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ترايسي شمعون: ال يمكن تسمية 
كـل هـذا الشغب في المنطقـة 

بـ»الـربيــع العـربــي«
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ــادر اأن وفـــــداً مـــن كــبــار الــكــرادلــة  اأكـــــدت املــ�ــش

عيد  بعد  لبنان  اإىل  الــتــوّجــه  يــنــوي  الفاتيكان  يف 

االأ�ــشــحــى املـــبـــارك، لــالجــتــمــاع مــع املــ�ــشــوؤولــني يف 

االأحزاب والقوى وال�شخ�شيات امل�شيحية، والإجراء 

م�شاورات من اأجل اإيجاد ت�شوية يف ما يتعلق بو�شع 

امل�شيحية،  االأطراف  انتخابي ير�شي جميع  قانون 

بابا  مــن  �شخ�شياً  مكلف  الكن�شي  الــوفــد  اأن  علماً 

الفاتيكان باإنهاء االأزمة التي قد توؤدي اإىل تاأجيل 

االنتخابات.
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هــــــــل يـنــفــجـــر الـــــوضـــــع فــــي لــبـــــــنـــــان؟

ــــــدة َـّ ألمـــــة مــــوحـ
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نظام آل خليفة يتمنهج صهيونيًا 
بمحاصرة »العكر«

وفد كنسي في لبنان



فيها  ت��رق�����ص  ال���ت���ي  الأوىل  امل�����رة  ل��ي�����س��ت 

اللحظة  الدماء، ل�ستغالل  فوق  اآذار   14 قوى 

�سيا�سية  اأه��داف  لتحقيق  �سيا�سياً  وا�ستثمارها 

ي�����س��ع��ب ال���و����س���ول اإل��ي��ه��ا يف ظ����رف خم��ت��ل��ف، 

ولتحويل املنا�سبة اإىل حدث فئوي يدفع البلد 

ال�سا�سة  م��ن  ك��ث��ر  ي��ت��ع��ّي�����ص  ال��ت��ي  ال��ف��ن  اإىل 

وم��اآ���س��ي��ه��ا، خ�سو�ساً  ن��اره��ا  ع��ل��ى  ال��ل��ب��ن��ان��ي��ن 

اأولئك الذين يفرقون بن دم ودم، وبن �سحية 

و�سحية.

�سّكلت حادثة اغتيال رئي�ص �سعبة املعلومات 

يف قوى الأمن الداخلي؛ اللواء و�سام احل�سن، 

م��ن��ا���س��ب��ة ل�����ه�����وؤلء ل���رف���ع ���س��ق��ف ال�������س���ع���ارات 

التحري�سية الفئوية والفتنوية، فكثرون، كما 

لوائح  على  لهم  اأمكنة  حجز  ي��ري��دون  ن��ع��رف، 

الطرق  واأق�����س��ر  املقبلة،  النيابية  الن��ت��خ��اب��ات 

اإىل ذل���ك رف���ع ال�����س��وت ب��ح��دة ون���رة ت��وؤذي��ان 

وجترحان اأكرث من حد ال�سيف، وو�سل الأمر 

بالبع�ص اإىل تخير اللبنانين بن »القطيعة« 

بن �سرائحهم، وبن التخلي عن �سالح املقاومة 

الذي حمى وما يزال يحمي لبنان واللبنانين 

ال�سكوت  مقابل  »الإ�سرائيلية«،  العدوانية  من 

عن اأ�سلحة احلرب الأهلية والحتفاظ بها، اأياً 

كان حاملها. 

»ال�����س��ق��وف  ه����ذه  اأ����س���ح���اب  اأن  وال����الف����ت 

اأدواره�����م،  اأو  اأح��ج��ام��ه��م  اإن جل��ه��ة  امل��رت��ف��ع��ة«؛ 

لي�سوا دائماً من اأ�سحاب القرار يف هذا املحور 

ال�����س��ي��ا���س��ي، ب���ل ه���م يف ح��ق��ي��ق��ت��ه��م م���ن »اأه����ل 

اأو  املزايدات ودعاة التطرف،  التوريط« واأرباب 

هم من الأدوات الرخي�سة التي اختارت العمل 

اأب���واق���اً ل���دى الآخ���ري���ن، وق���د ج��اءت��ه��م فر�سة 

اإىل  يعيدهم  �سيا�سي  ان��ق��الب  بتحقيق  احللم 

عن  ال��ُب��ع��د  ب��ن��ار  اك��ت��ووا  بعدما  ال�سلطة،  جنة 

كرا�سي ال�سلطة والت�سلط، لكن ف�سل النقالب 

زادهم �سعاراً واإ�سراراً على التحري�ص و�سناعة 

الفن.

اأنهم  اإل  هوؤلء، واإن كانوا لبنانيي الهوية، 

الأجنبية،  املخابراتية  بانتماءاتهم  معروفون 

من  ت��اج��ر«،  ي��ا  عينك  على  »اأم��رك��ي  بع�سهم 

خالل تبنيه ال�سيا�سات الأمركية وحمله جواز 

»باري�ص  ب��اأن  يتفاخر  الآخ��ر  والبع�ص  �سفرها، 

اأن  له  �سبق  الثالث  والبع�ص  اإلهامه«،  م�سدر 

ال�سهيونية  امل�ستعمرات  ال�سالح يف  على  تدرب 

ال�����س��الح  وا���س��ت��ع��م��ل  امل��ح��ت��ل��ة،  فل�سطن  داخ����ل 

»الإ�سرائيلي« يف قتل اإخوانه ورفاقه ومواطنيه، 

عند  تتقاطع  بوتقة  يف  معاً  يجتمعون  وه��وؤلء 

وامل�سيخات  املمالك  الآت��ي من  التمويل  م�سدر 

والإمارات املغت�سبة ملنابع النفط العربية. 

وه�����وؤلء، اأ���س��ح��اب الأ����س���وات امل��ف��ت��ن��ة، هم 

اأنف�سهم الذين انحازوا اإىل العدو »الإ�سرائيلي« 

عام 2006، وقالوا بال�سوت العايل »اإن اإ�سرائيل 

الذي  هو  اهلل  ح��زب  لكن  لبنان،  على  تعتِد  مل 

درجت  من  بع�ص  هم  وه���وؤلء  عليها«،  اعتدى 

ت�سميتهم ب�»اأطفال جيفري فيلتمان«، و»زّحايف 

ب��ول��ت��ون«، و»اأح��ب��اب كوندولي�سا راي�����ص«،  ج��ون 

الوقاحة  تبلغ بهم  اأن  لذلك مل يكن م�ستغرباً 

ح���د ال���دع���وة اإىل ال��ق��ط��ي��ع��ة ب���ن ال��ل��ب��ن��ان��ي��ن، 

باعتبار ذلك اأق�سر الطرق اإىل اإيقاعهم يف نار 

الفتنة.

»اإما اأن ي�سلم حزب اهلل �سالحه، اأو الطالق 

مع اجلمهور الذي يحت�سنه«.. هذا ما تفتقت 

تعودنا  ال��ذي  اخلام�ص«  »ال��ط��اب��ور  عبقرية  ب��ه 

لكن  اأف���راده،  اأ�سماء  تبدلت  واإن  اأ�سواته،  على 

م��ه��ام��ه��م مل ت���ت���ب���دل، وه����ي خ���دم���ة م�����س��اري��ع 

ال�سهيوين   - الأطل�سي   - الأمركي  التحالف 

يف منطقتنا.

املقاومة و�سالحها  �سائل عن حق: هل  ُرب 

وج���م���ه���وره���ا ه���م ح���ال���ة ال��ن�����س��از ال���ت���ي يجب 

يف  الن�ساز  اأن  اأم  مل��ن؟  وخدمة  منها،  التخل�ص 

مكان اآخر، وهو الذي يجب و�سع احلد له؟

الواقع والتاريخ والذاكرة ال�سليمة يقولون 

احلديثة  والعربية  اللبنانية  امل��ق��اوم��ة  اإن  لنا 

وجدت منذ اأن ُوجد ال�ستعمار يف بالدنا، والذي 

اأ�سدر »وعد بلفور« واأعطى فيه ما ل ميلك ملن 

ل�ُسذاذ  م�ستعمرة  فل�سطن  وجعل  ي�ستحق،  ل 

الآف��اق، على ح�ساب ت�سريد �سعبها وطرده من 

بالده.

خ�����س��و���س��اً  ل���ب���ن���ان،  امل���ق���اوم���ة يف  اأن  ك��م��ا 

ج������دارة غر  اأث���ب���ت���ت  »ح�����زب اهلل«،  م���ق���اوم���ة 

م�سبوقة يف الت�سدي لهذا العدوان ال�سهيوين 

القادم اإلينا من اأحقاد الغرب واأطماعه، ومن 

القوى  اأم��ام  العربية وخنوعها  الأنظمة  ُجنب 

ال���ك���رى، وم���ا ك���ان ل��ل��ب��ن��ان اأن ي��ف��ك��ر، جم��رد 

املوعود،  والنفط  مياهه  ا�ستغالل  يف  تفكر، 

امل�ستعمرات  مت���دد  وم��ن��ع  اأر����س���ه  ح��م��اي��ة  ويف 

ال�سهيونية اإليها، لول �سواعد جماهدي هذا 

احلزب، ولول الدماء الزكية التي حمت اأر�ص 

و�سرورتها  املقاومة  وخ��ي��ار  وك��رام��ت��ه،  لبنان 

و�سعوبها، وهي  املنطقة  ت��اري��خ  م��ن  ج��زء  ه��ي 

�سابقة على كل من كانت له يد بي�ساء يف اإبقاء 

ذروتها م�ستعلة، ول ميكن اأن يكون عز الدين 

عبد  وج��م��ال  احل�سيني  ال��ق��ادر  وعبد  الق�سام 

وقادة  وراغ��ب حرب  املو�سوي  النا�سر وعبا�ص 

فيما  نكرات،  و�سهداوؤها  الفل�سطينية  الثورة 

اأ�سوات رموز وقادة 14 اآذار ونوابها و�سبيانهم 

هي اأ�سوات احلق، بل اإن هوؤلء الذين �سللوا 

وال�سواب،  احلق  ج��ادة  عن  وحرفوهم  النا�ص 

ال��ث��ورة  وح��ل��م  فل�سطن  ي��ن�����س��ون  وج��ع��ل��وه��م 

وال��ت��ح��ري��ر وال��ت��ق��دم وال��ت��غ��ي��ر، ه���م غ��رب��ان 

اأمركية  بلكنات  ينعقون  الذين  الزمان  ه��ذا 

و�سهيونية قبيحة تطعن بكل ما هو م�سيء 

يف ه��ذه الأم����ة، وه��م ال��ذي��ن يجب »ال��ط��الق« 

معهم، والقطيعة مع م�ساريعهم امل�سبوهة.

عدنان ال�ساحلي
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المقاالت الواردة في الجريدة تعبر عن آراء كتابها

  همسات

اأقطاب من 14 اآذار خالل لقاء ت�ساوري يف معراب
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استبعاد اتهام »إسرائيل«
ال�سيا�سي  الهيجان  على  تعقيباً  باتل  فن�سنت  ال�سابق  الأمركي  ال�سفر  عن  ُنقل 

املنفلت يف لبنان، ا�ستغرابه من منهجية اإ�سقاط فر�سية كون »اإ�سرئيل« من امل�سكوك 

باأمرهم يف عملية اغتيال العميد و�سام احل�سن، وكاأن ل اأذرع لها على الأر�ص اللبنانية. 

�سد  العدوانية  »الإ�سرائيلية«  الأعمال  يدرك حجم  كان  اأنه  باتل  ُنقل عن  كما 

لبنان عندما كان �سفراً، و»كنت م�سطراً حينها اإىل ال�سكوت، لكن كنت اأبّلغ الإدارة 

بكل التفا�سيل، اأما الآن فاأنا حر، واأُح�ص من خرتي بذلك«.

»أف.بي.أي« إعجاب الـ
اإجراء م�سح ملوقع  اإن فريق ال�»اأف.بي.اي« الذي توىل  قالت مرجعية ق�سائية، 

اجلرمية حيث اغتيل اللواء و�سام احل�سن، اأبدى اإعجابه بالعمل التقني والتحقيقات 

التي قام بها �سابط اأمني يف »فرع املعلومات« يتوىل التحقيق. 

www.athabat.net
ترقية عثمان.. وإال

العقيد  ترقية  تتم  اأن  ُي��ت��وق��ع 

ع��م��اد ع��ث��م��ان اإىل رت��ب��ة ع��م��ي��د يف 

ِق��َدم  اإعطائه  اأو  العاجل،  القريب 

ا���س��ت��ث��ن��اء ل��ك��ي ي�����س��ب��ح اأع���ل���ى من 

يت�سنى  ولكي  ف��واز،  �سعيد  العقيد 

ل��ه رئ��ا���س��ة »ف����رع امل��ع��ل��وم��ات«، اإل 

على  ب��ري  نبيه  الرئي�ص  واف��ق  اإذا 

اآخر  ا�ستبدال فواز ب�سابط �سيعي 

لأن��ه  عثمان،  م��ن  رتبة  اأق��ل  يكون 

املعلومات  لكن  ل��ه،  ن��ائ��ب��اً  �سيكون 

ف��واز غر وارد يف  اإن تغير  تقول 

مفكرة بري.

أصوات نشاز تطالب بالقطيعة 
مع مشروع األمة 14 آذار تعلن الحرب على الدولة

من اأكرث امل�ساهد ب�ساعة وتقزيزاً للبدن والعقل، ما عر�سته اإحدى �سا�سات 

 12 والآخ���ر  �سنوات  ع�سر  عمره  اأحدهما  التبانة،  ب��اب  يف  طفلن  عن  التلفزة 

مبما�سط  نف�سيهما  ويحزمان  منهما،  اأط��ول  بندقيتن  يحمالن  وهما  �سنة، 

هرب  بعدما  منطقتهما  عن  دفاعاً  للقتال  جاهزان  اأنهما  ويوؤكدان  الذخرة، 

ين�َص  ومل  القتل،  م��ن  حياتهما  على  خ��وف��اً  اأو  بالغنائم،  »ال��ك��ب��ار«  امل�سلحون 

على  كالببغاوات،  قلب  ظهر  عن  حفظوها  التي  ال�ستائم،  يوزعا  اأن  الطفالن 

ين�سيا الرتّحم  �سورية واملقاومة، والرئي�ص جنيب ميقاتي وحكومته، كما مل 

على �سهداء حمددين، ومل ين�سيا اأي�ساً متني »ال�سهادة« يف حرب اأزقة متوقعة.

اأو من ق�سر  الو�سط  اآذار من بيت   14 الأخ��رة لقوى  الإطاللة  لكن بعد 

اأيا�ص يف وادي اأبو جميل، بغياب �ساحبه اأو وارثه، ميكن للبناين اأن يفهم �سّر 

قرار �سرقة الطفولة واإهراق دمها.

الدين  �سعد  منزل  يف  ا�ستثنائياً  اجتمعوا  الذين  اآذار   14 ق��وى  ف�»زعماء« 

احلريري يف وادي اأبو جميل، اأو وادي اليهود كما كان البروتيون ي�سمونه اأيام 

زمان، مل تكن مطالبهم متوا�سعة اأبداً، لأنهم مطمئنون على مالهم وبالهم، 

فمعظمهم اأولدهم اأو اأحفادهم بعيدون عن ال�سر، ويتمتعون يف عوا�سم العامل 

بال�سعادة وال�سالم، ويغّني كل واحد منهم على لياله.

ل���الأولد الذين  اأو مل ُتخلق  احل��روب والأزم���ات يف مفهوم ه��وؤلء مل تكن 

اأتوا بها، وكيف كدحوا  اأين  اأفواههم مالعق ذهبية، ول ندري من  ُول��دوا ويف 

لقتنائها وتوارثها؟

 14 اأرك���ان  يتو�سط  ال�سنيورة وه��و  ف��وؤاد  ون��رة ح��ادة ح�سمها  ع��اٍل  ب�سوت 

مطالب  بتحقيق  اإل  ل��ق��اء،  ول  ت��ف��او���ص،  ول  ح����وار،  ول  ���س��ل��ح،  ل  اأن  اآذار؛ 

»يوم الغ�سب«؛ حن تكليف جنيب ميقاتي بت�سكيل احلكومة، ويوم اأعلنها َمن 

ا�ست�سار زوجته وهو يقف اإىل جانب ال�سنيورة، هلّموا اإىل احتالل ال�سراي.

كل مطلب ل�14 اآذار يف وادي اأبو جميل يحتاج اإىل اأكرث من اجتماع ملجل�ص 

الأمن الدويل.

باخت�سار، مل ياأت فوؤاد ال�سنيورة، الذي كان يجل�ص بن �سمر جعجع واأمن 

اجلميل، بجديد، هو ذكر بكل ما طالبت به املعار�سة منذ تكليف ميقاتي حتى 

اليوم، لكن الذي اختلف اأن بيانهم هذه املرة جاء كاإعالن حرب، وفيه حماولة 

�سخيفة لتكرار م�سهدية العام 2005؛ با�ستنها�ص �سارع انف�ّص عنهم، فا�ستعانوا 

ب�سديق يف �ساحة ال�سهداء لّبى طلبهم، فكان حَملَة علم النتداب الفرن�سي يف 

�سورية اأكرث من حَملة الرايات الزرقاء وال�سليب امل�سطوب والأرزة املثلثة على 

طريقة الأهرامات.

اأح��د، واأنهم ُم�سرون  اأو ل  اأنهم وحدهم  ثمة حقيقة ك�سفها ه��وؤلء، وهي 

النا�ص وتعطيل م�ساحلهم،  اإرهاق  املغامرة، وعلى تعطيل الدولة، وعلى  على 

وتوتر الأجواء حتى النهاية.

ُترى على ماذا يراهنون؟

من  ال�سهيوين  ال��ع��دو  قبل  م��ن  ال��غ��از  ا�ستخراج  عمليات  ت��ط��ورات  تابعوا 

دم جيهان طوين  ا�ستبيح  مل��اذا  ه��وؤلء  يفهم  لو  املحتلة.. حبذا  فل�سطن  بحر 

فرجنية اإبنة ال�سنتن عام 1978.. حبذا لو ي�ستقرئون دماء الطفلن جوليان 

وطارق داين �سمعون عام 1993.. من دون اأن نن�سى اأبداً حرمة املوتى يف مقرة 

ال�سنطية.. فاأين �سارت عظامهم؟ حبذا لو يعطي فوؤاد ال�سنيورة جواباً بدًل 

من بياناته »احلربجية«!

اأحمد �سحادة
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ح���ي���ال حم����اول����ة اق���ت���ح���ام م���ق���ر رئ��ا���س��ة 

جمل�ص ال��وزراء »ال�سرايا الكبرة« من قوى 

و�سام  اللواء  جثمايْن  م��واراة  قبل  اآذار،   14
ال���رتاب،  اأح��م��د �سهيوين  احل�����س��ن وامل���وؤه���ل 

وحتت �سعار »اإ�سقاط حكومة الرئي�ص جنيب 

بذريعة حتميلها م�سوؤولية عملية  ميقاتي«، 

اغتيالهما، ن�سّجل املالحظات الآتية:

اأن عملية القتحام غر م�سبوقة يف   -1
1943، فلم ي�سبق لأي  تاريخ لبنان منذ عام 

فريق �سيا�سي اأن هدد بهذا اخل�سو�ص، حتى 

لبنان  بها  م��ر  �سيا�سية ح��ادة  اأزم���ات  يف ظ��ل 

مقدمها  ويف  املا�سية،  الأربعة  العقود  طوال 

عندما كلف الرئي�ص اأمن اجلميل اجلرنال 

مي�سال عون برئا�سة احلكومة.

امل��ح��اول��ة واإدان��ت��ه��ا من  ا���س��ت��ن��ك��ار  اإن   -2
التي  الأح�����زاب  ق��ي��ادات  خ�سو�ساً  اجل��م��ي��ع، 

اأعطت القرار بالهجوم، ل يكفي، اإمنا يقت�سي 

فتح حتقيق ق�سائي، ملعرفة من خطط وقرر 

ونفذ، واإيقاع العقاب القانوين الذي توجبه 

جرمية القتحام، اإذ اإنها باملفهوم الد�ستوري 

وال���ق���ان���وين مب��ن��زل��ة اع���ت���داء ع��ل��ى ال�����س��ي��ادة 

ب��اأم��ن ال���دول���ة، لأن مقر  ال��وط��ن��ي��ة، وم�����ص 

رئا�سة احلكومة مقر لبناين ر�سمي ل يجوز 

لأحد اأن يعتدي عليه مهما كان ال�سبب، واأياً 

يكن انتماوؤه ال�سيا�سي.

ال��ت��ج��اذب��ات  ت�سّكل  اأن  م�سموح  غ��ر   -3
ال�سيا�سية، اإن مل نقل النزاعات، مرراً للنيل 

املوؤ�س�سات  �سيما  ال��وط��ن��ي��ة،  امل��وؤ���س�����س��ات  م��ن 

بنيان  عليها  ي��ق��وم  ال��ت��ي  الأم  ال��د���س��ت��وري��ة 

النظام ال�سيا�سي اللبناين، اإذ يجب اأن تبقى 

مب���ن���اأى ع���ن ك���ل ال���ن���زاع���ات، مب���ا ف��ي��ه��ا غر 

املدنية.

�سعار  الق��ت��ح��ام  اأ���س��ق��ط��ت حم���اول���ة   -4
املق�سود  اأن  وك�سفت  ال��دول��ة«،  اإىل  »ال��ع��ب��ور 

عنوة  وانتزاعها  بال�سلطة،  ال�ستئثار  هو  به 

من الفريق احلاكم، خالفاً ملقولت التداول 

ال�سلمي الدميقراطي للحكم، وطعناً باأ�سول 

الناظمة  ال��رمل��ان��ي��ة  ال��دمي��ق��راط��ي��ة  اللعبة 

لعملية ت�سكيل احلكومات اللبنانية.

5- مل يكن الهدف من حماولة القتحام 
عر�ص ع�سالت لقوى حزبية واإرهاب الراأي 

العام اللبناين، واإي�سال ر�سالة مفعمة ب�سوء 

ا�ستغالل دم ال�سهيدين لكل من يعنيه ال�ساأن 

اللبناين يف اخلارج، اإمنا اأي�ساً امل�ص ب�سخ�ص 

رئ��ي�����ص احل��ك��وم��ة وم���ا مي��ث��ل ع��ل��ى ال�سعيد 

ما  ل�ستكمال  واإرهابه  والوطني،  الإ�سالمي 

اأب��ل��غ��ه لرئي�ص اجل��م��ه��وري��ة ع��ن ع��زم��ه على 

ال���س��ت��ق��ال��ة، ل��ك��ن ك��م��ا ي��ق��ال ان��ق��ل��ب ال�سحر 

اإىل  املحاولة  مفعول  وحت��ول  ال�ساحر،  على 

بقائه على راأ�ص احلكومة كما لو اأنه نال ثقة 

من  ودبلوما�سية  و�سعبية  �سيا�سية  جديدة؛ 

طرف »دول الفيتو« يف جمل�ص الأمن.

ال�����س��راي��ا  اق���ت���ح���ام  اإىل  ال���ل���ج���وء  اإن   -6
احل��ك��وم��ي��ة ع���ن ط���ري���ق ال��ع��ن��ف والإره�������اب 

على  ال�ساهرة  الأمنية  القوى  مع  وال�سدام 

املواطن، نبذ  واأمن  الر�سمية  املوؤ�س�سات  اأمن 

للتعبر عن  الدميقراطية  ال�سلمية  للطرق 

ب�سهادة  لبنان  اأ�سابت  التي  اخل�سارة  فداحة 

ال��ل��واء و���س��ام احل�سن، وي��ع��ّر ع��ن الإف��ال���ص 

اآذار، ويوؤ�سر   14 ال�سيا�سي الذي اأ�ساب قوى 

و�سعيها  ب�سعاراتها  امل�سداقية  فقدانها  اإىل 

اإىل الن���ق���الب ع��ل��ى الأع�������راف وال��ت��ق��ال��ي��د 

اإدارة  حت���ك���م  ال���ت���ي  ال���وط���ن���ي���ة  ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة 

اخلالفات ال�سيا�سية.

اإىل روح  اأ����س���اءت حم��اول��ة الق��ت��ح��ام   -7
ك��ان يف فرتة  ال��ذي  ال��ل��واء احل�سن،  ال�سهيد 

اأم��ن  على  ال�سهر  م�سوؤولية  ي��ت��وىل  �سابقة 

اإجن��ازات��ه  اإىل  واأ���س��اءت  احلكومية،  ال�سرايا 

اأكرث  ك�سفه  راأ�سها  وعلى  الكرى،  الوطنية 

من ثالثن �سبكة جت�س�ص �سهيونية، بحيث 

ي�ستحق اأن يو�سف ب�»�سائد العمالء«.

8- تفتح حماولة القتحام غر امل�سبوقة 
راأ�ص  بو�سفه  احلكومة  رئي�ص  موقع  م�ساألة 

عن  وامل�����س��وؤول  التنفيذية،  لل�سلطة  ال��ه��رم 

تنفيذ ال�سيا�سة العامة التي ي�سعها جمل�ص 

املجل�ص  اأم�����ام  ي��ط��رح��ه��ا  اأن  ب��ع��د  ال�������وزراء، 

ال��ن��ي��اب��ي وي��ن��ال ث��ق��ت��ه، ب��ن رئ��ا���س��ة ال�سلطة 

م��ادام��ت  اجل��م��ه��وري��ة،  ورئ��ا���س��ة  الت�سريعية 

تركيبة النظام ال�سيا�سي طائفية قائمة على 

اأ�سا�ص التوازن بينها يف اإدارة البلد.

 ت��ف��ت��ح امل�����س��األ��ة جل��ه��ة جم��ه��ول��ي��ة ف��رتة 

بالتجاذبات  وارتباطها  واحلكومة،  الرئا�سة 

ال�سيا�سية الداخلية، واأي�ساً اخلارجية، حيث 

رئي�سها  اإىل  وخ�سو�ساً  اإليها  ال�سهام  توجه 

م��ن دون ه����وادة، يف ح��ن ومب��وج��ب الفقرة 

الثانية من املادة /49/ من الد�ستور: ينتخب 

رئي�ص اجلمهورية ملدة �ست �سنوات، ومبوجب 

الفقرة الأوىل من املادة /44/ من الد�ستور 

ملدة  ونائبه  النيابي  املجل�ص  رئي�ص  ينتخب 

اأرب����ع ���س��ن��وات، اأي مل���دة ولي����ة امل��ج��ل�����ص، مع 

اإل بعد  اأن��ه ل ي�سمى رئي�ص احلكومة  العلم 

بالن�سبة  وكذلك  ملزمة،  نيابية  ا�ست�سارات 

الد�ستور(،  م��ن   53/2 )امل���ادة  ت�سكيلها  اإىل 

رئي�ساً  ي�سمى  احل��ك��وم��ة  رئ��ي�����ص  اأن  مبعنى 

من خالل ال�ست�سارات النيابية امللزمة، مبا 

ورئي�ص  اجلمهورية  رئي�ص  انتخاب  ي���وازي 

النيابي،  املجل�ص  طرف  من  النيابي  املجل�ص 

فلماذا عمر هاتن الرئا�ستن حمدد وثابت 

متحرك  احل��ك��وم��ة  رئي�ص  وع��م��ر  وم�ستقر، 

وغر معروفة فرتة وليته؟

ل ���س��ك اأن����ه اأم����ر م��ن��اٍف ل��ل��م�����س��اواة بن 

الطوائف  بن  ال�سحيح  والتوازن  الرئا�سات 

يف اإدارة دفة احلكم، وجمحف بحق الطائفة 

ال��ت��ي مي��ث��ل��ه��ا رئ��ي�����ص احل���ك���وم���ة، جل��ه��ة اأن 

ت���ك���ون وم����ن مي��ث��ل��ه��ا ع��ل��ى راأ�������ص ال�����س��ل��ط��ة 

يريد  ل�سهام كل من  التنفيذية مك�سر ع�سا 

غر  تكون  ما  غالباً  �سيا�سية  نقاط  ت�سجيل 

ت�سميته  اأن  �سيما  رئي�سها،  على  مو�سوعية 

الكتل  موقف  اإىل  ي�ستند  حكومته  وت�سكيل 

واأقلية،  اأغلبية  بن  تنق�سم  اأن  ما  النيابية، 

تتوافقان  اأو  الأك��رثي��ة،  ط��رف  م��ن  في�سمى 

على ت�سميته حتت عنوان ما ي�سمى حكومة 

الكتل  ت��وزع  وميزان  وطنية،  وح��دة  اأو  اإنقاذ 

ال��ن��ي��اب��ي��ة ي��ب��ق��ى ق��ائ��م��اً ط����وال ف���رتة ولي���ة 

املجل�ص النيابي ونادراً ما يطراأ على توزعها 

اأي تعديل.

ل���ذل���ك، ن���رى يف ���س��وء م���ا ع��ر���س��ن��ا، اأن 

ال�ستقرار  وتوليد  ال��رئ��ا���س��ات  ب��ن  امل�����س��اواة 

احلكومة  تطبيق  وح�����س��ن  للبلد  ال�سيا�سي 

التي  للطائفة  واإن�����س��اف��اً  ال�����وزاري،  لبيانها 

ن��واب  على  يوجب  احلكومة،  رئي�ص  ميثلها 

نية التقّدم مب�سروع  الطائفة الإ�سالمية ال�سُّ

قانون د�ستوري لربط ولية رئي�ص احلكومة 

وح��ك��وم��ت��ه ب���ف���رتة مم��اث��ل��ة ل���ولي���ة رئ��ي�����ص 

املجل�ص النيابي، واإل �سياأتي وقت نرتحم فيه 

�سامي  امل��رح��وم  ال����وزراء  رئي�ص  مقولة  على 

رئي�ص  »اإن   :1952/9/9 يف  ال�سهرة  ال�سلح 

الوزراء با�ص كاتب«، اأو مقولة دولة الرئي�ص 

املرحوم عبد اهلل اليايف يف 1966/12/2: »اإن 

من�سبه  من  ي�ستقل  مل  اإذا  احلكومة  رئي�ص 

عندما يطلب اإليه ذلك فاإنه يخلق ما ي�سمى 

اأزم�����ة احل���ك���م«، ن��ق��ول ون���ذّك���ر ب��ال��رغ��م من 

الإ�سالحات التي اأدخلها اتفاق الطائف على 

الد�ستور.

 د. عدنان اأحمد بدر
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يـقــال

عائلة »السماسرة«
معار�ص،  لبناين  �سيا�سي  تيار  نائب يف  وال��دة 

يقوم مبهمات التفاو�ص التي توكل اإليه يف تركيا، 

مقابل  دولر  األ��ف  اإح�����س��ار  مواطنن  م��ن  طلبت 

اإجناز كل معاملة لتاأدية فري�سة احلج، قائلة لهم 

اإن ابنها نافذ يف ال�سفارة ال�سعودية يف بروت.

»ساعة الصفر« تحضيرًا لـ
طابع  ذات  جمعية  من  ا�ستقالت  عدة  �ُسجلت 

الأي���ام بقب�ص  ه��ذه  ب���روت، تقوم يف  اإ�سالمي يف 

الأم����وال م��ن ق��ط��ر، وت��وزي��ع م��ا تبّقى منها على 

»الثبات«  وعلمت  لبنان.  يف  ال�سورين  ال�سيوف 

امل�ستقيلن التحقوا بحركة »معّمم«  اأن عدداً من 

��ن��ي��ة  م���ن م��دي��ن��ة ���س��ي��دا، اأ����س���ر ب���ث ال��ف��ت��ن��ة ال�����سُّ

ال�سيعية يف لبنان، بعد اأن مّول وجّهز للم�ستقيلن 

مكاتب خا�سة يف بروت، مهمتها جمع املعلومات 

واملوؤيدين حت�سراً ل�»�ساعة ال�سفر«.

من فشل إلى آخر
اإىل خطط  ���س��اب��ق��اً  »ال���ث���ب���ات«  ل��ف��ت��ت  اأن  ب��ع��د 

لإ���س��ق��اط  اآذار   14 ف���ري���ق  ق��ب��ل  م���ن  م��و���س��وع��ة 

ال�����س��ارع للهجوم على  احل��ك��وم��ة، واع��ت��م��اد خ��ي��ار 

ال�سراي، وبعد الف�سل الذريع الذي ا�سطدمت به 

الأوروب��ي  ال�سعيدْين  على  ودبلوما�سياً،  �سيا�سياً 

لتنفيذ  ت�سعى  ال��ق��وى  تلك  م��ازال��ت  والأم��رك��ي، 

�سل�سلة خطوات ت�سعيدية لتاأزمي الو�سع اأكرث يف 

لبنان، من اأجل اإ�سقاط احلكومة، وا�ستثمار ذلك 

عر  املقبلة،  النتخابات  يف  اجلماهر  تعبئة  يف 

برنامج زمني مّت تن�سيقه قبل �ستة اأ�سهر تقريباً.

بعضهم رفض المقاطعة
بع�ص نواب 14 اآذار، وعلى راأ�سهم رئي�ص جلنة 

حمامن  نقيب  وبينهم  النيابية،  والعدل  الإدارة 

املجل�ص  مقاطعة  ق��رار  على  را���س��ن  غ��ر  �سابق، 

ال��ن��ي��اب��ي، لأن��ه��م ي��ع��ت��رون ذل���ك اإخ����الًل خ��ط��راً 

له  ال�سعب كممثلن  اإياها  التي منحهم  بالوكالة 

الد�ستورية  املوؤ�س�سة  هي  مبا  النيابية،  الندوة  يف 

رئي�ص جلنة  اأن  ل��وح��ظ  وق��د  ال��دول��ة.  الأوىل يف 

النيابي،  الأرب��ع��اء  لقاء  يف  �سارك  والعدل  الإدارة 

اأك����د اأن ل م��ق��اط��ع��ة ل��ل��م��وؤ���س�����س��ات، ع��ازي��اً  ح��ي��ث 

املقاطعة اإىل اأ�سباب اأمنية لي�ص اإل.

أين ستجري انتخابات 
محامي بيروت؟

ب���روت مكان  امل��ح��ام��ن يف  مل حت��دد نقابة 

اإق���ام���ة الن��ت��خ��اب��ات امل��خ�����س�����س��ة ل��ل��ع�����س��وي��ة يف 

الأح����د ال��ث��ال��ث م��ن ت�����س��ري��ن ال���ث���اين، فبعدما 

ك���ان���ت جت����ري يف ق���اع���ة »اخل���ط���ى ال�����س��ائ��ع��ة« 

الرتميم  اأع���م���ال  ف���اإن  ب����روت،  ع���دل  يف ق�سر 

والتاأهيل وور�سة البناء القائمة على قدم و�ساق 

اأر�سها،  على  النتخابات  ا�ست�سافة  دون  حتول 

والأم���ر ل يقت�سر على رم��ل وت���راب وح��ج��ارة، 

ب��ل ثمة م��ا ه��و اأخ��ط��ر وي��ه��دد ح��ي��اة املحامن، 

وي��ت��م��ث��ل ب��احل��ف��ري��ات امل��ق��ام��ة ح���ول الأع���م���دة 

العارية واخرتاقها لل�سقف، وهذا ل يبعث على 

الطمئنان على ما يردد املحامون يف جمال�سهم، 

�سواء اأكان يف »بيت املحامي«، اأم خالل انتظارهم 

جلل�ساتهم على اأبواب املحاكم ودوائر التحقيق، 

يبادر  النقابة لأن  وهم يرتقبون كلمة جمل�ص 

كبراً  يكون  اآخ��ر  مكان  بتحديد  ق��راراً  ويتخذ 

ووا�سعاً وقادراً على احتواء اأكرث من اأربعة اآلف 

حمام، مع �سناديق القرتاع، والتجهيزات التي 

ترافق النتخابات عادة.

من الشمال إلى بيروت
توّجه  احل�سن،  و�سام  ال��ل��واء  ت�سييع  بعد 

عدد كبر من ال�سباب املقنعن القادمن من 

بال�سالح،  وهم مدججون  اللبناين،  ال�سمال 

)برتبة  املتقاعدين  ال�سباط  اأح��د  وبرفقة 

عقيد( اإىل منطقة الطريق اجلديدة، وبعد 

اأن اأقاموا عدة حواجز على مداخل املنطقة 

امل���ذك���ورة، ومل����دة ي��وم��ن، ام��ت��ع�����ص الأه����ايل 

واأب��دوا انزعاجهم، ما اأدى اإىل تدّخل �سريع 

الأجواء،  »التيار« لتهدئة  من قبل م�سووؤيل 

بهم  وال��ع��ودة  ال�سمالين  امل�سلحن  و�سحب 

اإىل مناطقهم.

»العدالة« غياب مطلوب لـ
ق�سية  يف  التهامي  ال��ق��رار  ���س��دور  منذ 

رئي�سي  متهم  يعد  مل  ال��ب��ارد،  نهر  اأح���داث 

يظهر  الق�سية،  ه��ذه  يف  �سبيله  خملى  غر 

يف و�سائل الإعالم كما كان يفعل قبل �سدور 

القرار املذكور، والذي ن�سب اإليه جناية.

امل��ت��ه��م، وهو  ف���اإن ه��ذا  ف��ق��ط،  وللتذكر 

رج���ل دي���ن غ��ر م��ع��م��م، اأخ��ل��ي �سبيله ل��دى 

الق�ساء الع�سكري، ومل تتم مراجعة املحقق 

العديل القا�سي غ�سان عويدات ب�ساأنه، ومل 

فجرى  �سبيله،  لإخ����الء  ط��ل��ب  اإل��ي��ه  ي��ق��دم 

اإطالق �سراحه خالفاً للقانون.

الخالف بين الحريري وجنبالط
التي  املفتَعلة  اخل��الف��ات  ال�سابقن  ال���وزراء  اأح��د  و�سف 

ظ��ه��رت ف��ج��اة وم���ن دون ���س��اب��ق اإن�����ذار ب��ن ال��رئ��ي�����ص �سعد 

ملاذا  �سائاًل:  املك�سوفة«،  ب�»اللعبة  احلريري ووليد جنبالط 

مع  اختلف  وه��ل  فرن�سا؟  اإىل  دائ��م��اً  جنبالط  ي�سافر  ك��ان 

اأو ب�ساأن امللف ال�سوري؟  احلريري حول قانون النتخابات، 

يف  للحريري  التابعن  امل��دي��ري��ن  ب�����س��اأن  معه  اختلف  وه��ل 

توقفت  وزراء جنبالط؟ وهل  ي�سرف عليها  التي  ال��وزارات 

الجتماعات التن�سيقية بن منطمة �سباب التقدمي و�سباب 

حميم،  وئ��ام  يف  »اإنهما  بالقول:  كالمه  خامتاً  »امل�ستقبل«؟ 

وما يجمع بينهما اأكرث بكثر مما يفرقهما، وهذه احلركات 

خ�سو�ساً  كا�سفينها،  اللبنانين  وجميع  ك��م،  ون�ص  قدمية 

اأ�سدقاءهما يف املجل�ص النيابي«.

المس بمقام رئاسة مجلس الوزراء
اعتداء على السيادة الوطنية 
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تخّوف كثري من اللبنانيني من ح�صول انفجار 

حرب  اإىل  البلد  وي��ج��ّر  الأه��ل��ي  ال�صلم  يهدد  كبري 

و�صام احل�صن وما  اللواء  اغتيال  اإث��ر  وذل��ك  اأهلية، 

 14 فريق  به  ق��ام  و�صيا�صي  اأمني  ت�صعيد  ت��اه من 

بفر�ض  يقوم  اأن  ح��اول من خاله  وال��ذي  �صباط، 

ُي��ح��رج  اللبنانية،  ال�����ص��اح��ة  اأم���ر واق���ع ج��دي��د ع��ل��ى 

ال���غ���رب، وخ�صومه  م��ن دول  داع��م��ي��ه  م��ن خ��ال��ه 

ال�صيا�صيني يف ظل هول �صدمة الغتيال.

وما  تاها،  وم��ا  الغتيال  حادثة  اإن  وبالطبع، 

املحلية،  ال�صاحة  على  به  يقوموا  اأن  ه��وؤلء  ح��اول 

ل مي��ك��ن ف�����ص��ل��ه ع���ن ت���داع���ي���ات م���ا ي��ح�����ص��ل على 

امليداين  الإجن��از  بعد  ال�صورية، خ�صو�صاً  الأرا�صي 

الذي حققه اجلي�ض ال�صوري يف احلرب التي ي�صنها 

وهي  عليه،  اخلليج  دول   - تركيا   - ال��غ��رب  حم��ور 

تغيري  اإمكانية  من  الياأ�ض  اإىل  الغرب  دفعت  اأم��ور 

ال��ن��ظ��ام ال�����ص��وري، ف��ا جمل�ض الأم���ن م��ت��اح عربه 

التغيري، ول التدخل الع�صكري، ول ا�صتعمال �صيف 

اأو  ال��ن��ظ��ام  ه��ذا  �صيهز  اأن���ه  ي��ب��دو  املتنقل،  الإره����اب 

يدفعه للرحيل طوعاً اأو بناء على ال�صغط ال�صعبي.

يف ظ���ل ه����ذه ال��ن��ت��ي��ج��ة وه�����ذا ال���ت���وج���ه، ي�����ص��ود 

كنا   - قناعة  والدبلوما�صية  ال�صيا�صية  الأو���ص��اط 

حتدثنا عن �صرورتها منذ بداية الأزمة - اأنه ل حل 

لاأزمة النا�صبة يف �صورية، اإل باجللو�ض اإىل طاولة 

ذات  ال��ق��وى  فيها متثيل جميع  ي��ت��م  وط��ن��ي  ح���وار 

التمثيل ال�صعبي يف �صورية، توؤدي اإىل قيام حكومة 

وحدة وطنية ت�صرف على انتخابات نيابية ورئا�صية، 

من املرجح اأن تف�صي اإىل اإعادة انتخاب ب�صار الأ�صد 

جم����دداً، مل��ا ب��ات ل��ه م��ن ت��اأي��ي��د يف نظر �صعبه بعد 

الأزمة، وملا يعطيه من اأمل با�صتقرار فقده ال�صعب 

ال�صوري على مدى ما يقارب ال�صنة والن�صف.

فيه  ���ص��ي��ك��ون  ه����ذا  احل����ل  ت�����ص��ور  اأن  ���ص��ك  ول 

خ��ا���ص��رون وراب����ح����ون، و���ص��ي��ك��ون اأب�����رز اخل��ا���ص��ري��ن 

الإقليميني هم:

النظر  ت��ع��ي��د  اأن  ���ص��ت��ح��اول  ال��ت��ي  ت��رك��ي��ا  اأوًل: 

من  ي��ح��ّد  مب��ا  ت��ق��وم  اأن  و���ص��ت��ح��اول  �صيا�صاتها،  يف 

بالتو�صط  وذل��ك  والإقليمية،  الداخلية  خ�صائرها 

ال���ت���ن���ازلت يف ملفات  ل���دى الإي���ران���ي���ني وت���ق���دمي 

الرتكي هم  الفداء  كب�ض  يكون  وقد  ع��دة،  اإقليمية 

املجموعات امل�صلحة التي تتخذ من تركيا مقراً لها.

ث��ان��ي��اً: دول اخل��ل��ي��ج ال��ت��ي ت��دع��م الإره��اب��ي��ني 

املحر�صة  وال��ف��ت��اوى  بال�صاح  ومت��ده��م  ومتولهم 

على اجلهاد يف �صورية، وهنا، ويف ظل حماولة هوؤلء 

احلد من خ�صائرهم يف ظل ف�صل ا�صرتاتيجيتهم يف 

ال�صيطرة على �صورية، قد يعمد هوؤلء اإىل ما يلي:

- الإبقاء على �صيف التفجريات الإرهابية املتنقلة 

التي تهدد ا�صتقرار �صورية، وتقوم كما تفعل الآن يف 

ت�صتمر  فيه، جعلها  نفوذها  اإن خ�صارة  العراق، حيث 

بالعمليات  القيام  خ��ال  م��ن  الأم���ن،  �صفو  بتعكري 

الإرهابية �صد املدنيني والكنائ�ض وامل�صاجد وغريها، 

وهو ما �صيجعل ال�صيناريو ال�صوري ي�صابه ال�صيناريو 

اإىل احللف  العراقي؛ حكومة منتخبة اأقرب �صيا�صياً 

قدرة  اأن  علماً  الأمني،  امللف  تاأخر ح�صم  مع  املقاوم، 

احل��ك��وم��ة ال�����ص��وري��ة ت��ت��ف��وق ع��ل��ى ق�����درة احل��ك��وم��ة 

العراقية يف ح�صم امللف الأمني بعد النتهاء من امللف 

ال�صورية  الأمن  اأجهزة  بقاء  ب�صبب  وذلك  ال�صيا�صي، 

واجلي�ض على حالهما، وهو عك�ض ما ح�صل يف العراق 

بعد الحتال.

- حماولة تعوي�ض اخل�صارة يف �صورية بالعودة 

وه��ن��ا، ل  فيه،  وق��وي  ه��ام  نفوذ  وب�صط  لبنان،  اإىل 

ميدانية  ب�صربة  اإل  الأم���ر  ه��ذا  يح�صل  اأن  ميكن 

�صنية  بفتنة  عليها  ال��ت��ه��وي��ل  اأو  امل��ق��اوم��ة،  مل��ح��ور 

كبري  اغتيال  اأو  ه��ائ��ل  انفجار  حتقيق  اأو  �صيعية، 

اللبناين، ويحرج  الداخل  ُيحدث �صدمة كبرية يف 

اإىل  اجللو�ض  اإىل  دف��ع��اً  فيدفعها  امل��ق��اوم��ة،  حم��ور 

ط���اول���ة ال��ت�����ص��وي��ات، ف��ت��ق��ب��ل ب���ع���ودة م��ظ��ف��رة لتيار 

امل�صتقبل اإىل ال�صلطة.

ما  ُيفهم  اأن  مُيكن  التحليل،  هذا  من  وانطاقاً 

حاولت قوى 14 �صباط اأن تقوم به على اأثر اغتيال 

الداخلية  الأو�صاع  قلب  وحماولتها  احل�صن،  اللواء 

واحتال ال�صرايا، واإ�صقاط الكثري من ال�صحايا يف 

الداخل لإ�صقاط احلكومة، ما يجعل الغرب اأمام اأمر 

الفرقاء  ويجعل  معه،  التعامل  عليه  م�صتجد  واق��ع 

الداخليني اأمام خيارين: اإما القبول بحكومة وحدة 

وطنية، يكون لهوؤلء �صلطة اأمنية فيها ل�صتخدامها 

اإىل  ق��وى ج��دي��دة ينطلقون منها  وف��ر���ض م��وازي��ن 

الداخل ال�صوري، اأو القتتال الداخلي.

ل��ك��ن ا���ص��رتات��ي��ج��ي��ة »ال�����ص��ب��اط��ي��ني« وداع��م��ي��ه��م 

اخلليجيني، اأعاقها اأمران مهمان:

الكربى لنفجار كبري يف  ال��دول  ا�صتعداد  ع��دم   -

الداخلية  ال��ق��وى  م��وازي��ن  اأن  ال��غ��رب  يعلم  اإذ  لبنان، 

لي�صت يف �صالح اأدواتهم يف لبنان، وبالتايل اإن التهور 

ودف����ع الأم������ور ن��ح��و الن��ف��ج��ار ���ص��ي��وؤدي اإىل خ�����ص��ارة 

يف  املتحققة  اخل�����ص��ائ��ر  م��ن  ي��ح��ّد  اأن  ب���دل  م�صاعفة 

�صورية.

- عدم قدرة هوؤلء على ا�صتقطاب ال�صعب اللبناين، 

كان  ال�صهداء،  �صاحة  �صهدته  ال��ذي  الهزيل  فاحل�صد 

يجب اأن يوقظ من يعنيه الأمر اأن احل�صابات ال�صعبية 

التي كانت متحققة يف 2005 مل تعد كما هي عليه يف 

.2012
يف املح�صلة، اإن جمهور 14 �صباط املفجوع، والذي 

ي�صاأل ملاذا حت�صل الغتيالت من جهة واحدة؟ جنيبه 

ل  النيابية  الأك���ري���ة  ق���ادة  ب��اغ��ت��ي��ال  لأن���ه  بب�صاطة: 

داخلية،  فتنة  اإىل  بالو�صول  اأه��داف��ه  ال��ق��ات��ل  يحقق 

ف��ق��ادة الأك���ري���ة ي��ب��دون اأك����ر ع��ق��ان��ي��ة ووع���ي���اً من 

فرن�صوا  ال��ل��واء  اغتيال  عند  ظهر  م��ا  وه���ذا  ق��ادت��ه��م، 

اأحمد حممود خ��ال فرتة  احل��اج، وح��ني قتل ال�صاب 

الع��ت�����ص��ام وغ��ريه��ا، ولأن الأك��ري��ة ال��ي��وم ت��ب��دو »اأم 

ف��ق��دان  م��ع��ه  تخ�صى  وط��ن��ي  بح�ض  وتتمتع  ال�����ص��ب��ي« 

»ال�����ص��ب��اط��ي��ون«  ي�صتجلب  ب��ي��ن��م��ا  ال��ل��ب��ن��اين،  ال���وط���ن 

ال�صوري جمدداً اإىل لبنان، وكاأن جتربة ال�صبعينات مل 

اأياً من هوؤلء �صيئاً، فل�صان حال املعار�صة يقول  تعلم 

عن لبنان اليوم: »لنا اأو للنار«.

ليلى نقوال الرحباين

اأنقرة - الثبات

تقول املعار�صة الرتكية اإن رئي�ض الوزراء الرتكي 

رج��ب طيب اأردوغ����ان ق��رر قطع ك��ل ط��رق احل���وار يف 

الداخل واخلارج، م�صتمراً يف اتباع نهج ال�صدام لتجاوز 

ماأزق انخراطه يف احلرب �صد �صورية.

ف�����اأردوغ�����ان - ك��م��ا ي���ق���ول ق���ي���ادي���و ح����زب ال�����ص��ع��ب 

اجلمهوري املعار�ض - وّجه ر�صالتني مبا�صرتني خال 

الذي  القمع  يف  متثلت  داخلية  الأوىل  املا�صية؛  الأي��ام 

مور�ض �صد املتظاهرين الأتراك، والثانية خارجية �صد 

�صورية باإعان وزير خارجيته رف�ض احلوار مع النظام.

بعنجهيته،  املعروف  اأردوغ���ان،  اإن  املعار�صون  ويقول 

الداخل  معار�صة  مواجهة  يف  الأم���ام  اإىل  ال��ه��روب  ق��رر 

املتنامية، فذهب اإىل ال�صدام و�صيلة ملنع نزول اأعداد اأكرب 

منهم اإىل ال�صارع، بعد اأن كرب حجم التظاهرات املناوئة 

له، من تظاهرات ت�صم الع�صرات جتوب �صوارع ا�صطنبول، 

اإىل تظاهرات ت�صم الآلف يف اأنطاكية وجوارها، ومئات 

رم��زي��ة هذين  اإن  امل��ع��ار���ص��ة  وت��ق��ول  اأن���ق���رة..  الآلف يف 

كان  ال��ت��ي  املنطقة  ف����الأوىل متثل  ج���داً،  امل��ك��ان��ني مهمة 

ُيفرت�ض اأن تكون الأكر تعاطفاً مع املعار�صة ال�صورية، 

الدميغرايف  للواقع  املماثل  ال��دمي��غ��رايف  واقعها  ب�صبب 

من  وامل�صيحيني  والعلويني  ال�صنة  باحتوائها  ال�صوري 

اأ�صول عربية، فكانت املفاجاأة رف�ض هوؤلء، على اختاف 

طوائفهم، ممار�صات »املعار�صني« وراعيهم احلامل بعودة 

الرتكية  ال�صلطات  فا�صطرت  العثمانية،  الإمرباطورية 

اإىل �صحب هوؤلء لنزع فتيل انفجار كبري كان �صي�صرب 

املنطقة فيما لو ا�صتمروا يف ممار�صاتهم.

اأما الثانية فهي اأنقرة، التي متثل قلب الأنا�صول 

اإىل  بالإ�صافة  انتخابياً،  اأردوغ���ان  عليه  يعتمد  ال��ذي 

اأردوغان  اأن  ال�صيا�صية، ومن املعروف  العا�صمة  كونها 

فيما  الو�صط،  مناطق  يف  بال�صعبية  يتمتعان  وح��زب��ه 

واآ�صيا،  اأوروب���ا  يف  ال�صاحلية  املناطق  املعار�صة  ت�صود 

ووج����ود ه���ذا ال��ك��م ال��ك��ب��ري م��ن امل��ع��ار���ص��ني يف »عمقه 

ال�صرتاتيجي« اأقلقه، فخرج عن طوره كما يقول كمال 

كليت�صدار اأوغلو زعيم احلزب اجلمهوري املعار�ض.

تاأثري  اإمكانية  اأردوغ���ان يف  كوابي�ض  اأك��رب  وتتمثل 

الأزم������ة ال�����ص��وري��ة ���ص��ل��ب��اً ع��ل��ى ط��م��وح��ات��ه ال��داخ��ل��ي��ة 

ال�صيا�صة  ف�����ص��ل  ���ص��ي��ك��ون  اخل�����ارج  ف��ف��ي  واخل���ارج���ي���ة، 

الإمرباطورية  للطموحات  �صورية مقتًا  الرتكية يف 

امل�صلمني  اأن يكون خليفة  ال��ذي يريد  اأردوغ���ان،  لدى 

املقبل بربطة عنق، اأما يف الداخل فيبدو اأن انخراطه 

و�صعبية  �صعبيته  على  �صلباً  يرتد  ال�صورية  الأزم��ة  يف 

احلزب احلاكم، اإذ اأفاد ا�صتطاع للراأي اأُجري حديثاً، 

ال��ع��دال��ة وال��ت��ن��م��ي��ة احل��اك��م  ان��خ��ف��ا���ض �صعبية ح���زب 

الأح��زاب  تاأييد  ن�صبة  يف  �صئيل  ارت��ف��اع  مع  تركيا،  يف 

ال�صيا�صية املعار�صة، وذكرت �صحيفة »وطن« الرتكية 

العدالة  ح��زب  ح�صول  اأظ��ه��رت  ال�صتطاع  نتائج  اأن 

اجلمهوري  ال�صعب  وح��زب   ،٪49 ن�صبة  على  والتنمية 

وح��زب   ،٪14.6 على  القومية  واحل��رك��ة   ،٪26.3 على 

ال�����ص��ام وال��دمي��ق��راط��ي��ة ال��ك��ردي ع��ل��ى 6.9٪، وذل��ك 

بحال توجه تركيا اليوم لانتخابات الربملانية العامة.

واأع������د م���رك���ز الت�������ص���الت ال�����ص��ي��ا���ص��ي��ة ل��ل��ب��ح��وث 

من  والتا�صع  الأول  ب��ني  ال��ف��رتة  يف  ال���راأي  ا�صتطاع 

ت��رك��ي��ا،  اأن���ح���اء  م���ن  17 حم��اف��ظ��ة  الأول يف  ت�����ص��ري��ن 

وبا�صرتاك 2023 �صخ�صاً، حتت عنوان »بحث الأو�صاع 

ال�صيا�صية يف تركيا«، والافت فيه كان اأن اأغلبية من 

ا�صتطلعت اآراوؤهم اأعربوا عن رغبتهم يف ا�صتمرار عبد 

منهم  للجمهورية،  رئي�صاً  احل��ايل  مبن�صبه  ُغ��ل  اهلل 

45.5٪ من اأع�صاء حزب العدالة، بينما تطالب ن�صبة 
ال��وزراء، رجب  32.9٪ من نف�ض احل��زب بروؤية رئي�ض 

طيب اأردوغان، يف الق�صر اجلمهوري.

واأظهر ا�صتطاع اآخر اأن غالبية الأتراك يرف�صون 

اأي ت��دخ��ل ل��ب��اده��م يف الأزم������ة ال�����ص��وري��ة، وذك����رت 

�صحيفة »حرييت« اأن ال�صتطاع �صمل 1500 �صخ�ض 

يف 18 حمافظة، واأن 51٪ من امل�صتطلعني اأجابوا اأنهم 

يريدون اأن تبقى تركيا »غري متورطة وحيادية«.

اأما اأكر ال�صتطاعات تعبرياً فكان الذي اأجرته 

ن�صبة  اأن  اأظهر  فقد  الأم��ريك��ي��ة،  »م��ار���ص��ال«  موؤ�ص�صة 

يف  ب�صورية  التدخل  ع��دم  تركيا  على  اإن  قالوا  الذين 

يف   63 بلغت  الفيتو،  وال�صني  رو�صيا  ا�صتخدمت  ح��ال 

املئة، فيما اأيد التدخل 22 يف املئة.

هل ينفجر الوضع في لبنان؟

ـلون غــول رئيســـًا
ّ

منـاصــروه يفض
أردوغــان محــاصـر فـي الـداخــل.. ومـهـدد فـي الخــارج

الرئي�س فوؤاد ال�سنيورة حماطًا ب�سمري جعجع واأمني اجلميل
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اأق��ل  قبل  �صورية  الأزم���ة يف  ب��دء  منذ 

م���ن ع�����ص��ري��ن ����ص���ه���راً، ت���ع���ددت م��واع��ي��د 

اأوًل مع بدء �صهر  النظام، فُحّددت  رحيل 

رم�����ص��ان، ث��م م��ع عيد ال��ف��ط��ر، فمع عيد 

الأ�صحى، ثم يف اآخر العام )2011(.

مع بداية العام 2012، تعددت املواعيد 

ما  الأعياد، ومنها  ما هو مع  اأي�صاً، منها 

هو مع اأحداث مرتقبة، ويتندر دبلوما�صي 

عريق يف بريوت بحوار جرى بني وزيري 

خ��ارج��ي��ت��ي اإي�������ران ع��ل��ي اأك�����رب ���ص��احل��ي، 

التقيا يف  اأغلو، حينما  داود  اأحمد  وتركيا 

خاطب  حيث  رم�صان،  �صهر  قبيل  اأن��ق��رة 

ت�صتعجل  ب�����اأن  ن��ا���ص��ح��اً  ن���ظ���ريه  ال���ث���اين 

قبل  ال�صورية  اأو���ص��اع��ه��ا  وت��رت��ب  ط��ه��ران 

للو�صاطة  ا�صتعداده  مبدياً  الفطر،  عيد 

م���ع ع���وا����ص���م اإق��ل��ي��م��ي��ة وم����ع وا���ص��ن��ط��ن 

م���ن اأج����ل ح�����ص��ة لإي������ران، ل��ك��ن �صاحلي 

لقاء  اأن  اإىل  اأ���ص��ار  الهادئة  بدبلوما�صيته 

الأ�صحى  بعد  لكن  ب��ال��ت��اأك��ي��د،  �صيح�صل 

خم��رج  ت��اأم��ني  م��ن��ا  و�صتطلبون  امل���ب���ارك، 

اأزم����ات  عليكم  �صينعك�ض  ال����ذي  مل��اأزق��ك��م 

متعددة.

وك��م��ا ت��ف��ي��د امل��ع��ل��وم��ات، ف����اإن اأوغ��ل��و 

حيث  احل��ج��ة  ذي  �صهر  ح��ل��ول  ينتظر  مل 

حينما  منه،  التا�صع  يف  عرفه  وقفة  تكون 

لرتكيا  خم��رج  ع��ن  يبحث  اأو  يفت�ض  ب���داأ 

م��ن الأزم����ة ال�����ص��وري��ة، ال��ت��ي ب���داأت اأن��ق��رة 

بع�ض  واأخ����ذ  م��ت��اه��ات��ه��ا،  يف  نف�صها  جت��د 

امل��راق��ب��ني ي�����ص��ب��ه��ون��ه��ا ب��ال��رج��ل امل��ري�����ض 

بالوهم، فتملكته الهلو�صة، ومل يعد يطيق 

ن�صيحة، فكيف اإذا كانت كلمة نقد، والتي 

ف��ظ��ي��ع لع�صرات  ب��ق��م��ع  ت��رج��م��ت م���وؤخ���راً 

مبنا�صبة  تظاهروا  الذين  الأت���راك  اآلف 

عيد اجلمهورية..؟!

اأما يف الهجوم الغربي والأمريكي على 

اأ�صطوانة  م��ن  م��ّل  ال��ع��امل  فلعل  ���ص��وري��ة، 

باراك اأوباما ووزيرة خارجيته منذ بداية 

الأزم����ة ال�����ص��وري��ة: ب���اأن اأي���ام الأ���ص��د باتت 

اأوب��ام��ا على بعد خم�صة  م��ع��دودة، فها هو 

اإذا كان  اأي��ام من النتخابات، ل يعرف ما 

�صيظل رئي�صاً اأو ي�صبح رئي�صاً �صابقاً، فيما 

كلينتون حتزم حقائبها للرحيل عن وزارة 

اخلارجية.

اأم�����ا اأوروب��������ا ال��غ��رب��ي��ة، ف��م��ن رئ��ا���ص��ة 

رئ���ا����ص���ة  اإىل  ال���ربي���ط���ان���ي���ة  احل����ك����وم����ة 

ميلوا  مل  بينهما،  وم��ا  فرن�صا  جمهورية 

احلديث عن الأيام القليلة الباقية لاأ�صد 

يف ق�����ص��ر امل���ه���اج���ري���ن، م���ا ا���ص��ط��ر وزي���ر 

خ��ارج��ي��ة رو���ص��ي��ا ���ص��ريغ��ي لف�����روف لأن 

ي�صدد لهم جميعاً �صربة قا�صمة، باإعانه 

اأن: الأ�صد باق، باق، باق.

ثمة حقيقة هنا، هي اأن �صورية حتقق 

معجزة بال�صمود يف وجه ح�صد اأمريكي - 

�صهيوين - غربي - عربي رجعي.

يف  عمل  خم�صرم  لبناين  دبلوما�صي 

كثري من عوا�صم العامل، يرى اأن مو�صكو 

تكن متلك  ال�صورية مل  الأزم���ة  ب��داي��ة  يف 

ال�صني  م��ع  الآن  متلكها  ال��ت��ي  احل��م��ا���ص��ة 

الأ�صد عرف  ال�صر، لكن  يف مواجهة حلف 

مع  يتعامل  وك��ي��ف  امل��واج��ه��ة،  يجيد  كيف 

اإذ  وال��ع��رب��ي،  ال����دويل  املجتمع  ي�صمى  م��ا 

ال�صروط  ظل  ويف  البداية،  يف  اجلميع  اإن 

ال�صيطانية للجامعة العربية برئا�صة نبيل 

يعتقدون  كانوا  جا�صم،  بن  وحمد  العربي 

����ص���روط اجل��ام��ع��ة  ���ص��رتف�����ض  اأن دم�����ص��ق 

العربية، و�صرتف�ض بعثة املراقبني العرب، 

الذهاب  لكن دم�صق قبلت، وحرمتهم من 

ق����رار  الأم�������ن ل����ص���ت�������ص���دار  اإىل جم��ل�����ض 

بالتدخل الع�صكري الغربي يف �صورية على 

لي�صتفيق  كافياً  ك��ان  وه��ذا  ليبيا،  طريقة 

التنني  وليعيد  �صباته،  من  الرو�صي  الدب 

ال�����ص��ي��ن��ي ن��ف��ث لهيبه ال����ذي ك���ان غ��ائ��راً، 

فبداأت �صل�صلة الفيتو امل�صرتك.

ثمة حقائق ا�صرتاتيجية جديدة عرف 

ّناعها، اإذ  الأ�صد اأبعادها جيداً، لأنه اأحد �صُ

العراق  الأمريكي من  الن�صحاب  بعد  اإن��ه 

لي�ض كما قبله، وبعد الن�صحاب الأمريكي 

املزمع من اأفغان�صتان عام 2014 لي�ض كما 

قبله.

ف����احل����رب الأم����ريك����ي����ة ع���ل���ى ال���ع���راق 

من  �صل�صلة  يف  املتحدة  ال��ولي��ات  اأغ��رق��ت 

اأنهت عهد املحافظني اجلدد الذي  امل��اآزق، 

مثله عهد بو�ض البن، فعرف الأ�صد جيداً 

اأن تفاهمات اأمريكية ولدت ما بعد بو�ض، 

ال�صيا�صية  الطبقة  لف�صاد  حد  و�صع  وهي 

الأمريكي  القت�صاد  وانهيار  الأم��ريك��ي��ة، 

ال�صلبية واخلطرية  ال��ذي ترك كل الآث��ار 

ال���راأ����ص���م���ايل، خ�صو�صاً  ال���ع���امل  ك���ل  ع��ل��ى 

الحتاد الأوروبي.

وهنا ل يعني بتاتاً اأن الوليات املتحدة 

موؤ�ص�صة  ت��ع��د  مل  الإم���رباط���وري  باملعنى 

العابرة  الكربى  الحتكارات  ت�صم  حاكمة 

و�صناعات  العماقة  وامل�����ص��ارف  ل��ل��ق��ارات 

ال�صاح والنفط، ونخباً خليطاً من خرباء 

احل����زب����نينْ اجل���م���ه���وري وال���دمي���ق���راط���ي، 

اخلارجية  ال�صيا�صات  اإدارة  على  يتعاقبون 

اأمام  لكن  وقيادة اجليو�ض،  الدفاع  ووزارة 

جراء  املتحدة  للوليات  الع�صكرية  امل���اآزق 

احل����روب يف ال��ع��راق واأف��غ��ان�����ص��ت��ان، وحتى 

2006، وما فيها من نك�صات  لبنان عام  يف 

اجل��رالت  كفة  جعلت  وه��زائ��م،  وخيبات 

امليدانيني ترجح باأنه »كفى خ�صائر«.

يفت�صون  وحلفاوؤهم  الأمريكيون  كان 

عن اأي تعوي�ض لهزائمهم، فهم مهزومون 

اأن ُهزم  اأفغان�صتان، و�صبق لهذا احللف  يف 

يف لبنان، ثم يف غزة، فاأرادوا التعوي�ض يف 

العربي«  »الربيع  اأن  اأن ظنوا  بعد  �صورية، 

الذي تقوده قطر �صي�صنع املعجزة، لكنهم 

���ص��ق��ط��وا يف ���ص��ر اأع��م��ال��ه��م، م���ا اأ���ص��ه��م يف 

جديدة،  دول��ي��ة  تكتات  اأو  جتمعات  قيام 

الت�صال  تعزز  كما  الربيك�ض،  تكتل  منها 

الرو�صي - الإيراين، وال�صيني - الإيراين.

وه��ن��ا مل ي��ك��ن اأي وه���م ل���دى ال��ق��ي��ادة 

على  ق���ارب���ت  امل�����وؤام�����رة  اأن  يف  ال�������ص���وري���ة 

اإن��ه��ا و���ص��ع��ت يف ح�صابها  ب��ل  ن��ه��اي��ت��ه��ا، ل 

اأن���ه���ا ق���د ت�����ص��ت��م��ر ن��ح��و خ��م�����ض ���ص��ن��وات، 

امليول  امل��ت��ع��ددة  ال�صورية  املعار�صات  لكن 

اأقل  امل��دة  �صتجعل  والتمويل  والنتماءات 

من ذلك، لأنها تبني اأنها اأغبى معار�صات 

يف ال���ت���اري���خ، ف��ع��ن��دم��ا ك���ان اجل���و ال��ع��رب��ي 

وال������دويل مي��ي��ل اإىل ���ص��احل��ه��م، رف�����ص��وا 

ال���ت�������ص���وي���ات واحل������ل ب���وا����ص���ط���ة ���ص��ن��ادي��ق 

القرتاع، ورف�صوا حكومة وحدة وطنية.. 

وه��ذا بحد ذات��ه ب��داأ الآن، ح�صب املتابعني 

���ص��وري��ة، ينقلب  ل��ل��ت��ط��ورات ال��داخ��ل��ي��ة يف 

ال��ذي  ال�صعبي  ف���امل���زاج  امل��ع��ار���ص��ات،  ع��ل��ى 

هذه  م��ع  بالقليل،  لي�ض  وه��و  بع�صه،  ك��ان 

املعار�صات، بداأ بالتحول، خ�صو�صاً بعد اأن 

تقدم  لي�ض همهم  ه��وؤلء  اأن  يتك�صف  اأخ��ذ 

ال�صعب ال�صوري اجتماعياً واإمنائياً، ل بل 

اأنيابهم،  اأم��اك��ن وج��وده��م ع��ن  ك�����ّص��روا يف 

عمليات  خال  من  وجوههم  عن  وك�صفوا 

النهب وال�صلب والقتل..

وب��������راأي ال���دب���ل���وم���ا����ص���ي امل�����ج�����ّرب، اأن 

���ص��وري��ة الآن ه���و حم��اول��ة  ي��ج��ري يف  م���ا 

يف  احل��ال  عليه  �صيكون  م��ا  على  للتغطية 

امل�صتقبل، والذي يراه باجتاهني:

يف  دخ��ل  الآن  �صورية  يف  يجري  م��ا  اأن 

البع�ض  م�صري  ع��ل��ى  امل�����ص��اوم��ات  م��رح��ل��ة 

يف اأم����اك����ن ع��رب��ي��ة اأخ�������رى، وم��ن��ه��ا م���اذا 

���ص��ي��ج��ري يف ال���ب���ح���ري���ن، وم������اذا ���ص��ي��ك��ون 

ع��ل��ي��ه احل����ال يف جن��د واحل���ج���از، وم���ا هو 

ال���دول  لأن  ق��ط��ر،  ال��غ��از  ن��اق��ل��ة  م�صتقبل 

الكويت  الأخ��رى، مثل  العربية اخلليجية 

بالهيمنة  ذرع��اً  والإم���ارات وعمان، �صاقت 

وقت  يف  القطرية،  والغطر�صة  ال�صعودية 

ت�صهد البوابة ال�صمالية للجزيرة العربية 

وا�صع  بنفور ميني  ت�صي  اإرها�صات كربى، 

من املوؤامرة ال�صعودية التي تريد اأن جتعل 

من اليمن قاعدة اأمريكية حتمي الريا�ض 

الطريان  بغارات  الآن  تتجلى  والتي  اأوًل، 

اليمن  اأماكن متعددة من  الأمريكي على 

بحجة مكافحة القاعدة.

هناك �صبكة الغاز حيث حمد القطري 

م��ا ي���زال يعمل مل��د اأن��ب��وب��ه م��ن ق��ط��ر اإىل 

اإىل  خليفة  بن  حمد  توّجه  ولهذا  تركيا، 

ك��ربى،  ب���روة  يب�صر  �صاحلها  حيث  غ���زة، 

وب��ال��ت��ايل ف��ق��د حت����ّرك ال��ق��ط��ري ب�صفته 

امل��ف��و���ض م��ن الأم���ريك���ي و»الإ���ص��رائ��ي��ل��ي« 

بالأمر.

بقوة  �صيدخل  الآخ��ر  الغاز  اأنبوب  لكن 

اإىل املنطقة، وهو الأنبوب الذي ميتد من 

واأنبوب من  �صورية،  اإىل  تركيا  اإىل  رو�صيا 

لبنان،  اإىل  �صورية  اإىل  ال��ع��راق  اإىل  اإي���ران 

اللبناين ح�صب  ال�صوري -  ال�صاحل  اإن  ثم 

الدرا�صات اجليولوجية فيه ثروة مذهلة.

ف��م��ن ���ص��ي��ف��وز، ه��ل امل��ح��ور ال��رو���ص��ي - 

املحور  اأم  ال�صوري   - الإي���راين   - ال�صيني 

الأم��ريك��ي - ال��ق��ط��ري - »الإ���ص��رائ��ي��ل��ي«؟ 

وماذا عن تركيا؟ واأين هي؟

ث��م��ة م��ع��ل��وم��ات م����وؤك����دة، ت��ف��ي��د ب���اأن 

بداأ  املقبل،  الرئي�ض  ك��ان  واأي���اً  الأم��ريك��ي، 

وال�صيني  الرو�صي  ت�صوية مع  البحث عن 

ولعل   ..2014 العام  قبل  الإي���راين  وامل���ارد 

فيها،  البحث  ب���داأ  ال��ت��ي  النقاط  اأه���م  م��ن 

ال��ذي  الأف��اع��ي  وك��ر  على  الق�صاء  كيفية 

جاء به حلف جهنم اإىل �صورية..

اجل��واب ب�صيط: َمن اأدخ��ل الأفاعي ل 

اأن اجلي�ض العربي  اإل  اإخراجها،  ي�صتطيع 

لكن  �صحقها،  على  القادر  وح��ده  ال�صوري 

ث��م��ة ث��م��ن ي��ج��ب اأن ي��دف��ع��ه م���ن اع��ت��م��د 

�صيا�صة الثعابني.. انتظروا.

اأحمد زين الدين

األميركي بدأ البحث عن تسوية قبل الـ2014
الجيش السوري وحده قادر على طرد األفاعي

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

مقاتلون صينيون في سورية
�صينية،  ا�صتخباراتية  م�صادر  عن  ال�صينية  تاميز«  »غلوبال  �صحيفة  نقلت 

يف  تن�صط  التي  الإ�صامية«  ال�صرقية  ترك�صتان  »حركة  من  اويغور  مقاتلني  اأن 

مقاطعة �صينج يانغ اويغور الذاتية احلكم يف ال�صني، ي�صاركون املعار�صة ال�صورية 

امل�صلحة يف املعارك اجلارية �صد القوات النظامية. وقال م�صدر يف اأجهزة مكافحة 

ال�صرقية  ترك�صتان  يف  اإرهابية  منظمات  قيادة  اإن  لل�صحيفة،  ال�صينية  الإره��اب 

نظمت لأع�صائها رحات اإىل �صورية، لتمكينهم من الن�صمام اإىل »اجلهاد« �صد 

نظام الرئي�ض ال�صوري ب�صار الأ�صد.

تدريبات عسكرية نوعية
�صرحت م�صادر وا�صعة الطاع ملوقع »املنار« املقد�صية، اأن وحدات خا�صة من 

للتدخل  حت�صرياً  باملنطقة،  حميطة  دول  يف  تدريباتها  ب��داأت  متعددة  جن�صيات 

باأ�صاليب ع�صكرية نوعية يف العمليات القتالية داخل �صورية، ولتكون حا�صرة عند 

اتخاذ الدول الكربى قرار ح�صم الأزمة ال�صورية ع�صكرياً. 

من جهتها، توقعت م�صادر تركية ا�صتمرار الأزمة يف �صورية �صنوات عديدة، 

وهو ما ل ميكن اأن يتحمله اقت�صاد بع�ض البلدان، ومنها تركيا نف�صها، كما اأن 

�صاحات  �صلبي وخطري على  ب�صكل  تنعك�ض  باتت  �صورية  الو�صاع القت�صادية يف 

الدول املجاورة.

رموز اللوبي الصهيوني يناشدون
ن�صر خم�صة من كبار رموز اللوبي »الإ�صرائيلي« - ال�صهيوين يف فرن�صا، ومن 

اأوثق املثقفني الفرن�صيني )من اأ�صل يهودي( ارتباطاً بوكالة املخابرات املركزية، 

الفرن�صية، حتت عنون »كفى تهرباً.. يجب  نداء م�صرتكاً يف �صحيفة »لوموند« 

ال��ت��دخ��ل يف ���ص��وري��ة«، ن���ددوا فيه بتقاع�ض ال��غ��رب واحل��ل��ف الأط��ل�����ص��ي ع��ن دعم 

املعار�صة ال�صورية بال�صاح. ودعا كاتبو املقال - النداء حكومات الوليات املتحدة 

اإىل ال�صتماع اإىل »املجل�ض الوطني ال�صوري«، وت�صليم املقاتلني  واأوروبا الغربية 

الكرد�صتاين  الدميقراطي  والحت��اد  ال�صوري  اجلي�ض  مقاتلة  اأج��ل  من  ال�صاح، 

)جناح حزب العمال الكرد�صتاين يف �صورية(، معربني عن خيبة اأملهم من رف�ض 

الوليات املتحدة واأوروبا واحللف الأطل�صي التدخل الع�صكري يف �صورية.

ي�صار اإىل اأن موقعي املقال - النداء هم اأندريه غلوك�صمان، وبرنار كو�صنري، 

وبرنار هري ليفي، وماريو بيتاتي، والطبيب جاك بريي�ض.

اأمري قطر حمد بن خليفة اآل ثاين ورئي�س احلكومة الرتكية رجب طيب اأردوغان

مـــن هنــــا وهنـــــاك

) العدد 236(  اجلمعة - 2  ت�رشين الثاين - 2012
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w w w . a t h a b a t . n e t

لبنانيات

• احلاج عمر غندور؛ رئي�س �للقاء �لإ�سالمي �لوحدوي، لفت �إىل 
�أن �إطاللة رئي�س حزب �لقو�ت �للبنانية؛ �سمري جعجع، ع�سية عيد 

بجرمية  و�ل�سلوع  بامل�ساركة  �هلل  حزب  ليتهم  �ملبارك،  �لأ�سحى 

�غتيال �للو�ء �ل�سهيد و�سام �حل�سن، حماولة لإف�ساد فرحة �لعيد، 

فريق  على  �حلر�س  مدعيًا  �مل�سلمني،  بني  �ملذهبية  �لفتنة  �بتغاء 

بادعاء  �مل�سمول  �لفريق  هذ�  �أن  فاته  رمبا  غندور:  وقال  منهما. 

و�لغرية  و�حلب  �حلر�س  هذ�  عينات  عرف  عليه،  و�حلر�س  حبه 

�لتما�س وحاجز  �ملرفاأ، وخطوط  �لهوية يف  �لقتل على  يف »ماأثرة« 

ولن  ب��ارد،  بدم  كر�مي  ر�سيد  �ل�سهيد  �لرئي�س  و�غتيال  �ملدفون، 

تتعب  ل  نقول جلعجع:  لذلك،  �لعديل..  �ل�سجل  بقية  نتحدث عن 

�لذي  �لفريق  لأن  �مل�سلمني،  بني  �لفتنة  على  تر�هن  ول  نف�سك، 

تدعي �لغرية عليه ل ي�سدقك، كما �لفريق �لآخر، لأن �مل�سلمني يف 

وعيهم وعقيدتهم ودينهم ج�سد و�حد.

حمل  لبنان،  يف  الإ���س��ام��ي��ة  وال�سخ�سيات  اجل��م��ع��ي��ات  ل��ق��اء   •
�ملخابر�ت �لأمريكية و�ملو�ساد »�لإ�سر�ئيلي« وعمالءهما يف �لد�خل 

زرع  بهدف  وذلك  �حل�سن،  و�سام  �ل�سهيد  �للو�ء  �غتيال  م�سوؤولية 

�لفتنة وزعزعة �لأمن و�ل�ستقر�ر، ون�سر �لفو�سى يف �لبالد.

و�عترب �للقاء �أن ما جرى بعد مر��سم �لت�سييع يف �ساحة �ل�سهد�ء 

من فو�سى وغوغائية وحماولة �قتحام �ل�سر�ي �حلكومي �أمر مدبر 

�أو عفويًا كما قالو�، ولوجنح و�سقطت  بليل، ومل يكن وليد �ساعته 

�حلكومة بال�سارع لكانت �لبالد �ليوم على كف عفريت، ولنزلقنا 

نحو �لهاوية و�لفتنة وحققنا مبتغى �لأعد�ء �لغادرين �لذين �غتالو� 

�للو�ء �ل�سهيد �حل�سن، ولكانت �سابقة خطرية غري م�سبوقة، ولن 

تقف عند هذ� �حلد �أبدً�.

�لغادر  »�لإ�سر�ئيلي«  �لهجوم  �إىل  �للقاء  لفت  �أخ��رى،  جهة  من     

�لذي نفذته �لطائر�ت »�لإ�سر�ئيلية« �سد جممع �مل�سانع �لع�سكرية 

قرب �خلرطوم، معتربً� �أن هذ� �لهجوم ��ستهدف �لعرب و�مل�سلمني 

ملو�جهة  �ملطلوب  و�أن  فح�سب،  �ل�سود�ن  ي�ستهدف  ومل  جميعًا، 

و�إعد�د حقيقي، وعدم  �ل�سهيوين �حلاقد وحدة حقيقية،  �لكيان 

�لكتفاء ببيانات �ل�سجب و�لإد�نة و�ل�ستنكار.

• ز�ر وفد من جتمع العلماء امل�سلمني �سفري �ل�سود�ن؛ د. �أحمد 
مل�سنع  �ل�سهيوين  للق�سف  و��ستنكارً�  ت�سامنًا  حممد،  ح�سن 

�لريموك للذخرية، وقد �أكد �مل�سوؤول �لإعالمي يف �لتجمع؛ �ل�سيخ 

مكان  �أي  �سرب  يف  يرتدد  ل  �لإ�سر�ئيلي  �لعدو  �أن  عمرو،  حممد 

�لإع��الم  �سكوت  هو  يحرينا  ما  »لكن  �سلبًا،  عليه  يوؤثر  �أن��ه  ي�سعر 

�لذي ح�سل هو هجمة على بلد عربي �سقيق وعريق  �لعربي، لأن 

يف تر�ثه ويف ح�سارته ويف وجوده يف �ملنطقة �لعربية«، لفتًا �إىل �أن 

�حلكومة �ل�سود�نية لي�ست مبناأى عن �لفو�سى �لتي تخلقها �لدول 

�لكربى من �إثارة �مل�ساكل و�لفنت و�لع�سيان �مل�سلح، وهذ� كله يوؤثر 

على ��ستقر�ر تلك �لبالد وعلى منوها وبالتايل فاإن �ملنطقة �لعربية 

بكاملها تخو�س خما�سًا ع�سريً�.

من جانبه، ر�أى �ل�سفري �ل�سود�ين �أن �ل�سعب �ل�سو�دين عقب هذه 

مقاومة  على  وع��ازم  �لإر�دة،  ق��وي  �أن��ه  جديد  من  �أثبت  �ل�سربة 

»�إ�سر�ئيل« و�لوقوف متحدً� ل�سد �لعدو�ن.

�لعاملنينْ  �ل�سيخنينْ  ك��رم  ل��ب��ن��ان  يف  فل�سطني  ع��ل��م��اء  جم��ل�����س   •
�إبر�هيم غنيم وحممد �لنجمي على عطاء�تهما �لدعوية و�لعلمية 

و�مل�سلمني،  �لإ�سالم  خدمة  يف  �سنة  خم�سني  من  �أك��ر  م��د�ر  على 

فل�سطني،  كل  حترير  يف  �لثابت  �ل�سرعي  �ملوقف  على  و�ملحافظة 

ورف�س �مل�ساومة على �سرب و�حد منها، وزرع روح �جلهاد و�ملقاومة 

يف نفو�س �ل�سباب.

 

�ل�سيخ  قتلة  �أن  �أك��دت  لب�نان،  ف���ي  الإ�س��امي  العمل  جبهة   •
�لعقاب  من  ويفلتو�  ينجو�  لن  �لأ�سمر  �ل���رز�ق  عبد  د.  �ل�سهيد 

�لإلهي �أوًل، وكذلك لن ينجو� يف �لتخفي و�لت�سليل �إىل مال نهاية، 

�لآخرة  عقاب  قبل  دنيوي  وعقاب  نهاية  ظامل  ولكل  لهم  و�سيكون 

هذه  باإيالء  �لأمنية  و�أجهزتها  �للبنانية  �لدولة  مطالبة  �ملحتوم، 

�لق�سية �لهتمام.

ر�أى  �لعرب،  �ملحامني  �لعامة لحتاد  �لأمانة  رئي�س  زين؛  عمر   •
و�ن�سمام  �لعظيم  �مل�سري  �ل�سعب  �سمود  �أن  ي�سجل  �لتاريخ  �أن 

دولية  حقائق  �ل��ع��امل  على  فر�ست  معركته  يف  �لعربي  �ل�سعب 

�سد  �لعامل  و�أح��ر�ر  ل�سعوب  م�سر  فانت�سرت  جديدة،  و�إقليمية 

�لقوى �ل�ستعمارية، و�نطلقت من م�سر مبادرتها لإقامة منظومة 

�إر�دتها  وفر�ست  �جلز�ئر  ثورة  و�نت�سرت  �لنحياز«،  عدم  »دول 

على �ملحتل بالرحيل، ودخل �لعامل كله يف ع�سر جديد �نتهت فيه 

�لإن�سان  �إر�دة  فيه  و�نت�سرت  لالأبد،  �لربيطانية  �لإمرب�طورية 

�لعربي وكل �أحر�ر �لعامل.

قوى  اإن  غ��رب��ي��ة،  دبلوما�سية  اأو���س��اط  ت��ق��ول 

املا�سية  الأي��ام  يف  الأخطاء  من  ارتكبت  اآذار«   14«

ما ي�سعب جتاوزه يف املرحلة املقبلة، فهذه القوى 

تبداأ،  اأن  اإف�سال حتركاتها قبل  ت�سّرعها يف  اأثبتت 

لتثبت عجزها �سيا�سياً و�سعبياً.

قادتها  التي  ال�سرايا«  »غ��زو  ف�سل  اأدى  فقد 

»ت��غ��ري��دات«  م��ن  ت��اه��ا  وم���ا  اآذار«،   14« ق���وى يف 

ح��ري��ري��ة اإىل ع��ك�����س م���ا مت��ن��اه ه�����وؤلء ورع��ات��ه��م 

ل  احلقل  ح�سابات  اأن  ظهر  اأن  بعد  الإقليميون، 

تتطابق مع ح�سابات البيدر.

ب�����الأرق�����ام، ت���ق���ول امل�������س���ادر: ت��ب��ني اأن ق��وى 

ال�سعبي  ت���اأم���ني احل�����س��د  امل��ع��ار���س��ة ع���اج���زة ع���ن 

�سعبة  رئي�س  اغتيال  حت��وي��ل  يف  فف�سلت  ال���ازم، 

املعلومات اللواء و�سام احل�سن اإىل انت�سار �سيا�سي، 

وعلى الرغم من اأن الدم كان ما يزال �ساخناً، فقد 

ال�سعبي  احل�سد  تاأمني  عن  »امل�ستقبل«  تيار  عجز 

التجيي�س  رغ���م  اإل��ي��ه،  ك���ان يطمح  ال���ذي  ال��ك��ب��ر 

ال�سيا�سي الكبر.

معظمه  ل  ف�سّ فقد  ح�سر  ال���ذي  ال��ع��دد  اأم���ا 

امل���غ���ادرة ب��ع��د الإع����ان »ال��ع��اط��ف��ي« ل��اإع��ام��ي - 

ال�سيا�سي ندمي قطي�س، اأما َمن حتم�سوا للمعركة 

- القتحام، فقد تراجع معظمهم مع اأول زخة من 

جداً  قليل  ع��دد  ليتبقى  للدموع،  امل�سيلة  القنابل 

يف �ساحة املعركة كان اأعجز من اأن يفعل اأي �سيء، 

فتم �سحب الغطاء ال�سيا�سي عنه.

الأو���س��اط  تقول  كما  ال��ك��رى،  اأم��ا اخلطيئة 

ال��دب��ل��وم��ا���س��ي��ة، ف��ك��ان��ت الن���ف���ات امل�����س��ل��ح ال���ذي 

فيه  ف�سل  ال��ذي  اليوم  بعد  »امل�ستقبل«  تيار  نفذه 

»النفات ال�سعبي«، وراأت الأو�ساط اأنه كان يكفي 

ظ��ه��ور ع��ل��م »اجل��ي�����س احل���ر« يف حم��اول��ة اقتحام 

ال�����س��راي احل��ك��وم��ي ال��ل��ب��ن��اين، ل��ُي��ع��ط��ي حلكومة 

فاأتى  الكبر،  ال�سعبي  التعاطف  ميقاتي  الرئي�س 

اأن معظمه غر  ت��ب��ني  ال���ذي  امل�����س��ل��ح،  الن��ف��ا���س 

لبناين، ليزيد الطني بلة.

اأخطات  ما  اأن  الدبلوما�سية  الأو�ساط  وترى 

فيه قوى »14 اآذار« اأفقدها الكثر مما كان ميكن 

به  ق��ام  م��ا  اأن  اإىل  م�سرة  بال�سيا�سة،  تك�سبه  اأن 

رئي�س تيار »امل�ستقبل« النائب �سعد احلريري من 

اإ�سافة   - جنباط  وليد  النائب  بحق  »تغريدات« 

اإىل طفوليتها - قد تكون اأفقدته حليفاً انتخابياً 

ق���وي���اً، واأع�������ادت ج��ن��ب��اط اأك����ر اإىل »ال��واق��ع��ي��ة 

ال�سابقة  الفرتات  عنها يف  تخلى  التي  ال�سيا�سية« 

وغزله  اآذار«   14« نحو  باندفاعاته  ال�سيء  بع�س 

معها.

وق���د اأت����ى ال��ع��ن��وان ال��ع��ري�����س ال����ذي خرجت 

تهنئ  التي  التايل  اليوم  به �سحيفة احلريري يف 

جنباط ببقائه يف »التحالف ال�سوري - الإيراين«، 

ليجعل البيك وجمهوره يعيدون ح�ساباتهما اأكر 

اأك��ر  العري�سي  غ��ازي  النائب  فاأ�سبح  م��رة،  م��ن 

قرباً من جنباط، وموفده للحوار مع ال�سنيورة، 

ال���ذي ارت��ك��ب ب���دوره خ��ط��اأ اأك���ر بتلويحه ب��زي��ارة 

ال�سعودية ثمناً لا�ستقالة.

واإذا كان جنباط اأكر هدوءاً وحتفظاً، فاإن 

هذا ل يعني اأنه ل ميكنه اإر�سال الر�سائل القوية 

ا�ستقبل  ث��م  »ب��ن��در«،  م��ع  قطيعة  فاأعلن  ل��ه��وؤلء، 

انقطاع  بعد  وه���اب  وئ���ام  »ال��ت��وح��ي��د«  ت��ي��ار  رئي�س 

ت�����س��ارع  اآذار«  ق���وى »8  ب��ق��ي��ة  ك��ان��ت  ف��ي��م��ا  ط��وي��ل، 

لحت�سان البيك؛ بات�سالت ولقاءات معلنة وغر 

معلنة.

ورغم اأن دبلوما�سيني اأجانب اأكدوا اأنهم »لن 

الكامل  التفاهم  اإىل  بالعودة  ي�سمحوا« جلنباط 

اإل اأن بع�ساً من هوؤلء ل يكاد  اآذار«،  مع قوى »8 

يخفي قلقه من »�سبيانية« التعاطي مع الأخر، 

ال�سيا�سي  ال�سراع  القبان« يف  »بي�سة  ُيعتر  الذي 

ال���دائ���ر يف ال���ب���اد، وق���د ����س���ارع ع���دد م���ن ه���وؤلء 

»البيك«،  م��ع  مواعيد  حجز  اإىل  الدبلوما�سيني 

بالإ�سافة اإىل حترك اأمركي جديد باجتاه لبنان، 

الأمركية  اخلارجية  وزي��رة  م�ساعدة  و�سول  مع 

اإليزابيت جونز اإىل بروت ملحاولة مللمة الو�سع.. 

فهل تنجح؟

عبد اهلل نا�صر

قلقان الغرب
ُ
أخطاء 14 آذار و»صبيانية« المواقف السياسية ت

النائب وليد جنباط م�ستقبًا الرئي�س جنيب ميقاتي يف املختارة

األجندة غير مؤاتية
ت�سمي  التي  القوى  انتابت  التي  »ال�سعار«  لي�ست حالة 

اإىل  التكالب  حالة  على  ت��اأك��ي��داً  اإل  اآذار   14 بقوى  نف�سها 

ينتاب  ال��ذي  كاحللم  مت��ام��اً  خطفها  يف  احللم  ب��ات  �سلطة 

احل��ري��ري �سعد ب��اأن��ه ع��ب��ق��ري، واأف���ك���اره غ���زت ال��ع��امل من 

اأق�ساه اإىل اأق�ساه.

الطي�س  ب�سبب  الواعية،  اعتقدت »اخلايا« غر   لقد 

لل�سلطة  اخلطف  �سيناريو  تكرر  اأن  باإمكانها  اأن  الوطني، 

با�ستغال رخي�س لغتيال العميد و�سام احل�سن؛ متاماً كما 

فعلت اإثر اغتيال الرئي�س رفيق احلريري، معترة اأنه يحق 

لها اأن ت�سرب »حليب �سباع« من تلقاء نف�سها، من دون اإذن 

ال�سيد املدير اأو ال�سادة املديرين بح�سب اخللية وفعاليتها.

بني  للعبيد  يتيحوا  اأن  الأ���س��ي��اد  ع���ادات  م��ن  اأن  ُيحكى 

لكن  امل�ستقطع،  ال��وق��ت  يف  ل��اج��ت��ه��اد  ف�سحة  واآخ����ر  زم���ن 

الغاية،  ف���اإن جن��ح��وا يف حتقيق  الأ���س��ل��ي،  ال��وق��ت  لي�س يف 

تكون الر�سوة قد فعلت فعلها، وعندها يكافاأون، واإن ف�سلوا 

ح�سابات  لأن  ع�سراً،  احل�ساب  ويكون  يحا�َسبون،  ف�سوف 

ال�سيد مل توؤات ح�ساد ال�سوق.

وكي ل يغرّت اأحد باملوقف الدويل، ويعتقد اأن الوليات 

الأمركية املتحدة منها واملنف�سلة، مبوقفها املوحد برف�س 

انقاب »خايا النتحار ال�سيا�سي« هو عفاف واإقدام وحزم، 

اأن���ه تغير ج��وه��ري واق���رتاب م��ن اخل�سوم وت��خ��لٍّ عن  اأو 

جنباط  وليد  موقف  اإىل  جيداً  النتباه  يجب  الأغ��ب��ي��اء، 

وف�سح احلريري وجعجع له على بقايا �سنوبر بروت، وهو 

ال�سنوبر الذي اأرادت ميلي�سات امل�ستقبل مدعومة بجحافل 

القوات واملرتزقة من �سوريي »اجلي�س احلر« اخلا�س منه 

نهائياً، لكنهم ف�سلوا وافُت�سح غّيهم.

باخت�سار، اأجندة القوى الكرى مل تتماَه مع ال�سغار، 

لأن ال��ل��ع��ب م��ع ال��ك��ب��ار ع��ل��ى اأ����س���ده، وال��ع��ق��اء اأث��ن��اء لعب 

الأغبياء  اأما  للعا�سفة،  الكبار يدركون حجمهم، فينحنون 

من  ل�ستخدامهم  فر�سة  حت��ني  اأن  اإىل  الثمن  فيدفعون 

جديد.
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ي���ب���ذل ق�����س��ارى  ال��ل��ب��ن��اين  اأن اجل��ي�����س  ل ري����ب 

خ�سو�ساً  ال�سمال،  يف  الأمني  الو�سع  ل�سبط  جهده 

ولتجنيب  الأه��ل��ي،  ال�سلم  على  حفاظاً  طرابل�س،  يف 

ال����ب����اد ت����داع����ي����ات الأو�������س������اع الإق���ل���ي���م���ي���ة، وخ��ط��ر 

ويف  امل�ستطاع،  ق��در  الداخلية  ال�ساحة  على  انعكا�سها 

الع�سكرية  املوؤ�س�سة  ع��زم  على  وت��اأك��ي��داً  ال�سياق،  ه��ذا 

ب��الأم��ن، ج��اءت زي���ارة قائد  اإخ���ال  اأي  على مكافحة 

اجل��ي�����س ال��ع��م��اد ج����ان ق��ه��وج��ي ل��ع��ا���س��م��ة ال�����س��م��ال، 

املنت�سرة فيها، لكن على  الع�سكرية  وتفّقده الوحدات 

ال��رغ��م م��ن ك��ل ه��ذه اجل��ه��ود، ت��ع��رب م�����س��ادر حزبية 

يف  امل��ي��داين  ال��واق��ع  حيثيات  على  مطلعة  طرابل�سية 

انفات  م��ن  تخوفها  ع��ن  عينه،  ال��وق��ت  يف  طرابل�س 

اأعلنتها  ال��ت��ي  احل���رب  ب��ع��د  خ�سو�ساً  ف��ي��ه��ا،  ال��و���س��ع 

على احلكومة  الو�سط موؤخراً  بيت  الأقلية من  قوى 

يوفره  ال��ذي  ال�سيا�سي  الغطاء  �سوء  ويف  وامل��ق��اوم��ة، 

اأن  اإىل  لفتة  امل�سلحة،  للمجموعات  »امل�ستقبل«  تيار 

هناك دوراً بارزاً للقياديني من »امل�ستقبل« يف عمليات 

الت�سليح، على ما قال القيادي امل�ستقبلي عميد حمود، 

 وب��ح�����س��ب م��ا ذك����رت و���س��ائ��ل اإع����ام ع��امل��ي��ة وحم��ل��ي��ة.

وعلى  طرابل�س،  يف  اجلي�س  دور  على  امل�سادر  وتثني 

ج��ه��ود ق��ي��ادت��ه الآي��ل��ة اإىل احل��ف��اظ على ال���س��ت��ق��رار، 

اأم��ام��ه��ا على قدر  املتاحة  الإم��ك��ان��ات  ب��اأن تكون  اآم��ل��ة 

حتت  باتت  طرابل�س  اأن  توؤكد  امل�سادر  اأن  اإل  عزمها، 

�سيطرة قوى التطرف بالكامل، ل�سيما بعد حما�سرة 

الثامن  ل���واء  حت��ت  املن�سوية  الأح�����زاب  بع�س  م��ق��ار 

لعزل  حم��اول��ة  يف  الآخ����ر،  بع�سها  واإق���ف���ال  اآذار  م��ن 

اأم��ن��ي��ة خارجة  ب���وؤرة  اإىل  وب��ال��ت��ايل حتويلها  امل��دي��ن��ة، 

لإ�سقاط  �سغط  ك��ورق��ة  ل�ستخدامها  ال��ق��ان��ون،  على 

»احلكم  �سعار  على  املرتكزة  للمعادلة  وفقاً  احلكومة 

راه��ن��اً،  فر�سها  الأقلية  حت��اول  التي  الفو�سى«،  واإل 

من  انطاقاً  ال�سوري  الأم���ن  ا�ستهداف  اإىل  اإ�سافة 

�سمال لبنان.

امل�سلحني  اأن  اإىل  امل�سادر  ال�سدد، ت�سر  ويف هذا 

التابعني ل�»املعار�سة ال�سورية« بقيادة املدعو »اأبو يا�سر«، 

كا�سفة  الطرابل�سية،  ال�ساحة  فاعلية على  الأكر  هم 

التبانة  اأن لديه جمموعات منت�سرة يف منطقتي باب 

واأبي �سمراء، واإذ حذرت من دور هوؤلء امل�سلحني عند 

حدوث اأي تطور اأمني اإقليمي اأو حملي، �ساألت: ماذا 

ال�سورية؟  الأزم��ة  انق�ساء  �سيكون م�سرهم يف حال 

جديدة؟ اإ���س��ام«  »فتح  جتربة  طرابل�س  ت�سهد   وه��ل 

ويف ه������ذا ال�������س���ي���اق، ي���ع���ت���ر م����رج����ع ا����س���رتات���ي���ج���ي 

امل��ن��ط��ق��ة  اأن  اآذار،  م����ن  ال���ث���ام���ن  ق�����وى  م����ن  ق���ري���ب 

اللبنانية  احل���دود  اإىل  و���س��وًل  القلمون  م��ن  املمتدة 

- ال�������س���وري���ة يف ع����ك����ار، ه����ي خ����ارج����ة ع����ن ���س��ي��ط��رة 

ال����دول����ة ب���ال���ك���ام���ل، وذل�����ك وف���ق���اً ل��ل��م��خ��ط��ط ال���ذي 

 اأع���دت���ه الأق���ل���ي���ة ل��ل��ه��ي��م��ن��ة ع��ل��ى امل��ن��ط��ق��ة امل���ذك���ورة.

وي��رى اأن الأول��وي��ة راه��ن��اً ل��دى الأق��ل��ي��ة ه��ي اإ�سقاط 

احل��ك��وم��ة، وب��ال��ت��ايل حم��اول��ة ال���ع���ودة اإىل ال�����س��راي��ا 

الو�سع  وتوتر  الأج��واء  ت�سخني  الكبرة، من خال 

الأمني، خ�سو�ساً يف طرابل�س وال�سمال، لل�سغط على 

رئي�س احلكومة جنيب ميقاتي يف مدينته لدفعه اإىل 

ال�سرايا..  اإىل  ع��ودة  »اإم��ا  ملعادلة  تنفيذاً  ال�ستقالة، 

واإما الفو�سى«!

ل��ك��ن ع��ل��ى م���ا ي���ب���دو ل���ن ت���ك���ون ت��ل��ك امل��ح��اول��ة 

اإىل  ت�����س��اف  ت��ك��ون الأخ����رة  اإل حلقة ج��دي��دة، وق���د 

الأقلية  ه��ذه  ت��وؤدي��ه  ال��ت��ي  امل�����س��ت��دام  الف�سل  م�سل�سل 

منذ خروجها من »ال�سرايا«، والتي متثلت حلقته ما 

قبل الأخرة بالنقاب الفا�سل عر حماولة اقتحام 

 »ال�سرايا« خال ت�سييع ال�سهيد اللواء و�سام احل�سن،

اأن ال���رئ���ي�������س م��ي��ق��ات��ي ق�����رر امل���واج���ه���ة م��ع  وي����ب����دو 

ال���ق���وى الن��ق��اب��ي��ة، ف��ع��زز ح��ل��ف��ه م���ع ال��ن��ائ��ب ول��ي��د 

زيارته  خ��ال  من  الأم��ر جلياً  ه��ذا  جنباط، وظهر 

التي  الإع��ان��ي��ة  اإىل احلملة  اإ���س��اف��ة  امل��خ��ت��ارة،  ق�سر 

عليه. »امل�ستقبل«  ت��ط��اول  على  رداً  م��وؤي��دوه   ينظمها 

��ن��ي ح��ك��راً على  وه���ك���ذا، مل ي��ع��د مت��ث��ي��ل ال�����س��ارع ال�����سُّ

اأم��ام  وب���ات  امل��وج��ود يف اخل����ارج،  »امل�ستقبل« وزع��ي��م��ه 

ثنائية فعلية.

ح�سان احل�سن

»قائد«  وه��اج��ر  امل��وح��دة،  قيادتها  اآذار   14 فقدت 

امل�����س��ت��ق��ب��ل وت����رك ج��م��اه��ره ���س��ائ��ع��ة تتقاذفها  ت��ي��ار 

ق��ي��ادات ال�����س��ف ال��ث��اين وال��ث��ال��ث وال��ط��احم��ني، حتى 

امل�ستقبل  وحت��ّول  لياه،  على  يغّني  م�سوؤول  كل  �سار 

اإىل »ائ���ت���اف ك���ون���ف���درايل« ب���ني ال���ن���واب وال������وزراء 

يدعي  م�سوؤول  اأو  نائب  فكل  والعائلة،  واملتقاعدين 

اأن���ه ال��زع��ي��م، وي��اأخ��ذ ال��ق��رارات يف منطقته ومي��ار���س 

دائ��رت��ه  �سمن  والع�سكرية  الإع��ام��ي��ة  ال��ام��رك��زي��ة 

النتخابية و�سا�سات الإعام.

لقتحام  اآذار   14 ر�سمتها  التي  الهزيلة  اخلطة 

ال�سراي احلكومي، واأذاعها موظف يف الإعام يبحث 

عن »م�ستقبل«، كان هدفها اإن جنحت، اأن ت�سارع قوى 

باإ�سقاط احلكومة، واإن ف�سلت  الن�سر  اآذار لإعان   14
بالأمر،  معرفتهم  الديك  �سياح  وقبل  اجلميع  اأنكر 

وترك الإعامي »الثوري« وحيداً على قارعة الطريق، 

اأعطته  التي   »X »م��دام  زوجته  ا�ست�سار  باأنه  فاأهانهم 

ال�سوء الأخ�سر.

»ثورة الأرز« تقودها »مدامX« وينفذها ما ي�سمى 

والعمال  ال�سلفيني  وبع�س  احل��ر«  ال�����س��وري  »اجلي�س 

 14 ت��رتك  اللبنانية..  وال��ق��وات  »ب��الأج��رة«،  ال�سورين 

ذهبت  دف��ن��ه  وق��ب��ل  ال��ق��ر،  ق��ارع��ة  على  �سهيدها  اآذار  

نية«،  »ال�سُّ للطائفة  ال�سيا�سي  التمثيل  رم��ز  لتدفن 

والتي تدعي الدفاع عنها، ولتدفن اإرث الرئي�س رفيق 

الأرز« لها  الأم����ن و»ث�����ورة  ق���وى  احل���ري���ري وت��ه��اج��م 

وا�سعة  �ساحة  يف  قليلة  جماهر  يتنات�سون  قائد  مئة 

خاوية.. »ث��ورة الأرز« مل يغطها اأحد من ال��راأي العام 

الدويل، بل متت حماية »احلكومة املعادية« عر الدول 

)اأم��رك��ا  الأم���ن  جمل�س  يف  الع�سوية  دائ��م��ة  اخلم�س 

العام  والأم��ني  وبريطانيا(  وال�سني  ورو�سيا  وفرن�سا 

املجتمع  دفعت  الفا�سلة  الأرز«  »ث��ورة  املتحدة..  لاأمم 

الدويل حلماية »حكومة حزب اهلل« يف لبنان، فانفعل 

»الآذاري����ون ال��ث��وري��ون« وق��ال��وا املجتمع ال���دويل ميثل 

فهموا  اأنهم  هلل  واحلمد  تاأييده،  يعنينا  ول  م�ساحله 

اأخ�����راً اأن اخل����ارج مي��ث��ل م�����س��احل��ه، وي���رى ال��ي��وم اأن 

الفو�سى يف لبنان �ستفقده ال�ساحة اللبنانية ويخ�سرها 

دون اأن يربح ال�ساحة ال�سورية، بل على العك�س �ست�سبح 

اأم��رك��ا  و�ستفقد  ���س��وري��ة،  يف  للنظام  م��ري��ح��ة  ���س��اح��ة 

وحلفاوؤها نافذة من نوافذ التخريب يف �سورية، وبيئة 

والأ�سواأ  ال�سورية،  للمعار�سة  داعمة  وقاعدة  حا�سنة 

اأن اإم�ساك املقاومة وحلفائها بال�ساحة اللبنانية يهدد 

»اإ�سرائيل« اأكر على امل�ستوى الأمني، ويهدد بانفجار 

املنطقة ال�سامل ويخلط الأوراق الإقليمية.

يعزلها  اللبنانية  ال�ساحة  ال�سعودية  خ�سارة  اإن 

مت���ام���اً ع���ن امل��ن��ط��ق��ة ب��ع��د خ�����س��ارة ���س��وري��ة وال���ع���راق 

الفل�سطينية  ال�ساحة  وليبيا، ومناف�سة قطر لها على 

�سيا�سية  حلظة  يف  وكذلك  وتون�س،  وليبيا  وامل�سرية 

املالكة  العائلة  م�ستوى  على  اململكة  تعي�سها  حرجة 

املعار�سة،  ال�سعبية  التحركات  اأو  ال�سيا�سي،  والتوريث 

واق��رتاب حركات  واملناطق،  املذاهب  كل  �سملت  والتي 

التغير ال�سعبية وعدم ال�ستقرار اإىل قلب اخلليج يف 

الكويت والبحرين والإمارات.

�سيا�سي  ���س��ل��ل  ح��ال��ة  يف  الأم���رك���ي���ة  الإدارة  اإن 

وع�����س��ك��ري خ��ا���س��ة ع��ل��ى امل�����س��ت��وى اخل���ارج���ي، ب�سبب 

النتخابات، وما يعقبها من اإعادة ت�سكيل لاإدارة على 

امل�ستويني الداخلي واخلارجي، ما يجعلها عاجزة عن 

فهي  ول��ذا  اخلارجية،  ال�ساحات  يف  الفعل  اأو  التاأثر 

تعتمد مبداأ النتظار وجتميد الأو�ساع بانتظار اإعادة 

التحريك واملتابعة.

والأ����س���ل���وب،  ب��ال��ت��وق��ي��ت  اآذار   14 اأخ���ط���اأت  ل��ق��د 

اأ���س��اء        جعلها  �سيا�سية  ع��ب��وة  لن��ف��ج��ار  ف��ت��ع��ر���س��ت 

ق��ي��ادات��ه��ا  ف��ا  ال�����س��ي��ا���س��ي،  ب���ال���دوار  ت�سعر  �سيا�سية 

اأو ق���رار واح���د،  امل��ت��ع��ددة تعتمد ع��ل��ى خ��ط��ة واح����دة 

ت�ستطيع  ل  والتي  املتعددة  امل�ستقبل  تيارات  وكذلك 

قيادة ال�سارع.

واأع��ط��ت��ه��ا  اآذار ح��ك��وم��ة م��ي��ق��ات��ي   14 ث��ب��ت��ت  ل��ق��د 

اآذار   14 وع��زل��ت  مثيل،  لها  ي�سبق  مل  دول��ي��ة  �سرعية 

ن��ف�����س��ه��ا، خ�����س��و���س��اً ت���ي���ار امل�����س��ت��ق��ب��ل، ال�����ذي ت��ع��ر���س 

»روح��ي  ملقامني  تعر�س  بعدما  خ�سو�ساً  للته�سيم، 

لبنان  يف  نية  ال�سُّ للطائفة  رم���زاً  ي��ع��ت��ران  وزم��ن��ي«، 

)مفتي  على  والتطاول  احلكومة(  رئا�سة  )مهاجمة 

اجلمهورية(.

مل  احل�سن  و���س��ام  ال��ل��واء  اغتيال  ا�ستغال  اإن 

والنفعال  الت�سرع  نتيجة  ون��اج��ح��ة،  موفقة  تكن 

ال�سيا�سي  الت��ه��ام  والأه���م �سعف  ال��روؤو���س،  وتعدد 

نف�س  وممار�سة  لبنان،  يف  اهلل  وح��زب  �سورية  �سد 

الإ���س��رائ��ي��ل��ي  ال��ع��دو  فر�سية  با�ستبعاد  اخلطيئة 

للمرة الثانية بعد اغتيال الرئي�س احلريري، وكاأن 

دائرة  لي�سا يف  واحل�سن،  ال�سهيدين احلريري  كا 

»اإ�سرائيل«  واأن  ل���»اإ���س��رائ��ي��ل«،  ال��ع��داء  اأو  التهديد 

واأه��داف��ه��م��ا،  لعملهما  الط��م��ئ��ن��ان  ح��ال��ة  ت��ع��ي�����س 

اآذار..   14 من  ال�سيا�سيني  الهواة  لبع�س  وال�سوؤال 

اأمل ي�����س��ت��م��ع��وا ج���ي���داً ل��ت�����س��ري��ح وزي����ر اخل��ارج��ي��ة 

ال��رتك��ي ال���ذي ���س��رح »ب����اأن اغ��ت��ي��ال احل�����س��ن ك�سر 

اأن احل�سن  املنطقة« مع  ال��ت��وازن، ويهدد الأم��ن يف 

م�سوؤول  ب��ل  ث��وري��اً،  ق��ائ��داً  اأو  �سيا�سياً  زعيماً  لي�س 

يعني  اأوغ��ل��و  وت�سريح  لبناين،  داخلي  اأمني  جهاز 

اأن للواء احل�سن دوراً كبراً على امل�ستوى الإقليمي 

اغتياله يدخل  اللبنانية، مما يجعل  خارج احلدود 

يف دائ�����رة ����س���راع اأج���ه���زة ال���س��ت��خ��ب��ارات ال��دول��ي��ة 

وحروبها ال�سرية، وينزع عن عملية الغتيال �سفة 

يف  ال�سراع  دائ��رة  من  ويخرجه  الداخلي،  ال�سراع 

�سورية ولبنان فقط.

امل�����س��ت��ق��ب��ل ي��ق��ود الإن����ق����اب ال��ه��زي��ل وال��ف��ا���س��ل، 

وال�����س��ي��ا���س��ة وق���ي���ادة اجل��م��اه��ر ل��ي�����س��ت ل��ع��ب��ة »ب���اي 

افرتا�سي  ع��امل  والفاي�سبوك«  و»التويرت  �ستي�سن«، 

يرتكز  لأن��ه  اإىل احلقيقة،  يو�سل  موهوم وم�سلل، ل 

اأو  ال��ك��ه��رب��اء  انقطعت  اإذا  اأن���ه  والأه����م  الأوه�����ام،  على 

دمرت حمطة البث اأو �سودرت، غابت القيادة وانتظرت 

اإعادة الت�سريج من جديد، والكهرباء يف لبنان لي�ست 

دائمة، لذا فنحن اأمام قيادة متقطعة و�سيا�سة �سبابية 

اآمناً  لبنان  يبقى  اأن  الدعاء  ع�سوائية.. مع  وحتركات 

من اأتون الفنت.

www.alnnasib.com
ن�سيب حطيط

أبو ياسر.. »المرجعية األولى« في طرابلس

»X االنقـالب اآلذاري بقيــادة »مـدام

مقاتلون فى باب التبانة

ندمي قطي�س مع زوجته وم�سجعة اأفكاره
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مقابلة

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

غ��ي�����ض م����ن ف��ي�����ض ح���دي���ث رئ��ي�����س��ة 

تراي�سي  الأح��رار«؛  الدميقراطيني  »حزب 

�سمعون، جلريدة »الثبات«، ولكم احلوار:  

حب الوطن يكون بالأعمال الر�سينة 

ال����ت����ي حت����اف����ظ ع���ل���ى ا�����س����ت����ق����رار ال��ب��ل��د 

حزب  رئي�سة  بح�سب  امل�����س��األ��ة  وه���دوئ���ه.. 

�سمعون  تراي�سي  الأح��رار  الدميقراطيني 

تفكريه  الإن�سان مع  قول  بان�سجام  تتعلق 

واأع���م���ال���ه، ت����رد ع��ل��ى ع����دم خ���و����ض غ��م��ار 

الوطنيني  ح��زب  م��ن  ان��ط��اق��اً  ال�سيا�سة 

ت��ك��ن  مل  اأن����ه����ا  اإىل  ب����الإ�����س����ارة  الأح���������رار 

اعتبار  على  احل���زب،  اإىل  منت�سباً  ع�سواً 

»من��ور  �سمن  مقت�سراً  ك���ان  ن�ساطها  اأن 

الأح���������رار«؛ ال��ت��ن��ظ��ي��م ال��ع�����س��ك��ري حل��زب 

ال��وط��ن��ي��ني الأح�������رار، وت�����س��ي��ف ت��راي�����س��ي 

�سمعون: »بب�ساطة، كنت ابنة ال�سهيد داين 

�سمعون،  كميل  الرئي�ض  وحفيدة  �سمعون 

وك��ن��ت م��ع��روف��ة ب���ني ال�����س��ب��اب، مل اأظ���ن 

بطاقة  اإىل  ب��ح��اج��ة  اأين  واح����دة  للحظة 

حزبية لأبرر انت�سابي اإىل حزب الوطنيني 

وانتمائي  وح��راك��ي  عملي  لأن  الأح�����رار، 

ي����وؤك����دون وج����ودي  ���س��م��ع��ون  اإىل ع��ائ��ل��ة 

طلبت  الت�سعينات  مطلع  يف  وفعاليتي.. 

الوطنيني  ح��زب  اإىل  الر�سمي  النت�ساب 

رف�ض  �سمعون  دوري  لكن عمي  الأح���رار، 

ال�سبب  �ساألناها عن  احل���زب«،  اإدخ���ايل يف 

وال��ت��ري��ر؟ اأج���اب���ت: »ب��ع��د وف����اة ال��وال��د، 

�سمعون،  دوري  م��ع  ل��ق��اءات  ع��دة  ح�سلت 

ك���ان���ت ن��ت��ي��ج��ت��ه��ا رف�����س��ه ان�����س��م��ام��ي اإىل 

ت��ري��ر مقنع  اإع���ط���اء  دون  م���ن  احل�����زب، 

لت�سرفه«.

����س���األ���ن���اه���ا ب���ال���ع���م���وم ع����ن احل���ي���وي���ة 

املفرطة يف ت�سدع الأحزاب اللبنانية، �سيما 

على  حتديداً  �سيئة  عامة  نتائج  لذلك  اأن 

كميل  الرئي�ض  حفيدة  تقول  امل�سيحيني؟ 

يتحلون  ل  ال�سيا�سيني  »معظم  �سمعون: 

الآنية  ال�سخ�سية  امل�سالح  املحبة،  ب�سفة 

ي�سغل  ال��ذي  الوحيد  احلافز  هي  ال�سيقة 

ال�سيا�سية  القيادات  تكون  وعندما  بالهم، 

تكون  اأن  الطبيعي  فمن  النحو،  ه��ذا  على 

ق���واع���ده���ا ع��ل��ى ن��ف�����ض ال��ت��ف��ك��ري، اأت��ف��ه��م 

ُب��ع��د ال��ن��ا���ض ع���ن الأح������زاب ب�سكل  ك���ث���رياً 

عام، رغم اأن العمل ال�سيا�سي ل بد له من 

وه��ذا  ح��زب��ي��ة،  موؤ�س�سات  داخ���ل  الن��ت��ظ��ام 

النهائية  ع��ودت��ي  ق���رار  وراء  ك���ان  ال�سبب 

الدميقراطيني  حزب  لتاأ�سي�ض  لبنان  اإىل 

الأحرار، تقول: »من يتعاطى ال�ساأن العام 

وتنظيمه  عمله  ك����ْودرة  عليه  وال�سيا�سي 

�سمن �سياق حزبي، وتاأ�سي�ض احلزب يجب 

اأن ُيبنى على مبادئ واأفكار، ل على متجيد 

الأ���س��خ��ا���ض وال��ع��ائ��ات، واآم���ل م��ن خال 

حزبي تغيري النظرة النمطية ال�سائدة عن 

الأحزاب، وذلك اأوًل بلّم الإرث ال�سمعوين 

العري�ض املنت�سر يف كل اأرجاء لبنان، وثانياً 

الدميقراطيني  وحزب  اأن�سطته..  بتفعيل 

الأحرار ين�سجم كلياً مع ذاتي ومع روؤيتي 

امل�ستقبلية للوطن«.

اعتذار جعجع �شكلي

وماذا عن �سرورة نبذ نكئ جراح املا�سي 

ل��ب��ن��اء ال��وط��ن ك��م��ا ت��ق��ول��ون يف بيانات 

�سمعون  دوري  دع��وة  ورف�سك  احل��زب، 

جعجع  �سمري  اللبنانية  القوات  رئي�ض 

�سمعون؟  داين  ال�سهيد  قدا�ض  ح�سور 

تقول تراي�سي: »ذلك املوقف ل يتعار�ض 

الوطنية،  ول  امل�سيحية  ق��ن��اع��ات��ي  م��ع 

الع������راف وط��ل��ب الع����ت����ذار ق��ب��ل كل 

�سيء تكون مبراجعة داخلية ل �سكلية، 

راحة ال�سمري هي �سرط اأ�سا�سي لطلب 

امل�����س��ي��ح��ي��ة، م����ادام جعجع  ال��غ��ف��ران يف 

الغفران  يطلب  ومل  بجرميته  يقر  مل 

ل م��ن ال��داخ��ل ول م��ن حميطه ال��ذي 

اأ���س��اء ل��ه، ك��ل ه��ذا ال��ك��ام ال�سكلي عن 

اع���ت���ذار ع��م��وم��ي غ��ري م��ك��ت��م��ل«، تكمل 

»بالعموم  �سمعون:  داين  ال�سهيد  ابنة 

اأخ���ط���اءه يف  يتحمل  اأن  الإن�����س��ان  ع��ل��ى 

باخل�سو�ض،  جعجع  وب��ح��ال��ة  احل��ي��اة، 

عليه اأن يعرف باأخطائه بو�سوح، لأن 

ُيعالج  ال�سرر الذي �سببه للكثريين ل 

قبله،  م��ن  وال�سطحية  اخل��ف��ي��ة  ب��ه��ذه 

امل�سيحية  ع��ن��د  وال��غ��ف��ران  فامل�ساحمة 

بالتن�سل  ت��ك��ون  ول  ال��ت��وب��ة  بعد  ت��اأت��ي 

منها واإنكارها«.

لأح���داث  �سمعون  تراي�سي  تنظر 

ال�����س��رق الأو�����س����ط امل��ت�����س��ارع��ة، وع��م��ا 

يطلق من ثورات و»ربيع عربي« بكثري 

تقول:  والقلق،  واحل���ذر  اخل�سية  م��ن 

امل�سيحيني،  ع��ل��ى  خ���وف  ه��ن��اك  »ن��ع��م 

ا�سًا ل ي�سح ت�سمية كل هذا ال�سغب 

العربي«..  ب�»الربيع  ال�سراعات  وهذه 

ب��ال��ع��ك�����ض ه���ن���اك ج����و ف���ت���ن���وي خ��ط��ر 

للمنطقة ككل بوجود �سراع كبري بني 

كلبنانيني  نحن  وامل��ذاه��ب،  الطوائف 

يتم جرنا اإىل معركة ل دخل لنا بها، 

نكن  مل  اإن  م�سيحية  ك��اأق��ل��ي��ة  ون��ح��ن 

واعني لتلك امل�سائل، قد نفقد وجودنا 

كلبنانيني  غ��ال��ي��اً  ال��ث��م��ن  ن��دف��ع  وق���د 

عموماً وم�سيحيني خ�سو�ساً«.

االنتخابات

توؤكد �سمعون خو�سها غمار الإنتخابات 

عن  النظر  بغ�ض   2013 ع��ام  النيابية 

ت��ق��ول:  الن��ت��خ��اب��ي��ة،  ال���دوائ���ر  تق�سيم 

اأن  عليه  ال��ع��ام،  ال�����س��اأن  يتعاطى  »م��ن 

يخو�ض غمار النتخابات، وعليه توقع 

املعركة  خو�سي  قرار  العراقيل،  وجود 

اأن  رغ��م  حم�سوماً،  اأ�سبح  النتخابية 

وا�سحة  غ��ري  النتخابية  ال��ط��روح��ات 

ال��ت��م��ث��ي��ل  ن����وؤي����د  ك���ح���زب  الآن،  ح���ت���ى 

لأن��ه  ال��دوائ��ر،  تو�سيع  �سرط  الن�سبي 

النتخابية،  التق�سيمات  �سغرت  كلما 

مت التاعب بنتائج العملية النتخابية 

تاأثري  وازداد  املذهبية  الغرائز  واإث���ارة 

امل����ال ال�����س��ي��ا���س��ي«، ت�����س��ي��ف ���س��م��ع��ون: 

»لاأ�سف معظم الطروحات النتخابية 

م��ب��ن��ي��ة ع���ل���ى ق����اع����دة ال���ت���خ���وي���ف م��ن 

الغاية  وك��ل  ا�ستبعاده،  لترير  الآخ���ر 

ال�سخ�سية  امل�سالح  على  احلفاظ  هو 

وال����ف����ردي����ة، ف���ُت���ه���در ح���ق���وق امل���واط���ن 

ب��ره��ات  م�ساحله  وت�سيع  ال��ل��ب��ن��اين 

هواج�ض  وتعرجات  املحلية  الزعامات 

�سمعون  تنهي  امل�سلحية«..  الطوائف 

حديثها عن قانون النتخابات باأهمية 

كي  ال��دق��ي��ق��ة،  تفا�سيله  يف  ال���دخ���ول 

على  �سحيحاً  الن�سبي  التمثيل  يكون 

وفق  واجل��غ��رايف..  الطائفي  امل�ستوْين 

ما تقول.

تراي�سي  براأي  ال�سيا�سي  النق�سام 

اإن��ه  لبنان،  يف  طبيعية  حالة  �سمعون 

التنوع والغنى الدميقراطي اللبناين، 

ن��ح��ن ك��ل��ب��ن��ان��ي��ني ال���ي���وم يف ظ���ل ه��ذه 

منلك  ال�سعبة،  الإقليمية  ال��ظ��روف 

ف��ر���س��ة ذه��ب��ي��ة ل��اه��ت��م��ام ب��ق�����س��اي��ا 

ت��خ�����ض �����س����وؤون ال���ن���ا����ض و���س��ج��ون��ه��ا، 

تغيري  ع��ن  عاجزين  مادمنا  وت�����س��األ: 

ك��ل هذا  مل���اذا  ال��ك��رى،  ال���دول  اإرادات 

التلهي  ب��دل  ال����دول؟  لتلك  احل��م��ا���ض 

باأمور الدول الأخرى، لنعالج الق�سايا 

العالقة..

ت��ع��ت��ر ���س��م��ع��ون اأن����ه ح���ان ال��وق��ت 

ل��ت��وح��ي��د روؤي�������ة ال��ل��ب��ن��ان��ي��ني خل��ط��ة 

من  عاماً  »ع�سرون  تقول:  م�ستقبلية، 

اللبنانيون،  عا�سها  العبثية  احل���روب 

التهجري  م��ن  م��زي��داً  كانت  والنتيجة 

لاأ�سف  واملادية..  الب�سرية  واخل�سائر 

ال���دول  ملخططات  وق����وداً  جميعاً  ك��ن��ا 

ال���ك���رى، وال���ي���وم ال��ت��ح��دي ق��ائ��م هو 

اأن نبقى ع��ل��ى م��ا ن��ح��ن ف��ي��ه من  ب��ني 

ك��ل��ب��ن��ان��ي��ني  ن�����س��ري  اأن  اأو  ت�����س��ن��ج��ات، 

وم�����س��ي��ح��ي��ني  ودروز  و����س���ي���ع���ة  ����س���ن���ة 

وال��روؤى  ال�سحيحة  املواطنية  باجتاه 

والجتماعية  والقت�سادية  ال�سيا�سية 

حديثها  ���س��م��ع��ون  ت��ك��م��ل  اجل���ام���ع���ة«، 

»ال��ث��ب��ات« قائلة:  اإىل ج��ري��دة  ال��راق��ي 

»ي��ج��ب اإي���ق���اف رم���ي الت��ه��ام��ات على 

جميعاً  علينا  تقع  امل�سوؤولية  اخل���ارج، 

ك�سعب وم�سوؤولني، الق�سايا الإن�سانية 

م��ن جمل�ض  ل���ق���رارات  ب��ح��اج��ة  لي�ست 

الأمن، وال�سري بخطط الكهرباء واملاء 

مل�سورة  بحاجة  لي�ست  ال�سدود،  وبناء 

الأمم املتحدة وحمكمة لهاي«.

ال�شالح

بلهيب  املنطقة  ا�ستعال  ظل  يف  ولكن 

ال��ت��م��ذه��ب وال��ت��ط��ي��ف وال��ت��ع�����س��ب، كيف 

وال�سني  حميطه،  مع  يتفاعل  األ  للبناين 

اإىل م�����س��ر وال�����س��ع��ودي��ة،  ت��ل��ق��ائ��ي��اً  مي��ي��ل 

ال���ع���راق  اإىل  ت��ل��ق��ائ��ي��اً  ي��ت��وج��ه  وال�����س��ي��ع��ي 

واإيران، وامل�سيحي يوجه بو�سلته ل اإرادياً 

تهديدات  نن�سى  اأن  دون  م��ن  ال��غ��رب،  اإىل 

وغريها  اهلل  حل��زب  املتوا�سلة  »اإ�سرائيل« 

تقول  املخطوفني؟  كق�سية  امل�ساكل  م��ن 

�سيء،  املنطقة  بق�سايا  »ال��ت��اأث��ر  �سمعون: 

اآخ����ر.. امل�ساألة  ���س��يء  والجن����راف وراءه����ا 

ه���ي ب���ت���وري���ط م�����س��ري ال���وط���ن مب�����س��ائ��ر 

الدول املحيطة، من يتاعب بالبلد علينا 

عزله  ال�سعب  وعلى  له،  وو�سع حد  ك�سفه 

يف الن��ت��خ��اب��ات ال��ن��ي��اب��ي��ة، يف ال��ن��ه��اي��ة ما 

كل  معينة،  هواج�ض  ميتلك  ل  �سعب  م��ن 

البلدان تعرف العراقيل وامل�ساعب، ولكن 

على اللبناين اأن يختار بني الإذعان لهذه 

ال��ع��راق��ي��ل وال���واق���ع احل����ايل، وب���ني جت��اوز 

امل�ساعب ورف�ض هذا الواقع«.

وع���ن اإع�����ادة ال��ث��ق��ة امل��ف��ق��ودة بني 

خمتلف ف��ئ��ات امل��ج��ت��م��ع ال��ل��ب��ن��اين، يف 

ال��راب��ع ع�سر من  ف��ري��ق  ظ��ل مطالبة 

باجلي�ض،  املقاومة  �ساح  بح�سر  اآذار 

وخ�����س��ي��ة ح�����زب اهلل م����ن ط��ع��ن��ه م��ن 

»اإ�سرائيلية«  تهديدات  ووج��ود  اخللف 

ح��ق��ي��ق��ي��ة؟ ت��ق��ول ت��راي�����س��ي ���س��م��ع��ون: 

»الأ����س���ل���ح���ة يف ط���راب���ل�������ض ب���ي���د م���ن؟ 

الأ�سلحة  اأنف�سنا،  مع  �سريحني  لنكن 

متوفرة مع ال�سلفيني والفل�سطينيني، 

ال��ع��امل  اأرزاق  ي��ق��ط��ع  ال�����س��اح  وه����ذا 

اهلل  ح���زب  ���س��اح  م�ساحلهم،  وي��ه��دد 

الطرقات،  على  ول  ال�سوارع  يف  لي�ض 

املقاومة  ���س��اح  ب�سحب  التفكري  قبل 

املتع�سبني  ي��د  م��ن  ال�����س��اح  لن�سحب 

والفل�سطينيني، ولرن�سم خطة دفاعية 

للبنان ون�ستفيد من �ساح املقاومة«.

وماذا عن دعوات رحيل احلكومة، 

دون  احلكومة  »ف��رط  �سمعون:  تقول 

ال��ف��راغ...  ال��ب��دي��ل، يدخلنا يف  ت��اأم��ني 

ال�سيا�سية،  الغ��ت��ي��الت  �سد  جميعنا 

وك���ل���ن���ا ن��ت�����س��ت��ن��ك��ر اغ����ت����ي����ال ال����ل����واء 

و����س���ام احل�����س��ن، ول��ك��ن ه���ل احل��ك��وم��ة 

اأي���ل���ول ت��خ��ل��ت عن   11 الأم��ريك��ي��ة يف 

واج��ب��ات��ه��ا، ب��ال��ع��ك�����ض اأث���ن���اء الأزم�����ات 

ويتم  للبلد،  اإنقاذية  خطة  و�سع  يتم 

املعار�سة  الآنية،  امل�سالح  عن  التعايل 

يف ل��ب��ن��ان ت�����س��ع��ى ج���اه���دة ج���ر ل��ب��ن��ان 

بال�سراع الدائر يف �سورية، وهذا الأمر 

ما  تعقيداً، وهذا  املحلي  الو�سع  يزيد 

ل يريده معظم ال�سعب اللبناين«.

اأجرى احلوار: بول با�شيل

اعتذار جعجع شكلي.. والمطلوب التصالح مع الذات والمجتمع

»الربيع العربي« ترايسي شمعون: ال يمكن تسمية كل هذا الشغب في المنطقة بـ

في مطلع 
التسعينات طلبت 
االنتساب الرسمي 
إلى حزب الوطنيين 

األحرار.. لكن عمي 
دوري رفض إدخالي 

في الحزب

ال يمكن جرنا إلى 
معركة ال دخل لنا 

بها.. وكأقلية 
مسيحية إن لم نكن 

واعين فقد نفقد 
وجودنا في المنطقة

فلنفكر وطنيًا ل مذهبيًا، لأن م�صلحة لبنان فوق كل اعتبار.. يدنا ممدودة للجميع، وعلى جعجع الإقرار 

باأخطائه ليحظى بال�صماح.. دوري �صمعون ا�صتبعدين من احلزب لغايات اأجهلها، و�صاأخو�ض النتخابات النيابية 

عام 2013. 

) العدد 236(  اجلمعة - 2  ت�رشين الثاين - 2012



ت��ل��ق��ت اأ�����س����واق ب�����ريوت وجت���اره���ا 

اأن تكون القا�سية،  ال�سربة التي تكاد 

ف����الأو�����س����اع ال���ن���اجت���ة ع���ن الن��ف��ج��ار 

الإره���اب���ي الأخ����ري ال���ذي ط���اول حياة 

اللواء و�سام احل�سن، واحلا�سلة نتيجة 

التي  املحتدمة  ال�سيا�سية  اخل��اف��ات 

اأ���س��واأ الب�سمات  اأع��ق��ب��ت ذل���ك، ت��رك��ت 

العا�سمة  اأب��ن��اء  على  ���س��رراً  واأ���س��ده��ا 

ورج���������ال اأع����م����ال����ه����ا وم�����س��ت��ث��م��ري��ه��ا 

يعانون  ال��ذي��ن  و�سانعيها،  وجت��اره��ا 

الفائت،  وال��ع��ي��د  ال�سيف  ب��داي��ة  منذ 

الأخ��رية وتفاقم من  الأح���داث  لتاأتي 

اأو�ساعهم املردية.

كبرية  بخ�سائر  اأ�سيبوا  اجلميع 

تكّد�ست  بحيث  الأ�سحى،  عيد  خ��ال 

ب�سائعهم يف املحال، وامتنع الكثريون 

عن الحتفال بالعيد و�سراء احلاجيات 

وامل����اب���������ض اجل�����دي�����دة، ج������راء غ���اء 

واملخاوف  املتوترة،  والأو�ساع  الأ�سعار 

من امل�ستقبل القريب.

ومن املوؤ�سف اأن كرثة اجلهود التي 

م�����س��وؤول��و اجلمعيات  وي��ب��ذل��ه��ا  ب��ذل��ه��ا 

املوؤ�س�سات  واأ�سحاب  فيها،  والنقابات 

املن�سودة  ثمارها  ت��ع��ِط  مل  وامل��ح��ات، 

يف حت�سني الأو���س��اع، لأن هّم املواطن 

ك��ب��ري ل��ل��غ��اي��ة، وال����دول����ة غ��ائ��ب��ة عن 

ال�سمع. فمنطقة الأ�سواق التجارية يف 

و�سط بريوت عانت من تدهور وانهيار 

اأن  بعد  �سيما  ل  ملحوظني،  وت��راج��ع 

اأُج�����رت ع��ل��ى اإغ����اق حم��ال��ه��ا خ��ال 

اغتيال  فاجعة  ب�سبب  العيد،  اأ���س��ب��وع 

احل�����س��ن، وم���ا اأع��ق��ب��ه��ا م��ن ت��وت��رت يف 

ال�سارع، ويف و�سط بريوت بالتحديد.

وقد اأقدمت العديد من املوؤ�س�سات 

على اإغاق اأبوابها نهاية هذا ال�سهر، 

ب�����س��ب��ب ع�����دم ق���درت���ه���ا ع���ل���ى حت��ق��ي��ق 

املرتفعة  بالإيجارات  والإيفاء  الأرب��اح 

للغاية، ل �سيما يف »�سوق بريوت«.

الأيام  اأنه خال  املعلومات  وتفيد 

احل�����س��ن،  ت�سييع  وت��ل��ت  �سبقت  ال��ت��ي 

واعت�سام  املتوتر،  البلد  ح��ال  وب�سبب 

الكثري من الأهايل يف منازلهم خوفاً 

تراجعت احلركة  ال�����س��ارع،  و���س��ع  م��ن 

يف   95 بن�سبة  والقت�سادية  التجارية 

معظم  اأن  خ�سو�ساً  الق��ل،  على  املئة 

كلها،  نقل  مل  اإن  العا�سمة،  يف  املحال 

عن  موظفوها  وامتنع  اأبوابها  اأقفلت 

القدوم ب�سبب قطع الطرقات.

ب���ع���د ان���ق�������س���اء ال���ع���ي���د، وخ����ال 

امل���ح���ال  اأ�����س����ح����اب  اآراء  ا����س���ت���ط���اع 

ال��ت��ج��اري��ة، ي�����س��ارع ه���وؤلء اإىل اإط��اع 

زائ��ري��ه��م وم��ع��ارف��ه��م، خ�����س��و���س��اً من 

اأ�سدرتها  ت��ق��اري��ر  على  الإع��ام��ي��ني، 

لا�ست�سارات  الأو�سط  ال�سرق  »�سبكة 

املعلومات«، وهي  وقواعد  القت�سادية 

تركز على اأن »هناك تردداً كبرياً لدى 

ال��روؤي��ة  �سبابية  ظ��ل  يف  اللبنانيني، 

املعي�سي  الو�سعني  ح��ول  للم�ستقبل 

ت��اآك��ل  ب�سبب  �سيما  ل  والق��ت�����س��ادي، 

ال�سرائية«،  ال��ق��درة  وان��ه��ي��ار  الج���ور، 

ال��ت��ق��اري��ر  اأح����د  اأن  اإىل  ي�����س��ريون  ث���م 

ال��ع��ام��ل��ني  م���ن  650 م���واط���ن���اً  ���س��م��ل 

يف ال��و���س��ط ال��ت��ج��اري، وه���م م��ن ذوي 

متباينة،  وخلفيات  متفاوتة،  مداخيل 

»باتوا غري قادرين على اإعالة اأ�سرهم، 

عدم  اأو  ال��ع��م��ل،  م��ن  �سرفهم  نتيجة 

تقا�سي رواتبهم«.

ال����ظ����روف  ت����ل����ك  ت���ن���ح�������س���ر  ول 

ب��ريوت  اأ����س���واق  يف  ال�سيقة  املعي�سية 

فقط، بل باتت ت�سمل خمتلف الأ�سواق 

يف ك��اف��ة امل��ن��اط��ق، ل���س��ي��م��ا يف ب��ريوت 

و�سواحيها.

ف������اخل������دم������ات ال�����س����ت����ه����اك����ي����ة 

مثًا  الأ���س��رف��ي��ة  اأ���س��واق  يف  احلياتية 

للغاية  م��ل��ح��وظ��ة  ب�����س��ورة  ت��راج��ع��ت 

اأثار الهلع و�سدم  بعد النفجار الذي 

اأك��رث  حت�سن  التي  املنطقة  ال�سكان. 

وع�����س��رات  جت��اري��ة  موؤ�س�سة   700 م��ن 

يف  اأم�ست  الراقية،  واملطاعم  امل�سارف 

�سبق  اأنها  علماً  و�سدمة،  ذه��ول  حالة 

كل  وتفجري  اغتيال  حادثتي  و�سهدت 

من النائب بيار اجلميل، والإعامية 

ال�سحافينْي  �سّيعت  كما  �سدياق،  مي 

البارزْين جران تويني و�سمري ق�سري 

بعد اغتيالهما.

ل��ك��ن رغ����م ذل����ك ف����اإن ال���س��رف��ي��ة 

خ�سو�ساً  جم�����دداً،  للنهو�ض  ت�سعى 

»اجل��م��ي��زة«  الرئي�سيني:  �سوقيها  يف 

و»م���ون���و«، ال��ل��ذي��ن اع���ت���ادا ع��ل��ى حياة 

الرفيه وال�سهر.

م��ع ذل���ك، ه��ن��اك فئة م��ن التجار 

»ت�سوروا  يقولون  الذين  املت�سائمني 

اأية خدمات ترفيهية ومعي�سية ميكن 

اأن تقدمها الأ�سرفية يف حال الأ�سرار 

ال��ت��ي اأ����س���اب���ت م��ث��ل ت��ل��ك امل��وؤ���س�����س��ات 

العريقة والراقية«.

���س��وق  يف  م��ت��ن��ق��ل��ة  حم���ط���ات  ويف 

ت�سمع  امل����زرع����ة وحم���ي���ط���ه،  م��ن��ط��ق��ة 

اأ����س���راراً  وت�����س��اه��د  نف�سها،  ال�����س��ك��اوى 

ف���ادح���ة مم��اث��ل��ة ت��ك��ب��دت��ه��ا ن��ح��و 265 

م��وؤ���س�����س��ة جت����اري����ة، م��ن��ه��ا 74 حم��ًا 

م�سارف  و5  وامل���ج���وه���رات،  لل�ساغة 

اأ�سا�سية، و3 جممعات جتارية كبرية.

ال�سبب لي�ض املخاوف مما �سيجري 

فقط، بل اأي�ساً ب�سبب تراجع ال�سيولة 

ال��ت��ي ك���ان ي��ت��م ���س��رف��ه��ا واإن��ف��اق��ه��ا يف 

املوؤ�س�سات، وانهيار حركة ال�ستثمارات 

التي �سبق اأن و�سلت يف زمن العز اإىل 

مايني الدولرات.

وق����د ت���ع���دى ت���راج���ع ح���رك���ة ال�����س��وق 

بن�سبة  ملحوظة  ب�سورة  ال�سهر  ه��ذا 

املئة عما كانت عليه، ويف �سوق  يف   50
اأكرث من  عفيف الطيبي، الذي ي�سم 

العديد  اأن  امل��اح��ظ  موؤ�س�سة،   160
الأم����ل باحتمال  ف��ق��دوا  ال��ت��ج��ار  م��ن 

حت�سن الأو�ساع خال املرحلة املقبلة، 

وبع�ض هوؤلء قرر الهجرة من لبنان 

يف  خ�سو�ساً  اخل����ارج،  يف  وال�ستثمار 

م�سر وفرن�سا والرازيل وكندا، مثًا، 

جتار  م��ن  الكثري  غ��ادر  فقد  وبالفعل 

املنطقة اإىل اخلارج.

مار  ���س��ارع  اأ���س��واق  اإىل  وبالن�سبة 

350 م��وؤ���س�����س��ة  ت�����س��م  ال���ت���ي  ال���ي���ا����ض، 

م�����س��رف��ي��اً،  م�����رك�����زاً  و12  جت�����اري�����ة، 

وع�����������س�����رات امل����ك����ات����ب امل��ت��خ�����س�����س��ة 

لبلدية  م��رك��ز  ج��ان��ب  اإىل  وامل���ح���ات، 

ب����ريوت املُ��ن�����س��اأ م��ن��ذ ن��ح��و 15 ع��ام��اً، 

الأزم��ة  اأن  التجار  من  العديد  ف��ريى 

الق��ت�����س��ادي��ة ال��راه��ن��ة، ل���س��ي��م��ا بعد 

التفجري الأخ��ري ال��ذي اأع��اد الباد 7 

اأعوام اإىل الوراء، ما زالت ترك املزيد 

م���ن ال��ب�����س��م��ات ال�����س��ي��ئ��ة، ����س���واء على 

املوؤ�س�سات  يف  الأع��م��ال  ح��رك��ة  �سعيد 

اأو يف م��ا يرتبط  وامل��ح��ات وامل��ت��اج��ر، 

بالتدهور املتزايد وامللحوظ يف احلياة 

ت�ستمر  ل�����ذا،  ال�������س���ائ���دة.  ال���ت���ج���اري���ة 

خ�����س��ائ��ر ال��ت��ج��ار، وت��ت��زاي��د دي��ون��ه��م، 

وت���راك���م ن��ف��ق��ات ف���وات���ري ال��ك��ه��رب��اء 

ول  عليهم،  وال�سرائب  امل��ي��اه  ور���س��وم 

ترحمهم الدولة.

وتبدو الأو�ساع يف �سوقي منطقة 

ب��رب��ور )امل���زرع���ة( وحم��ل��ة م��ع��و���ض يف 

ال�ساحية اجلنوبية لي�ست اأف�سل حاًل 

من ذلك، فيقول اأحد التجار هناك اإن 

من املوؤ�س�سات التجارية يف  املئة  يف   60
لبنان باتت مفل�سة، اأو يف حالة اإفا�ض 

اأو����س���ل  ل����ذا  الآن.  م��ع��ل��ن ح��ت��ى  غ���ري 

جت���ار امل��ن��ط��ق��ة، ال��ت��ي ت�سم اأك���رث من 

110 موؤ�س�سات جتارية، معاناتهم من 
القائمة،  الع�سيبة  املعي�سية  الظروف 

اإىل  امل�����س��وؤول��ني، خ�����س��و���س��اً  اإىل ك��ب��ار 

حاكمية م�سرف لبنان البنك املركزي، 

ريا�ض �سامة،  ب�سخ�ض احلاكم فيها 

خدماتنا  تنهار  ل  »كيف  ويت�ساءلون: 

انكما�ساً  نعي�ض  م��ادم��ن��ا  نفقدها  ول 

منذ  ومعي�سيني  اقت�ساديني  ورك����وداً 

الن�سف الثاين من الت�سعينات«؟

ب����ريوت  اأ������س�����واق  اإن  ب���اخ���ت�������س���ار، 

م��ري��رة،  ���س��ائ��ق��ة  تعي�ض  و���س��واح��ي��ه��ا 

امل�ستقبلية،  نتائجها  تقدير  ي�سعب 

اأ�سواأ احلالت،  القول، ويف  اإمنا ميكن 

واإن  اجل���م���ي���ع،  ���س��ي��ع��م  الإف����ا�����ض  اإن 

الق����ف����ال ���س��ي�����س��م��ل ك���اف���ة الأع����م����ال، 

وب���ال���ت���ايل ت��ب��ق��ى اأب�������واب ال���ه���ج���رة اأو 

ال���ب���اد وح��ده��ا  اإىل خ�����ارج  ال���ه���روب 

اقت�سادياً،  املت�سررين  اأم��ام  املفتوحة 

ت�سيبهم  اأن  ي��خ�����س��ون  ال��ذي��ن  وح��ت��ى 

اأ�سرار اأخرى اأفدح واأخطر يف املرحلة 

املقبلة.

هبة �شيداين
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تحقيق

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

كبار تجار العاصمة وضواحيها يعلنون إفالسهم 

أية خدمات ترفيهية 
ومعيشية يمكن أن 

تقدمها األشرفية بعد 
األضرار التي أصابت 

المؤسسات العريقة 
والراقية فيها؟!
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ح��م��د ح�����اول ب���زي���ارت���ه ل���غ���زة ال��ت��م�����ّس��ح 

ب��ال��ق�����س��ي��ة ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة وادع������اء ن�����س��رة 

املحا�سرين ببع�ض فتات املوازنات الفائ�سة 

الأمري  التي ميّولها  التدمري  عن م�ساريع 

يف �سورية وبلدان عربية اأخرى

الأمري القطري الذي دعم م�ساريع يف 

غزة مل يعمل على اإدانة العدوان عليها قبل 

وبعد زيارته الق�سرية التي قام بها للقطاع

ي���وم���اً ب��ع��د اآخ�����ر ي���ت���اأك���د ل��ل��ج��م��ي��ع اأن 

ال�سيغة  وف����ق  ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة،  امل�����س��احل��ة 

مرة،  اأك��ر من  عليها  التوافق  ج��رى  التي 

اآخر  وراء  وي��وم��اً  ك��ان،  اأ�سحت يف خرب  قد 

ويتم  وال��ف��رق��ة،  ال�����س��ق��اق  عنا�سر  ت��راك��م 

ت��ك��ري�����ض وق��ائ��ع ج��دي��دة جت��ع��ل م��ن ه��دف 

اإن مل  اأم��راً �سعب املنال،  حتقيق امل�ساحلة 

نقل م�ستحياًل.

يف الأي��ام الأخ��رية جرى ت�سجيل جملة 

م��ن ال��وق��ائ��ع امل�����س��ار اإل��ي��ه��ا، وم��ن��ه��ا: اإج���راء 

من  الغربية،  ال�سفة  يف  حملية  انتخابات 

دون ق��ط��اع غ����زة، وزي�����ارة اأم����ري ق��ط��ر اإىل 

معرب  فتح  عن  امل�سري  واحلديث  القطاع، 

رفح اأمام مواد اإعادة البناء.

كثرية،  دللت  ال��ت��ط��ورات  ه��ذه  حتمل 

ف�����اإج�����راء الن����ت����خ����اب����ات يف ال�������س���ف���ة م��ن 

دون ال��ق��ط��اع ي��ع��ن��ي ان��ق��الب��اً ع��ل��ى ج��دول 

امل�����س��احل��ة امل��ت��ف��ق عليه يف ال��ق��اه��رة ال��ع��ام 

قد  اهلل  رام  يف  ال�سلطة  اأن  ويعني  املا�سي، 

اأح��ادي��ة خا�سة  خ��ط��وات  ال�سري يف  ق���ررت 

بالنتخابات، من دون اللتفات اإىل موقف 

ال���ط���رف ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي الآخ������ر ال��راف�����ض 

تتحدث  ك��ان��ت  الت��ف��اق  فبنود  لإج��رائ��ه��ا، 

وح��دة  حكومة  عليها  تقوم  انتخابات  ع��ن 

اإجن��از مراحل من توافقات امل�ساحلة  بعد 

الفل�سطينية.

اأما زيارة الأمري القطري حمد وزوجته 

اأي ت�ساور مع رئا�سة  اإىل القطاع، من دون 

ال�����س��ل��ط��ة، ب���ل وجت��اه��ل��ه��ا مت����ام����اً، ف��ب��دت 

متاماً،  منف�ساًل  كياناً  غ��زة  لكون  تكري�ساً 

وت�سريفاته  ح��ك��وم��ت��ه  ل��ه  ب���ذات���ه؛  وق��ائ��م��اً 

و�سلطته اخلا�سة.

وي��ك��م��ل احل��دي��ث ع��ن ف��ت��ح م��ع��رب رف��ح 

الإع��م��ار،  ب��اإع��ادة  اخل��ا���س��ة  الب�سائع  اأم���ام 

وبعيداً عن ال�سروط ال�سابقة، فكرة الكيان 

ال�سلطات  واظ��ب��ت  ال��وق��ت  ط��وال  امل�ستقل. 

امل�سرية على تاأكيد اللتزام باتفاقية املعرب، 

ويف الآونة الأخرية مّت تداول معلومات عن 

اأم��ن  م��ن  عنا�سر  جللب  م�سرية  و���س��اط��ة 

ال�سلطة القائمة يف رام اهلل اإىل معرب رفح، 

متهيداً لفتح املعرب، وفق �سيغة تنفذ جانباً 

من التفاق اخلا�ض به.

كيف ميكن قراءة هذه التطورات؟

ب���داي���ة، ي��ن��ب��غ��ي ال��ت��اأك��ي��د ع��ل��ى حقيقة 

معروفة، وهي اأن طريف الأزمة الفل�سطينية 

ل يريدان ول ي�ستطيعان حتقيق امل�ساحلة 

ت�سكل  ب�����س��ب��ب  ي���ري���دان  ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة؛ ل 

���س��ب��ك��ات م�����س��ال��ح ت��رف�����ض امل�����س��احل��ة، ول 

ال��ق��درة  اإىل  ي��ف��ت��ق��ران  لأن��ه��م��ا  ي�ستطيعان 

يحقق  وطني  اإج��م��اع  برنامج  �سياغة  على 

الح��ت��الل،  مواجهة  يف  الوطنية  الأه���داف 

ق���درة  ول مي��ل��ك��ان  ����س���يء،  ك���ل  وق���ب���ل  اأوًل 

املعلنة  الربامج  حتقيق  بهدف  العمل  على 

تواجه  طرفان  فهما  منهما،  بكل  اخلا�سة 

فال  الن�سداد،  من  حالة  املعلنة  براجمهما 

امل���ق���اوم ي���ق���اوم، ب��ل ي��ت��ح��دث ع��ن امل��ق��اوم��ة، 

وي��ري��د ال��ت��ك��ي��ف م��ع ه���دوء م��دي��د، وه��دن��ة 

ط��وع��ي��ة ط��وي��ل��ة، ول امل���ف���او����ض ي��ج��د من 

ي��ت��ح��دث م���ع���ه، ب���ال���رغ���م م���ن ال���راج���ع���ات 

ل  اأن��ه  حتى  و�سروطه،  مواقفه  يف  املتكررة 

ويظل  املفاو�سة،  ملجرد  يفاو�سه  من  يجد 

م�سراً على مطلب املفاو�سات من دون كلل.

الدور العربي

ال��ل��ق��اء ب��ن اجل��ان��ب��ن يف ه���ذه احل��ال��ة 

ي�سبح �سبه م�ستحيل، فاحلاجة قائمة على 

اإرادة  ت��واف��ر  اإىل  ي�ستند  ف��اع��ل،  ع��رب��ي  دور 

م�ساحلة  اإىل  بالو�سول  جدية  فل�سطينية 

و�سياغة برنامج اإجماع وطني، لأن ترتيب 

الو�سع الفل�سطيني تاريخياً مت بدور عربي، 

كان  النا�سر  عبد  الرئي�ض  اأن  يعرف  والكل 

الفل�سطينية،  التحرير  منظمة  قيام  وراء 

ومنذ �سنوات وملف امل�ساحلة الفل�سطينية 

هو يف يد القاهرة.

ل��ك��ن ال��و���س��ع ال��ع��رب��ي ال��ق��ائ��م ال��ي��وم ل 

ي�سري يف اجتاه حتقيق امل�ساحلة، والرئي�ض 

فل�سطينياً  اجت��اه��اً  يقوي  اجلديد  امل�سري 

على اآخ��ر، وزي��ارة الأم��ري القطري من بن 

اأهدافها اأي�سا تقوية طرف فل�سطيني على 

اآخر، ف�ساًل عن حماولته التم�ّسح بالق�سية 

املحا�سرين  ن�سرة  وادع����اء  الفل�سطينية، 

عن  الفائ�سة  امل��وازن��ات  من  الفتات  ببع�ض 

يف  الأم���ري  ميّولها  التي  التدمري  م�ساريع 

�سورية وبلدان عربية اأخرى.

يكون  اأن  ميكن  ل  العربي  الو�سع  ه��ذا 

م�سروع  خدمة  يف  ول  امل�ساحلة،  خدمة  يف 

الأم��ري وق��رارات  وطني فل�سطيني، وزي��ارة 

على  فل�سطيني  ط��رف  لن�سرة  ه��ي  مر�سي 

يف  فل�سطيني  ط��رف  لن�سرة  ولي�ست  اآخ���ر، 

برييز  خاطب  مر�سي  الح��ت��الل.  مواجهة 

ب�سديقه العظيم، وذّيل ر�سالته بتوقيع من 

»اإ�سرائيل«  ل��دول��ة  ومتنى  ال���ويف،  ال�سديق 

رغد العي�ض، ومبثل هذا النوع من اخلطاب 

اأن يكون منت�سراً مل�سروع املقاومة  ل ميكن 

يف اأي حال من الأح��وال، والأم��ري القطري 

ال��ذي دعم م�ساريع يف غ��زة، مل يعمل حتى 

ال��ع��دوان عليها قبل وبعد زي��ارة  اإدان��ة  على 

ال��ق��ط��اع، لكن  ال��ت��ي ق��ام بها اإىل  ال�����س��اع��ات 

رغبات  على  يقت�سر  ل  احلقيقة  يف  الأم���ر 

بتغليب ط��رف فل�سطيني  ع��رب  ل��دى حكام 

على  يعملون  ه��وؤلء  اأن  امل�سيبة  اآخ��ر،  على 

تعزيز  من  اأ�سد خطراً  اآخ��ر  خدمة م�سروع 

النق�سام، وو�سع مقدرات اأكرب يف يد طرف 

على ح�ساب الطرف الآخر.  

الروؤية ال�صهيونية

احلاكم  زي��ارة  اأن  ت�سّور  ي�سعب  اأ�ساًل، 

القطري اإىل القطاع متت من دون موافقة 

اأن  ت�سّور  وي�سعب  �سهيونية،   - اأمريكية 

ق���رار م��ر���س��ي بفتح م��ع��رب رف���ح اأم����ام م��واد 

من  موافقة  دون  من  تنفيذه  ميكن  البناء 

النوع نف�سه، وهنا ياأتي دور طرح ال�سوؤال: 

ملاذا؟

يف الآونة الأخرية، وافق رئي�ض حكومة 

الح����ت����الل ع���ل���ى ت���ق���ري���ر ي��ع��ت��رب ال�����س��ف��ة 

م��ت��ن��ازع��اً عليها،  اأر����س���اً  امل��ح��ت��ل��ة  ال��غ��رب��ي��ة 

و�سفها من  هو  كما  اأر�ساً حمتلة،  ولي�ست 

نتنياهو  ويرف�ض  ال��دويل،  القانون  ناحية 

اأي تفاو�ض على ان�سحاب من ال�سفة وقيام 

عام  املحتلة  الأرا���س��ي  يف  فل�سطينية  دول��ة 

على  الن��ت��خ��اب��ات  خ��و���ض  وع��زم��ه   ،1967
يعني  اأفيغدور ليربمان،  قائمة واحدة مع 

الفل�سطيني  ال��ط��رف  م��ع  امل��ف��او���س��ات  اأن 

على  �سيعمل  وه���و  مت���ام���اً،  خلفه  اأ���س��ح��ت 

ابتالع ما تبّقى من اأرا�سي ال�سفة الغربية، 

ويوجه الفل�سطينين نحو الدولة امل�سخ يف 

غزة.

العمل  التي يجري  ال�سهيونية  الروؤية 

الدولة  باأن  القائلة  الآن هي  على تنفيذها 

الفل�سطينية قائمة يف غزة، هذه هي الدولة 

املتاحة للفل�سطينين الآن �سيء ي�سبه ذلك 

الكالم الذي جرى تبنيه لوقت طويل عن 

اأن دولة الفل�سطينين قائمة يف الأردن.

الأردن  ال����روؤي����ت����ن؛  ب����ن  م�����زج  وق�����ع 

ي�����س��ت��وع��ب ال�����س��ك��ان م���ن ال�����س��ف��ة، وغ���زة 

»دولة«،  اإىل  الفل�سطيني  التطلع  ت�ستوعب 

ال�سيطرة  وميكن  حما�سرة،  »دول���ة«  وهنا 

ع��ل��ي��ه��ا، وق���ط���ع اأ����س���ب���اب احل���ي���اة ع��ن��ه��ا يف 

ال�سهيوين  امل�����س��روع  ه��و  ه���ذا  حل��ظ��ة.  اأي 

اجلديد، وهو م�سروع ل ميكن القول معه 

اإن م��ن ي��ق��وم��ون ب��خ��ط��وات ت��ع��زي��ز ال��وه��م 

بدولة قائمة يف غزة ل يعرفون به، الأرجح 

اأن��ه��م ���س��رك��اء، وي�����س��اع��دون ع��ل��ى مت��ري��ره، 

غ���زة ون�سرتها،  م�����س��اع��دة  ع��ن��اوي��ن  وحت���ت 

ورف���ع احل�����س��ار واإع�����ادة الإع���م���ار، والأن��ك��ى 

اأن الأم����ري ال��ق��ادم مبوافقة  م��ن ك��ل ذل���ك 

الح�����ت�����الل ا����س���ُت���ق���ب���ل يف غ�����زة ا���س��ت��ق��ب��ال 

فتات  ت�سوير  وج��رى  املحررين،  الفاحتن 

املال الذي قدمه على اأنه هبة اإنقاذ لل�سعب 

الفل�سطيني يف القطاع.

موؤ�صرات اأخرى

  تبقى موؤ�سرات دالة اأي�ساً يف اجتاه اآخر: 

مل ي�سوت الفل�سطينيون يف ال�سفة بكثافة 

ل��الن��ت��خ��اب��ات امل��ح��ل��ي��ة. اأ����س���اًل مل ي��ك��ون��وا 

حاجتهم  اأن  يعرفون  وه��م  ك��ث��رياً،  مبالن 

اآخ�����ر، ومل ينخدع  ل�����س��يء  احل��ق��ي��ق��ي��ة ه���ي 

الفل�سطينيون »بهبات« حمد، وانتقد كثري 

منهم تهافت القيادات الفل�سطينية يف غزة 

على الزائر من »العديد« اإىل القطاع، اأي�ساً 

الفل�سطينيون مل ين�سوا بعد ر�سالة مر�سي 

احلارة اإىل �سديقه برييز.

دينامية  الفل�سطينيون  ام��ت��ل��ك  دوم���ا 

ت�ستهدف  التي  املوؤامرات  للرد على  خا�سة 

وجودهم وتطلعهم اإىل احلرية، لي�ض هناك 

ما ي�سري اإىل اأنهم افتقدوا هذه الدينامية، 

اأي�ساً  التي تقدم دوما  القيادات  بوؤ�ض  رغم 

ال��دل��ي��ل ع��ل��ى اأن���ه���ا اأ���س��غ��ر ك���ث���رياً م���ن اأن 

تت�سدى لقيادة �سعب عظيم.

عبد الرحمن نا�صر

األردن الستيعاب السكان.. وغزة الستيعاب التطلع إلى الدولة؟
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ا�ستقبال اأمري قطر يف قطاع غزة ا�ستقبال »الفاحتن«                 )اأ.ف.ب.(

يقال عن العذر اإنه اأقبح من الذنب، اإذا فاق العذر فعاًل حجم اخلطاأ الأ�سلي، 

اأي اأنه حن اأتى به �ساحبه لت�سويغ فعلة ما، يكون قد وقع يف خطاأ مكرر، واأ�سد 

فداحة من اخلطاأ الأ�سلي، وهذا ما حدث يف ت�سويغ ر�سالة الرئي�ض امل�سري اإىل 

الإرهابي �سمعون برييز؛ رئي�ض كيان الحتالل، فالر�سالة جاءت مليئة بعبارات 

ك�سف  وعندما  الحتالل،  لدولة  والربكة  باخلري  والدعاء  والتعظيم،  التمجيد 

بالرئي�ض  الفرحن  بع�ض  وان���ربى  اأوًل،  الإن��ك��ار  ك��ان  الر�سالة،  ع��ن  ال�سهاينة 

الإخواين للحديث عن التزييف، ومعاداة الثورة ورئي�سها يف م�سر، وقال البع�ض 

اإن احلاقدين زيفوا الر�سالة؛ يف اإ�ساءة مك�سوفة مل�سر ورئي�سها »املوؤمن«.

طيب، ُك�سف الأمر ومل يعد من �سبيل لالإنكار.. خرج املتحدث با�سم الرئا�سة 

وحتدث عن »ن�ض بروتوكويل معتمد« وّقع عليه الرئي�ض من �سمن ر�سائل اأخرى، 

ال�سابق عاجز عن تغيري ن�ض بروتوكويل تافه،  النظام  لكن هل من غري رئي�ض 

ل ي�سلح للتخاطب اأ�ساًل بن روؤ�ساء الدول، ويدل على حال من ال�سغار، فكيف 

اأمل يكن  واإرهابية؟!  اإىل رئي�ض دولة غا�سبة وقاتلة  بالتوجه  الأم��ر  حن يتعلق 

دولة  رئي�ض  اإىل  وه��و موجه  ب��ال��ذات،  الن�ض  ه��ذا  التدقيق يف  اأي�ساً  املتوجب  من 

الحتالل؟

مل تكن هناك اأجوبة، وبدا العذر اأقبح من الذنب! لكن مهاًل، يبدو اأن الأمر 

مل يكن خطاأ من حيث املبداأ.

الربوتوكويل  الن�ض  ع��ن  و�سمعوا  ب��داي��ة،  الن�ض  على  اطلعوا  ال��ذي��ن  بع�ض 

يك�سف  من  ج��اء  ثم  الدبلوما�سية،  الن�سو�ض  من  النوع  ه��ذا  ا�ستنكروا  املعتمد، 

اخلارجية  وزارة  وك��ي��ل  الأ���س��ع��ل؛  اهلل  عبد  ال��دك��ت��ور  ي��ق��ول��ون..  كما  كله  الطابق 

امل�سرية الأ�سبق، ك�سف النقاب عن حقيقة جلية، قال الأ�سعل: ل يوجد مثل هذا 

الن�ض يف اأوراق الدبلوما�سية امل�سرية!

اآلياً، هناك  املوؤمن  الرئي�ض  يتعلق بخطاأ، وبن�ض معتمد وقعه  اإذاً، فالأمر ل 

ن�ض كتب عن ق�سد، وب�سكل خا�ض، مل يعد خطاأ، اإنها جرمية.

الـعـذر.. والـذنـب
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 )1993-1964( ع���ام���اً  ث��الث��ن  خ���الل 

والوحيد  ال�سرعي  املمثل  منظمة  اعتربت 

وال�ستات،  ال��وط��ن  يف  الفل�سطيني  لل�سعب 

وتوالت الأحداث التي لعبت دوراً يف تراجع 

دور املنظمة ل�سالح ال�سلطات الفل�سطينية 

امل��ن��ق�����س��م��ة يف غ�����زة وال�������س���ف���ة، وال��ت��ب�����س��ت 

ال�سعب  ع��ن  امل�سوؤولة  الهيئات  �سالحيات 

الفل�سطيني يف الداخل ويف ال�ستات، والتب�ض 

بعد  املتحدة  الأمم  يف  املنظمة  و�سع  اأي�ساً 

الهيئة  اإىل  فل�سطن  ان�����س��م��ام  حم����اولت 

الدولية. 

تاأ�سي�سها  على  ق�سري  وق��ت  م��رور  بعد 

ال��ت��ح��ري��ر  م��ن��ظ��م��ة  حت����ّول����ت   ،1964 ع�����ام 

الفل�سطينية من هيئة �سكلية اأن�سئت بقرار 

ومتت  فل�سطينية،  �سعبية  اأداة  اإىل  عربي 

اإع�����ادة ���س��ي��اغ��ة ع�����س��وي��ة امل��ج��ل�����ض الوطني 

للف�سائل  التمثيلية  الهيئة  يعترب  ال���ذي 

والفعاليات وال�سخ�سيات وممثلي املخيمات 

والحتادات ال�سعبية داخل املنظمة، واعترب 

مبنزلة املجل�ض الت�سريعي. 

 ،68 منذ  ت��ط��ّور  ال�سيا�سي  الكيان  ه��ذا 

ولقي اعرافاً عربياً يف قمة اجلزائر 1972 

يف  خ�سو�ساً  الأخ���رى،  العربية  القمم  ويف 

ال��رب��اط ع��ام 1974، ح��ن ج��رى الع��راف 

�سلطته  اإقامة  الفل�سطيني يف  ال�سعب  بحق 

الوطنية امل�ستقلة على الأر�ض الفل�سطينية 

التي يتم حتريرها، وباأن املنظمة هي املمثل 

الفل�سطيني،  لل�سعب  وال��وح��ي��د  ال�����س��رع��ي 

جتلى  فقد  للمنظمة،  الأه���م  الإجن����از  اأم���ا 

ال���ذي �سدر   ،3375 رق���م  ال����دويل  ب��ال��ق��رار 

ع���ن اجل��م��ع��ي��ة ال��ع��ام��ة ل����الأمم امل��ت��ح��دة يف 

العام 1975، واعتربها حركة حترر وطني، 

وطلب من جمل�ض الأمن اأن يتخذ التدابري 

ممار�سة  من  الفل�سطيني  ال�سعب  لتمكن 

حقوقه غري القابلة للت�سرف.

ب�����ع�����د خ�����������روج م����ن����ظ����م����ة ال����ت����ح����ري����ر 

الفل�سطينية من لبنان عام 1982، انفجرت 

الفل�سطيني  ال�سيا�سي  للنظام  داخلية  اأزمة 

املتمثل باملنظمة، وتكّر�ست هذه الأزمة عند 

توقيع اتفاق اأو�سلو، حيث ح�سل تغيرياً يف 

ارتكز  الف�سائل  بن  ال�سيا�سية  التحالفات 

على املوقف من التفاق، ول �سك اأن اتفاق 

التحرير  منظمة  اإ�سعاف  اإىل  اأدى  اأو�سلو 

الفل�سطينية على كل امل�ستويات، بعد اأن بداأ 

يت�سّكل كيان جديد مرتبط �سكاًل باملنظمة.

اأح���داث كان  1987 وقعت ع��دة  العام  يف 

ل��ه��ا ت��اأث��ري م��ب��ا���س��ر ع��ل��ى امل��ن��ظ��م��ة اأه��م��ه��ا: 

الأول(،  )ك��ان��ون  الأوىل  النتفا�سة  ان��دلع 

التي  حما�ض،  حركة  ت�سكيل  عن  والإع���الن 

�سقت طريقها يف اإطار الكفاح الوطني �سد 

الأوىل  امل��رة  وكانت  ال�سهيوين،  الح��ت��الل 

فاعلة  فل�سطينية  ق��وى  فيها  تن�ساأ  ال���ذي 

خارج منظمة التحرير.

طريق  اإىل  اأو�سلو  م�سرية  و�سول  وم��ع 

الزمنية املحددة  الفرة  انتهاء  م�سدود مع 

جديدة  م�سرية  ب��داأت  النتقالية،  ملرحلتها 

يف  متّثل  الفل�سطيني،  ال�سيا�سي  النظام  يف 

�سهدته  الذي  الفل�سطيني  الوطني  احل��وار 

ه��ذا  ق����اد  ل��ق��د   ،2000-1998 يف  ال�����س��اح��ة 

احلوار اإىل اإعادة تفعيل دور القوى يف اإطار 

الإج���م���اع على  اإع����ادة  ق��اع��دة  ع��ل��ى  املنظمة 

اجلامعة  املرجعية  باعتبارها  املنظمة  دور 

لل�سعب الفل�سطيني.

النتفا�سة  يف  ا�ستقامت  امل�����س��رية  ه��ذه 

الثانية، التي وّفرت قاعدة لتعزيز م�ساركة 

الفل�سطيني  ال�سيا�سي  ال��ق��رار  يف  اجلميع 

مب��ا يف ذل���ك ال��ق��وى الإ���س��الم��ي��ة، م��ن هنا 

ط��رح��ت ف��ك��رة ت�����س��ك��ي��ل ال��ق��ي��ادة ال��وط��ن��ي��ة 

باعتبارها  ال��ف��ك��رة  ه���ذه  وت��ع��ززت  امل��وح��دة 

الت��ف��اق  ومت  وا���س��ع،  �سعبي  بقبول  حتظى 

ال�سيا�سي  ال��ن��ظ��ام  اإ����س���الح  ����س���رورة  ع��ل��ى 

ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي، م����ن خ�����الل اإ�����س����الح ب��ن��ي��ة 

دميقراطية،  اأُ�س�ض  على  التحرير  منظمة 

الفل�سطينية  الوطنية  ال�سلطة  واإ���س��الح 

تكّر�ض  وق��د  النتخابات،  اإج��راء  من خ��الل 

ح�ساب  ع��ل��ى  الفل�سطينية  ال�����س��ل��ط��ة  دور 

داخ��ل  ان��ت��خ��اب��ات  ع��دة  اإج����راء  بعد  املنظمة 

ف���وز حركة  اأه��م��ه��ا  ك���ان  وال��ق��ط��اع،  ال�سفة 

ح��م��ا���ض ب��الن��ت��خ��اب��ات، وم���ا ت��ل��ى ذل���ك من 

�سراع على ال�سلطة ل يزال م�ستمراً لغاية 

اأهم  اأح��د  التحرير  منظمة  وت�سّكل  ال��ي��وم، 

املتنازعة  الأط���راف  ب��ن  املطروحة  الأم���ور 

يف  خ�سو�ساً  الفل�سطينية،  ال�����س��اح��ة  ع��ل��ى 

ظل هيمنة تنظيم فتح عليها خالل العقود 

ال�سابقة.

ت���ف���اوت ال�����س��الح��ي��ات ب���ن ال�����س��ل��ط��ات 

مع  والعالقة  جهة،  م��ن  وغ��زة  ال�سفة  يف 

امل��ن��ظ��م��ة م���ن ج��ه��ة اأخ�����رى، ي��ط��رح ال��ي��وم 

خ�سو�ساً  الفل�سطينية،  امل��رج��ع��ي��ة  اأزم����ة 

بد  ل  ل��ذل��ك  ال�����س��ت��ات،  يف  للفل�سطينين 

م���ن ���س��ي��اغ��ة خ��ط��ة ���س��ي��ا���س��ي��ة م���ّوح���دة يف 

الأداء الن�سايل والتم�سك بخيار املقاومة، 

واملواجهة  اجلماهريي  التحرك  وتفعيل 

ال�سعبية مع الحتالل ال�سهيوين، وتفعيل 

وت���ط���وي���ر م��وؤ���س�����س��ات م��ن��ظ��م��ة ال��ت��ح��ري��ر 

اأ�س�ض ال�سراكة الوطنية  الفل�سطينية على 

ال���ق���ائ���م���ة ع���ل���ى اإ������س�����راك ج��م��ي��ع ال���ق���وى 

والفعاليات ال�سيا�سية.

ك����ذل����ك ت�������س���ك���ي���ل امل���ج���ل�������ض ال���وط���ن���ي 

ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي ب���الن���ت���خ���اب ال��دمي��ق��راط��ي 

والتوافق  عليه،  متفق  انتخابي  نظام  وف��ق 

ال���وط���ن���ي ع���ل���ى مت��ث��ي��ل م���ن���اط���ق ال��ل��ج��وء 

وال�����س��ت��ات ال��ت��ي ي��ت��ع��ذر اإج����راء الن��ت��خ��اب��ات 

فيها، بالإ�سافة اإىل ت�سكيل مرجعية وطنية 

موحدة ملدينة القد�ض، ت�سارك فيها جميع 

والجتماعية  ال�سيا�سية  والفعاليات  القوى 

وال��دي��ن��ي��ة، وامل��وؤ���س�����س��ات احل��ك��وم��ي��ة املعنية 

مل��ع��اجل��ة م��ل��ف امل��دي��ن��ة امل��ق��د���س��ة مبختلف 

حماوره.

فل�سطينية  مرجعية  اإىل  احل��اج��ة  اإن 

موحدة اليوم، يجب اأن يعترب من اأولويات 

خالل  م��ن  املختلفة،  الفل�سطينية  ال��ق��وى 

اإ�سالح الكيان الفل�سطيني املتمثل مبنظمة 

التحرير، وجعلها بو�سلة الوحدة الوطنية 

ن��ح��و اإن����ه����اء الح����ت����الل وحت��ق��ي��ق ال���دول���ة 

الفل�سطينية امل�ستقلة وعا�سمتها القد�ض.

�صامر ال�صيالوي
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املنظمة.. اإحدى بنود اخلالف بن القيادات الفل�سطينية

اأم��ام مقر  الأون���روا  لوكالة  التابعة  املعلمن  دار  اعت�سم عدد من متخرجي 

يف  ال��دار  خلريجي  الوظائف  بتاأمن  الأون���روا  ملطالبة  احل�سن،  بئر  يف  الوكالة 

مدار�سها، ورفعوا لفتات مبطالبهم حتمل الأونروا م�سوؤولية معاناتهم الناجمة 

الوظائف خلريجي  بتوفري  تلتزم  التي مل  الأون��روا  �سيا�سة  الإدارة يف  �سوء  عن 

ال��دار منذ عدة �سنوات، كما رفع املعت�سمون مذكرة ت�سمنت ع��دداً من املطالب 

اإيجاد  فر�ض  لتح�سن  املعلمن،  دار  ب�سهادة  اللبنانية  الدولة  اع��راف  اأبرزها: 

عمل خارج اإطار مدار�ض الأونروا، كذلك ت�سمنت املذكرة مطالبة امل�سوؤولن يف 

وكالة الأونروا بالإ�سراع يف اتخاذ اخلطوات الكفيلة بانقاذ م�ستقبل اخلريجن، 

عرب توفري الوظائف للخريجن باأقرب وقت وعدم املماطلة والت�سويف يف هذه 

الق�سية، و�سرورة و�سع جدول زمني ثابث وحمدد للتوظيف خالل مدة قريبة، 

مدار�ض  اإط���ار  خ��ارح  وظ��ائ��ف  على  ح�سولهم  اأم���ام  م�سدود  الأف���ق  اأن  خ�سو�ساً 

الأونروا.

بياناً  الفل�سطيني  الدميقراطي  ال�سباب  احت��اد  اأ���س��در  نف�سه،  ال�سياق  ويف 

اأزمة املتخرجن الفل�سطينين يف  اأن  اأكد فيه  ت�سامنياً مع الطلبة اخلريجن، 

كلية دار املعلمن التابعة لوكالة الأونروا يف لبنان، تتفاقم عاماً بعد عام، نتيجة 

يف  املنت�سرة  مدار�سها  يف  ال��دار  متخرجي  بتوظيف  وعودها  الوكالة  التزام  عدم 

لبنان، مع الإ�سارة اإىل اأن عدد املعلمن الذين تخرجوا من الدار منذ العام 2008 

 2011/2010/2009/2008 دورات  زال خريجو  200 خريج، وما  اأكر  اإىل  و�سل 

من دون توظيف، وذلك ب�سبب غياب الروؤية الوا�سحة والتخطيط ال�سليم لدى 

كلية  املعلمن  دار  بتحويل  امل�ستمرة  املطالبة  رغ��م  على  الأون���روا،  يف  امل�سوؤولن 

الأون��روا  ت��ذّرع  اأن  اإل  الدرا�سة فيها بدل �سنتن،  جامعية، بحيث ت�سبح �سنوات 

بعدم وجود موازنة ت�سبب بتخريج ع�سرات ال�سباب العاطلن من العمل.

كما طلب البيان وكالة الأونروا بالإ�سراع يف اتخاذ اخلطوات الكفيلة باإنقاذ 

حتويل  و���س��رورة  لهم،  العمل  فر�ض  توفري  على  والعمل  اخلريجن،  م�ستقبل 

مركز �سبلن اإىل كلية جامعية معرف بها من قبل وزارة الربية والتعليم يف 

لبنان.

200 خريج يبحثون عن عمل
اعتصام لخريجي دار المعلمين باألونروا
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و�سع �لكيان �ل�سهيوين �أوىل لبنات م�ساعيه 

�لعربية  �ل��دول  مطالبة  �إىل  �لر�مية  �لإجر�ئية 

�ليهود  »ممتلكات«  �أن��ه��ا  ي��زع��م  عما  بالتعوي�ض 

�لتي تركوها وفّرو� �إىل »�إ�سر�ئيل« منذ تاأ�سي�سها 

بد�  فيما   ،1948 عام  �لفل�سطينية  �لأر��سي  على 

ح��م��ل��ة لإق���ن���اع �لأ����س���رة �ل��دول��ي��ة ب��وج��ود ق�سية 

�لق�سية  غ��ر�ر  على  �ليهود«  »�ل��اج��ئ��ون  ��سمها 

�لعادلة لاجئني �لفل�سطينيني.

»�لإ���س��ر�ئ��ي��ل��ي��ة«  �خل���ارج���ي���ة  وز�رة  وذك������رت 

�لتو��سل  م��وق��ع  على  �لر�سمية  �سفحتها  ع��ر 

�لجتماعي »�لفي�سبوك«، �أنها »جنحت يف تنظيم 

�ل��دول  �ليهود من  ح��دث خا�ض ح��ول �لاجئني 

�لعربية، خال فعاليات جل�سات �جلمعية �لعامة 

�خل��ارج��ي��ة  و�أوردت  �مل���ت���ح���دة«،  ل����اأمم  �ل��ت��اب��ع��ة 

�لأمم  ���س��ّل��م  �أي����ال����ون  د�ين  �أن  »�لإ����س���ر�ئ���ي���ل���ي���ة« 

�لتي  �ملزعومة  �ليهودية  �لأم��اك  ملف  �ملتحدة 

�أُرغمو� على تركها، على حد زعم حكومة �لدولة 

�ل��ع��ري��ة. وك��ان��ت �خل��ارج��ي��ة »�لإ���س��ر�ئ��ي��ل��ي��ة« قد 

�أطلقت حملة دبلوما�سية �نطلقت من �ل�سفار�ت 

ور�فقتها  �لعامل،  دول  خمتلف  يف  »�لإ�سر�ئيلية« 

�أُط��ل��ق  �لج��ت��م��اع��ي،  �لتو��سل  �سبكة  على  حملة 

لإدر�ج��ه��ا  حت�����س��ر�ً  لج���ئ«،  »�أن���ا  ت�سمية  عليها 

يف م��ل��ف �ل��ت��ف��او���ض م��ع �ل����دول �ل��ع��رب��ي��ة، ب�ساأن 

�لفل�سطيني،  �لطرف  مع  �لعالق  �لت�سوية  ملف 

و�سارك يف �حلملة �لرئي�ض �لأمركي �لأ�سبق بيل 

كلينتون، وم�سّرعون �أمركيون وقانونيون يهود 

من �للوبي �ل�سهيوين.

�أن �ملرحلة  »�إ�سر�ئيلية«  �إعام  وذكرت و�سائل 

يف  �ل�سروع  حماولة  �ستكون  �حلملة  من  �لتالية 

للح�سول  �لعربية  �ل���دول  بع�ض  م��ع  مفاو�سات 

ع��ل��ى ت��ع��وي�����س��ات ع���ن �لأم�������اك �ل���ت���ي �أمم��ت��ه��ا 

�ل��دولر�ت، على حد  �ل�سلطات، وتقّدر مبليار�ت 

زعمهم.

يف م�صر

ح�سبما جرت �لعادة، ت�سعى »�إ�سر�ئيل« �إىل خلق 

و�لأخ��رى  �لفينة  بني  �مل�سرية  �لأو���س��اط  يف  بلبلة 

للظهور مبظهر �ل�سحية، ويف �لآونة �لخرة، �أثار 

يف  موؤمتر  بتنظيم  م�سرية  �أ���س��ول  من  يهود  قيام 

يزعمون  مبمتلكات  للمطالبة  �لقاهرة  �لعا�سمة 

للخارج يف خم�سينيات  �أنهم تركوها قبل هجرتهم 

�ل��ق��رن �مل��ا���س��ي �إب����ان ����س��ت��ع��ال �ل�����س��ر�ع �ل��ع��رب��ي - 

�ل�سيا�سية  بالأو�ساط  و��سعاً  ج��دًل  »�لإ�سر�ئيلي«، 

و�لدينية.

�أن   ،1947 ع��ام  �أج���ري  ر�سمي  �إح�����س��اء  وُي��ظ��ه��ر 

�ليهود �مل�سريني يبلغون 64484 ن�سمة، وهو �لعدد 

�لذي تناق�ض بفعل �لهجرة �إىل »�إ�سر�ئيل« و�لغرب، 

�إىل �أن و�سل للع�سر�ت �لآن. وحتت عنو�ن »�لع�سر 

�لذهبي لليهود يف م�سر«، ي�سعى �ملوؤمتر بالتن�سيق 

�لقاهرة،  يف  »�لإ�سر�ئيلي«   - �لأك��ادمي��ي  �ملركز  مع 

�لق�ساء  �أم����ام  �ل��ق��ان��ون��ي��ة  �لإج�������ر�ء�ت  �ت��خ��اذ  �إىل 

�مل�سري و�لدويل ل�ستعادة �ملمتلكات.

ب��ع��د م��غ��ادرت��ه��م م�����س��ر، ن��ق��ل��ت �أم�����و�ل �ل��ي��ه��ود 

مبوجب  �مل�سرية  �ل��دول��ة  ملكية  �إىل  وممتلكاتهم 

ق����ر�ر ���س��ي��ادي حم�����س��ن ���س��د �ل���ق���ان���ون، ول متلك 

حمكمة يف �لد�خل �أو �خلارج مر�جعته لأنه مظهر 

�لدولة  �مل�سرية، وقد فر�ست  �ل�سيادة  من مظاهر 

 1956 �ل��ي��ه��ود عقب ح��رب��ي  �أم����و�ل  �حل��ر����س��ة على 

و1967، ثم �نتقلت �إىل ملكية �لدولة بقر�ر �سيادي، 

تعوي�سات  �ليهود  ه��وؤلء  تلقى  لحقة  مرحلة  ويف 

�إىل غر رجعة،  �مللف  و�أغلق هذ�  وت�سويات نهائية 

�إىل  »�إ�سر�ئيل«، وعر �للوبي خا�ستها، ت�سعى  لكن 

�إعادة فتح �مللف بني �لفينة و�لأخرى لإثارة بلبات 

�ملعار�ض  �مل�سري  �ملجتمع  �أك��ر، ولإث��ارة غ�سب  ل 

معاهدة  رغ��م  »�لإ�سر�ئيلي«،  �لتطبيع  �أ�سكال  لكل 

»كامب ديفيد« لل�سام.

�أقام يهود م�سريون  �أن  على �سبيل �ملثال، �سبق 

ك���ان���و� مي��ت��ل��ك��ون حم����ات »ب��ن��ط��م��ويل« �ل�����س��ه��رة 

�ل��ق�����س��اء �لإد�ري  �أم�����ام  �ل��ف��اخ��ر دع����وى  ل���اأث���اث 

�ملحكمة  لكن  �مل��ح��ات،  ملكية  ل���س��ت��ع��ادة  �مل�����س��ري 

لهذه  �لدولة  ملكية  لأن  �لدعوى،  ببطان  ق�ست 

�ملمتلكات متت مبوجب قر�ر �سيادي.

ع��ل��م��اً �أن م�����س��ر ت���ف���ّرق ب���ني ي���ه���ود م�����س��ري��ني 

يريدون �لعودة �إىل بلدهم �لأ�سلي، فهوؤلء مرحب 

بهم طاملا ل يحملون �جلن�سية »�لإ�سر�ئيلية«، وبني 

�آخرين و�همني باأنهم جاوؤو� لفتعال �أزمة ل �أ�سا�ض 

ول �سند لها.

�لق�ساء  �إىل  �ل��ي��ه��ود  ي��ل��ج��اأ  �أن  �مل�ستبعد  وم���ن 

م�سر،  يف  �ل�سابقة  مبمتلكاتهم  للمطالبة  �ل��دويل 

ولو �أن �لأمر يجدي لفعلوها منذ ع�سر�ت �ل�سنو�ت، 

لكن ما يجري �لآن ل يعدو كونه �سجيجاً �إعامياً.

وم������ا ح����دي����ث �ل����ي����ه����ود ع�����ن دوره���������م �ل���ث���ق���ايف 

�أن  على  دليل  �إل  �مل�سرية  �حلياة  يف  و�لقت�سادي 

م�����س��ر و�ل�����دول �ل��ع��رب��ي��ة مل ت�����س��ط��ه��ده��م، و�أن��ه��م 

ع��ا���س��و� ك��م��و�ط��ن��ني ل��ه��م ك��اف��ة �حل��ق��وق، ف��ق��د ك��ان 

�سعد  ب��ق��ي��ادة  �مل�����س��ري��ة  �حل��ك��وم��ة  وزي���ر يف  لليهود 

با�سا زغلول عام 1924، لكن عدد�ً كبر�ً من �ليهود 

60 عاماً، وتركوها  رحلو� عن م�سر منذ �أكر من 

من �أجل حلم »�لدولة �لإ�سر�ئيلية«.
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ملف األسبوع

 في لبنان
�أما يهود لبنان فكانو� مو�طنني �أ�سحاب حقوق كاملة؛ لهم 

و�سط  يف  جميل  �أب��و  و�دي  يف  و�لجتماعي  �لقت�سادي  ثقلهم 

بروت، حيث بنو� كني�ض »ماجن �أبر�هام«، و�لذي يعاد ترميمه 

هاتيكفا  ون���ادي  �لك�سفية  منظماتهم  لديهم  ك��ان  كما  �ل��ي��وم، 

ط��ر�ب(  �سليم  )�لأل��ي��ان�����ض،  و�ل��دي��ن��ي��ة  �لعلمانية  وم��د�ر���س��ه��م 

و�سحفهم وجماتهم )�ل�سوت �ليهودي، �لعامل �لإ�سر�ئيلي(.

كذلك برزت �سخ�سيات لبنانية يهودية عدة يف موؤ�س�سات 

حكومية، مثل �ل�سابط �إيليا ب�سل، وع�سو غرفة �لتجارة يف 

 le بروت جوزف فارحي، كما �أ�س�ض توفيق ميزر�حي جملة

تز�ل  ل  �قت�سادية  جملة  وهي   ،commerce du levant
ت�سدر حتى �ليوم، غر �أن مالكيها �حلاليني لي�سو� يهود�ً.

وك�سفت ر�سائل بعث بها مزر�حي لتن�سر يف عدد 21 �سباط 

من »نيويورك تاميز« بع�ض �حلقائق وجاء يف �إحد�ها:  1950
»مل مت�����ض ���س��ع��رة م���ن ر�أ������ض �أي ي���ه���ودي ل��ب��ن��اين، ك��م��ا �أن 

�ل�سلطات مل تغر يف تعاملها معنا، وحقوق �ليهود مل تنتهك، 

�أعمالهم«،  ي�سرفو� من  ب�سكل طبيعي ومل  �أكملو� حياتهم  بل 

ورمبا مزر�حي مل يعلم حينها �أن تلك »�حلياة �لطبيعية« كانت 

ت�سارف نهايتها مع �ندلع �حلرب �لأهلية، �لتي مل ترئ �أحد�ً، 

�ليهود  با�ستثناء  ذل��ك،  ي�ستطع  �لآخ��ر ومل  �إلغاء  ح��اول  فالكل 

�لذين باعو� باأكريتهم ممتلكاتهم وتوجهو� �إىل »�أر�ض ميعاد« 

�أمركية و�أوروبية و»�إ�سر�ئيلية«. 

�أما �أقليتهم فف�سلت �لبقاء يف �لوطن، وبالرغم من »�ملوت 

�ل��ل��ب��ن��اين، ت�سر  �ل��ي��ه��ودي  �أ���س��اب �ملجتمع  �ل���ذي  �ل�����س��ري��ري« 

�ملعلومات �إىل �أن جمل�ض �لطائفة ما يز�ل نا�سطاً، �إن من حيث جمع 

�لترعات ل�ستكمال ترميم كني�ض و�دي �أبو جميل، �أو من حيث 

 �لعمل على ترميم مد�فن �ليهود �ملنت�سرة يف مناطق عرفتهم.

�ل�سعودي  حممد  �سيد�  بلدية  رئي�ض  ك�سف  �لإط����ار،  ه��ذ�  يف 

عن تلقي �لبلدية �ل�سهر �لفائت طلب رخ�سة برتميم مد�فن 

با�سم  ج��اء  �لطلب  »ه��ذ�  �ل�سعودي  وبح�سب  �سيد�،  يف  �ليهود 

نافياً  عليه«،  و�ف��ق��ت  و�لبلدية  ب���روت«  يف  �ليهودي  »�لكني�ض 

معرفته تاريخ بدء �لرتميم. 

و������س����ت����ذك����ر �ل���������س����ع����ودي »ح�����������ارة �ل�����ي�����ه�����ود« يف ����س���ي���د� 

�ل���ق���دمي���ة �إب��������ان ف�����رتة �خل���م�������س���ي���ن���ات، ح���ي���ث ب�����اع ج�����زء م��ن 

�ل��ي��ه��ود م��ن��ازل��ه��م ل��ي�����س��ك��ن م��ك��ان��ه��م م���ا و���س��ف��ه ب����»�مل���زي���ج من 

لف��ت��اً  و�لفل�سطينيني«،  و�مل�����س��ري��ني  و�ل�����س��وري��ني  �للبنانيني 

���س��ر�ء  �إىل  ي�����س��ط��ر  »�ل�����س��ك��ان �جل�����دد« مل  م���ن  ب��ع�����س��اً  �أن  �إىل 

 �مل����ن����ازل/ ب���ل »و����س���ع ي�����ده« ع��ل��ى م���ن���ازل �أخ��ل��ي��ت ع��ل��ى ع��ج��ل.

وختم �ل�سعودي بالتاأكيد على �أن »�ليهودية ديانة مثل �لإ�سام 

و�مل�سيحية، وم�سكلتنا لي�ست مع �ليهود بل مع �إ�سر�ئيل«.
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قرب اأحد اليهود املدفونني يف بريوت



قرارات الكونغر�س

ُي��ذك��ر �أن����ه يف ن��ي�����س��ان �مل��ا���س��ي �أ����س���در جمل�ض 

�ل���ن���و�ب �لأم���رك���ي �ل��ك��ون��غ��ر���ض ق�����ر�ر�ً يعتر 

�ل��ي��ه��ود �ل��ذي��ن ه���اج���رو� م��ن �ل����دول �لعربية 

باإدر�ج  خال �لأزم��ات مبثابة لجئني مطالباً 

ق�سية  ل��ت�����س��وي��ة  �ت���ف���اق  �أي  ���س��م��ن  ق�سيتهم 

�ل�سرق �لأو�سط، وهو ما فهم �أنه دعم �أمركي 

�ل��ي��ه��ود يف مطالبة  ه�����وؤلء  ب��اأح��ق��ي��ة  ���س��م��ن��ي 

 �ل�����دول �ل��ع��رب��ي��ة �ل��ت��ي ت��رك��وه��ا ب��ت��ع��وي�����س��ات.

ي�ساء  ما  يقول  �أن  �لكونغر�ض  با�ستطاعة  لكن 

ويطبق قو�نينه يف �لوليات �ملتحدة لكن لي�ض 

يف م�سر وهي دولة لها �سيادة على ت�سريعاتها 

و�أر�سها.

يف �ل��ب��د�ي��ة، ك���ان �لأم����ر جم���رد �إره��ا���س��ات 

����س��رتد�د  ور�ء  ي�سعون  �ل��ي��ه��ود  م��ن  ملجموعة 

ف���ق���د حت���ول  �لآن  �أم������ا  م�������س���ر،  �أم����و�ل����ه����م يف 

�حلكومة  فيه  تدخلت  فعلي  و�ق��ع  �إىل  �لأم���ر 

خارجيتها  وز�رة  ط��ري��ق  ع��ن  »�لإ���س��ر�ئ��ي��ل��ي��ة« 

ل�سرتد�د هذه �لأمو�ل يف م�سر وبع�ض �لدول 

�لعربية.

ونقلت �ل�سحف »�لإ�سر�ئيلية« �أن �خلارجية 

يلزم  ت�سريع  �سن  على  تعكف  »�لإ���س��ر�ئ��ي��ل��ي��ة« 

وينق�سم  �ملمتلكات،  ه��ذه  ب��ا���س��رتد�د  حكومتها 

وموريتانيا  م�سر  يطالب  �لأول  ق�سمني،  �ىل 

و�ل�����س��ود�ن  وليبيا  وتون�ض  و�جل��ز�ئ��ر  و�مل��غ��رب 

و�لبحرين  و�لأردن  ولبنان  و�ل��ع��ر�ق  و�سورية 

850 �ألف يهودي،  بدفع تعوي�سات عن �أماك 

�لق�سم  �أم��ا  �أمركي،  دولر  مليار   300 قيمتها 

بدفع  �ل�سعودية  فيطالب  �لقانون  من  �لثاين 

دولر،  مليار  �ملائة  تتجاوز  قيمتها  تعوي�سات 

م��ق��اب��ل �أم����اك �ل��ي��ه��ود يف �مل��م��ل��ك��ة م��ن��ذ عهد 

�لر�سول عليه �ل�ساة و�ل�سام.

اليهود يف م�صر

ع��ا���ض �ل��ي��ه��ود يف م�����س��ر �أك����ر م���ن 2000 

�أو  �مل��ح��ددة  �أحيائهم  يف  يعي�سون  وك��ان��و�  ع��ام، 

و�لإ�سكندرية،  �لقاهرة  ب�»�لغيتو« يف  يعرف  ما 

يف  وحت��دي��د�ً  �لع�سرين،  �ل��ق��رن  منت�سف  ويف 

�خلم�سينات وحتى �ل�ستينات من �لقرن �ملا�سي، 

قرر يهود م�سر �لهجرة �إىل »�إ�سر�ئيل«.

�لتي  �ل��ي��ه��ودي��ة  �ل�سخ�سيات  �أ���س��ه��ر  وم���ن 

يعقوب  و�لكاتب  �ل�ساعر  كان  عا�ست يف م�سر، 

�إب���ر�ه���ي���م، وم�سمم  ���س��ن��وع، و�ل��ف��ن��ان��ة ر�ق��ي��ة 

�سل�سلة  �ساحب  �سيكوريل؛  �سولومون  �لأزي��اء 

حمات »�سيكوريل«. �أما �أبرز ممتلكات �ليهود 

يف م�سر فهي جمموعة من �ملعابد يف �لقاهرة 

�ملوجود  و�لإ�سكندرية، ومنها معبد »ها�سميم« 

يف �سارع عديل، وحارة �ليهود مبيد�ن �ملو�سكي، 

وب��ع�����ض �مل���ن���ازل يف م��ن��ط��ق��ة م�����س��ر �ل��ق��دمي��ة 

وحمافظة �لإ�سكندرية.

�ل�سغط  حت��اول  و»�إ�سر�ئيل«  �سنو�ت  ومنذ 

على م�سر بهذ� �خل�سو�ض، لكن �لأمر تطور 

ب�سكل خطر بعد �لثورة؛ حيث تدخلت حكومة 

�لعدو �لإ�سر�ئيلي لأول مرة يف �لأمر، و�سّعدت 

�ل��ل��وب��ي  �أن  ك��م��ا  �مل���ت���ح���دة،  �لأمم  �إىل  �لأم�����ر 

�سي�سغط  �مل��ت��ح��دة  �ل���ولي���ات  يف  �ل�����س��ه��ي��وين 

لإق�����ر�ر ت��ع��وي�����س��ات ك��ب��رة ع��ل��ى م�����س��ر ت��ق��در 

مبليار�ت �لدولر�ت.

املوقف امل�صري

ق��ام��ت ج��م��ع��ي��ات ن��ا���س��ط��ة ع��دي��دة بتحذير 

�حل��ك��وم��ة �مل�����س��ري��ة ك���ث���ر�ً م���ن خ���ط���ورة ه��ذ� 

�لأمر، لكن من دون جدوى، كما طالبت كثر�ً 

بعمل ح�سر لأم��اك �ليهود يف م�سر كي ترد 

م�سر على هذه �لدعاوى »�لإ�سر�ئيلية«.

ف��اإن م�سر تفتقد وج��ود  �لأ���س��ف،  لكن م��ع 

�لتي  �لق�سية،  هذه  وحتديد�ً  ل��اأزم��ات،  �إد�رة 

تثار يف و�سائل �لإعام فقط ول تتحرك �لدولة 

ل��ل��ت�����س��دي ل��ه��ذه �مل���ح���اولت »�لإ���س��ر�ئ��ي��ل��ي��ة«، 

تابعة  لاأزمات  �إد�رة  �إن�ساء  من  بد  ل  ولذلك 

هذه  مثل  حل��ل  مبا�سرة  �جلمهورية  لرئا�سة 

متتلك  م�سر  �أن  خ�سو�ساً  و�لأزم���ات،  �مل�ساكل 

خال  من  »�إ���س��ر�ئ��ي��ل«،  مع  للتعامل  �لو�سائل 

�مل�سرية  �ملمتلكات  ل���س��رتد�د  عليها  �ل�سغط 

موجودة  �ملمتلكات  وهذه  �ملحتلة،  فل�سطني  يف 

هناك منذ عهد حممد علي و�لدولة �لعثمانية، 

�أن  �سيما  ل  �ل���دولر�ت،  مبليار�ت  �لآن  ر  وتقدَّ

بها  �خلا�سة  و�خلر�ئط  �ملمتلكات  هذه  ح�سر 

�لتعاون  من  بد  ل  ولذلك  تركيا،  يف  موجودة 

و�ل�سغط  �ملمتلكات  هذه  ل�ستخد�م  تركيا  مع 

على »�إ�سر�ئيل« لإنهاء ق�سية ممتلكات �ليهود 

يف م�سر.

على �سعيد �آخر، با�ستطاعة م�سر �أن تقيم 

ب�ساأن  »�إ���س��ر�ئ��ي��ل«  دول��ي��ة �سد  دع��وى ق�سائية 

�أ���س��ره��م،  مت  �ل��ذي��ن  �مل�سريني  �لأ���س��رى  �آلف 

�ل���رو�ت �لتي  �أخ���رى للتعوي�ض ع��ن  ودع���وى 

نهبتها »�إ�سر�ئيل« خال وجودها يف �سيناء قبل 

حتريرها.

الراأي القانوين

ن�سطاء  ي��رى  �لقانونية،  �لنظر  وجهة  من 

ح��ق��وق��ي��ون ������س����رتد�د �ل��ي��ه��ود مل��م��ت��ل��ك��ات��ه��م يف 

م�سر بعد م��رور كل هذه �لفرتة يتوقف على 

تهجر�ً  كان  �إذ�  �لباد  من  خروجهم  طريقة 

ق�سرياً، �أو �أنهم تركوها مبح�ض �إر�دتهم. فاإذ� 

ب�سبب  م�سر  يف  ممتلكاتهم  ت��رك��و�  ق��د  ك��ان��و� 

فعندئذ يحق  �إثبات هذ�،  ق�سري، ومت  تهجر 

ل��ه��م �مل��ط��ال��ب��ة ب��ه��ا م���رة �أخ����رى، �أم���ا �إذ� ك��ان��و� 

فهذ�  �إر�دت��ه��م،  مبح�ض  �ملمتلكات  ه��ذه  تركو� 

�أحقيتهم يف  ل يعطيهم حق �ملطالبة بها، لأن 

 15 مرور  بعد  بالتقادم  �سقطت  تكون  ملكيتها 

ع��ام��اً، و�ل��وق��ائ��ع ت��وؤك��د �أن��ه��م خ��رج��و� مبح�ض 

م�سايقات،  لأي  يتعر�سو�  مل  و�أنهم  �إر�دت��ه��م، 

فاليهود مل يخرجهم �أحد من م�سر، و�لدليل 

ع��ل��ى ذل����ك �أن�����ه م���ا ي�����ز�ل ه���ن���اك ع����دد منهم 

يعي�سون يف م�سر وميتلكون عدد من �لعقار�ت 

عمليات  عليها  وي��ج��رون  �لتجارية،  و�مل��ح��ات 

�لبيع و�ل�سر�ء ب�سكل عادي، ويف �لآونة �لأخرة 

�أح���د هذه  على  ن��ز�ع��اً  �مل�����س��ري  �لق�ساء  �أن��ه��ى 

باعتبارها  بيعها  ورف�ض  بالزمالك،  �ملمتلكات 

منفعة عامة. 

ممتلكات �ليهود يف م�سر ق�سية قدمية ومت 

موؤخر�ً  عنها  �حلديث  ز�د  لكن  كثر�ً،  فتحها 

تدويل  »�لإ�سر�ئيلية«  �حلكومة  حماولة  بعد 

�لق�سية.. فهل تنجح »�إ�سر�ئيل« يف ذلك؟

اإعداد هناء عليان

13

»يهود إسرائيل«.. 
واستعادة الممتلكات في     الـدول الـعـربـيــة

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

خرجوا بإرادتهم
من  األول  النصف  مصر  يهود  عاش 
التسامح  من  حالة  في  الماضي  القرن 
إلى  المصري،  المجتمع  داخل  واالحتواء 
جانب عشرات الجاليات والطوائف، ولم 
وقتها  اليهودية  الجالية  تتعدى  تكن 
يحملون  أغلبهم  ــودي،  ــه ي ألــف   76
ويونانية،  إيطالية  أجنبية؛  جنسيات 
وقد أصروا على االحتفاظ بها، بسبب ما 
وقتها  األجنبية  الجنسية  تمنحه  كانت 
من ميزات، ال يحصل عليها المصريون.

ــتــاريــخ كـــذب ادعــــاءات  ويــكــشــف ال
تعرضهم  يــزعــمــون  ــن  ــذي ال ــيــهــود،  ال
يقف  كــان  فقد  الــبــاد،  خــارج  للتهجير 
دائمًا وراء كل موجة من موجات هجرة 
اليهود إلى خارج مصر حدث تاريخي ال 
عاقة للحكومة المصرية به، سواء قبل 
بداية  يعود  إذ  بعدها،  أو  يوليو،  ثورة 
لهم  سبق  الذين  اليهود  هجرة  تاريخ 
العالمية  الحرب  إلــى  مصر  في  العيش 
خشي  هتلر  انــتــصــارات  فمع  الثانية، 
اليهود في مصر من تعرضهم لما قيل 
األلمانية  القوات  يد  على  اضطهاد  إنه 
وقتها  مــصــر،  ــى  إل دخولها  حــالــة  فــي 
في  المقيمين  اليهود  من  عدد  صفى 
مصر أعمالهم، وباعوها بأثمان بخسة، 
أحد،  من  ضغط  ودون  الحرة،  بإرادتهم 
 ،1948 عام  وفي  الخارج،  إلى  وهاجروا 
الكثير  تشجع  فلسطين،  نكسة  وبعد 
إلى  السفر  لفكرة  الــيــهــود  فــقــراء  مــن 
أفضل،  حياة  عن  بحثًا  الميعاد،  أرض 
 1952 عــام  يوليو   23 ثــورة  قيام  وبعد 
والقبض على خلية يهودية استهدفت 
وعرفت  السينما  بــدور  تفجيرات  إجــراء 
هجرة  موجات  زادت  ليفي،  بفضيحة 
ــيــهــود خــــارج مــصــر، خــصــوصــًا بعد  ال
تقتصر  لم  التي  التأميم  قــرارات  صدور 
أماك  على  وال  وحدهم،  اليهود  على 
الجاليات األجنبية، بل شملت العديد من 
الشخصيات المصرية، وحدثت فضيحة 
الفون عام 1954 عندما سعت العصابات 
سبق  الذين  اليهود  لدفع  الصهيونية 
خــارج  للهجرة  مصر  فــي  العيش  لهم 
تجسس  شبكة  عبر  فقامت  »إسرائيل«، 
عدد  في  إرهابية  عمليات  عدة  بتنفيذ 
القاهرة  في  السينما  ودور  المحال  من 
تجمع  مناطق  تحديدًا  واإلسكندرية، 
وقتها  مصر،  فــي  اليهودية  الطائفة 
شعر اليهود المقيمون في مصر بعدم 
رجعة،  با  وقــرروا مغادرة مصر  األمــان، 
هزيمة  عقب  ســـوءًا  األمـــر  ازداد  ــد  وق
1967، التي زادت من شعور العزلة لدى 
فهاجروا  مصر،  في  المتبقين  اليهود 

بدورهم.
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كني�س يهودي يف م�صر

كني�س يف بريوت



���س��ق��ط��ت اأن��ظ��م��ة »ال��ع��م��ال��ة وال��ف�����س��اد 

واال�ستبداد« يف تون�س وم�سر وليبيا، لتحل 

مكانها قوى »االإ�سالميني اجلدد«، الذين 

توقع الكثريون مبجيئهم اإىل ال�سلطة اأن 

اأنظمة  م��واق��ف  يف  ج��ذرّي��اً  ت��ب��ّداًل  يح�سل 

ال�سهيوين  الكيان  م��ن  العربي«  »الربيع 

وال��ق�����س��ي��ة ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة، ول��ك��ن ر���س��ال��ة 

»الودية«  مر�سي  حممد  امل�سري  الرئي�س 

ت�سرين  منت�سف  يف  ب��ريي��ز  �سيمون  اإىل 

ال���ث���اين امل���ا����س���ي، وت��زام��ن��ه��ا م���ع اإ����س���رار 

م��ادة  اإدراج  ع��دم  على  تون�س  يف  ال�سلطة 

»حترمي العالقة مع اإ�سرائيل« يف الد�ستور 

بل  االآم����ال فح�سب،  ت��خ��ّي��ب  اجل��دي��د، مل 

اأظهرت بو�سوح اأن تدعيم العالقات اأ�سبح 

�سرطاً من �سروط بقاء ال�سلطات اجلديدة 

وا�ستمرارها يف احلكم.

ال ي���خ���ف���ى ع���ل���ى ال���رئ���ي�������س م��ر���س��ي 

امل���وق���ف من  اأن  »االإخ����������وان«،  وج��م��اع��ة 

�سرعية وجود الكيان ال�سهيوين وبقائه، 

والوحيد للحكم على  االأول  املعيار  يظل 

ح��ق��ي��ق��ة ت���وج���ه���ات االأن���ظ���م���ة اجل���دي���دة 

حاول  ولهذا  الفعلي،  انتمائها  وحتديد 

م�����س��ت�����س��ارو ال��رئ��ي�����س امل�������س���ري ون���واب���ه 

اأراد  تكذيب اخلرب، ولكنهم ف�سلوا، فقد 

امل�����س��وؤول��ون االإ���س��رائ��ي��ل��ي��ون، والأغ��را���س 

م��رك��زي��ة  بتفكيك  ع��الق��ة  ذات  خ��ا���س��ة، 

امل��راح��ل  يف  �ستت�سح  م�سر،  يف  ال�سلطة 

مب�سداقية  ي�سككوا  اأن  اأرادوا  التالية، 

مواقع  ي�سعفوا  واأن  امل�سلمني،  االإخ��وان 

م��ر���س��ي اأم������ام م��ع��ار���س��ي��ه يف ال���داخ���ل، 

و�سائل  ن�سرتها  التي  الر�سالة  ف�سربوا 

االإعالم  بخط يده تاأكيداً للخرب.  

اخلرب  �سدق  ع��ن  النظر  بغ�س  ولكن 

ووقائع  حم��ددة  �سيا�سات  فثمة  ك��ذب��ه،  اأو 

الر�سالة،  اأكرث داللة من م�سمون  اأخ��رى 

ت�سلمه  ومنذ  امل�����س��ري،  الرئي�س  اأن  منها 

ال���رئ���ا����س���ة، مل ي���خ���ف ال���ت���زام���ه ال��ك��ام��ل 

مبعاهدة كامب ديفيد وكل مالحقها، مبا 

فيها ما يتعلق بانت�سار القوات امل�سلحة يف 

�سيناء وعلى نقاط احلدود.

مل ي���اأت ه��ذا امل��وق��ف م��ن ب��اب امل��ن��اورة 

ال��دب��ل��وم��ا���س��ي��ة ك��م��ا ي��ع��ت��ق��د ال��ب��ع�����س، بل 

كامب  مبعاهدة  مت�سكه  اأع��ل��ن  مر�سي  اإن 

دي��ف��ي��د وال���ع���الق���ة م���ع »اإ����س���رائ���ي���ل« على 

منا�سبات  ويف  وامل��ح��ل��ي��ة  ال��دول��ي��ة  امل��ن��اب��ر 

ك���ث���رية، ك��م��ا اأع�����اد ت��اأك��ي��د م��واق��ف��ه اأث��ن��اء 

الرئي�س  امل��ع��اه��دة،  ب��ع��راب  االأخ���ري  لقائه 

لن  باأنه  كارتر،  جيمي  االأ�سبق  االأمريكي 

يطالب اأو ي�سر على تعديل اأي بند فيها، 

»االإ�سرائيلية«  احلكومة  موافقة  بعد  اإال 

وبالت�ساور معها، ولن ير�سل قوات جديدة 

اإىل املناطق احلدودية، رغم تهديد وحدة 

اأخذ االإذن امل�سبق  البالد واأمنها، من دون 

والتن�سيق الكامل مع ال�سلطات املعنية.

ب���ل���دان  يف  ي����ج����رى  م����ا  ح�����س��ي��ل��ة  اإن 

»ال���رب���ي���ع ال���ع���رب���ي« ب��ع��ي��د ك���ل ال��ب��ع��د عن 

لن�سرة  والن�سال  االأم��ة  بق�سايا  االل��ت��زام 

القد�س وفل�سطني، بل اإن الدولة يف عهدة 

»االإخ�����وان« و���س��ائ��ر ت��ي��ارات »االإ���س��الم��ي��ني 

اجل�����دد« ت�����س��ري ن��ح��و م��زي��د م���ن التفكك 

م�ستنقع  اإىل  معها  وت��ن��ج��ر  واالن���ح���الل، 

ال���������س����راع����ات ال���داخ���ل���ي���ة ب���ق���ي���ة ال���ق���وى 

حتى  وال��ي�����س��اري��ة،  العلمانية  ال�سيا�سية 

الفا�سلة  ال����دول  ع���داد  يف  ج��م��ي��ع��اً  ت�سبح 

املتحدة  وال��والي��ات  »اإ�سرائيل«  تعمل  التي 

املر�سوم  املخطط  من  كجزء  خلقها،  على 

للعاملني العربي واالإ�سالمي.

م���واق���ف  اأن  ل��ل��ع��ي��ان  ال���وا����س���ح  وم�����ن 

لي�ست  االآن،  حتى  املعلنة  مر�سي  الرئي�س 

بدورها  القيام  لتمكني م�سر من  موجهة 

ال��ق��وم��ي يف ال��ت�����س��دي ل��ه��ذا امل��خ��ط��ط، بل 

ت�ساعد مو�سوعياً على متريره من خالل 

بث عنا�سر الفرقة واالنق�سام بني القوى 

ال�����س��ي��ا���س��ي��ة امل�����س��ري��ة وال�����س��ع��ب امل�����س��ري، 

ورهن اإرادة م�سر ال�سيا�سية واالقت�سادية 

واالأم����ن����ي����ة ل���ل���ق���وى ال���غ���رب���ي���ة امل�������س���ارك���ة 

امل��ن��ط��ق��ة  دول  ع��ل��ى جم��م��ل  ال����ع����دوان  يف 

و�سعوبها.

يف  تتفاقم  التي  االأمنية  امل�سكالت  اإن 

منطقة �سيناء ومدن قناة ال�سوي�س، وتهدد 

وحدة االأر�س واملوؤ�س�سات امل�سرية، هي من 

اأجهزة  وبقية  »االإ�سرائيلي«  املو�ساد  �سنع 

امل��خ��اب��رات ال��دول��ي��ة وال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ع��اون��ة 

معه، ثم ياأتي رد الرئي�س مر�سي بتحريك 

وح�������دات م��ق��ن��ن��ة م����ن ال����ق����وات امل�����س��ل��ح��ة 

م�������س���روط���اً ب��ق��ب��ول ح��ك��وم��ة »اإ����س���رائ���ي���ل« 

غباء  جمرد  لي�س  وهذا  معها،  وبالتن�سيق 

ارت��ه��ان  ب��ل  ال���روؤي���ة،  وق�����س��ور يف  �سيا�سي 

تعومي  اإل��ي��ه  م�سافاً  ال��ع��دو،  الإرادة  ك��ام��ل 

املوقف امل�سلل الذي يدعي تنامي اخلطر 

ث��م حتميل م�سر  اإ���س��رائ��ي��ل«،  »اأم���ن  على 

عجزها  الإع��الن  متهيداً  امل�سوؤولية،  كامل 

عن حماية احلدود، وتنفيذ بنود االتفاقية 

املتعلقة بال�ساأن االأمني، االأمر الذي يوؤدي 

املبا�سر  »االإ�سرائيلي«  التدخل  تربير  اإىل 

واإعادة احتالل اأجزاء من االأر�س امل�سرية، 

بحجة »�سرورات احلفاظ على اأمن الكيان 

ال�سهيوين«.

هذا ما يجري يف م�سر وعلى حدودها، 

على متلق  مر�سي  الرئي�س  يحر�س  بينما 

الدعم  وا�ستمرار  ال�سهيوين،  الكيان  قادة 

امل���ايل االأم���ريك���ي اأك���رث م��ن ح��ر���س��ه على 

تعزيز اأمن م�سر ودورها وتدعيم اجلبهة 

الداخلية يف وجه املخاطر املحدقة بالبالد 

والعباد، كما اأن دعمه لل�سعب الفل�سطيني 

ال يتعدى ح���دود ال��ك��الم امل��ن��ّم��ق، ال���ذي ال 

يختلف بجوهره عن الت�سريحات الفارغة 

ل�سلفه املخلوع ح�سني مبارك.

حلركة  م��ر���س��ي  ت��اأي��ي��د  ت�سبيه  ميكننا 

ال���ذي ج��اءت  اأم���ري قطر  حما�س مب��وق��ف 

زيارته لقطاع غزة قبل عيد االأ�سحى دعوة 

مف�سوحة لتكري�س االنق�سام الفل�سطيني، 

لتغطية  الفل�سطينية  بالق�سية  ومتاجرة 

ال�سعودية؛  ما ترتكبه دولة قطر واململكة 

بت�سابقهما املحموم لرعاية موجة »الربيع 

ال���ع���رب���ي«، ومت���وي���ل ف�����س��ائ��ل��ه��ا امل�����س��ب��وه��ة 

لغايات لن تخدم يف النهاية �سوى املخطط 

ال�سهيوين املر�سوم للمنطقة.

حكومة  مواقف  تاأتي  ال�سياق  هذا  ويف 

مر�سي من الق�سايا العربية عموماً، ومن 

وامل�ساألة  ال�سهيوين  ال��ع��دو  م��ع  ال�����س��راع 

ال�سورية خ�سو�ساً، لت�سب اأي�ساً يف خدمة 

املخطط ذاته.

عدنان حممد العربي
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بعد مرور عام على �سقوط نظام العقيد معمر القذايف، 

اإثر مقتله يف مدينة �سرت بعد اعتقاله، تبدو ليبيا بعيدة عن 

حلم اإعادة بناء الدولة املركزية وحتقيق االأمن واال�ستقرار، 

و�سراع  امل�سلح،  والفلتان  الفو�سى  ن��ار  ب��ني  تتاأرجح  وه��ي 

امليلي�سيات على ال�سلطة والنفوذ، وبني نار اقرتاب انزالقها 

الثارات  ا�ستح�سار  يغذيها  التي  االأهلية  احل��رب  اأت��ون  اإىل 

التو�سيف  ه��ذا  ومثل  القدمية،  القبلية  ال��ع��داوات  واإث���ارة 

التطورات  م��ن  ينبع  ليبيا،  يف  االأي���ام  ه��ذه  ال�سائد  للواقع 

االأخرية التي �سهدتها البالد، والتي متثلت باالآتي:

التطور االأول: املعركة التي ح�سلت يف مدينة بني وليد 

و�سقوط  للمدينة  ميلي�سيا م�سراتة  اقتحام  عن  واأ�سفرت 

ملدة  حما�سرتها  بعد  اجل��رح��ى،  وم��ئ��ات  القتلى  ع�����س��رات 

اأعاد  م�سهد  يف  واملدفعية،  بال�سواريخ  وق�سفها  اأ�سبوعني 

اإىل االأذهان ما كان يقوم به نظام القذايف.

الثاأر  بذلك  اأرادت  م�سراتة  ميلي�سيا  اأن  وا�سحاً  وب��دا 

من قبائل بني وليد، الأنهم نا�سروا القذايف واأقدموا على 

قيل  ال��ذي  م�سراتة(؛  )من  �سعبان  عمران  وقتل  احتجاز 

اإنه عرث على القذايف خمتبئاً يف �سرت، على اأن ذلك اأماط 

املدينتني،  بني  القبلية  التاريخية  ال�سراعات  عن  اللثام 

والتي تعود اإىل عهد اال�ستعمار االإيطايل.

االأمني  واالن��ف��الت  الفو�سى  الثاين: انت�سار  التطور 

واالعتداء على اأرزاق وممتلكات املواطنني، وتفجر الثارات 

االق��ت�����س��ادي��ة  االأزم�����ات  وت��ف��اق��م  امل��ن��اط��ق،  ك��ل  القبلية يف 

يف  الف�ساد  ازدي���اد  مع  واملرتافقة  واالأمنية،  واالجتماعية 

دفع  ما  املليارات،  �سرقة  عن  واحلديث  الدولة  موؤ�س�سات 

البع�س اإىل الكالم عن اقرتاب اللحظة التي يرتحم فيها 

النا�س على عهد القذايف.

امل�سلحة  امليلي�سيا  ظاهرة  الثالث: ا�ستفحال  التطور 

التي حتولت اإىل �سلطة اأمر واقع بدياًل عن �سلطة الدولة، 

وهو االأمر الذي دفع اأهايل مدينة بنغازي، التي انتف�ست 

�سد حكم القذايف، اإىل تنظيم تظاهرة حتت عنوان جمعة 

اخلا�سعة  غري  امل�سلحة  امليلي�سيات  بحل  طالبت  بنغازي 

ل�سلطة الدولة.

واحل��ك��ام  االأح����زاب  قبل  م��ن  الرابع: االإقرار  التطور 

اجلدد بالف�سل يف اإعادة بناء موؤ�س�سات الدولة املركزية، واإن 

اختلفوا يف حتديد امل�سوؤول عن ذلك، ففي حني حتدث عبد 

»الليبيني االأح��رار« عن  القيادي يف حزب  الب�ستي؛  الفتاح 

غمو�س االأو�ساع، متهماً اأطرافاً اإقليمية وعربية وحملية 

اأع��اد  بليبيا،  الفو�سى  تاأجيج  على  العمل  يف  كبري  ب���دور 

رئي�س املوؤمتر الوطني حممد املقريف ذلك اإىل »الرتاخي 

امل�سلحة  »القوات  وبناء  التحرير«،  ا�ستكمال  يف  واالإه��م��ال 

ال�سيطرة على  »االإ����س���راع يف  وع���دم  االأم��ن��ي��ة«،  واالأج���ه���زة 

ال��ث��وار يف  »ا�ستيعاب  وع��دم  م��ك��ان«،  املنت�سر يف كل  ال�سالح 

�ستى مرافق الدولة واالهتمام ب�سوؤونهم«..

اأن هذه التطورات التي توؤ�سر اإىل  ويبدو من الوا�سح 

وفقدان  اختالفها  على  وال�سراعات  الفو�سى  ا�ستفحال 

االأمن، والتي تهدد بانزالق البالد اإىل اأتون احلرب االأهلية 

القبلية على الطريقة ال�سومالية، قد اأدت اإىل مزيد من 

اأنف�سهم،  للدفاع عن  ال�سالح  اإىل  النا�س  االحتقان وجلوء 

وا�ستح�سرت  واحتدمت  الفيدرالية،  دعوات  انتع�ست  فيما 

ال�سراعات والثارات القبلية القدمية منذ ع�سر اال�ستعمار 

اأخ���رياً  متثلت  ال��ت��ي  تغذيتها،  اإىل  عمد  ال���ذي  االإي��ط��ايل 

بال�سراع امل�سلح بني م�سراتة، وبني وليد.

ال�سراع  اأن  يعني  ال  وليد  بني  على  ال�سيطرة  اأن  على 

قد انتهى، بل على العك�س، فاإنه �سيوؤدي اإىل تفاقمه وزيادة 

قبائل  حفيظة  و�سيثري  القبلي،  وال�سراع  العداء  من�سوب 

العداوة ويزيد من  نار  الغرب واجلنوب ويوؤجج  اأخرى يف 

ال��ف��و���س��ى، وي�����س��رع م��ن ان����زالق ال��ب��الد اإىل اأت����ون احل��رب 

ب��داأت موؤ�سراتها يف بني وليد،  القبلي،  البعد  االأهلية ذات 

ويدفع اإليها العوامل االآتية:

ال��ع��ام��ل االأول: االإخ������ف������اق يف ب��ن��اء ال���دول���ة امل��رك��زي��ة 

القادرة على �سبط االأمن واال�ستقرار وو�سع حد لظاهرة 

امليلي�سيات امل�سلحة، وتعدد مراكز القرار على االأر�س.

القبلي  اال�ستئثار  �سيا�سة  الثاين: ا�ستمرار  ال��ع��ام��ل 

تعميق  م��ن  يعنيه  وم��ا  القبائل،  ب��ني  احل��اد  واال�ستقطاب 

لل�سراع القبلي.

احتلت  التي  الناتو  حلف  دول  الثالث: �سيا�سة  العامل 

والتناق�سات  القبلية  ال�سراعات  تغذية  على  وتقوم  ليبيا 

بني الليبيني، مبا يوفر البيئة املواتية ال�ستمرار �سركاتها 

بعملية النهب املنظم لرثوات ليبيا من النفط والغاز.

ح�سني عطوي

ليبيا.. بين نار الفوضى والحرب األهلية على الطريقة الصومالية

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

مرسي يتملق قادة العدو الصهيوني.. ويقامر باألمن القومي

هل هدم االأنفاق املوؤدية اإىل غزة ي�سب يف م�سلحة ال�سعب الفل�سطيني؟
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حتّركها  توا�سل  الكويتية  املعار�سة 

تعديل  الإ���س��ق��اط  �سلمّي  ب�سكل  ال�سعبي 

ق���ان���ون االن��ت��خ��اب��ات ال����ذي اأع��ل��ن��ه اأم���ري 

بعد  للمعار�سة  فعل  رّد  اأول  كان  البالد، 

م���ا ���س��ه��دت��ه ال���ب���الد م���ن م��واج��ه��ات بني 

امل�ساركني يف امل�سرية التي اأطلق عليها ا�سم 

املتظاهرون  ك��ان  فقد  ال��وط��ن«،  »ك��رام��ة 

عازمني  الكويتية،  ال�سلطة  بط�س  رغ��م 

ال�سعبي مبا  اال�ستمرار يف حتركهم  على 

ي��ت��اح ل��ه��م م��ن اأ���س��ال��ي��ب ال��ع��م��ل امل��ي��داين 

ال�سلمي املمكنة، وقد اأ�ساف ممثلو قوى 

املعار�سة، يف بيانهم بعد اجتماعهم، اأنهم 

»ترتيبات  ع��ن  الح���ق  وق���ت  يف  �سيعلنون 

وف���ع���ال���ي���ات ���س��ع��ب��ي��ة ����س���ي���ت���ّم ت��ن��ظ��ي��م��ه��ا 

بالتن�سيق مع االأطراف املخت�سة بالعمل 

امليداين كاف�ّة، للرّد على النهج الت�سلطي 

للحكم ال��ف��ردي«، وه��ذا كما جاء يف بيان 

املعار�سة الكويتّية.

ال�سرطة  يتعل�ّق مبعاملة  ما  اأم��ا يف 

للمتظاهرين، فقد دانت املعار�سة ب�سدة 

اأنه  التعامل، واعتربت  هذه الق�سوة يف 

ال�سلطوي  االن���ق���الب  »ي���وؤك���د  اأ���س��ل��وب 

احلا�سل �سد النظام الد�ستوري الذي 

عرفته البالد منذ د�ستور 1962«، فقد 

 11 اأّن  ذكرت وزارة الداخلية الكويتية، 

اأ���س��ي��ب��وا ج���راء تعر�سهم  ق��د  ���س��رط��ّي��اً 

ل��ل��ر���س��ق ب��احل��ج��ارة م��ن امل��ت��ظ��اه��ري��ن، 

من  اأك���رث  اإن  حقوقية  م�سادر  وق��ال��ت 

100 مواطن من املحتّجني قد اأ�سيبوا 
اأثناء االحتجاجات.

وقد عّد بيان املعار�سة تعامل رجال 

ال�����س��رط��ة م���ع امل��ت��ظ��اه��ري��ن، اأن����ه وج��ه 

ّ��ط االأم���ن���ي للحكم  م���ن وج����وه ال��ت�����س��ل���

الفردي يف تعاملهم القا�سي مع امل�سرية 

ب��سن  االأم���ن  اأج��ه��زة  متهماً  ال�سلمية، 

حملة من االعتقاالت وا�ستعمال القّوة 

املط�ّاطّي  الر�سا�س  واإط��الق  املفرطة، 

ب�����س��ك��ل ع�������س���وائ���ّي، وال��ق��ن��اب��ل امل�����س��ّي��ل��ة 

للدموع، اإ�سافة اإىل اال�ستعانة بعنا�سر 

غري كويتية من ال�سرطة �سمن القوات 

اخلا�سة لف�س املظاهرات.

بيانهم  امل��ع��ار���س��ون يف  ك��م��ا ط��ال��ب 

ال�����س��ل��ط��ات االإ������س�����راع ب�����االإف�����راج ع��ن 

املعتقلني ال�سباب ونّواب االأّمة، واأّكدوا 

ال�����س��ي��ا���س��ّي  ال���ت���ح���ّرك  اأن  ب��ي��ان��ه��م  يف 

ال�سعبّي، هو جدية حلراك م�ستمر على 

امل�ستوّيني ال�سيا�سّي وامليدايّن، واأن هذا 

وال  موجهاً  يكن  مل  ال�سعبّي  التحّرك 

اآل �سباح  اأ�سرة  اأ�سكاله �سد  ب�سكل من 

يف اأّي م��رح��ل��ة م��ن م��راح��ل��ه، اإمن���ا هو 

ال�سلطة احلالّية  ت�سّرفات  موّجه �سد 

التي خرجت على حدود املعقول.

الذي �سدر ب�ساأن حماية  املر�سوم  اأّما 

قمعّي  ط��اب��ع  ذو  فهو  الوطنية،  ال��وح��دة 

يراد منه اأن يكون اأداة بيد ال�سلطة ت�سجن 

من خالله َمْن ت�ساء، وو�سفته املعار�سة 

باأن�ّه مر�سوم باطل وغري د�ستورّي.

احل��ايل  االنتخابّي  القانون  يق�سم 

5 دوائر انتخابّية، تنتخب  الكويت اإىل 

ّ��ه  اأن��� ك���ّل منها 10 ن����واب، وي��ن�����ّس ع��ل��ى 

ن��ّواب  ل�4  الت�سويت  ن��اخ��ب  ل��ك��ّل  ي��ح��ّق 

املعار�سة  ت��رى  اأق�����س��ى، م��ن هنا  ك��ح��ّد 

حماولة  اإال  لي�ست  ال��ق��رارات  ه��ذه  اأن 

من احلكومة للتحكم يف نتائج العملّية 

االن��ت��خ��اب��ّي��ة، ال��ت��ي اأ����س���ف���رت ع���ن ف��وز 

انتخابات فرباير/ املعار�سة يف  اأغلبّية 

اأن يتّم حل جمل�س  2012، قبل  �سباط 

االأمة بحكم من املحكمة الد�ستورّية.

يبدو اأّن الوطن العربّي من م�سرقه 

�ساخن،  �سفيح  على  يقف  مغربه  اإىل 

اأاّل ترتاح  وكاأمنا ُكتب على هذه االأم��ة 

واأاّل ت�ستقّر.

حمّمد اأمني ال�سنـّاوي
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  داأب الكيان ال�سهيوين على حما�سرة قطاع غزة مبجرد حدوث ردة فعل ثورية 

على جرائمه منطلقة من القطاع، فيقوم مبنع دخول املوؤن واالأطعمة وامل�ساعدات 

االإن�سانية وال�سخ�سيات الراغبة يف الدخول اأو اخلروج من القطاع، وتبداأ طائراته 

بق�سف مواقع املقاومني يف القطاع متى ا�ستدعى املوقف االأمني ذلك، وعادة ي�سمل 

احل�سار كافة اجلهات، باعتبار اأن اجلانب البحري هو اأخطر جهة مك�سوفة اأمام 

العامل، وحني يتداعى العامل لك�سر احل�سار، فاإن الكيان ال�سهيوين ي�ستخدم كافة 

االآليات القمعية ملنع و�سول ال�سفن والقوارب لل�سواحل الفل�سطينية، كما حدث يف 

احل�سارات ال�سابقة.  

    هذه نبذة مقت�سبة جداً عن طبيعة االأمنوذج ال�سهيوين يف ح�سار غزة، وهذا 

القطاع ي�سم حوايل مليوين ن�سمة، وم�ساحته حوايل 360 كيلومرتمربع، ورغم 

القمع ال�سر�س ل�سكان غزة، اإال اأن هذا القطاع يحتوي على مدن متكاملة وبلدات 

ال�سمود  ي�ستطيع  متكامل  و�سبه  وا�سع  و�سحي  واجتماعي  �سيا�سي  نظام  �سمن 

ح��دوث عملية  ال�سهيوين يف احل�سار مبجرد  املنهج  وعلى منوال  لفرتة طويلة، 

فدائية، فاإن النظام اخلليفي يف البحرين، بداأ بتطبيق هذا االأ�سلوب االإجرامي يف 

البحرين يف 19 اأكتوبر 2012، منطلقاً من بلدة العكر ال�سغرية احلجم، والقليلة 

كبري  �سارع  ويحدها  �سمااًل،  بحري  خليج  على  تقع  البلدة  ه��ذه  �سكانها،  ع��دد  يف 

جنوباً، فبعد موت اأحد مرتزقة النظام، ويدعى عمران خان »باك�ستاين اجلن�سية« 

يف ظرف غام�س، اأعلن النظام اخلليفي اأن موته حدث ب�سبب تفجري نفذه �سباب 

الكيان  ي�ستخدمه  الذي  امل�سطلح  ذات  ال�سلطة، وهو  بيانات  الثورة )املخربون يف 

ال�سهيوين(، يف �سفوف قوات اأمنه مبنطقة العكر، فقام النظام على الفور مبعاقبة 

اأهايل هذه القرية ال�سغرية ب�سكل جماعي، فحا�سرها براً وبحراً، ومنع دخول اأو 

خروج ال�سكان منها، كما منع دخول �سيارات االإ�سعاف، حتى اأن امراأة حاماًل و�سعت 

جنينها داخل البلدة، رغم حاجتها ال�سديدة للم�ست�سفى، و�سمل املنع الطلبة من 

الذهاب اإىل املدار�س، وكذا املوظفني والعمال، كما قامت قواته االأمنية مبداهمات 

معتقلني  التفجري،  عملية  منفذي  عن  بحثاً  بيتاً  بيتاً  لبيوتها  و�سر�سة  وح�سية 

العديد من �سبابها، والأن القرية �سغرية، فاإنها تعتمد على البلدات واملدن القريبة 

وامل��اء  اخلبز  دخ��ول  منع  ق�سوة،  وبكل  النظام  اأن  اإال  اليومية،  حاجاتها  كافة  يف 

والطعام لل�سكان ملدة تقرب من االأ�سبوعني، ومل يتوقف احل�سار حتى كتابة هذا 

املقال. 

فخرجت  العكر،  اأه���ايل  ع��ن  دف��اع��اً  انتف�ست  البحرين  يف  االأب��ّي��ة  اجلماهري 

م�سريات وا�سعة قابلها النظام بالقمع الوح�سي، واعتقل على اأبواب العكر العديد 

واحلقوقية  املحافظة  يو�سف  االأ���س��ت��اذ  منهم  احل��ق��وق��ي��ني،  وبع�س  ال�سباب  م��ن 

الذين  ال��ث��ورة  �سباب  بني  املواجهات  ق��وة  فتيل،  وناجي  اخل��واج��ة  زينب  ال�سهرية 

اأمكن عدد من الن�ساء من الدخول  توافدوا من كل اجلهات لك�سر ح�سار العكر، 

اإىل البلدة وتقدمي االأطعمة ال�سرورية لالأهايل، ملحمة الثورة يف البحرين مل 

ولن تتوقف حتى يحقق ال�سعب هدفه يف اإ�سقاط النظام القبلي الظامل.

    اإن النظام اخلليفي الذي قال حاكمه حمد قبل �سنوات متباهياً لوفد اأمريكي 

كما جاء يف وثائق وكيليك�س: »اإننا نفخر بعالقاتنا املتميزة مع املو�ساد«، بات يقلد 

بعد  ياأتي  االأمني  الت�سعيد  هذا  االإجرامية،  اأ�ساليبه  كافة  يف  ال�سهيوين  الكيان 

�سهر من رجوع الوفد الر�سمي البحريني متبجحاً مبوافقته على معظم تو�سيات 

وبالفعل  ق�سري،  كذبه  وحبل  العامل  يخادع  النظام  ه��ذا  اإن  قلنا  وحينها  جنيف، 

انقلب على عقبيه عن عمد و�سبق اإ�سرار، هذا االإ�سرار االأحمق، هو ديدن الطغاة 

كالربكان  تكون  ت��ث��ور،  ال�سعوب ح��ني  والأن  ل��ه��م،   وتنبيه وحت��ذي��ر  ن�سح  ك��ل  بعد 

الغا�سب، فاإنها ترمي بحثاالت اأولئك الطغاة يف مزبلة التاريخ، هذه �سنن اهلل يف 

َما  َنِذيٌر  َجاَءُهْم  ا  الرب جل وعال: {َفلَمَّ قال  �ساهد، كما  والتاريخ خري  االأر���س، 

اإِال  يُِّئ  يِِّئ َوال َيِحيُق امْلَْكُر ال�سَّ اإِال ُنُفوًرا )42( ا�ْسِتْكَباًرا يِف االأْر�ِس َوَمْكَر ال�سَّ َزاَدُهْم 

 ِ َد ِل�ُسنَِّة اهللَّ ِ َتْبِديال َوَلْن َتِ َد ِل�ُسنَِّة اهللَّ ِلنَي َفلَْن َتِ ِباأَْهِلِه َفَهْل َيْنُظُروَن اإِال �ُسنََّة االأوَّ

ِويال} )43( �سورة املائدة. حَتْ

ال�سيد جعفر العلوي

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

المعارضة الكويتية وقانون االنتخابات أزمة ثقة

مواطنون كويتيون يف العا�سمة خالل مظاهرة احتجاجية                                                       )اأ.ف.ب.(

ليبيا لم تعد دولة نظام آل خليفة يتمنهج صهيونيًا بمحاصرة »العكر«
واحدة.. بل مجموعة 

من اإلقطاعيات
الربيطانية،  »ال��غ��اردي��ان«  �سحيفة  ك�سفت 

مل  التي  ليبيا،  يف  وال�سراعات  النزاعات  حجم 

تعد دولة واحدة، وقالت: »اإن هذه النزاعات التي 

تع�سف بالبالد تعلها غري قادرة على التعامل 

مع املخاوف االأمنية والنزاعات اجلهوية«.

اإىل  ليبيا  يف  ال�سحيفة  م��را���س��ل  واأ����س���ار 

����س���راع���ات ع�����س��اب��ات امل���ه���رب���ني امل�����س��ل��ح��ة يف 

والنيجر،  ال�سودان  مع  احل��دود  عند  اجلنوب 

ويف الغرب عن احلدود مع تون�س.

برملان  اأول  انتخابات  اإن  ال�سحيفة  وقالت 

دميقراطي يف البالد، واإن متت بنجاح، اإال اأنها 

انتهت اإىل ف�سل ذريع، وذلك ب�سبب اخلالفات 

االإي��دي��ول��وج��ي��ة وال��ق��ب��ل��ي��ة وامل��ن��اط��ق��ي��ة التي 

ت�سيطر على املجل�س املنتخب.

وخل�س التقرير اإىل اأن ليبيا اليوم لي�ست 

االإقطاعيات،  بل جمموعة من  واح��دة،  دول��ة 

اأن  يوؤكد  االأخ��رى، وه��ذا  اأف�سل من  وبع�سها 

يجلب  مل  ال��ن��ات��و  حل��ل��ف  الع�سكري  ال��ت��دخ��ل 

احل��ري��ة وال��دمي��ق��راط��ي��ة، اإمن����ا دّم����ر ال��ب��الد 

واأنتج الفو�سى.
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م����ع دخ������ول االن���ت���خ���اب���ات ال��رئ��ا���س��ي��ة 

كا�ستحقاق  االأخ������ر،  امل�����دار  االأم���رك���ي���ة 

بامتياز،  عاملياً  بل  فح�سب،  اأمركياً  لي�س 

تاأثر املعمورة كلها، مع االأ�سف،  من حيث 

اأو نتائج هذا احل��دث، ت�سخ�س  بتداعيات 

القائمة  البالد  تلك  اإىل  الدولية  العيون 

ال���ب���الد  ف��ي��م��ا  ال����ق����وة،  �سيا�ساتها على 

االأمركية  بال�سيا�سة  واملقهورة  ال�سعيفة 

ت���غ���رق ب��ال��ت��م��ن��ي��ات ب������اأن ي���ك���ون ال��ف��ائ��ز 

والرحمة،  العدل  بعني  قلياًل  ناظراً ولو 

اأم ميت  اأوب��ام��ا  ب���اراك  اأك���ان  النظر  بغ�س 

رومني، وحتى اأغلب �سعوب تلك الدول ال 

»الدميقراطي«،  من  »اجلمهوري«  تعرف 

ل��ك��ن ل���دى ال�����س��ع��وب االأم���رك���ي���ة ف���وارق 

االأمركية  ال�سيا�سة  �سيدير  فيمن  كثرة 

يف ال�����داخ�����ل، ب��ح��ي��ث ي���ك���ون ق��������ادراً ع��ل��ى 

م��ع��اجل��ة االأو����س���اع االق��ت�����س��ادي��ة وامل��ال��ي��ة 

يهتم  وال  غ��رمي��ه،  م��ن  اأف�سل  واحلياتية 

باب  م��ن  اإال  اخل��ارج��ي��ة  بال�سيا�سة  ك��ث��راً 

االإدارة  ت�����س��ت��ط��ع  مل  اإذا  ال��ق��ت��ل��ى،  ع����دد 

خدمة  يف  ذل��ك  ت��ري��ر  باملقاليد  املم�سكة 

رفاهية امل��واط��ن االأم��رك��ي وال��دف��اع عن 

على  االأم��ر  وت�سوير  ال�سر،  اإمراطورية 

اأنه دفاع عن قيم احلرية والدميقراطية 

والعدالة الكونية.

وب��غ�����س ال��ن��ظ��ر ع��ن ال��وق��ائ��ع ال��دول��ي��ة 

البيت  رئا�سة  على  ال�سراع  يف  وتوظيفها 

ي��ح��اوالن  التناف�س  ف���اإن ط��ريف  االأب��ي�����س، 

ا���س��ت��غ��الل ك���ل ن��ق��ط��ة ���س��ع��ف، ول���و ك��ان��ت 

�سيدونها  التي  املعركة  يف  اأخالقية،  غر 

املقبلة  االأرب��ع  �سنواتها  اأن  �سيما  التاريخ، 

مي��ك��ن اأن ت���ق���رر ال��ك��ث��ر ع��ل��ى امل�����س��ت��وى 

ان��ف��ج��ار امل�ساعر  م��ع  ال����دويل، خ�����س��و���س��اً 

املعادية لالأمركيني يف العامل وبا�سطراد 

جراء العدوانية غر امل�سبوقة يف ال�سيا�سة 

االأم��رك��ي��ة جت���اه ���س��ع��وب ودول االأر�����س، 

ب��ل��ب��ا���س احل���ري���ة وح��ق��وق  واإن مت��ظ��ه��رت 

االإن�سان والدميقراطية، مبوازاة ال�سواهد 

ع��ل��ى ال���دع���م االأم���رك���ي ال��ر���س��م��ي، على 

يف  الطغاة  الأع��ت��ى  املخ�س�س  �سنوات،  م��ر 

الكيان  مثل  الوح�سية،  وللقوى  ال��ع��امل، 

فل�سطني،  الأر�����س  ال��غ��ا���س��ب  ال�����س��ه��ي��وين 

والقاتل ل�سعبها يف الداخل ويف ال�ستات.

م��ن ال��غ��ري��ب اأن جت��رب��ة ب���اراك اأوب��ام��ا 

جت���ت���ذب ال���ك���ث���ر م����ن ال���ت���اأي���ي���د ال�����دويل 

لبقائه، با�ستثناء باك�ستان، فيما مل ُيخف 

قادة الدول الكبرة، مثل فرن�سا، متنيات 

االثنني  اأن  من  بالرغم  رومني،  بخ�سارة 

اخ��ت��الف ج��وه��ري بينهما على  لي�س م��ن 

ُوج��د  واإن  اخل��ارج��ي��ة،  ال�سيا�سة  م�ستوى 

م��ث��ل ه���ذا االخ��ت��الف ف��ال ي��ع��دو ك��ون��ه يف 

مع  التجارب  تثبتها  والتي  امل�سطلحات، 

حزبْي اأمركا الوحيدْين.

ملفات  �سل�سلة  وروم��ن��ي  اأوب���ام���ا  اأم����ام 

امل��رت��ب��ط��ة بق�سايا  ت��ل��ك  اأب���رزه���ا  دول���ي���ة، 

راأ���س��ه��ا  ال��ع��رب��ي��ة، وع��ل��ى  واأزم�����ات املنطقة 

عن  ف�ساًل  لفل�سطني،  التاريخي  ال��غ��ن 

ق�����س��اي��ا م�����س��ر ول��ي��ب��ي��ا واإي�������ران وت��ون�����س 

وال�����س��ودان وال��ي��م��ن، وط��ب��ع��اً ل��ب��ن��ان، لكن 

اإحل��اح��اً يف �سورية،  هناك االأزم���ة االأك���ر 

وكيفيته  ف��ي��ه��ا  احل���ل  اجت����اه  اأن  ب��اع��ت��ب��ار 

يحدد املاآل ال�سيا�سي خلم�سني �سنة مقبلة 

على االأقل.

م��ن ه��ن��ا ي��الح��ظ امل���راق���ب اأن ال��دع��م 

لي�س  وامل��رت��زق��ة  للم�سلحني  االأم���رك���ي 

الدعم  م�ستوى  ب��ل  اخل���الف،  نقطة  ه��و 

ال��ت��دخ��ل  اإ����س���ق���اط  دون  م����ن  امل���رح���ل���ي، 

الع�سكري املبا�سر الحقاً، اإذ اإن ت�سريحات 

اجلانبني تربط م�ستوى الدعم بالتطور 

اإن  م����وؤخ����راً  اأوب����ام����ا  ق����ال  واإن  امل����ي����داين، 

ال���ت���دخ���ل ال��ع�����س��ك��ري اأك������ر يف ���س��وري��ة 

���س��ي��ك��ون خ���ط���وة خ���ط���رة، وط���ب���ع���اً ه��ذا 

ل��ي�����س م���ن ب���اب ال��ع��ف��اف اأو ع���دم ال��ن��ي��ة، 

�سقوط  ه��و  ل��دي��ه  الوحيد  الهاج�س  الأن 

االأ���س��ل��ح��ة االأم���رك���ي���ة ال��ن��وع��ي��ة ب��اأي��دي 

الواليات  اإىل  توجهها  اأن  جماعات ميكن 

حد  على  املنطقة،  يف  حلفائها  اأو  املتحدة 

و���س��ف��ه، وي��ق�����س��د ب��ال��ط��ب��ع »اإ���س��رائ��ي��ل«، 

ت�سليح  ي�ستعجل  روم��ن��ي  مناف�سه  بينما 

الع�سابات، بكل ما ميكن، ب�»االأ�سلحة التي 

يحتاجون اإليها«.

وتقراأ م�سادر �سليعة يف خفايا ال�سيا�سة 

االأمركية، اأن موقفي املتناف�سني يعتمدان 

مع  املنطقة  ب�سطاء  ع��ي��ون  يف  ال��رم��اد  ذر 

اح���ت���دام امل��ع��رك��ة االن��ت��خ��اب��ي��ة، وق��ال��ت اإن 

وا�سنطن هي التي اأطلقت الت�سلح واأعطت 

ت�سويات  رف�ست  وهي  بالت�سليح،  االأوام��ر 

ك����اد ال��ت��و���س��ل اإل���ي���ه���ا مم��ك��ن��اً ب���ع���ي���داً عن 

وا�سنطن  اأن  واحلقيقة  ال��دم��وي،  العبث 

بالتدرج لهدف وحيد، وهو  امليدان  توؤهل 

تعمل  ال���ذي  املبا�سر،  الع�سكري  التدخل 

ع��ل��ي��ه م���راك���ز ���س��ن��ع ال���ق���رار م��ن��ذ اإ���س��ع��ال 

���س��رورة يف  وي��رى خ��راء  ال�سورية،  النار 

التي  املناق�سة  ل��الأق��وال  االطمئنان  ع��دم 

ت�سدر عن االأمركيني، الأن غالبيتها لبث 

االإرب��اك واخلديعة، مع جزم باأن التدخل 

االأم���رك���ي امل��ب��ا���س��ر ح��ا���س��ل اأ����س���اًل، اإمن��ا 

متعددة،  اأ�سكااًل  ياأخذ  الع�سكري  التدخل 

اأب�سعها بعد االنتخابات وبذرائع  و�سيكون 

واهية، الأن كل الو�سائل ا�سُتنفدت بالف�سل 

امل�������دّوي الإ����س���ق���اط ����س���وري���ة م���ن امل��ع��ادل��ة 

دويل  خبر  ويجزم  والدولية،  االإقليمية 

وا���س��ن��ط��ن،  �ست�سوقها  ال��ت��ي  احل��ج��ة  ب����اأن 

�ستكون  دميقراطية،  اأم  جمهورية  اأكانت 

ميكن  ع��ّم��ن  بعيداً  الكيماوية،  االأ�سلحة 

تكون  اأن  ُي�ستبعد  وال  ي�����س��ت��خ��دم��ه��ا،  اأن 

وا�سنطن زّودت بع�س الع�سابات املخل�سة 

الإلقائها، كي  االأ�سلحة  تلك  بنوع من  لها 

قيام  حتى  اأو  التدخل،  ترير  من  تتمكن 

املوجودين  االأم��رك��ي��ة  امل��خ��اب��رات  عمالء 

بني امل�سلحني باإلقاء ذخائر حتمل عنا�سر 

هائلة  »بروباغندا«  ت�ساحبها  كيمياوية، 

غ��زو  �سبقت  ال��ت��ي  كتلك  ال���ع���دوان،  ت���رر 

العراق قبل ت�سع �سنوات.

يون�س عودة
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االنتخابات األميركية.. وتزاوج األهداف العدوانية تجاه سورية

يف وقت بداأ العد العك�سي لالنتخابات الرئا�سية االأمركية، حيث يت�سابق الفيل )�سعار 

االأبي�س،  البيت  اإىل  للو�سول  الدميقراطي(  احل��زب  )�سعار  واحلمار  اجلمهوري(  احل��زب 

بال  ي�سغل  املتحدة،  للواليات  ال�سرقية  ال�سواحل  ي�سرب  ال��ذي  »�ساندي«  اإع�سار  اأن  يبدو 

هذا  نتائج  ينتظران  املر�سحان  فبات  الرئا�سية،  االنتخابات  ت�سغله  مما  اأك��ر  االأمركيني 

االإع�سار الذي يهدد فعاًل م�سر االنتخابات.

فقد قررت والية نيويورك لوحدها تعليق حركة جميع و�سائل املوا�سالت العامة، كما 

اأغلقت االأمم املتحدة مكاتبها وموؤ�س�ساتها، يف وقت يهدد االإع�سار الثلث ال�سرقي للواليات 

املتحدة.

ال�سلل الذي ي�سرب �سرقي الواليات املتحدة يتجلى يف القرار الذي اتخذه رئي�س بلدية 

قبل  منازلهم  من  �سخ�س  األ��ف   375 لنحو  االإج��ب��اري  باالإخالء  بلومرغ  مايكل  نيويورك 

اأ�سبوع من و�سول »�ساندي«، يف وقت اأعلن الرئي�س باراك اأوباما حال »الكارثة الكرى« يف 

والية نيويورك.

ب�سكل عام، �سواطئ الواليات املتحدة ال�سرقية تعي�س كارثة اإع�سار »�ساندي«، الذي عزل 

ن�سف القارة االأمركية ال�سمالية عن العامل، بعدما األغت �سركات الطران العاملية رحالتها 

اإىل هناك، واأُجر مئات االآالف من ال�سكان على النزوح اإىل اأماكن مرتفعة، باالإ�سافة اإىل 

انقطاع الكهرباء ووقف اإمدادات الغاز.

األف و�ستمئة  ات�ساعها نحو  العا�سفة املدمرة يبلغ  ووفقاً خلراء االأر�ساد اجلوية، فاإن 

واأ�سواأ  اأك��ر  تكون  فقد  وبالتايل  ال�ساعة،  يف  كيلومرتاً   160 تبلغ  ري��اح  ب�سرعة  كيلومرت، 

عا�سفة ت�سرب االأرا�سي االأمركية يف التاريخ.

املعلومات االأولية ت�سر اإىل اأن رياح االإع�سار العاتية حملت معها اأمطاراً غزيرة، ما جعل 

املياه تغمر �سوارع نيويورك، ولونغ اأيالند، ونيوجر�سي..

كوارث اإع�سار »�ساندي« جعلت خراء الكوارث الطبيعية يف الواليات املتحدة االأمركية 

التجارة  برجي  �سوى  تدمر  مل  التي   ،2001 اأيلول   11 اعتداءات  من  اأ�سواأ  باأنها  ي�سفونها 

العامليني يف نيويورك، بينما »�ساندي« هدد نحو 60 مليون اأمركي وجعلهم يف مهب رياح 

االإع�سار املدمر.

مواجهة  يف  القيادية  �سماته  ُيظهر  اأن  منهما  كل  ح��اول  االأمركية  للرئا�سة  املر�سحان 

وفيما  االنتخابيتني،  حملتيهما  فجّمدا  �سام،  العم  ببالد  تع�سف  التي  اخلطرة  االأزم��ات 

ح���اول امل��ر���س��ح اجل��م��ه��وري ميت روم��ن��ي يف ال��ب��داي��ة حتميل نتائج ال��ك��وارث ال��ن��اجت��ة عن 

االإع�سار  الأن  ه��ذه،  ل�سانه  فلتة  من  ح��ذروه  م�ست�ساريه  اأن  اإال  املر�سح،  للرئي�س  »�ساندي« 

اأن  ت�سرفاته  كل  اأوباما من جهته يف  ح��اول  بينما  �سيا�سية،  ولي�س  نتيجة عوامل طبيعية 

لالأمركيني  خطاباً  موجهاً  العا�سفة،  لر�سد  التام  التفرغ  عر  القيادية،  �سورته  يظهر 

حول جهود احلكومة الفيدرالية.

ويف كلمة مقت�سبة بعد اجتماع اأزمة يف البيت االأبي�س، ح�ّس اأوباما �سكان املناطق التي 

جلهة  خ�سو�ساً  بحذافرها،  املحلية  ال�سلطات  تعليمات  التزام  على  االإع�سار  �سي�سربها 

عمليات االإجالء.

رومني كان قد اكتفى بجولة انتخابية �سريعة يف اأوهايو، وهي اإحدى الواليات الهامة، 

قبل اإلغاء زياراته لفرجينيا ونيو ها�سر، وفلوريدا..

اإذاً، »�ساندي« �سيح�سر بقوة خالل االأيام اخلم�سة املتبقية على يوم الف�سل الرئا�سي يف 

الواليات املتحدة، واإذا كان من ال�سعوبة معرفة كيف �سيوؤثر على ال�سباق اإىل البيت االأبي�س، 

التوا�سل  فر�سة  �سيعطيه  االإع�سار  الأن  الأوب��ام��ا،  �ستكون  املجال  ه��ذا  يف  االأف�سلية  اأن  اإال 

امل�سوؤولية  حتمل  على  القادر  الرئي�س  اأن��ه  نف�سه  اإظهار  وبالتايل  االأمركيني،  مع  املبا�سر 

املهرجانات  يف  كلينتون  بيل  االأ�سبق  االأم��رك��ي  الرئي�س  �سيحّل  وق��ت  يف  ال�سدة،  زم��ن  يف 

االنتخابية، وهو ما يعزز من و�سعية اأوباما، الأن املر�سح اجلمهوري ميت رومني لي�س لديه 

هذه امليزة، الأنه اإذا اختار اأن يعتمد على الرئي�س االأمركي ال�سابق جورج بو�س االبن يف هذه 

املهمة، ف�ستنقلب االأمور متاماً مل�سلحة خ�سمه، ب�سبب ال�سمعة ال�سيئة للرجل.

على  الرئا�سية  االنتخابية  املعركة  �سر  على  نف�سه  فر�س  »�ساندي«  فاإع�سار  حال،  باأي 

بعد خم�سة اأيام فقط من املوقعة الكرى ملن �سيحكم الواليات املتحدة يف ال�سنوات االأربع 

املقبلة.. 

حقاً، االنتخابات الرئا�سية االأمركية يف عني »�ساندي«.

�سعيد عيتاين

»ساندي« تهّجر 50 مليون أميركي.. وتفرض نفسها على االنتخابات الرئاسية

�ملر�شحان �أوباما ورومني خالل مناظرة �نتخابية                                               )�أ.ف.ب.(
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ال��ت��ق��ى ال��رئ��ي�����س حم��م��د م��ر���س��ي يف م��ق��ر ال��ب��ع��ث��ة 

اإىل  االأخ���رة  زي��ارت��ه  اأث��ن��اء  املتحدة  االأمم  يف  امل�سرية 

ن���ي���وي���ورك، وف�����داً ت�����س��ك��ل م���ن ب��ع�����س مم��ث��ل��ي اجل��ال��ي��ة 

االإ���س��الم��ي��ة يف ال��والي��ات امل��ت��ح��دة، وع���دد م��ن املثقفني 

�سدر  وان�سرح  االإ�سالم،  بدرا�سة  املهتمني  االأمركيني 

اأن  بعد  الوفد،  اأع�ساء  اأح��د  خ��ان،  مقتدر  الروفي�سور 

امل�سرية،  العالقات االأمركية  اأطماأن على ح�سن �سر 

كما اأعجبه اأي�ساً موقف مر�سي »ال�سرعي« من مفهوم 

الدميقراطية والدولة املدنية، التي ي�سعى اإىل حتقيقها 

»قادة« الربيع العربي، وكتب معلقاً على نتائج اللقاء ما 

يلي:

»اأن�����ا م��ث��ق��ف م�����س��ل��م اأح���ي���ا م��ن��ذ زم����ن ب��ع��ي��د حلمي 

االإ���س��الم��ي االأم���رك���ي امل��ك��ون م��ن م��زي��ج م��ن النجاح 

املحا�سرات  األقيت  ولطاملا  الروحية،  وال�سحوة  امل��ادي 

اجل��ام��ع��ي��ة ح���ول ح��ي��وي��ة ال��دي��ن االإ���س��الم��ي واإم��ك��ان��ي��ة 

ا�ستنها�سه، ومع ذلك، حتم�ست كثراً ملا تعدنا به رئا�سة 

مر�سي وما تعنيه للدميقراطية ولالإ�سالم، من خالل 

ا�ستعادة احليوية الثقافية يف العامل االإ�سالمي«.

�ستار«  »ال��دي��ل��ي  يف  امل��ن�����س��ورة  للمقالة  ق��راءت��ي  بعد 

اإىل  اأ�ساف  قد  الرئي�س  كان  اإذا  ما  اأفهم  مل  اللبنانية، 

مفاهيم  اأن  اأم  ج��دي��داً،  مفهوماً  ل��الإ���س��الم  خ��ان  فهم 

وهذا  االأم��رك��ي«،  »االإ���س��الم  مبادئ  مع  التقت  مر�سي 

اأن  ا�ستنتجت  ولكنني  اإع��ج��اب��ه،  واأث����ار  خ��ان  اأده�����س  م��ا 

املقال يروج لتوليفة يظهر فيها دين االإ�سالم ح�سارياً 

خان  ي��رى  اإذ  الغربي،  املجتمع  من  مقبولة  مبقايي�س 

التيارات  متثله  ال��ذي  ال�سيا�سي،  االإ���س��الم  مفاهيم  اأن 

النا�سطة ب�سكل خا�س يف بلدان الربيع العربي، تتطابق 

مع مفاهيم احلداثة والرقي الفكري والثقايف.

ترويج  �ساحة  يف  وح��ي��داً  خ��ان  الروفي�سور  يقف  ال 

االإ�سالم، فقد �سبقه »علماء  الغربي حتت عباءة  الفكر 

االإ�سالمية االأوىل  الدولة  باأن  اّدعوا بكل ثقة  وفقهاء« 

فكرة  ت��ق��وم على  دول���ة مدنية  ك��ان��ت  امل��ن��ورة  املدينة  يف 

نفي  وذل��ك بهدف  االإن�����س��ان،  امل��واط��ن��ة، و�سمان حقوق 

ال�سفة الدينية عنها، وكاأنهم يتهمون الدين االإ�سالمي 

بالتمييز العن�سري واال�ستبداد وخرق حقوق االإن�سان، 

وت���ذك���رن���ا ف���ت���اوى ال�����س��ل��ط��ان ه����ذه اإب�����ان مت����دد ال��ف��ك��ر 

ال��دول��ة  اأن  ب��االدع��اء  االإ���س��الم��ي،  ال��ع��امل  ال�سيوعي يف 

االأوىل كانت اإ�سرتاكية.

امل���دن���ي���ة وح����ق����وق االإن�������س���ان  ال����دول����ة  اإن م����ف����ردات 

والدميقراطية، كلها من ابتكار و�سياغة اأعداء الب�سرية 

بقدر  مواطنيهم  اأن��ظ��ار  ويعموا  نفاقهم،  بها  ليغطوا 

امل�ست�سعفة،  ال�سعوب  بقية  على  ع��دوان��ه��م  ي���رروا  م��ا 

ويعتقد املثقفون من اأمثال خان وزمالئه يف اجلامعات 

اأنهم »نا�سلوا �سنوات مديدة الإقناع الغرب  االأمركية، 

اأن االإ�سالم ال يتناق�س مع الدميقراطية، واأن التطبيق 

اإىل  فقط  يحتاج  احلقيقية  االإ���س��الم  ملفاهيم  العملي 

دمقرطة املجتمعات االإ�سالمية«.

ولكن ال يدرك هوؤالء املثقفون اأن الدين االإ�سالمي 

ي��ح��م��ل ح����ل����واًل ج����ذري����ة واأ����س���ي���ل���ة مل��ج��م��ل امل�����س��ك��الت 

حالة  وه��و  ال��راه��ن،  الب�سري  املجتمع  يف  امل�ستع�سية 

حتتاج  ال  االإن�سانية،  ور�سالتها  بهويتها  فريدة  خا�سة 

فتاوى  اإىل  وال  املتاأمركني،  االإ�سالميني  �سهادات  اإىل 

الروؤ�ساء »ال�سرعيني«، اأو علماء الدين املاأجورين الذين 

الع�سر  م�سميات  حت��ت  ال��زائ��ف��ة  ال��ب�����س��اع��ة  ي���روج���ون 

التي  امل�سللة  و�سعاراته  ال��راق��ة،  ومفرداته  احل��دي��ث، 

يتغنى به اأبطال الربيع العربي.

ال�سيخ ال�سهيد عبد الرزاق االأ�سمر كان �سوقه دائماً نحو 

اأوىل القبلتني.

كل االجتاهات عنده كانت ت�سب يف اجتاه واحد هو 

كان حا�سماً  ولهذا  االأك��رم،  الر�سول  القد�س؛ م�سرى 

دئماً يف اعتقاده االإمياين الرا�سخ الذي منه تنطلق اأو 

تت�سعب خياراته ال�سيا�سية.

»ال�سيا�سة« عند ال�سيخ ال�سهيد هنا مل تكن يف املعنى 

»ال�سطارة  اأي  و»ال�سيا�سة«،  النا�س،  عامة  ي��راه  ال��ذي 

وال��ف��ه��ل��وة، واالن��ت��ه��ازي��ة، واق��ت��ن��ا���س ال��ف��ر���س، وامل��ال 

اأي�ساً«.. فتلك تكاد تكون عنده من املحرمات.

هو كان عقائدياً يف اإميانه، الأن {اأكرمكم عند اهلل 

اأتقاكم}، وهو يف فهمه حلرية االإن�سان كان على �سرة 

الذي يرف�س  الفاروق عمر،  ال�سالح، ومنهم  ال�سلف 

ا�ستغالل االإن�سان الأخيه االإن�سان، اإذ »متى ا�ستعبدمت 

النا�س وقد ولدتهم اأمهاتهم اأحراراً«.

ال�سيخ ال�سهيد كان جهادياً بكل ما يف كلمة اجلهاد 

م��ن م��ع��ن��ى، الأن���ه »ب���اب م��ن اأب����واب اجل��ن��ة فتحه اهلل 

خلا�سة اأوليائه«.

ال��رزاق  عبد  لل�سهيد  الكرى  فاالأمنية  هنا،  وم��ن 

اأر�س فل�سطني، وهو  ي�ست�سهد على  اأن  االأ�سمر كانت 

ب���داأ ف��ع��اًل رح��ل��ت��ه ال��ك��رى ن��ح��و اجل��ن��ة، حينما ب��داأ 

طريق  على  اجللجلة  طريق  على  اجلهادية  امل�سرة 

اأوىل القبلتني وثالث احلرمني، فكان املقاوم واملجاهد 

امت�سق �سالح احلق واحلرية يف م�سرته نحو  ال��ذي 

ق��وات  �سد  للمقاومة  عمليات  يف  ف�سارك  فل�سطني، 

النوعية  العمليات  من  ولعل  ال�سهيوين،  االح��ت��الل 

�سارك  التي  املقاومة  و�سرايا  االإ�سالمية  للمقاومة 

فيها بب�سالة جهادية، كانت عملية »�سجد« قبل اندحار 

العدو ال�سهيوين يف 24 اأيار عام 2000.

هذه هي نوعية ال�سيخ ال�سهيد املجاهد عبد الرزاق 

بني  الفتنة  خ�سو�ساً  الفتنة،  رف�س  ال��ذي  االأ���س��م��ر، 

اللبنانيني عموماً، وامل�سلمني خ�سو�ساً، الأن دم امل�سلم 

بحروب  اللبنانيني  اإغ���راق  والأن  ح���رام،  امل�سلم  على 

الع�سبيات والدم حرام اأي�ساً.. ولهذا عمل دائماً لواأد 

ُت�ستغل  التي  وال��زواري��ب  االأزق��ة  الفنت ومنع ح��روب 

الأن يقتل الفقراء بع�سهم حل�ساب اأولئك الطاحمني 

والطامعني يف الكرا�سي وال�سلطة، والذين ال يهمهم 

اإن جل�سوا على عر�سها على جماجم النا�س، اأو ب�سراء 

الذمم وال�سمائر، وحاجات النا�س وفقرهم.

»اأب��ط��ال«  ح��اول  احل�سن،  و�سام  ال��ل��واء  اغتيال  بعد 

حروب االأزقة، وهدر الدم يف غر موقعه، اأن »يحرروا« 

العامل من منطقة فقرة يف طرابل�س، هي اأبي �سمرا.

باحل�سنى،  اإليهم  حتدث  املجاهد،  ال�سيخ  اإليهم  نزل 

ذّكرهم مبكارم االأخالق..

ما  خ��الل  م��ن  »التحرير«  اأرادوا  امل�سلحني  ع�سرات 

ّدر لهم اأو ُزّين لهم باأنه يبداأ من مقر االأمانة العامة  �سُ

باأنه لي�س  اإفهامهم  حلركة التوحيد االإ�سالمي، حاول 

ل��ك��ن »غ��ل��ي��ان��ه��م« الع�سبي �سرب  االإب�����ل..  ه���ذا ط��ري��ق 

النخاع واالأع�ساب فعاجلوه وهو وحيد م�سلح باإميانه، 

بر�سا�س غدرهم فهوى �سهيداً.

وغ����داً ويف ك��ل ح��ني ���س��ي��ت��ذك��ره ط��الب��ه يف امل��در���س��ة 

من  ك��ل  �سيتذكره  الدينية،  درو���س��ه  فيها  يعطي  التي 

املوؤمن  وخطبة  اجلامعة،  اجلمعة  �سالة  يح�سر  ك��ان 

ال�سهيد.

االأ���س��م��ر؛  ال�����رزاق  ع��ب��د  ال�سهيد  امل��ج��اه��د  رح���م اهلل 

دار  يف  الرتبوي  واملفت�س  االإ�سالمية،  الرتبية  مدر�س 

وم�����س��وؤول  امل�سلمني،  العلماء  جتمع  وع�سو  ال��ف��ت��وى، 

الرامج الثقافية يف اإذاعة التوحيد، وم�سوؤول التثقيف 

الديني يف حركة التوحيد االإ�سالمي..

رحم اهلل خطيب م�سجد العرونية..

رحم اهلل ال�سيخ املقاوم ال�سهيد عبد الرزاق االأ�سمر 

واأ�سكنه ف�سيح جنانه..

»الثبات«
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الشيخ المقاوم
الشهيد عبد الرزاق األسمر

أردوغان.. إلى الوراء دّر
���س��ق��ط ح��ل��م ال�����س��ل��ط��ان رج���ب ال��ط��ي��ب اأردوغ�������ان، ال���رتّب���ع ع��ل��ى ع��ر���س ال��دول��ة 

اأو حتى  امل�سرق،  العري�س، واالإم�ساك بقرار  اإىل  االإ�سالمية احلديثة من طورو�س 

ال�سرق االأو�سط اجلديد..

فالرتّبع على مثل هذا العر�س وب�سط النفوذ وحتويل اأنقرة اإىل اأ�ستانة.. دونها 

عقبات.. اأقلها اإقناع اأمركا بالتحول عن موقفها الراف�س لتوجيه �سربة ع�سكرية 

ل�سورية، يحذو حذوها احللف االأطل�سي برمته، الذي متّنع حتى ال�ساعة من اإعطاء 

اأي �سوء اأخ�سر ي�سب يف هذا القبيل..

فهو ال يزال يعاين من تورطه يف اأفغان�ستان منذ اأحد ع�سر عاماً، ي�ساف اإىل ذلك 

عقبات يواجهها ال�سلطان احلامل يف الداخل الرتكي.. فبح�سب ا�ستطالعات الراأي 

الغالبية تقف �سد رغبة وحلم ال�سدر  اأن  ال�سعب الرتكي، تبني  اأجريت مع  التي 

�ستكون عواقبه  �سورية  اأو ح��رب مع  ن��زاع  اأي  اأّن  منها  اإدراك���اً  »اأردوغ����ان«،  االأعظم 

اأي�ساً، فاإذا كانت �سورية ت�ستدرج تركيا اإىل  وخيمة على الدولتني وعلى ال�سعبني 

مناو�سات اأو حتى حرب، لتحويل االأنظار عما يجري يف الداخل، فعلى تركيا التنّبه 

اإّن اأي  اإذ  واحلذر وعدم االإجن��رار اإىل هذا ال�سرك، »بح�سب راأي ال�سعب الرتكي«، 

القومي  واأمنها  وم�ساحلها  تركيا  على  العك�سية  ارت��دادات��ه��ا  لها  اإقليمية،  ح��رب 

وال�سيا�سي واالجتماعي..

اإذاً.. ال حرب تركيا - �سورية يف الوقت الراهن، الأن مثل هذه احلرب اإذا ما وقعت، 

قد توؤدي اإىل حرب عاملية ثالثة.. فاالإ�سطفافات الدولية قائمة، ووا�سحة املعامل.. 

العامل احل��ّر، لن  ال�سوري ومن خلفه  االإي��راين -  ال�سيني -  الرو�سي -  فاملعك�سر 

االآنية حيال  يوؤخذ على حني غرة، وهو ال ينام على حرير الالمباالة االأمركية 

االأزمة ال�سورية، وذلك ب�سبب اأولوية االنتخابات الرئا�سية.. 

باأن  »اإ�سرائيل«،  ال�سهاينة يف  املحللني  اآراء  اإىل  لن يطمئن  املع�سكر  فاإن  كذلك 

احللف االأطل�سي لي�س يف وارد التدخل يف �سورية، فاملتحم�س واملحّر�س على �سرب 

اإيران، لن يتوّرع عن �سرب �سورية، اإذا ما �سنحت له الفر�سة.

املوقف الدويل الرمادي هذا.. فيه بع�س االإيجابيات الطفيفة، ولكن يف الوقت 

م�ستعرة..  �سورية  داخ���ل  ال��ن��ران  ب��ق��اء  على  ي�سجع  م��ا  ال�سلبيات،  م��ن  فيه  عينه 

فاملعار�سات ال�سورية ما برحت تراهن على تبّدل الظروف واملعطيات الدولية، وهي 

ما فتئت تلقى الدعم من دول اإقليمية غر راغبة يف قراءة املوقف الدويل.. اأو اأن 

لديها معلومات عن »قطبة خمفية« حتاك بعيداً عن عيون العيون.

ال  �سورية  اأن  اليقني  علم  تعلم  وال�سعبية  الر�سمية  فرتكيا  االأم����ر..  يكن  اأي���اً 

تزال ت�سكل حجر الرحى يف املنطقة، واأن االأمن الرتكي مبوازاة االأزمة الداخلية 

املجتمع  يف  ال��وازن  ثقلهم  لهم  م��وؤي��دون  تركيا  داخ��ل  ال�سوري  فللنظام  ال�سورية، 

م�ساعر  ا�ستفزاز  م�ستقباًل،  اأو  حا�سراً  تركيا  م�سلحة  من  اأن  اأرى  وال  ال��رتك��ي، 

البع�س من مواطنيها، اإن قومياً اأو مذهبياً..

فاالأكراد الرتك يتحينون الظروف املالئمة واملررة للتحرك واالنتفا�س على 

الواقع املعيو�س، كذلك العلويون االأتراك هم بدورهم يتململون جّراء ال�سيا�سة 

يراقب  ب��دوره  الع�سكرية«  »املوؤ�س�سة  الرتكي  والفي�سل  اأردوغ����ان..  من  املّتبعة 

ويحلل وال ينفعل، فقد يكون االأدرى من �سيا�سييه بالواقع، وما يحاك للمنطقة 

يف اأكر من عا�سمة. 

لذلك نقول اإىل احلامل اأردوغان.. قف! واإىل الوراء دّر..

نبيه الأعور
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امل�صارعة واملالكمة

بداأت لعبة امل�صارعة يف بريوت منذ �صنة 1910، 

الالعبني من  بع�ض  رواجها جم��يء  �صبب  وك��ان 

ال�ساحات  يف  حفالتهم  وتنظيم  وتركية،  بلغاريا 

العامة واملقاهي.

اأول من  دوب��رج  وا�سكندر  الكعكي  كان حممد 

اهتم بهذه الريا�سة، وقد �سهد عام 1930 مباراة 

ب���ن اأب���ط���ال ل��ب��ن��ان��ي��ن و����س���وري���ن، وك����ان بع�ض 

امل�سارعة،  قاعات للتدريب على  اأن�ساً  ال�سبان قد 

منهم عارف احلبال ور�ساد املاليك و�سليم فرحات 

واأح��م��د ال��ق��اروط وحم��م��د زي���دان و�سريف دمج 

ن��اد  اأول   1935 �سنة  اأُ���س�����ض  اأن  اإىل  ط���ه،  و���س��ايف 

بهمة  الريا�سي«  ال�سبيبة  »ن��ادي  هو  للم�سارعة، 

موؤ�س�سيه حممود القي�سي وحممد الكعكي وعارف 

احلبال، وكان مقره تقدمة من »جمعية ال�سبيبة 

الإ�سالمية«، وهو عبارة عن قاعة وغرفتن على 

�سطوح حمال جتارية يف �سوق اخل�سار باجلملة 

خلف مبنى �سينما ريفويل.

ل��ب��ن��اين  احت�����اد  اأول  اأُ����س�������ض   1937 ���ص��ن��ة  ويف 

اأ�سيفت  ثم  الأث��ق��ال،  رف��ع  لعبة  �سم  للم�سارعة 

اإليه لعبة املالكمة برئا�سة نا�سيف جمدلين.

ذاعت �صنة 1933 �سهرة البطل عثمان العرب، 

الذي متكن، بف�سل مدربه عارف احلبال من رفع 

131 كلغ، فنال اإعجاب الريا�سين، وعلى راأ�سهم 
البطل العاملي امل�سري خمتار ح�سن الذي كان يف 

زيارة لبريوت.

م�سطفى  امل�سارع  �سيت  ذاع   1934 �صنة  ويف 

ونال  املفتولة،  بع�سالته  ا�ستهر  الذي  الرببرين 

ب��ط��ول��ة امل��الك��م��ة يف ���س��وري��ة ول��ب��ن��ان، ث���م ت��رك 

من  اأ�سبح  حتى  امل�سارعة  على  ومت��رن  املالكمة 

اأكرب اأبطالها.

األعاب القوى

التي  ال��ق��وى  األ��ع��اب  ع��ن  ف��ك��رة  ميكن تكوين 

كانت �سائدة يف بريوت القدمية، يف اأواخر القرن 

التا�سع ع�سر اأوائل القرن الع�سرين، ومن خالل 

م��راج��ع��ة ب��رام��ج الأل���ع���اب ال��ت��ي ك��ان��ت ت����وؤدى يف 

احلفالت التي اأقامتها املدار�ض واجلامعات خالل 

ال�سنة الدرا�سية اأو عند ختامها.

)اجلامعة  ال�سورية  الكلية  امل��در���س��ة  اع��ت��ادت 

األعاب  فيها  تقدم  احتفالت  اإق��ام��ة  الأم��ريك��ي��ة( 

»تقوي البنية«.

اإح��دى  اأقيمت   1898 �سنة  �سباط  �سهر  ففي 

احلفالت وجرت فيها الألعاب القتالية:

- ت�سابق التالميذ بلعبة الطابة.

- ت�سابقوا بالعدو م�سافة 100 يارد.

م�سافة  ليرباً   16 ثقلها  حديدية  كرة  رمي   -

مرتاً.  25
- م�سابقة بالعدو م�سافة 220 يارداً.

قمز )قفز( عايل على علو اأربعة اأقدام.

- �سباق م�سافة ن�سف ميل.

ثم ت�سابق ال�سغار:

- م�سافة 100 يارد.

م�سافة  وقمزة  الف�سختن  بلعبة  وت�سابقوا   -

قدماً.  24
- ت�سابقوا بامل�سي م�سافة ن�سف ميل.

 three legged ���س��ّم��ي  ���س��ب��اق  ج���ري  ك��م��ا 

الواحد رجله برجل  باأن يربط  يتم  pace وكان 

الآخر، ثم يندفعا على ثالثة اأرجل.

 15 - �سباق بالقمز قمزة واح��دة على م�سافة 

قدماً.

- اأخرياً �سباق البطاطا.

اأقامت اجلمعية   ،1911 �سنة  ني�سان  ويف �سهر 

ال��ع��ل��م��ي��ة ال��ع��ث��م��ان��ي��ة، يف امل���در����س���ة ال��ع��ث��م��ان��ي��ة 

عبا�ض  اأح��م��د  ال�سيخ  م��در���س��ة  )اأي  الإ���س��الم��ي��ة 

من  بع�سر  فبداأته  ال�سنوي،  احتفالها  الأزه��ري( 

القراآن الكرمي تاله تقرير كاتب اجلمعية خمتار 

ط���ي���ارة، ف��خ��ط��اب ل��ع��ب��د ال��غ��ن��ي ال��ع��ري�����س��ي ح��ول 

عن  �سيويف  ليو�سف  فخطاب  الأدب��ي��ة،  ال�سجاعة 

عمر  لل�ساعر  فق�سيدة  الطبيعية،  البالد  ث��روة 

حمد وكلمة لأحمد منا�سفي عن مدينة العرب، 

واأخ�����رياً خ��ط��اب ن��ائ��ب رئ��ي�����ض امل��در���س��ة ال��دك��ت��ور 

»ال��ط��ف��الن  ب��ع��ن��وان  فم�سرحية  ال��ق�����س��ار،  ب�سري 

الأ�سريان«.

ال�سنوية،  الأل��ع��اب  حفلة  املدر�سة  اأق��ام��ت  ث��م 

فكان من األعابها:

- �سباق 100 يارد.

- �سباق 300 يارد.

- �سباق على �ساق واحدة.

- �سباق البطاطا.

- الوثب العايل.

- لعبة اجلرة.

اأكيا�ساً  امل��ت��ب��ارون  )يلب�ض  الأك��ي��ا���ض  �سباق   -

ويرك�سون بها(.

- جر احلبل للفئة ال�سغرى.

- جر احلبل للفئة الكربى.

- احلركات الريا�سية.

- لعبة الكرة للفئة ال�سغرى.

 التزلج

�سنة  ب���ريوت  اإىل  غ���زاوي  رام���ز  املهند�ض  ع��اد 

درا�سة هند�سة  اأنهى  اأن  بعد  �سوي�سرا،  1913 من 
التعدين، حاماًل معه اأول قطعتي خ�سب للتزلج، 

وكان يف نيته اأن ين�سر هذه الريا�سة يف لبنان، كما 

�ساهدها يف �سوي�سرا.

ولكن  عاليه،  الغزاوي متارينه يف �سهور  ب��داأ 

ان����دلع احل���رب ال��ع��امل��ي��ة الأوىل اأوق����ف ان��ط��الق 

الريا�سة املذكورة، اإىل اأن كانت �سنة 1929، حني 

ق���دم ب����ريوت ف��رن�����س��ي��ات، اأح��ده��م��ا م��دي��ر دائ���رة 

بالتمرين  الفرن�سية، فبا�سرا  املفو�سية  الآثار يف 

بع�ض  اإليهما  وان�سم  ال��ب��ي��در،  �سهر  منطقة  يف 

الفرن�صيني.

وعمد ح�سن جنيب العيتاين اإىل تاأليف »نادي 

ال�سكي اللبناين« لت�سجيع هذه الريا�سة، ف�سور 

ع��دة اأف��الم، ج��رى عر�سها يف امل��دار���ض والأندية 

للتزلج يف  ف��روع  ن�سوء  نتج عنه  1942، مما  �صنة 

بع�ض النوادي.

وظ��ه��ر م��ن اأب���ط���ال ال��ت��زل��ج م��ن��ري ال��ع��ي��ت��اين، 

الذي تتلمذ على يديه عدة اأبطال، منهم اإبراهيم 

لبنان يف  الثالثة  مّثل  وقد  �سمن،  وج��ان  جعجع 

املباريات العاملية.

عن »بريوتنا«

�أحمد
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من بن امل�سلمن ال�سابقن، واملهاجرين الأولن اإىل احلب�سة، فاملدينة.. 

ومن بن الرماة الأف��ذاذ الذين اأبلوا يف �سبيل اهلل بالء ح�سناً. هذا الرجل 

الفارع الطول، وامل�سرق الوجه، واملخبت القلب.. اإنه عتبة بن غزوان.

كان �سابع �سبعة �سبقوا اإىل الإ�سالم، مبايعن ومتحّدين قري�ض بكل ما 

معها من باأ�ض وقدرة على النتقام.

يف الأيام الأوىل للدعوة؛ اأيام الع�سرة والهول، �سمد عتبة بن غزوان مع 

الإن�ساين  لل�سمري  زاداً  بعد  فيما  �سار  الذي  اجلليل  ال�سمود  ذلك  اإخوانه 

يتغذى به وينمو على مر الأزمان.

وملا اأمر ر�سول اهلل عليه ال�سالة وال�سالم اأ�سحابه بالهجرة اإىل احلب�سة، 

خرج عتبة مع املهاجرين، بيد اأن �سوقه اإىل النبي �سلى اهلل عليه واآله و�سلم 

مكة  اإىل  ع��ائ��داً  والبحر  ال��رّب  ط��وى  م��ا  ف�سرعان  ه��ن��اك،  ي�ستقر  يدعه  مل 

جاء  حتى  وال�سالم  ال�سالة  عليه  الر�سول  بجوار  فيها  لبث  حيث  املكرمة، 

ميقات الهجرة اإىل املدينة، فهاجر عتبة مع امل�سلمن.

ونباله،  رماحه  حامل  وعتبة  فحروبها،  حتر�ساتها  قري�ض  ب��داأت  ومنذ 

العامل  هدم  يف  املوؤمنن  اإخوانه  مع  وي�سهم  خارقة،  ب�»اأ�ستاذية«  بها  يرمي 

الر�سول  عنهم  رح��ل  ي��وم  �سالحه  ي�سع  ومل  وبهتانه،  اأوث��ان��ه  بكل  ال��ق��دمي 

الكرمي اإىل الرفيق الأعلى، بل ظل ي�سرب يف الأر���ض، وكان له مع جيو�ض 

الفر�ض جهاد عظيم.

اأر�سله اأمري املوؤمنن عمر )ر�سي اهلل عنه( اإىل الأبّلة ليفتحها، وليطّهر 

الإ�سالم  كانوا يتخذونها نقطة وثوب خطرة على قوات  الذين  اأر�سها من 

اأنت ومن معك، حتى  الزاحفة، وقال له عمر وهو يوّدعه وجي�سه: »انطلق 

تاأتوا اأق�سى بالد العرب، واأدنى بالد العجم، و�سر على بركة اهلل ومينه، وادع 

اىل اهلل من اأجابك، ومن اأبى، فاجلزية، واإل فال�سيف يف غري هوادة.. كابد 

العدو، واتق اهلل ربك«.

وم�سى عتبة على راأ�ض جي�سه الذي مل يكن كبرياً، حتى قدم الأبّلة، وكان 

ووقف  قواته،  عتبة  نّظم  اجليو�ض..  اأق��وى  من  جي�ساً  فيها  يح�سد  عدوهم 

يف مقدمتها، حاماًل رحمه بيده التي مل يعرف النا�ض لها زلة منذ عرفت 

الرمي، و�ساح يف جنده: »اهلل اأكرب، �سدق وعده«، وكاأنه كان يقراأ غيباً قريباً، 

فما هي اإل جولت ميمونة ا�ست�سلمت بعدها الأبّلة وُطّهرت اأر�سها من جنود 

العدو، وحترر اأهلها من طغيان طاملا اأ�سالهم �سعرياً.. و�سدق اهلل العظيم 

وعده.

وب��ن��ى م�سجدها  وع��ّم��ره��ا  ال��ب�����س��رة،  الأب��ّل��ة مدينة  م��ك��ان  اح��ت��ّط عتبة 

العظيم، واأراد اأن يغادر البالد عائداً اإىل املدينة، هارباً من الإمارة، لكن اأمري 

املوؤمنن اأمره بالبقاء، فلبث عتبة مكانه ي�سلي بالنا�ض، ويفقههم يف دينهم، 

ويحكم بينهم بالعدل، وي�سرب لهم اأروع املثل يف الزهد والورع والب�ساطة، 

ووقف يحارب الرتف وال�سرف بكل قواه حتى �سجره الذين كانوا ت�ستهويهم 

املناعم وال�سهوات.

هناك وقف عتبة فيهم خطيباً فقال: »واهلل، لقد راأيتني مع ر�سول اهلل 

�سلى اهلل عليه و�سلم �سابع �سبعة ومالنا طعام اإل ورق ال�سجر حتى قرحت 

اأ�سداقنا«، ولقد رزقت يوماً ُبردة، ف�سققتها ن�سفن، اأعطيت ن�سفها �سعد بن 

مالك، ولب�ست ن�سفها الآخر«.

كان عتبة يخاف الدنيا على دينه اأ�سد اخلوف، وكان يخافها على 

اأن  القناعة وال�سظف، وحاول الكثريون  امل�سلمن، فراح يحملهم على 

بالإمارة، ومبا لالإمارة  ال�سعور  يحّولوه عن نهجه، ويثريوا يف نف�سه 

من حق، ل �سيما يف تلك البالد التي مل تتعود من قبل اأمراء من هذا 

املتعالية  املظاهر  اح��رتام  اأهلها  تعود  والتي  الزاهد،  املتق�سف  الطراز 

املزهّوة.. فكان عتبة يجيبهم قائاًل: »اإين اأعوذ باهلل اأن اأكون يف دنياكم 

عظيماً، وعند اهلل �سغرياً«.

وملا راأى ال�سيق على وجوه النا�ض ب�سبب �سرامته يف حملهم على 

اجلاّدة والقناعة قال لهم: »غداً ترون الأمراء من بعدي«..

وخ��رج  اإخ��وان��ه  اأح��د  الب�سرة  على  فا�ستخلف  احل��ج،  مو�سم  وج��اء 

اأمري املوؤمنن  اإىل املدينة، وهناك �ساأل  حاجاً، وملا ق�سى حجه، �سافر 

الطراز اجلليل  ه��ذا  الإم���ارة.. لكن عمر مل يكن يفّرط يف  اأن يعفيه 

من الزاهدين الهاربن مما ي�سيل له لعاب الب�سر جميعاً، وكان يقول 

لهم: »ت�سعون اأماناتكم فوق عنقي.. ثم ترتكوين وحدي؟ ل واهلل ل 

اأعفكيم اأبداً«.

الطاعة، فقد  اإل  لعتبة لغزوان.. وملا مل يكن يف و�سع عتبة  وهكذا قال 

ظهرها،  يعلو  اأن  قبل  لكنه  الب�سرة،  اإىل  راج��ع��اً  لريكبها  راحلته  ا�ستقبل 

األ  ربه عز وجل  ودع��ا  ال�سماء  اإىل  ال�سارعتن  كّفيه  ورف��ع  القبلة،  ا�ستقبل 

يرّده اإىل الب�سرة، ول اإىل الإمارة اأبداً، وا�ستجيب دعاوؤه.

فبينما هو يف طريقه اإىل وليته اأدركه املوت، وفا�ست روحه اإىل بارئها، 

مغتبطة مبا بذلت واأعطت، ومبا زهدت وعفت، ومبا اأمت اهلل عليها من نعمة، 

ومبا هّياأ لها من ثواب.

عتبة بن غزوان.. غدًا تَرْون األمراء من بعدي رجال حول الرسول
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اأن  �سك  النفوذ، ل  يف ما يخ�ض حجم 

الحت����اد الأوروب������ي ي��ن��ت��م��ي، م��ع ال��ولي��ات 

»ال��ق��وى  جمموعة  اإىل  وال�����س��ن،  املتحدة 

ع��دد من  باأكرب  ف��از  العاملية«، من  الثالث 

امليداليات خالل الألعاب الأوملبية؟ اأوروبا، 

اأوروب��ا  العامل؟  اأك��رب اقت�ساد يف  من لديه 

اأي�ساً، اأي مكان يحب معظم النا�ض التوجه 

اإليه لق�ساء العطلة؟ اأوروبا طبعاً. 

الأم�����ر  ه�����ذا  اأح�����ده�����م  ق�����ال  اإذا  ل���ك���ن 

اأو  وا�سنطن  اأو  بكن  يف  امل�����س��وؤول��ن  اأم���ام 

ال���ي���وم، فهم  اأخ�����رى  ع��امل��ي��ة  ع��ا���س��م��ة  اأي 

فبينما  الأرج����ح،  على  ع��ال��ي��اً  �سي�سحكون 

الأوروب��ي��ون خلو�ض جولة  القادة  يتخبط 

ج��دي��دة م��ن ال��ق��م��م حل��ل الأزم������ة، تعترب 

ال���ن���اف���ذة  ال����ق����وة  اأن ه�����ذه  ج���ه���ات ك���ث���رية 

املحتملة، اأ�سبحت متثل »الرجل املري�ض« 

يف ال���ع���امل امل��ت��ط��ور، ك��م��ا ك��ان��ت ت��رك��ي��ا يف 

احلقبة املا�سية.

ع�����س��ف��ت  ال���ت���ي  امل���ال���ي���ة  الأزم��������ة  اأدت 

مبنطقة اليورو، اإىل تفاقم حالة الركود يف 

اأن  اأوروب��ا اأكرث من الوليات املتحدة، كما 

انهيار منطقة اليورو �سيجر بقية الأنظمة 

القت�سادية العاملية اإىل الهاوية، لكن ملاذا 

ال�سيا�سية  الإرادة  الأوروب���ي���ون  يظهر  مل 

الالزمة لإنقاذ منطقة اليورو، من خالل 

ومايل  �سيا�سي  احت��اد  اإن�ساء  نحو  التوجه 

متما�سك؟ ماذا ح�سل للقوى التي دعمت 

م�سروع توحيد اأوروب��ا خالل ال�ستن �سنة 

فعاًل،  القوى  تلك  تال�ست  اإذا  املا�سية؟.. 

ي��ج��د الأوروب����ي����ون م�سدر  اأن  اأي���ن مي��ك��ن 

اإلهام جديداً لهم؟

عوامل خم�سة لأوروبا

الأ���س��ا���س��ي��ة  اخل��م�����س��ة  ال���ع���وام���ل  اإن 

ال��ت��ي دف��ع��ت ب��اجت��اه توحيد اأوروب����ا منذ 

ف��ق��دت  اأو  الآن،  اخ��ت��ف��ت  اخل��م�����س��ي��ن��ي��ات 

ذك���ري���ات  ك���ان���ت  اأوًل،  ط��اق��ت��ه��ا،  م��ع��ظ��م 

احلرب ال�سخ�سية والوعود بعدم تكرارها 

جم����دداً، ه��ي ال��ت��ي ح��ف��زت ث��الث��ة اأج��ي��ال 

متالحقة من الأوروبين بعد عام 1945، 

ل��ك��ن ب�����داأ اجل���ي���ل الأخ�����ري ال�����ذي خ��ا���ض 

الآن،  يتال�سى  ال��ث��ان��ي��ة  ال��ع��امل��ي��ة  احل���رب 

وبداأت الذاكرة اجلماعية ت�سعف.

ث���ان���ي���اً، ك����ان ال��ت��ه��دي��د ال�����س��وف��ي��ات��ي 

الأوروب���ي���ن  اإىل  بالن�سبة  ق��وي��اً  ح���اف���زاً 

ال��غ��رب��ي��ن ك���ي ي��ت��وح��دوا خ���الل احل���رب 

الباردة، طوال فرتة احلرب الباردة، كانت 

الوليات املتحدة تدعم التكامل الأوروبي 

م��ن خطة م��ار���س��ال و���س��وًل  ب���دءاً  ب�سدة، 

اإىل  الرامية  الدبلوما�سية  امل�ساعي  اإىل 

اإع��ادة توحيد اأملانيا، لكن مل يعد الو�سع 

ك���ذل���ك، ف���ال ي�����س��ب��ه ال��رئ��ي�����ض ال��رو���س��ي 

احل��������ايل ف�����الدمي�����ري ب�����وت�����ن، ال���زع���ي���م 

جوزيف �ستالن يف �سيء، على الرغم من 

هذه  ويف  ب��ه،  الت�سبه  املتكررة  حم��اولت��ه 

الأي����ام، ل��دى ال��ولي��ات املتحدة اأول��وي��ات 

اأخرى.

ثالثاً، كانت جمهورية اأملانيا الحتادية 

التكامل الأوروب��ي حتى فرتة  هي حمرك 

دف��ة  ت��ت��وىل  ف��رن�����س��ا  وك��ان��ت  الت�سعينيات، 

القيادة، ف�سعر الأملان برغبة واقعية �سديدة 

والندماج �سمن  اأنف�سهم  تاأهيل  اإع��ادة  يف 

عائلة الأمم الأوروبية، وكانت م�سلحتهم 

كان  ما  اأي�ساً،  ذلك  الوطنية حتتم عليهم 

الأمل��ان ليتمكنوا من اإع��ادة التوحد اإل من 

خالل ك�سب ثقة الدول املجاورة وال�سركاء 

الهدف  ذل��ك  وق��د حتقق  الآن  ال��دول��ي��ن، 

الوطني، تال�ست النزعة املثالية الأوروبية 

اأج���ي���ال زم���ن احل�����رب، يف ه��ذه  ب��ع��د زوال 

الأي��ام، لن تهرع اأملانيا اإىل توفري الأموال 

كلما طلبت اأوروبا امل�ساعدة.

اأوروب�������ا  دول  ج��م��ي��ع  ت���ع���د  راب�����ع�����اً، مل 

ال�������س���رق���ي���ة امل����ع����زول����ة ت���ب���دي رغ��ب��ت��ه��ا يف 

اأن  م��ع  الأوروب�����ي،  الحت���اد  اإىل  الن�سمام 

امل��واط��ن��ن ف��ي��ه��ا ل��دي��ه��م ذك���ري���ات حديثة 

عن الأنظمة الدكتاتورية وم�سقات احلياة 

واح���دة  ه��ي  ب��ول��ن��دا  اأن  واحل����رب، �سحيح 

م��ن اأ���س��ر���ض امل��داف��ع��ن ع��ن الحت����اد، لكن 

من  ت�سيكيا  وجمهورية  هنغاريا  اأ�سبحت 

اأكرث الدول الأع�ساء التي ت�سكك فيه الآن 

وجتادل قراراته.

اأخ��������رياً، اإن����ه����ار الف����رتا�����ض ال�����س��ائ��ع 

اأوروب��ا يعني تلقائياً  اأن كيان  ال��ذي يعترب 

ال�سمان  وتوفري  املعي�سة  م�ستوى  ارتفاع 

الج��ت��م��اع��ي جل��م��ي��ع الأوروب����ي����ن، ب�سبب 

ت��راك��م ال���دي���ون وت��و���س��ع ف��ئ��ة ك��ب��ار ال�سن 

منطقة  واأزم���ة  العاملية  املناف�سة  واح��ت��دام 

والإ�سبان  اليونانيون  ي�ستفيد  ل  ال��ي��ورو، 

ال�سباب من تلك املنافع باأي �سكل اليوم.

ل��ك��ن ح��ت��ى يف اأك�����رث ال������دول ت�����س��ك��ي��ك��اً 

اإىل  الن��ت��م��اء  اأن  اجلميع  يفهم  ب��الحت��اد، 

500 مليون م�ستهلك،  �سوق موحدة ت�سم 

حملية  �سوق  على  الّت��ك��ال  من  اأف�سل  هو 

 10 اأقل من  اأو  50 مليون م�ستهلك  ت�سمل 

ي�����س��اوي ن�سف الأع�����س��اء  اأي م��ا  م��الي��ن، 

الراهنن يف الحتاد الأوروبي.

توحيد اأوروبا

اإن��ه��ا ج��زء م��ن احل��ج��ج اجل��دي��دة التي 

اأن ي�ساعف  ي��ج��ب  اأوروب������ا،  ت��وح��ي��د  ت���ربر 

تن�سى  األ  ل�سمان  ج��ه��وده��م  الأوروب���ي���ون 

تبقى  ل��ك��ن  امل�����س��ط��رب،  ما�سيها  ق��ارت��ه��م 

معن  مقيا�ض  على  الت��ك��ال  اإىل  احل��اج��ة 

ع����ام����اًل اأ����س���ا����س���ي���اً ل�����س��م��ان م�����س��ت��ق��ب��ل��ه��م 

امل���������س����رتك، ���س��ي�����س��ه��د ال�����ق�����رن احل������ادي 

وال��ع�����س��رون ن�����س��وء ق���وى ع��م��الق��ة؛ ق��وى 

ق��دمي��ة وم��ره��ق��ة م��ث��ل ال���ولي���ات املتحدة 

مثل  ج��دي��دة  متحم�سة  وق����وى  ورو���س��ي��ا، 

ال�سن والهند والربازيل وجنوب اأفريقيا، 

التوقعات  اأك���رث  ت�سديق  اإىل  ح��اج��ة  ف��ال 

اأن  ت�ساوؤماً عن النهيار الأوروب��ي، لإدراك 

اأوروبا لن تبقى على الأرجح اأكرب اقت�ساد 

يف ال��ع��امل ل��ف��رتة ط��وي��ل��ة، ففي ظ��ل عامل 

�سغرية  ق��وة  �ست�سبح  اأملانيا  حتى  مماثل، 

احلفاظ  الأوروبيون  اأراد  اإذا  متو�سطة،  اأو 

وال�سالم  الزده����ار  م��ن  لف��ت  على خليط 

والأمن الجتماعي الن�سبي ونوعية احلياة 

التي حققوها خالل ال�ستن �سنة املا�سية، 

وحده  فاعل،  مقيا�ض  اإىل  يحتاجون  فهم 

الحتاد الأوروبي ي�ستطيع توفريه.

الأف�سل  م��ن  ه���ذا،  العمالقة  ع��امل  يف 

تعك�ض  ع���م���الق،  اإىل  ب��ل��د  ك���ل  ي��ت��ح��ول  اأن 

ال�سن والحتاد  التجارية بن  املفاو�سات 

مت�ساويتن،  ب��ن قوتن  ح���واراً  الأوروب����ي 

مثاًل،  وفرن�سا  ال�سن  بن  التفاو�ض  اأم��ا 

فهو حوار غري متكافئ.

قوة نا�سئة

م��ن��ذ ع�����س��ر ����س���ن���وات، اع���ت���رب ���س��ان��ع��و 

الأوروب���ي  الحت��اد  اأن  ال�سينية،  ال�سيا�سة 

ي�سكل قوة �سيا�سية نا�سئة وقطباً حمتماًل 

جديداً يف عامل متعدد الأقطاب، اأما اليوم، 

الزدراء  ب�سيء من  الحت��اد  يعاملون  فهم 

وانهيار  امل��ت��ك��رر  ف�سله  ب�سبب  وال�����س��م��ات��ة، 

ال��ك��ث��ري م��ن ال����دول اق��ت�����س��ادي��اً، ك��م��ا اأن��ه��م 

جم��الت  يف  اإل  بروك�سل،  اإىل  يلجوؤون  ل 

التناف�ض،  و�سيا�سة  ال��ت��ج��ارة  مثل  قليلة، 

ككيان  الأوروب�����ي  الحت����اد  يت�سرف  ح��ي��ث 

واحد فعاًل.

اأخ���رى، هم يف�سلون  لكن يف جم��الت 

التعامل مع دول فردية وبخطوات اأُحادية 

غ��ري غ��اب��ئ��ن ب��وح��دة الحت����اد الأوروب�����ي، 

املا�سية، حن  الفرتة  ذل��ك يف  ات�سح  وق��د 

اأجنيال  الأملانية  امل�ست�سارة  بكن  ا�ستقبلت 

مريكل.

ي��ق��ول اخل����رباء ال��ي��وم وب��الج��م��اع، اإن 

احلل يكمن يف يد اأوروب��ا نف�سها، ويف حال 

وافقت على جتاوز م�ساألة حل اأزمة منطقة 

اإن�ساء احت��اد �سيا�سي  ال��ي��ورو، ورك��زت على 

ومايل متما�سك، ثم اإقرار �سيا�سة خارجية 

م�����س��رتك��ة، ل ���س��ك اأن ال�����س��ن وال��ولي��ات 

امل��ت��ح��دة ورو���س��ي��ا ���س��ت��اأخ��ذه��ا ع��ل��ى حممل 

اجلد حينها، و�ستنظر اإليها باعتبارها قوة 

ل ي�ستهان بها وت�ستحق التقدير.

اليوم،  الو�سع  تدهور  من  الرغم  على 

يجب األ يفقد الأوروبيون الأمل باأن متهد 

ال�سلمي بن الدول  التكامل  ن�سختهم عن 

ع��امل��ي«  »ح��ك��م  ل��ظ��ه��ور  ���س��اب��ق��اً  املتخا�سمة 

اأف�سل رداً على التهديدات امل�سرتكة، مثل 

احلتمية  وال���س��ط��راب��ات  املناخي  التغيري 

بن القوى النا�سئة والقوى املتداعية.

امل�ستوى  على  التعاون  تعزيز  دون  من 

ال����ع����امل����ي، ف���ق���د ي�����س��ب��ح ال����ق����رن احل�����ادي 

اأواخ��ر  اأوروب��ا يف  بو�سع  �سبيهاً  والع�سرون 

ال����ق����رن ال���ت���ا����س���ع ع�������س���ر، ح����ن اح��ت��دم��ت 

اخل�����س��وم��ات ب��ن ال��ق��وى ال��ع��ظ��م��ى، ففي 

اأف�سل الأح��وال، قد ل تتحول اأوروب��ا اإىل 

ق��د ت�سبح  اإن��ه��ا  ب��ل  ق��وة عمالقة فح�سب، 

اأي�����س��اً من��وذج��اً ل��ن��وع ج��دي��د م��ن التعاون 

املتعدد اجلن�سيات بن القوى العمالقة، يف 

حال متكنت من حت�سن و�سعها واخلروج 

من م�سكالتها اأقوى من ال�سابق، لتثبت اأن 

فكرة الحتاد مل تكن مبنية على العدم.

عر�ض  عندما  ع�سر،  التا�سع  القرن  يف 

اأفريقيا  خارطة  الأمل���ان  امل�ستعمرين  اأح��د 

احل��دي��دي  امل�ست�سار  م��ريك��ل؛  �سلف  اأم���ام 

اأوت���و ف��ون ب�سمارك، جت��اه��ل ه��ذا الأخ��ري 

ال��ق��ي��م��ة ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة ل��ل��م�����س��ت��ع��م��رات 

ال��ب��ع��ي��دة، واع��ت��رب اأن اخل��ارط��ة ال��وح��ي��دة 

فرن�سا  »تقع  اأوروب���ا:  يف  تكمن  تهمه  التي 

ونحن  ال��ي��م��ن  اإىل  ورو���س��ي��ا  ال��ي�����س��ار  اإىل 

نقف يف الو�سط، هذه هي خارطة اأفريقيا 

بنظري«.

تبني  اإىل  ال��ي��وم  الأوروب����ي����ون  ي��ح��ت��اج 

اأن  م��ق��ارب��ة ب�����س��م��ارك، وي��ج��ب اأن ي��ع��ل��ن��وا 

اليمن  اإىل  تقع  ورو�سيا  والهند  »ال�سن 

والوليات املتحدة والربازيل اإىل الي�سار.. 

هذه هي خارطة اأوروبا بنظرنا«.

هبة �صيد�ين
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من  ح��ال��ة  ينتابهم  الأزواج  م��ن  ك��ث��ر 

بع�ض  نتيجة  �آخ��ر،  �إىل  حني  من  �ل�صمت 

�لعمل،  يف  �لنف�صية  و�ل�����ص��غ��وط  �مل�����ص��اك��ل 

�ل�صمت لت�صبح  م��اذ� لو طالت فرتة  لكن 

�ل��زوج��ة نف�صها وح��ي��دة مع  ع����ادة، وجت���د 

يف  م�صاركتها  يرف�ض  �صمته  حبي�ض  زوج 

�حلديث؟!

�ل�����ص��م��ت �مل����ن����زيل ي�����ص��اح��ب��ه ب��ع�����ض 

�لأع���ر�����ض، حيث جت��دي��ن زوج���ك قلياًل 

م�صغول  د�ئ��م��اً  �أن��ه  �أو  يتحدث معك،  م��ا 

ع��ك��ف على  �مل��ن��زل  �إىل  ع���اد  ف����اإذ�  بعمله، 

�لتليفزيون،  م�صاهدة  �أو  �ل�صحف  قر�ءة 

ر�أي��ه يف مو�صوع  �صاألته �لزوجة عن  و�إذ� 

�لأخ���رى،  �لناحية  �إىل  ي��دي��ر وج��ه��ه  م��ا، 

مي�صح  �أو  م��ف��ات��ي��ح��ه،  ب�صل�صلة  وي��ع��ب��ث 

ي�����ص��ّي��ع بع�ض  �أن  ي��ري��د  ن��ظ��ارت��ه وك���اأن���ه 

�لوقت حتى ل ي�صمع، ولعلك تت�صاءلني: 

ما هو �صر هذ� �لتغيري �لذي طر�أ عليه؟ 

وتخرجيه  �حلالة  ه��ذه  تعاجلني  وكيف 

من هوة �ل�صمت �لتي وقع فيها؟

خ������ر�ء ع���ل���م �ل��ن��ف�����ض ي�����وؤك�����دون �أن 

�مل�صوؤولة  هي  �لأح��ي��ان  بع�ض  يف  �لزوجة 

هي  لأن���ه���ا  �ل�����ص��م��ت،  ه����ذ�  ع���ن  �لأوىل 

�ل�صريك �لأك��ر يف حماولة تغيري منط 

�حلياة، بحيث ل ي�صبح �لروتني �صائد�ً، 

�إيجاد جمالت  �أن حتاول  �لزوجة  وعلى 

معرفة  خ���الل  م��ن  ل��ل��ح��دي��ث،  م�صرتكة 

�ل��ك��الم ع��ن��ه، فالتحدث  �ل���زوج  م��ا يحب 

لأ�صلوب  الن  يتو�صّ يجعلهما  �لزوج  بلغة 

م�صرتك يف �لتعامل يتبادلن فيه �لأفكار 

و�لأحا�صي�ض، مما يقوي �لعالقة بينهما، 

ُي���ظ���ه���ر ح���اج���ز �ل�������ص���م���ت، وت�����ص��اب  ول 

�ل��ع��الق��ة �ل��زوج��ي��ة ب��اجل��م��ود وت��ت��ف��اق��م 

�خلالفات �لأ�صرية.

م�صلحة �أحيانًا

يلقون  �لنف�صية  �ل�صحة  �خت�صا�صيو 

ب���ال���ل���وم ع���ل���ى �مل���������ر�أة يف �أغ����ل����ب �حل�����الت 

�لرئي�صية  �لأ���ص��ب��اب  �أح���د  وي��ق��ول��ون:  »�إن 

مل�صكلة عدم �لتو��صل �لكالمي بني �لزوجني 

مل��غ��زى  ي���رج���ع �إىل �خ���ت���الف م��ف��اه��ي��م��ه��م��ا 

�لزوجة  �إىل  بالن�صبة  فاملحادثة  �حلديث ،  

تعني �لرتباط �لعاطفي و�لهتمام ..  وعند 

�لرجل هي فعل وحتديد لالهتمامات �لتي 

�لتي  �لدقيقة  �لتف�صيالت  فيها  يهمه  ل 

تفي�ض يف �صرحها �مل��ر�أة، وميلها �ل��زوج من 

�صمت  ح��ي��ال  �ل��زوج��ة  ف��ع��ل  ورد  �لتكر�ر ..  

و�ل�����ص��ي��ق  �لأذى  م����ن  م���زي���ج  ه����و  زوج����ه����ا 

�مل���ر�أة دور يف خ��روج  و�لرت��ب��اك، وهنا على 

باللباقة و�لوعي  �ل�صمت  د�ئرة  زوجها من 

وفن �إد�رة �لنقا�ض و�حلو�ر، و�ختيار �لوقت 

�ل��زوج يف حالة  �ل��ذي ل يكون فيه  �ملنا�صب 

��صرتخاء«.

�صمت  �أن  �إىل  �لخت�صا�صيون  وي�صري 

�لرجل قد يكون حممود�ً ونعمة مع �لزوجة 

فلو  و�جلاهلة ،   �ل�صكوى،  كثرية  �ل�صر�صة 

ف��ي��ه��ا، وغ�صبه وحظه  ر�أي����ه  ن��ط��ق لأع��ل��ن 

ويوؤكدون  بينهما،  �حلياة  و�نتهت  �لأ�صود، 

�ليومية  �حل��ي��اة  ي�صارع  �ل���ذي  �ل��رج��ل  �أن 

لتوفري �لأمان لزوجته و�أولده، تقع عليه 

نقار  يزيد من حمولتها  م�صوؤولية كبرية، 

�ل��زوج��ة، وك��الم��ه��ا فيما ل يفيد،  وق���رف 

و�لنفقات  �لأط��ف��ال  تربية  م��ن  وت��ذم��ره��ا 

يعلمها  �أم���ور  وكلها  �مل��ت��ع،  م��ن  وحرمانها 

دقيقة  ك��ل  �صماعها  �إىل  ولي��ح��ت��اج  �ل���زوج 

�ل�صمت  يتم  وحني  يومية،  �أ�صطو�نة  على 

�لزوجة ، ورغم  �صوء ت�صرف  �ل�صبب  يكون 

كل ذلك يهيبون بالرجل، كقو�م، �أن يو��صل 

�حلو�ر مع زوجته، لأن هذ� ما حتّث عليه 

و�ملحبة  �لألفة  يعّر عن  �لأديان ،  فالكالم 

د�خل  �لعالقة  �أو����ص��ر  ويقوي  و�ملوؤ�ن�صة، 

كيان �لأ�صرة . 

حاالت م�ؤقتة

�لجتماعيون  �لخت�صا�صيون  ويحلل 

�لأم������ر م���ن ب��ع�����ض ج���و�ن���ب���ه، ف�����ريون �أن 

معظم �لرجال يرتددون كثري�ً يف �حلديث 

من  خل�صيتهم  وه��م��وم��ه��م،  �أن��ف�����ص��ه��م  ع��ن 

نقاط  ع��ن  �لك�صف  �أو  لالنتقاد  �لتعر�ض 

نوع  لزوجاتهم، وهناك  �صعفهم وعجزهم 

من �لرجال �ل�صامت د�ئماً، و�ل�صمت من 

ي�صمع،  ما  مبقد�ر  يتحدث  ل  فهو  طبعه، 

ورمب����ا ت��ت��ع��ب �ل���زوج���ة، لأن��ه��ا ت��رغ��ب ب��اأن 

ي�صاركها زوجها �حلديث، وعلى �لزوجة يف 

هذه �حلالة �أل تغ�صب من ذلك �ل�صكوت، 

لأنها مع �لأيام �صتعتاد عليه. 

و�إل�����ي�����ك ع����زي����زت����ي �ل�����زوج�����ة و���ص��ف��ة 

�حلالة  �ل�صمت؛  مر�ض  لعالج  خمت�صرة 

�ل��ت��ي ق���د ت��ن��ت��اب زوج����ك �أح���ي���ان���اً، لتكون 

حالة عر�صية �أو ت�صيبه نتيجة ت�صرفاتك 

و�أفعالك يف بع�ض �لأحيان:

ب��ال�����ص��م��ت نتيجة  �ل������زوج  ُي�����ص��اب  ق���د 

�أو  �ل��ع��م��ل،  يف  �مل�صكالت  لبع�ض  �لتعر�ض 

�صعبة،  ب��ظ��روف  مّي��ر  �أو  م��ع��ق��دة،  م�صاألة 

وهنا  �ل�صمت،  �إىل  �لرجل  يلجاأ  ما  فغالباً 

بهدوء ويختلي  يفكر  لأن��ه  �لرجل  ي�صمت 

�إنه  حيث  �مل�صكلة،  ه��ذه  يحّل  حتى  بنف�صه 

م�صاكله  ح���ّل  ع��ن  �مل�����ص��وؤول  نف�صه  ي��ع��ت��ر 

�أح��د يف هذ�  ي�صاركه  �أن  بنف�صه، ول يحب 

طويلة  ���ص��اع��ات  ي�صمت  ف����ر�ه  �ل��ت��ف��ك��ري، 

�أن يجد  حلّل م�صكلة ما بنف�صه، ومن بعد 

مع  و�لتو��صل  �حل��و�ر  �إىل  يعود  ح��اًل  لها 

الآخرين.

�ل��زوج  �أن تكلمي  �ل��ع��الج: م��ن �خل��ط��اأ 

ع��ن م��ا ي��زع��ج��ه، ف��ه��ذ� ي��زي��د م��ن ت��وت��ره، 

لل�صمت  �لنف�صية  حاجته  تفّهمك  ل��ع��دم 

تطرحني  عندما  وهنا  �ل��ذ�ت��ي،  و�لتفكري 

معني،  باأ�صلوب  تكون  يجب  �لأ�صئلة  عليه 

ولي�ض كالطريقة �ملعتادة، وقد ت�صتخدمني 

به  كالرتحيب  �حل���و�ر،  يف  �أخ���رى  طريقة 

ومالطفته �أوًل، ثم �إذ� ر�أيته دخل يف د�ئرة 

�ل�صمت، ميكنك �لطلب منه حتديد وقت 

منا�صب للتحاور بينكما عندما ينتهي من 

له  و�لتعبري  ر�ح���ة،  �أك���ر  وي��ك��ون  تفكريه 

���ص��ع��وره وتهتمني لأم���ره،  �أن���ك حت��رتم��ني 

وتعطيه هذه �مل�صاحة من �لوقت دون لوم 

�أو معاتبة.

�أتيكيت �لتعامل

ويقدم خر�ء �لأتيكيت بع�ض �لن�صائح 

لُتخرجي زوجك من �صمته بذكاء:

- تفهمي نف�صية زوجك، فعند �صعورك 

متاعب  يف  �ل��ت��ف��ك��ري  ب�صبب  ي�صمت  ب��اأن��ه 

�ل���ع���م���ل �ل���ي���وم���ي���ة، ف����ال د�ع������ي ل���الإحل���اح 

لخرت�ق �صمته، و�ختاري �لوقت �ملنا�صب، 

هموم  ببع�ض  �لحتفاظ  يف  يرغب  فرمبا 

عمله �لتي ل تهمك.

نتيجة  زوج��ك ي�صمت  �أن  �صعرت  �إذ�   -

رد ف��ع��ل ت�����ص��رف خ���اط���ئ م��ن��ك �أغ�����ص��ب��ه، 

�لتلميح  للتمادي فيه، وح��اويل  د�ع��ي  فال 

ب��ع��ب��ار�ت �لع��ت��ذ�ر، حتى ل ي�صتمر يف  ل��ه 

�صمته.

- بع�ض �لأزو�ج مييلون �إىل �لرومان�صية 

يف�صلون  يفتقدونها  وعندما  �لتعامل،  يف 

�لنوع  ه��ذ�  م��ن  زوج���ك  ك��ان  �إذ�  �ل�صمت.. 

�لعاطفي  �لتجديد  عن  تبحثي  �أن  ح��اويل 

عند معاملته.

�أن زوج����ك مير  ت��الح��ظ��ني  ع��ن��دم��ا   -

ب���ف���رت�ت ق��ل��ق �أو ت���وت���ر، و�أح���ي���ان���اً ف��ق��د�ن 

�لتي  �لع�صبية  �ل�صغوط  نتيجة  للتو�زن 

يتعر�ض لها يف �حلياة، ويحتاج �أن ي�صمت 

ويخلو مع نف�صه بع�ض �لوقت، فال حتاويل 

�خ��رت�ق �صمته، بل �عملي على تهيئة جو 

من �لهدوء د�خل �ملنزل. 

- ح�������ّص���ن���ي م����ن ط���ري���ق���ة ����ص��ت��م��اع��ك 

وق�صمات  ح�صا�صة،  و�ع��ي��ة  ب����اآذ�ن  ل��زوج��ك 

وجه عطوفة ت�صعره بالهتمام مبا يقول، 

ل  يف�صّ و�صوف  ذلك متعة،  �صيجد يف  فاإنه 

لغة �لكالم عن لغة �ل�صمت د�خل �ملنزل.

رمي �خلياط
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�لأطفال يف  �أب��رز م�صاكل  �لبد�نة )obesity( من  �أ�صبحت  لقد 

وقتنا �لر�هن، فقد ز�دت �لتحذير�ت من �لبد�نة �لتي قد ينظر �إليها 

�لكثريون على �أنها �أمر ب�صيط، �إل �أنها تعد من �لأمر��ض �خلطرية.

�لبد�نة؟ • ماهي 
�ل��ب��د�ن��ة ه��ي زي����ادة ن�صبة �ل���ده���ون �ل��ك��ل��ي��ة يف �جل�����ص��م م��ق��ارن��ة 

بالأن�صجة �لأخرى، و�لتي ت�صبب زيادة وزن �جل�صم، وبالتايل زيادة 

�لطبقة  يف  زي��ادة  لديه  ك��ان  من  هو  �لبدين  و�لطفل  �جل�صم،  كتلة 

�لدهنية �ملختزنة حتت جلده، وز�د وزنه �أكر من 20 % عن طفل 

وزنه طبيعي يف نف�ض �صنه وطوله.

�الأطفال عند  �لبد�نة  • �أ�صباب 
هناك �لعديد من �لعو�مل �لتي ت�صاهم يف �إ�صابة �لطفل بالبد�نة، 

ومنها:

�لبد�نة  ظهور  يف  �لأ�صا�صي  �ل�صبب  يكون  قد  ور�ث��ي��ة:  عو�مل   -

هو �أ�صباب ور�ثية، فهناك جينات معّينة تتحكم يف ن�صبة �لت�صحم يف 

مكان معني من �جل�صم، وقد يكون يف �جل�صم كله، وتظهر عالمات 

�لإ�صابة بالبد�نة بو�صوح بد�ية من �صن �لبلوغ.

- عو�مل نف�صية: ترجع �لإ�صابة بالبد�نة يف كثري من �لأحيان 

�أو مدر�صة، خ�صو�صاً  �أ�صرة  �إىل �صبب نف�صي يف حميط �لطفل؛ من 

عندما تكون �لفحو�صات خالية من �أي خلل هرموين، وهناك بع�ض 

م�صاعدة  �حللويات؛  تناول  يف  يفرطون  بالكاآبة  �مل�صابني  �لأط��ف��ال 

لأنف�صهم على �خلروج من حالة �لإحباط �أو �لكتئاب.

- عو�مل �جتماعية: ُتعتر �لعو�مل �لجتماعية من �أبرز �أ�صباب 

�لإ�صابة بالبد�نة، وميكن تلخي�ض هذه �لعو�مل يف:

 �أ- قلة �حلركة وعدم ممار�صة �لريا�صة.

 ب- قلة �صاعات �لنوم.

تناول  يف  �لإ���ص��ر�ف  يف  تتمثل  �لتي  �خلاطئة  �لغذ�ئية  �ل��ع��اد�ت   ج- 

باإعطائهم  لالأطفال  �لأم  ومكافاأة  و�لدهون،  و�ل�صكريات  �حللويات 

�حللوى.

 د- ق�صاء �صاعات طويلة يف و�صع �جللو�ض �أمام �لتلفاز �أو �حلا�صوب 

اأو الألعاب.

يف  �حلليب  غري  �أغ��ذي��ة  �لطفل  و�إع��ط��اء  �ل�صناعية،  �لر�صاعة   -  ه� 

مرحلة �لر�صاعة.

 و- عدم �هتمام �لأهل بنوعية �لطعام �لذي يقدمونها لالأطفال.

- عو�مل مر�صية: قد ي�صاب �لطفل باأحد �لأمر��ض �لتي حتد 

من حركته ملدة طويلة، مما يوؤدي �إىل �إ�صابة �لطفل بالبد�نة، ومن 

�ملفا�صل  و�لتهاب  �ملخ،  و�أمر��ض  �ل�صماء  �لغدد  �أمر��ض  ذلك  �أمثلة 

�ملتكرر و�لك�صور، بالإ�صافة �إىل ذلك، فاإن هناك بع�ض �لأدوية �لتي 

يكون من �أثارها �جلانبية فتح �ل�صهية ب�صكل غري طبيعي.

أسباب البدانة عند األطفال
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ي��ح��ت��وي �ل���زي���ت���ون ع��ل��ى م�����ادة ح��ام�����ض 

�أوليفيل،  �أخ���رى ه��ي  �ل��ب��ن��زوي��ك، وم���ادة 

 ،mannite �مل�����ص��م��ى  �ل�����ص��ك��ر  وك��ذل��ك 

�خل�������ص���ر�ء  �لأور�ق  يف  م����وج����ود  وه�����و 

و�لثمار.

بينما يحتوي زيت �لزيتون على بلور�ت 

 ،»triolein tripalmitin«

 arachidic« م��ث��ل  م����و�د  وه��ن��اك 

�لأ�صيد  من  قليلة  وكمية   ،»esters
�مل�صمى »free oleic acid«، كما 

ي��ح��ت��وي �ل��زي��ت��ون ع��ل��ى �مل���اء و �مل��ع��ادن 

و�خل��م��ائ��ر،  �لكال�صيوم  مثل  �ل��ك��ث��رية، 

 ،)e. b2. pp. b1. a( و�لفيتامينات 

وك��م��ي��ة �ل���غ���ذ�ء �مل���وج���ودة يف �ل��زي��ت��ون 

�أكر من تلك �ملوجودة يف  �لأ�صود هي 

�لزيتون �لأخ�صر.

مركبات  على  �لزيتون  �أور�ق  وحتتوي 

 ،»oleuropein acid« ت�صمى 

�لفريو�صات  لبع�ض  طبيعي  قاتل  وهو 

و�لباكترييا و�لفطريات.

ومن فو�ئد �لزيتون:

وت��اأث��ري  ق��اب�����ض  ت��اأث��ري  ذ�ت  �لأور�ق   -

ي�����ص��ت��ع��م��ل  �لأور�ق  وم���غ���ل���ي  م���ع���ق���م، 

ق�صر  كذلك  ل��ل��ح��ر�رة،  ق��وي  كخاف�ض 

�ل�صجرة له تاأثري خاف�ض للحر�رة.

مركبات  على  �لزيتون  ورق  يحتوي   -

و�أجنا�صاً من  �مليكروبات  طبيعية تقتل 

�لفريو�صات و�لفطريات.

- يعالج ورق �لزيتون مر�صاً حديثاً مت 

 cfs (chronic( ه��و  ت�صخي�صه 

.fatigue syndrome
- ي��ع��ال��ج ورق �ل��زي��ت��ون �مل��ر���ض �ل��ذي 

يحدثه فريو�ض ي�صمى »هريب�ض«.

تخفيف  على  �ل��زي��ت��ون  ورق  ي�صاعد   -

ع���و�ر����ض �مل��ر���ص��ى �مل�����ص��اب��ني مب��ر���ض 

ورق  )�أي  فهو  �ملكت�صبة،  �ملناعة  نق�ض 

ويعطي  �ملناعة،  يقوي جهاز  �لزيتون( 

ملكافحة  و�ل���ذخ���ائ���ر  �مل����وؤون����ة  �جل�����ص��م 

اللتهابات.

�ل���زي���ت���ون وه����ن وت��ع��ب  ي��ك��اف��ح ورق   -

ع��ن  ت��ن��ت��ج  �ل���ت���ي  و�لآلم  �لأج���������ص����اد، 

�لأم��������ر����������ض �مل����زم����ن����ة و�خل�����ط�����رية، 

و�ل�����ص��رط��ان��ات، ويكافح  �لإي�����دز،  م��ث��ل 

�ل�����ف�����ريو������ص�����ات �ل�����ت�����ي ت�������ص���ب���ب ه����ذه 

�لأمر��ض.

معاجلة  يف  ُي�صتعمل  �ل��زي��ت��ون  ورق   -

ل  �لتي  و�لن��ف��ل��ون��ز�  �لر�صح،  �أم��ر����ض 

ميكن معاجلتها مب�صاد�ت �للتهاب.

�ل��زي��ت��ون مفيد�ن  وورق  �ل��زي��ت��ون  زي��ت   -

�ل��در����ص��ات  تثبت  �ل��ق��ل��ب، حيث  لأم��ر����ض 

�ل��دم،  ل�صغط  خاف�صان  �أنهما  �حليو�نية 

و�لكولي�صرتول.

- ي��ن��ّع��م �ل��ب�����ص��رة و�ل���وج���ه، وُي�����ص��ت��ع��م��ل يف 

�صناعة زيوت وكرميات �لوجه و�ل�صابون.

- �لدهن بزيت �لزيتون يزيل �حلكاك، 

���ر �جل����ل����د و�ل�������ص���م���اط  وي����ع����ال����ج ت���ك�������صّ

و�للتهابات، ويعالج �لعق�ض و�حلروق، 

وح����������روق �ل������ن������ار، وح����������روق »����ص���رب���ة 

�ل�صم�ض«.

- ُي�صتعمل زيت �لزيتون عن طريق �إ�صافة 

�لأدوية و�لعقاقري �إليه يف معاجلات �جللد 

و�ل��ده��ون، وي��ق��ّوي زي��ت �ل��زي��ت��ون �ل�صعر، 

ويعطيه ملعاناً ون�صاطاً.

- زيت �لزيتون مدّر للبول، كما ي�صاعد 

�لكلى  و�لرمل من  �إخ��ر�ج �حل�صى  على 

عر �لبول.

�ل�صدر،  �أم��ر����ض  �ل��زي��ت��ون  زي��ت  يعالج   -

�حلمى  �لتيفوئيد  �أم��ر����ض  يف  وُي�صتعمل 

�لقرمزية و�لطاعون.

�ل����زي����ت����ون يف �حل��ق��ن  زي�����ت  ي�����ص��ت��ع��م��ل   -

�ل�صرجية.

- زيت �لزيتون و�لزيتون يقويان �لب�صر، 

من  يحتويه  مبا  �لليلي  �لع�صى  ومينعان 

فيتامني »a«، ومينعان �رتخاء �جلفون.

من  يحتويه  ملا  �جلن�صية،  للطاقة  مقوٍّ   -

.»e«و »a« فيتاميني

و�صفات عالجية لبع�ض �الأمر��ض

ت���ع���اَل���ج �ل��ع�����ص��الت و�لأط��������ر�ف �مل�����ص��اب��ة 

بالروماتيزم بتدليكها بزيت �لعرعر ثالث 

مر�ت يومياً لعدة �أ�صابيع.

ُتزج كمية من زيت �لزيتون )200 غر�م( 

مع ف�ض ثوم مق�صور ومفروم، حتى ي�صبح 

�ملزيج متجان�صاً، ثم يرتك ملدة ثالثة �أيام 

�لأمل  به مو��صع  ي�صتعمل، تدهن  �أن  قبل 

ثالث مر�ت يف �ليوم. )تكرر �لو�صفة حتى 

يتح�صن �ملري�ض(.

لعالج �حلروق: هو عالج مثايل للحروق، 

وذلك مبزجه مع �ملاء و�لزيزفون.

ملعقتني من  ت��ن��اول  �ل��ظ��ه��ر:  �أمل  ل��ع��الج 

تكون  عندما  يوم  كل  �صباح  �لزيتون  زيت 

�أو حتى  �أي��ام،   10 �ملعدة فارغة، وذلك ملده 

يزول �لأمل.

لعالج ت�صاقط �ل�صعر: ُتدلك فروة �لر�أ�ض 

بزيت �لزيتون لعدة دقائق، ثم يلف �لر�أ�ض 

ب��امل��اء  يغ�صل  ذل���ك  ب��ع��د  ���ص��اع��ة،   12 مل���دة 

�أيام  ر هذه �لو�صفة عدة  و�ل�صابون. )تكرَّ

حتى يتم �ل�صفاء(.

زيت �لزيت�ن

 و�حلد من �صرطان �جللد

ي��ن��ت�����ص��ر ���ص��رط��ان �جل��ل��د يف �ل��ع��دي��د من 

�لب�صرة  ذوي  ل��دى  خ�صو�صاً  �لعامل،  دول 

كبري  ب�صكل  يتعر�صون  و�لذين  �لبي�صاء، 

بعد  ل�صيما  ط��وي��ل��ة،  ول��ف��رت�ت  لل�صم�ض 

�ل�صباحة، وقد قام �أحد �لباحثني بدر��صة 

�لدهن بزيت �لزيتون على �جللد )جميع 

�جل�����ص��م( ب��ع��د �ل�����ص��ب��اح��ة، ل��ي��ت��ب��نّي �أن له 

من  �حل��د  يف  �مل�صاعدة  يف  مبا�صر�ً  ت��اأث��ري�ً 

�لإ�صابة ب�صرطان �لثدي.

زيت �لزيت�ن يق�ي �لذ�كرة

ميكن لقطر�ت من زيت �لزيتون تتناولها 

وتبقي  �ل��ذ�ك��رة  ف��ق��د�ن  تقيك  �أن  ي��وم��ي��اً، 

على �أد�ء دماغك لوظائفه ب�صكل فعال عند 

��صتناد�ً  وذل���ك  �ل�صيخوخة،  �صن  بلوغك 

بالأبحاث  ق��ام  علمي  فريق  يقوله  ما  �إىل 

�إىل هذ� �ل�صتنتاج،  �لتو�صل  �لالزمة قبل 

�ملت�صبعة  غري  �لدهنية  �حلو�م�ض  ب�صبب 

�لتي ميكن �لعثور عليها يف �لزيتون.

  مـنــوعــــات
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�أفــقــي

�ل�صوت من حوله  عال  �أو  �صوته  عال   / �لنا�ض  �عتزل  متعبد   1
/ �نه�ض

و�لهد�ية. �لنور  مركز   / عن  �د�فع   2
�أجاز.  / �لنخل  ثمر   / )�أذنيه(  �أغلق   3

طــريـقـة اللعـب

و�أفقياً  9 عامودياً  �إىل   1 �لأرق��ام من  تو�صع 

على �أن ل يتكرر �لرقم يف �أي �جتاه عامودي 

كان �أو �أفقي 

الحل السابق 12345678910
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

ل�����ص��اح��ب ك����ف����اءة يف جم�����ال م��ا  �����ص���م   4
)م��ع��ك��و���ص��ة( / جم��م��وع��ة م��ت��ق��دم��ة من 

�خليل �أو �لنا�ض �أو نحوها

�أدو�ره  �ب��رز   / كالذباب  �صوتا  �أ���ص��در   5
�لقرمو�صطي.

حب  / )معكو�صة(  متحلل   6
/ جم��م��وع��ة �ل��ب��ي��وت  م��ل��ف��ات  ���ص��ج��ل   7

و�لدور و�أهلها �لتي تثل �لوطن.

ل���ل���ج���دل ل����ه ع�����دد م��ن  م���ث���ري  خم�����رج   8
�لأفالم منها حني مي�صرة

هبوط / �صرب برغبة �صديدة. مظلة   9
�آثار �مل�صريني �لقدماء. 10 يدرين / من 

عـــامـــ�دي

م�صل�صل  يف  ���ص��ع��ودي  ك��وم��ي��دي  ممثل   1
طا�ض ما طا�ض.

مم��ث��ل م�����ص��ري ر�ح���ل ل ي��ك��ذب ولكنه   2
يتجمل. / ��صهر �لفر�عنة و�كر بناء

�إىل  �مل��ع��ل��وم��ات  ن��ق��ل   / مم��ي��ت��ة  م����ادة   3
�حلا�صوب عر �أجهزة يدوية.

�لعزيز  عبد  حممود  فيه  ج�صد  فيلم   4
�صخ�صية �ل�صيخ ح�صني كفيف �لنظر. / 3 

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

حروف من ها�صم

ناقلو �لأ�صياء.  5
)معكو�صة(. تر�صد   / حجمه  تقل�ض   6

/ ��صتجابتي لأ�صئلة ما �جلنون  �أ�صابه   7
�لظل خفيفة  كوميدية  م�صرية  ممثلة   8

قطع تغطى بها �لأ�صطح �ملائلة �ب�صط / و�أقل   9
تعقيد�.

ماري  تثيل  �لفاتنات  �حلمو�ت  فلم  خمرج   10
منيب وميمي �صكيب يف 1953
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ت�شغل  ق����زوح«  ج��ول��ي��ان  »ق�شية  ت���زال  ال 

اأو�شاط لعبة كرة ال�شلة يف لبنان، وهي ت�شببت 

يف اإرجاء انطالق املو�شم اجلديد، ملدة اأ�شبوع، 

قبل اأن يحدد احتاد اللعبة يوم اجلمعة املقبل 

موعداً جديداً النطالق بطولة لبنان.

وعلى رغم اإعادة برجمة جدول املباريات 

واإع����داد ال��ع��دة الن��ط��الق��ة ج��دي��دة، ي��ب��دو اأن 

املو�شم ال�شلوي قد ت�شدع مبكراً، بفعل هزات 

متتالية، بداأت باإرجاء نهائي بطولة االأندية 

االآ�شيوية بني الريا�شي ومهرام، وانتهت مبا 

ق���زوح« العب  ب�»ق�شية ج��ول��ي��ان  ي��ع��رف  ب��ات 

احلكمة اللبناين االأ�شل، والقادم من الكيان 

ال�����ش��ه��ي��وين.. وت��ل��ك ال���ه���زات خلفت اأج���واء 

حركة  على  غطت  اللعبة،  ف�شاء  يف  �شبابية 

االنتقاالت النا�شطة قبل املو�شم، والتي كانت 

تنذر ببطولة �شاخنة على ال�شعيدين الفني 

واجلماهريي.

ن��ادي  ي�شر  ال���ذي  ق����زوح،  ق�شية  وت���رز 

ال�شارع  يف  ج��دل  ك��م��ادة  �شمه،  على  احلكمة 

ال���ري���ا����ش���ي، ع���ل���ى رغ�����م امل����واق����ف ال�����ش��اب��ق��ة 

في�شل  والريا�شية  ال�شباب  لوزير  احلازمة 

ك����رام����ي، ال������ذي ق������رر، م��ط��ل��ع ه�����ذا ال���ع���ام، 

توقيف الالعب �شام هو�شكني عن اللعب مع 

اللبناين،  �شفره  ج���واز  وم�����ش��ادرة  املنتخب، 

اإط��ار �شل�شلة »تدابري تق�شي بعدم  وذل��ك يف 

فرق  يف  لعبوا  اأن  �شبق  لريا�شيني  ال�شماح 

ون�����واد »اإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ة« ب��االن�����ش��م��ام اإىل ف��رق 

ال��وزي��ر، حينئذ،  ق��رار  لبنانية«، ولقي  ون��واد 

ردود فعل موؤيدة ومباركة من جلنة ال�شباب 

يراأ�شها  التي  النيابي  املجل�س  يف  والريا�شة 

النائب �شيمون اأبي رميا، والتي اأعلنت عزمها 

على اإ�شدار قانون �شريح بهذا ال�شاأن. 

ال�����ش��ب��اب  وزارة  يف  ع���ق���د  اج���ت���م���اع  ويف 

والريا�شة الثالثاء املا�شي، تقرر اإحالة ملف 

ب��االأم��ر  ليبت  الع�شكري  الق�شاء  اإىل  ق���زوح 

اإ���ش��راك الالعب  اأ���ش��ر احلكمة على  يف ح��ال 

ال�����ش��ب��اب  وزارة  اأن  ع��ل��م��اً  ل��ب��ن��ان،  ب��ب��ط��ول��ة 

والريا�شة اأر�شلت كتاباً اإىل االحتاد اللبناين 

ال�شلة يتعّلق بتوقيع قزوح، الذي �شبق  لكرة 

ال���دوري »االإ���ش��رائ��ي��ل��ي«، على  اأن لعب يف  ل��ه 

ك�����ش��وف ن����ادي احل��ك��م��ة، وذك����رت يف ال��ك��ت��اب، 

 2012 ال��ث��اين  ك��ان��ون   3 يف  ال�����ش��ادر  بكتابها 

اأجانب �شبق لهم  حول منع م�شاركة العبني 

اأن لعبوا يف الدوري »االإ�شرائيلي«، يف الدوري 

اللبناين، واعترت الوزارة يف كتابها اأّن عدم 

االإ�شارة اإىل الالعبني اللبنانيني واملتحدرين 

اإىل  م��رده  الكتاب،  ذل��ك  اأ�شل لبناين يف  من 

م��ن جديد  واأك����دت  اأّن����ه »حت�شيل ح��ا���ش��ل«، 

لبناين  اأو  اأجنبي  اأي العب  التعاقد مع  منع 

لهم  �شبق  ممن  لبناين  اأ�شل  من  متحدر  اأو 

ال��ل��ع��ب يف ال��ك��ي��ان ال�����ش��ه��ي��وين، حم���ذرة من 

خمالفة هذا القرار الذي �شيعّر�س الفاعلني 

اإىل امل�����ش��اءل��ة، واع��ت��ب��ار م��ا ي��ق��وم��ون ب��ه غري 

قانوين.

وت����ل����وم اأو�����ش����ط ال��ل��ع��ب��ة االحت�������اد ل��ع��دم 

والريا�شة،  ال�شباب  وزي���ر  ق���رارات  تطبيقه 

ف��ي��م��ا ي��وؤك��د ب��ع�����س امل�����ش��وؤول��ني اأن م��و���ش��وع 

قزوح ال يقبل الت�شاهل، وال �شيما اأنه لبناين 

ق�شيته  م��ع  التعامل  ف��اإن  وبالتايل  االأ���ش��ل، 

تتطلب موقفاً اأكرث حزماً وت�شدداً من ق�شية 

»اإ�شرائيل«  لعب يف  الذي  االأجنبي،  هو�شكني 

اإال  االأج��ان��ب..  كغريه من ع�شرات الالعبني 

اإذا ارت��اأى النادي اللبناين التعاقد مع قزوح 

كاأجنبي.. وعندها ما ين�شحب على هو�شكني 

ميكن تطبيقه عليه اأي�شاً.

اأن��ه��ا جمعت  ق����زوح،  وال��الف��ت يف ق�شية 

�شيا�شية خمتلفة  ت��وج��ه��ات  م��ن  ع��دة  اأن��دي��ة 

البطولة،  يف  ال��الع��ب  م�شاركة  رف�����س  على 

اللذين تفرقا  فال�شانفيل والريا�شي بريوت 

يف املو�شم املا�شي، التقيا يف الق�شية اجلديدة.

وك�����ان امل���دي���ر ال��ف��ن��ي ل��ل��م��ن��ت��خ��ب ون����ادي 

اأن��ه  ب����دوره،  اأك���د  �شركي�س  غ�شان  ال�شانفيل 

والذي  االأ�شل  اللبناين  ق��زوح  ي�شتدعي  »لن 

ت�شكيلة  اإىل  االأ���ش��رال��ي��ة،  اجلن�شية  يحمل 

االأمم  ك��اأ���س  نهائيات  يف  للم�شاركة  املنتخب 

بريوت  يف  لبنان  ي�شت�شيفها  التي  االآ�شيوية 

الكرامة  على  »ح��ف��اظ��اً  وذل��ك   ،2013 �شيف 

الوطنية«. 

واأيدت اأندية الدرجة االأوىل )ال�شانفيل، 

قرار  الريا�شي(  عم�شيت،  بيبلو�س،  املتحد، 

الوزير كرامي القا�شي بعدم ال�شماح لالعب 

اأجنبي �شبق اأن لعب يف »اإ�شرائيل« اأن ي�شارك 

يف الدوري اللبناين. وطالبت االأندية االحتاد 

اللبناين بدوره باحرام قرارات الوزير. 

بحجة  منتقديه  احلكمة  ن���ادي  وي��واج��ه 

ب�����اأن »ق�����زوح ذه����ب اإىل  ي���دع���ي  اإذ  ���ش��ع��ي��ف��ة، 

اإ����ش���رائ���ي���ل ب��ج��ن�����ش��ي��ت��ه االأ����ش���رال���ي���ة ول��ي�����س 

العمل  اأن  يجهل  وه��و  اللبنانية،  بجن�شيته 

م��ايل«، وهو  ب��دل  اإ�شرائيل ممنوع مقابل  يف 

اأمر يخالف قرارات وزير ال�شباب والريا�شة 

اللعب يف  اأجنبي  اأي الع��ب  ال��ذي حظر على 

لبنان بعد زيارته »اإ�شرائيل«، فكيف باالأحرى 

بقزوح اللبناين االأ�شل؟

وج�������اءت زوب����ع����ة ق�������زوح« ب���ع���د اأي�������ام م��ن 

ق����راراالحت����اد االآ����ش���ي���وي ل��ك��رة ال�����ش��ل��ة ع��دم 

ال�شلة  اآ�شيا الأندية كرة  نهائي بطولة  اإقامة 

وم��ه��رام  ال��ري��ا���ش��ي  ب���ني  ال�23  ن�شختها  يف 

اللبناين  االحت���اد  طلب  على  بناء  االإي����راين، 

اأن يتخذ  ع��ل��ى  االأم����ن����ي«،  ال��و���ش��ع  »ب�����ش��ب��ب 

االحتاد االآ�شيوي الحقاً قراراً ب�شاأن املباراة«. 

مناف�سة مفتوحة

للبطولة  الفنية  ال��وق��ائ��ع  اإىل  وب��ال��ع��ودة 

املناف�شة  تبدو  �شاعات،  بعد  انطالقها  املزمع 

مفتوحة بني فرق ال�شدارة، ويرز الريا�شي 

بوجهه اجلديد، بقيادة ال�شلوفيني �شلوبودان 

اأ�شفى على الفريق توازناً  �شوبوتيت�س الذي 

ك����ان م���ف���ق���وداً ب���ني ال��ن��اح��ي��ت��ني ال��دف��اع��ي��ة 

اجلديدة  الهوية  معامل  وم��ن  والهجومية، 

ل��ل��ف��ري��ق ال���الع���ب ال�����ش��اب اأح���م���د اإب��راه��ي��م 

االأول  م��و���ش��م��ه  ي��خ��و���س  ال����ذي  ع���ام���اً(   20(

اإ�شماعيل  وامل�����ش��ري  ال��ب��ريوت��ي،  الفريق  م��ع 

اأحمد، ف�شاًل عن علي حممود الذي عاد بعد 

االإ�شابة اإىل حيويته، ويعزز هذه القوة وجود 

كابنت الفريق جان عبد النور رجل االأوقات 

عرقجي  وائ���ل  ال��واع��د  وال�����ش��اع��د  ال�شعبة، 

اإىل  وع��اد  �شنة(،   18( الفريق  العبي  اأ�شغر 

�شفوف الريا�شي االأمريكي العمالق لورين 

وودز )2،18م(. 

ال�شانفيل بعيداً عن االحتفاظ  وال يبدو 

اأح��رزه يف املو�شم املا�شي، لقب  باللقب الذي 

االأوىل  للمرة  ال�شلة  لكرة  اللبناين  ال��دوري 

ب��ت��اري��خ��ه ب��ف��وزه ع��ل��ى اأن��ي��ب��ال زح��ل��ة بثالث 

م���ب���اري���ات م��ق��اب��ل م���ب���اراة واح�����دة يف ال����دور 

االأف�����ش��ل من  ف��ي��ه  ال���ذي يحت�شب  ال��ن��ه��ائ��ي 

خم�س مباريات. 

واأب���ق���ى ال�����ش��ان��ف��ي��ل ع��ل��ى الع���ب االرت��ك��از 

االأم���ريك���ي غ��ارن��ي��ت ط��وم�����ش��ون، و���ش��م اإل��ي��ه 

ال�شعيد  ت�����ريي،  وع���ل���ى  ري�����ش��ون  م��واط��ن��ه 

�شعيد  ن���دمي  م��ع  ال�شانفيل  ت��ع��اق��د  امل��ح��ل��ي، 

ال��ذي  ا�شطفان،  الي��ل��ي  ب��دي��اًل  �شيحل  ال���ذي 

ان��ت��ق��ل اإىل احل��ك��م��ة، ك��م��ا ت��ع��اق��د م��ع الع��ب 

فغايل  اأن��ي�����س  وم��ع  اخلطيب  ح�شني  هوب�س 

و�شيفاغ كتنجيان. 

اجلديد  املو�شم  ي�شهد  اأن  املنتظر  وم��ن 

عزز  اأن  بعد  لريقه،  احلكمة  ن��ادي  ا�شتعادة 

اأب��و  ف���وؤاد  املخ�شرم  الفني  ب��امل��دي��ر  �شفوفه 

�شقرا القادم من النادي الريا�شي، يف �شفقة 

ه���زت ال��و���ش��ط ال�����ش��ل��وي وخ��ط��ف��ت االأ����ش���واء، 

املو�شم«  »�شفقة  اعترها  البع�س  اأن  حتى 

�شقرا،  اأبو  بامتياز، ومل يكتف احلكمة ب�شم 

اأي�شاً بالعبني مميزين  اإنه عزز �شفوفه  بل 

ك����رودري����غ ع��ق��ل م���ن اأن���ي���ب���ال زح���ل���ة، واإي���ل���ي 

وحممد  ا�شطفان  واإي��ل��ي  املتحد،  م��ن  ر�شتم 

االأمريكي  والالعب  ال�شانفيل،  من  اإبراهيم 

اأنيبال  – اللبناين فيليب تابت �شقيق العب 
�شارل، وباتريك بو عبود من بجة، ما مينح 

الفريق قوة كبرية هذا املو�شم.

– زحلة باأزمة �شعبة كادت  اأنيبال  ومير 

اأن  بعد  ال����دوري،  يف  امل�شاركة  م��ن  متنعه  اأن 

ا�شتغنى ع��ن ع���دد ك��ب��ري م��ن الع��ب��ي��ه ال��ذي��ن 

اأول لقب ر�شمي العام املا�شي،  قادوه الإحراز 

لبنان،  بكاأ�س  ال��زح��الوي  الفريق  ف��از  حيث 

ن�شف  ال���دور  م��ن  بال�شانفيل  اأط���اح  اأن  بعد 

 65  77- هوب�س  على  يفوز  اأن  قبل  النهائي، 

يف املباراة النهائية، وخ�شر اأنيبال عدداً بارزاً 

م���ن جن��وم��ه ك����رودري����غ ع��ق��ل و����ش���ارل ت��اب��ت 

وروي �شماحة وب�شري عموري ومازن منيمنة 

الزحالوي  الفريق  و�شيحاول  ر�شا،  وغالب 

التعوي�س عر �شمه املدرب االأردين القدير 

مراد بركات واالأمريكي داين جون�شون.

الفرن�شي  امل���دّرب  املتحد  على  و�شي�شرف 

جان ديني�س �شوليه، و�شرب الفريق ال�شمايل 

ب��ق��وة يف ���ش��وق االن��ت��ق��االت م��ن خ���الل �شمه 

فهد  روين  ل��ب��ن��ان  ومنتخب  احل��ك��م��ة  لنجم 

اخل�شراء«  »القلعة  ودع  وال��ذي  ع��ام��اً(،   31(

علماً  والتاألق،  العطاء  من  ع��دة  �شنوات  بعد 
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�شجلهم  على  واالأن�شار  والعهد  النجمة  فرق  حافظت 

ال��دوري  م��ن  اخلام�شة  املرحلة  بعد  ال��ه��زائ��م،  م��ن  نظيفاً 

اللبناين لكرة القدم، يف حني جترع ال�شفاء حامل اللقب، 

مبكراً، وب�شكل مفاجئ، كاأ�س اخل�شارة اأمام االإخاء االأهلي 

عاليه 0 – 1 يف االأ�شبوع االأول.

ب��ره��ن فريقا  م��ن��ه��م��ا،  ل��ك��ل  وت���ع���ادل  ان��ت�����ش��ارات  وب�3 

املدجج  ال�شفاء  ملناف�شة  جاهزيتهما  عن  والعهد  النجمة 

يفوق  مميز  وباحتياطي  املحليني،  الالعبني  من  بنخبة 

ما ميلكه الفريقان االأوالن من حيث النوعية، ما يعطي 

حامل اللقب عامل اأ�شبقية على املدى الطويل.

يواجه  جن��وم��ه،  على  ح��اف��ظ  ال���ذي  ال�شفاء،  وبعك�س 

ظرفيهما  ي��ق��رب  واح����داً،  حت��دي��اً  والنجمة  العهد  فريقا 

مواجهة  يف  الفريقني  ه��م  ويتلخ�س  بع�س،  م��ن  ك��ث��رياً 

العهد جنمه ح�شن معتوق،  اأفقدت  التي  النجوم«  »هجرة 

اأكرم  والنجمة قلب دفاعه بالل �شيخ النجارين واملهاجم 

الذي وقع  املحمد،  الفذ ح�شن  مغربي، وموؤخراً مهاجمه 

التايالندي،  تريو�شا�شانا  بيك  فريق  مع  احرافياً  عقداً 

ال�شهري زفن غوران  ال�شويدي  امل��درب  ي�شرف عليه  الذي 

اريك�شون، كما اأن زكريا �شرارة �شيغادر الفريق بعد مرحلة 

ال���ذه���اب، وب���ات ال��ف��ري��ق ال��ن��ب��ي��ذي اأه���م م�����ش��در لالعبني 

اللبنانيني اإىل الدوريات االآ�شيوية. 

جيد  دف��اع  على  حجيج  مو�شى  الفني  امل��دي��ر  ويعتمد 

علي  املمتاز  والظهري  �شيلفا  دا  فابيو  ال��رازي��ل��ي  ب��وج��ود 

الو�شط  خ��ط  يف  ال�شاربة  وال��ق��وة  املغربي،  واأح��م��د  حمام 

حممد  اإىل  اإ�شافة  عطوي،  اأحمد  عبا�س  ال��دويل  بوجود 

النجمة  ياأمل  كما  �شرارة،  وزكريا  جي  تكه  وخالد  جعفر 

�شعد  اأ���ش��ام��ة  الليبي  ال����دويل  مهاجمه  ج��اه��زي��ة  اك��ت��م��ال 

الفزاين العائد من االإ�شابة حلل م�شكلة الفريق يف مركز 

راأ�س احلربة.

اأق����وى خ��ط ه��ج��وم ح��ت��ى االآن ب�12  ومي��ل��ك ال��ن��ج��م��ة 

ب�شحقه  �شاروخية  بداية  حقق  الفريق  اأن  علماً  اإ�شابة، 

ال�شباب الغازية 7 – 1 قبل اأن يتابع انت�شاراته على ح�شاب 

الت�شامن �شور 1 – 0، ثم تعادل مع العهد يف لقاء القمة 

1 – 1، وفاز على ال�شالم �شور بثالثية نظيفة يف املرحلة 
اخلام�شة.

ال�شفاء  وا���ش��ل   ،1 –  5 ال��غ��ازي��ة  ال�����ش��ب��اب  وبتخطيه 

حمققاً  �شحوته،  �شلمان  اأك���رم  ال��ع��راق��ي  م��درب��ه  ب��ق��ي��ادة 

الفوز الثالث على التوايل بعد هزميته اأمام االإخاء االأهلي 

عاليه. 

للفريق  الغازية، فر�شة  اأم��ام  االأخ��رية  امل��ب��اراة  وكانت 

اإن���ه مل يقنع يف  ل��ي��وؤك��د حت�شن ع��رو���ش��ه، حيث  االأ���ش��ف��ر 

بالعبني  تزخر  �شفوفه  اأن  خ�شو�شاً  ال�شابقة،  مباراياته 

الفريق  ك��ه��داف  اللبناين  املنتخب  األ����وان  ع��ن  ي��داف��ع��ون 

زياد  واحل��ار���س  خ��ان  الو�شط عامر  حممد حيدر والع��ب 

ال�شمد واملدافع علي ال�شعدي. 

وبعد خ�شارته اأمام االإخاء االأهلي 0 – 1، حقق ال�شفاء 

ث��الث��ة ان��ت�����ش��ارات م��ت��وال��ي��ة ع��ل��ى ���ش��ب��اب ال�����ش��اح��ل 2 – 1 

املرحلة  يف  الغازية  على  ثم  عينها،  بالنتيجة  والرا�شينغ 

اأرج��اأ مباريات املرحلة  اأن االحت��اد  – 1، علماً   5 اخلام�شة 

الرابعة اإىل اأجل غري م�شمى ب�شبب الظروف االأمنية التي 

�شهدتها البالد يف االأ�شبوع املا�شي.

بدوره، بداأ العهد الدوري مرتبكاً بفوز متوا�شع على 

االأوىل  الدرجة  اإىل  ال�شاعد حديثاً  االجتماعي طرابل�س 

النجمة 1  5-1، وتعادل مع  ال�شالم �شور  اكت�شح  2-1، ثم 
– 1، قبل اأن يتخطى االإخاء االأهلي االأ�شبوع املا�شي 2 – 

.0
حممد  ال�شاب  امل���درب  بقيادة  العهد،  ت�شكيلة  وت�شم 

وال���دويل  ب��زي  علي  اأب��رزه��م  مميزين  مهاجمني  ال��دق��ة، 

احل��الق، ويف خط  والفل�شطيني م�شطفى  العلي  حممود 

�شعيتو  ح�شن  ومعه  »اأونيكا«  عطوي  علي  عبا�س  الو�شط 

ك��الع��ب خ��ل��ف امل��ه��اج��م��ني اأو ك��ج��ن��اح، وا���ش��ت��ع��اد ال��ف��ري��ق 

زريق  اأحمد  ال��دويل  جناحه  املا�شي،  املرحلة  يف  االأ�شفر، 

االإخ��اء  اأم��ام  االأخ��رية  الدقائق  �شارك يف  اإذ  االإ�شابة،  بعد 

ث��غ��رات دفاعية  االأن�����ش��ار  وب��رز يف �شفوف  االأه��ل��ي عاليه، 

جتلت يف تلقيه 5 اإ�شابات يف اأربع مباريات خا�شها الفريق 

حتى االآن، وبداأ حامل الرقم القيا�شي يف عدد مرات الفوز 

 –  1 تعادل مع طرابل�س  اإذ  م��رة( متعرثاً،  بالدوري )13 

االأهلي 3 –  االإخاء  اأن ي�شتعيد توازنه بفوزه على  1، قبل 
وتعادل معه 1  ال�شاحل  �شباب  على  الفوز  يف  اأخفق  ثم   ،1
ح�شاب  على  املا�شي،  االأ�شبوع  الفوز،  نغمة  وا�شتعاد   ،1 –

الرا�شينغ 4 – 2.

ت���دارك  اإىل  امل��ق��ب��ل��ة،  امل��راح��ل  يف  االأن�����ش��ار،  و�شي�شعى 

ب��داأه  ال��ذي  املو�شم  ه��ذا  تفوقه يف  وتاأكيد  النقاط،  اإه��دار 

ال�شوبر  كاأ�س  باإحرازه  مثالية،  بطريقة  االأخ�شر  الفريق 

على ح�شاب ال�شفاء بطل الدوري 1 – 0، وال تبدو املهمة 

اأوج��د  م�شتحيلة على م���درب االأخ�����ش��ر ج��م��ال ط��ه ال���ذي 

ت�شكيلة متوازنة بني املخ�شرمني وال�شباب واالأجانب. 

ويعول طه على خرة ن�شرات اجلمل يف الهجوم، وعلى 

يف  اجلنيدي  ب��اهلل  ومعتز  رامو�س  �شيبا�شتيان  الرازيلي 

الدفاع، وعلى ربيع عطايا و�شامر جدعون وحممد عطوي 

وحممد حمود يف الو�شط، وعلى الغاين وي�شدوم اغبل�شكو 

كجك  حممد  حممود  وال�شاب  �شيلفا  ب��ريي��را  ومار�شيلو 

اإدارة  وتبحث  مهنا،  الري  ال��دويل  واحل��ار���س  الهجوم،  يف 

االأخ�شر على املناف�شة على امل�شتوى املحلي حل�شد اللقب 

للمرة االأوىل منذ مو�شم 2006-2007، والو�شول اإىل اأبعد 

امل�شافات يف كاأ�س االحتاد االآ�شيوي.

�شور،  الت�شامن  االأوىل،  امل��راح��ل  مفاجاآت  بني  وم��ن 

ثالثة  من  الرتيب  يف  حالياً  ال��راب��ع  املركز  يحتل  ال��ذي 

انت�شارات على جاره ال�شالم 3-1 يف دربي املدينة اجلنوبية، 

وعلى طرابل�س 2 – 1 و�شباب ال�شاحل 1 – 0، وخ�شارة اأمام 

النجمة 0 – 1. 

ويعتمد م���درب »���ش��ف��ري اجل��ن��وب« حم��م��د زه���ري على 

الالعبني ال�شبان من مدر�شة النادي، باالإ�شافة للثالثي 

والدجي  ريت�شموند  وكونان  زادي  ديدييه  �شريج  العاجي 

�شيد  وح�شني  معتوق  حممد  احلار�س  اإىل  اإ�شافة  كونيه، 

وحممد الفاعور.

جالل قبطان
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النجمة والعهد يؤكدان استعدادهما 
الستعادة لقب الدوري من الصفاء

فريق العهد

فريق النجمة
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عن  امل��ق��اب��ل  يف  تخلى  ال�شمايل  ال��ف��ري��ق  اأن 

ويبدو  احلكمة،  مل�شلحة  ر�شتم  اإيلي  جهود 

املتحد يف جاهزية طيبة هذا املو�شم، بوجود 

فهد وروي �شماحة القادم من اأنيبال وبا�شل 

ب��وج��ي وم������روان زي�����ادة وحم��م��د ال��ع��ك��اري، 

وغريهم من الالعبني املميزين.

ومييز املو�شم اجلديد، �شعي فرق جديدة 

كعم�شيت  امل��ن��اف�����ش��ة،  خ���ط  ع��ل��ى  ل���ل���دخ���ول 

والذي  االأ���ش��واء،  عامل  اإىل  ال�شاعد حديثاً 

ال��الع��ب��ني، على  ع���زز ���ش��ف��وف��ه بنخبة م��ن 

راأ�شهم الالعب اخلبري مات فريجي وقائد 

احلكمة ال�شابق �شباح خوري والعب ارتكاز 

فريق هوب�س حممد همدر. 

املو�شم  يبقى جن���اح  ث��ان��ي��ة،  ن��اح��ي��ة  م��ن 

الثغرات  وت��ف��ادي  االأم��ن��ي،  بال�شق  م��ره��ون��اً 

ال��ت��ي ب���رزت يف امل��و���ش��م امل��ا���ش��ي، م��ن خ��الل 

ن���اد، وهنا  ال�شغب اجل��م��اه��ريي الأك���رث م��ن 

يرز دور القوى االأمنية وروابط االأندية يف 

املحافظة على اإيقاع من�شبط جلماهرييها، 

والطائفية  ال�شيا�شية  امل�شاحنات  �شر  واإبعاد 

ع��ن امل��الع��ب ال�����ش��ل��وي��ة، وه���ي اأم����ر �شيعزز 

اجلديد  املو�شم  جن��اح  فر�س  �شك  دون  م��ن 

اللعبة وع�شاقها  املرتقب ب�شغف من حمبي 

وهم كرث يف لبنان.

حركة االنتقاالت

ح�شني  �شعيد،  ندمي  ان�شم:  ال�شانفيل:   •
فغايل،  اأني�س  كتنجيان،  �شيفاغ  اخلطيب، 

اإ�شطفان، حممد  اإيلي  غ��ادر:  �شمعون،  اإيلي 

اإبراهيم، اإدوار ب�شارة، ح�شن دند�س.

اإب���راه���ي���م  اأح���م���د  ان�������ش���م:  • ال���ري���ا����ش���ي: 
وم��ي��غ��ي��ل م��ارت��ي��ن��ي��ز، غ�����ادر: ح�����ش��ن لقي�س 

وح�شني توبه.

وب�شري  داود  �شيمون  ان�����ش��م:  اأن��ي��ب��ال:   •
�شعد، غادر: رودريغ عقل، �شارل تابت، مازن 

اإيلي  ع��م��وري  ب�شري  ر���ش��ا،  غ��ال��ب  منيمنة، 

�شمعون، روي �شماحة.

اإي��ل��ي  ر����ش���ت���م،  اإي���ل���ي  ق������ادم:  • احل���ك���م���ة: 
اإ���ش��ط��ف��ان، رودري����غ ع��ق��ل، حم��م��د اإب��راه��ي��م، 

ت��اب��ت، جوليان  ���ش��ارل  ط��ارق داغ���ر، فيليب، 

ق������زوح، ب��ات��ري��ك ب���و ع���ب���ود، م���غ���ادر: ج��وي 

عكاوي، ميغيل مارتينيز، �شباح خوري، جاد 

طوم  ال�شخن،  �شربل  غ��ط��ا���س،  ج��و  ب��ي��ط��ار، 

عمار، حممد فح�س.

ح�شن  منيمنة،  م���ازن  ق���ادم:  بيبلو�س:   •
���ش��امل،  اأي���وب���ي، جيمي  ع��م��ر  ال��دي��ن،  �شفي 

���ش��رب��ل ال�����ش��خ��ن، ط���وم ع��م��ار، م���غ���ادر: ك��رم 

م�شرف، يا�شر قا�شم، اأنطوين ميني.

• املتحد: ان�شم: روين فهد، ح�شن دند�س، 
غ����ادر: عمر  ع��م��وري،  ب�شري  ���ش��م��اح��ة،  روي 

اأيوبي، با�شم بلعة، اإيلي ر�شتم.

ح�شن  ت��وب��ه،  ح�����ش��ني  ان�����ش��م:  • ه��وب�����س: 
ل��ق��ي�����س، ك��و���ش��ت��ي ق���د����ش���ي، غ������ادر: ح�شني 

اخلطيب وحممد همدر.

جورج  عيناتي،  ف��وؤاد  ان�شم:  اأنرانيك:   •
ال��ن��ار، غ��ادر:  غ��امن، ط��ارق مرعبي، مايكل 

ال��ي��ا���س  داود،  ���ش��ي��م��ون  ق���د����ش���ي،  ك��و���ش��ت��ي 

مطران.

غادر: ندمي  رامي عقيقي،  ان�شم:  • بّجة: 
�شعيد وباتريك بو عبود.

حممد  خ��وري،  �شباح  ان�شم:  عم�شيت:   •
فح�س، م��ات ف��ري��ج��ة، ك��رم م�����ش��رف، غالب 

ر���ش��ا، ج��اد ب��ي��ط��ار، حممد ه��م��در، اأن��ط��وين 

ميني.
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كاريكاتير

بوالية  للجولف  ملعب  يف  موظفون  اأنقذ 

�شقطت  قر�س  �شمكة  االأمريكية،  كاليفورنيا 

ملا ذكره م�شوؤولون يف نادي  ال�شماء، وفقاً  من 

�شان هوان هليز للجولف.

وقالت مديرة العمليات يف النادي؛ ميلي�شا 

ماكورميك، اإن اأحد املوظفني عرث على �شمكة 

القر�س املرقطة وهي تتلوى على اأر�س امللعب، 

ال�شمكة،  ُو�شعت  املكتب، حيث  اإىل  فاأح�شرها 

التي يبلغ طولها اأقل من مرت، يف دلو من املاء 

املمّلح، ما ي�شبه بيئتها الطبيعية.

وقد ُنقلت ال�شمكة على الفور اإىل املحيط 

املوظف  وقال  كيلومرتات،  الهادئ على بعد 8 

اإنــه  املــحــيــط،  اإىل  الــقــر�ــس  نــقــل �شمكة  الـــذي 

كان يعتقد اأنها نفقت، لكن ما اأن األقى بها يف 

مياه املحيط حتى انطلقت مبتعدة على وجه 

ال�شرعة.

وُيعتقد اأن طــائــراً جــارحــاً، رمبــا كــان اأحد 

اأنــــوع الــ�ــشــقــور اأو الــنــ�ــشــور، كـــان قــد ا�ــشــطــاد 

�شعفت  عليها  قب�شته  اأن  اإال  القر�س،  �شمكة 

اأر�ــشــاً، الأنــه لوحظ وجــود ثقوب يف  ف�شقطت 

ج�شم ال�شمكة، رمبا كانت ناجمة عن خمالب 

الطائر اجلارح.

»موزة« تفوز بوسام االبتسامة العالميالسماء تمطر سمكًا
ُقّلدت ال�شيخة موزة بنت نا�شر؛ رئي�شة جمل�س اإدارة »موؤ�ّش�شة قطر للرتبية 

والعلوم وتنمية املجتمع«، و�شام االبت�شامة العاملي املمنوح من قبل االأطفال، وذلك 

يف احتفالية اأقيمت يف امل�شرح التابع لق�شر »البلفدير« يف مدينة وار�شو يف هولندا.

وعرّبت ال�شيخة موزة عن �شعادتها بهذا التكرمي، م�شّددة على اأهمية تكري�س 

كافة اجلهود حلماية االأطفال، والدفاع عن حقوقهم خا�شة يف مناطق النزاعات، 

ل�شمان ر�شم ابت�شاماتهم من خالل العمل على بناء م�شتقبل م�شرق لهم.

النا�شطني يف جمال حقوق الطفل: »ليت  اأحد  ويف تعليق على كالمها، قال 

ال�شيخة موزة تلتفت اإىل اأطفال �شورية وهو ُيقتلون باملال الذي يدفعه زوجها«.

جامعة تطلب من طالبها 
إعداد مخطط »إرهابي«

لهجوم  كامل  ل  مف�شّ خمطط  اإعـــداد  نيويورك  جامعة  طــالب  مــن  ُطلب 

»اإرهابي« افرتا�شي.

وكانت ماري هيلني مارا�س؛ وهي حمققة جنائية �شابقة يف �شالح البحرية 

االأمريكية، طلبت من طالب ياأخذون �شفاً يف »االإرهاب العابر للحدود«، كتابة 

افرتا�شي  اإرهــابــي  لهجوم  خمططاً  فيها  »ي�شفون  �شفحة  و15   10 بــني  مــا 

اأهــداف  االفرتا�شي  الهجوم  ي�شتعر�س  اأن  ويجب  الهجوم«،  بعد  �شيح�شل  وما 

املجموعة »االإرهابية«، وقدراتها.

وقالت مارا�س اإن الهدف هو تدريب الطالب واإعدادهم لوظائف يف جمال 

اال�شتخبارات وال�شرطة ومكافحة »االإرهاب«.

لرجال  اإهــانــة  ال�شف  هــذا  يف  راأت  نيويورك  �شرطة  يف  امل�شادر  بع�س  لكن 

اأيلول/  11 هجمات  بينها  من  »اإرهــابــيــة«،  هجمات  يف  ق�شوا  الذين  ال�شرطة، 

�شبتمرب 2011.

اإال اأن اجلامعة رف�شت هذا االأمــر، م�شرية اإىل اأن من يعطي ال�شف 

�شخ�س خم�شرم ي�شتخدم خربته الع�شكرية لتدري�س الطالب وتعليمهم 

كيفية ا�شتباق »االإرهاب« ومواجهته.

الـ20 مــن عــمــره،  �ــشــعــودي يف  �ــشــاب 

يطلق زوجته التي ت�شغره بعامني، بعد 

عليها،  قرانه  عقد  على  فقط  دقائق   5
فــر�ــشــه عليه  الــــذي  املــهــر  اأن  بـــدعـــوى 

والدها مباَلغ فيه.

اإن »ال�شاب الذي  اأقــارب الزوج  وقال 

ُعرف بتهّوره، طلب من املاأذون ال�شرعي 

الــذي مل مي�ِس على  النكاح  اإلغاء عقد 

بعد  اأنـــه  بحجة  دقــائــق،  خم�س  كتابته 

الكتابة واإم�شاء الزوجني عليه �شعر اأن 

مبلغ الـ77 األف ريال مبالغ فيه، ليعلن 

طالقه دون تردد«.

ال�شاب حاول ثني  اأن والد  واأ�شافوا 

ابنه عن قراره، مرجعاً اأمام احلا�شرين 

ال�شغط  مــن  معاناته  اإىل  ابــنــه  ت�شرع 

وال�شكر.

اأمــــر الــفــتــاة على  اأ�ـــشـــر ويل  فــيــمــا 

طالقها،  ورقــة  ابنته  وت�شليم  الطالق 

م�شرياً اإىل اأن االأمر ال يحتمل التهدئة.

ور�ـــشـــدت درا�ــــشــــات حــديــثــة ارتــفــاعــاً 

كبرياً يف ن�شبة الطالق بال�شعودية خالل 

الــعــام املــا�ــشــي، مبــا مــعــّدلــه حــالــة طــالق 

واحدة كل ن�شف �شاعة، اأغلبها يقع خالل 

ال�شنة االأوىل للزواج.

ق زوجته بعد 5 دقائق من عقد القران
ّ
طل


