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�إدر�ج »�جل��ن��اح �لع�سكري حل��زب �هلل« على  �إع��الن ق��ر�ر �لحت��اد �لأوروب���ي  بعد �ساعات من 

»لو�ئح �لإرهاب«، لوحظ �أن �أربعة �سفر�ء من هذ� �لحتاد كانو� على مائدة �حلزب �لرم�سانية 

�إبالغ ر�سائل باأن هذ� �لقر�ر �سكلي، وبلد�نهم  يف مطعم معروف على طريق �ملطار، حماولني 

�ستبقى على تو��سل مع �حلزب.. فكان �لرد: »�أُدرجنا �سابقاً على لئحة �لإرهاب �لأمريكية ومل 

نتاأثر، وبالتايل فاإن قر�ر �حتادكم لن يعيق م�سريتنا«.

زيار�تها  يف  مرتبكة  كانت  �يخهور�ست،  �أجنلينا  �لأوروب���ي؛  �لحت��اد  �سفرية  �أن  لوحظ  كما 

للم�سوؤولني �للبنانيني، ويف ردودها على �أ�سئلة �ل�سحافيني، وُعلم �أنها �سمعت من �لرئي�س نبيه 

بري ووزير �خلارجية عدنان من�سور كالماً يف غاية �لو�سوح مع كثري من �لق�سوة.

ألمـــــــة واحـــــــدة

273A T H A B A T

ارتباك أوروبي بعد القرار المشبوه

15 الصراع السعودي - القطري يحرق »الربيع العربي«

حزب الله عـلى الئحـة »اإلرهـاب«
القرار »إسرائيلي«.. والتمويل سعودي

المستحقـات 
المـالـيـة تمنـع 

الحـريـري مـن 
العودة إلى لبنان

مصر بين االستدارة 
األميركية واإلعجاب 

»اإلسرائيلي«

م أميركا 
ّ
هل تسل

لروسيا بقيادة الشرق 
األوسط؟

المصري: 8
المفتي 

ليس موظفًا 
عند رئيس 

الحكومة.. بل 
أب للجميع
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مقام اإلفتاء.. بين 
االستقالل والتبعية

 

ني���ة وما ترتكه  الأزم���ة الت���ي ت�سهدها ال�ساح���ة الإ�سالمية ال�سُّ

من انعكا�سات �سلبية على جممل الو�سع الوطني والإ�سالمي، 

و�سع���ي البع�ض لعزل مفتي اجلمهوري���ة اللبنانية، هي مفتَعلة 

وطارئ���ة وغ���ر م�سبوق���ة، وحتم���ل جنوح���اً م���ن قب���ل البع����ض 

ني، ما يعّطل  لو�س���ع اليد عل���ى املواقع القيادية يف ال�س���ارع ال�سُّ

ف  دور ه���ذه ال�ساح���ة الإ�سالمية اجلام���ع والتوحيدي كي يوظَّ

يف خدم���ة اأط���راف �سيا�سية خ���ارج املوقع التاريخ���ي لأبناء هذه 

ال�ساحة ودورهم العربي والإ�سالمي الوحدوي اجلامع. 

بغ����ض النظ���ر عم���ا اإذا كانت هن���اك مالحظات عل���ى اأداء معّي 

ل�ساح���ب املق���ام، لك���ن ل يج���وز اأن يك���ون ه���ذا املق���ام عر�س���ة 

ال�ساح���ة  عل���ى  ذل���ك  انعكا����ض  لأن  والف���راءات،  للتهمي����ض 

الإ�سالمي���ة اأك���ر بكث���ر، ل�سيم���ا اأن امل���ّدة املتبقي���ة ل�سماح���ة 

املفتي يف موقعه هي بحدود ال�سنة الواحدة فقط، ومن املمكن 

اأن مت���ّر به���دوء م���ن دون اللج���وء اإىل عرائ�ض موَح���ى بها من 

جه���ة �سيا�سي���ة حم���ددة، تري���د اأن توظ���ف كل �س���يء يف ال�ساحة 

الإ�سالمي���ة مل�سروعه���ا ال�سيا�سي، حت���ى الرئي����ض الديني لهذه 

ال�ساح���ة تري���ده اأن يك���ون مرتك���زاً لقوته���ا م���ن اأج���ل الهيمن���ة 

ني، الأمر الذي ُيفقد هذا  الأحادية على ال�سارع الإ�سالمي ال�سُّ

ال�سارع تنوعه وغناه. 

رة  م���ن خ���الل املتابعة الدقيق���ة للخلفيات ولل�سرع���ة غر املرَّ

مل�س���روع العزل، يت�سح اأن ه���ذه اخلطوة لي�ست بريئة، ول تبغي 

الت�سحيح، لأن قارىء التعديالت يخل�ض اإىل اأن هناك خالفاً 

م���ع مقام الإفتاء حول م�سروع تعديل املر�سوم ال�سراعي رقم 

املفتي ال�سهي���د ال�سيخ ح�سن  ال���ذي رف�س���ه �سابق���اً   1955/18
خال���د، وال���ذي يت�سم���ن تقلي����ض �سالحي���ات املرج���ع الدين���ي، 

ويع���زز دور املجل����ض ال�سرعي، الذي ي�سع الأوق���اف الإ�سالمية 

حت���ت اإمرت���ه، وال���ذي تعتر اجله���ة ال�سيا�سية الت���ي تقف وراء 

م�س���روع الع���زل اأنه���ا قادرة عل���ى اإنتاج جمل�ض �سرع���ي م�سيطر 

علي���ه بالكام���ل، بو�سائلها العدي���دة واملعروفة، لت�س���ع الأوقاف 

هن���اك  اأن  خ�سو�س���اً  الكامل���ة،  �سيطرته���ا  حت���ت  الإ�سالمي���ة 

خمالف���ات كب���رة ارتكبته���ا تل���ك اجله���ة يف اأم���الك الأوق���اف 

الإ�سالمي���ة يف الو�س���ط التج���اري، وه���ي تري���د التغطي���ة م���ن 

املجل����ض ال�سرع���ي عل���ى تلك الخراق���ات، وعدم اإف�س���اء اأ�سرار 

هذه املخالفات بحق الأوقاف الإ�سالمية.

ني���ة  اخلالف���ات احل�سا�س���ة الت���ي تتعل���ق ب�س���وؤون الطائف���ة ال�سُّ

يج���ب اأن تبق���ى �سمن اإطاره���ا الداخل���ي والإداري البحت، واأل 

يت���م اإخراجه���ا اإىل العلن، توظيفاً مل�سال���ح �سيا�سية �سيقة، كما 

اعت���اد ممّول���و تل���ك احلملة عل���ى �س���راء املواقف وال���ذمم باملال 

ال�سيا�س���ي، فُطبع���ت مرحل���ة م���ن تاري���خ لبن���ان به���ذه ال�سم���ة 

ن���ي، واخُتط���ف م���ن موق���ع القيادة  الدخيل���ة عل���ى ال�س���ارع ال�سُّ

واملقاوم���ة اإىل مواق���ع التبعي���ة، وب���ات الإفت���اء ال�سرع���ي ب���ي 

ال�ستقالل والتبعية.

�ملحامي �أحمد مرعي

نائب رئي�ض حزب الحتاد

ال�سعودية  ال�سغوطات  ع�سر  بقوة  لبنان  دخ��ل 

الرامية اإىل جعله ورقة بيد اململكة يف ال�سراع الدويل 

العرب،  اأر�ض  والإقليمي اجلاري على كامل م�ساحة 

م��ن جت��اذب��ات  املا�سية  ال��ف��رة  ع��ان��ى خ��الل  اأن  بعد 

وتنفيذ  قيادة  يف  القطرية   - ال�سعودية  امل��زاد  ح��رب 

احلرب الأمركية �سد �سورية نظاماً واأر�ساً و�سعباً، 

لهذه  قاعدة  لبنان  ل�ستعمال  احلثيث  �سعيهما  ويف 

احلرب العدوانية عليها، وتتجلى هذه ال�سغوطات يف 

اأبرز معاملها يف حماولة فر�ض حكومة يراأ�سها متام 

�سالم، تنّفذ الأجندة ال�سعودية - الأمركية املطلوبة 

�سد  احل��رب  الن��خ��راط يف  راأ�سها  وعلى  لبنان،  م��ن 

�سورية، والتخل�ض من املقاومة.

وتلفت اأو�ساط �سيا�سية متابعة اإىل لعبة مك�سوفة 

حماولة  يف  تكمن  اللبنانيي،  معظم  اإىل  بالن�سبة 

الرئي�ض  باإمكان  اأن  النا�ض  اأذه��ان  البع�ض يف  تر�سيخ 

ت�سكيل  اجلمهورية،  رئي�ض  م��ع  ب���»ال��ت��ع��اون«  املكلف، 

ي�ساءان،  التي  وباملوا�سفات  يريدان،  التي  احلكومة 

مب�����س��ارك��ة ال��وج��وه ال��ت��ي ي��خ��ت��اران وي��ت��ق��ب��الن، على 

النظام  اأ���س�����ض  يناق�ض  ال��ط��رح  ه���ذا  اأن  م��ن  ال��رغ��م 

الرملاين القائم يف لبنان، والذي يعاين منذ ن�سوئه 

من اأمرا�ض قاتلة، ومل يكن ينق�سه �سوى هذا املر�ض 

»امل�ستورد« لي�سبح نظاماً غر قابل للحياة.

ه���ذا امل���ر����ض يف ال���واق���ع ا���س��ت��وردت��ه »احل��ري��ري��ة 

ال�سيا�سية« معها عندما قدمت من اململكة ال�سعودية، 

حيث ل د�ستور ول جمل�ض نواب ول اإرادة تعلو على 

اإرادة امل��ل��ك واأف����راد الأ���س��رة احل��اك��م��ة، وب��ال��ت��ايل هو 

اأن��ه  امل��ل��وك والأم����راء وك��ل م��ن ي�سعر مثلهم  مر�ض 

اأمامه كل من يخالفه  بال�ستبداد، لغياً من  يحكم 

الراأي، وهذا ما عانى منه اللبنانيون طوال احلقبتي 

املا�سيتي من و�سول احلريريي اإىل مواقع ال�سلطة 

واحلكم يف لبنان.

كان رئي�ض احلكومة يف لبنان، قبل اتفاق الطائف 

جمرد »با�ض كاتب« اأمام ال�سالحيات الوا�سعة التي 

كان ي�ستحوذها رئي�ض اجلمهورية، وبعد »الطائف« 

حتولت �سالحيات رئي�ض اجلمهورية اإىل »احلكومة 

ا�ستخدمت  ال�سيا�سية«  »احلريرية  لكن  جمتمعة«، 

ال�سيا�سية  الطبقة  ف�ساد  وا�ستغلت  املايل،  جروتها 

ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة ل��ر���س��ي ه���ذا وت���زي���ح ذل���ك م���ن درب��ه��ا، 

وُت�سكت اآخراً، ولتحّول جمل�ض الوزراء اإىل ما ي�سبه 

»جمل�ض اإدارة« �سركة خا�سة تابعة لها، بعدها جاء 

»اتفاق الدوحة« لينتج بدعة »الثلث املعطل« كاإجراء 

ل بد منه ي�ستعيد من خالله جمل�ض الوزراء بع�ساً 

ال��ذي  احل��ك��وم��ة،  رئي�ض  دوره، يف وج��ه طغيان  م��ن 

ُيرّد  الذين ل  املليارات  اأ�سحاب  ما يكون من  غالباً 

لهم طلب.

ه�����ذه ال���ت���ج���رب���ة ع���ل���ى ���س��ع��ف��ه��ا ت���ري���د امل��م��ل��ك��ة 

حكومة  ت�سكيل  لها  يت�سنى  حتى  اإلغاءها،  ال�سعودية 

�سل�سة النقياد، تنفذ �سيا�ستها وتنّفذ اأوامر العمليات 

الأمركية التي تتقدم اأهدافها احلرب على �سورية، 

وعلى املقاومة يف لبنان. 

لكن ال�سعودية خ�سرت كثراً من اأوراق اللعبة يف 

املعركة يف وقت  دفة  الأمركي  �سّلم  اأن  بعد  املنطقة 

لل�سعودية  اأع��ي��دت  وعندما  ق��ط��ر،  اإم���ارة  اإىل  �سابق 

اإمرتها كان دورها قد ته�ّسم بفعل عوامل عدة، اأبرزها 

الذين  امل�سلمي«  »الإخ���وان  خ�سارتها  الأول،  اثنان: 

وكان  وحروبها،  م�ساريعها  يف  اململكة  �سايروا  لطاملا 

ل بد من اإعالنها احلرب عليهم، بعد اأن �سكلوا اأداة 

الإمارة القطرية يف وراثة الدور ال�سعودي، والثاين: 

ف�سلهم  نتيجة  والأوروب��ي��ي،  الأمركيي  ا�سطرار 

الذريع يف �سورية وانك�ساف تعاونهم مع من ي�سمونهم 

»اإره��اب��ي��ي« م��ن »ال��ق��اع��دة« و»جبهة ال��ن�����س��رة«، اإىل 

�سيوؤدي  م��ا  التنظيمي،  ه��ذي��ن  �سد  م��واق��ف  ات��خ��اذ 

اإىل تعطيل خمالب واأنياب اململكة الداعمة واملحركة 

�سيدفع  م��ا  اأم��ث��ال��ه��م��ا،  وال��ت��ك��ف��ري��ي  للمتطرفي 

لل�سغط  ت�ستعملها  ب��دائ��ل  ع��ن  البحث  اإىل  اململكة 

ف���اإن ع��م��ل ال�سعودية  امل��ع��ل��وم��ات  ل��ب��ن��ان. وح�����س��ب  يف 

ال�سوريي  ال��ن��ازح��ي  وج���ود  ا�ستغالل  على  من�سب 

املعار�سة  م�سلحي  عوائل  من  ومعظمهم  لبنان،  يف 

ال�سورية، الذين تتم بي وقت واآخر م�سادرة كميات 

بع�سم،  �سكن  اأم��اك��ن  من  واملتفجرات  الأ�سلحة  من 

مب��ا ف��ي��ه��ا ���س��واح��ي ال��ع��ا���س��م��ة، ومل ي����اأت م��ن ف��راغ 

اأك��ر من  �سليمان فرجنية عن وج��ود  النائب  ك�ْسف 

النازحي.  �سفوف  بي  �سوري  م�سلح  األ��ف  خم�سي 

ال�سعودية وورقتها  اأداة  الأو�ساط، هم  هوؤلء، ح�سب 

الأخ�����رة يف ل��ب��ن��ان، يف حم���اول���ة ت��غ��ي��ر ال��ت��وازن��ات 

- عر  �سابقاً  ف�سلت  اأن  بعد  مل�سلحتها،  فيه  القائمة 

دور  والآن جاء  امل�ستقبل« - يف كل حماولتها،  »تيار 

اأعدادهم  الذين �ستزداد  ال�سورية،  املعار�سة  م�سلحي 

ويتوا�سل حت�سيدهم يف لبنان كلما تو�سعت اإجنازات 

اجل��ي�����ض ال��ع��رب��ي ال�����س��وري ال��ب��ط��ل يف ط��رده��م من 

املناطق التي عاثوا فيها ف�ساداً. 

مل نخطئ يف »الثبات« عندما قلنا يف اآذار الفائت 

اإنه »ل حكومة قبل التفاق على قانون انتخابات، ول 

انتخابات قبل معرفة اجتاه املعركة يف �سورية«، هذا 

خلفها  ومن  فال�سعودية  �ساطعة،  حقيقة  بات  الأم��ر 

هزمية  بغر  ير�سوا  لن  والأطل�سيون  الأمركيون 

ك��ام��ل��ة ي��ن��ال��ون��ه��ا يف ل��ب��ن��ان و���س��وري��ة، ح��ت��ى ي��وق��ف��وا 

تاآمرهم وتخريبهم الذي يغطون فيه جرائم العدو 

ال�سهيوين يف تو�سيع م�ستوطناته وتهويده القد�ض، 

التي يف ظل ان�سغال �سورية واملقاومة يف لبنان مل تعد 

جتد من ي�ساأل عنها.

 عدنان ال�ساحلي
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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

الرئي�ض جنيب ميقاتي متو�سطاً الرئي�سي فوؤاد ال�سنيورة ومتام �سالم

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

◄ »الحر« في الضاحية 
األقت الأجهزة الأمنية اللبنانية القب�ض على �صخ�صني 

ال�صوري  »اجلي�ض  اإىل  ينتميان  ال�صورية  التابعية  من 

لبريوت،  اجلنوبية  ال�صاحية  �صوارع  اأح��د  يف  احل��ر« 

وُعرث معهما على هاتفنينْ كانا يقومان بت�صوير اأماكن 

بت�صوير  مكلفان  اأنهما  واعرتفا  خالله،  من  حمددة 

كافة  واإر���ص��ال  والأ�صخا�ض،  املراكز  بع�ض  ومراقبة 

املعلومات عرب الهاتف النقال.

◄ سليمان وشربل 
يتحّمالن المسؤولية

اإن  اللبنانية،  ال�صلة  ك��رة  احت��اد  يف  م�صادر  قالت 

�صلة  اإل��ي��ه  و���ص��ل��ت  م��ا  حتميله  مي��ك��ن  �صخ�ض  اأول 

رئي�ض  هو  الدولية،  املناف�صات  عن  واإبعادها  لبنان 

انحيازهما  ب�صبب  الداخلية،  وزي��ر  ثم  اجلمهورية، 

مي�صال  �صربل  يراأ�صه  ال��ذي  عم�صيت  ل��ن��ادي  ال��ت��ام 

اللعبة  ه��ذه  حماية  ح�ض  اإىل  وافتقارهما  �صليمان، 

ال�صعبية من اأي عبث �صيا�صي.

◄ تيمور »البشوش«
الإفطار  دعوات  جميع  جنبالط  تيمور  ح�صور  لوحظ 

جنبالط.  وليد  النائب  اإليها  ُيدعى  التي  الرم�صانية 

يتميز  تيمور  اأن  املتابعون،  يقول  ما  ح�صب  والالفت 
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العام  الأم��ي  اإط���اللت  تكون  اأن  كثرون  توّقع 

ل����»ح���زب اهلل« ال��رم�����س��ان��ي��ة يف م��ن��ا���س��ب��ات حم���ددة، 

ك��ذك��رى ب���در اخل���ال���دة يف ال�����س��اب��ع ع�����س��ر م��ن �سهر 

رم�سان من كل عام، اإطاللة حما�سية وثورية مليئة 

مب��ف��ردات واأدب��ي��ات امل��ق��اوم��ة، اإل اأن��ه��ا ج���اءت عك�ض 

التوقعات.

اليد  منطق  ه��و  رئي�سياً  عنواناً  حملت  اإط��الل��ة 

املمدودة للحوار والتالقي، ونبذ اخلالف والفرقة، 

لبنان  لتح�سي  واملوقف  الكلمة  على جمع  والعمل 

و���س��ع��ب��ه وج��ي�����س��ه، وح��ت��ى ل ي��ح��ل��ل ال��ب��ع�����ض الأم���ر 

التعقيد  ب��ال��غ  ال��زم��ن��ي يف وق��ت  التكتيك  م��ن  ن��وع��اً 

واخلطورة، اقرن الكالم مبناخ لبنان املرابط مع 

لأكر  يخ�سع  دقيق،  مرحلي  ت�سخي�ض  يف  الإقليم 

قدر من الدرا�سة والعناية والقراءة العميقة لو�سع 

لبنان، و�سط حميط متاأزم ومتفلت من اأي حدود.

بيد اأن ه��ذه امل��واق��ف احل��واري��ة ال��ه��ادئ��ة اأرب��ك��ت 

اخل�����س��وم ال�����س��ي��ا���س��ي��ي ال���ذي���ن ه����ّب ب��ع�����س��ه��م اإىل 

الريا�ض، واإن تكن زيارتهم م�سبقة الت�سميم، اإل اأن 

الذكاء  بهذا  املمدودة  اليد  وط��رح  الراهنة  اللحظة 

جديد  تقدير  اإع���ادة  ال�ساحة  اأف��رق��اء  كل  على  حّتم 

للموقف والو�سع معاً.

ت��ك��م��ن روؤي����ة ال�����س��ي��د ح�����س��ن ال��ث��اق��ب��ة م��ن موقع 

الأكر اإ�سراراً على جعل لبنان �ساحة تالق ووحدة، 

ول��ي�����ض ���س��اح��ة ل���س��ت��ج��الب ���س��راع اإق��ل��ي��م��ي �ستكون 

نتائجه كارثية ومدّمرة على اجلميع.

وت��ك��م��ن ح��ج��م الإي���ج���اب���ي���ة يف خ��ط��اب��ي ال�����س��ي��د 

�سّخ�ض  ب��اأن��ه  ب��ام��ت��ي��از،  وك��ان��ا حمليْي  الأخ���رْي���ن، 

اأجندة املخاطر املت�سلة بلبنان، وحدد بو�سوح اآليات 

املقاومة ومت�سكه بروؤيتها، داعياً يف الوقت عينه اإىل 

اللتقاء مع  الف�سل بي عنا�سر اخلالف وعنا�سر 

عليها  البناء  اأر�سية ميكن  لت�سكيل  الوطن،  �سركاء 

م�سابهة  بطريقة   - حتديداً   - امل�ستقبل«  »تيار  مع 

التقدمي  احل���زب  م��ع  ال�سيا�سي  اخل���الف  لتنظيم 

ال���س��راك��ي، ت��ل��ك ال��ت��ج��رب��ة ال��ت��ي اأث��ب��ت��ت جناحها 

اأوجدت  اأنها  اإل  ال�سوري،  املو�سوع  رغم اخلالف يف 

ال��داخ��ل��ي��ة  اإدارة الأزم�����ة  ت��ق��اط��ع��ات م��ه��م��ة حُل�����س��ن 

حت��ت ع��ن��اوي��ن �ستى، وه��ي جت��رب��ة ت��دع��و الآخ��ري��ن 

اأح�سن  وامل�سمون  ال�سكل  يف  واأي�ساً  بها،  لالقتداء 

واأظهر  ومنطق،  بقوة  اخل�سوم  م��الق��اة  يف  ال�سيد 

رغبته الفعلية يف حتويل البلد اإىل �ساحة للتفاهم، 

التي يح�سن »حزب اهلل«  الأمنية  الر�سائل  كل  رغم 

م�سدرها  يعرف  كثرة  اأح��ي��ان  ويف  ب��دق��ة،  قراءتها 

اأمام  حم�سوبة  خماطر  وكاأنها  وت�سّرف  ومبتغاها، 

اأنه  وق��رر  »الإ�سرائيلي«،  العدو  مع  الواجهة  حجم 

الأم��ور  مقاربة  ل  ويف�سّ التفا�سيل،  يف  يخو�ض  لن 

ب��ال��ع��ن��اوي��ن وال��ت��ع��ام��ل م��ع خم��اط��ره��ا والإجن�����ازات 

ال��ت��ي مي��ك��ن حتقيقها يف ه���ذه احل���رب ال��ت��ي ت��اأخ��ذ 

اأ�سكاًل متعددة، وهناك ثالثة عنا�سر حققها ال�سيد 

ن�سراهلل ب�سكل مبا�سر:

مل ي�ستطع الو�سط ال�سيا�سي اخل�سم ل�»حزب اهلل« 

جتاوز طرح �سيا�سي كهذا فر�ض نف�سه على اجلميع، 

اإيجابية من العديد من قوى ال�ساحة،  وهناك ردود 

با�ستثناء �سمر جعجع، وهذا له كالم لوحده بالنظر 

اإىل ارتباطه الوثيق مب�سالح خارجية.

مهلة  اإع��ط��اء  اإىل  اجلمهورية  رئا�سة  ا�سطرت 

حتى نهاية �سهر رم�سان لتاأليف احلكومة العتيدة، 

اأن ت��ب��ادر اإىل دع���وة الأف���رق���اء امل��ع��روف��ي اإىل  ق��ب��ل 

طاولة احلوار.

الريا�ض،  اإىل  اآذار  الرابع ع�سر من  زحفت قوى 

وب�سكل مت�سارع، لقراءة الو�سع واملتغرات احلا�سلة 

ع��ل��ى ال�����س��اح��ة امل��ح��ل��ي��ة ب�����س��ك��ل ي��خ��ت��ل��ف ع���ن امل���رات 

ال�سابقة.

ت��الق��ي  اأن  حت������اول  اهلل  ن�����س��ر  ال�����س��ي��د  م����واق����ف 

رئا�سة  لت�سلم  ي�ستعد  الذي  الرئي�ض روحاين،  مرحلة 

وال��ذي  املقبل،  ال�سهر  بداية  الإ�سالمية  اجلمهورية 

طي  اإىل  اخلليج  ودول  ال�سعودية  العربية  اململكة  دعا 

�سعوب  مل�سلحة  ال��ت��ع��اون  ي��د  وم����ّد  امل��ا���س��ي،  �سفحة 

املنطقة.

ملو�سوع  ب��اًل  ُيلِق  ن�سر اهلل مل  ال�سيد  اأن  لوحظ 

علماً  الأوروب���ي���ة،  الإره����اب  لئحة  على  لبنان  اإدراج 

»اإ�سرائيلية«  دوائ��ر  خلفه  تقف  اب��ت��زازي  عنوان  اأن��ه 

واأم��رك��ي��ة، ورمب���ا حم��ل��ي��ة، وب����ازار ب��ي��ع و���س��راء مع 

الأوروبيي.

واأخ��راً، اإع��ادة اللحمة ب�سكل اأق��وى من ذي قبل 

»ح��زب  ب��ي  وال�سراكة  ال�سراتيجية  العالقة  اإىل 

اهلل« و»التيار الوطني احلر«، وترك هوام�ض ان�سيابية 

وتثبيت ال�سراتيجيا مبا ل ميكن لأحد النفاذ اإىل 

مناطق حيوية بالغة احل�سا�سية، وفتح الباب لبع�ض 

التفا�سيل ال�سغرة التي ل توؤثر على بنية العالقة 

�سديد  كبناء  اليوم  يبدو  ال��ذي  والتيار،  احل��زب  بي 

املتانة رغم الرياح العا�سفة من كل �سوب.

بهاء النابل�سي
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يـقــــال

◄ غير مرغوب فيه
الفار  »الفنان«  اأن  فل�صط�صنية  جزمت جهات 

ب��اأن  فل�صطيني  جمع  م��ن  تبّلغ  �صاكر  ف�صل 

وبالتايل  اآمنًا،  يعد  مالذه يف عني احللوة مل 

به،  يعد مرغوبًا  املخيم مل  فاإن وجوده داخل 

املدفوعة  »ال�صتجارة«  جتاوز  اأن  بعد  ل�صيما 

الأجر، اإل اأن جهة فل�صطينية �صرحت للفنان 

املطلوب للعدالة اأن امل�صاألة تفوق قدرة حتّمل 

املخيم، خ�صو�صًا بعد اأن متَّ ت�صويره ل�صالح 

جهاز اأمني.

◄ نار الفتنة
الفتنة  خطر  اأن  كبري  �صيا�صي  مرجع  يوؤكد 

امل��ذه��ب��ي��ة ي��داه��م ل��ب��ن��ان، وب���ات »ع��ل��ى ن��ار 

حامية«، متهمًا بع�ض اجلمعيات ذات الطابع 

ال�صيا�صيني  وبع�ض  واملتطرفة،  الإ���ص��الم��ي 

على  والعمل  بالتحري�ض  اللبنانيني  والنواب 

الق�صائية  ال�صلطات  مطالبًا  �صمومها،  بث 

باأخذ دورها الوطني والق�صائي، ومالحقة كل 

امل�صرتك  العي�ض  مل�صرية  وي�صيء  يحّر�ض  من 

يف لبنان.

◄ تحرير فلسطين أو 
تشتيت المسلمين؟

�صاتيال  خميم  يف  ال�صخط  من  حالة  تنامت 

اإ�صالمي  طابع  ذي  فل�صطيني  تنظيم  �صد 

ول  فل�صطينيًا  لي�ض  »تكفرييًا«  �صيخًا  وّظ��ف 

النظام  بتكفري  يكتِف  مل  املخيم،  اأه��ل  م��ن 

اإىل  جت��اوز  بل  ينا�صره،  من  وك��ل  �صورية  يف 

اإدان��ة  �صتم ج��وار املخيم، الأم��ر ال��ذي لق��ى 

فل�صطينية تبّلغته »احلركة« با�صتياء.

◄ مخطط جديد للقنيطرة
»املن��ار  عليها  ح�صلت  خا�صة  تقارير  ك�صفت 

با�صتخدام  تقوم  »اإ�صرائيل«  اأن  املقد�صية« 

باله�صبة  القنيطرة  يف  الإرهابية  املجموعات 

ال�صورية املحتلة، لتحقيق عدة اأهداف تخدم 

العربية،  واملنطقة  �صورية  �صد  خمططاتها 

ت�صتخدم  اأبيب  تل  اأن  التقارير  ه��ذه  وتفيد 

من  مرتزقة  و�صول  لت�صهيل  املجموعات  هذه 

بغر�ض  القنيطرة،  منطقة  اإىل  درعا  منطقة 

ا�صتهداف مواقع ع�صكرية للجي�ض ال�صوري يف 

تلك املنطقة، وذلك و�صوًل اإىل اإحداث تغيري 

يف نقاط متركز اجلي�ض ال�صوري النظامي يف 

بع�ض التالل واملواقع ال�صرتاتيجية.

◄ جيش مصري »حر«
ل�صحيفة  رفيع  م�صري  اأمني  م�صدر  ك�صف 

اأعّدت  الأمنية  الأجهزة  اأن  امل�صرية،  »الوطن« 

و�صعه  ال��ذي  املخطط  ح��ول  لة  مف�صَّ تقارير 

مع  بالتن�صيق  ل���الإخ���وان«  ال���دويل  »التنظيم 

مع  وب��ال��ت��ع��اون  م�صر،  يف  اجل��م��اع��ة  ق��ي��ادات 

اجلماعات »اجلهادية« و»التكفريية« يف �صيناء، 

بن لدن،  اأ�صامة  بزعامة رمزي موايف؛ طبيب 

لإن�صاء »اجلي�ض امل�صري الإ�صالمي احلر«.

◄ تهديد سعودي
ن�صر موقع »اآريبيان بيزن�ض« على �صفحته باللغة 

حمكمة  ا�صتماع  جل�صة  تفا�صيل  الإجنليزية 

العزيز،  بريطانية يف ق�صية تهديد الأمري عبد 

بن  م�صعل  ال�صابق  ال�صعودي  الدفاع  وزي��ر  ابن 

الأعمال  رجل  ل�صريكه  �صعود،  اآل  العزيز  عبد 

راأ�صه  وقطع  بقتله  امل��ه��ريات،  في�صل  الأردين 

الأردن بحقيبة  اإىل عائلته يف  واإر�صاله  وج�صده 

من  كجزء  التفا�صيل  هذه  ك�صف  وياأتي  �صفر. 

املعركة القانونية التي ُينظر فيها اأمام املحكمة 

ب�صبب  لندن،  الربيطانية  العا�صمة  يف  العليا 

ات�صالت  موؤ�ص�صة  يف  ال�����ص��رك��اء  ب��ني  خ��الف 

ت�صجيل  �صريط  لديها  املحكمة  اأن  علمًا  كبرية، 

ب�صوت الأمري عبد العزيز وهو يهدد املهريات.

السيد نصر الله مّد يده من أجل لبنان
هل تنجح التجربة مع »المستقبل« كما نجحت مع »االشتراكي«؟

مواقف السيد نصر اهلل 
تالقي مرحلة الرئيس روحاني 

الذي دعا دول الخليج إلى 
طي صفحة الماضي ومّد يد 
التعاون لمصلحة شعوب 

المنطقة

◄ صراع اإلخوة
ب�صري  ن��دمي  النائب  ب��ني  خفيًا  يعد  مل  ���ص��راع  ي���دور 

الرت�صح  نّيتها  اأعلنت  التي  مينى،  و�صقيقته  اجلميل 

ف�صل  ن��دمي  اأن  املقربني  بع�ض  ومترير  لالنتخابات، 

حقها  م��ن  وب��ات  بامتياز،  ال�صيا�صي  امل�صتوى  على 

العائلة،  الأمر �صخط  اأثار هذا  التجربة.. وقد  خو�ض 

التي فر�صت على ال�صابة النكفاء باعتبار اأن ن�صاء اآل 

اجلميل ل مكان لهم بوجود »الرجال«، �صيما يف بيت 

ب�صري.

◄ رمضان الخير
اأكرث  الأي��ام  هذه  يف  عبود  فادي  ال�صياحة  وزير  يبدو 

اإىل  ال�صياحية  الأفواج  املزيد من  تدفق  بعد  ان�صراحًا 

من  رم�صان.  �صهر  خ��الل  املغرتبني  وع���ودة  لبنان، 

والفنادق  الطريان  �صركات  اإح�صاءات  تفيد  جهتها، 

و�صوًل  ملحوظ،  ب�صكل  حت�صن  الو�صع  باأن  واملطاعم، 

اأملها يف ا�صتقرار  اإجازة عيد الفطر، معربة عن  اإىل 

ال�صيا�صي  الحتقان  من  والتخفيف  الأمني،  الو�صع 

والإعالمي.

◄ اتفاق.. واختالف
ال�صرتاكي«  التقدمي  و»احل���زب  اهلل«  »ح��زب  اتخذ 

�صل�صلة من الإجراءات لو�صعها مو�صع التنفيذ يف وقت 

قريب، من اأجل تر�صيخ التقارب والتفاهم على ملفات 

بينهما  املواقف  وتن�صيق  و�صيا�صية  وتربوية  اجتماعية 

على كافة ال�صعد، بالرغم من اخلالف بني احلزبني 

يف مقاربة الو�صع ال�صوري.

◄ الضربات المتحركة

قالت �صحيفة »هااآرت�ض الإ�صرائيلية« اإن رئي�ض الأركان 

خالل  الكونغر�ض  اأبلغ  دميب�صي،  مارتن  الأم��ريك��ي؛ 

اأوباما  الرئي�ض  اإدارة  باأن  �صهادة له يف جل�صة مغلقة، 

يف  الع�صكرية  القوة  ا�صتخدام  اإمكانية  يف  »ت��ت��داول 

�صورية«. وبح�صب ال�صحيفة فاإن دميب�صي ويف معر�ض 

احلركية«،   - املتحركة  »ال�صربات  �صّماه  عما  حديثه 

حكومتنا«،  وكالت  داخل  التداول  قيد  »الأمر  اأن  اأكد 

لكنه امتنع عن تقدمي تفا�صيل اأخرى، بالرغم من اأن 

ال�صيوخ  جمل�ض  يف  امل�صلحة  اخلدمات  جلنة  اأع�صاء 

ا�صرتاتيجية  ب�صاأن  الو�صوح  من  ملزيد  عليه  �صغطت 

الأ�صد عن  واإزال��ة  �صورية  لإنهاء احلرب يف  وا�صنطن 

ال�صلطة.
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ث��م��ة ه��ل��ع ي�����س��ي��ب ح��ل��ف اأع������داء ���س��وري��ة، 

ذك��ر حل��م��َدْي قطر،  اأي  اختفى متاماً  اأن  بعد 

بالدهما،  يف  كانا  اإذا  ما  ُيعرف  يعد  مل  بحيث 

اأيامهما يف اإحدى اجلزر البعيدة،  اأو يق�سيان 

اأن �سارت اأخبار حممد مر�سي يف م�سر  وبعد 

اأما  العدوية..  رابعة  �سري  اإ�سارة  تنح�سر على 

ب���داأت ت�سفه  م��ا  اأردوغ�����ان، فلعل  رج��ب طيب 

ب��ه ال�����س��ح��اف��ة ال��رك��ي��ة ل��ه��و خ��ري دل��ي��ل على 

اإن ك���ان ج��ح��ا من  ح��ال��ه، ل��درج��ة بتنا ن��ح��ت��ار 

اأو  ال��رواي��ات،  بع�ض  تقول  كما  تركية،  اأ���س��ول 

اأخ��رى..  رواي��ات  تقول  كما  اأ�سول عربية  من 

وب��ال��ت��ايل ك��ان ال�����س��وؤال ال���ذي ط��رح��ه �سحايف 

تركي: هل �سُيبحث عن اأردوغان بني الأنقا�ض 

يف �سورية.. اأو بني الأنقا�ض يف م�سر..؟ يف كل 

اأو بعده اأو بعد بعده  احلالت، فالأنقا�ض غداً 

�سُتجرف وُترمى يف الأودية ال�سحيقة، اأو يف اأي 

مكان.

ثمة نوع من العودة اإىل البداية يف احلرب 

ع��ل��ى ���س��وري��ة، وع��ل��ي��ه اأ���س��ب��ح الأم����ل ال��وح��ي��د 

اإىل  العودة  هو  الأم��ريك��ي  ال�سيد  عند  املتبقي 

اأ�سمر مائاًل  لونه  كان  واإن  الذهبي«،  »الأم��ري 

اإىل الزرقة، عنينا به الأمري بندر بن �سلطان، 

امللك  عمه  على  نف�سه  فر�ض  اأن��ه  يبدو  ال��ذي 

التي  الأمريكية  والإدارة  الإرادة  بقوة  واأبنائه 

اأم��ره��ا ال��وح��ي��د امل��ط��اع، لأن���ه يف الوقت  يبقى 

اأب��وه  التي خلفها  ال��ق��وة  م��راك��ز  ى  ت�سفَّ ال��ذي 

الأم��ري �سلطان واأخ��وه الأم��ري خالد يف وزارة 

بقوة  الناهي  الآم��ر  ليكون  يتقدم هو  ال��دف��اع، 

ت���روؤ����س���ه امل���خ���اب���رات ال��ع��ام��ة ال�����س��ع��ودي��ة من 

مع  الرا�سخة  البعيدة  عالقاته  وب�سبب  جهة، 

يف  ل��ل��ري��ا���ض  ���س��ف��رياً  ُزرع  اأن  م��ن��ذ   »C.I.A«�ال

وا�سنطن.

مع مطلع الألفية الثالثة، وو�سول �سديقه 

جورج بو�ض البن، تعاظم دور الأمري الأ�سمر 

البيت  يف  املتطري  لربيبه  ف��اأوح��ى  ال��غ��ام�����ض، 

بحجة  العراق،  على  العاملية  باحلرب  الأبي�ض 

وبذريعة  ج��ه��ة،  م��ن  »ال��ق��اع��دة«  م��ع  التن�سيق 

ويف  اأخ��رى،  جهة  من  ال�سامل  الدمار  اأ�سلحة 

الوقت الذي تبني األ اأثر للثاين، كانت قوافل 

»ال���ق���اع���دة« مب��خ��ت��ل��ف الأ����س���م���اء واجل��ن�����س��ي��ات 

ت���دخ���ل اإىل ب����الد ال���راف���دي���ن م���ع اجل��ح��اف��ل 

والتهجري  التكفري  ح��رب  ل��ت��ب��داأ  الأم��ريك��ي��ة، 

والقتل، وتدمري وتق�سيم العراق.

الأ�سمر  اأم��ريه  اإىل  الأم��ريك��ي  يعود  هكذا 

الزرقة، وعالقاته يف  اإىل  ال��ذي مييل  الغامق 

احلرب على �سورية.

وم��ت��ع��ددة،  مت�سعبة  ب��اأن��ه��ا  ع��الق��ات��ه  تفيد 

ومتتد يف كل الجتاهات، خ�سو�ساً مع خاليات 

»ال��ق��اع��دة« ال��ق��دمي��ة وم��ت��ف��رع��ات��ه��ا اجل��دي��دة 

و»دولة  التوحيد«  و»لواء  الن�سرة«  من »جبهة 

ال���ع���راق الإ����س���الم���ي���ة«، وه��ل��م ج�����را.. ع��ل��ى اأن 

اأهميته ال�ستثنائية و�سرورته الق�سوى �سارت 

الوطنية  الدولة  انت�سارات  بعد  اإحلاحاً  اأك��ر 

ال�سورية، خ�سو�ساً بعد معركة الق�سري..

هكذا، اتُّخذ قرار تلزمي ال�سعودية والأمري 

على  احل����رب  م��ت��اب��ع��ة  م��ل��ف  الأزرق  الأ����س���م���ر 

���س��وري��ة، وه���ذا ال��ت��ل��زمي مب��ن��زل��ة ال��وك��ال��ة عن 

الآخ��ري��ن يف حربهم  الآخ��ري��ن؛ كل  »تفلي�سة« 

على �سورية.. وغايته بب�ساطة اإم�ساك الريا�ض 

من قبل �سيد حلف اأعداء �سورية مبلف متابعة 

اأن ا�ستهلك  احل��رب على ب��الد الأم��وي��ني، بعد 

»األمير األسمر« يتسلم من األميركي ملف متابعة الحرب على سورية
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هل ستنجح مملكة 
الذهب األسود حيث 

فشل اآلخرون؟

و�سائلهم  كل  وع��م��الوؤه  الغربي  املع�سكر 

الدولة  لإ�سقاط  وخرباتهم  واأ�ساليبهم 

الوطنية ال�سورية..

الأ���س��ود  ال��ذه��ب  مملكة  �ستنجح  ه��ل 

حيث ف�سل الآخرون؟

م��ن ال��وا���س��ح اأن الأم��ريك��ي وال��غ��رب 

على �سريتهم ال�ستعمارية الدائمة، ففي 

الوقت الذي يحاولون فيه تطوير اأ�سكال 

ميار�سون  واملنطقة،  �سورية  يف  التدخل 

ك���ذب ون���ف���اق مل ي�سهد  ���س��ي��ا���س��ة  اأو����س���ع 

الوقت  يف  اإن��ه��م  اإذ  ل��ه��ا،  مثياًل  ال��ت��اري��خ 

الذي يدعمون كل و�سائل الإرهاب امل�سلَّح 

يف ���س��وري��ة ويف اأك����ر م��ن م��ك��ان ال��ع��امل 

وال��ي��م��ن والبحرين  وال�����س��وم��ال  )م���ايل 

األخ..( ُي�سدرون قرارات ولوائح الإرهاب 

مع  �سرية  مفاو�سات  خو�ض  مع  تزامناً 

»حركة طالبان« و»القاعدة« يف الدوحة.

ح���اول���وا ات���ب���اع ه����ذه الأ����س���ل���وب مع 

ال��ق��ي��ادة ال�����س��وري��ة وم���ع ال��رئ��ي�����ض ب�سار 

الأ�����س����د، ف���ه���ذا ال���غ���رب امل��ن��اف��ق اأج����رى 

ات�سالت بعدة طرق وو�سائل مع الدولة 

ال��وط��ن��ي��ة ال�����س��وري��ة، م��ن اأج���ل ل��ق��اءات 

���س��ري��ة ع��ل��ى م�����س��ت��وى خ����رباء ملكافحة 

الإره��������اب، ل��ك��ن دم�����س��ق ا���س��رط��ت اأن 

علنية،  واأم��ن��ي��ة  �سيا�سية  ل��ق��اءات  ت��ك��ون 

الإع��الن  ي�سبقه  وا�سح  عمل  وبربنامج 

العدوانية  للحرب  اإدانتهم  �سراحة عن 

على �سورية.

اأم����ام ه����ذا، ي��ع��ود ال�����س��ي��د الأم��ريك��ي 

الغامق  الأح��م��ر  ال�����س��ع��ودي  الأم���ري  اإىل 

بندر بن �سلطان، لال�ستفادة من خربته 

وال��ع��روب��ة  ل�سورية  وع��دائ��ه  وان��دف��اع��ت��ه 

واملقاومة.

ول���ه���ذا ف���الأم���ري ال����ذي مت����ّرن على 

كان  حينما  ل��ب��ن��ان،  يف  ال�سيا�سي  العمل 

 ،1983 العام  اأوا�سط  منذ  مفاو�ساً  ياأتي 

عام  للبنان  »الإ�سرائيلي«  الجتياح  بعد 

و���س��اط��ت��ه«  »ث���م���رات  م���ن  وك����ان   ،1982
ال���ذي   1985 ���س��ن��ة  ال��ع��ب��د  ب��ئ��ر  ت��ف��ج��ري 

ال�سيد حممد ح�سني  العالمة  ا�ستهدف 

ف�سل اهلل )رحمه اهلل(، يبقى لبنان ذات 

ب�سبب  اإل��ي��ه،  بالن�سبة  ا�ستثنائية  اأهمية 

تداخل احلدود اللبنانية - ال�سورية لي�ض 

ال�سيا�سة  اإمنا مبعنى  مبعنى اجلغرافيا، 

والأمن والقت�ساد والجتماع.

تابعوا اللقاءات الزرقاء يف جدة، ويف 

الأ�سمر  الأم���ري  بعد  م��اذا  ُت��رى  لبنان.. 

الغامق للبنان؟

حمى اهلل لبنان و�سورية..

اأحمد زين الدين

اأنقرة - الثبات

ه��ي عليه  اأق���رب عما  ي��وم��اً  تركيا  تكن  مل 

اليوم من احلرب الأهلية التي ترى املعار�سة 

الركية اأن رئي�ض الوزراء رجب طيب اأردوغان 

و�سط موؤ�سرات على اهتزاز التحالف الداخلي 

القاب�ض على ال�سلطة يف البالد، ما قد يوؤ�سر 

اجلديد«  العثماين  »ال�سلطان  جنم  اأف��ول  اإىل 

كما يحلو للمعار�سني ت�سميته.

ت��واج��ه احل��ك��وم��ة ال��رك��ي��ة ح��ال��ي��اً اأزم��ت��ني 

ل تقالن خطورة عن الأزم��ة الثالثة اخلطرة 

ال��ت��ي ج����رت اإل��ي��ه��ا م���ن ق��ب��ل احل����زب احل��اك��م 

ب��ال��ت��ورط ال��ك��ب��ري يف ���س��وري��ة، وه���ذه الأزم����ات 

يجعلها  ما  باآخر،  اأو  ب�سكل  مرابطة  الثالث 

ت��داع��ي��ات��ه��ا قد  ت�����س��اف��ت  اإذا  ق��ن��ب��ل��ة م��وق��وت��ة 

تنفجر ب��وج��ه اأردوغ�����ان ومت�����ض اأم���ن ال��ب��الد، 

عملية  ويف  �سورية،  يف  الأزم���ات  ه��ذه  وتتجلى 

ال�������س���الم امل���ت���ع���رة م����ع الأك����������راد ويف خ��ط��ر 

املواجهات الطائفية.

وياأخذ املعار�سون على اأردوغان �سعيه اإىل 

الطائفي،  ال�سحن  زي���ادة  ع��رب  �سعبيته  زي���ادة 

العلوية  للطائفة  امل��ت��وا���س��ل  ا���س��ت��ف��زازه  ع��رب 

بدءاً من ت�سمية اجل�سر اجلديد يف ا�سطنبول 

�سدهم،  مبذابح  ا�ستهر  الذي  ال�سلطان  با�سم 

مروراً برف�سه الدائم ت�سريع اأماكن عباداتهم 

خالفاً ملا هو معتمد مع جميع الطوائف، حتى 

اليهودية منها.

ال��ع��ل��وي��ني  ت�سمية  ب�����داأت  اأ���س��اب��ي��ع،  وم��ن��ذ 

املعار�سة  ح��زب  وراء  وقوفهم  م��ن  وال�سكوى 

الأ���س��ا���س��ي ت�����س��ب��ح اأك����ر ع��ل��ن��ي��ة، وب����ات رج���ال 

حزب اأردوغان يجاهرون بو�سف هوؤلء باأنهم 

خارجي«  »خمطط  من  والتحذير  »ملحدون« 

لإحداث فتنة �سنية - علوية يف البالد.

اأردوغ��ان هذه  اإن رغبة  ويقول املعار�سون، 

تنطلق من تراجع حاد يف �سعبيته، عربت عنه 

�سركة  ب��ه  ق��ام��ت  اآخ��ره��ا  ل��ل��راأي  ا�ستطالعات 

حيث  وال���س��ت��ط��الع،  للبحث  »كون�سان�سو�ض« 

احلكومة  اآراوؤه����م  امل�ستطلعة  م��ن   ٪71.5 دان 

جنود اجلي�ش العربي ال�شوري يالحقون فلول امل�شلحني يف القابون بريف دم�شق

72 من األتراك ال يؤيدون طموحاته الرئاسية
تركيا تواجه خطر »المواجهات الطائفية« الستعادة شعبية أردوغان

امل�سيل  ال��غ��از  وال�����س��رط��ة ل���س��ت��خ��دام��ه��ا 

للدموع وللقوة املفرطة �سد املتظاهريني 

املا�سي،  ال�سهر  تق�سيم  ميدان  يف  العزل 

ل��ك��ن ال���الف���ت ك���ان يف ال�����س��ي��ا���س��ة، حيث 

الد�ستور  ي��وؤي��دون  ل  اأن��ه��م   ٪68.6 اأف���اد 

اجلديد املزمع �سياغته من قبل حكومة 

اأردوغ��������ان، ث���م ت���اأت���ي ال�����س��رب��ة ال��ك��ربى 

لأحالم اأردوغان ال�سيا�سية، حيث رف�ض 

اإىل  ن��ظ��ام احل��ك��م احل���ايل  72.1٪ تغيري 
نظام رئا�سي يطمح به اأردوغان للر�سح 

ويفيد   ،2015 ع���ام  ال���ب���الد  رئ��ا���س��ة  اإىل 

ال�ستطالع نف�سه اأن 67.5٪ من الأتراك 

ل يوؤيدون احلكومة يف م�سروع »مرحلة 

ل  و٪67.7  ال���ك���ردي���ة،  للق�سية  احل����ل« 

الو�سع  حيال  احلكومة  �سيا�سة  يوؤيدون 

ال�ساأن  يف  تدخاًل  ويعتربونه  �سورية  يف 

ال�سوري.

غولن  اهلل  فتح  جماعة  تخلي  وبعد 

ع��ن اأردوغ������ان، وق��ي��ام اأع�����س��اء اجلماعة 

ال����ن����اف����ذة ب���ت���وج���ي���ه ال���ن���ق���د ل�����س��ي��ا���س��ات 

احلكومة على �سفحات ال�سحف التابعة 

النت�سار  ذات  زمان  ك�سحيفة  للجمعية، 

حترك  مالمح  تركيا  يف  ر�سد  ال��وا���س��ع، 

الكتلة  و�سط  لأردوغ���ان  مناوئ  �سيا�سي 

اجلمعيات  رج���ال  اأي  للنظام،  ال��داع��م��ة 

ال���دي���ن���ي���ة ورج�������ال الأع�����م�����ال، وك�����س��ف��ت 

�سرية  اجتماعات  ع��ن  تركية  معلومات 

اإىل  ملمحة  اأع��م��ال،  ورج���ال  ل�سيا�سيني 

�سيا�سي ج��دي��د يف  ق��ي��ام ح���زب  اح��ت��م��ال 

البالد.

وق���ال���ت امل�������س���ادر، اإن�����ه اأث����ن����اء وب��ع��د 

»تق�سيم«،  يف  ج��ي��زي  ح��دي��ق��ة  ان��ت��ف��ا���س��ة 

ك��ان��ت ه��ن��اك اج��ت��م��اع��ات ���س��ري��ة وكثيفة 

للعديد من رجال الأعمال وال�سيا�سيني، 

وك����ان ع��ل��ى راأ������ض ال�����س��ي��ا���س��ي��ني ب��ولن��ت 

ال�سابق،  ال�����وزراء  رئ��ي�����ض  ن��ائ��ب  اج��اوي��د 

بيته  ك��ان  ال��ذي  اأوزك���ان؛  الدين  وح�سام 

لهذه  با�سطنبول مقراً  »بايكوز«  بلدة  يف 

الج���ت���م���اع���ات، ح��ي��ث ت����ردد ع��ل��ى ال��ب��ي��ت 

اأه����م رج����ال الأع����م����ال يف ت��رك��ي��ا، وع��ل��ى 

واآيدن دوغان؛  راأ�سهم م�سطفى كوت�ض، 

���س��اح��ب الإم����رباط����وري����ة الع���الم���ي���ة، 

�سي�سلي  بلدية  رئي�ض  ال�سيا�سيني  وم��ن 

بلدية  اأه���م  وه���ي  ���س��ري��غ��ول،  م�سطفى 

يقّيمون  وكانوا  ا�سطنبول،  حمافظة  يف 

الأح�����������داث يف »ت���ق�������س���ي���م« وي���ن���اق�������س���ون 

تداعياتها على ال�سارع الركي. 

ك���ان اآخ����ر اج��ت��م��اع ل��ل��ن��خ��ب��ة ورج���ال 

اأحيط  وقد  املا�سي  الأ�سبوع  يف  الأعمال 

مت  ب��اأن  املعلومات  واأف���ادت  تامة،  ب�سرية 

ر����س���م خ��ري��ط��ة ط���ري���ق حل����زب ���س��ي��ا���س��ي 

ج���دي���د، وق���د ن��وق�����ض يف ه���ذا الج��ت��م��اع 

م�سطفى  �سي�سلي  ب��ل��دي��ة  رئ��ي�����ض  و���س��ع 

���س��ري��ج��ول، ح��ي��ث ط���رح امل��ج��ت��م��ع��ون اأن 

ير�سح لرئا�سة بلدية ا�سطنبول عن حزب 

ال�سعب اجلمهوري، اإل اأن �سريجول ما 

يزال مردداً.
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يبدو أن »دبلوماسية« دفع 
األموال التخاذ قرارات دولية 

ما زالت ناشطة وفاعلة 
لدى قادة دول االتحاد 

األوروبي، الغارقة في وحول 
العجز واألزمات المادية. 
فالقطريون دفعوا سابقًا 

ما يتوّجب إلصدار قرار 
أوروبي يرفع حظر السالح 
عن »المعارضة السورية«، 

من دون أي تطبيق على 
أرض الواقع، حيث كان 
المطلوب ضجة إعالمية 
الفتة، في ظل الخسائر 

التي ُيمنى بها المسلحون 
في سورية، ثم ما لبثت 

كل من فرنسا وبريطانيا 
أن أعلنتا تراجعهما عن مّد 

المقاتلين بالسالح.
واليوم، وبعد اأن ت�سّلم ال�سعوديون 

توجيهاً  �سورية؛  يف  امل�سلحني  ق��ي��ادة 

ومت��وي��اًل، ه��ا ه��ي ال��ري��ا���ض ت��دف��ع ما 

حزب  اإدراج  اأج��ل  م��ن  عليها  يتوّجب 

الأوروب��ي��ة،  الإره����اب  قائمة  على  اهلل 

اأن بات الحتاد الأوروبي  ل�سيما بعد 

اأ�سبه مبن ي�سرزق »مقابل القطعة«، 

كانت  اإذا  خ�سو�ساً  ثمنه،  ق��رار  فلكل 

احل���اج���ة اإل���ي���ه ُم���ل���ّح���ة، وال�����س��ج��ي��ج 

الإع��الم��ي ه��و الأك���ر ط��ل��ب��اً، يف ظل 

القرار  على  موافقتها  ال�سويد  تعليق 

اإىل  حالياً  ل  املعطَّ برملانها  مبوافقة 

ح��ني ان��ت��ه��اء الإج�����ازة ال�����س��ي��ف��ي��ة، ما 

الأوروب���ي جمّمداً غري  القرار  يجعل 

نافذ.

ال�72  ت���ت���ج���اوز  ل  ����س���اع���ات  ق���ب���ل 

م����ن �����س����دور ال����ق����رار الأم�����ريك�����ي – 

»الإ�سرائيلي« با�سم الحتاد الأوروبي 

اأن هذا  ك��ان وا���س��ح��اً  �سد ح��زب اهلل، 

الحت����اد يبحث ع��ن خم���رج لإ���س��دار 

قرار اإدراج ما �سّموه »اجلناح الع�سكري 

»املنظمات  لئحة  على  اهلل«  ح��زب  يف 

اأنه منذ معركة  الإرهابية«، خ�سو�ساً 

تفر�ض  ب��داأت  تداعيات  ثمة  الق�سري 

ن��ف�����س��ه��ا ع���ل���ى ال����ق����رار الأم�����ريك�����ي - 

»الإ���س��رائ��ي��ل��ي« - الأوروب�����ي، امل��دع��وم 

الدعم  حجم  تك�ّسف  حيث  ���س��ع��ودي��اً، 

ولوج�ستياً  وع�سكرياً  م��ادي��اً  الكبري 

مبا  ال�سورية،  امل�سلحة  للمجموعات 

فيها ما ُيدرج على اللوائح الأمريكية 

مثل  اإرهابية،  كمنظمات  والأوروب��ي��ة 

التوحيد«،  و»ل����واء  ال��ن�����س��رة«  »جبهة 

وغريهما من اأتباع »القاعدة«.

ك����ان ه������وؤلء، ك��م��ا ي���وؤك���د م�����س��در 

اإىل تغطية  ب��ح��اج��ة  امل�����س��ت��وى،  رف��ي��ع 

يف  اإن��ه��م  اإذ  الأخ��الق��ي��ة،  ف�سائحهم 

ي�سنون عدوانهم يف كل  ال��ذي  الوقت 

ال���ع���امل ب��ذري��ع��ة م��ك��اف��ح��ة الإره�����اب، 

وميّولون يف �سورية الإرهاب القاعدي 

على ن��ط��اق وا���س��ع، ب��ال��ت��ايل ف���اإن لكل 

ط����رف )الأم�����ريك�����ي، الإ����س���رائ���ي���ل���ي، 

الأوروب������ي، ال�����س��ع��ودي( ح�����س��اب��ات��ه، يف 

ظ���ل وج�����ود ب��ي��ئ��ة ع��رب��ي��ة ول��ب��ن��ان��ي��ة 

يوؤدي  ما  حا�سنة وحمّر�سة على كل 

ح��زب اهلل  و���س��ورة  �سمعة  ت�سويه  اإىل 

عربياً ودولياً.

اخلطوات  اتخاذ  يف  ال�سروع  قبل 

ال��ع��م��ل��ي��ة ك����ان ث��م��ة ح���رك���ة اأوروب���ي���ة 

لفتة باجتاه لبنان، فقبل �ساعات من 

للرئي�ض  ات�سال  ك��ان  ال��ق��رار،  �سدور 

بنظريه  ه��ولن��د  فرن�سوا  الفرن�سي 

له  ليوؤكد  �سليمان،  مي�سال  اللبناين 

على »�سرورة ت�سكيل حكومة جديدة 

على  بعدها  ليبداأ  اأح���داً«،  ت�ستثني  ل 

الأوروب���ي  ال��ق��رار  الفور احلديث عن 

املنتَظر، وهو ما اعُترب ح�سب م�سادر 

ل��ب��ن��ان��ي��ة رف��ي��ع��ة امل�����س��ت��وى حم��اول��ة 

اأوروب����ي����ة حل��ف��ظ م����اء ال���وج���ه ال���ذي 

ُك�سف على حقيقته جراء دعم الإرهاب 

يف ����س���وري���ة، وب���ال���ت���ايل حم���اول���ة من 

بطريقة  واإن   - للم�ساواة  الأوروبيني 

غري مبا�سرة - بني دعمهم ملا ي�سمى 

»اجل��ي�����ض احل����ر« و»ج��ب��ه��ة ال��ن�����س��رة« 

و»لواء التوحيد«، وغريها من الزمر 

حزب  وا�سطرار  �سورية،  يف  امل�سلحة 

اهلل للدخول يف معركة الق�سري، بعد 

ا�ستهداف  ح��د  ال��ت��ه��دي��دات  بلغت  اأن 

البقاع ال�سمايل ب�سكل خطري.

لكن بقي اأم���ام الحت���اد الأوروب���ي 

توفري املخرج لهذا القرار »الأمريكي 

- الإ���س��رائ��ي��ل��ي«، ف��ك��ان��ت ال��ع��ودة اإىل 

اأن  رغ��م  بلغاريا،  يف  بورغا�ض  تفجري 

مل  البلغارية،  الق�سائية  التحقيقات 

تتو�سل اإىل اأي دليل جديد، ميكن اأن 

ه اأدنى اتهام حلزب اهلل، وبالتايل  يوجِّ

ي��ق��ل��ب امل�����س��ه��د الأوروب������ي راأ����س���اً على 

عقب.

الكثري  مع  ترافق  امل�سبوه  القرار 

من املواقف ال�سلبية �سدرت عن بع�ض 

الأف���رق���اء يف ل��ب��ن��ان ���س��د ح���زب اهلل، 

مو�سوع  يف  �سيما  ل  عليه،  والهجوم 

احلكومة، وكلها كانت ت�سّب يف اجتاه 

ال���ق���رار، خ�سو�ساً  ه���ذا  م��ث��ل  خ��دم��ة 

ومنها  ال���ق���رار«؛  »ه���ذا  ات��خ��اذ  ع�سية 

ال��ل��ق��اء ال�����ذي ح�����س��ل يف ال�����س��ع��ودي��ة 

وجمع قائد »التيار الأزرق« مع بع�ض 

اأركانه يف لبنان، وعلى راأ�سهم النائب 

هت  فوؤاد ال�سنيورة، حيث اإن ر�سالة ُوجِّ

من قائد »الزرق« اإىل رئي�ض احلكومة 

التاأليف قبل  املكلف بعدم التفكري يف 

عيد الفطر.

وق������د ك�������س���ف وزي��������ر اخل���ارج���ي���ة 

ت�����س��ري��ف  وامل����غ����رب����ني يف ح���ك���وم���ة 

الأع����م����ال ع���دن���ان م��ن�����س��ور ع���ن دور 

ل��ب��ع�����ض ال����داخ����ل ال��ل��ب��ن��اين يف ه��ذا 

ب��امل��ت�����س��ّرع، ول  ال���ذي و�سفه  ال��ق��رار، 

ي��خ��دم ل��ب��ن��ان ب���ل ي�����س��ر مب�����س��احل��ه، 

اأو تدبري  �سوء فهم  اأن��ه كان لفتاً  اإل 

ودور  ومعنى  ملغزى  امل�سوؤولني  بع�ض 

ال�����س��رع��ي��ة ال���دول���ي���ة، وم����ن مي��ث��ل��ه��ا، 

ف��رئ��ي�����ض ح��ك��وم��ة ت�����س��ري��ف الأع��م��ال 

جن���ي���ب م��ي��ق��ات��ي اخ���ت���ل���ط ع��ل��ي��ه اأن 

الحتاد الأوروبي هو منظمة اإقليمية، 

جمل�ض  ول  امل���ت���ح���دة  الأمم  ول��ي�����ض 

منظمة  ح��ت��ى  ول  ال�������دويل،  الأم������ن 

حقوق الإن�سان.

ال����ق����رار  ق����د ل ي����ك����ون م���ف���اج���ئ���اً 

 - بب�ساطة  لأن���ه  بتوقيته،  الأوروب�����ي 

ح�سب راأي حليف وثيق حلزب اهلل - 

ياأتي يف خانة الرد على الدور الرائد 

ال����ذي ي��ق��وم ب���ه احل����زب يف جم��اب��ه��ة 

احل�����رب ال��وا���س��ع��ة ال���ت���ي ت�����َس��ّن على 

�سورية، ويف اإطار خطة يجري حبكها 

ل��ل��ت��دخ��ل اأك�����ر ف���اأك���ر يف ال�������س���وؤون 

ال��داخ��ل��ي��ة ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة، وال��ت��ي اأخ���ذت 

مبختلف  لبنان  يف  متار�سها  الريا�ض 

الأ�سكال، والتي تاأتي الآن حتت عنوان 

م��ن��ع مت��ث��ي��ل ح���زب اهلل يف احل��ك��وم��ة 

اجل������دي������دة، وال����ت����ي اأخ�������ذ ي��ت��ل��ق��ف��ه��ا 

�سواء  واإع��الم��ي��ون،  ون��واب  �سيا�سيون 

احللقة  م��ن  اأو  الأزرق«  »ال��ت��ي��ار  م��ن 

اآذار«..   14« ي�����س��م��ى  م���ا  يف  الأو�����س����ع 

الوا�سعة  الحتفالية  ه��ذه  فلنالحظ 

التي متتد من بع�ض الداخل اللبناين 

اإىل الكيان ال�سهيوين  اإىل ال�سعودية 

اإىل وا�سنطن.. تت�سح ال�سورة متاماً.

ه���ل ���س��ي��وؤت��ي ه���ذا ال���ق���رار اأُُك���ل���ه؟ 

امل����ح����اولت ال��ت��ي  اإىل  ل��ن��ن��ت��ب��ه ج���ي���داً 

جت���ري ع��ل��ن��اً وخ��ل��ف ال��ك��وال��ي�����ض من 

قبل بع�ض الدول الأوروبية لالت�سال 

م��ن  ج���ان���ب  ل��ي��ت�����س��ح  اهلل..  ب���ح���زب 

ال�سورة.

اأحمد �شحادة
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حرب »اإلرهاب« 
ليس لها نهاية

اليوم  ال��ع��امل يف  ت��ردد على م�سامع  كلمة  الإره���اب 

التي  الفظائع  القلوب من  الواحد مرات عدة، وترتع�ض 

ويتحدث  املعمورة،  اأ�سقاع  كل  يف  الإره���اب  ه��ذا  ينتجها 

��ّن��اع ال�����س��الم وامل���داف���ع���ون ع���ن ح��ق��وق الإن�������س���ان عن  ���سُ

يتعر�سون  الذين  والأف��راد  واملجموعات  ال�سعوب  ماآ�سي 

لالإرهاب.

ي��ف��ر���ض ه���ذا الإره�����اب وج����وده ع��ل��ى راأ�����ض اأول��وي��ات 

على  ح�سورها  �سيا�سية  طبقة  وتبني  ال���دول،  �سيا�سات 

برامج مكافحة الإرهاب.

وب��ال��رغ��م م��ن اأن ال��ت��ع��ري��ف ال��ر���س��م��ي ل���الإره���اب مل 

حتديد  على  دول��ي��اً  الت��ف��اق  يتّم  ومل  الآن،  حتى  ي�سدر 

د مل�سطلح الإرهاب، بيد اأن العقل املوؤ�س�ض لالإرهاب  موحَّ

ا���س��ت��ط��اع اأن ي��وج��ه ب��و���س��ل��ة ال���ع���امل ب���اجت���اه ال��ت��ط��رف 

اآ�سيا  مناطق  اإىل  تتجه  العامل  اأنظار  وجعل  الإ�سالمي، 

الأب��رز  وامل�ستهدف  ل��الإره��اب،  تلقائي  كُمنتج  واأفريقيا 

اأمريكا واأوروبا تلقائياً اأي�ساً.

امل���ف���ارق���ة ال��غ��ري��ب��ة ب���ني ه��ات��ني اجل��ب��ه��ت��ني )املُ��ن��ِت��ج 

ثروات  معظم  متتلكان  واأفريقيا  اآ�سيا  اأن  وامل�ستهَدف(، 

واأوروبا  اأمريكا  واأن  ت�ستخدمانها،  الطبيعية ول  العامل 

الأك���ر  وه��م��ا  الروات الطبيعية،  ه���ذه  اإىل  ت��ف��ت��ق��ران 

ل؟  ا�ستهالكاً لها على الإطالق.. األ يدعو ذلك اإىل التاأمُّ

غريب جداً هذا الأمر!

تاأمل  اإىل  حت��ت��اج  الغريبة  امل��ف��ارق��ة  ه��ذه  اأن  اأع��ت��ق��د 

عميق، اإل اأنني ل�ست الآن يف �سدد البحث ومعاجلة هذه 

اأف��ق  ال��غ��راب��ة، لكن م��ا اأوّد احل��دي��ث عنه ه��و: ه��ل هناك 

وا�سح للحرب على الإرهاب؟

يف  مبعظمه  متمثل  الإره�����اب  اأن  ج���دًل  �سّلمنا  اإذا 

اأن  لنا  واأراد  ّناعه  �سُ �سّممه  كما  الإ�سالمي«؛  »التطرف 

م�سبوقة،  غري  رة  م��ربَّ ب�سرا�سة  املعركة  وافتتح  نعتقد، 

ملنا�سرته  واأيادينا  عقولنا  وجّند  عليه،  الق�ساء  بذريعة 

من دون اأن يرك لنا اأي خيار، فما هو واقع هذا الإرهاب 

بعد �سنوات من احلرب؟ وهل حجمه واإمكاناته اأ�سبحوا 

�سعيفني وحمدودين اأم اأكر قوة وانت�ساراً؟

مذهل،  ب�سكل  الأع����داد  ت��زاي��د  ه��و  ال�سريع  اجل���واب 

والنت�سار �سرطاين بامتياز، فمن اأفغان�ستان اإىل العراق 

اإىل  ليبيا  اإىل  لبنان،  اإىل  ال�سي�سان  اإىل  باك�ستان  اإىل 

�سورية اإىل مايل اإىل نيجرييا.. اإىل كل بقعة على وجه 

الأر�ض..

املفارقة الثانية هي اآلف القتلى وماليني اجلرحى 

وع�����س��رات امل��الي��ني م��ن امل�����س��ردي��ن، وت��ب��دي��د خ���ريات كل 

الهائل  ال���س��ت��ه��الك  واأف��ري��ق��ي��ا، ومعها  اآ���س��ي��ا  ال��ب��الد يف 

اأمريكا  م��ن  مبعظمه  ثمنه  واملقبو�ض  امل�سنَّع  لل�سالح 

واأوروبا.

ن��ي��ة، وه��ن��اك  اأي ���س��وء  م���ن دون  اأحت�����ّدث ت��و���س��ي��ف��اً 

هذا  اأي�ساً  لكن  النظر،  اأمعنا  اإذا  املفارقات  من  الكثري 

لي�ض معر�ض بحثنا الآن، اإمنا ال�سوؤال: ملاذا احلرب على 

الإرهاب حتقق نتائج عك�سية؟

وملاذا احلرب على هذا الإرهاب التكفريي يوؤدي اإىل 

عليه  بالنت�سار  حيث  وخ�����س��ارة؟  رب��ح��اً  النتيجة  نف�ض 

اأكر  في�ست�سر�سون  والقهر،  باملظلومية  اتباعه  ي�سعر 

ويزدادون عنفاً، وعندما ينت�سر ويحقق اإجنازات ترتفع 

معنويات اأن�ساره، ويزدادون �سرا�سة واإجراماً.

البحث  ���س��دي��د، ولأن  وب��اخ��ت�����س��ار  ال��ب��ح��ث  خ��ال���س��ة 

من  املُجدية،  احلقيقية  املعركة  اإن  اإفا�سة،  اإىل  يحتاج 

وجهة نظري على الأقل، مل تبداأ بعد، حيث اإن الق�ساء 

اإىل معركة فكرية دعوية، ويحتاج  الإره��اب يحتاج  على 

اأبحاث ودرا�سات  اإعالم، ومراكز  ّناع راأي وو�سائل  اإىل �سُ

التقنيات  وا���س��ت��خ��دام  وم��وؤل��ف��ات  ن�����س��ر،  ودور  وت��وج��ي��ه 

احلديثة والإنرنت..

لذلك اأعتقد اأن تركيز واإعادة توجيه املعركة �سروري 

للغاية، ويحتاج اإىل �سرح م�ستفي�ض، واهلل اأعلم.

النائب ال�سابق ح�سن يعقوب
قرار الحتاد الأوروبي الأخري يثاأر جلنود العدو املهزومني



ل����ن ن�����س��ت��ب��ق الأم��������ور يف احل��ك��م 

على ق��رار هو قيد الإع��داد ب�سيغته 

الع�سكري  اجل��ن��اح  لإدراج  النهائية 

الإره���اب،  لئحة  على  اهلل«  ل���»ح��زب 

اأن��ه  �سُتثبت  املقبلة  الأي����ام  اأن  ط��امل��ا 

ّط��ب��ع عليه،  ال���ذي  ال���ورق  ي�ساوي  ل 

قَبل  م��ن  ا�سُتهلك  ال���ذي  احل��ر  ول 

احلزب  ه��ذا  تركيبة  يعرفون  ل  من 

الع�سكري  ج��ن��اح��ي��ه  ب��ن  ومي���ّي���زون 

واح��د،  ج��ن��اٌح  ه��و  بينما  وال�سيا�سي، 

وك��ت��ل��ة واح������دة ق��ائ��م��ة ع��ل��ى وح���دة 

ال�سرائح؛ من  جمتمعية ت�سم كافة 

ورجل  واملحامي  والطبيب  املهند�س 

اجل��ام��ع��ي  الأ����س���ت���اذ  اإىل  الأع����م����ال، 

وال��ط��ال��ب وال���ف���ّن���ي، وع���ام���ل ال��ب��ن��اء 

وال��رج��ل  وال��ف��ق��ر،  وامل����زارع والغني 

واملراأة وال�سيخ واليافع.

وحدة جمتمعية عقائدية موؤمنة 

بوطن كرمي، هيكليتها معّقدة لدواٍع 

اأم���ن���ي���ة وا���س��ت��خ��ب��اري��ة وع��م��ان��ي��ة، 

املواطنن،  ك�سائر  يومياتها  ُتار�س 

الدولة  فيها  كانت  ن�ساأت يف ظ��روف 

��ب��ة ع��ن ح��م��اي��ة ح����دود منتهكة  م��غ��يَّ

��ب��ة وم���ي���اه م�����س��ّرع��ة  و���س��م��اء م��غ��ت�����سَ

لكل من يحّلل لنف�سه نحر الكرامة 

هذا  بن�ساأة  ال��ق��رار  ف��ك��ان  اللبنانية، 

الكتلة  ف��ي��ه  ت��ت��ح��ّول  ال����ذي  احل����زب 

ن��ار  م��ن  كتلة  اإىل  امل��دن��ي��ة  ال�سعبية 

������س�����ادت ل�������دى ك����������وادر »ت����ي����ار 

امل�������س���ت���ق���ب���ل« يف الآون���������ة الأخ�������رة 

الرئي�س  اأن عودة  معلومات مفادها 

م��ن منفاه  احل��ري��ري  ال��دي��ن  �سعد 

يف  و�سيكون  حتمية،  باتت  الطوعي 

�سهر  م��ن  ال��ث��اين  الن�سف  يف  لبنان 

رم�سان، و�سياأتي بالأموال من اأجل 

التي  ال�سيا�سية  ماكينته  تن�سيط 

حم��اول��ة  يف  ال�����س��داأ،  ي�سيبها  ب����داأ 

ل���س��ت��ع��ادة ال�����س��ي��ط��رة ع��ل��ى ���س��ارع��ه 

التيارات  الذي اجته جزء منه نحو 

ال��ت��ك��ف��ري��ة، ول���دف���ع امل�����س��ت��ح��ق��ات 

املالية املرتتبة عليه، ح�سب ما اأكدت 

اأو�ساط �سيا�سية وا�سعة الطاع.

اأ�سفى نوعاً من ال�سدقية  وما 

ع��ل��ى اح��ت��م��ال ع����ودة احل���ري���ري يف 

وق���ت ق��ري��ب، دع����وة ال��رئ��ي�����س نبيه 

العودة  اإىل  »امل�ستقبل«  بري لرئي�س 

اإىل بروت موؤخراً، للت�ساور معه يف 

ما ميكن اأن يوؤدي اإىل خروج الباد 

من الأزم��ة عر احل��وار واحلكومة 

وغرهما.

بعد دعوة بري، عقد الرئي�سان 

وع��دد  ال�سنيورة  وف���وؤاد  احل��ري��ري 

»تيار  يف  وال�سخ�سيات  النواب  من 

امل�����س��ت��ق��ب��ل« اج��ت��م��اع��ات يف ج���دة، 

حددت التوجه ال�سيا�سي يف املرحلة 

ال����راه����ن����ة، وال��������ذي ي��ت�����س��م��ن يف 
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لبنانيات

اللـهـم اشـهـد
ال��ن��واي��ا،  يف  الت�شكيك  ع��ن  ب��ع��ي��دًا 

»التخوين«،  الَهِلعون  ي�شميه  عّما  وبعيدًا 

اال�شتنتاجينْ  باأن  الكاملة  القناعة  ورغم 

ينجح  ومل  يح�شن  مل  را���ش��خ��ة،  حقيقية 

فيهم  ال�شك  اإزال��ة  من  بهما  امللت�شقون 

ب�شعارات  ���ش��وى  عنهم  اخليانة  نفي  اأو 

لهم  اأتيحت  التي  الفر�ص  رغ��م  وقائية، 

�شهادة  على  واحل�شول  العك�ص،  الإثبات 

ابتدائية من املدر�شة الوطنية.. بعيدًا عن 

كل ذلك، ال بد من نظرة لي�شت بال�شرورة 

اأن تكون ثاقبة للتمييز بي املهّللي للقرار 

االأوروبي »امل�شخ« الذي ي�شبه اأولياء االمر 

يف القارة العجوز بحق »اجلناح الع�شكري« 

من  ح��ق��ًا  امل�شتفيد  وب��ي  اهلل،  ح��زب  يف 

وتثمري  ا�شتثمار  اإىل  �شيعمد  الذي  القرار 

اأوراق  القرار حتى انقطاع النَف�ص لتقدمي 

ولي�ص  واالأمريكي،  ل�»االإ�شرائيلي«  متكررة 

اأن  ارت�شوا  الذين  احلمقى  للأوروربيي 

االأمريكي  اجلح�ص  خرج«  »�شرابة  يكونوا 

الذي ي�شو�شه خبري �شهيوين.

من  هناك  ك��ان  اإذا  امل�شاألة،  لي�شت 

بي  امل�شالح  التقاء  يف  �شدفة  مت�شائل، 

خليجية  ودول  »اإ�شرائيل«  ال��ع��دوان  دول��ة 

البلد  ح���دود  النتنة  روائ��ح��ه��ا  جت���اوزت 

املمهدة  القرارات  عرب  اأة،  املجزَّ العربية 

ين�شر  مكن  كل  بحق  )اإج���راءات  لذلك، 

الذكر  �شيئي  املقاومة(، وكذلك ما يجمع 

مبجموعة من املرتزقة ت�شمي نف�شها قوى 

�شيا�شية وتيارات �شعبية اأثمر ت�شليلها.

يقول بنيامي نتنياهو اإن القرار نتيجة 

»االإ�شرائيلية«،  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  جهد 

ول��ل��ت��ذك��ري ف��ق��ط ف�����اإن وزي�����ر خ��ارج��ي��ة 

قال   1559 القرار  �شدر  يوم  »اإ�شرائيل« 

وزارة  جهود  ح�شيلة  ال��ق��رار  اإن  اأي�����ش��ًا 

اأو  يعرت�ص  ومل  »االإ�شرائيلية«،  اخلارجية 

ينِف اأحد.

قوى 14 اذار اعتربت قرار »االإرهاب« 

ح�شب  مل�شلحتها،  اإجن�����ازًا  االأوروب������ي 

اجلحافل  ق��ائ��د  بينما  ال��ع��ام،  من�شقها 

اخلارج،  يف  جحافله  اأنظار  عن  املتواري 

بلحظة  حلظة  يتابع  اإع��لم��ه  وف��ق  ك��ان 

جم��ري��ات االج��ت��م��اع االأورورب�������ي، وعند 

االإع�������لن ا���ش��ت��دع��ى ع��ل��ى ع��ج��ل وف��د 

معهم  واجتمع  ال�شعودية،  اإىل  »امل�شتقبل« 

اإىل  ال��ن��ه��اي��ة  »خ��ل�����ش��وا يف  ���ش��اع��ات،   3
اتخذه  ال���ذي  ال��ق��رار  �شوابية  ا�شتنتاج 

حزب  اإ���ش��راك  بعدم  �شعد«   - »م�شتقبل 

)ا�شم  ال�شباب  وك��اأن  احلكومة،  يف  اهلل 

اأو  يقبل  اأو  يقرر  من  هم  حواليهم(  اهلل 

يرف�ص.. هوؤالء لي�ص لهم اإال التهليل طاعة 

ملا يوؤَمرون به.

يف  م�شالح  التقاء  م��ن  اأك��ر  هناك 

النظر  بغ�ص  ف��ال��ق��رار  حم��وري��ة،  حلظة 

»اجلناح  ا�شم  وا�شتن�شابية  مفاعيله  عن 

الذين  اهلل«  »رج���ال  ه��دف��ه  الع�شكري«، 

تذكروا  امل��ي��دان..  يف  »اإ�شرائيل«  هزموا 

اأين، يف امليدان، وما على براق�ص اإال العمل 

على عدم الو�شول اإىل امليدان، واإال جنت 

على نف�شها.. اللهم ا�شهد اأين قد بّلغت.

يون�س

بالرغم من التفاف عدد كبير من مناصريه حول التيارات التكفيرية

المستحقـات المـالـيـة تمنـع الحـريـري مـن العودة إلى لبنان

ف لبــنان عـلى الئحـــــة اإلرهــاب المـشـرِّ

الرئي�س �سعد الدين احلريري

عنا�سر من حزب اهلل خال عر�س ع�سكري يف ال�ساحية اجلنوبية

العمل على  الأول،  اأمرين:  اأولوياته 

تاأليف احلكومة من غر احلزبين، 

ل����ك����ي ت���ت���م���ك���ن م������ن الن�����������س�����راف 

ال��ع��ال��ق��ة  امل�������س���ك���ات  م���ع���اجل���ة  اإىل 

وال�������س���روري���ة، وال���ث���اين، ال��رتح��ي��ب 

بعد  الوطني،  احل��وار  نحو  بالتوجه 

ت��األ��ي��ف احل��ك��وم��ة، م��ن اأج���ل البحث 

وامل��ل��ف��ات  امل��ق��اوم��ة  ���س��اح  ق�سية  يف 

ال��ت��ط��رق  امل��ت��ف��رع��ة م���ن���ه، م���ن دون 

والتي  املرتقبة،  احلريري  ع��ودة  اإىل 

ع���ل���ق ع��ل��ي��ه��ا م�����وؤي�����دوه الآم���������ال يف 

حت��ق��ي��ق ب��ع�����س الن���ف���راج���ات امل��ال��ي��ة 

خ�سو�ساً  »امل�ستقبل«،  موؤ�س�سات  يف 

م��ع ح��ل��ول ���س��ه��ر رم�����س��ان واق����رتاب 

اأن ج��م��ه��ور  ال���ف���ط���ر، ل���س��ي��م��ا  ع��ي��د 

احل���ري���ري اع���ت���اد ت��ل��ق��ي امل�����س��اع��دات 

النتخابية  والر�سى  والعينية  املالية 

يف زمن الأعياد، لكن رياح احلريري 

فقد  ���س��ارع��ه،  ي�ستهيه  مب��ا  ت����اأت  مل 

خ��ّي��ب اأم��ال��ه��م ب��ع��د رف�����س��ه ال��ع��ودة 

بعد  قبل،  من  خيبها  كما  بلده،  اإىل 

احلكم  �سقوط  على  مراهنته  ف�سل 

اإىل  ال��ع��ودة  وع��دم تّكنه  �سورية،  يف 

ب���روت ع��ر م��ط��ار دم�����س��ق، بح�سب 

ما نقل عن رئي�س تيار »امل�ستقبل« يف 

الأ�سهر الأوىل من الأزمة ال�سورية، 

خيبة،  اإىل  خيبة  من  ينتقل  به  واإذا 

ل�سيما بعد بداية نهاية حكم حلفائه 

م��ن »الإخ����وان« ال��ذي ب��داأ بالت�سدع 

مر�سي  حممد  الرئي�س  �سقوط  م��ع 

»فريق  بع�س  اعتر  ال��ذي  يف م�سر، 

الرئي�س امل�سري  اأن و�سول  اآذار«   14
املخلوع اإىل احلكم هو امتداد »لثورة 

2005، مع  العام  ب��روت يف  الأرز« يف 

اأن اأركان هذا الفريق كانوا يرتددون 

ال�سابق  ال��رئ��ي�����س  ل��ل��ق��اء  م�����س��ر  اإىل 

ا�ستخباراته  ورئي�س  مبارك  ح�سني 

رحيلهما  قبل  �سليمان  عمر  ال��ل��واء 

ب���وق���ت ق�����س��ر، ل���س��ت��ج��داء ال��دع��م 

ال�سيا�سي ل�»ثورتهم« يف لبنان.

لري���ب اأن ع���دم ع���ودة احل��ري��ري 

على  �سلبية  ان��ع��ك��ا���س��ات  ل��ه��ا  ���س��ت��ك��ون 

اإذا  م��ع��ن��وي��ات م���وؤي���دي���ه، خ�����س��و���س��اً 

ك��ان��ت ال��غ��اي��ة م��ن ذل���ك ال���ه���روب من 

بعد  عليه،  املرتتبة  املالية  امل�ستحقات 

ا�ستعادة اجلي�س  م��ع  اأح��ام��ه  ت��ب��ددت 

ال�����س��وري م��دي��ن��ة ال��ق�����س��ر و���س��م��وده 

هذه  ب�سائر  واأول  دم�سق،  اأ���س��وار  على 

النعكا�سات هو التفاف عدد كبر من 

م��ن��ا���س��ري احل��ري��ري ح���ول ال��ت��ي��ارات 

التكفرية.

اأك����دت م�سادر  ال�����س��دد،  ه���ذا  ويف 
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وودي��ان  م��اح��م،  ميادين  التبغ  �سهول  حُتيل 

الزيتون اإىل مقابر للغزاة، و�سماء الوطن خّطاً 

بريدياً للر�سائل بالو�سائل الرادعة.

بها  تّت�سم  التي  الظاهرية  ال�سخافة  ميزة 

ال���ق���رارات ال��غ��رب��ي��ة ُت��خ��ف��ي خ��ب��ث ال��ب��ح��ث عن 

م�����س��احل��ه��ا ب����اأي ث��م��ن، وه���ي ُت�����س��ّن��ف اجل��ن��اح 

احل��زب  ات��ه��ام  خلفية  على  اإره��اب��ي��اً  الع�سكري 

يف  »اإ�سرائيلين«  تنقل  حافلة  على  بالعتداء 

بالرغم من عدم  البلغارية،  »بورغا�س«  مدينة 

تدّخل  خلفيات  وعلى  الآن،  حتى  الأدل��ة  توّفر 

فئة  مع  قتال  يف  ال�سورية  الق�سر  يف  احل��زب 

الب�سر،  تقتات حل��وم  ال��رح��م��ة«  »م��ائ��ك��ة  م��ن 

وتهدم دور العبادة، وحتّطم املعامل احل�سارية.. 

الغربيون ل يدرون رمبا اأنهم رغم ا�ستثناء 

الإره��اب  لئحة  من  للحزب  ال�سيا�سي  اجلناح 

ب��ه��دف ا���س��ت��م��رار احل����وار م��ع��ه، ق��د ي��ح��اورون 

العامن  يف  ك��ان��وا  مدنية  مباب�س  اأ�سخا�ساً 

وهم  ميدانية،  عمليات  ق���ادة  و2006   2000
ال�����س��ي��ا���س��ة  م����ي����دان  يف  ق������ادة  الآن  اأن��ف�����س��ه��م 

والأع���م���ال وال��ت��ج��ارة، وم��ت��ى دع���ت ال�����س��رورة 

يعودون قادة ع�سكرين حمرتفن يف ميادين 

الكرامة. 

الغرب يف تعريف كلمة  اأن نختلف مع  قبل 

اأ���س��ًا خمتلف م��ع نف�سه  »اإره�����اب«، ف��ال��غ��رب 

املُ��ق��اوم  ال��ن�����س��اط  ب��ن  التمييز  ع��ل��ي��ه��ا، وع��ل��ى 

اإره��اب  وب��ن  امل�سّلحة  الوطنية  للمجموعات 

اعتبار  ب��ن  معه  نختلف  كما  ت��ام��اً  ال��دول��ة، 

»ت�سليع« اأطفال قانا دفاعاً عن النف�س جلي�س 

امل�سروع  ال��دف��اع  بينما  الإ�سرائيلي«،  »ال��دف��اع 

اأنزلت  متى  اإرهاباً مو�سوفاً  النف�س يغدو  عن 

اإىل  امل�ستوطنات  �سكان  اهلل«  »ح��زب  �سواريخ 

املاجئ خللق ت��وازن رعب عادل وك�سر �سوكة 

الغطر�سة »الإ�سرائيلية«.

نحن نختلف مع الغرب يف التف�سر اللغوي 

لكلمة »اإرهاب«، واخلاف لي�س على الرتجمة 

يف  يحمل  مب��ن  مرتبطة  امل�ساألة  اأن  م��ا  ب��ق��در 

ر بدم  قلبه يف هذا ال�سرق قامو�س كرامة �ُسطِّ

ال�����س��ه��ادة، وب��ن م��ن يحمل ق��ام��و���س م��ف��ردات 

العمالة الرخي�سة الذليلة املُرتهنة. 

ك��ل��م��ة »اإره�������اب« م�����س��ت��ّق��ة م���ن »ره���ب���ة«، قد 

ف��ع��ل ع��ل��ى ع����دوان  امل���ظ���ل���وم رّدة  ي�����س��ت��ع��م��ل��ه��ا 

ل������س�����رتداد ح����ق ���س��ل��ي��ب، وق�����د ي�����س��ت��خ��دم��ه��ا 

الآخرين  لعدوانه على حقوق  املعتدي كمرر 

وك��رام��ت��ه��م واأر����س���ه���م وم����وارده����م وم��دن��ه��م 

وقراهم وبناهم التحتية، وتدمر ممتلكاتهم 

ال��ع��ام��ة واخل��ا���س��ة ع��ل��ى اأ���س��اء الأب���ري���اء من 

�سيوخ واأطفال ون�ساء.

لئحة  ر  ت�سدُّ �سرف  ولبنان  اهلل«  ل���»ح��زب 

اأج���َدر م��ن ت�سّدرها متى  الإره����اب، وم��ن منا 

اأعتى جي�س عدوايٍن  العارية  نواجه ب�سدورنا 

يف العامل ون�سحقه يف العام 2000 ون�سحله يف 

العرب،  م��ن خ�سيان  م���راأى  على   2006 ال��ع��ام 

باأ�ساليب  م�ستقبًا  و�سحله  ل�سحقه  ون�ستعد 

خمتلفة متى �سّولت له نف�سه وتوّجهت بو�سلة 

اأطماعه �سماًل، لنجعل من جنوبنا وبقاعنا وكل 

ات �سواريخ  بقاع الكرامة يف هذا الوطن من�سّ

ي��دّم��ر لنا،  ُت��دّم��ر للعدو م��ا  وُك��ت��ًا م��ن لهب 

ل  جحور  يف  »الإ�سرائيلين«  املدنين  وُت�سكن 

يغادرونها، ون�سنع ن�سراً جديداً، وخال اأيام، 

مراجعة  �سوى  »الإ�سرائيلي«  العدو  على  وما 

»اإ�سرائيل«  م��ن  ع��ودة  ب��ا  الهجرة  اإح�����س��اءات 

املئوية  والن�سبة  الآن،  وحتى   2000 العام  منذ 

الطامح  »الإ�سرائيلي«  ال�سباب  م��ن  املرتفعة 

لانتقال اإىل بلد اآخر بتذكرة �سفر ذهاب با 

املتهالك  الإ�سرائيلي«  »الكيان  ل��ي��درك  اإي���اب، 

كما هم م�سّرٌف »اإرهابنا«..

ل����»ح���زب اهلل« ول��ب��ن��ان ���س��رف حم���و ت��اري��خ 

الذين  العرب،  اأّم��ة  خ�سيان  وي�سّطره  �سّطره 

ي���ت�������س���ّدرون لئ���ح���ة ال�������س���رف ال��غ��رب��ي��ة منذ 

وم��ا   ،67 ال��ع��ام  نك�سة  وح��ت��ى   48 ال��ع��ام  نك�سة 

راف����ق احل��ق��ب��ت��ن ول��ي��وم��ن��ا ه���ذا م���ن ان��ت��ه��اك 

التي  الفل�سطينية  الق�سية  وبيع  امل��ق��ّد���س��ات، 

كانت الق�سية القومية اجلامعة لأّمة العرب، 

وتطبيع  واملذّلة  اله�ّسة  ال�سام  معاهدات  اإىل 

ال��ع��اق��ات، اإىل اخل��ن��وع ل��ق��رارات اأمم متحدة 

فتح  اإىل  النتقائية،  العدالة  اأدراج  يف  نائمة 

احلدود اخلليجية للعدوان على العراق، وقتل 

وت�����س��ري��د امل��اي��ن م��ن اأب��ن��ائ��ه، وامل�����س��ارك��ة يف 

اأم��ام الأدوي��ة  خنق قطاع غ��ّزة واإق��ف��ال املعابر 

الآدمية،  واأب�سط م�ستلزمات احلياة  والأغذية 

و�سوًل اإىل التحالف مع الناتو يف عدوانه على 

ليبيا وتزيق كيانها، وانتهاء ب�سورية الدولة 

دويات  اإىل  و�سرذمتها  العلمانية  احل�سارية 

الن�سرة«  و«جبهة  ال�����س��ام«  »اأح����رار  يتقا�سمها 

وك�����ل اأوب�����ا������س ال����ت����ط����ّرف، يف خم���ّط���ط خ��ل��ق 

باأموال  وُتبنى  ل  ُت��وَّ مذهبية  »اإ�سرائيليات« 

زمن من  العربي يف  والتواطوؤ  العربي  النفط 

يت�سّدرون لئحة ال�سرف من خ�سيان لي�س يف 

قامو�سهم مرادفات لكلمة �سرف.

اأمني اأبو را�شد
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■ الوزير ال�سابق عبد الرحيم مراد؛ رئي�ص حزب االحتاد، 
اعترب اأن خطوة االحتاد االأوروبي اإدراج اجلناح الع�شكري 

حلزب اهلل على الئحة االإرهاب م�شبوهة من حيث التوقيت 

الفا�شل  االأم��ريك��ي  للمخطط  ا�شتكمال  وه��ي  وامل�شمون، 

وهي  �شلحها،  ن��زع  وحماولة  املقاومة  �شورة  ت�شويه  يف 

ر�شوخ اأوروبي كامل للإملءات االأمريكية وال�شهيونية يف 

قراراتهم الظاملة بحق �شعوب املنطقة وحركات املقاومة، 

وهي مبنزلة دعوة �شريحة للعدو ال�شهيوين بالقيام بعمل 

ع�شكري �شد املقاومة يف لبنان.

■ حركة الأم��ة اعتربت اأن اإع��لن االحت��اد االأوروب��ي ما 
و�شفه اجلناح الع�شكري حلزب اهلل منظمة اإرهابية، اإمنا 

هو يف حقيقته اإعلن �شهيوين بالدرجة االأوىل، ولن يكون 

وا�شرتاتيجيتها  املقاومة  نهج  على  تاأثري  اأو  مفعول  اأي  له 

واأهدافها، وهي لي�شت املّرة االأوىل ولن تكون االأخرية التي 

ُت�شتهدف فيها املقاومة مبثل هذه القرارات العدوانية، الأن 

التحالف اال�شتعماري الغربي - ال�شهيوين لن يتخلى بتاتًا 

الظلم  تف�شح  �شوء  ب��وؤرة  اأي  با�شتهداف  م�شاريعه  عن 

والعن�شرية، وتف�شح املجال اأمام حترير فل�شطي وحترير 

خريات �شعوبنا من ناهيبيها وم�شتغليها.

روؤ�ساء الأحزاب النا�سرية عبد الرحيم مراد )حزب   ■
النا�سري(  ال�سعبي  )التنظيم  �سعد  اأ�سامة  ود.  الحتاد( 

التنظيم   - العربي  ال�سرتاكي  ال�سياد )الحت��اد  ومنر 

النا�سري(، عقدوا اجتماعًا وراأوا اأن خيار االأمة يف مقاومة 

اإال  يتحقق  اأن  ميكن  ال  وحريتها  اإرادتها  ا�شتلب  م�شروع 

الهيمنة  م�شروع  وفل�شطي يف مواجهة  لبنان  باملقاومة يف 

وما  حقيقي،  عربي  ا�شتقلل  وبناء  االأم��ة،  على  الغربية 

لبنان  املقاومة يف  بخ�شو�ص  االأوروب��ي  االحتاد  �شدر عن 

يوؤكد اأنه �شريك للأمريكي يف الهجمة على االأمة، معتربين 

اأن هذا القرار لن يثني املقاومة عن موا�شلة جهودها يف 

الدفاع عن لبنان ووحدته.

اإدراج  اأّن  اعتربت  لبنان  يف  الإ�سامي  العمل  جبهة   ■
االحتاد االأوروبي للجناح الع�شكري حلزب اهلل على الئحة 

االإرهاب هو اإرهاب بحد ذاته، ور�شوخ للإدارة االأمريكية 

وانحياز للعدو ال�شهيوين الغا�شب االإرهابي االأول يف هذا 

واملعايري  املقايي�ص  ماهية  عن  اجلبهة  وت�شاءلت  الكون. 

القرار  االأوروبي وفر�شت عليه هذا  اتخذها االحتاد  التي 

وبريطانيا  فرن�شا  بنظر  اأ�شبح  وه��ل  اجلائر،  التع�شفي 

عن  يدافع  من  كل  اإرهابيًا  االأوروب��ي��ة  ال��دول  وكل  واأملانيا 

وعر�شه  نف�شه  عن  يدافع  من  وكل  و�شعبه،  واأر�شه  وطنه 

واأ�شرته وكرامته؟ وهل »اإ�شرائيل« يف نظر اأوروبا واأمريكا 

وهمجيتها  فل�شطي  اأر�ص  احتللها  رغم  املوعود،  امللك 

واإرهابها ودمويتها وقتلها مئات اآالف العرب؟

الوحدوي  االإ�شلمي  اللقاء  احلاج عمر غندور؛ رئي�ص   ■
كثرية  ومراحل  منعطفات  خ��لل  العربية  االأم��ة  اأن  راأى 

واأهدافها،  النا�شرية  يوليو  ثورة  اأكدت  مت�شكها مببادىء 

الأنها تعبري اأ�شيل عن روح االأمة العربية وهويتها واأ�شالتها، 

ثورة  ت�شكل  اأن  اآملي  اإىل م�شر،  العرب  يتطلع كل  واليوم 

30 يونيو فاحتة ع�شر جديد لهذه االأمة املوؤمنة ال�شابرة 
وال�شامدة. 

يونيو   30 ث���ورة  اأن  راأى  ال��ل��ب��ن��اين  ال�����س��ع��ب��ي  امل���وؤت���ر   ■
امل�شرية جاءت جتديدًا لثورة 23 يوليو النا�شرية، موؤكدًا 

اأن نهو�ص العرب يتحقق بامل�شروع القومي الوحدوي الذي 

رفع راياته الرئي�ص الراحل جمال عبد النا�شر.

يبدو اأن احلريرية ال�سيا�سية مل تعد حكراً على 

نهج  من  نوعاً  اأ�سحت  بل  معينة،  فئة  اأو  جمموعة 

ميار�سه كل من ميلك مال »قارون«، حيث يعتقد اأنه 

اأن يلغي  مباله و�سطوته وتتعه بال�سلطة ي�ستطيع 

كل الآخرين، وي�سيطر على كل �سيء، حتى الإرادات.

احلريرية ال�سيا�سية التي ل حتتمل الغياب عن 

ي�ستحق  م��ن  غ��ره��ا  ت��رى  ول  ال�سيا�سية،  ال�سلطة 

تريد  الفاعلة،  والإدارات  الدولة  الثالثة يف  الكر�سي 

اأي�ساً فر�س �سطوتها واإرادتها على ال�سلطة الدينية 

املتمثلة بدار الفتوى، ولي�س على القرارات الوطنية 

على ما  اأي�����س��اً  اإمن��ا  الفتوى وح�سب،  ل��دار  ال��ك��رى 

تتمتع ب��ه ه��ذه ال���دار م��ن مكانة واأم����اك وح��ق��وق، 

بعد  ينته  اإن��ه مل  الوقفية، حيث  الأم���اك  حت��دي��داً 

حتديد اأم��اك م�سر الأوق��اف يف و�سط برت، ويف 

غرها من املناطق.

اأعلنت  ال��ت��ي  ال�سيا�سية  امل��ي��ق��ات��ي��ة  اأن  امل��ف��ارق��ة 

ُك��لِّ��ف  حينما  ل��ه��ا  مقاطعتها  ال�سيا�سية  احل��ري��ري��ة 

واأعلنت  الثانية،  للمرة  احلكومة  برئا�سة  »جنيبها« 

جل�سات  مقاطعة  ق���ررت  ث��م  ال�سهر،  غ�سبها  ي��وم 

امليقاتية  النيابي مادامت احلكومة  احلوار واملجل�س 

امل��ف��ت��ي ودار  ق��ائ��م��ة، وج���دت يف احل���رب املعلنة ع��ل��ى 

النهجن  يف  ال��ب��ن  ذات  ل���ع���ودة  م��ن��ا���س��ب��ة  ال��ف��ت��وى 

وجنيب  ال�سنيورة  ف���وؤاد  ���س��ار  وه��ك��ذا  ال�سيا�سين، 

املرجعية  مواجهة  يف  واح��دة  لعملة  وجهان  ميقاتي 

اأن الأول  الإ�سامية الدينية الأوىل يف الباد، رغم 

وفريقه قالوا يف الثاين »ما مل يقله مالك يف اخلمر« 

حينما قِبل قْبل �سنتن ونيف رئا�سة احلكومة.

الطائفة  يف  وال�سلطة  امل��ال  حتالف  اأن  يبدو 

النهاية  حتى  ال��ذه��اب  ق��رر  نية  ال�سُّ الإ�سامية 

اأن ف�سلت  يف مواجهة دار الفتوى واملفتي، فبعد 

يرتاجع  وجعله  املفتي،  باإرهاب  الأوىل  خطتهم 

عن ا�ستقالية دار الفتوى وربطها مبرجعيتهم 

من  خ���وف���اً  ال���ف���ت���وى  دار  ي����رتك  اأو  ال���وح���ي���دة، 

الثانية  اإىل اخلطة  وتهديدهم، جل��اأوا  وعيدهم 

الإ�سامي  املجل�س  هو  وجهه  يف  موؤ�س�سة  بخلق 

ق��رارات  تنفيذ  ومنع  ال�سابق،  الأع��ل��ى  ال�سرعي 

�سيدا،  اجل��ن��وب  عا�سمة  يف  خ�����س��و���س��اً  امل��ف��ت��ي، 

فبعد اأن منعوا بالقوة اأن يت�سّلم املفتي ن�سار دار 

اأب��واب املرحلة  الفتوى ب�سيدا، ها هم الآن على 

على  بناء  �سو�سان،  للمفتي  بالتجديد  الثالثة، 

كرئي�س  ال�����س��راي،  يف  ال�سلطة  راأ�����س  م��ن  ق���رار 

خافاً  املدينة،  يف  ال�سامية  الأوق���اف  ل��دائ��رة 

ل���ق���رار امل��ف��ت��ي ق��ب��اين ال����ذي ع���نَّ ال�����س��ي��خ ن��زي��ه 

نقوزي يف هذا املن�سب.

اإذاً، ثمة نوع من التحالف بن املال وال�سلطة 

ملواجهة الفتوى، واخلطر يف الأمر اأنهم بذلك 

ب�سفتها  الفتوى  دار  اإمن��ا  املفتي،  ي�ستهدفون  ل 

اجلامعة  الكرى  الوطنية  الإ�سامية  املوؤ�س�سة 

1936 على احلفاظ على  العام  التي درج��ت منذ 

دورها الوطني وا�ستقالها الديني.. فحذاِر من 

دار  ي�ستهدف  ال��ذي  املدمر  ال�سيا�سي  النهج  هذا 

الفتوى، اإذ ما دخلت ال�سيا�سية اأمراً اإل واأف�سدته.

عبد اهلل نا�شر

) العدد 273(  اجلمعة - 26 متوز - 2013

األ��ق��ت  املخت�سة  الأج���ه���زة  اأن  عليمة 

القب�س على نحو ع�سرين م�سلحاً من 

»جماعة الأ�سر« كانوا يف الأ�سل من 

دفع  الذي  الأمر  »امل�ستقبل«،  موؤيدي 

دغدغة  اإىل  احلريري  بهية  بالنائب 

حماولة  يف  الأ���س��ر،  موؤيدي  م�ساعر 

يتفّلت  ب��داأ  ال��ذي  ال�سارع  ل�سنتها�س 

م���ن ت��ي��اره��ا، وه���و ي�����س��ه��د ح��ال��ة من 

التململ والإحباط يف �سفوفه.

ل��دى  اأن  ال���س��ت��خ��ا���س  مي��ك��ن 

ال��روؤى  يف  ان��ع��دام  »امل�ستقبل«  ق��ي��ادت 

يف م���ق���ارب���ة الأح���������داث الإق��ل��ي��م��ي��ة، 

واحل��زب��ي��ة،  ال��داخ��ل��ي��ة  امل��ل��ف��ات  واإدارة 

بعد  نفق  يف  لبنان  ُت��دخ��ل  اأن  وك���ادت 

ال�سورية،  الأزم��ة  يف  املبا�سر  تورطها 

وحم���اول���ت���ه���ا رب������ط م�������س���ر ل��ب��ن��ان 

اأثبتت  ال��ت��ي  مب��راه��ن��ات��ه��ا الإق��ل��ي��م��ي��ة 

امل��ق��اوم��ة  ف��ري��ق  حكمة  ل���ول  ف�سلها، 

اإىل   - خطر  اأبعدت  التي  وت�سحياته 

حد كبر - »التكفرين« عن لبنان، 

للحدود  حمايته  خ��ال  م��ن  ل�سيما 

اللبنانية - ال�سورية، واحلد من ت�سلل 

لبنان،  اإىل  ���س��وري��ة  م��ن  الإره��اب��ي��ن 

خ�سو�ساً بعد ح�سم معركة الق�سر.

ح�سان احل�سن

المال والسلطة يصّعدان تحالفهما ضد دار الفتوى
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الغاية  لهذه  التقت  »الثبات«  جريدة 

م��دي��ر ال��ع��اق��ات ال��ع��ام��ة وامل��را���س��م يف دار 

لت�ساأله  امل�سري،  ���س��ادي  ال�سيخ  الفتوى؛ 

ع��ن ���س��ووؤن ال���دار، وحم���اوالت و���س��ع اليد 

�ساحيات  ت��ق��زمي  م�ساعي  وع���ن  عليها، 

املفتي، وكان هذا احلوار:

امل���ت���اب���ع  اأو  ال�����ق�����ارئ  ي�����س��ي��ع  ال  ك����ي 

ه��ن��اك،  م��ن  زاروب  اأو  ه��ن��ا  م��ن  بتف�سيل 

الت�سّرف  اأن  امل�سري  �سادي  ال�سيخ  يعترب 

امل�ساكل  مبعاجلة  يكون  وال��راج��ح  العاقل 

م���ن ج����ذوره����ا ب��ع��د ف��ه��م��ه��ا، ال ب��ال��ت��ل��ه��ي 

بنتائجها. براأيه، العودة اإىل جذور االأ�سل 

اإال  تفكك ال��ع��ق��د ال��ك��ب��رة، وم���ا االأخ����رة 

عقد ب�سيطة. يبداأ ال�سيخ امل�سري حديثه 

رئي�س  اأن ق�سية عزل مفتي  اإىل  باالإ�سارة 

قباين  ر�سيد  حممد  ال�سيخ  اجل��م��ه��وري��ة 

ال�سطح  اإىل  وه��ي تطفو  م��دة،  ب���داأت منذ 

الرئي�س  م��ن  مبا�سر  بتحريك  ف���رة  ك��ل 

الق�سية  »اأ���س��ل  وي��ق��ول:  ال�سنيورة،  ف���وؤاد 

بداأت مبحاوالت تعديل مر�سوم 18، فمنذ 

ح�سن  ال�سيخ  ال�سهيد  االأ�سبق  املفتي  اأي��ام 

خالد، كانت هناك م�ساٍع لو�سع اليد على 

دار االإفتاء«.

اجتماع املفتي - ال�سنيورة 

بالعموم  التجني  اأن  امل�����س��ري  يعترب 

اأمٌر قبيح، فكيف اإذا كان باخل�سو�س على 

اأين هي  املفتي ومقامه؟ »يف ال�ساأن املايل، 

النتائج يف هذا املو�سوع، ملف فارغ باالأ�سل، 

وي�سّهرون  وي��ه��ّول��ون  ال�سائعات  يطلقون 

�سماحة  اإع��ام��ه��م.  ع��ل��ى  ال��ن��ا���س  ب�سمعة 

امل��ف��ت��ي ه���و م���ن ط��ال��ب ب�������س���رورة تكليف 

ب��امل��ل��ف��ات  ل��ل��ت��دق��ي��ق  متخ�س�سة  ���س��رك��ات 

مل��ا قبل  امل��ف��ت��ي يخ�ساهم  ك���ان  ل��و  امل��ال��ي��ة، 

بذلك«، ي�سيف امل�سري: »يف هذه اجل�سلة 

ب���ال���ذات ال��ت��ي ج��م��ع��ت امل��ف��ت��ي ب��ال�����س��ن��ي��ورة 

وخ����ال����د ق���ب���اين وب���ع�������س ال�����س��خ�����س��ي��ات، 

التدقيق، لكن جواب  بنتائج  طالب قباين 

اإثر  اأن النتائج �ستاأتي )ن�سعها(  ال�سنيورة 

تعديل املر�سوم 18«، يكمل امل�سري حديثه: 

ال�سنيورة  ن��واي��ا  اأدرك  ع��ن��ده��ا  »�سماحته 

اخل��ف��ي��ة، ويف ح��ي��ن��ه��ا اأج���اب���ه: ب���راءت���ي ال 

عند  م��ن  ه��ي  ب��راءت��ي  الأن  منكم،  اأطلبها 

اهلل عز وجل.. كيف �سيقتنع �سخ�س باإثم 

ال��ت��ع��دي��ات  بخ�سو�س  اأم���ا  ي��ق��رف��ه،  مل 

ف��ل��ن اأر����س���ى ب���ه���ا.. يف ح��ي��ن��ه��ا ك���ان ج���واب 

تعاود فعل ما فعله  اأنك  تلقائياً  ال�سنيورة 

�سابقاً املفتي ح�سن خالد«، يتوقف امل�سري 

قليًا ويتابع �سرد تفا�سيل اللقاء: »تفاجاأ 

�سماحته بذلك، الأنه مل يكن يعلم بذلك، 

والتفت اإىل الوزير قباين م�ستغرباً، فقال 

رف�س  خالد  املفتي  »نعم،  قباين:  ال��وزي��ر 

التعديات نف�سها.. ويف حينها رفع عينيه 

املفتي اإىل ال�سماء قائًا »احلمد اهلل« على 

اأك��ن اأعلم اأن املفتي  موقفي ه��ذا، الأين مل 

التي  عينها  اخل��ا���س��ة  اإىل  ��ل  ت��و���سّ خ��ال��د 

اأنطق بها«.

ع��ن ه��دف ال��ت��ع��دي��ات ال��ت��ي يريدها 

ال�سيا�سي،  فريقه  ورائ���ه  وم��ن  ال�سنيورة 

هدفه  التعديات  »جوهر  امل�سري:  يقول 

ت��ق��زمي م��وق��ع م��ف��ت��ي رئ��ي�����س اجل��م��ه��وري��ة 

ال�سيا�سيني..  قبل  من  »مكمو�ساً«  لي�سبح 

اللبنانية  اجلمهورية  مفتي  االأ���س��ف،  م��ع 

ال�سنة  ليت  وي��ا  نة،  لل�سُّ مفتياً  ي��ري��دون��ه 

�سيا�سي  لفريق  يريدونه مفتياً  باأجمعهم، 

ل�����دى ال�������س���ن���ة، ف��ك��ي��ف ���س��ر���س��ى وي��ق��ب��ل 

االأب  ال��ذي مييز فيه  البيت  املفتي بذلك، 

اأب  مبنزلة  ه��و  املفتي  ي��خ��رب،  اأبنائه  ب��ني 

للجميع، وهو ال ميكنه اأن يكون مع طرف 

فريقاً  دعم  املفتي  اأن  فلنت�سور  اآخ��ر،  �سد 

ال�سيا�سي  الفريق  وه��ذا  حم���دداً،  �سيا�سياً 

اإىل  كلها  الطائفة  اأجن���ّر  بخياراته،  ف�سل 

دور  لنا،  لي�سمحوا  البائ�س؟  امل�سر  ه��ذا 

ال�سيا�سية،  اأه��وائ��ه��م  م��ن  اأك���رب  �سماحته 

وتقزمي دوره بتقلي�س �ساحياته لتقوية 

�سطوتهم على دار الفتوى واملفتي واملجل�س 

ال�����س��رع��ي االأع��ل��ى امل��خ��ول ال��ع��م��ل والنظر 

ب����االأوق����اف )مم��ت��ل��ك��ات واأرا���������سٍ وم�����ال(، 

ي�سبح  اهلل،  ق��ّدر  ال   ،18 امل��ر���س��وم  وتعديل 

ودوره  مملكة،  دون  ملكاً  املفتي  حينها  يف 

ي�سبح كما نقول »ا�ستقبل وودع«.

يف م���ا ي��ت��ع��ل��ق ب��ال��وث��ي��ق��ة االإ���س��ام��ي��ة 

ميقاتي،  جنيب  الرئي�س  قبل  من  عة  املوقَّ

راف��ق ذلك من �سغوطات ومداخات  وما 

ي���ق���ول امل�������س���ري: »يف ح��ي��ن��ه��ا ك�����ان ت��ي��ار 

لرئا�سة  ميقاتي  و�سول  يرف�س  امل�ستقبل 

املفتي  امل�ستقبل يريد من  احلكومة، وكان 

حينها  ويف  عليه،  الت�سييق  الفتوى  ودار 

رف�س املفتي التعر�س ملوقع رئا�سة الوزراء، 

عند  امل���اروين  البطريرك  فعل  كما  متاماً 

االأوىل  الرئا�سة  الهجوم على موقع  �سده 

وعلى الرئي�س اإميل حلود، املفتي لي�س مع 

واملفتي  وت��ذه��ب،  تاأتي  االأف���راد  ال�سخ�س، 

كذلك، لكن الرمزية يجب احلفاظ عليها، 

اف���راءات  املو�سوع  اإىل  اأ�سيف  اإذا  فكيف 

النهاية  ويف  �سحيحني،  غ��ر  وحت��ري�����س 

ميقاتي هو من الطائفة ال�سنية الكرمية، 

من  م�ستورداً  وال  عنها  غريباً  لي�س  وه��و 

اخلارج، وهو من اأبناء طرابل�س حتديداً.. 

ه����ذه احل����ادث����ة ك���ان���ت ���س��ب��ب ال�������س���رخ بني 

املفتي وتيار امل�ستقبل، وما زلنا نعاين من 

تبعاتها«.

اإىل  م��رات  توّجه عدة  امل�سري  ال�سيخ 

منزل الرئي�س ميقاتي يف فردان، ليحذره 

الوثيقة  على  التوقيع  م�ساألة  مغبة  م��ن 

األغام  هناك  حينها،  له  »قلت  االإ�سامية، 

داخل الوثيقة، وفيها ا�ستهداف للمقاومة 

ول�سورية كبلد، غر اأنه �سقط يف مطباتها، 

رغم حتفظه على بع�سها«.

ميقاتي ي�ساير

���س��األ��ن��ا امل�����س��ري ع��ن م��وق��ف ميقاتي 

يتعر�س  فيما  ال��ي��وم،  ل�»امل�ستقبل«  امل��وؤي��د 

وق��وف��ه  ب�سبب  ال�سيا�سي  للهجوم  امل��ف��ت��ي 

اليوم  »ميقاتي  امل�سري:  ي��رد  جانبه.  اإىل 

اجتمعت  االأجندات  ال�سنيورة؛  جانب  اإىل 

ك��ل منهم، ميقاتي  غ��اي��ات  اخ��ت��اف  رغ��م 

ال�سمال،  يف  االنتخابية  م�ساحله  ي���داري 

فهو  اخل���ارج،  املالية يف  وي���داري م�ساحله 

اأمواله من جهة، ومع االأ�سف  يخاف على 

منطق  وفق  يت�سرفون  احلكومات  روؤ�ساء 

حركيتهم  وف����ق  ال�����س��ر  ع��ل��ي��ه  امل��ف��ت��ي  اأن 

»م�سخ�سنة«  االأمور  واأ�سبحت  ال�سيا�سية، 

املفتي لي�س موظفاً  ج��داً، ليعرف اجلميع 

يتدخل  ل��ن  املفتي  احل��ك��وم��ة،  رئي�س  عند 

ب���ال���زواري���ب ال�����س��ي��ا���س��ي��ة، ي��ط��ل��ق امل��واق��ف 

امل��ب��دئ��ي��ة، وامل��ف��ت��ي ي���رك ����س���وؤون ال��دن��ي��ا 

ال�����س��وؤون  يف  اأم����ا  ال�����س��ي��ا���س��ي��ون،  ليعاجلها 

الدينية، فهذا ملعبنا.. واملفتي لي�س تابعاً 

املو�سوعة  امل��ي��زان��ي��ات  احل��ك��وم��ة،  لرئا�سة 

اآتية  واملفتي هي ميزانيات  ال��دار  بت�سرف 

من الدولة اللبنانية ككل، وهي مو�سوعة 

فكفى  اأي�ساً،  االأخ��رى  الطوائف  بت�سرف 

حت��ري��ف��اً ل���ل���واق���ع، وامل��خ�����س�����س��ات امل��ال��ي��ة 

رئي�س  ي�سرفه  �سهرياً  راتباً  لي�س  للمفتي 

احلكومة«.

وي�������س���ح���ح ال�������س���ي���خ امل�������س���ري ب��ع�����س 

االأقوال والت�سريحات املغلوطة عن ق�سد، 

ي���ق���ول: »م��ف��ت��ي اجل��م��ه��وري��ة ه���و رئ��ي�����س 

امل��ج��ل�����س ال�����س��رع��ي االأع���ل���ى، ال����ذي ي�سم 

اإىل  ب��االإ���س��اف��ة  رئي�س احل��ك��وم��ة احل���ايل، 

اأع�����س��اء روؤ����س���اء احل��ك��وم��ات ال�����س��اب��ق��ة، هو 

يحلو  كما  ه��م  ولي�سوا  ال��دي��ن��ي،  رئي�سهم 

االمتياز  وهذا  املو�سوع،  تو�سيف  للبع�س 

حمدد وفق القانون«.

كرامي ال ي�ؤيدهم.. 

واحل�ص �سمري لبنان

غ��اي��ة  اأن  امل�������س���ري  ال�������س���ي���خ  ي���ع���ت���رب 

رف�سه  ه��و  املفتي  على  ال�سر�سة  الهجمة 

ال�سر مبخططات تيار امل�سقبل، »يريدون 

البلد،  يف  الفتنوي  اخل��ط��اب  ت�سعر  منه 

الفئوية،  غ��ر  ال�ساملة  بروؤيته  �سماحته 

يرى االأمور بنظرتها ال�ساملة، عمل املفتي 

االأج��واء،  وتربيد  النف�س  تهدئة  االأ�سا�سي 

هل ندخل ب�سراح �سني - �سيعي ال نعرف 

نتائجه وعواقبه، وهل يف حال دخلنا هذا 

ال�سراع هل �ستنعم طائفة معينة بالنعيم 

ال�سني  ال�سراع  باجلحيم،  االأخ���رى  فيما 

باجلميع مبن  �سي�سر  املنطقة  ال�سيعي يف 

فيها امل�سيحي والدرزي، لهذا ال�سبب على 

ال  الفتنة  عجات  وق��ف  عاقل  واأي  املفتي 

ت�سعرها، وهذا ما يفعله املفتي قباين«.

ع���ن م��وق��ف ال��رئ��ي�����س ع��م��ر ك��رام��ي، 

مييز ال�سيخ امل�سري بني موقف ال�سنيورة 

ب�����س��رح ال�سبب:  ك���رام���ي،  وال��رئ��ي�����س ع��م��ر 

املفتي  ب��ني  وثيقة  العاقة  كانت  »عندما 

)رئي�س  جعجع  �سمر  اأر���س��ل  وامل�ستقبل، 

ال��ه��ي��ئ��ة ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة ل��ل��ق��وات( اإىل م��ن��زل 

اأم���ام  ب��ع��د و���س��ول��ه  امل��ف��ت��ي، وج���اء التبليغ 

حياًء  ا�ستقبله  ل��اأم��ان��ة  ف�سماحته  بيته، 

وك����ان اال���س��ت��ق��ب��ال ل���ه ب��ع��د اإح����راج����ه من 

جعجع  اأن  نعرف  ونحن  امل�ستقبل..  تيار 

باغتيال  اللبناين،  الق�ساء  قبل  من  اأدي��ن 

�ساألناه  ك��رام��ي«،  ر�سيد  ال�سهيد  الرئي�س 

حادث  جت��اوز  يجب  اأال  »ولكن  مقاطعني: 

ع��اب��ر )رغ����م اخل���ط���اأ( م��ن اأج����ل امل�سلحة 

االأول،  االع���ت���ب���ار  »ع������دا  ي������رد:  ال���ع���ام���ة؟ 

ال�سنيورة �سلل كرامي بجملة اأمور، ونحن 

و���س��ع��ن��ا االأخ�����ر يف االأج������واء احل��ق��ي��ق��ي��ة، 

وم��وق��ف��ه ت��ب��دل جل��ه��ة اأم���ر ع���زل امل��ف��ت��ي.. 

فهل يجوز عزل املفتي الذي ياأبى اأن يكون 

اإال اأباً للجميع«؟ ي�ساأل امل�سري.

املفتي باٍق

ب������راأي ال�����س��ي��خ امل�������س���ري، »ال��ت��ه��وي��ل 

نحن  �سيئاً،  بالواقع  تغر  لن  والعرائ�س 

يريدون  وهم  واملرا�سيم،  بالقانون  نت�سلح 

ت��وج��ه اال�ستمرار  جت��اوزه��ا، وك��رام��ي م��ع 

امل��ف��ت��ي مب��م��ار���س��ة م��ه��ام��ه ح��ت��ى اآخ����ر ي��وم 

من عهده، وهذا ما يغيظ ال�سنيورة الذي 

يريد تغير املفتي لو على ح�ساب الطائفة 

وكرامتها«، ي�سيف امل�سري: »�ساأ�سر وفق 

انتخبوا  اأن��ه��م  لنفر�س  االأ����س���واأ،  املنطق 

م��ف��ت��ي��اً ج����دي����داً وجت�������ازوا ك���ل االأع������راف 

اجلديد؟  املفتي  �سيجل�س  اأين  والقوانني، 

هل �سيطلبون من القوى االأمنية القتحام 

وال���ك���ام  ����س���يء  ال����واق����ع  ال����ف����ت����وى..  دار 

واالأمنيات �سيء اآخر«.

ال�سعودية

تقحم  ال  ال�سعودية  اأن  امل�سري  ي��رى 

ي�سعى  »البع�س  ال�سغرة،  باالأمور  نف�سها 

ال�سعودية  موقف  ولكن  توريطها،  وبقوة 

ال��ر���س��م��ي وق��وف��ه��ا ع��ل��ى احل���ي���اد، ه���ذا هو 

�ساألناه  عليه«،  عودتنا  ما  وه��ذا  تاريخها، 

يتطابق  ال  الدبلوما�سي  موقفها  ك��ان  اإن 

»هناك  ال�سيخ:  يرد  العماين،  الواقع  مع 

ج��ه��ة داخ�����ل امل��م��ل��ك��ة م���ع ه����ذا امل���و����س���وع، 

�ستبقى  ال�سعودية كدولة وكحكومة  ولكن 

حتت�سن اجلميع«.

ي��ن��ه��ي امل�����س��ري ك��ام��ه ع��ن م��و���س��وع 

الرئي�س  اإىل موقف  باالإ�سارة  الفتوى،  دار 

���س��ل��ي��م احل���������س، ����س���م���ر ل���ب���ن���ان، ي��ق��ول 

باعتزاز: »�سهادته بنا نفتخر بها، و�سهادتنا 

الكبر، الذي يعترب عن حق  بهذا الرجل 

الرئي�س  ت��ف��ي��ه ح��ق��ه،  ل��ب��ن��ان« ال  »���س��م��ر 

املفتي..  عزل  قاطعاً  رف�ساً  رف�س  احل�س 

ت��وق��ي��ع��ه، الأن  ب��اأخ��ذ  وال�����س��ن��ي��ورة مل يفلح 

بكرامة الطائفة،  املفتي م�ساً  ال�سر بعزل 

وهذا االأمر يف حال اإقراره �سابقة خطرة، 

ونتائجها لي�ست م�سمونة«.

اأجرى احل�ار: ب�ل با�سيل

د أن المفتي هو من طالب بالتدقيق بالملفات المالية
ّ
أك

الشيخ المصري: المفتي ليس موظفًا عند رئيس الحكومة.. بل أب للجميع

�ض اأي ج�سم اأو كائن حي لعوار�ض اأو اأمرا�ض يجعل  تعرُّ

احلالة �ساذة، لأن الغلبة يف النهاية لل�سحة والعافية.. واليوم، 

تتعّر�ض دار الفتوى لهجمة �رش�سة بهدف تقلي�ض دورها 

وتقزميها جلعلها مطية بيد ال�سيا�سيني، لكن يف النهاية 

�ستكون لدار الفتوى منعتها وح�سانتها..

يريدون مفتيًا لفئة 
سياسية محدودة 

وليس لكل المسلمين 
في لبنان
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اأج���واء  ال��رم�����س��اين على  ال��ط��اب��ع  ال يطغى 

ب����روت ك��م��ا ك���ان يف ال�����س��اب��ق، ذل���ك اأن ع���ادات 

الع�سرنة  بفعل  وتبدلت  وتقاليد كثرة تغرت 

بقيت  ذلك،  واملغاير، مع  ال�سريع  ومنط احلياة 

برم�سان  حتتفي  ال��ب��روت��ي��ني  م��ن  قليلة  ق��ل��ة 

ت�سمع  م��ا  وك��ث��راً  »ال��ق��دمي��ة«،  طريقتها  ع��ل��ى 

منها عبارات مثل: رم�سان ال�سهر املبارك الذي 

ال��ذي يف ذاك��رة  ال��ي��وم ه��و غ��ر رم�سان  تعي�سه 

الطفولة، اهلل يرحم اأيام زمان..

لقد فر�ست احلياة املعا�سرة �سريبتها على 

الفرد واملجتمع، وما بني رم�سان اليوم ورم�سان 

االأم�����س ال��ك��ث��ر م��ن اأوج����ه االخ���ت���اف.. هناك 

اجلميلة،  وال��ع��ادات  التقاليد  على  يتخوف  من 

ذاك���رة كبار  ان��دث��ر، لكنه ظ��ل حياً يف  م��ا  ومنها 

اأي��ام  ع��ن  وح��ب  ب�سغف  يتحدثون  ال��ذي��ن  ال�سن 

ال��ذك��ري��ات  امل��ا���س��ي، وع��ن  رم�����س��ان اجلميلة يف 

التي احتفظوا بها منذ الطفولة.

مائدة واحدة

معظم َمن التقينا بهن من كبار ال�سن يف بروت 

النا�س  العاقة بني  افتقادهن حلميمية  عربن عن 

يف رم�سان، فرم�سان ورغم ق�ساوة الظروف يف ذلك 

واأه��ل احلي  للخر،  اأنه كان فعًا �سهراً  اإال  الوقت، 

جميعاً كانوا يعي�سون كم لو اأنهم اأ�سرة واحدة، وكانت 

وتتبادلن  رم�سان  م��ائ��دة  اإع���داد  يف  تتعاون  الن�ساء 

عائات  جميع  اأن  على  يحر�سن  بينما  االأط���ب���اق، 

اإفطاراً  �سيفطرون  منهم  الفقراء  وباالأخ�س  احلي 

»ال  قباين  اأم حممد  تقول احلاجة  ذل��ك  الئقاً، عن 

ياأكلون،  ما  يجدون  الزمان ال  ذلك  فقراء يف  نذكر 

الأن اأهل احلي كان يطعم بع�سهم بع�ساً، فكل واحدة 

من ن�ساء احلي تعد طبقاً وحت�سره اإىل جارتها، كما 

كنا نقيم مائدة االإفطار امل�سركة وجتتمع عائات 

كثرة على مائدة كبرة واحدة، اأما هذه االأيام فقد 

باإلقاء  النا�س، اجل��ار ال يعرف ج��اره، ويكتفي  تغر 

حتية ر�سمية عليه اإن قابله م�سادفة«.

املا�سي  بني  رم�سان  »اأط��ب��اق  اأن   وت�سيف: 

وت��ن��وع��ت  زادت  ل��ك��ن��ه��ا  ت��ت��غ��ر،  مل  واحل���ا����س���ر 

لزاماً  ب��ات  فاليوم  اإع��داده��ا،  طريقة  واختلفت 

اإع��������داد اأك������ر م����ن ط���ب���ق رئ��ي�����س��ي اإىل ج��ان��ب 

الذين  وقليلون  واملقبات،  وال�سوربة  الفتو�س 

ي�ستخدمون ال�سمن العربي خوفاً على �سحتهم، 

وقد ا�ستبدلوه بال�سمن النباتي«.

وت���وؤك���د اأن����ه ك���ان ل����روح االأل���ف���ة ب���ني اأف����راد 

حيث  رم�����س��ان،  �سهر  يف  خ��ا���س��ة  نكهة  االأ����س���رة 

االأ���س��رة،  كبر  م��ن��زل  يف  العائلة  اأف����راد  يجتمع 

وي���ب���داأ اجل��م��ي��ع ب��ال��ت��ع��اون يف حت�����س��ر م��ائ��دة 

االإف����ط����ار ال��رم�����س��ان��ي��ة امل���ت���ع���ددة االأ����س���ن���اف.  

واجلاب  الدين  قمر  �سراب  الطاولة  ويت�سدر 

وال�����س��و���س وال��ت��م��ر ال��ه��ن��دي، اأو ط��ب��ق االأرن��ب��ي��ة 

الذي كان يتباهى به اأهل بروت، وتكمل املائدة 

الرم�سانية احللويات التي ا�ستهرت بها االأحياء 

وال��ك��ن��اف��ة،  بالق�سطة،  ك��ال��ق��ط��اي��ف  ال��ب��روت��ي��ة 

والكاج والعوامات واملعكرون.

خ�سو�سية  البروتية  رم�سان  لليايل  وك��ان 

ل��ق��راءة  امل�سجد  وال���رج���ال يف  االأط���ف���ال  ب��ق��اء  يف 

يزهو  رم�سان  وك��ان  الع�ساء،  بعد �ساة  ال��ق��راآن 

مع م�سحراتي احلي الذي ينادي باأعلى �سوته »يا 

نامي.. وحد الدامي«، ويحر�س على اإيقاظ كافة 

العائات  اآن��ذاك مل تعتد  اإنه  اإذ  االأ�سر لل�سحور، 

على ال�سهر مطواًل كما تفعل اليوم اأمام �سا�سات 

املنبهات  ت��ك��ن متتلك  اأن��ه��ا مل  ك��م��ا  ال��ت��ل��ف��زي��ون، 

والهواتف لا�ستيقاظ خال ال�سحور.

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

تحقيق

رمضان زمان في بيروت

ومن ذكريات اجلدة قباين، اأن النا�س 

يف ب�����روت ك���ان���وا ي�����س��ت��ع��دون ل��رم�����س��ان 

بالتمون  اجلميع  فيبداأ  �سعبان،   15 منذ 

ل���ه، ل��ك��ن ل��ي�����س ب��ال�����س��ك��ل امل�����س��رف ال���ذي 

والقمح  احل��ب��وب  ب�سراء  ب��ل  حالياً،  ن��راه 

ب�سيبانية  يحتفلون  وك��ان��وا  ���س��اك��ل،  وم��ا 

رم�سان حني كان البيارتة ينت�سرون على 

�سعبان  من  ال�29  يوم  �سواطئ بروت يف 

وي��ق�����س��ون ���س��اع��ات ط��وي��ل��ة ق��ب��ل امل��غ��ي��ب 

املبارك  رم�سان  بقدوم  واحتفاًء  انتظاراً 

ال���ذي اأن����زل ف��ي��ه ال���ق���راآن ال��ك��رمي، حيث 

ي�سرحون الأبنائهم خا�سية رم�سان، واإذا 

ما بدا لهم توجهوا اإىل املحكمة ال�سرعية 

املفتي  يعلن  اأن  وم��ا  ب�سهاداتهم  ل���اإدالء 

تزيني  اإىل  ي�سارعون  حتى  ال�سيام  ب��دء 

ال�سوارع والبيوت.

ورغم اأن رم�سان ال يتغر، على حد 

اأن ���س��ل��وك ال��ن��ا���س ه��و ال��ذي  اإال  ق��ول��ه��ا، 

والزمان.. ولعل  ال��ظ��روف  بحكم  يتغر 

هذا  عن  وا�سحة  �سورة  بروت اليوم  يف 

اأي��ام  بني  تناق�ساً  يحمل  ال��ذي  التجاذب 

رم�سان ال�سالفة واحلا�سرة، بني ق�س�س 

القدمية  واملقاهي  امل�سحراتي  عن  الكبار 

واحلكواتي والتزاور وتاوة القراآن، وبني 

الوالئم  ت�سمل  التي  احلديثة  الطقو�س 

الرنجيلة  و�سهرات  واملطاعم  الفنادق  يف 

واخل���ي���م ال��رم�����س��ان��ي��ة ال��ت��ي مت��ت��د حتى 

م��وع��د ح��ل��ول االإم�����س��اك، االخ��ت��اف بني 

ال��زي��ن��ة ال��ق��دمي��ة م��ن ف��وان��ي�����س ب�سيطة 

و�����س����ارات، وب����ني ال��زي��ن��ة احل��دي��ث��ة ال��ت��ي 

الافتة  ال�سوئية  الهند�سة  على  تعتمد 

للنظر ال�ساجة باالألوان.

هبة �سيداين

مدفع  ب��روت  يف  امل��ب��ارك  رم�سان  ب�سهر  ارتبطت  التي  املظاهر  م��ن 

زم��ن وايل م�سر حممد علي  1811 يف  للعام  يعود  تقليد  وه��و  االإف��ط��ار، 

با�سا الذي كان جي�سه ميتلك مدافع حديثة ال�سنع فاأمر باإحالة املواقع 

القدمية اإىل امل�ستودعات، بينما و�سع اإحداها يف القلعة تذكاراً النت�ساراته، 

و�سودف اأن اأطلق طلقة من املدفع يف اأحد اأيام �سهر رم�سان فابتهج النا�س 

و�ساد هذا التقليد باد ال�سام وبروت، وا�ستحدث مدفع خا�س للمدينة 

يف عهد اإبراهيم با�سا، وخ�س�س له مدفعجياً يتوىل اإثبات ال�سهر واأوقات 

االإفطار واالإم�ساك كما عيدي الفطر واالأ�سحى من اأعلى ربوة يف بروت.

االإفطار  مدفع  ك��ان   ،1975 العام  يف  اللبنانية  االأح���داث  قبيل  وحتى 

االأعلى  املنطقة  وه��ي  اخلياط،  تلة  منطقة  من  يطلق  االإم�ساك  ومدفع 

يف بروت، ثم من تلة زريق قرب دار االأيتام االإ�سامية.

وبعد انتهاء احلرب االأهلية، عادت هذه العادة ابتداًء من العام 1995 

باإطاق مدفع االإفطار وال�سحور من منطقة ال�سفارة الكويتية قرب ق�سر 

الرئي�س ريا�س ال�سلح.

اليوم ويف ع�سر التطور، بات هذا التقليد �سبه مفقود، بعدما دخلت 

�ساعة  واأ���س��ب��ح��ت معرفة  ب��ي��ت،  ك��ل  ال��ت��ل��ف��از،  االإع����ام، خ�سو�ساً  و���س��ائ��ل 

االإفطار عرب القنوات اأ�سرع من دوي مدفع االإفطار لتذكرهم.

يف املا�سي، �سرت يف اأو�ساط االأحياء البروتية روح التكافل االجتماعي 

الق�ساء  الفقراء وم�ساعدتهم يف �سبيل  املي�سورين على  من خال عطف 

على اجلوع واحلرمان من خال ال�سدقات وفعل اخلر، وكانت ال�سهرات 

الرم�سانية ت��دور داخ��ل امل��ن��زل، فيتم ت��اوة اآي���ات ال��ق��راآن ال��ك��رمي وذك��ر 

االأحاديث النبوية ال�سريفة، ويحر�س الكثرون على ختم القراآن الكرمي، 

وال��زواي��ا  امل�ساجد  يف  تقام  كانت  التي  الدينية  اجلمعات  اإىل  باالإ�سافة 

اهتمام  الراويح تقرباً هلل تعاىل، وبلغ من  ال�سلوات ومنها �ساة  الأداء 

اأهايل بروت بهذا ال�سهر ا�ستقدامهم للقراء واملن�سدين من م�سر الإحياء 

ال�سهرات  اأ�سحت هذه  االأ�سف  ومع  بينما  الدينية،  الرم�سانية  ال�سهرات 

تعمر داخل الفنادق واملطاعم حيث الرنجيلة واملطربني.
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اخلطة،  على  الفل�سطينية  املوافقة  اإعللان  �سبقت 

والعودة اإىل املفاو�سات.

ما ميكن ماحظته هنا مرة اأخرى، هو الف�سل 

الأوراق  ا�ستثمار  يف  الفل�سطينية  للقيادة  املعتاد 

املوجودة بني اأيديها، حتى وهي تتوجه للتفاو�ض، 

اأمريكية وا�سحة باإطاق املفاو�سات،  هناك رغبة 

وهلللنلللاك تلللخلللوف جللللدي يف كللليلللان الحللللتللللال من 

اإطاق انتفا�سة فل�سطينية جديدة، وهناك تعنت 

الحتال حتى يف بند جتميد ال�ستيطان، ولو اإىل 

العنا�سر يف  ال�سلطة هذه  اأن ت�ستثمر  اأجللل، وبدل 

بالتنازل  ذلللك  من  بللدًل  تقوم  �سروطها،  حت�سيل 

املجاين، وهو تنازل ل يت�سل باملفاو�سات وح�سب، 

الأر�ض  يبتلع  ال�ستيطان  الأ�سا�سية،  باحلقوق  بل 

جديدة  وقائع  �سيفر�ض  وا�ستمراره  الفل�سطينية، 

مع ال�ستعداد الدائم للمفاو�سات.

يف  حللاولللت  الفل�سطينية  الف�سائل  اأن  يلللردد 

احل�سول  الفل�سطينية،  التحرير  منظمة  اجتماع 

على �سروط اأف�سل قبل اإعان املوافقة على الطرح 

موقف  بت�سجيل  فاكتفت  جللدوى،  دون  الأمللريكللي 

الجتماعات  اإىل  اللجوء  جرى  وكالعادة  للتاريخ، 

ا�سمه  عللنللوان ف�سفا�ض  تللتللم حتللت  الللتللي  املللو�للسللعللة 

على  باملوافقة  قللرار  لنتزاع  الفل�سطينية،  القيادة 

معاودة املفاو�سات.

عديدة  نقاطاً  حلللظ  الف�سائل  هللذه  اعللرا�للض 

عدم  ال�ستيطان،  مو�سوع  جانب  اإىل  طليعتها  يف 

و�سوح املوقف »الإ�سرائيلي« من العودة اإىل حدود 

1967، وبللالللتللايل فللاحلللديللث علللن دوللللة  حلللزيلللران 

فل�سطينية يف الأرا�سي املحتلة عام 1967، هو تطلع 

فل�سطيني، ولي�ض نتيجة حتمية للمفاو�سات.

ملللن جللانللبللهللا اعلللتلللرت حللمللا�للض اأن »ا�للسللتللئللنللاف 

روؤيللة كريي موؤ�سر  امل�سروط وفق  املفاو�سات غري 

الفل�سطينية،  الق�سية  ت�سفية  نحو  الذهاب  على 

مللقللابللل بللعلل�للض المللللتلللليللللازات اللللثلللانلللويلللة لأقلللطلللاب 

اللل�للسلللللطللة«، و�لللسلللدرت ملللواقلللف ممللاثلللللة علللن قللوى 

التحالف الفل�سطيني.

موقف حكومة االحتالل

اعتر بنيامني نتانياهو، اأن ا�ستئناف مفاو�سات 

ال�سام مع الفل�سطينيني هو اأمر »حيوي« بالن�سبة 

الأهمية  اأنه »من  واأ�ساف  اإ�سرائيل«،  اإىل م�سلحة 

مبلللكلللان، حملللاوللللة و�للسللع حلللد للللللنللزاع بلليللنللنللا وبللني 

التحديات  ب�سبب  مهم  اأملللر  وهللو  الفل�سطينيني، 

التي نواجهها، خ�سو�ساً تلك التي م�سدرها اإيران 

و�سورية«.

اأن  علللن  نللتللنلليللاهللو  حللكللومللة  وزراء يف  ويللتللحللدث 

الأخللللري وعللدهللم بللعللدم اإجللللراء اأي مللفللاو�للسللات مع 

حزيران  حللدود  اأ�سا�ض  على  الفل�سطيني  اجلللانللب 

يف  31 ع�سواً  تللوجلله  فيما    ،1967 الللعللام  )يللونلليللو( 

نتنياهو  اإىل  احللللاكلللم،  الئلللتلللاف  ملللن  الللكللنلليلل�للسللت 

جميع  يف  لا�ستيطان  �سريع  با�ستئناف  مطالبني 

اأنحاء ال�سفة الغربية املحتلة.

قولهم،  وزراء  عن  »معاريف«  �سحيفة  ونقلت   

�سريحاً  تعهداً  الكبار  لللوزرائلله  قطع  نتنياهو  اإن 

باأنه �سريف�ض عر�ساً اأمريكياً يت�سمن ذكراً مل�ساألة 

حدود 67، ولتجاوز اخلاف يف هذا املو�سوع اقرح 

املللحللادثللات  ت�ستاأنف  بلللاأن  تق�سي  �سيغة  نتنياهو 

للم�سرية  بالن�سبة  اأوبللامللا  خللطللابللات  اأ�للسللا�للض  على 

ال�سيا�سية، دون اأن تذكر حدود 67 ب�سكل مبا�سر.

النائب من »ليكود« القريب من رئي�ض احلكومة 

�سروطاً  »اإ�للسللرائلليللل«  رفلل�للض  كللرر  هنغبي،  ت�ساحي 

اإن  وقلللال  املللفللاو�للسللات،  طللاولللة  اإىل  للعودة  م�سبقة 

»اخلط الرئي�ض الذي تطرحه اإ�سرائيل منذ �سنوات 

يق�سي  به  يقبلون  الأمريكيني  اأن  ويبدو  طويلة، 

يف  للدخول  الفل�سطينيني  من  اإملللاءات  برف�سنا 

حوار �سيا�سي، هذا موقف مبدئي وعليه قامت كل 

بعد جولت مكوكية متتابعة، اأعلن وزير 

موافقة  كللريي،  جون  الأمريكية  اخلارجية 

ال�سلطة الفل�سطينية وحكومة نتنياهو، على 

وا�سنطن«  يف  ال�سام  »مفاو�سات  ا�ستئناف 

هذا الأ�سبوع، ويف اإ�سارة ل تخلو من دللت 

كللثللرية، اخللتللار الللوزيللر الأمللريكللي العا�سمة 

الأردنية عمان، ليعلن منها ما ميكن و�سفه 

بالنجاح يف مهمته املتمثلة بجلب الطرفني 

اإىل طاولة املفاو�سات، فمن املتوقع اأن يلعب 

يكون  واأن  املفاو�سات،  يف  كبرياً  دوراً  الأردن 

�سريكاً يف ماآلتها املتوقعة اأمريكياً.

اللللوزيلللر الأملللريكلللي قلللال: »اإن ا�للسللرائلليللل 

ل�ستئناف  الأ�سا�ض  اأر�للسللوا  والفل�سطينيني 

حمادثات ال�سام بعد توقف دام نحو ثاث 

ي�سع  لتللفللاق  »تو�سلنا  واأ�للسللاف:  �للسللنللوات«، 

ب�ساأن  املبا�سرة  املفاو�سات  ل�ستئناف  اأ�سا�ساً 

الفل�سطينيني  بني  النهائي  الو�سع  ق�سايا 

اأن »التفاق ما  اإىل  والإ�سرائيليني«، م�سرياً 

زال يف مرحلة التبلور«، دون اإعطاء تفا�سيل 

اإ�سافية، بل وماحظاً اأن »اأف�سل �سبيل ملنح 

عليها  احلفاظ  هو  فر�سة  املفاو�سات  هللذه 

�سرية، قائًا: »نعرف اأن التحديات تتطلب 

بللعلل�للض اخلللليلللارات اللل�للسللعللبللة جللللداً يف الأيللللام 

املقبلة، لكنني اليوم متفائل«.

تللفللاوؤل كللريي جللاء مللرفللقللاً مللع توقعاته 

باأن ت�ستغرق املفاو�سات وقتاً طويًا، ب�سبب 

الللقلل�للسللايللا املللعللقللدة الللكللثللرية، واحللللاجلللة اإىل 

وهو  قوله،  حد  على  �سعبة،  قلللرارات  اتخاذ 

ما بدا اأن الوزير الأمريكي قد حقق متهيداً 

مائماً له خال جولته ال�ست.

هلللذه  اإىل  اللللو�لللسلللول  اأن  امللللتللل�لللسلللور  مللللن 

التحرك  بللداأ  اأن  منذ  متوقعاً  كللان  اللحظة 

الأمللريكللي الأخللللري، واللللذي بني على روؤيللة 

املللحلليللطللة  الللللظللللروف  اأن  تللعللتللر  اأملللريكللليلللة 

بفل�سطني )وخ�سو�ساً احلرب على �سورية( 

ت�سكل فر�سة لإطاق املفاو�سات، بل وحتى 

اإيلل�للسللالللهللا اإىل نللتللائللج حمللللددة، ودائلللملللاً على 

ح�ساب احلقوق الفل�سطينية والعربية.

م�شروع كريي

اأن جنللاحلله  الأمللللريكللللي  الللللوزيللللر  اعلللتلللر 

وحكومة  ال�سلطة  اإعللادة  يف  يكمن  الأ�سا�سي 

ولذلك  املبا�سرة،  املفاو�سات  اإىل  الحللتللال 

با�سر حتركه قبل الإعان عن خطة م�سبقة 

يريد تنفيذها، اأما عنا�سر اخلطة )اإن جاز 

و�سفها كذلك( فقد ظلت غام�سة، حتى اأن 

مبا�سرة  �سلة  على  فل�سطينيني  م�سوؤولني 

مبلف املفاو�سات ا�ستكوا يف وقت �سابق، من 

علللدم مللعللرفللتللهللم مبللو�للسللوعللات الللبللحللث بني 

رئي�ض ال�سلطة والوزير الأمريكي. 

ووفللللق ملللا نللقلللللتلله و�للسللائللل اإعللاملليللة من 

يف  البحث  حمللل  امل�سامني  حللول  ت�سريبات 

الأمريكية  اخلطة  فاإن  القادمة،  املفاو�سات 

تقوم على خم�ض نقاط هي: »دعوة اجلانبني 

الفل�سطيني والإ�سرائيلي اإىل التفاو�ض على 

حللدود  فل�سطينية على  دوللللة  اإقللامللة  اأ�للسللا�للض 

1967، مع  الرابع من حزيران )يونيو( عام 

تبادل اأرا�ض متفق عليه ومت�ساو يف امل�ساحة 

والنوعية، واأن يجري التفاو�ض على احلدود 

واأن  اأ�سهر،  و9   6 تللراوح بني  والأملللن لفرة 

ي�سمن كريي قيام اإ�سرائيل بتقلي�ض البناء 

اأق�سى  اإىل  املفاو�سات  امل�ستوطنات خال  يف 

اإ�سرائيل  قيام  اأي�ساً  حد ممكن، واأن ي�سمن 

اأو�سلو،  اتفاق  اأ�سرى ما قبل  باإطاق جميع 

وعلللددهلللم 104 اأ�لللسلللرى، بللعللد �للسللهللر مللن بللدء 

اإ�سرائيل فور بدء  اأن تطلق  املفاو�سات، على 

املللفللاو�للسللات 25 اأ�للسللرياً اآخلللر، واإطلللاق خطة 

اقت�سادية لإنعا�ض القت�ساد الفل�سطيني«.

ل يوجد كبري اختاف بني هذه العنا�سر 

)البنود( التي قيل اإنها اأبلغت �سفهياً لرئي�ض 

اللل�للسلللللطللة، وبلللني ملللا جلللرى تلل�للسللريللبلله خللال 

الأ�للسللهللر املللا�للسلليللة، ويلللاحلللظ اأن »اخلللطللة« 

جتمع بني ما يو�سف بخطوات ح�سن النية 

للفل�سطينيني  اللليللوملليللة  احلللليلللاة  وتلل�للسللهلليللل 

)اإطاق الأ�سرى، اإنعا�ض القت�ساد، تقلي�ض 

احلواجز( وبني النتائج النهائية للمفاو�سات 

لللاأرا�للسللي(،  تللبللادل  مللع  فل�سطينية،  )دوللللة 

هذا اجلمع مق�سود، وهو موؤ�سر وا�سح على 

الللتللزامللات حمللددة،  دون  مللديللدة،  مفاو�سات 

خ�سو�ساً من جانب الحتال، ورمبا تكون 

هي  ال�سجيج  هللذا  لكل  الللوحلليللدة  النتيجة 

الللنلليللة«، والللتللي يتحقق من  »خللطللوات ح�سن 

الأمللريكللي بوجود  الللهللدف  اأمللللران:  خالها 

عللمللللليللة تللفللاو�للسلليللة، واإعللللطللللاء زخللللم خللليللار 

انتفا�سة  نللحللو  الللتللوجلله  يحبط  املللفللاو�للسللات 

�سيقال  احلالة  هذه  ففي  ثالثة،  فل�سطينية 

احلقيقة  يف  هللي  بينما  تنتج،  املفاو�سات  اإن 

البغي�ض،  الحللتللال  لللوجلله  جتميل  عملية 

وتتيح له موا�سلة ال�ستيطان وخلق الوقائع 

اجلديدة على الأر�للض، ففي البنود اأعاه ل 

كللام عن  بللل  حديث عللن وقللف ال�ستيطان، 

البناء ال�ستيطاين  �سعي وا�سنطن لتقلي�ض 

اإىل اأق�سى حد ممكن، والفرق كبري جداً بني 

وقف ال�ستيطان وال�سعي لتقلي�ض البناء يف 

امل�ستوطنات، ال�سعي لن يثمر عن اأي تقلي�ض 

متابعة  على  الحللتللال  اإ�للسللرار حكومة  مللع 

تللنللفلليللذ املللخللطللطللات ال�للسللتلليللطللانلليللة، يف كل 

الأحوال، ولعل التنازل الكبري الذي قدمته 

الأمللريكلليللة،  لل�سغوط  ا�ستجابة  ال�سلطة، 

�سرط  عللن  بالتخلي  املللرحلللللة  هللذه  يف  متثل 

وقف ال�ستيطان قبل البدء باملفاو�سات.

املوقف الفل�شطيني

بخطة  رحللبللت  الفل�سطينية،  ال�سلطة   

وطالبت  املفاو�سات،  جون كريي ل�ستئناف 

الللتللزام  على  باحل�سول  الأمللريكللي  اجلللانللب 

يت�سح موقف  اأن  دون  بها،  نتنياهو  حكومة 

اللللوزيلللر الأملللريكلللي ملللن هلللذا املللطلللللب، واإن 

كلللان هللنللاك ملللن حتلللدث علللن وعلللد اأمللريكللي 

حمللددة  زمنية  جلللداول  و�للسللع  على  بالعمل 

حمددة  بنتائج  واخلللروج  املفاو�سات  لإنهاء 

منها، ويبدو اأن مطالبة البع�ض من القادة 

الللفللللل�للسللطلليللنلليللني بللللجللللداول زمللنلليللة حملللددة 

وملزمة، كانت وراء النقا�سات العا�سفة التي 
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واملللبللادرات  واملوؤ�س�سات  الهيئات  مللن  عللدد  بلللداأ 

لأهلللايل  املللتللابللعللة  وجلللنللة  الفل�سطينية،  ال�سبابية 

جتاه  الللتللحللركللات  مللن  �سل�سلة  الللبللارد،  نهر  خميم 

الفل�سطينيني  الللاجللئللني  وت�سغيل  غلللوث  وكللالللة 

البيان الللذي عر�ض  على  رداً  وذلللك  – الأونلللروا، 
وقرارها  الوكالة  منها  تعاين  التي  املالية  لاأزمة 

بللتللوقلليللف بللرنللامللج الإغللللاثللللة، اللللللذي يلللطلللال اآلف 

العائات النازحة من خميم نهر البارد، ويف خطوة 

الت�سعيدية،  اخلللطللوات  مللن  �سل�سلة  �سمن  اأوىل 

املخيم  الأونلللروا يف  الأهللايل مراكز ومكاتب  اأغلق 

احتجاجاً على القرار الظامل واملجحف بحق اأهايل 

نهر البارد.

والف�سائل  الهيئات  مللن  الللعللديللد  اأ�للسللدرت  كما 

وكالة  فيها  حلللّذرت  ا�ستنكار  بلليللانللات  الفل�سطينية 

اللللغلللوث ملللن اللللتلللداعللليلللات املللحللتللملللللة لإجلللراءاتلللهلللا، 

الآلف  مب�سالح  ت�سر  التدابري  هللذه  اأن  خ�سو�ساً 

املتابعة  البارد، وطالبت جلنة  اأبناء خميم نهر  من 

الأونروا الراجع الفوري عن خطواتها وم�ساعفة 

جهودها حلث الدول املانحة على اللتزام بتعهداتها 

اإعللادة الإعمار وموا�سلة خطة الطوارئ، كما  جتاه 

دعت اجلبهة الدميقراطية لتحرير فل�سطني اأبناء 

�سلمية  اإىل حتركات  املخيم  الفل�سطيني يف  ال�سعب 

رف�ساً لهذه الإجللراءات وحتى اإلغاء الأونللروا لهذه 

القرارات، واإعادة برنامج الطوارئ وزيادة تقدمياته 

املخيم  لأبناء  الفعلية  الحتياجات  ين�سجم مع  مبا 

القت�سادية والجتماعية والإن�سانية..

اإليه  اأوحلللت  مللا  الفل�سطينية  الف�سائل  ونفت 

الأونلللللللروا بللللاأن ملل�للسللاعللي الأونلللللللروا لإللللغلللاء بع�ض 

تغطية  مثل  الللبللارد،  لأبللنللاء  تقدم  التي  امل�ساعدات 

والتغطية  الللغللذائلليللة  وال�سلة  الإيللجللار  م�ساريف 

الفل�سطينية،  الف�سائل  مللع  نوق�ض  قللد  ال�سحية 

علللللمللاً اأن الللفلل�للسللائللل رفلل�للسللت ملللا قللدمللتلله مللديللرة 

الللفلل�للسللائللل على  �للسللمللور، واأكلللللدت  اآن دي  الأونللللللروا 

من  احلللا�للسللل  العجز  �سد  يف  الأونلللللروا  م�سوؤولية 

خلللال ال�سعي الللر�للسللمللي لللرئللا�للسللة الأونللللللروا لللدى 

املللانللحللني، وال�سعي الللفللردي لللدى املللديللر الللعللام يف 

املديرة  اأن  باعتبار  جديدة،  مداخل  لتاأمني  لبنان 

العامة معنية ب�سكل مبا�سر لناحية اإيجاد البدائل 

يف  النق�ض  م�ستوى  على  يح�سل  قد  خلل  اأي  عن 

املوازنة. 

وكانت اإدارة الأونروا يف لبنان قد اأ�سدرت بياناً 

م�ساعدات  مللن  بع�ض  بتوحيد  الللفللائللت  الأ�للسللبللوع 

الللبللارد، حيث عر�ض  نهر  لنازحي خميم  الإغللاثللة 

نهر  خميم  تدمري  منذ  الوكالة  اإجنلللازات  البيان 

2007، حيث تقدم  البارد يف �سمال لبنان، يف العام 

نللازح   27000 اإىل  الإغلللاثلللة  ملل�للسللاعللدات  الأونللللللروا 

مللن املللخلليللم، وقللد �سملت هللذه امللل�للسللاعللدات تغطية 

م�ساريف »بدل الإيجار« ومعونة غذائية وتغطية 

نهر  خميم  مللن  للنازحني   ٪  100 بن�سبة  �سحية 

البارد، وكما هو احلال بالن�سبة اإىل اأن�سطة اأخرى 

تقوم بها الأونللروا، فقد مت متويل هذه اخلدمات 

فقد  البيان،  وبح�سب  لكن  طوعية،  تللرعللات  مللن 

خللدمللات  لللتللاأمللني  الأملللللوال  جللمللع  �سعوبة  ازدادت 

وحالياً  البارد،  نهر  خميم  عن  للنازحني  الإغاثة 

ما من تعهدات جديدة من قبل املانحني بتقدمي 

اأي متويل اإ�سايف، هذا وقد بلغ العجز يف ميزانية 

الإغاثة احلالية حوايل 8.2 مليون دولر اأمريكي.

التمويل،  توفر  لعدم  ونظراً  اأنلله  البيان  وذكللر 

الأولوية  بتحديد  الأونلللروا  تتحرك  اأن  بد  كان ل 

التي  وتلك  عليها  املحافظة  �سيتم  التي  للخدمات 

يتعنّي تخفي�سها، وقد جرت م�ساورات وا�سعة ب�ساأن 

املو�سوع مع ممثلي املجتمع الفل�سطيني يف لبنان، 

وعليه وبدءاً من الأول من اأيلول/�سبتمر 2013، 

توحيد  اإىل  �ستعمد  الأونللللروا  اأن  البيان  ذكللر  كما 

التغطية ال�سحية لنازحي خميم نهر البارد اأ�سوة 

يف  الفل�سطينيني  الاجئني  بللاقللي  اإىل  يللقللدم  مبللا 

اأ�سوة  الغذائية  املعونة  توحيد  �سيتم  كما  لبنان، 

بحيث  لبنان،  يف  الفل�سطينيني  الاجئني  بباقي 

�ست�ستمر العائات الأ�سد فقراً بتلقي امل�ساعدة من 

خال برنامج الإغاثة العتيادي لاأونروا، وتلتزم 

الأ�سد  للعائات  الإيللجللار«  »بللدل  بحماية  الوكالة 

بناء منازلها،  اإعلللادة  تللزال تنتظر  والللتللي ل  فللقللراً، 

بيد اأن هذه امل�ساعدة اأي�ساً مرهونة بتاأمني املزيد 

اإعللادة  عملية  اأن  اإىل  البيان  واأ�للسللار  التمويل،  مللن 

حالياً  املتوفرة  والأمللللوال  م�ستمرة  املخيم  اإعللمللار 

نهاية  حتى  الإعللمللار  اإعلللادة  عملية  ملوا�سلة  تكفي 

وت�سليمها  املنازل  من  املزيد  بناء  مع   ،2014 العام 

اللللنلللازحلللة، �للسلليللنللخللفلل�للض العللتللمللاد  اللللعلللائلللات  اإىل 

البارد،  نهر  خميم  لنازحي  الإغللاثللة  خدمات  على 

و�سي�ستعيد املجتمع حياته الطبيعية تدريجياً.

اإعادة  51 ٪ من ميزانية  حالياً، فاإن ما ن�سبته 

الإعمار ممولة، وتوا�سل الأونروا جهودها حل�سد 

الللتللمللويللل الإ�لللسلللايف لإعللللادة الإعلللملللار، مبللا يف ذلللك 

م�سادر  اأكلللدت  وقللد  تقليدية،  غللري  مانحة  جهات 

اإلللغللاء  اإىل  ي�سري  الأونللللروا  بلليللان  اأن  املتابعة  جلنة 

مع  يتناق�ض  مما  كامل،  ب�سكل  الللطللوارئ  برنامج 

الأو�للسللاع  ب�سعوبة  تعرف  التي  الأونلللروا  تقارير 

القللتلل�للسللاديللة والجللتللمللاعلليللة لأبلللنلللاء خملليللم نهر 

اأجل  من  ويعملون  يطالبون  كانوا  الذين  الللبللارد، 

اأو  اإلغاءه  ولي�ض  الطوارئ  برنامج  زيادة تقدميات 

تخفي�سه، واللتزام بجميع تعهدات وكالة الغوث 

املتعاقبني  العامني  املللدراء  ل�سان  التي جللاءت على 

حتى  كللاملللللة  مل�سوؤولياتها  الأونلللللروا  حتللمللل  جلللهللة 

وا�للسللتللمللرار برنامج  كللامللل،  الإعللمللار ب�سكل  انللتللهللاء 

ب�سكل كامل  النتهاء  اإىل حني  والإغاثة  الطوارئ 

ملللن عللمللللليللة اإعللللللادة اإعلللملللار املللخلليللم وعلللللودة جميع 

العائات اإىل منازلها..

�شامر ال�شيالوي
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استنكار فلسطيني وإقفال لمراكز وكالة الغوث
األونروا توقف برنامج الطوارئ في »البارد«

»اإ�سرائيل  اأن  وتابع  ال�سابق«،  يف  املفاو�سات 

لن تعود اأبداً اإىل حدود عام 1967، وهذا ما 

ال�سواء..  على  واليمني  الي�سار  عليه  يتفق 

كذلك نتفق على عدم اإعادة تق�سيم القد�ض«.

اأنللللله »يف حللال  لللكللنلله اأ�لللسلللاف ملل�للسللتللدركللاً 

قد  »اإ�للسللرائلليللل«  فلللاإن  املللفللاو�للسللات،  ا�ستوؤنفت 

الثقة،  لبناء  وخطوات  طيبة  بللبللادرات  تقوم 

مللثللل الإفلللللراج عللن علللدد مللن الأ�لللسلللرى وفللقللاً 

تكون  اأن  �للسللرط  بنف�سها،  حتللددهللا  ملللعللايللري 

الثقة متبادلة، مثل اأن يلتزم الفل�سطينيون 

الدولية  اإىل املحكمة اجلنائية  التوجه  عدم 

يف لهاي خال املفاو�سات«.

يللللوفللللال �للسللتللايللنلليللتلل�للض؛ وزيللللللر الللل�لللسلللوؤون 

ك�سف  نتنياهو،  حكومة  يف  ال�سراتيجية 

عللن تفا�سيل اأوللليللة حللول التللفللاق الأخلللري، 

اأن  وذكللر  ال�سام،  حمللادثللات  ا�ستئناف  على 

»اإ�للسللرائلليللل تللعللهللدت بلللالإفلللراج عللن علللدد من 

ا�ستئناف  مللقللابللل  الفل�سطينيني  الأ�لللسلللرى 

املفاو�سات«. 

ال�سوؤون  جلنة  رئي�ض  ليرمان،  اأفيغدور 

والللرجللل  الكني�ست،  يف  والأمللللن  اخلللارجلليللة 

الثاين يف ائتاف »الليكود - بيتينو« احلاكم 

توافق على  اأن  »اإ�سرائيل ل ميكن  اإن  قللال   ،

ال�سروط الفل�سطينية ل�ستئناف املفاو�سات، 

انللهلليللار  اإىل  �للسلليللوؤدي  ذللللك  اأن  اإىل  ملل�للسللرياً 

الئتاف احلاكم وانتخابات مبكرة.

ويتحدث ال�سهاينة عن اأن الإفراجات لن 

الأرا�سي  الأ�سرى من  الفل�سطينيني  ت�سمل 

املللحللتلللللة عللللام 48 واللللقلللد�لللض، رحلللللللة الللعللبللث 

اجلديدة بداأت الآن، والكثري �ستك�سفه الأيام 

عن ا�ستئناف كارثة املفاو�سات.

عبد الرحمن نا�شر
وحدة �سكنية  يف خميم نهر البارد
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ــد لـعـودة الـحــرب الـبــــــاردة إلى الـواجهـة
ّ

»سـنودن« يمـه

الأذه���ان  اإىل  اأع���اد  �سنودن  فعله  م��ا 

مرحلة حرب اجلوا�سي�س بني الوليات 

كتابات  وا�ستح�سر  ورو���س��ي��ا،  امل��ت��ح��دة 

اأدب���اء كبار مثل »ج���ورج اأوروي����ل« ال��ذي 

حت��دث عن »الأخ الأك��ر« ال��ذي يراقب 

ك����ل م����ا ح���ول���ن���ا وي���ح�������س���ي اأن���ف���ا����س���ن���ا، 

اليوم  يتج�سد  الأك��ر  الأخ  اأن  واملفارقة 

اأن��ه الأك��ر �سوناً  يف البلد ال��ذي يزعم 

ف��ال��ولي��ات  واخل�سو�سيات،  للحريات 

تنتهك  اأن  اأنه من حقها  املتحدة قررت 

على  بالتج�س�س  اأج��م��ع  ال��ع��امل  ح��ق��وق 

اإط��ار �سونها لأمنها  دول ل حت�سى يف 

القومي.

الق�ساء  ال��راه��ن، يالحق  الوقت  يف 

التج�س�س  ب��ت��ه��م��ة  ���س��ن��ودن  الأم���رك���ي 

وي���ح���اول حم��ا���س��رت��ه ح��ت��ى ل يح�سل 

ال��ع��امل،  اأي م��ك��ان يف  ال��ل��ج��وء يف  ع��ل��ى 

من  بع�ساً  ت�سفي  املتحدة  الوليات  عّل 

غليلها جراء ما �سببه لها.

ت�سريبات خطرية

ل���ق���د �����س����رب حم���ل���ل ال��ك��م��ب��ي��وت��ر، 

وال��ذي كان  29 عاماً،  العمر  البالغ من 

األ��ن  ب��وز  خا�سة  �سركة  حل�ساب  يعمل 

ه��ام��ل��ت��ون ال��ت��ي ت��ع��اق��دت م��ع��ه��ا وك��ال��ة 

الأم���رك���ي، معلومات  ال��ق��وم��ي  الأم����ن 

ع��ن وج����ود ب��رام��ج ح��ك��وم��ي��ة اأم��رك��ي��ة 

ل��ر���س��د ر����س���ائ���ل وات�������س���الت امل��الي��ني 

ف��اإن  امل��واط��ن��ني، بح�سب م��ا ك�سفه،  م��ن 

البنية  �سيدت  القومي قد  الأمن  وكالة 

بالتج�س�س  ل��ه��ا  ت�سمح  ال��ت��ي  التحتية 

التن�ست على  ت��ق��ري��ب��اً،  ���س��يء  ك��ل  ع��ل��ى 

املعلومات  على  والتج�س�س  الت�سالت 

مراقبون  اجلميع  وحتليلها،  وتخزينها 

وم�سجلون.

اأ����س���ف���رت ال��ف�����س��ي��ح��ة ال���ت���ي ك�����س��ف 

ع��ن��ه��ا ���س��ن��ودن ���س��ب��ب��اً ل��ت��وت��ر ال��ع��الق��ات 

امل��ت��ح��دة ودول ع��دي��دة  ال����ولي����ات  ب���ني 

حادثة  مثلت  وق��د  رو���س��ي��ا،  طليعتها  يف 

من  طويلة  �سل�سلة  م��ن  ف�ساًل  �سنودن 

احل�����وادث وال���ت���وت���رات ب���ني ال��ط��رف��ني، 

اأي���ام  م��ن��ذ  ال��ع��الق��ات  ت��ل��ك  ت�سهدها  مل 

احل�����رب ال����ب����اردة، وت��رف�����س احل��ك��وم��ة 

الرو�سية القب�س على �سنودن الذي هب 

اإىل مو�سكو، باّدعاء  اإىل هونغ كونغ ثم 

اأن���ه مل ي��ع��ر ح���دوده���ا ال��دول��ي��ة، واأن���ه 

مطالب  ب��ل  ن��ظ��ره��ا،  يف  جم��رم��اً  لي�س 

خ�سو�ساً  للمواطنني،  اأ�سا�سية  بحقوق 

لت�سليم  اتفاقية  تربطها  ل  مو�سكو  اأن 

فهي  وبالتايل  وا�سنطن،  مع  املجرمني 

غر ملزمة بت�سليمه.

وع���������������ن ط����������ري����������ق اخ���������������راق 

خ�����س��و���س��ي��ة الت�����������س�����الت، مي��ك��ن 

اإىل  الو�سول  الأمركية  للحكومة 

امل��ل��ف��ات اخل��ا���س��ة ب��امل�����س��ت��خ��دم��ني، 

وم����ل����ف����ات ال���������س����وت، وال���ف���ي���دي���و، 

وال����ري����د الإل�����ك�����روين، وال�����س��ور 

الفوتوغرافية، وبهذا اأ�سبح برنامج 

رق��م واح��د  امل�سدر  ب��ري��زم   املراقبة 

للمخابرات  القومي  الأم��ن  لوكالة 

امل�ستخدمة يف التقارير التي تعر�س 

ع��ل��ى  ال��رئ��ي�����س الأم����رك����ي ب����اراك 

اأوباما على اأ�سا�س يومي.

حرب باردة جديدة

ال�����������������س��������وؤال ال�������������ذي ي����ط����رح����ه 

عميل  يت�سبب  هل  اليوم:  املراقبون 

يف  ����س���ن���ودن  اإدوارد  ال����س���ت���خ���ب���ارات 

ع����ودة احل����رب ال���ب���اردة م���رة اأخ���رى 

وهل  والوليات املتحدة؟  بني رو�سيا 

عجز الوليات املتحدة عن  يت�سبب 

ال��ق��ب�����س ع��ل��ى ���س��ن��ودن، يف اإ���س��ع��اف 

بعد  العامل  يف  العظمى  القوة  هيبة 

���س��م��ع��ت��ه��ا ك��ب��ل��د احل���ري���ات  ����س���وه  اأن 

املزعوم؟

موجوداً  ال�سابق  العميل  يزال  ل 

م���ط���ار  يف  ال�����ران�����زي�����ت  ق����اع����ة  يف 

ال��ذي  ال��وق��ت  يف  مو�سكو يف رو�سيا، 

تطالب الوليات املتحدة بت�سليمه 

لها متهيداً ملحاكمته.

وع��ك�����س��ت ت�����س��ري��ح��ات م�����س��وؤويل 

ال��ب��ل��دي��ن ع��ن ب����وادر خ���الف وت��وت��ر 

يف ال���ع���الق���ات ب��ي��ن��ه��م��ا، ح��ي��ث ق��ال 

بوتني،  فالدمير  الرو�سي  الرئي�س 

اإن بالده مل ي�سبق لها اأن �سلمت اأي 

لديها  ولي�س  اآخ��ر،  بلد  اإىل  �سخ�س 

اأن  م�سيفاً  ب��ذل��ك،  للقيام  ن��ي��ة  اأي 
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ما يزال مسلسل الموظف السابق في المخابرات األميركية 
إدوارد سنودن، الذي كشف عن أكبر عملية تجسس 

تنفذها الواليات المتحدة وبريطانيا ضد العالم، يتوالى 
تباعًا ويلقي بظالله على العالقات الديبلوماسية، ليس 

فقط األوروبية – األميركية، بل أيضًا العالقات بين أميركا 
الشمالية وأميركا الجنوبية، السيما بعد اتخاذ دول أميركا 
الجنوبية قرارات راديكالية منددة ببرامج التجسس هذه، 

مؤكدة تطوعها لمنح سنودن اللجوء السياسي.

�سنودن ميكنه البقاء يف مو�سكو اإذا توقف 

ب��الده  ب��رام��ج  ع��ن  ت�سريب معلومات  ع��ن 

فيه  ه���دد  ال����ذي  ال��وق��ت  يف  التج�س�سية، 

امل�سوؤولون الأمركيون رو�سيا من عواقب 

عدم ت�سليمه، حيث طالب وزير اخلارجية 

كري رو�سيا بت�سليم  ج���ون  الأم���رك���ي 

ت��ري��د  اأن وا�سنطن ل  م����وؤك����داً  ����س���ن���ودن، 

امل��واج��ه��ة، م��ع ذل���ك ه��ن��اك م��ن ق���راأ ه��ذه 

ال��ت��وت��رات ع��ل��ى اأن��ه��ا ب��داي��ة حل���رب ب���اردة 

جديدة بني الدولتني.

اأن م�ساألة �سنودن، الذي �سرق  ل �سك 

كنزاً من اأ�سرار الوكالة الأمركية الأكر 

����س���ري���ة، و���س��رب��ه��ا ل�����س��ح��ي��ف��ة ال���غ���اردي���ان 

اإىل مو�سكو،  ي��ف��ر  اأن  ق��ب��ل  ال��ري��ط��ان��ي��ة 

ت�ساعد يف اإظهار مدى ال�سعف الذي تبدو 

عليه وا�سنطن من هذا املوقف، خ�سو�ساً 

عندما تكون عاجزة عن فر�س اإرادتها.

اأن  ال���������وا����������س���������ح  م����������ن  ال������������ي������������وم، 

بتحدي  هيبتها  الوليات املتحدة تخ�سر 

رو�سيا وال�سني لأوباما ب�سبب �سنودن، ول 

بحيث  ذلك،  الأمركيني  القادة  ي�ست�سيغ 

ل ي�ستطيع اأقوى رجل يف العامل الإم�ساك 

باأحد اأكر الرجال املطلوبني يف العامل، اإذ 

اإن خ�سوم وا�سنطن التقليديني يبدو اأنهم 

ي�ستمتعون بال�سائقة التي ت�سعر بها اإدارة 

اأوباما.

ه��روب  م�سل�سل  ف��اإن  كثرين،  وب���راأي 

�سنودن يظهر مالمح حرب عاملية جديدة 

تنك�سف على �سعيد عاملي،  ب��داأت ظاللها 

ف��ب��وق��وف��ه��ا ب�����س��ك��ل وا�����س����ح م����ع ���س��ن��ودن 

وم��روره  ع��ب��وره  ت�سهيل  على  وموافقتها 

هونغ  من  ف��راره  بعد  بالعا�سمة مو�سكو 

اإىل وا�سنطن،  ت�سليمه  كونغ لتاليف طلب 

تكون رو�سيا بوتني قد �سجلت بذلك نقطة 

اأخ����رى يف امل��ع��رك��ة الأي��دي��ول��وج��ي��ة التي 

تخو�سها �سد الدميقراطيات الغربية.

م��ع  تتعامل مو�سكو وبكني  ال����ي����وم 

�سنودن باعتباره بطاًل قومياً، وذلك على 

ال��رغ��م م��ن ع���دم دف��اع��ه��م��ا ع��ن احل��ري��ات 

ولكن  ال�سيا�سية،  خطاباتهما  يف  العامة 

يف  كثراً  تفيدهما  حتديداً  الق�سية  هذه 

الرد على التهامات التي توجه لهما على 

ن��ط��اق وا���س��ع م��ن ق��ب��ل ال���ولي���ات املتحدة 

ب�����س��اأن اأن�����س��ط��ة ال��ت��ج�����س�����س الإل���ك���روين 

وان���ت���ه���اك ح���ق���وق الإن�������س���ان واحل����ري����ات، 

ف�سول  ه��ن��اك  لرو�سيا خا�سة  وبالن�سبة 

اأخ���������رى م�����ن خ���ل���ف���ي���ات امل����واج����ه����ة ت��ل��ك 

امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��اخ��ت��الف روؤي�����ة ال��ب��ل��دي��ن مع 

ال�سورية،  الأزم���ة  املواقف الغربية جتاه 

تظهر  �سنودن  ق�سية  ف��اإن  عامة،  وب�سفة 

مو�سكو وبكني  ب���ه  ت���ب���دي  ال�����ذي  امل�����دى 

ا�ستعدادهما للت�سعيد يف مواجهة الغرب.
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طلبات اللجوء

ال��دول اخلم�س  ا�ستدعت  ذات��ه،  الوقت  يف 

���س��ف��راءه��ا يف اإي��ط��ال��ي��ا وف��رن�����س��ا واإ���س��ب��ان��ي��ا 

وال��رت��غ��ال ل��ل��ت�����س��اور م��ع��ه��م ب��ع��د ق����رار ه��ذه 

طائرة  لعبور  الرخي�س  يف  املماطلة  ال��دول 

رئ��ي�����س ب��ول��ي��ف��ي��ا اإي���ف���و م��ورال��ي�����س الأج������واء 

بعد ح�سوره  مو�سكو  م��ن  ع��ائ��داً  الأوروب���ي���ة، 

هذه  تعتقد  ك��ان��ت  حيث  ال��غ��از،  منتجي  قمة 

�سنودن  العميل  اأن��ه يحمل  الأوروب��ي��ة  ال��دول 

معه على منت الطائرة.

باأنها  العامل  دول  وا�سنطن  ورغ��م حتذير 

اللجوء  منحت  اإذا  دول��ة  اأي  م��ع  تت�ساهل  ل��ن 

دول  بع�س  حت��دت  فقد  ل�����س��ن��ودن،  ال�سيا�سي 

اأم����رك����ا ال��الت��ي��ن��ي��ة ال���ت���ح���ذي���ر الأم����رك����ي 

القومي  الأم���ن  وك��ال��ة  عميل  على  وع��ر���س��ت 

وبوليفيا،  وفنزويال  نيكاراغوا  وهي  اللجوء، 

�سيا�سي  ب��ل��ج��وء  �سيتقدم  ���س��ن��ودن  اأن  وي��ب��دو 

اأف��ادت خمتلف و�سائل  اإىل رو�سيا، بح�سب ما 

الإعالم الرو�سية.

اإيفو  البوليفي  الرئي�س  اتهم  جانبه،  من 

م��ورال��ي�����س ال���س��ت��خ��ب��ارات الأم��رك��ي��ة ب��اأن��ه��ا 

ت�����س��ع��ى ل��ل��ح�����س��ول ع��ل��ى امل���زي���د م���ن ع��ن��اوي��ن 

ال���ري���د الإل����ك����روين اخل��ا���س��ة مب�����س��وؤول��ني 

على  احل�سول  من  متكنت  بعدما  بوليفيني، 

بع�سها، ورف�ست احلكومة البوليفية املوافقة 

ال��ولي��ات  ر�سحته  ال���ذي  الديبلوما�سي  على 

املتحدة لتويل من�سب �سفر وا�سنطن لديها، 

ك��ارل��و���س  البوليفيي  اخل��ارج��ي��ة  وزي���ر  وق���ال 

املر�سح  على  امل��واف��ق��ة  اإج�����راءات  اإن  روم����رو، 

ج��ي��م�����س ن��ي��ل��ون جت���م���دت ب�����س��ب��ب ان��ت��ق��ادات��ه 

لبوليفيا وفنزويال.

تباعاً  الالتينية  اأمركا  زعماء  دافع  وقد 

ل�سنودن، معربني  اللجوء  منح  عن حقهم يف 

ال��ولي��ات  جت�س�س  م��زاع��م  اإزاء  غ�سبهم  ع��ن 

امل���ت���ح���دة يف امل���ن���ط���ق���ة، وع���ر����س���ت ف��ن��زوي��ال 

ون��ي��ك��اراغ��وا، وج��م��ي��ع��ه��ا دول ذات  وب��ول��ي��ف��ي��ا 

حكومات ي�سارية، اللجوء على �سنودن.

ورف�������س زع���م���اء اأم���رك���ا ال��الت��ي��ن��ي��ة »اأي 

حماولة لل�سغط اأو الت�سييق اأو التجرمي« من 

قبل اأي طرف رداً على اأي قرار ملنح اللجوء.

ن��ائ��ب الرئي�س  ب��اي��دن؛  اأن ج���ون  وت����ردد  

الأمركي، قام بخطوة غر معتادة بالت�سال 

برافائيل كوريا؛ رئي�س الإك��وادور، حلثه على 

كما  ل�سنودن،  ال�سيا�سي  اللجوء  اإع��ط��اء  ع��دم 

اخلارجية  وزارة  من  كبار  م�سوؤولون  اأج��رى 

العالقات  لتح�سني  ف��ن��زوي��ال   م��ع  ات�����س��الت 

وتبادل ال�سفراء بعد �سنوات من التوتر.

الأمركية  ال�سفارات  اأبلغت  جهتها،  من 

باأن  وا�سنطن  ر�سالة  املنطقة  اأنحاء  يف جميع 

الالتينية،  اأم��رك��ا  بدخول  ل�سنودن  ال�سماح 

له  �سيكون  متوقع،  غ��ر  ب�سكل  ك��ان  ل��و  حتى 

عواقب دائمة.

ك��ب��ر يف وزارة اخل��ارج��ي��ة  م�����س��وؤول  وذك����ر 

الأمركية »ل توجد دولة يف هذا الن�سف من 

الكرة الأر�سية ل تفهم موقفنا يف هذه النقطة، 

جتعل  اأن  ���س��اأن��ه��ا  م���ن  ���س��ن��ودن  م�����س��اع��دة  واأن 

العالقات �سيئة للغاية لفرة طويلة قادمة«.

واأ�سارت املعلومات اإىل اأن وا�سنطن وجدت 

يقت�سر  كان  الالتينية  اأمركا  يف  نفوذها  اأن 

ف��ق��ط ع��ن��دم��ا حت��ت��اج اإل��ي��ه، مم��ا يعك�س كيف 

منطقة  ي��وم��اً  ك��ان��ت  ال��ت��ي  املنطقة  اأ���س��ب��ح��ت 

متزايدة  ثقة  لديها  الأمركية  للقوة  وا�سعة 

بعيد  م�ستقل،  ب�سكل  العمل  على  قدرتها  يف 

الأمركية  والأوام���ر  وامل�سالح  الرغبات  عن 

اإىل حد متزايد وهو ما يقلق البيت الأبي�س.

و����س���ّرح م�����س��وؤول��ون اأم���رك���ي���ون ب��ال��ق��ول 

املهم  من  يتناق�س،  املنطقة  ه��ذه  يف  »نفوذنا 

لإدارة اأوب��ام��ا ووزي���ر اخل��ارج��ي��ة ج��ون كري 

للمنطقة، ودعم  الوقت  تخ�سي�س مزيد من 

ع��الق��ات��ن��ا م���ع ب��ع�����س ال�����دول امل��ع��ت��دل��ة مثل 

احلركة  ملقاومة  وبرو،  والرازيل  كولومبيا 

م�سادر  وذك��رت  املتحدة«،  للوليات  املناه�سة 

م��ط��ل��ع��ة اأن ال��ب��ي��ت الأب���ي�������س ���س��ع��ر ب��احل��ن��ق 

الالتينية  اأم���رك���ا  م��واق��ف  ب�سبب  ال�����س��دي��د 

املتعنتة ورف�سها المتثال للرغبة الأمركية 

بعدم ا�ستقبال �سنودن، وكاأن الوليات املتحدة 

�سعرت بحركة مترد لتينية، لذلك بداأ بع�س 

النفوذ  ل�ستعادة  �سيا�سات  بر�سم  ال�سيا�سيني 

الأمركي يف اأمركا الالتينية حتى ل تكون 

ال���ع���واق���ب وخ��ي��م��ة يف ح����ال مت جت���اه���ل ه��ذا 

الإنقالب يف املواقف.

اإعداد هناء عليان

ــد لـعـودة الـحــرب الـبــــــاردة إلى الـواجهـة
ّ

»سـنودن« يمـه
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انفجر ملف العميل الأمركي اإدوارد �سنودن عندما ك�سف عن اأن الوليات املتحدة متتلك 

برناجماً للتج�س�س على العامل بدون ا�ستثناء، وا�سمه »بريزم« يتجلى يف تقدمي �سركات اأمركية 

مثل غوغل واآبل و�سكايب والفاي�سبوك بيانات اإىل ال�ستخبارات الأمركية، والرنامج الثاين 

هو »مترا« ويتمثل يف اعرا�س الوليات املتحدة وبريطانيا كل مكاملات وات�سالت العامل.

اأبعاداً جيو�سراتيجية حقيقية ب�سبب  اإدوارد �سنودن ب�سكل كبر، واتخذ  وقد تفاعل ملف 

وا�سنطن  يزاحمان  اللذين  املتحدة  الوليات  اأي خ�سمي  ثم رو�سيا،  ال�سني  اإىل  �سنودن  هروب 

على النفوذ يف العامل.

ملف »سنودن«

رغ��م اأن ج��ه��ات ك��ث��رة ك��ان��ت ت��ع��ول على اإ���س��دار ال��ولي��ات 

اأو ب�سكل �سفهي عر اأحد قادتها عما  املتحدة اعتذاراً يف بيان 

مت الك�سف عنه من معلومات حول �سبكة وطرق التج�س�س التي 

ال��رد الأم��رك��ي ج��اء خميباً  اأن  اإل  ال��ع��امل،  ت�ستخدمها ح��ول 

اإخبارية �سادرة عن  اإىل حد كبر، فقد قالت تقارير  لالآمال 

لأي  بالعتذار  مدينة  لي�ست  وا�سنطن  اإن  املتحدة،  ال��ولي��ات 

م�سرب  ج��ان��ب  م��ن  التج�س�س  ادع�����اءات  خلفية  ع��ل��ى  �سخ�س 

املعلومات اإدوارد �سنودن.

اأن  امل�ستوى  رفيعة  اأم��رك��ي��ة  ديبلوما�سية  ج��ه��ات  وق��ال��ت 

ال��ع��دي��د م��ن ادع�����اءات ���س��ن��ودن اع��ت��رت اأن��ه��ا ت��خ��دم م�سالح 

يعمل  ك��ان  التي  الأم��اك��ن  يف  لنف�سه  التعاطف  ليك�سب  ذات��ي��ة 

اأن  اأننا ندين باعتذار لأح��د، ل بل نعتقد  بها، »لكن ل نعتقد 

اجلذر احلقيقي للم�سكلة هي اأنه لدينا �سخ�س ما انتهك ثقة 

لك�سف  املتحدة  الوليات  خ�سوم  واختار  به،  املتحدة  الوليات 

هذه املعلومات والأ�سرار، ليتحول اإىل بطل عاملي على ح�ساب 

م�سالح الأمركيني واأمنهم القومي ل اأكر«.

اعتذار أميركي

اأمريكا الالتينية

اإدوارد  ق�����س��ي��ة  وت��ت��ف��اع��ل  ه����ذا 

�سنودن الذي ك�سف عن اأكر عملية 

ول��ن��دن  وا���س��ن��ط��ن  ت��ن��ف��ذه��ا  جت�س�س 

الالتينية  اأم��رك��ا  يف  ال��ع��امل،  ���س��د 

اإىل ح���د ك���ب���ر، ح��ي��ث ت���ط���وع ع��دد 

اللجوء  تقدمي  يف  املنطقة  دول  من 

ال�سيا�سي ل�سنودن، وبالتايل فاإن ما 

فجره �سنودن قد يلحق اأ�سراراً غر 

املتحدة  ال��ولي��ات  مب�سالح  متوقعة 

ال��ت��ي تعدها  ال��الت��ي��ن��ي��ة  اأم���رك���ا  يف 

حديقتها اخللفية.

ك�سفت  ���س��ن��ودن،  ملف  يف  تطور  ويف 

املعلومات اأن �سنودن لديه اآلف الوثائق 

يف حالة ن�سرها �سي�سع الوليات املتحدة 

الالتينيني،  مع  للغاية  ح��رج  موقف  يف 

كيفية  تت�سمن  الوثائق  ه��ذه  اإن  حيث 

التج�س�س على كل دولة منها على حدة، 

اأح�سن �سمانة  وت�سكل يف الوقت نف�سه، 

لتفادي �سنودن الغتيال. 

ولعل اأكر ردود الفعل �سجباً وحدة 

ق���د ����س���درت ع���ن اأم����رك����ا ال��الت��ي��ن��ي��ة، 

ياأتي  �سنودن  ملف  الكبر يف  فالتحدي 

مللمة  بينما متت  الالتينية،  ال��دول  من 

امل�ساألة داخل الحت��اد الأوروب��ي مل�سالح 

اأوروب��������ا م���ع وا����س���ن���ط���ن، ل��ق��د ال��ت��زم��ت 

اأوروب������ا ال�����س��م��ت ح��ي��ال امل�����س��األ��ة ب�سكل 

اآث����رت ف��ع��ل ذل��ك  ي��ث��ر ال��ع��ج��ب، لكنها 

وتراجع  الأم��رك��ي  الغ�سب  م��ن  خ��وف��اً 

التعاون القت�سادي مع وا�سنطن، الأمر 

الذي قد يزيد اأزماتها، ويف هذا الإطار 

الإ�سباين؛  ال��دف��اع  وزي��ر  ت�سريح  ي��اأت��ي 

اأن  »يجب  ق��ال:  ال��ذي  ب��ي��درو مورني�س 

نبحث ق�سية التج�س�س الأمركي ولكن 

ت�ساهم  امل��ت��ح��دة  ال��ولي��ات  اأن  نن�سى  ل 

ال��دف��اع لالحتاد  توفر  املئة يف  ب�70 يف 

الأوروبي عر احللف الأطل�سي«.

دول  ق����م����ة  ت����ب����ن����ت  امل�����ق�����اب�����ل،  يف   

مركو�سور، وهي فنزويال والأوروغواي 

وال����رازي����ل والأرج���ن���ت���ني، ال��ت��ي ج��رت 

م��واق��ف مت�سددة جتاه  الأوروغ�����واي  يف 

الإدارة  حتى  فاجاأت  املتحدة،  ال��ولي��ات 

اأن وا�سنطن  الأمركية، وذكرت تقارير 

قلقة ب�سبب م�ساركة الرازيل يف املواقف 

الراديكالية، وهي التي كانت تتحفظ يف 

كثر من مواقف اأمركا الالتينية جتاه 

البيت الأبي�س، وكانت تناأى بنف�سها عن 

موقف الدول الالتينية الي�سارية. 

يف ه�����ذا ال�������س���دد، اأ������س�����درت ال�����دول 

�سديد  بياناً  ملركو�سور  امل�سكلة  اخلم�س 

تتهمها  امل��ت��ح��دة،  ال��ولي��ات  �سد  اللهجة 

بالتج�س�س ل لأهداف مكافحة الإرهاب، 

امل��ال��ي��ة والعلمية  امل��خ��ط��ط��ات  مل��ع��رف��ة  ب��ل 

ولت�ستعملها  ال��ع��امل،  ودول  ال���دول  لهذه 

�سدهم.

كما دعا الرئي�س الفنزويلي نيكول�س 

م������ادورو، اإىل ت��ع��زي��ز اأم����ن الإن���رن���ت يف 

املنطقة بعد املذكرات التي �سربها �سنودن 

ع��م��ل��ي��ات  ���س��ال��ع��ة يف  وا���س��ن��ط��ن  اأن  ع���ن 

جت�س�س �سخمة يف اأمركا الالتينية.

وظ���ه���ر وزي������ر خ���ارج���ي���ة ف��ن��زوي��ال 

تلفزيوين جتاهل  اإليا�س جاوا يف حوار 

جاوا:  وق��ال  الأمركية،  ال�سغوط  فيه 

الأمركية  واحلكومة  اخلارجية  »وزارة 

تعلمت  ف��ن��زوي��ال  اأن  ي��ع��ل��م��ا  اأن  ي��ج��ب 

درو���س��ه��ا منذ وق��ت ط��وي��ل، وه��زم��ت اأي 

�سغوط من اأي جزء يف العامل«.
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يتخذ  �أن  ب�����ض��رورة  �أح����د  ي�ضكك  ال 

�جل��ي�����ش �مل�����ض��ري ق�����ر�ر�ً ح���ازم���اً ب�ضن 

�ضبه  لتطهري  ر�دع����ة  ع�ضكرية  ح��م��ل��ة 

�ل�ضوي�ش  قناة  ومنطقة  �ضيناء  جزيرة 

ت�ضتهدف  �لتي  �مل�ضلحة،  �ملنظمات  من 

�لرئي�ش  م��ن��ذ خ��ل��ع  و�أف������ر�ده  ���ض��ب��اط��ه 

�ل��ي��وم،  �ل�����ض��اب��ق ح�ضني م��ب��ارك وح��ت��ى 

ول���ك���ن �ل���ت���ح���دي���ات �ل���ت���ي ت���ه���دد ك��ي��ان 

�أكرب من جمرد حملة  �لدولة �مل�ضرية 

ع�����ض��ك��ري��ة، وت�����ض��ت��ه��دف ت��ف��ك��ي��ك ���ض��ائ��ر 

موؤ�ض�ضاتها وعلى ر�أ�ضها �لقوى �الأمنية 

�لعملية  تتحول  �مل�ضلحة، وقد  و�لقو�ت 

��ضتنز�ف طويلة،  �إىل حرب  »�ملحدودة« 

ما مل تتح�ضب �لقيادة �مل�ضرية للقوى 

�جل��م��اع��ات  ور�ء  ت��ق��ف  �ل���ت���ي  �خل��ف��ي��ة 

�مل�ضلحة.

�ل�����ض��ه��ي��وين  �ل����ك����ي����ان  �أن  ���ض��ح��ي��ح 

»ت�ضاهل« موؤخر�ً مع ن�ضر قو�ت م�ضرية 

�تفاقيات  به  ت�ضمح  ملا  خالفاً  �إ�ضافية، 

كامب ديفيد، ولكن هذ� ال ينفي تورط 

�ل�ضاباك،  �لعام،  �الأم��ن  وجهاز  �ملو�ضاد، 

�ل��ع��ام يف �ضيناء، ويف  �ل��و���ض��ع  ت���اأزمي  يف 

ودع��م  �لتوتر،  ب��وؤر  خلق  على  �مل�ضاعدة 

�ملنظمات �مل�ضلحة �ملتمردة على �ل�ضلطة 

ت��ت��خ��ّل،  »�إ���ض��ر�ئ��ي��ل« مل  �مل��رك��زي��ة، الأن 

��ضتهد�ف  ع��ن  �ملا�ضية،  �ل��ف��رة  ط���و�ل 

و�خر�قها  �مل�ضرية،  �مل�ضلحة  �ل��ق��و�ت 

بزرع �لعمالء، كما �أبقت منطقة �ضيناء 

�ضاحة مفتوحة للعبث باأمنها و�لتعامل 

مع ع�ضابات تهريب �ل�ضالح و�ملخدر�ت 

وجتارة �لب�ضر.

�إن ح�ضابات �لنجاح �أو �لف�ضل يف عملية 

تطهري �ضيناء من �لع�ضابات و�ملنظمات 

تقت�ضر على م�ضتوى ح�ضد  �مل�ضلحة ال 

للح�ضم،  �ل�ضرورية  �لع�ضكرية  �لقو�ت 

بل ثمة عو�مل �أخرى قد تعرقل �ملهمة 

�لع�ضكرية وتطيل �أمدها، وعلى �لقيادة 

�أن تكون جاهزة ملعاجلتها و�أن  �مل�ضرية 

بتنفيذ  �لولوج  قبل  جيد�ً  لها  تتح�ضب 

�لعملية:

�لتي  �للوجي�ضتي  �ل��دع��م  �إن  �أواًل، 

تتلقاه �ملنظمات �مل�ضلحة مرتبط ب�ضكل 

ع�����ض��وي ب����دور �أج���ه���زة �ل�����ض��ي �أي �إي���ه 

من  »�الإ�ضر�ئيلي«  و�ملو�ضاد  �الأمريكية 

�لتي  �لتهريب  ل�ضبكات  دعمهما  خالل 

لبع�ش  �مل��ادي��ة  �مل�����ض��ال��ح  فيها  ت��ت��د�خ��ل 

�مل��ت��ن��ف��ذي��ن د�خ�����ل �ل��رك��ي��ب��ة �ل��ق��ب��ل��ي��ة 

�لع�ضابات  حتركات  مع  �ضيناء،  ل�ضكان 

�مل�ضلحة، مبعنى �أن هناك تباداًل لالأدو�ر 

بني جميع �الأطر�ف �ملعنية.

�لتهريب  ع�ضابات  خ��ربة  �إن  ث��ان��ي��اً، 

و�ملنظمات �مل�ضلحة يف معرفة ت�ضاري�ش 

�ملنطقة �ملعنية قد تطورت وتفوقت على 

�مل�ضرية،  �لع�ضكرية  �ل���وح���د�ت  خ���ربة 

�لعقود  خ��الل  �ملنطقة  ع��ن  غابت  �لتي 

�لغياب  ه��ذ�  ع��ن  يعو�ش  وال  �الأخ����رية، 

�مل�ضرية،  �ال�ضتخبار�ت  �أج��ه��زة  ن�ضاط 

الأن���ه���ا ظ��ل��ت حت���ت رق���اب���ة م�����ض��ددة من 

�ل�ضهيوين  �لكيان  ��ضتخبار�ت  جانب 

و�لواليات �ملتحدة.

ثالثاً، لطاملا جلاأ �مل�ضلحون �ملن�ضوون 

�ل��ت��وح��ي��د و�جل��ه��اد  ل����و�ء تنظيم  حت��ت 

�مل����ج����اه����دي����ن، �إىل  �����ض����ورى  وجم���ل�������ش 

�لر�ضمي  �الإه���م���ال  مفاعيل  ����ض��ت��غ��الل 

فاختلقو�  �ل��ت��ن��م��ي��ة،  م�����ض��اري��ع  وغ���ي���اب 

وجودهم،  ت��ربر  »مظلومية«  الأنف�ضهم 

يف  �ملهم�ضة  �ل�����ض��ر�ئ��ح  معها  وت��ت��ج��اوب 

جم��ت��م��ع ����ض���ي���ن���اء، وو����ض���ع���ت يف ���ض��ل��ب 

ع��ق��ي��دت��ه��ا »�جل����ه����ادي����ة« �ل����دع����وة �إىل 

�الإن��ف�����ض��ال ع���ن �مل���رك���ز، مب���ا ي�����ض��ب يف 

نهاية �الأمر يف خدمة �مل�ضروع �لتو�ضعي 

و�قتطاع  م�ضر  تق�ضيم  ي�ضتهدف  �لذي 

�ل��ك��ي��ان  �أر����ض��ي��ه��ا مل�ضلحة  م��ن  �أج�����ز�ء 

�ل�ضهيوين.

ل��ق��د �أظ��ه��رت �ل��ت��ج��ارب �ل�����ض��اب��ق��ة يف 

�حل�����رب �مل���زع���وم���ة ع��ل��ى �الإره��������اب، �أن 

�ملنظمات �ملو�ضوفة باالإرهاب تزد�د قوة 

تر�جع،  �أو  ت�ضعف  �أن  ب��دل  و�نت�ضار�ً، 

كلما ��ضتدت �حلمالت �ضدها، و�ل�ضبب 

يف ذلك ال يعود �إىل قدر�تها �لذ�تية، �أو 

ديناميكيتها �خلا�ضة، كما يرّوج معظم 

بل  و�ل�ضيا�ضيني،  �لع�ضكريني  �ملحللني 

الأن �ل��ق��وى �ل��ت��ي ت��دع��ي �حل����رب على 

�الإرهاب هي نف�ضها �لقوى �لتي تدعمها 

�للوجي�ضتية  و�لت�ضهيالت  بالتمويل 

و�لت�ضليح. 

ل��ق��د »���ض��ّه��ل��ت �إ���ض��ر�ئ��ي��ل �ن��ت�����ض��ار 30 

�أل����ف ج���ن���دي، ول���و�ئ���ني ون�����ض��ف م�ضاة 

م���ي���ك���ان���ي���ك���ي، وجم����م����وع����ة ����ض���اع���ق���ة، 

مهند�ضني  ووحدة  مظالت،  وجمموعة 

ع�ضكريني، ووحدة مدفعية، و5 طائر�ت 

ولن�ضات   ،16 �أف  وط���ائ���ر�ت  �أب��ات�����ض��ي، 

لرفح  �الإقليمية  �مل��ي��اه  ملر�قبة  بحرية 

ه��ذ�  ول��ك��ن  و�مل�����ض��ري��ة«،  �لفل�ضطينية 

و�مل�����ض��روط برقابة  �مل���ح���دود  �الن��ت�����ض��ار 

�جل���ي�������ش »�الإ�����ض����ر�ئ����ي����ل����ي« و�ل�����ق�����و�ت 

�الأم����ريك����ي����ة ع���ل���ى جم�����رى �ل��ع��م��ل��ي��ات 

يكون  ل��ن  تفا�ضيلها،  ب��ك��ل  �لع�ضكرية 

ع�ضابات  م��ن  �ملنطقة  لتطهري  ك��اف��ي��اً 

�أنها  »�إ�ضر�ئيل«  تدعي  �لتي  �مل�ضلحني، 

ت��ه��دد �أم��ن��ه��ا، رغ���م �ن���ع���د�م �ل��ع��م��ل��ي��ات 

�ضدها طو�ل �ل�ضنني �ملا�ضية.

�لعربية  »ه��اآرت�����ش«  �ضحيفة  ك�ضفت 

»�أن �ل�ضاباك �أ�ض�ش موؤخر�ً وحدة خا�ضة 

ب��ا���ض��م وح����دة ���ض��ي��ن��اء، ي��ق��وده��ا عميد، 

�الإره��اب��ي��ة..  �لعمليات  »�إح��ب��اط  بهدف 

خ�ضو�ضاً يف �ضوء تز�يد �ملخاوف قيادة 

�لليرب�ليني  حتالف  من  �مل�ضكلة  م�ضر 

و�ل��ع��ل��م��ان��ي��ني وج��������ر�الت �جل���ي�������ش«، 

وي�����ض��ف حم��ل��ل �ل�������ض���وؤون �مل��خ��اب��ر�ت��ي��ة 

يو�ضي  �ل�ضحيفة،  يف  و�ال�ضر�تيجية 

م��ي��ل��م��ان، »�إن�������ض���اء ه����ذه �ل���وح���دة ب��اأن��ه 

�إج�����ر�ء ����ض��ر�ت��ي��ج��ي ل��الأم��ن �ل��ق��وم��ي 

�الإ�ضر�ئيلي«.

هذه  كل  �مل�ضرية  �لقيادة  �أغفلت  �إذ� 

�لوقائع، �أو بع�ش معطياتها �الأ�ضا�ضية، 

�أو  �ل��ن��ج��اح  ت��درج��ه��ا يف ح�����ض��اب��ات  ومل 

مع  ���ض��ر�ع  يف  نف�ضها  �ضتجد  �ل��ف�����ض��ل، 

�لتحديات  تعرف م�ضدر  ولن  �الأ�ضباح، 

وح��ق��ي��ق��ة �أح���ج���ام���ه���ا، و���ض��ت��ق��ع يف فخ 

�أ�ضابيع  يف  �ملبهرة  �لنتائج  »��ضت�ضهال 

م����ع����دودة«، ن��اه��ي��ك ع���ن م���وج���ة �ت��ه��ام 

�مل��ح��ل��ي��ة، كجماعة  �ل�����ض��ي��ا���ض��ي��ة  �ل��ق��وى 

»ح���م���ا����ش«،  �أو  �مل�����ض��ل��م��ني«  »�الإخ���������و�ن 

�ل�ضلبية  �مل���وؤ����ض���ر�ت  ب��ع�����ش  ظ��ه��ور  م���ع 

رغم �خلروج �ملدّوي جلماعة »�الإخو�ن �مل�ضلمني« من 

حكم م�ضر، �إال �أن �مل�ضهد �مل�ضري ما يز�ل يف حال �ضدمة 

دولية تعك�ضها �ملو�قف �ملرتبكة للدول �الأكرث تاأثري�ً يف 

�لقر�ر �لعاملي، �أو �ضياغة �حلكام للدول �لنامية ولو�ئح 

�لدول �لتي لعبت  �تباعها، خ�ضو�ضاً  �حلكم �لتي يجب 

�ملا�ضية  �لثالث  �ل�ضنو�ت  خالل  خطري�ً  تخريبياً  دور�ً 

يف �لدول �لعربية، ال �ضيما �لواليات �ملتحدة �الأمريكية 

يف  �الأح��ق��اد  تع�ضع�ش  �لتي  وتركيا  وفرن�ضا،  وبريطانيا 

م�ضامات �ضلطتها.

وم����ا ب���ني �ل���غ���رب �مل��ت��م��ث��ل ب��وق��اح��ة �ل�����دول �ل��ث��الث 

�لعرب،  الفر��ش  دوم��اً  �ملتاأهب  �لفك  وتركيا  �ملذكورة، 

ليزرع  »�إ���ض��ر�ئ��ي��ل«،  ع��رب  �ل�ضهيوين  �ل��وح�����ش  يتحرك 

�لنظر  بغ�ش  �مل�ضرية،  �لع�ضكرية  �ملوؤ�ض�ضة  يف  �ل�ضكوك 

�لع�ضكرية  �لقيادة  �عتمدتها  �لتي  �ملر�مي  حقيقة  عن 

»�ل��ث��ورة  ج��ان��ب  �إىل  ل��ل��وق��وف  �مل�ضتلهمة  و�ل��ت��ربي��ر�ت 

�أو  خ��اط��ف��ي��ه��ا،  م��ن  �ل��ث��ورة  ����ض��ت��ع��ادة  �أو  �لت�ضحيحية« 

�لوقوف �إىل جانب �ل�ضعب �ملقهور.

ويبدو �أن »�إ�ضرئيل« �ضّباقة �إىل حجز مكانها، �أو على 

�الأقل ت�ضعى �إىل ذلك، لتعوي�ش �خل�ضائر مع �لتغيري�ت 

�حلا�ضلة.

ب��ال��ط��ب��ع، ل��ي�����ش م���ن �ل�����ض��ه��ل ���ض��ري��ع��اً ك�����ض��ف ب��و�ط��ن 

�لرئي�ش  خ�ضارة  �عترب  كان  �لذي  »�الإ�ضر�ئيلي«  �ملوقف 

»�الإخ�������و�ين« حم��م��د م��ر���ض��ي �أك����رب م���ن خ�����ض��ارة �ضلفه 

�قرن  �ل�ضي�ضي  على  �لرهان  �أن  �ضيما  مبارك،  ح�ضني 

بالقول  �ل�ضبك  حيث  م��ن  متقنة  ��ضتخبار�تية  بلعبة 

»�أنت ال حتتاج �إىل عني مميزة لروؤية �لتعاطف �لعميق 

يخفى  فبالكاد  »�الإ�ضر�ئيلية«،  �لنخبة  من  و�الإع��ج��اب 

هذ� �الإعجاب بقائد �لقو�ت �مل�ضلحة يف جارتنا �جلنوبية 

�لكبرية، �ل�ضخ�ش �لذي �ضجن �لرئي�ش �ملنتخب موؤخر�ً.

�أم����ا و����ض��ن��ط��ن ف��ي��ت��اأرج��ح م��وق��ف��ه��ا م��ع م��ي��ل ب��اجت��اه 

على  �مل�ضري؛  �لو�ضع  تطور�ت  مع  �الإيجابي  �لتعاطي 

�إعالن  هي  �الأوىل  و�خلطوة  �لالحق،  �اللتفاف  قاعدة 

�أمريكا مل  �أن  �الأردن  ك��ريي من  وزي��ر �خلارجية ج��ون 

�الإط��اح��ة  ك��ان��ت  م��ا  �إذ�  بخ�ضو�ش  ح��ك��م��اً  ب��ع��د  ت�����ض��در 

مبر�ضي متثل �نقالباً �أم ال، وهذه �ال�ضتد�رة �لتي تن�ضف 

�بتز�ز  مبحاولة  �ق��رن��ت  لو��ضنطن  �ل�ضابقة  �مل��و�ق��ف 

يبدو �أن �ملطلوب �ال�ضتجابة لها بعيد�ً عن �الأعني، �إذ قال 

كريي �أي�ضاً �إن �ملوقف �مل�ضار �إليه �ضعب وبالغ �لتعقيد، 

و�لرئي�ش �أوباما عرّب عن تخوفه من خلع مر�ضي، لذلك 

نقوم بتقييم �لو�ضع.. �إن هناك عدد�ً كبري�ً من �لنا�ش 

على  ق��درة  يعطيها  ما  وهو  �حلالية،  باحلكومة  يثقون 

�تخاذ �لقر�ر�ت.

�أخالقية،  وليدة مر�جعة  لي�ضت  �الأمريكية  �ال�ضتد�رة 

�مل�ضرية  �الأه����ر�م  ج��ري��دة  و�ضفته  م��ا  �فت�ضاح  بعد  �إمن���ا 

ب�»موؤ�مرة �أمريكية« مل ينِف �أو يكذب تفا�ضيلها �أحد مبن 

فيهم �الأمريكيون، �أما خال�ضة �ملوؤ�مرة فهي دعوة �الإد�رة 

�ل��ذي  �ل�ضاطر  خ��ريت  ع��رب  مر�ضي  �لرئي�ش  �الأم��ريك��ي��ة 

م�ضجد  �إىل  �النتقال  �إىل  بير�ضون  �آن  �ل�ضفرية  �لتقى 

ر�بعة �لعدوية الإد�رة �لدولة من هناك، �الأمر �لذي يعجل 

بتدخل خارجي بحجة كبح جماح �لفو�ضى �ملنت�ضرة.

�ت�ضال  ع��رب  �ضخ�ضياً  مر�ضي  طلبه  �ل��ت��دخ��ل  وه���ذ� 

مبا�ضر مع �ل�ضفرية، وهو �الت�ضال �مل�ضجل لدى دو�ئر 

�خلا�ش  �لهاتف  �أج��ري من  �أن��ه  �ضيما  �مل�ضرية،  �الأم��ن 

�ت�ضاالت  ثالثة  مر�ضي  �أج��رى  كما  �ل�ضي�ضي،  بالفريق 

���ض��اع��ة طلبها  ن�����ض��ف  �ل��ه��ات��ف نف�ضه خ���الل ف���رة  م��ن 

�ال�ضتقالة  �أو  -�لتنحي  بخيارين  �أبلغ  عندما  للت�ضاور 

ع�ضكرياً  ت��دخ��اًل  م��ر���ض��ي  ط��ل��ب  ف��ق��د  ل��ل��ف��و���ض��ى،  درء�ً 

�ملر�ضد  مع  �الت�ضال  ويف  حكمه،  نظام  حلماية  مبا�ضر�ً 

�لفو�ضى  باإ�ضاعة  توجيهات  �إي�ضال  طلب  بديع  حممد 

و�ل��ع��ن��ف، ويف �الت�����ض��ال م��ع ق��ي��ادة ح��رك��ة ح��م��ا���ش دع��م 

مع  �أج���ر�ه  فقد  �ل��ر�ب��ع  �الت�ضال  �أم��ا  �ضيناء،  �لعنف يف 

جنله �أحمد �لذي كان يف تركيا للطلب من رجب طيب 

�أردوغان �لتحرك للم�ضاعدة يف �لتدخل �لدويل.

كلياً  �أن تتجاهل  �ملتحدة  للواليات  بالطبع، ال ميكن 

رغم  »�رح��ل«،  و�حد  ب�ضوت  �مليادين  ملوؤو�  مليون   30
م�ضاحلها  �أج��ل  من  و�لدميقر�طية  للحرية  �فر��ضها 

وتغول �أدو�تها وحلفائها، ولذلك فاإن �ال�ضتد�رة يوؤ�ض�ش 

لها عرب تقرير �أمريكي ن�ضره موقع »هرجتبلوغ« وفيه 

مفا�ضل ��ضرتيجية منها:

- »�الإخ���������و�ن �مل�����ض��ل��م��ون« ي��ع��م��ل��ون ع��ل��ى ت��ق��وي�����ش 

�ال���ض��ت��ق��ر�ر و�الأم������ن، وه����ذ� ل��ي�����ش يف ���ض��ال��ح �ل��والي��ات 

�ملتحدة.

- �إن ما قام به �جلي�ش لي�ش لال�ضتيالء على �ل�ضلطة، 

ورفاقه  عليها مر�ضي  ��ضتوىل  �لتي  �ل�ضلطة  الإع��ادة  بل 

�إىل �ل�ضعب.
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�لتي  قطر  ب��اإم��ارة   - عنها  رغماً   - �ل�ضعودية  �عرفت 

التي  الإح�����س��اء  منطقة  م��ن  اأرا�سيها  م��ن  ج���زءًا  تعتربها 

اأن  بحجة  ال�سعودية،  العائلة  �سيادة  عن  الإنكليز  اقتطعها 

معظم القبائل القطرية تعود يف جذورها اإىل جند، ومنها 

قبيلة اآل مرة، التي اتهمها القطريون مب�ساندة ال�سعودية يف 

اأ�س�ست  1992، والتي  حادثة مركز اخلفو�س احلدودي عام 

لتهام قطر لل�سعوديني بامل�ساركة يف حماولة النقالب عام 

الأمري خليفة اآل ثاين )املخلوع بالقوة(  مع  بالتعاون   1995
من ولده الأمري حمد بن خليفة )املخلوع بالتنازل(.

م�ستندة  الكربى  ال�سعودية  مع  ال�سغرى«  »قطر  تتناف�س 

اإىل  بالإ�سافة  امل���ايل،  واحتياطها  ال��غ��از  احتياطات  اإىل 

قطر  ت�سكل  بحيث  و»الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة«،  الأم��ريك��ي��ة  احلماية 

العربي  ال��ع��امل  امل��ب��ا���س��رة على  الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة«  »ال��ن��اف��ذة  

لو  حتى  به  القيام  ال�سعودية  ت�ستطيع  ل  ب�سكل  والإ�سالمي 

اأرادت، واإذا ا�ستطاعت القيام به ف�سّرًا ل عالنية.

نف�سها  ون�سبت  العربي«،  »الربيع  �سمي  ما  قطر  واكبت 

وليًا لأمر الثورات العربية، وناطقًا ر�سميًا للجامعة العربية 

ووحيد  �سرعي  كممثل  وت�سّرفت  واحل��رك��ات،  وال�سعوب 

الأم��ريك��ي  للم�سروع  ح�سري  وَوك��ي��ل  جهة،  م��ن  ل��ل��ث��ورات 

ال�سرتاتيجي  تركيا؛ احلليف  بال�سراكة مع  و»الإ�سرائيلي«، 

»القوة  م��ع  ال��ق��ط��ري«  »امل���ال  ت���زاوج  ل���»اإ���س��رائ��ي��ل«، بحيث 

اإىل  املنطقة  لنقل  النقالبي  اجل�سر  ل�سناعة  الرتكية« 

اأح�سان م�سروع ال�سرق الأو�سط الأمريكي اجلديد، القائم 

فيه  ُي�سطب  وال��ذي  وامل��ذاه��ب،  والقوميات  الطوائف  على 

»الوليات  بل  املوحد،  الوطن  اأو  ال��واح��دة  الأم��ة  م�سطلح 

العربية املتحدة«.

والعجب،  بالغرور  )احَلَمدان(  القطري  الثنائي  اأ�سيب 

وغرقا يف الأحالم التي راودتهم وتخيلوا لقب »الإمرباطور 

اأوغ��ل��و(  ال��رتك��ي )اأردوغ����ان -  الثنائي  ال��ع��رب��ي«، وك��ذل��ك 

العثمانية  ال�سلطنة  وبني  العثمانية،  ال�سلطنة  اأجم��اد  على 

امل�سهد  ع��ن  ال�سعودية  غ��اب��ت  القطرية  والإم��رباط��وري��ة 

العربي، وعن امللف الفل�سطيني، بعدما اأقام خالد م�سعل يف 

الدوحة برفقة ع�سو الكني�ست عزمي ب�سارة، وذلك بفتوى 

�سيخ الإمارة ال�سيخ القر�ساوي.

من  وطلبوا  �سباتهم،  من  فجاأة  ال�سعوديون  ا�ستيقظ 

الأمريكيني ا�ستعادة زمام املبادرة، وذلك لتقييد القطريني 

واإبعادهم، فا�ستجاب الأمريكيون، وعزلوا الأمريين، وطلب 

)غري  ال�سوري«  »الئتالف  ا�ستالم  ثانية  مرة  ال�سعوديون 

ال�سيا�سية  املنظومة  وفق  رئا�سته  تكون  اأن  �سرط  املوحد(، 

ال�سعودية: قبلية - ع�سائرية - عائلية.

مت تن�سيب اأحمد اجلربا؛ املطرود من قبيلته �سمر ب�سبب 

�سلوكه ال�سيئ، واأُبعد القطريون عن ال�ساحة ال�سورية، وبداأ 

الذين  وال�سلفيني  املتطرفني  من  �سورية  يف  اأدواتهم  �سرب 

تبّنتهم قطر، بعدما ا�ستولدتهم ال�سعودية واأرادت اإرجاعهم 

اإىل »بيت الطاعة«.

ومت  اجلي�س،  م��ع  بالتحالف  امل�سري  ال�سعب  انتف�س 

القطري  ال��دور  �سقط  وبالتايل  »الإخ���وان«،  حكم  اإ�سقاط 

امل��ايل  ال��دع��م  ح�سد  اإىل  ال�سعودية  ف�سارعت  م�سر،  يف 

و�سد  الثانية  الثورة  لدعم  والكويتي  والإم��ارات��ي  ال�سعودي 

الفراغ القطري، ومنع ابتزاز للثورة، وطالبت ال�سعودية من 

اأمريكا عدم مقاومة الثورة، عّلها ت�ستحوذ عليها وتبعد كاأ�س 

واحلركة  ال�سعودية  عن  وال�سيا�سية  العقائدية  »الإخ���وان« 

الوهابية.

القطري   - ال�سعودي  ال�سراع  يظهر  ذلك،  اإىل  اإ�سافة 

وبعد  ول��ب��ن��ان،  وليبيا  وتون�س  اليمن  �ساحات  يف  بالقوة 

وامتالك  وم�سر،  �سورية  ال�سعودي على قطر يف  النت�سار 

اأوراقهما )حاليًا(، انتقل ال�سعوديون اإىل فل�سطني، و�سغطوا 

عبا�س  حممود  الرئي�س  دور  وتعزيز  املفاو�سات  ملتابعة 

تعي�س  التي  »حما�س«،  دور  وحتجيم  الفل�سطينية،  وال�سلطة 

واإحراق  مر�سي  عزل  بعد  م�سر  مع  واأمنيًا  �سيا�سيًا  ماأزقًا 

اأدواتها يف �سورية وم�سر ولبنان، وحتجيم الدور القطري، 

مقابل  ل�»اإ�سرائيل«  )ن��ق��دًا(  تدفع  اأن  ال�سعودية  وحت��اول 

املفاو�سات  با�ستئناف  العربية  الثوارت  مع  دوره��ا  ت�سهيل 

تنازلت  �سوى  ُتنتج  لن  التي  »الإ�سرائيلية«،   - الفل�سطينية 

بال�سكل،  قطرية  وهزمية  »اإ�سرائيلية«  واأرب��اح  فل�سطينية 

حيث خ�سرت دور »البائع« للق�سية الفل�سطينية.

الوقت  ع��ام��ل  �سغط  حت��ت  هجومها  ال�سعودية  تتابع 

اأوراق  اإح���راز  من  بد  ل  الزمني  امل�ستوى  فعلى  وامل��ي��دان، 

بد  ول   ،2013 العام  نهاية  قبل  جنيف  موؤمتر  قبل  عديدة 

من حت�سني ظروف امليدان ال�سوري، ومنع تقهقر املعار�سة 

ميدانيًا وت�ستتها و�سعفها عرب املعارك الثنائية بني الأكراد 

جلان  وبني  احلر«،  و»اجلي�س  »الن�سرة«  وبني  و»الن�سرة«، 

ال�سعودية  فاجتهت  امل�سلحة،  وامليل�سيات  ال�سعبي  الدفاع 

املقاومة  و�سرب  اللبنانية  بالورقة  مت�سك  علها  لبنان  اإىل 

واإزعاجها بال�سيارات املفخخة واخلطاب املذهبي الطائفي 

املقربني  اللبنانيني  اإب��ع��اد  ع��رب  الق��ت�����س��ادي،  واحل�����س��ار 

املناعة  قوة  لعتبار  لبنان  يف  �ستف�سل  لكنها  املقاومة،  من 

ال�ساحات  بقية  عن  اللبنانية  ال�ساحة  ومتايز  للمقاومة، 

ال�سيا�سية  واحلنكة  اخل��ربة  قلة  اإىل  بالإ�سافة  العربية، 

ال�سعودية، و�سقوط نظرية اأن املال ي�سنع كل �سيء، فيمكن 

اأن ي�سرتي البع�س اأو يخرب، لكنه ل ي�ستطيع اأن يبني دوًل 

اأو ي�سنع ثورات اأو زعماء اإل من ورق اأو كيانات من رمل.

اإن ال�ساحات التون�سية والليبية واليمنية بانتظار ا�ستعال 

ال�سراع ال�سعودي - القطري لإ�سعال احلرائق من جديد، 

و�سيقاتلون  ب�سهولة،  الدور  خ�سارة  القطريون  ير�سى  ولن 

لي�س من اأجل النت�سار اأو الفوز، بل من اأجل اإف�سال الدور 

ال�سعودي واإخراجه، اأو توريطه يف ال�ساحات امل�ستعلة بانتظار 

و�سول النار اإىل الداخل ال�سعودي من نوافذ متعددة.

والقطريون  عدة،  حماور  على  يتقدم  ال�سعودي  الهجوم 

يغلقون بوابات اإمارتهم طلبًا لالأمان وال�سالمة، وبناء لطلب 

للرمال  ال�سعودية  القيادة  ي�ستدرجون  الذين  الأم��ريك��ان، 

م�سارف  على  وذل��ك  قطر،  وّرط���وا  كما  املتحركة  العربية 

بدء  ال�سراع حول العر�س بعد امللك عبد اهلل بني الأحفاد 

وجناحي بندر بن �سلطان وحممد بن نايف.

د. ن�سيب حطيط

برئا�ضة  �جل��دي��دة،  �مل�ضرية  �حلكومة  ت�ضكيل  م��ع 

حازم �لبيالوي، تكون م�ضر قد بد�أت مرحلة �نتقالية 

جديدة �أ�ضدلت �ل�ضتار على حكم »�الإخ��و�ن«، و�أ�ض�ضت 

�خليار�ت  �ضعيد  على  م�ضر  خ��ي��ار�ت  يف  جديد  مل�ضار 

�لتي �ضت�ضلكها �ضيا�ضياً و�قت�ضادياً و�جتماعياً.

وبغ�ش �لنظر عن حجم ودور »�الإخو�ن« يف �ملرحلة 

�ل��ق��ادم��ة، وم���ا �إذ� ك��ان��و� ���ض��ي��ت��اأق��ل��م��ون م��ع �حل��ق��ائ��ق 

�لن�ضائح  ويرف�ضون  ر�أ�ضهم  �ضريكبون  �أم  �جل��دي��دة، 

�لدميقر�طية  بالعملية  لالنخر�ط  لهم  توجه  �لتي 

�ملقبلة، فاإن م�ضر وميز�ن �لقوى �ل�ضيا�ضي و�ل�ضعبي 

ف��ي��ه��ا ق��د ح�����ض��م ب��غ��ال��ب��ي��ة ك���ربى ب��ل��غ��ت 70٪ �مل��ع��رك��ة 

نظام  و�إن��ت��اج  �لقائم  �حلكم  نظام  يف  �لتغيري  ب��اجت��اه 

حكم جديد.

ث��ورة  ف���اإن  �لعفوية،  يناير   25 ث���ورة  عك�ش  فعلى 

بالتنظيم  �ت�ضمت  قيادة  لها  ك��ان  �لثانية  يونيو   30
وو���ض��وح �ل��روؤي��ة و�ل��ربن��ام��ج، ول��ه��ذ� ك��ان��ت حا�ضرة، 

�إثر جناحها يف �إ�ضقاط حممد مر�ضي، لطرح �لبديل 

�لتي يجب  �لرئا�ضة و�الآليات  �النتقايل على م�ضتوى 

�أدى  وق��د  �لع�ضكري،  �ملجل�ش  �أعلنها  و�لتي  تتبع،  �أن 

ذلك �إىل تكري�ش حقيقتني؛ �إنهاء �أحالم قوى �لنظام 

�لقدمي باإعادة بعث نظام مبارك عرب تنظيم �نقالب 

على  �ل�ضتار  و�إ�ضد�ل  �لنور،  �إىل  �إخر�جه  يعيد  رجعي 

ك�ضفت  �أن  بعد  �حلكم،  �إىل  »�الإخ���و�ن«  ع��ودة  �إمكانية 

رجعية  �أ���ض��د  �ضيا�ضياً  من��وذج��اً  وتقدميهم  حقيقتهم 

من حكم مبارك يتعار�ش مع تطلعات غالبية �ل�ضعب 

من  مرحلة  يف  م�ضر  دخلت  لذلك،  ونتيجة  �مل�ضري، 

حتركها  و�ضعبية،  ث��وري��ة  بدينامية  �ملحكوم  �لتغيري 

وتقودها �لقوة �الأكرث تاأثري�ً يف كل مرحلة، وهذ� ما 

�أ�ضرت �إليه �لوقائع �لتالية:

�إق������د�م ح��رك��ة مت����رد، �ل���ق���وة �ل�����ض��ب��اب��ي��ة �جل��دي��دة 

�لبدء بحملة  30 يونيو، على  �حليوية �ملحركة لثورة 

�لعمل  تعليق  �إىل  تو�قيع على عري�ضة جديدة تدعو 

باتفاقية كامب ديفيد لتعار�ضها مع �ل�ضيادة �مل�ضرية 

ملحاربة  �ضيناء  �إىل  ب��ال��ذه��اب  �مل�����ض��ري  �جلي�ش  وح��ق 

ق���وى �الإره�������اب، وي��ت��م��اه��ى م���ع ه���ذ� �مل���وق���ف ك���ل من 

رئي�ش  نائب  �لد�ضتور  ح��زب  رئي�ش  �ل��رب�دع��ي  حممد 

�ضباحي  وحمدين  �خل��ارج��ي��ة،  لل�ضوؤون  �جلمهورية 

رئي�ش �لتيار �ل�ضعبي )�لنا�ضري(.

موقف وزير �لدفاع عبد �لفتاح �ل�ضي�ضي �لذي عك�ش 

توجهاً نحو �ال�ضتقاللية عن �لواليات �ملتحدة و�لدول 

ودعمها  م�ضر،  ���ض��وؤون  يف  تدخلها  على  رد�ً  �لغربية، 

ل�����»�الإخ����و�ن«، وك���ان م��ن �ل��الف��ت ع��ل��ى ه���ذ� �ل�ضعيد 

�خلارجية  وزي��ر  م�ضاعد  ح�ضرة  يف  �ل�ضي�ضي  قاله  ما 

ب���اأن »�الإد�رة �الأم��ريك��ي��ة ال  �الأم���ريك���ي ول��ي��ام ب��رين��ز 

ت��رب��ط ب���ني م���ا ح����دث يف م�����ض��ر و�مل���ع���ون���ة« فقاطعه 

�الأم��ريك��ي��ة  �مل��ع��ون��ة  ق��ائ��اًل: »�حل��دي��ث ع��ن  �ل�ضي�ضي 

وتهديدنا  م�ضر،  يف  �جلي�ش  بال  ي�ضغل  ال  �لع�ضكرية 

على  �ضلبية  �آث��ار  وله  �لبلدين  بني  �لعالقة  يوتر  بها 

�مل�ضتفيد منها«.

�لع�ضكري  �ملتحدث  ك��الم  فهو  �لثالث  �مل��وؤ���ض��ر  �أم��ا 

�مل�ضري يف مقابلة مع �ضحيفة ديلي نيوز عن �حتمال 

تر�ضح �ل�ضي�ضي النتخابات �لرئا�ضة �إذ� »تقاعد وطالبه 

م�ضارعة  ثم  �لرئا�ضية«،  �النتخابات  بخو�ش  �ل�ضعب 

�ملتحدث �ل�ضابق، با�ضم �لرئي�ش �ملعزول حممد مر�ضي، 

�النقالب  لقائد  متهد  »�الأر����ش  بالقول:  علي  يا�ضر 

ليكون رئي�ضاً مل�ضر، ولتمديد �ضرعية ثورة 1952«.

�إن مثل هذه �ملعطيات توؤ�ضر �إىل �أن �الئتالف �ملكون 

للحكم �جلديد �ضيكون �جلي�ش، يف �ملرحلة �الأوىل، هو 

�ضتعتمد  �لتي  �ل�ضيا�ضات  لكن  فيه،  �الأ�ضا�ضي  �ملحرك 

�الئ��ت��الف،  ق��وى  جميع  ب��ني  ت�ضوية  ح�ضيلة  �ضتكون 

جديد،  �ضيا�ضي  موقع  يف  تتمو�ضع  م�ضر  يجعل  مما 

�ل��د�خ��ل��ي��ة  �أزم�����ات م�ضر  م��ع��اجل��ة  ع��ل��ى كيفية  ي��رك��ز 

و��ضتعادة قوتها، وقد يكون مفتوحاً على �لتوجه نحو 

�خليار �لتحرري �ال�ضتقاليل على �مل�ضتويات �لوطنية 

مو�قف  ذل��ك  يعزز  وم��ا  و�الجتماعية،  و�القت�ضادية 

�ل�ضي�ضي  و�ضباحي وحركة مترد �لتي تعك�ش �لتطلع 

�إىل ����ض��ت��ع��ادة ن��ه��ج ع��ب��د �ل��ن��ا���ض��ر، وحت��ق��ي��ق �ل��ع��د�ل��ة 

�الجتماعية.

ع��ل��ى �أن ه����ذ� �الح���ت���م���ال ���ض��ي��ك��ون ن��ت��اج ���ض��ريورة 

�ملقبلة  �لرئا�ضية  و�النتخابات  ومتو��ضلة،  م�ضتمرة 

حم��ط��ة م��ه��م��ة ت��ر���ض��م م�����ض��ار �مل��رح��ل��ة �مل��ق��ب��ل��ة �ل��ت��ي 

طرف  كل  وحجم  �جلديد  �الئ��ت��اليف  �حلكم  �ضتكر�ش 

فيه.

ح�سني عطوي
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الصراع السعودي - القطري يحرق »الربيع العربي«

آفاق المرحلة الجديدة في مصر بعد إسدال الستار على حكم »اإلخوان«

ناقلة دبابات ع�ضكرية م�ضرية 

متجهة نحو �لعري�ش �ضمال 

�ضيناء )�أ.ف.ب.(

�مل�ضلحة،  �مل��ن��ظ��م��ات  دع���م  يف  لتدخلهما 

�إن �لركيز على هذ� �جلانب مع �إهمال 

ح�ضم  يف  ي�ضاعد  ال  �الأخ����رى،  �ل��ع��و�م��ل 

�ملعركة، بقدر ما ي�ضيف �إىل �ضبابيتها، 

ويبعدها عن �لهدف �ملن�ضود.

عدنان حممد العربي

) العدد 273(  اجلمعة - 26 متوز - 2013

�مل�����ض��وؤول ع��ن �ضياع �حلكم  - مر�ضي ه��و 

م����ن ب����ني ي����دي����ه ع����ن ط����ري����ق �����ض���ت���ب���د�ده، 

و�إق�����ض��ائ��ه ل��ل��م��ع��ار���ض��ة، وخ����رج ع���ن م�ضار 

�لتجربة �لدميقر�طية.

ين�ضاأ  دميقر�طي  حلكم  �لتاأ�ضي�ش  �إن   -

وبثبات، و�حلكومة  يت�ضكل  بد�أ  لكنه  ببطء، 

�ملوؤقتة �أدت �ليمني �لد�ضتورية، و�أن �ضياغة 

�لد�ضتور �ضتكون جاهزة بعد �ضهر، وو�ضعت 

جدواًل لالنتخابات �لت�ضريعية.

ه����ذ� �مل���وق���ف ���ض��ي��ن�����ض��ح��ب ع��ل��ى ك���ل من 

يو�يل و��ضنطن غرباً و�ضرقاً، لكن �الختبار 

فهناك  خ��و�ت��ي��م��ه،  �إىل  ي�ضل  مل  �مل�����ض��ري 

�ل��ع��دي��د م��ن �ل��ت��ح��دي��ات، ف��اال���ض��ط��ر�ب��ات 

مع  متعرث�ً  ي��ز�ل  ال  و�القت�ضاد  م�ضتمرة، 

�ن��ع��د�م  ومن�ضوب  �ل��ب��ط��ال��ة،  ن�ضبة  �رت��ف��اع 

فيه  يتغلغل  م��ا  وه���ذ�  �زدي�����اد،  �إىل  �الأم����ن 

�لتقرير �الأمريكي ليخل�ش �إىل �ال�ضتنتاج 

�أال  �مل��ت��ح��دة  �ل��والي��ات  �ل��ت��ايل: يجب على 

فخريطة  م��رت��ني،  نف�ضه  �خل��ط��اأ  ت��رت��ك��ب 

�ل��ط��ري��ق و����ض��ح��ة، وع��ل��ى و����ض��ن��ط��ن دع��م 

و�الأم��ن  �لدميقر�طية  نحو  �لعمل  جهود 

ب��ني ع�ضية  ل��ن يح�ضل  وه���ذ�  و�الزده������ار، 

و�ضحاها.

يون�س عودة



م���رة اأخ�����رى ت��ن�����ص��ح ال��ع��ن�����ص��ري��ة يف ال���والي���ات 

املتحدة االأمريكية يف اأب�صع �صورها.. بحيث تبدو 

الأم��ور وك��اأن نهج ع�صابة »كوكل�س كالن« ما زال 

�صائداً، وكاأنه ل يحكم هذه »الإمرباطورية« الآن 

رجل زجني.

ما  �صام  العم  ب��الد  يف  الأبي�س  ال��رج��ل  �صيادة   

ت����زال ه���ي ال��ت��ي حت���دد ن��ه��ج احل���ي���اة وال��ع��الق��ات 

الجتماعية، حيث يبقى امللونون يف مكانة الدرجة 

الثانية يف املواطنية، وتبقى لهم الأحياء الفقرية 

واملهملة والع�صوائية، كحي الزنوج يف هارمل.

امل��ت��ح��دة  ال����ولي����ات  ت��ت��ب��دى يف  ويف ك���ل م����رة 

ب��اأ���ص��ك��ال  ال��ع��ن�����ص��ري  ال��ف�����ص��ل  ون��ظ��ام  العن�صرية 

 17 ابن  زجني  �صاب  مقتل  كان  واآخرها  خمتلفة، 

اأبي�س  �صرطي  قتله  مارتن،  ترايفون  ا�صمه  عاماً 

ا���ص��م��ه ج����ورج زمي���رم���ان يف ���ص��ه��ر ���ص��ب��اط 2012، 

وبعد �صنة و5 اأ�صهر براأته هيئة املحلفني يف ولية 

فلوريدا، رغم اأن اعتقال القاتل كان قد مت بتهمة 

انتهاك احلقوق املدنية لل�صاب مارتن.

املفارقة اأن الرئي�س الأمريكي الزجني، باراك 

مارتن  ال�صاب  قتل  ال��ذي هزته جرمية  اأوب��ام��ا 

اب��ن جلدته، اع��رف اأن��ه »ل��و ك��ان الأم��ر ح�صل 

ترايفون  اأنا  اأكون  اأن  ميكن  كان  عاماً،  قبل 35 

مارتن«.. لكن اأوباما يف ذات احلني جتنب انتقاد 

اأن زميرمان  حكم هيئة املحلفني التي اعتربت 

ق����ام ب���ال���دف���اع امل�������ص���روع ع���ن ال��ن��ف�����س، م��ع��رف��اً 

»لقد  بقوله:  الهيئة  لهذه  العن�صري  باحلكم 

اأ�صدرت هيئة املحلفني حكمها، وبهذه الطريقة 

البيت  يف  الأ���ص��ود  ال��رج��ل  اإذاً،  نظامنا«،  ي�صري 

الأبي�س، يعرف بطريقة غري مبا�صرة بعدالة 

ب�صيادة  اإل  ي��ع��رف  ل  اأن���ه  يعني  مم��ا  احل��ك��م، 

التظاهرات  اأن  رغ��م  الأب��ي�����س«،  »�صيده  ق��ان��ون 

التي دعت اإليها اجلماعات املدافعة عن احلقوق 

املدنية عمت عدداً من املدن الأمريكية من اأجل 

القوانني  وتعديل  ال��ع��دل«،  ب���»اإح��ق��اق  املطالبة 

ويذهب  النف�س،  عن  ال��دف��اع  مبداأ  ت�صرع  التي 

�صحيتها دائماً الزنوج.

ث���م���ة �����ص����رخ����ات ع�����دي�����دة ان���ط���ل���ق���ت يف ه���ذه 

التظاهرات باأن قتل الفتى الأ�صود يجب اأن يجلب 

تغيريات للمجتمع الأمريكي، واأن تلغى القوانني 

اأي  اأو  اأن �صرطياً  التي ت�صمح بقتل �صخ�س ملجرد 

رجل اأبي�س يعتربه م�صبوهاً«.

ال�صادية  الأم��ريك��ي��ة  فالعن�صرية  ح���ال،  ب���اأي 

واملعادية حلقوق الإن�صان تتعدد وتتلون، وحت�صر 

هنا مع وفاة كبرية مرا�صلي البيت الأبي�س ال�صابقة 

اللبنانية الأ�صل هيلني توما�س، التي كانت تبدي 

لبنان  الأ�صلي  وطنها  م��ع  تعاطفها  ال���دوام  على 

ومع الق�صية الفل�صطينية، وهي كانت حترج دائماً 

الروؤ�صاء الأمريكيني منذ اأن بداأت عملها يف البيت 

الأبي�س مع الرئي�س جون كندي عام 1961، حيث 

كانت ت�صيغ اأ�صئلتها النارية بطريقة ذكية تفاجئ 

بها اأ�صياد البيت الأبي�س املتعاقبني.. اإىل اأن جاء 

اعر�صها  حينما   2010 حزيران  من  ال�صابع  يوم 

الكامريا  اأم��ام  لي�صاألها  ني�صنوف  ديفيد  احلاخام 

»ق��ل لهم  »اإ���ص��رائ��ي��ل« فقالت:  ع��ن  تعليقاتها  ع��ن 

الإ�صرائيليني  وعلى  فل�صطني،  م��ن  يخرجوا  اأن 

واأمريكا  واأملانيا  بولندا  يف  اأوطانهم  اإىل  الذهاب 

املوقف عا�صفة  اأث��ار هذا  الأمكنة«..  وغريها من 

ق���وي���ة ���ص��د ت���وم���ا����س م���ن ال����دوائ����ر ال��ع��ن�����ص��ري��ة 

من�صبها..  من  لال�صتقالة  ا�صطرتها  الأمريكية 

لكن بقيت حقيقة واحدة وهي اأن الوليات املتحدة 

تن�صح يف كل زمان عن�صرية وبغ�صاء لكل ال�صعوب 

ولكل الأع��راق والأل��وان التي تبحث وتنا�صل من 

الب�صر يف  امل�صاواة بني  الأ�صا�صية يف  اأجل حقوقها 

احلقوق الإن�صانية.

اأحمد الطب�ش

الواليات المتحدة ما تزال تنضح عنصرية
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م أميركا لروسيا 
ّ
هل تسل

بقيادة الشرق األوسط؟

اإحدى اآبار النفط عربي ــ دولي

ال�صخري يف والية 

نورث داكوتا

تدخل يف فلكها، ول توؤثر تاأثرياً مبا�صراً على »اإ�صرائيل«، ويوؤكد 

ه��ذا الأم���ر اأن ال��ولي��ات املتحدة ل جت��د ح��رج��اً يف دع��م بع�س 

املجموعات الأ�صولية يف �صورية، باعتبارها قادرة على التحكم 

مب�صار عملها وحتركها.

فعلياً،  املركزي:  ال�صوؤال  اإىل  نعود  الأق��وال،  تفنيد هذه  بعد 

هل ميكن لأمريكا اأن تتخلى عن املنطقة وتهجرها؟

ل ميكن للوليات املتحدة الأمريكية، ومهما كانت الأ�صباب، 

اأن »تتخلى« عن املنطقة بهذه ال�صهولة، وذلك لالأ�صباب الآتية:

اأوًل: يف مو�صوع ا�صتخراج النفط الأمريكي، وعلى الرغم من 

اأمريكا تدريجياً من دولة تعتمد  املتفائلة حول حتّول  الأخبار 

على النفط اخلارجي اإىل دولة مكتفية ذاتياً، اإىل م�صّدرة للنفط 

خالل العقدين القادمني، فاإن اخلرباء ي�صريون اإىل اأن ارتفاع 

كلفة ا�صتخراج هذا النفط قد ل ت�صمح بهذا التفاوؤل املفرط. 

اأمريكا،  اليهودي يف  اللوبي  اإىل حجم ونفوذ  بالنظر  ثانياً: 

ل ميكن لالأمريكيني التخلي عن هدف حماية اأمن »اإ�صرائيل« 

ودعمها.

املتوقعة،  وغري  املتنقلة  الإرهابية  التهديدات  طبيعة  ثالثاً: 

الإره��اب  مكافحة  �صيا�صة  عن  بالتخلي  لالأمريكيني  ت�صمح  ل 

وذلك لأ�صباب داخلية وخارجية عّدة، لذا، اإن مكافحة الإرهاب 

الأم��ريك��ي  وال��ع�����ص��ك��ري  ال�صيا�صي  ال��دع��م  ا���ص��ت��م��رار  ت��ف��ر���س 

بالإ�صافة  والإ�صالمي،  العربي  العاملني  يف  ال��دول  من  للعديد 

اإىل ا�صتمرار التعاون ال�صتخباري والأمني مع القوى الأمنية 

والع�صكرية يف تلك الدول.

ال���ذي �صيركه  ال��ف��راغ ال���ص��رات��ي��ج��ي  اأن  راب���ع���اً: والأه�����م، 

واإقليمية  دولية  ق��وى  حتماً  �صيغري  املنطقة،  يف  الأمريكيون 

مللء هذا الفراغ، ولعل اأكرث دولتني مر�صحتني لهذا هما رو�صيا 

واإيران.

احل��ّد  يف  بالغة  �صعوبة  املتحدة  ال��ولي��ات  �صتجد  هنا،  م��ن 

ب�صكل ملحوظ من انخراطها ال�صيا�صي والع�صكري يف ال�صرق 

الأو�صط، وجتاهل تعاظم الدور الرو�صي يف املنطقة، خ�صو�صاً 

بعد الأزمة ال�صورية، لذا، حتى لو اأراد الأمريكيون اأن يهجروا 

للرو�س  ي�صمحوا  ل��ن  ف��اإن��ه��م  ال��ب��ع�����س،  يعتقد  ك��م��ا  امل��ن��ط��ق��ة، 

اقت�صادية  ق��وة  لهم  ي��وؤم��ن  مم��ا  ب�صهولة،  عليها  بال�صيطرة 

املتحدة  ال��ولي��ات  مبناف�صة  لهم  ت�صمح  هائلة،  وا�صراتيجية 

الأمريكية يف منطقة ال�صرق الق�صى، حيث يقوم الأمريكيون 

مبحاولة احتواء للنفوذ ال�صيني فيها، وقد تكون املناورات التي 

اأقامها الرو�س يف تلك املنطقة - والتي و�صفت باأنها مناورات 
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ي��ت��ح��دث ب��ع�����س امل��ح��ل��ل��ني ال��غ��رب��ي��ني عن 

ان�صحاب اأمريكي من املنطقة، اأو ما ي�صريون 

اإل���ي���ه ب��ق��ول��ه��م اإن ال����ولي����ات امل��ت��ح��دة ب��ات��ت 

�صلم  اآخ��ر  يف  الأو���ص��ط  ال�صرق  تعترب منطقة 

م��ن تطورات  م��ا يح�صل  ك��ل  واإن  اأول��وي��ات��ه��ا، 

هنا وهناك و�صقوط لهذا احلليف اأو ذاك بات 

ل  هام�صياً  م��و���ص��وع��اً  الأم��ريك��ي��ني  ُع���رف  يف 

يدخل يف �صلب اهتمامات الإدارة الأمريكية، 

القومي  الأم��ن  ق�صايا  من  ق�صية  ي�صّكل  ول 

االأمريكي.

ويف حماولة تقييم تلك الأفكار، يجب علينا 

منطقة  يف  الأمريكية  امل�صالح  ت�صنيف  بداية 

ال�����ص��رق الأو�����ص����ط مل��ع��رف��ة م����دى ان��ت��ف��اء ه��ذه 

امل�صالح اأو ا�صتمرارها، من هنا ميكن اأن نذكر 

اأنه - تقليدياً - كان للوليات املتحدة الأمريكية 

م�صالح ا�صراتيجية اأ�صا�صية يف منطقة ال�صرق 

الأو�صط ككل، وهي تتلخ�س مبا يلي:

اإىل  دخولها  فمنذ  الطاقة،  م�صادر  اأوًل: 

اأمريكا  اأرادت  كقوة عظمى،  الدولية  ال�صاحة 

النفطية،  امل���وارد  بتدفق  حتكمها  ت�صمن  اأن 

الأ����ص���واق  اإىل  ال��ط��اق��ة  ت�����ص��دي��ر  ي��ك��ون  واأن 

العاملية حتت اإ�صرافها، كما حر�صت على عدم 

ال�صماح لأي قوة اإقليمية اأوعاملية من التحّكم 

بهذا التدفق اأو ال�صيطرة على ممرات الطاقة 

ومنابعها.

ويف احل���دي���ث ع���ن »ال��ه��ج��رة الأم��ريك��ي��ة« 

اكت�صافه  مّت  م��ا  اإىل  ه���وؤلء  ي�صري  للمنطقة، 

واحلديث عنه بقوة يف الآون��ة الأخ��رية، وهو 

للطاقة  الهيدروليكي  التك�صري  تقنية  اعتماد 

يف ال����ولي����ات امل���ت���ح���دة الأم����ريك����ي����ة، وال����ذي 

�صي�صمح لها - بح�صب »وكالة الطاقة الدولية« 

ال��ع��امل  يف  للنفط  منتج  اأك���رب  ت�صبح  ب���اأن   -

بحلول العام 2020، متجاوزة بذلك ال�صعودية 

ورو�صيا، ويف هذا املجال يتحدث بع�س خرباء 

الطاقة  »نه�صة  ع�صر  عن  املتفائلني  الطاقة 

الأمريكية«، التي �صت�صمح لها باأن تعود كاأهم 

قوة اقت�صادية عاملياً بف�صل هذه النه�صة.

ث���ان���ي���اً: اأم�����ن »اإ����ص���رائ���ي���ل« ال���ت���ي ال��ت��زم��ت 

ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة م��ن��ذ زم���ن ال���دف���اع عنها 

هذا  ويف  وم��ادي��اً،  وع�صكرياً  �صيا�صياً  ودعمها 

ال�صعي احلثيث جلون  اأن  يعترب ه��وؤلء  اأي�صاً 

كريي ل�صتئناف املفاو�صات بني الفل�صطينيني 

و»الإ���ص��رائ��ي��ل��ي��ني« ه��و حم��اول��ة ج��دي��ة لدفع 

لن�صحاب  ومت��ه��ي��داً  ق���دم���اً،  ال�����ص��الم  عملية 

ت��دري��ج��ي م��ن الل��ت��زام��ات جت���اه »اإ���ص��رائ��ي��ل« 

باإظهارها قادرة على الدفاع عن نف�صها، وهو 

من  اإليه  �صعوا  قد  الأمريكيون  يكون  قد  ما 

خالل ت�صريب خرب الغارة »الإ�صرائيلية« على 

الالذقية يف منت�صف متوز احلايل.

ث���ال���ث���اً: الإره��������اب ال�����ذي ل��ط��امل��ا اع��ت��ربت 

الوليات املتحدة اأنه ي�صّكل خطراً على اأمنها 

ال���ق���وم���ي، وي��ع��ت��رب م���وؤي���دو ف���ك���رة »ال��ه��ج��رة 

تكرث  ل  املتحدة  ال��ولي��ات  اأن  الأم��ريك��ي��ة« 

اأ���ص��ول��ي��ة تكفريية  ب��ف��و���ص��ى  امل��ن��ط��ق��ة  ل��غ��رق 

ع���ارم���ة، م��ا دام����ت ت��ق��ّو���س ال��ب��ل��دان ال��ت��ي ل 

الفراغ االستراتيجي الذي 
سيتركه األميركيون 
في المنطقة سيغري 
قوى دولية وإقليمية 

لملئه.. ولعل أكثر دولتين 
مرشحتين لهذا هما 

روسيا وإيران



الإقليم عناوين  الأح��داث يف  طوال عامني، احتلت 

الأخ���ب���ار، وا���ص��ت��ه��رت اأ���ص��م��اء ق����رًى مل ت��ك��ن م��ن قبل 

»حربية«  اأو���ص��اٌف  واأُل�صقت  حميطها،  خ��ارج  معروفة 

ب��ت��ق��اط��ع ال��ط��رق��ات وامل����ح����اور، وك����ان امل�����ص��اف��ر يتتّبع 

�صريتها بتوا�صل دائم مع �صديق قد اآثر البقاء و�صط 

اأن يت�صالح مع عبثية  اأهله ونا�صه، واأبى  احلريق، مع 

ب�ن�صائح »الوجهاء«،  »احلرب واملتحاربني«، ومل يعمل 

ب���اأن ي��ه��ادن »ال���دخ���الء«، اأو ي��رح��ل م��ع ال��ن��ازح��ني، اأو 

ب�����»الأذى« ع��ن��اده يف  ارت���ّد عليه  الأق���وى، واإل  »يبايع« 

امل�صي �صد التّيار اجلارف.

ال�صيعة، فالحظ  اإىل م�صارف  ال��درب  و�صل رفيقا 

امل�صلحني  ال�صحايف، عن بعد، جمموعات �صغرية من 

ب��ل��ب��ا���س م����دين، ي��ن��ت�����ص��رون ع��ل��ى الأط�������راف، بع�صهم 

ي��راق��ب امل��داخ��ل م��ن خلف اأك����وام احل��ج��ارة وال���راب، 

املواقع،  بني  تربط  بدوريات  يتحرك  الآخ��ر  وبع�صهم 

ي��راه، فخاطب �صاحبه مت�صائاًل،  ملا  اأن يطمئن  و�صاء 

»اأراك حتث ال�صري نحوهم بخطى واثقة.. كيف تعرف 

اأن هوؤلء لي�صوا ممن حذرتني منهم ليلة البارحة«؟  

ت���اب���ع امل�������ص���اف���ر ����ص���ريه ب����ال ت������ردد ح���ت���ى اأوق��ف��ه��م��ا 

احل��اج��ز،  ع��ن  بعيدة  لي�صت  م�صافة  على  »احل���را����س« 

واقرب منهما رجل متو�صط العمر بحذر بائن، واألقى 

حتية ال�صالم، فرد الرفيقان باأح�صن منها، ثم اخت�صر 

�صيعتكم  اإىل  »اأتينا  ف��ق��ال،  جميئهما  اأ�صباب  امل�صافر 

دعاين  فقد  املدر�صة..  ناظر  قا�صدين  الأح���راج،  عرب 

و�صديقي للزيارة حاملا تهداأ العا�صفة، وت�صبح املنطقة 

يف اأمان«. 

رح���ب ال��رج��ل بهما ب��ت��وّدد وح��م��ا���س، وق����ال: »لقد 

وطلب  املداخل،  كل  على  قدومكما  خرب  الناظر  عّمم 

ال��رج��ال  رك��ب  ال��ف��ور«،  على  منزله  اإىل  نو�صلكما  اأن 

الثالثة عربة يجرها بابوٌج اأتان، واجتهوا �صوب �صاحة 

التي  املجموعة  عن  يحدثهما  احلار�س  وراح  ال�صيعة، 

اإليها، وقال: »تطوعنا يف جمموعات م�صركة  ينتمي 

اأهالينا  األ جنعل  اأبناء الإقليم، واأجمعنا على  من كل 

هتك  على  اأعمالها  اقت�صرت  لع�صابات  حا�صنة  بيئة 

ملن  اإل  اليوم  بعد  بيعة  ول  الغنائم،  و�صبي  احلرمات، 

يرفع الظلم عن كاهل النا�س«.

وق���ف ال��ن��اظ��ر اأم����ام دارت����ه حم��اط��اً ب��ج��م��ع �صغري 

الأع��م��ار، ممن خ��ربوا بقدوم  النا�س من خمتلف  من 

ال�صيفني الكرميني، فاأحبوا اأن ي�صاركوا يف ا�صتقبالهما 

امل�صاء، امتالأ  العالية، وعند  مبا يليق مبكانة امل�صيف 

ديوان الناظر بالزوار، وابتداأ ا�صتح�صار امل�صهد بحلو 

مالحظاته  يكتب  ال�����ص��ح��ايف  وراح  وم���ّره���ا،  اأح���داث���ه 

ب�����ص��غ��ف مم����زوج ب��الأ���ص��ى وال��ف�����ص��ول، ول��ك��ن فرحته 

الكربى جتّلت باأن يرى �صورة الألفة والتعا�صد تطغى 

على العالقة بني اأهايل الإقليم بعد املحاولت الفا�صلة 

لبث الفرقة والتباعد.

ا�صتمع امل�صافر بانتباه زائد ملداخلة الناظر، وفاجاأه 

بروؤية  رفاقه  مع  ا�صتعان  باأنه  اجلمع  اأم��ام  ت�صريحه 

�صيفيه لتطهري الإقليم من العابثني باأمنه، واأ�صاف، 

»بعدما ت�صاءلت هيبة ال�صلطات العليا، وان�صحبت من 

مناطقنا ب�صكل مفاجئ، توهم النا�س اأن اأوان التغيري 

قد حان، وكاد املتلهفون لإ�صالح ذات البني اأن ينا�صروا 

اأن ا�صتدركوا اخلطاأ يف  الدخالء يف ملء الفراغ، لول 

الوقت املنا�صب، وت�صلموا باأنف�صهم دفة ال�صفينة«. 

ق��ول��ه،  اجل��ل��ي��ل يف  ال�صيخ  امل�����ص��اف��ر حكمة  ا���ص��ت��ذك��ر 

اأ�صيل من الرعية،  ال��ولة دون حراك  »حني يت�صاقط 

اإعانتهم على النهو�س، ما مل يعرفوا  ل جدوى من 

ب��ت��ق�����ص��ريه��م، وي��راج��ع��وا ع��ن ظلمهم ال����ذي اأوح���ى 

العادلة  الق�صية  ت�صخري  الأم��ر  ب��ادئ  يف  للمتاآمرين 

لغاياتهم الأنانية«.
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نحمد اهلل بداية على جالء احلقيقة يف جرمية 

اغتيال الإعالمي والنا�صط ال�صوري حممد �صرار 

�ُصبحانه  يرحمنا  واأن  الرحمة،  له  ون�صاأل  جمو، 

من �صّيئي الظن متى يتهافتون على قطف الثمار 

حتى من على تراب �صريح، ون�صكر اجلهات التي 

�صّرعت التحقيق و�صحبت الب�صاط من حتت اأقدام 

األ�صنتهم  م��ن  و�َصَحبت  القبور،  على  الراق�صني 

والطلب  اهلل  ح��زب  على  للهجوم  ج��دي��دة  ذري��ع��ة 

منه الن�صحاب من �صورية فوراً.

�صربل  م��روان  ال��وزي��ر  ون�صكر  اهلل  نحمد  كما 

اأع��اد رجال الأم��ن املُوجلني بحماية النائب  لأنه 

وت�صدح  اأم��ن��ي��اً  ينك�صف  اأن  ق��ب��ل  ف��ت��ف��ت،  اأح��م��د 

م�صتهدفون   14 جماعة  اأن  على  نعيقاً  الأب����واق 

بداية  اإىل  ي��ه��دف  ُم��ت��ع��ّم��د،  اأم��ن��ي  انك�صاف  ع��رب 

ل��ه��م »ح��ك��وم��ة ح��زب  دّب���رت���ه  اغ��ت��ي��الت  م�صل�صل 

اهلل«، لكننا ُنعطي لأنف�صنا فقط احلق بال�صوؤال: 

مل����اذا ي��ح��ت��اج ن��ائ��ب م��ث��ل اأح���م���د ف��ت��ف��ت اأو ���ص��واه 

ال�صليط  ل�����ص��ان��ه  اأن  ل���ول  اأم��ن��ي��ة،  ج��ه��از ح��م��اي��ة 

ج���ّر ل��ب��ن��ان م��ن��ذ ب���داي���ات ال���ث���ورة ال�����ص��وري��ة اإىل 

انتخبته  ك��م��ا  ي��ك��ون  اأن  وب����دل  ال�����دم،  م�صتنقع 

هو  بات  نا�صها،  يحمل هموم  عنها  نائباً  ال�صنية 

وال�صعب،  والكيان  الوطن  على  نوائباً  واأ�صباهه 

وا���ص��ت��ج��ل��ب��وا ال����وي����الت ع��ل��ي��ن��ا وال�����ك�����وارث، ول 

فتفت  ارتكب  وم��ا  البدايات  اىل  للعودة  ���ص��رورة 

حتت  ولبنان  ال�صمال  بحق  وال�صاهر  واملرعبي 

 ذري���ع���ة م��ن��ا���ص��رة م���ن ن��ا���ص��روه��م يف ���ص��وري��ة؟!

علي  ال�����ص��وري  امل�صاحلة  وزي���ر  ا�صتقباله  خ��الل 

جديداً  ن��داء  ع��ون  مي�صال  العماد  اأط��ل��ق  ح��ي��در، 

ال��ن��ازح��ني  �صغط  لتخفيف  عملياً  ح��ال  �َصمنه 

ال�����ص��وري��ني ع��ل��ى ل��ب��ن��ان دمي��غ��راف��ي��اً واق��ت�����ص��ادي��اً 

�صكانه، وبحث  رب��ع  ع��دده��م  بلغ  اأن  بعد  واأم��ن��ي��اً، 

ج��دي��اً م��ع ال���وزي���ر ال�����ص��وري اآل��ي��ة ع����ودة ه���وؤلء 

ل��ل�����ص��م��ان��ات التي  ال��ن��ازح��ني اإىل دي���اره���م وف��ق��اً 

وحتديداً  خارجية،  اأو  داخلية  اأك��ان��ت  يطلبونها 

ال�����ص��وري��ة  ال����دول����ة  واأن  امل���ت���ح���دة،  الأمم  م����ن 

ت��رح��ب ب���ع���ودة اأب��ن��ائ��ه��ا ال���ن���ازح���ني م��ه��م��ا ك��ان��ت 

ل��ه��م قبل  ���ص��روط��ه��م واأن ك���ل م���ا ك����ان م���وؤم���ن���اً 

 ن��زوح��ه��م ���ص��ي��ت��م ت��اأم��ي��ن��ه ال���ي���وم ف����ور ع��ودت��ه��م.

هذه هي الروؤية العملية، وهذا هو منطق الأمور، 

ولي�صمح لنا النائب وليد جنبالط الذي يقرح 

اإن�����ص��اء خم��ي��م اإي����واء ل��ل��ن��ازح��ني ال�����ص��وري��ني على 

الأرا�صي اللبنانية.. فليحتفظ النائب جنبالط 

اأن ن�صف  ن����درك م�����ص��ب��ق��اً  ف��ن��ح��ن  ب��اق��راح��ات��ه، 

لبنان حتى  يف  باقون حكماً  ال�صوريني  النازحني 

اأمنية،  اأو  �صيا�صية  لأ�صباب  الأم��ور،  تهداأ  اأن  بعد 

ورمبا دينية.

م��ن ل ميتلكون  ع��رب  ال��دول��ة  ه��ذه  اإدارة  كفى 

الروؤية، لأن اإيواء النازح يا معايل وليد بك لي�س 

تعّدت  وامل�صاألة  خبز،  ولقمة  خيمة  تاأمني  جمرد 

اللبنانيني،  رزق  على  التعدي  اإىل  والأك���ل،  النوم 

عرب املحالت التجارية ال�صورية، وكذلك ال�صغط 

اللبناين  يجد  ل  بحيث  ال�صكنية،  ال�صقق  على 

وعرب  ي��وؤوي��ه،  �صقفاً  لالإيجار  غرفة  عن  الباحث 

من  م�صتوياتها،  كافة  على  الوظائف  يف  املناف�صة 

التقنيني اإىل املهند�صني برواتب ُمناف�صة للرواتب 

بحقوق  املطالبة  اإىل  و���ص��وًل  لبنان،  يف  املُعتمدة 

الأل��وف  ع�صرات  اإىل  اإ�صافة  والت�صلح،  التظاهر 

من امل�صلحني الذين توافدوا خالل الأيام املا�صية 

عاملية. اأنباء  وك��الت  وفق  اللبناين،  ال�صمال   اإىل 

فوق 8 و14 اآذار نعرُب، لنعرّب ولو بقلم عن �صرخة 

»ال��ول��دن��ة«  �صيا�صة  اأن  م��ن  ون��ح��ّذر  ون��ق��ول  �صعب 

وكفى  الكبري،  النفجار  �صتولد  ال��دول��ة  ه��ذه  يف 

نكون يف كل ق�صية ملكيني اأكرث من امللك، وكفى 

ا�صتغالًل ل�صرب املواطن اللبناين، لأن من قلبوا 

لي�صوا  الظلم  لرفع  امل��ج��اورة  ال���دول  يف  الطاولة 

اأقدر من �صعبنا عندما يقرر اأن ي�صرخ الوجع.

�أمني يو�سف

التقاتل في الحقل السوري.. 
 والتذابح على البيدر اللبناني 

العزل.. نذير شؤم
العزل  اأن ذاق م��رارة تداعيات  لقد �صبق للبنان 

يف �صبعينيات القرن املا�صي.. اإذ، ما كاد يطبق على 

جماعة �صيا�صية حتى عال �صوت البارود، واندلعت 

اأرج��اء الوطن، الذي  نار الفتنة يف غري مكان من 

ابتاله اهلل بحفنة من ال�صا�صة، ل خفر عندهم ول 

ذمام.

عينه،  ال��رّباك  واليوم،  الأم�س  اإياها،  فاملطحنة 

املقيتة  وامل��ذه��ب��ي��ة  الطائفية  وم��ق��وم��ات��ه  ب��ق��وام��ه 

وال��ب��غ��ي�����ص��ة، وم�����ص��احل��ه ال�����ص��خ�����ص��ي��ة ال�����ص��ي��ق��ة، 

ال��ع��ني ل مي��ي��ز بني  وال��ق��ذى يف  وال��ك��ي��ل��ة نف�صها، 

ال�صالح والطالح!

ف���اإىل ك��ل ال���رائ���ني وامل��ن��ظ��ري��ن ل��وج��وب ال��ع��زل 

والب�صر  والتعقل  العقل  اإىل  تفتقرون  كم  نقول: 

وال��ب�����ص��رية واحل��ك��م��ة واحل���ن���ك���ة، وط�����ول الأن�����اة، 

والوطنية! وكم اأنتم بحاجة اإىل نار تطهر نفو�صكم 

من اأدران الغرائز اخلبيثة التي تن�صاأمت عليها، ول 

ندري ما اإذا كنتم قد اأُر�صعتموها باحلليب..

اأي��ه��ا امل��رت��زق��ة، ل��ل��م��ّرة الأل����ف اأك����رر: ق�صروا 

قلياًل من اأذانكم امل�صيخة باأ�صماعها اإىل اخلارج 

امل���ت���اآم���ر.. وق�����ص��روا اأي�����ص��اً ك��ث��رياً م��ن اأي��ادي��ك��م 

امل�صتجدية من اخلارج! والتي �صرعان ما تتحول 

مب��ق��درات  ل��ل��ع��ب��ث  م��ط��واع��ة،  ط��ي��ع��ة  اأدوات  اإىل 

واحلياة  واملحبة،  وال�صركة  واملواطنية،  الوطن 

الواحدة املوحدة!

�صهر  كم   - لوي�س  ب��رن��ارد   - و�صفيعكم  مولكم 

من الليايل و�صرف من الوقت وامل��ال، و�صّخر من 

اليوم  ه��ذا!  املوعود  يومه  اإىل  للو�صول  الو�صائل، 

ع��ل��ى نف�صه، ل  الإ����ص���الم ينق�صم  ف��ي��ه  ي���رى  ال���ذي 

معاً  ف��ق��دا  بعدما  اأخ��ي��ه،  م��ع  الأخ  فيه  يتناحر  ب��ل 

»البو�صلة«، فا�صتبيح الدم واأهرق يف غري موقعه!

وبع�س  وعّنا..  مّنا  الزمان  خجل  لقد  نا�س:  يا 

وجوهنا مل يعريها اخلجل واخلفر حتى ال�صاعة، 

اإلَم هذا  بالرمال؟  ال��روؤو���س  ودف��ن  املكابرة  ف��اإلَم 

على  مك�صوفة  ب��ات��ت  ال��ت��ي  احل��ق��ائ��ق  ع��ن  التعامي 

املالأ؟ اإلَم هذا التنكر للواقع؟

�صرقتم  لقد  اجلهابذة:  اأيها  الهيكل..  جت��ار  يا 

ال�����ص��ع��ب ف��ر���ص��ت��ه »ال���دمي���وق���راط���ي���ة« وم����ا زل��ت��م 

ت��ن��ط��ق��ون ب��ا���ص��م��ه.. ف��ع��اًل »ال��ل��ي ا���ص��ت��ح��وا م��ات��وا« 

الذين  اأن��ت��م  غالبيتكم،  ن�صيب  م��ن  ك��ان  ف��ال��ع��زل 

اأغرقتم لبنان واللبنانيني، مبديونيٍة ل يعلم �صوى 

اهلل متى تتخل�س اأجياله من اأعبائها وتداعياتها!

اإىل  لبنان  واأر�����س  لبنان  ت���راب  بعتم  م��ن  اأن��ت��م 

املجهول!

اأنتم من بلطتم البحر وبعتموه اأو اغت�صبتموه 

ملكاً خا�صاً لكم ولذراريكم!

اأن��ت��م ي��ا م��ن ب��ع��ت��م ال��ه��وي��ة ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة يف �صوق 

اأن يعري وجوهكم بقية من  »ال��دلل��ة« من غري 

حياء!

با�صم من تاأتون اليوم وتنادون بالعزل؟

وع����زل م����ن؟ ع����زل ال���ك���رام���ة ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة! ع��زل 

عزل  الإن�صانية!  الكرامة  عزل  العربية!  الكرامة 

يا  املبني؟  النت�صار  عزل  وال�صمم،  والأنفة  العزة، 

من اأدمنتم الن�صحاق والنك�صار والذل. 

اآٍخ منكم، واألف األف اأٍف.. لو كنتم تتمتعون بنزٍر 

الإرادة احلرة، ومثلها من مناقب وقيم  قليٍل من 

واأهداب الإ�صالم؛ الدين احلنيف، وامل�صيحية؛ دين 

املحبة، فتنتف�صون على نفو�صكم املوغرة بالأحقاد 

وحُتلوا  وت�صفونها،  فتنقونها  وال�صوائب،  واملثالب 

�صاعتئٍذ  ال�صورة  لختلفت  البغ�صاء،  مكان  املحبَة 

عندكم: 

اأبنائه..  جلميع  لبنان  يت�صع  باملحبة  ن��ا���س:  ي��ا 

وي�صيق عليهم حتى الختناق اإذا ما تباغ�صوا. 

ا�صمعوا.. فكروا.. ثم قرروا.

نبيه �لأعور

منقطعة النظري، مل تر رو�صيا مثلها 

���ص��ب��اق  اأن  ع��ل��ى  م���ن ق��ب��ل - م���وؤ����ص���راً 

يقت�صر فقط  لن  الثنني  النفوذ بني 

على مناطق ال�صرق الأو�صط والبلقان 

اإىل  �صيتعداه  بل  ال�صرقية،  اأوروب���ا  اأو 

لفر�س  اأم��ريك��ا  تتطلع  ال���ذي  امل��ك��ان 

نف�صها ق��وة ك��ربى فيها وه��ي منطقة 

املحيط الهادئ.

د. ليلى نقول �لرحباين
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درج����ت ال���ع���ادة يف ال�����ض��ن��وات امل��ا���ض��ي��ة 

ع��ل��ى رب���ط �ضهر رم�����ض��ان امل��ب��ارك ب��ارت��ف��اع 

اآن  يف  والأ�ضعار  الغذائي  ال�ضتهالك  ن�ضبة 

معاً، واملراقب حلقيقة الأم��ور، يجد اأن ما 

يحدث فعلياً هو ارتفاع يف الهدر، ولي�س اأي 

�ضيء اآخر.

يف حني ل جتد الكثري من الأ�ضر قوت 

ي��وم��ه��ا ب��ع��د ي���وم رم�����ض��اين ط��وي��ل، توجد 

اعتنقت  عديدة  اأ�ضر  الأخ��رى  ال�ضفة  على 

ثقافة الهدر حتى بات ج��زءاً ل يتجزاأ من 

واملتاجر  امل��ح��ال  تعمل  ج��ان��ب،  م��ن  يومها، 

بتكثيف  ال�ضائمني  رغ��ب��ات  ا�ضتثمار  على 

اإعالناتها الت�ضويقية ل�ضلعها الغذائية التي 

حتث على املزيد من ال�ضراء فوق احلاجة، 

لعبة على وتر اجل��وع ووه��م ال�ضائم باأنه 

خالل  يتناوله  ك��ان  م��ا  اأ���ض��ع��اف  �ضيتناول 

اأي وج��ب��ة ي��وم��ي��ة، وم���ن ج��ان��ب اآخ����ر، يقع 

بال  ف��ي��ق��وم  الإع����الن����ات،  ف��خ  يف  امل�ضتهلك 

تفكري ب�ضراء هذه ال�ضلعة وتلك، وتتكد�س 

اأ�ضناف الطعام على مائدته، ليكت�ضف بعد 

وق��ع �ضحية  اأن��ه  املعتاد  اإف��ط��اره  يتناول  اأن 

�ضلعة  لق��ت��ن��اء  بدفعه  م�ضاعره  ا�ضتغالل 

يكون  وق��د  ملائدته،  اإ�ضافية  �ضلعة  �ضتبقى 

ن�ضبة  النفايات  مكب  بالنتيجة  م�ضريها 

لعدم احلاجة اإليها، بينما هناك اأ�ضر فقرية 

تقتات على طبق واحد ل اأكرث، وقد تكون 

بحاجة اإليها لكنها غري قادرة على �ضرائها.

حتولت ثقافة الهدر يف �ضهر رم�ضان، 

ال��ت��ي ت��ت��ن��اف��ى ح��ت��م��اً م���ع روح���ان���ي���ات ه��ذا 

ال���ك���رمي وم���ق���ا����ض���ده، اإىل ث��ق��اف��ة  ال�����ض��ه��ر 

فقط  لي�س  جمتمعنا  يف  ومنت�ضرة  �ضائدة 

الأ�ضر  املي�ضورة، بل حتى لدى  الأ�ضر  لدى 

امل��ت��و���ض��ط��ة ال���دخ���ل ال��ت��ي ت��ن��ف��ق اأك����رث من 

الأم��ر  اقت�ضى  واإن  رم�ضان،  يف  مدخولها 

الوقوع يف الديون، الأطباق القليلة مل تعد 

ت�ضبع نهم ال�ضائمني، لذلك حتر�س ربات 

البيوت على اإعداد اأ�ضناف خمتلفة »احتفاء 

ت��ذم��رات  ���ض��م��اع  ول��ع��دم  ال���ك���رمي«  بال�ضهر 

اأفراد العائلة.

منط احلياة

اختلف  اليوم  حياتنا  منط  اأن  �ضك  ل 

ع���م���ا ����ض���ب���ق، ل��ك��ن��ه ب�����ض��ك��ل��ه احل������ايل ب��ع��ي��د 

مت��ام��اً ع��ن ج��وه��ر �ضهر رم�����ض��ان امل��ب��ارك، 

ف��ب��دًل م��ن ال�����ض��ع��ور ب��ج��وع ال��ف��ق��ري نتخم 

لنا  مما  اأك��رث  بتناول  الأفطار  عند  اأنف�ضنا 

اإحياء ليايل  ق��درة على حتمله، وب��دًل من 

رم�ضان بالعبادة والتقرب من اهلل، مي�ضي 

معظمنا وقته اأمام �ضا�ضات التلفزيون التي 

امل�ضل�ضالت  اأكرب عدد من  لتقدمي  تتزاحم 

ال��ذي  وال��ربام��ج، وال�����ض��وؤال احلقيقي: م��ا 

بقي فعلياً من �ضهر رم�ضان؟

ال��ت��وع��ي��ة �ضد  تنفع ح��م��الت  رمب���ا ل 

ال����ه����در والإ�������ض������راف يف رم�������ض���ان ب�����ض��ب��ب 

ملعظم  واكت�ضاحها  ال��ع��ر���س  و���ض��ائ��ل  ك��رثة 

اقت�ضاديني  خ��رباء  لكن  التوا�ضل،  قنوات 

ي��ح��ذرون ال��ي��وم م��ن اأن ارت��ف��اع الأ���ض��ع��ار يف 

الكثري  منه  ي�ضتكي  ال���ذي  رم�����ض��ان،  �ضهر 

اإىل  الأوىل  بالدرجة  يعود  املواطنني،  من 

ممار�ضتهم وكيفية ت�ضوقهم، وبالتايل فاإن 

امل��واط��ن��ني ه���م م���ن ي���غ���ذون ط��م��ع ال��ت��ج��ار 

ك��ون ه��وؤلء  الأ���ض��ع��ار  ويحثونهم على رف��ع 

جراء  من  �ضتنفد  ب�ضائعم  ب��اأن  يقني  على 

الإقبال الكبري على ال�ضراء.

���ض��رائ��ح خمتلفة  عند احل��دي��ث م��ع 

من املجتمع، فاإن الفكرة ال�ضائدة بينهم 

هو اأن �ضهر رم�ضان يحتاج اإىل ميزانية 

خا�ضة به تختلف عن بقية �ضهور ال�ضنة، 

ب��اأن  الفكرة  ل��ه��ذه  �ضمح  ال���ذي  م��ن  لكن 

اخل��روج  ميكن  ل  ق��اع��دة  لت�ضبح  ت�ضود 

ال�ضهر  ال��ذي جعل من هذا  عنها؟ ومن 

على  م�ضاريفه  يف  اإ�ضافياً  عبئاً  الكرمي 

الإنفاق  كل  اأن  رغ��م  الأ���ض��ر،  الكثري من 

الإ����ض���ايف ي��ذه��ب ه����دراً وك���اأن���ه مل يكن، 

بح�ضب ما توؤكد الكثري من التقارير.

عادات م�ستحدثة

يف الواقع، وعلى الرغم من كون هذا 

على  وال�ضيطرة  ال�ضوم  �ضهر  ه��و  ال�ضهر 

اإل  وال�����ض��رب،  الأك���ل  خ�ضو�ضاً  ال�ضهوات، 

اأن ع���ادات ال��ن��ا���س ق��د ح��ول��ت ه��ذا ال�ضهر 

م���ع م����رور ال���زم���ن اإىل ���ض��ه��ر اأك����ل م���ا لذ 

وط��اب وزي��ادة الأوزان والإ���ض��راف والهدر 

وال���ت���خ���م���ة، ك��م��ا ت��ب��دل��ت اأح�������وال معظم 

النا�س يف هذا ال�ضهر من �ضهر للعبادة اإىل 

والك�ضل  الليل،  يف  وال�ضهر  للت�ضايل  �ضهر 

والنوم يف النهار واإحياء الليل يف م�ضاهدة 

امل�ضل�ضالت.

ول����دى اإع������داد امل���ائ���دة ال��رم�����ض��ان��ي��ة، 

ت��ف��ن��ن��ت الأ�����ض����ر والأ������ض�����واق يف ���ض��ن��اع��ات 

امل���اأك���ولت اخل��ا���ض��ة يف رم�����ض��ان، واأ���ض��ب��ح 

ل����زام����اً يف ع����رف ال����ع����ادات الج��ت��م��اع��ي��ة 

اإع���داده���ا لأف����راد الأ���ض��ر وال�����ض��ي��وف، واإل 

اأن��ه مق�ضر  اأو  ف��اإن رب البيت لي�س كرمياً 

بحق اأبناء بيته، ما اأوجب تخ�ضي�س املزيد 

من امل���وارد لإن��ف��اق الأ���ض��ر على امل��اأك��ولت، 

املائدة  على  يتبقى  ما  معظم  اأن  واملوؤ�ضف 

يذهب اإىل �ضلة املهمالت، لأن هناك عادة 

الأطباق  باإعداد  اأخرى تقت�ضي  رم�ضانية 

الأط��ب��اق  بع�س  اأن  خ�ضو�ضاً  ال��ط��ازج��ة، 

ال���رم�������ض���ان���ي���ة، ك���ال���ف���ت���و����س وال�����ض��ل��ط��ات 

وامل��ع��ج��ن��ات م���ث���اًل، ت�����ض��ب��ح غ���ري ���ض��احل��ة 

لالأكل يف اليوم التايل.

اأدى ت��غ��ري ال��ع��ادات  ب����راأي اخل�����رباء، 

اإح�����داث  اإىل  رم�����ض��ان  يف  ال���ض��ت��ه��الك��ي��ة 

طفرات يف الطلب على الكثري من ال�ضلع 

دون  منها  حم��ددة  اأن���واع  وعلى  واملنتجات 

ال��ت��ج��ار  اأدرك  ف��ق��د  وب���ال���ت���ايل  الأخ�������رى، 

التي يرتفع عليها الطلب  ال�ضلع  وم��زودو 

امل��ت��وق��ع��ة يف الطلب  ال���زي���ادة  يف رم�����ض��ان 

ك��م��ا يحلو لهم  ال���ض��ت��ه��الك��ي، وت�����ض��رف��وا 

ل���ي���زي���دوا م���ن الأرب��������اح ع���ن ط���ري���ق رف��ع 

الأ�ضعار.

ارت��ف��اع  حقيقة  اأح���د  على  يخفى  ول 

اأ�ضعار ال�ضلع واملنتجات الغذائية واملالب�س 

عند اق���راب، وخ���الل، وب��ع��د ح��ل��ول �ضهر 

امل�ضتهلكون من  وي�ضتكي  املبارك،  رم�ضان 

ولكنهم  الأ���ض��ع��ار،  رف���ع  يف  ال��ت��ج��ار  ج�ضع 

ل�ضراء  الأ����ض���واق  اإىل  تدفقهم  يتنا�ضون 

احل��اج��ي��ات ال��رم�����ض��ان��ي��ة ول�����وازم ال��ع��ي��د، 

ورفع ا�ضتهالكهم بن�ضب كبرية مع حلول 

اأن��ه��م هم  ال��ك��رمي، مم��ا يعني  ه��ذا ال�ضهر 

امل�ضبب الأول يف اإحداث طفرة ا�ضتهالكية، 

امل�ضوؤولة  ال��ك��ب��رية  ال��ط��ف��رة  ه��ذه  وتعترب 

ولو  املو�ضمية،  الأ�ضعار  زي��ادة  عن  الأوىل 

ال��زي��ادة يف  ه��ذه  امل�ضتهلكون بر�ضيد  ق��ام 

م�����ض��ري��ات رم�����ض��ان مل��ا ���ض��ع��دت الأ���ض��ع��ار 

بهذه امل�ضتويات.

وي�����ض��ت��ط��ي��ع ال��ت��ج��ار وامل��ن��ت��ج��ون رف��ع 

الأ����ض���ع���ار ب��ح��ري��ة اأك�����رب ل���و ك���ان���ت ال�����ض��ل��ع 

حم���ت���ك���رة، ول���ك���ن اأ�����ض����واق م��ع��ظ��م ال�����ض��ل��ع 

كبرية  ب��درج��ة  تتمتع  وامل��الب�����س  الغذائية 

على  اللوم  اإلقاء  فاإن  ولهذا  التناف�س،  من 

ال��ت��ج��ار وح���ده���م غ���ري م��ن��ط��ق��ي لتف�ضري 

زيادة الأ�ضعار، وي�ضهد هذا ال�ضهر ارتفاعاً 

الرغم  اللحوم مثاًل، على  اأ�ضعار  يف  كبرياً 

م��ن منتجيها، ما  ك��ب��ري  ع���دد  وج����ود  م��ن 

بينهم،  ك��ب��رية  تناف�ضية  ق��وة  وج���ود  ي��وؤك��د 

اأ�ضعارها بقوة يف  ومع هذا يالحظ ارتفاع 

على  الطلب  زي���ادة  وت���وؤدي  رم�ضان،  �ضهر 

ال�ضلع الأ�ضا�ضية كاللحوم واخل�ضروات اإىل 

زيادة كبرية يف الأ�ضعار، وينطبق التف�ضري 

كاملالب�س  املنتجات  من  عديد  على  نف�ضه 

واحللويات واأكالت رم�ضان اخلا�ضة.

زيادة الأ�سعار

اإن زيادة الأ�ضعار يف اأي وقت تنتج عن 

ال��ع��ر���س وال��ط��ل��ب، ومل يالحظ  ت��غ��ريات 

ال�ضابقة  ال�����ض��ن��وات  م��ع��ظ��م  يف  ول  اأخ�����رياً 

ح�����دوث ت���راج���ع يف ال��ط��ل��ب ع��ل��ى ال�����ض��ل��ع 

من  اأ�ضعارها،  زي��ادة  ي��ربر  ما  الرم�ضانية، 

جهة اأخرى، فاإن تدفق الأ�ضر اإىل الأ�ضواق 

وازدح��ام��ه��ا يف رم�����ض��ان، موؤ�ضر ق��وي على 

حدوث طفرة كبرية يف الطلب، مما يوؤكد اأن 

الرتفاع الكبري يف ال�ضتهالك هو امل�ضوؤول 

الأول عن زيادة الأ�ضعار يف موا�ضم رم�ضان، 

وهذه احلقيقة موؤ�ضفة كون غالبية الأ�ضر 

ت�ضري اأكرث مما حتتاج اإليه.

ومي���ك���ن اأي�������ض���اً الإل����ق����اء ب��ال��ل��وم على 

ال��ت��ي جنحت طيلة  احل��م��الت الإع��الن��ي��ة، 

الأعوام املا�ضية يف حتويل رم�ضان مو�ضماً 

ا���ض��ت��ث��ن��ائ��ي��اً ل��ت�����ض��وي��ق م��ع��ظ��م ب�����ض��ائ��ع��ه��ا 

النا�س  ولإغ���راء  الغذائية،  وغ��ري  الغذائية 

اأنهم مقبلون  لالإقبال على ال�ضراء كما لو 

على جماعة من دون اأن توؤثر فيهم موعظة 

اأو تثنيهم جتربة، لأن الدافع النف�ضي الذي 

الغاية  ه��ذه  لتحقيق  مب��ه��ارة  توظيفه  مت 

ل ي���زال ف��اع��اًل، وق�����ادراً ع��ل��ى اخ����راق كل 

التح�ضينات التي يتوهم البع�س اأنه اأقامها 

يف وجهه.

ال�ضيام  �ضهر  ارت��ب��ط  لقد  باخت�ضار، 

يف الأذهان بالإ�ضراف ال�ضديد، على الرغم 

من اأن املق�ضود منه هو العك�س متاماً، ويف 

على  املت�ضوقني  من  الكثيف  الإقبال  غمار 

امل��ح��ال وامل��ت��اج��ر، وال�����ض��ب��اق على ���ض��راء ما 

حال  �ضتبقى  املغرية،  بالعرو�س  ي�ضمونه 

ال�ضهر الكرمي على ما هي عليه، و�ضيتكرر 

احلديث عينه يف كل عام.

هنا مرت�سى

»ثقافة الهدر« عنوان كبير في شهر رمضان

اقتصاد
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اإلعالم.. وتشويه الوجه الحقيقي لرمضان

رمضانيات

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

ا�ضتقبلت الأمة الإ�ضالمية �ضهر 

رم�ضان؛ ت�ضوم نهاره وتقوم لياليه، 

ترتاد امل�ضاجد وتقراأ القراآن الكرمي، 

ت�ضعى  بخالقها،  �ضلتها  فيه  ت��زي��د 

وعمل  خال�س  ب�ضعي  ملر�ضاته  فيه 

دوؤوب يقوم على الإخال�س وُحِب اهلل 

تعاىل ورجائه، وال�ضوق اإليه واحلياء 

امل�ضلم  �ضخ�ضية  ُي�����ض��ق��ل  مم���ا  م��ن��ه 

تغيرياً  ب��اأن  امل�ضلم  وي�ضعر  وُيهذبها، 

قد طراأ على ذاته، داعماً �ضلته باهلل 

الأم���ة مبجموعها  ت�ضعر  ب��ل  ت��ع��اىل، 

تتناول  ما ط��راأ عليها وهي  �ضيئاً  اأن 

طعام ال�ضحور يف وقت واحد، وتفطر 

يف وقت واحد، وتعي�س الأجواء التي 

القدير  العلي  اهلل  اإىل  فيها  تتقرب 

ال��وح��دة،  تتلم�س  ال�����رازق،  ال��ن��ا���ض��ر 

وترجو اهلل وتخافه، وتثق به وتتذّلل 

اإل����ي����ه مب���زي���د م����ن احل�����ب وال������ولء 

والرباء، واللتزام بحدود اهلل تعاىل، 

والعمل باآداب ال�ضريعة الغراء.

هذه  ُن�ضطر  اأن  يجب  هنا  لكن 

معظم  اأن  وه���ي  امل��وؤ���ض��ف��ة،  احلقيقة 

و�ضائل الإعالم تقوم بت�ضويه الوجه 

مالمح  وتغيري  لرم�ضان،  احلقيقي 

ر���ض��ال��ت��ه ل���الأم���ة، وذل����ك ع��ن طريق 

ثقيل،  �ضيٌف  ب��اأن��ه  للنا�س  ت�ضويره 

من  الكثري  اإىل  م�ضت�ضيفوه  يحتاج 

الرويح عن النف�س حتى ي�ضتطيعوا 

حتّمل وطاأته، وحتى ميّر ب�ضالم.

اأن ال�ضتعدادات  الأده��ى والأم��ّر 

جتري على قدم و�ضاق للتزاحم على 

باأ�ضهر،  قدومه  قبل  رم�ضان  اأب��واب 

بل حَلرفها  الأمة،  لي�س ل�ضتنها�س 

الأل��ي��م  ال��و���ض��ع  وك���اأن  ع��ن توجهها، 

ال�����ذي ت��ع��ي�����ض��ه الأم������ة الإ���ض��الم��ي��ة 

والأعمال  التافهة  امل�ضل�ضالت  ه  ُتغرِيّ

امل���ن���ح���ط���ة يف ����ض���ه���ر رم���������ض����ان. يف 

لالأمة  بثه  يتم  ما  معظم  احلقيقة، 

يزيد ما عليها تعقيداً وف�ضاداً واإبعاداً 

ل��ه��ا ع���ن دي��ن��ه��ا، ف��ل�����ض��ال��ح م���ن ه��ذا 

التوجه؟ ومن الذي يدعمه؟

ُت���ب���ث  ال����ت����ي  امل����و�����ض����وع����ات  اإن 

ل��ل��م�����ض��ل��م��ني »ج���ري���ئ���ة« يف ت��ن��اول��ه��ا 

ل��ق�����ض��اي��ا م��ث��ل ال��ف�����ض��اد ال�����ض��ي��ا���ض��ي 

والج��ت��م��اع��ي وال���ت���ط���رف ال��دي��ن��ي، 

فمن هو الذي ي��رّوج لفكرة حماربة 

»التطرف الديني« غري الغرب؟ ومن 

وامل�ضلمني  الإ����ض���الم  ي��ح��ارب  ال����ذي 

غري الغرب؟

ي��ج��ري  ه�����ذا  ك����ل  اأن  احل��ق��ي��ق��ة 

يف ظ��ل ال�����ض��راع ال��دائ��ر ب��ني الكفر 

والإمي���ان واحل��ق والباطل، ويف ظل 

ويف  امل�ضلمني،  ب��ب��الد  ال��غ��رب  حت��ّك��م 

ظل الأنظمة احلاكمة التابعة له، ويف 

ظل ازدي��اد اندفاع الأم��ة الإ�ضالمية 

وتوجهها نحو فهم الإ�ضالم من نبعه 

ال�ضايف القراآن وال�ضنة، نرى ون�ضمع 

م��ا يبثه الإع����الم حل��رف الأم���ة عن 

توجهها وم�ضارها ال�ضحيح.

م����ن اأج������ل ذل������ك، وح���ت���ى ت��ب��ق��ى 

امل�ضلمني  وب���الد  الإ���ض��الم��ي��ة  الأم����ة 

و�ضائل  �ضياطني  تلجاأ  لغريها،  تبعاً 

رم�ضان  وج���ه  ت�ضويه  اإىل  الإع����الم 

احل���ق���ي���ق���ي، وت�������ض���وي���ره ع���ل���ى اأن����ه 

م��ن��ا���ض��ب��ة ك���ربى وط��وي��ل��ة م���ن اأج���ل 

وال�ضهر،  الأطعمة  باأ�ضناف  التمُتّع 

ول��ع��ب ال����ورق وجت��م��ع��ات امل��راه��ق��ني 

وال�ضباب يف ال�ضوارع.

اإن �ضاحب الب�ضرية يرى اأن هذا 

ال�ضهر الكرمي هو فر�ضة عظيمة ملن 

وقيامه،  ل�ضيامه  تعاىل  اهلل  يوّفقه 

رات  اأم�ّس احلاجة ملكفِّ امل�ضلم يف  واإن 

من  ينجو  حتى  وغفرانها،  ال��ذن��وب 

اأنعم  اأن  ال��ن��ار وي��دخ��ل اجل��ن��ة، فكان 

اهلل تعاىل عليه بقيام رم�ضان لَيغفر 

له ذنوبه وُيكّفرها، فُيبعده عن النار 

ر�ضوان  على  ويحوز  باجلنة،  ويفوز 

اهلل عز وجل.

ال�ضلف  ك��ان كثري من  وم��ن هنا 

اأ���ض��ه��ر قبل  ت��ع��اىل �ضتة  ي��دع��ون اهلل 

رم�ضان،  يبلِّغهم  اأن  رم�ضان  ق��دوم 

ف��اإذا انتهى رم�ضان دع��وا اهلل تعاىل 

اأن يتقبل منهم �ضيامه. 

هل تعلمون ما هو �ضهر رم�ضان؟ 

تعاىل  اهلل  ق��ال  ال��ذي  رم�ضان  �ضهر 

�����ِذَي اأُن����ِزَل  ��اَن اَلّ ف��ي��ه: {���َض��ْه��ُر َرَم�����ضَ

َن  َناٍت ِمّ لَنّا�ِس َوَبِيّ ِفيِه اْلُقْراآُن ُهًدى ِلّ

اْلُهَدى َواْلُفْرَقان} )البقرة: 185(.

يف رم�����ض��ان اأُن����زل ال���ق���راآن حبل 

اهلل امل���ت���ني، وف��ي��ه حت��ق��ق��ت ال��ع��دي��د 

كان  رم�ضان  ففي  الإنت�ضارات؛  من 

ان��ت�����ض��ار امل�����ض��ل��م��ني ي���وم ب����در، وف��ي��ه 

مكة،  بفتح  امل�ضلمني  ع��ل��ى  اهلل  م���َنّ 

وفيه كانت عني جالوت التي انت�ضر 

على  عظيماً  انت�ضاراً  امل�ضلمون  فيها 

بني  عمورية  فتح  ك��ان  وفيه  التتار، 

امل�����ض��ل��م��ني ب���ق���ي���ادة امل��ع��ت�����ض��م، وب��ني 

الروم، وذلك بعد اأن ا�ضتنجدت امراأة 

»وامعت�ضماه«،  ف�ضرخت  باملعت�ضم 

ف�����ض��م��ع امل���ع���ت�������ض���م ب����اخل����رب وج��ه��ز 

انت�ضر  وفيه  عمورية،  وفتح  جي�ضاً 

ال�ضليبيني،  على  زن��ك��ي  ال��دي��ن  ن��ور 

اأنطاكية من  وفيه ا�ضرجع بيرب�س 

ال�����ض��ل��ي��ب��ي��ني، وف��ي��ه ف��ت��ح امل�����ض��ل��م��ون 

مدينة بلجراد.

اهلل  الر�ضول  ق��ال  رم�ضان  �ضهر 

�ضهر  م��ن  ليلة  اأول  ك���ان  »اإذا  ع��ن��ه: 

وم��ردة  ال�ضياطني  �ضفدت  رم�ضان 

النار فلم يفتح  اأب��واب  اجلن وغلقت 

اأب��واب اجلنة فلم  منها باب، وفتحت 

ي��غ��ل��ق م��ن��ه��ا ب����اب، وي���ن���ادي م��ن��اد: يا 

ب��اغ��ي اخل��ري اأق��ب��ل، وي��ا ب��اغ��ي ال�ضر 

وذل��ك  ال��ن��ار  م��ن  عتقاء  اأق�ضر. وهلل 

كل ليلة« )رواه الرمذي(.

من ير�ضد التناف�س املحموم بني 

القنوات الف�ضائية جلذب اأكرب عدد 

»رم�ضان  �ضعار  امل�ضاهدين حتت  من 

ي��ج��م��ع��ن��ا«، وه����و ���ض��ع��ار ي��ل��ف��ت نظر 

كل  تقّدمه  ما  اإىل  العربي  اجلمهور 

قناة من برامج الرفيه وم�ضل�ضالت 

ال����درام����ا ال���ت���ي ل ت���ع���رف م��ع��روف��اً 

بع�س  اأن  ي��ج��د  م���ن���ك���راً،  ت��ن��ك��ر  ول 

»رم�ضان  �ضعار  ترفع  ال��ربام��ج  ه��ذه 

يفرقنا« يف م�ضمونها.

ال��ق��ائ��م��ون  ي��ع��ي  اأن  ب���د  ن��ع��م، ل 

على هذه الو�ضائل اأن للم�ضلم اأوقاتاً 

ت��ك��ّدر �ضفوها  ل��ل��ع��ب��ادة، ل  واأزم���ن���ة 

اإع����الم����ات  اأو  ���ض��اق��ط��ة  م�����ض��ام��ني 

امل�ضامني  ه��ذه  بالغت  فقد  �ضاذجة، 

والرفيه  ال��ربيء،  الرفيه غري  يف 

فكراً  رم�ضان؛  بروحانية  امل�ضتهزئ 

املتابع  للرائي  ليخال  واأ�ضلوباً، حتى 

لل�ضحك،  م���وع���د  ه���و  رم�����ض��ان  اأن 

وت����ب����ّل����د الإح�����������ض�����ا������س، وال���ت���خ���م���ة 

الإع��الم��ي��ة ال��ت��ي ت��ق��دم وج��ب��ات من 

بالدين  وال�ضتهزاء  والفجور  العهر 

وال�ضخرية من قيم املجتمع.

ال���ق���ن���وات ت��رف��ع  اإن ك��ان��ت ه����ذه 

اأج��ل  م��ن  »رم�����ض��ان يجمعنا«  ���ض��ع��ار 

ال��ع��ب��ث وال��ل��ه��و وك�����ض��ب امل���ال وزي���ادة 

ر�ضيد الأرباح للموؤ�ض�ضة الإعالمية، 

ه��ذه  اأن  ه���ي  احل��ق��ي��ق��ة  ك���ان���ت  واإذا 

الظاهرة تتكّرر علينا كل عام، فعلينا 

ال�ضعار  اأن  ن��درك  اأن  جت��اه ذل��ك كله 

تلك  بع�س  م��ن  وال��ه��دف  احلقيقي 

ال����ربام����ج ه���و »رم�������ض���ان ي��ف��ّرق��ن��ا«، 

وحتى يتحقق ذلك ل بد من اأمرين 

اأ�ضا�ضني:

1- زي�����ادة ج��رع��ة ال���وع���ي ل��دى 
اأف����راد الأ����ض���رة جت���اه ه���ذه ال��ظ��اه��رة 

الإع����الم����ي����ة ال���رم�������ض���ان���ي���ة، وب���ي���ان 

النا�ضئة  وحت�ضني  ونقدها  �ضوئها، 

من اأثر م�ضامينها.

باإن�ضاء  اجلماعية  املطالبة   -2
ق��ط��ر م�ضلم  ك���ل  وط��ن��ي��ة يف  ه��ي��ئ��ة 

ملحا�ضبة هذه الو�ضائل الإعالمية اإذا 

تطاولت على قيم املجتمع، اأو قفزت 

اأو قّدمت لالأمة  على ثوابت الدين، 

ي��ت��ع��ار���س م���ع روح���ان���ّي���ة ال�ضهر  م���ا 

العلماء  واج��ب  ذلك  وليكن  الكرمي، 

والدعاة واأهل الخت�ضا�س.

ُت�������رى ه�����ل اأ�����ض����ب����ح م�����ن ق��ب��ي��ل 

رم�ضان  ب�ضهر  نحلم  اأن  امل�ضتحيل 

من  امل��ا���ض��ي  يف  عليه  ك���ان  م��ا  ي�ضبه 

ال���روح���ان���ي���ات ال���راق���ي���ة ال���ت���ي ت��ف��وح 

بعبق الإمي����ان وال�����ض��دق وال��راب��ط 

والطهر  والإح�ضان  وامل���ودة  والإخ���اء 

للحلم  فر�ضة  ثّمة  ه��ل  وال��ت��ق��وى؟! 

النا�س  وق��ت  مت��الأ  رم�ضانية  بلياٍل 

حول  الأ���ض��رة  جتمع  املفيد،  باملتنّوع 

ال���ت���ل���ف���از ب���ع���د الإف������ط������ار، ت��ع��ل��م��ه��م 

اأم����ور دي��ن��ه��م؟ وه���ل ن��ح��ل��م ب��ربام��ج 

وحت��ق��ي��ق��ات ت��غ��و���س يف جم��ت��م��ع��ات 

ال����ب����ل����د، وت����ت����ح����دث ع�����ن ت�����راث�����ه يف 

رم�ضان، وتعي�س واقعه اليوم يف جدة 

ال��ق��دمي��ة م���ث���اًل، وك���ذل���ك يف ق��دمي 

ال��غ��ايل، حتى  ال��وط��ن  ك��ل مدينة يف 

املا�ضي  بذكريات  اليوم  جيل  نربط 

العريق  والتاريخ  اجلميلة  والعادات 

وج��اذب��ة؟  ومبتكرة  ج��دي��دة  ب�����ض��ورة 

وهل ميكن لنا اأن ن�ضريح من اإزعاج 

امل�����ض��اب��ق��ات والإع����الن����ات ال��دع��ائ��ي��ة 

اخلارجة عن احلدود؟ فمن الغريب 

اأن عدوى الربامج يف الف�ضائيات قد 

بداأت ت�ضري وت�ضت�ضري ب�ضكل كبري، 

الفن  اأه��ل  ت��رى  زال��ت  فالأغلبية ما 

هم اأهل القدوة وال�ضدارة والوجاهة 

يف امل��ج��ت��م��ع، ول���ذل���ك ف��اأغ��ل��ب��ي��ت��ه��م 

ي�ضّرون - يف رم�ضان بالذات - على 

ا�ضت�ضافة ما �ضَذّ وخاب من الفنانني 

ليقتحموا  الراق�ضات،  اأو  والفنانات 

النا�س يف تلك الأي��ام الف�ضيلة  وقت 

وال�ضهر الكرمي.

الآراء  ه����������ذه  ن������ط������رح  ح�������ني 

والأم���ن���ي���ات والأح�������الم ف�����اإّن الأم����ل 

ال��ق��ن��وات  ت�����ض��ت��ج��ي��ب  اأن  ب��ن��ا  ي���ح���دو 

وامل��م��ّول��ة من  ب��الدن��ا  على  املح�ضوبة 

رج����ال اأع���م���ال م�����ض��ل��م��ني؛ ف��ن��ح��ن يف 

ت��ث��ق��ي��ف اجل��ي��ل  اإع�������ادة  اإىل  ح���اج���ة 

وال���ق���دوات  ال���رم���وز  ت�ضكيل  واإع�����ادة 

يف ح��ي��ات��ه، ب�����ض��خ�����ض��ي��ات اإ���ض��الم��ي��ة 

ال�ضاحة  م��ن  و�ضخ�ضيات  عظيمة، 

ال��ث��ق��اف��ي��ة م���ن رج�����الت امل��ج��ت��م��ع يف 

لتكون  وال�����ض��ح��اف��ة،  والأدب  ال��دي��ن 

احلوارات معهم ثرية ومفيدة. 

رت���اب���ة  م�����ن  ن���ت���ح���رر  اأن  امل����ه����م 

التي  ال���رم���وز  اأو  ال���ق���دوة  و���ض��م��اج��ة 

ال��ف�����ض��ائ��ي��ات فر�ضها  اأك����رث  حت����اول 

ع��ل��ى ال��ن��ا���س، ح��ت��ى ي��ت��ع��رف اجل��ي��ل 

وال�ضخ�ضيات  احلقيقية  الرموز  اإىل 

ع��ل��ي��ه��ا  ت�����ض��لَّ��ط  اأن  ت�����ض��ت��ح��ق  ال���ت���ي 

الأ�ضواء، ف�ضهر رم�ضان �ضهر عبادة 

ب اإىل اهلل، ف��الأوىل هو تقدمي  وتقُرّ

ال��ربام��ج ال��ت��ي ت��دع��و اإىل ذل���ك، مع 

���ض��ورة ج��اذب��ة وج��دي��دة، وال��ك��ف عن 

تقدمي ك��ل م��ا ه��و م��اج��ن؛ اح��رام��اً 

حلرمة ال�ضهر، وتاأّدباً مع روحانياته 

رغم  �ضا�ضاتنا،  على  افتقدناها  التي 

كرثتها وتوالدها الذي ل ينتهي.

) العدد 273(  اجلمعة - 26 متوز - 2013



ك���ث���ر م����ن ال���ن�������س���اء ي�������رْدن ال���ت���ف���ّرغ 

كل  وا�ستغالل  رم�سان،  �سهر  يف  للعبادة 

ال���وق���ت ل��ل��ت��زود م���ن ال���ط���اع���ات، ل��ك��ن يف 

اأنف�سهّن يف م�ساكل  الأم��ر يجدن  حقيقة 

ك���ث���رة، ح��ي��ث ت��ت��ك��اث��ر ع��ل��ي��ه��ن الأع���ب���اء 

املنزلية، والوقوف يف املطبخ، وعمل اأنواع 

خمتلفة م��ن الأط��ع��م��ة وامل�����س��روب��ات، ثم 

ت��اأت��ي ال��ع��زوم��ات وال���زي���ارات، وم��ا اأدراك 

الوقت  وي�سيع  والزيارات!  العزومات  ما 

على  املواظبة  ت�ستطيع  ل  وق��د  واجل��ه��د، 

اليومي من  القيام وق��راءة ورده��ا  �سالة 

ال���ق���راآن ال���ك���رمي، وه��ن��اك اأم���ر اآخ����ر، هو 

تنقطع  وق��د  رم�����س��ان،  زينتها يف  اإه��م��ال 

ال���ع���الق���ة ال����زوج����ي����ة ب�����س��ب��ب الأع����م����ال 

والأعباء و�سيق الوقت..

اأغ��ل��ب  ه���ذا ه��و ح���ال  امل�سلمة،  اأخ��ت��ي 

ال��ن�����س��اء يف رم�����س��ان، اإل م��ن رح���م رب��ي، 

وها نحن نقّدم لك حلول عملية ملواجهة 

امل�����س��اك��ل امل��ت��وق��ع ح��دوث��ه��ا يف رم�����س��ان، 

رم�سان  يف  واجل��ه��د  ال��وق��ت  ل��ك  ليتوفر 

ل��ل��ت��ف��رغ ل��ل��ع��ب��ادة وال���ط���اع���ة.. ن��ق��ف هنا 

ونت�ساءل: ما امل�سكالت التي تواجه املراأة 

امل�سلمة املتزوجة يف رم�سان؟

الطعام وال�شراب والعزومات

بالأطباق  رم�سان  �سهر  ارت��ب��ط  مل��اذا 

وال���وج���ب���ات وال��ع�����س��ائ��ر امل��خ��ت��ل��ف��ة؟ مل���اذا 

البيت  ي�ستهلكها  التي  بالكميات  ارت��ب��ط 

من الأطعمة املختلفة عن اأي �سهر اآخر؟ 

مل���اذا ن��اأك��ل ك��ث��راً ب��ع��د الإف���ط���ار ون�سرب 

ويوؤثر هذا على اجلانب الروحي، ون�سل 

باب  ُيفتح  مَل  ال��ك��ث��ر؟  ال��ن��وم  درج���ة  اإىل 

العزومات على م�سراعيه حتى ي�سل اإىل 

درج���ة اأن���ه يعّطلنا ع��ن ���س��الة ال��ق��ي��ام يف 

رم�سان؟

�سهر  اإن  امل�����س��ل��م��ة،  ال����زوج����ة  اأخ���ت���ي 

اإن��ه  ال�سهور،  كباقي  لي�س  �سهر  رم�سان 

ال�ساحلات،  الأع��م��ال  فيه  ُت�ساَعف  �سهر 

فيه  ال�سوم  ويكون  اخل��ر،  اأب��واب  وُتفتح 

اآداب  ب����ه، وم����ن  ي���ج���زي  ال�����ذي  هلل، وه����و 

الليل  ال��ط��ع��ام يف  م��ن  األ ميتلئ  ال�����س��وم 

مالأ  »م��ا  فاإنه  الكفاية؛  مبقدار  ياأكل  بل 

�ُسبع  ومتى  بطنه«،  �سرا من  وع��اء  اآدم��ي 

اأول الليل مل ُينتفع به يف باقيه، وكذلك 

اإذا �ُسبع وقت ال�سحر مل ُينتفع اإىل قريب 

عــــــــــالـــــــــم الـــمــــــــــــرأة
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مشاكلِك في رمضان متعددة.. كيف تواجهينها؟

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

قد ي�ساركِك طفلك ال�سغر �سيّدتي 

ال�سيام لأول م��رة، وهو - كما الكبار - 

ينتظهر قدوم هذا ال�سهر بلهفة، ليبداأ 

ب��ت��ج��رب��ة ج���دي���دة وي��خ��ت��ر ق���درات���ه يف 

حتّمل العط�س واجلوع.

اإر�����س����ادات ون�����س��ائ��ح لطفلك  اإل���ّي���ك 

الذي �سي�سوم لأول مرة:

- ال�سيام بالتدريج:

ال�سيام  على  طفلك  ع���ّودي  ب��داي��ًة،   -1
عليه  ي�سعب  ل  ح��ت��ى  م��ب��ك��رة،  ���س��ن  يف 

اأن  ل��ك  ون�سيحتنا  ذل���ك،  بعد  ال�سيام 

يبداأ من �سن ال�ساد�سة بال�سوم ل�ساعات 

ق��ل��ي��ل��ة، ث��م ي��زي��د الأم����ر ت��دري��ج��ي��اً مع 

بعد  م��ا  اإىل  لي�سل  ال�����س��ن،  يف  ال��ت��ق��دم 

ي�ستطيع  حتى  الع�سر  اإىل  ث��م  الظهر 

ال�سمود اإىل املغرب.

ال�سيام  موا�سلة  يف  عليه  2-اإ�سرارِك 
خ��ط��اأ ك��ب��ر، لأن ال���ق���درة ع��ل��ى حت��ّم��ل 

اإىل  والعط�س تختلف من طفل  اجل��وع 

�سعيفاً  ج�سمه  ك��ان  اإذا  خ�سو�ساً  اآخ��ر، 

وت��اأك��دي  الأم��را���س،  ببع�س  م�ساباً  اأو 

ب���اإج���راء بع�س  ���س��ح��ت��ه ج��ي��دة  اأن  م���ن 

الفحو�سات الطبية له قبل رم�سان.

طفلك  ي�ستطيع  ال��ع��ا���س��رة  ���س��ن  يف   -3
ب�سيطة  مب�ساعدة  م�سقة،  دون  ال�سيام 

م��ن��ك، ك���اأن ت��وؤخ��ري ل��ه وج��ب��ة الإف��ط��ار 

الغداء  وي��ك��ون  الظهر،  اإىل  ال�سباحية 

وق��ت امل��غ��رب م��ع باقي الأ���س��رة، وبذلك 

يكون قد �سام اأكرث من ربع اليوم.

ط��ف��ل��ك   م�����ع  ح��������اويل  ت����دري����ج����ي����اً   -4
دائمة،  ب�سورة  كامل  يوم  �سيام  جتربة 

واحر�سي على مراقبته، عند مالحظة 

اأي نوع من التعب اأو الدوخة قّدمي له 

الطعام على الفور.

يومه  اإك���م���ال  ال��ط��ف��ل  ا���س��ت��ط��اع  اإذا   -5
م�����س��اع��ف��ات،  اأو  م���ت���اع���ب  دون  الأول 

اأن  اأي  املتقطع،  ال�سيام  فابدئي جتربة 

يليه،  ال���ذي  ال��ي��وم  ويفطر  ي��وم  ي�سوم 

اإىل اأن ي�سبح قادراً على ال�سيام ب�سورة 

طبيعية.

أنـِت وطــفـــــلك

نصائح لطفلك الذي سيصوم ألول مرة

من الظهر، لأن كرثة الأك��ل تورث الك�سل 

ال�سيام  م��ن  املق�سود  ي��ف��وت  ث��م  وال��ف��ت��ور، 

بكرثة الأكل، لأن املراد منه اأن يذوق طعم 

اجلوع، ويكون تاركاً للم�ستهي.

واإليك احللول العملية:

1- عدم الإ���س��راف يف الأك��ل وال�سرب، قال 
اإنه  ت�سرفوا  ول  وا�سربوا  {وك��ل��وا  تعاىل: 

ل ي��ح��ب امل�����س��رف��ن}، وق���ال اأي�����س��اً: {اإن 

املبذرين كانوا اإخوان ال�سياطن}.

2- ع��ل��ى امل������راأة جت��ه��ي��ز ب��ع�����س امل���اأك���ولت 
وامل�سروبات قبل دخول �سهر رم�سان بوقت 

كاٍف، ومن دون اإ�سراف.

اآخرين  اأو  باخلادمة  ال�ستعانة  ميكن   -3
م���ن اأه�����ل امل���ن���زل ل��ل��م�����س��اع��دة يف امل��ط��ب��خ 

وتوزيع الأعمال بينهم.

4- تن�سيق الزيارات الرم�سانية مع الأهل 
واجل�����ران والأ����س���دق���اء، ع��ل��ى اأن ُت��راع��ى 

الفائدة واملتعة.

5- احت�ساب النية يف اإطعام الطعام و�سلة 
الرحم واأع��م��ال ال��ر الأخ���رى، فيكون كل 

الوقت الذي تق�سينه يف املطبخ هو طاعة، 

ويف �سبيل اهلل.

كيف  ال�سحابة  م��ن  لُيعجب  امل���رء  اإن 

ونها  ي��غ��زون وزاده�����م مت���رات مي�سّ ك��ان��وا 

عجب  اأع��دائ��ه��م!  اأم���ام  اأ�سالبهم  فُيقمن 

ال��ذي��ن يق�سون  ال��ي��وم  امل�سلمن  م��ن ح��ال 

نهار رم�سان يف ال��ن��وم، وق��د ك��ان اأج��دادن��ا 

ي���ج���اه���دون يف رم�������س���ان، ف��م��وق��ع��ة ب���در 

والأن��دل�����س وعمورية  وف��ت��ح مكة  ال��ك��رى 

واأن��ط��اك��ي��ة وع���ن ج���ال���وت، ك��ل��ه��ا ك��ان��ت يف 

رم�سان.

ت�شييع الأوقات وعدم ا�شتغاللها

الإن�سان، ولئن  اأثمن ما ميلكه  الوقت 

ف��اإن هذا  قال القائل: »الوقت من ذه��ب«، 

يف احلقيقة ُيبخ�س من قيمة الوقت، فهو 

اأغ��ل��ى ك��ث��راً م��ن ال��ذه��ب، ال���ذي اإذا ُفقد 

فاإنه ميكن تعوي�سه، اأما الوقت فال ميكن 

تعوي�س حلظة منه بكل ذهب الدنيا.

اهلل  ل  ف�سّ لقد  امل�سلمة،  امل����راأة  اأخ��ت��ي 

الأي��ام  وبع�س  بع�س،  على  ال�سهور  بع�س 

وال���ل���ي���ايل ع���ل���ى ب���ع�������س، م����ن ذل�����ك ���س��ه��ر 

رم�������س���ان، ول��ي��ل��ة ال���ق���در ال���ت���ي ه���ي خر 

م���ن األ����ف ���س��ه��ر، وي����وم اجل��م��ع��ة وال��ع�����س��ر 

الأوائل من ذي احلجة، ويوم عرفة، ويوم 

عا�سوراء، يقول النبي �سلى اهلل عليه واآله 

اإىل  واجلمعة  اخلم�س،  »ال�سلوات  و�سلم: 

اجلمعة، ورم�سان اإىل رم�سان مكفرات ملا 

بينهن اإذا اجتنبت الكبائر«، وخر ال�سهور 

ه���و ���س��ه��ر رم�������س���ان، ب���ه ت��ك��رث ال��ن��ف��ح��ات، 

ويعظم الأجر، ويزداد العفو.

ف��اإن مل ن�سّب من اخل��ر يف رم�سان، 

فمتى؟ واإن مل جنتهد يف رم�سان، فمتى؟ 

الكرمي  ال�سهر  ه��ذا  ف�سل  ت�ستغل  مل  واإن 

ون��ن��ه��ل م��ن��ه ف��م��ت��ى؟ ق��د اأّم����ن ر���س��ول اهلل 

���س��ل��ى اهلل ع��ل��ي��ه واآل�����ه و���س��ل��م ع��ل��ى دع���اء 

جريل ملا قال: »رغم اأنف عبد دخل عليه 

رم�سان مل يغفر له«.

واإل���ي���ك احل���ل���ول ال��ع��م��ل��ي��ة ل���س��ت��غ��الل 

الوقت يف رم�سان:

تتحركن  ال��ت��ي  امل���ج���الت  ح����ّددي   -1
فيها يف رم�سان وهي:

ال���رب���ي���ة الإمي����ان����ي����ة: مثل  - جم����ال 

امل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى ال�����س��الة، وخ��ت��م ال���ق���راآن 

فقه  ومراجعة  الراويح،  و�سالة  الكرمي، 

ال�سيام.

والأرح���������ام: �سلة  الأق�������ارب  - جم����ال 

الرحم، ودعوتهم لالإفطار.

- جم��ال الأ���س��رة والأب��ن��اء: متابعتهم 

الكرمي،  ال��ق��راآن  وختم  ال�سالة،  ت��اأدي��ة  يف 

وتعليمهم معلومات يف فقه ال�سيام.

- جمال دعوة امل�سلمن لأعمال الر: 

الدرا�سة  ال��زم��الء يف  اأو  الأ���س��دق��اء  دع��وة 

ل�سالة الراويح مثاًل، ثم �سعي اأمام كل 

ن�ساط الوقت املطلوب تنفيذه.

اأع�ساء  2- تن�سيق وتوزيع الأدوار بن 
الأ���س��رة يف اخل��دم��ة، وال��ه��دف ه��و اإع��ط��اء 

املراأة حقها يف العبادة.

3- عدم اإخالء �ساعة يف يوم اأو ليل يف 
رم�سان من نافلة اأو عمل نافع و�سالح، اأو 

على الأقل نية ح�سنة.

امل����ب����ارك����ة  الأوق���������������ات  اغ����ت����ن����م����ي   -4
وا���س��ت�����س��ع��ري ح��دي��ث ال��ر���س��ول ���س��ل��ى اهلل 

ع��ل��ي��ه واآل�����ه و���س��ل��م: »اغ��ت��ن��م خ��م�����س��اً قبل 

خم�س: �سبابك قبل هرمك، و�سحتك قبل 

�سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل 

�سغلك، وحياتك قبل موتك«.

عدم التعاون مع الزوج على الطاعة

م��ن ال���زوج���ات م��ن ت��ع��ّط��ل ال����زوج عن 

اأع��م��ال اخل��ر، وحت��دث بينهما اخلالفات 

اأو  اأو العتكاف،  اأو العزائم  ب�سبب الإنفاق 

كرثة اخلروج من املنزل يف اأعمال الدعوة.

اأختي املراأة امل�سلمة، اأعيني زوجك على 

الفجر،  �سالة  خ�سو�ساً  اجلماعة،  �سالة 

وت��الوة ال��ق��راآن الكرمي، وذك��ر اهلل تعاىل، 

ال��رح��م،  و���س��ل��ة  اهلل،  �سبيل  يف  والإن���ف���اق 

يوم  فكل هذا يف ميزانك  الطعام،  واإطعام 

القيامة.

واإليِك احلل العملي:

1- احت�سبي كل عمل هلل، حتى تعاونك مع 
زوج��ك، يف طاعة اهلل، فالدال على اخلر 

كفاعله.

2- ادفعي زوجك للطاعة وكل اأعمال الر، 
ف�ستجدين اخلر والركة يف بيتك.

انقطاع العالقة الزوجية

وال��زوج��ات  الأزواج  م��ن  الكثر  ي�سكو 

من انقطاع العالقة الزوجية يف رم�سان، 

لأنه �سهر العبادة، فبع�س الزوجات اإذا جاء 

اأهلهم  عند  اأزواج��ه��ن  مع  يذهنب  رم�سان 

العائلة،  ب��ي��ت  يف  رم�����س��ان  �سهر  ليق�سوا 

وهذه  الزوجية،  للعالقة  وداع���اً  وبالتايل 

الزوجة تتمنى اأن يرزقها اهلل بطفل، وهي 

اأن يكون  األي�س من املمكن  مل تنجب بعد، 

هذا الرزق مع بركات �سهر رم�سان؟

والواجب العملي هو:

1- اهلل عز وجل قد اأحل للزوجن الرفث 
واجلفاء  البعد  ه��ذا  فلماذا  ال�سيام،  ليلة 

والهجر يف رم�سان؟!

جاء  كما  العالقة،  ه��ذه  اأج��ر  احت�سبي   -2
اأح��دك��م  ب�سع  »ويف   : ال��ر���س��ول  ح��دي��ث  يف 

�سدقة«.

 - اأي�����س��اً  ال���زوج  - وم��ن  3- مطلوب منك 
مزيد من احلب وامل��ودة والرحمة والرفق 

يف هذا ال�سهر الكرمي.

4- من يطلب الولد، وهذا من الرزق، 
فال يتباعد يف رم�سان، لعل اهلل اأن يكتب 

له الرزق ويحقق احللم.

رم�����س��ان  ان��ق�����س��ى  اإذا  ال�����س��ل��ف  ك�����ان 

ي��ق��ول��ون: رم�����س��ان ���س��وق ق���ام ث��م ان��ف�����ّس، 

ربح فيه من رب��ح، وخ�سر فيه من خ�سر.. 

ال���راب���ح���ن  م����ن  ت����ك����وين  اأن  ف���اح���ر����س���ي 

والفائزين.

رمي اخلياط
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ال��ت��م��ر ال��ه��ن��دي ه���و ل���ب ث��م��ار قرنية 

النمو  لنبات �سجري دائم اخل�سرة �سريع 

اأم��ت��ار،  ي�سل ارت��ف��اع��ه اإىل ح���وايل ث��الث��ة 

واأوراق��ه مرّكبة الأزه��ار عنقودية، �سفراء 

ال���ل���ون، واخل�����س��ب ���س��ل��ب ل��ون��ه م��ائ��ل اإىل 

احل��م��رة، وث��م��ار ع��ب��ارة ع��ن ق���رون، وحن 

ثم  ال�سلبة،  ق�سورها  ت��زال  الثمار  جُتمع 

ورمبا  ال��ل��ون،  �سمراء  كتل  فتتكون  ُتعجن 

وعدم  حفظها  على  لي�ساعد  ب�سكر  تخلط 

ف�سادها. 

يعرف التمر الهندي بعدة اأ�سماء منها 

احل��م��ر واحل���وم���ر وال��ع��ردي��ب وال�����س��ب��ار. 

ي��ق��ال اإن م��وط��ن��ه الأ���س��ل��ي ه���و اأف��ري��ق��ي��ا 

م�سر  يف  ال��ق��دم  منذ  وُع���رف  ال�ستوائية، 

وال��ه��ن��د، وان��ت�����س��ر يف ج���زر ال��ك��اري��ب��ي، ويف 

اأغلب بقاع العامل.

ي��ح��ت��وي ال��ت��م��ر ال��ه��ن��دي ع��ل��ى م��ا بن 

مثل  معدنية،  واأمالح  اأحما�س،   ٪18-16
واملنجنيز  واحلديد  واملغن�سيوم  الفو�سفور 

والكال�سيوم وال�سوديوم والكلور وغرها. 

فيتامن  على  الهندي  التمر  يحتوي 

»ب3«، وك��ذل��ك ع��ل��ى زي���وت ط��ي��ارة، واأه���م 

م��رك��ب��ات��ه ج��ران��ي��ال ول��ي��م��ون��ن، وك��ذل��ك 

اأثبتت  كما  �سكرية،  وم���واد  وده���ون  بكتن 

الهندي  التمر  احتواء  الدرا�سات احلديثة 

ع��ل��ى امل�������س���ادات احل���ي���وي���ة ال����ق����ادرة على 

البكترية  ال�����س��اللت  م��ن  ال��ك��ث��ر  اإب�����ادة 

املختلفة، اإىل جانب فوائده كملن وم�ساد 

حلمو�سة املعدة.

قيل اإن الفراعنة لهم الف�سل الأول 

خالل  الهندي  التمر  زراع���ة  اإدخ���ال  يف 

البحر  مناطق  اإىل  الو�سطى  الع�سور 

الأب��ي�����س امل��ت��و���س��ط، وق���د ع���رث علماء 

الآث������ار ع��ل��ى ب��ع�����س اأج������زاء م���ن التمر 

الهندي يف مقابر الفراعنة. وقد عرفت 

اأوروب�����ا ال��ت��م��ر ال��ه��ن��دي لأول م���رة عن 

طريق العرب خالل الع�سور الو�سطى.

و�سفة  يف  الهندي  التمر  ج��اء  وق��د 

لطرد  عالجية  و�سفة  �سمن  فرعونية 

و�سف  وق��د  البطن،  يف  ال��دي��دان  وقتل 

التمر  منقوع  القدامى  الفر�س  اأط��ب��اء 

ال��ه��ن��دي ���س��راب��اً ل��ع��الج بع�س اأم��را���س 

امل���ع���دة واحل��م��ي��ات ال��ن��ا���س��ئ��ة ع��ن��ه��ا، ثم 

العالجية  الفوائد  ه��ذه  اأوروب���ا  عرفت 

ع�����ن ط����ري����ق ال�����ع�����رب ال�����ذي�����ن ح��م��ل��وا 

الفتوحات  اأث��ن��اء  الهندي  التمر  معهم 

الإ�سالمية.

وق����ال اأب����و ب��ك��ر ال�����رازي ع���ن التمر 

الهندي: »ع�سارة التمر الهندي تقطع 

العط�س، لأنها باردة طرية«.

وق����ال اب���ن ���س��ي��ن��ا: »ال��ت��م��ر ال��ه��ن��دي 

والعط�س يف احلميات،  القيء  ينفع مع 

وي��ق��ب�����س امل��ع��دة امل�����س��رخ��ي��ة م��ن ك��رثة 

القيء«.

يف الطب احلديث

التمر  اأن  العلمية  الدرا�سات  اأثبتت 

حيوية  م�سادات  على  يحتوي  الهندي 

ال�ساللت  الكثر من  اإب���ادة  على  ق��ادرة 

بالإن�سان،  ال�سارة  املختلفة  البكترية 

ك���م���ل���ّن وم�����س��اد  ف����وائ����ده  اإىل ج���ان���ب 

للحمو�سة، وملّطف وخاف�س للحرارة، 

الأدوي���ة  �سركات  بع�س  ت�سيف  ول��ذل��ك 

الهندي  التمر  لثمار  املائية  اخلال�سة 

اإىل اأدوي���ة الأط��ف��ال. وي��ق��ال ع��ن التمر 

الهندي اإنه ثمرة �سحية منّظفة حت�ّسن 

اله�سم وتطرد الأرياح وتلّطف التهابات 

احللق، وتعمل كملّن معتدل، ويعطي يف 

الطب لفتح ال�سهية وتقوية املعدة. كما 

ويعطى  الإم�ساك،  لتفريج  ُي�ستعمل  اأنه 

الكمون  اإذا مزج معه  للزحار، خ�سو�ساً 

املواطنون  ي�ستعمل  الهند  ويف  وال�سكر، 

���س��ل�����س��ة ال��ت��م��ر ال���ه���ن���دي ���س��د ال���زك���ام 

والعلل الأخرى التي تنتج نزله مفرطة، 

ويعتر يف الطب ال�سيني ع�سبة مردة 

ال�سيف، ويعطى  مالئمة لعالج ح��رارة 

والقياء  والغثيان  ال�سهية  لفقد  التمر 

اأثناء احلمل والإم�ساك، وي�ستعمل �سد 

ي�ستخدم  ح��ي��ث  ال����دم  ح��م��و���س��ة  زي�����ادة 

منقوع التمر الهندي لتخلي�س الدم من 

يحتويه  ما  طرد  ويف  الزائدة  حمو�سته 

من �سموم.

م�شروب التمر الهندي

امل��اء  يف  بنقعه  الهندي  التمر  ر  يح�سَّ

امل��اء املغلي  اأو يف  مل��دة ع��دة �ساعات،  ال��ب��ارد 

اأوراق  من  ب�سع  اإ�سافة  مع  ب�سيطة،  مل��دة 

حتى  ُي��رك  ثم  ال�سمر،  وب��ذور  الكركديه 

اإليه قليل من  ى وي�ساف  ي�ستقر ثم ي�سفَّ

ال�سكر، ي�سرب التمر الهندي يف رم�سان يف 

اأي وقت من الليل، وُيعتر من امل�سروبات 

لة لدى كثر من النا�س. املف�سَّ

حماذير ا�شتعمال التمر الهندي

ل��ل��ت��م��ر ه��ن��دي  اأي حم���اذي���ر  ت��وج��د  ل 

والأط��ف��ال.  احل��وام��ل  اإىل  بالن�سبة  حتى 

امل����اأك����ولت  اإىل  ال���ه���ن���دي  ال��ت��م��ر  ي�����س��اف 

لإ�سفاء احلمو�سة الطبيعية عليها، وُيعّد 

م��ن��ه م�����س��روب ل��ذي��ذ ب��ع��د اإ���س��اف��ة ال�سكر 

اإل��ي��ه، وُي��ع��ّد التمر ال��ه��ن��دي اأف�����س��ل عالج 

حلمو�سة املعدة.

  مـنــــــــــوعـــــــــــــــــــــــــــــــات
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اأفــقــي

مثال( احلق  )عن  وذود  ت�سد   / للفرح  جتمعات   1
2 �سو�ساء / – امتنع عن عمل ال�سر واملوبقات / للتمني

كرم  / الأمركي  الرعب  اأفالم  ملخرج  الأول  ال�سم   3
البالد بن  مرحتل   4

دام ثلثا   / كان  ثلثا   / �سيف  ثلثا   5

طــريـقـة اللعـب

واأفقياً  9 عامودياً  اإىل   1 الأرق��ام من  تو�سع 

على اأن ل يتكرر الرقم يف اأي اجتاه عامودي 

كان اأو اأفقي 

الحل السابق 12345678910
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

والركيز التفكر  يف  تغيب   6
هو  عمله   / ال�ستاء  يف  يدفئ   7

الكتابة

�سدر  مما  ا�ستحياء  حالة  يف   8
منها / �سكله دائري وقد تو�سف 

به ال�سم�س

 / بالنقود  اللعب  يف  مغامر   9
غنى وثراء

القراآن مل تبداأ بالب�سملة 10 يف 

عـــامـــودي

���س��دي��د   –  / ه��م��ج��ي  ع��ك�����س   1
الظلمة

2 خ�سار من مقبالت الطعام / 
حرف جر / ثلثا قوم

 / ال���س��ت��ح��م��ام  يف  ت�����س��ت��خ��دم   3
طن م�سوي

خدمة  اأو  عمل  مقابل  نقود   4
من  املعنى  نقل  مهنتها  �سيدة   /

لغة اإىل اأخرى

وا�سع �سروال   / كبر  بحر   5
الكامرا عن   6

اأداة   / مو�سيقية  اي��ق��اع  اآل���ة   7

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

ن�سب / ن�سف يتيم

)مبعرثة( جر�س   / ن�سف   8
الأر�س مكونات   / الأزهار  اأجمل  من   9

عربية  مدينة   / وت��ري��ة  مو�سيقية  اآل���ة   10
على �سط العرب

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

التمر الهندي.. يقاوم العطش والحموضة
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وقع  على  تعي�ش  ال�سلة  ك��رة  لعبة  ت��زال  ال 

ال��دويل  االحت���اد  ب��ق��رار  تلقتها  ال��ت��ي  ال�سدمة 

عن  لبنان  بتوقيف  والقا�سي  )الفيبا(،  للعبة 

امل�ساركات اخلارجية، ما اأفقد املنتخب الوطني 

للمرة  ال��ع��امل  ك��اأ���ش  لنهائيات  ال��ت��اأه��ل  فر�سة 

و2006   2002 اأع����وام  بعد  ت��اري��خ��ه  يف  ال��راب��ع��ة 

و2010.

ال�����س��ل��ل ي�����س��ي��ط��ر ع��ل��ى امل���اع���ب، االأن���دي���ة 

مغلقة، الاعبون واملدربون يف اإجازة مفتوحة، 

وال���ذي  ال���ذري���ع،  ف�سله  اآث����ار  يلملم  واالحت�����اد 

اأو�سل اللعبة االأبرز يف لبنان اإىل قعر الهاوية.

امل�������س���وؤول���ي���ة ي��ت��ح��م��ل��ه��ا اجل��م��ي��ع م���ن دون 

مب�ستقبل  املغامرة  على  اتفقوا  الأنهم  ا�ستثناء، 

ال��ل��ع��ب��ة.. و���س��اه��م��وا يف ال��ق�����س��اء ع��ل��ى اأح���ام 

مايني ال�سباب اللبناين الذين كانوا ينتظرون 

ال�سيا�سة  لين�سوا  االآ���س��ي��وي��ة  امل�����س��ارك��ة  حل��ظ��ة 

وهمومها. 

اأن االأن����دي����ة ال���ت���ي ت�����س��رف  ب����ات وا����س���ح���اً 

ع�����س��رات م��اي��ني ال������دوالرات ���س��ن��وي��اً ت����دور يف 

امل�ستويات  على  احت��اده��ا  م��ن  اأك���ر  لعبة  فلك 

كافة، والاعبون الذين يبذلون العرق واجلهد 

تالياً، مل  لبنان  اأواًل وراي��ة  اأنديتهم  ا�سم  لرفع 

تواكبهم على راأ�ش االحتاد اإدارة موؤهلة وقادرة 

على مواكبة التطور الذي و�سلت اإليه اللعبة. 

والأن ب��ن��ي��ان ه���ذا االحت����اد ق���ام ع��ل��ى اأر����ش 

رخوة، فاإنه من الطبيعي اأن يوؤول م�سريه اإىل 

االنهيار، خ�سو�ساً بعد اأن بلغت االأمور يف داخل 

تركيبته حدوداً ماأ�سوية بعد البيانات والبيانات 

ال�131  مبلغ  بخ�سو�ش  اأع�سائه  ب��ني  امل�سادة 

األف دوالر املفقود من �سناديقه! 

وال���ي���وم ال ب���د م���ن حم��ا���س��ب��ة م���ن اق���رف 

وال�سعب  اللبناين  ال�سباب  بحق  اجلرمية  هذه 

منتخب  يف  اأبنائه  من  كثرياً  املتاأمل  اللبناين 

الوطن الذين ر�سموا يف اأحلك الظروف الب�سمة 

على وجه اجلمهور، ولونوا بالفرح الكثري من 

ليايل ه��ذا ال�سعب ال��رازح حتت ع��بء االأزم��ات 

ال�سيا�سية واالقت�سادية، وما اأكرثها يف بلدنا..

واملدمر،  املوؤ�سف  »الفيبا«  قرار  اأن  واالأكيد 

الفرة  يف  اللعبة  احت���اد  تخبط  م�سل�سل  ت��وج 

االأخرية، كما جاء نتيجة طبيعية لعناد االحتاد 

نبذته  ح��ني  يف  ب��ال��ك��ر���س��ي،  ومت�سكه  وك��ي��دي��ت��ه 

ال��ل��ع��ب��ة.. االأن��دي��ة  اأه���ل  ال�سريحة االأك���ر م��ن 

امل�ستقيلون  واالأع�����س��اء  اأدائ����ه،  على  املعر�سة 

واملعلقون لع�سويتهم يف الهيئة االإدارية، وحتى 

ال��اع��ب��ون ال���ذي���ن ع���ر امل���دي���ر ال��ف��ن��ي غ�سان 

وج��ريء  وا���س��ح  ب�سكل  موقفهم  ع��ن  �سركي�ش 

عند و�سول بعثة املنتخب اإىل بريوت قادمة من 

الفليبني يوم االأحد املا�سي.

�سركي�س

لبنان  ملنتخب  الفني  امل��دي��ر  �سرخة  كانت 

غ�����س��ان ���س��رك��ي�����ش ع��ال��ي��ة وم���دوي���ة، خ�����س��و���س��اً 

عندما طلب من رئي�ش االحتاد روبري اأبو عبد 

امل�سوؤول  بو�سفه  ف��وراً،  ا�ستقالته  يقدم  اأن  اهلل 

االأول عن تدهور اللعبة.

اإىل  التي تدفعنا  »االأ�سباب  وقال �سركي�ش: 

ن�سف  اأن  �سيما  ال  معروفة،  الطلب  ه��ذا  مثل 

االآن  ون��ح��ن  م�ستقيلون،  ه��م  االحت���اد  اأع�����س��اء 

بحاجة ال�ستقالة ع�سو واحد فقط اإ�سايف، لكي 

اأبو  ا�ستقالة  وبراأيي  م�ستقيًا،  االحت��اد  يعتر 

االحت��اد  الأن  ومطلوبة،  منطقية  هي  اهلل  عبد 

ت�ستكمل،  مل  لبنان  بطولة  �سيء:  كل  يف  ف�سل 

من  م��وق��وف  واالحت����اد  م�ستقيلون،  االأع�����س��اء 

الفيبا، فماذا ينتظر«؟

اأن اال���س��ت��ق��ال��ة  ورف�������ش ���س��رك��ي�����ش م��ق��ول��ة 

م��رف��و���س��ة حت��ت ال�����س��غ��وط، وق����ال: »االحت����اد 

ال���������س����وف����ي����ات����ي ان�����ت�����ه�����ى حت�������ت ال���������س����غ����وط 

ومبارك  ال�سغط  ا�ستقال حتت  وت�ساوت�سي�سكو 

اأف�سل من ه��وؤالء«؟ وراأى  اأي�ساً، فهل االحت��اد 

�سركي�ش اأن توقيت ال�سكوى التي قدمها االحتاد 

كان خاطئاً، على  )الفيبا(  ال��دويل  اإىل نظريه 

اأخطاأت بلجوئها اإىل الق�ساء،  اأن االأندية  رغم 

تفيد  ال  والكيدية  باآخر،  يعالج  ال  اخلطاأ  لكن 

ب�سيء، ف�سكوى االحتاد للفيبا كانت على نف�سه 

قبل اأي طرف اآخر. 

جديد  احت����اد  ب��ان��ت��خ��اب  �سركي�ش  وط��ال��ب 

ي�سم العبني حاليني وقدامى بعيداً عن جميع 

ال�سيا�سية يوحي بالثقة  ال�سغوط والتجاذبات 

روؤي���ة  و���س��ع  متجان�سا مي��ك��ن��ه  احت�����اداً  وي��ك��ون 

وا�سحة لهذه اللعبة التي تهم ال�سعب اللبناين.

اأ�سفه ال�سديد الأن عدداً  واأعرب املدرب عن 

بخروج  ف��رح��ت  اآ���س��ي��ا  املنتخبات يف  م��ن  ك��ب��رياً 

بدنية  ل��ي��اق��ة  يف  ك���ان  اأن���ه  خ�سو�ساً  امل��ن��ت��خ��ب، 

ممتازة، وكان الفوز باللقب يف متناول لبنان.

كرامي

ال�����س��ب��اب وال���ري���ا����س���ة في�سل  وك�����ان وزي�����ر 

من  اجلميع  على  عنيفاً  ه��ج��وم��اً  �سن  ك��رام��ي 

احل�ش  اأن  م��ع��ت��راً  واأن��دي��ة،  واحت���اد  �سيا�سيني 

الوطني كان مفقوداً لدى اجلميع، ما اأدى اإىل 

»اأعتقد  وق���ال:  اإل��ي��ه،  و�سلنا  م��ا  اإىل  ال��و���س��ول 

اأك��ر من التي  اأن نقوم مببادرات  اأن��ه ال ميكن 

فر�ساً  ال���دويل  االحت���اد  منحنا  فقد  بها،  قمنا 

قدر  على  لبنان  يكن  ل��اأ���س��ف مل  ول��ك��ن  ع���دة، 

لتجنيب  ب��امل��ب��ادرات  قمنا  ع��ن��دم��ا  امل�����س��وؤول��ي��ة، 

لبنان الكاأ�ش املرة مل يتجاوب اأحد«.

وت��اب��ع ك��رام��ي: »���س��دور م��ث��ل ه���ذا ال��ق��رار 

اأح��ّم��ل  واأن���ا  لبنان،  ك��ل  على  بتداعياته  ُي��رخ��ي 

ال�سيا�سية،  ل��ل��ت��دخ��ات  للجميع،  امل�����س��وؤول��ي��ة 

املباراة  تاأجيل  يطلب  وزي��راً  اأن  كيف  اأفهم  وال 

التي ذهبت  �سربل(، ولاأندية  )الوزير مروان 

ذل����ك خم��ال��ف  اأن  ت���ع���رف  وه����ي  ال��ق�����س��اء  اإىل 

ل��ل��ق��وان��ني ال��دول��ي��ة، ول��احت��اد ال���ذي ف�سل يف 

امل�ستقيل،  بحكم  وب���ات  لعبته  ع��ل��ى  امل��ح��اف��ظ��ة 

الأنه مل يعد لديه عمل يقوم به ما دام منتخبه 

الوطني بات جممداً، واأنديته ال ميكنها اللعب 

خارجياً، وبطوالته ال ي�ستكملها«.

واأكد كرامي اأن الوزارة قامت بكل ما ميكن 

�سلطة  ال  الأن  �ساحياتها،  وبحدود  به  القيام 

ل��ل��وزارة على عمل االحت�����ادات، وا���س��ت��غ��رب من 

الرغم  على  امل�سوؤولية  ال���وزارة  ليحّمل  يخرج 

امل���ح���دودة،  ���س��اح��ي��ات��ن��ا  ا�ستعملنا  ك��ون��ن��ا  م��ن 

ولكن مل يتجاوب معنا اأحد ب�سبب االفتقاد اإىل 

احل�ش الوطني«.

وع���ن ال���ف���رة امل��ق��ب��ل��ة ب��ع��د ال��ع��ق��وب��ة، ق��ال 

كرامي: »يجب العمل على رفع العقوبات، خال 

الفرة املقبلة من خال تنظيم اللعبة وو�سع 

 القوانني املتنا�سبة مع �سروط االحتاد الدويل«.

خريطة طريق 

ور����س���م���ت ال��ل��ج��ن��ة امل��ن��ب��ث��ق��ة م���ن امل��ن��ت��خ��ب 

املنتخبات  جلنة  ع�سو  م��ن  وامل��وؤل��ف��ة  ال��وط��ن��ي 

ال��ف��ن��ي غ�����س��ان �سركي�ش  ج����ان م��ام��و وامل���دي���ر 

وكابنت املنتخب فادي اخلطيب والاعب جان 

وت�سمنت  لعملها  ط��ري��ق  خريطة  ال��ن��ور  عبد 

االآتي:

- االت�����س��ال ب��ج��م��ي��ع االأط������راف ع��ل��ى ال�����س��اح��ة 

ال�سلوية املحلية.

وج��ذري��ة  �سريعة  ح��ل��ول  اإىل  للو�سول  العمل   

تعيد لبنان اإىل اخلريطة الدولية باأقرب وقت.

- العمل على االإتيان باحتاد تكنوقراط حمايد.

قدامى  لتجمع  تنفيذية  جلنة  ت�سكيل  ومت 

من  املنبثقة  اللجنة  حت��رك  ت��واك��ب  الاعبني 

اإيلي  قان�سوه،  جا�سم  من  كًا  وت�سم  املنتخب 

يا�سر  حل��ود،  باتريك  ب�ستاين،  غ��ازي  م�سنتف، 

احل����اج، ب��ول�����ش ب�����س��ارة، ول��ي��د دم��ي��اط��ي، نزيه 

بوجي، رزق اهلل زلعوم.

ت�سكلت من العبي  املنتخب  اأن جلنة  يذكر 

احلاليني  واإداري���ي���ه  وم��درب��ي��ه  ل��ب��ن��ان  منتخب 

اإث���ر ق���رار االحت���اد  وال�����س��اب��ق��ني الإن��ق��اذ اللعبة 

لبنان اخلارجية، ما  ال��دويل جتميد م�ساركات 

ت�سبب بحرمان املنتخب من امل�ساركة يف بطولة 

اآ�سيا للعبة يف الفليبني.

واأعلن عن والدة هذه اللجنة املدير الفني 

�سحفي  م��وؤمت��ر  يف  �سركي�ش  غ�سان  للمنتخب 

حا�سد عقده يف املطار االأحد، حيث وجه اأ�سابع 

اللعبة،  �سوؤون  اإدارة  لف�سله يف  االتهام لاحتاد 

اللعبة  وت��رك  ال��ف��وري،  بالرحيل  اإي���اه  مطالباً 

الأهلها احلقيقيني.
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����س���ي���ك���ون م���ل���ع���ب »ب��������ارك دي 

ب��ران�����ش« ول��ل�����س��ي��ف ال��ث��اين على 

ال����ت����وايل حم����ط االأن�����ظ�����ار، ب��ع��د 

���س��ان  ب��اري�����ش  اإدارة  رف�����س��ت  اأن 

جرمان اأن يتفوق على فريقها اأي 

مناف�ش حملي حتى يف ال�سفقات 

اخل��ي��ال��ي��ة، وذل����ك ب��ت��ع��اق��ده��ا مع 

ادين�سون  االأوروغ��وي��اين  املهاجم 

ك���اف���اين م���ن ن���اب���ويل االإي���ط���ايل 

مقابل 64 مليون يورو.

ال��دوري  ه��داف  مع  وبتعاقده 

االإي�����ط�����ايل، وج����ه ����س���ان ج��رم��ان 

�سوق  يف  ملناف�سيه  ق��وي��ة  ���س��رب��ة 

االن����ت����ق����االت ال�����س��ي��ف��ي��ة، ورف����ع 

االقت�سادية«  »ح��رب��ه  يف  ال�سقف 

مع موناكو املتجدد الرثاء.

م��ل��ي��ون   250 اإن�����ف�����اق  وب����ع����د 

اأف�����س��ل  ي����ورو م��ن��ذ 2011 جل���ذب 

اأم����ث����ال  ال�����ع�����امل  ال����اع����ب����ني يف 

اإبراهيموفيت�ش  ال�سويدي زالتان 

وال������رازي������ل������ي ت����ي����اغ����و ���س��ي��ل��ف��ا 

با�ستوري،  خافيري  واالأرجنتيني 

اأ���س��ب��ح��ت ���س��ف��وف ���س��ان ج��رم��ان 

على  ق����ادراً  ع��امل��ي��اً  منتخباً  ت�سم 

االأوروبية، يف  الفرق  اأكر  تهديد 

املو�سم املقبل.

وتاأخر �سان جرمان بعد رحيل 

مدربه االإيطايل كارلو ان�سيلوتي 

اإىل ري���ال م��دري��د االإ���س��ب��اين، يف 

�سوق التعاقدات، فيما كان موناكو 

ال�����س��اع��د م���ن ال���درج���ة ال��ث��ان��ي��ة 

���س��ف��ق��ات ره��ي��ب��ة بف�سل  ي��ج��ري 

دميري  الرو�سي  مالكه  مايني 

ريبولوفليف، اإذ اأنفق 140 مليون 

الكولومبي  ال��ه��داف  ل�سم  ي���ورو 

فالكاو والرتغايل جواو موتينيو 

رودريغيز،  جيم�ش  والكولومبي 

وذلك اإىل اأن ح�سم رئي�ش النادي 

القطري نا�سر اخلليفي ومديره 

الرازيلي ليوناردو الذي �سيكون 

موقوفاً املو�سم املقبل، التعاقد مع 

اأندية  معظم  وراءه  لهثت  الع��ب 

ت�سل�سي  غ��رار  على  االأول  ال�سف 

االإنكليزيني  �سيتي  ومان�س�سر 

وريال مدريد.

واأثارت ال�سفقة �سجة كبرية، 

���س��ي��ن��ال  ك����اف����اين  اأن  خ�����س��و���س��اً 

األ���ف  ب��ق��ي��م��ة 600  ���س��ه��ري��اً  رات���ب���اً 

اأقنعت  بعد  �سنوات،  يورو خلم�ش 

اخلليجية   - الباري�سية  االإدارة 

26 ���س��ن��ة بعد  »امل����ات����ادور« ال��ب��ال��غ 

ال����دوري  29 ه���دف���اً يف  ت�����س��ج��ي��ل��ه 

الهداف  لقب  واإح��رازه  االإيطايل 

اإىل  ب��االن�����س��م��ام  اأ«،  »����س���ريي  يف 

بدور  الطامح  الباري�سي  الفريق 

يف �سماء الكرة االأوروبية.

�سجل  ال��ذي  ك��اف��اين،  وح�سد 

ن��اب��ويل، �سعبية  اأه���داف مع   104
احت�سنت  التي  املدينة  يف  هائلة 

االأرج��ن��ت��ي��ن��ي دي��ي��غ��و م���ارادون���ا يف 

رب���ي���ع ع���ط���اءات���ه، ب��ف�����س��ل ق��وت��ه 

النجم  اأ�سبح  وواقعيته،  البدنية 

ب���اول���و«  »����س���ان  م��ل��ع��ب  يف  االأول 

���س��م��ن ت�����س��ك��ي��ل��ة امل�������درب وال����ر 

ماتزاري الراحل اإىل االإنر.

نف�سية  راح��ة  كافاين  و�سيجد 

���س��م��ن اجل���ال���ي���ة االإي���ط���ال���ي���ة يف 

�سينتقل  الباري�سي، حيث  الفريق 

مبفرده بعد انف�ساله عن زوجته 

�سياقي  وه���و  ���س��ول��ي��داد،  م��اري��ا 

الهداف  نابويل  ال�سابق يف  زميله 

االأرجنتيني ايزيكييل الفيتزي.

وي���������س����ف م����������درب م��ن��ت��خ��ب 

اإي���ط���ال���ي���ا ت�������س���ي���زاري ب��ران��دي��ل��ي 

منا�سب  »م��ه��اج��م  ب���اأن���ه  ك���اف���اين 

ل���ك���رة ال���ق���دم احل���دي���ث���ة«، ع��ل��م��اً 

على  ق���ادر  ا�ستثنائي  ه���داف  اأن���ه 

امل�ساهمة الدفاعية، وهو ما اأثبته 

يف ن�سف نهائي كاأ�ش القارات اأمام 

اأنقذ كرة �سعبة  الرازيل عندما 

من مار�سيلو يف منطقة اجلزاء.

ه���ذا وا���س��ت��ع��اد ���س��ان ج��رم��ان 

من  االأغلى  ال�سفقة  لقب  اأي�ساً 

موناكو )فالكاو مقابل 60 مليون 

اأن����ه مل ي��ق��ل كلمته  ي�����ورو(، ك��م��ا 

االأخرية يف �سوق االنتقاالت.

ويوؤكد املراقبون اأن ال�سفقات 

اجل�����دي�����دة ���س��ت��ظ��ه��ر اآث�����اره�����ا يف 

نوعية  اأن  ال�سيما  املقبل،  املو�سم 

مم��ي��زة م���ن ال��اع��ب��ني اخ��ت��اره��ا 

ه��وؤالء  واأح���د  الباري�سي،  ال��ن��ادي 

وهو  ب�سرعة  يلمع  ق��د  الاعبني 

ل��وك��ا���ش دي��ن��ي��ي ال��ق��ادم م��ن ليل، 

ل��دع��م ال���رازي���ل���ي م��اك�����س��وي��ل يف 

مركز الظهري االأي�سر.

ا���س��ت��ق��دم  ال���و����س���ط،  ويف خ���ط 

�������س������ان ج�������رم�������ان ال������رازي������ل������ي 

االإيطايل،  ماركينيو�ش من روما 

تياغو  االإي���ط���ايل  اإ����س���اب���ات  الأن 

موتا تركت مواطنه ال�ساب ماركو 

ماتويدي  بليز  وال��دويل  فرياتي 

مبفردهما يف الو�سط الدفاعي.

ويرتبط قدوم بع�ش االأ�سماء 

احل��ال��ي��ني  ال��اع��ب��ني  مب�ستقبل 

اأم���ث���ال امل��ه��اج��م ك��ي��ف��ن غ��ام��ريو 

�سانتوم  كليمان  الو�سط  والع��ب 

واملدافع مامادو �ساخو، ويف حال 

رغبة �سيلفا وفرياتي بالرحيل. 

ول���ك���ن ال�����س��ف��ق��ة ال��ت��اري��خ��ي��ة 

الرتغايل  با�ستقدام  تكون  رمب��ا 

ري��ال  م��ن  رون���ال���دو  كري�ستيانو 

م���دري���د م��ق��اب��ل اأك�����رث م���ن 100 

مليون يورو.

ال��ع��ائ��د  ي��ن��ع��م م���ون���اك���و،  ومل 

االأ������س�����واء،  دوري  اإىل  جم�������دداً 

»لقب«  ع��دة بحمله  الأي���ام  ���س��وى 

���س��اح��ب اأك����ر ���س��ف��ق��ة يف ت��اري��خ 

�سم  اأن  ب��ع��د  الفرن�سي  ال����دوري 

من  فالكاو  رادام��ي��ل  الكولومبي 

مقابل  االإ�سباين  مدريد  اتلتيكو 

الأن  وذل������ك  ي�������ورو،  م���ل���ي���ون   60
جرمان  ل�سان  القطرية  االإدارة 

قررت اأن ت�سيف جنماً كبرياً اآخر 

اإىل فريقها للمو�سم الثاين على 

التوايل.

���س��ان  اأن  ال��ك��ث��ريون  واع��ت��ق��د 

ج��رم��ان ل��ن ي��دخ��ل ه���ذا امل��و���س��م 

ب��ور���س��ة ال�����س��ف��ق��ات »اخل��ي��ال��ي��ة« 

بعد اأن اأنفق املو�سم املا�سي اأموااًل 

ال�سويدي  الثنائي  ل�سم  طائلة 

وتياغو  اإبراهيموفيت�ش  زالت���ان 

���س��ي��ل��ف��ا م����ن م���ي���ان االإي����ط����ايل 

الفيتزي  ايزيكييل  واالأرجنتني 

النجاح  ولكن  اأي�ساً،  نابويل  من 

ال������ذي ح��ق��ق��ه ن������ادي ال��ع��ا���س��م��ة 

امل��و���س��م امل��ا���س��ي ب����اإح����رازه لقب 

االأوىل  ل��ل��م��رة  امل��ح��ل��ي  ال������دوري 

ل��ل��م��راه��ن��ة  دف���ع���ه   ،1994 م���ن���ذ 

اأن يقوده  اأمل  على كافاين، على 

املو�سم  حققه  مما  اأبعد  للذهاب 

اأوروب���ا،  اأب��ط��ال  دوري  يف  املا�سي 

رب���ع  ال���������دور  اإىل  و�����س����ل  ح���ي���ث 

يد  على  ي��خ��رج  اأن  قبل  النهائي 

بر�سلونة االإ�سباين دون اأن يخ�سر 

اأمامه )2-2 و1-1(. 

وي��ع��ت��ر ك���اف���اين اأح�����د اأب����رز 

امل��ه��اج��م��ني يف ال��ع��امل يف ال��وق��ت 

احل������ايل، وي���دي���ن ن���اب���ويل اإل��ي��ه 

ب���ح���ل���ول���ه يف امل����رك����ز ال����ث����اين يف 

الدوري االإيطايل املو�سم املا�سي، 

 29 ل��ه بر�سيد  ُت��وج ه��داف��اً  حيث 

مرمى  يف  ثاثيتان  بينها  ه��دف��اً 

كما  البطل،  وجوفنتو�ش  ميان 

قاده اإىل دوري اأبطال اأوروبا.

و����س���ي���ل���ع���ب ك����اف����اين جم������دداً 

خافيري  االأرجنتيني  جانب  اإىل 

ب��ا���س��ت��وري )ُوج���د ال��اع��ب��ان معاً 

االأول  ينتقل  اأن  قبل  بالريمو  يف 

 2010 ع��ام  اجلنوبي  الفريق  اإىل 

والثاين  ي��ورو  مليون   17 مقابل 

اإىل »بارك دي بران�ش« عام 2011 

43 مليون ي��ورو(.  مقابل ح��وايل 

زميله  اإىل  ك��اف��اين  �سين�سم  كما 

االأرجنتيني  ن��اب��ويل  يف  ال�����س��اب��ق 

االآخ����������ر اي����زك����ي����ي����ل الف����ي����ت����زي، 

بني  املناف�سة  �ست�ستد  وب��ال��ت��ايل 

امل��ه��اج��م��ني ال��ب��اري�����س��ي��ني يف ظل 

النجم  اإب��راه��ي��م��وف��ي��ت�����ش  وج����ود 

املو�سم  الفرن�سي  للفريق  املطلق 

امل��ا���س��ي رغ���م اأن رئ��ي�����ش ن��اب��ويل 

اأن  ت��وق��ع  لورنتي�ش  دي  اوري��ل��ي��و 

يرحل املهاجم ال�سويدي عن �سان 

جرمان مع قدوم كافاين.

جالل قبطان
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�أم لطفلني،  �لأمريكية »جوليا مريفيلد« )21 عاماً(، وهي  قررت 

قتل زوجها �لبالغ من �لعمر 27 عاماً بدل �لطالق منه، لأن ذلك - كما 

�إيذ�ء  �دعت وبررت نّيتها بعد تز�يد �مل�ساحنات بينهما - �سيعفيها من 

م�ساعره، ويحفظ لها �سورتها �أمام عائلتها كاأرملة بدًل من مطلقة.

و�عرتفت جوليا مبحاولة �ل�ستعانة بخدمات قاتل ماأجور كان يف 

�حلقيقة �سرطياً متخفياً �أثبت طلبها ولقاءها معه ب�سريط م�سور مت 

�عتماده كدليل �إد�نتها يف �ملحكمة، حيث من �ملتوقع بعد ثبوت �لتهمة 

عليها �أن ي�سدر بحقها حكم بال�سجن مدى �حلياة.

ويعتقد �ملحققون باأن �لد�فع �حلقيقي ور�ء نيتها قتل زوجها هو 

�حل�سول على قيمة وثيقة تاأمني على حياته بقيمة 1.500.000 دولر 

تقريباً �ستدفع منها للقاتل �ملاأجور �ملزعوم حو�يل 750.000 دولر.

»جوليا«  كانت  مبا  م�سبقاً  علمت  قد  �لأمريكية  �ل�سلطات  وكانت 

تنوي �لقيام به بعد تلقيها بالغاً من �أحد زمالئها يف �لعمل، و�لذي 

مب�ساعدة  ليقوم  زوج��ه��ا  قتل  مقابل  مبلغاً  عليه  عر�ست  �إن��ه��ا  ق��ال 

�ل�سرطة يف ترتيب لقاء بينها وبني �ل�سرطي �ملتخفي لإثبات ما كانت 

ت�سويرها  فيهما  مت  ملرتني  معه  لقائها  بعد  وذل��ك  ب��ه،  �لقيام  تنوي 

»بكامري� فيديو« خمفية وثقت كل كالمها بال�سوت و�ل�سورة ل�سمان 

عدم �إنكارها ما كانت تطالب منه عند مو�جهتها بذلك م�ستقباًل .

ولطريقة  بالتف�سيل،  ���س��يء  ل��ك��ل  خططت  ق��د  »ج��ول��ي��ا«  وك��ان��ت 

�لتنفيذ �لتي �أر�دتها �أن تكون على �سكل �سطو م�سلح يربر مقتل زوجها، 

كما طلبت �أن يتم �لأمر ب�سكل �سريع، لأنها ل تريد لزوجها �أن يعاين 

طوياًل! كما �أر�دت �أن يكون ذلك ب�سكل مفاجئ لها حتى تبدو مبظهر 

لتنظيفه  ت�سطر  ل  حتى  �ملنزل  خ��ارج  يتم  و�أن  �ل�سبهات،  عنها  يبعد 

لحقاً!

�ل�م��دي��ر �ل��ف��ن�ي: م����الك م��ح��������ف��وظ
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كاريكاتير

خططت لقتل زوجها.. كي ال تؤذي مشاعره

جن��ح زوج����ان �أم��ريك��ي��ان ف��ى حتطيم 

�ل��ق��ر�ن،  عقد  م���ر�ت  �لقيا�سي يف  �ل��رق��م 

فقد قاما بعقد قر�نهما للمرة �ل�107 يف 

غ�سون �لثالثني عاماً من زو�جهما.

وبح�سب تقرير �سحفي فاإن »ديفيد« 

و»ل��وري��ن ب��ل��ري« ت��زوج��ا �أول م��رة يف عام 

على  �للحظة  تلك  منذ  وتعاهد�   ،1984
�أل يفرتقا.

�لأمريكية  �ل�سحف  �إح���دى  وك�سفت 

�أن �ل���زوج���ني ق���د ج�����ّدد� ع��ق��د ق��ر�ن��ه��م��ا 

�أك��ر م��ن م��رة منذ ذل��ك �حل��ني يف عدد 

م���ن �مل���و�ق���ع ح����ول �ل���ع���امل، م��ن��ه��ا ل��ن��دن 

فيجا�س،  ول����س  و�سكوتلند�  ون��ي��وي��ورك 

بالإ�سافة �إىل مدينة »جري�س لند«.

يكن  مل  �لأم������ر  �أن  »ب���ل���ري«  و�أو�����س����ح 

ب��ادئ  يف  »ل��وري��ن«  رف�ست  �أن  بعد  �سهاًل 

�لأمر طلب �لزو�ج منه، �إل �أنه ظل على 

مدى ثالث �سنو�ت يلّح يف رجائه وطلبه 

لت�سعل باقة �لزهور �لتي بعث بها يف عيد 

به،  و�لإع���ج���اب  م��ي��الده��ا م�ساعر �حل��ب 

يف  مو�فقتها  وتعلن  حمبوبته  فرت�سخ 

نهاية �لأمر.

ذلك  منذ  �ل�سعيد�ن  �لزوجان  ويقوم 

�حل���ني ب��ت��ج��دي��د ع��ه��ده��م��ا وح��ب��ه��م��ا مع 

�حلب  عيد  مثل  رومان�سية،  منا�سبة  كل 

�إىل  بالإ�سافة  �جل��دي��دة،  �ل�سنة  ومطلع 

عيد ميالد »لورين«.

�ل���زوج���ان يف  �أن يحتفل  �مل��ق��رر  وم���ن 

�لر�بع من �آب �ملقبل مبرور ثالثني عاماً 

من �ل�سعادة و�ل�ستقر�ر.

زوجان يعقدان قرانهما للمرة الـ107


