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»المستقبل« أمام مشهَدي عقاب صقر 
ونهاية الشباب في تلكخ 3

12

اللواء و�شام احل�شن عقد قبل يوم واحد من عودته  اأن  »اإلفاليو« االإيطالية،  ك�شفت �شحيفة 

االأملانية  ال�شرطة  رئي�س  من  كل  ح�شره  برلني،  االأملانية  العا�شمة  يف  �شرياً  اجتماعاً  لبنان  اإىل 

االحتادية؛ يورغ ت�شريكه، ومندوبون عن املخابرات االأملانية )بي اإن دي(، ووفد من »حما�س«. 

بعنا�شر من »حما�س« قبل  لقاء احل�شن  وراء  الذي وقف  الدافع  ب�شاأن  ت�شاوؤلها  على  وجواباً 

يوم واحد من عودته اإىل بريوت، حيث لقي م�شرعه، قالت ال�شحيفة اإن املجتمعني، وعلى راأ�شهم 

االجتماع،  يف  نوق�س  الــذي  الوحيد  املو�شوع  وهو  ال�شوري،  بالو�شع  جــداً  معنيني  كانوا  احل�شن، 

ال�شيما اأن »حما�س« تعرف النظام ال�شوري من الداخل، ولها �شبكة عالقات وا�شعة يف �شورية.

ــــــدة َـّ ألمـــــة مــــوحـ
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بعد 21 شهرًا على الحرب
سورية ما زالت ثابتة ومتماسكة

اجتماع بين اللواء الحسن و»حماس«.. في ألمانيا

اإلنــذار األخـير لـمـرسـي:

اعـدل أو ارحل

14

5 مزاعم »الكيماوي«.. والحرب النفسية على سورية

ملـف
خاص



ال�سيا�سية«  »احل��ري��ري��ة  مطالبة  لي�ست   

جنيب  ح��ك��وم��ة  ب��ا���س��ت��ق��ال��ة  اآذار   14 وق����وى 

�سدة  اقتالعها من  واإ�سرارها على  ميقاتي، 

احلكم، حتت طائلة دفع لبنان اإىل منزلقات 

املتحكمة  العقلية  عن  من��وذج  �سوى  خطرة، 

ال��ق��وى، لأن منطق الإل��غ��اء ك��ان وما  ب��ه��ذه 

اإحياء  اإىل  ال��دائ��م  �سعيها  يف  يحّركها  ي��زال 

ل  والتي  لبنان،  حكم  يف  ال�ستئثار  م�ساريع 

تفارق اأحالم يقظتها.

»ح�سا�سية«  الأم��ر على جمرد  يقت�سر  ل 

باعتبارها  ميقاتي،  القوى من حكومة  هذه 

�سعد  »اإقالة«  اإثر  توىل احلكم  الذي  البديل 

احلريري من رئا�سة احلكومة، بل اإن الأمر 

ال��ق��وى  ه���ذه  ب��روؤي��ة  ليت�سل  ذل���ك  يتخطى 

لدورها يف لبنان، اإن على �سعيد نظام احلكم 

ال��ذي  الإقليمي  ال���دور  �سعيد  على  اأو  فيه، 

يلعبه.

»امل�ستقبل«  ح��رب  جديدة  لي�ست  كذلك، 

»البطالة  اإىل  ميقاتي  اإح��ال��ة  اإىل  ال��رام��ي��ة 

ه��ذه اجلهة  ه��ي من��ط عمل  ب��ل  ال�سيا�سية«، 

م��ن��ذ اأن اأوج���ده���ا امل����ال اخل��ل��ي��ج��ي وال��ن��ف��وذ 

الإقليمي يف لبنان من ل �سيء، فهذه القوى 

عملت منذ اأن ُوجدت على قاعدة  »من لي�س 

معنا فهو عدو لنا«.. هكذا عملت »احلريرية 

ال�����س��ي��ا���س��ي��ة« م���ع ك���ل م���ن رف�����س الن�����س��واء 

واأقفلت  �سيا�سياً،  ف�سطبته  جناحها،  حت��ت 

بذلك كثرياً من بيوت ال�سيا�سة، وهكذا عمل 

الذين  اأخ�سامه  م��ع  جعجع  �سمري  حليفها 

ناووؤه؛ »�سّفاهم« ج�سدياً بكل ب�ساطة، لإلغاء 

اأي ذكر اأو فعل لهم. 

اآذار، ممثلة   14 اأن قوى  والظاهر للعيان 

اللبنانية«  و»ال���ق���وات  اأ���س��ا���س��اً،  ب�»امل�ستقبل« 

�سد  املعلنة  اأنها يف معركتها  ت�ست�سعر  تالياً، 

حكومة الرئي�س ميقاتي اإمنا تخو�س معركة 

ب�»قانون  تتم�سك  عندما  تناور  وه��ي  وج��ود، 

ال�����س��ت��ن« ح��ي��ن��اً، وت��ط��ال��ب ب���اإزال���ة ال�����س��الح 

اآخ�����ر، يف حم���اول���ة لإج�����راء مقاي�سة  ح��ي��ن��اً 

حن  يف  احل��ك��م،  ك��را���س��ي  اإىل  تعيدها  لعلها 

التي  ه��ي  وك��اأن��ه��ا  ت��ب��دو  ميقاتي  حكومة  اأن 

املقبلة  النيابية  الن��ت��خ��اب��ات  على  �ست�سرف 

النتخاب،  قانون  كان  اأي��اً  اأ�سهر،  ب�سعة  بعد 

ووجود ميقاتي رئي�ساً للحكومة ومر�ّسحاً يف 

اآل  مع  ومتحالفاً  »امل�ستقبل«  �سد  طرابل�س 

كرامي وغريهم ممن حاول »امل�ستقبل« اإلغاء 

وجودهم ال�سيا�سي يف ال�سمال، ي�سّكل خطراً 

نيابية  اأكرثية  على حماولته احل�سول على 

»ا���س��ت��ع��ادة«  م�ساعي  على  وب��ال��ت��ايل  جم����دداً، 

ال�����س��ل��ط��ة، وي���ك���ون ذا ت���اأث���ري ل ي��ق��ل ���س��رراً 

ال�سرر  ع��ن  ل�»امل�ستقبل«  النيابي  بالتمثيل 

اإج��راء النتخابات وفق  اإق��رار  ال��ذي يحدثه 

�سيغة الن�سبية.

لتاأكدنا  ق��ل��ي��اًل،  اخل��ل��ف  اإىل  نظرنا  ول��و 

دور  مي��ار���س  احل��ري��ري«  امل�ستقبل  »ت��ي��ار  اأن 

ال�سيا�سي  احل��رم  ويرمي  التفتي�س،  حماكم 

ح��ي��ن��اً، وامل��ذه��ب��ي ح��ي��ن��اً اآخ�����ر، ع��ل��ى ك���ل من 

من  �سيا�سياً  دوراً  اأو ميار�س  ال��راأي،  يخالفه 

التي  العباءة  ه��ذه  ال�سعودية،  عباءته  خ��ارج 

ت��ق��ول يف ه���ذه الأي�����ام »اإم����ا احل���ري���ري اأو ل 

يف  ال�سعودي  امل�����س��روع  زب���دة  اأن  علماً  اأح���د«، 

لبنان هو حتويل مواطنيه اإىل جمرد رعايا، 

وحتويلهم اإىل اأدوات لل�سيا�سة الأمريكية يف 

املنطقة، يتورطون يف عمق امل�سكالت امل�ستعلة 

فيها، على غرار »جهاد« جمموعة »تل كلخ« 

التي اأ�ساعت بو�سلة فل�سطن، اأو على �ساكلة 

»ن�سالت« عقاب �سقر يف تركيا. 

الأم�������ر الآخ�������ر ال������ذي ي��ق�����س م�����س��اج��ع 

احل��ري��ري��ن وح��ل��ف��ائ��ه��م، اأن م��ا ق��ي��ل خ��الل 

تبلور  اأن  ال�سنيورة، من  ف��وؤاد  ف��رة حكومة 

يكون  اإمن���ا  اآذار  و14   8 ب��ن  ل��ل�����س��راع  احل���ل 

ثالثاً، هذا  بت�سكيل قوة و�سطية تكون طرفاً 

الأمر، بغ�س النظر عن راأينا فيه، يبدو اأنه 

يحقق جناحات، اإذ اإنه ي�سم الروؤ�ساء الثالثة 

)مي�سال �سليمان ونبيه بري وجنيب ميقاتي( 

رئي�س  وليد جنبالط، وت�سريحات  والنائب 

اأمن اجلميل الأخ��رية، تبّن  الكتائب  حزب 

التجمع،  للدخول يف مثل هذا  لديه  اجتاهاً 

الذي  امل�ستقبل«،  »ح��زب  بحليفه  نكاية  اأقله 

جعجع  �سمري  الآخ��ر  اللدود«  »حليفه  يدعم 

على ح�سابه، وهذا امل�سروع امل�سمى »و�سطياً« 

اأو م�سروع »الناأي بالنف�س« اإذا جنح يف تكري�س 

 8 ثالثة« غري  »ق��وة  �سيكون  له وم��وق��ع،  دور 

»احلريرية  م�ساريع  ح�ساب  على  لكن  اآذار، 

لأن��ه  وال���س��ت��ئ��ث��اري��ة،  الإل��غ��ائ��ي��ة  ال�سيا�سية« 

�سيقطع الطريق اإىل اأجل غري معروف على 

اإىل  ال�سنيورة  ف��وؤاد  اأو  �سعد احلريري  ع��ودة 

مل  مل�سروع  ح��داً  و�سي�سع  احلكومة،  رئا�سة 

والت�سلط  اجل�سع  �سوى  منه  اللبنانيون  ي��َر 

والفئوية وحب ال�ستئثار..

عدنان ال�ساحلي
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أحداث األسبوع

االفتتاحية

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

المدير المسؤول: عــدنــــان الســاحـلــي

يشارك في التحرير:  
أحمد زين الدين -  سـعـيد عيـتــانـــي

المقاالت الواردة في الجريدة تعبر عن آراء كتابها

  همسات
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َمر رسمية
ُ
 فتنوي بن

مرجعية  اأم��ر  م��ن  الر�سمي،  ال��ق��رار  �سياغة  م�ستوى  على  فاعلة  جهات  تعجبت 

م فتنوي يف مدينة �سيدا، قوامها لوحتا �سيارة بثالثة اأرقام  لبنانية مبنح هدية ملعمَّ

باإ�سكال  ال��درك وت�سبب  فقط، واح��دة با�سمه، واأخ��رى با�سم جنله الذي تطاول على 

بذلك،  ال��ذي طالب  ه��و  لبنان  خ��ارج  م��ن  يكون ط��رف  اأن  وتوقعت اجلهة  م��ع��روف. 

ليطمئن الفتنوي باأنه ما يزال حتت الغطاء ال�سيا�سي.

 »المستقبل«.. واألسير
 ي�سعى »تيار امل�ستقبل« لتاأمن الغطاء ال�سيا�سي لل�سيخ اأحمد الأ�سري وجمموعته 

الأح���داث  بعد  بحقهم  اجل��اري��ة  الق�سائية  للمالحقة  املطلق  رف�سه  ع��ر  امل�سلحة، 

اأن �سريط الفيديو اأظهر مبا�سرة  الأمنية التي اقرفوها يف �سيدا، على الرغم من 

الأ�سري وجماعته باإطالق النار، ومع اأن هذا ال�سريط كان وا�سحاً، اإل اأن »امل�ستقبل« 

مل يلتقط اأنفا�سه لكي يراه جيداً.

www.athabat.net
 قرب انتهاء الصالحيات

تقوم جمموعة من اأطباء ومهند�سن 

ووزراء  ون��������واب  وم���ع���ل���م���ن  وحم����ام����ن 

�سابقن باجتماعات وات�سالت مكثفة مع 

وبتوجيه  امل���دين،  املجتمع  يف  �سخ�سيات 

م���ن ت��ي��ار ���س��ي��ا���س��ي ل��ب��ن��اين م��ع��ار���س، يف 

حماولة لل�سغط على املجل�س الإ�سالمي 

روحية  مرجعية  وعلى  الأعلى،  ال�سرعي 

وُعلم  �سالحياتها.  انتهاء  وق��ت  اق���رب 

اأن ج��ه��ات م��ت��اب��ع��ة ت��ق��وم ب��ال���س��ت��ق�����س��اء 

وال��ت��ح��ري ع��ّم��ن ي��دع��م ه����وؤلء، وال��ه��دف 

من حتركاتهم امل�سبوهة، ل�سيما يف هذه 

الظروف ال�سعبة التي متر بها البالد.

حرب »الحريرية السياسية« على حكومة ميقاتي
تضع »الوسطية« و8 آذار في خندق واحد إنهم ينفذون عقيدة »يوشع«

هدد أحد قادة »الحرية والعدالة« بإعالن الجهاد إذا استمرت 
المعارضة المصرية بالضغط على الرئيس المؤمن محمد مرسي 
األسبق  المصري  فالرئيس  وبالمناسبة،  قراراته،  عن  للتراجع 
أنور السادات حينما انقلب على نهج عبد الناصر بالتحالف مع 

»اإلخوان«، أطلق على نفسه لقب »الرئيس المؤمن«.
و»السلفيون«  »اإلخ���وان«  ب��دأ  ال��ذي  التهديد  بهذا  إذًا، 
بتطبيق  بالزعرور«،  النقل  »اكتمل  قد  يكون  له،  االستعداد 
نون،  بن  يوشع  مشروع  مع  أنهم  وأك��دوا  التلمود،  مشروع 

فلنالحظ مسيرة الدماء الهمجية في بلدان يعرب بن قحطان.
قبل أشهر قليلة أطلق شيخ مصري متطرف فتواه بإعدام 
واألهرامات  الهول  أبو  هدم  بضرورة  فتواه  وأوضح  الفراعنة، 
التي تمتد إلى أكثر من سبعة آالف سنة، ومن شدة »فقه وعلم« 
هذا الشيخ، لم يدِر أن عمرو بن العاص حينما افتتح مصر سأل 
إذا كانت  المؤمنين:  أمير  فرّد  الخطاب عنها،  بن  الفاروق عمر 

هذه األوابد ُتعبد فُتهدم، وإذا كانت ال ُتعبد.. يحاَفظ عليها.
الرئيس  عن  دفاعًا  للجهاد  يدعو  إذًا  المصري  »اإلخواني« 

المؤمن حتى وإن كان على خطأ.
الحظوا جيدًا ماذا حّل ببالد ما بين النهرين، من خراب وحرق 
ومكنوزاتها  آثاراتها  ُحّطمت  أو  ُسرقت  وكيف  وقتل،  ودمار 
اإلنسانية على يد األميركيين، والبعض يؤكد أنهم صهاينة 

تلموديون بلباس اليانكي.
العراق صاحب الحضارات العريقة التي تمتد إلى أكثر من 
ستة آالف سنة قبل الميالد، وال تنتهي أبدًا بالحضارة العربية 

العباسية، ُدمر واسُتنزف.. وما زال.
ماذا يفعلون اآلن في سورية؟

لصوص  فيما  ويسرقون،  ويقتلون  ويخّربون  يدّمرون 
الهيكل يتحركون في كل مكان يكون المخربون فيه بحثًا عن 
فدمشق  حولها«،  باركنا  التي  »األرض  في  التاريخ  مكنوزات 
قادة حكموا  ناسها خرج  ومن  التاريخ،  أول عاصمة في  هي 
العربية  الحضارة  بالطبع  ننسى  أن  دون  من  الرومان،  بالد 

األموية.
الحظوا وتابعوا ما يجري في اليمن.. تخريب وتدمير وسرقة 
وقتل، وجوعى في كل ناحية، اليمن مملكة سبأ وحمَير.. وأرض 
سد  وأول  التاريخ،  في  إنسانية  حضارة  أول  وفيها  بلقيس، 
إقامة اإلنسان على وجه المعمورة )سد مأرب(، لعلهم يريدون 
»اللهم  والسالم:  الصالة  عليه  الله  رسول  حديث  من  االنتقام 
بارك لنا في شامنا.. اللهم بارك لنا في يمننا«، والشام هي كل 
التي تمتد من تخوم شمال بالد نجد والحجاز، حتى  المنطقة 
وسورية..  فلسطين  بينها  وما  العراق،  في  حدود  نقطة  آخر 
والحجاز  نجد  يمين  من  تمتد  التي  المنطقة  كل  هي  ويمننا 

حتى حدود الحبشة.
ماذا يفعل أعراب الكاز والغاز والمستعربون و»المتأسلمون«.. 

ربما كانوا في صلب عقيدة يوشع بن نون.

اأحمد زين الدين

نائب الأمن العام حلزب اهلل م�ستقباًل وفد احلزب التقدمي ال�سراكي
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ال��ت��ي حت��ّدث  ت��ل��ك احلقيقة  م��ذه��ل��ة 

اأم���ام ره��ط من  بها �سفري غ��رب��ي ق��دمي 

و�سفهم  ح��ن  اللبنانين،  ال�سيا�سين 

باأنهم  �سقر  ع��ق��اب  ظ��اه��رة  ع��ل��ى  معلقاً 

»جم�����رد ظ���اه���رة ك��وم��ي��دي��ة يف ال�����س��رق 

الأو�سط«.

مل ي��ع��ج��ب ه����ذا ال���س��ت��ن��ت��اج ه����وؤلء 

امل���ت���ح���ل���ق���ن ح������ول ال�������س���ف���ري ال���غ���رب���ي 

امل���خ�������س���رم، ال������ذي ف����اج����اأه����م ب��ال��ق��ول 

البلد  ه���ذا  �سيا�سي  م��ن  »ك��ث��ري  اأي�����س��اً: 

يعتقدون  ح��ول��ه��م،  ال���راك���ن  ي���رون  ل 

يت�ساطرون على اجلميع، فراهم  اأنهم 

املنطقة،  اه��ت��زاز  رغ���م  ط��رب��اً،  ينت�سون 

ال��ن��ف��اق  اأو  ال��ه�����س��ت��ريي��ا  م��ع  فيت�سظون 

جلودهم  ويغريون  واملذهبي،  الطائفي 

اأ�سرع مما تغرّيه الأفاعي«.

واه��م��اً  يظن  البع�س  »رمب���ا  ي��ت��اب��ع: 

اأو  �ستغطيه  دول��ي��ة  اأو  عربية  مظلة  اأن 

ال��دور  �سياأتيها  الأوىل  اأن  رغ��م  حتميه، 

اأم��ا  الأث��م��ان،  اأغ��ل��ى  و�ستدفع  بالتاأكيد، 

املظلة الدولية فتاأكدوا اأنها اأبداً ل تفكر 

م��ن تلك  ت��خ��رج��وا  اأن  ل��ك��م  واآن  ف��ي��ك��م، 

القناعة.. اأو الأوهام«.

وه��ن��ا ي�����س��ت��درك اأح����د ال�����س��ي��ا���س��ي��ن 

من  الكثري  يعرفون  ممن  املخ�سرمن 

ت��ف��ا���س��ي��ل ت���اري���خ ال�����س��ي��ا���س��ة ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة، 

اأن  ال��غ��رب��ي، م��ن  ك��الم ال�سيف  م��وؤك��داً 

مل   1943 ع�����ام  ال����س���ت���ق���الل  »م���ع���رك���ة 

حت��م��ل م��ع��ه��ا ت��غ��ي��رياً ن��وع��ي��اً وج���ذري���اً 

جم��رد  ب���ل  ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة،  الإدارة  ب��ي��ئ��ة  يف 

اإىل  الفرن�سين  م��ن  لل�سالحيات  نقل 

لبنانين كانوا يعملون �سابقاً حتت اإمرة 

الإداري  لنمطهم  وم��وال��ن  فرن�سين 

حتى النخاع ال�سوكي«.

يتابع: »كان من اأبرز م�ساوئ الإدارة 

مع  متا�ست  اأن��ه��ا  الأوىل،  ال�ستقاللية 

الأمناط التقليدية والع�سائرية ال�سائدة 

ال��رك��ي،  ال��ع��ه��د  م��ن��ذ  الإدارة؛  ه���ذه  يف 

مروراً بعهد النتداب، وانتهاء بكل عهود 

ال���س��ت��ق��الل، ف��احل��ا���س��ي��ة واأه�����ل ال��ب��ي��ت 

والأقرباء لهم ح�سة الأ�سد من املغامن«.

الغربي:  الدبلوما�سي  ي��وؤك��د  وه��ن��ا 

عن  ت��ك��ّف��وا  اأن  كلبنانين  ل��ك��م  اآن  »اأم����ا 

امل����ن����اورات وال��ت�����س��اط��ر وال�����س��ح��ك على 

مكامن  اإىل  والتطلع  مواطنيكم،  ذق��ون 

ق��وت��ك��م ال��ت��ي جعلت ل��ك��م م��ك��ان��اً يف ه��ذا 

الزمن املتوح�س«..!

ق���د ت��ك��ون ه���ذه ال��وق��ائ��ع ���س��روري��ة 

ال��دي��ن احل��ري��ري وعقاب  يف زم��ن �سعد 

���س��ق��ر، وزي�����ارة اأن���ط���وان زه����را وج��م��ال 

اجلراح اإىل غزة.

اإىل  احلريري  مندوب  ي�سري  فجاأة 

تركيا و�سورية قائداً ميدانياً، اأو مموًل، 

اأو حتى م�سرفاً، وبعد اأن كان نائب الأمة 

عن مدينة زحلة، وقبله قائده وزمالوؤه 

ق���د ن���ف���وا ت���ورط���ه���م امل����ي����داين يف اأزم����ة 

�سورية، فاإذا الت�سجيالت تدينه من فمه، 

فاأعلن فخره واعتزازه مبا �سنعت يداه 

�سورية،  يف  م��وت  ومن�سات  مقا�سل  من 

األف دولر  اأن نن�سى اخلم�سن  من دون 

»اأب��و  للمدعو  يقدمها  ك��ان  التي  �سهرياً 

حلجز  الواجهة  اأو  اخلاطف  اإبراهيم«؛ 

مل���اذا ل  ُت���رى  اللبنانين،  ال����زوار  ح��ري��ة 

ُي�ساوى �سقر هنا باآل املقداد، على الأقل 

ه  اإليهم من �سمن ما ُوجِّ الذين ُوّجهت 

تهمة خطف واأ�سر حرية مواطن تركي؟

ب��ع��د الفيلم  ث��م��ة ح��ق��ي��ق��ة وا���س��ح��ة 

امل��م��ل ل��ع��ق��اب ���س��ق��ر وق���ائ���ده، وه���ي اأن 

»ت���ي���ار امل�����س��ت��ق��ب��ل« م���ت���ورط يف ح��ل��ق��ات 

ويف  ال�����س��وري،  ب��ال��دم  باللعب  متوا�سلة 

وال�سيا�سية  الأم��ن��ي��ة  الأو����س���اع  اه��ت��زاز 

والقت�سادية يف لبنان.

هل ينتبه بع�س من ظل على كتفيه 

راأ������س يف ت��ي��ار ال��رئ��ي�����س ال���راح���ل رف��ي��ق 

ال��وري��ث  ي��ق��وده  درك  اأي  اإىل  احل��ري��ري 

ا�ستطيب يف مهرجان  وابن عمته، الذي 

ط��راب��ل�����س ت��ق��ل��ي��د احل���ج���اج ب���ن ي��و���س��ف 

ب��دًل من »روؤو���س��اً قد  الثقفي، فا�ستعمل 

اأي��ن��ع��ت« ك��ل��م��ات »ال�����س��ح��ل« و»ال�����س��ح��ق«، 

احل�سارية  التعابري  نن�سى  اأن  دون  م��ن 

لقائد حملة �ساي مرجعيون، واأبو العبد 

املحامن،  نقيب  مركز  يوماً  احتل  ومن 

املتقلب  امل�����س��ت�����س��ار  ذاك  ك��ل��ه��م  وف��وق��ه��م 

ب���ن اأب�����و ع���م���ار وج�����وين ع���ب���ده ورف��ي��ق 

احلريري..

داخ����ل  ����س���راع���اً  اأن  وا�����س����ح مت����ام����اً 

م��وؤ���س�����س��ات »امل�����س��ت��ق��ب��ل« ع��ل��ى ال��ن��ف��وذ 

ت��اأت��ي التعابري  وامل����ال وامل���واق���ع، ول��ه��ذا 

كثري  جعل  ب�سكل  متطرفة،  اخلطابية 

من اجلماعات »امل�ستقبلية« يف الأطراف 

حتى  اأو  ين�سقون  اأو  يتقربون  اللبنانية 

ي��ن��خ��رط��ون م���ع اجل���م���اع���ات ال��وه��اب��ي��ة 

اأن  بعد  خ�سو�ساً  املتطرفة،  وال�سلفية 

ب��وع��وده��م مب�ساعدة  اأخ���ّل احل��ري��ري��ون 

اأب��رز  وك��ان  وال��ف��ق��راء،  الفقرية  املناطق 

جت��ل��ي��ات��ه��ا يف ه����وؤلء ال�����س��ب��اب الأب���ري���اء 

ال��ذي��ن ت����راوح اأع��م��اره��م ب��ن 17 و22 

�سنة ممن �سقطوا يف تلكلخ، والتي ذهبوا 

اإليها من دون علم اأهلهم وذويهم.

ول  احل���ري���ري،  �سعد  يعلم  ل  رمب���ا 

املت�سامن مع غزة،  زه��را  اأن��ط��وان  حتى 

كذلك رمبا ل يعلم عقاب �سقر، ومعهم 

اأح��م��د احل���ري���ري، اأن ه���ذه ال��ب��الد من 

حدود م�سر اإىل حدود تركيا وما بينها 

التي  القد�س  وفيها  ال�سام،  بالد  ا�سمها 

»ب��ورك ما حولها«، واأن��ه لن يكون بديل 

ج��م��ه��وري��ة ب�����س��ار الأ���س��د اأب����داً جمهرية 

اأفالطون، ول حتى اأهل املدينة الفا�سل.

اأيها  اهلل(  ق��در  )ل  �سورية  ماتت  اإذا 

الأغبياء، متوت فل�سطن، وميوت لبنان.. 

ل بل متوت املنطقة.. واآثار املوت �ستمتد 

اإىل بلدان الغاز والكاز.. وما بعدها.. 

يف  وحلفاءه  »امل�ستقبل«  اأن  لو  حبذا 

14 اآذار ي�سجعون الدميقراطية يف بالد 
جند واحلجاز والبحرين..

ب����اخ����ت���������س����ار، »امل�������س���ت���ق���ب���ل« اأم�������ام 

يدعم  �سقر  ع��ق��اب  م�سهد  م�سهدين: 

ومي�����ول ال��ق��ت��ل والإره��������اب يف ���س��وري��ة، 

وم�سهد ال�سباب املقتولن يف تلكلخ، وما 

يجمع  مل  ال���ذي  امل��ه��رج��ان  ذاك  بينهما 

اأكرث من 2000 �سخ�س يف معر�س ر�سيد 

ال�����س��وري��ن  م��ن  ن��ح��و ن�سفهم  ك���رام���ي، 

»ال�سالن« و»امل�سلَّلن«.

التورط  يف  املقامرة  هذه  بعد  فماذا 

يف الدم ال�سوري، ويف التفريط مبرياث 

�سعد  ب����ات  اأن  ب��ع��د  احل����ري����ري،  رف���ي���ق 

التنفيذية  الأدوات  اإح����دى  احل���ري���ري 

املتورطة يف الدم وال�سالح والتفجريات، 

بوا�سطة مندوبه عقاب �سقر، الذي اأخذ 

كل زمالئه يتروؤون من فعلته؟

اأحمد �سحادة
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النائب عقاب �سقر الرئي�س �سعد الدين احلريري

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

يـقــــال

 مستشارون من دون استشارات
لحظت جهات رقابية تخمة غري م�سبوقة يف عدد امل�ست�سارين لدى 

مرجعية ر�سمية، بحيث عّلق زميل للم�ست�سارين اجلدد قائاًل: املطلوب 

الآن م�ست�سار ل�سوؤون األوان الحذية، بعد ا�ستكمال كل ال�سوؤون يف اأحياء 

املنطقة التي ينتمي اإليها املرجع، �سيما اأن اأياً من امل�ست�سارين ل يقّدم اأي 

ا�ست�سارة.. لكنه يت�سلم اأتعاباً »حمرزة«!

 شكاوى المنسقيات
»امل�ستقبل«  من�سقيات  يف  الو�سطية  امل��واق��ع  م�سوؤيل  اأك��رثي��ة  ُي��ب��دي 

البقاعية تذمراً من زيادة طواقم املرافقة والبذخ من قبل ال�سف الأول، 

ل �سيما الأمن العام، يف الوقت الذي مل يت�سلموا مرتباتهم منذ ثالثة 

اأ�سهر.

 االستمرار في »اللطشات«
ميلكها،  �سحيفة  عر  الهجوم،  با�ستمرار  ق���راراً  �سابق  وزي��ر  اأ���س��در 

ر �سمن »اأ�سرارها«  على النائب وليد جنبالط، من خالل »لط�سات« مترَّ

على اأنها معلومات، ما جعل متلقي التعليمات يجهدون بحثاً عن زلت 

جنبالط، ليبنوا عليها املقت�سى املطلوب من الوزير الذي مي�سي غالبية 

اأوقاته متوارياً يف اخلارج.

 تمييز قضائي
تلبية طلبات وكالء  اللبناين يف  الق�ساء  تاأّخر  الغاية من  ُتعرف  مل 

الدفاع عن املتهمن الأربعة الذين ين�سب القرار التهامي اإليهم - زوراً - 

اغتيال الرئي�س رفيق احلريري، بينما مل يتلكاأ الق�ساء يف عهد القا�سي 

دانيال  من  الدع���اء؛  جهة  طلبات  كل  تنفيذ  عن  م��ريزا  �سعيد  املتقاعد 

بيلمار و�سوًل اإىل نورمان فاريل.

»التيار«.. ومختلس  مؤيد لـ
معار�س،  لبناين  �سيا�سي  »ت��ي��ار«  اإع���الم  تكّتم 

ع��ل��ى ف�سيحة الخ��ت��ال���س��ات ال��ت��ي ق���ام ب��ه��ا اأح��د 

م�سلحة  يف  لل�سندوق  اأميناً  املعّينن  منا�سريه  

والذي  الأوزاع���ي،  والآل��ي��ات يف  ال�سيارات  ت�سجيل 

لرية،  مليون  متّكن من اأن يختل�س اأكرث من 437 

والفرار بها اإىل جهة جمهولة.

ان��ت��ظ��رت  امل��ال��ي��ة  وزارة  اأن  ل��ل��ن��ظ��ر  وال���الف���ت 

»ز.م.ق.«  املوظف  غياب  على  اأ�سبوعن  من  اأك��رث 

اأمام  عليه  وتّدعي  تتحرك  لكي  عمله،  مكان  عن 

ف�سيلة الأوزاعي، علماً اأن الأ�سول كانت تقت�سي 

التمييزية  العامة  النيابة  املالية  وزارة  تبّلغ  اأن 

بهذا الختال�س، لكي تعطي املو�سوع اأهمية اأكر، 

و�سرعة اأكرث يف التحقيق.

 موظف »حريص«
ال��وط��ن��ي  ال�����س��ن��دوق  اأن م��وظ��ف��اً يف  ل���وح���ظ 

ح�سول  عند  عمله  ي��رك  الجتماعي  لل�سمان 

اأي حترك اأمام مقر حزبه املواجه ملركز ال�سمان 

الرئي�سي، اأو عند حدوث اأي اجتماع بداخله.

 اكتشافات نائب آذاري
فاعل  لتيار  م��واٍل  نيابية  جلنة  رئي�س  يتعّمد 

ُيعنى  ملف  كل  عند  بت�سريح  الإدلء  اآذار،   14 يف 

اإىل النيابة  اإر�ساله يف وقت �سابق  بال�سحة جرى 

املكت�سف  ل��ل��ظ��ه��ور مب��ظ��ه��ر  ال��ت��م��ي��ي��زي��ة،  ال��ع��ام��ة 

مع  تعاطى  قد  الق�ساء  يكون  بينما  واحلري�س، 

الأم����ر ب�����س��رّي��ة؛ ك��م��ا ت��ف��ر���س ال��ق��وان��ن لإجن���اح 

التحقيق، ومعروف عن هذا النائب قلة الكالم.

 علم مسبق باالعتصام
قال تقرير ل�»فرع املعلومات«، اإن الفرع املذكور 

العت�سام  امل��ق��داد  اآل  بنية  م�سبق  علم  على  ك��ان 

على اأوتو�سراد ال�سيد هادي ن�سر اهلل للمطالبة 

�سجن  يف  اأبنائهم  م��ن  موقوفن  ���س��راح  ب��اإط��الق 

روم��ي��ة، واإن اآل امل��ق��داد ت��داول��وا بهذا الأم��ر عر 

يوم  قبل  اخل��ل��وي��ة  ال��ه��وات��ف  على  ن�سية  ر���س��ائ��ل 

بتعزيز  الأمر  ا�ستباق  اإىل  ُي�َسر  واحد، فلماذا مل 

ال���ق���وى الأم���ن���ي���ة ه��ن��اك ل���ل���ح���وؤول دون ح�����س��ول 

الع��ت�����س��ام وق���ط���ع ال��ط��ري��ق لأك�����رث م���ن خم�س 

�ساعات؟

 تمرير معامالت
ال�سعب يف جهاز  اإح��دى  ي��راأ���س  �سابط  انتظر 

اأمني ر�سمي، تقاُعد �سابط اأعلى منه رتبة بكثري، 

ل��ت��م��ري��ر م��ع��ام��الت حت��ت��اج اإىل ت��وق��ي��ع الأخ����ري، 

باعتبار اأن البديل الذي حل ب�سكل موؤقت ل يدقق 

كثرياً مثل املتقاعد.

نــتـائـج اسـتطـالع »الـثــبـات«
اإللكتروني  »ال��ث��ب��ات«  موقع  أج��رى 

استطالعًا للرأي طارحًا السؤال اآلتي: 
بع��د  لألقصى  مصر  تنتص�ر  ه��ل 

انتخاب د. مح�م�د م��رس��ي رئ�ي�س������ًا؟

 673 أص�����ل  م���ن   ،٪89.6 ف��أج��اب 
و٪10.4  أص���وات(،   603( »ال«  ب��� صوتًا، 

»نعم« )70 صوتًا(. ب��

»المستقبل« أمام مشهَدي عقاب صقر 
ونهاية الشباب في تلكخ

) العدد 241(  اجلمعة - 7 كانون الأول - 2012



ثمة ت�سليم من �لأقربني و�لأبعدين �أن 

حلرب  تتعر�ض  �ل�سورية  �لوطنية  �لدولة 

عاملية ي�سارك فيها �حللف �لأطل�سي، وعلى 

ومعظم  �مل��ت��ح��دة  �ل���ولي���ات  بالطبع  ر�أ���س��ه 

�لكيان  �إىل  ب��الإ���س��اف��ة  �ل��ع��رب��ي��ة،  �لأن��ظ��م��ة 

�ل�������س���ه���ي���وين، م����ع �إف����������ر�ز�ت ه�����ذ� �حل��ل��ف 

�جل��ه��ن��م��ي م���ن »�ل���ق���اع���دة« و�لأ����س���ول���ي���ات 

�ملتنوعة.

وعلى مدى �أقل من عامني من �حلرب 

�لعاملية �لقذرة على �سورية، و�لتي ُح�سدت 

وع�سر�ت  �ل���دولر�ت  مليار�ت  ع�سر�ت  لها 

�لعامل،  �أنحاء  خمتلف  من  �ملرتزقة  �آلف 

�لذين  �خل��ط��رون  �مل�سجونون  فيهم  مب��ن 

كانو� يقبعون يف �سجون �ل�سعودية و�ملغرب 

وليبيا و�ل�سود�ن و�أوروبا �لغربية، و�لذين 

بالتن�سيق  �ل��رك��ي��ة  �حل����دود  م��ن  �أُدخ���ل���و� 

�ل�سلطات  �لكامل من  و�لإ�سر�ف  و�لتعاون 

بالتعاون  �للبنانية  �حلدود  ومن  �لركية، 

متطرفة..  وت��ي��ار�ت  »�مل�ستقبل«  م��ع  �ل��ت��ام 

ما تز�ل �لدولة �لوطنية �ل�سورية �سامدة 

�لعمليات  م�سار  ي��وؤك��د  بحيث  وم��و�ج��ه��ة، 

�ل�سورية  �مل�سلحة  �لقو�ت  جناح  �لع�سكرية 

يف �لإم�ساك بزمام �ملبادرة، وت�سييق �خلناق 

على �لزمر �لإرهابية �مل�سلحة، وت�سري �آخر 

�نت�سار  م�ساحة  �أن  �إىل  �مليد�نية  �ملعطيات 

تقل�ست  وريفها  حلب  مدينة  يف  �مل�سلحني 

ب�����س��ك��ل و�����س���ع، و�أ����س���ح���ت ج��ي��وب��اً ���س��غ��رية 

يتعامل معها �جلي�ض مبا يتنا�سب من قوة.

�أم�����ا يف ح��م�����ض، ف���احل���ي���اة ت���ك���اد ت��ك��ون 

بع�ض �جليوب  تز�ل  فيما ل  �سبه طبيعية، 

يتعامل  �ل��ت��ي  �ل��ري��ف  يف  �لت�سلل  و�أع���م���ال 

�ل��ن��ري�ن،  م��ن  يتنا�سب  مب��ا  �جل��ي�����ض  معها 

ما  �آخرها  وكان  فادحة،  خ�سائر  بها  موقعاً 

�لق�ساء  مت  حيث  تلكلخ،  منطقة  يف  ج��رى 

ع��ل��ى ع�������س���ر�ت �مل�����س��ل��ح��ني �مل��ت�����س��ل��ل��ني من 

كلهم  لي�سو�  �لقتلى  �أن  ت��ردد  و�لتي  لبنان، 

وجن�سيات  فل�سطينيون  فبينهم  لبنانيني، 

�أخ��رى، يف وقت باتت حمافظة دير  عربية 

�لزور باأكملها تقريباً حتت �سيطرة �لقو�ت 

�مل�سلحة �ل�سورية.

�أم�����ا يف دم�����س��ق وري���ف���ه���ا، ف�����اإن �ل���ق���و�ت 

�مل�����س��ل��ح��ة �ل�����س��وري��ة ب����د�أت ه��ج��وم��اً و����س��ع��اً 

ل��ت�����س��ف��ي��ة �ل����ب����وؤر �ل���ت���ي ي�����س��ت��وط��ن ف��ي��ه��ا 

�مل�سلحون، و��ستئ�سال �خلاليا �لنائمة �لتي 

مت �إدخ��ال��ه��ا منذ ���س��ن��و�ت ب��ذر�ئ��ع و�أ���س��ب��اب 

مب�سميات  فل�سطينية  �أب���رزه���ا  خم��ت��ل��ف��ة، 

»حركات مقاومة«.

�جل�سم  ف���اإن  م��وؤك��دة،  ملعلومات  ووف��ق��اً 

�سورية  يف  �مل�سلحة  للمجموعات  �لقتايل 

وتنظيماتها  »�لقاعدة«  تنظيم  من  يتكون 

ل�»�لإخو�ن«،  �لع�سكري  و�لتنظيم  �ملتنوعة، 

د�خلية  خمتلفة  ج��م��اع��ات  �إىل  ب��الإ���س��اف��ة 

وق��ط��اع  و�مل��ه��رب��ني  �لل�سو�ض  م��ن  م��ك��ون��ة 

�ل���ط���رق و�مل��ج��رم��ني و�مل��ط��ل��وب��ني ب��اأح��ك��ام 

جنائية خطرية، و�لفارين من �ل�سجون.

ووف��ق��اً ل��ل��م��ع��ل��وم��ات، ف���اإن ه��ن��اك غ��رف 

ع��م��ل��ي��ات ت��ق��وم د�خ����ل �لأر������س����ي �ل��رك��ي��ة 

�لأعمال  على  ت�سرف  �حل��دود  من  بالقرب 

يقودها  �سورية،  يف  و�لتخريبية  �لع�سكرية 

�سباط من �ملخابر�ت �لأمريكية و�لركية 

لبنانيون  وف��ي��ه��ا  و�ل��ق��ط��ري��ة،  و�ل�����س��ع��ودي��ة 

ول��ي��ب��ي��ون، وع��ن��ا���س��ر م��ن م��وؤ���س�����س��ة »ب��الك 

ووت����ر« �لأم��ريك��ي��ة �لإره��اب��ي��ة، �ل��ت��ي ت�سم 

مرتزقة مدربني تدريباً رفيعاً من خمتلف 

يف  �مل�سلحة  �ملجموعات  تزود  �لعامل،  �أنحاء 

�سورية مبختلف �أنو�ع �لأ�سلحة و�ملتفجر�ت، 

كما تزودها باملعلومات وخمططات عمليات 

�لقتل و�لإجر�م و�لتفجري.

وح�����س��ب و����س���ف خ�����ر�ء �أت��������ر�ك، ف���اإن 

���س��وري��ة ت��و�ج��ه ت��ن��وع��اً غ��ري��ب��اً وع��ج��ي��ب��اً يف 

�إذ  �مل�����س��ل��ح��ني،  �آلف  ل��ع�����س��ر�ت  م��و�ج��ه��ت��ه��ا 

ك��ي��ف مي��ك��ن �ل��ت��وف��ي��ق ب���ني �لأم���ريك���ي���ني 

�لتكفري،  جمموعات  وخمتلف  و»�لقاعدة« 

وب���ال���ت���ايل، ف�����اإن �مل����وؤ�م����رة �ل��و����س��ع��ة على 

و�ل��ك��ره  �ل��ع��د�ء  م��ز�ع��م  ك��ل  ُت�سقط  �سورية 

و�أ�سر�بها  ل�»�لقاعدة«  و�لغربي  �لأمريكي 

�لتي ينادي بها �لأمريكيون منذ 11 �أيلول 

�لكثري  �أن  يتبني  حينما  خ�سو�ساً   ،2001
على  و�لع�سكرية  �ل�سيا�سية  قياد�تها  م��ن 

�ل�ستخبار�ت  دو�ئ��ر  مع  وكامل  تام  تن�سيق 

�لبع�ض  يذهب  حتى  و�لغربية،  �لأمريكية 

�إىل �أن �لت�سفيات �لتي تطال بع�ض روؤو�ض 

�ل��ق��اع��دة ب���ني �ل��ف��ي��ن��ة و�لأخ�������رى، هدفها 

���س��ن��اع��ة ق���ي���اد�ت ج���دي���دة، و�لن���ت���ه���اء من 

بحكم  �أ���س��ب��ح��ت  �ل��ت��ي  �ل��ق��ي��ادي��ة  �لعنا�سر 

»�ملحروقة« متاماً.

وب����������ر�أي خ�������ر�ء ����س��ر�ت��ي��ج��ي��ني 

�سنتني  من  �أق��ل  تاريخ  ف��اإن  لبنانيني، 

�سورية  �مل��و�ج��ه��ات و�حل���رب على  م��ن 

�أكد على �سل�سلة من �حلقائق:

�أول���ه���ا: �أن���ه حينما ي��ك��ون ه��ن��اك ت��ق��ّدم 

ل��ل��م�����س��ل��ح��ني، ت�����س��م��ت �ل����ولي����ات �مل��ت��ح��دة 

و�أتباعها �سمت �أهل �لكهف.

ن�سر  ه��ن��اك  ي��ك��ون  حينما  �أن���ه  ثانيها: 

تطل  �ل�����س��وري��ة،  �مل�سلحة  �ل���ق���و�ت  حت��ق��ق��ه 

و��سنطن عر وز�رة �خلارجية �أو �لبنتاغون 

�أو حتى �لبيت �لأبي�ض منددة وحمذرة من 

��ستعمال هذ� �ل�سالح �أو ذلك.

ثالثها: �أن �لإعالم �لعربي - �خلليجي 

ج��اه��ز د�ئ��م��اً مل��زي��د م��ن �ل��ك��ذب و�لفركات 

ل�ستهد�ف �سورية.

ر�بعها: �أن و��سنطن وحلفاءها و�أتباعها 

�سورية  ومعار�سات  وخليجيني  �أت��ر�ك  من 

�أ�سبحو� يف مرحلة من �حلرج �لكبري، بعد 

�أك����رو� م��ن �ل��وع��ود ع��ن ق���رب �سقوط  �أن 

�ل���دول���ة �ل��وط��ن��ي��ة، ول��ه��ذ� ه��ن��اك ن���وع من 

�أت��ون  يف  �لأطل�سي  �حل��ل��ف  لإدخ����ال  �لعمل 

�لأزمة �ل�سورية، من خالل �إحلاح �لأتر�ك 

ب��ن�����س��ب ���س��و�ري��خ ب��ات��ري��وت ع��ل��ى �حل���دود 

�سمعه  م���ا  �ل���رك���ي���ة، ورمب�����ا   - �ل�������س���وري���ة 

�أردوغ��ان من بوتني باأنه مقابل »باتريوت« 

 ss300 لأطل�سي �سيكون يف �سورية �سو�ريخ�

فيه رد كبري.

�ل��ت��ط��ور�ت، ح�سب ر�أي  �أم����ام ك��ل ه���ذه 

يف  �لأزم����ة  ف���اإن  �ل�سر�تيجيني،  �خل���ر�ء 

�إىل د�خل �سورية،  تاأتي من �خلارج  �سورية 

ينتقلو�  �أن  دم�سق  حلفاء  على  ي��وج��ب  م��ا 

�ل��ت��دخ��ل عر  �إىل جت��ف��ي��ف م�����س��ادر ه����ذ� 

ف�سح  يكفي  يعد  مل  �إذ  �لو�سائل،  خمتلف 

�ل�سام،  �مل��وؤ�م��ر�ت على بالد  وك�سف ف�سول 

حت�سيل  ب��اب  م��ن  يكون  �أن  يفر�ض  فهذ� 

حا�سل، بل �لنتقال �إىل �لهجوم، خ�سو�ساً 

يف  با�سرو�  �ل�سوري  �ل��دم  �سفك  �سركاء  �أن 

هجومهم �ل�ستباقي، على نحو �لت�سرفات 

�ل��رك��ي��ة �مل��خ��ال��ف��ة ل��ل��ق��و�ن��ني و�ل�����س��ر�ئ��ع 

�ل���دول���ي���ة، ب���اع���ر�����ض �ل���ط���ائ���ر�ت �مل��دن��ي��ة 

»�مل�ستقبل«  وحتركات  �سورية،  �إىل  �لقادمة 

وح��ل��ف��ائ��ه يف ل��ب��ن��ان، و�ل��ت��ج��ي��ي�����ض �مل��ذه��ب��ي 

�خلطري على نحو ما يقوم به �أ�سري �سيد�، 

نغفل  �أن  دون  م���ن  �ل�����س��م��ال،  وم��ت��ط��رف��و 

�ملحاولت �مل�سبوهة لإثارة �لنعر�ت �ملذهبية 

يف �ليمن، ومن دون �أن نغفل تطور�ت م�سر 

وحماولت »�لإخو�ن« فيها.

�إن مهاماً ملّحة مطلوبة من كل حلفاء 

�سورية، و�أهمها ��ستنها�ض كل قوى �لتحرر 

�إىل  للنزول  �ل��ع��امل،  يف  �لعوملة  ومناه�سي 

حتالفات  لف�سح  �لعاملية  �لعو��سم  ���س��و�رع 

�حل���ل���ف �لأط��ل�����س��ي وع���و�����س���م �ل���غ���رب مع 

»�لقاعدة« ومتفرعاتها، و��ستنها�ض �ل�سارع 

�ل��ع��رب��ي ب��ج��ن��اح��ي��ه �ل��ق��وم��ي و�لإ���س��الم��ي 

�ل�ستعمارية  �لهجمة  ملو�جهة  �لتنويري 

�لتي  �ل��ظ��الم��ي��ة  �ل��رج��ع��ي��ة   - �ل�سهيونية 

�أ����س���ك���ال  م����ن  ���س��ك��ل  �أي  ت��ن��ه��ي  �أن  ت���ري���د 

�مل���ق���اوم���ة، ك��م��ا ت��ري��د ت��و���س��ي��ع �ل�����س��ر�ع��ات 

�لعن�سرية و�ملذهبية �لتي �إن بد�أت، ل �سمح 

�ل�����س��ع��وب؛  وب���وح���دة  ب���الأم���ة  �ستفتك  �هلل، 

كال�سرطان.

ف��ه��ال ي���ت���ج���اوب ك���ل ه������وؤلء م���ع دع���وة 

�أك��ر  قبل  �أطلقها  �لتي  �لر�سايف  م��ع��روف 

من �سبعني عاماً:

تنبهو� و��ستفيقو� �أيها �لعرب

فقد طمى �خلطب حتى غا�ست �لركب

اأحمد زين الدين
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هل ينهض حلفاء سورية لبدء الهجوم المضاد؟

عنا�سر من اجلي�ش ال�سوري يالحقون فلول امل�سلحني يف ريف حلب

بوتين ألردوغان: مقابل 
»باتريوت« صواريخ 

SS300 إلى سورية

�لعر�فات  ول  �سقر،  عقاب  »�مل�ستقبلي«  للنائب  ُبثت  �لتي  �لت�سجيالت  تقّدم  مل 

�لذي  �لنائب  يلعبه هذ�  �ل��ذي  �ل��دور  يذكر يف حقيقة  ل�سانه، جديد�ً  تلتها على  �لتي 

ت�سّدر �مل�سهد �ل�سوري منذ �ندلع �لأزمة عام 2011، فهي �أتت لتوؤكد �ملوؤكد منذ فرة 

طويلة لدى �أو�ساط �لعارفني بخفايا �ملوؤ�مرة على �سورية، و�لتي كان �سقر جزء�ً منها 

منذ �ختياره ليكون نائباً وع�سو�ً فاعاًل يف حركة �حلريري �ل�سورية.

بنى �سقر عالقاته مع �لعديد من �ملعار�سني �ل�سوريني يف �خلارج و�لد�خل، لكن 

هذه �ل�سد�قات مل تكن مع �ل�سخ�سيات �ل�سيا�سية �ملعار�سة، بل مع �أ�سحاب »�لروؤو�ض 

�لقتال  �لأزم��ة ب�سرورة  �لذي كان يجاهر منذ بد�ية  �أمثال حممد رح��ال،  �حلامية«، 

�مل�سلح �سد �لنظام، و�أمثال لوؤي �ملقد�د، �لذي بات �أ�سهر من �أن ُيعرف يف �لآونة �لأخرية.

له  ن�سبها  �لعديد  �أف��خ��اخ  يف  و�سقط  فا�سلة،  عمليات  �سقر  ق��اد  حركته،  بد�ية  يف 

�إىل  لتحويلها  منه  طائلة  �أم���و�ًل  قب�ض  �ل��ذي  بلجيكا،  يف  رح��ال  �أمثال  »�ل�سما�سرة«، 

»�لثورة«، لكن هذه �لأمو�ل كانت تذهب �إىل غري �أماكنها، ف�»رحال« وّزع 10 �آلف دولر 

على »�لثو�ر«، و�أبقى كل ما ناله يف ح�سابه �خلا�ض، ثم �نتقل بعدها �إىل �ملعار�ض �أ�سرف 

به يف كل مكان، متحدثاً  ي�سّهر  لأ�سباب مالية، وبد�  �نقلب عليه لحقاً  �لذي  �ملقد�د، 

�أق��ام �سقر  ��سطنبول، حيث  »�ل�سري�تون« قرب مطار  رده��ات فندق  عن �جلال�سني يف 

و�أخري�ً  »ح�س�سهم«،  لقب�ض  �ل�سوريني  �ملعار�سني  ي�ستقبل  كان  وفيه  عملياته،  مركز 

لوؤي �ملقد�د يف مركز عمليات �آخر �أقيم يف �أنطاكية جنوب تركيا.

يف �ملقلب �لآخر، كان عقاب يبني �سبكة عالقات �سعودية - قطرية، حيث ��ستطاع 

�أن يحوز ثقة �لقطريني، رغم �لرتياب �ل�سعودي - �لقطري �ملتبادل، فاأ�سبح و�سيطاً 

كانو�  �ل��ذي��ن  �ل�سعوديني،  ل��دى  �ملميز  دوره  ع��ن  يتخلى  �أن  دون  م��ن  �ل��ط��رف��ني،  ب��ني 

باأمو�ل  عره  �لدعم  لها  ويقدمون  �مل�سلحة،  �ل�سورية  �ملعار�سة  مع  عره  يتو��سلون 

تدفع للحريري، ومنه �إىل �سقر.

�ل�سارع  يف  �سورته  ه��و  ل�سقر،  �لأخ���رية  �لت�سجيالت  قدمته  �ل��ذي  �جل��دي��د  لكن 

و�جلديد  ب�سوته،  ي�سمعها  �أن  قبل  »بطولت« �سقر  �لكثري عن  �سمع  �ل��ذي  �للبناين، 

�أ�سابت نو�ب كتلة »�مل�ستقبل« ورئي�سها فوؤ�د �ل�سنيورة،  �أي�ساً هي »�خل�سة« �لتي  فيها 

�لتي تقول �ملعلومات �إنه من �أكر �مل�ستائني من ف�سيحة �سقر – �حلريري.

�سنو� عليه  لكنهم  �لعلن،  بكلمات لطيفة يف  من �سقر  ف��ور�ً  ليتر�أو�  ه��وؤلء  خرج 

�لهجمات �لكبرية يف �أروقتهم، ما �أغاظ �سقر �لذي وجد نف�سه بني ليلة و�سحاها قد 

�أو »�أبو �ل�سقر« �إىل »بقرة« قد وقعت وكر �سالخوها، كما �أملح هو  حتّول من »�سقر« 

نف�سه يف مقابلته �لتي تلت �لت�سجيالت. 

�أما رد فعل �سقر �لذي قال بع�ض من �لتقى به �إنه �أح�ض باخلديعة، و�إنه �سيدفع 

�لثمن وحيد�ً �إذ� ما �سارت �لأمور ب�سكل �سيئ، فقد كانت �لتهديد باأنه يرف�ض �ل�سقوط 

وحيد�ً.. ملّوحاً باأن لديه �لكثري ليقوله عن خ�سومه وحلفائه.

ويبدو �أن �لأزمة »�مل�ستقبلية« قد فاز �سقر بجولتها �لأوىل، بعد �أن �سغط �حلريري 

يف  يدخل  مل  ل�سقر،  تاأييد  بيان  �إ���س��د�ر  على  و�أج���روه  �ل�سنيورة  على  و�ل�سعوديون 

�مل�سمون لكنه بقي يف �لعموميات.

�أما �لثابت، فهو �أن عالقة �سقر مع لبنان مل تعد كما كانت، هو �سيعزف عن �لر�سح 

لالنتخابات، ويبدو �أنه لن يرى لبنان لفرة طويلة، كما �أ�سّر �إىل �ملقربني منه.

عبد اهلل نا�صر

صقر يخسر مقعده النيابي قبل حصانته
والصراع الداخلي »المستقبلي« يتفاعل
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يف �سيناريو متكرر دولياً، ي�سبه �إىل حد 

ي��ح��اول �لغرب  �ل��ع��ر�ق،  بعيد م��ا ح�سل يف 

�سعيفة  م�سرحية  يف  �مل�سهد؛  تكر�ر  �ليوم 

�لإخر�ج �لدر�مي، باحلديث عن خوف من 

�لنظام  ي�ستعملها  قد  فتاكة  دم��ار  �أ�سلحة 

بحلف  يدفع  م��ا  معار�سيه،  �سد  �ل�سوري 

ن�سر  على  �مل��و�ف��ق��ة  �إىل  �لأطل�سي  �سمايل 

�سو�ريخ »بريوت« يف �سورية.

�لنظام  �سابقاً  ب���اول  ك��ول��ن  �ت��ه��م  وك��م��ا 

�أ���س��ل��ح��ة دم���ار �سامل،  �ل��ع��ر�ق��ي ب��ام��ت��الك 

وع��ر���ض وث��ائ��ق م����زّورة يف جمل�ض �لأم���ن 

م�سوؤول  ق��ام  ���س��ده،  وقائية  ح��رب  لترير 

�أمريكي باتهام �حلكومة �ل�سورية بتجميع 

لتجهيز  �ل�����س��روري��ة  �لكيميائية  �مل��ك��ّون��ات 

�لأ�سلحة �لكيميائية، فانطلقت �لتحذير�ت 

وه��دد  ل�سورية،  و»�لإ���س��ر�ئ��ي��ل��ي��ة«  �لغربية 

من  �لأطل�سي  �سمال  حللف  �ل��ع��ام  �لأم���ني 

�ل�سورية  �حل��ك��وم��ة  م��ن  ����س��ت��خ��د�م  �أي  �أن 

دويل  رد  �إىل  �سيوؤدي  �لكيماوية  لالأ�سلحة 

فوري.

�مل��خ��ت��ل��ف ع���ن �ل�����س��ي��ن��اري��و �ل���ع���ر�ق���ي، 

على  خ�����س��ي��ة  ع���ن  ي��ت��ح��دث  ل  �ل���غ���رب  �أن 

»�إ�سر�ئيل« �أو على نف�سه وحلفائه، كما كان 

خالل �مل�سرحية �لعر�قية، بل ُيظهر للعامل 

و�هتماماً  و�أرو�ح���ه���م،  باملدنيني  �هتماماً 

بتطبيق معايري �لقانون �لدويل �لإن�ساين، 

�لكيمائية  �لأ�سلحة  ��ستعمال  �أن  باعتبار 

���س��د �مل��دن��ي��ني، ي��ع��ّد ج��رمي��ة ح���رب �أّك����دت 

عليها �ملحكمة �جلنائية �لدولية يف نظامها 

�لأ�سا�سي )�ملادة 8/ بند 18(. 

�مل��دن��ي��ني ل  �ل��غ��رب بحقوق  ت���ذّرع  لكن 

يبدو مقنعاً، بعد �أن ن�سرت منظمات عاملية 

كرى مثل »هيومن ر�يت�ض و�ت�ض« و�لعفو 

�لإن�سانية  �ملنظمات  من  وغريها  �لدولية 

�ل��دول��ي��ة، ت��ق��اري��ر ت��وؤك��د ح���دوث �نتهاكات 

م�سلحي  قبل  م��ن  �لإن�����س��ان  حلقوق  هائلة 

�مل��ع��ار���س��ة �ل�����س��وري��ة، �مل��دع��وم��ني م��ن قبل 

�لنظر  تغ�ّض  �لتي  نف�سها  �لغربية  �ل��دول 

بالأ�سلحة  وت��زّوده��م  �لنتهاكات،  تلك  عن 

»هيومن  ك�سفته  م��ا  �آخ����َر  وك���ان  و�ل��ع��ت��اد، 

تدين  �إثباتات  حول  تقرير  و�ت�ض«  ر�يت�ض 

جتنيد  بتهمة  �مل�سلحة  �ل�سورية  �ملعار�سة 

�لأطفال.

�أما قول �إن �نتهاكات �ملعار�سة حلقوق 

بانتهاكات  م��و�ز�ت��ه��ا  مي��ك��ن  ل  �لإن�����س��ان 

�لنظام، فهو قول غري منطقي يف ميز�ن 

�ل��ق��ان��ون �ل�����دويل �لإن�������س���اين، ف��ان��ت��ه��اك 

�أو جرمية  �ل����دويل  ل��ل��ق��ان��ون  م��و���س��وف 

�أي ج��ه��ة، ل مي��ك��ن تريرها  م��ن  ح���رب 

�لآخ��ر،  �لطرف  قبل  ح��رب من  بجرمية 

ف��ق��د ���س��ّن��ف �ل��ق��ان��ون �ل����دويل �لإن�����س��اين 

ب��اأن��ه��ا جرمية  ��ر  �ل��ق�����سّ �لأط���ف���ال  جتنيد 

ح���رب �أي�����س��اً، وق���د �أك���د ع��ل��ى ذل���ك نظام 

نف�ض  �ل���دول���ي���ة يف  �جل��ن��ائ��ي��ة  �مل��ح��ك��م��ة 

�لفقرة) 8/ �لبند 26(.

كما كان �لروتوكول �لإ�سايف �لثاين 

على  ينطبق  وه���و   - ج��ن��ي��ف  لت��ف��اق��ي��ات 

�لدولية كاحلالة  �مل�سلحة غري  �لنز�عات 

�ل�����س��وري��ة - ق��د ن�����ّض ع��ل��ى �أن �لأط��ف��ال 

ي�ساركون  �ل��ذي��ن  ع�سرة  �خلام�سة  دون 

ب�����س��ورة مبا�سرة،  �ل��ع��د�ئ��ي��ة  �لأع��م��ال  يف 

يظّلون يتمتعون باحلماية �خلا�سة �لتي 

و�إن  �لإن�����س��اين،  �ل���دويل  �لقانون  يكفلها 

�لإن�ساين  �ل��دويل  �لقانون  �أحكام  تنفيذ 

هو  لالأطفال،  خا�سة  حماية  توفر  �لتي 

تقع  معنوية،  جماعية  م�سوؤولية  مبنزلة 

�تفاقيات  �ل��دول �لأط���ر�ف يف  على عاتق 

ج���ن���ي���ف، �ل���ت���ي ي��ت��ع��ني ع��ل��ي��ه��ا �ح�����ر�م 

قو�عد �لقانون �لدويل �لإن�ساين وكفالة 

�ح���ر�م���ه���ا، م���ا ي��ع��ن��ي �أن ع��ل��ى �ل����دول 

�ل��غ��رب��ي��ة �ل��ر�ع��ي��ة ل��ه��ذه �مل��ج��م��وع��ات �أن 

عام  ب�سكل  �لإن�سان  �ح��ر�م حقوق  تكفل 

وحقوق �لأطفال ب�سكل خا�ض.

�ل���ع���ام ل���الأمم  �أن �لأم�����ني  و�ل���الف���ت 

�مل���ت���ح���دة ب����ان ك���ي م����ون ك����ان ق���د �ل��ت��زم 

�إىل  ت�سري  �لتي  �لتقارير  حيال  �ل�سمت 

جتنيد �أطفال يف �لقتال يف �سورية، علماً 

�أن���ه ك��ان ق��د رّح���ب باحلكم - �ل��وح��ي��د - 

�ل�سادر لغاية �لآن من �ملحكمة �جلنائية 

�لأ�سا�سي  نظامها  دخ��ل  �ل��ذي  �ل��دول��ي��ة، 

2002، وه���و �حل��ك��م  �ل��ت��ن��ف��ي��ذ ع���ام  ح��ّي��ز 

�ل�سادر بحق توما�ض لوبانغا، �لذي �أدين 

�سن �خلام�سة  دون  �أطفال  بتهمة جتنيد 

�لكونغو  جمهورية  يف  �ل��ق��ت��ال  يف  ع�سرة 

�لعام  �لأم��ني  �عتر  وقد  �لدميقر�طية، 

ح��ي��ن��ه��ا ه����ذ� �ل���ق���ر�ر خ��ط��وة م��ه��م��ة �إىل 

�لأمام يف حتقيق �لتز�م �ملجتمع �لدويل، 

�سد  �جل��ر�ئ��م  مرتكبي  ت��ق��دمي  ل�سمان 

�لأط���ف���ال يف ح����الت �ل���ن���ز�ع �مل�����س��ل��ح �إىل 

�لعد�لة.

يف كل �لأح��و�ل، �إن �زدو�جية �ملعايري 

�مل��ت��ح��دة ودول  �مل��ع��ت��م��دة م��ن ق��ب��ل �لأمم 

�ل���غ���رب ب���ات���ت �أم�������ر�ً ط��ب��ي��ع��ي��اً م��رت��ب��ط��اً 

ب��امل�����س��ال��ح و�ل���ق���وة و�ل���ن���ف���وذ، وم���ن ه��ذ� 

�مل��ن��ط��ل��ق ب���ال���ذ�ت، ف����اإن �لّدع������اء ب��وج��ود 

�أ���س��ل��ح��ة ك��ي��م��اوي��ة يف ���س��وري��ة، و�ل��ت��ل��وي��ح 

بالتدخل �لع�سكري �سبيه بالتدخل �لذي 

ح�سل يف �ل��ع��ر�ق، ل ي��ع��دو ك��ون��ه جمرد 

�لنف�سية �لتي  تهويل وج��زء�ً من �حلرب 

��ستعادة  وحماولة  �ل�سوريني،  على  ت�سّن 

�لهيبة ورفع �ملعنويات �لركية، خ�سو�ساً 

بعد �أن �سّبب �إحجام �لأطل�سي عن �ل�سري 

ور�ء �سيا�سات �أردوغان �لهجومية م�سدر 

�إحر�ج كبري لركيا ودورها يف �ملنطقة. 

�لتهديد  مفاعيل  �ن��ت��ه��ت  ل��ق��د  ف��ع��ل��ي��اً، 

زم��ن،  منذ  �سورية  يف  �لع�سكري  بالتدخل 

�ملتعددة  �لنتكا�سات  بعد  للغرب  ح��ّل  ول 

�لطاولة  �إىل  باجللو�ض  �إل  بها  ُمني  �لتي 

يف  معهم  ومن  �لرو�ض  مع  �لنفوذ  لتقا�سم 

�ملحور �ملقاوم، لرتيب �لأو�ساع يف �ملنطقة 

ككل، ولي�ض يف �سورية فح�سب.

ليلى نقوال الرحباين
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 ضبط المعابر غير الشرعية
�إدخال جرحى ما ي�سمى »�جلي�ض �ل�سوري �حلر« �إىل منطقة  ي�ستمر 

و�دي خالد �ل�سمالية عر معابر غري �سرعية، و�لغريب �أن �لقوى �لأمنية، 

وحتديد�ً »�سعبة �ملعلومات«، تعرف بهذ� �لأمر، ول ت�سبط هذه �ملعابر.

 جنبالط.. والمعابر
لحظ مر�قبون �أن �لنائب وليد جنبالط �أتى على م�ساألة �ملخالفات 

�لتي تتم عر �ملرفاأ و�ملطار، لكنه تغا�سى عن ذكر �ملعابر غري �ل�سرعية 

�لتي ي�ستعملها تيار نافذ يف قوى 14 �آذ�ر مع عنا�سر �سورية يف منطقة 

و�دي خالد، لتاأمني مترير �ل�سالح �إىل �لع�سابات �مل�سلحة هناك، ونقل 

�جلرحى �إىل �مل�ست�سفيات يف �ل�سمال.

 معلومات استخبارية 
أوقفت الحرب البرية 

�ملتحدة  �لوليات  �أن  �ملقد�سية«  »�ملن���ار  م�سادر مطلعة ك�سفت ملوقع 

��ستخبارية  م��ع��ل��وم��ات  غ���زة  ع��ل��ى  �ل���ع���دو�ن  ل���»�إ���س��ر�ئ��ي��ل« خ���الل  نقلت 

�لن��زلق بعملية  �ل�سهيوين يف  �ل��ردد  ك��ان لها دور كبري يف  خطرية، 

برية ع�سكرية و��سعة على �لقطاع، وهي معلومات �أ�سيفت �إىل �لقدرة 

ُنقلت عر  �ملعلومات  �أن هذه  �مل�سادر  و�أو�سحت  �لت�سليحية للمقاومة. 

�لعمليات  �إن��ه��اء  �أهمية  على  و���س��ددت  �لبلدين،  ب��ني  �خلا�سة  �لقنو�ت 

�حلربية، و�لتو�سل �إىل وقف لإطالق �لنار باأ�سرع وقت ممكن، و�لبتعاد 

عن �لوقوع يف م�سيدة �لأعمال �لرية �لتي لن تتمكن »�إ�سر�ئيل« من 

�خلروج منها بال�سرعة �ملطلوبة، وبال�سكل �لآمن.

 هل يزوران الضفة؟
ن�سيحة  ت��وّج��ه  �أن  يف  بحثت  غربية  دول��ة  �أن  مهم  دبلوما�سي  ذك��ر 

�ل�سفة  بزيارة  للقيام  �ل�سنيورة  وف��وؤ�د  �حلريري  �سعد  �لرئي�سنينْ  �إىل 

وبذلك  لفل�سطني،  �ملر�قبة  ع�سوية  على  م��ازن  �أب��و  لتهنئة  �لغربية، 

�آذ�ر   14 �أولهما �لتو�زن مع زي��ارة  يتم �سرب ع�سفورين بحجر و�ح��د، 

�لثنني  �أن  �سيما  »�إ�سر�ئيل«،  مع  م�سكلة  ل  �أن  مترير  و�لثانية  لغزة، 

�ملعابر  �مل��رور على  لبنانية تخولهما  حا�سالن على ج��و�ز�ت �سفر غري 

»�لإ�سر�ئيلية« ب�سكل طبيعي.

 العدو واحد
يدور خالف قوي بني �لف�سائل �لفل�سطينية يف لبنان، �أدى �إىل �نق�سام 

حاد يف �لتحالفات، على خلفية �أحقية متثيل �ل�سعب �لفل�سطيني يف لبنان، 

بعد �أن كانت هناك عدة خالفات مع �ل�سفارة �لفل�سطينية يف بريوت، كونها 

متثل فريقاً �سيا�سياً و�حد�ً هو »فتح«. وقد قامت �لقوى و�لأحز�ب �لوطنية 

و�لإ�سالمية �للبنانية بعدة حماولت لتهدئة �لأجو�ء، �إل �أن جميعها باتت 

بالف�سل، وُعلم �أن حزب �هلل يقوم مببادرة جلمع �لف�سائل من جديد حتت 

�سعار »�لعدو و�حد.. وبالتن�سيق نو�جه �لعدو ونتغلب عليه«.

 بين »الستين«.. و»النسبية«
ب�سارة  �لكاردينال  �للبنانيني من موقف  �ل�سيا�سيني  بع�ض  تفاجاأ 

�ملقبلة  �لنيابية  �لنتخابات  �إج��ر�ء  على  �إ�سر�ره  �أعلن  �لذي  �لر�عي، 

�لر�عي  �أن  علماً  �ل�ستني،  قانون  باعتماد  ول��و  حتى  ك��ان،  قانون  ب��اأي 

كان قد �أعلن قبل ذهابه �إىل �لفاتيكان رف�سه قانون �ل�ستني، و�أنه مع 

�أي�ساً من موقف �لفاتيكان، �لتي  »�لن�سبية«.. كما تفاجاأ �ل�سيا�سيون 

�ل�سخ�سيات  بع�ض  من  جلنة  و�سكلت  �سابقاً،  �ل�ستني  قانون  رف�ست 

�مل�����س��ي��ح��ي��ة ل��ل��ت��و���س��ل �إىل �ت���ف���اق ي��ر���س��ي �جل��م��ي��ع.. �مل��ت��اب��ع��ون مللف 

على  مور�ست  دول��ي��ة  �سغوطاً  �أن  ر�أو�  �ملقبلة  �للبنانية  �لن��ت��خ��اب��ات 

�لكني�سة �ملارونية، هي �لتي ت�سببت بتعدد مو�قفها ب�ساأن �لقانون.

 تصفية حسابات
�آذ�ر على  م��ن  �ل��ر�ب��ع ع�سر  ق��وى  رئي�ض ح��زب يف  �أق���دم مر�فقو 

�إطالق عيار�ت نارية يف �لهو�ء عند مدخل بلدة �لقليعات �لك�سرو�نية 

وهم ي�ستقلون ثالث �سيار�ت رباعية �لدفع، ليتبنّي �سباحاً �أنه �سبق 

�أن ت�ساجر �أحد �ملر�فقني مع �سابني من �لبلدة �ملذكورة على طريق 

�إىل �سرب مر�فق رئي�ض �حل��زب، �لذي مل  �أدى  �ساحل ك�سرو�ن، ما 

يكن يف �ل�سيارة وقتها، ليعودو� لياًل �إىل بلدة �ل�سابني ويطلقو� �لنار 

منزل  �إىل  �لدخول  لتّم  �لأمنية  �لقوى  تدّخل  ول��ول  �لبلدة،  و�سط 

�ل�سابني لعتقالهما و�سربهما.

رئي�ش الوزراء الرتكي رجب طيب اأردوغان واأمني عام حلف �سمال الأطل�سي اأندر�ش فوغ را�سمو�سن

مـــن هنــــا وهنـــــاك
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لبنانيات

• جتمع العلماء امل�سلمني اأكد اأن قيام الرئي�س �سعد احلريري والنائب عقاب 
�سقر، باإر�سال ال�سالح واملقاتلني اإىل �س�رية، يجعلنا اأمام م�قف خطري �سي�ؤثر 

على الداخل اللبناين، لأنه يعطي للق�ى الأمنية ال�س�رية حق الرد بالدفاع عن 

النف�س، ما قد يك�ن �سببًا يف نقل احلرب اإليه، وهذا ما ل م�سلحة للبنان فيه. 

اإىل  اأر�سلهم  ملن  �س�رية  يف  اللبنانيني  ال�سباب  مقتل  م�س�ؤولية  التجمع  وحّمل 

املكان اخلطاأ، لأن »عدونا وعدو لبنان وعدو الإ�سالم ه� الكيان ال�سهي�ين، 

ول� اأنهم ا�ست�سهدوا يف م�اجهته لكان �سببًا لفتخارنا جميعًا بهذه ال�سهادة، اأما 

الآن فاإننا ناأ�سف ملا ح�سل معهم، ونتمنى على ال�سباب، خ�س��سًا يف ال�سمال، 

فه�  �س�رية،  يف  القتال  يف  للم�ساركة  تدع�هم  التي  لالأ�س�ات  ي�ستمع�ا  األ 

غري جائز من الناحية ال�سرعية«، داعيًا الق�ساء اللبناين لتخاذ الإجراءات 

عقاب  والنائب  احلريري  �سعد  الرئي�س  من  كل  ملالحقة  الالزمة  القان�نية 

�سقر، وتنفيذ ما ين�س عليه القان�ن بحقهما، ل�سيما بعد �سماع الت�سجيالت 

التي ت�ؤكد ت�رطهما يف ما يخالف الد�ست�ر اللبناين واتفاق الطائف.

• ال�سيخ د. عبد النا�سر جربي؛ الأمني العام حلركة الأمة، انتقد الهج�م 
املربمج على املقاومة و�سالحها، وحماولة زجها يف اأت�ن ال�سراعات الداخلية، 

لبنان وت�سمن حترير باقي  التي حتمي  ال�حيدة  اأن ال�سرتاتيجية  اإىل  لفتًا 

اأرا�سيه املحتلة من قبل ال�سهاينة هي معادلة »اجلي�س وال�سعب واملقاومة«.

تلكلخ«  »كييمييني  اأن حييادثيية  يييبييدو 

جيييييياءت مييطييابييقيية لأهييييييييداف بييعيي�ييض 

اإقحام  اإىل  الرامية  املحلية  القوى 

طرابل�ض وعكار يف الأزمة ال�سورية، 

الأمني فيهما،  الو�سع  عرب تفجري 

يختلف  من  كل  ا�ستهداف  وبالتايل 

مييعييهييا بييييالييييراأي، لييفيير�ييض »ميينييطييقيية 

اآميينيية« حتييت �سلطة الأمييير الييواقييع، 

املوؤيدة  الأفييرقيياء  اأنظار  عن  وبعيداً 

لنهج املقاومة.

وميكن القول اإن القوى املذكورة 

جنحت يف حتقيق اجلييزء الأول من 

ب�سل�سلة  قيييييامييهييمييا  بييعييد  اأهيييدفيييهيييا، 

اعيييتيييداءات طيياولييت مييكيياتييب »الييتيييييار 

التوحيد  الييوطيينييي احلييير« و»حييركيية 

�سمراء،  واأبييي  امليناء  يف  الإ�سالمي« 

حيث اغتال م�سلحو »تيار امل�ستقبل« 

اإ�سافة  الأ�سمر،  الييرزاق  ال�سيخ عبد 

مقر  على  بالهجوم  تهديدهم  اإىل 

ال�سوري  للحزب  طرابل�ض  منفذية 

اليييقيييوميييي الجيييتيييمييياعيييي، ومييييا كييانييت 

الأهييييداف املييذكييورة حتققت لييو كان 

اآذار خطة  الييثيياميين ميين  ليييدى قيييوى 

املخاطر  ملواجهة  م�سرتكة  تن�سيق 

الييتييي تييتييهييددهييم يف هيييذه الييظييروف 

اليي�ييسييعييبيية اليييراهييينييية، ومييييا كييييان لأي 

مييكييون ميين فييريييق الأقييلييييية اأن يجراأ 

عييليييييهييم بييييي»املييييفييييرق«، كييمييا حييييدث يف 

طرابل�ض اأخرياً.

الفنت،  نييار  طرابل�ض  ولتجنيب 

اآثييييرت قيييوى الييثيياميين ميين اآذار عييدم 

اليييييرد عييلييى العيييييتيييييداءات اليييتيييي قد 

تييطيياولييهييا، وتييييرك مييعيياجليية الأمييييور 

لالأمنية للجي�ض اللبناين والأجهزة 

مل�سلحي  ال�ساحة  فخلت  املخت�سة، 

»امليي�ييسييتييقييبييل« و»الييوهييابيييييني« الييذييين 

ا�ستغلوا اخلالفات املذهبية يف لبنان 

وامليينييطييقيية، وحيييْر�يييض اجلييييي�ييض على 

و»و�سطية«  امل�سرتك  العي�ض  حماية 

رئييييي�ييض احلييكييوميية جنيييييب ميييييقيياتييي، 

اليييالزم  ال�سيا�سي  الييغييطيياء  لييتيياأمييني 

لتحركاتهم.

عييا�ييسييميية  يف  راهييييينييييياً  يييييبييييَق  ومل 

اإل منطقة »جبل حم�سن«،  ال�سمال 

ليي�ييسييورييية،  املييييوؤيييييدة  الييغييالييبييييية  ذات 

ع�سية يف وجه الأقلية، التي حتاول 

ا�ستغالل وقوع اأي حادث يف لبنان اأو 

�سورية لالنتقام من اأبناء »اجلبل«، 

عيييليييى خييليييييفيية انييتييمييائييهييم املييذهييبييي 

اإىل  اإ�ييسييافيية  العلوية،  الطائفة  اإىل 

خيارهم ال�سيا�سي.

واليييييييييوم جيييييياءت حييييادثيييية تييلييكييلييخ 

الأقييلييييية يف  الييطييلييب« مل�سلحي  »غيييب 

طرابل�ض، فوجدوا فيها خري ذريعة  

»بيياب  بييني  الأميينييي  الو�سع  لتفجري 

يحققوا  عّلهم  و»اجلييبييل«   « التبانة 

هدفني:

- حماولة الدخول اإىل »اجلبل« 

وبالتايل  عليه،  ال�سيطرة  واإحييكييام 

يف  واملذهبي  ال�سيا�سي  التنوع  اإلغاء 

اأ�سيا�سية لفر�ض  طرابل�ض، كخطوة 

»املنطقة الآمنة«.

الييفييتيينيية  تييي�يييسيييعيييري  - حمييييياولييييية 

اإىل  نييييظييييراً  �يييسيييوريييية،  امليييذهيييبييييييية يف 

اليييييتييييي�يييييسيييييابيييييك الجييييييتييييييميييييياعييييييي بيييني 

املييدن  اأبيينيياء  وبييعيي�ييض  الطرابل�سيني 

ال�سورية، خ�سو�ساً بعد ف�سل تنظيم 

دم�سق،  نحو  التقدم  من  »القاعدة« 

وانكفائه يف حلب وحم�ض و�سواها.

ويف هذا ال�سدد ُتطرح جملة من 

الأ�سئلة:

- هل اأبناء جبل حم�سن هم من 

ودفعوه  تلكلخ«  »مبجموعة  غيييرروا 

هييم من  اأو  بييلييد جميييياور،  يف  للقتال 

اأعطوا الأوامر بقتل اأفرادها؟

ُيفتح حتقيق ق�سائي  مليياذا مل   -

لتحديد اجلهة املحر�سة؟

اإمكان ت�سليم جثث »كمني  وعن 

مل  اأن  �ييسييوري  م�سدر  اأكيييد  تلكلخ«، 

ييي�ييسييدر عييين الييقيييييادة اليي�ييسييورييية اأي 

قرار يف �ساأن ت�سليم اجلثث، مرجحاً 

ما  �ييسييائيياًل:  ذويييهييم،  اإىل  ت�سليمهم 

حاجة اجلي�ض ال�سوري بهم؟ 

ملاذا  بديهي:  �سوؤال  يطرح  وهنا 

اليي�ييسييورييية يف  الييقيييييادة  قيييرار  ا�ستباق 

الإعيييالم  وت�سويق  »الت�سليم«  �ييسيياأن 

ملييعييلييومييات عيين احتفاظ  »الأقيييليييوي« 

�سوء  يف  باجلثث،  ال�سوري  اجلي�ض 

اللبنانية  اخلارجية  وزارة  م�ساعي 

ذلييك  ييييهيييدف  األ  ل�يييسيييرتجييياعيييهيييم؟ 

طييرابييليي�ييض،  يف  الأمييييين  زعيييزعييية  اإىل 

ن�سيجها  متييزيييق  مييين  امليييزييييد  واإىل 

الجييتييميياعييي وحمييياولييية �ييسييرب ثقة 

املواطنني باحلكومة؟

ح�سان احل�سن

متى تبدأ قوى 8 آذار بالتنسيق المشترك 
لمواجهة المخاطر في الشمال؟

اأحد امل�سلحني عند حاجز للجي�ض اللبناين

دعوة للعيش بكرامة
حقيقة.. إنما لمن يريد

ُتثبت األيام مع كل دقيقة تمّر، أن الفرز 
محورين،  بين  أكثر..  تعّمق  إل��ى  التاريخي 
المقاومة  محور  العربية،  البالد  في  سيما  وال 
والعمالة،  التبعية  ومحور  الوطني،  والتحرر 
انتهاء  وليس  »إسرائيل«،  ل� العمالة  من  بدءأ 
بغض  األميركي،  للمشروع  العمياء  بالتبعية 
من  األميركية؛  ل���إدارة  الحاكم  ع��ن  النظر 
»القوة  أو  الناعمة«  »القوة  وأحباب  أصحاب 

الخشنة«.
إلى  آذار   14 قوى  وفد  زي��ارة  كانت  لقد 
الشكل،  حيث  م��ن  المناضلة،  غ��زة  مدينة 
مزايدة ممجوجة، وأحد الوجوه المسخة ألنصار 

التبعية لألجنبي.
سبر  في  طويل  باع  لديها  جهات  تقول 
»الوفد  تركيب  ج��رى  الذين  األشخاص  غ��ور 
بعمالته  معروف  البعض  إن  منهم،  المقاول« 
لالستخبارات األميركية )طبعًا، ليس المقصود 
كل  فمربط  الثالثة،  األش���اوس  ال��ن��واب  هنا 
المعلف(،  وكذلك  معروف،  الثالثة  من  واحد 
وبعض من البعض المنوه عنه يشتهر بكتابة 
في  أص��اًل  توظيفه  وت��ّم  النافقة،  التقارير 
لدورات  خضوعه  بعد  قديمة   - ناشئة  شركة 
االستقصائية،  الكتابة  فن  في  متخصصة 
تزويرها  إلى  وصواًل  الحقائق،  تشويه  وفنون 

كاملة بضمير يغط في سبات عميق.
القارات  عابري  لزيارة  كانت  أهداف  أية 
من أجل تحرير فلسطين من النهر إلى البحر؟ 
»حماس« الحالية  تلك الزيارة التي ال يمكن ل�
أن ترفضها، كما ليس بإمكانها أن ترفض أي 
من  أخطر  بأهداف  ولو  شاكلتها،  على  خطوة 
أيديهم دمًا فلسطينيًا  الذين سفكت  بعض 
الزيارة  كانت  لو  وحتى  والمفرق،  بالجملة 
إنما  خجل،  بال  تكّشفت  خبيثة  نوايا  تبطن 
وتجعل  »تنفحط«  أال  »حماس«  بإمكان  كان 
مشرفة  غير  منصة  الفلسطيني  المنبر  من 
كرمى  يومًا  بخلت  ما  التي  سورية  لمهاجمة 

فلسطين.
هذا بيت القصيد من الزيارة، وال يعتقدن 
عليها  تمر  كي  الغباء  بهذا  »حماس«  أن  أحد 
مثل هذه األالعيب.. وهنا أيضًا مكمن الخطورة، 
ولذلك نطرح السؤال على »حماس«: هل تابع 
أحد فيها أو منها ما كتبه »بعض« أعضاء الوفد 
المستقَبل بالعناق والقبل؟ فأحدهم اعتبر أن 
عمل المقاومة مجّرد حب للحرب.. حرب للحرب، 
وليس الهدف الدفاع عن الشعب والتحرير من 
رجس االحتالل، ألن »إسرائيل ال تعتدي على 

أحد«! كما يردد الكاتب إياه.
السؤال اآلخر: هل يمكن ألحد من »حماس« 
أو غيرها أن يجيب كيف يمكن أن يكون أحد 
»إسرئيل«  ضد  للمقاومة  مؤيدًا  المستقَبلين 
في مكان، ومعاديًا لها في مكان آخر؟ وكيف 
التي  ألميركا  وفيا«  »صديقًا  يكون  أن  يمكن 
مراقب،  عضو  مجرد  فلسطين  على  اسكثرت 
ويعمل بتعليماتها، وفي الوقت نفسه يدعي 

أنه مع مقاومة الشعب الفلسطيني..؟!
لمن  إنما  مكشوفة..  ولكن  خديعة،  إنها 

يريد.
يون�س
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حركة  يف  الن�سائية  اللجنة  نظمت 

امليي�ييسيياعييدات  بييالييتييعيياون مع مركز  الأميييية، 

حما�سرة  والتنمية،  لالإغاثة  ال�سعبية 

طيييبييييييية حتيييييت عيييييينييييييوان: »اللييييتييييهييييابييييات 

اليينيي�ييسييائييييية.. الأ�ييسييبيياب وطييييرق  الييوقيياييية 

منها«.

با�سم  ترحيبية  بكلمة  اليينييدوة  بييداأت 

والقابلة  خالد  اإنعام  بالدكتورة  احلركة 

�سعاد ال�سعبي واحل�سور. 

من جهتها، اأو�سحت الدكتورة اإنعام 

اأن الييتييهييابييات امليي�ييسييالييك الييبييولييييية  خييالييد 

والييتيينييا�ييسييلييييية عيينييد امليييييييراأة هيييي اليي�ييسييبييب 

الييرئييييي�ييض ليييزييييارة اليييعيييييييادات اليينيي�ييسييائييييية، 

امل�ساعدة  والييعييوامييل  الأ�ييسييبيياب  ومييعييرفيية 

على ظهور هييذه الأمييرا�ييض، مُتييّكيين من 

تيي�ييسييخييييي�ييسييهييا وعيييالجيييهيييا بيي�ييسييكييل فيييّعيييال، 

والوقاية من عوار�سها واآثارها ال�سلبية 

يف امل�ستقبل.

فييحييو�ييسييات طبية  اإجيييييييراء  كييمييا مت   

ومعاينة جمانية من قبل اخت�سا�سيني 

باإ�سراف القابلة القانونية �سعاد ال�سعبي.

اإىل  احلا�سرات  ُدعيت  اليينييدوة  وبعد 

ميييائيييدة الييفييطييور عييلييى �ييسييرف الييدكييتييورة 

اإنعام خالد والقابلة �سعاد ال�سعبي.

محاضرة طبية للجنة النسائية في حركة األمة
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رئي�ض  اغتيال  جييرمييية  وقييعييت  اأن  منذ 

»فيييرع املييعييلييومييات« الييلييواء و�ييسييام احل�سن يف 

اآذار« ل تتوانى عن   14 الأ�سرفية، و»قييوى 

ميقاتي  جنيب  الرئي�ض  حكومة  مطالبة 

بيييياإحيييياليييية هيييييذه اجلييييرمييييية عيييليييى املييحييكييميية 

اخلييا�ييسيية بييلييبيينييان، وهيييو نيييوع ميين ال�سغط 

الييذي  ال�ستغاليل  والإعييالمييي  ال�سيا�سي 

يرمي اإىل الت�سييق على الرئي�ض ميقاتي 

يف  ني،  ال�سُّ ال�سارع  يف  واإحييراجييه  �سخ�سياً، 

ظييّل اقيييرتاب مييوعييد النييتييخييابييات النيابية 

ال�ستقالة لكي  اإىل  2013، ودفعه  العام  يف 

تيي�ييسييقييط حييكييومييتييه، ولييييي�ييسييت غييايييتييه زييييادة 

التي  بلبنان،  اخلا�سة  املحكمة  اأمييام  ملّف 

مل تبداأ النظر يف جرمية اغتيال الرئي�ض 

ف�ساًل  منها،  تنتهي  لكي  احلييريييري  رفيق 

اأحيلت على  اأخيييرى  اأّن هيينيياك جييرائييم  عيين 

اأنييهييا تدخل  هييذه املحكمة، واأثييبييتييت الأييييام 

لهذه  املييتييمييادي  ال�ييسييتييغييالل  نييطيياق  �سمن 

احلقيقة  معرفة  يف  حييّبيياً  ولي�ض  املحكمة، 

يف اأّييييية جييرمييية وقييعييت، عييلييى غيييرار مييا هو 

حا�سل اأ�سا�ساً يف جرمية 14 �سباط 2005، 

ويف اإن�ساء هذه املحكمة ب�سيغتها اللبنانية 

الدولية امل�سرتكة.

واإزاء هذه املطالبة امللغومة، يتبادر اإىل 

الذهن �سوؤال: ملاذا مل تبادر »قوى 14 اآذار« 

نف�سها عندما كانت مت�سك بزمام ال�سلطة 

ِكم قب�ستها على احلكومة، اإىل اإر�سال  وحُتْ

طلب اإىل الأمم املتحدة، ولو �سّراً وخفية، 

على غرار ما فعلت عند طلب اإن�ساء املحكمة 

اخلا�سة بلبنان وهو اأمر خمالف للد�ستور، 

ت�سّدد فيه على �سّم جرائم اغتيال عديدة 

امل�ستقبل«  »تييّيييار  نائب  اغتيال  مثل  وقعت 

اجلي�ض  يف  العمليات  ومدير  عيدو،  وليد 

ورئي�ض  احلييياج،  فران�سوا  الييلييواء  اللبناين 

الييفييرع الفّني يف »فيييرع املييعييلييومييات« الييرائييد 

و�سام عيد اإىل اخت�سا�ض املحكمة ذاتها؟

من املعروف اأن املحكمة اخلا�سة بلبنان 

اغتيال  جرمية  يف  بالنظر  اأ�سا�ساً  مكّلفة 

احلريري واجلرائم الواقعة بني الأّول من 

�سهر ت�سرين الأّول 2004، و12 كانون الأّول 

النائب  اغييتيييييال  حميياوليية  بييني  اأّي   ،2005
النائب  اأخته  ابيين  واغتيال  حمادة  مييروان 

تيييالزم يف  اإذا كييان هنالك  تييوييينييي،  جيييربان 

املادة  ذلك  على  تن�ّض  ما  بح�سب  بينها  ما 

الأوىل من نظام هذه املحكمة، على الرغم 

�سيادية  م�ساألة  على  فيها من حتامل  مّما 

متنعه  اإذ  اللبناين،  بالق�ساء  بامل�ّض  تتعّلق 

العثور  مبجرد  فيها  حتقيقاته  اإكمال  من 

على تالزم، وهو تالزم يحّدده املدعي العام 

يف املحكمة، وفق ت�سّور يخاجله ول يعرف 

اأحد تقاطعاته مع الق�سية الأخرى، وهذا 

املدعي العام ل يحيد، عادة، عن الت�سيي�ض، 

ل بيييل اإن ميييركيييزه �ييسيييييا�ييسييي اأكيييير مميييا هو 

ق�سائي، وهذا ما ت�سهد عليه كل منا�سب 

الدولية،  املحاكم  كل  يف  العامني  املدعني 

وارتييبيياطييهييم بيياليي�ييسيييييا�ييسيية وحتييركييهييم وفييق 

اإ�سارات �سيا�سية، وطبعاً �سادرة عن الدول 

اليينييافييذة عيياملييييياً �سمن مييا يعرف  الييكييربى 

بلعبة الأمم.

وت�سيف املادة الأوىل من النظام نف�سه، 

لحق  تيياريييخ  يف  وقعت  اأخيييرى  هجمات  اأن 

للثاين من �سهر كانون الأول 2005، يقرره 

اللبنانية،  والدولة  املحكمة  اأي  الطرفان، 

الأميين، هي هجمات  ويوافق عليه جمل�ض 

متالزمة.

وقيييييد اغيييتيييييييل الييينيييائيييب عيييييييدو يف 13 

الرئي�ض  2007، واكتفت حكومة  حزيران 

فييييوؤاد اليي�ييسيينيييييورة بيياإحييالييتييهييا عييلييى املجل�ض 

البحث  عيينيياء  نف�سها  تكّلف  ومل  الييعييديل 

امليييتيييحيييدة،  والأمم  امليييحيييكيييمييية  مييييع  فيييييهييا 

وكيييذليييك فييعييلييت حييكييوميية اليي�ييسيينيييييورة عند 

الأول  كانون   12 يف  احليياج  اللواء  اغتيال 

املجل�ض  على  الإحالة  فاقت�سرت   ،2007
عيد  الرائد  اغتيال  عند  واأي�ساً  العديل، 

يف 25 كانون الثاين 2008، وهو ما فعلته 

حييكييوميية الييرئييييي�ييض ميييييقيياتييي بييخيي�ييسييو�ييض 

اغتيال احل�سن.

ليييكيييّن الييي�يييسيييوؤال الأخييييطيييير مييين كيييل ما 

ا�ستطاع  اللبناين  الق�ساء  اأن  هو  تييقييّدم، 

اأن يكت�سف واأن يعرف قتلة عيدو واحلاج 

تفا�سيل  يف  ورد حرفياً  مييا  وهييذا  وعيييييد، 

اليييقيييراريييين التييهيياميييييني اليي�ييسييادرييين عن 

حمققاً  ب�سفته  �ييسيياري  نييبيييييل  الييقييا�ييسييي 

ع�سكريني  ا�ستهداف  جرميتي  يف  عدلياً 

من اجلي�ض اللبناين يف �سارع امل�سارف يف 

التّل يف مدينة طرابل�ض يف 13 اآب 2008، 

يف  طييرابييليي�ييض  يف  البح�سا�ض  حمييّليية  ويف 

�سبكة  نّفذتهما  واللتني   ،2008 اأيلول   29
الإ�ييسييالم«  »فتح  تنظيم  م�سوؤول  يراأ�سها 

الييذي قيل  الغني جوهر  ال�سمال عبد  يف 

اإنه قتل يف الأحييداث الأمنية اجلارية يف 

�سورية.

املتهم  اعييييرتف  الأول،  اليييقيييرار  فييفييي 

املوقوف الفل�سطيني حمزة اأمني القا�سم 

فوق  الكائن  ذويييه  منزل  ا�ستقبل يف  باأنه 

»اأميييري«  بينهم  اأ�ييسييخييا�ييض  خم�سة  ميينييزلييه 

العب�سي،  �ييسيياكيير  الإ�يييسيييالم«  »فييتييح  تنظيم 

ات�ساًل  »اإحييدى اجلل�سات  تلّقى يف  الييذي 

الييذي  عييو�ييض،  الرحمن  عبد  ميين  هاتفياً 

عملية  بتنفيذ  قييامييوا  عنا�سره  اأن  اأبلغه 

تفجري نتج عنها ا�ست�سهاد العميد ال�سهيد 

اأّن  العب�سي  اأخيييربه  وقييد  احلييياج،  فرن�سوا 

�سبابه يف خميم عني احللوة قاموا بتنفيذ 

عبد  وات�سل  »اليونيفيل«،  �سّد  العملية 

ليخربه  العب�سي  ب�ساكر  عو�ض  الرحمن 

با�ستهداف  جنييحييت  العملية  بييياأن  اأييي�ييسيياً 

النقيب ال�سهيد و�سام عيد«.

فادي  ال�ساهد  اأقييّر  الثاين،  القرار  ويف 

ابييراهيييييم بييياأن »عييبييد الييرحييميين عييو�ييض قد 

باغتيال  قييامييت  جماعته  اإن  اأمييامييه  قيييال 

النائب وليد عيدو، وتفجري �سنرت جتاري 

فران�سوا  اللواء  عملية  واإن  الأ�سرفية،  يف 

الييذي  تيييوّرط بها نعيم عبا�ض،  قييد  احليياج 

من  ُيعترب  الييذي  طييه،  توفيق  اإىل  ينتمي 

اأتباع »القاعدة«، واإن عبد الرحمن عو�ض 

خمابراتية  �سناعة  هما  العب�سي  و�ساكر 

عربية«.

واأمام هذه الوقائع املثبتة ق�سائياً، ل 

 »13 الييي  بيياأن »جمموعة  التذكري  غنى عن 

اعرتفت عرب اأحد اأبرز اأفرادها ال�سعودي 

»فييرع  لييدى  التحقيق  اأكييرب خييالل  في�سل 

الرئي�ض  اأنييهييم هييم ميين قتلوا  املييعييلييومييات« 

رئي�ض  يييعييمييد  اأن  قييبييل  رفيييييق احليييرييييري، 

الفرع ال�سابط و�سام احل�سن على اإجباره 

على تغيري اإفادته.

الأ�ييسييئييليية  تييياأتيييي  امليي�ييسييهييد،  هييييذا  واإزاء 

اجلوهرية، وهي على ال�سكل التايل:

ومن  ال�سنيورة،  حكومة  اأغفلت  ملييياذا 

ثيييييّم حيييكيييومييية �ييسييعييد احليييييرييييييري، الييطييلييب 

ميين جمل�ض الأمييين اإحيياليية جييرائييم عيدو 

واحليييييياج وعيييييييد عييلييى املييحييكييميية اخلييا�ييسيية 

والأدليييية  الييقييرائيين  اأّن  خ�سو�ساً  بييلييبيينييان، 

ووا�سحة،  �سريحة  باعرتافات  متحققة 

وهيييي تييتييالزم مييع جييرمييية اغييتيييييال رفيق 

احليييرييييري، حيييييث يييكييون الييفيياعييل واحييييداً، 

وهو تنظيم »القاعدة«، من خالل �سبكات 

وخيييياليييييات ميييتيييفيييّرعييية هييينيييا وهيييينيييياك عييلييى 

الأرا�سي اللبنانية؟

وملييييييياذا مل تيييقيييم حييكييومييتييا اليي�ييسيينيييييورة 

هذه  مالحقة  جلهة  بعملهما  واحلريري 

عدم  هييو  املطلوب  اأن  اأم  دولييييياً،  الق�سايا 

القييييرتاب ميين »الييقيياعييدة«، اأو اإثيييارتيييه، اأو 

امليي�ييّض بييه، حتى ولييو كييان مييقييرتفيياً جلملة 

جرائم؟

�سيا�سي خفي بني  تيييالزم  هيينيياك  وهييل 

»اعيييييتيييييدال« »تيييييييار امليي�ييسييتييقييبييل«، وتيييطيييّرف 

»الييييقيييياعييييدة« طييييّرزتييييه املييمييلييكيية الييعييربييييية 

املحاكمة  �سبح  باإبعاد  واأو�سى  ال�سعودية، 

يف هذه الق�سايا عن »القاعدة« حل�سابات 

على  ال�سيا�سي  ال�ستثمار  وبغية  �سيا�سية 

ال�ساحة اللبنانية؟

علي املو�سوي

لماذا تطالب »14 آذار«  بإحالة اغتيال الحسن 
على المحكمة الدولية؟

مكان النفجار الذي ا�ستهدف اللواء و�سام احل�سن

ع���ذرًا أي�ت�ه���ا »األم���م«

فلسطين دولة قبل إنشاء 
جمعيتك العامة

فلسطين دولة عربية عاصمتها القدس، رضي من رضي 
وأبى من أبى.. بتصويت أو اعتراض أو تمّنع، فلسطين دولة 
وعاصمتها القدس الشريف، رغم التخاذل الدولي والعربي.
المقاومة  بفضل  القدس  وعاصمتها  دول��ة  فلسطين 
االنتفاضات  إلى  النكبة  من  جديدة،  معادالت  أرست  التي 

والحروب.. إلى حرب غزة 2012.
فلسطين ال تحتاج إلى مجلس أمن، أو جمعية عامة لألمم 
المتحدة، وجامعة دول عربية، ومنظمة المؤتمر اإلسالمي، 
دولة  فلسطين  دولة،  إلعالنها  الخليجي،  التعاون  ومجلس 
بفضل اإلجماع الشعبي للمقاومة، والتي هي حصن دفاعها 

األول، وليس بيانات واستنكارات وإجماع الدول.
عجبًا من بعض الذين اعتبروا أن »الكرنفال« الذي حصل 
على  كبيرًا  انتصارًا  المتحدة  لألمم  العامة  الجمعية  في 

الصهاينة، واعتبر انتصار المقاومة في حرب غزة هزيمة!
هم ال يعرفون التاريخ وال الجغرافيا، ففلسطين ليست 
بحاجة إلى كرسي ُطبعت كلمة فلسطين عليها ليعتبروها 
دولة، فلسطين مطبوعة بقلب كل عربي مناضل مقاوم اعتبر 

أن قضية األمة فلسطين.
عجبًا من بعض الذين يعرفون التاريخ، ولكن يتناسوه، 
وفلسطين   ،1945 عام  ُأسست  المتحدة  األم��م  فمنظمة 
الدول  قبل وجود  تأسيسها، وحتى  قبل  والقدس موجودة 
التي أسستها.. هي مذكورة في التوراة واإلنجيل والقرآن 

الكريم.
قبل  م��ن  للتهويد  تتعرض  مدنها  بكل  فلسطين 
وُيهان  وُيعتقل  ُيقتل  الذي  المظلوم  الصهاينة، وشعبها 
كل يوم، بحاجة إلى دعم وليس إلى قرارات واعترافات من 

هنا وهناك. 
ألن  مهزلة،  حصل  الذي  »الكرنفال«  أن  يدرك  العاقل 
الجمعية العامة لألمم المتحدة ومجلس األمن منذ إنشائهما 
وإلى اآلن، لم يصدرا قرارًا واحدًا ينصف المظلوم؛ ينصف 
فلسطين وشعبها، بل على العكس، قراراتهم كانت تقف 
في وجه كل من يقف بوجه الصهاينة ودولتهم المزعومة.

الشعوب  تعيش  أن  ي��ري��دون  ه��ذا،  كل  من  وبالرغم 
العربية واإلسالمية المظلومة بأوهام!

دولة   فلسطين  أن  ونسوا  فرحوا،  الذين  ألولئك  عجبًا 
محتلة، وبقرارات صادرة من الجمعية نفسها التي اعترفت 
بها، وشعبها ُشرد في أقطار الدول، وال من ناصر له إاّل الله.

فلسطين دولة، رضي من رضي وأبى من أبى، فلسطين 
دولكم  إعالن  قبل  دولة  وهي  الشريف،  القدس  عاصمتها 

أيها المستكبرون في األرض.

�سعيد عيتاين

) العدد 241(  اجلمعة - 7 كانون الأول - 2012

الخنساء تتقدم بإخبار ضد صقر
وكل من يظهره التحقيق بتهمة 

اإلرهاب المسلح

العامة  النيابة  اإىل  اإخييبييار  بكتاب  اخلن�ساء  مييي  املحامية  تقدمت 

التمييزية، �سد كل من النائب عقاب �سقر، الذي يعمل حالياً كما جاء يف 

الكتاب »ب�سفة رئي�ض ع�سابة اإرهابية كمرتزق مقيم يف تركيا«، واملدعو 

�سريكاً،  اأو  اأو متدخاًل  فاعاًل  التحقيق  يظهره  وكييل من  املييقييداد،  لييوؤي 

والإرهييياب  ال�سيا�سي،  الإرهييياب  امل�سلح؛  الإرهييياب  جرائم  ارتييكيياب  بتهمة 

القت�سادي، والإرهاب الفكري، والإرهاب املجتمعي، والإرهاب النف�سي، 

�سقيقة  دولة  الطائفية والعتداء على  النعرات  واخلطف، ولقتل وبث 

من خالل العمل كمرتزق يعمل باأجر لرتكاب جرائم �سد الإن�سانية.
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w w w . a t h a b a t . n e t

ج��م��ل��ة ق�����ض��اي��ا رف��ع��ه��ا ع�����ض��و ت��ك��ّت��ل 

ال��ت��غ��ي��ر واالإ����ض���اح ال��ن��ائ��ب ن��ب��ي��ل نقوال 

جلريدة »الثبات«، واإليكم احلوار:

ي��ح��ّم��ل ال���ن���ائ���ب ن��ب��ي��ل ن���ق���وال ف��ري��ق 

ت�ضييع  م�����ض��وؤول��ي��ة  امل��ع��ار���ض��ة جم��ت��م��ع��اً، 

انتخابي ع�ضري وحديث،  بقانون  االتيان 

يبداأ  ال�ضعبية  االإرادة  تزوير  اأّن  اإىل  ي�ضر 

بفر�ض قانون ال ي�ضاوي بني اأبنائه، يقول: 

وم�ضلمني،  م�ضيحيني  امل��ع��ار���ض��ة  »ن����واب 

م�������ض���وؤول���ون ع����ن ت���ب���دي���د ظ������روف ت��غ��ي��ر 

ق��ان��ون »ال�����ض��ت��ني« االن��ت��خ��اب��ي، الأن����ه وف��ق 

الوطن  م�ضر  يربطون  هم  ت�ضاريحهم، 

مب�����ض��ر ال��ع��وا���ض��ف امل��ن��دل��ع��ة اإق��ل��ي��م��ي��اً، 

وك����ام امل��ع��ار���ض��ة االآذاري������ة ه����ذا، ياقيه 

قيادات  قبل  م��ن  وتهويلي  تهديدي  ك��ام 

وجديدهم  ���ض��وري��ة،  يف  امل�ضلحة  املعار�ضة 

اهلل  ح��زب  على  للهجوم  م�ضتعدون  اأّن��ه��م 

ل��ب��ن��ان، يف ح���ال تفاقمت االأح����داث  وع��ل��ى 

ال�����ض��وري��ة وا���ض��ت��خ��دم اجل��ي�����ض ال��ن��ظ��ام��ي 

»جميع  ن��ق��وال:  وي�ضيف  معينة«،  اأ�ضلحة 

النواب امل�ضيحيني متفقون على اأّن متثيل 

ن��واب  ي�ضر  ال  ف��ل��َم  منتق�ض،  امل�ضيحيني 

املوارنة املعار�ضة مبا اتفقنا عليه جميعاً يف 

بكركي؟ االتفاق وا�ضح وال لب�ض فيه، فاإّما 

اأن ن�ضر بقانون اللقاء االأورثوذك�ضي، واإّما 

بقانون الن�ضبية �ضمن الدوائر الو�ضطى.. 

يطالب حلفاوؤنا بال�ضر مبا اتفقنا عليه يف 

بكركي، نحن نقولها، حلفاوؤنا يوؤيدون ما 

نقّره وما اأقرته بكركي وامل�ضيحيون، الكرة 

وحت��دي��داً  امل��ع��ار���ض��ة،  ن���واب  عند  اأ�ضبحت 

عند نواب القوات اللبنانية والكتائب، فهل 

�ضيحرتمون تعهدهم اأم �ضينك�ضون به، هذا 

ما �ضنعرفه يف االأ�ضابيع املقبلة«. 

ي�����اأم�����ل ن����ق����وال م�����ن ن��������واب ال����ق����وات 

والكتائب الت�ضويت لقانون انتخابي يعيد 

ما  وف��ق  احلقيقي  متثيلهم  للم�ضيحيني 

»الكّل وحتديداً  تطالب به بكركي، يقول: 

دعم  رغبته يف  ع��ن  الكتائب حت��دث  ح��زب 

ال���ق���ان���ون االأورث���وذك�������ض���ي، ل��ي��ث��ب��ت��وا ذل��ك 

ليتحملوا  واإاّل  باأقوالهم،  ولي�ض  باأفعالهم 

م�����ض��وؤول��ي��ة ت��خ��اذل��ه��م اأم����ام اهلل وال��ت��اري��خ 

و�ضّيد بكركي«، �ضاألناه عن قنوات االت�ضال 

وعن  امل�ضيحيني،  حتديداً  اآخ��ر،  فريق  مع 

دور بكركي يف توحيد جهود نواب املوارنة؟ 

يرّد: »رف�ضوا تلبية دعوة �ضاحب الغبطة 

التا�ضع  يف  الراعي  ب�ضارة  م��ار  البطريرك 

وال��ع�����ض��ري��ن م���ن ال�����ض��ه��ر امل��ن�����ض��رم، حتت 

ذري��ع��ة اأّن��ه��م م��ه��دّدون اأم��ن��ي��اً.. ت�����ض��ّور اأّن 

ت��ّدع��ي  م�ضيحية  الأح�����زاب  م���وارن���ة  ن����واب 

احل���ف���اظ ع��ل��ى م�����ض��ال��ح امل�����ض��ي��ح��ي��ني، ال 

كّل  تهّم  اأج��ل ق�ضية  بكركي من  اإىل  تاأتي 

مطعماً  ي��رتك��ون  ال  ه��م  فيما  امل�ضيحيني، 

نقوال،  ي�ضاأل  الطعام«!  فيه  ويتناولون  اإاّل 

اأمنياً،  الفريق  تهدد هذا  بكركي  باتت  هل 

وهل بات املجيء اإىل املجل�ض النيابي عمًا 

بغر فائدة، فيما ال�ضهر يف املطاعم العمل 

اجلّدي والر�ضني«؟

بكركي.. واالنتخابات

وع�����ن ك�����ام ال���ب���ط���ري���رك ال���راع���ي 

االأخ���ر ح��ول ���ض��رورة اح���رتام مواقيت 

اأع��وج  ب��ق��ان��ون  ل��و  النيابية،  االن��ت��خ��اب��ات 

��ح ن���ائ���ب امل��ن  ك��ق��ان��ون ال�����ض��ت��ني، ي��و���ضّ

ال�ضمايل نبيل نقوال امل�ضاألة قائًا: »كام 

احل��دي��ث  ع��ل��ى  رداً  ج���اء  ال��راع��ي  �ضيدنا 

اال�ضتحقاق  تطير  فر�ضية  عن  املتزايد 

اأي  املعار�ضة  فريق  وتطير  االنتخابي، 

تاقي �ضواء على طاولة احلوار اأو داخل 

امل��ج��ل�����ض ال��ن��ي��اب��ي، ال��ب��ط��ري��رك ال��راع��ي 

بقوله هذا كاأنه يقول من يرف�ض املاقاة 

حتت قبة بكركي بحجة اخلوف االأمني، 

ك��ي��ف ل��ه ال�����ض��ر ح��ت��ى ب��ق��ان��ون ال�ضتني، 

الأّن�����ه م���ن ي��ري��د ال�����ض��ر ب��ه��ذا ال��ق��ان��ون 

مع  النيابية  االن��ت��خ��اب��ات  يف  للم�ضاركة 

ما يتطلب ذلك من حراك للمر�ضحني، 

املجل�ض  اإىل  امل��ج��يء  ي�ضتطيع  �ضاعتئٍذ 

لاتفاق  البطريركي  ولل�ضرح  النيابي 

على قانون انتخابي ين�ضف امل�ضيحيني«، 

يوؤيد  ال  »ال��راع��ي  حديثه:  ن��ق��وال  يتابع 

ب��ل هو  االإط���اق،  »ال�ضتني« على  ق��ان��ون 

م��ن اأ����ض���ّد امل��ط��ال��ب��ني ل��ت��ع��دي��ل��ه، وم���ا دام 

هناك اإجماع من قبل النواب امل�ضيحيني 

مقنعاً  �ضبباً  ت��رى  ال  بكركي  ذل���ك،  على 

ال��ظ��امل بحق  ال��ق��ان��ون  لعدم تغير ه��ذا 

امل�ضيحيني«.

ح��������ول م�����و������ض�����وع م����ط����ال����ب����ة ف����رع 

املعلومات بكلمات املرور اخلا�ضة مبليون 

ون�����ض��ف م��ل��ي��ون م�����ض��ت��خ��دم ل��ل��ت��وا���ض��ل 

االجتماعي، ي�ضاأل الدكتور نقوال روؤ�ضاء 

ج��ه��از ه���ذا ال��ف��رع: اجل��رائ��م ك��ان��ت قبل 

ن�����ض��وء دات�����ا االت�������ض���االت، وق���ب���ل ن�����ض��وء 

اجل���رائ���م  وك���ان���ت   »facebook«�ال

املوا�ضيع؟  بهذه  التحجج  ملاذا  تكت�ضف.. 

ب��ي��د فريقهم  ت��ك��ن دات���ا االت�����ض��االت  اأمل 

العام  وحتى   1992 العام  منذ  ال�ضيا�ضي 

تلك  م��ن  اأّي����اً  يكت�ضفوا  مل  مل���اذا   ،2007
جراء  من  الغاية  عن  ن�ضاأله  اجل��رائ��م«؟ 

ت  التن�ضّ »ي��ري��دون  ي��ق��ول:  مطالبتهم؟ 

الب��ت��زازه��م«،  اللبنانيني  ع��ل��ى  �ضيا�ضياً 

ويردف النائب املتني كامه: »يف مطلق 

االأح�����وال، ق��ان��ون��ي��اً ود���ض��ت��وري��اً ال ميكن 

الأّنه  االإط��اق،  املطلب على  بهذا  ال�ضر 

تقدمي  جمعية  اأو  موؤ�ض�ضة  الأّي����ة  ي��ح��ّق 

ال���دويل  ال��ق�����ض��اء  اأم����ام  دع���وى ق�ضائية 

حرية  الأّن  ال��ق�����ض��ي��ة،  وك�����ض��ب  وامل��ح��ل��ي، 

االإن�ضان  حقوق  �ضرعة  يف  مكر�ّضة  الفرد 

رغم  لوطنية،  حتى  القوانني  تعلو  وهي 

ي�����ض��ون  ن��ف�����ض��ه  ال��ل��ب��ن��اين  ال��د���ض��ت��ور  اأّن 

احلريات ال�ضخ�ضية ويحرتمها«.

ت�صرفات �صقر تربّر التدخل 

ال�صوري يف لبنان 

تيار  ف�ضيحة  مب��و���ض��وع  يتعلق  فيما 

»لبنان اأواًل« النائب عقاب �ضقر، واعرتافه 

ال��ع��ل��ن��ي ب��ت��م��وي��ن اجل��ي�����ض ال�����ض��وري احل��ّر 

اآخر،  على  �ضورياً  فريقاً  ودعمه  بال�ضاح، 

الفريق  نقوال »هيجان« هذا  النائب  يذّكر 

ن��ف�����ض��ه، ي���وم ط��ال��ب ال��ع��م��اد م��ي�����ض��ال ع��ون 

ال��ك��ون��غ��ر���ض االأم����رك����ي، ب��ت��ن��ف��ي��ذ ال��ق��رار 

520 الإخ��راج اجلي�ض ال�ضوري من  الدويل 

اليوم  �ضورية  ب�ضوؤون  التدخل  مل��اذا  لبنان، 

الفائدة«؟  امل�ضتقبل وما هي  تيار  من قبل 

ي�����ض��األ ن���ق���وال، وي�����ض��ي��ف: »ع��ن��دم��ا ي��ق��ول 

اإّنه  احلريري  ك�ضعد  �ضابق  حكومة  رئي�ض 

ال�ضورية،  املعار�ضة  دع��م  عن  يرتاجع  لن 

التدّخل  لل�ضوري  ي�����ض��ّرع  ه���ذا،  ك��ام��ه  يف 

باملحافظة  يكون  بالنف�ض  الناأي  لبنان،  يف 

على �ضيادتنا حتى ال ن�ضمع للغر بالتدخل 

ببلدنا«. 

�ضقر،  النائب  حماكمة  اإمكانية  وعن 

والد�ضتور  القانون  لتطبيق  نقوال  يدعو 

ع�ضاتهم  اأب�����رزوا  ليتهم،  »ي���ا  ال��ل��ب��ن��اين، 

ع��ن��دم��ا ك����ان ال�������ض���وري يف ل��ب��ن��ان، ق��ات��ل��ن��ا 

ال�����ض��وري ع��ن��دم��ا ك���ان م���وج���وداً يف لبنان، 

وم�����ض��ت��ع��دون مل��ح��ارب��ة اأّي ك���ان ���ض��واء ك��ان 

اأجل  من  �ضعودياً  اأم  »اإ�ضرائيلياً«  اأم  �ضورياً 

�ضيادة وطننا، وما فعله �ضقر باأقّل تقدير 

عر�ضه للماحقة الق�ضائية، ومع االأ�ضف 

اأك���ر وال ُيخفّف  ي��دي��ن��ه  ب��ذل��ك  اع��رتاف��ه 

احلكم عليه«.

�صورية

ب��خ�����ض��و���ض ا����ض���ت���م���رار ال��ع��ن��ف يف 

حاله،  على  ال���دويل  والت�ضنج  ���ض��وري��ة 

االأم�������ور  ك����ان����ت  اإن  ن����ق����وال  ي����ج����زم  ال 

اأم اإىل مزيد من  اإىل الت�ضوية  متجهة 

ال  ال�ضر  ميكن  »ال  يقول:  الت�ضعيد، 

بفر�ضية  وال  العنف،  م��زي��د  بفر�ضية 

ه�����دوء ال��ع��ا���ض��ف��ة، ل��ك��ّن��ه الف����ت ك��ام 

الرئي�ض االأم��رك��ي ب��اراك اأوب��ام��ا، اأّن��ه 

ي���ح���ّرم ع��ل��ى ���ض��وري��ة وال��رئ��ي�����ض ب�ضار 

الكيميائية،  االأ�ضلحة  ا�ضتخدام  االأ�ضد 

ك���اأن���ه ي�����ض��م��ح ل���ه اال���ض��ت��م��رار باحلكم 

االأ�ضلحة«،  تلك  ا�ضتخدام  ع��دم  �ضرط 

ي���ردف ك��ام��ه ال��ن��ائ��ب ن��ق��وال: »االأي���ام 

الهجوم  ك��ان  اإذا  عّما  �ضتك�ضف  املقبلة 

على دم�ضق �ضيتبعه هجوم اآخر، اجلزم 

ال�ضيا�ضة  ويف  ت��ك��ّه��ن،  امل��ج��ال  ه���ذا  يف 

املطلوب  الأّن  تكهنات،  اللبنانيون  �ضبع 

ب��اأق��ّل  بنا  املحيطة  ال��ع��وا���ض��ف  مت��ري��ر 

���ض��رر مم���ك���ن«، وي�����ض��ي��ف ن���ق���وال: »يف 

اأوروبا هناك وعي وامتعا�ض من تنامي 

القاعدة  املتع�ضبة،  ال�ضلفية  احلركات 

ُت��ط��م��ئ��ن االأوروب������ي وال االأم��رك��ي  ال 

رغم ا�ضتخدامهم لعنا�ضره يف �ضورية، 

ولكن االأزمة هناك باتت معقدة وتاأخذ 

اإقليمياً ودولياً خطراً، ولاأ�ضف  بعداً 

التناحر احلا�ضل داخل الدول العربية 

ُيخّرب املنطقة الإراحة اإ�ضرائيل«. 

ياأ�ضف نائب املن من ت�ضويه �ضمعة 

ل��ب��ن��ان م��ن بع�ض ال��ل��ب��ن��ان��ي��ني، ي��ق��ول: 

ال�ضائدة  هي  الفو�ضى  اأو  نحن  »ذهنية 

ب���دل ت�ضجيع  امل��ع��ار���ض��ة،  ل���دى ف��ري��ق 

ال��ظ��روف،  ه��ذه  ال��وط��ن��ي يف  االقت�ضاد 

االقت�ضاد  ���ض��رب  ع��ل��ى  يعمل  بع�ضهم 

م�����ض��وؤول��و  ل��ن��ا  ليف�ّضر  واإال،  ال��وط��ن��ي، 

طران ال�ضرق االأو�ضط ارتفاع التذاكر 

م�ضموح  هل  ال�ضكل،  بهذا   »ticket«

االأل��ف  اإي�ضت  امليدل  تذكرة  تتجاوز  اأن 

ي����ورو«؟ وي��ت��اب��ع ن��ق��وال ح��دي��ث��ه: »منذ 

و�ضاهدت  روم���ا  يف  كنت  ب�ضيطة  ف��رتة 

االإ����ض���راب���ات يف امل��دي��ن��ة، ه��ن��اك اإق��ف��ال 

داخ��ل��ه،  ال��ن��ف��اي��ات يف  وب��ع��رة  للمطار، 

غ���ر اأّن������ه ال ي���وج���د ت��ه��وي��ل اإع���ام���ي 

اإيطالية  دع���وات  وال  االأم����ور،  بعظائم 

لعدم جميء ال�ضياح، بعك�ض ذلك، كانت 

الفوتوغرافية  ال�ضور  تلتقط  النا�ض 

النائب  وينهي  املطار«،  داخل  للنفايات 

ن��ق��وال ك��ام��ه ب���االإ����ض���ارة اإىل ���ض��رورة 

تهدئة االأجواء االإعامية »املبهرة« بني 

مزدوجني، رحمة باقت�ضاد هذا البلد«.

�صوؤال موّجه للعري�صي

اأزم���ة  اأّن  اإىل  ن��ق��وال  ي�����ض��ر  اإمن���ائ���ي���اً، 

ال�ضر اخلانقة يف انطليا�ض ب�ضبب فقدان 

منطقة جل الديب، م�ضرباً خلروج ودخول 

التكّتل،  متابعة  م�ضدر  يزال  ال  ال�ضيارات، 

النهائي مع  ياأتي اجل��واب  اأن  املتوقع  »من 

ب��داي��ة ال��ع��ام امل��ق��ب��ل، وم���ن امل��ت��وق��ع ال��ب��دء 

بتنفيذ م�ضروع ج�ضر جل الديب«، وي�ضيف 

يف املو�ضع االإمنائي: »وافق جمل�ض الوزراء 

بعبدات«   - »تر�ضي�ض  ط��ري��ق  تعبيد  على 

والبقاع  حليوتها االقت�ضادية الأبناء زحلة 

اأي��ام  خ�ضو�ضاً  ال�ضمايل،  امل��ن  الأب��ن��اء  كما 

ال�����ض��ت��اء وان���ق���ط���اع ط���ري���ق ���ض��ه��ر ال��ب��ي��در 

ب��ال��ث��ل��وج.. ه���ل امل��ط��ل��وب ال��ط��ب��ل وال��زم��ر 

لُتنّفذ امل�ضاريع؟ �ضوؤال بر�ضم وزير االأ�ضغال 

غازي العري�ضي.. نحن يف التكّتل ال نحّب 

الزمر وال الطبل«.

اأجرى احلوار: بول با�صيل

نبيل نقوال: البطريرك مع تعديل قانون »الستين«
ما دامت بكركي ترف�ض قانون »ال�صتني«، ليثبت حزبا »القوات اللبنانية« و»الكتائب« حر�صهما على حقوق 

امل�صيحيني بالفعل، وليدعما م�رشوع القانون االأورثوذك�صي.. من ي�صتطيع ال�صري يف االنتخابات النيابية 

وفق دوائر »ال�صتني« مع ما يتطلب ذلك من اإجراءات، ال ميكنه التذرع باخلطر االأمني للتهّرب من تعديل 

القانون.. ت�رشفات النائب عقاب �صقر واعرتافاته ت�رشّع تدّخل �صورية يف ال�صوؤون اللبنانية، وحلماية ال�صيادة 

الوطنية املطلوب حماكمة �صقر ق�صائيًا.

الجرائم كانت 
ُتكتشف قبل نشوء 

داتا االتصاالت 
 ..»facebook«والـ

فلماذا التحّجج بهذه 
األمور؟
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تحقيق

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

انت�ضارهن  ع��ل��ى  اأ���ض��ه��ر  م���رور  ب��ع��د 

يف ب���روت، ال ت��زال فتيات ق��وى االأم��ن 

امل�ضايقات  لبع�ض  يتعر�ضن  الداخلي 

البع�ض يحر�ض  اأن  واالنتقادات، ورغم 

وت�ضجيعهن  عليهن  التحية  اإلقاء  على 

ال��ذي  ال�ضلك،  ه��ذا  االن��خ��راط يف  على 

تاأ�ضي�ض  منذ  ال��رج��ال  على  ح��ك��راً  بقي 

اإال  152 ع���ام���اً،  ال���ق���وى االأم��ن��ي��ة ق��ب��ل 

تتقبل  مل  املجتمع  م��ن  اأخ���رى  فئة  اأن 

وج���وده���ن، واع��ت��رت اأن ه��ن��اك م��ا هو 

من  ينتق�ض  ال���ذي  عملهن  يف  غ��ري��ب 

اأنوثتهن!

كانت جتربة وج��ود فتيات يف قوى 

جتربة  االأوىل،  للمرة  الداخلي  االأم��ن 

طموحة  �ضرطية   553 تطرقها  جديدة 

قررن حتدي املجتمع الذكوري، واإثبات 

ق���درت���ه���ن ع���ل���ى امل�����ض��اه��م��ة يف ح��م��اي��ة 

كان  ذل��ك،  االأم���ن، مع  املجتمع و�ضبط 

امل�ضهد يف البداية غريباً بع�ض ال�ضيء، 

حتت  �ضعرهن  خ��ب��اأن  جميات  �ضبايا 

ال��ق��ب��ع��ة ال���رم���ادي���ة، ي��ح��م��ل��ن ال�����ض��اح 

بالبدلة  ال�����ض��ب��ان  ج��ان��ب  اإىل  ومي�����ض��ني 

ا�ضتهجنوا  العا�ضمة  يف  ك��ر  املرقطة، 

امل�ضهد وما زالوا حتى اليوم، لكن ق�ضماً 

كبراً اأعرب عن موؤازرته لهذه اخلطوة 

ال��ت��ي ت�����ض��اوي امل������راأة ب���ال���رج���ل، وال��ت��ي 

ال  العربية  ال��دول  بع�ض  اإليها  �ضبقتنا 

�ضيما من الن�ضاء.

اإح���������دى ال�����درك�����ي�����ات امل����ج����ن����دات، 

املارة  تزعجها نظرات  م. ال  رنا  وتدعى 

وت�ضاوؤالتهم عما اإذا كانت »قد احلمل«، 

تقول اإن��ه��ا اع��ت��ادت االأم���ر وب��ات��ت تبادر 

امل�ضتغربني بابت�ضامة مطمئنة، م�ضرة 

�ضيما  ال  انت�ضارنا،  ب��داي��ة  يف  »اأن��ن��ا  اإىل 

يف ال�����ض��ه��ر االأم���ن���ي، ك��ن��ا حم���ط اأن��ظ��ار 

ت�ضرفاتنا  يراقبون  كانوا  وده�ضة، كر 

وي��ت�����ض��اءل��ون ع��ن اإم��ك��ان��ي��ات��ن��ا يف جم��ال 

االأم��ور  باتت  اليوم  لكن  االأم���ن،  حفظ 

العا�ضمة  يف  �ضيما  ال  طبيعية،  اأك����ر 

العجب  ب��روت، ومل يعد وجودنا يثر 

واال�ضتغراب«.

يف  االأوىل  ال��دورة  »نحن  وت�ضيف: 

اأك��دن��ا  وق��د  اللبنانية،  ال�ضرطة  ت��اري��خ 

اأن امل������راأة دخ��ل��ت ك���ل امل���ي���ادي���ن ب��ج��راأة 

وجدارة، وت�ضتطيع الوقوف مع الرجل 

للمجتمع  ك��ان  واإن  املجتمع،  حماية  يف 

ن��ظ��رة ���ض��ي��ق��ة ع��ل��ى ب��ع�����ض امل���ه���ام ال��ت��ي 

هذا  يف  دخولنا  اأن  اإال  امل���راأة،  بها  تقوم 

�ضي�ضحح  ق���ا����ض،  ت���دري���ب  ب��ع��د  امل���ج���ال 

ح��اف��زاً  و�ضيكون  امل��ف��اه��ي��م،  م��ن  الكثر 

واالأم��ن  ال�ضرطة  يف  للعمل  لاأخريات 

الرجل  مهام  خمتلف  وت��ويل  الداخلي 

االأم���ن���ي���ة م����ن ال���ق���ي���ام ب����ال����دوري����ات يف 

اإىل ماحقة  العامة،  والطرق  ال�ضوارع 

امل��ط��ل��وب��ني وال��ت��ح��ق��ي��ق م���ع امل��وق��وف��ني 

وح��را���ض��ة امل���راك���ز وامل���واق���ع واالن��ت�����ض��ار 

االأم��ن��ي واإق���ام���ة احل��واج��ز وم���ا �ضاكل، 

الن�ضاء  من  العديد  اأن  اإىل  االإ�ضارة  مع 

ق�ضايا  يف  ن�ضاء  م��ع  التعاطي  يف�ضلن 

ج���ن���ائ���ي���ة وع���دل���ي���ة وق�������ض���ائ���ي���ة، وم���ع 

تفتي�ض  اأو  كتفتي�ضهن  عر�ضية  ح��وادث 

�ضياراتهن«.

اأما عن امل�ضايقات التي قد تتعر�ض 

ل��ه��ا ال�����ض��رط��ي��ات، ال ���ض��ي��م��ا م���ن بع�ض 

مطلقة،  ب�ضراحة  رن��ا  فتوؤكد  ال�ضبان، 

اأنها مل تقت�ضر على ال�ضارع فح�ضب، بل 

اإن بع�ضهن تعر�ضن اإىل م�ضايقات على 

يد زماء املهنة الذين مل يتقبلوا عمل 

وو�ضفوا  الدقيق،  ال�ضلك  هذا  يف  امل��راأة 

بع�ض  لكن  ب�»امل�ضرتجات«،  زمياتهم 

كفيلة  كانت  املعنية  للجهات  ال�ضكاوى 

ب��و���ض��ع ح���د ل��ه��ذه امل�����ض��اي��ق��ات، اأم����ا يف 

ال�������ض���ارع، ف��ت��ح��اول ال��ف��ت��ي��ات امل��ج��ن��دات 

كل  على  وهيبتهن  �ضخ�ضيتهن  فر�ض 

اأح�ضّن  وقد  لهن،  التعر�ض  يحاول  من 

ح���ت���ى ال����ي����وم ال���ت���ع���ام���ل م����ع اجل��م��ي��ع، 

ال ���ض��ي��م��ا م���ن ال�����ض��ب��ان ال���ذي���ن ح��اول��وا 

معاك�ضتهن اأو التمرد عليهن.

ب��ع�����ض امل���ج���ن���دات واج���ه���ن رف�����ض 

االأمني  ال�ضلك  اأهاليهن لانخراط يف 

ب�����ض��ب��ب و����ض���ع ال���ب���ل���د وت����ده����ور ح��ال��ه 

االأمنية، وهناك من االأهايل من اعتر 

بناتهن  اأنوثة  �ضيوؤثر يف  العمل  اأن هذا 

بع�ض  هناك  اأن  �ضيما  ال  و»ن�ضيبهن«، 

كمنعهن  امل���ج���ن���دات،  ع��ل��ى  امل���ح���اظ���ر 

م���ن و����ض���ع امل���اك���ي���اج وط�����اء االأظ���اف���ر 

وال  للغاية،  اأم��ر مهم  وه��و  �ضاكل،  وم��ا 

ينتق�ض من حقوق الفتاة، بل ي�ضاعدها 

على عدم التفكر ب�ضكلها خال العمل، 

ف�����ض��ًا ع���ن ع���دم ل��ف��ت االأن���ظ���ار اإل��ي��ه��ا 

لها،  امل�ضاكل  بع�ض  حتمل  قد  بطريقة 

وه���و اأم���ر ال ي��زع��ج امل��ج��ن��دات ال��ل��وات��ي 

يعترن اأنه يوازي بينهن وبني ال�ضبان، 

وي�ضهم يف حمايتهن من امل�ضاك�ضات.

اأم����ا ع��ن االن��ت��ق��ا���ض م��ن اأن��وث��ت��ه��ن، 

كثرات  اإن  اإذ  العك�ض،  على  اأن��ه  فيوؤكدن 

للعناية  واالإج����ازات  امل��اأذون��ي��ات  ي�ضتغللن 

مب��ظ��ه��ره��ن ب�����ض��ك��ل م�����ض��اع��ف، وي�����ض��رن 

التدريبات  م��ن  يت�ضايقن  مل  اأن��ه��ن  اإىل 

ت�ضمى،  كما  »التخ�ضني«  وف��رتة  القا�ضية 

لاعتياد  متعب  لتدريب  يتعر�ضن  حيث 

على اأ�ضعب الظروف.

ب��ني  اأن��������ه  اإىل  االإ��������ض�������ارة   وجت��������در 

ملتزمة  متطوعة   25 هنالك  امل��ج��ن��دات 

باحلجاب، يتم فرزهن على مراكز  دينياً 

الع�ضكري،  اللبا�ض  ب��ارت��داء  تلزمهن  لن 

كال�ضرطة الق�ضائية ومفارز اال�ضتق�ضاء، 

و����ض���ع���ب���ة امل����ع����ل����وم����ات، ن����ظ����راً الح������رتام 

احرتام  مع  الفتيات،  ه��وؤالء  خ�ضو�ضيات 

عدم التعار�ض مع النظام الداخلي لقوى 

االأمن.

هبة �صيداين

بعد مرور أشهر على انتشارهن في شوارع بيروت
المجندات في عيون أهل العاصمة
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الـشــروط نـفـســــها
اأي  املفرو�ضة على  نف�ضها  ال�ضروط  االأمن  لقوى  كان  املجندات،  اختيار  املفرو�ضة على  لل�ضروط  بالن�ضبة 

اأكانوا  ب�ضيطاً، فعندما تتطوع عنا�ضر ع�ضكرية  اأنثى، لكن هناك فرقاً  اأم  اأكان ذكراً  اأمن داخلي،  عن�ضر قوى 

الأن  الريا�ضة، ونظراً  امتحان  كتابي، ففي  وامتحان  وامتحان �ضحة،  ريا�ضة،  امتحان  �ضابات، هناك  اأم  �ضباباً 

�ضليمة  تكون  اأن  الفتاة  على  ف��اإن  ال�ضحة،  امتحان  يف  اأم��ا  قليًا،  اأخ��ف  ال�ضروط  تكون  قليًا،  اأ�ضعف  االأنثى 

ال�ضحة، و�ضحتها جيدة، ولكن هناك فرقاً ب�ضيطاً اأي�ضاً، وهو اأن تكون الفتاة اأق�ضر قليًا من ال�ضاب، يعني اأن 

احلد االأدنى لطول ال�ضاب هو 167 �ضنتيمرتاً، فاإنه ميكن اأن يكون احلد االأدنى لطول الفتاة 160 �ضنتميرتاً، اأما 

باقي ال�ضروط، فهي نف�ضها لل�ضاب وال�ضابة، كما اأن الدورات التي تخ�ضع لها االأنثى يف قوى االأمن الداخلي، هي 

نف�ضها التي يخ�ضع لها الذكر، عندما يتم تطويع املدين يف قوى االأمن، يتم اإخ�ضاعه لدورة تن�ضئة ع�ضكرية 

بدنية،  لياقة  لديه  ويكون  امل�ضقات  يتحمل  لكي  املتطوع  املدين  توؤهل  الع�ضكرية  التن�ضئة  وقانونية،  وم�ضلكية 

االأمن والنظام،  ال�ضاح، وكذلك يعرف تقنيات حفظ  الفردي، ويعرف كيف ي�ضتخدم  املقاتل  ويعرف تقنيات 

وبالتايل يتحول من �ضخ�ض مدين ال يعرف �ضيئاً باالأمور الع�ضكرية، اإىل �ضخ�ض ع�ضكري، اأما التن�ضئة امل�ضلكية، 

الداخلي من  االأم��ن  ب�ضلك قوى  يتعلق  ما  كل  الداخلي،  االأم��ن  املتطوعة يف قوى  اأو  املتطوع  فيتعلم خالها 

يتعلق  �ضيء  وكل  عدلية،  و�ضابطة  اإداري���ة،  �ضابطة  اإداري���ة،  �ضوؤون  ومن  اخلدمة،  وكيفية  ومذكرات  تعليمات 

املواطنني، ويف  القانوين، الأن عنا�ضر قوى االأم��ن تعمل بني  ال�ضق  الثالث فهو  ال�ضق  اأما  ب�ضلك قوى االأم��ن، 

التن�ضئة القانونية يتم تعليم العنا�ضر على قانون العقوبات وقانون اأ�ضول املحكمة اجلزائية، وقانون الق�ضاء 

الع�ضكري، وقانون ال�ضر، وكل �ضيء يتعلق بالقوانني التي يحتاجونها خال الوظيفة، باالإ�ضافة لذلك، فاإنه 

يتم تنظيم حما�ضرات عديدة، منها مثًا ما يتعلق بال�ضرطة املجتمعية، وتقنيات التوا�ضل مع النا�ض، ومهارات 

تتعلق بكل االأمور املت�ضلة بحل امل�ضاكل، واأي�ضاً حما�ضرات ودرو�ض عن مواد تتعلق بحقوق االإن�ضان وكل اأنواع 

اجلرائم، كذلك كل �ضيء يتعلق باملهارات البولي�ضية احلديثة التي يحتاجها ال�ضرطي اأو ال�ضرطية، لذلك جند 

اأن املجندات املنت�ضرات يف �ضوارع بروت، يتمتعن باملهارات الازمة للتوا�ضل مع النا�ض بحكمة وحزم.



نالت دولة فل�ضطني �ضفة ع�ضو مراقب 

امل��ت��ح��دة.. ���ض��ّوت��ت م��ئ��ة وث��م��ان  يف الأمم 

الدولية  املنظمة  يف  ع�ضو  دول��ة  وث��اث��ون 

ال�����ض��ف��ة.  ه���ذه  فل�ضطني  اإع���ط���اء  ل�����ض��ال��ح 

توجهت  ق��د  الفل�ضطينية  ال�ضلطة  ك��ان��ت 

لتح�ضيل  ���ض��اب��ق��اً،  ال��دول��ي��ة  امل��ن��ظ��م��ة  اإىل 

مكانة دولة ع�ضو يف املنظمة الدولية، لكن 

غربيون  حلفاء  ومعها  املتحدة،  ال��ولي��ات 

وعرب، اأحبطوا هذا امل�ضعى حينها، وُعر�ض 

على الفل�ضطينيني التقّدم مرة اأخرى اإىل 

اجلمعية العامة، ولي�ض اإىل جمل�ض الأمن، 

للح�ضول على مكانة ع�ضو مراقب.. وهذا 

»بالإجناز  الحتفال  اآوان  ثم جاء  ك��ان،  ما 

ال��ك��ب��ر«، وت���ب���ادل ال��ت��ه��اين، م���ع ان��ت��ع��ا���ض 

احللم الفل�ضطيني بالدولة جمدداً.

الفرح املفهوم

بداية، فاإن هناك العديد من الأ�ضباب 

املفهومة للفرح، وللحالة الحتفالية التي 

يعي�ضها كثر من الفل�ضطينيني هذه الأيام، 

ال��دول��ي��ة  املنظمة  اأن  حقيقة  طليعتها  ويف 

امل�ضماة بالأمم املتحدة، ظلت على الدوام رمزاً 

حياً للظلم الذي حاق بال�ضعب الفل�ضطيني، 

فهي  فيه،  كبر  اإ�ضهام  املنظمة  لهذه  وك��ان 

بتق�ضيم  ال�����ض��ه��ر  ق���راره���ا  اأ�����ض����درت  ال���ت���ي 

 ،)1947/11/29 يف  )القرار181  فل�ضطني 

وهو القرار الذي �ضّكل »�ضنداً قانونياً« لقيام 

دولة »اإ�ضرائيل« على جزء كبر من الأرا�ضي 

الع�ضابات  اأن  م��ن  وب��ال��رغ��م  الفل�ضطينية. 

فل�ضطني  يف  »دول��ت��ه��ا«  اأق��ام��ت  ال�ضهيونية 

ال��ق��رار، فقد جت��اوزت��ه من  ه��ذا  اإىل  ا�ضتناداً 

اللحظة الأوىل، و�ضمت كثراً من الأرا�ضي 

القرار  يف  الفل�ضطينية،  للدولة  املخ�ض�ضة 

املتحدة  الأمم  اأن حت��رك  دون  م��ن  ال���دويل، 

���ض��اك��ن��اً، وم���ن ث���م ف����اإن ك���ل ال����ق����رارات ال��ت��ي 

للحق  ان��ت�����ض��اراً جزئياً  واع��ُت��رت  اأ���ض��درت��ه��ا 

الذي  وه��و  مثًا،   194 )ال��ق��رار  الفل�ضطيني 

القرار  جلعل  بتنفيذه،  اإ�ضرائيل  دول��ة  يلزم 

املنظمة  تبحث  ومل  تطبق،  مل  نافذاً(   181
الدولية ل يف جمل�ض اأمنها، ول يف جمعيتها 

ال�ضادرة  ال��ق��رارات  لتنفيذ  اآلية  اأي��ة  العامة، 

عنها.

اآون��ة  واإىل  ع��دي��دة،  �ضنوات  وع��ل��ى م��دى 

الأمم  يف  فل�ضطني  ع�ضوية  بطلب  ال��ت��ق��دم 

الأمركي  الفيتو  وقف  ذل��ك،  وبعد  املتحدة، 

حتى  الح��ت��ال،  دول���ة  حلماية  منيعاً  ���ض��داً 

من جمرد الإدانة على املمار�ضات العدوانية 

والوح�ضية �ضد ال�ضعب الفل�ضطيني.

ول����ه����ذا ف�������اإن ال���ك���ث���ري���ن ���ض��ي��ع��ت��رون 

العامة،  اجلمعية  م��ن  ق���رار  على  احل�����ض��ول 

من  نوعاً  مراقب  كع�ضو  بفل�ضطني  يعرتف 

خ�ضو�ضاً،  الحتفال،  ي�ضتحق  الذي  الإجن��از 

ال��ق��رار  اأن  الثانية،  النقطة  اإىل  ن��اأت��ي  وه��ن��ا 

»اإ�ضرائيل«  اإرادة  ع��ن  رغما  �ضدر  يبدو  كما 

والوليات املتحدة.

لقد رف�ضت الوليات املتحدة و»اإ�ضرائيل« 

امل�ضعى الفل�ضطيني منذ البداية، فوا�ضنطن 

هي التي اأحبطت اإمكان احل�ضول على �ضفة 

الدولة الع�ضو، وجّندت نفوذها على م�ضتوى 

ملنع  والتابعني،  احللفاء  خ��ال  م��ن  ال��ع��امل، 

جمل�ض  اإىل  ال���ت���وج���ه  م���ن  ال��ف��ل�����ض��ط��ي��ن��ي��ني 

احل�ضول  �ضيغة  عر�ض  ج��رى  وق��د  الأم���ن، 

على �ضفة الع�ضو املراقب، ك�ضيغة حل و�ضط 

كانت  و»اإ�ضرائيل«..  اأمركا  حلفاء  قبل  من 

فرن�ضا وراء طرح هذه ال�ضيغة، ومع ذلك مل 

تغر وا�ضنطن موقفها، وبعد �ضدور القرار 

وراأت  »م��وؤ���ض��ف��اً«،  املتحدة  ال��ولي��ات  اعترته 

الواقع  اأر����ض  على  �ضيئاً  اأن  الح��ت��ال  دول��ة 

لن يتغر.

ال����ذي عر�ضه  امل���وق���ف  اأن  امل��ت�����ض��ور  م���ن 

ال��غ��رب��ي��ون ك��ح��ل و����ض���ط، مل ي��ك��ن م���ن دون 

موافقة اأمركية، كما اأن ت�ضويت الكثرين 

من تابعي واأذي��ال اأمركا مل يكن بعيداً عن 

ع���دم ممانعتها،  وا���ض��ن��ط��ن، ورمب���ا  م��واف��ق��ة 

وهذا جمال بحث يطول حول اأ�ضباب التغر 

يف املوقف الغربي، وموقف التابعني للوليات 

امل��ت��ح��دة، وح��ت��ى ح��ول ال��رتاج��ع يف من�ضوب 

اللتفات  ولكن  »الإ�ضرائيلية«،  التهديدات 

اللحظات  املو�ضوعات ل يحدث يف  اإىل هذه 

ل��ه املحتفلون  ي��ه��ت��م  الح��ت��ف��ال��ي��ة، وج���ل م��ا 

الآن، هو اأن القرار �ضدر بالرغم عن اأمركا، 

اإرغ��ام لهذين  »اإ�ضرائيل«، وكل  وبالرغم عن 

ي�ضتحق الحتفال من حيث املبداأ.

ال��ف��رح،  م�ضببات  ح��ول  الثالثة  النقطة 

ف���ه���ي ت���رت���ب���ط ب��ح��ج��م ال�������ض���خ الإع����ام����ي 

انعكا�ضات  وح��ول  »ال��دول��ة«،  والدعائي حول 

الفل�ضطيني«  »ال��ت��ط��ل��ع  ع��ل��ى  ال���ق���رار  ه����ذا 

الأوه��ام  تتداخل  هنا  دول��ة..  على  للح�ضول 

باحلقائق، وتغيب الأ�ضئلة الكرى يف زحمة 

احلديث عن الإجناز والنت�ضار التاريخي.. 

ال��ب��اب، فعندما  ال��ت��ي ���ض��ارت وراء  وال��دول��ة 

اأن��ه  على  دبلوما�ضي  م�ضعى  ت�ضوير  يجري 

اأو  كلياً  الفوز  �ضيكون  م��وت،  اأو  معركة حياة 

والن�ضر  بالن�ضر،  لاإح�ضا�ض  مدعاة  جزئياً 

ياأتي ملن ي�ضعر به بالفرح.. ولكن!

احلقائق العنيدة

ال��وه��م ه��و ال��ب��ع��د ال��ف��ع��ل��ي ع��ن ال��واق��ع، 

كل  ب����اإزاء  غا�ضباً  ي��ك��ون  فيه  ينخرط  وم��ن 

باإزاء  واأي�ضا  الواقع،  اإىل  اإعادته  يحاول  من 

عملياً،  »املنغ�ضة«..  الأ�ضئلة  يطرح  م��ن  ك��ل 

لي�ض هذا هو الق�ضد هنا، ولكن اأمام خياري 

اإىل طرح  ال��ع��ودة  اأو  الن��خ��راط يف الأوه����ام 

فاإن اخليار  الوهم،  املنغ�ضة ورف�ض  الأ�ضئلة 

الثاين هو الأ�ضوب من دون اأدنى �ضك.

فل�ضطني  اأي  ع��ن  ه���و:  الأول  وال�����ض��وؤال 

يجري احلديث؟ فل�ضطني التي ح�ضلت على 

الدولية،  املنظمة  يف  امل��راق��ب  الع�ضو  �ضفة 

الأر����ض  م��ن   ٪18 على  دول���ة مفرت�ضة  ه��ي 

هنا  ن��ع��ر���ض  ل��ن  ال��ت��اري��خ��ي��ة.  الفل�ضطينية 

امل�ضل�ضل  ل��ه��ذا  امل��ع��روف  ال��ت��اري��خ��ي  للم�ضار 

التنازيل الذي اأ�ضفر عن تعيني فل�ضطني من 

قبل منظمة التحرير الفل�ضطينية وال�ضلطة 

اأو  وال���ق���ط���اع،  ال�����ض��ف��ة  ب��اأن��ه��ا  الفل�ضطينية 

ول��ك��ن  ال��ف��ل�����ض��ط��ي��ن��ي��ة،  الأر�������ض  م���ن  ال�٪18 

ا�ضت�ضدار قرار دويل يثبت هذا التنازل، ومن 

والتهليل  الفرح  يوجب  بانت�ضار،  و�ضفه  ثم 

وامل��را���ض��م الح��ت��ف��ال��ي��ة، ه��و ن���وع م��ن ت��اأب��ي��د 

اغت�ضاب فل�ضطني التي نعرفها.

ل��ق��د ك����ان ه���ن���اك ح���دي���ث ع���ن امل��ط��ال��ب��ة 

الأمم  ع��ن  ال�����ض��ادر  التق�ضيم  ق���رار  بتطبيق 

نحو  للفل�ضطينيني  ي�ضمن  وه���و  امل��ت��ح��دة، 

كهذا  ���ض��يء  الفل�ضطينية..  الأر������ض  ن�ضف 

دبلوما�ضية  معركة  باأنه  يو�ضف  اأن  ي�ضتحق 

جدية.

قد  ن��ق��ا���ض  لأي  الآن  ال��ف��ائ��دة  م��ن  لي�ض 

يو�ضف بالواقعي، اأو اأنه مبني على معطيات 

العدو، لكن ل  واقع �ضاغط وخمتل ل�ضالح 

والحتفال  احلقوق،  عن  التنازل  يرر  �ضيء 

ه��ي م��ن حق  اأي�����ض��اً.. فل�ضطني كلها  ب��ذل��ك 

ال�ضعب الفل�ضطيني، والتنازل عنها من اأجل 

دولة مفرت�ضة اأو حتى واقعية، هو اأمر غر 

مرر، وهو اأمر غر مقبول اأي�ضاً.

ف��ح��ول م�ضتقبل  ال���ث���اين،  ال�������ض���وؤال  اأم����ا 

و�ضلتهم  الفل�ضطينيني،  الاجئني  مايني 

يتحدث  دويل  ق��رار  ثمة  هنا  ال��دول��ة.  بهذه 

وديارهم  اأرا�ضيهم  اإىل  الاجئني  ع��ودة  عن 

ال��ت��ي اق��ت��ل��ع��وا م��ن��ه��ا. ه���ل ال���ق���رار اجل��دي��د 

ودولة  وا�ضنطن  رف�ضت  لقد  قبله؟  ما  يغب 

الح���ت���ال دوم����اً ال��ت��ع��ام��ل م��ع ه���ذا ال��ق��رار، 

وت���ك���ّف���ل اخل���ط���اب ال��ر���ض��م��ي ال��ف��ل�����ض��ط��ي��ن��ي 

طرح  ع��ر  احل��ل��ول  بتقدمي  طبعاً،  والعربي 

مفهوم »احل���ل ال��ع��ادل وامل��ت��ف��ق ع��ل��ي��ه«، وهو 

يعني اإلغاء عملياً حلق العودة، وبالتايل فاإن 

القرار الذي ين�ض على �ضفة الع�ضو املراقب 

للدولة الفل�ضطينية، ل يت�ضمن اأية اإ�ضارات 

اإىل القرارات ال�ضابقة، ومنها القرار اخلا�ض 

بحق العودة، وهو مل ياأت على ذكر الاجئني 

اأو الفل�ضطينيني املقتلعني من اأر�ضهم اأ�ضًا.

»الدولة  تلك  اآخ��ر: ما هي ح��دود  �ضوؤال 

امل�����راق�����ب«؟ ال����ق����رار غ��ام�����ض وغ����ر وا���ض��ح 

اأب�������داً ب���ه���ذا اخل�������ض���و����ض. رئ��ي�����ض ال�����ض��ل��ط��ة 

الفل�ضطينية يقول: »�ضار لنا دولة عا�ضمتها 

عن  يتحدث  مل  ال��ق��رار  ال�����ض��ري��ف«.  القد�ض 

دولة تقوم على الأرا�ضي الفل�ضطينية املحتلة 

�ضفة  فل�ضطني  مب��ن��ح  ق���ال  ه��و   ،1967 ع���ام 

اأي  ال�ضوؤال: عن  يعود  املراقب، وهنا  الع�ضو 

فل�ضطني يجري احلديث؟ القرار، كما يقول 

التفاو�ض،  ب��اب  يفتح  اأن  ل��ه  ي���راد  البع�ض، 

ب�ضروط الحتال،  دولة  والتفاو�ض لإقامة 

م���ق���رراً حل��دوده��ا،  الأخ����ر ط��رف��اً  �ضتجعل 

وم��ن��ذ وق��ت ط��وي��ل ي���دور ال��ك��ام ع��ن ح��ل يف 

الأرا�ضي املحتلة عام 1967، ولي�ض عن دولة 

67، وهذه م�ضكلة  على الأرا�ضي املحتلة عام 

كبرة اأخرى.

اأي  ف��ال��ق��رار ل يحمل  واأي�����ض��اً،  واأي�����ض��اً 

�ضفة اإلزامية؛ هو قرار للجمعية العامة، ول 

اآليات لتنفيذه. الحتال وبعد �ضدور القرار 

وح��دة  اآلف  ثاثة  بناء  ق��رر  ق�ضر،  بوقت 

اأراد بذلك اأن  ا�ضتيطانية يف ال�ضفة املحتلة، 

يج�ّضد عملياً روؤيته باأن القرار لن يغر �ضيئاً 

التعامل  �ضيكون  فكيف  ال��واق��ع،  اأر����ض  على 

مع ال�ضتيطان الزاحف؟ وما هي اآليات الرد 

عليه ا�ضتنادا اإىل القرار الأممي اجلديد؟

م����ن ب����ني م����ا ����ض���ي���ق واع����ت����ر اإجن��������ازاً 

امل��راق��ب، هو  ال��دول��ة  ع��ن �ضفة  متح�ضًا 

الدولية  املنظمات  مع  التخاطب  اإمكانية 

امل���ت���خ�������ض�������ض���ة، وت�����ق�����دمي �����ض����ك����اوى ���ض��د 

وم�ضتوطناته.  جرائمه  و�ضد  الح��ت��ال، 

ال�����ض��ع��ي��د  ال���ت���ج���رب���ة ع���ل���ى ه�����ذا  اأن  وم�����ع 

حت��ف��ل ب���اإ����ض���ارات دال����ة، وم���ن ذل���ك كيفية 

الدولية  العدل  ق��رار حمكمة  مع  التعامل 

الحتفاء  ف���اإن  الف�ضل،  ج���دار  بخ�ضو�ض 

ب���اإم���ك���ان ال��ت��خ��اط��ب م���ع حم��م��ك��ة ال��ع��دل 

الدولية و�ضواها، ل يعني اأن ال�ضكاوى التي 

بقرارات  تنتهي  �ضوف  ال�ضلطة،  �ضتقدمها 

قابلة للتنفيذ.

نافذ اأبو ح�سنة

الدولة المراقب
الفرح المفهوم.. والحقائق العنيدة
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الرئي�ض الفل�ضطيني حممود عبا�ض يلقي كلمته يف الأمم املتحدة                                                )اأ.ف.ب.(

من الوا�ضح اأن موافقة وا�ضنطن على ت�ضويت حلفاء لها ل�ضالح القرار، ي�ضتهدف حتريك ما ي�ضمى بالعملية ال�ضيا�ضية. لقد طالبت 

ال�ضلطة مراراً بتجميد ال�ضتيطان لتعود اإىل املفاو�ضات. مل ت�ضتطع الوليات املتحدة اأخذ قرار من حكومة الحتال بهذا اخل�ضو�ض، 

ومل ت�ضتطع ال�ضلطة العودة اإىل التفاو�ض، من دون اأن تتوفر لها اإمكانية قول اإنها ح�ضلت على �ضيء ترر به العودة اإىل املفاو�ضات. 

مع �ضدور القرار الدويل، وحال الحتفاء الكبرة به، �ضتكون هناك عودة �ضريعة اإىل املفاو�ضات، حتت غطاء القرار ذاته، �ضيقال: 

املفاو�ضات لن يغر الحتال لءاته،  املتحدة.. يف هذه  العامة لاأمم  بناء على قرار اجلمعية  املفاو�ضات لتح�ضيل دول��ة،  اإىل  نذهب 

و�ضتكون اجلولة مديدة، و�ضي�ضتمر ال�ضتيطان وتهويد القد�ض والتن�ضيق الأمني. �ضتتغر تو�ضيفات املفاو�ضني، ولن تتغر وجوههم 

ول طريقة اأدائهم. وقد حظوا بتريك م�ضبق على الإجناز الكبر، حتى من قوى لطاملا دانت »الدولة امل�ضخ«.

ما الذي تغر؟ تغرت اأ�ضياء كثرة؛ اأعداد الغارقني يف الأوهام تزايدت.

القرار.. والتفاوض

) العدد 241(  اجلمعة - 7 كانون الأول - 2012
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ال تختلف أوضاع الالجئين 
الفلسطينيين في تجمعات منطقة 

البقاع كثيرًا عن واقع التجمعات 
والمخيمات الفلسطينية األخرى في 
باقي المناطق اللبنانية، السيما في 

مجال الصحة والتعليم، واستمرار 
تقليص تقديمات األونروا وتقصير 

منظمة التحرير الفلسطينية في 
واجباتها، لكن خصوصية الموقع 
الجغرافي للمنطقة، يضاعف من 

المعاناة، خصوصًا في فصل الشتاء، 
بما فيه من أعباء إضافية ألهالي 

المنطقة ومنهم مجتمع الالجئين 
الفلسطينيين.

الفل�ضطينية،  ال�����ض��ع��ب��ي��ة  ال��ل��ج��ان  وب��ح�����ض��ب 

لجئ  األف  يعي�ض يف منطقة البقاع اأكرث من 20 

ال��ت��ال��ي��ة:  امل��ن��اط��ق  ع��ل��ى  ي��ت��وزع��ون  فل�ضطيني، 

 230( ب��ع��ل��ب��ك  ع���ائ���ل���ة(،   1975( وي��ف��ل  خم��ي��م 

عائلة(، زحلة )330 عائلة(، تعلبايا )450 عائلة(، 

�ضعدنايل )520 عائلة(، بر اليا�ض )600 عائلة(، 

وامل��ن��ارة  وامل����رج  ع��ائ��ل��ة(،  ال��ب��ق��اع ال��غ��رب��ي )350 

وغزة وجب جنني وكامد اللوز ودير زنون، حيث 

تقيم 350 عائلة تقريباً.

وي�����ق�����ول اأم���������ني �����ض����ر ال���ل���ج���ن���ة ال�����ض��ع��ب��ي��ة 

الرحيم  عبد  الأو���ض��ط  ال��ب��ق��اع  يف  الفل�ضطينية 

امل��رتدي��ة  الأو�����ض����اع الق��ت�����ض��ادي��ة  »اإن  ع���و����ض: 

حداً  و�ضلت  البقاع،  يف  الفل�ضطينيني  لاجئني 

ل يطاق، ب�ضبب انعدام التقدميات الجتماعية، 

وتراجع خدمات الهيئات املعنية باأو�ضاع ال�ضعب 

بالإ�ضافة  البطالة،  ن�ضب  وارتفاع  الفل�ضطيني، 

وال�ضتهاك  امل����ازوت  �ضفيحة  �ضعر  زي���ادة  اإىل 

ال�ضتاء،  ف�ضل  يف  للتدفئة  امل���ادة  ل��ه��ذه  امل��ت��زاي��د 

ك���ذل���ك ف�����اإن م���ا ت��ق��دم��ه الأون��������روا يف اجل��ان��ب 

الجتماعي ل يلبي احلد الأدن��ى، ول ي�ضتجيب 

ال��ب��ق��اع،  يف  الفل�ضطينيني  ال��اج��ئ��ني  حل��اج��ات 

خ�ضو�ضاً يف ف�ضل ال�ضتاء، حيث تتعطل الأعمال 

قطاعات  خ�ضو�ضاً  ال�����ض��ك��ان،  بها  ي�ضتغل  ال��ت��ي 

اأ�ضهر  ال�6  ت��ق��ل ع��ن  ال���زراع���ة وال��ب��ن��اء، ومل���دة ل 

ب�ضبب الأمطار والثلوج وموجات ال�ضقيع«.

اأ���ض��رة يف ف�ضل  ك��ل  وي�ضيف ع��و���ض: »حت��ت��اج 

اأدنى، ويبلغ �ضعر  اإىل برميل مازوت كحد  ال�ضتاء 

الرميل مئتي دولر تقريباً، وما تقدمه الأونروا 

يف كل عام حلالت الع�ضر ال�ضديد، ل يتجاوز ال�40 

ليرتاَ، لذلك يجب على الأونروا اأن تعيد النظر يف 

الفل�ضطينية  للعائات  ال�ضديد  الع�ضر  ت�ضنيفات 

يف البقاع وفق معاير تتنا�ضب مع حياتهم، وعليها 

اأن تقدم برميل مازوت على الأقل ملعظم العائات 

الفل�ضطينية يف املنطقة«.

تقول:  تعلبايا  �ضكان  م��ن  �ضالح  حممد  اأم 

الأوراق  فاقدي  الفل�ضطينيني  فئة  من  »زوج��ي 

ال��ث��ب��وت��ي��ة، ل��ذل��ك الأون�����روا ل ت��ق��دم ل��ن��ا معظم 

اخلدمات، وبعد وفاته يف ني�ضان املا�ضي، تدهورت 

اأو�ضاع اأ�ضرتي، كونه املعيل الوحيد، مما ا�ضطر 

ابني البكر )16 �ضنة( لرتك املدر�ضة والعمل يف 

اأك��رث من  امل��زارع باأجرة ب�ضيطة، راجعت  اإح��دى 

مرة امل�ضوؤولني، لكن دون جدوى«.

الفل�ضطينية  العمالية  الوحدة  جلان  م�ضوؤول 

يف البقاع روبر كايد يقول: »املعاير املتبعة لدى 

تلحق  ال�ضديد،  الع�ضر  ح��الت  لت�ضنيف  الأون���روا 

الظلم بالكثر من العائات الفل�ضطينية، خ�ضو�ضاً 

امل�ضتويات،  خمتلف  على  املتوا�ضل  احل��رم��ان  م��ع 

الكثر  ي�ضبح  حيث  ال�ضحية،  ال�ضمانات  وغياب 

لاأمرا�ض  عر�ضة  الفل�ضطينيني  الاجئني  م��ن 

ب�����ض��ب��ب غ��ي��اب ال��رع��اي��ة واله���ت���م���ام ل��ل��م��وؤ���ض�����ض��ات 

التحرير  املعنية يف منظمة  والجتماعية،  الطبية 

الاجئني  وت�ضغيل  ال��غ��وث  ووك��ال��ة  الفل�ضطينية 

الفل�ضطينيني، ناهيك عن امتناع الدولة اللبنانية 

تقدمي اأية حقوق اإن�ضانية«.

التحرير  الأون������روا وم��ن��ظ��م��ة  ك��اي��د  وي��دع��و 

���ض��ام��ل وتنظيم  ال��ف��ل�����ض��ط��ي��ن��ي��ة، لإج�����راء م�����ض��ح 

الاجئني  واحتياجات  واق��ع  عن  وافية  درا���ض��ات 

الفل�ضطينيني، خ�ضو�ضاً حالت الإعاقة والع�ضر 

ال�����ض��دي��د ب��ك��ل ت��ن��وع��ات��ه��ا، و���ض��م��ول امل��ع��وق��ني يف 

م��وؤ���ض�����ض��ات ����ض���وؤون اجل���رح���ى ودوائ�����ر ال�����ض��م��ان 

ال�������ض���ح���ي يف الأون������������روا وم���ن���ظ���م���ة ال��ت��ح��ري��ر 

الفل�ضطينية.

الأك��رث  الأم��اك��ن  من  البقاع  منطقة  وتعتر 

وال�ضوريني،  الفل�ضطينيني  للنازحني  ا�ضتقباًل 

اأك���رث من  اأن ه��ن��اك  ت��ق��ّدر بع�ض اجل��ه��ات  حيث 

خمتلف  م���ن  ن���ازح���ة  فل�ضطينية  ع��ائ��ل��ة   500
امل��ن��اط��ق ال�����ض��وري��ة، وي��ق��ول ع��ب��داهلل ك��ام��ل اأح��د 

املعنيني مبلف النازحني: »معظم الهيئات املعنية 

بالإغاثة، خ�ضو�ضاً على امل�ضتوى الدويل، ترف�ض 

الفل�ضطينيني،  للنازحني  م�ضاعدة  اأي  ت��ق��دمي 

املعنية  الدولية  الهيئة  هي  الأون��روا  اأن  باعتبار 

اأنها غر  الأون��روا تعتر  وامل�ضوؤولة عنهم، لكن 

معنية بالكثر من متطلبات العائات النازحة، 

تغير  يف  الأون�����روا  �ضد  ال��ت��ح��رك��ات  تنجح  ومل 

امل�ضتع�ضية،  للم�ضاكل  ح��ل��ول  واإي��ج��اد  موقفها 

وال��رتب��وي«،  ال�ضحي  امل�ضتوى  على  خ�ضو�ضاً 

ويخ�ضى كامل من بدء مو�ضم ال�ضقيع وت�ضاعف 

الأ�ضا�ضية،  احل��اج��ات  تاأمني  دون  امل��اأ���ض��اة،  حجم 

خ�ضو�ضاً توفر و�ضائل التدفئة.

ي��ج��م��ع ال��ك��ث��ر م��ن الأه�����ايل وامل��ت��اب��ع��ني، اأن 

خمتلف  على  وا�ضرتاتيجيتها  الأون���روا  �ضيا�ضة 

الاجئني  جمتمع  واق��ع  ع��ن  بعيدة  امل�ضتويات، 

اأي���ة حلول  الأف���ق  ي��ب��دو يف  ع���ام، حيث ل  ب�ضكل 

للم�ضاكل املتفاقمة، ول يجدون �ضوى رفع وترة 

ملعاناتهم  ح��د  و���ض��ع  اإىل  ل��ل��و���ض��ول  ال��ت��ح��رك��ات 

امل�ضتمرة منذ �ضنوات.

�سامر ال�سيالوي
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الالجئون الفلسطينيون في البقاع
 انعدام في التقديمات االجتماعية والصحية والتربوية آلالف العائالت

معظم الهيئات المعنية باإلغاثة 
ترفض تقديم أي مساعدة 

للنازحين الفلسطينيين
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اأحد التجّمعات املنت�ضرة يف منطقة البقاع

دون  لبنان،  يف  الفل�ضطينية  والتجّمعات  املخيمات  على  ي��وم  مي��ر  ل 

اأو فعالية للتعبر عن الفرحة، بعد ال�ضمود الأ�ضطوري  تنظيم احتفال 

لل�ضعب الفل�ضطيني ومقاومته يف قطاع غزة، والهبة اجلماهرية لأبناء 

ال�ضفة والقد�ض �ضد قوات الحتال وقطعان امل�ضتوطنني.

وقد كانت هذه الحتفالت منا�ضبة للتعبر عن العتزاز بف�ضائل 

املقاومة الفل�ضطينية، التي توّحدت يف الت�ضدي للعدوان ال�ضهيوين 

اأربك  اأدارت معركة ال�ضمود والن�ضر بوعي واقتدار،  الربري، حيث 

ح�ضابات العدو، واأجره على طلب التهدئة، جتنباً لتورطه يف حرب 

ي�ضتطيع حتمل عواقبها، ُمقحمة بذلك وقائع جديدة على  برية ل 

الأر�ض.

ويف هذه املنا�ضبة، اأطلقت �ضل�ضلة من املواقف الداعمة ل�ضمود قطاع 

حول  اجلميع  التفاف  اإىل  ودع��ت  ال�ضهيوين،  ل��ل��ع��دوان  وت�ضديه  غ��زة، 

باأن  وثقة  ق�ضيتها،  بعدالة  اإمي��ان  من  متتلك  ما  بكل  البا�ضلة،  املقاومة 

ال�ضمود واملقاومة �ضتجر العدو على وقف عدوانه على �ضعبنا.

وعّرت عدة قيادات فل�ضطينية لبنانية عن اعتزازها ب�ضهداء ال�ضعب 

دماوؤهم  فكانت  ال��ع��دوان،  ج��راء  ا�ضت�ضهدوا  الذين  الأب���رار،  الفل�ضطيني 

اأ�ضعل نار املقاومة، التي اأ�ضابت قلب العدو، وبثت الرعب واأوقعت  وقوداً 

القتلى واجلرحى بني جنوده وم�ضتوطنيه.

ودعت خمتلف القيادات اإىل ال�ضتفادة من املناخات التي وفرها �ضمود 

ال�ضعب الفل�ضطيني ووحدته يف مقاومة العدوان، وذلك من خال اتخاذ 

وا�ضتعادة  البغي�ض،  النق�ضام  اإنهاء  اأج��ل  من  وملمو�ضة  عملية  خطوات 

بالثوابت  والتم�ضك  امل��ق��اوم��ة،  ب��رن��ام��ج  اأ���ض��ا���ض  ع��ل��ى  ال��وط��ن��ي��ة  ال��وح��دة 

ووحدتها  اإجنازاتها  حماية  اإىل  املقاومة  ف�ضائل  كافة  ودع��وة  الوطنية، 

امل��ي��دان��ي��ة، وت��ت��وي��ج��ه��ا ب���الإع���ان ع��ن ت�ضكيل ج��ب��ه��ة م��ق��اوم��ة م��وح��دة، 

يف  الرئي�ضي  هدفه  عن  �ضعبنا  ن�ضال  حل��رف  حم��اولت  لأي��ة  والت�ضدي 

اأهدافها ب�ضرب  اأن حققت املقاومة الفل�ضطينية  مقاومة الحتال، بعد 

م�ضتوى  رف��ع  يف  تفاو�ضياً  متا�ضكاً  اأث��ب��ت��ت  وق��د  الغا�ضب،  ال��ك��ي��ان  عمق 

�ضروطها ال�ضيا�ضية والع�ضكرية لوقف النار والذهاب اإىل اتفاق التهدئة.

ك��م��ا ع����ّرت ع���ن ت��ق��دي��ره��ا ل��ل��ت��ح��رك��ات اجل��م��اه��ري��ة ال��ع��رب��ي��ة 

حكومة  مذابح  جابهت  التي  الإدان��ات  و�ضيل  والدولية،  والإ�ضامية 

ن��ت��ن��ي��اه��و امل���ج���رم���ة، وح����رب الإب�������ادة ال��ت��ي مت��ار���ض��ه��ا ���ض��د ال�ضعب 

الفل�ضطيني الأعزل فى قطاع غزة.

استمرار احتفاالت انتصار غزة
اعتزاز بوحدة فصائل المقاومة.. ودعوات لنبذ االنقسام
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جفن،  لهم  ي��رف  �أن  دون  وم��ن  بب�ساطة، 

»ال���ث���وار  اأن��ف�����س��ه��م  ع��ل��ى  ي��ط��ل��ق��ون  م���ن  اأراد 

اخل�����راب  اإىل  ب����اده����م  ج�����ّر  ال���������س����وري����ن«، 

غربية  اأج��ن��دات  خلف  من�ساقن  وال��وي��ات، 

ت��رغ��ب يف ت��خ��ري��ب ا���س��ت��ق��رار ���س��وري��ة ال��ت��ي 

باأنها مفتاح  العاملية  القرار  تو�سف يف دوائر 

�ل�سرق �لأو�سط.

والعربي  الغربي  والت�سليح  التمويل  بن 

و»ال�����س��ق��ي��ق«، ي��ج��ري ت��دم��ر مم��ن��ه��ج لبلد 

اأن  حقيقة  تتاأكد  يوم  بعد  ويوماً  اليا�سمن، 

�سورية،  �سناعة  لي�ست  ال�����س��وري��ة  امل��ع��ار���س��ة 

بحتة،  عربية  ورجعية  وغربية  اأمركية  بل 

قتل  من  امل�سلحة  املعار�سة  به  تقوم  ما  واأن 

اإال  عيون  ي�سر  البلد، ال  وتدمر وخ��راب يف 

»االإ�����س����رائ����ي����ل����ي« واالأم�����رك�����ي وال��ف��رن�����س��ي 

التاريخين،  االأمة  اأعداء  وكل  والربيطاين، 

مبن فيهم املحتل الرتكي ال�سابق. 

اأم��ام الواقع املاأ�ساوي يف بلد ارت��اأى ق�سم 

م���ن اأب���ن���ائ���ه ب��ي��ع والئ���ه���م ل���ق���وى خ��ارج��ي��ة، 

وم��ب��اي��ع��ة اأم����راء ال��ظ��ام، ال مي��ك��ن اإح�����س��اء 

اخل�سائر الفادحة.

املحللون  يرى  االقت�سادي،  اجلانب  على 

االقت�ساديون يف �سورية، اأن قطاعات ال�سحة 

وال��ت��ع��ل��ي��م وال��ن��ق��ل وال�����س��ي��اح��ة واالق��ت�����س��اد 

االأوىل  االأ���س��ه��ر  منذ  وا���س��ح  ب�سكل  ت�سررت 

اليوم بعد مرور  االأزم���ة، فكيف احل��ال  لبدء 

كل هذه االأ�سهر، موؤكدين اأن هذه القطاعات 

ت���ك���ب���دت خ�������س���ائ���ر ك����ب����رة ج��������راء ال���ع���ن���ف، 

وا�ستهدافها من قبل امل�سلحن، بق�سد اإرباك 

احل��ك��وم��ة ال�����س��وري��ة، واإ���س��ق��اط��ه��ا م��ن خ��ال 

ت��دم��ر ب��ن��اه��ا ال��ت��ح��ت��ي��ة م��ن ط���رق وج�����س��ور 

و���س��ك��ك ح��دي��دي��ة، وخ���ط���وط ل��ن��ق��ل النفط 

و���س��ي��ارات  وم�ست�سفيات  وم���دار����س  وال���غ���از، 

اإ�سعاف وغرها.

ق��ط��اع  اأي  ي�����س��ل��م  مل  االأر������������س،  ع���ل���ى 

م���ن ن�����ران »ال����ث����وار« امل���زع���وم���ن، وت���ق���ّدر 

الباد  اأن  ال�سورية  الر�سمية  االإح�سائيات 

خ�سرت اأكرث من �ستة مليارات لرة �سورية، 

يف  التحتية  للبنى  ال�سيانة  اأع��م��ال  ج���راء 

قطاعات ال�سحة والكهرباء والنقل والنفط 

التي ا�ستهدفتها اأعمال التخريب والتدمر 

امل�سلحة،  االإره��اب��ي��ة  امل��ج��م��وع��ات  ق��ب��ل  م��ن 

بقطاع  التي حلقت  االأ���س��رار  بلغت  يف حن 

 245 ال��ع��ام احل���ايل  ال��ن��ف��ط خ���ال  ت�سدير 

مليار لرة �سورية.

ط���ب���ع���اً، االأع�����م�����ال االإره����اب����ي����ة امل�����س��ل��ح��ة 

ا���س��ت��ه��دف��ت ال��ق��ط��اع��ات احل��ي��وي��ة يف ���س��وري��ة 

بهدف �سل الباد، وحتويلها اإىل بلد ال ميلك 

اأن  ي��وؤك��د  م��ا  وال��ت��ج��ارة،  ال�سناعة  م��ق��وم��ات 

الهدف االأول واالأخ��ر من تلك االأعمال هو 

تدمر البنية املوؤ�س�ساتية للحكومة ال�سورية، 

ال��ف��و���س��ى التي  اإىل ح��ال��ة  ب��ه��دف االن��ت��ق��ال 

تريدها اجلهات اخلارجية.

يف ق��ط��اع ال�����س��ح��ة، وه���و االأه�����م، ووف��ق��اً 

م�ست�سفى   19 ف��اإن  الر�سمية،  لاإح�سائيات 

من اأ�سل 90 هي خارج اخلدمة حالياً، كما اأن 

واحلرق  لل�سرقة  تعر�س  �سحياً  مركزاً   275
والنهب. 

م���ن ج��ان��ب��ه��ا، اأع��ل��ن��ت م��ن��ظ��م��ة ال�����س��ح��ة 

�سورية  اأن  العاملي،  االأغذية  العاملية وبرنامج 

االأدوي���ة، خ�سو�ساً  ح��اد يف  نق�س  تعاين من 

توريد  مبنع  والغربي  العربي  احل�سار  بعد 

االأدوية، و�سكان االأرياف هم االأكرث ت�سرراً.

كبر،  ب�سكل  النقل  قطاع  ت�سرر  كذلك 

�سبكة  ام��ت��داد  واح���دة على  ق��ط��ار  �سكة  اإذ ال 

ال�سرر  واأ���س��اب��ت��ه��ا  اإال  ال�����س��وري��ة  ال��ق��ط��ارات 

جراء االأعمال االإرهابية.

امل�سلحون  ا�ستهدف  الكهرباء،  قطاع  ويف 

اأكرث من 23 برجاً للتوتر العايل من اأ�سل 85 

برجاً يوؤمن الطاقة الكهربائية للمحافظات 

ال�سمالية  امل��ن��ط��ق��ة  يف  وت���رك���زت  ال�����س��وري��ة، 

تعطيل  اإىل  اإ�سافة  وريفها،  وحلب  ال�سرقية 

تلك  يف  واخل���دم���ات  التنمية  متطلبات  ك��ل 

احلكومة،  جهود  وب�سبب  ذل��ك،  مع  املناطق، 

فاإن العجز يف الطاقة الكهربائية مل يتجاوز 

10 اإىل 15 يف املئة، وما مت تخزينه من مادة 
اإىل  و�سل  االأب��راج  عليها  تعمل  التي  الفيول 

�سيما  ال  مطمئنة،  ن�سبة  وه��ي  امل��ئ��ة،  يف   90
خال ف�سل ال�ستاء. 

النفط  م��ن  ���س��وري��ة  اإن��ت��اج  انخف�س  ك��م��ا 

اإىل 183 األف برميل يومياً، مقابل اأكرث من 

400 األف قبل االأزمة، نتيجة التدهور االأمني 
والعقوبات التي فر�ستها دول عربية وغربية 

ا�ستراد  اإىل  بالن�سبة  �سيما  ال  دم�سق،  على 

ر  تقدَّ اأخ���رى  هائلة  خ�سائر  وه��ن��اك  النفط، 

ن�ساطات  وق��ف  يف  تتمثل  امل��ل��ي��ارات،  بع�سرات 

وال�سناعة،  والت�سدير  ال�سياحة  مثل  مهمة 

اأخ����رى.  مف�سلة  درا����س���ات  اإىل  حت��ت��اج  وه���ي 

ي�ساف اإىل هذا، اأن التحويات ال�سورية من 

اخلارج، مما كان ي�ستخدم يف البناء والتعمر 

وال��ت��ن��م��ي��ة، حت���ول ك��ل��ه اإىل اإن��ف��اق ج���اٍر ل�سد 

طعام  من  لل�سورين؛  اليومية  االحتياجات 

وك�ساء ونفقات متنوعة نرثية، ومن اجلدير 

اخل��ارج  من  ال�سورين  حتويات  اأن  بالذكر 

ح�سب  ���س��ن��وي��اً،  دوالر  م��ل��ي��اري  ع��ل��ى  ت���زي���د 

االإح�ساءات احلكومية واخلا�سة، اأما الدخل 

من ال�سياحة فزاد على ت�سعة مليارات دوالر 

�سبه  ف��ق��دان��اً  ال���ذي يعني  االأم���ر   ،2009 ع��ام 

كامل لهذا املبلغ عامي 2011 و2012.. وعلى 

ع�سر  خم�سة  على  تزيد  ق��د  فاخل�سائر  ه��ذا 

مليار دوالر حتى نهاية العام اجلاري 2012.

املحافظات  تعر�ست  ذل���ك،  اإىل  اإ���س��اف��ة 

ال�سورية، وال �سيما املحافظات ذات االأرا�سي 

اإىل  امل��ث��م��رة،  واالأ���س��ج��ار  ال��زراع��ي��ة اخل�سبة 

حما�سيل  واإت����اف  وح���رق  ت��دم��ر  عمليات 

اأن عملية غر�س اأ�سجار  ب�سكل منهجي، علماً 

اأج��ل الزراعة  مثمرة واإ���س��اح االأرا���س��ي من 

ي�سعب  ك��ب��رة،  وج��ه��وداً  اأم����وااًل  �سي�ستنزف 

تقديرها يف الو�سع احلايل. 

فقدوا  ال�سورين  اأن  اأي�ساً  اجللي  وم��ن 

معظم مدخراتهم يف هذه االأزمة، فنظراً اإىل 

مليون  من  اأك��رث  وا�سطرار  االأع��م��ال  توقف 

ون�����س��ف م��واط��ن ل��ل��ه��ج��رة وال��ل��ج��وء داخ��ل��ي��اً 

وخارجياً، فقد اأنفق هوؤالء معظم مدخراتهم، 

وك���ذل���ك ف�����اإن ال���ت���ع���اون م���ع ال���ن���ازح���ن من 

املحافظات املت�سررة جداً من قبل باقي اأبناء 

دم��ار  مبناطقهم  يلحق  مل  مم��ن  املحافظات 

كبر، كمدينتي حلب ودم�سق مثًا، ا�ستنزف 

كثراً من املدخرات، ومن املوؤ�سف اأن »الثوار« 

امل��ج��اور،  ال��ع��راق  جت��رب��ة  م��ن  ي�ستفيدوا  مل 

اأم��ام  ماثلة  حديثة  جتربة  اأنها  من  بالرغم 

تخريب  ع��دم  وج���وب  يتعلموا  ومل  اأعينهم، 

ملك  الأنها  للدولة،  التحتية  البنى  وتفجر 

االأكرب  اخلا�سر  والأن  للنظام،  ولي�س  لل�سعب 

12

بعـد 21 شـهـرًا عـلى الحـرب..      سورية ما زالت ثابتة ومتماسكة

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

ملف خاص

ر الخسائر في سورية كما يلي: بحسب إحصاءات غير رسمية، تقدَّ
وخمسمئة  ومليون  ومئتان  )ملياران  دوالر   2.201.550.000 1- حلب: 

وخمسون ألف دوالر(.
وثمانمئة  مليارات  )تسعة  دوالر   9.855.610.000 حمص:  محافظة   -2

وخمسة وخمسون مليونًا وستمئة وعشرة آالف دوالر(.
3- محافظة ريف دمشق: 11.999.680.000 دوالر.

4- محافظة إدلب: 3.043.440.000 دوالر.

5- محافظة حماة: 3.646.910.000 دوالر.
6- محافظة دير الزور: 2.487.750.000 دوالر.

7- محافظة الحسكة: 738.440.000 دوالر.
8- محافظة درعا: 2.396.090.000 دوالر.

9- محافظة الالذقية: 122.030.000 دوالر.
وبالتالي فإن مجموع الدمار في هذه المناطق من أراضي سورية يبلغ 
أكثر من 36.491.500.000 دوالر )ستة وثالثين مليارًا وأربعمئة وواحد 

وتسعين مليون دوالر(.

خـســـائــــر كــثـيــــرة

في الخامس عشر من شهر آذار 
األزمة  فتيل  اشتعل   ،2011 عام 
السورية، التي أدمت قلوب محبي 
تزال  ما  أزمة  المقاوم..  البلد  هذا 
بفعل  هذا،  يومنا  حتى  مستمرة 
على  تحرص  كثيرة  جهات  وجود 
إخمادها،  من  بداًل  النيران،  إذكاء 
شهرًا،   21 من  أكثر  انقضاء  بعد 
المدن  في  براثنه  الدمار  يمعن 
مسجاًل  كافة،  السورية  والقرى 

خسائر ال ُتحصى..
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الهدف  نف�سه، فما  املواطن  من كل ذلك هو 

من�ساأة  اأو  م�ست�سفى  اأو  مدر�سة  تدمر  م��ن 

النظام،  اإ�سقاط  اإىل  �ستف�سي  هل  �سناعية؟ 

اأم اأنها تعني ب�سكل ما خروجها من اخلدمة 

واإغ��اق��ه��ا اأم���ام امل��واط��ن ال�����س��وري ال���ذي هو 

بحاجة ما�سة اإليها؟

وباتت �سرائح وا�سعة من ال�سعب ال�سوري 

ت��درك ال��ي��وم اأن الكثر م��ن ه���وؤالء »ال��ث��وار« 

امل��زع��وم��ن ل��ي�����س��وا م��واط��ن��ن ���س��وري��ن، بل 

دول  م��ن  ا�ستح�سارهم  مت  مرتزقة  عنا�سر 

عدة ت�سكل مرتعاً للتنظيمات االإرهابية.

ال�سوري  العربي  فاإن اجلي�س  من جانبه، 

ي��خ��و���س م���ع���ارك ن��وع��ي��ة ���س��د امل��ج��م��وع��ات 

ع���م���ارات  ت���دم���ر  ي���رغ���ب يف  امل�����س��ل��ح��ة، وال 

اخل�سائر  من  االإم��ك��ان  ق��در  ويقلل  وبنايات، 

ال���ب�������س���ري���ة، ول����ذل����ك ي���ق���وم ب���و����س���ع خ��ط��ط 

ولي�س  ع�سابات،  لقتال  م��درو���س��ة  ع�سكرية 

خلو�س حرب كا�سيكية تقتل املدنين.

لقد احتاج اجلي�س ال�سوري اإىل فرتة من 

ه��وؤالء  عن  معلومات  على  للح�سول  الوقت 

امل�سلحن واأماكن وجودهم ملواجهتهم، اإذ اإنه 

ال ميكن اأن يخو�س معارك من دون احل�سول 

ع��ل��ى م��ع��ل��وم��ات ع���ن اأم���اك���ن وج����ود ه����وؤالء، 

بحوزتهم،  فقبل  ال�����س��اح  واأن����واع  وع��دده��م 

العربي  اإىل ح��ل��ب خ��ا���س اجل��ي�����س  ال��دخ��ول 

اأن  وا�ستطاع  حلب،  ريف  يف  معارك  ال�سوري 

امل�سلحن  ع��ن  ال��دع��م  اإم���داد  يقطع خطوط 

معاركه  ب��داأ يف خو�س  كما  داخ��ل حلب،  اإىل 

ال��ن��وع��ي��ة امل��درو���س��ة ال��ه��ادئ��ة ذات اخل��ط��وات 

اخل�سائر  م��ن  للتقليل  امل��درو���س��ة،  البطيئة 

هوؤالء  من  االآالف  �سحق  وا�ستطاع  والدمار، 

االإرهابين، وحترير اأجزاء كبرة من اأحياء 

حلب.

ول��ك��ن امل��ع��رك��ة ت��ط��ول ل��ع��دة ع��وام��ل، 

اأن اجلي�س العربي ال�سوري ي�سحق  اأهمها 

ومقابل  االإره��اب��ي��ن،  ه����وؤالء  م��ن  االآالف 

ذل�����ك ي���ت���م ����س���خ ك���م���ي���ات ج����دي����دة م��ن��ه��م 

م���زودي���ن ب��ال�����س��اح وال��ع��ت��اد، وه���ذا يعني 

ع�سكري  لتدخل  تتعر�س  كلها  �سورية  اأن 

ه��وؤالء  اإر���س��ال  ع��رب  مبا�سر وغ��ر مبا�سر 

امل�سلحن.

»ال��ق��اع��دة«  لتنظيم  اأن  ال��وا���س��ح  م��ن 

تركيا  اإىل  امل�سلحن  اإر�سال  يف  ي��داً طوىل 

اليمن  من  ياأتون  فهم  �سورية،  يف  للقتال 

و�ل�سي�سان  وليبيا  و�ل�����س��ع��ودي��ة  و�ل���ع���ر�ق 

وب��اك�����س��ت��ان ودول اأخ����رى ب��اجت��اه ���س��وري��ة، 

وهذه املعلومات توؤكد اأن اجلهات املعتدية 

على �سورية عرب �سخ هذه الكميات الكبرة 

الو�سع يف  يهداأ  اأن  تريد  املرتزقة، ال  من 

االإمكان  ق��در  تدمرها  تريد  بل  �سورية، 

حتى ت�سعف، وتنهار، وتق�سم اإىل دويات، 

العربية،  االأم��ة  ذات��ه ال يخدم  وه��ذا بحد 

»اإ�سرائيل«  ويخدم  اال�ستعمار،  يخدم  بل 

التي �سرتتاح لع�سرات ال�سنوات، خ�سو�ساً 

للمقاومة  االأوىل  الداعمة  هي  �سورية  اأن 

العربية، وحتديداً يف لبنان وفل�سطن.

وقد مت تاأكيد معلومات عن �سخ واإر�سال 

م�سلحن اإىل �سورية عرب احلدود اللبنانية، 

وهناك معلومات واإثباتات اأن اأحزاباً وتيارات 

وه��اب��ي��ة،  ت���ي���ارات  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون  يف  لبنان، 

اأنهم  �سعار  حتت  للم�سلحن  الدعم  يوفرون 

يدعمون »الثوار«، وكاأمنا »الثوار« ال يدمرون 

يف  ويعيثون  �سعبهم،  اأب��ن��اء  ويقتلون  وطنهم 

اآخر  وان�سقاقاً، ودماراً، وكانت  وطنهم ف�ساداً 

النائب عقاب �سقر،  اع��رتاف��ات  االأدل���ة  ه��ذه 

وم��ق��ت��ل ع���دد م��ن امل��واط��ن��ن ال��ل��ب��ن��ان��ي��ن يف 

تلكلخ.

عنا�سر  حماية  يتم  لبنان  يف  ك��ذل��ك، 

ما ي�سمى »اجلي�س ال�سوري احلر«، واإيواء 

الهاربن من العدالة، خ�سو�ساً امل�سلحن 

وف��روا  بالدماء  اأي��ادي��ه��م  تلطخت  ال��ذي��ن 

م���ن امل��ع��رك��ة يف ����س���وري���ة، وم�����س��ت�����س��ف��ي��ات 

لبنانية، وعلى ح�ساب جهات عربية ثرية، 

امل�سلحن  م��ن  للم�سابن  ال��ع��اج  ت��وف��ر 

ال�سوري..  العربي  اجلي�س  املعارك مع  يف 

م�سبوطة  لي�ست  ���س��وري��ة  م��ع  ف���احل���دود 

يحاول  ال�سوري  اجلي�س  اأن  مع  بالكامل، 

ذلك، ولكن الأن هناك من يدعم امل�سلحن 

يحاولون  فاإنهم  �سورية،  ب�سقوط  ومعني 

ت��ه��ري��ب ه�����وؤالء م���ن ل��ب��ن��ان اإىل ���س��وري��ة، 

ويفرون  ي�سابون  للذين  الغطاء  وي��وف��ر 

من املعركة اأو املواجهة.

وت��رك��ي��ا،  ل��ب��ن��ان  ع��رب  ي��اأت��ون  فامل�سلحون 

وك���ان���وا ق���د دخ���ل���وا ع���رب ال���ع���راق، واحل����دود 

ال�����س��وري��ة م��ع دول اجل����وار ت��ت��ع��دى االأل��ف��ن 

حمايتها  ال�سعب  ومن  كيلومرت،  وثاثمئة 

و���س��ب��ط��ه��ا، م���ا مل ي��ت��م ت���ع���اون ب���ن ���س��وري��ة 

والدول املجاورة.

وبالتحديد  غربية،  اإعام  و�سائل  وكانت 

ب��ري��ط��ان��ي��ة، ك�����س��ف��ت ال��ن��ق��اب ع���ن ���س��ف��ر مئة 

اإىل  باك�ستانية  اأ���س��ول  من  مت�سدد  اإ�سامي 

ت��رك��ي��ا، ودخ��ل��وا ���س��وري��ة وه���م ي��ق��ات��ل��ون �سد 

الدولة ال�سورية مبزاعم »دينية«! 

اأن  اأي���������س����اً  و�����س����ائ����ل االإع�����������ام ذك��������رت 

�ساعدت  ال��ت��ي  ه��ي  الفرن�سية  اال���س��ت��خ��ب��ارات 

ع����دداً م��ن »ال�����س��ب��اط« ع��ل��ى االن�����س��ق��اق عن 

اجل���ي�������س ال���ع���رب���ي ال���������س����وري، و����س���اع���دت يف 

هروبهم اأو خروجهم من �سورية، ومن بينهم 

ال�سابط مناف طا�س.

ق�سم الدرا�سات والتوثيق
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w w w . a t h a b a t . n e t

ضحـــايـــا كــثـر
السورية  الحكومة  بعثت 
برسالة إلى مجلس األمن الدولي 
عدد  أن  ُتبين  الماضي،  آب  في 
الضحايا وصل إلى 6143 شخصًا، 
المدنيين،  م��ن  منهم   3211
الشرطة  ض��ح��اي��ا  وص���ل  فيما 
أن  الرسالة  وكشفت   ،478 إلى 
بلغ  األطفال  من  الضحايا  ع��دد 
الجيش  ضحايا  ع��دد  فيما   ،56
أما   ،2088 بلغ  األم���ن  وق���وات 
فبلغ  المباشر  االغتيال  قتلى 
»عدد  بأن  الرسالة  وأفادت   ،106
وجنود  مدنيين  من  المخطوفين 
وضباط شرطة، بلغ 1560 شخصًا، 

من بينهم 931 مفقودًا«.

) العدد 241(  اجلمعة - 7 كانون الأول - 2012

أيـــاٍد خـــارجيـــــة
»الجيش  يسمى  ما  قائد  نائب  الكردي؛  مالك  المدعو  اعترف 
بأن  اللبنانية،  الفضائية  القنوات  إحدى  على  مقابلة  في  الحر« 
اجتماعًا ُعقد لتوحيد صفوف »الجيش الحر« والجماعات المقاتلة 
على األرض السورية في اسطنبول، بمشاركة السفيرين األميركي 
والفرنسي، وكذلك عدد من المسؤولين األتراك، ولم ينتج عن هذا 
االجتماع أي أمر جديد، وهذا الخبر وعلى لسان أحد قادة »الجيش 
معادية  خارجية  جهات  هي  المؤامرة  يقود  من  أن  يؤكد  الحر« 
لسورية، وأن هذا الجيش غير الحر يضم مسلحين إرهابيين، وأن 
من يدعم هذا »الجيش« بفئاته ومجموعاته اإلرهابية المرتزقة، 
وعديدة،  كثيرة  ألسباب  سورية  وخراب  تدمير  يريدون  من  هم 
أهمها أنهم ال يريدون أن تكون هناك دولة مستقلة قوية قادرة 
اإلنتاج وتوفير  الدفاع عن نفسها، وتعتمد على ذاتها في  على 
الغذاء، وليس هناك ديون عليها، بل هي في حالة اكتفاء ذاتي.

ع�سابات م�سلحة تابعة لـ»�جلي�ش �حلر«



ب�����داأ ال���ن���ظ���ام امل�������ص���ري اجل���دي���د ي��دف��ع 

اإك��م��ال  ل��ه  يت�صنى  اأن  ق��ب��ل  ك��ب��رة،  خ�����ص��ائ��ر 

م�صروعه ولو يف احللقة الأوىل منه، ب�صبب 

ت��غ��ّول��ه ع��ل��ى ال�����ص��ل��ط��ة. ول ���ص��ك اأن ال��ق��وى 

اأب��رز  »الإخ������وان«،  طليعتها  ويف  ال�صيا�صية، 

والوليات  املحلي،  امل�صتوى  على  اخلا�صرين 

الأب��رز  الداعم  ب�صفتها  الأمركية،  املتحدة 

له على امل�صتوى اخلارجي.

الإع��ان  م�صاألتا  لي�س فقط  ال��واق��ع،  يف 

اللذين  التاأ�صي�صية  واجلمعية  ال��د���ص��ت��وري 

مر�صي  حممد  الرئي�س  خلفهما  يتمرت�س 

وح���زب���ه ب��ال��رغ��م م���ن ال��ع��ل��ل ال��ك��ث��رة ال��ت��ي 

ي��ح��ت��وي��ان��ه��ا، ه��م��ا ح�����ص��راً م��و���ص��ع اخل��اف 

وال��ت��ن��اق�����س م���ع ب��ق��ي��ة ت��ك��وي��ن��ات امل��ج��ت��م��ع 

التي  »الق�صة  مبنزلة  كانتا  لكنهما  امل�صري، 

التداعيات  حيث  من  البعر«،  ظهر  ق�صمت 

باجل�صم  يتعلق  ما  �صيما  ل  عنهما،  النا�صئة 

ال���ق�������ص���ائ���ي، وك����ذل����ك ب���احل���ري���ات ال���ع���ام���ة، 

خ�صو�صاً احلريات الإعامية، وهما ح�صنان 

بهما  امل�صا�س  مبارك  ح�صني  نظام  يجروؤ  مل 

يختربهما  ال��ل��ت��ن  وال��ع��ن��ج��ه��ي��ة  ب��ال�����ص��ل��ف 

م�صبوق،  غر  وبندم  حالياً  امل�صري  ال�صعب 

لي�س على مبارك، بل على منح الثقة ملن ل 

ي�صتحقها.

اأن  اأجمع  والعامل  للم�صرين  ثبت  لقد 

الإع����ان ال��د���ص��ت��وري ال���ذي ط��رح��ه مر�صي 

خمالف لكل الد�صاتر والقوانن والأعراف 

ال����ع����امل، ل��ي�����س م���ن حيث  ال���د����ص���ت���وري���ة يف 

تعطيله لرقابة الق�صاء فقط على القرارات، 

�صاحيات  لنف�صه  مبوجبه  مر�صي  ملنح  بل 

الإمرباطور  �صاحيات  على  تتقدم  مطلقة 

يف القرون الغابرة، الأمر الذي دفع الن�صطاء 

ل��ت�����ص��ك��ي��ل »جل�����ان ال��ت�����ص��دي ل��دي��ك��ت��ات��وري��ة 

ب��ع��د اأن ك�����ص��ف ه��ذا  الإخ��������وان«، خ�����ص��و���ص��اً 

ال���ت���وج���ه ع����ن ح��ق��ي��ق��ة ع��ق��ل��ي��ة »الإخ���������وان« 

اأنها  ال�صتئثارية والإلغائية، والتي جتاهلت 

الذاتية،  وبقوتها  وح��ده��ا،  بالثورة  تقم  مل 

اإىل  لكنها يف حقيقة الأمر ان�صمت متاأخرة 

الثوار، وقطفت ثمار حتركهم وت�صحياتهم.

هذا الأمر، اإذا كان كا�صفاً لتوجهات 

»الإخوان«، فاإنه يزيح ال�صتارة الواهية 

ال�صعب،  ب�صلطة  الإمي��ان  ادعائهم  عن 

با�صم  والت�صلط  للحكم  �صعيهم  ويبّن 

قيا�صهم،  على  ل  مف�صّ وك��اأن��ه  ال��دي��ن، 

اإىل رف�س  ال��ب��ع�����س  ب���دع���وات  وي���ذّك���ر 

ال��دمي��ق��راط��ي��ة ب��اع��ت��ب��اره��ا »م��ن��ت��ج��اً 

غربياً«!

ل���ذل���ك، ك���ان���ت ال��ر���ص��ال��ة ال��ق��وي��ة ال��ت��ي 

املدنية للنهج ال�صتئثاري  املعار�صة  وجهتها 

اأم��ام ق�صر »الحتادية«  التظاهر  من خال 

الق�صر  ملغادرة  مر�صي  وا�صطرار  الرئا�صي، 

حت��ت وط����اأة ال�����ص��دام ب��ن ال���ق���وات الأم��ن��ي��ة 

اإعان اجلي�س امل�صري  واملتظاهرين، و�صط 

ال��دف��اع  ه��ي  واأن مهمته  ل���ه،  ب���اأن لع��اق��ة 

ع��ن ح���دود ال���ب���اد، ه��ي م��وؤ���ص��رات غ��اي��ة يف 

الأهمية، خ�صو�صاً بعد رفع �صعارات وا�صحة 

من املتظاهرين »ل�صت وحدك على ال�صاحة«، 

و�صوًل اإىل املطالبة برحيل مر�صي و»اإ�صقاط 

حكم املر�صد«.

اإن حم���اول���ة ال��رئ��ي�����س م��ر���ص��ي اح��ت��واء 

احل��رك��ة امل��ت�����ص��اع��دة ���ص��د اأدائ�����ه يف احل��ك��م، 

م����ن خ�����ال مت����ري����رات ع����رب م�����ص��ت�����ص��اري��ه، 

ب��اأن��ه ل��ن يتخذ ق����رارات ب��ن��اء على الإع���ان 

ال��د���ص��ت��وري اجل��دي��د ح��ت��ى ال���ص��ت��ف��ت��اء على 

ِد نفعاً، ب�صبب انهيار الثقة  الد�صتور، مل جتجُ

بالثورة،  التحاقهم  منذ  »الإخ����وان«  ب��وع��ود 

الكبا�س  ولأن  ج��ه��ة،  م��ن  الرئي�س  وب��وع��ود 

جهة  م��ن  ل��ل��م��راج��ع��ة  ق��اب��ل  غ��ر  ال�صيا�صي 

اأخرى، جراء الفر�س التي منحتها املعار�صة 

للرئي�س وحزبه، والتي جرى التعاطي معها 

العامل،  اأي حكم يف  ب���ازدراء غر م�صبوق يف 

ل بل مبزيد من التحدي، رغم طراوة عمر 

بن  النق�صام  لفر�س  ال�صعي  ع��رب  ال��ث��ورة، 

اجل�صم الق�صائي من جهة، وتخوين كل من 

»الفلول«  اإىل  بالنتماء  واتهامه  يعرت�س، 

م���ن ج��ه��ة ث���ان���ي���ة، ان���ط���اق���اً م���ن حم��اول��ة 

ت�صدق  مل  التي  اجلماهر  م�صاعر  دغدغة 

باأن ما يفعله حت�صن للثورة.

الأخطر، اأنه مبوازاة احلديث عن مبادرة 

ال�صيا�صي  النق�صام  لإنهاء  الأزه��ر  بها  يقوم 

ب�صاأن الإعان الد�صتوري، وم�صروع الد�صتور 

ال�صتقطاب  ح��ال��ة  م��ن  اجل��دي��د، واخل����روج 

احلادة بن القوى ال�صيا�صية يف ال�صارع، بادر 

النائب العام اجلديد الذي عّينه مر�صي اإىل 

اإحالة باغ اإىل نيابة اأمن الدولة، يّتهم فيها 

ق����ادة ال��ت��ح��رك ح��م��دي��ن ���ص��ب��اح��ي وحم��م��د 

الربادعي وعمرو مو�صى ورئي�س حزب الوفد 

�صيد بدوي ورئي�س نادي ق�صاة م�صر اأحمد 

الزند، بتنفيذ خمطط ل�»قلب نظام احلكم«، 

اأخطر  وهي  اأجنبية«،  جهات  مع  و»التخابر 

تهم يف اأي بلد.

الرئي�س  ي�صتفد  مل  الأم����ر،  حقيقة  يف 

م���ر����ص���ي م����ن ال����ف����ر�����س، ل ب����ل اأ������ص�����اع ك��ل 

الإي��ج��اب��ي��ات، ول��ذل��ك ه��و و»الإخ������وان« اأم��ام 

اإىل مهلة  ل��ا���ص��ت��ج��اب��ة  الأخ�����رة  ال��ف��ر���ص��ة 

»جبهة الإنقاذ الوطني« مبطالبها الثاثة:

1- اإل��غ��اء الإع����ان ال��د���ص��ت��وري ال���ذي اأه��در 
�صلطة الق�صاء.

2- اإلغاء ال�صتفتاء على م�صروع الد�صتور.
د�صتور  ل�صياغة  ج��دي��دة  جل��ن��ة  ت�صكيل   -3

يعرب عن اإرادة امل�صرين.

على  م�صر  ف��اإن  ال�صتجابة،  تتم  مل  اإذا 

مفرتق جديد لتجديد الثورة ب�صعار »اعدل 

اأو ارحل«، لتحقيق �صعارات الثورة احلقيقية: 

خبز.. حرية.. عدالة اجتماعية.
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ت��زام��ن��اً م��ع الأح����داث امل�صرية اجل��اري��ة ح��ال��ي��اً على 

اأر�س م�صر، يحقق املو�صاد »الإ�صرائيلي« اخرتاقات اأمنية 

وامل��دن  �صيناء  ج��زي��رة  �صبه  مناطق  يف  خ��ط��رة،  و�صيا�صية 

�صلطة  م��ن  تتفّلت  ب���داأت  التي  ال�صوي�س،  لقناة  الرئي�صة 

املركز يف اأواخر عهد الرئي�س املخلوع ح�صني مبارك، ولكن 

الراهنة  »الإخ����وان«  حكومة  عجز  م��ع  ذروت���ه  بلغ  التفلت 

مع  احل��دودي��ة  املنطقة  على  ال��دول��ة  �صيطرة  ا�صتعادة  عن 

الكيان ال�صهيوين، واإعان ف�صل حماتها »ال�صتعرا�صية« 

لتثبيت الو�صع الأمني وجلم امل�صلحن املتمردين. 

ل��ق��د خ��رج��ت امل��ن��ط��ق��ة ع��م��ل��ي��اً ع��ن ���ص��ي��ط��رة احل��ك��وم��ة 

ب��ع��ب��اءة  املتخفية  للعنا�صر  م����اذاً  واأ���ص��ب��ح��ت  امل�����ص��ري��ة، 

تهريب  وع�صابات  ال��ق��ان��ون،  على  وللخارجن  »اجل��ه��اد«، 

املخدرات وال�صاح، ونقل املهاجرين غر ال�صرعين.. وما 

ال�صلطة  ل�صعف  ونظراً  امل�صبوهة،  الأن�صطة  ذلك من  اإىل 

م�صرعاً  ال��ب��اب  ��رك  تجُ خمابراتها،  اأج��ه��زة  وغ��ي��اب  املركزية 

لأجهزة املخابرات الأمركية وال�صهيونية للعبث مب�صر 

املنطقة، من خال ن�صر الفو�صى الأمنية وتخريب احلياة 

العاطلن  ال�صبان  واإ�صغال  املحلين،  لل�صكان  القت�صادية 

من العمل يف ن�صاطات جتارية غر م�صروعة، اأو جتنيدهم 

يف منظمات م�صلحة جمهولة الهوية والنتماء.

امل�صلحة  التنظيمات  بع�س  ت��ت��ذرع  اأن  امل���األ���وف  وم���ن 

مبحاربة الكيان ال�صهيوين لتربير وجودها، الأمر الذي 

يعطي حكومات العدو مادة دعائية لت�صخيم مدى »خوفها 

اأنابيب  تفجر  فجاء  واأم��ن��ه��ا«،  اإ�صرائيل  دول��ة  بقاء  على 

اأه��داف م�صبوهة  لتحقيق  الغاز من جهات غر معروفة، 

الكيان  لقتال  فعًا  املتعط�س  العربي  ال�صارع  خ��داع  منها 

لبتزاز  ذريعة  »اإ�صرائيل«  اإع��ط��اء  اأهمها  ولكن  الغا�صب، 

الدولة امل�صرية وتربير تدخلها املبا�صر على �صاحة �صيناء، 

اأو تدخل الوليات املتحدة الأمركية بالنيابة عنها. 

ف��ق��ط �صد  م��وج��ه  اأن �صاحهم  »اجل��ه��ادي��ون«  ي��دع��ي 

القتال �صد  يف  ت�صدداً  اأكرث  الواقع  ولكنهم يف  »اإ�صرائيل«، 

اجلي�س امل�صري،  الذي يحذرونه »من التمادي يف اخلو�س 

وزير�صتان«،  جتربة  تتكرر  لئا  ال�صيناوي،  امل�صتنقع  يف 

توجه  هناك  والتحرير؛  التحرر  من��وذج  وزير�صتان  وك��اأن 

العزل،  املواطنن  و�صد  الباك�صتاين  اجلي�س  �صد  النران 

عن  التحكم  »طائرات  نف�صه  الوقت  يف  ت�صتهدفهم  الذين 

بعد« الأمركية، وتغتالهم وتدمر قراهم. 

�صد  امل��ح��دودة  بالإنت�صارات  التغني  يلهينا  م��ا  ك��ث��راً 

ويبعدنا  والدولين،  املحلين  واأعوانه  ال�صهيوين  الكيان 

»الإ�صرائيلي«  املو�صاد  ن�صاط  تغلغل  التدقيق يف مدى  عن 

واخ���������رتاق ال�����ق�����وات »الإ�����ص����رائ����ي����ل����ي����ة« ل��ب��ع�����س امل����واق����ع 

امل�صتهدفة،  البلدان  ال�صاخنة يف  املناطق  ال�صرتاتيجية يف 

هجمتهم  يف  ملمو�صاً  تقدماً  الأع��داء  يحقق  الواقع،  ففي 

امل�����ص��ت��ج��دة ع��ل��ى ج��م��ي��ع اجل��ب��ه��ات م��ن��ذ غ���زو اأف��غ��ان�����ص��ت��ان 

اليوم على  ي��دور  اإىل ما  املا�صي،  العقد  والعراق يف مطلع 

وحميط  العربي  امل��غ��رب  وب��ل��دان  وم�صر  �صورية  �صاحات 

القرن الأفريقي. 

تقدم  م��ن  ال�صهيوين  ال��ع��دو  ي��ح��رزه  م��ا  اإن جم��م��وع 

تعو�صه  ل  املنطقة،  وعموم  �صيناء  يف  التو�صعي  مل�صروعه 

تكبدها يف  التي  امل��ح��دودة  وال��ه��زائ��م«  »ال��رتاج��ع��ات  بع�س 

احتال  اإىل  ن�صر  اأن  ويكفي  غ��زة.  وق��ط��اع  لبنان  جنوب 

الأح��م��ر،  البحر  يف  ال�صعودية  للجزر  الفعلي  »اإ���ص��رائ��ي��ل« 

واإن�����ص��اء ال��ق��واع��د ال��ب��ح��ري��ة واجل��وي��ة يف ال��ك��ي��ان امل�صمى 

»���ص��وم��ايل لن���د«، وج��ن��وب ال�����ص��ودان، وج��زي��رة �صوقطرة 

املتخفي  الع�صكري  وج���وده  اأم��اك��ن  م��ن  وغ��ره��ا  اليمنية، 

حتت عباءة الوجود الع�صكري الغربي والأمركي.   

املنطقة  دول  بع�س  تفكيك  يف  الغازية  القوات  دور  اإن 

وتهمي�صها، ل يقل اأهمية عن دور اأعوان الكيان ال�صهيوين 

اإط��ار ما  الكيانات، يف  بقية  الإقليمين يف تدمر وتفتيت 

على  بدورها  ق�صت  التي  العربي«،  »الربيع  موجة  ت�صمى 

ما تبقى من اآمال لل�صعوب العربية والإ�صامية يف حترير 

الأرا���ص��ي  وحت��ري��ر  ال��غ��زاة،  جموح  وكبح  الوطنية  الإرادة 

املغت�صبة. 

والت�صدي  املنطقة،  لقيادة دول  املرجتى  اإن دور م�صر 

للهجمة امل�صتعرة �صد الأمة، يتا�صى اأمام اأعن اجلميع، 

يف ظل تاأجيج ال�صراعات الداخلية، حتت خمتلف العناوين 

ال��د���ص��ت��وري��ة وال��ق��ان��ون��ي��ة وال�����ص��رع��ي��ة وم���ا ���ص��اب��ه، و���ص��وف 

تتعر�س م�صر اإىل التمزيق والتفتيت والحتال الأجنبي 

ال�صيا�صية  قياداتها  بقيت  اإذا  �صيناء،  ب��واب��ة  م��ن  املبا�صر 

وميولها  ولءاتها  اختاف  على  والق�صائية،  والع�صكرية 

اأر�س  الدفاع عن  والفكرية، متلهية عن مهمة  العقائدية 

م�صر و�صعبها.

م�صرعة  و�صعبها  م�صر  م�صر  على  اخلطر  بوابة  اإن 

اليوم من جانب �صيناء ومنطقة قناة ال�صوي�س، وعلى جميع 

الأوان،  ف���وات  قبل  الأم���ر  ت�صتدرك  اأن  املخل�صة،  ال��ق��وى 

فتبتعد ع��ن ال�����ص��راع��ات اجل��ان��ب��ي��ة، وت��رك��ز ج��ه��ود الأم���ة 

»اإ�صرائيل«  اأن  يتوّهم  وم��ن  ال��داه��م،  اخلطر  ه��ذا  ملواجهة 

لن تقامر مبعاهدة ال�صلح اأو ت�صرب بها عر�س احلائط، 

فليعد ح�صاباته ويدرك اأن مربر وجود احلركة ال�صهيونية 

اإمنا  املنطقة،  يف  كيانها  ل��زرع  احلقيقي  والهدف  العاملية، 

هو التو�صع ثم التو�صع، حتى يتم لها توطن اأتباعها على 

كامل »اأر�س امليعاد«، من الفرات اإىل النيل.

عدنان حممد العربي

سيناء.. بوابة مشرعة للخطر الصهيوني على مصر وشعبها
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الن����ت����خ����اب����ات  ن����ت����ائ����ج  ظ����ه����رت  اأن  م�����ا 

الفائزون،  هب  حتى  الكويت،  يف  الت�صريعية 

امل��ع��ار���ص��ة، ليعلن كل  واحل��ك��وم��ة، وق��ي��ادات 

طرف اأن املعركة حققت اأهدافها.

ن�صبة  اأن  ال��ف��ائ��زون واحل��ك��وم��ة وج����دوا 

الإق�����ب�����ال ع���ل���ى ����ص���ن���ادي���ق الق��������رتاع ك��ان��ت 

جيدة، واأن الناخبن مل ي�صتجيبوا لدعوات 

املقاطعة.

ف��راأت عك�س ذلك،  املعار�صة،  اأم��ا قيادات 

�صناديق  ع��ل��ى  الإق���ب���ال  ن�صبة  اأن  واع��ت��ربت 

م�صتمرة  اأنها  موؤكدة  قليلة،  كانت  الق��رتاع 

النيابي  املجل�س  اإ���ص��ق��اط  ح��ت��ى  حت��رك��ه��ا  يف 

اجلديد، لأنه براأيها ل يعرّب عن ال�صعب.

اأين هي احلقيقة يف ن�صبة الإقبال يف ظل 

الت�صارب القائم بن الطرفن؟

ن�����ص��ب��ة الإق����ب����ال ك��م��ا ت��ف��ي��د امل��ع��ل��وم��ات 

ت�صر  فيما  اإذ  واآخ����ر،  م��رك��ز  ب��ن  ت��راوح��ت 

مراكز  بع�س  يف  تبلغ  مل  اأنها  اإىل  املعطيات 

القرتاع ن�صبة ال�26 يف املئة، بلغت يف مراكز 

امل���ئ���ة، ويف م��راك��ز  52 يف  اأك����رث م���ن  اأخ�����رى 

ثالثة نحو اأربعن يف املئة، وا�صتخل�صت هذه 

عام  ب�صكل  الو�صطية  الن�صبة  اأن  املعلومات 

جت��اوزت الأربعن يف املئة، وهو رقم اعرتف 

راأت  املعار�صة  لكن  واحلكومة،  الفائزون  به 

املئة  يف  ال�27  تتجاوز  مل  الإق��ب��ال  ن�صبة  اأن 

اأرقامها  اأن  ب�صكل عام، وبالتايل فهي تعترب 

الناخبن  م��ن  العظمى  الأك��رثي��ة  اأن  تثبت 

باملقاطعة،  دعوتها  م��ع  جت��اوب��وا  الكويتين 

وبالتايل فهم يرف�صون النتخابات.

ويف ال���وق���ائ���ع الن���ت���خ���اب���ي���ة، ق����د ي��ك��ون 

الرئي�صة  ال��ق��ب��ائ��ل  اأن  م��اح��ظ��ة  ����ص���روري���اً 

ال��ث��اث وه���ي: ال��ع��وازم وامل��ط��ر والعجمان 

ن�صمة  األ����ف   400 ن��ح��و  ع���دده���ا  ي��ب��ل��غ  ال��ت��ي 

ي�������ص���ل م��ن��ه��ا  ق���اط���ع���ت الن����ت����خ����اب����ات، ومل 

اأن��ه��ا اخلا�صر  ن��ائ��ب واح����د، م��ا يعني  ���ص��وى 

هذه  يف  اأخ���رى  قبائل  �صاركت  فيما  الأك���رب، 

الن���ت���خ���اب���ات، وو����ص���ل ب��ع�����س اأب��ن��ائ��ه��م اإىل 

املجل�س للمرة الأوىل.

ويف ال���ن���ت���ائ���ج ث���م���ة م���اح���ظ���ات ه���ام���ة، 

الربملان،  اإىل  �صيعياً  نائباً   17 اأبرزها و�صول 

اأي ن��ح��و ث��ل��ث اأع�����ص��اء جم��ل�����س الأم�����ة، بعد 

�صبعة  ال�����ص��اب��ق  املجل�س  يف  ع��دده��م  ك���ان  اأن 

ت�صعة  ق��ب��ل��ه  ال�����ذي  امل��ج��ل�����س  ويف  اأع�������ص���اء، 

اأع�صاء، ويعزو املتابعون للتفا�صيل الكويتية 

ال�صبب يف  ه��و  اجل��دي��د  النتخاب  ق��ان��ون  اأن 

هذه النتيجة، لأن �صوتاً واحداً ملر�صح واحد 

ياأتي مبثل نتيجة كهذه، على اعتبار اأن عدد 

الكويتين ال�صيعة يبلغ ثلث ال�صعب الكويتي، 

يحق  ك��ان  ال�صابقة  النتخابات  يف  اأن��ه  علماً 

للناخب اأن يقرتع لأربعة مر�صحن.

كذلك كان للمراأة الكويتية ح�صتها يف 

الكويتية  امل��راأة  اأن  ذلك  النتخابات،  هذه 

التي ح�صلت على حقها ال�صيا�صي يف العام 

�صيدات  بثاث  تفوز  اأن  ا�صتطاعت   ،2005
من اأ�صل 14 مر�صحة، بينما مل تنجح اأي 

منهن يف املجل�س النيابي ال�صابق.

اأما الإ�صاميون الذين كانوا يحتلون 

مل  فاإنهم  مقعداً،   23 ال�صابق  املجل�س  يف 

على  ���ص��وى  اجل��دي��د  املجل�س  يف  يح�صلوا 

اأربعة مقاعد.

م����������اذا ع������ن امل�������ص���ت���ق���ب���ل ب����ع����د ه����ذه 

النتخابات؟ 

ل �صك اأن الكويت �صتكون اأمام مرحلة 

ج����دي����دة، ����ص���واء ع��ل��ى م�����ص��ت��وى احل����راك 

بن  العاقة  م�صتوى  على  اأو  ال�صيا�صي، 

جمل�س الأمة واحلكومة.

فعلى م�صتوى احلراك ال�صيا�صي، يبدو 

حت��رك��ات  �صت�صهد  الكويتية  ال�����ص��اح��ة  اأن 

للمجل�س  رف�����ص��اً  ل��اإ���ص��ام��ي��ن،  وا���ص��ع��ة 

اجلديد، ويوؤكد النائب الإ�صامي ال�صابق 

في�صل امل�صلم على ذلك بالقول: »�صن�صتمر 

�صقف  حت��ت  ال�صلمي  الوطني  حراكنا  يف 

ال���د����ص���ت���ور، و���ص��ن�����ص��ت��خ��دم ك���ل ال��و���ص��ائ��ل 

ال�صلمية الد�صتورية من ندوات وجتمعات 

وم�����ص��رات ح��ت��ى اإ���ص��ق��اط ه���ذا ال��ربمل��ان، 

و�صحب مر�صوم ال�صوت الواحد«.

اأم���ام ه��ذا ال��واق��ع، ثمة خ��وف حقيقي 

ع���ن���د ال���ك���وي���ت���ي���ن م����ن ت����دخ����ل ����ص���ع���ودي 

والدوحة  الريا�س  لأن  حمموم،  وقطري 

اأ�صكال  من  �صكل  اأي  حتمل  ي�صتطيعان  ل 

ال���دمي���ق���راط���ي���ة يف اخل���ل���ي���ج، وب���ال���ت���ايل، 

فاخل�صية هي اأن تندفع هاتان العا�صمتان 

الوهابية  املجموعات  وت�صليح  مت��وي��ل  يف 

والإرهابية خللق نزاعات وتدمر املجتمع 

اإىل  بالكويتين  �صيدفع  الكويتي، وهو ما 

لهذا  والتنبه  واليقظة  احل��ذر  من  مزيد 

امل�صروع املدمر الذي يراد له اأن يعمم كل 

املنطقة العربية.

اأما على م�صتوى العاقة بن املجل�س 

النيابي اجلديد واحلكومة، فاإن التوقعات 

اأن ي�صود جو من التعاون يف اإطار العاقات 

ال���دمي���ق���راط���ي���ة وف�����ص��ل ال�����ص��ل��ط��ات بن 

بعك�س  والت�صريعية،  التنفيذية  ال�صلطات 

ع��اق��ات ال��ت��ن��اح��ر وال��ت�����ص��ادم ال��ت��ي كانت 

�صائدة يف املجل�س ال�صابق.

لل�صاأن  املتابعون  يرى  كما  وباخت�صار، 

ال�صاحة اخلليجية قد  فاإن هذه  الكويتي، 

ل تهداأ قريباً، وقد ت�صتمر عملية الكبا�س 

القا�صية بن النظام واملعار�صة، يف لعبة ل 

اأمد  اأن معاملها وحدودها �صت�صح يف  يبدو 

قريب، خ�صو�صاً يف ظل ال�صغط ال�صعودي 

ا�صتقالية  اأي  ل��ل��ك��وي��ت  ي��ري��د  ل  ال����ذي 

قبل  عليه  كانت  ما  نحو  على  ق��راره��ا،  يف 

 ،1989 غزوها من قبل �صدام ح�صن عام 

ق���ط���ري���ة حم��م��وم��ة  ويف ظ����ل م��ن��اف�����ص��ة 

علماً  والقيادة،  ال�صيطرة  على  لل�صعودية 

اأي  واأد  م�صاريعهما  اأه���م  م��ن  كليهما  اأن 

والتعبر  الدميقراطية  اأ�صكال  من  �صكل 

عن الراأي يف اخلليج.

اأحمد الطب�س
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عمان - الثبات

القيادات الإخوانية ملبادرة  اإطاق جمموعة من  فّجر 

جديدة، ت�صعى لبلورة »تيار اإ�صامي جديد«، حتت م�صمى 

من  �صيًا  »زم����زم«،  وثيقة  اأو  للبناء«،  الوطنية  »امل��ب��ادرة 

اجلدل والآراء داخل اأروقة جماعة الإخوان امل�صلمن.

ق��ي��ادات يف احل��رك��ة وم��ن��ا���ص��رون لها  اع��ت��ربت  ففيما 

ف��ك��رة امل��ب��ادرة »خ��ط��وة على ط��ري��ق الن�����ص��ق��اق ال��داخ��ل��ي«، 

اأنها »مكّملة« لدور احلركة  املبادرة  يوؤكد موؤ�ص�صو وعّرابو 

اأحد. وجاءت ت�صريحات  الإ�صامية، ولي�صت ان�صقاقاً عن 

ج��دي��دة،  م�صامن  لتحمل  امل���ب���ادرة  موؤ�ص�صي  اأب����رز  اأح���د 

يتوقع لها اأن تزيد من حدة اجلدل داخل اأروقة احلركة، 

اأن هذه الت�صريحات  بح�صب ما يرى مراقبون، خ�صو�صاً 

اإهمال احلركة  »ب�صبب  املبادرة جاء  اإط��اق  اأن  اإىل  اأ�صارت 

نحو  و»توجهها«  الداخلية،  الق�صايا  لبع�س  الإ�صامية« 

الفل�صطينية،  والق�صية  والإ���ص��ام��ي��ة  العربية  الق�صايا 

ح�صب ما قال اأحد ن�صطاء املبادرة؛ حممد املجايل.

م���ن ج��ه��ت��ه، ال���ق���ي���ادي يف احل���رك���ة؛ ال���دك���ت���ور ارح��ي��ل 

ر�صمي،  بيان  يف  اجلديدة  املبادرة  م�صامن  اأعلن  غرايبة، 

ا�صتنها�س  اإىل  ت��ه��دف  اج��ت��م��اع��ي��ة  »م���ب���ادرة  اأن��ه��ا  م��وؤك��دا 

الطاقات ال�صبابية من خمتلف التيارات الفكرية، ا�صتناداً 

�صيا�صية  »لي�صت  اأن��ه��ا  م��ع��ت��رباً  اإ���ص��ام��ي��ة«،  مرجعية  اإىل 

بالدرجة الأوىل بل اجتماعية«.

مظلة  »ت��وف��ر  اإىل  للغرايبة،  وف��ق��اً  امل���ب���ادرة،  وت�صعى 

ج���دي���دة واإط������ار وط���ن���ي ي�����ص��ّم��ان م��ه��ت��م��ن م���ن خمتلف 

ال��ت��ي��ارات، للعمل على اإخ���راج ال��ب��اد م��ن اأزم��ت��ه��ا، يف ظل 

ان�صداد الأفق ال�صيا�صي«.

الغرايبة اأو�صح يف بيانه اأن الهيئة التاأ�صي�صية للمبادرة 

»ب�صدد �صياغة نظام داخلي، �صي�صار اإىل اإ�صهاره يف غ�صون 

اأربعة اأ�صهر«.

احلركة  عن  »بديًا«  املبادرة  تكون  اأن  الغرايبة  ونفى 

الإ�صامية، اأو »مناكفة لها«، وقال: »هي مبادرة اجتماعية 

اإخواناً  �صفوفه  بن  ي�صم  عري�س،  اإ�صامي  تيار  لإيجاد 

وغر اإخوان«.

واأ������ص�����اف: »ه����ي جم��م��وع��ة اأف����ك����ار م��ت��ع��ل��ق��ة ب��ال��ب��ن��اء 

الج��ت��م��اع��ي ل��ل��ب��اد، م���ن خ���ال ط���رح م�����ص��اري��ع عميقة 

الطاقات  وا�صتثمار  الجتماعي  اجلانب  على  تركز  بديلة، 

ال�صبابية«. 

اإعان املبادرة تزامن مع حتليات �صحفية متداولة، 

تعترب امل���ب���ادرة ك��خ��ط��وة ع��ل��ى ط��ري��ق ان�����ص��ق��اق يف احل��رك��ة 

الإ�صامية، واأنها ترمي اإىل ف�صل التيار »ال�صرق اأردين« عن 

»الغرب اأردين« يف اجلماعة، فيما ذهبت بع�س التحليات 

اإىل اأنها خطوة »جاءت احتجاجاً على �صيا�صة قيادة جماعة 

الإخوان يف التعاطي مع امل�صتجدات ال�صيا�صية«. 

ونقلت م�صادر عن قيادات اإخوانية اأنها اعتربت املبادرة 

واأن��ه��ا »حم��ط رف�س  حم��اول��ة »لان�صقاق ع��ن احل��رك��ة«، 

الإ�صامية  قيادات احلركة  بينما ك�صف عدد من  داخلي«، 

اأو حتى  اإط��اق��ه��ا،  ب��امل��ب��ادرة قبل  ال��ب��ارزي��ن، ع��دم علمهم 

الطاع عليها، مف�صلن ترك التعليق على اأهداف املبادرة 

ملوؤ�ص�صيها ومتبنيها. 

وحول ذلك املو�صوع، يوؤكد الع�صو املوؤ�ص�س يف املبادرة؛ 

الدكتور حممد املجايل، يف ت�صريحات �صحفية، اأن »املبادرة 

جاءت لتكمل ما عجزت عنه احلركة الإ�صامية«، وطماأن 

بالقيام مبا نعجز عن  اأي�صاً عن رغبة  »امل��ب��ادرة تعرّب  ب��اأن 

القيام به داخل الإخوان.. هي مبادرة مكملة ولي�صت حتدياً 

بالتنظيم  �صاملة ت�صم من ل يرغبون  ان�صقاقاً، وهي  ول 

داخل اأي عمل حزبي اأو �صيا�صي.. وجاءت لحتواء اجلهود 

والطاقات ملن يرغب يف النخراط يف عمل وطني مبرجعية 

اإ�صامية«. 

ويف رده على ت�صاوؤل حول »ت�صارب« دور املبادرة مع دور 

جماعة الإخوان امل�صلمن، كونها اإطاراً جديداً ذا مرجعية 

هذا  رفعت  الإ�صامية  »احل��رك��ة  امل��ج��ايل:  ق��ال  اإ�صامية، 

واهتمام  الردين،  لل�صاأن  اإه��م��ال  هناك  ك��ان  لكن  ال�صعار، 

ال��داخ��ل��ي��ة...  ال��ق�����ص��اي��ا  ح�����ص��اب  ع��ل��ى  الأخ����رى  بالق�صايا 

والق�صية  الإ�صامية  الق�صايا  اأهمية  يف  ن�صكك  ل  نحن 

اأول��وي��ة  ذات  داخ��ل��ي��ة  اأو���ص��اع��اً  ه��ن��اك  ل��ك��ن  الفل�صطينية، 

اأي�صاً..«. 

علمت  م��ا  بح�صب  ب��ن��وده��ا،  بع�س  يف  امل���ب���ادرة  وت��ن�����س 

»ال����ث����ب����ات« م����ن م�������ص���ادر م��ط��ل��ع��ة، ع���ل���ى اإر������ص�����اء م��ع��امل 

احلديثة  املدنية  الدولة  واإقامة  احلقيقية،  الدميقراطية 

مبرجعية اإ�صامية، لأن اأبرز امل�صوغات لإن�صاء املبادرة هو 

�صعف الأطر التقليدية ال�صيا�صية الفاعلة. 

املبادرة  رك��زت  للمبادرة،  الرئي�صية  ال�صيا�صات  وب�صاأن 

التدرج  مبداأ  واعتماد  الأردنية،  الدولة  هيبة  »حفظ  على 

الإ���ص��اح  خطط  �صمن  الدميقراطية،  نحو  النتقال  يف 

املاأمول«، اإ�صافة اإىل »تقريب« ما اأ�صمته بالأمناء من مراكز 

املختلفة،  واملجالت  وامل�صاركة يف احلكومات  القرار،  �صنع 

وا�صرتاتيجية  حديثة  دميقراطية  ت�صكيل  اآل��ي��ات  �صمن 

اإ�صاحية وا�صحة. 

كما اعتمدت الهيئة التاأ�صي�صية �صمن �صيا�صات املبادرة 

»�صرورة البتعاد عن لغة التكفر والتخوين والتجريح يف 

اإىل  الإيجابي«،  العقاين  وتبّني اخلطاب  العام،  اخلطاب 

جانب »�صرورة اإن�صاء و�صائل اإعامية موؤثرة واإن�صاء �صبكة 

عاقات مع القوى ال�صيا�صية الفاعلة«.

هل بدأت االنشقاقات بين صفوف »إخوان« األردن؟

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

تخّوف جّدي من تدخل سعودي – قطري محموم
»إسالميو« الكويت يتوعدون بتحركات واسعة

فرز النتائج يف اأحد مراكز القرتاع يف الكويت                                                         )اأ.ف.ب.(

عربي
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ي��ت��ه��م �ل��ب��ع�����ض �إي������ر�ن ب��وق��وف��ه��ا �إىل 

ج��ان��ب �ل��ن��ظ��ام وح��م��اي��ت��ه لإد�ن���ت���ه���ا دون 

حت��دي��د م��ع��اي��ر �خل���ط���اأ، وي��ب��اه��ي ه���وؤلء 

�مل����دع����ون ب���ت���زوي���د �مل���ع���ار����س���ة ب��ال�����س��اح 

لإ�سقاط �لنظام، فاإذ� ما �سلمنا جدًل بعدم 

�أحقية �إير�ن �أو �أي دولة �أخرى بالتدخل يف 

�أجاز لهوؤلء  �سورية حلماية �لنظام، فمن 

باملال  �ملعار�سني  و���س��ر�ء  �ل�ساح  تهريب 

ت�سكيات  وتاأ�سي�ض  و�جل��م��ل��ة«،  »ب��امل��ف��رق 

��سطنبول  ف��ن��ادق  يف  م��ع��ار���س��ة  �سيا�سية 

)جم���ل�������ض �����س���ط���ن���ب���ول( وف�����ن�����ادق ق��ط��ر 

من  وغره  �ل�سوري(  �لوطني  )�لئتاف 

�لت�سكيات �لع�سكرية.

يخالفون  خا�سة  �لأع����ر�ب  ه���وؤلء  �إن 

م��ي��ث��اق �جل���ام���ع���ة �ل��ع��رب��ي��ة، وي��خ��ال��ف��ون 

ويخالفون  �لإ�سامية،  و�لأحكام  �ملو�ثيق 

ع��اق��ات �لأخ����وة و�ل�����س��ر�ك��ة م��ع ���س��وري��ة، 

وي��ت��ح��ال��ف��ون م��ع �ل��غ��رب يف خ���رق فا�سح 

ل��ل��ق��ان��ون �ل����دويل و�مل��وؤ���س�����س��ات �ل��دول��ي��ة، 

ثم  �حل��رب،  وجر�ئم  �ملحرمات  ويرتكبون 

ينتقدون �إير�ن لوقوفها �إىل جانب �لنظام، 

وكم�سوؤولني  لل�سيادة  رم��ز  من  ميثل  مبا 

عن �ل�سعب و�جلي�ض يف �سورية.

ل��ق��د وق��ف��ت �إي����ر�ن م��ع ���س��وري��ة ط��و�ل 

ث��اث��ني ع���ام���اً ع��ن��دم��ا ح��ا���س��ره��ا �ل��غ��رب 

�لر�حل  �لرئي�ض  على  لي�سغطو�  و�لعرب، 

حافظ �لأ�سد ليتنازل عن حقوقه و�سيادة 

معاهدة  ولتوقيع  �جل���ولن،  على  �سورية 

خطايا  ت�ستكمل  »�إ����س���ر�ئ���ي���ل«  م���ع  ���س��ام 

�ت��ف��اق��ي��ة ك��ام��ب دي��ف��ي��د وو�دي  وك������و�رث 

�لعرب  ت��رك  لقد  �أو���س��ل��و،  و�تفاقية  عربة 

�لعوز  ي�سارعون  وحكومة،  �سعباً  �سورية 

�لقت�سادي، ومل يبادرو� للم�ساعدة.

ل��ق��د �ت��ه��م��ت �إي�����ر�ن ب��اإر���س��ال �حل��ر���ض 

بحاجة  �سورية  وك��اأن  �سورية،  �إىل  �لثوري 

جي�ض  م��ن  يكفيها  م��ا  فعندها  للع�سكر، 

و�أجهزة �أمنية، وميلي�سيات �سعبية حلماية 

�ل�سعب بد�أت بالظهور رد�ً على �لع�سابات 

�مل�����س��ل��ح��ة ك���دل���ي���ل ع���ل���ى وق������وف �ل�����س��ع��ب 

�مل��وؤ�م��رة، يف  ملو�جهة  �ل�سوري مع �جلي�ض 

وقت تعرتف فيه و�سائل �لإعام �لغربية 

ب���وج���ود ع��ن��ا���س��ر ����س��ت��خ��ب��ار�ت��ي��ة م��ت��ع��ددة 

�جلن�سيات على �لأر�ض �ل�سورية، مل�ساعدة 

�إم��ك��ان��ي��ات��ه��ا  ك��ل  ت��رك��ي��ا  وت�����س��ع  �مل�سلحني 

�لب�سرية و�للوج�ستية يف خدمة �مل�سلحني.

�مل��ع��ار���س��ة �ل�سورية  �إي����ر�ن  ل��ق��د دع���ت   

للحو�ر و�سجعتها على ذلك، وقد �عرتفت 

ق��ي��ادة »�لإخ����و�ن« ب��اأن �إي���ر�ن ح��اول��ت �سبع 

لكنهم  معهم  �حل���و�ر  ر�سمي  ب�سكل  م��ر�ت 

رف�سو�، ودعت �إير�ن �ملعار�سة للحو�ر، وقد 

لبت �أكرث من 200 �سخ�سية �سورية حزبية 

ممثلني  �إىل  بالإ�سافة  وثقافية،  ونقابية 

�لذي  �ل�سوري،  �لنظام موؤمتر �حلو�ر  عن 

دعت �إليه �إير�ن �ل�سهر �ملا�سي، وحتاول مع 

رو�سيا وتركيا وم�سر �إجر�ء موؤمتر �سوري 

���س��ام��ل ل��ل��م��ع��ار���س��ة يف �ل���د�خ���ل و�خل����ارج 

ب���ع���ن���و�ن �أ����س���ا����ض »ك���ي���ف ن��ح��ف��ظ ���س��وري��ة 

و���س��ع��ب��ه��ا« ب��ع��ي��د�ً ع���ن �ل��ت��دخ��ل �لأج��ن��ب��ي 

�لدميقر�طية  �سعار  يرفع  �ل��ذي  �مل��خ��ادع، 

�ملفخخة  �ل�����س��ي��ار�ت  ع���ر  ي��ح��م��ل��ه��ا  �ل��ت��ي 

و�لذبح و�لتدمر و�غتيال �لعلماء.

�ل���ث���ورة �لتي  ت��ع��رف وه���ي  �إي�����ر�ن  �إن 

خادمها  و�أ�سقطت  �أم��رك��ا  على  �نقلبت 

»�ل�����س��اه« وط��ردت��ه��ا م��ع »�إ���س��ر�ئ��ي��ل« من 

�أر��سيها، تعرف خبايا �ملخطط �لأمركي 

و�سائل  ن�سرته  وم���ا  ينك�سف،  ب���د�أ  �ل���ذي 

�لإع�����ام �ل��ف��رن�����س��ي��ة ع��ن خ��ط��ط ح��روب 

وتبني  و�ل��ع��ر�ق،  ليبيا  يف  و�لنفط  �ل��غ��از 

�أن م�سروع �إ�سقاط �لقذ�يف »غر ماأ�سوف 

�كت�ساف  بعد   ،2007 عام  ب��د�أت  عليه« قد 

 30 �أوروب��ا مدة  �ل��ذي يكفي  �لليبي  �لغاز 

عاماً، وكيف بد�أت �ل�ستخبار�ت �لفرن�سية 

م���ع �ل��ق��ط��ري��ني ب��ال��ق��ت��ل و�ل��ت��ف��ج��ر يف 

بنغازي، لتنفيذ خطة �إ�سقاط �لقذ�يف بعد 

�إنهاء �ملناور�ت بني بريطانيا وفرن�سا قبل 

عامني من �أحد�ث ليبيا، �لتي لن تنتهي، 

عنيف،  �أه��ل��ي  ن��ز�ع  يف  �لليبيون  و�سيبقى 

و�ل��ق��ط��ري��ون  �ل��ف��رن�����س��ي��ون  ي�����س��رق  بينما 

�لغاز و�لنفط �لليبي.

مثلما �أعطت �إير�ن �سو�ريخ »فجر 5« 

للفل�سطينيني يف غزة و�خرتقت �حل�سار 

لإنقاذ غزة و�لق�سية �لفل�سطينية، فاإنها 

ت��ق��ف م���ع ����س���وري���ة وك����ل ح���رك���ات ودول 

�ملمانعة و�ملقاومة.

�أو حزباً  �لرئي�ض �لأ�سد لي�ض �سخ�ساً 

�أو ط��ائ��ف��ة، �إن����ه ب��ق��ي��ة م�����س��روع �مل��ق��اوم��ة 

معه  تتعامل  و�إي���ر�ن  �لعربية،  و�لكر�مة 

على هذ� �لأ�سا�ض، بعيد�ً عن �ملذهبية كما 

دربت  �إي��ر�ن  �أن  و�لدليل  �لبع�ض،  يدعي 

و�ساعدت ورعت »حما�ض �لإخو�نية«، لأن 

من  و�أق��د���ض  �أك��ر  �لفل�سطينية  �لق�سية 

�إ�سامية  ق�سية  �إنها  قومية،  �أو  مذهب 

– �إن�سانية.
لقد حاولت �إير�ن وحتاول دعم �حلو�ر 

يف ����س���وري���ة لإن���ق���اذه���ا، و�ل����ه����دف ح��م��اي��ة 

ت�ستطيع  �سخ�سية  �أو  جهة  وك��ل  �سورية، 

�ستكون  �ل��ه��دف  ه���ذ�  لتحقيق  �مل�����س��اه��م��ة 

�إي���ر�ن م��ع��ه، وم��ن يقف ���س��ده، �ستو�جهه 

�إير�ن حتى لو كان من �أبنائها �أو حلفائها 

�أو �أ�سدقائها.

ل���ق���د ه��������ددت �مل����ع����ار�����س����ة �ل�������س���وري���ة 

�خل���ارج���ي���ة ب��ق��ط��ع �ل���ع���اق���ات م���ع �إي����ر�ن 

و�مل��ق��اوم��ة يف لبنان ورو���س��ي��ا و�ل�����س��ني، يف 

مر�هنة �سيا�سية و�إعان مبكر عن هويتها 

حمور  يف  �مل�ستقبلي  ودوره����ا  �ل�سيا�سية، 

�لأم��رك��ي،  للم�سروع  و�لإن��ق��ي��اد  �لتبعية 

ولذ� فاإننا نعتقد �أن ل حو�ر بني �ملعار�سة 

�ل�سورية يف �خلارج و�إي��ر�ن، ما د�م �حلو�ر 

�لأمركي – �لإير�ين مل يبد�أ بعد، و�إذ� ما 

بد�أ هذ� �حلو�ر يف �مل�ستقبل، �سرتى هوؤلء 

�ملعار�سني ين�ساعون لاأو�مر �لأمركية، 

ويحاورون �إير�ن وحلفاءها.

من مينع �حلو�ر يف �سورية يريد �إطالة 

�ل��ع�����س��ك��ري��ة لتدمر  �لأزم�����ة و�ل��ع��م��ل��ي��ات 

و�لنظام  �ل�سعب  بناه  م��ا  و�إح���ر�ق  �سورية 

طو�ل �أربعني عاماً م�ست، وهذ� ما يفعله 

�لأمركيون د�ئماً، فيحرقون كل �ساحة �أو 

بلد ل ي�ستطيعون �لإم�ساك به �أو تدجينه.

و�سنة  �لإل��ه��ي  �ل��وع��د  �أن  نعتقد  لكننا 

و�ل�ستعمار  �لح��ت��ال  �أن  توؤكد  �لتاريخ، 

�مل��ن��ت�����س��رة،  ه��ي  �ل�����س��ع��وب  و�أن  زو�ل،  �إىل 

و�لعماء �إىل �ندحار، و�أول من يطردهم 

وي��ق��ف��ل �أب���و�ب���ه ب��وج��وه��ه��م، ه��م �أ���س��ي��اده��م 

بعد  عنهم  �سيتخلون  �ل��ذي  �لأم��رك��ي��ون 

ف�سل �مل�سروع �أو حتقيق م�ساحلهم بطرق 

�أخرى.

فهل �سي�ستيقظ �ل�سعب �ل�سوري بجمع 

ويبد�أ  �سورية،  لإنقاذ  وت�سكياته  �أطيافه 

باحلو�ر �ل�سيا�سي ومنع �لتدمر �لذ�تي.. 

وما ز�لت �لفر�سة ممكنة، ومل يفت �لأو�ن 

بعد لإنقاذ ما تبقى من �سورية.

 www.alnassib.com
د.ن�سيب حطيط
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وزير �خلارجية �لإير�ين علي �أكرب �صاحلي

 ل يز�ل قر�ر ن�سر �سو�ريخ باتريوت على �حلدود مع �سورية يثر �لأ�سئلة ب�ساأن 

حزب  حكومة  تنتهجها  �لتي  �ل�سيا�سة  �سعيد  على  ودللت��ه  �حلقيقية،  ��ستهد�فاته 

�لعد�لة و�لتنمية برئا�سة رجب �أردوغ��ان، ومن خال �لتوقف عند �لأه��د�ف، ميكن 

ت�سجيل �لآتي:

�أوًل: ن�سر �لباتريوت لي�ض للدفاع عن تركيا:

�أن  على عك�ض ما روج له �مل�سوؤولون �لأت��ر�ك، فاإن كل �ملعطيات و�لوقائع، توؤكد 

 ، يرتبط  �سورية، ل  �حل��دود مع  �لباتريوت على  ن�سر  �لناتو  �أنقرة من حلف  طلب 

�لرتكية يف مو�جهة هجوم  �لأر����س��ي  �لدفاع عن  باأغر��ض  بعيد،  ل من قريب ول 

�ل��دول  من  تهديد  �أو  لهجوم  تعر�سها  خطر  تو�جه  ل  تركيا  لأن  و�سيك،  خارجي 

�ملجاورة لها.

ف�سورية، �لتي تتدعي �أنقرة �أنها تنوي مهاجمتها، لي�ض لديها �أي نية من هذ� �لنوع، 

على �لرغم من �أنها هي من يتعر�ض حالياً للعدو�ن من د�خل �لأر��سي �لرتكية، �لتي 

�أردوغ��ان، �إىل قاعدة ع�سكرية جلماعات تنظيم �لقاعدة  حتولت، وبقر�ر من حكومة 

�مل�سلحة  �لعنا�سر  لإر���س��ال  منطلقاً  ت�ستخدم  �لتكفرية،  �لتنظيمات  من  و�أخ��و�ت��ه��ا 

من  فاإن  وبالتايل  و��ستقر�رها،  �أمنها  على  لاعتد�ء  �سورية،  �إىل  �حلربية  و�لأعتدة 

ميار�ض �لعتد�ء و�لتهديد �لفعلي هي حكومة �أردوغان، ولي�ض �سورية.

مع  �إيجابية  عاقات  على  حتافظ  فاإنها  �لإير�نية،  �لإ�سامية  �جلمهورية  �أم��ا 

تركيا، يف حني �أن �لتبادل �لتجاري بني �لبلدين ينمو مبعدلت جيدة، وتبذل طهر�ن 

�ل�سورية، وعدم  لاأزمة  �ل�سيا�سي  تاأييد �حلل  باجتاه  تركيا  لدفع  متو��سلة  جهود�ً 

�للجوء �إىل خطو�ت ت�سعيدية قد تدفع �ملنطقة نحو �حلرب.

�أما رو�سيا، فتعمل على تطويق �لتوتر ودعم �حللول �ل�سيا�سية لاأزمات يف �ملنطقة، 

بعيد�ً عن ��ستخد�م منطق �لقوة، وت�سجع �أنقرة على �حلو�ر مع �سورية، ويف هذ� �ل�سياق 

تندرج زيارة �لرئي�ض �لرو�سي فادمير بوتني �إىل تركيا.

ثانياً: توفر �لغطاء �جلوي للجماعات �مل�سلحة وحماية »�إ�سر�ئيل«: لذلك يبدو �أن 

هناك هدفني �أ�سا�سيني من ن�سر �لباتريوت:

�أول قريب ومبا�سر، وهو خلق مظلة حماية للجماعات �لإرهابية �مل�سلحة يف  هدف 

�ملناطق �ل�سورية �ملحاذية للحدود �لرتكية، من ق�سف �لطائر�ت �ل�سورية، خ�سو�ساً �أن 

نظام �لباتريوت ي�ستعمل باجتاهني، ل�سد �ل�سور�يخ �ملتو�سطة، و�ل�سو�ريخ �لبالي�ستية، 

ولإ�سقاط �لطائر�ت �حلربية.

وهذ� �لهدف �أكده جرن�ل �أمركي بالقول: »�إن �إر�سال �سور�يخ باتريوت لي�ض هدفه 

�لق�سف يف  �أو  �لتحليق،  �ل�سوري من  �لطر�ن  بل منع  �سورية،  �عرت��ض �سو�ريخ من 

�ملناطق �لقريبة من تركيا، حيث �سيتم طلب حظر جوي كامل«.

�لوجهة  �أن��ه من  ر�أت  قلقها، فهي  رو�سيا تعر عن  �لهدف، هو ما جعل  ه��ذ�  ومثل 

حظر  منطقة  �لناتو  حلف  يفر�ض  �أن  »�إمكانية  يعني  �لباتريوت  ن�سر  ف��اإن  �لعملية، 

مما  تركيا،  مع  �حل��دود  من  كيلومرت�ً   250 �إىل عمق  �سورية متتد  �سمال  للطر�ن يف 

يعد �لتفافاً على جمل�ض �لأمن، �لذي ميلك وحده حق �إ�سد�ر قر�ر �إقامة منطقة حظر 

للطر�ن، عن طريق فر�ض تلك �ملنطقة كاأمر و�قع بو��سطة �لناتو«.

هدف ثاٍن خفي وغر معلن، يكمن يف ��ستغال �لأزمة يف �سورية بغر�ض تعزيز مظلة 

�لإير�نية،  �لنووية  �ملن�ساآت  على  بالعدو�ن  �لقيام  تنوي  عندما  »�إ�سر�ئيل«،  �أمن  حماية 

�ل�ساروخي،  �ل��درع  �سبكة  �لناتو  ن�سب حلف  �لباتريوت،  ن�سر  �سبق طلب  �أنه  خ�سو�ساً 

ل�سد �أي �سور�يخ تطلق من �إير�ن باجتاه »�إ�سر�ئيل« خال �حلرب.

ثالثاً: تعزيز �رتباط تركيا بحلف �لناتو:

�إن �لطلب �لرتكي بن�سر �لباتريوت، له دللت عدة، تعك�ض طبيعة �ل�سيا�سة �لرتكية 

�لتي �نك�سفت على حقيقتها يف �لأزمة �ل�سورية، من خال دور �أنقرة �ملركزي يف �حلرب 

�ل�ستعمارية �لتي ت�سن �سد �سورية، و�أبرز هذه �لدللت:

1- تر�سيخ وتعزيز �رتباط تركيا بحلف �لناتو، وجعلها قاعدة �أ�سا�سية له، يف �سياق �سعي 
�أردوغان جلعل باده ركناً �أ�سا�سياً يف ��سرت�تيجية �لناتو يف �ملنطقة.

2- عودة �أنقرة �إىل تعزيز عاقاتها مع »�إ�سر�ئيل« من �لبو�بة �لأمنية، على قاعدة ت�سليم 
�لأخرة بدور تركيا �لأ�سا�سي يف �ملنطقة.

3- �سقوط مدوٍّ ل�سيا�سة �أوغلو ونظريته �لقائمة على ت�سفر �مل�ساكل، و�إعادة تركيا �إىل 
�ملربع �لأول بالتخندق يف �حللف �لغربي �ل�سهيوين، وما يعنيه من ��ستعد�ء دول جو�ر 

تركيا.

ح�سني عطوي

»باتريوت« على الحدود التركية - السورية نشر الـ
بين توفير الغطاء للجماعات المسلحة.. وحماية »إسرائيل«



نادر�ً ما ن�سادف يف عامل �لطبابة �أطباء جّل همهم 

وي�سفو�  �آلمهم  من  ويخففو�  �ملر�سى،  ي�ساعدو�  �أن 

�لو�سائل  على  ي��دّل��وه��م  �أو  �ملنا�سبة،  �لعقاقر  لهم 

فالغالبية  م��ره��ق��ة،  �أك����اف  ب��ا  ب�سفائهم  �لكفيلة 

ل��ل��رث�ء،  و�سيلة  �ملهنة  ي�ستخدمون  منهم  �لعظمى 

�أ�سناف  بع�ض  وي��رّوج��ون  �لك�سف،  ر���س��وم  فرفعون 

�لأدوي��ة، ل بح�سب فعاليتها، بل بقدر ما جتلب لهم 

ن�سبة �أكر من �لعمولة. 

من  حقًا  و�ل�ست�سفاء  �لطب  مهنة  ت�سبح  ولكي 

�إىل م�ساف  �ملهنة  باأ�سحاب  حقول �لرث�ء، و�لرتقاء 

خا�سة �لنا�ض، ي�سبح من �ل�سروري �أن تتبع قو�نني 

وتتقلب  و�لطلب،  �لعر�ض  بعو�مل  فتتاأثر  �ل�سوق، 

�ل�سروط  وك��اف��ة  و�لح��ت��ك��ار،  �ملناف�سة  متطلبات  م��ع 

ل  �ل��ذي  �لر�أ�سمايل،  �لعامل  يتطلبها  �لتي  �لأخ���رى 

ير�عي حاجات �لنا�ض �إل بقدر ما توؤدي هذه �حلاجات 

�إىل م�ساعفة �لربحية وتقلي�ض �لكلفة.

وعليه، ي�سبح منطقياً �أن ل تن�سغل �سركات �لدو�ء 

عليه  ويق�سي  �سائعاً  مر�ساً  يزيل  مبنتج  ت��اأت��ي  ب��اأن 

فتنتج  �ل���د�ء  ي��دوم  �أن  م�سلحتها  م��ن  لأن  بالكامل، 

�ل��دو�ء، ولأن �لقت�ساد �لر�أ�سمايل يقّد�ض »حرية  له 

�لتجارة«، فتدخل �إىل �ل�سوق �سركات مناف�سة، فُتكرث 

�أ�سكال تعليبه وت�سمياته،  �أ�سناف �لدو�ء، وُتبّدل  من 

وما على �لطبيب �ملعالج �أو �ل�سيديل »�حلاذق«، �سوى 

ترويج هذ� �ل�سنف �أو ذ�ك.

�ملمار�سة  ح��دود  �ملو�سوع �سمن  نتكلم عن  زلنا  ما 

و�ل��دو�ء، ففيها ما يكفي  �لطبابة  »�لقانونية« حلقل 

لقيا�ض مدى �بتعاد عامل �لطب �حلديث عن �ملبادئ 

�لإن�����س��ان��ي��ة �لأ���س��ا���س��ي��ة، ول��ذل��ك �سنعفي �ل��ق��ارئ من 

�لدخول �إىل عامل �لغ�ض و�لر�ساوى، وترويج �لأدوية 

�لف�سائح  م��ن  ذل���ك  �إىل  وم���ا  �مل������زورة،  �أو  �ل��ف��ا���س��دة 

بالفقر  �ملبتلية  �ل��ب��ل��د�ن  يف  خ�سو�ساً  تتكاثر،  �ل��ت��ي 

و�لأمر��ض �إىل �أبعد �حلدود. 

يف غ���اب���ر �ل����زم����ان، ك����ان �ل��ط��ب��ي��ب �مل���ع���ال���ج يلقب 

باحلكيم، وهو لقب ما ز�ل عامة �لنا�ض ي�ستخدمونه 

جمرد  �سارو�  »�حلكماء«  �أن  رغم  �ليوم،  حتى  بكرثة 

باحلكمة  يو�سف  ب���اأن  �مل���رء  يكتفي  وك���ان  �أ���س��ط��ورة، 

�أوت��و� »خ��ر�ً كثر�ً«، و�خلر هنا  ليعتر نف�سه ممن 

بكل تاأكيد مل يكن ماًل وثر�ء مادياً، بل مركز�ً معنوياً 

ي�سمن له كل �لحرت�م و�لتقدير يف حميطه، ويعفيه 

من �أطماع �لدنيا. 

معرفته  �ل��ع�����س��ور،  ت��ل��ك  يف  �لطبيب  حكمة  وم���ن 

بجهاز  بطبيعته  م����زّود  �لإن�����س��ان  ج�سم  ب���اأن  وع��ل��م��ه 

يف  خ�سو�ساً  و�ل���دق���ة،  �لتعقيد  يف  غ��اي��ة  ه��و  م��ن��اع��ة 

�أح��د  ي�ساب  �ل���دو�ء ح��ني  و�إن��ت��اج  �لت�سخي�ض  جم��ال 

يوؤمن  �حلكيم  وك��ان  معني،  مبر�ض  �جل�سم  �أع�ساء 

هو  �مل�ساب،  �لع�سو  معاجلة  يف  �لأول  م�ساعده  ب��اأن 

»باحلمى  ل��ه  ت��ت��د�ع��ي  �لأخ����رى  �لأع�����س��اء  �أن جميع 

و�ل�����س��ه��ر«، فما ك��ان على �حل��ك��ي��م، �ل��و����س��ع �لإط���اع 

�أ�سناف  ت��ن��اول  للمري�ض  ي�سف  �أن  �سوى  و�مل��ج��رب، 

�ملناعة  جهاز  يقوي  مما  �لطبيعي،  و�ل�سر�ب  �لغذ�ء 

ويعينه على معاجلة �لد�ء.

�أ���س��ت��ن��ت��ج م��ن ه���ذه �مل��ق��ارن��ة �ملب�سطة ب��ني �لأم�����ض 

�لأدوي��ة  ت�سنيع  ل�سركات  �لأول  �ملناف�ض  �أن  و�ل��ي��وم، 

�حل��دي��ث��ة، ه��و ج��ه��از �مل��ن��اع��ة �مل����ازم ل��اإن�����س��ان منذ 

�لعامل  »�ملناف�سة �حل��رة« يف  �أن  قانون  ولدت���ه، ومب��ا 

»�مل�سارعة  م��ب��ادئ  كبر  ح��د  �إىل  ت�سبه  �ل��ر�أ���س��م��ايل 

�لرومانية �حلرة«، �لتي جتيز �لإجهاز على �خل�سم، 

�ملناعة  �إ�سعاف جهاز  تت�سابق خمتر�ت �لأدوية على 

�لذي  �ملناعة«  »نق�ض  وم��ا  عليه،  �لق�ساء  درج��ة  �إىل 

يتف�سى يف عاملنا �ملعا�سر �سوى �لبد�ية، و�لآتي �أعظم.

خ��������������������ال �لج����������ت����������ي����������اح 

 ،82 ع��ام  للبنان  »�لإ���س��ر�ئ��ي��ل��ي« 

ه���رول م��و�ط��ن ج��ن��وب��ي ووق��ف 

تقتلع  »�إ�سر�ئيلية«  جّر�فة  �أمام 

�سائًا  و�أوقفها،  ب�ستانه  �أ�سجار 

�ل�����س��ائ��ق ع���ن �ل�����س��ب��ب، ف��ت��ق��ّدم 

منه �سابط وق��ال له: ل ن�سمح 

لفرق �مل�ساة بالتقّدم �إّل �ذ� كانت 

جانبي  ع��ل��ى  مك�سوفة  �لأر�����ض 

ت�سلكها،  ���س��وف  �ل��ت��ي  �ل��ط��ري��ق 

ح��ت��ى ول����و ك����ان �جل���ن���ود د�خ���ل 

�آلياتهم، حر�ساً على �سامتهم 

�أو  �إحتمال وجود م�سلحني  من 

�أل��غ��ام ب��ني �لأ���س��ج��ار.. ف��اأج��اب��ه 

�أنتم  يعني  �جل��ن��وب��ي:  �مل��و�ط��ن 

جبناء؟ فرّد �ل�سابط باأع�ساب باردة: نحن 

�لدفاع  ل�سنا جبناء، لكن دماء جنود جي�ض 

»�لإ�سر�ئيلي« غالية عندنا.

و����س���ائ���ل �إع�������ام ك���ث���رة ت����د�ول����ت ه���ذه 

�ل��و�ق��ع��ة ي���وم���ذ�ك، ومل ي��ت��ل��ّق��ف �أح����د من 

�لقادة �لعرب ول خر�ئهم �لع�سكريني هذه 

�لعاملون  �خل����ر�ء  �أنف�سهم  ه��م  �لإ����س���ارة، 

�لأي��ام،  �لعربي« ه��ذه  »�لربيع  ل��دى  قنو�ت 

�لأن��ظ��م��ة،  �إ���س��ق��اط  خطط  ن��ظ��ري��اً  ي�سعون 

و�ل���ط���رق �ل��ك��ف��ي��ل��ة ب��ال��ت��ح��ّك��م و�ل�����س��ي��ط��رة، 

تكتيكات  من  �سو�ها  وم��ا  �مل��ي��د�ين  و�لتقّدم 

ع�سكرية.   

خ���������ال ع����م����ل����ي����ات دح���������ر �لح������ت������ال 

�ل�����س��ي��د  ك����ان   ،2000 ع����ام  »�لإ����س���ر�ئ���ي���ل���ي« 

ح�����س��ن ن�����س��ر�هلل، �إىل ج��ان��ب م�����س��وؤول��ي��ات��ه 

�ل�����س��ي��ا���س��ي��ة و�ل��ق��ي��ادي��ة، ه��و �مل���وّج���ه لكافة 

ولو عر  و�لع�سكرية،  �للوج�ستية  عملياتها 

�أن���ه مل ي���اأِت م��ن خلفية  ع��م��اد مغنية، رغ��م 

ع�سكرية، ول ُيفرت�ض �أن تكون لديه مقدرة 

�أ���س��ر���ض معركة  ق��ي��ادة ع��م��ل��ي��ات ح��رب��ي��ة يف 

مدى  على  �لعربي،  و�ل�سرق  لبنان  عرفها 

�لنز�عات �لطويلة و�لعقيمة، مع عدو �عتاد 

�أر����ض  يف  وي��ق��ات��ل  ُي��ق�����س��ف،  ول  َيق�سف  �أن 

�لآخرين و�أر�سه و�سعبه يف ماأمن.

حققته  �ل���ذي  �لعظيم  �لن��ت�����س��ار  وم���ع 

�ل�����س��رق،  �أع��ت��ى جي�ض يف  �مل��ق��اوم��ة يف دح���ر 

»م��در���س��ة ح�سن  �أ����س���ر�ر  ب��و���س��وح  مل تظهر 

ن�سر�هلل« يف مقاومة �لإ�سر�ئيليني و�أماكن 

�أو  يتقّدمون  �أنهم جبناء ل  �سوى  �سعفهم، 

يرت�جعون، �سوى عر م�سالك �آمنة و�سمن 

�لأر����ض  و�سيا�سة  حتميهم،  م��دّرع��ة  �آل��ي��ات 

�ملحروقة هي تكتيكهم �ملعتمد.

كانت   ،  2006 ح���رب  �ن��دل��ع��ت  وع��ن��دم��ا 

و�أعطى  يومية،  ن�سر�هلل  �ل�سيد  �إط���الت 

�إ�����س����ار�ت وك���رره���ا ومل ي��ت��ل��ّق��ف��ه��ا �أح�����ٌد؛ �أن 

لبنان  على  و��سعاً  هجوماً  ت�سن  »�إ�سر�ئيل« 

�أمثلة عن  ، وع��ّدد  �أجل حترير جندينينْ من 

حر�ض »�لإ�سر�ئيليني« على �سامة �أفر�دهم 

م��ن ج��ه��ة، وج��ث��ث ق��ت��اه��م ح��ت��ى ل��و كانت 

�أ�ساء من جهة ثانية، وعمليات �لتبادل مع 

لتحرير  ��ستعد�دهم  ُتظهر  »�لإ�سر�ئيليني« 

ع�سر�ت بل مئات �لأ�سرى ل�سرتد�د �أ�ساء، 

لأن جم��ت��م��ع��ه��م ل��ي�����ض جم��ت��م��ع��اً م��ق��اوم��اً، 

حلكومتهم  ي�سبب  جندي  �أ�سر  �أو  وم�سرع 

وق���ي���ادت���ه���م �ل��ع�����س��ك��ري��ة �إح������ر�ج������اً ي��خ��رج 

على  و�ل�سيطرة  �ل�سبط  نطاق  عن  �أحياناً 

�أ�سر،  �أو  قتيل  يف  �ل�ساأن  �أ�سحاب  �ملدنيني، 

�ل��ت��ي ت�ستنفر  �مل��ت��ط��رف��ة،  �مل��ن��ظ��م��ات  وع��ل��ى 

وتنتقد وتتمادى يف رّد�ت فعل تزعزع �أركان 

�حلكومة وكبار �أركان جي�ض �لدفاع.

خ�����ال ه�����ذه �حل������رب حت�����دي�����د�ً، ب����رزت 

م���ام���ح »م���در����س���ة« ن�������س���ر�هلل يف م��ق��ارع��ة 

»�لإ���س��ر�ئ��ي��ل��ي��ني«، م��ق��اوم��ون ع��ق��ائ��دي��ون يف 

م��و�ج��ه��ة ج��ن��ود م��رّف��ه��ني م�����س��ت��وردي��ن من 

�لتي  رو�سيا و�أمركا و�أوروب��ا و�سائر �لدول 

����س��ت��ق��دم��ت م��ن��ه��ا »�إ����س���ر�ئ���ي���ل« 

لليهودية  ولوؤه��م  م�ستوطنني، 

ول��ل�����س��ه��ي��ون��ي��ة ول��ي�����ض لأر�����ض 

فكيف  م��ه��ده��م،  �أ����س���ًا  لي�ست 

ب���احل���ري ع��ن��دم��ا ي��ت�����س��اق��ط��ون 

قتلى �أو جرحى خارج حدودهم، 

م�����س��ام��ع  �إىل  ي��ت��ن��اه��ى  م����ا  �أو 

�جل�����ن�����ود م�����ن م���ع���ل���وم���ات ع��ن 

�مل��ن��اط��ق »�لإ���س��ر�ئ��ي��ل��ي��ة« �ل��ت��ي 

ُتق�سف ب�سو�رخ حزب �هلل، وما 

وعائاتهم  �أهلهم  له  يتعّر�ض 

يف �لد�خل.

ع�����������رف �ل�����������س�����ي�����د ح�������س���ن 

ن�����س��ر�هلل م��ك��م��ن �ل���وج���ع ل��دى 

ق�����س��ف��ه��م يف عقر  �ل�����س��ه��اي��ن��ة؛ 

وليًا،  ن��ه��ار�ً  �ملاجئ  �إىل  و�أنزلهم  د�ره���م، 

و�سّل حركة حياتهم �ليومية، و�أحلق �لأذى 

مدنيّيهم،  ب��ني  وج��رح��ى  بقتلى  �جل�����س��دي 

وحقق �لن�سر لي�ض لأنه �آمن بقوة �ملقاومة 

و����س���م���ود �ل�����س��ع��ب �ل��ل��ب��ن��اين ف��ح�����س��ب، بل 

يعتد  مل  �سعب  �ل�سعف؛  نقطة  ك�سف  لأن��ه 

�مل��ق��اوم��ة ول ���َس��َك��ن �مل��اج��ىء ول �ف��رت���ض 

�لأر�سفة فد�ء للوطن.

و�ليوم، عرفت غّزة بدورها، ولو متاأخرة، 

ح�سن  �ل�سيد  در���ض  وحفظت  �لنت�سار،  �سر 

ن�������س���ر�هلل، وت��ل��ّق��ف��ت »�جل���ه���اد �لإ����س���ام���ي« 

�ل���در����ض �ل��ت��ك��ت��ي��ك��ي، ووّج�����ه ����س���اروخ  »ف��ج��ر 

�ل�سر�ع  تاريخ  يف  �لأوىل  �لوجع  �سربة   »5
فر�ست  �ل��ت��ي  »�لإ���س��ر�ئ��ي��ل��ي«   - �لفل�سطيني 

خطط   و�نت�سرت  غ���ّزة،  و�نت�سرت  �ل��ه��دن��ة، 

�ل�سيد ح�سن ن�سر�هلل، و��ستقال بار�ك مكرهاً 

�ل�سيا�سية  �حلياة  من  نف�سه  �أق��ال  بطل..  ل 

لأنه يدرك ما ينتظر »�إ�سر�ئيل« يف �ل�سنو�ت 

خميف  دمي���غ���ر�يف  ت��ر�ج��ع  �مل��ق��ب��ل��ة:  �لقليلة 

عك�سية  وهجرة  �لفل�سطينيني،  �أم��ام  لليهود 

ليهود �أمركا و�أوروبا نتيجة فقد�ن �لأمان، 

�إ�سافة �إىل وجود 600 �ألف »�إ�سر�ئيلي« خارج 

�ل��ب��اد، ول ن��ّي��ة ع��ن��ده��م ل��ل��ع��ودة، و�ل��ط��ام��ة 

»�إ����س���ر�ئ���ي���ل«  ���س��ب��اب  م���ن   ٪40 �أن  �ل���ك���رى 

يحلمون بالهجرة لأكرث من �سبب.

اأمني اأبورا�سد
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ة.. وأقالت باراك
ّ
هل االستقرار غاية أكيدة؟»مدرسة« نصر الله نصرت غز

�لآون���ة �لأخ���رة ع��ن خم���اوف تعّر�ض لبنان لنك�سة  ك��رث �حل��دي��ث يف 

�سيا�سية، توؤدي به �إىل حرب �أهلية، �أو لختال ما، يطاول �ل�سلم �لأهلي، 

�أوز�ره���ا  �لأهلية  �حل��رب  و�سعت  منذ  م�س�ض،  على  و�ل�سامت  �ل�سامد 

�لبع�ض  �أذه���ان  �إىل  يتبادر  ما  �ملا�سي،  �لقرن  من  �لت�سعينيات  بد�ية  يف 

�لهّوة �لتي  �أن �لفرتة �لزمنية �لتي مّرت على هذه �حل��رب، كافية لردم 

خّلفتها، و�جلر�ح �لتي ت�سببت بها.

�لد�خلي  �ل�سيا�سي  �لنق�سام  ع��ن  بالغ  باهتمام  �ل��ي��وم  يتحدث  �ل��ك��ّل 

وتنامي وترة �خلطاب �ملذهبي �ملقلق، �لد�عي يف معظمه �إىل �ملزيد من 

�ل�سحن و�لت�سنج و�لتع�سب و�ل�سرخ �لوطني..

و�ملعي�سية  و�لجتماعية  �لقت�سادية  �لتحديات  على  بغرة  يتحدثون 

و�ل�سحية �لتي ترخي بظالها على كل كاهل �ملو�طنني، ما يحمل هوؤلء 

�لغابى ق�سر�ً على فقد�نهم للثقة بدولتهم، �أو �هتز�ز �سورة �لدولة يف 

خميلتهم!

�حلو�ر هو �لطريق �لأق�سر و�لأمثل للتفاهم بني �أبناء �لوطن �لو�حد، 

�ل�سديق من  �لتبا�ض  �سليماً، ومنّيز بو�سوح من غر  �إذ� كان ت�سخي�سنا 

�لعدو.. ونحّد بجر�أة ومبو�سوعية �لآليات �لتي يجب �أن ت�ستخدم مع كّل 

منهما..

�ل�سعوب يف ممار�سة حرياتها  �لثور�ت وحق  �أيها �حلري�سون على  فيا 

�لثور�ت و�ملحّر�سني  �أن م�سادر هذه  �أنتم تعلمون  كاملة غر منقو�سة، 

عليها، و�ملنفقني عليها، جهات م�سبوهة ذر�ئعها ومرر�تها كاذبة وو�هية، 

فاأ�سلحة �لدمار �ل�سامل �لذي كان �لعر�ق يختزنها، ما كانت �سوى وحدة 

�لعر�ق �أر�ساً و�سعباً وموؤ�س�سات، وقدر�ت �لعر�ق �لكبرة �لتي تتهدد �لكيان 

وحدة  �سورية،  �ل�سقيقة  على  ينطبق  نف�سه  و�لأم��ر  �مل�سخ،  »�لإ�سر�ئيلي« 

عليها  �لتاآمر  على  حتمل  �أ�سباب  �سورية،  �سمود  �سورية،  منعة  �سورية، 

و�إ�سعال حرب فيها، وقودها �ل�سعب �ل�سوري، وثرو�ت �سورية وموؤ�س�ساتها 

وبناها �لتحتية، فكاأين ب�سايك�ض - بيكو قد �ساخت ومل تعد تفي بالغر�ض، 

�أو قل غر كافية لدميومة �لكيان �لغا�سب، يف �خلا�سرة �لعربية..

مرة جديدة نرفع �ل�سوت يف وجه �لقلقني على �حلريات، �لأجدر بكم 

�أن تقلقو� على وحدة �لأوطان و�ل�سعوب، لتفويت �لفر�سة على �ملوؤ�مرة 

على  عينه  �لوقت  يف  وتعملون  �لعربي،  �ل��د�خ��ل  يف  �أذرعتها  ك��رثت  �لتي 

تنفيذ �لإ�ساحات �ملقرتحة يف �لد�خل �للبناين.

لكن �ل�سك ير�ودنا باأن تقدمو� على هكذ� خطو�ت، لذ� نقول لكم: من 

كان �سيمون بريز ر�فعته، و«�إ�سر�ئيل« ظهره، حمظور عليه �لكام يف 

�أن مقولة: »عفا �هلل  م�سلحة �لوطن و�ملو�طن و�خلطة �لدفاعية، حتى 

�أم �سادرة بقانون،  �أم عرفاً  عما م�سى« مرفو�سة �سو�ء �أكانت ��سطاحاً 

هذه هي �إر�دة �ل�سعب �حلقيقية من غر حم�سنات �أو مو�ربة �أو حماباة، 

ينتاب  �ل���ذي  �لع�سال  �مل��ر���ض  م��ن  ت�سفي  ت��ق��رتح��ون، ل  �ل��ت��ي  ف��امل��ر�ه��م 

�لوطن، تغير �حلكومات مل يبّدل يوماً من �لو�قع �لب�سع �لذي يكتنف 

لبنان، فلكي ت�ستقيم �لأمور فعلياً ل بد من تغير »�لكيلة و�لر�ك معاً«، 

هذه  يتجزء من  ل  جزء  و�أنتم  �لطائفي،  نظامه  تكمن يف  لبنان  م�سكلة 

�مل�سكلة، ل يف ��سم و�سكل ونوع �حلكومة!

�مل�سكلة فيكم فتنحو�...

نبيه الأعور
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بييروت  �شهدتها  الييتييي  ال�شيا�شية  الأحيييييداث  خ�شم  يف 

واملنطقة العربية اإثر االنتداب، ت�صاعدت الرغبة يف التحرر، 

ال��ع��رب وجم��ده��م،  اإظ��ه��ار ح�صارة  ال��ب��دء �صكل  واأخ���ذت يف 

»جابر عرثات  با�صم  فاخوري م�صرحية  رائف  ال�صيخ  و�صع 

و�صهامتهم  العرب  باأخالق  التذكري  غايتها  كانت  الكرام«، 

اأنهم  وال��ت��اأك��ي��د على  النف�س،  ون��ب��ل  وال��ك��رم  واإب����راز اجل���ود 

اأ�صحاب ح�صارة، ولي�صوا بحاجة اإىل و�صاية اأو انتداب، وقد 

الكري�صتال،  م�صرح  على   1921 �صنة  امل�صرحية  ه��ذه  ُمثلت 

وقام ب��االأدوار �صباب من بريوت هم: حممود عيتاين، عبد 

عفيف  ف��اخ��وري،  وجيه  ال�صانع،  حممد  عيتاين،  احلميد 

اأني�س  زنتوت،  خليل  غندور،  عون  امل�صاخلي،  حممد  بيهم، 

الدين  �صعد  ال��داع��وق،  ف��وزي  الطباع،  الدين  بهاء  دعبول، 

قباين، عبد الرحمن طباره وحممد البواب، واأ�صيف اإليهم 

ث���الث مم��ث��الت حم��رف��ات ه���ن: م���رمي ���ص��م��اط وفكتوريا 

حبيقة ولوريت تيان، وكان اأول ظهور ل�»عمر الزعني« على 

امل�صرح بني ف�صول امل�صرحية با�صم �صاعرة اجلزيرة حنني.

ك��م��ا و���ص��ع ال�����ص��ي��خ رائ���ف ب��ع��د ذل���ك م�صرحية ال��ري��ال 

الزائف، وتروي اإحدى ماآ�صي احلرب التي تداولتها االأل�صن 

اإىل بيع  يف ب��ريوت عن ام��راأة ا�صطرت بعد جتنيد زوجها، 

�صرفها من اأجل اإطعام �صغريها، مقابل ريال تبني اأنه زائف 

ال ين�صرف، وقد اأفرغها ب�صارة اخلوري االأخطل ال�صغري، 

يف قالب �صعري مطلعه:

ويح الفقري فما تراه يالقي

�صدت عليه منافذ االأرزاق

املدار�س، فقد  ومثلت م�صرحيات وطنية واجتماعية يف 

قامت جمعية زهرة االآداب �صنة 1921 يف مبنى الو�صت هول 

امل�صرح«،  على  الزهرة  »غمزات  وزاي��ة  االأمريكية  باجلامعة 

املر  م��ري  لالأ�صتاذين  و�صوتية  اآل��ي��ة  مو�صيقى  تخللتها 

ويحيى اللبابيدي.

 امل�صرحية الهزلية )االأوبرا كوميك(:

اأخ������رج جن��ي��ب ال���ري���ح���اين م�����ص��رح��ي��ة ب���ع���ن���وان »ح��م��ار 

وح�����الوة« ع��ل��ى م�����ص��رح االأج��ب�����ص��ي��ان��ة يف ال��ق��اه��رة، فالقت 

رواجاً كبرياً وظّلت تعر�س ملدة ثالثة اأ�صهر، مثلت خاللها 

اأكرث من مئة وخم�صني مرة، وكان امل�صرح يزدحم كل ليلة 

اأثرها ا�صم »ك�صك�س بك« يف م�صر  باجلمهور، وا�صتهر على 

والعامل العربي، �صخ�صية عمدة قرية كفر البال�س، الذي 

بدا  وقد  اأي ممثل،  يدانيه  ال  مكاناً  ال�صعب،  قلب  احتل يف 

العمدة ك�صخ�س م�صتهر، كالري�صة يف مهب الريح، تتقاذفه 

املفاجاآت، ال ي�صتقر له مكان، فمن عمدة مغازل، اإىل دكتور 

معالج، اإىل ل�س �صارق، اإىل بريء م�صامح..

وتاألف بعد ذلك جوق �صليم واأمني عطا اهلل الذي عرف 

با�صم جوق ك�صك�س بك، ح�صر هذا اجلوق اإىل بريوت ولقي 

1920، مثل اجلوق يف م�صرح زهرة  اإقبااًل كبرياً، ففي �صنة 

�صورية م�صرحية امللك ك�صك�س، تخللها فا�صل غنائي، ورواية 

�صايب وعايب، من نوع االأوبرا الهزلية، كما خ�ص�صت بع�س 

اأغ���اين م��ن ال�صت  امل��دار���س، ك��ان يتخللها  احل��ف��الت الأوالد 

وقد  الكوكايني«،  »�صم  واأغنية  حنتو�صو«  »ي��ا  منها  �صارينا 

هذه  بتقدمي  اجل��وق  �صماح  يومها  ال�صحف  بع�س  انتقدت 

االأغنية االأخرية وطالبته بحذفها.

وقدم اجلوق م�صرحيات: ك�صك�س بك يف االت�صحكامات، 

وم��در���ص��ة ال��غ��رام ال��ت��ي ق��ام��ت فيها اب��ري��زا ا���ص��ت��ات��ي ب��دور 

املدر�صة، كما قدم  �صارينا دور رئي�صة  التلميذة، فيما مثلت 

املجانني  اأم��ام  ك�صك�س  رواي��ت��ي  ال�صدوفر  م�صرح  يف  اجل��وق 

 1921 �صنة  الكري�صتال  ومثل يف م�صرح  وروميو وجولييت، 

تاأليف كميل �صامبري ورواي��ة »رن«  رواي��ة »�صد حيلك« من 

ويه اأوبريت من تاأليف �صامبري وتلحينه، كما مثل م�صرحية 

»يا اأحالهم« و»يا ما اأنت واح�صني«.

وكان هذا اجلوق ياأتي اإىل بريوت �صنوياً وينزل اأع�صاوؤه 

يف فندق نا�صيونال، يذكر اأنه يف ني�صان 1922 واأثناء الف�صل 

املمثلة رتيبة لتن�صد  الثاين من رواي��ة ك�صك�س بك، ظهرت 

بلح،  ي��ا  زغ��ل��ول  اأن�����ص��ودة  احلا�صرين  بع�س  فطلب  دوره���ا، 

الفريقان، فركت  واختلف  اأخ��رى،  اأن�صودة  اآخ��رون  وطلب 

اعر�صها  امل�صرح،  يف  ظهرت  فلما  التمثيل،  وب���داأت  دوره��ا 

ال��ب��ع�����س واخ��ت��ل��ط احل��اب��ل ب��ال��ن��اب��ل مم��ا ا���ص��ت��دع��ى تدخل 

البولي�س.

ومثل اجلوق �صنة 1923 يف الكري�صتال م�صرحية احلب 

واملدفع، وريكاردو�س قلب االأ�صد، وعائدة مع داداما�صن ويف 

�صنة 1925، مثل رواية ملك البهلوان، التي متيزت اأحلانها 

ومناظرها ومالب�صها، وم�صرحيتي �صانع القباقيب ووح�س 

الن�صافة  املذكور رواي��ة  1927 مثل اجل��وق  �صنة  البحر، ويف 

ال��رمل��ان،  ك��ب��رياً، وم�صرحية  اإق��ب��ااًل  ال��ت��ي لقيت  ال��رك��ي��ة، 

و�صهد م�صرح الكري�صتال �صنة 1932 م�صرحية زوج اأمي.

وعرفت بريوت فرقة ثانية للتمثيل، هي فرقة عكا�صة 

اإخوان اأو زكي عكا�صة و�صركاه، التي قدمت عدة م�صرحيات 

على م�صرح الكري�صتال، منها: فاتنة بغداد، علي بابا، ناهد 

�صاه، �صم�صون ودليلة املحتالة، وهي من نوع االأوب��را، وكان 

معهد اجلوق ح�صر النحا�س، يذكر اأن زكي عكا�صة اقتب�س 

رواي����ة ف��ات��ن��ة ب��غ��داد م��ن ح��ك��اي��ات األ���ف ليلة ول��ي��ة، وت���دور 

ق�صتها على اختطاف جارية من دار اإىل دار، ومن كهف اإىل 

الهند وتعرث على حبيبها  مغار، ثم تفر اجلارية تظهر يف 

فيتعانقان ويعي�صان يف ثبات ويخلفان �صبيان وبنات، وكانت 

ح�صني،  داود  الفنان  اأحل���ان  م��ن  امل�صرحية  ه��ذه  مو�صيقى 

الك�صارة،  الكري�صتال فرقة على  البريوتيون م�صرح  وعرف 

ال�صيخ  فيها  ا���ص��رك  التي  ال��ف��رع��ون«  »بنت  رواي���ة  فمثلت 

حامد مر�س وعقيلة راتب..

عن »بريوتنا«

�أحمد
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اإىل  وعا�س  العقبة،  بيعة  و�صهد  مبكراً،  اأ�صلم 

جوار ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه واآله و�صلم جندياً 

مطيعاً، وموؤمناً �صدوقاً، ولعله ينفرد بني االأن�صار 

جميعاً باأنه حمل ن�صيبه من تعذيب قري�س الذي 

كانت تنزله بامل�صلمني يف مكة املكرمة.

ب��ع��د اأن مّت���ت ب��ي��ع��ة ال��ع��ق��ب��ة ����ص���راً، واأ���ص��ب��ح 

مبا  ق��ري�����س  علمت  لل�صفر،  يتهيئون  االأن�����ص��ار 

الر�صول  واتفاقهم مع  االأن�صار  كان من مبايعة 

اإىل  ال��ه��ج��رة  ع��ل��ى  و���ص��ل��م  واآل����ه  عليه  اهلل  �صلى 

ف��راح��ت تطارد  وُج���ّن جنونها،  امل��ن��ورة،  امل��دي��ن��ة 

الركب امل�صافر، حتى اأدركت من رجاله �صعد بن 

عبادة، فاأخذه امل�صركون، وربطوا يديه اإىل عنقه 

ب�صراك رحله، وعادوا به اإىل مكة املكرمة، حيث 

احت�صدوا حوله ي�صربونه وُينزلون به ما �صاءوا 

من العذاب.

هاجر ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه واآل��ه و�صلم 

اإىل املدينة، وهاجر قبله اأ�صحابه، وهناك �صّخر 

�صعد اأمواله خلدمة املهاجرين. كان �صعد جّواداً 

بالفطرة وبالوراثة، فهو ابن عبادة بن دليم بن 

ج���وده يف اجلاهلية  �صهرة  ك��ان��ت  ال���ذي  ح��ارث��ة، 

اأو�صع من كل �صهرة.

مل ي�صع �صعد ثروته وحدها يف خدمة االإ�صالم 

احلنيف، بل و�صع قوته ومهارته، فقد كان يجيد 

اهلل  ر�صول  فائقة، ويف غزواته مع  اإج��ادة  الرمي 

�صلى اهلل عليه واآله و�صلم كانت فدائيته حازمة 

وحا�صمة، يقول ابن عبا�س ر�صي اهلل عنهما: »كان 

لر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم يف املواطن كلها 

اأبي طالب راية املهاجرين،  رايتان؛ مع علي ابن 

وم��ع �صعد ب��ن ع��ب��ادة راي���ة االأن�����ص��ار«، وي��ب��دو اأن 

فهو  القوية،  ال�صخ�صية  هذه  طابع  كانت  ال�صّدة 

�صديد يف احلق، و�صديد يف ت�صّبثه مبا يرى لنف�صه 

من حق، واإذا اقتنع باأمر نه�س الإعالنه ب�صراحة 

امل�صايرة،  ي��ع��رف  ال  وت�صميم  امل����داراة،  ت��ع��رف  ال 

يوم  يقف  جعلته  التي  ه��ي  نف�صها  ال�صدة  وه��ذه 

ال�صقيفة موقفه املعروف، فعلى اأثر وفاة الر�صول 

عليه ال�صالة وال�صالم، التّفت حوله جماعة من 

االأن�صار يف �صقيفة بني �صاعدة، منادين باأن يكون 

خليفة ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه واآله و�صلم من 

واآل��ه  ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه  لكن  االأن�����ص��ار.. 

اأث��ن��اء  ال�صالة  على  بكر  اأب���ا  ا�صتخلف  ق��د  و�صلم 

اال�صتخالف  ه��ذا  م��ن  ال�صحابة  وف��ه��م  مر�صه، 

اأ�صفاها ر�صول  اأخرى  الذي كان موؤيداً مبظاهر 

بكر،  اأب���ي  اإىل  و���ص��ل��م  واآل����ه  عليه  اهلل  �صلى  اهلل 

���ص��واه،  اأح���ق ب��اخل��الف��ة م��ن  ب��ك��ر  اأب���ا  اأن  ففهموا 

وه��ك��ذا ت��زّع��م عمر ب��ن اخل��ط��اب ر���ص��ي اهلل عنه 

هذا الراأي، وا�صتم�صك به، يف حني تزّعم �صعد بن 

عبادة ر�صي اهلل عنه الراأي االآخر وا�صتم�صك به، 

ال�صحابة ر�صي اهلل عنهم  ما جعل كثريين من 

ي���اأخ���ذون ع��ل��ي��ه ه���ذا امل��وق��ف ال����ذي ك���ان مو�صع 

رف�����ص��ه��م وا���ص��ت��ن��ك��اره��م، ول��ك��ن ���ص��ع��د ب���ن ع��ب��ادة 

لطبيعته  �صدق  يف  ي�صتجيب  ك��ان  ه��ذا  مبوقفه 

و�صجاياه..

ر�صي  ع��م��ر  خ��الف��ة  م��ن  االأوىل  االأي�����ام  ويف 

اأمري املوؤمنني، وبنف�س  اإىل  اهلل عنه، ذهب �صعد 

اأبو  �صاحبك  »ك��ان  ل��ه:  ق��ال  املتطرفة  �صراحته 

بكر، واهلل، اأحب اإلينا منك.. وقد، واهلل، اأ�صبحُت 

كارهاً جل��وارك«! وبهدوء اأجابه عمر: »َمن كره 

جوار جاره، حتّول عنه«، وعاد �صعد فقال: »اإين 

متحّول اإىل جوار من هو خري منك«!

ه��ذه  بكلماته  ع��ن��ه  اهلل  ر���ص��ي  �صعد  ك���ان  م��ا 

يعّر  اأو  ينّف�س عن غيظ،  املوؤمنني عمر  الأم��ري 

ع��ن ك��راه��ي��ة، فمن ر���ص��ي ر���ص��ول اهلل �صلى اهلل 

واآله و�صلم ق�صماً وحظاً، ال يرف�س الوالء  عليه 

لرجل مثل عمر، طاملا راآه مو�صع تكرمي الر�صول 

اأراد �صعد، وهو واحد من االأ�صحاب  اإمنا  وحّبه، 

ال��ذي��ن نعتهم ال��ق��راآن ال��ك��رمي ب��اأن��ه��م {رح��م��اء 

بخالف  ت��ط��راأ  ق��د  ظ��روف��اً  ينتظر  اأال  بينهم}، 

املوؤمنني، خالف ال يريده، وال  اأم��ري  بينه وبني 

يبلغها  كاد  وما  ال�صام،  اإىل  رحاله  ف�صّد  ير�صاه، 

وينزل اأر�س حوران حتى دعاه اأجله، واأف�صى اإىل 

جوار ربه الرحيم..

سعد بن عبادة.. 
حامل راية األنصار

رجال حول الرسول
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قد تبدو غير مؤذية على 
اإلطالق، بيضاء، بطول ال يتعدى 
8 سنتيمترات، وعرض ال يتجاوز 
عرض إصبع الطفل الصغير، لكن 

السجائر هي المنتج البشري 
األكثر خطرًا وإيذاء للصحة في 

العالم.. لكن مهاًل، من الذي ساعد 
على نشرها والترويج لها بين 

الناس بهذا الشكل الكبير، وهل 
أدرك مسؤوليتها عن قتل عدد 
ال يحصى من المدخنين الذين 

وقعوا في شراكها؟

�صرطان  كان  الع�صرين،  القرن  بداية  يف 

الرئة املرتبط بالتدخني مر�س نادر للغاية، 

التقديرات  اأ�صارت   ،2000 العام  بحلول  لكن 

�صنوياً  مي��وت��ون  �صخ�س  مليون   1.1 اأن  اإىل 

ج��راء ه��ذا امل��ر���س، واأن 85 يف املئة من تلك 

احلاالت ناجمة عن �صبب واحد هو التدخني، 

لذلك ا�صتحقت ال�صيجارة لقب املنتج االأكرث 

كونها  االإن�صانية،  احل�صارة  تاريخ  يف  دموية 

قتلت مئة مليون �صخ�س يف القرن الع�صرين 

فقط، وال تزال حت�صد ال�صحايا يومياً.

اأما ال�صخ�س االأول املتهم وامل�صوؤول عن 

ن�صر ال�صجائر حول العامل، فهو االأمريكي 

جيم�س بوكانان ديوك؛ الذي مل ي�صاعد يف 

بعناية،  امللفوفة  احلديثة  ال�صجائر  ابتكار 

بل كان له دور رائد يف نظم ت�صويق وتوزيع 

ال�صجائر يف خمتلف قارات العامل.

يف عام 1880، ويف �صن ال�24، دخل ديوك 

ق��ط��اع جت����ارة ال��ت��ب��غ امل���ح���دود اآن�����ذاك عر 

عملن  ال��ل��وات��ي  الفتيات  م��ن  �صغري  فريق 

يف م�صنع متوا�صع يف دورهام، يف كاروالينا 

ال�صمالية، حيث كن يلففن ال�صجائر يدوياً 

من خالل يل اأطرافها.

فر�صة  دي��وك  �صهد  بعامني،  ذل��ك  بعد 

اإذ ب�����داأ ال��ع��م��ل مع  ال��ع��م��ر ب��ال��ن�����ص��ب��ة ل����ه، 

بون�صاك؛  جيم�س  ي��دع��ى  ���ص��اب  ميكانيكي 

ت�صنيع  مكننة  ب��اإم��ك��ان��ه  اأن  ل��ه  اأك���د  ال���ذي 

اقتناعه  ع��ن  دي��وك  اأع���رب  وق��د  ال�صجائر، 

بالطبع  �صريغبون  النا�س  اإن  اإذ  بالفكرة، 

بتدخني ال�صجائر امللفوفة بعناية واأناقة.

يف ال��ب��داي��ة، ك��ان��ت االآل����ة ال��ت��ي �صنعها 

ب��ون�����ص��اك تنتج ���ص��ي��ج��ارة واح����دة ب��ط��وٍل ال 

اأج��زاء مت�صاوية، مع  اإىل  ثم تقطع  متناٍه، 

اأح��د  ع��ل��ى  الكيميائية  امل����واد  بع�س  و���ص��ع 

اأطرافها حلفظ التبغ.

ل��ك��ن ح��ف��ظ ال�����ص��ج��ائ��ر م���ن ال��رط��وب��ة 

مل ي��ك��ن ال��ت��ح��دي ال��وح��ي��د ال����ذي تخطاه 

اإن��ت��اج  على  دي���وك  �صاعد  اإن���ه  ب��ل  بون�صاك، 

اأن  حني  ففي  ال�صجائر،  من  هائلة  كميات 

الفتيات يف م�صنع دورهام كن ينتجن 200 

تنتج  االآل��ة اجلديدة  كانت  يومياً،  �صيجارة 

120 األف �صيجارة، اأي نحو ُخم�س ا�صتهالك 
التبغ يف الواليات املتحدة يف ذلك الوقت.

وهنا ب��رزت م�صكلة اأخ��رى اأم��ام دي��وك، 

فقد كان ينتج اأكرث بكثري مما ي�صتطيع اأن 

يبيع، وكان عليه العمل على كيفية ت�صويق 

جيم�س  وج��د  ال�صوق،  يف  وبيعها  ال�صجائر 

بوكانان ديوك احلل يف االإعالن والت�صويق، 

ف����ق����ام ب����رع����اي����ة ال�������ص���ب���اق���ات ال���ري���ا����ص���ي���ة 

المعة  اإعالنات  وو�صع  اجلمال  وم�صابقات 

 800 نحو  اآن��ذاك  واأنفق  املجالت،  اأ�صهر  يف 

اأي نحو  الت�صويق،  األف دوالر على حمالت 

اليوم. دوالر  مليون   25

عائد�ت �الخرت�ع

من جهته، حافظ بون�صاك على عائدات 

اخ��راع��ه، فاحتفظ ب���راءة اخ���راع االآل��ة 

ال��ت��ي ط���وره���ا، ل��ك��ن اع���راف���اً م��ن��ه بجهود 

منحه  اآلته،  لتطوير  مادياً  وبدعمه  ديوك 

ما  وه��و  اإيجارها  على  املئة  يف  ب�30  خ�صماً 

عزز من القدرة التناف�صية ل�صجائر ديوك، 

وقد اأحب النا�س تدخني ال�صجائر االأنيقة 

املظهر وامللفوفة اآلياً، وهناك كثريون ممن 

ي�صنع  ك��ان  ال��ذي  ال�صيجار  على  ف�صلوها 

يدوياً وبا�صتخدام اللعاب.

ل���ك���ن، وع���ل���ى ال���رغ���م م���ن اأن ت��دخ��ني 

امل��ت��ح��دة ت�صاعف  ال���والي���ات  ال�����ص��ج��ائ��ر يف 

ال��ت��ي تلت  ال�15  ال�����ص��ن��وات  م���رات يف  اأرب����ع 

العام 1900، اإال اأنها ظلت �صوقاً حم�صورة، 

وتدخني  التبغ  اإىل م�صغ  الكثريون  وعمد 

الغليون.

م���رة ج��دي��دة، ع��م��ل دي���وك ع��ل��ى حملة 

ت��روي��ج��ي��ة اأخ�����رى ارت���ك���زت ع��ل��ى ف��ك��رة اأن 

ال�صجائر اأكرث �صهولة لتدخينها يف االأماكن 

بداًل  واملطاعم  احلفالت  كقاعات  العامة، 

ل�صغر  �صيما  ال  الغليون،  اأو  ال�صيجار  من 

حجمها، علماً اأن اجلميع يدرك اليوم اأنها 

اأو  ال�صيجار  اأك��رث م��ن  حت��ث على االإدم���ان 

الغليون، فحقيقة اأنه يتم ا�صتن�صاق دخانها 

اأي  اأك��رث خطورة، ولكن مل ت�صدر  جتعلها 

درا���ص��ات ح��ول اح��ت��م��ال وج���ود ع��الق��ة بني 

�صرطان الرئة وال�صجائر قبل الثالثينات، 

ومل تتاأكد هذه العالقة حتى العام 1957 يف 

ال��والي��ات  يف   1964 وال��ع��ام  املتحدة  اململكة 

املتحدة.

لل�صجائر  الرويج  يتم  كان  ذل��ك،  قبل 

ع��ل��ى اأن���ه���ا م��ف��ي��دة ل��ل�����ص��ح��ة، ح��ت��ى اأن����ه مت 

اإي����راده����ا ب���ني و���ص��ف��ات االأدوي������ة م���ن قبل 

االأط��ب��اء حتى ال��ع��ام 1906 ل��ن��زالت ال��رد، 

وال�صعال، وال�صل!

مع ذلك، فقد ظهرت حركات مناه�صة 

للتدخني يف وقت مبكر من القرن الفائت، 

اإال اأن��ه��ا رك���زت ع��ل��ى امل��ع��اي��ري االأخ��الق��ي��ة، 

ن�صبة  ارت��ف��اع  ب�صبب  ال�صحة،  على  ولي�س 

ما  وه��و  واالأط���ف���ال،  الن�صاء  ب��ني  التدخني 

اعتره البع�س تدهوراً اأخالقياً للمجتمع، 

لذا مت حظر ال�صجائر يف 16 والية اأمريكية 

خمتلفة بني عامي 1890 و1927.

ج���راء ذل���ك، حت��ول��ت اأن��ظ��ار دي���وك اإىل 

اخلارج، فعقد �صراكة  بريطانية - اأمريكية 

توباكو،  امريال  له  املناف�صة  ال�صركة  مع 

وعمال معاً على حتويل ال�صجائر اإىل منتج 

عاملي.

�متد�د عاملي

لل�صجائر  العاملي  االم��ت��داد  اأن  �صك  ال 

م�صتمر حتى يومنا هذا، فعلى الرغم من 

اأن معدالت التدخني يف اأجزاء خمتلفة من 

ال��ع��امل املتقدم اآخ���ذة يف االن��خ��ف��ا���س، ف��اإن 

يزيد  النامية  ال��ب��ل��دان  يف  ال�صجائر  طلب 

بن�صبة 3.4 يف املئة �صنوياً.

بدورها، حتذر منظمة ال�صحة العاملية 

م��ن اأن��ه م��ا مل يتم ات��خ��اذ ت��داب��ري وقائية، 

من  ���ص��ي��م��وت��ون  �صخ�س  م��ل��ي��ون   100 ف���اإن 

مدى  على  بالتبغ  ال�صلة  ذات  االأم���را����س 

اأعلى  ن�صبة  وه��ي  املقبلة،  ال�30  ال�����ص��ن��وات 

وال�صل  واالإي���دز  ال�صري  من وفيات ح��وادث 

واالنتحار جمتمعة.

بالالئمة  نلقي  اأن  ميكننا  ه��ل  ول��ك��ن، 

ع��ل��ى ج��ي��م�����س ب��وك��ان��ان دي����وك ل��روي��ج��ه 

ال�����ص��ج��ائ��ر؟ ق��ب��ل ك���ل ���ص��يء م���ا م���ن اأح���د 

�صخ�صي  التدخني، وهو قرار  جمر على 

حم�س، مع ذلك، هناك من يوؤكد اأن اللوم 

يقع على عاتق ُمرّوجي ال�صجائر، ال �صيما 

بيع  واأماكن  والت�صويق،  االإع��الن  �صركات 

ال�صجائر.

وق������د رك�������زت ال������دع������اوى ال��ق�����ص��ائ��ي��ة 

التبغ  ���ص��رك��ات  �صد  رف��ع��ت  ال��ت��ي  الناجحة 

التبغ  �صركات  اأن  حقيقة  على  العمالقة، 

كانت تعلم باالآثار ال�صارة ملنتجاتها، لكنها 

دي��وك،  ول��ك��ن  ذل���ك،  ح��ي��ال  �صيئاً  تفعل  مل 

الذي تويف يف عام 1925، مل يكن يعلم. 

يف ال����واق����ع، ه���ن���اك م���ن مي����دح دي���وك 

واأن��ه يتمتع  اأن��ه رجل اقت�صادي مهم،  على 

كان  واأن���ه  �صخ�صيته،  يف  اإيجابية  ب�صمات 

اأك��رث  ق��دم  اأن��ه  حتى  وعمله،  للخري  حمباً 

ترينيتي  كلية  اإىل  دوالر  مليون   100 م��ن 

يف دوره��ام بوالية نورث كارولينا، التي مت 

تغيري ا�صمها لي�صبح جامعة ديوك يف العام 

1924، لذا هناك من يلقبه باأنه األفرد نوبل 
االآخر الذي يو�صف باأنه تاجر املوت.

ع���ل���ى امل���ق���ل���ب االآخ���������ر، ي���ع���ت���ر ب��ع�����س 

االأم��ريك��ي��ني، اأن��ه ل��وال دي��وك، لكانت عادة 

ال��ب��الد،  يف  منت�صرة  وب�صقها  التبغ  م�صغ 

ب��اخ��ت�����ص��ار، مي��ك��ن ال���ق���ول، اإن����ه ك���ان بطاًل 

الأن��ه متكن من  اآن، فهو بطل  يف  و���ص��ري��راً 

فهم علم النف�س الب�صري واأ�صول الت�صويق 

واالإعالن، و�صرير الأنه اأ�صهم يف جعل العامل 

االإح�صاءات،  وبح�صب  ال�صجائر،  يدخنون 

فاإنه مع تدخني كل مليون �صيجارة، ميوت 

�صخ�س واحد، ومبا اأن القيمني على جتارة 

واح��داً  اأمريكياً  فل�صاً  يربحون  ال�صجائر، 

بكل �صيجارة، فاإن قيمة حياة االإن�صان تبلغ 

احلاوية  اأن  علماً  فقط،  دوالر  اآالف   10
الكبرية ل�صحن ال�صجائر ت�صم 10 ماليني 

تت�صبب  حاوية  كل  اأن  يعني  مما  �صيجارة، 

مبوت 10 اأ�صخا�س على االأقل.

بعد ه��ذه االأرق���ام، ي�صبح احلديث عن 

ال��ذي  العامة  االأم��اك��ن  يف  التدخني  حظر 

ط��ب��ق يف ال��ك��ث��ري م��ن دول ال��ع��امل امل��ت��ق��دم، 

وال���ع���دي���د م���ن ال������دول ال��ع��رب��ي��ة، مب��ن��زل��ة 

خطوة اأوىل فقط ال غري باجتاه و�صع حد 

ملخاطر التدخني على �صحة االإن�صان وحقه 

باحلياة.

هنا مرت�ضى

السيجارة هي المنتج 
األكثر دموية في تاريخ 

الحضارة اإلنسانية 
كونها قتلت مئة 

مليون شخص في 
القرن العشرين فقط
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أرباح كثيرة مقابل أخطار كثيرة على صحة الناس

كيف انتشرت السجائر في السوق العالمية؟
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جيم�س بوكانان ديوك



االخ������ت������اف ب�����ن ال���ب�������ش���ر ط��ب��ي��ع��ي، 

واخل�������اف�������ات ب�����ن ال������زوج������ن ط��ب��ي��ع��ي��ة 

وم��ع��روف��ة وغ���ر ح��دي��ث��ة، ل��ك��ن وك��م��ا اأن 

ب��ع�����ض �خل���اف���ات ب���ّن���اء ي������ؤدي �إىل زي���ادة 

�لتفاهم وتعميق �لت���صل، و�لبع�ض �لآخر 

�ل��ع��اق��ة ب��رم��ت��ه��ا وي��ق�����ص��ي عليها،  ي��ه��دم 

كيف  ي��ع��رف���ن  �لأزو�ج  بع�ض  ف���اإن  ك��ذل��ك 

ل  �لآخ���ر  و�لبع�ض  وي�����ص��ع��دون،  يختلف�ن 

�لأف�صل  و�لنم�ذج  يختلف،  �أن  �إل  يعرف 

نت���صل  ك��ي��ف  ن��ع��رف  ث��م  نختلف  �أن  ه��� 

ونكمل �حلياة، كما ين�صح خرب�ء �لعاقات 

�ل��زوج��ن  �أن  ي�صيف�ن  �ل��ذي��ن  �ل��زوج��ي��ة، 

�ل�����ص��ع��ي��دي��ن ه��م��ا �ل����ل����ذ�ن ي���ع���رف���ان كيف 

يختلفان بطريقة �صحية و�صحيحة تبني 

كل  ي�صاأل  �أن  �ل�صروري  وم��ن  ت��ه��دم..  ول 

�أو  منهما نف�صه قبل �لدخ�ل يف �أي نقا�ض 

جد�ل: �إذ� بقيت هذه �مل�صكلة من دون حل، 

هل ما زلت متم�صكاً بهذه �لعاقة؟ �أو: �إذ� 

بقيت هذه �مل�صكلة من دون حل، هل �صيبقى 

�صريك �لعمر متم�صكاً بهذه �لعاقة، �أم �أنه 

�صيجدها منا�صبة للخروج منها؟

�ل�����ص��ع��د�ء م���ن �مل��ت��زوج��ن ه���م �ل��ذي��ن 

ع��ل��ى م�صاعر  ي��ن��ت�����ص��رون  ك��ي��ف  ي��ع��رف���ن 

�ل���غ�������ص���ب و�لإح�������ب�������اط �ل����ت����ي مي���ك���ن �أن 

لأن  �لزوجية،  �لعاقة  ب�صبب  ي��جه�ها 

حت��ق��ي��ق �ل�����ص��ع��ادة ي��ج��ب �أن ي��ظ��ل �ل��ه��دف 

�مل�صرتك للزوجن.

�ل��ب��ع�����ض ن�����ص��اأ وت���رّب���ى يف ب��ي��ئ��ة ت��ن��ادي 

لنف�صه،  مب�����ص��اع��ره  �لح��ت��ف��اظ  ب�����ص��رورة 

ل  �لعمر يف�صّ �صريك  ن�صاأ خاف مع  ف��اإذ� 

�صتحل  �لأي���ام  �أن  معتقد�ً  مناق�صته،  ع��دم 

�للطافة  �ملف�صل  و�صاحه  �خل���اف،  ه��ذ� 

ت�صتحق  �مل�صاألة ل  ك��اأن  يت�صرف  �ل��ز�ئ��دة؛ 

�لت�قف عندها، ول ن��يا �صيئة ول �صغينة.

�ل��ب��ع�����ض �لآخ�����ر ن�����ص��اأ وت���رّب���ى يف بيئة 

ع��ل��ى �ل��ع��ك�����ض مت���ام���اً، ف��امل�����ص��اع��ر ل م��ك��ان 

للخ�ص��صية فيها، بل هي للم�صاركة مع �أي 

�صخ�ض، حتى ل� مل يكن ر�غباً يف �ل�صتماع 

لتفا�صيلها، فاإذ� غ�صب من �أمر ما وحاول 

�صيتح�ل  لنف�صه،  ب��ه  و�لح��ت��ف��اظ  كتمانه 

�ل�صر �إىل ما ي�صبه قنبلة م�ق�تة يف �صدره، 

فه� ل ي�صتطيع �أن ي�صكت على �أي �صيء.

�ثنان  يتزوج  حن  �مل�صكلة؛  تكمن  هنا 

ك���ل م��ن��ه��م��ا م���ن ب��ي��ئ��ة، ف��ح��ن ي��خ��ت��ل��ف��ان 

ح���ل �أي �أم���ر، يظهر �ل�����ص���ؤ�ل �مل��ح��ّأ: �أي 

منهما  و�أي  �ل�صحيحة؟  ه��ي  �لطريقتن 

هي �لطريقة �خلطاأ؟ �أحدهما يكتم غيظه 

�إىل  يتح�ل  و�لآخ���ر  ي��ك��ن،  مل  �صيئاً  وك���اأن 

بركان متفجر تتطاير منه �لكلمات، ورمبا 

�أي�صاً،  و�لتاأنيب  �لل�م  وعبار�ت  �لتهامات 

تك�ن  �صاحة حرب حقيقية، وقد  وكاأنه يف 

ي�صتحق  ل  �ل���ذي  �ل��ن���ع  م��ن  كلها  �مل�صاألة 

�إ�صاعة �ل�قت يف مناق�صته.

م��ن  �إن  �لخ����ت���������ص����ا�����ص����ي�����ن،  ي����ق�����ل 

�ل�������ص���روري ل��ك��ل زوج����ن ح��ري�����ص��ن على 

ك��ل منهما  ي�����ص��األ  �أن  �ل��زوج��ي��ة،  �ل��ع��اق��ة 

نف�صه قبل �لدخ�ل يف نقا�ض وخاف ح�ل 

كانت  ف��اإذ�  ت�صتحق؟  �مل�صاألة  هل  �أم��ر:  �أي 

�مل�صاألة ب�صيطة ول تهدد �لعاقة �لزوجية، 

فلماذ� �إ�صاعة �ل�قت يف مناق�صتها؟ �أما �إذ� 

على  حمتمًا  خطر�ً  وت�صكل  مهمة  كانت 

�أو  �إهمالها  يج�ز  فا  �لزوجية،  �لعاقة 

مناق�صتها  �ل�����ص��روري  م��ن  لأن  تاأجيلها، 

�صرط �للتز�م بالقاعدة �لذهبية �لقائلة: 

مناق�صة �خلافات فن وذوق و�أخاق.

عداونية غري مرغوبة 

�إىل نقطة غاية  �لأ�صرة  ي�صأ خرب�ء 

يف �لأه��م��ي��ة، وه��ي �صيا�صة �حل���روب غأ 

�ملبا�صرة �لتي يعتمدها بع�ض �ملتزوجن، 

وه����ي �ل��ت�����ص��رف ب��ع��دو�ن��ي��ة و���ص��ل��ب��ي��ة �أو 

كل  طياتها  ب��ن  حتمل  غريبة  مبز�جية 

قدرة  مع  و�ل�صخرية،  �ل�صتهز�ء  �صن�ف 

�لعمر وحتميله  �صريك  ل�م  على  عجيبة 

م�ص�ؤولية كل �خلافات.

�لزوجان  يتخذ  مل��اذ�  �لنقا�ض،  حن 

متمثًا  هج�مياً  م���ق��ف��اً  �أح��ده��م��ا  �أو 

و�صيلة  �أف�����ص��ل  �ل��ه��ج���م  �إن  مب��ق���ل��ة، 

يف  يك�نان  و�لدفاع  فالهج�م  للدفاع؟ 

�صاحة �حلرب ولي�صا يف منزل يفرت�ض 

�ل�صعيد  �ل��زوج��ي��ة  ع�����ض  ي��ك���ن  �أن  ب���ه 

و�لهادئ.

�أحد �لزوجن �إىل �تخاذ  ملاذ� ي�صطر 

م�قف دفاعي جتاه �صيل �لتهامات �لتي 

ي�جهها �إليه �صريك �لعمر؟

م��ص�ع  مناق�صة  �لإم��ك��ان  يف  �أل��ي�����ض 

�خل�����اف ب��ط��ري��ق��ة ح�����ص��اري��ة م���ن دون 

وَك���ْي���ل  �ل�������ص����ت  رف�����ع  �إىل  �ل�����ص����ط����ر�ر 

�لتهامات ونب�ض �لدفاتر �لقدمية يف كل 

منا�صبة؟

�أل���ي�������ض يف �لإم����ك����ان �إع����ط����اء �لأم������ر 

ح��ج��م��ه��ا �ل��ط��ب��ي��ع��ي، وو���ص��ع��ه��ا يف �إط����ار 

�لأخ�صر  في�صاناتها  ُت��غ��رق  ف��ا  حم��دد، 

و�لياب�ض؟

ويف ما يلي بع�ض �لنقاط �لتي تعطي 

�خل����اف����ات �ل���زوج���ي���ة ���ص��ف��ة ح�����ص��اري��ة 

ت�����ص���ن �ل��ع��اق��ة �ل��زوج��ي��ة وت��ب��ع��د عنها 

�صبح �لطاق:

�ل�������ص���ع���د�ء م���ن �مل���ت���زوج���ن ي��ع��رف���ن 

جيد�ً كيف يركزون �لنقا�ض على م��ص�ع 

بالنابل«،  »�حل��اب��ل  يخلط�ن  ول  حم��دد، 

ول يفتح�ن �لدفاتر �لقدمية.. فاإذ� كان 

�لبيت مثًا،  �أعمال  ي��دور ح�ل  �خل��اف 

م��ن غ��أ �مل��ق��ب���ل �أن ي��ت��ح���ل ف��ج��اأة �إىل 

�لطريقة �لتي عاملت �لزوجة �أم زوجها، 

�أو مل���اذ� ت��رك �ل���زوج �حل��ب��ل على �ل��غ��ارب 

لاأولد.

ل تنم و�أنت غا�صب.. حكمة قدمية ل 

ي�ؤمن�ن  �لكثأون حتى ي�منا هذ�  يز�ل 

ب���ه���ا، و�ل����ه����دف م��ن��ه��ا �����ص����رورة ت�����ص���ي��ة 

وع��دم  حدوثها  ي���م  �لزوجية  �خل��اف��ات 

ت��رك��ه��ا �إىل �ل��ي���م �ل��ت��ايل، ح��ت��ى ل تكرب 

�مل�صكلة.

�آخ����ر، فهم  خ���رب�ء �لأ����ص���رة ل��ه��م ر�أي 

ي���ح���ذرون م���ن �ل��ن��ت��ائ��ج �ل���خ��ي��م��ة �ل��ت��ي 

مي��ك��ن �أن ت��رتت��ب ع��ل��ى �لن�����ص��ح��اب من 

فائدة  ل  مثل:  ج��ارح��ة  بكلمات  �لنقا�ض 

من �لنقا�ض معك.

ب���دًل م��ن ذل���ك، م��ا �مل��ان��ع م��ن �ل��ق���ل 

�ل���ق��ت.. ما  �أري��د بع�ض  �لعمر:  ل�صريك 

ر�أيك يف متابعة �لنقا�ض غد�ً �أو بعد غد.. 

�أو رمبا يف نهاية �لأ�صب�ع؟

وه��ن��اك م��ن ي��ق��ّدم �ق��رت�ح��اً لطيفاً 

ل��ل��زوج��ن يف م��ث��ل ه���ذه �حل��ال��ة، يق�ل 

ف���ي���ه: ل���ي���ذه���ب ك����ل م����ن �ل����زوج����ن يف 

�جت����اه خم��ال��ف ل���ج��ه��ة �لآخ������ر، ح���ل 

�ل�صكني،  �ملجمع  �أو  �ل��ع��م��ارة  �أو  �لبيت 

وح����ن ي��ل��ت��ق��ي��ان وج���ه���اً ل����ج���ه، ي��ق���ل 

هل  وجهه:  تعل�  و�لبت�صامة  �أحدهما 

�أنت م�صتعد ل�صتئناف �لنقا�ض �أم تريد 

�لتاأجيل؟

جتنبوا »وجع القلب«

�مل�������ص���اك���ل �ل����زوج����ي����ة، م���ث���ل ب��ق��ي��ة 

�مل�����ص��ك��ات، ث���اث���ة �أن���������ع: م�����ص��ك��ات 

يجب حلها، لأنها ل يج�ز �أن ت�صتمر.. 

مع  بنف�صها  نف�صها  حت��ل  وم�����ص��ك��ات 

�أم���ا �ل��ن���ع �لثالث فهي  م���رور �ل���ق��ت، 

�مل�صاكل �لتي ي�صتحيل حلها.

�لدخ�ل  وقبل  �لأ�صا�ض،  ه��ذ�  على 

يف ن��ق��ا���ض ورمب����ا خ����اف م���ع ���ص��ري��ك 

�مل�صكلة  ه���ل  ن��ف�����ص��ك:  �����ص���األ  �ل��ع��م��ر، 

�لنقا�ض  ت�صتحق  ب�صددها،  �أن��ت  �لتي 

و�جلد�ل و»وجع �لقلب«؟ هل هي من 

�لعاقة  ي��ه��دد  �أن  �ل���ذي ميكن  �ل��ن���ع 

�لزوجية من �أ�صا�صها؟ �إذ� كان �جل��ب 

بالإيجاب، فامل�صاألة ل حتتمل �لتاأجيل.

ل  �ل��ذي��ن  �مل��ت��زوج��ن  �إىل  بالن�صبة 

�إل��ي��ه��م، فكل  �ل�����ص��ع��ادة طريقها  ت��ع��رف 

م�صكلة تعرت�صهم مهمة جد�ً وخطأة 

�إن  �لنظر  بغ�ض  ن��ظ��ره��م،  وج��ه��ة  م��ن 

ك��ان��ت ك��ب��أة �أو ���ص��غ��أة، وه��ن��ا مكمن 

�خلط�رة �لتي ت�صع �لعاقة �لزوجية 

يف مهب �لريح.

�لزوجية،  �ل��ع��اق��ات  ي��ق���ل خ���رب�ء 

�إنه ��صتمع خال �أقل من �صنتن لنح� 

وتبن  متزوج،  وخم�صمئة  �آلف  �أربعة 

�آلف  لأرب��ع��ة  �لرئي�صية  �مل�صكلة  �أن  له 

�أنهم  هي   ،٪97.7 �أي  منهم،  و�أربعمئة 

ول  �لنقا�ض،  �أث��ن��اء  بع�صهم  يقاطع�ن 

يرتك �أحدهم �لفر�صة ل�صريك �لعمر 

ك��ي يعرب ع��ن وجهة ن��ظ��ره، وذل��ك ه� 

�خلطاأ �لأكرب �لذي يقع فيه �لكثأون، 

فمن يقاطع �لآخر، �إمنا يق�ل ب�ص�رة 

غ��أ م��ب��ا���ص��رة، �إن����ه ل ي��ه��ت��م ب����ر�أي �أو 

م�صاعر �صريك �لعمر، ول قيمة عنده 

لهذه �مل�صاعر �أو �لآر�ء.

�إذ� كنت تت�ص�ر �أن �صريك �لعمر قد 

�أ�صاء فهم ما قلته �أو ما فعلته، فهناك 

حقيقة  تفهم  مل  باأنك  مقابل  �حتمال 

ما قاله �أو فعله �صريك �لعمر.. ف�ص�ء 

�لفهم طريق ذو �جتاهن.

ي��ج��م��ع �خل������رب�ء ع��ل��ى �ل���ق����ل، �إن 

�لطريقة �لأف�صل حلل �أي خاف، هي 

�أن ت�صتمع �أكرث مما تق�ل، لكن �مل�صكلة 

�أن �لغالبية تفعل �لعك�ض متاماً.

رمي اخلياط

عالم المرأة
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أنــِت وطــــــفــــــــــلــك
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�ل�صعب،  ب��الأم��ر  لي�ض  �لطفل  عند  �ل��ذك��اء  تنمية 

عند  �ل���ذك���اء  تنمية  ع��ل��ى  م�����ص���ؤول��ة  جميعها  ف��الأ���ص��رة 

�لطفل، وميكن �لقيام بذلك من خال �تباع جمم�عة 

من �لإر�صاد�ت و�لن�صائح عند �لتعامل مع �لطفل، ومن 

�أهمها ما يلي لتنمية �لذكاء عند �لطفل:

�طاع �لطفل على قدر�ته �ملختلفة.	•

لقدر�ته، 	• �أه��د�ف مائمة  كيفية و�صع  �لطفل  تعليم 

حتى يتمكن من �لتخطيط لل��ص�ل لها.

�لذ�تية، 	• للتنمية  خطة  و�صع  على  �لطفل  م�صاعدة 

لينمي مهار�ته وقدر�ته �ملختلفة.

به، 	• �خلا�صة  مذكر�ته  بتدوين  �لقيام  �لطفل  تعليم 

لي�صجل بها �أفكاره وم�صاعره و�أهد�فه.

خ�ص��صاً 	• �ملختلفة،  �لتفكأ  م��ه��ار�ت  �لطفل  تعليم 

�لتفكأ �لنقدي.

�لتفكأ 	• يف  �ل�صتقالية  على  �لقدرة  �لطفل  �إك�صاب 

مبفرده.

دم���ج �ل��ط��ف��ل م��ع �أط��ف��ال �آخ��ري��ن يت�صم�ن ب��ال��ذك��اء 	•

�لذ�تي، ليكت�صب منهم �صفة �لذكاء.

ب�صكل 	• �ل���ق���ر�ر�ت  �ت��خ��اذ  على  �ل��ق��درة  �لطفل  تع�يد 

منفرد.

م��ن��ح �ل��ط��ف��ل �مل���ق���درة ع��ل��ى �لإف�����ص��اح و�ل��ت��ع��ب��أ عن 	•

م�صاعره.

ل �صك �أن �لهتمام بتنمية �لذكاء عند �لطفل 

م��ن��ذ �ل�����ص��غ��ر، م��ن ���ص��اأن��ه �أن مي��ن��ح �ل��ط��ف��ل ق��درة 

تعلمه  ملا  وذل��ك  �مل�صتقبل،  يف  �لبتكار  على  عالية 

من قدر�ت ومهار�ت كبأة منذ �ل�صغر، لذ� فمن 

�ل�صروي �أن تهتم كل �أم بتنمية �لذكاء عند طفلها 

منذ �ل�صغر.

تـنـميــة الــذكــــاء عـنــد الـطـــفـل
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ق�ية  و�صائل  �إىل  �ل�صتاء  يف  نحتاج 

جت��ن��ب��ن��ا ن������زلت �ل������ربد و�لإن���ف���ل����ن���ز�، 

ب��الإ���ص��اف��ة �إىل �لأدوي�����ة �ل��ف��ع��ال��ة، وق��د 

تك�ن تق�ية �جلهاز �ملناعي هي �ل�صاح 

�ل������ق����ي و�ل���ط���ب���ي���ب �مل��������د�وي يف ه���ذ� 

�لف�صل.

�مل��ن��اع��ة ل تق�ى  �أن  ي���ؤك��د �لأط��ب��اء 

�إل  �ل��ربد،  �أكرث ت�صدٍّ لنزلت  ول تك�ن 

�لليم�ن  و�أول��ه��ا  �مل����ل��ح،  �إىل  باللج�ء 

و�لي��صفي و�لربتقال، و�أهمها �جل��فة، 

ورمب��ا  �ل�صاخن،  �لطعام  �إىل  و�ل��ل��ج���ء 

ك��ث��أة، لأن����ه ي�صاعد  �أح���ي���ان  �حل����اد يف 

��صتن�صاق �لأنف.

و�ل������ق������دمي �ل��������ذي �أع���������اد �ل���ع���ل���م���اء 

�ك���ت�������ص���اف���ه ه����� �ل�����ث������م، ف���ه���� �ل���ح��ي��د 

�ل���ق���ادر ع��ل��ى ت��ن�����ص��ي��ط �أج���ه���زة �جل�����ص��م 

�لدفاعية، ويحذر من فقد فاعليته مع 

�أو  نيئاً  تناول ف�ض منه  �لطهي، فعلينا 

ومن  �ل�صيدلية،  من  بقر�ض  ��صتبد�له 

لغناها  و�لفاكهة  �خل�صرو�ت  �لطبيعة 

بالفيتامن.

�ملعادن،  بتناول  �لعلماء  ين�صح  كما 

و�أه��م��ه��ا �ل��زن��ك، وه��� ي���ج��د ك��اأق��ر����ض 

�أن حبات  �أي�صاً، و�حلديث  بال�صيدليات 

�ملطر ل ت�صيب بالربد ول �ل�صعر �ملبتل، 

ل��ك��ن �خل����روج م��ن ت��ي��ار د�ف���ئ �إىل ب��ارد 

�مل�ص�ؤول  هي  �لعدوى  �أن  كما  و�لعك�ض، 

�لأول عن �نتقال �لعط�ض ورذ�ذ �ل�صعال، 

�ملكان،  يف  �ملر�ض  ن�صر  على  �لقادر  فه� 

ل����ذ� ي������ص��ي ب���الب���ت���ع���اد ع���ن �لأم���اك���ن 

�ملزدحمة.

حبة الربكة والزجنبيل

ولتق�ية �ملناعة، وللتخل�ض من نزلت 

�لربد �لثقيلة، ي�صأ �لأطباء �إىل �لطريقة 

�مل��ث��ل��ى ل��ت��ن��اول زي���ت ح��ب��ة �ل���ربك���ة، وذل��ك 

باإ�صافة ملعقة �صغأة من �لزيت �إىل ك�ب 

مع  �للنب  من  ك�ب  �أو  �لطازجة  �لع�صائر 

�لع�صل، كما ميكن �إ�صافة �لزيت �إىل ع�صل 

�لنحل، �أو تناوله عن طريق �لفم مبا�صرة.

ك��م��ا �أن ت���ن���اول �ل��زجن��ب��ي��ل �ل�����ص��اخ��ن، 

�ملناعي  ف��ع��ال يف تق�ية �جل��ه��از  ت��اأث��أ  ل��ه 

ومقاومة �لعدوى، ولذ� فاإنه يفيد ب�صفة 

يتعر�ص�ن  �ل��ذي��ن  �ملناعة  �صعاف  خا�صة 

لنزلت برد متكررة.

�أنه  يف  �لأول  �لزجنبيل  �صر  ويكمن 

مادة مدّفئة، فه� مادة م�لدة للحر�رة 

د�خل �جل�صم، لذ� ن�صربه يف �أيام �لربد، 

��صتخد�م  �أم��ا  �لأم���ر،  لهذ�  مفيد  فه� 

�ل��ربد،  ن���زلت  م��ن  لل�قاية  �لزجنبيل 

لهذ�  مبا�صرة  يك�ن بطريقة غأ  فقد 

�ل�صبب، وقد يك�ن له دور فعلي لل�قاية، 

وعلى �لرغم من ذلك، فالتجارب )كما 

يق�ل �أ�صحاب �لطب �لبديل( ت�ؤكد �أنه 

�لتي يحتاجها  �ل���دورة  ف��رتة  يقلل من 

�جل�صم،  يف  للبقاء  �لإنفل�نز�  فأو�ض 

ف��ب��دًل م��ن �أن ت��ك���ن �أرب��ع��ة �أي����ام، على 

�صبيل �ملثال، قد ت�صل �إىل ي�من.

�ل��ف��أو���ص��ات  م��ع  و�أث���ن���اء معركتك 

نزلة  �أو  ل��اإن��ف��ل���ن��ز�  �مل�صببة  �مل��ع��ادي��ة 

�ل�������ربد، ل ت���ن�������َض ت����ن����اول �ل�������ص����رب���ات 

�ل��دج��اج،  ح�����ص��اء  خ�ص��صاً  �ل�����ص��اخ��ن��ة، 

ف����ه����ذه �ل���������ص������ئ����ل �ل�������ص���اخ���ن���ة ت��ق��ل��ل 

�لح���ت���ق���ان، وع��ن��دم��ا ُت�����ص��خ��ن �مل����ريء، 

ف����اإن����ه����ا ت���ب���ط���ئ م�����ن ع���م���ل���ي���ة ت��ك��اث��ر 

�لفأو�ض ون�صاطه.

فوائد القرفة

�ل��ق��رف��ة ه��ي حل���اء لأ���ص��ج��ار، وه��ي 

من �أقدم �لت��بل، وُعرفت كدو�ء منذ 

2700 �صنة قبل �ملياد، وت��صع �لقرفة 
�ل��ت��ي ُين�صح  �مل�����ص��روب��ات  �أه����م  ���ص��م��ن 

نزلت  دور�ت  تق�صأ  �أو  لل�قاية  بها 

ومنذ  ُعرفت،  فقد  و�لإنفل�نز�،  �لربد 

�لإنفل�نز�،  �أع��ر����ض  ع��اج  �ل��ق��دم، يف 

��صُتخدمت  ك��م��ا  م��ن��ه��ا،  �لتخفيف  �أو 

للتهاب �حللق، �إذ ُتغلى يف �ملاء وحتّلى 

ب��ال��ع�����ص��ل، وي��ن�����ص��ح �ل���ط���ب �ل�����ص��ي��ن��ي 

با�صتخد�مها ط��ل ف�صل �ل�صتاء على 

�ص�رة م�صروب، �أو �إ�صافتها �إىل �لأكل 

�أو �حلل�يات.

دور  يقت�صر  �أن��ه ل  �إىل  هنا  وي�صار 

�لقرفة يف �ل���ق��اي��ة م��ن ن���زلت �ل��ربد 

و�لإنفل�نز�، بل �إنها ُت�صتخدم يف �لطب 

�ل��ب��دي��ل ل��ع��اج ����ص��ط��ر�ب��ات �جل��ه��از 

�له�صمي، وللم�صاعدة يف عاج ح�صر 

�لغاز�ت  لطرد  ُت�صتخدم  وه��ي  �ل��ب���ل، 

ين�صح�ن  �أنهم  كما  �له�صم،  وتنظيم 

مقاومة  ويف  منع�صة،  ك��م��ادة  ب�صربها 

و�لإ�صهال، حيث  �لقيء  ومنع  �لغثيان 

ملعقة  م��ع  ت���ؤخ��ذ  �أو  بالع�صل،  حُت��ّل��ى 

م���ن �ل��ع�����ص��ل ع��ل��ى ����ص����رة م�����ص��ح���ق، 

�لفم  ر�ئحة  لإز�ل��ة  ُت�صتخدم  �أنها  كما 

�لغرغرة  �أو  مب�صغها  �ص��ء  �لكريهة، 

مب�صتخل�صها باملاء، وما ز�ل �ل�صيني�ن 

ي�صتخدم�نها لعاج �ل�صد�ع وتخفيف 

ن���ب��ات �ل��رب���، وتقليل غ���ز�رة �ل���دورة 

�ل�صهرية و�ل�صيان.
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يبداأ منتخب لبنان لكرة القدم ال�سبت 

م�سواره يف بطولة غرب اآ�سيا، مبواجهة 

على   18.30 ال�����س��اع��ة  ال��ع��م��اين  ن��ظ��ره 

العا�سمة  يف  ال�سامل  �سباح  علي  ملعب 

الكويتية الكويت، ويحدو الفريق، الذي 

ثيو بوكر،  الأمل��اين  الفني  املدير  يقوده 

امل��ب��اراة  ت��ع��وي�����ض خيبة  اأم����ًا ك��ب��راً يف 

ال��ع��امل،  ك��اأ���ض  ل��ه يف ت�سفيات  الأخ����رة 

والتي ُمني فيها بخ�سارة موؤملة اأمام قطر 

.1 –  0
ول���ن ي��خ��ل��و م�����س��وار م��ن��ت��خ��ب لبنان 

يف ب��ط��ول��ة غ����رب اآ���س��ي��ا م���ن ���س��ع��وب��ات، 

امل�سيف  ال��ب��ل��د  ���س��ي��واج��ه  اأن���ه  خ�سو�ساً 

ال���ك���وي���ت، يف م����ب����اراة ���س��اخ��ن��ة ���س��رم��ي 

من  للثاأر  ثقلهم،  بكل  الكويتيون  فيها 

اللبنانيني الذي اأخرجوهم من ت�سفيات 

امل��ون��دي��ال ب��ع��د ف��وزه��م ال��ت��اري��خ��ي على 

»الأزرق« يف الكويت 1 – 0.

واأعد الكويتيون العدة لبطولة غرب 

اآ�سيا، مبع�سكر يف تركيا، بقيادة مدربهم 

ال�����س��رب��ي غ����وران ف��ي��ت��ان��وف��ي��ت�����ض، ال��ذي 

ناري  بطلق  اإ�سابته  من  لل�سفاء  متاثل 

و�سيت�سلح  ب���اده،  يف  عائلي  �سجار  اإث���ر 

م��ن��ت��خ��ب ل��ب��ن��ان ب��ح�����س��ور ق���ائ���ده ر���س��ا 

ال�سيني،  ���س��ان��دون��غ  امل��ح��رف يف  ع��ن��ر 

والذي �سي�سارك يف البطولة، بعد انتهاء 

�سيعزز  كما  ال�سيني،  ال��دوري  مناف�سات 

املحرف  حيدر  عدنان  الفريق  �سفوف 

القادم من ال�سويد.

لاحتفاظ  ل��ب��ن��ان  منتخب  وي�سعى 

ب�����س��ورت��ه ك��ف��ري��ق م��ت��األ��ق ع��ل��ى ال�ساحة 

القارية بعد نتائجه النوعية يف ت�سفيات 

ك��اأ���ض ال���ع���امل، ح��ي��ث ب��ل��غ ال����دور ال��راب��ع 

ت���اري���خ���ه،  يف  الأوىل  ل���ل���م���رة  احل���ا����س���م 

والاعبون جيداً  الفني  وي��درك اجلهاز 

اإنهم  اإذ  عاتقهم،  على  امللقاة  امل�سوؤولية 

وع��دم  م�ساعف،  جهد  ببذل  مطالبون 

التفريط بال�سمعة العطرة التي اكت�سبها 

منتخب لبنان يف الفرة املا�سية.

ويغيب عن منتخب لبنان الاعبون 

امل��ح��رف��ون يف اخل���ارج، واأب��رزه��م ح�سن 

م��ع��ت��وق )ال�����س��ع��ب الإم�����ارات�����ي( وب���ال 

ماليزيا(  يف  )حم��رف  النجارين  �سيخ 

وي��و���س��ف حم��م��د )الأه���ل���ي الإم���ارات���ي(، 

القادم،  ا�ستحقاقه  املنتخب  كما يخو�ض 

ب��غ��ي��اب ح��ار���س��ه ال��ق��دي��ر زي����اد ال�����س��م��د، 

ال���ذي ق���رر اع��ت��زال ال��ل��ع��ب دول���ي���اً، وم��ن 

املنتظر اأن يحر�ض عبا�ض ح�سن املحرف 

بعد  ل��ب��ن��ان،  منتخب  ع��ري��ن  ال�سويد  يف 

املباراة  املهمة يف  لهذه  بوكر  اختاره  اأن 

الأخرة اأمام قطر.

وكانت التدريبات اليومية للمنتخب 

ان�سغال  ب�سبب  الأ���س��ب��وع،  ه���ذا  ت��وّق��ف��ت 

ال���اع���ب���ني م���ع اأن���دي���ت���ه���م يف ال������دوري، 

التا�سع  الأ�سبوع  مباريات  اأن  خ�سو�ساً 

الذي  الأمر  واخلمي�ض،  الأربعاء  اأقيمت 

اأدى اإىل الكتفاء بالتدريبني الأخرين 

اللذين اأجراهما بوكر الأ�سبوع املا�سي، 

واخ���ت���ر ف��ي��ه��م��ا ع������دداً م���ن ال��اع��ب��ني 

وبع�ض املحرفني.

وج���دي���د امل��ن��ت��خ��ب مت��ث��ل ب��ان�����س��م��ام 

���س��ب��ع��ة لع���ب���ني ل��ل��ت��ج��رب��ة وه������م: ن���ور 

من�سور وب�سار املقداد )ال�سفاء(، وهادي 

���س��ح��م��راين )ال��ع��ه��د(، و���س��ام��ر ج��دع��ون 

)الأن�������س���ار(، واحل���ار����ض م��ه��دي خليل؛ 

ال����ق����ادم م���ن ����س���رال���ي���ون وال������ذي ظهر 

اأحد  ليكون  يخوله  جداً  رفيع  مب�ستوى 

اأبرز املناف�سني ليكون احلار�ض الأ�سا�سي 

مع عبا�ض ح�سن، واملهاجم ح�سني عقيل 

)م����ن اأ����س���رال���ي���ا(، وف���ار����ض ع����ون )م��ن 

لندن(.

وكان بوكر اأ�سار يف حديث اإعامي، 

اإىل اأّن »لبنان لي�ض ال�سعودية اأو الإمارات 

املتقّدمة كروياً،  ال��دول  الكويت، تلك  اأو 

الإم��ك��ان��ي��ات«،  م��ن  الكثر  ينق�سه  فهو 

ثاث  »لدينا  واأ���س��اف:  ا���س��ت��درك،  لكنه 

م��ب��اري��ات م��ت��ب��ق��ي��ة، وب���الإم���ك���ان حتقيق 

الفوز فيها، نعلم اأّن املهمة �سعبة، لكنها 

تاأمني  الحت��اد  وعلى  م�ستحيلة،  لي�ست 

مباريات قوية، فلي�ض هناك م�ستحيل يف 

عامل كرة القدم«.

اأْن يكون قد اتهم الاعبني  واإذ نفى 

ب��ال��ت��ق�����س��ر، ق�����ال: »اأن������ا مل اأق�����ل ب����اأّن 

الكثر  هناك  لكن  خ��ذل��وين،  الاعبني 

م���ن الأ���س��خ��ا���ض ال��غ��ي��وري��ن، وي��ن��ق��ل��ون 

اأقوله«، ويف ما  ملا  ب�سكل مغاير  ت�ساريح 

يف  والتاعب  املراهنات  مبو�سوع  يتعلق 

ا�ستبعد  اأّن��ه  بوكر  اأك��د  املباريات،  نتائج 

ب��ع�����ض ال���اع���ب���ني ع����ن امل��ن��ت��خ��ب ل��ه��ذا 

ال�����س��ب��ب، واأ����س���اف ق���ائ���ًا: »ن��ع��م ه��ن��اك 

امل��راه��ن��ات،  مبو�سوع  يتعّلق  كبر  ملف 

وقمت  املو�سوع،  بهذا  علم  على  الحت��اد 

ل�سلوعهم  ال��اع��ب��ني  بع�ض  با�ستبعاد 

املراهنات مو�سوع  امللف، فمو�سوع  بهذا 

متهمون،  اأ�سخا�ض  وهناك  خطر جداً، 

واأنا قمت با�ستبعاد البع�ض من املنتخب 

ب�سبب ق�سية املراهنات والتاعب، وعلى 

ب�ساأن  وا���س��ح  ق���رار  ات��خ��اذ  اللعبة  احت���اد 

هذا املو�سوع«.

جانب  اإىل  الأوىل  املجموعة  وت�سم 

ل���ب���ن���ان وال����ك����وي����ت ع���م���ان وف��ل�����س��ط��ني، 

وامل������ع������روف ع�����ن امل���ن���ت���خ���ب���ني الأول�������ني 

كما  وخليجياً،  عربياً  العطرة  �سمعتهما 

باملنتخب  اإط���اق���اً  ال���س��ت��ه��ان��ة  ل مي��ك��ن 

الفل�سطيني القادر على �سنع املفاجاآت.
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الــمـجـمــوعــــــــات 
ونظـام المسـابقـة

ال��ك��وي��ت  الأوىل:  امل��ج��م��وع��ة 

وعمان ولبنان وفل�سطني.

امل��ج��م��وع��ة ال���ث���ان���ي���ة: اإي�����ران 

والبحرين واليمن وال�سعودية.

امل��ج��م��وع��ة ال��ث��ال��ث��ة: ال��ع��راق 

و�سورية والأردن.

ي���ت���اأه���ل ب���ط���ل ك����ل جم��م��وع��ة 

ف�������س���ًا ع�����ن اأف���������س����ل ث������ان ب��ني 

ال���دور  ال���ث���اث، اإىل  امل��ج��م��وع��ات 

ن�����س��ف ال��ن��ه��ائ��ي، وي���ج���ري اإل��غ��اء 

ن��ت��ائ��ج ال���ف���ري���ق ���س��اح��ب امل��رك��ز 

الأوىل  امل��ج��م��وع��ت��ني  يف  ال���راب���ع 

و�سيف  اأف�سل  لتحديد  والثانية، 

ن���ظ���راً ل��ك��ون امل��ج��م��وع��ة ال��ث��ال��ث��ة 

مقت�سرة على ثاثة منتخبات.

ومت اخ��ت��ي��ار ث���اث���ة م��اع��ب 

ل����س���ت�������س���اف���ة ال����ب����ط����ول����ة، ه��ي 

ن����ادي  ال�������س���داق���ة وال���������س����ام يف 

ك��اظ��م��ة، ع��ل��ي ���س��ب��اح ال�����س��امل يف 

يف  احلمد  وحممد  الن�سر،  ن��ادي 

نادي القاد�سية.



خ����اف����اً ل��ل�����س��ائ��ع��ات ال���ت���ي راج������ت ب��ع��د 

اإق���ال���ة م����درب م��ن��ت��خ��ب ال����رازي����ل ال�����س��اب��ق 

املحلي  الحت���اد  نية  ح��ول  مينيزي�ض،  م��ان��و 

ال���ت���ع���اق���د م����ع م������درب ب���ر����س���ل���ون���ة ال�����س��اب��ق 

خ��و���س��ي��ب غ�����واردي�����ول، ج����اء ت��ع��ي��ني ل��وي�����ض 

ل�»ال�سيلي�ساو«  فيليبي �سكولري مديرا فنياً 

له، ليوؤكد  باريرا م�ساعداً  وكارلو�ض الرتو 

مت�����س��ك ال��رازي��ل��ي��ني ب��ج��ذوره��م ال��ك��روي��ة 

غرار  على  التقاليد،  عن  التخلي  ورف�سهم 

دول اأخ�����رى حم��اف��ظ��ة ف��ت��ح��ت ب��اب��ه��ا اأم����ام 

ب��داأت موجة  التي  كاإنكلرا  التغير«،  »ري��اح 

ال��ت��ح��دي��ث ع���ام 2001 م���ع ال�����س��وي��دي زف��ن 

فابيو  الإيطايل  ثم عينت  اإريك�سون،  غ��وران 

كابيللو عام 2008. 

ورمبا كان تعاقد الرازيل مع غوارديول 

�سيحدث ردود فعل ل تقل قوة عن تلك التي 

حيث  لإنكلرا،  مدرباً  اإريك�سون  تعيني  تلت 

الريطاين،  ال�سارع  كبرة يف  اأث��رت �سجة 

وت��ع��ر���ض الحت����اد امل��ح��ل��ي ل��ه��ج��وم اإع��ام��ي 

لذع، اإذ اعتر املنتقدون اأنه من املعيب على 

اأجنبياً، ولكن الغاية  اإنكلرا اأن تعني مدرباً 

هذه  تعانيه  ال��ذي  فالقحط  الو�سيلة،  ت��رر 

الكرة كان وراء رغبة التغير لدى امل�سوؤولني 

امل��ن��ت��خ��ب  اأن  اأح�����د  ع��ل��ى  ي��خ��ف��ى  ع��ن��ه��ا، ول 

وبطيء  ن�سبي  ب�سكل  ولو  تطور،  الإنكليزي 

اأن ك��ان بعيداً عن  يف الأع���وام الأخ���رة، بعد 

م�����س��ت��وى ن��ظ��رائ��ه م���ن م��ن��ت��خ��ب��ات »ال�����س��ف 

الأول« يف اأوروبا والعامل. 

وي���رى امل��راق��ب��ون اأن ال��ك��رة ال��رازي��ل��ي��ة 

ت��ع��ي�����ض ال���ي���وم و���س��ع��اً م�����س��اب��ه��اً ل��ن��ظ��رت��ه��ا 

اأي���ام���اً ع�سيبة،  ف��ه��ي مت�����س��ي  الإن��ك��ل��ي��زي��ة، 

ب��غ��ي��اب ال��ب��ط��ولت والأل���ق���اب، والإخ��ف��اق��ات 

اأن ج��زءاً كبراً من  املتتالية، ويعتر ه��وؤلء 

للمنتخب،  الفنية  الإدارة  يف  يكمن  امل�سكلة 

واإل كيف نف�سر جناح الاعب الرازيلي يف 

اأوروبا، واإخفاقه مع باده؟

يف الآون��������ة الأخ��������رة غ���ا����ض ك���ث���ر م��ن 

اأعماق  يف  الرازيلية  ال��ق��دم  لكرة  املتابعني 

ا�ستحقاق  على  القادم  »ال�سيلي�ساو«،  م�ساكل 

م�������س���ري ب���ع���د اأق�������ل م�����ن ع�����ام�����ني، ح��ي��ث 

العامل  »ك��اأ���ض  نهائيات  ال��رازي��ل  ت�ست�سيف 

- 2014«، ومل�ض هوؤلء حاجة املنتخب امللحة 

القدمية،  املفاهيم  تن�سف  تكتيكية«  ل���»ث��ورة 

ومت���ك���ن ال����اع����ب ال����رازي����ل����ي م����ن اإظ���ه���ار 

م��وه��ب��ت��ه ال��ف��ط��ري��ة يف ق��ال��ب ج��دي��د، بعيد 

احلايل  التقليدي  والنمط  ال�ستعرا�ض  عن 

امل�سوب بالبطء يف التحركات وتبادل املراكز 

املحللون  وذًك��ر  واحلما�سة،  البتكار  وغياب 

اأحلى  العامل يف  بكاأ�ض  باأن الرازيل مل تفز 

اأيامها، حني مثلها الفريق التاريخي الرائع 

و�سقراط  زيكو  بقيادة  و1986   1982 عامي 

اللقب،  ا�ستعادت  ولكنها  وك��اري��ك��ا،  وف��ال��ك��او 

بت�سكيلة متطورة اأعاد اإليها كارلو�ض الرتو 

ب���اري���را ال���ت���وازن م���ا ب���ني ال���دف���اع وال��ه��ج��وم 

1994، ومب��زي��د من  ع��ام  املتحدة  ب��ال��ولي��ات 

فيليبي  لويز  و�سعها  التي  التطوير  مل�سات 

����س���ك���ولري، ظ���ف���رت ال����رازي����ل مب��ون��دي��ال 

.2002
وبعد 10 �سنوات من فوزها الأخر بكاأ�ض 

ال���رازي���ل خ���رة مدربيها:  ان��ت��ق��ت  ال��ع��امل، 

���س��ك��ولري ل��ق��ي��ادة اجل��ه��از ال��ف��ن��ي، وب��اري��را 

م�������س���اع���داً، وال���ه���دف ال���ف���وز ب��ك��اأ���ض ال��ع��امل 

جم��دداً على اأر���ض باد النب وال�سامبا هذه 

العا�سق  الأ�سفر  املنتخب  جمهور  بني  امل��رة 

لكرة القدم.

وب��اري��را على  �سكولري  اأح��د  يح�سد  ول 

اأزم��ة  يعاين  فريقاً  ت�سلما  فهما  مهمتهما، 

ليبلغ  اجل��ه��د  م��ن  ك��ث��راً  وي��ح��ت��اج  حقيقية، 

امل�ستوى الذي يوؤهله حتقيق هدفه، املتمثل 

باإحراز بطولة كاأ�ض العامل، ولكن يف املقابل، 

التعامل  اأنهما اعتادا  فاإن ما ي�ساعدهما هو 

ال�سغوط،  وحت��م��ل  ال�سعبة  ال��ظ��روف  م��ع 

اأح���د الأ���س��ب��اب الرئي�سية وراء  وه��و م��ا ك��ان 

ت��ع��ي��ي��ن��ه��م��ا، وي��ط��ل��ق ع��ل��ى ����س���ك���ولري لقب 

»�سرجنتاو« اأو الرقيب الأول نظراً ل�سرامته 

وطبعه القا�سي، وهو الأمر الذي اعتاد عليه 

الاعبون والإعاميون.

وما ي�ساعد املدربني اأي�ساً اأنهما يحظيان 

ال��رازي��ل فقط، بل  ب��اح��رام كبر لي�ض يف 

ب�سخ�سيتني  يتمتعان  كما  اأي�ساً،  العامل  يف 

فذتني، الأمر الذي �سي�ساعد اأفراد املنتخب 

الرازيلي على ا�ستعاد الثقة بالنف�ض والروح 

القتالية الغائبة عن الفريق، وهذه املعطيات 

ك��ان��ت الأ���س��ا���ض يف ق���رار الحت���اد ال��رازي��ل��ي 

اآخ��ر م��درب حقق كاأ�ض  ال��ذي راأى يف تعيني 

ال��ع��امل ل��ل��رازي��ل، خ��ط��وة اأ���س��ا���س��ي��ة لرحلة 

الرازيل  اأر���ض  على  ال�ساد�ض  باللقب  الفوز 

هذه املرة.

التي يعانيها  اأب��رز مظاهر الأزم��ة  وب��ني 

منتخب الرازيل، تراجع ترتيبه يف ت�سنيف 

الفيفا اإىل املركز الثالث ع�سر، علماً اأنه كان 

ت���وىل مينيزي�ض  ع��ن��دم��ا  ال��ث��ال��ث  امل��رك��ز  يف 

وياأتي   ،2010 مونديال  بعد  عليه  الإ���س��راف 

تراجع الرازيل بعد اإخفاقه يف كوبا اأمركا 

ال��ع��ام امل��ا���س��ي، ويف الأل��ع��اب الأومل��ب��ي��ة، التي 

اأجريت يف لندن، هذا العام.

وما ي�ساعد �سكولري يف مهمته القدمية 

اأط��ول تف�سل  ف��رة زمنية  اأن  اجل��دي��دة   –
املرة  ففي  واملونديال،  التعيني  ق��رار  بني  ما 

الرازيل يف  تدريب منتخب  ال�سابقة، توىل 

متوز 2001 قبل عام فقط من كاأ�ض العامل، 

ون�����س��ف لينجز  ع���ام  ن��ح��و  ف��ل��دي��ه  الآن  اأم����ا 

�سيكون  الأول  ا�ستحقاقه  اأن  علماً  مهمته، 

الرازيل  ت�ست�سيفها  التي  القارات  كاأ�ض  يف 

العام املقبل.

واأوق�����ع�����ت ق���رع���ة ك����اأ�����ض ال�����ق�����ارات ال��ت��ي 

حزيران  و30   15 بني  ال��رازي��ل  ت�ست�سيفها 

اإيطاليا  ج��ان��ب  اإىل  امل�سيف  ال��ب��ل��د  امل��ق��ب��ل، 

اآ�سيا،  بطلة  واليابان  اأوروب���ا،  بطلة  و�سيفة 

وامل��ك�����س��ي��ك ب��ط��ل��ة ال���ك���ون���ك���اك���اف، وذل�����ك يف 

املجموعة الأوىل، وتلتقي الرازيل ا�ستعداداً 

لهذه البطولة مع اإنكلرا يف 2 حزيران ومع 

فرن�سا يف 9 منه.

املقبل  ح��زي��ران   15 يف  ال��ي��اب��ان  و�ستكون 

الرازيل  وت�سعى  للرازيل،  الأول  الختبار 

للمرة  الكاأ�ض  ورف��ع  باللقب  الحتفاظ  اإىل 

الرابعة يف تاريخها، بعد اأن توجت به �سابقاً 

اأع��وام 1997 بفوزها على اأ�سراليا 6 - 0 يف 

غرميتها  على  ب��ف��وزه��ا  و2005  ال�����س��ع��ودي��ة، 

بفوزها  و2009  اأملانيا،  يف   1  -  4 الأرجنتني 

على الوليات املتحدة 3-2 يف جنوب اأفريقيا.

اأهمية كبرة  البطولة  و�سرتدي هذه 

بروفة  �ست�سكل  لأنها  »�سيلي�ساو«،  ملنتخب 

التي ي�ست�سيفها   2014 لنهائيات مونديال 

ع��ل��ى اأر����س���ه، و���س��ت��ك��ون م��واج��ه��ة اجل��ول��ة 

الأخرة من دور املجموعات يف 22 حزيران 

�ستجمعه  لأن��ه��ا  امل�����س��ي��ف،  للبلد  الأق�����وى 

اإع��ادة للمباراة التي  باملنتخب الإيطايل يف 

جمعتهما يف البطولة عام 2009، حني خرج 

دور  يف  نظيفة  بثاثية  ف��ائ��زاً  »�سيلي�ساو« 

الأخ��رة  املواجهة  تلك  وكانت  املجموعات، 

الر�سمي  ال�سعيدين  على  ال��ط��رف��ني  ب��ني 

يف  املك�سيك  م��ب��اراة  �ست�سكل  كما  وال����ودي، 

اجلولة الثانية منا�سبة لأ�سحاب ال�سيافة 

م��ن اأج����ل حت��ق��ي��ق ث���اأره���م، لأن��ه��م خ�����س��روا 

اأم��ام بطل   1999 البطولة عام  نهائي هذه 

وياأمل  املك�سيك(،  يف   -4  3( الكونكاكاف 

ال��رازي��ل��ي��ون اأي�����س��اً يف ال��ث��اأر م��ن املك�سيك 

ال���ت���ي ح���ال���ت دون حت��ق��ي��ق��ه��م ح��ل��م ال��ف��وز 

بذهبية الألعاب الأوملبية، للمرة الأوىل يف 

تاريخهم بعد فوزها عليهم 2 - 0 يف نهائي 

الأوملبياد الأخر يف لندن.

اأ����س���رف  ����س���ك���ولري )64 ع���ام���ا(  وك�����ان 

اإىل  وق��اده  �سابقاً  الرازيلي  املنتخب  على 

وال��ي��اب��ان  اجلنوبية  ك��وري��ا  م��ون��دي��ال  لقب 

املنتخب  ع��ل��ى  الإ����س���راف  ق��ب��ل   ،2002 ع���ام 

اإىل  وق��ي��ادت��ه   )2008  -  2003( ال��رت��غ��ايل 

ت�سل�سي  ث��م   ،2004 اأوروب����ا  بطولة  نهائي 

وبونيودكور   )2009  -  2008( الإن��ك��ل��ي��زي 

وفريقه   )2010  -  2009( الأوزب��ك�����س��ت��اين 

ال��ذي   )2012  -  2010( ب��امل��را���ض  ال�سابق 

امل��ا���س��ي،  اأي��ل��ول   13 م��ن من�سبه يف  اأق��ال��ه 

ويت�سمن �سجل �سكولري األقاباً عدة، مثل 

ليرتادوري�ض  وك��اأ���ض   1990 اخلليج  كاأ�ض 

الرازيلي )1995( وباملرا�ض  مع غرمييو 

.)1999(

عني  ال��ذي  باريرا  الرتو  كارلو�ض  اأم��ا 

ال��رازي��ل  فقاد  ل�سكولري،  فنياً  م�ساعداً 

 ،1994 ع�����ام  اأي�������س���اً  ال���ع���امل���ي  ال���ل���ق���ب  اإىل 

ب��ع��د م�����س��رة ح��اف��ل��ة درب ف��ي��ه��ا ف��ري��ق��ي 

 )91( وبراغانتينو  و84(   75( فلومينن�سي 

 -  78( وال��ك��وي��ت   )67( غ��ان��ا  وم��ن��ت��خ��ب��ات 

والإم���ارات   )83( ال��رازي��ل  ومنتخب   )82
 .)90  -  88( وال�������س���ع���ودي���ة   )88  -  85(

 ،»94  - املتحدة  »ال��ولي��ات  مونديال  وبعد 

اأ����س���رف ب���اري���را ع��ل��ى ف��ال��ن�����س��ي��ا الإ���س��ب��اين 

و�سانتو�ض  باولو  و�ساو  الركي  وفرنبه�سة 

واأتلتيكو  وان��رن��ا���س��ي��ون��ال  وفلومينن�سي 

وري��د  ال���رازي���ل  يف  وكوينثيان�ض  م��ي��ن��رو 

ب���ول���ز الأم����رك����ي وم��ن��ت��خ��ب��ات ال���رازي���ل 

جمدداً وال�سعودية وجنوب اأفريقيا.

ك���ث���رون ���س��ح��ك��وا ع��ل��ي��ه ع��ن��دم��ا ت��وق��ع 

ن�سف  اإىل  ال����رازي����ل  و����س���ول  ����س���ك���ولري 

اأي�����س��اً  ك���ث���رون   ،2002 م��ون��دي��ال  ن��ه��ائ��ي 

ا����س���ت���ب���ع���دوا حت��ق��ي��ق ب����اري����را ل���ق���ب ك���اأ����ض 

عاماً   24 دام  غياب  بعد   1994 ع��ام  ال��ع��امل 

يوجد  وال��ي��وم  »ال�سيلي�ساو«..  خ��زائ��ن  ع��ن 

كثرون يتهكمون على املدربني، فهل يكون 

الرد مدوياً يف مونديال 2014؟

جالل قبطان
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سكوالري وباريرا يعودان إلى منتخب البرازيل في مهمة إنقاذية

�سكولري وباريرا.. واملهمة ال�سعبة

منتخب الرازيل
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كاريكاتير

يعي�س خم�شيني جزائري حالة فريدة، بعد اأن 

اإحدى  واأفــادت  20 عاماً.  النوم مقلتيه منذ  هجر 

ال�شحف اجلزائرية، باأن ال�شيد احلاج )49 عاماً( 

اأن  يبحث عن النوم يف كل زاويــة من منزله، منذ 

يعد. ومل  غادره يف عام 1992 

تــه  حــالــة احلــــاج طــرحــت اأ�ــشــئــلــة كــثــرية حــريرّ

االأبــنــاء تقا�شموا  االأطــبــاء.  ت عائلته ومعها  وحــريرّ

بروؤيته  يحلمون  وباتوا  والدهم،  مع  املعاناة  هذه 

ينام كباقي النا�س ويح�س بالليل مثلهم.

كــذلــك، جعل  ت�شميته  اإن جـــازت  املــر�ــس،  هــذا 

كيلوغراماً،   50 اإىل  وزنه  وتراجع  نحياًل،  الرجل 

بعد كان يزن اأكرث من 80 كيلوغراماً.

يقول احلاج اإنه فارق النوم، اأو على االأ�شح اإن 

النوم فارقه، منذ �شنة 1992 ومل يعد يتذكر اآخر 

ليلة نام فيها كباقي النا�س.

الــرجــل بــات يــخــاف مــن الليل وظــالمــه، الأنــه 

يعلم اأنه �شيعاين عندما ي�شاهد النا�س نياماً وتبقى 

عيناه �شاخ�شتني، علرّ النوم يت�شلل على غفلة.

عــنــدمــا يـــنـــام الـــنـــا�ـــس لـــيـــاًل، يــهــيــم احلـــــاج يف 

الــ�ــشــوارع، عله يجد الــنــوم يف مــكــان مــا مــن زوايــا 

اأخرى  مرة  يعود  االأمــل،  يفقد  اأن  وبعد  ال�شوارع، 

اإىل غرفته ال�شغرية، ويجد عائلته نائمة.

انــتــقــل الـــرجـــل بـــني اأطــــبــــاء مــديــنــة اجلــلــفــة 

اجلــزائــريــة، والــذيــن و�ــشــفــوا لــه اأدويــــة وعقاقري 

مهدئة، لكنها مل جتد معه، فظل يف رحلة البحث 

عن عالج لنومه الذي غادره بال رجعة.

الــدكــتــور جــاليــلــيــة حــ�ــشــام الـــديـــن، وهـــو اأحــد 

االأطباء الذين يتعالج عندهم ال�شيد احلاج، اأكد اأن 

هذه الظاهرة غريبة جداً، ومل متر عليه من قبل، 

دماغي  تخطيط  اإجـــراء  اإىل  بحاجة  اأنــه  م�شيفاً 

ق�شد التاأكد فعاًل من اأن الرجل ال ينام من خالل 

مراقبة دماغه بوا�شطة هذا اجلهاز.

منع الفتيات من استخدام الخلويهجــره الـنـوم مـنـذ 20 عـــامـــــًا
فر�شت قرية هندية حظراً على ا�شتخدام الن�شاء للهاتف النقال 

بذريعة اأنه ي�شاهم يف ن�شر الرذيلة، وفر�شت غرامات مالية على كلرّ 

امراأة تخالف القانون اجلديد.

وقالت و�شائل اإعالم هندية، اإن امل�شوؤولني يف قرية »�شانديربادي« 

الفقرية، ذات االأغلبية امل�شلمة يف والية »بيهار«، قرروا فر�س غرامة 

اأي فتاة يلقى القب�س عليها وهي ت�شتخدم  182 دوالراً على  بقيمة 

الن�شاء  على  دوالراً   36 بقيمة  غرامة  ُفر�شت  فيما  النقال،  الهاتف 

املتزوجات.

وقال امل�شوؤول املحلي؛ حممد منظور عالم، اإن الهواتف النقالة 

ازديــــاد حـــاالت هــروب  اأخــالقــيــة، وقــد �شاهمت يف  ت�شكل خمــاطــرة 

االإناث من بيوت اأهلهن بغر�س الزواج.

بدل مخالفتها لتجاوزها السرعة
»توليدها« قام بـ

من  بــداًل  الـــوالدة  يف  �شيدة  م�شاعدة  اإىل  كندي  �شرطي  ا�شطر 

حترير خمالفة ب�شبب جتاوزها ال�شرعة املقررة.

ال�شرطي  اإن  االأمريكية،  االإخبارية  نيوز«  »فوك�س  �شبكة  وقالت 

ا�شتوقف ال�شيدة التي كانت تقود ال�شيارة ب�شرعة بالغة على اإحدى 

اإىل امل�شت�شفى  الطرق ال�شريعة يف بلدة »بيلفيل« الكندية للو�شول 

بغر�س الوالدة، ولكنه غريرّ راأيه متاماً بعد اأن اكت�شف اأنها يف حالة 

خما�س، وا�شطر اإىل م�شاعدتها على جانب الطريق الإخراج الطفل 

اإىل احلياة.

من  ال�شرطي  مب�شاعدة  نت  متكرّ ال�شيدة  اأن  ال�شبكة  واأ�ــشــافــت 

اإجناب طفل ذكر اأطلقت عليه ا�شم »داكوتا«، وهو نف�س ا�شم الطريق 

الذي كانت ت�شري عليه ب�شيارتها وقت احلادث ال�شعيد.

المحكمة تلزمه بدورة »كيفية التعامل مع الزوجة«
اأ�شدرت املحكمة اجلزئية يف حمافظة القطيف ال�شعودية، حكماً على زوج اعتدى على زوجته بال�شرب، و�شبرّب لها كدمات يف وجهها وج�شمها، بجلده 

يف مكان عام، واإلزامه بالدرا�شة يف اأحد املعاهد املخت�شة بالتعامل مع الزوجة مدة 10 اأيام، وتقدمي اختبار حتريري ُيرفق يف ملف الق�شية. جلدة   30
امل�شت�شفى،  اإ�شراف مدير  الدمام، حتت  النف�شية يف مدينة  ال�شحة  م�شت�شفى  ل�شالح  امل�شائية  الفرتة  بالعمل يف  الرجل  باإلزام  كما ق�شى احلكم 

وتقدمي حم�شر معتَمد من املدير بعد االنتهاء من املدة التي �شيعمل مبوجبها مبعدل ثالث �شاعات يومياً، واأخذ تعهد على الزوج بعدم تكرار فعلته. 

اإىل  اأحيلت  ثم  لل�شرطة،  »املطلقة«  الزوجة  التجاأت  اإذ  القطيف،  �شرطة حمافظة  فيها  نظرت  الق�شية  »اإن  ق�شائي:  قال م�شدر  الق�شية  وحول 

املحكمة اجلزائية«.


