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إشعال الساحات الشرق أوسطية 
هل يبقى الخليج بمنأى؟ 5 8
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»�لثبات« �سحيفة ت�سعى للتعبري عما يجول يف خاطركم. 

�سنجتهد, فاإن �أ�سبنا لنا �أجر�ن, و�إن مل ن�سب فلنا �أجر و�حد.
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تـركيــــا تــواجـه خطـر االنقســام.. وجيشها يخشى المستنقع السوري

ــــــدة َـّ ألمـــــة مــــوحـ

228A T H A B A T

ماهر المقداد: يدنا 
من حديد.. وقد تطال 

األتراك خارج لبنان



تلميذاً  ب��اع��ت��ب��اره  جعجع  �سمري  يت�سرف  اأن 

لكن  طبيعي،  اأم���ر  ف��ه��ذا  اجل��م��ي��ل  لب�سري  جن��ي��ب��اً 

املدر�سة  يف هذه  تلميذاً  �سعد احلريري  ي�سبح  اأن 

امليلي�سياوية، التي تدربت وت�سلحت يف م�ستعمرات 

يكون  وق��د  غ��ري��ب،  اأم��ر  فهو  ال�سهيوين،  الكيان 

م�ستهَجناً من قبل كثريين.

ك�����رر ج��ع��ج��ع ك����ل خ����ط����وات ب�����س��ري يف ���س��ع��ي��ه 

اإىل كر�سي بعبدا، وعمل على اال�ستفادة  للو�سول 

ب�سري  اأو���س��ل��ت  التي  نف�سها  ال��ع��اق��ات  �سبكة  م��ن 

الأي����ام ع���دة اإىل رئ��ا���س��ة اجل��م��ه��وري��ة، واأق����دم على 

»توحيد البندقية امل�سيحية«، واحتكار النطق با�سم 

امل�سيحيني، وت�سوير نف�سه اأنه املنقذ االأوحد لهم، 

وكذلك قطع الطريق على كل احلاملني بالرئا�سة 

االأوىل. 

اللعبة  االأي����ام  ه���ذه  ي��ك��رر يف  احل��ري��ري  �سعد 

نف�سها يف طرابل�س وال�سمال، وعينه على ال�سرايا 

املجاورة لوادي اأبو جميل يف بريوت.

مبا�سرة،  امليلي�سياوي  العمل  ممار�سة  ح��اول 

ف��ان��ك�����س��ف ���س��ع��ف��ه وف�������س���ل���ه ب�������س���رع���ة، ف��اع��ت��م��د 

اخل���ي���ار ن��ف�����س��ه ب�����س��ك��ل م�������وارب... ح����اول ت��وري��ط 

يف  وج��د  ثم  يكفي،  مبا  ينجح  فلم  الفل�سطينيني، 

»الوهابيني التكفرييني« �سالته، معتقداً اأنهم هم 

الكثريين  حتذير  من  الرغم  على  مل�سكلته،  احلل 

اأن »ال��غ��ول ال��ذي  م��ن وج��وه »ت��ي��ار امل�ستقبل« م��ن 

نرّبيه قد ياأكلنا يف يوم ما«، وهذه جتارب طرابل�س 

وال�سمال واأحمد اال�سري توؤكد ف�سله جمدداً، وكم 

هو مت�سابه رهان احلريري على الوهابيني ورهان 

ال�سهري:  وق��ول��ه  »االإخ������وان«  ع��ل��ى  جعجع  �سمري 

»ليحكم االإخوان«.

النطق  احتكار  امل�ستقبل«  »ح��زب  زعيم  يريد 

��ن��ة واجل��م��اع��ة«،  ب��ا���س��م امل�����س��ل��م��ني م���ن »اأه�����ل ال�����سُّ

الت�سويب  و�سيلة  ال��رمل��ان  يف  ون��واب��ه  هو  فيعتمد 

وال��ت��ح��ري�����س ���س��د ���س��وري��ة اإق��ل��ي��م��ي��اً، وي��ج��ّي�����س��ون 

»جبل  ه��و  طرابل�س،  يف  �سغري  ح��ي  �سد  مذهبياً 

حم�����س��ن«، ال���ذي ي��اأخ��ذون��ه ره��ي��ن��ة، ف��ه��و منطقة 

�سرائح فقرية  ك��ل اجل��ه��ات، ي�سم  م��ن  ��رة  حم��ا���سَ

م���ن اأب���ن���اء امل��دي��ن��ة، وال���ه���دف احل��ق��ي��ق��ي ل��ه��م هو 

التح�سيد بهدف اإيجاد قوة لهم قادرة على تنفيذ 

اأيار معكو�سة يف طرابل�س، �سد كل القوى التي   7
املقبلة،  االنتخابات  يف  وتناف�سه  ال���راأي،  تخالفه 

فرْبح االنتخابات النيابية عام 2013 باأي ثمن هو 

طريق احلريري للعودة اإىل ال�سرايا، اأما اخل�سارة 

مّر  كلما  ول��ذل��ك  ال�سيا�سي،  جنمه  اأف���ول  فتعني 

بني  ال��ن��ار  اإ���س��ع��ال  ي��ت��م  �سيا�سي،  مبنعطف  ال��ب��ل��د 

احلّينْي الفقريْين املتجاورين )جبل حم�سن وباب 

التبانة(، لتوجيه ر�سائل ملن يعنيهم االأمر.

اجلديدة  الطريق  يف  احل�سم  احلريري  ج��ّرب 

���س��د ���س��اك��ر ال����رج����اوي وجن�����ح، ل��ك��ن مب�����س��اع��دة 

الفل�سطينيني  ال��وه��اب��ي��ني  امل�سلحني  م��ن  ح�سود 

طرابل�س،  يف  االآن  ذل��ك  يجرب  وه��و  وال�سوريني، 

وال نن�سى ما جرى يف امليناء يف طرابل�س وغريها، 

حيث يتم ا�ستفراد القوى االإ�سامية وال�سخ�سيات 

�سيا�سياً،  ح�سارها  وي��ت��م  امل��ق��اوم��ة،  خل��ط  امل��وؤي��دة 

وتهديدها اأمنياً الإخاء ال�ساحة ل�»تيار امل�ستقبل«، 

للتفرد يف حكم املدينة.

ه���ذا ال���ك���ام ل��ي�����س جم���رد ات��ه��ام��ات جلماعة 

احلريري، بل وقائع توؤكدها عمليات حرق املحال 

واملوؤ�س�سات التجارية يف اأحياء مدينة طرابل�س، بل 

اإن البع�س يتحدث عن »عمليات تطهري« متنوعة 

خ�سرت  اأن  �سبق  التي  املدينة،  وت�سهدها  �سهدتها 

ب��ع�����س م��ك��ون��ات��ه��ا ال��وط��ن��ي��ة خ���ال اأح�����داث ال��ع��ام 

العرفاتية«  »احل����االت  مرحلة  ج���اءت  ث��م   ،1975
اأخ����رى، وه��ا ه��ي احل���وادث  لتطرد منها م��ك��ون��ات 

املتكررة التي ن�سهدها منذ العام 2005 ت�سغط على 

مكونات واألوان واأ�سناف املنطقة، وجتعل البقاء يف 

ذلك يف  وكل  ومكلفاً،  �سعباً  فيها  والعي�س  املدينة 

�سياق لطاملا عّرت »زالت األ�سن« اأن�سار احلريري 

»جي�س  اإق��ام��ة  ع��ن  حت��دث  اأن  �سبق  بع�سهم  عنه، 

لبناين حر يف ال�سمال«، على وقع حمات التجني 

واالف��راء على اجلي�س الوطني، وحم��اوالت ك�سر 

وعمل  حت��دث  والبع�س  ال�سيا�سي،  وق��راره  هيبته 

ال�سمال كله عن لبنان، ليكون  على حماولة عزل 

منطقة عازلة لقوى التدخل االأجنبي يف �سورية، 

اأهل  باأن »طرابل�س عا�سمة  والبع�س االآخر �سّرح 

الدعوة  اإىل  باأحدهم  االأم��ر  اأن و�سل  اإىل  نة«،  ال�سُّ

وبالطبع  نة«،  لل�سُّ ع�سكري  »جمل�س  اإق��ام��ة  اإىل 

نة  �ستكون اأوىل مهام هذا املجل�س تطويع اأهل ال�سُّ

للدفاع  ولي�س  احل��ري��ري«،  »القطار  يف  لينتظموا 

ال���دع���وات مل  ه���ذه  اأ���س��ح��اب  اأن  ع��ن��ه��م، خ�سو�ساً 

يهدد  خطراً  »االإ�سرائيلي«  الوجود  يف  يوماً  ي��روا 

امل�����س��ل��م��ني، وزالت ال��ل�����س��ان ه���ذه ه��ي ال��ت��ي جعلت 

»�ساهداً من اأهله« يقر ويعرف، هو النائب ال�سابق 

»ال�سعودية  ب���اأن  »�سهد«  ال���ذي  علو�س،  م�سطفى 

طرابل�س«،  يف  االأح���داث  يحركون  و�سورية  وقطر 

وب����اأن »ال���والي���ات امل��ت��ح��دة االأم��ريك��ي��ة تعمل على 

تفتيت املنطقة، خ�سو�ساً �سورية ولبنان والعراق«. 

يدرك �سعد احلريري اأن رهانات ب�سري اجلميل 

مل تنجح، واأن حماولة وريثه اأمني ف�سلت اأي�ساً يف 

لبنان،  الدولة يف  اإدارة  اأي��ار، ويف   17 اتفاق  مترير 

واأن تكرار جعجع خلطة ب�سري لن تو�سله اإال اإىل 

حائط م�سدود، حتى لو ارتدى جّبة وو�سع زبيبة 

�سلفياً،  �سيخاً  واأ�سبح  حبة  مبائتي  �سبحة  وحمل 

اأف�سل،  تكون  ل��ن   - احل��ري��ري  اأي   - رهاناته  واأن 

اأما  تفاهمات وطنية،  ينتج  الداخل  على  فالرهان 

اأهلية  ح���روب  اإىل  فيو�سل  اخل���ارج  على  ال��ره��ان 

تدمر كل �سيء، وال ترك للطامعني كر�سي حكم 

يتلذذون باجللو�س عليها. 

عدنان ال�ساحلي

ق���راأت م��وؤخ��راً ق�سة م��ن ت��األ��ي��ف ر���س��وى ع��ا���س��ور عنوانها 

»ثاثية غرناطة«، كان الكاتب قد ح�سل من خالها على اأعلى 

جائزة للق�س�س املبنية على التاريخ يف مهرجان االإ�سكندرية.

ال��ت��ق��وا عند  الق�سة ه��ي ع��ن ث��اث��ة �سبان م��ن االأن��دل�����س، 

الكتب ويزخرفها باخلط  الذي كان يجّلد  ال��وّراق؛  اأبو جعفر 

غرناطة  يف  العربي  احلاكم  ي�سلم  اأن  ال�سدف  �ساءت  العربي، 

اإىل الق�ستاليني، و�سلمهم ق�سر احلمراء، وعقد معاهدة �سلح 

فانق�سم  املقاطعة،  يف  ال�ساكنني  للعرب  التعر�س  عدم  ت�سمن 

اأن الق�ستاليني �سوف  العرب بني موؤيد للمعاهدة، على اعتبار 

وعاداتهم، وبني من  ديانتهم  على  ويبقونهم  ال�سكان،  يحمون 

كان ال يثق بالق�ستاليني، ويريد مقاومتهم، ولكن اال�ست�سام 

ح�سل ودخلت القوة الق�ستالية اإىل غرناطة.

وب�����داأت رح��ل��ة امل��ع��ان��اة وال��ت�����س��ري��د وال��ت��ن�����س��ري االإك���راه���ي، 

وامل��اح��ق��ة،  وال��ت��ه��ج��ري  واالأرزاق  ال��ب��ي��وت  ع��ل��ى  واال���س��ت��ي��اء 

والتعذيب ثم  املزيفة واحل��رق  التفتي�س واالدع��اءات  وحمات 

احلرق.

ال�سبان الثاثة كل واحد منهم ذهب يف ناحية، ولكن كلهم 

اأه��ل غرناطة وحّي  واأوالده���م واأح��ف��اده��م، الق��وا نف�س م�سري 

البيازين الذين كانوا فيه.

ونحن اليوم، نعي�س ون�سمع ونلم�س ما يجري يف فل�سطني 

خم�سمئة  وت�سييق،  وتهجري  واإذالل  م��اح��ق��ات  م��ن  املحتلة 

الغربية  ال��دول  ن�سارع  ن��زال  وال  غرناطة،  ا�ست�سام  بعد  ع��ام 

»اإ�سرائيل«،  اأن�ساأ  الذي  واحلديث  القدمي  ب�سكلْيه  واال�ستعمار 

الدولة،  ه��ذه  تقاوم  ت��زال  التي ال  ال��دول  واليوم يريد تفكيك 

وتريد ا�ستعادة احلق العربي يف فل�سطني.

ما يح�سل يف �سورية، هو جزء من موؤامرة كرى، لتق�سيم 

بينها،  فيما  متناحرة  وعرقية  مذهبية  دوي���ات  اإىل  �سورية 

ال�سهيونية  للدولة  امل��ق��اوم��ة  معادلة  خ���ارج  ت�سبح  وب��ال��ت��ايل 

وتوازن الرعب.

 )defacto( يريدون تق�سيم �سورية كما ح�سل اأمر واقع

النيل  نهر  جم��اري  واأ�سبحت  ال�سودان  ق�ّسم  وكما  ال��ع��راق،  يف 

ال�سهيوين،  الكيان  مع  متحالفة  دول  �سيطرة  حتت  العظيم 

وال�سيطرة  والتحكم  فيه  اأ���س��ا���س��ي  ج��زء  ويف  ال��ي��م��ن،  زع��زع��وا 

باب  ت�سييق  به  وعنيت  العربية،  للجزيرة  ال�سمايل  باملدخل 

املندب ودجنوا م�سر وا�ستولوا على ليبيا واهلل واأعلم ما يح�سل 

يف تون�س.

اإنهم يعيدون ر�سم خريطة ال�سرق االأو�سط واإلغاء �سايك�س 

بيكو.

اإنهم ال يزالون يطاردوننا منذ خم�سمئة �سنة واأكرث، منذ 

ا�ستائهم على غرناطة، وهي اآخر اإمارة عربية يف االأندل�س.

واإال  علينا،  الهجمة  م��واج��ه��ة  يف  ون��ت��ح��د  ن��ت��ع��ظ،  فع�سانا 

فم�سرينا كم�سري اأجدادنا يف االأندل�س وغرناطة، وهو الت�ستت 

والتهجري والقتل واالندثار.

خالد الداعوق
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أحداث األسبوع

االفتتاحية

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

المدير المسؤول: عــدنــــان الســاحـلــي

يشارك في التحرير:  
أحمد زين الدين -  سـعـيد عيـتــانـــي

المقاالت الواردة في الجريدة تعبر عن آراء كتابها

  همسات

عنا�سر م�سلحة يف طرابل�س خال »ا�سراحة حمارب«                                    )اأ.ف.ب.(

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

موضوع الغالف

قنبلة رفعت عيد
اللواء  اأن  باإعانه  عيد  رفعت  فجرها  التي  القنبلة  اأن  طرابل�سية  �سخ�سية  الحظت 

اأ�سرف ريفي حاول اإغراءه لنقل بندقيته من كتف اإىل اآخر، زادت يف تعا�سد القوى املناوئة 

الو�سع  رغم  االإغ��راء،  رف�س  اأن  �سيما  ال�سمال،  يف  بامل�ستقبل  والعابثة  التكفريية  للقوى 

اجلغرايف امليداين ال�سعب جلبل حم�سن، كان �سارماً وغري قابل للتفاو�س.

جنرال أميركي في القليعات
و�سل اإىل لبنان جرنال بحري اأمريكي تابع لهيئة اأركان اجليو�س االأمريكية، يف زيارة 

ُو�سفت بال�سرية التامة، وا�ستقبله كبار املوظفني يف ال�سفارة االأمريكية يف بريوت. وبعد 

اللبناين، حيث مت  ال�سمال  اإىل منطقة  �سفارة عوكر، توجه اجل��رنال  قليلة يف  ا�سراحة 

فيها  ي��زور  التي  الثالثة  امل��رة  هي  وه��ذه  القليعات.  ملطار  املحاذية  للمنطقة  �سامل  م�سح 

روؤ�ساء  اأحد  االأمريكي  اجل��رنال  اإىل جانب  كان  اأنه  والافت  املذكور،  املطار  االأمريكيون 

بلديات عكار، وهو على معرفة م�سبقة باجلرنال الزائر.

www.athabat.net

اشتباكات طرابلس عسانا نتعظ من تاريخنا
سباق بين الدولة... و»اإلمارة«

الخالفات إلى العلن.. قريبًا
اآذار،   14 ل��ق��وى  ال��ع��ام��ة  االأم����ان����ة  يف  ت����دور 

خ��اف��ات ح���ادة ت��ع��ود مل��واق��ف اأح���د ف�سائلها من 

ال��وزراء  جمل�س  رفعه  ال��ذي  االنتخابي  القانون 

اإىل جم��ل�����س ال���ن���واب ل���اإق���رار وال��ت�����س��وي��ت ل��ه، 

تركيب  اأ���س��ب��ح وا���س��ح��اً  اأن���ه  وال�سبب االآخ���ر ه��و 

لوائح وتر�سيح اأ�سماء جدد يف انتخابات النيابية 

العديد من  2013، و�سيكون هناك تغيري يف  عام 

االأ�سماء احلالية يف معظم الكتل ال�سيا�سية لدى 

»اأه��ل  ي��وؤك��د  اإىل خ��اف��ات  اأدى  م��ا  14اآذار،  ق��وى 

البيت« اأنها �ستظهر قريباً اإىل العلن، ال�سيما اأن 

بع�س كوادر االأحزاب اليمينية بداأوا باالن�سحاب 

التدريجي منها.
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املحرر  املخطوف  ل�سان  على  يخرج  ال��ذي  الكام  معّر 

املهنئني  من �سورية ح�سني عمر، �سواء يف حديثه مع زواره 

بال�سامة، اأم مع ال�سحافيني، واإن كان يف هذا الكام الكثري 

زال���وا يف قب�سة  م��ا  الع�سرة  رف��اق��ه  م��ن احل���ذر، الأن  الكثري 

خ��اط��ف��ي��ه��م، وال����ذي ت��ع��ّر ع��ن��ه الف��ت��ة ع��م��اق��ة اأم����ام منزل 

املخطوف املحرر يف حي ال�سلم »لن تكتمل الفرحة اإال بعودة 

املخطوفني الباقني«.

يف احلديث عن حتريره اأو عودته من اخلطف اأو االأ�سر 

ل�سان  ع��ن  عمر  ح�سني  �ساقها  التي  العبارة  اجلميع  لفتت 

اأردوغ���ان  الركية  احلكومة  »رئي�س  اإب��راه��ي��م«:  »اأب���و  نائب 

طالب باإطاقك اأنت �سخ�سياً«.

كيف ومل���اذا ك��ان ه��ذا االخ��ت��ي��ار؟ ال ي���دري ب��ه اأح���د، لكن 

اإطالته من الطائرة التي اأقلته من تركيا اإىل مطار بريوت 

الدويل، كان ت�سي بكثري من الدالالت واملعاين، حيث ربطة 

الذي  اإبراهيم،  اأبو  اأن كان  بعد  ُدبغ عليها علم تركيا،  عنقه 

جعلته بع�س حمطات التلفزة اللبنانية »غيفارا« الع�سر، قد 

زّوده بثياب جديدة، بينها ورمبا يف اأ�سا�سها ربطة العنق، قبل 

�ساعات من مغادرته نحو احلرية.

امل��ح��رر يف حديثه وح��وارات��ه  اللبناين  امل��خ��ط��وف  ح���ذر  

وكامه اأمام النا�س، فرفاقه ما زالوا حتت اإمرة »القائد« اأبو 

اإبراهيم و»اأعوانه«، ولهذا تراه يتحدث متعاطفاً مع »ق�سية« 

اأو زعموا )وزعموا هنا من عندنا  له  قالوا  الذين  خاطفيه 

ولي�س من املخطوف املحرر( اأن »ثورتهم« �سد الف�ساد، الأنهم 

اأبناوؤهم يف املدار�س  بحاجة اإىل و�ساطات من اأجل اأن يتعلم 

واجلامعات، ومن اأجل اأن يدخلوا امل�ست�سفيات اأو يتطببوا..

هذا الكام مل ُيعجب الكثريين من االأقرباء اأو الزوار، 

غري  ال��ك��ام  ه���ذا  ���س��ارخ��اً:  بع�سهم  ينتف�س  ك���ان  ال��ذي��ن 

�سحيح.

ويذهب البع�س االآخر اإىل اإعطاء اأمثلة كيف اأن اأقرباءه 

�سورية،  يتعاجلون يف  ما  ال�سورية   - اللبنانية  احل��دود  على 

االأدوي��ة  والأن  باملجاين،  اأ�سبه  هناك  امل�ست�سفيات  دخ��ول  الأن 

�سورية  من  بها  ي��اأت��ون  لبنان  يف  �سرائها  عن  يعجزون  التي 

باأرخ�س االأ�سعار.

�سورية  يف  تعلموا  عمه  اأوالد  اإن  ليقول  هنا  اآخ��ر  ويقفز 

وحملوا اأعلى ال�سهادات من دون اأن يتكلف اأهلهم �سيئاً، وبا 

اأي وا�سطة، رغم اأنهم غري �سوريني، ويخت�سر ثالث احلديث 

بح�سم اأنه »كذب وافراء«.

الع�سرة،  امل��خ��ط��وف��ني  اللبنانيني  ال����زوار  ق�سية  تبقى 

ي�ساف اإليهم ح�سان املقداد وحممد من�سور، ورمبا غريهم، 

االأ�سئلة حول كيف ومن  وتكر هنا  اهتمام ومتابعة،  مو�سع 

خطفهم ومن يقف وراء عملية اخلطف والر�سالة التي يراد 

تبليغها..

هذه االأ�سئلة تعود اإىل ال�ساعات الثماين واالأربعني التي 

تلت عملية اخلطف، ومنها:

اإىل  �سعد احلريري اخلا�سة  ومل��اذا حتركت طائرة  كيف 

تركيا، للعودة باملخطوفني؟ 

ومل����اذا اأب��ل��غ احل���ري���ري ال��رئ��ي�����س نبيه ب���ري ع��ن اإط���اق 

املخطوفني واأنهم �ساروا يف تركيا؟

ميقاتي  جنيب  بالرئي�س  اأغلو  داود  اأحمد  ات�سل  ومل��اذا 

لنف�س االأمر؟

ومل�����اذا ت��وق��ف��ت ع��م��ل��ي��ة اإط�����اق امل��خ��ط��وف��ني ي��وم��ه��ا يف 

اللحظات االأخرية؟ وما هي االأ�سباب؟

ف��ه��ل م��ا ق��ال��ه امل��دع��و حم��م��د ن���ور، ال���ذي و���س��ف نف�سه 

املخطوف ح�سني  بعد حترير  ع��زاز«،  »ث��وار  با�سم  باملتحدث 

بعد  حت��دي��ده،  �سيتم  امل��خ��ط��وف��ني  بقية  م�سري  »اإن  ع��م��ر: 

اإر�سال ر�سائل لدول جوار �سورية«، هو املق�سود؟ ثم ما معنى 

واأ�سلوب  غاية  نف�س  على  تاأتي  التي  الغام�سة  اجلملة  هذه 

االإ�سارة  �سروري  هنا  ك��ان  رمب��ا  الغام�سة؟  اخلطف  عملية 

اإىل اأن »نور« هذا، هو نف�سه من كان قد اأعلن لبع�س و�سائل 

االإعام التي اأدمنت على التوا�سل معه، عن مقتل اأربعة من 

املخطوفني، بعد اأن تردد اأن »اأعزاز« تعر�ست للق�سف.

خطف  اأن  بعد  اإال  املخطوفني  ق�سية  تتحرك  مل  ومل��اذا 

التي  الثقفي«  »املختار  جمموعة  وكذلك  تركياً،  املقداد  اآل 

خ��ط��ف��ت ت��رك��ي��اً اآخ����ر؟ ث��م ب��ع��د ذل���ك ت�����س��ارع��ت االت�����س��االت 

دائرة  اإىل  اللبنانيني  املخطوفني  وع��ادت ق�سية  وال��زي��ارات، 

ال�سوء.

ن�ستنتجه من كام جاء  ُيطرح هنا،  اآخ��ر  اإ�سايف  �سوؤال 

اأن��ه  ع��م��ر،  ح�سني  علي  امل��ح��رر  املخطوف  جن��ل  ل�سان  على 

عندما ذهب اإىل لقاء والده يف مكان احتجازه، »كان �سابط 

عند  اإبراهيم  اأب��ي  مع  يومياً  يتوا�سل  تركي،  ا�ستخبارات 

احلدود«، وي�سيف: »يف اإحدى املرات عندما كنت يف اأعزاز، 

مع  وحت��دث  وجل�س  الركية  كيلي�س  منطقة  حاكم  زارن���ا 

اأو�سلوا يل  املخطوفني ووعدهم خرياً«، ويقول: »االأتراك 

اأن رجال اال�ستخبارات الركية اأحبوين ويريدون التوا�سل 

معي، على اأمل اأن اأجنح يف م�ساعدة بقية املخطوفني«.

كل  يف  الركي  ال��دور  هو  ما  هنا:  فال�سوؤال  وبالتايل، 

التي  الغاية  عن  اآخر  �سوؤال  اإليه  وي�ساف  ال�سيناريو؟  هذا 

اأرادتها اأنقرة من ت�سهيل حترك بع�س الف�سائيات للو�سول 

ب�سرعة و�سهولة اإىل مقر احتجاز حرية املخطوفني.

يف اخل��ا���س��ة ال���ع���ام���ة، ه���ل ن���ذه���ب م���ع ك��ث��ريي��ن من 

النا�س الذين يتابعون الفيلم الطويل الذي ي�سفه البع�س 

ب�»امل�سل�سل الركي«، والذي يتمحور حول فكرة واحدة، وهي 

اأنه لوال مبادرة اآل املقداد وخطف مواطن تركي، ملا ح�سل 

دبلوما�سيتها..  تن�سيط  اإىل  اأن��ق��رة  �سارعت  ومل��ا  ح�سل،  ما 

ورمبا خمابراتها، الإط��اق ح�سني عمر كبادرة ح�سن نية، 

على اأمل اأن يتم قريباً جداً اإطاق االآخرين.

اجلميع  �سبقوا  امل��ق��داد  اآل  رمب��ا  امل��ج��ال،  ه��ذا  حتى يف 

االأت���راك  ع�سرات  ���س��راح  اأط��ل��ق��وا  حينما  نية  ح�سن  ب��ب��ادرة 

وظلوا حمتفظني بواحد، وبالتايل فلي�س هناك اأي جميل 

لركيا.

ال يعني ذلك اأننا مع اإقدام اأي عائلة اأو ع�سرية على حل 

ال�سلطات  تكون  حينما  لكن  واأ�سلوبها،  بطريقتها  م�ساكلها 

ت��وازن، ي�سبح يف كل  وان��ع��دام  الدولة يف مرحلة غيبوبة  اأو 

»اأمر اإن«، ورمبا يف ق�سية املخطوفني اللبنانيني الكثري من 

غيبوبة  م��ن  البع�س  ي�ستيقظ  اأن  فع�سى  ال�سرطية..  ه��ذه 

احل�سابات اخلا�سرة والرهانات العبثية.

حممد �سهاب
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المخطوفون اللبنانيون.. مسلسل ابتزاز ممل

املحرر ح�سني عمر يقبل جبني والدته حلظة و�سوله اإىل منطقته                                      )اأ.ف.ب.(

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

يـقــال

سر مشاركة مسؤول كبير
ك�سفت معلومات اأن الهدف املبّطن مل�سوؤول لبناين 

كبري من امل�ساركة �سخ�سياً يف قمة عدم االنحياز، هو 

اإىل  االأوىل  للمرة  �ستح�سر  اأجنبية  �سخ�سية  لقاء 

دولية،  مهمة  حديثاً  ت�سلمت  وال�سخ�سية  ط��ه��ران، 

بعد اأن كان �ساحبها موظفاً يف خارجية باده، ولعب 

دوراً ال ُي�ستهان به يف لبنان.

السبب.. نقص في »الشنطة«
ك�����س��ف��ت اأو�����س����اط ت���ي���ار »امل�����س��ت��ق��ب��ل« اأن امل��وق��ف 

االنتقادي احلاد الأحد م�سوؤويل التنظيم يف ال�سمال 

التيار  لعمل  امل�ستدامة  املالية  التغطية  توؤّمن  لدول 

اإىل نق�س حاد ظهر يف  �سيا�سياً، يعود  وبقائه مكّوناً 

»ال�سنطة«، حيث مل يكن �سمن احل�سابات املالية.

خالفات قطرية على اإلعاشة
اإ�سامي  طابع  ذات  جمعية  بني  ح��ادة  خافات  ن�سبت 

اأمراء  الأحد  تابعة  واالإن�ساين،  االجتماعي  ال�ساأن  تتعاطى 

اإ�سامي  طابع  ذات  لبنانية  جمعية  وب��ني  قطر،  م�سيخة 

وا�ستعمال  ب��االأي��دي  الت�سارب  اإىل  االأم��ور  وو�سلت  اأي�ساً، 

م��ن اجلي�س  ق���وة  ت��دخ��ل  اإىل  اأدى  م��ا  ال�����س��اح اخل��ف��ي��ف، 

اللبناين، و�سبب اخلافات مرده اإىل توزيع احل�س�س واملال 

اإعطاء  تريد  االأوىل  اجلمعية  اإن  اإذ  ال�سوريني،  للنازحني 

فريد  الثانية  اجلميعة  اأم��ا  لل�سوريني،  امل�ساعدات  جميع 

اإعطاء منا�سريها اللبنانيني يف بلدات عكارية.

بين طلب التدخل.. والغدر
ب��ريوت،  يف  اأوروب��ي��ة  دبلوما�سية  م�سادر  ك�سفت 

امل��ح��ور،  وبقية  املتحدة  وال��والي��ات  تركيا  ���س��راخ  اأن 

وحديثهم عن تاأمني االأ�سلحة الكيماوية يف �سورية، 

ع�سكري  لتدخل  مقدمة  هو  اإمن��ا  املن�سود،  هو  لي�س 

مبا�سر، بعد اأن ف�سلت كل الو�سائل االأخرى يف فر�س 

لل�َّي  وا�ستخباراتية  اأر�سية  وت��دخ��ات  ج��وي  حظر 

املحور  اإىل  تنتمي  التي  امل�سادر  �سورية. وقالت  ذراع 

امل��ذك��ور، اإن ال��غ��در االأم��ريك��ي ���� ال��غ��رب��ي ���� ال��رك��ي �� 

الع�سكري  ال��ت��دخ��ل  طلب  ذن��ب  م��ن  اأق��ب��ح  اخلليجي 

عن  تتحدث  ال�سيناريوهات  بع�س  اأن  �سيما  املبا�سر، 

ل���»اإح��راق��ه��ا«  اجل���و،  م��ن  الكيماوية  امل��ن�����س��اآت  ق�سف 

ومنع انت�سارها.

سيعود برفقة خبراء أجانب
ي�������رّوج م���ق���رب���ون م����ن ���س��ع��د احل����ري����ري اأن����ه 

ب��داأت  لذلك  لبنان،  اإىل  اأي��ل��ول  منت�سف  �سيعود 

اأب����و ج��م��ي��ل«  اإع������ادة ت��اأه��ي��ل ب��ي��ت »وادي  ع��م��ل��ي��ة 

اأج��ان��ب،  اأم���ن  خ���راء  برفقة  �ساحبه  ال�ستقبال 

من دون حتديد جن�سية االأجانب املهتمني ب�سعد 

احلريري.

تساؤالت في محلها
واملتابعني الأح���داث  امل�����س��وؤول��ني  اأح���د  ت�����س��اءل 

قائًا  حم�سن  وج��ب��ل  التبانة  ب��اب  ب��ني  ال�سمال 

اجتماعات  ع��دة  و�سعنا  اأن  »بعد  �سيوفه:  اأم���ام 

الإنهاء امل�ساكل بني الطرفني، وو�سعنا عدة اأمور 

امل��ن��ط��ق��ت��ني، من  اأه���ل  ب��ني  وامل�����س��احل��ة  للتهدئة 

وهل  التهدئة؟  تريد  التي ال  هي اجلهة اخلفية 

ال�سراع  تاأجيج  على  تعمل  خارجية  عوامل  هي 

كلما  »ه��ل  م�سيفاً:  ومذهبياً«؟  طائفياً  لي�سبح 

تقّدم اجلي�س ال�سوري يف الق�ساء على امل�سلحني 

النتيجة  تكون  عليهم  وق�سى  للنظام  املخالفني 

فتح معركة مع اجلبل، لتنفيذ اإماءات االأجنبي، 

ومع ال�سقيق العربي«؟!

استيطان خليجي مشبوه
ك�سف م�سدر خليجي عن تخ�سي�س ال�سعودية 

وقطر مبلغ خم�سة مليارات دوالر، كراأ�سمال اأويل 

اأج��ل ���س��راء ال��ع��ق��ارات ال�سكنية  قابل ل��ل��زي��ادة، م��ن 

ال�سوري.  ال�ساحل  اأب��ن��اء  ميتلكها  التي  والزراعية 

وقال امل�سدر الذي مل ُيخِف امتعا�سه من امل�سروع 

ال�سعودي �� القطري: »اإن ثاثة مليارات مت دفعها 

قطر  دفعت  بينما  ال�سعودية،  احلكومة  قبل  م��ن 

م�سدران  املعلومات  ه��ذه  اأك��د  وق��د  الباقي«،  املبلغ 

مقربان من اأو�ساط »جماعة االإخوان« يف ا�سطنبول 

اأن املبالغ جرى ت�سديدها  اأحدهما  ولندن، وك�سف 

ل�سالح »�سندوق �سري« مل يعلن عنه، جرى اإن�ساوؤه 

قبل اأكرث من �سهر حتت ا�سم »ال�سندوق االإ�سامي 

اأمر  واأن  واجل��م��اع��ة«،  ال�سنة  اأه��ل  واإع��ال��ة  الإ�سكان 

ولفريق  العرعور،  عدنان  للمعّمم  به  ُعهد  اإدارت���ه 

اأهداف  »اإن من  امل�سدر:  وقال  العاملني معه،  من 

وال�سكنية  ال��زراع��ي��ة  ال��ع��ق��ارات  ���س��راء  ال�����س��ن��دوق 

واأهل  واالإ�سماعيليني  العلويني  قبل  من  اململوكة 

الذمة )امل�سيحيني(، وا�ستئجار البيوت يف �سواحي 

امل�سلحني  ال�ساحلية بهدف توطني  املدن والبلدات 

فيها، القادمني من املدن واملحافظات االأخرى، من 

اأن  ال�ساحلية، بعد  املنطقة  الو�سع يف  اأجل تفجري 

امل�سلحني،  منا�سب من  فيها عدد  ا�ستقر  قد  يكون 

وجرى اإدخال كميات كبرية من ال�ساح اإليها«. 

شو بدها »الست«؟
كثيف،  وب�سكل  ال��ع��ل��ن��ي،  ال��ظ��ه��ور  اإىل  ع���ادت 

ال�����س��ام يف خميم  ج��ن��د  لتنظيم  ت��اب��ع��ة  ع��ن��ا���س��ر 

ع��ني احل��ل��وة، بعد اأن اب��ت��ع��دت ع��ن ال��ظ��ه��ور ملدة 

ع�����ام، وق����د ظ��ه��ر ب��ي��ن��ه��م اأ���س��خ��ا���س م��ط��ل��وب��ون 

املواطنيني  اإىل خوف  اأدى  ما  اللبناين،  للق�ساء 

املذكور، وهو  املخيم  القاطنني يف  الفل�سطينيني 

م��ا ع���ّر ع��ن��ه اأح���د م�����س��وؤويل ال��ل��ج��ان ال�سعبية 

امل�����س��اك��ل  امل��خ��ي��م ق���ائ���ًا: »ه���اق���د ع���دن���ا اإىل  يف 

مت�سائًا:  البع�س«،  بع�سنا  مع  واال�سطرابات 

»م����اذا ت��ري��د م��ن��ا ال�����س��ت ال��ت��ي ت��دع��م��ه��م«؟ على 

اعتبار اأن »جند ال�ست« هو الت�سمية التي درجت 

على هذا التنظيم.

) �لعدد 228(  �جلمعة - 31 �آب - 2012



ي�صّبه جرنال م�صري متقاعد ما متّر به 

�صورية الآن مبا مرت به م�صر اإبان العدوان 

ه��اج��م��ت��ه��ا  ح��ي��ن��م��ا  1956؛  ع�����ام  ال���ث���اث���ي 

البقاء  اأج��ل  من  ُتنازع  كانت  التي  بريطانيا 

ك��اإم��راط��وري��ة ع��ظ��م��ى، وف��رن�����ص��ا امل���اأزوم���ة 

امل��ه��زوم��ة، وال��ك��ي��ان ال�����ص��ه��ي��وين ال���ذي ك��ان 

�صنوات  ثماين  فل�صطني  اغت�صابه  على  م��ّر 

بتواطوؤ غربي - عربي قل نظريه يف التاريخ، 

ل��ك��ن ي��وم��ه��ا يف ظ���ل ���ص��م��ود م�����ص��ر - عبد 

النا�صر واإنذار الرئي�س ال�صوفياتي بولغانني 

دول ال���ع���دوان، ت��دخ��ل��ت ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة 

ورئي�صها ايزنهاور لثاثة اأ�صباب:

اأولها: اإنهاء دور بريطانيا كقوة عظمى، 

واإعام فرن�صا اأن دورها قد انتهى، واأن القوة 

ال�صتعمار  قائدة  هي  ال�صاعدة  الأمريكية 

اجلديد.

ال��دب  ينفذ  اأن  م��ن  وث��ان��ي��ه��ا: اخل�����ص��ي��ة 

ال���رو����ص���ي ت���ه���دي���ده، وب���ال���ت���ايل ي��ت��ق��دم اإىل 

املنطقة وي�صبح ال�صيد العاملي اجلديد.

ال��ك��ي��ان  وث���ال���ث���ه���ا: احل���ر����س ع��ل��ى دور 

ال�صهيوين، وجعله قاعدته املتقدمة حلماية 

امل�صيخات واآبار النفط، التي بداأت ال�صركات 

الأمريكية ت�صتغلها مبفردها، وحل�صابها.

ال��ف��ارق ه��ذه امل���رة، كما ي��ق��ول اجل��رنال 

اأنه  الثاثي،  العدوان  عا�صر  الذي  امل�صري 

�صوفياتي،  احت��اد  ول  بولغانني  هناك  لي�س 

الكثري  اأظ��ه��رت��ا  وب��ك��ني  مو�صكو  ك��ان��ت  واإن 

من ال�صابة يف الوقوف اإىل جانب دم�صق، 

الآ����ص���ي���وي���ة  ال����ق����وة  اإىل  ب���الإ����ص���اف���ة ط���ب���ع���اً 

ال��ت��ي جتهر  اإي����ران،  ال�صاعدة  والإ���ص��ام��ي��ة 

بدعمها وانحيازها اإىل �صورية.

امل�صري  ه��ذا  ي��ذك��ره��ا  هنا  حقيقة  ثمة 

الأمريكية،  الإمريالية  اأن  وهي  املخ�صرم، 

و���ص��ي��ط��رة ال��وه��اب��ي��ة ع��ل��ى جن���د واحل���ج���از 

على  الهيمنة  وفر�س  �صعود،  اآل  خ��ال  من 

العبثية  ح�صني  ���ص��دام  ح���روب  بعد  اخلليج 

ق��د ح��رف��وا ال�صراع،  اإي���ران وال��ك��وي��ت،  على 

وت�صكيل  الإ�صام،  مبادئ  ت�صويه  من خال 

كان  التي يف ظلها  والتطرف،  التكفري  فرق 

يعددها  التي  املختلفة  اأ�صكاله  يف  النحراف 

على النحو الآتي:

- اإخراج م�صر من عملية ال�صراع العربي 

الذي  النقاب  خال  من  »الإ�صرائيلي«،   -

النا�صرية،  على   1971 ع��ام  ال�����ص��ادات  ق���اده 

وحتالفه مع »الإخوان« وجماعات تكفريية، 

التي  والإمي���ان«،  »العلم  دول��ة  قيام  واإعانه 

ف��رط��ت ب��ان��ت�����ص��ار اأك��ت��وب��ر 1973، ث��م زي���ارة 

اتفاقية  وتوقيعه   1977 عام  املحتلة  القد�س 

اأن��ه��ت دور  ك��ام��ب داي��ف��ي��د ع���ام 1979، ال��ت��ي 

حليفة  وجعلتها  ال�����ص��راع،  عملية  يف  م�صر 

لوا�صنطن وتل اأبيب.

واحل���ج���از  ���ص��ع��ود يف جن���د  اآل  ت���ق���ّدم   -

مبعتقداتهم الوهابية، يف ظل طفرة نفطية 

ه���ائ���ل���ة، اأم���ك���ن ت��وظ��ي��ف ق�����ص��م ���ص��ئ��ي��ل من 

تطل  ب��داأت  حيث  اأفكارهم،  لن�صر  عائداتها 

اأخ��ذت  التي  والتكفريية  الظامية  الأف��ك��ار 

كما  مبفاهيمهم..  يعتقد  ل  م��ن  ك��ل  تكّفر 

بثقلها  تلقي  ال�صعودية  »امل��ك��رم��ات«  اأخ���ذت 

ع��ل��ى ن��خ��ب وجم���م���وع���ات ث��ق��اف��ي��ة وف��ك��ري��ة 

ق��وم��ي��ة وي�����ص��اري��ة وج���ه���ادي���ة، وو����ص���ط ه��ذا 

للبنان عام  ال�صهيوين  الدفق كان الجتياح 

ال�صام  م��ب��ادرة  م��ع  ت��راف��ق  وال���ذي   ،1982
عام  فا�س  قمة  يف  »اإ�صرائيل«  مع  ال�صعودية 

البي�صاء  دار  قمة  يف  تكر�صت  والتي   ،1981
عام 1982.

للبنان  ال�صهيوين  الج��ت��ي��اح  وج���راء   -

ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة  امل���ق���اوم���ة  ان��ط��ل��ق��ت   ،1982 ع����ام 

ن��وع��ي��اً يف ح��ي��اة الأم����ة،  ال��ت��ي �صكلت ح��دث��اً 

ب��اه��رة يف  ان��ت�����ص��ارات  اأن��ه��ا حققت  خ�صو�صاً 

كانت  هنا  امل��ف��ارق��ة  اأن  اإل  كفاحها،  جم��رى 

اأي�������ص���اً يف م���ب���ادرة ال�����ص��ام ال��ع��رب��ي��ة ال��ت��ي 

اآذار  يف  ب��ريوت  قمة  يف  ال�صعودية  طرحتها 

الغزو  اإجنازاتها  اأهم  من  كان  والتي   ،2002
وال��ذي   ،2003 ني�صان  يف  للعراق  الأم��ريك��ي 

ت��ب��ني اأن���ه ح�صل ب��ت��واط��وؤ ع��رب��ي - وغ��رب��ي 

املنطقة  اأن  بعدها  وا�صنطن  لتعتقد  فظيع، 

وحدها،  لها  ملعباً  اأ�صبح   - العامل  بل  ل   -

ف��ك��ان��ت ���ص��روط ك��ول��ن ب��اول��ن ال��ت��ي حملها 

ي�صبه  وم��ا  بالرف�س  قوبلت  والتي  لاأ�صد، 

الطرد للم�صوؤول الأمريكي.

من  ال��ت��ط��ورات؛  �صل�صلة  كانت  بعدها   -

اغ��ت��ي��ال رف��ي��ق احل���ري���ري، اإىل ح���رب مت��وز 

اإىل احلرب على غزة يف نهاية 2008   ،2006
مركز  اأن  فيها  تبني  كلها   ..2009 وب��داي��ة 

من  ينطلق  وانت�صاراتها  و�صمودها  قوتها 

دم�صق، فكانت اخلطة اجلهنمية با�صتهداف 

منذ  ُو�صع  مبخطط  الناب�س  العروبة  قلب 

ال��ب��ن��ت��اغ��ون  2001 يف دوائ����ر  ال��ع��ام  ب���داي���ات 

الأمريكي وال�»�صي اآي اإيه«.

وك���م���ا ي���وؤك���د ه����ذا اجل������رنال امل�����ص��ري 

امل���خ�������ص���رم، ف������اإن ك����ل امل��ن��ط��ق��ة ال��ع��رب��ي��ة 

املر�صحة لأكرث من �صايك�س - بيكو جديد، 

 - الغربي   - الأمريكي  التورط  اأن  ل�صيما 

الرتكي - اخلليجي يف احلرب العاملية على 

ق��درات��ه  ي�صتنفد  وب���داأ  م���داه،  بلغ  ���ص��وري��ة 

الدويل  احل��راك  واأف��رز  املتاحة،  وهوام�صه 

حول �صورية و�صدها طوال 18 �صهراً واقعاً 

جديداً، وهو اأن �صورية ب�صمودها اأ�صقطت 

كل ما يجري فيها وحولها من موؤامرات، 

ب��داأت قد  اأن ثمة مرحلة جديدة  ما يعني 

الغرب  املواجهات، واأن  الكثري من  تكتنفها 

امل�صلحني بداأ مبراجعة  الذي اندفع ب�صخ 

اأن  اإىل  امل��ع��ل��وم��ات  ت�صري  حيث  ح�صاباته، 

اللقاء الأمريكي - الرتكي يف اأنقرة تخلله 

ان��ت��ق��ال  ب��ح��ث م��ع��م��ق يف كيفية احل���د م��ن 

ال�صوري،  اجل���وار  دول  اإىل  ال�صورية  ال��ن��ار 

ال���دول  اأول  ت��رك��ي��ا ه��ي م��ن  اأن  خ�����ص��و���ص��اً 

املر�صحة لنتقال العدوى.

ث��م��ة ح��ق��ي��ق��ة ه��ن��ا اأج���م���ع ع��ل��ي��ه��ا خ���راء 

وم��ت��اب��ع��ون ل��ل��ت��ط��ورات ال�����ص��وري��ة، وه���ي اأن 

للغرب  النوايا اخلبيثة  اأدركت متاماً  دم�صق 

وال���رتك���ي وم�����ص��ي��خ��ت��ْي ق��ط��ر وال�����ص��ع��ودي��ة، 

خمتلف  يف  ومنتقلة  وا�صعة  ح��روب  باإ�صعال 

الأرج�����اء ال�����ص��وري��ة، ف��ك��ان��ت م�����ص��األ��ة ت��وري��د 

ال��ق��اع��دة وك��اف��ة الأ���ص��ول��ي��ات اإىل ���ص��وري��ة، 

نار  اأتون  وا�صتخدامها بعمليات مركبة عر 

امل��ك��ون  ���ص��رب  اإىل  وي����وؤدي  اجل��م��ي��ع،  ي�صعل 

ال�صوري، وهذا ما اأ�صارت اإليه و�صائل اإعام 

فرن�صية، عر ت�صدير اأكرث من ع�صرة اآلف 

عربية  جن�صيات  م��ن  ال��ق��اع��دة  م��ن  م��ق��ات��ل 

واآ�صيوية وغربية واأفريقية، حتى اأن م�صوؤوًل 

املناع  هيثم  اأب��ل��غ  الأط��ل�����ص��ي  يف حلف  ك��ب��رياً 

بت�صدير اأكرث من 1600 مقاتل من القاعدة 

يف  والقتال  للتخريب  املقاتلني  اأ�صر�س  من 

���ص��وري��ة، ل��ك��ن ح�����ص��اب��ات احل��ق��ل مل تطابق 

ال�صورية  القيادة  اإذ متكنت  البيدر،  ح�صابات 

واأف�صلت  اجلهنمي،  امل�����ص��روع  م��واج��ه��ة  م��ن 

نقطة  اأف�صلت  كما  �صورية،  تفتيت  م�صروع 

دم�صق،  تفجري  يف  اأرادوه������ا  ال��ت��ي  الن��ه��ي��ار 

وال��ت��ي اع���ُت���رت نقطة ل��ارت��ك��از لن��ط��اق 

امل�����ص��روع ال��غ��رب��ي - ال���رتك���ي - اخل��ل��ي��ج��ي، 

ف��ك��ان��ت م��ع��رك��ة دم�����ص��ق وري��ف��ه��ا ال��ت��ي ميكن 

مل  قيا�صية  ���ص��رع��ة  يف  ُح�صمت  اإن��ه��ا  ال��ق��ول 

تتجاوز ال�48 �صاعة، واإن ظلت لبع�س الوقت 

بوؤر التوتر هنا وهناك.

ث��م ك��ان��ت م��ع��رك��ة ح��ل��ب وري��ف��ه��ا ب�صبب 

ت��داخ��ل��ه��ا ال��ت��اري��خ��ي م���ع اجل�����وار ال��رتك��ي، 

والتي ت�صهد الآن معاركها النهائية بتحقيق 

ال�صورية،  امل�صلحة  للقوات  نوعية  انت�صارات 

اأن  على  وال�صرتاتيجيون  اخل��راء  ويجمع 

فر�صة  اجلهنمي  احل��ل��ف  على  ف���ّوت  الأ���ص��د 

واإي��ج��اد  ري��ف��ه��ا،  ���ص��رب ح��ل��ب وف�صلها ع��ن 

منطقة عازلة كانت تريدها تركيا.

اأن �صورية  اأخرية هنا، وهي  ثمة حقيقة 

تتقدم يف املواجهة والنت�صار، وهنا قد ت�صكل 

املبادرة الإيرانية ب�صاأن حل الأزمة ال�صورية 

من  وتركيا  وا�صنطن  خل��روج  ن���ادرة  فر�صة 

املاآزق، بعد اأن اأخذوا يتاأكدون اأن م�صروعهم 

�صقط، وبالتايل فهم يبحثون عمن ينزلهم 

ع��ن ���ص��ج��رة اأع��م��ال��ه��م ال�����ص��ي��ئ��ة، وك��م��ا �صار 

على  ترتكز  الإيرانية  امل��ب��ادرة  ف��اإن  معروفاً، 

���ص��رورة احل���وار، واأن الرئي�س الأ���ص��د خ��ارج 

اأي بحث، مع قابلية البحث عر حل �صيا�صي 

اأو موؤمتر  من خ��ال حكومة وح��دة وطنية 

وطني، اأو انتخابات ت�صريعية جديدة.

ب��اأي ح��ال، احل��رب على �صورية مل تنته 

اإىل ال�صقوط، ويتاأكد  اآيلة  بعد، لكنها حتماً 

ذل���ك م��ن خ���ال ���ص��ع��ي ال����دول امل��ت��ورط��ة يف 

معنويات  ترميم  اإىل  ���ص��وري��ة  على  احل���رب 

ال��ع�����ص��اب��ات امل�����ص��ل��ح��ة و���ص��ل�����ص��ل��ة ال�����ص��ائ��ع��ات 

والأك��������اذي��������ب ال����ت����ي اأ����ص���ب���ح���ت م��ك�����ص��وف��ة 

الذي  في�صك  روب��رت  اأ�صار  كما  ومف�صوحة، 

ف�صح تركيبة الع�صابات امل�صلحة واإجرامها، 

مبيناً  ال�صوري،  ال�صعب  عن  عزلتها  وم��دى 

ن من النا�س،  كم اأن اجلي�س ال�صوري حمت�صَ

ول يرون اخلا�س اإل من خاله.

اأحمد زين الدين

هل يبدأ حلفاء دمشق باستنهاض حركات التحرر العربية والعالمية؟

سورية تسير بخطى ثابتة نحو االنتصار
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أحداث األسبوع

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

احل��م��د هلل ع��ل��ى ال�����ص��ام��ة، ق���د ت��ك��ون اأب�����ص��ط كلمة 

فا�صل، ج��راء هجوم  اأب��و  املحامي جوزيف  لل�صديق  تقال 

»حكماء« الرابرة عليه وهو ي�صلك طريق دم�صق الدولية 

قبيل نقطة امل�صنع.

العتداء  يف  جديد  هناك  يكون  ل  قد  اأي�صاً،  بب�صاطة 

الوطني،  وال�صمري  احل��ر،  ال���راأي  ج��وزي��ف؛ �صاحب  على 

والأخ�����اق ال��ع��ال��ي��ة، لأن م��ن يعجز ع��ن م��ق��ارع��ة ال���راأي 

ب��امل��ذه��ب��ي��ة،  ب��احل��ج��ة، وم���ن يتجلبب  ب���ال���راأي، واحل��ج��ة 

على  اإل  يقدر  ل  والت�صبيح،  وال���رثوة  امل��ال  همه  وي�صبح 

ال��غ��در دي���دن���ه، ج��اه��ز وم�صتعد لأن  ي��ك��ون  ال���غ���در، وم���ن 

يعتنق »دميقراطية« ال�صاطور و»حرية« البلطات، و»اإميان 

التكبري« على ذبح الإن�صان.. والعياذ باهلل.

ح�صبك جوزف اأبو فا�صل اأنك يف حلظة غدر اأرادوا اأن 

وهزمت غدرهم.. ل  عليهم،  انت�صرت  لأن��ك  بك،  يوقعوا 

لتم�صي يف  وم�صتقبلهم..  ومعتقداتهم..  اأفكارهم  كل  بل 

طريق احلرية.. وال�صم�س.

ماذا ميكن القول عن جمموعة اأو جمموعات اأو حتى 

جحافل حينما ينزلقون يف طريق املال الغبي، ويف ثقافة 

ال�صلطة اأو الت�صلط الغبية!

يا ج��وزي��ف.. اإن م�صكلة »ال��رع��اع« يف ه��ذا ال��زم��ان هي 

م�صكلة �صاطني هذا الزمان، فكما »الرعاع« ل ي�صنعون 

يدخلون  ل  اأم��ره��م  واأول��ي��اء  �صاطينهم  كذلك  ت��اري��خ��اً، 

كلهم  لأنهم  الهباء،  اإل  ي�صنعون  ل  التاريخ، هم  هوام�س 

حطام وجتار دماء ورماة جثث.. ويوماً ما، اأو يف حلظة ما 

اإل  ُيذكرون  ل  التاريخ،  مزابل  على  �صي�صبحون مرمّيني 

ح�صرة  يف  اخلائن  النم�صاوي  ال�صابط  ذاك  طريقة  على 

نابليون بونابرت.

اأبو فا�صل؛ حّر وحّر بهامتك،  اأنت جوزيف  اأن��ت..  اأما 

على  هلل  واحل��م��د  ل��ك..  فتحية  بقلمك،  بقلبك،  بعقلك، 

ال�صامة.

»الثبات«

جوزيف أبـو فاضـل.. الـحـمد لله على الـسـالمـة
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م�سلحون يتلقون التعليمات من »اأمري« املجموعة



مل تكد احلرب العاملية تبداأ يف �صورية، 

وما اأن ا�صتعلت النريان يف اجل�صم ال�صوري، 

ح���ت���ى ت����وال����ت ال��ت�����ص��ري��ح��ات ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة 

لبنان  حتييد  اإىل  ت��دع��و  ال��ت��ي  وال��دول��ي��ة 

���ص��وري��ة، باعتبار  ال��دائ��ر يف  ال�����ص��راع  ع��ن 

اأن ال���ت���وازن ال��دق��ي��ق وال��ه�����ّس يف ال��داخ��ل 

اللبناين معّر�س ب�صكل دائم لاهتزاز، ما 

يوؤدي اإىل خطورة انفجاره يف اأية حلظة.

لبنانية  خ�صية  هناك  كانت  وبالفعل، 

م�صروعة، جتّلت يف �صيا�صة اأُ�صميت »الناأي 

البداية،  يف  عاقل  يعار�صها  مل  بالنف�س«، 

م��ن حتييد  ن��وع��اً  ت��ك��ون  اأن��ه��ا ق��د  باعتبار 

املنطقة،  ال���دائ���ر يف  ال�����ص��راع  ع��ن  ل��ب��ن��ان 

ل��ك��ن ال�����ص��ي��ا���ص��ة ت��ل��ك حت���ول���ت اإىل ق��ن��اع 

واإعامية  �صيا�صية  عمليات  وراءه  يخفي 

وم��ي��دان��ي��ة، ت��واك��ب احل���رب ال���ذي ي�صنها 

النظام  على  وتركيا  اخلليج  ودول  الغرب 

ال�����ص��وري لإ���ص��ق��اط��ه، ف��ت��ح��ت ���ص��ت��ار �صعار 

الناأي بالنف�س، ومن دون ح�س بامل�صوؤولية 

ي���ح���اول بع�س  ال��وط��ن��ي��ة والأخ����اق����ي����ة، 

ال��ل��ب��ن��ان��ي��ني رب����ط ال�����ص��اح��ت��ني ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة 

ترابط  وك��اأن  ببع�س،  بع�صهما  وال�صورية 

اجل��غ��راف��ي��ا وال��ت��اري��خ وال��دمي��غ��راف��ي��ا بني 

ال��ب��ل��دي��ن غ��ري ك���اٍف ل��ه��ّز ا���ص��ت��ق��رار لبنان 

اإليه  لُت�صاف  ال�صوري،  ال�صتقرار  باهتزاز 

خطط مرجمة لإ�صعال ال�صاحة اللبنانية 

خدمة لأه��داف حم��ددة يف �صورية، وذلك 

كما يلي:

من الناحية امليدانية:

اإيقاع  على  اللبنانية  ال�صاحة  تعي�س  اأ- 

يحتاج  �صورية، فحني  الدائرة يف  التطورات 

عن  التعمية  اإىل  واأت��ب��اع��ه  ال��غ��رب��ي  امل��ح��ور 

�صورية،  يف  ميدانياً  يتكبدها  التي  اخل�صائر 

يقوم باإ�صعال نار تثري دخاناً يف لبنان، وحتّيد 

امل��ج��اورة،  ال��دول��ة  الأن���ظ���ار ع��م��ا يح�صل يف 

كلما  طرابل�س،  يف  النار  اإ�صعال  ك��ان  وهكذا 

املناطق  يف  للم�صلحني  هزمية  ب��وادر  لح��ت 

ال�����ص��وري��ة، وذل����ك لإع���ط���اء ف��ر���ص��ة للغرب 

غطاء  لتاأمني  و�صيا�صياً  وع�صكرياً  اإعامياً 

لتلك اخل�����ص��ارة امل��ي��دان��ي��ة، واإم��ك��ان��ي��ة اإع���ادة 

التح�صيد.

ب- ا���ص��ت��غ��ال ح���ادث���ة خ��ط��ف ل��ل��ق��ي��ام 

ب��خ��ط��ف م�����ص��اد وت���وت���ري م��ذه��ب��ي، بق�صد 

ب��اإث��ارة  ال��ل��ب��ن��اين  الن�صيج  ال��ن��ار يف  اإ���ص��ع��ال 

فتنة �صنية - �صيعية، وميكن اإدراك الهدف 

احلقيقي لهذه الأعمال من خال مان�صيت 

ب��ع�����س ال�����ص��ح��ف ال��ع��رب��ي��ة ال���ت���ي ع��ن��ون��ت 

�ُصّني  قتال  اأو  �صوريني«،  يخطفون  »�صيعة 

عبارة  الأح���داث  وك���اأن  طرابل�س،  يف  علوي 

ع���ن اق���ت���ت���ال ط��ائ��ف��ي م��ذه��ب��ي ل ع��اق��ة 

�صورية  يف  ال��دائ��رة  ول���اأح���داث  لل�صيا�صة 

اإىل  اخلليجيني  م�صارعة  ال��ب��ارز  وك��ان  ب��ه، 

من  بالرغم  لبنان،  مل��غ��ادرة  رعاياهم  دع��وة 

تاأكيد اجلميع على احرتامهم وتقديرهم، 

اأن ه��ن��اك  اإىل  اأ����ص���ارت  ت��ل��ك  ال���دع���وة  ل��ك��ن 

لل�صاحة  اخلليجيون  ي�صمرها  مبيتة  نيات 

اإ�صعال نار الفتنة  اللبنانية، قد يكون منها 

املذهبية.

واإظهاره  اللبناين  اجلي�س  اإ�صعاف  ج- 

اأنه جي�س فئوي، وذلك من اأجل تكبيل يده 

ومنعه من القيام مبهامه، وبالتايل اإما اأن 

يكون �صاهد زور على ما يح�صل من عمليات 

تهريب اأعتدة و�صاح ورجال من لبنان اإىل 

�صورية، اأو اإخراجه من تلك املناطق لتكون 

م�صتباحة للم�صلحني والإرهابيني.

من الناحية ال�صيا�صية:

اللبنانية،  ال��ق��وى  بع�س  م�����ص��ارع��ة  اأ- 

املدعية الناأي بنف�صها، اإىل ا�صتغال حادثة 

�صماحة،  مي�صال  الأ���ص��ب��ق  ال��وزي��ر  ت��وق��ي��ف 

ال�صوري،  للنظام  الوا�صح  عدائها  لإع��ان 

الروؤ�صاء َمن حاول تقليد  ومن ه��وؤلء من 

ال�صيا�صة الأردوغانية جتاه �صورية، متلب�صاً 

عنجهية اأردوغان وغروره، ومتخيًا نف�صه 

زعيماً م�صرقياً كبرياً ل تدور دورة ال�صيا�صة 

باإ�صارة  اأو  اإذنه،  ال�صرق الأو�صطية من دون 

منه.

مب���ح���اول���ة  م���ي���ق���ات���ي  ا�����ص����ت����م����رار  ب- 

التي  ال�صعودية،  العربية  اململكة  ا�صرت�صاء 

تعامله ب�صيا�صة »خذ وطالب«، والتي جتعله 

يقدم التنازل اإثر التنازل، منها على �صبيل 

والق�صاء  الأم���ن  اإح���راج  امل��ث��ال ل احل�صر، 

املولوي  باإخراج الإرهابي �صادي  اللبنانينْي 

م���ن ال�����ص��ج��ن، وم��ع��ام��ل��ت��ه ك��ب��ط��ل ق��وم��ي، 

وع��رق��ل��ة امل�����ص��اري��ع احل��ي��ات��ي��ة ال�����ص��روري��ة 

للمواطن.

املوؤ�ص�صات الر�صمية املختلفة  ج- تعامل 

ب�����ص��ك��ل ي��دع��م امل�����ص��ل��ح��ني ال�����ص��وري��ني على 

الأرا�صي اللبنانية، ويوؤكد �صرعيتهم، فمن 

تاأمني  اإىل  الظاهر،  بالت�صلح  لهم  ال�صماح 

حتى  وغريها..  لهم،  وال�صت�صفاء  الطبابة 

املواقف الدبلوما�صية التي كانت ُتتخذ من 

باب الناأي النف�س، مت التخلي عنها موؤخراً، 

ع��دم  ���ص��وى  بالنف�س  ال���ن���اأي  م��ن  ي��ع��د  ومل 

تلبية وزير اخلارجية واملغرتبني ملطالبات 

من  ال�صوري  ال�صفري  بطرد  الفئات  بع�س 

لبنان.

اأما من الناحية الإعامية، فحّدث ول 

ما  فيها  الإع���ام  بع�س  فممار�صات  ح��رح، 

يندى له جبني كل مواطن �صريف، فبع�صه 

يبدو  وبع�صه  مذهبية،  بفتنة  يت�صبب  ك��اد 

اللبنانيني،  واأوج�����اع  مل��ع��ان��اة  م��ك��رتث  غ��ري 

وم��ع��ظ��م��ه ف���اق���د ل��ل��م��ه��ن��ي��ة والأخ���اق���ي���ة 

الوطنية.

البع�س مل  ك���ان  واإن  الأح�����وال،  ك��ل  يف 

لبنان  بتحويل  املا�صي  جت���ارب  م��ن  يتعظ 

يف  ال��دائ��رة  لل�صراعات  تنفي�س  �صاحة  اإىل 

يعتقد  الآخ����ر  البع�س  ك���ان  واإن  امل��ن��ط��ق��ة، 

ل�صّن  اأداة  يكون  باأن  ال�صتمرار  باإمكانه  اأن 

ح����رب م���ن ل��ب��ن��ان ع��ل��ى ال��ن��ظ��ام ال�����ص��وري 

النابية،  بالعبارات  التفوه  واإن  لجتثاثه، 

ودم��ن��ة«،  »كليلة  كتاب  م��ن  امل�صتمد  ومنها 

�صباط،   14 �صاحات  ت�صهدها  كانت  كالتي 

كان  اإن  ي��ن��ه��ار..  ال�����ص��وري  النظام  �صتجعل 

كل هوؤلء واخلليجيون الذين يدعمونهم، 

ل يدركون اأن النار التي يحاولون اإ�صعالها 

الن�صيج  اأن حترق  قبل  لتحرقهم  قد متتد 

ال��ل��ب��ن��اين وال�������ص���وري، ف��ل��ع��ل الط����اع اإىل 

ال��ذي  والقلق  ال��ي��وم،  تركيا  يف  يح�صل  م��ا 

يعي�صه الأت��راك خوفاً من متدد النار التي 

وع��رة،  م��ث��اًل  يعطي  �صورية،  يف  اأ�صعلوها 

النفري عالياً، عّل من هم يف احلكم  وي��دق 

الآن يتعظون.

لقد اأجمعت التحليات ال�صرتاتيجية 

اأن اخلوف م�صروع من امتداد  �صابقاً، على 

اللهيب ال�صوري اإىل لبنان والعراق، باعتبار 

ع�صوياً  م��رتاب��ط��ة  ال��ث��اث  ال�����ص��اح��ات  اأن 

لكن ما مل  و�صيا�صياً،  وطائفياً  ودميغرافياً 

اإىل  ال��ن��ار  مت��ت��د  اأن  اأح����د،  ح�صابه  يح�صب 

ببال  يخطر  مل  ول��ع��ل��ه  ال��رتك��ي،  اله�صيم 

الأت�����راك اأن مت��ت��د ال��ن��ار اإىل ع��ق��ر داره���م، 

فهل يكون ربيع لاأكراد بديل عن »الربيع 

ملا قد  يتح�ّصب اخلليجيون  العربي«؟ وهل 

جت���ّره احل���رب ال��ع��امل��ي��ة ع��ل��ى ���ص��وري��ة، وم��ا 

وقود  ن��ار  من  لبنان  يف  اإ�صرامه  يحاولون 

ا�صتعال  كقابلية  ا�صتعالها  وقابلية  نفطهم 

اب��ت��داأت فقد  ل��و  ال��ت��ي  �صحرائهم اجل��اف��ة، 

تولع يف ه�صيم �صاحاتهم اأ�صياء مل يحلموا 

يوماً باأنها قابلة لا�صتعال؟

ليلى نقوال الرحباين
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إشعال الساحات الشرق أوسطية.. هل يبقى الخليج بمنأى؟

اأنقرة - الثبات

تتهم املعار�صة الرتكية، رئي�س وزراء الباد واحلزب احلاكم؛ رجب طيب اأردوغان، 

البنيان  »اخلطر« يف  موؤ�صرات  تزايد يف  و�صط  ال�صوري«،  »امل�صتنقع  الباد يف  باإدخال 

الداخلي الرتكي، جراء انغما�س قيادة الباد يف الأزمة ال�صورية اإىل ما فوق الأذنني.

ب�صيا�صاته،  احل��اك��م  احل���زب  مت�صك  ع��ن  الناجمة  ال��ك��ردي��ة  الأزم����ة  اإىل  فاإ�صافة 

لفت  ب�صكل  يتبدى  احل���دود،  وراء  م��ا  اإىل  الأك���راد  حم��ارب��ة  يف  »التو�صع«  وحماولته 

ال��رف�����س امل��ت��زاي��د م��ن ق��ب��ل امل��واط��ن��ني الأت�����راك يف امل��ن��اط��ق احل���دودي���ة للمعار�صني 

ب�صاح  يتحركون  باتوا  فهوؤلء  املخاوف،  تثري  بطريقة  يت�صرفون  الذين  ال�صوريني، 

�صبه ظاهر، فيما حتولت منازلهم اإىل خمازن لل�صاح والذخرية، من دون اأن يجروؤ 

�صرطي  مع  ح�صل  كما  امل��وت،  عقوبتهم  كانت  واإل  مواجهتهم،  على  ال�صرطة  رج��ال 

اللآف من  يقبع ع�صرات  تفتي�س. وفيما  اأحدهم على حاجز  �صاح  نزع  ح��اول  تركي 

يتجول  »ال�صيافة«،  باأماكن  العتقال منها  اأ�صبه مبع�صكرات  الاجئني يف مع�صكرات 

اأوراق ثبوتية، وقد  امل�صلحون الفاعلون يف املدن احلدودية بُحرّية مطلقة، ومن دون 

قال نائب تركي لوكالة فران�س بر�س، اإن بع�س ال�صوريني رف�صوا دفع ح�صابهم يف اأحد 

املطاعم وبادروا بالقول: »اأر�صلوا الفاتورة اإىل رئي�س الوزراء رجب طيب اأردوغان، فهو 

الذي دعانا«، ويف »كيلي�س«، على مقربة من احلدود، يبدي �صاحب اأحد املطاعم قلقه 

ويقول: »يت�صببون لنا مبتاعب، اإنهم اأ�صبه بقنبلة موقوتة، وهذا خطري«.

ال�صورية«، تبدو �صورة  وفيما يبدو احلزب احلاكم م�صتعجًا على قطف »الثمار 

النق�صام ال�صيا�صي وا�صحة، فاملعار�صة تقف �صد هذه ال�صيا�صات، واجلي�س خائف، وقد 

ذّكر تقرير ملعهد وا�صنطن بالنق�صام الذي �صاد يف تركيا يف العام األفني وثاثة، على 

واجلي�س  العلمانيون  الأت��راك  عار�س  عندما  العراق،  على  الأمريكية  احلرب  خلفية 

تقرير  يف  املعهد  وفّند  والتنمية«،  العدالة  »ح��زب  دعمها  بينما  ال��ع��راق،  على  احل��رب 

)حزب  اجلمهوري  ال�صعب  ح��زب  رف�س  اإىل  اأ�صار  حيث  الأت���راك،  املعار�صني  مواقف 

اأن  اإىل  ولفت  �صورية،  جتاه  والتنمية  العدالة  حزب  �صيا�صة  دعم  الرئي�صي(  املعار�صة 

اأن  خ�صية  �صورية،  ب�صاأن  مواقفها  تخفيف  على  �صراً  احلكومة  يحث  الرتكي  اجلي�س 

تخاطر تركيا مبواجهة �صورية وحدها دون دعم الوليات املتحدة، واخلوف من تخلي 

الإدارة الأمريكية عن تركيا مبواجهة احلكومة ال�صورية اأدى اإىل ف�صل الطرفني يف 

اأو منطقة عازلة داخل  باإقامة ممرات  اتفاق بخ�صو�س الطرح الرتكي  اإىل  التو�صل 

الأرا�صي ال�صورية، بعد التحفظ الأمريكي على هذا املو�صوع.

وقد بعث كمال كليت�صدار اأوغلو؛ زعيم حزب ال�صعب اجلمهوري املعار�س يف تركيا، 

ر�صالة خطية اإىل رئي�س الوزراء رجب طيب اأردوغان، قال فيها: »اإن احلزب يقف اإىل 

اأرا�صيها، لذا من  جانب �صورية كدولة م�صتقلة لها �صيادة، مع �صرورة حماية وحدة 

ال�صروري على تركيا اتباع �صيا�صة ال�صام وامل�صاحلة، والعمل على تاأمني اإنهاء اأعمال 

العنف بال�صرعة املمكنة، لكي ل تلحق تلك التطورات ال�صلبية اأ�صراراً كبرية لرتكيا«.

من  املعار�س  اجلمهوري  ال�صعب  ح��زب  من  نائبني  منع  بعد  الر�صالة  ه��ذه  واأت��ت 

اأثار  الذي يتح�صن فيه قادة ما ي�صمى »اجلي�س احل��ر«، ما  »اآبايدين«  دخول مع�صكر 

لغطاً كبرياً ت�صاءل بعده كيليت�صدار اأوغلو عما اإذا كان املخيم قاعدة اأمريكية، وما اإذا 

كانوا يدربون فيه عنا�صر املعار�صة ال�صورية امل�صلحة.

و�صليمان  غوني�س  خور�صيد  املعار�س؛  اجلمهوري«  »ال�صعب  عن  النائبان  وروى 

قد  ال�صكندرون  منطقة  يف  النا�س  »اإن  فقال:  املع�صكر،  دخ��ول  من  ُمنعا  كيف  �صلبي، 

نقلوا اإليهما �صكاوى من مع�صكر »اآبايدين« وما يجري فيه، ويقول النائبان اإن م�صوؤوًلَ 

يف املع�صكر، وهو يف الوقت ذاته �صابط يف »اجلي�س ال�صوري احلر«، قال لهما اإنه يقوم 

بالتدريب يف املع�صكر«، فيما قال الكاتب يف �صحيفة »مللييت« حممد تزكان »اإنه لي�س 

خميم لجئني، بل قاعدة للتدريب ورمبا للتخريب، من يعلم؟ وت�صاءل: »ملاذا هناك 

�صاح يف مع�صكر اآبايدين؟ األي�س هناك �صاح يف املخيمات الأخرى؟ ومن يقطن داخل 

املخيم، هل هم فقط �صوريون اأم هناك �صوماليون واأفغان وتون�صيون و�صي�صان«؟

اأديب  الرتكي حممد علي  الرملان  ال�صوؤون اخلارجية يف  وكان ع�صو جلنة 

والأجانب  ال�صوريني  امل�صلحني  لتدريب  مع�صكرات  ثاثة  هناك  اإن  قال  اأوغلو 

يف تركيا، يف »اآبايدين«، و»اإ�صاحية« قرب غازي عينتاب، ويف منطقة »كيلي�س«، 

واأو�صح اأن هناك العديد من املع�صكرات ال�صرية على احلدود الرتكية مع �صورية، 

وقال اإنه يعتقد اأن املخطوفني اللبنانيني موجودون يف اأحد هذه املع�صكرات.

المسلحون السوريون يتجولون في المناطق الحدودية.. ومخازن السالح بين المنازل

تركيا تواجه خطر االنقسام.. وجيشها يخشى المستنقع السوري
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1999 ح���اول بع�ض  ال��ع��ام  اأواخ����ر  يف 

»ال���ه��اب��ي��ن« اإق��ام��ة ب����ؤرة اأم��ن��ي��ة لهم يف 

م��ن��ط��ق��ة ال�����ض��ن��ي��ة، مب��ع��رف��ة ن������اب من 

الأكرثية الراهنة، ي�مها مل تناأى الدولة 

ال�����ض��م��ال،  يف  اآن�����ذاك  ح���دث  ع��م��ا  بنف�ضها 

ف���اأب���دت ح���زم���اً ���ض��دي��داً يف ال��ت��ع��اط��ي مع 

الطريق  �ضل�ا  الذين  ال�ضنية،  م�ضلحي 

اللبناين،  ال�ضتقرار  ا�ضتهداف  وح��اول���ا 

ف��اأُع��ط��ي��ت الأوام�������ر ل��ل��ج��ي�����ض ب��ال��ت��ح��رك 

واإع����ادة  امل�ضلحة،  ال��ب���ؤر  لإزال����ة  ال�����ض��ري��ع 

التي  امل��ن��ط��ق��ة  ع��ل��ى  ال���دول���ة  هيبة  ب�ضط 

متكن�ا  ال��ذي��ن  امل�ضلح�ن،  عليها  �ضيطر 

م����ن اع���ت���ق���ال ال��ع��ق��ي��د ال�����ض��ه��ي��د م��ي��اد 

 ال����ن����داف و����ض���ائ���ق���ه يف ق���ري���ة ع���ا����ض����ن.

مل ي��ج��ل��ب ه����ذا الع����ت����داء ع��ل��ى اجل��ي�����ض 

على  الت�ضميم  م��ن  م��زي��داً  اإل  وال���دول���ة 

مكافحة ظاهرة الإرهاب؛ اأياً تكن الأثمان، 

املنت�ضرة  الع�ضكرية  ال�حدات  تعزيز  فتم 

القتالية  الأف�����اج  م��ن  ب��ف��رق  ال�ضمال  يف 

ل�ضتئ�ضال  امل��دف��ع��ي��ة  و���ض��اح  اخل��ا���ض��ة، 

هذه الظاهرة، وكان الأمر، فنفذ اجلي�ض 

ه��ج���م��اً وا���ض��ع ال��ن��ط��اق وب��ا ه����ادة �ضد 

بحملة  واأت��ب��ع��ه  »ال�����ض��ن��ي��ة«،  يف  امل�ضلحن 

امل�����ض��ل��ح��ن يف بع�ض  م���داه���م���ات لأوك������ار 

خالهما  م��ن  م�ضقطاً  ال�ضمال،  مناطق 

قتل عدد  بعد  ال���ه��اب��ي��ة«،  »الإم����ارة  حلم 

البع�ض  امل�����ض��ل��ح��ن واع��ت��ق��ال  ك��ب��ر م���ن 

الباهظة  ال��دم  رغ��م �ضريبة  الآخ���ر، على 

ال��ت��ي دف��ع��ه��ا ج��ن���د ال��ن��خ��ب��ة يف اجل��ي�����ض، 

ال��ن��داف. العقيد  ا�ضت�ضهاد  اأب��رزه��ا   وك��ان 

ع��ل��ى رغ���م ه����ل اخل�����ض��ارة يف ح��ي��ن��ه، مل 

بتطيبق  ول  هيبتها  مب�ض  الدولة  ت�ضمح 

اإىل  الع�دة  اأو  بالرتا�ضي،  الأم��ن  نظرية 

ما ت�ضمى »اللجان الأمنية«، ومل تاأخذ دور 

ال��ضيط، وبرهنت اأنه ل �ضاح يعل� ف�ق 

ال�ضاح  وجهة  وح��ددت  ال�ضرعية،  �ضاح 

 ال���ح��ي��دة ���ض���ب ال��ع��دو »الإ���ض��رائ��ي��ل��ي«.

وب��ع��دم��ا ف��ر���ض��ت ال���دول���ة ه��ي��ب��ت��ه��ا، ن��ِع��م 

لبنان بحال من ال�ضتقرار انعك�ض اإيجاباً 

خ�ض��ضاً  الدولة،  قطاعات  خمتلف  على 

وجتلى  وال�ضياحي،  ال��ن��ق��دي  ال��ق��ط��اع��ننْ 

ذل��ك م��ن خ��ال ق��دوم مئات الآلف من 

ال�ضياح اإىل لبنان وال�ضتثمارات الأجنبية 

ب���زارة  ممثًا  ح�ض�له  اإىل  اإ�ضافة  فيه، 

ال��داخ��ل��ي��ة ع��ل��ى ج���ائ��ز ع��امل��ي��ة يف جم��ال 

م��ك��اف��ح��ة اجل���رائ���م، ع��ل��ى رغ���م الأو����ض���اع 

اآن���ذاك،  باملنطقة  ع�ضفت  ال��ت��ي  اخل��ط��رة 

للعراق. الأم��رك��ي  الج��ت��ي��اح   خ�ض��ضاً 

ح��ن  اإىل  ال�����ض����ت����ق����رار  ه������ذا  وا����ض���ت���م���ر 

وق�������ع ال�����زل�����زال ال���ك���ب���ر ال������ذي ���ض��رب 

رفيق  الرئي�ض  باغتيال  واملنطقة  لبنان 

املعادية  ال��دول  ا�ضتغلت  حيث  احل��ري��ري، 

مل��ح���ر امل��ق��اوم��ة احل���ادث���ة، ووج����دت فيها 

فر�ضة �ضانحة لانقا�ض على هذا املح�ر، 

فاأوعزت اإىل اأدواتها يف الداخل مبحاكمة 

بتهمة  ال�ضارع  يف  الأمنية  الأج��ه��زة  ق��ادة 

دم�ضق،  لأوامر  تنفيذاً  اغتيال احلريري، 

مت��ه��ي��داً ل���ض��ت��ه��داف راأ�����ض ال��ن��ظ��ام فيها، 

رف��ع  اإىل  الأرز«  »ث������رة  ج��م��ه���ر  وع���م���د 

ال�ضهداء  �ضاحة  يف  الأمنين  القادة  �ض�ر 

واملطالبة باإقالتهم ثم حماكمتهم، ولّبت 

الأوىل  ميقاتي  جنيب  الرئي�ض  حك�مة 

ه���ذه امل��ط��ال��ب، واأم�����ض��ك ف���رع امل��ع��ل���م��ات 

اإىل  ال������ض��ع الأم���ن���ي، واأدى ذل���ك  ب��زم��ام 

تده�ر الأو�ضاع واإىل مزيد من الغتيالت 

املنتقلة  امل��ت��ف��ج��رات  ووق�����ع  ال�����ض��ي��ا���ض��ي��ة، 

ب���ن م��ن��ط��ق��ة واأخ�������رى يف ظ���ل ال��رع��اي��ة 

يتمكن  مل  ال��ذي  »للمعل�مات«،  الأم��ن��ي��ة 

واح��دة. جرمية  ك�ضف  من  ال�ضاعة   حتى 

بعدها خا�ض فريق »ث�رة الأرز« النتخابات 

دم��اء  م�ضتغًا   ،2005 ال��ع��ام  يف  النيابية 

ال���������ض����ه����داء، وحت�����ت �����ض����ع����ارات م��ذه��ب��ي��ة 

»احل���رب  اإب�����ان  ال��ل��ب��ن��ان��ي���ن  ي�ضمعها  مل 

نيابية  غ��ال��ب��ي��ة  ع��ل��ى  فح�ضل  الأه���ل���ي���ة«، 

ملجل�ض  اإجن��از  اأول  وك��ان  �ضعبية،  ولي�ضت 

ن����اب 2005 اإق����رار ق��ان���ن ع��ف��� ع���ام عن 

بع�ضهم  �ضارك  الذين  ال�ضنية،  م�ضلحي 

لحقاً يف ح�ادث »نهر البارد«، يف مقاي�ضة 

الق�ات  قائد  خ��روج  اإىل  اأف�ضت  مذهبية 

 ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة ���ض��م��ر ج��ع��ج��ع م���ن ال�����ض��ج��ن.

واأع����ق����ب الن���ت���خ���اب���ات امل����ذك�����رة ع����دوان 

على  ن�����ض��راً  ل��ب��ن��ان  2006، وح��ق��ق  مت����ز 

»اإ����ض���رائ���ي���ل« ب��ف�����ض��ل م���ع���ادل���ة »اجل��ي�����ض 

وال�����ض��ع��ب وامل����ق����اوم����ة« ومل ي���ن���اأَ رئ��ي�����ض 

اجل���م���ه����ري���ة اإم���ي���ل حل�����د ب��ن��ف�����ض��ه عما 

حدث يف لبنان اآنذاك، فجال على القطع 

رغم  ال��ن��ازح��ن،  م��راك��ز  وعلى  الع�ضكرية 

ك��ل ال��ع��زل��ة ال��دول��ي��ة ال��ت��ي ت��ع��ر���ض لها، 

 والت����ه����ام����ات ال���ت���ي ط���اول���ت���ه وع��ائ��ل��ت��ه.

ومل مي�ض وقت ط�يل على عدوان مت�ز 

حتى وق��ع��ت ح����ادث »ن��ه��ر ال��ب��ادر«، حيث 

ب���ذل اجل��ي�����ض ال��ل��ب��ن��اين ق�����ض��ارى ج��ه��ده 

وحدته  تهدد  ك��ادت  فتنة  لبنان  لتجنيب 

ل�ج�ضتية  مب�ضاعدة  وذل��ك  الجتماعية، 

املر . اليا�ض  الدفاع  بها وزير  اأقر   �ض�رية 

اأما الي�م فجاءت ح�ادث طرابل�ض لتك�ضف 

الأجهزة  ظل  يف  الأمني،  ال��ضع  ه�ضا�ضة 

وعلى  الأرز«،  »ث���رة  عّينتها  التي  الأمنية 

ي��ف��او���ض وزي��ر  امل��ث��ال ل احل�����ض��ر،  �ضبيل 

الداخلية القريب من رئي�ض اجلمه�رية، 

�ضيدا  يف  العامة  الأم���اك  على  متعدياً 

ل��ف��ت��ح ال��ط��ري��ق ال�����دويل، وي��ج��ت��م��ع ق���ادة 

الأجهزة الأمنية يف ال�ضمال مع م�ض�ؤويل 

حماور القتال يف باب التبانة، وهذا يعني 

 ال���ع����دة اإىل ���ض��ي��ا���ض��ة ال��ل��ج��ان الأم��ن��ي��ة.

من هنا ُيفهم �ضبب املقارنات التي يجريها 

بع�ض املراقبن بن العهد الراهن والعهد 

اأب��داه  ال��ذي  ال�ضديد  وال�ضتياء  ال�ضابق، 

�ضماعه من  لدى  الدولة  كبر يف  مرجع 

اأحد ال��زّوار مقارنة بن اأح���ال الباد يف 

عهده، وتلك يف عهد �ضلفه؛ على ما ذكرت 

اإحدى ال�ضحف.

ح�سان احل�سن
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• �سعار احللفاء ي�ستفز
الذي  الجتماع  ن�ضب خاف حاد خال 

ال�ضبابية  اآذار   14 ق����ى  منظمات  ب��ن  ُع��ق��د 

بالعت�ضام  املتعلقة  التنظيمية  الأم�ر  لبحث 

اأمام وزارة اخلارجية اللبنانية، وحتديداً بن 

ع��ام��اً،   11 م�ضج�ناً  رئي�ضه  ك��ان  ح��زب  ممثل 

وب���ن مم��ث��ل »ج��م��اع��ة« ذات ط��اب��ع اإ���ض��ام��ي، 

ُكتب  اأع����ام  رف���ع  الأول  رف�����ض  خلفية  ع��ل��ى 

»اأه���ل  اأن  ب��اع��ت��ب��ار  »اجل��م��اع��ة«،  ���ض��ع��ار  عليها 

امل��ن��ط��ق��ة ل مي��ك��ن��ه��م حت��ّم��ل ���ض��ع��ارات ك��ه��ذه، 

الإ�ضامي«  »املمثل  فلجاأ  ا�ضتفزازية«!  ك�نها 

ت��دارك  اأن  اإىل  امل�ضاركة،  بعدم  التهديد  اإىل 

م�ضاركة  اإىل  وت��ضل�ا  الأم��ر،  الأفرقاء  باقي 

حمدودة من قبل »اجلماعة«.

ا�سرتاكي  اأمني  • انت�سار 
لبنان  نائب عن حمافظة جبل  ا�ضتغرب 

مناطق  يف  ليًا  ا�ضرتاكين  م�ضلحن  انت�ضار 

بعد  لف��ت  ب�ضكل  زدات  اأن��ه��ا  ل�ضيما  اجل��ب��ل، 

عمليات اخلطف التي انت�ضرت يف لبنان.

حمارب  • ا�سرتاحة 
 60 م��ن  اأك���رث  ال�ضمال  منطقة  اإىل  ع��اد 

بعدما  ع��ك��ار،  منطقة  م��ن  معظمهم  مقاتًا 

اأحياء بروتية ي�ضيطر عليها  ق�ض�ا فرتة يف 

الافت  اأن  اإل  معار�ض،  لبناين  �ضيا�ضي  تيار 

كان تزامن الع�دة مع اأعمال اخلطف الأخرة 

التي قام بها اأفراد من اآل املقداد.

املفرقعات  على  • وقفت 
تق�م وح��دات من ق���ى الأم��ن الداخلي 

مطلقي  مباحقة  ال��ب��ل��دي��ات  ح��ر���ض  وبع�ض 

ال�ضادر  ل��ل��ق��رار  تنفيذاً  ال��ن��اري��ة،  امل��ف��رق��ع��ات 

مبنع  املتعلق  والبلديات  الداخلية  وزي��ر  عن 

اإط����اق امل��ف��رق��ع��ات ال��ن��اري��ة، وال����ذي ي�ضتمر 

جتار  اأحد  فعلق  ع�ض�ائي،  ب�ضكل  ا�ضتخدامها 

املفرقعات على القرار قائًا: »اإن� وقفت على 

املفرقعات«.

• جولة اأجمد الأ�سري
تت�ضاءل م�ضادر اأمنية عن مغزى اجل�لة 

ال�ضيخ  )�ضقيق  الأ���ض��ر  اأجم���د  بها  ق��ام  ال��ت��ي 

اأح���م���د الأ����ض���ر( ب���ن دوح����ة ع���رم����ن وح���ارة 

ال��ن��اع��م��ة ب��ع��د احل����ادث ال����ذي اأوق����ع قتيلن، 

واأقارب  امل�ضايخ  الأ�ضر دعا  اأجمد  اأن  ل�ضيما 

املقت�لننْ اإىل القت�ضا�ض من حزب اهلل.

مـــن هنــــا وهنـــــاك
• لقاء اجلمعيات وال�سخ�سيات الإ�سالمية يف لبنان رّحب 
مببادرة اإطالق �سراح اأحد املختطفني اللبنانيني يف �سورية، 

لبنان،  يف  ال�سوريني  املخطوفني  من  عدد  �سراح  وباإطالق 

�سراح  لإطالق  متهيدًا  اإيجابية  املبادرات  هذه  اأن  معتربًا 

جميع اللبنانيني وال�سوريني والأتراك يف لبنان و�سورية.

وال�سيا�سني  امل�سوؤولني  اللقاء على  اأخرى، متنى  ناحية  من 

الأمنية  اأزمتها  م��ن  طرابل�س  مدينة  اإخ���راج  والأم��ن��ي��ني 

وال�سيا�سية والجتماعية اخلانقة، وت�سليم اجلي�س اللبناين 

م�سوؤولية الأمن فيها.

كما نّدد اللقاء بجرمية القتل التي وقعت يف دوحة احل�س، 

وحما�سبتهم،  الفاعلني  مبالحقة  الأمنية  الأجهزة  وطالب 

. حر�سًا على الأمن وال�ستقرار الداخلينينْ

• الوزير ال�سابق عبد الرحيم مراد؛ رئي�س حزب الحتاد، 
اأ�سف ملا ت�سهده مدينة طرابل�س خا�سة، وال�سمال عمومًا، 

معتربًا اأن له انعكا�سات خطرية على جممل الو�سع الوطني، 

الفو�سى،  ون�سر  ال�ستهداف،  دائ��رة  �سمن  لبنان  جتعل 

جلعله بوؤرة �ساحلة انطالقًا من ال�سمال لتحقيق ما يرغب 

اأمن  به الأمريكي من تفكيك جمتمعاتنا الوطنية حل�ساب 

الكيان ال�سهيوين.

• حركة الأمة راأت يف احلملة امل�ضع�رة �ضد ال�ضفر ال�ض�ري 
يف لبنان، خدمة جمانية للعدو »الإ�ضرائيلي«.

واأكدت احلركة اأنها كانت تفهم هذه احلملة امل�ضب�هة 

�ضد ال�ضفر ال�ض�ري، ل� كان »ال�ضيادي�ن« اجلدد ي�ضتنكرون 

ال�ض�ؤون  يف  الأمركية  لل�ضفرة  وال�ضافر  ال�قح  التدخل 

الداخلية اللبنانية، وحتري�ضها اللبنانين �ضد بع�ضهم.

اخلروقات  ه���ؤلء  ي�ضتنكر  ل  مل��اذا  الأم���ة:  حركة  وت�ضاءلت 

بن  والعتداء  اللبنانية،  لاأج�اء  امل�ضتمرة  »الإ�ضرائيلية« 

الفرتة والأخرى على احلدود اللبنانية؟ 

با�ستعادة  رّح��ب  لبنان  يف  امل�سلمني  العلماء  جتمع   •
اجلو حتى  هذا  ي�ستمر  اأن  ومتنى  الهدوء يف طرابل�س، 

الأر�س، ومنع  ال�سيطرة على  اإعادة  يتمكن اجلي�س من 

العودة لالقتتال العبثي، الذي ل ي�ستفيد منه �سوى اأعداء 

الوطن، ول ي�سب اإل يف خدمة الكيان ال�سهيوين.

ملوك  اإىل  ر�سالة  وّج��ه  ال��ع��رب  املحامني  احت��اد   •
ع�سرة  ال�ساد�سة  القمة  يف  امل�ساركني  الدول  وروؤ�ساء 

الأه��داف  اأن  فيها  راأي  النحياز،  عدم  حركة  لدول 

اأجلها حركة عدم النحياز  العظيمة التي قامت من 

قدراتها  ت�ستخدم  اأن  عليها  ويتعني  قائمة،  زالت  ما 

�سياغة  تعيد  لكي  بها  تتمتع  التي  والهائلة  الكامنة 

خلفها  التي  الآث��ار  كل  ي�سرب  جديد،  عاملي  نظام 

كل  على  وهيمن  ابتلع  ال��ذي  الأح��ادي  القطب  نظام 

�سيء يف العالقات الدولية.



عي�نهم  تبقى  اأن  اللبنانين  على  ُكتب  هل 

يرف�ض  حيث  ال�ضيا�ضي،  امل�����ض��رح  على  م�ضّمرة 

املهّرج النزول عن اخل�ضبة،ول نعرف اإن كنا اأمام 

ما  ع�ضر  يف  اأم  غ��اب��ة،  مظاهر  اأم  دول���ة  مظاهر 

قبل الل�ياجرغا، باأقنعة �ضيا�ضية تتبدل ح�ضب 

وال�ضلطة..  املال  نح�  واجلم�ح  والغاية  الطلب 

والإثراء على ح�ضاب دم�ع النا�ض اأو دمائهم.

يبدو اأنه مل يحن بعد اأوان نزول املهّرجن 

اأ�ضماء  ا�ضتعر�ضنا  واإذا  ال�ضيا�ضي،  امل�����ض��رح  ع��ن 

وقناعاتهم،  م�اقفهم  بّدل�ا  الذين  ال�ضيا�ضين 

اإىل  لحتجنا  نقي�ضه،  اإىل  م��ك��ان  م��ن  وانتقل�ا 

م��ض�عات، فكمال جنباط بداأ حياته ال�ضيا�ضية 

الأربعينيات، ليتحّ�ل  املي�ل واله�ى يف  فرن�ضي 

اإىل  املا�ضي  ال��ق��رن  م��ن  اخلم�ضينيات  مطلع  يف 

الإنكليز، لي�ضتمر التحّ�ل يف نهجه، حيث ينقل 

عنه اأكرم احل�راين، وكان لجئاً �ضيا�ضياً يف لبنان 

ال�ضي�ضكلي،  اأدي���ب  ن��ظ��ام  م��ن  ه��رب��اً   ،1953 ع��ام 

والذي انقلب عليه جنباط اأي�ضاً، حيث يق�ل:

 ،1953 ���ض��ب��اط  ���ض��ه��ر  اأح����د الأي������ام م���ن  »يف 

»مدام  اأنها  على  نف�ضها  لنا  قدمت  ام��راأة  زارتنا 

خ���������ري«.. ك���ان���ت زوج���ت���ي م�����ج�����دة، وك��ذل��ك 

الأ�ضتاذ �ضبلي العي�ضمي، لكنها طلبت مني ومن 

الأ�ضتاذ مي�ضال عفلق اأن جتتمع بنا على انفراد، 

احلك�مة  قبل  من  م�فدة  »اإنني  الزائرة:  قالت 

وهي  معكم،  بالتفاهم  ترغب  التي  الإ�ضرائيلية 

يف  بكم  لاجتماع  م�فديها  لإر���ض��ال  م�ضتعدة 

اأو  اإيطاليا  ففي  متعذراً،  ذلك  كان  واإذا  ب��روت، 

يف اأي مكان اآخر«.

لكنني  والغ�ضب،  والرتباك  الده�ضة  اأ�ضابتني 

متالكت نف�ضي، ودارت بيننا املحاورة التالية:

- من اأنِت؟

- اإنني درزية من لبنان واأرملة كامل ح�ضن.

- ك��ي��ف مي��ك��ن ل��ف��ت��اة ع��رب��ي��ة ب��ع��د م��ا ح���دث يف 

فل�ضطن اأن تتعاون مع »الإ�ضرائيلين«؟

مل�ضلحتكما  ذلك  اأفعل  اإمن��ا  ل�ضت عميلة،  اأن��ا   -

اأولداً  ول�ضتما  حزب  ق��ادة  فاأنتما  �ض�رية،  ومل�ضلحة 

ي�ضتغل�كما  اأن  ل�»الإ�ضرائيلين«  �ضغاراً، حتى ميكن 

اأن ترف�ضا  مبا ه� �ضار مل�ضلحة بلدكما، وبالإمكان 

اأو ت�افقا على ما فيه فائدة، دون اللتزام باأي �ضيء 

يعترب �ضاراً بالبلد.

�ضاألناها:

- كيف متكنت من ال�ضتدلل على منزلنا؟

كيف جترين ات�ضالتك مع »الإ�ضرائيلين«؟

- اأذهب اإىل فل�ضطن ثم اأع�د اإىل لبنان؟

- األ تخافن من ق�ى الأمن العام؟

اأم���ر رواح���ي وجميئي  ال��ت��ي ت�ضهل  اإن��ه��ا ه��ي   -

بن  مفت�حة  احل����دود  اأردف�����ت:  ث��م  فل�ضطن،  اإىل 

فل�ضطن ولبنان، وميكن لأي اإن�ضان اأن يعربها، واإن 

اأحياناً يف بروت  ال�ضباط »الإ�ضرائيلين« ي�ضهرون 

اإىل فل�ضطن، )وهذا ما كانت ال�ضحف  ثم يع�دون 

املخابرات  �ضبكات  اإىل  وتنبه  اإل��ي��ه  ت�ضر  اللبنانية 

»الإ�ضرائيلية« يف لبنان(.

قررنا بعد ذلك اأن ن�ضاأل الأ�ضتاذ كمال جنباط 

اإىل  بنف�ضه  اأو���ض��ل��ه��ا  ب��اأن��ه  امل�����راأة  ادع����اء  ع��ن �ضحة 

باأن ما قالته الفتاة �ضحيح، واأنها  منزلنا، فاأخربنا 

اأن��ه  ق���ّدر  واأن���ه  اللبناين،  ال��ث��اين  املكتب  بعلم  تعمل 

ميكن ال�ضتفادة من بع�ض معل�ماتها.

باأخبار  واإذا  والأع����ام،  ال�ضه�ر  ذل��ك  بعد  م��رت 

هذه املراأة تربز فجاأة يف ال�ضحف اللبنانية، واأظن اأن 

ذلك كان عام 1958، مبنا�ضبة مقتل �ضاب فل�ضطيني 

وقد  خفر«  م�اطن  »ك��ل  نف�ضها  �ضمت  جماعة  من 

اتهمت املراأة بتدبر مقتله.

الربيطانية يف بروت  ال�ضفارة  ر�ضالة من  ويف 

اخل��ارج��ي��ة  وزارة  اإىل   1954 اآذار  م���ن  الأول  يف 

الربيطانية جاء فيها:

اإىل وزارة اخلارجية

�ضك�ت  للم�ضرت  بزيارة  جنباط  كمال  ق��ام   -1
يف 24 �ضباط، اإعادة لزيارته اإليه قبل اأ�ضب�عن، وقد 

يهمكم الطاع على اآرائه ح�ل �ض�رية وفل�ضطن.

�ض�رية  ع��ن  متحدثاً  جنباط  ك��م��ال  ق��ال   -2
اإن���ه ه��� وغ���ره من  - قبل ان��ف��ج��ار ال������ض��ع فيها - 

وقال  ع�ضكرية،  مبغامرة  القيام  يف  يفكرون  ال��دروز 

دم�ضق  يف  ب�15000  ت��ق��در  ق���ة  ل��دي��ه  ال�ضي�ضكلي  اإن 

وح�اليها، وهم لي�ض�ا خمل�ضن له جميعاً باأي حال 

اإذا تقدمت  اأنه  من الأح���ال، وكان جنباط يعتقد 

�ضخ�ض، من   1000 ح����ايل  ك��ل منهما  ق����ام  ق���ت��ان 

كل من الأردن وحلب، فاإن كل �ضيء ميكن اأن ينتهي 

خال اأربع وع�ضرين �ضاعة.

وقال اإن كل هذا ميكن اأن ي�ضبح م�ؤكداً متاماً 

يعتقد ب�ج�د  العراق، وكان  ثالث من  اإذا دخل رتل 

ويف  النا�ض  عامة  لدى  ال�ضي�ضكلي  من  كبر  ا�ضتياء 

الأح��داث  اأثبتت  وقد  ال�ض�اء،  على  اجلي�ض  �ضف�ف 

�ضريعاً اأنه كان م�ضيباً.

3- اأما ب�ضاأن »اإ�ضرائيل« فقد قال جنباط: اإن 
كحقيقة  ب�ج�دها  تقبل  اأن  العربية  الأق��ط��ار  على 

حكام  يحكمها  بع�ضها  اأن  اإىل  ن��ظ��راً  ل��ك��ن  واق��ع��ة، 

اإىل �ضيء خارجي يقدم�نه  ديكتات�ري�ن يحتاج�ن 

فاإن  حالتهم،  م�ضاوئ  عن  يحّ�ل�ن  لكي  ل�ضع�بهم، 

وكان  لا�ضتياء،  تركيز  كنقطة  ت�ضتعمل  »اإ�ضرائيل« 

احلل الذي يقرتحه جنباط ه� اأن الدول العربية 

جميعاً يجب اأن ت�ِجد ن�عاً من النظام الدميقراطي 

الذي يت��ضل �ضريعاً اإىل تفاهم مع »اإ�ضرائيل«، طاملا 

كانت الأقطار العربية بحاجة اإىل تعاون »اإ�ضرائيل« 

لتط�ير حالتها وحت�ضينها.

اإىل  الر�ضالة  ه��ذه  م��ن  ن�ضخة  مر�ضل  اإن��ن��ي   -4
دم�ضق و»تل اأبيب«.

اإىل وزارة اخلارجية يف  التقرير  وملا و�ضل هذا 

لندن، علق عليه امل�ضرت ماليت، من م�ظفي الدائرة 

ال�ضرقية وامل�ض�ؤول عن �ض�ؤون �ض�رية، مبا ياأتي:

»الفقرة -2 اإن كمال جنباط اإىل حد ما، عدمي 

اعتقاده  يف  م�ضيباً  ك��ان  ولكنه  بامل�ض�ؤولية،  ال�ضع�ر 

باأنه لن يك�ن من ال�ضعب الإطاحة بال�ضي�ضكلي.

العرب يق�ل�ن )يف  اإن كثرين من  الفقرة -3 

اأحاديثهم اخلا�ضة( اإن وج�د »اإ�ضرائيل« يجب قب�له 

ي���اف��ق���ن على  ق��ل��ة م��ن��ه��م  كحقيقة واق���ع���ة، ول��ك��ن 

التفاهم معها«.

عن  الكثر  وغرها  الأمثلة  هذه  ن�ض�ق  وبعد، 

الذين  لبنان  �ضيا�ضيي  ل��دى  وال��ت��ب��دلت  التح�لت 

ي��رف�����ض���ن اأي ���ض��ك��ل م���ن اأ����ض���ك���ال ت��ط���ي��ر ال��ن��ظ��ام 

»اأك��ل��ة جبنة«،  باخت�ضار  لأن��ه��م  ال��دول��ة..  وب��ال��ت��ايل 

ح�ضب تعبر الرئي�ض ف�ؤاد �ضهاب.. 

)يتبع(

اأحمد �سحادة
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لو أعلن غورو »مزرعة لبنان الكبير« )4/2(
السالح في لبنانكمال جنبالط.. رجل التحوالت الكبرى

من الهواية إلى التجارة.. 
فاالستيراد والتصدير

م��ا قبل  اإىل  ت��رج��ع  ق��دمي��ة  لبنان  ال�����ض��اح يف  ق�ضة 

عدد  وقلة  الط�ائف  فكرثة  العثمانية،  ال�ضلطنة  انهيار 

اأو  اللبنانين وثقتهم ب�طنهم جعا لكل طائفة خمزناً 

منهم  البع�ض  دفعا  واجل��ه��ل  واخل����ف  لل�ضاح،  خم��ازن 

لادعاء باأن هذا ال�ضاح ه� حلماية وج�د الطائفة، فلكل 

وبا�ضا رجاله وعنا�ضره  و�ضيد  واأم��ر  زعيم وبيك و�ضيخ 

ال���ذي���ن ي��ق���م���ن ب��ب�����ض��ط ���ض��ل��ط��ة ق��ائ��ده��م وم��ر���ض��ده��م 

الع�ضكرية والأمنية على الباد للبط�ض بالعباد.

وحتى  ال�ضيا�ضية،  وال��ق���ى  الأح����زاب  اأغ��ل��ب  ال��ي���م، 

ب��ع�����ض الأح������زاب واجل��م��ع��ي��ات ال��دي��ن��ي��ة، ب��ل وال��ع��ائ��ات 

وال��ع�����ض��ائ��ر ل��دي��ه��ا ق����ة ���ض��ب��ه ع�����ض��ك��ري��ة حت���ت م�ضميات 

عديدة، فمن الك�ضافة اإىل حر�ض املكتب اأو املركز اأو منزل 

»ال��زع��ي��م« جن��د ع����دداً م��ن امل�ضلحن، ب��داع��ي احل��را���ض��ة 

العام  املفه�م  اأن  والغريب  وال�ضخ�ضية،  امل��ك��ان  وحماية 

اأ�ضبح ظاهراً،  ال�ضاح ظاهرة،  لل�ضاح تغر، فمن ك�ن 

مع اأن القان�ن اللبناين مينع حمل ال�ضاح ب�ضكل علني، 

البع�ض  تتغا�ضى عن  واأجهزتها  الدولة  اأن  الأغ��رب  لكن 

الذي اأ�ضبح ال�ضاح بالن�ضبة اإليه زينة، اأو ه�اية جلمعه، 

اأو لإباغ الآخرين اأنه م�ج�د على ال�ضاحة! 

لبنان مل يكن يف ي�م من الأيام مبناأى عن نف�ضه جتاه 

املتغرات التي حت�ضل اأمام حميطه العربي اأو الإقليمي، 

اأن اخلافات والت�ترات الأمنية  وجتار ال�ضاح يدرك�ن 

تزعزع  ف��اإذا  للبع�ض،  ال�ضياحة  كم��ضم  وم��ضم  فر�ضة 

 - التبانة  باب  حم�ر  واأ�ضبح  ال�ضمال  يف  الأمني  ال��ضع 

»التباين«  ال�ضاح  تاجر  ي�ضعى  م�ضتعًا،  حم�ضن  جبل 

فتاجر  �ضحيح،  والعك�ض  »خ�ضمه«،  مع  ال�ضفقة  لإمت��ام 

اأو  ل��ه بطائفة  ال��ب��ي��ع، ول ع��اق��ة  اإل  ي��ع��رف  ال�����ض��اح ل 

مذهب.

ا���ض��ت��داد  م��ع  وي�ضتد  ن�ضط  ل��ب��ن��ان  ال�����ض��اح يف  ���ض���ق 

ولهم  ب�ضاعتهم  ي�����ض��ت���ردون  ب��ات���ا  وال��ت��ج��ار  الزم�����ات، 

م�ضادرهم اخلا�ضة، واأبرزها من العراق وتركيا والأردن، 

يرتبط  فال�ض�ق  م�ضاعفة،  اأ���ض��ع��اف��اً  ارتفعت  والأ���ض��ع��ار 

بع�ضهم،  م���ع  وخ��اف��ات��ه��م  ال�����ض��ي��ا���ض��ي��ن،  ب��ت�����ض��ري��ح��ات 

وكذلك اأ�ضبح ال�ض�ق اللبناين يتبدل مع م�ازين الق�ى 

فاأحب  ط��م���ح،  اللبناين  والتاجر  وال��دول��ي��ة،  الإقليمية 

�ض�ق العمل وال�ضتراد والت�ضدير حتى بال�ضاح، وبعد 

احل�ادث يف �ض�رية تبن اأن ال�ض�ق اللبناين �ضّدر ال�ضاح 

اأمام العيان  اأ�ضبحت  اإىل �ض�رية، وبطرق ملت�ية، وكلها 

تفّجر  وقبل  �ض�رية،  �ضربت  التي  الأليمة  احل���اث  بعد 

الأو�ضاع يف �ض�رية كانت الأ�ض�اق اللبنانية ال�ض�داء ُتعترب 

»ان�ضقت«،  التي  ال�ض�رية  للمجم�عات  الأ�ضا�ضي  امل�ضدر 

وح��ت��ى امل��ج��م���ع��ات ال��ت��ي ق��دم��ت ل��ل��ت��خ��ري��ب وج����دت ما 

اأدوات بانتظارها، وب�«�ضطارة« بع�ض التجار  حتتاجه من 

وط��م��ع��ه��م و���ض���ق��ه��م ال�����ض���داء ُم��ل��ئ��ت ���ض���ري��ة ب��ال�����ض��اح، 

اإقليمية ودولية لتغطية ودعم  ل�ضيما يف ظل �ضعي دول 

اإر�ضاله، لكن تبقى �ض�رية حتت »لطف اهلل«.

ن�ضاط التاجر اللبناين مل يت�قف عن جمع ال�ضاح 

من هنا وهناك لإر�ضاله اإىل �ض�رية، واأ�ضبحت ال�ض�اطئ 

لبنان  اإىل  امل��ه��رب��ة  الأ���ض��ل��ح��ة  ل��ب���اخ��ر  مر�ضى  اللبنانية 

اإىل  اللبناين  ال�ضاح  تاجر  فتحّ�ل  �ض�رية،  اإىل  لُتنقل 

ترانزيتر.

ل��ك��ن ي��ب��ق��ى يف ل��ب��ن��ان م���ن ي��ح��م��ل ال�����ض��اح ليحمي 

وال�ضتراد  واملتاجرة  اله�اة  �ضاح  بن  ف�ضتان  ويدافع، 

والت�ضدير.. وبن �ضاح املقاومة.

�ضعيد عيتاين
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وبع�ض  اآذار   14 ق����ى  �ضتقتنع  ه��ل 

الأجهزة الأمنية اأن الدخ�ل اأو ال�ضتماع 

كل  النا�ض  خ�ض��ضيات  على  التن�ضت  اأو 

النا�ض، ومهما كانت الأ�ضباب، تعترب اأحد 

الكبائر يف اأي نظام دميقراطي اأو مدعي 

الدميقراطية؟

رمب��ا م��ا وف��رت��ه املعل�مات ع��ن زي��ارة 

اإىل فرن�ضا  الأم���ن���ي   ���� ال��ق�����ض��ائ��ي  ال���ف��د 

املخابرات،  اع��رتا���ض  اآل��ي��ة  اإىل  ل��اط��اع 

اإىل  فيه ج���اب كبر م��ن »الأم احل��ن���ن« 

خ�ض��ضاً  اللبنانين،  وجنبائها  اأولده���ا 

تلك الأجهزة التي اأكدت مراراً وتكراراً اأن 

دول العامل تعطي لاأجهزة الأمنية داتا 

الت�ضالت كاملة.

اأك��دوا  الفرن�ضي�ن  �ضديد،  باخت�ضار 

دات���ا  ك��ام��ل  ت�ضليم  اأن  ال��ل��ب��ن��اين  ل��ل���ف��د 

الفرن�ضي،  للد�ضت�ر  خمالف  الت�ضالت 

ول ميكن ت�ضليمها باأي حال من الأح�ال، 

ي��ت��ج��زاأ  الت�������ض���الت ج���زء ل  واأن ح��رك��ة 

م���ن ح��ري��ة ال��ت��خ��اب��ر ال��ت��ي ي��ن�����ض عليها 

وبالتايل  واللبناين،  الفرن�ضي  القان�نان 

ل ي��ح��ق ل��اأج��ه��زة احل�����ض���ل ع��ل��ى دات���ا 

معللة  طلبات  خ��ال  من  اإل  الت�ضالت، 

حمددين،  واأ�ضخا�ض  ب��اأرق��ام  وحم�ض�رة 

اأن ت���ك����ن ه����ذه ال��ط��ل��ب��ات  ����ض���رط اأي�������ض���اً 

متنا�ضية مع الغاية اأو ن�ع اجلرم.. ولي�ض 

ق�ى  عليها  ت�ضرخ  التي  الفالت  بال�ضكل 

.1978 اآذار   14

درس فرنسي: تسليم كامل
الداتا اعتداء على الحرية والدستور



زهو املقداديني بعائلتهم 

كبري، فالع�سرية ا�ستطاعت 

حتريك ق�سية ابنها ح�سان املقداد؛ 

املخطوف يف �سورية ظلمًا وجورًا، 

رغم تقاع�س احلكومة اللبنانية، 

ورغم عمليات خطف اللبنانيني يف 

�سورية، وتواطوؤ حكومات عربية 

واأجهزة خمابرات دولية.. فمرحلة 

ما قبل نزول املقدايني واختطاف 

الرتكيني لي�ست كبعدها، بح�سب 

اأمني �رسّ »رابطة اآل املقداد«؛ 

ماهر املقداد، الذي خ�ّس جريدة 

»الثبات« بهذا اللقاء، واإليكم 

احلوار:

الهاتفية  االت�������ص���االت  م���ن  ه��ائ��ل  ك���ّم 

�صاعة  ن�صف  بغ�صون  املقداد  ماهر  تلقاها 

خم�ص�صة ملقابلة جريدة »الثبات«، فن�صف 

���ص��اع��ة ال��ت��ي ج��م��ع��ت��ن��ا ب���ه، ط��ال��ت لت�صبح 

�صاعتني واأكرث يف ناعورة اآل املقداد يف �صارع 

املقداديني يف ال�صاحية اجلنوبية، فاملكاملات 

بلحظة  حل��ظ��ة  متابعتها  ي��ج��ب  الهاتفية 

بح�صب املقداديني، فمنها االإقليمي والغاية 

»اآي��دن  الرتكي  حالة  عن  اال�صتعالم  منها 

ال��ع��ائ��ل��ة،  ت�صت�صيفه  ال��ت��ي  ت��ك��ني«  ت���وف���ان 

عن  االطمئنان  يريد  ال��ذي  املحلي  ومنها 

منها  ���ص��وري��ة،  يف  اللبنانيني  امل��خ��ط��وف��ني 

امل��ف��رح الأن االت�����ص��ال ب��ال��ع��ائ��ل��ة ي��ح��م��ل يف 

طياته م�صاعر تاأييد حلراك العائلة، ومنها 

العائلة  ا�صم  زّج  يريد  البع�ض  الأن  املقلق 

ب�����ص��ورة ع��ل��ى غ���ر ���ص��ورت��ه��ا.. ف��ال��ب��داي��ة 

الهاتفي  االت�����ص��ال  ع��ن  باال�صتعالم  ك��ان��ت 

ال����ذي ت��ل��ق��اه ع���ن ح�����ص��ول ع��م��ل��ي��ة خطف 

وابتزاز مادي، مع زّج متعّمد ال�صم العائلة 

مقلباً  امل��ق��داد،  م��اه��ر  يعّلق  امل�����ص��األ��ة،  بتلك 

للخاطفني:  فوتوغرافية  �صوراً  يديه  بني 

»ال�صور تثبت عدم �صلوع اآل املقداد مب�صاألة 

تن�صيقياً  ات�����ص��ااًل  اأج���ري���ت  ه���ذه،  اخل��ط��ف 

ب��ال��رائ��د يف ق��وى االأم���ن ال��داخ��ل��ي يو�صف 

يف  نحن  املو�صوع،  بحقيقة  لو�صعه  املقداد 

نهاية االأمر ال نر�صى اإل�صاق اأّية زعرنة بنا 

اآخ��ر، خروجنا عن الدولة  يقوم بها طرف 

الدولة  ح��ّث  وهدفه  وا�صح  معينة  بلحظة 

الرتكي  خطف  عملية  بواجباتها،  للقيام 

وعنا�صر من اجلي�ض ال�صوري احلر، كانت 

لتحريك ق�صية ابننا ح�صان املقداد املظلوم، 

القانون  وتطبيق  يريحنا،  ال��دول��ة  وج���ود 

الدولة  تقوم  ل��و  عبالنا«  و»���ص��و  يطمئننا، 

بعملها، الأننا ال نفرح كثراً باإتعاب اأنف�صنا 

بتعري�ض  ك��ث��راً  ال�����ص��الح، ون��ق��ل��ق  ب��ح��م��ل 

اأرواح اأبنائنا للخطر«.

ن�ستطيع خطف املزيد 

من الأتراك

اأو  ���ص��ع��ود  راف���ق  ال���ذي  الت�صعيد  ع��ن 

مع  امل��ق��داد  الآل  الع�صكرية«  »ال��ق��وة  ن�صوء 

بداية خطف ح�صان املقداد، والتهدئة التي 

تلتها، �صيما اأنه مت التداول يف االإعالم عن 

تهديد قطري بطرد جميع اللبنانيني من 

قطر، ي�صرح املقداد اأنه مع بداية االأحداث، 

���ص��اب ال��ع��ائ��ل��ة ف��و���ص��ى اإع��الم��ي��ة ع��ارم��ة، 

خ�صو�صاً اأّن التلفزيونات التي تبّث مبا�صرة 

اأّي رجل من  على الهواء، كانت تفّت�ض عن 

اآل املقداد الأخذ اأّي ت�صريح حول املو�صوع، 

قلب  يختلج  ك��ان  ال��ع��ارم  »الغ�صب  ي��ق��ول: 

ت��اله،  ال���ذي  ال��ي��وم  امل��ق��دادي��ني، ولكننا يف 

با�صمها  للتحدث  تفوي�صي  العائلة  اأوكلت 

ر�صمياً، وبالتايل منذ تلك اللحظة اأ�صبحت 

اأو ع��ب��ارة  ال��ع��ائ��ل��ة م�����ص��وؤول��ة ع��ن ك���ّل كلمة 

اأتلّفظ بها، واأّي حديث ي�صدر خارج االإطار 

الر�صمي ال يلزمنا ب�صيء، ويف النهاية بيت 

املقداد مل يوجهوا االتهام يف عملية خطف 

ح�صان املقداد اإاّل للجي�ض »ال�صوري احلر«، 

ويدعمونهم  ي��اأوون��ه��م  ال��ذي��ن  واالأت������راك 

و�صيا�صياً..«،  وع�صكرياً  ومالياً  لوج�صتياً 

قاطعناه م�صتفهمني عن حتييد ال�صعودية 

احلر  ال�صوري  للجي�ض  الداعمتني  وقطر 

»ن��ح��ن حري�صون  امل���ق���داد:  ي���رّد  ع��الن��ي��ة؟ 

وجتارته،  و�صياحته  و�صناعته  لبنان  على 

ون���ح���ن ن����اأخ����ذ ب���ع���ني االع����ت����ب����ار م�����ص��ال��ح 

العالقة  على  احل��ف��اظ  يهمنا  اللبنانيني، 

لهذا  ال��ع��رب،  واأ�صقائه  لبنان  بني  الطيبة 

ال�����ص��ب��ب ن��ح��ن ب��ال��ف��ع��ل مل ن��ت��ع��ّر���ض الأي 

عربي وال اأّي لبناين ال من قريب وال من 

بعيد، وحتى االآن مل ترق نقطة دم واحدة 

امل���ق���داد«،  اب��ن��ن��ا »ح�����ص��ان  اخ��ت��ط��اف  ب�صبب 

هدفنا حماية ال�صلم االأهلي الذي من اأجل 

تعكره جاء اختطاف ابننا »ح�صان«، ونحن 

يف ه����ذا امل���ج���ال ن���وّج���ه ك��الم��ن��ا ل���الأت���راك 

ب�صريح العبارة من ي�صتطيع خطف تركي 

ب��اإم��ك��ان��ه خ��ط��ف ع�����ص��ري��ن اآخ���ري���ن، ن��اأم��ل 

�صيا�صة  جت��رب��ة  ي���ك���رروا  اأال  االأت�����راك  م��ن 

اخلارجية االأمركية التي يكّن لها العداء 

معظم �صعوب العامل، الأّنه بت�صّرف حكومة 

اأردوغان هناك تاأ�صي�ض لعالقة متوترة بني 

�صعبها و�صعوب املنطقة«.

ف�سل اآل املقداد

رغ���م ال��ت��وا���ص��ل امل��ب��ا���ص��ر واالت�����ص��االت 

الداخلية  ووزي���ر  امل��ق��داد  اآل  ب��ني  الهاتفية 

م�������روان ����ص���رب���ل م����ن ج���ه���ة، وم����دي����ر ع���ام 

االأم����ن ال��ع��ام ال���ل���واء ع��ب��ا���ض اإب��راه��ي��م من 

جهة اأخ��رى، حتى االآن مل ير�صح اأي �صيء 

ع���ن »ح�����ص��ان امل����ق����داد«، رغ���م االإف������راج عن 

»ق�صية  امل��ق��داد:  ماهر  يقول  عمر،  ح�صني 

امل��خ��ط��وف��ني ال��ل��ب��ن��ان��ي��ني االأح�����د ع�����ص��ر يف 

خطف  ل��وال  ق�صيتهم  تتحّرك  مل  �صورية، 

الرتكيني يف لبنان، �صاأقولها بالفم املالآن، 

عوائل 11 عائلة لبنانية تكلموا كثراً على 

الر�صمية،  القيادات  وتوا�صلوا مع  االإع��الم 

ومل ي�صلوا اإىل �صيء، هم تظاهروا وقطعوا 

كاذبة  وع��وداً  والنتيجة كانت  املطار  طريق 

االإع��الم..  واأفالماً خمابراتية يف  واب��ت��زازاً 

فالقا�صي  اللبنانيني  جميع  ل��ن��ا  لي�صمح 

املقداد  اآل  اأّن ف�صل  يعرف  اأ�صبح  وال��داين 

اأّن حراكنا  امل��و���ص��وع وا���ص��ح، رغ��م  يف ه��ذا 

ه��دف��ه اإط���الق ���ص��راح »ح�صان امل��ق��داد« بيد 

اأّن اجلهة اخلاطفة هي واحدة، واآل املقداد 

ومماطلة  ه��ن��ا  م��ن  بت�صويف  ي��ت��اأث��رون  ال 

و�صيناريوهات من هناك، وم�صرحيات على 

االأحمر  دواء  اإبراهيم« وط��الء  »اأب��و  �صاكلة 

تنطلي  ال  دم  ب���اأّن���ه  ل��الإي��ح��اء  نف�صه  ع��ل��ى 

لوال  يتحّرك  مل  الرتكي  املقداديني،  على 

ا�صطنبول،  اأروق��ة  اإىل داخ��ل  امل��اأزق  و�صول 

امل��ع��ار���ص��ة ال��رتك��ي��ة ب���داأت ت��زع��ج احلكومة 

وح����ال االأخ�����رة غ���ر م��ط��م��ئ��ن��ة«، ي�صيف 

العائلة للرتكي هي  ماهر املقداد: »خطف 

نقطة التحّول، ونحن يف هذا املجال نقول، 

يفرجوا عن  ال�11 خمطوفاً، ومل  خ��رج  لو 

»توفان«  الرتكي  �صيبقى  امل��ق��داد«،  »ح�صان 

»ح�����ص��ان  اب��ن��ن��ا  اأ����ص���اب  واإن  ���ص��ي��اف��ت��ن��ا،  يف 

���ص��ي��اأخ��ذون  فحينها  م���ك���روه،  اأّي  امل���ق���داد« 

الأّن��ه  ه��ام��دة،  بحوزتنا جثة  ال��ذي  الرتكي 

المباالة  على  للرّد  االفتتاحية  �صتكون  به 

احل��ّر«،  ال�صوري  »اجلي�ض  وهمجية  تركيا 

وال  وا���ص��ح  للعائلة  بالن�صبة  ال��ق��رار  وه���ذا 

لب�ض فيه«.

اختطاف الأتراك وحده يفيد

عنا�صر  اختطاف  اأهمية  ع��ن  �صاألناه 

اجل��ي�����ض ال�������ص���وري احل�����ّر يف ه����ذا امل���ج���ال، 

ح املقداد: »لو مّت اختطاف االآالف من  يو�صّ

عنا�صر اجلي�ض ال�صوري احلّر، االأتراك مل 

يحركوا �صاكناً، ت�صّور اأّن اختطاف الرتكي 

االآخر الذي هو من اأ�صل عربي مل يكرتثوا 

الأمره االأتراك، ما يهّمهم هو فقط الرتكي  

ماهر  قاطعنا  االأوروب����ي����ة..«،  االأ���ص��ول  ذو 

ال��رتك��ي  ك���ان  اإذا  ع��ّم��ا  لال�صتفهام  امل��ق��داد 

»توفان« نا�صط يف جمال خمابراتي معنّي، 

ي���رّد ب��ح��زم وج���زم »ه���ذه االأم���ور ال تعنينا، 

التحقيق  تبغي  ر�صمية  �صلطة  ل�صنا  نحن 

اأن���ه تركي،  ب��امل��و���ص��وع  م��ع��ه، ك��ّل م��ا يعنينا 

ع��ن ح�صان  االإف����راج  ول���الإف���راج عنه يجب 

امل��ق��داد، وم��ا ن�صتطيع قوله يف ه��ذا املجال 

اأّنه باأمان وهو »مب�صوط« واإن �صاءت حالته 

اأراد الدخول  الطبية نوؤّمن له طبيباً، واإن 

اإىل  ن��دخ��ل��ه  احل���م���ام(  )اأي  »�����ص����اول«  اإىل 

موؤمّنة  ال�صيافة  م�صتلزمات  ك��ّل  »���ص��اول«، 

للرتكي »توفان« على اأح�صن حال«.

يعّول ماهر املقداد على الوزير �صربل 

اختطاف  م�صاألة  حللحلة  اإبراهيم  واللواء 

لالإن�صان  قيمة  ال  »لالأ�صف  يقول:  ابنهم، 

العربي، القيمة فقط لغر العربي، ولهذا 

ال�����ص��ب��ب ن��ح��ن ن���رّك���ز يف اخ��ت��ط��اف��ن��ا على 

الرتكي ذات االأ�صول الطورانية«.

ثالثون األفًا

»عدد  العائلة:  عن  املقداد  ماهر  يقول 

فمعنى  اآالف،  ع�����ص��رة  ه���و  ال��ع��ائ��ل��ة  ن��اخ��ب��ي 

ذل���ك اأّن ع��دي��دن��ا ي��ت��ج��اوز ال��ث��الث��ني األ��ف��اً، 

)االأورثوذك�صي  امل�صيحي  من  تتاألف  عائلتنا 

يف ام����ي����ون( وال�����ص��ن��ي يف ع���ك���ار )امل���ح���م���ّرة( 

اجلنوب  يف  وال�صيعي  و���ص��وري��ة،  وطرابل�ض، 

انت�صارنا  وبالتايل  وب��روت،  والبقاع  وجبيل 

وحمبتنا  اللبنانية،  االأرا����ص���ي  ك��اف��ة  ي��ط��ال 

اآل  ج��م��ع��ي��ة  ع��ل��ى  وغ��رت��ن��ا  ب��ع�����ض  لبع�صنا 

املقداد، جعلنا ن�صتحدث قوة م�صلحة لع�صرة 

اآل املقداد لالإفراج عن ابننا »ح�صان«، ي�صيف 

امل��ق��داد: وع��ن العالقة م��ع ح��زب اهلل  ماهر 

وح���رك���ة اأم�����ل ي���ق���ول: اأر����ص���ي���ف ال�����ص��ح��اف��ة 

الر�صمية  وال���دوائ���ر  واالإذاع������ات  واجل���رائ���د 

حزب  وب��ني  بيننا  امل��ت��وت��رة  بالعالقة  ت��زخ��ر 

ح�صلت  املت�صنّجة  العالقة  تلك  واآخ���ر  اهلل، 

م��ن��ذ ���ص��ه��ري��ن ت��ق��ري��ب��اً، اإذ ب��ق��ي ال��ر���ص��ا���ض 

ماهر  يتابع  اأي��ام«،  لعدة  بيننا  فيما  يتطاير 

املقداد حديثه: »مياهنا »املعوكرة« مع حزب 

اأّن��ه ال يوجد �صباب من العائلة  اهلل ال تعني 

من�صوية يف حزب اهلل اأو حركة اأمل«، »عائلتنا 

اهلل  حلزب  احلا�صنة  البنية  ن�صيج  من  جزء 

التي تكّن العداء ل�»اإ�صرائيل«، ولكن ذلك ال 

يعني التحاق عائلتنا باأّي تنظيم حزبي، وما 

اأن��ه لي�ض لنا م��ن ع��دو،  اأن ن��وؤك��ده ه��و  نريد 

فنحن  وبالتايل،  االإ�صرائيلي،  العدو  �صوى 

التي نعتز  املقاومة،  العام لبحر  الن�صيج  من 

كما  فيها،  ال�صهداء  م��ن  ك��ث��راً  للعائلة  ب��اأن 

العظيمة  وانت�صاراتها  املقاومة  بتاريخ  نعتز 

وت�صحياتها اجلليلة«.

البيئة احلا�سنة

عملية  يف  ال�صيعة  اخ��ت��ي��ار  �صبب  ع��ن 

اأّن  م��اه��ر  ي��وؤك��د  ل��ب��ن��ان��ي��ني،  �صيعة  خ��ط��ف 

امل�������ص���األ���ة ع��ل��ى ع���الق���ة ب��ال��ت��اأك��ي��د ب�����ص��رب 

وبيئته احلا�صنة  اهلل  ح��زب  ب��ني  »اإ���ص��ف��ني« 

تن�صط  املخابرات  »اأج��ه��زة  ويقول:  �صيعياً، 

جيداً يف �صورية«. 

اآل املقداد على وزير  وبخ�صو�ض عتاب 

اخلارجية اللبنانية عدنان من�صور املح�صوب 

على ال�صيعة وعلى كتلة التنمية والتحرير، 

يقول ماهر املقداد: »كالمك �صحيح، وهذا 

امل��و���ص��وع، مل  املُبكي يف  املُ�صحك  ه��و  االأم���ر 

ي�صاأل الوزير من�صور عن املواطن اللبناين، 

ب��ل ع��ن امل���واط���ن ال���رتك���ي، ت��وا���ص��ل��ن��ا ال��ي��وم 

ي��ق��ت�����ص��ر ف��ق��ط م���ع ال����وزي����ر ���ص��رب��ل ال���ذي 

والتهدئة،  ال��رتّي��ث  ب�صدد  ونحن  نحرتمه 

على اأمل االنتهاء من هذه املعاناة، والطابة 

اليوم هي يف »ملعب الرتكي«.

وح����ول اإم��ك��ان��ي��ة ع����ودة ال��ت�����ص��ع��ي��د يف 

»ح�صان  مل�صاألة  اإىل حّل  التو�صل  حال عدم 

امل��ق��داد«، ي��وؤك��د م��اه��رامل��ق��داد: »ك��ّل االأم��ور 

اأن تطال  واردة، يدنا من حديد وباإمكانها 

الرتكي �صواء يف لبنان اأو خارجه، والرتكي 

يفهم جيداً ما نقول«.

اأجرى احلوار: بول با�صيل
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ودواءك  دواءك  غ�����ذاءك  »اج���ع���ل 

امللقب  للرجل  �صهر  ق��ول  غ����ذاءك«، 

ب��اأب��و ال��ط��ب الغربي اب��ق��راط، امل��ول��ود 

يعترب  وال���ذي  امل��ي��الد،  قبل   460 �صنة 

الطب،  تاريخ  ال��ب��ارزة يف  الرموز  اأح��د 

ه��ك��ذا ك��ان��ت امل��ع��ادل��ة ���ص��اب��ق��اً، ب��ل على 

م����دى ك���ل ال��ع�����ص��ور ال���ت���ي م�����رت، اإال 

م��ع تطور  تدريجياً  تتغر  ب���داأت  اأن��ه��ا 

لت�صبح  تكنولوجياً  وتقدمه  االإن�صان 

األ��ف��ي �صنة »حبة  امل��ع��ادل��ة بعد ح��وايل 

دواء لكل داء«.

ن�صبة  اإىل  االل��ت��ف��ات  اإال  ي�صعنا  ال 

كلما  االإن�صان  ل��دى  ال�صحي  الرتاجع 

ال��رغ��م  ت���ط���وراً، وع��ل��ى  ال��ع��ل��م  ازداد يف 

ل  تو�صّ التي  العلمية  االكت�صافات  من 

اإل��ي��ه��ا ال��ع��ل��م��اء م��ن اأدوي�����ة وع��الج��ات 

جديدة واأجهزة طبية حديثة تزيد من 

ن�صبة ال�صفاء لدى املر�صى، اإال اأن عدد 

االأم��را���ض ال ي��زال يف ازدي���اد م�صتمر، 

ه��ذه  معظم  اأن  اإىل  وب��االإ���ص��اف��ة  ه���ذا 

اإذ مل  داٍع،  لها من  يكن  االبتكارات مل 

بهذا  وقتئذ  منت�صرة  االأم���را����ض  تكن 

يتمتعون  ال��ن��ا���ض  ك��ان  عندما  ال�صكل، 

لها،  مثيل  ال  ج�صدية  ور�صاقة  بلياقة 

ف�صاًل عن معدل عمر طويل ي�صل اإىل 

ما فوق املئة عام، حتى اأن هناك اأ�صماء 

اليوم، مل  منها  نعاين  اأمرا�ض  واأن��واع 

ي�صمع بها اأجدادنا من قبل يف حياتهم.

ال�سحة العاملية يف تراجع

اإن�����ه واق�����ع م���وؤ����ص���ف ل��ك��ن ���ص��ح��ي��ح، 

فالو�صع ال�صحي يف العامل غر مطمئن 

التقرير  ذكر  اإذ  اال�صواأ،  نحو  يتجه  وهو 

اخلا�ض بال�صحة يف العامل يف العام2007 

اأن ه���ذا ال���ع���امل ال����ذي ت��ت��زاي��د اأط���راف���ه 

اأمرا�ض  ظهور  ي�صهد  وت��داخ��اًل  ترابطاً 

ج���دي���دة ب�����ص��ك��ل غ���ر م�����ص��ب��وق، ول��ت��ل��ك 

االأمرا�ض القدرة، يف غالب االأحيان، على 

عبور احلدود ب�صرعة واالنت�صار يف بلدان 

اأخرى، وقد مت، منذ عام 1967، اكت�صاف 

39 من العوامل املمر�صة  ما ال يقّل عن 

اجل�����دي�����دة، مب����ا يف ذل�����ك ال���ف���رو����ص���ات 

النزفية  اإي��ب��وال  وح��م��ى  ل��الأي��دز  امل�صّببة 

التنف�صية  وامل��ت��الزم��ة  م���ارب���ورغ  وح��م��ى 

احل��ادة الوخيمة، اأّم��ا االأخ��ط��ار االأخ��رى 

القائمة منذ عدة قرون، مثل االإنفلونزا 

اجلائحة واملالريا وال�صل، فال تزال تهّدد 

�صحة االإن�صان ب�صبب تعّر�صها ملجموعة 

الطفرات وزيادة مقاومتها لالأدوية  من 

امل�������ص���ادة ل��ل��ج��راث��ي��م وه�����ص��ا���ص��ة ال��ُن��ظ��م 

ال�صحية.

ع����وام����ل ع����دي����دة ت��ت�����ص��ب��ب ب��ت��ف��اق��م 

اإىل  ت��ع��زى  ل��الإن�����ص��ان  ال�صحي  ال��ت��ده��ور 

االأو�����ص����اع االق��ت�����ص��ادي��ة واالج��ت��م��اع��ي��ة 

واالأمنية، التي تلعب دوراً مهماً يف التاأثر 

والنف�صية،  اجل�صدية  �صحته  على  �صلباً 

اأن اجلزء االأك��رب من امل�صوؤولية، يقع  اإال 

على االإن�صان ذاته، الذي ي�صتدرج االأذية 

وامل�صيبة لنف�صه دون اأن يدري بذلك، اأما 

يتبعها،  التي  ال�صيئة  الغذائية  ال��ع��ادات 

ت���وؤدي  ال��ت��ي  االأ���ص��ب��اب  ف��اإن��ه��ا يف طليعة 

يليها  ج�صمه،  يف  االأم��را���ض  متركز  اإىل 

اأ���ص��ل��وب ح��ي��ات��ه، اإذ ي�����ص��ع ال��ع��م��ل وامل���ال 

وال�����ص��ع��ادة وامل��ظ��اه��ر اخل��ارج��ي��ة �صمن 

التي  �صحته  ين�صى  ح��ني  يف  اأول��وي��ات��ه، 

اإذا فقدها ال يبقى لكل االأم��ور االأخ��رى 

طعم وال فائدة، فكم من غني �صقيم مل 

يقدر مباله اأن يجد عالجاً ل�صقمه، وهو 

فقط  ميلك  ما  كل  عن  للتخلي  م�صتعد 

من اأجل ا�صرتجاع عافيته.

»ال اأذك������ر اأن���ن���ي ���ص��م��ع��ت مب��ر���ض 

فلم  ���ص��غ��رة،  كنت  عندما  ال�����ص��رط��ان 

ي��ك��ن ا���ص��م��ه م���األ���وف���اً ع��ل��ي ب��ع��د، لكن 

البلدة  �صمعت يف  عندما كربت قلياًل، 

التي كنت اأعي�ض فيها عن وجود امراأة 

ب��ه«، تقول  واح��دة فقط كانت م�صابة 

ب�صحة  تتمتع  زال���ت  م��ا  ال��ت��ي  ج��دت��ي 

التي  اأم جدتي  اأم��ا  اليوم،  جيدة حتى 

مل تفارقنا اإال منذ �صنتني تقريباً، فما 

ت�صاوي  التي  يدها  بقب�صة  اأ�صعر  زلت 

الرغم  على  رج���ال،  ع�صرة  ق��وة  قوتها 

من كرب �صنها كلما كانت مت�صك بيدي.

نيئا«،  الب�صل  ت��اأك��ل  اأم���ي  »ك��ان��ت 

ت��ك��م��ل ج��دت��ي، »ال��ب�����ص��ل وال���ث���وم كانا 

املائدة، وكان  اأ�صا�صيني على  عن�صرين 

اأكرث طعامنا حبوباً وخ�صاراً، نزرع يف 

فقد  اليوم  اأم��ا  منها،  ون��اأك��ل  حدائقنا 

وامل���واد  وال�صكاكر  ال�صيب�ض  ا���ص��ُت��ب��دل 

ال�صحية،  باالأطعمة  ال�صارة  امل�صنعة 

فما كان من ن�صبة االأمرا�ض والوفيات 

ال��ي��وم،  جمتمعاتنا  يف  ارت��ف��ع��ت  اأن  اإال 

واأ�صبحنا عر�صة الأمرا�ض م�صتع�صية 

ال��ت��ي ال ترحم  ك��ال�����ص��رط��ان وغ��ره��ا 

�صغراً وال كبراً«.

�سهر مللء البطون

بالفعل  العربي  جمتمعنا  ويعاين 

ال�صحية،  الثقافة  يف  كبر  جهل  م��ن 

وخ��ر دليل على ذل��ك، م��ا يح�صل يف 

اأن  املفرت�ض  الذي من  �صهر رم�صان، 

ال�صحة  لتجديد م�صتوى  يكون �صهراً 

لدينا، اإذ قال الر�صول �صلى اهلل عليه 

»�صوموا  ال�����ص��وم  ف�صل  يف  �صلم  واآل���ه 

ت�صحوا«، وقد اأكد اأحد علماء ال�صحة 

الكبار يف اأمركا؛ الدكتور ماك فادون 

يف ك��ت��اب األ���ف���ه ع���ن ال�������ص���وم، ب��ع��د اأن 

اأث��ره يف  نتائج عظيمة من  له  ظهرت 

امل�صتع�صية،  االأم��را���ض  على  الق�صاء 

واإن  ال�صيام،  اإىل  يحتاج  اإن�صان  كل  اأن 

االأغذية  �صموم  الأن  مري�صاً،  يكن  مل 

فتجعله  اجل�صم  يف  جتتمع  واالأدوي�����ة 

فاإذا  ن�صاطه،  ويقل  وتثقله  كاملري�ض، 

ال�صموم  وزن��ه وحتللت هذه  �صام خف 

بعد  لي�صفو  عنه  وذهبت  ج�صمه،  من 

ذلك �صفاء تاماً.

لكن بدل اأن ت�صبح �صحتنا اأف�صل 

حااًل، فاإنها ترتاجع نحو االأ�صواأ، وذلك 

�صنتناول  »م��اذا  اأ�صبح  االأول  همنا  اأن 

�صهر  م��ن  م��ن ط��ع��ام«، ليتحول بذلك 

الروحانية والعبادة واخلفة، اإىل �صهر 

ي��ح��ني موعد  اأن  ال��ب��ط��ون، م��ن��ذ  مل���لء 

االإفطار وحتى اآخر دقيقة من ال�صحور 

وكل  والع�صائر  وال��زي��وت  باحللويات 

وتعب  ك�صل  يليه  النف�ض،  ت�صتهيه  ما 

وخ���م���ول ���ص��دي��د اأث���ن���اء ف���رتة ال��ن��ه��ار، 

اأن  تلحظ  ال�صهر  نهاية  تاأتي  وعندما 

اأمرا�ض  النا�ض ازدادت بدانة، وازدادت 

�صوء  ب�صبب  وغرها  والقلب  ال�صكري 

ال��ت��غ��ذي��ة ال��ق��ائ��م ع��ل��ى ك��م��ي��ات كبرة 

العنا�صر  على  حتتوي  ال  اأطعمة  م��ن 

الغذائية الالزمة.

النظام الغذائي الآ�سيوي.. 

الأف�سل يف العامل

احلمية  انعكا�ض  الإظهار  هدف  ويف 

االإن�صان  �صحة  على  املنا�صبة  الغذائية 

ب�صكل اإيجابي، اأقيمت  درا�صات اأمركية 

ال��ك��ول��ي�����ص��رتول  م���ع���دالت  اأن  اأظ���ه���رت 

وال�صرطان  القلب  باأمرا�ض  واالإ�صابة 

لدى �صكان الدول االآ�صيوية، تقل ب�صكل 

ك��ب��ر ع��ن م��ث��ي��الت��ه��ا ل���دى ���ص��ك��ان دول 

اأوروب���ا واأم��رك��ا، وق��د الح��ظ الباحثون 

اأك��رث  االآ�صيوية  ال���دول  �صكان  اأن  اأي�صاً 

ال�صبب يف متتع  ويعود  ور�صاقة،  نحافة 

النظام  اإىل  ج��ي��دة  ب�صحة  ال��ي��اب��ان��ي��ني 

ال��غ��ذائ��ي االآ����ص���ي���وي ال��ت��ق��ل��ي��دي، ال���ذي 

االأك����رث �صحة  ال��غ��ذائ��ي  ال��ن��ظ��ام  يعترب 

واأ�صا�صه هو اخلبز واحلبوب  العامل،  يف 

والبقوليات وفواكه وخ�صروات طازجة، 

وقليل  واملك�صرات  الفول  اإىل  باالإ�صافة 

من ال�صمك والدجاج.

ع��ل��ى  ه���ائ���ل���ة  ق�������درة  ل��ل��ج�����ص��م  اإن 

جمعية  توؤمن  هكذا  ذات��ي��اً،  نف�صه  �صفاء 

ال�صرطان  الأمرا�ض  املعاجلة  جر�صون 

ا�صتخدام  اأخ��رى، دون  واأمرا�ض مزمنة 

اأية عقاقر طبية، ولكن باإعطاء اجل�صم 

ت�صاعده  التي  ال��الزم��ة  ال��غ��ذاء  عنا�صر 

لكي  الوظيفة وح��ده،  بهذه  القيام  على 

ي��ت��خ��ل�����ض م���ن ال��ع��ل��ل ال��ت��ي ت��ت��خ��ل��ل��ه اأو 

لتجنبها، وذلك عن طريق تناول اأطعمة 

االأط��ع��م��ة  ك��ل  ع��ن  واالب��ت��ع��اد  الع�صوية 

ال�صامة التي توؤدي اإىل اختالل وظائف 

اليوم  ناأكله  ما  فربع  واإ�صعافه،  اجل�صم 

يبقينا على قيد احلياة وثالثة اأرباع ما 

احلياة  قيد  على  الطبيب  يبقي  ناأكله 

على حد تعبرهم.

من  عدد  ت�صكيك  من  الرغم  وعلى 

االأطباء االخت�صا�صيني بهذه الطريقة، 

اأدل����ة علمية على  ت��واف��ر  واأع��ل��ن��وا ع���دم 

ق��درات��ه��ا ال��ع��الج��ي��ة، واأك������دوا ���ص��رورة 

العالجية  ال��ط��ب��ي��ة  ب��ال��و���ص��ائ��ل  ال��ت��ق��ي��د 

له  يبقى  اأن��ه  اإال  امل��ر���ض،  على  للق�صاء 

ت��ك��ن له  ال��ك��رث، وه���و واإن مل  م���وؤي���دوه 

ال��ق��درة ع��ل��ى ال��ق�����ص��اء ع��ل��ى ال�����ص��رط��ان، 

واخل�صار  الفواكه  على  اعتماده  اأن  اإال 

هو  وال��ع�����ص��وي��ة  الطبيعية  واالأط��ع��م��ة 

اأمر �صحي وجيد، وبداًل من نبذ الطب 

البديل، فاإن من احليوي لنا اأن ندقق يف 

اجلوانب املفيدة له.

اإذاً ق��ل يل م��ا ت��اأك��ل اأق���ل ل��ك من 

�صحة  يعك�ض  ال�صحي  ف��ال��غ��ذاء  اأن���ت، 

���ص��ل��ي��م��ة وراح�������ة ن��ف�����ص��ي��ة، وال��ع��ك�����ض 

اأخ���رى كثرة  اأم��ث��ال  �صحيح، وه��ن��اك 

وامل���داراة  االهتمام  اأهمية  على  ت�صدد 

بال�صحة واالب��ت��ع��اد ق��در االإم��ك��ان عن 

اقت�صت  اإذا  اإال  وال��ع��ق��اق��ر،  االأدوي�����ة 

العالج«،  خرمن  »فالوقاية  احلاجة 

واإن كان �صديد احلر�ض  املواطن  لكن 

ع��ل��ى ن��ف�����ص��ه و���ص��ح��ت��ه، ت��ب��ق��ى ه��ن��اك 

بال�صحة  ت�����ص��رب  ال  اأخ�����رى  ع���وام���ل 

اجل�صدية للمواطن فقط، بل النف�صية 

اأي�صاً، كالفقر والتلوث و�صوء الرعاية 

ال�����ص��ح��ي��ة وال���غ���ي���اب ال���ت���ام ل��ل��رق��اب��ة 

ال��ر���ص��م��ي��ة ع��ل��ى ال�����ص��الم��ة ال��غ��ذائ��ي��ة، 

وغرها من االأمور التي جتعله يهمل 

نف�صه اأحياناً رغماً عن اإرادته، ويف هذه 

احلالة ت�صبح �صحته مرهونة بالقدر.

غدير حامد

الوضع الصحي 
في العالم غير مطمئن 
وهو يتجه نحو األسوأ
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م��ن �مل��ف��ر���ض �أن ي��ك��ون م��ع��ر رف���ح قد 

اإىل العمل ل�صاعات حمددة من ال�صباح  عاد 

اإىل امل�صاء يومياً، ويف االجتاهني، وذلك بعد 

الهجوم  خلفية  على  اأ�صابيع،  ا�صتمر  اإغللاق 

امل�صرية،  للقوات  واملدان على موقع  امل�صبوه 

ومللللا اأعللقللبلله ملللن اتلللهلللاملللات وجللهللت لللغللزيللني 

بالتورط يف الهجوم.

عودة املعرب اإىل العمل ا�صُتقبلت بحفاوة 

االإغلللللاق  اأيللللللام  زادت  اأن  بللعللد  اللللقلللطلللاع،  يف 

الطويلة معاناة اأهايل القطاع يف التنقل عرب 

املمر الوحيد املتاح لهم، والذي ي�صكل نافذة 

توا�صلهم الوحيدة مع اخلارج.

علل�للصلليللة اللللقلللرار امللل�للصللري بلللاإعلللادة افللتللتللاح 

الفل�صطينية  القيادات  بع�ض  خرجت  املعرب، 

علللن اللل�للصللمللت اللللطلللويلللل، وبلللعلللد تلل�للصللريللحللات 

له  الللذي تعر�صت  الهجوم  اإدانللة  متنوعة يف 

التاأكيد على العاقات  القوات امل�صرية، ويف 

الت�صديد على حجم  الوثيقة مع م�صر، ويف 

الفل�صطينيون  يعلقها  التي  الكبرية  االآمللال 

هناك  كان  اجلديدة،  امل�صرية  الرئا�صة  على 

اإغللاق املعرب، ما �صكل  ا�صتمرار  ا�صتنكر  من 

نوعاً من العقاب اجلماعي الأكرث من مليون 

البع�ض  اأن  ومللع  فل�صطيني،  املليون  ون�صف 

ممن اأطلقوا هذه الت�صريحات، قد تراجعوا 

عنها ب�صرعة، وادعللوا عدم �صلتهم بها، فقد 

الراف�ض  االآخر على موقفه  البع�ض  ا�صتمر 

ال�صعب  على  �صامل  جماعي  عقاب  لتطبيق 

عنوان  اأي  حتت  غللزة،  قطاع  يف  الفل�صطيني 

كان.

املللللوقللللف الللفللللل�للصللطلليللنللي املللللللللراوح بللني 

اللللل�للللصللللمللللت، وبلللللللني االنلللللتلللللقلللللاد اخلللللجللللول، 

فللالللراجللع عللنلله وبلل�للصللرعللة، دفلللع بللقلليللادي 

ي�صبح  اأن  من  خ�صيته  الإبلللداء  فل�صطيني، 

امل�صرية اجلديدة من بني  ال�صلطة  انتقاد 

املمنوعات،  قائمة  يف  ويللدخللل  املللحللرمللات، 

»كانت  الفل�صطينية  القيادات  اأن  ماحظاً 

ت�صارع اإىل انتقاد �صلوك ال�صلطات امل�صرية 

جتاه القطاع، كلما بدر من هذه ال�صلطات 

مللوقللف مللللدان وملللرفلللو�لللض جتللللاه الللقللطللاع 

واأهللللله، واأن هللذه الللقلليللادات تللريللث كثرياً 

االآن قبل اإ�صهار اأي موقف يت�صل مب�صر«.

�للصلليللا�للصلليللة  قللللللوى  اأن  امللللللعلللللروف  ومللللللن 

فل�صطينية رئي�صية، وخ�صو�صاً يف القطاع، 

واظلللبلللت علللللى تللعللللليللق اآمللللللال كلللبلللرية على 

الللذي حللدث يف م�صر، وظللل هذا  التغيري 

للللللقلليللادة  اللللعلللذر  بتلم�ض  ملل�للصللفللوعللاً  االأملللللر 

»امل�صغولة  اجلللديللدة  امللل�للصللريللة  ال�صيا�صية 

ال�صعيد  على  ال�صائكة  امللفات  مللن  بكثري 

من  كبرية  ل�صغوط  واملتعر�صة  الداخلي، 

�خلارج«.

امللل�للصللريللني  اللل�للصلليللا�للصلليللني  اأن  ورغلللللللم 

مبللل�لللصلللتلللويلللاتلللهلللم امللللخلللتلللللللفلللة قلللللد اأطلللللللقلللوا 

تلل�للصللريللحللات حلللللول متلل�للصللكللهللم بللاتللفللاقلليللة 

كللامللب ديللفلليللد، وقلللدملللوا تللعللهللدات علنية 

للللاأملللريكللليلللني حللللول ملل�للصللتللقللبللل الللعللاقللة 

جلهة  وخ�صو�صاً  ال�صهيوين،  الكيان  مللع 

اأي  غللاب  فقد  »املللعللاهللدة«،  على  املحافظة 

�للصللوت فللللل�للصللطلليللنللي علللن انللتللقللاد االإفلللللراط 

امل�صري يف التذكري بالتم�صك باالتفاقيات 

مللع كيان االحللتللال، مبللا يف ذلك  املعقودة 

اتفاقية معرب رفح.

بوجود  الفل�صطيني  القيادي  يعترب  هنا 

الذي  الفل�صطيني،  ال�صلوك  يف  كبري  »خطاأ 

يتعامل بكثري من التعاطف وتلم�ض االأعذار 

للللللملل�للصللريللني علللللى حلل�للصللاب ملللواقلللف وثللوابللت 

فيها،  للتاعب  فل�صطينية ال جمال  وطنية 

هذا  كل  »بعد  م�صيفاً:  حولها«،  املجاملة  اأو 

�صيبدو كل انتقاد فل�صطيني لل�صلوك امل�صري 

نقيم  كنا  اأن  وبعد  مقبول،  وغري  م�صتهجناً 

اأو  الللطللرف  هللذا  قللرب  اأ�صا�ض  على  عاقاتنا 

واملطلوب،  ال�صحيح  املللوقللف  تبني  مللن  ذاك 

فللللل�للصللطللني و�للصللعللبللهللا، �صتحل  جتللللاه قلل�للصلليللة 

اعللتللبللارات اأخلللرى، حمللل هللذا املللوقللف الثابت 

واملبدئي«.

االإعان عن اإعادة فتح املعرب اأمام حركة 

امل�صرية  القوات  قيام  مع  ترافق  امل�صافرين، 

بللتللدمللري علللدد كللبللري مللن االأنلللفلللاق الللوا�للصلللللة 

بلللني غللللزة واالأرا�للللصللللي امللل�للصللريللة، واللللتلللي مت 

ملللن خللالللهللا الللتللغلللللب علللللى احللل�للصللار خللال 

املا�صية، وقد حتدث مراقبون عن  ال�صنوات 

وبللني تدمري  املعرب،  اإعللادة فتح  التازم بني 

االأنفاق، م�صريين اإىل اأن ال�صلطات امل�صرية 

رمبلللا هللدفللت مللن االإعللللان عللن فللتللح املللعللرب، 

كبري  عللدد  تللدمللري  على  الفعل  ردة  تخفيف 

مللن االأنلللفلللاق، واال�للصللتللعللداد لللهللدم مللا تبقى 

منها، علماً اأن املعرب خم�ص�ض لتنقل االأفراد 

فقط، وال متر الب�صائع من خاله، ما يعني 

بب�صاطة، اأن تدمري االأنفاق من دون ترتيب 

تدبري ي�صمن و�صول الب�صائع اإىل القطاع، 

على  ال�صلبية  �صديدة  انعكا�صات  له  �صتكون 

االأو�صاع املعي�صية يف غزة.

النقطة  تبقى  ال�صيا�صي،  امل�صتوى  على   

االأهلللللللم تلللقلللع يف ملللكلللان اآخلللللللر، للللقلللد وجللهللت 

اإىل  ال�صابقة  ال�صنوات  يف  �صديدة  انللتللقللادات 

قل�ض  والللللللذي  املللل�لللصلللري،  الللر�للصللمللي  االأداء 

الدور امل�صري جتاه فل�صطني وق�صيتها اإىل 

حدود معرب رفح، وم�صاألة اإغاقه اأو فتحه، 

و�صاعات عمله اليومية، وا�صتنزف هذا االأمر 

كلللثلللرياً ملللن اجلللهللد والللنلل�للصللاط، ودار حللوللله 

جانب كبري من اخلطاب ال�صيا�صي اليومي.

ملللا كللللان مللنللتللظللراً ملللن الللتللغلليللري اللللذي 

اإىل  االعللتللبللار  بللاإعللادة  يتعلق  م�صر،  �صهدته 

الفل�صطينية،  الق�صية  جتاه  امل�صري،  الللدور 

واحلللديللث يلللدور هللنللا عللن الللللدور التاريخي 

قبيل  مللن  مبلفات  االنلل�للصللغللال  ولي�ض  مل�صر، 

ملف معرب رفح.

ومللع اأن املللوؤ�للصللرات على ا�للصللتللعللادة الللدور 

وللحقيقة  متوا�صعة جداً،  تزال  ما  املن�صود، 

مللعللدومللة متللامللاً، فلللاإن الللوقللوف علللللى حللدود 

اأمللل  اأيلل�للصللاً، يخلف خيبة  امللللرة  املللعللرب، هللذه 

يا  »كاأنك  القائل  املثل  عليه  وينطبق  كبرية، 

اأبو زيد ما غزيت«.

عبد الرحمن نا�صر

مصر.. والوقوف على حدود المعبر
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اإيران  اإ�صماعيل هنية قد تلقى دعوة من  اأكللان  �صواء 

حل�صور قمة عدم االنحياز، واعتذر عنها على ما قالت 

الدعوة  هللذه  يتلق  مل  اأنلله  اأم  غللزة،  يف  احلكومة  م�صادر 

اأ�صًا، و�صواء اأكان حممود عبا�ض، قد ا�صرط حل�صوره 

اأم كلللان االأمللللر كللللله التبا�صاً  علللدم حلل�للصللور حللكللومللة غلللزة، 

فقد  االإعامية،  والت�صريبات  الفهم،  �صوء  من  ومزيجاً 

لقد  مريعة:  حقيقة  على  الفل�صطيني  الللواقللع  انك�صف 

االأخللللرى - ف�صيحة  كللل �صفاته  �للصللار االنللقلل�للصللام - عللدا 

لدن  مللن  ال�صديد  باخلجل  لاإح�صا�ض  م�صبباً  اأيلل�للصللاً، 

هذا  اأحللدثلله  الللذي  التاآكل  مبللدى  ي�صعر  فل�صطيني،  كللل 

االنق�صام الكريه، مبكانة الق�صية الفل�صطينية، وم�صتوى 

وطني  حتللرر  كق�صية  وحللريللة،  عللدل  كق�صية  ح�صورها 

جتمع من حولها كل قوى اخلري يف العامل، و�صكل انعقاد 

منذ  لها،  وهللامللة  تاريخية  منا�صبة  االنحياز  عللدم  قمم 

اأيام عمالقة هذا التجمع العاملي ال�صخم )عبد النا�صر، 

نهرو، تيتو..( وحتى �صنوات قليلة م�صت، فقد كان هذا 

وحركات  لقوى  مق�صوداً  عنواناً  طويل،  لوقت  التجمع 

التحرر الوطني، جتد فيه ح�صناً دافئاً، ومظلة �صيا�صية 

متعدد  دعللمللاً  الللوطللنللي  الللتللحللرر  لللقللوى  ت�صمن  �صخمة، 

االأ�صكال.

املللوؤ�للصلل�للصللون يف  لللهللا  الللتللي طللمللح  الللغللايللات  اأن  �صحيح 

الللقللوى  اأن  بللالللكللامللل، و�للصللحلليللح  »بلللانلللدونلللغ« مل حتللقللق 

ال�صيا�صية  الكتلة  هللذه  اخللراق  يف  جنحت  اال�صتعمارية 

ال�صغار،  والعماء  والللتللوابللع،  الذيليني  عرب  ال�صخمة، 

لللكللن الللتللجللمللع احللتللفللظ بهيبة كللبللرية، وهلللو يللخللو�للض يف 

حتديات متنوعة.

خال  من  كبرية  مكانة  الفل�صطينية  الق�صية  ربحت 

املنجزات  مللن  ويللعللود جللزء كبري  االنللحلليللاز،  عللدم  منظمة 

دول  دور  اإىل  الفل�صطينية،  التحرير  ملنظمة  ال�صيا�صية 

عدم االنحياز، ولعل اأو�صح االأمثلة على ذلك، هو ح�صور 

املتحدة،  للللاأمم  الللعللامللة  اجلمعية  يف  واملنظمة  الق�صية 

مكانة  تراجع  بني  وا�صح  تازم  وثمة  املختلفة،  وهيئاتها 

ودور دول عدم االنحياز، وبني ا�صتداد التاآمر على ق�صية 

خال  مكانتها  يف  �صجلت  الللتللي  والللراجللعللات  فل�صطني، 

ال�صنوات املا�صية.

املنظمة  هلللذه  دور  تللراجللع  وراء  عللديللدة  عللوامللل  ثللمللة 

والللتللي متللثللل كتلة �صخمة جلللداً من  الللكللبللرية،  الللدوللليللة 

�صعوب العامل، وبالقدر نف�صه تتوافر اليوم عوامل الإعادة 

دورها  من  كبرية  جوانب  ا�صتعادة  يف  و�صروعها  اإنها�صها 

املفقود، ومن ذلك اأن القمة تنعقد يف بلد يتمتع با�صتقال 

مع  جديد،  من  ت�صكيله  يعاد  الللدويل  املناخ  واأن  حقيقي، 

دور  وتقدم  املتوا�صل،  ال�صيني  وال�صعود  الرو�صية  العودة 

وجمموعة  �صنغهاي،  منظمة  فاعلة:  دوللليللة  جمموعات 

اأمللام  مللعللبللداً  الللربيللكلل�للض.. وهلللذا بالطبع ال يعني طللريللقللاً 

اللللدول الللطللاحمللة ال�للصللتللعللادة دور ومللكللانللة عللدم االنللحلليللاز، 

اأو�للصللاف  عليها  تنطبق  ال  والللتللي  التابعة،  اللللدول  فحجم 

قللرارات  التاأثري يف  قللدرة على  ولها  االنحياز كثرية،  عدم 

املنظمة. 

لكنها تبقى فر�صة حقيقية اأمام الق�صية الفل�صطينية، 

لها،  كللبللرياً  بللالللذات، واللللذي ي�صهد تغييباً  الللوقللت  يف هللذا 

االآخللر  والبع�ض  حملي،  طابع  له  جلها،  اأو  اأ�صبابه  بع�ض 

حم�صلة ظرف مو�صوعي وموؤامرات مق�صودة.

خطاباً  و�صيتلو  القمة،  اإىل  فل�صطيني  وفد  �صيح�صر 

تللقللللليللديللاً ميللكللن الللتللكللهللن بللكلللللمللاتلله مللنللذ االآن، و�للصللتللكللون 

اأن  ويبقى  الفل�صطينية،  بالق�صية  خا�صة  قلللرارات  هناك 

التكهن  وميكن  كبرية،  فر�صة  اأ�صاعوا  قد  الفل�صطينيني 

على  �صيطغى  الفل�صطيني،  التمثيل  ب�صكل  االهتمام  بللاأن 

االهتمام مبا هو جوهري، ومبا هو منتظر لفل�صطني من 

جتمع بهذا احلجم، وعلى هذه الدرجة من االأهمية.    

يعك�ض  لتمثيل  مائمة  �صيغة  اإيللجللاد  بللاالإمللكللان  كللان 

وحدة يف املوقف الفل�صطيني، ويخفف من الرا�صق حول 

للله احل�صور،  للله ومللن ال يحق  »اللل�للصللرعلليللات«، ومللن يحق 

النقا�ض �صيئ لفل�صطني ول�صعب فل�صطني  النوع من  هذا 

يراكم  النقا�ض  من  النوع  وهللذا  الفل�صطينية،  وللق�صية 

التجمعات  اهتمام  حمللور  كانت  لق�صية  اإ�صافية،  خ�صارة 

عليه،  خمتلفاً  مو�صوعاً  اليوم  و�صارت  الكربى،  الدولية 

اختاف  على  حريته،  اإىل  �صعبها  قيادة  يدعون  من  بني 

اإىل موا�صع  نف�صها  الق�صية  بينما هم يقودون  مواقعهم، 

خافات ال تليق ال ب�صخامتها وال بت�صحيات �صعبها، وال 

مبعاناته حتى.

نافذ اأبو ح�صنة

قمة عدم االنحياز.. والمشاركة الفلسطينية

معرب رفح الربي..املتنف�ض الوحيد الأهايل غزة
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تللكللّر�للض عللمللل املللوؤ�للصلل�للصللات الللعللاملللللة يف 

الللو�للصللط الللفللللل�للصللطلليللنللي داخلللللل املللخلليللمللات 

تاأ�صي�ض  مع  خ�صو�صاً  ال�صبعينيات،  بداية 

جمعية الهال االأحمر الفل�صطيني، التي 

نتيجة   الطبية،  اخلللدمللات  بتقدمي  بلللداأت 

ال�صعب  عا�صها  الللتللي  املللاأ�للصللاويللة  االأو�للصللاع 

الفل�صطيني يف لبنان منذ عام 1948.

ومع تنامي التحديات قبيل االجتياح 

بللللداأت   ،1982 عللللام  للللللبللنللان  اللل�للصللهلليللوين 

تاأخذ  وال�صحية،  االجتماعية  املوؤ�ص�صات 

دوراً اأكرب بعد تدمري عدد من املخيمات، 

كالنبطية و�صاتيا وتل الزعر، وارتفاع 

خ�صو�صاً  الفل�صطينيني،  املهّجرين  عدد 

تلللللك الللتللي تللقللدم اخللللدملللات االإغلللاثللليلللة، 

وموؤ�ص�صة  االجتماعية  النجدة  كجمعية 

بلليللت اأطلللفلللال اللل�للصللمللود واالحتللللللاد الللعللام 

وبلللداأ  وغلللريهلللا،  الفل�صطينية..  للللللمللراأة 

تزايد  بعد  املوؤ�ص�صات  هللذه  ن�صاط  يت�صع 

الكثافة  ارتللفللاع  نتيجة  املجتمع،  حاجات 

وكالة  دور  وتللراجللع  جهة،  مللن  ال�صكانية 

الفل�صطينيني  الاجئني  وت�صغيل  غللوث 

»االأونللروا« يف عدة فرات خال الثاثة 

عقود ال�صابقة.

وفلللللاء كلللاملللل؛ املللل�لللصلللوؤوللللة يف اإحللللدى 

تلللللللك اجللللملللعللليلللات مللللن خمللليلللم الللبلل�للض 

تللللقللللول: »للللعلللبلللت امللللوؤ�لللصللل�لللصلللات الللعللاملللللة 

مللنللذ مطلع  الللفللللل�للصللطلليللنللي  الللو�للصللط  يف 

جزء  �صد  يف  اأ�صا�صياً  دوراً  ال�صبعينيات، 

وعلى  املجتمعية،  احللللاجلللات  مللن  كللبللري 

وال�صحية  االجللتللمللاعلليللة  امللل�للصللتللويللات  كللل 

تدريجياً  الللدور  هذا  وتطور  واالإغاثية، 

اأ�للصللبللحللت هلللذه املللوؤ�للصلل�للصللات ت�صّكل  حللتللى 

يف  التحديات  مواجهة  يف  اأ�صا�صياً  ركللنللاً 

ظلللل االأزمللللللات املللتللوا�للصلللللة خلللال عللقللود 

ملللن اللللللللجلللوء«، وتلل�للصلليللف: »اخللللدملللات 

الللتللي تقدمها االأونللللروا كللانللت ومللازالللت 

حمللللللدودة، وال تللفللي احلللللد االأدنللللللى من 

حاجات الاجئني الفل�صطينيني، لذلك 

عللّو�للض الللعللمللل االجللتللمللاعللي قللطللاعللاً من 

العجز، خ�صو�صاً على امل�صتوى الربوي 

وبلللللراملللللج تللللقللللدمي املللللنللللح واملللل�لللصلللاعلللدات 

للطاب ال�صيما املتفّوقني منهم، كذلك 

اخلللللدمللللات االإغلللاثللليلللة حللللللاالت الللعلل�للصللر 

ت�صغيل  الللللدور يف  اإىل  اإ�للصللافللة  اللل�للصللديللد 

جزء من الطاقة العاملة الفل�صطينية«. 

وعلى امل�صتوى الربوي اأي�صاً ا�صتطاع 

اأ�صا�صية  ثللغللرة  �صد  اجلمعيات  مللن  عللدد 

الفل�صطينيني  لللدى  التعليم  حلقات  يف 

حيث  االأطفال،  ريا�ض  اإن�صاء  خال  من 

مللن �صف  يللبللداأ  االأونلللللروا  التعليم يف  اإن 

الطفل  مير  اأن  دون  من  ابتدائي  االأول 

ع�صرات  اليوم  فتجد  متهيدية،  مبرحلة 

مهماً  دوراً  تللوؤدي  املخيمات  الرو�صات يف 

يحتاجه  مبا  الطفل  �صخ�صية  �صقل  يف 

علللللللى املللل�لللصلللتلللوى اللللللربلللللوي واللللوطلللنلللي، 

الوطنية،  املنا�صبات  باإحياء  تقوم  حيث 

والاجئ  االأر�لللض  ويللوم  النكبة  كللذكللرى 

م�صريات  عرب  وذلك  وال�صهيد،  واالأ�صري 

اإقامة  اأو  املخيمات  التي جتوب  االأطفال 

احلللللفللللات االإنلللل�للللصللللاديللللة.. وغلللللري ذلللللك، 

الر�صم  منللط  مللن  مب�صابقات  تللقللوم  كما 

علللللى اجلللللدران والللتلل�للصللويللر، نللاهلليللك عن 

اللوحات الفلكلورية والراثية واالأعمال 

اإىل  ذهللبللت  املوؤ�ص�صات  وبع�ض  اللليللدويللة، 

بالتطريز  خللا�للصللة  بللرامللج  تاأ�صي�ض  حللد 

من  الللهللويللة  على  حللفللاظللاً  الفل�صطيني، 

التي  امللب�ض  يف  التقاليد  اإظللهللار  خللال 

ت�صمل معظم القرى الفل�صطينية.

�صهى عبدالرحمن؛ اخلبرية يف ق�صايا 

اإبللراز  عملية  اأن  �صك  »ال  تقول:  التطريز 

الكثري  اإىل  حتللتللاج  الفل�صطيني  الللللراث 

من املعرفة واخلربة والدقة، نظراً للغنى 

الفل�صطينية،  التقاليد  يف  الكبري  والتنّوع 

الللراثلليللة تختلف من  املللابلل�للض  اإن  حلليللث 

واأ�صلوب  اخليط  ونللوع  اأخلللرى،  اإىل  قرية 

اأ�صياء  دائماً  اأن هناك  التطريز، واجلميل 

جديدة تكت�صف وتبتكر يف عامل التطريز 

واإحياء الراث«.

وبللللرز دور تلللللك املللوؤ�للصلل�للصللات يف االآونللللة 

االأخلللرية مللن خللال احلللمللات امل�صركة، 

واأهمها حملة مقاطعة »اإ�صرائيل«، وحملة 

حمللا�للصللبللة جملللرملللي احللللللرب اللل�للصللهللايللنللة 

2006 وغلللزة  لللبللنللان  الللللعللللدوان علللللى  بللعللد 

ق�صية  ملل�للصللانللدة  حللملللللة  كلللذللللك   ،2009
احلقوق  ودعللم  الثبوتية،  االأوراق  فاقدي 

االإن�صانية لاجئني وحق العمل والتمّلك، 

من  فيها  مبا  احلمات  هللذه  وا�صتطاعت 

ن�صاطات وحتركات اإبراز معاناة الاجئني 

الفل�صطينيني ب�صكل كبري.

وعللللدد مللن تلللللك املللوؤ�للصلل�للصللات، يخت�ض 

بللللالللللدرا�للللصللللات اخلللللا�للللصللللة بلللحلللق الللللعللللودة 

والعمل  االإن�صانية  واحلقوق  والاجئني، 

وتقوم  واالجللتللمللاعللي،  ال�صحي  وال�صمان 

بللللدرا�للللصللللة حلللللاجلللللات امللللجلللتلللملللع وتلللقلللدمي 

اقراحات باحللول بالتعاون مع ال�صركاء، 

خ�صو�صاً يف ور�ض العمل وحلقات النقا�ض 

التي تتم غالباً يف املخيمات، ومعظم هذه 

املوؤ�ص�صات لديها غطاء من جهات �صيا�صية 

اأن  يعترب  والبع�ض  خمتلفة،  فل�صطينية 

الوجه  ت�صّكل  املللوؤ�للصلل�للصللات  هللذه  مللن  علللدداً 

االجتماعي للف�صائل الفل�صطينية.

اأو  املوؤ�ص�صة  هذه  دور  ويتقدم  يراجع 

تلك بح�صب جناح الربامج واحلفاظ على 

ويح�صل  التمويل،  من  املنا�صب  امل�صتوى 

جزء من املوؤ�ص�صات على متويل مل�صاريعهم 

من موؤ�ص�صات اأجنبية تعترب »اأن دور هذه 

بح�صب  االأونلللروا«  لللدور  مكّمل  املوؤ�ص�صات 

جللللللون؛ اأحللللللد االأجلللللانلللللب املللل�لللصلللرفلللني علللللى 

الللذي  الللرباجللنللة،  بللرج  امل�صاريع يف خميم 

يوؤكد اأهمية رعاية املوؤ�ص�صات الفل�صطينية 

يف املللخلليللمللات ودعللمللهللا، ويللعللتللربهللا جلللزءاً 

حيوياً من حياة الاجئني.

اأحلللد اخللللرباء يف جمال  بللال قا�صم؛ 

العمل االجتماعي يقول: »اأغلب املوؤ�ص�صات 

حري�صة على التدقيق يف م�صدر التمويل، 

وهللنللاك اإجللمللاع على حمللاربللة اأي نللوع من 

التمويل امل�صتبه فيه«، وي�صيف: »الربامج 

اللللتلللي تلللوؤديلللهلللا هلللللذه امللللوؤ�لللصللل�لللصلللات كللثللرية 

اأكلللرب  تللطللويللر  ومللتللنللوعللة، وبللحللاجللة اإىل 

اأكرث فعالية  وتعاون بني االأطللراف ب�صكل 

اإىل  حاجة  هناك  اأن  كما  االأداء،  لتطوير 

واملوؤ�ص�صات  الغوث  وكالة  اأكرب مع  تن�صيق 

بالفل�صطينيني،  املعنية  االأخللرى  الدولية 

اآلللليلللة عللمللل ملل�للصللرك يف خمتلف  وو�لللصلللع 

الللقلل�للصللايللا املللتللعلللللقللة بللالللهللمللوم اللليللوملليللة 

لللاجللئللني الللفللللل�للصللطلليللنلليللني يف خملليللمللات 

لبنان«.

هذه  يف  والللعللامللات  العاملني  معظم 

الفل�صطينية  الللكللفللاءات  مللن  املللوؤ�للصلل�للصللات، 

واأ�للصللحللاب اخلللللربة يف �لللصلللوؤون الللاجللئللني 

واملللعللانللاة الللطللويلللللة يف املللخلليللمللات، كللمللا اأن 

يف  ال�صابة، خ�صو�صاً  للطاقات  دوراً  هناك 

مع  تتنا�صب  بطريقة  الن�صاطات  تنظيم 

جمال  يف  واخللللربات  الع�صرية  املتطلبات 

واالت�صال  االنللرنللت  و�صبكات  احلوا�صب 

والتوا�صل االجتماعي.

املخيمات  يف  املللوؤ�للصلل�للصللات  هلللذه  دور  اإن 

الللراجللع  ظلللل  يف  مللّلللحللة  حللاجللة  يجعلها 

االأونللللللروا، وي�صعها يف  احللللاد يف خللدمللات 

مللوقللع قلليللادة الللعللمللل االجللتللمللاعللي، كذلك 

الوطني  الللوعللي  رفللع  يف  اأ�صا�صية  يجعلها 

للمخيمات،  املمنهج  اال�للصللتللهللداف  ظللل  يف 

وغريبة  مغلقة  اأيدلوجيات  زّج  وحماولة 

على املجتمع الفل�صطيني بكل م�صتوياته.

�صامر ال�صيالوي
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المؤسسات العاملة في المخيمات

تراجع خدمات األونروا يجعلها حاجة ملحة للفلسطينيين

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

جللديللد يف منظمة  عللاملللي  اإجنلللللاز  ملللن حتللقلليللق  فل�صطني  جنللحللت 

اليوني�صكو، بعد متكنها من احل�صول على كر�صي اليوني�صكو، وذلك 

فل�صطينية هي:  3 جامعات  به  تقدمت  الللذي  املّوحد  الطلب  بف�صل 

االأزهر، واالإ�صامية واالأق�صى، التي تقدمت بخطة عمل للكر�صي يف 

العام املقبل يف جمال الفلك والفيزياء وعلوم الف�صاء.

يف  وتللاريللخ  �صمعة  لها  عريقة  جلامعات  غالباً  الكر�صي  وُيعطى 

يعترب احل�صول على  ذلللك،  اأجللل  الدولية، من  والعاقات  االأبللحللاث 

كر�صي االأوني�صكو من االإجنازات العاملية.

اأن  اأكللد  بللركللة،  �صليمان  الفل�صطيني  الربوفي�صور  الكر�صي  حامل 

الفل�صطيني،  التعليم  بجودة  اليوني�صكو  من  اعللرافللاً  يعترب  الكر�صي 

واعرافاً برغبة الفل�صطينيني بامل�صاهمة يف العلوم احلديثة وتطويرها.

الكر�صي  اأن برنامج  الف�صاء والفلك،  واأو�صح بركة؛ اخلبري يف علوم 

يهدف اإىل تعزيز علم الفلك يف مناهج املدار�ض واجلامعات الفل�صطينية.

ومنحت اليوني�صكو اأكرث من 800 كر�صي يف 180 دولة يف اأكرث من 70 

ولي�ض  دولة  من  لليوني�صكو  الطلب  ويقدم  تخ�ص�صاً منذ العام 1991، 

الفل�صطينية  باجلهود  االأخللذ  مت  لكنه  االأحلليللان،  اأغلب  يف  جامعة  من 

املثابرة، والتي لعبت اجلامعات الفل�صطينية يف غزة دوراً مبا�صراً فيها.

ومللللن اجللللديلللر ذكلللللره اأن كللر�للصللي اللليللونلليلل�للصللكللو يللعللتللرب االإجنلللللاز 

لفل�صطني  الكاملة  الع�صوية  بعد  عللام،  خللال  الثالث  الفل�صطيني 

عاملي  تراث  بيت حلم كمدينة  واإدراج مدينة  اليوني�صكو،  يف منظمة 

بعد الرف�ض ال�صهيوين - االأمريكي، وافتعال �صراع دبلوما�صي اأدى 

الغا�صب، ومن خلفه  بالكيان  دبلوما�صية جديدة  اإحلاق هزمية  اإىل 

الواليات املتحدة االأمريكية.

»غزة« »كرسي اليونيسكو« لـ
إنجاز فلسطيني ثالث خالل عام
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بنك اأهداف متنقل

ب����إع���ان  اخل���ط���ف  ح��ل��ق���ت  اأوىل  ب������داأت 

الع�سكري«  »جن�حه�  اأن  امل��ق��داد  اآل  ع�سرية 

اإىل  ي��ن��ت��م��ون  ���س��وري��ن  ع��ل��ى خ��ط��ف  �سيعمل 

رداً  ي��دع��م��ون��ه،  اأو  ال�����س��وري احل���ر  اجل��ي�����ش 

حدد  �سورية.  يف  امل��ق��داد  ح�س�ن  اعتق�ل  على 

ع��دداً  واختطفوا  اأه���داف«،  »بنك  املقداديون 

اإىل  اإ�س�فة  ال�سورين،  من  من��سب�ً  اعتربوه 

م��واط��ن ت��رك��ي، ل��ي��ع��ل��ن��وا الح��ق���ً ع��ن توقف 

العملي�ت الع�سكرية، لكن االأم��ور مل تتوقف 

هن�، بل خرجت مت�م�ً عن ال�سيطرة، ف�الأمر 

اأه�������يل امل��خ��ط��وف��ن  ن��ف�����س��ه راق ل���ع���دد م���ن 

اللبن�نين ال�11 يف اأعزاز )قبيل اإطاق �سراح 

ح�سن عمر( ف��ست�س�فوا بدورهم مواطنن 

�سوالت  الت�لية  االأي����م  يف  لت�سجل  �سورين، 

وج�������والت م����ن اخل���ط���ف ب������رزت ع���ل���ى ط���ول 

االأرا�سي اللبن�نية، وبرزت الت�سمية اخل��سة 

لدين�«!  �سيوف  ب��ل  خمطوفن  لي�سوا  »ه��م 

تعددت الت�سمي�ت، واملط�لب واخلطف واحد.

لبن�ن  اأن  ب��دا  امل��ق��دادي��ة،  التحرك�ت  بعد 

هن�ك  واأن  الع�س�ئر،  �ساح  قب�سة  يف  �سقط 

واإمك�ن�ته�  تر�س�نته�  تقييم  يف  اأخ��ط���أ  م��ن 

مت  التلفزيون�ت  ك���م��ريات  اأم����م  الع�سكرية. 

انتم�ءاتهم،  وحت��دي��د  »االأ���س��رى«  ا�ستجواب 

مقنعن،  ال�ساح  ح�ملي  معظم  ك���ن  وفيم� 

وقف بع�سهم اأم�م الك�مريات �س�فري الوجوه 

وك�أنه ال توجد هن�ك دولة لتط�لهم وال من 

يحزنون.. كيف �سيحرتمون الدولة التي مل 

عن  �سوى  معهم  لق�ئه  خال  وزيره�  ي�س�أل 

بقية  متج�هًا  امل��خ��ط��وف،  ال��رتك��ي  م�سري 

املو�سوع!

على خطى املقداديني

ع��ل��ى خ��ط��ى اآل امل���ق���داد، ان����ربت ع���ئ��ات 

اأخ���رى لتم�ر�ش اخل��ط��ف بحق  وجم��م��وع���ت 

»املخت�ر  كتيبة  ظهرت  لبن�ن.  يف  ال�سورين 

الثقفي«، التي »ا�ست�س�فت« بدوره� جمموعة 

خم�سة  ���س��راح  تطلق  اأن  قبل  ال�سورين  م��ن 

م��ن��ه��م ك���ب����درة »ح�����س��ن ن��ي��ة«، ك��م��� مت خطف 

م���واط���ن ت���رك���ي اآخ�����ر ع��ل��ى ي���د جم��ه��ول��ن، 

�سفره  ج���واز  م��ع  م�����س��ور  ���س��ري��ط  ليظهر يف 

احلر«  ال�سوري  »اجلي�ش  ي�سمى  م�  ويط�لب 

م�  و���س��رع���ن  اللبن�نين،  ال��ره���ئ��ن  ب���إط��اق 

ات�����س��ع��ت ح��ل��ق��ة اخل���ط���ف ل��ت�����س��ل اإىل م��دن 

لبن�نية خمتلفة، تراوحت بن زحلة و�ستورة 

والكوال واملريجة، لتبلغ ح�سيلة املخطوفن 

ال�سورين يف لبن�ن على اأقل تقدير نحو 40 

خمطوف�ً، اإ�س�فة اإىل تركيننْ اثنن.

نزيف اأمني

اأم���ن  ي���ن���زف  وف��ي��م���  امل�����س��ه��د،  ه����ذا  اإزاء 

ال����ب����اد ع���ل���ى ال����ط����رق�����ت، اخ���ت���ف���ى ع���م��ا 

اللبن�نين،  نفو�ش  م��ن  واال���س��ت��ق��رار  االأم���ن 

واملغرتبن الذين يزورون بادهم يف العطلة 

ُهرع  واالأج���ن��ب.  العرب  والرع�ي�  ال�سيفية، 

امل��غ��رتب��ون وال�����س��ي���ح ب���جت���ه امل��ط���ر ب�نتظ�ر 

على  املنتظرة،  وجهتهم  اإىل  االأوىل  الرحلة 

اأمل اأن تكون الطريق مفتوحة، بعدم� ك�نت 

اعت�س�م  �س�حة  اإىل  املط�ر  قد حتولت طريق 

ر�سمية لكل من ميلك ق�سية ومطلب�ً.

اأم� املواطنون اللبن�نيون فقيدوا بدورهم 

حت��رك���ت��ه��م، وف��ر���س��وا رق����ب���ة ���س���رم��ة على 

قطع  عملي�ت  تعدت  فقد  اأبن�ئهم،  حترك�ت 

لت�سمل  ال�سي��سي  البعد  واخلطف  الطرق�ت 

اخ���ت���ط����ف رج�����ل االأع�����م������ل رج������ ال���زه���ريي 

واملط�لبة بفدية، قبل اأن يتم اطاق �سراحه 

م���ن دون م������ل، ول��ت�����س��م��ل ك���ذل���ك ج��م���ع���ت 

جمهولة م�ر�ست اخلطف الع�سوائي لابتزاز 

واملط�لبة بفدي�ت، اأو - بب�س�طة - لبث الذعر 

يف الباد، فرتددت اأخب�ر كثرية عن اختط�ف 

�س�ب وفت�ة يف بعقلن، ومن ثم اختط�ف �س�ب 

من اآل الق�س��ش من داخل �سي�رته، وحوادث 

كثرية ال حت�سى.

ومم� زاد من الطن بلة، ح�دثة اختط�ف 

اأ�سهر من ح�سن  ال�سبعة  الطفل حممد ذي 

وال���دت���ه، ع��ل��ى ي��د ���س���ئ��ق اأج����رة و���س��ري��ك ل��ه، 

ب���ع���دم���� مت���ّك���ن���� م����ن ت���خ���دي���ره���� ب���ل��ع�����س��ري 

واإل��ق���ئ��ه��� خ����رج ال�����س��ي���رة. جميع م��ن �س�هد 

اأح�ّسوا  ولدهم�  لغي�ب  املفجوعننْ  االأب��وي��ن 

ب�ملرارة وال�سيق من بلد ه�جر منه اأمنه هو 

االآخر، حتى مل يعد ب��ستط�عة الفرد التنقل 

ب�سي�رة اأجرة، ولو يف و�سح النه�ر. االأع�س�ب 

ظلت م�����س��دودة اأم����م ه��ول م��� ي��ج��ري؛ �سور 

اإىل  لتتدفق  ع���دت  االأليمة  االأهلية  احل��رب 

قبل،  اأق��وى من ذي  بزخم  اللبن�نين  ذاك��رة 

من  بكفي�،  يف  الطفل  على  العثور  بعد  حتى 

ه��ن���ك  ب��ق��ي��ت  م���ك���روه،  اأي  ي�����س��ي��ب��ه  اأن  دون 

واأي  البلد  اأ�سئلة كثرية معلقة عن م�ستقبل 

ترتدد  التي  العب�رات  فيم�  ينتظره،  م�سري 

�سقوط  ب�لطم�أنينة:  توحي  ال  االأل�سنة  على 

الدولة مقدمة ل�سقوط البلد يف حرب اأهلية 

جديدة!

اأ�ضرار كثرية

لعل اأبرز االأ�سرار الن�جمة عن انتف��سة 

اخل���ط���ف واخل���ط���ف امل�������س����د، اأن���ه���� اأرع���ب���ت 

فتنة  اأم����م  اأن��ه��م  تيقنوا  اأن  بعد  اللبن�نين، 

ط�ئفية ومذهبية متنوعة، قد ت�سعل بلدهم 

يف اأي حلظة، اإذ من ال�سهل حتويله� اإىل فنت 

واملقيمن  اللبن�نين  جميع  ت��ط���ل  �س�ملة 

ع��ل��ى اأر������ش ل��ب��ن���ن، وت�����وؤدي اإىل ت��ه��ج��ري اأو 

واالأج�نب،  والعرب  ال�سورين  اآالف  ترحيل 

يف  املقيمن  اللبن�نين  ترحيل  اإىل  و���س��واًل 

فبمعزل عن  ع��دة،  دول عربية  �سورية، ومن 

مم�ر�س�ت م� ي�سمى »اجلي�ش ال�سوري احلر«، 

ع������ش اآالف ال�����س��وري��ن وال���ع���رب واالأج����ن���ب 

ره��ي��ب���ً يف  ي��وم���ً  ل��ب��ن���ن،  اأر����ش  املقيمن على 

عن  ال�س�ئع�ت  ك��رة  ب�سبب  امل��سي،  اآب   15
اخل���ط���ف ع��ل��ى ال���ه���وي���ة، واخل���ط���ف امل�����س���د، 

ال�سديد يف  احل��ذر  اللبن�نين  وتوّخى جميع 

بيوتهم، وحت��سوا التنقات غري ال�سرورية، 

اأرك�ن الدولة �سبه الت�م عن  اإىل غي�ب  نظراً 

ال�سمع. 

ب����خ���ت�������س����ر، ب�����دت ال�����دول�����ة ال��ل��ب��ن���ن��ي��ة 

خم���ط���وف���ة يف ان��ت��ف������س��ة ال���ع�������س����ئ���ر، وب�����ت 

يطلقون  وهم  عليه�،  منت�سرين  اخل�طفون 

ك�نوا  واإن  االإع���ام،  و�س�ئل  عرب  تهديداتهم 

يطلبون مطلب�ً حمق�ً ب�إطاق �سراح جنلهم.

اأعقبه�  وم���  الع�س�ئر  انتف��سة  ف��خ��ال 

م���ن ان��ت��ف������س��ة جل���ه����ت جم��ه��ول��ة م���ر���س��ت 

اخلطف هي االأخرى، بدا لبن�ن على م�س�رف 

اله�وية، االأمر الذي دفع خم�ش دول خليجية 

والبحرين  وال��ك��وي��ت  وق��ط��ر  ال�سعودية  ه��ي 

اإىل  ب�الإ�س�فة  املتحدة،  العربية  واالإم�����رات 

الدولة الرتكية، اإىل توجيه حتذيرات ع�جلة 

لرع�ي�ه� ب�سرورة مغ�درة لبن�ن فوراً. ول�سب 

ملّ��ح��ت دول���ة قطر التخ�ذ  ال��ن���ر،  ال��زي��ت على 

اللبن�نين  تط�ل  ج��ذري��ة  موجعة  اإج����راءات 

مواطنيه�  تعر�ش  ح���ل  يف  فيه�،  الع�ملن 

االإعامي  اجلن�ح  دفع  م�  لبن�ن،  يف  للخطر 

ال��ع��رب  ل��ل��رع���ي���  ال��ت���أك��ي��د  اإىل  امل��ق��داد  اآل  يف 

ب�أنهم �سيوف وغري م�ستهدفن، وب�أنهم من 

اأ�سح�ب االأي�دي البي�س�ء يف م�س�عدة لبن�ن!

تعريف اخلاطف

ق����رروا  حم���ق���ة،  امل���ق���داد  اآل  ق�����س��ي��ة  الأن 

االت���ك����ل ع��ل��ى م��ن��ط��ق ال���ق���وة، ب��ع��دم��� مل�����س��وا 

ال��ت��ق�����س��ري احل��ك��وم��ي يف م��ل��ف امل��خ��ط��وف��ن 

عملي�ت  ت�سعبت  لكن  اع����زاز،  يف  اللبن�نين 

بحيث خرجت عن  افتتحوه�،  التي  اخلطف 

يف  للم�سط�دين  امل��ج���ل  واأت���ح��ت  ال�سيطرة 

امل�ء العكر للتحرك ب�إط�ر وا�سع �سمل جميع 

االأرا�سي اللبن�نية.

ف�إن  �س�مية حرب  بح�سب ع�ملة االجتم�ع 

مقدم�ت هذه الظ�هرة يف اأي جمتمع »ُتعترب 

دواف��ع��ه���  لتحليل  حت��ت���ج  اأن���ه����  اإال  خ��ط��رية 

عملي�ت  يرتكبون  من  الأن  عاجه�،  وكيفية 

اخل��ط��ف ع�����دة ه���م م���ن ال�����س��خ�����س��ي���ت ال��ت��ي 

لديه� ا�ستعداد �سخ�سي للجرمية حتى لو مل 

النف�ش  علم  حدد  حيث  ارتك�به�،  لهم  ي�سبق 

من  واالن���دف����ع  ب���ل��رع��ون��ة  ال�سخ�سية  ه���ذه 

بدرجة  وب�سعوره�  العواقب،  يف  النظر  دون 

ك��ب��رية م��ن ال��ام��ب���الة ح��ي���ل ال�����س��رر ال��ذي 

ي�سببه هذا الفعل من اإيذاء لاآخرين، فهذا 

اآخر  اإن�س�ن  اإىل خطف  يب�در  الذي  ال�سخ�ش 

م��ه��م��� ك���ن��ت ال���ظ���روف وي��ح��ت��ج��زه م�����س���دراً 

و�سلوكه  تفكريه  يتمركز  وح��ق��وق��ه،  حريته 

طبيعته  وت��ك��ون  اأواًل،  وم�س�حله  ذات��ه  ح��ول 

اأنه من الذك�ء  اإن خي�له ي�سور له  اإذ  فوقية 

االآخرين ويح�سل على  اأذك��ى من  اأنه  بحيث 
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ملف خاص

بين الخطف والخطف المضاد بلغ الفلتان األمني حدوده القصوى، 
حتى بات لبنان أشبه بأفغانستان المتوسط. مسلسل الرعب متواصل 

وعنوانه األبرز »إنا خلقناكم شعوبًا وعشائر لتخاطفوا«.. أما انعدام األمن 
واالستقرار فقد حّول صيف لبنان إلى »جحيم« بحق.

لعل أكثر ما يؤرق المواطن اللبناني هو حكومته الغائبة عن السمع، 
وأجهزتها األمنية التي تراقب ما يجري وكأن على رؤوسها الطير. عمليات 

الخطف تخطت المعقول، متجاوزة الخطف العشائري والسياسي إلى 
خطف رجال أعمال وأطفال، بينما الحكومة ما تزال تنأى بنفسها عما يجري 

في الداخل، وكأنها ال تريد تعكير صفو عطلتها الصيفية. 
بين بيت الدين، والعواصم األوروبية، واليخوت الفاخرة، يوزع 

السياسيون اهتماماتهم، وال يبذلون كثيرًا من الجهد، لتناسي ما تورده 
المالحق اإلخبارية على مدار اليوم من أخبار خطف وإطالق نار وما شاكل.. 

فهل هو لبنان أم جمهورية الموز؟!
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من اآثار عجز الدولة اللبنانية

اهايل املخطوفني اللبنانيني



م� يريده بقوة ومه�رة ت�س�عده على االإفات 

الق�نون،  ط�ئلة  حت��ت  وال��وق��وع  العق�ب  م��ن 

واجلدير ب�لذكر اأنن� نتحدث هن� عن عملي�ت 

ففي  املقداد،  اآل  نخ�ش  وال  عموم�ً،  اخلطف 

واأح��ك���م  ع�س�ئرية  اع��ت��ب���رات  ه��ن���ك  ح�لتهم 

خ��سة يحتكمون اإليه�، وب�لت�يل ف�إن تعريف 

اخل�طف ال ينطبق عليهم مت�م�ً«.

واأ�س�فت اأن »�سخ�سية اخل�طف يف �سورة 

ف���رد اأو ج��م���ع��ة ت��ك��ون دائ���م����ً م���ن ال��ن��وع��ي��ة 

ي�سوده�  م��ن���ط��ق  اأو  ن�����س���أت يف ظ���روف  ال��ت��ي 

اأو يف ظ��ل ظ���روف يغيب  ف��ق��ط،  ال��ق��وة  حكم 

االأم���ن  اأج��ه��زة  فيه�  وت��رتاخ��ى  االأم����ن  فيه� 

وال�سرطة، وترجع خطورة مثل هذه االأفع�ل 

ال��زع��زع��ة  م��ن  ب��ن��وع  ي�����س���ب  املجتمع  اأن  اإىل 

جت���ه االأم���ن واالأم�����ن، م��� ي��زي��د م��ن ارت��ب���ك 

اأح���وال االأ���س��ر التي ت��رى مثل ه��ذه االأف��ع���ل 

الذعر  يوؤ�س�ش حل�لة من  وتخ�س�ه�، وهو م� 

تعم الباد ت�سبه ح�الت احلرب«.

رف�ض الظاهرة اجلديدة

وك����ن���ت ق���د ب�����رزت اأ�����س����وات ك���ث���رية من 

امل��ج��ت��م��ع امل����دين ال��ل��ب��ن���ين راف�����س��ة ظ���ه��رة 

حقبة  ع��ن  م��ت��وارث��ة  كونه�  املقيتة،  اخل��ط��ف 

احلروب، وال ط�ئل منه� �سوى االأذى النف�سي 

واملعنوي.

ويف هذا االإط���ر، اعترب االأم��ن الع�م ملركز 

اخل���ي����م ل��ت���أه��ي��ل ���س��ح���ي��� ال��ت��ع��ذي��ب؛ حممد 

���س��ف���، ال�����ذي ك�����ن ق���د ن��ظ��م اع��ت�����س���م���ً �سد 

اأم����م  وال�����س��وري��ة  اللبن�نية  اخل��ط��ف  ع��م��ل��ي���ت 

مع  اخلطف  »�سد  بعنوان  احلكومي  ال�سراي 

املخطوفن«، اأن »اخلطف هو اعتداء على حق 

املدنية  للحقوق  وان��ت��ه���ك  االإن�����س���ن يف احل��ي���ة 

وال�سي��سية للمخطوف، حقه يف احلرية، احلق 

ال�سخ�سي واالج��ت��م���ع��ي، احل��ق يف  االأم�����ن  يف 

ال��ع���دل��ة،  وامل��ح���ك��م��ة  للتعذيب  التعر�ش  ع��دم 

االن�س�ن  حلقوق  ب�سع  انته�ك  اخلطف  اأن  كم� 

وجرمية دولية، وهي ال تقت�سر على ال�سح�ي�، 

بل ت�سمل ع�ئات املخطوفن واأحب�ئهم«.

واأ�س�ف: »من هذا املنطلق نعترب اختط�ف 

امل�����واط�����ن ال���ل���ب���ن����ين ح�������س����ن امل�����ق�����داد وق��ب��ل��ه 

اأي���ر   22 يف  اخُتطفوا  الذين  ال�11  اللبن�نين 

امل��������س���ي يف ح��ل��ب ج���رمي���ة دول����ي����ة، وان��ت��ه���ك���ً 

لاتف�قية  خ�سو�س�ً  االإن�س�نية،  امل��ب���دئ  لكل 

الدولية حلم�ية جميع االأ�سخ��ش من االإخف�ء 

الق�سري، والتف�قية جنيف الرابعة التي حتّظر 

جرمية  على  ال���رد  لكن  للمدنين،  التعر�ش 

ب�الأ�سلوب  يكون  اأن  ميكن  ال  الب�سعة  اخلطف 

امل�س�د  ب�خلطف  ي��واَج��ه  ال  ف�خلطف  نف�سه، 

ال�سلم االأهلي  اأو بتعري�ش  اأو بقطع الطرق�ت 

للخطر، اأو مب�ش احلري�ت الع�مة وال�سخ�سية 

وان���ف���ات ال��غ��رائ��ز ال��ع���ئ��ل��ي��ة وال��ط���ئ��ف��ي��ة، مع 

وت�س�منن�  الع�ئات  مل�س�عر  الك�مل  تقديرن� 

�سراح  اإط��اق  اأج��ل  من  حترك�تهم  مع  املطلق 

اأبن�ئهم«.

ح�س�ن  املخطوف  ق�سية  »اإن  �سف�:  وت�بع 

املقداد اأو املخطوفن ال�11 اأو ق�سية املخطوفن 

ب�سكل ع�م هي ق�سية وطنية واإن�س�نية يجب اأن 

قواه�  وكل  اللبن�نين  كل  اإجم�ع  حمط  تكون 

الق�سية  ه��ذه  تكون  اأن  يجوز  وال  ال�سي��سية، 

ع���م��ل ان��ق�����س���م، اأو زج��ه��� يف اإط�����ر ال��ت��ج���ذب���ت 

ال�����س��ي������س��ي��ة ال��ق���ئ��م��ة ك��م��� ي���ج���ري«، حم��م��ًا 

اللبن�ين  الني�بي  واملجل�ش  اللبن�نية  احلكومة 

الف�دح  ب�لتق�سري  امل�سوؤولية  ال��دول��ة  واأج��ه��زة 

يف مع�جلة ملف املخطوفن اللبن�نين و�س�ئر 

اأو الاحقة لهذه  عملي�ت االختط�ف ال�س�بقة 

مع  تتع�ط  مل  احلكومة  اأن  ف��رباأي��ه  الق�سية، 

ق�سية املخطوفن اللبن�نين يف اأعزاز كق�سية 

بحجم الوطن، فلم تلج�أ اإىل املح�فل الدولية، 

ت�سكيل  اأم����  اخل�����رج،  يف  بعث�ته�  ت�ستنفر  ومل 

اختط�ف  م��ن  اأ�سهر  ثاثة  بعد  وزاري���ة  جلنة 

اأ�سفرت  واإن  مت�أخرة،  خطوة  فهي  اللبن�نين 

عن اإطاق �سراح خمطوف واحد.

تعم  ال��ت��ي  اخل��ط��ف  ل��ظ���ه��رة  تف�سريه  ويف 

وتق�سريه�  احل��ك��وم��ة  »غ��ي���ب  اأن  راأى  ل��ب��ن���ن 

وت����واط����وؤ امل��ج��ت��م��ع ال������دويل وع���ج���ز امل��ج��ت��م��ع 

املدين عن احت�س�ن ق�سية املخطوفن اأطلقوا 

ك���ردة فعل،  امل�����س���د  لعملي�ت اخل��ط��ف  ال��ع��ن���ن 

ل��ك��ن��ه��� ل��ي�����س��ت االأ����س���ل���وب ال�����س��ح��ي��ح. اخل��ط��ف 

ج��رمي��ة اإن�����س���ن��ي��ة ب���مل��ط��ل��ق واخل���ط���ف امل�����س���د 

ي�����س��ّوه ال��ط���ب��ع االإن�������س����ين ل��ل��ق�����س��ي��ة، وت��خ��دم 

يجب  �سرختن�  امل��خ��ط��وف.  ول��ي�����ش  اخل���ط��ف 

كل  حرية  اأج��ل  وم��ن  اخلطف  �سد  تتع�ىل  اأن 

واالأت��راك،  وال�سورين  اللبن�نين  املخطوفن 

مط�لبن احلكومة ب�لتحرك ال�سريع لاإفراج 

املتبقن  الع�سرة  اللبن�نين  املخطوفن  ع��ن 

لبن�ن  جعل  وع��دم  وطنية،  اأول��وي��ة  ب�عتب�ره� 

وللفلت�ن  امل�����س���د  واخل��ط��ف  للخطف  ���س���ح��ة 

االأمني والط�ئفي«.

التي  اجلمعي�ت  بع�ش  دان���ت  جهته�،  م��ن 

اللبن�نين  واملنفين  املعتقلن  ق�س�ي�  تت�بع 

اخلطف  »عملية  اأن  وراأت  اخل��ط��ف،  عملي�ت 

ُت��ع��ّد ج��رمي��ة ���س��د االإن�����س���ن��ي��ة ع��م��وم���ً، لذلك 

م�ستنكرة  له�«،  حد  وو�سع  ايق�فه�  من  بد  ال 

»�سمت احلكومة املريب حول املو�سوع«، ودعت 

عملي�ت  اإزاء  م�سوؤولي�ته�  حتمل  اإىل  ال��دول��ة 

اخلطف التي تتنقل يف من�طق لبن�نية خمتلفة 

عن  االإف��راج  �سرورة  على  م�سددة  االنتم�ءات، 

امل��ل��ف،  ت��ط��ور  ق��ب��ل  وب�����س��رع��ة  ك���ف��ة،  املعتقلن 

ُتبعد  اأن  للدولة  ميكن  ال   « اأن��ه  اإىل  وم�سرية 

عن  م�سوؤولة  وه��ي  الق�سية،  ه��ذه  ع��ن  نف�سه� 

املواطنن يف لبن�ن«. كم� حّملت االأمم املتحدة 

اأن  موؤكدة  اخلطف،  عملي�ت  تن�مي  م�سوؤولية 

اأن  ال���دويل  واملجتمع  اللبن�نية  ال��دول��ة  »على 

يتحملوا م�سوؤولي�تهم�«.

اإعداد هناء عليان
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اقتراح قانون
إزاء ما يجري من عمليات خطف عش���وائية، دعا »مركز الخيام 
لتأهي���ل ضحايا التعذي���ب« لجنة حقوق اإلنس���ان النيابية إلى 
»تقديم مشروع عاجل للمجلس النيابي يعتبر الخطف والخطف 

المضاد جريمة بحق اإلنسانية«، واقترح المركز ما يلي:
- إعتبار كل عمل من أعمال االختفاء القس���ري جريمة ضد 

الكرامة اإلنسانية.
- الدولة تتحمل المس���ؤولية المباش���رة أو غير المباش���رة 

جزائيًا ومدنيًا في حاالت الخطف.
- اعتب���ار جريم���ة االختف���اء القس���ري جريمة مس���تمرة 

ومتمادية، وال تخضع لمرور الزمن.
- إقرار مبدأ التعويض لصالح ضحايا االختفاء وعائالتهم.

ب���دوره، اعتبر محمد صفا م���ن »مركز الخيام« أن���ه على اللجنة 
الوزاري����ة المعنية بملف المخطوفي����ن إذا كانت جدية أن 

تقوم بما يلي:
- استدعاء السلك الدبلوماسي العربي واألجنبي، ووضعهم 

أمام مسؤولياتهم.
- التقدم بدعوة عاجلة لمجلس األمن الدولي، وتقديم شكوى. 

- قيام اللجن���ة الوزارية مع وفد من أهال���ي المخطوفين بزيارة 
جنيف، وطرحها القضية أمام مجلس حقوق اإلنسان.

- مقاضاة الخاطفين، واعتبارهم مجرمي حرب.
كم���ا طالب المجتمع الدولي بممارس���ة الضغط على مرتكبي 
عملي���ة خط���ف اللبنانيين أو غي���ر اللبنانيي���ن باعتبار الخطف 

جريمة بشعة ضد اإلنسانية.

الكويتي املفرج عنه ع�صام احلوطي مع عائلته

ح�صان املقداد



�ن��ت��ظ��ر �ل�����ص��ع��ب �ل��ع��رب��ي �مل�����ص��ري �أن 

ال��رئ��ي�����س ح�سني م��ب��ارك،  ���س��ق��وط  ي��ق��ود 

ال�سلطة،  اإىل  امل�سلمني  الإخ��وان  وو�سول 

مر�سي  حم��م��د  ال��رئ��ي�����س  قب�سة  واإح���ك���ام 

ال�سيا�سات  ت��غ��ي��ر  اإىل  م��ف��ا���س��ل��ه��ا،  ع��ل��ى 

الق��ت�����س��ادي��ة والج��ت��م��اع��ي��ة مب���ا يحقق 

يعاين  التي  املعي�سية  الأزم���ة  يف  انفراجاً 

ذل��ك منيت  اآماله يف  اأن  يبدو  لكن  منها، 

بخيبة كبرة.

برئا�سة  امل�سري  النظام  اأكد  اأن  فبعد 

م���ر����س���ي ا����س���ت���م���رار ال���ت���زام���ه ب��ات��ف��اق��ي��ة 

م��ن موجبات  تعنيه  وم���ا  دي��ف��ي��د،  ك��ام��ب 

ال�سهيوين،  الكيان  مع  الأمني  التن�سيق 

وال���ولي���ات امل��ت��ح��دة الأم��رك��ي��ة، وال���ذي 

جت�����س��د يف اإدخ�����ال اجل��ي�����س امل�����س��ري اإىل 

واإع��ادة  فيها،  الأم��ن  لأج��ل �سبط  �سيناء 

اأمن  اإحكام احل�سار على غزة مبا يحمي 

ال��ك��ي��ان ال�����س��ه��ي��وين، اأق����دم م��ر���س��ي على 

جتديد وتاأكيد موا�سلة م�سر ل�سيا�ساتها 

على  القائمة  والجتماعية،  القت�سادية 

الرت����ب����اط ب��ع��ج��ل��ة ال��ن��ظ��ام ال��راأ���س��م��ايل 

ال����غ����رب����ي، م����ن خ�����ال ط���ل���ب ا����س���ت���دان���ة 

النقد  ���س��ن��دوق  م���ن  دولر  م��ل��ي��ار   4.8
ال�����دويل، وق���ب���ول ���س��روط��ه الق��ت�����س��ادي��ة 

والجتماعية، التي تعزز تبعية القت�ساد 

ويف  الغربية،  الراأ�سمالية  للدول  امل�سري 

ال�سيا�سية،  التبعية  وا�ستطراداً  اأم��رك��ا، 

ل  ال����دويل  ال�����س��ن��دوق  موؤ�س�سة  اأن  ذل���ك 

ت���ع���دو ك��ون��ه��ا ���س��اح��اً غ��رب��ي��اً لإخ�����س��اع 

والت�سهيات  القرو�س  بوا�سطة  ال���دول، 

امل��ال��ي��ة ال��ت��ي ت��ق��دم��ه��ا، م��ق��اب��ل دف���ع ه��ذه 

ال��������دول امل���ق���ر����س���ة لع���ت���م���اد و���س��ف��ات 

ال�����س��ن��دوق الق��ت�����س��ادي��ة والج��ت��م��اع��ي��ة، 

التي تقوم على:

- التق�سف يف الإنفاق.

- حترير القت�ساد وت�سفية القطاع العام.

- رف�����ع ال����دع����م ع����ن ال�����س��ل��ع الأ���س��ا���س��ي��ة 

احليوية.

- ت���ق���دمي ال��ت�����س��ه��ي��ات ل��اإ���س��ت��ث��م��ارات 

اخلارجية.

- خف�س اأ�سعار العملة.

ومثل هذه الإجراءات التي اعُتمدت يف 

م�سر على مدى العقود املا�سية، اإىل جانب 

النا�سرية،  املرحلة  منجزات  ك��ل  ت�سفية 

ه���ي ال���ت���ي اأن��ت��ج��ت الأزم������ة الق��ت�����س��ادي��ة 

والجتماعية، واأدت اإىل �سرب بنى الإنتاج، 

ودور الدولة الجتماعي، وتعميق التفاوت 

طبقة  بن�سوء  متظهر  ال��ذي  الجتماعي، 

الطبقات  و�سحق  وامل��ل��ي��ون��ري��ة،  الن��ف��ت��اح 

وانت�سار  ف��ق��راً،  الفقراء  وزي���ادة  الو�سطى 

اأح��ي��اء البوؤ�س ح��ول امل��دن، وحت��ول املقابر 

اإىل م�ساكن ملايني امل�سريني الذين باتوا 

با ماأوى.

ول���ه���ذا ف���ان الإم���ع���ان يف ���س��ل��وك ه��ذه 

من  والجتماعية  القت�سادية  ال�سيا�سات 

قبل حكم الإخوان امل�سلمني يعني:

اأوًل: ت������ك������ري�������������س ن�����ظ�����ام ال����ع����اق����ات 

الق������ت�������������س������ادي������ة، ال�����ق�����ائ�����م ع�����ل�����ى ن���ه���ج 

ال��ن��ي��ول��ي��رال��ي��ة، ال����ذي ح���ول م�����س��ر منذ 

توقيع اتفاقية كامب ديفيد، اإىل جرم يدور 

يف فلك التبعية للنظام الراأ�سمايل الغربي 

ب��ق��ي��ادة اأم���رك���ا، احل��ل��ي��ف ال���س��رات��ي��ج��ي 

لكيان العدو ال�سهيوين.

ثانياً: عدم وجود توجه لدى الإخوان 

امل�����س��ل��م��ني يف اإح������داث ت��غ��ي��ر ح��ق��ي��ق��ي يف 

ال�سيا�سات، يقود اإىل ا�ستعادة م�سر دورها 

ال�ستقايل يف القت�ساد وال�سيا�سة، الذي 

ف��ق��دت��ه ب��ع��د رح��ي��ل ال��رئ��ي�����س ج��م��ال عبد 

النا�سر.

ثالثاً: اإن ما يجري يف م�سر، ل يعدو 

كونه اإعادة تكري�س وجتديد نظام التبعية 

ب��ك��ل اأ���س��ك��ال��ه الق��ت�����س��ادي��ة وال�����س��ي��ا���س��ي��ة 

اإ�سادته  والأمنية والع�سكرية، الذي جرى 

التي  دي��ف��ي��د،  ك��ام��ب  اتفاقية  توقيع  بعد 

العربية  ال��دول��ة  م��وق��ع  م��ن  م�سر  نقلت 

والقائدة  و�سيا�سياً،  اقت�سادياً  امل�ستقلة 

ل��ل��م�����س��روع ال��ق��وم��ي ال��ع��رب��ي ال��ت��ح��رري 

اإىل حترير الأم��ة من  ال�ساعي  النه�سوي 

ال�سيطرة ال�ستعمارية، اإىل موقع الدولة 

ال��ت��اب��ع��ة ال��ف��اق��دة لأي ا���س��ت��ق��ال وط��ن��ي 

واق��ت�����س��ادي واحل��ل��ي��ف��ة لأم���رك���ا وال��ع��دو 

ال�سهيوين.

راب�������ع�������اً: اإن م����ا ي��ح�����س��ل م����ن ح��م��ل��ة 

ع�����س��ك��ري��ة يف ���س��ي��ن��اء اإث����ر ال��ه��ج��وم ال���ذي 

ت��ع��ر���س ل��ه اجل��ن��ود امل�����س��ري��ون يف نقطة 

رفح، والقلق الإ�سرائيلي لدخول الدبابات 

باعتباره  �سيناء  اإىل  امل�سرية  وال��ط��ائ��رات 

خمالفة لتفاقية كامب ديفيد، اإمنا يندرج 

يف ال�سياق ذاته، وهو تكري�س التزام م�سر 

بتعهداتها الأمنية مع الكيان ال�سهيوين، 

الأمر الذي اأعاد التاأكيد عليه وزير الدفاع 

عينه  ال��ذي  ال�سي�سي  عبدالفتاح  امل�سري 

عر  طنطاوي،  امل�سر  عن  بديًا  مر�سي 

جتديد اللتزام باتفاقية كامب ديفيد.

وه��ك��ذا ي��ب��دو اأن ح��ك��م الإخ�����وان يعيد 

التي جعلت م�سر  مبارك  �سيا�سات  تثبيت 

ج����زءاً م��ن ال���س��رات��ي��ج��ي��ة الأم��رك��ي��ة يف 

املوافقة  اإىل  قطر  دف��ع  م��ا  وه��و  املنطقة، 

املركزي  امل�سرف  اإىل  ودي��ع��ة  اإر���س��ال  على 

بقيمة ملياري دولر، و�سل منها  امل�سري 

خم�سمئة مليون، وتزامن ذلك مع زيادة يف 

يف  م�سر  يف  القطرية  ال�ستثمارات  حجم 

جمالت امل�سارف والعقارات.

ف���ه���ل ت����اأت����ي زي�������ارة م���ر����س���ي امل��رت��ق��ب��ة 

ل��وا���س��ن��ط��ن يف اأي���ل���ول امل��ق��ب��ل، ع��ل��ى غ���رار 

زيارة زميله را�سد الغنو�سي، لتتوج تطمني 

ت��غ��ادر حتالفها  ل��ن  ب���اأن م�سر  وا���س��ن��ط��ن 

معها؟
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اخلم�سني  يف  انتفا�سات  اأرب��ع  البحرين  �سعب  خا�س   

اأع��وام  وه��ي يف  ال��ث��ورة احلالية،  تفّجر  الأخ���رة قبل  �سنة 

النتفا�سات  تلك  كل  ويف  و1994(،  و1980  و1965   1956(

الذين  املعتقلني  واآلف  واجلرحى،  ال�سهداء  ع�سرات  ق��ّدم 

ت�ستطع  ومل  ال�سجون،  اأقبية  يف  واملهانة  التعذيب  ذاق���وا 

كل تلك النتفا�سات والت�سحيات الهائلة من تغير منط 

النظام يف ا�ستبداده وتنّكره حلقوق ال�سعب. 

حني جاء احلاكم احلايل حمد )1999( وطرح م�سروع 

بعودة  وال�سماح  ال�سجون  ب�»تبيي�س«  وقام  النظام،  اإ�ساح 

املعار�سني من اخل��ارج، ت��راآى يف الأف��ق اأم��ل التغير، لكن 

اأن��ه جعل م��ن نف�سه ملكاً، وق��ام ه��و وعائلته  ال��ذي ح��دث 

البحرين،  و�سواحل  والنهب لأرا�سي  ال�سرقة  اأنواع  باأب�سع 

مب��ا مل ي��ح��دث م��ن ق��ب��ل، حتى امل��وؤ���س�����س��ات امل��ال��ي��ة التابعة 

وعّمر  خمتلفة،  بحجج  اأم��وال��ه��ا  م��ن  اإف��راغ��ه��ا  مت  للدولة 

حمد العديد من الق�سور اجلديدة، م�ستولياً على معظم 

جزر البحرين، جاعًا اإياها خا�سة له ولعائلته. 

ال�سعب  ال�سباب، وبداأ  اأو�ساط  التململ بني  وحني �ساد 

ي�سغط باجتاه احل�سول على ا�ستحقاقاته ال�سيا�سية، اأعاد 

اب��ت��داء م��ن ال�سجون  اآل��ي��ات القمع،  اأخ���رى ك��ل  حمد م��رة 

وال���ت���ع���ذي���ب، ومت ال�����س��غ��ط ع��ل��ى اجل��م��ع��ي��ات ال�����س��ي��ا���س��ي��ة 

واأُب��ط��ل  ال�سحافة،  وجُل��م��ت  التعبر،  ح��ق  م��ن  وحرمانها 

تابع  �سوري  برملان  اأ�سدرها  جائرة  بقوانني  التجمع  حق 

لل�سلطة. وحني تفجرت الثورة يف 14 فراير 2011، وراأت 

اجلماهر مدى غدر ال�سلطة وقتلها لعدد من ال�سهداء، ثم 

قيامها مبجزرة الدوار، ونزول قوات الحتال ال�سعودي، 

وما قامت به مت�سامنة مع قوات الأمن من عمليات قمع 

وقتل وتخريب ونهب وهدم للم�ساجد، وتعديات وانتهاكات 

وا�سعة لاأعرا�س واملمتلكات، و�سلت اجلماهر البحرينية 

مل  وباأنه  خليفة،  اآل  نظام  �سد  الثورة  ب�سرورة  يقني  اإىل 

يعد بالإمكان التعاي�س باأي �سكل مع نظام بولي�سي ل يفهم 

واأ�سبحت  �سيء،  كل  على  والتعدي  والذبح  العنف  لغة  اإل 

���س��ع��ارات ال��ث��ورة الأ���س��ا���س��ي��ة ه��ي )ارح���ل���وا.. ال�سعب يريد 

ال�سعارات  ه��ذه  وبقيت  ح��م��د(،  ي�سقط  ال��ن��ظ��ام..  اإ���س��ق��اط 

وال��ع��م��ل ب��ه��ا ه��م��ا ط��اب��ع وحت����رك اجل��م��اه��ر امل��ت��ظ��اه��رة 

وحركاتها الثورية. 

قناعة  اإىل  البحرين  يف  اجلماهر  اأك��ر  و�سلت  لقد   

موؤكدة باأن اآل خليفة ل ميكن اأن ي�سدر منهم اإ�ساح اأبداً، 

واأن اأي تطور اإيجابي �سغراً كان اأم كبراً لن ياأتي من هذه 

رغبته  ال�سعب  اإع��ان  بعد  م��رة،  كل  متعن  التي  ال�سلطة، 

وال�ستهتار  الظلم  من  املزيد  اإىل  ال�سيا�سي،  التطوير  يف 

والعقاب اجلماعي له، فقد خان عهوده مراراً، ومل يحرم 

اأياً من تعهداته ال�سابقة. 

الباحثني  م��ن  العديد  و�سل  النتيجة  ه��ذه  ذات  واإىل   

امل�����س��ت��ق��ل��ني، ف��ف��ي ب��ح��ث��ه��ا ال����ذي ُن�����س��ر يف ك��ت��اب احل��رك��ات 

الوحدة  درا���س��ات  )م��رك��ز  العربي  ال��وط��ن  يف  الحتجاجية 

»و�سلت  روؤوف عزت:  الدكتورة هبة  2011(، قالت  العربية 

اجل��م��ود،  نقطة  اإىل  البحرين  يف  ال�سيا�سية  الإ���س��اح��ات 

اأن  ال�سعب  من  جتعل  للحريات  املقيدة  القوانني  وحزمة 

ال��ذي  اإن  الأم����ام.  اإىل  الإ���س��اح��ي��ة  التجربة  تلك  تتطور 

ال�سيا�سي  اخل��ي��ال  على  املا�سية  ���س��ن��وات  الع�سر  يف  هيمن 

لاأ�سرة احلاكمة يف البحرين هو عقلية الدفان؛ من دفن 

مفهوم  دف��ن  ومعه  البحر،  دف��ن  اإىل  الد�ستورية،  املطالب 

الدولة، اإىل دفن ال�سعب حتت ركام التجني�س، ما يوؤدي اإىل 

انكما�س ن�سبة متثيل ال�سيعة وال�سنة يف مواجهة غر العرب 

ال�سيعة  ون�سبة  اأخ���رى،  جن�سيات  من  جتني�سهم  يتم  ممن 

املحا�سبة  لتجنب  احلقيقة  دف��ن  واإىل  بال�سنة،  ب��امل��ق��ارن��ة 

الدولية للنظام، واأخراً دفن املجتمع املدين حتت ركام من 

التعبر، ودفن  الإن�سان وحرية  املقّيدة حلقوق  الت�سريعات 

الحتجاجات حتت خطاب اإدانة العنف والإرهاب«.

ميكن  ل  اأمانيه  اأن  البحرين  �سعب  معظم  اقتنع  لقد 

اأن تتحقق اإل من خال نظام جديد خارج حكم اآل خليفة، 

الثورة،  ق��ادة ورم��وز  النتيجة عدة من  اإىل هذه  اأ�سار  وقد 

اعتقاله،  قبل  ح�سني  الوهاب  عبد  املجاهد  الأ�ستاذ  منهم 

امل��در���س��ي: »اإن  اآي��ة اهلل ال�سيد ه��ادي  يف ح��ني ق��ال �سماحة 

يف  يفكر  من  مبنزلة  اخلليفي  النظام  اإ�ساح  يف  التفكر 

النظام  واإن  ويزيد،  فرعون  مثل  طاغ  ظامل  حاكم  اإ�ساح 

الذي يفّكر يف اإ�سقاط �سعبه ي�ستحق اأن ُي�سَقط نهائياً«.

ال�سيد جعفر العلوي

شعب البحرين حسم خياراته لصالح التغيير الشامل

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

ملك البحرين يزور وزير اخلارجية الريطانية طالباً املوؤازرة                                                     )اأ.ف.ب.(

التبعية االقتصادية المصرية للغرب تكّرس »كامب ديفيد«
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لماذا وافقت مصر على 
االقتراض من صندوق 

النقد الدولي؟
 

ت���وق���ف امل���راق���ب���ون م��ل��ي��اً ع��ن��د م�����س��ارع��ة 

املوافقة على  اإىل  »ح��زب احل��ري��ة وال��ع��دال��ة« 

الق��را���س م��ن ���س��ن��دوق النقد ال����دويل، يف 

الرئي�س  يعار�س ذلك قبل و�سول  كان  حني 

حممد مر�سي اإىل �سدة الرئا�سة.

ب��اأن  امل��واف��ق��ة  اأن ت��ري��ر  امل��راق��ب��ون  وراأى 

التحديات  ثقيًا من  اإرث���اً  ورث��ت  قد  »م�سر 

الق���ت�������س���ادي���ة«، ل ي��ت��ع��دى ك���ون���ه حم��اول��ة 

للتفاهمات  »الإخ���وان«  تنفيذ  على  للتغطية 

ال��ت��ي ع��ق��دوه��ا م��ع وا���س��ن��ط��ن، واأف�����س��ت اإىل 

اإع����ط����اء الأخ�������رة ال�������س���وء الأخ�������س���ر مل��دي��ر 

منح  على  للموافقة  ال���دويل  النقد  �سندوق 

القاهرة قر�ساً بقيمة 4.8 مليار دولر.

يخ�سع  ال��دويل  النقد  �سندوق  اأن  يذكر 

والدول  الأمركية  املتحدة  الوليات  لهيمنة 

اإح���دى  ال��غ��رب��ي��ة احل��ل��ي��ف��ة ل��ه��ا، وه���و ي�سكل 

اأدواتها ل�ستدراج الدول اإىل �سرك املديونية 

و���س��روط��ه��ا ل��رب��ط اق��ت�����س��ادات��ه��ا ب��اأ���س��واق��ه��ا 

الراأ�سمالية.



اأطلق  ال��ذي  التون�سي  ال�سعب  ي�ست�سعر 

حرفت  ال��ت��ي  العربية  النتفا�سات  ���س��رارة 

عن م�ساراتها، خوفاً ي�سل اإىل درجة الرعب 

م���ن م���وؤ����س���رات خم��ي��ف��ة ل��ت��دم��ر ال��ن�����س��ي��ج 

املذهبي  وغ��ر  الطائفي  غ��ر  الجتماعي 

ول حتى الإثني.

وم���رد ه���ذا ال��رع��ب امل��ت��ن��ام��ي ه��و ال��غ��زو 

من  ب��ت��م��وي��ل  الآت����ي  للمجتمع  »ال���وه���اب���ي« 

�سرعي،  غ��ر  غ��ط��اء  حت��ت  �سعود  اآل  اأ���س��رة 

ب���ه���دف اإط�����اق اأك�����ر ���س��رك��ة ت��ك��ف��ري��ة يف 

املغرب العربي والإ�سامي.

اأّن  ب��غ��ال��ب��ي��ت��ه��م  ال��ت��ون�����س��ي��ون  وي��ع��ت��ق��د 

الهدف هو اإيجاد فتنة، واأّن �سعار الوهابية 

ثاثي التكوين.. تنظر.. تكفر.. تفجر، 

اأداة و���س��ل بني  امل��رح��ل��ة احل��ال��ي��ة، ه��ي  واأّن 

التكفر والتفجر، واأّن الهدف من الفتنة 

م��ن خال  التون�سية  ال��ث��ورة  اإج��ه��ا���س  ه��و 

الوهابية،  مرتزقة  يتبعونها  التي  ال��دع��وة 

وبداأت ماحمها ال�سريرة تعّر عن نف�سها 

يف العتداء على مهرجان »ن�سرة الأق�سى« 

حيث  ال�����س��ه��ر،  منت�سف  ب��ن��زرت  م��دي��ن��ة  يف 

هاجم نحو مئتي م�سلح بال�سيوف والع�سي 

واحلجارة بزعم الحتجاج على وجود عميد 

ال�سابق لاأ�سرى العرب يف �سجون الحتال 

ال�سهيوين �سمر القنطار يف املهرجان.

على  التون�سيون  الذي يطرحه  ال�سوؤال 

»ن�سرة  ب��ات��ت  ه��ل  ب��ال��غ��ة،  مب���رارة  اأنف�سهم 

راأ�سهم  وعلى  الوهابيني  ت�ستفّز  الأق�سى« 

اأ�سرة اآل �سعود؟

رمب������ا ه���ن���ا اخل�����ط�����ورة ال����ت����ي ي���ح���اول 

ال��ك��ث��رون ع���دم ال��ن��ظ��ر اإل��ي��ه��ا، ل��ك��ن الأم���ر 

بزعامة  التون�سية  احلكومة  حت��اول  ال��ذي 

رغ��م  ب�سطحية  معاجلته  النه�سة  ح��رك��ة 

م��ورو،  ال��ف��ت��اح  ال�سيخ عبد  دف��ع  ال���س��ت��ي��اء، 

ال����ق����ي����ادي ال�����ب�����ارز يف ح���رك���ة »ال��ن��ه�����س��ة« 

الإ�سامية التي تراأ�س الئتاف احلاكم يف 

تون�س، اإىل اإلقاء حجر كبر، بل �سخرة يف 

بحر تون�س املائج منذ ترحيل زين العابدين 

�سوى  ت�ستقبله  ومل  ال�سلطة،  عن  علي  بن 

اأ�سرة اآل �سعود.

اأع��ل��ن��ه��ا بالفم  ف��ال��ق��ي��ادي »ال��ن��ه�����س��وي« 

�سعود  اآل  مملكة  اأن  م��وارب��ة،  ودون  امل���اآن، 

ت�����س��ع��ى اإىل »ف��ت��ن��ة« يف ت��ون�����س، م���ن خ��ال 

اإغراء �سباب لي�س لهم معرفة دينية �سابقة، 

اأيدي  وحديثي العهد بالفكر الوهابي على 

امل��ذك��ور  ال��ف��ك��ر  يعلمونهم  ���س��ع��ودي��ني  دع���اة 

لهم  ويدفعون  مغلقة«،  تكوينية  »دورات  يف 

مقابًا مادياً، وقال مورو: »هذا اأمر خطر 

لن نقبله ول نر�ساه، �سيدخل علينا ارتباكاً، 

ونحن يف تون�س لدينا املذهب املالكي ووحدة 

التون�سيني  اإىل  متوجهاً  وق��ال  اجتماعية«، 

حم��ذراً من غزو الوهابية: »ه��ذا باب فتنة 

اإّياكم منه«.

وال�������س���وؤال الآخ������ر، ه���ل ف���ع���ًا و���س��ع��ت 

اخلطر؟  املنزلق  اأول  على  رجليها  تون�س 

والغريب عن تكوينها الجتماعي واملذهبي 

املت�سامح، البع�س يرى اأن الهدف امل�ستعجل 

اإيجاد  بطبيعتهم،  التكفريني  للوهابيني 

باعتدال  تدريجياً  يطيح  مذهبي  احتقان 

وت�سامح ال�سعب التون�سي، الأمر الذي دعا 

مّما  التحذير  اإىل  الأو����س���اط  م��ن  ال��ع��دي��د 

اأعّد يف اخلفاء لتون�س ولثورة �سعبها، حتى 

الأطراف  »بجميع  اأهابت  الثقافة  وزارة  اأن 

ال��ت�����س��دي مل��ث��ل ه���ذه ال��ظ��واه��ر امل��ت��ط��رف��ة«، 

ودع����ت اإىل حم��ا���س��ب��ة الأط�����راف امل��ت��ورط��ة 

وع����دم ال��ت�����س��ام��ح م��ع��ه��ا، ك��م��ا اأّن ال��راب��ط��ة 

ال��ت��ون�����س��ي��ة ل��ل��دف��اع ع���ن ح���ق���وق الإن�����س��ان 

اأن امل��ج��م��وع��ات  )م�����س��ت��ق��ل��ة(، ح�����ّذرت م���ن 

ال�سلفية »العنفية واخلارجة على القانون، 

والفالتة من العقاب، ت�سول لتن�سر الرعب 

واملثقفني  الن�ساء  ومعنوياً  م��ادي��اً  وتعنف 

وال�����س��ح��اف��ي��ني، وامل���ب���دع���ني وال��ن��ق��اب��ي��ني 

الإن�سان،  حقوق  ومنا�سلي  وال�سيا�سيني، 

وعلى  الأك��ادمي��ي��ة  احل��ري��ة  على  ولتعتدي 

العبادة، ومقرات  الربوية ودور  املوؤ�س�سات 

ال��ن��ق��اب��ات والأح�������زاب ال�����س��ي��ا���س��ي��ة، م���ع ما 

راف����ق ذل���ك م���ن ت��وظ��ي��ف ل��ل��دي��ن وتكفر 

للمواطنني وتخوينهم«.

انت�سار  منع  اإط��ار  ويف  اأي�ساً،  واحلقيقة 

دع���وات،  ح���ّذرت  التكفري،  الوهابية  وب���اء 

���س��ي��م��ا م���ع اإع�����ان ال��وه��اب��ي��ني ك��راه��ي��ت��ه��م 

الوهابي  الفكر  بتجرمي معتنقي  للمالكية، 

قطع  اإىل  البع�س  ذه���ب  فيما  ال��ت��ك��ف��ري، 

العاقات مع بلد املن�ساأ اأي مملكة اأ�سرة اآل 

�سعود.

هناك ماحظات جارحة على احلكومة 

عّما  و�سمتها  تق�سرها  ب�سبب  الئتافية 

حماولتها  يف  خ�سو�ساً  الوهابية،  به  تقوم 

ال�سهر،  الزيتونة  ج��ام��ع  على  ال�ستياء 

وه���و الأق������دم يف امل���غ���رب ال��ع��رب��ي، وت��خ��ّرج 

وامل�سلحني،  ال�ساحلني  العلماء  اآلف  منه 

واأمام ذلك الو�سع اخلطر، انطلقت حركة 

مفكرين يتوقع اأن تقود املرحلة يف مواجهة 

ت�سويه  ع��ل��ى  اأي�����س��اً  تعمل  ال��ت��ي  ال��وه��اب��ي��ة 

مثل  م��ف��ك��رون  واأط��ل��ق  ال��دي��ن��ي��ة،  ال�سلفية 

وريا�س  بلعيد  وال�����س��ادق  الطالبي  حممد 

مرحلة  حلماية  ف��زع«  »�سيحة  ال�سيداوي 

الدميقراطي من حتويل وجهتها  النتقال 

م��ن ق��ب��ل »اأ����س���وات ال��ت��ط��رف وال��ظ��ام��ي��ة« 

التي حتمل فكراً فا�سياً.

اإذن، ال�سعب التون�سي ينتف�س مبواجهة 

الوهابية.

يون�س عودة
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هل �سيحر�س الوهابيون على العي�س امل�سرك يف تون�س؟                                                                        )اأ.ف.ب.(

غزو الوهابية لتونس المالكية

اأن الأو�����س����اع  ل���ل���ع���ي���ان،  ال���وا����س���ح  ب�����ات م����ن 

ت�ستقر  ل��ن  والأم��ن��ي��ة،  واجل��غ��راف��ي��ة  ال�سيا�سية 

الهائل  الغازي  الكت�ساف  بعد  بال  لها  يهداأ  ولن 

وجه  وعلى  املتو�سط،  الأبي�س  البحر  حو�س  يف 

الذي  اجلبار  »الإ�سرائيلي«  احلقل  يف  التحديد 

»ليفياثان«  »الإ�سرائيلية«  اأطلقت عليه احلكومة 

م�ستوحاة  الت�سمية  وه���ذه   ،»Leviathan«

ال��ت��وراة، وه��ي ت�سمية لوح�س خ��رايف، يخرج  من 

تقع عليه عيناه يف  ما  ويبتلع  البحر،  من ج��وف 

ال�سواحل واملدن منه على ال�ساطئ، لكن املو�سوع 

اإح��ي��اء ال��رم��وز ال��ت��ورات��ي��ة والتلمودية  اأب��ع��د م��ن 

ب��ك��ث��ر، ف��ل��ه��ذا ال��ت��ع��ب��ر ال���ت���ورات���ي »ل��ي��ف��ي��اث��ان« 

مفاهيم اأخرى اأكر ب�ساعة من الوح�س اخلرايف.

لقد ج��اء اخ��ت��ي��ار ا���س��م »ل��ي��ف��ي��اث��ان« ل��اإ���س��ارة 

املطلقة،  ال�سلطة  ذات  الدولة  �سلطات  اإىل حدود 

ال��ت��ي ب�سر ب��ه��ا ت��وم��ا���س ه��وب��ز، وه���ي م��ن وجهة 

نظره: الدولة احلديثة التي يتوىل فيها ال�سلطة 

قطب واحد، اأو موؤ�س�سة واحدة، ترتبط اأطرافها 

ب��ع��اق��ة حت���ال���ف، وم���ع���اه���دة م�����س��ري��ة ل��ت��اأم��ني 

امل�����س��ال��ح امل�����س��رك��ة، ول ُت��ن��ق�����س امل��ع��اه��دة حني 

ت��ك��ون الأط�����راف يف خ��ط��ر، ب��ل ُت��ن��ق�����س يف حالة 

انهيار نظام املوؤ�س�سة احلاكمة، وهذه هي الغايات 

الدفينة التي �سنو�سحها يف هذا املقال.

ع���رت »اإ���س��رائ��ي��ل« ع��ل��ى ك��ن��ز غ���ازي ع��م��اق، 

ال�����س��واط��ئ  ي���ح���اذي   2010 ال���ث���اين  ت�����س��ري��ن  يف 

ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة، ب��ع��م��ق خ��م�����س��ة ك���ل���م، يف امل���ي���اه 

القت�سادية، والتي تبداأ من الطرف الغربي مليناء 

من  لتقرب  والعر�س  بالطول  تتمدد  ثم  حيفا، 

وت�سم  ال�سورية،  وال�سواحل  اللبنانية  ال�سواطئ 

معها م��ق��رب��ات ج��زي��رة ق��ر���س، وحت��ت��وي على 

حجمها  ي�سل  الطبيعي،  الغاز  من  هائلة  كميات 

التخميني اإىل مئات املليارات من الأمتار املكعبة.

وبالتايل، فاإن الكت�ساف الغازي اجلديد غر 

الأو�ساع  وفجر  وال�سوقية،  التعبوية  احل�سابات 

ال�����س��ي��ا���س��ي��ة، وق��ل��ب��ه��ا راأ�����س����اً ع��ل��ى ع��ق��ب، وزع����زع 

ال���س��ت��ق��رار يف ���س��وري��ة ول��ب��ن��ان، فاحلقل ال��غ��ازي 

اجلبار يب�سط مكامنه البحرية يف املياه اللبنانية 

وال�سورية والركية، ومن املوؤكد اأنه �سيخلق املزيد 

ال�سيا�سية  والأو���س��اع  امل��واق��ف  يف  التعقيدات  من 

التعقيدات  تلك  ب��وادر  وظهرت  اأو�سطية،  ال�سرق 

بعد التدخل القطري والركي املبا�سر يف املنطقة، 

لأنهما ميثان املخالب اخلفية لنطاق خطوط 

اأننا نقف على  اأنابيب م�سروع »نابوكو«، ما يعني 

اإعان ولدة خليج عربي  اأيام معدودات من  بعد 

ج���دي���د، يف اجل����زء ال�����س��رق��ي م���ن ح��و���س البحر 

التي  ال�ساحقة  احل��روب  واأن  املتو�سط،  الأبي�س 

ثرواتها  وا�ستنزفت  املنطقة،  ا�ستقرار  زع��زع��ت 

من  تفعيلها  �سيعاد  املا�سية،  القريبة  العقود  يف 

جديد ب�سيغة اأخرى �ستغر مامح خريطة باد 

ال�سام باأ�ساليب طائفية رخي�سة. 

ذك��رن��اه يف هذا  م��ا  �سنف�س�ل  املقبل  ال��ع��دد  يف 

امل���ق���ال، ل��ت��ق��ف ع��زي��زي ال���ق���ارئ ع��ل��ى حقيقة ما 

يحاك ملنطقتنا من موؤامرات، اأقل ما يقال فيها: 

اإن الدين واجلهاد مبفهمومه الإ�سامي الراقي 

النزيه وال�سريف منها براء.

حممد اأمني ال�سناوي
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عدم  دول  ملنظومة  القمة  موؤمتر  ينعقد 

اإي��ران، يف حلظة مف�صلّية على  االنحياز يف 

ال�����ص��ع��ي��د ال�����دويل ع��ام��ة وم��ن��ط��ق��ة ال�����ص��رق 

االأو�����ص����ط اخل���ام���ة ت�����ص��اب��ه م��رح��ل��ة م���ا بعد 

احل�����رب ال��ع��امل��ي��ة ال��ث��ان��ي��ة، وم����ا ن��ت��ج عنها 

ا�صتعمار  اأو  )اأمل��ان��ي��ا..(  ل��ل��دول  تق�صيم  م��ن 

واحتالل اأو قيود موؤبدة )اليابان..(.

وت��ع��ت��ر م��ن��ظ��وم��ة دول ع���دم االن��ح��ي��از، 

على  الثانية  العاملية  احل���رب  نتائج  اإح���دى 

ع��ام  يف  ت�صكلت  ح��ي��ث  ال�����ص��ي��ا���ص��ي،  ال�صعيد 

1955 يف موؤمتر باندونغ بجهد م�صرتك بني 
الزعيم الهندي نهرو، والرئي�س اليوغ�صاليف 

تيتو، وامل�صري جمال عبد النا�صر، لت�صكيل 

اأو »ال���دول  ق���وة م��ن دول »ال���ع���امل ال��ث��ال��ث« 

النامية«، بعيداً عن االإ�صطفافات ال�صيا�صّية 

الناتو  ح��ل��ف  م��ث��ل  ال��ع�����ص��ك��ري��ة،  االأذرع  ذات 

)اأم��رك��ا واأوروب����ا( وحلف وار���ص��و )االحت��اد 

وميكن  االإ���ص��رتاك��ي��ة(،  وال���دول  ال�صوفياتي 

القول، اإن هذه املنظومة مل ت�صتطع اإحداث 

ك��ام��ل��ة على  اأو رق���اب���ة  ت����اأث����رات م��ف�����ص��ل��ي��ة 

النزاعات، بل مثلت اعرتا�صاً �صادقاً و�صلمياً 

على احلرب الباردة وال�صاخنة بني املحورين 

الغربي وال�صرقي. 

للفرتة  اإي���ران  برئا�صة  القمة  انعقاد  اإن 

ف��ر���ص��ة  2015، مي��ث��ل  ال���ع���ام  امل��م��ت��دة ح��ت��ى 

���ص��ي��ا���ص��ي��ة دب��ل��وم��ا���ص��ي��ة الإي������ران، ت�����ص��اه��م يف 

مقاومة احل�صار واحلرب االقت�صادية �صدها 

واملمانعة،  املقاومة  حمور  يف  حلفائها  و�صد 

والذي تو�صع لي�صبح حمور مواجهة امل�صروع 

منظومة  واإ���ص��ق��اط  وملحقاته،  االأم��رك��ي 

اأو�صح،  اأو ب�صكل  الواحد االأمركي،  القطب 

حم���ور اإ���ص��ق��اط االم��راط��وري��ة االأم��رك��ي��ة 

بعد ان�صمام رو�صيا وال�صني وجمموعة دول 

ل��ل��دف��اع عن  امل��واج��ه��ة  دائ���رة  اإىل  الريك�س 

لها،  اأم��رك��ا  حت�صره  م��ا  وم��واج��ه��ة  نف�صها 

رو���ص��ي��ا ع��ر حت�صيد اجل��م��اع��ات  خ�����ص��و���ص��اً 

املعار�صة  ودع��م  القوقاز  �صمال  يف  امل�صلحة 

ال��داخ��ل��ي��ة، وال�����ص��ني )االأق��ل��ي��ة االإ���ص��الم��ي��ة 

وق�صية التيبت..(.

 اإن ان��ع��ق��اد م���وؤمت���ر ال��ق��م��ة ل����دول ع��دم 

االنحياز يف اإيران، يحقق عدة مكت�صبات على 

امل�صتوى االإيراين اأواًل، وعلى م�صتوى املحور 

املتحالف معها، ومن هذه االأحداث:

ك�صر عزلة اإيران ال�صيا�صية على ال�صعيد 

الدويل، حيث �صت�صارك اأكرث من مئة دولة، 

دول��ة على م�صتوى  م��ن ثالثني  اأك��رث  منها 

الروؤ�صاء والزعماء. 

اإلغاء وت�صخيف االتهام االأمركي الإيران، 

ب��اأن��ه��ا دول���ة خ��ارج��ة ع��ل��ى ال��ق��ان��ون ال���دويل 

وموؤ�ص�صاته، عر ح�صور االأمني العام لالأمم 

امل��ت��ح��دة ب����ان ك���ي م����ون ومم��ث��ل��ي امل��ن��ظ��م��ات 

االإقليمية.

م�صاركة الرئي�س امل�صري كممثل حلركة 

االإخ������وان امل�����ص��ل��م��ني ع��ل��ى ال�����ص��ع��ي��د ال��ن��ظ��ام 

املخطط  ما  حد  اإىل  يحا�صر  مبا  الر�صمي، 

تاأجيج  اإىل  الداعي  ال�صهيوين   - االأمركي 

ال��ف��ت��ن��ة امل��ذه��ب��ي��ة يف ال���ع���امل االإ����ص���الم���ي، 

وتغليب مبداأ احلوار والدعوة احل�صنة.

يخفف  مما  اخلليج،  دول  بع�س  م�صاركة 

م��ن ح��ال��ة االح��ت��ق��ان بينها وب���ني اإي����ران يف 

االأحداث بالبحرين وال�صعودية.

مقابل  �صيا�صية  دول��ي��ة  م��ظ��اه��رة  ح�����ص��د 

ال��غ��ط��ر���ص��ة االأم���رك���ي���ة وح��ل��ف��ائ��ه��ا، ال��ذي��ن 

م���وؤمت���رات ومنظمات  اإن���ت���اج  ع��ل��ى  ي��ع��م��ل��ون 

�صورية(،  اأ���ص��دق��اء  )م��وؤمت��ر  الطلب(  )غ��ب 

ملجل�س  خ�صارتهم  على  اإلتفافية  كمحاولة 

ال��رو���ص��ي - ال�صيني  ال��ت�����ص��دي  ب��ع��د  االأم����ن 

امل�صرتك. 

اإعطاء االأوك�صجني الدويل واالإ�صالمي ملا 

االإ�صالمي، مل�صروع ك�صر  بداأ يف موؤمتر مكة 

ب��ني القوى  اجلليد وف��ت��ح ق��ن��وات االت�����ص��ال 

���ص��وري��ة،  يف  وخ�����ص��و���ص��اً  املنطقة  امل���وؤث���رة يف 

حلفائها  م��ع  بالتن�صيق  اإي��ران��ي��ة  وحم��اول��ة 

وب��ال��ت�����ص��اور م��ع ال�����ص��ع��ودي��ة وت��رك��ي��ا وم�صر 

الإط�����الق م���ب���ادرة ���ص��ام��ل��ة ل��ل��ْج��م ال��ع��ن��ف يف 

�صورية ب�صكل متواز مع بدء احلوار، وترتكز 

املعلومات على  بع�س  االإيرانية وفق  املبادرة 

التايل: 

ت�����ص��ك��ي��ل جم��م��وع��ة ات�����ص��ال م���ن )اإي�����ران 

االأخ�صر  م��ع  وال�����ص��ع��ودي��ة(  وم�صر  وت��رك��ي��ا 

االإب����راه����ي����م����ي ك���م���م���ث���ل ل��������الأمم امل���ت���ح���دة 

واجلامعة العربية.

 اإع�����الن وق���ف االأع���م���ال ال��ع�����ص��ك��ري��ة من 

ك��ل االأط�����راف )احل��ك��وم��ة وامل��ع��ار���ص��ة ( مع 

االحتفاظ مبواقع وجود كل طرف، مع منع 

عمليات الت�صليح للمعار�صة ال�صورية.

واالإغاثية  االإن�صانية  امل�صاعدات  اإي�صال   

اإىل املحتاجني، وعدم العرقلة من اأي طرف.

امل��ع��ار���ص��ة  ف�����ص��ائ��ل  ع��ن  ممثلني  تعيني 

ال�صورية،  احلكومة  مع  للتحاور  ال�صورية 

وفق  االت�صال  جمموعة  ورع��اي��ة  بح�صور 

حم��اور وعناوين حم��ددة قبل احل��وار، مع 

�صورية،  يف  احل��وار  مقر  يكون  اأن  اأف�صلية 

بعدم  ال�صورية  احلكومة  من  �صمانات  مع 

اأو  اع����رتا�����س  دون  ك�����ان،  الأي  ال��ت��ع��ر���س 

اأو  الداخل  ا�صتبعاد الأي طرف معار�س يف 

اخلارج.

حت���دي���د ف����رتة احل������وار مب��ه��ل��ة اأق�����ص��اه��ا 

�صهرين من تاريخ البدء، للو�صول اإىل نتائج 

ماعدا  م�صبقة،  �صروط  دون  وم��ن  ملمو�صة 

�صرورة وقف اإطالق النار حماية للمدنيني.

اإن ال��ه��دف االإي���راين االأ���ص��ا���س، ه��و اإع��ادة 

وتطويرها  االنحياز،  ع��دم  ملنظومة  احلياة 

منظومة  اإىل  ت�صاف  ث��ال��ث��ة(  )ق���وة  لتكون 

ب�صقيه  )ال��ن��ات��و(  وح��ل��ف  )ال��ري��ك�����س(  دول 

ع�صر  انتهاء  لتاأكيد  والع�صكري،  ال�صيا�صي 

ال��ق��ط��ب االأم���رك���ي ال���واح���د، وب���دء مرحلة 

اال�صتعمار  ملواجهة  االأقطاب،  املتعدد  العامل 

اجلديد الزاحف على �صعارات الدميقراطية 

وحرية الراأي املزيفة واخلادعة.

 www.alnnasib.com
د. ن�سيب حطيط

و�صلت اأزمة اليونان املالية اليوم اإىل مفرتق ح�صا�س، يفر�س على الدولة االختيار 

بني االحتفاظ بع�صويتها يف منظومة اليورو واتباع ال�صيا�صة التق�صفية ال�صارمة ك�صرط 

وحدها  لتتحمل  ال�صابقة  عملتها  اإىل  العودة  وب��ني  املطلوبة،  االأم���وال  على  للح�صول 

التام وانت�صار  تبعات انخفا�س الدراخما بن�صب عالية ت�صع البالد على حافة االنهيار 

الفو�صى، وت�صعى احلكومة االئتالفية اجلديدة اإىل اإقناع اأملانيا وفرن�صا باختيار اأهون 

»ال�صّرين«، وذلك باإعطاء اليونان املزيد من الوقت الإنعا�س احلياة االقت�صادية تفادياً 

النفجار اجتماعي من املحتم وقوعه على املدى املنظور.

اإذا جنح رئي�س الوزراء اليوناين؛ اأنطوني�س �صامارا�س، اإثر جولته االأوربية االأ�صبوع 

بتاأجيل  مطالبه  بتلبية  ال��ي��ورو،  منطقة  داخ��ل  االأب���رز  الدولتني  ق��ادة  باإقناع  املا�صي، 

اإج��راءات التق�صف وخف�س النفقات حتى عام 2016، يكون يف الواقع قد جمد مفاعيل 

االأزمة ب�صعة اأ�صهر فقط، بينما يتاأجل االإنفجار ال�صعبي اإىل مرحلة الحقة، ولكن رغم 

هوالند  فران�صوا  الفرن�صي  الرئي�س  من  كل  امتنع  احل��رج،  اليونانية  احلكومة  موقف 

وامل�صت�صارة االأملانية اأجنيال مركل عن اإ�صدار اأي قرار حا�صم ب�صاأن مطالب �صامارا�س، 

املركزي  والبنك  ال��دويل  النقد  �صندوق  ترويكا  تعده  ال��ذي  التقرير  �صدور  حني  اإىل 

االأوروبي واملفو�صية االأوروبية خالل �صهر اأيلول القادم. 

ويتوقع املراقبون اأن ال يكون التقرير املنتظر يف م�صلحة احلكومة اليونانية، االأمر 

الذي �صيعيد االأزمة اإىل املربع االأول، وذلك بتوتر االأجواء ال�صيا�صية وتفاقم الو�صع 

املعي�صي للمواطنني. ورغم اإبداء مركل وهوالند رغبتهما باإبقاء اليونان داخل منطقة 

احلكومة  على  لل�صغط  كو�صيلة  م�صلطاً  الع�صوية  بنزع  التهديد  �صيف  يظل  ال��ي��ورو، 

املتاحة  القليلة  وب��ال��ف��ر���س  الفعلية  وال��ت��الع��ب مب��ق��درات��ه  ال��ب��ل��د،  واب��ت��زاز  اجل��دي��دة، 

خلروجه من االأزمة.

 ي���رى امل��راق��ب��ون اأن ال��ت��ه��دي��د ب���اإخ���راج ال��ي��ون��ان لي�س اأك���رث م��ن ت��ه��وي��ل ف����ارغ، الأن 

احلكومات االأوروبية ال ميكنها حتمل وزر هذا ال�صيناريو اخلطر، الذي قد يوؤدي اإىل 

اأزمة عاملية مفتوحة، فالتهديد احلقيقي للعملة املوحدة ال ياأتي من جانب اليونان، بل 

من ال�صغوط التي متار�صها اإيطاليا واإ�صبانيا، والتي جتعل نهاية اليورو »م�صاألة وقت«. 

يف  جدياً   تبحث  االأع�صاء  ال��دول  حكومات  اأن  املراقبني  من  العديد  يعتقد  وعليه، 

م�صاألة العودة اإىل عمالتها الوطنية، االأمر الذي يتيح لها تبّني �صيا�صات نقدية م�صتقلة 

من دون الر�صوخ للبنك املركزي املوحد، الذي ت�صتفيد من ع�صويته بالدرجة االأوىل 

التي حتر�س  الكرى، هي  اأن هذه االقت�صادات  املراقبون  الكرى، ويرى  االقت�صادات 

اأك���رث م��ن غ��ره��ا على ا���ص��ت��م��رار ال��ي��ورو، وب��ال��ت��ايل حت��ر���س اأي�����ص��اً على ب��ق��اء اليونان 

والرتغال وايرلندا اأع�صاء يف منطقة اليورو. 

�صّرح اأحد املقربني من امل�صت�صارة مركل، على هام�س لقائها االأخر مع �صامارا�س، 

املراقبني  ولكن  املنظومة،  على  اأب��داً  يوؤثر  لن  ال��ي��ورو،  منطقة  من  اليونان  اإخ��راج  اأن 

يعترون هذا الكالم جمرد ادعاء ت�صليلي، الأن ا�صتبعاد اأي من الدول االأع�صاء، مهما 

كان وزنها االقت�صادي، له تاأثر �صلبي حمتم على احلياة االقت�صادية العامة يف اأوروبا 

والعامل على حد �صواء.  

اإن اأزمة اليونان تتاأتى ب�صكل رئي�صي من حقيقة اأنها تدفع معدالت عائد خيالية على 

التي تدفعها دولة مثل  الفعلية،  الفائدة  »اأن معدالت  املراقبني  �صنداتها، ويرى بع�س 

اليونان، تعد يف الواقع اأعلى بكثر مما كان من املمكن اأن تدفعه لو كانت هذه الدولة 

خارج االحتاد النقدي، وذلك نتيجة القيود على قدرتها على التعامل مع اأزمتها.. وهو 

ما يعني اأن وجودها داخل االحتاد كان اأمراً مكلفاً لها من الناحية املالية«.

لكن �صامارا�س ال يتفق مع هذا التحليل، ويرى اأن العودة اإىل الدراخما �صيفقد العملة 

70٪ من قيمتها على الفور، وهذا بنظره ما ال ميكن للبلد حتمل تبعاته، غر اأن القوى 
اليونانية املعار�صة، ب�صقيها اليميني والي�صاري، تعتقد اأن رئي�س احلكومة تنازل كثراً 

اأثناء مفاو�صاته مع مركل، واعتروا اأن امل�صت�صارة ت�صرفت كمرابية »عدمية الرحمة«، 

لعدم جتاوبها ب�صورة فعلية مع مطلب تاأجيل البدء برنامج التق�صف، وهي، بنظرهم، 

ال تكرتث بتنامي ياأ�س اليونانيني الذين ينتحرون باالآالف ب�صبب و�صعهم االقت�صادي.

كما ال توجد دالئل  االأزم���ة،  �صيحل  ال��ي��ورو  اليونان من منطقة  خ��روج  اأن  يبدو  ال 

باأن تتحمل الدول املهيمنة على املنظومة االقت�صادية نفقات اإنقاذ البلد، بل ت�صرعلى 

حتميل ال��ي��ون��ان��ي��ني ال��ف��ق��راء اأع���ب���اء ال��ب��ق��اء يف ع�����ص��وي��ة ال���ي���ورو م��ق��اب��ل االأوه�����ام ب��اأن 

»االإ�صالحات« املفرو�صة على احلكومة هي الطريق االأق�صر للخروج من االأزمة، ولكن، 

تخرتق  قد  �صعبية  بانتفا�صة  القيام  ب��وادر  االأف��ق  يف  تظهر  ال�صّرين،  هذين  مقابل  يف 

احلدود وت�صيب اأوروبا يف ال�صميم.

عدنان حممد العربي
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األزمة اليونانية بين »امتيازات« البقاء في منطقة اليورو 
وعواقب االلتزام بشروط العضوية
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فرن�صو� هوالند و�أجنيال مريكل بعد تباحثهما يف م�صكلة �ليونان �القت�صادية )�أ.ف.ب.(



يكفي ل��الإ���ص��ادة ب����اأداء وزي���ر اخل��ارج��ي��ة 

الدكتور عدنان من�صور اأن نقراأ االنتقادات 

�صباحاً  »14اآذار«  ق��وى  اإليه  توجهها  التي 

الثابتة حيال  وم�صاء، على خلفية مواقفه 

البلدين،  بني  االأخوية  والعالقات  �صورية 

ورف�����ص��ه االجن������رار اإىل ل��ع��ب��ة امل���ح���اور يف 

مواجهتها.

للوزير  ال�صيا�صي«  »املا�صي  فرغم غياب 

ال��دب��ل��وم��ا���ص��ي  م��ا���ص��ي��ه  اأن  اإال  م��ن�����ص��ور، 

احلافل يجعله اأكرث قدرة على التعامل مع 

امللف الذي يتواله بجدارة وزيراً للخارجية 

وامل���غ���رتب���ني، م���ع ق��ن��اع��ة ل���دي���ه ب�����ص��رورة 

انفتاح لبنان على عمقه العربي و�صداقاته 

اخلارجية. 

اآذار« ا�صتغالل  عندما حاولت قوى »14 

�صليمان  مي�صال  اجلمهورية  رئي�س  طلب 

االح��ت��ج��اج ع��ل��ى احل�����وادث احل���دودي���ة مع 

حم��اوالت  من�صور  ال��وزي��ر  رف�س  �صورية، 

كما  ب��االع��ت��داءات،  و�صفها  املعار�صة  ق��وى 

ا���ص��ت��ن��ك��ر حم�����اوالت »امل���ق���ارن���ة« م���ع ال��ع��دو 

االأمرين  بني  »الفارق  قائاًل:  االإ�صرائيلي 

ت��اري��خ��ي للبنان،  ع���دّو  »اإ���ص��رائ��ي��ل«  اأن  ه��و 

���راً، واإن  ون���ّف���ذت اع���ت���داء م��ب��ّي��ت��اً وحم�������صّ

�صل�صلة  ���ص��م��ن  ي���اأت���ي  االأخ�����ر  اع���ت���داءه���ا 

تطبيق  منذ  ارُتكبت  متوا�صلة  اع��ت��داءات 

اأكرث  اليوم  حتى  بلغت  وقد   ،1701 القرار 

من 9000 خرق، اأّما ما يح�صل يف ال�صمال 

فهو خمتلف، اإذ وقعت قذيفة خطاأ نتيجة 

داخ��ل  ال�صورية،  االأرا���ص��ي  يف  اال�صتباكات 

االأرا�صي اللبنانية، فاأودت بحياة اأبرياء«.

يرى الوزير من�صور اأن »هناك من يريد 

و���ص��وري��ة،  لبنان  ب��ني  ال��ع��الق��ات  يفجر  اأن 

وهذا لن نقبل به و�صنت�صدى له«.

ال�����وزي�����ر م���ن�������ص���ور م����ن م����وال����ي����د ب���رج 

يف  جم������از   ،1946 ال�����ع�����ام  يف  ال����راج����ن����ة 

اجلامعة  من  واالإداري���ة  ال�صيا�صية  العلوم 

ال��ي�����ص��وع��ي��ة، وح��ا���ص��ل ع��ل��ى م��اج�����ص��ت��ر يف 

العلوم  يف  ودك��ت��وراه  ال�صيا�صية،  النظرية 

ال�صيا�صية.

ثاين  يف  الدبلوما�صي  بال�صلك  التحق 

1974، بعد فوزه  ال�صنة اجلديدة عام  اأي��ام 

اأواًل  ال�صلك، فالتحق  اإىل  مبباراة الدخول 

والقن�صلية،  ال�صيا�صية  ال�صوؤون  مبديرية 

ث����م مب���دي���ري���ة ال���������ص����وؤون االق���ت�������ص���ادي���ة، 

وامل��ال��ي��ة يف  االإداري�����ة  ال�����ص��وؤون  فبمديرية 

وزارة اخلارجية، وبداأت رحلته خارج لبنان 

يف اآب 1977، حيث غادر اإىل ال�صودان قائماً 

اخل��رط��وم  وقن�صاًل يف  ال�����ص��ف��ارة،  ب��اأع��م��ال 

التحق   1981 اأي��ار  ويف   ،1981 ني�صان  حتى 

بال�صفارة اللبنانية يف اأثينا ب�صفة م�صت�صار 

عني  ح��ي��ث   ،1984 ال���ث���اين  ك���ان���ون  ح��ت��ى 

)والي���ة  م��ل��ب��ورن  يف  للبنان  ع��ام��اً  قن�صاًل 

ف��ك��ت��وري��ا يف اأ���ص��رتال��ي��ا( ل��ي��ع��ود يف ال��ع��امم 

اأن ينطلق  نف�صه اإىل االإدارة املركزية، قبل 

قن�صاًل   1985 العام  يف  م�صر  اإىل  جم��دداً 

عاماً للبنان يف االإ�صكندرية.

اإىل  م��ن�����ص��ور  ان���ت���ق���ل   1990 ال����ع����ام  يف 

مطلق  ال��ع��ادة،  ف��وق  للبنان  �صفراً  زائ���ر 

ال�����ص��الح��ي��ة ل����دى ك��ن�����ص��ا���ص��ا - ال��ك��ون��غ��و 

اإىل  ل����ي����ع����ود جم����������دداً  ال����دمي����ق����راط����ي����ة، 

م��دي��راً  ���ص��ن��وات   4 ب��ع��د  امل��رك��زي��ة  االإدارة 

وزارة  يف  )ال�صيفرة(  واالت�صاالت  للرموز 

�صفراً   1995 ال��ع��ام  يف  ليعود  اخل��ارج��ي��ة، 

اإيران  لدى  ال�صالحية  العادة مطلق  فوق 

�صفراً  انتقل  حيث   ،2007/6/18 لغاية 

اإىل بروك�صل ولوك�صمبورغ، ولدى االحتاد 

للبنان يف االحت��اد من  االأوروب���ي، ومن�صقاً 

اأجل املتو�صط.

ي���ت���ق���ن ال������وزي������ر م���ن�������ص���ور ال���ع���رب���ي���ة 

وال��ف��رن�����ص��ي��ة واالإن���ك���ل���ي���زي���ة، ول���دي���ه اإمل����ام 

األقيت  بالفار�صية، وله حما�صرات عديدة 

يف ال���ب���ل���دان ال���ت���ي ع��م��ل ب���ه���ا، ودرا�����ص����ات 

ُت���ع���ّد ل��ل��ط��ب��ع، وه����و ح���ائ���ز ع��ل��ى اأو���ص��م��ة 

ال��ك��وم��ون��دور م���ن احل��ك��وم��ة ال��ي��ون��ان��ي��ة، 

وع��ل��ى و���ص��ام ال��ل��ي��وب��ارد، وه���و اأرف����ع و���ص��ام 

كنغويل )زائري(.

م��ت��اأه��ل م���ن ال�����ص��ي��دة ل��ي��ل��ى ف���اخ���وري، 

ورحلة العمر التي تكللت ب�صابني و�صبية؛ 

ال���دك���ت���ور ح�����ص��ني م��ن�����ص��ور اخ��ت�����ص��ا���ص��ي 

اأط���ف���ال و���ص��م��ن��ة وب���دان���ة ل���دى االأط���ف���ال، 

فهي  ليال  اأم��ا  ات�صاالت،  مهند�س  وح�صام 

متخ�ص�صة باالقت�صاد النقدي من فرن�صا، 

وت��ق��ول زوج��ت��ه اإن���ه على ال��رغ��م م��ن عمل 

والتنقل  كدبلوما�صي  ال��ب��داي��ة  يف  ال����زوج 

كانا  والوطن  العائلة  اأن  اإال  البلدان،  بني 

يف  فمنزلهما  لهما،  االأول  الهاج�س  دوم��اً 

واأوالده��م��ا  لبنان،  ك��ان �صورة عن  بلد  اأي 

اأ�صا�صه االأخالق احلميدة،  »ن�صاأوا يف كنف 

واالأع��راف  التقاليد  عن  التخلي  دون  من 

»اإنه  اعتدنا عليها كعرب«، وت�صيف:  التي 

يقد�س العمل، لذلك هو يحاول اأن يتممه 

ع��ل��ى اأك��م��ل وج����ه، وب��ط��ب��ي��ع��ة احل����ال ه��ذه 

امل�صاألة تفر�س عليه �صغطاً بع�س ال�صيء، 

مدى  على  ومرتقباً  متابعاً  دائماً  فيكون 

وذل��ك  ح��ول��ه،  يجري  م��ا  لكل  �صاعة  ال�24 

كي ال ي�صوب عمله اأية �صائبة«.

ه��واي��ات��ه م��ت��ع��ددة، اأه��م��ه��ا ال��ك��ت��اب��ة، كما 

واأحياناً  ال��ق��راءات،  من  بالعديد  يهتم  اأن��ه 

ع��ن��دم��ا ت�����ص��ن��ح ال���ف���ر����س ي��ح��ب اك��ت�����ص��اف 

البلد الذي نقيم فيه من خالل الرحالت 

والقيام »بالبيك نيك«.

كثراً ما ن�صمع اأو نقراأ يف االأخبار، حول اجتماعات 

كافة  من  العامة  ال�صخ�صيات  من  نخباً  ت�صم  �صرية 

بلدان العامل، ولكننا ال نح�صل عادة على تفا�صيل ما 

درجة  اإىل  املغلقة،  االأب���واب  وراء  يح�صل  اأن  ُيفرت�س 

جتعلنا ن�صكك ب�صحة املعلومات اأو بدقة م�صداقيتها، 

وع��ل��ي��ه، ت���ران���ا م�����ص��ط��ري��ن ل��ت��ح��ا���ص��ي ال���ك���الم عليها 

نظرية  باعتناق  ُنّتهم  اأن  خم��اف��ة  الكافية،  باجلدية 

الذين  االإع��الم،  عليها من عمالقة  املغ�صوب  املوؤامرة 

يقررون �صلفاً ما يجب اأو ما ال يجب ك�صفه اأمام الراأي 

العام.

اإعالمية،  يف ربيع العام اجلاري، ا�صتطاعت و�صائل 

يديرها نفر من »املارقني«، من اأمثايل، البعيدين كل 

ي�صمل  جتمعاً  تر�صد  اأن  احل��ق��ل،  جهابذة  ع��ن  البعد 

ال�صيا�صية  املراكز  اأعلى  اأكرث من مئة �صخ�صية حتتل 

املتحكمة  القرار  بلدان  يف  والع�صكرية،  واالقت�صادية 

مركزية،  بنوك  روؤ�صاء  منهم  االأر���س،  كوكب  مب�صر 

و���ص��رك��ات اح��ت��ك��اري��ة ك����رى، وجم��م��وع��ات اإع��الم��ي��ة 

حاليون  وجمهوريات،  وزراء  جمال�س  وروؤ���ص��اء  رائ��دة، 

م�صبقاً  ي�صمنون  ال��ذي��ن  م��ن  ومر�صحون  و�صابقون، 

جناح حمالتهم االنتخابية، اأي روؤ�صاء م�صتقبليني. 

ال��ت��ق��ى اجل��م��ع يف ف��ن��دق م��ن��ع��زل مب��دي��ن��ة �صانتلي، 

والية فرجينيا، على بعد ع�صرين مياًل من وا�صنطن، 

وقد توّلت اأهم املوؤ�ص�صات االأمنية، اخلا�صة والر�صمية، 

مهمة حماية ال�صيوف ومنع »املتطفلني« من الو�صول 

با�صم  التجمع  ُيعرف  بالفندق،  املحيطة  املنطقة  اإىل 

على  املنظمون  ح��ر���س  وق��د  ب��ل��دي��رب��رغ«،  »جمموعة 

 ،1954 عام  منذ  انقطاع  دون  من  �صنوياً  املوؤمتر  عقد 

ومب��ج��رد االط���الع على الئ��ح��ة امل��دع��ّوي��ن م��ن الذين 

�صاركوا يف اللقاءات ال�صابقة، ندرك اأن املجموعة تتمتع 

بقدرة فائقة على معاجلة االأحداث الكرى، وحتديد 

م�صارها على م�صتوى العامل. 

امل�����ص��ارك��ة  اأن م��ع��ظ��م ال�����ص��خ�����ص��ي��ات  امل���ث���ر  وم����ن 

اإىل  دع��وت��ه��ا  ب��ع��د  ف��ق��ط  اأه��م��ي��ت��ه��ا اخل��ا���ص��ة  اكت�صبت 

عام  ���ص��ارك يف  االأب  بو�س  ج��ورج  بلديربرغ:  م��وؤمت��ر 

كلينتون ح�صر  وبيل   ،1988 عام  رئي�صاً  واأ�صبح   1985
االجتماع عام 1991 وت�صلم الرئا�صة بعد �صنة، وح�صر 

عام  ال����وزراء  رئا�صة  وت�صلم   1993 ع��ام  يف  بلر  ت��وين 

رئا�صة  وت���وىّل   1999 ع��ام  ب���رودي يف  وروم��ن��و   ،1997
مفو�صية االحت��اد االأوروب���ي يف وق��ت الح��ق من العام 

كلمة  اإدوارد  جون  االأمركي  ال�صيناتور  واألقى  نف�صه، 

الرئا�صي جون  املر�صح  2004، فعينه  املوؤمتر عام  اأم��ام 

كري نائباً للرئي�س يف حملته. 

اإن ما يهمني من االطالع على هذه املعلومات اململة، 

فهمنا  هو  االإط���الق،  على  حدوثها  اأ�صتغرب  ال  والتي 

حلقيقة اأن من ن�صّنفهم يف عداد �صّناع القرار لي�صوا 

يف احلقيقة كذلك، بل اإن ثمة �صانع قرار اآخر، اأكرث 

الذي  اليوم، هو  واهتماماً مبا يح�صل يف عامل  نفوذاً 

االأ�صواء،  عليهم  نلقي  الذين  والقادة  الروؤ�صاء  ي�صنع 

وُن�صرف يف تعظيم �صاأنهم.

»االنتخابات  ب��اأن  اال�صتنتاج  منطقياً  ي�صبح  وعليه 

لي�صت  والتمدن،  احلداثة  دع��اة  ُيبّجلها  التي  احل��رة« 

ذلك  »املتح�صرة«،  ال�صعوب  بها  تتلهى  لعبة  اأك��رث من 

وال�صخ�صيات  الروؤ�صاء  جمع  ت�صتطيع  التي  القوة  اأن 

العامة يف لقاء ُيحاط مبثل هذا التكتم، رغم اختالف 

املعنية  البلدان  م�صالح  وت�صارب  ال�صيا�صية  امل��واق��ف 

هي  اإمن��ا  �صابه،  وم��ا  واالأم���ن  االقت�صاد  م�صتوى  على 

الكرى، وتقرر م�صر  االأح��داث  تتحكم مب�صار  التي 

�صعوب االأر�س. 

وقطع  الطاغوت  ه��ذا  تعطيل  اإىل  �صبيل  من  فهل 

دابره؟ �صوؤال اأعرتف اأين ال اأعرف ملن اأوجهه، لعلمي 

اأن اأحداً ال ي�صغي ملا ُين�صب يف هذا الع�صر العجيب اإىل 

»نظرية املوؤامرة«.

ع. العربي
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وأد اإلصالح تحت قبة البرلمان
بات  الذي  الغاب«  »الوطن  والتنظر يف  والتنوير  والتطوير  االإ�صالح  بئ�س 

باأم�س احلاجة اإىل »تطهر«.

ما�ٍس، حا�صٌر، م�صتقبٌل، ن�صاٌل، انعزال، تقدٌم، اإقطاٌع، طوائفيون، مذهبيون، 

، جميعهم مهددون باالنقرا�س، اإذا ما طبق قانون االإ�صالح  حيتان مال، جتار رقٍّ

االإنتخابي.. فتنادوا اإىل ال�صاحات »املعاقل« العتالء املنابر »املتاري�س« دفاعاً عن 

احليا�س وتاأبيداً لل�صرورة، فاإن ُهُم توانوا اأو اأحجموا عن واأد هذا املولود الذي 

ال ي�صبه نهجهم وتاريخهم فالعواقب وخيمة وامل�صر على اأكفهم.

ق��واه  ي�صتنفر  ط��اق��ات��ه،  يح�صد  ج��دي��د،  م��ن  يتجمهر  وف��ا���ص��د،  مف�صد  نظام 

الذاتية وغر الذاتية لالإجهاز على حماولة اإ�صالح يتيمة »العّراب«، اإذ مل يعد 

اليتم ليقت�صر على االأبوين!

قانون انتخاب كاأين به »مولود �صفاح«، هذا الذي ا�صتغرقت فرتة حمله ثالث 

�صنوات من عمر املجل�س احلايل، و»وحام« دام زهاء الع�صرين عاماً، منذ اأٍوحى 

الطائف لعباده اللبنانيني، اأنهم �صرزقون مبولود، اآدمي، ع�صري، ُيقيلهم من 

عرثاتهم وما اأكرثها، مولود من نطفة وطنية ال ترقى اإليها ال�صبهات، ي�صاهم 

يب�صر  يكد  الذي مل  امل�صكني  باملولود  ف��اإذا  واملوؤ�ص�صات،  القانون  دولة  اإر�صاء  يف 

النور تتلقفه اأيادي قابالت قانونيات ا�صماً، عابثات، فعاًل، حماوالت من جديد 

تقميطه بخرق طائفية رثة بالية، روائحها تزكم االأنوف املتطيبة بعبق بخور 

الوطنية واالإن�صانية رغم قلتها.

فهذا  �صنوات،  ع�صر  من  اأك��رث  منذ  لبنانياً  تكن  اإن  واخل���داع..  للتكاذب  تباً 

اجتهاد لقانون و�صعي عابر غر حمرتم.. فال�صحيح واالأهم مع احرتامنا اأن 

تكون طائفياً متع�صباً، متزمتاً، ال تقبل االآخر املختلف طقو�صياً، كي يحق لك اأن 

ت�صغل من�صباً ما، موقعاً ما، وظيفة ما، وتكون من اأهل احلل والربط يف البلد..

اأواًل واأخراً، فال مكان لك، وال طعماً اأو لوناً، اأو رائحة،  اأما اأن تكن لبنانياً 

فاأنت جمرد نكرة معّرفة باأل�»يف بع�س االأحايني«.

اأجل! ففي وطٍن اإن�صانه يتنف�س طائفياً، ي�صرب طائفياً، ياأكل طائفياً، يرتبى 

طائفياً، يتعلم طائفياً، يتثقف طائفياً، يتزوج طائفياً، ميوت طائفياً، ال مكان 

لك اأيها املتجرئ على التغير واملغايرة!

فبح�صب زعمهم.. قانون ال�صتني عفا عليه الزمن.. وقانون غازي كنعان الذي 

.»démodé« ُف�صل تنانر وفق مقا�صات ومزاجات يف ما�صي االأيام، اأ�صبح

اأم���ا ال��ط��ائ��ف ال���ذي ن�����س ع��ل��ى ا���ص��ت��ح��داث ق��ان��ون ان��ت��خ��اب��ي ب��ع��د ال��ن��ظ��ر يف 

ت�صمح..  الداخلية ال  الظروف  واأهملوه الأن  اأغفلوه  االإداري��ة، فقد  التق�صيمات 

واالأ�صح القول: »باأنه ال يخدم م�صالح املقاطجيه«.

اليوم ت�صقط االأقنعة.. وتظهر احلقيقة للعيان.. فمن اأ�صمر ال�صوء، واجتهد 

يف اإخفاء نواياه عن ال�صعب طوال �صنوات، بل وعقود، ها هي ال�صاعة زفت جلالء 

العتمة التي اكتنفت مواقف كثرين مثلوا على ال�صعب، بعدما مثلوا بالقوانني 

اأن يخجل ه��وؤالء من ت�صرفاتهم، فهذا �صرب من  اأك��رث من م��رة..  والد�صتور 

امل�صتحيل.. »فالذين ا�صتحوا ماتوا«.

وبال�صعب  وموؤ�ص�صاته..  الوطن  باأو�صال  تقطيعاً  كفاكم  واأولئك..  هوؤالء  يا 

ال�51٪ وهيمنتها على  اأال اتقوا اهلل بلبنان وبنيه.. فدميقراطية  وطموحاته.. 

فماذا  اأدن���ى..  اأو  قو�صني  ق��اب  منكم  ب��ات  فالربيع  مرفو�صة..  مرفو�صة،   ٪49
ع�صاكم �صانعون؟

نبيه الأعور



التا�شع ع�شر  القرن  كانت مدار�س بريوت يف 

واأوائل القرن الع�شرين عبارة عن كتاتيب )جمع 

امل��ح��ل��ة، حتت  اأب��ن��اء  ك��ت��اب( ت�شم جمموعة م��ن 

و�شنعة  ال��دي��ن��ي��ة  ال��ع��ق��ائ��د  يعلمهم  م�����وؤّدب،  ي��د 

اخل���ط والأرق�����ام ال��ه��ن��دي��ة، ف��ي��خ��رج ال��ول��د وق��د 

اأ�شبح باإمكانه اأن »يفك احلرف« كما يقال، فاإذا 

ال�شيوخ  بع�س  اإىل  دفعوه  ر�شداً،  اأهله  منه  اآن�س 

على  والنحو  وال�شرف  الفقه  م�شائل  يعلمونه 

لبن  و»امل��ق�����ش��ورة«  لل�شنفري،  ال��ع��رب«  »لم��ي��ة 

وقلياًل من احل�شاب  ابن مالك«،  و»األفية  دريد، 

والتاريخ.

كان احلاج حممد املكوك من اأوائل املوؤدِّبني يف 

دكانه يف �شوق العطارين، يعّلم الكتابة واحل�شاب، 

ويكتب دفاتر التجار، وكان ال�شيخ حممد اليايف 

اخلط  الكبري  العمري  اجل��ام��ع  ب��اب  اأم���ام  يعلم 

كتوعة  ق��ا���ش��م  عي�شى  ال�شيخ  وف��ت��ح  واحل�����ش��اب، 

الوطنية  »املدر�شة  با�شم  احل��درة  كتاباً يف حملة 

الإ����ش���الم���ي���ة«، وُع���رف���ت ب��ا���ش��م »م��در���ش��ة املعلم 

عي�شى«، تخرج منها الأديب عمر فاخوري، وفتح 

)نقيب  النحا�س  الرحمن  عبد  ال�شيخ  م��ن  ك��ل 

لتعليم  كتاتيب  البّنا  ح�شن  وال�شيخ  الإ���ش��راف( 

ال�شيخ  فتح  كما  اخل��ط،  وُح�شن  الكرمي  ال��ق��راآن 

ن��دمي الأرن������اوؤوط »م��در���ش��ة تنوير الأف���ك���ار« يف 

حم��ل��ة اخل���ن���دق ال��غ��م��ي��ق، وف��ت��ح ال�����ش��ي��خ نعمان 

فتحت  فيما  نف�شها،  املحلة  يف  مدر�شة  احلنبلي 

وكان  الغربي،  النبع  راأ���س  يف  النجاح«  »مدر�شة 

النبع  راأ����س  يف  كتاباً  �شربا  ال��دي��ن  �شعد  لل�شيخ 

ج منه العميد عفيف قليالت )اأبو  ال�شرقي تخرًّ

علي(، تبعته احلاجة علياء العدو بكتاب لل�شغار.

ال�شيخ حممد  ففتح  كتابه،  لكل حملة  وك��ان 

العبد كتاباً لأبناء حملة البا�شورة وبناتها، وكان 

ابنته  خلف  تالمذته،  على  �شديداً  ال�شيخ  ه��ذا 

ابنها ال�شيخ جمعة، واخت�س ال�شيخ  التي خلفت 

واأ���ش�����س  امل�شيطبة،  ب��ُك��ّت��اب حم��ل��ة  ال��غ��ف��ور  ع��ب��د 

ب��ريوت،  راأ����س  مدر�شة  العيتاين  حممد  ال�شيخ 

وال�شيخ م�شباح دعبول كتاباً يف الأ�شرفية. 

ك�����ان ال����ُك����ت����اب ع����ب����ارة ع����ن غ����رف����ة ���ش��غ��رية 

بالبيت،  ملحقة  اأو  �شاحبه،  بيت  يف  متوا�شعة 

متوا�شعة الأثاث، يقعد التالميذ على ح�شرية، 

طاولة  واأم��ام��ه  الغرفة  زاوي���ة  يف  ال�شيخ  ويقعد 

بيده  ومي�شك  ال��ك��ت��اب  عليها  ي�شع  منخف�شة، 

ع�����ش��ا ط��وي��ل��ة، ب��ح��ي��ث ي��ط��ال م���ن م��ق��ع��ده اآخ���ر 

تلميذ يف ال�شف، وكان الأولد يخلعون اأحذيتهم 

وي�شعونها �شمن خزانة خ�شبية عند املدخل.

كانت »الفلقة« و�شيلة التاأديب املتعارف عليها، 

ب��ني الأه��ل  مل��ن ع�����ش��ى«، وق���ام حلف م��ا  ف�»الع�شا 

والأ�شتاذ على اأ�شا�س اأن العظمات لالأهل واللحمات 

»راح  ال��ق��ائ��ل:  ال��ب��ريوت��ي  امل��ث��ل  هنا  وم��ن  لل�شيخ، 

»راح  اأو:  وقتالتو«،  ال�شيخ  ولإجا  وفرحاتو  العيد 

العيد وفرحه وجاء ال�شيخ وفلقاتو«.

ك����ان ال���ت���ك���رار وال��ت��ه��ج��ئ��ة اأ����ش���ل���وب احل��ف��ظ، 

وراء  )د(،  فتحة  دال  ال�����ش��ط��ار،  يعلم  ف��ال��ت��ك��رار 

�شيء  ل  األ���ف  )�����س(..  فتحة  ���ش��اد  )ر(،  فتحة 

التاء نقطتان من  الباء نقطة من حتت،  عليها، 

ال��ل��وح  الأولد كي�س حل��م��ل  ع���دة  وك��ان��ت  ف����وق.. 

واملمحاة و�شندوي�س الزعرت، ملا من فائدة لهذه 

النبتة يف تقوية الذاكرة على ما كان يقال.

وكان بع�س اأ�شحاب الكتاتيب ل هم لهم اإل 

اأن يختم الطالب القراآن الكرمي لينالوا »املعلوم« 

من الوالدين، وكان اأغلبهم ي�شطلحون على اأن 

ع��م��ران فقد ختم  اآل  ���ش��ورة  اأن��ه��ى  الطالب متى 

فري�شل  بذلك،  اأهله  فيعلمون  ال��ك��رمي،  ال��ق��راآن 

التلميذ  يجل�س  اأن  العادة  وكانت  الكعك،  ه��وؤلء 

اأم�����ام ���ش��ي��خ��ه، ف��ي��وم��ئ ال�����ش��ي��خ اإىل واح�����د من 

الطالب اأو اثنني اأن يقفا خلف الطالب، حتى اإذا 

تال �شورة الفاحتة واأتبعها ب�شورة البقرة، خطفا 

طربو�شه واأ�شرعا عدواً اإىل منزله لتب�شري اأهله 

الب�شارة،  لهما  فُتعطى  ختم«..  »ختم،  منادين: 

ويعاد الطربو�س وقد ملئ بامللب�س.

وك�����ان ب��ع�����س اأ����ش���ح���اب ال��ك��ت��ات��ي��ب مي��ن��ع��ون 

�شبيانهم من النزول اإىل البحر، ويقال اإن املعلم 

اأذرع  ب��ه  ك���ان يختم  خ��ا���ش��اً  خ��ت��م��اً  ات��خ��ذ  عي�شى 

ويعود  اأ���ش��ب��وع،  ك��ل  م��ن  اخلمي�س  ي��وم  تالمذته 

ختم  ع��ن  ع��ب��ارة  وه��و  ال�شبت،  �شباح  ب��ه  ليدقق 

ُيطبع  الكتاب،  �شيخ  ا�شم  عليه  منقو�س  خ�شبي 

ال�شباحة،  من  ملنعه  �شاقه  اأو  التلميذ  ر�شغ  على 

معاقبة  و���ش��ائ��ل  م���ن  الأذن  ح��ل��م��ة  ف���رك  وك����ان 

التلميذ امل�شيء.

خمي�س  ك��ل  �شباح  ي��دف��ع  ف��ك��ان  الق�شط  اأم���ا 

العيد  اأي��ام  الولد  ويح�شر  اخلمي�شية،  وي�شمى 

العيدية.

وب���ع���د ف����رتة حت���ول���ت ب��ع�����س ال��ك��ت��ات��ي��ب اإىل 

م���دار����س اب��ت��دائ��ي��ة وت��ك��م��ي��ل��ي��ة، ك��امل��در���ش��ة التي 

راأ�س  العيتاين يف  ال�شيخ حممد  املرحوم  اأ�ش�شها 

ب���ريوت، وع��ّل��م فيها ال��ق��راآن ال��ك��رمي وال��ق��راءة، 

وي��ذك��ر اأن����ه ك��ان��ت لل�شيخ حم��م��د امل���ذك���ور ع��دة 

كرامات �شهدها كثريون من اأهايل راأ�س بريوت.

وجد البريوتيون احلاجة ما�شة اإىل املدار�س 

العالية، فاأ�ش�شوا مدر�شة يف جامع النوفرة بهمة 

كما  خ��ال��د،  اهلل  ع��ب��د  احل���وت  ال�شيخني حم��م��د 

اأ�ش�س املعلم بطر�س الب�شتاين »املدر�شة الوطنية«، 

فكانت هاتان املدر�شتان حجر الزاوية يف النه�شة 

العلمية الوطنية التي �شهدتها بريوت فيما بعد.

ومنذ تاأ�شي�س املقا�شد، اأخذت بواكري النه�شة 

�شّمت  للبنات  م��دار���س  املقا�شد  ففتحت  تت�شع، 

الرئي�س  ن��ظ��رية حم��ا���ش��ب��ج��ي )وال�����دة  اإح���داه���ا 

ريا�س ال�شلح( وعنربة الرببري )والدة الرئي�س 

�شائب �شالم(، كما فتحت اجلمعية عدة مدار�س 

اجلن�شني  م��ن  النا�شئة  برتبية  واهتمت  اأخ���رى 

وتعليمهم علوم الدين وعلوم الدنيا.
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مناكب  يف  ت�شرب  الإ���ش��الم  جيو�س  كانت  بينما 

الأر�س، كان يقيم يف املدينة فيل�شوف عجيب، وحكيم 

ن�شرة  تناهت  كلمات  تتفجر احلكمة من جوانبه يف 

اأخربكم  »األ  مل��ن ح��ول��ه:  وب��ه��اء، وك��ان ل يفتاأ يقول 

ب��خ��ري اأع��م��ال��ك��م، واأزك���اه���ا ع��ن��د ب��اري��ك��م، واأمن���اه���ا يف 

ع���دّوك���م، فت�شربوا  ت��غ��زو  اأن  م��ن  درج��ات��ك��م، وخ���ري 

رق��اب��ه��م وي�����ش��رب��وا رق���اب���ك���م، وخ����ري م���ن ال���دراه���م 

له،  ين�شتون  ال��ذي��ن  اأع��ن��اق  فت�شرئب  وال��دن��ان��ري«؟ 

ال���درداء«؟  اأب��ا  يا  هو  �شيء  »اأي  ب�شوؤاله:  وي�شارعون 

يتاألق  ووج��ه��ه  فيقول  حديثه  ال���درداء  اأب��و  ي�شتاأنف 

حتت اأ�شوء الميان واحلكمة: »ذكر اهلل.. ولذكر اهلل 

اأكرب«.

بفل�شفة  يب�شر  ال��ع��ج��ي��ب  احل��ك��ي��م  ه���ذا  ي��ك��ن  مل 

انعزالية، ومل يكن بكلماته هذه يب�شر بال�شلبية، ول 

التبعات  تلك  الدين اجلديد،  تبعات  بالن�شحاب من 

الذي  فهو  منها،  ال�شدارة  مكان  اجلهاد  ياأخذ  التي 

عليه  اهلل  �شلى  اهلل  ر�شول  مع  جماهداً  �شيفه  حمل 

واآله و�شلم منذ اأ�شلم، حتى جاء ن�شر اهلل والفتح، بيد 

اأنه كان من ذلك الطراز الذي يجد نف�شه يف وجودها 

املمتلئ احلّي كلما خال اإىل التاأمل، واأوى اإىل حمراب 

احلكمة، ونذر حياته لن�شدان احلقيقة واليقني.

اأب��و ال��درداء  لقد كان حكيم تلك الأي��ام العظيمة 

روؤي��ة  اإىل  ع��ارم  �شوق  يتملكه  اإن�شاناً  عنه  اهلل  ر�شي 

اإذ قد اآمن باهلل وبر�شوله  احلقيقة واللقاء بها، فهو 

ب��اأن هذا الإمي��ان مبا  اآم��ن كذلك  اإمياناً وثيقاً، فقد 

ميليه من واجبات وفهم، هو طريقه الأمثل والأوحد 

اإىل احلقيقة.

ومع  نف�شه،  �شّد  ال����درداء  اأب��ي  جهاد  انتهى  لقد 

التفوق  ذل��ك  اإىل  ال��ع��ال��ي��ة؛  ال����ذروة  تلك  اإىل  نف�شه 

ال��ب��ع��ي��د، اإىل ذل���ك ال��ت��ف��اين ال��ره��ب��اين، ال���ذي جعل 

حياته، كل حياته، هلل رب العاملني.

�شئلت اأم���ه ع��ن اأف�����ش��ل م��ا ك��ان يحب م��ن عمل، 

فاأجابت: »التفكر والعتبار«، لقد وعى قول اهلل عز 

وجل يف اأكرث من اآية: {فاعتربوا يا اأويل الأب�شار}، 

اإخوانه على التاأمل والتفّكر، يقول  وكان هو يح�ّس 

ر �شاعة خري من عبادة ليلة«. لهم: »تفكُّ

�شلى  الر�شول  وبايع  ديناً،  بالإ�شالم  اقتنع  ي��وم 

ال��ك��رمي، كان  الدين  واآل��ه و�شلم على ه��ذا  اهلل عليه 

وك��ان قد  النابهني،  املدينة  ناجحاً من جت��ار  ت��اج��راً 

ق�شى �شطر حياته يف التجارة قبل اأن ي�شلم، بل وقبل 

مهاجرين،  املدينة  اإىل  وامل�شلمون  الر�شول  ياأتي  اأن 

يقول ر�شي اهلل عنه:

واأن��ا  و�شلم  عليه  اهلل  �شلى  النبي  م��ع  »اأ���ش��ل��م��ت 

فلم  وال��ت��ج��ارة  ال��ع��ب��ادة  اأن جتتمع يل  واأردت  ت��اج��ر، 

ال��ع��ب��ادة،  على  واأق��ب��ل��ت  ال��ت��ج��ارة  فرف�شت  يجتمعا، 

ف��اأرب��ح كل يوم  واأ���ش��رتي  اأبيع  اأن  اليوم  ي�شّرين  وم��ا 

باب  ح��ان��وت��ي على  ي��ك��ون  ل��و  دي��ن��ار، حتى  ثالثمائة 

البيع،  ح��ّرم  اهلل  اإن  لكم  اأق���ول  ل  اإين  األ  امل�شجد.. 

ولكني اأحّب اأن اأكون من الذين ل تلهيهم جتارة ول 

بيع عن ذكر اهلل«!

وتفوقا  روح��ي��اً  تخ�ش�شاً  ين�شد  رج��اًل  ك��ان  لقد 

امل��ي�����ش��ور لبني  ال��ك��م��ال  اأق�����ش��ى درج�����ات  اإىل  ي��رن��و 

الإن�شان، اأراد العبادة كمعراج يرفعه اإىل عامل اخلري 

الأ�شمى، فكم من جتار �شاحلني، وكم من �شاحلني 

جتار..

�شّموه اإن �شئتم ت�شّوفاً، لكنه ت�شّوف رجل توّفر 

له فطنة املوؤمن، وقدرة الفيل�شوف، وجتربة املحارب، 

وفقه ال�شحابي، ما جعل ت�شّوفه حركة حّية يف بناء 

الروح، ل جمّرد ظالل �شاحلة لهذا البناء.

اإنه متاأثر حتى اأعماق روحه باآيات القراآن الكرمي 

ال��رادع��ة ع��ن {ال���ذي جمع م��ال وع����ّدده • يح�شب 

بقول  روح��ه  اأعماق  ومتاأثر حتى  اأخ��ل��ده}،  ماله  اأن 

ال��ر���ش��ول: {م��ا ق��ّل وك��ف��ى، خ��ري مم��ا ك��رث واأل��ه��ى}، 

من اأجل ذلك كان يرثي لأولئك الذين وقعوا اأ�شرى 

ط��م��وح ال����رثوة وي��ق��ول: »ال��ل��ه��م اين اأع����وذ ب��ك من 

�شتات القلب«، �ُشئل: وما �شتات القلب يا اأبا الدرداء؟ 

فاأجاب: »اأن يكون يل يف كل واٍد مال«.. »من مل يكن 

غنياً عن الدنيا، فال دنيا له«.

ع��ن��دم��ا ُف��ت��ح��ت ق��رب���س وُح��م��ل��ت غ��ن��ائ��م احل��رب 

ال��درداء يبكي، فاقرتبوا  اأبا  اإىل املدينة، راأى النا�س 

منده�شني ي�شاألونه: يا اأبا الدرداء، ما يبكيك يف يوم 

ال��درداء يف  اأبو  اأعز اهلل فيه الإ�شالم واأهله؟ فاأجاب 

اأه��ون اخللق على اهلل  حكمة بالغة وفهم عميق: ما 

اإذا هم تركوا اأمره، بينما هي اأمة ظاهرة قاهرة، لها 

امللك، تركت اأمر اهلل، ف�شارت اإىل ما ترى!

ال��ذي  ال�شريع  الن��ه��ي��ار  ك��ان يعلل  وب��ه��ذا  اأج���ل، 

اإفال�س  املفتوحة؛  بالبالد  الإ���ش��الم  جيو�س  تلحقه 

ال��ب��الد م��ن روح��ان��ي��ة ���ش��ادق��ة تع�شمها، ودي��ن  تلك 

�شحيح ي�شلها باهلل، ومن هنا اأي�شاً كان يخ�شى على 

وت�شعف  الإمي��ان،  عرى  فيها  تنحّل  اأياماً  امل�شلمني 

روابطهم باهلل، وباحلق، وبال�شالح.

اأن  اخل��ري  »لي�س  واأر���ش��اه:  عنه  اهلل  ر�شي  يقول 

اأن يعظم حلمك،  يكرث مالك وول��دك، ولكن اخل��ري 

ويكرث علمك، واأن تباري النا�س يف عبادة اهلل تعاىل«.

ويف خ��الف��ة ع��ث��م��ان، ك����ان م��ع��اوي��ة )ر����ش���ي اهلل 

ال���درداء رغبة  اأب��و  ال�شام، رف�س  على  اأم��رياً  عنهما( 

يومئذ  ال�����ش��ام  وك��ان��ت  ال��ق�����ش��اء،  يلي  اأن  يف  اخلليفة 

وقام  ال���درداء  اأب��و  فجمعهم  والنعيم،  باملباهج  مت��وج 

اأنتم الإخ��وان يف  اأه��ل ال�شام،  وق��ال: يا  فيهم خطيباً 

الدين، واجلريان يف الدار، والأن�شار على الأعداء.. 

لكن مايل اأراكم ل ت�شتحيون؟ جتمعون ما ل تاأكلون، 

وقد  تبّلغون،  ل  ما  وترجون  ت�شكنون،  ل  ما  وتبنون 

كانت القرون من قبلكم يجمعون فيوعون، ويوؤّملون 

بورا،  جمعهم  فاأ�شبح  فيوثقون،  ويبنون  فيطيلون، 

واأماهم غرورا، وبيوتهم قبورا، اأولئك قوم عاد، ملوؤوا 

ما بني عدن اإىل عمان اأمواًل واأولداً..«. 

أبــو الــدرداء
أّي حكـيم كـان
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ت��ع��اين ال����ولي����ات امل��ت��ح��دة راه���ن���اً من 

عقود  منذ  ت�شربها  جفاف  موجة  اأق�شى 

وازدي���اد  املحا�شيل  تلف  اإىل  اأدت  طويلة، 

القلق العام حول تاأثريات التغيري املناخي، 

املناخية  ال��ب��ي��ان��ات  م��رك��ز  لتقارير  ووف��ق��اً 

الأم��ريك��ي��ة، ف��اإن ه��ذه امل��وج��ة ل��ن تنح�شر 

اأن ت�شبح حالت  املرجح  قريباً، ل بل من 

اأك���رث ت���وات���راً و���ش��دة، ل�شيما يف  اجل��ف��اف 

الأمريكية،  املتحدة  الوليات  غرب  جنوب 

مم�����ا ����ش���ي���ه���دد امل�����زي�����د م�����ن امل���ح���ا����ش���ي���ل 

واملزروعات.

اأق��ل �شدة، لكنه  ه��ذا اجلفاف ال��ذي هو 

ال��ن��اح��ي��ة اجلغرافية  م��ن  ان��ت�����ش��اراً  الأك����رث 

الوليات  �شربت  التي  اجلفاف  موجة  من 

ال��ث��الث��ي��ن��ات، وال��ت��ي ت�شببت يف  امل��ت��ح��دة يف 

على  الآن  ي��وؤث��ر  ���ش��دي��دة،  زراع��ي��ة  خ�شائر 

اأك���رث م��ن 60 يف امل��ئ��ة م��ن ال��ب��الد، و78 يف 

امل��ئ��ة م��ن م��ن��اط��ق زراع����ة ال�����ذرة، وبح�شب 

فاإنه  الوطني«،  اجلفاف  مر�شد  »ملخ�س 

18 ولية رئي�شية لزراعة ال��ذرة، يوجد  »يف 

30 يف املئة من املح�شول الآن يف حالة �شيئة 
اأو �شيئة جداً، وعالوة على ذلك، فاإن حالة 

�شيئة  ت��رتاوح بني  البالد  املراعي يف  ن�شف 

اإىل �شيئة جداً.

ال�����زراع�����ة  وزارة  وا�����ش����ت����ج����اب����ت  ه�������ذا 

اأن  بتقرير مفاده،  امل�شكلة  الأمريكية لهذه 

26 ولي��ة هي  1000 حمافظة يف  اأك��رث من 

مناطق كوارث طبيعية، مما يوؤهل املزارعني 

طارئة  قرو�س  على  للح�شول  املت�شررين 

منخف�شة الفائدة من وكالة خدمة املزارع، 

القت�شادية  الأع��ب��اء  اإىل  ي�شيف  م��ا  وه��و 

التي تعاين منها البالد.

ي�شكل اجلفاف غري امل�شبوق الذي �شرب 

الوليات املتحدة عبئاً ثقياًل على املزارعني، 

نف�شية  �شغوطاً  ي�شبب  املحا�شيل  ففقدان 

واق���ت�������ش���ادي���ة لأ����ش���ر امل�����زارع�����ني، ك��م��ا اأن���ه 

البالد،  القت�شادية يف  الأزم��ات  يفاقم من 

و�شيوؤدي اإىل ارتفاع اأ�شعار بع�س املحا�شيل 

ب��ل يف  امل��ت��ح��دة فح�شب،  ال��ولي��ات  لي�س يف 

العامل اأي�شاً.

التي  الأمريكية  املقاطعات  بع�س  ففي 

تقع يف املناطق الأكرث ت�شرراً من اجلفاف، 

قد ل يتمكن املزارعون من ح�شاد حم�شول 

العام  ال�شويا يف خريف هذا  اأو فول  ال��ذرة 

اإذا مل ينزل املطر، ما ينذر بعواقب كارثية، 

وبارتفاع �شاروخي يف اأ�شعار هذا املحا�شيل 

على م�شتوى العامل اأجمع.

اأكرب  هي  املتحدة  ال��ولي��ات  اأن  ويذكر 

منتج ل��ل��ذرة يف ال��ع��امل، مب��ا ي��ع��ادل 40 يف 

املئة من العر�س العاملي، ولذلك قد تكون 

ع���واق���ب ه����ذا اجل���ف���اف خ���ط���رية ل��ل��غ��اي��ة، 

وت���وؤث���ر ع��ل��ى اجل��م��ي��ع م��ن امل���زارع���ني اإىل 

اأنحاء العامل، الأمر  امل�شتهلكني، يف جميع 

الذي �شيرتتب عليه ارتفاع اأ�شعار جنوين، 

ارت��ف��اع  م��ع  ذل���ك  ت��راف��ق  م��ا  اإذا  خ�شو�شاً 

يف  للغاية  مرجح  اأم��ر  وه��و  النفط،  اأ�شعار 

ال��ع��ق��وب��ات القا�شية  ا���ش��ت��م��رار ف��ر���س  ظ��ل 

على النفط الإيراين.

كارثة �أمريكية

ت��وم فيل�شاك، قد  ال��زراع��ة  ك��ان وزي���ر 

اأكد بعد لقائه الرئي�س باراك اأوباما اأخرياً 

للتحدث ع��ن ه���ذه ال��ك��ارث��ة ال��ت��ي ت��ط��اول 

ن��ح��و 60 يف امل��ئ��ة م��ن ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة، 

اأن ال��و���ش��ع يف ال��ب��الد »ه���و الأخ��ط��ر منذ 

ع��ام  الق��ت�����ش��اد  تكبد  ب��ع��دم��ا  ع���ام���اً«،   25
ب�شبب  ال��دولرات  مليارات  ع�شرات   1988
توقعاتها  الزراعة  وزارة  ون�شرت  اجلفاف، 

2013، والتي  اخلا�شة باأ�شعار الإنتاج لعام 

اإذ  اجل��ف��اف احلالية،  اآث���ار موجة  اأظ��ه��رت 

ما بني  اأغلى  يكون  املحا�شيل قد  اإن ثمن 

ثالثة واأربعة يف املئة العام املقبل. 

علماً اأن اأرقام عام 2013 تعك�س ت�شخماً 

اأك���رب م��ن امل��ع��ت��اد، وي��ع��زى ذل��ك جزئياً اإىل 

اجلفاف واأ�شعار املحا�شيل املرتفعة، والآثار 

ولكنها  امل����زارع،  م�شتوى  على  تظهر  ب���داأت 

لتنت�شر  و���ش��ن��ة  �شهرين  ب��ني  ت�شتغرق  ق��د 

يف ال�����ش��ل�����ش��ل��ة ب��اأك��م��ل��ه��ا، ل��ت��ظ��ه��ر ال��ع��واق��ب 

للم�شتهلك بني اخلريف وبداية عام 2013.

اأما خرباء الأر�شاد اجلوية، فيعتربون 

الوليات  ت�شهدها  جفاف  موجة  اأو�شع  اأن 

امل��ت��ح��دة م��ن��ذ اأك����رث م���ن ن�����ش��ف ق���رن من 

ازدادت وط��اأت��ه��ا حت���دي���داً يف  ق��د  ال���زم���ن، 

ال����ولي����ات ال���زراع���ي���ة ب���ال���غ���رب الأو����ش���ط 

وال�شهول العليا.

 وي������رى ب��ع�����س امل�����زارع�����ني امل��ح��ا���ش��ي��ل 

تذهب  وه��ي  عليها  يعتمدون  التي  النقدية 

اأدراج الرياح، بينما ا�شطر اآخرون اإىل ح�شاد 

لي�شتخدموه  م��وع��ده  قبل  ال���ذرة  حم�شول 

كاأعالف للحيوانات، وهو م�شروع ذو ربحية 

ولية  حاكم  كوين،  ب��ات  و�شرح  بكثري،  اأق��ل 

اإلينوي، بعد قيامه بجولة يف املزارع املنكوبة 

يف املناطق اجلنوبية من الولية، قائاًل »اإنها 

اأزم���ة ك��ب��رية، ل اأعتقد اأن��ن��ي راأي���ت اأي  ح��ق��اً 

�شيء مثل هذا طيلة حياتي«.

الأم��ر الالفت للنظر يف موجة اجلفاف 

ات�شاع نطاقها ب�شورة كبرية، حيث  هذه هو 

ال��ولي��ات  م�شاحة  م��ن  امل��ئ��ة  يف   55 تتعر�س 

اأركن�شا�س  حتى  كاليفورنيا  م��ن  ال�شا�شعة 

ملوجة  ال�شمالية،  داكوتا  حتى  تك�شا�س  ومن 

اأك��رب  تعد  ول��ذا  معتدلة،  اأو  �شديدة  جفاف 

منذ  ال��ب��الد  يف  ل��ل��ج��ف��اف  ت��ت��ع��ر���س  منطقة 

اأك��دت احلكومة  1956، ح�شبما  الأول  كانون 

الأمريكية، وبينما يعتقد كثريون اأن اأحوال 

امل���زارع���ني يف ال���وق���ت احل����ايل مت��ك��ن��ه��م من 

الت�شدي لآثار موجة اجلفاف ب�شورة اأف�شل 

بكثري مما كان الو�شع عليه منذ عقدين من 

ت�شري  التقديرات  اأن  يوؤكد اخلرباء  الزمان، 

اإىل اأن 80 يف املئة من حم�شول الذرة وفول 

ال�شول يف البالد مل يتم التاأمني عليه.

وات�شع اجلفاف احلاد لي�شمل نحو 59 يف 

املئة من ولي��ة اي��وا، اأك��رب ال��ولي��ات املنتجة 

املئة عن  13 يف  ارتفاعاً من  للذرة وال�شويا، 

العام املا�شي، وكان نحو 95 يف املئة من ولية 

للذرة  املنتجة  الوليات  اأك��رب  ثاين  الينوي؛ 

وال�����ش��وي��ا، ي��ع��اين م��ن ج��ف��اف ح���اد اأو اأ���ش��د 

ارتفاعاً من 66 يف املئة قبل �شنة.

واأح���ك���م اجل���ف���اف اأي�������ش���اً ق��ب�����ش��ت��ه على 

يف   68 واج��ه  حيث  العليا،  ال�شهول  منطقة 

امل��ئ��ة م��ن امل��ن��ط��ق��ة ال��ت��ي ت�شم ���ش��ت ولي���ات 

املئة  يف   56 اأ�شد، �شعوداً من  اأو  جفافاً حاداً 

يف وقت �شابق من هذا العام.

وك�����ان ن��ح��و 64٪ م���ن ولي�����ة ك��ان�����ش��ا���س 

م�شجلة  ا�شتثنائي،  اأو  ح��اد  جفاف  حالة  يف 

ارتفاعاً من 28٪، وو�شف خرباء يف الأر�شاد 

اجلوية موجة اجلفاف باأنها الأ�شواأ منذ عام 

.  1956

�أ�سعار �لغذ�ء

الزراعة  اآخ��ر، ح��ذرت وزارة  من جانب 

الأم��ريك��ي��ة، م��ن ارت��ف��اع اأ���ش��ع��ار ال��غ��ذاء يف 

ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة ال���ع���ام ال���ق���ادم، ب�شبب 

وا�شعة من  اأج���زاء  ال��ذي ي�شرب  اجل��ف��اف 

احلليب  اأ�شعار  اأن  ال���وزارة  واأك��دت  البالد، 

معدل  ف��وق  �شرتتفع  وال��ل��ح��وم،  والبي�س 

�شيوؤدي  الت�شخم العتيادي، لأن اجلفاف 

اأك��الف تغذية احل��ي��وان��ات، هذا  اإىل زي��ادة 

ال�شويا  وف��ول  ال���ذرة  اأ�شعار  ارتفعت  وق��د 

املحا�شيل  وذب���ول  احل��ق��ول  ج��ف��اف  ب�شبب 

الطبيعي  الت�شخم  ن�شبة  اأم��ا  فيها،  التي 

يف   2.8 نحو  فهي  البقالة  ملحال  بالن�شبة 

املئة �شنوياً.

ول يتوقع اأن يوؤثر اجلفاف على اأ�شعار 

ه��ذه  معظم  لأن  وال��ف��واك��ه،  اخل�����ش��روات 

زراعتها  يف  ال���ري  على  تعتمد  املحا�شيل 

ال��زراع��ة  وزارة  وت��ت��وق��ع  الأم���ط���ار،  ولي�س 

مبا  ال��غ��ذاء  اأ�شعار  ارت��ف��اع  الآن  الأمريكية 

2012، ثم ما  2.5 و3.5 يف املئة خالل  بني 

بني 3 و4 يف املئة يف 2013، وقالت الوزارة 

اإن اأ�شعار الغذاء �شرتتفع بوترية اأ�شرع من 

اإجمايل الت�شخم الأمريكي خالفاً للنمط 

يف  الت�شخم  يبلغ  اأن  املتوقع  وم��ن  املعتاد، 

الوليات املتحدة 2 يف املئة هذا العام و1.9 

يف املئة يف 2013، وبلغ ت�شخم اأ�شعار الغذاء 

العام املا�شي، لكنه كان 0.8 يف  املئة  يف   3.7
املئة فقط يف 2010.

�نعكا�سات �أخرى

يف ���ش��ي��اق اآخ�����ر، حت���دث اأح����د م���دراء 

التاأمني على  الوطنية خلدمات  ال�شركة 

التاأمني  �شركات  اأن  الزراعية،  املحا�شيل 

بدفع  ق��ام��ت  ال��زراع��ي��ة  املحا�شيل  ع��ل��ى 

تعوي�شات قيا�شية يف العام املا�شي بلغت 

اأن يكون  11 مليار دولر، واأن هذا يجب 
مثاًل جيداَ على ما يتوقعه املزارعون يف 

اآث��ار موجة اجلفاف  لكن  العام احل��ايل، 

احل��ال��ي��ة ام��ت��دت مل��ا وراء ال���زراع���ة، ففي 

ولي���ة م��ي�����ش��وري، اأدت درج����ات احل���رارة 

حرائق  ان��دلع  يف  الت�شبب  اإىل  املرتفعة 

الغابات، التي ت�شبه موجة احلرائق التي 

اندلعت  الأمريكي، حيث  الغرب  �شهدها 

حممية  يف  ال���غ���اب���ات  ح���رائ���ق  م���ن   117
ولي��ة  يف  للغابات  الوطنية  توين  م��ارك 

م��ي�����ش��وري، وه���و رق���م ق��ي��ا���ش��ي ب��ال��ف��ع��ل، 

ب�����ش��ورة ك��ب��رية،  وزادت م��وج��ة اجل��ف��اف 

اإىل  ي�����ش��ري  ال��ت��ق��اري��ر  اأح����د  اأن  ل���درج���ة 

اندلع النريان يف كومات التنب املوجودة 

ت��ل��ق��اء نف�شها،  اإح����دى احل��ظ��ائ��ر م��ن  يف 

م�شتويات  تنخف�س  نف�شها،  الأث��ن��اء  ويف 

امل��دن، ف�شاًل  خ��زان��ات  املياه اجلوفية يف 

نهري  مثل  الكبرية  املائية  امل��ج��اري  عن 

امل�شي�شبي واأوهايو.

�أحمد �لطب�ش

توقعات بارتفاع 
أسعار الغذاء
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ه����ل ت��ع��ّل��ق��ن ل����زوج����ك ع���ل���ى ك��ل 

�شغرية وكبرية.. ت�شّخمن امل�شكالت 

ب�شبب ومن دون ال�شبب؟ كم مرة قمت 

اإىل  اأ�شدقائه  دع��وة  ب�شبب  بتوبيخه 

دون  م��ن  ال��غ��داء  لتناول وجبة  امل��ن��زل 

بافتعال  قمت  م��رة  كم  م�شبق؟  موعد 

م�����ش��اج��رة ب�����ش��ب��ب غ���ريت���ك ال��ع��م��ي��اء، 

�شالحك  هما  واجلفاء  اخل�شام  وك��ان 

لعقابه؟

اأم��ر  امل�شاكل  مواجهة  اأن  �شك  ال 

ع������ادي ف����ى احل����ي����اة ال����زوج����ي����ة، ل��ك��ن 

ل��ف��رات يهدد  اإىل اخل�����ش��ام  ال��ل��ج��وء 

ح��ي��ات��ك ال���زوج���ي���ة، واحل����ل ي��ك��م��ن يف 

احلل  هذا  جربت  هل  »ال�شفح«..  قوة 

ال�شحري من قبل؟

لي�ست مثالية

الزوجية  العالقات  خ��راء  يقول 

لبع�ض  ب��ع�����ش��ه��ا  ت��ت��ف��ت��ح  ال���ق���ل���وب  اإن 

ع��ن��دم��ا ي��ظ��ل��ه��ا احل����ب ال����دائ����م، واإن 

ال�شفح  اإل��ي��ه��ا ه��ي  اأه���م م��ه��ارة نحتاج 

والت�شامح، فال�شفح عن اأخطاء �شريك 

لنف�شك  تغفري  اأن  لك  ي�شمح  حياتنا 

ن�شفح  ال  وعندما  مثالياً،  كونك  عدم 

ال���ذي  احل���ب  ف����اإن  ال��ب��ع�����ض،  لبع�شنا 

م��ت��ن��وع��ة،  ب���درج���ات  ���ش��ي��ك��ون  يجمعنا 

مق�شوراً على االأمور احلياتية فقط.

وي���و����ش���ح ع���ل���م���اء االج����ت����م����اع اأن����ه 

لي�ض  لكن  االآخرين،  اأن نحب  باإمكاننا 

القلب  ي��ك��ون  ع��ن��دم��ا  ال���درج���ة،  بنف�ض 

فاإنه يدق ب�شعف  ما،  مغلقاً يف عالقة 

يف بقية عالقتنا باالأ�شخا�ض االآخرين.

وي��ع��رف ال��ع��ل��م��اء »ال�����ش��ف��ح« ب��اأن��ه 

فاملغفرة  ب����االأمل،  لالإح�شا�ض  م�شّكن 

ت�شمح لنا اأن مننح احلب مرة اأخرى، 

لكي  قلوبنا  نفتح  اأن  على  وت�شاعدنا 

نعطي ون�شتقبل احلب، وعندما تكون 

قلوبنا مغلقة، فاإننا نخ�شر مرتن.

معاناة.. و�سراع

كلما زاد حبك لزوجك، زادت معاناتك 

عندما ال ت�شفحن عنه، وكثري من النا�ض 

يقدمون على االنتحار ب�شبب املعاناة التي 

نتجت عن عدم ال�شفح والت�شامح ل�شركاء 

حياتهم.

اإننا نتم�شك مب�شاعر املرارة واال�شتياء، 

لي�ض الأننا توقفنا عن حب �شريك حياتنا، 

ولكن الأننا ال ندري كيف نغفر ون�شامح، اإذا 

وتوقفنا عن احلب،  باحلب  ن�شعر  نعد  مل 

ع��ن��دئ��ذ ل��ن ن�شعر ب����االأمل ع��ل��ى االإط����الق، 

�شعرنا  احل���ب،  ع��ل��ى  ق��درت��ن��ا  زادت  فكلما 

باالأمل لعدم قدرتنا على ال�شفح واملغفرة.

وي���وؤك���د ال��ع��ل��م��اء ال��ن��ف�����ش��ي��ون ع��ل��ى اأن 

امل��غ��ف��رة م���وج���ودة يف داخلنا  ال���ق���درة ع��ل��ى 

مهارة  اأي  مع  االأم��ر  هو  كما  لكن  جميعاً، 

اأخرى، يجب علينا اأن منار�شها، يف البداية 

�شوف يتطلب ذلك وقتاً، حيث جند اأنف�شنا 

وقد �شفحنا عن �شريك حياتنا، ثم نبداأ يف 

اإلقاء اللوم عليه يف اليوم التايل. 

العالقات  يف  ال�شفح  مهارة  اإتقان  اإن 

ي�شبح  املمار�شة  م��ع  ول��ك��ن  وق��ت��اً،  يتطلب 

ال�شفح ا�شتجابة طبيعية.

���ش��ب��ح��ان��ه  اهلل  اأن  ت��ن�����ش��ي  اأال  ي��ج��ب 

عن  �شفحت  كلما  ع��ن��ك  ي��ر���ش��ى  وت��ع��اىل 

اجلميل}  فح  ال�شّ {فا�شفح  م��ا  �شخ�ض 

فحوا  ول�َْي�شْ {ول�َْيعفوا  احل��ج��ر(،  )���ش��ورة 

غفور  واهلل  لكم  اهلل  يغفر  اأن  حتب�ّون  اأال 

النور(، فما بالك ب�شريك  رحيم} )�شورة 

اأن يحب،  االإن�شان  يختار  عندما  حياتك؟ 

فر�شة  ويعطيه  قلبه  يغلق  اأن  م��ن  ب���داًل 

ي�شفح  اأن  عليه  ب��ال�����ش��راع��ات،  ع��امل��ه  مل��ل��ئ 

اأن  على  وي�شاعدهم  االآخرين،  عن  ويعفو 

ي�شفحوا مثله.

ثقي بزوجك

ين�شحك  ل��ل�����ش��ف��ح،  مم��ار���ش��ت��ك  م���ع 

ال�شعيدة  ال��زوج��ي��ة  احل��ي��اة  اخت�شا�شيو 

مبنح الثقة ل�شريك حياتك، واأال متار�شي 

ع���ل���ي���ه ����ش���غ���وط���اً ت�����ش��ك��ك يف ا���ش��ت��ق��ام��ت��ه 

وم�شداقيته لديك.

وع��ن اأه��م��ي��ة ه��ذا االأم���ر ي��ذك��رون اأن 

احلاجة اإىل اأن يكون الرجل يف مو�شع ثقة 

حياته  �شريكة  اع���راف  اإىل  احل��اج��ة  ه��ي 

وعندما  وم�شتقيم،  ���ش��ال��ح  �شخ�ض  ب��اأن��ه 

دائ��م��اً  يقفزون  النا�ض  ف���اإن  الثقة،  تنعدم 

بنوايا  يتعلق  ما  يف  ال�شلبي  اال�شتنتاج  اإىل 

تلتم�شن  الثقة  جتعلك  بينما  ما،  �شخ�ض 

االأعذار لت�شرفات زوجك ال�شلبية، والثقة 

اأن ه��ن��اك م����رراً وراء ه��ذا  ت��ق��ول: »الب���د 

الت�شرف«.

اإليها،  جتذبه  بالرجل  امل���راأة  ثقة  اإن 

يبذل  جتعله  اأن  ت�شتطيع  به  تثق  وعندما 

وثقت  اإذا  بالتاأكيد  ي�شتطيع،  م��ا  اأق�����ش��ى 

امل����راأة ب���اأن زوج��ه��ا م��ث��ايل ف��اإن��ه��ا �شت�شاب 

ي�شتطيع  اأن�����ه  وث���ق���ت  اإذا  اأم������ل،  ب��خ��ي��ب��ة 

عندها  ي�شاعدها،  �شوف  واأن���ه  م�شاعدتها 

�شوف يدرك اأهميته لديها، واإن ما يقدمه 

لها كاف لكي يالقي القبول والتقدير من 

يظهر  جتعله  �شوف  به  ثقتها  اإن  جانبها. 

اأف�شل �شفاته، وعندما تظهر املراأة ثقتها 

النابعة من حبها، فاإن الرجل يكون قادراً 

على اإدراك قدراته ومواهبه ومهاراته.

رمي اخلياط
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»الصفح«.. ممارسة تضيء حياتك الزوجية

أنــِت وطــــــفــــــــــلــك

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

يعي�ض االآباء يف حالة من الرعب مبجرد معرفتهم اأن اأحد اأطفالهم 

قد اأ�شيب مبر�ض ال�شكر يف �شن مبكر، ويخ�شون اأن يوؤثر ال�شكر على 

�شحة الطفل على املدى الطويل، لكن االأطباء يو�شحون اأنه ال داعي 

الطفل  يجنب  ال�شكر  مر�ض  عالج  يف  فاالنتظام  والقلق،  لالنزعاج 

من اأي خماطر قد حتدث له م�شتقباًل.

ال�سكر؟ مر�ض  هو  • ما 
مر�ض ال�شكر )diabetes( هو مر�ض مزمن ينتج عندما تتوقف 

اإن��ت��اج االأن�����ش��ول��ن )ال��ه��رم��ون امل�����ش��وؤول عن  خ��الي��ا البنكريا�ض ع��ن 

متثيل  عن  عاجز  اجل�شم  ي�شبح  ثم  وم��ن  ال���دم(،  يف  ال�شكر  تنظيم 

ال�شكر )اجللوكوز( املوجود يف الغذاء، فيحدث ارتفاع غري عادي يف 

م�شتوى ال�شكر يف الدم.

ال�سكر؟ الطفل مبر�ض  اإ�سابة  الآباء  يكت�سف  • كيف 
مر�ض ال�شكر قد ي�شيب االأطفال يف ال�شنة االأوىل من العمر، ولي�ض 

قد  الأنها  االأط��ف��ال،  عند  ال�شكر  اأع��را���ض مر�ض  ال�شهل معرفة  من 

تكون غري وا�شحة، لكن هناك اأعرا�ض قد تظهر عند ارتفاع ال�شكر 

يف الدم، واأخرى تظهر عند انخفا�ض ال�شكر يف الدم، وهي كالتايل:

عند ارتفاع ال�شكر يف الدم:

- التبول اأكرث من املعتاد، خ�شو�شاً يف الليل.

- العط�ض ال�شديد، و�شرب كثري من املاء وال�شوائل ب�شورة متالحقة.

- الروؤية امل�شو�شة.

- اال�شتيقاظ اأكرث من مرة خالل الليل، واإ�شابة الطفل باالأرق.

- فقدان الوزن، رغم زيادة ال�شهية.

- �شعور الطفل باالإجهاد والع�شبية، وانخفا�ض م�شتوى التح�شيل 

الدرا�شي.

- عدم التئام اجلروح ب�شرعة.

- عند انخفا�ض ال�شكر يف الدم

- �شعور بدوخة )دوار(، ورع�شة، وميل اإىل النعا�ض.

- التعرق ال�شديد.

- �شداع، واإعياء �شديد.

- جفاف الفم واجللد.

- عدم التئام اجلروح ب�شرعة.

اأما عن االأ�شباب التي توؤدي اإىل اإ�شابة االأطفال مبر�ض ال�شكر، فهي 

اأ�شباب مر�ض  العلماء  اأرج��ع  وقد  ب�شكل قاطع،  اأ�شباب غري حمددة 

العدوى  اإث��ر  يكون  وق��د  بيئية،  وعوامل  وراث��ي��ة،  اإىل عوامل  ال�شكر 

ببع�ض االأمرا�ض التي تلعب دوراً يف االإ�شابة مبر�ض ال�شكر.

ماذا عن اأنواع مر�ض ال�شكر عند االأطفال؟

ال���ن���وع االأول )���ش��ك��ر االأط����ف����ال(: ي��ف��رز اجل�����ش��م ك��م��ي��ة ق��ل��ي��ل��ة من 

اأن�����ش��ول��ن، وه���ذا ال��ن��وع ي�شيب االأط��ف��ال،  االأن�����ش��ول��ن، اأو ال ي��ف��رز 

بجرعات  ال�شكر  من  النوع  هذا  ويعاَلج  �شنة،   30 من  اأق��ل  وال�شباب 

االأن�شولن، كي يحافظ على م�شتوى ال�شكر يف الدم.

هذا  تنظيم  وميكن  �شناً،  االأك��ر  االأ�شخا�ض  ي�شيب  ال��ث��اين:  النوع 

النوع من ال�شكر بالتغذية املنا�شبة، وقد ال يحتاج املري�ض اإىل تناول 

جرعات االأن�شولن، بل بتناول االأدوية عن طريق الفم.

الطفل  مع  الوالدين  يتبعها  اأن  يجب  التي  الن�شائح  بع�ض  هناك 

امل�شاب مبر�ض ال�شكر، ومنها:

- تثقيف االأبوين بطبيعة املر�ض، واأنه لي�ض مر�ض قاتل كما يظن 

البع�ض، وميكن ال�شيطرة عليه باإتباع اإر�شادات الطبيب.

بع�ض  اأداء  م��ن  ��ن��ع  ميمُ ال  بحيث  طبيعية،  ب�����ش��ورة  الطفل  تن�شئة   -

االأن�شطة التي يقوم بها االأطفال.

- تدريب اأفراد االأ�شرة على اإعطاء حقنة ال�شكر الإ�شعاف الطفل عند 

حدوث هبوط يف معدل ال�شكر داخل ج�شم الطفل.

- تدريب الطفل على اإعطاء حقنة ال�شكر لنف�شه، ومعرفة موا�شع 

احلقن يف اجل�شم.

- تدوين ومتابعة منو الطفل مرتن �شنوياً لالطمئنان على النمو 

الطبيعي للطفل.

مرتن  ال��دم  من  عينة  فح�ض  طريق  عن  ال�شكر  م�شتوى  قيا�ض   -

يومياً، كي يت�شنى لالأم معرفة كمية ال�شكر الذي يحتاجها الطفل.

- ت��ن��اول ال��ط��ع��ام ال�����ش��ح��ي، واحل���د م��ن وج���ود ال��ده��ون امل�شبعة يف 

الطعام؛ حتى ال يتاأثر القلب يف امل�شتقبل.

- تعويد الطفل على ممار�شة االأن�شطة الريا�شية، فالريا�شة ت�شاعد 

على حت�شن الدورة الدموية، وبالتايل منع ارتفاع م�شتوى ال�شكر.

معالجة مرض السكر عند األطفال
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املاء هو �شر احلياة على االأر���ض، وم�شدر ال�شحة 

ل��ك��ل اإن�����ش��ان، ف��م��ن دون امل���اء تهلك ك��ل ال��ك��ائ��ن��ات، 

ال�شيما اأن له فوائد �شتى على ج�شم االإن�شان، فهو 

الكلى،  عمل  وينظم  ال�شموم،  من  اجل�شم  يخل�ض 

ويرطب اجللد وينظفه، ويوؤدي اإىل ن�شارة الب�شرة.

ال�����ش��ع��رات  ي��ح��رق  ال���ب���ارد ج����داً  امل����اء  ���ش��رب  اأواًل: 

احلرارية

ه��ذه حقيقة، ف��درج��ة ح���رارة امل��ي��اه ال��ب��اردة ه��ي يف 

ح���دود 4 درج���ات مئوية، اأم���ا م��ع��دل درج���ة ح��رارة 

اأن  يعني  ما  مئوية،  درج��ة   36 فهو  االإن�شان  ج�شم 

الباردة،  املياه  الب�شري �شين�شط عند �شرب  اجل�شم 

اأج����ل ت�شخن امل��ي��اه وم��ع��اجل��ة ال��ت��ف��اوت بن  م��ن 

ا�شتهالك  ب��ال��ت��ايل  يتطلب  م��ا  احل�����رارة،  درج��ت��ي 

العديد  واإح��راق  ال�شخ�ض،  كمية كبرية من طاقة 

من ال�شعرات احلرارية ال�شرورية الإمتام املهمة.

ثانياً: �شرب املاء “على الريق” يوؤدي اإىل النحافة

اأي قبل  الريق”،  “على  امل��اء  ف�شرب  خ��راف��ة،  ه��ذه 

اجل�شم  ترطيب  على  فقط  ي�شاعد  الطعام،  تناول 

من جفاف نوم ليلة كاملة، لكن ذلك ال يوؤدي اإىل 

�شرب  اأن  ه��و  ي��ح��دث  اأن  ميكن  وال���ذي  التنحيف، 

ال�شهية  ال�شيء  بع�ض  الريق” يخف�ض  “على  املاء 

املبا�شرة لتناول الطعام، قبل اأن تعود اإىل طبيعتها 

بعد ف��رة وج��ي��زة، وي��ب��داأ االإن�����ش��ان ب��ت��ن��اول نف�ض 

كميات الطعام التي يتناولها عادة.

ثالثاً: املاء الذي يحتوي على فقاعات الغاز يوؤدي 

اإىل اكت�شاب الوزن

ال��ذي يحتوي  امل��اء  ق��ارّن��ا  ف��اإذا  اأي�شاً،  ه��ذه خرافة 

الغازية،  املرطبات  من  اأخ��رى  بنوعيات  الغاز  على 

ف�شنجد اأن ال�شكر املوجود يف املرطبات الغازية هو 

الذي يوؤدي اإىل اإك�شاب الوزن، ولي�ض غاز الكاربون 

املوجود فيها.

راب��ع��اً: ه��ل ���ش��رب امل���اء اأث��ن��اء ت��ن��اول ال��ط��ع��ام يعيق 

عملية اله�شم؟

هذه خرافة، اإذ لي�ض هناك اأ�شا�ض علمي يوؤكد ذلك، 

تناول  اأث��ن��اء  امل��اء  �شرب  يف  املبالغة  ميكننا  ال  لكن 

الطعام  تناول  اأثناء  املاء  الطعام، ف�شرب لير من 

يوؤدي اإىل �شعور ال�شخ�ض بالغثيان.

خام�شاً: هل �شرب املاء مفيد للب�شرة؟

الإزال����ة بع�ض  ف��امل��اء ���ش��روري ج���داً  ه���ذه حقيقة، 

اجللد،  ينتجها  التي  ال�شامة  الكيميائية  العنا�شر 

وال��ت��ي ت��خ��رج م��ع ال��ت��ع��رق، وي��ك��ون ل��ه��ا يف بع�ض 

االأحيان مفعول �شار على اجللد، فالب�شرة ت�شبح 

عن  اأو  تنظيفها،  يف  امل���اء  ا�شتخدام  بف�شل  رط��ب��ة 

العنا�شر  من  التخل�ض  يتم  حيث  ال�شرب،  طريق 

اأكرث  الب�شرة  ملم�ض  وي�شبح  ال�شارة،  الكيميائية 

نعومة، وبعد التعرق تكون الب�شرة خ�شنة، لكن بعد 

عملية  ت�شهل  امل���اء،  م��ن  لير  نحو  و���ش��رب  غ�شلها 

عودة الب�شرة اإىل طبيعتها ال�شحية.

�شاد�شاً: هل من املمكن �شرب نحو ليرين من املاء 

يومياً؟

�شرب ليرين من املاء يومياً له فوائد ال حت�شى، 

وظيفة  وحت�شن  اله�شم  عملية  تنظيم  حيث  من 

حذرت  الدرا�شة  ولكن  اجلفاف،  وجتنب  الكليتن 

م��ن اأن ���ش��رب ث��الث��ة ل��ي��رات اأو اأك���رث ل��ه اأ���ش��رار 

تتمثل يف احتبا�ض املياه يف اجل�شم، واإرباك وظيفة 

املاء  االإف��راط يف �شرب  اأن  الكليتن، وتف�شري ذلك 

الكليتن،  اإىل  اإ�شاراته  اإر�شاله  اأثناء  الدماغ  يمُربك 

اإىل  الزائدة يف اجل�شم، وال تعرف  الكمية  فت�شيع 

اأين تتجه.

�شابعاً: هل من املمكن �شرب املاء من دون ال�شعور 

بالعط�ض؟

ميكن اأن ي�شرب االإن�شان املاء حتى من دون �شعوره 

ال�شعور  لكن  ليرين،  كمية  لكن �شمن  بالعط�ض، 

بالعط�ض يعني اأن اجل�شم بحاجة اإىل املاء، واأن ثمة 

جفافاً ما، خ�شو�شاً يف ف�شل ال�شيف.
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اأفــقــي
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والرجل املراأة  تلب�شه   / )معكو�شة(  �شاحر   2

ق�شر باكنجهام / ثلثا �شام ت�شكن  بريطانية  ملكة  اول   3
يرد اأن  بعد  الراكن  عن  الناجت  ال�شخر   4

طوي وثني / حرف عطف / حديقة غناء  5

طــريـقـة اللعـب

واأفقياً  9 عامودياً  اإىل   1 االأرق��ام من  تو�شع 
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املختلفة
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ال  ح��ت��ى  االأواين  ب��ه��ا  ت��ط��ل��ى  امل����ادة   1
يلت�شق الطعام / اأنواع من الزهور

امل��ح��ام��ي  ب���ه  ي�����ش��ري  ال�����ذي  اال����ش���م   2
لزبونه / ا�شم علم ب�شفة احلمد
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ح�شابية / عك�ض جناح

 / ���ش��وري��ا  يف  منطقة  اإىل  ينت�شب   4
مت�شابهان

يف امل��ق��اه��ي  احل���ك���اي���ات  ي��ح��ك��ي  ال����ذ   5
ال�شعبية قدميا / تو�شع فيه الع�شافري 

عملة اوروبا  / ال�شائلة  الف�شة   6
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العنب يحمي 
قلوب الرجال

اأ�������ش������ارت درا�������ش������ة ط��ب��ي��ة 

اأن تناول الرجال  حديثة اإىل 

ل��ل��ع��ن��ب ب�������ش���ورة م��ن��ت��ظ��م��ة، 

خ�������ش���و����ش���اً اأول�����ئ�����ك ال���ذي���ن 

ي���ع���ان���ون م����ن خ���ل���ل يف اآل���ي���ة 

اجل�شم،  يف  الغذائي  التمثيل 

ي�شاعد يف حماية قلوبهم من 

عدد من املخاطر.

التي  االأب���ح���اث  واأظ���ه���رت 

اأج��ري��ت يف ه��ذا ال�����ش��دد على 

جمموعة من الرجال يعانون 

اآل��ي��ة التمثيل  م��ن ا���ش��ط��راب 

ال���غ���ذائ���ي، وت���ن���اول���وا ك��م��ي��ات 

منتظمة،  ب�شورة  العنب  من 

معدالت  يف  تراجعاً  هناك  اأن 

����ش���غ���ط ال��������دم، وحت�������ش���ن���اً يف 

اآل���ي���ة ت��دف��ق��ه يف ال�����ش��راي��ن، 

باالإ�شافة اإىل تراجع معدالت 

االل���ت���ه���اب���ات، وذل������ك ب�����ش��ب��ب 

“البوليفينول  مب��واد  غنائه 

وم�شادات االأك�شدة”.

����ع����د ا�����ش����ط����راب اآل���ي���ة  ويمُ

اجل�شم  يف  ال��غ��ذائ��ي  التمثيل 

ع�����ب�����ارة ع�����ن جم���م���وع���ة م��ن 

اخللل، منها ارتفاع يف �شغط 

ال�شكر  متثيل  وم�شتوى  الدم 

مع  والكولي�شرول،  ال��دم  يف 

ت���راك���م وت��ك��د���ض ال���ده���ون يف 

واالأرداف،  اخل�����ش��ر  منطقة 

��ع��د ارت��ف��اع  يف ال��وق��ت ال���ذي يمُ

م�����ع�����دالت ال���ك���ول���ي�������ش���رول 

اأح�����د  ال�������ش���ي���ىء يف اجل�������ش���م 

اأه���م االأ���ش��ب��اب وراء االإ���ش��اب��ة 

باأمرا�ض القلب.

�شك  / �شكب   8
اأو  ق�شور   / )معكو�شة(  �شاخن  م�شروب   9

طبقات جلدية تغطي بع�ض احليوانات

لبيع  حم���ل   / م��ط��وال  ب��ال��ف��م  مت�����ش��غ   10
االأ�شياء
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ال�سلة  ل��ك��رة  ل��ب��ن��ان  منتخب  خ��ا���ض 

اأق��ي��م��ت  ال���ت���ي  ال�34،  ج���ون���ز  ك����اأ�����ض  يف 

اآب،  ���س��ه��ر  م���ن  و25   18 ب���ن  ت��اب��ي��ه  يف 

اإح���رازه  بعد  عالية  مبعنويات  مت�سلحاً 

الرياح مل جتر  لكن  اآ�سيا،  بطولة غرب 

اإطالقاً مبا ت�ستهيه �سفن املدرب غ�سان 

اإذ اأنهى اللبنانيون م�ساركتهم  �سركي�ض، 

بح�سيلة خميبة ت�سمنت 5 خ�سارات و3 

انت�سارات.

وعلى رغم الطابع الإعدادي للبطولة 

ال�ستعدادات،  اعرت�ست  التي  والعقبات 

واأبرزها اإ�سابة بع�ض الالعبن، واآخرهم 

����س���ارل ت���اب���ت، وغ���ي���اب ال��ب��ع�����ض الآخ����ر 

املنتخب  م�ساركة  ف��اإن  خا�سة،  لأ�سباب 

ا�ستفهام،  عالمات  عدة  ر�سمت  اللبناين 

ول �سيما اأنها تندرج �سمن خطة الإعداد 

���س��اب��ق��اً(،  )�ستانكوفيت�ض  اآ���س��ي��ا  ل��ك��اأ���ض 

اليابانية  العا�سمة  ت�ست�سيفها  وال��ت��ي 

املقبل، حيث  اأيلول  14 و22  طوكيو بن 

يلعب فيها لبنان يف املجموعة الأوىل مع 

ال�سن وماكاو والفيليبن واأوزبك�ستان.

اأحد  ا�سم  جونز  وليام  كاأ�ض  وحتمل 

ال�سلة،  لكرة  ال���دويل  الحت���اد  موؤ�س�سي 

وهي بطولة تقام �سنوياً بدءاً من 1977 

ب��ارزة  اآ�سيوية  منتخبات  فيها  وي�سارك 

واإي���ران  وال��ي��اب��ان  اجلنوبية  ك��وري��ا  مثل 

وا�ستهل  وال��ف��ي��ل��ي��ب��ن،  وق��ط��ر  وت���اي���وان 

م��ن��ت��خ��ب ل��ب��ن��ان م�������س���واره يف ال��ب��ط��ول��ة 

ب��اخل�����س��ارة اأم�����ام م���ه���رام الإي�������راين 74 

يف  اللبناين  املنتخب  من  وب��رز   ،89  –
املباراة اإيلي اإ�سطفان بت�سجيله 18 نقطة 

املجن�ض  الرتكاز اجلديد  واأ�ساف لعب 

جاريد فاميو�ض )17 نقطة(.

ويف امل����ب����اراة ال��ث��ان��ي��ة خ�����س��ر ل��ب��ن��ان 

– 94، و�سجل   78 اأم��ام كوريا اجلنوبية 

فاميو�ض 18 نقطة، واإ�سطفان 14 وكارل 

�سركي�ض 13.

وتلقى منتخب لبنان خ�سارته الثالثة 

 ،87 –  68 19 نقطة  اأم��ام الأردن بفارق 

اإ����س���ط���ف���ان 20 ن��ق��ط��ة،  و���س��ج��ل ل��ل��ب��ن��ان 

واأحمد اإبراهيم 20 نقطة وفاميو�ض 15.

على  ال��راب��ع��ة  م��ب��ارات��ه  لبنان  وخ�سر 

و�سجل   ،81  ��  74 »اأ«  تايبه  اأم��ام  التوايل 

ج����ان ع��ب��د ال���ن���ور 19 ن��ق��ط��ة، وح�����س��ن 

 )13( وف�����امي�����و������ض   )14( اخل����ط����ي����ب 

ورودريغ عقل )10( واإيلي اإ�سطفان )10( 

وكارل �سركي�ض )6(.

اأربع  وحّقق املنتخب فوزه الأول بعد 

اأما   ،67 –  88 تايبه »ب«  خ�سارات، على 

 ��  91 الفيليبن  على  فكان  الثاين  الفوز 

72، ثم حقق منتخب لبنان فوزاً م�ستحقاً 
ول��ك��ن ���س��ع��ب��اً ع��ل��ى ف��ري��ق م���ن امل��الع��ب 

اإي��ل��ي  و���س��ج��ل   ،67 –  70 الأم���رك���ي���ة 

اإ�سطفان 27 نقطة وجاريد فاميو�ض 17 

وعلي  نقاط   8 اخلطيب  وح�سن  نقطة 

نقاط،   6 عقل  ورودري���غ  نقاط   8 كنعان 

خام�سة  بخ�سارة  لبنان  منتخب  وم��ن��ي 

اليابان  اأمام  يف ختام م�ساركته بهزميته 

والأخ���رة،  الثامنة  اجلولة  يف   70-89
وت�سدر فاميو�ض قائمة م�سجلي النقاط 

اإب��راه��ي��م  اأح���م���د  ن��ق��ط��ة، واأ����س���اف  ب�21 

وح�سن اخلطيب 13 نقطة لكل منهما.

واح����ت����ل ل���ب���ن���ان امل����رك����ز ال�������س���اب���ع يف 

ب��ف��وزه ث���الث م���رات متتالية  ال��ب��ط��ول��ة 

والفليبن  لتايوان  الثاين  املنتخب  على 

وف����ري����ق م����ن ال���الع���ب���ن الأم���رك���ي���ن 

اأرب���ع  اأول  ب��ي��ن��م��ا خ�����س��ر يف  امل��ح��رتف��ن، 

جولت اأمام مهرام الإيراين ومنتخبات 

كوريا اجلنوبية والأردن وتايوان الأول، 

ثم اأمام اليابان يف مباراته الأخرة.

اإىل  جونز  ك��اأ���ض  يف  املنتخب  وافتقد 

ج��ه��ود ق��ائ��ده ف���ادي اخل��ط��ي��ب ل��ظ��روف 

اأن  اأك��دت  املنتخب  م�سادر  لكن  عائلية، 

اخلطيب �سيكون حا�سراً يف بطولة اآ�سيا، 

لبنان  املقابل �سمت �سفوف منتخب  يف 

فاميو�ض  جاريد  املجّن�ض  الرتكاز  لعب 

)2.11 م، مواليد 1988( اإىل جانب كارل 

�سركي�ض، ميغيل مارتينيز، ندمي �سعيد، 

اإبراهيم، جان عبد  اأحمد  رودري��غ عقل، 

اإ�سطفان،  اإيلي  اخلطيب،  ح�سن  النور، 

بول ا�سكندر، ربيع ا�سكندر، علي كنعان. 

اختيار  عملية  جونز  ك��اأ���ض  وو�سعت 

ال���الع���ب الأم����رك����ي ج���اري���د ف��امي��و���ض 

على ب�ساط النقا�ض، ول �سيما اأن اأ�سماء 

وي��رى  للتجني�ض،  مر�سحة  ك��ان��ت  ع���دة 

بع�ض املراقبن اأن اختيار فاميو�ض جاء 

قبل  �سركي�ض،  راأى  ح��ن  يف  م��ت�����س��رع��اً، 

ملتطلبات  اأن���ه م��ن��ا���س��ب ج���داً  ال��ب��ط��ول��ة، 

وال�سن  ال��ط��ول  ع��ام��ل  لناحية  املنتخب 

)24 ع���ام���اً(، ك��م��ا ���س��ك��ل��ت ك���اأ����ض ج��ون��ز، 

فاميو�ض  ب��ن  التفاهم  لختبار  فر�سة 

وباقي الالعبن، للبت يف اإمكان التعاقد 

م��ع��ه ل��ف��رتة ط��وي��ل��ة الأم����د ك��م��ا ح�سل 

�سابقاً مع جو فوغل، لكن اجلهاز الفني 

ات��خ��ذ ق�����راراً يف ن��ه��اي��ة الأم�����ر، ب�سرف 

النظر عن جتني�سه واللجوء من جديد 

طوم�سون  غ��ارن��ي��ت  م��واط��ن��ه  خ��ي��ار  اإىل 

�سهرين  قبل  اأ�سا�ساً  اجلن�سية  نال  الذي 

بطولة  يف  ل��ب��ن��ان  منتخب  م��ّث��ل  ع��ن��دم��ا 

غرب اآ�سيا.

على  الع��ت��م��اد  ينوي  �سركي�ض  وك��ان 

ال��ذي وقع  الأم��رك��ي �سي ج��اي غايلز، 

تبن  ولكن  ال�سانفيل،  م��ع  ع��ق��داً  اأي�ساً 

اأنه مرتبط بعقد مع املحرق البحريني، 

ر���س��ا  اأن  اإىل  ال��ب��ح��ث م���ن ج��دي��د  ف���ب���داأ 

اخليار على فاميو�ض.

ا�ستطاع  لبنان  منتخب  اأّن  والالفت 

يتخّلف  اأو  ي��ت��ق��ّدم  اأن  م��ب��اري��ات��ه  خ���الل 

الن�سف  ن��ه��اي��ة  يف  ج����داً  قليلة  ب���ف���وارق 

اأداوؤه يف الن�سف  الأول، قبل اأن يرتاجع 

الثاين، وال�سوؤال هو: هل ذلك هو ناجت 

�سببه  اأّن  اأم  الفريق،  جاهزية  ع��دم  ع��ن 

تبديالت غر موفقة؟

واع������رتف امل������درب غ�����س��ان ���س��رك��ي�����ض 

ب��داي��ة  يف  �سيئ  ب�سكل  ب���داأ  امل��ن��ت��خ��ب  اأن 

البطولة، وهو توقع ذلك لكن بعد ذلك 

بداأ املنتخب يجد الإيقاع املطلوب ويلعب 

اإن معاناة فريقه  وقال  اأف�سل،  بطريقة 

ب��ع�����ض الإ����س���اب���ات و���س��ع��ت �سغطاً  م���ن 

الآخرين،  الالعبن  على  كبراً  ج�سدياً 

باأن هوية  اأنه يوؤمن الآن  واأكد �سركي�ض 

وه��و  وا���س��ح��ة،   ٪80 اأ���س��ب��ح��ت  املنتخب 

اخلطيب  ف���ادي  الكابنت  ع���ودة  بانتظار 

اإبراهيم ولعبي الرتكاز ندمي  وحممد 

�سي�سيفون  ال��ذي��ن  تابت  و���س��ارل  ح��اوي 

اآ�سيا،  كاأ�ض  املنتخب يف  اإىل  اأكرب  فعالية 

على  ق����ادر  احل����ايل  امل��ن��ت��خ��ب  اأن  وراأى 

الرابعة  للمرة  املونديال،  اإىل  الو�سول 

على التوايل، وهو الإجناز الذي ينتظره 

اللبنانيون بفارغ ال�سرب.

ك��اب«  »ج��ون��ز  يف  ح�سل  م��ا  اأن  وراأى 

مل  ال��ف��ري��ق  اأن  �سيما  ول  طبيعياً،  ك��ان 

اأي  يخ�ض  ومل  ال��ك��ايف  بال�سكل  ي��ت��درب 

م���ب���اراة اإع���دادي���ة، وامل�����س��اب��ق��ة ك��ان��ت هي 

املع�سكر الذي يطمح من خالله اإىل رفع 

م�ستوى الالعبن من خالل الحتكاك 

مب��ن��ت��خ��ب��ات ���س��رق اآ���س��ي��ا ال��ت��ي ت��ط��ورت 

كثراً، ومع مرور املباريات حت�ّسن الأداء 

انت�سارات  ثالثة  املنتخب  وحقق  كثراً، 

متتالية.

ت���راج���ع  ل���ب���ن���ان  م��ن��ت��خ��ب  اأن  ي���ذك���ر 

مرتبتن يف الت�سنيف الدويل ملنتخبات 

كرة ال�سلة ال�سادر بعد اأوملبياد لندن، اإذ 

اأ�سبح يف املرتبة ال� 25 ب�47.7 نقطة، اإل 

خلف  اآ�سيوياً  ثالثة  املرتبة  يف  بقي  اأّن���ه 

ال�سن )11( واإي��ران )20( لكّنه تراجع 

ب��ع��د تقدم  ال��ث��ان��ي��ة ع��رب��ي��اً  امل��رت��ب��ة  اإىل 

تون�ض اإىل املرتبة الأوىل، اإثر م�ساركتها 

يف الأل����ع����اب الأومل���ب���ي���ة وق����د اأ����س���ب���ح يف 

ر�سيدها 65.8 نقاط.

ال���دوري  �سينطلق  ث��ان��ي��ة،  ج��ه��ة  م��ن 

اللبناين لكرة ال�سلة يف مو�سمه اجلديد 

2012 ��� 2013 ال�سبت يف 27 ت�سرين الأول 
)بطل  ال�سانفيل  جتمع  مب��ب��اراة  املقبل 

الكاأ�ض(  )بطل  زحلة  واأنيبال  ال���دوري( 

ع��ل��ى ل��ق��ب ال��ك��اأ���ض ال�����س��وب��ر، يف جممع 

تنطلق  اأن  على  ال��ري��ا���س��ي،  امل��ر  مي�سال 

عجلة الدوري يف اليوم التايل اأي الأحد 

يف 28 ت�سرين الأول 2012.
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كيف تغيرت 
أحوال منتخب السلة 
بـين »غـرب آسـيـــــــا« 
و»كـــأس جــــونــــــز«؟

ح�سن اخلطيب تاألق يف »جونز كاب«فادي اخلطيب افتقد املنتخب جهوده

مدرب منتخب لبنان غ�سان �سركي�ض موجهاً لعبيه يف كاأ�ض جونز
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خ�����س��ارت��ان اأم����ام ب��ر���س��ل��ون��ة يف ذه��اب 

ال��ك��اأ���ض ال�����س��وب��ر وخ��ي��ت��ايف يف ال�����دوري، 

وتعادل مع فالن�سيا.. انطالقة غاب عنها 

طعم النت�سارات، وكرثت فيها عالمات 

مدريد  ري���ال  ف��ري��ق  اأداء  ح��ول  التعجب 

حامل لقب بطل الدوري الإ�سباين. 

اأن  املت�سائمن  اأ�سد  يتوقع  مل  ورمب��ا 

يتخلف الريال بخم�ض نقاط عن غرميه 

الثاين  الأ�سبوع  بعد  بر�سلونة  التقليدي 

اأنهى  امللكي  ال��ن��ادي  اأن  �سيما  ول  لليغا، 

املو�سم املا�سي برقمن قيا�سين مع 121 

اأم��ام  9 نقاط  ب��ف��ارق  و100 نقطة  ه��دف��اً 

اأم��ام غرميه  ال��ذي فقد اللقب  بر�سلونة 

التقليدي بعد 3 موا�سم، وحرم من لقبه 

الأخر  مو�سمه  يف  التوايل،  على  الرابع 

مع مدربه ال�ساب خو�سيب غوارديول.

وب�����دا ري�����ال م���دري���د يف و����س���ع جيد 

لتحقيق فوزه الأول لهذا املو�سم، بعد اأن 

بالتعادل  لقبه  عن  الدفاع  حملة  ا�ستهل 

اأمام �سيفه فالن�سيا )1-1(، وذلك بعدما 

ت��ق��دم ع��ل��ى م�����س��ي��ف��ه وج�����اره امل���دري���دي 

خ���ي���ت���ايف ب����ه����دف ���س��ج��ل��ه الأرج���ن���ت���ي���ن���ي 

ال��ن��ادي  اأداء  ل��ك��ن  ه��ي��غ��واي��ن،  غ��ون��زال��و 

امللكي تراجع يف ال�سوط الثاين، ما �سمح 

عرب  النتيجة  بتعديل  الأر���ض  لأ�سحاب 

خوان فالرا، ثم بت�سجيل هدف التقدم 

ب��رادة،  العزيز  عبد  املغربي  عرب  وال��ف��وز 

اأم����ام جملة  ال��ب��اب  وه���ي خ�����س��ارة فتحت 

من الت�ساوؤلت، التي يبدو مدرب الريال 

غر  على   - مورينيو  جوزيه  الربتغايل 

ع��ادت��ه - غ��ر ق���ادر على الإج��اب��ة عنها، 

حتى الآن.

امللكي  النادي  النتائج  هذه  واأحرجت 

ال��ذي خ��رج فائزاً  اأم��ام غرميه بر�سلونة 

�سو�سييداد  اأم��ام  الأول��ي��ن  مباراتيه  من 

مورينيو  حفيظة  اأث���ار  م��ا  واأو���س��ا���س��ون��ا، 

وا�سفاً  لعبيه،  على  باللوم  األقى  ال��ذي 

خيتايف  م��ب��اراة  يف  ق��دم��وه  ال���ذي  الأداء 

ب�»ال�سنيع«، وم�سراً اإىل اأنه مل يكن يريد 

املقابل،  يف  ال��ل��ق��اء،  بعد  اإليهم  التحدث 

من  التقليل  الريال  اأن�سار  بع�ض  ح��اول 

ريال  اإىل  اإ���س��ارة منهم  الأم���ر، يف  اأهمية 

امل��و���س��م  م�ستهل  يف  ذات����ه  الأم�����ر  اخ��ت��رب 

املرحلة  يف   1-0( ليفانتي  اأم���ام  املا�سي 

ال��راب��ع��ة( ورا���س��ي��ن��غ ���س��ان��ت��ان��در )0-0 يف 

املرحلة اخلام�سة( قبل اأن ينتف�ض حتى 

اأربعة  يف  الأوىل  للمرة  باللقب  تتويجه 

موا�سم.

ري�������ال م����دري����د وم����درب����ه  ي�������زال  ول 

الهجومية  قوتهم  على  ك��ث��راً  ي��ع��ول��ون 

كري�ستيانو  الربتغايل  بقيادة  ال�ساربة 

رونالدو والأرجنتيني غونزالو هيغواين 

وال��ف��رن�����س��ي ك���رمي ب��ن��زمي��ا، اإىل ج��ان��ب 

ال����دويل الأرج��ن��ت��ي��ن��ي الآخ����ر ان��خ��ل دي 

بان�سمام  ت���ع���ززت  ال���ق���وة  وه����ذه  م���اري���ا، 

م��ودري��ت�����ض، يف �سفقة  ل��وك��ا  ال���ك���روات���ي 

بلغت 37 مليون يورو، وهي �سفقة اأثارت 

ب���دوره���ا ت�������س���اوؤلت ح���ول الإف������ادة ال��ت��ي 

األعاب  �سانع  �سم  من  الريال  �سيجنيها 

توتنهام ال�سابق، ففي حن ف�سل بع�سهم 

كاكا عليه، معتربين اأن للربازيلي مزايا 

فنية اأف�سل بكثر، راأى البع�ض الآخر اأن 

الفريق بحاجة اإىل دماء جديدة يف و�سط 

امللعب، واعتربوا اأن مودريت�ض )26 عاماً( 

قادر على تقدمي هذه الإ�سافة، ول �سيما 

ب��الده،  »�سبرز« ومنتخب  م��ع  ت��األ��ق  اأن��ه 

رابع  مودريت�ض  وب��ات  املا�سي،  املو�سم  يف 

داف��ور  بعد  للريال  يلعب  ك��روات��ي  لع��ب 

���س��وك��ر وب��روزن��ي�����س��ك��ي وغ����ارين وال��ذي��ن 

لعبوا مع مدريد خالل الت�سعينات.

ق���دوم مودريت�ض  ث��ان��ي��ة، ط��رح  م��ن جهة 

ت�������س���اوؤلت ح����ول ق���درت���ه ع��ل��ى ال��ت��ف��اه��م مع 

الأمل�����اين م�����س��ع��ود اأوزي�����ل و���س��ط امل��ل��ع��ب، ومل 

باإ�سراك  الآن  خياراته حتى  مورينيو  يح�سم 

اأح�����د ال��الع��ب��ن اأو ال�����زج ب��ه��م��ا م���ع���اً، وه��ن��ا 

ت���ربز ت�����س��اوؤلت ح���ول م���دى ق��درت��ه��م��ا على 

منهما  املطلوب  ال��دور  واأداء  معاً،  الن�سجام 

من دون اأي تعار�ض يف املهمات، اأما يف الدفاع، 

الظهر  باإ�سراك  مطالبة  الأ�سوات  فرتتفع 

الأي�سر الربازيلي املتاألق مار�سيللو بدًل من 

الربتغايل فابيو كوينرتاو، الذي بدا ع�سبياً 

ومتهوراً يف مباريات الريال الأخرة، غر اأن 

الأف�سلية  يعطيه  ي��زال  ل  مورينيو  موطنه 

يف ه���ذا امل���رك���ز، ���س��ارب��اً ع��ر���ض احل��ائ��ط كل 

النتقادات املوجهة اإليه يف هذا الإطار!

مو�سم الأبطال

على �سعيد اآخر، تعد الن�سخة ال�82 لليغا 

اإذ �سيح�سر فيها الأبطال  الإ�سبانية مميزة، 

�ستة  ب��ع��د  ال��ل��ق��ب،  ح�����س��دوا  ال��ذي��ن  الت�سعة 

اأعوام من اآخر مو�سم �سمهم معاً.

وتقا�سمت ت�سعة اأندية الفوز يف 81 ن�سخة 

وبر�سلونة   )32( م��دري��د  ري���ال  ه��ي  �سابقة، 

)21( واأتلتيكو مدريد )9( واأتلتيك بلباو )8( 

وفالن�سيا )6( وريال �سو�سييداد )2( واإ�سبيلية 

)1( وريال بيتي�ض )1( وديبورتيبو لكورونيا 

اإىل الدرجة الأوىل،  )1(، وبعودة ديبورتيفو 

الليجا،  يف  الت�سعة جم��دداً  الأب��ط��ال  يح�سر 

للمرة الأوىل منذ مو�سم 2006 ��� 2007 الذي 

الإيطايل  امل��درب  بقيادة  به ريال مدريد  فاز 

فابيو كابيللو.

وعا�ست �ستة من الأندية الت�سعة التي 

الليغا  اأب��ط��ال  ق��ائ��م��ة  يف  ا�سمها  ���س��ط��رت 

لكورونيا  وه��ي  الثانية،  ال��درج��ة  جحيم 

مدريد  واأتلتيكو  و�سو�سييداد  وبيتي�ض 

نادياً   62 ب��ن  وم��ن  واإ�سبيلية،  وفالن�سيا 

ثالثة  ه��ن��اك  الأوىل،  ال��درج��ة  يف  لعبت 

ال��ه��ب��وط ه��ي ري��ال  ل��ه��ا  ف��ق��ط مل ي�سبق 

مدريد وبر�سلونة واأتلتيك بلباو.

ومتكن ريال مدريد يف املو�سم املا�سي 

- ال���ث���اين ل��ل��ربت��غ��ايل ج���وزي���ه م��وري��ن��ي��و 

ك���م���درب ل��ل��ف��ري��ق - م���ن حت��ط��ي��م ال��رق��م 

متفوقاً   ،)100( النقاط  لعدد  القيا�سي 

 2010-2009 مو�سم  بر�سلونة  رق��م  على 

الفريق  و�سنع  نقطة،   99 اأح���رز  عندما 

من  املا�سي،  املو�سم  اأخ��رى  اأرق��ام��اً  امللكي 

الن��ت�����س��ارات )32  ع���دد م��ن  اأك����رب  بينها 

من 38 مباراة( واأك��رب عدد من الأه��داف 

)121( واأكرب عدد من النت�سارات خارج 

اأر�سه )16(.

تبدو هذه الأرقام �سعبة على املناف�سة، 

وك���ذل���ك ع����دد الأه�������داف ال���ت���ي اأح���رزه���ا 

الذي  مي�سي  ليونيل  الأرجنتيني  النجم 

�سجل لرب�سلونة 50 هدفاً، ليتفوق بفارق 

ال��ذي  القيا�سي  ال��رق��م  ع��ل��ى  اأه����داف   9
رون��ال��دو  كري�ستيانو  اإل��ي��ه  �سبقه  ق��د  ك��ان 

مي�سي  وح�����س��ل   ،2011  �������  2010 م��و���س��م 

هداف  اأف�سل  جائزة  على  الثانية  للمرة 

نحو  قبل  اإليها  �سبقه  ال��ت��ي  ال����دوري،  يف 

للكرة  ال��ك��ب��ار  املهاجمن  اأح���د  ع��ام��اً   60
 6 عليها  ح�سل  اإذ  زارا،  تيلمو  الإ�سبانية، 

كما   ،1953  ���  1952 مو�سم  اآخرها  م��رات، 

�ستيفانو  دي  األفريدو  اجلائزة  بهذه  ف��از 

�سان�سيز خم�ض  كا�سرتو وهوغو  واإنريكي 

باأربع  بو�سكا�ض  فرينيك  وخلفهم  م��رات، 

مرات.

زوبيزاريتا  اأن���دوين  احل��ار���ض  ويعترب 

الأك�����رث خ��و���س��اً ل��ل��م��ب��اري��ات يف ال����دوري 

الإ�سباين، اإذ لعب 622 مباراة مع اأتلتيك 

الهداف  يليه  وفالن�سيا،  وبر�سلونة  بلباو 

ب�550  غ���ون���زال���ي�������ض  راوول  امل���خ�������س���رم 

م��ب��اراة جميعها م��ع ري��ال م��دري��د، وعلى 

لوي�ض  القائمة  يت�سدر  املدربن  م�ستوى 

خافير  يليه  م��ب��اراة  ب�757  اأراغ��ون��ي�����ض 

اإيروريتا ب� 612 مباراة.

جالل قبطان
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مورينيو مطالب بالرد على التساؤالت 
في بداية موسم ريال مدريد

كري�ستيانو رونالدوجوزيه مورينيو
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كاريكاتير

تشاجرت مع دجاجاتها.. فأصيبت بجلطة
اأ�شيبت �شيدة اأردنية يف االأربعينات من عمرها، بجلطة خفيفة يف القلب، بعد عراك مع دجاجاتها »املدللة«، 

طبقاً ملا ذكره مقربون من ال�شيدة التي تعي�س وحيدة، حيث قالوا اإن ال�شيدة اعتادت على اإطعام دجاجاتها يف 

كل �شباح، حتى الحظت يف اإحدى االأيام اأن الدجاج مل ياأكل »العلف« الذي رمته لها، فقامت بحب�س الدجاجات 

داخل القن، الإجبارها على االأكل، لكنها مل تفعل.

واأ�شافوا: »بعد ذلك قامت ال�شيدة بال�شراخ طوياًل، و�شربت دجاجاتها، واأم�شكت بروؤو�س الدجاج الإجبارها 

على االأكل من ذلك الطعام.. لكن من دون جدوى«.

ثم عادت املراأة اإىل داخل منزلها وهي ترجتف من الغ�شب، وقد �شعرت ب�شيق يف النف�س، فاأُغمي عليها، فتم 

نقلها اإىل امل�شت�شفى بناء على طلب من الطبيب الذي اأكد اإ�شابتها بجلطة خفيفة يف القلب، نتيجة الغ�شب 

الذي اعرتاها.

جريان تلك املراأة ك�شفوا اأي�شاً اأنها »معروفة بالغ�شب ال�شريع، ومن اأي �شيء كان، واأنها كثرياً ما تتعارك 

مع دجاجتها«، مو�شحني اأن »وحدتها قد تكون لها اأثر كبري يف ذلك«.

انتهى االأمر بزوجة م�شرية اإىل اللجوء لرفع ق�شية 

خلع الإنهاء معاناتها يف بيت زوجها، ب�شبب تكرار انقطاع 

الكهرباء واملياه يف اأحد اأحياء العا�شمة امل�شرية. 

اإن مــ�ــشــكــن الــزوجــيــة  الـــزوجـــة يف دعـــواهـــا  وقـــالـــت 

ال�شنوات االأخــرية غري مالئم على االإطــالق،  اأ�شبح يف 

املحيطة  ال�شوارع  الأن  طفلتني،  اإجنابها  بعد  خ�شو�شاً 

امل�شجلني  الكثري من  بالباعة اجلائلني، وتوؤوي  ممتلئة 

واملطلوبني جنائياً.

واملياه  الكهرباء  انقطاع  تــكــرار  اأن  الــزوجــة  واأكـــدت 

الــتــي ق�شمت ظــهــرهــا، مــا دفعها  الــقــ�ــشــة  كـــان  مـــوؤخـــراً 

اآخر  مكان  عن  والبحث  بيتهما،  مكان  بتغيري  ملطالبته 

واملكان  احلـــال،  مي�شور  اأ�شبح  اأنــه  �شيما  فيه،  يعي�شان 

اأ�شبح ميثل خطراً على طفلتيه.

بينهما  ن�شبت  الــزوجــة  طلب  الـــزوج  رفــ�ــس  وب�شبب 

مــ�ــشــادة كــالمــيــة عنيفة، واحــتــدم الــنــقــا�ــس وتــطــور اإىل 

م�شاجرة تعدى عليها فيها بال�شب وال�شرب بع�شا اأمام 

طفلتيه، االأمر الذي ا�شطرها لرتك املنزل والتوجه اإىل 

منزل اأ�شرتها. 

تطليقها،  رف�س  زوجها  بــاأن  دعواها  الزوجة  واأنهت 

اإىل  الرامية  اأ�شرتيهما  حمــاوالت  جميع  رف�شت  واأنــهــا 

االإ�ـــشـــالح بــيــنــهــمــا، مــا دفــعــهــا لــرفــع دعــــوى خــلــع اأمـــام 

املحكمة.

مالبس جديدة 
للموتى.. إلدخال 

السرور عليهم

»االأزياء« من ال�شمات املميزة لل�شعوب، 

الذي  الر�شمي  بالزي  دولــة  تهتم كل  لذا 

ُيــعــّد عــنــوانــاً لــهــا، وقـــد اأ�ــشــبــح لــكــل بلد 

بــل لــكــل قــريــة طــقــو�ــس خــا�ــشــة مبالب�س 

مواطنيها.

ويف الفــتــة طــريــفــة، اأخـــرج الــقــرويــون 

�ـــشـــاكـــنـــو حــــي »تــــــوراجــــــا« مــــن مــقــاطــعــة 

»�ــشــوالويــزي« االأنــدونــيــ�ــشــيــة، مــومــيــاوات 

مـــوتـــاهـــم مــــن قـــبـــورهـــم، وغـــــــريوا لــهــم 

اأخـــرى حتت  مــرة  واأعـــادوهـــم  مالب�شهم، 

االأر�س.

وقـــــــــد ذكـــــــــــرت اإحـــــــــــــدى الـــ�ـــشـــحـــف 

كل  تقام  الطقو�س  هــذه  اأن  االندوني�شية 

اأفــراد االأ�شرة  ثالث �شنوات، حيث يذهب 

اإىل قرب فقيدهم، ثم يخرجونه ويغرّيون 

مالب�س  ويــعــطــونــه  الـــقـــدمي،  ملب�شه  لــه 

جديدة تكرمياً له، وتخليداً لذكراه!

هـــذه  مـــثـــل  اأن  الــ�ــشــحــيــفــة  واأفـــــــــادت 

الــطــقــو�ــس تــقــام اعــتــقــاداً مــن اأن اأجــــداد 

مثلهم،  ويــعــيــ�ــشــون  بينهم  اأحــيــاء  املــوتــى 

وميــ�ــشــون فــى اأنـــحـــاء الــقــريــة، لـــذا ال بد 

من تغيري مالب�شهم اإدخااًل لل�شرور على 

موتاهم!

دورية شرطة 
تتعرض للسرقة

ا�شتعادت القوات اخلا�شة الأمن الطرق يف ال�شعودية قبل 

بعد فرتة ق�شرية  للقطاع،  تابعة  دوريــة  �شيارة  قليلة،  اأيــام 

اأحــد  على  مـــروري  حلــادث  مبا�شرتها  خــالل  �شرقتها،  مــن 

الطرقات.

معاناته  يرجح  الــذي  ال�شاب  اإن  مطلعة  م�شادر  وقالت 

حلــادث  االأمـــن  رجـــال  مبا�شرة  ا�شتغل  نف�شي،  مــر�ــس  مــن 

ال�شيارة  تتبع  جــرى  فيما  بالدورية،  بالفرار  والذ  مــروري 

اإىل اأن متت ا�شتعادتها و�شبط ال�شاب واإحالته اإىل اجلهات 

فرتة  خــالل  ا�شتعادتها  متت  ال�شيارة  اأن  موؤكدة  املخت�شة، 

ق�شرية من �شرقتها، ومل تتعر�س الأي اأ�شرار ُتذكر.

طلبت الخلع.. بسبب انقطاع الكهرباء والماء


