
FRIDAY 14 JUNE - 2013 

ال�سعر: 1000 ل.ل. - 15 ل.�س. ي�وم�ي��ة �شي��ا�ش�ي��ة م�شت�ق�ل�ة - ت��ش�در موؤقت�اً اأ�ش�ب�وع�ي�اً - ت�اأ�ش��ش�ت عام 1908

السنة السادسة  - الجمعة - 5 شعبان 1434هـ / 14 حزيران 2013 م. w w w . a t h a b a t . n e t

4

5

موؤكدة  اأمنية معلومات  متتلك جهات 

من  ال��ع��اج  يتلّقى  م��ن  بع�س  ب���اأن  تفيد 

اإىل  نقلهم  مّت  الذين  ال�شورين  اجلرحى 

يف  عنا�شر  ه��م  وال��ب��ق��اع،  ال�شمال  م�شايف 

جم��م��وع��ات ُت�����ش��م��ى »ك��ت��ي��ب��ة ال�����ش��واري��خ« 

الهرمل  مدينتي  ا�شتهداف  عن  امل�شوؤولة 

وبعلبك.

ألمـــــــة واحـــــــدة
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ج في لبنان
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عناصر من »كتيبة الصواريخ« تعال
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ّ
أسئلـة بــرســـم »حــزب الل

»تقسيم« تركيا يحرمها 
المشاركة في صياغة الحل لسورية

عرب وغرب وأتراك 
تهتز عروشهم 

بانتصارات سورية

االنتخابات 
الرئاسية اإليرانية..
خـــيارات مصيرية 
وإقبال غير مسبوق
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العميد المتقاعد 

الياس فرحات: 
نجاح »القصير« 
ز ميدانيًا.. 
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في ظل انشغال 
تركيا بمشاكلها
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»الديمقراطيات 
الجديدة« ترتّد على 
أصحابها



ربـيــعــــي.. وخريفهم
القوا�س���م  عل���ى  والتقائه���م  امل�سمل���ن  وح���دة  اإىل  يدع���و  ربيع���ي 

امل�سرتك���ة الكثرية التي جتمعهم، وبذل اجلهد من اأجل ا�سرتجاع 

فل�سطن..

وخريفهم اأنتج الفتنة الطائفية القاتلة، وحرب املائة �سنة بني ال�سنة 

وال�سيعة؛ كما خطط له برنارد لوي�س.

ربيع���ي يدع���و اإىل دول قوية على قاعدة الع���دل وامل�ساواة والروؤية 

الوا�سحة والبديل اال�سرتاتيجي..

وخريفه���م يدع���و اإىل تدمري ال���دول، واإث���ارة النعرات، والتق�س���يم، 

وغياب الأطروحة، وانت�سار الفو�سى.. 

ربيع���ي يدع���و اإىل اال�ستقاللي���ة املطلق���ة ع���ن اأم���ريكا واالإرادات 

الغربية والكيان العربي..

وخريفه���م ح���ّول ال�سهيوين �سديق���ًا، والنات���و �سري���كًا، والإرادات 

الغربية بدائل ا�سرتاتيجية.. 

ربيع���ي ينّظ���ر ل���ه ر�سول االإ�سالم علي���ه ال�سالة وال�س���الم، الداعي 

اإىل حرم���ة الدم���اء، واملخل�س���ون والغي���ارى عل���ى م�س���ري الع���امل 

العربي واالإ�سالمي.. 

وخريفهم ينّظر له املو�سادي برنار هرني ليفي، واإيلي كوهني الثاين 

عزمي ب�سارة، وفقيه الناتو..

ربيع���ي وا�س���ح يف الفكر واالأطروح���ة والبدائ���ل، واأ�س�س التحوالت 

االجتماعية..

وخريفهم ممتّد اإىل غرفة �سوداء يديرها املو�ساد »الإ�سرائيلي«..

ربيعي يدعو اإىل حرمة الدماء بن امل�سلمن..

وخريفهم يدعو اإىل التكفري والقتل واأكل الأكباد..

ربيعي يعيد االعتبار للعقل والكفاءة والعباقرة.. 

وخريفه���م ميّك���ن للجه���اء الذي���ن حتّول���وا اإىل »فقه���اء«، وحولوا 

الإ�سام اإىل اأداة ذبح.. 

ربيع���ي يخ�س���اه الغ���رب الأن���ه يخ���رج الع���امل العرب���ي م���ن دائ���رة 

اال�ستهالك اإىل دائرة االإنتاج..

وخريفهم يدعو اإىل تدمري امل�ساجد واملدار�س والآثار والثكنات، وكل 

البنى التحتية، حتى نظل م�ستهلكني اإىل اأبد الآبدين..

هذا ربيعي وذاك خريفهم..

ل يوج���د يف الع���امل العربي والإ�سام���ي م�سروع طائف���ي اأو اإثني 

اأو مذهب���ي كالذي يعمل على تكري�سه العق���ل الأمريكي - �سهيوين، 

هناك م�سروعان فقط ل غري:

م�س���روع اأمريكي �سهي���وين ي�سم كل احللف���اء والأتباع من عرب 

وغريهم.. وم�سروع مقاوم يت�س���دى ملا تريد االأمركة فر�سه على 

العامل العربي واالإ�سالمي..

عل���ى امت���داد الأزم���ة ال�سوري���ة جل���اأ التكفريي���ون والإرهابي���ون 

و»القاعدي���ون« يف �سوري���ة اإىل اق���رتاف جرائ���م ين���دى لها اجلبني 

دم���ًا ل عَرق���ًا، وكلها خمالف���ة قلبًا وقالب���ًا لاإ�سام، وظ���ل العلماء 

واأ�سباه العلماء �سامتني مزّكني اأفعال املجرمني ما دام ذلك يرتبط 

باإ�سع���اف الدول���ة ال�سوري���ة، وذهب كث���ريون اإىل اعتبار م���ا يفعله 

الإرهابي���ون جه���ادًا وث���ورة، وعندما حتّرك »ح���زب اهلل« لو�سع حد 

لهذه املهزلة، قامت قيامة علماء الناتو وفقهاء الطائفية واملذهبية..

د. يحيى �أبو زكريا 

التي  بالنف�س«  »الناأي  ب�سيا�سة  كثريون  ي�سيد 

جت��اه  امل�ستقيلة  ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة  احل��ك��وم��ة  اع��ت��م��دت��ه��ا 

ال��ع��دوان ال��ك��وين ال��ذي ي�ستهدف ال��دول��ة اجل��ارة 

االإ�سادة  وتاأتي  �سورية،  االأوىل  وال�سقيقة  االأق��رب 

يهّمها  التي ال  البعيدة  ال��دول  تلك  من  خ�سو�ساً 

من هذه ال�سيا�سة ما ح�سل ويح�سل للبنان، لكنها 

تنظر اإىل م�ساحلها، وما ميكن اأن ي�سيبها اإزاء اأي 

تطور يف لبنان.

ل��ك��ن اأ���س��ح��اب ه���ذه ال��ن��ظ��ري��ة وم��وؤّي��دي��ه��ا مل 

دفعه  ال���ذي  ال��ب��اه��ظ  الثمن  ح�سابهم  يف  ي�سعوا 

خ�سو�ساً  ال�سيا�سة،  هذه  نتيجة  اللبناين  اجلي�س 

بع�س  ي��ن��اأى  اأن  يقت�سي  »ال��ن��اأي«  ه��ذا  ج��وه��ر  اأن 

التي  مواقفهم  اأثمان  دفع  عن  اللبانين  ال�سا�سة 

�سورية،  اإظهارها جتاه احلرب على  بهم  ُيفرت�س 

ف��ال ه��م ي��ري��دون »ك�سر اجل���رة« م��ع ���س��وري��ة، وال 

معادات اأعدائها، وهي �سيا�سة جتارية من الدرجة 

االأوىل ال ي�ستطيع اجلي�س وال كل من يريد حتّمل 

اجلي�س  عّر�س  ما  بها،  ي�سري  اأن  م�سوؤولية جدية 

ودوره،  هيبته  فيها  ا���س��ُت��ه��دف��ت  حم��رج��ة  مل��واق��ف 

وحتى اأرواح جنوده و�سباطه. 

ع��ن��دم��ا اأُط���ل���ق ���س��ع��ار »ال���ن���اأي ب��ال��ن��ف�����س« جت��اه 

االأح����داث ال�����س��وري��ة، ك��ان ال��ظ��ن اأن���ه يعني حتييد 

اأو ممراً لالأ�سرار  اأن يكون مقراً  لبنان فعلياً عن 

الد�ستور  ن�سو�س  تقت�سيه  اأم���ر  وه���و  ب�����س��وري��ة، 

 ،1943 ع��ام  اال�ستقاللية  مرحلتيه  يف  اللبنانية 

والثانية بعد موؤمتر الطائف عام 1990.

اع��ت��م��اد  ك���ان  »ال���ن���اأي« يف واق����ع تطبيقه  ل��ك��ن 

مم��راً  لبنان  ا�ستعمال  جت��اه  �سيا�سًة  »التطني�س« 

مثل  ���س��وري��ة،  �سد  ��ر  وي��دبَّ ���ر  دبِّ م��ا  لكل  ومنطلقاً 

اعتماد لبنان م�سدراً لل�سالح واالأموال وامل�سلحن 

القا�سدين القتال يف �سورية و�سد �سعبها ودولتها، 

اإ�سافة اإىل اأخذه منرباً عايل ال�سوت يف التحري�س 

ما  م��ع  فيها،  الفتنة  على  احل��ث  ويف  �سورية  �سد 

يجره ذلك من بث للفتنة بن اللبنانين اأنف�سهم.

اإىل م�ست�سفى  ال��وق��ت  م��ع  ل��ب��ن��ان  ك��م��ا حت���ّول 

امل�سلحن الذين ي�سابون خالل قتالهم �سد  لكل 

ل��ه��وؤالء،  منتجع  واإىل  ال�����س��وري،  العربي  اجلي�س 

واأخ���رى،  معركة  ب��ن  منهم  ال��راح��ة  يطلب  ومل��ن 

وعمد هوؤالء اإىل اإر�سال عائالتهم اإىل لبنان، حتى 

باأمور  االلتهاء  القتل من دون  اأن��واع  ميار�سوا كل 

ال�سورين  االإخ��وة  ع��دد  تعّدى  اأن  فكان  عوائلهم، 

القاطنن يف لبنان املليون ن�سمة.

راف��ق��ت ه��ذا ال��واق��ع حم��اول��ة حثيثة م��ن قبل 

»التطني�س«  �سيا�سة  من  امل�ستفيدة  اآذار   14 ق��وى 

جلعل  اخلليجي،   - االأم��ريك��ي  للمحور  وامل��وؤي��دة 

اأما  طبيعياً،  اأم��راً  ال�سورية  الدولة  �سد  االنحياز 

وبقاء  و�سعبها  اأر�سها  ووح��دة  �سورية  عن  الدفاع 

موؤ�س�ساتها، فكان براأيهم �سواذاً، وهذا االأمر بحد 

ذات����ه اأح����د اأك����رب ال��ع��ق��ب��ات ال��ت��ي واج��ه��ت اجلي�س 

مل  اإذا  م�ستقباًل  و�ستواجهه  مهماته،  يف  اللبناين 

حت�����س��م احل��ك��وم��ة ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة م��وق��ف��ه��ا ق��ب��ل وق��وع 

املحظور.

جتدر االإ�سارة اإىل اأن هذه القوى املحلية التي 

حولت �سعارها ال�سابق »لبنان اأواًل« اإىل �سعار حايل 

نف�سها  هي  اأواًل«،  امل�سلحة  ال�سورية  »املعار�سة  هو 

�سبق اأن تعّر�ست لكرامة اجلي�س اللبناين وهيبته 

عندما حاولت مراراً دفع اجلي�س اللبناين اإىل اأحد 

خيارين ال ثالث لهما: اإما اأن يكون تابعاً لها ينفذ 

�سيا�ساتها، اأو حتر�س �سده طائفياً ومذهبياً، ومن 

امل�ستقبل« وحلفائه  »تيار  نواب  يراجع ت�سريحات 

يف اأكرث من منا�سبة يتاأكد من هذا التوجه املدمر 

للجي�س الوطني.

على  امل�ستقبل«  »تيار  اأ�سّر  االأ�سا�س  ه��ذا  على 

التي  الع�سكرية  ال��ق��وة  �سباط  ومعاقبة  اعتقال 

اعرت�ست طريق »ال�سيخ« امل�ستقبلي الذي كان ميّر 

يف موكب م�سلح يف عكار، اأكد كثريون اأنه كان يتجه 

الرتكاب مذبحة باحتفال للحزب ال�سوري القومي 

وغ��دراً  ارتكبت غيلة  التي  املذبحة  ت�سبه  يف حلبا، 

بالقومين اإثر اأحداث ال�سابع من اأيار 2008.

جرى  عندما  تكرر  ذات��ه  »امل�ستقبلي«  واملوقف 

بلدة  يف  اللبناين  اجلي�س  من  ورتيب  �سابط  قتل 

مالحقتهم  خالل  اآخرين،  ع�سرة  وُج��رح  عر�سال، 

البلدة،  اأبناء  القاعدة« من  »تنظيم  اأحد م�سوؤويل 

»اآل احل���ري���ري« اجل��ي�����س يف موقع  اإع����الم  ف�����س��ّور 

املعتدي، وعنا�سر »القاعدة« يف موقف ال�سحية.

واالأمر نف�سه تكرر عندما جرى االعتداء على 

ح��اج��ز ل��ق��وى االأم���ن ال��داخ��ل��ي يف خ���راج عر�سال؛ 

�سيارة  اعرتا�س  االأمنية  العنا�سر  حاولت  عندما 

فكانت  ال�����س��وري��ة،  املعار�سة  م��ن  م�سلحن  حتمل 

ال�سبعة  احل��اج��ز  عنا�سر  جميع  اإر���س��ال  النتيجة 

ع�سر اإىل امل�ست�سفيات.

وت��ك��رر االأم���ر م��وؤخ��راً عندما ج��رى االع��ت��داء 

وجرى  عر�سال،  يف  اللبناين  للجي�س  حاجز  على 

م�سلحن  قبل  م��ن  عنا�سره،  م��ن  ث��الث��ة  اغتيال 

من »جبهة الن�سرة«، وهي الفرع ال�سوري لتنظيم 

»ال���ق���اع���دة«، ومل ي�����س��در ع���ن ال���ق���وى ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة 

فعل م�ستنكر  رد  اأي  ال�سورية  للمعار�سة  احلليفة 

ق��اب��ل��ت بال�سمت  اأن���ه���ا  ل��ه��ذه اجل���رمي���ة، يف ح���ن 

اأخرى لالعتداء على اجلي�س يف عر�سال  حماولة 

بعدها باأيام، اأعلن اجلي�س اإثرها اأنه قتل اثنن من 

املهاجمن.

وق��وى  امل�ستقبل«  »ت��ي��ار  م��واق��ف  قمة  وج���اءت 

اأح��داث مدينة طرابل�س االأخ��رية،  خالل  اآذار   14
وحتري�ساً  اجلي�س  �سد  تهديدات  ت�سمنت  والتي 

�سالح  نزع  يريدون  »امل�ستقبل«  فنواب  مبواجهته، 

حي »بعل حم�سن« الطرابل�سي مقابل وقف اإطالق 

االأحياء  اأم��راء  اأ�سلحة  النار عليه، ويرف�سون نزع 

والزواريب، اإال من �سمن نزع �سامل يف كل لبنان، 

م�ساوين يف ذلك اأ�سلحة الفتنة والزواريب ب�سالح 

امل���ق���اوم���ة ال�����ذي ي��ق��ف وح���ي���داً يف وج����ه امل��ط��ام��ع 

واالعتداءات »االإ�سرائيلية«.

م����ن ه���ن���ا ����س���ت���ب���داأ م�����س��ك��ل��ة ج����دي����دة يف وج���ه 

العدو  تعترب  ت��زال  ما  فعقيدته  اللبناين،  اجلي�س 

ال��ق��اع��دة«  »تنظيم  وتعترب  ع����دواً،  »االإ���س��رائ��ي��ل��ي« 

زوراً  ���س��م��ي  م����ا  داع����م����ي  اأن  ح����ن  يف  اإره����اب����ي����اً، 

العداء  اعتبارهم  من  اأ�سقطوا  ال�سورية«  »الثورة 

ل���«اإ���س��رائ��ي��ل«، وحت��ال��ف��وا م��ع »ال��ق��اع��دة«، رغ��م كل 

م��ن ج��رائ��م وفظائع بحق  اإره��اب��ي��وه��ا  م��ا يرتكبه 

ال�سورين، فهل اآن االأوان الإ�سقاط �سيا�سة »الناأي« 

ملواجهة االأخطار التي تريد اإ�سغال لبنان و�سورية 

وكل العرب عن عدوهم االأول »اإ�سرائيل«؟

عدنان �ل�ساحلي

 السفارة 
تحرق الوثائق

اخلليجية  ال�سفارات  اإح��دى  قامت 

اأي�����ام بجمع  ب����ريوت م��ن��ذ ع����دة  يف 

وثائق وم�ستندات ور�سائل وحرقها 

يف بهو ال�سفارة، يف ظل غياب طاقم 

اللبنانين.  وامل��وظ��ف��ن  ال�����س��ف��ارة 

وُع��ل��م اأن تلك ال��وث��ائ��ق ع��ب��ارة عن 

��ه��ة م���ن م�����س��وؤول��ي��ن  ر���س��ائ��ل م��وجَّ

لبنانين، وتكليفات مهمات اأمنية، 

وطلبات م�ساعدات مالية، وغريها 

من االأوراق الهامة لل�سفارة وللبلد 

املق�سود.
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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

اآليات ع�سكرية للجي�س اللبناين عند م�سارف منطقة عر�سال

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

 إحراق المساعدات
وقع اإ�سكال كبري تطّور اإىل ا�ستباك باالأيدي بن اأحد الف�سائل الفل�سطينية وبع�س النازحن 

اإىل منطقة البقاع االأو�سط، على  الفل�سطينين القادمن من خميم الريموك يف ريف دم�سق 

وقد  وتعلبايا،  �سعدنايل  منطقتي  يف  االإيرانية  ال�سفارة  قدمتها  التي  امل�ساعدات  توزيع  خلفية 

اإحراق بع�س امل�ساعدات على خلفية ا�سرتاك »حزب اهلل« يف معارك  اأقدم بع�س النازحن على 

الق�سري.

 فضيحة جديدة
بجردة  االأخ��ري  قيام  فبعد  اللبناين؛  اجلي�س  يف  متقاعد  عقيد  الأتباع  جديدة  ف�سيحة  ظهرت 

لل�سالح املوجود يف اأحد املخازن الكربى يف بريوت، م�سوؤولها ُيدعى »اأبو خالد«، تبّن اأنه بيعت 

نحو ثالثمئة بندقية »كال�سنكوف« مع ذخريتها �سراً من دون علم ال�سابط املتقاعد املعروف 

ر باملالين، علماً  بتطّرفه »وّهابياً«، والذي فتح حتقيقاً ملعرفة ملن بيعت هذه االأ�سلحة، التي تقدَّ

اأن ال�سابط هو من اأكرب داعمي »اجلي�س ال�سوري احلر« يف ال�سمال اللبناين.

www.athabat.net
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يوماً بعد يوم تزداد الهواج�س اللبنانية من التاأثريات 

املرّكبة للقتال يف �سورية على الن�سيج االجتماعي اللبناين، 

القلق  اللبنانيون  يعي�س  حيث  واال�ستقرار،  االأم��ن  وعلى 

من ملفات عّدة يخ�سون انفجارها يف اأي حلظة، والتي ال 

يبدو اأن اأياً من امل�سوؤولن اأو اأي حزب مبفرده قادر على 

تقدمي اإجابات عنها، ولعل اأبرزها:

االأمم  ت��ت��ح��دث  ال�����س��وري��ن:  ال��الج��ئ��ن  م��ل��ف  اأواًل: 

لبنان  ���س��وري يف  ع��ن وج��ود ن�سف مليون الج��ئ  املتحدة 

م�����س��ّج��ل ل��دي��ه��ا يف ال�����س��ج��الت ال��ر���س��م��ي��ة، ب��ي��ن��م��ا ت�سري 

امل��ل��ي��ون،  ي��ت��ج��اوز  ال��ف��ع��ل��ي  ال���ع���دد  اأن  اإىل  االإح�������س���اءات 

م��وج��ودون  الالجئن  ه���وؤالء  معظم  اأن  امل�سكلة  وتكمن 

اإ�سافياً على  اللبنانية، ما ي�سّكل �سغطاً  املناطق  اأفقر  يف 

االقت�سادات املحّلية، وعلى االأمن فيها، ويوؤدي اإىل حدوث 

�سوق  املناف�سة يف  ب�سبب  امل�سيفة،  املجتمعات  توّترات مع 

العمل مع اللبنانين.

ثانية  درج��ة  ي��اأت��ي يف  االقت�سادي  امل��و���س��وع  ك��ان  واإن 

بال  م��ا ي�سغل  االأم��ن��ي ه��و  الهاج�س  ف���اإن  االأه��م��ي��ة،  م��ن 

التي  وال��ع�����س��ك��رة  ال�����س��الح  ان��ت�����س��ار  فب�سبب  ال��ل��ب��ن��ان��ي��ن، 

انت�سار  ب�سبب  �سورية، خ�سو�ساً  »الثورة« يف  بها  انطبعت 

بيئة  بع�سهم  وت��اأم��ن  ال�����س��وري��ن،  ب��ن  التكفري  م��وج��ة 

القادم من اخلارج والذي كان،  التكفريي  حا�سنة للفكر 

فاإن  ال�سوري،  املجتمع  عن  غريباً  ُيعترب  قريبة،  لفرتة 

القلق اللبناين ياأتي من هذه املوجات التكفريية واإمكانية 

ا�ستغالل التكفريين للحاجات االجتماعية واالقت�سادية 

والتب�سري  اللبنانية  املجتمعات  يف  والتغلغل  للنازحن، 

فيها ب�سهولة اأكرب، ما ي�سّكل قنابل موقوتة قد تنفجر يف 

اأي وقت من االأوقات.

واملقاتلن:  التكفريين  من  اجلرحى  ق�سية  ثانًيا: 

وه���ي ال��ق�����س��ي��ة امل�����س��ت��ج��دة ال��ت��ي ب�����داأت ت��ق�����ّس م�ساجع 

اللبنانين بعد معركة الق�سري.

اللبنانية  االأح���زاب  بع�س  حماولة  من  الرغم  فعلى 

م�ساركة عنا�سر  بعد  واملذهبي  الطائفي  التجيي�س  اإثارة 

ال�سوري  اجلي�س  ج��ان��ب  اإىل  القتال  يف  اهلل«  »ح���زب  م��ن 

والتي  امل��ت��ع��ددة،  ال���راأي  ا�ستطالعات  اأن  اإال  الق�سري،  يف 

قامت بها مراكز دولية م�ستقلة، وحتى تلك التي قامت 

ت�سري  وحلفائه،  »امل�ستقبل«  خط  اإىل  تنتمي  مراكز  بها 

يتفهمون اخلطر  ال�ساحقة  بغالبيتهم  اللبنانين  اأن  اإىل 

ال��ذي يتهددهم من وراء احل��دود، وقد ي�سري  التكفريي 

اإىل ذلك اال�ستطالع الذي مّولته اأحد ال�سفارات االأجنبية 

يف لبنان، والذي كان يهدف اإىل ا�ستطالع اآراء اللبنانين 

حول  الطوائف،  وخمتلف  العمرية  الفئات  خمتلف  من 

����س���وؤال حم�����وري: م���ا ال�����ذي ي��خ��ي��ف��ك اأك�����رث: احل���رك���ات 

التكفريية اأم �سالح »حزب اهلل«؟

امل�ستطلَعن  م��ن  امل��ئ��ة  96 يف  م��ن  اأك����رث  اأع��ل��ن  وق���د 

اأنهم يخ�سون خطر احلركات التكفريية على  اللبنانين 

اأنف�سهم وعلى لبنان.

ويف ا�ستطالع اآخر اأجراه مركز »بيو« لالإح�ساء، قال 

اللبنانين اإنهم ي�سعرون بالقلق من اأن  من  املئة  يف   95
عن  منهم  امل��ئ��ة  يف   68 وع���رّب  ب��الده��م،  يف  العنف  ينت�سر 

بالقلق  ي�سعرون  اإنهم  املئة  يف   27 وق��ال  ال�سديد،  قلقهم 

اللبنانين  م���ن  امل��ئ��ة  يف   80 ع���ار����س  وق���د  م���ا،  ح���د  اإىل 

ال�سّنة  اأو�ساط  ل�»الثوار«، حتى يف  الغربية  ال��دول  ت�سليح 

اللبنانين  ال�سّنة  م��ن  امل��ئ��ة  يف   66 اأ���س��ار  اإذ  اللبنانين، 

اإىل  ع�سكرية  م�ساعدات  ال��غ��رب  اإر���س��ال  معار�ستهم  اإىل 

98 يف املئة من ال�سيعة اللبنانين عن  الثوار، بينما عرّب 

معار�ستهم ت�سليح املعار�سة.

 - اللبنانين  معظم  يتفهم  ق��د  ه��ن��ا،  م��ن  ان��ط��الق��اً 

املجموعات  اهلل« �سد  »ح��زب  قتال   - يوؤيدون �سمناً  وقد 

وغري  مفهوم  غ��ري  ه��و  م��ا  لكن  الق�سري،  يف  التكفريية 

بنقل  اهلل«  و»ح���زب  اللبنانية  ال�سلطات  ق��ب��ول  منطقي 

اجلرحى من الق�سري اإىل لبنان للمعاجلة يف امل�ست�سفيات 

اللبنانية.

واالأ�سئلة املنطقية التي ُتطرح يف هذا االإطار:

ب���اأن ال يبقى ه����وؤالء يف لبنان  ال�����س��م��ان��ات  - م��ا ه��ي 

االأم��ن  ي�ستطيع  وكيف  اال�ست�سفاء؟  مرحلة  انتهاء  بعد 

امل�ست�سفيات  م��ن  ه���وؤالء  ف���رار  ع��دم  ي�سمن  اأن  اللبناين 

التي تتغلغل يف لبنان،  التكفريية  وااللتحاق باجلماعات 

وحيث بدا وا�سحاً من خالل جتربة ال�سنوات املا�سية باأن 

لها من يدعمها ومن يغطيها �سيا�سياً ب�سكل يجعلها تهدد 

اللبنانين، ويقوم  واملواطنن  اللبناين والق�ساة  اجلي�س 

الظهورعلى  يف  ال�سيا�سين  مبناف�سة  منها  امل��ط��ل��وب��ون 

�سا�سات التلفزة؟

- كيف ميكن ل�»حزب اهلل« - بناء على ت�سوية معينة 

- اأن ُيدخل عنا�سر تكفريية اإىل لبنان ت�سّكل خطراً على 

االأمن واال�ستقرار، وتثري قلقاً م�سروعاً لدى فئات كبرية 

من اللبنانين، والتي - بح�سب اال�ستطالعات املختلفة - 

ت�سّكل ما يقارب االإجماع اللبناين من خمتلف الطوائف 

واملذاهب؟

- م��ا ه��ي االإج��اب��ات ال��ت��ي مُي��ك��ن اأن ت��ق��دم للبنانين 

م��ن خمتلف ال��ط��وائ��ف وامل��ذاه��ب، بعدما حت��دث ه��وؤالء 

اجل��رح��ى اإىل االإع����الم واأع��ل��ن��وا اأن��ه��م مل ي��ت��وب��وا واأن��ه��م 

عائدون للقتال مبجرد انتهاء فرتة اال�ست�سفاء؟

ال��دويل بنقل هوؤالء  مل��اذا مل يقم ال�سليب االأحمر   -

وت�ستخدمهم  متّولهم  وال��ت��ي  لهم،  الراعية  ال���دول  اإىل 

اإىل  التكفريين  اإر���س��ال  يتم  مل  ومل���اذا  منهم؟  وت�ستفيد 

دولهم االأ�سلية؟

ه���ي اأ���س��ئ��ل��ة ب��ح��اج��ة اإىل اإج����اب����ات ���س��ري��ع��ة و���س��اف��ي��ة 

للراأي  ي�سرح  اأن  بالتحديد  اهلل«  »ح��زب  وعلى  و�سفافة، 

العام اللبناين كيف قَبل تلك الت�سوية، وما هو م�سمونها، 

وما هي ال�سمانات التي ح�سل عليها؟

د. ليلى نقوال �لرحباين
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ال�سليب االأحمر اللبناين ينقل جرى معارك الق�سري اإىل امل�ست�سفيات اللبنانية
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يـقــــال

 آخر من يعلم
اعرت�س حرا�س مبنى �سحيفة يومية يف منطقة الرملة البي�ساء يف بريوت، رُجلننْ 

وبعد  احلريري.  رفيق  الرئي�س  ورث��ة  من  ا�سرتياه  ال��ذي  العقار  اأ�سحاب  اإنهما  قاال 

اإبراز االأوراق الر�سمية التي تثبت كالمهما ُده�س امل�سوؤولون يف ال�سحيفة، وقال اأحد 

املديرين: »نحن اآخر من يعلم«!

 »القصير«.. دروس وعَبر
لوحظ منذ ا�ستعادة منطقة الق�سري يف ريف حم�س، قيام عدد من م�سوؤويل »14 اآذار«، 

اآذار«، على  اأ�سدقاء لهم حم�سوبن على قوى »8  ال�سيما من تيار �سيا�سي بارز، بزيارة 

عالقة جيدة مع امل�سوؤولن ال�سورين، وقد �سوهد اأحدهم عند رئي�س حزب كان �سابقاً 

على خ�سومة معه، بل اأطلق عليه الر�سا�س وحَرق مكتبه يف الفرتة االأخرية.

 رايات »القاعدة«.. وأعالم »المستقبل«
لت مواجهات قوية بن »تيار امل�ستقبل« وجمعية »وهابية« يف اإحدى املناطق البريوتية،  �ُسجِّ

على خلفية رفع رايات ل�»تنظيم القاعدة«، ما اأدى اإىل ا�ستياء منا�سري »تيار امل�ستقبل«، 

معتربين اأنهم باتوا غرباء عن املنطقة التي �سيطروا عليها منذ ثماين �سنوات، فقاموا 

باإنزال الرايات ال�سوداء وتعليق اأعالم »امل�ستقبل«، ما اأدى اإىل توتري االأجواء يف املنطقة.

 النواب.. إلى الخارج
مع نهاية العام الدرا�سي، قام بع�س نواب »14 اآذار« بتاأمن تاأ�سريات اأوروبية، و�سراء 

تذاكر ال�سفر للذهاب بعائالتهم اإىل فرن�سا واإيطاليا، ومنهم اإىل ماربايا االإ�سبانية، 

حيث تركن يخوتهم على مينائها ال�سياحي.

 خلية لبنانية - سعودية
تالحق االأجهزة االأمنية خلية لبنانية �سعودية م�سوؤولة عن تنفيذ �سل�سلة من 

الهجمات �سد اجلي�س اللبناين يف البقاع وال�سمال، وُعلم اأن اأحد اأفراد هذه 

اخللية وقع يف قب�سة اال�ستخبارات الع�سكرية، التي اأخذت منه معلومات يف 

غاية اخلطورة.

 هدوء األعصاب
ب��ك��ل ه���دوء  ي��ت��ع��ام��ل  اأن »ح����زب اهلل«  ل��وح��ظ 

اإ�سالمية  م��ع حت���ّول جهة  ب����اردة«  و»اأع�����س��اب 

جهة  اإىل  واملحاِورة  ب�»املعتدلة«  تو�سف  كانت 

م��ن��اه�����س��ة ب�����س��را���س��ة ه���ي اأق�����رب اإىل »ج��ب��ه��ة 

ال��ن�����س��رة«، ال���س��ي��م��ا ب��ع��د اأن ���س��وه��دت راي���ات 

»ت��ن��ظ��ي��م ال���ق���اع���دة« يف اإح�����دى م��ه��رج��ان��ات��ه��ا 

موؤخراً.

 وعود غير قابلة للتنفيذ
ت�����س��ود ح���ال���ة م���ن ال��غ�����س��ب ب���ن امل��ه��ّج��ري��ن 

ال�����س��وري��ن، خ�����س��و���س��اً يف م��ن��اط��ق ال�����س��م��ال 

فرد  اإر�سال  بتاأمن  بعد قطع وعود  اللبناين، 

ليتبّن  ال�����س��ع��ودي��ة،  يف  للعمل  عائلة  ك��ل  م��ن 

ال�����س��ل��ط��ات  اأن���ه���ا وع�����ود ف���ارغ���ة، واأن  الح���ق���اً 

�سوري  مهّجر  اأي  ا�ستقبال  ترف�س  ال�سعودية 

حتت اأي ذريعة، ولو كانت اإن�سانية.

 خيانة الحلفاء
يتحدث مرجع رئا�سي باأ�سى عن خيانة قوى 

كان يظنها حليفة، قّدم لها ما ال حتلم به على 

اإن بع�س رموز تلك  امل�ستوى ال�سيا�سي، ال بل 

امل�ستوى  على  حتى  وتناولته  هاجمته  القوى 

ال�سخ�سي، ويقول مقرب من املرجع: ال �سك 

اكت�سفناها  لكننا  متغلغلة،  عامة  ثقافة  اأنها 

متاأخرين.

 تخلي »الحمَدْين«
ذكرت �سحيفة »تلغراف« الربيطانية اأن اأمري 

قطر ي�ستعد للتخلي عن ال�سلطة هذا ال�سيف 

ل�سالح ابنه ويل العهد متيم بن حمد، وكذلك 

رئ��ي�����س ال������وزراء ووزي����ر اخل��ارج��ي��ة ح��م��د بن 

جا�سم �سيتخلى عن من�سبينْه. وطبقاً ملا ذكرته 

النظام  يف  ك��ب��اراً  م�����س��وؤول��ن  ف���اإن  ال�سحيفة، 

ال�سيما  االأجانب،  زمالءهم  اأطلعوا  القطري 

العربي  اخل��ل��ي��ج  ودول  امل��ت��ح��دة  ال���والي���ات  يف 

م�سريين  ال�سلطة،  نقل  عملية  على  واإي���ران، 

اإىل اأن »الوقت قد حان لكي يت�سلم ويل العهد 

متيم بن حمد )33 عاماً( قيادة الدولة«، التي 

ُتعترب اأحد اأهم منتجي الغاز يف العامل. 

 ضباط ُمضربون
ذكرت �سحيفة »�سوزجو« الرتكية اأن ال�سباط 

املعتَقلن يف تركيا بداأوا بتنفيذ اإ�سراب مفتوح 

ع��ن ال��ط��ع��ام، ب��ع��د اأن ق���ررت حمكمة اجل���زاء 

ال�سجن،  يف  عليهم  االإب��ق��اء  اإزم���ري  يف  العليا 

اعتقالهم  على  كامل  ع��ام  م��رور  م��ن  بالرغم 

من دون حماكمة.

 واشنطن.. و»الحوثيين« 
ك�سف م�سدر غربي عن اجتاه وا�سنطن نحو 

اإرهابية  منظمة  »احل��وث��ي��ن«  جماعة  اإع���الن 

ال�سيا�سية  والت�سوية  الغربية  امل�سالح  تهدد 

اأن العمليات الع�سكرية  اإىل  يف اليمن، م�سرياً 

اأ�سافت  طيار  دون  من  للطائرات  االأمريكية 

حم���اف���ظ���ة ����س���ع���دة ���س��م��ن دائ�������رة االأه�������داف 

املفرَت�سة يف حربها على االإره��اب، واأن غرفة 

العمليات امل�سرتكة التي تدير معركة مطاردة 

تنظيم »القاعدة« يف جزيرة العرب قد انتهت 

م���ن حت���دي���د اأه�������داف حم�����ددة يف حم��اف��ظ��ة 

»احل��وث��ي��ون«،  عليها  ي�سيطر  ال��ت��ي  ���س��ع��دة، 

ال�سيا�سية  اإىل االنخراط يف العملية  لدفعهم 

اإع���ادة ت��ع��ومي النظام ال��دائ��ر يف  ال��ه��ادف��ة اإىل 

فلك اال�سرتاتيجية االأمريكية، وهو ما اأناط 

عن  ك�سف  ال��ذي  الغربي،  امل�سدر  عنه  اللثام 

ال����دول االأوروب���ي���ة الإقناعهم  م�����س��اٍع الإح����دى 

بالتخلي عن االأعمال امل�سلحة واالنخراط يف 

العملية ال�سيا�سية.

أسئلة برسم »حزب الله« واألمن اللبناني

لماذا لم يقم الصليب األحمر 
الدولي بنقل المسلحين 
إلى الدول التي تمّولهم 

وتستخدمهم وتستفيد 
منهم؟ ولماذا لم يتم إرسال 

التكفيريين إلى دولهم 
األصلية؟
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ب��خ��ج��ل اأو ب���وق���اح���ة، ه���ا ه���م امل��ت��ورط��ون 

���س��وري��ة يعرتفون  ال��ع��دوان واحل���رب على  يف 

ب��ه��زمي��ت��ه��م وب��ف�����س��ل م�������س���روع���ه���م، ب���ع���د 27 

����س���ه���راً م���ن خ��ط��ط��ه��م اجل��ه��ن��م��ي��ة و���س��ف��ك��ه��م 

ال����دم ال�������س���وري، وال���ت���ي ا���س��ت��ع��م��ل��وا ف��ي��ه��ا كل 

و�سائل واأ�ساليب الإج��رام التي مّرت يف تاريخ 

الب�سرية؛ من جتارب اجلاهلية، اإىل التوح�ش 

بحق  ال���س��ت��ع��م��اري��ة  اجل���رائ���م  اإىل  امل���غ���ويل، 

ال�سهيونية  التجربة  واأب���داً  ودائ��م��اً  ال�سعوب، 

الفل�سطينيني  ب��ح��ق  وجم���ازره���ا  العن�سرية 

والعرب.

والتغّول  التوّح�ش  و�سائل  ا�ستعملوا كل  هم 

ل��ك�����س��ر ال����دول����ة ال��وط��ن��ي��ة ال�������س���وري���ة؛ ب�����داأوا 

اليا�سمني  م��دي��ن��ة  الإره��اب��ي��ة يف  ب��ال��ت��ف��ج��رات 

دم�سق، وامتدوا اإىل كل الأمكنة، لإرهاب النا�ش 

من  و�سربهم  غزوهم  جّربوا  ثم  وتخويفهم.. 

ف��ع��ج��زوا ع��ن ح�سم معركة  ال��رتك��ي��ة،  احل����دود 

حلب وتغير موازين القوى، وبالتايل مل تعد 

ت�سلح لهم كخط اإمداد للمعركة.

بركان  فكان  واجل��ولن،  الأردن  اإىل  انتقلوا 

ح�����وران ودرع������ا، ح��ي��ث جن���ح اجل��ي�����ش ال��ع��رب��ي 

ال�����س��وري يف اإق��ام��ة خ��ط ن���ران األ��ه��ب املرتزقة 

امل�����س��ل��ح��ني م���ن ك���ل ف���ج ع��م��ي��ق، وم��ن��ع��ه��م من 

الو�سول اإىل دم�سق.

ثمة �سغل دائم كان على خط الق�سر، عرب 

عر�سال واحلدود ال�سمالية اللبنانية، لالمتداد 

اإىل الداخل ال�سوري عرب �سحراء تدمر و�سوًل 

انهار  الدم�سقي..  الريف  وكل  الغوطتني،  اإىل 

ك��ل ذل���ك، وحت��ط��م��ت الأح�����الم، وب����داأ ال�����س��راخ 

»الإ����س���رائ���ي���ل���ي« والأم����رك����ي، ف��ال��ق�����س��ر عند 

ال�سهاينة ذات حيوية ا�سرتاتيجية �سد الدولة 

وخط  الإ�سالمية،  واملقاومة  ال�سورية  الوطنية 

الإمداد احليوي اإىل دم�سق من خالل جو�سيه - 

عر�سال، وبالتايل فح�ْسم معركة الق�سر ك�سر 

ظهر احلرب على دم�سق.

التحالف  ا�ستجلب  �سورية  على  احل��رب  يف 

اأن  حتى  الأمكنة،  كل  من  املرتزقة  ال�سيطاين 

اإىل مرتزقة  تنت�سر ت�سر  اأخ��ذت  التي  الوثائق 

دول��ة،   82 الأم��وي��ني من  ب��الد  اإىل  ا�سُتح�سروا 

املتعددة جتاوز  القتلى من اجلن�سيات  واأن عدد 

هناك 15 األف مفقود. واأن  اآلف،   7
كما اأ�سارت اإىل م�سلحني من جن�سيات غر 

هناك  وتوباغو  ترينيداد  من  فمثاًل  عة،  متوقَّ

من  قتلى  و4  ف��ن��ل��ن��دا،  م��ن  قتلى  و5  ق��ت��ل��ى،   4
قتياًل  و26  ليتوانيا،  من  وقتيل  بوركينافا�سو، 

عدد  ارتفاع  الإح�سائية  ك�سفت  كما  اأرجنتينياً، 

مقاتلي »جماهدي خلق« الإيرانية.

اأن القتلى مت دفن  اإىل  واأ�سارت الإح�سائية 

ق�سم منهم يف بالدهم التي ج��اوؤوا منها، بينما 

ُدفن الباقون يف �سورية، وهناك ق�سم ُدفن بعد 

�سرقة اأع�سائه عند احلدود الرتكية.

اأك����ر من  ه��ن��اك  اأن  اإىل  ال��وث��ائ��ق  ول��ف��ت��ت 

�سهور،  القتلى مفقود منذ  اأ�سعاف عدد  ثالثة 

اأو دفنهم يف مكان ما،  ورمب��ا يكون مت حرقهم 

الأث��ر يف  مفقودو  �سعودياً   5023 وكمثال هناك 

�سورية.

واأفادت الإح�سائية اأن عدد القتلى بالأ�سماء 

82 دول�����ة، م��ن��ه��م: من  ق��ت��ي��اًل، م���ن   6113 ه���و 

ال�سعودية 729، و»جماهدي خلق« 640، وم�سر 

489، وال�سي�سان 439، ولبنان 435، واأفغان�ستان 
وال��ع��راق   ،263 وليبيا   ،291 وباك�ستان   ،301
والأردن   ،167 وت��رك��ي��ا   ،188 ورو���س��ي��ا   ،208

وفرن�سا   ،109 والكويت   ،117 وال�سومال   ،129
 ،62 وت��ون�����ش   ،66 وبريطانيا   ،67 واأمل��ان��ي��ا   ،94
 ،52 وال��ي��م��ن   ،53 55، واجل���زائ���ر  واإن��دون��ي�����س��ي��ا 

وبلجيكا 45، واأوزبك�ستان 40، والوليات املتحدة 

وق��ط��ر   ،21 واأذرب���ي���ج���ان   ،30 وك��و���س��وف��و   ،35
 ،6 و�سورينام   ،7 وموريتانيا   ،13 ومالطا   ،19

و�سراليون 5.

اجلن�سيات  اأك��ر  اأن  الإح�سائية  واأو�سحت 

التي قامت املعار�سة امل�سلحة ال�سورية بحرقها 

لإخفاء معاملها هم ليبيون وتون�سيون، بينما مّت 

دفن ال�سعوديني بالدرجة الأوىل.

ر عدد املفقودين من الأجانب بحوايل  ويقدَّ

اأكر  منذ  بهم  الت�سالت  انقطعت   ،17000
اأكر مناطق وجود امل�سلحني  اأ�سهر، واأن   6 من 

الأجانب يف حلب وريفها، وريف اإدلب، ثم ريفْي 

درعا ودم�سق.

ث��م��ة م��الح��ظ��ة ه��ام��ة ه��ن��ا، وه����ي اأن ه��ذه 

الإح�سائيات مل يرد فيها قتلى معارك الق�سر.

اأم��ام  ب��اأي ح��ال، هناك حقيقة ب��داأت تت�سح 

اأن���ه كلما ام��ت��دت احل��رب  ذوي الأل���ب���اب، وه���ي 

اإ�سافياً، �سّبت النار  »العاملية« على �سورية يوماً 

يف �ساحة متاآمرة جماورة اأو بعيدة.. ولنالحظ 

�سريط التطورات:

احلرب  يف  حم��وري��اً  دوراً  لعبت  التي  تركيا 

خما�ساً  ت�سهد  ال�سورية،  الوطنية  الدولة  على 

عرب وغرب وأتراك تهتز عروشهم بانتصارات سورية

4

أحداث األسبوع

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

أكثر من 7 آالف قتيل غير 
سوري قبل معركة القصير.. 
بينهم 435 لبنانيًا
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ع�������س���راً ���س��ي��ن��ت��ه��ي، ب�������راأي اخل�������رباء يف 

ال�سوؤون الرتكية، بعزل اأردوغان.

ق��ط��ر ب����داأت ت��ت��ج��رع ك��اأ���ش ال��ه��زمي��ة، 

بن  حمد  ب��اجت��اه  ت��ق��ول  املعلومات  حيث 

ل��ويل  من�سبه  ع��ن  ال��ت��ن��ازل  اإىل  خليفة 

ع��ه��ده الأم���ر مت��ي��م، وه��و ث��اين اأولده، 

واأولهم من زوجته الثانية ال�سيخة موزة 

بنت امل�سند. 

ويف ت�سريح �سحفي، قال دبلوما�سي 

عملية  تنتهي  اأن  ع  املتوقَّ من  اإن��ه  غربي 

الن��ت��ق��ال ب��ع��د ع��ي��د ال��ف��ط��ر، م���وؤك���داً اأن 

الدوحة اأعلمت �سركاءها الفرن�سيني منذ 

�سحية  اأزم���ة  بعد  امل��ا���س��ي،  �سباط  �سهر 

بالتنازل  جدياً  يفّكر  باأنه  بالأمر،  اأملّ��ت 

عن من�سبه يف اأقرب وقت ممكن.

الدوحة  يف  التغير  اأن  الوا�سح  من 

لن يقت�سر على الأمر وحده، والأرجح 

اأن يخرج رئي�ش ال��وزراء وزير اخلارجية 
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اإىل منطقة  والإع����الم����ي  ال��ع�����س��ك��ري  اله��ت��م��ام  ان��ت��ق��ل 

ح��ل��ب، ب��ع��د الإجن�����از ال��ه��ائ��ل ال���ذي ي�سبه »الأ����س���ط���ورة« يف 

منطقة ال��ق�����س��ر ب��ري��ف ح��م�����ش، ح��ي��ث ا���س��ت��ع��ادت ال��دول��ة 

م��رب��ع،  ك��ل��م   1500 م�ساحة  ع��ل��ى  �سلطتها  ب�سط  ال�����س��وري��ة 

 - الأمركي  التن�سيق  اأ�سقطت منظومة رهيبة من  وبذلك 

»الإ�سرائيلي« التكفري، عرب دول نفطية معروفة، و�ستلقي 

باآثارها وتداعياتها اإىل فرتة بعيدة، يف الجتاهات ال�سيا�سية 

والع�سكرية وال�سرتاتيجية.

بداأت القوات امل�سلحة ال�سورية عملياتها لإعادة منطقة 

حلب اإىل كنف الدولة، بعدما عاثت جمموعات غريبة عن 

وقتاًل وتهجراً  ال�سوري، واحللبي حتديداً، خراباً  الن�سيج 

يف هذه املنطقة.

حاول اخلا�سرون يف املحور املذكور اآنفاً تعليل هزميتهم 

اإن  يقول  منطق  يف  �سيا�سي  اإط��ار  يف  وو�سعها  الق�سر،  يف 

خ�سارة هذه املنطقة احليوية املفتوحة على لبنان وال�ساحل 

ال�����س��وري اأت���ى ك��ج��زء م��ن امل�ساحة امل��غ��ط��اة غ��رب��ي��اً ورو���س��ي��اً، 

بعـد »أسـطـــورة« الـقـصــــــير.. حمـلـة إلعـادة حلب إلى وحـدة الـتـراب الـسـوري  شهادة مخدوع
ب�شهادة خا�شة  �شوري من حلب  �أدىل معار�ض 

�لفظائع  ه��ول  عن  فيها  ك�شف  �أم��ريك��ي  ملوقع 

�ملدنيني  بحق  »�لثو�ر«  �رتكبها  �لتي  و�جلر�ئم 

�لأبرياء و�لبنية �لتحتية يف حلب، وما �قرتفوه 

منّظمة.  و�شطو  وتخريب  تدمري  عمليات  من 

وقال �لنا�شط �لذي �تخذ لنف�شه ��شمًا م�شتعارً� 

هو »�إدو�رد د�رك«، يف �شهادة ملوقع »�أملونيتور« 

يرتكب  �أن  ح�شباننا  يف  يكن  مل  �لأم���ريك���ي: 

»ثائر« يحارب �ل�شتبد�د »�جلر�ئم نف�شها �لتي 

�أن  نظّن  وكنا  يحاربه«،  �لذي  �لنظام  يرتكبها 

هذ� »�لثائر« ل ميكن �أن ي�شرق بيوت �لأ�شخا�ض 

�أن  ول  �أجلهم،  من  يقاتل  �أن��ه  ُيفرت�ض  �لذين 

يوؤذي م�شاحلهم، لكن وبعد م�شي �أ�شابيع على 

و��شحًا  كان  حلب،  مدينة  �إىل  »�لثو�ر«  دخول 

على  نهبو�  فقد  متامًا،  يجري  كان  ما  هذ�  �أن 

ُيبدو�  ومل  دخلوها،  �لتي  �لأحياء  ممنهج  نحو 

بل  وممتلكاتهم،  �ل�شكان  بحياة  �هتمام  �أدن��ى 

�أقدمو� على �ختطاف �لنا�ض لقاء فدية مالية، 

و�أعدمو� كل من طاب لهم �أن ُيعدموه، من دون 

توفري �أي �شكل من �أ�شكال �ملحاكمة �لقانونية، 

و�لأث��ري��ة  �لتاريخية  �مل��و�ق��ع  ودم���رو�  وخ��رب��و� 

�ملعامل  �إف��ر�غ  على  عملو�  �أنهم  كما  للمدينة، 

من حمتوياتها، و�شبكاتها �لكهربائية �لد�خلية 

)�أ�شالك �لكهرباء( �أي�شًا، وحملو� م�شروقاتهم 

من �لآلت �ل�شناعية غالية �لثمن وكل ما يتعلق 

بها ونقلوها عرب �حلدود وباعوها لتجار تركيا.

 تحقيق بلجيكي
يف  �لتحقيق  �لبلجيكية  �لعامة  �لنيابة  ب��د�أت 

�ل�شريط �لذي بثته قناة »يف تي �إم« �لبلجيكية 

جمرمني  �أظهر  و�ل��ذي  �ملا�شي،  �جلمعة  يوم 

وهم  �شورية  يف  »�لوهابية«  �ملجموعات  من 

وقالت  �ل�شن.  يف  متقدم  رجل  ر�أ���ض  يقطعون 

يف  �ملتخ�ش�شة  �لبلجيكية  �لعامة  �لنيابة 

ق�شايا �لرهاب �إنها �شتقوم بدر��شة �ل�شريط 

ق�شية  يف  ب��ه  تقوم  �ل��ذي  �لتحقيق  �إط���ار  يف 

ه »متطوعني« بلجيكيني للقتال بني �شفوف  توجُّ

�ملعار�شة يف �شورية.



�لرئا�شية  �لنتخابات  حملة  �ت�شمت 

من  خلت  لها،  �شابق  ل  بحيوية  �إي���ر�ن  يف 

عليها  ر�هن  �لتي  و�ل�شطر�بات  �لعر�قيل 

�ل��غ��رب يف �خل�����ارج، و�أع�����د�ء �ل���ث���ورة يف 

�ملتحدة  �ل��ولي��ات  ح��اول��ت  فقد  �ل��د�خ��ل، 

�لت�شلط  »مالمح  ت�شميه  ما  على  �لرتكيز 

فجاءت  �لإي����ر�ين«،  �ل�شيا�شي  �لنظام  يف 

بانتقاد�ت  �لعلنية،  �ملتناف�شني  مناظر�ت 

�ل�شلطة  وف��روع  �أجنحة  جميع  لأد�ء  ج��ادة 

و�لثقافة،  �ل�شيا�شة،  �لإير�نية، يف جمالت 

و�مللف  �خلارجية،  و�لعالقات  و�لقت�شاد، 

بل  و�شر�حة،  جذرية  �أكرث  وكانت  �لنووي، 

�أن  �لثورة  �أع��د�ء  ي�شتطيع  مما  و»تطّرفًا«، 

�ملغر�شة،  �لإعالمية  حمالتهم  يف  يطلقوه 

ود�شائ�شهم �ل�شيا�شية.

و�ن��ع��ك�����ش��ت �مل���و�����ش���ي���ع �مل����ث����ارة يف 

بها،  �ت�شمت  �لتي  و�ل�شر�حة  �ملناظر�ت، 

بني  �ل��ر�أي  وتبادل  �لنقا�ض،  تن�شيط  على 

�أو�شاط  ويف  عمومًا،  �لناخبني  فئات  جميع 

على  �ل�شباب  وفئة  �لن�شائية  �لتجمعات 

خيار�تهم  �أن  ي��درك��ون  �ل��ذي��ن  �لأخ�����ض، 

م�شريية على �أكرث من �شعيد، ونظرً� حلدة 

بني  و�ل�شعار�ت  �لتوجهات  وتنوع  �ملو�قف، 

�ملتناف�شني، مل تتمكن معظم �ل�شتطالعات 

�للحظة  حتى  �لنتخابات  نتائج  توقع  من 

باأنها  �لبع�ض  يّدعيه  ما  بعك�ض  �لأخ���رية، 

»�ملر�شد  موقع  جانب  من  �شلفًا  حم�شومة 

»م��ر�ك��ز  ي�شمى  مم��ا  غ���ريه  �أو  �لأع���ل���ى«، 

�لقوى«.

�لتناف�ض  �نح�شر  �لت�شويت،  ع�شية 

ع��ل��ى ج��ان��ب ت��ي��ار �مل��ح��اف��ظ��ني ب��ني �شعيد 

جهة،  م��ن  »ر�دي��ك��ال��ي��ًة«،  �لأك���رث  جليلي، 

�ملكون  �لثالثي«،  »�لتحالف  ي�شمى  ما  وبني 

�ملر�جع  �أيدته  �لذي  وليتي،  �أكرب  علي  من 

وح��د�د  �ل��ن��و�ب،  م��ن  كبري  وع��دد  �لدينية 

ويق�شي  قاليباف،  ب��اق��ر  وحم��م��د  ع���ادل، 

�لتحالف باأن ين�شحب �ثنان ل�شالح �ملر�شح 

بهذه  حد�د  بادر  وقد  بالفوز،  حظًا  �لأك��رث 

�خلطوة، وكان وليتي قد �شوق لنف�شه لدى 

جمهور �ملحافظني باإحر�ج �ملناف�ض �لأقوى، 

�أد�ءه   « ك��ا���ش��ف��ًا  �مل��ن��اظ��ر�ت  يف  جليلي، 

�لأمر  �لغرب«،  �ملفاو�شات مع  �ل�شعيف يف 

�لذي �أ�شعف موقفه.

�شغوطًا  ب��اأن  م��وؤك��دة  تقارير  و�أف���ادت 

�ملحافظة  �لدينية  �ملوؤ�ش�شات  جانب  م��ن 

طلبت من جليلي �لن�شحاب لتح�شني فر�ض 

�لإ�شالحيني،  خطط  باإف�شال  �ملحافظني 

وتاأييد مر�شحهم �لأكرث حظًا بالفوز، ولكنه 

�ن�شحابه  عن  �لإ�شاعات  نافيًا  ير�شخ،  مل 

م��ن �لن��ت��خ��اب��ات، وم���وؤك���دً�: »���ش��اأب��ق��ى يف 

�ل�شباق حتى �للحظة �لأخرية«.

ح�شن  ت�شدر  �لإ���ش��الح  ت��ي��ار  وجل��ه��ة 

مناف�ُشه  ل�شاحله  �ن�شحب  �ل��ذي  روح��اين 

�شريح  بطلب  ع��ارف  ر�شا  حممد  �لأب���رز 

م���ن �ل��رئ��ي�����ض �ل�����ش��اب��ق حم��م��د خ��امت��ي، 

روحاين  ويلقى  �لأ�شو�ت،  �ن�شقاق  لتجنب 

ها�شمي  �أكرب  �ل�شابق  �لرئي�ض  دعم  �أي�شًا 

رف�شنجاين، وقد وعد �لناخبني باأن �أولوّيته 

على  �شتن�شب  �خل��ارج��ي��ة  �ل�شيا�شة  »يف 

و�ل��ن��اأي  �خل��ارج��ي،  �ل��ع��امل  م��ع  �لت�شالح 

باجلمهورية �لإ�شالمية عن �أ�شلوب �لرئي�ض 

�ملنتهية وليته، و�لذي �ت�شم باحلدة«.

�ل��ت��ن��اف�����ض  ع���ن مت��ح��ور  �حل���دي���ث  �إن 

ل  و�لإ���ش��الح��ي��ني  �ملحافظني  ت��ي��اري  ح��ول 

�ملو�قف  حقيقة  يعك�ض  ول  بالدقة،  يت�شم 

�مل��ت��ع��ار���ش��ة، ف��ق��د ت��ب��ن��ى �مل��ح��اف��ظ��ون يف 

متعار�شة،  مو�قف  �لتلفزيونية  �ملناظر�ت 

�أحدها  غلبة  �شمان  ممكنًا  يكن  مل  بحيث 

�شناديق  يف  �أو  بالتو�فق  �إل  �لآخ���ر  على 

�ملحافظني  �أن  ذل��ك  �إىل  �أ�شف  �لق���رت�ع، 

�لتيار  �إىل  ُتن�شب  قد  مو�قف  �أي�شًا  تبنو� 

�لإ�شالحي، و�لعك�ض �شحيح.  

على  تكتالتهم  �ملتناف�شون  بنى  وق��د 

�أ�شا�ض �لتقريب بني خمتلف وجهات �لنظر 

و�ملو�قف، و�عتمدو� يف جذب موؤيديهم على 

تعرب  �لتي  �لناخبني  ملطالب  تبنيهم  مدى 

خمتلف  وم�شروعة  طبيعية  ب�شورة  عنها 

�جلامعات،  كطالب  �لجتماعية،  �ل��ق��وى 

وما  �لعلمية،  و�حل����وز�ت  �ل��ب��از�ر،  وجت��ار 

على  �ل�شاأن  هذ�  يف  �لأم��ر  ويختلط  �شابه، 

�لهيئات  يعتربون  �لذين  �ملر�قبني  بع�ض 

تفر�ض  ق��وى«  »م��ر�ك��ز  جم��رد  �لجتماعية 

�إر�دتها خارج �لعملية �لنتخابية. 

مل تنف�شل �لعو�مل �ملوؤثرة يف جمرى 

�لنهائية  ونتائجها  �لإير�نية  �لنتخابات 

عما جرى من �أحد�ث مف�شلية يف عموم 

�ل�شاحة  على  خ��ا���ض  وب�شكل  �ملنطقة، 

�ملعار�شة  هزمية  �شجلت  فقد  �ل�شورية، 

�رتفاعًا  وريفها  �لق�شري  يف  �مل�شلحة 

تت�شدر  �لتي  �إي����ر�ن،  ر�شيد  يف  ك��ب��ريً� 

�لع���رت�ف  �إىل  و�أدت  �مل��ق��اوم��ة،  حم��ور 

على  �إغفاله  ميكن  ل  �إقليميًا  لعبًا  بها 

جميع �ل�شعد �لدبلوما�شية، و�ل�شيا�شية، 

و�لع�شكرية.

�لأول  �لف�شل  �ل��ر���ش��ي��د  ل��ه��ذ�  وي��ع��ود 

و�إف�����ش��ال  �مل��ع��ادي��ة،  �ل��ن�����ش��اط��ات  ردع  يف 

�مل�����وؤ�م�����ر�ت، وك�����ش��ف خ��الي��ا �ل��ت��خ��ري��ب 

ر  ُت�شّ كانت  �لتي  �ل�شيا�شية،  و�لغتيالت 

يف �لكو�لي�ض لبث �أجو�ء �لعنف، على �شياق 

ما ح�شل �أثناء وبعد �نتخابات �لعام 2009، 

لن  وعليه،  �ملذهبية،  �ل��ن��ع��ر�ت  �إث���ارة  �أو 

ي�شّكك �أحد ب�شكل جدي بنتائج �لنتخابات، 

كانت  باأنها  �لدع���اء�ت  جميع  جت��دي  ول��ن 

مرتبة م�شبقًا، �إن �لإقبال على �مل�شاركة يف 

�لت�شويت، حتى من قبل �لتيار �لإ�شالحي، 

بع�ض  دع���وة  ف�شلت  �أن  بعد  قيا�شيًا  ك��ان 

�أحز�به للمقاطعة.

�أي حال، من �ملبكر تخمني ��شم  وعلى 

�أ�شبحت  �ل�����ش��ن��اري��وه��ات  ول��ك��ن  �ل��ف��ائ��ز، 

و��شحة �إىل حد ما بوجود �أربعة مر�شحني 

�ل�شتة  �أ���ش��ل  م��ن  متقاربة،  ح��ظ��وظ  ذوي 

�للحظة  يف  �ملحافظون  جنح  �إذ�  �ملتبقني؛ 

فقد  و�ح���د،  مر�شح  تقدمي  على  �لأخ���رية 

تظهر �لنتيجة ل�شاحلهم يف �لدورة �لأوىل، 

�حلملة،  متابعة  على  جليلي  �أ�شّر  �إذ�  �أم��ا 

من  يتحدد  �أن  قبل  ثانية  دورة  من  بد  فال 

جناد،  �أح��م��دي  حممود  �لرئي�ض  �شيخلف 

ويبقى عن�شر �ملفاجاآت �شيد �ملوقف.

عدنان حممد العربي

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

االنتخابات الرئاسية اإليرانية
خيارات مصيرية.. وإقبال غير مسبوق

ال�سيا�سي  امل�سهد  م��ن  ج��رب  اآل  جا�سم  ب��ن  حمد 

القطري، كاأحد �سروط مترير طبيعي لل�سلطة 

ب��ني اجل��ي��ل��نْي، ومل��ن��ع وزي����ر اخل��ارج��ي��ة - ال��ذي 

ي�سيطر على �سندوق ال�ستثمارات الذي يحوي 

من  وا�سعة  �سبكة  عن  ف�ساًل  دولر،  مليار   200
العالقات الدولية واملحلية - عن مناف�سة الأمر 

ال�ساعد، الذي قد يثر �سهية اأ�سقائه من زوجة 

اأبيه الأوىل، وهنا قد تكون قطر مر�ّسحة ل�سراع 

العائلة  م��ن  جناحاً  هناك  اأن  خ�سو�ساً  دم���وي، 

لل�سجن  ت��ع��ر���ش  امل��خ��ل��وع  للجد  م��وال��ي��اً  امل��ال��ك��ة 

والقتل، يرتب�ش الفر�سة املوؤاتية.

وا���س��ع عن  ال��ع��رب��ي ثمة ح��دي��ث  ويف اخلليج 

حت��ّولت كربى قد ت�سهدها اأكر من دول��ة، ويف 

تغيرات  ت�سهد  ق��د  ال��ت��ي  ال�����س��ع��ودي��ة،  طليعتها 

ع��م��ي��ق��ة ب��ف��ع��ل ال���ت���ط���ورات ح��ول��ه��ا ويف داخ��ل��ه��ا، 

خ�سو�ساً جلهة التطورات البحرينية واليمنية، 

ل�سالح  القوى  انقالب موازين  واأم��ام  وبالتايل، 

حلف  اإق�ساء  �سيتم  ال�سورية،  الوطنية  ال��دول��ة 

اأع�����داء ���س��وري��ة، ال����ذي مي��ث��ل��ه حت��ال��ف ب��ن��در بن 

�سلطان و�سعود الفي�سل.

حة  اأم��ا يف الغرب، ف��اإن اه��ت��زازات قوية مرجَّ

امل��ع��ادي  امل�����س��روع  ه��زمي��ة  ع��ن  ناجمة  للح�سول، 

ل�سورية، وهو ما �سينعك�ش من خالل موؤ�س�سات 

ال����راأي ال��ع��ام ال��ت��ي �ستك�سف ت��ه��ّور ق���ادة اأوروب����ا، 

خ�سو�ساً يف فرن�سا وبريطانيا، وتعاونهم الوثيق 

مع »القاعدة« واملتطرفني.

بتبديل  ب�����داأت  ت��غ��ي��رات  ث��م��ة  اأم���رك���ا  ويف 

وزيري اخلارجية والدفاع، والآن رئي�ش جمل�ش 

راي�ش..  ب�سوزان  ا�سُتبدل  ال��ذي  القومي  الأم��ن 

واحلبل على اجلرار.

ُت�����رى، م����اذا ���س��ي��ف��ع��ل ه�����وؤلء »ال��ل��ب��ن��ان��ي��ون« 

ال�سهيوين  ع��ام  من  اأق��ل  قبل  ا�ست�سافوا  ال��ذي 

- الأمركي جون ماكني يف وادي خالد، وهوؤلء 

امل�سلحون الذي ا�ستقبلوه يف اعزاز ويف اأكر من 

مكان من حلب؟

املال  ومت�سويل  العربي،  الغاز  بائع  غباء  اإنه 

وال��ف��ر���ش م��ن ال��ل��ب��ن��ان��ي��ني وال�����س��وري��ني ال��ذي��ن 

الكونغر�ش  تعبئة  على  ق��ادر  ماكني  اأن  اعتقدوا 

الأب��ي�����ش من  ال��ب��ي��ت  ع��ل��ى  الأم���رك���ي لي�سغط 

الكاز  دول  متّوله  اأمركي  ع�سكري  تدّخل  اأج��ل 

العربية.. ليتهم يعلمون اأن ماكني لي�ش اإل حفار 

قبور.

اأحمد زين الدين

�ملر�شحون للرئا�شة �لإير�نية خالل مناظرة تلفزيونية
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لأنها �ست�سكل لحقاً نواة للدولة العلوية الفدرالية 

انطالقاً من طاولة التفاو�ش يف جنيف.

�سريعاً  بالنك�سة  اأ�سيبوا  واأ�سحابه  املنطق  هذا  لكن 

حلب  ريف  على  الع�سكرية  احلملة  اأنباء  �سمعوا  عندما 

الوطني،  البنيان  اإىل  لإع��ادت��ه��م��ا  التاريخية،  وامل��دي��ن��ة 

ف��درايل، وتوكيد وحدة  اأي م�سروع كانتوين -  واإ�سقاط 

الرتاب ال�سورية يف اجتاهاته الأربعة، ومما ل �سك فيه 

اأن معركة حلب التي اأعلن عنها بداية هذا الأ�سبوع حتت 

النوافذ  اأخطر  اأح��د  حتاكي  ال�سمال«،  »عا�سفة  م�سمى 

وعلى  الرتكية،  النافذة  وهي  �سورية،  على  ُفتحت  التي 

بعدما  ال��دول��ت��ني،  ب��ني  احل����دود  م��ن  ك��ل��م   900 م�ساحة 

درعا  ون��اف��ذة  اللبنانية  النافذة  الق�سر  معركة  حاكت 

امل�سّرعة على احلدود الأردنية، وهي تاأتي ب�سكل مرتابط 

»الإ���س��رائ��ي��ل��ي«   - الأم��رك��ي  امل�����س��روع  ل�سرب  ومتناغم 

ال��ت��ك��ف��ري، وت��اأك��ي��د م��ف��ه��وم ال��ق��وة يف حم���ور امل��ق��اوم��ة 

وقلبها ال�سوري.. من هنا تاأتي حملة حلب نتيجة مكّملة 

بالربيد  ر�سائل  واإي�����س��ال  الق�سر،  ملعركة  وم��رتاب��ط��ة 

يف  واجلهات  بالأ�سماء  الأم��ر  يعنيهم  من  اإىل  امل�سمون 

اإطار لعبة الكبار والت�سدي بحزم �سيا�سي وع�سكري لهذا 

الذي  ال�سرتاتيجي  القائد  براعة  يثبت  وه��ذا  امل��ح��ور، 

يعرف كيف ُتدار اجلبهات، ويف اأي وقت.

ع�سرة  م��دى  على  �سّكلت  لأن حلب  الآن؟  مل��اذا حلب 

اأ�سهر اأخطر نافذة خلخلت البنيان الوطني، ولأن حزب 

ملد  ج��اه��داً  عمل  اأردوغ����ان  بزعامة  والتنمية«  »ال��ع��دال��ة 

وما  التاريخية،  املدينة  ه��ذه  نحو  اجل��دي��دة  ال�سلطنة 

و�سناعية،  وجت��اري��ة  ا�سرتاتيجية  اأه��م��ي��ة  م��ن  ت�سّكله 

اإىل احلا�سنة  ب��اإع��ادة حلب  ب��ح��زم  ات��خ��ذ  ال��ق��رار  ل��ذل��ك 

وهو  ولأن،  ج��ه��ة..  م��ن  ال��ت��اري��خ��ي،  موقعها  واإىل  الأم، 

بل  وح�سب،  القت�سادية  العا�سمة  لي�ست  حلب  الأه���م، 

كل  امل�سرتك يف  العي�ش  وه��ي من��وذج  ني،  ال�سُّ العمق  هي 

اأن الذين غزوا هذه املدينة مل  �سورية، ويعرف اجلميع 

الن�سيج واحل��دود،  اأب��داً، بل من خ��ارج  اأهلها  يكونوا من 

حيث دمروا اأحياءها ومنازلها واأ�سواقها القدمية، التي 

�سكلت على الدوام بيئة مثالية يف التعاي�ش الإ�سالمي - 

امل�سيحي، ولعل ما ربط الرئي�ش الأ�سد الأب والبن مع 

حلب كان كبراً من الناحية العاطفية، وكان اأبلغ تكرمي 

وه��ذا  حلب،  يف  ا�ست�سافتهم  ه��و  ال��دول��ة  �سيوف  يناله 

م��ا ح�سل م��ع �سيئ ال��ذك��ر رج��ب طيب اأردوغ����ان، ال��ذي 

اخلاطئة،  وقراراته  خياراته  ثمن  الفرتة  هذه  يف  يدفع 

وهو ما يف�سر حال التخبط الذي يعي�سه حزب »العدالة 

باأغلبية �سعيفة للغاية، حيث امتّدت  والتنمية« احلاكم 

�سرارة الحتجاجات خالل اأقل من اأربع وع�سرين �ساعة 

اإىل كل النواحي الرتكية، والأمر لي�ش كما يتم ت�سويره 

باأن الحتجاجات كانت ب�سبب اقتالع ب�سع �سجرات من 

ميدان تق�سيم و�سط ا�سطنبول، بل عمق الأزمة يتمثل يف 

اأخذ تركيا كلها رهينة ل�سيا�سات هذا احلزب و»مفّكره« 

امل��و���س��وع  يف  اأوغ���ل���و، خ�سو�ساً  داود  اأح��م��د  ج���داً  امل��وؤث��ر 

ال�سوري.

تركياً  اأق�ساه؛  اإىل  �سورية و�سل  الو�سع يف  ا�ستثمار 

ال��ذي��ن عملوا ط���وال فرتة  ك��ل  ف���اإن  وب��ال��ت��ايل  وخليجاً، 

عامني واأكر لتفتيت وتدمر �سورية يقفون مذهولني 

ل�سببني:

1- ���س��م��ود ال���دول���ة وال��ن��ظ��ام ال�����س��وري ط��ي��ل��ة ه��ذه 
اأ�سكال ول��وازم  امل�سّخر لها كل  امل��دة من احل��رب الكونية 

احلرب، وهذا بحد ذاته اإجناز ا�سرتاتيجي غر م�سبوق 

يف النزاعات الدولية.

2- بدء العد التنازيل ال�سريع ل�سقوط وهزمية هذا 
املحور ال��دويل، ب��دءاً من الق�سر وريف حم�ش، ولي�ش 

هذا  على  ال�سيطرة  متت  ما  واإذا  وريفها،  بحلب  انتهاء 

ال�سورية خ��الل ف��رتة وجيزة،  الهام من الأر���ش  اجل��زء 

فيمكننا القول اإن اأكر من ن�سف املعركة قد انتهى، اإن 

مل نقل اإننا يف نهاية املعركة.

بهاء النابل�سي

بعـد »أسـطـــورة« الـقـصــــــير.. حمـلـة إلعـادة حلب إلى وحـدة الـتـراب الـسـوري



�أو�صحت مر�جع �أمنية مالب�صات ما ح�صل 

يوم �لأحد �ملا�صي قرب �ل�صفارة �لإير�نية يف 

منطقة بئر ح�صن يف بريوت، و�لظروف �لتي 

�للبناين«  �لن��ت��م��اء  »ت��ي��ار  �عت�صام  �أح��اط��ت 

وقالت  �لأ���ص��ع��د،  كامل  �أح��م��د  �ل��ذي يرت�أ�صه 

حيث  دقيقة،  �ل�15  يتجاوز  مل  ح�صل  ما  �إن 

�إىل  �حل��ج��م  متو�صطة  رك���اب  حافلة  و�صلت 

ونزل  �لإي��ر�ن��ي��ة،  �ل�صفارة  �إىل  �مل��وؤدي  �ملفرق 

�إير�ن  �صد  �صعار�ت  و�أطلقو�  ب�صرعة  �لركاب 

�ل��ع��ب��ار�ت  ببع�ض  م�صحوبة  �هلل«،  و»ح����زب 

غ��ري �لأخ���الق���ي���ة، ���ص��رع��ان م��ا ت��ط��ور �لأم���ر 

�إىل ع��ر�ك مع بع�ض �لأه��ايل �لذين حاولو� 

منعهم من �لقرت�ب نحو �ل�صفارة، فيما مل 

يقم �حلر��ض �ملوجلون بحماية �ل�صفارة باأي 

حركة، و�صاد هرج ومرج، ثم فجاأة �ُصمع طلق 

�إىل  �أدى  �لآن،  �إىل  م�صدره  ُيعرف  مل  ن��اري 

�ل�صاب ها�صم �صلمان؛ م�صوؤول �لطالب  وفاة 

يف »�لتيار �لأ�صعدي«.

لكن م�صادر متابعة بدقة ملا ح�صل �أوردت 

ج��م��ل��ة م���ن �لأم������ور �خل���ط���رية ع��ل��ى �ل�صكل 

�لآتي: 

- مل ي��ع��ِط م�����ص��وؤول ت��ي��ار �لن��ت��م��اء �أي 

خرب بنّية �لتحرك لأي من �جلهات �لأمنية 

�ملخت�صة.

- يف �ملقابل، مت �إبالغ �لعديد من و�صائل 

�ل����ر�أي �لعام  �ل��ت�����ص��اوؤلت ل��دى بع�ض  ك��رت 

�للبناين عن م�صري �لثالثمئة و�ل�صتني جريحاً 

م���ن م�����ص��ل��ح��ي »�ل��ق�����ص��ري« �ل���ذي���ن �أُدخ����ل����و� �إىل 

�مل�صادر  بع�ض  ت�صري  و�ل���ذي  للمعاجلة،  لبنان 

ح��و�يل  يبلغ  �لفعلي  ع��دده��م  �أن  �إىل  �ل�صحفية 

�إج���الوؤه���م م��ن �لق�صري  �ل��ث��م��امن��ئ��ة م��ق��ات��ل مّت 

تفاهم مع  لبنان، وهل ثمة  �إىل  لنقلهم  متهيد�ً 

و�لأمنية  �لجتماعية  �أو�صاعهم  ينظم  �ملعنيني 

�ملخت�صة  �ل�صلطات  �أن  �أو  �ملعاجلة،  �نتهاء  بعد 

لهوؤلء  �لر�عية  �جلهات  من  تعّهد  على  ح�صلت 

طريق  ع��ن  �أي  م��ب��ا���ص��ر،  غ��ري  ب�صكل  �مل�صلحني 

�لإن�صانية،  �ملنظمات  �إح���دى  ت��ك��ون  ق��د  و�صيط، 

بعدم �نخر�طهم يف ن�صاط تخريبي يف لبنان، �أو 

باإخر�جهم منه فور �ملعاجلة.

يف �ل���و�ق���ع ل��ي�����ض ه��ن��اك ج����و�ب ����ص���اٍف ي��ب��دد 

هو�ج�ض �ملو�طنني، ومن ي�صمن عدم �نخر�طهم 

يف �ل�صتباكات �لد�خلية ذ�ت �لأبعاد �ملذهبية، ل 

�صيما �أنهم مقاتلون متمر�صون، ويحملون عقيدة 

ت��ك��ف��ريي��ة ت��رف�����ض م���ب���د�أ �حل����ق يف �لخ���ت���الف، 

بالإ�صافة �إىل �أن معاجلتهم تتم يف مناطق نفوذ 

�ل��ع��دو�ن  يف  �ل�صريكة  �للبنانية  �جل��ه��ات  بع�ض 

�مل�صتقبل«،  »ت��ي��ار  طليعتهم  ويف  ���ص��وري��ة،  ع��ل��ى 

وبعيدة من ح�صور »حزب �هلل« ونفوذه �لأمني. 

لكن يبقى �ل�صوؤ�ل �لأب��رز: كيف �صمح »حزب 

�هلل« باإدخال �لتكفرييني �جلرحى �لذين قاتلوه 

وتاآمرو� عليه �إىل لبنان للمعاجلة؟

�لأو�صاط  بع�ض  ت�صري  �لت�صاوؤل،  ه��ذ�  �صمن 

�لقيم  يحمل  �إ�صالمي  ح��زب  هو  �حل��زب  �أن  �إىل 

�لإ���ص��الم��ي��ة �ل�����ص��ح��ي��ح��ة، وي��رتج��م��ه��ا ف��ع��اًل يف 

بالفتوى  منه  �لتز�ماً  وبالتايل  نهجه �جلهادي، 

�ل�صرعية �لتي تفر�ض على �مل�صلم �إغاثة �جلريح 

وحترمي منع تقدمي �لإ�صعافات له، �صمح �حلزب 

باإدخال »جرحى �لق�صري« ومرورهم على �لطرق 

�جلي�ض  م��ع  بالتن�صيق  ن���ف���وذه،  حت��ت  �ل��و�ق��ع��ة 
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لبنانيات

الكآبة.. والهلوسة

من  حملته  مب��ا  الأخ����رة  الأي����ام  تكن  مل 

ال�سوري،   - العربي  ال�سعيدين  على  اأح��داث 

وتركيًا  ال���دويل،  والإق��ل��ي��م��ي  �سمنًا،  ولبنان 

»املهدرجة  للقوى  األيمًا  اأ�سبوعًا  اإل  �سمنًا، 

رهاناتها  يف  اخل�سوبة  واملرتفعة  ال�سموم« 

»العم  ب��اد  م��ن  ي��اأت��ي  خمّل�ص  على  الدائمة 

�سام«، رمبا لف�ساد يف الدم، اأو لنق�ص هائل يف 

كريات املناعة الوطنية.

من  واأخواتها  الق�سر  مدينة  كانت  لقد 

براثن  م��ن  ا�ستعادتها  قبل  املحيطة  ال��ق��رى 

توفر  مل  التي  القوى  لتلك  »رم��زًا«  الإره���اب، 

لن  ال�سوري  العربي  اجلي�ص  اإن  للقول  ثانية 

قرر  ومل��ا  امل��وه��وم،  ال��رم��ز  تطويع  ي�ستطيع  

الق�سر،  بعد  وم��ا  الق�سر  وح��رر  اجلي�ص 

واأزال الإرهابيني عن بكرة اأبيهم، ودفن فكرة 

»الإمارة الوهابية«، �ساحبة الفتنة التق�سيمية 

وحت��ّول  الأط���ال،  على  البكاء  ب��داأ  املذهبية، 

فيما  ال��ت��ه��م،  ت��ب��ادل  اإىل  ال��ن��ه��ار  كما  ليلهم 

على  املتوترة  الكاآبة  متاهة  كله  العامل  �سهد 

ال�سا�سات لدى  جتار الدم؛ لبنانيني و�سوريني 

واأت���راك  اخلليج،  م�سيخات  يف  وم�ستعربني 

الأبوين  اأوغلو؛   - اأردوغ��ان  الثنائي  من طينة 

اجلديدين للفا�سية املع�سَرنة، ومع الحتفاظ 

بالروحية الهتلرية.

مهاجمة  يف  �سهدنا  التي  النماذج  لي�ست 

املقاومة ورموزها، و�سورية وقائدها، ميكن اأن 

�سيما  ال�سيا�سية،  النكرات  الأ�سمن  حتت�سب 

بني  الفتنة  زرع  وم�سايخ  كان  اأمرهم  ويل  اأن 

اإر�سال  داأب��ه، كما  الأم��ة، هذا  جنبات وحنايا 

ال��ع��راق  اإىل  التكفريني  القتلة  خم��اب��رات��ه 

وتدمر  العباد  لقتل  اأي�سًا  ولبنان  و�سورية 

الباد.

الذين  التكفريني  ه���وؤلء  اأن  امل��اَح��ظ 

ك��ان��وا  واإن  ال��ت��ك��ف��ري،  ن��ظ��ره��م  ي��ك��ّف��رون 

الفنت  �سيخ  مع  الآخ��ر  املقلب  يف  مت�سارعني 

والع�سق  التبجيل  اآيات  اإليه  اأر�سلوا  احلديث، 

احلرام كما الغلمان، لأنه تطاول على املقاومة 

امل�سروع  اإ�سقاط  بعد  اهلل«،  ب���»ح��زب  ممثَّلة 

الفتنوي يف الق�سر، وعلى بوابة لبنان.

ل��اأم��ة  ال��ت��دم��ري  امل�����س��روع  اإن  ن��ع��م.. 

يف  وج�سده  الأبي�ص،  البيت  من  راأ�سه  واح��د، 

وذيله  معتًا،  بات  ال��ذي  اجل�سد  وهو  تركيا، 

هم  وخملفاته  ونفاياته  اخلليج،  م�سيخات  يف 

املرتزقة لبنانيون و�سوريون، ومن اأنحاء اأخرى 

من الكرة الأر�سية.

تركيا،  على  تهب  الرياح  نذر  ب��داأت  لقد 

الذي  اأردوغ��ان،  »دميقراطية«  زيف  وك�سفت 

تقدي�سه  ومدى  خال�سًا،  هتلريًا  �سعبه  �سّوره 

�سوت  اإىل  ال�ستماع  ورف�ص  والقتل،  للقمع 

���س��م��اه »ال���دف���اع ع��ن ال�سعب  ال�����س��ع��ب، وم���ا 

ال�سوري«.

لن  كاآبة  مرحلة  الفريق  دخل  وقد  الآن، 

الهلو�سة،  حد  اإىل  الدجل  رغم  منها  ي�ستفيق 

اإل  ال�سامعني  مل يعد يجدي العاج، وما على 

الت�سليم باأن هذا ال�»show« طويل.

لقد قال ال�سيد ن�سراهلل مرة: كما وعدتكم 

بالن�سر دائمًا، اأعدكم بالن�سر جمددًا.. فهل 

من يفهم؟ اأو يريد؟ اأو لديه احلرية باأن يفهم؟

يون�س

ما هو الهدف من تحــــّرك »تيــار األسـعد«؟

»الفتوى« التي أدخلت جرحى 
القصير إلى مستشفيات لبنان

 »هروب« المشنوق
عّلل النائب نهاد امل�سنوق لأحد املقربني منه، »هروبه« من 

الدائرة  عن  املقبلة  النيابية  لانتخابات  تر�ّسحه  تقدمي 

الدائرة  عن  طلبه  تقدمي  على  واإ�سراره  لبروت،  الثانية 

باأن  الرئي�ص �سعد احلريري،  التي يرتاأ�ص لئحتها  الثالثة 

»الثالثة« م�سمونة، بعك�ص الثانية، كونه ل اأمل يف »دوحة 2« 

ياأتي به نائبًا عن الدائرة الثانية.

 غير مضمون
طال اجلدال بني م�سوؤول »تيار امل�ستقبل« يف بروت؛ ب�سر 

خلفية  على  احلريري  اأحمد  »التيار«  عام  واأم��ني  عيتاين، 

يف  بروت  يف  عيتاين  برت�سيح  التيار  عن  ال�سادر  القرار 

الدائرة الثانية، التي لن يكون املقعد فيها »م�سمونًا« على 

قانون ال�ستني، ما اأدى اإىل ا�ستياء عيتاين.

 محافظ أو رئيس؟
رئي�ص  اإن  الأعمال،  ت�سريف  حكومة  يف  فاعل  وزي��ر  قال 

حيث  لبنان،  جبل  حمافظ  وك��اأن��ه  يت�سرف  اجلمهورية 

ين�سرف ملتابعة بع�ص الأمور الهام�سية والأعمال اخلا�سة 

لأ�سرته.

 منع التصريحات والمواقف
اإطاق  ونوابه عدم  نيابي كبر من م�سوؤوليه  طلب مرجع 

الراهنة،  املرحلة  يف  �سيا�سية  مواقف  اأو  ت�سريحات  اأي 

خ�سو�سًا يف ق�سية التمديد ملجل�ص النواب والطعن الذي 

تقدم به اجلرنال مي�سال عون يف املجل�ص الد�ستوري.

 شائعة االستقاالت
�سيما  ول  اآذار،   14 ق��وى  اأن  احل��ر  الوطني  التيار  يوؤكد 

�سائعة  ت��روي��ج  وراء  ه��م  و»امل�ستقبل«،  جعجع  جمموعة 

»ح�سر«  ب��اب  م��ن  »ال��ت��ي��ار«،  ل��ن��واب  املحتَملة  ال�ستقالة 

ال�سلطات واإلزامها باإجراء انتخابات فرعية وفق القوانني، 

تاأجيل  على  املتواطئني  »يبهدل«  اأن  ميكن  ال��ذي  الأم���ر 

واأعذار عدمها  اإجراءها ممكن،  اأن  باعتبار  النتخابات، 

واهية.

 وفاء معهود
توقفت اأو�ساط �سيا�سية، بع�سها من داخل احلزب التقدمي 

اأيار،   17 اتفاق  اإ�سقاط  منا�سبة  ال�سرتاكي، عند جتاهل 

الذي طاملا تغّنى النائب وليد جنباط باإ�سقاطه بالتعاون 

واقت�سادي  و�سيا�سي  ع�سكري  وبدعم  »اأم��ل«،  حركة  مع 

من �سورية، وهو املحطة التي اأعادت اإىل جنباط موقعه 

ال�سيا�سي على ال�ساحة اللبنانية.. ما دعا اأحدهم للتعليق 

قائًا: »اإنه الوفاء التاريخي املعهود«.

 جفاء في العالقة
يف  الثانية  الرئا�سة  بني  التوا�سل  خطوط  انعدام  لوحظ 

عني التينة والرابية من جهة، وبكركي من جهة اأخرى، ما 

يعك�ص حال اجلفاء التي ت�سود العاقة بني هذه املرجعيات.
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العام حلركة  الأمني  �لد�ود؛  �ل�صابق في�صل  �لنائب   ■
الع�سكرية  اخلطة  اأن  راأى  العربي،  اللبناين  الن�سال 

يف  اللبناين  اجلي�ص  بتنفيذها  با�سر  ال��ت��ي  والأم��ن��ي��ة 

امل�سلحني  مواجهة  وحازم يف  قادر  اأنه  اأكدت  طرابل�ص، 

عندما يتوقف ال�سيا�سيون عن دعمهم ومتويلهم وتاأمني 

عنا�سر  ت�سلل  من  ذات��ه  الوقت  يف  مبديًا  لهم،  الغطاء 

اإن�ساين  عنوان  حتت  لبنان،  اإىل  �سورية  من  تكفرية 

اإىل  ي�سل  اأن  متوقع  العدد  لأن  وا�ست�سفائي،  وعاجي 

امل�ست�سفيات يف  توزيعهم على  بداأ  300 م�سلح  اأكرث من 

لبنان، داعيًا اإىل ت�سديد الرقابة الأمنية عليهم، كي ل 

يتحولوا اإىل �سواعق تفجر داخلية.

■ �للقاء �لإ�صالمي �لوحدوي نعى نائب بروت ال�سابق 
»اأبا  اللقاء  عرف  قائًا:  اهلل(  )رحمه  عرقجي  عدنان 

�سلبًا  وحليفًا  الأمناء،  �سادقًا يف جمل�ص  زميًا  الوليد« 

ومدافعًا  خا�سة،  والبروتية  الوطنية  الق�سايا  �ستى  يف 

ملتزمًا عن خط املقاومة، وثائرًا على الأحاف الأجنبية 

الهادفة اإىل اإخ�ساع الأمة وربط لبنان بعجلتها.

■ �ل�صيخ د. عبد �لنا�صر جربي؛ اأمني عام حركة الأمة، 
�سّدد على وحدة الأمة الإ�سامية يف ظل التحديات التي 

اإىل  لفتًا  وال�سهيونية،  ال�ستكبار  ق��وى  من  تواجهها 

يتعر�سون  لها،  الداعمة  وال��دول  لبنان،  يف  املقاومة  اأن 

الكيان  حول  اآم��ن  ح��زام  ت�سكيل  هدفها  كونية  ملوؤامرة 

العربي.

�لإ�صالمي يف لبنان اأكدت على وجوب  جبهة �لعمل   ■
واأ�ساليب  كل اأ�سكال  ووقف  الفتنة،  ورف�ص  العنف  نبذ 

داع��ي��ة  وامل��ذه��ب��ي،  ال��ط��ائ��ف��ي  والح��ت��ق��ان  التحري�ص 

ال��ب��اد،  يف  ال�سيا�سي  اخل��ط��اب  عقلنة  ���س��رورة  اإىل 

ال�سف  لوحدة  داع��م��ًا  وح��دوي��ًا  لبنانيًا  ليكون خطابًا 

والكلمة، ولوحدة الوطن.

■ لقاء �جلمعيات و�ل�صخ�صيات �لإ�صالمية الذي نعى 
الرهانات  حّذر من  عرقجي،  عدنان  ال�سابق  النائب 

اخلا�سرة لبع�ص القوى ال�سيا�سية اللبنانية، يف ظل تقّدم 

وجناح الدولة الوطنية ال�سورية، حمّمًا فريق الرهانات 

الفا�سلة م�سوؤولية التاأخر يف ت�سكيل احلكومة اللبنانية 

با�ستبعاد  الأمركية  لاإرادة  ب�سبب خ�سوعه  اجلديدة، 

املقاومة وفريقها عن احلكومة.

الغا�سب  الكيان  اأّن  راأى  فل�صطني  علماء  جمل�ض   ■
الذي فقد هيبته اأمام اأقدام املقاومني ال�سرفاء يف لبنان 

وفل�سطني لن ي�ستطيع مترير م�سروعه الفتنوي البديل، 

لبنان  يف  انت�سرت  ال��ت��ي  امل��ق��اوم��ة  دع��م  على  م��وؤك��دًا 

ال�سعب  واأن  الغا�سم،  ال�سهيوين  العدو  على  وفل�سطني 

حتى  اهلل  �سبيل  يف  اجلهاد  خياره  �سيبقى  الفل�سطيني 

حترير كامل الأر�ص وعودة املقد�سات. 

ال�ستعمار  قوى  اأن  راأى  �للبناين  �ل�صعبي  �مل��وؤمت��ر   ■
امل�سروع  هو  الأوحد  عدوها  اأن  متامًا  تعي  وال�سهيونية 

يتطلب  امل�سروع  ه��ذا  �سرب  واأن  احل�ساري،  القومي 

ومذهبية  طائفية  بع�سبيات  ال��ع��روب��ة  راب��ط��ة  تدمر 

حتمي  التي  الوطنية  الوحدات  لتفكيك  وعرقية  واإثنية 

اله��داف  حتقيق  باجتاه  اجلمهور  وتوحد  املجتمعات 

الوطنية والقومية.

ما هو الهدف من تحــــّرك »تيــار األسـعد«؟

»الفتوى« التي أدخلت جرحى 
القصير إلى مستشفيات لبنان

�لأحمر  لل�صليب  �أي�صاً  ب��دوره  �صمح  �لذي  �ل�صوري، 

�لق�صري،  م��ن  ونقلهم  �جل��رح��ى  ب��اإخ��الء  �ل��ل��ب��ن��اين 

�لإن�صانية، ومن  �ملنظمات  ن��د�ء�ت بع�ض  مع  جتاوباً 

خ���الل ه���ذه �لل��ت��ف��ات��ة �لإن�����ص��ان��ي��ة �أظ��ه��ر »�حل���زب« 

و�أبدى  �لتعاطي،  ر�قياً حقيقياً يف  �إ�صالمياً  منوذجاً 

يف  �أ�صهم  فقد  و�لدينية،  �لإن�صانية  بالقيم  مت�صكه 

معاجلة �لتكفرييني �لذين يرف�صون وجوده، �لتز�ماً 

�لتكفرييون  ه���وؤلء  يفتي  وق��ت  يف  �صرعية،  بفتوى 

باأكل �لأكباد و�لقلوب و�صي �لروؤ�ض و»جهاد �لنكاح«، 

وما �إىل ذلك..

وت�����ص��ي��ف ت��ل��ك �لأو�����ص����اط �أن����ه ع��ل��ى �ل���رغ���م من 

�ل���وج���ود �مل��ق��ل��ق جل���رح���ى »م�����ص��ل��ح��ي �ل��ق�����ص��ري« يف 

ل��ب��ن��ان، لكن �لأط����ر�ف �خل��ارج��ي��ة و�ل��د�خ��ل��ي��ة كافة 

تقر باأن لدى »حزب �هلل« موؤ�ص�صات تدر�ض �أي قر�ر 

��صرت�تيجي �أو �أمني قبل �تخاذه، وبالتايل ل ميكن 

�مل��ج��ه��ول«،  »ق��ف��زة يف  ي��ق��دم على خ��ط��وة مبنزلة  �أن 

ل�صيما يف هذه �لظروف �لدقيقة �لتي مير بها لبنان 

يف  �لغو�ض  دون  م��ن  ب��ه،  �مل�صلم  م��ن  ه��ذ�  و�ملنطقة، 

�لتحليل عن ماهية �لتفاق �لذي مبوجبه مّت �إدخال 

�جلرحى �إىل لبنان.

فاإن  �لتف�صري�ت،  �لرغم من كل هذه  لكن، وعلى 

�لأ�صئلة ت�صج يف �أذهان يف �للبنانيني �لذين ي�صعرون 

باقرت�ب �خلطر من بيوتهم، بعدما كانو� قد �رتاحو� 

�لأر����ص��ي  ه���وؤلء يف  بقتال  يقوم  »ح��زب �هلل«  �أن  �إىل 

جرى  �ل��ذي  فما  لبنان،  �إىل  قدومهم  قبل  �ل�صورية 

�للبنانية؟ وما  �إىل �لأر��صي  ��صتقد�مهم  �إعادة  ليتم 

هو دور �ل�صفارة �لأمريكية يف بريوت يف �لتاأثري على 

�ل�صلطات �للبنانية، خ�صو�صاً على رئي�ض �جلمهورية 

ولتقوم  �لتفاق،  �لنظر عن  ليغ�ض  �صليمان،  مي�صال 

��صت�صفاء  نفقات  ب��ت��اأم��ني  �للبنانية  �ل�صحة  وز�رة 

مو�زنتها  �حل���اد يف  �لعجز  م��ن  �ل��رغ��م  على  ه����وؤلء، 

وعدم قدرتها على تاأمني �لطبابة للبنانيني؟

ح�سان احل�سن

و�صول جرحى 

�لق�صري �إىل م�صت�صفى 

�ملنية �صمايل لبنان

)�أ.ف.ب.(

�لإعالم �ملح�صوبة على قوى 14 �آذ�ر لإر�صال طو�قم 

للح�صور  �لف�صائي،  �لنقل  �صيار�ت  مع  �صحافية 

ق����رب �ل�����ص��ف��ارة �لإي���ر�ن���ي���ة، ف��و���ص��ل��ت ق��ب��ل رك���اب 

�حلافلة.

- بثت �لقناة »�لعربية« خرب�ً عاجاًل قبل و�صول 

نار  �إطالق  �ملتظاهرين بخم�ض دقائق عن ح�صول 

قرب �ل�صفارة �لإير�نية وح�صول ��صتباكات.

�ل�صوؤ�ل �لأخطر لدى �مل�صادر �ملتابعة هو: من 

بالتوجه �إىل حميط  �أم��ر�ً  �أعطى ه��وؤلء �ملحازبني 

�ل�صفارة �لإير�نية؟ باعتقاد تلك �مل�صادر �أن جهات 

حتى  ذل��ك،  �لأ�صعد  من  طلبت  عربية  ��صتخبارية 

لإث��ارة  قتلى،  �صقوط  �ملطلوب  بل  قتلى،  �صقط  لو 

مناه�صة  �صيعية  ج��ه��ات  ل���دى  �ل��غ�����ص��ب  م�����ص��اع��ر 

ل�»حزب �هلل« و»حركة �أمل«، و�فتعال م�صكل �صيعي 

�خلبيثة  �لإع���الم  و�صائل  بع�ض  وتركيز  �صيعي،   -

�ل��د�خ��ل؛  �إىل  »ع��ن��ف��ه«  »ح���زب �هلل« حت���ّول  �أن  على 

�لعام  �ل���ر�أي  وتاأليب  �أي���ار،  يف �م��ت��د�د�ً لأح���د�ث 7 

بعد  ل�صيما  و�مل��ق��اوم��ة،  �هلل«  »ح���زب  �صد  �ل��ع��رب��ي 

�ملقاومة  �صورة  وت�صويه  �لق�صري،  مدينة  ��صتعادة 

�أبناء  �ل��د�خ��ل �صد  ب��ات يف  ب��اأن �صالحها  و�لإي��ح��اء 

�لطائفة �ل�صيعية ولي�ض �صد »�إ�صر�ئيل«.

�أي  �أن  ل���»�ل��ث��ب��ات«  �أك���د  رف��ي��ع  �صيا�صي  م�����ص��در 

��صتباك لن يح�صل على �ل�صاحة �لإ�صالمية، بف�صل 

وع��ي ق��ي��ادت��ي »ح���زب �هلل« و»ح��رك��ة �أم����ل«، �للتني 

متلكان قدرة »�أيوبية« على �ل�صرب و�لتحمل.

) العدد 267(  اجلمعة - 14 حزيران - 2013

وداعًا 
أبو وليد عرقجي

ط����وى �أب����و ول��ي��د �ل��ورق��ة 

�لأخ�����رية م��ن رزن���ام���ة عمره 

وم�صى..

�لأع��م��ار يف يد  ك��ان��ت  و�إذ� 

�أن  �إل  وت��ع��اىل،  �صبحانه  �هلل 

ة  غ�صّ ي�صكل  �ل��غ��ي��اب  ب��ع�����ض 

وحرقة، فكيف �إذ� كان �حلال 

م��ع ه���ذ� �ل��ب��ريوت��ي �ل��ع��ري��ق، 

�ل����ذي ت�����ص��ب��ب خ��ط��اأ ط��ب��ي يف 

�آلمه �لتي و�جهها على مدى 

�أك����ر م��ن ع���ام ب�����ص��رب وجلد 

�ملوؤمن، لريحل بعدها ر��صياً 

مر�صياً؟

ع�����دن�����ان ع����رق����ج����ي؛ �أب�����و 

حمبيه  ك��ل  يناديه  كما  وليد 

�ل�صخ�صية  ه���ذه  وم���ع���ارف���ه، 

�ل��ب��ريوت��ي��ة �ل��ع��ري��ق��ة، غ���ادر 

يبقى يف  لكنه  �ل��ف��ان��ي��ة،  ه��ذه 

كان  د�ئماً  �لنا�ض، لأنه  ذ�ك��رة 

�إليهم.. مل يغلق باب  منحاز�ً 

�لنا�ض،  �أم���ام  مكتبه  �أو  بيته 

ومل يرد �صائاًل �أو حمتاجاً.

كان يبد�أ يومه باكر�ً، وما 

خرج �إن�صان من عنده عاب�صاً، 

ل��ل��ي��اأ���ض،  ع���ن���ده  م���ك���ان  ل  �إذ 

�أ�صيق  »ما  �صعاره  كان  ود�ئماً 

�لعي�ض لول ف�صحة �لأمل«.

�ل�����ن�����ي�����اب�����ة  ت��������غ��������ريه  مل 

ع��ل��ى  ي���ك���رب  ل�����دورت�����ني، ومل 

�لنا�ض، ومل جتعله �مل�صوؤولية 

يغرّي دورة حياته، وكان ثابتاً 

مبادئه، خ�صو�صاً جلهة  على 

�صورية؛ حدودنا نحو �لعامل، 

وهو  �لعروبة..  �إىل  وطريقنا 

لو باع و��صرتى يف هذ� �ملجال، 

�لنو�ب  �أح��د  حتماً  ر�أينا  لكنا 

تة �لبيارتة �لآن يف  نة �ل�صِّ �ل�صُّ

مكان �آخر خارج �لربملان.

رحم �هلل �أبا وليد و�أ�صكنه 

ف�����ص��ي��ح ج���ن���ان���ه.. و�أل���ه���م �آل���ه 

وحمبيه �ل�صرب و�ل�صلو�ن.

»�لثبات«
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مقابلة

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

اليا�س  اللبناين  املتقاعد يف اجلي�س  العميد 

والأزم���ة  الق�صري  اأح����داث  تبعات  يفّند  ف��رح��ات 

ال�����ص��وري��ة، وينقل ل��ق��ّراء ج��ري��دة »ال��ث��ب��ات« اآخ��ر 

املعطيات امليدانية، واإليكم احلوار الآتي:   

ي��ع��ود ال��ع��م��ي��د ال��ي��ا���س ف��رح��ات اإىل ب��داي��ة 

الأح���داث  تتابع  لنا  لي�صرح  ال�����ص��وري��ة،  الأزم����ة 

امل��ي��دان��ي��ة، ي���ق���ول: »م���ع ب���دء احل�����راك الأم��ن��ي 

امل�صلحة  اجلماعات  كانت  امل�صلحة،  للمعار�صة 

موقع  يف  واجلي�س  والنظام  الهجوم،  موقع  يف 

اإمنا  �صلبياً،  دفاعاً  والدفاع هنا مل يكن  دفاعي، 

كان يقوم بتحديد و»تاأريف« اجتاهات الهجوم، 

التي  وال����دول  امل�صلحة  امل��ع��ار���ص��ة  ن��واي��ا  لك�صف 

النظام  احتفظ  املرحلة  ه��ذه  وراءه���ا، ويف  تقف 

باملرافق الأ�صا�صية يف الدولة، داخل املحافظات، 

الأ���ص��ا���ص��ي��ة،  وامل���ط���ارات  الرئي�صية  ال��ط��رق  ك��م��ا 

للدولة  وال�صيا�صي  الق��ت�����ص��ادي  ب��ال��ق��رار  ك��م��ا 

بقي  ه��ذه،  الدفاعية  ال�صيا�صة  ورغ��م  والنظام، 

الفرار  رغ��م  �صامداً  ال�صوري  واجلي�س  النظام 

بنيته  تتاأثر  فلم  ح�صلت..  التي  والن�صقاقات 

وق���وت���ه، وب��ق��ي م��ت��م��ا���ص��ك��اً ق���وي���اً رغ����م ح��م��ات 

الت�صويه والفرتاء«.

 

�إمكانات �ضخمة 

بت�ضرف »�لن�ضرة«

الأم��ن��ي��ة  الأح�����داث  ف��رح��ات م��ق��ارب��ة  يف�ّصر 

ال�����ص��وري��ة اأك����ر، ي��ق��ول: »ه����ذه ال�����ص��ي��ا���ص��ة كانت 

يف  الع�صكرية  ال��ق��ي��ادة  قبل  م��ن  ب��دق��ة  مر�صومة 

اإّن������ه رغ����م دع����وات  اإذ  ����ص���وري���ة، 

ال�صعب ال�صوري بحينها لتدخل 

اجل���ي�������س، ك�����ان ال����رتي����ث ���ص��ّي��د 

امل����وق����ف م����ع ب����داي����ة الأح�������داث 

و�صهدت  تقريباً(،  ع��ام  )ح��وايل 

ه�����ذه امل����رح����ة خ�������ص���ائ���ر ك��ب��رية 

والع�صكريني،  املدنيني  ب�صفوف 

على  ال�صيادة  ال��دول��ة  وخ�صرت 

اأرا���ص��ي��ه��ا، وح�صلت  م��ن  ق�����ص��م 

املناطق جم��ازر ب�صعة،  يف بع�س 

وف���ر����س ع��ل��ى ب��ع�����س ال��ب��ل��دات 

لكن  »�صرعية«،  اأحكام  والأحياء 

م����ع ان���ق�������ص���اء ال����وق����ت، ودر������س 

ال���ق���ي���ادة ال��ع�����ص��ك��ري��ة ال�����ص��وري��ة 

الوقائع، بداأ الرّد والهجوم«.

»���ص��ع��ود  ف���رح���ات:  ي�صيف 

تنظيم القاعدة وجبهة الن�صرة 

يف ����ص���وري���ة، ك�����ص��ف ج��م��ل��ة من 

ال�صعب  اإىل  ب��ال��ن�����ص��ب��ة  الأم������ور 

ال�����ص��وري ب��داي��ة، ث��ّم اإىل ال��راأي 

ال��دويل ثانياً، ومع الأي��ام  العام 

اأنه  الن�صرة  تنظيم جبهة  ظهر 

متني جداً، ومنّظم للغاية، واأّن 

ع��دي��ده ان��ط��ل��ق اإىل ح���وايل 12 

ك�صفت  واملعطيات  مقاتل،  األ��ف 

اأن������ه م�������درَّب ب�����ص��ك��ل اح������رتايف، 

ومي����ل����ك ق����������درات واإم�����ك�����ان�����ات 

ع��ايل  ت�صليح  ول���دي���ه  ���ص��خ��م��ة، 

امل�����ص��ت��وى، ومي��ل��ك ���ص��واري��خ م�����ص��ادة ل��ل��دب��اب��ات 

للغاية،  حديثة  »قنا�صة:  وبنادق  ج��داً،  متطورة 

وم��ت��ف��ج��رات و���ص��واع��ق واأج���ه���زة ات�����ص��ال وق��ي��ادة 

املتوفرة  جتهيزات  اأف�صل  وم��ن  معقّدة  وحت��ّك��م 

»الت�صوي�س على  ف��رح��ات:  وي��ق��ول  ال����دول«،  ب��ني 

هذه اأجهزة ات�صال جبهة الن�صرة من قبل قوى 

والقوى  ال�صوري  للجي�س  الإلكرتونية  احل��رب 

املتحالفة معه كان �صعباً للغاية«.

بعد الق�صري.. املقاومة

يعترب فرحات اأّن »اجلي�س احلر« حتّول مع 

وكتائب  ق��وى  اإىل  ���ص��وري��ة  يف  »ال��ق��اع��دة«  �صعود 

التجاوزات  يقت�صرعلى  فقط  عملها  م�صرذمة، 

وفر�س  املواطنني  واب��ت��زاز  الختطاف  وعمليات 

اليوم  امل��ي��دان��ي��ة ُتظهر  امل��وؤ���ص��رات  »ك���ّل  اخل����وات، 

اأّن ال�����ص��ع��ب ال�����ص��وري ب�����ص��واده الأع���ظ���م اأ���ص��ب��ح 

مغتاظاً من ت�صرفات امل�صلحني، حتى يف املناطق 

العميد  ف��رباأي  الق�صري،  معركة  اأّم��ا  الريفية«، 

الأر���س  ا�صرتاتيجية  يتخّطى  ُبعد  لها  ف��رح��ات 

جاء  الن�صرة  جبهة  ن  »حت�صّ ي��ق��ول:  ال�����ص��وري��ة، 

املدينة  اأّن  ف�صحيح  الهرمل،  مدينة  من  لقربها 

واملو�صوع  ط��رط��و���س،   - حم�س  بطريق  تتحّكم 

ع��ل��ى ع��اق��ة ب��ا���ص��ت��ق��دام امل�����ص��ل��ح��ني والأ���ص��ل��ح��ة 

الأق��وى  العامل  اأّن  بيد  لبنان،  من  والتجهيزات 

ال�صعبي  اإ���ص��غ��ال اخل����زان  والأب�����رز  يبقى ه��دف��ه 

البعد  م��ن  اأك���رب  ال��ل��ب��ن��اين  فالبعد  ل��ل��م��ق��اوم��ة.. 

اأن  ميكنه  ل  ال�صوري  النظام  واإ�صقاط  ال�صوري، 

ق��ي��ادة ح��زب اهلل  الق�صري، وحت���ّرك  يح�صل م��ن 

احل����ازم ج���اء اإث���ر ت��ع��ر���س  ق���رى غ���رب العا�صي 

)�صيعة و�صنة وم�صيحيني( لهجمات التكفرييني، 

اأن  ويكفي  اهلل،  ح��زب  م�صاغلة  براأيهم  وال��ه��دف 

بت�صرفهم،  املو�صوعة  الإمكانيات  حجم  نعرف 

 cashص��خ��م��ة و��� م���ال���ي���ة  م���ب���ال���غ  ف���ي���ه���ا  مب����ا 

بت�صرفهم لتحقيق هذه الغاية، وكانوا ي�صرتون 

ف��رد  و���ص��ع��ر معلومة واح����دة م��ن  ال��ن��ا���س،  بع�س 

األ��ف دولر واإىل 50 األف  واح��د قد ت�صل اإىل 20 

دولر اأحياناً«.

كان  ال�صبب  »ل��ه��ذا  ح��دي��ث��ه:  ف��رح��ات  يتابع 

التن�صيق كبرياً بني قيادة املقاومة وقيادة اجلي�س 

ال�صبب تدخل  ال�صوري يف م�صاألة الق�صري، لهذا 

ح���زب اهلل ب��احل��رب م��ع جبهة ال��ن�����ص��رة، ول��ه��ذا 

ال�����ص��ب��ب ب����داأت امل���ع���ارك م��ن غ���رب ال��ع��ا���ص��ي اإىل 

بجوهرها  وامل��ق��اوم��ة  اهلل  ح��زب  ف��ح��رب  �صرقها، 

ه���ي ح����رب ا���ص��ت��ب��اق��ي��ة، ووق���ائ���ي���ة، ل�����درء ه��ج��وم 

جبهة الن�صرة على لبنان، ولول قطع دابر هذه 

املوؤامرة، لدخل لبنان مباأزق كبري«.

معركة دم�صق الكربى

الغربي  الإع��ام  العميد عن حديث  �صاألنا 

فرحات:  يقول  دم�صق،  معركة  عن  واخلليجي 

 4 اأن حت�صل معركة دم�صق الكربى منذ  »بدل 

اأ�صهر لإ�صقاط النظام، كما �صّوق لها ال�صحايف 

الأم���ريك���ي داي��ف��د اأغ��ن��ات��ي��و���س، ح�����ص��ل هجوم 

ريف  على  ال�����ص��وري  اجلي�س  قبل  م��ن  معاك�س 

دم�����ص��ق )امل��ح��اف��ظ��ة م�����ص��اح��ت��ه��ا ن��ح��و 20 األ���ف 

كلم2، يعني بحجم م�صاحة لبنان على مرتني(، 

اآلف   7 ح��وايل  تطال  اليوم  العمليات  منطقة 

الريف  يقطنون  ال��ذي��ن  ال�صكان  وع���دد  كلم2، 

ال��دم�����ص��ق��ي ح���وايل 4 م��اي��ني، وه��ن��اك كثافة 

ال�صورية  واخلطة  الغوطة،  منطقة  يف  �صكانية 

طريق  وع��ن  البادية  عن  الغوطة  ع��زل  هدفها 

ميدانياً  ال�صيطرة  مت��ت  ال�صبب  ول��ه��ذا  درع���ا، 

ع��ل��ى ال�����ص��ري��ط امل��م��ت��د م��ن »ح����ران ال��ع��وام��ي��د« 

قرب مطار دم�صق الدويل وحتى »عدرا« لف�صل 

ال�صيطرة على  مّت��ت  ث��م  ال��ب��ادي��ة،  ع��ن  الغوطة 

ب��ع�����س امل��ن��اط��ق يف ال���ق���اب���ون، وب�����رزة وج��دي��دة 

الف�صل وجديدة عرطوز، وداريا، واملعارك اليوم 

جتري يف مع�صمية ال�صام.. واملعركة يف الريف 

اأّدى  الق�صري  و�صقوط  وب�صرا�صة،  اأ�صدها  على 

ريف  م�صلحي  ب�صفوف  معنوية  ان��ه��ي��ارات  اإىل 

العا�صمة ال�صورية«.

وم������اذا ع���ن م��رح��ل��ة »م����ا ب��ع��د ال��ق�����ص��ري«؟ 

�صي�صتغل جناح  امل��ي��داين  »ال��ع��م��ل  ف��رح��ات:  ي���رّد 

اأّن ت��رك��ي��ا ب���داأت  ال��ق�����ص��ري م��ع��ن��وي��اً، خ�����ص��و���ص��اً 

املا�صية،  القليل  الأي���ام  ويف  بق�صاياها،  تن�صغل 

ح��ق��ق اجل��ي�����س ال�����ص��وري ت��ق��دم��اً ك��ب��رياً يف ري��ف 

وعند  دم�صق،  بغوطة  م�صتمرة  والعمليات  حلب، 

�صيطرة اجلي�س على ريف دم�صق باإمكاننا القول 

ب�صكل كبري«، ي�صيف  انتهت  ال�صورية  الأزم��ة  اإّن 

عا�صمة  على  اليوم  ت�صيطر  »املعار�صة  فرحات: 

ري���ف دم�����ص��ق »دوم�����ا«، وع��ل��ى ح��ر���ص��ت��ا، وع��رب��ني، 

وجوبر، وال�صتباكات حت�صل يومياً، والأمور قد 

تكون متجهة اإىل احل�صم ب�صرعة على �صاكلة ما 

ح�صل يف باب عمرو والق�صري«.

التن�صيق

�صورية  التن�صيق بني  العميد فرحات،  ب��راأي 

اأ���ص��ّده،  على  وال��دول��ي��ني  الإقليميني  وحلفائها 

»ات���ف���اق���ات ع���دي���دة ح�����ص��ل��ت، اأه���م���ه���ا ال��ت��ن�����ص��ي��ق 

مب���و����ص���وع م���وؤمت���ر ج��ن��ي��ف، واحل�������وار ال��وط��ن��ي 

ال�صوري، القيادة ال�صورية تعّول اإيجاباً على هذه 

احلوارات، فيما املعار�صات تظهر جبهتها مفككة، 

املرتبطة بها،  الدول  واأجنداتها خمتلفة بح�صب 

املعار�صة  لتوحيد  عجز  ه��ن��اك  ال��ي��وم  وب��ال��ت��ايل 

الدول  م�صالح  ت�صابك  لأّن  اأمريكا،  تدخل  رغم 

الداعمة واجلماعات امليدانية على الأر�س معقد 

اأجنداته  القاعدة  لتنظيم  اأّن  كما  كبري،  ب�صكل 

امل��خ��ت��ل��ف��ة.. واأي ت�����ص��وي��ة اأم��ريك��ي��ة م���ع ال��ن��ظ��ام 

ال�����ص��وري، �صيكون ل��ه��ا ارت�����دادات ع��ل��ى الأن��ظ��م��ة 

امل��ت��ورط��ة ب��دع��م امل��ع��ار���ص��ة، وال���ي���وم بع�س ه��ذه 

لعبة  الأف��راد  ال�صيا�صة كممار�صة  ال��دول متار�س 

ت��دراأ عنها  اأوراق��ه��ا وتغامر علها  البوكر، حت��رق 

�صورية  انت�صرت  ح��ال  يف  ال�صورية  الأزم��ة  نتائج 

على حمنتها«.

وعن الو�صع الرتكي، يقول العميد فرحات: 

تبنّي  وق��د  املحللني،  ك��ّل  تركيا  اأح���داث  »ف��اج��اأت 

حزب  قبل  من  املمار�س  الدميقراطي  النظام  اأن 

احل���راك  لأّن  ب��ق�����ص��رة،  اأ���ص��ب��ه  والتنمية  ال��ع��دال��ة 

الرتكي مب�صوغه احلقيقي رغم العامل ال�صوري 

ال����وزراء  رئ��ي�����س  داخ��ل��ي��اً مبعظمه،  ع��ام��ًا  يبقى 

تاأييد  ياأخذ حجة  اأردوغ���ان  الرتكي رجب طيب 

وهذا   ،٪49 على  اآرائ��ه  لفر�س  ال�صعب  من   ٪51
لي�س  فالق�صاء  الرتكي،  ال�صعب  يرف�صه  الأم��ر 

م��ل��ك��ه، وامل��وؤ���ص�����ص��ات ل��ي�����ص��ت ل���ه، وال���ي���وم ال��ق��وى 

ميكنها  ل  وه��ي  ال��ت��وّح��د،  مرحلة  يف  العلمانية 

ي��دّم��ر  واأت���ات���ورك  العلمانيني  متحف  ت���رى  اأن 

ج�صر  بت�صمية  يقبلوا  ول��ن  دي��ن��ي..  مركز  لبناء 

ا�صم  وهو  �صليم،  ال�صلطان  با�صم  البو�صفور  على 

ا���ص��ت��ف��زازي ل��رب��ع الأت������راك ع��ل��ى الأق�����ل، ب�صبب 

املجازر الذي ارتكبها، فال�صلطان �صليم مثال �صيء 

لل�صعب الرتكي، فهو قتل والده واإخوته، واحتل 

العلويني  بحق  جم���ازر  وارت��ك��ب  وم�صر  ���ص��وري��ة 

ا�صم  »ع��ادة يطلق  الأن��ا���ص��ول«، يعّلق فرحات:  يف 

�صخ�س توحيدي على ج�صر، فاجل�صر يربط بني 

الربط  مفهوم  له  يكون  اأن  عليه  واآ�صيا،  اأوروب���ا 

والتقريب ولي�س مفهوم التباعد، والرتكي يعنيه 

اليوم  ترفع  التي  وال�صعارات  ك��ث��رياً،  الأم��ر  ه��ذا 

العدالة  اأك��ر منها حلزب  اأردوغ���ان  اإىل  موجّهة 

والتنمية«.

اأجرى احلوار: بول با�صيل

د تذّمر الشعب السوري من تصرفات المسلحين
ّ
رأى أن المؤشرات تؤك

ز ميدانيًا.. في ظل انشغال تركيا بمشاكلها
ّ

فرحات: نجاح »القصير« محف
»جبهة الن�رصة« 

يف الق�صري كانت 

ت�صتعد للهجوم 

على »املقاومة«، 

فالأنفاق 

وال�صتعدادات 

والأ�صلحة 

والتجهيزات، 

ف�صاًل عن الأموال 

النقدية بالعملة 

ال�صعبة، توؤكد 

هذا املعطى.. 

اأزمة �صورية تنتهي 

بتحرير اجلي�ش 

ال�صوري لريف 

دم�صق، واحلرب 

ال�صورية لي�صت 

طائفية، رغم 

بع�ش الأحداث 

ومتنيات بع�ش 

و�صائل الإعالم.

المعارك تؤكد أن تنظيم 
»جبهة النصرة« متين 
م للغاية..  جدًا ومنظَّ

والمعطيات كشفت أنه 
ب بشكل احترافي مدرَّ
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لــبــــــنــان

وم�������اذا ع����ن ل���ب���ن���ان ب���ع���د اأح������داث 

فيه  الأح�����داث  �صتنفرج  ه��ل  ال��ق�����ص��ري، 

جبهة  اأّن  ���ص��ح��ي��ح  وه���ل  ���ص��ت��ت��ع��ّق��د؟  اأم 

مع  ح��رب  يف  للدخول  ت�صتعد  الن�صرة 

امل���ق���اوم���ة؟ ي���ق���ول ال��ع��م��ي��د يف ح��دي��ث��ه 

جل��ري��دة »ال��ث��ب��ات«: »ال��غ��رب ينظر اإىل 

ي�صّكل  اهلل  ح���زب  اأن  زاوي����ة  م��ن  ل��ب��ن��ان 

اإ�صرائيل، ومن تلك الروؤية  خطراً على 

م�صروع جبهة  يوؤذيه،  بكل عمل  يرحب 

����رب ب��ال��ق�����ص��ري،  ال���ن�������ص���رة ال���ك���ب���ري �����صُ

ق��ائ��م��اً، ولكن  يبقى  ال��ت�����ص��ادم  اح��ت��م��ال 

اأّن  واأع��ت��ق��د  ك���ث���رياً،  انخف�صت  ن�صبته 

احتمال  رغ��م  م�صبوطاً  اأ�صبح  الو�صع 

للجي�س  النائمة  اخل��اي��ا  بع�س  وج��ود 

ال�����ص��وري احل����ّر ول��ت��ن��ظ��ي��م ال��ق��اع��دة يف 

بع�س املناطق اللبنانية، وقد تكون هذه 

واجلنوب..  البقاع  يف  موجودة  اخلايا 

ولكن يتّم احتواء املو�صوع حملياً يف كل 

بلدة على حدة«.



يف ب�����ريوت ب����ات ال��ب��ح��ث ع���ن ���ص��ق��ة ج��ي��دة 

ب��اإي��ج��ار م��ع��ق��ول، اأ���ص��ب��ه ب��ال��ب��ح��ث ع��ن اإب����رة يف 

خيايل  ب�صكل  الإي���ج���ارات  ارتفعت  ق�����س،  ك��وم��ة 

خال الأ�صهر املا�صية، وبعدما كان اإيجار �صقة 

دولر   600 على  ي��زي��د  ل  غرفتني  م��ن  ت��ت��األ��ف 

معظم  يف  م�صاعفاً  الإي��ج��ار  ب��ات  اأق�صى،  كحد 

احلالت، والذريعة الأوىل هي: اأنك ت�صتاأجر يف 

ب�صكانها، لكن ما هي  تكاد تختنق  التي  بريوت 

الأ�صباب الفعلية لهذا الرتفاع يف الإيجارات؟

يعزو الكثري من اخلرباء �صبب الرتفاع اإىل 

املي�صوري  تدفق الاجئني ال�صوريني، وحتديداً 

العا�صمة،  ق��ل��ب  اإىل  م��ن��ه��م  والأث����ري����اء  احل����ال 

مهما  العالية  الإي���ج���ارات  ل��دف��ع  وا���ص��ت��ع��داده��م 

وع��ائ��ات��ه��م  ا���ص��ت��ق��راره��م  ي�صمنوا  ل��ك��ي  ب��ل��غ��ت 

باتت  امل��ت��زاي��دة،  اأع���داده���م  وب�صبب  ب����ريوت،  يف 

اأ�صحاب  ك��ون  ب��اط��راد  ترتفع  ال�صقق  اإي��ج��ارات 

الأماك يغارون من بع�صهم البع�س، ويزايدون 

يف ما بينهم عمن ي�صتطيع احل�صول على اأعلى 

مبلغ لإيجار �صقته، خ�صو�صاً اأنه ما من ح�صيب 

اأو رقيب على اأ�صعار الإيجارات وت�صخمها.

هذا ويعرب الكثري من املواطنني يف بريوت 

ع���ن ا���ص��ت��ي��ائ��ه��م م���ن ط��ري��ق��ة ت��ع��ام��ل اأ���ص��ح��اب 

باتوا  امل�صتاأجرين، حيث  والأم��اك مع  ال�صقق 

على  م��ادي��اً  امل��رت��اح  ال�صوري  ال��اج��ئ  يف�صلون 

وما  املتو�صطة،  الطبقة  من  اللبناين  امل��واط��ن 

اأن يحني موعد جتديد عقد الإيجار حتى ينذر 

اأو  بالإخاء  اللبنانيني  �صكانها  ال�صقة  �صاحب 

القبول بالإيجار اجلديد امل�صاعف يف الأغلب، 

ويف حال الرف�س طبعاً، ي�صبح على اللبناين اأن 

يرتك ال�صقة ل بل اأن يرتك العا�صمة بريوت، 

ي��اإي��ج��ار  منا�صبة  ���ص��ق��ة  ب��اإي��ج��اد  ح��ظ��وظ��ه  لأن 

معدومة،  ت�صبح  بال�صابق  يدفعه  ك��ان  ك��ال��ذي 

خ�����ص��و���ص��اً يف ظ���ل رات���ب���ه امل����ح����دود، ح��ت��ى اأن 

الكثريين من اأ�صحاب الأماك باتوا يوؤجرون 

ال�صقق املفرو�صة ليكون اإيجارها اأعلى، ول�صمان 

املي�صورة  ال�صورية  العائات  لإح��دى  تاأجريها 

كونها جمهزة وموؤثثة وتغري العائلة الوافدة.

املواطنني:  الإط��ار، يقول عدد من  يف هذا 

»اإننا نبحث عن �صقق لاإيجار منذ عدة اأ�صهر، 

ولكن جميع املحاولت بائت بالف�صل ب�صبب عدم 

ال�صقق بتاأجريها ملواطنني  اأ�صحاب هذه  رغبة 

الاجئني  اإىل  بتاأجريها  ورغبتهم  لبنانيني، 

ال�����ص��وري��ني ال��ذي��ن ي��دف��ع��ون ع��دة اأ���ص��ع��اف عما 

يدفعه املواطن اللبناين«.

اأن����ه  ال�������ص���اب حم���م���د ح����م����ادي اإىل  ي��ل��ف��ت 

وخطيبته يبحثان عن �صقة لاإيجار يف بريوت 

بحدود ال�750 دولر منذ اأ�صهر، ولكن من دون 

ذلك  على  احل��ال  ا�صتمر  »اإذا  وي�صيف:  طائل، 

ب��ال��زواج  يفكر  لبناين  ���ص��اب  اأي  ي�صتطيع  فلن 

بع�س  طمع  ب�صبب  فيها  ي�صكن  �صقة  يجد  اأن 

مببالغ  ب��ت��اأج��ريه��ا  ورغبتهم  ال�صقق  اأ���ص��ح��اب 

خيالية ل تتنا�صب مع الواقع«.

اإ�صراره على ال�صكن يف بريوت وعدم  وعن 

التوجه اإىل ال�صواحي يقول: »ا�صرتطت عائلة 

خطيبتي األ تبتعد ابنتهم عنهم كثرياً، كما اأن 

اأن  ارتاأينا  لذلك  ب��ريوت،  وعملها �صمن  عملي 

نبحث عن �صقة منا�صبة قريبة من اأعمالنا ومن 

عائاتنا، لكن يبدو اأن ما نطلبه م�صتحيًا«.

منطقة  يف  امل��ب��اين  اأ���ص��ح��اب  اأح����د   ي�صرح 

اللبان يف بريوت؛ اأحمد �صاتيا، �صبب تف�صيله 

ال���اج���ئ ال�������ص���وري ع��ل��ى امل����واط����ن ال��ل��ب��ن��اين، 

املرتاحني  ال�����ص��وري��ني  ال��اج��ئ��ني  »اإن  ف��ي��ق��ول: 

مادياً ل ي�صاألون نهائياً عن قيمة الإيجار وكل 

يف  منا�صبة  �صقة  على  احل�صول  هو  يهمهم  ما 

بريوت تكون قريبة من الأماكن واملطاعم التي 

وامل��دار���س  اجل��ام��ع��ات  م��ن  واأي�����ص��اً  يق�صدونها، 

التي �صجلوا اأبناءهم بها«.

اإىل ذلك، قال اأحد اأ�صحاب ال�صقق والذي 

ف�����ص��ل ع���دم ذك���ر ا���ص��م��ه، اإن����ه ك���ان ل��دي��ه �صقة 

موؤجرة ب�800 دولر وقام باإخائها من العائلة 

اأن  التي كانت ت�صكنها بعد انتهاء العقد بحجة 

يريد تزويج اأحد اأبنائه فيها، وعندما مت اإخاء 

ال�صورية  الأ�صر  لإح��دى  بتاأجريها  ق��ام  ال�صقة 

ذل��ك لأن  اأن��ه فعل  وي��وؤك��د  دولر،   1200 مببلغ 

�صهرياً،  الإ�صافية  دولر  بال�400  »اأح��ق  عائلته 

خ�صو�صاً اأنه ل ميلك �صقة اأخرى ليوؤجرها«.

ولدى �صوؤاله عما �صيفعله يف حال تخلفت 

الأ����ص���رة ال�����ص��وري��ة ع��ن ال��دف��ع اإن ���ص��اق��ت بها 

الأحوال، اأو اإن عادت اإىل بلدها، ي�صحك قائًا: 

للبنانيني،  تاأجريها  اأعيد  اأن  اأ�صتطيع  »عندها 

علماً اأنني اأطلب من امل�صتاأجر دفع اأ�صهر �صلف 

على الأقل«.

البيوت  �صما�صرة  اأح���د  ي��ق��ول  ج��ه��ت��ه،  م��ن 

ال�صبب  »اإن  ب���ريوت:  يف  كليمن�صو  منطقة  يف 

املنازل  اإيجارات  معدلت  ارتفاع  وراء  الرئي�صي 

يف املنطقة هم ال�صوريون اأنف�صهم، بحيث ياأتي 

ال��ع��دي��د م���ن رج����ال الأع���م���ال م���ن امل��ح��اف��ظ��ات 

ال�����ص��وري��ة ه��رب��اً م��ن احل����رب، وي��ع��ر���ص��ون على 

نظراً  خيالية  مببالغ  تاأجريها  املنازل  اأ�صحاب 

اأم��واًل طائلة ولرغبتهم يف ال�صكن  لمتاكهم 
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تحقيق

إيجارات الشقق في بيروت تحلق عاليًا

بال�صلب لي�س فقط على  راق، وهو ما ينعك�س  يف حي 

الذين مل  ال�صوريني  الفقراء من  اللبنانيني، بل على 

وي�صطرون  الإي��ج��ارات،  قيمة  ت��اأم��ني  باإمكانهم  يعد 

للخروج من املنزل لرغبة �صاحبه يف منحه ملن �صيدفع 

املزيد من املال«.

يف  طالبة  وه��ي  مو�صى  ن��دى  ت�صف  جهتها،  م��ن 

اجلامعة الأمريكي يف بريوت، الفارق الكبري يف اأ�صعار 

التي  املفرو�صة  وال�صقق  الطلبة  الإيجارات يف م�صاكن 

توؤجر لهم بالقرب من اجلامعة، بعد توافد الاجئني 

الإيجار لذات  اأن �صعر  ال�صوريني، مو�صحة  والطاب 

ال�صقة ال�صكنية التي كانت ت�صكنها العام املا�صي ارتفع 

بع�س  حت��ول  اإىل  بالإ�صافة  ه��ذا  دولراً،   350 بقيمة 

العمارات ال�صكنية التي كانت توؤجر فقط للطاب اإىل 

عمارة تقطنها عائات �صورية .

الأ����ص���ع���ار �صمل  »الرت����ف����اع يف  اأن  ن���دى  وت�����ص��ي��ف 

�صعوبة  اإىل  ب��الإ���ص��اف��ة  وال��ف��ارغ��ة،  املفرو�صة  ال�صقق 

اإيجاد �صقة �صكنية ويف حال وجودها، فاإن �صعر الإيجار 

مرتفع جداً، بالإ�صافة اإىل طلب دفع الإيجار مقدماً 

ل�صتة اأ�صهر«.

ويجد اأ�صحاب املكاتب العقارية يف بريوت �صعوبة 

ال�صكنية لطاب اجلامعات، لزدياد  ال�صقق  يف توفري 

واأهله  الطالب  ق��درة  ول��ع��دم  عليها،  الاجئني  طلب 

لي�صت  كونها  الإي��ج��ارات  يف  القفزة  ه��ذه  حتمل  على 

بقليلة، اخل��ب��ري الق��ت�����ص��ادي؛ م���ازن ب��رج��ي، ي��رى اأن 

تزايد اأعداد الاجئني �صكل �صغطاً كبرياً على البنية 

التحتية واخلدماتية يف بريوت، ومنها قطاع الإ�صكان، 

ب��ريوت  مدينة  يف  كبري  ب�صكل  ال�صغط  ه��ذا  ويتمثل 

املي�صورة،  ال�صورية  العائات  معظم  ت�صتقطب  كونها 

ب��الإ���ص��اف��ة اإىل وج���ود ع��دد م��ن اجل��ام��ع��ات وامل��دار���س 

ارتفعت  الإي��ج��ارات  اأ�صعار  اأن  م�صيفاً  فيها،  املعروفة 

مبا ل يقل عن 50 يف املئة لزيادة الطلب عليها، كما اأن 

اأجرة ال�صقة املفرو�صة يف اأرقى مناطق العا�صمة باتت 

تدفع يف بع�س الأحيان على �صكل �صنوي، مما اأدى اإىل 

على  احل�صول  على  اللبناين  امل��واط��ن  م��ق��درة  �صعف 

�صقة مكونة من غرفة و�صالون ومنافعها.

ال�����ص��وري��ني خ��ال  ال��اج��ئ��ني  ت���واف���د  اإذن، خ��ل��ق 

ال�صقق  اأزم�����ة خ��ان��ق��ة يف ق��ط��اع  امل��ا���ص��ي��ني  ال��ع��ام��ني 

الطلب  ل��زي��ادة  نتيجة  حت��دي��داً،  ب���ريوت  يف  ال�صكنية 

على ال�صقق مع قلة املعرو�س منها، وت�صهد العا�صمة 

التي تعد احلا�صنة الأكرب لاجئني ارتفاعاً ملحوظاً 

اإيجار ال�صقق ال�صكنية مقارنة مبا كانت عليه  باأ�صعار 

لهذه  ح��ًا  لتجد  ال��دول��ة  �صتتدخل  فهل  ال�صابق،  يف 

جلم  اأو  الإي���ج���ارات،  قيمة  حت��دي��د  ع��رب  اإن  الق�صية، 

ارتفاعها؟

هبة �صيداين

) العدد 267(  اجلمعة - 14 حزيران - 2013



ف���إن  الفل�سطينية،  لل�سلطة  ب�لن�سبة 

اأن ال���ع���ودة اإىل  ن�����س��ر ه���ذه الأرق�������م ي��ع��ن��ي 

ه��ذا  لتثبيت  ���س��ت���راً  ���س��ت��ك��ون  امل��ف���و���س���ت، 

ال��ت��و���س��ع ال���س��ت��ي��ط���ين، ومب���ن���زل���ة غ��ط���ء 

خمتلف  يف  ال�ستيط�ن  انت�س�ر  من  للمزيد 

ن�سهد  ورمب���  الفل�سطينية،  ال�سفة  اأن��ح���ء 

ت�لي�ً، ت�سدداً فل�سطيني�ً يف ا�سرتاط جتميد 

املف�و�س�ت،  مع�ودة  قبل  لال�ستيط�ن  فعلي 

ف��م��� ي��ق��دم��ه الأم��رك��ي��ون م��ن م�����س��روع���ت 

اقت�س�دية ل قيمة له� عندم� ل تعود الأر�ض 

موجودة، ثم اإن ال�سلطة ترف�ض العرتاف 

بيهودية الدولة يف الوقت الراهن.

عن  الإع���الن  مع  يتوقع  املراقبني  بع�ض 

ت�أجيل زي�رة كري جموداً موؤقت�ً يف اجلهود 

املحتلة،  اإىل فل�سطني  املقررة  اأرج���أ جون كري زي�رته 

ومل ي��ت��م حت��دي��د م��وع��د ج��دي��د ل��ه��ذه ال����زي�����رة، ال��وزي��ر 

الأمركي يتحرك ب�سرعة من اأجل اإع�دة ال�سلطة وحكومة 

امل��ف���و���س���ت، ك���ل��ع���دة يرتكز اجلهد  الح��ت��الل اإىل ط���ول��ة 

مع  الفل�سطينية  ال�سلطة  تكييف  حم�ولة  على  الأمركي 

املف�و�س�ت،  ل�ستئن�ف  ال�سه�ينة  ي�سعه�  التي  ال�سروط 

تقرتح  اإليه�،  امل�س�ر  التكييف  عملية  �سي�ق  ويف  املق�بل،  يف 

الو�سع  بتح�سني  تت�سل  اأف��ك���ر  جملة  الأم��رك��ي��ة  الإدارة 

حكومة  وتت�سرف  ال�سفة،  يف  للفل�سطينيني  القت�س�دي 

�سغطه�  ت��رك��ز  وا�سنطن  اأن  مف�ده�  قن�عة  وف��ق  نتني�هو 

ت�أجيل  ع��ن  الإع����الن  اأ���س������س���ً،  الفل�سطيني  اجل���ن��ب  ع��ل��ى 

ت��راف��ق م��ع ت�سريح�ت من�سوبة  الأم��رك��ي،  ال��وزي��ر  زي����رة 

بنية  �سكوكه�  عن  فيه�  تعرب  الفل�سطينية،  ال�سلطة  اإىل 

حكومة الحتالل، العودة اإىل املف�و�س�ت، وح�سب مراقبني، 

رمب� يتطلع كري من وراء ت�أخر موعد قدومه فل�سطني 

املحتلة، اإىل توقع تغير يف مواقف الأطراف، خ�سو�س�ً يف 

الحتالل،  كي�ن  احل�كم يف  الئتالف  داخل  �سوء خالف�ت 

وتعبر ال�سلطة عن عدم الثقة يف حدوث تغر يف مواقف 

حكومة الحتالل.

ع�سية املوعد الذي ك�ن حمدداً للزي�رة، و�سعت حكومة 

تت�سمن  املف�و�س�ت،  ل�ستئن�ف  جديدة  �سروط�ً  الحتالل 

ال�����س��روط ال��ت��ي حت��دت��ث عنه� و���س���ئ��ل اإع����الم الح��ت��الل؛ 

تعرتف  ال�����س��الح  م��ن��زوع��ة  فل�سطينية  دول���ة  على  م��واف��ق��ة 

اليهودية«، وذلك فيم� يبدو يف الوقت نف�سه رداً  ب�»الدولة 

على حديث م�سوؤول كبر يف الئتالف ال�سهيوين احل�كم، 

عن رف�ض حل الدولتني. 

اأنه �سيبحث مع كري  اأو�سح  رئي�ض حكومة الحتالل 

امل��ف���و���س���ت  ا�ستئن�ف  اإىل  ���س��ي��وؤدي  ط��ري��ق  اإي��ج���د  »ف��ر���ض 

على  تعتمد  لت�سوية  التو�سل  اأج��ل  من  الفل�سطينيني،  مع 

ال�سالح، والتي تعرتف  املنزوعة  الفل�سطينية  الدولة  مبداأ 

اأمنية را�سخة، تعتمد على  ب�لدولة اليهودية، مع ترتيب�ت 

اأجل  من  اأن��ه  نتني�هو  واأ���س���ف  الإ�سرائيلي«،  اجلي�ض  ق��وة 

ككتلة  العمل  احلكومة  على  »يتعني  ال��ه��دف،  ه��ذا  حتقيق 

الن�سغ�ل  دون  اله�مة،  اخل��ط��وات  على  والرتكيز  واح���دة، 

يف اأمور حزبية �سغرة«، وذلك يف اإ�س�رة اإىل تعدد املواقف 

مب�س�ر  يتعلق  ف��ي��م���  ���س��ه���ي��ن��ة،  م�����س��وؤول��ون  يطلقه�  ال��ت��ي 

الت�سوية التي يعمل الأمركيون على حتريك عجلته�، عرب 

املقرتح�ت التي يقدمه� وزير اخل�رجية الأمركي. 

ب��ي��ه��ودي��ة  الفل�سطينيني  ب����ع���رتاف  امل��ت��ع��ل��ق  ال�����س��رط 

الدولة، هو اأي�س�ً من �سمن ال�سروط القدمية، والتي يرى 

ال�سغط  تلم�ض  مع  لتمريره،  موؤاتية  الفر�سة  ال�سه�ينة 

جم��دداً،  املف�و�س�ت  لإط��الق  واملت�س�عد  القوي  الأم��رك��ي 

جتميد  يف  الأم��رك��ي  النج�ح  ظهر  اأن  بعد  طرحه  وي���أت��ي 

احلديث يف ملف ال�ستيط�ن، دون جتميد ال�ستيط�ن نف�سه، 

ك��ب��راً خ��الل ال��ع���م اجل���ري،  ل ب��ل �سهد ال�ستيط�ن من��واً 

اأن  فقد ك�سفت م� ت�سمى »حركة ال�سالم الآن« النق�ب عن 

الثلث الأول من هذا الع�م �سهد ارتف�ع�ً بن�سبة 176 يف املئة 

الرقم  اإىل  لي�سل  امل�ستوطن�ت  يف  البن�ء  ب��داي��ة  اأع��م���ل  يف 

الأعلى خالل �سبع �سنوات، يف حني اأن البن�ء يف داخل كي�ن 

الحتالل انخف�ض بن�سبة 8.9 يف املئة، رغم وجود حترك�ت 

يف  وال��ت��ع��رات  القت�س�دية،  ب�مل�س�عب  تتعلق  احتج�جية 

قط�ع الإ�سك�ن حتديداً. 

 وق���ل��ت احل��رك��ة يف تقرير جديد له�: »وف��ق���ً لأح��دث 

معطي�ت اجله�ز املركزي لالإح�س�ء يف اإ�سرائيل، ف�إن البن�ء 

الع�م  م��ن  الأول  ال��رب��ع  خ��الل  ارت��ف��ع  الغربية  ال�سفة  يف 

ال�ستيط�ن«  »جتميد  اأ���س��ط��ورة  م��ن  ال��رغ��م  على   ،2013
ففي  انقط�ع،  دون  البن�ء  توا�سل  فقد  النف�ض«،  »�سبط  اأو 

الفرتة م� بني ك�نون الث�ين 2013 واآذار 2013 مت ال�سروع 

يف بن�ء 865 وحدة ا�ستيط�نية جديدة، وهو م� ميثل ثالثة 

امل��سي )من  ال��ع���م  م��ن  نف�سه  ال��رب��ع  م��ع  اأ���س��ع���ف مق�رنة 

2012(، واإذا م� قورنت هذه الأرق�م  اآذار  اإىل  ك�نون الث�ين 

مع الربع الأخر من الع�م امل��سي )من ت�سرين الأول اإىل 

ك�نون الأول 2012(، ف�إن الزي�دة مذهلة وت�سل اإىل ٪355«.

اأن���ه »ط���مل��� ل ي��وج��د جتميد  واع��ت��ربت »ال�����س��الم الآن« 

ك�مل لال�ستيط�ن، ف�سي�ستمر النمو اإىل حد كبر«، وق�لت: 

يف  ت�ستمر  ول��ن  ت�سمح  لن  ب�ل�سالم  تلتزم  حكومة  اأي  »اإن 

ال�سالم«،  بفر�ض  حم�لة  ل  ي�سر  ال��ذي  امل�ستوطن�ت،  بن�ء 

�سي��سة  على  اإ�س�في�ً  دل��ي��اًل  النت�ئج  ه��ذه  »ت��وف��ر  واأ���س���ف��ت 

احلكومة امل�ستمرة يف اإعط�ء التو�سع ال�ستيط�ين الأولوية، 

اإن كتلة  الغ�لبية من املواطنني الإ�سرائيليني،  على ح�س�ب 

4٪ من ال�سك�ن، لكنهم تلقوا زي�دة  امل�ستوطنني هي جمرد 

الذي  الآخر  الق�سم  تلقى  البن�ء، يف حني  بداي�ت  176٪ يف 
بن�سبة  انخف��س�ً  الإ�سرائيليني  املواطنني  من   ٪96 يع�دل 

8.9٪ يف بداي�ت البن�ء«.

حم���ولت  ف�سل  ال��دول��ي��ة  الأزم�����ت  جمموعة  توقعت 

وحكومة  الفل�سطينية  ال�سلطة  ب��ني  امل��ف���و���س���ت  اإط���الق 

ال�سفة  يف  ال��راه��ن��ة  الأو���س���ع  اأن  اإىل  م�سرة  الح��ت��الل، 

الفل�سطينية تنحو ب�جت�ه تفجر انتف��سة ث�لثة يف املح�سلة 

النه�ئية، اإم� مع ف�سل املف�و�س�ت، واإم� مع مف�و�س�ت من 

اأجل املف�و�س�ت.

اإن »ا���س��ت��ق���ل��ة رئي�ض  ت��ق��ري��ره���،  امل��ج��م��وع��ة يف  وق���ل��ت 

ب��ستقرار  املتعلقة  امل�س�ئل  اأع����دت  في��ض  ���س��الم  ال����وزراء 

و�سي��س�ت ال�سفة الغربية اإىل الواجهة، الع�م امل��سي ك�ن 

ال�سيطرة على  انتزاع حم��ض  منذ  ا�سطراب�ً  الأك��ر  الع�م 

قط�ع غزة ع�م 2007، وجدت ال�سلطة الفل�سطينية نف�سه� 

اأو  اأزم��ة م�لية، غر ق���درة على دف��ع روات��ب موظفيه�  يف 

وقف الرتدي القت�س�دي«.

ا�سطلع  التي  الدبلوم��سية  املب�درة  اإن  ق�لت  املجموعة 

به� وزير اخل�رجية الأمركي جون كري تواجه جملة من 

العقب�ت، واإن الهدوء ال�س�ئد اليوم ميكن اأن يتبخر ب�سرعة.

امل������يل لل�سلطة  ال���و����س���ع  ك�����ن  ب��ي��ن��م���  اأن�����ه  واع����ت����ربت 

الفل�سطينية والأ�سرى امل�سربون عن الطع�م هي الق�س�ي� 

ك��ب��رة تظهر �س�آلة  اح��ت��ج���ج���ت  اإىل خ���روج  دف��ع��ت  ال��ت��ي 

على  ال���ي���وم،  الفل�سطينية  ال�����س��ي������س��ة  اآف������ق  وحم���دودي���ة 

الرغم اأن ه�تني الق�سيتني تعتربان حموريت�ن يف احلي�ة 

ال�سي��سي  الن�س�ط  لتمحور  اأ���س��ب���ب���ً  ثمة  ف����إن  ال��وط��ن��ي��ة، 

حولهم�، فهم� ل تت�سبب�ن يف اأي انق�س�م اأو �سغينة.

واأ�����س�����ف����ت امل���ج���م���وع���ة، اأن ث���م���ة رغ���ب���ة ل�����دى ب��ع�����ض 

اأك���رب،  ت��غ��ي��رات  لإح�����داث  ب��ستعم�لهم�  الفل�سطينيني 

امل��ج��ه��ول،  ن��ح��و  للقفز  م�ستعداً  ي��ب��دو  منهم  اأن  قلة  اإل 

ول���ه���ذا ال�����س��ب��ب، ف������إن ال��ت��ق���ري��ر ال���ت���ي ت���ن���ذر ب���دن���و اأج���ل 

املجموعة  وق�لت  به�،  مب�لغ�ً  تبدو  الفل�سطينية  ال�سلطة 

ال�سلطة  وج�����ود  ت��ع��ت��رب  اأن���ه����  اأث��ب��ت��ت  ق���د  »اإ����س���رائ���ي���ل  اإن 

له�،  وطنية  م�سلحة  ازده���ره���،  يكن  مل  اإن  الفل�سطينية، 

ب��ني فتح وح��م������ض ه��و م��� يعطي فتح  عمق الن��ق�����س���م���ت 

دافع�ً للمح�فظة على ال�سلطة الفل�سطينية بو�سفه� اأقوى 

من  وال��ع��دي��د  غربيون  دبلوم��سيون  يعتقد  موؤ�س�س�ته�، 

يف  �ست�ستمر  الأم���وال  من  ك�فية  مب�لغ  اأن  الفل�سطينيني 

التدفق يف امل�ستقبل املنظور للمح�فظة على حي�ة ال�سلطة 

الفل�سطينية، واأن الرئي�ض عب��ض �سيبقى موجوداً و�سيفعل 

م� بو�سعه لت�أخر اخلطوات التي تت�سبب مبخ�وف كبرة 

املمنوحة  امل�س�عدات  تزال  »اإ�سرائيل«، ل  املواجهة مع  اإزاء 

الفل�سطينية،  ب�ملعنى  لل�سلطة  وخ�سو�س�ً  للفل�سطينيني، 

احلريف ت�سرتي الوقت«.

اأن »ف�ساًل ج��دي��داً يجري  ت��رى املجموعة  رغ��م ذل��ك، 

وال�سلطة  الفل�سطينية  ال�سي��سة  تتعر�ض  حيث  تد�سينه، 

الفل�سطينية لتحّولت جذرية، مل يعد احلديث عن خالفة 

الغربية  ال�سفة  اأن  اإىل  ي�سر  م���  وه��و  حم��ظ��وراً،  عب��ض 

تدخل يف مرحلة انتق�لية يح�ول كثرون ت�أجيله�.

رئي�سيني  تعديلني  اإدخ���ل  املجموعة �سروة  واقرتحت 

حم�ية  ينبغي  الق�سر،  امل��دى  على  ال�سرعة،  جن�ح  على 

ال�سي��سية  ال��ع��الق���ت  تقلب�ت  م��ن  الفل�سطينية  ال�سلطة 

اأن  ميكن  التي  وال�سدم�ت  الفل�سطينية  »الإ�سرائيلية« 

النظ�م  داخ���ل  امل��رتاب��ط��ة  الفعل  ردود  م��ن  �سل�سلة  حت��دث 

الفل�سطيني اله�ض:

الع�ئدات  القت�س�دي، ميكن حتويل  امل�ستوى  على 

ث�لث  ط��رف  اإىل  »اإ�سرائيل«  جتمعه�  التي  ال�سريبية 

يحّوله� اإىل ال�سلطة الفل�سطينية، من غر املحتمل اأن 

تقبل »اإ�سرائيل« مبثل هذا احلل ب�سهولة، لأنه� تريد 

الحتف�ظ بنفوذه� على الفل�سطينيني، ولذلك ينبغي 

ع��ل��ى ال���ولي����ت امل��ت��ح��دة واأوروب������� مم���ر���س��ة ال�سغوط 

عليه�.

»اإ�سرائيل«  تفعل  اأن  ينبغي  الأمني،  امل�ستوى  على 

املزيد لكبح جم�ح امل�ستوطنني الذين ميكن لهجم�تهم 

ع��ل��ى ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ني، م���ن وج��ه��ة ن��ظ��ر ال��ع��دي��د من 

ت�سّرع من  اأن  »الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ني«،  الأم��ن��ي��ني  امل�����س��وؤول��ني 

حداً  ت�سع  اأن  ينبغي  كم�  الت�لية،  النتف��سة  ح��دوث 

عن��سر  واعتق�ل  الفل�سطينية  املن�طق  يف  لتوغالته� 

10w w w . a t h a b a t . n e t

عربي

ر مؤقت
ُّ
تأجيل زيارة كيري.. تعث

ال يلغي المسعى األميركي

ي
ر

ك
ن 

و
ج

ي 
ك

ر
م

لأ
 ا

ة
ي
ج

ر
خل�

 ا
ر

ي
ز
و

و
و 

ه
ي�

ن
نت

ني 
م

ي�
ن
 ب

و
د

ع
ل
 ا

ء
را

ز
و

ض 
�
ي
ئ
ر

) العدد 267(  اجلمعة - 14 حزيران - 2013

مجموعة األزمات الدولية: المفاوضات.. واالنتفاضة



منطقة  يف  ال�شعبية  وال��ل��ج��ان  الف�شائل  وقعت 

املخيمات  لتح�شني  وط��ن��ي  تفاهم  وثيقة  ال�شمال 

�شعبي  لقاء  اأث��ن��اء  وذل��ك  ال�شمال،  يف  الفل�شطينية 

عقدته يف اللجنة ال�شعبية يف خميم البداوي، بح�شور 

واالجتماعية  الوطنية  ال�شخ�شيات  من  كبري  ح�شد 

ال�شعبية  واالحت��ادات  واملوؤ�ش�شات  العائلية  والروابط 

واملهنية.

والروابط  املوؤ�ش�شات  ومعها  الف�شائل،  ووقعت 

واالحتادات وممثلو العائالت وعدد من ال�شخ�شيات، 

على الوثيقة التي تت�شمن عددًا من البنود اأهمها: رفع 

الغطاء التنظيمي وال�شيا�شي والعائلي والع�شائري عن 

كل خمل باالأمن اأو معتٍد على حرمة االآخرين يف دمهم 

القوة  خ��الل  من  وحما�شبته  عر�شهم،  اأو  مالهم  اأو 

اجلامع،  االأمني  االإط��ار  باعتبارها  امل�شرتكة  االأمنية 

بعيدًا عن اال�شتن�شابية واملح�شوبية واملعايري املزدوجة 

من  كل  على  حديد  من  بيد  وال�شرب  املحا�شبة..  يف 

ي�شتخدم ال�شالح بغ�ض النظر عن الذرائع واالأ�شباب، 

و�شحبه  لل�شالح  الع�شوائي  بالتوزيع  النظر  واإع���ادة 

وو�شع  ال�شيئ..  ال�شلوك  واأ�شحاب  املراهقني  من 

واإنهاء  امل�شلحني  وانت�شار  الع�شوائي  لال�شتنفار  حد 

املربعات االأمنية خارج مكاتب ومقرات الف�شائل.

اأو  جناية  الأي  مرتكب  اأي  بت�شليم  القيام  اأي�شًا 

عن  النظر  بغ�ض  املخت�ض،  اللبناين  للق�شاء  جنحة 

اأو  �شكني   اأو   )بندقية  امل�شتخدمة  االأداة  اأو  الو�شيلة 

بت�شليم  تنظيم  كل  ويتعهد  ح��ادة(،  اآل��ة  اأي  اأو  حربة 

ت�شليمه  اإىل  لي�شار  االأمنية  للقوة  جانح  اأو  جاين  اأي 

اأو  التنظيمي  االنتماء  عن  بعيدًا  اللبناين،  للق�شاء 

ال�شيا�شي اأو العائلي اأو الع�شائري..

اأجل  من  عمل  اآل��ي��ات  بو�شع  الف�شائل  وتعهدت 

خميم  يف  امل�شرتكة  االأم��ن��ي��ة  ال��ق��وة  وتفعيل  تطوير 

على  والعمل  واخلربات،  بالكفاءات  ورفدها  البداوي، 

مبا  واللوج�شتية،  واملالية  الب�شرية  االإمكانيات  توفري 

واملحا�شبة  للتوقيف  وبناء غرف  املقر  يف ذلك ترميم 

ثالثة  اأق�شاها  م��دة  يف  ال�شرورية،  ال��ل��وازم  وتاأمني 

التي ت�شكل روافع ودعائم لها،  اللجان  اأ�شهر، وتفعيل 

اإىل  امل�شغرة  االأمنية  واللجنة  الع�شكرية  كاللجنة 

يف  ال��دائ��ر  ال�شراع  عن  املخيم  حتييد  مهمة  جانب 

جواره، واإجناز م�شح للمقيمني فيه، وحماية املوؤ�ش�شات 

واملدار�ض واملرافق العامة واخلا�شة من اأي اعتداءات، 

ال �شيما موؤ�ش�شات االأونروا وم�شت�شفى الهالل االأحمر..

اأمني �شر الف�شائل؛ اأبو لوؤي اأركان، قال: »تعهدت 

يف  ال�شعبية  اللجان  تفعيل  على  بالعمل  الف�شائل 

جلان  وت�شكيل  دوره���ا  وتطوير  ال�شمال،  خميمات 

الدميقراطية  اإىل  باال�شتناد  والقطاعات  االأح��ي��اء 

واالنتخابات حيثما اأمكن، وت�شكيل جلان االخت�شا�ض، 

وتاأمني  اخلدمات  لتوفري  عمل  وخطة  برنامج  وو�شع 

احلاجات االجتماعية املتعددة، وو�شع حد للتجاوزات 

ال�شوق  �شيما  ال  ال��ع��ام��ة،  االأم���الك  على  وال��ت��ط��اول 

وال�شارع العام، والبناء االإ�شتثماري الع�شوائي، وعلى 

قاعدة التقيد ب�شروط ال�شالمة العامة وعدد الطوابق 

وتاأمني املاء والكهرباء لكل مبنى بعيدًا عن ا�شتنزاف 

وال��ك��ه��رب��اء وغ��ريه��ا م��ن اخل��دم��ات  امل���اء  �شبكات 

العامة، وذلك يف مدة اأق�شاها �شتة اأ�شهر«.

املدين  املجتمع  موؤ�ش�شات  تعهدت  »كما  واأ�شاف: 

والنخب  والفعاليات  والروابط  واالحت��ادات  واالأهلي 

والع�شائر  والعائالت  وال�شبابي  ال�شعبي  واحل���راك 

هذه  بنود  وتنفيذ  ترجمة  اأج��ل  من  الف�شائل  بدعم 

ال�شلمية  ال�شعبية  بالو�شائل  وال�شغط  ال��وث��ي��ق��ة، 

واحل�شارية على كل ف�شيل اأو طرف اأو عائلة حتاول 

وال��ع��ادات  ب��االأم��ن  واملخل  واجل��اين  املطلوب  تغطية 

والتقاليد، و�شواًل اإىل ت�شليمه للقوة االأمنية«.

الوثيقة  امل�شاركة  والقوى  الف�شائل  عممت  وقد 

على خمتلف املعنيني، وحّثت على ن�شرها، وتناولها يف 

خطب امل�شاجد من اأجل م�شاهمة اأولياء اأمور ال�شباب 

والعائالت والع�شائر بتنفيذها، واإجناز لقاءات حوار 

والفعاليات  واالحت����ادات  وال��رواب��ط  املوؤ�ش�شات  م��ع 

والنخب واحلراك ال�شعبي وال�شبابي.

�سامر ال�سيالوي

اإيجاد  االأون����روا يف  وك��ال��ة  م��رة ج��دي��دة تخفق 

والرتبوية  التعليمية  للم�شكالت  املنا�شبة  احللول 

وتعود  لبنان،  يف  الفل�شطينيون  الطلبة  تواجه  التي 

من جديدة لطرح �شيا�شة ونظام الدفعتني ملعاجلة 

وهي  ال�شفوف،  واكتظاظ  واالأبنية  املدار�ض  اأزمة 

ع�شرات  الفل�شطينيون  اأجلها  م��ن  نا�شل  ق�شية 

من  له  ملا  الدفعتني،  نظام  اإنهاء  اأجل  من  ال�شنني 

�شلبية على الو�شع التعليمي.

االأون��روا من جديد لهذه املعاجلات  اليوم تلجاأ 

منطقة  يف  »يعبد«  مدر�شة  اإغ��الق  وتعلن  املبتورة، 

 350 من  اأك��ر  ت�شم  والتي  ب��ريوت،  مبدينة  �شربا 

اأو  املدار�ض،  على  توزيعهم  وتقرر  وطالبة،  طالبًا 

اعتماد نظام الدفعتني يف اإحدى املدار�ض املجاورة.

ويف اإطار ذلك، اأكد احتاد ال�شباب الدميقراطي 

الفل�شطيني )ا�شد( رف�شه لهذا القرار ب�شكل كامل، 

على  كبري  ب�شكل  �شلبية  �شتكون  نتائجه  اأن  باعتبار 

املدار�ض  اأن  خ�شو�شًا  للطالب،  التعليمي  امل�شتوى 

من  جديدة  اأع��داد  ال�شتيعاب  موؤهلة  غري  املجاورة 

التجربة  اأثبتت  الدفعتني قد  اأن نظام  الطلبة، كما 

ف�شله وتاأثريه ال�شلبي على االأداء وامل�شتوى التعليمي 

للطلبة.

وحّمل االحتاد وكالة االأونروا امل�شوؤولية الكاملة 

توفري  عن  تقاع�شها  ب�شبب  الطالب،  م�شتقبل  عن 

بناء مدر�شة جديدة  اأو  التمويل املطلوب ال�شتئجار 

قبل الوقوع يف هذه االأزمة.

ودع��ا االأون����روا اإىل ال��رتاج��ع ع��ن ه��ذا ال��ق��رار، 

لتوفري  امل��ان��ح��ة  ال���دول  ب��اجت��اه  �شريعًا  وال��ت��ح��رك 

لطالب  ج��دي��دة  م��در���ش��ة  لبناء  امل��ط��ل��وب  التمويل 

والتعاطي  اخلاطئة،  احللول  عن  والتوقف  املنطقة، 

العملية  ومتطلبات  احتياجات  م��ع  امل�����ش��وؤول  غ��ري 

التعليمي  امل�شتوى  اأن  والرتبوية، خ�شو�شًا  التعليمية 

االبتدائية  خ�شو�شًا  االأون���روا،  مدار�ض  يف  املتدين 

توفري  يف  التق�شري  اأو  االإه��م��ال  يحتمل  ال  منها، 

مطالبة  االأون��روا  كون  التعليمية،  العملية  احتياجات 

بتحمل امل�شوؤولية، وتوفري كل م�شتلزمات واحتياجات 

اأج��ل االرت��ق��اء بامل�شتوى  امل��دار���ض وال��ط��الب، م��ن 

وال�شليم،  املنا�شب  التعليمي  املناخ  وتوفري  التعليمي، 

بدل اللجوء اإىل حلول خاطئة ومعروفة النتائج �شلفًا.

القيام  ب�شدد  اأن��ه��م  واالأه���ايل  االحت���اد  واأك���د 

ب��ت��ح��رك��ات ط��الب��ي��ة ب��ال��ت��ع��اون م���ع ال��ف��ع��ال��ي��ات 

االأون��روا  ودف��ع  القرار،  هذا  ملواجهة  الفل�شطينية 

لال�شتجابة حلقوق ومطالب الطلبة.

وكان اأهايل الطالب قد نظموا اأنف�شهم يف جلنة 

اعت�شام  اأبرزها  ت�شعيدية،  خطوات  بعدة  قامت 

وم�شرية انطلقت من مدر�شة »يعبد« باجتاه املركز 

ملطالبة  ح�شن،  بئر  منطقة  يف  لالأونروا  الرئي�شي 

االأون������روا ب��ال��رج��وع ع��ن ق��راره��ا امل��ج��ح��ف بحق 

الطالب الفل�شطينيني.
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وثيقة تفاهم وطني 
لتحصين المخيمات الفلسطينية

الئ��ت��الف  ب�نهي�ر  ت��وق��ع���ت  على  موؤ�س�س�ً  الأم��رك��ي��ة، 

اإىل  ل��ن يو�سل  احل���ك��م يف كي�ن الح��ت��الل، ولكن ه��ذا 

اأن  خ�سو�س�ً  ك���م��ل،  ب�سكل  الأم���رك���ي  امل�سعى  ت��وق��ف 

الولي�ت املتحدة، تعترب الفر�سة من��سبة مت�م�ً لتحقيق 

م� ت�سميه اإنه�ًء »للنزاع الفل�سطيني - الإ�سرائيلي«.

عبد الرحمن نا�سر
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الأمن، اإل يف الظروف التي ل ميكن جتنبه�، لأن مثل هذه 

الت�سرف�ت ميكن اأن توؤدي اإىل حلقة من الت�سعيد.

ميكن ل�ستئن�ف املف�و�س�ت اأن ي�س�عد يف ت�أجيل الت�سعيد، 

تقدمه  اأن  ميكن  مب�  كثراً  يوؤمنون  الفل�سطينيني  لأن  لي�ض 

مربراً  الفل�سطينية  القي�دة  �ستمنح  لأنه�  بل  املف�و�س�ت،  هذه 

لت�أجيل التحرك�ت التي ميكن اأن تطلق دين�ميكية ت�سعيدية، 

اجلن�ئية  املحكمة  يف  تتخذ  اأن  مي��ك��ن  ال��ت��ي  اخل��ط��وات  م��ث��ل 

الدولية اأو غره� من الهيئ�ت الدولية، ولأنه� ميكن اأن تقنع 

تنتهي  لن  الفل�سطينية  ال�سلطة  اأن  الأم��ن  ق��وات  يف  البع�ض 

اأو  امل�ستوطن�ت  جتميد  ف����إن  امل��ع��ن��ى،  وب��ه��ذا  وط��ن��ي،  كم�سروع 

ا�ستئن�ف  ت�سّهل  اأن  ك���إج��راءات ميكن  الأ���س��رى،  �سراح  اإط��الق 

اأم���  ال��وق��ت،  بع�ض  ت�سرتي  اأن  اأي�����س���ً  �س�أنه�  م��ن  امل��ف���و���س���ت، 

املف�و�س�ت  ان��ه��ي���ر  اأن  فهي  ذل��ك  على  ت��رتت��ب  ال��ت��ي  النتيجة 

التي �سممت لإحب�طه�،  الدين�ميكي�ت  بت�سريع نف�ض  يخ�طر 

تكون  اأن  ميكن  املف�و�س�ت  اأج��ل  من  املف�و�س�ت  ف���إن  وب�لت�يل 

اأ�سراره� اأكر من من�فعه�.

مجموعة األزمات الدولية: المفاوضات.. واالنتفاضة
سياسة األونروا التربوية تهدد آالف الطالب

أزمة إغالق مدرسة »يعبد«

عند مدخل خميم البداوي



تجنيد األطفال 
في الحروب.. واآلثار السلبية

اأطفال بعمر الورود، تركوا وراءهم الطابات 

والأل���ع���اب، ب��ل وح��ت��ى ال��ك��ت��ب، وح��م��ل��وا ال�سالح 

بدًل منها، كرث منهم يذهب �سحية ال�سراعات 

التافهة، يقتل، يجرح اأو يتعر�ض لإعاقة دائمة، 

ت�����س��ل��ب م��ن��ه��م بلمح  اأن ط��ف��ول��ت��ه��م  وامل��ح�����س��ل��ة 

الب�صر.

اأر���ض  اإىل  املجندين  الأط��ف��ال  ن���زول  لي�ض 

املعركة باأمر م�ستغرب يف لبنان، �سبق اأن اأجرب 

اأتون احلرب الأهلية  الأطفال على الدخول يف 

وما تالها من نزاعات و�سراعات متعددة، بني 

نحر  املتناحرة،  والقوى  والأح���زاب  امليلي�سيات 

الأط���ف���ال ع��ل��ى م��ع��ب��د ال��ط��ائ��ف��ي��ة واخل���الف���ات 

ال�سيا�سية.

خ����الل احل�����رب الأه���ل���ي���ة يف ل��ب��ن��ان، ق��ام��ت 

مذيعة من �سبكة ال�»�سي. اأن. اأن« مبقابلة طفل 

يف الثامنة من العمر على اأحد احلواجز، ول�سد 

ما كانت ده�ستها عندما �ساألته: »ماذا تتمنى اأن 

اأري��د  اأن��ا ل  ت�سبح عندما تكرب«؟ ف��اأج��اب: »ل، 

اأك��رب.. لأنني ل اأريد اأن اأقوم باأفعال هوؤلء  اأن 

ال�سالح، لكنه مل  الكبار«، اكتفى الطفل بحمل 

راآه من  ما  واآمله كثرياً  يكن يرغب با�ستخدامه 

اأفعال الكبار.

وي���ق�������س���م الأط�����ف�����ال امل����ج����ن����دون يف ل��ب��ن��ان 

اأط��ف��ال جندوا  اأو  ب��ال��ق��وة،  اأط��ف��ال ج��ن��دوا  اإىل 

قنوات  ي�سكلون  اأحياناً  فهم  حريتهم،  مبطلق 

معنى  لل�سالح  يكون  ما  وغالباً  امل�سلح،  للعنف 

اأفكار م�سللة مت زرعها  كالطعام لديهم ب�سبب 

يف روؤو�سهم من قبل اأهلهم، كالقول اإن ال�سالح 

زينة الرجل، ويجب ا�ستعماله حلماية العر�ض 

اأف�سل  ا�ستعماله  اأن  كما  والطائفة،  وال�سرف 

من املكوث يف املنزل يف حالة من اخلوف والعجز 

اأم��ر ي��ردده الكثري من الأطفال  واجل��ن، وه��و 

امل�سلحني يف طرابل�ض اليوم.

وم����ع الأ�����س����ف، غ���ال���ب���اً م���ا ي��ن��ح��در ه����وؤلء 

الأط���ف���ال م��ن اأ���س��ر ف��ق��رية اأو م��ن اأ���س��ر تعاين 

ظ����روف����اً اج��ت��م��اع��ي��ة ���س��ع��ب��ة، وي����ج����دون اأن��ه��م 

اإما باأمر  جمربون على حمل ال�سالح والقتال، 

من اأولياء اأمورهم، اأو بتحفيز كبري منهم، ويف 

ال�سرب  الطفل  ن�سيب  ي��ك��ون  ال��رف�����ض،  ح��ال 

وال����س���ت���ه���زاء ب����ه، وو����س���ف���ه ب���اجل���ن وب��ن��ق�����ض 

ال�سجاعة والرجولة.

اقت�سر  لل�سالح  الأطفال  حمل  اأن  املفارقة 

بداأنا  ال��ي��وم  لكن  الفتيان،  على  طويلة  لفرتة 

ال�سغريات  الفتيات  حلث  لفتاً  اجت��اه��اً  ن�سهد 

الكال�سينكوف  وحمل  القتال،  يف  امل�ساركة  على 

والبندقية احلربية بدل الباربي.

نقاط النزاع

يذكر اأنه يف �ست وثالثني نقطة نزاع م�سلح 

الأطفال  اجلنود  عدد  يقدر  اليوم،  العامل  يف 

الآلف  م��ئ��ات  اإىل  اإ���س��اف��ة  األ����ف،  ب��اأرب��ع��م��ئ��ة 

امل�����س��ج��ل��ني يف ج��ي��و���ض وم��ل��ي�����س��ي��ات واأح�����زاب، 

جاهزين للقتال فيها يف وقت ق�سري، واأ�سغر 

طفل م�سجل هو يف ال�ساد�سة من عمره، ورمبا 

اأ�سغر مت ت�سلحيهم يف �سورية،  اأطفال  هناك 
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مــلــــف الـعـــدد

طـــرق وحشية
عن  وعزلهم  الأط��ف��ال  لف�سل  ومعقدة  وح�سية  طرقاً  املتحاربة  اجلماعات  ط��ورت 

جمتمعاتهم واإجبارهم على حمل ال�سالح، ويف كثري من الأحيان جترب تلك اجلماعات 

الأطفال على الطاعة عن طريق الرتهيب، وجعلهم خائفني با�ستمرار على حياتهم، 

ويف  بقائهم،  ل�سمان  الوحيد  ال�سبيل  هي  العمياء  الطاعة  اأن  ب�سرعة  ي��درك��ون  فهم 

بع�ض الأحيان يجربون على امل�ساركة يف قتل اأطفال اآخرين اأو اأع�ساء اأ�سرهم، لأن تلك 

املجموعات تفهم باأنه لي�ض هناك من �سبيل اأمام هوؤلء الأطفال للعودة اإىل ديارهم بعد 

ارتكابهم ملثل هذه اجلرائم.

اأن يتم  اأكرث، زاد احتمال  اأنه كلما كانت احلرب الأهلية دموية  واخلال�سة الأوىل 

جر الأطفال اإليها، كما اأن املتمردين يعمدون اإىل ا�ستعمال اجلنود الأطفال ق�سد ملء 

�سفوفهم الفارغة، وكثرياً ما يتناف�سون على ما ينظرون اإليه باعتباره م�سدراً داخل 

ملاذا  جزئياً  تف�سر  التي  هي  �سلعة  باعتبارهم  الأط��ف��ال  معاملة  املعاملة  وه��ذه  ال��ن��زاع، 

تنخرط جماعات املتمردين يف حمالت جتنيد ق�سري من اأجل ملء �سفوفها باجلنود 

الأطفال.

توالت ردود 
الفعل الشاجبة 

للفيديو الذي 
يتم تداوله عبر 

اإلنترنت، ويظهر 
فتاة صغيرة في 

طرابلس وهي 
تحمل رشاشًا 

وتطلق الرصاص 
عشوائيًا، وسط 

تشجيع من 
أبيها ورفاقه، 
مشهد الفتاة 
ليس منفردًا، 
فقد تكرر في 
اآلونة األخيرة 

بين باب التبانة 
وجبل محسن في 

طرابلس، حيث 
انخرط األطفال 

في الصراع 
الدموي واعتادوا 

حمل السالح 
بذريعة الدفاع 
عن منطقتهم 

وأهلهم.

غ��ال��ب��ي��ة اجل���ن���ود الأط���ف���ال مم���ن ه���م حتت 

جيو�ض  يف  م��وج��ودون  ع�سرة  اخلام�سة  �سن 

حتت  هم  الذين  عك�ض  على  حكومية،  غري 

جيو�ض  يف  امل��وج��ودي��ن  ع�سرة  الثامنة  �سن 

حكومية اأو نظامية، علماً اأن تطور الأ�سلحة 

الأطفال  مكنا  وزنها  وخفة  الأوتوماتيكية 

من ا�ستعمالها.

قتل  الأخ���رية،  الع�سر  ال�سنوات  وخ��الل 

اأق��ل من مليونني ون�سف  يف احل��روب لي�ض 

اإىل  خم�سة  يعادل  ما  وهناك  طفل،  مليون 

اإ���س��اف��ة اإىل  �ستة م��الي��ني م��ع��وق ج�����س��دي��اً، 

���س��ت��ة ع�����س��ر م��ل��ي��ون مم���ن ي��ع��ان��ون م�ساكل 

الأط��ف��ال  اجل��ن��ود  وراأى  وع�سبية،  نف�سية 

خالل احلروب اأنا�ساً يلعبون، وتعر�سوا هم 

بالقتل  اأي�ساً  بع�سهم  وقام  للقتل،  اأنف�سهم 

ويت�سبب  عليهم  مبا�سرة  ينعك�ض  اأم��ر  وه��و 

القيام  على  يحثهم  كما  نف�سي  ب���اأذى  لهم 

قيام  الفرتة  باأفعال عنيفة. وقد لوحظ يف 

بال�سواطري  قتل  بعمليات  �سوريني  اأط��ف��ال 

البع�ض من  اأو���س��ال  بتقطيع  اأو  وال��ف��وؤو���ض 

ع��م��ل��ي��ات  وه����ي  ج���ف���ن،  ل��ه��م  ي����رف  اأن  دون 

ل�»اجلي�ض  كثرية  دولية  انتقادات  ا�ستدعت 

اأن  ال�����س��وري احل����ر«، وامل��وؤ���س��ف ه��و حقيقة 

ي�سبحون  اجل���ن���ود  الأط����ف����ال  م���ن  ال��ك��ث��ري 

اأو  ال�سجائر  على  ���س��واء  ل���الإدم���ان،  عر�سة 

اإىل  اأم���ور ت�ساف  ال���دم، وه��ي  اأو  امل��خ��درات 

اأو  اأو الإع���اق���ة  ل��ل��ق��ت��ل  ت��ع��ر���س��ه��م  اح��ت��م��ال 

الغت�ساب، وحرمانهم من اأب�سط حقوقهم 

من  اأي�ساً  ع��دا حرمانهم  ب��اأم��ان،  العي�ض  يف 

عي�ض طفولتهم.

�سحايا  ي�سبحون  معظمهم  اأن  وي��رتدد 

ا����س���ط���راب���ات ن��ف�����س��ي��ة وع�����وار������ض، ك��ال��ف��زع 

الع�سبية،  والن��ه��ي��ارات  والكوابي�ض  والهلع 

وال�����س��ع��وب��ة يف ال���رتك���ي���ز، ورف�������ض ت��ن��اول 

الطعام، واإن اأبدوا قوة �سخ�سية من اخلارج 

اع���ت���ادوا  وق��ا���س��ي��ة  ع��ن��ي��ف��ة  ع���ب���ارات  ورددوا 

�سماعها.

وب��ط��ب��ي��ع��ة احل�����ال، ف�����اإن ال��ق�����س��وة ال��ت��ي 

ي��ت��ع��ر���ض ل��ه��ا ه�����وؤلء الأط����ف����ال امل��ج��ن��دون 

يف  امل�ستقبلية  حياتهم  على  �سلباً  تنعك�ض 

العنف  اإن  اإذ  ط��وي��ل،  ول��زم��ن  جمتمعاتهم 

ول��غ��ة ال�����س��الح ه��م��ا ال��ل��غ��ة ال��وح��ي��دة ال��ت��ي 

يتقنها هوؤلء الأطفال، لذا هم قد يلقنوها 

لأط��ف��ال��ه��م ب��دوره��م وي��ل��ج��وؤون اإل��ي��ه��ا كلما 

دعت احلاجة، كونهم ل يتقنون لغة غريها.

يف لبنان

ه���ن���اك ح������الت م�����س��ت��ع�����س��ي��ة م����ن ن��اح��ي��ة 

لأن  ل��ب��ن��ان،  م��ن  ع��دي��دة  مناطق  يف  الطفولة 

وال��ن��زاع متاأ�سلة، وه��ذا يجعل  ثقافة احل��رب 

كل  يف  لالنخراط  متحم�سني  دائماً  الأطفال 

اإم��ك��ان تعر�سهم  ال��ع��ن��ي��ف��ة، رغ���م  ال��ن�����س��اط��ات 

لالأذى.

اإقامة  املحلية  اجلمعيات  بع�ض  وحت���اول 

الذين يحملون  لالأطفال  ال�سيفية  املخيمات 

ال�����س��الح ب��ه��دف ت��ع��ري��ف��ه��م ع��ل��ى من���ط ح��ي��اة 

الأمنية  الأح���داث  تبداأ  اإن  »م��ا  لكن  خمتلف، 

ح��ت��ى جن��ده��م ي���ع���ودون اإىل ح���رق الإط�����ارات 

ال��رج��ال  ال��ت��ي ل تنا�سب  ال��ر���س��ا���س��ات  وح��م��ل 

فكيف حال الأطفال«؟ ويرى اأحد النا�سطني، 
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اأن امل�سري الذي ينتظر هوؤلء الأطفال 

خ���ط���ري ج�������داً، ف����»ج���ي���ل احل������رب ي��ول��د 

م��ن ج��دي��د ب���روح اأك���رث ع��ن��ف��اً م��ن دون 

حتفزه،  حمقة  ق�سايا  ه��ن��اك  ي��ك��ون  اأن 

واإمنا ينخرط بالعنف من اأجل العنف«، 

واحل����ل ي��ك��م��ن ب��ال��ق��رار ال�����س��ي��ا���س��ي، اأي 

والتنظيمات  والتيارات  الأح��زاب  »برفع 

يجندوهم  الذين  الأطفال  عن  اأيديهم 

لديهم  كان  اإذا  منذ �سغرهم، خ�سو�ساً 

اأ�سخا�ض ملتزمون حزبياً يف اأ�سرهم«.

واإذا كانت اجلمعيات الأهلية حتاول 

ق���در الإم���ك���ان رد اأج����واء ال��ط��ف��ول��ة اإىل 

هوؤلء الأولد الذين ُقّدر لهم اأن يكونوا 

وال��ن��زاع،  التقاتل  م��ن  لأج����واء  �سحايا 

ت��ف��ت��ق��د طالبها  اأي�����س��اً  ف���امل���دار����ض ه���ي 

بدل  احلقيقي  ال�سالح  يختارون  ال��ذي 

اأن النزاعات امل�سلحة  �سالح العلم، علماً 

الطالب،  ل��دى  التعلم  ق��درة  على  توؤثر 

يعودون  ل  منهم  العديد  اأن  خ�سو�ساً 

اإىل ال�سفوف رغم هدوء الأجواء وعودة 

ال�ستقرار الأمني، لأنهم اعتادوا البقاء 

ب��الأه��ل  اأن الت�����س��ال  ال�������س���ارع، ك��م��ا  يف 

الإدارة  لأن  ب��ن��ت��ي��ج��ة،  ي���اأت���ي  ل  غ��ال��ب��اً 

الوقت  »الآن  م��ث��ال  على  اأج��وب��ة  ت�سمع 

اأن  يجب  و»اب��ن��ي  للعلم«،  منا�سباً  لي�ض 

ي�سبح رج���اًل يف م��ث��ل ه���ذه الأو����س���اع«، 

ال�سغار يف  العديد من الطالب  وهناك 

�سيما  ل  تركوا مدار�سهم،  الذين  ال�سن 

اأ���س��ب��ح��وا نواطري  يف ط��راب��ل�����ض، لأن��ه��م 

بع�ض  واأن  �سنهم،  �سغر  رغ��م  لالأحياء 

امل���ن���ّظ���م���ات حت��ت�����س��ن��ه��م خ�������ارج اإط������ار 

يف  لهم  ال�سرورية  التعليمية  املوؤ�س�سات 

هذا العمر.

ك��ل ه���ذه ال��وق��ائ��ع امل��ي��دان��ي��ة، ت�سري 

بعد  ج��ه��د  اأي  ي��ب��ذل  مل  ل��ب��ن��ان  اأن  اإىل 

ال�سوداء اخلا�سة  للخروج من الالئحة 

بالدول التي تتف�سى فيها ظاهرة جتنيد 

الأط���ف���ال، وامل�����س��ك��ل��ة الأك����رب اأن ه���وؤلء 

�سنوات  بعد  �سباباً  �سي�سبحون  الأطفال 

قليلة، واملبادئ التي تربوا عليها �ستبقى 

هي نف�سها.

يف �سورية

انطالقاً من الأزمة ال�سورية، يت�سح 

مبفردهم  يعي�سون  ال���ذي  الأط��ف��ال  اأن 

ال�����س��راع بعد خ�����س��ارة ذويهم  اأم��اك��ن  يف 

اأو ا���س��ط��راره��م ل��ل��ه��روب م��ن امل��ن��زل اأو 

دون  اآم���ن،  مكان  اإىل  مبفردهم  ال��ن��زوح 

العائالت،  اأو  امل��دار���ض  م��ع  احتكاك  اأي 

هم ب�سكل خا�ض اأكرث عر�سة لاللتحاق 

بالع�سابات امل�سلحة.

اأما بالن�سبة للمهام املوكلة لالأطفال 

القوة  ي�سكلون  ما  ع��ادة  فهم  املجندين، 

العاملة، اإذ يعملون على تاأمني اخلدمات 

ال���ت���ال���ي���ة: امل���ن���زل���ي���ة، وال��ت��ج�����س�����س��ي��ة، 

هنالك،  ما  واإىل  وكحرا�ض  وكمرا�سلني 

كما  ب��ال��ق��ت��ل  م�����س��ارك��ت��ه��م  اإىل  اإ����س���اف���ة 

اأظهرت الفيديوهات الكثرية.

امل���ت���م���ردي���ن جتنيد  ق�����ادة  وي��ف�����س��ل 

ال�����س��ي��ط��رة عليهم  ل�����س��ه��ول��ة  الأط����ف����ال 

ال��ق��ادة  ولق��ت��ن��اع  ال��زه��ي��دة،  ولكلفتهم 

ب���ق���درة ه������وؤلء الأط����ف����ال ع��ل��ى اإجن����از 

القيام  البالغون  يرف�ض  ما  ع��ادة  مهام، 

ب��ه��ا ك��ل��ي��ة لأن���ه���م ي����درك����ون ع��واق��ب��ه��ا، 

ه����ذا وي��ع��ت��رب الأط����ف����ال م���ن ال��ن��اح��ي��ة 

للمقاتلني  ف��ع��اًل  ب��دي��اًل  الق��ت�����س��ادي��ة 

تلقينهم  ي�����س��ه��ل  ف���الأط���ف���ال  ال���ك���ب���ار، 

والتاأثري  بعقولهم  والتالعب  العقائد 

ف��ي��ه��م ب���الأف���ك���ار ال��ب��ط��ول��ي��ة ل��ل��ذك��ورة 

والقوة، كما اأن طول مدة النزاع، وقرب 

النزاع  مناطق  من  الالجئني  خميمات 

واإف��الت  امل�سلحة،  الع�سابات  وخميمات 
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�سجل  دولة   38 اأن هناك  بالذكر  اجلدير 

فيها جتنيد الأطفال بطريقة غري م�سروعة 

خالل ال�سنوات الع�سر املا�سية، ح�سب بيانات 

���س��ه��دت ح��روب��اً  امل��ت��ح��دة، وغ��ال��ب��ي��ت��ه��ا  الأمم 

األبانيا،  اأفغان�ستان،  وه��ي:  م�سلحة  ونزاعات 

اجل���زائ���ر، اأن���غ���ول، اأذرب���ي���ج���ان، ب��ن��غ��الدي�����ض، 

بورما، بوروندي، كمبوديا، كولومبيا، كونغو 

- برازافيل، كونغو- كن�سا�سا، اريرتيا، اأثيوبيا، 

اأن��دون��ي�����س��ي��ا، الهند  ال�����س��اب��ق��ة،  ي��وغ�����س��الف��ي��ا 

اإي���ران،  ال��ع��راق،  ك�سمري،  اإقليم  يف  خ�سو�ساً 

فل�سطني، لبنان، ليبرييا، املك�سيك، باك�ستان، 

الفيلبني،  ال��ب��ريو،  اجل��دي��دة،  وغينيا  ب��اب��اوا 

ال�����س��ي�����س��ان، روان������دا، ال�������س���ودان، ���س��ريال��ي��ون، 

تركيا،  طاجي�ستان،  �سرييالنكا،  ال�سومال، 

واأوغندا.

 من جهة اأخرى، نق�ست بع�ض احلكومات 

ال��غ��رب��ي��ة ت��ع��ه��دات��ه��ا ب��ح��م��اي��ة الأط���ف���ال، عن 

وال��ت��دري��ب  الع�سكري  ال��دع��م  ت��ق��دمي  ط��ري��ق 

ك��ج��ن��ود، مثل  الأط��ف��ال  ت�ستخدم  حل��ك��وم��ات 

رواندا واأوغندا. 

حكومات  جميع  دول��ي��ة  منظمات  وت��دع��و 

اأ�سكال  جميع  على  حظر  فر�ض  اإىل  ال��ع��امل 

جتنيد م��ن ت��ق��ل اأع��م��اره��م ع��ن 18 ع��ام��اً يف 

�سفوف اأي قوات م�سلحة، واإىل الت�سديق على 

معاهدة الأمم املتحدة ب�ساأن الأطفال اجلنود 

�ساأنها  من  اإن  حيث  كامل،  ب�سكل  وتطبيقها 

احل��د من ع��دد الأط��ف��ال الذين ي�ستخدمون 

يف العمليات احلربية، يذكر اأن ما ل يقل عن 

60 دولة، من بينها اأ�سرتاليا والنم�سا واأملانيا 
وهولندا واململكة املتحدة والوليات املتحدة، 

ل تزال جتند ب�سورة قانونية اأطفاًل يف �سن 

ال�ساد�سة ع�سرة وال�سابعة ع�سرة.

 تجنيد األطفال
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من  وا�ستخدامهم  جتنيدهم  عن  امل�سوؤولني 

العقاب على الأقل حتى الآن، عوامل اإ�سافية 

ال�سورية  احلكومة  اأن  علماً  ذل��ك،  يف  ت�ساهم 

فر�ست عقوبات وقوانني م�سددة على  جتنيد 

الأطفال اأخرياً.

وك��ان��ت ان��ت�����س��رت ���س��ور ���س��ادم��ة لأط��ف��ال 

���س��وري��ني ���س��غ��ار ي��ت��ب��اه��ون ب��ح��م��ل ���س��الح ل 

اأو بتدخني ال�سجائر  ي�سبه براءتهم يف �سيء، 

واحل�����س��ي�����ض، ك��م��ا ت��ن��اق��ل��ت و���س��ائ��ل الإع����الم 

بحقوق  معنية  دول��ي��ة  ملنظمات  ع��دة  ت��ق��اري��ر 

املجندين  الأطفال  عدد  ازدي��اد  تبني  الطفل، 

يف »اجلي�ض ال�سوري احل��ر«، واأك��دت اأن بع�ض 

الن�ساطات  يف  ق�سراً  جتنيدهم  يجري  ه��وؤلء 

الع�سكرية اأو قد ي�ستخدمون دروعا ب�سرية..

ان��خ��رط  ���س��وري��ة  اأط��ف��ال  اأن بع�ض  ع��ل��م��اً 

مرغماً يف القتال الدائر دفاعاً عن بيته واأهله، 

فاأ�سبحت  امل��ع��ارك،  اأج���واء  �سحنته  وبع�سهم 

لعبته  والكمائن  الختباء  وحركات  الأ�سلحة 

عي�سه  الآخ��ر  بع�سهم  يك�سب  بينما  املف�سلة، 

اليومي من بيع الذخرية وملحقات ال�سالح.

 

القانون الدويل

يعرف القانون الدويل الطفل اجلندي 

باأنه اأي طفل دون الثامن ع�سر من العمر 

م�سلحة  بجماعة  اأو  ع�سكرية  بقوة  يرتبط 

على  ذل���ك،  يف  مب��ا  طريقة،  اأو  �سكل  اأي  يف 

�سبيل املثال ولي�ض احل�سر، الأطفال الذين 

اأو ط��ه��اة  ا���س��ت��خ��دام��ه��م ك��ح��را���ض  ي���ج���ري 

وغ��ري  جن�سية  لأغ���را����ض  اأو  جوا�سي�ض  اأو 

اأوق��ات  اأن دور الأط��ف��ال يف  ذل��ك، واملق�سود 

ال��ن��زاع��ات واحل����روب وال���ث���ورات، ه��و غالباً 

اإذ يتولون مهمات الدعم  دور غري مبا�سر، 

ي�ستخدمون  اأو  وال���س��ت��ط��الع،  وامل�����س��ان��دة 

ح��م��ال��ني ت��ن��وء اأج�����س��اده��م ال�����س��غ��رية حتت 

اأو  ف��ادح��ة، مبا فيها الذخائر  اأث��ق��ال  وط��اأة 

ر�ساًل  يعملون  واأح��ي��ان��اً  امل�سابون،  اجل��ن��ود 

اأخ���ط���اراً  وي��واج��ه��ون  ال�����س��ع��اب  يقتحمون 

واملعلومات  الأخ��ب��ار  ينقلون  وه��م  ج�سيمة، 

والق�سف،  الر�سا�ض  واب��ل  حتت  والأوام���ر 

التي تنطوي على  املهمات  ذل��ك من  وغ��ري 

ج�سيمة  لأذي����ات  تعر�سهم  بالغة  م�سقات 

واأحياناً للموت.

م��ب��ا���س��رون على ما  اأن��ه��م �سهود  والأ����س���واأ 

اجل�سدي  منوهم  ي�سوه  ال��ذي  الأم��ر  يجري، 

والنف�سي ويرتك اآثاراً �سلبية وعواقب وخيمة 

وه��ذا يجعل عملية م�ساحلة  الأج��ل،  طويلة 

هوؤلء الأطفال مع ذواتهم يف امل�ستقبل، ومع 

بيئتهم املحيطة واإعادة دجمهم يف جمتمعهم 

عندما  التعقيد، خ�سو�ساً  بالغ  اأم��راً  ال�سليم، 

اأمانه  املجتمع  ويفقد  الق��ت��ت��ال  زم��ن  يطول 

ل�سنني، مثلما هو الأمر يف احلالة ال�سورية.

الأط����ف����ال  م����ن  الآلف  م����ئ����ات  وي����وج����د 

ال��ن��زاع��ات  يف  ج��ن��وداً  بو�سفهم  امل�ستخدمني 

اإىل  ين�سم  منهم من  ال��ع��امل:  ح��ول  امل�سلحة 

ال��ق��ت��ال ب��ع��دم��ا ب��ع��رث ال��ع��ن��ف امل��ب��ا���س��ر وغ��ري 

مواجهة  يف  وجعله  الربيئة  طفولته  املبا�سر 

م��ب��ا���س��رة م���ع امل����وت ول ب��دي��ل م���ن ال�����س��الح، 

وم���ن���ه���م م����ن ي����غ����رر ب���ه���م ل����الن����خ����راط م��ع 

�سعورهم  بتحفيز  اإم���ا  امل�سلحة،  املجموعات 

ب��رغ��ب��ة الن��ت��ق��ام مم��ن اآذاه�����م، اأو ف����راراً من 

معاناة الت�سرد والفقر اأو من اأجل التمكن من 

حماية اأهلهم.

الأطفال  جتنيد  ال��دويل  املجتمع  ويعترب 

النزاع  اأط��راف  اأ�سماء  جرمية حرب، وت�ساف 

التي جتندهم اإىل قائمة العار التي ت�سدرها 

القانون  يحظر  وفيما  �سنوياً،  املتحدة  الأمم 

حتت  وا�ستخدامهم  الأطفال  جتنيد  ال��دويل 

جنوداً،  بو�سفهم  للعمل  ع�سرة  الثامنة  �سن 

يبقى حلم حتييد الأطفال عن الواقع املوؤمل 

بعيد املنال.

لبنان مل ي�سدق  اأن  اإىل  الإ���س��ارة  وجت��در 

على الربوتوكول الختياري املتعلق با�سرتاك 

الأطفال بالنزاعات امل�سلحة.

اإعداد: هناء عليان



ال��ت�����س��ا�ؤالت  ك��ل  االأردن���ي���ة  ال�سلطات  اخ��ت��زل��ت 

امل��رددة ح��ول د�ره��ا ال�سلبي يف املنطقة، �ال 

تظهري  تعمدت  اأن  بعد  ���س��وري��ة،  جت��اه  �سيما 

م���دى االل��ت�����س��اق اأك����ر ب��امل�����س��ر�ع ال��غ��رب��ي - 

املهمة  تنفيذ  ع��ل��ى  �ال��ع��م��ل  »االإ���س��رائ��ي��ل��ي«، 

املنوطة بها، رغم اإدراكها حل�سا�سية �خماطر 

الكيان  على  اخلطرية  �االنعكا�سات  اأفعالها، 

االأردين برمته.

بالطبع، لي�ست منا�رات »االأ�سد املتاأهب« التي 

انطلقت االأحد املا�سي �ت�سارك فيها 19 د�لة 

 4500 ه��م  ج��ن��دي  اآالف   8 اإىل  ي�سل  ب��ع��دي��د 

اأمريكي �3000 اأردين، �البقية )500 جندي( 

تتويجي  تعبري  ���س��وى  د�ل���ة،   17 على  ت��ت��وزع 

باخلفاء  االأردن���ي���ة  ال�سلطات  انتهجته  مل�سار 

القرار  اأن �ساحب  اإال  فيه،  اال�ستمرار  �اإرادت 

األزمها املجاهرة مبا هو مطلوب.. �اإال!

م�سكالت  االأردن  ي��واج��ه  االأم�����ر،  حقيقة  يف 

ت�ساعدي  �ب�سكل  ي��وم  ك��ل  �سعوبتها  تتزايد 

غري م�سبوق، ال �سيما م�ساكل الفقر اخلطرية، 

 ٪80 اأغ��رق  الفقر  اأن  الدرا�سات  بحيث جت��زم 

امل�سار  الن�سبة  اإن  اإذ  ال�سعب حتت �طاأته،  من 

الوفاء  عن  فعلياً  عجزت  االأردنيني  من  اإليها 

اإىل  ي��ه��رب  النظام  فيما  امل��ال��ي��ة،  بالتزاماتها 

االأمام من خالل اخل�سوع اإىل �سر�ط �سند�ق 

النقد الد�يل بزيادة االأعباء ال�سريبية مقابل 

املالية الوهمية من  الوقوع يف فخ االإغ��راءات 

تبداأ  الكبرية  ال��ك��وارث  اأن  االإدراك  مع  جهة، 

باأحداث �سغرية.

ف�سل  يف  تتمثل  الثانية  االجتماعية  امل�سكلة 

ال�����س��ل��ط��ات يف اح���ت���واء ال��غ�����س��ب ال��ع�����س��ائ��ري 

املرتبط باالأداء ال�سيا�سي ال�سلبي للنظام جتاه 

االأزمة ال�سورية بن�سبة كبرية، �انعكا�س ذلك 

التيار  املناطق، رغم  يف حاالت مترد يف بع�س 

االإعالمي احلديدي الذي ميار�سه النظام.

بخطورتها  ال�سلطات  ت�ست�سعر  التي  امل�سكلة 

ه��ي اال���س��ت��ي��اء ال�سعبي ال��ع��ارم امل��ع��ر ع��ن��ه يف 

مواقف االأحزاب على اختالفها، �من �سمنها 

احل���رك���ة االإ���س��الم��ي��ة ال��ت��ي ت��رف�����س ت��وري��ط 

اأ�  اأر���س��ه  على  اأجنبية  ق���وات  ب��وج��ود  االأردن 

تدخل ع�سكري باأي �سكل يف �سورية، الأن ذلك 

رف�س  �اأن  االأردن«،  ع��ل��ى  �ب����ااًل  »�سينعك�س 

ب�سكل قاطع متزا�ج مع  اأجنبية  ق��وات  �ج��ود 

�ال��ع��رب،  ال�سورية  املعار�سات  بعمالة  تنديد 

طبعاً  باالإ�سافة  اخلليج،  د�ل  بع�س  �سيما  ال 

املذهبي  التحري�س  مع  �التماهي  تركيا،  اإىل 

ال�����س��ع��ودي��ة �ق��ط��ر ع��ل��ى �ج��ه  ال���ذي تنتهجه 

اخل�سو�س، ل�سرب الوحدة االإ�سالمية.

حتا�ل  االأردن��ي��ة  ال�سلطات  اأن  �سك  من  لي�س 

الهر�ب اإىل االأمام بعد افت�ساح ما كانت تعمل 

اأن  بعد  �سيما  ال  ميدانياً،  عليه  الت�سر  على 

ك�سفت �سحيفة معاريف ال�سهيونية االأ�سبوع 

العقبة  ميناء  يف  مارينز  ق��وات  �ج��ود  املا�سي 

االأردين، بعد اأن نزلوا من ال�سفينة الرمائية 

�سورية  م��ع  احل���د�د  اإىل  �توجهوا  »ك��ار���س��رج« 

مب��واك��ب��ة ط����ريان اأج���ن���ب���ي، �ه����و م���ا ���س��اه��ده 

االأردنيون د�ن اأن تكلف ال�سلطات نف�سها عناء 

تف�سري ذلك، مع التاأكيد اأنهم لي�سوا من القوة 

امل�ساركة يف املنا�رات ذات االأبعاد املتعددة.

�هذا االأمر الذي اأعقب الك�سف عن مع�سكرات 

اأمريكية �فرن�سية  باإدارة  تدريب لالإرهابيني 

ق��ب��ل اإر�����س����ال اأ�ل���ئ���ك اإىل ����س���وري���ة، م���ا ي��ع��زز 

ال��د�ر الذي  ال��ت��وازن يف  انعدام  ال�سبهة جت��اه 

طلبها  جانب  اإىل  االأردنية  ال�سلطات  ارت�سته 

باالإبقاء على بطاريات باتريوت على اأرا�سيها 

ب��ع��د ان��ت��ه��اء امل���ن���ا�رات، �ه���ي ح��ت��م��اً ل��ن تكون 

�جهتها الت�سدي ل�»اإ�سرائيل« ��ستبقى باإدارة 

ال��ذي  االأم����ر  اأم���ريك���ي ح��ت��م��اً، �ه���و  �ت�سغيل 

بطرد  على خلفيته  االأردنية  ال�سلطات  هددت 

قال  الذي  �سليمان،  بهجت  ال�سوري؛  ال�سفري 

»اإن �سورية متلك عالجاً ل�سواريخ الباتريوت 

ل�سورية  ال�سمالية  اإذا متو�سعت على احلد�د 

�ال���ع���الج ال��ن��اج��ع ه��و ���س��واري��خ »اال���س��ك��ن��در« 

املوجودة بكرة ��فرة يف �سورية«.

ال�سلطات  ت��ري��د  ال�����س��ف��ري  ب��ط��رد  �ال��ت��ه��دي��د 

اللعب اخلطري  االأنظار عن  االأردن��ي��ة حتويل 

بالنار الذي تقوم به �حما�لة ا�ستثارة القوى 

الغريزة  على  باللعب  �ال�سعبية  ال�سيا�سية 

الوطنية، �سيما بعد اأن ك�سف م�سدر ع�سكري 

غ��رب��ي ل�����س��ح��ي��ف��ة »ل����و ف���ي���غ���ار�« ال��ف��رن�����س��ي��ة، 

اأن امل��ل��ك ع��ب��داهلل ال��ث��اين ق���رر ف��ت��ح االأج����واء 

االأردنية اأمام �سالح اجلو »االإ�سرائيلي« ملراقبة 

يف  ال��ق��اع��دة  تنظيم  على  احل���رب  ت�صاعد 

اليمن بالتوازي مع ات�صاع ن�صاط هذا التنظيم 

وانتقال �صيطرته من منطقة لأخرى، يف �صياق 

الدائرة  )منذ  املعركة  يف  والفر  الكر  عملية 

اليمني،  اجلي�ش  وب��ن  بينه  ون�صف(  �صنة 

وط��ائ��رات  ع�صكرية  وح����دات  م��ن  امل��دع��وم 

ت�صتهدف  ال��ت��ي  ط��ي��ار،  دون  م��ن  اأم��رك��ي��ة 

قواعد، ومراكز القاعدة.

حمافظة  على  اليمني  اجلي�ش  �صيطرة  فبعد 

انتقلت  منها،  ال�صريعة  اأن�صار  وط��رد  اأب��ن 

املعركة اإىل حمافظة ح�صرموت، التي �صيطر 

وقراها  مدنها  معظم  على  القاعدة  تنظيم 

املركزية،  الدولة  �صلطة  �صعف  من  م�صتفيدًا 

وعدم  البالد،  يف  ال�صيا�صي  النق�صام  نتيجة 

الفقر  حالة  وازدي���اد  ال�صيا�صي،  ال�صتقرار 

البيئة  ت�صكل  كلها  وهي  والبطالة،  واحلرمان 

ن�صاطها  وزي��ادة  القاعدة  لنت�صار  الف�صلى 

الإرهابي وبث اأفكارها التكفرية.

امليدانية  التطورات  ه��ذه  اأن  وا�صحًا،  وب��دا 

الأمركي  التدخل  ات�صاع  مع  اأي�صًا  ترتافق 

�صد  احل��رب  و�صتار  عنوان  حتت  اليمن  يف 

اإرهاب القاعدة، وانك�صاف املزيد من الوقائع 

هذه  توظيف  اإىل  الأم���رك���ي،  ال�صعي  ع��ن 

الوليات  اأه��داف  حتقيق  خدمة  يف  احل��رب 

والقت�صادية،  وال�صيا�صية  الأمنية،  املتحدة 

فكلما ا�صتد خطر القاعدة وزاد، خدم ذلك 

املربرات  لها  ووفر  الأمركية  ال�صرتاتيجية 

والذرائع لتحقيق اأهدافها يف اليمن.

فمنذ اأن اأ�صبح النظام اليمني يف خطر، قبل 

واأمركا  العربي«،  »الربيع  �صمي  ما  ح�صول 

تبحث عن �صبل حمايته وتثبيت وجوده ومنع 

الوطنية  ال��ق��وى  اأي���دي  يف  وتهاويه  �صقوطه 

الراديكالية املعار�صة لل�صيا�صية الأمركية.

ولذلك يبدو اأنه حتت عنوان حماربة الإرهاب، 

ي�����زداد ال��ت��ن�����ص��ي��ق الأم���رك���ي ال��ي��م��ن��ي لأج���ل 

حتقيق الأهداف التالية:

تتحول  بحيث  اليمن،  يف  الأوراق  اأوًل: خلط 

اأنظار اليمنين واهتماماتهم واأولوياتهم �صوب 

العمل على مواجهة خطر اإرهاب القاعدة بدل 

العمل على تغير النظام و�صيا�صاته التي �صببت 

للوليات  تابعًا  اليمن  وجعلت  لهم،  الأزم���ات 

املتحدة، وبالتايل اإجها�ش حركة التغير.

الإره���اب  حم��ارب��ة  �صتار  حت��ت  ثانيًا: العمل 

الأمني  الأمركي  التدخل  من�صوب  زي��ادة  على 

التعاون  لتعزيز  امل��ربرات  واإيجاد  والع�صكري، 

واليمني  الأم��رك��ي  اجلي�صن  ب��ن  والتن�صيق 

يف  بالكامل  ومنخرطًا  تابعًا  الأخر  يجعل  مبا 

املنطقة،  يف  الأمركية  الأمنية  ال�صرتاتيجية 

ع��رب ت���ويل ���ص��ب��اط اأم��رك��ي��ن ت��دري��ب ق��وات 

والعتاد  بالأ�صلحة  وت�صليحه  اليمني  اجلي�ش 

بالكامل  يعتمد  وجعله  الأم���رك���ي،  احل��رب��ي 

وتعزيز  الأمركية،  الع�صكرية  الغيار  على قطع 

اجلانبن،  ب��ن  واخل����ربات  املعلومات  ت��ب��ادل 

اجلي�ش  هيكلية  ه��دف  حتقيق  اإىل  ي��وؤدي  مبا 

اليمني بالكامل وربطه بو�صائج التبعية للجي�ش 

الأمركي، وجعله غر قادر على التفلت منها، 

عرب  وق��ادت��ه  نخبته  ولء  �صمان  وا���ص��ت��ط��رادًا 

توفر المتيازات والرواتب املوازية لهم.

اليمنية  املعار�صة  وحركات  قوى  ثالثًا: �صرب 

عرب  الأمركية  لل�صيا�صة  املعادية  الراديكالية 

و�صمها بالإرهاب وتلفيق التهامات والأكاذيب 

عمليات  تنفيذ  يف  ب��ال�����ص��ل��وع  تتهمها  ال��ت��ي 

اإرهابية.

التي  املعلومات  اإدراج  ميكن  ال�صياق  هذا  ويف 

مت تداولها موؤخرًا عن ترتيبات اأمركية لقيام 

طائرات من دون طيار، التي ت�صتخدم يف تنفيذ 

غ��ارات  ل�صن  القاعدة،  تنظيم  �صد  عمليات 

ج��وي��ة مم��اث��ل��ة ���ص��د م��واق��ع ح��رك��ة احلوثين 

املعار�صة للنظام اليمني وال�صيا�صية الأمركية، 

يف �صعدة ب�صمال البالد.

يف  املبطن  الأمركي  الحتالل  رابعًا: ت�صريع 

اليمن  وجعل  الإره���اب،  حماربة  بثوب  اليمن 

الأمركي  اجلي�ش  قواعد  من  اأ�صا�صية  قاعدة 

ل�صمان حتقيق هدفن اأ�صا�صين:

طول  على  الأم��رك��ي��ة  ال�صيطرة  بقاء  �صمان 

ال�صواطئ اليمنية املطلة على خط �صر ناقالت 

باب  م�صيق  عرب  اخلليج  من  العابرة  النفط 

املندب.

ثروات  على  و�صركاتها  اأمركا  هيمنة  تكري�ش 

عن  املعلومات  تتحدث  التي  النفطية،  اليمن 

املنطقة  وجود كميات كبرة غر م�صتثمرة يف 

املتاخمة للحدود مع ال�صعودية.

اإره��اب  �صالح  اأن  الوا�صح  من  يبدو  هنا  من 

القاعدة واأخواتها ي�صتخدم اأمركيًا يف �صورية 

وحماولة  ال�صورية،  الوطنية  ال��دول��ة  لتدمر 

لالحتالل  امل��ق��اوم  الوطني  نظامها  اإ���ص��ق��اط 

يف  ال��غ��رب��ي��ة  الأم��رك��ي��ة  الهيمنة  وم�����ص��اري��ع 

املنطقة.

الإرهابي  ال�صالح  هذا  ا�صتخدام  يجري  فيما 

امل��وايل  النظام  وج��ود  تثبيت  لأج��ل  اليمن  يف 

الوطنية  القوى  و�صرب  التغير  ومنع  لأمركا 

ال��رادي��ك��ال��ي��ة، وت��ع��زي��ز الح��ت��الل الأم��رك��ي 

بدعوى  واقت�صاديًا  وع�صكريًا  اأمنيًا  املبطن 

حماربة الإرهاب.

ت�صاعد  اإىل  النظر  يجب  ذل��ك،  من  انطالقًا 

اليمن  يف  ون�صاطه  ال��ق��اع��دة  تنظيم  اإره���اب 

ب�صكل  الأمركي  امل�صروع  وبن  بينه  والرتابط 

لفت لأي حملل ومراقب للتطورات.

ح�سني عطوي
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عربي

األردن.. وثمن اللعب بالنار

حضرموت بعد أبين.. ماذا وراء تصاعد إرهاب »القاعدة« في اليمن؟

قوات »مارينز« 
أميركية نزلت من 
السفينة البرمائية 
»كارسرج« في 

ميناء العقبة األردني 
وتوجهت إلى الحدود 

السورية بمواكبة 
طيران أجنبي
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اآذار  �سهر  يف  تو�سال  ق��د  �ج��ن��وب��ه  ال�����س��ودان  ك��ان  اأن  بعد 

�اإقامة  العالقات  لتطبيع  مف�سل  زمني  ج��د�ل  اإىل  املا�سي 

منطقة عازلة، مع توقيع ثمانية عقود اأخرى، اأجازت تدفقاً 

�ع��ودة  عليها،  املتنازع  احل��د�د  عر  �امل�سافرين  لل�سلع  ح��راً 

ت��دف��ق نفط اجل��ن��وب ال���ذي ك��ان��ت د�ل���ة اجل��ن��وب ق��د اأ�ق��ف��ت 

مع  ح���ق،  ب��غ��ري  عليه  ت�ستويل  اخل��رط��وم  اأن  مب��زاع��م  �سخه 

العلم، باأن هذا االتفاق كان ترجمة ملا مت االتفاق عليه �سابقاً، 

تو�سل  حينما  املا�سية،  ال�سنة  م��ن  اأي��ل��ول  �سهر  يف  �حت��دي��داً 

اجلانبان اإىل ت�سع اتفاقيات بقيت حراً على �رق ب�سبب جملة 

من اخلالفات اأبرزها، دعم د�لة جنوب ال�سودان للمتمردين 

على احلكومة.. بعد كل ذلك، عاد التوتر يف ال�ساعات املا�سية 

اإىل العالقات بني الد�لتني جمدداً، باإعالن اخلرطوم نيتها 

اإلغاء االتفاقيات االأمنية �االقت�سادية املوقعة مع جوبا.. مع 

احتمال اإعادة النظر يف قرار منع مر�ر النفط من د�لة جنوب 

ال�سودان، اإذا مل تتوقف االأخرية عن دعم املتمردين يف �الية 

ال�سودان،  غرب  يف  دارف��ور  �اإقليم  احلد�دية،  كردفان  جنوب 

مع العلم اأن �سلطات اجلنوب نفت االتهامات ال�سودانية.

هذه التطورات يف اإحدى دالالتها، هي تعبري �ا�سح عن 

العرب على جمرى  اإليها  ��سل  التي  امل�ستقرة  احلالة غري 

ح��و���س ال��ن��ي��ل، يف ظ��ل ح��ك��م »االإخ�������وان« يف م�����س��ر، ال��ذي��ن 

القومي  االأمن  ال�سيادة، �هي  اأبرز مقومات  باأحد  يفرطون 

اإمن��ا  ال��د�ل��ي��ة،  يقت�سر على ح��د�د م�سر  ال��ذي ال  امل�سري 

جمرى  طول  على  �حتديداً  االإفريقي  العمق  اإىل  يتعداها 

نهر النيل العظيم.

�يف داللة اأخرى لهذه التطورات، فاإنها قد تكون تريراً 

�غربية  اأم��ريك��ي��ة  مل��زاع��م  حت�سباً  اخل���رط���وم،  م��ن  م�سبقاً 

م�سدر  تعبري  ح�سب  اإرهابية،  تنظيمات  ت��اأ�ي  باأنها  �سدها 

ديبلوما�سي رفيع، راأى اأن ال�سودان اأقدم على هذه التدابري 

االأم��ن  م�ست�سارة  ب��ه  تقوم  اأن  ميكن  مل��ا  ا�ستباقية،  كخطوة 

القومي االأمريكة اجلديدة �سوزان راي�س، املعر�ف انحيازها 

اإليه  اأ�سارت  كما  ال�سودان،  لد�لة جنوب  ال�سديدان  �دعمها 

املتحدة يف  الدائمة للواليات  املند�بة  كل مواقفها بو�سفها 

جمل�س االأمن الد�يل.

�ب�����راأي ه���ذا امل�����س��در ال��دي��ب��ل��وم��ا���س��ي، ف����اإن د�ل����ة جنوب 

املا�سي  راي�س �سعت يف  ال�سودان، يف ظل هذه اخلطوة لدى 

�ت�سعى دائماً لت�سويه �سورة ال�سودان لدى �ا�سنطن �الد�ل 

للمجموعات  االآم��ن��ة  امل���الذات  توفر  اأن��ه��ا  مب��زاع��م  الغربية، 

االإرهابية.

اأن اخل���رط���وم مل حت�سب  ي���ب���د�  اأم�����ر،  ي��ك��ن م���ن  م��ه��م��ا 

تاأتي يف �قت ي�سهد فيه  التي  لهذه اخلطوة،  بد�رها جيداً 

االأجنبية،  العمالت  مقابل  ح��اداً  تراجعاً  ال�سوداين  اجلنيه 

النقدية  ال�سلطات  اتخدتها  التي  امل�سددة  االإج���راءات  رغ��م 

�من  ال�����س��وداء،  ال�سوق  يف  العمالت  جت��ار  بحق  ال�سودانية 

اأجل اإحكام �سيطرتها على �سعر �سرف الد�الر الذي ي�سجل 

ارتفاعات كبرية، �يف ظل اقت�ساد متعر.

ال�سودان م��ر�ك حلاله، يف ظل  اأن  ب��اأي ح��ال، يبد� 

غياب �سبه تام ملا ت�سمى جامعة الد�ل العربية، �منظمة 

املوؤمتر االإ�سالمي، فيما د�ل اخلليج �حتديداً ال�سعودية 

�قطر عري م�ستعدين الأن يحركوا �ساكناً، طاملا ال ت�سمح 

اإذا ك��ان  امل��ت��ح��دة ب��ذل��ك، فكيف احل����ال،  ال���والي���ات  ل��ه��م 

لالأ�سابع »االإ�سرائيلية« د�ر هام يف جنوب ال�سودان؟

تتخذ  اأن��ه��ا مل  ح��رج، �خ�سو�ساً  �ال  ف��ح��ّدث  اأم��ا م�سر، 

ت�سرق  التي  اأثيوبيا  �سد  عملياً،  ت��دب��رياً  �ال  ح��ازم��اً  موقفاً 

مياه النيل من خالل �سد »النه�سة«، يف الوقت الذي حتا�ل 

اأزمتها  اأم���ام  ال��دع��م  تت�سول  اأن  »االإخ��وان��ي��ة«  ال�سلطة  فيه 

املالية من قطر �ال�سعودية �البنك الد�يل، �دائماً �اأبداً من 

الواليات املتحدة.. �لكن لكل من هوؤالء �سر�طه ال�سيا�سية 

ال�سيادة  ع��ن  التخلي  م��ن  امل��زي��د  اأ�ل��ه��ا  �االق��ت�����س��ادي��ة، �يف 

قناة  على  بقوة  منهم  مفتوحة  �العني  �القومية،  الوطنية 

ال�سوي�س، �على ما تبقى من م�ساريع كرى يف القطاع العام. 

م��رب��ك��ة  ���س��ل��ط��ة  ظ���ل  يف  ل���وح���ده���ا،  اإذاً،  ال�������س���ودان 

بد�رها، �خائفة من كل �سيء، من الربيع »القطري«، 

امل�سرية  »االإخ��وان��ي��ة«  �م��ن  ال�سعودية،  الوهابية  م��ن 

ال�سيا�سي  امل�سهد  �اج��ه��ة  الح��ت��الل  بقوة  تندفع  التي 

ال�سوداين.. اإنه الزمن العربي الرديء.

حممود مرع�شلي

»الربيع  دول  م��ن  وغ���ره  ال��ع��راق  الأو���ص��اع يف  ت���رّدي 

العربي«، وعودة احلديث عن الأقاليم كمخرج من الأزمات 

التي يعاين منها العراق، والإعالن موؤخرًا من طرف واحد 

اإقليم برقة يف ليبيا اإقليمًا فيدراليًا يف الدولة الليبية، يدفع 

لل�صوؤال: َمن امل�صتفيد من تق�صيم العامل العربي؟

ال�صرق الأو�صط الذي ن�صاأنا وع�صنا يف اأطر نظامه، مل 

ُتر�صم احلدود اجلغرافية لدوله - كما هو معروف - باإرادة 

اأبنائه، اإذ مل تكن لديهم اآنذاك موؤ�ص�صات ونخب متتلك من 

ومواقفها  اآراوؤه��ا  توؤخذ  اأن  على  ي�صاعد  ما  والنفوذ  القوة 

بنظر العتبار. 

لكن الو�صع خمتلف متامًا يف الوقت احلا�صر، فتفكيك 

املنطقة واإعادة ر�صم خرائطها عن طريق تق�صيم الدول اإىل 

اأو مذهبيًا، لي�ش لنا ما  اأو دينيًا  كانتونات متجان�صة عرقيًا 

نلوم ال�صتعمار والغرب عن امل�صوؤولية فيه، كما اعتدنا على 

ذلك، فالدول التي مر بها »الربيع العربي« ل تخلو من نخب 

�صيا�صية متطورة، غر معذورة عن و�صول الأو�صاع فيها اإىل 

حالة التفكك، حتى لو مل تكن جزءًا من اأدواته. 

�صحيح اأن اتفاقية »�صايك�ش � بيكو« التي ُر�صمت مبوجبها 

خرائط ال�صرق الأو�صط، مل تاأخذ بنظر العتبار التباينات 

والنق�صامات التاريخية القومية واملذهبية يف املنطقة، اإمنا 

الدولتن؛  م�صالح  راأ�صها  على  كان  اعتبارات  وفق  ُو�صعت 

بريطانيا وفرن�صا، اللتن �صاغتا تلك التفاقية، اإل اأن واقعًا 

جتاهله  بالإمكان  لي�ش  ذلك،  ب�صبب  الوجود  اإىل  انبثق  قد 

ن�صوء  على  قرن  يقرب من  ما  فمع مرور  ب�صهولة،  وجتاوزه 

يف  �صاهمت  اأن�صطة  يف  جمتمعاتها  دخلت  احلديثة،  الدول 

رغم  م�صرتكة،  حملية  وثقافات  تقاليد  من  ن�صيج  ت�صكيل 

اجلذور املتباينة بع�ش ال�صيء.

كما اأن هذه املجتمعات عا�صت منذ ع�صور �صحيقة على 

هذه الأر�ش دون جتزئة، وتداخلت مع بع�صها اإىل حد كبر؛ 

بعيدًا  �صكانيًا  اختالطًا  مدنها  و�صهدت  ومناطقيًا،  عائليًا 

عن هوية النتماء الفئوي، ولي�ش من ال�صهل القفز على كل 

خيار  اأنه  بحجة  التق�صيم  اإىل  تدعو  مب�صرتة  ذاك مبواقف 

الرئي�ش  نائب  م��وؤخ��رًا  �صّرح  كما  ُملّح؛  خيار  اأو  د�صتوري 

العراق  تق�صيم  م�صروع  �صاحب  بايدن؛  جوزيف  الأمركي 

وعّرابه. 

اتفاقية  خالل  من  انبثقت  التي  الأو�صط  ال�صرق  دول 

يف  ُحكمت  بل  دميقراطية،  دوًل  تكن  مل  بيكو«   � »�صايك�ش 

معظم تاريخها من قبل طواقم جاءت بانقالبات ع�صكرية، 

واأ�ص�صت اأنظمة واأجهزة اأمنية فائقة القوة، لتعزيز مناعتها 

خالل  م��ن  وحافظت  واخل��ارج��ي،  املحلي  امل�صتوين  على 

ذلك على متا�صك الدولة واحليلولة دون منو بذور التفكك 

دول  ولدة  عن  متّخ�ش  العربي«  »الربيع  اأن  اإل  والنحالل، 

وقوانن  ود�صاتر  احلريات،  من  ف�صفا�ش  ب�صقف  ت�صّيبية 

تركت ثغرات كبرة يف مناعتها �صد التفكك، ب�صبب املبالغة 

العراق،  يف  ح�صل  ما  وهو  الأمني،  الهاج�ش  ا�صرتخاء  يف 

فكريًا  اخ��رتاق��ه  متي�صرًا  اأ�صبح  حيث  امل��ث��ال،  �صبيل  على 

وامل�صاريع  الفكرية  الب�صائع  خمتلف  لرتويج  وعقائديًا، 

ال�صيا�صية التق�صيمية، واأ�صبح من ال�صهل على دول اإقليمية 

اأن تلعب دورًا كبرًا يف �صاحاته ال�صيا�صية، ب�صبب ال�صعف 

يف مناعته، وتراجع دور الهوية الوطنية فيه ل�صالح الهوية 

العرقية والطائفية.

التق�صيم  يعني  »اليوم«  الأقاليم  ت�صكيل  بخيار  الأخ��ذ 

و�صالوناتهم  ال�صيا�صين  بازار  يف  ذلك  ُح�صم  واإن  »غ��دًا«، 

الباذخة بطريقة هادئة وعلى موائد اأنيقة، فذلك لن ُيح�صم 

�صكانيًا  املتداخلة  امل��دن  واأحياء  �صوارع  يف  الطريقة  بهذه 

وعائليًا. 

تفكك الدول على اأ�ص�ش عرقية اأو دينية اأو مذهبية لي�ش 

قانونًا طبيعيًا ينبغي اأن نر�صخ حلتميته بقدر ما هو تنظرات 

بائ�صة لأمراء الطوائف والقبائل امل�صتفيدين من ذلك، فقد 

�صهدنا عرب التاريخ احلديث ن�صوء دول قوية متينة البنيان، 

من جتمعات �صكانية م�صتعارة من ع�صرات الدول والأماكن، 

ل يجمعهم عرق واحد، ول دين واحد، ول مذهب واحد، لكن 

يجمعهم م�صرتك واحد اأبلغ من كل النتماءات اجلزئية، هو 

وهو  به،  يحظى  اأن  ي�صتحق  وما  الإن�صان  جلوهر  الح��رتام 

ما عجز »الربيع العربي« عن تاأمينه يف الدول التي مر بها.

اأحمد الطب�ش

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

السودان.. مرة جديدة أمام األخطار

الـعـراق وليبـيـا نـموذجان.. تشكـيـل األقاليم »اليوم« يعني التقسيم »غدًا«

تفكك الدول على أسس عرقية 
أو دينية أو مذهبية ليس قانونًا 

طبيعيًا بقدر ما هو تنظيرات 
بائسة ألمراء الطوائف
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االأح��������داث ع���ن ك���ث���ب.. �اأن������ه ب��اإم��ك��ان 

الطائرات »االإ�سرائيلية« دخول االأجواء 

يف اأي �قت ملتابعة تطورات املعارك.

�ج��ه��ة  م����ن  االأخ����ط����ر  ال�������د�ر  اإن 

هو  ���س��اب��ق،  ك��ب��ري  اأردين  م�����س��وؤ�ل 

يتعاطى  امل��ل��ك  ب��ق��ي��ادة  ال��ن��ظ��ام  اأن 

اأجل  الوطني كاملغامر من  بال�ساأن 

فتكون  َمي�سر..  طا�لة  على  الربح 

اخل�سارة كاملة �مد�ية.

يون�ش عودة



ع »التحالف السري« الحاكم صدِّ
ُ
أحداث تركيا ت

��ف رج��ب طيب �أردوغ����ان منذ  ي�صرخ �لإم��ر�ط��ور �مل��زيَّ

عامني لإ�صقاط �لرئي�س ب�صار �لأ�صد، ويح�صد �لتكفرييني 

»�إ�صر�ئيل«  مع  ويتحالف  �ل�صورية،  �ملعار�صات  وجمال�س 

و�صياطني �لأر�س ليكون »�ل�صلطان �أردوغان �لأول«، ويفتح 

�ل�صام وم�صر من جديد.

ل��ق��د �صقطت �أح����ام �أردوغ�����ان وم�����ص��روع��ه و���ص��ع��ار�ت��ه، 

وظهر زيفها وُرّدت ب�صاعته �إليه، وبد�أ يح�صد ما زرعه يف 

�صورية، فهّبت عو��صف �صعبية يف ميد�ن »تق�صيم« و�صتني 

مدينة وقرية تركية.

رف���ع �أردوغ������ان ���ص��ع��ار »�ل��دمي��ق��ر�ط��ي��ة«، و�ت��ه��م �لأ���ص��د 

لكنه  )�مل�صلحة(،  �ملظاهر�ت  مو�جهة  يف  �لعنف  با�صتعمال 

و�عتقل   ،2000 وج���رح  ث��اث��ة  ق��ت��ل  �لأوىل  �للحظة  م��ن��ذ 

�ملئات، و�تهم �ملتظاهرين باأنهم »ل�صو�س ورعاع«، وهددهم 

باأن �صره يكاد ينفد.

)علوي  �ملذهبية  �صعار  يرفع  فتارة  �أردوغ����ان،  �صقط 

�صد  و�أمريكا  »�إ�صر�ئيل«  مع  يتحالف  وط��ور�ً  �ُصني(،   -

�إير�ن و�صورية، و�أخرى يجيز بيع �لكحول نهار�ً ومينعها 

قوله  فيه  فتمّثل  �خلمر،  يحرم  �لإ���ص��ام  �أن  مع  ليًا، 

تعاىل: {�أفتوؤمنون ببع�س �لكتاب وتكفرون ببع�س فما 

جز�ء من يفعل ذلك منكم �إل خزي يف �حلياة �لدنيا}.

�ل�صعب  م��ن  �ل��ع��ق��اب لأردوغ�����ان م��ن جهتني:  ب���د�أ  لقد 

و�لأمريكيني. فالعقاب �ل�صعبي �صببه �صيا�صات �أردوغان - 

�أب  ل��اإد�رة �لأمريكية )وكان  �لبهلو�نية، و�لعميلة  �أوغلو 

و�صفه  قد  �أربكان  �لدين  جنم  �لرتكي  �ل�صيا�صي  �لإ�صام 

تركيا  �حت�صان  وب�صبب  �ل�����ص��غ��ري(،  �لأم��ريك��ي  بالعميل 

للجماعات �لتكفريية، �لتي زرعت �أفكارها، ما فّجر غ�صب 

يعتمد  �لذي  �لعنف  �أ�صلوب  �لذي يرف�س  �لرتكي  �ل�صعب 

�لذبح و�لقتل و»جهاد �لنكاح«.

�أردوغ�����ان على تركيا ك��ل ح��دوده��ا،  �أغ��ل��ق  �مل��ق��اب��ل،  ويف 

�لعر�ق  يف  فتدّخل  �ملتهورة،  وطموحاته  تدخاته  ب�صبب 

ب��ن��اف��ذة ح��ل��ب، ب��ع��د ���ص��رق��ة م�صانعها  و���ص��وري��ة، م��ك��ت��ف��ي��اً 

و�لنفط �ل�صوري، وهّدد �إير�ن ب�صو�ريخ »باتريوت«.

باإ�صقاط  تعّهده  يف  ف�صل  فاأنه  �لأم��ريك��ي،  �لعقاب  �أم��ا 

�ل��ن��ظ��ام �ل�����ص��وري م��ق��اب��ل تن�صيبه زع��ي��م��اً وق���ائ���د�ً وح��ي��د�ً 

��ن��ي( ب���دل م�����ص��ر و�ل�����ص��ع��ودي��ة،  ل��اإ���ص��ام �ل�����ص��ي��ا���ص��ي )�ل�����صُّ

و���ص��ارك��ت��ه ق��ط��ر يف �أح���ام���ه وت���ع���ه���د�ت���ه، ل��ك��ن��ه��م��ا ف�صا 

�لأو�صط،  �ل�صرق  م�صوؤولية خ�صارتها يف  �أمريكا  وحتّملهما 

ب��ل خ�صرت هيبتها يف  ���ص��وري��ة،  ت��رب��ح  �ل��ع��امل، فهي مل  ويف 

�أمام رو�صيا وحلفائها، ليتحولو�  �لأب��و�ب  �ملنطقة، وُفتحت 

�إىل �صركاء �أقوياء يف قيادة �لعامل، �إ�صافة �إىل �أنها خ�صرت 

�لعرب، ومل تربح �صوى يف حتالفها  �لروؤ�صاء  حلفاءها من 

مع »�لإ�صاميني �جلدد«، �لذين ل ي�صتطيعون �إد�رة �لدول 

�لتي ��صتلموها.

�خلارجية  وزي��ر  �صّرح  كما  م�صاحلها،  حتفظ  �أم��ريك��ا 

ول  و�ل��غ��از،  و�لنفط  »�إ�صر�ئيل«  �أم��ن  ومنها  ك��ريي،  ج��ون 

يهمها �حلكام و�لأمر�ء من �أتباعها، وكما تخّلت عن مبارك 

وبن علي و�صاه �إير�ن و�صد�م ح�صني، �صتتخلى عن �أردوغان 

وك��ل �خل��دم  ب��ن جا�صم،  ب��ن خليفة وحمد  و�أوغ��ل��و وحمد 

�ل�صيا�صي من �أ�صحاب �ل�صمو و�لفخامة و�ل�صيادة.

م�صروع  و�صمود  �خلاطئة،  �لأمريكي  �مل�صروع  ح�صابات 

�لعاملية  �حل��رب  �متدت  وكلما  �مل��وؤ�م��رة،  �أ�صقطو�  �ملقاومة 

على �صورية يوماً �إ�صافياً، �صّبت �لنار يف �ل�صاحات �ملجاورة 

و�لأردن،  و�لعر�ق  لبنان  مقدمتها  ويف  �لأوىل،  �ملرحلة  يف 

ويف �ملرحلة �لثانية يف �خلليج، و�لثالثة يف �أوروبا.

���ص��اح��ة »ت��ق�����ص��ي��م« ق�صمت ت��رك��ي��ا ب��ني �أردوغ�����ان 

و�ل�����ص��ع��ب، ودّق�����ت �إ���ص��ف��ي��ن��اً ب���ني �أم���ريك���ا و�أوروب�����ا 

����ه����م مب���ح���ارب���ة  و�أردوغ����������������ان، وب���������د�أ ت�����ب�����ادل �ل����تُّ

»�لدميقر�طية«، وبا�صتخد�م �لعنف �ملفرط.

�لحتجاجات �لرتكية متعددة �لأ�صباب، و�نهيار �لنظام 

�نهيار  تد�عيات  م��ا  ح��د  �إىل  ت�صابه  تد�عيات  ل��ه  تركيا  يف 

�رتكاز وحلقة مف�صلية  �صورية، ملا متثله تركيا من نقطة 

وبع�صها  للمنطقة،  »�لإ�صر�ئيلي«   - �لأمريكي  �مل�صروع  يف 

يحمل بذور �لنجاح نتيجة �لأفعال �ل�صلبية �لتي متار�صها 

حكومة �أردوغان، و�لديناميكية �ل�صعبية، ومنها:

�لعربي،  و�لعامل  �صورية  يف  �ل�صافر  �لرتكي  �لتدخل   -

�إ���ص��ق��اط �لأ���ص��د، ما  »�إ���ص��ر�ئ��ي��ل«، و�لف�صل يف  وم��ه��ادن��ة 

عّر�صها للعقاب �لأمريكي، كما يح�صل �لآن يف قطر مع 

. »�حلمدينْن« �لفا�صلنينْ

�ملدن  بني  و�لفقر  و�لتخلف  �لتعليم  نظام  يف  �لفروقات   -

�ملحظوظة و�ملناطق �لريفية �لفقرية.

- �لتنوع �ملذهبي و�لقومي �لذي ينفخ �أردوغان يف جمره.

على  �أوقفتهم  �لتي  �أوروب����ا  على  �لأت����ر�ك  حقد   -

�أب�������و�ب �لحت������اد �لأوروب���������ي �أك�����ر م���ن 50 ع��ام��اً 

�أعطتها  كاملت�صولني، ومل تعطهم �لع�صوية، بينما 

لدول �أوروبا �ل�صرقية �صريعاً.

- �رتفاع ن�صبة �لبطالة بني �ل�صباب، وتفاعلهم مع تد�عيات 

و�رتد�د�ت �صعار�ت �لدميقر�طية يف �لعامل �لعربي.

النتائج الأولية:

- �رت���ب���اك ح��ك��وم��ة �أردوغ������ان و�ن�����ص��غ��ال��ه��ا يف �ل���د�خ���ل، ما 

ي��ح��رم��ه��ا �مل�����ص��ارك��ة يف ���ص��ي��اغ��ة �حل���ل يف ���ص��وري��ة، وع���دم 

ح�صادها جلهدها �لتخريبي يف �صورية طو�ل عامني.

- زعزعة �لتحالف مع �أمريكا، وحماولة كل طرف حتميل 

�مل�صوؤولية لاآخر.

- تر�جع �ل�صياحة يف تركيا على م�صارف �ل�صيف، وتر�جع 

�لأ�صهم يف �لبور�صة، وكذلك �للرية �لرتكية حو�يل ٪8.

- �ن���ك�������ص���اف زي�����ف وخ�������د�ع �����ص����ورة ت���رك���ي���ة - �أردوغ��������ان 

من��وذج  و�صقوط  و�ل��غ��رب،  �أم��ريك��ا  ل��دى  »�لدميقر�طية« 
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»تقسيم« تركيا يحرمها المشاركة
في صياغة الحل لسورية
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اأنقرة - الثبات

���ص��دع��ت �أح����د�ث ت��رك��ي��ا �لأخ����رية م��ك��ان��ة رئ��ي�����س �حلكومة 

رجب طيب �أردوغان يف �لباد، لكن �لأهم هو �أنها �صدعت 

�ل��ت��ح��ال��ف �ل�����ص��ري �حل��اك��م يف �ل��ب��اد م��ن��ذ ق��ي��ام �أردوغ����ان 

وتاأ�صي�صه حزب  �أربكان  �لدين  بالنقاب على معّلمه جنم 

»�لعد�لة و�لتنمية«.

�أح��اط �مللف �لرتكي يف �لآون��ة  �ل��ذي  وبعيد�ً عن �ل�صجيج 

�لأخرية، حتت وطاأة �لعنف �ل�صائد يف �صو�رع �ملدن �لرتكية، 

�إىل »تغيري�ت  �إىل حدثني هامني يوؤ�صر�ن  يلفت �ملر�قبون 

�أن ظهر  بعد  �لباد،  �لتحالف �حلاكم يف  ��صرت�تيجية« يف 

�لتباين و��صحاً بني �أردوغان، وبني �أهم �صخ�صيتني يف هذ� 

و�لد�عية  غل،  عبد�هلل  �جلمهورية  رئي�س  وهما  �لتحالف، 

فتح �هلل كولن �ملقيم يف �لوليات �ملتحدة.

لها  ي�صّوق  �لتي  �لإ�صامية«  »�ل�صحوة  �صورة  عن  وبعيد�ً 

�أ���ص��ا���س حتالف  �أردوغ�����ان، ف���اإن �حل��ك��م يف تركيا ق��ائ��م على 

خ�صو�صاً  »�لنق�صبندية«،  للطريقة  �خلالدي  �لفرع  يجمع 

درغاه غومو�صهانوي و�لدرغاهات �ملو�لية له و�لتي ميثلها 

�لتي ميثلها  »�لنورية«  �أردوغ��ان، مع �لطريقة  رجب طيب 

�إىل وج��ود ب�صيط   فتح �هلل كولن وعبد �هلل غل، بالإ�صافة 

للطريقة »�لقادرية«، ورغم �لتفاق �ملعلن فاإن بني �أردوغان 

وكولن بع�س �لتناف�س.

ع����ّر�ب ه���ذ� �لأم����ر ه��و ع��ب��د �هلل غ���ل؛ �مل��ري��د يف �لطريقة 

»�لنورية«، وهو �لذي لعب دور�ً بارز�ً يف �ن�صقاق �أردوغان عن 

بني  �لقدمي  �حللف  وف�صخ  نق�صبنديان(،  )كاهما  �أربكان 

�أربكان وكولن، ليقام �حللف �جلديد �حلايل، ويوؤخذ على 

�لإ�صام  يعتر  �إنه  �إذ  �لعروبة،  �ل�صلبي من  طولن موقفه 

�لرتكي هو »�إ�صام �ملدينة«، و�أنه �أرفع من �لإ�صام �لعربي 

�لذين  باخلونة  �ل��ع��رب  ينعت  كما  �ل�صحر�ء«،  »�إ���ص��ام  �أو 

خانو� �إخوتهم �لأتر�ك يف �حلرب �لعاملية �لأوىل.

وقد ظهر و��صحاً يف هذه �لأح��د�ث �لتباين بني �أردوغ��ان 

وغ����ل، �ل����ذي رف�����س م��ن��ذ �ل��ب��د�ي��ة ط��ري��ق��ة �ل��ت��ع��ام��ل مع 

�مل��ت��ظ��اه��ري��ن، و���ص��غ��ط ع��ل��ى �أردوغ�������ان ل�����ص��ح��ب �ل�����ص��رط��ة 

- ولأول مرة - على  رد غل علناً  تق�صيم، وقد  من ميد�ن 

�أردوغ������ان، �ل���ذي �صهر ���ص��اح ن��ت��ائ��ج �لن��ت��خ��اب��ات يف وج��ه 

�ملتظاهرين، �لذين و�صفهم ب�»�لل�صو�س و�خلونة«، ليقول 

)غل( يف ت�صريحه �ل�صهري: »�إن �لدميقر�طية لي�صت �صيئاً 

حديقة  ن�صطاء  ممتدحاً  �لن��ت��خ��اب��ات«،  ح��ول  فقط  ي��دور 

موقعه  على  كلمة  ن�صر  فقد  ك��ول��ن  �هلل  فتح  �أم���ا  ج��ي��زي. 

�ل�صعب،  مطالب  �إىل  بال�صتماع  فيها  يطالب  �لإلكرتوين 

وهو ما يبدو �أن �أردوغان ُم�صّر على رف�صه حتى �ل�صاعة.

كولن  على  �ملح�صوبة  �لإع���ام  و�صائل  �أن  �لنتيجة  وك��ان��ت 

قد بد�أت مبهاجمة رئي�س �حلكومة �لرتكية، فقال �صاهني 

�لباي يف �صحيفة »زمان« �لتابعة لكولن، �إن رئي�س �لوزر�ء 

�ل�صعب  مكونات  ح�صا�صية  بها  ي��ر�ع��ي  ك��ان  �صيا�صات  �تبع 

�أكر من  2011، حيث ح�صد  �لعام  �نتخابات  �لرتكي حتى 

م��ن �جلي�س على  بالتقلي�س  ب���د�أ  ث��م  �لأ����ص���و�ت،  م��ن   ٪50
�حلكم، ثم بد�أ بنفخ نف�صه، وز�دت �لثقة بنف�صه، و�عتقد باأنه 

ي�صتطيع �أن يفعل ما ي�صاء وكيف ي�صاء، وبد�أ عدم �ل�صتماع 

�إىل �أي �صوت ول �إىل �لن�صائح، فقط �أ�صبح يتذكر �ملو�طن 

قبل �لنتخابات، و�أ�صبح ي�صلك درباً ل يتما�صى مع �حلريات 

�لرئي�س  ع��ل��ى  �إن  �ل��ق��ول  �إىل  ليخل�س  و�ل��دمي��ق��ر�ط��ي��ة، 

)�أردوغان( �أن يغري نف�صه!

وي��ق��ول ���ص��ن��ان �أجل����ني؛ رئ��ي�����س م��رك��ز �لأب���ح���اث �ل��ل��ي��ر�يل 

�مل�صتقل »�إي��د�م«، �إن �أتباع �لإم��ام فتح �هلل غولني، �ملقيم يف 

خفية،  لكن  قوية  حركة  ي��ر�أ���س  و�ل���ذي  �ملتحدة،  �ل��ولي��ات 

وكان على خاف مع رئي�س �لوزر�ء لأكر من �صنة، يبقون 

�أن��ه  يتوقعون  ورمب��ا  �ل����وزر�ء،  ورئي�س  بينهم  م�صافة  على 

�صيو�جه �صعوبات جمة، وي�صيف: »كنت �أعتقد يف �لأ�صا�س 

�أنه ل يوجد خطر، مهما كان نوعه، على حكم �أردوغان، لكن 

�لتمرد هذ�،  ن��ادم يف طريق  �أردوغ���ان، وهو غري  ��صتمر  �إذ� 

فاأ�صتطيع �أن �أرى �صيناريو يوؤدي به �إىل �صق �حلزب«.
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مل ي�صتطع �ل�صديق �إخفاء م�صاعره �ملمزوجة بالرهبة و�ال�صتغر�ب، 

فانتف�ض من مقعده، مرت�جعًا خطوتني، ثم �صاأل �مل�صافر، بلهجة ال 

تفتاأ  »ال  �ل�صريحة،  �الإجابات  �إال  روعها، عند هذ� �حلد،  تزيل من 

تذكر هذ� �ل�صيخ �جلليل يف كالمك، فاإن مل يكن من ن�صج خيالك، 

حدثني عنه، من يكون، وكيف تعّلقت به، ومتى قابلته، و�أين«؟ فهّز 

�أتهّيُب  »�أنا مثلك  �مل�صافر بر�أ�صه، ودمدم ب�صحكة مكبوتة، ثم قال، 

ورع �ل�صيخ وطيفه، ولكن �لفوؤ�د ياأن�ض ملجرد ح�صوره يف �مل�صهد، وال 

ت�صائلني نف�صي يف �لتفا�صيل �الأخرى«.

�مل�صافر  ��صتدر�َج  عليه  ُيلي  يعد  ومل  �ل�صحايف،  ف�صول  ت��و�رى 

الآخر  ُيوّدعه، رمبا  باأن  �صديدة  و�جتاحته رغبة  �ملزيد،  ليف�صح عن 

وما  �ل��ري��ح،  بح�صب  �ملتقلب  مز�جه  �إىل  ب�»جلده«  يلوذ  و�أن  م��ّرة، 

فقد  فعل،  لو  �لت�صرف  هذ�  �صباه  رفيق  على  لياأخذ  �مل�صافر  كان 

بال  و�لن�صال«  »�لثورة  يف  عمره  و�أفنى  حت�صى،  ال  �أمل  بخيبات  مّر 

�لكثريين  مثل  ينحرف  ومل  ي�صت�صلم،  مل  �أنه  �لكربى  و�صفاعته  كلل، 

�لفكر  تّرهات  فيها  يجرّتون  مو�قع  �إىل  �نتهو�  �لذين  زمالئه،  من 

وفذلكاته، على �ل�صا�صات وفوق �ملنابر، بِبَدٍل مدموغة، وربطات عنق 

على »�ملو�صة«.

�عرتف �مل�صافر ل�صديقه �أن �بتعاده عما جرى كان خطيئة قد ال 

�لن�صاأة، فلم ي�صفق يومًا  ِمْثله فطري  �لدو�م  ُتغتفر، ولكن ظّل على 

�لطاغوت  قامو�ض  من  يغرتف  ومل  ولّيًا،  �لعدو  من  يتخذ  ومل  لغاٍز، 

منط �حلياة �لز�ئفة، ودعو�ه �ملخادعة لالإ�صالح، و�أمنوذج ح�صارته 

موقع �صنع  يكن يف  وذ�ك، مل  كل هذ�  وفوق  �لهالك،  نحو  �ل�صائرة 

يومًا  يتاجر  ومل  �ل�صحايا،  على جماجم  »�أجم��ادً�«  يْبِ  ومل  �لقر�ر، 

بق�صية.   

�لرب�يا يف كل مكان متّر بذ�ت  �أن  �ل�صيخ  �مل�صافر من عظة  تعّلم 

�أو  �أو حدود،  لل�صر وطن،  يعد  �مل�صافات، فلم  �ملخا�ض، وقد �قرتبت 

�ل�صر�ط  على  يتجمعو�  �أن  �لدنيا  �أخيار  على  لز�مًا  و�صار  جن�صية، 

�لو��صح، وي�صتكملو� �مل�صار �صد �ملف�صدين يف �الأر�ض، �لذين ما تكاد 

تنطفئ حرب لهم حتى ي�صرمو� �أخرى، وي�صّللون �لنا�ض يف تو�صيفها، 

فمنهم من ي�صميها بعدد �ل�صنني، �أو ب�صاحات �لوغى، ومنهم من يقول 

بال�صر�عات �الأزلية، فيجمعها يف ُرَزٍم �ألفّيٍة، �أوىل، وثانية، وثالثة..

يتاأملون  �لنا�ض  الحظت  �صاحبي،  يا  �ملعمورة،  يف  جتو�يل  »�أثناء 

�لظلم  متاهات  م��ن  للخروج  متلّهفني  ووجدتهم  و�ح���د،  وج��ع  م��ن 

و�أختار �صحبة  �أ�صلك م�صلكهم،  �أن  �ل�صيخ  �أو�صاين  و�لظالمية، وقد 

من يرتّفع عن �ملر�مي �لو�صيعة، فال �أجعل من نف�صي تابعًا ُعبْيدّيًا، 

�مل�صاء...«  عند  �ملديح  له  و�أكيل  �ل�صباح،  عند  �لزعيم  با�صم  �أ�صبح 

�أطال �مل�صافر يف �ل�صرح، ثم �صكت عن �لكالم، و�لتفت �إىل �صديقه 

كي ي�صتخل�ض منه �لرّد �ملنا�صب.

مقعده  �إىل  عاد  ثم  �ل�صويف،  �لتاأمل  ي�صبه  فيما  �ل�صحايف  غرق 

�لطويل غر�ض  ل�صفرك  هل  �صاح،  يا  �أخ��ربين  »هات  وق��ال:  بهدوء، 

مرحليٌّ بعينه، �أو حمطة ترخي فيها رحالك وت�صرتيح، �أال تعتقد �أن 

مل  م�صتحيل«؟  �صبه  منتهاه  �إىل  �لو�صول  و�أن  مقفٌر،  َوِع��ٌر،  �لطريق 

َيخْب ظّن �مل�صافر ب�صاحبه، و�متالأ قلبه بال�صرور و�لغبطة، فقد وجد 

يف ��صتف�صار�ته �مل�صروعة ما يب�ّصر برفقة درب م�صتجدة.
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�جلي�ض  ب�صط  على  �لفعل  ردود 

مدينة  ع��ل��ى  ���ص��ي��ط��رت��ه  �ل�����ص��وري 

عة،  متوقَّ ك��ان��ت  وري��ف��ه��ا  �لق�صري 

تعك�ض  دالالت  لبع�صها  كانت  و�إن 

�أفرزه  �لذي  �ملذهبي  �لتخبط  و�قع 

�لذي  �لعربي«،  ب�»�لربيع  ي�صمى  ما 

يبدو �أن ب�صائر خريفه متددت من 

�رتفع  حيث  �لق�صري  بلدية  �صاحة 

�ل�صورية،  �لعربية  �جلمهورية  علم 

�ل��رتك��ي��ة،  »ت��ق�����ص��ي��م«  ���ص��اح��ة  �إىل 

نف�صه  نك�ض  �ل��رتك��ي  �لعلم  حيث 

�أردوغ��ان  �أر�ده��ا  �لتي  يف �حلفرة 

ل�صو�ه.

�ملنت�صر  ع��ن  �ل��ن��ظ��ر  ب�����ص��رف 

�ل��ق�����ص��ري،  ل��ب��ن��ان��ي��ًا يف م���ع���ارك 

الفتة  كانت  م�صهديات  �أرب���ع  ف��اإن 

لعر�ض  عندها  �ل��وق��وف  وت�صتحق 

و�قع �حلال يف مو�جهة حقيقة باتت 

�أنه  �أبى،  �أم  �لبع�ض  �صاء  و��صحة، 

�لنظام  �إع��الن  �ملبّكر  من  كان  �إذ� 

قد  �لوقت  ف��اإن  �نت�صاره،  �ل�صوري 

�ل�صوري«؛  »�لربيع  ل�صانعي  ح��ان 

من تركيا �إىل قطر، �إىل �ل�صعودية، 

�أن  �أوروب��ا،  �أمريكا عرب  �إىل  و�صواًل 

�أه��ل  ي��د  على  بهزيتهم  ي��ع��رتف��و� 

وجي�ض  �صعب  من  �ل�صوري؛  �لبيت 

يف  �لق�صر  باأوالئك  فكيف  ودول��ة، 

عكار  جبهة  فتحو�  �ل��ذي��ن  لبنان 

نة«،  �ل�صُّ �أهل  »ُن�صرة  ذريعة  حتت 

قبل  �ل�صورية  �الأزم���ة  و»ع�صكرو�« 

من  منهم  �لهاربون  ور�هن  �أو�نها، 

عرب  �لنظام  �إ���ص��ق��اط  على  لبنان 

�لق�صري،  لهم يف  »ملحق ع�صكري« 

ي��ح��رك��ون��ه ع��رب »�ل��ت��وي��رت« مبهمة 

يكن  مل  وهو  �إن�صانية،  �أنها  زعمو� 

�أك���ر م��ن ت��اج��ر دم ي���وزع �أم����و�اًل 

�مل�صتوَردين  �ملرتزقة  على  و�أ�صلحة 

عرب �أنقرة؟!

�الأوىل،  �مل�صهدية  عند  نتوقف 

�ل�صوري  »�الئتالف  رئي�ض  و�إطاللة 

�صرب�،  ج��ورج  بالوكالة  �ملعار�ض« 

يعلن �حتالل جزء عزيز من �لوطن 

�ل�صوري من قبل »غز�ة حزب �هلل«، 

�لن�صال  ����ص��ت��م��ر�ر  على  وت��اأك��ي��ده 

ل��ت��ح��ري��ر �ل����وط����ن، ع��ل��ى ي���د من 

�مل�صيحي  رف�صو� منح جورج �صرب� 

�لوطني يف  »�صرف« رئا�صة �ملجل�ض 

�لبد�ية، ومن ثم رئا�صة »�الئتالف« 

�أنه م�صيحي يف  و»ع��اره«  باالأ�صالة، 

قامو�ض »�الإخ��و�ن« فكيف يف »عهد 

�أن  �صرب�  ون�صي  �لن�صرة«؟  جبهة 

�لعربية  �لقومية  �حت�صان  زم��ن 

ربيع  مع  وىل  قد  �مل�صيحيني  للقادة 

رياح  حتملها  �لتي  �لرملية  �لكثبان 

�لكثري  �أعمت عيون  و�لتي  �لتكفري، 

م���ن �مل�����ص��ي��ح��ي��ني، وج�����ورج ���ص��رب� 

ومي�صال كيلو حتديدً� يف طليعتهم.

�مل�����ص��ه��دي��ة �ل��ث��ان��ي��ة ك��ان��ت مع 

�الإ���ص��الم  د�ع��ي��ة  �ل�صيخ  �إط��الل��ة 

�ل�����ص��ه��ال م��ن ط��ر�ب��ل�����ض، ون��د�ئ��ه 

�ملوّجه �إىل كل �أُ�صرة �ُصّنية باأن تكون 

نة، ومل  جاهزة للدفاع عن �أهل �ل�صُّ

�لدعوة  ه��ذه  يف  »ف�صيلته«  ينجح 

�جل��ه��ادي��ة �جل��دي��دة، ول��ن ينجح، 

الأن���ه ب���ات م��ن �حل����ر�م ب��ع��د �الآن 

�أقلية  وكاأنهم  �ل�صنة  �أه��ل  ت�صوير 

وما  كانو�  �لذين  وهم  م�صطهدة، 

و�أ�صل  �لقومية،  �لثقافة  �أهل  ز�لو� 

وحدهم  وه��م  �لعروبية،  �ملدر�صة 

�لعربية،  �الأم����ة  وي���ق���ودون  ق����ادو� 

يف  �ملقاومة  ر�ي��ة  حملو�  م��ن  وه��م 

�لق�صية  و�ح��ت�����ص��ن��و�  ب��د�ي��ات��ه��ا، 

�ل��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي��ة، وك���ان���و� ���ص��رك��اء 

�أ�صا�صيني يف ن�صاالتها، وما ن�صرة 

�لق�صية �لفل�صطينية من قبل حزب 

�ل��دف��اع  يف  �مل�صاركة  و���ص��رف  �هلل 

لر�ية  �أمانة  حفظ  �صوى  غ��زة  عن 

مدر�صة  م��ن  �هلل  ح���زب  ت�صّلمها 

�ملقاومة، �لتي هي �أ�صاًل �ُصّنية.

�صيعية،  كانت  �لثالثة  �مل�صهدية 

يف  �صقط  �صهيد  و�ل���د  ف��رح��ة  ع��رب 

��صت�صهد  ق����ال:  ح��ي��ث  �ل��ق�����ص��ري 

ولدي يف قلب �لق�صري ليمنع »�أكلة 

قلب  �إىل  �ل��و���ص��ول  م��ن  �ل��ق��ل��وب« 

بيوتنا يف لبنان.. هذه �لفرحة �لتي 

�صهيد،  و�ل���د  وج��ه  على  نحرتمها 

ك���ان م���ن �الأف�����ص��ل ل���و مل ُت��ق��رتن 

بع�ض  �حل��ل��وى يف  ت��وزي��ع  ب�����ص��ور 

�ملناطق، ل�صبب و�حد، وهو مر�عاة 

ه�صا�صة �لو�صع �للبناين لي�ض �أكر، 

»�الآخرين«  غ�صب  فورة  و��صتيعاب 

نية،  ولو كانو� قلة على �ل�صاحة �ل�صُّ

�ل�����ص��ارع  ُي�����ص��ك��ون  ح��ال��ي��ًا  لكنهم 

�لكبار  �لعلماء  غ��ي��اب  يف  �مل��ت��وت��ر 

�ل�صيا�صة �لكبار، و�ملفكرين  ورجال 

نة،  �ل�صُّ �أه��ل  من  �لكبار  �لقوميني 

الأ�صباب ظرفية.

�مل�����ص��ه��دي��ة �ل��ر�ب��ع��ة ك��ان��ت مع 

ف��اق��دة  ه��زي��ل��ة  م�صيحية  �إط��الل��ة 

ندمي  �لنائب  عرب  كالعادة،  للروؤية 

بال�10452  يطالب  �ل��ذي  �جلميل، 

و�لذي  �صا�صني،  �صاحة  مقاهي  من 

ه��اج��م ح��زب �هلل و�أم��ي��ن��ه �ل��ع��ام، 

�لق�صري،  معركة  خلفية  على  لي�ض 

للم�صيحيني  �ل��ق��ول  م��ب��د�أ  م��ن  ب��ل 

متجاهاًل  �حلمى«،  حامي  هنا  »�أنا 

و�لتي  �ملقبلة،  �لتكفريية  �لهجمة 

د�ف��ع��ي  �أول  �مل�صيحيون  �صيكون 

مبا  ن��دمي  �ل�صيخ  ون��ذّك��ر  �أثمانها، 

�صنو�ت  منذ  ن�صر�هلل  �ل�صيد  عّلق 

على  ���ص��والجن  �ل�صيدة  هجوم  �إث��ر 

»م��غ��ام��رة  خلفية  ع��ل��ى  ���ص��م��اح��ت��ه 

باالأخالقية  �أج��اب  ب��اأن  �لتحرير«، 

يف  متفقون  »ن��ح��ن  ت��الزم��ه:  �ل��ت��ي 

�الأه�����د�ف م��ع �ل�����ص��ي��دة ���ص��والجن، 

 10452 بلبنان  ب�صري  �ل�صيخ  وحلم 

ما  ي�صمل  وه��و  نحققه،  مربع  كلم 

�إىل  �إ�صافة  �جل��ن��وب،  يف  ح��ررن��اه 

�لقرى �ل�صبع �لتي ما ز�لت حمتلة، 

فدعونا نحرر هذ� �ل�»لبنان«، �لذي 

با�صتعادة  حقنا  على  معكم  نتفق 

عليه  و�ل�صيادة  �لكاملة  م�صاحته 

ال  ون��ح��ن  �الأخ��ط��ار،  م��ن  وحمايته 

نطلب �مل�صاعدة من �أحد«.

ون�صيف:  �ل�صيد  ك���الم  �ن��ت��ه��ى 

ال متتلك  �ل��ت��ي  »�حل���م���الن«  ل��ي��ت 

�الأقل عن  تتوقف على  �ل�صباع  روؤية 

�لثغاء.

اأمني اأبورا�شد

وقفة قصيرة على مشارف القصير

»�لإ�صام �ل�صيا�صي« �لرتكي، وبالتايل ��صتحالة 

ت�صديره �إىل دول ما ي�صمى »�لربيع �لعربي«.

- �خل����وف �لأم���ريك���ي - »�لإ���ص��ر�ئ��ي��ل��ي« من 

�لفقري  �ل��ع��م��ود  ت�صكل  �ل��ت��ي  ت��رك��ي��ا،  �صعف 

للم�صروع �لأمريكي يف �ملنطقة.

�ل�صعف  �لأك��ر�د ل�صتغال حلظة  ت�صجيع   -

حتقيق  �أو  ب��الن��ف�����ص��ال،  للمطالبة  �ل��رتك��ي��ة 

مكت�صبات جديدة.

بد�أت  �صورية  �أردوغ��ان يف  �أ�صعلها  �لتي  �لنار 

حت����رق �أح����ام����ه وح���ق���ول���ه، و����ص���ي���ب���د�أ خ��ري��ف 

�أردوغ��������ان، �ل����ذي ق���د ي�����ص��ق��ط، وي��ب��ق��ى �لأ���ص��د 

��م ت��رك��ي��ا.. ب��د�أ  وت��ب��ق��ى ���ص��وري��ة م��وح��دة، وت��ق�����صَّ

منظومة  �صقطت  كما  »�لأردوغ��ان��ي��ة«،  �صقوط 

»�لإ�صاميني �جلدد«.

د. ن�سيب حطيط
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سرقة موصوفة
�لنجمة  �صاحة  �إىل  �متّدت  خفيٌة،  خارقٌة  ق��وٌة 

و�صط بريوت، و�صرقت »�لديقر�طية« على مر�أى 

تعطيل  متَّ  بعدما  �صاهدً�،  وت�صعني  �صبعة  وم�صمع 

�صور  بالتقاط  �ُصغلْت  �لتي  �لالقطة،  »�لعد�صات« 

ر على  �إذ حظِّ »�لطماطم« و�صحاياها يف �خلارج! 

و�صائل �الإعالم �لدخول �إىل مكان �جلرية، كي ال 

- �حلدث  و�ح��دة عن �جلرية  �صورة  ولو  تلتقط 

رو�د  �صي�صغل  �ل���ذي  �لتحقيق  وق��ائ��ع  �إىل  م  ت�صُ

للوقوف على مالب�صات  �لزمن،  �حلّرية ردهًا من 

ه���ذه �ل�����ص��رق��ة �مل��و���ص��وف��ة و�أ���ص��ب��اب��ه��ا �مل��وج��ب��ة، 

وتد�عياتها، و�أبطالها.. 

ر�ودو�  وك��ي��اًل  وت�����ص��ع��ني  �صبعة  �أّن  �مل��وؤ���ص��ف 

»�لديقر�طية« �إىل د�خل معقلهم �ملعروف مبجل�ض 

�لنو�ب، وهناك طاحو� بها ق�صرً� ولي�ض عمدً�! �إذ 

مرئية  غري  وخ���و�رق  لقوًى  خ�صعو�  �أو  تعّر�صو�، 

�أن  فجاأة، من غري  �ل�صيئة �حلظ  �الأمانة  �صلبتهم 

للخاطف  �لت�صدي  �حل�صور،  من  و�حٌد  ولو  يقوم 

�حلفاظ  �ملوجلني  �لوكالء  بهوؤالء  كاأين  »�ل�صبح«، 

على �لديقر�طية ورعايتها و�صونها و�ل�صهر عليها 

وكالتهم  �أن  تنا�صو�  �أو  ن�صو�  وتر�صيخًا،  تطويرً� 

�ملحّددة بفرتة زمنية، حتتم عليهم �ليقظة و�لوعي 

�لتفريط  �أو  �الإه��م��ال  لهم  جتيز  وال  و�حل��ر���ض.. 

�الأ�صباب  كانت  �أيًا  للموكّلني  �لتنّكر  وال  باالأمانة، 

من  �لوكاالت  على جتديد  فاإقد�مهم  و�ملوجبات.. 

�ملوّكلني،  كر�مة  على  �ع��ت��د�ٌء  هو  و�ح��د..  ط��رف 

و�فرت�ء على �لد�صتور و�لقانون! حتى ولو توّفر يف 

�الأ�صباب عامل ح�صن �لنّية.. فالتاريخ يحكم على 

�الأفعال و�لوقائع، ال على �لنو�يا ومالب�صاتها!

�إن �لذريعة �الأمنية �لتي �صّكلت »�الإ�صبع« �لذي 

�إق��ن��اع  لتكفي  ك��ان��ت  م��ا  دون،  �مل���م���دِّ خلفه  تلطى 

فاإذ�  نف�صه،  �لهوى يف  بع�ض  لوال  �ليمامة«  »زرقاء 

ما  �إىل  فالر�ئي  �لقدم..  زّلة  تن�صينا  �لر�أي،  بزلة 

مما  ح��ااًل  �أف�صل  �أن��ه   2015 �لثاين  ت�صرين  بعد 

�ل�صم�ض  م�صرق  بتغيري  �ليوم، كاحلامل  عليه  نحن 

ومغربها..

�إن �ل�صبعة ع�صر �صهرً� هي عمر �لربيع �للبناين 

�الأمريكية  �لديقر�طية  حمار  �صهر  على  �لقادم 

 - �لقائمة  �ملنطقة  بخارطة  �الإطاحة  ت�صمر  �لتي 

جغر�فيًا وديغر�فيًا - و�صتكونون �ل�صهود �لذين ال 

طائل لهم يف دفع �أو تغيري وجهة �الإع�صار.

�صعيها  يف  ج��ادة  �ل�صهيونية  �أّن  معي  ت��رون  �أال 

لتطبيق خارطة خليفة هرني كي�صنجر �ملدعو برنارد 

�لعام  �لعر�ق  على  �لعاملية  �حل��رب  مهند�ض  لوي�ض 

تكاد؟ �أو  �لتفتيتية  �أغر��صها  حققت  �لتي   ،2013
�لتدمريية  حربها  غمار  تخو�ض  �ليوم  هي  وها 

�ل�صمود  م��ع��اق��ل  �آخ���ر  ���ص��وري��ة،  �ل�صقيقة  ع��ل��ى 

�لعدو »�الإ�صر�ئيلي«، ومع  و�لت�صدي و�ملو�جهة مع 

جلدتنا  و�أبناء  لدننا  من  ب��اأدو�ت  �ل�صديد  �الأ�صف 

»عاربة وم�صلمني«.

 - ب��دء  على  �ل��ع��ود  غ��ري  ننتظر  ع�صانا  م���اذ� 

�حلرب على لبنان - حتى ال �أقول �حلرب �للبنانية 

ر�ود  لطاملا  حلٍم  حتقيق  �إىل  و�صواًل  �للبنانية،   -

�لذكر  »�ل�صعيد  �للبنانيني،  �الأمر�ء  من  �لكثريين 

�ل�صوت  نعلي  لذلك  �لتق�صيم«،  م�صامعهم  على 

يكون  �ل��وك��االت،  جتديد  �صمم..  ب��ه  م��ن  لي�صمع 

بالعودة �إىل �ل�صعب وعرب �صناديق �القرت�ع يف مهلة 

2013 هو بع�ض �ل�صمانة  ال تتعدى ت�صرين �لثاين 

هي  �خلارجية  فاالأعا�صري  �ل��ري��ح..  منافذ  ل�صد 

دومًا بحاجة �إىل زوبعة د�خلية مّتهد لها �لطريق.. 

فال ت�صهمو� يف تكوين �لزوبعة.. »�لطعم«.

نبيه الأعور
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لكن امل�شكلة التي تعرت�ض فكرة الكباريتي وتبلورها على 

اأر�ض الواقع هي ال�شيا�شة »الإ�شرائيلية« التي تفر�ض ح�شاراً 

منذ  منه  �شفن  خ��روج  اأو  و�شول،  ومتنع  القطاع  على  بحرياً 

واأوروب��ا  »اإ�شرائيل«  التي تعتربها    - �شيطرة حركة »حما�ض« 

والوليات املتحدة منظمة اإرهابية - على القطاع يف عام 2007.

تربير احل�صار

الأمنية  بالعتبارات  البحري  احل�شار  »اإ�شرائيل«  تربر 

واخلوف من و�شول �شحنات ال�شالح من اإيران عرب البحر اإىل 

حركة »حما�ض«، وهكذا و�شع هذا احل�شار حداً لل�شادرات من 

القطاع و�شل احلركة القت�شادية التي باتت تعاين من الركود، 

القادمة  الفل�شطينية  املنتجات  اأم���ام  الوحيد  املنفذ  ليبقى 

»اإ�شرائيل«  ت�شيطر عليه  ال��ذي  �شامل  اأب��و  من غزة معرب كرم 

وي�شمح فقط بتدفق حمدود للب�شائع الفل�شطينية، ويف هذا 

اإ�شرائيل �شادقة  الكباريتي: »لو كانت  الإطار يقول حمفوظ 

يف القول اإنها اأوقفت احتاللها لقطاع غزة منذ ان�شحابها منه 

يف العام 2005، ل�شمحت بخروج ال�شادرات عرب البحر«، قائاًل: 

»�شاأر�شل �شفينة اإىل اخلارج حينها �شاأخترب �شدق اإ�شرائيل من 

كذبها«.

ه���ذا ال��ت��ح��دي ال���ذي ي��ب��دي��ه ال��ك��ب��اري��ت��ي، يقبع يف �شلب 

غ��زة،  جت��اه  »الإ�شرائيلية«  ال�شيا�شية  ح��ول  اجل���اري  النقا�ض 

فمهما ك��ان��ت ال��ت��ربي��رات »الإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ة« ل��ف��ر���ض احل�����ش��ار 

البحري على تدفق ال�شلع والأ�شخا�ض من واإىل غزة، وب�شرف 

النظر عن خلطها بني الأمور املدنية واأخرى ع�شكرية، يرى 

غزة  ���ش��ادرات  على  امل��ف��رو���ش��ة  ال��ق��ي��ود  اأن  وغ���ره  الكباريتي 

اأرزاقهم  ك�شب  الأعمال يف غزة من  رج��ال  تكتفي بحرمان  ل 

من  مبنعهم  اإذلل��ه��م  يف  اأي�شاً  متعن  ب��ل  ال��ت��ج��ارة،  وممار�شة 

توفر احتياجات اأ�شرهم.

فيه  ان��خ��رط��ت  ال���ذي  للقيود  اجل��زئ��ي  التخفيف  ورغ���م 

اأ�شار  فقد  املا�شية،  ال��ث��الث  ال�شنوات  م��دى  على  »اإ���ش��رائ��ي��ل« 

ت��ق��ري��ر ملنظمة »ج��ي�����ش��ا« الإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ة غ��ر احل��ك��وم��ي��ة عن 

ومنع  احلدودية  للمعابر  »اإ�شرائيل«  اإغ��الق  عمليات  ت�شاعد 

غزة  من  �شواريخ  اإط��الق  على  رداً  وال�شلع  الأ�شخا�ض  تدفق 

اأن اخلطوات الأخ��رة متثل تراجعاً  »اإ�شرائيل«، معتربة  على 

عن التعهدات بتخفيف احل�شار على غزة، ويقول التقرير »اإن 

بالأمن  ���ش��رورة  ترتبط  ل  والتي  احل��رك��ة،  على  قيود  فر�ض 

نحو كبر  تعطل على  كما  وامل�شلحني،  املدنيني  تفرق بني  ل 

احلياة املدنية ومتثل انتهاكاً لاللتزامات »الإ�شرائيلية« جتاه 

�شكان غزة والتي ين�ض عليها القانون الدويل«.

املدين  التن�شيق  عن  امل�شوؤول  »الإ�شرائيلي«  اجلانب  لكن 

اإزاء  »الإ�شرائيلية«  ال�شيا�شة  يف  تغر  وج��ود  ينفي  غ��زة،  م��ع 

غ���زة م��ن��ذ ال��ع��ام 2010، وي���ق���ول: »ن��ح��ن م��ن ح��ني اإىل اآخ��ر 

نقوم  ل��ذا  لذلك،  تبعاً  ق��رارات  ونتخذ  للو�شع  تقييماً  جن��ري 

اأنه يتعني �شبط  اأحياناً باتخاذ اإج��راءات ل�شمان الأم��ن، كما 

ال�����ش��ادرات ك��م��ا ال�����واردات لع��ت��ب��ارات اأم��ن��ي��ة لأن��ه��ا مت��ر عرب 

اإ�شرائيل اإىل وجهات دولية«.

نقلة نوعية

جديدة  مدنية  �شيا�شة  عن  اأعلنت  قد  »اإ�شرائيل«  وكانت 

جتاه غزة يف اأعقاب حادثة �شفينة مرمرة يف العام 2010 التي 

متجهة  كانت  تركية  �شفينة  »اإ�شرائيليون«  جنود  فيها  هاجم 

ت�شعة  وان��ت��ه��ت مبقتل  غ���زة،  ع��ل��ى  امل��ف��رو���ض  احل�����ش��ار  لك�شر 

باأن  نوعية  نقلة  ال�شيا�شة اجلديدة  اأت��راك، و�شكلت  مواطنني 

وح�شر  غ��زة  قطاع  على  البناء  وم��واد  ال�شلع  بتدفق  �شمحت 

منذ  اأن��ه  والنتيجة  امل��ح��ظ��ورات،  لئحة  �شمن  املمنوعة  امل��واد 

عرب  وغ��زة  »اإ�شرائيل«  بني  التجارة  حجم  ارتفع   2010 العام 

0.9 مليون  75 يف املئة لتنتقل من  اأبو �شامل بنحو  معرب كرم 

طن من الب�شائع يف العام 2010 اإىل 1.56 طناً يف العام 2012، 

وقد تعزز هذا التقدم الإيجابي بعد اتفاق وقف اإطالق النار 

يف ت�شرين الثاين 2012 بني حما�ض و»اإ�شرائيل« اإثر املواجهات 

تراجع  الأخ��رة  ال�شهور  لكن يف  اأي��ام،  لثمانية  ا�شتمرت  التي 

»اإ�شرائيل« املتكرر  اإغالق  حجم التجارة بني الطرفني ب�شبب 

�شقوط  ا���ش��ت��م��رار  ع��ل��ى  رداً  الفل�شطينيني  وج���ه  يف  ملعربيها 

ال�شواريخ.

وح�شب اأرقام منظمة »جي�شا« التي تطالب برفع احل�شار 

فيما  امل��ئ��ة،  يف   17 بنحو  القطاع  واردات  انخف�شت  غ��زة،  ع��ن 

 44 بن�شبة  »اإ�شرائيل«  الذين يدخلون  الأ�شخا�ض  تراجع عدد 

يف املئة، وبالإ�شافة اإىل ذلك تقل�ض عدد ال�شاحنات التي حتمل 

ب�شائع من غزة اإىل »اإ�شرائيل« خالل الأ�شهر الثالثة املا�شية 

املا�شية،  ال�شنة  من  ذاتها  بالفرتة  مقارنة  املئة  يف   37 بن�شبة 

فيما تعر�شت منتجات اأخرى كانت موجهة اإىل الت�شدير مثل 

مدة النتظار على  طول  ب�شبب  للتلف  النعناع  من  طن   2.5
املعرب.

وفيما ت�شمح »اإ�شرائيل« بخروج بع�ض �شادرات غزة بحراً، 

تعاقدات  تربطها  دول��ي��ة  اأط���راف  اإىل  املتجهة  تلك  �شيما  ل 

تبقى  القيود  ف��اإن  ال��ت��واب��ل،  بع�ض  ت�شدير  مثل  الغزيني  م��ع 

مفرو�شة على ت�شدير الب�شائع ل�»اإ�شرائيل« وال�شفة الغربية 

غزة. �شادرات  جممل  من  املئة  يف  التي متثل 85 

ه���ذه ال��ق��ي��ود تنعك�ض ع��ل��ى ن��ح��و وا���ش��ح ع��ل��ى الأو����ش���اع 

املعي�شية ل�شكان غزة، فب�شبب احل�شار املفرو�ض على التجارة، 

80 يف  اأ�شبح  اأدت بدورها اإىل اإغالق عدد من امل�شانع،  والتي 

املئة من ال�شكان يعي�شون على امل�شاعدات التي تقدمها الأمم 

ال����رزق وال��ع��ي�����ض بكرامة  ال��ع��ج��ز ع��ن ك�شب  اأن  ك��م��ا  امل��ت��ح��دة، 

�شيما  ال��ت��ط��رف، ل  وال��ت��وج��ه نحو  الإح��ب��اط  اإىل  ق��د يف�شي 

املئة من  60 يف  اأك��ر م��ن  ال��ذي ميثل  يف �شفوف �شباب غ��زة 

ال�شكان، ح�شب الإح�شاءات »الإ�شرائيلية«.

�صورة اأخرى

وزارة  واملعابر يف  الت�شويق  عام  يك�شف مدير  من جانبه، 

الزراعة يف حكومة غزة املقالة؛ حت�شني ال�شقا، عن حجم هذا 

اأن ما يتم ت�شديره من خارج القطاع ل  اأكد  التدين، وال��ذي 

يتجاوز ن�شبة ال�2 يف املئة.

ال�شفة  اإىل  القطاع  ال�شادرات من  اإن حجم  ال�شقا  وقال 

الأع���وام  خ��الل  م�شتوياته  اأدن���ى  ي�شجل  الأوروب���ي���ة،  وال����دول 

القليلة املا�شية، اإذ و�شل تراجعه اإىل 98 يف املئة، م�شدداً على 

اأن �شورة اأخرى تر�شمها اأرقام تختلف بكاملها عما كانت عليه 

قبل اإغالق املعابر وفر�ض احل�شار على قطاع غزة، فقد كانت 

7 معابر حدودية مفتوحة حتيط بقطاع غزة قبل العام 2007، 
غر اأن احل�شار »الإ�شرائيلي« امل�شدد واملفرو�ض عقب اأحداث 

انتهت  وال��ت��ي  وح��م��ا���ض،  فتح  حركتي  ب��ني  الع�شكري  احل�شم 

»الإ�شرائيلية«  ال�شلطات  دفع  القطاع،  الأخ��رة على  ب�شيطرة 

»اإ�شرائيل« معرب  واعتمدت  فقط،  لعتماد معربين وحيدين 

واإ�شرائيل( معرباً جتارياً  وغ��زة  )ب��ني م�شر  �شامل   اأب��و  ك��رم 

وحيداً، ح�شرت من خالله اإدخال الب�شائع اإىل القطاع، فيما 

بوابة  القطاع(  �شمايل  )اإي��ري��ز  حانون  بيت  معرب  على  اأبقت 

لتنقل الأفراد بني غزة و»اإ�شرائيل«.

املتعمد«  ب�»القتل  »اإ���ش��رائ��ي��ل«  ب��ه  ت��ق��وم  م��ا  ال�شقا  وي���رى 

اإىل  بت�شويقها  ت�شمح  ل  والتي  املحا�شرة،  املدينة  ل�شادرات 

ال�شفة اأو اإىل جانب الأ�شواق الأوروبية. وعلى الرغم من اأن 

 10 ت�شدير  احل�شار  فر�ض  منذ  مرة  لأول  �شهد   2012 العام 

125 طن بندورة �شري،  اأر�شي،  608 طن توت  مليون زه��رة، 

اأن ال�شقا و�شف هذه الن�شبة ب�»املتدنية  اإل  50 طن فلفل حلو، 
اأن:  حيث  ال��ت��دين  حجم  تك�شف  ال��ت��ي  الأرق����ام  واأورد  ج����داً«، 

األ��ف طن   40 اإىل   30 م��ن  غ��زة قبل احل�شار كانت  »���ش��ادرات 

�شنوياً من خمتلف اأنواع اخل�شار »بندورة، فلفل حلو، الكو�شا«، 

و10 اآلف طن �شنوياً لالأ�شواق  لل�شفة،  �شنوياً  طن  اآلف   10
�شادرات  حجم  انخف�ض  فقد  الآن  اأم��ا  والعربية«،  الأوروب��ي��ة 

اخل�شار اإىل اأقل من 1000 طن.

هنا مرت�صى

فكرة جديدة لاللتفاف عليه
الحصار »اإلسرائيلي« يقتل غزة

بعدما اعترضت 
»إسرائيل« سبيل عدد 
من السفن التي كانت 
متجهة إلى قطاع غزة 

محملة بالمساعدات 
اإلنسانية، مع تسبب 
إحداها، وهي سفينة 

مافي مرمرة، في سقوط 
تسعة قتلى أتراك وأزمة 

دولية بين »إسرائيل« 
وتركيا استمرت سنوات 

قبل أن تنتهي أخيرًا، 
راودت رئيس الجمعية 

الفلسطينية للصيد 
والرياضات البحرية 

محفوظ الكباريتي فكرة 
جديدة تتمثل في إرسال، 

بدل استقبال، سفن 
محملة بصادرات غزة 

مثل المشغوالت اليدوية 
والتمر وغيرها إلى العالم، 

فغزة تريد تجارة مع 
العالم وليس مساعدات.

اقتصاد
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مو�شى • �شالمة 

وك�����ان م���ن اأب������رز ق�����ادة ال���ث���ورة 

على ت��راث الأم���ة واأ���ش��ده��م �شالمه 

اآراءه يف  »يعر�ض  كان  الذي  مو�شى، 

�شراحة عارية ل يبايل معها �شخط 

يق�شد  لعله  بل  ر�شاءهم،  اأو  النا�ض 

اأن  فبعد  ب��ه«،  ويلتذ  اإ�شخاطهم  اإىل 

يعر�ض راأيه يف حترير املراأة وانتقاده 

ل  اأن  ي��رى  ال��دي��ن  بتعاليم  للتقيد 

�شلة بني م�شر واللغة العربية لأن 

امل�شرية  بني  هي  احلقيقية  ال�شلة 

ال��ق��دمي��ة والإجن���ل���ي���زي���ة ال��راه��ن��ة، 

األفاظهم  وي��ق��ول: »ل��ن��ا م��ن ال��ع��رب 

اأق��ول  اأق��ول لغتهم، بل ل  فقط ول 

كل األفاظهم، فاإننا ورثنا عنهم هذه 

ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة وه���ي ل��غ��ة ب��دوي��ة ل 

اإذا تعر�شت حلالة  تكاد تكفل الأداء 

مدنية راقية، كتلك التي نعي�ض بني 

اأن  ي���رى  ه��و  ث��م  الآن«،  ظ��ه��ران��ي��ه��ا 

تعليق اللغة يجب اأن يقع بيد من هم 

على �شاكلته ممن ي�شميهم »اأفندية« 

ال��ع��رب��ي��ة يف  ف��ي��ق��ول: »ول��ك��ن تعليم 

م�شر ل يزال يف اأيدي ال�شيوخ الذي 

الثقافة  يف  نقعاً  اأدمغتهم  ينقعون 

املظلمة،  القرون  ثقافة  اأي  العربية 

فال رجاء لنا باإ�شالح التعليم حتى 

ون�شلمه  منه  ال�شيوخ  ه���وؤلء  مننع 

لالأفندية الذين �شاروا �شوطاً بعيداً 

اأن  فنلحظ  احل��دي��ث��ة«،  الثقافة  يف 

و�شبل  اللغة  على  الع��رتا���ض  فكرة 

�شل�شة  اإل حلقة من  تعليمها ما هو 

�شاملة لأكر نواحي احلياة، فكتاب 

�شالمة مو�شى هذا ُن�شر عام 1927، 

يف  تباعاً  ن�شرت  اإل مقالت  وم��ا هو 

ال�شنوات ال�شابقة لهذا التاريخ.

اللغة  اأن  م��و���ش��ى  ���ش��الم��ة  ي���رى 

تنق�شها الدقة يف التعبر عن املعاين 

الذاتية، فرى اأنه ينبغي علينا بدًل 

 » ذك��يٌّ ال�شبي  »ه���ذا  ن��ق��ول:  اأن  م��ن 

 »115« ال�شبي  ذك��اء هذا  يبلغ  نقول 

مثاًل، وب��دًل من اأن نقول »كان يوم 

اأم�����ض ح�����اراً«، ن��ق��ول بلغت ال��درج��ة 

ي��رى  ف��ه��و   ،»39« ل��ل��ح��رارة  امل��ئ��وي��ة 

اإذا  اإل  ق��واع��ده  ت�شبط  ل  العلم  اأن 

ُع��ربرِّ عنه ب��الأرق��ام، وكاأنه يريد من 

النا�ض جميعاً اأن حتمل حمراراً لكي 

ي��ري��د، ومعه  التي  ال��دق��ة  تعرب ع��ن 

للجنب  اآخ��ر  ومقيا�ض  ذك��اء  مقيا�ض 

ال�شمع  والقوة وم�شتوى  وال�شجاعة 

والتذوق وكل خمتربات الدنيا لكي 

ب�شيغة  بها  يتفوه  كلمة  بكل  يعرب 

علمية تر�شي دعاة التجديد.

ثم يزداد اإيغاًل يف تخبطه حني 

ي��ق��ول »ل ت����زال يف ل��غ��ت��ن��ا ال��ع��رب��ي��ة 

ك��ل��م��ات  ال��ع�����ش��ري��ة  الأمم  ول����غ����ات 

تتغر  اإح�شا�شات خمتلفة  تعرب عن 

معانيها ول تتغر الكلمة التي تدل 

املتوح�ض  مثل  ه��ذا  يف  ونحن  عليها 

الع�شرة  ع��ل��ى  زاد  م��ا  ي�شمى  ال����ذي 

كثر«.

ثم ي�شتعر�ض مثاًل لذلك كلمة 

احلب نحو حب الزوجة واآخر يحب 

وحب  لأطفالها  الأم  وح��ب  امللوخيا 

الأطفال لالأم، وكذلك حب الإن�شان 

امل��ال ثم ي�شاأل بعد ذلك:  هلل، وحب 

احل��ب  كلمة  ت����وؤدي  اأن  ي�شح  »ف��ه��ل 

يدل  األ  املختلفة،  امل��ع��اين  ه��ذه  ك��ل 

ق�����ش��ور ه����ذه ال��ك��ل��م��ة ع��ل��ى ق�����ش��ور 

ال��ل��غ��ات ال��ع�����ش��ري��ة اأرق���اه���ا واأدن���اه���ا 

من  الأوىل  املرحلة  يف  مازلنا  واأن��ن��ا 

ال��ت��ع��ب��ر«، وه����و ب��ع��د ذل����ك معجب 

بتفريق الإجنليز بني معنيني للحب 

.likeو love وهو قولهم

ي��ت��ع��ر���ض  مل����ن  لأع����ج����ب  واإين 

ملو�شوع مثل هذا اأن ل يكون مطلعاً 

على وقائع اللغة و�شبل التعبر فيها 

ولكي  املتقاربة،  املعاين  خمتلف  عن 

ل اأبتعد كثراً من املثال الذي �شاقه 

ن�شاأله كيف يعرب هذا الإنكليزي عن 

اأم��ا  خمتلف درج����ات احل���ب م��ث��ال؟ 

»اأول مراتب احلب  اإن  فنقول  نحن 

ال����ه����وى ث����م ال���ع���الق���ة وه�����ي احل���ب 

�شّدة  الَكلَف وهو  ثم  للقلب،  ال��الزم 

احلب، ثم الع�شق وهو ا�شم ملا ف�شل 

ع��ن امل��ق��دار ال���ذي ا�شمه احل���ب، ثم 

القلب  احل���ب  اإح����راق  وه���و  ال�شعف 

م���ع ل���ذة ي��ج��ده��ا، وك���ذل���ك ال��ل��وع��ة 

يبلغ  اأن  وهو  ال�شغف  ثم  والالعج.. 

احل�����ّب ���ش��غ��اف ال��ق��ل��ب وه����ي ج��ل��دة 

دون��������ه.. ث����م اجل������وى وه�����و ال���ه���وى 

ي�شتعبده  اأن  وه���و  ال��ت��ي��م  ال��ب��اط��ن، 

الّتْبُل  احلب.. ومنه رجل متيم، ثم 

رجل  ومنه  الهوى  ُي�شِقَمه  اأن  وه��و 

م���ت���ب���ول، ث���م ال��ت��ْدل��ي��ه وه����و ذه����اُب 

ٌه،  العقل من الهوى ومنه رجل ُمَدلَّ

ي���ذه���ب على  اأن  وه����و  ال���ه���ُي���وم  ث���م 

وجهة لغلبة الهوى عليه ومنه رجل 

ن�شتعر�ض  اأن  هنا  نريد  ول  ه��ائ��م«، 

�شعة العربية وعظمها، فهذا مما ل 

اأن  اأولئك  ي��درك يف �شطور، وح�شب 

يعودوا اإىل كتاب فقه اللغة للثعالبي 

لروا عظيم غيهم.

اأول���ئ���ك هو  واأك����رب �شيق واج���ه 

مو�شى  ف�شالمة  الإع�����راب،  م�شكلة 

ل��ه ع��ل��ى قا�شم  ن��ظ��ر  ث��ن��اء ل  تبنى 

اأم���ني واأح��م��د اأم����ني، ل ل�����ش��يء، اإل 

الإع��راب،  اإلغاء  اإىل  يدعوان  لأنهما 

ل��ي�����ض على  اأن  ي���رى ه�����وؤلء  ل��ذل��ك 

ال��ط��ال��ب م��ن ح��رج اأن ي��ق��راأ فرفع 

املفعول وين�شب الفاعل مادام يفهم 

م���ا ي���ق���راأ وح�����ش��ب��ه اأن ي�����ش��ك��ن اآخ���ر 

الكلمات.

ون�������رى ال���ت���خ���ب���ط وا�����ش����ح����اً يف 

على  فهو  احل��ب،  كلمة  على  كالمه 

ال����رغ����م م����ن ث�������وران ث���ائ���رت���ه ع��ل��ى 

مَلَعاٍن متعددة  ا�شتعمال كلمه واحدة 

وي��ط��رب َث��ِم��اًل ح��ني ي��رى ا�شتعمال 

جن��ده   likeو  love ل����  الإجن���ل���ي���ز 

اأن الأ�شتاذ  يطرب ثانية حني يذكر 

راآه��ا  946 كلمة  ق��د و�شع  اأوج��دي��ن 

الإن��ك��ل��ي��زي��ة  ب��ف��ه��م  ملتعلمها  ك��ف��ي��ل��ة 

فيقول: »وعلى هذا ميكن اأن جنعل 

ي���وؤدي معاين ثالثني  )ذه���ب(  فعل 

ف��ع��اًل، فنقول: )ذه��ب يف(: )دخ��ل( 

و)ذهب قبال(: )�شبق( و)ذهب من 

مكان اإىل م��ك��ان(: )ج���ول( و)ذه��ب 

اإىل اجل��ان��ب الآخ����ر(: )ع���رب(«، ويف 

الوقت الذي ا�شتهجن فيه ا�شتعمال 

ل���ف���ظ احل�����ب مل����ا ت���ق���دم ي���ق���ول »ث���م 

عن  ي�شتغني   - اوج��دي��ن  اأي   - ه��و 

ي��ق��ارب��ه��ا، فنحن  م��ا  اأو  امل���رتادف���ات 

الثعلب  وف���رو  ن��ق��ول جلد احل��ي��وان 

وحل�����اء ال�����ش��ج��رة وغ�����الف ال���زه���رة 

وق�شر الثمرة، ولكنه هو يقنع بكلمة 

ج��ل��د ل��ل��ج��م��ي��ع ف��ي��ح��ق��ق الق��ت�����ش��اد 

الغوي«.

واأت��������رك ل���ل���ق���ارئ احل���ك���م ح��ني 

اأن��ق��ل ك��الم��ه يف ال��ك��ت��اب ذات���ه حني 

وب���ني  ب���ي���ن���ن���ا  ال�����ف�����رق  »اإن  ي����ق����ول 

فرق  ه��و  اإمن��ا  اللغة،  يف  املتوح�شني 

النوع  الدرجة والتفاوت ولي�ض فرع 

والخ���ت���الف، ف��امل��ت��وح�����ض ي��ع��رب عن 

حاجته بنحو 500 كلمة ونحن نعرب 

.»50000 اأو   5000
ف��ال��ك��ات��ب  ذل�����ك،  ع��ج��ب يف  ول 

النتقا�ض  اأك��ر من  لي�ض من همه 

م����ن ال���ع���رب���ي���ة ك��ي��ف��م��ا ���ش��ن��ح��ت ل��ه 

الفر�شة، ب�شرف النظر عن وقوعه 

يف التناق�شات.

ح�شني • طه 

واإذا كان �شالمة مو�شى ن�شرانياً 

وي�����ذه�����ب ك���ث���ر م�����ن ال����ن����ا�����ض اإىل 

بنواياه  ت�شكيكاً  يقول  ما  ا�شتهجان 

ودواف���ع���ه واأغ��را���ش��ه، ف��الأم��ر اأك��ر 

خطورة حني ي�شدر عن طه ح�شني 

الذي �شغل منا�شب كثرة يف الدولة 

املعارف،  وزارة  اأبرزها  كان  امل�شرية، 

باأ�شلوبه  النا�ض  افتتان  على  زي���ادة 

�شرفنا  واإذا  ب���ه،  امل��ع��ج��ب��ني  وك����رة 

التي طرحها يف  اأف��ك��اره  ع��ن  النظر 

ك���ت���اب )يف ال�����ش��ع��ر اجل���اه���ل���ي( ع��ام 

�شغط  حتت  عنها  نزل  لأنه  1926؛ 
قلياًل  الوقوف  من  بد  فال  ال�شارع، 

عند كتاب م�شتقبل الثقافة يف م�شر 

1938، وك��ان فيه  ال��ذي طرحه ع��ام 

اأهدافه ويعرب عنها يف  »ي��دور حول 

اإق��ن��اع النا�ض وك�شب  ده��اء، حم��اوًل 

ال�شبل  اأحب  لذلك  �شالكاً  ر�شائهم، 

قلوبهم«،  اإىل  واأقربها  نفو�شهم  اإىل 

وذل���ك لأن���ه ع��ر���ض اأف���ك���اره ت��ل��ك يف 

 1926 كتابه يف ال�شعر اجلاهلي عام 

حقيقة  تظهر  ال�شراحة  من  ب�شيء 

موقفه ال�شلبي من املوروث فرتاجع 

لي�شوغها  ال�شارع  �شغط  حتت  عنه 

الثقافة  م�شتقبل  بكتابه  جديد  من 

يف م�شر الذي اأخرجه عام 1938.

ال��دي��ن  اأن »وح������دة  ي����رى  ف��ه��و 

اأ���ش��ا���ش��اً  ت�شلحان  ل  ال��ل��غ��ة  ووح����دة 

للوحدة ال�شيا�شية ول قواماً لتكون 

الدول«.

امل��ن��ط��ل��ق ي�شر نحو  ه���ذا  وم���ن 

انتقاد اللغة، فهي واإن مل تكن ت�شلح 

ال�شيا�شية،  للوحدة  اأ�شا�شاً  تكون  اأن 

تعرتيها  ذل��ك  على  زي��ادة  فالعربية 

كثر من امل�شاكل فيقول: »اإن اللغة 

مازال  نحوها  لأن  ع�شرة؛  العربية 

قدمياً ع�شراً؛ ولأن كتابتها مازالت 

ق����دمي����ة ع���������ش����رة«، وح������ني ت�����ش��ن��م 

تقريراً  اأر�شل  املعارف  وزير  من�شب 

ف��ي��ه:  ي���ق���ول  ال���ه���اليل  اإىل جن��ي��ب 

تعليم  اأن  ع��ل��ى  جم��م��ع��ون  »ال��ن��ا���ض 

ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة واآداب����ه����ا يف ح��اج��ة 

�شديدة اإىل الإ�شالح«، ثم هو يدعو 

اإىل اإ�شالح الكتابة العربية ويو�شي 

اأم��ر  ب��ه��يَّ ال��دي��ن ب��رك��ات اأن ل يكل 

هذا الإ�شالح اإىل جلنة من علمائنا 

علماء  فيها  ي�شارك  واإمن��ا  وحدهم، 

اأكرب  اأن  ال�شرق والغرب، ويرى  من 

ال��ع��رب��ي��ة هي  ال��ل��غ��ة  ت��واج��ه  م�شكلة 

من  الدين  رج��ال  عليها  ي�شفيه  ما 

دينية وهو يريد  لغة  ها  بعدرِّ قدا�شه 

اأن يعدها لغة وطنية يت�شرف فيها 

كما ي�شاء.

اأمم  الأر�����������ض  »ويف  وي�����ق�����ول: 

اأق��ل  ولي�شت  ي��ق��ول��ون  ك��م��ا  متدينة 

به  احتفاظاً  ول  لدينها  اإي��ث��اراً  منا 

من  تقبل  ولكنها  عليه،  حر�شاً  ول 

لها  ت��ك��ون  اأن  جهد  ول  �شفقه  غ��ر 

تفكر  التي  املاألوفة  الطبيعية  لغتها 

اأغرا�شها،  ل��ت��اأدي��ة  وت�شطنعها  بها 

ولها يف الوقت نف�شه لغتها الدينية 

اخل���ا����ش���ة ال���ت���ي ت����ق����راأ ب���ه���ا ك��ت��ب��ه��ا 

املقد�شة وتوؤدي فيها �شالتها«.

من موؤمتر »اللغة العربية.. من

خماطر اجلمود اإىل تداعيات 

التجديد«
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وا اإ�ش��������الم������������اه

������ه  ال�����������������س��������وُء ح������������������روٌف ت�����ن�����������س�����ُج�����ه�����ا ه������������������االٌت ُق������د�������س������يَّ

����ْه  والأف���������������ُق م��������ن��������اراٌت ُي����ذك����ي����ه����ا ع�����ط�����ُر ال�����������ص�����ل�����واِت ال����ك����ون����يَّ

����ْه ����وئ����يَّ وال������ل������ي������ُل.. ُت����ن����اج����ي اآي�������َت�������ُه ن����ب���������ضُ ال�����������ص�����ن�����واِت ال���������صَّ

وال�����ف�����ج�����ُر ع����ل����ى اأب�������������واِب م���دي���ن���ِت���ن���ا ي�����رف�����ُع راي�����������اٍت اإ�����ص����ام����ي����ْه 

ُن.. وال���������ص����م.. ال����ب����ك����م.. ال���ع���م���ي ظ�����ال ���ص��م��ع��ي��ة! وال����ف����ج����ُر ُي�������������وؤذِّ

وال���������ص����م���������ض.. ت�������ص���اف���ح ن���ب�������ض الأي������������دي اخل���������ص����ر ال�������ص���خ���ري���ة

امل��ن�����ص��ي��ة الأي���������ام  ����ص���ب���ح  �����ص����وى  الأف��������ق  ت��ب�����ص��ر يف  ل  وق����واف����ل����ن����ا.. 

الف�صية! ال��ل��ي��ل اخل���ط���وات  وت��ل��ق��ى يف ج��ب  ال�����ص��م�����ض..  م��ن وه���ج  ت��ه��رب 

وظ���������������ال ال���������وه���������م غ��������ب��������ار ت������������������ذروه ري���������������اح �����ص����ي����ط����ان����ي����ة

رح���م���ان���ي���ة اأ�������ص������ي������اف  حت����ر�����ص����ه  ل  زم��������ن  يف  غ�����ري�����ب  واحل����������ق 

ل��دي��ه��م غ��ي��م��ات �صيفية! اأن����ا ح����ق.. وع��ل��ى ح����ق.. واحل����ق  ي��ق��ول  ال��ك��ل 

وال���������ص����وء ال����ف����ر�����ض ال����راك���������ض يف زم������ن ال����وم���������ص����ات ال���روح���ي���ة

ن���غ���ت���ال ������ص�����دا.. ن����ب����ك����ي.. ون���������ص����ح����ك.. ذرح��������ل م�����ن غ�����ر ه���وي���ة!

والأف�������������ق ب��������راك��������ن.. ت���ل���ق���ف م������ا ن������اأف������ك م������ن ح����ي����ل ث���ع���ب���ان���ي���ة!

وال������ل������ي������ل ب�����ك�����ل ������ص�����واط�����ئ�����ن�����ا.. ي�����������زرع األ�������غ�������ام�������ًا ع�������ص���ري���ة

وي����ل����وح ب���ال�������ص���وء ال������ك������اذب.. وت�������ص���د ال���ف���ل���ك اإ�������ص������ارات وه���م���ي���ة!

ت���ع���ل���و اأم�����������واج ال�����������رق.. وت�������ص���ه���ل اأف�������را��������ض ال�����رع�����د ال���ب���ح���ري���ة

وال�����ف�����ل�����ك �����ص����ت����غ����دو م������ائ������دة ت����ت����ن����ازع����ه����ا احل�����ي�����ت�����ان ال�����ن�����ووي�����ة!

وال���ف���ج���ر ع���ل���ى ال�������ص���ه���داء ي���ط���ل وي����رح����ل ع����ر ال�������ص���ن���وات ال�����ص��وئ��ي��ة

ال�����ق�����راآن�����ي�����ة مل�����احم�����ن�����ا  ع�������دن�������ا  اإن  اإل��������ي��������ن��������ا..  ������ص�����ي�����ع�����ود 

ال��ع��ل��وي��ة الأف�������اك  ون�����ص��ب��ح يف  ال����ك����ون..  ك���ت���اب  ب��ا���ص��م اهلل..  ن����ق����راأ.. 

وي�����ك�����ون ال�����ك�����ون ح�����دائ�����ق اإمي����������ان ي���ع���ب���ق ب����ال���������ص����ل����وات ال���ك���ون���ي���ة

وال���ف���ج���ر ع���ل���ى اأب��������واب م���دائ���ن���ن���ا ت�����ص��ت��ق��ب��ل��ه ال�����راي�����ات الإ����ص���ام���ي���ة

الدكتور �صابر عبد الدامي
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»اأ�صعر باإحباط �صديد، اأنا يف منت�صف الثالثينات، 

اأع��م��ل وهلل احل��م��د، غري  اأ����ص���رة طيبة ج��ام��ع��ي��ة  م��ن 

معظم  ق��ب��ل؛  م��ن  خطبتي  ت��ت��ّم  ومل  طبعاً،  متزوجة 

م���ن اأت����ى ي��ذه��ب ب���ال ع�����ودة، واإن ك����ّرر امل���ج���يء م��رة 

ياأِت  الثالثة.. كل �صيء ن�صيب، ومل  ثانية يهرب من 

اإال  ماأ�صاة  املو�صوع  ي�صّكل يل هذا  بعد.. مل  الن�صيب 

يف هذا العام فقط، حيث �صعرت اأنني كربت فجاأة، واأنا 

اأرى َمن حويل من االأ�صرة واالأقارب واالأ�صدقاء لهم 

الثقة يف  الهام�ش، فقدُت  اأ�صبحت على  واأن��ا  حياتهم 

االأنظار  اأج��ذب  ال  جميلة  غري  باأنني  واأ�صعر  نف�صي، 

مطلقاً، وال اأرى االإعجاب يف اأعني النا�ش، بينما اأحلظ 

اأ�صعر  ال��ع��م��ل..  يف  وزم��ي��الت��ي  ب�صديقاتي  اإعجابهم 

اأنيقة ومل اأحقق �صيئاً، ال زواج وال جناح يف  اأين غري 

�صيئاً  اأحقق  العمل مل  �صنوات من  بعد ع�صر  العمل.. 

بعد كل هذا  واليوم  اإليه،  اأ�صل  اأ�صع هدفاً  الأنني مل 

اكت�صفت  اإدارة..  يف  �صكرترية  باأنني  فوجئت  العمر 

اأنني �صخ�صية كئيبة يف عيون من حويل، دائماً حزينة 

بنف�صي  ثقتي  قلة  من  واحلياة..  العمل  من  واأ�صتكي 

كنُت ال اأرغ��ب يف ال��زواج قبل ذل��ك، الأنني ال اأري��د اأن 

اأ���ص��ي��ف اإىل ال��دن��ي��ا اأف�����راداً م��ث��ل��ي، ف��ف��اق��د ال�����ص��يء ال 

يعطيه«.

�صن  جت��اوزن  الالتي  البنات  اأغلب  حديث  هو  ه��ذا 

ال��ذي مل  الثالثني، وم��ا زل��ن ينتظرن فار�ش االأح���الم 

ياأت بعد.

تفاقم الأزمة

اأكدت درا�صة اأجريت العام املا�صي ت�صري اإىل اأن ن�صبة 

تعداد الذكور يف املجتمعات العربية و�صلت اإىل 49٪، يف 

ن�صبة  اأن  اإىل  ي�صري  مما   ،٪51 ت�صكلن  االإن���اث  اأن  حني 

ون�صبة  ال����زواج،  ح���االت  م��ن   ٪40 اإىل  و�صلت  ال��ط��الق 

العنو�صة اإىل 50٪ من اإجمايل ال�صيدات.

هذه امل�صكلة ال تعاين منها دولة عربية بعينها، بل 

هي قا�صم م�صرتك بني اجلميع، لكن يبدو اأن احلال من 

انعك�صت  االقت�صادية  االأزم��ات  وتبعات  اأ���ص��واأ،  اإىل  �صيئ 

على املجتمعات العربية عامة، واخلليجية ب�صكل خا�ش، 

وت�صتمر  خمتلفة،  ج��ه��ات  م��ن  احل��ي��اة  ع�صب  لت�صرب 

بع�ش االأرقام يف الزيادة، بينما ينخف�ش بع�صها االآخر 

اأ�صواأ مع مرور  اإىل  �صيئ  النهاية بو�صع من  لت�صب يف 

االأيام.

على �صبيل املثال، كان من �صمن املوا�صيع التي مت 

تناول  حتقيق  ال�صعودية،  ال�صاحة  يف  م��وؤخ��راً  تناولها 

ارتفاع ن�صب العنو�صة، معتمداً على درا�صات متخ�ص�صة 

اإحداها الدرا�صة التي اأعدتها وزارة التخطيط ال�صعودية 

مع نهاية العام 2010، والتي ك�صفت اأّن عدد العوان�ش يف 

اململكة و�صل اإىل مليون ون�صف مليون عان�ش.

وبناء على النمو احلا�صل يف هذا الرقم، فقد ك�صف 

التحقيق عن توقعات باأن ي�صل عدد الفتيات ال�صعوديات 

الالتي فاتهن قطار الزواج اإىل 4 ماليني عان�ش خالل 

ال�صنوات اخلم�ش املقبلة.

انتحار

بع�صهن  دف���ع  اإىل  ال��ع��ن��و���ص��ة  ت��داع��ي��ات  ت�����ص��ل  ق���د 

ن�صبة  اأن  مرعبة  درا���ص��ة  ر���ص��دت  حيث  االن��ت��ح��ار،  اإىل 

املنتحرات من االإناث كانت اأكرث من الذكور، لت�صل اإىل 

الدرا�صة  واأظ��ه��رت  للذكور،   ٪32 مقابل  ل��الإن��اث،   ٪68
ليثبنت حرمانهن  �صن �صغرية،  ينتحرن يف  االإن��اث  اأن 

الذين عادة ما  للذكور  و�صكواهن من �صيء ما، خالفاً 

ينتحرون الأ�صباب مهمة، كما اأن هناك اختالفاً جذرياً 

اأو  يتناولن حبوباً مهدئة،  يف كيفية االنتحار، فاالإناث 

ياأخذن كمية ب�صيطة من بع�ش املواد ال�صامة، ما يوؤدي 

الذين  ال��رج��ال  ب��خ��الف  ف��ق��ط،  الت�صمم  اأع��را���ش  اإىل 

ينتحرون بطريقة جادة ونهائية بهدف املوت.

ي��ع��ان��ني من  امل���ن���ت���ح���رات  اأن  ال���درا����ص���ة  واأظ����ه����رت 

ا�صطراب، كالعنو�صة اأو ال�صداقات العاطفية.

غالء ومبالغة

وعن اأ�صباب انت�صار ظاهرة العنو�صة وحلولها، يقول 

ظاهرة  اإن  وال�صلوكي،  النف�صي  ال��ع��الج  اخت�صا�صيو 

التي  امل�صكالت  اأك��رب  ال��زواج من  �صن  ��ر  وت��اأخُّ العنو�صة 

تواجه املجتمعات العربية، بالرغم من اأن امل�صكلة اأب�صط 

من ذلك اإذا اتبعنا اأوامر النبي عليه ال�صالة وال�صالم: 

اإال  ف��زوج��وه..  وخلقه  دي��ن��ه  تر�صون  م��ن  ج��اءك��م  »اإذا 

تفعلوه تكن فتنة يف االأر�ش وف�صاد كبري«، وما نحن به 

االآن فتنة وف�صاد كبري، وذلك الأننا اأ�صبحنا نقي�ش كل 

�صيء مبقيا�ش املال، فالعري�ش يجب اأن يكون مقتدراً، 

ب��اآالف  و»ع��الم��ة«  و�صقة متليك،  ك��ب��رياً،  ويدفع مهراً 

الدوالرات، وبالن�صبة اإىل اأي �صاب من امل�صتحيل حتقيق 

كل هذه الطلبات، اأو قد يكون ال�صاب نف�صه غري موؤهل 

وامل��ادي��ة،  النف�صية  ال���زواج  الأع��ب��اء  م�صتوعباً  اأو  نف�صياً 

الطالق  اأو  اخلطوبة،  اكتمال  وع��دم  الف�صل  فيحدث 

ال�صريع بعد الزواج، وبذلك ت�صبح الفتاة دون اأي �صبب 

اأو اأدنى م�صوؤولية متاأخرة يف �صن الزواج، باالإ�صافة اإىل 

اخلطوبة  جتربة  ف�صل  على  املرتتبة  النف�صية  االآالم 

واالرتباط، اأو ت�صبح مطلقة يف �صن �صغرية جداً، وهذه 

عنو�صة اأي�صاً، لذلك احلل يكمن عند االأهل، وعلى كل 

معيار  ويكون  ابنته،  عري�ش  اختيار  عند  يدقق  اأن  اأب 

االختيار هو الدين واخللق ولي�ش املادة، فاهلل �صبحانه 

وتعاىل اخلالق الكرمي هو القادر على اأن يغني الرجل 

بعد الزواج.

»ُت��ن��ك��ح امل�����راأة الأرب���ع���ة: مل��ال��ه��ا وج��م��ال��ه��ا وح�صبها 

ودي��ن��ه��ا.. ف��اظ��ف��ر ب���ذات ال��دي��ن ت��رب��ت ي�����داك«.. ه��ذه 

هة لل�صباب، وهي معايري اختيار  الر�صالة النبوية موجَّ

ال��زي��ج��ات ف�صلت ب�صبب  ال����زواج، وك��م م��ن  امل����راأة عند 

اختيار املراأة على اأ�صا�ش اجلمال اأو املال فقط، من دون 

االثنني،  ب��ني  نف�صي  اأو  فكري  ت��واف��ق  هناك  يكون  اأن 

فالفتاة اجلميلة والغنية يجب اأن حتطاط كثرياً قبل 

ولي�ش  نقمة  ومالها  جمالها  ي�صبح  ال  حتى  ال���زواج، 

فيما  االآخ��ري��ن  طمع  ب�صبب  عوان�ش  م��ن  فكم  نعمة، 

لديهن من ُح�صن وثروة، اأما ال�صاب والفتاة الفقريْين 

لي�ش لديهم اأمل يف الزواج.

م��ا ج��اء يف  ات��ب��اع  اإذاً، احل��ل �صهل وب�صيط، وه��و يف 

�صلى  ال��ر���ص��ول  ي��ق��ول  امل��ط��ّه��رة، حيث  وال�صنة  ال��ك��ت��اب 

ا�صتطاع  من  ال�صباب  مع�صر  »ي��ا  و�صلم:  واآل��ه  عليه  اهلل 

ال��زواج:  من  يائ�ش  لكل  فنقول  فليتزوج«،  الباة  منكم 

و�صتتزوجني  �صلعك،  من  ُخلقت  من  �صتتزوج  اطمئن، 

من ُخلقتي من �صلعه، لكن ترّيثا وادر�صا بع�صكما جيداً 

قبل االإق��دام على هذه اخلطوة، حتى ال نقع يف دوامة 

الطالق، اأو العنو�صة.

رمي اخلياط
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بين 
العنوسة.. 

والطالق

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

كيف تزرعين في 
طفلِك السلوك 

الحسن؟

ك��ب��رياً  ت��ب��ذل االأم جم��ه��وداً 

ل��غ��ر���ش ال�����ص��ف��ات اجل����ّي����دة يف 

�صليمة،  تربية  وتربيته  طفلها 

وب���ع���د ه�����ذا ال���ع���ن���اء دائ����م����اً م��ا 

حت�������اول احل����ف����اظ ع���ل���ى ق��ي��ام 

ط���ف���ل���ه���ا ب�������ص���ل���وك ج�����ّي�����د م��ع 

لذلك  ك��الم��ه��ا،  اإىل  اال�صتماع 

اأ�صاليب  اتباع  اإىل  فهي بحاجة 

املحافظة  على  لت�صجيعه  ع��ّدة 

على قيامه ب�صلوك معنّي.

اأّمه  ت�صجعه  عندما  الطفل 

م له مكافاأة ما، ي�صعر اأنه  وُتقدِّ

ال��ع��امل، ويوؤثر  اأع��ظ��م طفل يف 

�صخ�صيته،  ت��ك��وي��ن  ع��ل��ى  ذل���ك 

واإذا  بنف�صه،  اأكرب  ثقة  ويك�صبه 

كنت تريدين اأن ي�صتمّر طفلك 

ال�صليم  ب��ال�����ص��ل��وك  ال��ق��ي��ام  يف 

تقولينه،  م���ا  اإىل  واال���ص��ت��م��اع 

اإليك هذه الن�صائح:

كنِت  اإذا  امل��ك��اف��اأة:  حت�صري 

ت��ري��دي��ن م��ك��اف��اأة ط��ف��ل��ك على 

ع���م���ل ق�����ام ب�����ه، مي��ك��ن��ك ع��م��ل 

ميدالية  مثل  بنف�صك،  الهدية 

اأو غريها، لذا قومي بتح�صري 

ق��ائ��م��ة امل�����واد ال���ت���ي حت��ت��اج��ني 

كما  واأل����وان،  قما�ش  م��ن  اإليها 

مي���ك���ن���ِك ت���زي���ني ق��م��ي�����ص��ه، اأو 

��ل،  ال���ر����ص���م ع��ل��ى ك���وب���ه امل��ف�����صّ

امل���ك���اف���اآت جميلة  ه����ذه  ف��م��ث��ل 

ج����داً، ول��ه��ا اأث����ر ع��ل��ى ال��ط��ف��ل، 

فهو يقّدر تعبك وحر�صِك على 

اإ�صعاده.

ت�صليمه  يف  ال��ت�����ص��ّرع  ع����دم 

ع��ل��ي��ِك  ال���ه���دي���ة:  اأو  امل���ك���اف���اأة 

ال����ت����اأيّن وال��ت��م��ه��ل يف اإع���ط���اء 

تكتمل،  حتى  لطفلك  ال��ه��دي��ة 

وح��ت��ى ي�����ص��ب��ح ه��ن��اك ج���و من 

بالتاأكيد  وال��رتق��ب،  الت�صويق 

على  و�صيحفزه  ذلك،  �صي�صعده 

تخمني نوعية املكافاأة.

االأخ��رية:  اللم�صات  اإ�صفاء 

هديتك  اأن  طفلك  ي�صعر  حتى 

نابعة من قلبك، واأنك حتّبينه 

وحت��ر���ص��ني على االه��ت��م��ام به، 

اللم�صات  بع�ش  اإ�صافة  عليك 

االأخ������رية اخل��ا���ص��ة ب���ه وح���ده، 

م����ث����ل ك����ت����اب����ة ������ص�����يء م������ا م��ن 

ق��ل��ب��ك، ك����»اأم���ك احل��ب��ي��ب��ة«، اأو 

اأو ميكنك طبع قبلة  »اأح��ب��ك«، 

اأث��ن��اء  لطفلك  اأو  الهدية  على 

اإعطائه اإياها.

م���ن ����ص���اأن ه���ذه ال��ه��دي��ة اأو 

اإيجابياً  اأث��راً  ترتك  اأن  املكافاأة 

ك���ب���رياً يف ن��ف�����ش ط��ف��ل��ك، ل��ذا 

عليك ت�صجيعه دائماً وحتفيزه 

ل��ل��ق��ي��ام ب��االأف�����ص��ل، وي��ج��ب اأن 

تقّدري ذلك له.

أنـِت وطــفـــــلك

) العدد 267(  اجلمعة - 14 حزيران - 2013



ي��ت��م��ي��ز اخل������وخ ب���غ���ن���اه يف حم���ت���واه 

للكثري  ال�������ص���روري  »اأ«  ف��ي��ت��ام��ني  م���ن 

م��ن وظ��ائ��ف اجل�����ص��م، منها من��و اجللد 

و���ص��ح��ة ال��ع��ني، وي��ح��ت��وي اخل���وخ اأي�����ص��اً 

اأي�صاً  وه��ي  وال��ل��وت��ني،  الليكوبني  على 

ك����اروت����ي����ن����ات، م���ث���ل ال���ب���ي���ت���ا ك����اروت����ني، 

املادتني  اأن هاتني  اإىل  وت�صري الدرا�صات 

ت�������ص���اع���دان يف ال���وق���اي���ة م����ن اأم����را�����ش 

على  اأي�صاً  ويحتوي  وال�صرطان،  القلب 

تعمل  وه��ي  االأل���ي���اف،  م��ن  عالية  ن�صبة 

ع��ل��ى ت��خ��ل�����ش االأم���ع���اء م���ن ال��ف�����ص��الت 

وبالتايل  ال��رباز،  طريق  عن  واإخراجها 

ف��ه��ي ت��ع��م��ل ع��ل��ى ح��م��اي��ة ال��ق��ول��ون من 

على  اأي�صاً  ت�صاعد  اأنها  كما  ال�صرطان، 

بالدم،  الكول�صرتول  م�صتويات  خف�ش 

وبالتايل وقاية القلب من االأمرا�ش. 

فوائد اخلوخ للحامل: ُيعترب اخلوخ 

اأث��ن��اء حملها، فهو  ل���الأم  م��ث��ال��ي��اً  غ���ذاء 

غ��ن��ي ب���االأل���ي���اف ال��غ��ذائ��ي��ة ال��ت��ي تعمل 

على حماية احلامل من االإم�صاك الذي 

البيتا  اأن  ك��م��ا  ع����ادة،  احل��م��ل  ي�����ص��اح��ب 

»اأ«  فيتامني  اإىل  يتحول  ال��ذي  كاروتني 

اأنه  اإىل  اإ�صافة  اجلنني،  لغذاء  �صروري 

يحمل خ�صائ�ش م�صادة للغثيان والقيء 

التي ت�صاحب فرتات احلمل.

مبحتواه  اأي�����ص��اً  م�صهور  اخل��وخ  اأن  كما 

للحمل  جداً  ال�صروري  بالبوتا�صيوم  الغني 

التوازن  اإح��داث  ي�صاهم يف  فهو  والر�صاعة، 

ع��ل��ى تخفيف  وي��ع��م��ل  اجل�������ص���م،  امل���ائ���ي يف 

ارتفاع  وحدوث  باجل�صم،  ال�صوائل  احتبا�ش 

ي�صبب  البوتا�صيوم  ونق�ش  ال���دم،  ل�صغط 

تقل�صات الع�صالت واآالم العظام للحامل.

فوائد اخلوخ للب�صرة: يحتوي اخلوخ - 

ك��م��ا ورد ���ص��اب��ق��اً - ع��ل��ى ن�����ص��ب��ة ع��ال��ي��ة من 

فيتامينْي »اأ« و »ج«، وهو اأي�صاً م�صدر طبيعي 

الأحما�ش األفا هيدروك�صي، وهي مواد تعمل 

على جتديد اجللد وترطيبه، وتكون مبنزلة 

عالج ممتاز للعناية بالب�صرة، وتناول اخلوخ 

ب�صكل منتظم يعمل على حماية اجللد من 

التجاعيد  مثل  ب��ه،  تظهر  قد  التي  امل�صاكل 

التي تظهر على الوجه مع تقدم العمر.

ي���ك���ون ع���الج���اً  اأن  اأي�������ص���اً  ك���م���ا مي���ك���ن 

مو�صعياً ومغّذياً للجلد، عن طريق تق�صري 

ث���م���رة م���ن اخل������وخ، ث���م ه��ر���ص��ه��ا وم��زج��ه��ا 

ككرمي  وا�صتخدامه  ال��ل��ن،  م��ن  مبلعقتني 

للب�صرة، عن طريق دهان الب�صرة به، وتركه 

نحو 20 دقيقة ثم غ�صله باملاء، حيث ي�صاعد 

اإذا  اأم��ا  اجل��اف��ة،  بالب�صرة  العناية  على  ه��ذا 

ك��ن��ت ت��ب��ح��ث ع���ن ع���الج ل���رته���الت اجل��ل��د، 

فيمكن خلط لب اخل��وخ مع بيا�ش البي�ش 

ثم تدليك اجللد به.

اخل��وخ  يحتوي  للرجيم:  اخل��وخ  ف��وائ��د 

و٪0.4  الكربوهيدرات،  من   ٪8.4 نحو  على 

ن�صبة  و  االأل��ي��اف،  م��ن   ٪1.7 ون�صبة  ده���ون، 

1.1٪ من الربوتني، ويحتوي كل 100 جرام 
�صعرة ح��راري��ة، ويعمل   36 من اخل��وخ على 

اإنقا�ش ال��وزن من خالل عمله  اخل��وخ على 

الكثري  على  يحتوي  فهو  اجل���وع،  �صد  على 

ت�صتغرق  االأل���ي���اف  اإن  ح��ي��ث  االأل���ي���اف،  م��ن 

وقتاً طوياًل يف املعدة قبل اأن يتخل�ش منها 

اجل�����ص��م، م���ا ي�����ص��ع��ر االإن�������ص���ان ب��ق��ل��ة اجل���وع 

لفرتات طويلة جداً.

فوائد اخلوخ لالأطفال: اخلوخ من اأهم 

حلو  فهو  االأط��ف��ال،  اإىل  بالن�صبة  االأغ��ذي��ة 

الفيتامينات  م��ن  مب��ح��ت��واه  وغ��ن��ي  امل�����ذاق، 

يحتوي  فهو  الطفل،  لنمو  الهامة  واملعادن 

�صورة  على  يوجد  ال��ذي  »اأ«  فيتامني  على 

يتحول  اأن  ق��ب��ل  ك���اروت���ني  ال��ب��ي��ت��ا  ���ص��ب��غ��ات 

لنمو  ج�����داً  ال�������ص���روري  »اأ«  ف��ي��ت��ام��ني  اإىل 

ال��ع��ني وال�����ص��ع��ر واجل���ل���د، وه���و اأي�����ص��اً ه��ام 

لتكوين الكوالجني ال�صروري لنمو العظام 

واالأ���ص��ن��ان وال��ل��ث��ة واالأوع��ي��ة ال��دم��وي��ة، اإىل 

املناعة،  جهاز  تقوية  على  يعمل  اأن��ه  جانب 

للحديد  اجل�صم  امت�صا�ش  على  وي�صاعد 

والكال�صيوم.

اأن اخل����وخ غني  اأي�������ص���اً  امل���ع���روف  وم����ن 

يعمل على  البوتا�صيوم، حيث  مبحتواه من 

فهو  لذلك  اجل�صم،  داخ��ل  ال�صوائل  ت���وازن 

الطول  مثل  الطفل،  ج�صم  لنمو  ���ص��روري 

غياب  يت�صبب  كما  ال��راأ���ش،  وحجم  وال���وزن 

الع�صالت  و���ص��ع��ف  ب���االإره���اق  ال��ب��وت��ا���ص��ي��وم 

انتظام  وعدم  املعوية،  وامل�صاكل  والت�صنجات 

�صربات القلب.

اخلوخ  ي�صاعد  للقولون:  اخل��وخ  فوائد 

ع��ل��ى ان��ت��ظ��ام ع��م��ل��ي��ة ال��ه�����ص��م يف االأم���ع���اء، 

وب����ال����ت����ايل ُي���ع���ت���رب م���ف���ي���داً ج������داً حل����االت 

القابلة  ب��االأل��ي��اف  غ��ن��اه  نتيجة  االإم�����ص��اك، 

حركة  تنظيم  على  تعمل  وال��ت��ي  ل��ل��ذوب��ان، 

االأمعاء، كما اأنه قد يعمل على التخل�ش من 

الديدان املعوية.

ف���وائ���د اخل����وخ ل�����ص��غ��ط ال�����دم: يحتوي 

البوتا�صيوم،  م��ن  عالية  ن�صبة  على  اخل��وخ 

لل�صوائل  ال��ت��وازن  حتقيق  على  يعمل  ال��ذي 

داخ����ل اجل�����ص��م، وم����ن ث���م ف��ه��و ي��ع��م��ل على 

خ��ف�����ش ���ص��غ��ط ال������دم، ك��م��ا اأن�����ه خ����ال من 

ارتفاع �صغط  ي�صاعد على  الذي  ال�صوديوم 

الدم يف اجل�صم، كما اأنه ي�صاعد على خف�ش 

م�صتوى الكول�صرتول بالدم.

اأ�ضرار اخلوخ

يف  احل�صا�صية  بع�ش  اخل���وخ  ي�صبب  ق��د 

كبري،  ب�صكل  منت�صرة  غ��ري  اأن��ه��ا  اإال  اجل��ل��د، 

وي���ج���ب ع����دم اأك�����ل ن�����واة اخل�����وخ ال��داخ��ل��ي��ة 

اأو ا���ص��ت��خ��دام��ه��ا، الأن��ه��ا حت��ت��وي ع��ل��ى م��ادة 

ت�صبب  قد  والتي  ال�صامة،  الهيدرو�صيانيك 

الت�صمم اإذا ما تناولها االإن�صان.

  مـنــــــــــوعـــــــــــــــــــــــــــــــات
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اأفــقــي

الهجرية ال�صهور  من   / عام   1
القدم لكرة  االجنليزية  الفرق  اأعرق  من   2
2008 العامل  يف  قدم  لكرة  العب  اأف�صل   3

�صام ثلثا   / واحلزن  االأمل  اإىل  يدعو   4

طــريـقـة اللعـب

واأفقياً  9 عامودياً  اإىل   1 االأرق��ام من  تو�صع 

على اأن ال يتكرر الرقم يف اأي اجتاه عامودي 

كان اأو اأفقي 

الحل السابق 12345678910
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

فن  ولد  فيها  جنوبية  يابانية  والية   5
الكاراتي

عنه ينوب  من  ير�صل   / تواق  ن�صف   6
يف  �صعبية  االأك����رث  ق���دم  ك���رة  الع���ب   7

الوطن العربي

�صاع اثنني  تعدى  اإذا   / دار   8
 / امل��ر���ش  اأو  ال�صم  �صد  ���ص��اف  دواء   9

غجري

 / اف��ري��ق��ي��ة  ام���ريك���ي���ة  م��و���ص��ي��ق��ى   10
قرو�ش م�صتحقة

عـــامـــودي

1 نصف يحطم / 4 متشابهة / 
قوام

2 في السلم املوسيقي / 
فصيلة من النباتات تضم الفول 

)معكوسة(.
3 االسم األول للمغني االسباني 

ايغليسياس / كثير
4 مذكرات يومية / نصف راهب

5 حارس مرمى فريق النس 
الفرنسي / أجرة موظف

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

6 وكالة فضاء اميركية
7 ثروة / آخر االسبوع )باالجنليزية(

8 موقع املرجان الطبيعي في البحر / 
صوت األلم العميق / نعم )بالفرنسية(
9 تعديالت طفيفة على عمل فني / – 

أشجار رفيعة وعالية حلماية املزارع من 
الريح

10 من حاالت البحر / الدولة العربية التي 
اخرجت السعودية من كأس العالم 2010
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و���س��ه��د الأ����س���ب���وع احل�����ايل حت���رك���ات على 

خ���ال  م�����ن  اح���ت���ج���اج���ي���ة  الأوىل  خ����ط����ن: 

تظاهرات نظمتها اجلماهري اأمام مقر الحتاد، 

والثانية »ت�ساورية« اأبرز ما فيها عر�س رئي�س 

اأبو عبد اهلل لوجهة نظره من  الحت��اد روبري 

التطورات اجلارية.

الذي  اخل��اف  طبيعة  عن  النظر  وبغ�س 

اأط����اح ب��ال��ب��ط��ول��ة ب��ع��د ان���ت���زاع ن����ادي عم�سيت 

ال�سانفيل  مع  مباراته  ب��اإع��ادة  ق�سائي  لقرار 

ال�سخب  اأج���واء  م��ن  وبعيداً  النهائي،  رب��ع  يف 

التي اأحاطت بالتطورات الأخرية، فاإن الأزمة 

امل�ستجدة طرحت جملة نقاط ينبغي درا�ستها 

م�ساكل  ت��ف��ادي  اللعبة  اأه��ل  اأراد  م��ا  اإذا  ج��دي��اً 

م�سابهة يف امل�ستقبل:

احتادية  حتكيم  هيئة  وجود  �سرورة  اأوًل: 

ال��ق�����س��اي��ا اخل��اف��ي��ة، منعاً  ت��ب��ت يف  ح��ي��ادي��ة 

على غرار  الق�ساء،  اإىل  الأندية  لتكرار جلوء 

نادي عم�سيت.

اأن متنح مبادرة رئي�س اللجنة  وهنا يجب 

اأن���ه دعا  �سيما  ه��م��ام حقها، ل  الأومل��ب��ي��ة ج��ان 

يف ال���ل���ق���اء ال���ت�������س���اوري ال�����ذي ع��ق��د يف ن���ادي 

الأنرتانيك الإثنن املا�سي اإىل »اإيجاد ما يلزم 

من مرا�سيم تلحظ هيئة حتكيمية ريا�سية«.

القرار  بنار  اكتوى  اأن الحت��اد  رغ��م  وعلى 

ال��ق�����س��ائ��ي الأخ�����ري، ف��اإن��ه ك���ان م��ن املمهدين 

ل���ه ع���ر اأن��ظ��م��ت��ه ال��داخ��ل��ي��ة، ال��ت��ي ل ي��وج��د 

وقد  الق�ساء،  اإىل  اللجوء  مينع  بند  اأي  فيها 

الأندية  بن  �سابقة  نزاعات  يف  الق�ساء  ف�سل 

والحتاد وعلى �سبيل املثال عندما تقدم نادي 

براين  ال��اع��ب  يخ�س  م��ا  يف  ب��دع��وى  املتحد 

ب�سارة وقد ربحها.

ق���راره بوقف  ل��احت��اد يف  اأع���ذار  ثانياً: ل 

واملتحد،  احلكمة  ناديي  جتمع  التي  ال�سل�سلة 

وب��ط��ولت ك��اف��ة ال��درج��ات وال��ف��ئ��ات العمرية 

وجميع اأن�سطته، علماً اأن الق�ساء كان قد طلب 

فقط وقف تنفيذ موؤقت لل�سل�سلة التي جتمع 

الريا�سي وال�سانفيل.

ث���ال���ث���اً: اأك�����دت الأزم������ة الأخ������رية ���س��رورة 

امل�سارعة اإىل اإطاق دوري املحرتفن امل�ستقل 

لأن��دي��ة  اأن حت��ول مطلباً  بعد  ل��ي��غ«  »ال�����س��وب��ر 

يف  طائلة  مبالغ  ت�سرف  التي  الأوىل  الدرجة 

كل مو�سم.

ويف حال وجدت الإدارة املحرتفة والقادرة 

لي�س �سعباً  اأم��ر  ليغ«، هو  »ال�سوبر  اإدارة  على 

كثرية،  �سابة  غ��داري��ة  لبنانية  ك��ف��اءات  بوجود 

فاإن كثرياً من امل�ساكل �ستعرف طريقها للحل.

هل يلد املنتخب 

من رحم املعاناة؟

اأخ�����رى، راأى ال��ب��ع�����س يف ق���رار  م���ن ج��ه��ة 

�سكلياً  اإج���راًء  املنتخب  ن�ساط  اإط��اق  الحت��اد 

اإل، يف ظل مو�سم  من باب »رفع العتب« لي�س 

خط  و�سوله  من  اأمتار  قبل  انفجر  م�سحون، 

املدموغة  وال�سجالت  النكايات  بفعل  النهاية، 

بطابع التدخات ال�سيا�سية.

اآ�سيا  بطولة  نهائيات  املنتخب  وي��خ��و���س 

اآب   11 اإىل   1 م��ن  الفليبن  ت�ست�سيفها  التي 

لكونها  ق�سوى  اأهمية  تكت�سب  والتي  املقبل، 

موؤهلة اإىل نهائيات كاأ�س العامل للعبة، �سيف 

اإ�سبانيا. يف   2014
وج�����اء ل��ب��ن��ان يف امل��ج��م��وع��ة ال��ث��ان��ي��ة اإىل 

واليابان وهونغ كونغ، فيما ت�سم  جانب قطر 

وتايبيه  والفليبن  الأردن  الأوىل  املجموعة 

ال�سن وكوريا اجلنوبية  والثالثة  وال�سعودية، 

واإيران وثاين جنوب �سرق اآ�سيا، اأما املجموعة 

والهند  وكازاخ�ستان  البحرين  فت�سم  الرابعة 

اآ�سيا، وتنتظر  والفريق الأول من جنوب �سرق 

املنتخب اللبناين مهمة �سعبة يف البطولة التي 

ينتهي فيها الدور الأول بخروج منتخب واحد 

من كل جمموعة، بينما تتاأهل املنتخبات ال�12 

معها  نقاطها  وحت��م��ل  ال��ث��اين  ل��ل��دور  الباقية 

بحيث ل تلعب مع بع�سها مرة اأخرى، فيلعب 

املجموعة  ثاثي  مع  الأوىل  املجموعة  ثاثي 

ثاثي  مع  الثالثة  املجموعة  وثاثي  الثانية 

فرق   6 من  جمموعتن  يف  الرابعة،  املجموعة 

النقاط  اأ�سحاب  الأوائ���ل  الأرب��ع��ة  منها  يتاأهل 

ال��ذي �سيلعب  ال��دور رب��ع النهائي  اإىل  الأع��ل��ى 

ث��ال��ث..(   × ث��اين  راب���ع،   × )اأول  املق�س  بنظام 

للو�سول اإىل ن�سف النهائي، فالنهائي لتحديد 

البطل واأ�سحاب املراكز الثاثة الأوىل املتاأهلة 

لبطولة العامل العام املقبل.

ويف حال اأراد املنتخب اللبناين التاأهل اإىل 

مباريات  ب�7  الفوز  عليه  �سيكون  العامل،  كاأ�س 

متتالية لتح�سيل اأحد املراكز من 1 اإىل 3.

خ���و����س  اإىل  ل���ب���ن���ان  م���ن���ت���خ���ب  وي���ط���م���ح 

يف   2002 بعد  الرابعة  للمرة  اللعبة  مونديال 

يف  و2010  اليابان،  يف  و2006  انديانابولي�س، 

تركيا. 

ومن املفرت�س اأن ي�سارك املنتخب يف دورة 

األعاب البحر املتو�سط التي �ستقام هذا ال�سهر 

يف مر�سن )تركيا(، ويف كاأ�س جونز يف تايبيه 

يف متوز املقبل، واحلدثان يف غاية الأهمية يف 

برنامج ا�ستعدادات لبنان خلو�س كاأ�س اآ�سيا.

وي�����س��ع الحت������اد وامل����دي����ر ال��ف��ن��ي غ�����س��ان 

لتجني�س لعب  �سركي�س يف ح�ساباتهما خطة 

لبنان  منتخب  م��ع  لي�سارك  رف��ي��ع  ط���راز  م��ن 

اأن  املنتظر  وم��ن  الآ���س��ي��وي��ة،  الأمم  بطولة  يف 

بعد  باملنتخب  ق��زوح  جوليان  الاعب  يلتحق 

اإجناز اأوراقه الثبوتية.
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أزمة كرة السلة: 

االتحاد يهدم »الهيكل« 
على رؤوس الجميع

من مناف�سات املو�سم احلايل

.. والتظاهرات اأمام مقر الحتاد
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أطلق اتحاد كرة 
السلة النار على نفسه 

قبل أن يقضي على 
اللعبة في لبنان، بقراره 
الصادر السبت الماضي، 
والمتضمن »الرجوع عن 
جدولة مباريات المربع 
الذهبي لبطولة لبنان«، 
وذلك بعد أقل من 24 

ساعة على صدور قرار عن 
»إعادة  االتحاد نفسه بـ
جدولة مباريات المربع 

الذهبي«!
لم يضع القرار 

االتحادي األخير نقطة 
على سطر موسم رائع 
بمستواه الفني فقط، 
بل إنه فتح الباب أمام 

نفق مظلم ستدخل فيه 
اللعبة األفضل في لبنان، 

خصوصًا إذا ما بقيت 
فريسة سهلة ألطماع أهل 
السياسة، وبصمات هؤالء 
واضحة على الترهل الذي 

بلغته اإلدارة السلوية، 
بدءًا من »االنتخابات 

المعلبة«، ووصواًل إلى 
األزمة األخيرة بين ناديي 

الشانفيل وعمشيت.



ملان�س�سرت  اجل��دي��د  امل����درب  يح�سد  ل 

ي��ون��اي��ت��د؛ داي��ف��ي��د م���وي���ز، اإط����اق����اً على 

النت�سارات  م��ن  ق��رن  رب��ع  فبعد  مهمته، 

�سلفه  ي���د  ع��ل��ى  وال���ب���ط���ولت  والأل�����ق�����اب 

يبدو  ف��ريغ��ي�����س��ون،  اليك�س  الأ���س��ط��وري؛ 

اإن��ه  اإذ  ا�ستثنائية،  حت��دي��ات  اأم���ام  ال��رج��ل 

ويف  »ال�سري«،  اإرث  على  باحلفاظ  مطالب 

الوقت عينه اإعادة ترتيب �سفوف الفريق 

الأحمر، ا�ستعداداً للمو�سم اجلديد.

ول���ن ي��ك��ون ���س��ي��ف م��وي��ز، ه���ادئ���اً على 

حقيقية  ور����س���ة  ت��ن��ت��ظ��ره  اإذ  الإط��������اق، 

اجل���دي���دة يف  ال��ع��ن��ا���س��ر  اخ��ت��ي��ار  تت�سمن 

واأ�سلوبه  مبادئه  نقل  عن  ف�سًا  فريقه، 

اخلا�س يف العمل اإىل الاعبن.

اأمام  ال�»يونايتد«  اأف��راد  يبدو  بدورهم 

حتد من نوع اآخر، فهم يف مرحلة انتقالية، 

م��ا ب��ن ف��ك��ري م��درب��ن اأح��ده��م��ا تاريخي 

بكل معنى الكلمة، كانت له ب�سمة وا�سحة 

يف اإجنازات يونايتد املحلية والقارية خال 

الأع����وام امل��ا���س��ي��ة، والآخ����ر ط��ام��ح لتثبيت 

اأقدامه يف »القلعة احلمراء« حيث العيون 

�ساخ�سة باجتاهه من كل حدب و�سوب.

باحلزم  ملويز  الأوىل  اخلطوات  ومتيزت 

قوانينه  ع��ن  مبكراً  اأع��ل��ن  اأن  بعد  واجل��دي��ة 

مع  بها  �سيتعامل  ال��ت��ي  اخل��ا���س��ة  واأن��ظ��م��ت��ه 

املو�سم  يف  يونايتد  مان�س�سرت  لعبي  جميع 

املقبل.

ومل ينتظر مويز عودة لعبي يونايتد 

تلك  اإر���س��ال  فقرر  ال�سنوية،  اإجازتهم  من 

لع��ب  ل��ك��ل  م��ك��ت��وب��ة  اأوراق  يف  ال���ق���وان���ن 

ت�سمل جمموعة من التعليمات التي تنظم 

بالتدريبات  والتزامهم  الاعبن  و�سعية 

يف  التعليمات  بع�س  ومتثلت  وامل��ب��اري��ات، 

طوال  للعمل  اأنف�سهم  الاعبن  حت�سري 

اأيام الأ�سبوع ما بن التدريبات واملباريات، 

م���ن اأج�����ل »اإث����ب����ات ج���دارت���ه���م وك��ف��اءت��ه��م 

ق��رر  ك��م��ا  ي��ون��اي��ت��د«،  م��ان�����س�����س��رت  لتمثيل 

املدرب ال�سكوتلندي منع ال�سهر لاعبن 

اأيام اجلمعة ليًا اأي قبل مباريات ال�سبت 

ت��ق��ام بها مباريات  ال��ت��ي ع���ادة م��ا  امل��ع��ت��ادة 

الدوري الإنكليزي، ويف حال كانت املباريات 

الأحد فيمنع ال�سهر ال�سبت ليًا.

املدربن  ع��ن  مويز  تخلي  ذل��ك  و�سبق 

اللذين عما  �ستيل،  واري��ك  مايك فيان 

مع فريغي�سون يف اجلهاز ال�سابق.

وكان فيان من امل�ساعدين املخل�سن 

ل��ف��ريغ��ي�����س��ون، ف��ي��م��ا ع��م��ل ���س��ت��ي��ل م��درب��اً 

للحرا�س منذ 2008.

يونايتد  و�سط  لع��ب  ف��ي��ان،  وان�سم 

ال�سابق، اإىل اجلهاز الفني كمدرب لل�سباب 

ال���رت���غ���ايل  م����ن  ب������دًل  1999 وح�����ل  ع�����ام 

لفريغي�سون  كم�ساعد  ك��ريو���س  ك��ارل��و���س 

ب�����دًل من  ف��ح��ل  ���س��ت��ي��ل  اأم�����ا   ،2008 ع����ام 

م�سرية  اإحياء  له  ويح�سب  كوتون،  طوين 

الإ�سباين ال�ساب دافيد دي خيا بعد بدايته 

املتعرثة مع يونايتد.

تعزيز  اإىل  اجل��دي��د  امل����درب  وي�سعى 

و���س��ط ال��ف��ري��ق م��ن خ���ال ال��ت��ع��اق��د مع 

اأك����رث، وق���د و�سع  اأو  لع��ب��ن ج��دي��دي��ن 

م���روان  البلجيكي  ال��ائ��ح��ة  راأ�����س  ع��ل��ى 

اإ���س��راف مويز  ال��ذي لعب حت��ت  فايني 

ب��ر���س��ل��ون��ة تياغو  اإي��ف��رت��ون، وث��ن��ائ��ي  يف 

ال���ك���ان���رتا و���س��ي�����س��ك ف��اب��ري��غ��ا���س ال���ذي 

لأهميته،  ن��ظ��راً  ال��ائ��ح��ة  ه��ذه  يت�سدر 

اإىل  ب���ح���اج���ة  ي���ون���اي���ت���د  اأن  خ�������س���و����س���اً 

لع��ب ج��دي��د م��ن ال��ط��راز ال��رف��ي��ع ج��داً 

للرحيل عن  واأي����ن روين  ت��وج��ه  ظ��ل  يف 

»اولدترافورد«.

واأك�������د م�������س���در م���ق���رب م����ن ي��ون��اي��ت��د 

اأج�����رى  الإن���ك���ل���ي���زي  ال���������دوري  ب���ط���ل  اأن 

و�سع  معرفة  اأج��ل  من  بر�سلونة  ات�ساًل 

يف  ليغ«  »برمييري  ت��رك  ال��ذي  فابريغا�س 

اأن  بعد  بداياته  فريق  اإىل  للعودة   2011
دافع عن األوان الأر�سنال منذ 2003.

وي���ب���ح���ث ب���ر����س���ل���ون���ة اإم���ك���ان���ي���ة م��ن��ح 

الفريق  يف  ت��اأث��رياً  اأك���رث  دوراً  فابريغا�س 

الذي يرتبط به الاعب البالغ من العمر 

لكنه  فيه  تاأ�س�س  كونه  عاطفياً  عاماً   26
غ��ري م��ت��اأك��د م��ن م��وا���س��ل��ة امل�����س��وار معه، 

وم�ساألة ال�سك هذه تدفع يونايتد ملحاولة 

احل�سول على خدماته وهو م�ستعد لدفع 

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

وجه جديد لمانشستر 
يونايتد بقيادة مويز؟

املدرب اجلديد دايفيد مويز

مان�س�سرت يونايتد
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ح���وايل 30 م��ل��ي��ون ي���ورو لإق��ن��اع »ب��اوغ��ران��ا« 

بالتخلي عنه.

اإغ��راء فابريغا�س  اأن ينجح يف  وياأمل مويز 

م��وؤث��راً  اأ�سا�سياً  دوراً  مبنحه  وع��ده  خ��ال  م��ن 

الذي فقد خدمات بول �سكولز بعد  الفريق  يف 

اعتزاله جمدداً ويتوجه للتخلي عن الرازيلي 

اإ�سافة  اندر�سون لفريق برتغايل على الأرجح، 

عن  ن����اين  ل��وي�����س  ال���رت���غ���ايل  رح���ي���ل  اأن  اإىل 

يكون  وقد  حم�سوم  �سبه  اأ�سبح  »اولدترافورد« 

اأر�سنال وجهته املقبلة مقابل حوايل 18 مليون 

يورو.

اأما يف ما يخ�س تياغو، فيبدو اأن بر�سلونة 

ح��وايل  مقابل  ليونايتد  عنه  للتخلي  م�ستعد 

الرحيل عن  خيار  ترك  لكنه  يورو،  مليون   21
»كامب نو« اأو البقاء فيه لاعب نف�سه.

وم���ن ب��ن اأول���وي���ات م��وي��ز ت��رت��ي��ب اأو���س��اع 

الأح��م��ر،  البيت  داخ���ل  واي���ن روين يف  امل��ه��اج��م 

ب��ع��د اأن ب���ادر الأخ����ري اإىل اإزال����ة ع��ب��ارة »لع��ب 

ح�����س��اب��ه اخل��ا���س يف  ع��ن  ي��ون��اي��ت��د«  مان�س�سرت 

مدونة تويرت، فور اإعان فريغي�سون اعتزاله، 

ليعزز ال�سائعات حول نيته مغادرة مان�س�سرت.

روين  ظهور  خلف  ك��ان  مويز  اأن  وامل��ف��ارق��ة 

مع  واأ�سركه  بقدراته  وث��ق  عندما  ال�ساحة  اإىل 

يف  الاعب  ك��ان  حن  ليفرتون  الأول  الفريق 

ال�ساد�س ع�سر من عمره، لكن عاقة الرجلن 

ت���ده���ورت ح���ن ان��ت��ق��ل »ال��ف��ت��ى ال���ذه���ب���ي« اإىل 

يونايتد عام 2004. 

وت�سري بع�س امل�سادر اإىل اأن روين ل يرغب 

ب��رتك ال����دوري الإن��ك��ل��ي��زي وق��د ت��ك��ون وجهته 

اأن بايرن ميونيخ الأملاين  املقبلة ت�سل�سي، علماً 

ومان�س�سرت  الفرن�سي  ج��رم��ان  ���س��ان  وب��اري�����س 

على  احل�����س��ول  يف  املهتمة  الأن��دي��ة  م��ن  �سيتي 

خدماته. 

لكن  للبيع،  لي�س  روين  اأن  يونايتد  واأك���د 

قد  النادي  اإدارة  اأن  اإىل  ت�سري  الإع��ام  و�سائل 

الأندية  اأح��د  بالتخلي عنه يف حال تقدم  تفكر 

وي��ب��دو  دولر،  م��ل��ي��ون  ال�31  ي��ت��ج��اوز  ب��ع��ر���س 

الأك��رث  القطرية  ب��اإدارت��ه  جرمان  �سان  باري�س 

ال��ذي  ال��رات��ب ال�سهري  ق���درة م��ادي��اً على دف��ع 

دولر  األ�����ف   385 وق������دره  ال���اع���ب  ي��ت��ق��ا���س��اه 

اأ�سبوعياً.

لي�س  ال�سابق  اإي��ف��رت��ون  مهاجم  اأن  وي��ب��دو 

مرتاحاً من دون اأدنى �سك للدور الذي يلعبه يف 

الفريق منذ قدوم الهولندي روبن فان بري�سي 

بداية املو�سم املن�سرم من الأر�سنال، لأن الأخري 

الأ���س��ا���س��ي للفريق  راأ����س احل��رب��ة  ف��ر���س نف�سه 

ت���ارك���اً ل����روين ت�����س��ارك امل���رك���ز ال���ث���اين يف خط 

املقدمة مع داين ويلبيك.

ي��ت��م احل��دي��ث  الأوىل  امل�����رة  ل��ي�����س��ت  وه�����ذه 

اأن  ال��ذه��ب��ي  للفتى  �سبق  اإذ  روين،  رح��ي��ل  ع��ن 

برتك  رغبته  اإىل   2010 الأول  ت�سرين  يف  اأمل��ح 

»ال�����س��ي��اط��ن احل���م���ر«، ل��ك��ن لأ���س��ب��اب خمتلفة 

اأن  اعتر حينها  اإذ  احل��ايل،  الو�سع  عن  متاماً 

اأن  قبل  الطموح  اإىل  يفتقد  فريغي�سون  فريق 

ملدة  ويوقع عقداً جديداً  راأي��ه  عن  يعود لحقاً 

خم�سة اأعوام.

جالل قبطان



ك�����ش��ف��ت ���ش��رك��ة اأم���رك���ي���ة ال���ن���ق���اب عن 

ميكنها  والتي  ال��ع��امل،  يف  طائرة  �شيارة  اأول 

دون  م��ن  ع��م��ودي،  ب�شكل  والهبوط  الإق���اع 

احلاجة اإىل مدرج، موؤكدة اأنه من املنتظر اأن 

يتم طرحها مع حلول عام 2015، واأن �شعرها 

املحتمل �شيبلغ 300 األف دولر.

اأن��ه   »terrafugia« �شركة  واأع��ل��ن��ت 

ال�شيارة  ق��ي��ادة  اآل��ي��ة  على  التدريب  ميكن 

الختبارية الطائرة »x-tf« يف مدة زمنية 

اعتمادها  اإىل  نظراً  �شاعات،   5 تتخطى  ل 

اأن  اإقاع وهبوط تلقائي، غر  على نظام 

رخ�شة  ع��ل��ى  احل�����ش��ول  �شيحتاج  ق��ائ��ده��ا 

طران.

من  الأوىل  ال���ط���ائ���رة  ال�����ش��ي��ارة  وت���اأت���ي 

ن��وع��ه��ا يف ح��ج��م ���ش��غ��ر ج������داً، ع��ل��م��اً اأن��ه��ا 

للطي  قابلة  واأجنحة  عجات  باأربع  دة  م��زوَّ

ل�شهولة قيادتها على الطريق، وهي م�شممة 

ل�شتيعاب اأربعة اأفراد.

وميكن لل�شيارة الطائرة الإقاع مبا�شرة 

ب�شكل  اجل����و  اإىل  امل���زدح���م���ة  الأم����اك����ن  م���ن 

تعمل  الأج��ن��ح��ة  ت��رو���س يف  بف�شل  ع��م��ودي 

غر  الهليكوبرت،  ط��ائ��رات  حتاكي  بطريقة 

اإىل ف�شاء قطر دائري مب�شاحة  اأنها حتتاج 

على الأقل لفتح الأجنحة. قدم   100
حمرك  على  الطائرة  ال�شيارة  وحتتوي 

300 ح�����ش��ان، ب��الإ���ش��اف��ة اإىل  ب��ق��وة  ه��ج��ن 

وهو  ح�شان،   600 بقوة  كهربائية  حمركات 

كيلومرتاً يف  ل�322  ت�شل  �شرعتها  ما يجعل 

ال�شاعة جواً.

ال�م��دي��ر ال��ف��ن�ي: م����الك م��ح��������ف��وظ

info@athabat.net :بروت امل�شيطبة - �شارع عثمان بن عفان - بناية العرت - ط1 - هاتف: 01/360807 - فاك�س: 01/368256 -  بريد اإلكرتوين
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كاريكاتير

أول سيارة طائرة في العالم

ت��ع��ك��ف ق���ن���اة »احل����اف����ظ« ال��ف�����ش��ائ��ي��ة يف 

م�����ش��ر، ذات ال��ت��وّج��ه »ال��وه��اب��ي« ع��ل��ى اإن��ت��اج 

دون  من  ك��وم«،  »ال�شيت  نوعية  من  م�شل�شل 

وذل��ك  العمل،  يف  ن�شائية  �شخ�شيات  وج���ود 

ترف�س  حيث  امل�شرية،  بالدراما  م��رة  لأول 

القناة ظهور الن�شاء على �شا�شاتها، وفق اآراء 

بع�س �شيوخ.

وقال نائب رئي�س القناة؛ تقي الدين عبد 

ممن  خ�شو�شاً  ال�شيوخ،  بع�س  اإن  الر�شيد، 

اأن ظهور  يعملون يف قناة »احل��اف��ظ«، ي��رون 

امل�����راأة ع��ل��ى ال�����ش��ا���ش��ة غ��ر ج��ائ��ز، وبع�شهم 

ي�شرتط  اللتزام بالزي الإ�شامي، غر اأنه 

و�شيا�شتها  القناة  عمل  طبيعة  اأن  اإىل  اأ���ش��ار 

جتعلها ترف�س ظهور الن�شاء.

يحمل  امل�شل�شل  اأن  الر�شيد  عبد  واأو�شح 

ا�شم »كوفى �شو«، وتدور اأحداثه يف 15 حلقة، 

ويناق�س ق�شايا اجتماعية و�شيا�شية، وق�شايا 

اأخرى، كا�شفاً اأن اأحداث امل�شل�شل تدور حول 

مواقف درامية داخل مقهى ورواده��ا، وذلك 

ب��ه،  امل��ع��ل��م وال�����ش��ب��ي اخل��ا���س  ب��ن �شخ�شية 

لقب  عليهم  يطلَق  الأ���ش��خ��ا���س مم��ن  واأح���د 

الفلول يف م�شر، بالإ�شافة اإىل بع�س ن�شطاء 

الإنرتنت من م�شتخدمي مواقع »في�شبوك« 

امل�شل�شل  يف  ال��ع��ام��ل��ن  اإّن  وق���ال  و»ت���وي���رت«، 

ال��ل��ح��اق  ال��ع��م��ل  ي�شتطيع  ح��ت��ى  ي��ج��ت��ه��دون 

اإنتاجية  ل��ظ��روف  ال��ك��رمي،  رم�����ش��ان  ب�شهر 

واجهته.

وذكر عبد الر�شيد اأن القناة تعتزم اأي�شاً 

»قبطي  ا���ش��م��ه  للم�شيحن  ب��رن��ام��ج  ت��ق��دمي 

للرد على من يتهمونها  يف رم�شان«، وذل��ك 

ب��اأن��ه��ا ت��ث��ر ال��ف��ن، ح��ي��ث ي��ه��دف ال��رن��ام��ج 

امل�شلمن  ب��ن  ال��ع��اق��ة اجل��ي��دة  اإظ��ه��ار  اإىل 

والأقباط.

مسلسل رمضاني من دون نساء


