
FRIDAY 7 JUNE - 2013 

ال�سعر: 1000 ل.ل. - 15 ل.�س. يـومـيــة �شيــا�شـيــة م�شتـقـلـة - تـ�شـدر موؤقتـاً اأ�شـبـوعـيـاً - تـاأ�شـ�شـت عام 1908

السنة السادسة  - الجمعة - 28 رجب 1434هـ / 7 حزيران 2013 م. w w w . a t h a b a t . n e t

2

16

15

بداأت ع�شرات  الق�شري بريف حم�س،  ال�شوري �شيطرته على مدينة  العربي  اإعالن اجلي�س  اإثر 

العائالت يف بريوت وعكار وطرابل�س و�شيدا ت�شاأل عن م�شري اأبنائها املختفني منذ اأ�شابيع، من دون 

معرفة اأي تفا�شيل عنهم، خ�شو�شاً اأن البع�س منهم ال تتجاوز اأعمارهم 15 عاماً، يف وقت يلوذ بع�س 

قادة املجموعات »ال�شلفية« بال�شمت اأمام االأ�شئلة، لكنهم يعلون ال�شراخ يف خمتلف املنا�شبات دعماً 

ملا ي�شّمونه بـ»الثورة« ال�شورية، يف حني ي�شتبعدون اأبناءهم عن اأي �شكل من اأ�شكال »املدد«، وبع�شهم 

�شافر اإىل اخلارج كما ترّدد، من اأجل ال�شالمة.

ألمـــــــة واحـــــــدة
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بعد تطهير القصير
عشرات العائالت اللبنانية تسأل عن أبنائها

5  »األردوغـــانـيـــة«.. بــدايــة النـهـــــايــــة

»القصير« ترسم معادالت المنطقة من جديد

تشكيل الحكومة 
ينتظر »كلمة السر« 

األميركية

قطر.. وتخريب 
االنتخابات اإليرانية

إرهاب آل خليفة 
يطال »حزب الله«

8
فادي عبود:

التمديد ضربة 
 موجعة لالقتصاد
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�إىل  �سالم  مت��ام  �لنائب  �ملكلف  �لرئي�س  يحتاج  رمب��ا 

�لنو�ب  �أ���س��و�ت  �حت�ساب  �إع���ادة  و�إىل  ج��دي��دة،  م�ساور�ت 

�لذين يدعمون تكليفه، بعد �أن تبّدلت �ملعطيات �ملحلية 

ذلك  خ�سو�ساً  �لتكليف،  ه��ذ�  �أنتجت  �لتي  و�لإقليمية 

على  �ل�سورية  �لعا�سمة  �إ�سقاط  على  �ل�سخيف  �لرهان 

�أمري قطر، و�لذي  و»�إخ��و�ن«  �ل�سعودية  �أي��دي تكفرييي 

ب��اأوه��ام،  �أوه��ام��اً  �لأم��ر  فبات  قبل موعد ح�سوله،  تبّدد 

ما جعل فرتة ت�سريف �لأعمال حلكومة �لرئي�س جنيب 

ميقاتي �مل�ستقيلة تطول �إىل �أمد غري معروف.

ي��ر�وح تكليف �لنائب �سالم بني فّكي  يف هذ� �لوقت، 

منها،  �لتمّل�س  ي�ستطيع  ول  ل��ه،  ُر�سمت  �ل��ت��ي  �ملعايري 

و�أنه ي�سع  �نتخابات،  ت�سكيل حكومة  �أنه مكلَّف  و�أبرزها 

�سروطاً ُترج »حزب �هلل«، ول تقبل بها �لقوى �حلليفة 

���س��الم ي�سع بنف�سه ح��د�ً  ف���اإن  وب��ال��ت��ايل،  ل��ب��ن��ان،  ل��ه يف 

�أن  ي��ب��دو  �ل��ت��ي  �مل��ع��اي��ري،  ب��ه��ذه  يتم�سك  عندما  لتكليفه 

�لزمن عفى عليها، بعد �أن �أ�سقطتها تو�زنات �مليد�ن.

�سبعة ع�سر  ُرك��ل��ت ه��ذه  �لن��ت��خ��اب��ات، فقد  م��ن جهة 

�لقبول  ينتظر  عنها  �ل��ك��الم  وب���ات  �لأم�����ام،  �إىل  ���س��ه��ر�ً 

بالطعون يف �لتمديد ملجل�س �لنو�ب من عدمه.

�أما �إحر�ج »حزب �هلل« لإخر�جه من �حلكومة �ملزمع 

تلبية  �سيا�سياً،  ع��زل��ه  باإمكانية  �ل��ظ��ن  ت��ت  ت�سكيلها، 

�ل��دع��وة  و�أب���رزه���ا  �لأم��ريك��ي��ة،  و�ل�����س��غ��وط��ات  للطلبات 

ب��ار�ك  �لأم��ريك��ي  �لرئي�س  م��ن  �ل�����س��اأن  ب��ه��ذ�  �ل�سريحة 

�أوب��ام��ا خ��الل زي��ارت��ه �لأخ���رية للمنطقة، وجت��اوب قوى 

»14 �آذ�ر« معها تت حجج �ستى، فاإن �أ�سحاب هذه �لفكرة 

ومنّفذيها باتو� هم �ملحَرجني و�ملعزولني، بعد �أن لقاهم 

�أي قتال  م����ر�ر�ً،  ي��ه��ّددون��ه  ك��ان��و�  �إىل حيث  »ح���زب �هلل« 

�لكبرية يف �سورية،  �لتكفرييني يف معاقلهم وجتمعاتهم 

فيحق �لقول هنا: َمن يجروؤ بعد �لآن على عزل �ملقاومة 

وجتاهل دورها؟ هذ� �لأمر كان �سعباً ومكلفاً قبل تفعيل 

�حلزب لدوره �لإقليمي يف �لق�سري وغريها، وبات قر�ر�ً 

�نتحارياً بعد هذ� �لتفعيل.

يو�فق  ه��ل  �لآن:  �لت�ساوؤل  ي�سبح  �أن  �لطبيعي  م��ن 

حكومة  ترئي�سه  على  �سالم  تكليف  يف  �ل��ق��ر�ر  �أ���س��ح��اب 

وح����دة وط��ن��ي��ة ت��دي��ر �ل���ب���الد ب��ر���س��ى وم�����س��ارك��ة جميع 

تمي  �ل��ن��و�ب،  جمل�س  يف  �أحجامهم  ح�سب  �لأط����ر�ف، 

يبدر  ���س��وؤ�ل مل  وه��و  عليها؟  ت��ت��اآم��ر  ول  �مل��ق��اوم��ة  ظهر 

�أن  �لآن، كما  به، حتى  دليل على قبولهم  �أي  ه��وؤلء  عن 

مت�ّسك �سالم ومن ي�سغط عليه ويحرجه برف�س �إعطاء 

�لثلث �ل�سامن يف �حلكومة للمقاومة وحلفائها، يف�ّسره 

�لتطور�ت  على  ه��وؤلء  ��سطالع  دليل على  باأنه  �لبع�س 

لبنان،  فيها  مب��ا  �ملنطقة،  على  ت��ت��و�ىل  �ل��ت��ي  �خل��ط��رية 

»ثلث  وج���ود  تتحّمل  ل  وت��وج��ه��ات  مل��و�ق��ف  وت�سريهم 

�سامن« ي�سقطها �أو مينع �لأخذ بها. 

حكومة  تخلف  ح��ك��وم��ة  ت�سكيل  �أن  ي��وؤك��د  ذل���ك  ك��ل 

ميقاتي �أ�سبح �أمر�ً بالغ �ل�سعوبة، وكل �ملعطيات يف هذه 

حكومة  �أن  �أب��رزه��ا  ق�سايا،  جملة  على  ت��وؤك��د  �ل��ط��روف 

مو�جهة  يف  بالبالد  ت�سري  �أن  ت�ستطيع  ل  �سيا�سية  غري 

�لتحديات �لقائمة، و�أن ل حكومة قادرة على �إد�رة �لبالد 

�ل�سيا�سية،  �لأط��ر�ف  ملختلف  �لفاعلة  �مل�ساركة  دون  من 

كما �أنه ل م�ساركة لقوى �لثامن من �آذ�ر ما مل ي�سارك 

»حزب �هلل«، ول م�ساركة من دون »�لثلث �ل�سامن«، ول 

�لدفاع  ثالثية  على  �ل���وز�ري  �لبيان  يف  �لن�س  دون  من 

ع��ن لبنان يف وج��ه �ل��ع��دو »�لإ���س��ر�ئ��ي��ل��ي«، وك��ل �لأخ��ط��ار 

مقابل  و�مل��ق��اوم��ة«،  و�جلي�س  »�ل�سعب  وه��ي  �خل��ارج��ي��ة، 

�لإ����س���ر�ر �مل��ع��لَ��ن ل��ق��وى 14 �آذ�ر ع��ل��ى ع���دم �مل�����س��ارك��ة يف 

حكومة و�حدة مع »حزب �هلل«.

ب��امل�����س��روع  �رت��ب��اط��ه��ا  تعميق  ب��ع��د  �ل��ق��وى  ه���ذه  �إذ�ً، 

رهاناتها  وه��زمي��ة  �ملنطقة،  يف  �ل�سهيوين   - �لأم��ريك��ي 

بهذه  �لقبول  عليها  �سهاًل  يعد  مل  ���س��وري��ة،  يف  �لكثرية 

�لثالثية �ملقاومة، ول باجللو�س مع �حلزب �ملقاوم د�خل 

حكومة و�حدة، بعد �أن �أو�سلتها �لإمالء�ت �خلارجية �إىل 

رف�س �لدخول يف طاولة حو�ر معه. 

�إمكانية ت�سكيل حكومة جديدة،  كل ذلك يوؤكد عدم 

و�لت�سريف  ل�سالم  �لتكليف  ح��ال��ة  ����س��ت��م��ر�ر  وب��ال��ت��ايل 

مليقاتي �إىل ما �ساء �هلل، يف �نتظار و�سول �إ�سارة خارجية 

جالء  �ن��ت��ظ��ار  يف  �مل�ستع�سية،  عقدته  م��ن  �لبلد  ُت��خ��رج 

�لأمور �إقليمياً، مبا يجنب لبنان نقل �حلرب من �سورية 

�إليه.

�مليد�نية  بالتغرّي�ت  �لع���رت�ف  �لأم��ريك��ي  ب��د�أ  فكما 

�ل�سلمي  باحلل  قبوله  وبنتائجها، من خالل  �سورية،  يف 

ل���الأزم���ة ف��ي��ه��ا، ف����اإن �ل���ت���و�زن���ات �ل��ل��ب��ن��ان��ي��ة و�لإق��ل��ي��م��ي��ة 

ت�سكيل  على  باملو�فقة  لأت��ب��اع��ه  �ل�سماح  على  �سُتجربه 

�ليد  �هلل«  ل���»ح��زب  �أن  خ�سو�ساً  وطنية،  وح��دة  حكومة 

ومن  وهزميته،  �لأم��ريك��ي  �مل�سروع  مقاومة  يف  �لطوىل 

يهزم �لأمريكيني يف �لإقليم، �سهل عليه فر�س �سروطه 

يف �لد�خل �للبناين، ولو كره �لأتباع �حلاقدون.

عدنان ال�ساحلي

 ضبط شبكة إرهابية
جن��ح �لأم����ن �ل��ع��ام �ل��ل��ب��ن��اين يف �سبط 

���س��ب��ك��ة �إره����اب����ي����ة ل��ب��ن��ان��ي��ة - ����س���ورّي���ة 

خ���ط���رية، ق��ت��ل��ت وذب���ح���ت، و�غ��ت�����س��ب��ت 

فتيات مل يتجاوزن �لأعو�م �لت�سعة، كما 

�أحيل  وق��د  م�سايخ،  لغ��ت��ي��ال  خّططت 

�مل��ل��ف �إىل �ل��ق�����س��اء �مل��خ��ت�����س لإج����ر�ء 

�ملوقوف  �لفظائع رو�ها  �ملقت�سى. هذه 

�ل�����س��وري »ع��دن��ان حم��ّم��د م. ح.«، وهو 

من بلدة �لزر�عة �ل�سورية، ويعمل لدى 

�للبناين �حلاج »ر.ح.« يف م�ساريع �لقاع، 

�ملفو�سّية  م��ن  با�سمه  ب��ط��اق��ة  ومي��ل��ك 

.»UNHCR« لعليا لالجئني�
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أحداث األسبوع

االفتتاحية

الـنـاشر: 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

�لرئي�س مي�سال �سليمان و�لرئي�س �ملكلف متام �سالم يف بعبد�

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

 مالحقة المعتدين
ذكر م�سدر �أمني �أن �لأ�سخا�س �لذين حاولو� �غتيال �ل�سيخ ماهر حمود يف �سيد� باتو� معرويف �لنتماء، 

�لر�أ�س  �لنهاية، وحما�سبة  �مللف حتى  متابعة  �ستتم  �أنه  موؤكد�ً  �لأمنية تالحقهم لعتقالهم،  و�لقوى 

�ملدّبر �لذي �أ�سدر �لأو�مر.

 ورطة رئاسية
تتخوف �أو�ساط �لرئي�س مي�سال �سليمان �أن تكون و��سنطن وّرطته يف ما غري ما ُت�سمر، و�أعادت �لتذكري 

مبا توّرط فيه �لرئي�س �أمني �جلميل يف �لثمانينات، لفتة �إىل �أنه �نتبه لالأمر بعد فو�ت �لآو�ن؛ حيث 

مل يُعد ينفع �لندم.

بة بالموضوعية
َ
 مطال

ي�سيع مقربون من �لنائبة بهية �حلريري �أن م�سوؤوًل يف حركة »حما�س« مل يرتك كلمة هجاء �إل وقالها 

يف »حزب �هلل« �أمام �حلريري، �لتي كانت ت�سحك يف �سّرها، وتاول �إقناعه باأن يكون مو�سوعياً يف �لنقد.

www.athabat.net

تشكيل الحكومة ينتظر »كلمة السر« األميركية
انتصارات سورية قطعت أوهام العزل واالستئثار

كما بدأ األميركي االعتراف 
بنتائج التغّيرات الميدانية 

في سورية.. فإن التوازنات 
اللبنانية سُتجبر أتباعه على 

تشكيل حكومة وحدة وطنية

مواجهة بتوازنات 
جديدة

اللبناين  امل�شهد  ق���راءة  يف  اجت��اه��ان  ثمة 

النواب:  ملجل�س  التمديد  بعد  ما  مرحلة  خالل 

الفراغ اخلطر،  نحو  يتجه  البلد  اأن  الأول   يرى 

مما  اأف�شل  »بالإمكان  يكون  لن  اأن��ه  اإىل  نظرًا 

اإن��ت��اج  لتع�ّشر  ق���ادت  ال��ت��ي  ف��ال��ظ��روف  ك����ان«، 

واإجراء  جديدة  حكومة  وت�شكيل  انتخاب  قانون 

مر�ّشحة  ه��ي  ب��ل  قائمة،  ت��زال  م��ا  انتخابات، 

للت�شاعد حدة يف املقبل من الأ�شهر.

التقاط  مرحلة  عن  الثاين  الجت��اه  يتحدث 

م�شار  على  والتوافق  الحتقان  وتهدئة  اأنفا�س، 

احلد الأدنى الداخلي من التفاهم.

من  اأي  اللحظة  ه��ذه  حتى  وا�شحًا  ولي�س 

ذاته  اإثبات  له حظ يف  �شيكون  امل�شارين  هذين 

لبنان، لكن ثمة  ال�شيا�شي يف  الواقع  اأر�س  على 

�شتتفاعل  اأنها  بر�شم  تربز  اأ�شا�شية  مالحظات 

يف املرحلة املنظورة:

اأول���ه���ا، ا���ش��ت��داد احل��م��ل��ة الأم��رك��ي��ة على 

»حزب اهلل«، وجديدها اأنها تت�شف بال�شتباك 

م�شاف  اإىل  ي��رق��ى  ال���ذي  احل���اد،  ال�شيا�شي 

ت�شعر احلرب الناعمة �شده، التي توظف اإدارة 

اإطارها احلرب القت�شادية والأمنية  اأوباما يف 

وال�شيا�شية ب�شكل عايل الوترة، وال�شوؤال: كيف 

ال��داخ��ل  يف  ه��ذا  توجهها  وا�شنطن  �شترتجم 

اللبناين؟

ُي�شتبعد، بح�شب تقاطع املعلومات، اأن تّتجه 

وا�شنطن لتفجر الو�شع الأمني اللبناين، لكنها 

حادة،  �شيا�شية  �شغوطات  �شك  بال  �شتمار�س 

هدفها بناء قيا�س واحد بني مقولة اإجراء عملية 

الأ�شد يف  ب�شار  الرئي�س  ناق�س  �شيا�شي  انتقال 

�شورية، وعملية م�شابهة يف لبنان ناق�س »حزب 

اهلل«.

توحي  �شورية،  يف  ميدانية  تطورات  ثانيها، 

من  عليها  امل��وؤام��رة   - احل��رب  م�شروع  بانتقال 

وال��رتاج��ع،  النكفاء  مربع  اإىل  امل��ب��ادرة  مربع 

وال�شر باجتاه اإعالن اإفال�س و�شائله.

تداعيات  اأم��ام  املك�شوف  لبنان  اأن  بديهي 

هذين  مناخات  �شتتجاذبه  ال�شورية،  الأزم���ة 

باأي  ال�شوؤال:  يبقى  لكن  املتعاك�شني،  التطورين 

ال�شاحة  ف��وق  تاأثراتهما  �شيرتجمان  اأ�شلوب 

اللبنانية؟

مرحلة  يعي�س  لبنان  اإن  ال��ق��ول:  ق�شارى 

جديدة من املواجهة، لكن �شمن معادلة موازين 

قوى خا�شرة ل�شطفاف ا�شتثمار حريق �شورية.

نا�سر �سرارة
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مدينة  ��ستعادة  ملعركة  �لنهائية  �لتح�سري�ت  بد�أت 

�لتكفرييني،  �مل�سلحني  �أل��وف  ع�سر�ت  �أي��دي  من  حلب 

وفك  خ��ر�ب��اً،  �لتاريخية  �ملدينة  ه��ذه  ع��ات��و� يف  �ل��ذي��ن 

من  �لقريبتني  و�ل���زه���ر�ء  نبل  مدينتي  ع��ن  �حل�����س��ار 

�حلدود �لرتكية يف �أق�سى �ل�سمال �ل�سوري، من خالل 

للحوؤول  �ملنطقة،  �أو�سال  تقطيع  ��سرت�تيجية  �عتماد 

دون و�سول �لإمد�د�ت للم�سلحني، ل �سيما على طريق 

من  �ل�سوري  �لنظام  ي�ستفيد  فيما  �ل��ه��وى،  ب��اب  حلب 

ل  حلب،  مناطق  يف  �لأك����ر�د  ب��ني  �لقائمة  �لتناق�سات 

�سيما �لف�سائل �ملقاتلة �لتابعة ل�»�لتاد �لدميقر�طي 

�ل�����ك�����ردي«، �ل������ذي ي���ق���ات���ل »ل�������و�ء �ل���ت���وح���ي���د« �ل��ت��اب��ع 

من  مدعومة  »�إ�سالمية«  كتائب  وت�سانده  ل�»�لإخو�ن«، 

�أكر�د �سمال  �ل�ستخبار�ت �لرتكية، وكذلك من دخول 

�لعر�ق يف مو�جهة �جلماعات �لتكفريية، يف وقت يتابع 

�جلي�س �لعربي �ل�سوري مهمة تطهري �ملدن �لأ�سا�سية، 

�لق�سري  مدينة  ترير  بعد  عليها  �ل�سيطرة  و�إح��ك��ام 

�لقريبة من حدود لبنان، فيما تتقدم �لقو�ت �لنظامية 

ب�سكل ملحوظ يف �لغوطة �ل�سرقية و�لغربية، وتنظيف 

�إعالن دوما وحر�ستا قريباً  �إىل  �ملنطقة، و�سوًل  كامل 

�إقامة  يتيح  ما  �لالفتة،  �لإجن���از�ت  بعد  �آمنة،  مناطق 

�لعا�سمة  حل��م��اي��ة  ج���د�ً  ع��ري�����س  ب�سعاع  �آم���ن  حم��ي��ط 

وريفها بالكامل.

م�سادر ع�سكرية رفيعة �مل�ستوى توؤكد ل�»�لثبات« �أن 

و�أن عملية  يف منطقة حماه،  بالكامل  رت  ُطهِّ بلدة   16
ربط �ملدن �سارفت على �لنتهاء.

ن�سر  �إىل  تتجه  دم�����س��ق  �إن  ذ�ت��ه��ا  �مل�����س��ادر  وت��ق��ول 

�جلي�س  و�إن  �لكلمة،  معاين  بكل  ��سرت�تيجي  ع�سكري 

قتالية  وخ��ربة  وك��ف��اءة  متا�سكاً  �أظهر  �ل�سوري  �لعربي 

�ل�سورية  �ل��ق��ي��ادة  �أن  كما  �لع�سكرية،  �مل��ي��ادي��ن  كافة  يف 

طبقت �إىل �لآن بنجاح لفت نظرية »َمن مي�سك �مليد�ن 

�لع�سكري يتحكم بامل�سار �ل�سيا�سي«.

�لف�سائل  لكل  �حلا�سنة  �ل���دول  ت��ع��اين  �مل��ق��اب��ل،  يف 

�مل�سلحة من �أزمات حقيقية، يف ظل �لتناف�س و�لتناق�س 

بني تركيا وقطر من جهة، و�ل�سعودية من جهة �أخرى، 

�أي  لعرقلة  ت�سعى  و�لقطرية  �لرتكية  �جلهات  �أن  على 

�لأ���س��د،  ب�سار  �ل�����س��وري  �لرئي�س  ب��وج��ود  �سيا�سي  ح���و�ر 

�إىل  ي�ستند  �أن  بد  ل  لالأزمة  �سيا�سي  �أي حل  �أن  وت��رى 

ب�سلطة  �ن��ت��ق��ال��ي��ة«  »ح��ك��وم��ة  ت�سكيل  م��ف��اده��ا  ق���اع���دة 

ت��ن��ف��ي��ذي��ة ك��ام��ل��ة، مب���ا يف ذل���ك �ل�����س��ل��ط��ة ع��ل��ى �ل��ق��و�ت 

�لنقا�س  �إع��ادة  يعني من وجهة نظرهم  وه��ذ�  �مل�سلحة، 

قبل  ما  �أي  �لأول،  �ملرّبع  �إىل  و�لأمريكيني  �لرو�س  بني 

�حلبال  و���س��د  و�ل��ت��ج��اذب  �لتعقيد  ع��اد  »ج��ن��ي��ف«، حيث 

على  �ملتملقني  و�لأوروب��ي��ني  و�لأمريكيني  �ل��رو���س  بني 

�لدو�م، و�لذين يتماهون متاماً مع و��سنطن، بعدما �ساد 

ك��ريي يف مو�سكو   - �لعتقاد عقب حم��ادث��ات لف���روف 

تر�سي  ت�سوية  يف  م��ا  �إيجابية  نحو  تتجه  �لأج����و�ء  �أن 

�لآن  حتى  تيط  ع��و�م��ل  ع��دة  �أن  �إل  كلها،  �لأط����ر�ف 

�أم��ام �حلل  �أ�سا�سية  تكون عقبة  قد  �ل�سيا�سية  بالعملية 

�ملن�سود �أهمها:

�ل�سعودي  �ل��ق��ط��ري، و����س��ت��ط��ر�د�ً  �ل���دور �ل��رتك��ي - 

�ملعار�س لفكرة �حلل مع وجود �لأ�سد.

�جتماع وزر�ء خارجية دول �لتاد �لأوروب��ي �لذي 

�نتهت نقا�ساته �إىل قر�ر ت�سليح �ملعار�سة �ل�سورية، و�إن 

فح�سب،  �إعالمياً  �ل�سورية  �ملعار�سة  ت�سليح  ق��ر�ر  ك��ان 

ب��اع��ت��ب��ار �أن �ل��ت�����س��ل��ي��ح ق��ائ��م م��ن��ذ م���دة ط��وي��ل��ة، وع��ل��ى 

م�ستويات خمتلفة.

يف �ملقابل، رّدت مو�سكو على هذ� �لقر�ر باإعالن نّيتها 

�ل�سرت�تيجية، وو�سع ذلك   »300 »��س  �إر�سال �سور�يخ 

يف �سياق �لردع ومنع �لتدخل �خلارجي، كما رّدت طهر�ن 

�أك��ر من  �ل��ذي جمع  �سورية،  �أ�سدقاء  موؤمتر  بتنظيم 

�أربعني دولة، م�ستفيدة بالتاأكيد من �لإجناز�ت �مليد�نية 

�ل�سورية.

�أمام هذ� �مل�سهد �ملتقّلب، ير�قب �لكيان »�لإ�سر�ئيلي« 

تدهور  �حتمالت  م��ن  متخوفاً  �سديد،  بحذر  �ل�سورة 

جبهة �جلولن، ويتابع بدقة مو�قف �إير�ن و»حزب �هلل« 

و�لقوى �ملوؤيدة لهما يف هذ� �ل�سدد.

يف �ملح�سلة، ميكن �ل�ستنتاج من دون جهد �أن �لو�قع 

�لت�ساعد  يف  �لآخ��ذ  �مل��ي��د�ين  �لتطور  يحدده  �ل�سيا�سي 

من  و��سعة  �أرج���اء  على  �ل�����س��وري  �جلي�س  �سيطرة  بعد 

�جلغر�فيا، وهذ� عامل مهم وحا�سم، مقابل تر�جع قدرة 

دويل  مناخ  وج��ود  م��ن  وب��ال��رغ��م  �لع�سكرية.  �مل�سّلحني 

موؤيد للت�سوية �ل�سيا�سية، و�قتناع �لغرب بحتمية �حلل 

�ل�سيا�سي، �إل �أن �سعوبة تقيق هذ� �حلل تبدو �آنية من 

�إنه ل يحق للنظام �ل�سوري وحلفائه  وجهة نظر تقول 

بو�ست«  »و��سنطن  �سحيفة  عنه  قالت  �نت�سار  تقيق 

�ملقربة من �لبيت �لأبي�س �إنه �سار و�سيكاً.

بهاء النابل�سي
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�جلي�س �لعربي �ل�سوري يتجّول يف �سو�رع �لق�سري بعد تطهريها من �مل�سلحني

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

يـقــــال

 .. إلى الفنادق
طابع  ذي  فل�سطيني  ف�سيل  وك��و�در  م�سوؤويل  �إن  يقال 

�ملدن  �إح��دى  �سكنهم وعملهم يف  �أماكن  �إ�سالمي تركو� 

�للبنانية �لكربى، ورمبا غادرو� ليلتحقو� بقيادتهم يف 

�إحدى دول �خلليج.

 ال إجماع
ل��ب��ن��ان؛ �أجنلينا  ���س��ف��رية �لت����اد �لأوروب������ي يف  ق��ال��ت 

لو�ئح  على  �هلل«  »ح��زب  و�سع  م�ساألة  �إن  �يخهور�ست، 

�أع�ساء  و�إجماع  �إىل مو�فقة  �لأوروب��ي��ة تتاج  �لإره��اب 

27 دولة، وهذ� �لإجماع  �لتاد �لأوروب��ي، �لذي ي�سم 

غ��ري م��ت��وف��ر، ب�سبب ح��دة �خل��الف��ات ووج��ه��ات �لنظر 

�ملت�ساربة متاماً.

 مرحلة »سالم«
قال �سفري دولة عربية كربى �أمام بع�س زو�ره، �إن �ملرحلة 

�لعائلة،  بتاريخ  م�سيد�ً  �سالم،  مت��ام  مرحلة  هي  �حلالية 

ميقاتي،  جنيب  �لرئي�س  مرحلة  عينه  �لوقت  يف  ومنتقد�ً 

بل وحتى مرحلة �سعد �حلريري، �لذي يفتقد �إىل �حلنكة 

�ل�سيا�سية ومر�عاة ودر��سة �لو�قع �للبناين من كل جو�نبه.

 إلى ما بعد الفطر
على خالف ما �أُ�سيع من �لق�سر �جلمهوري، فاإن حمركات 

�ل��رئ��ي�����س �مل��ك��ل��ف مت���ام ل��ن ت��ع��ود �إىل �ل�����دور�ن يف �ل��وق��ت 

�أكر  و�إن  حكومة،  باإنتاج  ي�سمح  ل  �لو�سع  لأن  �ل��ر�ه��ن، 

�إن  يقولون  و�لكو�لي�س  �خلفايا  على  �ملطلعني  �ملتفائلني 

لة �إىل ما بعد عيد �لفطر. �حلكومة موؤجَّ

 أصدقاء »اإلسرائيليين«
جزم �أحد �مل�ساركني يف »منتدى د�فو�س« �لقت�سادي �لذي 

�أن  �مليت«،  »�لبحر  �لأردنية على �سفاف  �ل�سلطات  �أقامته 

»�إ�سر�ئيليني«؛  جمال�سة  يف  نا�سطاً  كان  لبنانياً  �سحافياً 

�ل��ذي��ن  �إن  �مل�����س��ارك  وق���ال  �سحافيني،  وغ���ري  �سحافيني 

يف  �لأردن��ي��ة  �ملخابر�ت  �أع��ني  عن  بعيدون  �أنهم  يعتقدون 

ولو  �للبنانيني،  �ملوؤمتر�ت خمطئون، خ�سو�ساً  تلك  مثل 

كانو� من �لأ�سدقاء.

 تحت المراقبة
ت��ب��نّي ب��ع��د متابعة دق��ي��ق��ة ل��الإ���س��اع��ات ح���ول ت��ه��دي��د�ت 

�ملناطق،  وبع�س  �جلنوبية  لل�ساحية  �لن�سرة«  »جبهة 

معروفة  لبنانية  �سيا�سية  جهات  ور�ءه���ا  يقف  م��ن  �أن 

بالأ�سماء و�لرتباطات.

 أزمة صامتة
يقول �أحد �ل�سيا�سيني يف قوى 8 �آذ�ر، �إن هناك 

�أزمة �سامتة بني زعيم »�لتيار �لوطني �حلر« 

�لتمديد  تاأييدهم  خلفية  على  �آذ�ر،   8 وق��وى 

�أظهر مرة جديدة  �أن عون  �إل  �لنو�ب،  ملجل�س 

قدرته �ل�سخ�سية �لفائفة على ��ستيعاب �لأمر، 

رغم تري�س بع�س نو�به، و�إن جمهور �لتيار 

�لوطني غري م�ستعد للحظة و�حدة لتعري�س 

�لتحالف مع »حزب �هلل« لأي ر�سو�س.

ي التحريض 
ّ
 تبن

تتبنى �سحيفة »عربية« كل ما ت�سيعه �ملخابر�ت 

�أعد�ء  يعلنها  �لتي  �ملو�قف  وكل  »�لإ�سر�ئيلية« 

بحرفّيتها،  �لأنباء  نقل  باب  من  لي�س  �سورية، 

ب���ل م���ن ح��ي��ث �ل��ت��ب��ّن��ي �ل���ك���ام���ل ل��ل��ت��ح��ري�����س 

�لقر�ء يقولون:  »�لإ�سر�ئيلي«، ما جعل بع�س 

»ولو.. يحرتمو� عقولنا �سوي«.

 .. وكّرت ُسبَّحة االعتقاالت
�أك����دت م�����س��ادر خ��ا���س��ة ل���»�مل��ن��ار�مل��ق��د���س��ي��ة«، �أن 

خمزن  مد�همة  وبعد  �ل�سورية  �لأم��ن  �أج��ه��زة 

�ل�سورية،  �لعا�سمة  �إحدى �سو�حي  معزول يف 

تنظيم  من  �ثنني  �لأخ���رية  �لفرتة  يف  �عتقلت 

�لأوروبية  �جلن�سية  يحمالن  �لن�سرة«  »جبهة 

ك��ان��ا ق��د و���س��ال �إىل �لأر�����س���ي �ل�����س��وري��ة قبل 

�أك����ر م���ن ع����ام. وذك�����رت �مل�������س���ادر �أن �أج��ه��زة 

�أكدت  خطرية  وثائق  �سبطت  �ل�سورية  �لأم��ن 

وتفيد  �لتحقيقات،  �إليه  لت  تو�سّ قد  كانت  ما 

�إرهابية كانت ت�ستعد  باأنهما يقود�ن جمموعة 

جم��اورة،  �ساحة  يف  كيماوية«  »هجمات  لتنفيذ 

و�أن عملية �عتقالهما �ساهمت يف �عتقال ثالثة 

على  بناء  �عُتقلو�  منهم  �سبعة  �آخ��ري��ن،  ع�سر 

معلومات نقلتها �ملخابر�ت �ل�سورية �إىل �إحدى 

�لدول �ملجاورة.

ه  تبذير.. وَسفـَ
حو�يل  �سعود  �آل  فهد  �ل�سعودي  �لأم��ري  �أنفق 

ع��ل��ى �ل��رتف��ي��ه يف »دي����زين  ي����ورو  م��ل��ي��ون   50
�لإع��الم  ذك��رت و�سائل  ب��اري�����س«، ح�سبما  لن��د 

وك��ان  ح��زي��ر�ن.   3 بتاريخ  �ل�����س��ادرة  �لفرن�سية 

�لأمري �ل�سعودي قد قرر �لحتفال يف »ديزين 

ف��ح��ج��ز �حل��دي��ق��ة ل�سيوفه  ب��ت��خ��رج��ه،  لن����د« 

�لإغ��الق  وحتى  �سباحاً  �لفتتاح  منذ  �ل�ستني 

�أيار  22 و24 من  م�ساء يف �لفرتة �لو�قعة بني 

�لفائت.

 خلفان.. و»اإلخوان«
ق��ائ��د �سرطة  �ل��ف��ري��ق �ساحي خ��ل��ف��ان؛  �ع��ت��رب 

�أن »�لإخ����������و�ن« مب���ع���اد�ت���ه���م �لإم�������ار�ت  دب�����ي، 

وت�ساحلهم مع »�إ�سر�ئيل« �سيندمون �أكرب ندم، 

بناء.  ل  هدم  ّناع  �سُ »�جلماعة«  �أن  �إىل  م�سري�ً 

ور�أى خلفان على ح�سابه يف موقع »تويرت«، �أنه 

من ف�سل �هلل تعاىل على دولة �لإمار�ت �أّن ما 

من �أحد عاد�ها �إل وحّل عليه �لفقر و�لتخّلف 

و�لرتّدي!

 مال الخليجي لمحاصرة مصر
�ملخطط  �أن  و�ملحللني  �مل��ر�ق��ب��ني  �ن��ت��ب��اه  لفت 

ب�سكل  يعمل  �ل���ذي  �لأم��ريك��ي  »�لإ���س��ر�ئ��ي��ل��ي« 

ح��ث��ي��ث ع��ل��ى ف��ر���س �حل�����س��ار ع��ل��ى م�����س��ر من 

خ��ا���س��رت��ه��ا �لإف��ري��ق��ي��ة، لإب��ق��ائ��ه��ا خ��ا���س��ع��ة يف 

�ل�سهيونية،   - �لأمريكية  �ل�سرت�تيجية  فلك 

تنخرط فيه �ل�سعودية وقطر و�لإم��ار�ت، من 

خالل �إقد�مها على �سر�ء مئات �آلف »�لأفدنة« 

ر مبئات  ت��ق��دَّ �أثيوبيا، و�ل��ت��ي  م��ن �لأر����س��ي يف 

توفري  يف  و�مل�ساهمة  �ل����دولر�ت،  من  �ملاليني 

دعم مايل مبا�سر يف عملية بناء »�سد �لنه�سة«، 

�لذي ت�سرتك يف بنائه »�إ�سر�ئيل«.

سباق محموم بين الحسم الميداني والحل السياسي
دمشق استعادت المبادرة بالكامل
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الأربعاء  �صباح  من  ع�صرة  احلادية  عند 

اجتماع  بداأ  اخلام�س من حزيران اجل��اري، 

رو�صي - اأمريكي - اأممي يف جنيف، لتذليل 

العقبات اأمام م�ؤمتر »جنيف - 2«.

ث��م��ة رج���ان دخ���ا اإىل ه���ذا الج��ت��م��اع 

ك���ان ال��زه��� مي��ل���ؤه��م��ا، وه��م��ا: ن��ائ��ب وزي��ر 

اخل��ارج��ي��ة ال��رو���ص��ي��ة؛ غ��ي��ن��ادي غ��ات��ي��ل���ف، 

اأحد �صق�ر الإدارة الرو�صية، والأكرث ت�صدداً 

يف ال��ت��ع��ام��ل ال��رو���ص��ي م���ع امل��ل��ف ال�����ص���ري، 

لل�صرق  الرو�صية  اخلارجية  وزي��ر  وم�صاعد 

اأكرث  اأح��د  ب�غدان�ف،  ميخائيل  الأو���ص��ط؛ 

بالتط�رات  معرفة  الرو�س  الدبل�ما�صيني 

الأمنية ال�ص�رية.

ب��ي��ن��م��ا دخ��ل��ت ���ص��ي��دت��ان ه��م��ا ال��ي��زاب��ي��ت 

ج�����ن����ز، ال���ت���ي ك���ان���ت ن���ائ���ب���ة حل���ام���ل امل��ل��ف 

ال�ص�ري روبرت ف�رد، وهي مقّربة من ناظر 

اخل��ارج��ي��ة الأم��ريك��ي��ة ج���ن ك���ريي، والتي 

حلت مكان ف�رد من قَبل الإدارة الأمريكية، 

والذي عجز عن ت�حيد املعار�صات ال�ص�رية، 

م��دي��رة  ه��ي  وال��ث��ان��ي��ة  ي�صتمها،  ف��ان�����ص��رف 

ال�ص�ؤون ال�صيا�صية يف اخلارجية الأمريكية؛ 

بامللف  اأي�صاً  مت�صك  التي  ت�صرمان،  ويندي 

ال����ن�����وي الإي������������راين.. دخ���ل���ت ال�����ص��ي��دت��ان 

اإىل  ب�صرعة  ووجل��ت��ا  ال���ج��ه��ني،  متجّهمتي 

اأي  اإىل  اللتفاف  دون  الجتماع، من  غرفة 

من امل�ج�دين.

ل��ك��ل م���ن راأى ال���ف��دي��ن  ك���ان وا���ص��ح��اً 

اأن اأم�����راً ك��ب��رياً ق��د ح�����ص��ل، ق��ل��ب امل���ازي��ن 

من  واث��ق��ني  ال��رو���ص��ي��نينْ  وج��ع��ل  واملقايي�س، 

خط�اتهما، بينما الأمريكّيتان بدتا كاأن ماًء 

حاراً اأحرق راأ�صيهما واأقدامهما.

)اخل���ام�������س  ال����ي�����م  ذاك  ���ص��ب��ي��ح��ة  يف 

م����ن ح�����زي�����ران( ك���ان���ت حم���ط���ات ال��ت��ل��ف��زة 

تبّث  الفجر  ب��داأت منذ  الأنباء قد  ووك��الت 

اأخ���ب���ار اإط���ب���اق اجل��ي�����س ال��ع��رب��ي ال�����ص���ري 

امل�صلحة  ل��ل��م��ج��م���ع��ات  ال���ه���ام  امل��ع��ق��ل  ع��ل��ى 

يف ���ص��م��ال ال��ق�����ص��ري، ع��ر ع��م��ل��ي��ات خاطفة 

ون���ع��ي��ة اأ���ص��ف��رت ع��ن ال��ق�����ص��اء ع��ل��ى اأع���داد 

م��ن امل�����ص��ل��ح��ني، وا���ص��ت�����ص��ام اأع�����داد اأخ���رى، 

ال�صبعة والب�ي�صة  اإىل بلدتي  اأعداد  وفرار 

ال�����ص��رق��ي��ة، ال��ل��ت��ني ت���رك اجل��ي�����س ال�����ص���ري 

اجلديدة  للخط�ة  متهيداً  نح�هما،  مم��راً 

بالق�صاء على كل ب�ؤر امل�صلحني.

اإذاً، كانت اأخبار �صيطرة اجلي�س العربي 

ال�����ص���ري ع��ل��ى ك��ام��ل م��دي��ن��ة ال��ق�����ص��ري قد 

و�صلت اإىل ال�فدين، كما و�صل اإليهما املزيد 

من التفا�صيل، �ص�اء عن الأ�صاليب القتالية 

اتبعها،  التي  املذهلة  الع�صكرية  والتكتيكات 

اأو يف نتائج ال�قائع امليدانية ال�صريعة التي 

يح�صم  �صاعتني  م��ن   ب��اأق��ل  اجلي�س  جعلت 

الأم�����ر يف ه��ذه امل��دي��ن��ة، ال��ت��ي ك��ان��ت ُتعتر 

امل�صلحة  للع�صابات  ومنتجعاً  للراحة  مكاناً 

والعتاد  بالعديد  اإم����داد  وم��رك��ز  ج��ه��ة،  م��ن 

للم�صلحني يف اأماكن اأخرى من جهة ثانية، 

ونقطة تقاطع كرى لاإمداد، تت�ا�صل مع 

خالد  ووادي  ال��ب��ق��اع،  يف  وج��روده��ا  عر�صال 

وخراجها يف ال�صمال اللبناين، لتت�صكل منها 

وحمافظة،  مدينة  حم�س؛  نح�  الندفاعة 

واإىل ريف دم�صق من جهة ثالثة.

ه���ن���ا، اخل������راء ال��ع�����ص��ك��ري���ن ي�����ص��ف���ن 

»القصير« ترسم معادالت المنطقة من جديد
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اأنقرة - الثبات

اأرخ�����ت ال��ت��ظ��اه��رات ال��ت��ي ع��ّم��ت امل���دن 

ال����رك����ي����ة ب��ث��ق��ل��ه��ا ع���ل���ى اأح���������ام رئ��ي�����س 

ال���������زراء ال���رك���ي رج����ب ط��ي��ب اأردوغ�������ان 

»الإمراط�رية«، بعد اأن اكت�صف »ال�صلطان 

اأن هناك  امل��ت��ظ��اه��رون،  ن����اداه  ط��ي��ب«، ك��م��ا 

�صعبه ل يقبل�ن ب�صيا�صاته  من  املئة  يف   50
ال���ص��ت��ع��ائ��ي��ة، وحم��اول��ت��ه ف��ر���س اأح��ام��ه 

ومغامراته على ال�صعب الركي.

كان من ال�ا�صح جداً اأن حادثة »جيزي 

ق�صمت  التي  الق�صة  �ص�ى  تكن  مل  ب���ارك« 

ظهر البعري، فقيام ال�صرطة بقمع جمم�عة 

كان�ا  البيئيني  والنا�صطني  الفنانني  م��ن 

احلديقة  حت�يل  حماولته  على  يحتج�ن 

اإحياءها، وبناء  اإىل »قلعة عثمانية« يحاول 

املتم�لني  اأح��د  مركز جت��اري فيها مل�صلحة 

جعل  والتنمية«،  »ال��ع��دال��ة  ح��زب  يف  الكبار 

ال��ن��ا���س ت��ت��ح��رك مل���اج��ه��ة ال��ق��م��ع، ف��ك��ان اأن 

ظ��ه��ر اأردوغ�������ان ك��م��ا اأي »دي���ك���ت���ات����ر« ك��ان 

ت��صيفهم، وذهب  اأع�صاء حزبه يف  يتبارى 

مذهب ه�ؤلء يف التقليل من قيمة مناوئيه 

يتحدث  بداأ  ثم  اأوًل،  بالل�ص��س  ف��صفهم 

مع اأفراد حزبه عن »م�ؤامرة خارجية«.

بالركيز  امل��ع��ار���ص���ن لأردوغ�����ان  وب����داأ 

ان��ت��ق��ادات��ه��م م���ن دون غ����ريه من  ع��ل��ي��ه يف 

امل�������ص����ؤول���ني، يف ت���ط����ر لف�����ت، ك��م��ا ب�����داأوا 

ال�صارع  يف  معه�دة  غري  عبارات  ي�صتعمل�ن 

ال��رك��ي، حيث ظ��ه��رت كلمة »امل��ق��اوم��ة« يف 

اخلطاب املعار�س.

واأظ���ه���رت ه���ذه ال��ت��ط���رات اأن ال�����ص��ارع 

الركي بداأ يتململ من �صخ�صية اأردوغان، 

»ربـيــع األنــاضـــول« يضـرب أحـــــالم أردوغـــان الـمـستقـبـليـــة  مضادات أميركية للدبابات بَيد المسلحين 
�أ�شرطة  تتّبعها  �لأمريكية، من خالل  ريد«  »و�ي  ك�شفت �شحيفة 

�أمريكية  مد�فع  وج��ود  عن  �شوريني،  م�شلحني  قَبل  من  من�شورة 

106 مم.  40«، عيار  �إم   « م�شادة للدبابات بحيازتهم من طر�ز 

�مل�شار  �ملدفع  ف��اإن  �ل�شحيفة،  ن�شرته  �ل��ذي  �لتحقيق  وبح�شب 

�إليه مل يعد ي�شتخدمه �جلي�ش �لأمريكي، لكنه ُي�شتخدم من قَبل 

�أفغان�شتان  يف  كبريً�  دورً�  لعب  وق��د  و��شع،  نطاق  على  حلفائه 

�أنه  عن  ف�شاًل  ونقله،  ��شتخد�مه  �شهولة  �إىل  بالنظر  وليبيا، 

عدمي �لرتد�د، ما يجعله �شبيهًا بال�شالح �لفردي �خلفيف، كما 

تعقيد  ب�شبب  للدبابات،  �مل�شادة  »لو«  �شو�ريخ  على  تفوق  �أن��ه 

��شتخد�م �لأخري.

ني« سئم من »الجهاديين« د السُّ  »التمرُّ
قالت �شحيفة »وورلد تريبيون« �إن حلف �شمال �لأطل�شي يدر�ش بيانات 

معلوماتية ت�شري �إىل ح�شول �نقالب حاد يف موقف �ل�شوريني ل�شالح 

نظام �لأ�شد. ويتعلق �لأمر ببيانات جمعها �حللف على مدى �ل�شهر 

�لتي  �مل�شتقلة  �لإغاثية  و�ملنظمات  �لنا�شطني  خ��الل  من  �ملا�شي، 

تدعمها ومتّولها �لدول �لغربية، و�لتي تعمل على �لأر��شي �ل�شورية.

ونقلت �ل�شحيفة عن م�شدر دبلوما�شي غربي، �طلع على �لبيانات، 

�أ�شيبو�  �شورية  يف  �لنا�ش  »�أغلبية  �أن  �إىل  ت�شري  �لبيانات  �إن  قوله 

ني،  �ل�شُّ �لتمّرد  على  »�ل��ق��اع��دة«  تنظيم  ��شتيالء  ج��ر�ء  بالهلع 

»�جلهاديني«،  �شئمو�  فقد  �لأ���ش��د)...(  بقاء  يف�شلون  و�أ�شبحو� 

وبح�شب  �لأ���ش��د«.  كر�هيتهم  من  �أ�شد  لهم  كر�هيتهم  و�أ�شبحت 

�ل�شحيفة فاإن �لبيانات �لتي جمعها �حللف ت�شري �إىل �أن 70 يف �ملئة 

من �ل�شوريني هم مع �لرئي�ش ب�شار �ل�شد.

 نور وأنور.. وماكين
ن�شرت �إحدى �ل�شحف �لغربية �أن �ثنني ممن ظهرو� يف �ل�شورة 

زيارته  خالل  ماكني،  جون  �ل�شهيوين  �لأمريكي  �ل�شيناتور  مع 

�لرهائن  خطف  يف  متورطان  �أ�شبوعني،  منذ  حلب  ري��ف  �إىل 

ما  �شرعان  �خلرب  نور.  وحممد  �بر�هيم  �أنور  وهما  �للبنانيني، 

يف  �جلنائي  �جلانب  �إىل  بالنظر  �لأمريكي  �لإع��الم  يف  �نت�شر 

� �جتمع مع  � وطبقًا للقانون �لأمريكي  �لق�شية، ذلك لأن مكني 

بو�شت«،  »و��شنطن  وح�شب  مكني،  با�شم  �ملتحدث  »�إرهابيني«! 

�أ�شدر بيانًا قال فيه: »من �ملوؤ�شف �أن يتّم ت�شوير ع�شو جمل�ش 

�أن »عددً� من  �ل�شيوخ عن طريق �خلطاأ مع نور«. وزعم �لبيان 

�ل�شوريني �لذين كانو� يف ��شتقبال ماكني لدى و�شوله �إىل �شورية 

�لمتثال  �شوى  له  يكن  ومل  معه،  تذكارية  �شور  �لتقاط  طلبو� 

لرغبتهم.. كالعادة«!
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اجل�صد  يف  ح���اداً  �صّكيناً  �صكلت  الق�صري  اأن 

ال�ص�ري، متّكن اجلي�س ال�ص�ري من ك�صره 

اجلي�س  �صيجعل  م��ا  مفاعيله،  ك��ل  واإل���غ���اء 

اندفاعة وحي�ية  اأكرث  اأمام حركة  ال�ص�ري 

ب�صكل  امل�صلحة يف حم�س  الب�ؤر  للح�صم مع 

اإىل  ت�صري  املعل�مات  اأن  خ�ص��صاً  ���ص��ري��ع، 

جمم�عة  �صبطت  ال�����ص���ري��ة  ال�صلطات  اأن 

اخلط�رة،  من  كبري  قدر  على  ال�ثائق  من 

م��ن ق�ى  اإره��اب��ي��ة  ع��ن جمم�عات  تتحدث 

مدى  على  لت  �ُصكِّ واأجنبية  وعربية  لبنانية 

ال�صنتني املن�صرمتني، وفق منظ�مة حمددة 

واأهداف قريبة ومت��صطة املدى، من �صاأنها 

غربية  ودوًل  خليجية  اأن��ظ��م��ة  حت���رج  اأن 

وعربية لها دور يف تدمري �ص�رية واملنطقة.

ال�صلطات  اأن  الأول��ي��ة  املعل�مات  وتفيد 

هذه  تفا�صيل  يف  ال��رو���س  و�صعت  ال�ص�رية 

ب�صرعة  التحرك  ق���رروا  وال��ذي��ن  ال���ث��ائ��ق، 

يف  ل��صعها  ب��الإره��اب،  املعنية  ال��ق���ى  نح� 

�ص�رة ما مّت العث�ر عليه من وثائق.

اخل�������راء  ي�������ص���ري  وك�����م�����ا  ذل���������ك،  اإىل 

من  اأمريكيني  م�ص�ؤولني  فاإن  الع�صكري�ن، 

اأج���ه���زة ال���ص��ت��خ��ب��ارات واخل���ارج���ي���ة، ك��ان���ا 

من  �صع�ديني  م�ص�ؤولني  م��ع  اجتمع�ا  ق��د 

جهاز املخابرات ووزارة الدفاع، حيث اقرح 



يف م�صهد مثري ولف��ت، ي�صاهد العامل 

رئي�س ال�زراء الركي رجب طيب اأردوغان 

ي��ذوق ال�صم نف�صه ال��ذي ك��ان قد �صاهم يف 

اأن  اإذاق��ت��ه ل��ع��دد م��ن ال��ق��ادة ال��ع��رب، علماً 

الت�صريحات  ه���  �صخرية،  الأك���رث  امل���ق��ف 

ال�������ص���ادرة ع���ن اأردوغ�������ان ب��ات��ه��ام ال�����ص��ب��اب 

امل��ن��ت��ف�����س يف ب����اده ب��اأن��ه��م جم��م���ع��ة من 

امل��ت��ط��رف��ني، واأن ب���اده ت��ت��ع��ر���س مل���ؤام��رة 

ال��ت��ي كان  امل���اق��ف نف�صها  خ��ارج��ي��ة، وه��ي 

م���ب���ارك وب����ن ع��ل��ي وال����ق����ذايف وال��رئ��ي�����س 

ال�ص�ري ب�صار الأ�صد قد اأعلن�ها حني كان 

اإىل  ويدع�هم  عليهم،  »ُياأ�صتذ«  اأردوغ����ان 

الإ�صغاء اإىل مطالب �صعبهم والتنحي.

وب���غ�������س ال���ن���ظ���ر ع����ن ال��ت�����ص��ري��ح��ات 

الأردوغ�����ان�����ي�����ة، ال���ت���ي ت�����ص��ت��ع��ري م���ف���ردات 

امل�ؤامرة والتخ�ين والتهديد، فاإن ما فّجر 

لي�س  بالتاأكيد  ا�صطنب�ل  يف  الحتجاجات 

اأن  م��ن  بالرغم  خ��ارج��ي��ة،  م���ؤام��رة  �صنيع 

العديد من الدول الإقليمية والدولية لها 

منها  نذكر  اأردوغ����ان،  حتجيم  يف  م�صلحة 

اأهمها:

تعاين  العربية:  ال��دول  اإىل  بالن�صبة   -

�ص�رية والعراق ب�صّدة من التدخل الركي 

املذهبي  ال�صراع  اأّجج  والذي  �ص�ؤونهما،  يف 

يف البلدين، لذا لن ياألَ�ا جهداً للرد باملثل، 

املحاولة  من  ج��داً  فم�صتاءة  ال�صع�دية  اأم��ا 

ال���رك���ي���ة - ال���ق���ط���ري���ة لإزاح��������ة ال��ن��ف���ذ 

العربية  املنطقة  يف  ال��ت��اري��خ��ي  ال�����ص��ع���دي 

وا���ص��ت��ب��دال��ه ب��ن��ف���ذ »اإخ�������اين«، ب���ات يهدد 

الأنظمة اخلليجية يف عقر دارها.

اإي�����ران ل��رك��ي��ا اأن ت��غ��رق يف  - ت��ري��د 

ال�صغط  لتخفيف  ال��داخ��ل��ي��ة،  م�صاكلها 

ق��درة  ولتعطيل  ���ص���ري��ة،  حليفتها  ع��ل��ى 

الأط���ل�������ص���ي ع���ل���ى ت���ه���دي���ده���ا م����ن خ���ال 

اأن��ح��اء  يف  املنت�صرة  الع�صكرية  ال��ق���اع��د 

على  م�صلطاً  �صيفاً  ت�صّكل  وال��ت��ي  تركيا، 

اإيران يف ملف برناجمها الن�وي.

- احل��ل��ف الأط��ل�����ص��ي والأم���ريك���ي����ن 

حجمه  اإىل  اأردوغ���ان  يعيدوا  اأن  يريدون 

ال��ط��ب��ي��ع��ي، ب��ع��دم��ا ت����ّه���م اأن�����ه ���ص��ل��ط��ان 

عثماين يحكم باداً عربية �صا�صعة؛ ي�ّكل 

وين�صدون  ب��اأم��ره  ي���اأمت���رون  ولة  عليها 

يعرقل  اأن  ب��ال��ت��ايل  وي�صتطيع  ط��اع��ت��ه، 

ح���ل����ًل ي���ري���ده���ا الأم���ريك���ي����ن ل���اأزم���ة 

حلفائه  على  �صروطه  ويفر�س  ال�ص�رية، 

الذين اكت�صف�ا اأكرث من مرة اأنه يحاول 

�ص�رية  يف  تدخلية  �صيا�صات  اإىل  ج��ّره��م 

م�����ص��احل��ه��م  ت��ن��ا���ص��ب  ول  ي���ري���دون���ه���ا  ل 

الق�مية.

ل�����ك�����ن ب������ال������رغ������م م�������ن ك�������ل ذل�������ك، 

ف���الح���ت���ج���اج���ات ال���ت���ي ت���ع���ّم ت��رك��ي��ا لها 

ال�صتياء  جتعل  التي  الداخلية،  اأ�صبابها 

خمتلف  تعّم  الأردوغانية  ال�صيا�صات  من 

اأحزابه  ومعظم  الركي،  املجتمع  �صرائح 

والإ�صامية  العلمانية  منها  ال�صيا�صية، 

وغريها، ومنها:

التي ميار�صها »حزب  الديكتات�رية   -

املعار�صة  قدرة  وعدم  والتنمية«،  العدالة 

الركية على جلم الندفاعة الأردوغانية 

ن��ح��� ال��ت��ط��رف وال��ت�����ص��ل��ط، وه���� م��ا دف��ع 

ال�صباب الثائر اإىل ال�صاحة ب�صرعة، ومن 

من  معار�صة  حزبية  دع���ات  انتظار  دون 

ه��ن��ا وه���ن���اك.. ب��الإ���ص��اف��ة اإىل ات��ه��ام��ات 

احل��زب  اأع�����ص��اء  ط��ال��ت  بالف�صاد،  وا���ص��ع��ة 

رئي�س  ب��اأن  تفيد  تقارير  ومنها  احل��اك��م، 

بلدية ا�صطنب�ل و�صهر اأردوغان �صالعان 

»تك�صيم«،  اإق��ام��ت��ه يف  امل��ن���ي  امل�����ص��روع  يف 

والذي فّجر الحتجاجات.

ال�صيا�صة  م��ن  ع���ارم  �صعبي  ا�صتياء   -

اخل���ارج���ي���ة، خ�����ص������ص��اً ال���دع���م ال��ع��ل��ن��ي 

ظل  يف  ال�����ص���ري��ة،  امل�صلحة  للمجم�عات 

اأم��ن��ي لف��ت  ت��ق��اري��ر ت��ت��ح��دث ع��ن ت�صّيب 

واإي���اء  ال�ص�رية،  على احل��دود الركية - 

تركيا لأكرث املقاتلني تطّرفاً واإجراماً من 

»القاعدة«، بالإ�صافة اإىل حماولة التعتيم 

احل��ك���م��ي ع��ن ���ص��ل���ع »ج��ب��ه��ة ال��ن�����ص��رة« 

يف ت��ف��ج��ريات ال��ري��ح��ان��ي��ة. وق���د جت��اه��ل 

الداخلية  ال����راأي  ا�صتطاعات  اأردوغ�����ان 

التي اأفادت اأن 71٪ من الأتراك يعار�ص�ن 

���ص��ي��ا���ص��ت��ه يف ����ص����ري���ة، وم����ن ه������ؤلء ٪32 

ينتم�ن اإىل »حزب العدالة والتنمية«.

اأردوغ���ان، كما مر�صي وحزبه  - جن�ح 

ب��ن��ي���ي��ة  ت��غ��ي��ري  اإىل حم���اول���ة  م�����ص��ر،  يف 

الجتماعية  للهيكلية  م�صتعجلة  �صريعة 

اأم���ر  وه��ي  الركي،  للمجتمع  والثقافية 

يك�ن  وق���د  لتنفيذها،  ع��ق���د  اإىل  حت��ت��اج 

الق��ت��ن��اع الأردوغ�����اين ب��ع��دم ال��ق��درة على 

دخ�ل تركيا اإىل الحتاد الأوروب��ي، وعدم 

غارقة  اأوروب���ا  باتت  بعدما  بذلك  رغبتها 

يف دي�ن وتق�ّصف و»اإ�صام�ف�بيا« رهيبة، 

فكان اجتاهه ملحاولة فر�س نف�صه زعيماً 

على العامل ال�صامي - كما اأعلنه م�صعل 

ر  ي�ماً - ه� ما جعله ي�صارع ومن دون تب�صّ

املجتمع  خ�ص��صية  تغيري  حم��اول��ة  اإىل 

ال���ث���ق���اف���ي���ة، وجت����اُه����ل ال���ت���ح���ذي���رات م��ن 

النق�صامات  تغّذي  التي  ال�صيا�صات  خطر 

املجتمع  يف  والطائفية  والإثنية  العرقية 

الركي.

- ق��ي��ام اأردوغ��������ان، ك��م��ا ف��ع��ل احل��ك��ام 

املتحدة  العرب قبله، بخطب وّد ال�ليات 

الأمريكية، وتنفيذ �صيا�صاتها يف املنطقة، 

احلريات  تقييد  عن  النظر  غ�ّس  مقابل 

وت��ره��ي��ب ال�����ص��ح��اف��ي��ني، وال��ق��ي��ام بحملة 

ت��ط��ه��ري وا����ص���ع���ة يف اجل���ي�������س، واع���ت���ق���ال 

الركي،  اجلي�س  دور  وحتجيم  ال�صباط، 

لل�صيا�صة  الأ���ص��ا���س  امل���ح���ّرك  ك���ان  ب��ع��دم��ا 

الركية على مدى عق�د.

- تراجع القت�صاد الركي الذي كان 

ال�صن�ات  يف  ك��ب��رية  من���ٍّ  ن�صب  �صّجل  ق��د 

2011 من�اً  ال�صابقة، حيث �صّجل يف العام 

الن�صبة انخف�صت  8.8٪، لكن هذه  بن�صبة 

2.2٪ فقط،  2012، لتبلغ   ب�صكل حاد عام 

واملت��صطة،  الفقرية  الفئات  اأّث��رع��ل��ى  م��ا 

وعلى ال�صباب اجلامعي ب�صكل كبري.

وه��ك��ذا جت��د اح��ت��ج��اج��ات ت��رك��ي��ا، ذات 

�صتى  يف  لها  م�صفق�نّي  الداخلية،  الأ�صباب 

الأم��ريك��ي��ة  الإدارة  ال��ع��امل، وت��ب��دو  اأن��ح��اء 

غري م�صتعّدة للتدخل حلماية حليفها، بل 

ا�صتطاع  ف��اإن  يح�صل،  ما  يف  �صالتها  جتد 

املعركة  م��ن  ف�صيخرج  ال�صم�د،  اأردوغ����ان 

ح�صته  لك�صب  ر�صاها  اإىل  يحتاج  �صعيفاً 

م��ن امل���ع���ارك ال��ت��ي خ��ا���ص��ه��ا ب��ا���ص��م��ه��ا، واإن 

اأخ��رى  دول  تتقا�صم  اخل���روج،  ي�صتطع  مل 

اأو�صطية  ال�صرق  الركيبة  يف  تركيا  ح�صة 

اجل����دي����دة، ويف احل��ال��ت��ني ي���دخ���ل امل��ح���ر 

»الإخ�اين« الذي تتزعمه تركيا، واملت�صّكل 

يف  العربية،  الديكتات�ريات  اأن��ق��ا���س  على 

ع��ج��ز يجعله ي��ق��دم ال��ت��ن��ازل ت��ل��� ال��ت��ن��ازل 

مل�صلحة »اإ�صرائيل« واأمنها.

د. ليلى نقوال الرحباين
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اإلدارة األميركية غير مستعّدة للتدخل لحماية حليفها

»األردوغـــانـيـــة«.. بــدايــة النـهـــــايــــة

الذي يحل� له الت�صّبه ب�صاطني اآل عثمان 

تبايناً  اأظهرت  كما  وال�صخ�صانية،  الأداء  يف 

وا�صحاً يف قلب احلزب احلاكم الذي انق�صم 

بقيادة  »ال�صق�ر«  ه���  الأول  فريقني،  ب��ني 

اأردوغ����ان وم��ع��اون��ه امل��ق��رب منه اأح��م��د داود 

رئي�س  بقيادة  احلمائم  ه�  والثاين  اأوغ��ل���، 

الدولة عبداهلل غل الذي بدا الأكرث اإدراكاً 

ل�اقع الأم�ر من اأردوغان.

املعار�صني  يهاجم  الأخ���ري  ك��ان  ففيما 

ويحّط من �صاأنهم، كان غل ينادي بالهدوء 

و�صلت«،  »الر�صالة  اإن  للمتظاهرين  قائًا 

لرئي�س  عاجل  م�عد  اإع��ط��اء  اإىل  �صارع  ثم 

كليت�صدار  كمال  اجل��م��ه���ري  ال�صعب  ح��زب 

اأردوغ����ان  ك��ان  الأزم����ة، فيما  اأوغ��ل��� لبحث 

»اخليانة  بتهمة  مبحاكمته  الأخري  يت�عد 

العظمى«.

وم����ن خ����ال ال��ت��ب��اي��ن ال����ا����ص���ح بني 

غ���ل واأري����ن����ج م���ن ج���ه���ة، وب����ني اأردوغ������ان 

اأن  اأخ���رى، يظهر  م��ن جهة  اأوغ��ل���  وداود 

اخل�����اف داخ�����ل احل�����زب احل���اك���م ق���د ل 

فالرجان  العلن،  اإىل  الظه�ر  يف  يتاأخر 

احل��زب،  م�ؤ�ص�صي  م��ن  باأنهما  م��ع��روف��ان 

العديد  يف  اأردوغ�����ان  م��ع  يختلفان  وه��م��ا 

امللف  اأب��رزه��ا يف  الأخ���رى،  ال�صيا�صات  من 

�صبباً  ك���ث���ريون  ي��ع��ت��ره  ال����ذي  ال�������ص����ري 

احلاكم  احل��زب  �صعبية  تراجع  يف  رئي�صياً 

ال����ذي ت��خ��ب��ط يف ه���ذا امل��ل��ف، وه����دد اأم��ن 

تركيا من خاله.

ويق�ل حملل�ن اأتراك اإن اأي انتخابات 

رئ��ا���ص��ي��ة ق���د جت���ري ب���ني اأردوغ�������ان وغ��ل 

الأخ���ري  ل�����ص��ال��ح  ���ص��ك  دون  م��ن  �صتنتهي 

بن�صبة 75 يف املئة على الأقل، لأن للرئي�س 

م��ك��ان��ت��ه يف الأو�����ص����اط ال�����ص��ع��ب��ي��ة م��ق��ارن��ة 

اب��ت�����ص��ام��ة غل  اأن  ب����اأردوغ����ان، م��ع��ت��ري��ن 

الدائمة تقربه من النا�س، فيما »تك�صرية« 

اأردوغان تبعدهم عنه.

وي��ب��دو اأن غ��ل غ��ري م��رت��اح مل��ح��اولت 

ال�صيا�صية  اإق�صاءه واإنهاء حياته  اأردوغان 

واإبعاد  اجلمه�رية،  لرئا�صة  تر�صحه  عر 

2015، ثم  الأخ����ري ب��ع��د ان��ت��خ��اب��ات ال��ع��ام 

للحك�مة،  رئ��ي�����ص��اً  اأوغ���ل����  داود  تن�صيب 

اخل��اف  ه��ذا  ينعك�س  اأن  خ��راء  ويت�قع 

النتكا�صة  بعد  املقبل،  احل��زب  م�ؤمتر  يف 

ب��ه��ا ج���راء ه���ذه النتفا�صة  اأ���ص��ي��ب  ال��ت��ي 

����ص���د اأردوغ�����������ان، ال������ذي ب�����دا م����ي����اًل اإىل 

ا�صتعمال »�صعبيته« بالدع�ة لنزول ح�ص�د 

غل  يعار�صه  فيما  ال�صارع،  اإىل  منا�صريه 

الذي يرى فيها م�صروع حرب اأهلية.

»ربـيــع األنــاضـــول« يضـرب أحـــــالم أردوغـــان الـمـستقـبـليـــة

ال��ت��م���ي��ل ل�»جبهة  اجل��ان��ب الأم���ريك���ي وق���ف 

الن�صرة«، لكن ال�صع�ديني طرح�ا هنا اأمرين:

القطريني  ع��ل��ى  الع��ت��م��اد  وق���ف  الأول: 

الذين مل يع�دوا يعرف�ا حجمهم  والأت��راك، 

ودوره�������م، م���ا ان��ع��ك�����س ���ص��ل��ب��اً ع��ل��ى م���ا ���ص��ّم���ه 

اإىل  بينهم  التناف�س  و���ص��ل  ال��ذي��ن  »ال���ث����ار«، 

حد التهامات املتبادلة بال�صرقة والختا�س، 

ويف كثري من الأحيان تتطّ�ر اخلافات يف ما 

بينهم اإىل ت�صفيات متبادلة.

مبا  امل�صلحني،  جميع  ت�حيد  وال��ث��اين: 

على  ت�صديد  وك���ان  احل���ر«،  »اجل��ي�����س  ي�صمى 

الق�صري،  الأم��ر، وحتديداً من  اأن يك�ن هذا 

والل�ج�صتية  امل��ادي��ة  الإمكانيات  ك��ل  وح�صد 

املقاومة يف  والعنا�صر لاندفاع نح� ح�صن 

البقاع، وحتديداً اإىل مدينة الهرمل وقراها، 

و���ص��رق��ي ب��ع��ل��ب��ك.. والن���ط���اق اأي�����ص��اً نح� 

وال��ق��ل��م���ن..  حم�س  ع��ل��ى  ال�صيطرة  اإح��ك��ام 

ومبعنى من املعاين، فاإن الق�صري هنا ُتعتر 

يف  وال��ت��م��دد،  لل�صيطرة  امل�صلحني  ع��ا���ص��م��ة 

الأمريكية  املخابرات  فيه  تقيم  الذي  ال�قت 

من  امل��رت��زق��ة  لتدريب  الأردن  يف  مع�صكرات 

�ص�ريني وعرب واأجانب، متهيداً لهج�م من 

اجلن�ب ي�صتهدف درعا وال�ص�يداء، وكل ذلك 

ال�طنية  ال��دول��ة  واإ���ص��ق��اط  دم�صق  لتط�يق 

ال�ص�رية.

يف اخلا�صة، فاإن النت�صار احلا�صم الذي 

الق�صري  يف  ال�����ص���ري  ال��ع��رب��ي  اجلي�س  حققه 

ال�صتثنائي  للجهد  ق��ا���ص��م��ة  ���ص��رب��ة  ُي��ع��ت��ر 

والفرن�صية  الأمريكية  املخابرات  بذلته  الذي 

وال��ري��ط��ان��ي��ة واخل��ل��ي��ج��ي��ة، ل��ان��ط��اق من 

اإمن��ا  ���ص���ري��ة،  على  لل�صيطرة  لي�س  الق�صري، 

ل��ت��غ��ي��ري وج�����ه امل���ن���ط���ق���ة، وال����ب����دء ب��امل�����ص��روع 

الأمريكي ملا ي�صمى »ال�صرق الأو�صط اجلديد«، 

ورمبا من هنا نفهم �صر ال�صراخ »الإ�صرائيلي« 

الذي اأعلن يف الرابع من حزيران، اأي قبل ي�م 

واحد من ال�صيطرة الكاملة للجي�س ال�ص�ري 

ع��ل��ى »ال��ق�����ص��ري«، م��ن ال��ق��ن��اة »الإ���ص��رائ��ي��ل��ي��ة« 

��ل���ن ���ص��ي��ط��رة »ج��ب��ه��ة  ال��ث��ان��ي��ة: اإن���ه���م ي��ف�����صّ

ب���دًل من  ���ص���ري��ة  على  و»ال��ق��اع��دة«  الن�صرة« 

لإي��ران،  وثيق  الأ�صد حليف  لأن  الأ�صد،  ب�صار 

من  »اإ�صرائيل«  اإزال���ة  اأهدافها  اأه��م  من  التي 

ال�ج�د..

اأحمد زين الدين

�لتظاهر�ت تعّم �ملناطق �لرتكية تنديدً� ب�شيا�شة �أردوغان
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الكرة يف مرمى املجل�س الد�ستوري لدرا�سة 

مي�سال  العماد  الرئي�س  به  تقدم  ال��ذي  الطعن 

ع���ون ون�����واب »ال��ت��ي��ار ال��وط��ن��ي احل�����ر«، وال���ذي 

نرتكها  ود���س��ت��وري��ة  قانونية  حيثيات  يت�سمن 

الأه���ل االخ��ت�����س��ا���س وال��ق��ان��ون��ي��ن، اإ���س��اف��ة اإىل 

باليد  به رئي�س اجلمهورية  تقّدم  الذي  الطعن 

باليمنى،  التمديد  على  وّق��ع  اأن  بعد  الي�سرى، 

ونعترب، كمواطنن، اأن اللجوء اإىل »الد�ستوري« 

هو بحّد ذاته طعن بكل املجال�س غري الد�ستورية 

وغري امليثاقية وغري الوطنية والفاقدة للأهلية 

والنزاهة يف االأداء على امتداد الوطن.

ن���ط���ع���ن مب����ن ه����و م�����وؤمَت�����ن ع���ل���ى ال�����س��ع��ب 

ما  نف�سه،  يكّلف  وامليثاق، ال  والد�ستور  والوطن 

ملوؤ�س�سات  االإي��ع��از  عناء  ممنوعاً،  اال�ستفتاء  دام 

راأي  على  للوقوف  حمايدة،  اإح�سائية  درا���س��ات 

الذين  النوائب  النواب  ببع�س  اللبناين  ال�سعب 

تخّلوا على مدى واليتهم عن اأب�سط الواجبات، 

الكاذبة مبجال�س عزاء، حتى  امل�ساركة  با�ستثناء 

قبور  بحّفاري  اأ�سبه  خميلتنا  يف  �سورهم  باتت 

و�سياراتهم اأ�سبه ب�سيارات دفن املوتى.

ن��ط��ع��ن مب��ج��ل�����س ن�����واب ع��ج��ز خ����لل اأرب����ع 

اإقرار قانون انتخابات، ونطعن بكل  �سنوات عن 

نائب وافق على التمديد لنف�سه وحرم الناخب 

م��ن ح���ّق ال��ت��وك��ي��ل، وه���و احل����ّق ال��وح��ي��د ال��ذي 

يتمّتع به كمواطن على امل�ستوى ال�سيا�سي.

حقاً، لقد �سدق وزير الداخلية مروان �سربل عندما 

قال: »اإذا اأردَت اأن تعرف ماذا يحدث يف طرابل�س، عليك 

اأن تعرف ماذا يحدث يف الق�سري«، الأن هناك حّيزاً كبرياً 

من الو�سع االأمني املرتّدي يف ال�سمال مرتبط باالأزمة 

وحلفائه  امل�ستقبل«  »تيار  توظيف  عن  ناهيك  ال�سورية، 

ال��ت��ك��ف��ريي��ن واإدارت���ه���م اخل��ارج��ي��ة، احل�����وادث االأم��ن��ي��ة 

امل��ف��ت��ع��ل��ة يف ل��ب��ن��ان ال�����س��م��ايل، خ�����س��و���س��اً يف ط��راب��ل�����س، 

ال  امل��ث��ال  �سبيل  على  منها  ون��ذك��ر  املحلية،  ال�سيا�سة  يف 

احل�سر: ا�ستعال حماور »القتال« بن باب التبانة وجبل 

حم�سن غداة تاأليف »احلكومة امليقاتية الثانية«، والتي 

اال�ستقبال  الإف�سال  االأ�سد«،  »ح�سة  فيها طرابل�س  نالت 

م اآنذاك للوزراء الطرابل�سين. ال�سعبي الذي ُنظِّ

االأم��ن��ي��ة يف طرابل�س،  احل����وادث  م�سار  ي��راق��ب  م��ن 

ي����درك مت��ام��اً ارت��ب��اط��ه��ا ب��ال�����س��اأن امل��ح��ل��ي، ف��ق��د همدت 

بعد  و»اجل��ب��ل«  »التبانة«  ب��ن  التقليدية«  »اال�ستباكات 

ا���س��ت��ق��ال��ة احل��ك��وم��ة ال���راه���ن���ة، وع�����ادت ل��ت��ت��ج��دد قبيل 

اأج��واء تعوق  النيابي، وذلك الإ�ساعة  التجديد للمجل�س 

»التمديد«  فر�س  وبالتايل  النيابية،  االنتخابات  اإج��راء 

ك���اأم���ر واق�����ع، يف ان��ت��ظ��ار ت��ب��ل��ور االأو�����س����اع يف امل��ن��ط��ق��ة، 

خ�سو�ساً يف اجلارة االأقرب، الإعادة ر�سم امل�سهد ال�سيا�سي 

اللبناين، وهذا كله يوؤكد بو�سوح ارتباط بع�س االأطراف 

على  للحرب  اخلارجية  ب��االإدارة  اللبنانين  ال�سيا�سين 

يف  واإ�سهامهم  للخارج،  ارتهانهم  مدى  ويك�سف  �سورية، 

الدولة،  موؤ�س�سات  وتعطيل  اللبناين  اال�ستقرار  �سرب 

وربط م�سري لبنان مبا يجري حوله.

ال �سك اأنه من املوؤ�سف اأن غالبية الدول يف املنطقة 

اليوم  تتجه  �سمولية،  اأنظمة  ظل  يف  تعي�س  كانت  التي 

نحو احلياة الدميقراطية، فيما يف لبنان ميّدد جمل�س 

»ت���ردي االأو���س��اع االأمنية«،  ال��ن��واب لنف�سه حت��ت ذري��ع��ة 

وال�سوؤال هنا: كيف اأُجريت يف �سورية انتخابات ت�سريعية 

التي متر  الدقيقة  االأم��ن��ي��ة  ال��ظ��روف  ك��ل  رغ��م  وبلدية 

فيها؟!

طرابل�س،  يف  ال��راه��ن  االأم��ن��ي  الو�سع  اإىل  وبالعودة 

فهو من دون اأدنى �سك مرتبط مب�سار الو�سع امليداين يف 

�سورية، فبعد االإجنازات امليدانية التي يحققها اجلي�س 

التم�س  الق�سري،  يف  ال�سيما  اأر�سه،  على  تباعاً  ال�سوري 

�سورية  على  احل��رب  يف  ال�سركاء  اللبنانيون  االأط����راف 

واإدارتهم اخلارجية، الهزمية اال�سرتاجتية التي حلقت 

بهم، وبعدما متّكن اجلي�س من عزل امل�سلحن وتقطيع 

اأو�سال اأوكارهم يف الداخل، يحاول االأطراف املذكورون 

املنخرطة  امل�سلحة  للمجموعات  اآم��ن��ة«  »منطقة  اإق��ام��ة 

يف االأزمة ال�سورية يف طرابل�س وبع�س مناطق ال�سمال، 

املقرات  كاإن�ساء  احلركة،  حرية  من  بنوع  فيها  يتمتعون 

الغاية يجب  ولتحقيق هذه  ذل��ك،  اإىل  وما  علني  ب�سكل 

ل���»اأم��راء  ليت�سنى  املدينة،  من  اللبناين  اجلي�س  اإخ���راج 

املحاور« وقادة املجموعات امل�سلحة ال�سيطرة عليها، لكن 

تبّن اأن امل�سلحن هم لي�سوا اأكرث من »جمموعات هواة«، 

واأعجز من اأن يحققوا هكذا عملية، فقد حاول بع�سهم 

خلل  »مناورة«  �سكل  على  طرابل�س  �سوارع  يف  االنت�سار 

اللبناين  اأن اجلي�س  16« من اال�ستباكات، غري  »اجلولة 

ت�سدى لهم ومنعهم من ذلك.

م���ن ه��ن��ا ب����داأ ال��ه��ج��وم »امل�����س��ت��ق��ل��ب��ي - ال��ت��ك��ف��ريي« 

ع��ل��ى اجل��ي�����س ال��ل��ب��ن��اين، م��ن خ���لل ال��ت��ح��ري�����س عليه، 

احلملة  وت��اأت��ي  ال�سمال،  عا�سمة  يف  اأم��ن��ي��اً  وا�ستهدافه 

التي �سنها النائب امل�ستقبلي حممد عبد اللطيف كبارة 

ال  لكن كلمه  ال�سياق،  الع�سكرية يف هذا  املوؤ�س�سة  على 

يعدو كونه �سوى »فقعات �سابون يف الهواء« مل تغرّي يف 

الواقع �سيئاً، ولن تثني اجلي�س عن دوره يف حماية ال�سلم 

االأهلي.
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أحداث األسبوع

م »النصرة«..  متيَّ
وعاشق الحياة

 

تطفو  ما  العا�صفة غالبًا  الأح��داث  يف 

على ال�سطح نكرات تعي�ش اأو ت�ستمد البقاء 

حل�ساب  العمل  وعرب  الكبار،  مهاجمة  من 

يف  لأن  العادلة،  الق�سايا  اأ�سحاب  اأع��داء 

نهايات  يعني  املتاآمرين  ف�سل  اأن  يقينهم 

وبالتايل  ال��ت��اري��خ،  م��زاب��ل  على  �سيا�سية 

التمني  على  تقوم  ال�سّريرة  رهاناتهم  فاإن 

بقوا بني  واإن  املعركة،  الأ�سرار  يك�سب  باأن 

التي  الطفيليات  اأو  كالفطريات  اأرجلهم 

تتغذى على جذوع الأ�سجار الهرمة.

يف لبنان، حيث تتزايد العتداءات على 

التكفريية،  القوى  قبل  ال�سلطات من  هيبة 

وخالل  مواقعهم،  يف  الع�سكريني  وتغتال 

ال�سا�سة  ترى  املواطنني،  حلماية  مهامهم 

غارقني يف اإر�ساء اأ�سياد القوى التكفريية، 

اأو  امل�سرفية،  الأر���س��دة  زي��ادة  يف  طمعًا 

اأو  فيه،  ال�ستمرار  اأو  من�سب  على  ره��ان 

يرتفع  ال�سيا�سي  »الهَبل«  فاإن  اآخر  بكالم 

مي��ّن��ون  ال���ذي  »امل�����س��اط��ي��ل«  ب��ني  من�سوبه 

النف�ش يف التغلب على بلدهم واأبناء وطنهم 

بالرهان على ا�ستجالب »الأ�ساطيل«، وهو 

ال�سعار نف�سه الذي ترفعه �سراذم ونكرات 

�سيا�سية يف �سورية، عرب الدعوة لدّكها بكل 

رت عن بكرة  ُدمِّ ولو  الأطل�سيون،  ما ميلك 

الأغبياء  من  جمموعة  و�سول  ُكرمى  اأبيها 

اأن  منهم  كل  يقني  ك��ان  ول��و  ال�سلطة،  اإىل 

اأدنى  وبال  لحقًا  اآت  بينهم  فيما  التناحر 

ا�سطنبول،  اجتماعات  اأن  والدليل  �سك، 

ورغم وجود الرتكي والأمريكي والفرن�سي، 

وال��ق��ط��ري،  ال�سعودي  امل���ال  اإىل  اإ���س��اف��ة 

يف  �سلطة  لتقا�سم  بينهم  فيما  ت�سلح  مل 

ى  امل�سمَّ التناق�سات  جتّمع  وداخل  الوهم، 

»الئتالف«.

ل����ذا ف����اإن امل��ت��اآم��ري��ن ع��ل��ى ���س��وري��ة 

وامل��ت��ح��ال��ف��ني م��ع��ه��م م��ن ل��ب��ن��ان ه��م من 

وطنية  مقايي�ش  ل  التي  نف�سها،  الطينة 

لديهم، ولذلك لي�ش م�ستغربًا اأن يهيم وليد 

تدمري  بجبهة  متيَّمًا  ي�سبح  اأو  جنبالط 

امل�سماة  القبور  وناب�سي  والقتلة  املقد�سات 

العامل  »ف��ل��ق«  اأن  بعد  الن�سرة«،  »جبهة 

بع�سقه للحياة، ورمبا هذا ما يجب اأن يفهم 

ترتوي  احلياة  لكن  احلياة،  اأُح��ّب  نعم،   ..

بدماء الآخرين.

ال�سفاحني  يع�سق  اأن  مرء  اأي  حق  من 

ي�سنف  اأو  وهابيني،  اأو  اأت��راك��ًا  كانوا  اإن 

نف�سه زورًا بحب احلياة، ومن حقه اأن يعتق 

اأن  لكن  احلقيقي،  الوطني  النتماء  م��ن 

ي�سبح هذا ال�سنف الذي و�سفه جنبالط 

فاإن  له،  الأمل  هو  العاطل،  بال�سنف  يومًا 

والده  قاله  ما  عند  التوقف  ي�ستحق  الأم��ر 

يومًا عن الإن�ساف يف التاريخ للرجال!

ي��ع��ّد  ل  دول�����ة  اإىل  ال��ت��ط��ل��ع  وي��ب��ق��ى 

على  ال�سهداء  جثث  عدد  فيها  امل�سوؤولون 

اأن  دون  املقابر،  اإىل  واإر�سالهم  اأر�سها 

خّدرته  �سمري  بقايا  منهم  اأي  يف  يتحرك 

�سلطة  على  ي�سيطر  مايل  بطوفان  الوعود 

وهمية.

يون�س

 المواطن أن يطــــعـن بـكـل مــن طـعـن بـالــوطــــن
ُّ

حق

»المستقبل« يحّرض على الجيش 
لتغطية فشل مراهناته في سورية

اجلي�س اللبناين 

ينت�سر يف اأحياء 

طرابل�س

 خطوة األلف ميل
اإبراهيم  عبا�ش  اللواء  العام  لالأمن  العام  املدير  قال 

اإن حل ق�سية  اأحد زواره بعد عودته من تركيا،  اأمام 

البع�ش،  يت�سّورها  التي  بال�سهولة  لي�ست  املخطوفني 

باأ�سماء  والأتراك لئحة  �سّلم اجلهات اخلاطفة  واإنه 

يف �سجون الدولة ال�سورية،  موجودة  فقط  امراأة   40
ولي�ش 400 امراأة كما ذكر اخلاطفون. واأكد اإبراهيم 

الوقت، لذلك  ع من هوؤلء يلزمه بع�ش  املتوقَّ الرد  اأن 

فاإن الأفق لي�ش وا�سحًا حتى اليوم، رغم اأن التفاو�ش 

كان ب�سكل عام اإيجابيًا.

 فتوى »فالصو«
ك��وادره  من  ع��دد  اأم��ام  غ�سبًا  الأ���س��ري  اأحمد  ا�ست�ساط 

يريدون  للذين  وال�ستمارات  الأ�سماء  مئات  جتميع  بعد 

القتال يف الق�سري بعد فتواه اجلهادية، حيث تبني له اأن 

اأ�سخا�ش  من بني كل هذه الأ�سماء مل يذهب �سوى ثالثة 

اأُعيد اثنان منهما من طرابل�ش بعد �سغوط  فل�سطينيني، 

من ذويهم، وتاأكد لالأ�سري اأنه حتى املقربون منه متخوفون 

من الذهاب اإىل �سورية، ول خربة قتالية لديهم، واأن عددًا 

منهم ان�سرف اإىل متابعة اأعماله اليومية.

 تشييع سري
احللوة  عني  خميم  يف  واأن�����س��اره  الأ���س��ري  اأحمد  ع  �سيَّ

موؤخرًا اثنني من قتاله �سقطا خالل حماولة ت�سّللهم من 

اأكروم باجتاه احلدود ال�سورية ال�سمالية، وُعرف  جبل 

من القتلى »اإبراهيم م.« والآخر من اآل احلريري.

م على موظفي المحافظة  تهجُّ
تهّجم عنا�سر من »تيار امل�ستقبل« بال�سرب على موظفني 

الأمن  قوى  من  عنا�سر  ت�ساندهم  بريوت،  حمافظة  يف 

اإزالة خمالفات يف منطقة ق�سق�ش  اأثر  الداخلي، على 

يف  ل�سابط  هي  املخالفات  اإح��دى  اأن  علمًا  ب��ريوت،  يف 

اجلي�ش اللبناين حم�سوب على التيار املذكور.

 من فوائد التمديد
ال�سامتني  اأك��ر  اإن  خا�ش،  جمل�ش  يف  �سيا�سي  ق��ال 

غازي  والنائب  الوزير  ك��ان  جنبالط  وليد  بالنائب 

�سبعة  وليته  النواب  جمل�ش  مّدد  بعدما  العري�سي، 

ع�سر �سهرًا.

 استياء من تصّرف أرسالن
يبدي عدد من قياديي قوى الثامن من اآذار، خ�سو�سًا 

وت�سرفات  اأداء  من  ا�ستياء  احل��ر«،  الوطني  »التيار 

اأر�سالن، الذي و�سع »بي�ساته« يف »�سلة«  النائب طالل 

يف  مقعده  على  خوفًا  الأم���ور  م�ستبقًا  جنبالط،  وليد 

عاليه، واأكد هوؤلء اإذا كان همه الأ�سا�سي كر�سي النيابة 

�سحك  و»ب��ال  وحتتها..  الطاولة  ف��وق  معه  فليتحالف 

علينا«.
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اللقاء  رئ��ي�����ش  غ����ن����دور؛  ع��م��ر  احل�����اج   ■
حماولة  ا�ستنكر  ال��وح��دوي،  الإ���س��الم��ي 

ماهر  ال�سيخ  القد�ش  م�سجد  اإمام  اغتيال 

حمود، وت�ساءل: اإىل متى يوا�سل الفتنويون 

والإ�ساءة  التخريب  يف  عبثهم  التكفرييون 

اإىل عا�سمة اجلنوب؟

كما ا�ستنكر غندور تعّر�ش جمل�ش التعاون 

اإىل  لفتًا  الإ�سالمية،  للمقاومة  اخلليجي 

اأن هذه »العربدة« تتمة للحملة ال�سهيونية 

على حزب اهلل، وخدمة جمانية يريد منها 

هوؤلء الأعراب اإثبات ح�سن نواياهم لدى 

ال�سهاينة.

اأنه  اإىل  لفت  امل�سلمن  العلماء  جتمع   ■
من  التجمع  واأع�����س��اء  طويلة  م��دة  »منذ 

ل�سغوطات  يتعر�سون  نة  ال�سُّ اأه��ل  علماء 

خمتلفة؛ من طردهم من م�ساجدهم، اإىل 

تهديدهم يف معا�سهم واأولدهم وحياتهم، 

من اأجل ثنيهم عن مواقفهم التي اتخذوها 

انطالقًا من اإميانهم بالوحدة الإ�سالمية، 

وت��اأي��ي��ده��م  امل��ذه��ب��ي��ة،  للفتنة  ون��ب��ذه��م 

»كل  اأن  م��وؤك��دًا  الإ���س��الم��ي��ة«،  للمقاومة 

املجاهدين،  العلماء  هوؤلء  مينع  لن  ذلك 

ومنهم �سماحة ال�سيخني الكرميني )ماهر 

موا�سلة  من  الربيدي(  واإبراهيم  حمود 

النهج الذي يعتربونه جزءًا من التزامهم 

ودينهم، وي�سرون على مواقفهم«.

اأن  اعترب  ال��ل��ب��ن��اين  ال�سعبي  امل��وؤمت��ر   ■
يف  القد�ش  م�سجد  اإم��ام  اغتيال  حماولة 

�سمن  ت��اأت��ي  ح��م��ود  م��اه��ر  ال�سيخ  �سيدا 

ولبنان،  �سيدا  يف  الفتنة  اإ�سعال  م�سل�سل 

ون�سر  الأهلي،  وال�سلم  ال�ستقرار  ل�سرب 

وال�سحن  التوتر  مناخ  وتعميم  الفو�سى 

العدو  اإل  منه  ي�ستفيد  ل  وال��ذي  الفئوي، 

الأو���س��ط  م�سروع  واأ���س��ح��اب  ال�سهيوين 

الكبري التق�سيمي.

الأمني  جربي؛  النا�سر  د.عبد  ال�سيخ   ■
العام حلركة الأمة، دان حماولة الغتيال 

م�سجد القد�ش؛  اإم���ام  لها  تعّر�ش  التي 

التي  والع��ت��داءات  حمود،  ماهر  ال�سيخ 

وال�سيخ  ال��ع��م��ري  اأح��م��د  ال�سيخ  ط��ال��ت 

�سيارات  اإح��راق  من  ال��ربي��دي،  اإبراهيم 

على  الع��ت��داء  اأن  معتربًا  ن��ار،  واإط���الق 

ال��ع��ل��م��اء ورج����ال ال��دي��ن م�����س��روع فتنوي 

زع��زع��ة  ي��ري��د  َم���ن  م�سلحة  يف  ي�����س��ب 

القوى  داعيًا  لبنان،  وال�ستقرار يف  الأمن 

الأمنية اإىل تكثيف جهودها من اأجل ك�سف 

الفاعلني وتقدميهم اإىل العدالة.

■ ال��وزي��ر ال�����س��اب��ق ع��ب��د ال��رح��ي��م م���راد؛ 
ا�ستهداف  ا�ستنكر  الحت��اد،  حزب  رئي�ش 

ال���رم���وز ال��دي��ن��ي��ة ب��ه��دف ���س��رب الأم���ن 

خالل  م��ن  الأه��ل��ي،  وال�سلم  وال�ستقرار 

ن�سر  اإىل  ت�سعى  �سخ�سيات  م��ن  النيل 

والتطرف  الحتقان  والتخفيف من  العدل 

الذي  الأم��ر  ن�سره،  البع�ش  يحاول  ال��ذي 

الوطنية  ال�ساحة  دفع  خالله  من  يريدون 

الفو�سى وعدم ال�ستقرار،  اإىل مزيد من 

وح��دة  ي�سرب  داخ��ل��ي  انق�سام  لإح���داث 

الوطن واأمن البالد، عرب ا�ستهداف رجال 

حماولة  يف  للمقاومة،  امل��وؤي��دي��ن  ال��دي��ن 

لإ�سعال الفتنة يف البلد.

ا�ستنكر  ع���ام���ل  ج��ب��ل  ع��ل��م��اء  جت��م��ع   ■

امام  لها  تعر�ش  التي  الغتيال  حماولة 

ح��م��ود،  م��اه��ر  ال�����س��ي��خ  ال��ق��د���ش  م�سجد 

التي  ال��ظ��الم  خفافي�ش  اأن  اإىل  م�����س��ريًا 

تاأخذ  زال��ت  ما  ف�سادًا،  الأر���ش  يف  تعيث 

من الظالم ماأوى لت�سطاد يف املاء العكر، 

وما حماولة اغتيال ال�سيخ حمود اإل واحدة 

م�سروع  ل�سرب  اليائ�سة  حماولتهم  من 

الوحدة الإ�سالمية املمتد من ال�سمال اىل 

اجلنوب.

التعاون  جمل�ش  بقرار  التجمع  ن��ّدد  كما 

اخلليجي الذي تعّر�ش للمقاومة الإ�سالمية 

يف  ي�ساهم  املجل�ش  اأن  معتربًا  لبنان،  يف 

من  املقاومة  اأع���داء  ي�سنها  التي  احلملة 

ال�سهاينة.

■ ال��ع��لم��ة ال�����س��ي��خ ع��ف��ي��ف ال��ن��اب��ل�����س��ي 
لعلماء  العاملي  الحت��اد  رئي�ش  ك��الم  دان 

الذي  القر�ساوي،  يو�سف  ال�سيخ  امل�سلمني 

�سماحته:  وق��ال  �سورية،  يف  للجهاد  دع��ا 

يدعو  اأن  القر�ساوي  ال�سيخ  من  ناأمل  كنا 

قادر  كل  يدعو  واأن  فل�سطني،  يف  للجهاد 

لإزالة  فل�سطني  اإىل  للتوجه  امل�سلمني  من 

»اإ���س��رائ��ي��ل« وحت��ري��ر ال��ق��د���ش، وال��دف��اع 

ووقف  املظلوم،  الفل�سطيني  ال�سعب  عن 

اأكر  منذ  املتمادي  »الإ�سرائيلي«  العدوان 

من ثمانني عامًا.

حماولة  �سجبت  امل��ق��اوم  العمل  جبهة   ■
املجاهد  ال�سيخ  لها  تعّر�ش  التي  الغتيال 

نتاجًا  اأت���ت  اأن��ه��ا  معتربة  ح��م��ود،  م��اه��ر 

حّر�ش  التي  الغرائزية  للخطابات  طبيعيًا 

عليها البع�ش، وخلطاب التخوين والتكفري 

البع�ش  ي�ستعمله  ال��ذي  ال��دم��اء  واإب��اح��ة 

املوقف  اأو  ال��راأي  يف  معه  يختلف  من  مع 

ال�سيا�سي.

ال�سيخ  ا���س��ت��ه��داف  اجل��ب��ه��ة  دان����ت  ك��م��ا 

يف  واعتربته  البقاع،  يف  بريدي  ابراهيم 

نف�ش �سياق ا�ستهداف ال�سيخ حمود، ومن 

الفتنة  لإي��ق��اع  ال�سيطانية  اخلطة  �سمن 

للم�سروع  خدمة  الأهلي  ال�سلم  وتخريب 

ال�سهيوين.

■ جبهة العمل االإ�سلمي يف لبنان هّناأت 
ال�سيخ ماهر حمود على جناته من حماولة 

واأ���س��ف��ت اجلبهة  الإج��رام��ي��ة،  الغ��ت��ي��ال 

التي  واملخيفة  والرهيبة  امل��زري��ة  للحالة 

و�سلت اإليها البالد جّراء النفالت الأمني 

الكبري.

الع���ت���داء  دان  ال���ب���ريوت���ي  االحت�������اد   ■
ماهر  ال�سيخ  له  تعّر�ش  ال��ذي  الإره��اب��ي 

حمود، مطالبًا من قاموا بهذا الفعل ومن 

فاللبنانيون  لبنان،  عن  بالرحيل  اأر�سلهم 

يريدون العي�ش ب�سالم من دون فتنة وحقد 

واإجرام.

ل����ق����اء اجل���م���ع���ي���ات وال�������س���خ�������س���ي���ات   ■
التي  الغتيال  مبحاولة  ن��ّدد  االإ���س��لم��ي��ة 

ال�سيخ  القد�ش  م�سجد  اإم��ام  لها  تعر�ش 

الآث��م  الع��ت��داء  اأن  معتربًا  حمود،  ماهر 

واأحمد  حمود  العلماء  ل��ه  تعّر�ش  ال��ذي 

ي�ستهدف زرع  واإبراهيم الربيدي  العمري 

الفتنة التي يريدها العدو ال�سهيوين، واأن 

الأمنية  التوترات  اإزاء  الر�سمي  الإهمال 

املتنقلة يف البالد يدعو اإىل القلق.

 المواطن أن يطــــعـن بـكـل مــن طـعـن بـالــوطــــن
ُّ

حق

»المستقبل« يحّرض على الجيش 
لتغطية فشل مراهناته في سورية

تنفيذ  مع  جديد،  اأمني  اختبار  يف  طرابل�س  دخلت  لقد 

اجلي�س اللبناين اإعادة انت�سار وا�سع يف جبل حم�سن، تخلله 

توقيف عنا�سر م�سلحة واإزالة د�سم عدة، متهيداً للنت�سار 

يف خمتلف اأرجاء املدينة.

اال�ستباكات  رقعة  بتو�سيع  وتهديداته  كبارة  حملة  اإذاً، 

بذلك مناطق وجود »حزب  اأخرى، قا�سداً  لتطاول مناطق 

�سقوط  على  مراهنته  ف�سل  على  للتغطية  اإال  لي�ست  اهلل«، 

والطرابل�سي  ني  ال�سُّ ال�سارع  ال�ستنها�س  وحماولة  �سورية، 

»امل�ستقبل«  الأن  امل��ذه��ب��ي،  التحري�س  خ��لل  م��ن  حت��دي��داً 

فا�سلة،  مراهنات  ويف  مذهبية،  نار  اأت��ون  يف  طرابل�س  وّرط 

ومل يقدم لها اأي م�سروع اإمنائي جديد، بل �سرب اأو�ساعها 

االقت�سادية واالجتماعية واملعي�سية.

ح�سان احل�سن

نطعن مبوؤ�س�سة ت�سريعية تنام يف اأدراجها منذ �سنوات 

م�����س��اري��ع ال��ق��وان��ن واال���س��ت��ج��واب��ات واالأ���س��ئ��ل��ة امل��وّج��ه��ة 

للحكومات، ونطعن ب�سفر اإجنازات على م�ستوى الت�سريع.

ير�سمون  حكومات  وروؤ���س��اء  تنفيذية  ب�سلطة  نطعن 

قبل  يتكّرمون  وال  وزاري����ة،  بيانات  يف  واق��ع��اً  اأم���راً  االأم���ل 

رح��ي��ل��ه��م ب���اإي���ج���از م���ا ح��ق��ق��وا ومب����ا اأخ���ف���ق���وا، وي��ه��رب��ون 

ك��ال��رع��ادي��د م���ن م��وق��ع امل�����س��وؤول��ي��ة ل��ل��ع��ودة اإىل زواري����ب 

بحجمهم.

ترتاكم  حما�سبة  ودي���وان  مالية  ع��ام��ة  بنيابة  نطعن 

لديهما ملفات الف�ساد وهدر املال العام وال�سرقة والتزوير 

اأم��وال  وت�سفري االأرق���ام ملحو االرت��ك��اب��ات واجل��رائ��م بحق 

د على االأقل  الفقراء، وبق�ساء ال يبّت باالإخبارات التي جترِّ

حرمانهم  وبالتايل  املدنية،  حقوقهم  من  املر�سحن  ثلث 

من امل�ساركة باأي اقرتاع تر�سيحاً وانتخاباً.

ن��ط��ع��ن ب��ن��ظ��ام ط��ائ��ف��ي غ���ري م��ي��ث��اق��ي ُي��ب��ي��ح ل��ط��وائ��ف 

الهيمنة على االأخرى �سمن مبداأ »ما لها فهو لها وحدها، 

لي�ست  بكل مر�ّسح  ونطعن  ولغريها«،  لها  فهو  لغريها  وما 

من  وي��ن��ال  ميثلها،  التي  الطائفة  م�ستوى  على  حيثية  ل��ه 

االأ�سوات  اأ�سل  من  املئة  يف  وثلثة  واح��د  بن  ما  اأ�سواتها 

التي اأو�سلته اإىل الندوة الربملانية ممثًل عن طائفته.

امل�ستوردة  واالأ����س���وات  االنتخابية  بال�سياحة  نطعن 

ُي�����س��رتى وف��ق  ب��ك��ل م�����س��وؤول  ب���اأم���وال خليجية، ون��ط��ع��ن 

بالوطنية،  فينا  ويخطب  واالرت��ه��ان  العمالة  متطلبات 

اإرادة  ل�سفري مُيلي عليه  بلبنانية كل من ينحني  ونطعن 

رئي�س اأو ملك اأو اأمري.

نطعن بكل من هو �ُسّني اأو �سيعي اأو درزي اأو م�سيحي 

الوطن،  اإىل  االنتماء  قبل  مذهبه  اأو  طائفته  اإىل  ينتمي 

ونطعن بكل من اأراد لنف�سه حجماً اإقليمياً يتخطى حدود 

الوطن، وهو لي�س يف الوطن اأكرث من زعيم ُزقاق مذهبي 

قذر.

نطعن ب��ك��ل م��ن ط��ع��ن اجل��ي�����س يف ظ��ه��ره، وب��ك��ل من 

الكيان  بقاء  ل�سمان  الباقية  الوحيدة  باملوؤ�س�سة  ي�سّكك 

باتت  مذهبية  �سيا�سية  مب��ج��م��وع��ات  ون��ط��ع��ن  ال��ل��ب��ن��اين، 

ومُتلي  للجي�س،  احلمر  اخلطوط  ت�سع  ع�سكرياً  جمل�ساً 

عليه اأين عليه اأن يتدّخل واأين ممنوع عليه الدخول.

درج��ة  اإىل  منحدرة  لبنانية  �سيا�سية  مب��دار���س  نطعن 

اأنه  ملجّرد  �سريفاً  نا�سطاً  فاعًل  وزي���راً  ُت��ق��ارع  االنحطاط، 

ناجح، اأو نائباً ميتلك من ال�سمري واجلراأة ما يجعله ي�سع 

بالوقائع  ويف�سح  امل��زرع��ة،  دول��ة  يف  احل��روف  على  النقاط 

حكمت  �سيا�سية  طبقة  اأق��ذر  وارت��ك��اب��ات  انتهاكات  واالأرق���ام 

لبنان منذ الت�سعينات وحتى العام 2010.

واأخرياً ولي�س اآخراً، نطعن باأنف�سنا كمواطنن من فئة 

املدّجنن، كنا نتهافت كاملجانن اإىل �ساحات الكذب والدجل 

والوعود العرقوبية، نبكي ذكرى �سهيد مع الراق�سن على 

القبور، وال تنزل من عيوننا العمياء اليوم دمعة واحدة على 

اآمن وكرمي  اأح��لم بعي�س  وطن ي�ست�سهد كل حلظة، وعلى 

الوطن  اأر�سفة  على  ي��وم  كل  اأمامنا  تنتحر  نراها  الأوالدن���ا 

اللقيط والدولة الزانية.

اأمني اأبو را�سد
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مقابلة

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

ت�صريف  ح��ك��وم��ة  يف  ال�صياحة  وزي���ر 

الأع����م����ال؛ ف����ادي ع���ب���ود، ي�����ص��رح جل��ري��دة 

املجل�س  ت��داع��ي��ات متديد ولي��ة  »ال��ث��ب��ات« 

ال��و���ص��ع��ن  ع���ل���ى  �����ص����ه����راً،   17 ال���ن���ي���اب���ي 

الق��ت�����ص��ادي وال�����ص��ي��ا���ص��ي، وذل����ك ك��ّل��ه يف 

النتخابات  باإجراء  اأبناوؤه  تغّنى  طاملا  بلٍد 

ال��ن��ي��اب��ي��ة يف م���واع���ي���ده، واإل���ي���ك���م احل����وار 

التايل:

ل داع�����ي ل��ت��م��دي��د امل��ج��ل�����س ال��ن��ي��اب��ي 

ب��الأ���ص��ب��اب امل��وج��ب��ة ال��ت��ي رف��ع��ه��ا جمل�س 

النواب، التمديد هرطقة د�صتورية وو�صمة 

عار يف جبن الدميقراطية، املو�صوع برمته 

مل ُيقنع اأحداً يف لبنان، ل القانونين ول 

املواطنن، وهو اأ�صبه بعملية انقالب �صيئة 

مع  ال�صيا�صة  اأهل  ال�صكل،  ناحية  من  جداً 

الأ�صف ين�صون اأو يتنا�صون عن ق�صد �صرر 

اأمنية،  متديد النواب لأنف�صهم ل�صرورات 

ه��ن��اك ت��ب��ع��ات ���ص��ي��ئ��ة ج�����داً، ع��ل��ى ال��و���ص��ع 

القت�صادي بالعموم، يقول وزير ال�صياحة 

اإىل تقدمي  دائماً  ن�صعى  »كّنا  ف��ادي عبود: 

لبنان وبريوت كدولة منوذجية يف املنطقة، 

املنطقة م�صتعلة من  اأح��داث  اأّن  خ�صو�صاً 

املحيط اإىل اخلليج، وكالمنا هذا مل يكن 

وال�صرقات  فالن�صل  مع�صول،  ك��الم  جم��ّرد 

مدينة  ب��اأي  مقارنة  ب��ريوت  يف  والتعديات 

عا�صمتنا  متدنية،  تبقى  العامل  اأخ��رى يف 

هي الأف�صل رغم كّل �صيء، ورغم الت�صويه 

الإعالمي بحق اأنف�صنا«.

اإمالءات خارجية

ي�������ص���ي���ف ع�����ب�����ود: »مت�����دي�����د ال����ن����واب 

يكن  مل  الأم��ن��ي  الو�صع  بحّجة  ولي��ت��ه��م، 

دول  اأعطوا  املوجبة،  باأ�صبابه  لأّن  موفقاً، 

لدح�صها،  ن�صعى  كّنا  التي  احلّجة  اخلليج 

النتخابات  اإج���راء  على  ق���ادراً  لي�س  فمن 

ال�صياح  النيابية مبوعدها، ل ميكنه دعوة 

املبا�صر  ف�����الأذى  ل��ب��ن��ان،  يف  ل��ال���ص��ط��ي��اف 

وح�صب،  ال�صياحة  يطال  ل  التمديد  لهذا 

ب���ل ك���اف���ة اأن�����ص��ط��ة الق��ت�����ص��اد ال��ل��ب��ن��اين، 

وال���ص��ت��ث��م��ار ف���ي���ه، وه�����ذا ال��و���ص��ع م���وؤمل 

اإىل  ي��وؤدي  الوطني.. وقد  جداً لقت�صادنا 

�صحب الر�صاميل منه، وقد يكون مو�صمنا 

ال�صياحي يف حالة انعدام ثقة ب�صبب تهور 

وقلة دراية ال�صيا�صين«. 

ع��ب��ود ك���ان ي��اأم��ل اأن ت��ك��ون الأ���ص��ب��اب 

»التمديد  ي��ق��ول:  كلياً،  خمتلفة  املوجبة، 

مل���ج���ل�������س ال�����ن�����واب ان����ط����الق����اً م�����ن ح���ال���ة 

اف���را����ص���ي���ة ق���د حت�����ص��ل، وم����ن اح��ت��م��ال 

اأو فتنة داخ��ل��ي��ة بن  اأه��ل��ي��ة،  وق���وع ح���رب 

والد�صتور  ال��ق��وان��ن  لتجاوز  اللبنانين، 

اأن  ل��ل��غ��اي��ة، ال���ص��ت��ح��ال��ة ي��ج��ب  اأم���ر �صنيع 

ت��ك��ون واق���ع���ة، وال��ن��ا���س ب��ال��ف��ع��ل ي��ج��ب اأن 

ي��ك��ون��وا غ���ري ق���ادري���ن ع��ل��ى اخل�����روج من 

باأقالم الق��راع.. وما  منزلهم للت�صويت 

دام���ت ه���ذه ال���ص��ت��ح��ال��ة لي�صت م��وج��ودة، 

نعترب التمديد للمجل�س النيابي ا�صتجابة 

لإمالءات خارجية، ونحن نرف�صها رف�صاً 

ق��اط��ع��اً، ون��ح��ن ن��ع��ت��ربه��ا »ط��ع��ن��ة« بقلب 

نظامنا الدميقراطي يف لبنان«.

 وم����اذا ع��ن ال��ق��ول ال���ذي ي��ف��ي��د، ب���اأّن 

الأمني، ي�صري وفق منطق  الو�صع  زعزعة 

ت��ع��ط��ي��ل الن���ت���خ���اب���ات ب��ان��ت��ظ��ار ت���ط���ورات 

�صحيح  ف��ه��ل  دول���ي���ة..  »ن��ع��م«  اأو  اإقليمية 

يف  الأم��ن��ي  ال��و���ص��ع  اإّن  البع�س  يقوله  م��ا 

�صيهداأ  �صيدا  وح��ت��ى  وال�صمال  طرابل�س 

يف ح����ال اأق�����ّر امل��ج��ل�����س ال��د���ص��ت��وري م��ب��داأ 

التمديد؟ يرّد عبود: »لن اأدخل يف النوايا، 

بالذي  ولكن  لبنان متداخلة،  ال�صيا�صة يف 

يريد  ل  �صيا�صي  ف��ري��ق  لأي  قلنا  فعلناه، 

باإمكانه  اأّن���ه  النيابية،  النتخابات  اإج���راء 

ت��ع��ط��ي��ل��ه��ا ب���اإط���الق ����ص���اروخ���ن »غ������راد«، 

اأهميتها،  ع��ل��ى  اأح����داث ط��راب��ل�����س  وال��ي��وم 

وت�صخن جبهة جبل حم�صن - باب التبانة 

من اأحد الأفرقاء ال�صيا�صين، يجب و�صع 

واأمنياً  النتخابات  باإجراء  �صيا�صياً  له  حد 

ب�صرب اأي جتاوز اأمني، ل اأن ن�صّرع تاأجيل 

اأم��ن��ي  و���ص��ع  وخ��ل��ق  �صيا�صياً،  الن��ت��خ��اب��ات 

اأ�صواأ من الذي ن�صهده اليوم«.

النواب  اأكرثية  »اتفاق  عبود:  ويقول 

على جتاوز القانون والد�صتور، ل يعني اأّن 

التمديد د�صتوري وقانوين، يف العام 2005، 

الو�صع الأمني كان اأكرث حراجة من اليوم، 

ف��رغ��م اغ��ت��ي��ال الرئي�س رف��ي��ق احل��ري��ري، 

املجتمع  ال��ل��ب��ن��ان��ي��ون وم����ن ورائ�����ه  اأ����ص���ّر 

النيابية،  النتخابات  اإج���راء  على  ال��دويل 

ومل ت��وؤج��ل ح��ت��ى ت��ق��ن��ي��اً، ويف الن��ت��خ��اب��ات 

الفرعية الأخرية يف الكورة، �صارت الأمور 

اأح��داث  ي��رام، رغ��م تداعيات  على خري ما 

�صورية على لبنان، واأثبت ال�صعب اللبناين 

دمي��ق��راط��ي��ت��ه وج����دارت����ه ب���احل���ري���ة، ومل 

واحلزب  القوات  بن  كّف«  »�صربة  حت�صل 

�صبيل  على  الجتماعي  القومي  ال�صوري 

املثال، ويف مطلق الأح��وال، حتى لو توفر 

املناطق،  بع�س  يف  ح��رج��اً  ميدانياً  و�صعاً 

على  للحفاظ  احل��ل��ول  اج���راح  باإمكاننا 

نظامنا الدميقراطي، وباإمكان نقل بع�س 

اأق������الم الق������راع يف ج��ب��ل حم�����ص��ن وب���اب 

حتى  اأو  اأم��ان��اً،  اأك���رث  مناطق  اإىل  التبانة 

ريثما  حمدد  ق�صاء  يف  النتخابات  تاأجيل 

ت�صتقيم الأمور..«.

ومع اعتبار ق�صم كبري من اللبنانين 

ت��اأج��ي��ل  وراء  ه���و  ال�����ص��ي��ا���ص��ي  ال���داف���ع  اأّن 

الن��ت��خ��اب��ات ال��ن��ي��اب��ي��ة، ���ص��األ��ن��ا ع��ب��ود عن 

اأخ��رى، يف ظّل عدم  اإمكانية التاأجيل مّرة 

ق��ان��ون انتخابي  ال��ل��ب��ن��ان��ي��ن ع��ل��ى  ت��واف��ق 

»بالفعل  ال�صياحة:  وزي��ر  يجيبنا  جديد؟ 

التمديَد  رافقت  �صكلية،  �صمانة  وج��ود  ل 

اأع������ذاٌر غ���ري م��ف��ه��وم��ة وغ���ري م�����ص��روط��ة، 

بوقت  م�صحوباً  املجل�س  مت��دي��د  ج��اء  ل��و 

قانون  )اإج���راء  معينة  وباإلزامية  حم��دد، 

انتخابي جديد( لهانت الأمور، ولكن اليوم 

وموؤ�ص�صاتنا  معلقاً،  ب��ات  برمته  امل��و���ص��وع 

معلّقة، ودميقراطيتنا حمجوزة«. 

ميثاق جديد

���ص��م��ن امل���ع���ط���ي���ات احل���ال���ي���ة، ي���رى 

اخل������روج من  اأّن  ع���ب���ود  ف�����ادي  ال����وزي����ر 

باإيجاد  اإل  يكون  لن  ال�صيا�صية،  الأزم���ة 

براأيه  راب��ع��ة،  وجمهورية  جديد،  ميثاق 

»الد�صتور يجب تطويره، املعادلة احلالية 

ال�صيا�صي  النظام  وج��ام��دة،  �صيئة  باتت 

ميثاق  بتاأ�صي�س  تطويره  يجب  لبنان  يف 

التنفيذية  ال�صلطتن  ع��الق��ة  ج��دي��د، 

املهل  مت��ام��اً،  وا�صحة  غري  والت�صريعية 

القانونية ي�صوبها التبا�س لناحية ت�صكيل 

احلكومة وغريها من الأمور القانونية، 

رئي�س  اأي  ي�صتطيع  م��ث��اًل  اأّن����ه  وت�����ص��ّور 

م��ن ال���روؤ����ص���اء ال��ث��الث )اجل��م��ه��وري��ة - 

احل���ك���وم���ة - جم��ل�����س ال����ن����واب( ع��رق��ل��ة 

ال��ع��م��ل امل��وؤ���ص�����ص��ات��ي يف ال��دول��ة م��ن دون 

العمل  ت�صابط  د���ص��ت��وري��ة  اآل��ي��ات  وج���ود 

املوؤ�ص�صاتي«.

بلد عاجز  ن�صتطيع يف  �صاألناه، وهل 

بعملية  ي�صري  اأن  انتخابات،  اإج���راء  ع��ن 

ت��ط��وي��ري��ة ل��ن��ظ��ام��ه ال�����ص��ي��ا���ص��ي، يف ظ��ّل 

ان����ع����دام ال��ث��ق��ة ب���ن خم��ت��ل��ف م��ك��ون��ات��ه 

»طاملا  ع��ب��ود:  ال��وزي��ر  ي��رّد  الجتماعية؟ 

اأغ��ل��ب��ي��ة ال��ل��ب��ن��ان��ي��ن ي��رف�����ص��ون ق��ان��ون 

ال�صري  علينا  يتوجب  اأن��ه  يعني  ال�صتن، 

ب��ت��غ��ي��ري م���ا، وع��ل��ى اجل��م��ي��ع اأن ي��ك��ون��وا 

ن��ح��و  ت���وج���ه���ن���ا  واإل  ب����ذل����ك،  را�����ص����ن 

ال��دي��ك��ت��ات��وري��ة، وب��ال��ت��ايل ه��ن��اك اجت��اه 

لفر�س اأمر واقع يرف�صه كّل اللبنانين، 

الأهلية  احل���رب  اإىل عهد  ال��ع��ودة  واأي����ام 

ال�صري  املطلوب  فهل  واختربناها،  �صبق 

ب��ح��رب ج��دي��دة لنن�صئ ط��ائ��ف��اً ج��دي��داً؟ 

ي�صاأل عبود«. 

وهل ير�صى »تيار امل�صتقبل« بتغيري 

اأو ت��ع��دي��ل ات���ف���اق ال��ط��ائ��ف، وم�����اذا عن 

رف�����ص��ه امل��ن��ا���ص��ة وال���ك���الم ع��ن امل��ث��ال��ث��ة؟ 

اإذاً،  »ل��ي��ط��ب��ق��وا الت���ف���اق  ع���ب���ود:  ي��ق��ول 

 64 امل�صيحين  اأخ��ذ  ع��ن  يتكلم  الطائف 

نائباً م�صيحياً وامل�صلمن 64 نائباً، فلن�صر 

بقانون م�صروع اللقاء الأرثوذك�صي الذي 

يوؤمن �صّحة التمثيل لكافة الطوائف يف 

لبنان ولي�س للم�صيحين وح�صب«.

»حزب اهلل« يف الق�صري 

حلماية لبنان

الوزير عبود،  �صاألنا  الأمني  باملو�صوع 

بع�س  يف  التكفريية  احل��رك��ات  مت��دد  ع��ن 

املناطق واملخيمات، يقول: »هناك حماولة 

بتفكيك  واملقاومة  الراف�صة  القوى  لعزل 

اأو����ص���ال���ه���ا، حت����ّرك ح����زب اهلل الأخ�����ري يف 

عنه  يدفع  هو  بخاطره،  يكن  مل  الق�صري 

ك���اأ����س مت���دد ه���ذه ال���ت���ي���ارات ال��ت��ي تكفره 

اآخر، وبالتايل هو يحمي لبنان  اأي  وتكّفر 

م���ن مت����دد ���ص��اح��ة ال��ق��ت��ال ال�����ص��وري��ة اإىل 

لبنان«. 

وي�����ص��ي��ف ع��ب��ود: »م��ن��ذ ال��ي��وم الأول 

ل��ب��دء الأح������داث يف ���ص��وري��ة ال��ت��ه��ّج��م ك��ان 

اجتزاء  ميكن  ل  اهلل،  ح��زب  جت��اه  من�صباً 

الأحداث من ال�صي�صان اإىل الباك�صتان، اإىل 

دول��ة  اأو  تنظيم  ي��وج��د  ل  اخلليج،  ال���دول 

�صواء  ال�صوري،  بال�صاأن  اأنفها  واأقحمت  اإل 

ال�صيا�صي  ال��دع��م  اأو  التمويل  اأو  بالعتاد 

اخل��ارج��ي  فالتدخل  ���ص��وري��ة،  والأم��ن��ي يف 

واملقاومة  اجلميع..  على  ُيطّبق  اأن  عليه 

يف الق�صري ارت�صت التدخل لأنها ترى باأم 

العن تاآمر الدول على نحرها«.

وه���ل ا���ص��ت��ف��اد ل��ب��ن��ان م��ن اإي�����داع كبار 

»ال�صياحة  ي��ق��ول:  ال�����ص��وري��ن؟  املتمولن 

حّركت  وق��د  لبنان،  يف  متوفرة  الق�صرية 

مو�صوع ال�صقق املفرو�صة، نحن كلبنانين 

لأننا  ط��ارئ،  اأم��ر  على  التعويل  ميكننا  ل 

نحن نتمنى انتهاء الأزمة ال�صورية باأقرب 

وقت ممكن، الإنفاق ب�صراحة لي�س اإنفاقاً 

�صياحياً، وبالتايل ال�صوق على حاله، متاماً 

ك�����ص��ي��اح��ة ال��ع��راق��ي��ن، وم���ع الأ����ص���ف ج��اء 

اليوم  وناأمل  بال�صميم  لي�صربنا  التمديد 

املجل�س  قبل  م��ن  اخل��ط��اأ  ه��ذا  ي�صحح  اأن 

الد�صتوري«.

التي  ال�صيئة  الأو���ص��اع  رغ��م  عبود 

على  ي��ع��ّول  واملنطقة،  لبنان  بها  مي��ّر 

اأزم���ت���ه���م، »�صبق  ب��ت��ج��اوز  ال��ل��ب��ن��ان��ي��ن 

واأَملي كبري  اأك��رب،  واأن جتاوزنا حمناً 

باملجل�س الد�صتوري«.

اأجرى احلوار: بول با�صيل

 اعتبر أن التمديد ضربة موجعة لالقتصاد
فادي عبود: إلغاء االنتخابات بوقائع افتراضية هرطقة سياسية ودستورية

الأ�سباب املوجبة التي يتلّطى 

وراءها دعاة التمديد ت�رضّ ب�سمعة 

لبنان اقت�ساديًا واأمنيًا و�سيا�سيًا، 

كل دول العامل تعرف اأزمات 

حمددة، ويف النهاية ت�ستقيم احلياة 

ال�سيا�سية بالعودة والحتكام 

لإرادة ال�سعب والناخبني.. عدم 

اإجراء النتخابات النيابية متديد 

حلالة املراوحة، التي يعي�سها 

اللبنانيون منذ فرتة، لأنها تدخل 

الوطن يف مهّب تداعيات املنطقة 

بدل حت�سينه..

التمديد للبرلمان 
استجابة إلمالءات 

خارجية.. وطعنة 
للنظام الديمقراطي
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خيال  يف  مهمة  حم��ط��ة  ب���ريوت  �صكلت  ل��ط��امل��ا 

زائريها، ل �صيما املثقفن والفنانن والأدباء الذين 

�صغلتهم هذه املدينة املختلفة، وب�صبب املكانة الرفيعة 

التي احتلتها بريوت يف نفو�س نا�صها وزواره��ا، فقد 

ارتبط بخيالتهم وروؤاهم، مما جعلهم يوؤلفون عنها 

اأ�صاطري  لت�صبح  الزمن  مع  تطورت  التي  احلكايات 

ك��م��ا ه��ي احل���ال م��ع امل���دن الإغ��ري��ق��ي��ة وال��روم��ان��ي��ة 

واملدقعة يف القدم.

الأ����ص���اط���ري ال��ت��ي ح��ي��ك��ت ح����ول ب�����ريوت، ال��ت��ي 

و�صفت من بن ما و�صفت ب�»املدينة احللم«، كثرية، 

املدينة �صيوعاً  املرتبطة بحياة  الأ�صاطري  اأكرث  لكن 

تتعلق  والثانية  املدينة  با�صم  تتعلق  اأولهما  اثنتان، 

بحياتها.

ب�صيطة  امل���دي���ن���ة  ب��ا���ص��م  امل��ت��ع��ل��ق��ة  الأ����ص���ط���ورة 

وق�صرية، تقول اإن ابن ملك جبيل اأحب ملكة اآلهة 

يوؤلهون ملوكهم،  الفينيقيون  »بروث«، وكان  ا�صمها 

بنى على  البالغة اجلمال،  ولكي يخلد حبه لالآلهة 

ا�صمها مدينة �صماها بروث، كما اإن اإحدى الأ�صاطري 

الغابة  اأ�صجار  بن  اختباأت  برييت  الآل��ه��ة  اإن  تقول 

فراحت الآلهة تبحث عنها..

اأم���ا الأ���ص��ط��ورة امل��رت��ب��ط��ة ب��ح��ي��اة اأه���ل املدينة 

يخرج  كان  عظيماً  تنيناً  »اإن  فتقول:  فيها  وبقائهم 

ع��ل��ى ���ص��ك��ان امل��دي��ن��ة ف��ريع��ب��ه��م وي���دخ���ل ال��ه��ل��ع يف 

املدينة  فيها  يهاجم  التي  اللحظات  ويف  نفو�ِصهم، 

ال��ب��اق��ون يف طول  ويت�صرد  ي��اأك��ل��ه  م��ن  وي��اأك��ل  يقتل 

ال�صكان  احلكاية، وكان  طالت  وملا  وعر�صها،  البالد 

يرغبون يف ال�صتقرار والأمان اتفقوا على اأن يقدموا 

للتنن كل عام بنتاً جميلة يختارونها بالقرعة، تكون 

فداًء عن اأهل املدينة، وقد وقعت القرعة يف �صنة من 

له من  بد  وك��ان ل  املدينة،  بنت حاكم  ال�صنن على 

اإىل  ابنته للتنن، ففعل ذل��ك، حمل ال�صبية  اإخ��راج 

مكان املوعد مع التنن، يف �صاحة الربج حالياً، فما 

ب��الإمي��ان،  ذات قلب عامر  وك��ان��ت  ال�صبية  م��ن  ك��ان 

لها  تعاىل فت�صور  بالدعاء هلل  تتو�صل  راح��ت  اأن  اإل 

�صيدنا اخل�صر، يركب ح�صاناً ويحمل يف يده حربة، 

ي�صعى نحو  وراح  البحر  براأ�صه من  التنن  اأطل  وملا 

البنت ليبتلعها طعنه �صيدنا اخل�صر بحربته امل�صننة 

والتي ل �صبيه لها يف حدتها فقتل التنن يف احلال، 

البنت  ال�صالم،  عليه  اخل�صر  �صيدنا  خل�س  وهكذا 

ال�صبية وبريوت من �صر التنن. 

من اأقدم املدن

ال�صاحل  ع��ل��ى  امل����دن  ب���ريوت م���ن اأق���دم  ت��ع��ت��رب 

املدن  وبالتايل من اأوىل  املتو�صط،  للبحر  ال�صرقي 

يف العامل القدمي، ويعود تاريخ تخطيطها اإىل اأقدم 

القرون، وكانت رقعة بريوت ت�صيق وتت�صع باختالف 

الدول التي مرت عليها من زمن لآخر.

ال�صاحل  ا�صتوطنوا  الكنعانين  اأن   واحلقيقة 

القبائل  ت��ل��ك  ث��م من��ت  امل��ت��و���ص��ط،  للبحر  ال�����ص��رق��ي 

وت���ف���رق���ت وات����خ����ذت ل��ه��ا امل�����ص��ت��ع��م��رات ع��ل��ى ط��ول 

ال�صاحل.

ال����ك����ن����ع����ان����ي����ن  اإن  الأ��������ص�������اط�������ري  وت�������ق�������ول 

لعبادة  ومكر�صة  مقد�صة،  اعتربوا بريوت مدينة 

»بعل بريت«، حيث كان اأهل بريوت يدينون بالوثنية، 

واإىل ع�صر الكنعانين يعود بناء �صور بريوت، فيذكر 

ج��داً  ق��دمي��ة  »بريوت مدينة  اأن  يحيى  ب��ن  ���ص��ال��ح 

ي�صتدل على قدمها بعتق �صورها«.

ول��ع��ل اأق���دم اأث���ر ظ��ه��رت فيه كلمة ب���ريوت هو 

الآجر،  األ��واح من  على  كتابة هريوغليفية منقو�صة 

يحتفظ بها املتحف الربيطاين يف الوقت احلا�صر، 

اإىل الأ����ص���رة الثامنة  ال��ك��ت��اب��ة ي��رق��ى ع��ه��ده��ا  وه���ذه 

يف  م�صر  حكمت  التي  الفرعونية  الأ�صر  من  ع�صرة 

عند  ا�صتهرت  امل��ذك��ورة  والأل����واح  ال��ق��دمي��ة،  العهود 

املوؤرخن با�صم ر�صائل تل العمارنة.

ا�صم بريوت ورد  اأن  القدمية  ال��رواي��ات  وت���ردد 

ا�صم  تكرر  املذكورة، وقد  الأل��واح  »بريوتا« يف  بلفظ 

بريوت مع توايل الأحداث الع�صكرية التي اجتاحت 

الذين  امل�صرين  قدماء  اأي��ام  �صيما  ل  املدينة،  ه��ذه 

دامت �صلطتهم يف هذه البالد عدة قرون قبل امليالد، 

القدماء ين�صبون احلديد  امل�صريون  ما كان  وكثرياً 

»با  فيقولون  املدينة  امل�صتخرج من جبل بريوت اإىل 

جبل  لوجود  وذل��ك  ب�صاعة بريوت،  اأي  برييت«  اآن 

يحتوي على معدن احلديد بالقرب من بريوت.

يف  »كانت بريوت  ل��ورت��ي��ه:  ال��دك��ت��ور   ويقول 

»بريوتو�س«  اأو  »برييتي�س«  تدعى  الو�صطى  العهود 

اأعطي لالإلهة بريوت رفيقة  ا�صم  »ب��ريووه« وهو  اأو 

»اإجلون« الذي لقب فيما بعد باأدوني�س اإله جبيل. 

اأعيان  اثنن من  اإن  الأ�صاطري،  اإح��دى   وتقول 

مم��ل��ك��ة ج��ب��ي��ل، ���ص��اب وف���ت���اة، مل��ا ت��زوج��ا ان��ت��ق��ال من 

بلدتهما جبيل و�صكنا يف املكان الذي عرف فيما بعد 

ي�صري  الكالم  الزوجة، وهذا  ا�صم  با�صم بريوت وهو 

اأ�ص�صوا مدينة بريوت  الذين  اأه��ل جبيل هم  اأن  اإىل 

اأو  امل���وؤرخ���ن  ول��ك��ن  ل��ه��م،  م�صتعمرة  جعلوها  ال��ت��ي 

اإن بريوت تعني �صنوبرة  بع�صهم على الأقل قالوا: 

الدكتور  يقول  بينما  فينيقي،  اللفظة  ه��ذه  واأ���ص��ل 

اأن��ي�����س ف��ري��ح��ة يف ك��ت��اب��ه »اأ����ص���م���اء امل�����دن وال���ق���رى 

ذكر بريوت يف  ورد  م��ع��ان��ي��ه��ا«  وت��ف�����ص��ري  ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة 

ر�صائل تل العمارنة هكذا bé-ru-ta ورجح الدكتور 

فريحة اأن يكون معنى ال�صم �صنوبرة.

9 w w w . a t h a b a t . n e t
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وخال�صة القول يف معنى كلمة بريوت: اأن اأكرث الذين 

تكلموا عن بريوت ردوا ا�صمها اإىل الأ�صول اللغوية ال�صامية، 

اإن  وقالوا  وال�صريانية،  والآ�صورية،  والآرامية،  كالفينيقية 

معناها يف اللغات املذكورة �صجرة ال�صنوبر اأو �صجرة ال�صرو.

عي�صى  املعروف  الزحلي  امل��وؤرخ  �صار  الجت��اه  نف�س  ويف 

الفرعونية  م�صر  اآث���ار  ويف  ي��ق��ول:  حيث  املعلوف  اإ�صكندر 

ا�صمها »وال�صمري يرجع اإىل بريوت« )باروتو( ويوافق على 

هذا الراأي عامل الآثار الفرن�صي )ما�صبريو( ومعناها ال�صرو 

وال�صنوبرة.

املوؤرخن  عن  املنقولة  الأق���وال  من  القافلة  ه��ذه   بعد 

ال���ذي���ن ع���ن���وا ب����درا�����ص����ة ب����ريوت، رمب����ا مي��ك��ن ال����ق����ول، اإن 

الظن  واأغلب  ال�صرو،  اأو  ال�صنوبر  �صجر  تعني  كلمة بريوت 

غابة   - ال��غ��اب��ة  ا���ص��م  م��ن  ا�صمها  اكت�صبت  امل��دي��ن��ة  ه���ذه  اأن 

ال�صنوبر - التي كان اإن�صاوؤها يف البدء اإىل جوارها.

 

اأ�صماء 

نتيجة  اأخ���رى  مدينة بريوت اأ�صماء  على  تقلبت 

ذل��ك،  م��ن  عليها  م��رت  ع�صكرية  اأو  �صيا�صية  ل��ظ��روف 

منها: لذقية كنعان، اأو الأوذي�صة الفينيقية: ففي العام 

اأُحرقت بريوت نتيجة احلروب، فقد  امليالد  قبل   146
على بريوت واأعمل  غ�صبه  جام  املتحاربن  اأح��د  �صب 

اأُعيد بناء املدينة ومر عليها  فيها النار والدمار، فلما 

الكنعانيون، نقلت من مكانها اإىل ناحية اجلنوب وبنيت 

عند اخلان القدمي بن وادي ال�صويفات ونهر الغدير.

اأغ�صط�س  عهد  يف  )ال��روم��ان��ي��ة(:  فيلك�س  جوليا 

اأَط��ل��ق ه��ذا الم��رباط��ور ال��روم��اين ا���ص��م ابنته جوليا 

على مدينة بريوت، ومنحها لقب امل�صتعمرة املمتازة، اأو 

امل�صتعمرة ال�صعيدة ومن حينها ا�صتهرت بريوت با�صم: 

جوليا فيلك�س، اأي جوليا ال�صعيدة.

اإح��دى  ل��ب��ريوت ا�صم درب��ي وه��و ا�صم  درب���ي: �صاع 

مدن اليونان.

وردي�����������������دون: وم��������ن الأ�������ص������م������اء ال�����ت�����ي ع���رف���ت 

الو�صيط  الع�صر  يف  ت��اري��خ��ه��ا  م���دى  بها بريوت على 

»ورديدون«.

ب����اروت: ه���ذا ال���ص��م اأط��ل��ق��ه ع��ل��ى ب���ريوت ال�صليبيون 

���ص��وري��ة وب���الد فل�صطن يف القرن  ���ص��واح��ل  ال��ذي��ن اح��ت��ل��وا 

واآن��ذاك  الثاين ع�صر،  القرن  امليالدي وتاليه  احل��ادي ع�صر 

جبل  و�صفوح  واجلنوب  ال�صمال  يف  كانت بريوت واأرا�صيها 

الفرن�صين  ن�صيب  ال�صرق  ناحية  م��ن  عليها  املطل  لبنان 

الذين جعلوا منها اإمارة خا�صة بهم حتت حكم بع�س الأ�صر 

راأ�صها  وعلى  دويلة  اإىل  التي حولتها  الإقطاعية  الفرن�صية 

اأمري فرن�صي يحمل لقب »�صاحب باروت«. 

املدينة  لقب  ب���ريوت  على  الفينيقيون  اأط��ل��ق  ك��ذل��ك، 

�صائعة  كانت  التي  العبادة  مظاهر  بكل  واأح��اط��وه��ا  الإل��ه��ة 

ربة  اأي  برييت«  »بعلة  با�صم  معبداً  لها  وجعلوا  زمانهم  يف 

امليثاق. 

وت���روي الأ���ص��اط��ري ال��ق��دمي��ة اأن ب���ريوت ع��رف��ت بلقب 

ت�صتكن مطلقاً  لأن��ه��ا »مل تكن  وامل��ج��ي��دة«  الأب��ي��ة  »ب���ريوت 

لأعدائها، وكان اأهلها ذوي �صجاعة فائقة واأنفة«.

اأفادت بريوت من وجود معهد احلقوق الروماين  وقد 

ال�صرائع  اأم  لقب  املعهد حتمل  هذا  بف�صل  واأ�صبحت  فيها، 

وروحها.

الروماين،  الفقه  معهد  تاريخ  عن  كولينيه  كتاب  ويف 

بلقب  العلمي،  ال��ك��ت��اب  ه��ذا  �صفحات  بريوت على  حظيت 

الكاتب  ه��ذا  وي��رى  ال�صرق«،  »مفتاح  ه��و:  ف�صفا�س  �صخم 

معهدهم  بريوت لإقامة  يختاروا  مل  الرومان  اأن  الفرن�صي 

هذه  اجلغرافية،  واأهميتها  لأهليتها  اإل  قوانينهم  لدرا�صة 

الأه��م��ي��ة ال��ت��ي جعلتها ج��دي��رة ب���اأن ت��ك��ون يف ذل��ك احل��ن، 

مدخاًل اإىل بالد ال�صرق كله.

ولبريوت اأي�صاً لقب »الدرة الغالية« الذي اكت�صبته عن 

عهدها  يف  اأنها  كما  ال�صليبين،  اأي��ام  يف  وا�صتحقاق  ج��دارة 

العثماين، حظيت بهذا اللقب الوهاج على ل�صان امرباطور 

اأملانيا غليوم الثاين الذي قدمها زائراً بدعوة من ال�صلطان 

عبد احلميد الثاين يف اأواخر القرن التا�صع ع�صر 1898.

هبة �صيداين



باإقامة  لل�سلطة  ال�سماح  املطار  اإىل جانب م�سروع 

البحر  �سمال  »غ��ال��ي��ة«  منطقة  يف  بوتا�س  م�سنع 

امليت، وتتحدث م�سادر االحتالل عن طلب الوزير 

االأمريكي من دولة االحتالل االن�سحاب من تلك 

»كيبوت�س  م�ستوطنة  فيها  ت��وج��د  ال��ت��ي  املنطقة 

غالية« وت�سليمها لل�سلطة.

من  االن�سحاب  االأمريكية  اخلطة  وتعترب 

االأول �سمن  االن�����س��ح��اب  امل��ي��ت  ال��ب��ح��ر  ���س��م��ال 

نقل  عمليات  من  �سل�سلة  اأو  ان�سحابات  �سل�سلة 

مبا  الغربية،  ال�سفة  مناطق  يف  ال�سالحيات 

الثالثية  املفاو�سات  حتقيق  باإمكانية  ي�سمح 

املتوقعة »االأمريكية االإ�سرائيلية الفل�سطينية« 

تقدماً. وت�سري و�سائل اإعالم يف دولة االحتالل، 

اإىل اأن خطط ومقرتحات كريي �سابقة الذكر، 

ه��ي ج���زء م��ن خ��ط��ت��ه االأ���س��ل��ي��ة ال��ه��ادف��ة اإىل 

حت�سني الو�سع االقت�سادي الفل�سطيني، حيث 

الفل�سطيني  ال��ن��اجت  قيمة  رف��ع  ك��ريي  يتوقع 

اخلام بن�سبة 5 يف املئة، وتخف�س ن�سبة البطالة 

مبا يعادل الثلثني من 21 يف املئة حالياً اإىل 8 

وفيما  املقبلة،  الثالث  ال�سنوات  خالل  املئة  يف 

رف�سها الأي  الفل�سطينية عن  امل�سادر  تتحدث 

�سيا�سياً  م�ساراً  يت�سمن  ال  اقت�سادي،  م�سروع 

م����وازي����اً، ف����اإن ح��ك��وم��ة االح���ت���الل ال ت���رى يف 

الت�سور االأمريكي ربطاً وا�سحاً بني امل�سارين، 

حكومة  رئي�س  ملكتب  من�سوبة  معلومات  ووفق 

االح���ت���الل، ف����اإن اال���س��ت��ث��م��ارات ال��ت��ي تتحدث 

القطاع  عرب  �ستكون  االأمريكية  اخلطة  عنها 

مع  �سراكة  اإىل  املتطلع  الفل�سطيني  اخل��ا���س 

االق��ت�����س��اد »االإ���س��رائ��ي��ل��ي« واالق��ت�����س��اد العاملي 

ال��ك��الم  ل��ه��ذا  ال�سيا�سة،  ت��ع��ق��ي��دات  ع��ن  ب��ع��ي��داً 

ترجمة واحدة: ال رابط بني م�ساري االقت�ساد 

اأحاديثهم  ال�سهاينة  يركز  ولذلك  وال�سيا�سة، 

واإعالمية  اقت�سادية  اجتاهات  فيها  رزم��ة  عن 

التحري�س،  وق��ف  ي�سمى  م��ا  ت�سمل  وثقافية، 

ي��ع��م��د وزي����ر اخل���ارج���ي���ة االأم����ريك����ي ج����ون ك����ريي اإىل 

التي جرى  املقرتحات واخل��ط��ط  م��ن  ب��ني جمموعة  امل��زج 

اعتبارها  على  بت�سويقها  وي��ق��وم  ق��ب��ل،  م��ن  فيها  ال��ت��داول 

و���س��ف��ات ط��ازج��ة مت���ام���اً، واأك����ر م��ن ذل���ك، حت��م��ل ح��ل��واًل 

�سحرية الأزمات م�ستع�سية، فكل من تابع ملفات وجمريات 

احلكومات  وبني  �سابقاً(  )املنظمة  ال�سلطة  بني  التفاو�س 

املتعاقبة يف كيان االحتالل، يعرف كثرياً عن م�سطلحات 

ال�سالم واالأمن واال�ستقرار، وال�سالم االقت�سادي، وامل�سارات 

االأمنية وال�سيا�سية، وغري ذلك، كما يعرف عن املقرتحات 

التغيري  اأما  واالأغ��وار واحل��دود والالجئني،  القد�س  ب�ساأن 

ال�سلة  وثيق  االأول  اأم��ري��ن،  يف  فيمكن مالحظته  احل��ادث 

واالهتمام  فل�سطني  ح�سور  وم��دى  ال��ع��ام،  العربي  باملناخ 

بها عامة، يف ظل االأو�ساع الراهنة، والثاين يتعلق بحذف 

ق�سايا اأ�سا�سية من النقا�س متاماً، والرتكيز على املو�سوع 

االقت�سادي، وو�سع منطقة االأغوار.

يتما�سى الرتكيز على هذين املو�سوعني مع ما يريده 

ك��ي��ان االح����ت����الل، اأك����ر م���ن ذل����ك، ه���و جت�����س��ي��د ل��رغ��ب��ات 

م�سروع  االق��ت�����س��ادي«ه��و  ف���»ال�����س��الم  بال�سبط،  االح��ت��الل 

ق�سايا  فهي:  الغائبة  املو�سوعات  اأم��ا  ق��دمي،  »اإ�سرائيلي« 

ال��ق��د���س وال��الج��ئ��ني، وال���ك���الم ع��ن و���س��ع االأغ������وار، حيث 

االنت�سار اال�ستيطاين الكبري، يخدم ت�سور االحتالل الذي 

مع  الفل�سطينية«  »ل��ل��دول��ة  ج��غ��رايف  ت��وا���س��ل  اأي  ي��رف�����س 

االأردن.

تقا�سم الأغوار

يف  �سخمة  ا�ستيطانية  بنًى  ال�سهيوين  االحتالل  اأق��ام 

جي�س  ومع�سكرات  البنى  هذه  كانت  وقد  االأغ���وار،  منطقة 

عام  حتى  الفل�سطينية  املقاومة  لعمليات  هدفاً  االحتالل، 

من  الفل�سطينيني  املقاتلني  اإخ���راج  ج��رى  عندما   1970
ا�ستيطاين  االأردن، بعد ذلك، عاود ال�سهاينة تركيز وجود 

ا�ستيطانياً  ا�ستثماراً  واأقاموا  لقواتهم،  ومع�سكرات  كبري، 

زراعياً �سخماً جداً.

االحتفاظ  على  ال�سهاينة  اأ���س��ر  امل��ف��او���س��ات،  ب��دء  م��ع 

مب��ن��ط��ق��ة االأغ�������وار، ك����ان امل��ط��ل��ب ال�����س��ه��ي��وين ي��ق��وم على 

ن��ق��ط��ت��ني: االح���ت���ف���اظ ب��اال���س��ت��ي��ط��ان وال����وج����ود االأم���ن���ي 

الع�سكري، من ناحية، ومنع اأي توا�سل فل�سطيني - اأردين 

جغرافياً، يف املقابل، طالب الفل�سطينيون با�ستعادة املنطقة 

من  يختزنه  وم��ا  امل��ي��ت،  للبحر  وامل�ساطئة  زراع��ي��اً،  الغنية 

معادن، والتي توؤمن توا�ساًل للدولة الفل�سطينية املوعودة 

مع االأردن.

م�سار  يف  املعقدة  الق�سايا  �سمن  م��ن  االأغ����وار  ���س��ارت 

التفاو�س الطويل، وجرى �سوغ كثري من الت�سورات التي 

اخل��ارج��ي��ة  وزي���ر  اأن  وي��ب��دو  مطالبهم،  لل�سهاينة  حت��ق��ق 

م��ن ط��روح��ات  ي�سعى لال�ستفادة  ك���ريي،  االأم��ريك��ي ج��ون 

حمد بن جا�سم، حول املوافقة على تبادل االأرا�سي، ليطرح 

�سيغة جديدة للحل يف االأغوار على طريقة التقا�سم. 

اململكة  اإ���س��راك  االأم��ريك��ي، على  ال��وزي��ر  ت�سور  يرتكز 

�سحيفة  وت��ق��ول  املنطقة،  اإدارة  يف  ثالث  كطرف  االأردن��ي��ة 

االأخ��رية  االأ�سابيع  يف  كثف  ك��ريي  اإن  اأح��رون��وت،  يديعوت 

اإ�سراك  باجتاه  و�سغط  االأردن��ي��ة،  احلكومة  مع  ات�ساالته 

القد�س،  مو�سوع  بعد  تعقيداً  االأك���ر  الق�سية  يف  اململكة 

اإقناع  »ك��ريي جن��ح يف  اإن  اأح���رون���وت«:  »ي��دي��ع��وت  وت�سيف 

املعادلة اجل��دي��دة«،  م��ن  ب��اأن يكون ج���زءاً  االأردين  اجل��ان��ب 

باإدارة  املكلفة  ليفني،  ت�سيبي  »الق�ساء«  وزيرة  واأبلغ كريي 

ملف املفاو�سات مع الفل�سطينيني، واإ�سحاق موخلو، ممثل 

حممود  الفل�سطيني  والرئي�س  االح��ت��الل،  حكومة  رئي�س 

عبا�س، بهذه االأفكار، وناق�سها معهم.

ل��الأط��راف  امل�سرتكة  امل��ه��م��ات  طبيعة  بعد  تت�سح  ومل 

ذلك  �سيتم بحث  اإنه  اأحرونوت«  »يديعوت  وتقول  الثالثة، 

باأن  ت�سوراً  هناك  لكن  املفاو�سات،  يف  التعمق  اأثناء  الحقاً 

ل�»اإ�سرائيل«،  االأر���س  على  الفعلي  الع�سكري  الوجود  يكون 

االأط��راف  ي�سم  االأمني  للتن�سيق  م�سرتك  مقر  وج��ود  مع 

الثالثة.

وتقول م�سادر يف اخلارجية االأمريكية، اإن هذه الفكرة 

جزء من �سل�سلة اأفكار نقلها كريي اإىل االأطراف الثالثة يف 

اإطار �سعيه الإطالق مبادرة �سالم، وينتظر اأن يطرح كريي 

مبادرته اجلديدة هذا ال�سهر، وهي مبادرة متكاملة تدمج 

بني امل�سارات ال�سيا�سية واالقت�سادية واالأمنية.

ا�ستئجار  البداية  يف  تطرح  االح��ت��الل  حكومة  وك��ان��ت 

االأغوار من ال�سلطة، لفرتة 99 عاماً، لكن ال�سلطة رف�ست 

 40 اإىل  متاماً حتى التفاو�س حول ذلك، ثم خف�ست املدة 

عاماً على اأن جتري بعدها مفاو�سات اأخرى، وكررت ذلك 

يف اللقاءات اال�ستك�سافية التي اأجريت يف اململكة االأردنية يف 

املنطقة، وهو  التخلي عن  ال�سلطة ورف�ست  2012، وعادت 
ما اأدى اإىل انهيار املفاو�سات اآنذاك.

خللق  جانبها  من  ت�سارع  االحتالل  �سلطات  اأن  ويبدو 

وق���ائ���ع ج���دي���دة يف م��ن��ط��ق��ة االأغ�������وار، وب��ح�����س��ب �سحيفة 

معاريف، فاإن وزير احلرب مو�سيه يعلون، اأعطى موافقته 

ال��ذي يق�سي  االأخ���رية على املخطط االح��ت��اليل اجل��دي��د 

برتحيل ع�سائر فل�سطينية منت�سرة يف منطقة غور االأردن، 

من اأرا�سيها وال�سيطرة عليها، وجتميعهم يف جتمع �سكاين 

واحد، يطلق عليه االحتالل ا�سم »مدينة نويعمة«، وح�سب 

املخطط، فاإن االحتالل قرر »حتويل األفي دومن« لل�سلطة 

مدينة  ق��رب  ج��دي��دة  مدينة  اإق��ام��ة  لغر�س  الفل�سطينية، 

اأريحا يف الغور ويطلق عليها »نويعمة«، وعلى الرغم من اأن 

األفا دومن فقط،  املخ�س�سة هي  امل�ساحة  باأن  املخطط يقر 

هذه  يف  االآالف  ع�سرات  لتوطني  يخطط  االحتالل  اأن  اإال 

يك�سف  ما  وهو  ن�سبياً،  ال�سغرية  ال�سحراوية  �سبه  الرقعة 

اأك���ر خ��ط��ورة امل��خ��ط��ط، ال���ذي مل ت��ت��ح��دث ع��ن��ه الهيئات 

من  ه��و  املخطط  اأن  اإىل  ي�سري  م��ا  قبل،  م��ن  الفل�سطينية 

االأوىل  املرحلة  ففي  املخطط  اإذ ح�سب  االحتالل،  �سلطات 

�ستكون حماذية  التي  »نويعمة«،  اإىل  ينتقل  اأن  املتوقع  من 

ي�سكنون يف  ن�سمة  اآالف  الأريحا وم�ستوطنة »يتاف«، نحو 8 

االأول يف املدينة من  احلي  و�سيت�سكل  �سكنية،  وحدة   1140
منازل خا�سة يقع كل واحد منها على م�ساحة ن�سف دومن.

ال�سالم القت�سادي

على خط م��واز، يعمل وزي��ر اخلارجية االأمريكي على 

الرتويج ملا ي�سمى ال�سالم االقت�سادي، ويدور احلديث عن 

م�ساريع اقت�سادية للفل�سطينيني، مثل اإن�ساء مطار خا�س 

بهم يف منطقة اأريحا اإىل جانب م�ساريع ا�ستثمارية اأخرى.

و���س��ت��ق��ام اإىل ج���ان���ب امل���ط���ار ���س��رك��ة ط�����ريان وط��ن��ي��ة 

بني  و���س��ل  ه��م��زة  اجل����وي  اأ���س��ط��ول��ه��ا  ي�����س��ك��ل  فل�سطينية 

واأم��ريك��ا  اأوروب�����ا  ودول  امل�ستقبلية  الفل�سطينية  ال��دول��ة 

املجال  عرب  الفل�سطينية  الطائرات  و�ستمر  العامل،  وبقية 

اجلوي »االإ�سرائيلي« بعد تن�سيق رحالتها مع اأبراج املراقبة 

اجلوية يف دولة االحتالل، و�ستكون االإجراءات والرتتيبات 

بالكامل،  الفل�سطينية  ال�سلطة  يد  املطار يف  داخل  االأمنية 

اأج��ه��زة  امل�سافرين ع��رب  ���س��رتاق��ب ح��رك��ة  »اإ���س��رائ��ي��ل«  لكن 

احلوا�سيب وكامريات مراقبة مبا ي�سبه الرتتيبات االأمنية 

التي كانت �سائدة على معرب رفح عام 2006.

اأري��ح��ا  منطقة  ك��ام��ل  بتحويل  ك���ريي  خ��ط��ة  وتق�سي 

االقت�سادية  االأ�سا�سات  و�سع  ي�سهد  اقت�سادي  مركز  اإىل 

كريي  يقرتح  حيث  امل�ستقلة،  الفل�سطينية  للدولة  االأوىل 
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عربي

يرّكز الصهاينة 
أحاديثهم على 

اتجاهات اقتصادية 
وإعالمية وثقافية 

تشمل ما يسمى 
وقف التحريض وزرع 

مفاهيم التعاون 
و»السالم« والتعايش 

بين الفلسطينيين 
و»اإلسرائيليين«

تقاسم األغوار.. 
والخطة االقتصادية للسالم
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اإن احلماية القانونية التي توفرها بطاقة 

هوية ووثيقة ال�سفر لالجئني الفل�سطينيني 

املخت�سة،  ال�سورية  ال�سلطات  عن  ال�سادرة 

ه��ي اأول ال�����س��روط ل��ت��اأم��ني ان��ت��ق��ال ق��ان��وين 

فاتفاق  ال�سورية،   - اللبنانية  احل���دود  ع��رب 

بالعبور،  وثيقة  يحمل  مل��ن  ي�سمح  البلدين 

باملدة  واالل��ت��زام  الر�سوم  دف��ع  �سروط  �سمن 

امل��ح��ددة، ول��ك��ن اأك���ر ال��الج��ئ��ني مل يكونوا 

اإ�سدار وثائق �سفر لهم، وهذا ما  قد طلبوا 

اأعاق حركة عدد كبري منهم، خ�سو�ساً عبور 

اإذ ال  لبنان،  اإىل  بالهجرة  والتفكري  احل��دود 

كما  ذات��ه��ا  باحلماية  الفل�سطينيون  يتمتع 

ال�سوري الذي ينتقل عرب حدود البلدين بناء 

ما  ال�سورية، وكثرياً  الهوية  حليازته بطاقة 

وثائق  اأفرادها  بع�س  �سهدنا عائالت يحمل 

اأعيد من ال  بينما  لبنان،  لهم بدخول  �سمح 

ميلكون وثائق لل�سفر، وبقي هذا يتفاعل مع 

بعد  خ�سو�ساً  الع�سكري،  الت�سعيد  ا�ستمرار 

الهجمات املتكررة على خميم الريموك، مبا 

يت�ساهلون  اجلهتني  عند  العام  االأم��ن  جعل 

حم��دودة  العائالت  من  جمموعات  عبور  يف 

وت�����س��ج��ي��ل��ه��ا، رغ����م ع����دم ت��ك��ري�����س االإج������راء 

قانونياً. 

لوثائق  القانونية  للتق�سيمات  بالن�سبة 

االأكرب  فاإن اجلزء  �سورية،  الفل�سطينيني يف 

ال��الج��ئ��ني م�سجل  85٪ م��ن جم��م��وع  ن��ح��و 

ال��ع��ام��ة، ول���دى االأون�����روا منذ  ل��دى الهيئة 

1948، ويحق له احل�سول على وثيقة ال�سفر 
واأ�سيف  اإليها،  والعودة  �سورية  من  للخروج 

وال��غ��ن��ام��ة.  ال���ب���ق���ارة  اأك�������راد   1956 يف  ل��ه��م 

الفل�سطينيني  م��ن  قليلة  جمموعة  وه��ن��اك 

االأردن  م�����س��ج��ل��ني يف  اأ����س���اًل  ك���ان���وا  ال���ذي���ن 

الغربية( ويف قطاع غزة،  ال�سفة  اأبناء  )من 

وم�سر،  االأردن  من  قدمية  وثائق  يحملون 

الثورة  ان�سحبت  1970عندما  منذ  جتدد  مل 

اأيلول،  جم��ازر  بعد  االأردن  من  الفل�سطينية 

ورف�ست الدولتان اعتماد اأوراقهم القدمية، 

ب��االإق��ام��ة،  ال�����س��وري��ة  ال�سلطات  ل��ه��م  ت�سمح 

االأون����روا  ع��ل��ى خ��دم��ات  ول��ك��ن ال يح�سلون 

ال�سحية  وال��رع��اي��ة  العمل  ح��ق  لهم  ولي�س 

ي�ستطيعون  ال  وه��وؤالء  خا�سة،  مبوافقة  اإال 

اج���ت���ي���از احل�������دود ق���ان���ون���ي���اً ب���اع���ت���ب���اره���م ال 

غالبيتهم  اأن  رغ��م  ثبوتية،  اأوراق���اً  ي��ح��وزون 

يقطن يف مناطق م�ستعلة ع�سكرياً يف احلجر 

االأ�سود وجوار الريموك.

جمموعة ثالثة هم اأ�ساًل من فل�سطينيي 

و�ساتيال  �سربا  جم��زرة  بعد  غ���ادروه  لبنان، 

بع�س  اأو  ���س��وري��ة،  يف  وا���س��ت��ق��روا   ،1982 يف 

�سورية  اإىل  ت��زوج��ن  اللواتي  الفل�سطينيات 

اإىل  �سهل عودتهم  هناك، وهم  اأ�سراً  واأن�ساأن 

لبنان ما دامت اأوراقهم القانونية معهم.

الفل�سطينيون  ه��م  االأخ���رية  واملجموعة 

بعد  ال���ع���راق، خ�سو�ساً  م��ن  و���س��ل��وا  ال��ذي��ن 

الغزو واالحتالل االأمريكي، وهم يف االأ�سل 

وال  ال��ع��راق،  يف  امل�سجلون  االأوىل:  فئتان،   -

يحظون برعاية االأون��روا واإن كان يحق لهم 

 ،UNHCR الدولية  الالجئني  هيئة  رعاية 

والثانية: الوافدون من الكويت ودول اخلليج 

حريتها  الكويت  ا�ستعادة  بعد  ط��ردوا  الذين 

من ال�سيطرة العراقية اأيام الرئي�س ال�سابق 

�سدام ح�سني، هم من قطاع غزة يف االأ�سل، 

»االإ�سرائيلي«  االح��ت��الل  اأو  م�سر  ورف�ست 

اأوراق����ه����م ال��ق��ان��ون��ي��ة،  اأو جت��دي��د  ع��ودت��ه��م 

ثم  احل���رب،  حتى  ال��ع��راق  يف  عالقني  فبقوا 

جلاأوا مرة اأخرى اإىل �سورية، وها هم اليوم 

يحاولون الهرب منها، ولكن احلدود ر�سمياً 

القانونية،  االأوراق  ب�سبب  بوجههم  مغلقة 

اأو  اأف��������راد  م��ن��ه��م  ي��ن��ج��ح  اأن  ال����ن����ادر  وم�����ن 

لبنان  اإىل  القانوين  بالتهريب غري  عائالت 

)يقدرعددهم نحو �ستة اآالف فل�سطيني(.

اإن اأه���م اخل��ال���س��ات ال��ع��ام��ة ال��ت��ي ميكن 

اخلروج بها من واقع اللجوء من �سورية:

اإزاء  ال��ر���س��م��ي��ة  ال�����س��ي��ا���س��ة  غ��ي��اب  اأواًل: 

ل��ب��ن��ان،  اإىل  ���س��وري��ة  لفل�سطينيي  ال��ل��ج��وء 

واالإداري��ة،  ال�سيا�سية  املرجعية  غياب  وتالياً 

اأع���داد  ح��ول  املتناق�سة  الت�سريحات  ول��ع��ل 

ت��ت��ب��اي��ن ب�سكل ك��ب��ري بني  امل��ه��ج��ري��ن وال��ت��ي 

�سادر  ر�سمي  اإح�ساء  اآخر  وفق  األفاً(،   365(

عن وزارة ال�سوؤون االجتماعية، وت�سريحات 

كل من رئي�س اجلمهورية واحلكومة ووزير 

الداخلية التي ترفع العدد اإىل ما يزيد على 

اإزاء  مليون الجئ، هي موؤ�سر على االرتباك 

املواقف  وتباين  �سورية،  من  الهجرة  حجم 

ال�سيا�سي  للتجاذب  عر�سة  امللف  يجعل  مما 

امل�����س��وؤول��ي��ة  ال���ت���ه���رب م���ن  م���ن ج���ه���ة، واإىل 

ال��ق��ان��ون��ي��ة واالإن�����س��ان��ي��ة م���ن ج��ه��ة اأخ����رى، 

خ�سو�ساً اإزاء الفل�سطينيني من �سورية. 

االأح��داث  يكتنف  الو�سوح  اإن عدم  ثانياً: 

ال�سورية، ويوؤدي من ناحية اإىل توقع املزيد 

من النازحني وعدم و�سوح املدة الزمنية لهذه 

العديد  تتوقع  والتي  االجتماعية،  الكارثة 

من امل�سادر ال�سيا�سية واالإعالمية امتدادها، 

االآن،  حتى  �سيا�سات  من  متبع  هو  ملا  ووف��ق��اً 

منها  بح�سا�سيات  يتفاعل  الالجئني  فملف 

ال�سيا�سي واالأمني واالقت�سادي واالجتماعي 

ال�سيا�سي  الن�سيج  ك��ل  يف  ت��اأث��ريات��ه��ا  ت��زي��د 

على  قا�سرة  تبقى  وال  لبنان،  يف  واملجتمعي 

النازحني من �سورية فح�سب.

الهيئات  ملعظم  واالإهمال  ال�سعف  ثالثاً: 

الفل�سطينيني  الالجئني  ملف  جت��اه  املعنية 

االأون�������روا ومنظمة  ���س��وري��ة خ�����س��و���س��اً  م���ن 

بع�سها  الأ����س���ب���اب  ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة  ال��ت��ح��ري��ر 

الدويل  بالرتاجع  مرتبط  وبع�سها  �سيا�سي 

خ�سو�ساً  الفل�سطينية،  بالق�سية  لالهتمام 

الق�سية  اإن���ه���اء  م���ن  وال���ت���خ���ّوف  ال��الج��ئ��ني 

م��ع��روف��ة،  ���س��ي��ن��اري��وه��ات  ع��رب  الفل�سطينية 

م��ن��ه��ا م���ا ط���رح���ه ال��ك��ون��غ��ر���س االأم����ريك����ي، 

ونقا�س تعريف يزعم اأن الالجئ الفل�سطيني 

1948، وال  فل�سطني يف  غ���ادر  م��ن  ه��و فقط 

الجئني،  يعتربوا  اأن  واأح��ف��اده  الأوالده  يحق 

ول��دوا  التي  البالد  اإىل  ين�سبوا  اأن  يجب  بل 

م��ن��ه��ا، وه����ذا ي��خ��ال��ف ال��ت��ع��ري��ف ال��ق��ان��وين 

الدويل العام، وما اأقر اأي�ساً يف االأمم املتحدة 

ال��ذي يوؤكد  اإن�ساء االأون��روا  بخ�سو�س ق��رار 

وامل��ت��ح��دري��ن منهم هم  ال��الج��ئ��ني  اأب��ن��اء  اأن 

الجئون، ويعاملون منذ 65 �سنة وفقاً لذلك.

اأخرياً، اإن الت�سيي�س الوا�سح للملف يوؤثر 

�سلباً على بعده االإن�ساين وعلى حق النازحني 

مقر  واختيار  اال�ستقرار،  وحرية  اللجوء  يف 

االإق����ام����ة وت����اأم����ني احل���م���اي���ة ال����الزم����ة من 

ملا يحدث يف  املتابع  ولعل  وال��دول��ة،  املجتمع 

العديد  اأن  ي��الح��ظ  واالأردن  تركيا  م��ن  ك��ل 

واملجتمعية،  ال�سيا�سية  والهيئات  القوى  من 

ال �سيما موؤ�س�سات املجتمع املدين واجلمعيات 

االأه���ل���ي���ة واحل���ق���وق���ي���ة، م���ا زال�����ت ب��امل��ج��م��ل 

م�ستنكفة عن العمل يف هذا امللف، وهو اأي�ساً 

اأق��ل  ب�سكل  واإن  ل��ب��ن��ان  م��وج��ودة يف  ظ��اه��رة 

و�سوحاً.

�سامر ال�سيالوي

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

الوضع القانوني لالجئين الفلسطينيين من سورية

غياب الدور والمرجعية

طفلة فل�سطينية الجئة من خميم الريموك تطالب االأونروا بخطة طوارئ
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وزرع مفاهيم التعاون وال�سالم والتعاي�س احل�ساري بني 

الفل�سطينيني و»االإ�سرائيليني«.

وح�����س��ب م�����س��ادر االح���ت���الل، ف���اإن م��ق��رتح��ات ك���ريي التي 

اإط��الق  كذلك  ت�سمل  للمنطقة،  االأخ���رية  زي��ارت��ه  يف  طرحها 

اأو�سلو  اتفاق  قبل  ما  منذ  معتقلني  فل�سطينيني  اأ�سرى  �سراح 

الغربية  بال�سفة  مناطق  عن  االأمنية  ال�سيطرة  ونقل   ،1993
ل��ل�����س��ل��ط��ة ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة، اإىل ج���ان���ب وق����ف ط����رح ع���ط���اءات 

واالكتفاء  القد�س  �سرقي  منطقة  يف  خ�سو�ساً  لال�ستيطان، 

بالعطاءات احلالية.

ب��اخل��ط��ة االأم��ريك��ي��ة،  ال��غ��م��و���س حم��ي��ط��اً  ي���زال  عملياً ال 

رئي�س  اأن  حقيقة  من  الفل�سطينيون  املفاو�سون  ا�ستكى  وق��د 

ال�����س��ل��ط��ة ي��ح��ج��ب ح��ت��ى ع��ن��ه��م م���ا ي����دور ب��ي��ن��ه وب���ني ال��وزي��ر 

�سربها  التي  والتفا�سيل  االأغ���وار  الكالم عن  لكن  االأم��ريك��ي، 

الوا�سح  ال��رب��ط  تظهر  االقت�سادية  اخلطة  ح��ول  ال�سهاينة 

بني االأمرين، فامل�سروع االقت�سادي االأ�سا�سي �سيقوم يف اأريحا 

اإدارة ثالثية  وف��ق  للتقا�سم  املر�سحة  واالأخ���رية هي  واالأغ���وار 

فل�سطينية - »اإ�سرائيلية« - اأردنية،  وفيما ي�سجل �سعف وا�سح 

اجلديد  االأم��ريك��ي  امل�سروع  على  الفل�سطينية  الفعل  ردود  يف 

اأن  رئي�س حكومة غزة،  اإ�سماعيل هنية؛  اعترب  تفا�سيله،  بكل 

امل�ساريع واخلطط االأمريكية االأخرية مبنزلة »خديعة وغ�س 

والعقائدية  التاريخية  احل��ق��ائ��ق  طم�س  اإىل  ي��رم��ي  �سيا�سي 

ال��ذي  امل��ح��روق«  الفيلم  ل��ت��ك��رار  واالأر������س، وحم��اول��ة  لل�سعب 

ي�سمى املفاو�سات مع االحتالل، وقال: »اإّن االإغراء باملال و�سيلة 

اأعداء االإ�سالم مقابل التنازل ال�سيا�سي، »فاملليارات تتدفق من 

االإدارة االأمريكية مقابل التنازل ال�سيا�سي والتطبيع مع العدو 

وتبادل االأرا�سي والوجود االأمني والتخلي عن حق العودة«.

عبد الرحمن نا�سر



»جبهة النصرة« تحاول 
التغلغل في لبنان

ت�����س��ك��ل��ت »ج���ب���ه���ة ال���ن�������س���رة«، وا���س��م��ه��ا 

يف  ال�����س��ام«  لأه���ل  الن�سرة  »جبهة  بالكامل 

اأواخ���ر ع��ام 2011، م��ع اح��ت��دام امل��ع��ارك بني 

النظام ال�سوري وما ي�سمى »اجلي�ش ال�سوري 

احل����ر«، ودع����ت »اجل��ب��ه��ة« يف ب��ي��ان��ه��ا الأول 

ال��ذي اأ���س��درت��ه يف 24 ك��ان��ون ال��ث��اين 2012 

ال�سالح يف وجه  ال�سوريني »للجهاد« وحمل 

»امل��ن��ارة  موؤ�س�سة  وتعترب  ال�����س��وري،  النظام 

ال��ب��ي�����س��اء« الإع���الم���ي���ة ال�����ذراع الإع���الم���ي 

ل���»ج��ب��ه��ة ال���ن�������س���رة«، ال���ت���ي ب����دوره����ا ت��ق��وم 

ومقاطع  ال��ب��ي��ان��ات  م��ن  جمموعة  ب��اإ���س��دار 

على  منتظمة  ب�سورة  تن�سر  وال��ت��ي  فيديو 

ج��ه��ادي��ة خمتلفة عرب  وم��ن��ت��دي��ات  م��واق��ع 

اأنها ل ترتدد  العنكبوتية، والالفت  ال�سبكة 

يف ن�سر بع�ش ال�سور واملقاطع الفظيعة التي 

بها  يقوم  ووح�سية  دموية  ممار�سات  تظهر 

عنا�سر »اجلبهة« بحق ال�سوريني من جنود 

مقطع  ومنها  ال���راأي،  يخالفونها  ومدنيني 

م�����س��ور ي��ظ��ه��ر اأح����د ع��ن��ا���س��ره��ا وه���و يقتل 

مدنيني عزل يف الرقة ب�ساطور من دون اأن 

يرف له جفن، وقد اأثار الفيديو �سجة عاملية 

اأنف�سهم  العامل ممن يدعون  وعزز خماوف 

بالثوار ال�ساعني نحو الدميقراطية.

ع��دداً  ال��ن�����س��رة«  »جبهة  تبنت  اأن  �سبق 

من الهجمات/ كان اأبرزها عمليات تفجري 

مببنى قيادة الأركان يف العا�سمة دم�سق يف 

اأوائل ت�سرين الأول ٢٠١٢، وتفجري مببنى 

بالإ�سافة  حر�ستا/  يف  اجل��وي��ة  امل��خ��اب��رات 

اإىل تفجري مببنى نادي ال�سباط يف حلب.

ال��دويل  الأم��ن  مل��اذا اختار جمل�ش  لكن 

اأن يدرج »جبهة الن�سرة« اليوم على قائمة 

املنظمات الإرهابية، بعد اأن �سبقته الوليات 

املتحدة واأ�سرتاليا ودول اأخرى اإىل ذلك؟

ارتباطها بالقاعدة

بع�ش  يف  امل���ع���ارك  ح���دة  ا���س��ت��م��رار  اإزاء 

ال��دويل  التخوف  ازداد  ال�سورية،  املناطق 

م���ن »ج��ب��ه��ة ال��ن�����س��رة«، ب��اع��ت��ب��اره��ا ت�سم 

ارت��ب��اط  على  مت�سددة  اإ���س��الم��ي��ة  عنا�سر 

اأج���ن���دات �سخ�سية  ل��ه��ا  ب��ال��ق��اع��دة،  وث��ي��ق 

اأججت  وق��د  �سورية،  يف  لتطبيقها  ت�سعى 

ه����ذه امل���خ���اوف اإع�����الن »ج��ب��ه��ة ال��ن�����س��رة« 

القاعدة  تنظيم  لزعيم  ومبايعتها  ولءه��ا 

اأمي���ن ال��ظ��واه��ري، مم��ا و���س��ع »امل��ع��ار���س��ة 

ال�سورية« يف موقف ل يح�سد عليه، حيث 

املعار�سة  الغربية من  الدول  عزز خماوف 

وعلى  ب��ع�����س��ه��ا،  ع��ل��ى  املنق�سمة  ال�����س��وري��ة 

راأ����س���ه���ا ال����ولي����ات امل��ت��ح��دة ال��ت��ي ت��ذرع��ت 

ب���اإره���اب »ج��ب��ه��ة ال��ن�����س��رة« ل��ع��دم ت��ق��دمي 

ال�سالح ملعار�سي الأ�سد.

ه������ذا وت����ع����د »ج���ب���ه���ة ال����ن���������س����رة« م��ن 

اجلماعات ال�سلفية اجلهادية التي يراأ�سها 

اأب��و  ب���»ال��ف��احت  ملقب  للغاية  مت�سدد  رج��ل 

حممد اجلولين«، ويقال اإنه ل يك�سف عن 

القادة  وحتى  املقاتلني،  معظم  واإن  وجهه، 

ل يعرفون �سخ�سيته احلقيقية.

وتتميز »اجلبهة« بهذا النوع من التكتم 

والت�سريح  الت�سوير  وترف�ش  وال�سرية، 

ب���اإذن م�سبق م��ن »الأم����ري«، كما  اإل  لأح���د 

تخ�ش  معلومة  ب��اأي  الإدلء  بتاتاً  ترف�ش 

اأو  امل��ق��ات��ل��ني  اأع�����داد  اأو  ال���ق���ي���ادات  اأ���س��م��اء 

م�سادر التمويل، وهو ما يطرح الكثري من 

تقارير  لكن  ح��ول��ه��ا،  ال�ستفهام  ع��الم��ات 

يف  القاعدة  بتنظيم  ربطتها  كثرية  غربية 

العراق.

اأن اجل��ولين  ال��ت��ق��اري��ر  وذك���رت بع�ش 
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مــلــــف الـعـــدد

هدم مقام النبي إبراهيم
قامت »جبهة الن�سرة« بهدم مقام النبي اإبراهيم عليه ال�سالم الواقع يف قرية »عني 

»اإبراهيم  النبي  مقام  بتفجري  وقامت  ال�سورية،  الرقة  مدينة  من  بالقرب  العرو�ش« 

اخلليل«، الذي يقع جنوب مدينة تل اأبي�ش  و�سمال مدينة الرقة، وكان ُي�ستهر ب�سفته 

واحداً من اأقدم امل�ساجد التي ُبنيت يف التاريخ.

وقد ظهرت �سور جلرافات »جبهة الن�سرة« وهي تردم التاريخ، وت�سّوي مقام النبي 

اأن »بناء القبور على الأم��وات بدعة، والقبور  »اإبراهيم« بالأر�ش بعد تفجريه، بحّجة 

املرتفعة خمالفة لل�سريعة، ويجب اأن ُتهدم« ح�سب زعم »جبهة الن�سرة«. 

»عني العرو�ش« نبع جماور للمقام، ويحكى اأن ق�سته تتعلق بزوجة النبي اإبراهيم 

حمطة  املقام  مع  وي�سكل  هناك،  من  مرورهما  اأثناء  اإبراهيم  النبي  مع  �سارة  اخلليل 

لل�سياحة الدينية.

بن اخلطاب  الرا�سدي عمر  اخلليفة  منذ عهد  تاريخياً  معلماً  »العني«  بقيت  وقد 

واخلليفة العبا�سي هارون الر�سيد )ر�سي اهلل عنهما(، من دون اأن يقرتب منها اأحد، 

واجلدير بالذكر اأن للنبي »اإبراهيم« اأكرث من مقام يف عدة بلدان عربية؛ يف اخلليل يف 

فل�سطني املحتلة، ويف تركيا، ويف مكة املكرمة، لكن عنا�سر »اجلبهة« قّرروا بب�ساطة اأن 

يردموا التاريخ، من دون اأي اعتبار لقيمته الدينية.
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كثر الحديث 
في اآلونة 

األخيرة عن 
»جبهة النصرة« 

وممارساتها 
الوحشية 

التي دفعت 
بالمعارضة 

السورية إلى 
التنصل منها، 

وبالمجتمع 
الدولي إلى 

وضعها 
على الئحة 

اإلرهاب، خوفًا 
من ارتباطها 

بالقاعدة، ومن 
تمدد نفوذها 

بين الثوار، ومن 
انتشار فكرها 

التكفيري 
الدموي.

كان من اأوائل عنا�سر القاعدة امل�ساركني 

احتالل  اإب��ان  الأمريكية  القوات  قتال  يف 

ال���ع���راق، واأن����ه ك���ان م�����س��وؤوًل ع��ن ت��اأم��ني 

ال����ط����رق داخ������ل ����س���وري���ة ل��ل��م��ج��اه��دي��ن 

الراغبني بامل�ساركة يف القتال وعن الكثري 

من التفجريات داخل العراق.

واأ����س���اف���ت ال��ت��ق��اري��ر اأن����ه ان��ت��ق��ل اإىل 

العراق بعد الت�سييق الذي فر�سته لحقاً 

احلكومة ال�سورية على اجلهاديني، وبعد 

اأخرى  ال�سورية« عاد مرة  »الثورة  اندلع 

الن�سرة«  »جبهة  نواة  واأ�س�ش  �سورية  اإىل 

الالحقة  التقارير  لكن  يتزعمها،  ال��ذي 

اأكدت مقتله يف �سورية خالل املعارك.

واأك��������د م����راق����ب����ون ل���ن�������س���اط »ج��ب��ه��ة 

متطرفني  �سوريني  ت�سم  اأنها  الن�سرة« 

ال����ع����راق  ال���ق���ت���ال يف  �����س����ارك����وا يف  مم����ن 

اإىل  بالإ�سافة  وال�سي�سان،  واأفغان�ستان 

املت�سددين  اجلهاديني  من  كبرية  اأع���داد 

البالد من جن�سيات  القادمني من خ��ارج 

عديدة تقدر ب�54 جن�سية، حيث قدر عدد 

ال�سوريني من عنا�سر »اجلبهة« بخم�سة 

اإىل  عددهم  في�سل  املغرتبون  اأم��ا  اآلف، 

األفاً. نحو 15 

لالن�سمام  الأول  ال�سرط  اأن  وي��رتدد 

ي���ج���ب ع���ل���ى ج��م��ي��ع  اإىل »اجل���ب���ه���ة« ه����و 

يكونوا  اأن  لوائهم  حت��ت  يعملون  ال��ذي��ن 

»ان��ت��ح��اري  م�����س��روع  ل��ي��ك��ون��وا  م�ستعدين 

ولالن�سمام  ذل��ك،  منه  ُطلب  اإذا  مفخخ« 

ي�ستويف  اأن  املتقدم  ل�»اجلبهة« يجب على 

ع�������دداً م����ن ال���������س����روط م���ث���ل: الل����ت����زام 

بالفرو�ش الدينية واحل�سول على تزكية 

م���ن ���س��خ�����ش م���وث���وق واإث����ب����ات اجل��دي��ة 

والن�سباط.

منظمة اإرهابية

ع�����اد احل����دي����ث ل��ي��ت��ج��دد ال����ي����وم ع��ن 

قائمة  و�سعها على  بعد  الن�سرة«  »جبهة 

قامت  اأن  �سبق  لكن  الإرهابية،  املنظمات 

ع��ام  الأول  ك��ان��ون  امل��ت��ح��دة يف  ال���ولي���ات 

2012 بت�سنيف »جبهة الن�سرة« على اأنها 
جماعة اإره��اب��ي��ة، وه��و الأم���ر ال��ذي لقي 

رف�ساً من ممثلي املعار�سة ال�سورية وقادة 

»اجلي�ش احلر« واأطياف وا�سعة من الثوار 

اآن�����ذاك، ك��م��ا ف��ر���س��ت وا���س��ن��ط��ن عقوبات 

مالية على اأحد قادتها املفرت�سني يدعى 



مي�سر علي مو�سى عبد اهلل اجلبوري، وهو 

عراقي، وكان ع�سواً يف تنظيم القاعدة يف 

العراق يف منطقة املو�سل.

 وق�����د اأ�����س����اف جم��ل�����ش الأم�������ن يف 31 

لئحة  اإىل  الن�سرة«  »جبهة  الفائت  اأي��ار 

والتي  »اإرهابية«،  يعتربها  التي  املنظمات 

بتنظيم  لعالقتها  عليها  عقوبات  تفر�ش 

ال��ق��اع��دة، وج���اء يف ب��ي��ان ���س��ادر ع��ن جلنة 

العقوبات يف جمل�ش الأم��ن، اأنه مت بذلك 

جتميد اأ�سول »جبهة الن�سرة« التي تقاتل 

كما  الأ���س��د،  ب�سار  ال�سوري  الرئي�ش  نظام 

وداف��ع��ت  اأ���س��ل��ح��ة،  ت�سليمها  ي��ح��ظ��ر  ب���ات 

اأن  فرن�سا وبريطانيا عن هذا القرار بعد 

عندما  ال�سابق  يف  ذلك  عن  امتنعتا  كانتا 

طلبت احلكومة ال�سورية ذلك.

وي���وؤك���د خ����رباء اأن »ج��ب��ه��ة ال��ن�����س��رة« 

ت��ت��ل��ق��ى ال���دع���م م���ن ت��ن��ظ��ي��م ال���ق���اع���دة يف 

العراق، واأ�سار جمل�ش الأمن ب�سراحة اإىل 

ونا�سطي  الن�سرة«  »جبهة  ب��ني  العالقة 

القاعدة يف العراق.

تهديد »حزب اهلل«

وكان تردد ا�سم »جبهة الن�سرة« كثرياً 

العبثية  تهديداتها  بعد  اأخ���رياً  لبنان  يف 

ه��ددت  ل���»ح��زب اهلل«، فقد  والع��ت��ب��اط��ي��ة 

 24 ب��ريوت خالل  الن�سرة« بحرق  »جبهة 

�ساعة اإذا مل يقم الرئي�ش مي�سال �سليمان 

بو�سع حد لتدخل عنا�سر »حزب اهلل« اإىل 

جانب النظام ال�سوري.

باأنها  »احل����زب«  »اجل��ب��ه��ة«  ه���ددت  كما 

ثالثة  غ�����س��ون  يف  ���س��ده  عمليات  ���س��ت��ب��داأ 

اأي��������ام، يف ح�����ال مل ي�����س��ح��ب ج����ن����وده م��ن 

الق�سري ومن املدن ال�سورية، لكن انق�ست 

املهلة ومل تنفذ تهديدها بالطبع.

واإىل ج��ان��ب ت��ه��دي��دات��ه��ا ل��ل��دول امل��ج��اورة 

ل�سورية، بداأت �سورة »جبهة الن�سرة« القامتة 

ت��ظ��ه��ر ل��ل��ع��ل��ن، ف��ق��د مت��ك��ن رج����ال امل��خ��اب��رات 

ال��رتك��ي��ة اأخ�����رياً م��ن اإل���ق���اء ال��ق��ب�����ش ع��ل��ى 12 

الن�سرة«  »جبهة  جماعة  عنا�سر  من  عن�سراً 

من  كيلوغرامني  وم�سادرة  املت�سددة  ال�سورية 

اإعالم  و�سائل  واأو�سحت  ال�سام،  ال�سارين  غاز 

مدينة  يف  ج���رت  الأم��ن��ي��ة  العملية  اأن  ت��رك��ي��ة 

اأج��ه��زة  اأن  اإىل  م�سرية  ت��رك��ي��ا،  بجنوب  اأ���س��ن��ة 

العديد من  املعتقلني على  الأم��ن عرثت لدى 

الوثائق واملعلومات الرقمية وكذلك الذخرية.

اإىل  اأ���س��ارت  ق��د  �سابقة  تقارير  وك��ان��ت 

اأن امل��ع��ار���س��ة ال�����س��وري��ة ا���س��ت��خ��دم��ت غ��از 

املا�سي،  اآذار  يف  حلب  يف  ال�سام  ال�سارين 

وم����ع ك���ل الأ�����س����وات ال��ت��ي ت��ت��ه��م ال��ن��ظ��ام 

اليوم  بات  الكيميائي،  با�ستخدام  ال�سوري 

دلياًل قاطعاً  التهامات  يف حوزة موجهي 

الن�سرة« وحلفائها يف هذه  »جبهة  تورط 

اجل���رائ���م، ومل ت��ع��د ك��ل الإن����ك����ارات تنفع 

»اجلبهة«، ويف مقدمها  التهمة عن  بدفع 

كيميائية  م����واد  ي��ح��وي  ����س���اروخ  اإط�����الق 

���س��ام��ة ع��ل��ى م��ن��ط��ق��ة »خ�����ان ال��ع�����س��ل« يف 

�سقوط  اإىل  اأدى  ما  ريف حمافظة حلب، 

املواطنني  من  واجلرحى  القتلى  ع�سرات 

بينهم ن�ساء واأطفال.

ولي�ش ال�سالح الكيميائي دلياًل وحيداً 

ف��اإع��دام  الن�سرة«،  »جبهة  ارت��ك��اب��ات  على 

يف  بالر�سا�ش  ال��ع��ّزل  ال�سوريني  ع�سرات 

دي��ر ال���زور وال��رق��ة وغ��ريه��ا �سواهد على 

ممار�سات هوؤلء.

وع��ل��ى ال��رغ��م م��ن ق��ل��ة امل��ع��ل��وم��ات عن 

يرف�سون  رجالها  ك��ون  الن�سرة«،  »جبهة 

املواطنني  ال�سحافيني واإىل  اإىل  التحدث 

عدد  اإن  قالت  املعلومات  ف��اإن  ال�سوريني، 

مقاتلي »اجلبهة« و�سل يف حلب وحدها يف 

مرحلة ما اإىل ب�سعة اآلف عن�سر.

اأم�������ا و�����س����ع »اجل����ب����ه����ة« ع���ل���ى لئ��ح��ة 

الإرهاب اليوم ولي�ش قبل ذلك، فقد عزاه 

بع�ش املتابعني اإىل خوف الوليات املتحدة 

اأن  اإمكانية  الأوروب��ي��ة من  ال��دول  وبع�ش 

اأدوات  اأو غريها من  »اجلبهة«  تنفذ هذه 

على  م�سلحة  ه��ج��م��ات  ال��ق��اع��دة  ت��ن��ظ��ي��م 

اأرا�سيها، لذا فتحت النار عليها و�ساهمت 

بو�سعها على لئحة الإرهاب.

وك����ان����ت احل���ك���وم���ة ال�������س���وري���ة ط��ال��ب��ت 

»جبهة  على  عقوبات  بفر�ش  املتحدة  الأمم 

اإىل  �سلمتها  مب��ذك��رة  واتهمتها  ال��ن�����س��رة«، 

�ستمئة  من  اأك��رث  بارتكاب  الدولية  املنظمة 

امل�ست�سفيات  ت��دم��ري  ب��ي��ن��ه��ا  اإره����اب����ي،  ف��ع��ل 

وت���دن���ي�������ش الأم�����اك�����ن امل���ق���د����س���ة واغ���ت���ي���ال 

ال�سخ�سيات الدينية واختطاف عنا�سر من 

قوات حفظ ال�سالم التابعة لالأمم املتحدة، 

كما ح�سل يف اجلولن ال�سوري املحتل، لكن 

اأن  ب��ع��د  اإل  ي��ت��ح��رك،  ال�����دويل مل  امل��ج��ت��م��ع 

والوح�سية  الإره��اب��ي��ة  الع��ت��داءات  تفاقمت 

التي قامت بها »اجلبهة« يف �سورية بدم بارد.

اإعداد: هناء عليان

انكشاف »الجبهة«
اأول من ك�سف »جبهة الن�سرة« وا�سطر للمجيء اإىل تركيا، هو الرئي�ش 

الرو�سي فالدميري بوتني، الذي تلقى تقريراً من ال�ستخبارات الرو�سية باأن 

رفع  بوتني  فقرر  العربي،  امل�سرق  �ساحق يف  ب�سكل  انت�سرت  الن�سرة«  »جبهة 

الدعم من دعم عادي اإىل دعم غري عادي.

»جبهة  اإن  يقول  ر�سمياً  طلباً  اأوروب����ا  م��ن  تلقت  تركيا  اأن  املعلومات  يف 

لها  تركيا  �سماح  واأن  الره���اب،  لئحة  على  تكون  اأن  اإل  ميكن  ل  الن�سرة« 

با�ستالم اأ�سلحة يف تركيا وتهريبها اإىل �سورية اأمر ي�سر بالعالقات الأوروبية 

- الرتكية، ولأن تركيا ل ت�ستطيع حتمل تعليق عالقاتها مع اأوروبا، ل �سيما 

مع �سعيها الدوؤوب لالن�سمام اإىل الحتاد الأوروبي، بداأت ب�سن الهجوم على 

رغبة  على  وبناء  الظواهري،  بقيادة  القاعدة  بايعت  لأنها  الن�سرة«  »جبهة 

اأوروبية، بداأت تركيا ب�سربهم وتوقيفهم واحتالل مواقعهم.

اآخر معركة، هاجم جممعاً يف حلب على  ال�سوري يف  اأن اجلي�ش  ومعلوم 

مقاتاًل   85 فقتل  �سكنياً،  وجتمعاً  مبان   3 من  موؤلف  تركيا  باجتاه  احل��دود 

اإىل  احل��ر«  ال�سوري  »اجلي�ش  من  جريحاً  ال�45  نقل  مت  وعندما   ،45 وج��رح 

وج��ود  م��ن  خ��وف��اً  خ��ارج��اً  واأبقتهم  دخولهم  تركيا  منعت  الرتكية،  احل���دود 

الن�سرة«  »جبهة  و�سع  اأ�سبح  وبالتايل  بينهم،  الن�سرة«  »جبهة  من  عنا�سر 

�سعباً للغاية.

ويقول معلق تركي، اإن املقال الذي كتبته جريدة »حريات« والذي يقول 

اإن رئي�ش الوزراء الرتكي رجب طيب اأردوغان اأ�سبح �سريك اأمين الظواهري 

وم�سلماً متطرفاً وتخلى عن مبادئ اأتاتورك و�سقوط �سعبيته اأدى برتكيا اإىل 

اأن تاأخذ  ال�سورية، ومل تعد ت�ستطيع تركيا  مراجعة �سيا�ستها حيال الأزم��ة 

املو�سوع كمحاولة اإ�سالحية يف �سورية، ل �سيما بعد اأن برزت التظاهرات يف 

الداخل الرتكي وو�سلت اإىل مكتب اأردوغان وباتت تهدد ب�»ربيع تركي«.

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

ارتكبت »جبهة النصرة« 
أكثر من 600 فعل إرهابي

من  التاأكد  ومت  تدريجياً،  تظهر  الن�سرة«  »جبهة  جرائم  ب��داأت  لبنان  يف 

�سلوع اأحد عنا�سرها يف عملية اغتيال جنود لبنانيني يف عر�سال، فقد اكتملت 

جرمية  يف  ال�سالعني  جميع  معرفة  اإىل  املحققني  ق��ادت  التي  اخل��ي��وط  ك��ل 

بلدة  خ��راج  الواقعة يف  وادي حميد،  العتداء على حاجز اجلي�ش يف منطقة 

عر�سال، والتي اأدت اإىل ا�ست�سهاد ثالثة ع�سكريني.

وارت��ف��ع ع��دد امل��وق��وف��ني اإىل اأرب��ع��ة، بعدما اأوق��ف��ت دوري���ة م��ن خم��اب��رات 

�سقيق  الوزير،  ال�سوري مم��دوح  املن�سق يف اجلي�ش  العريف  البقاع  اجلي�ش يف 

امل�ستبه فيه الأ�سا�سي يف اجلرمية م�سهور الوزير، والذي ل يزال فاراً �سمن 

اأرا�سي بلدة عر�سال، وهو اأحد اأفراد جمموعة ال�سيخ ادري�ش يف لواء الفاروق 

يف »جبهة الن�صرة«.

بع�ش  يف  الن�سرة«  ل�»جبهة  خاليا  ظهور  ع��ن  حتدثت  معلومات  وك��ان��ت 

املناطق اللبنانية ب�سكل فجائي التي تلطت مدة 10 �سنوات على هيئة تنظيمات 

دينية وتلقت اأمواًل عام 2009 نتيجة النتخابات النيابية بكميات كربى على 

اأ�سا�ش اأنها جمعيات اإ�سالمية.

اأهل  »حلماية  لها  اأع��الم  بتعليق  الن�سرة«  »جبهة  من  عنا�سر  قامت  كما 

ال�سنة« يف منطقة الكول واملدينة الريا�سية والطريق اجلديدة وغريها كاأول 

التي  وال�سيارات  امل�ساة  اإىل بريوت، ولحظ  الت�سلل  »اجلبهة«  ملحاولة  مظهر 

مرت يف املنطقة وجود اأعالم »جبهة الن�سرة«.

من  تكفريي  اأ���س��ويل  تنظيم  فيها  ي�ستطيع  التي  الأوىل  امل��رة  هي  وه��ذه 

اأهل ال�سنة«  هذا النوع، تعليق يافطات مكتوب عليها »جبهة الن�سرة حلماية 

وعلى  الداخلي  ال�سعيد  وعلى  اإرهابياً،  دولياً  يعترب  تنظيم  وه��و  ب��ريوت،  يف 

ال�سعيد الديني الإ�سالمي ل يعرتف به ل الأزهر ول دار الإفتاء ول تعرتف 

به املنظمات الإ�سالمية، بل هو تنظيم خطري تكفريي قرر نقل املعركة من 

ال�سام اإىل بريوت بعدما لقي خ�سائر ج�سيمة.

فـــي لـبــــــنـان
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ب��ع��د ���س��اع��ات ع��ل��ى م��غ��ادرة ال��رئ��ي�����س حممد 

مر�سي اأدي�س اأبابا، واتفاقه مع نظريه الإثيوبي 

ه��اي��ل��ي م���اري���ام دي�����س��ال��ن ع��ل��ى ه��ام�����س ال��ق��م��ة 

مبا  بينهما  التن�سيق  ���س��رورة  على  الأف��ري��ق��ي��ة 

اإىل  يحقق امل�سالح امل�سرتكة للبلدين، وا�ستناداً 

مب�سالح  الإ�سرار  عدم  مببداأ  طرف  كل  التزام 

ال��ط��رف الآخ�����ر، ف���اج���اأت احل��ك��وم��ة الأث��ي��وب��ي��ة 

جمرى  بتحويل  ال��ب��دء  ع��ن  ب��اإع��ان��ه��ا  اجلميع 

مياه النيل الأزرق )اأحد روافد نهر النيل( للبدء 

جتاهًا  ي�سكل  مم��ا  النه�سة،  �سد  بناء  بعملية 

وا�سحاً مل�سالح كل من م�سر وال�سودان ودولتي 

يوؤثر  اأن  من  قلقهما  عن  عربتا  اللتني  امل�سب 

ذلك على ح�ستيهما من مياه النيل،  وما يعنيه 

املائي،  اأمنهما  على  �سلبية  انعكا�سات  من  ذل��ك 

على  لهما  ك��ب��رية  واأ����س���رار  ب��اإخ��ط��ار  والت�سبب 

�سعيد الزراعة وكمية اإنتاج الكهرباء، واحلاجة 

اإىل مياه ال�سرب.

خ��ط��ورة ال��ق��رار اأن���ه ج��اء ان��ف��رادي��اً م�ستبقاً 

الدولية  الثاثية  اللجنة  تقرير  نتائج  �سدور 

اإعان وزير  املكلفة بتقييم �سد النه�سة، وتبعه 

الري واملوارد املائية امل�سري حممد بهاء الدين، 

اأن م�سر مل تعار�س مطلقاً م�سروع �سد النه�سة، 

باعتباره م�سروعاً تنموياً، مما ي�سكل تعار�ساً مع 

اعرتا�س م�سر وحتفظها من البداية على بناء 

ال�سد، نظراً لحتمالت اإحلاقه اأ�سراراً مب�سالح 

م�سر املائية وح�ستها يف مياه النيل.

ومعلوم اأنه خال ال�سنوات اخلم�س الازمة 

لإماء ال�سد باملياه، �سوف تفقد م�سر ما يعادل 

البالغة  ح�ستها  م��ن  مكعب  م��رت  مليار   15.5
مكعب. مرت  مليار   55.5

الإثيوبية  اخل��ط��وة  ه��ذه  اأن  وا�سحاً  وي��ب��دو 

اإمنا تاأتي يف توقيت اختلت فيه موازين القوى 

و»اإ���س��رائ��ي��ل«  اأب��اب��ا  اأدي�����س  مل�سلحة  املنطقة  يف 

اأ�سا�سياً  مرتكزاً  لتكون  اإثيوبيا  وعودة  واأمريكا، 

يف  »الإ�سرائيلية«  الأمريكية  ال�سرتاتيجية  يف 

م�سر  فيما  اإفريقيا،  و�سرق  الإف��ري��ق��ي،  القرن 

تعاين من ال�سلل والفو�سى بعد �سقوط الرئي�س 

ال�����س��اب��ق ح�����س��ن��ي م���ب���ارك، واف��ت��ق��اده��ا ل��دوره��ا 

ديفيد،  كامب  اتفاقيات  توقيع  منذ  الإقليمي 

ال�سيا�سات  نف�س  يف  »الإخ����وان«  حكم  وا�ستمرار 

ج��رى  ح���ني  ال��ن��ت��ي��ج��ة، يف  ه���ذه  اإىل  اأدت  ال��ت��ي 

تق�سيم ال�سودان اإىل دولتني، وهو يواجه اأخطاراً 

ال��ت��ج��رء  اأن  ع��ل��ى  تق�سيمه،  م��ن  ب��امل��زي��د  ت��ه��دد 

الإثيوبي على جتاهل م�سالح م�سر يوؤ�سر اإىل:

وال�ستهانة  م�سر  مكانة  ت��راج��ع  م��دى   -1
مب�ساحلها واأمنها القومي.

2- وي��ع��ك�����س ال��وج��ه الآخ����ر ل��رتاج��ع هيبة 
م�سر الأفريقية.

3- واأن »الإخ������وان« غ��ائ��ب��ون ع��ن اله��ت��م��ام 
ب��ال��دف��اع ع��ن م�����س��ال��ح م�����س��ر واأم��ن��ه��ا ال��ق��وم��ي 

والعمل على ا�ستعادة دورها وح�سورها لتحقيق 

ال�سعي  الأي���ام  ه��ذه  ي�سغلهم  م��ا  واأن ج��ل  ذل��ك، 

امل�سرية  ال��دول��ة  موؤ�س�سات  على  ال�سيطرة  اإىل 

التي  الدولية  التفاقيات  واح��رتام  و»اأخونتها«، 

ت�سببت بخ�سارة م�سر لدورها ومكانتها.

غ���ري اأن امل��خ��اط��ر ال���ك���ربى، اإمن����ا ه���ي تلك 

اإثيوبيا  تكمل  عندما  امل�ستقبل  يف  �ستتولد  التي 

اأربعة �سدود اأخرى على النيل الأزرق، بعد  بناء 

حتت  م�سر  �ست�سبح  حيث  النه�سة،  �سد  اإجن��از 

رحمة اإثيوبيا ومن ورائها »اإ�سرائيل« والوليات 

من  تقفان  اأنهما  الوقائع  توؤكد  اللتان  املتحدة 

على  اإثيوبيا  وت�سجيع  دع��م  وراء  ال�ستار  خلف 

امل�سري  ال��ق��رار  بعنق  الإم�����س��اك  ب��ه��دف  ذل���ك، 

واإخ�ساع اأي نظام م�سري ي�سعى يف امل�ستقبل اإىل 

التحرر من قيود التبعية لهما.

كامب  اتفاقيات  توقيع  ومنذ  ف�»اإ�سرائيل« 

النيل  م��ي��اه  على  احل�����س��ول  اإىل  ت�سعى  دي��ف��ي��د، 

و�سعارها بالأ�سل »دولتك يا اإ�سرائيل من النيل 

اإي�سال مياه النيل  اإىل الفرات«، وطرحت فكرة 

اأن���ور  واأن  ���س��ي��ن��اء،  ع��رب  امل��ح��ت��ل��ة  فل�سطني  اإىل 

ال�سادات مل يكن معار�ساً للفكرة، بل اإنه قال اإن 

ذلك يجعل »احلنفية بيد م�سر« .

اأن تدخل مبا�سرة  اأرادت  »اإ�سرائيل«  اأن  غري 

النيل من خال  دول حو�س  يف  وت�سبح ع�سواً 

وت�سجيعها  احلو�س  دول  يف  م�سروعات  متويل 

من  املياه  على  هي  لتح�سل  ال�سدود،  بناء  على 

امل�سري  ال��ق��رار  بعنق  الإم�ساك  ولأج��ل  ناحية، 

م��ن ن��اح��ي��ة اأخ�����رى، مب��ا ميكنها م��ن مم��ار���س��ة 

عرب  ال��ن��ي��ل  م���ي���اه  م�سر  جلر  ع��ل��ى  ال�����س��غ��ط 

»اإ�سرائيل«  عرفت  وقد  هي،  وب�سروطها  �سيناء، 

م�سر  مكانة  و�سعف  تراجع  من  ت�ستفيد  كيف 

الأفريقية كي متد نفوذها اإىل دول حو�س النيل 

لأن  الأفريقية،  خا�سرتها  من  م�سر  ملحا�سرة 

اأن  ت��ري��د  وه��ي  ا�سرتاتيجياً،  تفكر  »اإ���س��رائ��ي��ل« 

تبقي م�سر مكبلة وتابعة، وهذا ل يكون اإل من 

خال التحكم مبواردها، واملياه اأحد اأهم املوارد.

ه����ذه ه���ي ن��ت��ائ��ج ال��ت��ف��ري��ط ب��ال���س��ت��ق��ال 

وع��دم  الإرادة،  ا�ستقالية  وف��ق��دان  ال��وط��ن��ي، 

التي  ديفيد  كامب  اتفاقيات  قيود  من  التحرر 

وقدرتها  وحريتها  هيبتها  تفقد  م�سر  جعلت 

ع��ل��ى ح��م��اي��ة م�����س��احل��ه��ا، ح��ت��ى ب���ات���ت ع��ر���س��ة 

للتطاول على اأمنها املائي.

 اإن مواجهة هذه املخاطر وحماية من م�سر 

يف  امل�سري  ال���دور  ا�ستعادة  ي�ستدعي  ال��ق��وم��ي، 

الذي  الأ�سا�س  ي�سكل  وال��ذي  واملنطقة،  اأفريقيا 

مينع التطاول على حقوق وم�سالح م�سر، وهذا 

الأمر ل ميكن اأن يتم من دون التحرر من قيود 

ا�ستقالية  وا���س��ت��ع��ادة  ديفيد،  ك��ام��ب  اتفاقيات 

ق����رار ال���دول���ة امل�����س��ري��ة، ك��م��ا ك��ان��ت ع��ل��ي��ه اأي���ام 

الرئي�س الراحل جمال عبد النا�سر.

ح�سني عطوي

يجتاز املغرب يف الو�سع الراهن ظروفاً 

ي�ستحيل  درج����ة  اإىل  م��ع��ق��دة،  ���س��ي��ا���س��ي��ة 

ال����ره����ان ع��ل��ى ف��ك��ف��ك��ت��ه��ا، خ�����س��و���س��اً اأن 

بالواقع  وثيق  ب�سكل  يرتبط  مهماً  جانباً 

الق���ت�������س���ادي امل���ت���ده���ور، وال������ذي ب����دوره 

م�سارب  يف  ك��ب��رياً  مالياً  حجماً  ي�ستنزف 

ميار�سه  ال��ذي  ال�سغط  مب���وازاة  الف�ساد، 

�سندوق النقد الدويل.

ب��اد املغرب  وع��ل��ى خ��ط م���واز، ت�سهد 

ت���ظ���اه���رات ت��ت��ع��ر���س ل��ق��م��ع ع��ن��ي��ف م��ن 

ال�����س��ل��ط��ات، ���س��ي��م��ا اأن���ه���ا ت���رف���ع ���س��ع��ارات 

ال���ب���اد،  ح���ال���ة  اإىل  ق���ي���ا����س���اً  م��ت��وا���س��ع��ة 

املعتقلني  ع���ن  ب����الإف����راج  امل��ط��ال��ب��ة  وه����ي 

ال�����س��ي��ا���س��ي��ني ال����ذي����ن ت���ع���ر����س���وا ل��ل��ع��ن��ف 

وال�سحل يف ال�سوارع، لأنهم جتروؤا ورفعوا 

�سعار »ال�سعب يريد اإ�سقاط الف�ساد«، وهو 

العنوان الرئي�سي للحراك ال�سعبي امل�ستمر 

يف  املتغلغل  الف�ساد  حماربة  على  باإ�سرار 

مفا�سل الدولة، ف�سًا عن اأن الفا�سدين 

واملف�سدين غري اآبهني مبا �سيحل بالدولة، 

التي فقدت مزيداً من الهيبة وال�سدقية 

يقودها  التي  اجلديد«  »العهد  مرحلة  يف 

بل  ل  والتنمية«،  »العدالة  حزب  حكومياً 

زادت هذه املرحلة من الفو�سى ال�سيا�سية 

وعدم ال�ستقرار الجتماعي.

والقت�سادي  امل���ايل  الو�سع  ك��ان  واإذا 

من ال�سعوبة مبكان يف �سياق الطروحات 

النقد  �سندوق  ف��اإن  للحكومة،  العاجية 

الإ�ساحية  بالوعود  ذرع��اً  ال��دويل، �ساق 

ب��ع��د، ول��ذل��ك ي�سل وف���د م��ن��ه نهاية  ع��ن 

ح���زي���ران احل����ايل اإىل ال���رب���اط ل��ل��وق��وف 

م���ب���ا����س���رة ع���ل���ى ط��ب��ي��ع��ة »الإ�����س����اح����ات« 

ال�سروط  وه��ي  احلكومة،  تعتمدها  التي 

وميزان  العامة  املوازنة  يف  العجز  ملعاجلة 

املدفوعات اخلارجية الذي قارب الثمانية 

الأع��ل��ى منذ ثاثني عاماً،  امل��ئ��ة، وه��و  يف 

من  امل��ئ��ة  يف   61 ال���دي���ون  جت����اوزت  بينما 

الناجت القومي.

اأن ل يكون وفد �سندوق  ومن املتوقع 

ال��ن��ق��د رح��وم��اً م��ا مل ي��ت��م تلبية ���س��روط 

�سيطلب  ول��ذل��ك  ب��ع��د،  تعلن  مل  �سيا�سية 

�سابقة بهدف  التزامات  الإ�سراع يف تنفيذ 

تقلي�س العجز، ومعاجلة اخللل يف بع�س 

احل�س  وك��ذل��ك  الجتماعية،  ال�سناديق 

ع��ل��ى الإ����س���راع يف اإ���س��اح امل��ق��ا���س��ة )دع��م 

الأ�سا�سية  ال�ستهاكية  ل��ل��م��واد  ال��دول��ة 

مثل القمح واخلبز والزيت وال�سكر(.

ه�����ذا الأم�������ر ف�������س���ًا ع����ن اخل���اف���ات 

»ال��ع��دال��ة  بحكومة  العا�سفة  ال�سيا�سية 

ك��ريان،  بن  الإل��ه  عبد  برئا�سة  والتنمية« 

مقاطعة  اإىل  وازن���ة  برملانية  ك��ت��ًا  دف��ع��ت 

يح�سرها  مل  التي  النواب  جمل�س  جل�سة 

»الحت��اد  ان�سحاب  بعد  واح��د،  ل��ون  �سوى 

ال�سرتاكي« و»جتمع الأحرار« و»الأ�سالة 

وامل��ع��ا���س��رة« و»الحت����اد ال��د���س��ت��وري« وقد 

اأن�����س��اره  نف�سه يخاطب  ك���ريان  ب��ن  وج��د 

يف اجلل�سة الأم��ر الذي عك�س ولأول مرة 

ب��ه��ذه ال�����س��ورة ال�����س��ارخ��ة م���اأزق العاقة 

ب����ني امل��������والة امل�������س���رة ع���ل���ى ال���س��ت��ج��اب��ة 

واملعار�سة  واخل��ارج��ي��ة،  امللكية  لل�سروط 

العام  ال��راأي  باإيهام  ك��ريان  بن  تتهم  التي 

املحا�س�سة  ع��ل��ى  ت��رتك��ز  اخل���اف���ات  ب���اأن 

ال���زم���ن���ي���ة، ب���ه���دف ح�����رف الأن�����ظ�����ار ع��ن 

والقت�سادية  ال�سيا�سية  الأو�ساع  حقيقة 

والجتماعية التي تهز الباد.

يف واق���ع احل��ي��اة امل��غ��رب��ي��ة، ف���اإن هناك 

اختالت �سيا�سية ود�ستورية وموؤ�س�ساتية 

ل�سالح البنية املافياوية املتجذرة، واإن ما 

»ال��ع��دال��ة والتنمية«  ان��خ��راط  ج��رى م��ن 

اأك��ر من دخ��ول �سريك جديد على  لي�س 

البنية نف�سها، ما ي�سع احلكومة يف ماأزق 

ي�ستحيل اخلروج منه.

- بات املطلوب جتديد - اأو على الأقل 

- حتديث الفهوم اجلديد لل�سلطة، من 

ي�سع  ال��ذي مل  املوؤ�س�ساتي  البناء  حيث 

من  مل�سة  اأي  والتنمية«  »العدالة  ح��زب 

اأفعاله �سد ثغرات  حيث اجلوهر، وجل 

ل�سالح �سيطرة النظام ال�سيا�سي واإحكام 

موؤ�س�سات  ا�ستحداث  مب���وازاة  قب�سته، 

موالية غري د�ستورية، ت�ستغل املال العام 

وخ����ارج م�����س��وؤول��ي��ة احل��ك��وم��ة ومت�سك 

ال�سعب،  تهم  التي  الأ�سا�سية  بامللفات 

والأح���وال  والن��ت��خ��اب��ات،  التعليم  مثل 

وه���ذه  الإن�������س���ان،  وح���ق���وق  ال�سخ�سية 

امل��وؤ���س�����س��ات ت��رت��ب��ط م��ب��ا���س��رة ب��ال��دائ��رة 

امللكية غري اخلا�سعة للمراقبة. 

 - اإن املغرب يعي�س اأزم��ة مركبة يف 

كل املجالت، و�سوًل اإىل اخرتاق امل�سهد 

فيما م�سى،  كان حيوياً  الذي  احلزبي 

لكنه مل ي�ستقر بعد على �سورة، جراء 
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عربي

»سد النهضة« األثيوبي.. وجه آخر 
لتراجع مكانة مصر وتهديد أمنها القومي

المغرب بين فكي السياسة وصندوق النقد.. والفوضى
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ح�����س��اد ���س��ري��ع ب��ع��د اأك���ر م��ن �سنتني م��ن اإره����اب اآل 

خليفة �سد �سعب البحرين بعد انطاق ثورة 14 فرباير 

منهم 28 جنيناً وت�سعة   - �سهيداً   136 �سقوط  هو   ،2011
اأو  الكامل  بالعمى  �ساباً   60 واإ���س��اب��ة  ام���راأة،  و15  اأط��ف��ال 

اآلف مواطن،  اأربعة  اأك��ر من  اعتقال  بينما مت  اجلزئي، 

بينهم علماء واأطباء وقادة يف املعار�سة ومدر�سون وطلبة 

التعذيب  ل�سنوف من  جامعة ومدار�س، وُعر�سوا جميعاً 

اجل�سدي والنف�سي، قائمة �سحايا الإرهاب تطول وتطول، 

وقد وثقتها منظمات حقوق الإن�سان العاملية، حتى تقرير 

�سريف ب�سيوين الذي عينه راأ�س النظام اخلليفي، اأ�سار اإىل 

�سل�سلة طويلة من التعديات، ومنها قتل اأربعة �سباب حتت 

اعتقالهم والتعر�س للمعتقلني واملعتقات  التعذيب بعد 

بالتعذيب والتحر�س اجلن�سي وهدم ع�سرات امل�ساجد. 

ب�سبب  اخلليفي  النظام  اأ���س��اب  ال���ذي  العاملي  احل���رج 

التجاوزات الوا�سعة والعديدة وحتى لوم اأ�سدقائه الذين 

ميدونه بال�ساح والتغطية ال�سيا�سية والأمنية كربيطانيا 

وال���ولي���ات امل��ت��ح��دة، ج��ع��ل ال��ن��ظ��ام اخل��ل��ي��ف��ي يبحث عن 

عليه،  والأدبية  احلقوقية  ال�سغوط  وطء  تخفف  خمارج 

ومن تلك املخارج، قبوله ودخوله يف احلوار ال�سكلي الذي 

ي��رتاوح مكانه منذ عدة �سهور دون حتقيق نتيجة تذكر، 

وهو احلوار املرفو�س �سعبياً لعلم اجلماهري، اأنه جزء من 

العامة الدولية، ولأن اجلماهري  النظام وعاقاته  دعاية 

ترف�س اأ�سل وجود النظام اخلليفي بعد جرائمه الكربى 

ال���ذي تفتقت ع��ن��ه عبقرية  امل��خ��رج اجل��دي��د  وامل��ت��زاي��دة، 

عرب  املتحدة  والوليات  الغرب  مغازلة  هو  الهرم،  النظام 

لبنان،  يف  اهلل«  »حزب  على  والإعامي  ال�سيا�سي  التهجم 

وج���اء توقيت ب��دء ال��ه��ج��وم يف ال��وق��ت ال���ذي ي��ح��اول فيه 

عربان اأمريكا جر امل�سلمني اإىل م�ستنقع الفتنة الطائفية 

انطاقاً من الو�سع يف �سورية. 

املبتذل  هجومه  البحرين  يف  اخلليفي  ال��ن��ظ��ام  فتح 

على »حزب اهلل«، حيث اعتربت احلكومة اخلليفية يف 27 

اإرهابية، وحظرت على  الفائت، »حزب اهلل« منظمة  مايو 

الإع���ان  ه��ذا  وق��ب��ل  ب��ه،  الت�����س��ال  ال�سيا�سية  اجلمعيات 

بيوم، اعترب وزير خارجية النظام؛ خالد اخلليفة، �سماحة 

احل��رب على  يعلن  »اإره��اب��ي  ب��اأن��ه  اهلل  ن�سر  ال�سيد ح�سن 

اأمته واإيقافه واجب ديني ووطني«.

وهنا بع�س الوقفات مع هذا الإعان:

امل��ق��اوم،  اهلل«  »ح���زب  �سد  العدائية  امل��واق��ف  ه��ذه  اأن   -1
اخلليفية  اإع��ط��اء احلكومة  يومني فقط من  بعد  ج��اءت 

حيث  البحرين،  يف  البلطجية  لإره���اب  قانونية  �سرعية 

اأعلن وزير البلديات؛ جمعة الكعبي، يف ت�سريح �سحفي 

يف 24 مايو الفائت اأنه »مت منح �ساحيات خا�سة لأعداد 

والتخريب  التدمري  اأعمال  لوقف  املحرق  مواطني  من 

بطاقات  اأ�سدرت  »قد  اأنه  املدينة«، م�سيفاً  املت�ساعدة يف 

اإىل  امل�ستبهني  توقيف  تخولهم  املواطنني  لهوؤلء  هوية 

حني و�سول ال�سرطة«، وهذا الإعان لوزير ر�سمي �سبب 

ف�سيحة وا�سعة وعاملية للنظام اأراد �سرتها باإثارة ق�سية 

اأخرى.

املقاومة يف  �سيد  �سماحة  ي��وم من خطاب  بعد  ج��اءت   -2
ان��زع��اج  على  ي��دل��ل  مم��ا  اهلل،  ن�سر  ح�سن  ال�سيد  لبنان 

جتري  التي  الإقليمية  ال��ت��ط��ورات  م��ن  اخلليفي  النظام 

لغري �ساحله.

ب�سكل وا�سح مع  3- جاءت هذه احلملة متزامنة توقيتاً 
احلملة التي قادتها الوليات املتحدة والكيان ال�سيهوين 

مطالبينه  اهلل«  »ح����زب  ���س��د  ال��غ��رب��ي��ة  ال�����دول  وب��ع�����س 

بالن�سحاب من �سورية.

اإرهاب داٍم تخو�سه قوات املرتزقة  4- جاءت متزامنة مع 
بح�سارها  البحرين،  يف  والبلدات  القرى  �سد  اخلليفية 

باملركبات الع�سكرية ومئات من اجلنود، ثم مداهمة بيوت 

الأهايل وتخريبها �سمن عقاب جماعي متار�سه ال�سلطة 

الثورة  يف  الن�سطاء  اعتقال  اإىل  تعمد  ثم  ممنهج،  ب�سكل 

�ساباً   750 من  اأك��ر  اعتقال  »مت  البحرين  ت�سهدها  التي 

خال الأ�سهر الثاث الأخرية، يف حني يبلغ عدد معتقلي 

الع�سرات  حماكمة  متت  مواطن   1800 من  اأك��ر  ال��ث��ورة 

منهم مُبدد طويلة«.

لإرج���اع  حاكمه  فيه  يحن  عميل  حلكم  غ��ري��ب��اً  لي�س 

بالعاقات  ويفتخر  لأر���س��ه  الربيطاين  ال�ستعمار  عهد 

املتميزة مع املو�ساد »الإ�سرائيلي« - اأ�سارت اإىل ذلك وثائق 

وكيليك�س - اأن يطال اإرهابه هذه املرة قامة الع�سر و�سرف 

العرب �سماحة ال�سيد ح�سن ن�سر اهلل.

ال�سيد جعفر العلوي

ت��ت��وا���س��ل ال��رتاج��ي��دي��ا ال��ع��راق��ي��ة، ح��ي��ث ال��ق��ت��ل ال��ي��وم��ي 

الو�سائل  مبختلف  التكفريية  املجموعات  متار�سه  ال��ذي 

والنهب  الح��ت��ال  ف�سول  بذلك،  م�ستكملة  والأ�ساليب، 

الأم����ريك����ي ل���ب���اد ال���راف���دي���ن، ل��ب��ق��اء ه����ذه ال���ب���اد غري 

م�ستقرة، وعاجزة عن لعب دورها كدولة عربية اأ�سا�سية يف 

املنطقة وا�ستقرارها.

اأن اخلطري يف الأم��ر، هو ما تلعبه قطر وال�سعودية  على 

وت��رك��ي��ا ال��ذي��ن مي��ول��ون الإره�����اب يف ال���ع���راق يف خمتلف 

الكيان  مع  التام  بالتن�سيق  والأ�ساليب  والو�سائل  الأ�سكال 

اإقليم  للمو�ساد يف  الكبري  الن�ساط  ال�سهيوين، من خال 

كرد�ستان، ومن خال الدور التخريبي لأنقرة التي تعتدي 

العمال  ح��زب  م��ع  باتفاقها  ���س��واء  العراقية  ال�سيادة  على 

تركيا  ج��ب��ال  يف  الأك����راد  امل�سلحني  مب��غ��ادرة  الكرد�ستاين 

يف  الإره����اب  ل��رع��اة  ورعايتها  با�ستقبالها  اأو  ال��ع��راق،  اإىل 

ربوعها كطارق الها�سمي، اأو من خال م�ساهمتها بت�سليح 

املجموعات الإرهابية.

ووفقاً للمعلومات، فاإن هذا التحالف اخلليجي - الرتكي 

لأن  يعمل  املتحدة،  الوليات  ترعاه  الذي  »الإ�سرائيلي«   -

�سورية  يف  وال���دم  والإره����اب  التخريب  م�ساحات  تتكامل 

البلدين،  ال�ساملة يف  الفو�سى  تعميم  اأج��ل  وال��ع��راق، من 

من  لأن  بينهما،  تعاون  اأو  تن�سيق  اأو  حتالف  اأي  قيام  ملنع 

املنطقة  يف  القوى  م��وازي��ن  يغري  اأن  ح�سل  اإذا  ذل��ك  �ساأن 

ب�سكل مذهل، وخ�سو�ساً اأن اأول املت�سررين من هذا الأمر 

اغت�ساب  منذ  ويعمل  عمل  ال��ذي  ال�سهيوين  الكيان  ه��و 

وال��غ��رب  امل��ت��ح��دة  ال��ولي��ات  م��ن  مبا�سر  ب��دع��م  فل�سطني، 

ملنع قيام اجلبهة ال�سرقية، التي تتمتع دولتيهما )�سورية 

ومتعلمة،  ون�سيطة  ح��ي��وي��ة  �سعبية  ب��ط��اق��ات  وال���ع���راق( 

بالإ�سافة اإىل قدراتها القت�سادية الكربى يف ظل ثرواتها 

النفطية واملعدنية الهائلة.

اأو  التحالف  اأو  للتن�سيق  جدية  اإمكانيات  ب��روز  مع  ولهذا 

ومعهما  و�سورية،  العراق  بني  �سنوات  ثاث  قبل  التعاون 

اإي��ران،  بها  وعنينا  ال�ساعدة،  الكربى  الإقليمية  ال��دول��ة 

لن  التي  اللبنانية  املقاومة  ق��درات  بالطبع  نغفل  اأن  دون 

ت��ك��ون بعيدة ع��ن ه��ذا ال��ت��ع��اون، ب���داأت ب���وادر ال��ت��اآم��ر على 

الأردن  اأطلق مزاعمها يف ذلك احلني عاهل  التي  �سورية، 

ال�سيعي« لتتلقف قطر  »الهال  الثاين مبا �سماه  عبداهلل 

اللوج�ستية  القواعد  وتوفري  املبا�سر  التمويل  وال�سعودية 

للموؤامرة مع تركيا رجب طيب اأردوغان.

وعلى هذا النحو بداأت التطورات الدامية يف باد الأمويني، 

ح��ي��ث ك��ل��م��ا ح��ق��ق اجل��ي�����س ال�����س��وري جن���اح���اً يف م��واج��ه��ة 

يف  دم���وي  تفجري  ال��ف��ور  على  يقابله  امل�سلحة،  الع�سابات 

باد الرافدين حتول اأخرياً اإىل �سبه يومي، وخ�سو�ساً اأن 

للجماعات امل�سلحة يف العراق كما توؤكد الوقائع والأحداث 

بناء  اإع���ادة  لعرقلة  ال�سيا�سية  العملية  داخ��ل  واج��ه��ات  ل��ه 

ال��دول��ة ال��وط��ن��ي��ة ال��ع��راق��ي��ة امل�����س��ت��ق��رة، وم���ا ق�سية ط��ارق 

الها�سمي واحلماية الرتكية واخلليجية له بعد فراره من 

العراق، اإل مثال على هذا الواقع، يف وقت يتحرك فيه اإياد 

���س��ادم ح�سني، يف كل  زم��ن  امل��وت  ع���اوي؛ م�سوؤول كتائب 

واأن��ق��رة،  وال��غ��رب  اخلليج  عوا�سم  اإىل  وا�سنطن  من  مكان 

بحثاً عن الدعم من اأجل العودة اإىل ال�سلطة.

»اأن العراق، يعي�س نكبة  اأخ��رياً، وهي  ثمة حقيقة عراقية 

الدميقراطية الغربية، اخلالية من اأي م�سامني اأو عدالة 

اجتماعية، فت�سبح الدميقراطية هنا جمرد ن�سب �سيا�سية 

ال��ذي  اخلطر  وهنا  طائفي«،  لبو�س  اأي  تلب�س  لأن  قابلة 

يتغذى منه كل املعادين للعروبة والإ�سام احلقيقي.

اأحمد الطب�ش
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تفكك الكتل الرئي�سية والتباعد بني 

�سمور  وكذلك  الأ�سا�سية،  مكوناتها 

بع�س الأحزاب اإىل حد التا�سي.

- ات�������س���اع ال���ه���وة ب���ني ال���ن���ظ���ام - 

الرتكيبة  ب�سبب  وال�����س��ع��ب  ال���دول���ة 

امل��اف��ي��اوي��ة يف ظ��ل ح��ك��وم��ة ل متلك 

تركيبتها  ب�����س��ب��ب  ت��ن��ف��ي��ذي��ة  ���س��ل��ط��ة 

الفعل  على  قدرتها  وعدم  ال�سيا�سية 

واملبادرة.

اأم����ا اخل��ا���س��ة ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة، ف���اإن 

امل����غ����رب م��ق��ب��ل ع���ل���ى ا���س��ت��ح��ق��اق��ات 

�سيا�سية غاية يف الدقة، ت�سكل حتدياً 

ملختلف القوى، ل �سيما تلك القائلة 

ب���ال���دمي���ق���راط���ي���ة، وه������ي حت���دي���ات 

املفرت�س  ال�سيا�سي  امل�سهد  �ست�سكل 

اأن يعك�س الوقع الجتماعي.

يون�س عودة



أوباما يتقمص »لبـاس العفـة« في المرحلة التـاليــــــة مــن »الـحــرب على اإلرهـــاب«

ا�شتكمااًل  للدور امل�شب�ه الذي ت�ؤّديه قطر 

االأم��رك��ي��ة  للمخططات  ت��ن��ف��ي��ذاً  ال�����ش��غ��رى 

»االإ����ش���رائ���ي���ل���ي���ة« ل��ت��خ��ري��ب ال���ع���امل ال��ع��رب��ي 

»االإ�شرائيلي«  ال��ع��دو  وت�ش�يق  واالإ���ش��ام��ي، 

واقت�شاديا  �شيا�شياً  ال��ع��رب��ي��ة؛  ال�����ش��اح��ات  يف 

ال��ف��ك��ري، عرب  امل�شت�ى  وح��ت��ى على  واأم��ن��ي��اً، 

ويف  »االإ���ش��رائ��ي��ل��ي«،  الكني�شت  مفكري  بع�ض 

م��ق��دم��ت��ه��م ع��زم��ي ب�����ش��ارة، وط��ع��ن االإ���ش��ام 

ت�شللت  ال��ق��ر���ش��اوي،  ال�شيخ  ع��رب  وحت��ري��ف��ه 

على  االإي��ران��ي��ة   ال�شاحة  اإىل  ال�شغرى  قطر 

اأزعجت  التي  الرئا�شية،  االنتخابات  م�شارف 

حيث  والغرب،  االأمركية  االإدارة  مقدماتها 

ال��رئ��ا���ش��ة  ع��ل��ى م��ق��ام  ال���ث����رة  اأب���ن���اء  يتناف�ض 

ت�شتطع كل  وح��م��اي��ت��ه��ا، ومل  ال��ث���رة  حل��ف��ظ 

املحاوالت الغربية الإحداث ال�شقاق بني اأبناء 

الث�رة، خ�ش��شاً بعدما اتخذ ال�شيخ ها�شمي 

واأخاقياً  ودينياً  وطنياً  م�قفاً  رف�شنجاين 

ال��ذي  الد�شت�ر  �شيانة  جمل�ض  ق��رار  وتقبل 

ا�شتبعده من �شباق الرئا�شة.

�شدرت االأوامر االأمركية و»االإ�شرائيلية« 

من قاعدة »العيديد« االأمركية، ومن مكتب 

ال��دوح��ة، للقيام  االت�����ش��ال »االإ���ش��رائ��ي��ل��ي« يف 

ب��اأع��م��ال ال��ت��خ��ري��ب ق��ب��ل ان��ت��ه��اء االن��ت��خ��اب��ات 

ق�تهما  »احل���م���َدْي���ن«  وا�شت�شعر  ال��رئ��ا���ش��ي��ة، 

ب��اأن��ه��م��ا امل��ط��ي��ة االأك�����ر ح��ظ���ة ع��ن��د امل������ش��اد 

و»ال�شي اآي اآي«، واأنهما فازا بالتكليف للقيام 

باأعمال التخريب والفتنة املذهبية  يف اإيران، 

وظناً باأنهما انت�شرا يف ليبيا واأ�شقطا القذايف 

واأ�شقطا  علي  ب��ن  العابدين  زي��ن  اأ�شقطا  ث��م 

م�شارف  على  وهما  م�شر،  يف  م��ب��ارك  ح�شني 

ال�شلطة،  وم��ن��ظ���م��ة  ال�����ش���ي�����ض  ق��ن��اة  ����ش���راء 

وجنح�ا يف اإخراج بع�ض قيادات »حما�ض« من 

حم�ر املقاومة وتدجينها، ويخ��ش�ن معارك 

ت��دم��ر ���ش���ري��ة واإ���ش��ق��اط ال��ن��ظ��ام، ومي��ّ�ل���ن 

اجل���م���اع���ات ال��ت��ك��ف��ري��ة يف م����ايل وي�����ش��رون 

االأومل��ب��ي��اد، وي�����ش��رون ت���راث وح��ا���ش��ر فرن�شا 

واأنديتها الريا�شية، فظن�ا اأنهم قادرون على 

�شراء اإيران وتخريبها.

ال  القطري  االأم��ن��ي  الغاز  اأن  امل�شكلة  لكن 

اإال  ينت�شر  وال  �شاء،  اأينما  االنت�شار  ي�شتطيع 

يف  اأه��ل��ه  على  وي��رت��د  ال�شعيفة،  ال�شاحات  يف 

مثال  ال�ش�رية  وال�شاحة  ال��ق���ي��ة،  ال�شاحات 

ما  واإذا  الركي،  القطري  الف�شل  على  وا�شح 

عجزت اأمركا عن اإ�شقاط الث�رة االإ�شامية 

اإىل  طب�ض  �شحراء  اع��ت��داءات  منذ  اإي���ران  يف 

احل����رب ال��ع��راق��ي��ة االإي���ران���ي���ة اإىل احل�����ش��ار 

االقت�شادي وال�شيا�شي والطبي، فهل �شتنجح 

الف�شل  ب��اأن  وا���ش��ح  اجل����اب  ال�شغرى؟  قطر 

�شيك�ن من ن�شيب قطر.

ل��ك��ن يبقى ال�����ش���ؤال: مل���اذا وّرط����ت اأم��رك��ا 

»احل��م��َدْي��ن« ب��ه��ذه امل��غ��ام��رة؟ ه��ل ه��ي ب��داي��ة 

�ش�رية  يف  لف�شلها  لقطر  االأم��رك��ي  العقاب 

متازماً مع تاأديب اأردوغان الركي؟

ه�����ل ت����ري����د اأم������رك������ا ����ش���ط���ب ق����ط����ر م��ن 

اخلارطة ال�شيا�شية، الإعادة فتح الطريق اأمام 

م�ش�ؤولية  اإي���ران  تتحمل  اأن  على  ال�شع�دية، 

اإىل حجمها احلقيقي،  �شرب قطر واإرجاعها 

��اأ ب��اأي  ال���ذي مي��اث��ل »قنينة ال��غ��از« ال��ت��ي ت��ع��بَّ

اأو ت�����ش��ت��ع��م��ل مل����رة واح�����دة ك��ع��ب���ات  »اأم�������ر«، 

القداحات الإ�شعال ال�شجائر؟

ع��ن  االإي������ران������ي�������ن  ي���ت���خ���ل���ى  م�������رة  الأول 

ال��دب��ل���م��ا���ش��ي��ة وال����ه����دوء يف ال��ت�����ش��ري��ح��ات 

ويهاجم�ن قطر مبا�شرة لي�شمع االأمركي�ن 

قادرة  اإيران  باأن  وحلفاوؤهم  و»االإ�شرائيلي�ن« 

�شناعة  حم���اوالت  واأن  ال���رد،  على  وم�شممة 

»ال��ث���رة اخل�����ش��راء« اأو ال��ث���رة احل��م��راء عرب 

عليها  ال��رد  �شيك�ن  والتفجرات،  االغتياالت 

قا�شياً ومبا�شراً، واأول اخلا�شرين �شتك�ن قطر 

واأحامها ال�همية.

الدميقراطية  تخريب  االأمركي�ن  يريد 

احلرية  واح���ة  الإط��ف��اء  احلقيقية،  االإي��ران��ي��ة 

ال��ذي  اخل��ل��ي��ج،  وال��دمي��ق��راط��ي��ة على �شفاف 

ي�شادره املل�ك واالأمراء وت�شادره اأمركا مع 

مل�كه واأمرائه ونفطه واأم�اله.

الث�رة االإ�شامية يف اإيران جتربة اإ�شامية 

اأخ�شعت الدميقراطية للمعاير  دميقراطية 

»امل�شلم«  ال�شعب  ينتخب  بحيث  االإ�شامية، 

االإ���ش��ام، خافاً  اأحكام  لتنفيذ  كفاءة  االأك��ر 

كفر،  الدميقراطية  ب��اأن  ال�شلفي�ن  يق�له  ملا 

اأن الدميقراطية هي حكم ال�شعب،  ويفهم�ن 

بينما تق�ل التجربة االإ�شامية يف اإيران »اأن 

تنفيذ  يت�ىل  ملن  لل�شعب  واخليار  احلكم هلل« 

ال��ق��راآن  على  ب��ن��اء  ال�شرعية  االإ���ش��ام  اأح��ك��ام 

الكرمي وال�شنة النب�ية ال�شريفة.

ال���دمي���ق���راط���ي���ة حتت  ال���غ���رب   مل ي��ف��ه��م 

كيف  ال�شلفي�ن  يفهم  ول��ن  االإ����ش���ام،  �شقف 

يط�ع  االإ�شام الدميقراطية ل�شالح اأحكامه 

والربط بني احلاكم وال�شعب والفقيه يف غياب 

الر�ش�ل عليه ال�شاة وال�شام اأو االإمام.

تختلف عن  اإي��ران  يف  االإ�شامية  التجربة 

التزمت  فهي  اجل���دد«،  »االإ���ش��ام��ي��ني  جتربة 

ب��ال��ث���اب��ت وامل����ب����ادئ االإ����ش���ام���ي���ة، وت�����ش��دت 

ب�»اإ�شرائيل«  لل�اقع وحتكمت به، فلم تعرف 

عن  تتخل  ومل  ديفيد،  كامب  باتفاقيات  وال 

اأو ن�شرة ال�شع�ب املظل�مة،  حترير فل�شطني 

العلمي واحلداثة و�ش�اًل  التط�ر  تعادي  ومل 

اإىل امللف الن�وي.

ومل ت���ت���خ���ل ع����ن ال�������ش���ل���ف ال�������ش���ال���ح، ب��ل 

االأ�شيل؛  احلقيقي  ب�جهه  االإ���ش��ام  اأظ��ه��رت 

دي��ن النظام وال��رت��ي��ب واجل��م��ال دي��ن العلم 

واالإبداع والثقافة ودين احلب وال�شام والعزة 

والكرامة ودين التعاي�ض واحل�ار واالحتاد،ال 
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االأ�شب�ع  اأوب��ام��ا،  ب��اراك  الرئي�ض  األقى 

امل���ا����ش���ي، يف »م��ع��ه��د ال���دف���اع ال���ط��ن��ي«، 

يف  اإدارت���ه  ا�شراتيجية  فيه  �شرح  خطاباً 

ال��ق��ادم��ة،  للمرحلة  االإره�����اب«  »حم��ارب��ة 

اأوب��ام��ا  اأن  يف  اأهميته  اخل��ط��اب  ويكت�شب 

العفة«، حماواًل االلتفاف  »تقم�ض لبا�ض 

املحلية  والتحفظات«،  »االن��ت��ق��ادات  على 

والدولية، التي تعترب ا�شتهداف املدنيني، 

واغ��ت��ي��ال اجل��م��اع��ات واالأف�������راد، واإن�����ش��اء 

اأحدث  ال�شرعية، واعتماد  املعتقات غر 

اأ�شاليب التعذيب اجل�شدي واملعن�ي، كلها 

ال تراعي احلد االأدنى من حق�ق االإن�شان، 

وت����خ����رق ال���ق����ان���ني ال���دول���ي���ة ل��ل��ح��رب، 

وتنتهك �شيادة الدول امل�شت�شعفة. 

اأب�������دى اأوب�����ام�����ا ا����ش���ت���ع���داده ال��ل��ف��ظ��ي 

ومراجعة  غ���ان��ت��ان��ام���،  معتقل  الإغ���اق 

املختلفة،  وال���ت���داب���ر  ال��ق���ان��ني  جم��م��ل 

وتتحا�شي  االإن�شان،  حق�ق  تراعي  بحيث 

ب�شر  ُي�شّحى  »اأال  ب�شرط  املدنيني  قتل 

م�ؤكداً،  وجناحها«،  الع�شكرية  العمليات 

يف ال�قت نف�شه، على اأحقية »الدفاع عن 

اأيل�ل/ النف�ض«، والرد على تفجرات 11 

املعلنة  ال��ّذري��ع��ة  �شكلت  ال��ت��ي  ���ش��ب��ت��م��رب، 

ل�شن احلرب. 

ال�شك�ك  �شيل  اإىل  اأوباما  يتعر�ض  مل 

ني�ي�رك  ت��ف��ج��رات  منذ  ت��راك��م��ت  ال��ت��ي 

ح������ل ه�����ي����ة خم��ط��ط��ي��ه��ا وم��ن��ف��ذي��ه��ا، 

ويف ����ش����ء غ���ي���اب ال��ت��ح��ق��ي��ق��ات اجل��دي��ة 

هذه  اأوب��ام��ا  ي�شتخدم  املرتكبني،  ملعرفة 

ب��ض،  ج����رج  الرئي�ض  ك�شلفه  ال��ذري��ع��ة، 

ل���ادع���اء ب���ع���دم وج������د خ���ي���ار اآخ�����ر ل��ل��رد 

ويتمايز  احل���رب،  ���ش���ى  »االإره�����اب«  على 

بال�شكل عن ب��ض بتقبل »االنتقادات التي 

احل���رب،  ���ش��د  النا�شطني  بع�ض  ي��ث��ره��ا 

تكاف�ؤ  وع��دم  امل�شب�قة،  غر  وجت��اوزات��ه��ا 

تداعياتها  وفظاعة  املفر�شني،  اأطرافها 

االإن�شانية«. 

يف ����ش���ي���اق اخل�����ط�����اب، اج������ّر اأوب����ام����ا 

ال����ت����ربي����رات ال�������ش���ائ���دة ح������ل »ك���راه���ي���ة 

املتطرفني« للدميقرطية الغربية، ومنط 

ف�ش�ل  ي�شبع  مم��ا  االأم���رك���ي���ة،  احل��ي��اة 

م�ؤيدي احلرب، ويف ال�قت نف�شه، »اأحرج« 

معار�شيها بالتاأكيد على »عدالة احلرب« 

ب��داف��ع »احل����ق ال��ط��ب��ي��ع��ي يف ال���دف���اع عن 

ال��ن��ف�����ض  ���ش��د االأخ���ط���ار ال��ت��ي ت��ه��دد اأم��ن 

و�شامة امل�اطنني االأمركيني، وامل�شالح 

واملن�شاآت االأمركية يف اخلارج«. 

ت��ت��ل��خ�����ض ا����ش���رات���ي���ج���ي���ة اأوب�����ام�����ا يف 

امل��رح��ل��ة ال��ت��ال��ي��ة، يف ال��رك��ي��ز ع��ل��ى ن�شر 

امل��زي��د م��ن ال��ط��ائ��رات امل���ج��ه��ة ع��ن بعد، 

اأنها تلقى  املعروفة با�شم »الدرونز«، رغم 

اجل���زء االأك����رب م��ن امل��ع��ار���ش��ة واالن��ت��ق��اد، 

وهذا يعني ا�شتمرار العدوان على القرى 

وامل������دن، ع��ل��ى ام���ت���داد ال���ع���امل���نْي ال��ع��رب��ي 

واغتيال  ال�شكان  وتهجر  واالإ���ش��ام��ي، 

االأف�������راد واجل���م���اع���ات، ب��ح��ج��ة م���ط���اردة 

»االإره����اب����ي����ني«، خ�����ارج ���ش��ل��ط��ة ال��ق��ان���ن 

اال�شتخبارات  اأجهزة  وباإ�شراف  والق�شاء، 

اإي���ه«،  اأي  »ال�شي  راأ���ش��ه��ا  وع��ل��ى  املختلفة، 

وامل��شاد »االإ�شرائيلي«.

ك��ان  »اإذا  احل������رب،  م��ن��ت��ق��دو  وي���ق����ل 

من  البنتاغ�ن  يعفي  ال��درون��ز  ا�شتخدام 

�شرورة ن�شر الق�ات الع�شكرية يف البلدان 

تكبد  اح��ت��م��االت  م��ن  ويقلل  امل�شتهدفة، 

وحده  فهذا  والب�شرية،  امل��ادي��ة  اخل�شائر 

ال��ع��دال��ة ع��ن احل���رب«،  ل��ن��زع �شفة  يكفي 

فحني ال ميتلك البلد املعتدى عليه اأدنى 

مق�مات الرد على عمليات قتل م�اطنيه، 

ت�����ش��ب��ح »احل�����رب ع��ل��ى االإره�������اب« جم��رد 

عمليات قتل جماعي بدم بارد. 

ال���درون���ز  ع��م��ل��ي��ات  اأن  اأوب����ام����ا  ي����رى 

حت��ت��ف��ظ ب��ق��ان���ن��ي��ت��ه��ا و���ش��رع��ي��ت��ه��ا، دون 



أوباما يتقمص »لبـاس العفـة« في المرحلة التـاليــــــة مــن »الـحــرب على اإلرهـــاب«
يف  ي��ق��راأ  الطف�لة  و�شديق  ب��ب��طء،  الدقائق  انق�شت 

الدفر، ويحدق بني احلني واالآخر يف وجه امل�شافر، كمن 

يريد الكام ثم ال يفعل، حتى انطلق ل�شانه، فقال: »كام 

خطر يا �شاحبي.. هل تعمل يف ال�شيا�شة، وعهدي بك 

اإجتماعياً، واأنت تكره  اأ�شبحت م�شلحاً  اأم  اأنك تزدريها، 

اأن تخربين، ما الذي تعنيه بخطابك  ال�عظ.. هل لك 

وراأى  فعله،  ردة  امل�شافر  ي�شت�شغ  مل  امل��ل��ل«؟  حتى  اجل��اد 

فيها �شرباً من التهكم، فمّد يده اإىل الدفر، والتقطه 

بهدوء، مت�شّنعاً عدم االكراث. 

اإن��ه��ا جمرد  ذك���رت،  ���ش��يء مم��ا  ب��ال��ك، لي�ض فيه  »اأرح 

ال��ف��راغ«، حاول  وق��ت  ا�شطنعها يف  هل��شات من خيايل، 

امل�����ش��اف��ر ت��غ��ي��ر جم���رى احل���دي���ث، »دع��ن��ي اأدع������ك اإىل 

الطعام«، ا�شتدرك ال�شديق فظاظة تعابره، ف�شكره على 

الدع�ة، واأ�شاف، »فلن�ؤجل وجبة الغداء لبع�ض ال�قت، 

لدّي كام من وحي �شط�ر ما كتبت، اأعادتني اإىل حديث 

تبادلناه اأثناء لقائنا االأخر، قبل ثاثني عاماً«.     

عينيه  واأغم�ض  ال��داخ��ل��ي،  ه���دوءه  امل�شافر  ا�شرجع 

على ذكريات عا�شاها معاً يف حّيهما القدمي، وتاأتيه كنْ�بة 

اأن  اأراد  ال�شجن اجل��ارح، وا�شتذكر ي�ماً بحد ذات��ه، حني 

ت��رع��رع��ا فيه حتى �شن  ال���ذي  امل��ك��ان  م��ع �شديقه  ي���زور 

الر�شد، وكان احلي خلف »خط�ط التما�ض«، فتخّ�فا من 

دواعي  يعّلل  فا�شت�شدرا ترخي�شاً  ال�شارة،  املفاجاآت غر 

الزيارة. 

�شحك امل�����ش��اف��ر وق����ال: »اأت���ذك���ر ي����م زرن���ا احل���ي بعد 

غياب ط�يل؟ حني اجتزنا االأزقة واملمرات ال�شيقة، كي 

وحني  متناهية،  غر  امل�شافات  فبدت  الطريق،  نخت�شر 

احلاجز  لدخ�ل احلي عرب  وتهياأنا  اجل���ار،  اإىل  و�شلنا 

اإىل  راأ�شْينا، فه�ينا  الر�شا�ض فجاأة ف�ق  انطلق  امل�شلح، 

االأر�ض، وغط�شنا يف ال�حل، حتى �شبغت ثيابنا، وارت�شم 

على وجهينا قناع املهرجني.. وتبني اأن الر�شقات جمرد 

البي�ت  ح��را���ش��ة  اأ���ش��ج��رت��ه��م  ق��د  م�شلحني  م��ن  م��زح��ة 

املهج�رة«.

مل ي��ك��ن ه���ذا م������ش���ع احل��دي��ث ال���ذي ي����د ال�شديق 

ال�����ش��رد،  لفكاهة  ابت�شم  ول��ك��ن��ه  امل�����ش��اف��ر،  م��ع  ا���ش��ت��ع��ادت��ه 

ث��م ع��ّل��ق ع��ر���ش��ّي��اً، وق���ال: »ف���ات زم���ان ال��ع���ائ��ق امل�شلحة 

يكاد  التي  النف�شية،  احل���اج��ز  وا�شُتحدثت  �شاحبي،  يا 

تاأثرها على تباعد النا�ض يف�ق وقع االأ�شاك ال�شائكة، 

��ن��ة، ول��ك��ن، يف االأق��ال��ي��م االأخ����رى، ُت�َشقُّ  واجُل����ُدر املُ��ح�����شّ

ب�ابات العب�ر يف جدران عازلة، قد �شّيدها حمتل اأجنبي، 

بدع�ى احلفاظ على ال�شلم االأهلي، وجتّنب ال�شدام بني 

املذاهب وامللل«.

ناق�شاها يف وقت  باأفكار  ُيذّكره  اأخذ �شديق الطف�لة 

واملحاججة،  للجدال  امل�شافر يكرث كثراً  مل يكن فيه 

ثم قال: »مل نلحظ ي�ماً فروقاً يف تن�شئتنا اأيام الطف�لة، 

اأخرى،  ومذاهب  متغايرة  عقائد  عائاتنا  ت�ارثت  وقد 

جران  فافرق  املحظ�ر،  ح�شل  االأّول،  رحيلك  وُبعيد 

ب���راءة االأط��ف��ال، وا�شُتفّز  ك��لٌّ يف ط��ري��ق، وانُتهكت  امل����ّدة 

ف�ش�ل اال�شتف�شار قبل االأوان، ثم ا�شتع�شى اجل�اب على 

القا�شرين مّنا، ومل يفلح البالغ�ن يف  تف�شر ما جرى، 

اأو تربيره حتى هذه اللحظة«.

ا���ش��ت��ع��اد امل�����ش��اف��ر ع��ظ��ة ال�����ش��ي��خ اجل��ل��ي��ل، ح���ني ق���ال، 

»���ش��ت��ف�����ش��ل ب���ني االأه�������ايل ال���ع����ائ���ق ح��ت��ى ي�����ش��ب��ح م��ث��ُل 

ُوُث���ٍق  ب��ا  االأ�شيلة  االأف��را���ض  ك��م��َث��ِل  ه��ذا  يف  املتباعدين 

ط�عاً  تخ�شع  ب��ل  ق��ي���ده��ا،  على  تتمرد  ف��ا  م�����ش��دودة، 

ل�شط�ة وهمية، و�شُيقِنع امل�شلل�ن مريديهم، على جانبي 

جم��ااًل  ت��رك  ال  بينهم  ال��ف���ارق  ب��اأن  وال�شقاق،  الفرقة 

القربى وح�شن  اأوا�شر  اأو ي�ش�ن  واالإح�شان،  الرّب  يدمي 

اجل�ار«.
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{ليحّق �حلّق ويبطل �لباطل ولو كره �ملجرمون} 

�سورة �لأنفال 8.

ن�سر  فمن  و�ج��ٌب،  �حلق  ن�سرة  �لوزير..  معايل 

�لذين  �ل�سا�سة  �سيما  ل  �خللق،  بع�س  قهر  �حل��ق، 

تعودو� �متهان كر�مة �لإن�سان..

ر�ئجة  �سلعة  ب��ادي  ففي  �لق�ساء..  �أيها  عفوك 

�حلقيقة..  ثياب  يف  �لأكاذيب  �إنها  كبريً�..  رو�ج��ًا 

فاأمامك �ليوم و�حدة منها �سبيهة بق�سايا مّرت عرب 

و�لكتاب  �لأدب��اء  ببع�س  بلد، دفعت  �لتاريخ يف غري 

لت�سليط �سوء �لكلمة عليها، من بني هوؤلء.

وزي��ر  م��ع��ايل  �إىل  �ل��ي��وم  �سرختنا  ت��اأت��ي  ل��ذل��ك، 

�لعدل؛ �لنقيب �سكيب قرطباوي �لذي نعرف من �أي 

�ملوثوق،  �لق�ساء  و�إىل  يتحّدر،  �سفاٍف  كرمٍي  حمتٍد 

�حل�سب  �ملعروف   »CD« �سعادة  على  �ليد  ي�سعا  �أن 

متو�رية  �حلقيقة  كلُّ  فاحلقيقة  و�لإقامة..  و�لن�سب 

على  و�لإد�رة،  �ل�سبِك  حمكمة  خ��ط��ٍة  وف��ق  ف��ي��ه، 

عن  و�ملمّح�س  و�لعادل  و�ل�سريف  �لنزيه  �لق�ساء 

�حلقيقة، فك رموزها و�أحجيتها بالتن�سيق مع ذوي 

�لخت�سا�س و�خلربة.

�لفرد  �حرت�م  ي�سع  �لعد�لة  �إىل  �لتطلع  �لوزير:  معايل 

للقانون..  ونهائيًا  �أ�سا�سيًا  هدفًا  �لجتماعية  �حلياة  يف 

فالعد�لة �أ�سمى ما يف �حلكم.. يلجاأ �إليها �خلائف، و�ملقهور 

و�ملظلوم، فا تو�سدو� �أبو�بها بوجه هوؤلء حتت �أي ذريعة �أو 

م�سمى، فالقا�سي �لدكتور غ�سان رباح �ملناقبّي و�لع�سامي 

و�ح���دً� من  وك��ربً�  م��روءة و�سهامة  �ل��ذي يحتذى  و�مل��ث��ال 

هوؤلء �ملظلومني، �ملقهورين، �خلوف حتى ل �أقول.. ت�سبب 

مبظلوميته، فهو �قتدى مبقولة �لإمام علي ر�سي �هلل عنه 

و�لتي ماآلها: »�ساحب �لأ�سر�ف فاإن �ساحبتهم رفعوك و�إن 

و�إذ�  �أعطوك،  �حتجت  و�إن  �سرتوك،  �سرك  على  �طلعو� 

ظلمت �ساعدوك«، فهو بحاجة فقط �إىل م�ساعدتكم، لأنه 

مظلوم، و�إن كان غري ذلك فا تت�سرتو� عليه. 

�لع�سر  ق�سية  هي  رباح  غ�سان  د.  �لقا�سي  فق�سية 

يف �لق�ساء.. �لق�ساء �للبناين �أمام �لمتحان �لأ�سعب، 

�أمام �ل�سك �لذي يقود �إىل �حلقيقة، فليعاود فتح ملفه 

يف حماكمة علنية �أمام �ملاأ، وليتجر�أ �لق�ساء على �لقوة 

ب�ستى �سنوفها، �لتي طم�ست �حلقيقة حتى �ل�ساعة، على 

عريها..  من  لتخجل  لأنها  �حلقيقة  يعري  �أن  �لق�ساء 

وحده �لباطل �ملقمط بالف�ساد و�لتجني و�ملز�عم و�لقوة 

�مل�سوبة باملال و�ل�سلطة يخاف �لتعري.. فاأعد�ء �حلقيقة 

يف  �حلقيقة  لكن  بها،  يعملون  خميفة  و�سائل  ميلكون 

�لنهاية تنت�سر باأ�سدقائها و�ملوؤمنني بها، لقد غاب عن 

�سرف  على  �مل��رء  يعتدي  �أن��ه عندما  و�أولئك  ه��وؤلء  بال 

غريه يفقد �سرفه.. غري �أن �لق�ساء يعلم و�حلمد هلل �أنه 

�إن خلت �حلياة من �ل�سرف فهي و�لعدم �سيان.

�أخي غ�سان: ��سرب على ما �أ�سابك �إن ذلك من عزم 

�لأمور.. فال�سبور ل يعدم �لظفر و�إن طال به �لزمان.. 

كل  يف  تنبت  ل  زه��رة  �إن��ه  �لعباقرة..  �ساح  فال�سرب 

�حلد�ئق، فهو مرهم �جلر�ح وفن �لرجاء.

فاخوري  خليل  لنبوءة  ت�سمحو�  ل  �لوزير:  معايل 

�أن تتحقق »�إن �سوهد �لعدل م�سنوقًا يف ق�سر �لعدل 

يف  يح�سل  �أن  به  نرباأ  ما  هذ�  �ل�سعب«،  مات  فقل: 

عهدكم بوز�رة �لعدل.

نبيه الأعور
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كتاب مفتوح إلى معالي وزير العدل النقيب شـكـيب قــرطـبــــاوي

الـقـضــــاء فـي دائــرة.. الـضــوء

حاالت  ث��اث  يف  املعنية،  ال��دول  �شيادة  انتهاك 

رئي�شية: اأّواًل، اأن تك�ن احلك�مة املعنية م�افقة 

تك�ن  اأن  ثانياً،  »االإره��اب��ي��ني«،  ا�شتهداف  على 

اأن  وثالثاً،  با�شتهدافهم،  راغبة  غر  احلك�مة 

املهمة، ويف  بهذه  القيام  ق��ادرة على  تك�ن غر 

الب�شري،  للعقل  فا�شح  ا�شتغباء  املعادلة  ه��ذه 

الأن��ه��ا ال تعطي اح��ت��م��ااًل اآخ���ر ل���ق��ف ال��غ��ارات 

���ش���ى ال��ق��درة على اإ���ش��ق��اط ال��ط��ائ��رات، وه��ذا 

املرتهنة  اأو  امل�شت�شعفة،  ل��ل��دول  يت�فر  ال  م��ا 

باإرادتها.

م�افقتها  ع��دم  م��ث��ًا،  باك�شتان،  اإب����داء  اإن 

ع��ل��ى ا���ش��ت��ه��داف امل��ن��اط��ق ال��ق��ب��ل��ي��ة يف ���ش��م��ال 

يفقدها  ولن  الغارات،  ي�قف  لن  الباد،  غرب 

باك�شتان  �شيجعل  بل  وقان�نيتها«،  »�شرعيتها 

واإذا كانت  االإره���اب���ي���ني«،  ت����اأوي  »م��ارق��ة  دول���ة 

ال���دول���ة يف ع����داد ال�����دول ال��ف��ا���ش��ل��ة وال��ع��اج��زة 

وال�ش�مال  كاليمن  االإره��اب��ي��ني،  م��ط��اردة  عن 

الدور  بهذا  تق�م  املتحدة  ال�اليات  ف��اإن  مثًا، 

ب�»النيابة عنها«.

ولكنه  نهاية،  لكل حرب  ب��اأن  اأوباما  يعرف 

للحرب على  امل��ن��ظ���ر  االأف���ق  نهاية يف  ي��رى  ال 

االإره��اب، بل انتقال من �شكل اإىل اآخر، وعليه، 

فاإن ان�شحاب الق�ات االأمركية من اأفغان�شتان، 

العدو »مغم�راً  ينهي مرحلة ط�يلة ظّل فيها 

وغ��ام�����ش��اً«، وي��ط��ل��ق امل��رح��ل��ة اجل���دي���دة، وم��ن 

وتل  وا�شنطن  �شيا�شات  اأن  امل�شتجدات،  اأب���رز 

اأب����ي����ب، ال���ت���ي ت���ب���نّي ل��ل��ج��م��ي��ع اأن���ه���ا ت���رع���ى ما 

جمم�عات  ح�شد  �شّهلت  ق��د  االإره����اب،  ي�شمى 

»ج��ه��ادي��ة على اأر����ض ال����اق���ع«، ي��ت��ج��اوز عديد 

بت�شهيات  وت��ت��م��ت��ع  االأل������ف،  م��ئ��ات  اأف���راده���ا 

خط�رة،  اأك��ر  جتعلها  وت�شليحية،  ل�جي�شتية 

ال  مب��ا  واالإ���ش��ام��ي��ة،  العربية  املجتمعات  على 

�شبه  »ال��ق��اع��دة  تنظيم  خل��ط���رة  ن�شبة  يقا�ض 

االفرا�شي«. 

ال ي����زال اأوب���ام���ا ي���ت���ذرع ب���»ق��ل��ق ب����اده من 

ت��ن��ام��ي احل���رك���ات االإره���اب���ي���ة وخ��ط��ره��ا على 

امل��ن�����ش��اآت وامل�����ش��ال��ح االأم���رك���ي���ة يف امل��ن��ط��ق��ة«، 

الذاتي  االأم��ن  »تدعيم  ا�شراتيجيته  ف�شملت 

ال�����ش��رك��ات  ودور  ال���دب���ل����م���ا����ش���ي���ة،  ل��ل��ب��ع��ث��ات 

االأم��ن��ي��ة اخل��ا���ش��ة«، اأي امل��رت��زق��ة، وه���ذا يعني 

التي  املقاتلة«،  »الدبل�ما�شية  تكتيكات  اعتماد 

هياري  ال�شابقة،  اخل��ارج��ي��ة  وزي���رة  ط���رت��ه��ا 

للتاآمر،  اأوكار  اإىل  ال�شفارات  كلينت�ن، فحّ�لت 

ومراكز ارتباط مع »وك��اء االإره��اب«، وثكنات 

لاحتال االأجنبي، ولكن، هذه املرة، بح�شانة 

ديبل�ما�شية غر منق��شة. 

عدنان حممد العربي

كما يظهره التكفري�ن و»االإ�شامي�ن اجلدد« 

اأو كما  ال��ذب��ح والقتل واالغ��ت�����ش��اب،  ب��اأن��ه دي��ن 

تركيا  يف  وال��ع��دال��ة«  »التنمية  اإ���ش��ام  يظهره 

العا�شرة  وتعاىل من  �شبحانه  اهلل  الذي يطيع 

م�����ش��اء ح��ت��ى ال�����ش��اد���ش��ة ���ش��ب��اح��اً، ومي��ن��ع بيع 

الكح�ل، ثم يع�د يف النهار اإىل ع�شيانه، وكاأن 

عبادة اهلل �شبحانه �شمن الدوام الر�شمي الذي 

يقرره اأردوغان وحك�مته!

ل��ق��د ان��ت�����ش��رت اإي�����ران ب��ث���رت��ه��ا واإ���ش��ام��ه��ا 

عماوؤها  وال  اأم��رك��ا  تهزمها  ول��ن  االأ���ش��ي��ل، 

بتاحم  اإي��ران  و�شتبقى  وغرهم،  القطري�ن 

جي�ض  من  امل�شلحة  وال��ق���ات  والقيادة  ال�شعب 

وحر�ض ث�ري والتعبئة ال�شعبية، ويك�ن الإيران 

رئي�ض جمه�رية يخدم الث�رة ويعمل لتحقيق 

اأهدافها.. وميكن اأن ال يبقى اأمراء قطر حتى 

انتخاب الرئي�ض اجلديد يف ال�الية املقبلة.

د. ن�سيب حطيط
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ل��دى  ال��ع��ال��ي��ة  ي��ن��ظ��ر اإىل م���ع���دالت اخل�����ص��وب��ة  اأن  ومي��ك��ن 

تذهب  حيث  ال�صيا�صية،  الناحية  من  ح�صا�صة  كم�صاألة  امل�صلمني 

الدرا�صات اخلا�صة اإىل اأنه يوجد يف الهند ما يقارب 177 مليون 

م�صلم، اأي بن�صبة ت�صل اإىل نحو 14,6 يف املئة من عموم ال�صكان.

وهذا يوؤ�صر لزيادة ت�صل اإىل نحو 40 مليوناً، اأو نقطة مئوية 

واح���دة، ع��ن ال��ع��دد ال��ذي ك��ان قبل عقد م��ن ال��زم��ن، و�صت�صمن 

زيادة  الت�صاعدي يف  ا�صتمرار االجتاه  االأعلى  معدالت اخل�صوبة 

اأعداد امل�صلمني، وفوق ذلك، فاإن معدل اخل�صوبة يف الهند عموماً 

ج��داً،  بطيء  امل�صلمني  ب��ني  تراجعها  ولكن  الهبوط،  نحو  يتجه 

وب�صكل وا�صح متيل اخل�صوبة اإىل الرتاجع فقط حينما ترتاجع 

م�صتويات الفقر، ويعترب امل�صلمون اأكرث فقراً من املعدل ويرتكز 

وجودهم يف الواليات الهندية ال�صمالية الكبرية والفقرية.

عدد  �صي�صبح  »ب��ي��و«،  اأب��ح��اث  م��رك��ز  قدمها  ل��درا���ص��ة  طبقاً 

م�صلمي الهند 236 مليوناً يف غ�صون ع�صرين �صنة، اأي بالت�صاوي 

مع اأندوني�صيا التي تعد اأكرب دولة م�صلمة يف العامل، اإن هذا العدد 

اأق��ل من خم�س ع��دد �صكان الهند، ومع  كبري ج��داً، لكنه ال ي��زال 

ذلك فاإن التغيري يف بع�س الواليات اأكرث و�صوحاً، فمثاًل يف والية 

عدد  ثلث  امل�صلمون  ي�صكل  ال�صرقي،  ال�صمال  يف  تقع  التي  »اآ�صام« 

الع�صرين  ال�صنوات  زي��ادة حادة خالل  هناك  كانت  ال�صكان، حيث 

املا�صية مع اأن الهجرة �صكلت جزءاً من هذه الزيادة.

يتبعه  ب�صرعة  ال�صكان  ع��دد  يتغري  وحيثما 

�صخ�صاً   77 قتل  املا�صي  العام  اال�صتقرار، يف  عدم 

اآ�صام اإثر �صدامات بني  وهجر 400 األف يف والية 

م�صلمني وقبائل »بودو« ممن ي�صعرون اأن اأر�صهم 

اأخ��رى، قد يت�صاعد  اأماكن  تتعر�س للتهديد، يف 

اال�صتياء بني امل�صلمني ما مل يتم عمل ما هو كاف 

للتعاطي مع تدهور حالتهم االقت�صادية، ومل يتم 

اأع��داد  الزيادة يف  لتقييم  ر�صمي جدي  بذل جهد 

امل�صلمني منذ ن�صر درا�صة عام 2006 التي اأمر بها 

رئي�س الوزراء »مامنوهان �صنغ«.

واأظ����ه����رت درا����ص���ة »���ص��ا���ص��ار« ب�����ص��ك��ل وا���ص��ح 

املوؤ�صرات  جميع  بقاع  الهند  يف  امل�صلمني  الت�صاق 

امل�صلمني  كثافة  ورغم  واالجتماعية،  االقت�صادية 

ووجودهم يف املدن، اإال اأنهم وعلى وجه التحديد 

الوظائف  من  قليلة  ح�صة  على  اإال  يح�صلون  ال 

وامل����دار�����س  ح��ك��وم��ي��ة  وظ����ائ����ف  اأي  اأو  ال���ع���ام���ة، 

ال�صيا�صة  جمال  يف  واملنا�صب  اجلامعات  ومقاعد 

واالمتيازات االقت�صادية يف مناطقهم.

ويك�صبون اأقل من اجلماعات االأخرى، حيث 

ي��ت��م ا���ص��ت��ب��ع��اده��م ع��ل��ى ن��ح��و ك��ب��ري م��ن امل�����ص��ارف 

والقطاعات املالية االأخرى، ويق�صون �صنوات اأقل 

اأقل، والقليل جداً  يف املدار�س ومعدالت تعليمهم 

منهم يدخلون يف اجلي�س اأو قوات ال�صرطة.

اإهمال رغم اجلهود الر�سمية

بعد درا�صة العام 2006، وعقب مرور �صبع �صنوات 

واالزدهار االقت�صادي للهند، هل اأ�صبح امل�صلمون 

اأف�صل حااًل مقابل ذلك؟

على  يتفوقون  الهند  م�صلمي  اإن  ال��واق��ع،  يف 

بع�س  باك�صتان يف  اليوم على جريانهم يف  االأق��ل 

مثاًل  اخل�صوبة  كمعدالت  االجتماعية،  املوؤ�صرات 

وق��ل��ة وف��ي��ات ال��ر���ص��ع، واأف�����ص��ل ح��ت��ى م��ن حيث 

التعليم ومتوقع اأعمار احلياة، كما ي�صجل ارتفاعاً 

يف الرغبة لدى امل�صلمني للح�صول على التعليم، 

ال��ذي كان غائباً  مبا يف ذلك الفتيات وهو االأم��ر 

من قبل.

وهناك توجه لتعلم اللغة االإنكليزية على 

وجه اخل�صو�س لكونها توفر طريقاً لوظائف 

التي  التقليدية  املهن  تال�صي  ظل  يف  اأف�صل، 

مت��ار���ص��ه��ا بع�س امل��ج��ت��م��ع��ات االإ���ص��الم��ي��ة، ال 

وال��دب��اغ��ة  كاحلياكة  الهند  اأري����اف  يف  �صيما 

واأع����م����ال ال��ت��ع��دي��ن وال�����ص��ن��اع��ات امل���ح���دودة 

يف  الفقرية  االأح��ي��اء  اأ�صبحت  وق��د  ال��ن��ط��اق، 

���ص��رق��ي دل��ه��ي ال��ت��ي يعي�س ب��ه��ا ال��ع��دي��د من 

اجل��دي��دة  امل���دار����س  لبع�س  م��ك��ان��اً  امل�صلمني 

املمتازة للذكور واالإناث.

فقد  امل�صجع  غ��ري  الكثري  فهناك  ذل��ك  وم��ع 

خ��ل�����ص��ت درا����ص���ة ب��ح��ث��ي��ة ج���دي���دة اأج���راه���ا معهد 

الدرا�صات ال�صيا�صية االأمريكي - الهندي، وعملت 

اأن  اإىل  ���ص��ا���ص��ار،  تقرير  منذ  ال��واق��ع  تقييم  على 

ملمو�س«،  حت�صن  اأي  عليهم  يطراأ  »مل  امل�صلمني 

امل�صلمني  مكا�صب  ف���اإن  التعليم  جم��ال  يف  وح��ت��ى 

االأخ��رى،  املجموعات  من  اأك��رث  متوا�صعة  عملياً 

ع��ل��ى ���ص��ب��ي��ل امل���ث���ال، اإن ال��ع��دي��د م���ن امل���ح���اوالت 

اإنفاق  عرب  املبا�صرة  امل�صاعدة  لتقدمي  الر�صمية 

ال��ك��ث��ري م��ن االأم������وال ع��ل��ى امل���دار����س يف االأح��ي��اء 

تلك  ���ص��رق��ة  مت  ل��ق��د  اأي�����ص��اً،  ف�صلت  ق��د  امل�صلمة 

االأموال اأو حتويلها لي�صتلمها غري م�صلمني.

ملعاجلة  الكثري  اجلمعيات  بع�س  بذلت  وقد 

ال��ف��ق��ر يف امل��ن��اط��ق ال��ري��ف��ي��ة، م���ن خ���الل ب��رام��ج 

امل��ع��ون��ات للمزارعني،  ال��وظ��ائ��ف وت��ق��دمي  ت��وف��ري 

اأعلى من م�صتويات  االأ�صعار كانت  فاإن  ومع ذلك 

ال�صوق بالن�صبة للكثري من املنتجات الزراعية، ويف 

الغالب  يعانون يف  امل��دن  امل�صلمني، يف  اإن  العموم، 

من االإهمال ن�صبياً.

ومع ذلك ميكن لالأمور اأن تتغري من خالل 

منذ  احلاكم  املوؤمتر  حزب  اعتمد  لقد  ال�صيا�صة، 

اإىل  اإ�صافة  القرويني،  اأ���ص��وات  على  طويل  زم��ن 

اع��ت��م��اده ع��ل��ى دع���م امل�����ص��ل��م��ني ال���دائ���م ل��ل��ف��وز يف 

االنتخابات.

اأن  اإىل  ال��ه��ن��د  اأح����زاب  اأك���رب  ن��ظ��ر  اإذا  ول��ك��ن 

قد  عندها  م�صمونة،  م�صاألة  امل�صلمني  اأ���ص��وات 

يبحثون عن اأحزاب اأخرى متكنهم من احل�صول 

»اأوت��ار براد�س« فقد  على نفوذ �صيا�صي، يف والي��ة 

ح��زب »���ص��ام��اج��وادي« احل��اك��م اأ���ص��وات امل�صلمني، 

بينما يف مكان اآخر، حيدر اآباد، ا�صطف امل�صلمون 

اإن  ���ص��راح��ًة مب�صاحلهم،  ت��ط��ال��ب  اأح����زاب  خ��ل��ف 

بالفائدة  ت��اأت��ي  ق��د  االأف�صل  ال�صيا�صية  االأح���زاب 

االقت�صادية يف الوقت املنا�صب.

االعتماد على الزراعة

و�صل االإ�صالم اإىل الهند مبكراً ومتثل اأول قدوم 

لالإ�صالم عرب املحور البحري، حيث انتقل عربه 

ع��ن ط��ري��ق ال��ت��ج��ار ال��ع��رب ال��ذي��ن ت��ع��ام��ل��وا مع 

موانئ �صواحل الهند، وحمل التجار العرب الدين 

اجلديد يف بدايته اإىل الهند، واأ�صبح يف كل ميناء 

اأو مدينة ات�صل بها العرب جماعة م�صلمة، ومما 

ال �صك فيه اأن الرحالت التي كانت ت�صهل مهمتها 

على  لالإ�صالم  انت�صاراً  اأث��م��رت  املو�صمية  ال��ري��اح 

اجلنوب  يف  االإ���ص��الم  وظ��ل  الهند،  �صواحل  ط��ول 

الطبقات  واأقبلت  ال�صلمية،  الدعوة  بطابع  يت�صم 

املنبوذة وامل�صت�صعفة على اعتناق االإ�صالم فدخلت 

قبائل وطبقات وجماعات، وغريهم من اجلماعات 

التي خل�صها االإ�صالم من القيود الطبقية، وما زال 

االإ�صالم يكت�صب اأن�صاراً جدداً يف مناطق ال�صاحل 

الغربي وال�صرقي من الطبقات امل�صت�صعفة، ولقد 

ال�صاحل  م��ن  االإ���ص��الم  وانتقل  امل��ح��ور  ه��ذا  ن�صط 

نحو الداخل يف ه�صبة الدكن، وا�صتقرت جماعات 

عديدة من العرب يف الدكن.

وعرب االإ�صالم من �صاحل مابار اإىل املالديف، 

ويدين  امل�صلمني،  م��ن  االآن  اجل���زر  اأه���ل  ومعظم 

�صكان هذه املناطق يف دخولهم االإ�صالم اإىل التجار 

العرب والفر�س، وهكذا انت�صر االإ�صالم يف جنوب 

الهند باحلكمة واملوعظة احل�صنة عن طريق هذا 

املناطق  اإىل  االإ�صالم  نقل  ال��ذي  البحري،  املحور 

املجاورة للهند.

 1947 القارة الهندية عام  وبعد تق�صيم �صبه 

هاجر عدد كبري من املثقفني امل�صلمني وموظفي 

احلكومة واالأطباء ورجال القانون اإىل باك�صتان، 

ال��ب��ن��ي��ة  يف  ت��غ��ي��ري  ح�����دوث  اإىل  ذل����ك  اأدى  وق����د 

االأعظم  الق�صم  وينحدر  للم�صلمني.  االجتماعية 

من  الهند  يف  البقاء  اآث���روا  ال��ذي��ن  امل�صلمني  م��ن 

امل�صلمة  الطليعة  ان�صحاب  وعجل  ريفية،  مناطق 

امل��دن��ي��ة وامل��ت��ن��ف��ذة اق��ت�����ص��ادي��اً يف ت���ردي االأو���ص��اع 

ل��ل��ط��ائ��ف��ة االإ����ص���الم���ي���ة، اإىل ج��ان��ب  ال�����ص��ي��ا���ص��ي��ة 

تدهورها االقت�صادي.

فبعد عام 1947 كان امل�صلمون الهنود يعانون 

امل��وارد االقت�صادية، فان�صحبوا منذ  من نق�س يف 

ذلك الوقت ف�صاعداً اإىل اخللف عقب اإعادة بناء 

الديني،  انتمائهم  ب�صبب  وذل��ك  الهندية،  االإدارة 

العوز  واأف�صى  ال�صيا�صية،  القيادة  تعوزهم  وكانت 

نهاية  يف  االجتماعي  االندماج  وعدم  االقت�صادي 

ال�صوؤون  حول  كثرية  �صراعات  اإىل  اخلم�صينيات 

البلدية يف املناطق ذات الكثافة ال�صكانية.

وما زالت اأغلبية امل�صلمني الهنود تعي�س اإىل 

املتعلق  العمل  �صوق  اأن  ال��زراع��ة، ومبا  اليوم على 

بالوظائف االإدارية العليا يف الهند العلمانية يبدو 

الطبقة  م��ن  فئات  ف��اإن  امل�صلمني،  اأم���ام  حم���دوداً 

ودخ���ول  التعليم  ع��ن  ت�صتغني  ���ص��ارت  ال��و���ص��ط��ى 

امل���دار����س، وحت����اول اإي���ج���اد م��وط��ئ ق���دم يف �صوق 

العمل بالقليل من التعليم، يف جمال التجارة على 

�صبيل املثال.

هنا مرت�سى

بين الفقر واإلهمال الحكومي
المسلمون في الهند يعانون الكثير

كتب الهنود صفحات ناصعة البياض في 
التعايش السلمي والتسامح الديني في مجتمع 
يضم ألف دين ويتحدث بألف لسان، فضاًل عن 

الفروق العرقية والطائفية والثقافية الموجودة 
على مدى قرون غابرة، لقد بقوا بعيدين عن 

األضواء رغم الخدمات الجليلة التي أسدوها في 
شتى ميادين الحياة وأثروا المكتبة اإلسالمية 

بأدبياتهم التي ال تعد وال تحصى. 

اقتصاد
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ثقافة  يف  اللغة  مكانة  زع��زع��ة  ع��وام��ل  اإي��ج��از  ميكن 

اأبنائها مبا ياأتي:

اللغوية  ال��ث��ق��اف��ة  ت��وج��ي��ه  يف  اال���ص��ت��ع��م��ار  اأث����ر  اأواًل: 

واالأدبية

التي  املعارك  �صجيج  اليوم  الدار�صني  على  يخفى  ال 

ق��ام��ت رح��اه��ا يف ن��ه��اي��ات ال��ق��رن ال��ت��ا���ص��ع ع�صر وب��داي��ات 

القرن الع�صرين والتي كان ميدانها ال�صراع بني القدمي 

قد  التجديد  اأط��ر  ولعل  والتجديد،  القدمي  اأو  واجلديد 

بع�س  �صارت  ورمب��ا  عامة،  احلياة  نواحي  لت�صمل  ات�صعت 

ت��راث  على  احلانقني  حنق  ع��ن  بعيداً  التجديد  ح��رك��ات 

ت�صاير  اأن  اأرادت  ح��رك��ات  ه��ي  واإمن���ا  وح�����ص��ارت��ه��ا،  االأم���ة 

متطلبات الع�صر ب�صكل ال يلغي الهوية، بل يبعثها ب�صورة 

النا�صعة مثل حركة  �صورتها  الغبار عن  واإزاح��ة  جديدة 

االأفغاين  الدين  االإ�صالحية وجمال  ال�صيخ حممد عبدة 

وغ��ريه��ا، وق���د ���ص��اي��رت ت��ل��ك احل��رك��ات ان�����ص��غ��ال ك��ت��اب يف 

�صالمة  مدع  يدعي  وال  ال�صراع،  هذا  يف  وباحثني  الغرب 

اأب��رز ما ظهر من هذه  اإليه ه��وؤالء، ولعل  النية مبا ذهب 

ال��ذي ا�صرتك يف  اأي��ن يتجه االإ�صالم(  احلملة كتاب )اإىل 

وقد  االأجنا�س،  املختلفي  امل�صت�صرقني  من  جماعة  تاأليفه 

جيب(  ر.  )اأ.  االإجن��ل��ي��زي  امل�صت�صرق  جمعه  على  اأ���ص��رف 

ال���ذي ك���ان م�����ص��ت�����ص��اراً يف وزارة اخل��ارج��ي��ة االإجن��ل��ي��زي��ة، 

العربية يف  اللغة  ك��ان ع�صواً يف جممع  نف�صه  الوقت  ويف 

القاهرة، ومما جاء يف هذا الكتاب ما اأ�صار اإليه كامفماير 

العربية:  اللغة  على  كالمه  يف  الكتاب  مقاالت  اإح��دى  يف 

الكتلة وحدتها  منها هذه  ت�صتمد  التي  العوامل  اأه��م  »اإن 

يف  وا�صرتاكها  الف�صحى  العربية  اللغة  يف  ا�صرتاكها  هي 

ثم  واأدب��ه«،  وتاريخه  القدمي  االإ�صالمي  بالرتاث  العناية 

تركيا من قطع  ح��دث يف  ما  اأن يحدث يف م�صر  »يتمنى 

كل �صلة باملا�صي االإ�صالمي وا�صتبدال احلروف الالتينية 

احل�صارة  اأث��ر  الكتاب  ي�صتعر�س  ثم  العربية«،  باحلروف 

الغربية يف دول العامل االإ�صالمي مما يعطي موؤ�صراً كبرياً 

باأنه هو احلامي لوجودها  االأم��ة  ت��راث  اإىل  اإىل نظرتهم 

اأق���وى ���ص��ور ال��رتاب��ط تلك هي  واأ���ص��ا���س ترابطها، ول��ع��ل 

اللغة بكل ما يت�صل بها، فيربز حنقه حني يذكر اأن حّفاظ 

القراآن ودار�صيه كما كانوا مل ينق�س عددهم ومل ي�صعف 

�صحر اآيات القراآن وتاأثريها على تفكري امل�صلمني.

وي���ق���ول حم��م��ود حم��م��د ���ص��اك��ر، اإن اال���ص��ت��ع��م��ار قد 

العرب  �صعوب  ب��ني  »فف�صلت  االأم���ة،  ب��ني  ف��ر���س ح��واج��ز 

و���ص��ع��وب االإ���ص��الم وح�����ص��رت لغة ال��ع��رب يف دائ���رة �صيقة 

ويف  التعليم،  و�صعف  باجلهل  العربية  ال�صعوب  داخ��ل  يف 

اأي�صاً،  داخل ال�صعوب االإ�صالمية باجلهل و�صعف التعليم 

واإح��الل��ه يف  ال��ع��رب  ل�صان  ال��ك��ربى يف حم��ارب��ة  وبالنكبة 

املحل الثاين اأو الثالث اأو الرابع«.

ي�صغل  ال���ذي  الكبري  »وال��ه��م  م��و���ص��ى:  �صالمة  ي��ق��ول 

بال ال�صري ولكل�س، بل يقلقه، هو هذه اللغة التي نكتبها 

لغتنا  اإىل  ونعود  نهجرها  اأن  يف  يرغب  فهو  نتكلمها،  وال 

العامية فنوؤلف فيها وندّون بها اآدابنا وعلومنا«.

اجل��ذور  تبني  اأو وم�صة  اإال �صورة  الفكر  ه��ذا  ولي�س 

اأ�صا�صها ارتفعت االأ�صوات فيما بعد ثائرة على  التي على 

كل قدمي.

بل األف اأحدهم وهو ولهلم �صبيتا كتاباً �صماه )قواعد 

كتاب  االأمل����اين  ف��ول��ر���س  واأّل����ف  م�����ص��ر(،  يف  العامية  اللغة 

)العربية  ومل��ر  �صلون  واأّل��ف  م�صر(،  يف  العامية  )اللهجة 

املحلية يف م�صر(، وغري ذلك كثري.

فيها  الكالم  يطول  العامية  اإىل  ال��دع��وة  اأن  وال�صك 

وح�صبنا االإحالة اإىل كتاب تاريخ الدعوة اإىل اللغة العامية 

فقد  �صعيد  زك��ري��ا  نفو�صة  ل��ل��دك��ت��ورة  م�صر  يف  واآث���اره���ا 

ا�صتوفت املادة يف ذلك واأعطتها حقها.

ثانياً: البعثات

البعثات  التغيري،  امل��ح��اوالت يف  ه��ذه  اأ�صباب  م��ن  ك��ان 

التي توجه بها اأبناء م�صر اإىل الغرب فعاد غري قليل منهم 

وقد اأبهرتهم اأ�صواء باري�س ولندن ومدن الغرب، فجاوؤوا، 

حال  مثل  حالهم  ال��راف��ع��ي،  ���ص��ادق  م�صطفى  ي�صور  كما 

�صخ�صية ا�صمها اأبو خالد النمريي الذي ولد يف الب�صرة، 

وعا�س اأكرث حياته فيها يف القرن الثالث الهجري، ثم خرج 

اإىل البادية فاأقام بها اأياماً ي�صرية وعاد بعد ذلك يتجافى 

يف األفاظه ويتكلف لغة االأعراب، حتى ُروي اأنه راأى امليازيب 

على �صطوح الدور فاأنكرها وقال ما هذه اخلراطيم التي 

ال نعرفها يف بالدنا، والرجل اإمنا ولد يف الب�صرة ون�صاأ بها 

ومل يقم يف البادية اإال اأياماً، ذلك هو مثل اأن�صار التجديد 

عند الرافعي »فتعرف منهم اأبا خالد الفرن�صي واأبا خالد 

االإجن��ل��ي��زي وغ��ريه��م مم��ن اأج����ازوا اإىل فرن�صا واإجن��ل��رتا 

فاأقاموا بها مدة ثم رجعوا اإىل بالدهم ومنبتهم، ينكرون 

املرياث العربي بجملته يف لغته وعلومه واآداب��ه، ويقولون 

اللغة القدمية وم��ا هذه  ما ه��ذا الدين القدمي وم��ا ه��ذه 

اللغة  اأبنية  ه��دم  يف  جميعاً  ومي���رون  القدمية  االأ�صاليب 

ونق�س قواها وتفريقها، وهم على ذلك اأعجز النا�س عن 

اأن ي�صعوا جديداً اأو ي�صتحدثوا طريفاً اأو يبتكروا بديعاً«، 

ثم يف�صل الرافعي القول يف مواقفهم جتاه اللغة فريى اأن 

اأكرب همِّ بع�صهم »اأن ت�صلم له عاميته فال ُينكر عليه �صعٌف 

وال يهجن له اأ�صلوب وال عبارة واأن يكون له كل ما يعر�س 

له من النق�س معترباً من الكمال الع�صري«.

التاأثري  يف  الوا�صح  االأث��ر  البعثات  لتلك  اأن  �صك  وال 

كل  اإىل  ونظرتهم  امل��ج��ددي��ن  امل�صتغربني  ت��وج��ه��ات  على 

التي تعد عنوان وحدتهم  اللغة  �صيما  ما هو م�صرقي، ال 

ول�صنا نريد يف هذا البحث الوقوف على كل اجلوانب التي 

يتعر�س لها املجددون، واإمنا نريد اإبراز فكرة التجديد يف 

اللغة والنحو عندهم، بو�صفهم املمهدين ملنهج التجديد 

يف النحو بعد ذلك بزمن ي�صري.

التي  ال�صخ�صيات  ت��ل��ك  اأب����رز  ع��ل��ى  ن��ق��ف  اأن  ومي��ك��ن 

و�صعت اأثراً يف م�صرية التجديد وحماوالته:

رفاعة الطهطاوي

اأوائ��ل من تاأثر  اإىل مثال يعد من  ال بد من االإ�صارة 

عن  االبتعاد  يف  اإم��ع��ان��اً  كغريه  يكن  مل  واإن  النزعة  بهذا 

اجلادة، وهو رفاعة الطهطاوي، الذي رحل اإىل فرن�صا يف 

1826م، فاألف كتاباً �صماه )اأنوار توفيق اجلليل  بعثة عام 

عام  ذل��ك  وك���ان  اإ�صماعيل(  بني  وتوثيق  م�صر  اأخ��ب��ار  يف 

ووجوب  العربية  ف�صل  فيه  ذكر  ف�صاًل  فيه  فعقد   1868
اإحيائها، ولكنه �صمنه دعوة اإىل ا�صتعمال العامية فقال: 

اإن اللغة املتداولة يف بلدة من البالد امل�صماة باللغة  »نعم 

ال  ال�صائرة،  املعامالت  التفاهم يف  بها  يقع  التي  الدارجة 

مانع اأن يكون لها قواعد قريبة املاأخذ ت�صبطها، واأ�صول 

على ح�صب االإمكان تربطها ليتعارفها اأهل االإقليم، حيث 

املنافع  كتب  فيها  وت�صنف  عميم  اإليهم  بالن�صبة  نفعها 

العمومية وامل�صالح البلدية«.

من موؤمتر »اللغة العربية.. من

خماطر اجلمود اإىل تداعيات التجديد«
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اأي����ن الط���ري�������ق اإل����يك

والرحمة  املنري  وال�صراج  االأنبياء،  وخ��امت  الثقلني  �صيد  عن  دفاعاً 

املهداة حممد بن عبد اهلل �صلى اهلل عليه واآله و�صلم:

�صياكا بع�س  وال�صم�س  �صيدي،  هل تطفئ الريح العقيم �صناكا؟يا 

امل�����ص��ط��ف��ى وامل��ج��ت��ب��ى ف���اأن���ت  وال����ك����ون ق����اع ���ص��ف�����ص��ف ل��والك��اال، ال 

واالأر�س تخطر يف �صحى ب�صراكا»ب����ك ب�����ص��ر اهلل ال�����ص��م��اء ف��زي��ن��ت«

اأف���الك���ه���ا االأق������م������ار يف  اإل���ي���ك، وحت��ت��م��ي بحماكات���ت�������ص���اب���ق  ���ص��ع��ي��اً 

ف�����س ك���ل م���ا ف��ي��ه، مل��ح��و خ��ط��اك��ااأي����ن ال��ط��ري��ق اإل���ي���ك يف زم����ٍن تنا

وف�����روع�����ه�����ا ت����ت����ب����واأ االأف������الك������ال��ك��ن��ه��ا يف االأر�����������س اأ�����ص����ل ث��اب��ت

حمبة امل�صع  ال�صيف  على  ل����ل����ع����امل����ني وق�����و������ص�����ت اأع������داك������اخ��ط��رت 

– حديقة اأردت  وث���م���اره���ا غ���ر����س ���ص��ق��ت��ه ي��داك��اف��اإذا احل��ي��اة- كما 

منارة  - بنيت  – كما  العقوُل  واإذا النفو�س – كما هويت – فداكاواإذا 

�صذاكامت�صي ال��ق��رون واأن���ت اأن��ت حممد في�س  امل��ر  ال��وج��ود  تهب 

حراكا�صنعوا من ال�صخر االأ�صم وجودهم ت�صتطيع  ال  دم��ى  ف��غ��دوا 

�صورة ل��ك  ن��رى  اأن  حتى  ف��ب��ق��ي��ت، وال�����ق�����راآن ����ص���ر ب��ق��اك��اورف�صت 

عيوننا اأم�����ام  ت��ب��ق��ى  اأن  اخل��ل��د  ����ص���واك���ام���ا  ن����ح����ب  ال  اأن  ل����ك����ن����ه، 

ق��ل��وب��ن��ا ت���ظ���ل  اأن  امل���ح���ب���ة  ب��ر���ص��اك م��ث��م��رة وع���ط���ر ن��داك��اوم������ن 

�صياكا بع�س  وال�صم�س  �صيدي:  هل تطفئ الريح العقيم �صناكا؟يا 

اأف���الك���ه���ا االأق������م������ار يف  ���ص��ع��ي��اً اإل���ي���ك وحت��ت��م��ي ب��ح��م��اك��ات���ت�������ص���اب���ق 

ع��ل��ى ���ص��دى جن��واك��اي����ا واه������ب االأك���������وان خ����ري ر���ص��ال��ة اإن����ا نعي�س 

ظ����ن����وا ال���ت���ق���دم م���دف���ع���اً ف��ت��اك��اال�������ص���ارق���ون ال����ن����ور م����ن اأرواح����ن����ا

وال��ع��ق��ي��دة �صيدهم ج��ي��اع��اً  ه��ل ين�صر ال��دي��ان م��ن ع��اداك��ا؟ه��ب��وا 

ف���ق���دوا اأم�����ام ج��م��ال��ك االإدراك������اال����غ����ارق����ون ب��ت��ي��ه��ه��م، و���ص��الل��ه��م

خ��ط��اك��اظ����ن����وا ر����ص���وم���ه���م ت�������ص���وه ���ص��رع��ة و������ص�����ان  اأي������ده������ا،  اهلل 

����ص���ه���ب���اً ت���ب���ي���د االآث���������م االأف�����اك�����اوامل���وؤم���ن���ون ال��غ��ا���ص��ب��ون ت��داف��ع��وا

م����وح����د ك�������ل  اهلل  وي�����ص��ب ف����وق امل��ع��ت��دي��ن ه��الك��اول�����ي�����ن�����������ص�����رن 

واملجتبى امل�صطفى  احلبيب  واالك������ااأن���ت  م�����ن  ك�����ل  ي���ن�������ص���ر  واهلل 

ت��ن�����ص��ر االإ�����ص����راك����اًق����د مت���ه���ل االأق���������دار غ������راً ح���اق���داً ل���ك���ن���ه���ا، ال 

ع�����ص��ر ي��ح��رق م���ن ي����روم ه��داك��ااإن���ا ن�صري ع��ل��ى ال�����ص��ي��وف اإل��ي��ك يف

يف ك�����ل ي�������وم، وال����ن����ج����اة ل��ق��اك��ان����ار اخل��ل��ي��ل ن��خ��و���س يف اأف��ي��ائ��ه��ا

امل�����ط�����ل�����ب« ت����ت����ح����دي����ان ع����داك����ا»واأن��ا النبي ال ك��ذب« واأن��ا ابن عبد

وال��راف�����ص��ني ���ص��ب��ي��ل م���ن ق��واك��ات���ت���ح���دي���ان امل���غ���م�������ص���ني ق��ل��وب��ه��م

حماكات���ت���ك���اث���ران م����ع ال������زم������ان، ف��ك��ل��ن��ا ي�صتبيح  م��ن  ع��ل��ى  ح���رب 

حطمت حنني  يف  ل��ك  �صيحة  دع��واك��اه��ي  وخ��ل��دت  ال�صالل  جي�س 

م�صاءة ال��ول��ي��د  اب���ن  ب�صيف  وال��ن�����ص��ُر ظ����لُّ حم�����ارٍب ي��ه��واك��اك��ان��ت 

لهيبها ن����ور  ك����ان  االأ����ص���ن���ة  ح��م��م��اً ت�����ص��ل ط���ري���ق م���ن اأذاك�����اوع���ل���ى 

�صحقت ح�صون البغي وهي �صداكاوت��ن��ق��ل��ب ع���رب ال����ق����رون ���ص��واع��ق��اً

االأ للم�صجد  ب���ه  امل�����ص��رى  اأي���ه���ا  ق�����ص��ى ����ص���اع خ��الف��ن��ا م�����ص��راك��اي���ا 

وال�����ي�����وم واق���ع���ن���ا ي�������ص���ل روؤاك�������اك��ن��ت االإم�������ام ل��ك��ل ���ص��اح��ب دع����وٍة

يقيننا وغ���ا����س  ع��زائ��م��ن��ا  وت�������ص���ب���ع���ت اأي�����ام�����ن�����ا ب�������ص���واك���اخ�����ارت 

نن�صاكا؟ح���ت���ى ف���ق���دن���ا ط���ع���م ك����ل ح��ق��ي��ق��ة اأن  ال��ي��وم  الي�صري  اأم��ن 

ذك���راك���اول���ق���د ن�����ص��ي��ن��ا وال����ه����وان ���ص��ع��ى بنا ن��ع�����س  ل���ل���ذك���ري���ات ومل 

وال���غ���اب ���ص��رع��ة ك���ل م���ن ع��اداك��اح���ت���ى غ�����دون�����ا ل����ل����ذئ����اب ف��ري�����ص��ة

ي��ح��ي��ى م����وات ق��ل��وب��ن��ا، ل��رتاك��ا؟اأن���ظ���ل يف ق��ل��ب اجل��ل��ي��د ب���ال ه��دى

واالأم�����ن�����ي�����ات اأ������ص�����رية ل��ر���ص��اك��اف��احل��ل��م ي�����ص��خ��ر م���ن ت��ب��ل��د روح��ن��ا

روؤاك���اف��م��ت��ى ر������ص�����اوؤك ع����ن ب���ق���اي���ا اأم����ة وفي�س  ح�صانتها  ف��ق��دت 

ح�صرية وه��ي  ال�صم�س  وراء  ب��اأ���ص��ه��ا ل��ه��داك��اغابت  مل ت�����ص��ت��ج��ب يف 

�صياكا بع�س  وال�صم�س  �صيدي،  هل تطفئ الريح العقيم �صناكا؟يا 

اأف���الك���ه���ا االأق������م������ار يف  اإل���ي���ك، وحت��ت��م��ي بحماكات���ت�������ص���اب���ق  ���ص��ع��ي��اً 

ع���م���ي و�����ص����م، ي���دم���ن���ون ج��ف��اك��ام�������اذا اأق���������ول ل���ك���ل م�����ن ع�����اداك�����ا؟

اأ���ص��م��و ب��ه��دي رج��ائ��ه��ا ل��ع��الك��ا؟م���اذا اأ���ص��ي��ئ ول��ي�����س ح���ويل وم�صة

دم��ي ويف  ال���ق���دمي  ال��ن��ب�����س  بنار هواكا؟اأاأردد  ال��روؤى ن�صجت  بكر 

م�����ازال ال ي�����دري م��ت��ى ي��ل��ق��اك��ا؟ل��ك��ن ب���رك���ان ال���ه���وى يف خ��اط��ري

ف�����س ك���ل م���ا ف��ي��ه مل��ح��و خ��ط��اك��ا؟اأي�����ن ال��ط��ري��ق اإل���ي���ك يف زم����ن تنا

وف�����روع�����ه�����ا ت����ت����ب����واأ االأف������الك������ال��ك��ن��ه��ا يف االأر�����������س اأ�����ص����ل ث��اب��ت

الدكتور �سابر عبد الدامي



ي���وم �ل���زف���اف �أه����م م��ن��ا���س��ب��ة يف ح��ي��اة كل 

�لعرو�س  حتر�س  �أن  يجب  لذلك  عرو�سني، 

م�سبقة،  ب��خ��ط��ة  �ل��ي��وم  ل��ه��ذ�  �لتجهيز  ع��ل��ى 

�ستظل  �لتي  �لعمر  ليلة  يف  �ملفاجاآت  لتجّنب 

ذكرياتها عالقة يف ذهن �لعرو�سني و�ملدعّوين.

ل�����ذل�����ك ي���ن�������س���ح �خل����������ر�ء ب���������س����رورة 

�لتفا�سيل،  �أدق  على  و�ملحافظة  �لتخطيط 

تتحدث  مثايل  ي��وم  على  مقابلها  لنح�سل 

و�لبد�ية  و�أق��ارب��ك،  �سديقاتك،  جميع  عنه 

�لعام،  �سكلك  يخ�س  م��ا  يف  بالتهيئة  تكون 

ل��ذل��ك ي��ل��زم��ك �أرب��ع��ة �أ���س��اب��ي��ع م��ن �لعناية 

ل��ت��ت��األ��ق��ي يف ل��ي��ل��ة �ل��ع��م��ر، ه���ذه �خل��ط��و�ت 

و�ل�سعر  و�ل��وج��ه  بالب�سرة  �ل��ع��ن��اي��ة  ت�سمل 

و�ليدين و�لقدمني، و�أخري�ً ف�ستان �لزفاف.

بالطبع، ت�ساحب �لفتاة حالة من �لقلق 

م��ن موعد  وه��ي تقرتب  ي��وم  ك��ل  تت�ساعف 

�لزفاف، ما قد ي�سبح �سبباً يف ظهور �لبثور 

يف �لوجه و�جل�سم، ويتق�سف �ل�سعر ويتعب، 

وتظهر على �لوجه مالمح �لإرهاق.

لكن �لأ�سابيع �لأربعة �ملقرَتحة قد تكون 

كافية ليمّر هذ� �ليوم ب�سالم، ويكون ذكرى 

ل ُتن�سى على مّر �لأيام.

الأ�سبوع الأول

ة جتميل لتحديد  ل بد من زيارِة خمت�سّ

نوعية �لب�سرة، وكيفية �لعتناء بها.

وخ����الل ه����ذه �مل��رح��ل��ة �ل��ع�����س��ي��ب��ة، يتم 

ت��ن��ظ��ي��ف ع��م��ي��ق لإز�ل�������ة �حل���ب���وب و�ل��ب��ق��ع 

�ل�����س��ود�ء، م��ع »م��ا���س��ك« ي��ت��الءم م��ع نوعية 

ليت  ب�»�ل�سوفت  تنظيف  يتخلله  �لب�سرة، 

ل���ي���زر«، وم�����س��اج ي��ت��م �خ��ت��ي��اره م��ن �ل��زي��وت 

�ل����ف����اخ����رة �مل����ع����ط����رة )�مل����ا�����س����ك �لأب���ي�������س 

و�لرنج�س( وحمام زيت لل�سعر، مع �لهتمام 

و�ل��ب��دي��ك��ري  و�مل��ان��ي��ك��ري  و�ل��ق�����س  بال�سبغة 

)تقليم �لأظافر(.

ويبد�أ حمام زيت لل�سعر �أ�سبوعياً، وم�ساج 

لكامل �جل�سم �أ�سبوعياً، لإز�لة �لإرهاق.

الأ�سبوع الثاين

�لأزياء لتح�سري  ��ست�سارة م�سممة  تتّم 

بع�س �لت�سميمات �لتي تتالءم مع �لعرو�س، 

 ، و�خ��ت��ي��ار �لأق��م�����س��ة و�ل��ت��ط��ري��ز �مل��ن��ا���س��ب��نينْ

وحتديد موعد »�لروفة« �لأوىل للقيا�س.

وجت����ري »ب����روف����ة« ل��ل�����س��ع��ر ت���ت���الءم مع 

على  �لعرو�س  �ست�سعه  وما  �لزفاف  ف�ستان 

ر�أ�سها تاج �أو طرحة، وتقوم ب�»بروفة« �أولية 

من  عّينة  على  �مل��و�ف��ق��ة  وتعطي  للف�ستان، 

�لتطريز، كما جتري »بروفة« للماكياج، مبا 

يتالءم مع لون ب�سرة �لعرو�س ولون �لعينني 

و�ل�سعر.

الأ�سبوع الثالث

ي��ت��م ت��ن��ظ��ي��ف خ��ف��ي��ف ل��ب�����س��رة �ل���وج���ه، 

م��ع »م��ا���س��ك« �أخ���ري ق��ب��ل �ل��ع��ر���س، وجت��ري 

�ل��ع��رو���س،  لف�ستان  ن��ه��ائ��ي��ة  ���س��ب��ه  »ب���روف���ة« 

و�لتاج،  �لت�سريحة  على  �لأخ��رية  و�للم�سات 

لليدين  و»ما�سك«  للج�سم،  عميق  وتنظيف 

�إىل  �إ���س��اف��ة  �لب�سرة،  لتبيي�س  و�ل��رج��ل��ني، 

حمام زيت لل�سعر، وم�ساج لكامل �جل�سم.

الأ�سبوع الرابع

�لتاأكيد على �ختيار �ألو�ن �ملاكياج ونوعه، 

حتى ل يف�سد ب�سهولة، مع ت�سريحة �ل�سعر، 

وحت��دي��د م��وع��د ����س��ت��الم ف�����س��ت��ان �ل��زف��اف، 

و»بروفة« نهائية �إذ� لزم �لأمر.

ب��اأح��دث  وي��ت��م ع��م��ل مانيكري وب��دي��ك��ري 

لل�سعر، وم�ساج  �أخري  زيت  �لو�سائل، وحمام 

لكامل �جل�سم.

اإر�سادات تنظيمية

�ليوم �لهام، لت�سمل  �سعي خطة لهذ� 

ك���اف���ة �ل��ت��ف��ا���س��ي��ل، ول��ت��ك��ن ه����ذه �خل��ط 

م��ن��ظ��م��ة وم��ك��ت��وب��ة ���س��م��ن خ��ط��ة زم��ن��ي��ة 

جم��دول��ة، م��ع �حل��ر���س على �لإر����س���اد�ت 

عند �ختيار موعد �لفرح ل بد من مر�عاة 

عدة �أمور �أهمها:

- �لأح�����و�ل �جل��وي��ة �مل��ن��ا���س��ب��ة، وق���درة 

�جلميع على �حل�سور.

- ت��اأك��دي م��ن ت��اأم��ني ك��اف��ة �خل��دم��ات 

�ملطلوبة حلفل �لزفاف كتابياً، وذلك لكل 

من �لفرقة و»�لدي جي« ومن�سقي �لورود، 

ومتعهدي تقدمي �لطعام للحفلة.

- ع��ن��د �لت���ف���اق م��ع �مل�����س��ور �خل��ا���س 

ب��احل��ف��ل، ل ب���د م���ن ل��ف��ت �ن��ت��ب��اه��ه �إىل 

�سرورة �لتقاط عدد كاٍف من �ل�سور.

�أن يكون �لعري�س على �طالع  - ل بد 

�جل���اري  و�لتخطيط  �ل��رتت��ي��ب��ات،  ب��ك��اف��ة 

�ل�ستماع  �لأم��ر  و�إن تطّلب  للحفل، حتى 

�أفكاره يف عني  و�أخ��ذ بع�س  تعليقاته  �إىل 

�لعتبار.

- ف��ّك��ري م��ل��ي��اً ع��ن��د �خ��ت��ي��ار �لأط��ف��ال 

�لذين �سيتم تعيينهم للزفة، خ�سو�ساً �إن 

كانو� يف عمر ما حتت �خلام�سة، فاإن طول 

�لزفة و�لوقت �لذي ت�ستغرقه من �ساأنهما 

�أن ي�سيبهم بالتعب و�مللل.

�لع�سل  ���س��ه��ر  رح��ل��ة  يف  ت�����س��اف��ر�  ل   -

مبا�سرة بعد �حلفل، فهذه �لرحلة �ملميَّزة 

�لعك�س،  �إج��ازة، بل على  لي�ست عبارة عن 

��ستمتعي مع �سريكك ب�سعة �أيام للر�حة، 

ولفتح �لهد�يا، ومن ثم ل باأ�س يف جتهيز 

�حلقائب و�ل�سفر لال�ستمتاع برحلة �سهر 

�لع�سل.

رمي اخلياط
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إرشادات بسيطة 
تضمن لِك نجاح »زفافك«

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

كيف تجعلين ابنك مطيعًا؟
ت��ع��اين �ل��ك��ث��ري م���ن �لأم����ه����ات م���ن ت�����س��رف��ات 

�أبنائهن �ملزعجة، و�لتي ل ت�ستطيع �لتعامل معها 

�أنها تت�سرف ب�سكل يوؤثر �سلبياً عليهم،  �أو  غالباً، 

ل  بحيث  منهم،  عك�سّية  فعل  رّدة  �إىل  ي��وؤدي  مما 

يبدون مطيعني لالأم، ول يخ�سعون لأو�مرها.

�لعديد  �أذه��ان  �إىل  �لآت��ي  �ل�سوؤ�ل  يتبادر  ل��ذ�، 

من �لأمهات: كيف �أجعل �بني مطيعاً؟

�جلو�ب  �أّم  لكل  نقّدم  �لآتية  �ل�7  يف �خلطو�ت 

�ل�سايف عن �سوؤ�لها:

�ل��ط��ف��ل يجب  �ل��ق��و�ع��د �إىل  ن��ق��ل  1- ط��ري��ق��ة 
�سّيدتي  طفلك  �دف��ع��ي  �إي��ج��اب��ي:  ب�سكل  تكون  �أن 

ل��ل�����س��ل��وك �لإي���ج���اب���ي، م���ن خ���الل ج��م��ل ق�سرية 

و�إي��ج��اب��ي��ة وف��ي��ه��ا ط��ل��ب حم���دد، ف��ب��دًل م��ن »ك��ن 

جيد�ً«، �أو »�أح�سن �سلوكك ول ترِم �لكتب«، قويل 

��ستخد�م  بد من  �ل��رّف«، ول  »�لكتب مكانها  له: 

�لكلمات �ملحّببة �إىل قلب �لطفل، مثل »يا حبيبي«، 

�أو »يا عزيزي«.

2- ���س��رح �ل��ق��و�ع��د ل��ل��ط��ف��ل، وت��ن��ف��ي��ذه��ا قبل 
�ليوم يعمل  �لأو�م��ر ط��و�ل  �إلقاء  �إن  طلبها منه: 

على توليد �ملقاومة عند �لطفل، لكن عند �إعطائه 

�إيجابياً  يكون  ما  فغالباً  لتعاونه،  منطقياً  �سبباً 

ت��ق��ويل للطفل:  �أن  م���ن  ف���ب���دًل  ت���ع���اون���اً،  و�أك�����ر 

»�جمع �ألعابك«، قويل له: »يجب �أن تعيد �ألعابك 

و�إذ�  تنك�سر«،  �أو  �أج��ز�وؤه��ا  �ست�سيع  و�إل  مكانها، 

رف�س �لطفل فقويل: »هيا جنمعها معاً«، وبذلك 

تتحول �ملهمة �إىل لعبة م�سلّية.

3- �لتعليق يجب �أن يكون على �سلوك �لطفل 
غري  ت�����س��ّرف��ه  �أن  للطفل  �أّك�����دي  �سخ�سّيته:  ل 

�أن  �ساأنه  من  فهذ�  ك�سخ�س،  هو  ولي�س  مقبول، 

فعل  »ه��ذ�  ق��ويل:  فمثاًل  �سلباً،  ب�سخ�سيته  يوؤثر 

�أي  غري مقبول«، ول تقويل: »م��اذ� ح��دث ل��ك«؟ 

�أو �لك�سل، فهذ� يجرح �حرت�م  ل ت�سفيه بالغباء 

�لطفل لذ�ته، ويزعزع ثقته بنف�سه.

4- رغبات �لطفل ل بّد �أن حترتميها وتعرتيف 
�أن يتمنى  بها: من �لطبيعي بالن�سبة �إىل طفلك 

�أن ميلك كل لعبة يف حمل �للعب عندما تذهبون 

للت�سوق، وبدًل من تعنيفه وو�سفه بالطماع قويل 

�للعب، لكن  �أن حت�سل على كل  تتمنى  »�أن��ت  له: 

�خرت لعبة �لآن، و�أخرى للمرة �ملقبلة«، �أو �تفقي 

معه قبل �خلروج: »مهما ر�أينا فلك طلب و�حد، 

من  �ل��ك��ث��ري  تتجنبني  وب��ذل��ك  و�ح�����دة«،  لعبة  �أو 

�لنقا�سات �حلاّدة معه، وُت�سعرينه باأنك حترتمني 

رغبته.  

تفّهمه:  وحم��اول��ة  �لطفل  �إىل  �ل���س��ت��م��اع   -5
ع����ادة م���ا ي��ك��ون ل���دى �لأط���ف���ال ���س��ب��ب ل��ل�����س��ج��ار، 

لعدم  منطقي  �سبب  عنده  فرمبا  �إليه،  فا�ستمعي 

طاعة �أو�مرك، كاأن يكون هناك �سيء ما ي�سايقه.

�أو  �أ����س���ل���وب �ل��ت��ه��دي��د  جت��ّن��ب��ي ����س��ت��خ��د�م   6-

با�ستمر�ر  �لتهديد  ت�ستخدمني  �إذ� كنت  �لر�سوة: 

�أن  ط��ف��ل��ك  ف�سيتعلم  �ل��ط��اع��ة،  ع��ل��ى  ل��ل��ح�����س��ول 

ي��ت��ج��اه��ل��ك ح��ت��ى ت��ه��ددي��ه، وق���د ل ي��خ�����س��ع بعد 

�أي�ساً  وجتّنبي  ذل���ك،  على  �ع��ت��اد  ق��د  حيث  ف��رتة 

تقولني  ور���س��وت��ه، مثاًل عندما  �إغ��ر�ئ��ه  حم��اول��ة 

�إذ� نظفت غرفتك«،  له: »�ساأعطيك لعبة جديدة 

ف�سيطيعك من �أجل �للعبة ل من �أجل م�ساعدتك 

�أو طاعتك.

7- �لدعم �لإيجابي و�لتحفيز: عندما يطيعك 
�سلوكه   �م��ت��دح��ي  �أو  و�حت�سنيه،  قّبليه  طفلك 

وق��ويل له »ممتاز، ج��ز�ك �هلل خ��ري�ً، عمل ر�ئ��ع«، 

ُي�����س��ع��ره بحنانك وق��ي��م��ة ما  �أن  ���س��اأن��ه  ف��ه��ذ� م��ن 

يفعله.

أنـِت وطــفـــــلك

) العدد 266(  اجلمعة - 7 حزيران - 2013



�أج���ز�ء �جل�سم،  م��ن  ه��ام  �ل�سعر ج��زء 

ي��ن��م��و وف���ق���اً مل���ا مي����ده �جل�����س��م ب��ال��غ��ذ�ء 

و�ل��ف��ي��ت��ام��ي��ن��ات، وك��ل��م��ا ك���ان ن���وع �ل��غ��ذ�ء 

جيد�ً، كان �ل�سعر �أكر تاألقاً وحيوية. 

خ����ر�ء �جل���م���ال و�ل��ت��غ��ذي��ة ي��ق��دم��ون 

�أطعمة �أ�سا�سية تلعب دور�ً مهماً يف حت�سني 

�سحة �سعرك، وجعله �أكر جماًل، فما د�م 

�حلل موجود�ً ول �سرر منه، فال م�سكلة 

�ل��ط��ري��ق��ة ميكنك  وب���ه���ذه  �مل���ح���اول���ة،  يف 

على �لأقل �لعمل على جعل �سعرك يبدو 

�أجمل يف كل �لأوقات، خ�سو�ساً �إذ� كنت ل 

تعانني م�سكالت �أخرى.

�أن ���س��ح��ة ���س��ع��رك يف  ت���ذك���ري د�ئ���م���اً 

�لطبق �لذي تتناولينه بالدرجة �لأوىل.

ال�سلمون

�إىل جانب غنى �ل�سلمون بالروتينات 

وفيتامينات »د«، �لتي تلعب دور�ً جوهرياً 

�لفعلية  �لأهمية  ت��رز  �ل�سعر،  تقوية  يف 

�لتي  »�أوميغا3«،  �ل��ده��ن��ي��ة  ل��الأح��م��ا���س 

يحتوي عليها هذ� �ل�سمك بن�سبة عالية.

ففيما يحتاج �ل�سعر يف منّوه �إىل هذه 

عن  �جل�سم  يعجز  �ل��ده��ن��ي��ة،  �لأح��م��ا���س 

�إنتاجها، وبالتايل من �ل�سروري تاأمينها 

ب���ال���غ���ذ�ء، ح��ت��ى �أن �لأح���م���ا����س �ل��ده��ن��ي��ة 

�لطبيعية  �لزيوت  يف  موجودة  »�أوميغا3« 

�لتي ترّطب فروة �لر�أ�س و�ل�سعر.

�ل�سلمون، ميكنك  و�إذ� كنت ل حتّبني 

�حل�����س��ول ع��ل��ى ح��اج��ت��ك م��ن �لأح��م��ا���س 

تتمّيز  �لتي  �لأ�سماك  بع�س  من  �لدهنية 

و�لرتويت،  كال�سردين  بها،  بغناها  �أي�ساً 

�لذي  �ليقطني  وبزر  �لأفوكا،  �إىل  �إ�سافة 

يحتوي �أي�ساً على ن�سبة عالية منها.

اجلوز

ُيعتر �جلوز من �ملك�ّسر�ت �لوحيدة 

من  ملحوظة  ن�سبة  على  حتتوي  �لتي 

�إىل   ،»3 »�أوم��ي��غ��ا  �ل��ده��ن��ي��ة  �لأح��م��ا���س 

جانب ذلك، يحتوي على �لبيوتني )من 

و�لفيتامني  �ملركبة(  »ب«  �لفيتامينات 

.E
م���ا حتمني  ن�����ادر�ً  �إىل ك��ون��ك  ون���ظ���ر�ً 

�ل�سم�س، من  �أ���س��ع��ة  �أ����س���ر�ر  م��ن  ���س��ع��رك 

�ملهم تاأمني هذه �ملغذيات له، خ�سو�ساً �أن 

ت�ساقط  يف  ي�ساهم  �لبيوتني  كمية  ت��ديّن 

�جلوز  يحتوي  ذل��ك،  �إىل  �إ�سافة  �ل�سعر، 

ع��ل��ى م��ع��دن �ل��ن��ح��ا���س �ل����ذي ي��ل��ع��ب دور�ً 

مهماً يف �حلفاظ على لون �ل�سعر وملعانه.

البطاطا

ُت���ع���ت���ر �ل���ب���ط���اط���ا �حل����ل����وة م�������س���در�ً 

مم���ت���از�ً لأح����د م�����س��اد�ت �ل��ت��اأك�����س��د، وه��و 

�إىل  �جل�سم  يحّوله  �ل��ذي  �لبيتاكاروتني، 

فيتامني »�أ«، علماً �أنه ل ميكن للخاليا �أن 

تعمل من دون ن�سبة كافية من �لفيتامني 

�لزيوت  �إن��ت��اج  يف  �أي�ساً  ت�ساعد  �لتي  »�أ«، 

�ملرّطبة لفروة �لر�أ�س.

�لفيتامني  ن�سبة  �نخفا�س  �أن  حتى 

»�أ« قد ت��وؤدي �إىل جفاف يف ف��روة �لر�أ�س، 

وحكاك مزعج فيها، و�إىل ظهور �لق�سرة.

البي�ض

�لكل يعلم �أن �لبي�س ُيعتر من �مل�سادر 

ذلك،  �إىل  �إ�سافة  لكن  للروتينات،  �جليدة 

هي:  �أ�سا�سية  م��ع��ادن  ب��اأرب��ع��ة  بغناه  يتمّيز 

و�لكريت.  و�ل�سيلينيوم  و�حل��دي��د  �ل��زن��ك 

�خلاليا  م�ساعدة  يف  �حلديد  �أهمية  وت��رز 

�أن  حتى  �ل�سعر،  �إىل  �لأوك�سجني  نقل  على 

نق�س �حلديد يف �جل�سم ُيعتر �سبباً رئي�سياً 

لت�ساقط �ل�سعر، خ�سو�ساً لدى �لن�ساء.

ال�سبانخ

ي���ل���ع���ب �حل�����دي�����د و�ل���ب���ي���ت���اك���اروت���ني 

يف  �مل��وج��ودة   »C« و�لفيتامني  و�ل��ف��ولت 

�ل�سبانخ دور�ً مهماً يف �حلفاظ على �سحة 

�ل�سعر، وعلى ن�سبة مرتفعة للزيوت �لتي 

يف فروة �لر�أ�س.

العد�ض

لكن  �ل��ع��د���س،  ب��اأه��م��ي��ة  ك��ر  ي�ستخف 

يف �ل��و�ق��ع ل��ه م��ي��ز�ت ع��دة وف��و�ئ��د نظر�ً 

�إىل غناه بالروتينات و�لزنك و�لبيوتني 

و�حل����دي����د، م���ا ي��ج��ع��ل��ه �ل����غ����ذ�ء �لأم���ث���ل 

للنباتيني وغري �لنباتيني على حد �سو�ء.

اللنب

عالية  بدرجة  �ملفيدة  �لروتينات  من 

�ختيار  ميكن  �ل��ذي  �ل��ل��ن،  لل�سعر  �أي�ساً 

يتمتع  و�ل��ذي  منه،  �لد�سم  �لقليل  �لنوع 

ي��ح��ت��وي على  �أن���ه  ك��م��ا  ب��ال��ف��و�ئ��د نف�سها، 

و»د«.  »B5« ْن�سبة عالية من �لفيتاميننين

التوت

�ل�ستو�ئية  �لفاكهة  من  �أي  تتغّلب  ل 

 ،»C« بالفيتامني  بغناه  �ملميَّز  �لتوت  على 

�ل����ذي ُي��ع��ت��ر ج��وه��ري��اً يف �حل��ف��اظ على 

�ل��ر�أ���س،  ف��روة  �لدموية يف  �ل���دورة  �سحة 

�لتي  �ل�����س��غ��رى  �ل�����س��ر�ي��ني  وع��ل��ى �سحة 

�لفيتامني  نق�س  ي���وؤدي  ل��ذل��ك،  تغذيها، 

»C« يف �جل�سم �إىل تك�ّسر �ل�سعر و�سعفه.

الدجاج

�ل���دج���اج م�����س��در مم��ت��از ل��ل��روت��ي��ن��ات 

ول��ل��زن��ك  »ب«،  و�ل��ف��ي��ت��ام��ي��ن��ات  و�حل���دي���د 

�أ�سا�سياً يف �حلفاظ على  �لذي يلعب دور�ً 

���س��ح��ة �ل�����س��ع��ر، وه���ي ك��ّل��ه��ا م��ن �مل��ك��ون��ات 

�ل���غ���ذ�ئ���ي���ة �ل����ت����ي حت����اف����ظ ع���ل���ى ك��ث��اف��ة 

دور  �إىل  ون��ظ��ر�ً  وق��وت��ه،  وحيويته  �ل�سعر 

�ل�سعر،  تكوين  يف  �لأ�سا�سي  �لروتينات 

ت���وؤّم���ن �لأط���ع���م���ة �ل��غ��ن��ي��ة ب��ال��روت��ي��ن��ات 

�لدعائم �لأ�سا�سية له.
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اأكد منتخب لبنان بتعادله مع نظريه الكوري اجلنوبي 

يف  العامل  كاأ�س  ت�صفيات  �صمن  املا�صي،  الثالثاء   1  -  1
التي  املتوالية  العقبات  بعد  بريقه  يفقد  اأن��ه مل  ب��ريوت، 

اأزمة  الأخ��رية، وخ�صو�صاً  الأ�صهر  اعرت�صت م�صريته يف 

التالعب باملباريات، وخروج اأكرث من لعب من ت�صكيلته، 

على راأ�صهم �صانع الألعاب املعتزل دولياً ر�صا عنرت.

وكّر�س املنتخب اللبناين نف�صه »عقدة« لنظريه الكوري، 

وذلك بعد مباراة قدم فيها عر�صاً طيباً، اأظهر فيه لعبوه 

ان�صباطاً تكتيكياً وب�صالة يف الدفاع عن مرماهم، خ�صو�صاً 

جنماً  ح�صن  عبا�س  احل��ار���س  ك��ان  حيث  ال��ث��اين  ال�صوط  يف 

حقيقياً فعطل اأكرث من ت�صديدة كورية خطرة.

التي  ك��وري��ا  ال��ل��ب��ن��اين ح�����ص��اب��ات  املنتخب  ت��األ��ق  واأرب����ك 

اعترب مدربها �صوي كاجن بريوت »بوابة عبور« لفريقه اإىل 

مونديال الربازيل.

من  متكن  اأن��ه  اأوًل  ع��دة  لأ�صباب  لبنان  منتخب  وجن��ح 

اإيجاد معامل ت�صكيلة جديدة، على ح�صاب الالعبني الذين 

ا�صتبعدوا ب�صبب ف�صيحة املراهنات.

اأن  ميكنهم  ال��ذي��ن  النجوم  بع�س  ع��ن  امل��ب��اراة  وك�صفت 

يكونوا ذخرية امل�صتقبل يف ال�صتحقاقات املقبلة، وخ�صو�صاً 

يف كاأ�س اآ�صيا 2015 يف اأ�صرتاليا. 

األ��ع��اب ق��ادر على  وب��رز عبا�س عطوي )اأون��ي��ك��ا( ك�صانع 

ملء الفراغ الذي خلفه اعتزال ر�صا عنرت، كما برز الظهري 

الأمي�����ن حم��م��د زي����ن ط��ح��ان ال����ذي ت���األ���ق يف م��ك��ان لع��ب 

النجمة ال��غ��ائ��ب ع��ل��ي ح��م��ام، اأم���ا حم��م��د ح��ي��در ف��اأك��د اأن��ه 

بف�صل مهاراته  اللبنانية،  ال�صاحة  املهاجمني على  اأملع  اأحد 

واخرتاقاته الرائعة على اجلبهة الي�صرى. 

وقد يقال اأي�صاً اإن املنتخب تفوق على الغيابات الكبرية، 

على  الفني  التفوق  اأن  يعني  ما  حتكمه،  لفرتة  كانت  التي 

اإليها  اللتفات  يجب  متقدمة  مرحلة  بلغ  املنتخب  �صعيد 

خ�صو�صاً يف امل�صتقبل الذي يحتاج اإىل الكثري من اجلهد.

من  باأكرث  تعج  باتت  الفريق،  خطوط  اأن  اأي�صاً  ويكفي 

�صلبية، بل  اأث���اراً  اأن ه��ذه الغيابات مل ت��رتك  لع��ب، مبعنى 

ج��دي��دة مثل  وج���وه  ع��ن  اأي�����ص��اً  ك�صفت  ف��اإن��ه��ا  العك�س  على 

طحان وح�صن �صعيتو وحممد �صم�س ونور من�صور واملعتز 

باهلل اجلنيدي.

وف���ر����س ب���وك���ري ال��ت��غ��ي��ري ع��ل��ى خ���ط ال��و���ص��ط، 

اأ�صرك  ثم  وفاعور،  واأونيكا،  ب�صم�س،  دفع  اأن  وكان 

الحتياط، عبا�س عطوي، النجمة، ونور من�صور.

مقدمهم  ويف  اخل��ربة  اأ�صحاب  على  اعتمد  ال��دف��اع  ويف 

يو�صف حممد والظهري الأي�صر وليد اإ�صماعيل الذي يعترب 

»اكت�صاف ثيو بوكري«.

من  ر�صمياً  ي��خ��رج  ف��ري��ق  اأول  اللبناين  املنتخب  وب���ات 

املناف�صة اأكان على املركزين الأول والثاين املوؤهلني مبا�صرة 

اإىل النهائيات، اأو املركز الثالث الذي يوؤهل �صاحبه خو�س 

امللحق الآ�صيوي.

وان��ت��زع��ت ك��وري��ا اجل��ن��وب��ي��ة ����ص���دارة امل��ج��م��وع��ة راف��ع��ة 

اأوزبك�صتان  اأم���ام  الأه���داف  ب��ف��ارق  نقطة،   11 اإىل  ر�صيدها 

املت�صدرة ال�صابقة والتي ارتاحت يف هذه اجلولة، مقابل 10 

نقاط لإيران، و7 نقاط لقطر، و5 للبنان.

اإىل  مبا�صرة  املجموعتني  م��ن  وال��ث��اين  الأول  وي�صعد 

جولة  الثالث  امل��رك��ز  �صاحبا  يخو�س  بينما  ال��ع��امل،  ك��اأ���س 

يف  اخلام�س  �صيواجه  ال��ذي  املنتخب  هوية  لتحديد  فا�صلة 

اأمريكا اجلنوبية على بطاقة تاأهل للنهائيات العام املقبل يف 

الربازيل.

ك��وري��ا اجلنوبية  م��ب��اراة  م��ن  ل��ب��ن��ان  واك��ت�����ص��ب منتخب 

كاأ�س  ت�صفيات  من  الأخ���رية  املرحلة  قبل  معنويات  �صحنة 

العامل، حيث �صيقابل اإيران، وهي قد تكون املباراة الأخرية 

اأو  اأي�صاً من م�صوار امل��درب الأمل��اين ثيو بوكري مع املنتخب 

بداية مرحلة جديدة.

اأن  العربية«  »قناة  اأعلن خالل مقابلة مع  بوكري  وك��ان 

بعد  ينتهي  اأن  امل��ف��رت���س  م��ن  لبنان  منتخب  م��ع  م�����ص��واره 

مباراة اإيران.

ال��ب��اب على مرحلة  الر�صمي  ب��وك��ري غ��ري  اإع���الن  وف��ت��ح 

ال��ق��دم  ك���رة  ف��احت��اد  ل��ب��ن��ان،  منتخب  اإىل  بالن�صبة  ج��دي��دة 

م�صتقبل  درا���ص��ة  مهمة  اأم��ام  اآج��اًل  اأو  عاجاًل  نف�صه  �صيجد 

منتخب لبنان. 

ومنطقياً هناك ثالثة خيارات اأمام الحتاد بالن�صبة اإىل 

اأو التعاقد مع مدرب  اإما التجديد لبوكري،  منتخب لبنان، 

اأجنبي جديد، اأو العودة اإىل املدرب الوطني.

احلفاظ  �صرورة  على  املراقبني  من  كبري  ع��دد  ويجمع 

اللبنانية،  للكرة  ركائز عهد جديد  اأ�ص�س  الذي  بوكري  على 

للمنتخبات  عبور«  »ج�صر  الوطني  املنتخب  يعد  مل  بحيث 

القارة  كبار  بني  �صعباً  رقماً  حتول  بل  والآ�صيوية،  العربية 

ال�صفراء.

كذلك يبدو التعاقد مع مدرب اأجنبي جديد، اأمراً 

حماذير  ول��دي��ه  م��ادي��ة،  اإم��ك��ان��ات  يتطلب  لكنه  وارداً 

تتعلق بهوية املدرب اجلديد ومدر�صته الكروية ومدى 

الذاتية  �صريته  اإىل  اإ�صافة  اللبنانية،  بالكرة  معرفته 

منتخب  حققه  ما  م�صتوى  على  تكون  اأن  يجب  التي 

لبنان، لكّن مدرباً بهذا احلجم �صيكون راتبه عالياً. 

ال��ذي  الوطني  ب��امل��درب  يتعّلق  الثالث  واخل��ي��ار 

�صبق منتخب لبنان اأن اختربه مع اأكرث من مدرب، 

اأن اخليارات �صيقة ول يتجاوز عددها اأ�صابع  علماً 

اليد الواحدة.

22

أحداث األسبوع
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ح��ط مو�صم ك��رة ال��ق��دم الأوروب��ي��ة رحاله، 

اإجن���ازات  الأرق����ام وح��ده��ا تتحدث ع��ن  وبقيت 

واألقاب الفرق امل�صاركة، خ�صو�صاً يف البطولت 

اخلم�س ال��ك��ربى )اإ���ص��ب��ان��ي��ا واأمل��ان��ي��ا واإن��ك��ل��رتا 

وفرن�صا واإيطاليا(.

املوا�صم  يف  نف�صه  فر�س  بر�صلونة  كان  واإذا 

الأخ��رية كا�صتثناء ل غبار على متيزه وف��رادة 

اإجنازاته، فاإن بايرن ميونيخ الأملاين متكن من 

املو�صم،  ه��ذا  قدميه  حتت  من  الب�صاط  �صحب 

بعد اأن توج، ال�صبت املا�صي، بطاًل مل�صابقة كاأ�س 

�صتوتغارت  اجلنوبي  ج���اره  على  ب��ف��وزه  اأمل��ان��ي��ا 

ال��ت��اري��خ م��ن ب��اب��ه ال��وا���ص��ع من  ودخ��ول��ه   ،2-3
خالل حتقيق ثالثية تاريخيه هذا املو�صم بعد 

فوزه بالدوري املحلي ودوري اأبطال اأوروبا.

لأملانيا  بطاًل  ت��وج  البافاري  الفريق  وك��ان 

ق��ي��ا���ص��ي من  ب��رق��م  ت��اري��خ��ه،  ال�23 يف  ل��ل��م��رة 

مناف�صه  نقطة عن   25 بفارق  النقاط متقدماً 

املبا�صر بورو�صيا دورمتوند، كما اأحلق الهزمية 

اأوروب���ا بفوزه  اأب��ط��ال  ب��الأخ��ري يف نهائي دوري 

عليه 1-2.

ودّون بايرن ميونيخ ا�صمه يف �صجل عظماء 

الثالثية يف  يحرز  فريق  �صابع  وب��ات  الأن��دي��ة، 

عام  الأ�صكوتلندي  �صلتيك  بعد  واح���د  مو�صم 

1967، واأجاك�س اأم�صرتدام الهولندي )1972(، 
ومان�ص�صرت   ،)1988( الهولندي  وايندهوفن 

وب��ر���ص��ل��ون��ة   ،)1999( الإن���ك���ل���ي���زي  ي��ون��اي��ت��د 

الإ�صباين )2009(، والإنرت الإيطايل )2010(.

ويعود الف�صل الأك��رب يف ه��ذا الإجن��از اإىل 

مكانه  �صيرتك  ال���ذي  هاينكي�س،  ي��وب  امل���درب 

ال�صتار  لي�صدل  غوارديول،  جوزيب  لالإ�صباين 

على م�صرية مظفرة مع بايرن ميونيخ.

يف  حمطماً  خ��ي��ال��ي��اً،  مو�صماً  ب��اي��رن  وت���وج 

بينها  القيا�صية،  الأرق����ام  م��ن  الكثري  طريقه 

اأف�صل انطالقة للمو�صم يف تاريخ الدوري، كما 

اأول فريق يتوج بلقب بطل اخلريف بعد  �صار 

14 مرحلة فقط على املو�صم، واأول فريق يتوج 
باللقب قبل 6 مراحل على نهاية املو�صم، واأول 

و�صاحب  املو�صم،  يف  انت�صاراً   29 يحقق  فريق 

اأكرب عدد نقاط يف مو�صم واحد )91(. 

وح��ط��م ب��اي��رن اأي�����ص��اً ال��رق��م ال�����ص��اب��ق )21 

نقطة( من حيث الفارق يف النقاط بني البطل 

بفارق  دورمت��ون��د  على  تقدم  اأن  بعد  وو�صيفه 

اأرقاماً قيا�صية اأخرى  بايرن  وحقق  نقطة،   25
اأه��داف دخلت �صباكه )18 هدفاً،  اأقل عدد  هي 

با�صم بايرن   21 ال�صابق كان  الرقم  اأن  يف حني 

2008(، واملباريات   -  2007 اأي�صا حققه مو�صم 

التي اأنهاها ب�صباك نظيفة )21(، و�صجل بايرن 

خالل مو�صمه ال�صتثنائي رقماً قيا�صياً اآخر هو 

الفارق بني الأهداف امل�صجلة وتلك التي دخلت 

�صباكه )+80 حالياً، والرقم ال�صابق +64(.

ا�صتعاد  اأن���ه  جوفنتو�س  اأك���د  اإي��ط��ال��ي��ا،  ويف 

م��ك��ان��ت��ه امل��ح��ل��ي��ة ب��ع��د اأن جن��ح يف ح�����ص��م لقب 

ال����دوري امل��ح��ل��ي ل��ل��م��رة ال��ث��ان��ي��ة ع��ل��ى ال��ت��وايل 

والتا�صعة والع�صرين يف تاريخه.

الكابو�س  خلفه  »ال��ب��ي��ان��ك��ون��ريي«  وو���ص��ع 

حني  املا�صي  العقد  منت�صف  يف  اختربه  ال��ذي 

ب�صبب  و2006   2005 ع��ام��ي  ل��ق��ب  م���ن  ج����رد 

واإنزاله  بالنتائج  التالعب  ف�صيحة  يف  تورطه 

على  اأث���ر  م��ا   ،2006 ع��ام  الثانية  ال��درج��ة  اإىل 

م�صتواه بعد عودته يف املو�صم التايل بني الكبار 

ب�صبب رحيل عدد كبري من جنومه.

ويف اإن���ك���ل���رتا، اأح�����رز م��ان�����ص�����ص��رت ي��ون��اي��ت��د 

م��راح��ل من   4 ق��ب��ل  ت��اري��خ��ه  ال�20 يف  ال��ل��ق��ب 

ب��داأ  اأن  ال��ب��ط��ول��ة، وال��ث��ال��ث ع�صر م��ن��ذ  ن��ه��اي��ة 

الإ���ص��راف  فريغي�صون  األيك�س  ال�صكوتلندي 

ال���دوري  ويف   1986 ال��ث��اين  ت�صرين  يف 6  عليه 

مو�صم  يف  الت�صمية  ه���ذه  اع��ت��م��اد  ب��ع��د  امل��م��ت��از 

حينها  الأول  باللقب  توج  وقد   1993  -  1992
باإ�صراف فريغي�صون، الذي ودع النادي يف ختام 

مكانه ملوطنه ديفيد موي�س  تاركاً  املو�صم،  هذا 

مدرب اإيفرتون ال�صابق.

بطل  ل��ق��ب  بر�صلونة  �صمن  اإ���ص��ب��ان��ي��ا،  ويف 

والع�صرين  الثانية  للمرة  الإ���ص��ب��اين  ال���دوري 

الرقم  الكاتالوين  الفريق  وع��ادل  تاريخه،  يف 

القيا�صي يف عدد النقاط )100( والذي �صجله 

ريال مدريد املو�صم املا�صي.

وحفظ بر�صلونة بلقب الدوري ماء وجهه، 

بعد اأن خرج ب�صكل مذل من دوري اأبطال اأوروبا 

على يد بايرن ميونيخ الأملاين )0 – 4 و0 – 3 

ذهاباً واإياباً( وودع م�صابقة الكاأ�س املحلية التي 

اأحرز لقبها اأتلتيكو مدريد. 

جرمان  �صان  باري�س  ت��وج  فرن�صا،  ويف 

والثالثة   1994 منذ  الأوىل  للمرة  باللقب 

يف تاريخه )فاز به عام 1986(.

اإىل  ب��اإجن��ازه  العا�صمة  ف��ري��ق  وي��دي��ن 

ال�����ص��وي��دي زلت����ان اإب��راه��ي��م��وف��ي�����س ال��ذي 

اأ�صا�صي ويف مو�صمه الأول يف  �صاهم ب�صكل 

»بارك دي برين�س« باإحراز لقب »ليغ 1«.

ورف��������ع اإب���راه���ي���م���وف���ي���ت�������س ر����ص���ي���ده 

ال�صخ�صي اإىل 8 األقاب على �صعيد الدوري 

مع 5 اأندية خمتلفة هي اأجاك�س اأم�صرتدام 

الهولندي )2002 و2004( والإنرت )2007 

الإي���ط���ال���ي���ان  وم���ي���الن  و2009(  و2008 

 ،)2010( الإ���ص��ب��اين  وب��ر���ص��ل��ون��ة   )2011(

ج��وف��ن��ت��و���س  م����ع  ت��ت��وي��ج��ه  اإىل  اإ����ص���اف���ة 

اأن  ق��ب��ل  و2006   2005 ع��ام��ي  الإي���ط���ايل 

ب�����ص��ب��ب ف�صيحة  م��ن��ه��م��ا  الأخ������ري  ي���ج���رد 

التالعب بالنتائج، كما فاز اإبراهيموفيت�س 

بر�صيد  الفرن�صي  ال��دوري  ه��داف  بجائزة 

هدفاً.  30
واأح�����������رز امل���������درب الإي������ط������ايل ك���ارل���و 

ان�صيلوتي لقبه الثالث على �صعيد الدوري 

يف مو�صمه الثاين مع �صان جرمان، وذلك 

بعد اأن �صبق له وتوج يف اإيطاليا مع ميالن 

ع��ام  ت�صل�صي  م��ع  اإن��ك��ل��رتا  ويف   2004 ع���ام 

.2010

جالل قبطان
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حصـيلـة البطـوالت األوروبـيـة لـكــرة الـقــدم:

بايرن ميونيخ األفضل بثالثية تاريخية

بايرن ميونيخ
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احل�صيلة الكاملة

الإ�صباين • الدوري 
بطل الدوري: بر�صلونة.

بطل الكاأ�س: اأتلتيكو مدريد

امل��ت��اأه��ل ل����دوري اأب���ط���ال اأوروب�����ا: 

واأتلتيكو  مدريد  وري��ال  بر�صلونة 

مدريد.

اأب���ط���ال  ت�����ص��ف��ي��ات  اإىل  امل���ت���اأه���ل 

اأوروبا: ريال �صو�صييداد.

ال���ه���اب���ط���ون ل���ل���درج���ة ال��ث��ان��ي��ة: 

دي���ب���ورت���ي���ف���و لك����ورون����ي����ا وري�����ال 

�صاراغو�صا ومايوركا.

ال���������ه���������داف: ل����ي����ون����ي����ل م���ي�������ص���ي 

)بر�صلونة(: 46 هدفاً.

الفرن�صي • الدوري 
ب���ط���ل ال�����������دوري: ب���اري�������س ���ص��ان 

جريمان.

بطل الكاأ�س: بوردو.

امل��ت��اأه��ل ل����دوري اأب���ط���ال اأوروب�����ا: 

�صان جرمان ومر�صيليا.

اأب���ط���ال  ت�����ص��ف��ي��ات  اإىل  امل���ت���اأه���ل 

اأوروبا: ليون.

ال���ه���اب���ط���ون ل���ل���درج���ة ال��ث��ان��ي��ة: 

نان�صي وتروا وبري�صت.

اإبراهيموفيت�س  زلت��ان  الهداف: 

)�صان جرمان(: 30 هدفاً.

الأملاين • الدوري 
بطل الدوري: بايرن ميونيخ.

بطل الكاأ�س: بايرن ميونيخ.

امل��ت��اأه��ل ل����دوري اأب���ط���ال اأوروب�����ا: 

بايرن ودورمتوند وليفركوزن.

اأب���ط���ال  ت�����ص��ف��ي��ات  اإىل  امل���ت���اأه���ل 

اأوروبا: �صالكه.

ال���ه���اب���ط���ون ل���ل���درج���ة ال��ث��ان��ي��ة: 

ف���ورت���ون���ا دو����ص���ل���دورف وغ���روث���ر 

فورث.

ال�����ه�����داف: ���ص��ت��ي��ف��ان ك��ي�����ص��ل��ي��ن��غ 

)ليفركوزن(: 25 هدفاً.

• الدوري الإيطايل
بطل الدوري: جوفنتو�س.

بطل الكاأ�س: لزيو.

امل��ت��اأه��ل ل����دوري اأب���ط���ال اأوروب�����ا: 

نابويل.

اأب���ط���ال  ت�����ص��ف��ي��ات  اإىل  امل���ت���اأه���ل 

اأوروبا: ميالن.

ال���ه���اب���ط���ون ل���ل���درج���ة ال��ث��ان��ي��ة: 

بالريمو و�صيينا وبي�صكارا.

ال������ه������داف: اإدي����ن���������ص����ون ك���اف���اين 

)نابويل(: 29 هدفاً.

الإنكليزي • الدوري 
ب����ط����ل ال���������������دوري: م���ان�������ص�������ص���رت 

يونايتد.

بطل الكاأ�س: ويغان.

امل��ت��اأه��ل ل����دوري اأب���ط���ال اأوروب�����ا: 

مان�ص�صرت �صيتي وت�صل�صي.

اأب���ط���ال  ت�����ص��ف��ي��ات  اإىل  امل���ت���اأه���ل 

اأوروبا: الأر�صنال.

الهابطون للدرجة الثانية: ويغان 

وريدينغ وكوينز بارك رينجرز.

ال�����ه�����داف: روب�������ن ف�����ان ب��ري���ص��ي 

)مان�ص�صرت يونايتد(: 26 هدفاً.
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كاريكاتير

ق�شد  بطنه،  يف  بــتــوّرم  �شعر  اأن  بعد 

رجل )66 عاماً( الطبيب، ليتبني الحقاً 

واأن  املــبــيــ�ــس،  عــلــى  كي�س  هــو  الــــورم  اأن 

الـــرجـــل هـــو يف الـــواقـــع امــــــراأة، واتــ�ــشــح 

اأن هــذه احلــالــة هــي نتيجة مــزيــج نــادر 

االأول   ، جينيَّنينْ بني  ا�شطراب  من  جــداً 

اإىل  تـــوؤدي  التي  »تــرينــري«  هــو متالزمة 

االأنثوية،  املــيــزات  بع�س  الن�شاء  فــقــدان 

احلــمــل على  عــلــى  الـــقـــدرة  مــن �شمنها 

الرغم اأنهن يبدين كاإناث.

املـــــــــراأة  حتــــمــــل  املــــــر�ــــــس  هـــــــذا  ويف 

كرومو�شوم »اأك�س« واحد بدل اثنني.

اأيــ�ــشــاً من  يــعــاين  املري�س  لكن هــذا 

فــــرط تــنــ�ــشــج الـــغـــدة الــكــظــريــة مـــا عــزز 

على  يبدو  وجعله  الذكورية  الهرمونات 

اأنـــه رجـــل، وُتــعــتــر احلــالــة نــــادرة جـــداً، 

6 حــاالت م�شابهة  اإال عن  حيث مل يبلَّغ 

يف  كلها  اكت�شفت  الطبية،  االأدبـــيـــات  يف 

عمر اأبكر. 

اإيلي�س هون كام-  وقال الروفي�شور 

لون من اجلامعة ال�شينية، اإن »املري�س 

امــراأة عاجزة عن احلمل،  الواقع  هو يف 

لــكــنــهــا تـــعـــاين مـــن فــــرط تــنــ�ــشــج الــغــدة 

الكظرية، ما اأعطاها مظهر رجل«.

رجل في الـ66 من العمر يكتشف أنه امرأة

مبقا�شاة  زامبيا  يف  منزل  ربــة  قامت 

زوجـــهـــا العـــتـــيـــاده عــلــى مــــنــــاداة اأ�ــشــمــاء 

نـــومـــه، حــيــث مل تفلح  ـــاء  اأثـــن حــبــيــبــاتــه 

حماوالتها يف وقفه عن تلك العادة التي 

هدمت بيت الزوجية.

مينيفار  وتدعي  املنزل،  ربة  وا�شتكت 

مـــــوالـــــوال، الــــتــــي رفـــــع زوجــــهــــا قــ�ــشــيــة 

اجلزئية  املحكمة  اأمــــام  منها  للتطليق 

ينادي  زوجــهــا  اأن  مــن  كابو�شي،  بــلــدة  يف 

عــلــى اأ�ـــشـــمـــاء �ــشــديــقــاتــه خــــالل نــومــه، 

ـــــاأن مـــن بني  ــتــ�ــشــهــدت عــلــى ذلــــك ب وا�ــش

النوم  اأثــنــاء  يــنــادي عليها  التي  االأ�ــشــمــاء 

و»�شارون«،  و»بانا موليوا«،  كارول«،  »بانا 

الزوجية  منزل  هجر  زوجــهــا  اإن  وقــالــت 

دون  مــن  االأربــعــة  واأطفالها  هــي  وتركها 

امل�شتحق  االإيجار  اأو دفع حتى  اأي مــورد، 

لل�شقة منذ اأربعة اأ�شهر.

عـــن نف�شه  الـــــزوج  دافـــــع  املـــقـــابـــل،  يف 

بــاأن زوجته تختلق هذه االأكــاذيــب، واأنها 

فـــقـــدت احـــرتامـــهـــا لــــديــــه، ويــــرغــــب يف 

تطليقها واإنهاء هذه الزيجة.

وبـــالـــرغـــم مـــن مــنــا�ــشــدة الـــزوجـــة يف 

بال�شلح  للق�شية،  الــفــرعــيــة  اجلــلــ�ــشــات 

بينهما، فقد اأ�شر كوبا على موقفه قائال 

اإنه »يرغب يف اإنهاء هذا الزواج«.

القا�شي  قـــال  لــلــحــكــم،  اإ�ـــشـــداره  ويف 

ي�شتمر، الأن  اأن  الـــزواج ال ميكن  هــذا  اإن 

الزوجية، وبهذا �شدر  الزوج ترك منزل 

قــــرار الــتــطــلــيــق بـــني الـــزوجـــني، واإلـــــزام 

اآالف  الــزوج بدفع تعوي�س قدره ثمانية 

»كــوا�ــشــا«، وهـــي الــعــمــلــة املــحــلــيــة، اأي ما 

ُتدفع  دوالر  اآالف  حــوايل خم�شة  يــوازي 

على اأق�شاط لزوجته.

قاضت زوجها لمناداته على حبيباته أثناء نومه


