�������س���روه���ا،  ال���ت���ي  ال�����س��ل��ط��ة  اإىل 

االأم��رك��ي،  االأبي�ص  البيت  اأب���واب  على 

ب��ال��ن�����س��ب��ة  م���ن اجل��ي�����ص  امل���ط���ل���وب  الأن 

يف  لهم  م�ساعداً  عن�سراً  يكون  اأن  لهم 

يف  جناحهم  ح��ال  يف  بالبلد،  االإم�����س��اك 

االنتخابات  يف  نيابية  اأك��ري��ة  حت�سيل 
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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

المقـاالت الـواردة في الجريدة تعبر عن آراء كتابها

  همسات

كْسر هيبة الجيش وتعطيل دوره..               خيار 14 آذار للعودة إلى السلطة

اجلي�ص اللبناين خالل ا�ستعرا�ص ع�سكري

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

بانتظار الجواب
مع  ك��ب��راً، بحث  م��رج��ع��اً  اأن  علم 

تروؤ�سه  اإمكانية  ب��روت��ي��ة،  �سخ�سية 

امليقاتية،  احل��ك��وم��ة  تخلف  ح��ك��وم��ة 

اإذا  مانعاً  املعنية  ال�سخ�سية  تبد  فلم 

وافقت دولة اإقليمية كربى على ذلك.

ق���دم  ال���ك���ب���ر  امل�����رج�����ع  اأن  وت���������ردد 

اقرتاحه اإىل الدولة املعنية، التي ينتظر 

ترتيبات  تنجز  اأن  بعد  راأي��ه��ا،  تبدي  اأن 

و�سعها الداخلي وت�سوية خالفاتها.

واأكدت املعلومات اأن جواب الدولة 

املعنية �سياأتي قبل حلول عيد الفطر 

يف �سهر اآب.

المفتي قباني وزيارة كرامي

ال�سيخ  اللبنانية  بها مفتي اجلمهورية  قام  التي  الزيارة  اأمام  توقف كثرون 

حممد ر�سيد قباين اإىل  الرئي�ص عمر كرامي يف هذه الظروف، وخ�سو�ساً جلهة 

كالم املفتي »مهما تباعد اللقاء بن االأخوة فال بد من اأن يلتقوا، فجميعنا عائلة 

الدقيقة  الظروف  يف  واإ�سالمية، وخ�سو�ساً  اأم��ور كثرة وطنية  واح��دة، وهناك 

اأن نقف فيها على راأي الرئي�ص عمر كرامي، فلقاوؤنا  التي مير بها لبنان، ال بد 

مو�سول دائماً، واالأمر يف لبنان �سعب جداً ومقلق جداً«.

تساؤالت
ت�ساءلت اأو�ساط �سيا�سية عن معنى زيارة مرجع كبر لدولة عربية تعاين من 

ا�سطرابات، وعن االإفادة التي ميكن اأن يجنيها لبنان من زيارة هذا البلد.

www.athabat.net

تفجير اإلخبارية وسقوط البيئة االفتراضية 
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ق�ساء  يف  الفرعية  االن��ت��خ��اب��ات  م��ن  اأي���ام  بعد  على 

النائب  ب��وف��اة  �سغر  ال���ذي  النيابي  املقعد  مل��لء  ال��ك��ورة، 

القواتي فريد حبيب، يبدو اأن االأمور تتجه نحو معركة 

حامية بن مر�سحْي احلزب ال�سوري القومي االجتماعي 

وليد عازار املدعوم من تيار املردة والتيار الوطني احلر، 

تيار  م��ن  امل��دع��وم  ك��رم  ف���ادي  اللبناين  ال��ق��وات  ومر�سح 

امل�ستقبل وقوى 14 اآذار.

واإذا كان �سمر جعجع قد فر�ص على حلفائه وحزبه 

فاإنه  املعركة،  خو�ص  الراحل،  النائب  عائلة  على  وحتى 

التي  الق�ساء  عا�سمة  اأميون؛  مدينة  يف  �ساحتها  اختار 

خالل  من  كبرة،  ب�سعبية  القومي  احل��زب  فيها  يتمتع 

اأك���ر من  ك��ان  اأن  ك���رم، بعد  ب��اإع��الن تر�سيح  م��ف��اج��اأت��ه 

اأج���ل تر�سيح زوج��ة  م��ن  وي��ع��م��ل  ي�سعى  ق��وات��ي،  ط���رف 

النائب الراحل ال�ستكمال واليته.

اإذا ك��ان  ال��رت���س��ي��ح،  ب��ه��ذا  امل��ب��اغ��ت جلعجع  ال��ه��ج��وم 

احلزب  ا�ستنفر  اأن��ه  اإال  وحلفائه،  ق��واع��ده  معظم  �سدم 

ال�سوري القومي االجتماعي وحلفاءه، وجعلهم يقدمون 

الذي يتمتع بح�سور حزبي  ع��ازار  باملر�سح  املعركة  على 

ناهيك  اأميون حتديداً،  الق�ساء ويف  وعائلي حمرتم يف 

امل��ر���س��ح  بعك�ص  ال���ك���ورة،  دائ����م يف  ب�سكل  م��ق��ي��م  اأن����ه  ع��ن 

القواتي املعروف يف طرابل�ص اأكر من الكورة.

وبراأي م�سادر متابعة، فاإن جعجع يريد من حليفه 

تيار امل�ستقبل تقدمي فاتورة م�سبقة ب�ساأن تاأييده لقانون 

هذه  ومن  الن�سبية،  اعتماد  ورف�ص  االنتخابي،  ال�ستن 

ال��ك��ورة بكل  الفرعية يف  امل��ع��رك��ة  اإىل  ال��ن��زول  ال��ف��ات��ورة 

املجل�ص  رئي�ص  نائب  لباه  ما  وهو  املادية،  وقوته  طاقته 

النيابي فريد مكاري الذي اأكد يف موؤمتر �سحفي عقده 

يف بلدته اأنفة، تاأييد قوى 14 اآذار مر�سح �سمر جعجع، 

لكن كما ترى هذه امل�سادر، فاإن تيار امل�ستقبل الذي كان 

2005 و2009 بتاأييد وا�سع من الكتلة  يتمتع بانتخابات 

وثالثة  األفن  بن  فيها  ي�سارك  التي  ال�سنية  الناخبة 

اآالف ناخب يف عمليات االق��رتاع، يوؤيد منها نحو 65 اأو 

70 يف املئة تيار امل�ستقبل، ال جتد احلافز هذه املرة لتتقدم 
بهذه الكثافة، كما اأن هناك عاماًل جديداً طراأ عليها، هو 

اأنه �سار بينها موؤيدون لرئي�ص احلكومة جنيب ميقاتي 

وهذه  بها،  ي�ستهان  ال  بن�سبة  ال�سفدي  حممد  والوزير 

الكتلة قد جتد نف�سها م�سطرة لتاأييد مر�سح »القومي« 

الذي هو جزء من االأكرية احلكومية، اأو قد ت�سطر يف 

اأ�سوء االأح��وال، للوقوف على احلياد، وهو اأمر ال يخدم 

باأي حال املر�سح القواتي.

هو  املعركة،  يف  ثالث  مر�سح  ي�ستمر  ال��وق��ت  ه��ذا  يف 

جون مفرج الذي يوؤكد ا�ستمراره يف خو�ص املعركة حتى 

احل�سان  يكون  الأن  اإمكانية  يرى  كان  اإذا  وهو  النهاية، 

االأ����س���ود يف ه���ذه امل��ع��رك��ة، اإال اأن���ه ل��ن ي��اأخ��ذ م��ن طريق 

املر�سح »القومي«؛ الذي يتمتع بقاعدة حزبية �سلبة.

ب����اأي ح����ال، ف����اإن اأو����س���اط م��ر���س��ح احل����زب ال�����س��وري 

وال�سعبية  العامة  االأج��واء  اأن  ترى  االجتماعي  القومي 

ثقتهم  ع��ن  معربن   ،2009 معركة  م��ن  اأك���ر  مريحة 

بالفوز، وخ�سو�ساً اأن اأبناء الكورة ح�سب هذه االأو�ساط، 

ل��ت��ط��وي��ر وتنمية  ���س��ي��ئ��اً  ق��دم��وا  ن��واب��ه��م  اأن  ي��ج��دوا  مل 

منطقتهم، يف وقت �ساروا فيه يتخوفون من االأ�سوليات 

تبعاً  اجلميع  اأن  علماً  الق�ساء،  يف  املندفعة  املتطرفة 

لهذه االأو�ساط يعرف من يقف وراءها ومن يدفعها لها 

ويتحالف معها.

االنتخابية  املعركة  يتابع  من  جميع  ي��رى  باخت�سار 

الفرعية يف الكورة اأنها �ستكون معركة حامية، ولدى كل 

طرف كم من التفا�سيل واملعطيات التي يحللها ويتحدث 

عنها ب�سكل دقيق ليبني عليها باأن الفوز �سيكون حليفه، 

يف وقت ترى فيه اأو�ساط كورانية اأن هذه املعركة �سارت 

تفا�سيلها،  م��ن  ج��زء كبر  ال��ق�����س��اء، فهي يف  م��ن  اأب��ع��د 

معركة على زعامة ال�سمال.. ورمبا اأبعد من ال�سمال.

�أحمد �شحادة
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كْسر هيبة الجيش وتعطيل دوره..               خيار 14 آذار للعودة إلى السلطة

معــركـــة الكورة االنتخــابيــة حامية 
وآثـــارهــا تـمـتـد إلى أبـعـد مـن الـقـضــــاء

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

ي 
ّ
أميركيون بالز

األردني 

اأف����اد ���س��ه��ود ع��ي��ان اأن ع���دداً 

م�����ن ال�������س���ب���اط االأم����رك����ي����ن 

ي����ت����م����رك����زون ق��������رب احل��������دود 

االأردن��ي��ة،  اجلهة  م��ن  ال�سورية 

ب�����رف�����ق�����ة ع���������دد م�������ن ����س���ب���اط 

اال�����س����ت����خ����ب����ارات االأردن������ي������ن، 

وال�سباط االأمركيون يرتدون 

ال���ل���ب���ا����ص ال��ع�����س��ك��ري اخل���ا����ص 

بالقوات الع�سكرية االأردنية من 

اأجل عدم لفت االأنظار.

يـقــال

رسالة شديدة اللهجة
�سديدة  ر�سالة  توجيه  االأمنية  االأجهزة  ق��ادة  اأح��د  طالب 

اللهجة اإىل كل ال�سيا�سين لرفع الغطاء عن كل خمل باالأمن 

واإع���ط���اء ���س��وء اأخ�����س��ر ل��الأج��ه��زة ب��ال��ت��دخ��ل م��ن دون و�سع 

خطوط حمر، الأن االأمور اإذا بقيت هكذا ف�ستفلت من اأيدي 

اجلميع.

الـحـد األدنــى
البع�ص  ي�سعى  م��ا  اأن  مطلعة  �سيا�سية  م�����س��ادر  اأك����دت 

تكهنات  لت�سكيل حكومة جديدة، جمرد  لرتويجه عن طرح 

اأنه لو كان هناك حد  اأ�سا�ص لها من ال�سحة، م�سرة اإىل  ال 

الظروف الإ�سقاط احلكومة احلالية، حل�سل ذلك  اأدنى من 

منذ فرتة طويلة.

ســرقـــــات
ال�سرقة يف بع�ص  اأع��م��ال  ات�����س��اع  ال��ت�����س��اوؤالت تكرب ع��ن  ب���داأت 

املناطق ال�سمالية بالقرب من احلدود ال�سورية - اللبنانية، حيث 

تبن اأن جزءاً كبراً من هذه ال�سرقات يقوم بها عنا�سر مما ي�سمى 

»اجلي�ص احلر«.. وقد و�سلت هذه الت�ساوؤالت اإىل نواب يف املنطقة 

الذين اأثاروا هذا االأمر، كما علم يف اأكر من مكان واجتماع.

خوف التيار
تخوف تيار اأ�سا�سي يف املعار�سة من و�سول مر�سح حركة 

االإخوان يف م�سر اإىل الرئا�سة من اأن ينعك�ص ذلك عليه �سلبياً، 

ترى  عليه،  انتخابياً  حليفة  جماعة  انقالب  جلهة  خ�سو�ساً 

اأنها تتقدم �سعبياً، يف ظل تخبط التيار وتراجع منا�سريه يف 

معظم املناطق.

تسريبات مستقبلية
�سغطاً  ب���اأن  ���س��ّرب��وا  امل�ستقبل  م��ن  ن���واب 

االحتجاجية  الطريقة  على  ولي�ص  ن��وع��ي��اً، 

ال�����س��اب��ق��ة ����س���وف ي�����س��ت��خ��دم ���س��د احل��ك��وم��ة 

ال�سيخ  مقتل  ق�سية  اإح��ال��ة  ع��ل��ى  الإج��ب��اره��ا 

اإنه  وقالت  العديل،  املجل�ص  اإىل  الواحد  عبد 

ال يجب ا�ستثناء ال�سغط االأمني من ال�سورة.

ال يزال يخضع للفحص؟
على  ال�سعودية  م��ن  م��ق��رب  �سيا�سي  ع��ّل��ق 

بال�سيخ  ات�����س��ال  اأي  ال�����س��ع��ودي��ة  ���س��ف��ارة  ن��ف��ي 

اأح���م���د االأ����س���ر ب����اأن االأخ�����ر م�����ازال يخ�سع 

ال���ذي جن��ح م��ع��ه يف قطر  امل��ذه��ب��ي  للفح�ص 

واليزال ينتظر التقومي ال�سعودي.. فاإن جنح 

ونال الغطاء يكون اخلطاب انتقل اإىل مرحلة 

اأخرى.

ضابط فرنسي في الشمال
ف��وج��ئ��ت ب��ل��دي��ات ع��ك��اري��ة ب��وج��ود �سابط 

مناطق  بت�سوير  ويقوم  ال�سمال،  يف  فرن�سي 

اإن  ال��ب��ل��دي��ة  روؤ����س���اء  اأح���د  ق���ال  فيما  بعينها، 

م�سلحون  فيها  منطقة  ع��ل��ى  ك���ان  ال��رتك��ي��ز 

�سوريون عادة ما يزورهم لبنانيون باحتياجات 

يومية.

نصيحة لكونيللي
ق����ال م�������س���وؤول ���س��اب��ق اإن�����ه ي���ن���وي ت��ق��دمي 

كونيللي،  م��ورا  االأمركية  لل�سفرة  ن�سيحة 

وهي اخل�سوع اإىل عملية جتميل، خ�سو�ساً يف 

قلوب م�سوؤويل  الو�سط، حتى تدخل  منطقة 

ع��ق��ول��ه��م  اخ����رتق����ت  ب���ع���دم���ا  اآذار   14 ق�����وى 

ب�سال�سة.

إنجاز فاتورة يلزمها 18 شهرًا
بعد  غ�سباً  املواطنن  من  ع��دد  ا�ست�ساط 

بدارو  يف  االجتماعي  ال�سمان  يف  مراجعتهم 

بناء  م�ستحقة  اأن��ه��ا  يفرت�ص  ت�سيكات  الأخ��ذ 

اأ�سهر،  ع�سرة  قبل  لهم  امل�سّلم  االإي�سال  على 

وقال لهم املوظف املولج اإن املوعد مل ي�ستحق 

اأي  اأخ����رى،  اأ���س��ه��ر  ل�سبعة  ت��اأج��ي��ل��ه  ومّت  ب��ع��د 

الر�سمية  ال��دوائ��ر  تنجزها  ك��ي  املطالعة  اأن 

ال�سنة لفاتورة ال تزيد  ت�ستغرق �سنة ون�سف 

اأك��ر من ن�سفها بدل  ل��رة يذهب  األ��ف  عن 

تنقالت.
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عملها وزير العدل  

اأكد م�سدر ق�سائي اأن وزير العدل 

للمخالفات  ونتيجة  قرطباوي  �سكيب 

وال�����س��ك��اوى يف ق�����س��ر ال���ع���دل، اأ���س��در 

قراراً بتوقيف اأربعة ق�ساة عن ممار�سة 

مهامهم الق�سائية.

املعدة  واخلطط  امل�ساريع  يف  وي�سارك  ي�ساير  واأن  املقبلة؛ 

يف  للتدخل  �ساحة  القائمة،  املرحلة  يف  لبنان  ال�ستعمال 

ال�ساأن ال�سوري، اأو اأن يكون عن�سراً م�ساعداً لتلك القوى 

ملواجهة ارتدادات االأزمة ال�سورية عليها، عندما تتاأكد اأن 

كل التدخالت واحلمالت امل�سعورة ف�سلت ف�ساًل ذريعاً يف 

خياراته  تعديل  على  اإج��ب��اره  يف  اأو  دم�سق،  نظام  اإ�سقاط 

القطري  التحري�ص  كل  من  الرغم  على  اال�سرتاتيجية، 

من  املنهوبة  ال����دوالرات  مبليارات  امل�سحوب  ال�سعودي؛ 

خزائن �سعوب �سالطن تلك الدول.

والأن املطلوب تفكيك اجلي�ص اأو احتوائه، كان ال�سدام 

اأ�سلوب  اعتمد  ذل��ك،  م��ن  وب���داًل  م�ستبعداً،  معه  ال��وا���س��ع 

تربك  فال�سدمات  واآخ���ر،  وق��ت  بن  املتتالية،  ال�سدمات 

دوره  ور�سم  تركيبته  البطيئ يف  التدخل  وت�سهل  اجلي�ص 

الح��ت��وائ��ه وت��غ��ي��ر ع��ق��ي��دت��ه ال��ق��ت��ال��ي��ة.. حت��ت التهديد 

ب�سرزمته دينياً ومذهبياً.

 ،2005 اآذار ابتداء من العام   14 هذا ما مار�سته قوى 

 ،2011 العام  منذ  ب�سكل ملمو�ص  املمار�سات  وتكثفت هذه 

عندما �سمرت هذه القوى عن �ساعدي تدخلها املف�سوح يف 

ال�ساأن ال�سوري، واأ�سهرت رغبتها يف امل�ساعدة على اإ�سقاط 

احلكم ال�سوري ب�ستى الو�سائل، بناء الأجندة بات مك�سوفاً 

�سمال  حلف  يف  واأتباعها  اأمركا  قبل  من  مو�سوعة  اأنها 

االأطل�سي واأذنابهم.

على هذا االأ�سا�ص ا�ستدت احلملة يف ال�سمال، خ�سو�ساً 

�سد اجلي�ص، وجرت حماوالت ملنعه من �سبط احلدود مع 

�سورية، ول�سطب دوره داخل مدينة طرابل�ص، ثم افتعلت 

م�ساكل املخيمات الفل�سطينية يف نهر البارد وعن احللوة، 

الإلهائه ومنعه من ممار�سة اأي دور يخالف توجهات »تيار 

ال�سنوات  خ��الل  عمل  التي  املتطرفة  وال��ق��وى  امل�ستقبل« 

ال�سابقة على رعايتها وتدعيم منوها، باعتبارها بدياًل عن 

اأداء  يف  ف�سلها  ثبت  التي  اآذار  امليلي�سيات اله�سة لقوى 14 

املهمات التي كانت معدة لها يف الداخل اللبناين، وعندما 

يف  وت�سببهم  املتطرفن  اأول��ئ��ك  حجم  حم��دودي��ة  تبينت 

اإث����ارة خم���اوف »احل��ل��ف��اء ال��غ��رب��ي��ن« ج���رى ال��ل��ج��وء اإىل 

العامل الفل�سطيني، للتعر�ص للجي�ص. 

هذه  ���س��ائ��داً  اجل��ي�����ص«  »جبهة  على  ال��ه��دوء  ك��ان  واإذا 

واأحد  لبنان واملنطقة م�ستمرة،  املوؤامرة على  فاإن  االأي��ام، 

امل��ق��اوم��ة عن  ت��ت��خ��ل��ى  ي���دع���ون الأن  ال���ذي���ن  اأن  وج��وه��ه��ا 

مبوؤ�س�سة  ي�سككون  ال��ذي  هم  للجي�ص،  وت�سلمه  �سالحها 

امل�ساكل  يثرون  الذين  وهم  �سدها،  ويحر�سون  اجلي�ص 

لالإم�ساك  اأعينهم  ن�سب  �سيبقى  فاجلي�ص  وج��ه��ه��ا،  يف 

التخريبي  امل�سروع  وملما�ساة  جم��دداً،  لبنان  يف  بال�سلطة 

�سد  تنفيذه  على  والنفطي  الغربي  اخل���ارج  ي�سر  ال��ذي 

�سورية.

عدنان �ل�شاحلي



�أن  �لعربية،  �ل�شعوب  على  ُكتب  »ك�أنه 

يظلو� �أ�شرى �لوهم؛ �لذي ي�شخه �لإعالم 

�لغربي وت�بعه �لإعالم �لعربي«.

يعي�ش  عربي  �إعالمي  يتحدث  هكذ� 

يف م��دي��ن��ة �ل���ع���ط���ر؛ ب����ري�������ش م��ن��ذ نحو 

�إىل  له  زي���رة  ونيف، خ��الل  �أربعني ع�م�ً 

ب����روت م��ن��ذ ف���رة ق�����ش��رة، لف���ت����ً �إىل 

يكن  مل  �إن  �ل��ع��رب��ي  �لإع�����الم  ب��ع�����ش  �أن 

يبثه  م�  �أحي�ن�ً  ببغ�ئي  ب�شكل  يردد  جله، 

�لغرب �لأمركي عن �لأح��د�ث �لعربية، 

هن�،  �ملف�رقة  لكن  �شورية،  يف  وخ�شو�ش�ً 

�أن �لإع����الم �ل��غ��رب��ي و�لأم���رك���ي، �ل��ذي 

دو�ئ��ر  متوله  �أو  عليه،  ت�شرف  �أو  تديره 

�لحتك�رية  �ل�����ش��رك���ت  �أو  �ل���ش��ت��خ��ب���ر�ت 

�ل���ك���رى �ل���ع����ب���رة ل���ل���ق����ر�ت، ك���ث���ر�ً م� 

ي��ك��ت�����ش��ف �أن������ه وق�����ع ���ش��ح��ي��ة ك���ذب���ة م����، 

ت���أت��ي  �أدق  ب�شكل  �أو  م��ع��ي��ن��ة،  ف��رك��ة  �أو 

�أو تلك  �لأخ��ب���ر  ه��ذه  لتنفي  �ل��ت��ط��ور�ت 

وتدح�شه�، قد يح�شل ذلك بعد �ش�ع�ت 

�أ���ش��ه��ر،  �أو  �أ���ش���ب��ي��ع  ب��ع��د  �أي������م وح��ت��ى  �أو 

في�ش�رع �إىل �لعتذ�ر عن تلك �لأك�ذيب، 

ي��ظ��ل يعلك به�،  �ل��ع��رب��ي  �لإع�����الم  ل��ك��ن 

�أو  مم��ول��ه  ي���ك���ّذب  �أن  ي�شتطيع  ل  لأن����ه 

�ش�حبه، �أو لأنه ل ميكنه �أن يخرج بت�ت�ً 

ع���ن �مل��خ��ط��ط �ل�����ذي ر���ش��م��ت��ه ل���ه دو�ئ����ر 

�ل���ش��ت��خ��ب���ر�ت �لأم���رك���ي���ة و�ل��غ��رب��ي��ة.. 

و�لذي جعل حكوم�ت و�شخ�شي�ت عربية 

�أ�شرته ب�لك�مل.

�لفرن�شي  �لإع��الم��ي  ه��ذ�  وي�شتغرب 

�لتج�رب، وعرف  ع��رك  �ل��ذي  �لعربي،   -

�ل��ك��ث��ر م���ن ده����ل���ي���ز وك���و�ل���ي�������ش �شنع 

�لأح��د�ث، كيف �أن �لأع��ر�ب »�لر�شميني« 

بال ذ�كرة �أو �إذ� ح�شنت �لنو�ي�، يجهلون 

�ل��ت���ري��خ ول ي���درك���ون م��ع��ن��ى �لأح�����د�ث 

كيف  ه���و  �لأن����ك����ى  �أن  ع��ل��ى  و�أب����ع�����ده�����، 

�أن  �إىل  م�������ش���ر�ً  ���ش��ع��وب��ه��م،  ي�����ش��ت��غ��ب��ون 

�أو د�ئم�ً  ك��ث��ر�ً  �لأم��رك��ي و�لأوروب���ي���ني 

وجت���رب��ه��م  ت���ري��خ��ه��م  ي�شتح�شرون  م��� 

يف  طبقوه�  �لتي  �لقدمية  �ل�شتعم�رية 

وجتديده�  حتديثه�  ويح�ولون  �لع�مل، 

وتطبيقه� على �لعرب.

�لأع��ر�ب،  �أن  �لرجل كيف  وي�شتهجن 

ي��ظ��ه��رون �أم������م »�ل�����ش��ي��د �لأب���ي�������ش« كل 

من  تقرب  �لتي  خلدمته  �ل�شتعد�د�ت 

يف  تكري�شهم  مق�بل  جم���ن��ي��ة،  ت��ك��ون  �أن 

�أن  ت���وؤك���د  �ل��ت��ج���رب  �أن  �ل�����ش��ل��ط��ة، رغ���م 

م����دة �ل���ش��ت��ع��م���ل م���ره���ون���ة ب���حل���ج��ة، 

وفق  تطول  �أو  تق�شر  �ل�شتعم�ل  وم��دة 

�لحتي�ج�ت �ل�شتعم�رية.

و�إذ� ك�ن هذ� �لإعالمي ل يجد نف�شه 

م�����ش��ط��ر�ً ل��ل��دف���ع ع���ن ���ش��وري��ة ودول��ت��ه��� 

يعر  �أن���ه  �إل  نظ�مه�،  حتى  �أو  �لوطنية، 

ع��ن �شخطه وغ�شبه م��ن ه��ذ� �لن��خ��ر�ط 

دم�شق  على  �مل��وؤ�م��رة  يف  �خلطر  �لعربي 

و�لكي�ن  �لن�تو  م��ع  فيه�  يتجندون  �ل��ت��ي 

�ل�شهيوين و�ملجموع�ت �لإره�بية �مل�شلحة 

�ل��ت��ي ج������ءو� ب��ه��� م���ن ك���ل م��ك���ن ووف����رو� 

و�لت�شليحي،  �مل���يل  �لدعم  �أ�شك�ل  كل  له� 

ب�لإ�ش�فة طبع�ً �إىل تركي�.

وي�����ش��رد ه��ن��� م��� ل��دي��ه م��ن معلوم�ت 

�لتخريب و��شتهد�ف  موثقة عن عملي�ت 

�ل����دول����ة �ل��وط��ن��ي��ة �ل�������ش���وري���ة، وي��ن��ط��ل��ق 

م���ن �حل����دث �لأخ�����ر �ل����ذي �أ���ش��ق��ط فيه 

�ل�����ش��وري ملق�تلة  �ل���دف����ع �جل����وي  ���ش��الح 

ح��رب��ي��ة ت��رك��ي��ة، ف��ي��وؤك��د ه��ن��� �أن �ل��ت��و�ط��وؤ 

دوره���  و��شتهد�ف  ���ش��وري��ة،  على  �ل��رك��ي 

و�مل��م���ن��ع لي�ش  �مل��ق���وم  و�ل��ق��وم��ي  �لوطني 

ح��دي��ث �ل��ع��ه��د، ومل يكن ول��ي��د �لأح���د�ث 

و�لتطور�ت �لتي تعي�شه� �شورية منذ �شنة 

ونيف، بل �إن م�شروع �ل�شتهد�ف موجود، 

ح��ت��ى حينم� ك����ن �ل��رئ��ي�����ش ب�����ش���ر �لأ���ش��د 

يح�ول �أن يجعل من �ملنطقة قوى �إقليمية 

ك�����رى، ع���ر م�������ش���روع ت�����ش��ب��ي��ك �ل��ب��ح���ر 

�ل�شورية  �لعالقة  �شهدت  حيث  �خلم�شة، 

لكن  وه�مة،  كبرة  �نفر�ج�ت  �لركية   -

�أربع  ��شتفه�م منذ نحو  م� طرح عالم�ت 

�ل��رك��ي،  �ل����دور  ع��ل��ى  ���ش��ن��و�ت،  �أو خم�ش 

�ل�شهيونية  �ملق�تالت  ت�شللت  حينم�  هو 

ع���ر �مل���ج����ل �جل�����وي �ل���رك���ي ل��ت�����ش��رب 

من�ش�آت �شورية يف دير �لزور، ولتعود تلك 

�أكرث  بل  ل  �لطريق،  نف�ش  عن  �ملق�تالت 

�لأر����ش��ي خز�ن�ت  �أفرغت فوق  ذل��ك،  من 

�أن  دون  حمولته�،  من  لتخفف  وق��وده���، 

�شفة، عن  ببنت  �أوغ��ل��و   - �أردوغ�����ن  ينبث 

�لوطنية  لل�شي�دة  �ل�شهيوين  �خلرق  هذ� 

�ل���رك���ي���ة، ك��م��� �أن �ل��ث��ن���ئ��ي �ل���رك���ي مل 

يحرك �ش�كن�ً، ومل يدعو �حللف �لأطل�شي 

�شي�دة  خ��رق  من  موقف  لأخ��ذ  لالجتم�ع 

دول�����ة يف ه����ذ� �حل���ل���ف، مت����م����ً ك��م��� فعل 

�ل�شهيوين  �ل��ك��وم��ن��دو���ش  �نق�ش  حينم� 

على ب���خ��رة م��رم��رة �مل��دن��ي��ة وق��ت��ل ت�شعة 

مو�طنني �أتر�ك ك�نو� يحملون م�ش�عد�ت 

طبية وطحني ملح��شري غزة..

ت��غ������ش��ت يف  ���ش��وري��ة ق���د  و�إذ� ك���ن��ت 

�أنه�  �إل  �لركية،  �خلي�نة  ع��ن  �ل�ش�بق 

ه�����ذه �مل������رة ويف ظ����ل ����ش��ت��ه��د�ف��ه��� م��ن 

 - �ل�شهيوين   - �لأم��رك��ي  �حللف  قبل 

�ل�ش�ع  �لعربي، ردت  �لرجعي   - �لركي 

�أك��رث من  و��شحة يف  ر�ش�لة  �ش�عني يف 

�ل�شورية  »�ل�����ش��ي���دة  �أن  �أب���رزه����:  �جت����ه 

بجي�شه�  ق��وي��ة  ���ش��وري��ة  و�أن  م��ق��د���ش��ة« 

و�شعبه� وحلف�ئه�، وهي رفعت �لتحدي 

يف وج���ه �حل��ل��ف �لأط��ل�����ش��ي و�ل���ولي����ت 

وهي  �لركي  ت�بعهم�  ومعهم�  �ملتحدة 

ح�فة  على  ب�أعد�ئه�  للتالعب  م�شتعدة 

�ل���ه����وي���ة حم�����ش��ن��ة ب��ق��وت��ه��� ووح��دت��ه��� 

�لأم��ر  يف  �لغريب  لكن  حلف�ئه�،  وبقوة 

�أن ي��ذه��ب �لأع����ر�ب �إىل �ل��روي��ج  ه��ن���، 

للحرب على دم�شق و�لت�آمر عليه�، وحث 

�أنقرة وو��شنطن و�لن�تو وتل �أبيب ل�شن 

حرب على قلب �لعروبة �لن�ب�ش.

ويلفت �لإعالمي �لعربي - �لفرن�شي، 

�أن حم�ولت �لت�شعيد و�لعتد�ء �لركي 

ي�أتي  �ل�����ش��وري��ة  �لوطنية  �ل�����ش��ي���دة  على 

�لأمركي  �ل��ع��دو�ين  �لت�شعيد  �إط���ر  يف 

���ش��وري��ة، بعيد  �ل��ع��رب��ي �شد  �ل��رج��ع��ي   -

و�ل�شعودية  وبريط�ني�  و��شنطن  تنفيذ 

وق���ط���ر وت���رك���ي���� م����ن�����ور�ت ج���وي���ة قبل 

�ش�ركت  تركي�  ف��وق  ج��د�ً  ق�شرة  ف��رة 

ف��ي��ه��� ط����ئ���ر�ت ح��رب��ي��ة م���ن �ل�����ش��ع��ودي��ة 

وط����ئ���ر�ت  و�لأردن  وق��ط��ر  و�لإم��������ر�ت 

و�شف  وبريط�نية،  وفرن�شية  �أمركية 

�لتدريب  �مل��ن���ور�ت  ه��ذه  �لهدف من  �أن 

ع�شكرية  ���ش��ي��ن���ري��وه���ت  م��و�ج��ه��ة  ع��ل��ى 

�لتدريب  و�شملت  �ملنطقة،  يف  خ��ط��رة 

ويف  و�لع��ر����ش  �لق�شف  عملي�ت  على 

�لأه��د�ف  ت�شبه  �فر��شية  �أه��د�ف  ظل 

�ل��ع�����ش��ك��ري��ة �ل���ش��ر�ت��ي��ج��ي��ة يف ���ش��وري��ة 

و�إي����ر�ن، وق��د و�شفت ه��ذه �مل��ن���ور�ت يف 

حينه ب���أن��ه��� �مل��ن���ور�ت �لأو���ش��ع و�لأك���ر 

يف  ح�شلت  �ل��ت��ي  �خلليج  م��ن���ور�ت  منذ 

�لإم���ر�ت قبل �أكرث من �شهر، وب�لت�يل، 

ف���إن �لعتد�ء �جل��وي �لركي رمب� ك�ن 

�جلوية  �ل�شتعد�د�ت  نب�ش  ج�ش  هدفه 

�لأردن،  �إىل  �لطي�ر  هرب  بعد  �ل�شورية 

�شبل  ب�أب�شط  وح�زم�ً  �لرد ح��شم�ً  فك�ن 

�ل��دف���ع �جل���وي ولي�ش �لأك���ر و�لأك���رث 

�إيالم�ً.

حم������ولت  �إىل  �لإع�����الم�����ي  وي����ع����ود 

�أن �حللف  ف��ي��وؤك��د  ���ش��وري��ة،  ����ش��ت��ه��د�ف 

�جل���ه���ن���م���ي ي�����ش��ت��ح�����ش��ر ك�����ل و����ش����ئ���ل���ه 

و�أ���ش���ل��ي��ب��ه �ل��ق��دمي��ة و�حل��دي��ث��ة، ومنه� 

��شتح�ش�ر جتربة �لعدو�ن على كوب� ع�م 

�لأمركية  �خلطة  ك�نت  حينم�   ،1962
تق�شي »ب�إنت�ج« �أعد�د ه�ئلة من �لقتلى، 

لت���ه����م �ل���ن���ظ����م �ل����ث����وري ب��ف��ظ���ع���ت��ه���، 

كوب�  �شد  �لأمركية  �لعملية  ��شم  ك���ن 

و�شع  �ل��ت��ي  وودز«  ن���ورث  »عملية  �آن��ئ��ذ 

وهدفه�  �ل��ب��ن��ت���غ��ون،  دو�ئ���ر  خمططه� 

�لكوبية  �جل�لية  من  كبرة  �أع��د�د  قتل 

�لأمركية،  مي�مي  مدينة  يف  �مل��وج��ودة 

ميلكه�  ���ش��ف��ن  �إغ������ر�ق  �إىل  ب����لإ����ش����ف���ة 

�أجل  ذل��ك من  وك��ل  كوبيون،  مه�جرون 

ترير �شن حرب على كوب�.

م�������ذ� ت��خ��ت��ل��ف ت���ل���ك �حل������دث�����ة ع��ن 

جم����������زرة �حل������ول������ة �ل�����ت�����ي �رت���ك���ب���ت���ه���� 

�مل��ج��م��وع���ت �ل��ت��ك��ف��ري��ة �مل�����ش��ل��ح��ة قبل 

�أن  �شوى  ي�شرد،  �شيء كم�  �أي����م، ل  ع��دة 

�لإع���الم �لغربي و�لأم��رك��ي �ل��ذي روج 

�لنظ�م  م��ن �شنع  ب���أن��ه���  �مل��ج��زرة  ل��ه��ذه 

لي�شت  �أن��ه���  بع�شه  �ك��ت�����ش��ف  �ل�����ش��وري، 

�لإره���ب��ي��ة،  �لع�ش�ب�ت  �شنع  م��ن  ���ش��وى 

ف�عرف ب�خلط�أ �أو �أقر مبن �رتكب تلك 

�لف�ش�ئي  �لعربي  �لإعالم  �ملجزرة، لكن 

ك���جل��زي��رة و�ل��ع��رب��ي��ة وب��ع�����ش �لإع����الم 

�أب��د�ً، لأنه  �خلليجي �ملكتوب مل يعرف 

بب�ش�طة م�ش�رك فيه�.

�أن  �لرجل،  ير�ه�  �ش�طعة  ثمة حقيقة 

��شتهد�ف �شورية ودوره� �لقومي و�لدويل 

�مل���وؤث���ر، ه���و ����ش��ت��ه��د�ف مل���دى �أب���ع���د، فهو 

��شتهد�ف:

لإير�ن لإبع�ده� عن �ملو�جهة مع �لعدو 

�ل�شهيوين وعن �لبحر �ملتو�شط.

لرو�شي�، و�إع�دته� �إىل �لور�ء وحتديد�ً 

�إىل عهدي يلت�شني وغورب�ت�شوف، �أي دولة 

م�أزومة �قت�ش�دي�ً وم�لي�ً وع�شكري�ً و�أمني�ً 

يف  له�  مك�ن  ول  �شيبري�،  �شقيع  يقتله� 

�ملي�ه �لد�فئة.

ل��ل�����ش��ني، مل��ن��ع �أي ت��ط��ل��ع���ت ل��ه��� خ���رج 

�مللي�ر  ذي  �شعبه�  وب��ق���ء  �لأ���ش��ف��ر،  �لبحر 

�لنمط  �إىل  يتطلع  ب�شري  �مللي�ر  ون�شف 

�ل��غ��رب��ي، وك���أن��ه ب��ال ح�ش�رة ح���دوده �شور 

�ل�شني �لعظيم لي�ش �إل.

�لريك�ش  دول  ملجمل  ����ش��ت��ه��د�ف  ه��و 

وجم��م��وع��ة ���ش��ن��غ��ه���ي �ل������دول �ل��ن���ه�����ش��ة 

م�شر  �شيحدد�ن  �قت�ش�ديتني  ككتلتني 

�ل����ع�����مل �إمن�����ئ����ي�����ً و�ق���ت�������ش����دي����ً، وك���ق���وى 

ع�شكرية ن�ه�شة ق�درة على �لردع و�إحل�ق 

�لهزمية بكل قوى �لغطر�شة.

ه��و ب���خ��ت�����ش���ر، مل��ن��ع ن��ه��و���ش �أور����ش��ي��� 

�جلديدة.

�أع��ر�ب �لغ�ز �لعربي من  �أي��ن هم  لكن 

كل هذه �لوق�ئع؟

ي����ب����دو ك����م����� ي�������رى ه�������ذ� �لإع�����الم�����ي 

�لتي  ب�شورية  حم�شورون  �أنهم  �ملخ�شرم، 

تورطو� يف �ملوؤ�مرة عليه�، وبد�أو� يح�شدون 

م�ل  ي�شخون  هم  �شده�،  �إمك�ني�تهم  كل 

�شعبهم، من �أجل ��شتهد�ف �شورية، يف وقت 

ل�شتهد�ف  ب�ل�شتنك�ر  حتى  يتحركون  ل 

وث�لث  �لقبلتني  لأوىل  �ل�شهيوين  �لعدو 

�حلرمني.

وه�������م ي����ح���������ش����دون ك�����ل �لإره������ب�����ي�����ني 

���ش��ج��ون��ه��م  �مل����وج����ودي����ن يف  وي����خ����رج����ون 

ويزودنهم ب�مل�ل و�ل�شالح من �أجل �إ�شق�ط 

ن�شرته  قد  ك�نت  م�  هن�  ويعر�ش  �شورية، 

�شحيفة »�شند�ي ت�ميز« �لريط�نية عن 

تون�ش  من  �لق�دمني  »�جله�ديني«  ن�ش�ط 

و�جل���ز�ئ���ر ول��ي��ب��ي��� و�ل�����ش��ع��ودي��ة و�ل���ع���ر�ق 

وم�شر و�لأردن و�لكويت من �أجل ت�شعيد 

م��وج��ة �ل��ع��ن��ف يف ���ش��وري��ة، و�ل���ت���ي دف��ع��ت 

ببعثة �ملر�قبني �لأممني �إىل تعليق عملهم 

يف �شورية.

ع��رو�  �مل�شلحني  م��ئ���ت  �أن  �إىل  لف��ت���ً 

�لعنف،  �أعم�ل  لبن�ن لرتك�ب  �حل��دود مع 

�ل�شورية  �لأر��شي  �إىل  يت�شلل  من  ومنهم 

�لليل  ح��ل��ول  م��ع  لبن�ن  �إىل  ليعود  ف��ج��ر�ً 

وح�شبم�  �حل���دود،  على  �شالحه  دف��ن  بعد 

�أك�����دت �ل�����ش��ح��ي��ف��ة، ف�����إن �لرت����ف�����ع �حل����د 

�شورية  يف  �لعنف  �أع��م���ل  �شح�ي�  ع��دد  يف 

�لأ�شلحة  �شحن�ت  �إىل  منه  ج��زء  يف  ي��ع��ود 

�لثقيلة �لتي �أر�شلته� قطر و�ل�شعودية �إىل 

�ملجموع�ت �مل�شلحة، حمذرة من �أن تدفق 

وح��دة  على  ت��ه��دي��د�ً  ي�شكل  ق��د  �مل�شلحني 

�شفوف هذه �ملجموع�ت.

ويت�ش�ءل �أخر�ً، هل ي�أخذ �أعر�ب �لك�ز 

�لأ�شبق  �لأم��رك��ي  �لرئي�ش  م��ن  �ل��در���ش 

»و��شنطن  �أن  ي��وؤك��د  �ل���ذي  ك���رت��ر  جيمي 

�لع�ملي  �لإع���الن  بنود  ثلث  ح�لي�ً  تنتهك 

يتعلق  فيم�  خ�شو�ش�ً  �لإن�����ش���ن،  حل��ق��وق 

ب���مل��ع���م��ل��ة �ل��ق������ش��ي��ة و�ن���ت���ه����ك �حل���ري����ت 

�ل��ولي���ت  �خل������ش��ة«، و�ل���ذي ي�شف �شجل 

�مل��ت��ح��دة يف جم���ل ح��ق��وق �لإن�����ش���ن خالل 

�إن ب��الده  �ل��ع��ق��د �لأخ����ر ب���»�ل��ق������ش��ي«، و 

»متتلك �شجاًل وح�شي�ً غر ع���دي يف هذ� 

�ملج�ل«.

من  ي��ف��ه��م��و�  مل  �لأع��������ر�ب  �أن  ي���ب���دو 

�لدرو�ش �لأمركية �شيئ�ً، �شوى هذ� �لأمر، 

»خرق حقوق �لإن�ش�ن ب�شكل فظيع«..

اأحمد زين الدين
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مو�سكو - ليلى نقوال الرحباين 

�ل��رو���ش��ي��ة  �ل��ع������ش��م��ة  �إىل  �ل���ز�ئ���ر  �إن 

م���و����ش���ك���و، و�ل���ع��������ش���م���ة �ل���ث����ن���ي���ة ����ش����ن 

ب��ي��ر���ش��ب��ورغ يف ه����ذه �لأي���������م، و�ل��ب���ح��ث 

وح�ش�رية  ثق�فية  �شي�حة  م��ن  �أك���رث  ع��ن 

يف  �ل�����ش��ر�ع  �أن  ي�شعر  ���ش��ّك  ل  ت���ري��خ��ي��ة، 

�لرو�شية  و�لتح�شر�ت  �لأو���ش��ط  �ل�شرق 

لتبوء مركز جديد على �ل�ش�حة �لدولية، 

ت���أخ��ذ ح��ي��ز�ً ه���م���ً م��ن �له��ت��م���م �لرو�شي 

�لد�خلي، و�لنق��ش �إن على �شعيد �لنخب 

�أو على �شعيد �لهتم�م �لإعالمي.

ي�شتعيد �لرو�ش يف هذه �لفرة ب�لذ�ت، 

�ل�ش�بق،  دولتهم  جمد  �إىل  �ل��ع��ودة  �أح��الم 

مت�شلحني بت�ريخ من �ملجد �لمر�طوري، 

رو�شي�  بقي�شر  ك��ب��رة  بثقة  وم��دع��وم��ني 

�جل��دي��د ف��الدمي��ر ب��وت��ني، ف��ي��وؤك��دون �أن 

رو���ش��ي��� �ل��ي��وم ع��ل��ى ع��ه��ده ه��ي �أق����وى مم� 

ك����ن ع��ل��ي��ه �لحت������د �ل�����ش��وف��ي���ت��ي �ل�����ش���ب��ق 

�لع��ت��ب���ر  �أع��ي��د  �إذ  �شعفه،  ف���ر�ت  خ���الل 

للدولة، ومّت �لبط�ش ب�مل�في�، وتعزيز و�شع 

�مل��وظ��ف��ني و�مل��ح���رب��ني �ل��ق��د�م��ى وغرهم 

و�ملتو�شطة  �لفقرة  �ل�شعبية  �لفئ�ت  من 

�لتي ع�نت �لأمّرين بعد �شقوط �لحت�د.

�ل���ر�أي  ت��وج��ه���ت  على  للمطلع  وي��ب��دو 

�أن  �لع��شمتني،  د�خ��ل  من  �لرو�شي  �لع�م 

�ل�شرق  يف  ل��ب��الده��م  �خل���رج��ي��ة  �ل�شي��شة 

�ل�شعب  �لأو�شط، تتالءم كلي�ً مع تطلع�ت 

�لرو�شي وتوجه�ته، يف �لإ�شر�ر على عدم 

وت��رز  ���ش��وري��ة،  ب���إ���ش��ق���ط  للغرب  �ل�شم�ح 

لعل  �لتوجه�ت،  هذه  توؤكد  ع��ّدة  موؤ�شر�ت 

�أبرزه� م� يلي:

�حلنني �إىل �جلذور �لدينية يف �ل�شرق 

��شم  �ل��رو���ش  م��� يطلق عليه  �أو  �لأو���ش��ط، 

�إىل  م�����ش��ري��ن  ل��رو���ش��ي���،  �ل��دي��ن��ي��ة«  »�لأم 

»�لقدي�ش  ل�شورة  �لرو�شي  �لعلم  ت�شمن 

ج�ورجيو�ش«، فرو�شي� مل تعرف �مل�شيحية 

�ل�����ش��رق  �لآت�������ي م����ن  �ل��ت��ب�����ش��ر  ب���ع���د  �إل 

ولعل  ب�لتحديد،  �شورية  وم��ن  �لأو���ش��ط، 

�ل����دول����ة �خل�����رج����ة م����ن �إحل��������د وت��غ��ي��ي��ب 

و�خل������ش،  �ل��ع���م  �لإط����ري���ن  يف  للمقد�ش 

ومت�شك�ً  �جل��ذور،  �إىل  حقيقية  ردة  تعي�ش 

�شي��شته�  يف  �لدينية  ب�لعتب�ر�ت  حقيقي�ً 

�خل�رجية و�لد�خلية.

يف  بوتني  جن���ح  �أن  �إىل  �لبع�ش  ي�شر 

حكم رو�شي�، و�إع�دته� �إىل �ل�ش�حة �لدولية، 

مرده يف �لد�خل �إىل »ثالثية حكم« مت�شك 

ب��ق��ب�����ش��ة ح��دي��دي��ة ع��ل��ى م��ف������ش��ل �حل��ي���ة 

وهي  و�ل�شي��شية،  �لجتم�عية  �لرو�شية 

هن�،  وم��ن  و�لكني�شة،  و�ملخ�بر�ت  �جلي�ش 

ميكن �أن نفهم �خلط �لأحمر �لذي ر�شمه 

من  �لأق��ل��ي���ت  لتهجر  ب�لن�شبة  �ل��رو���ش، 

�لرو�شي  �لتن�ف�ش  ه��ذ�  ويعيدن�  �ل�����ش��رق، 

�إىل  ب�لذ�كرة  ديني�ً  ط�بع�ً  �ملتخذ  �لغربي 

�لأخ��رة، ودعم  �لعثم�نية  �ل�شلطنة  عهود 

�أعط�ه�  �ل���ذي  للطو�ئف  �ل��ك��رى  �ل���دول 

�أو�شطية،  �ل�شرق  �ل�ش�حة  �إىل  مرور  جو�ز 

مع ف�رق جوهري �أن �لإلغ�ء �لك�مل لوجود 

و�لأق��ل��ي���ت مل يكن على  �ل��ط��و�ئ��ف  بع�ش 

يح�شل  كم�  �لكرى  �ل��دول  بع�ش  �أجندة 

�لغرب  �أن  �أكيد  وب�شكل  يبدو  حيث  �ليوم، 

ي�شر بخطة منهجية لتهجر �مل�شيحيني 

�ل��رو���ش لن  �أن  يوؤكد  �ل�شرق، وه��و م�  من 

ي�شمحو� به.

م���ن �شيطرة  ب���ل��رغ��م  �أن����ه  و�ل���الف���ت 

�ل��ل��وب��ي �ل��ي��ه��ودي يف رو���ش��ي��� ع��ل��ى �جل��زء 

�لأكر من �لإعالم �لرو�شي، لكن �لتوّجه 

�لإع�����الم�����ي �مل���ح���ل���ي، مي���ي���ل ب�����ش��ك��ل ع����م 

�ل�شر�تيجية  وخي�ر�ته  بوتني  مل�شلحة 

�جل����دي����دة، ون�����رى �ل����ر�م����ج �حل����و�ري����ة، 

�لتف�عل مع �جلمهور،  �آلي�ت  تعتمد  �لتي 

�لت�شويتي  �مليز�ن  يف  ه�ئاًل  تف�وت�ً  ت�شهد 

�أو�شطية،  �ل�شرق  و�شي��شته  بوتني  ل�ش�لح 

�إع��الم��ي«  »ت�شويه  ع��ن  �ل��رو���ش  ويتحدث 

رو�شي�  ل��ه  تتعر�ش  غ��رب��ي��ة  وب��روب���غ��ن��د� 

و���ش��وري��ة م���ع����ً، ك��م��� ي��ب��دو لف���ت����ً �إح��ج���م 

لل�شي��شة  �ل�شديد  �لن��ت��ق���د  ع��ن  �لإع���الم 

�ملو�شوع  �لأو�شط ويف  �ل�شرق  �لرو�شية يف 

�لق�شية  �أن  ب�عتب�ر  ب�لتحديد،   �ل�شوري 

يف �شورية ب�تت »ق�شية �أمن قومي رو�شي« 

ب�لدرجة �لأوىل. 

ي������وؤك������د �ل������رو�������ش ث�����ب������ت �ل���ت���ح����ل���ف 

�ل�شر�تيجي و�لع�شكري مع �شورية، وك�ن 

�للهجة  �شديدة  ر�ش�ئل  �أر�شلو�  قد  �لرو�ش 

�ل�شيطرة  ف��ك��رة  ب����أن  وت��رك��ي���،  �ل��ن���ت��و  �إىل 

�جلوية �لأطل�شية على �أجو�ء �ملتو�شط لن 

حظر  منطقة  ف��ر���ش  ��شتح�لة  كم�  مت��ر، 

ج���وي ف���وق ���ش��وري��ة ع��ل��ى غ����ر�ر م��� طبقه 

�لغرب فوق �لعر�ق يف �لع�م 1991.

ويف ه����ذ� �لإط���������ر، ت��ت��ع��دد �ل��ر���ش���ئ��ل 

�ملخفي  وم��ن��ه���  �مل��ع��ل��ن  فمنه�  �ل��رو���ش��ي��ة، 

يف ك��و�ل��ي�����ش ���ش��ي������ش���ت �ل������دول �ل��ك��رى 

فمن  ومب�حث�ته�،  وقممه�  وموؤمتر�ته� 

��شتخد�م  �إىل  ل��ل��ق���ر�ت،  �لع�بر  �ل�����ش���روخ 

�ل�����ش��وري��ني ����ش����روخ����ً رو����ش���ي����ً لإ���ش��ق���ط 

�ل��ط���ئ��رة �ل��رك��ي��ة �مل��ع��ت��دي��ة ع��ل��ى ���ش��ي���دة 

�أت����ى ب�شوء  �لأج������و�ء �ل�����ش��وري��ة، و�ل�����ذي 

�أخ�����ش��ر رو����ش���ي �أك���ي���د، م��ت��ب��وع���ً ب��رف�����ش 

رو�شي و��شح للر�جع عن تزويد �شورية 

�لرو�ش  �خل��ر�ء  �إىل  ب�لإ�ش�فة  ب�ل�شالح، 

�لرو�شية.. كله�  �لأر��شي  �ملوجودين على 

»�أن  م���ر�ر�ً  �أعلنه  قد  بوتني  ك���ن  م�  توؤكد 

�لأو�شط  �ل�شرق  يف  �لأنظمة  تغير  عهد 

م�����ش��ت��ع��دون  »�ل����رو�����ش  و�أن  �ن���ت���ه���ى«،  ق���د 

مل��و�ج��ه��ة م��� ي��ق��وم ب��ه �ل��ن���ت��و م��ن تهديد 

�ل�شرق  يف  �شو�ء  �لرو�شي  �لقومي  لالأمن 

�لأو�شط �أم يف �أوروب�«.

ولعل �لر�ش�لة �لرو�شية �لأقوى يف هذ� 

ب��وت��ني �ملطلق لبن�ء  �مل�����ش��م���ر، ه��و رف�����ش 

�أن  معتر�ً  �أوروب�����،  يف  �ل�ش�روخي  �ل���درع 

رو�شي� م�شتعدة لتطوير نظ�م م�ش�د مهم� 

ب��ل��غ��ت ك��ل��ف��ت��ه، م��� ي��وح��ي ب��ت��ه��دي��د رو���ش��ي 

ب�ل�شتعد�د ل�شب�ق ت�شلح جديد �إن �قت�شت 

م�ش�لح رو�شي� و�أمنه� �لقومي ذلك، ولن 

�لغرب  يتكل  م�دية  كلفة  ذلك  يثنيه� عن 

�ل�شطالع  على  رو���ش��ي���  ق���درة  ع��دم  على 

به�.

�لق���ت�������ش����دي���ة، ي�شر  �ل��ن���ح��ي��ة   م���ن 

�لرو�ش �إىل معركة �لأن�بيب على �ل�ش�حل 

�ل�������ش���وري، �ل���ت���ي ت����أت���ي م���ن ���ش��م��ن ح��رب 

رو�شي�،  على  �ل��غ��رب  مي�ر�شه�  �قت�ش�دية 

و�ل��ت��ي ي��ب��دو م��ن �أح���د م��ع���مل��ه���، تخفي�ش 

�مل�يل  �ل�شغط  �إىل  ب�لإ�ش�فة  �لنفط  �شعر 

�لأم��و�ل  و�شخ  �لروبل،  على  و�لقت�ش�دي 

وهن�،  �ل�شعبة..  ب�لعمالت  للمتظ�هرين 

�أن��ه��م و�لإي��ر�ن��ي��ني لن  ي�شر �ل��رو���ش �إىل 

ي�����ش��م��ح��و� ل��ق��ط��ر ب���ل�����ش��ر مب�����ش��روع��ه��� �أو 

ح��ل��م��ه��� �لإم����ر�ط����وري ب���ل�����ش��ي��ط��رة على 

وفيه  �لأو�شط،  �ل�شرق  يف  �لنفطي  �لنفوذ 

تق�شيم  عن  تتحدث  قطرية  �شين�ريوه�ت 

�ل�ش�حل  على  قطر  و�شيطرة  �ل�شعودية 

يف  �لنفط  ت��وزي��ع  �شبك�ت  وع��ل��ى  �ل�����ش��وري 

�ل�شرق �لأو�شط و�خلليج.

يف �مل���ح�������ش���ل���ة، ي��ع��ط��ي �حل����دي����ث م��ع 

�ل��ن��خ��ب �ل��رو���ش��ي��ة �ن��ط��ب���ع���ً �أك����ي����د�ً، �أن 

�ل�شي��شة �لرو�شية يف �ل�شرق �لأو�شط غر 

�ملنظور  �مل��دى  يف  – �أق��ّل��ه  للر�جع  ق�بلة 

و�ملتو�شط - ويتحدث �لرو�ش عن �إرث من 

�لغدر �لعربي بهم، فهم لن ين�شو� م� فعله 

عرب �خلليج بهم يف �لقوق�ز، ولن يغ�شو� 

�لنظر عن �لتق�رير �لتي تفيد عن متويل 

وت���دري���ب ع���رب���ي خ��ل��ي��ج��ي ل��الن��ت��ح���ري��ني 

�لذين فجّرو� �أنف�شهم يف رو�شي�، موؤكدين 

�أن �ملعركة �حل��شلة على �أر�ش �شورية هي 

�لعتب�رت  و�أن  رو�شي،  قومي  �أم��ن  ق�شية 

عد�ه�  م���  ك��ل  على  تطغى  �ل�شر�تيجية 

م�شروعة  غ��ر  �أو  م�شروعة  م�ش�لح  م��ن 

على �ل�ش�حة �لدولية.
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اأنقرة - الثبات

دف���ع �حل�����دث �حل����دودي �لأخ����ر ب��ني ���ش��وري��ة وت��رك��ي��ة، 

جمموعة من �حلق�ئق قد توؤدي �إىل ظهور مع�دلة جديدة 

�إىل �لعلن، بعد �أن ك�نت هذه �ملع�دلة حبي�شة �لغرف �ملغلقة 

و�أ�شح�ب �لقر�ر وحدهم.

و�إذ� حيدن� �ل�شجيج �لن�جم عن �لت�شريح�ت �لعنرية 

– �ملت�ش�ربة – لق�دة حزب �لعد�لة و�لتنمية �حل�كم، وعلى 
و�لن�جمة عن  �أردوغ����ن،  �ل��وزر�ء رجب طيب  رئي�ش  ر�أ�شهم 

حم�ولة �إنق�ذ م�ء �لوجه، �شنجد �أن حقيقتني على �لأقل قد 

�لإقليمية  �ملي�ه  يف  �لركية  �لط�ئرة  �إ�شق�ط  ب�شبب  ظهرت� 

�ل�شورية؛ �أوىل هذه �حلق�ئق، ع�شكرية، ومف�ده� �أن نظرية 

�ل��ت��ف��وق �ل��رك��ي ق��د ل ت��ك��ون حقيقية، ع��ل��ى رغ���م �ل��ف���رق 

�لكبر و�لبنية  �لدعم �لأمركي  �لت�شليح نتيجة  �له�ئل يف 

�لعملية  �أظهرت  فقد  �لركي،  �لع�شكري  للنظ�م  �لع�شكرية 

�إ���ش��ق���ط �ل��ط���ئ��ر�ت �لركية  �ل��ق��و�ت �ل�����ش��وري��ة ق����درة على 

�لتي متثل ع�مل �لتفوق �لركي - و�لغربي - عموم�ً، عر 

منظمومة دف�ع جوي ��شتط�عت �إ�شق�ط ط�ئرة ك�نت تطر 

حتت م�شتوى �لر�د�ر�ت، وتتمتع بنظ�م حم�ية متطور، وقد 

ذكرت �شحيفة »و��شنطن بو�شت« �أن »�إ�شق�ط �شورية ط�ئرة 

�أن قو�ته� ق�درة على �شّن  مق�تلة تركية ي�شكل حتذير�ً من 

دف�ع جوي متطور �شد �أي هجوم على ن�شق �لعملية �جلوية 

�لتي ق�ده� حلف �شم�ل �لأطل�شي على ليبي�«.

ه��ذ� يف �جل���و، �أم���� على �لأر�����ش، م��ن �مل��وؤك��د �أن �ل��ق��و�ت 

ونقل  تعقيد�ً،  �أك��رث �جليو�ش  ق���درة على مو�جهة  �ل�شورية 

15 دب�بة �إىل �حلدود مع �شورية وب�شعة مد�فع بعيدة �ملدى 
يف �أجو�ء �حتف�لية، لن تغر يف �لو�قع على �لأر�ش.

�ل�شربة  تلقيه�  م��ع  �لركية،  �حلكومة  ب��دت  �شي��شي�ً، 

�لت�شريح�ت  ت�ش�دمت  فقد  كبر،  حد  �إىل  مربكة  �لأوىل، 

بني �لرئي�ش عبد�هلل غل و�أردوغ�ن ووزير خ�رجيتهم� �أحمد 

ز�د يف  وم���  �أرجن،  بولند  �ل���وزر�ء  رئي�ش  ون���ئ��ب  �أوغ��ل��و  د�ود 

�أردوغ���ن بلة، ك�ن تكتل �ملع�ر�شة �لركية �شده، �لتي  طني 

وطنيته�،  من  �نطالق�ً  �لط�ئرة  �إ�شق�ط  ح�دثة  د�ن��ت  و�إن 

�مل�شوؤولية،  �لعد�لة  وحكومة حزب  �أردوغ���ن  �أنه� حملت  �إل 

»لأن �ل�شي��ش�ت �لتي �تبعته� �أدت �إىل هذ� �لرد �ل�شوري« ويف 

�ل�شرعي  بحقه�  �ع��ر�ف���ً  �شورية  يعطي  م�  �لت�شريح  ه��ذ� 

يف �ل��دف���ع ع��ن نف�شه�، وه��و م��� �أث����ر غ�شب �أردوغ�����ن �ل��ذي 

�لأعذ�ر  �لتم��ش  »�لكف عن  �إىل  �لرمل�ن  �أم�م  �ملع�ر�شة  دع� 

لالأ�شد«.

ت��وؤك��د �لأو����ش���ط �ل��رك��ي��ة �أن ع��ر���ش �ل��ع�����ش��الت �ل��ذي 

�إىل  �لب�ب  له  وفتح  �لأطل�ش  و��شتدع�ءه  �أردوغ�����ن،  به  ق���م 

�لأزمة �ل�شورية، لن توؤدي �إىل تغير حقيقي على �لأر�ش، 

للطريق  - قطع�ً  ���ش���رع  وه��و  ت����ردد�ً،  �أك���رث  ب���ت  ف�لأطل�شي 

على �حلكومة �لركية - �إىل دعوته� ل�»�شبط �لنف�ش«، ول 

�لإجم�ع �لد�خلي حتقق لأردوغ�ن رغم �أن �حلدث قومي. 

�لذي ح�ول  �أردوغ���ن  �أن  �أو�ش�ط تركية مطلعة،  وتقول 

ف�شل  ود�خلي�ً،  ودولي�ً  �إعالمي�ً  �حل�دثة  �ل�شتف�دة من هذه 

جديدة  �إرب����ك����ت  �إىل  ���ش��ي��وؤدي  مم���  �مل�شتوي�ت،  جميع  على 

حلكومته �ملرنحة �أ�شاًل يف �لأزمة �ل�شورية، فال هي ق�درة 

على �شن �حلرب على �شورية، ول هي ر�غبة يف �لتوقف عن 

�لتخريب على �لنظ�م فيه� عر فتحه� »�جلزئي« حلدوده� 

�أم�م �ملن�شقني و�ملتطوعني غر �ل�شوريني لعبور حدوده�. 

عملي�ً، �شتمر هذه �لزوبعة، كم� غره�، لكنه� قد حتمل 

يف طي�ته� تغير�ت �أ�ش��شية، لأن �لتهويل �لع�شكري مل يعد 

جمدي�ً يف نظر �لأتر�ك �أنف�شهم، فكيف بدول �لنفط �لعربي 

�لتي حتث �لأتر�ك يومي�ً على غزو �شورية!

سقوط نظرية التفوق العسكري.. وغياب الدعم الشعبي ألردوغان

حقائق مكتشفة.. في األزمة السورية - التركية

) العدد 220(  اجلمعة - 29 حزيران - 2012



كرث يف الأونللة الأخللرة يف و�سائل الإعللام املعادية 

اجلي�ش  بني  ال�ستباكات  اقللراب  عن  الكام  ل�سورية 

ال�سوري واملجموعات امل�سلحة من دم�سق.

اأنلللله يللحللمللل �سيئاً  بللالللرغللم مللن  اإن هلللذا الللكللام   

واقع  على  التعمية  منه  املق�سود  ولكن  ال�سحة،  من 

الأملللللور امللليللدانلليللة يف خمتلف املللنللاطللق احلللاملليللة، يف 

التي ينفذها اجلي�ش  النوعية  �سوء العملية الأمنية 

ل�ستئ�سال البوؤر امل�سلحة، التي اأدت اإىل تفكيك وقتل 

علللدد كللبللر مللن اخلللايللا الللنللائللمللة يف الأيللللام القليلة 

املللا�للسلليللة، خلل�للسللو�للسللاً يف بللعلل�للش مللنللاطللق ريلللف دم�سق 

وحللملل�للش، بللعللدمللا بلللات يللعللاين اأعلل�للسللاء هلللذه اخلللايللا 

ان�سداد  يللدركللون  وبللاتللوا  معنوياتهم،  يف  انهيار  حللال 

اأفق التدخل اخلارجي مل�ساندتهم، وبالتايل ا�ستحالة 

اإىل  اإ�للسللافللة  �للسللوريللة،  يف  الليبي«  »ال�سيناريو  تللكللرار 

احلزم والدقة اللذين تبديهما الأجهزة املخت�سة يف 

عمليات اجتثاث املجموعات امل�سلحة.

لريلللب اأن الللنللجللاحللات الللتللي اأظللهللرتللهللا الأجللهللزة 

اإىل  دفلللع  الإرهلللللاب،  مكافحة  يف  املخت�سة  اللل�للسللوريللة 

حماولة  يف  دم�سق،  على  الإعامية  احلملة  ت�سعر 

ال�سيا�سية،  والقيادة  باجلي�ش  ال�سعب  ثقة  لزعزعة 

فلم يبق اأمام الدول ال�سريكة يف احلرب على �سورية 

ا�للسللتللخللدام ورقلللتلللي الإعلللللام وامللللال  اإىل  اللللللجللوء  اإل 

التي  الو�سائل  كل  ا�ستنفدت  بعدما  ال�ساح،  ل�سراء 

واأخطرها  �سورية،  اإ�سقاط  حمللاولت  يف  ا�ستخدمت 

الجتماعي  الن�سيج  لتمزيق  املذهبية  النعرات  اإثللارة 

فيها.

وبالعودة اإىل تفا�سيل الواقع امليداين، ف�سحيح 

اللل�للسللوريللة،  العا�سمة  مللن  اقللربللت  ال�للسللتللبللاكللات  اأن 

ولللكللن علللللى اأثللللر اكللتلل�للسللاف الأمللللن اللل�للسللوري خايا 

التي  دم�سق،  ريللف  مناطق  بع�ش  يف  نائمة  م�سلحة 

عدة  مللرات  العا�سمة  على  الهجوم  بدورها  حاولت 

كللبللرة يف  وتللكللبللدت خ�سائر  ال�سرقية  حللدودهللا  مللن 

يف  زعمائهم  اأغلبية  قتل  وبعدما  والللعللتللاد،  الأرواح 

دوما والغوطة ال�سرقية، حاولوا تهديد دم�سق من 

بللردى،  ووادي  وقد�سيا  الهامة  يف  وحتللديللداً  الغرب 

تفتي�ش  حللواجللز  فيها  واأقللامللوا  فيها  انت�سروا  التي 

اأن يت�سدى لهم اجلي�ش،  العامة، قبل  الطرق  على 

ومتلللّكلللن بلل�للسللاعللات قللللليلللللة ملللن قللتللل عللللدد كللبللر من 

منهم  عللدداً  اأن  تبني  اآخللر،  عللدد  واعتقال  امل�سلحني 

من جن�سيات عربية واآ�سيوية.

ويف �سياق مت�سل، ك�سف م�سدر وا�سع الطاع اأن 

وعنا�سر  �سباطاً  حم�ش  يف  اأوقفت  ال�سورية  القوات 

200 بزة ع�سكرية تعود  اأردنية، و�سبطت نحو  اأمنية 

يف  اأردين  اأمللنللي  دور  اإىل  ملمحاً  الأردين،  للجي�ش 

ت�سعر الأزمة ال�سورية، بداأت ف�سوله بخطف طائرة 

الللعللام  اللللللراأي  الأردن لإيلللهلللام  21 وهللبللوطللهللا يف  امللليللغ 

راف�ساً  اللل�للسللوري،  اجلللو  �للسللاح  يف  ان�سقاق  بح�سول 

الغو�ش يف تفا�سيل هذا الدور الأمني راهناً.

ويوؤكد امل�سدر اأن احلديث الأمركي عن اقراب 

�سقوط احلكم يف دم�سق، هو لتغطية الف�سل امل�ستدام 

ويرمي  �للسللوريللة،  على  احللللرب  يف  العربية  لأدواتلللهلللم 

املللذكللورة  الأدوات  علل�للسللب  �للسللّد  حمللاولللة  اإىل  اأيلل�للسللاً 

لا�ستمرار يف غّيها. 

تللدور  ال�ستباكات  معظم  اأن  اإىل  امل�سدر  ويلفت 

وفلللق منللط الللكللّر واللللفلللّر، وللليلل�للسللت ذات طللابللع قتايل 

تقليدي، اأي بني فريقني متقاتلني، مرجحاً ا�ستمرار 

�سوء  م�سمى يف  غللر  اأجلللل  اإىل  الأمللنلليللة  الللعللمللللليللات 

وامل�سلحني  اخلليجي  واملللال  ال�ساح  تدفق  ا�ستمرار 

اإىل �سورية.

اأن �للسللوريللة متللّر يف ظلللروف �سعبة جللداً،  ل ريللب 

ولكنها ل تزال حتظى بعوامل �سمود عديدة اأبرزها:

التفاف غالبية ال�سعب ال�سوري حول قيادته.

لللرئلليلل�للش اجلللمللهللوريللة  امللل�للسلللللحللة  الللللقللللوات  ولء 

وت�سميمها على مكافحة الإرهاب.

ال�سيا�سية  خ�سو�ساً  ال�سورية،  املوؤ�س�سات  متا�سك 

والدبلوما�سية.

ثللبللات حتللالللفللات دملل�للسللق الإقللللليللملليللة واللللدولللليلللة، 

خ�سو�ساً مع مو�سكو وطهران.

اإ�للسللرار وزيللر اخلللارجلليللة الرو�سية �سرغي   ومللا 

الجتماع  يف  اإيللللران  م�ساركة  �للسللرورة  على  لفلللروف 

اللللللدويل لللبللحللث الأزملللللة اللل�للسللوريللة امللللزملللع عللقللده يف 

جنيف يوم ال�سبت، اإّل دليل وا�سح على ثبات املوقف 

ال�للسللراجتللي الللرو�للسللي - الإيلللللراين يف دعلللم احلكم 

يدفع  وقد  بقوة يف �سمودها،  اأ�سهم  الللذي  دم�سق  يف 

قريباً اإىل انكفاء احلرب عليها، ل�سيما بعد ف�سل كل 

حماولت اإ�سقاطها.

ح�سان احل�سن
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لبنانيات

مـــواقف
• جبهة العمل الإ�سامي يف لبنان هن�أت الرئي�س د. حممد مر�سي 
اأّن »هذا االختي�ر ال�س�ئب هو نتيجة الت�سحي�ت اجلمة  واعتربت 

اال�ستعم�ر اخل�رجي،  االإ�سالمية يف مواجهة  التي قدمته� احلركة 

اجلبهة  وا�ستنكرت  املنطقة،  يف  ال�سهيوين  التو�سع  مواجهة  ويف 

بع�س  قبل  من  اجلديد  قن�ة  له  تعر�ست  ال��ذي  امل�سبوه  االع��ت��داء 

الغ��سبني، معلنة ت�س�منه� مع القن�ة اإدارة وموظفني، وراف�سة اأي 

اعتداء يط�ل اجل�سم ال�سح�يف واالإعالمي، ومنددة بكل عمل فئوي 

والوطنية  االإ�سالمية  الوحدة  اإىل �سرب  يرمي  حتري�سي ومذهبي 

وي�سعى اإىل زعزعة االأمن واال�ستقرار الداخلي. 

الرئ��سية  االنتخ�ب�ت  عنه  اأ�سفرت  م�  اأن  اعترب  الحتللاد  حزب   •
يف م�سر، »بفوز الدكتور حممد مر�سي، هو خي�ر �سعبي نحرتمه، 

م�سر،  يف  العربي  ال�سعب  اآم���ل  حجم  على  ف��وزه  يكون  اأن  ون�أمل 

قي�دة م�سرية  العربي، يف  الري�دي  دوره�  اإىل  لعودة م�سر  التواق 

ب�أمتن�  املحدقة  املخ�طر  كل  تواجه  حقيقية،  نه�سة  نحو  العرب 

اإرادتن�  ال�ستالب  واالأمريكية  ال�سهيونية  ال�سي��س�ت  طليعته�  ويف 

املوحدة، واأن تكون م�سر �سدًا منيعً� يف وجه كل حم�والت متزيق 

الوطن العربي وتعميم الفو�سى وال�سراع�ت فيه«.

الع�مة ويف طليعته�  الث�بت ب�حلري�ت  اإمي�نه  و�سجب، ومن منطق 

حرية ال�سح�فة واالإعالم التط�ول على تلفزيون اجلديد، وراأى فيه 

اعتداء اآثمً� على الكلمة احلرة، اأيً� تكن املربرات له، وعلى �سورة 

لبن�ن كم� نعرفه، ودع�: »كل و�س�ئل االإعالم، االلتزام مب� �سدر من 

اإيج�د  �س�أنه  م� من  كل  واالبتع�د عن  مقررات عن ط�ولة احلوار، 

من�خ�ت االنق�س�م، واإطالق العن�ن للفنت الط�ئفية واملذهبية«.

• لقاء اجلمعيات وال�سخ�سيات الإ�سامية يف لبنان هّن�أ ال�سعب 
متمنيً�  للبالد،  رئي�سً�  مر�سي  حممد  الدكتور  ب�نتخ�به  امل�سري 

دعم  ويف  اجلديدة،  وم�سوؤوليته  م�سريته  يف  وال�سداد  التوفيق  له 

املظلوم  الفل�سطيني  ال�سعب  ون�سرة  املحقة  الفل�سطينية  الق�سية 

والعمل  وقت،  اأق��رب  يف  غزة  قط�ع  على  املفرو�س  احل�س�ر  ورفع 

الط�ئفية  الفتنة  ورف�س  البالد،  يف  الوطنية  الوحدة  تر�سيخ  على 

امل�سري  ال�سعب  اأط��ي���ف  ب��ني  االإي��ق���ع  حم����والت  وك��ل  واملذهبية 

ال�سقيق.

وا�ستنكر اللق�ء االعتداء االآثم الذي تعر�ست له قن�ة اجلديد وط�لب 

بتحييد ج�سم ال�سح�فة واالإعالم عن التج�ذب ال�سي��سي احل��سل 

الغط�ء  ورفع  الف�علني  حم��سبة  �سرورة  على  وم�سّددًا  البالد،  يف 

عنهم الأي جهة انتموا، راف�سً� الفتنة الداخلية والتحري�س عليه� من 

قبل بع�س اأدعي�ء العلم وامل�سيخة الذين ال يرون اأبعد من اأنفهم وال 

يفقهون من فقه الواقع واحلي�ة والتع�مل بني الن��س �سيئً�..

•  الأمني العام حلركة الن�سال اللبناين العربي الن�ئب ال�س�بق 
في�سل الداود ا�ستنكر م� تعر�ست له حمطة اجلديد، من اعتداء 

على  خروجً�  واعتربه  ب�ل�سالمة،  فيه�  الع�ملني  وهن�أ  له،  مربر  ال 

الدولة وموؤ�س�س�ته�، وهو تعد  بتغييب  التي يتم تعطيله�،  القوانني، 

على االإعالم وحريته، مع اإدانتن� اأي�سً�، الأن تتحول و�س�ئل االإعالم 

منربًا ل�سي��سيني ورج�ل دين لل�ستم واالإه�ن�ت والتحري�س املذهبي 

تقوم  اأن  اإىل  احلكومة  ودع���  االأهلي،  ال�سلم  وتهديد  والط�ئفي، 

مبه�مه� يف حم�ية املواطنني كم� االإعالم، من �سريعة الغ�ب التي 

ت�سود لبن�ن يف هذه الفرتة.

• رئلليلل�للش جتللمللع الإ�لللسلللاح والللتللقللدم خ�لد ال��داع��وق اأع���رب عن 
ا�ستنك�ره و�سجبه لالعتداء الذي تعر�ست له حمطة اجلديد ودع� 

القوى االأمنية اإىل مالحقة اخل�رجني على الق�نون اأيً� ك�نوا حف�ظً� 

على ال�سلم االأهلي واال�ستقرار يف البالد.

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

توقيف ضباط وأمنيين أردنيين في سورية

ا�سلحة للع�سابات امل�سلحة �سادرتها قوات حفظ النظام ال�سورية

حـركـة »األمـة« تهنئ مرسي

 الـثـقـة الـتي ُمنحـت لــه 
يجـب أن تـكـون دافـعــًا 
لتحرير القدس الشريف

امل�سري  الرئي�ش  »الأملللة«  حركة  هناأت 

املللنللتللخللب حمللمللد مللر�للسللي مبللنللا�للسللبللة فلللوزه 

اأن  معتربة  امل�سرية،  الرئا�سة  بانتخابات 

امللل�للسللري له  اللل�للسللعللب  الللتللي منحها  »الللثللقللة 

يجب اأن تكون دافعاً حلماية خيارات الأمة 

م�سروع  وبللنللاء  ال�سريف  الللقللد�للش  بتحرير 

�سيا�سي تنموي لنه�سة الأمة«.

وعلللقلللب الجلللتلللملللاع اللللللللدوري لللاأمللانللة 

ال�سيخ  العام  اأمينها  برئا�سة  للحركة  العام 

اللللدكلللتلللور علللبلللد اللللنلللا�لللسلللر جللللللربي، تللوقللف 

املللجللتللمللعللون عللنللد اللللتلللداعللليلللات الإقللللليللملليللة 

الأخرة، التي بداأت تاأخذ منحى ت�ساعدياً، 

خلل�للسللو�للسللاً بلللني �لللسلللوريلللة وتلللركللليلللا، داعلللني 

»جميع الأطراف اإىل احتواء املوقف، وعدم 

املنطقة  ا�ستقرار  يخدم  ل  الذي  الت�سعيد 

واأمنها«.

اإىل ذلللللك، ا�للسللتللنللكللرت حللركللة »الأملللللة« 

احلادث الذي تعر�ست له قناة »اجلديدة«، 

الإعامية  »التعر�ش للحريات  اأن  معتربة 

هللو ا�للسللتللهللداف للللللثللوابللت الللتللي بللنللي عليها 

لبنان  مللراآة  ال�سحافة  كانت  وطاملا  لبنان، 

احللل�للسللاريللة وراأ�لللللش احللللربلللة املللدافللعللة عن 

احلريات العامة«.
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تنّف�ش اللبنانيون ال�سعداء جّراء 

الوطني  احلللوار  اإليه طاولة  اآلللت  ما 

الأخلللللللرة، اللللتلللي انللعللقللدت يف بللعللبللدا 

بدعوة من رئي�ش اجلمهورية العماد 

مي�سال �سليمان.

ومرد التنّف�ش املذكور هو حتديد 

اأهم  حللوار،  من  ثالثة  جلل�سة  موعد 

جمعتهم  املللتللخللا�للسللمللني  اأن  فلليلله  ملللا 

»غ�سباً  جللاء  بع�سهم  واحلللدة  طللاولللة 

عنه« وبع�ش اآخر لإثبات وجوده باأنه 

ليزال موجوداً يف احلياة ال�سيا�سية، 

اأنه مل  رغم قناعته ويف قللرارة نف�سه 

يعد ي�سّكل �سيئاً يف املعادلة ال�سيا�سية.

اأّملللللا الأطللللللراف الأ�للسللا�للسلليللة الللتللي 

ح�سرت اإىل بعبدا، فاإّن احلوار بينها 

اأقلللرب مللا يللكللون اإىل املللفللاو�للسللات بني 

طللرفللني و�للسلللللت اخللل�للسللومللة بينهما 

اإىل الآذان، ومن هنا تظهر احلقائق 

املللبللّطللنللة للللدى فللريللق تللكللّفللل مبهمة، 

لنيل  املهمة  تلك  اأخللذ على عاتقه  اأو 

اللللر�لللسلللى الأجلللنلللبلللي، وهللللي املللتللعلللللقللة 

ح�سب راأي ذاك الفريق بل»نزاع �ساح 

مفهومة،  غر  قاعدة  على  املقاومة« 

التي  ال�ساحية  فللقللد  اللل�للسللاح  بلللاأن 

كلللان يللتللمللتللع بللهللا قللبللل حتللريللر الللعللام 

 2006 متوز  حرب  متجاهًا   »2000«

ال�سرو�ش وما قبل، وما بعد ل�سيما 

الإ�سرائيلي  بالتهديد  املتعّلق  اجلزء 

يحتوي  ومللا  وبحرنا  واأر�سنا  ملياهنا 

الأخر من ثروات نفطية وغازية.

لي�ش  اللللواقلللع  الللفللريللق يف  وهلللللذا 

بل  التهديدات،  تلك  لكل  متجاهًا 

هللو يللقللوم بللالللوظلليللفللة املللوجلللة للله يف 

هذا ال�سياق، رغم يقينه اأن النْيل من 

يقبل  اأن  مللن  بكثر  اأ�سعب  ال�ساح 

املرء اأذنيه بنف�سه اأو عينيه بنف�سه.

انللطللاقللاً من  والللهللدف احلقيقي 

�ساح  تطويع  ل�ستحالة  الوعي  هذا 

املللقللاومللة الللللذي عللجللزت »اإ�للسللرائلليللل« 

وكلللل الللقللوى الللدوللليللة الللداعللمللة لها 

الأقللللوى،  اللل�للسللر  املللقللدمللة مملكة  ويف 

يكمن  املتحدة،  بالوليات  واملعروفة 

مطروحاً  ال�ساح  مو�سوع  اإبللقللاء  يف 

ولللليللل�لللش مللللن بلللللاب ال�لللسلللراتللليلللجللليلللة 

الفريق  هذا  تعني  ل  التي  الدفاعية 

املتاجر بالوطن، اأر�ساً و�سعباً ودولة، 

بللل مللن بلللاب امللل�للسللاومللة وفلللق مفهوم 

اإمكانية العودة اإىل ال�سلطة.

وملللللن هلللنلللا، ميلللكلللن فلللهلللم تلللراجلللع 

هلللذا الللفللريللق علللن قللائللمللة اللل�للسللروط 

احللللوار  يف  للم�ساركة  و�سعها  الللتللي 

اإىل  واأولها ا�ستقالة احلكومة، ليعود 

امل�ساركة يف احلوار- »املفاو�سات« عّله 

يللحلل�للسللل علللللى قللطللعللة ملللن احلللكللومللة 

النتخابات  قبل  ت�سكيلها  ياأمل  التي 

و�سع  مللن  يتمكن  بللحلليللث  الللنلليللابلليللة، 

فلليللتللو داخللللل احلللكللومللة علللللى قللانللون 

عللادًل  يكون  اأن  املفر�ش  النللتللخللاب 

م�ساوياً بني اللبنانيني، فُيحبطه.

وهللذا الللدافللع الأوحللللد، مللن حيث 

القلللتلللنلللاع، هلللو اللللللذي دفللللع الللفللريللق 

الللكللامللن علللللى اللللكلللوع للللللملل�للسللاركللة يف 

يقتن�ش  لللعللّللله  بلللعلللبلللدا،  ملللفلللاو�لللسلللات 

احلكومة  على  لانق�سا�ش  فر�سة 

على اأملللل وهللم تلل�للسللّوره بللاأنلله بللات يف 

و�سع ي�سمح له مبقاي�سة تعيده اإىل 

بللدون  الللثلللللث  بن�سبة  وللللو  احلللكللومللة 

زائد واحللد، ويقول بع�ش اأركللان هذا 

اأن م�ساألة التغير احلكومي  الفريق 

اأكللللللللرث ملللللن �لللسلللاللللون،  نلللوقللل�لللسلللت يف 

دفعنا  ما  فريق،  من  اأكللرث  مب�ساركة 

للللطلللرحلللهلللا علللللللى طللللاولللللة »احلللللللللوار« 

مللا ك�سف عنه رئي�ش  بللالأخلل�للش  وهللو 

اجلمهورية يف بداية الجتماع، اإّل اأن 

ولذلك  ال�سّد،  �سوى  يلق  مل  الطرح 

تكن،  مل  وكاأنها  فوقها،  القفز  جرى 

وهلللو الأملللللر الللللذي »فللنلل�للش« الللفللريللق 

الللهللجللوم على حكومة  »املللربغللت« يف 

اأثبتت ق�سورها  التي  جنيب ميقاتي 

عن الكثر من املعاجلات الجتماعية 

والقللتلل�للسللاديللة، وهلللو مللا تلل�للسللّدى له 

ال�سراكي  التقدمي  احلللزب  رئي�ش 

»املكابرات  اأن  اعترب  بحيث  احرازياً 

تطلقها  التي  ال�سيا�سية«  واملبالغات 

احلللكللومللة،  لإ�للسللقللاط  اآذار   14 قلللوى 

وهل  �سي�سقطوها..  كيف  مت�سائًا 

لديهم البديل؟

ويلللقلللول جللنللبللاط الللللذي كللللان يف 

الفريق،  هللذا  قللادة  على  تهّكمه  ذروة 

من حيث تو�سيف �سمر جعجع باأنه 

فوؤاد  مثل  ومثله  التّلة«  على  »القابع 

باإ�سقاط  يطالبون  باأنهم  ال�سنيورة 

احلللكللومللة وهلللم يللعلللللمللون بللاأنلله لي�ش 

بالأمر ال�سهل.

قطع  جللنللبللاط  اأّن  واحلللقلليللقللة 

قوى  عباقرة  »�سائر  اأحللام  م�سل�سل 

تغير  ل  اأن  بلللاإعلللانللله  اآذار«   14
�سوى  امل�ساألة ل حتتاج  واأن  حكومياً، 

اإىل قليل من اجلهد، من اأجل تفعيل 

العمل احلكومي.

خا�سة القول، اإّن خطة الإطاحة 

احلللوار  جل�سة  خللال  من  باحلكومة 

كام  ذلللك  على  اأدّل  ولي�ش  �سقطت، 

للمعار�سة  الفلللرا�لللسلللي«  »الللزعلليللم 

ال�سنيورة  فللللوؤاد  بللعللبللدا  طللاولللة  علللللى 

الذي �سّن هجوماً على �ساح املقاومة 

بالتزامن مع دعوته لت�سكيل ما �سّماه 

�سخ�سيات  من  وطني  اإنللقللاذ  حكومة 

حيادية!

يون�س عودة

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

الـبحــر غـدار.. 
وكذلك أصحاب المسابح

قبل  من  مغت�سب  اللبن�ين  ف�ل�س�طئ  مغت�سب،  اللبن�ين  وال�س�طئ  حمتلة  �سبع�  م��زارع 

امل�ستثمرين الذين ا�ستثمروه بطرق ملتوية وبغط�ء ر�سمي ليكون اغت�س�بهم ا�ستثم�رًا مغطى 

من الق�نون.

اأ�سح�ب املنتجع�ت لي�ست مرتفعة وخي�لية فح�سب ب�لن�سبة  ف�الأ�سع�ر املفرو�سة من قبل 

بجعل  ق�سى  اللبن�ين  الق�نون  اأن  علمً�  املواطنني،  على  تفر�س  اأت�وات  ب�تت  بل  كلبن�ن،  لبلد 

البحر ملكً� جلميع اللبن�نيني.

 40 بني  ترتاوح  الدخول   ف�أ�سع�ر  فقط،  االأغني�ء  على  حكرًا  بل  للفقراء،  لي�ست  امل�س�بح 

ت�سمل  امل�سبح، وال  االأ�سع�ر فقط لدخول  لبن�نية، وهذه  األف لرية  لبن�نية و70 و80  األف لرية 

امل�أكوالت وامل�سروب�ت.

قنينة  ف�سعر  مبزاجيته،  مرهونة  واالأ�سع�ر  امل�ستثمر  ل�سلطة  خ��سع  منتجع  كل  هن�ك، 

فقط،  لرية  األف  الع�دي  �سعره�  اأن  العلم  مع  لبن�نية،  لرية  اآالف  �سبعة  اإىل  ت�سل  قد  املي�ه 

وال�سندوي�س�ت اأ�سع�ره� ك�أ�سهم البور�سة، اأي اأن من ميلك امل�ل الوفري ي�ستطيع اأن يذهب اإىل 

هكذا منتجع�ت، في�ستمتع ب�لرف�هية ال�سوبر، ويق�سي نه�ره حتت ال�سم�س م�ستمتعً� ب�أ�سعته�، 

يعني ب�لعربي الدارج »بيدلع ح�له على االآخر«.

بال�س،  ال�س�ن  �سواطئ  اإىل  التوجه  فعليه  عطلته،  ق�س�ء  يريد  الذي  الفقري  املواطن  اأم� 

وهذه ال�سواطئ حكرًا على الفقراء  فقط، ولالأ�سف، فال اأم�ن وال اأمن، فهذه ال�سواطئ متتلئ 

ب�ملواطنيني )يل بي�سوا ويل م� بي�سوا( ف�لفت�ة ال ت�ستطيع اأن تكون يف هكذا اأم�كن دون وجود 

اأحد من اأفراد ع�ئلته� لكرثة الزعران، ) ليه اإذا نزلت مع ع�ئلته� بتخل�س(، يف كال احل�لتني 

)نزلته� م� زابطة، االأزبط ت�سل ب�لبيت(.

واإذا غرق املواطن ال توجد اأي رق�بة ر�سمية تعمل الإنق�ذه يف ذات اللحظة، يعني )اإذا م� 

حدا عمل بطل من املوجودين برتوح عليه(، اأو ينتظر الغ�رق و�سول املنقذين الر�سميني، بيد 

اأنه وحتى �سواطئ ال�س�ن بال�س ك�نت عر�سة ال�ستمالك بع�س امل�ستثمرين، لو�سع اأيدهم عليه� 

وا�ستمالكه�، لوال وقوف البع�س بوجههم.

الواجهة  1966 جعل من  4810 ال�س�در �سنة  اللبن�ين وحتديدًا املر�سوم رقم  الق�نون  يف 

من  البحرية هم  الواجهة  فم�ستثمرو  يراقب،  ومن  يح��سب  من  ولكن  للعموم،  ملكً�  البحرية 

اأ�سح�ب النفوذ امل�يل والر�سمي، وب�سراحة ال اأحد ميلك القدرة على منعهم من اال�ستحواذ 

على ال�س�طئ، فهم اأبن�ء نواب ووزراء وم�سوؤولني حزبيني، ف�إن اأخذت اخلط البحري و�س�ألت 

عن اأ�سم�ء امل�ستثمرين قد ي�سيبك الرعب، هذه للوزير فالن وهذه للن�ئب علت�ن، وهذه ل�سقيق 

امل�سوؤول فالن وهذه لرئي�س بلدية كذا..

امل�ستهلك  حم�ية  م�سلحة  من  رق�بة  فال  واالأغني�ء،  الفقراء  م�س�بح  عن  غ�ئبة  الدولة 

على م�س�بح االأغني�ء التي تخ�سع �سلطته� الأهواء امل�ستثمر، وال رق�بة على م�س�بح الفقراء اإن 

وجدت، الذين ال معني لهم �سوى رحمة اهلل، البحر غدار.. وكذلك الدولة واأت�وات اأ�سح�ب 

امل�س�بح..

�سعيد عيتاين

فشل خطــة إسـقـاط الـحـكومــــة 
تـحـت سـقـف حــوار بـعـبــدا
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نظمت اللجنة الن�سائية يف حركة الأمة، بالتعاون مع مركز امل�ساعدات ال�سعبية لاإغاثة 

والتنمية، حما�سرة طبية حول التغذية ودورها الأ�سا�سي يف تخفيف الوزن ور�ساقة اجل�سم.

البداية كانت بكلمة ترحيبية األقتها رانية ال�سيخ باإ�سم اللجنة الن�سائية يف احلركة، ثم 

األللقللت املللر�للسللدة اإنللعللام خللالللد حمللا�للسللرة قللالللت فيها: اإن اأفلل�للسللل طريقة لللتللفللادي الأمللرا�للش 

الأمرا�ش،  �سد  املناعة  لتقوية  �سرورّية  اجلّيدة  والتغذية  قوي،  مناعة  بجهاز  التمتُّع  هو 

املللدعللمللة  بلللامللللاأكلللولت  غللنللي  �للسللّحللي  غلللذائلللي  علينا اتباع نظام  يللوجللب  املللنللاعللة  تللعللزيللز  واأن 

والتي متنح  املنتظمة  بالإ�سافة اإىل الريا�سة  واخللل�للسللار..  والفاكهة  كاحلبوب  للمناعة، 

اجل�سم الطاقة واحليوية، وت�ساعد على تقوية املناعة.

محاضرة طبية للجنة النسائية في حركة األمة

التغذية ودورها في رشاقة الجسم

)اأ.ف.ب( طاولة احلوار الأخرة يف ق�سر بعبدا    



يطالب النائب ال�سابق زاهر 

اخلطيب من احلكومة اللبنانية 

تطبيق �سيا�سة الناأي بالنف�س بيد 

من حديد، مثلما جاء اإعالن بيان 

طاولة احلوار يف بعبدا، ويعترب 

اأمني عام »رابطة ال�سغيلة« يف 

مقابلته جلريدة »الثبات« اأّن احلرب 

الكونية مع �سورية متجهة لغري 

ما ت�ستهيه �سفن حتالف الغرب 

مع ال�سهيونية والنظام الرتكي 

والأنظمة الرجعية العربية، واإليكم 

احلوار:

يتوقف النائب ال�سابق زاهر اخلطيب 

ع��ن��د ح��ادث��ة ال��ت��ع��ر���ض ملحطة »اجل��دي��د« 

املُ�ستنكرة، ليحّمل غياب الدولة امل�سوؤولية 

ال��ك��ام��ل��ة ع���ن ت��ف��ّل��ت احل���ال���ة الأم���ن���ي���ة يف 

الأح��داث  ب�سياق  الواقعة  ويربط  البالد، 

ال���ت���ي ���س��ب��ق��ت، ب����راأي����ه ال����دول����ة ق��ب��ل ك��ّل 

ي��ن��ب��غ��ي تطبيقها  وق���وان���ن  ه��ي��ب��ة  ����س���يء، 

ع��ل��ى اجل��م��ي��ع.. ي�����س��األ ع��ن م��غ��زى تفّلت 

ال�سا�سات  على  البغي�ض  املذهبي  اخلطاب 

هنا  من  وزاروب  حي  جمهور  ل�ستقطاب 

ف��ائ��دة ت�سّمر نا�ض  اأو ه��ن��اك، وي�����س��األ ع��ن 

مل��ح��ط��ة اإن ج����اء ذل����ك ع��ل��ى ح�����س��اب اأم���ن 

اأمن عام رابطة  الوطن واملواطن؟ يقول 

تخ�سي�ض  ي��ج��وز  »ل  لبنان:  يف  ال�سغيلة 

ل�سيا�سين  الإع����الم  يف  وا���س��ع��ة  م�ساحات 

خروج  فهذا  الفتنوي،  اخلطاب  ي�ستهوون 

وميثاق  الوطنية،  ال�سوابط  ع��ن  فا�سح 

اجلميع  يعر�ض  لأن��ه  الإع��الم��ي،  ال�سرف 

كاإعالمين و�سيا�سين و�سعب لردات فعل 

غ��ر حم�����س��وب��ة«، ���س��األ��ن��ا ع��ن ح���ّق ال�سيخ 

الأ�سر يف التعبر عن وجهة نظره، وعن 

ال�سيا�سين،  انفعالت  بنقل  الإع��الم  ح��ّق 

وعن حّق النا�ض بالتعبر عن م�ساعرهم؟ 

ي�����رّد اخل���ط���ي���ب: »ع��ل��ي��ن��ا امل��ف��ا���س��ل��ة بن 

وب����ن ���س��رورة  غ���رائ���زن���ا  الجن������رار وراء 

جراء  املت�سنجة  النفو�ض  بتهدئة  اللتزام 

اخل��ط��اب  ل��ب��ن��ان،  يف  ال�سيا�سين  ان��ق�����س��ام 

اإعالمياً  مهده  يف  واأده  بالإمكان  املذهبي 

و�سعبياً اإن مار�سنا التهدئة الإعالمية من 

جهة، واإن جارينا امل�سلحة الوطنية العليا 

من جهة اأخرى«.

احل�����رب  اإىل  اخل����ط����ي����ب  ي�������س���ر 

الأهلية التي ع�سفت يف لبنان، ليقول 

اإّن النا�ض �سئمت حروباً عبثية، يقول: 

»ذاك��رة اللبناين ل تزال حتفظ جيداً 

معاناة احلرب الأهلية ومعاناة عوائل 

ع��دا اخل��راب  �سهيد،  عائلة  األ��ف   200
وال���ت���ه���ج���ر وال�����دم�����ار واجل�����رح�����ى.. 

اأع�����ّول ع��ل��ى ال��ل��ب��ن��اين اأوًل  ���س��خ�����س��ي��اً 

ل���ي���ك���ون ال�������س���م���ان���ة ال���ف���ع���ل���ي���ة ل��ع��دم 

ت���ك���رار ه���ك���ذا جت���رب���ة األ���ي���م���ة، وع��ل��ى 

لأّي  للت�سّدي  ثانياً  اللبناين  اجلي�ض 

اأم����ن����ي، رغ����م حم������اولت بع�ض  خ��ل��ل 

ال�سيا�سين للنيل من ر�سيده وهيبته 

لتحقيق ماآربه امل�سبوهة �سّد �سورية«.

مع الناأي بالفعل

ب��ح�����س��ب اخل���ط���ي���ب، ال����ت����زام ل��ب��ن��ان 

ال�����س��وؤون  ع��ن  ال��ن��اأي  ب�سيا�سة  ال��ر���س��م��ي 

ال�������س���وري���ة، ي���ح���ّل م�����س��ك��ل ال�����ت�����اأزم ف��ي��ه 

امل��وق��ف احل��ي��ادي  »اأخ���ذ  ي��ق��ول  عمالنياً، 

ع��ن الأح�����داث ال�����س��وري��ة وت���رك ال�سعب 

ال�سوري تقرير م�سره، يعني اأّل ت�ستغل 

املعار�سة فيه كّل حادثة و�ساردة لإقحام 

بغنى  نحن  مب�ساكل  واللبنانين  لبنان 

عنها، الناأي احلقيقي يعني وقف الدعم 

للم�سلحن  وامل��ايل  واللوج�ستي  املعنوي 

املناوئن ل�سورية، انطالقاً من الأرا�سي 

ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة مت����ام����اً ك���م���ا ت��ف��ع��ل ال���ق���وى 

مقاربتها  ل��الأخ��رة  اأّن  رغ���م  ال��وط��ن��ي��ة، 

ال�����س��ي��ا���س��ي��ة ال��وا���س��ح��ة ب��ال��ن�����س��ب��ة مللفي 

املنطقة«،  ال��ع��رب��ي يف  ���س��وري��ة واحل����راك 

زاهر  ال�سغيلة  رابطة  ع��ام  اأم��ن  ي�سيف 

اخلطيب: »درء لبنان نهائياً عن تداعيات 

العوا�سف  اأتون  املنطقة �سيء، ورميه يف 

وامل��ت��غ��رات الإق��ل��ي��م��ي��ة ���س��يء اآخ����ر، لأّن 

واليمن  وليبيا  وم�����س��ر  ت��ون�����ض  اأح����داث 

خمتلفة كلياً عّما جرى يف �سورية، حيث 

مل يح�سل يف �سورية ثورة واإمنا موؤامرة 

فا�سحة ت�ستهدف دوراً مقاوماً«.

ب����داي����ات  اإىل  اخل���ط���ي���ب  ي�������س���ر 

اإّن »م��وج��ة  الأزم�����ة ال�����س��وري��ة ل��ل��ق��ول 

الحتجاجات يف بداية الأحداث كانت 

م�����ررة وم��ف��ه��وم��ة، ول���ك���ن الن��ت��ق��ال 

دم�سق  توّجه  رغم  الأمني  اخليار  اإىل 

بالإ�سالحات،  الأ�سد  ب�سار  والرئي�ض 

ال���دويل وع��ّرى  ال��ت��دّخ��ل  ك�سف حجم 

م�ساألة التلّطي وراء �سعارات احلريات 

وال����دمي����ق����راط����ي����ة«، ي���ت���اب���ع ال����وزي����ر 

»رغم  حديثه:  اخلطيب  زاهر  ال�سابق 

الت�سعيد الأمني، حاول النظام احتواء 

اإ�سالحية  اإج����راءات  ب�سل�سلة  الأزم���ة 

د���س��ت��وري��ة واأم��ن��ي��ة اح��ت��وائ��ي��ة لتهدئة 

الأج�������واء ول��ف�����س��ل اخل���ي���ط الأب��ي�����ض 

ع��ن الأ����س���ود وال�����س��ال��ح ع��ن ال��ط��ال��ح، 

فاتخذت قرارات حازمة ب�سرورة عدم 

امل�سلحن،  بالر�سا�ض حتى على  ال��رّد 

ال��ق�����س��وى عن  ال���دف���اع  اإّل يف ح����الت 

احلياة  عن  والدفاع  الر�سمية  املقرات 

بحنكة  دم�����س��ق  ف��م��ررت  ال�سخ�سية.. 

دب��ل��وم��ا���س��ي��ة ع���ال���ي���ة ع���م���ل ال��ب��ع��ث��ات 

تاأكيد  على  وح��ازت  والدولية  العربية 

الأع��م��ال  اإره��اب��ي��ة يف  ت���وّرط جماعات 

مرحلة  لتليها  �سورية،  يف  التخريبية 

الع�سكري بعد تفجرات  قرار احل�سم 

ال���ق���اع���دة وخ������روج ال���دع���م ال��ق��ط��ري 

متويل  مب�ساألة  العلن  اإىل  ال�سعودي 

الأن�سطة الإرهابية بالعتاد والأفراد«.

ل  ال�����س��ام  »يف  اخل��ط��ي��ب:  ي�سيف 

ت���وج���د ث������ورة، ب���ل م����وؤام����رة م���ن قبل 

احللف الغربي - ال�سهيوين - الرتكي 

املتحالف مع اأنظمة الرجعية العربية، 

اأزمتها وجراحها،  رغم  �سورية  واليوم 

فاإن بف�سل �سمودها بداأ يت�سّكل نظام 

عاملي جديد على ال�ساحة الدولية«.

احلرب مع �سورية

ال�ساحة  ت�سهد  اخل��ط��ي��ب،  ب����راأي 

الأول  حمورين،  بن  �سراعاً  الدولية 

ه��اب��ط حم����وره ال��غ��رب امل��ت��ح��ال��ف مع 

»اإ���س��رائ��ي��ل« وال���ث���اين ���س��اع��د حم��وره 

امل��ت��ح��ال��ف  واإي������ران  »ال��ري��ك�����ض«  دول 

م��ع ���س��وري��ة، ي��ق��ول: »ال���س��ت��ب��اك بن 

املع�سكرين، ينزع عن الغرب قدرته يف 

�سورية،  يف  املبا�سر  الع�سكري  التدخل 

اأنقرة موؤخراً عن رّد يف م�ساألة  وعجز 

من  »الناتو«  وتهّرب  طائرتها  �سقوط 

�سيا�سي  واإمنا  ت�سعيدي  اتخاذ موقف 

هذا  تخّبط  يك�سف  فقط  ودبلوما�سي 

اخلفية  احل��رب  عن  �ساألناه  الفريق.. 

يرّد  �سورية،  يف  وخمابراتياً  اإعالمياً 

باتريك  بالكاتب  م�ست�سهداً  اخلطيب 

القول  »التعبر الأكرث دقة هو  �سيل: 

اإمنا  �سورية  احلا�سل يف  ال�ستباك  اإّن 

���س��وري��ة وم��ع نهج  ه��و يف حقيقته م��ع 

بح�سب  تنقّله  رغ��م  حت��دي��داً،  املقاومة 

اإىل  ���س��وري��ة  اإىل  لبنان  م��ن  ال��ظ��روف 

العراق اأو اإيران.  

ي�������س���ع ال�����وزي�����ر ال�������س���اب���ق زاه�����ر 

جتاه  ال�سارم  رو�سيا  موقف  اخلطيب 

دفاع  �سياق  �سمن  ال�سورية  الأح���داث 

الأخرة اأي�ساً عن م�ساحلها احليوية، 

و�سعبياً  داخلياً  �سورية  »�سمود  يقول: 

الدولية  املوؤامرة  وجه  يف  ودبلوما�سياً 

���س��ّج��ع رو���س��ي��ا وال�����س��ن و»ال��ري��ك�����ض« 

ع��ل��ى �����س����رورة ال����دف����اع ع���ن جم��ال��ه��م 

احل��ي��وي«، وع��ن خماطر ان��دلع حرب 

اخلطيب  يعتر  املنطقة،  يف  اإقليمية 

اأنه رغم ا�ستدراج الغرب ملعرفة قدرات 

ي�ستبعد  ال�سورية،  اجلوية  الدفاعات 

املو�سوعي  التحليل  لأّن  الح��ت��م��ال، 

ت��ديّن  اإىل  ي�سر  ال��دول��ي��ة  ل��ل��م��واق��ف 

ه��ك��ذا ت���وّج���ه«، وي���وؤك���د اخل��ط��ي��ب اأّن 

اأ�سبح  لأّن اخليار  ت��زداد منعة  �سورية 

حم�������س���وراً ب����ن م��ن��ط��ق ال��ع�����س��اب��ات 

حت�سّنت  اإذا  فكيف  ال��دول��ة،  ومنطق 

�سورية قيادة وجي�ساً و�سعباً«، وي�سيف: 

»�����س����واء ا����س���ت���خ���دم ال����غ����رب امل���واج���ه���ة 

ال��ب��ط��يء،  ال����س���ت���ن���زاف  اأم  امل���ب���ا����س���رة 

الأمور »طاب�سة« مل�سلحة خّط املقاومة 

اإقليمياً والدولة ال�سورية داخلياً«.

حتديات م�سر

يعتر اخلطيب اأّن م�سر بعد الثورة، 

ت��ع��ي�����ض ح��ال��ة ت���رّق���ب ب��خ�����س��و���ض ت��راك��م 

حتدياتها  جلهة  �سواء  العالقة،  ملفاتها 

القت�سادية الجتماعية داخلياً، اأم لناحية 

موقفها من م�ساألة الفل�سطينين يف غزة 

وم��ع��اه��دة »ك��ام��ب داي��ف��د« دول��ي��اً، يقول: 

ال���واق���ع، ح��ت��ى الآن  ن���ق���راأ  ال�����س��ي��ا���س��ة  »يف 

الإخ���وان  ب��ن  متناق�سة  م��وؤ���س��رات  هناك 

فوز  ورغ��م  الع�سكري،  واملجل�ض  امل�سلمن 

حممد مر�سي بالرئا�سة نتائج النتخابات 

امل�سرية تك�سف توازن القوى فيما بينهما، 

م�سر  يف  امل�سلمون  الإخ�����وان  ال��ع��م��وم  يف 

كما  ال��دم��اء  بلعبة  اأنف�سهم  ي��ورط��وا  مل 

ح�سل يف �سورية، وحتى اللحظة احلالية، 

ت�����زال غ���ر وا����س���ح���ة، لأّن  امل���وؤ����س���رات ل 

امل�سلمن  الإخ���وان  ح��راك  يعتر  البع�ض 

ا�سرتاتيجياً،  ولي�ض  تكتيكياً  العموم  يف 

ا�سرتاتيجياتهم  انق�ساع  ينتظر  واجلميع 

يف امل��وق��ف م��ن اخل���ي���ارات ال��ك��رى، وم��ن 

الثوابت الوطنية والقومية«.

الطوائف  متذهب  �سوؤال  على  ورداً 

ال�سيا�سي،  اخل��ط��اب  وان��ح��دار  لبنان  يف 

ي���ع���ّول اخل��ط��ي��ب ع��ل��ى ع�����ودة اخل��ط��اب 

ب�سكل  ال�سنية  الطائفة  ل��دى  ال��ق��وم��ي 

حقاً  م�سلماً  ت��ك��ون  »اأن  ي��ق��ول:  ���س��ري��ع، 

تكون عروبياً  اأن  يعني  حقاً  اأو م�سيحياً 

يف  ق�ساياك  مع  من�سجماً  املقاومة  مع 

م�سالح  م��ع  ت��ك��ون  اأن  ويعني  املنطقة، 

�سعبك وق�ساياه الجتماعية، واأن تكون 

من  الفل�سطيني  ال�سعب  تهجر  ���س��ّد 

التعاي�ض  مدينة  القد�ض  لتكون  اأر���س��ه 

بن خمتلف الديانات، يف النهاية يبقى 

هناك،  اأو  هنا  من  الطائفي  الن��ح��راف 

ول ميكن  ت���اري���خ���ي���اً  ال�������س���اذة  احل���ال���ة 

التي  امل�سرقية  منطقتنا  على  تعميمها 

عرفت دوماً حالت التاآخي بن ال�سعوب 

وامللل«.

وع����ن ت��وق��ع��ه ح�����س��ول الن��ت��خ��اب��ات 

ال��ن��ي��اب��ي��ة يف ل���ب���ن���ان مب���وع���ده���ا، ي��ن��ه��ي 

اأّن عدوى  اإىل  اخلطيب حديثه بالإ�سارة 

���س��وري��ة اإىل لبنان  ان��ت��ق��ال الأزم�����ات م��ن 

م��ع ت��داخ��ل ال��و���س��ع الإق��ل��ي��م��ي ب��ال��دويل 

جعل  �ساأنها  م��ن  املحلية،  الأج����واء  على 

حلجم  بالن�سبة  ت��ف�����س��ي��اًل  ال���س��ت��ح��ق��اق 

تاأكيد  املبكر  »وم��ن  املنطقة،  امل��وؤث��رات يف 

ح�سولها من عدمه«.

اأجرى احلوار: بول با�سيل

النأي الحقيقي يعني 
وقف الدعم المعنوي 
واللوجستي والمالي 
للمسلحين المناوئين 

لسورية

االشتباك الحاصل 
في سورية إنما هو في 

حقيقته مع سورية 
ومع نهج المقاومة 

تحديدًا
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عاد ال�سيف فعادت معه قوافل املت�سولن 

طمعاً  ب����روت،  ����س���وارع  يف  ال���رح���ال  لتحط 

ال�سياح  و���س��ول  بعد  م�ساعف  م��دخ��ول  يف 

وامل��غ��رتب��ن، ���س��وارع ال��ع��ا���س��م��ة، ك��احل��م��را، 

وب��ل�����ض، وال��ك��ورن��ي�����ض ال��ب��ح��ري، وال��رو���س��ة، 

تغ�ض بالفنادق واملقاهي واملطاعم و�سالت 

مكاناً  ت�سكل  فهي  لذلك  واملتاجر،  ال�سينما 

ج����اذب����اً ل��ل��ع��دي��د م���ن ال�����س��ي��اح وامل��غ��رتب��ن 

وامل��ق��ي��م��ن، وب��ال��ت��ايل ف��اإن��ه��ا ت��ع��ت��ر اأي�����س��اً 

مغناطي�ساً جلذب جمموعات من املت�سولن 

م���ن اأط���ف���ال ون�����س��اء و����س���ي���وخ، ن��اه��ي��ك عن 

الذين  املتجولن  الباعة  من  متزايد  ع��دد 

ي��ق��ف��زون اأم�����ام ال�����س��ي��ارات ل��ب��ي��ع م��ع��ط��رات 

ل��ل��ج��و، م��ا���س��ح��ات ل��ل��زج��اج، زج���اج���ات مياه 

باردة، اأ�سرطة دي يف دي، عطورات، ورود..

م��روان  الداخلية  وزي��ر  اهتمام  ورغ��م 

���س��رب��ل، ب��ه��ذه ال���ظ���اه���رة واإ�����س����داره اأم����راً 

ي��ق�����س��ي ب���وج���وب ال��ت�����س��دد يف ق��م��ع ظ��اه��رة 

يف  واإيداعهم  وتوقيفهم،  القا�سرين  ت�سول 

الأهلية  واجلمعيات  الجتماعية  املوؤ�س�سات 

املعنية، وتوقيف كل من ي�ستغلهم ويجرهم 

خمالفات  �سبط  عن  ف�ساًل  الت�سول،  على 

على  املنت�سرين  ل�سيما  املتجولن،  الباعة 

اأن القوانن ل تطبق  اإل  الطرقات العامة، 

اأو  الإهمال  اأو  التغا�سي  ب�سبب  اإم��ا  بالفعل 

التعاطف يف بع�ض الأحيان.

يف م��ل��ف ال��ت�����س��ول يف ب���روت ل جديد 

ي��ذك��ر ول ق����دمي ي���ع���اد، ف������راداً وج��م��اع��ات 

يلتزمون  موظفون  وكاأنهم  �سباحاً  ياأتون 

بدوام عمل من ال�سباح وحتى �ساعات امل�ساء 

يف  يبقى  منهم  البع�ض  اإن  ب��ل  ل  الأوىل، 

بكرم  طمعاً  الليل  منت�سف  حتى  ال�����س��وارع 

ال�سهارى.

ال���ظ���اه���رة ت��ث��ر ا���س��ت��ي��اء ال��ب��روت��ي��ن 

ن��ق��ط��ة  اإىل  م���دي���ن���ت���ه���م  حت����ول����ت  ب���ع���دم���ا 

»ت�سول« جتمع مت�سولن من كافة الأعمار 

اأن هوؤلء  بعدما تاأكد  والأطياف، خ�سو�ساً 

بل  امل��دي��ن��ة،  ن�سيج  غ��ر  م��ن  ه��م  املت�سولن 

من خارج حدودها، وهم يوفدون اإليها نهاراً 

ويغادرونها م�ساء، ويعتمدون اأ�سلوباً منظماً 

يف تنقالتهم يتخذ �سكل املهنة، ول يطلبون 

فقط  بل  والفاقة  احلاجة  ب�سبب  امل�ساعدة 

لأن هذه املهنة مربحة.

ويردد  اأحدهم،  يقابلك  اأمتار  ب�سعة  كل 

اهلل  ل��ب��ع�����ض،  يخليكن  »اهلل  م��ث��ل  ع���ب���ارات 

وال��ع��اف��ي��ة  ال�����س��ح��ة  يعطيك  اهلل  ي��ح��م��ي��ك، 

هالعرو�ض،  يخليلك  اهلل  الطويل،  والعمر 

�ساعدنا نحنا جوعانن، اأعطينا األف اأو 500 

اأو يلي بيطلع من خاطرك، اهلل يخليك«.. 

ول ي��ت��وق��ف الأم����ر ع��ن��د ال��ط��ل��ب ف��ق��ط، اإل 

جانبه  اإىل  وي�سرون  امل��رء  ي��الزم��ون  اأنهم 

حتى  مالب�سه  ب��اأط��راف  مي�سكون  واأح��ي��ان��اً 

ي�ست�سلم لطلباتهم. 

�سوارع واأطفال

ب��روت يخلو  �سارع من �سوارع  ل يكاد 

ففي  للت�سول،  ت�سعى  جمموعة  اأو  ولد  من 

�سارع احلمرا املزدحم دائماً، قد ترى والدة 

حت��م��ل ط��ف��ل��ه��ا، ف��ت��ف��رت���ض اإح����دى ال���زواي���ا، 

و»ت�سحد عليه« اأمام املارة كل النهار، وبهذا 

تكون هذه الأم قد حكمت على ابنها اأن يكون 

على  بالتايل  وق�ست  ال�سغر  منذ  مت�سوًل 

حقه بالطفولة ورمبا على م�ستقبله اأي�ساً، 

وال��الف��ت اأن ال��ول��د ي��رت��دي ث��ي��اب��اً ج��دي��دة 

فيما هي حتمل حقيبة جلدية فاخرة!

ت�����رى جم���م���وع���ة م��ن  اأن  ك���م���ا مي��ك��ن��ك 

الفتيات ال�سغرات اللواتي يقمن بالتطفل 

اأنهن  حتى  ال�سيارات،  و�سبابيك  امل��ارة  على 

ل يرتددن يف القفز اأمام ال�سيارات الفخمة 

من  حفنة  اأج���ل  م��ن  بحياتهن  وامل��خ��اط��رة 

امل�����ال، ك��م��ا ه���ن���اك ال��ك��ث��ر م���ن امل��ت�����س��ول��ن 

الذين يتوزعون على تقاطع طرق فردان - 

بحالة  وهم  املزرعة،  كورني�ض   - الأوني�سكو 

ا�ستنفار اأمام ال�سيارات، وعادة ما يعر�سون 

اأوراق  اأو  العلكة  اأو بيع  ال�سيارة  م�سح زجاج 

ال�سر  اليان�سيب، وعلى مراأى من �سرطة 

يف اأغلب الأحيان.

ك��ي��ل  ط����ف����ح  ال�����ظ�����اه�����رة،  ه�������ذه  اإزاء 

عن  ال�سكوت  باإمكانهم  يعد  ومل  البيارتة 

ا�ستفحال ظاهرة الت�سول اأمام حمالهم ويف 

اللبنانية  الدولة  تعجز  حن  يف  �سوارعهم، 

املت�سولن يف  ليزداد عدد  الت�سول  عن جلم 

ال��ذي  والأم����ر  ال��ر���س��م��ي،  »التطني�ض«  ظ��ل 

يزعجهم اأكرث هو اأن القوى الأمنية تت�سدد 

حيال املت�سولن يف بع�ض ال�سوارع كمنطقة 

امل�������س���ارف، بينما  ال�����س��ل��ح و����س���ارع  ري���ا����ض 

ترتاخى يف مناطق اأخرى من بروت، وكاأن 

هناك اإزدواجية يف املعاير.

اأن��ه ل  يعتر احل��اج حممد ال�سيداين 

بد من التدخل لوقف هذه الظاهرة، لأنها 

واملجتمع،  والإن�����س��ان  املدينة  ���س��ورة  ت�سوه 

وي��ق��ول: »ت�����س��ر يف ���س��وارع ب����روت، فتجد 

ط��واب��ر امل��ت�����س��ول��ن مي����دون ل��ك اأي��دي��ه��م، 

اأو على  ال��ع��ام��ة  ال�����س��اح��ات  يف  وخ�����س��و���س��اً 

اإ�سارات املرور واأبواب امل�ساجد، ومن ال�سعب 

عليك اإذا كنت ما�سياً اأن تتخل�ض من هوؤلء 

هذا  جانب،  كل  من  عليك  يقفزون  الذين 

يريد ثمن دواء، وهذه تريد حليباً لطفلتها، 

وذلك يريد اأجرة �سرفي�ض، وغر ذلك من 

الطلبات التي ل تنتهي و�سط الزحام الذي 

يعرقل ال�سر، والدولة غائبة عن كل هذه 

امل�����س��اه��د، ل��ه��ا اأذن م��ن ط��ن وال��ث��ان��ي��ة من 

عجن، فالبع�ض يت�سول من اأجل احلاجة، 

ل  الت�سول  ميتهن  ب��ات  الآخ���ر  الق�سم  لكن 

اأكرث«.

اأربعة  البلد،  هذا  اأم��ر  »عجيب  ويت�ساءل: 

اآلف جمعية خرية واإن�سانية يجب اأن تكفي 

العوز  عن  وتبعده  ال�سن  �سكان  بعدد  �سعباً 

واحلاجة.. لكن اأين تذهب اأموال اجلمعيات 

اإىل  تاأ�سي�سها  منذ  حققت  وم���اذا  اخل��ري��ة، 

اأن  ميكننا  ل  اأننا  »اإل  م�ستدركاً:  ال��ي��وم..«؟ 

املت�سولن ل يطلبون  ه��وؤلء  اأن معظم  ننكر 

م�ساعدة اجلمعيات اخلرية لأنهم »فاحتن 

ال�ستجداء،  وي�سرتزقون من  على ح�سابهم« 

يف  »تفلتهم«  منظمة  ع�سابات  ه��ن��اك  حيث 

ال�سوارع«.

اأن  فهو  ب���روت،  �سكان  يغ�سب  م��ا  اأم���ا 

ب��الآداب  خملة  اأ�سكاًل  تتخذ  املظاهر  بع�ض 

ال��ع��ام��ة حت��ت ���س��ت��ار ال��ت�����س��ول، ح��ي��ث تنت�سر 

العديد من الفتيات القا�سرات، ل�سيما على 

بينما  الت�سول،  بذريعة  البحري  الكورني�ض 

�سيارة  م��ن  يتنقلن  وه��ن  روؤيتهن  ب��الإم��ك��ان 

اإىل اأخرى، حيث ميار�سن ما ميكن ت�سميته 

ب���ال���دع���ارة امل��ق��ن��ع��ة، ويف ك���ل الأح�������وال ف���اإن 

والأمنية  الر�سمية  ال�سلطات  م��ن  املطلوب 

والبلدية اأن ت�سع حداً لهذه الآفة اخلطرة.

ق�س�ص عجيبة

اإىل ذل����ك، ه��ن��اك ق�����س�����ض، ورواي������ات، 

اأغ���رب م��ن اخل��ي��ال، ت��روى بكثر  وحكايات 

من اجلدية عن واقع الت�سول، لكنها تتعدى 

العقد  ام��راأة مت�سولة يف  اإن  املعقول، فيقال 

الثالث من عمرها تتمركز على خط املنارة، 

حتمل طفاًل يلب�ض ثياباً بالية مت�سخ الوجه 

ك��و���س��ي��ل��ة ل����س���ت���درار ع��ط��ف امل������ارة، وي��ق��ول 

الطفل  ت�ستاأجر  امل��راأة  اإن هذه  �سهود عيان، 

يف  ل�ساعات  ل�ستخدامه  اأخ���رى،  ام���راأة  من 

ن�ساطها الذي تك�سب من ورائه ما ي�سل اإىل 

نحو ال�50 األف لرة يومياً.

كما يروي املارة اأنهم اكت�سفوا ذات يوم 

اإىل  يومياً  ابنه  مع  ياأتي  مت�سوًل  رج��اًل  اأن 

منطقة ع��ن امل��ري�����س��ة ل��ي��ت�����س��ول، ي��غ��ادر يف 

ما  عادة  رينو جديدة  �سيارة  امل�ساء م�ستقاًل 

الريا�سي  ال��ن��ادي  طلعة  جانب  اإىل  يركنها 

مقابل احلمام الع�سكري حتى ل يراه اأحد، 

اإىل  ي��اأت��ي  يعد  مل  اأم���ره  افت�ساح  بعد  لكنه 

املنطقة.

راأي اأمني

يوؤكد م�سدر اأمني اأن كل قطاعات قوى 

بروت،  �سرطة  وخ�سو�ساً  الداخلي،  الأم��ن 

تقوم بتنظيم دوريات ملكافحة هذه الظاهرة، 

لدورية  ب��روت  قيادة  ا�ستحداث  عن  معلناً 

ع��ن��ا���س��ر متخفية  م���ن خ����الل  م��ت��خ�����س�����س��ة 

من  املت�سولن  ل��ه��روب  منعاً  م��دين،  بلبا�ض 

اأيدي القوى الأمنية.

اأم��ام  وع��ن ت�سول العديد من الأط��ف��ال 

ي��ق��ول: »�سرطي ال�سر  م���راأى ق��وى الأم���ن 

امل��ك��ل��ف ب��اإ���س��ارت��ه ل���ن ي��رتك��ه��ا مل��ت��اب��ع��ة ه��ذا 

اإن��ه  ب��ل  املت�سولن،  وراء  وي��رك�����ض  امل��و���س��وع 

توجه  التي  العمليات  غرفة  مبخابرة  يقوم 

»ن��ح��ن نقوم  امل���ك���ان«، م�����س��ي��ف��اً:  اإىل  دوري����ة 

ب��ر���س��د الأم���ك���ن���ة ال��ت��ي ي��ك��ون ف��ي��ه��ا ه����وؤلء 

كورني�ض  ال��غ��زال،  ب��رج  ف���ردان،  يف  خ�سو�ساً 

املزرعة، متلطن وراء ب�سائع ل قيمة لها«.

وه��ن��اك م��ن ي��وؤك��د اأن ال��ق��وى الأم��ن��ي��ة 

15 طفاًل مت�سوًل  اإىل   10 اإىل توقيف  تعمد 

يومياً، راف�ساً حتميل قوى الأمن اأكرث من 

الطفل  توقيف  يتم  اأن  بعد  وع���ادة  طاقتها، 

اإىل  اإر�ساله  اأو  بذويه  الت�سال  يتم  املت�سول 

جمعية تعنى بالأطفال، منها »بيت الرجاء«، 

حتدد  من  هي  الجتماعية  ال�سوؤون  ووزارة 

اأن  علماً  معها،  التعامل  الواجب  اجلمعيات 

التي  اجلمعيات  ه��ذه  ع��دد  يف  نق�ساً  ه��ن��اك 

لديها قدرة ا�ستيعابية حمددة، ول ت�ستطيع 

ا�ستقبال عدد كبر من الأطفال، ناهيك عن 

العوائق املادية التي تعرت�سها.

يعمدون  املت�سولن  الأطفال  اأن  علماً 

اإىل الهرب فور نقلهم اإىل اجلمعية، حيث 

 50 يك�سب  الذي  الطفل  اإقناع  ت�ستطيع  ل 

ه��ذه  ب����رتك  ي��وم��ي��اً  ل����رة  األ�����ف   150 اإىل 

امل��ه��ن��ة، ف�����س��اًل ع���ن اأن ه��ن��اك ث���غ���رات يف 

القانون تت�ساهل بالتعامل مع هوؤلء، حيث 

من  ليخرجوا  ق�سرة  مدة  توقيفهم  يتم 

بعدها اإىل العمل من جديد.

وع���ادة م��ا يجري احل��دي��ث ع��ن وج��ود 

اإىل  الأط��ف��ال  ت��دف��ع  ع�سابات  اأو  م��اف��ي��ات 

ال��ع��م��ل وت��ق�����س��م امل��ب��ال��غ امل��ك��ت�����س��ب��ة معهم، 

تكون يف  الأوىل رمب��ا  ف��اإن اخلطوة  لذلك 

بدًل  الع�سابات  ه��ذه  روؤو���ض  على  القب�ض 

من الأطفال ال�سغار.

هنا مرت�سى

تحت ستار التسول 
تنتشر فتيات قاصرات 
وهن يتنقلن من سيارة 

إلى أخرى
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عيي�ييضيير الأحييييد امليي��ييضييي، وبييعييد تيي�أخيير 

العليا  اللجنة  اأعلنت  يومني  م��ن  لأك��ر 

ل��ان��ت��خ��اب��ات يف م�����ش��ر، ع��ن ف���وز مر�شح 

الإخ�����������وان امل�������ش���ل���م���ني حم���م���د م���ر����ش���ي، 

�شنوات  لأرب��ع  امل�شري،  الرئي�س  مبن�شب 

مقبلة.

الفوز كان متوقعاً، وبينما عزا البع�س 

حماولة  اإىل  النتائج،  اإع��ان  يف  التاأخري 

مترير عملية تزوير كبرية، تنقل الفريق 

اأحمد �شفيق؛ اآخر رئي�س للوزراء يف عهد 

م���ب���ارك، اإىل ���ش��دة ال��رئ��ا���ش��ة، ك���ان ي��دور 

ح���دي���ث اآخ�����ر ع���ن ت��رت��ي��ب��ات جت����ري بني 

ال��ع�����ش��ك��ري وبتدخل  وامل��ج��ل�����س  الإخ�����وان 

اأم���ريك���ي، ل��ات��ف��اق ع��ل��ى ال�����ش��ي��غ��ة التي 

�شيحكم بها حممد مر�شي.

اأن الطلبات املحددة تت�شل  تردد هنا، 

كيان  مع  املعاهدة  على  باملحافظة  اأ�شا�شاً 

ديفيد( وعدم  كامب  الحتال )معاهدة 

اإحداث تغيري يف متو�شع م�شر ال�شيا�شي، 

وطبيعة دورها يف الإقليم، خال ال�شنوات 

القادمة.

طلبات وتعهدات وتلبية

وا���ش��ح  تعهد  حت�شيل  ع��ل��ى  الإ����ش���رار 

املتكرر  احلديث  رغم  جاء  املعاهدة،  ب�شاأن 

»ال��ت��زام معاهدات  الإخ����وان ع��ن  م��ن قبل 

م�شر ال��دول��ي��ة«، وامل��ق�����ش��ود ه��ن��ا ق��ب��ل كل 

����ش���يء، ب���ل امل��ق�����ش��ود ف��ق��ط ه���و امل��ع��اه��دة 

امل�����ش��وؤوم��ة، كما اأن��ه ج��اء بعد ال��ق��رار بحل 

جمل�س ال�شعب املنتخب، حتوطاً من اإنفاذ 

بع�س التلميحات اإىل اإمكان عر�س املعاهدة 

على املجل�س، واتخاذ قرار ب�شاأن ال�شتمرار 

اأعقاب  اأي�شاً يف  فيها من عدمه�ا كما جاء 

����ش���دور »الإع�������ان ال���د����ش���ت���وري امل��ك��م��ل«، 

وال�����ذي ق��ل�����س م���ن ���ش��اح��ي��ات ال��رئ��ي�����س، 

واأعطى املجل�س الع�شكري )املجل�س الأعلى 

يف  اأ�شا�شياً  م��ق��رراً  دوراً  امل�شلحة(  للقوات 

اإعان حالة احلرب.

وج��ود  ع��ن  حتدثت  التي  امل�شادر  وف��ق 

الذي  املر�شح  ف��اإن  اإليها،  امل�شار  الرتتيبات 

ما طلب  على  باملوافقة  تعهد  رئي�شاً،  �شار 

املنتخب  الرئي�س  اأن  لفتاً  ك��ان  وق��د  منه، 

ف���وزه،  اإع�����ان  ب��ع��د  ل���ه  ت�����ش��ري��ح  اأول  ويف 

واملواثيق  امل��ع��اه��دات  على  »�شنحافظ  ق��ال 

العامل  مع  امل�شرية،  والتفاقيات  الدولية 

كله«.

الن�شو�س يف  ت�شتخدم مثل هذه  ع��ادة 

حالت النقاب الع�شكري فقط، ولي�س يف 

حالت النتخاب الدميقراطي العتيادية، 

ي�����ش��ت��م��روا يف  اأن  امل��ن��ت��خ��ب��ني،  ���ش��اأن  اإذ م��ن 

فالأمر  ال��دول��ة،  وقعتها  التي  الل��ت��زام��ات 

ه��ن��ا ي��ت�����ش��ل ب��ال���ش��ت��م��رار، ول���ك���ن ع��ن��دم��ا 

اإطالة  اأول  يف  املنتخب،  الرئي�س  يتحدث 

ال��ت��زام املواثيق وامل��ع��اه��دات، فاإنه  ل��ه، ع��ن 

يقوم بتلبية اأمر طلب منه بو�شوح القيام 

به، وخ�شو�شاً جتاه »معاهدة« مل تنل يوماً 

ال�شعب امل�شري، وهي تتناق�س مع  اإجماع 

دور م�شر وتاريخها، وقد حتدثت اجلماعة 

التي ينتمي اإليها الرئي�س املنتخب، طويًا 

وك���ث���رياً ع��ن رف�����ش��ه��ا ل��ه��ذه امل��ع��اه��دة، ومل��ا 

اأحلقته بدور م�شر منذ توقيعها.   

م�ؤ�سرات للم�ستقبل

يرف�س  م��ن  ه��ن��اك  اأن  الطبيعي  م��ن 

ق���ط���ع���اً، وم����ن ح��ي��ث امل����ب����داأ احل���دي���ث عن 

اأمريكية(  )مب�شاركة  وتوافقات  ترتيبات 

���ش��ب��ق��ت الإع���������ان ع����ن ا�����ش����م ال���ف���ائ���ز يف 

النتخابات، ويقول هوؤلء اإن وجود ع�شرات 

ر�شالة  وج��ه  ال��ت��ح��ري��ر،  م��ي��دان  الآلف يف 

النتائج  ت��زوي��ر  يف  يفكرون  م��ن  اإىل  قوية 

قبل  ول  ج���داً،  قا�شية  �شتكون  الكلفة  ب��اأن 

اإعان  جاء  فقد  وبالتايل  بتحملها،  مل�شر 

ا�شم الفائز احلقيقي حتت �شغط ال�شارع.

ل��ن�����ش��ل��م ج�����دًل ب���ع���دم وج�����ود ات��ف��اق��ات 

الكام  ول��ك��ن  ن���وع،  اأي  م��ن  ترتيبات  على 

متام  وا���ش��ح  املنتخب  الرئي�س  قاله  ال��ذي 

ل���ن تفتح  امل��ع��اه��دة  اأن  وي��ع��ن��ي  ال���و����ش���وح، 

وك���اأن  امل��ف��ع��ول،  ���ش��اري��ة  و�شتظل  للنقا�س، 

اأمريكياً  املطلوب  هو  وه��ذا  يكن،  مل  �شيئاً 

ق��ب��ل دول الع���ت���ال  و���ش��ه��ي��ون��ي��اً، وم����ن 

ال��ع��رب��ي، ول��ي�����س اأك����ر م��ن ذل����ك، يف ه��ذه 

ال�شعب  واأن  الأق��ل، خ�شو�شاً  املرحلة على 

امل�شري، كان تكفل م�شبقاً، باإبقاء التطبيع 

�شوره،  اأخف�س  يف  املعاهدة،  اأرادت���ه  ال��ذي 

اأن يندفع التطبيع فوق  ومل يكن منتظراً 

معدلته امل��ع��روف��ة، اأي���اً ك��ان ال��رج��ل ال��ذي 

�شيتوىل من�شب الرئا�شة يف م�شر.

اإب���ق���اء امل��ع��اه��دة  ق�����ش��ارى ال���ق���ول: اإن 

العاقة  م�شار  على  �شيبقي  ه��ي،  م��ا  على 

ال��ذي هو  الو�شع  م��ع كيان الح��ت��ال، يف 

هو  والع�شكري،  الأم��ن��ي  فالتن�شيق  عليه، 

مطلوباً  ولي�س  وامل��خ��اب��رات،  اجلي�س  بيد 

�شهاينة،  م�شوؤولني  ا�شتقبال  الرئي�س  من 

م��ادام��ت دول���ة الح��ت��ال حت�شل على ما 

الأمني  والتن�شيق  قائمة،  املعاهدة  تريد: 

والع�شكري م�شتمر.

والدور امل�سري

اإن  القول:  �شيء  املبالغة يف  لي�س من 

يرتبط  امل�شري«  »ال��دور  ومفهوم  تعبري 

بدور الرئي�س الراحل جمال عبد النا�شر، 

لقد كان هذا الزعيم القومي الكبري، من 

ذلك  قبل  فهي  ك��ب��رياً،  دوراً  مل�شر  اأعطى 

واحلا�شية،  امللك  ف�شاد  يف  غارقة  مملكة 

ول��ي�����ش��ت م�شتقلة  الأح������زاب،  و���ش��راع��ات 

عبد  رحيل  وبعد  للكلمة،  الفعلي  باملعنى 

الأول  الباد طورين، يف  النا�شر، عا�شت 

اأول��وي��ات��ه��ا، معززاً  ال�����ش��ادات ترتيب  اأع���اد 

حرب  بعد  همه  وك���ان  اأوًل،  م�شر  ف��ك��رة 

توقيع   1973 الأول(  اأوك��ت��وب��ر)ت�����ش��ري��ن 

م��ع��اه��دة ���ش��ام م���ع امل��ح��ت��ل��ني، وت��دم��ري 

التي  الجتماعية  القت�شادية  التحولت 

يوليو،  ث���ورة  بعد  النا�شر  عبد  بها  ق��ام 

كامب  الأمرين، فوقع معاهدة  وجنح يف 

لفئة  نهباً  م�شر  مقدرات  وجعل  ديفيد، 

م���ن ال��ف��ا���ش��دي��ن وح��ي��ت��ان امل�����ال، ال��ذي��ن 

الباد،  خ��ريات  ونهبوا  ال�شعب،  اأف��ق��روا 

وجعلوها رهناً للمعونة الأمريكية، ودولة 

تعي�س على الهبات، ما اأ�شعف دورها على 

نحو مفجع.

ال�����ث�����اين، ج�����اء ح�����ش��ن��ي  ال����ط����ور  ويف 

م����ب����ارك، ل��ي��غ��رق م�����ش��ر روي�������داً روي�����داً 

يف ح��ال��ة م���ن ال�����ش��ب��ات، م���ع ال���ش��ت��م��رار 

ومع  �شلفه،  �شيا�شات  متابعة  يف  العميق 

الوقت �شارت حمميات قزمة يف اخلليج، 

ت��ت��ط��اول ع��ل��ى م�����ش��ر، وا���ش��ت��ط��اع��ت دول 

تفر�س على م�شر،  اأن  اأفريقية �شغرية، 

ومل  النيل،  م��وارد  توزيع  ح��ول  ت�شورها 

ه��ذه  يف  دوراً  ت��ل��ع��ب  اأن  م�����ش��ر  ت�����ش��ت��ط��ع 

الر�شائل اخلا�شة  نقل  اأكر من  احلالة، 

ثم  البداية،  يف  الح��ت��ال،  مع  بالت�شوية 

ال��دور يف وقت لحق،  ا�شتكر عليها هذا 

وقد خل�س اأحدهم على نحو طريف دور 

ب��اأن��ه يبداأ  اأواخ���ر عهد م��ب��ارك،  م�شر يف 

وينتهي عند معرب رفح، وورقة امل�شاحلة 

الفل�شطينية.

ك����ام كثري  ���ش��ق��وط م���ب���ارك دار  ب��ع��د 

وعلى  املفقود،  لدورها  م�شر  ا�شتعادة  عن 

مدى نحو �شنة ون�شف ال�شنة، بدا امل�شهد 

ف����ادح����اً، مل ي��ف��ت��ح ح��ت��ى م��ع��رب رف����ح، ومل 

م�شيخة  وا���ش��ت��ط��اع��ت  امل�����ش��احل��ة،  تتحقق 

قطر م�شادرة القرار امل�شري، يف اجلامعة 

العربية، وغريها. وبدا مفجعاً اأن امل�شيخة 

خارجية  وزي���ر  حت��وي��ل  ا�شتطاعت  نف�شها 

م�����ش��ر امل��ن��ت��ق��ل اإىل اأم���ان���ة ج��ام��ع��ة ال���دول 

ال��ع��رب��ي��ة، اإىل ���ش��ك��رت��ري ل���وزي���ر خ��ارج��ي��ة 

امل�����ش��ي��خ��ة، ب��ع��دم��ا ك����ان ���ش��ك��رت��رياً ���ش��اب��ق��اً 

با�شتدعاء  ال��ق��ط��ري��ة  التعليمات  ن��ف��ذ  ق��د 

الأطل�شي اإىل ليبيا لتدمريها، فيما متكنت 

اخلارجية  وزي��ر  جعل  م��ن  اأي�شاً  امل�شيخة 

امل�شري العامل، قارئ بيانات قطرية تلقى 

يف اجل��م��ع��ي��ة ال��ع��ام��ة ل����اأمم امل��ت��ح��دة، يف 

�شياق العدوان املفتوح على �شورية، وتوىل 

اأمني عام اجلامعة؛ �شكرتري وزير خارجية 

قطر، تنفيذ جدول اأعمال قطري �شعودي، 

يف ف��ر���س ال��ع��ق��وب��ات ع��ل��ى ���ش��وري��ة، با�شم 

جامعة الدول العربية.

اإن و���ش��ع م�شر  ب�����اإزاء ك���ل ه����ذا،  ق��ي��ل 

����ش���ع���ب، وث���م���ة م����ن ي��ق��اي�����س ع�����دم ج��ع��ل 

ب��ا���ش��ت��م��راره��ا يف تلبية  اق��ت�����ش��اده��ا ي��ن��ه��ار، 

الطلبات القطرية ال�شعودية جتاه �شورية، 

تت�شح  عندما  يتغري،  �شوف  �شيء  كل  واإن 

واإك��م��ال  الرئي�س  بانتخاب  الو�شع  ���ش��ورة 

التحولت املطلوبة، لننتظر قليًا ونرى.  

فل�سطني والدور امل�سري

من مفهوم  كبرياً  اأن جانباً  ريب يف  ل 

الدور امل�شري، يف مرحلة الفعل النا�شرية، 

وال�شراع  فل�شطني  بق�شية  مرتبطاً  ك��ان 

م�شر  ك��ان��ت  وال���ذي  ال�شهيوين،  ال��ع��رب��ي 

طرفاً رئي�شياً فيه، والتاريخ لرتاجع الدور 

امل�شري، مرتبط اأي�شاً بان�شحاب م�شر من 

ال�شراع بعد توقيع معاهدة كامب ديفيد، 

وتخليها عن الق�شية الفل�شطينية.

دور  ع����ن  احل����دي����ث  مي���ك���ن  ه����ل  الآن 

ال�شراع،  م��ن  امل��وق��ف  ع��ن  بعيداً  م�شري، 

ومن ق�شية فل�شطني؟

يف الأيام القليلة املا�شية، ويف �شياق 

فتح  ب��ني  املقيت  التقليدي  ال��رتا���ش��ق 

وح��م��ا���س، ك��ان ك��ل ط��رف يتهم الآخ��ر 

ب��ت��ع��ط��ي��ل م��ل��ف امل�������ش���احل���ة، ان���ت���ظ���اراً 

»اإن  ف��ت��ح:  ق��ال��ت  الن��ت��خ��اب��ات،  لنتائج 

لتح�شني  مر�شي،  ف��وز  تنتظر  حما�س 

���ش��روط��ه��ا«، وق��ال��ت ح��م��ا���س: »اإن فتح 

ما  على  لانقاب  �شفيق  ف��وز  تنتظر 

مت التفاق عليه«.

اإذا كان هذا هو الدور امل�شري الذي 

دوراً  لي�س  فهذا  اإل��ي��ه،  التطلع  يجري 

متعلقاً  املنتظر  الدور  كان  واإذا  اأ�شًا، 

ب��ف��ت��ح م���ع���رب رف������ح، وت���رت���ي���ب خ����روج 

�شيئاً  لي�س  فهذا  ودخ��ول��ه��م،  الغزيني 

اأي�شاً، الدور امل�شري الذي يتم ال�شوؤال 

للكلمة،  الكامل  باملعنى  دور  ه��و  عنه، 

وق�����ش��ي��ت��ه��ا،  ل��ف��ل�����ش��ط��ني  ي��ن��ت�����ش��ر  دور 

م��ن  ذاك  اأو  ال����ط����رف  ل���ه���ذا  ول���ي�������س 

حما�ش�شة  يف  تبحث  ال��ت��ي  الف�شائل 

مربحة وم��ري��ح��ة، ال���دور ال���ذي ي��دور 

ال�������ش���راع،  دور يف  ه���و  ع��ن��ه  احل���دي���ث 

وتعيني املوقف منه.

ع��ل��ى م���دى ���ش��ه��ور ط��وي��ل��ة م�شت، 

ُبذل جهد منظم وكبري، جلعل ق�شية 

ف��ل�����ش��ط��ني يف اآخ����ر ���ش��ل��م الأول����وي����ات، 

اأنها مل تعد  اأك��ر من ذل��ك، احلقيقة 

ت���ذك���ر، ب���ذل���ت امل�����ش��ي��خ��ات، ون���واط���ري 

النفط، بالتعاون املبا�شر وغري املبا�شر 

م���ع ال�����ش��ه��اي��ن��ة ووا����ش���ن���ط���ن ج���ه���وداً 

ه��ائ��ل��ة، ع��اون��ه��م ف��ي��ه��ا ع��م��اء �شغار 

ك����ر، ل��ت�����ش��وي��ر ال�������ش���راع يف وط��ن��ن��ا 

ال��ع��رب��ي، وع��امل��ن��ا  الإ���ش��ام��ي على اأن��ه 

���ش��راع ب��ني ال�����ش��ن��ة وال�����ش��ي��ع��ة، ���ش��راع 

ب���ني ال���ع���رب واإي���������ران، مل ي��ع��د اأح���د 

لاأر�س  واحتالهم  ال�شهاينة  يذكر 

العربية، وتهويدهم للقد�س، واعتقال 

م�����ش��ج��ده��ا الأق�������ش���ى، ول������دور م�شر 

اأهمية كبرية، يف ت�شحيح امل�شار الذي 

وامل�شلمني  العرب  اخلليج  حكام  يدفع 

اإليه، مل�شر دور كبري يف تظهري ال�شراع 

البغي�شة،  الفتنة  وواأد  حقيقته  على 

واإن  املطلوب،  امل�شري  ال��دور  هو  ه��ذا 

جرت ممار�شته اأمكن احلديث جمدداً 

عن دور م�شري حقيقي.

املعاهدة مع  اإن  ال�شوؤال:  اإىل  نعود  هنا 

القيد  �شكلت  ال��ت��ي  ه��ي  الح���ت���ال،  دول���ة 

التوقيع  م��ن��ذ  م�����ش��ر،  دور  ع��ل��ى  الرئي�شي 

ع��ل��ي��ه��ا، و����ش���وًل اإىل احل��ال��ة ال��ت��ي ���ش��ارت 

وبب�شاطة  الأك���رب،  العربية  ال��دول��ة  اإليها 

التم�شك  على  الإ���ش��رار  ه��ذا  ف��اإن  �شديدة 

باملعاهدة، يخرج عنه ا�شتنتاج واحد: ل دور 

مل�شر مع املعاهدة.. الأيام �شواهد.

عبد الرحمن نا�سر

القاهرة وفلسطين والعرب.. 
ال دور لمصر مع بقاء المعاهدة
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مقبرة تجّمع القاسمية تقفل.. 
ومتوفون ينتظرون إكرامهم بدفنهم

اأقيمت  التي  بالأ�شرحة  امتائها  بعد  القا�شمية  مقربة  اأقفلت 

اأي�شاً بني املمرات، وتعود امل�شكلة اإىل عدة �شنوات خلت، حني امتاأت 

املقربة باملوتى قبل اأن يتربع �شاحب الأر�س مب�شاحة اإ�شافية.

والربغلية  الوا�شطة  جتمعات  اأبناء  من  املتوفني  دفن  يتم  وع��ادة 

اأو  طبقتني  ت�شم  قبورها  معظم  اأ�شبح  التي  املقربة؛  يف  والقا�شمية 

ثاث طبقات.

الف�شائل  معظم  �شملت  ب���زي���ارة  امل��ن��ط��ق��ة  اأه����ايل  م��ن  وف���د  وق���ام 

ال�شخ�شيات  وبع�س  والبلدية  التحرير  منظمة  ومكتب  الفل�شطينية 

اإىل  خميم  من  املتنقلة  امل�شكلة  لهذه  حلول  اإيجاد  �شبيل  يف  الفاعلة، 

اأبو �شليم من اأهايل املنطقة يقول: »اأع��اين من مر�س  خميم. احلاج 

بعد  بدفني  اأولدي  يحتار  ل  ك��ي  امل��وت  اأخ�شى  واأ�شبحت  القلب،  يف 

التي  امل�شكلة  لهذه  حل  اإيجاد  املعنيني  من  نرجو  املقربة،  امتاأت  اأن 

املخيمات  يف  الفل�شطينيني  م��ن  للكثري  ال�����ش��اغ��ل  ال�شغل  اأ���ش��ب��ح��ت 

والتجمعات الفل�شطينية«.

وم����ن اجل���دي���ر ذك�����ره اأن م�����ش��ك��ل��ة اإي����ج����اد م���ك���ان ل���دف���ن امل��وت��ى 

اأقفلت  �شنوات، حيث  �شاتيا منذ عدة  ب��داأت يف خميم  الفل�شطينيني 

واأ�شبح  جلول،  اأر���س  منطقة  يف  الفل�شطينية  ال��ث��ورة  �شهداء  مقربة 

الدفن يتم يف منطقة �شبلني، لتنتقل امل�شكلة اإىل خميم عني احللوة 

ثم  �شغرية،  اأر���س  بقطعة  التربع  بعد  جذرية  حلول  اإي��ج��اد  بانتظار 

حماذية  اأر����س  بقطعة  ال��ت��ربع  مت  اأي�����ش��اً  حيث  ال�شمايل،  ب��رج  خميم 

للمخيم، و�شوًل اإىل جتّمع القا�شمية عند ال�شاحل بني �شيدا و�شور، 

حيث يوجد اأكر من ع�شرة جتّمعات فل�شطينية يعي�س فيها ع�شرون 

األف لجئ فل�شطيني تقريباً، وهي على التوايل من �شيدا اإىل �شور 

العيتانية،  ال��وا���ش��ط،  ك��ف��رب��دا،  جمجيم،  ال��ع��ّب،  ع��دل��ون،  جت��م��ع��ات: 

الربغلية، القا�شمية، �شربيحا، جل البحر، املع�شوق.

امل�شتوى يف خميم  ب��ذات  اأزم��ة جديدة  ب��داأ احلديث عن  وم��وؤخ��راً 

ن��زوح  ب��ع��د  امل��رت��ف��ع��ة، خ�����ش��و���ش��اً  ال��ك��ث��اف��ة ال�شكانية  ال���ب���داوي، ح��ي��ث 

اأي��ار 2007،  جزء كبري من اأه��ايل خميم نهر البارد يف اأعقاب اأح��داث 

وا�شطرارهم لدفن املوتى يف مقربة املخيم. جن��ح��ت ال��ع��دي��د م��ن امل���ب���ادرات خ��ال 

ال�شنوات ال�شابقة، باإيجاد م�شاحة حوارية 

�شاهمت  وف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة،  ل��ب��ن��ان��ي��ة  وا���ش��ع��ة 

ب��اإط��اق م�����ش��ار ج��دي��د يف ال��ع��اق��ات بني 

�شقف  و�شع  ع��دم  وب�شبب  لكن  الطرفني، 

زم��ن��ي واآل��ي��ة ع��م��ل وا���ش��ح��ة، ك���ان احل���وار 

اأن  ال�شعف،  نقاط  واأه��م  بالثغرات،  مليئاً 

اأول��وي��ة  ي��وم��اً  يكن  مل  الفل�شطيني  امل��ل��ف 

ب��ال��ن�����ش��ب��ة ل��ل��ج��ان��ب ال���ل���ب���ن���اين، ي�����ش��اف 

وجود  وعدم  الفل�شطيني  النق�شام  لذلك 

للفل�شطينيني خ�شو�شاً  مرجعية موحدة 

يف لبنان.

فل�شطني  »اإع�������ان  ع��ل��ي��ه  اأط���ل���ق  وم����ا 

ن�شبياً،  م��ت��ق��دم��اً  م��وق��ف��اً  ك���ان  ل��ب��ن��ان«  يف 

ل��ك��ن��ه مل ي��ن��ب��ع م���ن ال���ق���اع���دة ال�����ش��ع��ب��ي��ة 

الفل�شطينية، بل كان موقفاً مقت�شراً على 

حالة  ك��ث��رياً،  تعك�س  ل  فل�شطينية  جهة 

بالغنب  ي�شعر  ال��ذي  الفل�شطيني  املجتمع 

منذ عقود، طالب خالها بالعي�س الكرمي 

دون جدوى، كما اأنه مل يلق تفاعًا �شعبياً 

م�شار حت�شني ظروف  فاإن  لذلك  لبنانياً، 

والجتماعية  القت�شادية  الفل�شطينيني 

كان بطيئاً جداً. 

اللبناين  ال��ت��ع��ام��ل  ن�����ش��ف  اأن  ومي��ك��ن 

الر�شمي مع الواقع املعي�شي للفل�شطينيني 

بحقوق  يتعلق  م��ا  يف  خ�شو�شاً  بال�شلبي، 

الإن�������ش���ان، ف��ال��دول��ة ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة ق��ام��ت يف 

من  ���ش��ن��ة   63 ب��ع��د  م����رة  لأول   2010 اآب 

ال���ل���ج���وء ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي، ب��ت��ع��دي��ل ق��ان��ون 

ال��ع��م��ل وق����ان����ون ال�����ش��م��ان الج��ت��م��اع��ي 

لل�شماح للفل�شطينيني بالعمل يف قطاعات 

حمدودة، وبال�شتفادة من تعوي�س نهاية 

اخلدمة، لكن لغاية اليوم هناك التبا�س يف 

املفاعيل التطبيقية للقانون الذي مل يلق 

النواب، ناهيك  لبنانياً يف جمل�س  اإجماعاً 

ال�شمان  مو�شوع  يف  العالقة  امللفات  ع��ن 

واملطالبة بحق التمّلك واحلقوق الأخرى.

الفل�شطينية  امل��خ��ي��م��ات  ف����اإن  ك��ذل��ك 

يف ل���ب���ن���ان، م�����ازال�����ت ت������رزح حت����ت وط�����اأة 

ال�����ش��غ��وط الق��ت�����ش��ادي��ة والج��ت��م��اع��ي��ة 

والأم��ن��ي��ة امل�����ش��ددة، ال��ت��ي ت��ع��زل املخيمات 

عن حميطها، وما احلوادث املوؤ�شفة التي 

البارد، ثم خميم عني  �شهدها خميم نهر 

الحتقان  حالة  على  تاأكيد  �شوى  احللوة، 

اإدارة  الذي تولدها الإج��راءات الأمنية يف 

�شوؤون املخيمات، والتعامل معها باعتبارها 

ط��وارئ  حل��ال��ة  تخ�شع  ع�شكرية  مناطق 

التنقل  حرية  يعيق  مما  التعقيد،  �شديدة 

من املخيمات واإليها.

ل��ق��د ب���ات م��ل��ح��اً وب�����ش��ك��ل ���ش��ري��ع اإع����ادة 

فك  على  وال��ع��م��ل  ال�شيا�شة  ب��ه��ذه  النظر 

احل�����ش��ار ع��ن خم��ي��م ن��ه��ر ال���ب���ارد، واإل��غ��اء 

احلالة الع�شكرية والأمنية من حول وداخل 

املخيم واإلغاء الت�شاريح ورفع الت�شييقات 

واإزالة م�شببات احلوادث الأخرية بتحقيق 

الكفيلة  الإج���راءات  واتخاذ  و�شفاف،  نزيه 

مبنع تكرارها م�شتقبًا.

الفل�شطيني يف  ال�شعب  ف��اإن  املقابل،  يف 

لبنان ل ميكن اأن يكون اإل عامل ا�شتقرار 

الأط��راف  عليه  اأجمعت  ما  وه��ذا  وتهدئة، 

اأكدت  حني  م�شتوياتها،  بكل  الفل�شطينية 

اأن الفل�شطيني لي�س طرفاً يف اأي �شراعات 

حملية اأو اإقليمية، وطموحه الو�شول اإىل 

اأف�شل العاقات مع ال�شعب اللبناين ومع 

الدولة اللبنانية وموؤ�ش�شاتها، وعلى اأ�ش�س 

�شيانة  مقومات  توفري  ت�شمن  �شحيحة 

العاقات  ملف  ومعاجلة  الوطنية  الهوية 

امل���������ش����رتك����ة، خ�������ش���و����ش���اً م���ل���ف احل���ق���وق 

 – الفل�شطيني  وتفعيل احلوار  الإن�شانية، 

التقدم  واإن  القهر،  حالة  بوقف  اللبناين 

للفل�شطينيني  الإن�شانية  احلقوق  باإجناز 

يف لبنان، واللتزام بالواجبات جتاه الدولة 

م�شرتكة  م�شلحة  يحقق  اإمن��ا  اللبنانية، 

الاجئني  ن�شال  حركة  ويدعم  لل�شعبني، 

من اأجل حق العودة. 

اإن احل��ل احلقيقي  ذل��ك،  من  انطاقاً 

وال�����ش��ل��ي��م ل���ل���ع���اق���ات ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة – 

ال���ل���ب���ن���ان���ي���ة، ي���ك���م���ن يف م���ع���اجل���ة امل���ل���ف 

وتنظيم  ج��وان��ب��ه،  ب��ج��م��ي��ع  ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي 

قانونياً  اللبنانية  الفل�شطينية  العاقات 

و���ش��ي��ا���ش��ي��اً واق��ت�����ش��ادي��اً واأم���ن���ي���اً، وه����ذا ما 

خلطة  و�شوًل  احل��وار  ا�شتئناف  ي�شتدعي 

م�����ش��رتك��ة واإق�������رار احل���ق���وق الإن�����ش��ان��ي��ة، 

خ�شو�شاً حق العمل لأ�شحاب املهن احلرة، 

واإلغاء اإجازة العمل والإ�شراع باإعمار خميم 

ال�شخ�شية  الأح���وال  وتنظيم  ال��ب��ارد،  نهر 

للفل�شطينيني واإيجاد حلول مل�شكلة فاقدي 

الأوراق الثبوتية. 

مازالت  التي  الإن�شانية  الإ�شكالية  اإن 

ت�����ش��غ��ط ع��ل��ى ال�����ش��ع��ب ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي بكل 

م���ك���ون���ات���ه، م����ا زال������ت ط���اغ���ي���ة يف ن��ق��ا���س 

ال���ف���ل�������ش���ط���ي���ن���ي���ني، و����ش���ت���ب���ق���ى م�����ادام�����وا 

حم���روم���ني، وال��ت��خ��وف ال��ل��ب��ن��اين ال��دائ��م 

من املطالب الفل�شطينية باحلقوق املدنية 

من  تهرب  ه��و  بالإن�شانية  الكتفاء  وع��دم 

وال��دول��ة  للم�شكلة.  اجل��وه��ري  امل�����ش��م��ون 

ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة م���دع���وة ه��ن��ا اإىل اح�����رتام حق 

الفل�شطينيني بالتظاهر ال�شلمي للمطالبة 

بحقوقهم، كما مطلوب من و�شائل الإعام 
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ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة ت��وخ��ي امل��و���ش��وع��ي��ة يف 

ت����ن����اول الأح����������داث ال����ت����ي ت��خ�����س 

تفعيل  اإىل  ه���ذا  ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ني، 

احلوار الفل�شطيني اللبناين ب�شكل 

و�شقف  فاعلة  اآليات  �شمن  ج��دي، 

زمني وا�شح من خال و�شع روؤية 

ج��دي��دة لآل��ي��ة عمل ج��دي��ة للجنة 

احل�������وار ال���ل���ب���ن���اين ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي 

وتفعيل  ال�����وزراء،  ملجل�س  التابعة 

ب�شكل  ف��ي��ه��ا  الفل�شطيني  ال�����دور 

ي�����ش��م��ن ال��ت��ن�����ش��ي��ق ال���ك���ام���ل على 

خم��ت��ل��ف امل�����ش��ت��وي��ات، مل��ع��اجل��ة اأي��ة 

اإ����ش���ك���الت حم��ت��م��ل��ة، و����ش���وًل اإىل 

العالقة  للم�شكات  ح��ل��ول  اإي��ج��اد 

الاجئني  ومنح  ال�شاح  فيها  مبا 

ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ني يف ل��ب��ن��ان ح��ق��وق 

الإن�����ش��ان ال��ت��ي ك��ّر���ش��ت��ه��ا امل��واث��ي��ق 

ال���دول���ي���ة. وب��ال��ن�����ش��ب��ة ل����اأون����روا 

امل���ان���ح���ة، م��ط��ل��وب منها  وال������دول 

الوفاء بالتزاماتها يف ت�شريع اإمتام 

اإعادة اإعمار خميم نهر البارد.

ال��ع��اق��ات  ال��ت��ط��ور مب��ل��ف  اإن 

يكمن  اللبنانية،   – الفل�شطينية 

ال���ع���اق���ات على  ت��ن��ظ��ي��م ه����ذه  يف 

ال�شعبني  م�شالح  حتفظ  ق��اع��دة 

ال�������ش���ق���ي���ق���ني، واإق�����������رار احل���ق���وق 

انتماء لبنان  الإن�شانية من موقع 

الإن�شان  حقوق  واح��رتام  العربي، 

البّناء  الإي��ج��اب��ي  ال���دور  مب��ا يعزز 

لبنان،  يف  الفل�شطيني  للمجتمع 

وي�����ش��ان��د ح���ق ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ني يف 

العودة.
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يف الواقع، مر نحو 150 عاماً على اكت�شاف 

ثلث  نحو  العامل  ا�شتهلك  الآن  وحتى  النفط، 

الن�شبة  فيما  اأدن�����ى،  ك��ح��د  ال��ن��ف��ط  اح��ت��ي��اط��ي 

م��رج��ح��ة ل���ارت���ف���اع ب���ح���دة خ����ال ال�����ش��ن��وات 

على  ال��ك��ل��ي  الت��ك��ال  ب�شبب  ال��ق��ادم��ة  القليلة 

ال���ن���ف���ط ك���م���ح���رك ل��ل��ك��ث��ر م����ن ال�����ش��ن��اع��ات 

هنا  من  ال��ع��امل،  ح��ول  الإنتاجية  والقطاعات 

برزت دعوات متزايدة حتث جميع الدول على 

»التخلي عن النفط قبل اأن يتخلى عنا«، وهو 

م��ا وج��ه الأن��ظ��ار اإىل ق��ط��اع ال��ط��اق��ة البديلة 

واملتجددة لتحل حمل م�شادر النفط والوقود 

الأح���ف���وري، ومت��ه��د الأر���ش��ي��ة لع�شر م��ا بعد 

النفط.

كثرة  فهي  البديلة  الطاقة  م�شادر  اأم���ا 

والكهرومائية،  الكهربائية،  الطاقة  اأب��رزه��ا: 

وال���ه���وائ���ي���ة، وال���ط���اق���ة ال�����ش��م�����ش��ي��ة، وامل��ائ��ي��ة، 

والوقود احليوي وغرها، فاأين لبنان من هذه 

امل�شادر، وكيف �شيت�شنى له تبنيها حلل م�شكلة 

الطاقة التي ل تنتهي؟

 حتى الآن، يبلغ العجز يف قطاع الكهرباء 

اأق��ل تقدير،  900 ميغاوات على  لبنان نحو  يف 

وينعك�س ذلك من خال التقنني الذي يرخي 

يثر  م��ا  ك��اف��ة،  اللبنانية  امل��ن��اط��ق  على  بثقله 

غ�شب �شكانها ويدفعهم اإىل اإحراق الدواليب 

احتجاجاً، ولتفادي هذه امل�شكلة انربت اأ�شوات 

ال��ب��ح��ث عن  اإىل  ال��ط��اق��ة  ت��دع��و وزارة  ك��ث��رة 

خ�شو�شاً  للطاقة،  وم��ت��ج��ددة  بديلة  م�شادر 

ميكن  التي  الطبيعية  باملوارد  غني  لبنان  واأن 

ا�شتغالها من مياه وطاقة �شم�شية وهوائية، 

من  جملة  الطاقة  وزارة  ب���داأت  فقد  وبالفعل 

امل�شاريع التي تندرج يف اإطار الطاقة املتجددة، 

ف��ي��م��ا ت��ع��د ال��ب��ن��ى ال��ت��ح��ت��ي��ة ال���ازم���ة ل��ت��اأم��ني 

الطاقة البديلة. 

عن هذه امل�شاريع والإجنازات التي حتققت 

العاقات  من�شق  حدثنا  م�شتقبًا،  و�شتتحقق 

العامة يف املركز اللبناين حلفظ الطاقة زياد 

الزين، بداية اأكد الزين »اأن احلكومة املا�شية 

يتمثل  ا�شرتاتيجياً  وطنياً  هدفاً  واأق��رت  �شبق 

يف اأن تبلغ كمية الطاقة املتجددة على م�شتوى 

اأن  اأي   ،2020 ال��ع��ام  بحلول  املئة  يف   12 لبنان 

تغطي 12 يف املئة من احتياجات لبنان لاإنتاج 

احلكومة  تبنت  وق���د  واحل�����راري،  ال��ك��ه��رب��ائ��ي 

وتعهدت  ال��ه��دف  ه���ذا  جهتها،  م��ن  احل��ال��ي��ة، 

للحكومة  ال����وزاري  البيان  اأن  كما  بتحقيقه، 

ر�شم خارطة طريق وطنية مبنية على مفاهيم 

الطاقة  م�����ش��ادر  ع��ل��ى  تعتمد  ح��دي��ث��ة،  بيئية 

املتجددة، واأكدت ورقة �شيا�شة قطاع الكهرباء 

التي اأعدها وزير الطاقة واملياه جربان با�شيل، 

الطاقة  وك��ف��اءة  حفظ  مو�شوعات  تبني  على 

اأ�شا�شية،  املتجددة يف ثاثة حماور  والطاقات 

على  وال�شيطرة  باحلد  يتعلق  فيما  خ�شو�شاً 

الطلب وتنويع م�شادر الإنتاج«.

الهدف  اإىل  للو�شول  اأن���ه  ال��زي��ن  واأو���ش��ح 

»هناك  اأعينها  ن�شب  احلكومة  و�شعته  ال��ذي 

كفاءة  حتقيق  اأهمها:  الإج���راءات  من  العديد 

مت  وق��د  الطاقة،  ا�شتهاك  وتر�شيد  الطاقة، 

حتقيق خ��ط��وات ك��ث��رة يف ه���ذا ال�����ش��ي��اق رغ��م 

الذي  الطاقة  كفاءة  ميدان  يف  العمل  حداثة 

املركز  اإن�شاء  مت  حيث   ،2005 العام  منذ  ب��داأ 

اللبناين حلفظ الطاقة، وهو م�شروع م�شرتك 

امل��ت��ح��دة الإمن��ائ��ي ووزارة  ب��رن��ام��ج الأمم  ب��ني 

البيئة  ���ش��ن��دوق  م��ن  بتمويل  وامل��ي��اه  ال��ط��اق��ة 

به،  معرتف  الوطنية  للطاقة  كمركز  العاملي، 

مع اأهداف رئي�شية لرت�شيد ا�شتخدام الطاقة 

وتعزيز  ا�شتخدامها  ك��ف��اءة  تعزيز  خ��ال  م��ن 

م�شادر الطاقة املتجددة«. 

امل��ب��ك��ر يف حمات  ال��ن��ج��اح  »اأن  اإىل  ول��ف��ت 

حلفظ  اللبناين  املركز  اأطلقها  التي  التوعية 

الطاقة، �شكل خطوة هامة يف نقل ر�شالة حول 

الفوائد  م��ن  امل��زي��د  وك��ذل��ك  البيئية،  الفوائد 

امللمو�شة لتوفر الطاقة للمنظمات العامة يف 

ما  لكن  م�شيفاً:  واخل��ا���س«،  العام  القطاعني 

احلالية  احلكومة  تبادر  اأن  للنظر  ملفت  هو 

تخ�شي�س  اإىل  ال�شئيلة  املوازنة  من  وبالرغم 

املجال،  هذا  يف  لا�شتثمار  موزانتها  من  جزء 

وق��د ج��اء ق���رار رق��م 59 ال�����ش��ادر ع��ن جمل�س 

ال������وزاراء - وذل���ك ب��ع��دم��ا ت��ب��ني اأن الأر����ش���دة 

كبار  منها  ي�شتفيد  امل���ازوت  لدعم  املخ�ش�شة 

جزء  بتحويل  ليق�شي   - املواطنني  ل  التجار 

متويل  يف  ل�شتثمارها  املخ�ش�شات  ه��ذه  م��ن 

الإطار،  الطاقة، ويربز يف هذا  م�شاريع كفاءة 

امل�شابيح  3 مايني ملبة من  ا�شت�بدال  م�شروع 

ال��ع��ادي��ة امل��ت��وه��ج��ة ب�3 م��اي��ني مل��ب��ة ف��ل��وري��ة 

الآن  حتى  مت  وق��د  للطاقة،  امل��وف��رة  م��دجم��ة 

تركيب نحو مليوين و600 األف ملبة يف خمتلف 

امل�����ش��روع على  ه��ذا  وي��وف��ر  اللبنانية،  امل��ن��اط��ق 

الدولة 76 مليون دولر، كما اأنه يخفف الطلب 

على الكهرباء بن�شبة 163 ميغاوات«.

ي���زال لدينا  ال��زي��ن: »ح��ت��ى الآن ل  وت��اب��ع 

وقد  لتوزيعها،  امل�شتودعات  يف  ملبة  األ��ف   400
موؤ�ش�شة  و���ش��ع  ب�شبب  ق��ل��ي��ًا  امل�����ش��روع  ت��ع��ر 

جباة  اأن  امل���ع���روف  واأن  خ�����ش��و���ش��اً  ال��ك��ه��رب��اء، 

موؤ�ش�شة كهرباء لبنان هم راأ�س احلربة يف هذا 

امل�شروع، كونهم يقومون �شخ�شياً بتوزيع ملبات 

3 ملبات عادية  اأخ��ذ  التوفر مع احلر�س على 

تر�شيد  ثقافة  لت�شجيع  وذل��ك  املواطنني،  من 

ا�شتكمال  على  و�شنحر�س  الطاقة،  ا�شتهاك 

املرحلة  اإىل  لن�شل  نهائي  ب�شكل  امل�شروع  هذا 

اللمبات  من  نهائياً  التلخ�س  وهي  اخلتامية، 

املتوهجة كما تفعل دول غربية عدة«.

وا���ش��ت��ط��رد ال���زي���ن: »اأم����ا امل�����ش��روع ال��ث��اين 

على  وال��ت�����ش��ج��ي��ع  ال�شم�شية  ال�����ش��خ��ان��ات  ف��ه��و 

واإيجاد  الطاقة  لتوفر  وا�شتخدامها،  ن�شرها 

�شوق كبر  م�شادر طاقة بديلة، وقد مت خلق 

لل�شخانات ال�شم�شية، فقد ا�شتثمرت احلكومة 

دعم  اأر���ش��دة  م��ن  دولر  ون�شف  مليون  فقط 

ال�شم�شية،  ال�شخانات  قطاع  يف  �شابقاً  امل��ازوت 

ونتيجة لذلك هناك اليوم 40 �شركة تعمل يف 

هذا الإطار، وبالتايل مت خلق �شوق عمل يقدر 

20 مليون دولر«، م�شدداً على  راأ�شماله بنحو 

الو�شائل  اإحدى  ال�شم�شية هي  »ال�شخانات  اأن  

احلديثة ل�شتغال الطاقة ال�شم�شية لأغرا�س 

ال�شكنية،  والتجمعات  املنازل  يف  املياه  ت�شخني 

على  امل��ي��اه  لت�شخني  املتاحة  البدائل  واإح���دى 

املازوت، الغاز اأو الكهرباء، وقد �شهدت �شناعة 

كبراً  ت��ط��وراً  العامل  يف  ال�شم�شية  ال�شخانات 

وهائًا، خ�شو�شاً يف ال�شنوات القليلة املا�شية، 

عرب التقنيات احلديثة والكفوءة يف �شناعتها، 

ومن اجلدير ذكره، اأن لبنان بداأ يلحق بالركب 

من خال اجلهود الكبرة التي يقوم بها املركز 

والتعاون  بالتن�شيق  الطاقة،  حلفظ  اللبناين 

مع كل من برنامج الأمم املتحدة الإمنائي يف 

لبنان، ووزارة الطاقة واملياه«.

وح�����ول ال���ه���ب���ات امل���ق���دم���ة ي���ق���ول ال���زي���ن: 

»نلحظ اأن الدعم املطلوب اأدى اإىل ا�شتقطاب 

ال��ع��دي��د م��ن ال��ه��ب��ات ال��دول��ي��ة ال��ت��ي ترجمت 

الأرا���ش��ي  خمتلف  على  منوذجية  م�شاريع  يف 

اللبنانية«.

نفذت  التي  وامل�شاريع  الرياح  طاقة  وحول 

يف هذا اخل�شو�س، يو�شح الزين اأنه »مت اإجناز 
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فـي ظــل أزمــة الكهـربـــاء الـحـــادة

انـدفـاعـة لبــنـانيــة نحـو الـطـاقـة       الـبـديـلــة

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

ملف خاص

بعيدًا عن الشعارات البيئية الرنانة، والتذرع بضرورة البحث عن 
مصادر طاقة بديلة فقط لحماية كوكب األرض من االحتباس الحراري، 
والتغير المناخي، واالنبعاثات السامة، وما شاكل من أزمات وعناوين 

أخرى، هناك حقيقة واحدة ال يمكن التغاضي عنها: أن مصادر النفط 
الموجودة في العالم، والسيما في الخليج العربي، تنضب بسرعة 

بسبب تعرضها لالستنزاف، هذا في حين تحلق أسعار براميل النفط 
عاليًا، األمر الذي يطرح قضية البحث عن مصادر بديلة من الطاقة على 

طاولة البحث لدى الكثير من دول العالم ويدفعها مرغمة.
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ق��درت  وال��ت��ي  لبنان،  ال��ري��اح يف  اأطل�س  درا���ش��ة 

ويدر�س  اأمركي،  دولر  األف   85 بنحو  تكلفته 

اأطل�س الريح اإمكانات الرياح الربية والبحرية 

امل��ح��ت��م��ل��ة، ك��م��ا ي��رك��ز الأط��ل�����س ع��ل��ى اإم��ك��ان��ي��ة 

املواقع التي ميكن بناء مزارع الرياح فيها، على 

�شبيل املثال ل ميكن بناء مزرعة لطاقة الرياح 

املناطق احل�شرية  اأو  على املحميات الطبيعية 

البنية  ت�شكل  ال��درا���ش��ة  وه����ذه  ال�����ش��ك��ن��ي��ة،  اأو 

التحتية لا�شتثمار يف طاقة الرياح اإن من قبل 

القطاع اخلا�س  اأو من خال  الدولة مبا�شرة 

فور النتهاء من اإعداد القوانني الازمة، وقد 

تاأمني  اأن لبنان ي�شتطيع  الرياح  اأطل�س  اأظهر 

الرياح«. طاقة  من  ميغاوات   1500
واأع���ل���ن ال��زي��ن »اأن���ن���ا ن��ع��م��ل ل��ي��ك��ون لدينا 

موؤ�ش�شة  ل�شالح  ري��اح  حمطة  اأول   2013 ع��ام 

ك��ه��رب��اء ل��ب��ن��ان«، م�����ش��ي��ف��اً: »ك��م��ا اأن���ن���ا جنهز 

املائية  الطاقة  من  لا�شتفادة  التحتية  البنية 

والكهرومائية عرب بناء ال�شدود وا�شت�شاحها 

وذلك يحتاج اإىل وقت«.

وعلى �شعيد الطاقة البديلة، يلفت الزين 

ال��ع��داد  تقنية  تطبيق  يف  ب����داأ  ل��ب��ن��ان  اأن  اإىل 

ال�شايف )net metering(  املعتمدة يف الدول 

الغربية لت�شجيع املجتمع باجتاه العتماد على 

نف�شه لتوليد الطاقة الكهربائية عن طريق ما 

يعرف بالطاقة البديلة.

اإىل جانب  املواطن  التقنية  وت�شرك هذه 

ال���دول���ة اأو امل��وؤ���ش�����ش��ات ال��ت��ي ت���وؤم���ن ال��ت��ي��ار 

الكهربائي من اأجل توليد الكهرباء النظيفة، 

بوا�شطة ال�شم�س اأو الرياح اأو املاء من خال 

اإن�شاء م�شروعات بتقنيات خا�شة لكل قطاع، 

اإذ ميكن لأي جهة مولدة للكهرباء بوا�شطة 

املاء والرياح وال�شم�س، �شواء كانت اأ�شخا�شاً اأم 

موؤ�ش�شات اأن تزود ال�شبكة الرئي�شية بالكمية 

حجمي  احت�شاب  يتم  اأن  على  تنتجها،  التي 

ال���ش��ت��ه��اك والإن����ت����اج واإج�������راء احل�����ش��اب��ات 

ال��ع��داد الل��ك��رتوين الذي  ال��ازم��ة بوا�شطة 

لديه  ال��ذي  فاملنزل  بتزويده،  ال��وزارة  تتكفل 

نظام لتوليد الكهرباء عرب الطاقة ال�شم�شية 

امل��ت��ج��ددة  ال��ط��اق��ة  ع��ل��ى  ال��ك��ه��رب��اء  ي�شتهلك 

اأوًل، وم���ا ي��زي��د ع���ن ذل���ك ي��ذه��ب م��ب��ا���ش��رة 

الحت�شاب  عملية  وتتم  العامة،  ال�شبكة  اإىل 

يف اآخ�����ر ك���ل ع�����ام، وحت��ت�����ش��ب ال��ط��اق��ة ال��ت��ي 

ينتجها  ال��ت��ي  وال��ط��اق��ة  امل�شرتك  ي�شتهلكها 

وف����ق ال��ت��ع��ري��ف��ات امل��ع��ت��م��دة ل����دى م��وؤ���ش�����ش��ة 

التي  الطاقة  كمية  زادت  واإذا  لبنان،  كهرباء 

ي�شتهلكها،  التي  تلك  على  امل�شرتك  ينتجها 

اأن  يحال الر�شيد اإىل الفاتورة التالية، على 

تتم ت�شفية الفائ�س يف نهاية كل عام.

يتم  اإىل هذا اخليار،  لانتقال  وت�شجيعاً 

النظيفة  للطاقة  املنتجني  امل�شرتكني  اإعفاء 

من معاليم ال�شرتاك الواردة على الفاتورة، 

بها  ال�شبكة  ي���زودون  التي  الطاقة  كانت  اإن 

ل ت��ق��ل ع���ن 75 يف امل��ئ��ة م���ن ال��ط��اق��ة ال��ت��ي 

ي�شتهلكونها.

م�صادر الطاقة

البديلة  ال��ط��اق��ة  م�����ش��ادر  اإىل  وب��ال��ع��ودة 

ح����ول ال���ع���امل، ف��ت��وج��د ال���ي���وم م�����ش��ادر ع��دة 

تتبناها الدول يف هذا الإطار، ياأتي على راأ�شها 

الطاقة  ه��ذه  وتعترب  الكهرومائية،  الطاقة 

الطاقة  توليد  يف  ا�شتعماًل  والأك���ر  الأق���دم 

ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة، وي��ت��م ذل���ك ع���ن ط��ري��ق اإن�����ش��اء 

�شدود على الأنهر، ونقل املياه باأنفاق واأنابيب 

لت�شغيل  ع���ال���ي���ة،  ارت���ف���اع���ات  وع����ن  ك���ب���رة، 

ب��ا���ش��ت��ط��اع��ات خمتلفة،  ك��ه��رب��ائ��ي��ة  م���ول���دات 

املت�شاقطات  بكمية  تتعلق  الطاقة  هذه  ولكن 

احلرارة  بارتفاع  دائماً  تتاأثر  والتي  ال�شنوية، 

يف ف�شل ال�شيف وزيادة التبخر، يعمل حالياً 

يف ال��ع��دي��د م���ن امل��ع��ام��ل ال��ك��ه��رم��ائ��ي��ة على 

ال�شتفادة من املياه، عن طريق جتميعها بعد 

ا�شتعمالها، واإع��ادة �شخها اإىل ما وراء ال�شد، 

الكهرباء،  على  الطلب  انخفا�س  عند  وذل��ك 

حيث  لبنان،  يف  الطاقة  هذه  ا�شتثمرت  ولقد 

اأوا�شط القرن  اأن�شئ العديد من املعامل منذ 

امل��ا���ش��ي، واأب���رزه���ا م�����ش��روع ال��ل��ي��ط��اين ال��ذي 

يف  معامله  يف  ميغاوات   190 ي��ق��ارب  م��ا  يلبي 

مركبا )عبد العال(، وب�شري )اأرق�س(، وجون 

)�شارل احللو( كما هناك معامل قادي�شا، نهر 

حاجة  هناك  لكن  وال�شفا،  ال��ب��ارد  اإب��راه��ي��م، 

ما�شة لبناء املزيد من ال�شدود، خ�شو�شاً واأن 

الطاقة الكهرومائية تعد الأوفر والأقل كلفة 

والأكر فاعلية وكفاءة، اإ�شافة اإىل غياب تام 

ل�شتهاك الوقود وانبعاث الغازات.

الرياح وهي م�شتمدة  اأي�شاً طاقة  وهناك 

وال��ري��اح،  ال��ه��واء  ا�شمها م��ن حركة  ي��دل  كما 

وت�������ش���ر امل�����راج�����ع ال��ع��ل��م��ي��ة وامل���خ���ط���وط���ات 

من  اأول  ه���م  ال��ف��ر���س  اأن  اإىل  ال��ت��اري��خ��ي��ة، 

ال��ط��واح��ني  اإدارة  ال��ري��اح يف  ا���ش��ت��خ��دم ط��اق��ة 

ل��ط��ح��ن احل���ب���وب و���ش��خ امل���ي���اه، وي�����ش��ل ع��دد 

اإنتاج  يف  ال��ري��اح  طاقة  ت�شتخدم  التي  ال���دول 

45 دول����ة، وو���ش��ل  اإىل  ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة  ال��ط��اق��ة 

خال  ال��ع��امل  يف  جيغاوات   150 اإىل  اإنتاجها 

اأف���ادت  فقد  لبنان  وبخ�شو�س   ،2009 ال��ع��ام 

الأر�����ش����اد اجل���وي���ة والأق����م����ار ال���ش��ط��ن��اع��ي��ة 

والعديد من الدرا�شات والقيا�شات، اأن منطقة 

لبنان،  �شمنها  وم��ن  املتو�شط  البحر  ���ش��رق 

وب�شرعات جيدة،  نا�شطة  رياح  بحركة  تتمتع 

مم��ا ي��ع��ط��ي م��وؤ���ش��راً وا���ش��ح��اً واأك����ي����داً، ح��ول 

اإمكان ا�شتثمار هذه الطاقة عن طريق تركيب 

مراوح ريحية على ارتفاعات خمتلفة، ل�شيما 

اأن لبنان يتمتع بواجهة بحرية طويلة )210 

وودي��ان  جبال  من  متنوعة  وت�شاري�س  كلم(، 

واأخ��ادي��د ومم���رات، م��ا يعطي جم��اًل حلركة 

رياح نا�شطة على مدار ال�شنة، وتعترب مناطق 

�شهر ال��ب��ي��در، وال��ق��ل��ي��ع��ات وم��رج��ع��ي��ون، من 

رياح  �شرعات  فيها  �شجلت  التي  الأماكن  اأهم 

بالتخطيط  ال��ب��دء  املمكن  م��ن  حيث  ج��ي��دة، 

لإن�شاء مزارع ريحية يف هذه املناطق، لكن ل 

تزال تكلفة ال�شتثمار يف قطاع الرياح عالية، 

اإذ اإن كلفة اإنتاج الكيلووات الواحد من الرياح 

تبلغ 1500 دولر، وبالطبع ففي ظل امليزانية 

القليلة ل����وزارة ال��ط��اق��ة ل ب��د م��ن ف��ت��ح ب��اب 

ال�شتثمار اأمام القطاع اخلا�س لا�شتمثار يف 

هذه الطاقة.

ال�����ش��م�����ش��ي��ة، فا  ال��ط��اق��ة  اإىل  ب��الن��ت��ق��ال 

العامل  ال��دول يف  الكثر من  اإن  حاجة للقول 

كم�شدر  ال�شم�س  ا�شتخدام  اإىل  ال��ي��وم  جتنح 

ل��ل��ط��اق��ة، خ�����ش��و���ش��اً واأن����ه����ا م�����ش��در نظيف 

ال�شم�شية  ال��ط��اق��ة  وت�����ش��ت��خ��دم  ي��ن�����ش��ب،  ل 

م��ب��ا���ش��رة يف ال��ع��دي��د م��ن ال��ت��ط��ب��ي��ق��ات منها: 

توليد  املياه،  ت�شخني  املباين،  اإ�شاءة  التدفئة، 

الدولية  اجل��ه��ات  وتتوقع  ح��راري��اً،  الكهرباء 

النظم  ت�شهم  ���ش��وف   2025 ع���ام  ب��ح��ل��ول  اأن����ه 

معتربة  كميات  بتوليد  احل��راري��ة  ال�شم�شية 

من الكهرباء، وت�شتغل هذه الطاقة من خال 

اخل���اي���ا ال��ف��وت��وف��ول��ط��ي��ة )ك��ه��رو���ش��وئ��ي��ة(، 

لت�شخني  ال�شم�شية  ال��ل��واق��ط  خ���ال  م��ن  اأو 

وال�شناعية  امل��ن��زل��ي��ة  ول��ا���ش��ت��ع��م��الت  امل��ي��اه، 

وا�شتعماله  البخار  وجتهيزها، ثم �شغط هذا 

ت�شخني  ط��اق��ة  وو���ش��ل��ت  ال��ك��ه��رب��اء،  توليد  يف 

2006، ويتطور  العام  100 جيغاوات  اإىل  املياه 

تبلغ  �شنوية  وزي���ادة  �شريع  ب�شكل  ال��رق��م  ه��ذا 

14 يف املئة، وهناك العديد من الدول يفر�س 
ال�شم�شية  ب��ال��ط��اق��ة  تعمل  ���ش��خ��ان��ات  ت��رك��ي��ب 

ال�شيا�شة  م���ن  ك��ج��زء  اجل���دي���دة،  الأب��ن��ي��ة  يف 

ال��وط��ن��ي��ة، يف ل��ب��ن��ان، ت���ق���در ف����رتة الإ���ش��ع��اع 

لكن  ال�شنة،  يف  �شاعة  اآلف   3 بنحو  ال�شم�شي 

ل تزال ال�شتثمارات يف هذا القطاع حمدودة 

وقيام  ال�شخ�شية،  امل��ب��ادرات  بع�س  با�شتثناء 

بع�س املهند�شني باإعداد منازلهم لتكون قابلة 

لا�شتفادة من �شوء ال�شم�س.

وي�شجل يف هذا الإطار ارتفاع اأ�شعار الألواح 

دولرات   4 نحو  اإىل  وجتهيزاتها  ال�شم�شية 

الت�شخني  اأن ط��اق��ة  ال���واح���د، يف ح��ني  ل��ل��وات 

وهناك  ملحوظاً،  تقدماً  حّققت  قد  ال�شم�شي 

ب��ع�����س امل�����ش��اري��ع اجل���اري���ة يف جم���ال ال��ط��اق��ة 

ال��ك��ه��رب��اء لبع�س  ت���اأم���ني  ال�����ش��م�����ش��ي��ة، م��ث��ل 

والإت�����ش��الت  التلفزيونية  الإر���ش��ال  حمطات 

على قمم اجلبال، كما و�شعت يف عدة مناطق 

ومن �شمنها اجلنوب، م�شابيح اإنارة لل�شوارع، 

الكثر  وت��وف��ر  ال�شم�شية  الطاقة  على  تعمل 

على البلديات، ومن املمكن تعميم هذه الفكرة 

ع��ل��ى جميع امل��ن��اط��ق، ل��ت��اأم��ني م�����ش��ادر دائ��م��ة 

وبديلة لإنارة ال�شوارع.

ال��ع�����ش��وي��ة،  اأو  احل���ي���وي���ة  ل���ط���اق���ة  اأم�������ا 

ف��ه��ي ال��ط��اق��ة ال���ت���ي مي��ك��ن ا���ش��ت��ن��ب��اط��ه��ا من 

حت��وي��ل��ه��ا  ب��ع��د  واحل���ي���وان���ي���ة  املواد النباتية 

ويرى  الكيماوية،  بالطرق  غ��از  اأو  �شائل  اإىل 

ال��ط��اق��ة مكلف  ال���ن���وع م���ن  اأن ه���ذا  ال��ب��ع�����س 

ويحتاج اإىل طاقة لإنتاجه، لكن ي�شر العديد 

من علماء القت�شاد اإىل اأن الوقود احليوي هو  

رئي�شان  للبرتول، ومنه �شنفان  اأخ�شر  بديل 

البيوديزل والإيثانول  العاملية، هما  ال�شوق  يف 

من  عموماً  اإنتاجهما  يتم  ال��ل��ذان  ال�شائان 

من  الإي��ث��ان��ول  ي�شتخرج  غ��ذائ��ي��ة،  حما�شيل 

اأخ��رى  وحبوب  والقمح  وال��ذرة  ال�شكر  ق�شب 

اإىل  وي�شاف  الن�شاء،  اأو  ال�شكر  على  حتتوي 

امل��ئ��ة من  90 يف  م��ن  اأك���ر  ال��ب��ن��زي��ن، وي�شكل 

جممل اإن��ت��اج ال��وق��ود احل��ي��وي يف ال��ع��امل، اأم��ا 

البيوديزل في�شنع من م�شادر نباتية حتتوي 

وعباد  اللفت  وبزر  ال�شويا  الزيوت، مثل  على 

الديزل،  اإىل  وي�شاف  النخيل،  وزيت  ال�شم�س 

وهناك �شيارات من طرازات خمتلفة يف العامل 

ل  لاأ�شف  لكن  احل��ي��وي،  ال��وق��ود  على  تعمل 

يتم الرتويج لها يف لبنان، لأن هناك كارتيات 

اأن  �شاأنها  من  اإذ  لها،  تت�شدى  التي  البنزين 

تقل�س من مبيعات الوقود لديها، كما اأن هذه 

ال�شيارات  ت�شويق  حت��ارب  نف�شها  الكارتيات 

التي تعمل بالطاقة ال�شم�شية.

ال��ن��ووي��ة ميكن  ال��ط��اق��ة  اإىل  ب��ال��و���ش��ول 

البديلة  امل�����ش��ادر  قائمة  تت�شدر  اإن��ه��ا  ال��ق��ول 

امل�شدر  لكونها  ال��ك��ربى،  ال��دول  ل��دى  للنفط 

حاجة  من  كبر  ق�شم  ل�شد  م�شتقبًا  امل��وؤه��ل 

ال���ع���امل اإىل ال���ط���اق���ة، وي��ع��ت��م��د ه����ذا امل�����ش��در 

لتوليد  اأ�شا�شي  كعن�شر  اليورانيوم  مادة  على 

تبنى  حمطات  اأو  مفاعات  بوا�شطة  الطاقة 

الطاقة  حالياً  وتغطي  الغاية،  لهذه  خ�شي�شاً 

ت��ول��ي��د  املئة من  16 يف  م���ن  اأك�����ر  ال���ن���ووي���ة 

الطاقة الكهربائية يف العامل. 

وتوجد اأي�شاً الطاقة اجليو - حرارية التي 

تقوم على ا�شتغال الطاقة الكامنة يف الرتبة 

ل�شتعمالها يف التدفئة اأو حتويلها اإىل كهرباء، 

ولإن���ت���اج ال��ط��اق��ة م��ن ح����رارة ب��اط��ن الأر�����س، 

ثم  ت�شخن،  ح��ي��ث  الأر�����س  امل��ي��اه حت��ت  ت�شخ 

ت�شتخدم طاقتها احلرارية يف توليد الكهرباء، 

ينبع اجل���زء الأه����م م��ن ال��ط��اق��ة ال��ك��ام��ن��ة يف 

الأر�س من الن�شاط الإ�شعاعي لل�شخور التي 

باأنها  و�شفها  الأر�شية، وميكن  الق�شرة  تكّون 

نوع من الطاقة النووية الطبيعية التي تنتج 

من حتلل اليورانيوم والتوريوم والبوتا�شيوم.

هناء عليان
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مؤسسة كهرباء لبنان

م�سروع اإنارة مدخل مدينة الهرمل من الطاقة ال�سم�سية



ا�ستالم  مغامرة  امل�سلمني  الإخ���وان  جماعة  تخو�ض 

احلاكمة  ال�سلطة  مع  من �سراعها  بعد60عاماً  ال�سلطة 

حيث  وال��ق��ان��وين،  العلني  العمل  عن  وغيابها  م�سر،  يف 

خرجت من خمابئها لتعلن نهاية العمل ال�سري وممار�سة 

املحكوم،  ال�سيا�سي والديني من موقع احلاكم ل  العمل 

واأم�سكت  للعدالة،  املطلوب  ال��ه��ارب  ولي�ض  وال�سرطي 

الديني  بالت�سريع  وتتحكم  للدولة،  الو�سعي  بالت�سريع 

اإط��ار الأزه��ر ووزارة الأوق��اف الر�سمية،  للمجتمع خارج 

وقد  امل�سري،  لل�سعب  والزمني  الديني  احلاكم  و�سارت 

ق�سم الرئي�ض الإخواين حممد مر�سي ال�سعب امل�سري يف 

خطابه الرئا�سي الأول اىل ثالث �سرائح:

ال�سعب العظيم

 الأهل

الع�سرية

النظرية، فال�سعب  الإخ��وان وفق هذه   و�سيتعاطى 

اإخ��وان��اً  وم�سلمني،  م�سيحيني  امل�سرية؛  الأم��ة  كل  هو 

املتحالفون  امل�سلمون  و�سلفيني وعلمانيني، والأهل هم 

جماعة  ف��ه��م  ال��ع�����س��رية  اأم���ا  للجماعة،  امل��ن��ا���س��رون  اأو 

واحلرية«  العدالة  »ح��زب  ال�سيا�سية  واأذرع��ه��ا  الإخ��وان 

وما ي�ستبعه من ت�سكيالت �سيا�سية وطالبية ونقابية.

ال�ساحة  اإ���س��الم��ي يف  ك��ت��ي��ار  امل�����س��ل��م��ون  والإخ������وان 

والنت�سار  اجل��غ��راف��ي��ة  ال�سمولية  ط��اب��ع  ل��ه  امل�����س��ري��ة، 

على  �سعبة  جتربة  يخو�ض  العربية،  البلدان  اأك��ر  يف 

التيار  ب�سيطة  مبقاربة  اإليها  �سبقه  ال�سلطة،  م�ستوى 

الو�سوح  بنف�ض  لي�ض  ول��ك��ن  ال�����س��ودان،  يف  الإ���س��الم��ي 

بالتحالف مع  الب�سري  الرئي�ض عمر  والقوة مع �سعود 

ح�سن ال��راب��ي وال�����س��ادق امل��ه��دي، وانتهت الأم���ور اإىل 

معتقاًل  الرابي  ف�سار  واملنهجي،   ال�سيا�سي  اخل��الف 

وال�سادق املهدي بعيداً عن القرار، وحتول الب�سري اإىل 

مطلوب جنائي   دويل، وتعر�ض ال�سودان للتق�سيم على 

ال�سودان«  »ج��ن��وب  دول��ة  وول���دت  طائفي،  ديني  اأ�سا�ض 

اأط��راف��ه  وب��ع�����ض  ال�����س��ودان  ���س��م��ال  وينتظر  امل�سيحية، 

دورهم يف التق�سيم.

متعددة  م�سر  يف  امل�سلمني  الإخ�����وان  حت��دي��ات  اإن 

تتلخ�ض  وم�ساكل  اأع��ب��اء  نتيجة  والإ���س��ك��الت  الأوج���ه 

بالتايل:

التواأمة بني املبادئ وامل�سالح والواقعية ال�سيا�سية.

وال�سيا�سي  امل�����س��ري  وال��داخ��ل��ي  امل��ع��ي�����س��ي  ال���واق���ع 

اخلارجي.

الإرث الكبري الذي تركه نظام مبارك و�سعوبة حل 

م�ساكله.

امل�سلمني  الإخ�������وان  اأم�����ام  الأ���س��ا���س��ي��ة  وامل�����س��اع��ب 

تتلخ�ض بالأ�سئلة التالية:

ه���ل ل���دى الإخ������وان م�����س��روع��اً ���س��ي��ا���س��ي��اً م��ت��ك��ام��اًل 

للدولة؟

هل جهز الإخوان امل�سلمون م�سروعاً اقت�سادياً مل�سر 

امل�ساكل  ملعاجلة  ع�سرية  بو�سائل  اإ�سالمية  اأ�س�ض  على 

القت�سادية واملعي�سية لل�سعب امل�سري الذي يرزح حتت 

خط الفقر وي�سكن املقابر والع�سوائيات.

العمل  ت��اأث��ري  �سيبقى حت��ت  الإخ�����واين  ال��ف��ك��ر  ه��ل 

ال�سري احلذر، وفق معادلة الظاهر والباطن والتحرك 

الفردي، اأم �سيخطو نحو الئتالف والتحالف والتعاون 

مع الآخر دون �سوء ظن؟

ل��ف��ك��رة اخل���وف  الإخ������وان حم��ك��وم��ني  ه���ل �سيبقى 

بني  ال�سلبية  التاريخية  العالقة  نتيجة  الع�سكر،  من 

الطرفني، اأم �سيتجاوزون عقدة اخلوف واحلذر؟

م���ا ه���و م��وق��ف الإخ�������وان م���ن ال�������س���راع ال��ع��رب��ي - 

الإ���س��رائ��ي��ل��ي وم��ع��اه��دة »ك��ام��ب دي��ف��ي��د«، وه��ل �ستكون 

ال�����س��روط  تلبية  ل��ت��ري��ر  ال��ق��ن��اع  ال�سيا�سية  ال��واق��ع��ي��ة 

املفر�سة  املقاي�سة  لتنفيذ  العرب،  وبع�ض  الأمريكية 

اإلغاء  ع��دم  مقابل  الإخ���وان  يحكم  ب��اأن  الطرفني،  ب��ني 

ات��ف��اق��ي��ة ك��ام��ب دي��ف��ي��د، وع����دم دع����م ح��م��ا���ض واإب���ق���اء 

ال��ع��الق��ة م���ع ق��ط��اع غ���زة ك��م��ا ك��ان��ت اأي�����ام م���ب���ارك مع 

تعديالت طفيفة على معر رفح، وتو�سعة الأنفاق، وهل 

�سي�سافح الرئي�ض مر�سي امل�سوؤولني الإ�سرائيليني عند 

ا�ستقبالهم اأم �سريف�ض لقاءهم.

»اإ�سرائيل«،  التطبيع مع  الإخ��وان عن  ماذا �سيقول 

�سيكونوا  وه��ل  املقاومة،  حركات  من  موقفهم  هو  وم��ا 

فل�سطني،  واملقاومة يف  الإ�سرائيلي  املحتل  بني  و�سيطاً 

واإذا فعلوا فاأين مبادئ الإ�سالم بن�سرة املظلوم و�سعارات 

حترير فل�سطني والقد�ض؟

م������اذا ���س��ي��ف��ع��ل الإخ����������وان م����ع امل���ج���ت���م���ع امل�����س��ري 

يف  ومتطلباتها  ال�سياحة  على  القائمة  واقت�سادياته 

الفنادق واملالهي والطرب، وهل �سيطبقون ال�سريعة اأم 

�سيرك للنا�ض خياراتهم ال�سلوكية؟

ال�سينمائي  ال��ع��م��ل  م���ع  الإخ������وان  ���س��ي��ف��ع��ل  وم�����اذا 

اأم  اإم��ام �ستتكرر  اإدان��ة ع��ادل  اأن جتربة  واملمثلني، وهل 

�سترك للفنانني حرية العمل؟

وكنائ�سهم، مع  الأقباط  الإخ��وان مع  �سيفعل  م��اذا 

النظام  اأن�سار  ومع  والنا�سريني،  والي�سار  العلمانيني 

ال�سابق الذي اأحرز ن�سبة مت�ساوية مع الإخوان، اأي اأنه 

الأعمال  رج��ال  من  والداعمني  ال�سعبية  ميلك  زال  ما 

واأ�سحاب امل�سالح، ول يزال النظام باأعمدته ورجاله يف 

قف�ض �سلوكيات وهواج�ض النظام ال�سابق.

غري  ل��زم��ن  وحت��ت��اج  �سعبة،  اأج��وب��ة  تنتظر  اأ�سئلة 

الإخ��وان  و�سل  خطاأها،  اأو  �سحتها  تثبت  حتى  ق�سري 

احلكم،  ومتطلبات  اأدوات،  دون  ال��رئ��ا���س��ة  كر�سي  اإىل 

احلكومة  ورئ��ا���س��ة  بيدهم  لي�ست  وامل��وازن��ة  فالت�سريع 

كان  ف��اإذا  امل�سربة،  الأخبار  وفق  لهم  تكون  اأن ل  ميكن 

الرئي�ض بال �سلطة  تنفيذية »احلكومة«، ول ت�سريعية 

»جمل�ض ال�سعب« وال�سلطة الق�سائية م�ستقلة، والقوات 

ال�سلطة..  يف  �سريكة  الع�سكري  املجل�ض  عر  امل�سلحة 

فكيف �سيحكم الرئي�ض وجماعة الإخوان؟
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نبيلة، حملوا  ر�سالت  اأ�سحاب  وال�ساحلون  الأنبياء 

يف  ل��ك��ن  معتقداتهم،  ن�سيج  ع��م��ق  يف  اإن�����س��ان��ي��ة  ق�سايا 

ظروف خمتلفة من حيث التاريخ، اأتى من بعدهم اأتباع 

مقا�ض  على  يقزمونها  وراح��وا  العظيمة  القيم  �سوهوا 

الأتباع  ه��وؤلء  واأنتج  ال�سخ�سية،  وم�ساحلهم  غاياتهم 

املحاكم  كانت  ورمب��ا  والقهر،  الظلم  من  ب�سعة  اأ�سكاًل 

الرابع ع�سر  القرن  اأوروب��ا يف  انت�سرت يف  التي  الدينية 

واخلام�ض ع�سر على يد »برنار جوي« و»جاك فورنري« 

خري مثال على ما نقول.

الذي  ال�سالح  ال�سلف  اإن  لنقول  املقدمة  ه��ذه  ن��ورد 

دنيا  يف  والإن�����س��ان��ي��ة  ال�سيا�سية  اجل���رائ���م  ك��ل  ت��رت��ك��ب 

يعلمون  ك��ان��وا  ل��و  ال���ي���وم،  با�سمهم  وال���ع���رب  الإ����س���الم 

�ست�ستخدم  وال��ع��رب��ي��ة  ال��غ��رب��ي��ة  امل��خ��اب��رات  اأج���ه���زة  اأن 

الأم��ري،  بيعة  اإىل  »التر�ض«  من  الدينية  اجتهاداتهم 

ل���س��ت��ب��اح��ة ق��ت��ل امل�����س��ل��م��ني وت��ف��ج��ري الأم��ن��ي��ني ون�سر 

�سمحوا  كانوا  ما  رمب��ا  الأم���ة،  وح��دة  و�سرب  الفو�سى 

با�ستخدام هذه الفتاوى بعد وفاتهم.

اإىل  لدن  بن  اأ�سامة  ظاهرة  اإىل  ع��زام  اهلل  عبد  من 

القاعدة،  من  اأج��ي��ال  ثالثة  تعاقبت  الظواهري  اأمي��ن 

اإىل  اأف��غ��ان�����س��ت��ان،  يف  ال�سوفياتي  الحت���اد  م��ن حم��ارب��ة 

بالد  من  القاعدة  تراجع  اإىل  اأيلول2001،   11 اأح��داث 

اأمور كثرية يف  �سنوات كالدهر تغريت فيها  الرافدين، 

التنظيم العنكبوتي، املتماثل مع الفريو�ض الذي ينت�سر 

يف الهواء، وقد يكون يف كل مكان، ولكنه غري حم�سو�ض 

اأو مرئي.

بلورة  يف  �ساهمت  ع��دي��دة  ع��وام��ل  ه��ن��اك  اأن  �سك  ل 

لها  واأتاحت  انت�سارها  على  و�ساعدت  »القاعدة«،  فكرة 

منابرها الدينية والإعالمية، وفكر ح�سن البنا وجتربة 

ال��ذي غرف منه عبد اهلل عزام  الإخ��وان �سكلوا الوعاء 

م��دار���ض  يف  تتلمذوا  ال��ذي��ن  ال��ق��اع��دة  ق��ي��ادات  ومعظم 

التنظيمية،  اأطرها  داخ��ل  وعملوا  العقائدية،  الإخ��وان 

القاعدة يف  اعتمدتها  التي  املغلقة  العنقودية  فالدوائر 

حراكها هي حم�سلة جتارب حزبية خ�سبة ل� »الإخوان« 

للقاعدة  املغلق  التنظيمي  والهيكل  ال�سري،  العمل  يف 

نهاية  اإىل  ت�سل  ال��ذي عندما  املقطع  اأ�سلوب احلبل  اأو 

احل��ب��ل ل جت��د ���س��وى اأ���س��م��اء وع��ن��اوي��ن وه��م��ي��ة، ه��ذا 

املنهج  يف  مركزية  اأنتج  امل�ستنبط،  التنظيمي  الأ�سلوب 

العقائدي والتزاماً معنوياً براأ�ض الهرم، دون اأي توا�سل 

لمركزية  اإىل  اأدى  مم��ا  اإداري����ة،  تراتبية  اأو  ت��راب��ط  اأو 

الع�سكرية  اخليارات  يف  كاملة  وحرية  العمل،  اأدوات  يف 

والأمنية للقيادات امليدانية.

 امل�ساحة الوا�سعة يف حرية اتخاذ القرار والالمركزية 

الإدارية، اأتاحت لدوائر خمابرات عربية وغربية عديدة 

اخراق هذه املجموعات املتحفزة للقتال، وا�ستخدامها 

لن�سر الفو�سى وتعميق النق�سام الديني وال�سيا�سي.

ون��ت��ي��ج��ة ال�����س��غ��وط��ات الأم��ن��ي��ة وال��ع�����س��ك��ري��ة ال��ت��ي 

تعر�ست لها، فقدت قيادة القاعدة القدرة على ال�سبط 

والربط يف اإدارة املواجهات التي كانت تنتقل ب�سرعة من 

مكان اإىل اآخر، مما اأفقد التنظيم الوهج الذي اكت�سبه، 

وب�����داأ دور ال��ق��اع��دة ي�����س��ع��ف وق����وة ال��ت��ن��ظ��ي��م ال��ف��اع��ل��ة 

كل  يف  تتهاوى  التنظيم  بهذا  امل�سلمني  وثقة  ت��راج��ع 

اأنحاء العامل.

بت�سفية معظم قياداته،  الغربية  املخابرات   جنحت 

جتفيف  يف  جن��ح  ك��م��ا  ق��ت��ل��ه��م،  اأو  �سجنهم  خ���الل  م��ن 

�سبكاته  واخ���رق  ع��دي��دة،  اأم��اك��ن  يف  التمويل  م�سادر 

عديدة  اأماكن  يف  القاعدة  عنا�سر  ا�سطر  مما  املعقدة، 

اإىل ارت����داء اجل��ي��ن��ز وح��الق��ة ال��ل��ح��ى وارت���ي���اد امل��اله��ي 

الليلية لإبعاد ال�سبهات عنهم، ويف حالت اأخرى قرروا 

اإل���غ���اء ن��ظ��ام ال��ب��ي��ع��ة ل��زع��م��ائ��ه��م اجل����دد وج��ه��اً ل��وج��ه، 

م��ن خالل  اأو  امل��وب��اي��ل  على  بالبيعة  ذل��ك  وا���س��ت��ب��دل��وا 

واهلل  واحل���رب،  احل��ل  على  )بايعتك  بعبارة  الن��رن��ت 

الغربية  الأم��ن  اأجهزة  وجنحت  �سهيد(،  نقول  ما  على 

وعملت  ال��ق��اع��دة،  �سجناء  بع�ض  وا���س��ت��خ��دام  بتجنيد 

لت�سفية  وا�ستخدامهم  �سبكاتهم  خلرق  اإطالقهم  على 

ح�سابات دولية واإقليمية.

بن  اأ���س��ام��ة  قتل  الأب��ي�����ض  البيت  يعلن  اأن  والأغ����رب 

لدن، فيما عنا�سر القاعدة تقيم اأعلى درجات التن�سيق 

الطائرات  وحتمي  ب��ل  ال��ق��ذايف،  خللع  الناتو  حلف  م��ع 

الأمريكية مقاتلي القاعدة هناك ومتهد لهم الطريق 

لحتالل العا�سمة الليبية.

وك���ي���ف ت���ق���وم ال���ط���ائ���رات الأم���ريك���ي���ة ب��ق��ت��ل اأن����ور 

العولقي يف اليمن؛ القيادي يف القاعدة، فيما املخابرات 

القاعدة  مع  التن�سيق  على  بقدرتها  تتباهى  الأمريكية 

القتل  بعمليات  وال��ق��ي��ام  ل�����س��وري��ة  الأ���س��ل��ح��ة  لتهريب 

وال��ت��ف��ج��ري يف امل����دن ال�����س��وري��ة، ب���ل وت��ت��ن��اغ��م ق��ي��ادات 

بق�سف  الأطل�سي  احللف  مبطالبتها  املحلية  القاعدة 

لفت  اأمني  تن�سيق  يف  القاعدة  ق��ي��ادات  وتقوم  دم�سق، 

وعميق مع املخابرات ال�سعودية والأمريكية الذي مازال 

التنظيم يقاتلهم نظرياً يف اليمن والعراق وال�سومال.

اإىل  ب��ح��اج��ة م��ا���س��ة  ب���ات  ال��ق��اع��دة  ���س��ت��ات تنظيم  اإن 

مراجعة عميقة لتجربته ومبراجعة اأ�سل الفكرة التي 

رمبا فكر بها بع�ض النبالء، وا�ستخدمها بع�ض اخلبثاء، 

لتفجري وحدة الأمة و�سرذمتها، وجعل القاعدة نقطة 

ارتكاز مل�ساريع الغرب واإعالء كلمة الأمريكي من حيث 

يعلمون اأو ل  يعلمون.

جهاد �ساين

شبكات القاعدة المعقدة نقطة ارتكاز للغرب

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

مر�سي جمتمعاً برئي�ض واأع�ساء املجل�ض الع�سكري الأعلى                                                                                                                  )اأ.ف.ب(

اإلخوان المسلمـون.. وتحديـات السلطـة
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ك���ث���ريون ب��ن��وا اآم��ال��ه��م ع��ل��ى الأح�����داث 

الآن  2010 وحتى  ع��ام  نهاية  اجل��اري��ة منذ 

فيها  وراأوا  العربية،  ال��دول  من  العديد  يف 

اأنظمة  وث���ورة على  الأم���ة،  ب��داي��ة خلال�ض 

القهر والف�ساد والظلم، ولكن يف �سوء ما اآل 

اإليه ال�سراع على ال�سلطة يف تون�ض وم�سر 

ول��ي��ب��ي��ا وال���ي���م���ن، وح��ق��ي��ق��ة م���ا ي���ج���ري يف 

�سورية من موؤامرات مك�سوفة، مل يعد ثمة 

�سك باأن »الربيع العربي« كان ول يزال باباً 

الأجنبي،  والتدخل  الفو�سى،  على  ُم�سّرعاً 

والتو�سع ال�سهيوين. 

تراجع  م��ن  املنطقة  ت�سهده  م��ا  ف��رغ��م 

ون����ك����ب����ات، م�����ا زل����ن����ا ن�����واج�����ه الدع����������اءات 

الواهمني  لبع�ض  التريرية  والتحليالت 

ال���ذي���ن ُي�������س���ّرون ع��ل��ى ال���ق���ول ب����اأن العيب 

لي�ض يف ال��رب��ي��ع ال��ع��رب��ي بحد ذات���ه، ب��ل يف 

تدخل الأعداء وم�سادرتهم ملوجة »احلراك 

ال�سعبي«، اأو يف حماولت »الفلول« اليائ�سة 

لإجها�ض الثورة، اإن تداعيات ترير اخلطاأ 

يف تقدير الأو���س��اع ه��ي اأك���ر خ��ط��ورة من 

الوقوع فيه، واأقرب اإىل النفاق اأو الغباء.

ال���ك���رى  ال�������دول  اأن  ي��ع��ت��ق��د  م����ن  اإن 

م�سادرتها  بهدف  العربية  ال��ث��ورات  تبّنت 

القيادات  اأن  كيف  وتطويعها، مل يالحظوا 

متاأخرة،  مرحلة  يف  ال��ث��ورة  ت�سدرت  ال��ت��ي 

خ�����س��و���س��اً يف م�����س��ر، مل ت��ك��ن مت��ل��ك زم��ام 

امل���ب���ادرة ع��ن��د ان��ط��الق الأح�����داث، ب��ل ُمهد 

مبدئية  تفاهمات  بعد  ال��ري��ادي  ال��دور  لها 

الكيان  م��ن  مبوقفها  تتعلق  وا�سنطن  م��ع 

املجال�ض  اأن  يالحظوا  مل  كما  ال�سهيوين، 

وليبيا  وتون�ض  العراق  يف  املوؤقتة  الوطنية 

و�سورية قد مت ت�سنيعها ع�سية الأحداث يف 

لندن وباري�ض ووا�سنطن.  

اإن الدوائر ال�سهيونية  التي عملت على 

وتثبيت  البائدة،  العربية  الأنظمة  اإنعا�ض 

�سلطتها على مدى الأربعني عاماً  املا�سية، 

خدمة  كياناتها  ت��دم��ري  اإىل  ال��ي��وم  ت�سعى 

الأمريكية   - ال�سهيونية  الهجمة  لأه��داف 

اأن  امل��ع��روف  وم��ن  املنطقة،  على  امل��ت��ج��ددة 

عمالئهم  عن  ب�سهولة  يتخلون  ال�سهاينة 

حني ينتهي دورهم، ويعملون ب�سورة دائمة 

البينية لدى القوى  عل تعميق ال�سراعات 

ال��ب��دي��ل��ة، وم����ا ي��ج��ري ال���ي���وم ب���ني ال��ق��وى 

املتعار�سة يف اإطار الت�سابق على ال�سلطة يف 

هذا  يف  يندرج  مثال  العربي  الربيع  بلدان 

الإطار. 

فمن اخلطاأ الفادح اأن نتلهى بتفا�سيل 

البلدان  يف  القوى  خمتلف  بني  اخلالفات 

امل��ع��ن��ي��ة، لأن ه���ذه ال���ق���وى ع���اج���زة اأ���س��اًل 

دوائ��ر  ولأن  الأح���داث،  التحكم مب�سار  عن 

الأعداء هي التي تفر�ض نتائجها على كل 

والتفاهمات  امل�ساومات  الفرقاء من خالل 

ال�ستار، رمبا، ولكن يف  امل�سبوهة من خلف 

التعويل  لأنف�سنا  ن�سمح  م��غ��اي��رة،  ظ��روف 

ع��ل��ى ال��ت��ن��وع يف وج���ه���ات ال��ن��ظ��ر ب���ني ه��ذا 

يفقد  ال��ن��ق��ا���ض  ول���ك���ن  ذاك،  اأو  ال���ط���رف 

م�����س��داق��ي��ت��ه يف ظ���ل ره����ان الأع������داء على 

الفنت  وب���ذور  والنق�سام  التفتيت  ع��وام��ل 

املغرو�سة يف تربة اخلالفات الظاهرة على 

ال�سطح. 

ي�ستخدمون  املحللني  بع�ض  ب���داأ  فقد 

تعابري اأقرب اإىل الواقعية مثل »ما ي�سمى 

ل  اإذ  املزعوم«،  »الربيع  اأو  العربي«  الربيع 

مو�سم  على  ال��رب��ي��ع  �سفة  نطلق  اأن  يليق 

هو قمة يف الردي والنحطاط يف الزمن 

ذل��ك،  وم��ع  املتهالك،  والإ���س��الم��ي  العربي 

ع��ن رب��ط  ال�����س��ائ��د ق��ا���س��راً  ي��ظ��ل التحليل 

ويتنا�سى  ال�سهيوين،  باملخطط  الأح���داث 

املن�سوبة  الأه����داف  ر���س��م��وا  ال�سهاينة  اأن 

الدميقراطية  كتحقيق  ال�سعبي،  للحراك 

واإج�����راء الن��ت��خ��اب��ات، وح��م��اي��ة الأق��ل��ي��ات، 

التي  اجلذابة  ال�سعارات  من  ذلك  اإىل  وما 

يجري تنفيذها ب�سورة كاريكاتورية. 

القد�ض  ق�سية  تغييب  ���س��وء  يف  ول��ك��ن 

ال�سراعات  تعميق  ���س��وء  ويف  وفل�سطني، 

ال��ب��ي��ن��ي��ة، ت��راج��ع الأه�����داف امل��ع��ل��ن��ة حتى 

اأهمية لدى احلركة  ي�سبح الهدف الأكر 

وحمايتها،  اليهودية  تقبل  هو  ال�سهيونية 

الغا�سب  بالكيان  اإط��ار الع��راف  لي�ض يف 

اأو م���ن ب����اب ح��م��اي��ة الأق���ل���ي���ات  ف��ح�����س��ب، 

وال��ت�����س��ام��ح ال��دي��ن��ي، ب���ل م���ن ب���اب حماية 

عموم  يف  جالياتهم  واإح��ي��اء  اليهود  وج��ود 

بلدان العاملني العربي والإ�سالمي. 

املخلوعني ح�سني  الرئي�سني  ففي عهد 

انتع�ست  علي،  ب��ن  العابدين  وزي��ن  م��ب��ارك 

ويف  وتون�ض،  م�سر  يف  اليهودية  »اجلالية« 

ظ��ل الح��ت��الل الأم��ريك��ي ع���ادت »اجلالية 

تون�ض  ويف  العراقية،  امل��دن  اإىل  اليهودية« 

بحماية  الغنو�سي  را���س��د  تعهد  »ال���ث���ورة«،  

امل�����س��ال��ح ال��ي��ه��ودي��ة، ك��م��ا ���س��ان��د م�سطفى 

عبد اجلليل جهود اأحد امل�ستوطنني لإحياء 

اإ�سرائيل«  من  »العائدة  اليهودية  اجلالية 

اإىل ليبيا.

الهوية  اإع��الن  مغزى  يتك�ّسف  هنا  من 

اإط��الق  ع�سية  »اإ�سرائيل«  لدولة  اليهودية 

وحدها  حقها  م��ن  ليكون  ال��ع��رب��ي،  الربيع 

ح��م��اي��ة ج��ال��ي��ات��ه��ا يف ع��م��وم امل��ن��ط��ق��ة، ومل 

يكن ممكناً اأن تقوم »اإ�سرائيل« بهذا الدور، 

اأن تتدخل مبا�سرة يف ال�سوؤون الداخلية  اأو 

لدول املنطقة، دون تدمريها وحتويلها اإىل 

حجة  حتت  بانتدابها  ت�سمح  فا�سلة  كيانات 

حماية الأقليات الدينية والعرقية.

هذا ما ميهد له الربيع العربي الزائف، 

اأوه���ام���ه،  ع��ن  نتخلى  لأن  الأوان  اآن  وق���د 

ون���ك���ّف ع���ن ت��ب��ج��ي��ل خ��الف��ات��ن��ا واع��ت��ب��اره��ا 

علينا  ي��ف��ر���ض  زم����ن  ���س��ح��ي��ة يف  ظ���اه���رة 

ال��وح��دة والتالقي وع��دم ه��در الطاقات يف 

القيادات  حق  من  فلي�ض  جانبية،  �سراعات 

احلزبية اأو الدينية اأن ُتفّرط بحقوق الأمة 

تهدد م�سريها بحجة حماية  اأو  ال��واح��دة، 

»امل�سالح احليوية« ملا ي�سمى خطاأً »خمتلف 

اأطياف املجتمع«.

عدنان حممد العربي

الســعـوديـــة.. الـمـــلك واألمــــراء خـــارج الـخــدمـــة

هـل انـتـهـى الـعـمـر االفــتـراضــي للـنـظــــام؟

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

فو�سى )الربيع التون�سي(                                                                                                   )اأ.ف.ب.(

بعد قرابة العامين من االقتتال واالنقسام
أوهام »الربيع العربي« أبواب مشّرعة للتدخل األجنبي

الأم���ريان  هما  للعهد؛  ول��ي��ني  ال�سعودية  ف��ق��دت  ف��ق��ط،  اأ���س��ه��ر  ت�سعة  غ�سون  يف 

�سلطان ونايف بن عبد العزيز، فهل �سي�سكل هذا الأمر اإنذاراً لآل �سعود بنهاية العمر 

اإ�سراك  املالكة �ستتدارك الأم��ر جم��دداً من خالل  اأن العائلة  اأم  الفرا�سي  للنظام، 

اجليل الثاين للعائلة يف اإدارة  النظام وجتديد �سبابه وحتديث اآلياته ال�سيا�سية التي 

باتت عقيمة وغري قادرة على حماكاة  الع�سر؟

فالأمري  املالكة،  العائلة  داخ��ل  حتى  ب��الإ���س��الح  مطالبة  ترتفع  ب���داأت  الأ���س��وات 

على  البيعة احتجاجاً  ا�ستقالته من هيئة  ق��دم  ك��ان قد  ال��ذي  العزيز  ط��الل بن عبد 

تعيني الأمري نايف ولياً للعهد، عاد بعد الوفاة ليجدد هجومه على النظام، معتراً 

العامل،  ي�سهدها  التي  املتغريات  مع  التعاي�ض  على  ق��ادرة  تعد  مل  املطلقة  امللكيات  اأن 

اأنه  معتراً  وامل�ساءلة،  واملراقبة  الت�سريع  يتوىل  برملان  انتخاب  �سرورة   على  م�سدداً 

ل بد من التحول نحو امللكية الد�ستورية قبل اأن تاأتي عا�سفة هوجاء وتقتلع النظام 

من جذوره.

اآل �سعود على  1932 حافظت الأجنحة الرئي�سية لعائلة  منذ تاأ�سي�ض الدولة عام 

توازن دقيق مع رجال الدين الوهابيني امل�ساركني يف حكم اململكة، الذين وفروا املظلة 

الدينية للنظام، و�ساهموا يف اإطالق يد امللك لقمع احلريات ال�سيا�سية وتعطيل اإنتاج 

قيادات وطنية جديدة من خارج العائلة املالكة، و�ساعدوا على ح�سرها بيد امللك الذي 

مبوجب نظام املبايعة، له احلق بعد الت�ساور مع الهيئة يف اختيار من يراه منا�سباً من 

العائلة  داخل  العهد، لكن اخلالفات  الأبناء لولية  اأبناء  اأو من  اململكة  اأبناء موؤ�س�ض 

من  وك��ان  ع��ب��داهلل  امللك  �سكلها  التي  البيعة  وهيئة  ي��وم،  بعد  ي��وم��اً  ت�ستفحل  املالكة 

املفر�ض اأن ت�ساهم يف تنظيم اخلالفات داخل العائلة وتقوم باإدارتها، مل تتمكن من 

اأداء مهامها، الهدوء الظاهر الآن يخفي خالفات عميقة يف ظل وجود تغيريات بنيوية 

متجذرة يف املجتمع قد تزعزع ا�ستقرار اململكة.

بل  عقائدي،  فكري  اأو  وطني  ولء  اإىل  ت�ستند  ل  ال�سعودية  فالدولة  ع��ام،  وب�سكل 

اإىل عائلة �سميت دولة با�سمها، وهذه العائلة بداأت �سراعاً على احلكم للتو، امللك عبد 

العزيز موؤ�س�ض الدولة اأجنب 43 ولداً منهم 23 مازالوا على قيد احلياة، باتوا يف خريف 

امل�سوؤوليات، وبات  العمر ولكن الكثري من الأحياء ما عادوا قادرين �سحياً على ت�سلم 

ت�سلم اجليل اجلديد للحكم حتمية موؤكدة ل�ستمرار �سيطرة العائلة يف املرحلة املقبلة.

ياأخذ منحى  بداأ  الأجيال  باتت م�ستفحلة، و�سراع  املالكة  العائلة  اخلالفات داخل 

جدياً بني اأبناء املوؤ�س�ض عبد العزيز وبني اأحفاده، وهو �سراع بداأ يتحول اإىل اختالف 

امللك عبد اهلل وهو تيار معتدل  ال�سيا�سي بني تيارات ثالثة؛ واحد ميثله  النهج  على 

القرارات وتدهور  اتخاذ  امللك يف  ل�سعف وت��ردد  ومنفتح، ولكن بداأ يفقد نفوذه نظراً 

�سحته، واآخر حمافظ مت�سدد كان يقوده نايف ويل العهد، ويعاونه اأخوه اأحمد بن عبد 

والر�ساوى  العمولت  يف  غ��ارق  فا�سد  وثالث  حديدية،  اأمنية  قب�سة  وميلكون  العزيز، 

بن  وبندر  فهد  بن  العزيز  عبد  ويتزعمه  الأمريكية،  ال�ستخبارات  باأجهزة  ومرتبط 

�سلطان الذي طاملا كان مكروهاً يف اأو�ساط العائلة املالكة.

ال�سعودية التي ن�ساأت اأ�سا�ساً بال�سيف انطالقاً من جند، دائماً ما كانت جتد �سعوبة 

يف ال�سيطرة على احلجاز واملناطق البحرية، فهل �ستقودها اخلالفات الداخلية حل�سر 

نفوذها يف جند من جديد.

حمرر ال�شو�ؤن العربية
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اإي����ران ت����راوح م��ك��ان��ه��ا، ف��ا ه��ي و���ض��ل��ت اإىل 

وال  ال��ي��وران��ي��وم،  تخ�ضيب  م�ضاألة  يف  ات��ف��اق 

مت االإع������ان ع���ن ف�����ض��ل امل��ف��او���ض��ات، وم��ث��ل 

جولة  عنها  متخ�ضت  ال��ت��ي  النتيجة  ه���ذه 

امل���ف���او����ض���ات االأخ��������رة يف م���و����ض���ك���و، ك��ان��ت 

حيث  م��ن  وا�ضطنبول  ب��غ��داد  يف  ك�ضابقاتها 

اإبقاء  مع  لكن  الطرفني،  االأفكار بني  تبادل 

جذوة التفاو�ض متوا�ضلة عرب خرباء فنيني 

يلتقون يف ا�ضطنبول اأوائل �ضهر متوز املقبل.

اإليها  اآل��ت  النتيجة  التي  ه��ذه  وطرحت 

امل��ف��او���ض��ات االأ���ض��ئ��ل��ة ب�����ض��اأن ال��ع��وام��ل التي 

حتى  عملي  ات��ف��اق  اإىل  و�ضولها  دون  حت��ول 

االآن؟

املتتبع مل�ضار املفاو�ضات منذ ا�ضتئنافها يف 

ا�ضطنبول، يلحظ وجود اأجواء جديدة توؤ�ضر 

التعامل  يف  معهودة  غر  غربية  مرونة  اإىل 

مع اإيران، متثلت يف �ضكل وطريقة املخاطبة 

وق����ب����ول م��ن��اق�����ض��ة االأف�����ك�����ار وامل���ق���رح���ات 

بحق  للت�ضليم  اال�ضتعداد  واإب��داء  االإيرانية، 

معينة،  بن�ضبة  اليورانيوم  بتخ�ضيب  اإي��ران 

وتوفر الوقود النووي لها، غر اأن ترجمة 

ذلك اإىل اتفاق ي�ضمل امللف النووي االإيراين، 

وب��ق��ي��ة امل��ل��ف��ات االإق��ل��ي��م��ي��ة ب��ق��ي م��ث��ار ج��دل 

يخيم على كل جولة من جوالت التفاو�ض.

دون هذا  التي حتول  العوامل  اأن  ويبدو 

االتفاق تكمن يف االآتي:

اأوباما  اإما الأن الرئي�ض االأمركي باراك 

ال يرغب يف ح�ضول االتفاق االآن قبل اإجراء 

الأن���ه ال  االأم��رك��ي��ة،  الرئا�ضية  االن��ت��خ��اب��ات 

اإي��ران،  اأم��ام  تنازل  اأن��ه  اأن يظهر على  يريد 

االأم�����ر ال����ذي ق���د ي���وؤث���ر ���ض��ل��ب��اً ع��ل��ى و�ضعه 

االنتخابي.

ف��ع��ًا  ي�����ض��ع��ى  وال  ي���ن���اور  ال���غ���رب  الأن  اأو 

اإي�������ران دول�����ة اإق��ل��ي��م��ي��ة  اإىل ات���ف���اق ي��ك��ر���ض 

ك����ربى ال مي��ك��ن احل����د م���ن ت��ن��ام��ي ق��وت��ه��ا، 

ودورها املحوري يف اأهم منطقة من العامل، 

يكون  ب���اأن  تتم�ضك  ط��ه��ران  اأن  وخ�����ض��و���ض��اً 

االت����ف����اق ���ض��م��ن رزم������ة ك���ام���ل���ة ت�����ض��م��ل ك��ل 

الق�ضايا مبا ينظم اخلاف ب�ضاأنها، مبا اأنه 

على  تفاهم  يكون هناك  اأن  املمكن  من غر 

ال���روؤى، خ�ضو�ضاً  االف��راق يف  ب�ضبب  حلها 

وامل���ق���اوم���ة،  »اإ����ض���رائ���ي���ل«  م���ن  امل���وق���ف  اإزاء 

واأم����ن امل��ن��ط��ق��ة وم��ق��ارب��ة م��ف��ه��وم االإره����اب 

الظهور  جتنب  يحاول  فالغرب  وم�ضبباته، 

مبظهر املهزوم اأمام اإيران، ويعمل على عدم 

طرح  خ��ال  م��ن  مكا�ضب  ب��اأي��ة  لها  الت�ضليم 

�ضيا�ضة اخلطوة خطوة التي ابتدعها هرني 

كي�ضنجر بعد حرب 1973.

�ضاقة وطويلة،  املفاو�ضات  تبدو  هنا  من 

م�ضتوى  قيا�ض  خالها  من  الغرب  ويحاول 

املوقف االإيراين ملعرفة مدى تاأثر العقوبات 

النتيجة  اأن  غر  طهران،  على  االقت�ضادية 

مل  ال���ذي  ال��غ��رب��ي  للمفاو�ض  خميبة  ك��ان��ت 

يف  ت��ب��دل  اأو  ت��راج��ع،  اأي  مو�ضكو  يف  يلم�ض 

املوقف االإيراين.

هناك  اأن  وا�ضحاً  يبدو  ال�ضياق،  ه��ذا  يف 

م�ضطرة  ال��غ��رب  دول  يجعل  غ��رب��ي��اً  م��اأزق��اً 

اأن  دون  اإي���ران،  م��ع  التفاو�ض  موا�ضلة  اإىل 

امل��اأزق من  يقود ذل��ك اإىل اتفاق، وينبع ه��ذا 

االأ�ضباب االآتية:

ف�����ض��ل ال�����ض��غ��ط واحل�����ض��ار االق��ت�����ض��ادي 

الغربي على اإيران يف التاأثر على برناجمها 

اإىل  اأدت  ال�ضيا�ضة  ه��ذه  اأن  وت��ب��ني  ال��ن��ووي، 

ن��ت��ائ��ج م��ع��اك�����ض��ة، مت��ث��ل��ت يف ت�����ض��دد اإي�����ران 

اأك����ر يف م��واق��ف��ه��ا وزي������ادة اع��ت��م��اده��ا على 

التقنية  ق��درات��ه��ا  تطوير  يف  وت�ضريع  ذات��ه��ا 

وال�ضناعية والزراعية التي تعزز ا�ضتقالها 

عن  مبناأى  وجتعلها  وال�ضيا�ضي  االقت�ضادي 

تاأثرات ال�ضغوط اخلارجية.

بعملية  الغرب  قيام  �ضعوبة  اأو  ان�ضداد، 

ع�����ض��ك��ري��ة ����ض���د اإي���������ران، ب�����ض��ب��ب ال���ع���واق���ب 

العملية على  ه���ذه  مل��ث��ل  امل��ت��وق��ع��ة  ال��ك��ارث��ي��ة 

»اإ�ضرائيل«، وعدم  امل�ضالح االأمركية، واأمن 

�ضمان متكنها من تدمر الربنامج النووي 

االإيراين يف الوقت نف�ضه.

اأ���ض��ب��ح يف و���ض��ع ���ض��ع��ب بعد  ال��غ��رب  اإن 

هزميته يف العراق، وف�ضله يف اأفغان�ضتان، وهو 

ما يجعلها تتطلع اإىل م�ضاعدة اإيران ورو�ضيا 

وال�ضني، للخروج من ماأزقها االأفغاين.

ه��ذه االأ���ض��ب��اب ه��ي م��ا ي��دف��ع ال��غ��رب اإىل 

�ضلوك طريق التفاو�ض، وهي التي �ضتجربه 

يف نهاية املطاف على الراجع تلو الراجع 

اأم�����ام اإي������ران، ال��ت��ي ت����درك ع��ن��ا���ض��ر ق��وت��ه��ا، 

الغربيني،  وعنا�ضر ال�ضعف لدى خ�ضومها 

وتتقن اأ�ضلوب التفاو�ض الطويل النف�ض كما 

تتقن فن حياكة ال�ضجاد.

ح�سني عطوي

املالية  االأزم���ة  بفعل  العاملي،  االقت�ضاد  تباطوؤ  ظل  يف 

االأمركية  املتحدة  ال��والي��ات  ت�ضرب  التي  واالقت�ضادية 

النفط  اأ�ضعار  يف  انخفا�ض  �ضجل  ال��ي��ورو،  منطقة  ودول 

اإذ فيما كان  يف االأ�ضواق العاملية دون اأي تربيرات علمية، 

ارتفاع  يف  االأ�ضعار،  يف  املذهل  االرت��ف��اع  يت�ضبب  اأن  يتوقع 

يف  واالقت�ضادية  االجتماعية  التنمية  عمليات  وتطوير 

البلدان املنتجة، خال ال�ضنوات الثاث االأخرة، وهو ما 

اآث��اره يف تراجع االأمية، ويف  مل يح�ضل بتاتاً، ومل تلحظ 

�ضبيل  على  ال�ضعودية  ففي  االجتماعية،  التنمية  عمليات 

ما  واإذا  اأميون،  ال�ضكان  املئة من  25 يف  املثال ال احل�ضر، 

اأ�ضفنا اإليهم اأمية الكومبيوتر، ف�ضتت�ضاعف هذه الن�ضبة، 

ك��م��ا اأن ه��ن��اك ن��ح��و 22٪ م��ن ال�����ض��ك��ان حت��ت خ��ط الفقر 

ت��زال با  نائية ال  اأن قرى عديدة  اإىل  باالإ�ضافة  املدقع، 

كهرباء.

التنمية،  عملية  يف  ت��ط��ور  اأي  ي�ضجل  مل  وق��ت  يف  اإذاً، 

يف  الكبر  االرت��ف��اع  رغ��م  العربية  البلدان  يف  وخ�ضو�ضاً 

�ضهر  مطلع  منذ  بالراجع  االأ�ضعار  ب��داأت  النفط،  اأ�ضعار 

للنفط  عر�ضها  زاد  الريا�ض  اأن  تبني  حيث  املا�ضي،  اأي��ار 

م��ت��زاي��د على  اإج���راءه���ا بطلب  م���ربرة  ال��ع��ام  منذ مطلع 

الذي و�ضل  املت�ضاعد لاأ�ضعار  ارتفاع  اخلام، وللحد من 

االأ���ض��واق  كانت  اأن  بعد  للربميل،  دوالراً   128 ح��دود  اإىل 

ق��د ���ض��ه��دت ت��راج��ع��اً يف االإن���ت���اج خ���ال ال�����ض��ه��ور االأخ���رة 

اأدنى م�ضتوى له ب�ضبب  اأيار، وو�ضل اإىل  قبل بداية �ضهر 

األ��ف برميل يومياً   300 االإي���راين بحدود  االإن��ت��اج  تراجع 

تراجع  اإىل  اإ�ضافة  الغربية على طهران،  العقوبات  بفعل 

اإنتاج النفط اجلزائري بحدود مئة األف برميل يومياً دون 

ب�ضكل  اإي��ران  يوؤثر على  اأن ذلك مل  بيد  االأ�ضباب،  و�ضوح 

فارقه  من  ا�ضتفادت  ال��ذي  االأ�ضعار  ارتفاع  ب�ضبب  خا�ض، 

من جهة، ولتنوع االقت�ضاد من جهة اأخرى.

وهنا جلاأت ال�ضعودية، بناء الإحلاح اأمركي وغربي اإىل 

برميل  األ��ف  ومئة  مليون  بحدود  النفطي  اإنتاجها  زي��ادة 

م�ضتوى  ب��ذل��ك  م�ضجلة  اأي����ار،  �ضهر  مطلع  م��ن��ذ  ي��وم��ي��اً 

االأ�ضعار  وب���داأت  الطلب،  على  العر�ض  زاد  مما  تاريخياً، 

ثم  ل��ل��ربم��ي��ل  دوالراً   98 ح����دود  اإىل  ل��ت�����ض��ل  ب��ال��راج��ع 

تراجع اإىل حدود 84،80 دوالراً للربميل.

واأم����ام ه��ذه ال��ت��ط��ورات اتهمت اإي����ران وف��ن��زوي��ا دول 

ال�ضوق  ا�ضتقرار  بزعزعة  ال�ضعودية،  وخ�ضو�ضاً  اخلليج، 

وطالبتها بخف�ض اإنتاجها، الأن الت�ضرف ال�ضعودي، �ضيجد 

معار�ضة وا�ضعة له من قبل منظمة »اأوبك«، وقد انعك�ض 

ذلك يف االجتماع االأخر للمنظمة، خ�ضو�ضاً اأن اإيران هي 

اإي��ران  وب��دون  العامل  للنفط يف  االأ�ضا�ضيني  املنتجني  بني 

�ضتتعطل �ضوق النفط عاملياً، واإذا تابع االأوروبيون احلظر 

يف  �ضخم  الرت��ف��اع  ذل��ك  ف�ضيوؤدي  االإي����راين  النفط  على 

اأ�ضعار النفط يف العامل عاجًا اأم اآجًا.

وق��د دع��ا ع��دد م��ن ال���دول االأع�����ض��اء يف منظمة ال��دول 

االإن��ت��اج  لتقلي�ض  ال�ضعودية  )اأوب����ك(  للبرول  امل�����ض��درة 

الزائد لوقف تراجع �ضعر النفط الذي فقد 30 دوالراً من 

اآذار، وجاءت هذه الدعوات قبل وبعد  �ضعر الربميل منذ 

ال�ضعودي  البرول  وزير  ت�ضريحات  وبعد  اأوب��ك،  اجتماع 

اأوب��ك  على  يتعني  »رمب���ا  فيها:  ق��ال  ال��ت��ي  النعيمي  علي 

اأوب��ك حددت �ضقف االإنتاج يف  رفع �ضقف االإنتاج«، وكانت 

اأن  اإال  30 مليون برميل يومياً،  كانون االأول املا�ضي عند 

النفط  من  نق�ض  اأي  لتعوي�ض  اإنتاجها  زادت  ال�ضعودية 

 100 اإىل  االأ���ض��ع��ار  وخلف�ض  ال��ع��ق��وب��ات  نتيجة  االإي����راين 

دوالر للربميل اأو ما دون.

برميل  مايني  ع�ضرة  اإىل  اإنتاجها  ال�ضعودية  ورفعت 

ع��ق��ود، فيما و�ضفه وزي��ر  اأع��ل��ى م�ضتوى يف  ي��وم��ي��اً، وه��و 

البرول ال�ضعودي باأنه نوع من التحفيز لاقت�ضاد، ونزل 

�ضعر النفط من نحو 128 دوالراً للربميل ملزيج برنت يف 

اآذار اإىل اأقل من 98 دوالراً.

واأمام ال�ضغوط التي مار�ضها اأع�ضاء يف »اأوب��ك« اأمكن 

يف  تغير  دون  االإن��ت��اج  �ضقف  ببقاء  ات��ف��اق  اإىل  التو�ضل 

الن�ضف الثاين من هذا العام اأي بحدود 30 مليون برميل 

يومياً، وباأن يح�ضل تخفي�ض يف اإمدادات املعرو�ض بحدود 

االأوروب���ي  اخل��ام  ليبداأ  يومياً،  برميل  األ��ف  و600  مليون 

96،80 دوالراً  باالرتفاع م�ضجًا حدود  اآب  �ضهر  يف عقود 

للربميل.

حمرر ال�ش�ؤون الدولية
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من مفاو�ضات جمموعة )5+1( مع �إير�ن                                                                     )�أ.ف.ب.(
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مفــاوضــات مجمـوعـة 5+1 مع إيران

أسـبــاب تــأرجحـهـــا واستمــرارها

المفاوضات وعجز 
الغرب أمام إيران

و�ضف دبلوما�ضي اإيراين ما جرى يف 

غربي  اإق��رار  باأنه  ال�1+5  مع  املفاو�ضات 

اإن مفاو�ضات  اإي��ران، وقال  اأمام  بالعجز 

ت��اه��ا ع��ك�����ض��ت كيا�ضة  ا���ض��ط��ن��ب��ول وم���ا 

غربية يف التعامل مع املفاو�ض االإيراين، 

وجتنباً الأي لغة ا�ضتفزازية معه، وهو ما 

مل يح�ضل يف املفاو�ضات ال�ضابقة.

واأك������د ال��دب��ل��وم��ا���ض��ي االإي��������راين اأن 

اأن تتخلى عن حقها يف  اإي���ران ال ميكن 

النووية  ال��ط��اق��ة  وام��ت��اك  التخ�ضيب 

حا�ضرة  واإي����ران  ال�ضلمية،  ل��اأغ��را���ض 

ال��ق��اع��دة، وط��امل��ا مل  لاتفاق على ه��ذه 

يح�ضل مثل هذا االتفاق، فهي م�ضتمرة 

ال��ن��ووي  ال��وق��ود  ل��ت��اأم��ني  التخ�ضيب  يف 

ملركز اأبحاثها العلمي.

وق����ارن ب��ني م��ا ك���ان ي��ط��رح��ه ال��غ��رب 

م��ن��ذ ال��ب��داي��ة، وب���ني م��ا ي��ط��رح��ه االآن، 

ال��غ��رب  ك��ان��ت دول  ال���ب���داي���ة  وق�����ال: يف 

ت�����ض��ع ���ض��روط��اً ت�����ض��ل ح��د اإل���غ���اء تعليم 

االإيرانية،  اجلامعات  يف  الفيزياء  م��ادة 

اأما اليوم فقد اأ�ضبحت م�ضتعدة للبحث 

بالتخ�ضيب  اإي����ران  ب��ح��ق  االع����راف  يف 

بن�ضبة معينة.



يف كثر من املواقف التي اأتبناها �ضد بع�ض مظاهر 

ومعاداة  بالتخلف  زمائي  يتهمني  احلديثة،  احل�ضارة 

عن  دفاعهم  ن��ربة  وتعلو  التكنولوجي،  والتقدم  العلم 

م��ن��ج��زات ال��ع�����ض��ر اإىل درج����ة جت��ع��ل��ن��ي اأ���ض��ك��ك اأح��ي��ان��اً 

ال  فاأنا  �ضالة،  على  فعًا  كنت  اإن  واأت�ضاءل  مبواقفي، 

الفيزيائية  اأو  الطبيعية  بالعلوم  �ضليع  غر  اأين  اأنكر 

اأو النووية اأو ما �ضابه، كما ال اأتقن فن الزراعة، ول�ضت 

مب��ب��داأ  متم�ضك  ولكنني  ال�����ض��ن��اع��ة،  ���ض��روب  يف  م��اه��راً 

اأ�ضا�ضي مفاده اأنه ال خر يف علم ال يفيد �ضاحبه.

وم���ن خ���ال م��ط��ال��ع��ات��ي امل��ت��وا���ض��ل��ة ل��ل��ت��ق��اري��ر التي 

ت��ت��ح��دث ع���ن م�����ض��اوئ ت��ق��ن��ي��ات ال��ت��ع��دي��ل اجل��ي��ن��ي، اأو 

التطور  على  ال�ضلبية  وت��اأث��رات��ه��ا  ال��وراث��ي��ة،  الهند�ضة 

�ضكلها،  تبديل  خ��ال  م��ن  االأج��ن��ا���ض  ل�ضائر  الطبيعي 

اأزداد  تركيبتها،  يف  اإي���ه«  اأن  »ال���دي  برتيب  والتاعب 

اأكرب من  الذي تكون م�ضاره  للعلم  اقتناعاً مبعار�ضتي 

فوائده. 

ولكن باملقابل، تنكر تقارير اأخرى وجود اأية خماطر 

تعداد  يف  تبالغ  اإن��ه��ا  ب��ل  احل��دي��ث،  العلمي  احلقل  لهذا 

كا�ضتنباط  ع��دي��دة  جم���االت  يف  االإي��ج��اب��ي��ة  م�ضاهماته 

االأمرا�ض  على  والق�ضاء  جانبية،  تاأثرات  بدون  اأدوي��ة 

والكلية  القلب  مثل  ب�ضرية،  اأع�ضاء  وتوفر  الوراثية، 

والكبد، وزرعها بدل االأع�ضاء التالفة، وحت�ضني االإنتاج 

احل���ي���واين واالأ����ض���م���اك، و»خ���ل���ق« اأ���ض��ن��اف ج��دي��دة من 

النا�ض  لعموم  تقدم  »االإيجابيات«  هذه  وكل  امل��زروع��ات، 

كاأف�ضل ال�ضبل ل�ضمان �ضامة الغذاء وتطوير نوعيته، 

واإدامة م�ضادره.

اإن مقدرة كل فريق من الطرفني على تقدمي »احلجج 

القوية« الإثبات نظرته، يخلق اإ�ضكالية كبرة اأمام املراقب 

العادي، وال ميكن حلها بدون تدخل  احليادي وامل�ضتهلك 

العلمية  الكفاءات  ذوي  علماء مو�ضوعيني وحياديني من 

التي تعادل كفاءة اأ�ضحاب علم اجلينات الذين ت�ضتخدمهم 

من  اال�ضتفادة  على  وحدها  القادرة  االحتكارية  ال�ضركات 

تطبيقات هذه التكنولوجيا العالية، ولكن تقارير العلماء 

احلياديني وحتذيراتهم املتكررة ال ت�ضل اأبداً اإىل �ضانعي 

القرار، وال جتد منرباً لعر�ضها على الراأي العام.

اإىل  �ضوتهم  باإي�ضال  ه���وؤالء  ينجح  حتى  اأنتظر  ل��ن 

ح�ّضي  اإىل  ا���ض��ت��ن��اداً  م��وق��ف��ي  ح�ضمت  ف��ق��د  امل�����ض��وؤول��ني، 

العام، واإىل �ضكوكي التي اأثارتها بع�ض املعطيات العامة، 

واأولها، اأن هيئات الرقابة على اأ�ضناف الغذاء والدواء يف 

البلدان الغنية تنحاز علناً لل�ضركات االحتكارية، ونحن 

نعرف اأن قرارات هذه الهيئات واأحكامها تقوم بالدرجة 

االقت�ضادية وم��دى ربحية  االأوىل على معيار اجل��دوى 

وه���ذا ال يكفي ل�ضمان  دواء،  اأو  غ���ذاء  م��ن  امل��ن��ت��ج،  ه��ذا 

اجلودة وال�ضامة.

وثاين هذه املعطيات يتمثل يف ف�ضل جمعيات حماية 

ق��رار  ا�ضت�ضدار  على  »امل��ت��ط��ورة«  ال��ب��ل��دان  يف  امل�ضتهلك 

ُتبنّي  عامة  و�ضع  االحتكارية  ال�ضركات  على  يفر�ض 

مكونات املنتج، وهكذا يبقى امل�ضتهلك جاهًا مبا حتتويه 

ال��دواء  تركيبة  اأو  رم��ق��ه،  بها  ي�ضد  التي  الطعام  وجبة 

ال��ذي يعالج به مر�ضه، وذل��ك يف بلدان تدعي حر�ضها 

اال�ضتهاكية،  االأ���ض��ن��اف  نوعية  مراقبة  على  ال�ضديد 

والتدقيق ب�ضامة ا�ضتهاكها.

التعديل  العادي ح�ضم موقفه من  امل�ضتهلك  اأراد  اإذا   

الت�ضاوؤل،  �ضوى  عليه  فما  الغذائية،  للمنتجات  اجليني 

وملاذا  واللحوم،  الفواكه واخل�ضار  ي�ضت�ضيغ طعم  ملاذا ال 

يكت�ضف  ث��م  ك��ال�����ض��ّوان،  متما�ضكة  ال��ب��ن��دورة  حبة  يجد 

العفونة يف لّبها، وملاذا ال ي�ضرب »العطن« رغيف اخلبز 

والرطوبة  احل��رارة  لعوامل  تعر�ضه  �ضهر من  بعد  ول��و 

اأب��ن��اء اجل��ي��ل اجل��دي��د ال مييزون  واجل��ف��اف؟ واإن ك��ان 

واأجدادهم،  اآباءهم  فلي�ضاألوا  وال�ضكل،  الطعم  الفرق يف 

فاتهم من  ك��ي يخربوهم عما  اأع��م��اره��م،  اأط���ال اهلل يف 

طيبات ما رزقوا يف االأيام اخلوايل.

ع. العربي
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�لبّنا يرتبع  �لرئا�ضة يف م�ضر.. ها هو حزب  ب�ضدة  �لإخو�ن  وفاز 

على عر�ش وادي النيل، بعد عقود من اجلهاد والن�شال تخللتها م�شاق 

وم�شاعب جّمة، من اال�شطهاد اإىل ال�شجن، اإىل اخلطر..

ترى! اأي م�شروع للحكم يف جعبة االإخوان؟

من  ج��دي��دًا  اقتب�شوا  اأنهم  اأم  ال�شريعة؟  تطبيق  م�شروع  هو  هل 

بااّلخر  واالع��راف  وامل�شاواة  احلرية  مثل  من  الدميقراطية  مفاهيم 

املختلف.. اأم جيء بهم لتنفيذ خمطط غربّي �شهيوين معّد �شلفًا من 

جماعة املحافظني اجلدد القاب�شني على قرار االإدارة االأمريكية.

على  احلكم  اأنف�شهم  للإخوان  �شنرك  االأح��ك��ام..  ن�شتعجل  لن 

دفة  اإدارت��ه��م  خ��لل  من  االأي���ام،  من  املقبل  يف  ونهجهم  �شلوكهم 

احلكم وكيفية التعاطي مع امللفات ال�شاخنة يف املنطقة، ويف مقّدمها 

االأو�شط  ال�شرق  وخمطط  فل�شطني،  املركزية  الق�شية  من  موقفهم 

اجلديد. 

اأزه��ر  ربيعها  اأن  �شحيح  وح��رج��ة..  دقيقة  مرحلة  م�شر  تدخل 

بتحقيق  ال�شاعة  يفلح حتى  اأنه مل  انتخابات، غري  واأثمر  دميقراطية 

الثمرة املرجوة من اال�شتقرار النف�شي وال�شيا�شي واالقت�شادي..

قد تكون املعركة الرئا�شية التي حملت »االإخوان« اإىل �شدة احلكم 

قد فتحت باب ال�شراع على م�شراعيه اإن جلهة املعارك واملواجهات 

الد�شتورية والقانونية وال�شيا�شية، اأو جلهة انتزاع تداعيات االنت�شار 

ال�شيا�شي من الع�شكر!

�شهدته اجلزائر غداة  الذي  عينه  »ال�شيناريو«  �شت�شهد م�شر  هل 

تعرف  مل  عامة  انتخابات  يف  للإنقاذ  االإ�شلمية  اجلبهة  و�شول 

مغاليق  لتفتح  اإلغائها!  على  فاأ�شرت  نتائجها  ب�شدقية  احلكومة 

مواجهة كلفت اجلزائر اأثمانًا باهظة، وملّا تنتهي مفاعيلها حتى اليوم؟

هل مبقدور »االإخوان« يف م�شر اال�شتئثار مبقدرات ال�شلطة واإق�شاء 

اجلي�ش عن موقع القرار؟ هل باإمكانهم فر�ش التجربة الركية، �شّيما 

واأن الركيبة الداخلية واالأطياف الداخلية يف م�شر غريها يف تركيا؟

التعقيب  ���ش��دي��دة  مرحلة  دخ��ل��ت  م�شر  ف���اإن  االأم����ر..  يكن  اأي���ًا 

واحل�شا�شية، فثنائية الع�شكر واالإخوان يف احلكم باتت وا�شحة املعامل 

التي ال  الثنائية  قارئ مو�شوعي حمايد.. هذه  ولكل  ثاقب نظر،  لكل 

اإن ال قدرة  اإذ  االإلغاء..  اأو  الفيتو  ا�شتخدام  جمال فيها ال�شراتيجية 

لكل الطرفني اأن يعمل اأحدهما على �شطب مناف�شه اأو �شديقه اللدود 

من املعادلة، بل املعادالت..

من  وامل�شاكنة  التعاي�ش  �شيغة  طرح  على  جمرب  بل  مدعو  كلهما 

خلل تقا�شم ال�شلطة واملواقع.. اإذ اإن احتكار ال�شلطة من قبل اأحدهما 

دون االآخر �شرب من امل�شتحيل.

املطلوب من الفريقني امل�شريني اإذا جاز التعبري.. اإدارة اخللف 

املوؤ�ش�شات  داخ��ل  عليه  واالإب��ق��اء  وعقلنية،  وروي���ة  وحنكة  بحكمة 

ال�شرعية الت�شريعية منها والتنفيذية وعدم االإنزالق اإىل ال�شارع، اإذ ما 

من اأحد قادر على التكهن اإىل ما �شتوؤول اإليه م�شر اآنذاك.

نبيه الأعور

كان حممد مر�ضي، مر�ضحاً احتياطياً، لكن ف�ضول ال�ضراع بني االإخوان 

والع�ضكر دفعت به اإىل املقدمة لي�ضبح اأول رئي�ض منتخب مل�ضر، فبعد اأن 

دفع االإخوان بخرت ال�ضاطر مر�ضحاً النتخابات الرئا�ضة امل�ضرية 2012، 

لل�ضاطر  احتياطياً  الدفع مبر�ضي مر�ضحاً   2012 ني�ضان   7 قرر احلزب يف 

كاإجراء احرازي خوفاً من احتمالية وجود معوقات قانونية متنع تر�ضح 

و�ضول  يف  �ضبباً  »ال�ضاطر«  فكانت غلطة  بالفعل  ما ح�ضل  وهذا  ال�ضاطر، 

بعدما  بديع  حممد  ل��اإخ��وان  العام  للمر�ضد  رئي�ضاً  اأ�ضبح  ال��ذي  مر�ضي 

»حله« االأخر من البيعة كمر�ضد وبايعه يف املقابل كرئي�ض.

ال�ضارع  التاأييد يف  واجه مر�ضي �ضعوبات كبرة يف احل�ضول على  وقد 

ب�ضبب غياب الكاريزما لديه، االأمر الذي جعله جمهواًل لدى الكثر من 

اأحمد �ضفيق، مع ما يعنيه فوز  امل�ضريني، لكن انح�ضار اخليار بينه وبني 

االأخ��ر من عودة النظام ال�ضابق، رجح كفة مر�ضي الذي قدم الكثر من 

له، كوعده  ال�ضابق  النظام  العلنية ل�ضمان ت�ضويت كل مناوئي  التنازالت 

قبطي  اأحدهما  له  نائبني  وتعيني  ال�ضيا�ضية  القوى  كل  جتمع  بحكومة 

واالآخر امراأة.

العدوة  قرية  يف   1951 ع��ام  العياط  عي�ضى  مر�ضي  حممد  حممد  ول��د 

عرب  تفوق  الفقرة،  الطبقة  م��ن  فاحني  الأب��وي��ن  ال�ضرقية،  مبحافظة 

مرحلة التعليم يف مدار�ض حمافظة ال�ضرقية، ثم انتقل للقاهرة للدرا�ضة 

 1975 القاهرة  جامعة  من  الهند�ضة  بكالوريو�ض  على  ح�ضل  اجلامعية، 

بني  امل�ضري  باجلي�ض  خ��دم  ثم  معيداً،  وعمل  ال�ضرف  مرتبة  مع  بتقدير 

الثانية  بالفرقة  الكيماوية  احل��رب  ب�ضاح  كجندي  و1976   1975 عامي 

ح�ضل  كما   ،1978 الفلزات  هند�ضة  يف  املاج�ضتر  على  ح�ضل  كما  م�ضاة، 

كاليفورنيا  بروفي�ضور كروجر من جامعة جنوب  درا�ضية من  على منحة 

لتفوقه الدرا�ضي، وعلى ماج�ضتر ودكتوراه يف الهند�ضة من جامعة جنوب 

كاليفورنيا 1982 يف حماية حمركات مركبات الف�ضاء.

عمل معيداً ومدر�ضاً م�ضاعداً يف كلية الهند�ضة جامعة القاهرة، ومدر�ضاً 

م�ضاعداً يف جامعة جنوب كاليفورنيا، واأ�ضتاذاً م�ضاعداً يف جامعة كاليفورنيا 

»نورث ردج« يف الواليات املتحدة بني عامي 1982 1985-، واأ�ضتاذاً ورئي�ض 

 1985 العام  الزقازيق من  - جامعة  الهند�ضة  كلية  امل��واد يف  ق�ضم هند�ضة 

وحتى العام 2010. 

 ،1979 اأواخ��ر عام  1977 وتنظيمياً  عام  امل�ضلمني فكراً  انتمى لاإخوان 

ن�ضاأته  منذ  امل�ضلمني  االإخ��وان  جماعة  يف  ال�ضيا�ضي  بالق�ضم  ع�ضواً  وعمل 

عام 1992، تر�ضح النتخابات جمل�ض ال�ضعب 1995، وانتخابات 2000 وجنح 

فيها وانتخب ع�ضواً يف جمل�ض ال�ضعب امل�ضري عن جماعة االإخوان و�ضغل 

موقع املتحدث الر�ضمي با�ضم الكتلة الربملانية لاإخوان.

الوطنية للتغير مع حممد الربادعي عام  تاأ�ضي�ض اجلمعية  �ضارك يف 

2010، كما �ضارك يف تاأ�ضي�ض التحالف الدميقراطي من اأجل م�ضر والذي 
االإخ��وان  �ضورى  جمل�ض  انتخبه   ،2011 عام  �ضيا�ضياً  وتياراً  حزباً   40 �ضم 

اأن�ضاأته اجلماعة  2011 رئي�ضاً حلزب احلرية والعدالة الذي  30 ني�ضان  يف 

ا�ضتعداداً للعمل ال�ضيا�ضي بعد �ضقوط النظام.

يف  م�ضاركته  اأثناء   2006 اأي��ار  يف  ال�ضجن  يف  اأ�ضهر  �ضبعة  مر�ضي  ق�ضى 

ال�ضاحية،  اإىل جلنة  الق�ضاة  اثنني من  د بتحويل  تنِدّ �ضعبية  مظاهرات 

واع��ت��ق��ل م��ع��ه 500 م��ن االإخ�����وان امل�����ض��ل��م��ني، ك��م��ا اع��ت��ق��ل يف ���ض��ج��ن وادي 

الثورة،  اأثناء   2011 الثاين  كانون   28 الغ�ضب  يوم جمعة  النطرون �ضباح 

وق�ضى يومني فقط، حيث ترك االأمن ال�ضجون بعد ترنح النظام. 

تعرف حممد مر�ضي على ابنة عمته جناء حممود علي بحكم القرابة، 

عقد  مت  الهند�ضة،  بكلية  فيها  در����ض  عندما  ال��ق��اه��رة  يف  ي��زوره��م  وك���ان 

به  التحقت  ثم  ال�ضابع ع�ضر،  تكمل عامها  اأن  قبل  اأي   1979 عام  قرانهما 

اإىل كاليفورنيا يف الواليات املتحدة االأمركية بعد عام ون�ضف من الزواج، 

ولهما 5 اأوالد اأكربهم اأحمد الذي يعمل طبيباً، وهو حا�ضل على اجلن�ضية 

االأمركية، وثانيهم ال�ضيماء وهي خريجة علوم، متزوجة ولديها 3 اأبناء، 

يف  يعمل  الذي  اأ�ضامة  وثالثهم  االأمركية،  اجلن�ضية  على  اأي�ضاً  وحا�ضلة 

املحاماة، ورابعهم عمر احلائز على بكالوريو�ض جتارة، واأ�ضغرهم عبد اهلل 

وهو طالب يف الثانوية العامة.

زوجها  على  االنفتاح  �ضورة  اإ�ضفاء  انتخابه،  بعد  زوجته،  حاولت  وقد 

»خادمة  نف�ضها  م�ضمية  االإع���ام  و�ضائل  م��ن  ع��دد  يف  فظهرت  وعائلتها، 

اأحمد« بداًل من ال�ضيدة االأوىل،  ال�ضعب«، ودعت اجلميع اإىل مناداتها »اأم 

ي�ضاهدون  واأن��ه��م  للبع�ض،  يخيل  كما  دينياً  متع�ضبة  لي�ضت  اأن��ه��ا  قائلة 

االأفام مع كل اأفراد العائلة وكثراً ما ين�ضم لهم حممد مر�ضي نف�ضه.

االحتياطي أصبح الرئيس.. والمبايع مبايعًا
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رجـــال حـــول الـــرسـول �

احلرا�سة

مل ت��ع��رف ب����روت ن��ظ��ام احل��را���س��ة 

اإثر  ع�سر،  التا�سع  القرن  اأوا�سط  يف  اإال 

ال��ف��ت��ح امل�����س��ري وح��ك��م��ه ال����ذي ا�ستمر 

ح�����وايل ع�����س��ر ����س���ن���وات، وال�����ذي اأدخ����ل 

التنظيم  منها  ه��ام��ة،  اإ���س��اح��ات  ع��دة 

وتو�سعة  ال��ك��رن��ت��ي��ن��ا،  ف��اأن�����س��اأ  ال�����س��ح��ي 

ال���������س����وارع، واإق�����ام�����ة ن���ظ���ام احل���را����س���ة 

والوكاالت  والدكاكني  للمنازل  الليلية 

التجارية، على الن�سق املعمول به يومئذ 

يف م�سر )نظام اخلفر(.

ك��ان��ت ح��را���س��ة امل��دي��ن��ة ق��ب��ل ذل���ك، 

عند  اأقيم  حيث  بواباتها،  يف  حم�سورة 

ك���ل ب����اب، ح���ار����س الإغ�����اق ال���ب���اب عند 

بعد ذلك  كان  اأي  دخ��ول  الغروب ومنع 

وح��ت��ى ال�����س��ب��اح، وك��ان��ت م��ه��م��ة ه���وؤالء 

التابعني  احل���را����س، وه���م م��ن اجل��ن��ود 

على  ت�ستمر  حاكمها،  اأو  املدينة  ل��وايل 

مدار اليوم ليًا ونهاراً.

ك����������ان ي�����ت�����م اخ������ت������ي������ار اخل������ف������راء 

اجل�����دد م���ن اأب���ن���اء امل��دي��ن��ة امل��ع��روف��ني 

ب�����س��دة امل���را����س وال�����س��ج��اع��ة، ك��م��ا ك��ان 

ب��روت،  اأب��ن��اء  م��ن  يكونوا  اأن  ي�سرتط 

ل���ي���ت���ع���رف���وا ع���ل���ى امل���ت���ج���ول���ني ل���ي���ًا، 

 وخ�������س���و����س���اً ال����غ����رب����اء ع����ن ال���ب���ل���دة.

كان احلار�س، بحكم جتوله �سمن نطاق 

منطقته، يعرف اأ�سحاب املتاجر و�سكان 

ب��ه يف  ي�ستعينون  ال��ن��ا���س  وك���ان  احل���ي، 

االأم����ور ال��ط��ارئ��ة، ففي ح��ال��ة ال���والدة، 

القابلة  لي�ستدعي  احلار�س  يذهب  كان 

الن�سوة  بع�س  ي��راف��ق  اأو  احل���ي(  )داي���ة 

حلمايتهن اإذا طراأ ما يوجب خروجهن 

اأو يلّبي �سوت ا�ستغاثة لنجدة اأو  ليًا، 

حريق اأو القب�س على ل�س اأو م�سبوه.

كان لبا�س احلار�س كلبا�س ال�سرطة، 

نحا�سة  قلبقه  على  ي�سع  ك��ان  اأن���ه  اإال 

���س��ف��راء، ح��ف��رت عليها رت��ب��ة: ح��ار���س، 

ج���اوي�������س، ب���ا����س ج���اوي�������س، وع���ل���ى قبة 

�سرتته نحا�سة حمفور عليها رقمه، اأما 

خ�سب  من  طويل  نبوت  فكان  �ساحه، 

�سخ�سي  ك�ساح  ي�ستعمل  ال�سنديان، 

من جهة، وللتنبيه واإ�سارة تعارف بينه 

امل��ج��اورة  القطعة  ح��ار���س  رفيقه  وب��ني 

م��ن ج��ه��ة اأخ����رى، ف��ك��ان اإذا و���س��ل اإىل 

اآخ����ر ال�����س��ارع ال����ذي ي��ت��وىل ح��را���س��ت��ه، 

وي�سرح  ب�سدة  ب��االأر���س  نبوته  ي�سرب 

ب�سوت قوي »ها« فيرتدد �سدى �سوته 

و�سوت نبوته يف ليايل املدينة ال�سغرة 

باحلركة  زميله  عليه  وي���رد  الهاجعة، 

ال�سوت  وال�سوت ذاتهما، وهكذا يرتدد 

اإىل  �سارع  اإىل حار�س، ومن  من حار�س 

�سارع، فتدخل هذه االأ�سوات واحلركات 

الطماأنينة اإىل االأهايل النائمني.

يتناوب احلرا�س اخلدمة من غروب 

ال�سم�س حتى ال�سباح على نوبتني، كل 

واحدة �ست �ساعات، ي�سّمي حار�س نوبة 

يف  ينطقونها  كما  اأو  »اأك�سمجي«  امل�ساء 

»اأخ�����س��م��ج��ي«، وي�سمى  ب���روت  خم��اف��ر 

حار�س بعد منت�سف الليل »�سباحجي«، 

يف  م�ستعملة  الكلمات  ه��ذه  بقيت  وق��د 

ن��ظ��ام احل���را����س���ة، ويف خم��اف��ر ���س��رط��ة 

بروت حتى عام 1945، حيث اأن�ساأ فوج 

احلرا�سة، وحمل احلرا�س ال�ساح بدل 

النبوت، وا�ستعملوا ال�سفارة بدل �سوت 

النبوت، وبقي بع�س احلرا�س متم�سكني 

بحمل النبوت الطويل.

بيت  اأن حار�س  يذكر  ما  من طريف 

الرئي�س  )ك���ان  ال�سلح  ري��ا���س  الرئي�س 

ريا�س ال�سلح يكتفي بحار�س واحد بلدي 

�سرطي  و�سائق  الربعة،  عائلة  من  ليلي 

ي���دع���ى ح���م���دي ط���ب���ارة( ي��ت��م��ّي��ز ب��ط��ول 

قامته وهيبته، و�ساربيه االأ�سقرين، فلما 

منت�سف  بعد  الفرن�سية،  القوة  ح�سرت 

الليل، العتقال ريا�س ال�سلح اإثر تعديل 

اأ����س���رع احل��ار���س   ،1943 ���س��ن��ة  ال��د���س��ت��ور 

حامًا نبوته، اإىل مركز �سرطة الب�سطة 

على  نبوته  وي�سرب  عرقاً  يت�سبب  وهو 

ريا�س  كم�سوا  ���س��ارخ��اً:  املخفر  ب��اط 

م�سرعاً  عاد  ثم  بك،  ريا�س  كم�سوا  بك، 

دفاعاً  بنبوته  ليقاتل  الرئي�س  بيت  اإىل 

واأعلم  واجبه  اأدى  اأن  بعد  الزعيم،  عن 

خم��ف��ر ال�����س��رط��ة ال��ت��اب��ع ل���ه ب���احل���ادث 

اجللل.

تنظيم احلرا�سة يف عهد 

االنتداب

ع��م��دت ب��ل��دي��ة ب����روت ب��ع��د االن���ت���داب 

فعهد  احل��را���س��ة،  تنظيم  اإىل  ال��ف��رن�����س��ي، 

اأن خدموا  �سبق  �سابط بروتي ممن  اإىل 

يف اجل��ي�����س ال��ع��ث��م��اين ه��و ال��ي��وزب��ا���س��ي اأي 

املغربل،  م�سطفى  يدعى  حالياً،  النقيب 

بتنظيم احلرا�سة واأطلق عليه لقب رئي�س 

م�سلحة احلرا�سة، فعمد اإىل تق�سيم هذه 

ال��ق��وة اإىل جم��م��وع��ات ل��اأح��ي��اء ك��ل حي 

ح�سب اأهميته ال�سكنية والتجارية، واأحلق 

ح���را����س ك���ل م��ن��ط��ق��ة مب��خ��ف��ر ال�����س��رط��ة، 

فينطلقون منه يف مواعيد عملهم مبعرفة 

تكن  فلم  م�ساة،  جميعاً  وكانوا  جاوي�سهم، 

اأخرى لتنقاتهم،  اآليات  اأو  هناك �سيارات 

وك����ان ك���ل ح���ار����س م�������س���وؤواًل ع���ن ���س��ارع��ه، 

يتفقد اإقفال املحال التجارية، فيقلب قفل 

اأنه تفقده  اأعلى، دليًا على  اإىل  كل حمل 

ج��ي��داً وت��اأك��د م��ن اإق��ف��ال��ه، وب��ع��د منت�سف 

يعيد  ال�سباحية،  ال��ن��وب��ة  وح�����س��ور  الليل 

حار�س ال�سباح االأقفال اإىل حالتها االأوىل 

وينزل القفل، فاإذا وجد اأي خلل اأو ا�ستبه 

ب����اأي ���س��يء، راج����ع ج��اوي�����س��ه وك��ل��م رئي�س 

باالأمر  بالتحقيق  ال�سرطة  لتقوم  املخفر 

ومعرفة ما اإذا كان هناك �سرقة.

يذكر اأنه اأيام ا�ستعمال املراأة للحجاب، 

ام������راأة حمجبة  ���س��اه��د  اإذا  احل���ر����س  ك���ان 

يف  قا�سداً  ي�ساألها  الليل،  يف  �سائرة  الوجه 

الظاهر م�ساعدتها: بدك �سي يا حرمة، اأو 

بدك �سي يا �ست؟ وبالواقع يريد اأن جتيبه 

ل��ك��ي ي�����س��م��ع ���س��وت��ه��ا وي��ت��اأك��د اأن���ه���ا اأن��ث��ى، 

ام��راأة، هارباً  بلبا�س  ولي�ست رجًا متنكراً 

من وجه العدالة اأو يريد �سراً الأحد.

وك���ث���راً م���ا ك�����س��ف��ت ج���رائ���م ب��وا���س��ط��ة 

احل����را�����س، ف��ي��ع��م��د م��ف��ّو���س ال�����س��رط��ة اأو 

املحقق العديل اإىل ا�ستدعاء حار�س ال�سارع 

من  �ساهد  عمن  ي�ستو�سحه  املنطقة،  اأو 

النا�س وقت وقوع اجلرمية اأو عما اإذا كان 

الحظ �سيئاً غر عادي اأثناء خدمته.

وزيادة يف تاأكيد ا�ستتباب االأمن، كانت 

بعناية  من�ّسقة  وال�سرطة  احلرا�سة  �سبكة 

ب��ال��غ��ة، ف��اجل��اوي�����س يفت�س ع��ل��ى احل��را���س 

ودوري��������ات ال�����س��رط��ة امل�������س���اة ال���ت���ي جت��وب 

املنطقة االأمنية يف مناطق واأوقات حمددة، 

كما كان مفّو�س املنطقة يخرج مبداهمات 

ال�سرطة  دوري��ات  لتفقد  ب�سيارته  مفاجئة 

واحلرا�س واجلوا�س.

ا�ستمر نظام احلرا�سة يف ال�ستينات من 

ال��ق��رن امل��ا���س��ي حت��ت ا���س��م ف��وج احل��را���س��ة، 

اأو ���س��اب��ط درك  ي���راأ����س���ه م��ف��و���س  و����س���ار 

متقاعد، وا�ستبدل القلبق بالقبعة احلديثة 

)كا�سكيت( وزّود احلرا�س ببندقية ك�ساح 

بدل النبوت وامل�سد�س.

»عن بروتنا«

اأحمد
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خا يوماً اإىل نف�سه، واأدار خواطره الر�سيدة 

ت��زداد راياته كل يوم  ال��ذي  على الدين اجلديد 

اإليه  اأن مي��ّد  وارت��ف��اع��اً، ومت��ن��ى على اهلل  ت��األ��ق��اً 

من  اأج��د  لو  »وددت  فقال:  ب�سبب..  الهدى  من 

له  فذكرت  طلحة،  بن  عثمان  فلقيت  اأ�ساحب، 

كنا  فلما  االإجابة، وخرجنا،  فاأ�سرع  اأري��د،  الذي 

اإذا عمرو بن العا�س، فقال: مرحباً يا  بال�سهل، 

قوم، قلنا: وبك.. قال: اأين م�سركم؟ فاأخربناه، 

عليه  اهلل  النبي �سلى  يريد  اأن��ه  اأي�ساً  واأخ��ربن��ا 

واآله و�سلم لي�سلم.

فا�سطحبنا حتى قدمنا املدينة اأول يوم من 

اهلل  ر�سول  على  اّطلعت  فلما  ثمانية،  عام  �سفر 

بالنبوة، فرد  �سلمت عليه  �سلى اهلل عليه و�سلم 

على ال�سام بوجه طلق، فاأ�سلمت و�سهدت �سهادة 

اأرى لك عقًا  الر�سول: قد كنت  احل��ق.. فقال 

رجوت اأال ي�سلمك اإال اإىل خر.. وبايعت ر�سول 

فيه من  اأو�سعت  ما  كل  ا�ستغفر يل  وقلت:  اهلل 

�سّد عن �سبيل اهلل.. فقال: اإن االإ�سام يجّب ما 

كان قبله.. قلت: يا ر�سول اهلل على ذلك.. فقال: 

ال��ل��ه��م اغ��ف��ر خل��ال��د ب��ن ال��ول��ي��د ك��ل م��ا اأو���س��ع 

بن  عمرو  تقّدم  ثم  �سبيلك..  عن  �سّد  من  فيه 

العا�س، وعثمان بن طلحة، فاأ�سلما وبايعا ر�سول 

اهلل«.

ل��ق��د ك���ان خ��ال��د ب��ن ال��ول��ي��د يف غ���زوة م��وؤت��ة 

الذين  الثاثة  القادة  قيادة  حتت  عادياً  جندياً 

ج��ع��ل��ه��م ال��ر���س��ول ع��ل��ى اجل��ي�����س: زي���د وجعفر 

وعبد اهلل بن رواحة، لكن بعد �سقوط اآخر قائد 

�سهيداً، �سارع ال�سحابي ثابت بن اأقوم اإىل حمل 

الراية، متوجهاً بها م�سرعاً اإىل خالد بن الوليد، 

قائًا له: »خذ اللواء يا اأبا �سليمان«.. ومل يجد 

ب��االإ���س��ام،  العهد  م��ن ح��ّق��ه، وه��و حديث  خالد 

اأن يقود قوماً فيهم االأن�سار واملهاجرون الذين 

اأنت  ال��ل��واء،  اآخ��ذ  ب��االإ���س��ام.. فقال: »ال  �سبقوه 

اأح��ق ب��ه.. لك �سّن، وقد �سهدت ب��دراً«.. فاأجابه 

ثابت: »خذه، فاأنت اأدرى بالقتال مني، وواهلل ما 

اأخذته اإال لك«.. ثم نادى يف امل�سلمني: اأتر�سون 

اإمرة خالد؟ قالوا: نعم..

اإم��ارة اجلي�س بعد اأن كان م�سر  ُويّل خالد 

كثرون،  امل�سلمني  ف�سحايا  حت��دد،  قد  املعركة 

وجي�س الروم يف كرثته ال�ساحقة كا�سح وظافر، 

من  تغر  اأن  حربية  كفاية  اأي��ة  بو�سع  يكن  ومل 

الذي ينتظر  الوحيد  العمل  �سيئاً.. كان  امل�سر 

عبقرياً لكي ينجزه، هو وقف اخل�سائر يف جي�س 

االن�سحاب  اأي  �ساملاً،  ببقيته  واخل��روج  االإ�سام، 

ال��وق��ائ��ي ال���ذي ي��ح��ول دون ه���اك بقية ال��ق��وة 

املقاتلة على اأر�س املعركة.

هنالك تقدم »�سيف اهلل« يرمق اأر�س القتال 

الوا�سعة بعينني كعيني ال�سقر، ويدير اخلطط 

وي��ق�����ّس��م جي�سه،  ال�����س��وء،  ب�����س��رع��ة  ب��دي��ه��ت��ه  يف 

كل  اإىل  يكل  ثم  جمموعات،  اإىل  دائ��ر،  والقتال 

املعجز  فّنه  ي�ستعمل  وراح  مبهامها،  جمموعة 

وده��اءه البليغ حتى فتح يف �سفوف الروم ثغرة 

كله  امل�سلمني  جي�س  منها  خرج  وا�سعة،  ف�سيحة 

�سليماً معافى.

اأن��ع��م ال��ر���س��ول على خالد  ويف ه��ذه امل��ع��رك��ة 

بهذا اللقب العظيم »�سيف اهلل امل�سلول«.

اهلل  ر�سول  قري�س عهدها مع  نكثت  وعندما 

�سلى اهلل عليه واآله و�سلم، حترك امل�سلمون حتت 

قيادة خالد لفتح مكة، وعلى اجلناح االأمين من 

اأم��راً.. فيدخل  الر�سول خالداً  اجلي�س، يجعل 

خالد مكة واحداً من قادة اجلي�س امل�سلم، واالأمة 

اأن �سهدته �سهولها وجبالها قائداً  امل�سلمة، بعد 

من قادة جي�س الوثنية وال�سرك زمناً طويًا.

يرفع خالد راأ�سه اإىل اأعلى، ويرمق يف اإجال 

وغ��ب��ط��ة وح��ب��ور راي����ات االإ����س���ام مت���اأ االأف����ق.. 

اهلل  يخلف  وال  اهلل..  وع��د  اإن��ه  لنف�سه:  فيقول 

وع���ده، ث��م يحني راأ���س��ه ���س��اك��راً نعمة رب��ه ال��ذي 

هداه لاإ�سام وجعله يف يوم الفتح العظيم هذا 

واح����داً م��ن ال��ذي��ن يحملون راي���ة االإ���س��ام اإىل 

على  الفتح  �سيحملهم  ال��ذي��ن  م��ن  ولي�س  مكة، 

االإ�سام.

بعد اأن حلق الر�سول عليه ال�ساة وال�سام 

بالرفيق االأعلى، وحمل �سيدنا اأبو بكر ر�سي اهلل 

ال��ردة  اأعا�سر  وهّبت  اخلافة،  م�سوؤولية  عنه 

املاكرة، و�سع اأبو بكر عينه الأول وهلة على بطل 

اأبي �سليمان؛ �سيف اهلل،  ال�ساعة؛  املوقف ورجل 

خالد بن الوليد.

كل  ت��زداد  وجتّمعاتهم  املرتدين  اأن��ب��اء  كانت 

راأ�س  بكر على  اأبو  �سيدنا  �ساعة خطورة، فخرج 

بقاء  على  اأجمعوا  ال�سحابة  كبار  لكن  اجلي�س، 

كرم  علي  االإم��ام  ويعرت�س  املدينة،  يف  اخلليفة 

راحلته  بزمام  وياأخذ  بكر،  اأبا  اهلل وجهه طريق 

التي كان يركبها وهو ما�س اأمام جي�سه الزاحف 

فيقول له: »اإىل اأين يا خليفة ر�سول اهلل؟ اأقول 

لك ما قاله ر�سول اهلل يوم اأحد: مّل �سيفك يا اأبا 

اإجماع م�سمم  واأم��ام  بنف�سك«..  تفجعنا  بكر ال 

من امل�سلمني، ر�سي اخلليفة اأن يبقى يف املدينة، 

وق�����ّس��م اجل��ي�����س اإىل اإح����دى ع�����س��رة جم��م��وع��ة، 

ور���س��م ل��ك��ل جم��م��وع��ة دوره����ا، وع��ل��ى جمموعة 

���س��خ��م��ة م���ن ت��ل��ك امل��ج��م��وع��ات ك����ان خ���ال���د بن 

الوليد اأمراً، واجته �سوب خالد وقال يخاطبه: 

»�سمعت ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم يقول: 

خالد بن الوليد �سيف من �سيوف اهلل.. �سّله اهلل 

على الكفار واملنافقني«.

بجي�سه من  ينتقل  �سبيله  اإىل  وم�سى خالد 

معركة اإىل معركة، ومن ن�سر اإىل اآخر.
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القاهرة - الثبات

���س��ه��دت ال��ع��ا���س��م��ة امل�����س��ري��ة ال��ق��اه��رة 

ت���زام���ن���اً م���ع اح��ت��ف��ال امل�����س��ري��ني ب��ال��ل��ي��ل��ة 

اهلل  ر���س��ي  زي��ن��ب  ال�سيدة  مل��ول��د  اخلتامية 

ال��ث��ب��ات للبحوث  ع��ن��ه��ا، اف��ت��ت��اح م��وؤ���س�����س��ة 

واالإع���ام،  والن�سر  والطباعة  وال��درا���س��ات 

ال��ع��ام��ة  ب��رئ��ا���س��ة ف�سيلة  امل��ق��ط��م،  ب��ح��ي 

كلية  ج��ربي؛ عميد  النا�سر  عبد  الدكتور 

الدعوة للدرا�سات االإ�سامية بلبنان، وذلك 

بح�سور عدد كبر من كبار علماء االأزهر 

اجلامع  وخطيب  اإم��ام  يتقدمهم  ال�سريف 

االأزهر ف�سيلة ال�سيخ �ساح ن�سار، ووزارة 

االأوقاف امل�سرية ويتقدمهم ال�سيخ حممد 

القاهرة،  �سمال  اأوق���اف  مدير  اجلعفري؛ 

وعدد من م�سايخ الطرق ال�سوفية كال�سيخ 

الطريقة  �سيخ  الد�سوقي؛  خمتار  حممد 

الد�سوقية، وال�سيخ اأحمد التيجاين؛ �سيخ 

م�سطفى  وال�سيخ  التيجانية،  الطريقة 

م��ت��ويل؛ ���س��ك��رت��ر ال��ط��ري��ق��ة اجل��ازول��ي��ة، 

وب���ح�������س���ور ع�����دد م����ن رج������ال ال�����س��ي��ا���س��ي��ة 

االأ���س��ت��اذ  يتقدمهم  ال�سوفية،  واالأح�����زاب 

الن�سر  ح��زب  رئي�س  زاي���د؛  �ساح  حممد 

ال�سويف، ومريدي الطرق ال�سوفية، وجمع 

كبر من و�سائل االإعام املقروءة واملرئية، 

وع���دد م��ن احل��رك��ات ال��ث��وري��ة وائ��ت��اف��ات 

�سباب الثورة.

و���س��ه��د االف���ت���ت���اح اإل����ق����اء ك��ل��م��ات من 

احل�������س���ور ع�����ربوا خ��ال��ه��ا ع���ن ���س��ك��ره��م 

وت���ق���دي���ره���م ال���ب���ال���غ ل��ف�����س��ي��ل��ة ال��ع��ام��ة 

ال��دك��ت��ور ع��ب��د ال��ن��ا���س��ر ج���ربي ع��ل��ى ه��ذا 

ي��ك��ل��ل  اأن  اهلل  داع������ني  ال���ط���ي���ب،  اجل���ه���د 

بالنجاح،  ال��دي��ن  ه��ذا  جم��ه��ودات��ه خلدمة 

وق����ال ال��دك��ت��ور ع��ب��د ال��ن��ا���س��ر ج���ربي يف 

كلمته: »اإن فكرة بناء املوؤ�س�سة جاءت بناًء 

االأول  امل��وؤمت��ر  يف  ات��خ��ذت  ال��ت��ي  للتو�سية 

ب��ال��ق��اه��رة امل��ح��رو���س��ة »ال��ت�����س��وف منهج 

اأ�سيل لاإ�ساح«، والقا�سي باإن�ساء مركز 

امل��ب��ن��ي على  ب��ال��ت�����س��وف  يعنى  ل��ل��درا���س��ات 

عاقة  ال  االإ�سامية،  وال�سريعة  العقيدة 

اجلمعيات  اأو  اجلماعات  اأو  ب��االأح��زاب  ل��ه 

وغ���ره���ا، وي��ت��وخ��ى ال��ع��م��ل وال��ت��ع��اون مع 

ال���دور  ال��ع��ل��م الإب����راز  اأه���ل  املخل�سني م��ن 

ال��رتب��وي وال��ق��ي��م االأخ��اق��ي��ة م��ن خ��ال 

روؤية ور�سالة وا�سحتني«.

واأ����س���اف ع��م��ي��د ك��ل��ي��ة ال��درا���س��ات 

النا�سر  ع��ب��د  ال��دك��ت��ور  االإ���س��ام��ي��ة 

جربي، اأن »روؤية املوؤ�س�سة هي ال�سعي 

الف�سيلة  لن�سر  امل��ت��اح��ة  ب��ال��و���س��ائ��ل 

عليها  ينبني  التي  الروحية  والقيم 

اأم��ت��ن��ا  ت�����س��ت��ع��ي��د  ل��ك��ي  االأمم،  وج����ود 

الهوية وت�سحيح  ا���س��رتداد  دوره��ا يف 

امل�سار«، واأ�سار اإىل اأن ر�سالة املوؤ�س�سة، 

االإ�سامية  ال�سريعة  علوم  ن�سر  هي 

بالتنا�سق  وخ��ل��وده��ا  عامليتها  واإب����راز 

البديع بني الثبات واملرونة؛ بو�سفها 

على  القادرة  الربانية  املناهج  خامتة 

اإي��ج��اد ال����دواء ال�����س��ايف امل���ربئ الأدواء 

االأم��ة  منح  وعلى  وم�سر،  ع�سر  ك��ل 

عنا�سر الثبات التي جتعلها ت�ستع�سي 

على كل عوامل االنهيار اأو الذوبان يف 

املجتمعات االأخرى. 

واأ����س���اف اأن م���ن ر���س��ال��ة امل��وؤ���س�����س��ة 

االإ�سامي  الت�سوف  ت��راث  ن�سر  اأي�ساً 

ال�سحيح املتمثل يف الدخول يف كل خلق 

ثني، واخل��روج من كل خلق دين؛ ومبا 

فيه من اإ�سراق للروح؛ وتطهر للنف�س، 

وطماأنينة للقلب؛ وتوا�سع هلل عز وجل 

مع �سعور بالعزة والكرامة، والربط بني 

االأ���س��ال��ة واحل��داث��ة م��ن خ��ال تقدمي 

متثله  بهدف  االأ���س��ي��ل،  ال�سويف  الفكر 

والتخلق به؛ وحتويله اإىل بنية اأ�سا�سية 

لتعبيد  امل���ع���ا����س���ر،  االإن�������س���ان  وع����ي  يف 

الطريق اأمامه يف الواقع املعي�سي ملا فيه 

�ساقة  وت��ع��رج��ات  وع���رة  ت�ساري�س  م��ن 

لتجاوزها بر�سى واأمن واإميان.

من  ت�سعى  املوؤ�س�سة  اأن  اإىل  واأ���س��ار 

خ���ال ر���س��ال��ت��ه��ا حت��ق��ي��ق ال���ت���وازن بني 

ال�������س���ق امل�������ادي وال�����روح�����ي يف ال��ن��ف�����س 

ال���دورات  اإق��ام��ة  م��ن خ��ال  االإن�سانية، 

ال�سحيح  الفهم  تر�سخ  التي  التدريبية 

ل��ل��ف��ك��ر االإ����س���ام���ي ع���ام���ة، وال��ت�����س��وف 

االإن�سان  يف  وتنمي  خا�سة؛  االإ�سامي 

�����س����ع����ور االإخ�������ا��������س هلل ع�����ز وج�����ل؛ 

ومراقبته يف كل �سوؤون احلياة، وتزوده 

ب���ال���روح���ان���ي���ات ال���ت���ي ت��ن��ر ل��اإن�����س��ان 

دياجر احلياة املادية احلالكة؛ ومتلوؤه 

ب��ال��ط��اق��ة االإمي���ان���ي���ة ال���ت���ي ت�����س��ري يف 

تعينه  هائلة  دف��ع��ة  فتعطيه  اأو���س��ال��ه؛ 

على ال�ساح واالإ�ساح.

اأه�����داف  م���ن  اأن  ج�����ربي،  د.  واأك�����د 

اأو  والواقع  الفكر  بني  الربط  املوؤ�س�سة 

بني النظرية والتطبيق، من خال ن�سر 

ترتبط  التي  ال�سوفية  ال�سادة  بحوث 

بالواقع املعا�سر، فتك�سف عن الظواهر 

االإن�سانية؛  اأبعادها  وتر�سد  احلياتية؛ 

وت�����ربز حت���دي���ات ال��ع�����س��ر وم�����س��ك��ات��ه 

القيمة  معايره  وازدواج��ي��ة  وتعقيده 

احللول  و�سع  اإىل  وت�سعى  وال��روح��ي��ة، 

املائمة لها، باالإ�سافة اإىل اإحياء الدور 

ال��ذي  االإ���س��ام��ي  للت�سوف  ال��رتب��وي 

ال��و���س��ع  االإن�����س��ان م��ن ���س��رخ��ة  يتعهد 

اإن�ساناً �ساحلاً  اأنه النزع؛ ليكون  وحتى 

االإن�سانية كلها؛ ولي�س  ي�سمل �ساحه 

جمرد مواطن �سالح يف وطنه كما هو 

الو�سعية  ال��رتب��وي��ة  امل��ن��اه��ج  احل���ال يف 

االإن�سان  �ساح  تق�سر  التي  القا�سرة، 

اإىل  ال��ن��ظ��ر  ف��ق��ط دون  م��وط��ن��ه  ع��ل��ى 

مواطن االآخرين.

موؤ�س�سة  اأه�����داف  م��ن  اأن  واأ����س���اف 

خال  من  والتثقيف  التوعية  الثبات؛ 

اإق��ام��ة ال��ن��دوات وامل��وؤمت��رات التثقيفية 

�ساأن  وتعلي  االأم���ة،  بهموم  تعني  التي 

الدعاة واملثقفني، ومتد امل�ساركني بزاد 

م��ع��ريف ت��رب��وي روح����ي ي����ذوب يف وع��ي 

�سوائب  من  نف�سه  فيخل�س  االإن�����س��ان؛ 

بالف�سيلة؛  الرذيلة؛ ويزكيها ويحليها 

وي��ج��ع��ل��ه��ا مب��ن��زل��ة ال���ل���وح���ة م��ت��وازن��ة 

االأبعاد والن�سب.

واأو�سح د. جربي اأن موؤ�س�سة الثبات 

اإن�ساء قناة ف�سائية تعمل  اإىل  �ست�سعى 

ال�سحيح  االإ����س���ام  ت��ع��ل��ي��م  ن�����س��ر  ع��ل��ى 

وت���ع���رف ال��ن��ا���س ب��ع��ظ��م��ة ه����ذا ال��دي��ن 

وع��امل��ي��ت��ه، واإع������ادة ال��ن��ظ��ر يف ال��ربام��ج 

وامل��رئ��ي��ات يف  ال�سوتيات  ع��رب  امل��ق��دم��ة 

الغث  بني  والتمييز  االإ�سامي،  العامل 

وال�سليم منها، واإف�ساح املجال لت�سجيع 

احل�������وار ال���ب���ن���اء ال���ق���ائ���م ع���ل���ى امل��ح��ب��ة 

والتعاون واالإخاء، واإبراز دور الت�سامن 

االإ�سامي مع التنوع الل�ساين والعرقي 

وامل��ذه��ب��ي وال��ت��ع��دد اجل���غ���رايف، وذل���ك 

�سوء  يف  االجتماعية  الق�سايا  بعر�س 

وتب�سر  االإ���س��ام��ي��ة  ال�سريعة  اأح��ك��ام 

واإع��داد  عامة،  اأمته  بق�سايا  م�سلم  كل 

التيارات  مقاومة  هدفها  يكون  برامج 

ال���ف���ك���ري���ة ال����ه����دام����ة، وك�������س���ف زي��ف��ه��ا 

م��دى خطورتها على جمتمعنا  واإب���راز 

بني  امل�سلمون  يقع  ال  حتى  االإ�سامي، 

والتخطيط  الفتاكة،  واأنيابها  براثنها 

ي�سمن  تخطيطاً  االإ�سامي  لاإعام 

الر�سو  ق��ادر على  �سباب حر  لنا تكوين 

من  ب���داًل  االأم�����ان،  ب��ر  ع��ل��ى  بال�سفينة 

ال�سخ�سية  وذوب��ان  الغرب  وراء  اللهث 

امل�����س��ل��م��ة يف ب��ح��ار ال��ت��ب��ع��ي��ة وال��ت��ق��ل��ي��د 

للغر، حتى يتحقق فينا قوله تعاىل {

كنتم خر اأمة اأخرجت للنا�س}.

م���ن ج��ان��ب��ه ق����ال ف�����س��ي��ل��ة ال�����س��ي��خ 

اإم���ام وخطيب اجلامع  ن�����س��ار؛  ���س��اح 

ت��ق��دم  م�����س��ر  »اإن  ال�����س��ري��ف:  االأزه������ر 

���س��ك��ره��ا ل��ف�����س��ي��ل��ة ال���ع���ام���ة ال���زاه���د 

عميد  ج���ربي؛  النا�سر  عبد  ال��دك��ت��ور 

ال��درا���س��ات االإ���س��ام��ي��ة يف ل��ب��ن��ان، على 

م��ا ي��ق��وم ب��ه م��ن اأع���م���ال خ��ر وتعليم 

ال��ن��ا���س اأم�����ور دي��ن��ه��ا ال�����س��ح��ي��ح ال���ذي 

ي��ت��م��ث��ل يف امل�����س��ل��ك ال�����س��ويف امل��ع��ت��دل، 

وع���رّب اإم����ام وخ��ط��ي��ب اجل��ام��ع االأزه���ر 

ال�سريف عن �سعادته واإعجابه الأهداف 

ملنهج  توؤ�س�س  وال��ت��ي  ال��ث��ب��ات،  موؤ�س�سة 

من املناهج التي تعي�س داخلنا وهو من 

اخللق  اأن  اإىل  م�سراً  الت�سوف،  منهج 

على  مبنية  الأن��ه��ا  ال�سوفية،  روح  ه��و 

احلب، والر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم 

اأكد لنا اأن من يريد اأن يكون يف معيته 

يف االآخ��رة، واأن يكون ذا خلق - وهو ما 

فيقول   - الت�سوف  منهج  عليه  ي��ق��وم 

»اإن  و���س��ل��م:  عليه  اهلل  �سلى  ال��ر���س��ول 

من اأحبكم اإيّل واأدناكم مني جمل�ساً يف 

االآخرة اأح�سنكم اأخاقاً«.

م����ن ج���ان���ب���ه ق�����ال ال�������س���ي���خ حم��م��د 

اجل����ع����ف����ري؛ م����دي����ر اأوق����������اف ���س��م��ال 

���س��اح��ب  ب����ه  ق�����ام  م����ا  »اإن  ال����ق����اه����رة: 

الف�سيلة الدكتور عبد النا�سر جربي، 

م���ن اإن�����س��ائ��ه م��وؤ���س�����س��ة ال��ث��ب��ات وال��ت��ي 

وال��ق��ي��م  الف�سيلة  ن�����س��ر  اأه��داف��ه��ا  م��ن 

التقدير  ي�ستحق  الأم���ر  اإن���ه  ال��روح��ي��ة، 

م��ا لي�س بغريب عن  واالح����رتام، وه��و 

اأه���ل ال��ع��ل��م وال��ف�����س��ل اأم��ث��ال��ه، م�سراً 

اإىل يوم  اأه��ل احل��ق قائم  اأن منهج  اإىل 

اإىل  ن��ع��ود  اأن  علينا  وي��ج��ب  ال��ق��ي��ام��ة، 

والتحلية  التخلية  ومنهجهم  �سادتنا 

وبعدها ياأتي التجلي.

يف  الق�سائد  اإل��ق��اء  االفتتاح  و�سهد 

و�سلم،  عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول  حب 

اإن�ساد من �سورية من  كما قامت فرقة 

ال��ذي  ال�����س��ويف  ب��االإن�����س��اد  مدينة حلب 

جتاوب معه احل�سور.
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ارتفاع  من  ال�صيف  ف�صل  يف  احلامل  تعاين 

حرارة اجل�صم ب�صورة مزعجة، وذلك قد يجعلها 

اأف�صل  ح��ت��ى يف  زائ����دة  وح����رارة  ب��ان��زع��اج  ت�صعر 

اأوق���ات ال�صنة، وت���زداد الأم���ور ���ص��وءاً يف ال�صيف، 

حيث قد تالحظ انتفاخاً غري عادي يف اأطراف 

الليل، وقد تعاين من ح��رارة قد  اجل�صم خالل 

ت�صبب لها الأرق واحلكة.

وع���ن خ��ط��ورة ارت��ف��اع درج����ات احل����رارة على 

والتوليد،  الن�صاء  اأمرا�ض  اأطباء  احلامل، ي�صري 

اإىل اأن الدرا�صات اأكدت اأن طق�ض ال�صيف �صديد 

الأج��ن��ة، وقد  بال�صلب على   ذكاء  ي��وؤث��ر  احل���رارة 

اأج����زاء مهمة من  اأ���ص��رار يف  يت�صبب يف ح���دوث 

من  الأوىل  الأ�صهر   الثالثة  خ��الل  اجلنني  م��خ 

احلمل، مما ينال من ذكاء الطفل م�صتقباًل.

ل���ذل���ك، ي��ن��ب��ه الأط����ب����اء اإىل ����ص���رورة ات��خ��اذ 

ال�صحية  التعقيدات  لتفادي  وقائية  اإج����راءات 

من  املياه  وفقدان  ال�صم�ض،  ح��رارة  عن  الناجتة 

اجل�صم.

يتنبهن  اأن  اإىل  احلوامل  الأطباء  ير�صد  كما 

ال�صوائل،  من  الكثري  ي�صربن  واأن  احل��رارة،  من 

التي  امل��ي��اه  م��ن  الكافية  الكمية  على  ليح�صلن 

ي��ح��ت��اج اإل��ي��ه��ا ج�����ص��ده��ن، ف��ال��ن�����ص��اء ال��ل��وات��ي ل 

ي�صعرن  �صيفاً،  ال�صوائل  م��ن  يكفي  م��ا  ي�صربن 

بالدوار واأوجاع الراأ�ض، فلذلك يو�صى ب�صكل عام 

اأن ت�صرب الن�صاء بني 6 اإىل ثمانية اأكواب من املاء 

اأو الع�صري يومياً، لتفادي اأي تعقيدات حمتملة.

�شباحة.. لكن ب�شروط

اأما يف حال تكّون رغبة �صديدة لدى احلامل 

ق�صري  وق��ت  فحتى  ال�صباحة،  ريا�صة  مبمار�صة 

ك����ان ه���ن���اك اع��ت��ق��اد ���ص��ائ��ع ب�����اأن ال�����ص��ب��اح��ة من 

الريا�صات غري امل�صتحبة للحامل، لأنها تعر�صها 

ال��درا���ص��ات احلديثة  لكن  ب��ال��ع��دوى،  ل��الإ���ص��اب��ة 

ال�صباحة  اأن  موؤكدة  النظرية،  هذه  خطاأ  اأثبتت 

ُتعّد من اأف�صل الو�صائل للمحافظة على اللياقة 

البدنية للمراأة خالل فرتة احلمل . 

اأنواع  اأقل  اإن ال�صباحة ُتعترب  ويقول الأطباء 

اأثناء  لحت��ت��اج  فهي  ب��احل��ام��ل،  ���ص��رراً  الريا�صة 

يجعلها  م��ا  ك��ب��ري،  جم��ه��ود  ب��ذل  اإىل  ممار�صتها 

تنا�صب  ال��ت��ي  الآم��ن��ة  الريا�صية  الأن�����ص��ط��ة  م��ن 

املراأة احلامل حتى وهي يف ال�صهور الأخرية من 

احلمل.

ول توجد اأي درا�صة حتى الآن اأثبتت حدوث 

تاأثري �صلبي، لكن على احلامل اأن ت�صبح بهدوء، 

واأل حتاول ال�صباحة ب�صرعة اأو لفرتة طويلة . 

ول  اآمنة  اأنها  اأي�صاً  ال�صباحة  مميزات  وم��ن 

تت�صبب يف حدوث اإ�صابات اأو التهابات يف املفا�صل 

اأو الع�صالت ،  وحتقق انتعا�صاً وبهجة، ل�صيما يف 

ال�صيف . 

وينبغي على كل اأم حامل اأن تتجنب ال�صباحة 

يف م�صبح ذات مياه �صاخنة ، اأو اأن ت�صبح يف العيون 

احلبل  ح���رارة  درج���ة  ارت��ف��اع  لتجنب  ال�صاخنة، 

ال�صري واجلنني،   وكذلك جتنب ال�صباحة يف املاء 

البارد.

كما يراعى جتنب الإجهاد، حر�صاً على عدم 

بالأوك�صجني للجنني،  املحمل  الدم  نق�ض تدفق 

واأي�صاً يجب جتنب ال�صباحة عند حدوث نزيف 

اأو  ب���رد  ن��زل��ة  اأو  ف��ت��ق  اأو  ع���دوى  اأو  تقل�صات  اأو 

التهاب احللق . 

ب��ب��طء ومت�صي  ت�����ص��ب��ح  اأن  ل��ل��ح��ام��ل  ومي��ك��ن 

البداية  ال�صباحة يف  وتطفو يف احلمام، وتراعي 

ع�صلي  جمهود  ب��ذل  دون  من  ق�صرية،  مل�صافات 

مرهق.

اإر�شادات عامة

ت��وؤك��د اأط��ب��اء ال��ن�����ص��اء وال��ت��ول��ي��د اأن���ه خ���الل ف��رتة 

احلمل يزداد ن�صاط الدورة الدموية يف ج�صد احلامل، 

ب��احل��رارة،  اإح�صا�صها  زي���ادة  يف  ي�صاهم  بالتايل  وه��ذا 

اأك��ر  ق��د جتعلها  الهرمونية  ال��ت��غ��ريات  ف���اإن  واأي�����ص��اً 

يديها  والنتفاخ يف  والطفح اجللدي  للدوخة  عر�صة 

وق��دم��ي��ه��ا خ���الل ف�����ص��ل ال�����ص��ي��ف، ل��ك��ن ه��ن��اك بع�ض 

حتافظ  كي  امل���راأة  اإليها  تلجاأ  اأن  ميكن  التي  احللول 

مرتفعة،  احل���رارة  تكون  عندما  ج�صدها  ب���رودة  على 

وعلى �صبيل املثال:

فاترة مينع  ال�صتحمام مبياه  اإن  باجل�صد:  العناية   -

و�صع  ميكن  ذلك  وبعد  ال��زائ��دة،  باحلرارة  الإح�صا�ض 

كرمي مرطب اأي�صاً، مثل كرمي اخليار.

ل يف هذه الفرتة ارتداء مالب�ض قطنية وا�صعة  - يف�صَّ

تكون  التي  اأو  النايلون،  على  حتتوي  التي  م��ن  ب��دًل 

�صيقة.

ل رفع ال�صعر مب�صبك، بحيث يكون بعيداً  - يف�صَّ

عن الوجه، فال ي�صبب العرق يف الوجه والرقبة.

- الرتكيز على مرطبات الب�صرة املخففة، والتي 

ويجب  ال�صم�ض،  م��ن  واق��ي��ة  م���ادة  على  حت��ت��وى 

النتباه اإىل عدم الإفراط يف ا�صتخدام املكياج.

- يجب على احلامل تناول حوايل 8 اأك��واب من 

املاء يومياً، لكن اإذا �صعرت باكتفاء زائد من �صرب 

املاء فعليها اأن ت�صرب �صاي الأع�صاب، �صواء اأكان 

اأ�صود اأم اأخ�صر، وذلك بعد تركه ليربد، واإ�صافة 

مكعبات الثلج فوقه.

ويف ح��ال��ة ���ص��ع��ور احل���ام���ل ب��ب��ع�����ض اجل��ف��اف 

والدوخة، فعليها �صرب املاء وع�صري الفواكه بدًل 

من امل�صروبات التي حتتوي على الكافيني، وذلك 

واإذا  ج�صدها،  م��ن  امل��ف��ق��ودة  ال�صوائل  لتعوي�ض 

ال�صريع  ب��الإره��اق  ي�صعر  ال��ذي  النوع  من  كانت 

ال��وق��وف لفرتة طويلة فال  ال��ق��درة على  وع��دم 

تنزعج، لأن ذلك اأمر طبيعي، نتيجة نق�ض ن�صبة 

ال��دم، ولتجنب  ال��دم، وتغريات �صغط  ال�صكر يف 

ذلك ل بد من اأخذ الوقت الكايف عندما تنه�ض، 

ت�صعر  ال�صتلقاء، وعندما  اأو  من و�صع اجللو�ض 

اإىل  قدميها  وت��رف��ع  ت�صتلقي  اأن  عليها  بالتعب 

اأعلى، لتح�صني الدورة الدموية من ج�صمها اإىل 

دماغها، اأو جتل�ض وا�صعة راأ�صها بني ركبتيها.

واأي�صاً من الطبيعي اأن يحدث احتبا�ض لل�صوائل 

اليدين  يف  الن��ت��ف��اخ  ي�صبب  وه���ذا  احل���وام���ل،  ع��ن��د 

احلالة  ه��ذه  على  وللتغلب  والكاحلني،  وال��ق��دم��ني 

الأماكن  على  الكرنب  اأوراق  و�صع  جترب  اأن  عليها 

املنتفخة من ج�صدها، بعد تربيدها يف الثالجة.

رمي اخلياط

عالم المرأة

20

أنِت حامل.. كيف تتصرفين في فصل الصيف؟

أنــِت وطــــــفــــــــــلــك

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

ا�صتئ�صال  ه��و  املتكرر  اللوزتني  للتهاب  ال�صائع  ال��ع��الج  ك��ان 

اللوزتني نهائياً، لكن اأ�صبح الآن اللجوء اإىل اجلراحة حاًل ل يتم 

اللجوء اإليه اإل يف احلالت التي ل يتح�صن فيها اللتهاب املتكرر، 

رغم تغيري العالجات.

• كيف يتم عالج التهاب اللوزتني؟
ُين�صح الطفل امل�صاب بالتهاب اللوزتني بالراحة التامة؛ حتى 

يعود اإىل ن�صاطه وحالته الطبيعية.

ب�صكل منتظم حتت  امل�صكنات، وخاف�ض احلرارة  ا�صتعمال  يتم 

اإ�صراف الطبيب بح�صب درجة اللتهاب.

توقع  اإذا  املري�ض  للطفل  حيوياً  م�صاداً  الطبيب  ي�صف  ق��د 

الإر����ص���ادات  ات��ب��اع  ب��د حينها م��ن  ب��ك��ت��ريي، ول  بالتهاب  الإ���ص��اب��ة 

واجلرعة كما و�صف الطبيب متاماً، حتى ل يحدث مقاومة من 

البكترييا يف امل�صتقبل.

بالليمون  ال�صاي  خ�صو�صاً  ال��داف��ئ��ة،  ال�صوائل  ب�صرب  ين�صح 

واحل�صاء الدافئ.

يتم تناول اأقرا�ض ال�صتحالب التي تعمل على تطهري احللق.

    

العالج  اأثناء  هامة  • اإر�شادات 
التهاب اللوزتني نوعان: نوع بكتريي يعاَلج بامل�صادات احليوية، 

والآخر فريو�صي يتم عالجه بامل�صكنات وم�صادات اللتهاب، فلي�ض 

دون  م��ن  احل��ي��وي��ة  امل�����ص��ادات  يتعاطى  اأن  امل��ري�����ض  م�صلحة  م��ن 

ا�صت�صارة الطبيب املخت�ض اأوًل.

اأن  م��ن  ب��د  ف��ال  بالتح�صن،  ال�صعور  يف  املري�ض  الطفل  ب��داأ  اإذا   -

ي�صتكمل العالج حتى نهايته، حتى ل حتدث له انتكا�صة ويهاجمه 

املر�ض ب�صورة اأ�صد �صراوة.

عن  احليوي(  )امل�صاد  العالج  تناول  من  الطفل  يتمكن  مل  اإذا   -

عن  اأخ��ذه  فيمكن  اللوزتني،  ت�صخم  �صدة  اإىل  نظراً  الفم،  طريق 

طريق احلقن.

اإىل ا�شتئ�شال اللوزتني؟ نلجاأ  • متى 
يتم اللجوء اإىل ا�صتئ�صال اللوزتني جراحياً يف احلالت الآتية:

- ان�صداد جمرى الهواء، وحدوث اإعاقة يف التنف�ض، و�صعوبة البلع 

الناجتة عن الت�صخم ال�صديد يف اللوزتني.

اإحداهما ب�صورة متكررة، وعدم  اأو  اللوزتني  - وج��ود خ��راج حول 

ا�صتجابة اخلراج للعالج التقليدي.

- تكرر حدوث التهاب يف العقد اللمفية الرقبية، ويكون يف �صورة 

قيحية.

وج��ود  عند  خ�صو�صاً  ال��ل��وزت��ني،  يف  ورم  ب��وج��ود  الطبيب  �صك   -

ت�صخم يف لوزة واحدة دون الأخرى.

- الل��ت��ه��اب امل��ت��ك��رر يف ال��ل��وزت��ني، وجت����اوز ع���دد م���رات الإ���ص��اب��ة 

باللتهاب ال�صبع مرات خالل العام.

- ت�صخم اللوزتني مبا ي�صبب م�صاكل يف منو الفك والأ�صنان.

التهاب اللوزتني من  • الوقاية 
الوقاية دائماً خري من العالج، والتهاب اللوزتني ميكن جتنبه 

من خالل اتباع الإر�صادات الآتية:

- غ�����ص��ل الأي�����دي ب�����ص��ف��ة م�����ص��ت��م��رة، م��ن��ع��اً لن��ت�����ص��ار ال��ف��ريو���ص��ات 

واجلراثيم.

لن�صر  منعاً  وال�صعال،  العط�ض  اأثناء  الورقية  املناديل  ا�صتخدام   -

الرذاذ، وعدوى الآخرين.

واأط��ب��اق  الأك����واب  ا�صتخدام  يف  الآخ��ري��ن  الطفل  م�صاركة  ع��دم   -

الطعام.

- جتنب خمالطة امل�صابني بالعدوى.

عالج التهاب اللوزتين لدى األطفال

) العدد 220(  اجلمعة - 29 حزيران - 2012



���ص��ه��د ال���ع���امل يف الآون�����ة الأخ�����رية زح��ف 

َمانة على اأفراده؛ من الكبري اإىل  مر�ض ال�صَّ

ال�صغري، حيث باتت ال�صمانة مرتبطة بكثري 

من الأمرا�ض، كارتفاع �صغط الدم، ومر�ض 

ال�صكر، وغريها من الأمرا�ض، معتقدين اأن 

وانخفا�ض  الطعام  من  كبرية  كميات  تناول 

رئي�صي  �صبب  هو  البدين  والن�صاط  احلركة 

يف ال�����ص��م��ان��ة، ل��ك��ن درا���ص��ة ح��دي��ث��ة اأك����دت اأن 

الأخ��ط��اء  بع�ض  اإىل  اأي�����ص��اً  ت��رج��ع  ال�صمانة 

ال�صائعة .

واأو����ص���ح���ت ال���درا����ص���ة اأن ن��ق�����ض ���ص��اع��ات 

النوم �صبب رئي�صي يف زيادة الوزن، لأن عدم 

يوؤدي  �صاعات نوم كافية  احل�صول على عدد 

»اجلريلني«،  هرمون  م�صتويات  ارت��ف��اع  اإىل 

ب��اجل��وع، ويت�صبب  ي��ق��وي الإح�����ص��ا���ض  ال���ذي 

»الليبتني«؛  ه��و  اآخ���ر  ه��رم��ون  انخفا�ض  يف 

امل�صوؤول عن الإح�صا�ض بال�صبع .

اأن  اإىل  ال��ت��غ��ذي��ة  اخ��ت�����ص��ا���ص��ي��و  وي�����ص��ري 

الع����ت����دال يف ت���ن���اول ال���ط���ع���ام، واله���ت���م���ام 

بالن�صاط البدين اليومي، واإقفال الكمبيوتر 

ال�صرير  اإىل  وال��ذه��اب  مبكراً،  والتليفزيون 

ل�����ص��م��ان احل�����ص��ول ع��ل��ى ع���دد ���ص��اع��ات ن��وم 

اأ�صبحت مدرجة  التي  الن�صيحة  كافية، هي 

يف اأحدث اأ�صاليب الريجيم.

ويف نف�ض ال�صدد، اأو�صحت درا�صات �صابقة 

ال��ت��ي يحتاجها  اأه���م الأ���ص��ي��اء  ال��ن��وم م��ن  اأن 

ج�صم الإن�����ص��ان ب��ع��د ي���وم ك��ام��ل م��ن اجلهد 

على  وقدرته  ن�صاطه  ي�صتعيد  لكي  والتعب، 

موا�صلة العمل لليوم التايل، ويرتاوح مقدار 

اإىل   7 م��ن  الإن�����ص��ان  الطبيعي جل�صم  ال��ن��وم 

الطبيعي  الإن�صان  اأن  اأي  يومياً،  �صاعات   8
يق�صى ثلث حياته نائماً.

ال��ذي ل  اجل�صم  اأن  اإىل  الباحثون  واأ�صار 

ياأخذ حقه من النوم يواجه ثالث م�صكالت:

»اللبتني«  هرمون  ن�صبة  انخفا�ض  اأوًل:   

يف ال����دم، وه���ذا ال��ه��رم��ون ي��زي��د م��ن �صرف 

باأق�صى  ي��ع��م��ل  وب��ال��ت��ايل  ل��ل��ط��اق��ة،  اجل�����ص��م 

ويخزن  ال��ط��اق��ة،  ا�صتهالك  تر�صيد  درج���ات 

اأكرية الطاقة يف �صورة طبقات دهنية عادة 

بدًل من �صرفها.

ثانياً: ارتفاع ن�صبة هرمون اجلريلني يف 

الدم، وهذا الهرمون هو مبنزلة فاحت �صهية، 

لأنه يعزز من �صعور الإن�صان باجلوع.

اأن�صجة  ح�صا�صية  درج��ة  انخفا�ض  ثالثاً: 

اإزاء الالأن�صولني، الأمر الذي ميكن  اجل�صم 

اأن ي�صبب الإ�صابة مبر�ض ال�صكر.

َمانة نظام يحميك من ال�شَّ

اتباع  يجب  امل�صكلة،  ه��ذه  على  وللتغلب 

ما  اأو  ال��غ��ذائ��ي،  التمثيل  يف  ال�صحة  ن��ظ��ام 

ي��ع��رف ب��ن��ظ��ام ت��دوي��ر ال���غ���ذاء، اأو م��ا يعرف 

هذا  ويعتمد  ال���دوري،  ال��غ��ذاء  بنظام  اأحياناً 

ال��ن��ظ��ام ع��ل��ى ع����دة ال���ع���وام���ل م��ن��ه��ا، اإدخ����ال 

ال��غ��ذاء لكل ي��وم على ح��دة، ول  نوعيات من 

تكرر خالل وجبات الإفطار والغداء والع�صاء 

تكرار  مثل  ب�صيط،  ب�صكل  اإل  الوجبات  ب��ني 

اخل�صروات الطازجة ال�صلطات.

خ�صو�صاً  الن�صويات،  ت��ن��اول  ع��دم  كذلك 

ن��ف�����ض ال���ن���وع، اإل ب��ع��د م����رور م��ا ي��ق��رب من 

ثالثة اإىل اأربعة اأيام، على األ تكرر اأي�صاً يف 

نوعيات  اختيار  اإىل  بالإ�صافة  نف�صه،  اليوم 

والربوتني  احليواين  الربوتني  من  كل  من 

ال��ن��ب��ات��ي، وت������وزع ع��ل��ى م�����دار ���ص��ت��ة اأي������ام يف 

وجبتي  يف  فقط  بتكرارها  وي�صمح  الأ�صبوع، 

الغداء والع�صاء يوماً واحداً.

اإن  القول  ميكن  التعليمات  ه��ذه  وباتباع 

اجل�صم يتعر�ض يومياً لنظام غذائي جديد، 

التمثيل  فيتعر�ض  اجل�صم،  يفاجئ  وب�صكل 

تكون  وب��ال��ت��ايل  فجائية،  لتغريات  ال��غ��ذائ��ي 

عمليات  يف  ج���داً  مفيدة  ال�صتجابة  �صرعة 

حرق الدهون امل�صتمرة.

فمعدل  نوعياته،  كانت  مهما  الغذاء  لأن 

النظام  باتباع  وذل��ك  عالياً،  ي��زال  ل  احل��رق 

الغذائي الدوري، ويحمل هذا النظام فوائد 

اأخ���رى غ��ري ح��رق ال��ده��ون، فهو يعمل على 

اإزالة املواد املوؤك�صدة يف اجل�صم ب�صكل يومي، 

ومي��ن��ع ت��راك��م امل��زي��د م��ن��ه��ا، ع��ل��ى اأ���ص��ا���ض اأن 

ب�صكل  ا�صتمر  اإذا  ال��غ��ذائ��ي  التمثيل  م��ع��دل 

احليوية،  اجل�صم  وظ��ائ��ف  جميع  ف��اإن  ثابت 

وظيفية  حالة  يف  تبقى  والكلى،  الكبد  مثل 

و�صحية مرتفعة.

وتبدو اأحد اأهم اأ�صباب ال�صمانة هو تناول 

الطعام اخلطاأ يف املواعيد اخلطاأ، وذلك على 

اإع��ادة  اإن جم��رد  اإذ  اأو الأ���ص��ب��وع،  م��دار اليوم 

ترتيب نوعيات الغذاء واإع��ادة تدويرها على 

فر�صة  للج�صم  تتيح  والأ���ص��ب��وع  اليوم  م��دار 

ك��ب��رية ل��ت�����ص��غ��ي��ل م��اك��ي��ن��ة احل����رق ال��ذات��ي��ة، 

التخل�ض  على  ي�صاعد  مم��ا  منتظم  وب�صكل 

من الدهون اأوًل باأول.

ف����اإذا ك���ان ال��غ��ذاء ه��و امل��ت��ه��م ال��رئ��ي�����ض يف 

اإحداث ال�صمانة، فاإن الغذاء اأي�صاً هو العامل 

وال��وزن  ال�صمانة  من  تخلي�صك  يف  الرئي�ض 

الزائد، لكن ب�صرط ا�صتخدامه حتت �صروط 

�صحية ومنا�صبة للج�صم.

  مـنــوعــــات

الحميـة الـغذائية.. 
بـــــيـن دفــــــع 
المرض وطلب 
الـــرشـــاقـــــــة
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اأفــقــي

البيت / لك  يف  واأحمر  ال�صوق  يف  واأ�صود  الأر�ض  يف  اخ�صر   1
وي�صتعمله الآخرون دون اإذنك

يف الهند�صة / فاكهة �صغرية / تقال للحمار القطر  ن�صف  رمز   2
�صوري قدمه يا�صر العظمة / غري ناعم م�صل�صل   3

�صهية م�صهورة يف ال�صعودية. اأكلة   / مت�صابهة   4

طــريـقـة اللعـب

واأفقياً  9 عامودياً  اإىل   1 الأرق��ام من  تو�صع 

على اأن ل يتكرر الرقم يف اأي اجتاه عامودي 

كان اأو اأفقي 

الحل السابق 12345678910
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

ناجت   / اوروبية  عا�صمة   5
ق�صمة امل�صافة املقطوعة على 

الزمن امل�صتغرق يف قطعها.

الأر�ض. يف  للماء  م�صار   6
عزيز  �صخ�ض  تذكر  موعد   7

تويف / زهر يذكر يف حتية 

ال�صباح وامل�صاء.

ظهر  على  يو�صع   / جواب   8
احل�صان / يجمد باحلرارة.

بالقوة  اإل  ينت�صر  ل   / اأ�صرد   9
/ الآن

والنهر  البحر  يف  جتده   10
والبحرية واملطر ولكنك ل 

جتده يف ال�صالل.

عـــامـــودي

البتول  / نا�صب  حرف   1
الذي ا�صتهر بو�صاياه  احلكيم   2

لبنه / غري �صفاء يف املاء اأو النف�ض.

عن  الأج�صام  لك�صف  جهاز   3
بعد / ن�صف وحدة.

�صجني  4
كليهما  اأو  اأبويه  لأحد  فاقد   5

/ تغلب وانت�صار.

1
1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

�سيماوقك�سم

وةنوب�سلا

رامدريار

اليفورولك

لجازقزبو

�صتنان

يفمداتري

ناجرممر�س

رم�سمهارد

ن�سحميت�سق

الدكتور م�صاعد �صرلوك هوملز / �صخ�صية   6
خيالية تن�صب اإليها احلكمة والطرافة

نق�ض  / �صكب   / بيات  ن�صف   7
مقطوعة من اجل�صم. �صغرية  عينة   8

اجلنب. اأنواع  من  نوع   / ح�صوة  فيها   9
ول  الزجاج  يخرتق   / والكنوز  لالأموال  خازن   10

يك�صره.
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اأكد الإيطايل اأندريا بريلو يف املباراة 

الأخرية لبالده اأمام اإنكلرتا، ويف الن�سخة 

احل��ال��ي��ة ل��ب��ط��ول��ة اأوروب������ا ع��م��وم��اً، اأن���ه 

عملة ن��ادرة يف املالعب الأوروب��ي��ة، واأحد 

القيادة  بح�س  يتمتعون  الذين  القالئل 

يقيم يف مملكته  امل��ل��ع��ب، حيث  و���س��ط  يف 

اخل��ا���س��ة، م��ره��ن��اً ع��ن ق��درات��ه الكبرية 

الأل���ع���اب و�سبط  ال��ت��م��ري��ر و���س��ن��اع��ة  يف 

الإيقاع.

وا���س��ت��خ��دم ب��ريل��و يف ���س��رب��ة اجل���زاء 

الرتجيحية الرائعة التي هز فيها �سباك 

احل��ار���س الإن��ك��ل��ي��زي ج��و ه���ارت، ع�سارة 

وبرهن  الأخ��ري،  على  ف��»�سحك«  خرته 

عن هدوء اأع�ساب نادر، يف معمعة �سربات 

ال��رتج��ي��ح وال��ت��وت��ر ال��ره��ي��ب ال���ذي �ساد 

املوقف يف امل��درج��ات وداخ��ل اأر���س ملعب 

ك��ي��ي��ف ال��وط��ن��ي، ح��ي��ث ك���ان ب��ريل��و جنم 

املباراة بامل�ساركة مع رفيق دربه احلار�س 

القائد جانلويجي بوفون، فكالهما دعم 

اأوت��ي من قوة  املنتخب الإيطايل بكل ما 

مرفوعي  امللعب  م��ن  اخل���روج  وا�ستحقا 

ال������راأ�������س، ف����اخل����رة وال����ث����ب����ات اأو����س���ال 

»الآزوري« اإىل ن�سف النهائي.

ال�33 ع��ام��اً لعب  وعلى رغ��م جت���اوزه 

اأن  دون  اإنكلرتا  اأم��ام  دقيقة   120 بريلو 

يكل اأو ميل من توزيع الكرات واإي�سالها 

وامل��ه��اج��م��ن،  اجل���ن���اح���ن  اإىل  ب���اإت���ق���ان 

ف�ساًل عن وج��وده يف كل مرت مربع يف 

امللعب! 

وم������رة ج����دي����دة خ���ط���ف امل���اي�������س���رتو 

الأنظار، علماً اأن البع�س يعتره باأهمية 

هرنانديز  ت�سايف  اإ�سبانيا  األ��ع��اب  �سانع 

بالن�سبة اإىل منتخب بالده، واأثبت باأنه 

فهو  ال�سن،  يف  تقدمه  م��ن  ال��رغ��م  على 

ي��ع��و���س م��ن خ���الل ت��ف��ك��ريه ال�����س��ري��ع يف 

امل��ل��ع��ب، وق��د اأ���س��اد ب��ه م��درب��ه ت�سيزاري 

تخيل  اأ�ستطيع  »ل  بقوله:  برانديللي 

اإن���ه العقل  اإي��ط��ال��ي��ا م��ن دون���ه،  منتخب 

ال��ف��ري��ق، ف��ه��و يجعل الأم���ور  امل��ف��ك��ر يف 

�سهلة للغاية ومن دون تعقيد«.

وك����ان ب��ريل��و م��ه��ن��د���س ف���وز منتخب 

بالده بكاأ�س العامل 2006 يف اأملانيا اأي�ساً، 

انتهى،  ب��اأن��ه  اع��ت��روا  النقاد  بع�س  لكن 

اإىل  م��ي��الن  م��ن  ان��ت��ق��ال��ه  ب��ع��د  خ�سو�ساً 

ال��ف��ائ��ت بعد  امل��و���س��م  ج��وف��ن��ت��و���س مطلع 

النادي  �سفوف  يف  اأم�ساها  �سنوات   10
ال��ل��وم��ب��اردي، ل��ك��ن ب��ريل��و اأ���س��ك��ت جميع 

م��ن��ت��ق��دي��ه ب��ق��ي��ادة ال�����س��ي��دة ال��ع��ج��وز اإىل 

اللقب املحلي على ح�ساب فريقه ال�سابق.

اإح��راز  ب�سكل كبري يف  و�ساهم بريلو   

ج���وف���ن���ت���و����س امل���ت���ج���دد ب���ق���ي���ادة امل�����درب 

مل  حيث  املحلي،  اللقب  كونتي  انطونيو 

يخ�سر ال��ف��ري��ق ط���وال امل��و���س��م، وال��واق��ع 

باأن بريلو مل يخ�سر اأي مبارة يف الدوري 

ميالن  �سفوف  يف  �سقوطه  منذ  املحلي 

 ،2010 ع���ام  الأول  ك��ان��ون  روم���ا يف  اأم����ام 

زم��ي��ل��ه يف جوفنتو�س  الأم����ر  ه���ذا  ودف���ع 

جانلويجي  احلار�س  الإيطايل  واملنتخب 

بوفون اإىل اعتبار التعاقد مع بريلو باأنه 

»�سفقة القرن«.

وك����ان ل�����س��ان ح���ال امل�����درب الإي���ط���ايل 

ج��وف��اين ت��راب��ات��وين؛ ال��ذي ي�سرف على 

تدريب منتخب جمهورية ايرلندا حالياً 

والذي منح بريلو مباراته الدولية الأوىل 

2002 مماثاًل عندما قال: »اإنه  يف اأيلول 

امل���الع���ب، ف��ه��و م�سدر  خ��ل��ي��ف��ة زي��ك��و يف 

ي�ستطيع  اأحد  ول  الأ�سا�سية،  التمريرات 

احللول مكانه يف املنتخب الإيطايل«.

ول ينق�س بريلو �سوى الفوز ببطولة 

ب��اأن تكون متريراته  ي��اأم��ل  اأوروب����ا، وه��و 

نحو  ب���الده  منتخب  �سفر  ج���وار  املتقنة 

اللقب القاري.

من جهة ثانية، اأن�سف احلظ منتخب 

اإي��ط��ال��ي��ا وو���س��ع��ه يف م��واج��ه��ة غ��رمي��ه 

تخطيه  بعد  النهائي  ن�سف  يف  الأمل����اين 

الأح��د   2-4 الرتجيح  ب�سربات  اإن��ك��ل��رتا 

على امللعب الأوملبي يف كييف اإثر تعادلهما 

من  والإ�سايف  الأ�سلي  الوقتن  يف   0-0
املباراة الأخرية للدور ربع النهائي. 

وا�ستحق املنتخب الإيطايل بلوغه دور 

اإىل  و�سوله  منذ  الأوىل  للمرة  الأرب��ع��ة 

نهائي ن�سخة 2000 وخ�سارته اأمام فرن�سا 

على  هيمن  لأن��ه  الذهبي،  بالهدف   1-2
اللقاء ب�سكل تام واأهدر فر�ساً ل حت�سى، 

ف��ي��م��ا اع���ت���م���د الإن���ك���ل���ي���ز ع���ل���ى ال�����س��الح 

الإي�����ط�����ايل يف م���واج���ه���ة رج������ال امل�����درب 

بالدفاع  اكتفوا  اإذ  برانديلي،  ت�سيزاري 

على اأمل ال�ستفادة من اإحدى الهجمات 

املرتدة النادرة اأو �سربات الرتجيح، لكن 

احلظ اأن�سف »الزوري« يف النهاية.

واأكدت اإيطاليا تفوقها التاريخي على 

اإنكلرتا، ففي 22 مباراة ودية ور�سمية بن 

املنتخبن يتفوق الطليان ب�10 انت�سارات 

و�سجلت  ت��ع��ادلت  و6  لالإنكليز   7 مقابل 

لإن��ك��ل��رتا،   28 مقابل  ه��دف��اً   26 اإي��ط��ال��ي��ا 

وك���ان���ت اأك����ر ح�����س��ة ���س��ج��ل��ت يف ل��ق��اءات 

املنتخبن فوز الإنكليز ب�4-0 يف 16 مايو 

1948 بتورينو، بينما مل تتجاوز اإيطاليا 
الفوز بفارق هدفن وذلك يف لقاءين. 

وال����ت����ق����ى امل���ن���ت���خ���ب���ان ر����س���م���ي���اً يف 7 

اإيطاليا  ب��ف��وز  منها   5 انتهت  م��واج��ه��ات 

مقابل فوز يتيم لإنكلرتا وتعادل. 

وب��������داأت امل����واج����ه����ات ال��ر���س��م��ي��ة ب��ن 

امل��ن��ت��خ��ب��ن يف ت�����س��ف��ي��ات ك���اأ����س ال��ع��امل 

1978، حيث فاز كل منتخب على ملعبه 
الإيطاليون  وتاأهل   0-2 النتيجة  بنف�س 

للنهائيات. 

وق����ب����ل ال���ن�������س���خ���ة احل����ال����ي����ة، ال��ت��ق��ى 

اأوروب�����ا  اأمم  امل��ن��ت��خ��ب��ان م���رة وح���ي���دة يف 

وانتهت   1980 ن�سخة  نهائيات  يف  وكانت 

تارديلي،  توقيع  م��ن   0-1 اإيطاليا  بفوز 

كاأ�س  نهائيات  يف  املنتخبان  ت��واج��ه  كما 

وانتهى  الثالث  املركز  على   1990 العامل 

اللقاء بفوز اإيطاليا 1-2. 

وان��ت��ه��ت اآخ���ر م��واج��ه��ة ودي���ة جمعت 

املنتخبن يف 27 اآذار 2002 بفوز اإيطاليا 

ما  وه��و  الإنكليزية،  ليدز  مبدينة   1-2
اأكرث  منذ  يلتقيا  مل  املنتخبنب  اأن  يعني 

من 10 �سنوات. 

اأو  ف������ازوا  اأن  ل��الإن��ك��ل��ي��ز  ي�����س��ب��ق  ومل 

ك��رى،  تظاهرة  يف  اإيطاليا  م��ع  ت��ع��ادل��وا 

ب�1-0   1980 اأوروب��ا  اأمم  حيث خ�سروا يف 

العامل  كاأ�س  يف  الثالث  املركز  �سراع  ويف 

ب�2-1.  1990

22
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..وحمتفال بالفوز على انكلرتابريلو.. �سانع العاب منتخب ايطاليا

�سربة اجلزاء التي خادعت هارت

بـيرلـو.. 
»يورو2012« أحد الـعـالمـات الفـارقـة لـ
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الإ�سباين والأمل��اين علو كعبهما يف  املنتخبان  اأك��د 

عرو�س  الأوروب��ي��ة..  الأمم  لكاأ�س  احلالية  الن�سخة 

خ�سومهما،  على  وا�سح  وتفوق  قوية،  نتائج  رائعة.. 

خ�سو�ساً يف الدور ربع النهائي، حيث �سحقت املاكينات 

الأملانية اليونان 4 – 2 وا�ستحق »املاتادور الإ�سباين« 

فوزه ال�سريح على »ديوك فرن�سا« بهدفن نظيفن.

امل��ن��ت��خ��ب��ان  ك����ان   »2012 »ي������ورو  ان���ط���الق  وق���ب���ل 

الإ�سباين والأملاين من اأبرز املر�سحن لإحراز اللقب 

الآم��ال بخروجه  ال��ذي خيب  الهولندي  املنتخب  مع 

فراغ  من  يكن  مل  وتر�سيحهما  البطولة،  من  مبكراً 

والو�سيف  )اإ�سبانيا(  البطل  لقبي  يحمالن  لأنهما 

يف  كونهما  عن  ف�ساًل  املا�سية،  الن�سخة  يف  )اأمل��ان��ي��ا( 

طليعة املنتخبات الأوروبية حالياً، من حيث امتالك 

الأ�سماء الرنانة والعرو�س القوية والنتائج الباهرة.. 

الالفتة،  التكتيكية  اجل��راأة  تلك  فهو  جديدهما  اأم��ا 

التي حتلى بها مدربا الفريقن يف البطولة احلالية.

لعب املدرب الأملاين يواكيم لوف بالنار يف مواجهة 

كلوزه  يدفع مب��ريو���س��الف  اأن  ق��رر  عندما  ال��ي��ون��ان، 

بدًل من ماريو غوميز مت�سدر هدايف البطولة، كما 

مولر  وتوما�س  بودول�سكي  لوكا�س  الأ�سا�سيننْ  اأبقى 

اندريه  بال�سابن  الزج  البدلء، مف�ساًل  على مقاعد 

�سوريل وماركو ريو�س، وهو قرار كان �سيكلفه كثرياً 

ب��دا فيها متوتراً  التي  امل��ب��اراة،  يف ح��ال خ�سر فريقه 

لحت�ساء  امل��الب�����س،  غ��رف��ة  اإىل  امل����وؤدي  النفق  ودخ���ل 

فنجان من القهوة بعد توايل اإهدار الفر�س لفريقه، 

لكن الأمور تبدلت بعد اأن �سجل كلوزه براأ�سه هدفه 

ال�64 على ال�سعيد الدويل يف 120 مباراة، فيما �سكل 

اليوناين.  الدفاع  على  رهيباً  ريو�س و�سوريل �سغطاً 

وتوج الأول جهده يف املباراة، بت�سجيله هدفاً رائعاً يف 

�سابع مباراة دولية له. 

اإ���س��ادة  ال��ي��ون��ان  اأم���ام  امل��ب��اراة  ل��وف بعد  وا�ستحق 

اجلميع، ول �سيما اأنه غامر اإىل اأق�سى احلدود عر 

اأه��داف بالده  �سجلوا  الذين  الالعبن  اإبقائه جميع 

لبودول�سكي  لغوميز وهدف  ال�سابقة )3  املباريات  يف 

وب���ي���ن���در( خ����ارج امل�����س��ت��ط��ي��ل الأخ�������س���ر، ك��م��ا ك�سفت 

الت�سكيلة املفاجئة للوف عن عمق الثقة التي يوليها 

»املان�سافت«  �سفوف  وغنى  لالعبيه،  الأمل��اين  امل��درب 

اأوروبا  كاأ�س  ال�ساعية ملحو خيبة  والطاقات  باملواهب 

2008 حن خ�سرت اأملانيا يف النهائي اأمام اإ�سبانيا، ثم 
خرج على يد املنتخب ذاته يف ن�سف مونديال جنوب 

اأفريقيا 2010.

اأن��ه��ا  اأمل��ان��ي��ا  ملنتخب  احل��ال��ي��ة  الت�سكيلة  واأث��ب��ت��ت 

2008« ومونديال  »ي��ورو  وع��ر  درو���س  ا�ستفادت من 

اأق��ل  �ساحب  الأمل���اين  املنتخب  يكون  ورمب��ا   ،2010
الأوروب��ي��ة  الأمم  ببطولة  لالعبن  اأع��م��ار  متو�سط 

احل��ال��ي��ة، ول��ك��ن��ه اأك����د ن�����س��وج��ه وج��اه��زي��ت��ه لإح����راز 

بت�سع  الأول  ال����دور  ع��ب��وره  ب��ع��د  �سيما  ول  ال��ل��ق��ب، 

24 عاماً  اأعمار لعبي الفريق  نقاط، ويبلغ متو�سط 

و98 يوماً، ومن بن اأ�سغر لعبي الفريق �سناً لعب 

خط الو�سط لر�س بيندر )23 عاماً( الذي حل حمل 

املوقوف جريوم بواتينغ اأمام الدمنارك واأثبت كفاءته 

بت�سجيله هدفه الدويل الأول.

و�سامي  اأوزي����ل  م�سعود  اأث��ب��ت  ال��و���س��ط  خ��ط  ويف 

خ�سرية اأنهما ل يزالن يعي�سان الأيام الرائعة التي 

اإذ  املو�سم،  ه��ذا  مدريد  ري��ال  فريقهما  مع  اأم�سياها 

�ساهما يف قيادته اإىل اإح��راز لقب ال��دوري الإ�سباين، 

وو�سع حد لهيمنة بر�سلونة عليه يف الأعوام املا�سية.

يتحرك  اإذ  ال��ف��ري��ق،  دي��ن��ام��و  دور  اأوزي����ل  ويلعب 

فريقه  مهاجمي  خلف  كالنحلة  ويل�سع  كالفرا�سة 

ال���ذي���ن ي��ع��ت��م��دون ب�����س��ك��ل رئ��ي�����س��ي ع��ل��ى مت��ري��رات��ه 

ويلحظ  ال�سباك،  وه��ز  الأه���داف  لت�سجيل  الرائعة 

اأوزي���ل  ت��اأث��ري  م��دى  اأمل��ان��ي��ا  منتخب  لأداء  املتابعون 

على اأداء الهجوم الأملاين، فاإذا كان يف م�ستواه تاألق 

الهجوم الأملاين، واإذا تراخى غابت الفاعلية عن هذا 

اخلط.

اأم���ا ���س��ام��ي خ�����س��رية ف��ه��و عن�سر الرت���ك���از اإىل 

عليهما مهمة  تقع  اإذ  �سفان�ستايغر،  با�ستيان  جانب 

توفري التوازن املطلوب يف خطوط الفريق وربطها 

اخل�سوم  دفاعات  �سيفرة  فك  عن  ف�ساًل  ببع�سها، 

والت�سجيل كما فعل خ�سرية اأمام اليونان.

يف امل����ق����اب����ل، ق�����دم امل��������درب الإ�����س����ب����اين ن�����س��خ��ة 

اأق�سى  اإىل  حمدثة للكرة ال�ساملة، وح��اول الإف��ادة 

احلدود من الطاقات املوجودة يف خط و�سط فريق، 

اأح���د لعبي  اأوك���ل مهمة ال��ه��ج��وم اإىل  اأن���ه  ل��درج��ة 

هذا اخلط )�سي�سك فابريغا�س(، وذلك على ح�ساب 

وفرناندو  توري�س  كفرناندو  الأ�سيلن  املهاجمن 

لورينتي والفارو نيغريدو.

وم����رة اأخ����رى اأث��ب��ت خ��ط ال��و���س��ط اأن����ه »بي�سة 

�سخ�سية  متقم�ساً  الإ�سباين،  املنتخب  يف  القبان« 

ال��ل��ع��ب ال�سهل  اإىل  ب��ر���س��ل��ون��ة، ع��ر جل��وئ��ه  ف��ري��ق 

ال��ت��م��ري��رات  اإىل  وامل��رت��ك��ز  ال��ت��ع��ق��ي��د،  ع��ن  الب�سيط 

املنتخب  جنما  يجيدها  والتي  وال�سريعة،  املبا�سرة 

اإينيي�ستا؛  وان��دري�����س  ه��رن��ان��دي��ز  ك���زايف  و»ال���رث���ا« 

ملان�س�سرت  الرائعة  املوهبة  جانب  اإىل  يلعبان  وهما 

ري��ال  دف��اع  و�ساعد  �سيلفا  داف��ي��د  الإنكليزي  �سيتي 

قدراته  اأثبت  ال��ذي  األون�سو،  ت�سايف  املتاألق  مدريد 

اأمم فرن�سا يف ربع النهائي، حيث �سجل هديف عبور 

بالده اإىل ن�سف النهائي.

ويحدو اإ�سبانيا اأماًل كبرياً يف اإحراز اللقب، على 

رغم ف�سل اأي من العمالقن ريال مدريد وبر�سلونة 

هذا  اأوروب����ا  اأب��ط��ال  دوري  نهائي  اإىل  ال��و���س��ول  يف 

املو�سم، ويبدو اأن هذا الأمر مل يوؤثر على معنويات 

»ل فوريا روخا« ال�ساعي لأن يكون اأول منتخب يتوج 

بثالثية كاأ�س اأوروبا – مونديال - كاأ�س اأوروبا على 

التوايل.

تاريخي  اإجن���از  ع��ن  الإ���س��ب��اين  املنتخب  ويبحث 

ج��دي��د ي�����س��ي��ف��ه اإىل ذل���ك ال����ذي ���س��ط��ره يف مت��وز 

اأحرز لقب بطل العامل، ورفع الكاأ�س  املا�سي، حن 

القاري للمرة الثالثة يف تاريخه يف �سيف 2012.

نحو  ثابتة  بخطى  الإ���س��ب��اين  املنتخب  وي�سري 

هدفه بقيادة الرجل الهادئ دل بو�سكي الذي يعمل 

حتت ال��رادار ودون ال�سجة الإعالمية التي حتيط 

الغامرة  باملدربن الآخرين، وهو مل يخف �سعادته 

بعد اجتياز الدور ربع النهائي، حيث حققت اإ�سبانيا 

 �  2 الر�سمية  امل�سابقات  لها على فرن�سا يف  اأول فوز 

دانيت�سك  مدينة  يف  ارينا  دونبا�س  ملعب  على   ،0
الأوك���ران���ي���ة، و���س��ج��ل ت�����س��اب��ي ال��ون�����س��و يف م��ب��ارات��ه 

لإ�سبانيا  الأول  الفوز  الهدفن، وهذا  املئة  الدولية 

خرجت  حيث  ال��ك��رى،  امل�سابقات  يف  فرن�سا  على 

الأخرية فائزة قبل ذلك خم�س مرات مقابل تعادل 

واحد.

وثاأرت اإ�سبانيا لهزميتها يف كاأ�س العامل 2006 يف 

اأملانيا عندما جنح »الزرق« بقيادة زين الدين زيدان 

بالفوز 3 � 1 يف ثمن النهائي.

جالل قبطان

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

كأس األمم األوروبيـة لكرة القدم )بـولندا وأوكرانيــا 2012(

إسبانيا وألمانيا نحو »نهائي األحالم«؟

املدير الفني ملنتخب اأملانيا يواكيم لوف

با�ستيان �سفان�ستايغر )اأملانيا(اندري�س اإينيي�ستا )اإ�سبانيا(

املدير الفني ملنتخب اإ�سبانيا فيثنتي دل بو�سكي
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ق�ضائياً  حكماً  فرن�ضية  حمكمة  �أ���ض��درت 

ي��ورو،   500 مبلغ  وت��غ��رمي��ه  م��و�ط��ن  ب�ضجن 

هناك  لي�س  رمب��ا  ثمل،  وه��و  �ضيارة  لقيادته 

ما يثري �لهتمام يف هذ� �خل��ر، لكن �لأمر 

�لب�ضر  ف��اق��د  �مل��و�ط��ن  ه��ذ�  ك��ان  �إذ�  يختلف 

�ل�ضيارة  �أي�ضاً، كما �ضدر حكم يف حق مالك 

�ل�����ض��ائ��ق وه��و  �إىل ج����و�ر  ك���ان يجل�س  �ل����ذي 

�نتباه  �ل�ضيارة  ولفتت  �أي�ضاً،  �ضكر  حالة  يف 

���ض��رط��ي دوري������ة ب�����ض��ريه��ا �مل���ت���ع���رج وب���ب���طء، 

فاأوقفها ليفاجاأ باأن قائدها �ضرير، و�عرتف 

�ل�����ض��ائ��ق �ل�����ض��ري��ر �ل�����ذي ي��ع��م��ل يف �مل��ج��ال 

لن  �أن��ه  �ملحكمة  يف  موؤكد�ً  بذنبه،  �لإعالمي 

لفت  لكنه  ذل��ك،  �إز�ء  م�ضوؤوليته  من  يتهرب 

�أن����ه �أخ�����ري�ً ح��ق��ق حلمه  ن��ظ��ر �ل��ق��ا���ض��ي �إىل 

بقيادة �ضيارة ولو ملدة ق�ضرية.

�إنه  فقال  م�ضور  وهو  �ل�ضيارة  مالك  �أم��ا 

�ضديقه،  ق��ل��ب  �إىل  �لبهجة  ُي��دخ��ل  �أن  �أر�د 

م�����ض��دد�ً ع��ل��ى �أن���ه ك���ان ي�ضيطر ع��ل��ى �مل��وق��ف 

ب��و���ض��ع ي���ده ع��ل��ى م��ق��ود �ل�����ض��ي��ارة، ك��م��ا ك��ان 

مبنزلة عينيه برتكيز ب�ضره على �لطريق.

�أم����ا �ل��ق��ا���ض��ي ف��ق��رر �أن ن�����ض��ب��ة �ل��ك��ح��ول يف 

ذلك  و�أن  بها،  �مل�ضموح  �ضعف  كانت  �مل�ضور  دم 

ل ي��ج��ع��ل م��ن��ه م����درب ���ض��ي��اق��ة يف �أي ح���ال من 

�أ�ضهر،   5 مل��دة  رخ�ضته  ب�ضحب  �لأح���و�ل، فحكم 

فيما و�ضف ما �أقدم عليه �ل�ضائق �ل�ضرير باأنه 

كان »تهديد�ً للنا�س وتعري�س حياتهم للخطر«.

�جلدير بالذكر �أن �ل�ضائق �لأعمى كان قد 

�أعد تقرير�ً �ضحفياً ُن�ضر يف �إحدى �ل�ضحف 

�ملحلية، حيث ظهر وهو يقود �ضيارة يف �ضور 

�لتقرير �لتي �لتقطها زميله �مل�ضور.

م�ضوؤول �لعالقات �لعامة: �ضعيد عيتاين �ل�م��دي��ر �ل��ف��ن�ي: م����الك م��ح��������ف��وظ

info@athabat.net :بريوت �مل�ضيطبة - �ضارع عثمان بن عفان - بناية �لعرت - ط1 - هاتف: 01/360807 - فاك�س: 01/368256 -  بريد �إلكرتوين

تـــ�صـــــدر عـــــــن 

�شــركــة الـقـــلــم 

لالإعالم �ش.م.م.

ع���ند وج����ود م��ض�ك��ل��ة ف�ي �لتوزيع �لرجاء �لت�ضال:  هاتف: 01/666314ت�����������وزي�����������ع �لأو�ئ��������������ل 
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كاريكاتير

غ محاكمة »ضرير« قاد سيارة وهو سكران!
ّ
أميركي يسرق بنكًا ويبل

عن نفسه بعد 3 دقائق!
بعد  3 دقائق  �أكرث من  �لأمريكي »رميوند كنود�ضون«  مل ي�ضمد 

�ضرقته م�ضرفاً، حتى توجه �إىل �ل�ضرطة و�عرتف بجرميته، وذكرت 

�أوريغون  كنود�ضون من مدينة غري�ضام يف ولية  �أن  �أمريكية  مو�قع 

بعد  عاماً،   20 �ل�ضجن  يو�جه  �أن  �ملحتمل  عاماً( من  �لأمريكية )50 

�أن �أقر ب�ضرقته م�ضرفاً و�عرت�فه بعد 3 دقائق بجرميته لل�ضرطة.

وكان كنود�ضون �ضرق فرع »بنك �أوف �أمريكا« يف غري�ضمان، حيث 

و�إل قتلتك«، ثم  »�أعطني كل مالك  �ملوظف ورقة كتب عليها  �أعطى 

ليعرتف باجلرمية،  425 دولر�ً  �لتي ل تتعدى  �ضيارته بغنيمته  قاد 

وقال �لل�س لل�ضرطة �إنه �ضرق �مل�ضرف لأنه تاأثر بفيلم »�إن�ضايد جوب« 

�ملالية  �لأزم���ة  �أ�ضباب  يعالج  �ل��ذي  �أو�ضكار  بجائزة  �لفائز  �لوثائقي 

�لعاملية عام 2008.

تعر�ضت �ملعلمة �لأردنية »ماجدة �لعظمات« �إىل ك�ضر يف �جلمجمة و�رجتاج يف �ملخ، عقب �عتد�ء خم�ضة طالب 

من �لثانوية �لعامة فور خروجهم من قاعة �لختبار يف مدر�ضة حمر�ء �ل�ضحيم يف �ملفرق.

ومل يكتِف �لطلبة بالعتد�ء على �ملعلمة �لتي كانت تر�قب يف �إحدى قاعات �لتوجيهي، و�إمنا �متد �لعتد�ء �إىل 

زوجها حمزة �ل�ضر�بي �لذي كان ي�ضاركها �ملر�قبة يف ذ�ت �لقاعة، و�لذي قال �إن �لطالب هددوهما يف قاعة �لختبار 

ملنعه وزوجته حماولت �لغ�س يف �لقاعة، وتوعد �لطالب لهما بقولهم »بر� �لقاعة منتالقة«.

و�أ�ضاف �ل�ضر�بي �أنه �أبلغ رجال �لأمن بتهديد �لطالب لهما ووعدوهما بتاأمني �حلماية، غري �أنهما حينما خرجا 

من �ملدر�ضة تر�ضد لهما خم�ضة طالب ورموهما باحلجارة، يف �لوقت �لذي �لتزم �لأمن بحماية رئي�س �لقاعة فقط.

وحينما ��ضتقل �لزوجان عربتهما تابع �لطالب �إلقاء �حلجارة على �ل�ضيارة، �إذ ته�ضم زجاجها و�أ�ضيبت �ملعلمة 

بر�أ�ضها.

و�ألقت �جلهات �لأمنية �لقب�س على ثالثة طالب من �ملعتدين، يف حني متكن طالبان من �لفر�ر.

كعكة  قطعة  �آلف   5 م��ن  دب��اب��ة  �ضناعة  تتم  عندما 

�لكعك  فوهتها  م��ن  تطلق  �أن  �لطبيعي  فمن  ���ض��وك��ول، 

�جلي�س  ��ضتعر�س  عندما  حدث  ما  وهو  �لقنابل،  ولي�س 

�أحدث �ضالح عنده  �لبنتاغون  �لأمريكي يف �ضاحة مبنى 

يطلق �لكعك مل�ضافة 20 قدماً يف �لهو�ء، �حتفاًل بالذكرى 

�ل�237 لإن�ضاء �جلي�س �لأمريكي.

 cupcakes« خم�����ب�����ز  خ��������ب��������ازو  ق����������ام  ف�����ق�����د 

georgetown« �ل�ضهرية بالعا�ضمة و��ضنطن ب�ضنع 
تغطية  يف  با�ضتخد�مها  ق��ام��و�  كعكة  �آلف   6.5 ح���و�يل 

منوذج دبابة من طر�ز »m1 abrams« تزن 1134 كغم.

�لأع��ي��اد  ف��رتة  خ��الل  �ع��ت��اد  �ل�ضهري  �ملخبز  �أن  يذكر 

بال�ضنتني �ملا�ضيتني على �لترع ب�10 �آلف كعكة للقو�ت 

لهم  بت�ضليمها  يقوم  و�أفغان�ضتان  �ل��ع��ر�ق  يف  �لأمريكية 

رئي�س هيئة �لأركان �مل�ضرتكة.

وقد جتمع �جلنود و�لعاملون يف �ضاحة �ملبنى مل�ضاهدة 

�لدبابة وهي تطلق �لكعك من فوهة مدفعها، م�ضببة يف 

ر�س �لكعك و�لزينة على مم�ضى �ل�ضاحة، وعر �مل�ضاهدون 

عن �إعجابهم بالفكرة وقامو� بالتقاط �ل�ضور، حيث جهز 

�مل��وج��ودة  جانب  �إىل  �إ�ضافية  كعكة   1500 �ملخبز  فريق 

بالدبابة لي�ضتمتع �جلميع بالكعكات �للذيذة.

6.5 آالف كعكة تغطي دبابة أميركيةطالب »توجيهي« يكسرون جمجمة معلمة

عدوان إسرائيلي على غزة


