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لب عدم إطالق سراح المخطوفين اللبنانيين في سورية؟
ُ
لماذا ط
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ق��ان��ون  �أي  وف���ق  �للبنانيني  ����س���وؤ�ل  ي��ع��د  مل 

���س��ي��ن��ت��خ��ب��ون ن��و�ب��ه��م يف �ل���ع���ام �مل��ق��ب��ل، ب���ل ب��ات 

�النتخابات فعاًل، وهي  تلك  �ستتم  �ل�سوؤ�ل: هل 

رئي�س  �نتخاب  عليه  نيابياً  �ستفرز جمل�ساً  �لتي 

للجمهورية يف �لعام �لذي يليه )2014(؟

ق���ان���ون  ل��ت��ع��دي��ل  �ل���ق���ان���ون���ي���ة  �مل���ه���ل���ة  والأن 

�النتخابات تنتهي يف �ل�سابع من حزير�ن �ملقبل، 

�سل�سلة  بعقد  م��وؤخ��ر�ً  �ل����وزر�ء  جمل�س  �نهمك 

�لرئي�س  من  بدعوة  �ل��دي��ن،  بيت  يف  �جتماعات 

مي�سال �سليمان، يف حماولة لالتفاق على قانون 

وهو  �الأط���ر�ف،  جميع  ير�سي  جديد  �نتخابات 

�أمر يبدو �أنه �سعب �إن مل يكن م�ستحياًل، يف ظل 

�لظروف �لقائمة حملياً و�إقليمياً.

حم�����ور �ل���ن���ق���ا����س���ات �جل����اري����ة ه����و م�����س��روع 

�لقانون �لذي �سبق �أن �أعلن عنه وزير �لد�خلية 

يقوم على  تبنى م�سروعاً  �سربل، عندما  م��رو�ن 

�أحجام  وف��ق  �ل��دو�ئ��ر  وتق�سيم  �لن�سبية  �أ���س��ا���س 

متو�سطة )بني 10 و14 د�ئرة(؛ مب�ساعفة �أعد�د 

هذ�  طفيفة.  تعديالت  مع  �لقائمة،  �ملحافظات 

�لطرح قوبل مبو�فقة قوى 8 �آذ�ر، وبباطنية من 

خلف  �ختباأت  �لتي  �آذ�ر،  من  ع�سر  �لر�بع  ق��وى 

�لد�ئم  حربتها  ور�أ����س  �لفعلي  زعيمها  م��و�ق��ف 

ول��ي��د ج��ن��ب��الط، �ل����ذي �أ���س��ه��ر رف�����س��ه ل��ق��ان��ون 

�أن  �عتبارنا  يف  ن�سع  عندما  خ�سو�ساً  �لن�سبية، 

�لقائم  1960؛  بقانون  يتم�سك  �حلريري  �سعد 

ع��ل��ى دو�ئ����ر �الأق�����س��ي��ة، و�ل����ذي �أع���ط���اه �أك��ري��ة 

نيابية يف �نتخابات 2009.

�إعادة تق�سيم  �لن�سبية مع  �أما �عتماد قانون 

�ملحافظات و�عتماد �لدو�ئر �لو�سطى و�ملختلطة 

وحزبية  �سيا�سية  ق��وى  يفرز  ق��د  ف��اإن��ه  طائفياً، 

�لقائمة  �حل���اد  �ل��ف��رز  عملية  ويك�سر  ج��دي��دة، 

�ليوم د�خل كل طائفة، ويوجد قوتني متقابلتني 

يف لبنان ت�سمان ممثلني عن خمتلف �لطو�ئف 

و�الجت����اه����ات، وه����ذ� ي��ب��ع��د �أخ���ط���ار �ل�����س��ر�ع��ات 

�ملذهبية و�لطائفية �لتي ن�ساهدها �ليوم.

وللعلم، فاإن �تفاق �لطائف ن�ّس على �عتماد 

دو�ئ���ر  �إىل  �ل���دو�ئ���ر  تق�سيم  و�إع������ادة  �ل��ن�����س��ب��ي��ة 

متو�سطة، يف حني �لذين يتحدثون �سبح م�ساء 

م��ن يرف�س  �أول  ه��م  �الت��ف��اق  ه���ذ�  ع��ن تطبيق 

�لن�سبية و�لدو�ئر �ملتو�سطة. 

�أو  �الأك������ري  �ل��ن��ظ��ام  �إىل  �ل���ع���ودة  �أن  ك��م��ا 

له  �ستكون  �ل�سغرية  �ل��ف��ردي��ة  �ل��دو�ئ��ر  �عتماد 

و�لطائفية  �ملذهبية  تعزيز  جلهة  �سلبية،  نتائج 

و�ملناطقية على ح�ساب �النتماء �لوطني �لعام.

يرف�سان  حنبالط  ووليد  �حلريري  �سعد 

�حتكار  من  يحرمهما  الأن��ه  �لن�سبي  �لتمثيل 

يحرمهما،  كما  جهة،  من  طائفتيهما  متثيل 

ع�سر�ت  على  �ال�ستيالء  من  ثانية،  جهة  من 

�ملقاعد �مل�سيحية �لتي ينجح »ركابها« باأ�سو�ت 

يتم�سكان  ول���ذل���ك  �ل��ط��ائ��ف��ي��ة،  �أك��ري��ت��ه��م��ا 

باالإبقاء على �لو�قع �لقائم على قانون 1960، 

يف حني ال جمال �أمام قوى 8 �آذ�ر �ل�ساعية �إىل 

�حل�سول على �أكرية نيابية يف �ملجل�س �ملقبل، 

�إال تغيري ق��اع��دة �الن��ت��خ��اب، وه��و م��ا ترف�سه 

قوى 14 �آذ�ر من خالل �لرف�س �جلنبالطي.

�لثالثاء  تو�سلت  �حل��ك��وم��ة  �أن  �جل��دي��د، 

�نتخابات  ق��ان��ون  ب��اع��ت��م��اد  ق���ر�ر  �إىل  �مل��ا���س��ي 

متو�سطة  ودو�ئ���ر  �لن�سبية  على  يقوم  جديد 

�لعماد مي�سال  �إليه  �أمل��ح  د�ئ���رة(، وه��و ما   13(

�أن هذ� �خليار هو خيار  عون موؤخر�ً، معترب�ً 

بكركي، متخطياً بذلك رغبة بع�س �مل�سيحيني 

يقوم  ق��ان��ون  باعتماد  طالبو�  �أن  �سبق  �ل��ذي��ن 

مر�سحاً  م��و�ط��ن  ك��ل  ينتخب  �أن  �أ���س��ا���س  على 

للمو�طن  �لو�حد  �ل�سوت  ي�سمى  )م��ا  و�ح��د�ً 

�ل����و�ح����د( م���ع �ع��ت��م��اد �ل����دو�ئ����ر �ل���ف���ردي���ة �أو 

�ل����ذي طرحه  �ل��ق��ان��ون  �ع��ت��م��اد  �أو  �مل�����س��غ��رة، 

يتوىل  �أن  على  و�لقائم  �الأرث��وذك�����س��ي؛  �للقاء 

ك��ل م��ذه��ب �ختيار م��ن ميثلهم، وذل��ك  �أب��ن��اء 

للمذ�هب  �ل�سحيح  �لتمثيل  ح�سول  ل�سمان 

ن��و�ب  �خ��ت��ي��ار  و�ل���ط���و�ئ���ف، ومل��و�ج��ه��ة عملية 

�أو ط��ائ��ف��ة حم�����ددة م���ن قبل  م���ذه���ب م��ع��ني 

�أو م�����س��روع  �مل���ذ�ه���ب و�ل���ط���و�ئ���ف �الأخ�������رى، 

قانون �لوزير �ل�سابق زياد بارود، و�لقائم على 

�ل��ذي  �مل�����س��روع  م��ن  �ال���س��ت��ف��ادة  م��ع  �لن�سبية، 

�للجنة �ل��ت��ي ت��ر�أ���س��ه��ا �ل��وزي��ر  �أع��دت��ه ���س��اب��ق��اً 

�الأ�سبق فوؤ�د بطر�س.

�ل���الف���ت �أن ق�����ر�ر �حل��ك��وم��ة �الأخ�����ري مل 

بتحديد  �لبع�س  مطالب  تلبية  م��ن  يتمكن 

�إع����ط����اء ح�����س��ة ن��ي��اب��ي��ة  �أو  ل����ل����م����ر�أة«،  »ك���وت���ا 

ب�ستة  �لبع�س  يقرتحها  و�ل��ت��ي  للمغرتبني، 

مقاعد، كذلك، حتى �الآن، مل يربز َمن يطالب 

بتخفي�س �سن �النتخاب �إىل 18 �سنة، ومل تتم 

�النتخابي،  و�لتمويل  �الإنفاق  م�ساألة  معاجلة 

علماً �أن �أهمية قانون �النتخابات �جلديد تاأتي 

من كونه �سيعرّب عن �لتطور�ت �ل�سيا�سية �لتي 

على  و�سورية  عامة،  و�ملنطقة  لبنان  ي�سهدها 

وجه �خل�سو�س، الأن �أي قانون جديد �سيحدد 

خريطة �ملرحلة �ل�سيا�سية �ملقبلة.

ل��ك��ن جت��رب��ة ق���ان���ون �الن��ت��خ��اب��ات �ل��ب��ل��دي��ة 

�أُق��ّر  فهو  م�سجعاً،  يكن  مل  �لن�سبية  �أ�سا�س  على 

�لنو�ب،  �إىل جمل�س  و�أُح��ي��ل  �ل���وزر�ء  يف جمل�س 

لكنه ما يز�ل يف »�جلارور«، وُيخ�سى على قانون 

ح��ذوه،  ي��ح��ذو  �أن  �لو�سطى  و�ل��دو�ئ��ر  �لن�سبية 

كما �أن حماولة العتماد �لدو�ئر �لو�سطى جرت 

عقب �إقر�ر �تفاقية �لطائف، ودمج دو�ئر �ل�سوف 

�ملحاولة  لكن  الإر���س��اء جنبالط،  و�مل��ن  وعاليه 

ف�سلت، و�ملحاولة قد تف�سل مرة ثانية، خ�سو�ساً 

نيابية  �أك��ري��ة  �حل��ال��ي��ة ال متلك  �حل��ك��وم��ة  �أن 

�إىل  م�سطرة  وه���ي  �ل���ن���و�ب،  جمل�س  يف  د�ئ��م��ة 

نيابيتني:  كتلتني  �إح��دى  على  تر�سيات  توزيع 

�لكتائب«،  »ح��زب  كتلة  �أو  جنبالط،  وليد  كتلة 

لقاء تاأمني �إحد�هما �الأكرية �لنيابية �ملطلوبة 

�أغلبية  �إىل  يحتاج  �ل��ذي  �لقانون،  ه��ذ�  لتمرير 

�سيح�سل  �ل��ذي  �ل��ن��و�ب. فما  ع��ادي��ة يف جمل�س 

عليه وليد جنبالط �أو �أمني �جلميل لقاء �إجناح 

جهد  �لتي  �ملتقدمة،  �النتخابية  �خل��ط��وة  ه��ذه 

خانة  يف  لت�سجيلها  �سليمان  مي�سال  �ل��رئ��ي�����س 

عهده؟

عدنان ال�ساحلي

تو��سل �ل�سلطات »�الإ�سر�ئيلية« �سيا�سة تهويد �ملوؤ�س�سات �لوطنية و�ملقد�سات 

لهذه  �لفل�سطيني  �لعربي  �لوجه  وتهويد  �لقد�س،  يف  و�مل�سيحية  �الإ�سالمية 

�ملدينة �ملقد�سية، وهي يف ��ستمر�ر �سيا�ستها لي�س ثمة من يقف لها باملر�ساد؛ 

�ملوؤمتر  ومنظمة  �لعربية  و�جلامعة  دولهم،  يف  يحدث  مبا  م�سغولون  فالعرب 

�الإ�سالمي ودول �خلليج �لعربي منهمكة باإ�سقاط �لرئي�س ب�سار �الأ�سد!

عرب  متقنة  ت�سليل  ح���رب  �إد�رة  �ل��ع��رب��ي  �خل��ل��ي��ج  ل���دول  �ل�����س��اغ��ل  �ل�سغل 

و�لدماء  و�الإع��د�م��ات  و�ل��ذب��ح  �لقتل  م�ساهد  بعر�س  �خلليجية؛  �لف�سائيات 

ب�سكل مقزز وغري م�سروع عرب �سا�سات �لتلفزة، نا�سبة �رتكاب كل تلك �ملجازر 

�لعربي �سد  �ل�سارع  بهدف جتيي�س  �ل�سوري فقط،  �لنظام  �إىل  �لدماء  و�إر�ق��ة 

�إىل كفر قا�سم،  �لرئي�س �الأ�سد، وحمو �ملجازر »�الإ�سر�ئيلية«؛ من دير يا�سني، 

و�ل�سر�ع  �لعد�ء  ولتحويل وجهة  �لعربية،  �لذ�كرة  �لقد�س، من  �إىل  �إىل غزة، 

�لقد�س،  و��ستعادة  �ملحتلة  فل�سطني  بهدف حترير  �إ�سر�ئيلي  عربي  �سر�ع  من 

�إىل �سر�ع عربي - �إير�ين.

ال غلّو يف �لقول �إن �ملطلوب �تباع ��سرت�تيجية جديدة، تبد�أ بتغيري وجهة 

�ل�سر�ع �لعربي - »�الإ�سر�ئيلي« وهويته، عرب قلب �ملفاهيم و�حلقائق، بت�سوير 

�إير�ن �أنها �خلطر �لد�هم على �ملنطقة، و�أنها هي �لعدو �لرئي�سي، ال »�إ�سر�ئيل«، 

بغية �خرت�ق خط �ملمانعة وتفكيكه، متهيد�ً ل�سياع فل�سطني و�لقد�س.

مل ي�سبق �أن تقدمت دولة عربية، مفرت�س �أن تكون �سقيقة، مب�سروع قر�ر 

للجمعية �لعامة لالأمم �ملتحدة يطلب من رئي�س دولة عربية �أخرى منتخب، 

وهو على ر�أ�س �لدولة ميار�س مهماته �ل�سيا�سية �لع�سكرية �القت�سادية، �لتنحي 

�أو نقل �ل�سلطة، فقط الأنه يقف يف وجه �ملخططات �لغربية لتفتيت �ملنطقة؛ 

�إز�حة �لرئي�س �الأ�سد، وتطبيق  �آخر:  �أي مبعنى  كما يح�سل يف �مللف �ل�سوري، 

�سيناريو �ليمن �أو ليبيا �أو م�سر. 

دول عربية ووزر�ء خارجية عرب �أنفقو� وينفقون �ملليار�ت لت�سليح �ملعار�سة 

�أعلنو�  �أو  �خلدمة  من  ف��رو�  �لذين  و�جل��ن��ود  �ل�سباط  رو�ت��ب  ودف��ع  �ل�سورية 

�ن�سقاقهم، لكننا مل ن�سمع يوماً عن نية �أي دولة عربية ت�سليح �أهل �لقد�س �أو 

�لفل�سطينيني للدفاع عن �ملقد�سات �الإ�سالمية و�مل�سيحية. 

خطر�ً  وت��زد�د  خطرية،  ملوؤ�مرة  وتتعر�س  جالديها،  تقارع  وحدها  �لقد�س 

ب�سبب �أن �الحتالل ممعن يف �سيا�سته بحق �ل�سعب �لفل�سطيني، وب�سبب �الإهمال 

و�لتق�سري �لعربي جتاه �لقد�س.

�لقد�س بحاجة �إىل م�ساريع عمر�نية عربية للمقد�سيني، من �أجل �لت�سبث 

�لقد�س، مب�سجد  مبدينتهم، مبد�ر�سهم، بجامعاتهم، مب�ست�سفياتهم، بجدر�ن 

�لقد�س، بكني�سة �لقد�س.. �لقد�س بحاجة �إىل م�ساعدة عربية. 

�أين هم �لعرب؟ ملاذ� يتغنون بعروبة �لقد�س وال يقومون بو�جبهم جتاه هذه 

�أي  تتقدم  مل  مل��اذ�  �لعربي؟  وجهها  وتغيري  �لتهويد  خطر  تعاين  �لتي  �ملدينة 

ب��ار�ك؟ ملاذ�  �أو  �أو برييز  دوله عربية عرب �الأمم �ملتحدة بطلب تنحي نتنياهو 

يريدون  �إنهم  و��سح:  �جل��و�ب  �لقد�س؟  يف  يح�سل  عّما  عمٌي  بكٌم  �سمٌّ  �لعرب 

خطر  �أي  ملنع  �الأم��ريك��ي  �لغرب  منهم  يطلبه  ما  وتنفيذ  �لنفط  تدفق  �سمان 

عن »�إ�سر�ئيل« وحماية »�إ�سر�ئيل«، وحمو �لق�سية �لفل�سطينية، وكل ذلك لن 

يح�سل �إال باإ�سقاط ب�سار �الأ�سد. 

�أّي �إفك ترتكبون، و�أنتم عن فل�سطني تتنازلون، وعن تهويد  ترى يا عرب 

وعلى  تتاآمرون،  �سورية  وعلى  خانعون،  �أنتم  والأمريكا  �سامتون،  �أنتم  �لقد�س 

منقلب  �أّي  ع���رب،  ي��ا  ت��رى  تقبلون؟  معها  و�لتطبيع  »�إ���س��ر�ئ��ي��ل«  �الأم���ة  ع��دو 

تنقلبون؟

رفعت اإبراهيم البدوي
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  همسات

�لرئي�س مي�سال �سليمان مرتئ�ساً جل�سة جمل�س �لوزر�ء
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السّباق وليد جنبالط
�ملت�سلة  �لق�سايا  �إث��ارة  �ل�سّباق يف  د�ئماً  �إن وليد جنبالط يكون  قال م�سدر غري مدين، 

بالفن، وهذ� �سيء طبيعي يف �سخ�سيته �لتي منت وترعرعت على �إ�سعال �لفتائل، ثم ين�سحب 

ويرتك حلفاءه يف �ملعمعة.

�ل�سوريني  ت�سليم  ب�سبب  �إبر�هيم،  عبا�س  �للو�ء  على  جنبالط  تهجم  �أن  �مل�سدر  و�أو�سح 

�جلنائيني، ي�ستهدف ��ستدر�ج �سجال.. فم�سكلة، ما �أزعج حليفه �لرئي�س ميقاتي، �لذي د�فع 

�للو�ء  مع  �لعالقة  �إ�سالح  �إىل  و�سي�سطر  عمله،  �سر  يف  جنبالط  ف�سقط  �لعام،  �الأم��ن  عن 

�إبر�هيم، الأن �لكلفة �لعالية يف �مل�ستقبل.

السعودية البندرية
مل تنجح �مل�ساعي يف عقد لقاء بني �ملفتي حممد ر�سيد قباين و�لنائب �سعد �حلريري �أثناء 

زيارة �ملفتي لل�سعودية، ورّد �لبع�س �الأ�سباب لغاية يف نف�س »�ل�سعودية �لبندرية«.

www.athabat.net

إلى القدس ُدر
النسبـية والدوائر المتوسطة عبرت الحكومة

فمن يؤمن مرورها في مجلس النواب؟

جبن »مستقبلي«
»�ل��ت��ي��ار« على رف�س  ي��ج��روؤ  مل 

م��ه��اج��م��ة �جل��ي�����س ع��ل��ن��اً م���ن قبل 

من  خ��وف��اً  �مل��رع��ب��ي،  معني  �لنائب 

 - �ل�سعودية   - �ملحا�سبة �خلليجية 

�لقطرية، لكن �لطبيعة �النتهازية 

ي��ج��رون  جعلتهم  »�ل���ت���ي���ار«  ل���ق���ادة 

�ت�������س���االت ي��ن��ف��ون خ��الل��ه��ا �أن��ه��م 

م�سوؤولون عن ت�سريحات �ملرعبي، 

وقال �أحد »�مل�سوؤولني« �لبارزين، �إن 

�ملرعبي و�ثنني �آخرين من �لنو�ب 

تر�سيحات  قائمة  على  يكونو�  ل��ن 

»�مل�ستقبل« �لنيابية.

) �لعدد 226(  �جلمعة - 10 �آب - 2012



ك��م��ا ب����ات م��ع��ل��وم��اً، حت����ّول �ل��ت��ح��رك �ل�����س��ع��ب��ي يف 

باإ�سالحات  مطالبة  �سيغة  على  ب��د�أ  و�ل��ذي  �سورية، 

د�خ��ل��ي��ة وحم���ارب���ة ف�����س��اد، �إىل ع������دو�ن خم��ط��ط له 

بعدما  خ�سو�ساً  �مل��ع��امل،  و��سحة  وب�����س��ورة  خ��ارج��ي��اً، 

للنزول  �ل�����س��وري  �ل�سعب  حتفيز  ع��ن  �ملنظمون  عجز 

»�سلمية«  بالنظام، يف ثورة  مبظاهر�ت مليونية تطيح 

دومينو  من  نوعاً  وتقيم  وتون�س،  م�سر  ثورتي  ت�سبه 

ثور�ت ملونة، كما ح�سل يف �جلمهوريات �ل�سوفياتية 

�لليبي، يف  �ل�سيناريو  تكر�ر  كما عجزو� عن  �ل�سابقة، 

�لناتو  وعجز  وقيادته،  �ل�سوري  �جلي�س  متا�سك  ظل 

ع���ن �ل��ت��دخ��ل �ل��ع�����س��ك��ري يف ���س��وري��ة، مل���ا يف ذل���ك من 

تكاليف باهظة وعجز عن �النت�سار.. كل هذه �الأ�سباب 

قيا�سية  وب�سرعة  ينتقلون  �ملخططني  جعلت  وغريها 

�لعنف  ومم��ار���س��ة  �ل���ث���ورة،  ع�سكرة  �إىل   - م��ا  ن��وع��اً   -

�ملو�لني  و�غتيال  قتل  عمليات  خالل  من  و�لرتهيب، 

�إغر�ء  �ال�ستمر�ر يف حم��اوالت  �أبنائهم، مع  �أو  للنظام 

باملال،  و�الإعالميني  و�لع�سكريني  �ل�سيا�سيني  �لقادة 

�أو  �ل��ن��ظ��ام  ع��ل��ى  ل��الن��ق��الب  بالت�سفية،  ترهيبهم  �أو 

�الن�سقاق عنه.

ولعل �ن�سقاق رئي�س �لوزر�ء �جلديد، وهروبه �إىل 

�الأردن، متهيد�ً لالنتقال �إىل �لدوحة، يعطي موؤ�سر�ت 

عّدة ميكن �أن نذكر منها ما يلي:

جازم  ب�سكل  تفيد  حت�سل  �لتي  �لفر�ر  عمليات  �إن 

�أنحاء  �ل�سوري ما ز�ل ي�سيطر على جميع  �أن �جلي�س 

ك��ان هناك  فلو  �مل��ت��م��ردون،  ي�سيعه  م��ا  بعك�س  �ل��ب��الد، 

تام،  ب�سكل  ه��وؤالء  عليها  ي�سيطر  �لتي  �ملناطق  بع�س 

ويفر�سون �سيطرتهم �لتامة عليها، ملا ��سطر �ملن�سقون 

و�نتقلو�  �ن�سقو�  ك��ان��و�  ب��ل  �سورية،  خ��ارج  �إىل  للفر�ر 

لل�سكن يف �ملناطق �لتي ي�سيطر عليها  »�لثو�ر«.

�إىل  يوؤ�ّسر  حديثاً  معنّي  وزر�ء  رئي�س  �ن�سقاق  �إن 

�أم��ر  وه��و  �ل�����س��وري،  �لنظام  ل��دى  ��ستخبار�تي  �سعف 

ظهر جلياً يف وقت �سابق؛ حني ظهر �ل�سالح يف �ل�سو�رع 

تتح�سر  كانت  �لنائمة  �أن �خلاليا  و�كُت�سف  �ل�سورية، 

ما يف  لعمليات  للتح�سري  �سنو�ت  منذ  نف�سها  وت��درب 

�ل�سعف �ال�ستخباري يف  �ل�سوري، ويربز هذ�  �لد�خل 

ما ُنقل عن بع�س �مل�سادر �أن �لرجل خطط منذ فرتة 

�أمو�له خل�سة، وكل  نقل  و�أنه  �لهروب،  لعملية  طويلة 

حميطه �لعائلي، يف عملية ��ستمرت طوياًل، رمبا قبل 

�إعالنه رئي�ساً للحكومة يف �سهر حزير�ن �ملا�سي.

هذ� �لفر�ر يربز حاجة �لدولة �ل�سورية �إىل �سبط 

�أكرب حلدودها، فعمليات تهريب �ل�سالح و�ملال و�لعتاد 

و�لفاّرين �ملن�سقني و�الإرهابيني �حلا�سلة على �حلدود، 

ب�سكل  و»فالتة«  بل  م�سبوطة،  غري  �حل��دود  �أن  تفيد 

كبري، وبالرغم من �أننا ندرك �أن �سبط �حلدود ب�سكل 

�أق��وى  عنه  تعجز  م�ستحيل،  تعجيزي  �أم���ر  ه��و  ك��ام��ل 

�الأمريكية،  �ملتحدة  �ل��والي��ات  ومنها  �مل�ستقرة،  �ل��دول 

�لتي ال ت�ستطيع �سبط حدودها مع �ملك�سيك، لكن يبقى 

عائلة  فهجرة  �أك���ر،  �لت�سدد  �ل�سورية  �ل�سلطة  على 

رئي�س �لوزر�ء بكاملها كان من �ملفرت�س �أن تثري �ل�سّك 

لدى �الأجهزة �ملخت�سة، �إال �إذ� كانت غائبة متاماً.

ه��وؤالء  وف��ر�ر  حت�سل،  �لتي  �الن�سقاق  عمليات  �إن 

�إىل �لدوحة، يفيد �أن �الن�سقاق ح�سل نتيجة عمليات 

�إغ�������ر�ء م����ادي����ة، ول��ي�����س ب���ن���اء ع��ل��ى �ق���ت���ن���اع مب��ط��ال��ب 

�ملتمردين �أو تاأييد�ً لثورة ما، بالعك�س؛ فاإن �لفر�ر وما 

يعقبه من غياب عن �ل�ساحة �الإعالمية و�ل�سيا�سية، �أو 

حتى �مليد�نية، يفيد باأن عمليات �الن�سقاق هي عمليات 

خيانة وطنية لقاء بدل مايل. 

�ل����وزر�ء ه��و �سربة  ف���ر�ر رئي�س  ب���اأن  �إن �حل��دي��ث 

قا�سية للنظام هو جمرد متنيات ملطلقيها، فالرئي�س 

ولي�س  �مل�سلحة،  للقوى  �الأع��ل��ى  �لقائد  ه��و  �ل�����س��وري 

رئي�س �لوزر�ء، ثم �إن �الغتيال �لذي �أودى بحياة وزير 

للنظام،  �الأ�سا�سية  �ل��رم��وز  من  وهما  ونائبه،  �ل��دف��اع 

وهو �ل�سربة �الأق�سى و�الأكر �إيالماً للنظام �ل�سوري، 

�إ�سعافه، بل ز�دت��ه عزماً  �أو  �إىل �نهيار �لنظام  ت��وؤدِّ  مل 

�أك��ر حول  يلتّف  �ل�سوري  �ل�سعب  و�سدة، وجعلت من 

ق��ي��ادت��ه، وه��و م��ا ظهر يف م��ع��ارك ح��ل��ب، حيث ت�سري 

على  �جلي�س  مع  يتعاونون  �الأه���ايل  �أن  �إىل  �لتقارير 

�أحيائهم،  قتال �مل�سلحني، ومينعونهم من �لتمركز يف 

جعل  ومي��ن��ع��ون  �حل��ا���س��ن��ة،  �لبيئة  م��ن  ويحرمونهم 

يت�سرتون  ب�سرية  دروع���اً  �ل�سكنية  و�مل��ن��اط��ق  �الأه���ايل 

�لقيام  بها الإح��ر�ج �جلي�س �ل�سوري وتكبيل يديه عن 

بهجوم �ساحق على �الأحياء �لتي يتمركزون فيها، خوفاً 

من ح�سول جمازر يف تلك �ملناطق.

وهنا جتدر �الإ�سارة �إىل �أن غالبية �ملن�سقني، ولغاية 

�ليوم، مل يوؤثرو� ال �سلباً وال �إيجاباً على �سري �ل�سر�ع 

�ن�سقو�  �لذين  �ل�سباط  فال  �ليوم،  �سورية  يف  �لد�ئر 

���س��ري �ملعركة  �أث�����رو� يف  �إن��ه��م ف����ّرو� �إىل ت��رك��ي��ا  وق��ي��ل 

�لدبلوما�سيني  �أو  �ل�سيا�سييني  وال  �لد�ئرة،  �مليد�نية 

�لذين فّرو� �إىل �لدوحة �أثرو� يف �لتو�زن �ل�سيا�سي، �أو 

��ستطاعو� �أن يثبتو� �أن �لنظام �ل�سيا�سي منهار ب�سكل 

يحرجه، �أو يجعل كرة �لفر�ر تتدحرج ككرة �لثلج، بل 

بقب�س  وبالوعد  وبثيابه،  ل��وح��ده  يفّر  ين�سق  م��ن  �إن 

ونهاية  �لتقاعد  �إىل  بعدها  ي��ح��ال  ق��ط��ر،  م��ن  �أم����و�ل 

�خلدمة بخيانة وطنية.

وهكذ� يبدو من م�سار �الأحد�ث يف �الأزمة �ل�سورية، 

مل  �ملهاجم  ��ستعملها  �ل��ت��ي  �ملتاحة  �الأور�ق  ك��اف��ة  �أن 

توؤدِّ �لهدف �ملرجو منها بانهيار �لنظام، بينما ما ز�ل 

�ملُد�فع يتلقى �ل�سربات �ل�سيا�سية و�الأمنية و�لع�سكرية 

و�الإعالمية، وي�سّدها حمققاً جناحات ميد�نية وقدرة 

على �لتما�سك و�مت�سا�س �ل�سدمات، حمتفظاً باأور�ق 

قوة �إقليمية ودولية مل ي�ستخدمها بعد. 

يف �ملح�سلة، ت�سّكل ��ستقالة رئي�س �لوزر�ء �ل�سوري 

معنوية  �سربة  لكنها  �ل�سوري،  للنظام  �سربة  �ل�سابق 

�سورية،  يف  �لد�ئر  �ل�سر�ع  �سري  يف  توؤثر  ال  �إعالمية، 

�مل�سلحني  ب��ني  �مليد�نية  �مل��و�ج��ه��ات  �سري  يف  ت��وؤث��ر  وال 

و�جلي�س �ل�سوري يف مناطق عدة من �سورية، خ�سو�ساً 

بعد و�سول �ل�سر�ع �إىل مرحلة �حل�سم �لع�سكري بني 

�لطرفني. 

ليلى نقوال الرحباين
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لماذا يفر المنشقون السوريون إلى قطر؟

ريا�س حجاب.. �نتهت مهمته فاأُمر باالن�سقاق
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يـقــالموضوع الغالف

السعودية.. وفهم الجغرافيا
فرت  فل�سطينية  عائالت  �أن  �ل�سعودية  �ل�سحافة  ذك��رت 

�إىل غ���زة ع��رب ل��ب��ن��ان، ب��اع��ت��ب��ار �أن ل��ب��ن��ان ي��ج��اور غ���زة! وق��د 

�أن  بالقول: »و��سح  �سيا�سي فل�سطيني على هذ� �خلرب  عّلق 

�سيا�ساتهم؛  مثل  متاماً  �ل�سعوديني  �إىل  بالن�سبة  �جلغر�فيا 

ولي�ست  خطيئة  ك��ان��ت  ول��و  حتى  فينفذون  �الأو�م����ر  ت�سدر 

خطاأ«.

فشل المساعي
�مل�ساعي �حلثيثة من عز�م �الأحمد؛ ممثل �لرئي�س  رغم 

�لفل�سطيني يف لبنان، وم�سوؤويل  �ل�سفري  �لفل�سطيني، ومن 

�للجان �ل�سعبية يف خميمات عني �حللوة و�لر�سيدية، ال تز�ل 

�خلالفات قائمة بني قادة �لف�سيل �لو�حد، ما ز�د من ��ستياء 

�ساكني خميم عني �حللوة جر�ء تدهور �الأمور يف �ملخيم، ما 

�أدى �إىل نزوح عدد كبري منه �إىل �خلارج.

4 مرشحين لخالفة أنان
�أرب���ع���ة مر�سحني  �إىل وج���ود  �إع��الم��ي��ة  �أ����س���ارت م�����س��ادر 

خلالفة �ملبعوث �الأممي كويف �أنان لت�سوية �الأزمة �ل�سورية، 

�خل��ارج��ي��ة  وزي���ر  م��ور�ت��ي��ن��و���س؛  �أن��خ��ي��ل  ميغيل  يت�سدرهم 

�لفنلندي  �لرئي�س  �خت�ساري؛  وم��ارت��ي  �الأ���س��ب��ق،  �الإ���س��ب��اين 

�ل�سر�ع  �إن��ه��اء  ل���دوره يف  لل�سالم،  نوبل  �حل��ائ��ز على ج��ائ��زة 

�ل�سابقة  �ل��ع��ام��ة  �مل��دع��ي��ة  ب��ون��ت��ي؛  دول  وك���ارال  كو�سوفو،  يف 

فهو  �الأخ��ري  �ملر�سح  �أم��ا  �ل�سابقة،  يوغو�سالفيا  حمكمة  يف 

�ستيفان دوم�سيتور�؛ مبعوث �الأمم �ملتحدة �إىل �أفغان�ستان!

نفوذ فاعل
م����ا ي�������ز�ل ن����ف����وذ وزي�����رت�����ني م����ن �حل���ك���وم���ة �ل�����س��اب��ق��ة 

)حم�سوبتني على تيار �سيا�سي معار�س( يف كل من وز�رة �ملال 

ووز�رة �لرتبية �لوطنية، علماً �أن �لوزيرتني هما من �جلن�س 

�سبه  بات�ساالت  �لناعم(، ونفوذهما يتج�سد  �للطيف )وغري 

ي��وم��ي��ة وزي�����ار�ت ي��ق��وم ب��ه��ا م��وظ��ف��ون يف �ل���وز�رت���ني ملنزيل 

�لوزيرتني الإعطائهما معلوماتهم و�أخذ تعليماتهما.

طلب على الشقق
يف  �ل�سكنية  �ل�سقق  من  ع��دد�ً  �أمني �أن  �أك��د م�سدر 

بريوت و�سو�حيها يتم ��ستئجارها من قبل جمموعات 

�سلفية.

ال انتخابات
ل��ب��ن��اين خم�سرم  ���س��ي��ا���س��ي  �ع��ت��رب 

�الأم���ن���ي���ة  �الأو�������س������اع  ب��ق��ي��ت  �إذ�  �أن������ه 

��ل  غ���ري م��ط��م��ئ��ن��ة يف ل��ب��ن��ان، ف�����س��ت��وؤجَّ

�ملقبلة،  لل�سنة  �لنيابية  �الن��ت��خ��اب��ات 

رغ�����م �ج���ت���م���اع���ات جم��ل�����س �ل��������وزر�ء 

لالنتخابات،  ج��دي��د  بقانون  �ملتعلقة 

خ�سو�ساً يف ما يتعلق بقانون �لن�سبية 

ل حوله خالفات كبرية. �لذي ت�سجَّ

ضغوط تركية 
على الطالب السوريين

�أك�����د م���وق���ع »�حت������اد �ل�������س���ب���اب« يف 

تركيا، �أن فريقاً من �سحيفة »�آيدنلك« 

تابعني خللية  عنا�سر  �لرتكية �سبط 

بتهديد  ت��ق��وم  ت��رك��ي��ة  ����س��ت��خ��ب��ار�ت��ي��ة 

�ل�سباب و�لطلبة �ل�سوريني �ملقيمني يف 

�إىل  �الن�سمام  على  الإجبارهم  تركيا، 

�سفوف ما ت�سمى »�ملعار�سة �ل�سورية«.

الله يسعدو.. ويبعدو
ت����ع����ّر�����س �ل����ن����ائ����ب �أح�����م�����د ف��ت��ف��ت 

الن���ت���ق���اد�ت م���ن ب��ع�����س �أع�������س���اء ت��ي��ار 

�مل�ستقبل على خلفية مقابلة �سحافية، 

�مل�ستقبل  تيار  تر�جع  �أن  خاللها  �أك��د 

و�ل�سبب  �أواًل،  م���ايل  �سببه  ل��ب��ن��ان  يف 

�سعد  �لتيار  رئي�س  ع��ودة  ع��دم  �ل��ث��اين 

�لبقاء يف  �حل��ري��ري، و�ل��ذي متنى له 

�خلارج الأ�سباب �سيا�سية و�أمنية.

وسيط غير نزيه
مدنية  غ��ري  �سعبة  رئ��ي�����س  �ت�����س��ل 

باملدعو »�أبو �إبر�هيم«، طالباً منه عدم 

�لت�سّرع يف �إطالق �لرهائن �للبنانيني 

�مل��وج��ودي��ن يف ت��رك��ي��ا، وع��ار���س��اً عليه 

ت�����اأم�����ني م���ب���ل���غ م�����ن �إح���������دى �ل������دول 

�خلليجية مقابل ذلك. 

زكاة المال للجيش الحر!
باأن عدد�ً  �سلفية  �أُبلغت جمموعات 

�ستقوم  �خلليجية  �ل�سخ�سيات  م��ن 

بدفع �أمو�ل �لزكاة لها �سرط �إي�سالها 

�إىل »�جلي�س �ل�سوري �حلر«.

فّض االعتصام.. 
بفضائية وإذاعة

�أك����د �أح����د �أن�����س��ار »�الأ����س���ري« 

�أث���م���ان  �أح������د  �أن  ل�����»�ل����ث����ب����ات«، 

ف������ك �ع����ت���������س����ام ����س���ي���خ���ه ك����ان 

مب���ن���ح���ه ت���رخ���ي�������س���اً الف���ت���ت���اح 

�سقة  م��ن  و�إذ�عة �ستبثان  ق��ن��اة 

�سيدنا  م�سجد  مقابل  ��سرت�ها 

بالل بن رباح يف عرب�، وكان قد 

�لتجهيز�ت  م��ن  ج���زء�ً  ����س��رتى 

و�مل�����ع�����د�ت �ل�����الزم�����ة م����ن ت��ي��ار 

�سيا�سي معار�س.
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ق���ال   2007 ع�����ام  م����ن  ����ش���ب���اط   25 يف 

ال�����ش��ح��ايف الأم����رك����ي امل���ع���روف يف جم��ال 

التحقيقات؛ �شيم�ر هر�ش، رداً على �ش�ؤال 

ح�ل ما اإذا كانت ال�ليات املتحدة �شتعتمد 

الحتاد  �شد  اتبعته  الذي  ال�شيناري�  نف�ش 

ال�ش�فياتي ال�شابق يف اأفغان�شتان يف دعمها 

ه�  امل��ب��داأ  ف��اأج��اب:  الأف���غ���ان،  للمجاهدين 

نف�شه؛ عدو عدوي ه� �شديقي، يف احلرب 

�شد ال�ش�فيات اعُتمد على ال�شع�ديني من 

اأخ��رى يلعب بندر دوراً  خ��ال بندر، وم��رة 

التنظيم،  يف  امل��ت��ح��دة  ال����لي���ات  وي�����ش��اع��د 

باأنها  ق��راراً  اتخذت  الأمركية  فاحلك�مة 

اإي��ران،  �شد  فقط  لي�ش  تتحرك  اأن  ينبغي 

اإمنا اأي�شاً �شد حزب اهلل، والرئي�ش ال�ش�ري 

ب�شار الأ�شد، وخا�شة ما اأريد ق�له: اإنهم 

ذاهب�ن اإىل حرب �شد ه�ؤلء.

واأك���د ه��ر���ش اأن اأم�����راً ك��ث��رة حت�شل 

و�شتح�شل ح�ل العامل، ويف منطقة ال�شرق 

ال���لي��ات املتحدة  الأو���ش��ط حت��دي��داً، تقف 

وراءها.. ومنها م�شاألة املال.

وي�����ش��ر ق����ائ����ًا: ل��ط��امل��ا ك���ان���ت ه��ن��اك 

ع����اق����ات م����ع امل���ج���م����ع���ات »اجل����ه����ادي����ة«، 

ف���الأم���ر ب��ن��در ط��م��اأن الأم��رك��ي��ني وق��ال 

يف  اجلهادية  فاملجم�عات  تقلق�ا،  ل  لهم: 

ل��ب��ن��ان لي�شت ���ش��د اأم���رك���ا، اإمن���ا ه��ي �شد 

ن�شراهلل، و�شد ب�شار الأ�شد، و�شد اإيران.

نقلت   ،2011 الأول  ك���ان����ن   31 ويف 

جم��ل��ة »ف������رن ب���ل��ي�����ش��ي« الأم���رك���ي���ة عن 

م�ش�ؤولني يف الإدارة الأمركية )مل تف�شح 

من  العديد  بعد  اإن��ه  ق�لهم،  ه�يتهم(  عن 

الجتماعات التي عقدتها الإدارة الأمركية 

ال�ش�رية، بداأ مكتب الأمن  الأزم��ة  ملناق�شة 

الق�مي الأمركي بالإعداد لعملية �شرية، 

الدعم  تقدمي  اإىل  تهدف  خ��ي��ارات  لإي��ج��اد 

وامل�شاعدة للمعار�شة يف �ش�رية.

وت�������ش���ر اخل�����ي�����ارات امل����ط����روح����ة، وف���ق 

اإم��ك��ان��ي��ة ف��ر���ش  امل��ج��ل��ة الأم���رك���ي���ة، اإىل 

اآم��ن��اً  الأم��رك��ي��ة مم����راً  الإدارة  ���ش��ّم��ت��ه  م��ا 

ع��ل��ى ط����ل احل�����دود ال�����ش���ري��ة - ال��رك��ي��ة 

امل�شركة، والقيام بت��شيع دائرة امل�شاعدات 

ب����»ال���ث����ار«،  و�شفتهم  ال��ذي��ن  للم�شلحني 

والن���خ���راط اأك���ر يف امل��ع��ار���ش��ة ال�����ش���ري��ة 

جمم�عة  وت�شكيل  ال��ب��اد،  وخ����ارج  داخ���ل 

ات�شال دولية، وتعيني من�شق خا�ش للعمل 

مع املعار�شة ال�ش�رية؛ على غرار ما حدث 

يف ليبيا.

امل�����ش���ؤول��ني  اأح����د  ون�����ش��ب��ت امل��ج��ل��ة اإىل 

الأمركيني املّطلعني على احلدث ق�له اإنه 

املتاحة ح�ل  اخل��ي��ارات  النظر يف  الآن  يتم 

�ش�رية، خ�ش��شاً بعد وج�د اعراف داخلي 

باأن العق�بات املالية والقت�شادية املفرو�شة 

على القيادة ال�ش�رية لن ت�ؤدي اإىل اإ�شقاط 

النظام، وبالتايل حتّ�ل الركيز حالياً اإىل 

دعم املعار�شة ال�ش�رية ب�شكل مبا�شر.

امل��ج��ل��ة  ال����ت����اري����خ، ك�����ش��ف��ت  ن��ف�����ش  ويف 

الأم�����رك�����ي�����ة م�����ع ����ش���ح���ي���ف���ة »ي����دي����ع�����ت 

اأح���رون����ت« ع��ن اإج����راءات ي��ج��ري اتخاذها 

ال�ش�رية  املعار�شات  مل�شاعدة  �شري  ب�شكل 

الل�ج�شتية،  والتجهيزات  وال�شاح  ب��امل��ال 

�شعبة  رئي�ش  يق�دها  الإج����راءات  ه��ذه  واإن 

الق�مي  الأم��ن  الأو�شط يف جمل�ش  ال�شرق 

ه��ذه  ط���اق���م  اأن  اإىل  م�����ش��رة  الأم����رك����ي، 

امل��ع��ل���م��ات،  ت�شريب  مل��ن��ع  �شغر  ال������زارات 

وم���ن ب��ني اأع�����ش��ائ��ه��ا: ال��دب��ل���م��ا���ش��ي ف���رد 

ه������ف، ال�����ذي ع��م��ل م���ع ج������رج م��ي��ت�����ش��ل؛ 

املبع�ث الأمركي ال�شابق لل�شام يف ال�شرق 

الأو�شط، والآن اأ�شبح مكلفاً لات�شال بني 

املعار�شة  اأع�شاء  وب��ني  الأمركية  الإدارة 

ال�ش�رية.

ويف هذا ال�شياق، اأكد �شتيفن هايدمن؛ 

الأمركية  املتحدة  ال���لي��ات  معهد  ع�ش� 

ل��ل�����ش��ام يف ال�����ش��رق الأو�����ش����ط، يف ح��دي��ث 

متلفز بنف�ش التاريخ، هذا املخطط، كا�شفاً 

�شتظهر  اأمركية  ت�جهات  ع��دة  وج���د  عن 

للتمرد  الدعم  زي��ادة  اأولها   ،2012 ع��ام  يف 

امل�����ش��ل��ح، م���ع زي�����ادة ال��ت��ن�����ش��ي��ق وال��ف��ع��ال��ي��ة، 

النظام  �شد  الع�شكرية  العمليات  وت��شع 

على  امل�شلحني  عمل  خ��ال  م��ن  ال�����ش���ري، 

وعق�بات  �شغ�طات  مع  ال�ش�رية،  الأر���ش 

تفر�شها اجلامعة العربية على �ش�رية.

باأي حال، فمنذ 17 �شهراً و�ش�رية ت�اجه 

وح��ده��ا ن��ح��� 85 دول���ة وحت��ق��ق ان��ت�����ش��ارات، 

اأو  اإق��ل��ي��م��ي��ة  اأزم����ة  اأن  ��ل  وب��ال��ت��ايل مل ي�����ش��جَّ

التدخل  الهائل من  الكم  �شهدت هذا  دولية 

اأط��راف  من  والنف�شي  الإع��ام��ي  والق�شف 

دولية عديدة �شد طرف واحد ه� �ش�رية.

وم�����ع ذل������ك، ث���م���ة ك���ث���ر م����ن م��ت��ط��ريف 

ال��ع��امل وال���ع���رب ي��ح��ر���ش���ن وي��ع��م��ل���ن �شد 

ال��دول��ة ال���ط��ن��ي��ة ال�����ش���ري��ة، فتحت ع��ن���ان 

حّر�ش  �ش�رية«،  يف  التحرك  ع��دم  »خماطر 

م���ق���ال م�������ش���رك ل���ث���اث���ة م����ن اأع�������ش���اء يف 

جمل�ش ال�شي�خ الأمركي هم: ج�ن ماكني، 

�شد  غ��راه��ام،  وليند�شي  ليربمان،  وج���زف 

داخ��ل  ال��ق��ت��ال  »ا���ش��ت��داد  اأن  وراأوا  ���ش���ري��ة، 

للعامل  دع�تها  املعار�شة  وجت��دي��د  ���ش���ري��ة، 

طلباً للم�شاعدة، ل يتنا�شبان مع تدخل اإدارة 

وم�شاحلها«،  املتحدة  ال�ليات  وقيم  اأوباما 

راأى  واإذ  واأ�شر�ش،  اأ�شد  تدخًا  يريدون  اأي 

ه�����ؤلء ال��ث��اث��ة اأن امل��ع��ار���ش��ة اأ���ش��ب��ح��ت يف 

اأكدوا  اأنهم  اإل  اأكر قدرة،  الأ�شهر الأخ��رة 

ما  اأب��ع��د  ه���  الأ���ش��د  ب�شار  الرئي�ش  نظام  اأن 

يك�ن عن النتهاء.

الثاثة  الأمركي�ن  »ال�شي�خ«  واعترب 

�ش�رية  يف  املعركة  هام�ش  على  اجلل��ش  اأن 

م�شتقبل  حت��دي��د  يف  ي�شاعد  اأن  ���ش��اأن��ه  م��ن 

ال�شرق الأو�شط »يهدد م�شالح اأمننا الق�مي 

ومكانتنا الأخاقية يف العامل«.

اأم��ام كل هذا ال�اقع، وهي  ثمة حقيقة 

اأن ه��ن��اك ���ش��م���داً وم���اج��ه��ة اأ���ش��ط���ري��نينْ 

جعا  ال�ش�ري  وال�شعب  واجلي�ش  للقيادة 

وال�شهاينة  وال��ربي��ط��ان��ي��ني  الأم��رك��ي��ني 

ي�ؤ�ش�ش�ن ل�حدة حرب نف�شية �شد �ش�رية، 

م�����ش��اح��ت��ه��ا اإع�����ام ع���رب���ي وع���امل���ي ي��ف��ربك 

ال���دول���ة ال�طنية  وي��ط��ب��خ وي��ح��ّر���ش ���ش��د 

ال�����ش���ري��ة، يف نف�ش ال���ق��ت ال���ذي ُر���ش��دت 

ف��ي��ه امل��ل��ي��ارات ل�����ش��راء ال���ذمم وال�����ش��م��ائ��ر، 

ان�شقاقات عن  اأج���ل  اأي�����ش��اً، م��ن  واخل��ي��ان��ة 

ال�طن الأم، وو�شلت الأم�ر اإىل حد عر�ش 

ودبل�ما�شيني  وزراء  على  املذهلة  املغريات 

واإع��ان  وطنهم  خيانة  اأج��ل  م��ن  و�شباط 

الكثرون  يتجاوب  مل  وحينما  الن�شقاق، 

مع هذه الدع�ات والإغراءات، بداأت اأعمال 

التهديد والإج��رام �شد عائات كثرة من 

امل�ش�ؤولني.

وك�����ان لف���ت���اً م�����ؤخ����راً اإع������ان م��ن��دوب 

ال�شفر  املتحدة؛  الأمم  يف  ال��دائ��م  �ش�رية 

ب�شار اجلعفري، ومن على من�شة اجلمعية 

والت�شهر  ب��ال��ق��ت��ل  ت��ه��دي��دات  اأن  ال��ع��ام��ة، 

ُوّجهت �شد عائلته.

وقطر  ال�شع�دية  اأن  املعل�مات  وتفيد 

ع��ر���ش��ت��ا ع��ل��ى ال����زي���ر ول��ي��د امل��ع��ل��م م��ئ��ات 

د بقتل  ُه��دِّ مايني ال��دولرات، وملا رف�شها 

اأولده واأفراد من اأ�شرته.

اإىل ذلك، فقد ُعلم اأن مايني الدولرات 

ح���اول����ا اأن ي���غ���روا ف��ي��ه��ا ال���ل����اء امل��ت��ق��اع��د 

ان�شقاقه،  اإع���ان  اأج��ل  اإب��راه��ي��م �شايف م��ن 

وملا رف�شها ُهدد اأي�شاً بقتل عائلته، وفعًا 

اغ��ت��ي��ل جن��ل��ه ف��را���ش ع��ل��ى ط��ري��ق امل��ط��ار.. 

وغرها الكثر من احلكايات والأمثلة على 

حجم الهجمة �شد �ش�رية.

الأ�����ش����اع  م���ت���ع���دد  ه���ج����م  ث���م���ة  اإذاً، 

والت�جهات �شد الدولة ال�طنية ال�ش�رية، 

خليجية  ت��ه��دي��دات  اإىل  املعل�مات  وت�شر 

فيها،  م�ج�د  �ش�ري  م�اطن  لكل  وغربية 

يعمل  �ش�ري  كل  تهديد  ب��داأت  فال�شع�دية 

اإىل  ت�شل  قد  له  تهمة  بتلفيق  اأرا�شيها  يف 

ينخرط  اإن مل  بال�شيف  ال��رق��اب  حد قطع 

يف احل��������رب ����ش���د وط�����ن�����ه، وق����ط����ر ت���ه���دد 

م�شر  ب��اأف��ظ��ع  فيها  ال�����ش���ري��ني  العاملني 

ال��ق��ت��ل �شد  ع��م��ل��ي��ات  ي��ن��خ��رط���ا يف  اإذا مل 

باتت كدول  الغربية  وال��دول  اأبناء وطنهم، 

ال�ش�ريني  تهديد  حم��اولت��ه��ا  يف  متخلفة 

م��ن ط���اب وع��م��ال ورج����ال اأع���م���ال اإذا مل 

ينقلب�ا على دولتهم ال�طنية.

بتم�يل  اأطل�شية  ح��رب  اإنها  ع��ام،  ب�شكل 

تركية  ك��ام��ل، ومب�����ش��ارك��ة  - خليجي  ع��رب��ي 

م��ي��دان��ي��ة م��ب��ا���ش��رة ���ش��د ال��ن��ظ��ام ال���ط��ن��ي 

الأ�شد  ب�شار  الرئي�ش  يق�ده  الذي  التقدمي 

جمرد  حللفائه  ج��ائ��زاً  يعد  ومل  �ش�رية،  يف 

امل�ؤامرة  هذه  واأخطار  اأبعاد  وك�شف  التاأييد 

ال���ق���ذرة، ب��ل ل ب��د م��ن الن���خ���راط الفعلي 

وقهرها  وك�شرها  احل���رب  ه��ذه  اإج��ه��ا���ش  يف 

وال��ت��غ��ل��ب ع��ل��ي��ه��ا، وه���ن���اك اأ����ش���ك���ال ع��دي��دة 

امل�شر  معركة  يف  �ش�رية  مل�شاركة  ومتن�عة 

املر�شد  مبع�ث  زي���ارة  ت�شكل  فهل  الق�مي، 

�شعيد  اإي��ران؛  يف  الإ�شامية  للث�رة  الأعلى 

جليلي، اإىل دم�شق، بداية لرد فعلي وعملي، 

الأ���ش��ا���ش��ي  ال�شلع  بك�شر  »ي�شمح  ل��ن  ح��ي��ث 

)���ش���ري��ة( يف حم���ر امل��ق��اوم��ة«، ح�شب ق�ل 

جليلي؟ وما هي الر�شائل التي حملها وزير 

اإىل  �شاحلي  اأكرب  علي  الإيرانية  اخلارجية 

اأُبلغت لأوغ��ل���؟ ثم هل  اأن��ق��رة؟ وب��اأي لهجة 

�شيك�ن اجتماع طهران بداية للرد العملي؟ 

جناد  اأح��م��دي  الرئي�ش  زي���ارة  �شتك�ن  وه��ل 

اإىل مكة املكرمة حل�ش�ر القمة الإ�شامية، 

ر�شالة لبع�ش املتاآمرين على �ش�رية؟

اأحمد زين الدين
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أحداث األسبوع

الرئي�ش الأ�شد م�شتقبًا اأمني املجل�ش الأعلى لاأمن الق�مي الإيراين د. �شعيد جليلي                                                              )اأ.ف.ب.(

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

هل تتوسع الحرب ضد سورية إلى إقليمية واسعة؟

السعودية وقطر تهددان 
العاملين السوريين 

بتلفيق ُتَهم تصل إلى 
اإلعدام بالسيف إذا لم 

ينقلبوا على دولتهم
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بريطانيا.. واإلرهاب
امل�شلحة  املجم�عات  ت��زود  لندن  اأن  الربيطانية،  ميل«  »ديلي  �شحيفة  ك�شفت 

يف �ش�رية باأحدث اله�اتف التي تعمل على الأقمار ال�شناعية، واله�اتف النقالة 

�شعبة.  بيئات  يف  للعمل  وامل�شممة  والغبار،  وال�شدمات  للماء  املقاومة  احلديثة 

اإن ت�فر اأحدث جيل من هذه اله�اتف التي ت�شتخدمها وزارة  وقالت ال�شحيفة 

لتح�يل  الربيطانية  اخلارجية  وزارة  مهمة  من  ج��زء  ع��ادة  الربيطانية  ال��دف��اع 

امليلي�شيات امل�شلحة يف �ش�رية اإىل ائتاف قادر على ال�شيطرة، م�شيفة اأن م�شادر 

يف احلك�مة الربيطانية اأكدت اأي�شاً اأن اخلارجية الربيطانية تدرب قادة املعار�شة 

مع  التعامل  كيفية  ب�شاأن  امل�ش�رة  لهم  وت��ق��دم  التفاو�ش،  م��ه��ارات  على  ال�ش�رية 

ال�شعب ال�ش�ري واجلمه�ر الدويل، لكنها اأ�شارت اإىل اأن املهمة تعقدت جراء ت��شع 

نطاق النزاع اإىل جميع املدن ال�ش�رية الكربى.

اإىل ذلك، ك�شفت �شحيفة »الديلي ميل« الربيطانية، اأن املخابرات الربيطانية 

من  وح���دات  واأن  ج���داً،  متط�رة  باأ�شلحة  �ش�رية  يف  الأ�ش�ليني  امل�شلحني  زودت 

»الق�ات اخلا�شة« و»الق�ات اخلا�شة البحرية« الربيطانيتني تعمل على الأرا�شي 

ال�ش�رية انطاقاً من الأردن، وبالت�اط�ؤ والتن�شيق مع خمابرات النظام الها�شمي. 

ونقلت ال�شحيفة عن قائد اجلي�ش الربيطاين ال�شابق اجلرنال ريت�شارد كيمب، 

»اإن حك�مة  امل�شركة لا�شتخبارات، ق�له  اللجنة احلك�مية  �شابق يف  وه� ع�ش� 

اململكة املتحدة ل ميكن اأن تقدم الدعم العملي للمتمردين دون اأن يك�ن لق�اتها 

واأي وج�د مل�ظفني ر�شميني بريطانيني  �ش�رية،  واأجهزة خمابراتها وج�د داخل 

الق�ات  املعار�شة يتطلب وج�د حماية ل�شيقة من  بات�شالت مع زعماء  يق�م�ن 

اخلا�شة« الربيطانية.



اأنقرة - الثبات

ك�شفت »زلة ل�شان« ملهم الدروبي؛ اأحد 

القياديني البارزين يف جماعة »الإخ�ان« يف 

اإخفاءه  اجلماعة حتاول  كانت  عما  �ش�رية، 

داخ��ل  الكثرون يف  ل يعرفه  ���ش��راً  واإب��ق��اءه 

وخارج �ش�رية.

اجلماعة  بقيام  ال��دروب��ي  اع���رف  فقد 

اأنحاء  يف  تنت�شر  م�شلحة«  »كتائب  بت�شكيل 

ب��ذل��ك كل  ال��ن��ظ��ام، م��ك��ذب��اً  ���ش���ري��ة ملقاتلة 

حملة »ال��ع��اق��ات ال��ع��ام��ة« ال��ت��ي ق��ام��ت بها 

اجلماعة منذ اندلع الأزمة يف �ش�رية جلهة 

»���ش��ل��م��ي��ة« ه���ذه اجل��م��اع��ة ودمي��ق��راط��ي��ت��ه��ا، 

بها  اأدل������ت  اأخ������رى  ادع�������اءات  اإىل  ل��ت�����ش��اف 

اجل��م��اع��ة وث��ب��ت ك��ذب��ه��ا، ك��م�����ش��األ��ة ال��ق��ب���ل 

ال�شيا�شة،  يف  امل��راأة  ودور  م�شيحي،  برئا�شة 

اإذ ك���ان ع��م��ل اجل��م��اع��ة ع��ل��ى م��ن��ع و���ش���ل 

ا�شطنب�ل«  »جمل�ش  رئ��ا���ش��ة  اإىل  م�شيحي 

الأق���ال  اأن  على  حا�شماً  دليًا  العلني  �شبه 

غ��ر الأف��ع��ال، واأن »امل��ه��م ه��� ال��ش�ل اإىل 

الغاية مهما كانت ال��شيلة«، كما يق�ل اأحد 

املعار�شني ال�ش�ريني املناوئني ل�»الإخ�ان«.

واأظ���ه���ر ه���ذا ال��ت�����ش��ري��ح اأي�����ش��ا حقيقة 

اأخ��رى، وهي »ال�شراع الناعم« بني داعمتي 

ال�شع�دية  ���ش���ري��ة؛  يف  ال���ث����ري«  »احل����راك 

اجلماعات  ن�شاط  تقا�شمتا  اللتني  وق��ط��ر، 

م���ن منطقة  اأك�����ر  امل��ن��ت�����ش��رة يف  امل�����ش��ل��ح��ة 

»اجلي�ش  ق��ي��ادة  انتقلت  اأن  فبعد  ���ش���ري��ة. 

بد  ك��ان ل  ال�شع�دية،  اإىل  احل��ر« من قطر 

امل�شلحة  هيكليتهم  اإن�شاء  من  قطر  حللفاء 

ال��ه��ي��اك��ل الأخ�����رى  اإىل ع�������ش���رات  ل��ت��ن�����ش��م 

امل�ج�دة على ال�شاحة ال�ش�رية.

وي��ق���ل »ال��ن��ا���ش��ط« ال�����ش���ري امل��ع��ار���ش 

ال��ت��ي حت�شل  امل���ايل  ال��دع��م  ك��ل عمليات  اإن 

ال�����ش��دي��ق��ة«،  »ال�����دول  عليها اجل��م��اع��ة م��ن 

يف  بها  تق�م  التي  ال��ت��ربع��ات  حمات  وم��ن 

اأماكن عديدة من العامل مل�شاعدة النازحني 

ال�ش�رية  ال��ع��ائ��ات  وم�����ش��اع��دة  ال�����ش���ري��ني 

داخل �ش�رية وخارجها، وه� عن�ان جذاب، 

اإىل  واإدخاله  ال�شاح  ل�شراء  ا�شتعمالها  يتم 

غمرة  ففي  امل��ج��اورة.  البلدان  ع��رب  �ش�رية 

احل���م���ات الإع���ام���ي���ة ال���ت���ي ت��ت��ح��دث عن 

الذين  م��ن  الكثر  ي�جد  املدنيني،  معاناة 

�شهر  يف  الع�ائل  مل�شاعدة  بالتربع  يقبل�ن 

ل��زي��ادة  ال��ت��ربع بال�شاح  رم�����ش��ان، وي��اأب���ن 

معاناة ه�ؤلء النا�ش.

اأثار هذا الت�شريح خافات كبرة  وقد 

داخ����ل اجل��م��اع��ة، خ�����ش������ش��اً اأن����ه اأت����ى بعد 

الربيطانية،  »ت��ل��غ��راف«  ل�شحيفة  تقرير 

»ال��ذي  الع�شكري  اجلناح  ع��ن   ك�شفت  التي 

ال�ش�رية  ال�شاحة  على  ق���ي  ب�ج�د  يتمّتع 

دم�شق،  العا�شمة  يف  خ�ش��شاً  ع��ام،  ب�شكل 

واإدل����ب«.  كحم�ش  ال�����ش��اخ��ن��ة،  امل��ن��اط��ق  ويف 

ُيطلق  التي  »امليلي�شيا  اأن  ال�شحيفة  وذكرت 

ل��اإخ���ان  امل�شّلح�ن  »ال��رج��ال  ا���ش��م  عليها 

)اأب��� حمزة(  قادتها  اأحد  امل�شلمني«، حتّدث 

اأع�����ش��اء يف  م��ع  بالتعاون  »ت�شكلت  اأن��ه��ا  ع��ن 

املعار�ش«. ونقلت  ال�ش�ري  ال�طني  املجل�ش 

كان  ال��ذي  هابل،  اأب���  ح�شام  عن  ال�شحيفة 

وال����ده ع�����ش���اً يف »الإخ�������ان امل�����ش��ل��م��ني« يف 

اخلم�شينات، اأنه يجمع بني 40 اإىل 50 األف 

دولر �شهرياً لتم�يل امل�شّلحني الإ�شاميني 

وامل�شاعدات.  بال�شاح  وم��ّده��م  حم�ش،  يف 

وحت���دث���ت ال�����ش��ح��ي��ف��ة ع���ن وج������د ان��ق�����ش��ام 

و»اجلي�ش  ال�ش�ري«  ال�طني  »املجل�ش  بني 

ال�شع�دية  اأن  اإىل  م�شرة  احل��ر«،  ال�ش�ري 

اأّن قطر  ت��دع��م »اجل��ي�����ش احل����ر«، يف ح��ني 

مت�ل وتدعم »املجل�ش ال�طني« وامل�شّلحني 

الإ�شاميني. ونقلت عن املدع� »اأب� بكري«، 

يف  اإ�شامية  مقاتلة  جماعة  يف  ع�ش�  وه��� 

اأب���  »كتيبة  ا���ش��م  نف�شها  ع��ل��ى  تطلق  ح��ل��ب 

اأنها �شتك�ن »اإهانة« له باأن  اإم��ارة«، اعتباره 

ي�شفه اأحد باأنه من »اجلي�ش احلر«. 

اأح�������د ال���ن�������ش���ط���اء حت�������ّدث ع����ن ك��ي��ف��ي��ة 

ال�شيا�شيني  بع�ش  م��ع  بالتن�شيق  ق��ي��ام��ه، 

ل�»اجلي�ش  ال�شاح  ب�شراء  لبنان،  يف  نة  ال�شُّ

ال�شحيفة  وتنقل  �شع�دية.  ب��اأم���ال  احل��ر« 

ع��ن ق��ي��ادي يف »اجل��ي�����ش احل���ر« م���ج���د يف 

ق�له:  تركيا،  يف  املركزية  العمليات  غرفة 

من  كبرة  كمية  الأ�شب�ع  ه��ذا  تلقينا  »لقد 

وال�ش�اريخ  الر�شا�شة،  والأ�شلحة  الذخائر 

امل�شادة للدروع«. 

ال�شع�دية  ك��ل م��ن  ك��ان��ت  ل��ف��رة خ��ل��ت 

وق���ط���ر ت���دع���م���ان »اجل���ي�������ش احل�������ر«، ل��ك��ن 

الأم�ر تغّرت الي�م، بح�شب القيادي عينه، 

نتعاون مع  »الي�م نحن ل  وال��ذي ي�شيف: 

ارتكب�ها يف  اأخطاء عدة  القطريني، ب�شبب 

دعمهم ملجم�عات اأخرى«.

اأث��ارت هذه التقارير - والعراف  وقد 

العلني بها - اأزمة يف �شف�ف اجلماعة، التي 

للمرة  العلنية  النتقادات  اأع�شاوؤها  تبادل 

كتلة  رئ��ي�����ش  مم��ث��ل  ا���ش��ط��ر  ف��ي��م��ا  الأوىل، 

نيابية لبنانية اإىل مغادرة تركيا على عجل، 

بعد تهديدات تلقاها. 

واأ�شارت م�شادر معار�شة اإىل اأن الزيارة 

ال��ت��ي ق���ام ب��ه��ا ال��ن��ائ��ب �شعد احل��ري��ري اإىل 

ك��ان��ت بطلب  املا�شي  الأ���ش��ب���ع  خ��ال  قطر 

ال�شع�بات  ت��ذل��ي��ل  اإىل  وت��ه��دف  ���ش��ع���دي، 

على  الطرفان  منها  يعاين  التي  العمانية 

الأر�ش.
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مقاتل�ن قادم�ن من تركيا اإىل �ش�رية 

عنا�شر من اجلي�ش ال�ش�ري يف �شارع �شاح الدين بحلب بعد تطهره من امل�شلحني

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

زيارة الحريري للدوحة هدفها تذليل »عقبات التعاون« مع الرياض
تبرعات دعم »العائالت السورية المنكوبة« تذهب للتسليح والتجهيز

حقيقة الوضع في شمال سورية
»اإن املعارك التي تدور يف مدينة حلب وريفها راهناً 

مل تفاجئ اجلي�ش ال�ش�ري، وكانت اأجهزة ال�شتعام 

من  للمدينة  ر  يح�شّ مل��ا  م�شبق  ع��ل��م  ع��ل��ى  ال�����ش���ري��ة 

امل�شلحني منها  اج��ت��ث��اث  ف���اإن  ل��ذل��ك  خ���ارج احل����دود، 

اأهميتها  رغ��م  لكن معركة حلب،  اأم��راً حمت�ماً،  ب��ات 

ال���ش��رات��ي��ج��ي��ة، ل��ن ت��ك���ن الأخ����رة وامل�����ش��ري��ة كما 

ي�شفها بع�ش الإع��ام واملحللني، بل �شت�شهد مناطق 

اأخ�����رى م���ع���ارك ج���دي���دة م���ع الإره����اب����ي����ني، يف ���ش���ء 

لتخريب  املخ�ش�ش  اخلليجي  امل���ال  ت��دف��ق  ا���ش��ت��م��رار 

ل��اأزم��ة فيها يف  �شيا�شي  اأي ح��ل  غ��ي��اب  ���ش���ري��ة، ويف 

املرحلة الراهنة«، ح�شب ما قال مرجع اأمني �ش�ري.

ويلفت املرجع اإىل اأن معركة حلب قد ت�شتمر بع�ش 

العا�شمة  امل��ي��داين يف  ال��شع  دق��ة  اإىل  ن��ظ��راً  ال���ق��ت، 

القت�شادية ل�ش�رية، فهي تختلف عن دم�شق لناحيتينْ 

اأنها  كما  اجل��غ��رايف،  والن��ف��ا���ش  ال�شكاين  الكتظاط 

اأكر اكتظاظاً واأو�شع انت�شاراً، اإ�شافة اإىل اأنها مفت�حة 

ع��ل��ى احل����دود م��ع ت��رك��ي��ا ال��ت��ي ت��ق��دم دع��م��اً ل�ج�شتياً 

القاعدة  اأرا�شيها  وت�شكل  للم�شلحني،  م�شب�ق  غ��ر 

الأ�شا�شية لنطاق امل�شلحني اإىل �ش�رية.

وي�ؤكد املرجع اأن التاأخر يف ح�شم املعركة يف حلب 

وعلى  امل���اط��ن��ني،  اأرواح  ع��ل��ى  اجل��ي�����ش  ح��ر���ش  �شببه 

األ يط�ل  الراثي فيها، مرجحاً  الطابع  ذات  املباين 

ال�قت ط�يًا.

»ال���اج���ئ���ني«  خم��ي��م��ات  اأن  اإىل  امل���رج���ع  وي��ل��ف��ت 

ال�ش�ريني يف تركية باتت ت�شكل عبئاً عليها، وقد تهدد 

اأع��داداً  اأنها حت�ي  الق�مي الركي، خ�ش��شاً  الأم��ن 

كبرة من املقاتلني ال�هابيني، الأمر الذي دفع اأنقرة 

اإىل اإقحام اأكرب عدد من »املقاتلني« امل�ج�دين لديها 

يف معارك �شمال �ش�رية، عّلها حتقق من خال ذلك 

هدفني يف اآن معاً، الأول: الإمعان يف حماولة ال�شغط 

من  التخل�ش  والثاين:  جي�شها،  واإنهاك  �ش�رية  على 

امل�شلحني امل�جدين لديها.

ويجزم املرجع اأن تركية لن حتقق يف حربها على 

اأن اجلي�ش عازم  ا�شراجتي، م�ؤكداً  اأي هدف  �ش�رية 

وج��دوا  اأينما  واجتثاثهم  الإره��اب��ي��ني  ماحقة  على 

ومهما بلغت الت�شحيات، �ش�ناً لأمن �ش�رية و�شعبها، 

ت���ؤازر  ال�شمال  منطقة  يف  الع�شائر  غالبية  اأن  كا�شفاً 

الدولة يف حربها �شد الرهاب، خ�ش��شاً اأن اأبناء هذه 

الإرهابية  املجم�عات  اإج��رام  ي�شلم�ا من  الع�شائر مل 

امل�شلحة، ما زادها اقتناعاً ب�شرورة اقتاعها.

وي����رى امل��رج��ع اأن م��ع��ارك م��ا ب��ع��د ت��ط��ه��ر حلب 

�شتاأخذ طابع املاحقات واملداهمات يف معظم الأوقات، 

م�ؤكداً األ ميكن لع�شابات مرتزقة اأن تتف�ق على اأي 

جي�ش نظامي يف العامل، واأن �ش�رية باتت قاب ق��شني 

اأو اأدنى من اإعان انت�شارها.

اإىل  ا�شراتيجي  مرجع  ي�شر  عينه،  ال�شياق  ويف 

اأن منطقة �شمال الفرات ت�شكل جمتمعاً زراعياً م�ؤلفاً 

من مزيٍج من ع�شائر البادية والأكراد، يدين بال�لء 

القمح  حما�شيل  منه  ت�شري  التي  ال�ش�رية  للدولة 

وتقدم له الإعانات الزراعية، م�ؤكداً اأن رئي�ش ال�زراء 

ال��رك��ي رج���ب ال��ط��ي��ب اأردوغ������ان مل ي��ف��ل��ح يف اإث����ارة 

التي  العربية  اجل��زي��رة  منطقة  يف  املذهبية  النعرات 

حتري�ش  ي�شتطع  مل  وبالتايل  حلب،  ري��ف  اإىل  متتد 

اأب��ن��اء ه���ذه املنطقة ع��ل��ى احل��ك���م��ة ال�����ش���ري��ة، ن��ظ��راً 

لرتباطهم القت�شادي واملعي�شي معها.

اإخ���ف���اق���اً  اأردوغ���������ان ارت���ك���ب  اأن  وي��ع��ت��رب امل���رج���ع 

ا���ش��راجت��ي��اً خ��ط��راً، ع��ن��دم��ا ق���رر خ������ش ح��رب��ه على 

�ش�رية، خ�ش��شاً اأن منطقة �شرق الأنا�ش�ل املتاخمة 

ل�ش�رية والتي ت�شم نح� 35 ملي�ن م�اطن من اأ�ش�ل 

غالبيته  يف  ه��ي  و�شريانية،  وع��ل���ي��ة  وع��رب��ي��ة  ك��ردي��ة 

ع�شائري  ام��ت��داد  ولها  الركية،  للحك�مة  معار�شة 

وق�مي ومذهبي يف منطقتي �شمال الفرات يف �ش�رية 

وال�شاحل ال�ش�ري، ل�شيما اأن منطقة ل�اء ا�شكندرون 

هي يف الأ�شل قطعة من �ش�رية، وقد ترتد حربه على 

�ش�رية اإىل الداخل الركي.

وي�شر اإىل اأن اأهم اأكرب امل�شانع ال�ش�رية واأهمها 

الكم  ت�شت�رد  وال��ع��راق  اإي����ران  واأن  ح��ل��ب،  م���ج���د يف 

الأك�����رب م���ن م��ن��ت��ج��ات ه����ذه امل�����ش��ان��ع، ف��ب��ال��ت��ايل لن 

حا�شنة  بيئة  ال�ش�رية  القت�شادية  العا�شمة  ت�شكل 

فيها  املعركة  ال�ش�ري  اجلي�ش  و�شيح�شم  للم�شلحني، 

عاجًا اأم اآجًا.

نهاية  اأن  امل��ح��ت���م  »م��ن  ب��ال��ق���ل:  امل��رج��ع  ويختم 

اأردوغان �شتك�ن بعد ح�شم اجلي�ش ال�ش�ري املعركة يف 

حلب، والآتي لناظره قريب«.

ح�سان احل�سن
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ق�صة  تتحول  تكاد  ملهاة   - ماأ�صاة 

امل��خ��ط��وف��ن ع��ل��ى احل�����دود ال�����ص��وري��ة 

- ال����رك����ي����ة، وال�����ت�����ي ي����ري����د ال��ع��ق��ل 

ال�����ص��ح��راوي احل��ام��ي اأن ي��دخ��ل��ه��ا يف 

�صواء  �صورية،  على  التاآمرية  ب��ازارات��ه 

وال��ل��ق��اءات  االت�����ص��االت  م�صتوى  ع��ل��ى 

على  اأو  الكوالي�س،  خلف  جت��ري  التي 

العك�صي  العد  ب��داأ  امل��ي��دان، فقد  اأر����س 

يحت�صد  حيث  الفا�صلة،  حلب  ملعركة 

ال�صوري  العربي  اجلي�س  مواجهة  يف 

من  ا�صُتقدموا  الذين  امل�صلحن  اآالف 

خم��ت��ل��ف اأن���ح���اء ال���ع���امل، م���ع خ���رات 

اأم��رك��ي��ة وغ��رب��ي��ة رف��ي��ع��ة دخ��ل��ت عر 

ت��رك��ي��ا وم��رت��ب��ط��ة م��ب��ا���ص��رة ب��االأق��م��ار 

ال�صناعية، لتزودها باأدق املعلومات.

ويف املعلومات املتداولة، فاإن تركيا، 

اخلطف  عملية  بداية  منذ  تولت  التي 

امل���ن���اورة ب��ال��ق�����ص��ي��ة، ُت��ع��ت��ر امل�����ص��وؤول��ة 

االأ�صا�صية، خ�صو�صاً اأن هناك معلومات 

ُبعيد  ج��رت  التي  امل�صرحية  عن  كثرة 

اخ���ت���ط���اف���ه���م، ع����ن ق�����رب اإط���اق���ه���م، 

اإىل  وحترك طائرة احلريري اخلا�صة 

لنقلهم، وتفا�صيل ال جمال  ا�صطنبول 

ل�صرد وقائعها االآن، حفاظاً على �صامة 

املخطوفن  اأه����ايل  ل��ك��ن  امل��خ��ط��وف��ن، 

حّملوا  حينما  مبا�صرة  الهدف  اأ�صابوا 

الرابية،  يف  الركية  ال�صفارة  اأم��ام  من 

امل��ب��ا���ص��رة، خ�صو�صاً  امل�����ص��وؤول��ي��ة  اأن��ق��رة 

حبكات  يف  الق�صية  ه���ذه  دخ���ول  اأم����ام 

حتويلها  خال  من  جديدة،  م�صرحية 

اإىل �صباقات على بع�س �صا�صات التلفزة 

التي حّولت اأحد اخلاطفن اإىل »بطل« 

املخطوفن  و»ف��اع��ل خ���ر«، مي��ّن على 

وبلقاءات  هاتفية،  بات�صاالت  وذوي��ه��م 

تلفزيونية مبا�صرة.

وع������ل������ى ه���������ذا ال������ن������ح������و، حت�������ّول 

املخطوفون اإىل �صهود عيان يتحدثون 

ع��ل��ى ال�����ص��ا���ص��ات ال�����ص��غ��رة، ال���ت���ي ما 

االأزم��ة  خ��ال  بحياديتها  اأب���داً  عرفت 

املنازل  يطال  ال��ذي  وال��دم��ار  ال�صورية 

االأرواح  ع���ل���ى  وي���ق�������ص���ي  وال����ب����ي����وت، 

وامل��م��ت��ل��ك��ات، ف��ي��ت��ح��ّول امل�����ص��ل��ح��ون اإىل 

»ث������وار« ل��ل��ع��دل وامل�������ص���اواة واحل���ري���ة، 

وحت����ّول اخل��اط��ف اإىل »ث��ائ��ر اإن�����ص��اين 

زاهد يف املال واجلاه«.

واإذا ك���ان ل��ذل��ك م��ن دالل����ة، ف��اإن 

م��ع��ن��اه اأن ال�����ص��ا���ص��ات ال��ت��ي واج��ه��ت اأو 

كانت  امل��خ��ط��وف��ن،  قابلت  اأو  حت��دث��ت 

حتمل ر�صائل من اجلهة املمولة لهذه 

ال�����ص��ا���ص��ة اأو ت��ل��ك، وم���ا ل��ف��ت االن��ت��ب��اه 

منا�صدته  املخطوفن  اأح���د  طلب  ه��و 

امل��م��ل��ك��ة ال�����ص��ع��ودي��ة وق���ط���ر وت��رك��ي��ا، 

واأح��د  وع��ق��اب �صقر  احل��ري��ري  و�صعد 

امل���������ص����وؤول����ن االأم����ن����ي����ن ال��ل��ب��ن��ان��ي��ن 

ما  ���ص��راح��ه��م،  اإط����اق  يف  للم�صاهمة 

اأبعاد هذه الق�صية، ويوؤكد  يك�صف عن 

كان  واإذا  منها،  املطلوبة  املهمة  على 

نف�صياً  ي��ح��ل��ل��ه��ا  اأن  ي���ح���اول  ال��ب��ع�����س 

اخلاطف  بن  التعاطف  من  نوع  باأنها 

الأنه  م�صبوه،  حتليل  فاإنه  واملخطوف، 

وخلف  يتكلم  اأن  الإن�����ص��ان  ي����راد  ك��ي��ف 

اجلدار الذي ي�صند اإليه ظهره، فوهات 

بنادق ومتفجرات؟!

وه���ن���ا، ووف���ق���اً ل��ل��م��ع��ل��وم��ات ال��ت��ي 

اأكدها اأكرث من م�صدر، فاإن ال�صعودية 

دفعت اأكرث من مليوين دوالر للجهة 

امل�صرفة على عملية اخلطف من اأجل 

عدم اإطاق �صراح املخطوفن، طالبة 

ي�صغلها  اأمكنة  ويف  االأ�صر،  يف  بقاءهم 

ح�صم  م��وع��د  اق���راب  م��ع  امل�صلحون، 

�صباق  الفتاً  كان  وعليه  حلب،  معركة 

ذوي  بع�س  ا�صطحاب  على  ال�صا�صات 

املخطوفن اإىل مكان احتجاز اأبنائهم، 

اأي  ال�صورية  الدولة  اأج��ل حتميل  من 

يف  امل��خ��ط��وف��ن  مب�صر  يلحق  خ��ط��ر 

ال�صاعات املقبلة.

على  �صددتا  وتركيا  قطر  اأن  كما 

اخل���اط���ف���ن، وم�����ن ك�����رم احل���م���دي���ن، 

�صرورة عدم اإطاق �صراح املخطوفن، 

ال���ذي���ن رمب����ا دخ��ل��ت ق�����ص��ي��ت��ه��م ن��ف��ق��اً 

جديداً مع املخطط املخابراتي الدويل 

ال���زوار  اخ��ت��ط��اف  عمليات  نفذ  ال���ذي 

اأ���ص��ارت  حيث  دم�صق،  اإىل  االإي��ران��ي��ن 

اخلطف  ع��م��ل��ي��ات  اأن  اإىل  امل��ع��ل��وم��ات 

ال�صورية  الدولة  على  لل�صغط  ترمي 

كبار  ل�صباط  تبادل  عمليات  الإج���راء 

بينهم  وغربية،  عربية  جن�صيات  م��ن 

اعتقالهم  ث��م��ن مت  ���ص��ي��د  م��ن  اأك����رث 

رف�صت  �صورية  لكن  حلب،  معارك  يف 

اأن طهران  االأم��ري��ن، كما  الربط بن 

�صغوط،  الأي  تر�صخ  ل��ن  اأن��ه��ا  اأعلنت 

ه��و  ال���وح���ي���د  ����ص���رط���ه���ا  اأن  م�����وؤك�����دة 

للرهائن  وال�صريع  الفوري  االإط��اق 

واأم��ام  م�صبقة..  ���ص��روط  اأي  دون  م��ن 

اأمام الركي وال�صعودي  يبَق  ذلك مل 

اللبنانين،  الرهائن  �صوى  والقطري 

عن  بنف�صها  حكومتهم  ت��ن��اأى  ال��ذي��ن 

وجع الراأ�س.
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مـــواقف
على  �أثنى  �لوحدوي،  �لإ�سالمي  �للقاء  رئي�س  احل��اج عمر غندور؛   •
�إن  كالم �لأمني �لعام حلزب �هلل �ل�سيد ح�سن ن�سر �هلل عندما قال 

فريق 14 �آذ�ر ل يريد �حلو�ر ول ��سرت�تيجية دفاعية ول حماية لبنان، 

و�بتز�ز  و�إ�سقاط �حلكومة و�جللو�س مكانها،  �ملقاومة  بل يريد �سالح 

�لدولة و�ملر�هنة على توجيهات �خلارج.

ولفت غندور �إىل �أن �ل�سعب �للبناين يعلم �أن من قّدم �ل�ساي للعدو يوم 

�أي  لديه  تكون  �أن  �لوطن، ل ميكن  دفاعًا عن  �ل�سهد�ء  يت�ساقط  كان 

روؤية ��سرت�تيجية �أو دفاعية تتعلق مبجابهة �لعدو »�لإ�سر�ئيلي«.

�أح��ز�ب مينية، �سم كاًل  ��ستقبلت وفد ثالثة  حزب االحت��اد  قيادة   •
من �لتنظيم �لوحدوي �ل�سعبي �لنا�سري، وحزب �حلق، وحزب �لبعث 

�لوحدوي  للتنظيم  �مل�ساعد  �لعام  �لأمني  برئا�سة  �ل�سرت�كي،  �لعربي 

�إيجاد  �أهمية  �للقاء  خالل  �ملجتمعون  طرح  وقد  �لنا�سري،  �ل�سعبي 

�ئتالف عربي  بناء  و�أهمية  لالأمة،  ط  يخطَّ ما  ملو�جهة  م�سروع عربي 

للقوى �حلية لالأمة من خمتلف ت�سكيالتها، ويف �ساحات �لعمل �لوطني 

بني �أحز�بها.

كما �أكد حزب �لحتاد على �سرورة وحدة �ليمن بوجه ما يخطط لها 

من حماولت تفكيك وحدتها �لتي كانت عنو�نًا م�سيئًا يف مو�جهة و�قع 

�لنق�سام �لتي كانت ت�سهدها �ملنطقة �لعربية.

• املحامي عمر زين؛ �أمني عام �حتاد �ملحامني �لعرب، نعى »�سهد�ء 
�لو�جب من �أبناء �لقو�ت �مل�سلحة �مل�سرية، �لذين �غتالتهم يد �لإرهاب 

يف  �لوطني  و�جبهم  �أد�ئهم  و�أثناء  �لإفطار،  �ساعة  يف  و�لغدر  �لأ�سود 

حماية �حلدود �مل�سرية، و�ملعابر مع قطاع غزة �لفل�سطيني«، معتربً� 

�أن »هذه �جلرمية �ل�سنعاء ينبغي �أل متّر دون حما�سبة �ملتورطني فيها، 

و�لتي ت�سري �إىل ��ستهد�ف �لأمن �لقومي �مل�سري، يف و�حدة من �أهم 

يف  حلظة  ن�سك  ل  و�ل��ذي  �ل�سهيوين،  �لعدو  مع  �حل��دودي��ة  �لنقاط 

�سلوعه يف كل ما يهدد �لأمن �لعربي �مل�سري«.

• لقاء اجلمعيات وال�صخ�صيات االإ�صامية يف لبنان د�ن عملية �لهجوم 
�لدموي �لذي ��ستهدف مركزً� �أمنيًا حلر�س �حلدود �مل�سري يف �سيناء 

�إ�سالمي  تنظيم  �إىل  ينتمون  �إنهم  »قيل  جمهولني،  م�سلحني  قبل  من 

متطرف«. ولفت �للقاء �إىل �أن من يريد مقاتلة �لعدو �ل�سهيوين ل يبد�أ 

بقتل �إخو�نه يف �لدين و�أبناء وطنه وع�سريته وجلدته، مما يجعلنا ن�سع 

�لهجوم  لهذ�  ذ  و�ملنفِّ ط  و�ملخطِّ �لد�فع  حول  ��ستفهام  عالمة  من  �أكرث 

�لرببري. 

ميقاتي  جنيب  �لرئي�س  حكومة  �أّن  �للقاء  �عترب  �لد�خلي  �ل�ساأن  ويف 

��ستطاعت جتاوز قطوع ملف �ملياومني بحنكة وم�سوؤولية، وبر�سى جميع 

�لأطر�ف، وكذلك ف�ّس �لعت�سام يف �سيد� �لذي كان �سببًا ولفرتة زمنية 

�إىل مزيد من �لقلق و�ل�سحن �لطائفي و�ملذهبي يف �لبالد. 

• العميد م�صطفى حمدان؛ �أمني �لهيئة �لقيادية يف حركة �لنا�سريني 
�مل�ستقلني - �ملر�بطون، ز�ر على ر�أ�س وفد من �أع�ساء �لهيئة �لقيادية، 

�أمني عام حركة �لن�سال �للبناين �لعربي؛ �لنائب �ل�سابق في�سل �لد�ود. 

ب�سرورة  وزير �خلارجية عدنان من�سور  �إىل  توجه حمد�ن  �للقاء  وبعد 

�لطلب من حكومة �لناأي بالنف�س طرد �ل�سفرية �لأمريكية يف لبنان مور� 

فيها على  ت�سجع  وت�سريحات  ن�ساطات  به من  تقوم  ما  ب�سبب  كونيللي، 

�سورية،  باجتاه  لبنان  و�ملخربني من  و�لإرهابيني  �لإرهاب  ودعم  �لعنف 

ت�سريحها  �أن  �إىل  م�سريً�َ  و�سعبه،  �للبناين  �لوطن  على  حفاظًا  وذلك 

�لأخري »�لعنف �سي�ستمر على �ملناطق �ملحاذية ل�سورية ماد�م ب�سار �لأ�سد 

ب�سكل  �لإرهابيني  حتري�س  يف  �لأه��د�ف  و��سحة  معامل  يحمل  موجودً�« 

علني لتوريط لبنان يف �ملناطق �ملحاذية ل�سورية. 

�ستقرر  �لتي  هي  �سورية  بها  متر  �لتي  �ملرحلة  �أن  �ل��د�ود  �عترب  جهته،  من 

م�سري �مل�سرق �لعربي ب�سكل عام، من خالل مدى جناح �سورية باجتياز �ملَحن 

�لتي تتعر�س لها من �لإد�رة �لأمريكية، وما ي�سمى عرب �خلليج و�لأوروبيني 

�لذين يخططون ل�سرب �ملوقف �لقومي، وبناء دويالت طائفية ت�ساعد ب�سكل 

مبا�سر على بقاء �لعدو »�لإ�سر�ئيلي«، ول�سرب خط �ملقاومة و�ملمانعة.

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

لب عدم إطالق سراح المخطوفين اللبنانيين في سورية؟
ُ
لماذا ط

»lbc«�املخطوفون اللبنانيون كما ظهروا على �صا�صة ال

لبنانيات

مكافأة خليجية 
»زعيم« لبناني لـ

ُعقد  اأن اجتماعاً  �صيا�صية  اأف��ادت م�صادر 

ال�صقق يف منطقة  اأح��د  21/7/2012 يف  ي��وم 

فردان، بن �صخ�صننْ مقربننْ من رئي�س كتلة 

نيابية وقائد ملي�صيا �صابق، وبن �صفر دولة 

خليجية ك��رى يف ب��روت، واأن االأخ��ر �صلم 

املندوبننْ مبلغاً قيمته ع�صرة ماين دوالر، 

يف  ال��ذمم  ���ص��راء  على  الكتلة  رئي�س  مل�صاعدة 

منطقة �صورية حمددة.

�ُصّجل  حديثاً  ف��اإن  امل�صادر،  لهذه  ووف��ق��اً 

ال��ك��ت��ل��ة  رئ��ي�����س  ب���ن   14/7/2012 ب���ت���اري���خ 

ال�صابق،  ال��دول��ة  تلك  نف�س  و�صفر  النيابية 

ب��اده،  يف  وزاري����اً  من�صباً  االآن  ي�صغل  ال���ذي 

ي���وؤك���د ف��ي��ه ال���وزي���ر اخل��ل��ي��ج��ي ���ص��ك��ر دول��ت��ه 

ل���»ال��زع��ي��م« ال��ل��ب��ن��اين ع��ل��ى دع��م��ه »اجل��ي�����س 

عن  اأبلغهم  ب��روت  يف  �صفرهم  الأن  احل���ر«، 

م��د ال��زع��ي��م ل��ه��ذا »اجل��ي�����س« بال�صاح ال��ذي 

نقله اإليهم من م�صتودعاته.
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بــــــروفــــــــايـــــــــل

القا�صي �صعيد مرزا من�صبه كمدٍع  ترك 

التقاعد  اإىل  ذاهباً  اللبنانية،  للجمهورية  عام 

ت��ارك��اً  خ�صومه،  ي��اأم��ل  كما  ال�صجن  م��ن  ب���داًل 

خ��ل��ف��ه ال��ك��ث��ر م��ن ال��ت�����ص��اوؤالت، وال��ك��ث��ر من 

عامات اال�صتفهام حول رجل هادئ الطباع اإىل 

حد الرودة، وكثر االنفعال اإىل حد »املكابرة«.

اآل  بق�صايا  م���رزا  القا�صي  ا���ص��م  ارت��ب��ط 

احلريري، فقد اأراده االأب مدعياً عاماً متييزياً 

ر طاقمه و«عدة  منذ البداية؛ عندما كان يح�صّ

فقد  ال��ب��اد،  بها  يحكم  اأن  اأراد  ال��ت��ي  ال�صغل« 

كان مرزا زميًا لرفيق احلريري يف املدر�صة، 

الطبيعي  فكان من  بعدها،  توا�صل  على  وبقيا 

اأن يثق احلريري به اأكرث، لكن مبا اأن الق�صاء 

اأح��م��ر ل��دى ال��ق��ي��ادت املعنية بامللف  ك��ان خ��ط��اً 

ال��ل��ب��ن��اين، ف��ق��د رّج����ح امل�����ص��وؤول��ون ال�����ص��وري��ون 

ال��ق��ا���ص��ي ع��دن��ان ع�����ص��وم، ال���ذي ف���از باملن�صب 

اأت��ت  ال��ق��در  �صخرية  اأن  اإال  احل�صا�س،  وامل��وق��ع 

مب�����رزا يف وق����ت الح�����ق، ل��ك��ن االأم������ر مت بعد 

»اقتنع«  2005، فقد  العام  اغتيال احلريري يف 

رئ��ي�����س احل��ك��وم��ة »االن��ت��ق��ال��ي��ة« اآن����ذاك جنيب 

ميقاتي مبرزا، ويقول البع�س اإنه اأُقنع نتيجة 

مداخات دولية وعربية. 

غ���رق ال��ق��ا���ص��ي م���رزا يف »وح����ول امللفات 

ال�صيا�صية«، لكن اأبرزها كان من دون �صك ملف 

»قا�صي  لقب  ب�صببه  ن��ال  ال���ذي  ال����زور،  �صهود 

ي��رر الغ�صب  اللقب  ال���زور«، ولعل ه��ذا  �صهود 

الهائل الذي انتاب اللواء جميل ال�صيد عندما 

العماد  رئ��ي�����س اجل��م��ه��وري��ة  ال��ت��ل��ف��از  ع��ل��ى  راأى 

رفيعاً،  و���ص��ام��اً  م���رزا  مقلداً  �صليمان  مي�صال 

ك�صائر  ك����ان،  ال��رئ��ي�����س  »ف��خ��ام��ة  اأن  م��ع��ت��راً 

معمقة  وم��ع��رف��ة  ت��ام  اّط���اع  على  اللبنانين، 

بتبعية مرزا العمياء لل�صيا�صة، وبدوره الفا�صد 

موؤامرة  راأ�صها  وعلى  الق�صايا،  من  العديد  يف 

�صهود الزور يف اغتيال الرئي�س رفيق احلريري، 

ك��م��ا اأن ف��خ��ام��ت��ه ك���ان ق��د اأ����ص���ار، يف اأك���رث من 

عن  ع��اج��زة  احلكومة  اأن  اإىل  خا�صة،  منا�صبة 

اإقالة مرزا، كونه يحظى بدعم �صيا�صي، وكونه 

مبحا�صبته  ي�صمح  ���ص��ي��ا���ص��ي  ت��واف��ق  ي��وج��د  ال 

واإقالته ب�صبب ارتكاباته«. اأما العميد م�صطفى 

حمدان فراأى يف منح رئي�س اجلمهورية العماد 

�صعيد  للقا�صي  االأرز  و���ص��ام  �صليمان  مي�صال 

مل��ن خ��ان االأم��ان��ة الق�صائية،  »ت��ك��رمي��اً  م���رزا 

ة عند  ورهن مهنته و�صمره حلفنة من الف�صّ

واعترا  واملف�صدين«،  الفا�صدين  احلريري  اآل 

اأن »���ص��اح��ب ال��ف��خ��ام��ة جت��اه��ل م���ا ���ص��م��ع��ه يف 

ل  �صغِّ منْ احلريري  �صعد  اأّن  عن  ليك�س  احلقيقة 

زهر  امل��دع��و حممد  م��ع  ليتاآمر  م��رزا  �صعيد 

ف��اإن  وبالطبع  التحقيق،  ت�صليل  يف  ال�صديق 

���ص��اح��ب ال��ف��خ��ام��ة جت��اه��ل ال�����ص��رة ال��ذات��ي��ة 

يعرفها  والتي  م��رزا،  �صعيد  للفا�صد  الفا�صدة 

امل�صروقة  احل��ق��وق  ق�صية  يف  خ�صو�صاً  ج��ّي��داً، 

فيها  اأي�صاً  باع  والتي  »ال�صوليدير«،  يف  الأهلنا 

���ص��ع��ي��د م����رزا ���ص��م��ره ب��ح��ف��ن��ة رخ��ي�����ص��ة من 

الّدوالرات«.

بعد تويل  م��رزا يف من�صبه  بقي  بالطبع، 

و�صعد  مرتن،  احلكومة  رئا�صة  ال�صنيورة  ف��وؤاد 

احل���ري���ري امل����رة ال��ث��ال��ث��ة، ف��ه��و ك���ان م���ن »ع���دة 

االأول  اال���ص��م  ك��ان  اأن���ه  ال��دول��ي��ة«، حتى  ال�صغل 

رئا�صة  تكليفه  عند  ميقاتي  على  ُط���رح  ال���ذي 

احل��ك��وم��ة ق��ب��ل ت��األ��ي��ف��ه��ا، جل��ه��ة االإ����ص���رار على 

احلفاظ عليه من قبل ال�صفراء االأجانب الذين 

توافدوا لزيارة ميقاتي.

اأن��ه يريد بعد  يف  ك��ان وا�صحاً  لكن م��رزا 

هذا  يف  اال�صتمرار  وال�صيا�صة  الق�صاء  اعتزاله 

للعلى«،  ق�صطه  »اأدى  اأن���ه  ب��اع��ت��ب��ار  االع���ت���زال، 

اأن مينع عنه  ويريد التمتع بتقاعد هانئ، قبل 

 45 بعد  يف�صله  الذي  الكوبي  �صيجاره  االأطباء 

عاماً من العمل الق�صائي، والتنقل بن املراكز، 

بهدوء  ال��ط��اول��ة  يلعب  اأن  م��ن  �صيتمكن  حيث 

عند بحر ب��روت، وهو ما منعنه عنه الظروف 

ال�صيا�صية. 

القا�صي الذي ي�صفه زماوؤه باأنه »داهية«، 

���ص��ي��ا���ص��ي، وال  »اأي ط��م��وح  اأن���ه ال يحمل  ي��وؤك��د 

مي��ل��ك ع��ق��ًا ���ص��ي��ا���ص��ي��اً«، وي�صفه ع��ارف��وه ب��اأن��ه 

»ال����رودة القطبية«،  اإىل ح��د  ه��ادئ االأع�����ص��اب 

يتعامل مع النا�س ب�صخ�صية املحقق، جلهة قلة 

الذين ال يحبونه  اأم��ا  الكام وك��رثة اال�صتماع، 

»االإمراطور«، ويعترون  فيطلقون عليه لقب 

اأن����ه »م��ل��ون اأك����رث م��ن ال������ازم«، ف��ه��و ا�صتطاع 

التعامل مع وزراء عدل من خمتلف االجتاهات 

ال�صيا�صية من دون اأن »يوؤخذ عليه اأي �صيء«. 

واأي�صاً، مرزا كان حمققاً عدلياً يف ق�صية 

قراره  واأ�صدر  اجلمّيل،  ب�صر  الرئي�س  اغتيال 

حمققاً  ك���ان  ك��ذل��ك  �صفحة،  ب�150  االت��ه��ام��ي 

عدلياً يف ق�صية اغتيال الرئي�س رينيه معّو�س، 

مل  وب��ال��ت��ايل  فيها،  التحقيقات  تنته  مل  ال��ت��ي 

كان املحقق يف ق�صية  اأي�صاً  ي�صدر ق��راره، وهو 

ي�صدر  مل  وطبعاً  ال�صهرة،  ال�صامة«  »النفايات 

عنها اأي �صيء.

ينتمي مرزا اإىل عائلة لبنانية متو�صطة، 

در�����س يف امل���دار����س ال��ر���ص��م��ي��ة ث���م يف اجل��ام��ع��ة 

اإجازته يف احلقوق. عمل  اأنهى  اللبنانية، حيث 

ال��ث��ان��وي��ة  ���ص��ف��وف��ه  وه���و يف  ح����َرف خمتلفة  يف 

موظفاً  ث��م  الليلية،  ال��درا���ص��ة  اإىل  انتقل  ح��ن 

درا�صته  اأث��ن��اء  اجلغرافية  ال�صوؤون  م�صلحة  يف 

اإىل  ودخ��ل  ا�صتقال  انتهائها  وعند  اجلامعية، 

معهد الق�صاء.

الفــراغ يخـلف »الخــط األحــمر«

سعيد ميرزا.. متقاعد يكره السياسة 
ويفّضل »لعب الطاولة«

وزعت حركة االأمة ح�ص�صاً متوينية على العديد من االإخوة 

ال�صورين، الذين يحلون يف هذه الظروف �صيوفاً على لبنان.

لل�صيوف  رم�صانياً  اإفطاراً  اأقامت  قد  االأم��ة،  وكانت حركة 

ال�صورين، الذين يحلون بن اأهلهم واإخوانهم، وقد األقيت بعد 

ُيعرف  واملَحن  ال�صعوبات  اأنه يف زمن  اإىل  االإفطار كلمات لفتت 

ال�صوريون  ك��ان  فكما  وال�صادقون،  احلقيقيون  واالأه��ل  الرجال 

اأن يكونوا  اللبنانين  2006، على  اأهًا للبنانين يف حرب متوز 

واملحبة  ال��ط��اع��ة  �صهر  يف  ال�صيما  ال�����ص��وري��ن،  الإخ��وان��ه��م  اأه���ًا 

واخلر و�صلة الرحم.

الجيش اللبناني نبراس 
الوحدة وشعلة اإلباء

القمم،  تعتلي  الن�صر  راي���ات  ب��االأف��ق،  ت��ل��وح  ال��ع��ز  ب��ي��ارق 

الوطن،  ح��ررت  االأب��ط��ال  همم  للعلى،  ت�صمو  ال�صموخ  هامات 

ك�صرت  اأق��دام��ه��م  وال���ه���وان، خبطة  ال���ذل  ق��ي��د  ف��ك��ت  قب�صة 

اأغال االحتال، هم�صات اإباء خرقت اآذان اخلانعن ال�صماء، 

�صفينة  لها جدران اخل�صوع واخلنوع،  �صرخات عز ت�صدعت 

الت�صحية  زب��د  فيطفو  وال��وف��اء،  ال�صرف  عباب  متخر  عطاء 

اآي���ات حب  وع��ن��ف��وان،  ع��زم  تراتيل  واالإرادة،  ال��ق��وة  بحر  على 

ووالء، قدادي�س جراأة وكرامة، تبا�صر اإميان ووئام..

هو ذا اجلي�س اللبناين، رجال تهتز االأر�س حتت اأقدامهم 

احل�صن،  وال���درع  الوطن  �صياج  هم  و�صجاعتهم،  لب�صالتهم 

اأ�صاك �صائكة يف وجه التفتيت والتق�صيم، هم �صد منيع  هم 

بوجه الطائفية واملذهبية، هم حلقة الو�صل بن اأبناء ال�صعب 

مذهبهم  لبنان،  طائفتهم  وطبقاته،  اأطيافه  بكل  اللبناين 

�صرف، اأخاقهم وفاء، م�صرتهم ت�صحية، نهجهم مقاومة..

فكيف  تغفو،  وال  ت�صهو  ال  عن  اللبناين،  اجلي�س  ذا  هو 

اأن ر���ص��ال��ت��ه »ح��م��اي��ة  اأن ي��ن��ام؟ خ�����ص��و���ص��اً  حل��ام��ل ال��ر���ص��ال��ة 

الوطن«.

67 عاماً من اجلهاد والن�صال، دماء �صالت من في�س روح 
معطاءة، فاأينعت �صنابل املجد تتمايل مع ن�صيمات العاء على 

وقع خفقات الكرياء..

ومن  مانعاً  اأج�صادهم ج��داراً  �صانوا احل��دود، جعلوا من 

اأرواحهم اأ�صاكاً �صائكة، �صيدوا باأعمدة ال�صمود قلعة ال�صموخ، 

فيها  ت�صتوقفني  تاريخية  م�صرة  اللبناين،  اجلي�س  ذا  ه��و 

�صفحة العماد املقاوم اإميل حلود، الذي وحد اجلي�س اللبناين 

عام 1990، فجعل منه جي�صاً لكل لبنان، بعد اأن �صرذمته رياح 

كان  عندما  امل��ق��اوم��ة  جانب  اإىل  وق��ف  واملذهبية،  الطائفية 

املقاومة  بخيار  متم�صكاً  اليوم  حتى  وم��ازال  للجي�س،  قائداً 

والنهج الن�صايل، على عهده تكاتف اجلي�س مع املقاومة يداً 

معاً،  الن�صر  �صنعوا  مقاومة،  واجلي�س  فاملقاومة جي�س  بيد، 

هللوا، كروا، هتفوا، رتلوا »الن�صر لنا« فدوى ال�صدى »هنيئاً 

لكم فاأنتم حماة الديار«.

ما �صنعه فخامة املقاوم العماد اإميل حلود، فخر جلي�صنا 

لقلمي  فكيف  جبيننا،  على  عز  ب�صمة  وطننا،  ولكل  و�صعبنا 

اخلجول اأن يخط جمد قائد ي�صتحق لقب القائد احلقيقي، 

فبتوحيده وحد �صعب لبنان باأ�صره، فعذراً منك اأيها العماد اإن 

كان ومي�س حرويف �صريعاً كرق ال�صماء.

كثرة  حمطات  احل��م��ى،  حامي  اللبناين  اجلي�س  ذا  ه��و 

ب��اأوك��ار  ف��ت��ك  2008، يوم  ع���ام  ال���ب���ارد  ن��ه��ر  ف��م��ن  ت�صتوقفنا، 

اأثبت  نوعياً،  اإجن��ازاً  حمققاً  االإ�صام،  لفتح  التابعة  االإره��اب 

حرب  الباد،  وا�صتقرار  الأم��ن  الوحيد  ال�صامن  اأن��ه  جم��دداً 

 169 خالها  ق��دم��وا  اأي����ام،   106 ا�صتمرت  ال��ب��ارد  يف  اجلي�س 

���ص��ه��ي��داً، ويف اخل��ت��ام اأه�����دوا االن��ت�����ص��ار ل��ك��ل ل��ب��ن��ان، وال��ي��وم 

املناطق  املتقدة يف  اأح��داث طرابل�س واحلمم  اأخ��رى يف  غ�صة 

ت�صهد  االآن��ي��ة  فالظروف  وهنا  �صورية،  مع  للحدود  املحاذية 

ب��اإي��ع��ازه  الوطنية  امل�صوؤولية  ال��ت��زام��ه  قهوجي  ج��ان  للعماد 

للجي�س توجيهاته الإخماد نران النعرات يف ال�صمال، و�صعيه 

الدوؤوب ل�صبط الو�صع على احلدود املحاذية ل�صورية، بهدف 

احل��د م��ن ت��داع��ي��ات تلك االأح�����داث، وم��ن��ع��اً الن��ت��ق��ال الفتنة 

تهريب  دون  للحوؤول  احل��دود  و�صبط  اللبناين،  الداخل  اإىل 

اأكرث  اجلي�س  اأن  اإىل  �صورية، م�صراً  اإىل  لبنان  من  ال�صاح 

الوطنية،  م�صوؤولياته  لتحمل  وا���ص��ت��ع��داداً  ومتا�صكاً  �صابة 

وفقاً لقرارات ال�صلطة ال�صيا�صية وتوجيهاتها، موؤكداً ف�صل كل 

املحاوالت الرامية لاإيقاع بن اجلي�س واأهله، فالوالء للوطن 

وحده، فمخطئ من يظن اأن اجلي�س يواجه حتدي احلفاظ 

على وحدته.

اأن  وع��ه��دن��ا  �صهدائنا،  الأرواح  ال��رح��م��ة  اجل��ي�����س،  عيد  يف 

اهلل  اأدامكم  ولاأحياء  ر�صالتكم،  ن�صون  اأن  م�صرتكم،  نكمل 

ذخراً للبنان و�صنداً ل�صعبه، يف عيدكم اأيها البوا�صل، لكم مني 

األف �صام وحتية، �صروا فاأل�صننا تلهج بالدعاء لكم، �صروا 

فاأنتم كنز لبنان وذخر االأمة.

خلود حمد الرمح

حصص تموينية من »حركة 
األمة« للضيوف السوريين
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معادلة �سورية مقابل 

»�إ�رس�ئيل« لن جتر �ملنطقة �إىل 

حرب عاملية وال حتى �إقليمية.. 

حمور �ملمانعة عليه �لتحرك 

يف �ساحة �خل�سم، و�إال فلتت�رسف 

�سورية وفق مقت�سيات م�ساحلها 

�لقومية.. �حلرب �الإقليمية يخ�ساها 

�لغرب، ولهذ� �ل�سبب يعمل 

لالنق�سا�ض على �سورية بحرب 

��ستنز�ف طويلة، لتكون �إير�ن 

وحزب �هلل �ملرحلة �لتالية.. رو�سيا 

و�ل�سني يعرقالن �مل�ساريع 

�الأمريكية، لكنهما حتى �الآن 

يعتمد�ن �سيا�سة دفاعية، 

و�ملطلوب �لتحرك هجوميًا.

ع�ضو كتلة »الوفاء للمقاومة«؛ النائب 

العميد الوليد �ضكرية �ضرح لـ»الثبات« وجهة 

نظره للم�ضهد ال�ضوري - الإقليمي، وكيفية 

معاجلة الو�ضع، ولكم احلوار الآتي:

ملــعــرفــة املــ�ــضــهــد الإقــلــيــمــي عـــن كــثــب، 

�ــضــكــريــة طبيعة  الـــولـــيـــد  الـــنـــائـــب  يــفــ�ــضــر 

اأبـــعـــاده، ومــوقــع �ضورية  الــ�ــضــراع ومــاهــيــة 

اأو  �ضورية  �ضمود  بــراأيــه،  ال�ــضــراتــيــجــي.. 

الأو�ضط  ال�ضرق  نظام  م�ضري  يقرر  عدمه 

يقول:  اجلــديــد،  العاملي  والنظام  اجلــديــد، 

التي  الوحيدة  العربية  الدولة  »�ضورية هي 

تعي�ش حالة حرب مع اإ�ضرائيل، والن�ضحاب 

�ضيعزز  الـــعـــراق  مـــن  الــــذي مت  الأمـــريكـــي 

اجلــبــهــة الــ�ــضــوريــة - الإيــرانــيــة، مــا ي�ضكل 

وللم�ضاريع  لإ�ــضــرائــيــل،  وجـــوديـــاً  تــهــديــداً 

املــنــطــقــة، و�ــضــتــكــون نتيجته  الأمــريكــيــة يف 

النفوذ  من  العربية  للبلدان  اأكــيــداً  حتــرراً 

اأن  اإىل  �ضكرية  يلفت  الــغــربــي«.  الأمــريكــي 

حكام  ُيــركــع  لإ�ضرائيل  الع�ضكري  »التفوق 

اأمــريكــا، ومــن ل ير�ضخ لتلك  اأمــام  العرب 

املـــطـــالـــب، فــهــنــاك الـــتـــاأديـــب الإ�ــضــرائــيــلــي 

بــالــنــيــابــة عــن اأمـــريكـــا، لــهــذا الــ�ــضــبــب فــاإن 

الغربية  �ضمود دم�ضق يف وجه ال�ضغوطات 

�ضيعزز حتالفها مع اإيران بان�ضمام العراق، 

املحور  و�ضيحقق تفوقاً ل مهرب منه لهذا 

اآجاًل اأم عاجاًل، من هنا العمل جار مبختلف 

الــ�ــضــبــل لــكــ�ــضــر �ـــضـــوريـــة«. يــكــمــل �ــضــكــريــة 

اإحــدى دول  اأن تكون �ضورية  حديثه: »بدل 

الطوق التي حُترج اإ�ضرائيل، �ضت�ضكل دم�ضق 

مع عمان والقاهرة عندئذ دول حزام اأمان 

اأجــل  اإىل  فل�ضطني  ق�ضية  و�ضتنتهي  لــهــا، 

غري م�ضمى، و�ضتزود دولة اإ�ضرائيل بالأمان 

اإغــــــراق املنطقة  لــعــقــود مـــن الـــزمـــن، بــعــد 

بـــاأتـــون الــ�ــضــراعــات املــذهــبــيــة ومـــا �ــضــاكــل، 

)العراق(  عربية  قوة  اأي  �ضُتعطل  وبالتايل 

اأو اإ�ضالمية )اإيران( من اإمكانية احلرب مع 

اإ�ضرائيل،  لفقدانهما احلدود مع  اإ�ضرائيل، 

التفوق  �ضيتحقق  معطيات  هكذا  مثل  ويف 

العربية،  الـــدول  على  املطلق  الإ�ــضــرائــيــلــي 

الــذي  اجلــديــد  الأو�ــضــط  ال�ضرق  و�ضيتكّون 

تطمح اإليه اأمريكا واإ�ضرائيل«.

ـــــــراأي الـــنـــائـــب �ــضــكــريــة نـــحـــن اأمـــــام  ب

الغلبة  اأو�ضط تكون فيه  اإما �ضرق  خيارين، 

لأمـــريكـــا واإ�ـــضـــرائـــيـــل، واإمـــــا �ــضــرق اأو�ــضــط 

تكون فيه الغلبة لدول املمانعة، ول جمال 

على  وال�ضيطرة  املــجــال،  هــذا  يف  للت�ضوية 

الــ�ــضــرق الأو�ـــضـــط مــوؤ�ــضــر لــلــ�ــضــيــطــرة على 

الـــعـــامل، ومــــن هــنــا نــفــهــم مـــواقـــف رو�ــضــيــا 

وال�ضني ودول »الربيك�ش« الداعمة ل�ضورية 

للحفاظ على م�ضاحلهم احليوية )برول 

وغــــــاز ومــــوقــــع ونـــــفـــــوذ(، يــــقــــول: »خـــــروج 

الأ�ضطول الرو�ضي من املياه الدافئة، يعني 

الدافئة،  املتو�ضط  بحر  مياه  مــن  خــروجــه 

لـــنـــفـــوذه يف بحر  ويــعــنــي ذلــــك انـــحـــ�ـــضـــاراً 

قــزويــن، لت�ضبح عــنــدئــذ رو�ــضــيــا دولـــة من 

اإىل  مو�ضكو  �ضتتحول  وهكذا  خمالب،  دون 

لعب من ال�ضنف املتو�ضط، لأنها وال�ضني 

�ــضــتــقــعــان حتـــت رحـــمـــة الـــتـــاأثـــري الــهــيــمــنــة 

الأمـــريكـــيـــة يف املــنــطــقــة، وحـــاجـــة الــ�ــضــني 

للمواد النفطية توازي يف هذا املجال حاجة 

قارة اأوروبا وحدها«.

الورقة ال�سورية الرابحة

ومــــاذا بــعــد ا�ــضــتــمــرار الــهــجــوم املــرّكــز 

الأطل�ضي  �ضمال  وحلف  اأمــريكــا  قبل  مــن 

ملحور  املواجهة  وغياب خطة  �ضورية،  على 

املــمــانــعــة يف املــنــطــقــة؟ ملــا ل ُتــنــقــل الأزمـــة 

يــرد ع�ضو كتلة  الآخـــر؟  امللعب  داخــل  اإىل 

»حتى  �ضكرية:  الوليد  للمقاومة  الــوفــاء 

�ضورية،  على  غــربــيــاً  هــجــومــاً  ن�ضهد  الآن 

وا�ضتفادوا  بالقوة،  الليبي  النظام  اأ�ضقطوا 

مــن الـــثـــورات الــعــربــيــة لــتــعــزيــز وجــودهــم 

ال�ضيني  املــوقــف  الأقـــل،  على  فرملتها  اأو 

خارجي،  تــدّخــل  ح�ضول  مينع  الرو�ضي   -

الفتنة  لإ�ضعال  م�ضاٍع  هناك  ال�ضبب  لهذا 

الــداخــلــيــة يف �ـــضـــوريـــة، بـــدعـــم املــعــار�ــضــة 

املــ�ــضــلــحــة الـــ�ـــضـــوريـــة بـــاملـــال واجلـــهـــاديـــني 

�ضورية  اأن  ف�ضحيح  والإعـــالم،  والأ�ضلحة 

حتى اليوم تعتمد �ضيا�ضة الدفاع، لكنها مل 

تفقد املبادرة يف نقل املعركة اإىل اإ�ضرائيل، 

بـــراأيـــي اإن ا�ــضــتــمــرار الــو�ــضــع عــلــى حــالــه 

�ضي�ضعف �ضورية وحمور املمانعة، فاجلي�ش 

ال�ضوري، ورغم تكبيده الإرهابيني خ�ضائر 

ال�ضورية  للدولة  ا�ضتنزاف  هناك  فادحة، 

وجلــيــ�ــضــهــا عــلــى املـــــدى الــبــعــيــد، وهــنــاك 

تدمري ممنهج ملعظم مدن �ضورية«. ي�ضاأل 

�ضيا�ضة حل�ش املربد  �ضكرية: »ومــاذا بعد؟ 

مع ا�ضتمرار النزف ال�ضوري يرهق الدولة 

التمذهب  م�ضتنقع  يف  ويغرقها  ال�ضورية، 

دم�ضق  على  وبــالــتــايل  ال�ضيعي،   - ال�ضني 

النزف  نقل  خيار  در�ــش  ومو�ضكو  وطهران 

ترّيث  حــال  ويف  الإ�ضرائيلي،  الــداخــل  اإىل 

منفردة  �ضورية  فباإمكان  ورو�ــضــيــا،  اإيـــران 

�ضورية  لأن  اإ�ــضــرائــيــل،  مــع  احلــرب  اإ�ضعال 

املقدرة  و�ضواريخها،  بجي�ضها  قادرة  اليوم 

اإيــــذاء  الـــ�ـــضـــواريـــخ، عــلــى  اآلف  بــعــ�ــضــرات 

اإ�ــضــرائــيــل واأكـــــر، لــكــن يف ظـــل ا�ــضــتــمــرار 

النزف الداخلي �ضتغرق �ضورية يف م�ضتنقع 

مع  الع�ضكرية  احلـــرب  فــانــدلع  الـــدمـــاء، 

اإىل  الإقــلــيــمــي  الـــتـــوازن  اأبــيــب �ضيعيد  تــل 

وتركيا،  الــعــرب  و�ضُيحرج  �ــضــوريــة،  حمــور 

وجودياً  خطراً  تعي�ش  اإ�ضرائيل  و�ضيجعل 

حقيقياً، لأنه يف املح�ضلة النهائية الدمار 

من  اأكــر  يكون  لن  ب�ضورية  �ضُيلحق  التي 

الدمار الذي �ضينتج من املعار�ضة امل�ضلحة 

الداخلية«.

م�سلحة �سورية العليا

وعــــــن قـــــــــدرات فــــريــــق املـــمـــانـــعـــة يف 

ي�ضري  ملعبها،  يف  اأمــريكــا  عــلــى  ال�ضغط 

اخلليج  يف  الإيـــــذاء  اإمــكــانــيــة  اإىل  �ضكرية 

واأوروبــــــــا، وغـــريهـــا مـــن املــنــاطــق، يــقــول: 

»لي�ش بال�ضرورة اأن يكون الرد يف �ضورية، 

ال�ـــضـــتـــمـــرار بــــرد الـــ�ـــضـــربـــات لـــن يحفظ 

ــاألــنــاه:  �ــضــوريــة عــلــى املـــــدى الــبــعــيــد«. �ــض

مع  احلــرب  لإ�ــضــعــال  �ضورية  �ضتعمد  وهــل 

ايــران  مــع  التن�ضيق  دون  مــن  »اإ�ــضــرائــيــل« 

ورو�ضيا؟ يجيب النائب �ضكرية: »التن�ضيق 

مـــع رو�ــضــيــا واإيــــــران حــا�ــضــل، والـــدعـــم يف 

املــحــافــل الــدولــيــة مــتــوفــر، لــكــن امل�ضلحة 

احلـــيـــويـــة الـــ�ـــضـــوريـــة تــقــتــ�ــضــي �ــضــيــا�ــضــة 

م�ضريين  قاطعناه  دفاعية«.  ل  هجومية 

اإىل احتمال اندلع حرب عاملية، لأن الغرب 

لن يتفرج على �ضقوط »اإ�ضرائيل«، وال�ضرق 

النائب  يــرد  �ضورية؟  دعــم  عن  يتوانى  لن 

ولـــيـــد �ــضــكــريــة: »لــيــ�ــش بـــالـــ�ـــضـــرورة، لأن 

واإ�ضرائيل قد ل  �ضورية  انــدلع حرب بني 

تنجر اإليه ل اأمريكا ول اإيران، وقد تنتهي 

حرب  �ضت�ضبه  احلالة  واإ�ضرائيل،  ب�ضورية 

اأكرب،  وتداعيات  اأكرب  بحجم  ولكن  متوز، 

الأمــريكــي  �ضيدعم  احلــالــة  هــذه  ويف مثل 

ي�ضتطيع  ل  ولــكــنــه  بــالــ�ــضــالح  اإ�ــضــرائــيــل 

التورط ع�ضكرياً مع اإ�ضرائيل على الأر�ش 

لقتال �ضورية، لأنه �ضيكون موقفه حمرجاً 

وبالتايل  العربية،  ال�ضعوب  اأمـــام  للغاية 

هل تركيا ت�ضتطيع الدخول يف حرب �ضد 

�ضورية عندما تكون الأخرية يف حرب �ضد 

اإ�ضرائيل« ي�ضيف العميد �ضكرية: »يف حال 

اإىل جانب  اأو تركيا احلرب  قرر الأطل�ضي 

اإىل  احلــرب  يف  اإيـــران  �ضتتدخل  اإ�ضرائيل، 

ال�ضراع  �ضينتقل  وعندئذ  �ضورية،  جانب 

اإىل حرب اإقليمية، لت�ضمل ال�ضرق الأو�ضط 

فل�ضطني،  اإىل  اأفــغــانــ�ــضــتــان  مـــن  كـــامـــاًل؛ 

ومــــن بــحــر قـــزويـــن �ـــضـــمـــاًل اإىل اخلــلــيــج 

وحينها  جنوباً،  الهندي  واملحيط  العربي 

يف  الأمريكية  امل�ضالح  كل  �ضُت�ضرب  اأي�ضاً 

املنطقة«.

الغرب يلعب بذكاء

توقعه:  �ــضــرد  �ضكرية  الــنــائــب  يــتــابــع 

اأن تنتهي احلرب  »اأهــون على الأمريكيني 

اإ�ضرائيل و�ضورية من اأن تندلع حرب  بني 

لــ�ــضــاحلــهــم، ويف  لي�ضت  وا�ــضــعــة  اإقــلــيــمــيــة 

تدر�ش  ال�ضورية  القيادة  اأن  اأعتقد  النهاية 

كل الحتمالت، مبا فيها خيار جر اإ�ضرائيل 

اإىل احلرب، لأنه اأف�ضل ل�ضورية اأن تخرب 

يف حـــرب مــع اإ�ــضــرائــيــل مــن ان تــخــرب يف 

اإ�ضرائيل  عــمــالء  بها  يــقــوم  داخــلــيــة  حــرب 

�ضورية  ت�ضتطيع  الت�ضرف  وبهذا  بالإنابة، 

قلب الطاولة على جميع الالعبني؛ تركيا 

�ضيكون:  ال�ضوؤال  لأن  وال�ضعودية،  وقطر 

من يحارب اإ�ضرائيل؟ ومن يدعم فل�ضطني 

ومــن يــتــاآمــر على الــعــرب و�ــضــوريــة خدمة 

للم�ضالح الإ�ضرائيلية«؟

�ضيا�ضة  يلعب  الــغــرب  �ضكرية،  بـــراأي 

�ضي�ضعف  بالدماء  �ضورية  »فاإغراق  ذكية، 

الـــدولـــة والــنــظــام واجلــيــ�ــش يف تــداعــيــات 

املــــعــــارك الـــداخـــلـــيـــة، وخـــطـــط الـــغـــرب ل 

تــتــوانــى، تف�ضل اإحــداهــا فــتــاأتــي الأخـــرى، 

الــكــالم عــن دمــ�ــضــق وحتــريــر دمــ�ــضــق كــان 

منطقة  لتحويلها  حللب  العدة  عد  هدفه 

اآمــنــة يف الــ�ــضــمــال عــلــى احلــــدود الــركــيــة، 

الآتــني  املجاهدين  لتمركز  بــوؤرة  ولت�ضبح 

من كل اأ�ضقاع الأر�ش، وبالتايل فاإن ح�ضم 

�ضيكون  ال�ضوري  اجلي�ش  ل�ضالح  املعركة 

لناحية خراب مدينة حلب«. ي�ضري  مكلفاً 

اأهــل حلب رهائن من  اأخــذ  اأن  اإىل  �ضكرية 

من  �ضيبطئ  والتكفرييني،  املرتزقة  قبل 

حركة اجلي�ش ال�ضوري لتحرير املدينة«.

ناأي لبنان عن �سورية 

مطلب غربي

وعن انعكا�ش ازمة �ضورية على لبنان، 

اأن الأو�ــضــاع يف بــريوت على  يــوؤكــد �ضكرية 

حالها؛ لبنان منذ ما قبل انــدلع الأزمــات 

املتحركة  الــوحــيــدة  ال�ضاحة  كــان  العربية 

�ضعف  ت�ضتغل  اأمــريكــا  وكــانــت  املنطقة،  يف 

الأو�ضطي  ال�ضرق  مب�ضروعها  للدفع  بنيته 

اجلـــديـــد، يــقــول: »تــوجــيــه الـــقـــرار الظني 

بــاغــتــيــال احلـــريـــري جتـــاه حـــزب اهلل كــان 

�ضيعية   - �ضنية  مــذهــبــيــة  لفتنة  مــقــدمــة 

تبداأ من لبنان، بغية النتقال بها اإىل كافة 

العربية  العربية، لالإيحاء لل�ضعوب  الدول 

ولي�ش  اإيــــــران  هـــو  ــا�ــضــي  الأ�ــض عـــدوهـــم  اأن 

اإ�ضرائيل، وبالتايل فاإن ال�ضالم مع الأخرية 

اأجدى واأنفع من اخلطر الإيراين«. ويقول 

لبنان  املــقــاومــة يف  »�ــضــالح  اأيــ�ــضــاً:  �ضكرية 

التفوق  �ضورية ل ميكنه ح�ضم  مبعزل عن 

ال�ضبب  لــهــذا  اإ�ــضــرائــيــل،  عــلــى  حلـــزب اهلل 

الــيــوم �ــضــوريــة بــ�ــضــمــودهــا �ــضــتــقــرر م�ضري 

املنطقة باأ�ضرها، ولهذا ال�ضبب يريد الغرب 

من لبنان اعتماد �ضيا�ضة الناأي عن الذات، 

لأن ال�ضتقرار اليوم يفيدها«.

وعن توقع توجه الأحــداث الإقليمية 

اأنه ل جمال  الوليد  �ضلباً، يرى  اأم  اإيجاباً 

تراجع  »ل  الإقليمي،  ال�ضراع  يف  للت�ضوية 

عن ال�ضري مبعركة ك�ضر الع�ضم، الت�ضوية 

بني اإ�ضرائيل من جهة و�ضورية وايران من 

جهة اأخرى مل تعد �ضاحلة، واليوم يف ظل 

الظروف الراهنية ل جمال اأي�ضاً لاللتقاء 

بــني رو�ــضــيــا والــ�ــضــني مــن جــهــة واأمــريكــا 

و�ضمال الأطل�ضي من جهة ثانية«. 

التي  العمالنية  الواقعية  عن  �ضاألناه 

اأي مــن الأطــــراف  اإىل عـــدم قــــدرة  تــ�ــضــري 

حــ�ــضــم املـــعـــركـــة لـــ�ـــضـــاحلـــه، يـــــرد الــعــمــيــد 

ل�ضالح  لي�ضت  ال�ضتنزاف  »حرب  �ضكرية: 

�ـــضـــوريـــة، بـــل لــ�ــضــالــح مــعــ�ــضــكــر اأمـــريكـــا، 

يتاآكل، واجلي�ش  ال�ضوري هو من  والنظام 

الــ�ــضــوري هـــو الــــذي ُيــ�ــضــتــنــزف، وبــالــتــايل 

تعره،  رغم  مب�ضروعها  �ضت�ضتمر  اأمريكا 

�ضيا�ضة  بــاعــتــمــاد  يــكــون  اأن  يــجــب  واحلــــل 

الــهــجــوم، واأحـــد احلــلــول بــراأيــي هــو بنقل 

احلرب اإىل اإ�ضرائيل«.

اأجرى احلوار: بول با�سيل
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ُ
الوليد سكرية: ورقة سورية الرابحة ست

بدل أن تكون سورية 
إحدى دول الطوق التي 

ُتحرج »إسرائيل«.. 
المراد أن تشكل دمشق 
مع عمان والقاهرة دول 

حزام أمان لها وستنتهي 
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�ــــضــــهــــد الـــــعـــــديـــــد مــــــن املـــ�ـــضـــلـــ�ـــضـــالت 

�ضهر  يف  عر�ضها  يــجــري  الــتــي  التلفزيونية 

رم�ضان املبارك، ت�ضوير م�ضاهدها الداخلية 

واخلـــارجـــيـــة يف �ـــضـــوارع بــــريوت وفــنــادقــهــا، 

وبعدما كــان هــذا الأمـــر يقت�ضر يف الأعـــوام 

نــظــراً  ثــالثــة،  اأو  م�ضل�ضلني  عــلــى  املــا�ــضــيــة 

يتطلبها  الــتــي  العالية  الإنــتــاجــيــة  للتكلفة 

الت�ضوير،  ومــعــدات  والفنيني  النجوم  �ضفر 

جلــاأ عــدد كبري مــن الأعــمــال هــذا الــعــام اإىل 

اأن  اللبنانية، بدعوى  العا�ضمة  الت�ضوير يف 

الأحداث الدرامية تتطلب ذلك، كما خرجت 

ا�ــضــتــديــوهــات  قــيــود  مــن  اأخــــرى  م�ضل�ضالت 

اإىل  اخلـــلـــيـــج،  ودول  و�ـــضـــوارعـــهـــا  الـــقـــاهـــرة 

بريوت و�ضوارعها و�ضواحيها، ملا حتمله من 

اأبرزها  ولعل  خا�ش،  و�ضحر  وجمالية  تاألق 

الكورني�ش البحري ومنطقة الرو�ضة وفردان 

ناهيك عن  بــريوت طبعاً،  واحلــمــرا وو�ــضــط 

اجلميزة والأ�ضرفية.

على �ضبيل املثال ل احل�ضر، قرر املخرج 

الــهــواري ت�ضوير عــدد مــن م�ضاهد  جمــدي 

�ضعبان  مل�ضطفى  الرابعة«  »الزوجة  م�ضل�ضل 

العا�ضمة  يف  اخلمي�ضي  ولــقــاء  غــامن  وعــال 

الــلــبــنــانــيــة بــــريوت، بــال�ــضــراك مــع املمثل 

لبنانية  فنية  ووجــوه  مطر  غ�ضان  اللبناين 

املخرج حممد م�ضطفى عــدداً  عــدة، و�ــضــّور 

من م�ضاهد »9 �ضارع جامعة الدول العربية« 

خلالد �ضالح يف بريوت اأي�ضاً، وحني مل ي�ضعف 

الوقت اأ�ضرة م�ضل�ضل »مولد و�ضاحبه غايب« 

واإخــراج �ضريين  لهيفاء وهبي وفيفي عبده 

ت�ضوير  نقل  مت  اإ�ضبانيا،  اإىل  عــادل  لل�ضفر 

باملواقع  الغنية  بــريوت  اإىل  اإ�ضبانيا  م�ضاهد 

اأرقــى  ت�ضاهي  والتي  اجلــاهــزة،  الت�ضويرية 

جلــاأت  عبده  فيفي  اأن  كما  الــعــامل،  عوا�ضم 

اإىل بريوت مرة جديدة لت�ضوير م�ضاهد من 

وهي  �ضوهدت  حيث  الن�ضا«،  »كيد  م�ضل�ضلها 

تتنقل بني املنارة والرو�ضة وتت�ضوق من �ضارع 

احلمراء يف بريوت، وكعادتها يف كل م�ضل�ضل 

رم�ضاين، جاءت املمثلة غادة عبد الرازق اإىل 

لبنان ل�ضتكمال ت�ضوير م�ضل�ضلها »مع �ضبق 

الإ�ضرار« يف بريوت التي ت�ضفها عبد الرازق 

باأنها عا�ضمة الفن واجلمال واملو�ضة، لذلك 

فهي ل ت�ضتغني عنها يف كل م�ضل�ضل ت�ضوره، 

ول تقت�ضر زيارتها لبريوت على اختيار اأبرز 

ال�ضوارع واأفخم الفنادق واملنازل املطلة على 

البحر للت�ضوير فيها، بل اأي�ضاً لأنها جتمع 

علماً  املــو�ــضــة،  ودور  التجميل  خـــرباء  اأهـــم 

هذه  ت�ضوير  يتم  اأن  املفر�ش  كــان من  اأنــه 

اأن الأزمة الإنتاجية  اإل  اإيطاليا،  امل�ضاهد يف 

اإىل بريوت، وذلك لتقليل  ال�ضفر  ت�ضببت يف 

جداً  جذابة  مواقع  على  وللعثور  التكاليف 

تغني عن الت�ضوير يف اإيطاليا.

يف دراما و�ضينما اخلم�ضينات وال�ضتينات 

ومـــا بــعــد، كـــان �ــضــنــاع الــفــن الــعــربــي عندما 

جميلة،  طبيعية  م�ضاهد  ت�ضوير  يــريــدون 

غنية  اأو  مــطــلــة  مـــواقـــع  يف  الــتــ�ــضــويــر  اأو 

الــعــمــراين  وبال�ضكل  اجلــذابــة  بــالــديــكــورات 

لتكون  بــريوت  اإىل  يلجاأون  مــا  عــادة  املميز، 

م�ضرحاً لذلك، وقد ا�ضت�ضافت بريوت عدداً 

واأ�ضهرهم،  املمثلني  قــدامــى  مــن  يح�ضى  ل 

�ضافرت  اأو  هاجرت  �ضخ�ضيات  تلتقي  ففيها 

اأو  ال�ضياحة  اأو  البيزن�ش  اأو  الدرا�ضة  بق�ضد 

لتتفق  دولة عربية،  العمل، ومتثل كل منها 

اإرادة  ح�ضب  وتت�ضاجر،  وتــتــعــاون  وتختلف 

املـــوؤلـــف واملـــخـــرج، كــــاأن بــــريوت هـــي جامعة 

الــــــدول الــعــربــيــة احلــقــيــقــيــة، وقــــد �ــضــاعــد 

على الــرويــج لــهــذه الــ�ــضــورة طــابــع بــريوت 

الكوزموبوليتاين وغناها بالثقافات املختلفة 

عن  ف�ضاًل  والغرب،  ال�ضرق  على  وانفتاحها 

ومرافق  بخدمات  تتمتع  كعا�ضمة  بــروزهــا 

اإىل  بــالإ�ــضــافــة  كــثــرية،  وترفيهية   �ضياحية 

العمراين  والفن  الطبيعية اخلالبة  املناظر 

وح�ضن ال�ضيافة والتعامل مع الزوار.

باخت�ضار، لطاملا �ضكلت بريوت بالن�ضبة 

لــ�ــضــنــاع الــــدرامــــا، جــامــعــة لــلــجــنــ�ــضــيــات من 

خمــتــلــف قــــــارات الــــعــــامل، فـــهـــذه الــعــا�ــضــمــة 

املــمــيــزة، ومالحمها  بــ�ــضــوارعــهــا  الــ�ــضــغــرية، 

التي ل تتكرر، لطاملا فتحت اأبوابها وقلوبها 

وبالتايل  الإبـــداع،  بهدف  يق�ضدها  من  لكل 

فقد توافد اإليها الباحثون عن بيئة متنوعة 

واأر�ش خ�ضبة لحت�ضان املواهب، وال�ضاعون 

وجــديــدة  خمتلفة  فنية  �ــضــورة  تــقــدمي  اإىل 

وجاذبة لعني وقلب امل�ضاهد.

قبل �ضنوات عدة جاء الفنان عادل اإمام 

يف  »زهــاميــر«  فيلمه  م�ضاهد  بع�ش  لي�ضور 

والت�ضهيالت،  الرحيب  كــل  ولقي  بـــريوت، 

وعدد  بــريوت  ا�ضت�ضافته  اأي�ضاً  العام  وهــذا 

م�ضل�ضل  فريق عمل  اللبنانية مع  املــدن  من 

غزة  نقل  مت  حيث  اهلل«،  عطا  ناجي  »فــرقــة 

مب�ضاهد  امل�ضل�ضل  اإثــــراء  ومت  بــــريوت،  اإىل 

جاذبة للعا�ضمة.

ولـــيـــ�ـــش عــــــادل اإمـــــــام ومـــــن تـــقـــدم مــن 

ممثلني م�ضريني هم فقط من حلوا �ضيوفاً 

على بريوت، بل اإن فنانني كراً من اخلليج 

من  م�ضاهد  لت�ضوير  بـــريوت  اإىل  تــوافــدوا 

و�ضط  يف  �ضيما  ل  �ضوارعها  يف  م�ضل�ضالتهم 

البحرينية  املمثلة  اأبــرزهــم  ومــن  العا�ضمة، 

اأمـــــرية حمــمــد، الــتــي �ـــضـــورت مــ�ــضــاهــد من 

بريوت  فنادق  اأحــد  يف  »ال�ضلطانة«  م�ضل�ضل 

وبــعــ�ــش �ـــضـــوارعـــهـــا ومــطــاعــمــهــا، واملــمــثــلــة 

الكويتية �ضعاد بد اهلل التي حطت �ضيفة يف 

بريوت لت�ضوير م�ضاهد من م�ضل�ضل »خوات 

دنيا« يف و�ضط بريوت واحلمرا، وهو م�ضل�ضل 

رغم  ذاتــهــا  حتقيق  تريد  امـــراأة  ق�ضة  يقدم 

العقبات.

 هــــــذا الـــــعـــــام قـــــاربـــــت الــــ�ــــضــــورة عــلــى 

الكتمال، واأ�ضبحت بريوت مق�ضداً ملبدعني 

عــــرب مـــن اأقـــطـــار خمــتــلــفــة، جــــــاوؤوا اإلــيــهــا 

لإجناز اأعمالهم، اإما نتيجة ظروف واأحداث 

اأعــمــالــهــم يف بــالدهــم،  حــالــت دون تــ�ــضــويــر 

واإمـــا عــن �ضبق اإ�ــضــرار وتــر�ــضــد وبــحــثــاً عن 

مدينة حتت�ضن جن�ضيات خمتلفة، ومالمح 

جميلة وجاذبة، وتن�ضهر فيها لهجات ولغات 

وعادات وتقاليد متنوعة بكل احلب واملودة، 

وهو ما ميكن اأن يري اأي عمل فني، وينقله 

املوؤكد  وات�ضاعاً، ومن  رحابة  اأكــر  اآفــاق  اإىل 

اأن جذب القائمني على الأعمال الفنية لي�ش 

اأمراً جديداً على بريوت التي كانت مق�ضداً 

لكبار املبدعني العرب يف املا�ضي.

وللربامج التلفزيونية ن�سيب

اإىل عامل التقدمي،  ومن عامل التمثيل 

جمموعة  و�ضاطئها  بريوت  ت�ضت�ضيف  حيث 

يف  تعر�ش  الــتــي  التلفزيونية  الــربامــج  مــن 

�ضوا«  »بالبحر  وهي:  الرم�ضانية،  ال�ضهرات 

ــام بــريــدي عــلــى �ــضــا�ــضــة الــــــ»اأم. لــلــمــقــدم و�ــض

وزميالته  العربي  لبالل  »ببريوت«  تــي.يف«، 

عنا«  ال�ضهرة  و»الليلة  الـــ»األ.بــي.�ــضــي«،  عرب 

جلــــوزف حــويــك وجمــمــوعــة مـــن املــقــدمــني 

بــرامــج  ثــالثــة  وهـــي  امل�ضتقبل،  �ضا�ضة  عــرب 

تبثها القنوات اللبنانية خالل �ضهر رم�ضان 

الــفــ�ــضــيــل، ويــجــمــع بــيــنــهــا �ــضــاطــئ بـــريوت 

و�ضماوؤها واأ�ضواقها.

بريدي،  و�ــضــام  قــدم  املا�ضي  الــعــام  ففي 

باقة  ا�ضت�ضاف  حيث  �ضوا«،  »بالهوا  برنامج 

الفنانني على منت مطعم طائر  كبرية من 

العام،  الرو�ضة، وهذا  الهواء فوق �ضخرة  يف 

ظهر بريدي يف اإعالنات من حتت املاء معلناً 

عــن املــو�ــضــم اجلــديــد مــن بــرنــاجمــه، وهــذه 

املرة »بالبحر �ضوا«، حيث ي�ضت�ضيف النجوم 

والفنانني هذه املرة على منت يخت يف عر�ش 

بحر بريوت، مقدماً الفكرة نف�ضها لربنامج 

»الــلــيــلــة الــ�ــضــهــرة عــنــا« الــــذي تــعــر�ــضــه قناة 

امل�ضتقبل على منت قارب كبري مع ال�ضيوف 

وال�ضيف والفرقة املو�ضيقية. 

اأمــــــا بـــــالل الـــعـــربـــي ونـــانـــ�ـــضـــي يــا�ــضــني 

من  وجمموعة  اأميوين  وغنى  �ضبيتي  ورين 

»ببريوت«  برنامج  يقدمون  فهم  املقدمات، 

عـــرب الــــ»األ.بـــي.�ـــضـــي« خـــالل رمــ�ــضــان من 

اأ�ضواق بــريوت، وقد حاور مقدمو الربنامج 

الفنانني،  مــن  عــــدداً  مــنــه  الأول  الق�ضم  يف 

واملــمــثــلــني، والــ�ــضــيــا�ــضــيــني، والــريــا�ــضــيــني، 

عبود  فــادي  منهم،  الخت�ضا�ش،  واأ�ــضــحــاب 

وزيــــــر الـــ�ـــضـــيـــاحـــة الـــلـــبـــنـــاين، الــــــذي كــانــت 

ا�ضت�ضافته تاأكيداً على اأهمية هذا الربنامج 

ون�ضاطاتها  اللبنانية  للعا�ضمة  يــروج  الــذي 

و�ضياحتها.
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w w w . a t h a b a t . n e t

ل  ت�سجَّ التي  العربية  املدن  اأكرث  من  بريوت  ُتعترب 

وم�ساحتها،  �سكانها  بعدد  مقارنة  مرورية  حوادث  فيها 

ال اإح�ساءات فعلية ودقيقة عن عدد احلوادث املرورية 

األف حادث  يف العا�سمة وحدها، واإن كانت تقدر بنحو 

ما  ع���ادة  ب���ريوت  ���س��وارع  لكن  ك��ك��ل،  لبنان  يف  �سنويًا 

تعرتيها زحمة �سري خانقة ب�سبب حادث �سري داخل نفق 

ما، اأو و�سط �سارع رئي�سي، اأو على اأوتو�سرتاد مف�سلي، 

م��روري  باختناق  تت�سبب  التي  احل���االت  م��ن  وغ��ريه��ا 

وتفجر غ�سب ال�سائقني.

يف ا�ستطالع �سريع الآراء بع�ض البريوتيني عن �سبب 

االإجابات  اأتت  �سوارعهم،  يف  احلوادث  معدالت  ارتفاع 

متنوعة، ال �سيما بني اجلن�سني، بحيث حاول كل طرف 

رمي الكرة يف ملعب االآخر.

اأبيهن«،  ملك  »ال�سارع  وك��اأن  يقدن  الن�ساء  بع�ض 

الطرق  تقاطع  عند  و»يقفن  القيادة«،  اأثناء  »يتربجن 

وبني  بينهن  امل�ساحة  تقدير  كيفية  ُيدركن  و»ال  برتدد«، 

يت�سبنب مبعظم احل��وادث«..  االأخ��رى«، »هن  ال�سيارات 

الن�ساء  ت�سبب  عن  الرجال  يقدمها  تنتهي  ال  �سكاوى 

بزحمة ال�سري وبحوادث املرور.

بل  االأي��دي،  مكتوفات  الن�ساء  تقف  ال  املقابل،  يف 

تقدمن الكثري من الدالئل على اأن الرجال هم فعاًل من 

يت�سببون بزحمة ال�سري واحلوادث املتزايدة ب�سبب اأمور 

عر�ض  يف  ورغبتهم  للفتيات،  معاك�ستهم  منها:  كثرية 

وجتاهلهم  البع�ض،  بع�سهم  بني  وال�سباق  ع�سالتهم، 

ل�سارات املرور وقوانني ال�سري، واأخريًا اعتقادهم باأنهم 

زمالء مايكل �سوماخر يف القيادة!

�سكاوى الرجال

عن  حية  �سهادات  قدموا  الذين  الرجال  مع  بداية 

يف  اخلانقة  ال�سري  وزح��م��ة  ب��احل��وادث  الن�ساء  ت�سبب 

بريوت، يقول حممد خزعلي: »العامل امل�سرتك بني اأكرث 

قاتلني وهما: اجللطات وحوادث ال�سري، هو املراأة، املراأة 

وراء  القيادة  اأثناء  »التربج  اأن  ويوؤكد  بكليهما«،  تت�سبب 

الكثري من حوادث ال�سري، فاأثناء ذهابي اإىل العمل كثريًا 

ما اأ�سادف فتيات ي�سعن املا�سكارا اأو اأحمر ال�سفاه اأثناء 

القيادة، غري مبالني بطوابري ال�سيارات خلفهن اأو مبرور 

ال�سري  زحمة  يخلق  مما  اأمامهن،  من  م�سرعة  �سيارة 

ويت�سبب بحادث مريع«.

الدلع  من  �سالحهن  الن�ساء  »ت�ستخدم  وي�سيف: 

اأو  املرور  �سرطي  مع  �سعبًا  موقفًا  يواجهن  حني  والغنج 

بعد وقوع احلادث، وبع�سهن يقعن  �سائق ما، وحتى  مع 

اأع�سابها  »امل���راأة  متابعًا:  ال�سدمة«،  بفعل  منهارات 

خفيفة وال تتحمل م�سقة الطرق املزدحمة اأو ال�سرعة يف 

القيادة، ما يجعلها دائمًا مرتبكة«.

اأما �سائق التاك�سي اأبو اأحمد فيقول: »اإنه ما اإن يدير 

املعهود«  دع��اءه  يتلو  حتى  يوم  كل  �سباح  �سيارته  مفتاح 

اهلل ي�سرتنا من �سي �سوفرية، الفتًا اإىل »اأن كثريات من 

�ساطرات  هن  يوميًا وطبعًا  بالزمامري  تقتلنه  الفتيات 

بالدوبلة من اأق�سى اليمني اإىل اأق�سى الي�سار، وبالعك�ض 

من دون اأي اإ�سارة«.

ردود الفتيات

اأن:  منال حركة  تعترب  االتهامات،  ردًا على هذه 

»احلرب على املراأة يف كل �سيء، �سواء قيادة ال�سيارة 

اأم حتى و�سولها اإىل مراكز متقدمة يف عملها فيقال 

يقال  اليوم  وكذلك  املن�سب،  لهذا  االأح��ق  هو  الرجل 

القيادة، بينما هو يف  اإن الرجل هو االأكرث حر�سًا يف 

الواقع اأكرث عر�سة لالإلهاء وت�ستت الفكر، فما اأن يرى 

تنورة ق�سرية حتى ي�سيع متامًا«.

اأثناء  ع�سالتهم  اإب��راز  الرجال  »يحب  وت�سيف: 

القيادة، حماولني التجاوز عن اإحدى اجلميالت التي 

تقود �سيارتها، علهم يلفتون نظرها اأو يثبتون تفوقهم 

�سيما  ال  جدًا  �سائع  اأمر  وهذا  القيادة،  فن  يف  عليها 

على الكورني�ض وعني املري�سة والرملة البي�ساء، حيث 

يدفع  مم��ا  الفتيات،  ال�سطياد  اأم��اك��ن  اأن��ه��ا  يظنون 

اأوق��ات  يف  هناك  م��ن  امل���رور  جتنب  اإىل  بالكثريات 

كثرية، واأنا منهن«.
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تثري عملية ا�صتهداف اجلنود امل�صريني 

يف �صيناء الكثري من الأ�صئلة، ومن ذلك اأنه 

اإذا كان هدف من قاموا بالعملية يف الأ�صا�س 

مهاجمة قوات الحتالل، فلماذا مل يقوموا 

مبهاجمة مواقع الحتالل من دون اقرتاف 

امل�صريني  اجل��ن��ود  ب��ح��ق  الب�صعة  اجل��رمي��ة 

من عنا�صر حر�س احل��دود؟ ومل��اذا مل ُتتخذ 

الإج������راءات امل��ط��ل��وب��ة م��ن اجل��ان��ب امل�صري 

الهجوم  قبل  الح��ت��الل،  حكومة  طلب  ف��ور 

بيومني، من كافة »الإ�صرائيليني املوجودين 

يف �صيناء اإىل مغادرتها ف��وراً«؟ و�صوؤال اآخر: 

اتهام  اإىل  اإع��الم عديدة  و�صائل  �صارعت  ملاذا 

فل�صطينيني بتنفيذ الهجوم، والأهم القول: 

اإن هوؤلء قدموا من قطاع غزة؟

بداية، اإن الهجوم على اجلنود امل�صريني 

هو عمل جبان ومدان، اأياً كان العنوان الذي 

اأرادوا  اأن��ه��م  فلو  وراءه،  املهاجمون  يتلطى 

الحتالل،  ق��وات  �صد  عملية  تنفيذ  بالفعل 

ال��ب��دء مبهاجمة  دون  ذل��ك ممكناً  ك��ان  فقد 

العملية  م�صار  ف��اإن  وعليه  امل�صرية،  امل��واق��ع 

اأه����داف  ال��ب��داي��ة وج����ود  ن��ق��ط��ة  يك�صف م��ن 

غ��ري ت��ل��ك ال��ت��ي ج���رى الإع�����الن ع��ن��ه��ا، من 

اأن ال��ه��دف ك���ان احل�����ص��ول ع��ل��ى اآل���ي���ات من 

مهاجمة  يف  ل�صتخدامها  امل�صرية،  امل��واق��ع 

م��واق��ع جي�س الح��ت��الل، ف��الآل��ي��ات يف هذه 

بعك�س  للتدمري،  �صهاًل  هدفاً  تكون  احلالة 

الر�صا�صة  بالأ�صلحة  اقتحامي  هجوم  تنفيذ 

والقاذفات؛ على غرار ما حدث يف العتداء 

على مواقع حر�س احلدود امل�صري. وبكلمات 

مواقع  على  مبا�صرة  ال��ه��ج��وم  ف���اإن  اأخ����رى، 

الح���ت���الل ب��الأ���ص��ل��ح��ة اخل��ف��ي��ف��ة اأوق����ع اأث���راً 

بوا�صطة عربة مت  التقدم نحوها  بكثري من 

حتركها،  م��ن  دق��ائ��ق  بعد  بالفعل  تدمريها 

وفق الروايات الإعالمية، حول ما حدث.

يف م��ا ُذك����ر ي��ت��ب��ني اأن ال��ه��دف ك���ان قتل 

»عملية  تنفيذ  ول��ي�����س  امل�����ص��ري��ني،  اجل��ن��ود 

ف��دائ��ي��ة« ���ص��د م��واق��ع الح���ت���الل، وجم��رى 

الأح������داث ب��ع��د ذل���ك ي��وؤك��د ه���ذا ال���ص��ت��ن��ت��اج 

امل��ب��ك��ر، واإذا ك���ان ال�����ص��وؤال ع��ن ع���دم ات��خ��اذ 

مع  متنا�صبة  اإج�����راءات  امل�صرية  ال�صلطات 

التحذير الذي وجهته احلكومة ال�صهيونية 

ب��امل��غ��ادرة،  �صيناء  يف  امل��وج��ودي��ن  لل�صهاينة 

����ص���وؤاًل م��ع��ل��ق��اً، وب��ان��ت��ظ��ار الأج��وب��ة  �صيظل 

اتهام  اإىل  امل�صارعة  ف��اإن  الر�صمية،  امل�صرية 

الفل�صطينيني يف قطاع غزة بتنفيذ الهجوم، 

الغايات  تف�صح  تنفيذه،  على  امل�����ص��اع��دة  اأو 

ال��ن��ه��ائ��ي��ة ل��ت��ل��ك اجل���رمي���ة ال��ب�����ص��ع��ة بحق 

عنا�صر و�صباط اجلي�س امل�صري.

اأ�صابع االتهام نحو غزة.. ملاذا؟

رمب��ا ك��ان اإط���الق ال��ن��ار م��ا زال م�صتمراً 

حني بداأت و�صائل اإعالم عديدة تتحدث عن 

ك��ون املهاجمني ق��د ق��دم��وا م��ن قطاع غ��زة، 

وعرب الأنفاق، وبعد �صاعات فقط كان هناك 

»م�����ص��ري��ون«، اأح���ده���م ي��ح��م��ل ���ص��ف��ة خبري 

ا���ص��رتات��ي��ج��ي، ي��ط��ال��ب��ون اجل��ي�����س امل�����ص��ري 

وبال�صبط  بالطائرات!  غ��زة  قطاع  بق�صف 

ع��ل��ى غ�����رار م���ا ت��ف��ع��ل��ه ط���ائ���رات الح���ت���الل 

جت�����اه ال���ق���ط���اع ب���ع���د ت��ن��ف��ي��ذ ع���م���ل ف���دائ���ي 

ن�صاط  الح���ت���الل، وح��ت��ى دون وج����ود  ���ص��د 

فل�صطيني من هذا النوع غالب الأحيان.

عادة ما ي�صت�صهل البع�س توجيه اأ�صابع 

التهام نحو القطاع، فهناك ف�صائل املقاومة 

وكذلك  غ���زة،  يف  بكثافة  امل��وج��ودة  امل�صلحة 

جماعات  لوجود  فرتة  منذ  الرتويج  يجري 

وقد  »القاعدة«،  بتنظيم  �صلة  على  م�صلحة 

ب��ال��ذات يف  ال��ع��دو ال�صهيوين،  اإع���الم  ت��وىل 

الآونة الأخرية، ترويج �صريط م�صور يظهر 

قيام  يعلنون  ال��ذي��ن  الأ�صخا�س  بع�س  فيه 

كما  غ��زة،  ج��ه��ادي« جديد يف قطاع  »تنظيم 

احلديث  ال�صهاينة  اإع���الم  و���ص��ائ��ل  ت��وا���ص��ل 

اإىل  ق��ادم��ة م��ن غ��زة  انت�صار جمموعات  ع��ن 

�صيناء، وتطالب احلكومة امل�صرية بالتحرك 

�صدهم.

ال�صهولة التقليدية يف توجيه التهامات 

اأخذت طابعاً خطرياً جداً يف  اإىل قطاع غزة 

هذه املرة. فعلى الرغم من اأن و�صائل اإعالم 

خ�صو�صاً  م��ب��ارك،  زم��ن  يف  امل�صري  النظام 

و���ص��ب��ه ر�صميني،  ر���ص��م��ي��ني  م��ت��ح��دث��ني  ع��رب 

ك��ان��ت ت��ع��م��ل ع��ل��ى »���ص��ي��ط��ن��ة ال��ق��ط��اع« وم��ن 

ال��ذي  املنحى  ف��اإن  املمكنة،  ال��ط��رق  بكل  فيه 

تاأخذه الأمور بعد قتل هذا العدد الكبري من 

اجلنود امل�صريني، خمتلف متاماً عن كل ما 

�صبق، ففي املا�صي كانت امل�صاألة تبدو مت�صلة 

بتحليالت ومواقف، وحتذيرات، لكن عندما 

من  اإن��ا���س  فيه  وُي��ت��ه��م  امل�صريني  دم  ي�صيل 

غزة، فلي�صت هناك حاجة ل�»�صيطنة« القطاع 

واأهله، بل �صيبدو هوؤلء ال�صيطان ذاته، لي�س 

اأو املتحدثني واملحللني، بل  يف نظر الإع��الم 

ه���ذه هي  ف��ه��ل  ك��ل��ه،  امل�����ص��ري  ال�صعب  بنظر 

الغاية من كل ما حدث؟

ه���ي ك���ذل���ك مت���ام���اً يف ال����واق����ع، وع��ل��ي��ه 

ف���اإن ه��ن��اك ط��رف��اً واح���داً م�صتفيداً م��ن كل 

ومنطق  ال�صهيوين،  الكيان  ه��و  ح�صل،  م��ا 

بهذا  ق���ام  م��ن  اأن  بب�صاطة  ُي��ظ��ه��ر  الأ���ص��ي��اء 

الفعل هو ال�صهاينة ب�صكل مبا�صر، اأو عمالء 

يرتبطون بهم ب�صكل كامل، اأياً كان ال�صم اأو 

العنوان الذي يحملونه.

امل�صريون  ي��اأخ��ذه  م��وق��ف  ك��ل  اإن  ت��ال��ي��اً، 

اأو جت��اه  ال���ق���ط���اع،  ���ص��ع��ب��ي جت����اه  اأو  ر���ص��م��ي 

الفل�صطينية  والق�صية  الفل�صطيني  ال�صعب 

�صوف يكون مربراً بالدم الذي �صال افرتا�صاً 

الحتالل  و�صيجد  الفل�صطينيني،  ي��د  على 

فر�صته الآن يف موا�صلة العدوان على قطاع 

امل�����ص��ري��ون حتى  ي��ت��دخ��ل  اأن  غ���زة، م��ن دون 

للتو�صط.

ال�صيناريو املراد واإمكانيات اإف�صاله

ال�����ص��ي��ن��اري��و  وك������اأن  ي���ب���دو  الآن  ح��ت��ى 

ال����ذي ج���رى ر���ص��م��ه ي�����ص��ري وف���ق م��ا اأراده 

امل��خ��ط��ط��ون ل����ه، وت���ت���وىل و���ص��ائ��ل اإع����الم 

م�صرية، ومن منطلقات متعددة، التاأجيج 

اأنه  ويبدو  القطاع،  يف  الفل�صطينيني  �صد 

التوقف  الآن  حتى  يريد  م��ن  هناك  لي�س 

املنطقية  الأ�صئلة  وط���رح  امل��ج��ري��ات،  اأم���ام 

اأي�����ص��اً،  منطقية  اإج���اب���ات  ع��ل��ى  للح�صول 

اإف�صال املخطط اخلبيث.  يكون من �صاأنها 

واإىل  الفل�صطينية،  القوى  مواظبة  ورغ��م 

التهامات  نفي  يف  اأح��ي��ان��اً،  املبالغة  ح��دود 

مل  غ����زة،  يف  الفل�صطينيني  اإىل  امل��وج��ه��ة 

للنفي  متقبلة  فعل  ردود  م�صر  يف  تظهر 

عن  الفل�صطينيني  ودف����اع  الفل�صطيني، 

اأنف�صهم.. وهذا موؤ�صر خطري.

من  م�صرية  قناعة  ت�صكل  اأن  امل�صكلة 

النوع املطلوب، يحتاج اإىل ك�صف الكثري من 

مت�صلة  حقائق  على  وال��وق��وف  املعطيات، 

بحقيقة ما جرى، وهو ما �صيعمل الالعب 

ال�����ص��ه��ي��وين ع��ل��ى اإع��اق��ت��ه ب��ك��ل ال��و���ص��ائ��ل 

 - م�صرية  جهود  ح�صد  يعني  م��ا  املمكنة، 

وي��ب��داأ  واح���د،  اجت���اه  يف  ت�صري  فل�صطينية 

كف  م��ت��زام��ن��ت��ني:  بخطوتني  فعلياً  ذل���ك 

التحري�س  ع��ن  امل�صرية  الإع���الم  و�صائل 

الفل�صطينيني، وكذلك كف  املتوا�صل على 

غزة  حكومة  يف  امل�صوؤولني  م��ن  الكثريين 

عن املبالغة التي تعطي نتائج عك�صية، فقد 

بني  من  الفل�صطينيني  بع�س  هناك  يكون 

امل�صريني،  اجلنود  على  الع��ت��داء  منفذي 

وال��ك�����ص��ف ع���ن ح��ق��ي��ق��ة ه������وؤلء وح��ق��ي��ق��ة 

منا�صبة  مقدمة  تكون  �صوف  ارتباطاتهم 

للك�صف عن مالب�صات كثرية، رمبا تك�صف 

ال�صيطاين،  املخطط  ج��وان��ب  ك��ل  بالفعل 

اأن  امل��وؤك��د  فمن  اأي�����ص��اً،  ا�صتهدافاته  وك��ل 

ميكن  ل  الفل�صطينية  امل��ق��اوم��ة  ف�صائل 

اأن تقدم على مهاجمة جنود م�صريني يف 

طريقها ل�صرب مواقع الحتالل. 

عبد الرحمن نا�صر

استهداف الجنود المصريين في سيناء
مخطط لشيطنة القطاع والفلسطينيين
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عــربــي
w w w . a t h a b a t . n e t

دانت احلكومة الفل�صطينية يف قطاع غزة ما و�صفتها ب�»اجلرمية الب�صعة« التي 

 اأودت بحياة عدد من اجلنود امل�صريني بالقرب من احلدود الفل�صطينية امل�صرية.

ندين  اإننا  غ��زة،  يف  للحكومة  بيان  يف  النونو  طاهر  احلكومة  با�صم  الناطق  وق��ال 

وجي�صاً  رئا�صة  م�صر  اإىل  التعازي  بخال�س  ونتقدم  امل�صريني،  اجلنود  ا�صتهداف 

وقيادة و�صعبا واإىل اأهايل ال�صحايا.

ك��م��ا ا���ص��ت��ن��ك��رت وزارة ال��داخ��ل��ي��ة والأم�����ن ال��وط��ن��ي يف ق��ط��اع غ���زة م��ا و�صفته 

ب�»ال�صتهداف الغادر للجنود امل�صريني يف �صيناء«، واعتربته »حماولة للعبث وزرع 

الفتنة من قبل الحتالل ال�صهيوين«.

»م��ث��ل هذا  اإن  الإل���ك���رتوين،  ن�صرته على موقعها  لها  ب��ي��ان  ال����وزارة يف  وق��ال��ت 

يحاول  ال��ذي  »ال�صهيوين«  الحتالل  اإىل  التهام  باأ�صابع  ي�صري  املوؤ�صف  احل��ادث 

العبث باأمن م�صر، ون�صر الفتنة والوقيعة بني ال�صعب امل�صري واأهايل قطاع غزة، 

و�صرقة اإجنازات الثورة امل�صرية«.

واأكدت اأن »احلدود مع م�صر حممية وموؤمنة من قبلنا، وقالت اإننا نعترب الأمن 

القومي امل�صري من اأولوياتنا، واأمن م�صر هو اأمننا، كما اأعلنت الوزارة اإغالق كافة 

الأنفاق على احلدود امل�صرية، واإعالن ا�صتنفار كافة اأجهزتنا الأمنية على احلدود 

مع م�صر ل�صبط اأية حماولة للت�صلل اإىل غزة«.

كما �صددت على الرف�س القاطع الزج بقطاع غزة يف هذه الأحداث املوؤ�صفة دون 

حتقق اأو حتقيق، يف حماولة لتاأليب ال�صارع امل�صري على غزة، وقالت »اإننا ننعى اجلنود 

 امل�صريني، ونح�صبهم من ال�صهداء، ول نزكي على اهلل اأحداً، واإنا هلل واإنا اإليه راجعون«.

من ناحيته، نعى رئي�س احلكومة الفل�صطينية يف قطاع غزة؛ اإ�صماعيل هنية، بكل 

عبارات احلزن �صهداء اجلي�س امل�صري، واأكد اأن اأمن م�صر من اأمن فل�صطني.

ومن جهته، اأفاد م�صدر فل�صطيني مطلع اأن احلكومة الفل�صطينية يف قطاع غزة 

قامت باإغالق جميع الأنفاق بني م�صر وقطاع غزة حتى اإ�صعار اآخر. وكان لفتا يف 

هذا ال�صياق، مطالبة القيادي يف حما�س حممود الزهار، احلكومة امل�صرية باإغالق 

ي�صهل مراقبة احلركة، وك�صف من يخططون  الأنفاق، وفتح معرب رفح، ما  كافة 

ل�صتهداف اأمن م�صر، واأمن قطاع غزة.

وقد دانت الف�صائل الفل�صطينية كافة، جرمية قتل اجلنود امل�صريني، وحذرت 

من خمطط خبيث، يريد اأ�صحابه يف النهاية، �صرب القطاع واملقاومة فيه.

إدانة فلسطينية لجريمة قتل الجنود المصريين

وزير احلرب ال�صهيوين ايهود باراك يتفقد املوقع الذي مت العتداء منه على اجلنود امل�صريني         )اأ.ف.ب.(
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إلـغــاء تصـاريح الـدخـول إلى مخـيم نهـر البـارد
إنجاز أساسي في معالجة القضايا اليومية للنازحين

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

ا�صتمرار معاناة الأ�صريات يف �صجون الحتالل.. انتهاك �صارخ حلقوق الإن�صان

اجلي�س  ب��ني  امل��ع��ارك  انتهاء  اأث���ر  على 

منت�صف  الإ���ص��الم  فتح  وتنظيم  اللبناين 

ع��دد  بتنفيذ  اجل��ي�����س  ق���ام   ،2007 ال���ع���ام 

اإقامة  ومنها  الح��رتازي��ة،  اخلطوات  من 

ح����واج����ز ع���ل���ى م����داخ����ل امل���خ���ي���م، وو����ص���ع 

لأه��ايل  مبوجبه  ي�صمح  للت�صاريح،  نظام 

باإعادة الإعمار بالدخول  املخيم واملعنيني 

امل��خ��ي��م، تفهم  ال��ق�����ص��م اجل���دي���د م���ن  اإىل 

الفل�صطينيون هذا الإجراء، خ�صو�صاً بعد 

اأمنية طارئة،  باأنه موؤقت ولدواٍع  التاأكيد 

واجهها  التي  املعيقات  من  بالرغم  وذل��ك 

اأهايل املخيم يف عملية الدخول اإىل املخيم 

و�صعوبة اإجراءات احل�صول على ت�صاريح، 

والتخفيف  الت�صاريح  ن��ظ��ام  اإل��غ��اء  وك���ان 

التي  الوعود  الأمنية من  الإج���راءات  من 

ت�صهياًل  لبنانية،  جهة  من  اأك��ر  اأطلقتها 

حلركة تنقل الفل�صطينيني، خ�صو�صاً بعد 

البدء بعملية اإعادة الإعمار.

ال��دخ��ول  اإل��غ��اء ت�صاريح  ق���رار  ولق���ى 

������ص�����دى اإي�����ج�����اب�����ي�����اً ل��������دى ال����الج����ئ����ني 

والتيارات  القوى  الفل�صطينيني وخمتلف 

ال��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي��ة، ال���ت���ي اع���ت���ربت اخل��ط��وة 

الالجئني  م��ع  ال��ت��ع��اط��ي  يف  ن��وع��ي��ة  نقلة 

الأح���داث  بعد  خ�صو�صاً  الفل�صطينيني، 

البارد  نهر  خميم  �صهدها  التي  الأخ���رية 

ت�صكيل  وب��ع��د  وج��رح��ى،  �صهداء  و�صقوط 

برئا�صة  جديدة  جلنة  اللبنانية  احلكومة 

الأ����ص���ت���اذ خ���ل���دون ال�����ص��ري��ف؛ ال����ذي عقد 

ع��ن خطة  ف��ي��ه  �صحفياً حت���دث  م���وؤمت���راً 

عمل اللجنة خالل املرحلة املقبلة، ويقول 

»اإن  ال��ب��ارد:  اأب��ن��اء  م��ن  ب�صام احل�صن  اأب���و 

كبرية  درج���ة  اإىل  اأع���اق  الت�صاريح  ن��ظ��ام 

اأوج���د  مم��ا  الفل�صطينيني،  تنقل  ح��رك��ة 

ا���ص��ت��ي��اء ك��ب��رياً ل���دى الأه����ايل ع��ل��ى م��دى 

خ��م�����س ���ص��ن��وات م��ن الإج�������راءات الأم��ن��ي��ة 

هذه  تعترب  ل��ذل��ك  امل��داخ��ل،  على  املعقدة 

اإيجابية على خمتلف امل�صتويات،  اخلطوة 

خ�����ص��و���ص��اً م����ن ن���اح���ي���ة ت���ط���وي���ر ع��الق��ة 

الفل�صطينيني باجلي�س بعد الحتجاجات 

والتحركات ال�صلمية الأخرية«.

التي  ال�صلمية  التحركات  ج��اءت  وق��د 

نهر  خميم  خ�صو�صاً  املخيمات،  �صهدتها 

البارد، نتيجة للواقع ال�صعب الذي و�صل 

والأو���ص��اع  لبنان  يف  الفل�صطينيون  اإل��ي��ه 

الق���ت�������ص���ادي���ة والج���ت���م���اع���ي���ة ال�����ص��ع��ب��ة، 

ال��وع��ود  بتال�صي  ال�صعور  بعد  خ�صو�صاً 

ال��ت��ي اأُط��ل��ق��ت يف ال�����ص��اب��ق جل��ه��ة حت�صني 

الأو�صاع املعي�صية واإعادة الإعمار، والعمل 

ع��ل��ى ت��اأم��ني احل��ق��وق الأ���ص��ا���ص��ي��ة لل�صعب 

نازحة  اللوباين؛  حممد  اأم  الفل�صطيني، 

اأُطلقت  ت��ق��ول: »ح��ني  ال��ب��داوي  يف خميم 

ال���وع���ود ب���اإع���ادة اإع���م���ار امل��خ��ي��م وال���ع���ودة، 

خ�صو�صاً  حقيقي،  امل��و���ص��وع  اأن  اع��ت��ربن��ا 

�صيا�صية  ج��ه��ات  م��ن  اأُط��ل��ق��ت  ال��وع��ود  اأن 

م�صوؤولة، لكن كل الوعود تال�صت كاأنها مل 

امل�صوؤولية، ونحن  تكن، والكل يتهرب من 

اأمل  النزوح بكل ما فيه من  مازلنا نعي�س 

���ص��ه��ور،  »ك���ل ب�صعة  وع�����ذاب«، وت�����ص��ي��ف: 

ننتظر الأونروا لتاأمني جزء من اإيجارات 

ال��ب��ي��وت الآخ����ذة ب��الرت��ف��اع، ول ي��ب��دو اأن 

هناك جديداً يف م�صاألة اإعادة الإعمار«.

النا�صطة احلقوقية الفل�صطينية فداء 

تطوير  على  العمل  »يجب  تقول:  علو�س 

اللبنانيني والفل�صطينيني،  العالقات بني 

الفل�صطيني،  امل��ل��ف  م��ع��اجل��ة  خ���الل  م��ن 

يلزم  ما  تاأمني  يف  الت�صريع  مقدمها  ويف 

اإعمار خميم نهر البارد،  اإع��ادة  ل�صتكمال 

بالإ�صافة اإىل اإقرار احلقوق الإن�صانية، ويف 

وال�صمان  العمل  قوانني  تطبيق  مقدمها 

واإي����ج����اد   ،2010 ال����ع����ام  يف  ����ص���در  ال������ذي 

ح��ل��ول لأ���ص��ح��اب امل��ه��ن احل���رة، وتخفيف 

الإجراءات الأمنية عن املخيمات، وال�صماح 

باإدخال مواد البناء اإىل املخيمات، تخفيفاً 

ت�صمل  ال��ت��ي  ال��ه��ائ��ل��ة  ال�صكانية  للكثافة 

»الهموم  اأن  وت�صيف:  املخيمات«،  معظم 

التي  ال�صعبة  املعي�صية  واحلالة  اليومية 

تعترب  ال��ب��ارد،  نهر  خميم  اأه���ايل  يعي�صها 

م��ن اأب���رز ال��ت��ح��دي��ات، وي��ج��ب العمل على 

ال��ت��خ��ف��ي��ف م����ن ح���ّدت���ه���ا ب���ك���ل ال��و���ص��ائ��ل 

لأي���ة خ�����ص��ات اجتماعية  امل��م��ك��ن��ة، جت��ن��ب��اً 

اإعطاء  وبالتايل عدم  م��وؤخ��راً،  كما ح�صل 

ف��ر���ص��ة ل��ل��ذي��ن ي���ري���دون ال�����ص��ي��د يف امل��اء 

امللف  وا�صتخدام  الأو���ص��اع،  وتوتري  العكر 

الفل�صطيني يف اأي �صراع ممكن«.

الأو�����ص����اع  ع���ل���ى حت�����ص��ني  ال���ع���م���ل  اإن 

ل���ب���ن���ان،  ل��ل��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي��ني يف  امل��ع��ي�����ص��ي��ة 

وا�صتكمال اإعمار خميم نهر البارد يف هذه 

يف  واأ�صا�صياً  منيعاً  �صداً  �صي�صكل  املرحلة، 

بني  فتنة  لإ�صعال  حماولة  لأية  الت�صدي 

اأخ��رى،  لبنانية  جهة  واأي  الفل�صطينيني 

ال��ت��ي ت�صهد  امل��رح��ل��ة  خ�����ص��و���ص��اً يف ه���ذه 

الكثري من التحديات املحلية والإقليمية.

�صامر ال�صيالوي

اأن  يبنّي  اإح�صائي،  تقرير  ع��ن  الفل�صطيني  الأ���ص��ري  ن��ادي  ك�صف 

على  م��وزع��ون  اأ���ص��رياً،   4423 �صجونه  يف  يحتجز  ال�صهيوين  الكيان 

ويتعر�صون  الإن�صانية،  املقّومات  اأدن��ى  اإىل  تفتقر  معتقاًل  ع�صرين 

ل�صتى النتهاكات واملمار�صات التع�صفية واملهينة.

 7 احتجاز  توا�صل  مازالت  الحتالل  �صلطات  اأن  التقرير  واأظهر 

من  اأك��ر  بع�صهن  اعتقال  على  م�صى  »ه�صارون«،  �صجن  يف  اأ�صريات 

211 طفاًل تقل اأعمارهم عن 16  احتجاز  اإىل  بالإ�صافة  �صنوات،   10

»اإ�صرائيل«،  �صد  للعمل  جمموعات  تاأليف  منها  خمتلقة،  بتهم  عاماً 

وقد اأظهرت تقارير لعدد من اجلمعيات ال�صهيونية، ومنها موؤ�ص�صة 

�صجون  يف  الفل�صطينيني  الأط���ف���ال  م��ع��ام��ل��ة  ���ص��وء  ع��ن  »ب��ت�����ص��ل��ي��م«، 

الحتالل، وعن انتهاكات يف اأ�صلوبْي التوقيف والتحقيق.

كما لفت التقرير اإىل اأن الحتالل يحتجز 250 اأ�صرياً اإدارياً حتى 

اأواخر �صهر متوز املا�صي، وحذرت اأكر من جهة حقوقية موؤخراً من 

تدهور الأو�صاع ال�صحية لعدد من الأ�صرى نتيجة الظروف ال�صيئة 

ال����ت����ي ي���ع���ي�������ص���ون���ه���ا، وت����زاي����د 

النتهاكات التي يتعر�صون لها 

واأو�صح  �صّجانيهم،  اأي��دي  على 

اأن م��ع��ظ��م الأ���ص��رى  ال��ت��ق��ري��ر 

موزعون  الغربية  ال�صفة  من 

اأ�صرياً،   770 نابل�س:  كالتايل: 

اهلل:  رام  اأ�صرياً،   753 اخلليل: 

 586 ط��ول��ك��رم:  اأ����ص���رياً،   712
اأ�صرياً، جنني: 569 اأ�صرياً، بيت 

ال��ق��د���س:  اأ����ص���رياً،   345 حل���م: 

 56 اأري������ح������ا:  اأ�������ص������رياً،   151
اأ���ص��رياً،   245 قلقيلية:  اأ���ص��رياً، 

من  اأ�صرياً   435 اإىل  بالإ�صافة 

ق���ط���اع غ������زة، ي���ت���وزع���ون ع��ل��ى 

نفحة،  عوفر،  اأبرزها:  �صجون 

ع�صقالن،  تلموند،  ال��دام��ون، 

م��ن  ع�������دد  اإىل  ب�����الإ������ص�����اف�����ة 

ال�صجون الأخرى.

املدخل ال�صمايل ملخيم نهر البارد

211 طفاًل و7 أسيرات في سجون االحتالل
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القضاء الصهيوني 
يمنع الفلسطينيين 

من رفع دعاوى 
في المحاكم

وّقع وزير الق�صاء ال�صهيوين »يعقوف نئمان« على قرار، 

التوجه  من  الأج��ان��ب  والعمال  الفل�صطينيني  مبوجبه  مينع 

اإىل الق�صاء يف الكيان الغا�صب، اإل اإذا كان بحوزتهم هوية اأو 

جواز �صفر »اإ�صرائيلي«.

اجلديدة  واللوائح  التعليمات  اأن  هاآرت�س  �صحيفة  وذكرت 

تعوي�س  ق�صايا  ت��ق��دمي  ي��ن��وون  ال��ذي��ن  الفل�صطينيني  مت�س 

�صفر،  جواز  بحوزتهم  كان  اإذا  اإل  الإ�صرائيلي«،  »اجلي�س  �صد 

الكيان  املواطن يف  »ع��ودد فيلر« حمامي جمعية حقوق  وق��ال 

ال�صهيوين، اإن اإقرار الأوامر اجلديدة، من �صاأنه امل�س اأ�صا�صاً 

�صد  �صنوياً  ال��دع��اوى  مئات  يقدمون  الذين  بالفل�صطينيني 

ممار�صات اجلي�س، لأن الغالبية ل ميلكون جوازات �صفر.

اأن القرار �صيبداأ تنفيذه مطلع  وذكرت الإذاعة العربية 

اأن ذلك �صيزيد من  اأيلول املقبل، ومن اجلدير ذكره،  �صهر 

ممار�صات التمييز العن�صري �صد كل ما هو غري �صهيوين 

يف الكيان العربي، كذلك �صريفع من وترية النتهاكات التي 

تطال الفل�صطينيني، خ�صو�صاً يف ال�صفة، كما اأنه �صي�صقط 

فل�صطينيون �صد  رفعها  التي  ال�صابقة  الق�صايا  الكثري من 

اجل��ي�����س ال�����ص��ه��ي��وين، اأو ح��ت��ى ���ص��د ال��دول��ة ال��ع��ربي��ة، كما 

والأج��ان��ب،  الفل�صطينيني  العمال  حقوق  من  �صيقل�س  اأن��ه 

و�صيرتك الباب مفتوحاً اأمام ج�صع اأرباب العمل.



الأح��م��ر«،  »دي��ر  »�شعث«،  احل���دث«،  » ر�شم 

»ال��ن��ب��ي ع��ث��م��ان«، »ح��و���ش ال���ذه���ب«، ت��ع��ددت 

اأ�شماء القرى والهم واحد، اإهمال تام من قبل 

ال��دول��ة، غ��ي��اب لأب�����ش��ط اخل��دم��ات، نق�ص يف 

امل�شتو�شفات واملدار�ص والبنى التحتية، هموم 

ي�شرع  ذل���ك  ك��ل  الح��ت��م��ال،  ت��ف��وق  معي�شية 

الأبواب اأمام نبتة احل�شي�ص التي جت�شد ذهباً 

اأخ�����ش��ر يف ع��ي��ون ال��ك��ث��ري��ن، وي��ج��دون فيها 

مالذاً واإن لي�ص �شرعياً لتفادي الفقر والعوز، 

علماً اأن مزارعي احل�شي�ص هم الأقل دخاًل يف 

�شل�شلة الجتار باملخدرات وبيعها. 

الكيف هي  اأن ح�شي�شة  الكثرون  وي��رى   

ال�شبيل الوحيد لتغطية النفقات ال�شرورية، 

ه��ذا  ي��وف��ره��ا  ال���ذي  امل���ال  كمية  واأن  ل�شيما 

املنتوج تزيد من رغبة النا�ص يف النخراط يف 

زراعته وترويجه، اأما اإذا �شاألتهم عن اجلانب 

ال���دي���ن���ي، ف����اجل����واب ه���و ال���������ش����رورات تبيح 

املحظورات، وتراهم ي�شردون عليك ظروفهم 

ظل  يف  العي�ص  كيفية  عن  ويت�شاءلون  املادية 

الفقر والتهمي�ص.

مهنة متوارثة

تتوارث العديد من العائالت يف قرى بعلبك 

الأج��ي��ال،  ع��ر  نبتة احل�شي�شة  زراع���ة  وال��ب��ق��اع 

كونها الأكرث مالءمة للزراعة يف ظل الظروف 

املناخية و�شح املياه،  ما يجعلها اأكرث املحا�شيل 

م���واءم���ة اق��ت�����ش��ادي��اً، ه�����وؤلء ل��ي�����ص ل��دي��ه��م ما 

ي��خ�����ش��رون��ه، ال��ك��ث��ر م��ن ال��ع��ائ��الت والأق�����ارب 

والع�شائر ميتهنون زراعة احل�شي�ص، التي كانت 

تدر يف الثمانينات من القرن املا�شي دخاًل يقدر 

بعلبك  منطقة  على  �شنوياً  دولر  مليون  ب�500 

للت�شدي  بيت  كل  يف  جاهز  وال�شالح  الهرمل، 

ق��وى  ك��ان��وا عنا�شر  واإن  ي��ت��ح��داه��م، ح��ت��ى  مل��ن 

الأمن، كل عام ي�شرون على حتدي قوى الأمن 

ويزرعون  املخدرات،  مكافحة  ومكتب  الداخلي 

نبتتهم، فتعاود هذه القوى تلف ما تي�شر، لكن 

الو�شول  الأم��ن  لقوى  ميكن  ل  مناطق  هناك 

اإليها من دون معركة، ب�شبب حت�شنها بال�شالح 

والنظام الع�شائري.

2006 ك��ان��ت ق����وى الأم����ن  وح��ت��ى ال���ع���ام 

1000 و6500 هكتار من  تتلف �شنوياً ما بني 

احل�شي�شة يف جممل قرى بعلبك - الهرمل، 

ان�����ش��غ��ال  ث���م   ،2006 ب��ع��د ح����رب مت����وز  ل��ك��ن 

ال��ب��ارد مع تنظيم  ال��دول��ة بحرب خميم نهر 

اإىل  بالكثرين  2007، دفع  الإ�شالم عام  فتح 

العودة اإىل زراعة احل�شي�ص من جديد.

�صرخة املزارعني

ال���ي���وم، ارت��ف��ع��ت ���ش��رخ��ة امل���زارع���ني بعد 

قبل  ال�شنوي  املح�شول  بتلف  احلكومة  قرار 

من  �شاعف  م��ا  وه��و  قطافه،  م��ن  �شهر  نحو 

اإىل قطع  �شخط الأهايل واملزارعني ودفعهم 

القوى  وج��ه  يف  �شالحهم  واإ���ش��ه��ار  الطرقات 

البديل  غياب  اأن  ي��وؤك��دون  الأه���ايل  الأمنية، 

احل�شي�شة،  زراع��ة  باجتاه  يدفعهم  ال��ذي  هو 

عندما  غ�شباً  ي�شت�شيطوا  اأن  حقهم  من  واأن 

يروا اجلرارات الزراعية وهي تتلف حم�شوًل 

انتظروه منذ اأ�شهر، فزراعة 5 اآلف كيلومرت 

مربع من احل�شي�ص تنتج نحو 250 كيلوغراماً 
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حـقـول »الـذهـب األخضر« بـانـتـظــار الـحـل

هـل تـتجــه الحـكـومــة إلـى      شرعنة زراعة الحشيش؟

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

ملف خاص

مجددًا اشتعلت الجبهة بين القوى األمنية ومزارعي الحشيش 
في بعلبك، لكنها هذه المرة اتخذت منحى أكثر خطورة، بعد 

إقدام المزارعين على إطالق الرصاص وقذائف الهاون على 
العناصر األمنية التي تقوم بالتلف بواسطة الجرارات الزراعية، 

والتهديد بإحراق النفس وسط حقول الحشيش، وتنفيذ 
التحذيرات بقطع الطرقات، ناهيك عن السالح الذي انتشر 

بكثرة بيد الشبان الذين أقسموا على حماية مزروعاتهم بدمهم، 
فالحشيش هو الذي »يجلب ربطة الخبز إلى عائالتهم، ويؤمن 

قوتهم ومعيشتهم«، وما من بديل آخر.

في الواقع، فشلت الحكومات المتعاقبة في إيجاد الزراعات 
البديلة كالشمندر السكري والبطاطا، التي يمكنها أن تعيل آالف 

العائالت في بعلبك والبقاع، من هنا برزت دعوات محلية لقوننة 
زراعة الحشيش، وربما االستفادة منه ألغراض طبية بداًل من 

تلفه، ويسوق هؤالء أمثلة عالمية كثيرة، منها أن الحشيش أو 
القنب الهندي يساهم بـ1400 مليار دوالر في السنة في اقتصاد 

والية كاليفورنيا فقط!

زراعات بديلة

ال�شرتاتيجية  ال��زراع��ات  برنامج  تنفذ  اأن  احلكومة  ق��ررت  اأع���وام  منذ 

من �شمن م�شروع الزراعات البديلة، مثل زراعة اجلوز التي كانت م�شهورة 

مبنطقة بعلبك - الهرمل، وخ�شو�شاً يف مناطق الهرمل على نهر العا�شي، 

الأ�شجار  بانتظار  للمزارعني،  الأم���د  متو�شط  دخ��ل  ت��اأم��ني  وذلك يف اإطار 

والبندق  احللبي  زراعة الف�شتق  تت�شمن  وال��ت��ي  ال��ث��ان��ي��ة،  ال�شرتاتيجية 

وع��وده��ا،  تنفيذ  ع��ن  تتقاع�ص  ال���دول  اأن  ل��ل��م��زارع��ني  ب��دا  لكن  والك�شتناء، 

اإدخ��ال  اأعلنت عنه من  ما  الرنامج، كما متاطل يف  ه��ذا  نتفيذ  ومتاطل يف 

لزراعات �شريعة كزراعة الزعفران  والكافور  والكانول وغرها من البذور.

زراعة  عن  والتخلي  فردية  مببادرات  القيام  املزارعني  بع�ص  حاول  وقد 

احل�شي�ص لالنخراط يف زراعات بديلة كزراعة البطاطا مثاًل، غر اأن ف�شل 

املزارعني يف احل�شول على دخل مرتفع من اإنتاج حما�شيل بديلة، اأدى اإىل 

عودتهم يف ال�شنوات الأخرة لزراعة احل�شي�شة، ل�شيما مع الغالء الفاح�ص يف 

الأ�شعار. مع الإ�شارة اإىل اأن زراعة احل�شي�ص ل تكلف �شيئاً، فقط كيلوغرامني 

كما  اآلف لرة،  تكلفتها على ع�شرة  تزيد  الع�شافر( ل  القنبز )طعام  من 

اأن نبتة احل�شي�ص ل حتتاج اإىل الكثر من املياه، وت�شتطيع اأن تنمو من دون 

اأ�شمدة واأدوية اللتني ت�شيفان لتكلفة الزراعات الأخرى.
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من احل�شي�شة، اأي ما تقدره قيمته مبئة األف 

اأق��ل تقدير، واجل���رارات  اأم��رك��ي على  دولر 

احلكومية اأتلفت الكثر يف غ�شون اأيام، وهو 

ما ا�شتدعى الت�شعيد من قبل الأهايل.

ويف ظ��ل ال���دع���وات ال��دول��ي��ة ال��ت��ي تطالب 

حمالت  اليوم  ترز  احل�شي�ص،  زراع��ة  ب�شرعنة 

بل  احل�شي�شة،  حم�شول  تلف  ع��دم  اإىل  ت��دع��و 

خ�شو�شاً  طبية،  لأغرا�ص  وا�شتخدامه  قطفه 

الطبية  امل���خ���ت���رات  واأن  ك���ث���رة،  م��ن��اف��ع��ه  اأن 

الأدوي��ة  من  الكثر  ا�شتخال�ص  يف  ت�شتخدمه 

وال��ع��الج��ات، وب��ال��ت��ايل ه��ن��اك م��ن ي��ق��رتح على 

الدولة تنظيم زراعة احل�شي�ص والإ�شراف عليها 

اأن  م��ن  ب���دًل  طبية  لأغ��را���ص  لبيعها  بنف�شها 

يجري ا�شتغاللها لإنتاج املخدرات وت�شديرها.

ا�صتخدامات طبية

ال�����وزان، ف��اإن  ال�����ش��ي��دلين حم��م��د  بح�شب 

لنبتة احل�شي�ص اأو القنب الهندي فوائد طبية 

فاإنها  ا�شتخدامها،  اأ���ش��يء  اإن  لكن  حت�شى،  ل 

ل��ذا  ع���دة،  وب��اأم��را���ص  الأع�����ش��اب  بتلف  تت�شب 

لإرادة  تخ�شع  وه���ي  ال��وج��ه��ني،  حت��م��ل  ف��اإن��ه��ا 

منتجيها.

الطبية  ا���ش��ت��خ��دام��ات��ه��ا  ال�����وزان  وي��ل��خ�����ص 

ب���ال���ق���ول: »اإن����ه����ا م�������ش���ادة ل��ل��غ��ث��ي��ان والإق����ي����اء 

ب��الأدوي��ة  معاجلتهم  تتم  ال��ذي��ن  املر�شى  عند 

ا�شتجابتهم  ع��دم  حالة  يف  لل�شرطان،  املقاومة 

ل����الأدوي����ة الأخ�������رى امل�������ش���ادة ل��ل��غ��ث��ي��ان، وم��ن 

ه���ذه امل�����ش��ت��ق��ات ه��و م��رك��ب ن��اب��ي��ل��ون، وم��رك��ب 

ت�شلب  لعالج  ت�شتخدم  اأنها  كما  درونابينول، 

بع�ص  اأ���ش��ارت  فقد  الع�شلي،  وال�شد  الأن�شجة 

اأهمية  القنب  لنبات  اأن  اإىل  الطبية  التقارير 

الع�شبي،  املن�شاأ  ذات  ال�شطرابات  معاجلة  يف 

ت�شيب  التي  والأ���ش��رار  الأن�شجة  ت�شلب  مثل 

املر�شى تكون  واأن مثل هوؤلء  ال�شوكي،  احلبل 

ك��رب موجعة وحم��زن��ة، ولقد  اأع��را���ص  لديهم 

ل��وح��ظ حت�����ش��ن يف احل���د م��ن ه���ذه الأع���را����ص 

الطبية  القنب  نبات  م�شتخل�شات  با�شتخدام 

ل��الأدوي��ة  ي�شتجيبوا  مل  ال��ذي��ن  امل��ر���ش��ى  ع��ن��د 

النبتة يف  ه��ذه  ا�شتخدام  ناهيك عن  الأخ���رى، 

احلركية  ال�شطرابات  معاجلة  اأدوي��ة  ت�شنيع 

ومر�ص الباركن�شون، اإذ اإن هناك درا�شات ت�شر 

اإىل مقدرة الأدوية امل�شتخرجة من نبات القنب 

على التحكم يف ال�شطرابات احلركية الناجتة 

عن مر�ص باركن�شون«.

وي��ت��اب��ع ال�������وزان: »ك���م���ا اأن ل��ن��ب��ت��ة ال��ق��ن��ب 

وه���ي  الأمل،  ت��خ��ف��ي��ف  ع���ل���ى  ق������درة  ال���ه���ن���دي 

التخدير  م��واد  اأن��واع  بع�ص  لت�شنيع  ت�شتخدم 

الطبية، وتعتر بع�ص مكونات القنب م�شكنات 

احلذر  تتوخى  الطبية  املخترات  لكن  مفيدة، 

تت�شبب  ل  بحيث  الأدوي����ة،  ه��ذه  ت�شنيع  اأث��ن��اء 

فوائد  ومن  للمري�ص،  م�شتقبلية  م�شكالت  يف 

فهناك  ال��راأ���ص،  اإ�شابات  ع��الج  الهندي  القنب 

يدعى  القنب  نبات  مكونات  من  م�شتق  مركب 

دك�����ش��اب��ي��ن��ول، اأج���ري���ت ع��ل��ي��ه ب��ع�����ص ال��ت��ج��ارب 

ال�شريرية لتقييمه يف معاجلة ر�شو�ص الدماغ 

وحالت نق�ص و�شول الأك�شجني اإليه، والنقطة 

املهمة هو اأنه ل ميلك تاأثرات نف�شية« . 

اأجرى بحثاً جامعياً  الذي  الوزان  وي�شيف 

باأن  امل��ع��روف  »م��ن  الهندي:  القنب  فوائد  عن 

تدخني نبات القنب يثر ال�شهية جتاه الطعام، 

وخ�����ش��و���ش��اً يف ح����الت الإ����ش���اب���ة ب���الأم���را����ص 

ال���ت���ي ت�����ش��ب��ب ف���ق���دان���اً يف ال������وزن م��ث��ل م��ر���ص 

ال�شهية  فقدان  ح��الت  وال�شرطان، ويف  الإي��دز 

التي  الأدوي��ة  الكثر من  ف��اإن  لذا  الأنورك�شيا، 

تعالج هذه احلالت تعتمد على هذه النبتة، كما 

عن  الفعل  ه��ذا  اأي��دت  ال�شريرية  الدرا�شات  اأن 

م�شتقات  اإحدى  وهي  درونابينول،  مادة  طريق 

ن��ب��ات ال��ق��ن��ب ب��ج��رع��ة ق���دره���ا 2.5 م��ل��ل��ي��غ��رام 

من  اإيجابية  النتائج  وك��ان��ت  وم�����ش��اء،  �شباحاً 

وحت�شني  الطعام  جت��اه  ال�شهية  حت�شني  حيث 

املزاج وقلة التعر�ص للغثيان، وبالتايل حت�شني 

امل��ر���ص، وخ�شو�شاً  ل���دى  درج���ة من��ط احل��ي��اة 

م��ر���ش��ى الإي������دز، ل��ق��د ك��ان��ت الآث�����ار اجلانبية 

وخفيفة،  متو�شطة  الدرا�شات  هذه  يف  امل�شجلة 

الن�شوة  كانت  اجلانبية  الآث���ار  ه��ذه  اأك��رث  واأن 

والدوخة اأو الدوار .

م�شكالت  معاجلة  يف  ا�شتخدامها  ومي��ك��ن 

�شعوبة التنف�ص، اإذ تعمل مادة »THC« املوجودة 

يف النبتة على تو�شيع الق�شبات التنف�شية عند 

اأو من خالل خ��اللت هوائية،  بالفم  اإعطائها 

ومكونات نبات القنب له خا�شية الفعل لفرتة 

القنب  مكونات  تخزين  ب�شبب  طويلة  زمنية 

ل��ل��دواء،  ال��ت��ي ت�شكل خم���ازن  يف ده���ون اجل�شم 

ينتج  اخل����ام،  ب�شكله  ال��ن��ب��ات  ت��دخ��ني  اأن  ع��ل��م��اً 

ب�شبب حرق  الهوائية  الق�شبات  ت�شيق يف  عنه 

القطران  تكوين  اإىل  اإ�شافة  النبات،  مكونات 

املوؤذي للرئتني«.

ب��ني  ت���������ش����ارب  »ه�����ن�����اك  اأن��������ه  اإىل  ول����ف����ت 

يزيد  القنب  اأن  اإىل  اأ�شار  فبع�شها  الدرا�شات، 

�شبباً  ويكون  والع�شاب،  بالذهان  الإ�شابة  من 

اأظهرت  القلق، وبع�ص احل��الت  لظهور حالت 

فعاًل مبا�شراً للقنب �شد الكتئاب، ولذلك فاإن 

الأب��ح��اث يف  املزيد من  لإج���راء  ما�شة  احلاجة 

هذا املجال«.

كيفية ت�صنيع املخدرات

يف ب��ع��ل��ب��ك ت��ن��ت�����ش��ر ال��ك��ث��ر م���ن ال��غ��رف 

امل��خ��درات،  لإن��ت��اج  ت�شتخدم  ال��ت��ي  البي�شاء 

فعادة ما تكون الغرفة مغطاة متاماً بالقما�ص 

الأبي�ص الذي يكون عادة من احلرير، بينما 

احل�شي�شة  اأوراق  ���ش��رب  يف  ال��ع��ام��ل��ون  ي��ب��داأ 

بالع�شي مغطني اأنوفهم بقطع من القما�ص.

�شيئاً ف�شيئاً يبداأ الغبار يت�شاعد يف الغرفة، 

واحل��ري��ري��ة،  البي�شاء  الأق��م�����ش��ة  ع��ل��ى  وي��ع��ل��ق 

ت�شتمر عملية ال�شرب ل�شاعات، وعقب النتهاء 

العمال  ي��ب��داأ  حيث  النخل،  عملية  ت��ب��داأ  منها، 

وهكذا  باملناخل،  امل�شحوق  بقي من  ما  نخل  يف 

فاإن ما ينزل من املناخل هو اأردئ الأن��واع، وما 

اأم��ا ما علق  املتو�شطة،  الأن���واع  يبقى فيها من 

املو�شوعة على جدران  البي�شاء  الأقم�شة  على 

بعد  ثمناً،  والأغ��ل��ى  الأرق��ى  النوع  فهو  الغرفة 

ال��ن��وع الأرق����ى والأغ��ل��ى بعد  ذل��ك يتم جتميع 

اإنزاله من القم�شة احلريرية، حيث يتم عجنه 

باأوزان خمتلفة ليتم ت�شديره.

ملنتجي  مبا�شرة  احل�شي�ص  حم�شول  ويباع 

احل�����ش��ي�����ص امل���ح���ل���ي���ني، ب��ح��ي��ث ي����اأت����ي م��ن��ت��ج��و 

احل�شي�ص ويدفعون ثمنه للمزارعني ويذهبون، 

يدر  مربع  م��رت  األ��ف  م�شاحته  حقاًل  اأن  علماً 

اآلف  ب�5  مقارنة  دولر  األ��ف   20 �شاحبه  على 

دولر للم�شاحة نف�شها املزروعة بطاطا.

بالن�شبة  اأم���ا  للح�شي�ص،  بالن�شبة  ه���ذا 

لزهرة الأفيون، فاإن الأمر يختلف، حيث يتم 

جرحها يف وقت معني من ال�شنة بال�شكاكني، 

يف  معاجلته  يتم  �شائل  م��ن  منها  ي��ن��زل  وم��ا 

م��ع��ام��ل خ��ا���ش��ة ل���ش��ت��خ��راج م����ادة الأف���ي���ون 

املعروفة ومادة الهروين.

تعوي�صات مالئمة

درج وزير الداخلية مروان �شربل يف الآونة 

الأزم���ات وفك  التدخل لحتواء  الأخ��رة على 

الع��ت�����ش��ام��ات ال���واح���د ت��ل��و الآخ������ر، ويف ه��ذا 

اإىل اليمونة، حيث قطع  الإط��ار، توجه �شربل 

مزراعو احل�شي�شة الطرقات، وحاول تهدئتهم 

باإعالنه تفهمه ملوقفهم.

مو�شوع  �شيطرح  اأن��ه  �شربل  م���روان  واأك���د 

تلف احل�شي�شة وزارعتها خالل جل�شة جمل�ص 

�شيطرحها،  ال��ت��ي  الف��ك��ار  »م��ن  واأن  ال�����وزراء، 

م��و���ش��وع ال��ت��ع��وي�����ص ع��ن امل���زروع���ات ال��ت��ي مت 

بالإ�شافة  امل�شتقبل،  يف  �شتتلف  التي  اأو  تلفها 

اإىل اقرتاحات حول الزراعات البديلة«.

 وقال ���ش��رب��ل: »اأن���ا اأق���ف م��ع ال��دول��ة ومع 

ال�شعب يف اآن، واأتعهد اأن الق�شة �شتاأخذ املنحى 

اجل��دي، ول��ن اأت��رك املو�شوع اأب��داً ول��ن اأتنازل 

ع��ن��ه«، واأ���ش��اف »و���ش��ع م��ن ي��زرع امل��خ��درات اأن��ا 

اليمونة  يف  فقط  لي�ص  عاماً  عاي�شته منذ 30 

»�شنعمل على حل  وتابع  املنطقة«،  كل  اإمن��ا يف 

ول  الديب  ميوت  ل  قاعدة  على  املو�شوع  هذا 

يفنى الغنم«.

وقال �شربل اإن »الو�شع اأ�شبح اأن الع�شكري 

يتلف احل�شي�شة لأبيه وهذا ما اأح�ص به، ويجب 

اأن جند طريقة حلله كي يبقى الأمن م�شتتباً«، 

اأن  واأو���ش��ح  الطريق«،  بفتح  »الأه���ايل  وطالب 

»اأغلب املطلوبني للعدالة هم بتهمة املخدرات«، 

�شائاًل: »ملاذا اأجر كدولة لبنانية املزارعني اأن 

يزرعوا احل�شي�شة، ثم اأطلب توقيفهم«؟

اإعداد هناء عليان
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حـقـول »الـذهـب األخضر« بـانـتـظــار الـحـل

هـل تـتجــه الحـكـومــة إلـى      شرعنة زراعة الحشيش؟

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

 برنامج األمم المتحدة

اأثناء احلرب الأهلية يف لبنان يف الفرتة املمتدة بني عامي 1975 و1990، 

كان �شهل البقاع اخل�شب ينتج ما ي�شل اإىل نحو األف طن من احل�شي�ص �شنوياً، 

وبني 30 و50 طناً من الأفيون الذي ي�شتخدم يف �شنع الهروين.

اللبنانية  اأطلقت احلكومة   ،1990 لبنان عام  الأهلية يف  نهاية احلرب  مع 

برنامج ا�شتئ�شال املخدرات بالتعاون مع برنامج التنمية التابع لالأمم املتحدة، 

وال��دع��م  احلكومية  امل�شاندة  قدمتها  ال��ت��ي  الت�شجيعية  ال��وع��ود  خ��الل  وم��ن 

املايل العاملي، توقف الفالحون عن زراعة احل�شي�شة، وبحلول عام 1994 اأعلن 

برنامج التنمية التابع لالأمم املتحدة اأن �شهل البقاع خال من املخدرات، ولكن 

التابع  التنمية  الذي قدره برنامج  التنمية مل تتحقق كلها، فاملبلغ  متويالت 

لالأمم املتحدة والالزم لتنمية البقاع، كان 300 مليون دولر اأمركي من اأجل 

جعل البقاع ل يعود اإىل اإنتاج املخدرات، ولكن القيمة التي مت ت�شلمها من هذا 

املبلغ، هي 17 مليون دولر اأمركي فقط حتى حلول عام 2001.

لذا �شرعان ما ف�شل الرنامج، اإل اأن برنامج التنمية التابع لالأمم املتحدة 

ا�شتمر يف البحث عن طرق جديدة، لإقناع املزارعني بزراعة املحا�شيل ال�شرعية 

الأخرى البديلة مثل النباتات ذات اخلوا�ص الطبية، والتي من املمكن اأن تباع 

اإىل ال�شركات املنتجة لالأدوية. 

ومنذ �شنوات، ظهرت هذه الزراعة بقوة من جديد، يف الوقت الذي تبذل 

العت�شامات  و�شط  البالد  على  لل�شيطرة  م�شنية  ج��ه��وداً  الأم��ن  ق��وات  فيه 

القائمة باجلملة، ول توجد اإح�شائيات يعتد بها ب�شاأن حجم احل�شي�ص الذي 

يتم اإنتاجه يف لبنان الآن.

اإن اجلي�ص الإنكليزي  وبالعودة اإىل تاريخ هذه الزراعة، فهناك من يقول 

لزراعتها  املنا�شب  لبنان املناخ  يف  وج��دوا  وعندما  م�شر،  اإىل  الهند  من  نقلها 

اإن  تقول  ال�شعبية  الأح��ادي��ث  وبع�ص  لبنان،  اإىل  وانتقلوا  امل�شافات  اخت�شروا 

اأوروب��ا داخ��ل ع�شا جموفة ، فانت�شرت البذور وب��داأ النا�ص  اأت��ى بها من  رج��اًل 

بزراعتها، وتطورت هذه الزراعة ومرت مبراحل تقدم تاأثراً بالأو�شاع الأمنية 

وال�شيا�شية، لكن بعد احلرب وغياب ال�شلطة الأمنية انت�شرت بقوة، ل�شيما مع 

تردي احلالة القت�شادية لقرى منطقة بعلبك الهرمل، حتى اأنها انت�شرت اإىل 

البقاع الغربي، ويف الثمانينات اأدخلت زراعة الأفيون، بحيث اإن احل�شي�شة كانت 

تزرع �شيفاً والأفيون �شتاء، وقد كانت �شحنات الهروين اللبناين، واحل�شي�ص 

تهرب اإىل اأوروبا الغربية واأمركا ال�شمالية واأ�شرتاليا وم�شر.
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على  ج��دي��دة  اأوراق  تتك�شف  ي���وم  ك��ل 

ال�شعودي   - الرتكي  التورط  وعمق  مدى 

يف ال�����دم ال�������ش���وري، ب���ل يف ال�����دم ال��ع��رب��ي 

ولي�س  خ�شو�شاً،  امل�شلمني  ودم  ع��م��وم��اً، 

املجل�س  ع�شو  ق�شماين؛  ب�شمة  اع���رتاف 

اال�شطنبويل، باأن تركيا وال�شعودية وقطر 

يقدمون االأ�شلحة للمعار�شة، اإال اعرتاف 

امل��ت��اآم��ري��ن على وطنهم منذ  ب���اأن  م��ت��اأخ��ر 

جمرد  كانوا  االأزم���ة،  لبداية  االأول  اليوم 

م��رت��زق��ة ال ي��ع��رف��ون م����اذا ي��ع��ن��ي ال��ك��ي��ان 

الوطني، واإال كيف ياأمنون خل�شم تاريخي 

بعدما مل�شوا باأيديهم وراأوا باأم عيونهم اأن 

ال��ن��ظ��ام ال��رتك��ي ان��ق��ل��ب ع��ل��ى م��ن ف��ت��ح له 

االأبواب وا�شعة وعلى م�شاريعها لالنفتاح 

ال�شرق عموماً،  على الدول العربية وعلى 

ب��ع��د اأن ك���ان ي��غ��زل يف »���ش��رن��ق��ة« االحت���اد 

االأوروبي الذي رف�شه؟!

»االأردوغ��ان��ي��ة  القيادة  ا�شتغّلت  طبعاً، 

امل��م��ن��وح��ة لهما من  ال��ث��ق��ة  - االأوغ��ل��وي��ة« 

ال�شلطة  اإىل  و�شولهما  مع  �شورية  جانب 

االإ�شالم  ميثالن  اأنهما  باعتبار  الرتكية، 

خطة  �شمن  نف�شيهما  قدما  كما  املعتدل، 

اأطماع  ال��ي��وم م��ن  ن��راه  خطرية تبطن م��ا 

واأح����الم ج��وه��ره��ا ا���ش��ت��ع��م��اري وظ��اه��ره��ا 

مظاهرها  ت��ب��ّدت  دمي��ق��راط��ي«،  »انفتاحي 

ال���دم���وي���ة ع��ل��ى ك���ل ���ش��ر م���ن االأرا�����ش����ي 

ال�شورية.

مل�شها  ال��ت��ي  االأخ���ط���ر  امل��ح��ط��ة  اأن  اإال 

اأق���دم  ال��ت��ي  اخل��ط��وة  انعك�شت يف  ال���ع���امل، 

اإىل  زي���ارت���ه  يف  اأوغ���ل���و  داود  اأح��م��د  عليها 

مدينة كركوك العراقية، دون التن�شيق مع 

اإىل  لزيارته  ا�شتكمااًل  العراقية،  القيادة 

ال��رازاين  م�شعود  اإقناع  وحماولته  اأربيل، 

رئ��ي�����س اإق��ل��ي��م ك��رد���ش��ت��ان ب��ال��ت��ع��اون �شد 

�شورية.

والأنه مل ينجح كما تخّيل يف التجاوب 

امل���ط���ل���وب م���ع ال���������رازاين، رغ����م »امل���ون���ة« 

االأم����ريك����ي����ة امل�������ش���رتك���ة، ان����دف����ع يف ت��ل��ك 

من  ا�شتدعت  التي  اال�شتفزازية  اخل��ط��وة 

احل��ك��وم��ة ال��ع��راق��ي��ة االإق�����دام ع��ل��ى خطوة 

الدبلوما�شية  البعثة  ب��ا���ش��ت��دع��اء  ج��ري��ئ��ة 

الرتكية، وطلب ترير حقيقي للزيارة.

اإىل  ه���دف���ت  ال�����زي�����ارة  اأن  واحل���ق���ي���ق���ة 

احللم  جوهر  تبطن  تركية  ر�شالة  اإر���ش��ال 

العراقية  ك��رك��وك  اأن  وف��ح��واه��ا  ال��رتك��ي، 

ذات اأغلبية ال�شكانية الرتكمانية، هي جزء 

للم�شوؤولني  ويحق  الرتكية،  االأرا�شي  من 

االأتراك زيارتها وكاأنها جزء من االأرا�شي 

ال��رتك��ي��ة، وذل���ك يف ان��ت��ه��اك �شريح ووق��ح 

لل�شيادة العراقية.

ال�����ش��دي��د  ال���ع���راق���ي  االج���ت���م���اع  اأن  اإال 

ك��ادت  ب���اإج���راءات  ا�شُتتبع  وال���ذي  اللهجة، 

الرتكي  واال���ش��ت��ف��زاز  ال�����ش��دام  اإىل  تو�شل 

لي�س االأول من نوعه، فاأنقرة وفرت مالذاً 

اآم���ن���اً ل���ط���ارق ال��ه��ا���ش��م��ي؛ ن��ائ��ب ال��رئ��ي�����س 

�شد  اإرهابية  اأعمال  يف  واملتورط  العراقي، 

بلده، وهو املطلوب للعراق، وبحقه مذكرة 

توقيف دولية.

الوحيدة  امل�شاألة  ه��ذه  لي�شت  وك��ذل��ك، 

ال���ت���ي ت����وؤّج����ج ال���ع���الق���ات ب����ني ال��ب��ل��دي��ن، 

لل�شيادة  املتكرر  االنتهاك  اإىل  فباالإ�شافة 

ال��ع��راق��ي��ة ع���ر ا���ش��ت��ه��داف م���واق���ع ح��زب 

العراقية  االأرا�شي  يف  الكرد�شتاين  العمال 

بالغارات اجلوية، فاإن اأنقرة تقوم بخطوات 

النفط،  ل�شراء  ال��ع��راق  �شمال  مع  منفردة 

خالفاً لالتفاقات الدولية.

والواقع اأن املوقف العراقي من االأزمة 

امللتحقة  الرتكية  القيادة  ا�شتفّز  ال�شورية 

حتاول  والتي  االأم��ريك��ي��ة،  ال�شيا�شة  بذيل 

�شيا�شياً  العربية  ال��دول  الهيمنة على  عر 

املنطقة،  يف  ك��ب��رياً  الع��ب��اً  نف�شها  ت��ق��دم  اأن 

الغربي  ال��ر���ش��ى  با�شتكمال  حت��ظ��ى  ع��ّل��ه��ا 

ال��ق��ي��ادة  اأن  اإال  ع��ل��ي��ه��ا.  »االإ���ش��رائ��ي��ل��ي«   -

مترر  مل  املالكي  ن���وري  بزعامة  العراقية 

اأن  ال��ذي ميكن  الأردوغ����ان واأوغ��ل��و غيهما 

الزيارة  تكون  ب��اأن  االأت���راك،  يكون يف خلد 

لالأيام  جحا  م�شمار  ي�شبه  وت���داً  ال�شابقة 

امل��ق��ب��ل��ة، ول��ذل��ك ع���ّر ال��ع��راق ع��ن غ�شبه 

ال���ذي ع��رف االأت����راك، امل��ت��ورط��ون يف ال��دم 

ت�شري كما  االأم��ور لن  اأن  تاريخياً،  العربي 

ال���وزراء  رئي�س  فا�شطر  �شفنهم،  ت�شتهي 

اأردوغان اإىل حماولة التخفيف من اأهمية 

ال���زي���ارة، ب���اأن ق��ال اإن وزي���ره يحمل ج��واز 

الطبيعي  وم��ن  )دبلوما�شي(،  اأحمر  �شفر 

اإداري��ة، وبعد ذلك يتوجه  اأن يزور منطقة 

اإىل كركوك التي ال تبعد �شوى 40 كلم عن 

االأقارب  اأن زيارة  اإال  اأقاربه«،  »للقاء  اأربيل 

اأي  التي تت�شمن انتهاكاً وا�شحاً مل يزعج 

االأت��راك  املتورطني مع  بلد عربي، ال�شيما 

يف ال����دم ال�������ش���وري، وع��ل��ى راأ����ش���ه���م ع��ائ��ل��ة 

للعبور  راأ�����س ج�شر  ت��وف��ر  ال��ت��ي  ���ش��ع��ود  اآل 

العربية،  امل��ق��درات  على  للهيمنة  ال��رتك��ي 

التي تعمل بداأب على تق�شيم  العائلة  تلك 

العراق، وحلمها اأن ت�شبح الدولة االأكر يف 

املنطقة، اإذا جنح امل�شروع الغربي يف تق�شيم 

ال���ع���راق و���ش��وري��ة ب��اع��ت��ب��ار اأن ال�����ش��ع��ودي��ة 

امل��ه��ي��م��ن��ة ع��ل��ى م�����ش��ي��خ��ات اخل��ل��ي��ج تهيمن 

الح��ق��اً ع��ل��ى ب��ق��ي��ة اأج�����زاء ال��ع��امل ال��ع��رب��ي 

العرب  با�شم  ناطقاً  نف�شها  فتقدم  املمزق، 

اأم�����ام ���ش��ي��د ال��ب��ي��ت االأب���ي�������س، وت�����ش��ك��ل مع 

تركيا ثنائي الطوق على اإيران، على طريق 

ا�شتهداف رو�شيا.

وم���ن ه��ن��ا يفهم ال�����ش��ع��ب ال��ع��رب��ي مل��اذا 

ملوا�شلة  االإمكانات  كل  ال�شعودية  �شّخرت 

التفجريات الدموية يف العراق اأواًل وتالياً، 

من  املالية  االإمكانات  كل  ت�شخري  وكذلك 

���ش��وري��ة، ولي�شت  ت��خ��ري��ب وت���دم���ري  اأج����ل 

اإاّل  امل��ت��ح��دة  االأمم  يف  االأخ�����رية  خ��ط��وت��ه��ا 

ب���داأت  اأن��ه��ا  ب��اع��ت��ب��ار  اأم��ريك��ي��ة،  بتعليمات 

تلعب دوراً دولياً. 
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امل�شرية  احلكومة  ت�شكيلة  اإع��الن  العربي،  ال�شارع  ومعهم  امل�شريون،  انتظر 

االأوىل، بعد فوز االإخوان امل�شلمني مبن�شب الرئا�شة االأوىل، ليحكموا على املرحلة 

التبعية  ل��زم��ن  نهاية  ي�شع  م�شر  �شيا�شات  يف  ت��غ��ي��رياً  لهم  حتمل  ه��ل  اجل��دي��دة، 

واخلنوع للواليات املتحدة والكيان ال�شهيوين و�شندوق النقد الدويل، اأم �شتكر�س 

اتفاق تقا�شم ال�شلطة بني االإخوان واملجل�س الع�شكري، الذي مت برعاية وا�شنطن؟

املدقق يف ت�شكيلة احلكومة وتوزيع احلقائب فيها، وردود الفعل عليها، يخل�س 

اإىل اأنها ترجمت باأمانة االتفاق بني »االإخوان« و»الع�شكري« على نحو ي�شمن بقاء 

التزام النظام امل�شري باالتفاقيات واملعاهدات الدولية، واأهمها »كامب ديفيد«، مع 

اإعطاء هام�س لالإخوان يف اإدارة ال�شيا�شات الداخلية.

ويظهر ذلك من خالل:

اأواًل: على �شعيد توزيع احلقائب: 

ال�شيادية: وزاراة الدفاع، واالإنتاج  1- ا�شتحوذ املجل�س الع�شكري على الوزارات 
الذي  طنطاوي  امل�شري  امل�شلحة  للقوات  االأعلى  املجل�س  لرئي�س  اأ�شندتا  احلربي، 

كامل  ل�»حممد  اخلارجية  �شنة،  ع�شرين  منذ  مبارك  عهد  يف  الدفاع  وزارة  يت�شلم 

املجل�س  التي عينها  املا�شية  ال��وزارة يف حكومة اجلنزوري  الذي توىل هذه  عمرو« 

متهم  الداخلية  يف  ل��واء  وه��و  ال��دي��ن«  جمال  ال�شيد  ل�»اأحمد  الداخلية  الع�شكري، 

بامل�شوؤولية عن ازدياد عمليات التعذيب، واملالية للوزير ال�شابق ممتاز ال�شعيد.

جدد  وزراء   5 اجل��ن��زوري،  حكومة  من  وزراء   7 جانب  اإىل  احلكومة  �شمت   -2
ُيعّدون من رموز النظام ال�شابق، مثل وزير التنمية املحلية اأحمد زكي عابدين الذي 

كان حمافظاً لكفر ال�شيخ وا�شتمر بعد االإطاحة مببارك.

3- اأما االإخ��وان فقد حازوا على وزارات االإع��الم، والقوى العاملة، واالقت�شاد، 
والتعليم العايل، واالإ�شكان، وغريها من الوزارات غري ال�شيادية.

ثانياً: على �شعيد ردود الفعل:

 لقد جاءت ردود الفعل لتوؤكد هذا التقا�شم لل�شلطة، حيث اعرت�س على الت�شكيلة 

مع  حتالفت  التي  تلك  حتى  البالد،  يف  ال�شيا�شية  والتيارات  القوى  كل  احلكومية 

االإخوان ودعمت مر�شي يف انتخابات الرئا�شة، واأبرز هذه القوى والتيارات: ائتالف 

�شباب الثورة، 6 اأبريل، حزب النور ال�شلفي، اجلماعة االإ�شالمية، حيث اأخذت على 

اإن كان لناحية عدم اختيار �شخ�شية وطنية م�شتقلة  مر�شي عدم الوفاء بتعهداته 

لرئا�شة احلكومة، اأو لناحية عدم االلتزام بت�شكيل حكومة ائتالف وطني.

لالأقباط الأنها مل تعك�س حجم وزنهم  القبطية ظلماً  الكني�شة  راأت فيها  فيما 

التمثيلي.

رئي�س  مر�شي  الرئي�س  اختار  احلكومية،  الت�شكيلة  اإع��الن  مع  بالتزامن  ثالثاً: 

له  تكرمياً  اجلمهورية  ق��الدة  ومنحه  ل��ه،  م�شت�شاراً  اجل��ن��زوري  ال�شابق  احلكومة 

وت��ق��دي��راً جل��ه��وده، االأم���ر ال��ذي اعتر ج���زءاً م��ن االت��ف��اق م��ع املجل�س الع�شكري، 

خ�شو�شاً واأن اجلنزوري هو من اأركان نظام مبارك، واتهم االإخوان بامل�شوؤولية عن 

امل�شكالت التي يعاين منها امل�شريون.

انطالقاً مما تقدم ميكن ا�شتخال�س االآتي:

1- تقا�شم احلقائب بني االإخوان والع�شكري توخى احلر�س على اإبقاء ال�شيا�شات 
الع�شكري  املجل�س  يف  ال�شابق  النظام  رم��وز  بعهدة  واخلارجية  والدفاعية  االأمنية 

وخارجه ل�شمان ا�شتمرار النظام جزءاً من اال�شرتاتيجية االأمريكية.

2- اإن ما ح�شل يوؤكد اأن نظام مبارك مل ي�شقط، واإمنا مت اإعادة اإنتاجه ب�شيغة 
جديدة مموهة ب�شبغة اإخوانية.

3- اإن احلديث عن مواجهة التحديات التي تواجه احلكومة اأمنياً واقت�شادياً، 
يعك�س اأن االأولوية للحكومة هي داخلية، وهو ما اأكد عليه مر�شي عر اإ�شراره على 

اال�شرتاتيجية  امل�شائل  هذه  لكن  وال�شالح،  وال��دواء  الغذاء  م�شر  تنتج  اأن  �شرورة 

ال�شيا�شية  ال��ت��ب��ع��ي��ة  امل�����ش��ري م��ن  ال�����ش��ي��ا���ش��ي  ال���ق���رار  اإىل حت��ري��ر  ال��ث��الث حت��ت��اج 

واالقت�شادية للواليات املتحدة والكيان ال�شهيوين.

لن  م��ب��ارك،  نظام  رم��وز  وفيها  الع�شكر،  مع  باالتفاق  حمكومة  حكومة  اإن   -4
ت�شتطيع تلبية تطلعات ال�شعب، لهذا �شتكون يف مواجهة معار�شة �شيا�شية و�شعبية 

قوية.

ح�سني عطوي

حكومة مرسي األولى تكرس تقاسم السلطة
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وتعري�شهن  الن�شاء  �شرب  ُيعتر       

ل��ل��ت��ع��ذي��ب م���ن اأق�������ش���ى اأن�������واع ال��ت��ج��ل��م��د 

العاطفي وانعدام ال�شمري، ذلك الأن  املراأة 

االإي���الم  تتحمل  ال  ن��اع��م،  ك��ائ��ن  بطبعها  

باالإيالم  فكيف  ا�شتحقاق،  بغري  النف�شي 

اجل�شدي الكبري.

يف البحرين احلافلة بع�شرات االأنواع 

من انتهاكات حقوق االإن�شان، يرز ملف 

اإي��الم��اً  االأ���ش��د  اأن��ه  على  الن�شاء  تعذيب 

النظام  اأن  الرغم من  املجتمع، وعلى  يف 

احلاكم يف البحرين كان قد اعتقل املراأة 

احلالية،  فراير«   14 »ث��ورة  قبل تفجر 

ك��ان��ت  ال�������ش���اب���ق���ة  االع����ت����ق����االت  اأن  اإال 

بالتحقيق  حم��دودة ج��داً، وتنتهي غالباً 

واالإب����ق����اء ف����رتة يف ال�����ش��ج��ن، ل��ك��ن بعد 

اأ�شابت النظام يف  حالة اله�شترييا التي 

اجلماعي  العقاب  واإن���زال   ،2011 مار�س 

الن�شاء م��ا نال  ن��ال  ب��ال��ق��رى واالأح���ي���اء، 

اإخ���وان���ه���ن ال���رج���ال، وب��ل��غ��ت امل��ع��ت��ق��الت 

امراأة  والع�شرين  املائة  يقارب  ما  يومها 

وق���د تعر�شت  ال���ف���رتات،  م���ن  ف���رتة  يف 

عليهن  ي�شطلح  الالتي  الن�شوة،  اأولئك 

ل�����ش��ن��وف  ب�����احل�����رائ�����ر،  ال���ب���ح���ري���ن  يف 

التعذيب، ومن قبل �شباط االأمن الذين 

غاية  ويف  م��ت��ن��اه��ي��ة،  بق�شوة  ع��ام��ل��وه��ن 

اخل�شة واملهانة، مثل التحر�س اجلن�شي، 

وتعريتهن، وهو ديدن �شباط املخابرات 

امل�شابني بالرنج�شية وال�شاّدية يف التلذذ 

بالتعذيب، ولقد جتراأت بع�س املعتقالت 

تعر�شن  م��ا  ببع�س  العلني  ال��ب��وح  على 

لهن من التعذيب.

التعذيب،  اأعلن عن  اأوائ��ل من  وم��ن 

اأو�شحت  ال�شحافية نزيهة �شعيد، حيث 

اأي���ار/  يف  اعتقالها  م��ن  ي��وم  ن�شف  بعد 

فرن�شية  جهات  تدخل  بعد   ،2011 مايو 

مرا�شلة  تعمل  حيث  �شراحها،  الإط���الق 

ق��ن��اة »ف��ران�����س – 24«، )ا���ش��ت��ّل��ت اإح��دى 

اجل������الدات اأن���ب���وب���اً ب��ال���ش��ت��ي��ك��ي��اً )ه����وز( 

وب�������داأت ب�����ش��رب��ه��ا يف خم��ت��ل��ف م��ن��اط��ق 

ج�������ش���م���ه���ا ال��������ذي اأخ��������ذ ي����ت����ل����وى حت��ت 

�شرعان  اأر�شاً،  نزيهة  لت�شقط  ال�شربات 

ما بداأت اجلالدات برف�شها، واال�شتهزاء 

منها، ورميها باألفاظ بذيئة، بع�شها ذو 

ط��اب��ع مذهبي »اأن��ت��م اأب��ن��اء امل��ت��ع��ة«.. مل 

تكن �شوى 12 �شاعة ق�شت نزيهة ع�شراً 

منها تتعر�س لل�شرب.. مت �شحب نزيهة 

وبداأ ال�شرب باالأنبوب البال�شتيكي على 

ا�شتنزفت  وج�����ش��م��ه��ا،  وق��دم��ي��ه��ا  ي��دي��ه��ا 

ن��زي��ه��ة ك���ل ق���وت���ه���ا، وب���ع���د اإن���زال���ه���ا مت 

اإجال�شها على كر�شي بطريقة معاك�شة، 

ح���ي���ث ك������ان ظ���ه���ره���ا ي���ق���ع مب���واج���ه���ة 

اجل�������الدات ال���الئ���ي اأخ������ذن يف ���ش��رب��ه��ا 

بوح�شية فوق ظهرها، وملا راأت اجلالدات 

اأن نزيهة يف و�شع �شعب، قّربت اإحداهن 

اأن  م��ن��ه��ا  ف��م��ه��ا ط��ال��ب��ة  قنينة مب���ح���اذاة 

ت�����ش��رب ق��ائ��ل��ة ب�����ش��خ��ري��ة »اإن�����ه ب���ول هل 

�شت�شربني منه!

 22( ال�شيخ  زه��رة  اجلامعية  الطالبة 

الثانية،  ول��ل��م��رة  ح��ال��ي��اً،  املعتقلة  ع��ام��اً( 

اأج������رت االإع���الم���ي���ة مل��ي�����س ���ش��ي��ف ح�����واراً 

م��ع��ه��ا ب��ع��د االإف�������راج ع��ن��ه��ا، ومم����ا ق��ال��ت��ه 

مرتزقته  غ���ازي  النقيب  »ف��ن��ادى  زه����رة: 

خل��ل��ع م��الب�����س زه����راء ب��ال��ك��ام��ل، توقعت 

اأو  وال�����ش��ي��اط  ب��االأن��اب��ي��ب  ي�����ش��رب��وين  اأن 

يفعلون  كما  ج�شدي  ويحرقون  يعلقوين 

مع املعتقلني، مل اأتخيل.. مل اأتوقع منهم 

كان  هل  ملي�س:  ت�شاألها  ثيابي!  ينزعوا  اأن 

ن�����ش��ائ��ي��ة؟ فتجيب زه���راء:  ���ش��رط��ة  م��ع��ك 

ال���ذئ���اب، ومل يكتف  ت��ل��ك  ���ش��وى  اأح����د  ال 

ب��ع�����ش��ى غليظة  ب��ف��ع��ل��ت��ه، ف��ج��اء  ال��ن��ق��ي��ب 

ب����االإع����ت����داء اجل��ن�����ش��ي يف تلك  وه������ددين 

»اعتقلوين  واأ���ش��اف��ت:  ال�شيقة«،  الغرفة 

الزنزانة يف  واأودع��وين  الرابعة ع�شراً،  يف 

ال��راب��ع��ة ف��ج��راً )م��ن ال��ي��وم ال��ت��ايل( حتى 

ال�شرطيات تعجنب من موعد و�شويل  اأن 

خ����الل ت��ل��ك ال����ف����رتة.. مل اأح�������ش���ل حتى 

اأرج���ل  ع��ل��ى ���ش��رب��ة م���اء، وك��ان��وا يفتحون 

بال  يتفح�شنهن  ك��ال��دج��اج،  ال�����ش��ج��ي��ن��ات 

ل��روت  ال�شجن  ج����دران  نطقت  ل��و  ح��ي��اء، 

م���ا ال ُي�����روى ع���ن م���ا ي��ج��رى خ��ل��ف تلك 

االأ�شوار«. 

البحرين«  »م����راآة  ك��م��ا ج���اء يف م��وق��ع 

»اأدخلوها  اأنهم  الن�شاء  اإح��دى  عن تعذيب 

وقام  ب�»الهوز«،  عذبوها  اأن  بعد  التوقيف 

اأك��ر من  رج��ال االأم��ن بق�س �شعرها، بل 

هذا؛ قاموا بتلم�س اأماكن عفتها.. كل هذا 

اأثناء التحقيق معها وهي مع�شوبة  حدث 

ال��ع��ي��ن��ني، م��ك��ب��ل��ة االأي�������دي، وق����د ان��ه��ارت 

ف��رتات  اإيقافها  ب�شبب  االأوائ����ل  االأي���ام  يف 

طويلة دون حت��رك، وه��ددوه��ا ع��دة مرات 

باالغت�شاب«. 

وق���د حت��دث��ت ال���دك���ت���ورة ن���دى �شيف 

ق�شية  يف  اعتقلن  ال��الت��ي  ال�شفار  وروال 

ال�شجن  بعد خروجهن من  الطبي  الكادر 

لعدد من اجلهات االإعالمية االأجنبية عن 

بع�س ما تعر�شن له من التعذيب.

ه��ذا امللف ه��و االأك���ر وق��ع��اً، والعديد 

الثورة  �شباب  بني  ال�شر�شة  املواجهات  من 

ورجال االأمن هو من فعل هذا امللف.

�صالح عبد القادر
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اعتقال الن�شوة يف البحرين.. باجلملة

تعذيب النساء.. الملف الفاضح للنظام في البحرين

ت��ت��ع��اظ��م م�����ش��ك��الت ال��ت��ه��ج��ري وال���ن���زوح ال��ق�����ش��ري، 

البلدان  معظم  يف  خمتلفة،  والأ�شباب  متعددة  باأ�شكال 

امل�شت�شعفة يف اأمريكا الالتينية واآ�شيا واإفريقيا، ولكنها 

تتتخد يف العاملني العربي واالإ�شالمي اجتاهاً ت�شاعدياً 

بلدان  يف  خ�شو�شاً  ال�شابق،  الو�شع  اإىل  بعده  ع��ودة  ال 

»الربيع العربي«، حيث تت�شف عمليات التهجري والنزوح 

الذي  والقبلي،  والطائفي  العرقي  بالتطهري  الداخلي، 

اإط���ار  يف  ف��ع��ال��ي��ات��ه،  و���ش��ل  امل��ج��ت��م��ع  تهمي�س  ي�شتهدف 

بلدان  لعموم  امل��ب��ّي��ت��ة،  والتفتيت  التق�شيم  خمططات 

املنطقة وجمالها احليوي االإقليمي.

من الوا�شح اأن احلكومات املحلية واالأحزاب امل�شوؤولة 

ب��اأي دور رئي�شي  وال��ن��زوح، ال تقوم  التهجري  يف مناطق 

ملعاجلة امل�شاألة، وال ت�شمن االأمن وال�شالمة للمواطنني 

العاديني، كي يبقوا يف اأحيائهم اأو يعودوا اإليها، ويرتك 

اخلريية،  واجلمعيات  ال��دويل  املجتمع  ملنظمات  االأم��ر 

التي تعالج امل�شكلة يف البداية على اأنها حدث طارئ من 

اخلطط،  متلك  ال  ولكنها  االإن�����ش��اين«،  »التعاطف  ب��اب 

اإىل  االأم��ور  الإع��ادة  ال�شلطة  اأو  القدرة  لها  اأو ال تعطى 

و�شعها ال�شابق. 

املتحدة  االأمم  منظمة  تن�شئها  ال��ت��ي  ال��ه��ي��ئ��ات  اإن 

�شرعان  املنكوبني،  وم�شاعدة  الالجئني  �شوؤون  لرعاية 

تكون  نفعية،   - بريقراطية  موؤ�ش�شات  اإىل  تتحول  م��ا 

على  ومنفتحة  املحلية  ال�شلطات  ع��ن  م�شتقلة  ع���ادة 

وكاأنها  التهجري  م�شكالت  فتعالج  ال���دويل«،  »املجتمع 

اأزمات دائمة، وهذا ما يدفعنا اإىل االعتقاد باأن التهجري 

اأعمال مق�شودة  بالفعل  النزوح، هي  الق�شري وعمليات 

ي��رج��ى م��ن��ه��ا اإع�����ادة ت��وزي��ع ال�����ش��ك��ان مب��ا ي��ت��ن��ا���ش��ب مع 

ال��ت��م��زي��ق ال��ع��رق��ي وال��ط��ائ��ف��ي وامل��ذه��ب��ي، ال���ذي ترمي 

املنطقة  لبلدان  املر�شومة  ال�شهيونية  املخططات  اإليه 

و�شعوبها. 

ال��ع��راق،  يف  احل����ايل  وال��ت��ف��ت��ي��ت  التق�شيم  واق����ع  اإن 

العرقي  التطهري  عمليات  ع��ن  االأوىل  ب��ال��درج��ة  ن��اجت 

والطائفي واملذهبي، التي جرت حتت اإ�شراف املخابرات 

»االإ�شرائيلية«، وبالتن�شيق بني قوى االحتالل وع�شابات 

ترويع االآمنني التي ت�شمى خطاأً »املنظمات االإرهابية«، 

اإذ  لبنان،  االأهلية يف  احل��رب  احل��ال يف جتربة  وك��ذل��ك 

�شكاين  ف��رز  اإىل  وامل��ذه��ب��ي  الطائفي  التطهري  انتهى 

ي�شهل تنفيذ اخلطط املبيتة لتق�شيم البلد وتفتيته عند 

اأول فر�شة �شانحة.  

ويالحظ اأن اأكر عمليات التهجري والنزوح، ترتافق 

عادة مع الق�شف الع�شوائي واملجازر الوح�شية وعمليات 

على  وجت��ري  واالغت�شاب،  والتخريب  والنهب  االإذالل 

ه��ام�����س اأج�����واء م��ن ال��ف��و���ش��ى وال��ع��ن��ف وان���ع���دام االأم���ن 

واالأمان التي ت�شاع دون مرر اأمني وا�شح، ومبعزل عن 

اأو ع�شكرية، ويف غياب  اأو �شيا�شية  اأية �شوابط اأخالقية 

اأو  الفاعل  م�شوؤولية  حتديد  ي�شتحيل  ال�شوابط  ه��ذه 

هويته.

باأكر موجة من  املزعوم  العربي«  »الربيع  اأتى  وقد 

الفو�شى والعنف، فت�شاعفت اأعداد املهجرين والنازحني 

نهاية  مع   ٪20 بن�شبة  املتحدة  االأمم  اإح�شائيات  ح�شب 

احلالية  الن�شبة  ت��زداد  اأن  املراقبون  ويتوقع   ،2011 عام 

اإىل ال�شعف ب�شبب االأحداث اجلارية يف اليمن و�شورية، 

املتمردين  اأي���دي  على  البلدين  هذين  يف  يحدث  م��ا  اإن 

وع�شابات الرتويع، ال يختلف اأبداً عما جرى يف ال�شابق 

وما يجري االآن يف ليبيا والعراق من تنكيل باملواطنني، 

اأو ت��ل��ك، ودف��ع��ه��م اإىل ال��ل��ج��وء اإىل  م��ن ه���ذه ال��ط��ائ��ف��ة 

املناطق ذات اللون الطائفي املعني.

اأط���راف  اأن جميع  ن��الح��ظ  اجل���رم،  ف��داح��ة  وب�شبب 

على  اللوم  اأحدها  ويلقي  امل�شوؤولية،  من  تتن�شل  النزاع 

ويكون  ومتزيقه  املجتمع  تفتيت  ي��ج��ري  بينما  االآخ���ر، 

ال��وط��ن ب��رم��ت��ه اخل��ا���ش��ر االأك����ر، وك����اأن مهمة ال�����ش��راع 

ك��اأن  اأو  اخل�����ش��ارة،  ه���ذه  حتقيق  ب��ال��ت��ح��دي��د  ه��ي  امل�شلح 

قيادات العمل امل�شلح باتوا يتبعون نف�س قواعد اال�شتباك 

ال�شهيوين وقوات  الكيان  التي ر�شخها جي�س  الع�شكري 

االحتالل االأمريكية، باإباحة �شرب املدنيني كلما ت�شللت 

اإىل اأحيائهم قوات اخل�شم. 

اإيه«  اأي  »ال�شي  وخمابرات  »االإ�شرائيلي«  املو�شاد  اإن 

االأمريكية، هي التي ترعى ع�شابات الرتويع، وتوؤمن لها 

الت�شهيالت اللوج�شتية، كي تتنقل من بلدة اإىل اأخرى، 

الع�شوائي،  والعنف  الفو�شى  لن�شر  اآخ��ر،  اإىل  حي  وم��ن 

والطائفي  العرقي  وال��ف��رز  التهجري  عملية  ت�شهل  ك��ي 

والقبلي وما اإىل ذلك، ففي معظم احلاالت التي ت�شهدها 

املنطقة، منذ تهجري ال�شعب الفل�شطيني من اأر�شه عام 

وحتى اليوم، يالحظ اأن ع�شابات ترويع االآمنني   1948
ترك  املواطنني على  اإك��راه  فعالية يف  االأك��ر  االأداة  هي 

بيوتهم واأرزاقهم والنزوح اإىل داخل البالد اأو اإىل الدول 

املجاورة. 

اإن على االأطراف املتنازعة داخل الوطن الواحد، اأن 

اإذا كان هذا العنف  الع�شكري  ا�شتخدام العنف  تكف عن 

وي��دم��ر  االآم���ن���ة  وال��ع��ائ��الت  ال��ع��زل  امل��دن��ي��ني  �شي�شيب 

واجباتها  اأوىل  وم��ن  ال��ن��زوح،   اإىل  ويدفعهم  اأح��ي��اءه��م 

االأخالقية وال�شيا�شية، اأن متنع التهجري الق�شري وتكف 

عن تخريب احلياة العامة، وامل�شوؤولية ال تزول مبجرد 

اأن يّدعي اأحد اأطراف ال�شراع باأن خ�شمه يتخد املدنيني 

�شالمة  ب�شمان  مطالبون  االأط��راف  جميع  الأن  رهينة، 

اأو  بق�شد  م��ت��ورط��ون،  فاإنهم  واإال  وحمايتهم،  املدنيني 

�شائغة  لقمة  وت�شليمها  بالدنا  متزيق  مبوؤامرة  خالفه، 

الأعداء االأمة.

عدنان حممد العربي
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�آب   23 ك��ان��ت م��ع��رك��ة »ج���ال���دي���ر�ن« يف 

ال�صفويني  بييني  املييعييارك  اآخيير  1514م،  عييام 

على  ال�صالجقة  والييعييثييمييانيييييني  اإييييييران،  يف 

امليي�ييصييتييويييني الييعيي�ييصييكييري واليييعيييقيييائيييدي، ومت 

حفظ  مبداأ  على  العالقات  تطبيع  بعدها 

والأمنية،  القت�صادية  الطرفني  م�صالح 

البع�ض  بع�صهما  �صوؤون  التدخل يف  وعييدم 

تطورت  حيث  ع�صر؛  التا�صع  الييقييرن  حتى 

الدولة  انهيار  بعد  البلدين  بني  العالقات 

و�صاه  اأتيياتييورك  كييمييال  وو�ييصييول  العثمانية 

اإيران ر�صا بهلوي، فان�صوى الثنان حتت 

العباءة الأمريكية - الغربية.

بييعييد انييتيي�ييصييار الييييثييييورة الإ�يييصيييالمييييييية يف 

ال�صيا�صي بني تركيا  الفييراق  اإيييران، عاد 

واإيييران، ب�صبب خييروج اإيييران من التحالف 

واإعييالن اجلمهورية  الغربي،   - الأمييريكييي 

الإ�ييصييالمييييية الييتييي قييطييعييت عييالقيياتييهييا مع 

لفل�صطني  �صفارة  اأول  وفتحت  »اإ�صرائيل« 

حلف  يف  تركيا  بقيت  بينما  العام1979،  يف 

لي»اإ�صرائيل«،  ا�صراتيجياً  وحليفاً  الناتو 

لالإ�صالم  املحا�صر  العلماين  النظام  وفييق 

يف تركيا، لكن هذا التمايز والختالف مل 

اأو  الع�صكري  ال�صراع  م�صتوى  اإىل  يتطور 

قطع العالقات ال�صيا�صية والقت�صادية.

مييين جييهيية اأخييييييرى، تيي�ييصييرك الييدولييتييان 

واملطالب  الييكييردييية،  امل�صكلة  اإرهييا�ييصييات  يف 

الكربى  كرد�صتان  دوليية  بت�صكيل  الكردية 

يف اأجييييزاء ميين )تييركيييييا - اإيييييران - الييعييراق 

- �ييصييورييية(، مييع متييايييز الييواقييع الييكييردي يف 

بالعنف  يت�صف  والييييذي  وتييركيييييا،  اليييعيييراق 

والعمل امل�صلح منذ عقود، اأكرث مما ت�صهده 

ال�صاحة  على  وانعدامه  الإيرانية،  ال�صاحة 

اهلل«  »حييزب  اأن  اإىل  الإ�ييصييارة  ال�صورية، مع 

الييركييي قييد اأ�ييصيي�ييصييتييه املييخييابييرات الييركييييية 

جهة،  من  الكرد�صتاين  العمال  حييزب  �صد 

ولييتييوتييري الييعييالقيية بيييني احلييييزب واإيييييييران، 

الإيراين  الداخل  امل�صلح يف  للعمل  واإثارته 

من جهة اأخرى.

والتنمية  الييعييداليية  حيييزب  و�يييصيييول  بييعييد 

اأردوغيييييييييان - غييييول بعد  بيييقيييييييادة الييثيينييائييي 

انييقييالبييهييمييا عييلييى اأ�ييصييتيياذهييمييا جنيييم الييدييين 

لالإ�صالم  املعا�صر  الأب  مثل  الذي  اأربكان، 

اأمييام  الأبييييواب  ُفتحت  تركيا،  يف  ال�صيا�صي 

اأردوغيييييييان - غييييول، يف لييعييبيية ذكييييية قييادتييهييا 

اإقليمية  و»اإ�صرائيل«، ل�صناعة قوة  اأمريكا 

مقابل  ال�صيا�صي«،  ني  ال�صُّ »الإ�ييصييالم  متثل 

اإيييييييييران اليييتيييي متيييثيييل »الإ�يييييصيييييالم اليي�ييصيييييعييي 

اليي�ييصيييييا�ييصييي«، وذلييييك �ييصييميين ا�ييصييراتيييييجييييية 

�صرب الإ�صالم احلركي والفاعل، وتدمري 

قيييييواه مييين الييييداخييييل، لييلييتييخييليي�ييض مييين اآخييير 

القوى العادية لالإمرباطورية الأمريكية، 

والوهابية  التكفرييني  اأمييام  املجال  وف�صح 

والييقييائييميية على  فييكييرييياً،  املهجنة  اليي�ييصيياذجيية 

بع�ض الق�صور الفكرية وال�صلوكية الغريبة، 

املييفييكييرييين  اليييفيييقيييهييياء  اإىل  تييفييتييقيير  والييييتييييي 

والييعيينييا�ييصيير الييواعييييية، وتيينييهييج مييبييداأ الييذبييح 

والقتل الأعمى لكل من يخالفها الراأي اأو 

من توعز اإليها اأجهزة املخابرات بقتله.

ويف حليييظييية مييفيي�ييصييلييييية تيي�ييصييمييى جميييييازاً 

»الييربيييييع اليييعيييربيييي«، مت بييرعيياييية اأمييريكييييية 

التزاوج بني الوهابيني والإ�صالم العلماين 

»تركيا« حل�صار الإ�صالم الأ�صيل )املذاهب 

اخلييميي�ييصيية(، وحمييييور امليييقييياومييية واملييمييانييعيية، 

ولييتييفييجييري الييفييتيينيية املييذهييبييييية والييطييائييفييييية 

اإميييييييارات وكيييييانييات  لييتييقيي�ييصيييييم امليينييطييقيية اإىل 

الأو�ييصييط  اليي�ييصييرق  ميي�ييصييروع  �صمن  �صعيفة 

اجلييديييد، بييعييدمييا �صقط امليي�ييصييروع يف حييرب 

لبنان  الثانية عام 2006.

ظيييهيييرت نييقييطيية اخليييييالف الييثييانييييية بني 

حاد  ب�صكل  املرحلة  هييذه  يف  وتركيا  اإييييران 

يف امليييو�يييصيييوع الييي�يييصيييوري، و�ييصييبييقييه اخليييالف 

حيييييول نيي�ييصيير اليييييييدرع الييي�يييصييياروخييييييية حلييلييف 

الييركييييية، مبييا يهدد  الأرا�ييصييي  الناتو على 

الأمييييييين اليييقيييوميييي الإييييييييييراين واليييرو�يييصيييي، 

لي»اإ�صرائيل« من  الإ�صتباقي  الإنذار  ويوفر 

اليي�ييصييواريييخ الإيييرانييييية. وبييعييد غييييياب الييدور 

القيادة  م�صتوى  على  وامل�صري  ال�صعودي 

ني ال�صيا�صي«، �صّمرت تركيا  لي»الإ�صالم ال�صُّ

»الييقييائييد«  نف�صها  واأعييليينييت  �ييصييواعييدهييا  عيين 

املرتبطة  اليي�ييصيييييا�ييصييييية«  »لل�صنية  امليييييييداين 

مع  واملتحالفة  الغربي  وامل�صروع  باأمريكا 

العربي  العام  للراأي  »اإ�صرائيل«، ويف خداع 

والإ�ييييصييييالمييييي واخييييييييراق ليييليييوعيييي وميي�ييصييح 

من  �صريع  وب�صكل  تركيا  عييربت  الييذاكييرة، 

»�صفينة  وم�صرحية  الفل�صطينية  النافذة 

مرمرة« الهوليوودية، والتي كانت »املفتاح« 

الركي للدخول اإىل غرف النوم العربية.

وك�صفت  حتالفاتها،  على  تركيا  انقلبت 

عن وجهها التاآمري على امل�صتوى ال�صيا�صي 

واملذهبي باأمر اأمريكي، فتدخلت يف العراق 

مييطييالييبيية بييحييقييوق »اأهييييل اليي�ييصيينيية« وحييميياييية 

العراقي،  الرئي�ض  نائب  الها�صمي  طييارق 

الييربازاين  مع  بييالإرهيياب، وحتالفت  املتهم 

�صورية  يف  امل�صلح  العمل  ودعمت  تركيا،  يف 

انطالقاً من قاعدة مذهبية �صد العلويني، 

امل�صطلحات  بييا�ييصييتييخييدام  اأردوغيييييييان  وبيييييداأ 

والأليييفييياظ املييذهييبييييية املييبييا�ييصييرة دون حييرج، 

من  لإخييراجييهييا  »حما�ض«  حركة  وا�صتمال 

�صورية وال�صتعانة باإمكانياتها للعمل �صد 

اإيييران  عيين  والنف�صال  �صورية،  يف  النظام 

انخراط  من  وُيخ�صى  مذهبي،  بتحري�ض 

»حييمييا�ييض« يف هييذا امليي�ييصييروع، اليييذي �صيكون 

مبيينييزليية اإعيييييدام �ييصيييييا�ييصييي لييهييا، ل�ييصيييييمييا اأن 

عزيز  الدكتور  الت�صريعي؛  املجل�ض  رئي�ض 

دويييييك، متيينييى اأن يييكييون الييعيييييد عيييييدييين يف 

ب�صار  اإ�صقاط  وعيد  الفطر  عيد  �صورية: 

الأ�صد، نا�صياً عيد حترير القد�ض!

ت�صري  الركية   - الإيرانية  العالقة  اإن 

عييلييى �ييصييفييري اليييهييياويييية، ويييعييمييل الأميييريكيييي 

بينهما  اليي�ييصييدام  و»الإ�ييصييرائيييييلييي« لإييييقييياع 

لتحقيق هدفني اأ�صا�صيني:

- تييييدمييييري قيييييوة الإ�يييييصيييييالم اليي�ييصيييييا�ييصييي 

بييجيينيياحيييييه »اليي�ييصيينييي واليي�ييصيييييعييي«، يف تييكييرار 

لييلييحييرب الإييييرانييييييية - الييعييراقييييية واليييغيييزو 

العراقي للكويت.

»ال�صنة  بييني  املذهبية  الفتنة  اإ�ييصييعييال   -

وال�صيعة«، والتي متثل اآخر حلقات احلرب 

الأمريكية.

اإرها�صات التوتر الركي - الإيراين  اإن 

مع  ال�صورية،  النافذة  ميين  بالظهور  بيييداأت 

حر�ض الطرفني على تفادي ال�صدام حفظاً 

مل�صلحتهما، لكن اإن جتاوز الأتراك التدخل 

واللوج�صتي  الع�صكري  والييدعييم  ال�صيا�صي 

الإيييرانيييييون  ف�صيبادر  للم�صلحني،  وامليييادي 

مع  امل�صرك  الييدفيياع  معاهدة  تطبيق  اإىل 

الع�صو  الييركييي؛  اجلي�ض  و�ييصييرب  �صورية، 

لييه الأبيييواب  الييذي �صُتفتح  اليينيياتييو،  يف حلف 

لييلييتييدخييل اخليييارجيييي خيييييارج اإطييييييار جمل�ض 

�صي�صعل  ما  تركيا،  م�صاعدة  بحجة  الأميين 

النار يف كل املنطقة، ولي�ض يف ذلك مبالغة 

�صورية هو اخلطوة  �صقوط  لأن  تهويل،  اأو 

اإيران،  اإ�صقاط  الأوىل لإ�صقاط العراق، ثم 

و�ييصييوًل اإىل اإ�ييصييقيياط رو�ييصيييييا واليي�ييصييني؛ يف 

لكن  مت�صل�صل،  �صيا�صي  »دومييييينييو«  عملية 

الييي�يييصيييوؤال املييييطييييروح: هيييل اأميييريكيييا والييغييرب 

الوقائع  ال�صاملة؟  احلييرب  لهذه  جيياهييزون 

فهم  ذلك،  عن  عجزهم  توؤكد  والإمكانيات 

يف مييرحييليية اليي�ييصييعييف الييعيي�ييصييكييري والأزمييييية 

املادية، ولذا فاإن تركيا �صتدفع ثمن تهورها 

واندفاعها امل�صبوه يف �صورية، و�صتلحق بها 

قطر وال�صعودية، فاأول الإنذارات الإيرانية 

كييانييت حتييميييييل تييركيييييا وقييطيير واليي�ييصييعييودييية 

ميي�ييصييوؤولييييية خييطييف الييييييزوار الإييييرانيييييييني يف 

الثالثة  للبلدان  اتييهييام  اأول  وهيييذا  دم�صق، 

مبيي�ييصييوؤولييييية اإ�ييصييعييال امليينييطييقيية، ومييين ي�صعل 

النار ل بد اأن يكون م�صوؤوًل عن تداعياتها، 

و�صتكون  الآخرين،  اأ�صابت  كما  و�صت�صيبه 

الييييقييييواعييييد الأمييييريكييييييييية يف قيييطييير وتييركيييييا 

واخلييليييييج وميي�ييصييايف اليينييفييط اأعيييييواد الييثييقيياب 

املمانعة  حمييور  اإ�صقاط  يريد  من  لإحيييراق 

ابتداء من �صورية.. فهل يكون املخطوفون 

الإيرانيون واحلراك الكردي بداية ا�صتعال 

التفاو�ض  بداية  اأم   ..2012 اآب  يف  املنطقة 

ال�صاخن من اأجل ت�صوية حتفظ اجلميع؟

www.alnnasib.com
د. ن�سيب حطيط

ما معنى ال�صيانيم؟

»ال�صيانيم« هي جمع كلمة »�صايان«، املاأخوذة من كلمة 

يهودي  على اأي  تطلق  و»اليي�ييصييايييان«  بالعربية،  »ي�صاعد« 

اأ�صلي يعي�ض خارج »اإ�صرائيل«، ويخدمها طوعاً من جمال 

عمله، ويدعم اأن�صطة املو�صاد ال�صتخباراتية يف بلده مهما 

الييذي  البلد  م�صلحة  ح�صاب  على  ولييو  الييظييروف،  كييانييت 

يعي�ض فيه.

بيياخييتيي�ييصييار »اليي�ييصيييييانيييييم« �ييصييبييكيية عيياملييييية مييين اليييييهييود 

املتطوعني خلدمة �صيا�صات »اإ�صرائيل« حتى ولو اقت�صى 

الأمر خمالفة القانون.

ما هو دور ال�صيانيم يف م�صاعدة العدو »الإ�صرائيلي«؟

 william( امليييو�يييصييياد عييميييييل  احيييتييياج  عيينييدمييا  فييمييثيياًل 

عملية  يف  ل�صتغالله  نيوزيلندي  �صفر  جيييواز   )barka
على   )tony resnick( ال�صيانيم  اأحييد  �صاعده  �صرية، 

اجلواز  حامل  لأن  العملية،  لت�صهيل  نيوزيلندا  يف  الفور 

النيوزيلندي يدخل دوًل عديدة دون تاأ�صرية، وقلما ي�صك 

فيه اأحد.

»مائري«  اهتمام  على  ا�صتوىل  الييذي  الآخيير  اجلا�صو�ض 

اإىل  و�صل  الييذي  الأملييياين،  اليهودي  لوتز«  »وولفغانغ  هو 

فل�صطني خالل �صنوات الثالثينات من القرن الع�صرين، 

بعمليات  للقيام  املر�صحني  من  قائمة  يف  املو�صاد  اختاره 

جت�ص�ض يف م�صر التي دخلها ب�صفة اأملاين �صرقي، كان قد 

خدم يف �صفوف القوات الأملانية يف اإفريقيا خالل احلرب 

العاملية الثانية، ولذلك قرر العودة اإىل م�صر التي كان قد 

عرفها من ممار�صته العمل التجاري.

بعد عامني من الن�صاط التج�ص�صي، اكت�صفت الأجهزة 

بال�صجن،  عليه  وُحكم  »الإ�صرائيلي«  اجلا�صو�ض  امل�صرية 

اأ�ييصييرى م�صريني يف حالة قيام  مييع  تبادله  يتم  كييي  رمبييا 

اإطييالق �صراحه ب�صتى  »اأميييييت« التمكن من  حييرب، حيياول 

الييطييرق، واقييرحييت »اإ�ييصييرائيييييل« مبادلة »لييوتييز« وزوجييتييه 

ال�صجون  املوجودين يف  امل�صريني  �صجناء احلرب  بجميع 

»الإ�صرائيلية«. 

 لكن الييرئييييي�ييض امليي�ييصييري جييمييال عييبييد اليينييا�ييصيير رف�ض 

ال�صغوط  ممار�صة  اإىل  اأميييييت«  »مييائييري  فلجاأ  القييييراح، 

النف�صية، قال: »اأفهمت ال�صجناء امل�صريني اأن بقاءهم يف 

ال�صجون »الإ�صرائيلية« يعود اإىل رف�ض عبد النا�صر اإعادة 

ذويهم،  اإىل  بالكتابة  لهم  و�ُصمح  اإ�صرائيليني«،  �صخ�صني 

لكن هذا كله بقي دون اأي �صدى. 

 ثم تقدم »اأميت« باقراح اآخر، هو اإظهار الأمر وكاأنه 

انت�صار علني للرئي�ض امل�صري من دون ذكر اأي كلمة عن 

اإطالق �صراح »لوتز« وزوجته. 

الييعيير�ييض اجليييدييييد، فلجاأ  هيييذا  اليينييا�ييصيير  عييبييد   رف�ض 

لدى  الرتباط  عنا�صر  امل�صوؤول عن  اإىل  »الإ�صرائيليون« 

الأمم املتحدة الذي �صافر اإىل القاهرة: وح�صل على وعد 

بي»اإطالق �صراح »لوتز« وزوجته« لحقاً، ثم بعد �صهر غادر 

»لوتز« وزوجته القاهرة اإىل جنيف باأكرب قدر ممكن من 

ال�صرية، وكانوا بعد �صاعات يف مكتبي«، كما �صرح اأميت. 

اإىل  بحاجة  عييمييالءه  اأن  �صريعاً  اأميييييت«  »مييائييري  فهم 

اأي  »�صيانيم«؛  �صبكة  �صكل  هكذا  مهماتهم،  لتنفيذ  دعييم 

املتطوعني اليهود للتعاون كل يف جماله، فمن يعمل منهم 

جلوا�صي�ض  �صيارة  تقدمي  ي�صهل  لل�صفر  وكييالت  يف  مثاًل 

الت�صهيالت  يييقييدم  املييو�ييصيياد ميين دون عييراقيييييل، وامليي�ييصييريف 

املالية املطلوبة، والطبيب قد ي�صاهم باإخراج ر�صا�صة من 

دون اإعالم ال�صلطات. 

 مل يكن »مائري اأميت« يعر�ض، بالطبع، على حماولت 

التج�ص�ض، لكنه كان يوؤكد على �صرورة التخطيط اجليد 

لها، وكان قد اأ�صر كذلك على اإيجاد �صبكة عاملية لل�صالت 

مع و�صائل الإعالم التي كان ي�صتخدمها برباعة كبرية.

اأوروبييا  اأو تفجري يف  اأي اعتداء   فمثاًل كان يتبع قيام 

اإثييارة مقالت يف  بق�صد  ال�صحافة  اإىل  ت�صريبات  حييدوث 

والقيام بحمالت  بل  املو�صاد،  يريده جهاز  الذي  الجتيياه 

الت�صليل الإعالمي اإذا اقت�صى الأمر ذلك. 

»اإ�صرائيل«  تكون  اأن  اختيار  ينبغي  كييان  مييرة  كييل  ويف 

اعييتييبييارات  اإىل  يييعييود  الييقييرار  وكيييان  ال�صحية،  اأو  الييهييدف 

مناورة  عن  الأنييظييار  حتويل  اإىل  ترمي  حم�صة  �صيا�صية 

دبلوما�صية تنوي »اإ�صرائيل« القيام بها يف ال�صرق الأو�صط، 

الوليات  يف  خ�صو�صاً  معها  التعاطف  على  احل�صول  اأو 

املتحدة الأمريكية.

اأوروبييا بوا�صطة  اإيتان« عمليات الغتيال يف  تابع »رايف 

اأو بوا�صطة  بييعييد،  تييفييجييريهييا عيين  يييجييري  الييتييي  الييقيينييابييل 

ميي�ييصييد�ييض »بيييريييييتيييا«؛ اليي�ييصييالح املييفيي�ييصييل بيياليينيي�ييصييبيية جلييهيياز 

املتطوعني  براعة كبرية يف جتنيد  اإيتان  واأظهر  املو�صاد، 

»�صيانيم« مل�صاعدة املو�صاد من بني اليهود يف اخلارج، وكان 

�صعبنا  اأن  لهم  اأ�صرح  »كنت  قائال:  �صرح  كما  ي�صتجلبهم، 

قد اأم�صى األفي عام وهو يحلم، واأننا �صلينا نحن اليهود 

ياأتي يوم اخلال�ض، واحتفظنا  املدة كلها كي  خالل تلك 

اأ�صبح  واليوم  وقلوبنا،  وكتاباتنا  اأغانينا  يف  احللم  بذلك 

اأ�صيف: كي ت�صتمر هذه احلقيقة نحن  حقيقة، ثم كنت 

اإيتان  وجييد  املح�صلة  ويف  اأمييثييالييكييم«،  ميين  لأنييا�ييض  بحاجة 

املحامي،  بينهم  �صخ�ض  مئة  من  اأكييرث  راأ�ييض  على  نف�صه 

والطبيب، والتاجر، وربة املنزل، وكلهم م�صتعدون لتنفيذ 

اأوامره يف خمتلف اأنحاء اأوروبا.

دولة  تقريباً جمنيد خلدمة  العامل  اإذن كل يهودي يف 

»ال�صيانيم«  هوؤلء  اأن  الأمر  الالفت يف  ولعل  »اإ�صرائيل«، 

بحماية  منهم  والتزاماً  اإرادتييهييم  مبييلء  بعملهم  يقومون 

دولتهم حتى لو كانوا خارجها، وحتى لو مل يزوروها ول 

مرة.

حممد اأمني ال�ضنـاوي

16

عربي

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

إيــران - تــركـيــــا.. صـراع أم هــدنــة؟

»السيانيم«.. ودورهم في دعم العدو الصهيوني

) �لعدد 226(  �جلمعة - 10 �آب - 2012



انييدلع  باأ�ض به على  بعد مييرور وقييت ل 

وما  العربية«،  لييي»الييثييورات  الأوىل  ال�صرارة 

واقت�صادية  �صيا�صية  اأو�يييصييياع  ميين  خلفته 

العرب  املهاجرين  ن�صبة  ارتفعت  متوترة، 

اإن  بييل  اأن تخفت، ل  بيييدًل ميين  اأوروبييييا  اإىل 

اللجوء  طالبي  عدد  اأن  اأكييدت  الإح�صاءات 

من تون�ض وم�صر وليبيا و�صورية وغريها 

من الييدول العربية اإىل الييدول الأوروبييييية، 

الييذي  الأميييير  كييبييري،  اإىل حييد  قييد ت�صاعف 

الييييقييييدمي -  اليييواجيييهييية اجلييييييدل  اإىل  اأعييييييياد 

اأوروبييا،  اجلديد حول املهاجرين العرب يف 

العجوز  القارة  على  الإ�صالمي  املد  وتاأثري 

واقت�صادها املتهالك.

مع تدفق املزيد من املهاجرين من دول 

الثورة، بداأت احلركات واملواقف العن�صرية 

اأوروبيييا، ولوحظ و�صول  تييزداد وتريتها يف 

التي  املتطرفة  اليمنية  الأحيييزاب  من  عييدد 

اخلناق  ت�صييق  وتييريييد  املهاجرين  تنتقد 

بلد  مييين  اأكيييييرث  يف  اليي�ييصييلييطيية  اإىل  عييليييييهييم 

والت�صريعات  القوانني  توالت  كما  اأوروبييي، 

واخلييييطييييابييييات اليييتيييي حتيييميييل متيييييييييييزاً �ييصييد 

امل�صلمني وانتقاداً لهم ول�صريعتهم.

ليييطيييامليييا �يييصييياد العيييتيييقييياد بيييييياأن الييييثييييورات 

الدميقراطية غالباً ما توؤدي اإىل احلد من 

الهجرة اإىل اخلارج، وتدفع باملواطنني اإىل 

التم�صك باأوطانهم اأماًل بواقع اأف�صل، لكن 

العك�ض،  تقول  اليوم  والإح�صاءات  الأرقييام 

اأوروبيييا  اإىل  املهاجرين  عييدد  اأن  تبني  فقد 

�صهدت  التي  العربية  الييدول  من  الهاربني 

ال�صيا�صي  التغيري  نحو  وحتييركييات  ثيييورات 

والدميقراطي، قد ارتفع بوترية ملحوظة، 

ممييا اأعيييياد اجليييدل الأوروبييييييي حيييول ق�صية 

هجرة امل�صلمني والعرب اإىل الواجهة.

اإح�ساءات متفرقة

الإح�صاء  وكالة  اأعلنت  الإطيييار،  هييذا  يف 

الأوروبييييية »يييورور�ييصييتييات«، اأن عييدد طالبي 

الييلييجييوء ميين الييييدول الييعييربييييية ودول غييرب 

اإفييريييقيييييا اإىل اأوروبييييييييا، تيييزاييييد ميييع مييوجيية 

الثورات العربية التي باتت تعرف بي»الربيع 

العربي«.

ميين  اليييليييجيييوء  طيييليييبيييات  اأن  واأو�ييييصييييحييييت 

املئة،  يف   92.5 بن�صبة  ارتفعت  التون�صيني 

ومن  املا�صي،  العام  6330 طلباً  اإىل  لت�صل 

الليبيني بن�صبة 76 يف املئة لت�صل اإىل 2900 

طلب، فيما ارتفع عدد الفارين من �صورية 

الييقييتييال مل  اأن  رغييييم  امليييئييية،  50 يف  بيينيي�ييصييبيية 

يت�صاعد هناك اإل مع اأواخر العام املا�صي.

بروكينغز  مييوؤ�ييصيي�ييصيية  قييالييت  اليي�ييصييييياق،  يف 

اإن نييحييو مييليييييوين  ليييالأبيييحييياث بييوا�ييصيينييطيين، 

الييعييام املا�صي،  �صخ�ض نييزحييوا عيين ديييارهييم 

الييعييربييي يف �صمال  الييربيييييع  نييتيييييجيية مييوجيية 

العدد  وتييوجييه  الأو�ييصييط،  وال�صرق  اإفريقيا 

الأكرب من املهاجرين اإىل اأوروبا.

وانيييعيييكييي�يييصيييت هييييييذه الييييييزيييييييادة يف اأعيييييييداد 

عدد  ت�صريحات  على  اأوروبيييا  يف  الالجئني 

من قادة الدول الأوروبية، منهم يف فرن�صا 

املتطرفة  الوطنية  اجلبهة  حييزب  رئي�صة 

امل�صلمني  �صالة  و�صفت  التي  لوبن،  ميياري 

النازية  اإىل  عييودة  باأنها  فرن�صا،  �ييصييوارع  يف 

انتقدت  والتي  الثانية،  العاملية  احلييرب  يف 

اللحم  وانت�صار  احلييجيياب  امل�صلمات  ارتيييداء 

احلييييالل يف فييرنيي�ييصييا، كييمييا هيينيياك الييرئييييي�ييض 

�صاركوزي الذي  ال�صابق نيكول  الفرن�صي 

املييهيياجييرييين،  �ييصييد  خييطييوات  �صل�صلة  اأطييلييق 

اتفاقية  من  فرن�صا  ب�صحب  تهديده  منها 

�ييصيينييغيين اخليييا�يييصييية بيييُحيييريييية الييي�يييصيييفييير عييرب 

احلييدود يف الحتاد الأوروبيييي، ما مل تتخذ 

اأوروبييا، ف�صاًل عن  خطوات حلماية حييدود 

من  الكثري  لطرد  اأ�صدرها  �صابقة  قييرارات 

املهاجرين من الأرا�صي الفرن�صية، بذريعة 

يروجون  واأنهم  القت�صاد  على  عبء  اأنهم 

عدد  خف�ض  اإىل  دعييا  اأنيييه  حتى  للجرمية، 

األيييف   100 اإىل  األيييفييياً   180 مييين  الييالجييئييني 

�صاركوزي  موقف  الذكر  عن  وغني  �صنوياً، 

املت�صدد �صد امل�صلمني، حيث برزت يف عهده 

قوانني متنع امل�صلمات من ارتداء النقاب.

م�ساعر عداء

عييييداء متنامية  ميي�ييصيياعيير  بييييرزت  وفيييييمييا 

من  كييل  يف  وامل�صلمني  الييعييرب  للمهاجرين 

من  كييل  هييددت  واأملييانيييييا،  واإ�صبانيا  اإيطاليا 

النم�صا واأملانيا باإعادة اإجراءاتها احلدودية 

يف منطقة �صنغن، اإذا مل يتم التوافق اأوروبياً 

على وقف املد املتزايد من املهاجرين.

ويف اأيييلييول ميين الييعييام املييا�ييصييي اقييرحييت 

للحكومات  ال�صماح  الأوروبييييييية  املفو�صية 

اإجيييراءاتيييهيييا  اتيييبييياع  اإىل  بييياليييعيييودة  ميييوؤقيييتييياً 

املجاورة  الييدول  اأثبتت ف�صل  اإذ  احلييدودييية، 

لييلييهييجييرة غري  الييتيي�ييصييدي  مييتييكييرر يف  ب�صكل 

امل�صروعة.

املبا�صرة  النعكا�صات  اإحدى  وقد متثلت 

لييالنييتييفييا�ييصييات اليي�ييصييعييبييييية بييبييعيي�ييض الييبييلييدان 

الييعييربييييية يف تيييزاييييد انييتييقيياد املييهيياجييرييين يف 

اأوروبيييييييييا، وتيي�ييصيياعييد اخليييطيييابيييات امليييروجييية 

20 مليون  اأن هناك  لالإ�صالموفوبيا، علماً 

ال�صكان  عيييدد  اأ�ييصييل  ميين  اأوروبيييييا  يف  م�صلم 

البالغ 500 مليون يف تلك القارة.

اأخيييفيييق الحتييييياد الأوروبييييييي  وحييتييى الآن 

الهجرة  عييبء  لتوزيع  خمطط  اعتماد  يف 

املفو�صية  خمططات  وتفيد  بييلييدانييه،  بييني 

الأوروبييييييييية بيياأنييه يييجييب عييلييى الييييدول الي27 

موحدة  �صروط  اإىل  تتو�صل  اأن  الأع�صاء، 

تلك  بييني  وميين  اللجوء،  طالبي  ل�صتقبال 

اليي�ييصييروط، و�ييصييع حييد ملييمييار�ييصييات الييغيي�ييض يف 

تيييقيييدمي طييلييبييات اليييليييجيييوء، وتييقييوييية وكيياليية 

حييميياييية احليييييدود الأوروبييييييييييية فييرونييتيييييكيي�ييض 

ومييكييتييب الييلييجييوء امليي�ييصييرك؛ الييلييذييين يتم 

مبكرين  اإنييييذار  كنظامي  بهما  ال�صتعانة 

ملراقبة اأ�صراب الالجئني ور�صد امل�صكالت، 

فييرونييتيييييكيي�ييض  اأن  الإطييييييييار  هيييييذا  يف  ييييذكييير 

الييعييودة  اإىل  اآلف طييالييب جليييوء   6 اأرغييمييت 

اأثييار حنق  2011، ما  العام  اأوطانهم يف  اإىل 

املنظمات الإن�صانية التي تدافع عن حقوق 

وحت�صني  رعايتهم  اإىل  وتدعو  الالجئني، 

ظروف ا�صتقبالهم.

هجرة م�ستمرة

العربي  الييربيييييع  اأن  يييبييدو  املييحيي�ييصييليية،  يف 

فيير�ييض واقييعيياً جييديييداً اأكيييرث تييعييقيييييداً، جعل 

اليييهيييجيييرة قيي�ييصييرييية اأكييييييرث ميينييهييا طييوعييييية، 

ال�صتقرار  وعييدم  ال�صطرابات  اأدت  حيث 

واحليييييروب الأهييلييييية الييتييي �ييصييهييدهييا الييعييامل 

العربي العام املا�صي اإىل نزوح البع�ض بحثاً 

عن مكان اآمن بدًل من التم�صك بالوطن.

وميينييذ انيييدلع اليييثيييورات، فيير الآلف من 

امليي�ييصييريييني والييليييييبيييييني والييتييونيي�ييصيييييني اإىل 

الأرا�صي الإيطالية واليونانية والفرن�صية، 

حيث ت�صدرت م�صر الدول الأكرث ت�صديراً 

ييينيياييير   ٢٥ ثييييورة  اأن  ورغييييم  لييلييمييهيياجييرييين، 

امليي�ييصييرييية، والييييثييييورات الييليييييبييييية واليي�ييصييورييية 

والييتييونيي�ييصييييية، دعيييت عييلييى اإحيييييداث تغيريات 

املعي�صة  م�صتويات  على  �صيما  ل  اإيجابية، 

والقييتيي�ييصيياد، واأذكييييت اإىل ميييال بييالإ�ييصييالح، 

الإنتاج، وال�صطرابات  اأن توقف عجلة  اإل 

ال�صيا�صية التي ع�صفت وتع�صف ببلدانهم، 

خيبت  النمو  مييعييدلت  تييراجييع  عيين  ف�صاًل 

اآمال الكثريين، واأثارت املخاوف لديهم من 

احتمال تردي الأو�صاع اأكرث مما هي عليه.

على �صبيل املثال، دفعت احلرب الأهلية، 

نظام  �ييصييقييوط  حييتييى  ليبيا  �ييصييهييدتييهييا  الييتييي 

الييعييقيييييد مييعييميير اليييقيييذايف، وعييييدم ا�ييصييتييقييرار 

نيي�ييصييب  ارتييييفيييياع  اإىل  تيييونييي�يييض  يف  الأو�يييييصييييياع 

الداخلية  وزارة  اأكييييدت  حيييييث  املييهيياجييرييين، 

وليبي  تون�صي  األييف   48 نحو  اأن  الإيطالية 

اإيطاليا  ومنحت   ،2011 عييام  اإليها  و�صلوا 

العام املا�صي تراخي�ض اإقامة موؤقتة لأكرث 

�صرعي،  غييري  تون�صي  األييف مهاجر   20 ميين 

الإيطالية  ال�صواحل  اإىل  و�صلوا  قد  كانوا 

بعد الثورة.

من  النازحني  اأي�صاً  اليونان  وا�صتقبلت 

�صورية، وذلك من خالل احلييدود الركية 

الالجئني  اآلف  ت�صت�صيف  زالييت  مييا  التي 

من �صورية، يف ظل معار�صة ق�صم كبري من 

النازحني  اإىل  ينظرون  الذين  اليونانيني 

باعتبارهم عبئاً عليهم.

ومن جانبها، اأكدت ال�صلطات اليونانية، 

الييذي تطالب فيه احلكومة  الوقت  اأنييه يف 

من  ت�صحيات  بتقدمي  ال�صعب  اليونانية 

خييالل خف�ض رواتييبييهييم لإنييقيياذ الييبييالد من 

الأزميييييية القييتيي�ييصييادييية الييتييي تييعيياين منها، 

فر�ض  تييوفييري  عملياً  امل�صتحيل  ميين  فيياإنييه 

للمهاجرين ب�صورة غري �صرعية.

الدول  انق�صمت  ال�صغوط  ويف ظل هذه 

املييي�يييصييياألييية، فمنهم  الأوروبييييييييييية حييييول هييييذه 

ميين اتييخييذ اإجيييييراءات اأكيييرث �ييصييراميية للحد 

مييين تييدفييق املييهيياجييرييين، وميينييهييم مييين حث 

لإجييراء  اجلديدة  العربية  الأنظمة  زعماء 

اإ�يييصيييالحيييات اقييتيي�ييصييادييية و�ييصيييييا�ييصييييية حتى 

ت�صمن بقاء املهاجرين يف اأوطانهم.

مييين جييهييتييهييا، اأكيييييدت ميينييظييميية »هيييييوميين 

رايت�ض ووت�ض«، اأن »ال�صطرابات يف �صمال 

وملتم�صي  املهاجرين  اآلف  جلبت  اإفريقيا 

واأدت  الأوروبييييييييية،  اليي�ييصييواطييئ  اإىل  الييلييجييوء 

اإىل تيييزاييييد اأعيييييداد املييهيياجييرييين الييقييتييلييى يف 

البحر، م�صرية اإىل اأن جهود اإ�صالح قواعد 

اللجوء امل�صركة داخييل الحتيياد الأوروبييي، 

ما زالت معطلة اإىل حد بعيد، واأن الركيز 

عييلييى مييراقييبيية احليييييدود جيييياء عييلييى حيي�ييصيياب 

واإتيياحيية احلييق يف  املهاجرين  حماية حقوق 

اللجوء.

يف  الباحثة  قييالييت  ال�صعيد،  هييذا  وعييلييى 

�صوؤون غرب اأوروبا يف هيومن رايت�ض ووت�ض 

�ييصييونييدرلنييد«: »يتحدث الحتيياد  »جييوديييث 

الأوروبييييييي كييثييرياً هيييذه الأييييييام عيين �صيانة 

اإفريقيا،  و�صمال  الأو�صط  ال�صرق  يف  قيمه 

لييكيين عيينييدمييا يييتييعييلييق الأميييييير بيياملييهيياجييرييين 

هذه  تلقى  مييا  فكثرياً  الييلييجييوء،  وملتم�صي 

القيم من النافذة«.

هبة ال�سيداين
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w w w . a t h a b a t . n e t

رم�ضان  �ضهر  م��ع��اين  �أ���ض��م��ى  م��ن 

مبعاناة  �ل�ضائمون  ي�ضعر  �أن  �ملبارك، 

�ل��ف��ق��ر�ء وج��وع��ه��م، و�أن ي��اأخ��ذو� من 

يد  مل��د  فر�ضة  �لف�ضيل،  �ل�ضهر  ه��ذ� 

�لعون و�مل�ضاعدة للمحتاجني. 

من  �لأ���ض��ر  �آلف  تعاين  لبنان،  يف 

�لفقر وعدم وجود مورد رزق ثابت لهم 

يف  خا�ضة  يدفعهم  مما  �لعوز،  يقيهم 

تي�ضر  �ضهر رم�ضان للإفطار على ما 

لهم من طعام، و�إن كان ل يكفي جميع 

على  �لإف��ط��ار  حتى  �أو  �لعائلة،  �أف���ر�د 

مقارنة  قليلة  وه��ي  �لرحمن،  م��و�ئ��د 

مع �أعد�د �لفقر�ء �ملتز�يدة، �أو �لتكال 

على �لإعانات، ل بل �أن �لبع�ض و�ضلت 

به �حلال �إىل �لبحث عن كفاف يومه 

�ل��رم�����ض��اين م��ن ���ض��ن��ادي��ق �ل��ق��م��ام��ة، 

�ل��ت��ي ت��رق��د �أم����ام �مل��ط��اع��م و�ل��ف��ن��ادق 

�لكربى و�لبنايات �لفاخرة.

�ل�����ض��وم  ولأن  رم�������ض���ان،  ���ض��ه��ر  يف 

يق�ضي بالمتناع عن �لطعام و�ل�ضر�ب 

ل��ك��ي ي�����ض��ع��ر �مل��ي�����ض��ور ب���ج���وع �ل��ف��ق��ر 

وع��ط�����ض��ه، ب���رزت م��ظ��اه��ر ع��دي��دة من 

�ل��ت��ك��اف��ل �لج���ت���م���اع���ي: م��ث��ل �إق���ام���ة 

�ل�ضائمني  لإف��ط��ار  �ل��رح��م��ن  م��و�ئ��د 

�أو ت���وزي���ع م�����ض��اع��د�ت  �ل���ف���ق���ر�ء،  م���ن 

غذ�ئية تخفف من معاناتهم �ليومية 

و�ملعي�ضية  �لقت�ضادية  �لأزم��ة  يف ظل 

�خلانقة، �أو دفع �ل�ضدقات و�لتربعات 

منها  ل��لإن��ف��اق  �خل��ري��ة  للجمعيات 

على �ضد حاجة �ملعوزين و�لأيتام، لكن 

ترتفع  فبينما  �ل��ي��وم،  �ن��ق��ل��ب  �حل���ال 

�لتكافل  تر�جع  ي�ضجل  �لفقر،  ن�ضبة 

�لبحث  �إز�ء  �خل��ر  وعمل  و�لإح�����ض��ان 

عن �ملظاهر و�لبذخ.

و�مل�ضوؤولني  �لأث��ري��اء  م��و�ئ��د  على 

تتوزع �ضتى �أ�ضناف �لطعام و�ل�ضر�ب، 

�ل���ذي ع���ادة م��ا ي��ك��ون م�ضر معظمه 

�ل��ق��م��ام��ة، ك��ون��ه يفي�ض عن  ح��اوي��ات 

�ل�ضارع  يف  بينما  �مل��وج��ودي��ن،  م��ع��د�ت 

على  �لعثور  ب�ضهولة  ميكنك  �ملقابل 

ع���ائ���لت ت�����ض��د �أح���زم���ة �ل��ب��وؤ���ض على 

ب��ط��ون��ه��ا �خل�����اوي�����ة، وك����ذل����ك �لأم�����ر 

ب��ال��ن�����ض��ب��ة ل��ل��م��ط��اع��م �ل���ك���ث���رة �ل��ت��ي 

مل  و�إن  حتى  �لف�ضلت  من  تتخل�ض 

�ل��ن��ف��اي��ات،  م��ك��ب��ات  يف  �أح����د،  يلم�ضها 

ب�������ض���ه���ادة �ل���ك���ث���ر م�����ن �أ����ض���ح���اب���ه���ا 

و�ل��ع��ام��ل��ني ف��ي��ه��ا، ح��ت��ى �أن �أ���ض��ح��اب 

حمال �خل�ضر�و�ت يف�ضلون �أن يرمو� 

توزيعه على  ما بقي يف حمالهم على 

�لفقر�ء �أو بيعهم �إياه بربع ثمنه.

 �أما بالن�ضبة للمعونات و�لإعا�ضات 

�أن  �أح��د  على  �لرم�ضانية، فل يخفى 

حتقيق  �إىل  ويهدف  م�ضي�ض  معظمها 

غايات �ضيا�ضية و�نتخابية ل �أكرث.

و����ض���ط ه����ذه �حل���ال���ة �مل����ردي����ة، ل 

ت��ع��ال��ي��م رم�ضان  �إىل  �ل���ع���ودة  م��ن  ب��د 

�ل��ولئ��م  �إع����د�د  على  تقت�ضر  ل  �ل��ت��ي 

�لتباري  �أو  و�ل�����ض��ح��ور،  �لإف��ط��ار  عند 

�إىل  �ل��ذه��اب  �أو  ���ض��ر�ء �حل��ل��وي��ات،  يف 

ي��وم��ي��اً ك�ضيء من  �مل��ط��اع��م و�مل��ق��اه��ي 

وليتذكر  �لج��ت��م��اع��ي،  »�ل��رب���ض��ت��ي��ج« 

غالباً  �لفقرة  �لعائلت  �أن  �جلميع 

ما تكون عزيزة �لنف�ض ومرفعة عن 

مد �ليد و�لطلب، من هنا يقت�ضي �أن 

ي�ضعر �جلار �لغني بجاره �لفقر، و�أن 

ي�ضاعده عمًل بالقول: »عندما تعطي 

�أل  �لي�ضرى يجب  �ليمنى فاليد  �ليد 

لتحقيق  كثرة  ط��رق  تعلم«.. وهناك 

ذلك يف �ضهر رم�ضان �ليوم.

موائد الرحمن

ت���ع���د م����و�ئ����د �ل����رح����م����ن ت��ق��ل��ي��د�ً 

دول عربية  ف��ي��ه  ت��ت�����ض��ارك  رم�����ض��ان��ي��اً 

ع������دة، وه�����و ي���ق���وم ع���ل���ى ����ض��ت�����ض��اف��ة 

جم��م��وع��ة م���ن �ل�����ض��ائ��م��ني وت���اأم���ني 

�لإفطار لهم، يف �لو�قع، توجد بع�ض 

مو�ئد �لرحمن �لتي ��ضتهرت يف لبنان 

�لعديد  يعتمد  بحيث  ���ض��ن��و�ت،  م��ن��ذ 

و�ملحتاجني  �ل��ف��ق��ر�ء  �للبنانيني  م��ن 

غ���ر �ل���ق���ادري���ن ع��ل��ى ت���اأم���ني ق��وت��ه��م 

�ليومي على هذه �ملو�ئد لتاأمني طعام 

�مل��و�ئ��د ب�ضكل  �لإف��ط��ار، وتنت�ضر ه��ذه 

خ���ا����ض يف �ل���ع���دي���د م���ن �مل�����ض��اج��د يف 

�لجتماعية،  �ملوؤ�ض�ضات  يف  كما  لبنان، 

ع���دد من  يقيمها  خ��ا���ض��ة  �أم��اك��ن  ويف 

�ملي�ضورين و�لأغنياء. 

�ملو�ئد  قلة هذه  �مللحظ هو  لكن 

م���ق���ارن���ة ب��امل��ح��ت��اج��ني، �لأم������ر �ل���ذي 

يت�ضبب يف �أحيان كثرة بوجود �زدحام 

كبر يف �أحد �ملر�كز �لتي تقدم مائدة 

�إىل ع��ودة �لبع�ض �إىل  �إفطار، وي��وؤدي 

م��ن��ازل��ه��م خ��ائ��ب��ني، ل��ذل��ك ل ب��د من 

�إقامة  ل�ضرورة  �ضادقة  دع��وة  توجيه 

ه���ذه �مل���و�ئ���د و�إح��ي��ائ��ه��ا ب�����ض��ك��ل كبر 

لي�ض فقط من قبل �لأغنياء، بل حتى 

و�ل�ضعبية،  �ل�ضغرة  �لأح��ي��اء  �ضمن 

وكل  مثًل،  �حل��ي  �أه��ل  ي�ضاهم  بحيث 

مبا ��ضتطاع، بتاأمني مائدة ل باأ�ض بها 

وم�ضاعدتهم  �ملحتاجني  ل�ضت�ضافة 

على �إم�ضاء هذ� �ل�ضهر �لف�ضيل.

م�����ن �أب���������رز م�����و�ئ�����د �ل����رح����م����ن يف 

ل��ب��ن��ان، م���ائ���دة م��رك��ز ت��وف��ي��ق ط��ب��ارة 

�ل���ث���ق���ايف، �ل���ت���ي ت���ق���ام م��ن��ذ �أك�����رث من 

�لفقر�ء  ويرتادها   �ل��زم��ن،  م��ن  عقد 

م��ن كافة �لأع��م��ار م��ن �أط��ف��ال ون�ضاء 

�لإط��ار، يقول حممد  و�ضيوخ، يف هذ� 

ل��ل��م��رك��ز،  �ل���ع���ام  علي طبارة؛ �ملدير 

وقت  �ملركز  يق�ضدون  �لذين  ع��دد  �إن 

بعد عام، وب�ضبب  يزد�د عاماً  �لإفطار 

����ض���ي���ق �مل�����ك�����ان �مل���خ�������ض�������ض ل��ت��ق��دمي 

�أخ���ر�ً،  تو�ضعته  مت��ت  فقد  �لإف��ط��ار، 

لكن مع ذلك فاإن �لعدد يتز�يد، وهو 

ما يدفع �لبع�ض �إىل �ل�ضطفاف على 

على  يح�ضل  �جل��م��ي��ع  ل��ك��ن  �لأدر�ج، 

�لإف���ط���ار ك��ون��ن��ا ن��ح��ر���ض ع��ل��ى ذل���ك، 

�أك��رث  يومياً  ي�ضتقبل  �مل��رك��ز  �أن  علماً 

من 300 �ضائم.

ب��د�أ  �مل�ضروع  متويل  �أن  �إىل  ولفت 

ل��ك��ن لتغطية  �مل���رك���ز،  �أ����ض���ح���اب  م���ن 

�حل���اج���ات �مل��ت��ز�ي��دة، مت �ل��ل��ج��وء �إىل 

�لأعمال  �أ�ضحاب  من  �ملمولني  بع�ض 

�لتكاليف  دف��ع  يف  للم�ضاهمة  �خل��رة 

�أن  �إىل  و�أ�ضار  و�لثو�ب،  �لأج��ر  وك�ضب 

�أن����و�ع �ل��ط��ع��ام �ل��ت��ي ت��ق��دم يف �مل��رك��ز، 

�ضائم  �أي  يتناولها  �ل��ت��ي  نف�ضها  ه��ي 

و�ل�ضوربة  �لفتو�ض  منها  م��ن��زل��ه،  يف 

و�للحم،  و�ل��دج��اج  و�لأرز  و�لبطاطا 

�إ�ضافة �إىل �حللويات و�لع�ضائر.

خلدون  �ل�ضيخ  �ع��ت��رب  جانبه  م��ن 

�لفتوى  د�ر  م�ضايخ  �أح��د  وه��و  عويط 

�لإ����ض���لم���ي���ة ه�����ذه �ل���ظ���اه���رة ب��اأن��ه��ا 

بني  و�ل���ر�ح���م  �لت�ضامن  ع��ل��ى  ت���دل 

�أب����ن����اء �مل��ج��ت��م��ع �لإ�����ض����لم����ي، ل��ذل��ك 

�أن  ت���ع���زي���زه���ا، و�أ������ض�����اف  ب����د م����ن  ل 

�إق����ام����ة م����و�ئ����د �ل����رح����م����ن ه����ي ���ض��ن��ة 

زك��اة  جانب  �إىل  �ملي�ضورون  بها  يقوم 

�أم��و�ل��ه��م، �ن��ط��لق��اً م��ن ق��ول��ه تعاىل 

لل�ضائل  م��ع��ل��وم  ح���ق  �أم���و�ل���ه���م  {ويف 

و�ملحروم}.

الإعا�ضات الرم�ضانية

يف �ملا�ضي كان �لتناف�ض حثيثاً بني 

�لإع��ا���ض��ات  ت��ق��دمي  ع��ل��ى  �ل�ضيا�ضيني 

�ليوم،  يخفت  ب��د�أ  لكنه  �لرم�ضانية، 

رمب������ا ب�������ض���ب���ب �لأو��������ض�������اع �لأم���ن���ي���ة 

و�ل�ضيا�ضية �ملتبدلة. 

�ل�����ض��ا���ض��ة  ع���ل���ى  �أم حم���م���د  ت��ع��ت��ب 

و�جلمعيات �لذين ن�ضبت تقدمياتهم 

ل ���ض��ي��م��ا يف ب������روت، ف��م��ن �ل��و����ض��ح 

ب��ر�أي��ه��ا �أن �ضفر �حل��ري��ري وب��ق��اءه يف 

�ل��ع��ودة  �إىل  بجماعته  »دف���ع  �خل����ارج، 

ع���ن ت��ق��دمي ك��رت��ون��ة �لإع���ا����ض���ة �ل��ت��ي 

عدم   �إىل  �ل�ضبب  ع��ازي��ة  ب��ه��ا«،  ��ضتهر 

وب��ال��ت��ايل  �ل���ي���وم،   للناخبني  �حل��اج��ة 

�ضرورة  يجدو�  مل  له  �ملناف�ضني  ف��اإن 

يف تقدمي كر�تني �إعا�ضة �أكرب من تلك 

�لتي يقدمها.

�ل�ضتينية  �ل�ضيدة  تقوله  م��ا  للأ�ضف 

كرتونة  �رتبطت  فلطاملا  للغاية،  �ضحيح 

�ضيا�ضية، فل  باأجند�ت  لبنان  �لإعا�ضة يف 

ي��ت��ك��رم ���ض��اح��ب �ل�����ض��ل��ط��ان ع��ل��ى �ل��رع��ي��ة 

�أن  و�ملوؤ�ضف  لأ�ضو�تهم،  حاجته  �أثناء  �إل 

عموماً،  بال�ضيا�ضيني  �رتبطت  �لإعا�ضات 

�ملي�ضورين  م��ن  ك��ب��رة  فئة  ه��ن��اك  �أن  م��ع 

يف لبنان �لتي يغيب عن خاطرها �ضرورة 

�لنوع من �لإعانات �لغذ�ئية،  تقدمي هذ� 

ل��ل��ع��ائ��لت  ���ض��ه��ر رم�������ض���ان  ���ض��ي��م��ا يف  ل 

�لفقرة.

معاناة اخلادمات

�لطبقات  ع��ن  �حل��دي��ث  وي�����ض��ت��م��ر 

�ل���ف���ق���رة وم���ع���ان���ات���ه���ا يف رم�������ض���ان، 

ل���ن���ت���وق���ف ه������ذه �مل�������رة ع���ن���د ظ���اه���رة 

�مل����ن����ازل  �مل�������ض���ل���م���ات يف  �خل�������ادم�������ات 

لبنان  �أن  �مل���ع���روف  ف��م��ن  �ل��ل��ب��ن��ان��ي��ة، 

يتمتع باأ�ضو�أ �ضجل �إن�ضاين يف ما خ�ض 

�ل��ت��ع��ام��ل م��ع �ل��ع��ام��لت �لأج��ن��ب��ي��ات؛ 

�للو�تي �أقدم عدد منهن على �لنتحار 

تعبر�ً عن �ضيقهن، مبا يعانينه د�خل 

جدر�ن بع�ض �ملنازل �للبنانية.

ميكنك  �لرحمة،  �ضهر  ويف  �ل��ي��وم، 

�خلادمات يف  م�ضادفة عدد كبر من 

�إمار�ت  عليهن  تبدو  �للو�تي  �لأ�ضو�ق 

�لتعب و�لوهن، �أثناء �حلديث �إليهن، 

�أن �ل��ع��م��ل �مل��ن��زيل  ي���وؤك���د م��ع��ظ��م��ه��ن 

ي��ت�����ض��اع��ف يف ���ض��ه��ر رم�������ض���ان، ف���اإىل 

ب�����الأولد،  و�له��ت��م��ام  �مل��ن��زل  تنظيف 

ه���ن���اك م�������ض���وؤول���ي���ات �أخ������رى ت�����ض��اف 

�لت�ضوق  �أق��ل��ه��ا  ل��ي�����ض  ع��ات��ق��ه��ن،  ع��ل��ى 

�للحوم  على  للح�ضول  ي��وم��ي  ب�ضكل 

و�خل���������ض����ر�و�ت �ل���ط���ازج���ة، و�إع������د�د 

�إع��د�ده )كون  �أو �مل�ضاهمة يف  �لإفطار 

�لإ�ضر�ف  �لبيوت يف�ضلن  بع�ض ربات 

ع���ل���ى �أط�����ب�����اق �مل������و�ئ������د(، ث����م �جل��ل��ي 

و�ل��ت��ن��ظ��ي��ف ب��ع��د �لإف���ط���ار، و�إح�����ض��ار 

�أط��ب��اق �ل��ف��اك��ه��ة و�حل��ل��وي��ات و�إع����د�د 

�جل�����لب و�ل���ت���م���ور و�أن��������و�ع �ل�����ض��ر�ب 

بالذكر  و�جلدير  �ملختلفة،  و�لع�ضائر 

�لأجنبيات،  �لعاملت  من  �لعديد  �أن 

ل ���ض��ي��م��ا �لأث���ي���وب���ي���ات و�حل��ب�����ض��ي��ات، 

ي�����ض��رون ع��ل��ى ���ض��ي��ام ���ض��ه��ر رم�����ض��ان، 

يوم  �أث��ن��اء  �لأم��ري��ن  يعانون  وبالتايل 

ل  �لبيوت  رب��ات  لأن  فقط  �ضيامهم، 

ترحمهن من طلباتهن �ملتز�يدة.

و�مل����وؤ�����ض����ف �أن�������ه وب���ي���ن���م���ا مت�����ض��ي 

�ل��ك��ث��ر�ت وق��ت��اً ط��وي��ًل يف �ل��ت�����ض��وق، 

و�إع�����������د�د �ل���ط���ع���ام وت����ق����دمي����ه، ف����اإن 

�نتظار  ي��ك��ون  �لإف��ط��ار  م��ن  ن�ضيبهن 

�أرباب عملهن للنتهاء من طعامهم، 

�لف�ضلت  �لإفطار على  ليت�ضنى لهن 

�أنهن  �أك��دن  كانت كثرة، كثر�ت  و�إن 

يفطرن على كا�ضة ماء بانتظار �لعائلة 

�لإفطار،  طعام  من  لتنتهي  �للبنانية 

فهل هذه روحية رم�ضان؟

اأحمد الطب�ش

في رمضاننا.. هل يشعر الميسور بجوع الفقير؟
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�إن من �أعظم ��ضتغلل �لفر�ض 

يف �ل���دن���ي���ا، �حل���ر����ض ع��ل��ى ل��ي��ايل 

�لع�ضر �لأو�خر من رم�ضان، فاإن مل 

يكن، فعلى �لأقل ليلة 21، 23، 25، 

ليلة �لقدر لن تتعدى  29، لأن   ،27
�إحدى هذه �لليايل، كما قال �ضلى 

�هلل عليه و�آله و�ضلم: »حترو� ليلة 

�لقدر يف �لوتر من �لع�ضر �لأو�خر 

هناك  ك���ان  �إذ�  �إل  رم�����ض��ان«،  م��ن 

�ختلف بني دول �لعامل �لإ�ضلمي 

يف دخ���ول رم�����ض��ان، ف���اإن �لأح���وط 

�ل��ع��م��ل ك��ل ل��ي��ايل �ل��ع�����ض��ر، ل�ضيما 

ق����ال: { ���ض��ب��ح��ان��ه وت��ع��اىل  �أن �هلل 

�أل��ف �ضهر}،  ليلة �ل��ق��در خ��ر م��ن 

�أكرث  �لقدر؟  ليلة  تعدل  �ضنة  فكم 

من ثلث وثمانني �ضنة! فاحر�ض 

�أل  �لليلة  ع��ل��ى ه���ذه  ك��ل �حل��ر���ض 

ت��ف��وت��ك، وذل�����ك ب��ق��ي��ام ك���ل ل��ي��ايل 

�لع�ضر �لأخرة، و��ضتغلل كل ليلة 

منها كاأح�ضن ما يكون �ل�ضتغلل؛ 

كقدوتنا وحبيبنا حممد �ضلى �هلل 

�أم  عنه  روت  كما  و�ضلم،  و�آل��ه  عليه 

�هلل  ر�ضي  عائ�ضة  �ضيدتنا  �ملوؤمنني 

عنها �أنه »�إذ� دخل �لع�ضر �ضد �ملئزر، 

و�أحيا ليله، و�أيقظ �أهله«.

ماذا تفعل يف هذه الليلة؟

�لفجر،  منذ  لها  �ل���ض��ت��ع��د�د   -

على  حت��ر���ض  �لفجر  ���ض��لة  فبعد 

�أذك�����ار �ل�����ض��ب��اح ك��ل��ه��ا، وم���ن بينها 

�إل �هلل  �إل��ه  �حر�ض على ق��ول: »ل 

وح���ده ل �ضريك ل��ه، ل��ه �مل��ل��ك وله 

�حل��م��د وه��و على ك��ل ���ض��يء قدير« 

مئة م��رة، مل��اذ�؟ ملا رو�ه �أب��و هريرة 

ر�ضول  �أن  عنه(،  تعاىل  �هلل  )ر�ضي 

�هلل �ضلى �هلل عليه و�ضلم قال: »من 

قال ل �إله �إل �هلل وحده ل �ضريك 

ل��ه، له �مللك ول��ه �حلمد وه��و على 

كل �ضيء قدير يف يوم مئة مرة كان 

له عدل ع�ضر رقاب، وكتبت له مئة 

ح�����ض��ن��ة، وحم��ي��ت ع��ن��ه م��ئ��ة �ضيئة، 

وكانت له حرز�ً من �ل�ضيطان يومه 

ذل���ك ح��ت��ى مي�����ض��ي، ومل ي����اأت �أح��د 

�أح��د عمل  �إل  به  باأف�ضل مما ج��اء 

�أكرث من ذلك«.

- �حر�ض على �أن ُتفطر �ضائماً، 

�أو  �إفطاره،  باإر�ضال  �أو  �إما بدعوته، 

ب��دف��ع م���ال ل��ت��ف��ط��ره، و�أن����ت بهذ� 

�ل��ع��م��ل ت���ك���ون ح�����ض��ل��ت ع��ل��ى �أج���ر 

�ضيام �ضهر رم�ضان مرتني، ملا رو�ه 

زي��د ب��ن خالد �جُل��َه��ن��ي ع��ن ر�ضول 

و�آل�����ه و���ض��ل��م  �هلل ���ض��ل��ى �هلل ع��ل��ي��ه 

ف��ّط��ر �ضائماً كتب  ق���ال: »م��ن  �أن���ه 

�أج��ره  �أج��ره ل ينق�ض من  له مثل 

�ضيء«.

- عند غروب �ل�ضم�ض �دع �أي�ضاً 

ليلة  ل��ق��ي��ام  وي��وف��ق��ك  ي��ع��ي��ن��ك  �أن 

�لقدر.

�لليلة  ل��ه��ذه  �ضدقتك  ج��ّه��ز   -

م����ن ل���ي���ايل �ل���ع�������ض���ر، ول���ي���ك���ن ل��ك 

�دخ����ار ط����و�ل �ل�����ض��ن��ة ل��ت��خ��رج��ه يف 

�لليايل �لفا�ضلة، فل تفوتك  هذه 

وتخرج  �إل  �ل��وت��ر  ل��ي��ايل  م��ن  ليلة 

�ضدقتها.

�مل�ضجد  �إىل  ب��ال��ذه��اب  ب����ادر   -

دخ��ول  ���ض��ن��ة  لت�ضلي  �لأذ�ن،  ق��ب��ل 

عن  بانقطاعك  ولتتهياأ  �مل�ضجد، 

يف  تخ�ضع  علك  وم�ضاغلها  �لدنيا 

وقل  ردد معه  �أذن  �إذ�  ثم  �ضلتك، 

ثم  �لنافلة،  �ضل  ث��م  �لأذ�ن  �أذك����ار 

�ذك����ر �هلل ح��ت��ى ت��ق��ام �ل�����ض��لة، �أو 

�ق����ر�أ يف �مل�����ض��ح��ف، و�ع��ل��م �أن���ك ما 

دم���ت يف �ن��ت��ظ��ار �ل�����ض��لة ف��اأن��ت يف 

�أب���و هريرة  ذل��ك  ���ض��لة، كما روى 

�لنبي  �أن  ت��ع��اىل ع��ن��ه(  )ر���ض��ي �هلل 

�ضلى �هلل عليه و�آله و�ضلم قال: »�إن 

�أحدكم يف �ضلة ما د�مت �ل�ضلة 

حتب�ضه، و�مللئكة تقول �للهم �غفر 

له و�رحمه، ما مل يقم من �ضلته 

�أو يحدث«..

على  فاألقه  �أُنهك ج�ضدك،  فاإذ� 

بالتهليل  ربك  تذكر  و�أن��ت  �ل�ضرير 

و�ل��ت�����ض��ب��ي��ح و�ل��ت��ح��م��ي��د و�ل��ت��ك��ب��ر 

و�ل���ض��ت��غ��ف��ار، و�ل�����ض��لة و�ل�����ض��لم 

على ر�ضولنا �لكرمي �ضلى �هلل عليه 

و�آله و�ضلم، فاإن منت فاأنت ماأجور 

باإذن �هلل، ثم ��ضتيقظ ل�ضلة قيام 

�لليل يف �مل�ضجد، وليكن لك �ضاعة 

خلوة مع ربك �ضاعة �ل�ضحر، فتفكر 

ل  �لتي  ونعمه  خالقك،  عظمة  يف 

حت�ضى عليك، فمهما كنت فيه من 

حال �أو �ضدة فاأنت �أح�ضن حاًل ممن 

هو �أ�ضد منك.

 �أخر�ً، وقبيل �لفجر ل بد من 

�ل�����ض��ح��ور، ول��و مب���اء، م��ع �حت�ضاب 

ر�ضي  �أن�ض  رو�ه  ملا  بال�ضنة؛  �لعمل 

�هلل ت��ع��اىل ع��ن��ه، ق����ال: ق���ال �ضلى 

يف  ف��اإن  و�ضلم:»ت�ضحرو�  عليه  �هلل 

�ل�ضحور بركة«.

�أن  من �ضمع �لأذ�ن فاأفطر ثم تبني له 

�ل�ضم�ض مل تغرب، فعليه �لق�ضاء، لت�ضاهله 

يف حت����ري �ل����غ����روب، وي���ح���دث ه����ذ� ك��ث��ر�ً 

ع��ن��دم��ا ي�����ض��م��ع �ل�����ض��ائ��م ���ض��وت �مل���ذي���اع �أو 

�أو  �لأذ�ن،  يف  �ملوؤذنني  �أح��د  خطاأ  �أو  �لتلفاز 

تلعب �لأطفال مبكرب�ت �ل�ضوت �خلا�ضة 

ذلك  فكل  ل���لأذ�ن،  تقليدهم  �أو  بامل�ضاجد، 

وغ�����ره ق���د ي��ج��ع��ل �ل�����ض��ائ��م ي�����ض��ت��ع��ج��ل يف 

�لإف��ط��ار، م��ا يوقعه يف ح��رج بعد ذل��ك من 

حيث �لق�ضاء و�لإث���م، لأن��ه مل يتحقق من 

غ����روب �ل�����ض��م�����ض، �إمن����ا �ع��ت��م��د ع��ل��ى غ��ره 

يف ذل����ك، وه����ذ� خ��ط��اأ ف��ل ب��د ل��ل�����ض��ائ��م �أن 

يفطر  ح��ت��ى  �ل�����ض��م�����ض  غ����روب  م��ن  يتحقق 

على بينة، و�ضحيح �إذ� كان �ملوؤذن يوؤذن على 

�لوقت بعد حتري �لغروب، وُعرفت عد�لته 

و���ض��دق��ه وحت��ري��ه �ل��وق��ت، ف��ي��ج��وز للنا�ض 

�ل�ضوم و�لفطر باأذ�نه، لكن لو تبني خطوؤه 

و�أذن قبل �لوقت لزم �جلميع �لق�ضاء.

�أث��ن��اء  �إذ� ط��ه��رت��ا  �حل��ائ�����ض و�ل��ن��ف�����ض��اء 

�لنهار وجب عليهما �لق�ضاء، ويجب عليهما 

عدم �لإم�ضاك ذلك �ليوم، لأنهما لي�ضتا من 

�أه��ل �ل��وج��وب يف ذل��ك �ل��ي��وم، ول��ع��دم توفر 

�لنية من �أول �لنهار، ولأن ذلك �ليوم غر 

�أن����ه ل ي�ضح  حم���رم يف ح��ق��ه��م��ا، وم��ع��ل��وم 

فاإن �ضامتا ف�ضد  �ل�ضيام ول يجب،  منهما 

بذلك،  �لإث��م  و��ضتحقتا  �ليوم،  ذل��ك  �ضيام 

�ل�ضوم  وه��و  حم��رم��اً،  �أم���ر�ً  �رتكبتا  لأنهما 

�أثناء �حلي�ض و�لنفا�ض.

يلزمه  نهار�ً،  بلده  �إىل  قدم  �إذ�  �مل�ضافر 

�لق�ضاء دون �لإم�ضاك، لأنه مل ينو �ل�ضوم 

من �أول �لنهار، ولو نوى �ل�ضوم قبل �لفجر 

ثم و�ضل �إىل بلده ف�ضيامه �ضحيح.

�أث���ن���اء  �مل��ري�����ض وه����و م��ف��ط��ر  ب����رئ  �إذ� 

�لنهار، وجب عليه �لق�ضاء دون �لإم�ضاك.

كيف نكسب ليلة القدر؟
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فر�صة  �أك���ر  رم�صان  يف  �لذكية  �مل���ر�أة  دل��ي��ل 

فالنه�صة  �حلياة،  م�صتويات  كافة  على  للتغيري 

�لإميانية و�لهمة �لعالية و�لنفحات �لربانية، لن 

�لعبادة �خلا�صعة فح�صب، لكنها  �ملزيد من  تثمر 

تثمر �لتغيري على �مل�صتوى �لنف�صي �لعميق �لذي 

حقيقية  تغيري�ت  حت��دث  ث��م  �إن�����ص��ان،  ك��ل  ياأمله 

�لإن�������ص���اين وطبيعة  �ل��ت��و����ص��ل  م�����ص��اح��ات  ع��ل��ى 

�لإن�����ص��ان،  يعي�صها  �ل��ت��ي  �لجتماعية  �ل��ع��اق��ات 

�أك��ر م�صاحلة يف حياة  وتت�صع �لفر�صة لإج��ر�ء 

�حلياة  �صريك  وت�صمل  �ل��ذ�ت  تبد�أ من  �لإن�صان، 

و�لأب����ن����اء، وت��ت�����ص��ع ح��ت��ى ت�صمل ج��م��ي��ع �لأق����ارب 

و�جلري�ن و�لأ�صدقاء.

و�ملر�أة �لذكية هي �لتي ت�صتثمر هذه �لأجو�ء 

حياتها،  م�����ص��ار  وت��ع��دي��ل  تغيري  يف  �لرم�صانية 

�إن كثري�ً من  �ملبالغة يف �صيء �لقول،  فلي�س من 

�لزوجات ي�صعرن بالأ�صى و�لأ�صف �لذي قد ي�صل 

على  فالكثري�ت  �لك��ت��ئ��اب،  حافة  �إىل  ببع�صهن 

خ���اف م��ع �ل����زوج، ف��ال��ع��اق��ة م��ت��وت��رة تتخللها 

بطابع  وتت�صم  قليلة  و�حل����و�ر�ت  غ�صب،  ن��وب��ات 

عملي ج��اف، وت��دور ح��ول م�صاكل �لأب��ن��اء ونحو 

ذلك، و�ملر�أة تعاين من �مللل، على �لرغم من كرثة 

ت�صتمع  ل  فهي  عاتقها،  على  �مللقاة  �مل�صوؤوليات 

بها وت�صعر �أنها عبء نف�صي عليها، وهي ع�صبية 

�صلوكهم،  ع��ن  ر����ص��ي��ة  وغ��ري  �لأولد،  م��ع  د�ئ��م��اً 

جعل  كله  وه��ذ�  معهم،  �صد�قة  عقد  يف  وفا�صلة 

با  حياتهن،  م��ن  حمبطات  ن�صائنا  م��ن  �لكثري 

متاماً  وم�صت�صلمات  �حلقيقي،  �لتغيري  يف  �أم��ل 

لاآلية �لتي بها مت�صي حياتهن، و�أ�صبح جمرد 

�ل�صتمر�ر فيها و�حلفاظ �ل�صكلي عليها هو �أكر 

و�أهم �أهد�فهن.

�ل���ص��ت��ف��ادة  ت�صتطيع  وح��ده��ا  �ل��ذك��ي��ة  �مل�����ر�أة 

�إي���ق���اع حياتها،  ن��ف��ح��ات رم�����ص��ان يف ���ص��ب��ط  م��ن 

فيها  تر�كمت  مهما  لها،  �جل���ذري  �لإ���ص��اح  ب��ل 

�مل�صكات.. فكيف يحدث ذلك؟

�صاة  �مل���ر�أة  تنهي  �أن  وب��ع��د  �ل�صحر،  وق��ت  يف 

بخ�صوع  �هلل  ت�صتغفر  جل�صت  �أن  وب��ع��د  �لتهجد، 

ت��ت��ذك��ر ق��ول��ه ت���ع���اىل: {ف��ق��ل��ت ����ص��ت��غ��ف��رو� رب��ك��م 

 • • ير�صل �ل�صماء عليكم م���در�ر�ً  �إن��ه ك��ان غفار�ً 

وميددكم باأمو�ل وبنني ويجعل لكم جنات ويجعل 

و�ل��رزق  �ل��رزق،  �أن��ه��ار�ً}، فال�صتغفار �صمان  لكم 

هنا �أغلى من �ملال؛ �إنه �حلب و�لدفء و�لحتو�ء.. 

�أن  �هلل  تدعو  يديها  ترفع  �مل��ب��ارك  �لوقت  ه��ذ�  يف 

يرزقها �ل�صعادة ور�حة �لبال، و�أن يوؤلف بني قلبها 

وقلب زوجها، ويبارك لها يف �أبنائها.

وتبد�أ  �صغرية،  جل�صة  نف�صها  مع  جتل�س  ثم 

�إلهي،  يا  زوجها؟  يف  �لقوة  نقاط  عن  بالت�صاوؤل 

�إن���ه���ا ك���ث���رية، ك��ي��ف مل �أ���ص��ك��ره ع��ل��ي��ه��ا؟ مل����اذ� مل 

�أ�صتبدل كلمة �صكر�ً �لباردة �ملقت�صبة �لتي �أقولها 

حتى ل ي�صتطيع �أن مي�صك علي خطاأ بنظرة حب 

تتدفق  وح���روف  ناعمة  و�بت�صامة  لمعة  وع��ني 

باحلر�رة؟ ملاذ� مل �أفخر به �أمام �أهلي و�أمام �أهله 

�ملزيد من  �أن��ا بخيلة يف منحه  مل��اذ�  با مبالغة؟ 

�لثقة يف نف�صه؟

�حل��ادة  وكلماته  بغ�صب،  غ�صبه  �أو�ج���ه  مل��اذ� 

و�أ�صعر  و�أب��ك��ي  و�أ���ص��رخ  �أ���ص��د منها ح��دة،  بكلمات 

بالظلم و�ملر�رة و�أحكي لأمي و�أخو�تي، بل �أذهب 

�أحياناً غا�صبة رغم مرور كل هذه �ل�صنو�ت على 

زو�ج����ي؟ ه��ل ه���ذ� ه��و ���ص��ل��وك �ل��زوج��ة �ل��ذك��ي��ة؟ 

�أمل  �ملحت�صبة؟  �ملوؤمنة  �مل��ر�أة  �صلوك  هو  هذ�  هل 

يقل �لر�صول �صلى �هلل عليه و�صلم عن �ل�صائم: 

»و�إن �مروؤ �صامته �أو قاتله، فليقل �إين �صائم �إين 

�صائم«؟ هذ� مع �لإن�صان �لعادي، فلماذ� �أتعامل 

�أتنف�س  ل  مل��اذ�  �ملقيتة؟  �لندية  بهذه  زوج��ي  مع 

بعمق و�أردد يف �أعماقي �إين �صائمة، �إين �صائمة؟ 

ملاذ� ل �أتخيل �لر�صول �صلى �هلل عليه و�صلم وهو 

يقول: »ل تغ�صب.. ل تغ�صب.. ل تغ�صب«؟

مل��اذ� ل  �أحت�صبها عند �هلل ت��ع��اىل؟ ث��م  مل��اذ� ل 

�أع���رف ب��اأخ��ط��ائ��ي؟ م���اذ� ل��و كنت �ع��ت��ذرت منذ 

�ل��ب��د�ي��ة يف ه��ذه �مل���رة �ل��ت��ي و���ص��ل فيها �صجارنا 

لدرجة �أن �صمع �صوتنا �جلري�ن؟ تخيلي لو �أنك 

و�صعت ي��دك على كتفه يف ه��ذه �مل��رة ونظرت يف 

عينيه وب�صوت خفي�س �عتذرت، رمبا كان �صيلقي 

�إليك بغ�صب..  بيدك من على كتفه ورمبا نظر 

ولكن  ور�ءه..  �لباب  و�صفع  وتركك  خرج  ورمب��ا 

بينكما  يحدث  ول��ن  �إليك،  �صيعود  ك��ان  بالتاأكيد 

ما حدث يف هذه �ملرة من م�صاجرة عنيفة �متدت 

لعدة �أيام من �ل�صقاق �ملر.

ت���ذك���ري ج���ي���د�ً؛ ه���ل حت��ا���ص��ري��ه ب��اأ���ص��ئ��ل��ت��ك: 

�أي����ن ك��ن��ت؟ ك��م ك��ان��ت �ل���ع���اوة �جل���دي���دة؟ متى 

�لوقت  ه��ذ�  ك��ل  تق�صي  مل���اذ�  للت�صوق؟  �صنخرج 

مع �أ�صدقائك؟ ملاذ� �أنت �صامت؟ �أ�صئلتك بنكهة 

�لت���ه���ام! حتكمني ق��ي��ودك ع��ل��ي��ه! ل ت��رك��ي له 

م�صاحة من �حلرية!

و�أ����ص���دق���ائ���ه،  �أه����ل����ه  �إىل  ه������ارب  و�ل��ن��ت��ي��ج��ة 

ومتحدث بارع معهم و�صجني �صامت يف بيتك.. 

�مل��وؤم��ن��ني خديجة  �أم  ت��ل��ك �جل��ل�����ص��ة  ت��ذك��ري يف 

)ر�صي �هلل عنها( كيف كانت ترك �لنبي يتحنث 

حريته،  متنحه  �ل���ع���دد..  ذ�ت  �ل��ل��ي��ايل  ح���ر�ء  يف 

له  وتعد  تعينه  بل  �صجناً،  �أو  قيد�ً  لي�س  فالزو�ج 

�ل��ط��ع��ام، وت��ذه��ب بنف�صها ل��ت��زوده ب��ه، ث��م ه��ي ل 

تفر�س نف�صها على وحدته وعزلته.

ليتك توقفت عن حديثك �لتقليدي �ملكرر عن 

�لأ�صعار وحكايات �جلار�ت،  �لأبناء وغاء  �صجار 

�لعاثر ونحو ذلك، مما  وغيابه �لطويل وحظك 

يجعله ز�هد�ً فيك.. تذكري �أم �ملوؤمنني �أم �صلمة 

ورجاحة عقلها يوم �حلديبية، تذكري �أم �ملوؤمنني 

عند  للنبي  وحديثها  عنها(  �هلل  )ر�صي  خديجة 

بدء �لوحي.. ملاذ� ل تتغريين وتغريين حديثك، 

�صجعيه على �لطموح.. �لتعلم.. حدثيه �أحاديث 

عامة ب�صورة غري مفتعلة.. ��صتمعي لر�أيه بهدوء 

ب��ه��دوء  ����ص��األ��ي��ه  �أو  ناق�صيه  ث��م  م��ق��اط��ع��ة،  ودون 

�أي�صاً.. تخيلي �صكًا خمتلفاً للحياة.

هذه،  تقومي من جل�صتك  �أن  وقبل  و�أخ���ري�ً، 

ها تذكرتي قوله تعاىل: {�أحل لكم ليلة �ل�صيام 

�إج��اب��ة  �أن  تعلمني  ه��ل  ن�����ص��ائ��ك��م}..  �إىل  �ل��رف��ث 

�أن �صاة  �ل��ف��ر����س و�ج��ب��ة، يف ح��ني  �إىل  زوج���ك 

�لقيام �صنة.. ل �أدعوك �إىل ترك �لقيام بالطبع، 

مو�صعه  يف  ���ص��يء  ك��ل  ت�صعي  �أن  �أري����دك  ول��ك��ن 

�ل�صحيح.. هل تعلمني �أن معظم خافات �لنهار 

ت�صتطعني  و�أن���ك  �لليل،  �إح��ب��اط��ات  ب�صبب  تكون 

�لتحكم يف غ�صبه و�نفعاله وغيابه..

رمي اخلياط
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دليل المرأة الذكية في رمضان

أنــِت وطــــــفــــــــــلــك

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

فممار�صة  �لأطفال،  لدى  و�أهمية كرى  مكانة  �لريا�صة  حتتل 

�ل��ري��ا���ص��ة ت��ع��ت��ر م���ن �أه����م �ل���ع���اد�ت �ل��ت��ي ي��ح��ر���س �ل��ط��ف��ل على 

�أن  و�لأم��ه��ات، وهو  �لآب��اء  بع�س  فيه  يقع  ممار�صتها، وهناك خطاأ 

مينعو� �لأطفال من ممار�صة �للعب و�لريا�صة، ظناً منهم �أن �للعب 

�أن  نريد  لذلك  �لطفل،  �صحة  على  �صلباً  توؤثر�ن  �لريا�صة  وك��رثة 

فقد  خاطئاً  معتقد�ً  ُيعّد  �ملعتقد  ذلك  �أن  و�لأم��ه��ات  لاآباء  نو�صح 

�أو�صى �لإمام �لغز�يل رحمه �هلل باأن يتم �ل�صماح للطفل باأن يلعب 

لعباً جميًا.

فاإن منع �لطفل من �للعب و�لريا�صة يت�صببان يف �إرهاق �لطفل، 

حيث يظل حبي�صاً بني جدر�ن �لبيت للدرو�س و�ل�صتذكار بامل�صاء، 

�أن  �إىل  ت���وؤدي  �لطريقة  وتلك  �مل��در���ص��ة،  يف  بالدر��صة  �ل�صباح  ويف 

ي�صبح �لطفل �صاحب قلب ميت وذكاء �لطفل ينخف�س، وهذ� ما 

�أكدته �أغلب �لدر��صات.

كل �لدر��صات �حلديثة تن�صح �لو�لدين �أنهم ل بد �أن يدركو� �أن 

�حتياجات �لأطفال للعب باأنو�عه �ملختلفة و�أدو�ته و�أ�صاليبه متثل 

�لأط��ف��ال،  ل��دى  �لنمو  عملية  تطور  مع  تتطور  منائية  �حتياجات 

و�لآن ن�صوق لهم �أهمية ممار�صة �للعب و�لريا�صة بالن�صبة للطفل.

الريا�ضة للطفل ممار�ضة  • اأهمية 
- كلما مار�س �لطفل �لريا�صة، ز�د منوه ب�صكل مطمئن وم�صتقر، 

وذلك لأن �للعب و�لريا�صة ت�صاعد�ن على منو �لع�صات ليكت�صب 

�لطفل �ملهار�ت �حلركية �لتي يحتاجها يف تنقاته.

لدى  و�لنفعالية  و�لعقلية  �جل�صمية  �ل��ق��در�ت  يطّور  �للعب   -

عاطفياً  متزنة  �جتماعية  تن�صئة  تن�صئته  على  وي�صاعد  �لطفل، 

و�نفعالياً.

�لنمو  ت��ط��ور  على  ت�صاعد  �أي�����ص��اً  و�ل��ري��ا���ص��ة  �للعب  ممار�صة   -

�للغوي لدى �لأطفال، من خال تبادل �لآر�ء و�حلديث �ملتو��صل 

يف  �مل�صاركني  �لأط��ف��ال  ب��ني  �مل�صرك  �لتفاعل  ب�صبب  ين�صاأ  �ل���ذي 

طبيعية  حياتية  وم��و�ق��ف  ثرية  فر�صاً  �لطفل  مينح  وه��و  �للعب، 

�ل�����ص��وي��ة، م��ن خ��ال  �ل�صخ�صية  ت��ك��وي��ن  ك��ن��م��اذج م��ث��ل��ى يف  ت��ع��م��ل 

�لعاقات �ملتبادلة و�مل�صاركة و�لتعاون و�ملناق�صة و�لت�صاور و�حلو�ر 

مع �لآخرين، و�ل�صر�ك يف �تخاذ �لقر�ر�ت �جلماعية، وتقبل ر�أي 

�لغري و�حر�مه، حتى �إن كان مغاير�ً لآر�ء �لطفل �ل�صخ�صية.

ميار�صها  �لتي  �لأل��ع��اب  �أن  ي��وؤك��دون  و�لربية  �لنف�س  علماء   -

�لبدن  �ل�صحيح، و�صامة  �لأمثل للتفكري  �لأطفال متثل �لطريق 

�مل�صتقبل،  يف  �حلياة  م�صاعب  ومو�جهة  بالنف�س،  و�لثقة  و�لعقل 

منها  وحرمانه  لاأطفال،  متعة  ميثان  و�لريا�صة  �للعب  كذلك 

جتعل �لطفل يحيا حياة لي�صت طبيعية مثل باقي �أقر�نه.

أهـمـيــــة الريـاضـة لـصـحـة الـطـفـل
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ي�صري �خت�صا�صيو �لتغذية �إىل �أن 

�لطعام عند  تناول  �لإف���ر�ط يف  ع��دم 

�لإفطار، وتق�صيم �لفرة �ملمتدة بني 

وجبات  ثاث  �إىل  و�ل�صحور  �لإفطار 

و�إعادة  ب�صد �جلوع  ي�صهمان  معتدلة، 

�ل��ط��ب��ي��ع��ي يف  �إىل م�����ص��ت��و�ه  �ل�����ص��ك��ر 

�جل�صم.

�أن  �لخ���ت�������ص���ا����ص���ي���ون  وي���ن�������ص���ح 

ي���ب���د�أ �ل�����ص��ائ��م �إف����ط����اره ب��ال�����ص��و�ئ��ل 

و�لأطعمة �لرطبة، كالتمر و�حل�صاء، 

�جل�صم،  يف  مبا�صرة  �ل�صكر  مل��و�زن��ة 

و�ل��ت��خ��ف��ي��ف م���ن �ل�����ص��ع��ور ب��اجل��وع، 

�لطعام،  �لإكثار من  وبالتايل جتنب 

ول�صيما  �ل�����ص��و�ئ��ل،  بتناول  نا�صحاً 

وعلى  ليًا،  �ملنزلية،  و�لع�صائر  �ملاء 

فر�ت متقطعة.

ك���م���ا ي���ن�������ص���ح �لخ���ت�������ص���ا����ص���ي���ون 

ب�������������ص������رورة �لإك��������ث��������ار م������ن ت����ن����اول 

�خل�صر�و�ت و�لفو�كه �لطازجة، لأنها 

حت��ت��وي ع��ل��ى ك��م��ي��ات ج��ي��دة م��ن �مل��اء 

�ل�صعور  ف��رة  �ل��ت��ي تطيل  و�لأل��ي��اف 

د�ع��ني  �ل���وزن،  زي���ادة  ومتنع  بال�صبع، 

�لغذ�ئية،  �لأ���ص��ن��اف  ع��دد  تقليل  �إىل 

�ملحتوية على  وجتنب تناول �لأغذية 

و�لتو�بل،  �لبهار�ت  من  كبرية  ن�صبة 

كونها تزيد �ل�صعور بالعط�س.

بتجنب  �لخت�صا�صيون  وين�صح 

م��و�د  على  �ملحتوية  �لع�صائر  ���ص��رب 

ون�����ص��ب��ة كبرية  ���ص��ن��اع��ي��ة  م��ل��ون��ات  �أو 

بالع�صائر  و����ص��ت��ب��د�ل��ه��ا  �ل�����ص��ك��ر  م��ن 

�ل��ط��ازج��ة و�ل��ف��و�ك��ه، و�لإق�����ال ق��در 

�لإم���ك���ان م��ن �مل��ل��ح وت��ن��اول �ملخلات 

و�لد�صم و�ملعجنات.

�ل�صحور  وج��ب��ة  �أن  �إىل  ويلفتون   

م��ه��م��ة ج�����د�ً يف �ل���ي���وم �ل��رم�����ص��اين، 

ح���ي���ث ت���ع���ني �ل�������ص���ائ���م ع���ل���ى ق�����ص��اء 

ن��ه��اره ب��ن�����ص��اط وح��ي��وي��ة، وت�����ص��ه��م يف 

جت��ن��ب �لإ���ص��اب��ة ب��الإع��ي��اء و�ل�����ص��د�ع 

�لتخفيف  على  وت�صاعد  �لنهار،  �أثناء 

م���ن �لإح�������ص���ا����س ب���اجل���وع و�ل��ع��ط�����س 

ع��ل��ى م�صتوى  �ل�����ص��دي��دي��ن وحت��اف��ظ 

�ل�صكر يف �لدم خال فرة �ل�صيام.

�أن  �لتغذية  �خت�صا�صيو  ويعتر 

�ل�����ص��ي��ام ه��و مب��ن��زل��ة ح��م��ي��ة غ��ذ�ئ��ي��ة 

ن�صائح  �ل�صائم  �تبع  ح��ال  يف  يومية 

غ��ذ�ئ��ي��ة �صليمة حت��ق��ق ل��ه ت���و�زن���اً يف 

ج�صمه، ومتنع من زيادة وزنه، لفتني 

متنع  �ل�����ص��ح��ي��ة  �لإر�����ص����اد�ت  �أن  �إىل 

�إ���ص��اب��ة �لأ���ص��خ��ا���س ب��اأع��ر����س تلحظ 

كالتخمة  رم�����ص��ان،  �صهر  يف  زي��ادت��ه��ا 

و�لتلبك �له�صمي و�لإم�صاك.

�لن�صاط �لبدين خال �صهر  وعن 

�لتغذية  �خت�صا�صيو  يوؤكد  رم�صان، 

�صرورة �ل�صتمر�ر مبمار�صة �لريا�صة 

و�حلفاظ على �للياقة �لبدنية، ولكن 

تنق�س  �أن�صطة معتدلة ل  من خال 

ن�صبة �ل�صكر بالدم مثل �مل�صي.

جت��ن��ب  �����ص����رورة  �إىل  وي�������ص���ريون 

�ل�صم�س،  لأ���ص��ع��ة  �مل��ب��ا���ص��ر  �ل��ت��ع��ر���س 

و�ت��خ��اذ  �ل����ذروة،  �أوق����ات  يف  خ�صو�صاً 

�إج������ر�ء�ت �حل��م��اي��ة يف ح���ال تتطلب 

�لأم����������ر، م���ث���ل �لأل����ب���������ص����ة �خل��ف��ي��ف��ة 

�ل��ر�أ���س  وح��م��اي��ة  �لبي�صاء  �لقطنية 

و�جل�����ل�����د، و�لإك������ث������ار م����ن �ل�������ص���و�ئ���ل 

ما  لتعوي�س  �لإف���ط���ار،  ف���رة  خ���ال 

�ل�صيام  خ��ال  �ل�صخ�س  يخ�صره  قد 

ب�صبب �لتعر�س لل�صم�س و�لتعرق.

ي��خ�����س �لأط���ف���ال، يف�صل  وف��ي��م��ا 

�خت�صا�صيو �لتغذية �أل ي�صوم من هم 

دون �صن �لعا�صرة، و�أل يجرو� بغ�س 

�لنظر عن �أعمارهم على �ل�صيام، كي 

بال�صر،  �لطعام  تناول  �إىل  يلجاأو�  ل 

وق����د ت��ت��ح��ول �إىل ع�����ادة ف��ي��م��ا ب��ع��د، 

مبينني �أنه ويف حال ظهر على �لطفل 

�أن  �إره��اق، يجب  �أي عو�ر�س  �ل�صائم 

ينهي �صيامه.

�أن  �صرورة  �لخت�صا�صيون  ويبني 

مري�س  �أو  �ملُ�صن  �ل�صخ�س  ي�صت�صري 

طبيبه  �لكلية  �أو  �ل�صكري  �أو  �لقلب 

ق��ب��ل �ل�����ص��ي��ام، ح��ف��اظ��اً ع��ل��ى �صحته 

ومنعاً من تفاقم مر�صه يف حال �تبع 

معترين  خاطئة،  �صحية  �صلوكيات 

�حلامل  على  �أي�صاً  ينطبق  �لأم��ر  �أن 

برنامج  �إىل  حت��ت��اج  �للتني  و�مل��ر���ص��ع 

غذ�ئي منظم، ير�عي �صحتها و�صحة 

جنينها �أو طفلها.

�صهر  �أن  �لخ��ت�����ص��ا���ص��ي��ون  وي����رى 

رم�����ص��ان فر�صة ج��ي��دة ل��اإق��اع عن 

�ل���ت���دخ���ني، ب��ح��ي��ث ي�����ص��ط��ر �ل�����ص��ائ��م 

ل��اب��ت��ع��اد ع���ن �ل���ت���دخ���ني ل���ع���دد من 

على  ت�صجيعه  وب��ال��ت��ايل  �ل�����ص��اع��ات، 

�لإقاع �لنهائي عنه.

  مـنــوعــــات

21

اأفــقــي

�أمو��س  خمرع   / �ل�صيء  غمار  خو�س  على  ويج�صر  1�صجاع 
�حلاقة.

�ل�صهري. �لياباين  �لزي   2
�لنف�س /  �لدفاع عن  ريا�صة  يف  متمر�س  هوليوودي  ممثل   3

توجه �إىل.

طــريـقـة اللعـب

و�أفقياً  9 عامودياً  �إىل   1 �لأرق��ام من  تو�صع 

على �أن ل يتكرر �لرقم يف �أي �جتاه عامودي 

كان �أو �أفقي 

الحل السابق 12345678910
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

ميتهن  م��ن   / �أن�����س   / ياب�صة   4
�صقاية �ملاء.

�صحيفة  حت��ري��ر  رئ��ي�����س  ����ص��م   5
�أنه  �صفاته  من   / �صابقا  �لأه���ر�م 

خنا�س

6 مي�صي متقارب �خلطوة / تعباأ
/ ت�صدير ونرغب  نحب   7

�����ص����دمي  ج�����م�����ع   / �ل�������������ص������ام   8
)معكو�صة(.

من   / ومالكه  �ل�صيء  �صاحب   9
�ه���م �ع��م��ال ن��ي��ك��و���س ك��ازن��ت��ز�ك��ي 

�لأديب �ليوناين �ملعا�صر.

و�صاحب  �لتل�صكوب  خم��رع   10
نظرية �لأر�س كروية يف �لع�صور 

�لو�صطى / �صمري متكلم.

عـــامـــودي

1 ن�صف جابر / جميل وفيه بهاء 
/ يو�صع على �حل�صان.

�لديناميت. خمرع   2
تركيب  يف  يدخل  غ��از   / ه��د�أ   3

ملح �لطعام.

�لديزل حمرك  خمرع   4
ثاثة   / )بالجنليزية(  رجل   5

1
1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

ارثادناور

�سخننملعا

مب�سكمموب

امروا�شادح

طايررحنم

يرطقفايرا

ل�سارمزاج

منطج�سر

طيابتياق

رباجل ايما�س

حروف من ر�وي.

�صرور. ن�صف   / �لبخارية  �لآلة  خمرع   6
/ �رتقاء ورفعة. يابانية  عملة   7

. �حلر  قلم  خمرع   8
وغريها. كالرئا�صة  �مل�صوؤولية  �أو�صحة  �أو  �أو�صمة   9

�لكهربائي. �مل�صباح  خمرع   10

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

تقسيم وجبة اإلفطار تقي جسمك من التعب

) �لعدد 226(  �جلمعة - 10 �آب - 2012



اأع���������اد ����ص���ع���ود ف����ري����ق االج���ت���م���اع���ي 

وان�صمامه اإىل جاره طرابل�س يف الدرجة 

التي  الطرابل�صية،  للكرة  الهيبة  االأوىل، 

غابت طوياًل عن االأ�صواء، بعد اأن �صكلت 

ل��ع��ق��ود ع����دة، وخ�����ص��و���ص��اً ع��ر �صفريها 

اأ�صا�صياً  دعامة  واالأدب،  الريا�صة  العريق 

من دعائم كرة القدم اللبنانية.

وي���اأت���ي جن���اح االج��ت��م��اع��ي يف حجز 

النه�صة  �صياق  الكبار، يف  له بني  موقع 

الطرابل�صية حالياً،  الكرة  التي تعي�صها 

ق���وة  ت�����ص��ك��ل  الأن  و�����ص����واًل  وت����درج����ه����ا 

م�صتقبلية ال ي�صتهان بها، وذلك بف�صل 

خ�����زان ه���ائ���ل م���ن امل���واه���ب واخل���ام���ات 

ال�صابة، وما وجود هذا العدد الكبري من 

منتخبات  يف  الطرابل�صيني  الالعبني 

الفئات العمرية، �صوى دليل على ذلك.

وا����ص���ت���ع���اد االج���ت���م���اع���ي م���وق���ع���ه يف 

الدرجة االأوىل بعد 20 �صنة اأم�صاها يف 

مو�صم  منذ  وحتديداً  الثانية،  الدرجة 

املباراة  اإثر  على  وذلك   ،1993  -  1992
الغازية  ال�صباب  م��ع  فيها  ت��ع��ادل  ال��ت��ي 

نقطة   11 اإىل  ر�صيده  لريفع   ،0  -  0
يف »امل���رب���ع ال��ذه��ب��ي« الأن���دي���ة ال��درج��ة 

الثانية.

الحت��اد  العمومية  اجلمعية  وك��ان��ت 

كرة القدم، قد قررت ا�صتكمال مناف�صات 

اأندية  تاأهلت  اأن  بعد  الثانية،  ال��درج��ة 

واالأهلي  واالجتماعي  الغازية  ال�صباب 

النبطية والنه�صة بر اليا�س اإىل املربع 

الذهبي، وبالتايل متابعة البطولة بني 

االأندية االأربعة املذكورة وفقاً لنظامها 

عدم  على  ا�صتثنائياً  واملوافقة  املعتمد، 

هبوط اأي ناد اإىل الدرجة الثالثة لهذا 

املو�صم فقط، وهذا القرار �صريفع عدد 

االأندية يف الدرجة الثانية خالل املو�صم 

نادياً، بعد �صعود ناديني   16 اإىل  املقبل 

م���ن ال���درج���ة ال��ث��ال��ث��ة، ه��م��ا ال��ري��ا���ص��ة 

و���ص��ق��وط  ال��ي��ا���س،  ب���ر  ون��ا���ص��ر  واالأدب 

تق�صيمها  فيتم  �صيدا،  واالأه��ل��ي  امل��رة 

 اإىل جمموعتني ت�صم كل منها 8 اأندية.

وي���ع���ت���ر االج���ت���م���اع���ي م����ن االأن����دي����ة 

يف  ي�صم  وه��و  ط��راب��ل�����س،  يف  الطليعية 

املميزين،  الالعبني  من  نخبة  �صفوفه 

اأح��رز،  اأن��ه  ب��اإدارة �صاهرة، علماً  ويتمتع 

الرئي�س  بطولة  لقب  امل��ا���ص��ي،  اأي���ار  يف 

ر���ص��ي��د ك���رام���ي ب���ف���وزه ع��ل��ى ال��ري��ا���ص��ة 

التي  النهائية  املباراة  – 0 يف   2 واالأدب 

الذكرى  مبنا�صبة  طرابل�س  يف  اأقيمت 

الـ25 ال�صت�صهاد الرئي�س ال�صهيد ر�صيد 

كرامي، و�صارك يف الدورة اأندية بارزة يف 

زغرتا  ال�صالم  هي  وال�صمال،  طرابل�س 

وال�صباب – طرابل�س والريا�صة واالأدب 

واالأم�������ل – ط��راب��ل�����س وامل���ح���ب���ة و���ص��ك��ا 

واالجتماعي  وال��وح��دة  امليناء  واأ���ص��ب��ال 

وامل�����ودة وح��رك��ة ال�����ص��ب��اب وح����رف اردة 

والتعاون والرق – البداوي ومرياطة 

والفجر – زغرتا.

االأوىل  الدرجة  اإىل  الو�صول  ويعتر 

االجتماعي  ن���ادي  الإدارة  ن��وع��ي��اً  حت��دي��اً 

النابل�صي،  اهلل  ع��ب��د  ب��رئ��ا���ص��ة  الن�صيطة 

)اأبو  النابل�صي  حممد  النادي  ع��راب  ابن 

����ص���ري( ال����ذي ي��ع��ت��ر م���ن اأع�����الم ك��رة 

القدم ال�صمالية.

االجتماعي؛  يبداأ  اأن  الطبيعي  وم��ن 

الرئي�س  م��ن  م��ادي��اً  دع��م��اً  يتلقى  ال���ذي 

ب���درا����ص���ة  االآن  م���ن���ذ  م���ي���ق���ات���ي،  جن���ي���ب 

ال�����ص��ب��ل ال��ك��ف��ي��ل��ة ب��ال��ظ��ه��ور ال���الئ���ق يف 

ب��ال��ك��رة  ي��ل��ي��ق  ومب�����ا  االأوىل،  ال����درج����ة 

على  كثريون  يراهن  حيث  الطرابل�صية، 

على  طرابل�س  وج���اره  االجتماعي  ق��درة 

ت�صريفها بني الكبار. 

خالل  االجتماعي  �صفوف  يف  وب���رز 

م��ب��اري��ات دوري ال��درج��ة ال��ث��ان��ي��ة اأك��ر 

اأحمد  من الع��ب، يف مقدمهم احل��ار���س 

حمزة،  وم��روان  عبيد  وحممد  قرحاين 

وحممود بلح�س، وحممود الدن، حممد 

احل���ل���وة وه�������ص���ام ن��اب��ل�����ص��ي وم�����ص��ط��ف��ى 

الق�صعة واأمين مق�صود. 

تقا�صم  اأن  االجتماعي  لنادي  و�صبق 

���ص��ف��ارة  واالأدب  ال���ري���ا����ص���ة  ج������اره  م����ع 

م��و���ص��م��اً  االأوىل  ال���درج���ة  يف  ط��راب��ل�����س 

اأن يعر  – 1993(، قبل   1992( واح��داً 

دوري  اإىل  فيهبطان  م��ع��اً  احل���ظ  بهما 

ال����ظ����ل، ويف ح����ني ����ص���ع���د ال����ث����اين م��ن 

الدرجة الثالثة اإىل الثانية هذا املو�صم، 

الكبار،  االجتماعي ح�صوره بني  ا�صتعاد 

ينتظر  ال���ذي  ال��زاه��ر  امل�صتقبل  م��وؤك��داً 

الكرة الطرابل�صية.

االجتماعي  فريق  طرابل�س  وعرفت 

»قبة  ا�صم  هاوياً حتت  االأم��ر فريقاً  اأول 

يف  ل�صنوات  الفريق  هذا  ولعب  الن�صر«، 

يف  و���ص��ارك  و�صاحاتها،  طرابل�س  اأح��ي��اء 

دوراتها الودية، واأحرز األقاب عدد منها.

على  ال���ن���ادي  ح�����ص��ل   1955 ع���ام  ويف 

ترخي�س ر�صمي حتت ا�صم »االجتماعي«، 

من  االأوىل  االإداري��������ة  ه��ي��ئ��ت��ه  وت���األ���ف���ت 

ميق  اهلل  و�صعد  عبود  جرج�س  �صا�صني 

ون����ع����وم خ������وري وج���رج�������س ف�����ص��ل اهلل 

ويو�صف عكاوي واإداور عكاوي، وبعد نحو 

عام ح�صل النادي اجلديد على ترخي�س 

اإعطاء  ووق��ع  القدم،  ك��رة  لعبة  مبزاولة 

الداخلية  وزي��ر  حينذاك  واخل��ر  العلم 

الرئي�س ال�صهيد ر�صيد كرامي.

وحتديداً  االأهلية،  احل��رب  مطلع  ويف 

دم��ج  ج����رى   1977  –  1976 م��و���ص��م  يف 

االج��ت��م��اع��ي م��ع ف��ري��ق اآخ����ر ه��و »ف��ت��ي��ان 

ال��ق��ب��ة«؛ ال��ذي��ن وج���دوا يف ال��ن��ادي االأول 

ترخي�س  عن  يبحثون  كانوا  اإذ  �صالتهم، 

ل��ي��ت��م��ك��ن��وا مب���وج���ب���ه م����ن امل�������ص���ارك���ة يف 

البطوالت الر�صمية، ويف اأواخر ال�صبعينات 

وم���ط���ل���ع ال���ث���م���ان���ي���ن���ات، ان���ت���ق���ل ج��م��ي��ع 

الع��ب��ي »ف��ت��ي��ان ال��ق��ب��ة« اإىل االج��ت��م��اع��ي، 

ال��را���ص��ي��ن��غ واملنتخب  اآن�����ذاك جن��م  وك����ان 

ج���ورج خ��رم��ا م���دي���راً ل��ل��ن��ادي ال���ذي ك��ان 

اأب���رز العبي  اإدوار ع��ك��اوي، وب��ني  ي��راأ���ص��ه 

االجتماعي يف تلك احلقبة عامر ح�صني 

وع��ث��م��ان امل���ري وحم��م��د ح��ن��رو واأح��م��د 

حمزة وجمال عياد وحممد النابل�صي وذو 

الفقار يون�س وجمال ملوك.

1985، كثف  اأي�����ار  احت����اد  ق��ي��ام  وم���ع 

االج��ت��م��اع��ي م�����ص��ارك��ات��ه يف ال��ب��ط��والت 

 1992  –  1991 مو�صم  وك��ان  الر�صمية، 

النادي،  تاريخ  يف  اإ���ص��راق��اً  املوا�صم  اأك��ر 

ف��ف��ي��ه حت���ق���ق ح���ل���م »ال����ق����ب����ة« ب�����ص��ع��ود 

فريقها اإىل دوري االأ�صواء بعدما ت�صدر 

�صمته  والتي  الرباعية،  الت�صنيف  دورة 

اإىل ف���رق امل��ج��د وال�����ص��الم ���ص��ور وه��دى 

هذه  يف  احل�صم  مباراة  وكانت  الر�صالة، 

الدورة بني االجتماعي وهدى الر�صالة، 

وه���ي اأج���ري���ت ع��ل��ى م��ل��ع��ب ال�����ص��ف��اء يف 

 ،1992 اأي��ار   31 وطى امل�صيطبة، االأح��د 

باإ�صابة  االجتماعي  ف��وز  ع��ن  واأ���ص��ف��رت 

وك��ان��ت �صفوف  امل�����ص��ري،  ك��م��ال  �صجلها 

امل��ب��اراة ت�صم ع��دداً من  الفريق يف ه��ذه 

ال��الع��ب��ني امل��م��ي��زي��ن، ك��احل��ار���س حممد 

دياب  علي  عياد وحممد  وف��ادي  حنرو 

واأح���م���د دروي�������س واأح���م���د ه��و���ص��ر، وق��اد 

الفريق حينذاك املدرب برهان اليماين.

االأك��ر   1993 –  1992 وك��ان مو�صم 

 17 �صم  اإذ  الت�صعينات،  عقد  يف  �صخونة 

ختامه  يف  يهبط  اأن  ل��زام��اً  وك��ان  فريقاً 

خم�صة فرق اإىل الدرجة الثاين، ما األهب 

ال�صراع على حزام النجاة من الهبوط، 

وب�������ص���ب���ب ق���ل���ة خ�����رة الع���ب���ي���ه، اأخ���ف���ق 

االجتماعي يف البقاء بني الكبار، فهبط 

 – والت�صامن  �صيدا  واالأهلي  املجد  مع 

طرابل�س وحركة ال�صباب.

ومن بني املحطات الالفتة يف م�صرية 

الغاين  للنجم  النادي، دعوته عام 1993 

ل��ب��ن��ان،  ل���زي���ارة  ال�����ص��ه��ري ع��ب��ي��دي بيليه 

ول��ب��ى االأخ���ري ال��دع��وة، وزار ال��ن��ادي يف 

طرابل�س، و�صارك يف مباراة ا�صتعرا�صية 

كما  ال�صمال،  ومنتخب  االجتماعي  بني 

زار م��ع��امل ط��راب��ل�����س االأث����ري����ة، ووع���د 

ل���دى م��غ��ادرت��ه ل��ب��ن��ان ب��ر���ص��ي��ح بع�س 

لالن�صمام  بالده  يف  املميزين  الالعبني 

اإىل االجتماعي، وبعد اأ�صهر قليلة اأر�صل 

ثالثة العبني هم �صقيقه الال �صيال واأبو 

ذلك  بعد  لعب  ال��ذي  اآدم؛  ال�صديق  بكر 

لالأن�صار واأبو بكر كاري.

22
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االجتماعي إلى الدرجة األولى

الـكـرة الطـرابلـسية 
تـــعــزز حضــورهـــا 
في دوري األضـــواء
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فرحة العبي االجتماعي بال�صعود اإىل دوري االأ�صواء

فرحة اإداريي والعبي االجتماعي بعد اللقاء مع الغازية



توا�صل ال�صباق بني الواليات املتحدة 

االأوملبية  االأل��ع��اب  زع��ام��ة  على  وال�صني 

ل��ن��دن، يف  املقبل يف  االأح���د  ال��ت��ي تختتم 

حولت  ع��دة  فنية  معطيات  ب���رزت  ح��ني 

احل�����دث حم��ط��ة ت��اري��خ��ي��ة ب��ك��ل معنى 

الكلمة، اأبرزها

اخ��ت��ت��ام ال�����ص��ب��اح االأم����ريك����ي م��اي��ك��ل 

فيلب�س م�صواره يف عامل ال�صباحة، برقم 

قيا�صي خرايف يف االألعاب االأوملبية ي�صعب 

حتطيمه على املدى الق�صري، وذلك بعد 

22 ميدالية، واأثبت  اأن رفع ر�صيده اإىل 

بولت مرة  او�صاين  االإع�صار اجلامايكي 

ج��دي��دة ب��اأن��ه االأ���ص��رع يف ال��ع��امل، عندما 

م�صجاًل  100م  ���ص��ب��اق  بذهبية  اح��ت��ف��ظ 

جديد(. اأوملبي  )رقم  ثانية   9.63
ال��دورة  ذهبيات يف   4 فيلب�س  واأح���رز 

جم���م���وع  يف  ذه����ب����ي����ة  و18  احل�����ال�����ي�����ة، 

ورقمه  غلته  رافعاً  االأوملبية،  م�صاركاته 

دورات   3 يف  ميدالية   22 اإىل  القيا�صي 

 2008 وب���ك���ني   2004 )اأث���ي���ن���ا  اأومل���ب���ي���ة 

18 ذهبية وف�صيتان  2012(، هي  ولندن 

وبرونزيتان، وهو حطم الرقم القيا�صي 

االأوملبية  االأل��ع��اب  يف  امليداليات  ع��دد  يف 

بحوزة العبة  كان  الذي  )18 ميدالية(، 

التينينا  الري�����ص��ا  ال�صوفياتية  اجل��م��ب��از 

)بني 1956 و1964(.

ب��ول��ت فهو  ال���ذي �صجله  ال��رق��م  اأم���ا 

ال��ث��اين االأف�����ص��ل يف ك��ل االأزم���ن���ة، علماً 

اأن����ه ي��ح��م��ل ال��رق��م ال��ق��ي��ا���ص��ي وم��ق��داره 

ثانية، و�صجله يف بطولة العامل يف   9.58
برلني عام 2009، وبات بولت ثاين عداء 

ال�صباق  يف  بلقبه  يحتفظ  ال��ت��اري��خ  يف 

كارل  االأمريكي  االأ�صطورة  بعد  ال�صريع 

لوي�س عامي 1984 و1988.

واأج���م���ع ال��ن��ق��اد ب��ع��د اأومل���ب���ي���اد بكني 

يف  برلني  يف  العامل  بطولة  ثم   ،2008
اأن  ب��اأن بولت ال يقهر بعد  التايل،  العام 

دنيا،  درج��ات  اإىل  القيا�صي  بالرقم  ن��زل 

بيد اأنه وجد يف �صديقه ومواطنه يوهان 

ب��الي��ك م��ن��اف�����ص��اً خ���ط���رياً ه���ذا امل��و���ص��م، 

وجن����ح االأخ�����ري ع��ل��ى االأق�����ل يف ت��وج��ي��ه 

�صربة معنوية له خالل جتارب املنتخب 

اجلامايكي املوؤهلة اإىل االألعاب االأوملبية 

احل��ال��ي��ة يف ل��ن��دن، ع��ن��دم��ا ت��ف��وق عليه 

�صجل  اأن��ه  كما  و200م،  100م  �صباقي  يف 

اأف�صل توقيت منذ مطلع العام احلايل، 

يف  االأخ���رية  الكلمة  له  كانت  بولت  لكن 

اأك���ر حمفل ري��ا���ص��ي، واأث��ب��ت اأن���ه ع��داء 

املنا�صبات الكبرية، علماً اأن ا�صتبعاده من 

دايغو  العامل يف  بطولة  م يف   100 �صباق 

ان��ط��الق��ة خاطئة  ب�صبب  امل��ا���ص��ي  ال��ع��ام 

�صمحت لباليك باإحراز اللقب.

ويف ك����رة امل�������ص���رب، اأغ���ن���ت ���ص��ريي��ن��ا 

واح����رف����ت يف  ع����ام����اً  وي��ل��ي��ام�����س )30 

 43( ب��االأل��ق��اب  احل��اف��ل  �صجلها   )1995
ح�صن  وم��ن  االأومل��ب��ي��ة،  بالذهبية  لقباً( 

حظها اأن املناف�صات اأجريت على مالعب 

لها،  املف�صلة  وهي  الع�صبية،  وميبلدون 

وق��دم��ت االأم��ريك��ي��ة ال��ت��ي غ��اب��ت معظم 

ف���رات ال��ع��ام امل��ا���ص��ي ب�صبب االإ���ص��اب��ة، 

ح�صاب  على  اللقب  حا�صدة  رائ��ع��اً،  اأداء 

الرو�صية ماريا �صارابوفا يف النهائي.

ال��رج��ال، ع��و���س الريطاين  ول���دى 

اأن���دي م���وراي اإخ��ف��اق��ه منذ اأع����وام عدة 

يف اإح������راز ل��ق��ب ك��ب��ري، وخ�����ص��ارت��ه قبل 

اأم��ام  وميبلدون  بطولة  لقب  �صهر  نحو 

على  بتغلبه  فيدرر،  روجيه  ال�صوي�صري 

و4-6  و1-6   2-6 تامة  ب�صهولة  االأخ��ري 

كرة  م�صابقة  ذهبية  الإح���راز  طريقه  يف 

ان�صحب  الرجال، والتي  امل�صرب لفردي 

م��ن��ه��ا االإ����ص���ب���اين راف���اي���ل ن�����ادال ح��ام��ل 

ذهبية بكني قبل انطالق ال��دورة ب�صبب 

االإ�صابة.

يف  مل�������وراي  االأوىل  ه����ي  وال���ذه���ب���ي���ة 

اأح��رز فيدرر  االأوملبية، يف حني  االأل��ع��اب 

اأ���ص��اف  اإذ  ال��ث��ان��ي��ة،  االأومل��ب��ي��ة  ميداليته 

اإىل ذهبية زوجي الرجال التي  الف�صية 

م��واط��ن��ه  م���ع   2008 ب��ك��ني  اأح����رزه����ا يف 

�صتاني�صال�س فافرينكا.

الغلة العربية 

خ�صو�صاً  ال��ع��رب��ي��ة،  ال��غ��ل��ة  حت�����ص��ن��ت 

ب��ع��د ال��ي��وم ال��ع��ا���ص��ر ال����ذي ���ص��ه��د ح�صاد 

خ���م�������س م����ي����دال����ي����ات ج������دي������دة، ذه��ب��ي��ة 

وف�����ص��ي��ت��ان وب���رون���زي���ت���ان، ت�����ص��اف اإىل 

وارت��ف��ع  ���ص��اب��ق��ت��ني،  وب��رون��زي��ت��ني  ف�صية 

ر�صيد العرب اإىل 90 ميدالية يف االألعاب 

1928 حتى  اأم�صردام  االأوملبية من دورة 

ال��ي��وم ال��ع��ا���ص��ر م��ن األ��ع��اب ل��ن��دن 2012، 

وجميعها يف االألعاب الفردية حتى االآن.

ال��ع��رب  ال��ري��ا���ص��ي��ني  ح�صيلة  وك��ان��ت 

بكني ثماين ميداليات، ثالث  اأوملبياد  يف 

ذهبيات وثالث ف�صيات وثالث برونزيات، 

وتون�س  )ذهبية(  البحرين  على  توزعت 

)ذه���ب���ي���ة( واجل����زائ����ر )ذه��ب��ي��ة وف�����ص��ي��ة 

وبرونزية(  )ف�صية  وامل��غ��رب  وب��رون��زي��ة( 

وال�صودان )ف�صية( وم�صر )برونزية(.

اأح��������رز ال�����ع�����داء اجل�����زائ�����ري ت��وف��ي��ق 

 1500 ل�صباق  الذهبية  امليدالية  خملويف 

مر، يوم الثالثاء 7 اآب، واأح��رز امل�صري 

�صمن  كلغ   84 ك��رم جابر ف�صية يف وزن 

وحققت  الرومانية،  اليونانية  امل�صارعة 

حبيبة  التون�صية  ال��ع��داءة  اأي�����ص��اً  ف�صية 

�صمن  م��وان��ع  اآالف   3 �صباق  يف  الغريبي 

اأول  اأن تكون  األعاب القوى، ونالت �صرف 

يف  االإجن���از  ه��ذا  حتقق  تون�صية  ريا�صية 

ميداليات  اقت�صرت  اأن  بعد  االأومل��ب��ي��اد، 

م�صرح  اأك��ر  يف  اأفريقية  ال�صمال  الدولة 

واأبرزهم عداء  الرجال  فئة  ريا�صي على 

امل�������ص���اف���ات ال��ط��وي��ل��ة حم��م��د ال��ق��م��ودي 

الذي اأحرز ثالث ميداليات بينها ذهبية 

وف�����ص��ي��ت��ان يف ال�����ص��ت��ي��ن��ات وال�����ص��ب��ع��ي��ن��ات، 

ذهبية  امل��ل��ويل �صاحب  اأ���ص��ام��ة  وال�����ص��ب��اح 

وال��ن�����ص��خ��ة   2008 ب���ك���ني  يف  وب����رون����زي����ة 

احل��ال��ي��ة ع��ل��ى ال���ت���وايل، ون����ال ال��ك��وي��ت��ي 

ف��ه��ي��د ال���دي���ح���اين ب���رون���زي���ة م�����ص��اب��ق��ة 

واأح��رزت  الرماية،  ال��راب �صمن ريا�صة 

ال�صعودية برونزية م�صابقة قفز احلواجز 

للفرق �صمن الفرو�صية، و�صبق للم�صري 

اأح��رز ف�صية  اأن  القا�صم  اأبو  عالء الدين 

���ص��الح ال�����ص��ي�����س يف امل����ب����ارزة، وال��ق��ط��ري 

اأن افتتح الر�صيد العربي  نا�صر العطية 

الرماية،  يف  ال�صكيت  م�صابقة  برونزية 

وال��ت��ون�����ص��ي اأ���ص��ام��ة امل��ل��ويل ب��رون��زي��ة يف 

�صباق 1500 م يف ال�صباحة.

االأوملبياد  يف  للعرب  ال�90  وامليداليات 

ف�صية  و24  ذه��ب��ي��ة   22 ه���ي  االآن  ح��ت��ى 

 )24( م�صر  على  وموزعة  برونزية  و44 

وتون�س   )15( واجل��زائ��ر   )21( وامل��غ��رب 

وق��ط��ر   )3( و���ص��وري��ة   )4( ول��ب��ن��ان   )9(

 )2( املتحدة  العربية  واجلمهورية   )3(

وال�صعودية   )1( واالإم���ارات   )1( والعراق 

 )1( وج���ي���ب���وت���ي   )2( وال����ك����وي����ت   )3(

وال�صودان )1(.

وح�����ص��ب االأل�����ع�����اب، ف�����اإن امل��ي��دال��ي��ات 

موزعة على األعاب القوى )37 ميدالية( 

واملالكمة  ميدالية(   12( االأث��ق��ال  ورف��ع 

)14 ميدالية( وامل�صارعة )10 ميداليات( 

وال��غ��ط�����س  م���ي���دال���ي���ات(  واجل���������ودو )4 

 )2( وال��ف��رو���ص��ي��ة   )4( وال���رم���اي���ة   )2(

والتايكواندو )1( وال�صباحة )2(.

ون���ال���ت امل�����ص��ارك��ة ال��ع��رب��ي��ة يف ل��ن��دن، 

اه���ت���م���ام���اً اإع���الم���ي���اً م��ن��ق��ط��ع ال��ن��ظ��ري، 

خ�صو�صاً مع دفع دولتني هما ال�صعودية 

وق����ط����ر مب�����ن مي��ث��ل��ه��م��ا يف م��ن��اف�����ص��ات 

ال�صيدات للمرة االأوىل يف تاريخ الدورات 

االأوملبية.

وي��ع��ت��ر خ����روج م��ن��ت��خ��ب م�����ص��ر من 

االإخفاقات  اأبرز  القدم من  م�صابقة كرة 

»الفراعنة«  ودع  لندن، حيث  العربية يف 

قا�صية  خ�صارة  بعد  النهائي  رب��ع  ال���دور 

اأمام اليابان 0 – 3، و�صبق اأن بلغ منتخب 

م�صر الدور ن�صف النهائي مرتني عامي 

طوكيو  يف  و1964  اأم�صردام  يف   1928
وحل فيهما يف املركز الرابع.

جالل قبطان
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لندن - 2012: المنافسة تشتعل بين الصين 
وأميركا.. وفيلبس وبولت يخطفان األضواء

العداء اجلامايكي اأو�صاين بولت ال�صباح االأمريكي مايكل فيلب�س

�صريينا ويليام�س تتو�صط �صارابوفا وازارنكا على من�صة تتويج تن�س ال�صيدات
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يبول في حوض 

السباحة
اأقــــــــــّر الــــبــــطــــل االأوملـــــبـــــي 

الـــ�ـــشـــبـــاحـــة؛  يف  االأمــــــريكــــــي 

اأ�شبح  الــذي  فيلب�س،  مايكل 

يف اأوملــبــيــاد لــنــدن الــريــا�ــشــي 

الــــذي يــجــمــع اأكــــر عـــدد من 

االألعاب،  تاريخ  يف  امليداليات 

اأنه  وخالل مقابلة �شحافية، 

غــالــبــاً مـــا يــتــبــول يف حــو�ــس 

ال�شباحة!

واأو�شح فيلب�س )27 عاماً( 

ال  املــحــرتفــن  ال�شباحن  اأن 

يـــاأخـــذون عــنــاء الــتــوجــه اإىل 

املــرحــا�ــس عــنــدمــا يــ�ــشــعــرون 

باحلاجة اإىل ذلك.

وقــــــال فــيــلــيــبــ�ــس: »اأظـــــن 

حو�س  يف  جميعاً  نتبول  اأننا 

الــــ�ــــشــــبــــاحــــة، مـــــــوؤكـــــــداً اأنــــــه 

اأمـــــر طــبــيــعــي بــالــنــ�ــشــبــة اإىل 

اأنـــه  اإىل  الــ�ــشــبــاحــن«، الفـــتـــاً 

�شاعتن  املــرء  مي�شي  عندما 

يف املياه، ال يخرج اأبداً للتبول. 

الكلور  »اإن  »مطمئناً«:  وختم 

يق�شي على كل ذلك، لذا فاإن 

االأمر غري مهم«.

خّبأ أمواله في الفرن.. فقامت زوجته بإحراقها

مبلغاً  ليخبئ  املنا�شب  املكان  وجــد  اأنــه  اال�شرتالية  �شيدين  مدينة  من  رجــل  اعتقد 

مالياً، ولكنه دفع الثمن غالياً بداًل من ذلك. 

فقد قام الرجل بو�شع 15.000 دوالر يف الفرن بعدما باع �شيارته الـ»تويوتا �شوبرا«، 

الدجاج« لطفلتيها،  »اأ�شابع  ت�شخن  اأن  زوجته  لكن قررت  اأحد قرو�شه،  لدفع  كو�شيلة 

فاأحرقت جميع املبلغ على غفلة منها.

املــواقــع  الك�شف عــن هويته خــجــاًل مــن حماقته، الأحـــد  ل عــدم  الـــذي ف�شّ الــرجــل،  وقـــال 

االإلكرتونية: »لقد كان ذلك املال كل ما اأملك«، واأ�شاف: »ال اأملك اأي �شيء االآن، لقد ات�شل 

بي البنك يوم االأحد لي�شاأل عن موعد دفع قر�شي، فلم اأدفع �شنداً واحداً من قبل«.

وذكرت م�شادر اأن زوجته انهارت ب�شدة، ومل ت�شتطع التوقف عن البكاء عندما اأخرت 

زوجها، ومل يكن من املعروف اإذا كان الرجل �شي�شتطيع ا�شرتداد ماله، فعملة اأ�شرتاليا 

الورقية م�شنوعة من البال�شتيك، وقد ذابت جميعها.

ا�ــشــتــنــجــدت امــــــراأة كــنــديــة بــالــ�ــشــرطــة بعد 

ابنها  يعر�س  االإنــرتنــت  على  اإعــالنــاً  اكت�شافها 

للبيع.

وذكرت موؤ�ش�شة البث الكندية )�شي بي �شي( 

اأن �شرطة اخلّيالة امللكية الكندية تلّقت ات�شااًل 

مــن امــــراأة تــّدعــي عــثــورهــا على اإعـــالن يعر�س 

طفلها للبيع على االإنرتنت، با�شتخدام �شور له 

�شبق اأن ن�شرتها على ح�شابها يف موقع التوا�شل 

االجتماعي »في�شبوك«.

�شتيف  اخلــيــالــة؛  �شرطة  يف  ال�شابط  وقـــال 

االأ�شبوع، م�شرياًَ  اأزيــل هذا  االإعــالن  اإن  برييت، 

لديهم  الرقمين  اجلنائين  املحققن  اأن  اإىل 

م�شتبه به.

واعتر برييت اأن »مرتكب هذا العمل لديه 

ح�س فكاهة منحرف، اإذ ي�شع اإعالناً يعر�س فيه 

طفاًل للبيع«، م�شرياً اإىل اأن اجلاين نف�شه ن�شر 

يف وقت �شابق اإعالناً يعر�س كلباً نافقاً للبيع.

واأو�ــــشــــح بـــرييـــت اأن الــــوالــــدة املــقــيــمــة يف 

»بريتي�س  بوالية  جــون«  �شانت  »فــورت  مدينة 

اخل�شو�شية  �ــشــروط  يف  تــعــّدل  مل  كولومبيا« 

اأّن  يعني  ما  »الفي�شبوك«،  موقع  يف  حل�شابها 

اأياً كان ميكنه اأن يّطلع على اأخبارها و�شورها.

وقـــــال بـــرييـــت: »مــــع االأ�ــــشــــف، غـــالـــبـــاً ما 

على  خ�شو�شية  معلومات  االأ�ــشــخــا�ــس  ي�شع 

االإنـــرتنـــت، مــا يــ�ــشــّهــل عــلــى االآخـــريـــن �شرقة 

هوياتهم«.

حت اإلنترنت فوجدت أن طفلها معروض للبيع
ّ

تصف


