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على  اهلل  يعيده  اأن  ناأمل  ال��ذي  ال�صعيد،  الفطر  عيد  املقبل  الأ�صبوع  يحل 

الأمة عموماً وعلى اللبنانيني خ�صو�صاً وهم يرفلون بكل اأ�صباب القوة والوحدة 

وال�صالم..

اإىل  تعود  اأن  على  ال�صدور،  عن  »الثبات«  حتتجب  املباركة  املنا�صبة  ولهذه 

قرائها الكرام يف الأ�صبوع الذي يليه..

وكل عام واجلميع بخر

ألمـــــــة واحـــــــدة
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كل عام وأنتم بخير

12 الـقـرار األوروبـي ضـد »حـزب اللـه« مـجـرد تهـويل

لبنان في »عنق الزجاجة« السعودية
ما هو سّر الغزل 

»المستقبلي« 
للجيش؟

»الربيع العربي« 
الثاني: سقوط السلطة 

واأليديولوجيا

العراق .. 
فرق الموت 

والتفجير 
والتقسيم

»الربيع العربي« 
الثاني: سقوط السلطة 

واأليديولوجيا

سيناء - »برافر«.. 
القصير المصرية

العالمة فضل 8
الله: الرسائل 

األمنية ما 
تزال حتى اآلن 

سياسية
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هل استدركت الدبلوماسية 
األوروبية القرار المشؤوم؟

مهم���ا قدم���ت الدبلوما�س���ية الأوروبي���ة م���ن تربيرات، وه���ي فعلت 

ذل���ك، لكنه���ا بالتاأكي���د ل���ن تنج���ح يف تربي���ر الق���رار ال���ذي اتخ���ذه 

الحت���اد الأوروبي بو�سع »اجلناح الع�سكري« حلزب اهلل على قائمة 

الإره���اب، خ�سو�س���اً اأن الق���رار املذك���ور لي����س مع���زوًل ع���ن �سي���اق 

النظرة ال�سهيونية للمقاومة.. ويف هذه احلال، فاإن العالقات بني 

قوى املقاومة وبني دول الحتاد الأوروبي �ستختلف كثرياً، فما قبل 

القرار لي�س كما بعده.

خ�س���وع دول الحتاد الأوروبي للم�س���يئة »الإ�س���رائيلية« � الأمريكية 

خطاأ فادح، والقرار امل�س���وؤوم ي�س���عها يف خانة »اإ�س���رائيل« والوليات 

املتح���دة الأمريكي���ة، كي���ف ل وق���وى املقاوم���ة تعت���رب قراره ن�س���خة 

�سيا�س���ية ع���ن ح���رب مت���وز العدواني���ة »الإ�س���رائيلية« �س���ّد لبن���ان 

واملقاومة.

لبن���ان الر�س���مي يعت���رب املقاوم���ة عن�س���ر ق���وة واأداة حترير، و�س���بق 

ل���ه اأن ح���ذر من اللج���وء اإىل قرار كه���ذا، ما يعني اأّن القرار ي�س���كل 

اعتداء لي�س على املقاومة وح�س���ب، بل على �سيادة لبنان، كما ميّثل 

تدخ���اًل �س���افراً يف �س���اأن لبن���اين داخلي، وحتدي���اً ل���الإرادة اللبنانية 

التي كّر�ست ب�سالبتها معادلة اجلي�س وال�سعب واملقاومة كمعادلة 

�سائبة يف مواجهة العدو ال�سهيوين واأطماعه وهمجيته.

الحت���الل  م���ن  طويل���ة  ل�س���نوات  عان���وا  الذي���ن  اللبناني���ون 

»الإ�س���رائيلي«، ي���رون يف ق���رار الحت���اد الأووربي جتديداً لرخ�س���ة 

الإرهاب »الإ�س���رائيلي« �سّدهم، ف�سوادهم الأعظم يتنّف�س مقاومة، 

وي���رى اأّن و�س���م املقاوم���ة بالإره���اب ه���و الإره���اب ال���دويل املنّظ���م 

بعينه، عدا كون ذلك ي�سّكل �سقوطاً مريعاً للقيم واملبادئ واملعايري 

الدولية، التي ُيفرت�س اأنها متّيز بني املقاومة والإرهاب.

 اإّن ه���ذا ال�س���قوط م���ن �س���اأنه اأن ينعك����س �س���لباً عل���ى م�س���تقبل كل 

�س���عوب الع���امل، فالحت���اد الأوروب���ي وم���ا ُي�س���ّمى املجتم���ع ال���دويل 

ميار�س���ان ازدواجية معايري فا�س���حة، ه���وؤلء ل يوّجه���ون اأي اإدانة 

لالإره���اب احلقيق���ي الذي يتمث���ل باحتالل الأر����س وترويع النا�س 

وقت���ل الإن�س���ان واقت���الع الأكب���اد وقط���ع الروؤو����س وبرت الأع�س���اء، 

ل ب���ل يقدم���ون دعماً مك�س���وفاً له���ذا الإرهاب الب�س���ع ولكل اأ�س���كال 

العن�س���رية والتطرف، نراهم يف املقابل يخو�س���ون حرباً مك�س���وفة 

عل���ى ال�س���عوب املكافح���ة التي تتم�ّس���ك بحقها امل�س���روع يف ال�س���راع 

واملقاومة من اأجل حترير اأر�سها وتثبيت �سيادتها وحقها.

باخت�س���ار، اإن قرار الحتاد الأوروبي ل ي�س���تند اإىل اأ�سباب موجبة، 

وه���و قرار ي�س���ّجع »اإ�س���رائيل« وقوى التطرف على ممار�س���ة املزيد 

م���ن الإرهاب �س���ّد ال�س���عوب احل���رة، لأن وظيفة القرار هي ت�س���ويه 

�سورة املقاومة و�سرعنة الإرهاب املجرم.

لق���د اأخط���اأ الحتاد الأورب���ي يف ق���راره.. وعلى هذا الق���رار ترتتب 

تداعي���ات كبرية، هذا اإذا مل ي�س���تدرك الأوروبي���ون اخلطاأ، علماً اأن 

حركة دبلوما�س���ييهم يف لبنان تدل على اأن ال�س���تدراك قد ح�س���ل، 

ورغ���م ذل���ك ف���اإن الق���رار يظ���ل و�س���مة ع���ار عل���ى جب���ني ال�س���عوب 

الأوروبية ودول اأوروبا التي �سقطت من عامل الإن�سانية.

 معن حمية

بهية  �سيدا  نائبة  »تكويعة«  كانت  لفتة 

تاأييدها له،  واإع��الن  احلريري نحو اجلي�س، 

بعد اأن �سّبهت امل�سري الذي و�سل اإليه اأحمد 

 ،2005 �سباط   14 ب��ح��ادث  وجماعته  الأ���س��ري 

اأي اأن��ه��ا ���س��اوت ب��ني الأ���س��ري ال��ف��ار م��ن وجه 

رفيق  ال��رئ��ي�����س  �سقيقها  واغ��ت��ي��ال  ال��ع��دال��ة، 

احلريري.

البداية  يف  ظن  الأزرق«  »التيار  من  بع�س 

غري  ل�سان  زل��ة  اأو  التعبري  يف  خطاأ  هناك  اأن 

بتو�سيح  ن��ادر«  »اأم  تقوم  اأن  وتوّقع  مق�سودة، 

اأو ت�سحيح، لكنها �سّعدت يف حملتها وح�سدت 

ج��م��وع��اً م���ن امل��ح��ام��ني ل��ل��دف��اع ع���ن الأ���س��ري 

وبالطبع،  وجمموعتهما..  ال�سمندر،  واملغّني 

كان هناك دور لرئي�س كتلة امل�ستقبل النيابية 

فوؤاد ال�سنيورة، الذي يوزع اهتماماته بني قيادة 

جمموعة 14 اآذار والدفاع عن �سيدا من خالل 

ومقامها،  الفتوى  دار  �سد  ومعركته  اأ�سريها، 

التي من اأجلها ُك�سر احلرم الذي و�سعه تياره 

يناجيه  وانطلق  ميقاتي،  جنيب  على  الأزرق 

ويزوره يف ال�سراي احلكومي اأو دارته اخلا�سة، 

اإىل طرابل�س للقائه يف منزل  اأنه هرول  حتى 

م���ن ي��ع��ت��ربه اآل احل���ري���ري اخل�����س��م ال��ل��دود 

ال��رئ��ي�����س ع��م��ر ع��ب��د احل��م��ي��د ك��رام��ي و�سقيق 

الرئي�س ال�سهيد ر�سيد كرامي، وكل ذلك من 

« يف عائ�سة بكار، اإذ ل بد  اأجل معركة »الَعلَمنينْ

ل�»مونتغمري« التيار الأزرق فوؤاد ال�سنيورة اأن 

يحقق »الن�سر« على �سماحة املفتي.

توزعت ا�ستهدافات التيار الأزرق ملقام دار 

الفتوى واجلي�س، واإذا كانت »املعركة« مع دار 

باأبي  وقيادتها  مهامها  ح�سرت  ق��د  الفتوى 

وائل ومعه الرئي�س النجيب قائد تيار العزم 

الطرابل�سي، فاإن ا�ستهداف اجلي�س بقي حمط 

اجلناح  خ�سو�ساً  ال���زرق،  ه���وؤلء  ك��ل  اهتمام 

العكاري، لأنهم بب�ساطة ل ي�ستطيعون فر�س 

�سطوتهم و�سيطرتهم النهائية على النا�س يف 

من  متكنوا  اإذا  اإل  واملحرومة،  الفقرية  عكار 

الوطنية  املوؤ�س�سة  معاداة  على  النا�س  تعبئة 

الأوىل يف ال��ب��الد، لأن��ه ن���ادراً م��ا جت��د عائلة 

ف��رد منها يف هذه  ي��خ��دم  اأ���س��رة، مل  اأو حتى 

املوؤ�س�سة، وبف�سلها علم اأولده، وعمر منزله، 

العكاري  ف��ال��ولء  ولهذا  �سيخوخته،  و�سمن 

ي��ب��ق��ى ك��ب��رياً ل��ل��ج��ي�����س، وب��ال��ت��ايل ل ب��د من 

للجي�س،  اجلامعة  الوطنية  ال�سورة  ته�سيم 

وه���و م���ا ل ي��ت��اأم��ن اإل م���ن خ���الل ال��ن��ع��رات 

املذهبية الكريهة التي وجدناها يف اأكرث من 

رق« طالبوا  منا�سبة ومكان، وقادة »النواب الزُّ

الأ�سهاد مبحاكمة اجلي�س، رغم  روؤو���س  على 

العتداء املبا�سر الذي مور�س عليه، �سواء يف 

يف  حتى  اأو  �سيدا،  اأو  الكويخات،  اأو  عر�سال، 

الدفاع  جلنة  جل�سة  وكانت  طرابل�س..  اأزق��ة 

وزارة  فيها  ع��ر���س��ت  ال��ت��ي  النيابية  والأم����ن 

الوطني وقائع العتداء على اجلي�س  الدفاع 

نف�سه، لكن  للدفاع عن  وا���س��ط��راره  ع��ربا  يف 

�سورة  املوثقة  للوقائع  ميتثلوا  مل  »ال���زرق« 

و�سوتاً و�سهوداً فظلوا على �سلوكهم، وهو ما 

يف  خ�سو�ساً  كثرية،  ا�ستفهام  عالمات  ط��رح 

التي ل  »املتنّورة«  امل�ستقبلية  الأو�ساط  بع�س 

اإل  اجلي�س،  �سد  الندفاعة  لهذه  �سبباً  ترى 

اإذا كان يف الأمر غاية يف نف�س يعقوب..

وهنا تت�ساءل �سخ�سية بريوتية كانت على 

العام  منذ  اللبنانية  ب��الأح��داث  وثيقة  �سلة 

هناك اجتاه لدى »تيار امل�ستقبل«  هل   :1975
ورعاته للعودة اإىل احلرب الأهلية؟

ك��ث��رياً  اأن  ال�سخ�سية  ه���ذه  ت�����س��اوؤل  �سبب 

تت�سابه  الراهنة  امل�ستقبلية  ال��ط��روح��ات  م��ن 

ب�سكل اأو اآخر مع بع�س الطروحات »الوطنية« 

راأى  البع�س  اإن  اإذ   ،1975 بعد  م��ا  املتطرفة 

يكمن  ال��ب��الد  يف  التغيري  اأن  ال��ف��رتة  تلك  يف 

والنعزالية  اليمينية  الأح��زاب  بهزمية  لي�س 

اأداة  ي��ع��ود ه��ن��اك  ب���اأن ل  اأي�����س��اً  اإمن���ا  فح�سب، 

اأمنية قادرة على �سبط الو�سع، ولهذا �سارك 

اأ�سبح  ال���ذي  اجل��ي�����س،  ا�ستهداف  يف  اجلميع 

حمط انق�سام وطني كبري، وبالتايل �سّل دوره.

ال�سخ�سية  ه���ذه  ت��ق��ول  ك��م��ا  علمنا،  واإذا 

البريوتية، اأن ق�سماً كبرياً من منّظري »تيار 

امل�ستقبل« اليوم هم من بقايا تلك املرحلة من 

منظري »الثورة«، نفهم �سر الندفاعة املعادية 

للجي�س واملقاومة، واملمولة من اخلارج..

ب��اأي ح��ال، رمبا فهمت ال�ست »اأم ن��ادر« اأن 

معركتها الأ�سريية لن تنفعها فتحولت ب�سكل 

�سريع لوقف احلملة �سد املوؤ�س�سة الع�سكرية 

فزارت قائد اجلي�س يف مكتبه موؤيدة، ودعت 

اإىل اإفطار على �سرفه يف البيال، لكن مل نعلم 

اإذا تخّلت عن اأ�سري عا�سمة اجلنوب، فح�سد 

املحامني الذين اأوكلتهم للدفاع عن الأ�سري - 

ال�سمندر ما يزال يعمل ويح�سر »مرافعاته«.

�أحمد �شحادة
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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�س فوؤاد ال�سنيورة والنائبة بهية احلريري

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

◄.. وحلق شارَبْيه
حزب  �أن  �شارَبْيه  على  �آذ�ر   14 ن��واب  اأح��د  اأق�سم 

اهلل �سيتعّر�ض ل�سربة قا�سمة، ولن يتم اإ�سراكه يف 

حكومة �شيجري تاأليفها قبل 25 متوز، على �أن ذلك 

بتنفيذ  �أمامهم  �أق�شم  �لذين  فطالبه  يحدث،  مل 

�لوعد بحالقة  �أن  �شاربيه، متجاوزً�  �لوعد، فحلق 

منا�شبة  يف  ذ�ته  �لنائب  �شوهد  وقد  فقط،  »جهة« 

لأ�شئلة  فتعّر�ض  �ل�شاربني،  حليق  وهو  �جتماعية 

تثري �ل�شخرية من »تنبوؤ�ته«.

◄الجواسيس
ب��اأ���ش��م��اء  ك�����ش��وف��ًا دق��ي��ق��ة  ق��دم��ت ج��ه��ات حملية 

جهاز  �إىل  بتمويلهم،  ت��ق��وم  �ل��ذي��ن  »�ل�شلفيني« 

��شتخبار�ت دويل، وبّرر �أحد »�ل�شعاة« بعد ت�شّرب 

�إذ  وق��ع،  ق��د  خطاأ  �أن  مق�شود  ب�شكل  �ملعلومات 

نوع  من  لتقرير  يكون  �أن  يجب  ك��ان  �لت�شليم  �إن 

جو��شي�ض  »يلال..  قائاًل:  �إليه  ب  �مل�شرَّ فعلَّق  �آخر، 

ببع�شهم«.

◄لقاء تضامني
ت�شامني  للقاء  �لتح�شري  يتّم  �أنه  »�لثبات«  علمت 

كبري يف د�ر �لفتوى، ي�شم �أحز�بًا وقوى و�شخ�شيات 

�إ�شالمية، وروؤ�شاء جمعيات وخماتري، للوقوف �إىل 

جانب �ملفتي �ل�شيخ حممد ر�شيد قباين، وملو�جهة 

مقام  لها  يتعّر�ض  �لتي  �ل�شعو�ء  �حلمالت  جميع 

متثل  كلمات  �للقاء  و�شتتخلل  و�مل��ف��ت��ي،  �لإف��ت��اء 

�شريحة كبرية من �ملجتمع �للبناين.

◄مجّرد عروض
ي���ق���وم ب��ع�����ض �مل���وظ���ف���ني يف 

�ل�شفار�ت �خلليجية يف  �إحدى 

و�لجتماع  بالت�شال  لبنان، 

�جلمعيات  بع�ض  م�شوؤويل  مع 

حتديدً�،  ب��ريوت  ويف  �لأهلية، 

وق�����د �أك������د �أح������د روؤو������ش�����اء 

»�لثبات«  ل�شحيفة  �جلمعيات 

�مل���ذك���وري���ن  »�مل���وظ���ف���ني  �أن 

ع��ر���ش��و� ع��ل��ي��ن��ا م�����ش��اع��د�ت 

عيد  يف  �شيقّدمونها  �شخية 

�شتكون  �أنها  و�عدين  �لفطر، 

من دون �أي مقابل، حتى �لآن«.

www.athabat.net

الحريري »تكّوع« عن الجيش 
والسنيورة يواصل المعركة ضد المفتي

ربما أدركت »أم نادر« أن 
معركتها األسيرية لن 

تنفعها.. فتحّولت بشكل 
سريع لوقف الحملة ضد 

المؤسسة العسكرية

  همسات
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احل���ق���د بحد  ي�����س��ك��ل  اأن  ُي��ع��ق��ل  ه���ل 

البالد  فيه  حُتكم  �سيا�سياً  م�سروعاً  ذاته 

والعباد؟

ه����ذا م���ا ت���ري���د امل��م��ل��ك��ة ال�����س��ع��ودي��ة 

و»ح����زب����ه����ا« يف ل���ب���ن���ان امل�������س���م���ى »ت���ي���ار 

امل�ستقبل« اإقناعنا به.

والقمع  ال��ن��ف��ط  مملكة  ُح��ّك��ام  ي��ري��د 

والتبعية لال�ستعمار النتقام من »حزب 

اهلل« لأنه اأهدر كل ما ا�ستثمروا عليه يف 

الق�سري ال�سورية، التي جاءت من �سمن 

ح����روب امل��م��ل��ك��ة ���س��د ال��ب��ل��دان ال��ع��رب��ي��ة 

 - الأمريكي  للم�سروع  خدمة  وجيو�سها 

ال�سهيوين، وهم بعد اأن وّرطوا منذ العام 

العراقي يف حرب مدمرة  1979 اجلي�س 
اإي���ران،  يف  الإ���س��الم��ي��ة  اجلمهورية  �سد 

فيما  اأمريكي  بقرار  اإلغائه  يف  و�ساركوا 

ب��ع��د، ه��ا ه��م ي��ب��ذل��ون اأم��وال��ه��م لتدمري 

اجل��ي�����س ال���ع���رب���ي ال�������س���وري وحم���اول���ة 

اإ�����س����ق����اط �����س����وري����ة ب���ي���د الأم����ريك����ي����ني 

على  ال������دور  ج����اء  والآن  وال�����س��ه��اي��ن��ة، 

كل  توّقع  ميكن  ال��ذي  امل�سري،  اجلي�س 

دوره  واإل��غ��اء  لإ���س��ق��اط��ه  ال�سيناريوهات 

الذي بداأ �سابقاً بدعم ال�سعودية ل�سيا�سة 

»كامب ديفيد« التي األغت دوره القومي، 

جي�س  من  ال�سعودي  التقّرب  ف��اإن  والآن 

دون  و�سوؤال، من  �سوؤال  األف  يثري  م�سر 

لبنان  ال�سعودية« يف  »ح��زب  اأن  نن�سى  اأن 

�سرب  احلريري«،  »اآل  حزب  )امل�ستقبل( 

التهجم على اجلي�س  القيا�سي يف  الرقم 

اإىل الن�سقاق عنه  اللبناين، ويف الدعوة 

والت�سكيك يف دوره.

كذلك يريد »تيار امل�ستقبل« النتقام 

من »حزب اهلل« لأنه اأ�سقط رئي�سه �سعد 

بعدما  رئا�سة احل��ك��وم��ة،  م��ن  احل��ري��ري 

ومواقف  م�ساعر  احلائط  بعر�س  �سرب 

ال��ل��ب��ن��ان��ي��ني، وذه����ب ل��ي��ع��ق��د ���س��ف��ق��ة مع 

اإىل  اأوب���ام���ا ل�سم ل��ب��ن��ان ر���س��م��ي��اً  ب����اراك 

املنطقة،  على  املتاآمر  الأمريكي  امل�سروع 

وال�����ذي ل ه���ّم ل���ه ���س��وى ت��وف��ري الأم���ن 

ل���ل���ك���ي���ان ال�������س���ه���وين ال�������ذي ي��غ��ت�����س��ب 

فل�سطني وي�سرد اأهلها.

اأن��ه��ا  ال�����س��ع��ودي��ة  م���ع  ل��ب��ن��ان  م�سكلة 

لها  كان  التي  وهي  عليه،  الهيمنة  تريد 

الأهلية،  اإ�سعال حروبه  الأب��رز يف  ال��دور 

من  للخال�س  ال�سبعينيات،  م��ن  اب��ت��داء 

م�سروع  لتمرير  الفل�سطينية  امل��ق��اوم��ة 

امل�سمى  العدو،  بكيان  لالعرتاف  اململكة 

»مبادرة الأمري فهد«، وكان لها دور كبري 

املتحاربة  امليلي�سيات  ومتويل  ت�سليح  يف 

اجلبهات،  ط��ريف  على  ال��وق��ت  ذل��ك  منذ 

اأي موقع  بهدف ن�سر الفو�سى واإ�سقاط 

ممانع يواجه م�سروع العرتاف ال�سامل 

من  كل  تعادي  هي  ولذلك  ب�»اإ�سرائيل«، 

اأن  قبل  من  »املقاومة«  فكرة  اإىل  ينتمي 

يولد »حزب اهلل«، وهي ت�سب كل غ�سبها 

الأي��ام �سد احل��زب لأنه  وعدائيتها هذه 

اأق����وى واآخ����ر ق���وى امل��ق��اوم��ة اجل��دي��ة يف 

وجه العدو ال�سهيوين.

ال�سعودية  اإن  ب��ل  ف��ق��ط،  ه��ذا  لي�س   

تعّو�س  ���س��ائ��ع«  ع��ن  »ب���دًل  لبنان  ت��ري��د 

فيه هزائمها يف اأكرث من �ساحة عربية، 

ك��ان��ت ت��ري��د وراث����ة ���س��دام ح�����س��ني، بعد 

و�ساهمت يف  العراق،  ودّم��رت  وّرطته  اأن 

اإ�سقاط نظامه وقتله، وعندما ف�سلت يف 

اإي�سال رجلها »اإياد العالوي« اإىل احلكم 

هناك، حّولت مطلبها اإىل �سورية، وهي 

وامل���ايل  التحري�سي  ج��ه��ده��ا  ك��ل  ت��ب��ذل 

�سورية  وتدمري  ملحاربة  وال�ستخباري 

قوية  �سورية  لأن  وجي�ساً،  و�سعباً  دول��ة 

�سعود  لآل  ال�ستتباع  تقبل  اأن  ميكن  ل 

ول لغريهم ممن جعلوا بالدهم جمرد 

الأم��ريك��ي��ة  الإدارات  ل��دى  وخ���ادم  ت��اب��ع 

املتتابعة.

بعك�س  تهّب  �سورية  يف  الرياح  ولأن   

باتت  الأخ���رية  ف��اإن  ال�سعودية،  الرغبة 

���س��يء«،  ل  م��ن  اأف�سل  »لبنان  اأن  تعترب 

فهي تريد جعل لبنان »اإمارة حريرية«، 

يحكمها عبيد ماأمورون لعبيد ماأمورين 

لذلك  وه��ي  الأبي�س«،  »البيت  قبل  من 

لإ�سعاف  ق��وة  اأوت��ي��ت من  ما  بكل  تعمل 

معار�سيها يف لبنان، ويف مقدمهم »حزب 

ي�سارك  اأي حكومة  ت�سكيل  اهلل«، ومتنع 

اإنتاج حكومة  فيها احلزب، لأن املطلوب 

تاأخذ لبنان اإىل �ساحة احلرب الأمريكية 

- ال�سعودية �سد �سورية.

بعيدة  ف���رتة  م��ن��ذ  تعمل  ال�����س��ع��ودي��ة 

املتطرفة  والوجوه  الأ�سوات  اإنتاج  على 

والتكفريية يف لبنان، ومن ي�سكك بذلك 

ال�سلفيني  ووج��وه  اأ�سوات  بني  فليقارن 

اإل  الأ���س��ري  اأح��م��د  ولي�س  التكفرييني، 

ن�سخة عنهم، وبني وجوه واأ�سوات نواب 

»امل�ستقبل«، ليجد اأن ل فارق بينها �سوى 

يلب�سون جالبيات وعمامات  الأول��ني  اأن 

يرتدون  و»احل��ري��ري��ني«  الّلحى،  ورّب���ون 

ربطات العنق الغربية.

لبنان يف م�سكلة مع ال�سعودية، لأنها 

تقامر بوجوده وبتنوعه ومتايزه خدمة 

وهي  ال�سيقة،  احلاكمة  اأ�سرتها  مل�سالح 

اأن  ت��ري��د الإم�����س��اك ب��ورق��ت��ه ظ��ن��اً منها 

اإثم؛  الظرف منا�سب، لكن بع�س الظن 

كما تثبت منا�سبات كثرية.

عدنان ال�ساحلي
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امللك ال�سعودي عبد اهلل بن عبد العزيز والرئي�س �سعد الدين احلريري

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

يـقــــال

◄4 شبكات تجسس في مصر
�لأمنية  �لأج��ه��زة  �أن  �مل�����ش��ادر  �أك���دت 

�شبكات   4 وج��ود  ع��ن  ك�شفت  �مل�شرية 

 29 ي���وم  م��ن��ذ  م�شر  يف  تعمل  جت�ش�ض 

تعمل  منها   3 �مل��ا���ش��ي،  يونيو  ح��زي��ر�ن 

�لأم��ريك��ي��ة،  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  ل�شالح 

وو�ح���������دة ت��ع��م��ل ل�������ش���ال���ح �مل���و����ش���اد 

»�لإ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي«. وق��ال��ت �مل�����ش��ادر �إن 

�لقاهرة  يف  تعمل  كانت  �لأربع  �ل�شبكات 

عنا�شر  وجميع  و�شيناء،  �لقناة  وم��دن 

يقرب  ما  عددهم  �لبالغ  �ل�شبكات  هذه 

جن�شيات  �إىل  ينتمون  �شخ�شًا   42 من 

�أجنبية خمتلفة، ودخلو� �إىل م�شر بحجة 

ال�سياحة.

◄المرشد.. واألخطاء القاتلة
�ل���ق���اه���رة  ك�����ش��ف��ت م�������ش���ادر ع��ل��ي��م��ة يف 

�أن خالفات حادة تعي�شها  ل�»�ملنار�ملقد�شية«، 

�لتي  م�شر،  يف  »�لإخ�����و�ن«  جماعة  ق��ي��ادة 

من  خ�شو�شًا  غ��رب��ي،  �إ���ش��ن��اد  على  ر�ه��ن��ت 

م�شر.  حكم  �إىل  للعودة  �ملتحدة،  �ل��ولي��ات 

�لقياد�ت  هذه  من  عددً�  �إن  �مل�شادر  وقالت 

وبع�ض  �مل��ر���ش��د  على  لذع���ًا  ه��ج��وم��ًا  �شنت 

بها،  ينادون  �لتي  �خلاطئة  للتوجهات  �أعو�نه 

و�إط��الق  �لعنف  ��شتخد�م  على  و�إق��د�م��ه��م 

يف  �ل�شارع  نقمة  �أث���ارت  �لتي  �لت�شريحات 

م�شر.

�شت�شهد  �حل���رك���ة  �أن  �مل�����ش��ادر  وت��وّق��ع��ت 

�ن�شقاقات و��شعة يف �لأيام �ملقبلة، و�ن�شحاب 

بع�ض قياد�تها، م�شتاءة من �رتهان �جلماعة 

�ملوؤ�ش�شة  �إىل  و�لإ���ش��اءة  �ملتحدة،  للوليات 

وتقدير  ب��اح��ر�م  حت��ظ��ى  �ل��ت��ي  �لع�شكرية 

كبريْين من �ل�شعب، ولها قد�شيتها �خلا�شة. 

و�أفادت �مل�شادر باأن قر�رً� د�شتوريًا �شي�شدر 

ودعوتها  �مل�شلمني«،  »�لإخ���و�ن  جماعة  بحل 

�إىل ت�شوية و�شعها قانونيًا.

◄»اإلخوان«.. واألطفال
�تهم »�لئتالف �مل�شري حلقوق �لطفل«، وهو 

هيئة جمتمع مدين م�شتقلة، جماعة »�لإخو�ن 

�مل�����ش��ل��م��ني« �مل�����ش��ري��ة ب��ا���ش��ت��غ��الل �لأط��ف��ال 

�ل�شوريني �لالجئني يف م�شر يف �أعمال عنف 

يف �شو�رع �ملدن �مل�شرية و�شاحات �لعت�شام، 

�لأ�شا�شية،  �حتياجاتهم  تاأمني  مقابل  وذلك 

من  »نوع  باأنه  �لأمر  هذ�  »�لئتالف«  وو�شف 

�مل�شرية  �حلكومة  مطالبًا  بالب�شر«،  �لجتار 

بعدم ترحيل �لأطفال �ل�شوريني �ملحتجزين.

◄انشقاق في السعودية
�أعلن �لأمري �ل�شعودي خالد بن فرحان بن 

عبد �لعزيز بن �شعود �لفرحان �آل �شعود 

وولءه  �لوهابي،  �لنظام  على  �ن�شقاقه 

د�عيًا  �لبالد،  يف  �لإ�شالحية  للتيار�ت 

�إىل  �ل�شامتني«  ب���»�لأم��ر�ء  �شّماهم  من 

�أن يحذو� حذوه. وقال �لأمري �إن �ن�شقاقه 

�مل��م��ار���ش��ات  نتيجة  ج���اء  �ل��ن��ظ��ام  ع��ل��ى 

�لتي  و�خلارجية  �لد�خلية  و�ل�شيا�شات 

��شتيالءه  ل�شيما  �ل��ن��ظ��ام،  ينتهجها 

منه  �إ���ش��ارة  يف  �لوطنية،  �ل���رو�ت  على 

�ل�����ش��ع��ودي  �ل��ن��ف��ط. ودع����ا �لأم����ري  �إىل 

عن  »�لإع���الن  �إىل  �ل�شامتني  �لأم���ر�ء 

و�ل�شلبية  �ل�شكوت  و�لتوقف عن  موقفهم 

هلل  �إر�شاًء  �لتبعات،  لتحمل  و�ل�شتعد�د 

بباقي  خالد  مي���ر  �لأ و�أهاب  و�ل��وط��ن«. 

مر،  �لأ هذ�  �إىل  مليًا  يلتفتو�  �أن  مر�ء  �لأ

بالعائلة  و�شفه  ما  �شّد  �إياهم  حمر�شًا 

و�إبر�ء ذمتهم من ف�شاد  �لظاملة،  �ملالكة 

هذ� �لنظام. 

لـبـــنـان في »عـنـق الزجــاجـة« الـسعـوديــة

السعودية تقامر 
بوجود لبنان وتنوعه 
لإلمساك بورقته 

ظنًا منها أن الظرف 
مناسب.. لكن بعض 

الظن إثم

موضوع الغالف

◄المحاولة وهمّية
خل�ض حتقيق دقيق يف �ملحاولة �لوهمية لغتيال �شمري 

جعجع، �إىل عدم وجود �أي �أثر لر�شا�ض �أو ما �شابه، 

و�أن ما جرى لي�ض �إل �شيناريو كان �ملطلوب تعميمه يف 

حينه.

◄سالح »إسرائيلي« 
بتمويل سعودي

�أن �لت�شالت  »�إ�شر�ئيل«،  ك�شفت م�شادر مطلعة يف 

�ل��ت��ي ج���رت م���وؤخ���رً� ب���ني ج��ه��ات �أم��ن��ي��ة ���ش��ع��ودي��ة 

�شر�ء  �لطرفني على  �تفاق  �أ�شفرت عن  و»�إ�شر�ئيلية« 

كمية من هذه �لأ�شلحة ل�شالح »�جلي�ض �ل�شوري �حلر« 

و�جلماعات �مل�شلحة »�لإ�شالمية« �لأخرى، �لتي متلك 

ملا  وطبقًا  عليها.  و�شيا�شية  �أمنية  �شيطرة  �ل�شعودية 

ك�شفته هذه �مل�شادر، فاإن �ل�شعودية �شددت فعاًل 150 

م�شادة  قو�ذف  تت�شمن  لل�شفقة،  ثمنًا  دولر  مليون 

ور�شا�شات فردية، ومد�فع، وعربات خفيفة،  للدروع، 

و�أجهزة �ت�شالت وروؤية ليلية من �أجيال �أقل حد�ثة، ل 

توؤثر على �جلي�ض »�لإ�شر�ئيلي« يف حال وقعت يف �أيدي 

�جلي�ض �ل�شوري �أو حركات �ملقاومة.

بلغ بانتهاء خدماته
ُ
◄أ

مرجع �شابق ورئي�ض كتلة نيابية كربى، �أُ�شمع كالمًا يف 

لالجتماع  موؤخرً�  وفد  ر�أ�ض  على  ز�رها  �إقليمية  دولة 

برئي�شه �لفعلي، باأنه لي�ض �لبديل عن �لرئي�ض �ملكّلف، 

�أبدً�، ولهذ�  تاأتيه  لي�شت مرحلته، وقد ل  و�أن �ملرحلة 

يحاول �لآن �لتعوي�ض با�شتعجال �ملعركة مع مرجعيته 

ه��ذ�  يف  حت��ال��ف��ه  م��ن  م�شتفيدً�  �ل���ك���ربى،  �ل��دي��ن��ي��ة 

�خل�شو�ض مع مرجع يف حكم ت�شريف �لأعمال.

◄النائبة لم تعد غاضبة
بعد  �لغ�شب  درج��ات  �أعلى  يف  كانت  نائبة  �أن  لوحظ 

�إل و��شتعملتها  �نتهاء معارك عرب�، ومل ترك و�شيلة 

للدفاع عن »بطل« عرب� �لفار، حتت عنو�ن �لدفاع عن 

تيارها من  عا�شمة �جلنوب، وقامت مبا كان يحرمه 

قبل بزيارة �خل�شم يف �ملقر �حلكومي، بد�أت تر�جع 

و�شتقيم  مكتبه،  يف  �جلي�ض  قائد  وز�رت  موقفها  عن 

على �شرفه يف 2 �آب حفل �إفطار يف »�لبيال«.
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بني  احل���دي���ث  ���ع  ت���و����سّ  2013 اآذار  ق��ب��ل 

وا�سنطن ول��ن��دن وب��اري�����س واأن��ق��رة وال��دوح��ة 

والريا�س، و�سوًل اإىل تورا بورا، ومقر الأمانة 

العامة لقوى 14 اآذار يف لبنان، ومقر املر�سد 

العام ل�»الإخوان امل�سلمني« يف جبل املقّطم يف 

يف  الوطنية  الدولة  �سقوط  ق��رب  عن  م�سر، 

�سيء؛  كل  انهار  اآذار  �سهر  يف  فجاأة  �سورية.. 

ال�����س��وري من  ال��ع��رب��ي  اجلي�س  حينما مت��ّك��ن 

توجيه �سربته احلا�سمة يف بابا عمرو، حيث 

اأكدت هذه ال�سربة الع�سكرية النوعية اأن ثمة 

توجهاً لدى الدولة الوطنية ال�سورية للح�سم 

مع املناطق اخلارجة عن �سلطتها.

ب�سكل متتايل  تت�ساقط  اأخذت  من يومها 

ال��ره��ان��ات الأم��رك��ي��ة وال��غ��رب��ي��ة وال��رك��ي��ة 

واخل��ل��ي��ج��ي��ة ع��ل��ى اإم��ك��ان��ي��ة ت��ع��دي��ل م��وازي��ن 

القوى، رغم مليارات الدولرات التي قررتها 

دول اخلليج، وح�سد املرتزقة من رياح الأر�س 

الأربعة.

ت�����راف�����ق ذل�������ك م�����ع ب������داي������ات حت�����ّل�����ل يف 

امل��ج��م��وع��ات الإره���اب���ي���ة امل�����س��ل��ح��ة اإىل درج��ة 

من  اأك���ر  يف  بينها  فيما  ال���س��ت��ب��اك��ات  تو�سع 

م��ك��ان م���ن اأم���اك���ن ���س��ي��ط��رت��ه��ا؛ ت��ب��ع��اً لتعدد 

الغنائم وامل�سروقات،  على  ال��ولءات، وتناف�ساً 

اأع�ساء  بني  اخلالفات  تع�سف  كانت  وقت  يف 

م���ا ي�����س��م��ى »الئ���ت���الف ال��وط��ن��ي ال�����س��وري«، 

واأن��ق��رة  وا�سنطن  عليه  تفر�س  ك��ان��ت  ال���ذي 

وال���دوح���ة الت���ف���اق ال��ق�����س��ري، ل��ك��ن ل ميكن 

للعّطار اأن ي�سلح ما يف�سده الدهر، فا�ستقال 

م����ع����اذ اخل����ط����ي����ب، ك���م���ا ع���ج���ز ك�����ل احل���ل���ف 

حكومة  ت�سكيل  عن  ل�سورية  املعادي  ال��دويل 

للمعار�سات برئا�سة غ�سان هيتو، الذي وجد 

بكاتب  ال�ستقالة، فجاءوا  اأم��ام  اأخ��راً  نف�سه 

ق�س�س الأطفال الفا�سل؛ »الي�ساري« ال�سابق 

م��وؤق��ت��ة، فكانت  ول��و كمرحلة  ���س��را،  ج���ورج 

�سربة  �سكلت  التي  الق�سر  حترير  معركة 

ا���س��رات��ي��ج��ي��ة ك���رى حل��ل��ف اأع�����داء ���س��وري��ة 

ال��داخ��ل��ي��ني وال��ع��رب وال��غ��رب والأم��رك��ي��ني، 

لتعديل  ب�سرعة يف حم��اول��ة  ال��ذي��ن حت��رك��وا 

موازين القوى.

ال��ق��وى  ت��ع��دي��ل م���وازي���ن  اأوىل حم���اول���ة 

كانت النقالب الكبر يف »ائتالف املعار�سات 

ال�������س���وري���ة«، ودخ�������ول ال�������س���ع���ودي���ة م��ب��ا���س��رة 

والذي  �سورية،  على  احل��رب  على خط  وعلناً 

عن  قطر  حل��م��َدْي  الق�سري  بالبتعاد  جتلى 

واج��ه��ة الأح�����داث ن��ه��ائ��ي��اً، وم���ن ث��م انتخاب 

اجل��رب��ا؛ م��ه��ّرب امل��خ��درات، ورج��ل ال�سعودية 

وال���س��ت��خ��ب��ارات الأم��رك��ي��ة، و»زمل����ة« �سديق 

اأ�سامة بن لدن، وجورج بو�س البن بندر بن 

الوطني  »املجل�س  ي�سمى  مل��ا  رئي�ساً  �سلطان، 

ال�سوري«.

بعد تحرير حمص والقصير وريفهما
سورية تحبط مشاريع السعودية وواشنطن وأنقرة
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أحداث األسبوع

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

كان مقرَّرًا تنفيذ جريمة 
»خان العسل« عند 

الحدود األردنية.. لكن 
ضربات الجيش السوري 
االستباقية جعلت عّمان 

تفهم الرسالة

كان من ثمار هذا التغير القيادي 

امل�����س��ل��ح��ة  امل����ج����م����وع����ات  يف واج�����ه�����ة 

بقيادة  اخلارجية  امليدانية  والقيادة 

ال�سمرة  ال��غ��ام��ق  ال�����س��ع��ودي  الأم����ر 

ب��ه بندر  ال���زرق���ة ع��َن��ْي��ن��ا  وامل���ائ���ل اإىل 

اأن دق ط��ب��ول احل���رب،  ���س��ل��ط��ان،  ب��ن 

وجّند  ال���دولرات،  ماليني  �س  وخ�سّ

اأج��ل  م��ن  الإ�سافيني  املرتزقة  اآلف 

وال�ستيالء  حلب  مبعركة  و�سفه  ما 

ع��ل��ي��ه��ا، وال���ت���ي ك���ان���ت ب���اك���ورت���ه���ا يف 

امل����ج����زرة امل����روع����ة يف خ����ان ال��ع�����س��ل، 

ال�سعودية  امل��خ��اب��رات  اأن  تبني  حيث 

ب��ال��ت��ع��اون م��ع ال��رك��ي��ة والأم��رك��ي��ة 

القوقاز  م��ن  امل��رت��زق��ة  اآلف  ح�سدت 

واآ����س���ي���ا وال��ب��اك�����س��ت��ان واأف��غ��ان�����س��ت��ان، 

بالإ�سافة اإىل العرب طبعاً، واأن وراء 

ه���ذه اجل���رمي���ة الإن�����س��ان��ي��ة ال��ك��رى 

حم���اول���ة مل��ن��ع ال��ت��ح��ق��ي��ق ال�����دويل يف 

قبل  امل�سلحة  ال��ع�����س��اب��ات  ا���س��ت��خ��دام 

اأ�سابيع عديدة لغاز ال�سرين، واإخفاء 

ت��ورط  اإىل  ال��ت��ي ت�سر  ال��دلئ��ل  ك��ل 

تركي واأمركي يف تلك اجلرمية.

هي حماولة من بندر بن �سلطان 

ت�سّلم  ال��ذي��ن  امل�سلحني  ع�سب  ل�سد 

اأن هذه  ب��دًل من قطر، كما  اإمرتهم 

اجلرمية الكرى هدفها �سرف نظر 

وا�ستدراجها  ال�سوري  اجلي�س  قيادة 

اإىل معارك يف اأمكنة اأخرى لتخفيف 

املرتزقة  عن  الع�سكرية  ال�سغوطات 

امل�سلحني يف حم�س وريف دم�سق.

وك��م��ا ت��وؤك��د امل��ع��ل��وم��ات ف���اإن ه��ذه 

اجل���رمي���ة امل���روع���ة ب��ح��ق الإن�����س��ان��ي��ة 

م���ع ح�سود  ت���راف���ق  اأن  م���ق���رراً  ك���ان 

ل��ل��م��رت��زق��ة ع��ل��ى احل�����دود الأردن���ي���ة، 

الآلف من  ع�سرات  تتكون من  وه��ي 

والأردن��ي��ني  الفل�سطينيني  املقاتلني 

اأنقرة - الثبات

ك�����س��ف��ت ال���ت���ط���ورات الأخ�������رة يف امل��ل��ف 

ال��ت��ورط الركي  ال��ك��ردي يف �سورية، م��دى 

م���ع اجل���م���اع���ات ال��ت��ك��ف��ري��ة ال���ت���ي اأع��ل��ن��ت 

الأك��راد حل�ساب الدولة الركية  حرباً على 

امل�ساعدة على خمتلف  يد  اإليهم  التي مدت 

اأن��واع��ه��ا، اإىل درج���ة ال�����س��م��اح ل��ه��م ب��اإدخ��ال 

الدبابات عر احلدود الركية لل�سغط على 

الأك��راد وجرهم اإىل احل�سن الركي؛ على 

غرار التجربة العراقية.

ال�سيا�سي  ثقلها  بكل  تركيا  رم��ت  فقد 

وال��ع�����س��ك��ري مل��ن��ع »ال��ك��اب��و���س ال���ك���ردي« من 

التحقق على حدودها اجلنوبية مع �سورية، 

يف مفارقة لفتة م�سدرها اأنها تقوم ب�سيء 

م�سابه، لكن لهدف معاك�س مع اأكراد العراق، 

عن  ال�ستقالل  اأج��ل  م��ن  ت�سجعهم  ال��ذي��ن 

دولتهم الأم.

تن�سيقاً  ب���اأن  تفيد  وال��وق��ائ��ع  املعلومات 

على م�ستوى رفيع يجري بني ال�ستخبارات 

الركية واجلماعات التكفرية التي مبنزلة 

»ال��ف��ت��ى امل���دل���ل« ل��ه��ا م���ن ب���ني ك���ل ال��ق��وى 

مو�طنان يف »�خلالدية« بحم�ص �لقدمية يزيالن �آثار �لدمار �أمام منزلهما بعد تطهريها من �مل�سلحني )�أ.ف.ب.(

االستخبارات التركية تدرب مقاتلي »القاعدة« في سورية
على  ال�سورية،  ال�ساحة  على  املوجودة 

على  اخلالفة«  »اإم���ارة  قيام  اأن  قاعدة 

حدود تركيا اجلنوبية هو اأ�سهل بكثر 

من قيام حكم ذاتي كردي »انف�سايل«، 

ف��رك��ي��ا ه��ي »دول����ة خ��الف��ة« باملفهوم 

بالن�سبة  الأ���س��ه��ل  وم���ن  الأردوع������اين، 

اإليها التعامل مع الأيديولوجيات من 

التعامل مع القوميات.

وحت���دث���ت امل��ع��ل��وم��ات ال������واردة من 

ت���رك���ي���ا ع����ن جت���م���ي���ع ال����س���ت���خ���ب���ارات 

اجلماعات  ق��ي��ادات  م��ن  ل�70  ال��رك��ي��ة 

التكفرية العاملة يف �سورية، بالإ�سافة 

اإىل قادة اجلماعات املقاتلة التي ترفع 

راي���ة م��ا ي�سمى »اجل��ي�����س احل����ر«، ومت 

ت��وح��ي��د ج��ه��وده��ا ملقاتلة  ع��ل��ى  ح��ث��ه��ا 

ب��اأي نوع  الأك��راد ومنعهم من التفكر 

من الن�ساط املزعج لركيا، ثم توجته 

ب��ل��ق��اء م��ع زع��ي��م اأك����راد ���س��وري��ة �سالح 

ب��وا���س��ط��ة الرغيب  امل�����س��ّل��م وت��خ��ي��ره 

النف�سايل«  »ال��ك��ي��ان  ب��ني  وال��ره��ي��ب 

وال���غ�������س���ب ال����رك����ي، وت���ل���ق���ى وع������وداً 

مقابل  »ح���دودي���ة«  ت�سهيالت  بتقدمي 

الن�سمام اإىل املقاتلني العاملني حتت 

راية التحالف املناه�س ل�سورية.

جريدة  ن�سرته  مو�سع  تقرير  ويف 

ال�سحيفة  األ���ق���ت  ال��رك��ي��ة،  »ط�����رف« 

حلكومة  امل��ع��ار���س  بنف�سها  امل��ع��روف��ة 

»ال���ع���دال���ة وال��ت��ن��م��ي��ة« ال�������س���وء على 

ال�����ع�����الق�����ة ب������ني ال�����ن�����ظ�����ام ال����رك����ي 

عنوان  وحتت  التكفرية،  واجلماعات 

ال�سر  كلمة  يقولون  القاعدة  »منت�سبو 

يف ت��رك��ي��ا ق��ب��ل ال��دخ��ول اإىل ���س��وري��ة« 

�سخ�سيات  عن  نقاًل  ال�سحيفة  كتبت 

لتك�سف  القاعدة«  »تنظيم  من  مقربة 

ك���ي���ف ي���ت���م ن���ق���ل م��ن��ت�����س��ب��ي ال���ق���اع���دة 

م���ن ا���س��ط��ن��ب��ول اإىل ���س��وري��ة، وق��ال��ت 

ال�سحيفة اإن »القادمني من اأفغان�ستان 

احل�����دود  اإىل  ي���ن���ق���ل���ون  وال�������س���ي�������س���ان 

للمخابرات  يدلون  وهناك  ال�سورية، 

وال�����س��رط��ة واجل��ي�����س ال��رك��ي اإىل اأي 

ينتمون  ال���ذي  ال��ق��ائ��د  وا���س��م  منظمة 

اإل���ي���ه، ث��م ي�سمح ل��ه��م ب��ع��ب��ور احل���دود 

اأن  ال�سحيفة  واأك�����دت  ���س��وري��ة«،  اإىل 

»العديد من اأع�ساء ال�سرطة الركية 

عنا�سر  بتدريب  يقومون  املتقاعدين 

القاعدة يف �سورية«.

اأن الأم��ر ل يقت�سر على  والالفت 

حيث  العمق،  اإىل  يتعداه  بل  احل���دود، 

اإىل  ا���س��ط��رت  ال��رك��ي��ة  ال�سلطات  اإن 

ال�سوري  الكاهن  قتلة  ق�سية  معاجلة 

م���ن خ���الل اع��ت��ق��ال��ه��م ن��ت��ي��ج��ة �سغط 

اأت��ى فا�ساًل جلهة  دويل، لكن الإخ��راج 

ق��ون��ي��ا؛ يف  اعتقالهم يف  ع��ن  الإع����الن 

ال��ع��م��ق ال��رك��ي، م��ا ي��وؤ���س��ر اإىل م��دى 

تغلغل هوؤلء يف تلك البالد التي بداأت 

معار�ستها برفع ال�سوت لإنقاذها من 

امل�ستقبل الآتي.
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أنقرة استعملت 
الجماعات التكفيرية 
ومقاتلي »الحر« لمنع 
األحالم »االنفصالية« 

لألكراد



ارت���ك���ب���ت امل���ج���م���وع���ات الإره���اب���ي���ة 

حتت  �سورية  يف  تقاتل  ال��ت��ي  امل�سلحة 

راية التكفر، واحدة من اأب�سع جرائم 

ح���وايل ثالثمئة  اأب����ادت  ال��ق��ت��ل، حيث 

ب��ل��دة خ���ان الع�سل  ج��ن��دي وم���دين يف 

ق�����رب ح����ل����ب، ال����ت����ي ه��اج��م��ت��ه��ا ه���ذه 

»تنظيم  ب��اأم��رة  املن�سوية  الع�سابات 

واختارت  الن�سرة«،  و»جبهة  القاعدة« 

ا���س��م��اً ج���دي���داً ل��ه��ا ه���و »ل�����واء اأن�����س��ار 

هة  املوجَّ لالتهامات  جتّنباً  اخلالفة«، 

ال�����س��الح  ب��ا���س��ت��خ��دام  »ال��ن�����س��رة«  اإىل 

الكيميائي املحرم دولياً يف هذه البلدة 

امل��ا���س��ي  اآذار  ال��ت��ا���س��ع ع�����س��ر م���ن  ي���وم 

وفتكت بحياة خم�سني �سخ�ساً.

بة اإىل مواقع التوا�سل  ال�سور امل�سرَّ

جتميع  كيفية  اأو���س��ح��ت  الج��ت��م��اع��ي، 

ال��ع�����س��رات م���ن اجل���ن���ود وامل��دن��ي��ني ثم 

والتمثيل  اأج�سادهم  وح��رق  اإعدامهم 

التي  بتلك  �سبيهة  جم���زرة  وه��ي  ب��ه��ا، 

ارت���ك���ب���ت���ه���ا ن��ف�����س الأي���������ادي امل��ج��رم��ة 

قبل  حلب  يف  ق��وي��ق  نهر  �سفاف  على 

هجوم  عن  املعلومات  وحتدثت  اأ�سهر، 

ب�ستى  امل�سلحني  اآلف  ن��ف��ذه  م��ب��اغ��ت 

ناهز  عددهم  اإن  وقيل  ال�سالح،  اأن���واع 

للجي�س  م��واق��ع  ع��ل��ى  اآلف  اخل��م�����س��ة 

ال�������س���وري، ال��ت��ي ي��ب��ل��غ ع��دي��ده��ا ب�سع 

نارية  كثافة  و�سط  اجل��ن��ود،  من  مئات 

ه��ائ��ل��ة م���ن ك���ل امل���ح���اور، ت��زام��ن��ت مع 

خان  يف  املتمركزة  ال��ق��وة  قائد  اغتيال 

الع�سل؛ العقيد ح�سن ح�سن، يف ظروف 

فو�سى  بح�سول  ت�سّبب  م��ا  غام�سة، 

العنا�سر  بع�س  ا�ست�سالم  يف  �ساهمت 

وعجز الآخرين عن �سد الهجوم، غر 

اأن م�سدراً ع�سكرياً ر�سمياً دعا اإىل عدم 

التكهن والركون اإىل روايات منقو�سة، 

وانتظار نتائج التحقيق.

ه�������ذه ال�����وق�����ائ�����ع ه������ي ج�������زء م��ن 

ال���ي���وم���ي���ات ال���دم���وي���ة يف ال���رزن���ام���ة 

ال�سورية املليئة باأنباء املعارك الطاحنة 

يف ك���ل امل��ح��اف��ظ��ات ت��ق��ري��ب��اً، اإح���داه���ا 

ك��ب��راً جل��ن��ود اجلي�س  اإجن����ازاً  حملت 

ال�����س��وري، ال��ذي��ن ���س��ي��ط��روا ع��ل��ى اأه��م 

معاقل الإرهابيني يف حم�س، ويف حي 

واح��داً  ُيعّد  ال��ذي  اخلالدية حت��دي��داً، 

ي�سكلون  ك��ب��راً  اأرب��ع��ة ع�سر ح��ي��اً  م��ن 

ه���ذه امل��دي��ن��ة ذات ال���وج���ود ال�����س��ك��اين 

ال��ك��ب��ر، وال�����س��ي��ط��رة ع��ل��ى ه���ذا احل��ي 

اإىل ف�سل طرق الإمداد  اأدى  املحوري 

واملوؤونة عن اأحياء اأخرى قليلة ترنح 

ومن  ال�سوري،  اجلي�س  �سربات  حتت 

املتوقع ال�سيطرة عليها يف غ�سون اأيام 

قبل اأن تعلَن منطقة اآمنة بالكامل.

الأخ��ب��ار  ت�ستمر  اأخ���رى،  م��ن جهة 

املتواترة بالو�سول من الريف احللبي 

يب�سر  بع�سها  احل��م�����س��ي،  ال��ري��ف  اأو 

بنهاية املعارك، اإل اأن خراء ع�سكريني 

اأم��د  بطول  يتنبوؤون  وا�سراتيجيني 

احلرب املفرو�سة على �سورية، يف ظل 

ال�سيا�سية  الت�سالت  يف  وا�سح  ع�سر 

الدولية. 

املعلومات  حتدثت  اأي�ساً  ميدانياً 

للغاية  ه��اّم  تقدم  عن  ال�سلة  الوثيقة 

ل��ل��ج��ي�����س ال�������س���وري يف ري����ف دم�����س��ق، 

خ�����س��و���س��اً ع��ل��ى ج��ب��ه��ة ب�����رزة، وم��ن��ه��ا 

نحو القابون وجوبر وحر�ستا، و�سوًل 

ي�سيطر عليها اجلي�س  التي  اإىل عدرا 

من  لكن  الب�ساتني،  منطقة  با�ستثناء 

اإىل  ن��ه��ائ��ي  ب�سكل  الأم����ن  ع����ودة  دون 

ال��غ��وط��ة ال�����س��رق��ي��ة، ال��ت��ي ت��ق��ع حتت 

ال�سيطرة النارية للجي�س، اأما الغوطة 

مع  بكثر،  اأف�����س��ل  فالو�سع  الغربية 

اإىل خميم  بداية حترك لعودة الأم��ن 

ال���رم���وك وط����رد »ج��ب��ه��ة ال��ن�����س��رة«، 

تزامناً مع متّكن اجلي�س ال�سوري من 

اإعادة فتح اأوتو�سراد الالذقية - اأريحا 

يف  الطريق  وه��ذه  ب�سنقول،  بلدة  عند 

كونها  ال�سراتيجية،  الأهمية  غاية 

اإم��داد حيوي من ال�ساحل  تعتر خطَّ 

ال�����س��وري ال��غ��رب��ي ن��ح��و ع��م��ق منطقة 

اإدل�����ب و����س���وًل ح��ت��ى ح��ل��ب واحل����دود 

الركية، التي �سهدت قبل مدة وجيزة 

�سيطرة مقاتلني اأكراد على بلدة راأ�س 

منها،  الن�سرة«  »جبهة  وط��رد  العني، 

وال���ت���ي ك���ان���ت ت��ت��غ��ذى م���ن ال�����س��ري��ان 

الركي.

�سكلت  امل�ستجدة  الكردية  الوقائع 

اإخ����ف����اق����اً ل���ال����س���ت���خ���ب���ارات ال���رك���ي���ة 

الذي  اأردوغ���ان،  وحكومة رج��ب طيب 

ال��ك��ردي  ال��دف��ر���س��وار  اأن  يعتقد  ك���ان 

ُم��ن��ي ب��ه��زمي��ة، ول���ن ي��ت��م��ك��ن ب��ال��ت��ايل 

العمل والتحرك �سد تركيا، لكن  من 

واأعلن  الأم��ور تبدلت فجاأة،  جمريات 

الأكراد تن�سيقهم مع ال�سلطة املركزية 

و�سعيتهم  ت��ف��ه��م��ت  ال��ت��ي  دم�����س��ق،  يف 

الوقت  ال�سلطة يف  ف��راغ  مل��لء  ودعتهم 

ال����راه����ن يف ت��ل��ك امل���ن���اط���ق، م���ن دون 

اإعالن اإدارة ذاتية، ما جعل من الأكراد 

رقماً اإقليمياً �سعباً ل بد من التفاو�س 

اأق��دم��ت عليه احلكومة  م��ا  معه، وه��و 

الركية التي ا�ستقبلت قبل اأيام �سالح 

الكردي  املنا�سل  رفيق  حممد؛  م�سّلم 

عبد اهلل اأوجالن.

هذه اللوحة العنكبوتية ال�سديدة 

حّتمت  ال�����س��وري  امل�سهد  يف  التعقيد 

على اأط��راف امللعب ال��دويل الراجع 

بع�س  ب��روز  رغ��م  قلياًل،  اخللف  اإىل 

ون�سوء  اث��ن��ني،  جنيف  ن��ح��و  امل��الم��ح 

من  الغربية  ال�ساحة  يف  كبر  تباين 

م�ساألة ت�سليح املعار�سة واخل�سية من 

وال��ت��ي��ارات  الن�سرة«  »جبهة  �سيطرة 

ال��ت��ك��ف��ري��ة ع��ل��ى الأر��������س، وت��راج��ع 

ومرّد  والليرالية،  العلمانية  القوى 

هذا النكفاء هو ان�سغال الأمركيني 

مب��ف��او���س��ات ت��ب��ادل الأرا����س���ي املهينة 

والتي  وال��ع��رب،  الفل�سطينيني  بحق 

ح����ددت وا���س��ن��ط��ن ���س��ق��ف��اً زم��ن��ي��اً لها 

اأ�سهر، ومن هنا ترز احلاجة  بت�سعة 

ال���ع���رب���ي يف  ال�������س���وري  ال�������س���وت  اإىل 

اجل���ام���ع���ة ال���ع���رب���ي���ة، وال�������ذي اأزي�����ح 

ع��ن��وة ح��ت��ى مي��ع��ن »الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ون« 

والأم�����رك�����ي�����ون يف ه������ذه اجل���ام���ع���ة 

قوة  من  نالوا  بعدما  وتفكيكاً،  خراباً 

 - العربي  ال�سراع  حمافل  يف  �سورية 

التي �سار  الكلمة  »الإ�سرائيلي«، هذه 

ذكرها ترفاً فكرياً عند البع�س، ورمبا 

اأننا ما زلنا نفكر  يتهّكم عرب النفط 

باأر�س ا�سمها فل�سطني، ونحتفل بيوم 

ا�سمه القد�س العاملي.

بهاء النابل�سي

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

الوقائع الكردية 
المستجدة شّكلت 
إخفاقًا لالستخبارات 

التركية وحكومة 
أردوغان

انكفاء دولي على التفاوض حول سورية 
لصالح مفاوضات تبادل األراضي مع الفلسطينيين

 صراع قبلي بين »إخوان« سورية
�مل�سلمني«  »�لإخو�ن  مقّرب من جماعة  �أفاد م�سدر 

�ل�سورية يف لندن، باأن ع�سو جمل�ص �سورى �جلماعة 

��ستقال  �سامل،  زهييري  با�سمها؛  �لر�سمي  و�لناطق 

و�أبييقييى  �جلييميياعيية،  قيييييادة  يف  منا�سبه  جميع  ميين 

�ل�سرق  »مركز  ورئا�سة  فيها  �لع�سوية  جمرد  على 

�مل�سدر  يذكر  ومل  و�لييبييحييوث«.  للدر��سات  �لعربي 

خلفية  على  تكون  �أن  رجييح  لكنه  �ل�ستقالة،  �سبب 

�حللبي«  و»�جلناح  �حلموي«  »�جلناح  بني  �ل�سر�ع 

رموز �جلماعة  �أبرز  من  �سامل  وُيعترب  يف �جلماعة. 

تطرفًا وحقدً� �سد �لقوى �لوطنية و�لدميقر�طية.

 »طوارئ« على الطريقة السعودية
�أعلنت »جبهة �لن�سرة« يف دير �لزور فر�ص ما ميكن 

�لطريقة  على  �لإ�سالمية«  �لطو�رئ  »حالة  ت�سميته 

عليها  ت�سيطر  �لتي  �ملناطق  يف  �ل�سعودية  �لوهابية 

م�سلحي  �إن  �ملدينة،  يف  مو�طنون  وقال  �ملدينة.  من 

�ليينيي�ييسييرة« طييالييبييو� �لأهييييايل عييرب مييكييرّب�ت  »جبهة 

�ل�سوت يف �مل�ساجد باللتز�م بي»�ل�سو�بط �ل�سرعية« 

حتت طائلة �ملالحقة و�لعقاب، حمذرين �لن�ساء من 

�خلروج من دون حمرم، كما �أعلنو� منع �لختالط 

بني �لذكور و�لإناث يف �ملد�ر�ص.

مقاتلو »جبهة �لن�سرة« قبل طردهم من مدينة ر�أ�ص �لعني قرب �حلدود مع تركيا �سماًل
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اأخ���رى،  وجن�سيات  والباك�ستانيني  وامل�سريني 

بعدها،  وما  درع��ا  على  �سيتدفقون  كانوا  الذين 

ال�����س��وري  للجي�س  ال�ستباقية  ال�����س��رب��ات  ل��ك��ن 

الأردن  جعلت  درع���ا،  ويف  منطقة،  م��ن  اأك���ر  يف 

ي��ف��ه��م ال��ر���س��ال��ة ج���ي���داً، يف وق����ت ردت ال��دول��ة 

اخلالدية  منطقة  بتحرير  ال�سورية  الوطنية 

�سربات  توجيه  خ��الل  من  القدمية،  حم�س  يف 

ه��ذا  ول��ي��ت��زام��ن  امل�����س��ل��ح��ة،  للمجموعات  ق��ات��ل��ة 

ال��ن�����س��ر ال����س���رات���ي���ج���ي م���ع اإجن��������ازات ك��رى 

للجي�س العربي وقوات الدفاع الوطني يف حلب 

بتحرير اأربعة اأحياء من منطقة الرا�سدين، ويف 

يف  للم�سلحني  هت  ُوجِّ التي  احلا�سمة  ال�سربات 

ريف دم�سق والرقة واإدلب والقام�سلي.

يف اخل��ال���س��ة، ل��ق��د ���س��ك��ل��ت م��ع��رك��ة حت��ري��ر 

اخلالدية اإجنازاً نوعياً للجي�س العربي ال�سوري، 

والأري���اف  وتلكلخ  والق�سر  حم�س  وبتحرير 

تطهر  معركة  ت�ستمر  ال���ذي  ال��وق��ت  يف  فيها، 

ال�سل�سلة الغربية )ال�سل�سلة ال�سرقية يف لبنان( 

��ل معركة  وامل��ع��روف��ة ب��ج��ب��ل ال��ق��ل��م��ون، وت��وا���سُ

معركة  تكون  دم�سق،  ري��ف  يف  النهائي  احل�سم 

ال�سورية �سارت قاب  الوطنية  النت�سار للدولة 

تفر�س  لأن  ي��وؤّه��ل��ه��ا  م��ا  وه��و  اأدن����ى،  اأو  قو�سني 

�سروطها بقوة يف موؤمتر »جنيف 2«، من خالل 

ال��راب��ح��ة بكاملها، ما  ال��ورق��ة  ال��رو���س��ي  اإع��ط��اء 

�سيجعل مو�سكو تفر�س بقوة وجودها يف ال�سرق 

الأو���س��ط، ورمب��ا م��ن هنا ي��اأت��ي الت�سعيد ال��ذي 

ي��ق��وده الأم���ر الأ���س��م��ر ب��ن��در ب��ن �سلطان، وهو 

اخلبر باأعمال التفجر، فبداأت اأعماله ترجم 

وعينه  ال��ع��راق،  يف  اإج��رام��ي��ة  يومية  بتفجرات 

»ماآثره«  له  ال��ذي  وهو  لبنان،  على  له  �ُسمح  اإذا 

املنتظر  وم��ن  املا�سي،  ال��ق��رن  ثمانينات  يف  فيه 

�سورية،  يف  مكان  م��ن  اأك��ر  يف  ي�سّعد  اأن  اأي�ساً 

الناحية  من  خ�سو�ساً  الدولية،  حدودها  وعلى 

ال���رك���ي���ة، ح��ي��ث ي��ف��ت�����س زم��ي��ل��ه يف امل��خ��اب��رات 

الأمركية اأحمد داود اأوغلو عن حبل جناة بعد 

�سل�سلة نك�سات ل�سيا�ساته مع معلمه رجب طيب 

اأردوغ������ان، ال���ذي مل ي��ع��د ي��ج��د ب���داً م��ن تقدمي 

يف  ال�سيطاين  م�سروعهم  اه��ت��زاز  بعد  �سحية 

اأنقرة  بداأ احلديث عنها يف  وال�سحية  �سورية.. 

ح قريباً من اخلدمة. وهو اأوغلو، الذي �سي�سرَّ

اأحمد زين الدين



للجي�ش  »امل�ستقبل«  ت��ي��ار  غ��زل  اأن  الري���ب 

للده�سة،  مثري  اأم���ر  راه��ن��اً  وق��ائ��ده  اللبناين 

بارتكاب  واتهامه  عليه  الهجوم  بعد  �سيما  ال 

»�سابع من اأيار« جديد، يوم دافع عن نف�سه يف 

عربا واأنقذ البلد من اأتون فتنة مذهبية كادت 

اأن تودي بوحدة الكيان اللبناين، لوال العملية 

»ظاهرة  اجلي�ش  فيها  ا�ستئ�سل  التي  النوعية 

اأحمد االأ�سري« االإرهابية.

مل مت�����ش اأ���س��اب��ي��ع ق��ل��ي��ل��ة ع��ل��ى ال��ه��ج��وم 

حتى  الع�سكرية  امل��وؤ���س�����س��ة  ع��ل��ى  »امل�ستقبلي« 

ان��ق��ل��ب��ت االأم�����ور راأ����س���اً ع��ل��ى ع��ق��ب، واختلفت 

واليوم،  االأم�ش  بني  احلريريني  لدى  املعايري 

فبعدما كان اجلي�ش من وجهة نظرهم »متهماً 

يقيم  واجل��م��اع��ة،  نة  ال�سُّ اأه���ل  على  ب��ال��ت��اآم��ر« 

�سرف  على  التكرميية  امل���اآدب  االأزرق«  »التيار 

ق��ائ��د ه���ذا اجل��ي�����ش ع��ق��ب ال��ت��م��دي��د خلدمته 

باملوافقة  »امل�ستقبل«  ت��ردد  اأن  بعد  الع�سكرية، 

على هذا التمديد، وجاء هذا التحّول يف املوقف 

�سعد  الرئي�ش  ب��ني  ال��ذي عقد  ج��دة  لقاء  بعد 

الدين احلريري وبع�ش قادة هذا التيار، ويبدو 

للمرحلة  ج��دي��دة  ت�����س��وراً  و�سعوا  اأن��ه��م  جلياً 

املقبلة، واتفقوا على وقف احلمالت االإعالمية 

املقاومة  على اجلي�ش، وتركيز هجماتهم على 

لكي ال يقعوا يف تناق�ش، فكيف لفريق �سيا�سي 

يطالب بح�سر ال�سالح بيد ال�سرعية، وينق�ش 

يف الوقت نف�سه على اجلي�ش؟!

و�سط هذه االأجواء، يحذر مراقبون من اأن 

يكون تبدل موقف »امل�ستقبل« من اجلي�ش، هو 

حماولة ال�ستيعابه بناًء الأمر عمليات �سعودي 

ا�ستقالة  ع��ق��ب  ���س��در  ك���ان  امل��ق��اوم��ة  بتطويق 

الرئي�ش جنيب ميقاتي، يف �سوء التح�سريات 

الإ���س��ق��اط دم�����س��ق اآن�����ذاك، ث��م االل��ت��ف��اف على 

حمور املقاومة يف املنطقة، والذي ي�سكل »حزب 

املخططات  ه��ذه  اأن  اأع��م��دت��ه، غ��ري  اأح���د  اهلل« 

اأ�سوار  على  و�سقطت  بالف�سل  ب��اءت  ال�سعودية 

دم�سق وُدفنت يف تراب الق�سري، ح�سب ما يوؤكد 

املراقبون الذين ي�ساألون: هل اأتى هذا »الغرام 

امليداين  التقدم  بعد  للجي�ش  املفاجئ  االأزرق« 

امللحوظ الذي يحققه اجلي�ش ال�سوري يومياً 

هل  وبالتايل  ب���الده؟  م��ن  خمتلفة  مناطق  يف 

ث��م��ة خ��ط��ة ب��دي��ل��ة ل���دى امل��ح��ور االأم���ريك���ي - 

اخل��ل��ي��ج��ي ال���س��ت��ه��داف م��ن��ظ��وم��ة امل��ق��اوم��ة يف 

بعد ف�سل  امل��رة،  ه��ذه  لبنان  ب��دءاً من  املنطقة 

هذا املحور يف اإ�سقاط �سورية؟

امل�ستقبلي«  »ال��غ��زل  اأن  امل��راق��ب��ون  وي���رى 

اهلل«،  »ح���زب  ع��زل  اإىل  ي��رم��ي  اجلي�ش  لقائد 

وال��ت��ودد  التملق  �سيا�سية  اع��ت��م��اد  خ��الل  م��ن 

عليه  املتتالية  احل��م��الت  بعد  اجلي�ش  لقيادة 

من  »امل�ستقبل«  فريق  ميّكن  ذل��ك  ع��ّل  �سابقاً، 

اال�ستفراد باملقاومة، وثني املوؤ�س�سة الع�سكرية 

حال  يف  االأه��ل��ي  ال�سلم  حماية  يف  واجبها  عن 

اأقدم »امل�ستقبل« وحلفاوؤه على افتعال حوادث 

مذهبية ت�ستهدف »حزب اهلل«، على حد قول 

املراقبني.

اأن  لبنان، هو  يتهدد  ال��ذي  االأك��رب  واخلطر 

يكون هدف الغزل »امل�ستقبلي« للجي�ش التح�سري 

الأجواء فتنة داخلية، يراد للجي�ش اأن يغرق فيها، 

املقاومة  �سالح  �سحب  منه  مطلوب  يكون  اأن  اأو 

اأو  فتنتهي معادلة »اجلي�ش وال�سعب واملقاومة«، 

اأن و�سع  ل��ق��رار االحت���اد االأوروب����ي  اط��م��اأن القلب 

االإره���اب،  الئحة  على  اهلل«  ل���»ح��زب  الع�سكري  اجل��ن��اح 

وك��ّث��ف��ت ���س��ف��رية ه���ذا االحت����اد يف ب���ريوت م��ن لقاءاتها 

م���ع ق���ي���ادات ع��ل��ى م�����س��ت��وى ع����اٍل م���ن ج��م��اع��ة احل���زب 

لتربير القرار، يف ما بدا وك��اأن االحت��اد االأوروب��ي اأقدم 

ب�سبب  نا�سجة وج��اءت متاأخرة، رمبا  على خطوة غري 

اإذعاناً  القرار جاء  اأن  اأو  اأع�سائه،  داخلية بني  خالفات 

ل���ق���رار اأم���ريك���ي - »اإ����س���رائ���ي���ل���ي«، م���ع ���س��غ��ط خليجي 

و«�سغل« من فريق رهانات لبناين، فبادرت ال�سفرية يف 

ال�سيا�سية  العالقة  اأن  والطماأنة  للتربير  »مكوكياتها« 

لن يطراأ عليها اأي تغيري.

عندما  االأ�سارير  وانفرجت  اأك��ر  القلب  واط��م��اأن 

من  يتبّلغ  مل  اأن���ه  ���س��الم  مّت���ام  املكلف  الرئي�ش  ���س��ّرح 

مُت���ان���ع يف م�����س��ارك��ة احل���زب  امل��م��ل��ك��ة  اأن  ال�����س��ع��ودي��ة 

الكرامة  مو�سوع  يف  ندخل  ول��ن  العتيدة،  باحلكومة 

بهذه  اللبنانيون  امل�����س��وؤول��ون  ي�سّرح  عندما  الوطنية 

االأم��ور، الأن الكرامة ُه��درت من زم��ان، لكن الواقع اأن 

اململكة هي »ولّية النعمة«، وهي �ساحبة ال�ساأن واملكّلفة 

بني  ارت��اأت��ه  و�سط  كحل  �سالم  تكليف  يف  فعلياً  نف�سها 

�سعد احلريري االأكر �سعودية من مّتام بك، وبني اأي 

�سخ�سية �ُسّنية اأخرى قد يكون تكليفها �سدامياً معها.

ن���رغ���ب ب���داي���ة يف ت���ب���ادل ال��ط��م��اأن��ة م���ع االحت����اد 

اأن ال جناح ع�سكرياً وال  االأوروب��ي، ونوؤكد لهم جم��دداً 

جناح �سيا�سياً يف »حزب اهلل«، واأن من حاورتهم ال�سفرية 

يف بريوت اأو �ستحاورهم م�ستقباًل هم اأنف�سهم يف زمن 

ال�سلم قادة �سيا�سيون ويف زمن احلرب قادة ميدانيون، 

�ساأنهم �ساأن كل عن�سر يف احلزب �سواء كان مهند�ساً اأو 

اأو مزارعاً؛ مواطن  اأو تاجراً  اأو طالباً  اأو اأ�ستاذاً  طبيباً 

عادي مُيار�ش عمله اليومي ك�سائر املواطنني ويحت�سن 

الع�سكري  للبا�ش  متاأهبة  عقائدية  �سخ�سية  داخ��ل��ه 

وميادين  �ساحات  اإاّل يف  ك��ان  اأي  م��ن  ُي���َرى«  »ال  ال���ذي 

القتال.

ونتبادل اأي�ساً الطماأنة مع اجلماعة املح�سوبة على 

اململكة، لنوؤكد اأن باإمكان اململكة عرقلة ت�سكيل اأي حكومة 

اأن  �سلطان الأحد  لكن ال  لها،  للموالني  باإ�سارة  لبنان  يف 

يفر�ش على لبنان حكومة يكون »حزب اهلل« خارجها، اإال 

اإذا تعّفف احلزب وقّرر يف مرحلة �سيا�سية معّينة تتطّلب 

منه التفّرغ ملا هو مرتبط بال�سراع مع »اإ�سرائيل«.

الزمان،  �سالطني  خلفكم  وم��ن  لبنان،  �سالطني  يا 

»حزب اهلل« لي�ش �سريحة متوا�سعة من ال�سعب اللبناين، 

لبنان ومي��ّث��ل مع  ثلث  ال�سيعة  م��ع حلفائه  ه��و ميّثل  ب��ل 

لبنان،  اأرب��اع  ثالثة  وال���دروز  وامل�سيحيني  ال�سّنة  حلفائه 

والربع الباقي وّزعوه على باقي القوى مبعرفتكم، وكفى 

�سعفاً،  التوا�سع  يعتربون  اأم��ام من  توا�سعاً  اهلل«  »ح��زب 

اأعتى  �سحق  م���ارد  على  »فيتو«  ي�سعون  املخّنثني  وك��ف��ى 

جي�ٍش يف العامل.

ال اأحد بعد االآن يحاكينا من عامل »كوما« ال يرغب 

اال���س��ت��ف��اق��ة م��ن��ه��ا، وال اأح���د ي��ت��ح��ّدث ع��ن رف�����ش ط��اول��ة 

حوار اإذا مل يكن �سالح »حزب اهلل« بندها الوحيد، وكفى 

ال  مم��ن  دفاعية  ا�سرتاتيجيات  ارجت���ال  يف  »�سبيانيات« 

ال�سالح  الوقت، الأن  الكالم وتقطيع  �سوى رغي  يفقهون 

�سّرية حجمه ويف  بل يف  ي�ستخدمه،  ج��دارة من  لي�ش يف 

�سّرية تخزينه واإمداده، ويف �سّرية حركة ُم�ستخدميه، ويف 

�سّرية التكتيك الع�سكري داخل »ثكنات ومعاقل« ال يعرف 

اأم��اك��ن وج��وده��ا وهنا تكمن قوة  �سوى اهلل و«ح��زب اهلل« 

الردع الرادعة ل�«اإ�سرائيل«.

التمديد  اأنقذكم  لبنان،  الزمان يف  اآخر  يا �سالطني 

هزمية  م��ن  ال�سيعية   - نية  ال�سُّ الفتنة  درء  ذري��ع��ة  حت��ت 

امل��ّدد  حجمكم  زال  وم��ا  النيابية،  االنتخابات  يف  �ساحقة 

كان  حجمكم  لكن  احلكومة،  يف  بامل�ساركة  لكم  ي�سمح  له 

و�سيبقى اأ�سغر من و�سع فيتو على توزير االآخرين، ومع 

ذلك، ما زال »حزب اهلل« وحلفاوؤه يدعونكم لطاولة حوار 

ُتناق�ش اال�سرتاتيجية الدفاعية.

اأمني اأبو را�شد
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لبنانيات

أمر العمليات.. 
والمغفرة الموعودة

�أرك���ان  �إىل  ���ص��در  عمليات  �أم���ر  �أن  ي��ب��دو 

»جناح« �لدعاية و�لربوباغند� �لعابر للقار�ت يف 

�عز�ز  حتى  �للبناين  ب�»�مل�صتقبل«  �لعابثني  تيار 

�مل�ؤ�ص�صة  مهاجمة  عن  »ت�قف��  ب��اأن  �ل�ص�رية، 

�صاحلكم،  يف  لي�صت  »�لنتائج  لأن  �لع�صكرية، 

�مل�صت�ى  ع��ل��ى  م�صاعفة  �أث��م��ان��ًا  و���ص��ت��دف��ع���ن 

�مل�صت�ى  على  �أي�صًا  بل  ح�صرً�،  ولي�س  �ل�صعبي، 

�خلطري  �ل��دور  �نك�صاف  حيث  من  �ل�صيا�صي، 

�إد�رت���ه  �لعملية يف  �مل��ه��ارة  ك��ان��ت  �ل���ذي ط��امل��ا 

مف�ص�حة«.

باأنهم  �ملتك�ّصرة  �لأجنحة  ق��ادة  �عتقاد  �إن 

طم�س  ممار�صة  ع��رب  �ل��روؤي��ة  خ��ارج  و�أعمالهم 

يف  �أ�صيادهم  طريقة  على  �ل��رم��ال،  يف  �ل��روؤو���س 

وفائدته  حاليًا،  يفيد  ل  و�لأن��ع��ام،  �لنعيم  حياة 

�ل�صابقة �نعدمت مع �نتهاء عملية �لفرز �لتاريخي 

و�لتم��صع د�خل �مل�صاريع، ول� كان �لعرت�ف باأن 

�صر�ع �لأفيال يذهب �لع�صب �صحيته.

عن  ت�ّقف��  باأن  تعليمات  �صدرت  لقد  نعم، 

�لهج�م على �جلي�س، وه� �أمر جيد �إن كان ناجمًا 

�لع�صكرية  �مل�ؤ�ص�صة  ��صتهد�ف  ب��اأن  قناعة  عن 

خيانة وطنية، �أو �أقله خطيئة، ويف �حلالتني جت�ز 

باخلطاأ  �لع��رت�ف  �أن  باب  من  ولي�س  �ملغفرة، 

�لفريق  يعلن  �أن  بعد  �ملغفرة  جت�ز  بل  ف�صيلة، 

من  و�مليلي�صياوية  �ل�صيا�صية  ت�صكيالته  بكامل 

طريق �جلديدة �إىل و�دي �أب� جميل، �إىل حماور 

فاملرع�ب  و�مل��خ��ف��ي،  �ل�صاهر  و�إىل  �ل��ت��ب��ان��ة، 

�ل�صع�دية،  �إىل  و�ص�ًل  جمدلي�ن  �إىل  و�ملرعبي، 

�ل�طني،  �لتقدير  يف  حتى  يخطئ�ن،  �لب�صر  �أن 

ت�صديد ف��تري متاأخرة،  �مل�صاألة  �إذ� كانت  �صيما 

�أو دفعة مقدمًا حل�صابات خاطئة.

لكن يظهر �لأمر من �صمن �ملناور�ت �لباهتة، 

�جله�د  ت�صخري  �ملرحلة  ه��ذه  يف  �ملطل�ب  لأن 

��صتكماًل  �ملقاومة،  ��صتهد�ف  على  �ل�صيطانية 

�أوروب���ا،  عرب  �صدر  �ل��ذي  »�لإ�صر�ئيلي«  للقر�ر 

»�مل�صتقبل«  جلماعة  �ل�صري«  »�ملفتي  �أن  و�لدليل 

حممد �صطح �لذي �متدح �لعالقة �لتاريخية بني 

�جلي�س و»�مل�صتقبل«، وكاأن �لنا�س بال ذ�كرة، قال 

يف �ل�قت نف�صه، �إنه ل عالقة ل�»�إ�صر�ئيل« بالقر�ر 

تام  يق�ل حزب �هلل«، مع جتاهل  »كما  �لأوروب��ي 

�ل�صهاينة،  �لقادة  �أعلنه  ما  على  و�صاح  �إلقاء  �أو 

وعلى ر�أ�صهم رئي�س وزر�ئهم بنيامني نتنياه�، �أن 

�لقر�ر نتيجة جه�د »�إ�صر�ئيلية« على مدى �أ�صهر.

»�ل�����ص��اط��ح« يف  �أر�د  �ل��ت��ي  �أم���ا �خل��ال���ص��ة 

و�أوروب��ا  جماعته  تريده  عما  يق�لها  �أن  تخيالته 

و�لعامل »�حلر« و»�لدميقر�طي«، �أن يتح�ل »حزب 

�أي منزوع �ل�صالح، من  �هلل« �إىل حزب �صيا�صي، 

�ل�صرت�تيجية  �لف��ئد  عن  �لنا�س  يبلغ  �أن  دون 

ت���صل  �ل��ت��ي  »�إ���ص��ر�ئ��ي��ل«  م����ج��ه��ة  يف  للبنان 

�لأكرث  �لأ�صلحة  و��صتجالب  �لع�صكرية  مناور�تها 

لي�م  تر�صاناتها  يف  وتكد�صها  �لعامل  يف  ت��ط���رً� 

�لنتقام �ملتخيل.

للتذكري فقط، �أول من غازل »حزب �هلل« باأن 

يتح�ل �إىل حزب �صيا�صي ح�صرً�، كانت �ل�ليات 

�لندحار  وبعد   ،2000 ع��ام  �لأمريكية  �ملتحدة 

�لكبري لق��ت �لحتالل.. فهل يدرك �ل�صاطح�ن 

�أن �لنا�س لي�ص�� جميعًا بال ذ�كرة، �أو �أن ذ�كرتهم 

مم�ص�حة؟

يون�س

ما هو سّر الغزل »المستقبلي« للجيش؟

القرارات الدولية في الزواريب اللبنانية

قائد اجلي�ش 

جان قهوجي 

م�ستقباًل 

النائبة بهية 

احلريري
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إعـــــــــالن

االجتماعية،  اأرن�����اوؤوط  اآل  راب��ط��ة  ت��دع��و 

الهيئَة االإدارية اإىل اجتماع ُيعقد يوم اخلمي�ش 

الواقع يف 2013/8/1م، املوافق يف 23 رم�سان 

اإدارية جديدة،  1434ه�، وذلك النتخاب هيئة 
ب�سبب انتهاء مدة الهيئة ال�سابقة.

ال�ساد�سة  ال�����س��اع��ة  ع��ن��د  االج��ت��م��اع  ُي��ع��ق��د 

م�ساء يف مركز الرابطة، ويف حال عدم اكتمال 

ال��ن�����س��اب ُي��ع��ق��د االج���ت���م���اع ب��ع��د ���س��اع��ة مبن 

ح�سر.

واهلل ويل التوفيق

رابطة اآل اأرناوؤوط االجتماعية
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■ ح���رك���ة االأم������ة ����ص��ت��غ��رب��ت ع���دم ت���ج��ي��ه �لحت���اد 
�لأوروبي كلمة �إد�نة و�حدة �صد �لعدو �ل�صهي�ين �لذي 

�ملحتلة،  �لفل�صطينية  �لأر����ص��ي  يف  ��صتيطانه  ي��ّصع 

وي���صل �أعماله ل�صتهد�ف �مل�صجد �لأق�صى �ملبارك، 

ما يعني �أن �ل�صيا�صات �ل�صتعمارية لالحتاد �لأوروبي 

�لذي �أ�صبح جمرد تابع لل�ليات �ملتحدة ما ز�لت هي 

�ملتَبعة، مهما حاولت �أن تلب�س لب��س حق�ق �لإن�صان.

■ اجل���ب���ه���ة ال�����س��ع��ب��ي��ة ل��ت��ح��ري��ر ف��ل�����س��ط��ني د�ن���ت 
ق��عد  كل  تخالف  �لتي  �لأمنية  �لأج��ه��زة  ت�صرفات 

ر�أيه  عن  بالتعبري  �ل�صعب  وحق  �لدميقر�طية  و�أ�ص�س 

بالأ�صاليب �ل�صلمية، فما جرى يف �صاحات ر�م �هلل هي 

مظاهر�ت �صلمية هدفها �ل�صغط على �لقيادة �ملتنفذة 

من  قر�ر  هناك  لي�س  لأنه  �لتفاو�صية،  �لعملية  ل�قف 

�للجنة �لتنفيذية ملنظمة �لتحرير �لفل�صطينية ول من 

�أي م�ؤ�ص�صة من م�ؤ�ص�صاتها بالع�دة للمفاو�صات.

■ كمال �ساتيال؛ رئي�س �مل�ؤمتر �ل�صعبي �للبناين، ر�أى 
�مل�صرية  �مليادين  �كت�صح  �لذي  �ل�صعبي  �ل�صتفتاء  �أن 

�جلي�س  قائد  دع���ة  على  بناء   ،2013 ي�لي�   26 ي���م 

�إىل  �ل�صي�صي، حتّ�ل  �لفتاح  �أول عبد  �لفريق  �مل�صري 

ملي�ن  �أربع�ن  ح��يل  فيه  فّ��س  م�صه�د  تاريخي  ي�م 

م�صري جي�صهم �ل�يف حماية �لأمن �لق�مي يف �لد�خل 

و�خلارج، وجددو� �ل�صرعية �ل�صعبية �لتي �نطلقت ي�م 

30 ي�ني� 2013 لإنهاء حكم �حلزب �لطائفي �ل��حد، 
�ل�صعب،  �إىل  �ملبا�صرة  بالدميقر�طية  �ل�صلطة  و�عادة 

و��صتعادة �حلرية و�لتعددية �ل�صيا�صية.

��صتغربت  ل��ب��ن��ان  يف  االإ����س���الم���ي  ال��ع��م��ل  ج��ب��ه��ة   ■
حماولة تيار �صيا�صي علماين و�صع �ليد و�لهيمنة على 

مفتي  و�إق�صاء  عزل  وحماولة  �للبنانية،  �لفت�ى  د�ر 

ُيعترب  �لذي  �للبنانية عن م�قعه ومن�صبه  �جلمه�رية 

بحجة  لبنان،  يف  �ل�صنية  �لطائفة  لدى  من�صب  �أعلى 

�رتكاب �أخطاء قد يك�ن �لبع�س منها �صحيحًا و�لبع�س 

وم�ؤ�مرة  خطرية  �صابقة  ذلك  معتربة  �ف��رت�ء،  �لآخر 

وعمل غري م�صب�ق يرتكبه هذ� �لتيار �ل�صيا�صي �لفا�صل 

يف كل �صيء. 

�لإ���ص��الم��ي  �ل��ل��ق��اء  غ���ن���دور؛ رئي�س  ع��م��ر  احل����اج   ■
�لأح��د�ث  �أن  �أن��ه خمطئ من يظن  �ل���ح��دوي، �عترب 

و�ل��ع��ر�ق،  �ص�رية  يف  يجري  عما  منف�صلة  م�صر  يف 

�حلرب  ت�صتعد  �ص�رية  ففي  �ل�صعار�ت،  تناق�س  رغم 

�ملذهبية وكذلك يف �لعر�ق، بينما يف م�صر بني �صعب 

�حلكم،  يف  لها  جتربة  �أول  يف  �صقطت  دينية  وفئة 

�لبديل«،  �حل��ل  ه�  »�لإ���ص��الم  فكرة  معها  و�أ�صقطت 

�لعثمانية  �صق�ط �خلالفة  �لع��طف منذ  �لذي دغدغ 

للممار�صة  ه�  هنا  �ل�صق�ط  �أن  �إىل  لفتًا  �لي�م،  �إىل 

ولي�س لالإ�صالم.

■ ل��ق��اء اجل��م��ع��ي��ات وال�����س��خ�����س��ي��ات االإ���س��الم��ي��ة يف 
ه�  �مل��ق��اوم��ة  بحق  �لأوروب����ي  �ل��ق��ر�ر  �أن  ر�أى  ل��ب��ن��ان 

�لإرهابية  �أعمالها  يف  لال�صتمر�ر  ل�«�إ�صر�ئيل«  ت�صجيع 

و�لعدو�نية �صد �لعرب و�مل�صلمني، م�صريً� �إىل �أن دول 

�ل�صّر  لإر�دة حم�ر  �أ�صبحت تر�صخ  �لأوروب��ي  �لحتاد 

�لأمريكي - �ل�صهي�ين، م�ؤكدً� �أن �ملقاومة حّق م�صروع 

�صد �ملحتل و�ملعتدي، ول ميكن و�صفها بالإرهاب.

عن  �ل�صادر  �لقر�ر  �نتقد  حبلي  �سهيب  ال�سيخ   ■
ميقاتي  جن��ي��ب  �لأع���م���ال  ت�صريف  ح��ك���م��ة  رئ��ي�����س 

�ملنتهية  و�أق�صيتها  �صيد�  ملفتي  بالتمديد  �لقا�صي 

رئي�س  مبهام  للقيام  �ص��صان،  �صليم  �ل�صيخ  ولي��ت��ه 

د�ئرة �أوقاف �صيد�، معتربً� ذلك �نتهاكًا للم�ص�ؤوليات 

�ل�صيخ  �للبنانية  �جلمه�رية  مبفتي  �ملن�طة  و�ملهام 

حممد ر�صيد قباين.

■ االأمانة العامة الحتاد املحامني العرب نعت مبزيد 
من �لأ�صى �ملنا�صل �لت�ن�صي حممد �لرب�همي؛ م�ؤ�ص�س 

حركة �ل�حدويني �لنا�صريني يف ت�ن�س، و�لأمني �لعام 

�لتاأ�صي�صي  �ملجل�س  وع�ص�  �ل�صعب  حلركة  �ل�صابق 

تتخذ  �لتي  و�لإره��اب؛  �لغدر  يد  �إغتالته  �لذي  بت�ن�س 

�ملعار�صني  لت�صفية  ومنهجًا  نهجًا  �لإغ��ت��ي��الت  من 

يف  �لعربي  �ل�صعب  د�ع��ي��ة  �ل�صيا�صيني،  و�خل�����ص���م 

تلك �لدول و�لدول �لعربية �لأخرى �إىل �حلفاظ على 

�لأمة  مقدر�ت  �لعنف وحماية  ونبذ  �ل�طنية،  وحدته 

�لعربية و�آمالها يف �ل�حدة و�لتقدم.

يف ع���ي���ده ال���ث���ام���ن وال�������س���ت���ي،ن ي�����س��ت��م��ر اجل��ي�����ش 

اللبناين حمّط الرجاء واالأمل عند اللبنانيني، وعليه 

يراهنون يف كل االأوقات واالأزمنة.

عليه االأم���ل يف اأوق����ات ال��رخ��اء، وف��ي��ه ال��رج��اء يف 

كموؤ�س�سة وطنية طليعية  كيانه  ال�سدة.. ومن  �ساعات 

واأن هناك غداً  ب��اٍق،  البلد  ب��اأن  االأم��ل  ُي�ستمد  ورائ��دة 

اأجمل.

يقدم  وت�سحياته  و�سريورته  �سريته  يف  اجلي�ش 

اإليها  يتطلع  التي  اللبنانية،  الوطنية  الوحدة  منوذج 

اللبنانيون، والتي تتج�سد يف كل اجتاهات دوره وعمله 

ومناقبيته.

هو على كل م�ساحة الوطن ينت�سر يف حر ال�سيف، 

ُتخت�سر  فيه  يتواجد  مكان  كل  ويف  ال�ستاء،  وزمهرير 

امل�����س��اف��ات، وُت��زه��ر ال����دروب ���س��رف��اً ووف���اء وت�سحية.. 

وربيعاً دائماً اأي�ساً.

م�سائب  ك��ل  رغ��م  اجلي�ش  بقي  م�سريته،  يف 

ال�����س��ي��ا���س��ي��ني ووي���الت���ه���م وم��ن��اف�����س��ات��ه��م، خ���ارج 

ا�سطفاف امل�سالح واملنافع، ولهذا عند كل امللمات 

واالأزمات كانت اآمال اللبنانيني تهفوا اإليه، فهو 

حا�سر دائماً يف كل �ساح، ويف كل ميدان وحلظة 

االأمل عند حلول الياأ�ش..

يف ع��ي��د اجل��ي�����ش حت�����س��ر يف ب���ال ال��ل��ب��ن��ان��ي��ني كل 

واأوق���ات  الياأ�ش  حلظات  وك��ل  امل��راح��ل،  وك��ل  التجارب 

االأمل وال�سوء وال�سم�ش..

يف ه���ذا ال��ع��ي��د ال��وط��ن��ي ال��ك��ب��ري ق��د ي��ك��ون واج��ب��اً 

قائده  م��ن  اجلي�ش،  ل�سهداء  العطرة  التحية  توجيه 

بالنقيب حممد  ب��دءاً  قبله  وما  ال�سهيد جان جنيم.. 

العام  يف  ال�سهيوين  العدو  مع  املواجهة  بطل  زغيب؛ 

وحبل  ع��ربا..  يف  بال�سهداء  انتهاء  بعده  وم��ا   ،1948
ال�سهادة والعطاء والوفاء والت�سحية مل ولن ينقطع.

قهوجي،  العماد  واأرك��ان��ه  اجلي�ش  قائد  اإىل  حتية 

واإىل كل �سباطه وجنوده.

املثلث  ب���اين اجل��ي�����ش احل���دي���ث، وف���ق  اإىل  حت��ي��ة 

العماد  واملقاومة«  واجلي�ش  »ال�سعب  العظيم  الذهبي 

اإميل جميل جرج�ش حلود.

وكل عام وجي�سنا اللبناين بخري

الثبات

تحية إلى الجيش في عيده
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عقد اللقاء االإ�سالمي الوطني يف دارة الرئي�ش �سليم احل�ش يف بريوت اجتماعاً للتداول 

يف ما اآلت اإليه االأو�ساع يف دار الفتوى، بعد الهجمات العنيفة التي تتعر�ش لها الدار.

وقد �ساركت يف اللقاء قوى وطنية ونا�سرية واإ�سالمية اتفقت على االأمور االآتية:

1- يحّيي املجتمعون املواقف الوطنية للرئي�ش الدكتور �سليم احل�ش، خ�سو�ساً موقفه من ما 
ى »عري�سة عزل املفتي«، وكل ما يت�سل ب�سوؤون دار الفتوى وق�سايا امل�سلمني، مطالبني  ي�سمَّ

روؤ�ساء احلكومات ال�سابقني باالقتداء بهذه املواقف الوطنية واالإ�سالمية امل�سوؤولة.

يف  الفتوى  ل��دار  ال��ري��ادي  وب��ال��دور  العليا،  االإ�سالمية  بامل�سلحة  التزامنا  من  انطالقاً   -2
رعاية �سوؤون امل�سلمني، وحر�ساً على وحدة ال�سف االإ�سالمي ووحدة الكلمة، انطالقاً من 

احلر�ش على م�سالح امل�سلمني وتوجهاتهم، يرف�ش املجتعون امل�سا�ش باملر�سوم اال�سرتاعي 

رقم 55/18، الذي ين�ش على ا�ستقاللية املوؤ�س�سات املنبثقة عن دار الفتوى، بعيداً من و�ساية 

اأي جهة ر�سمية اأو خا�سة، واحرتام املهل القانونية للتداول يف تبوؤ م�سوؤولية املوؤ�س�سات.

3- يرف�ش املجتمعون امل�سا�ش ب�سالحيات �ساحب ال�سماحة مفتي اجلمهورية، كما ورد يف 
االأعمال  ت�سريف  رئي�ش حكومة  ومعه  ال�سنيورة،  فوؤاد  ال�سيد  امل�ستقبل  كتلة  رئي�ش  بيانات 

اإ�سالحية تف�سيلية  اأن قّدموا برامج  باأنهم �سبق  ال�سيد جنيب ميقاتي، ويذّكر املجتمعون 

موقفاً  �سدها  واتخذ  ال�سنيورة  الرئي�ش  عار�سها  االإ�سالمية،  واالأوق��اف  الفتوى  دار  اإدارة 

�سلبياً، ما يو�سح اأن طرحه اليوم حتت �سعار »االإ�سالح« ال يهدف لالإ�سالح، اإمنا حماولة 

لو�سع اليد على دار الفتوى، وتوظيفها �سيا�سياً مل�سالح فئوية ال عالقة لها اإطالقاً مب�سالح 

امل�سلمني.

4- يوؤكد املجتمعون رف�سهم املطلق لعزل �ساحب ال�سماحة من من�سبه لتعار�ش ذلك مع 
الفتوى ودوره��ا يف  دار  ا�ستقاللية  العليا، وي�سددون على  االإ�سالمية  18 وامل�سلحة  املر�سوم 

اللبنانية  الوطنية  الوحدة  لتقوية  الدائم  �سعيها  وكذلك  االإ�سالمي،  ال�سف  وحدة  تعزيز 

واحلر�ش الكامل على وحدة لبنان وحريته وا�ستقالله.

5- يطالب املجتمعون رئي�سي احلكومة فوؤاد ال�سنيورة وجنيب ميقاتي ب�سحب م�سروعهما 
ى »عري�سة عزل املفتي«، وكذلك  االنق�سامي الذي اأثار بلبلة يف االأو�ساط االإ�سالمية، وي�سمَّ

�سحب ما ُيعرف مب�سروع ال�سنرية ل�«اإ�سالح« دار الفتوى، ويدعونه للعمل بروحية املوؤ�س�سات 

والتزام نهجها يف التعامل مع ق�سايا دار الفتوى.

6- قرر املجتمعون اإبقاء اجتماعاتهم مفتوحة ملتابعة التطورات.

اللقاء اإلسالمي الوطني يرفض مّس السنيورة 
وميقاتي بصالحيات المفتي

اإدخال البالد يف �سيناريو �سبيه باحلرب 

التدخل  لعدم  اجلي�ش  واإح���راج  االأهلية، 

املوؤ�س�سة الوحيدة  ل�سقه وانهيار  متهيداً 

لوحدة  الوحيد  ال�سامن  زال��ت  ما  التي 

ل��ب��ن��ان، وال��ت��ي ب��ات��ت امل��وؤ���س�����س��ة ال��وح��ي��دة 

غري امللوثة بالف�ساد والطائفية، ويف كال 

امل�ستقبل«  »ت��ي��ار  اأن  ي��ب��دو  ال  احل��ال��ت��ني، 

بّدل �سيا�سته جتاه اجلي�ش اللبناين وهي 

والتي  احلريري  رفيق  اأي��ام  منذ  املمتدة 

ال��ذي  ال�سنيورة  حكم  م��ع  بعد  ا�ستمرت 

ق��ل�����ش م���وازن���ة اجل��ي�����ش ال��ل��ب��ن��اين، ومت 

الت�سييق عليه مادياً و�سيا�سياً.

ح�سان احل�سن 
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و�ش�ؤونها  العربية  املنطقة  و�شع  عن 

و����ش���ج����ن���ه���ا، ال���ت���ق���ت ج����ري����دة »ال���ث���ب���ات« 

العالمة ال�شيد علي ف�شل اهلل، وكان هذا 

احل�ار:

اهلل  ال�شيد علي ف�شل  �شماحة  ي�شع 

ت�شهده منطقتنا  ال��ذي  ال�شعبي  احل��راك 

العربية يف �شياق م�شهد حي�ي، فال�شع�ب 

هذا  ويف  احل��ك��ام،  م��ن  بالكثري  تر�شى  ال 

امل����ج����ال، ب��ح�����ش��ب راأي�������ه، ه���ن���اك ���ش��ح���ة 

اإيجابية ال بد من اإبرازها، فيق�ل: »اأيدنا 

م��ن��ذ ال��ب��داي��ة حت���رك خمتلف ال�����ش��ع���ب، 

اإّن  نق�ل  وكنا  املحقة،  تطلعاتها  ودعمنا 

م�شى  فيما  التحرك  ع��ن  ال�شع�ب  عجز 

الالزمة، فهي  يعني فقدانها احلي�ية  ال 

يحني  اأن  اإىل  ومعاناتها  اآالم��ه��ا  تختزن 

الظرف املنا�شب«. 

املطلق  ت��اأي��ي��ده  اأن  �شماحته  ي��ع��ت��ر 

عدم  يعني  ال  وتطلعاتهم  النا�س  لنب�س 

»فالب�شرية  باحلكمة،  والتحلي  التعّقل 

ث���رات عديدة،  ل�شرقة  �شهدت حم��اوالت 

من اأجل حتريف م�شارها ومبادئها، متاماً 

القرن  مطلع  يف  منطقتنا  يف  ح�شل  كما 

العثمانية،  ال�شلطنة  انحالل  مع  املا�شي 

عن  يتكلم�ن  ال��ن��ا���س  بع�س  ب���داأ  وال��ي���م 

انحراف الث�رة يف ليبيا وت�ن�س وم�شر.. 

�شارقي  م��ن  ح��ذري��ن  نك�ن  اأن  علينا  اإذاً، 

اآمال ال�شع�ب، حتى ال ت�شيع ت�شحياتها، 

�شبيهة مبا عرفته  اإنتاج حاالت  اأجل  من 

جمتمعاتنا العربية �شابقاً«.

اأن  امل���ؤك��د  »م���ن  �شماحته:  وي�شيف 

ث�راتنا  �شرقة  اإىل  ي�شعى  الي�م  البع�س 

ل��ت��ج��ي��ريه��ا حل�������ش���اب م�������ش���ال���ح ال�����دول 

اال�شتكبارية، التي ال ترى هذه املنطقة اإال 

الكيان  وليبقى  مل�شاحلها،  حل�ب«  »بقرة 

ال�شهي�ين ه� االأق�ى، ويف راأينا، حت�لت 

ه����ذه ال����ث�����رات ال��ع��رب��ي��ة ع���ن م�����ش��اره��ا، 

ال�اقع  بناًء لتغيري  اأن تك�ن عماًل  فبدل 

لالأف�شل، بداأت تتح�ل اإىل فنت«.

احلرية مع الوعي

ال�شع�ب  اهلل  ف�شل  ال�شيد  يحّمل  ال 

ال��ع��رب��ي��ة م�����ش���ؤول��ي��ة ج���ر امل��ن��ط��ق��ة اإىل 

����ش���راع ف��ت��ن���ي ط��ائ��ف��ي، ف��ي��ق���ل: »رغ���م 

دع�تنا الدائمة لل�شع�ب العربية للتعقل 

��ر وال��ت��ح��ل��ي ب��ال���ع��ي،  ال����دائ����م وال��ت��ب�����شّ

ف���اإن امل�����ش���ؤول��ي��ة يف ه��ذا امل��ج��ال تقع على 

امل���ح���ّر����ش���ني امل���ب���ا����ش���ري���ن، وم�����ن ي��ع��م��ل 

والطائفية  املذهبية  احل�شا�شيات  الإث���ارة 

واملناطقية والع�شائرية، وحتى ال�شيا�شية، 

ق���اه��ا،  وت�شتيت  املنطقة  مت��زي��ق  ه��دف��ه 

الكثري  اأن  ن��رى  االأ���ش��ف،  االآن، مع  وحتى 

اإدارة  ال��ي���م ال حت�شن  ال�شع�ب  ه��ذه  م��ن 

املحقة  ال�شيا�شية  خالفاتها وال مطالبها 

وامل�شروعة«.

ان��ط��الق��اً م��ن ال���اق��ع امل���ت���اأزم ال��ي���م، 

املنطقة  ع��ل��ى  اهلل  ف�شل  ال�شيد  يخ�شى 

الفنت،  دائ���رة  واق��ع��ة يف  ك�نها  ال��ع��رب��ي��ة، 

ف��ال�����ش��رخ، يف راأي����ه، ي��ت��زاي��د ب��ني خمتلف 

الفئات، فيق�ل: »لن نرتاجع يف م��ش�ع 

ت���اأي���ي���د م���ط���ال���ب ال���ن���ا����س م��ه��م��ا ����ش���اءت 

االأح���ال، فنحن مع احلريات، ومع اأن�اع 

مع  عينه  ال���ق��ت  يف  لكننا  ك��اف��ة،  التعبري 

يجب  ت��ن��ّ�ع  فهناك  االآخ����ر،  راأي  اح���رتام 

املحافظة عليه«. 

ال�شعب  فعله  ي�شتطيع  عما  �شاألناه 

ال�������ش����ري، ع��ل��ى ���ش��ب��ي��ل امل����ث����ال، ب��ع��د اأن 

األف �شخ�س غريب  اأكرث من مئة  اأ�شبح 

م�ج�دين على اأرا�شيه، وبعدما اأ�شبحت 

���ش���ري��ة ت�����ش��ه��د ���ش��راع��اً وت���دخ���اًل دول��ي��اً 

اإقليمياً؟ فرد ال�شيد ف�شل اهلل: »رغم اأن 

االأزمة يف �ش�رية اأ�شبحت مركبة ومعقدة، 

ن��ت��ي��ج��ة ت����داخ����ل ع�����دة ع��ن��ا���ش��ر حم��ل��ي��ة 

ال�اعي  ال�شعب  باإمكان  يبقى  وخارجية، 

احل���د م��ن ال��ت��دخ��الت امل�����ش��رة، ف��االأم���ر 

ل��ي�����ش��ت ق�����دراً حم���ت����م���اً، ك��م��ا ب��االإم��ك��ان 

احل���د م��ن ال��ك��ث��ري م��ن االأ����ش���رار، ونحن 

يف ه����ذا امل���ج���ال ن��دع��� ج��م��ي��ع االأط�����راف 

بينهم،  ف��ي��م��ا  ال��ت���ا���ش��ل  ج�����ش���ر  م��د  اإىل 

وامل�ش�ؤولية هنا تقع على عاتق اجلميع يف 

م�شاألة مللمة اجل��راح، الأنه ال حل لالأزمة 

وال�ش�ري�ن  ب��احل���ار،  اإال  الي�م  ال�ش�رية 

اأي وقت م�شى، مطل�ٌب  اأك��رث من  الي�م 

�ش�رية  لبناء  الت�ا�شل،  ج�ش�ر  مد  منهم 

اجلديدة، وللحفاظ على اإجنازات ال�شعب 

التاريخية«.

وم������اذا ع���ن ال����ع����راق، حت����دي����داً، اإىل 

ال�شنة  االأخ�����ة  ب��ني  ال��ن��زي��ف  �شيبقى  متى 

وال�شيعة، خ�ش��شاً اأنه، مع االأ�شف، اأ�شبح 

احل���دي���ث ع���ن ال��ق��ت��ل��ى واجل���رح���ى ي���م��ي��اً 

خ����راً ع���ادي���اً يف ن�����ش��رات االأخ���ب���ار؟ يق�ل 

ال�شيد ف�شل اهلل: »العراق بلد ا�شرتاتيجي 

نفطية  م�������ارد  وف���ي���ه  امل��ن��ط��ق��ة،  ب�����ارز يف 

الدولية  ال�شاحة  هامة، لكن من يعمل يف 

ال ي��ري��د اال���ش��ت��ق��رار ل��ه��ذا ال��ب��ل��د ال��ع��زي��ز، 

املنطقة  ب��اأن  ون�شعر  نظن  نحن  وبالتايل، 

باأ�شرها، ولي�س العراق فح�شب، يعي�س هذا 

االختالل االأمني وال�شيا�شي، الأن اإرادة زرع 

الفتنة اأق�ى الي�م من اإرادة زرع الت�ا�شل 

واحل����������ار، ويف ه�����ذا امل����ج����ال، ول���الأم���ان���ة 

التاريخية، ال �شنة العراق وال �شيعتها لهم 

عالقة بدوامة العنف احلا�شل يف بلدهم، 

ال�����ش��ن��ة وال�شيعة  ب���ني  ت��ظ��ه��ريه  ي��ت��م  وم���ا 

ه��دف��ه ال��ت��ع��م��ي��ة ع��ل��ى ���ش��ل���ع ال��ت��دخ��الت 

اال�شتعمارية فيها، ومن ال�شهل التاأثري يف 

ال�شع�ب با�شتخدام اخلطاب الطائفي بداًل 

من اخلطاب العقالين«.

التخويف الطائفي.. �سالح للفتنة

»امل��ارد  ا�شتيقاظ  وم��اذا عن مق�لة 

ق يف و�شائل االإعالم  ال�شيعي«، كما ي�ش�َّ

ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة واخل��ل��ي��ج��ي��ة؟ ه���ل ي��ه��دف 

ال���ك���الم ع���ن »ال����ه����الل ال�����ش��ي��ع��ي« اإىل 

امل�جه  امل��ق��اوم��ة  �شالح  على  الت�شييق 

ن��ح��� »اإ����ش���رائ���ي���ل«؟ وم����اذا ع��ن مت�يل 

ال��ق���ى  ل��ب��ع�����س  ب��ع�����س دول اخل��ل��ي��ج 

ال�شلفية التكفريية؟

ي���ق����ل ال�����ش��ي��د ع��ل��ي ف�����ش��ل اهلل: 

»من اأطلق هذا ال�شعار هدفه االإث��ارة، 

واإ���ش��ع��اف ج���ان��ب ال��ق���ة ل���دى دول��ن��ا 

النيل  ي��ري��دون  ل��ب��ن��ان  امل��خ��ت��ل��ف��ة، ويف 

م���ن ���ش��الح امل��ق��اوم��ة الإراح�����ة ال��ك��ي��ان 

ال�����ش��ه��ي���ين وال�����دول اال���ش��ت��ع��م��اري��ة«، 

وي�����ش��ي��ف ال�����ش��ي��د ف�����ش��ل اهلل: »ه��دف 

ه���ذه االإث������ارة ت��خ���ي��ف ال��ن��ا���س، فعند 

ف��رد  اأي  اأو  جم��م���ع��ة  اأي  ت��خ���ي��ف 

فاحلديث  غرائزياً،  ت�شيريه  باإمكانك 

ع���ن »ه�����الل ���ش��ي��ع��ي« ي��ق��اب��ل��ه »ه���الل 

�شني«، يهدف اإىل زي��ادة اخل���ف لدى 

�شهدنا  كلبنانيني  ون��ح��ن  ال��ف��ري��ق��ني، 

املا�شي  القرن  �شبعينيات  منت�شف  يف 

ن�����ع����اً م����ن ه�����ذا ال���ت���خ����ي���ف، ع��ن��دم��ا 

خ������ف امل�����ش��ي��ح��ي���ن م����ن امل�����ش��ل��م��ني، 

فاختلط  امل�شيحيني،  م��ن  وامل�شلم�ن 

حابل االإ�شالحات واالمتيازات، بنابل 

ال�شع�ر االأقل�ي والتخ�يف الطائفي، 

ويف النهاية، ك��ان ي��راد من احل��رب يف 

الفل�شطينية  الق�شية  ت�شفية  لبنان، 

وف��������ق اأج��������ن��������دات ال�����������دول ال����ك����رى 

واإ�شرائيل«.

الأنظار بعيدة عن لبنان

يرى ف�شل اهلل، اأن اأوج��ه ال�شراع ال 

احل��روب  م��ن  »فاملعلن  حالها،  على  ت��زال 

وب�اطنها م�شالح  وفنت،  وتخ�يف  اإث��ارة 

و���ش��رب  ا���ش��ت��ك��ب��اري��ة،  ا���ش��ت��ع��م��اري��ة  دول 

املنطقة، و�شالح حزب اهلل  للمقاومات يف 

النهاية،  ويف  م�شتهدف من عدة ج�انب، 

ب����دل م���ن اأن ت��ك���ن ق�����درات ه����ذه االأم����ة 

م�����ش���ب��ة اإىل اخل����ارج )ج��ي������س ع��رب��ي��ة � 

بق�شايا خالفية،  اإ�شغالها  يتم  ر�شاميل(، 

واحل�����س ال��ع��رب��ي ال���ذي ب���داأ ينم� ال��ي���م 

ي��راد تط�يقه وحتريف  بعد ط�ل غياب، 

م�شاره«.

رئة  ي���زال  لبنان ال  ك��ان  اإذا  وع��م��ا 

ال�������ش���رق االأو�����ش����ط، ك��م��ا ك����ان ي�����ش��رح 

ال�����ش��ي��د حم��م��د ح�شني ف�شل  امل��رج��ع 

اهلل، يق�ل جنله: »مع االأ�شف، ال يزال 

لبنان يتن�شق م�شاكل ال�شرق االأو�شط، 

اللبنانيني  ك����ن  اإىل  ع��ائ��د  وال�����ش��ب��ب 

ال ي����زال�����ن ي����ري����دون ت��ن��ف�����س ���ش��م���م 

ب���دل تن�شق خ��ريات��ه��ا، وك��ل  امل��ن��ط��ق��ة، 

اتخذ  ال��ي���م،  لبنان  يف  �شيا�شي  فريق 

وحتى  وال��دول��ي��ة،  االإقليمية  خياراته 

هذه اللحظة، ما يزال القرار الدويل 

واالإق���ل���ي���م���ي ي����ؤي���د ت��ه��دئ��ة ���ش��اح��ت��ه، 

فاالأنظار م�ش�بة نح� �ش�رية وم�شر 

اأكرث منها اإىل لبنان، والعامل م�شغ�ل 

لي�شت  وال���ت���ه���دئ���ة  اأخ�������رى،  ب��ق�����ش��اي��ا 

ن��ت��ي��ج��ة ت����ازن���ات حم��ل��ي��ة، ب���ل نتيجة 

ت��ت��ح��رك يف  ودول��ي��ة  اإقليمية  ت���زن��ات 

نخ�شى  ذل��ك،  ومع  اللبنانية،  ال�شاحة 

من اأن بذور اخلالف والفتنة مت�فرة، 

وبع�س النف��س ال�شعيفة مهيئة لها، 

لتح�شني  دائ��م��اً  العمل  علينا  ولذلك 

الدائمة  بالدع�ة  الداخلية،  ال�شاحة 

التحري�شي  اخلطاب  ورف�س  لل�حدة 

من اأي جهة �شدر«.

وم������اذا ع���ن ان���ف���ج���ار ب��ئ��ر ال��ع��ب��د، 

وت�جيه �شاروخني اإىل بيئة املقاومة، 

وو����ش���ع اجل���ن���اح ال��ع�����ش��ك��ري ل����»ح���زب 

ي�جد  اأال  االإره����اب،  قائمة  على  اهلل« 

ال�شيد  ي���رد  م���ت���درج؟  اأم���ن���ي  ت�شعيد 

ف�شل اهلل: »اإن الر�شائل االأمنية حتى 

االآن �شيا�شية، وهناك �شغ�ط متار�س 

���ش��م��ن ال��ل��ع��ب��ة امل������ج������دة يف ل��ب��ن��ان 

لن  ال�شاحية  متفجرة  اإن  واملنطقة، 

تبدل م�اقف حزب اهلل جتاه املقاومة 

و���ش��الح��ه وامل���ق��ف ال�����ش���ري، ب��ي��د اأن 

هناك ر�شائل مترر من حني اإىل اآخر، 

ل��ل��ح��د م���ن حت��رك��ات��ه ويف ل��ب��ن��ان، قد 

اأك��رث من  اإىل  الر�شائل م�جهة  تك�ن 

فريق حملي اأو خارجي«.

اهلل،  ف�شل  ال�شيد  ا�شتبعاد  ورغ��م 

اإم��ك��ان��ي��ة ان����زالق ال�����ش��اح��ة االأم��ن��ي��ة يف 

م�شب�طة،  غ��ري  ج���ان��ب  جت��اه  لبنان 

�شيما  وال  قائماً،  احل��ذر  واج��ب  يبقى 

ح���اداً،  انق�شاماً  اأب���ن���اوؤه  يعي�س  بلد  يف 

ولن يغري اخليار االأمني - املخابراتي 

فيه،  ال�شيا�شيني  ال��ف��رق��اء  ت���ج��ه��ات 

ل��ب��ن��ان  ف���ري���ق يف  ك���ل  اأن  وخ�����ش������ش��اً 

م�شتعد الأن ي�شحي بكل �شيء يف �شبيل 

فئاته،  بع�س  لدى  والق�شية  ق�شيته، 

بداأت تاأخذ وج�داً م�شريياً.

 ويف النهاية، »نعرف جيداً اأن خيار 

ولبنان  �شينت�شر،  والت�ا�شل  ال�حدة 

ل��دي��ه جت��رب��ة يف ذل���ك، وق��د ا�شتطعنا 

يف ال�����ش��اب��ق اإي���ق���اف م�����ؤم����رات ك��ب��رية 

ون�شتطيع  بلدنا،  �شغر  رغم  ب�حدتنا 

احلا�شر  م�شت�ى  على  ذل��ك  نكرر  اأن 

وامل�شتقبل«.

اأجرى احلوار: بول با�سيل

ر من سرقة حراكها
ّ
ر حيوية الشعوب ومطالبها الحقة وحذ قدَّ

العالمة فضل الله: الرسائل األمنية في لبنان ما تزال حتى اآلن سياسية

ال�سورة يف العاملنينْ العربي والإ�سالمي ملتب�سة بني 

م�سهد بع�سه داخلي مو�سوعي، وبع�سه الآخر خارجي 

م�سموم، اأما ال�سعوب ومن خلفها ال�سيا�سيون واملفكرون 

فاإنها منق�سمة بحما�سة بني تاأييد فكرة »املوؤامرة« ورمي 

التبعات على اخلارج، وتاأييد فكرة حتميل »احلاكم« كل 

امل�سائب.. 

السيد فضل اهلل: 
المطلوب من 

السوريين اليوم أكثر 
من أي وقت مضى 
مّد جسور التواصل 

لبناء سورية 
الجديدة.. وللحفاظ 

على إنجازات الشعب 
التاريخية
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رم�شان على  خالل �شهر  ب��ريوت  اأه��ايل  يحر�س 

كاجلالب وقمر  اأن�اعها،  مبختلف  امل�شروبات  تناول 

اإعدادها وتزيينها  الدين والتمر هندي، ويتفنن�ن يف 

حتى اأن بع�شهم امتهن �شناعتها وارتبط ا�شمه بها.

 يف بريوت، ال يحل� االإفطار اإال ب�ج�د امل�شروبات 

امل����ائ����دة، ف��ه��ي ذات م�����ذاق طيب  ال��رم�����ش��ان��ي��ة ع��ل��ى 

التي تبيع هذه  العربات  وقيمة غذائية، لذلك تت�زع 

�شيما  ال  ك��اف��ة،  ب��ريوت  مناطق  يف  املنع�شة  امل�شروبات 

اأ���ش��ح��اب حم��ال  االأح���ي���اء ال�����ش��ع��ب��ي��ة، بينما ي��ح��ر���س 

رم�شان  م�شروبات  اإ�شافة  على  والع�شائر  الك�كتيل 

اإىل قائمة حمالهم الي�مية.

واإىل جانب مذاقها اللذيذ، تتمتع هذه امل�شروبات 

اأب��� حممد  احل��اج  للغاية يحدثنا عنها،  بف�ائد غنية 

ع��ن ج���د، وك���ان يحر�س  اأب����اً  ال���ذي امتهنها  ط��ق������س 

على بيعها يف و�شط بريوت القدمي قبيل احلرب على 

ب�شطة �شغرية ا�شتقطبت املاليني.

ي��ق���ل اأب����� حم��م��د، اإن م�����ش��روب ال��ت��م��ر ال��ه��ن��دي 

اإىل  اإ�شافة  اجل�شم،  تفيد  �شكرية  م���اد  على  يحت�ي 

امل�شاعدة على تهدئة االأع�شاب وترطيب املعدة،  امل�اد 

اأما اجلالب، املك�ن من التمر والعنب وال�شكر، فيعتر 

من  جمم�عة  على  ويحت�ي  للطاقة،  �شريعاً  م�شدراً 

الفيتامينات واملعادن، ولكن فيه كمية اأكر من ال�شكر، 

كثرية،  منافع  فللم�شم�س  الدين،  قمر  اإىل  وبالن�شبة 

منها اأنه مفيد للنظر ول�شحة اجلهاز املناعي، ولكنه 

عال يف كمية ال�شكر امل�ج�د يف ك�ب واحد.

اإقبال كبري

يف ���ش��ه��ر رم�����ش��ان امل���ب���ارك ي��ك��رث االإق����ب����ال على 

قمر  مقدمتها  ويف  ال�شعبية،  والع�شائر  امل�����ش��روب��ات 

ال���دي���ن وال��ت��م��ر ال��ه��ن��دي واجل�����الب وال�����ش������س، وق��د 

ترطيب  يف  ب��دوره��ا  ال�شائمني  الع��ت��ق��اد  ذل���ك  ي��ك���ن 

اجل�شم وتريده، اأكرث من معرفتهم بقيمها الغذائية 

وف�ائدها ال�شحية.

ي����ؤك���د خ�����راء ال��ت��غ��ذي��ة اأن ل��ب��ع�����س م�����ش��روب��ات 

فاإن  املثال،  �شبيل  على  عالية،  غذائية  قيمة  رم�شان 

قمر الدين يفتح ال�شهية ويق�ي االأع�شاب رغم غناه 

بال�شعرات احلرارية، ويكاد يك�ن قمر الدين ه� �شيد 

الدول  معظم  يف  وال�شح�ر  االإفطار  مائدة  م�شروبات 

املبارك  رم�شان  ب�شهر  ا�شمه  ارت��ب��ط  حيث  العربية، 

منذ زمن بعيد، ويرجع تاريخ ا�شتعماله يف هذا ال�شهر 

ال�شام قبيل  يف  ك��ان معروفاً  اإذ  االأم���ي��ة،  ال��دول��ة  اإىل 

الفتح االإ�شالمي لدم�شق، ويعتقد الباحث�ن اأن ا�شمه 

م�شتق من اأحد اأ�شهر �شانعيه، »قمر الدين«، والبع�س 

االأ���ش���اق  يف  ط��رح��ه  اإىل  الت�شمية  ه��ذه  يعيد  االآخ���ر 

ا�شمه  فارتبط  ال��روؤي��ة،  ليلة  اأي  بي�م،  رم�شان  قبيل 

با�شم روؤية قمر اأو هالل رم�شان، وبح�شب احلاج اأب� 

رقائق جمففة  عبارة عن  ال��دي��ن«  »قمر  ف��اإن  حممد، 

الطريقة  بهذه  ي�شنعه  ك��ان  الطبيعي،  امل�شم�س  م��ن 

بق�شر  امل��ع��روف  امل�شم�س  وب��ريوت حلفظ  ال�شام  اأه��ل 

ثم  امل�شم�س  بع�شر ثمار  الف�شاد، وي�شنع  م��شمه من 

ي�شاف اإليها ال�شكر وتغلى على النار، وبعد ذلك ت�شب 

وتتعر�س  الزيت�ن  بزيت  األ���اح خ�شبية مده�نة  على 

لل�شم�س اإىل اأن جتف متاماً، وبعدها تقطع وتلف على 

بتقطيع  في�شنع  الع�شري  اأم���ا  رقيقة،  طبقات  �شكل 

اأج��زاء �شغرية، ثم تنقع يف  اإىل  الدين«  �شرائح »قمر 

الزهر  وم��اء  ال�شكر  وي�شاف  واح��د،  لي�م  �شاخن  م��اء 

بغليه  نقعه  ع��ن  اال�شتعا�شة  وميكن  الرغبة،  ح�شب 

على نار مت��شطة حتى يذوب.

غذائية  قيمة  ال��دي��ن«  ل�»قمر  التغذية،  علم  ويف 

ف��ق��ده م���ن فيتامينات  ال�����ش��ائ��م م���ا  ت��ع������س  ك���ب���رية، 

كميات وفرية  يعطي اجل�شم  فه�  ال�شيام،  نهار  اأثناء 

»اأ«  الفيتامينات  مثل  املهمة  الغذائية  العنا�شر  م��ن 

خ�ش��شاًَ  واملعدنية،  والن�ش�ية  الدهنية  وامل���اد  و»ب«، 

على  وي�شاعد  والكال�شي�م،  واملغني�شي�م  الف��شف�ر 

تق�ية االأع�شاب، وفتح ال�شهية، وزيادة مناعة اجل�شم 

�شد االآفات واالأمرا�س املعدية، كما اأنه يزيد ق�ة الدم 

ومينح اجل�شم حي�ية ون�شاطاً.

اأم����ا ال��ت��م��ر ال��ه��ن��دي ف��ه��� م�����ش��اد ح��ي���ي ي��ط��رد 

ال�شكل  قرنية  ثمار  ل��ب  ه���  الهندي  فالتمر  الك�شل، 

ل��ن��ب��ات ���ش��ج��ري دائ����م اخل�����ش��رة ���ش��ري��ع ال��ن��م��� ي�شل 

ارتفاعه اإىل نح� ثالثة اأمتار، واأوراقه مركبة االأزهار 

ع��ن��ق���دي��ة، ���ش��ف��راء ال��ل���ن، وامل���ط��ن االأ���ش��ل��ي للتمر 

القدم  منذ  وع��رف  اال�شت�ائية،  اأفريقيا  ه�  الهندي 

واأغلب  الكاريبي  ج��زر  اإىل  وانت�شر  والهند  م�شر  يف 

ب��ق��اع ال���ع���امل، وق���د و���ش��ف اأط���ب���اء ال��ف��ر���س ال��ق��دام��ى 

منق�ع التمر هندي �شراباً لعالج بع�س اأمرا�س املعدة 

واحلميات النا�شئة عنها، ثم عرفت اأوروبا هذه الف�ائد 

العالجية عن طريق العرب الذين حمل�ا معهم التمر 

التمر  ويحت�ي  االإ�شالمية،  الفت�حات  اأث��ن��اء  هندي 

الهندي على ن�شبة كبرية من االأحما�س مثل حم�س 

واملنجنيز  واحلديد  واملغني�شي�م  والف��شف�ر  املاليك، 

على  يحت�ي  كما  وال��ك��ل���ر،  وال�ش�دي�م  والكال�شي�م 

فيتامني »ب« وعلى زي�ت جيدة، كما اأثبتت الدرا�شات 

على  ق���ادرة  حي�ية  م�����ش��ادات  على  اح��ت���اءه  احلديثة 

اإبادة الكثري من ال�شالالت البكتريية املختلفة. 

اأب���  اإع����داده، فيق�ل احل���اج  اأم���ا ع��ن طريقة 

الهندي  ال��ت��م��ر  »ي��ج��ه��ز ع�شري  ط��ق������س  حم��م��د 

وبعد  الع�شر،  اإىل  ال�شبح  م��ن  نقعه  خ��الل  م��ن 

اإذا كنت  اأم��ا  وي��رد،  بال�شكر  ذل��ك يفرك ويحلى 

فيه  وت�شع  امل���اء،  تغلي  اأن  باإمكانك  م�شتعجاًل، 

ال��ت��م��ر ال��ه��ن��دي، ث��م ت��ف��رك��ه وحت��ل��ي��ه، وت��ت��ن��اول��ه، 

ويقدم بارداً«. 

التمر  ع�شري  �شرب  على  ال�شائم�ن  ويقبل 

تليني  ملفع�له يف  وب��ع��ده  االإف��ط��ار  عند  ال��ه��ن��دي 

االأم���ع���اء وت���ري���د اجل�����ش��م، ك��م��ا ي��ف��ي��د يف ح��ال��ة 

اال�شطرابات املع�ية ويطرد الك�شل. 

اأما م�شروب ال�ش��س فه� ا�شتهر ك�نه يطري 

ي�شتهر  ك��ان  املا�شي  يف  ال�شعال،  ويعالج  االأم��ع��اء 

بائع العرق�ش��س بني النا�س يف بريوت، مبالب�شه 

الفلك�رية، و�ش�ته الرنان الذي ينادي العط�شى 

ي��روي  م�����ش��روب رخي�س مفيد،  ع��ن  وال��ب��اح��ث��ني 

اأي��ام رم�شان،  ال�شيام يف نهاية كل ي�م من  ظماأ 

وال��ع��رق�����ش������س ع��ب��ارة ع��ن ج����ذور ن��ب��ات �شجري 

معمر ينبت يف كثري من بقاع العامل مثل �ش�رية 

واأوروب���ا،  اآ�شيا  واأوا���ش��ط  ال�شغرى  واآ�شيا  وم�شر 

اكت�شف ف�ائده هم امل�شري�ن  اأول من  اإن  ويقال 

القدماء، الذين ا�شتعمل�ه يف عالج حاالت الرد 

وال���زك���ام واأم���را����س ال��ك��ب��د واالأم���ع���اء، واأي�����ش��اً يف 

ال�شعال، وقد وجدت جذور عرق�ش��س يف  حاالت 

اأم�ن الذي مت اكت�شافه عام  قر امللك ت�ت عنخ 

االأط��ب��اء ال��ع��رب ف���ائ��د كثرية  ذك��ر  وق��د   ،1923
�شينا  اب��ن  ل�شان  على  ورد  ما  منها  للعرق�ش��س، 

اإن ع�شارته تنفع يف اجل��روح، وتليني  ال��ذي قال 

ق�شبة الرئة وتنقيتها، كما تفيد يف عالج التهاب 

امل��ع��دة واالأم���ع���اء وح��رق��ة ال��ب���ل، وق���ال عنه ابن 

اأمرا�س  كل  يف  العرق�ش��س  نبات  ينفع  البيطار« 

ال�����ش��در وال�����ش��ع��ال، وي��ح��ل ال��رب��� واأوج�����اع الكبد 

من  ي��ع��ان���ن  مل��ن  ب�شربه  ين�شح  وال  وال��ط��ح��ال«، 

االأمر  اإنه يرفعه، وكذلك  اإذ  الدم،  ارتفاع �شغط 

الكلى  يف  م�شاكل  م��ن  ي�شتك�ن  للذين  بالن�شبة 

اأدوي����ة  ي�����ش��ت��خ��دم���ن  اأو م��ن  ال��ك��ل���ي  ال��ف�����ش��ل  اأو 

واإح����دى ط���رق حت�شري م�شروب  ال��ق��ل��ب،  ع���الج 

ليلة  زج��اج��ي  اإن���اء  يف  بنقعه  ت��ك���ن  العرق�ش��س 

قما�س  ق��ط��ع��ة  ط��ري��ق  ع��ن  ت�شفيته  ث��م  ك��ام��ل��ة، 

نظيفة متباعدة الن�شيج، ثم يرد اإما ب��شعه يف 

الثالجة اأو باإ�شافة الثلج اإليه.

هبة �سيداين

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

تحقيق

بائعو المشروبات الرمضانية في بيروت:

نحن مصدر الطاقة والفيتامينات

) �لعدد 274(  �جلمعة - 2 �آب - 2013



امل��ف��او���ض��ات،  امل����راد م��ن ج��ول��ة  ال��ق��ادم��ة بك�ضف حقيقة 

تزيني  اإىل  الهادفة  التجميلية  اخل��ط��وات  انتهاء  وبعد 

ظهور  �ضيبداأ  الفل�ضطيني،  بال�ضعب  املحيقة  ال��ك��ارث��ة 

ع��ادت  التي  ال�ضفقة  وطبيعة  ال��ك��رى،  اال�ضتحقاقات 

بال�ضلطة وحكومة االحتالل اإىل مائدة املفاو�ضات، ويف 

وا�ضنطن هذه املرة.

ي���ب���ق���ى ال����ك����الم ع����ن جت����رب����ة ال���ف�������ض���ائ���ل وال����ق����وى 

الفل�ضطينية يف مواجهة هذه املخاطر، وما يراد متريره 

من تنازالت عن احلقوق والثوابت الفل�ضطينية، مبدئياً 

رف�ضها  وك��ذل��ك  امل��ف��او���ض��ات،  رف�ضها  الف�ضائل  اأك���دت 

الفل�ضطيني  ال�ضعب  با�ضتفتاء  ال�ضلطة  رئي�س  مقرتح 

ال��ق��ي��ادي يف حركة  وق��ال  امل��ف��او���ض��ات،  تلك  نتيجة  على 

الفل�ضطيني  »املفاو�س  اإن  االأ�ضقر،  اإ�ضماعيل  حما�س؛ 

عودنا على الف�ضل الذريع والنتائج ال�ضفرية ملفاو�ضاته 

ل�ضغوط  ال�ضلطة  خ�ضوع  اإىل  م�ضرياً  االح��ت��الل«،  مع 

اأم��ريك��ي��ة ل��ل��ع��ودة ل��ل��ت��ف��او���س، ورف�����ض��ت ح��رك��ة اجل��ه��اد 

االإ�ضالمي فكرة اال�ضتفتاء، وقال الناطق با�ضمها؛ داود 

�ضهاب، اإن احلديث عن اال�ضتفتاء يفتقد الأي قيمة، الأنه 

اإذا كان هناك احرتام لرغبة ال�ضعب الفل�ضطيني، فلماذا 

يتنكر املفاو�ضون لالإجماع الراف�س للمفاو�ضات.

على  فل�ضطني  لتحرير  ال�ضعبية  اجل��ب��ه��ة  واأك����دت 

مزهر،  جميل  للجبهة   امل��رك��زي��ة  اللجنة  ع�ضو  ل�ضان 

جديد  اأي  تقدم  لن  االأمريكية  بالرعاية  املفاو�ضات  اأن 

للق�ضية الفل�ضطينية، معتراً اأنها ربح �ضاٍف لالحتالل 

الذي �ضي�ضتغلها ملوا�ضلة خمططاته.

املوقف االأقوى يف رف�س املفاو�ضات �ضجله بيان �ضادر 

الفل�ضطينيني  وال�ضحافيني  للكتاب  العام  االحت��اد  عن 

جاء فيه: »ي�ضتعد املتهافتون من جماعة اأو�ضلو للذهاب 

اإىل ما ت�ضمى طاولة املفاو�ضات، التي ال ميكن اأن ت�ضمى 

التهافت  ه��ذا  اأن  يعني  ال��ذي  ال�ضحيح،  بامل�ضطلح  اإال 

اأن توفره  اأو�ضلو  لي�س �ضوى الغطاء الذي على جماعة 

للعدو ال�ضهيوين من اأجل اإجناح خمططاته يف ت�ضفية 

الق�ضية الفل�ضطينية، حتت يافطة »الدولة غري الع�ضو 

العربية  القمم  توفره  غطاء  وحت��ت  املتحدة«  االأمم  يف 

مبادرة  من  ال�����ض��وداء..  ومبادراتها  براجمها  املنحطة 

قمة بريوت و�ضواًل اإىل مبادرة االأعراب يف جامعة الدول 

فيها  �ضارك  التي  االأرا�ضي  بتبادل  يتعلق  فيما  العربية 

املالكي؛ اأحد وزراء جماعة اأو�ضلو«.

ما ميكن مالحظته اأن مواقف الف�ضائل الفل�ضطينية 

خلت من احلديث عن ا�ضرتاتيجية املواجهة، لقد وجهت 

مل  لكنها  خماطرها،  وبينت  للمفاو�ضات،  �ضديداً  نقداً 

هذه  وطرائق  �ضبل  اأو  مواجهتها  كيفية  عن  �ضيئاً  تقل 

املواجهة.

م��دري��د، دع��ا حتالف م��ن ع�ضر  ب��دء مفاو�ضات  عند 

ف�ضائل فل�ضطينية اإىل اإ�ضراب عام يف الداخل وال�ضتات، 

عند   1993 ع��ام  االأم���ر  تكرر  مذهلة،  اال�ضتجابة  كانت 

توقيع اتفاق اأو�ضلو، كان املوقف اللفظي قوياً، لكنه كان 

مواجهة  يف  املقاومة  ا�ضتمرار  ع��ن  باحلديث  م�ضفوعاً 

التفريط واال�ضت�ضالم، وللحقيقة، فاإن ما حفظ الق�ضية 

املا�ضية،  الع�ضرين  ال�ضنوات  م��دى  على  الفل�ضطينية 

الفعلي  اال�ضتمرار  بل  القوي،  اللفظي  املوقف  يكن  مل 

للمقاومة، فهل تعي القوى والف�ضائل الفل�ضطينية هذا 

االأمر جيداً وهي تواجه املفاو�ضات امل�ضتاأنفة؟

لقد تغري الكثري من مالمح امل�ضهد الفل�ضطيني، ويف 

كل احلاالت، تظل اخليارات الفل�ضطينية حمدودة حقاً، 

التجربة  اإىل  واح���دة  ون��ظ��رة  ال��و���ض��وح،  �ضديدة  ولكنها 

اال�ضتنتاج  اإىل  للو�ضول  كافية  من  اأك��ر  هي  الطويلة، 

ال�ضحيح واملطلوب.

نحو املواجهة

 يف بيانه ت�ضاءل االحتاد العام للكتاب وال�ضحافيني 

اأعلنت غالبية الف�ضائل الفل�ضطينية 

م���ع���ار����ض���ت���ه���ا ال����ض���ت���ئ���ن���اف امل���ف���او����ض���ات 

ب���ني ال�����ض��ل��ط��ة ال��ف��ل�����ض��ط��ي��ن��ي��ة وح��ك��وم��ة 

ال�ضادرة  املواقف  اأب��رزت  وقد  االحتالل، 

عن تلك الف�ضائل، املخاطر التي تنطوي 

التجربة  اإىل  املفاو�ضات، م�ضتندة  عليها 

والنتائج  ال�ضعيد،  ه��ذا  على  الطويلة 

التي اأ�ضفرت عنها.

وطبيعي،  م��ت��وق��ع  الف�ضائل  م��وق��ف 

وهو ما داأبت عليه منذ بداية هذا امل�ضار 

يف امل�ضهد الفل�ضطيني، والذي اأخذ طابعاً 

�ضديد الو�ضوح ع�ضية، ويف اأعقاب توقيع 

ميكن  وعليه   ،1993 ع��ام  اأو���ض��ل��و  ات��ف��اق 

القول: اإنه مبوازة م�ضار املفاو�ضات كان 

الفل�ضطيني  االع���رتا����س  م�����ض��ار  ه��ن��اك 

اأن جتربة طويلة قد حت�ضلت  اأي  عليه، 

ل���ق���وى االع����رتا�����س ال��ف��ل�����ض��ط��ي��ن��ي على 

العبث التفاو�ضي، وجتلياته املتعددة.

ي�ضف الكثريون املفاو�ضات امل�ضتاأنفة 

باأنها اأو�ضلو اثنان، ثمة اأوجه �ضبه كثرية 

ب��ني امل��ف��او���ض��ات ال�����ض��اب��ق��ة، وامل��ف��او���ض��ات 

اجلديدة، �ضواء على �ضعيد املقدمات، اأم 

اأع��داد  االإف���راج عن  ال�ضكل:  على �ضعيد 

من االأ�ضرى يف �ضجون االحتالل، الطابع 

ال�ضري مل�ضامني التفاو�س ومو�ضوعاته، 

والن�ضو�س الغام�ضة واملفخخة، )تبادل 

االأرا�ضي، حدود الدولة.. الخ(.

ال�ضابقة  ال�ضرية  املفاو�ضات  اأنتجت 

الت�ضوية  ق�ّضم  مفخخاً،  ن�ضاً  اأو�ضلو  يف 

ومل  االأوىل،  ت��ن��ت��ه  مل  م��رح��ل��ت��ني،  اإىل 

ارتفعت  امل��ق��اب��ل  ال��ث��ان��ي��ة، ويف  ي�����ض��رع يف 

اأعداد االأ�ضرى، وازداد حجم اال�ضتيطان 

اجل��دار  واأق��ي��م  م�ضبوق،  غ��ري  نحو  على 

ال��ف��ا���ض��ل، وت���ق���دم االح���ت���الل اأ����ض���واط���اً 

ب��ع��ي��دة يف ت��ه��وي��د ال���ق���د����س، واأخ�����ض��ع��ت 

ق�ضية الالجئني مل�ضاومات متنوعة، وال 

اإذا كانت  يكاد اأحد قادراً على معرفة ما 

اأم  امل�ضتاأنفة  املفاو�ضات  مدرجة كبند يف 

ال؟

نتيجة  اأف�ضل،  توقع ما هو  ال ميكن 

هناك  ي��زال  وال  اجل��دي��دة،  للمفاو�ضات 

ال��ت��ج��رب��ة  اإىل  ا����ض���ت���ن���اداً  ي��ع��ت��ق��د،  م����ن 

الطويلة، اأن ما هو قادم جمرد جولة من 

تريده  ما  واأن  ال��وق��ت،  وتقطيع  العبث، 

االإدارة االأمريكية هو ال�ضروع يف العملية 

وخلدمة  حم��دد،  اأف��ق  دون  التفاو�ضية، 

اأج���ن���دت���ه���ا يف م���وا����ض���ل���ة احل������رب ع��ل��ى 

اأن  ي��رى  م��ن  املقابل هناك  ���ض��وري��ة، ويف 

مالئماً  الوقت  تعتر  املتحدة  ال��والي��ات 

الإجن�����از ت�����ض��وي��ة ع��ل��ى ح�����ض��اب احل��ق��وق 

الفل�ضطينية.

جتربة االعرتا�ض الفل�سطينية 

ف��اإن اخلا�ضر االأك��ر هو  يف احلالني، 

االأي���ام  و�ضتتكفل  وق�ضيتها،  فل�ضطني 
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مواجهة المفاوضات 
والتفريط.. ال خيار سوى 

االنتفاضة والمقاومة

وجهت هيئات ومنظمات مواجهة التطبيع مع العدو ال�ضهيوين التحية والتقدير 

الع�ضرين،  تبلغ بعد عامها  التون�ضية، والتي مل  امل�ضرب  اأْن�س جابر؛ العبة كرة  اإىل 

العربي  الوطن  لهذا  االنتماء  وم��ن  العروبي  القومي  احل�س  من  لديها  ذل��ك  وم��ع 

الكبري بكل ق�ضاياه ما جعلها ترف�س لقباً ريا�ضياً متميزاً وجائزة مالية ت�ضل اإىل 

دوالر. األف   235
ففي يوم اجلمعة، 26 متوز، ان�ضحبت عند الدور ربع النهائي يف بطولة باكو للتن�س 

التي جتري يف اأذربيجان، رغم اأن النتيجة كانت ت�ضري اإىل تقدمها ال�ضاحق، الأنها يف 

قد  وكانت جابر  »االإ�ضرائيلية«،  الالعبة  �ضاهار بري؛  �ضتلعب مع  كانت  فوزها،  حال 

جردت ال�ضربية بويانا يوفانوف�ضكي من اللقب، عند الدور ربع النهائي بعد ان�ضحابها 

من املناف�ضة، مع العلم اأن النتيجة كانت ت�ضري اإىل تقدمها املوؤكد للت�ضفيات النهائية. 

اللعبة، فقد  االألقاب يف هذه  ف��ازت بعدد كبري من  اأن�س جابر كانت قد  اأن  يذكر 

تاأهلت للدور النهائي لدورة روالن غارو�س الدولية عام 2010، ورغم اأنها خ�ضرت اأمام 

الالعبة االأوكرانية اإلينا �ضفيتولينا، اإال اأنها حققت بذلك اأف�ضل رتبة عاملية لها، ويف 

وقت الحق من ذلك العام توجت بطلة اأفريقيا لالأقل من 16 �ضنة. 

الفرن�ضية،  اأندريزيو بيثيون  البطوالت، مثل بطولة  كما �ضاركت بعدد كبري من 

وغريها  التون�ضية  املر�ضى  ببطولة  لعبت  ثم  الدوحة،  وبطولة  بري،  غران  وبطولة 

�ضاركت  العام يف بطولة تون�س، ثم  األقابها هذا  اأوىل  ا�ضتطاعت حتقيق  كثري.. وقد 

اأنها  اإال  للبطولة،  ال��ث��اين  ال���دور  م��ن  خرجت  اأن��ه��ا  ورغ��م  اليابانية،  جيفو  ببطولة 

ا�ضتطاعت بعد ذلك حتقيق لقبني متتاليني يف بطولتي فوكوكا وكورومي فى اليابان.

رغم خ�ضارتها املزدوجة يف باكو، اجلائزة املالية واللقب، اإال اأن اأن�س متثل منوذجاً 

االأوىل  وق�ضيته  العربي  ي�ضاوم على ح�ضاب وطنه  اأن  يرف�س  الذي  لل�ضباب  م�ضرقاً 

فل�ضطني، ومتنت جمعية مناه�ضة ال�ضهيونية والعن�ضرية، وهي حتيي هذا النموذج، 

اأن يكون قدوة لكل ال�ضباب يف وطننا العربي.

◄ العبة تنس تونسية 
ترفض التطبيع
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ارت��ف��ع��ت وت����رية ال��ت��ح��رك��ات ال��ت��ي تنفذها 

ال���ع���ائ���الت ال��ف��ل�����ض��ط��ي��ن��ي��ة م���ن اأه�����ايل خميم 

ن��ه��ر ال��ب��ارد رداً ع��ل��ى ق����رارات االأون������روا التي 

ب�ضل�ضلة  اعتروها جائرة بحقهم، وقد قاموا 

م���ن ال��ت��ح��رك��ات اأم�����ام م���راك���ز وك���ال���ة ال��غ��وث 

»االأونروا«، وكان اأهمها االعت�ضام اجلماهريي 

ال��ت��ي ا���ض��رتك��ت ف��ي��ه خم��ي��م��ات ب����ريوت اأم����ام 

– بئر  ب���ريوت  يف  ل��الأون��روا  الرئي�ضي  املكتب 

الف�ضائل  م�ضوؤويل  من  عدد  مب�ضاركة  ح�ضن، 

ال�ضعارات  املعت�ضمون  رفع  وقد  الفل�ضطينية، 

امل��ن��ددة ب���اإج���راءات االأون�����روا وال��غ��ا���ض��ب��ة على 

اآن  ال��ع��ام��ة؛  ل��ل��م��دي��رة  التع�ضفية  ال����ق����رارات 

دي�ضمور.

املواقف  م��ن  �ضل�ضلة  االعت�ضامات  وتخلل 

اأهايل البارد،  اأهمها لعبادة ال�ضعيد با�ضم  كان 

الفل�ضطينية  املخيمات  جميع  فيها  دع��ا  حيث 

حت��رك��ات��ه��م  يف  ال����ب����ارد  اأب����ن����اء  م���������وؤازرة  اإىل 

واإجبار  املخيم،  اإع��م��ار  اأج��ل  من  اجلماهريية 

االأون�����������روا ع���ل���ى ال�����رتاج�����ع ع����ن م�����ض��روع��ه��ا 

بتخفي�س الرنامج االإغاثي اخلا�س باملخيم، 

تعهدوا  ال�ضابقني  العامني  امل��دراء  اأن  واعتر 

االإع��م��ار  م��ن  االن��ت��ه��اء  حتى  العمل  مبوا�ضلة 

ب�ضكل كامل، ومطالبة املديرة  احلالية متابعة 

كاملة  امل�ضوؤولية  وحت��م��ل  اأ���ض��الف��ه��ا،  ب���داأه  م��ا 

حتى توفري االأم���وال ال��الزم��ة واالن��ت��ه��اء من 

عملية االإعمار.

الفل�ضطيني يف  ال��ق��ي��ادي  اأرك����ان  ل���وؤي  اأب���و 

اآن  ال�ضيدة  ق���رارات  ا�ضتنكر  ال�ضمال،  منطقة 

دي�ضمور، وطالبها بالعمل على اأحد اخليارين، 

الظاملة  التع�ضفية  اإجراءاتها  اإما الرتاجع عن 

الرحيل  واإم���ا  اإن�����ض��ان��ي��ة،  ت�ضكل جم���زرة  ال��ت��ي 

ف�����وراً، الأن���ه���ا ���ض��ت��ك��ون ���ض��خ�����ض��اً غ���ري م��رغ��وب 

بوجودها على راأ�س اإدارة االأونروا يف لبنان. 

التي  ال�ضلبية  النتائج  ل��وؤي من  اأب��و  وح��ذر 

�ضتتولد عن اإج��راءات االأون��روا االأخرية ب�ضاأن 

م�ضرياً  ال��ب��ارد،  نهر  ملخيم  االإغ��اث��ي  الرنامج 

ق��ادم��ة  ج��م��اه��ريي��ة  حت���رك���ات  ه��ن��اك  اأن  اإىل 

اأج��ل  ال��غ��وث م��ن  ب��ه��دف ال�ضغط على وك��ال��ة 

بتوفري  واالل��ت��زام  اجل��دي��دة،  تدابريها  اإل��غ��اء 

الأبناء  واالجتماعية  االقت�ضادية  االحتياجات 

املخيم، وموا�ضلة العمل مع املانحني من اأجل 

غ���رار موؤمتر  ج��دي��د على  م��وؤمت��ر دويل  عقد 

فيينا لتوفري االأم��وال التي من �ضاأنها �ضمان 

ا�ضتمرار االإعمار حتى نهايته.

جابر  اأب���و  الفل�ضطيني  امل�����ض��وؤول  دع���ا  ك��م��ا 

كاملة،  م�ضوؤولياتها  حتمل  اإىل  الغوث  وكالة 

وع��دم ال��ت��ذرع بالنق�س يف امل����وازن،  ب��ل عليها 

واج���ب ق��ان��وين واإن�����ض��اين ح��ت��ى االن��ت��ه��اء من 

اإع���م���ار امل��خ��ي��م ب�ضكل ك��ام��ل وع����ودة االأه����ايل 

بتحركات  القيام  ���ض��رورة  على  م�����ض��دداً  اإل��ي��ه، 

ملطالب  االأون����روا  ا�ضتجابة  حتى  جماهريية 

االإغ��اث��ة،  ب��رن��ام��ج  با�ضتمرار  املحقة  االأه����ايل 

وت���وف���ري م������وارد م��ال��ي��ة اإ����ض���اف���ي���ة مب���ا يلبي 

احلاجات املتزايدة الأبناء املخيم.

اأما اأهم مطالب االأهايل فكانت: 

املانحني  م��ع  ال��دول��ي��ة  اجل��ه��ود  م�ضاعفة 

ل��ت��وف��ري االأم�����وال امل��ط��ل��وب��ة ال���ض��ت��م��رار خطة 

ال�ضاملة الأب��ن��اء  االإغ��اث��ة  وب��رن��ام��ج  ال��ط��وارئ 

امل��خ��ي��م، ع��ر ت��اأم��ني م�����ض��اع��دة ب���دل االإي��ج��ار 

بعيداً  ال�ضامل  اال�ضت�ضفاء  وتقدمي  للجميع، 

املعلنة،  املعلنة وغري  االأخ��رية  التقلي�ضات  عن 

اإن��ه��اء عملية االإع��م��ار وع���ودة كل  وذل��ك حتى 

العائالت اإىل بيوتهم.

عر  املخيم  اإع��م��ار  اإع���ادة  عملية  ا�ضتكمال 

ت�����ض��ري��ع وت����رية ال��ع��م��ل ب��ال���»ب��ل��وك��ات« املُ��ل��زم��ة 

وت��ل��زمي ال��ب��اق��ي، وحت�����ض��ني ال��ت�����ض��ام��ي��م، الأن 

ال��وح��دات امل��ن��ج��زة ال ت�����ض��اوي 20 يف امل��ئ��ة من 

م�����ض��اح��ة امل��خ��ي��م، رغ���م م����رور اأك����ر م��ن �ضتة 

اأعوام على ماأ�ضاة املخيم.

بذل املزيد من اجلهود مع املانحني من اأجل 

املطلوبة  االأم����وال  لتوفري  بتعهداتهم  ال��وف��اء 

الإع��ادة اإعمار املخيم، الأن املتوفر منها ال يزيد 

على احتياجات الرزم االأربع وحوايل 5 يف املئة 

اأن  اإىل  ي�ضري  م��ا  وه��و  اخلام�ضة،  ال��رزم��ة  م��ن 

زال��ت تنتظر  ح��وايل ن�ضف وح���دات املخيم م��ا 

التمويل من اأجل ال�ضروع يف اإعادة االإعمار.

الوكالة،  اإج��راءات  وجدد االأه��ايل رف�ضهم 

وح��م��ل��وه��ا امل�����ض��وؤول��ي��ة ال��ك��ام��ل��ة ع���ن ال��ن��ت��ائ��ج 

امل�ضوؤوليات  من  التهرب  �ضيا�ضة  عن  املرتتبة 

املجتمع  ممثلي  م��ع  لل�ضراكة  الظهر  واإدارة 

بت�ضكيل جل��ان م�ضرتكة  ���ض��رع  ال���ذي  امل��ح��ل��ي، 

االأون���روا من  اإدارة  االأق�ضام، وح��ذروا  كافة  يف 

ت�����ض��اع��د ال��ت��ح��رك��ات، وه�����ددوا ب����اأن ت��داع��ي��ات 

االأزم�������ة م��ف��ت��وح��ة ع��ل��ى ج��م��ي��ع اخل����ي����ارات.. 

مرددين �ضعار: »ال تختروا نفاد �ضرنا«.

�سامر ال�سيالوي
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أهالي البارد في مواجهة »األونروا«:
ال تختبروا نفاد صبرنا

�ضرطة رام 

اهلل تعتدي 

بال�ضرب على 

املتظاهرين 

�ضد ا�ضتئناف 

املفاو�ضات 

الفل�ضطينية - 

»االإ�ضرائيلية« 

)اأ.ف.ب.(

وم��اذا  ذاه��ب��ون؟  اأي��ن هم  اإىل  الفل�ضطينيني 

املنطقي  اجل���واب  اأن  وراأى  ف��اع��ل��ون؟  نحن 

»علينا  اأن  واأ���ض��اف  الن�ضال،  نوا�ضل  اأن  هو 

ومنايف  فل�ضطني،  و�ضعب  فل�ضطني،  با�ضم 

ف��ل�����ض��ط��ني.. وب��ا���ض��م اأم��ت��ن��ا ال��ع��رب��ي��ة ال��ت��ي 

اأمريكية  هجمة  اأ���ض��ر���س  اإىل  االآن  تتعر�س 

ليبيا،  اإىل  ت��ون�����س  م���ن  رج��ع��ي��ة  ���ض��ه��ي��ون��ي��ة 

با�ضم  ول��ب��ن��ان،  واليمن  وم�ضر  �ضورية  اإىل 

جماعة  لن�ضقط،  ننا�ضل  اأن  يجب  ه��ذا،  كل 

اأو�ضلو.. واأوهامهم يف ال�ضلطة والروة..

يف  الثالثة  االنتفا�ضة  �ضاعة  االآن  حانت 

وركائزه  وم�ضانديه  ال�ضهيوين  العدو  وجه 

يف فل�ضطني، وعلينا اأن نبداأ االآن، الأن �ضعبنا 

العظيم الذي يوا�ضل الن�ضال منذ ما يزيد 

قرناً  ق��ادر على موا�ضلته  كامل..  على قرن 

اآخر: حتى حترير كامل فل�ضطني«.

رمب��ا لي�ضت ه��ن��اك ح��اج��ة ل��ق��ول امل��زي��د، 

و�ضتعري  نف�ضها،  ع��ن  املفاو�ضات  �ضتك�ضف 

امل��ج��ري��ات امل��ف��او���ض��ني ك��م��ا ح���دث يف م��رات 

الدخول  الوطنية  القوى  اأرادت  واإذا  �ضابقة، 

التجربة  م��ن  م�ضتفيدة  فعلية  مواجهة  يف 

اأي�ضاً، فال خيار �ضوى املقاومة واالنتفا�ضة، 

ولعل اخلطوة التي بداأتها اجلبهة ال�ضعبية 

رام  يف  املفاو�ضات  �ضد  امل��ظ��اه��رات  ب��اإط��الق 

ال�ضحيح،  االجت��اه  يف  اأوىل  خطوة  هي  اهلل، 

وتنتقل برد الفعل من امل�ضتوى اللفظي اإىل 

الذي  ال�ضديد  العنف  الفعلي، رغم  امل�ضتوى 

خيار  ال  ال�ضلطة،  اأم��ن  م��ن  ال�ضبان  واج��ه��ه 

�ضوى االنتفا�ضة.

نافذ اأبو ح�سنة

اأحد االعت�ضامات املطلبية

ت�ضامناً مع فل�ضطينيي منطقة النقب يف مواجهة عمليات التهجري ال�ضهيونية و�ضرقة 

ال�ضعبية  واللجان  الفل�ضطينية  الف�ضائل  ممثلي  من  العديد  نفذ  الفل�ضطينية،  االأرا�ضي 

الفل�ضطينية يف  املخيمات  واأه��ايل  ال�ضعبية وفعاليات  واملنظمات اجلماهريية واالحت��ادات 

لبنان، �ضل�ضلة من التحركات يف خمتلف املناطق، خ�ضو�ضاً خميمات برج الراجنة وعني 

احللوة.

وكان هناك عدد من املواقف التي دانت امل�ضروع ال�ضهيوين بتهجري فل�ضطينيي النقب 

اأن امل�ضروع ال�ضهيوين يوؤكد حقيقة  اأر�ضهم وممتلكاتهم، حيث اأجمع اجلميع على  خارج 

االأرا���ض��ي  يف  العرب  الفل�ضطينيني  جت��اه  االح��ت��الل  لدولة  والعن�ضري  التمييزي  ال��واق��ع 

املحتلة عام 1948، م�ضددين على اأن هذا املخطط اجلديد هو ا�ضتكمال مل�ضروع �ضابق كان 

االحتالل ال�ضهيوين قد با�ضر به منذ �ضنوات يف اإطار اإفراغ املناطق الفل�ضطينية املحتلة 

عام 1948 من كل ما هو غري يهودي، تكري�ضاً ملفهوم ما ي�ضمى ب�»الدولة اليهودية«.

االحتالل  ق��وات  ممار�ضات  على  العامل  دول  �ضمت  اأن  التحركات  يف  امل�ضاركون  واأك��د 

ال�ضهيوين جتاه ال�ضعب الفل�ضطيني واأرا�ضيه وممتلكاته، هو الذي ي�ضجع على موا�ضلة 

هذه ال�ضيا�ضة العدوانية، مما يجعل م�ضداقية االأمم املتحدة على املحك نتيجة عجزها عن 

جلم هذه املمار�ضات واإجبار الكيان ال�ضهيوين على وقف عدوانه جتاه ال�ضعب الفل�ضطيني 

وحقوقه الوطنية.

◄ تحركات تضامنية مع فلسطينيي النقب
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الـقـرار األوروبـي ضـد »حـزب اللـه« مـجــــــرد تهـويل

ول���ع���ل اأك�����ر م���ا ي��ل��ف��ت يف ه��ذا 

ال�����ق�����رار الأوروب�����������ي غ���م���و����ض���اً ه��و 

الأوروب��ي��ة  الديبلوما�ضية  م�ضارعة 

اإىل التخفيف من وط��اأة وقعه على 

الأو����ض���اع يف ل��ب��ن��ان، وت��اأك��ي��د اأك��ر 

يف  اأوروب���ي  ديبلوما�ضي  م�ضدر  من 

بريوت، باأن هذا القرار لن يوؤثر اأبداً 

القانونية  املالية  التحويالت  على 

الأوروبية،  امل�ضارف  اإىل لبنان عرب 

اأو  للبنان  امل�ضاعدات  وق��ف  على  اأو 

�ضحب العرتاف ب�ضرعيته اأو باأحد 

مكوناته ال�ضيا�ضية.

وب���ال���ت���ايل، مي��ك��ن اجل����زم ب����اأن ه��ذا 

ال��ق��رار الأوروب���ي هو ق��رار �ضكلي فقط 

اأث���ر  اأي  مل��ف��اع��ل��ي��ه  ي���ك���ون  اأن  دون  م���ن 

لقاء  اأن  خ�ضو�ضاً  ال��واق��ع،  اأر����ض  على 

الأوروب��ي��ن  الديبلوما�ضين  وت��وا���ض��ل 

م��ع ق��ي��ادة »ح����زب اهلل« ل��ب��ح��ث وت��ب��ادل 

الق�ضايا  من  الكثري  يف  النظر  وجهات 

ال�ضيا�ضية والأمنية، ل �ضيما فيما يتعلق 

بعمل ومبهمات قوات اليونيفل العاملة 

 1701 ال��ق��رار  مبوجب  لبنان  جنوب  يف 

هي حاجة اأوروبية اأكر مما هي حاجة 

للحزب.

اأن  اإىل  ال���ق���رار  ���ض��ك��ل��ي��ة  وت���ع���ود 

»ت��ط��ب��ي��ق��ه ����ض���ي���ك���ون ����ض���ع���ب���اً ج����داً 

ومعقداً«، ولن تكون له اأي مفاعيل 

���ض��ل��ب��ي��ة ع���ل���ى ال���ق���ط���اع���ات امل��ال��ي��ة 

اإذ ل ميكن  ل��ب��ن��ان،  وامل�����ض��رف��ي��ة يف 

حت��دي��د م��اه��ي��ة وت��ع��ام��الت اجل��ن��اح 

التعامالت  اأن  �ضيما  ل  الع�ضكري، 

»ح��زب اهلل«  امل�ضرفية مع  اأو  املالية 

اأ�ضخا�ض، اإمنا  باأ�ضماء  ل تتم دائماً 

م��وؤ���ض�����ض��ات رمب���ا ت��ك��ون ت��ن��م��وي��ة اأو 

م��دن��ي��ة وم���ا اإىل ذل���ك، وه���ذا دليل 

وا�ضح على اأن القرار الأوروبي لي�ض 

عملياً، بل �ضكلياً فقط، اأي من باب 

التهويل واملواقف ال�ضيا�ضية، كما اأن 

احلزب يدرك ما يطبخه له الحتاد 

الأوروب��ي منذ اأ�ضهر وهو قادر على 

اأو  ال�ضرية  املالية  تعامالته  حماية 

نقلها اإىل مكان اآخر.

مقارنة �سريعة

ع��ل��ى امل�����ض��ت��وى امل������ايل، ���ض��ي��ق��وم 

الحت��اد الأوروب��ي بتطبيق عقوبات 

ع���ل���ى احل�������زب، ك���م���ا ���ض��ب��ق وف��ع��ل��ت 

الوليات املتحدة، وهذا يعني و�ضع 

العقوبات،  ه��ذه  وط���اأة  حت��ت  لبنان 

ب���ح���ي���ث ت��خ�����ض��ع احل����رك����ة امل���ال���ي���ة 

وال��ت��ج��اري��ة وال��ن��ق��دي��ة م��ع الحت���اد 

ل��ك��ن ما  ل��رق��اب��ة معينة،  الأوروب�����ي 

ي��وؤك��ده الق��ت�����ض��ادي��ون ه��و �ضعوبة 

املالية  امل�ضرفية  العمليات  حتديد 

ل��ل��ج��ن��اح ال���ع�������ض���ك���ري ك���م���ا و���ض��ف��ه 

ال�ضيا�ضي،  للجناح  اأو  الأوروب���ي���ون 

اأن  �ضبق  ف��ق��د  �ضريعة  م��ق��ارن��ة  ويف 

ق���ام���ت ال����ولي����ات امل���ت���ح���دة ب������اإدراج 

»ح����زب اهلل« ع��ل��ى ل���وائ���ح الإره�����اب 

ي��وؤث��ر  ذل���ك مل  اأن  اإل  الأم��ريك��ي��ة، 

ع��ل��ى ال��ت��ب��ادل ال��ت��ج��اري ب��ن لبنان 

والوليات املتحدة، جلهة انخفا�ضه، 

ل بل ارتفع التبادل التجاري، حتى 

اأن هناك مئات ال�ضركات الأمريكية 

العاملة يف لبنان، اإىل جانب العديد 

هي  الوليات  اأن  كما  امل�ضارف،  من 

امل�ضتورد الأول لل�ضادرات اللبنانية، 

وا�ضتمرت كذلك.

�ضركة  اآلف   5 توجد  ذل��ك،  اإىل 

مبا�ضرة  بطريقة  لبنان  فرن�ضية يف 

الو�ضع  ك��ان  وكما  مبا�ضرة،  غري  اأو 

م����ع ال�����ق�����رار الأم�����ريك�����ي ���ض��ي��ك��ون 

م���ع ال����ق����رار الأوروب���������ي، وب��ال��ت��ايل 

اأي  ه���ن���اك  ت���ك���ون  األ  امل���رج���ح  م���ن 

فهذه  مبا�ضرة،  اقت�ضادية  تداعيات 

ال�ضركات لن تغلق اأبوابها ولن تقيد 

تبتغي  لأن��ه��ا  بب�ضاطة  ت��ع��ام��الت��ه��ا 

ل���ه���ا مب���واق���ف  ال����رب����ح ول ع���الق���ة 

���ض��ي��ا���ض��ي��ة، ف�����ض��اًل ع��ن اأن ع��الق��ات 

لبنان التجارية كبرية ومت�ضعبة مع 

فرن�ضا واأملانيا واإيطاليا وبريطانيا.

ومن املعروف اأن اأبرز التداعيات 

من  تتجلى  ق��رار،  لأي  القت�ضادية 

خ���الل ح��ظ��ر اق��ت�����ض��ادي اأو ف��ر���ض 
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مــلــــف الـعـــدد

في توقيت حساس للغاية، وبينما المنطقة تغلي 
باالضطرابات والتوترات السياسية واألمنية، اتخذ وزراء 

خارجية االتحاد األوروبي، قرارهم بإدراج الجناح العسكري 
»حزب الله« على قائمة المنظمات اإلرهابية، في خضوع  لـ

مباشر لإلمالءات األميركية و»اإلسرائيلية«، القرار جاء 
متناقضًا وغامضًا، إذ إن الجميع يدرك بأن للحزب قيادة 

واحدة ال انفصام أو ازدواجية في أي مفصل من مفاصلها 
وعملها السياسي والجهادي والعسكري واألمني، حتى أن 

»حزب الله« السيد حسن نصرالله سبق أن  األمين العام لـ
قال إنه يمكن أن نلبس النواب ثيابًا عسكرية.

العام  القطاع  تطال  قد  والتي  عقوبات، 

ك��م��ا ال��ق��ط��اع اخل���ا����ض، الأم����ر ال����ذي مل 

ول��ن  الأوروب�����ي  ال��ق��رار  بنتيجة  يح�ضل 

يح�ضل.

اأم��ا يف م��ا خ�ض حت��وي��الت املغرتبن 

لن  بالطبع  فهي  ذوي��ه��م  اإىل  اللبنانين 

تتاأثر بالقرار، و�ضت�ضتمر بالوترية ذاتها، 

اإن مل ترتفع.

الأزمة ال�سورية

اأخ����رى، وبح�ضب اخل���رباء،  م��ن ج��ه��ة 

يكن  مل  بلغاريا  يف  بورغا�ض  تفجري  ف��اإن 

�ضوى ال�ضبب التقني والعلني لهذا القرار، 

لكن الهدف احلقيقي يتخذ وجهة اأخرى، 

فمن الوا�ضح اأن اأوروبا تريد ال�ضغط على 

احلزب ليعيد ح�ضاباته يف ما خ�ض الأزمة 

يف �ضورية، ل �ضيما بعد قلبه لكفة امليزان 

التي  الق�ضري،  معركة  يف  النظام  ل�ضالح 

اأحلقت  كونها  مف�ضلية  معركة  اع��ت��ربت 

هزمية نكراء باجلي�ض ال�ضوري احلر.

اأن ال��ق��رار الأوروب���ي  وهناك من ي��ردد 

اإمن���ا ج��اء اإر���ض��اء ل���»الإ���ض��رائ��ي��ل��ي��ن« بعد 

القرار املت�ضدد من قبل الحتاد الأوروبي 

وك���اأن  »الإ���ض��رائ��ي��ل��ي��ة«،  امل�ضتوطنات  ���ض��د 

ل�»اإ�ضرائيل«  ال��ق��ول  ي��ري��دون  الأوروب��ي��ن 

م�ضطرون  ولكننا  ندعمكم،  ن��زال  ل  اإننا 

اإىل م��ع��ار���ض��ة ال��ب��ن��اء ال���ض��ت��ي��ط��اين اأم���ام 

هجمة املنظمات الإن�ضانية.

القرار �ضد »حزب اهلل«  فاإن  مع ذلك، 

�ضفرية  قامت  بعدما  لديه  قيمة  كل  فقد 

ايخهور�ضت  اأجن��ل��ي��ن��ا  الأوروب�����ي  الحت����اد 

بجولة على امل�ضوؤولن اللبنانين، للتاأكيد 

لئ��ح��ة  ع��ل��ى  اهلل«  »ح����زب  اإدراج  اأن  ع��ل��ى 

ال�ضيا�ضي،  اجل��ن��اح  ي�ضتهدف  ل  الإره����اب 

فيها  ك���ان  ول���و  �ضت�ضكل  ح��ك��وم��ة  اأي  واأن 

»حزب اهلل« �ضيكون تعاملنا معها طبيعياً.

كل هذه املوؤ�ضرات تدل على اأن القرار 

م��ف��رو���ض ع��ل��ى ال����دول الأوروب����ي����ة، وه��ذا 

له  اأ�ضا�ض  ل  لالأوروبين  بالن�ضبة  القرار 

الف�ضل  مت  لذلك  ل�ضموده،  مقومات  ول 

والع�ضكري  ال�ضيا�ضي  اجلناحن  ب��ن  م��ا 

ول����ذل����ك اأت�������ت زي��������ارة ����ض���ف���رية الحت������اد 

الأوروبي.

باخت�ضار ميكن القول، اأن ل قيمة ول 

قابل  غ��ري  وه��و  الأوروب����ي،  للقرار  اأ�ضا�ض 

للتنفيذ، خ�ضو�ضاً اأنه يقف بن اأمرين ل 

التخفيف  ويحاول  بينهما  التمييز  ميكن 

من اأي ردة فعل ميكن اأن تقوم بوجه هذا 

القرار، لذلك من امل�ضتحيل اأن يكون ملثل 

وهو  البلد،  على  تداعيات  اأي  القرار  هذا 

لن يوؤثر على لبنان لأن ل جمال للف�ضل 
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من  »طلبنا  واأ���ض��اف  للم�ضافحة«،  الأخ��رى 

يعترب  لأن���ه  ال��ق��رار  ه��ذا  اإل��غ��اء  اإيخهور�ضت 

ولي�ض  باملقاومة  موؤمن  هو  من  لكل  اإه��ان��ة 

فقط لل�ضعب اللبناين«.

وت����اب����ع امل����و�����ض����وي: »اأب���ل���غ���ن���ا ال�����ض��ي��دة 

ايخهور�ضت اأنه اإذا كان املق�ضود هو التاأثري 

فهذا  و�ضيا�ضاته،  اهلل«  »ح��زب  م��واق��ف  على 

مل يح�ضل �ضابقاً، ولن يح�ضل اليوم، ول يف 

اأبدت  »ايخهور�ضت  اأن  اإىل  لفتاً  امل�ضتقبل«، 

والتوا�ضل«،  التعاون  ا�ضتمرار  على  حر�ضها 

ي���ري���دون  ل  »الأوروب�����ي�����ن  اأن  اإىل  واأ�����ض����ار 

ال���و����ض���ول اإىل حل��ظ��ة ت��ك��ون ف��ي��ه خ��ط��وط 

الت�ضالت مع »حزب اهلل« مقطوعة«.

م���ن ج��ه��ت��ه��ا، اع���ت���ربت اي��خ��ه��ور���ض��ت اأن 

الأوروب������ي ت�ضنيف اجل��ن��اح  »ق����رار الحت����اد 

ل  الإره����اب  لئ��ح��ة  على  للحزب  الع�ضكري 

دول���ة  لأي  ه��ج��وم  اأي  اأو  حت���رك  اأي  ي���ربر 

اأن  وراأت  ل��ب��ن��ان«،  ���ض��د  لإ���ض��رائ��ي��ل  ح��ت��ى  اأو 

للجناح  �ضيا�ضية  ر�ضالة  وراءه  ال��ق��رار  »ه��ذا 

الع�ضكري للحزب«، وتابعت اأن »هذا القرار ل 

الحتاد  وم�ضاعدات  لبنان  تعاوننا مع  يلغي 

اإىل  بالن�ضبة  ���ض��ري��ك��اً  ل��ك��ون��ه  ل���ه،  الأوروب�����ي 

الحتاد ونحن ملتزمون بهذه ال�ضراكة«.

قرار ه�ش

لهذا  ت��داع��ي��ات  اأي  ي�ضتبعدون  اخل����رباء 

تتمتع  ال��ت��ي  اللبنانية  ال���دول���ة  ع��ل��ى  ال���ق���رار 

اأن تعتمد  املتوقع  م��ن  ول��ك��ن  اأوروب����ي،  ب��دع��م 

وزراء  الأم��ريك��ي يف مقاطعة  النموذج  اأوروب���ا 

»حزب اهلل« وعدم التعامل معهم.

ي��ع��رف  اهلل«  »ح�����زب  اأن  احل��ق��ي��ق��ة  ل��ك��ن 

و�ضعه يف اأوروب��ا، ولهذا فاإنه تخلى عن كافة 

منذ  املتحدة  وال��ولي��ات  اأوروب����ا  يف  م�ضاحله 

فرتة طويلة ومل يعد يعني له ذلك �ضيئاً.

اأن  ي����رى اخل�����رباء  ن��ف�����ض��ه،  ال�����ض��ي��اق  ويف 

على  اقت�ضادية  عقوبات  تفر�ض  ل��ن  اأوروب����ا 

لبنان؛ الع�ضو يف احتاد ال�ضراكة املتو�ضطية، 

لإدراكها اأن لبنان ل يختزل باحلزب.

ل  لبنان  على  الدولية  العقوبات  اأن  كما 

بقرار  ب��ل  ح��زب،  اأي  ب�ضبب ممار�ضات  تتخذ 

دويل، وهذا غري متوفر الآن.

اأن  اإل  تداعياته،  و�ضعف  ه�ضا�ضته  ورغ��م 

يعطي  ق��د  للحزب  الأوروب����ي  الت�ضنيف  ه��ذا 

لالنق�ضا�ض  ف��ر���ض��ة  ال���داخ���ل  يف  خ�����ض��وم��ه 

عليه ومهاجمته والإ�ضرار على عدم اإ�ضراكه 

ب���احل���ك���وم���ة اجل�����دي�����دة، وق�����د ب�������داأت ب��ع�����ض 

القرار  ه��ذا  با�ضتخدام  ال��داخ��ل  الأ���ض��وات يف 

والتذرع به للدفع نحو عدم م�ضاركة »منظمة 

اإرهابية« باحلكومة، وهذا البع�ض كان يقول 

�ضتعر�ض  احل����زب  م�����ض��ارك��ة  اإن  ال�����ض��اب��ق  يف 

احلكومة اللبنانية لعقوبات دولية.

اأخ����رى، �ضيكون ه���ذا ال��ق��رار  وم���ن ج��ه��ة 

لأن  الت�ضكيل،  عملية  بتاأزمي  اإ�ضافياً  عاماًل 

احل���زب يف  ب��ع��دم متثيل  اآذار   14 ق��وى  طلب 

احل��ك��وم��ة ق��ب��ل ال��ق��رار ق��وب��ل ب��اإ���ض��رار منه، 

يف  امل�����ض��ارك��ة  يف  �ضيت�ضدد  ال��ق��رار  بعد  والآن 

القرار  على  عملياً  رداً  يكون  لكي  احلكومة 

الأوروبي.

امل��اء  م��ن ي�ضطاد يف  ه��ن��اك  اأن  وامل��وؤ���ض��ف 

ب����»رد« للحزب على  الإي��ح��اء  العكر، وي��ح��اول 

اجلنود  اآلف  على  وانعكا�ضاته  ال��ق��رار  ه��ذا 

اليونيفل  اإط���ار  حت��ت  العاملن  الأوروب���ي���ن 

لكن  ل��ب��ن��ان،  احلزب جنوبي  ن��ف��وذ  مب��ن��اط��ق 

ي��ك��رتث  ل���ن  »ح����زب اهلل«  اأن  ي���وؤك���د  ال���واق���ع 

للقرار، لأن لديه معارك اأكرب واأهم يخو�ضها 

يف الداخل واخلارج يف وجه خ�ضوم يتكاثرون 

ويقدمون املال والدعم لقرارات �ضده.

اإعداد هناء عليان

الـقـرار األوروبـي ضـد »حـزب اللـه« مـجــــــرد تهـويل

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

ياأتي اإدراج اجلناح الع�ضكري للحزب على لئحة املنظمات الإرهابية، بعد اأن �ضددت بريطانيا 

لقرار  دعمها   ،2008 العام  منذ  اإرهابية  منظمة  اهلل«  ل���»ح��زب  الع�ضكري  اجلناح  اأدرج���ت  التي 

كهذا وعملت على التاأثري على بقية الدول الأوروبية لالإذعان متذرعة بدور احلزب يف تفجري 

بورغا�ض يف بلغاريا.

للمنظمات  الأوروب���ي���ة  القائمة  على  ي��درج��ون  ال��ذي��ن  والأف����راد  املنظمات  جميع  اأن  ي��ذك��ر 

املالية الأخرى واملوارد القت�ضادية يف كل دول الحتاد  اأموالهم وتعامالتهم  الإرهابية، جتمد 

اإىل  اإ�ضافة  مبا�ضر،  اأو غري  مبا�ضر  ب�ضكل  �ضواء  لهم،  ت�ضهيالت  اأي  تقدمي  ويحظر  الأوروب���ي، 

منع منح تاأ�ضريات الدخول اإىل اأرا�ضي الحتاد، ورغم وجود بع�ض ال�ضتثناءات الإن�ضانية فاإنها 

تخ�ضع ل�ضروط �ضارمة.

طبيعة القرار

ينظر اإىل القرار الأوروبي باعتباره غام�ضاً، ب�ضبب التمييز 

و�ضعوبة  اهلل«،  ل�»حزب  والع�ضكري  ال�ضيا�ضي  اجلناحن  بن 

ل�»حزب  العام  الأم��ن  رف�ض  فقد  الآخ���ر،  عن  اأحدهما  ف�ضل 

اهلل« ال�ضيد ح�ضن ن�ضر اهلل ذاته وجود مثل هذا التق�ضيم داخل 

املو�ضوي؛  اإبراهيم  اأملانية، قال  املنظمة، ويف مقابلة مع جملة 

واح��دة كبرية،  »ح��زب اهلل منظمة  اإن  با�ضم احل��زب،  املتحدث 

ولي�ض لدينا اأجنحة منف�ضلة عن بع�ضها البع�ض، واإن ما يقال 

يف بروك�ضل غري موجود بالن�ضبة لنا«.

لكن هذا التمييز يحمل هدفاً وا�ضحاً برتك الباب مفتوحاً 

الأوروب��ي والدول  الر�ضمية بن الحتاد  اأمام قنوات الت�ضال 

نظر  ه��ذا مهم من وجهة  اهلل«،  »ح��زب  وق��ي��ادة  فيه  الأع�ضاء 

اأ�ضبح  اأن »ح��زب اهلل«  اإن الأوروب��ي��ن يدركون  اإذ  الأوروب��ي��ن، 

يف  رئ��ي�����ض��اً  وحم�����دداً  ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة،  ال�ضيا�ضة  يف  املهيمنة  ال��ق��وة 

ا�ضتقرار البالد.

ل ميكن التنبوؤ بعواقب قرار الحتاد الأوروبي، بيد اأنه ل 

يتوقع اأن يكون له اأي اأثر وا�ضح على ال�ضتقرار داخل لبنان، 

فهناك توافق ن�ضبي بن الف�ضائل ال�ضيا�ضية اللبنانية على اأن 

التطرف  من  مزيد  يف  فقط  �ضي�ضهم  ال��ق��رار  ه��ذا  مثل  تاأييد 

يف ال�ضيا�ضة اللبنانية، وقد عربت �ضخ�ضيات �ضيا�ضية رئي�ضية 

خمتلفة، مبا يف ذلك الرئي�ض اللبناين مي�ضال �ضليمان، ورئي�ض 

اعرتا�ضاتهم  عن  ميقاتي،  جنيب  الأع��م��ال  ت�ضريف  حكومة 

�ضراحة على القرار.

اعتذار أميركي

واجل��ن��اح  الع�ضكري  اجل��ن��اح  ب��ن  م��ا 

ال�ضيا�ضي، اأمر �ضعب للغاية، والواقع 

ق��رارات �ضادرة من  اعتدنا على  اأننا 

املتحدة  الأمم  اأو  الأوروب����ي  الحت���اد 

ما تكون  العربية، غالباً  اأو اجلامعة 

مطاطة ول توؤدي اإىل �ضيء، مبعنى 

اأن امل�ضاألة �ضتبقى عالقة اإىل حن.

لكن هناك من ينتقد موقف قوى 

تبقى منها، الذي هلل  ما  اأو  اآذار   14

لهذا القرار الذي ل ميكن تنفيذه، يف 

حن اأن الفريق املعني به ل يهابه ول 

يعطيه اأي اأهمية، فالقرار الأوروبي 

لل�ضغط  توجهاً  هناك  اأن  على  ي��دل 

ع���ل���ى ل���ب���ن���ان اأك������ر مم����ا ه����و ت��وج��ه 

اأو  اأو للح�ضم يف هذا املجال  للتنفيذ 

 و�ضع »حزب اهلل« يف دائرة الأخطار. 

وق����د اأك������دت م�������ض���ادر ���ض��ي��ا���ض��ي��ة اأن 

واأ�ضا�ضي  كبري  �ضريك  اهلل«  »ح���زب 

يف ل��ب��ن��ان، وه���و ب��ال��ت��ايل ���ض��ري��ك يف 

والقرار  الوطنية،  والقرارات  احلكم 

ما  وه���ذا  �ضيئاً،  يغري  ل��ن  الأوروب�����ي 

قالته ال�ضفرية ايخهور�ضت، والقرار 

اأمريكية  لإم����الءات  بناء  اأت��ى  ال��ذي 

ويحمل  م��رك��ب��اً،  ج��اء  و»اإ�ضرائيلية« 

اأ�ضبغ  جهة  فمن  ونقي�ضه،  ال�����ض��يء 

الأوروب�����ي�����ون ���ض��ف��ة الإره��������اب على 

ال��ع�����ض��ك��ري، وم���ن جهة  »ح���زب اهلل« 

اأبقوا قنوات احلوار مفتوحة  اأخرى 

وال�ضوؤال  ال�ضيا�ضي،  اهلل«  »ح��زب  مع 

ه���و ل��ي�����ض ع��م��ا ي���ري���ده الأوروب����ي����ون 

م�����ن ق�������راره�������م، ب�����ل ع����م����ا ي����ري����ده 

ال�ضوؤال  ينبغي  »الإ�ضرائيلي«، كذلك 

ع��م��ا ي��ري��ده الأم��ريك��ي��ون م��ن وراء 

الدفع �ضيا�ضياً وديبلوما�ضياً يف الأيام 

الأخرية، باجتاه اتخاذ قرار من هذا 

النوع.

موقف احلزب

العالقات  م�ضوؤول  اأبلغ  من جانبه، 

الدولية يف »حزب اهلل«؛ عمار املو�ضوي، 

لبنان؛  الأوروب������ي يف  ���ض��ف��رية الحت����اد 

اأجن��ل��ي��ن��ا اإي��خ��ه��ور���ض��ت، رف�����ض »ح���زب 

ب���اإدراج  الأوروب����ي  للقرار  الكامل  اهلل« 

ل�»حزب  الع�ضكري«  »اجلناح  ي�ضمى  ما 

اإىل  ولفت  الإره����اب،  لئحة  على  اهلل« 

للقرار تداعيات ولن مير  »�ضتكون  اأنه 

مرور الكرام«.

واأك������������د امل������و�������ض������وي ب����ع����د ل���ق���ائ���ه 

اي���خ���ه���ور����ض���ت ال����ت����ي زارت��������ه يف م��ق��ر 

دون  من  للحزب  الدولية«  »العالقات 

باعتبار  الأوروب�����ي  ال��ق��رار  ي��ردع��ه��ا  اأن 

اأن »حزب اهلل« يرى يف  اإرهابياً  احلزب 

الأمريكية  لالإمالءات  ر�ضوخاً  القرار 

بنيامن  اأن  وال��دل��ي��ل  وال�����ض��ه��ي��ون��ي��ة، 

اإجناز  اأن��ه  على  القرار  �ضنف  نتانياهو 

مل  فيما  »الإ�ضرائيلية«  للديبلوما�ضية 

واح���داً يدعو  اأوروب���ي���اً  ن�ضمع م�����ض��وؤوًل 

اأن��ف��ه بهذه  اإىل ع���دم ح�����ض��ر  ن��ت��ان��ي��اه��و 

الق�ضية«.

واأ�ضار املو�ضوي اإىل اأنه »ل ميكنهم 

ي��ده��م  ب���ي���د ومي�������دون  ي��دي��ن��ون��ن��ا  اأن 

) �لعدد 274(  �جلمعة - 2 �آب - 2013



ت�سكل �سيناء »فالقاً« زلزالياً على امل�ستويني 

الأم����ن����ي وال�������س���ي���ا����س���ي ب����ني ث���اث���ة اأط������راف 

تربطهم عاقات معّقدة بني العداء وال�سام 

»الإ���س��رائ��ي��ل��ي«  ب��ال��ع��دو  يتمثلون  ال�سبابية، 

وم�����س��ر وح��رك��ة »ح��م��ا���س«، وت��ت��ح��ك��م مب�سار 

و�سيا�سية  اأمنية  منظومة  البينية  العاقات 

ودميغرافية معقدة؛ من اتفاقية كامب ديفيد 

اإىل ال��ع��اق��ة ال��ت��اري��خ��ي��ة ب���ني غ���زة وم�����س��ر، 

والعاقة العقائدية والتنظيمية بني »حما�س« 

وجماعة »الإخوان« والتفاهمات »الإ�سرائيلية« 

- »احلم�ساوية« ب�سمانة »الإخوان« يف م�سر. 

الأط��راف  �سيناء �سندوق بريد بني  ثل  تمُ

اإىل امل�سهد الإقليمي  الثاثة، ومن خالهم 

25 يناير على  ث��ورة  انت�سار  وال��دويل، فبعد 

ي�سقط  ومل  احل��اك��م  �سقط  م��ب��ارك،  ح�سني 

النظام، وحتررت �سيناء من الرقابة الأمنية 

»حما�س«  م��ع  »الإخ�����واين«  الت�ساهل  نتيجة 

ال�سلفية  م��ع  ال�����س��دام  ع���دم  وا���س��رات��ي��ج��ي��ة 

�سيناء بحماية  اإىل  التي ارحتلت  التكفريية، 

التهريب والأنفاق،  البدو، وازدهرت عمليات 

و���س��ع��رت »ح��م��ا���س« ب��اأن��ه��ا احل��اك��م��ة يف م�سر 

والعقد  احل���ل  اأه���ل  م��ن  ب��ل  ���س��ي��ف��اً،  ولي�ست 

واأه������ل ال�����س��ل��ط��ة »الإخ����وان����ي����ة«، ك��م��ا ���س��ّرح 

اإ�سماعيل هنية باأن »حركة حما�س هي الذراع 

اجلهادية حلركة الإخوان«.

بتفجري  »الإخ��������وان«  ت��ه��دي��د  م�����س��األ��ة  اإن 

الرئي�س  اإع�����ادة  ���س��ي��ن��اء م��ق��اب��ل  الأو����س���اع يف 

املعزول اإىل ال�سلطة يوؤكد اأمرين اثنني:

واجلماعات  و»ح��م��ا���س«  �سيطرتهم  اأوًل: 

التكفريية على �سيناء.

تفاو�س  ك��ورق��ة  �سيناء  ا���س��ت��خ��دام  ث��ان��ي��اً: 

وابتزاز للجي�س امل�سري.

اجلدلية  العاقة  هو  ذلك  من  الأخطر 

ال�ستيطاين،  »برافر«  وم�سروع  �سيناء  بني 

بع�س  وتوؤكدها  امل�سادر،  بع�س  تقول  حيث 

ال�سلوكيات امليدانية وكذلك مبادرة »مبادلة 

العربية  اجلامعة  تبّنتها  ال��ت��ي  الأرا����س���ي« 

الفل�سطينيني من  تهجري  اإن  وا�سنطن،  يف 

ال��ن��ق��ب وم�����س��ادرة ح���وايل 800 األ���ف دومن 

برعاية  واتفاقيات  »اإخ����واين«  تعهد  �سبقه 

اأمريكية وتويل عربي وقبول »حم�ساوي« 

حت��ت ع��ن��وان »ت��و���س��ي��ع دول���ة غ����زة«، بحيث 

ي��ت��ن��ازل »الإخ������وان« ع��ن ج���زء م��ن م�ساحة 

من  كلم2   2000 ح��وايل  يقارب  )م��ا  �سيناء 

األ��ف كلم2( مقابل حوايل   60 اأ�سل ح��وايل 

لت�سهيل  قطر  ت��وؤّم��ن��ه��ا  دولر  م��ل��ي��ارات   9
ولدة »دولة غزة الكربى«، وفق ما دعا اإليه 

راأ���س��ه��م احلاخام  ال��ي��ه��ود، وعلى  ح��اخ��ام��ات 

واأوروب���ا  اأم��ريك��ا  ط��ال��ب  ال���ذي  »فت�سنجر«، 

با�ستكمال وعد بلفور بتمويل عربي، وتكفي 

م�ستقلة  دولة  مقومات  لبناء  امل�ساحة  هذه 

تت�سع حلوايل مليوين ن�سمة، واإقامة ميناء 

ب��ح��ري وب��ن��اء م��ط��ار يف اجل��ن��وب ال��غ��رب��ي، 

اإىل  النقب  ع��رب  بنقل  امل�سروع  ه��ذا  وي��ب��داأ 

بدو  مع  القبلي  الرابط  اإىل  نظراً  �سيناء، 

ال��ك��ربى«  غ��زة  »دول���ة  اإىل  وي�ساف  �سيناء، 

بع�س الأرا�سي من الأردن مبوافقة ورعاية 

امل�سلمني«،  ل�����»الإخ����وان  ال����دويل  التنظيم 

كون »حما�س« و»الإخوان« يف م�سر والأردن 

ياأترون بقرار مركزي واحد عرب التنظيم 

الدويل.

ولتمرير هذه العملية الكربى التي تلغي 

الاجئني،  وع���ودة  فل�سطني  حت��ري��ر  مفهوم 

�سعار  على  يعتمدون  »الإخ���وان«  ف��اإن جماعة 

م��ب��داأ »اخل���اف���ة« ال��ت��ي ل ت��ع��رف ب��احل��دود 

���س��ع��ت ا���س��ت��ع��م��اري��اً، بل  اجل��غ��راف��ي��ة ال��ت��ي ومُ

تعتمد على مفهوم »اخلافة« العامة والأمة 

كانت  كما  الامركزية،  وال��ولي��ات  ال��واح��دة 

اخلافتني  ويف  الرا�سدين  اخللفاء  عهد  يف 

اخلافة  اإق��ام��ة  ف�سعار  والعبا�سية،  الأم��وي��ة 

الق�سية  لت�سييع  باطل،  بها  ي��راد  حق  كلمة 

ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة، وب���ال���ت���ايل ح���م���اي���ة ال��ك��ي��ان 

اليهودية  الدولة  على  والإبقاء  »الإ�سرائيلي« 

املفر�سة..

الع�سكري  ال�ستنزاف  ب��وؤرة  هي  �سيناء  اإن 

يخطط  وال��ت��ي  امل�����س��ري،  للجي�س  والأم���ن���ي 

للداخل  التفرغ  ع��ن  لإل��ه��ائ��ه  ت��ط��ول  اأن  لها 

امل�سري من جهة، وفر�س ال�سروط والبتزاز 

ال�����س��ي��ا���س��ي م���ن ج��ه��ة اأخ�������رى، ح��ت��ى ت�سل 

اإىل النفات الكامل واإع��ان �سيناء  الأم��ور 

منطقة تهدد ال�سام العاملي عرب تهديد قناة 

ال�سوي�س وخليج العقبة، ما ي�ستدعي تدخًا 

»غ��زة  لإق��ام��ة  املقدمة  تثل  دول��ي��ة  لو�ساية 

الكربى«.

���س��ي��ن��اء ت��ث��ل غ��رف��ة ال��ع��م��ل��ي��ات الأم��ن��ي��ة 

مل��واج��ه��ة اجلي�س  ل�����»الإخ����وان« و»ح��م��ا���س« 

خا�سرة  يف  وا�ستنزافه  ال��داخ��ل  يف  امل�سري 

تهديد  �سيتم  املنا�سبة  اللحظة  ويف  �سيناء، 

وهمية  ب��اأ���س��م��اء  ال�سوي�س  ق��ن��اة  يف  امل��اح��ة 

تثل الأقنعة الأمنية ل�»الإخوان« و»حما�س« 

ت�سبيه  ومي��ك��ن  و�سلفية،  تكفريية  باأ�سماء 

�سيناء الآن على امل�ستوى الأمني واللوج�ستي 

�سورية؛ كغرفة عمليات  »الق�سري« يف  بدور 

بال�ساح وحديقة خلفية  الإمداد  وخطوط 

ي�ستطيع  �سيناء  مي�سك  وم���ن  للمقاتلني، 

بقيت  واإذا  ل�ساحله،  امل�سري  امل�سهد  ح�سم 

ح��ال��ة ان��ع��دام الأم���ن وال���س��ت��ن��زاف اليومي 

اأي�����ن ت��ت��ج��ه م�����س��ر ع��ل��ى ����س���وء ال���ت���ط���ورات  اإىل 

املت�سارعة التي ت�سهدها؟

الدفاع  وزي��ر  ن��داء  بعد  بقوة  يمُطرح  ال�سوؤال  ه��ذا 

امل�سري عبد الفتاح ال�سي�سي لل�سعب امل�سري للنزول 

اإىل ال�ساحات لإعطائه اأمراً وتفوي�ساً حل�سم املعركة 

ع�سرات  وتلبية  امل��ح��ت��م��ل،  والإره������اب«  »ال��ع��ن��ف  م��ع 

املايني من امل�سريني النداء يف م�سهد مماثل مل�سهد 

ثورة 30 يونيو، عك�س التحول الراديكايل يف موقف 

ال�سارع.

على  ح�سل  اجلي�س  اأن  تعني  ال�ستجابة  ه��ذه  اإن 

»الإخ��وان  الذي و�سع  الأم��ر  اأراده،  الذي  التفوي�س 

اإىل  ال��ل��ج��وء  ب��ني  اأم����ام حت���دي الخ��ت��ي��ار  امل�سلمني« 

مواجهة  يف  ال��دخ��ول  وب��ال��ت��ايل  والت�سعيد،  العنف 

وبني  واجلي�س،  امل�سري  ال�سعب  غالبية  مع  خا�سرة 

القبول بخ�سارتهم ال�سلطة وف�سلهم يف ك�سب تاأييد 

اجل��دي��د  ال�سيا�سي  ب��ال��واق��ع  والت�سليم  امل�����س��ري��ني، 

املرحلة  والن��خ��راط يف  �سقوط حكمهم،  الناجت عن 

النتقالية؟

لكن يبدو اأن »الإخوان« قد ف�سلوا اختيار طريق 

العنف، وموا�سلة �سيا�ساتهم ذات الأفق ال�سيق التي 

ودفعها  ال�سعبية،  الغالبية  ا�ستفزاز  يف  �سبباً  كانت 

واإخ��راج��ه��م من احلكم يف وقت  ال��ث��ورة �سدهم  اإىل 

مبكر، وجت�سد ذلك يف ال�ستباكات التي افتعلوها مع 

ق��وات الأم��ن يف القاهرة واإط��اق النار، ما اأدى اإىل 

اإقدامهم  ثم  اجلانبني،  من  وجرحى  قتلى  �سقوط 

على حماولة توظيف ذلك يف التحري�س على قائد 

اجلي�س ال�سي�سي.

ولكن ذهاب »الإخوان« اإىل املواجهة ل يقود �سوى 

وم��واج��ه��ة  ال�سيا�سية،  احل��ي��اة  م��ن  اإخ��راج��ه��م  اإىل 

العمل  اإىل  وال��ل��ج��وء  ال��ه��رب  اأو  ال�سجن،  قياداتهم 

اإنتاج  يعيدون  اأنهم  يعني  وه��ذا  جديد،  من  ال�سري 

النا�سر  عبد  جمال  الراحل  الرئي�س  مع  جتربتهم 

حاولوا  عندما  املا�سي،  ال��ق��رن  م��ن  اخلم�سينات  يف 

ال���وق���وف يف وج���ه ���س��ي��ا���س��ات��ه ال��ت��غ��ي��ريي��ة ال��وط��ن��ي��ة 

والق��ت�����س��ادي��ة والج��ت��م��اع��ي��ة امل��ع��ربة ع��ن تطلعات 

ال�سعب امل�سري.

ال��ط��ري��ق،  ه���ذا  ب�سلوكهم  »الإخ������وان«  اأن  وي��ب��دو 

ي��ح��ك��م��ون ع��ل��ى اأن��ف�����س��ه��م ب���امل���وت ال�����س��ي��ا���س��ي، وق��د 

الربيطاين  الكاتب  قال  كما  التاريخ،  من  ي�سبحوا 

روبرت في�سك.

اإمن��ا  »الإخ������وان«،  مل�سري  املتوقعة  النتيجة  ه��ذه 

واملعطيات  للوقائع  مو�سوعية  ق���راءة  ح�سيلة  ه��ي 

التالية:

1- توازن القوى داخل م�سر خمتل بن�سبة كبرية 
جداً يف غري م�سلحة »الإخ��وان«، حيث يقف ال�سعب 

وه��ذا  �سدهم،  اجلي�س  وم��ع��ه  ال�٪80  ت��ف��وق  بن�سبة 

يعني اأنهم يف عزلة داخلية، واأن حت�سنوا يف اعت�سام 

يطول  لن  وال��ذي  والنه�سة،  العدوية  رابعة  ميدان 

ا�ستمراره، يف ظل الرف�س ال�سعبي العارم ل�ستمراره، 

ومطالبة اجلي�س والقوى الأمنية بف�سه.

2- ان��ك��ف��اء وارت���ب���اك ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة وال���دول 
الغربية نتيجة اأمرين:

الأول: انكفاء وتراجع الهيمنة الأمريكية الغربية 

يف العامل واملنطقة، ون�سوء توازن دويل جديد.

الثاين: انحياز اجلي�س امل�سري اإىل جانب الغالبية 

ال�����س��ع��ب��ي��ة، وظ���ه���ور م���وؤ����س���رات ق��وي��ة ع��ل��ى ال��ت��وج��ه 

اجلديد  احل��اك��م  الئ��ت��اف  �سيا�سة  يف  ال�ستقايل 

اإليه مواقف  اأ�سارت  الغربية، وهذا ما  ال�سيا�سة  عن 

الئتافية  احلكومة  يف  واملالية  اخلارجية  وزي��ري 

اجلديدة، والتي عك�ست املنحى ال�ستقايل لل�سيا�سة 

امل�سرية املقبلة �سيا�سياً واقت�سادياً.

املوقف  امل��راق��ب��ون عند  ت��وق��ف  اأخ����رى،  م��ن جهة 

وراأوا  م�سر،  يف  يح�سل  ما  اإزاء  املرتبك  الأم��ريك��ي 

الواقع اجلديد،  بالأمر  للت�سليم  اأن وا�سنطن تتجه 

وه���و م��ا ت��ث��ل يف ك���ام رئ��ي�����س الأرك�����ان الأم��ريك��ي 

امل�ساعدات  على  الإبقاء  »يجب  باأنه  الكونغر�س  اأمام 

مل�سر باعتبارها ا�ستثماراً ناجحاً وم�ستحقاً«، وكذلك 

الأم��ريك��ي��ة  »ف��وري��ن بولي�سي«  ق��ال��ت��ه جم��ل��ة  م��ا  يف 

الدميقراطية  ا�ستعادة  طريق  اأن  من  املتخ�س�سة، 

يف م�سر عقب ثورة 30 يونيو هو عرب اجلي�س، واأن 

الدميقراطية حالة  وا�ستعادة  »فكرة تدخل اجلي�س 

لي�ست ف��ري��دة، ب��ل اإن��ه��ا ج��زء م��ن ال��ت��اري��خ«، وع��زل 

مر�سي »جاء بدعم �سعبي غري م�سبوق«.

ح�سني عطوي
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يف  امل�سلمني«  »الإخ���وان  جماعة  والقلق  الرت��ب��اك  ي�سود 

جميع اأنحاء العامل العربي، فلم تكد حركة »متّرد« تنجح يف 

ال�سعوب  باتت جميع  »الإخ��وان«، حتى  وتطيح بحكم  م�سر، 

العربية م�ستعجلة لتكرار ال�سيناريو امل�سري يف البلدان التي 

قيل اإنها �سهدت »ربيعًا عربيًا« يف العامني املا�سيني.

وعلى اأثر ما ح�سل يف تون�س من مظاهرات، وما يجري يف 

ليبيا من اأعمال عنف واإحراق ملقرات »الإخوان«، واغتيالت 

متنقلة توؤجج م�ساعر الغ�سب �سد »الإخوان« يف كال البلدين، 

وحركة  خا�س،  ب�سكل  اليوم  وليبيا  تون�س  »اإخ���وان«  يرتاب 

»الإخوان« العاملية ب�سكل عام، من اأن يكون هذا الأمر مقدمة 

الطريقة  بنف�س  حكمهم  و�سقوط  امل�سرية  العدوى  لنت�سار 

لي�سيطروا  العربي«  »الربيع  ث��ورات  هم  فيها  ا�ستعملوا  التي 

على ال�سلطة/ وحاولوا ب�سط نفوذهم يف كل من م�سر وتون�س 

»اإخواين«  لهالل  للتاأ�سي�س  وغريها،  والأردن  و�سورية  وليبيا 

يحكم ال�سرق الأو�سط ويتمدد اإىل اخلليج العربي.

رًا، ف��م��ب��داأ »ال��ع��دوى  ق��د ي��ك��ون القلق »الإخ�����واين« م����رَّ

انطلقت موجة  التاريخ، فحني  الثورية« هو مبداأ معروف يف 

الدميقراطية يف اأمريكا الالتينية اأواخر ال�سبعينات، �سهدت 

العدوى، فانهار احلكم  اأو  الدومينو  ي�سبه عملية  املنطقة ما 

الديكتاتوري يف كل من اإيكوادور وبوليفيا وت�سيلي والأرجنتني 

واأروجواي والرازيل، وذلك يف مدة ل تتجاوز ال�سبع �سنوات، 

ال�سابقة،  ال�سرقية  اأوروب���ا  يف  امللّونة  ال��ث��ورات  ب��داأت  وح��ني 

باحلكام  ف��اأط��اح��ت  املنطقة  اأرج����اء  يف  ال��ع��دوى  انت�سرت 

ال�سابقني يف عدد من الدول يف فرتة زمنية ل تتجاوز �سنونها 

عدد اأ�سابع اليد الواحدة.

هذه  تعي�سه  الذي  النتقايل  امل�سار  خالل  من  يبدو  وكما 

يف  الدميقراطي  التحول  تداعيات  مقارنة  ميكن  ال���دول، 

الذي عا�سته دول الحتاد  النتقال  بتداعيات  العربي  العامل 

اإىل  فيعود  الثنني  بني  ال�سبه  وجه  اأما  ال�سابق،  ال�سوفياتي 

اأن ثورات 1989 اأطاحت يف نف�س الوقت باحُلكام ال�سابقني، 

تلك  يف  ال�سلطة  عليها  ُبنيت  التي  بالأيديولوجيا  واأطاحت 

بع�سها  دول  معًا يف  واأيدولوجيا  �سلطة  �سقوط  فكان  الدول، 

�سار م�سريته يف التحول الدميقراطي بطريقة هادئة، ومنها 

من اأدخل يف دوامة الفو�سى والقتتال املذهبي والطائفي الذي 

اأدى اإىل تق�سيم بع�س الدول على اأ�سا�س عرقي ومذهبي، وهو 

قد ي�سبه اإىل حد بعيد ما هو حا�سل يف العامل العربي اليوم، 

من م�سارات فو�سى واقتتال يف العديد من البلدان التي قد 

على  حتمًا  �ستوؤثر  التي  الأهلية  احل��روب  انفجار  اإىل  ت��وؤدي 

وحدة اقت�سادها ووحدة ن�سيجها الجتماعي.

بحكامهم  العرب  اأط��اح  الذي  الوقت  يف  اأنه  نرى  وهكذا 

الثوري  م�سارهم  اليوم  ي�ستكملون  ال�سابقني،  الديكتاتوريني 

حكمتهم  اأيديولوجية  مفاهيم  على  �سعبية  انقالب  بعملية 

، ما �سيوؤدي حكمًا اإىل تخلي كثريين  يف العامني املن�سرمنينْ

يف ال��ع��امل��ني ال��ع��رب��ي والإ���س��الم��ي ع��ن ت��اأي��ي��د اأي��دي��ول��وج��ي��ا 

»الإخوان« لأ�سباب عدة، منها امل�سلحي والقت�سادي، ومنها 

ال�سيا�سي، ومنها النفور من الت�سلط الذي مور�س ب�سكل ي�سبه 

الديكتاتوريات ال�سابقة.

اأم��ا وج��ه الخ��ت��الف ب��ني تلك ال��ث��ورات وث���ورات العرب 

ال�سابق  ال�سوفياتي  الحت��اد  دول  �سعوب  اأن  فهو  املتجددة، 

وا�سحة  اأيديولوجية  ل�سالح  ال�سيوعية  العقيدة  عن  تخّلت 

وحمددة هي املبادئ الليرالية الغربية، التي تقوم على حرية 

و�سيادة  واحلزبية،  ال�سيا�سية  والتعددية  ال�سوق،  اقت�ساد 

الت�سورات  بح�سب  والدميقراطية  الإن�سان  حقوق  مفاهيم 

اأيديولوجا  اإ�سقاط  الغربية، بينما ل تتجه م�سرية العرب يف 

»الإخوان« نحو م�سار حتمي يف فر�س اأيديولوجيا حمددة.

والالفت اأن امل�ستفيد من �سقوط حكم »الإخوان«، اأو من قد 

يكون م�ساهمًا يف التحري�س على اإ�سقاط حكمهم ويعمل على 

امل�ساهمة يف متويل انت�سار عدوى اإ�سقاطهم يف »دول الربيع 

بتمويل  يقوم  الذي  ال�سعودي،  الوهابي«  »التيار  العربي«، هو 

املجموعات ال�سلفية املناوئة حلكم »الإخوان« وحتري�سها على 

الثورة �سدهم، ول يرتدد يف القيام بالغتيالت والتفجريات 

خمالف  كل  �سد  التكفريية  العنفية  املمار�سات  وا�ستعمال 

العامل  اأنحاء  جميع  يف  »الإخ���وان«  يعي�س  وهكذا،  ل��ل��راأي.. 

ال�سيوعيون وهم  الذي عا�سه  نف�سه  والرتياب  القلق  العربي 

يرون انهيار منظومة العامل ال�سرتاكي ب�سكل مت�سارع، وبات 

حكمهم،  فرتة  خالل  زرع��وه  ما  ثمار  يح�سدون  »الإخ���وان« 

فهم عمدوا اإىل ا�ستغالل احلركات ال�سلفية، والتكاء عليها 

للو�سول اإىل ال�سلطة، وا�ستغلوها للقيام بالنيابة عنهم - مبا 

اأي  القذرة«  »احلرب  اأ�ساليب   - ال�سيا�سية  العلوم  يف  ي�سمى 

على  ال�سحر  انقلب  اأن  اإىل  واملعار�سني،  اخل�سوم  ت�سفية 

ل�سيا�سة  اليوم يدفعون ثمنًا باهظًا  ال�ساحر وبات »الإخوان« 

التحري�س والتعمية والتورية والإق�ساء التي مار�سوها.

اأن  هو  اليوم،  بها  العربية  ال�سعوب  تقع  قد  التي  امل�سكلة 

من  مهم  ج��زء  على  احل�سول  ال��وه��اب��ي«  »التيار  ي�ستطيع 

ال�سلطة، متكئًا على متويل خليجي كبري وقدرة على التجيي�س 

وفر�س النفوذ ب�سبب الدوغما الدينية التي يفر�سها، م�ستندًا 

الليرايل،  الدميقراطي  التيار  يعي�سه  ال��ذي  الت�سرذم  اإىل 

والليرالية  والعربية،  القومية  الأحزاب  باعتباره خليطًا من 

والعلمانية واملنظمات ال�سبابية وغريها، وهو ما �سيحتاج اإىل 

ثورات اأخرى، ودورات متجددة من العنف لت�سحيحه.

د. ليلى نقوال الرحباين

�ساعته،  وليد  لي�س  العربية  املنطقة  ا�ستهداف  م�سروع 

وهو مل يبداأ مع انطاق ما ي�سمى »الربيع العربي« )2010 

- 2011(، الذي قام حتت ذريعة ن�سر الدميقراطية وحرية 

الراأي والراأي الآخر.

وحتديداً  ونيف،  ع��ام  مئة  من  اأك��ر  اإىل  يعود  امل�سروع 

اإىل العام 1907، حينما و�سعت وثيقة كامبل برنمان التي 

اأن البحر الأبي�س املتو�سط هو ال�سريان احليوي  حتدثت 

ل��ا���س��ت��ع��م��ار، لأن����ه اجل�����س��ر ال����ذي ي�����س��ل ال�����س��رق ب��ال��غ��رب 

والأف��ري��ق��ي��ة،  الآ���س��ي��وي��ة  ال��ق��ارت��ني  اإىل  الطبيعي  وامل��م��ّر 

وملتقى طرق العامل، وهو اأي�ساً مهد احل�سارات والأديان، 

وامل�سكلة يف هذا ال�سريان اأنه يعي�س على �سواطئه اجلنوبية 

ل��ه وح��دة  ت��ت��واف��ر  ب��وج��ه خ��ا���س، �سعب واح���د  وال�سرقية، 

اإب��ق��اء �سعوب هذه  ب��د م��ن  وب��ال��ت��ايل ل  ال��ت��اري��خ والل�سان، 

فيها،  وح��دوي  توجه  اأي  املنطقة جاهلة مفككة وحماربة 

وف�سل عرب اآ�سيا عن عرب اأفريقيا، من خال اإن�ساء ج�سم 

غريب ميلك القوة يف هذه املنطقة، ويكون معادياً لأهلها.

القرن  ب��داي��ة  م��ع  م��ب��ك��راً  ب���داأت  التفتيت  م�ساريع  اإذاً، 

القرن  يف  الت�سدي  ك��ان  حينما  قبل؛  م��ن  ورمب��ا  املا�سي، 

ابنه  وحملة  با�سا،  علي  حممد  لطموحات  ع�سر  التا�سع 

اإب��راه��ي��م با�سا ال���ذي ان��دف��ع نحو ب��اد ال�����س��ام واجل��زي��رة 

اإىل  ورّده  زح��ف��ه،  واأ���س��ق��ط  ال��غ��رب  ل��ه  فت�سّدى  ال��ع��رب��ي��ة، 

التقوقع يف اأر�س الكنانة.

واإذا كانت املنطقة العربية قد عرفت مع مطلع القرن 

والتي  املختلفة،  ال�ستعمارية  التفتيت  م�ساريع  املا�سي 

يبقى عنوانها البارز اتفاقية �سايك�س - بيكو ووعد بلفور، 

اإل اأن اأول م�سروع ظهر ب�سكل جلي كان م�سروع اأول رئي�س 

حكومة للكيان ال�سهيوين دايفيد بن غوربون، الذي طرح 

تق�سيم العراق اإىل ثاث دول، وكذلك �سورية.

ك��م��ا رك����ز م�����س��روع��ه ع��ل��ى اإث�������ارة ال��ف��و���س��ى امل��ذه��ب��ي��ة 

���رج���م مب�����س��روع  وال��ط��ائ��ف��ي��ة »ال���دمي���غ���راف���ي���ة«.. وال�����ذي تمُ

متكامل قدمه اأويد نيون يف �سهر �سباط 1982 اإىل وزارتي 

اتفاقية  اأن  ي��رى  حيث  الأمريكيتني،  واخلارجية  ال��دف��اع 

ك��ام��ب داي��ف��ي��د خ��ط��ي��ئ��ة، ول ب��د م��ن اإ���س��اح��ه��ا بتجزئة 

برنار لوب�س عام  تلقفه  دوي��ات، وه��و ما  اأرب��ع  اإىل  م�سر 

الذي اأقره الكونغر�س الأمريكي  م�سروعه  فو�سع   ،1983
بالإجماع يف جل�سة �سرية، ومت اعتماده واإدراجه يف ملفات 

روؤي��ة  على  وين�س  ال�سراتيجية،  الأم��ريك��ي��ة  ال�سيا�سة 

العربي يقوم على دوي��ات �سغرية مفككة،  خا�سة للعامل 

بحيث ت�سبح م�سر اأربع دويات، وال�سودان اأربع دويات، 

و�سورية،  ال��ع��راق  يف  والطائفية  املذهبية  النعرات  واإث���ارة 

وتفكيك دول املغرب العربي واجلزيرة العربية.

اأ�سدر الثعلب ال�سهيوين �سيمون برييز  يف العام 1993 

كتابه »ال�سرق الأو�سط اجلديد«، وفيه حتدث عن نظرية 

»اإ�سرائيل«  بني  القت�سادية  الوحدة  على  تقوم  �سهيونية 

وال������دول ال��ع��رب��ي��ة ال���ت���ي جت��م��ع ال�����روة وال���ي���د ال��ع��ام��ل��ة 

الرخي�سة، وبالتايل فمعادلته تقوم على:

املياه  ا�ستثمار   + »الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة«  التكنولوجيا  تفعيل 

الركية + الأموال اخلليجية + العمالة امل�سرية.

معهد  يف  البارز  الع�سو  ليدين؛  مايكل  �ساغ  ذل��ك،  بعد 

»اأمريكا انر برايز«، م�سروع الفو�سى اخلاقة اأو ما �سمي 

»التدمري البناء«، والذي يقوم على تدمري الكيانات الوطنية 

يف املنطقة، واإثارة امل�ساكل املذهبية والدينية والعرقية، وهو 

ما بداأ ترجمته عملياً منذ احتال العراق عام 2003.. وكان 

2006، حينما  الوا�سعة يف حرب توز  بدء �سياغته  مقرراً 

ب�سرتنا كونداليزا راي�س من بني اأح�سان فوؤاد ال�سنيورة يف 

ال�سراي احلكومي بولدة ال�سرق الأو�سط اجلديد من وهم 

العظيم  التي تلقت �سربة قاتلة بالنت�سار  »تلك احلرب«، 

»الربيع  ي�سمى  ما  خ��ال  من  وت�ستاأنف  لتعود  للمقاومة، 

الدولة  ا�ستهدافاته تدمري  اأه��م  م��ن  ك��ان  ال��ذي  ال��ع��رب��ي«، 

الوطنية ال�سورية وتفكيك جي�سها العري�س، والآن تركز 

ا�ستهداف اجلي�س  م��ن خ��ال حم��اول��ة  الأ���س��ك��ال  مبختلف 

امل�سري العريق، الذي ميكن اعتباره اأعرق جي�س يف العامل، 

�سبعة  ن�ساأ قبل نحو  ال��ذي  الوحيد  يكون اجلي�س  لأن��ه قد 

اآلف �سنة ومن اأجله، كان ن�سوء الدولة.

وم�سر  املنطقة،  ه��ذه  ا�ستهدافات  اأوج���ه  م��ن  وج��ه  ويف 

مواجهة  يف  الآن  »الإخ�����وان«  ه��م  ه��ا  التحديد،  وج��ه  على 

�ساملة مع القوات امل�سلحة امل�سرية، حيث يتحدون اجلي�س 

وال�سعب واملجتمع امل�سري يف �سرا�سة مل تكن يف احل�سبان، 

وبداأ احلديث »الإخواين« - الأمريكي عن تق�سيم اجلي�س، 

ومن هنا رمبا يمُطرح ال�سوؤال: كيف وملاذا ا�ستهداف اجلي�س 

اخلايات  كل  لت  كِّ �سمُ وكيف  و�سيناء؟  العري�س  يف  امل�سري 

الإرهابية امل�سلحة التي ت�ستهدف اجلي�س امل�سري يف تلك 

املنطقة؟

حممد �شهاب
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»الربيع العربي« الثاني: سقوط السلطة واأليديولوجيا

الجيش المصري أمام تحديات استهدافه

»التيار الوهابي« السعودي 
هو المساهم األكبر في 

إسقاط حكم »اإلخوان« في 
دول »الربيع العربي«

عنا�سر من اجلي�س 

امل�سري متخذين الو�سعية 

القتالية يف �سيناء

للجي�س وال�سرطة �سيبقى عدم ال�ستقرار 

يف الداخل امل�سري..

اإن ف�سل م�سروع »الإخ��وان« ال�سيا�سي يف 

العربية  ال�ساحات  بقية  على  �سيوؤثر  م�سر 

بد  ف��ا  ال��ع��رب��ي«،  »احل���ري���ق  ي�سمى  م��ا  اأو 

لاإخوة يف »حما�س« اأن يعودوا اإىل بنادقهم 

ووج���ه���ت���م الأ����س���ا����س وه����ي ف��ل�����س��ط��ني، ول 

اأرا���س عربية جم��اورة لإقامة  يفت�سوا عن 

ت�����س��م��ي��ات عقائدية  ال��ب��دي��ل حت��ت  ال��وط��ن 

ف��الأ���س��ا���س لي�س احلفاظ  وب��اط��ل��ة،  خ��ادع��ة 

على احلدود، بل الأ�سا�س اقتاع ال�سهاينة 

وع���ودة  وا����س���رداد احل��ق��وق  م��ن فل�سطني 

نظيفة  الأم���ة  ت�سبح  وع��ن��دم��ا  ال��اج��ئ��ني، 

ب��ع��د زوال الح���ت���ال، ميكن  ال���داخ���ل  م��ن 

احلديث عن اإلغاء احلدود، لكن قبل ذلك ل 

والعقائدية،  الفكرية  اإلغاء احلدود  بد من 

فاحلدود بني املذاهب والطوائف والأحزاب 

اأك���ر �سماكة وارت��ف��اع��اً  وح��رك��ات امل��ق��اوم��ة 

ف���ح���دود التكفري  م���ن ح����دود اجل��غ��راف��ي��ا، 

وال��ت��خ��وي��ن ت��ت�����س��ل��ل اإىل ك���ل ب��ي��ت و����س���ارع 

ومدينة، حتى داخل املذهب الواحد، لت�سل 

و»زن��ا  ج��ه��اداً،  الذبح  فيتحول  العقيدة  اإىل 

فل�سطني  حت��ري��ر  وي�سبح  ج��ه��اداً،  ال��ن��ك��اح« 

ح��رك��ات  بع�س  ع��ن��د  الأول���وي���ات  م��ن  لي�س 

املقاومة.

�سيناء مفتاح م�سر وغزة، ومن مي�سكه 

�سيكون  عليه  والقتال  بامل�ستقبل،  يتحكم 

»الإ�سرائيلي«  العدو  لأن  وط��وي��ًا،  مكلفاً 

يغذيه يف اخلفاء، ما دام الرابح من القتل 

وال��ق��ت��ل امل�����س��اد ال���ذي ينهك امل��ق��اوم��ة يف 

ف��ل�����س��ط��ني وي�����س��ت��ن��زف اجل��ي�����س امل�����س��ري، 

ب��ع��دم��ا ا���س��ت��ن��زف اجل��ي�����س ال�����س��وري واأب��ي��د 

اجل��ي�����س ال��ع��راق��ي، وه���ا ه��و ع��ل��ى م�سارف 

وح�سار  املقاتلة  العربية  اجليو�س  اإع���دام 

وا���س��ت��ن��زاف ح���رك���ات امل���ق���اوم���ة، وه����ذا هو 

وخريف  الأمريكي«  الإ�سرائيلي-  »الربيع 

العرب وامل�سلمني.

د. ن�شيب حطيط
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يقول �ملحللون �إن قوى �إقليمية ودولية �ساعدة تت�سابق 

�لفو�سى  �ن��ت�����س��ار  ع��ن  �سينتج  �ل���ذي  �ل���ف���ر�غ«  »م���لء  ع��ل��ى 

�ل�سرق  منطقة  ك��ي��ان��ات  معظم  يف  و�لأم��ن��ي��ة  �ل�سيا�سية 

�لوليات  �أن  قو�مها  فر�سية  �إىل  ��ستناد�ً  وذل��ك  �لأو�سط، 

�مل��ت��ح��دة و»�إ���س��ر�ئ��ي��ل« يف ح��ال��ة ت��ر�ج��ع و�ن���دح���ار، غ��ر �أن 

حالة عدم �ل�ستقر�ر �ل�سائد وتطور �لأحد�ث باجتاه �إعادة 

�إىل دول فا�سلة تدخل  �أو حتويلها  �ملنطقة  تق�سيم كيانات 

كلها يف �سلب �مل�سروع �لأمركي - �ل�سهيوين �لذي ما ز�ل 

م�ستمر�ً على وترته �ملر�سومة.

ب�سحب  �لأم��رك��ي��ة  �لإد�رة  ق����ر�ر  �أن  �ل��ب��ع�����ض  يعتقد 

تنامي  نتيجة  ج���اء  و�أف��غ��ان�����س��ت��ان،  �ل���ع���ر�ق  م��ن  جيو�سها 

ودول��ي��اً،  و�ل��ع�����س��ك��ري��ة، حم��ل��ي��اً  �ل�سيا�سية  �مل��و�ج��ه��ة  ق���وى 

بينما  »�لإره����اب«،  على  �ملعلنة  حربها  يف  و��سنطن  وف�سل 

�لأزمة �لقت�سادية �لأمركية قد  �أن  �لآخر  �لبع�ض  يرى 

�لع�سكري،  �لوجود  حجم  تقلي�ض  على  �لبنتاغون  �أجربت 

وعدم �لتورط مبا�سرة يف �ملناطق �ل�ساخنة، ويغفل �جلميع 

تطوير  من  �أك��ر  لي�ض  �ل�سعيد،  ه��ذ�  على  يح�سل  ما  �أن 

�ن�سجاماً  �لعملية  �خلطط  ويف  �لنت�سار  ��سرت�تيجية  يف 

 - �لأم��رك��ي  �مل�سروع  تنفيذ  يف  جديدة  مرحلة  بد�ية  مع 

�ل�سهيوين ذ�ته.  

�لفهم  �لأح�����د�ث،  حتليل  يف  �للغط  ه��ذ�  �إىل  وي�����س��اف 

�ل��ولي��ات  ب��ن  للت�سارع  �لأ���س��ا���س��ي  �مل��ح��ور  ب���اأن  �مل�ستهلك 

�مل��ت��ح��دة و»�إ����س���ر�ئ���ي���ل« م��ن ج��ه��ة، وب���ن �ل��ق��وى �ل��دول��ي��ة 

و�لإق��ل��ي��م��ي��ة �ل�����س��اع��دة م��ن ج��ه��ة �أخ�����رى، ه��و �ل�سيطرة 

�لنفوذ  مد  على  �لت�سابق  خ��ال  من  �لطاقة  م�سادر  على 

�ل�سيا�سي و�لقت�سادي يف بلد�ن �ملنطقة.

جمريات  حتليل  يف  �ل�سائد  و�ل�ست�سهال  �لتب�سيط  �إن 

يعود  و�لإ���س��ام��ي،  �لعربي  �لعاملن  �ل��ك��ربى يف  �لأح���د�ث 

�إىل �لإ�سر�ر �ملتو��سل على �إغفال �أبرز �لوقائع و�ملعطيات 

�لتالية:

�أوًل: �إن �إعان »�حلرب �لدولية على �لإره��اب«، لي�ست 

�أك����ر م��ن ح�����س��ان ط�����رو�دة ل��ت��ربي��ر غ���زو ب��ل��د�ن �ملنطقة 

و�إطاق �ملرحلة �لأوىل من �لهجمة �مل�ستجدة �لتي جرى 

�أيلول  �أح��د�ث  من  عديدة  �سنو�ت  قبل  لتنفيذها  �لإع���د�د 

�أفغان�ستان  يف  �مل��ت��اح��ق��ة  �لأح�����د�ث  �أث��ب��ت��ت  وق���د   ،2001
وب��اك�����س��ت��ان و�ل����ع����ر�ق و�ل��ي��م��ن و����س���وري���ة وم�����س��ر و���س��ائ��ر 

�لإرهابية  �لتنظيمات  ت�سمى  ما  �أن  �لعربي،  �ملغرب  بلد�ن 

يف  م�سنعة  �أدو�ت  �سوى  لي�ست  وع��دي��د�ً  ع��دة  ت���زد�د  �لتي 

�مل�سروع  خلدمة  رة  وم�سخَّ �لدولية،  �ل�ستخبار�ت  دو�ئ��ر 

�لعدو�ين.

�أك��ر من  ث��ان��ي��اً: �أن م��ا ي�سمى »�ل��رب��ي��ع �ل��ع��رب��ي« لي�ض 

��ستمر�ر للهجمة ذ�تها �سد �سعوب وبلد�ن �ملنطقة، لأن ما 

�أنتجه هذ� �لربيع �ملختلق ل يتعدى خلق �لفو�سى، و�نت�سار 

متهيد�ً  �ملعنية،  �ل��ب��ل��د�ن  مكونات  ب��ن  و�لإن��ق�����س��ام  �لعنف 

وتعطيل  �ملركزية،  �سلطاتها  �إ�سعاف  خال  من  لتفتيتها 

مقومات  ك��ل  وت��دم��ر  و�لأم��ن��ي��ة،  �لد�ستورية  موؤ�س�ساتها 

بقائها على �ل�سعد �ل�سيا�سية و�لقت�سادية و�لإجتماعية. 

ث���ال���ث���اً: �ن��ط��ل��ق��ت �مل��رح��ل��ة �ل��ث��ان��ي��ة م���ن �ل��ه��ج��م��ة بعد 

تكتيكات  بتعديل  و�لعر�ق،  �أفغان�ستان  غزو  مرحلة  �إجن��از 

و�����س���رت�ت���ي���ج���ي���ة �حل������رب �ل���ع���دو�ن���ي���ة، خ�����س��و���س��اً يف م��ا 

و�أب��رز  �لأق�سى،  �ل�سرق  منطقة  يف  �لنت�سار  �إع��ادة  يخ�ض 

�خل�سائ�ض ذ�ت �لعاقة مبنطقة �ل�سرق �لأو�سط تتلخ�ض 

ب��ت��ط��وي��ر م��ب��د�أ �ل��دب��ل��وم��ا���س��ي��ة �مل��ق��ات��ل��ة، و�ع��ت��م��اد تكتيك 

»�حلرب من دون جنود«.

�حل�سري«  »�ملالك  نف�سه  يعترب  �ل�سهيوين  �لكيان  �إن 

يف  �حلقيقية  �مل�سلحة  و�ساحب  �لأو���س��ط،  �ل�سرق  ملنطقة 

�لهجمة �مل�ستجدة لتحقيق حلمه يف �لتو�سع، �أما »�مل�سالح 

�إىل  �ل���دول  بع�ض  ت��دف��ع  �ل��ت��ي  و�ل�سيا�سية«  �لق��ت�����س��ادي��ة 

�إ�سر�ئيلية«،  »�إغ����ر�ء�ت  جم��رد  فهي  �لهجمة،  يف  �مل�ساركة 

وتدخل يف خانة �ملحفز�ت �ملادية يف �إطار »لعبة �لأمم«، �لتي 

من  �ل�سهيونية  �لدو�ئر  �إيقاعها  وت�سبط  قو�نينها  ت�سع 

خال هيمنتها على �سناع �لقر�ر، لي�ض يف عو��سم �لدول 

�لعظمى فح�سب، بل �أي�ساً يف �لعديد من �لقوى �لإقليمية. 

يف �سوء هذه �لوقائع و�ملعطيات، تقع �لدول �لإقليمية 

يف  وتركيا،  و�سورية  وم�سر  �إي���ر�ن  ر�أ�سها  وعلى  �ل��ك��ربى، 

�لتو�سع  �إذ ل ميكن حتقيق  د�ئرة �ل�ستهد�ف �ل�سهيوين، 

�إىل  �أو حتويلها  �لكيانات  �ل�سهيوين من دون تفتيت هذه 

يف  و�لأمنية  �ل�سيا�سية  �لقياد�ت  �أن  يبدو  ول  فا�سلة،  دول 

وماهية  �لهجمة،  طبيعة  ت���درك  �مل�ستهدفة  �ل���دول  ه��ذه 

�لأدو�ت �مل�سخرة لتنفيذها، ولذلك من �مل�ستبعد �أن توحد 

روؤيتها �أو حت�سد جهودها وطاقاتها �مل�سرتكة ملو�جهة قوى 

�لعدو�ن بفعالية.

�أي�ساً  ين�سحب  �لإقليمية  �لتحالفات  على  ينطبق  وم��ا 

على �لتحالف �لدويل مع رو�سيا مثًا، �لتي ��ستعادت بع�ض 

�أدو�رها على �ل�ساحة �لعاملية مبقارعة �أحادية �لقطب، كما 

فر�ست »�سر�كتها«، ولو متاأخر�ً، يف �سنع �لقر�ر�ت �لدولية 

لكن  �لأو���س��ط،  �ل�سرق  يف  �ملتفجر  بالو�سع  �لعاقة  ذ�ت 

�لأمم«  »لعبة  ت�سمى  ملا  �لتقليدي  �ل�سياق  �سمن  تدخلها 

�ملحلية ما مل يرت�فق  للقوى  فعاًل  ل يجعل منها حليفاً 

�ل�سهيوين  �لتو�سع  �أن  �لرو�سية  �لقيادة  �إدر�ك  مع  ذل��ك 

يهدد �ملجال �حليوي لرو�سيا يف جنوب �آ�سيا بقدر ما يهدد 

�لعاملن �لعربي و�لإ�سامي.

عدنان حممد العربي
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تبقى  �أن  و�لتوقعات  �لفهم  عن  بعيد�ً  يكن  مل 

عمليات �لقتل و�لتفجر �لفردي و�جلماعي، هي 

�ل�سمة �لطابعة للم�سهد �لعر�قي �ملوؤمل، �سيما �أنها 

�رتدت طابعاً �أكر دموية يف �ل�سهر �لف�سيل، وهو 

�لأمر �لذي يعاظم �لت�ساوؤلت حول �نتماء نا�سري 

�ملوت و�حلر�ئق �لدينية و�ملذهبية و�لإثنية.

وم���ق���اب���ل �زده���������ار م���و�����س���م �ل���ق���ت���ل، ت���ع���ددت 

�ل��ع��ر�ق��ي��ة  �مل��ك��ون��ات  ب��ن  �ل�سيا�سية  �ل��ت��ن��اق�����س��ات 

�مل��ت�����س��اب��ك��ة  �مل�����س��ال��ح ع��ل��ى م�����س��ت��وى �ل��ع��اق��ات 

�ل�ستفادة  �لأط��ر�ف  غالبية  وحماولة  �خلارجية، 

من �أي حادثة �أو غلطة عر�سية للتثمر �ل�سيا�سي 

�ل�سيا�سية  �جلهات  �ختلطت  بحيث  �لنزيه،  غر 

وخ��ل��ط��ت م��ع��ه��ا ف�����س��ل �جل��م��ي��ع يف ت��ق��دمي من��وذج 

ميكن �أن يتحول �سد�ً ولو بعد حن يحتمي خلفه 

�ل�سعب �لعر�قي ويد�فع عنه.

�ل��ف��ه��م  �ل���س��ت��ع�����س��اء يف  �أن  �مل�����رة  و�حل��ق��ي��ق��ة 

�ل�����س��ي��ا���س��ي �ل���س��رت�ت��ي��ج��ي ل��ل��ط��ب��ق��ات �ل�����س��ي��ا���س��ة 

 2003 �لعر�قية �ملت�سكلة بعيد �سقوط �لعر�ق عام 

�لحتال  ف��رتة  خ��ال  وكذلك  �لأمركين،  بيد 

�ملبا�سر  �لع�سكري  �لن�����س��ح��اب  ب��ع��د  وم���ا  �ل��غ��ا���س��م 

م��ن �أر����ض �ل��ر�ف��دي��ن، ناجم يف �أح��د �أه��م جو�نبه 

ترت�كم  �لتي  �لأمنية،  �لعقدة  حل  ��ستع�ساء  عن 

�لفر�ض  يتيح  �ل��ذي  �لأم���ر  ورم��وزه��ا،  طا�سمها 

للتوظيف  ك��ر،  وه��م  �مل�سطادين،  �أم���ام  �لكبرة 

�ل�����س��ي��ا���س��ي �أك����ان م��ن د�خ����ل �ل��ف��ئ��ات �مل��وؤت��ل��ف��ة، �أم 

�ملتناحرة على حد �سو�ء.

و�أك��ر،  �ل�سوء  بهذ�  �لأمني  �لو�قع  كان  و�سو�ء 

�لأج��ه��زة  �سعف  يف  ك��ام��ن  �ملبا�سر  �ل�سبب  فلي�ض 

�لأمنية على �ختافها ح�سر�ً، عن ك�سف �خلايا 

�ل��ت��ف��ج��ري��ة وف�����رق �ل��ق��ت��ل �مل��م��ن��ه��ج، وك���ذل���ك ل 

�لأ�سبوع  �لتق�سر مثلما حدث  �لأمر يف  ينح�سر 

�ملا�سي يف �سجني �أبو غريب و�لتاجي، حيث متكن 

مفخخة  ب�سيار�ت  �نتحارياً   13 بينهم  م�سلحون 

ي�ساندهم ع�سر�ت �مل�سلحن من �قتحام �ل�سجنن، 

ما �أدى �إىل فر�ر ما بن خم�سمئة �إىل �ألف عن�سر 

خطرة،  ق��ي��اد�ت  وبينهم  �ل��ق��اع��دة«،  »تنظيم  م��ن 

�لأمر �لذي �أثار ردود فعل و��سعة �سد نوري �ملالكي 

بالبع�ض لو�سف ما  وحكومته، حتى و�سل �لأم��ر 

�آخ��رون  �عتربه  فيما  تهريب،  عملية  باأنه  ح�سل 

يرقى �إىل م�ستوى �لف�سيحة و�ل�ستهانة بال�سرف 

�لع�سكري، ويوؤ�سر �إىل مدى ه�سا�سة �ل�ستعد�د�ت 

�لعملية مل  ت��ل��ك  م��ث��ل  لأن  �حل��ك��وم��ي��ة،  �لأم��ن��ي��ة 

�أ�سعف بكثر من  يح�سل مثيل لها حتى يف دول 

�أو  �لب�سري  �أو  �لتقني  �مل�ستوى  على  �إن  �ل��ع��ر�ق، 

�أعلن  �لقاعدة«  »تنظيم  ب��اأن  �لتذكر  وم��ع  �مل��ايل، 

قبل �أيام من �قتحام �ل�سجنن بتهكم على �لأجهزة 

�لأم��ن��ي��ة وع��ل��ى م��وق��ع��ه �لل���ك���رتوين نيته بذلك 

حتت ��سم هدم �لأ�سو�ر، وهو ما تد�وله �ملو�طنون 

�ستقتحم  »�لقاعدة«  ب��اأن  غريب،  �أب��و  يف  �لعاديون 

�ل�سجن.

وب��غ�����ض �ل��ن��ظ��ر ع���ن �ل��ع��ق��وب��ات �ل��ت��ي �أن��زل��ت 

ومعاقبة  �ل�سجنن  حامية  عن  �مل�سوؤولن  بحق 

�لو�سع  ف��اإن  و�ملحاكمة،  بالعزل  �ل�سباط  كبار 

تعدد  رغ���م  منف�سًا،  لي�ض  �ل��ع��ر�ق  يف  �لأم��ن��ي 

�ملنهجي،  �لتفجر  و»ع�سو�ئية«  �لقتل  عمليات 

ع��ن �مل�����س��روع �لأ���س��ا���س��ي �ل���ذي ي�����س��رب �ملنطقة 

�ل��ع��رب��ي��ة ك��ل��ه��ا، وك��ذل��ك ج���زء م��ه��م م��ن �ل��ع��امل 

�لإ����س���ام���ي، و�ل�����ذي ت���ق���وده �ل���ولي���ات �مل��ت��ح��دة 

�لأمركية و»�إ�سر�ئيل« بدموية منقطعة �لنظر 

�لتي  �أو  �مل��وؤث��رة،  �ل��دول  وغ��ر م�سبوقة لتفتيت 

ميكن �أن تكون قادرة على �لتاأثر، �أو تلعب دور�ً 

��ستنها�سياً حمورياً يف �ملنطقة.

لي�ض خافياً �أن �مل�سروع �لأمركي »�لإ�سر�ئيلي« 

هدفه �لأ�سا�سي تق�سيم �لعر�ق، وهو �لأمر �لذي 

ع���اد �إىل �ل��ط��ف��و ع��ل��ى �ل�����س��ط��ح جم�����دد�ً، بحيث 

يجري �لرتويج لإقليم كرد�ستان �ملتحالف حتى 

�لعظم مع »�إ�سر�ئيل« كنموذج ميكن �أن يحتذى 

�إن على  �إىل ذلك  �لتي تدعى  �لت�سكيات  لبقية 

�ل�سكل �لطائفي �أو �لإثني.

هي  �لأمنية  �مل�ساألة  �إن  �لقول  ميكن  هنا  من 

�لأخ���ط���ر م���ن ح��ي��ث �إن���ه���ا ت�����س��ك��ل ر�ف���ع���ة �سغط 

�جلميع  ي�سبح  ك��اأن  �لنف�سالية،  �مليول  تدغدغ 

حت���ت �ل�����س��غ��ط ي��ط��ال��ب��ون م��و���س��وع��ي��ا ب��الأم��ن 

�ل���ذ�ت���ي �مل�����س��ت��ق��ل، �ن��ط��اق��اً م���ن جن���اح جت��رب��ة 

كرد�ستان.

ب���ن���اء ع��ل��ي��ه، ي���وؤك���د ���س��ال��ع��ون يف �ل��رتك��ي��ب 

�إىل  �إ����س���اف���ة  �ل��ت��ف��ج��ر،  ���س��ب��ك��ات  �أن  �ل���ع���ر�ق���ي، 

ف�����رق �مل������وت ت���دي���ره���ا �مل����خ����اب����ر�ت �لأم���رك���ي���ة 

وبالتعاون  م�سرتكة،  غرفة  يف  و»�لإ�سر�ئيلية« 

م���ع دول م��ث��ل �ل�����س��ع��ودي��ة وت��رك��ي��ا وغ��ره��م��ا، 

يجعل �جلهد �لأمني �لعر�قي �أقل من �مل�ستوى، 

�إىل  �أطر�فاً حملية متعاونة  �أن هناك  خ�سو�ساً 

�أق�سى �حلدود.

يون�س عودة

الوضع األمني في العراق 
ليس منفصاًل عن 

المشروع األساسي الذي 
تقوده الواليات المتحدة 
األميركية و»إسرائيل« 

وتمّوله السعودية لضرب 
المنطقة العربية كلها
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يف طريقه �إىل غرفة �مل�سافرين لينام، ملح �ل�سحايف 

���س��دف��ة م�سيفه �ل��ن��اظ��ر وه���و ي����وزع م��ه��م��ات �ل��ي��وم 

�ل��ت��ايل ع��ل��ى �أ���س��ح��اب��ه ورف���اق���ه، وي��ذّك��ر �حل��ار���ض �أن 

ن��وب��ت��ه �لأ���س��ب��وع��ي��ة يف �ل��ط��ه��ي و�ل��ت��و���س��ي��ب ت��ب��د�أ يف 

�ل�سباح، ��ستيقظ �لناظر كعادته عند �لفجر، وتوجه 

وقاعاتها  غرفها  �م��ت��اأت  حيث  �ملدر�سة،  مبنى  نحو 

�ملنكوبة،  �لأقاليم  من  �لقادمن  �لنازحن  بعائات 

وفاجاأه �أن �سيفيه قد �سبقاه �إىل �ملكان، وبا�سر� �لعمل 

مع بقية �ملتطوعن.

و���س��األ من  �مل���ب���ادرة،  �ل��ن��اظ��ر يف �سيفيه روح  ح��ّي��ا 

�أخربهما باملجيء، فرد �ل�سحايف، »مل �أق�سد ��سرت�ق 

�ل�����س��م��ع، وف��اع��ل �خل���ر ي��زّك��ي فعله ب��ال��ك��ت��م��ان«، ثم 

�لعاملن من ميّثل هيئات  �أرى بن  »مل��اذ� ل  ت�ساءل، 

�لإغاثة �لدولية، �أم �أن طريق و�سولهم غر �آمن«؟

�بت�سم �لناظر ووعد �سيفيه باأن ي�سرح لهما ق�سة 

�لو�جبات  ��ستكمال  بعد  �لإع��ان��ات  وتوزيع  �لنازحن 

مع  بالتعاون  �ملتطوعن،  على  ك��ان  فقد  �ل�سباحية، 

لوجبات  �لطعام  رو�  يح�سّ �أن  �لنازحن«،  »�ل�سيوف 

ذلك �ليوم، و�أن يعيدو� مقاعد �لدر��سة �إىل �أماكنها، 

وينقلو� �أ�سّرة �لنوم �إىل �ملخازن، على �أن ُينجز �لعمل 

قبل بدء �لدو�م، ويتكرر �لن�ساط ذ�ته كل يوم ما عد� 

�أيام �لعطلة �ملدر�سية.

ما  كل  �ل�سورة يف  تعقيد  �ل�سحايف  ي�ستوعب  مل 

يجري من ن�ساطات يف هذ� »�مل��اذ«؛ فهو يف �لنهار 

ي�ستقبل تاميذه كاملعتاد، ويف �لليل ياأوي �لعائات 

�ملنكوبة، ول يبدو �لأمر م�ستغرباً لدى كل �ملعنين، 

وت��اب��ع ح��دي��ث �ل��ن��اظ��ر ب��ان��ت��ب��اه ب��ال��غ، »ل��ق��د ن�سرنا 

كفالة  على  نو�ظب  ب��اأن  �لإقليم،  ق��رى  �لتجربة يف 

يف  ن�سكنهم  و�أن  �أزم��ت��ه��م،  تنفرج  حتى  �ملت�سررين 

تعطيل  دون  �لعامة  قاعاتنا  ويف  �ملي�سورين،  منازل 

��ستئذ�ن  ب��ع��د  �مل��اأه��ول��ة  غ��ر  بيوتنا  ويف  �أدو�ره������ا، 

�أ�سحابها �لغائبن«. 

�ملهجرين  يتقا�سمو� مع  �أن  �لقرية  �أهل  �أ�سّر  لقد 

م���ا ت��ب��ق��ى م���ن غ��ل��ة �مل��و���س��م �مل��ا���س��ي ب��ع��د �أن ح���اول 

�لدخاء  ير�ض  »مل  بالكامل،  م�سادرتها  �مل�سلحون 

�أن ي�ست�سيفهم �لأهايل مبلء �إر�دتهم، بدو�فع �لكرم 

و�لإيثار، قال �لناظر، »بل �أر�دو� �أن ينهبو� �ملونة من 

�أ�سحابها، ويبذروها با طائل، فتنّبه �جلميع لاأمر، 

فاأخفوها بحنكة وذك��اء«، وهذ� مما عّجل يف طردهم 

من �لإقليم كاجلرذ�ن. 

�لقرية  �إىل  �ل��ع��ائ��ات  ن��زح��ت  �لأح�����د�ث  ب��د�ي��ة  يف 

باأعد�د تثر �لقلق، فح�سر على �لفور ممثلو �لوكالت 

�لدولية كاأنهم جمهزون م�سبقاً لهذه �لنكبة، وجاوؤو� 

باخليم، و�ملعلبات، و�ل�سكر، و�لأرز، وما �سابه، ولحظ 

�مل�ستجر،  لإذلل  و�سيلة  �سارت  »�لإعانات«  �أن  �لنا�ض 

فارتاأت جلنة �لأهايل �أن �أهل �لقرية هم �لأوىل باإعانة 

�إخو�نهم، ويحبون �أن يح�ض �ملنكوب يف وطنه �أنه ما ز�ل 

و�سط �أهله، فياأن�ض بهم ول يح�ض بالغربة �أو �لعزلة.

�أغ�سب �لقر�ر ممثلي �لوكالت كاأمنا �نُتِزع منهم 

»�سيد ثمن«، و�قرتح بع�سهم بوقاحة »حًا و�سطاً« 

ب��اق��ت�����س��ام �مل��ن��اف��ع، ظ��ّن��اً م��ن��ه��م ب����اأن �ل��ن��اظ��ر ورف��اق��ه 

يريدون »��ستغال« �لكارثة وحدهم دون �سو�هم، فقد 

�ملوؤقتة  �ملخيمات  �لغوث على حتويل  وك��الت  �عتادت 

�ل�سما�سرة  عليها  فيتكالب  د�ئمة،  �سبه  م�ساكن  �إىل 

و�لإف�����س��اد،  �لت��ك��ال  نزعة  فيها  وي��غ��ذون  و�ملنتفعون، 

�مللهوف  و��ستغاثة  �سعبياً،  مطلباً  »�لإعا�سة«  فت�سبح 

مادة ل�ستدر�ر �ل�سفقة و�لعطف من »�لأمم �لر�قية«.
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�سعبي  ت��ف��وي�����ض  �إىل  ب��ح��اج��ة  �جل��ي�����ض  ه���ل 

�إىل ذل��ك،  ب��ح��اج��ة  ن��ع��م، ه��و  للقيام مب��ه��ام��ه؟ 

�مل�ساألة  لأننا يف هذه  و�أولدن��ا نحتاجه،  ونحن 

نكاد نقارب ما ح�سل يف م�سر، مع فارق �أن قائد 

�ل�سي�سي  �لفتاح  عبد  �مل�سرية  �مل�سلحة  �لقو�ت 

�لفو�سى  �سحق  يخّوله  �سعبياً  تفوي�ساً  طلب 

و�لإره��اب لأن �لرئي�ض �مل�سري عديل من�سور 

ل  وبالتايل  منتخب،  وغ��ر  م��وؤق��ت  رئي�ض  ه��و 

يحق له �أن يكون �لقائد �لعام و�أن ياأمر �لقو�ت 

�مل�سلحة �لقيام بو�جبها، �أما يف لبنان فاإن �جلي�ض 

يخ�سع لقر�ر�ت جمل�ض �لوزر�ء، وهنا م�سيبة 

�جل��ي�����ض و�ل�����س��ع��ب و�ل���وط���ن م��ع دول���ة ع��اج��زة 

 ع��ن �لإجن����از لأن��ه��ا ه��ي نف�سها ق��ي��د �لإجن����از.

بعد ��ستقالة رئي�ض وزر�ئنا دولة �مليقاتي بفرتة 

�لكل  م����اد�م  �ل�����س��ه��رة:  كلمته  ق���ال  ب�����س��ي��ط��ة، 

مل���اذ� ل يتدخل؟  م��و�ف��ق على ت��دّخ��ل �جل��ي�����ض، 

ملجل�ض  خا�سع  �جلي�ض  هل  دولته:  ن�ساأل  وهنا 

�لوزر�ء �لذي �أنت ت�سّرف �أعماله، �أم �أنه خا�سع 

للكل؟ ومن هم �لكل؟! 

على  �للبناين  و�ل�سعب  ميقاتي  نر�سد  ك��ي 

�لذي  �سماًل،  �ملرعبي  معن  من  نبد�أ  »�ل��ك��ل«، 

م��ن��ع �جل��ي�����ض م��ن دخ����ول ع��ك��ار لأن �مل��رت��زق��ة 

و�لأوب�����ا������ض ب��ك��ام��ل ع��دت��ه��م وع���ت���اده���م �أوىل 

تاريخها  م��ر  ع��ل��ى  �ل��ت��ي تعترب  ع��ك��ار  ب��دخ��ول 

خز�ن �جلي�ض �للبناين، لكن �حلاكم باأمر �هلل 

هناك وويل �أمر »دولة �خلافة« تبادل �لأدو�ر 

�جلي�ض،  وك��ّف��رو�  �ل�ساهر،  خالد  �ل�سلفي  مع 

و���س��اه��م م��ع��ه��م �ل��ن��ائ��ب »�مل�����س��ت��ق��ب��ل��ي« �ل��و�ع��د 

 ه����ادي ح��ب��ي�����ض، ول���ّوح���و� ج��م��ي��ع��ه��م ب��ال��ف��ت��ن��ة!

رئي�ض  ميلي�سيا  ح��ي��ث  ط��ر�ب��ل�����ض،  �إىل  ننتقل 

وميلي�سيا  �سخ�سياً،  �لأعمال  ت�سريف  حكومة 

�أ�س�سها  رئي�ض �حلكومة �لأ�سبق �لهارب، و�لتي 

�لإ���س��ر�ف  ويتوىل  �جلي�ض  من  متقاعد  عميد 

ع��ل��ي��ه��ا م��ت��ح��ّدر م���ن �مل��دي��ري��ة �ل��ع��ام��ة ل��ق��وى 

�لأمن.. ثم منّر على �ل�سهال و�لر�فعي وبكري 

و�سو�هم من �أهل فتاوى �لتكفر، �لذين ر�ّسو� 

 م��ب��ي��د�ت ���س��م��وم��ه��م �مل��ذه��ب��ي��ة ع��ل��ى �جل��ي�����ض.

ون��ع��ّرج ع��ل��ى ع��ر���س��ال، �ل��ت��ي ب���ات فيها �مل��ج��رم 

و�لعن�سر  و�لرتيب  �جلي�ض  و�سابط  �سحية، 

�ل���ع���ادي ه��م �مل��ع��ت��دون، وغ���د� ع��ل��ي �حل��ج��ري 

ب��ط��ًا ���س��ن��دي��د�ً يف ن��ظ��ر �أه���ل���ه، وح��م��اي��ت��ه بل 

���س��رع��ي..  و�ج����ب  �ل��ق�����س��اء  �إىل  ت�سليمه  ع���دم 

�إىل  ون�������س���ل  ����س���ي���د�  ع����رب  ع�����رب�  �إىل  ن��ن��ت��ق��ل 

جم��دل��ي��ون، ون�����س��األ �ل�����س��ي��دة ب��ه��ي��ة ع���ن ع��دد 

�أع�ساء فريق �ملحامن �لذين جّندتهم للدفاع 

ع���ن م���وق���ويف ج��م��اع��ة �لأ����س���ر، ول���ن ن�����س��األ��ه��ا 

ع���ن �مل���ذك���ور ول ع���ن م��ر�ف��ق��ه �ساحب  ط��ب��ع��اً 

�جلي�ض،  وج��رح��ى  �سهد�ء  دم  ه��در  يف  �لف�سل 

ت�سدير  يف  م�ساهمتها  منذ  بهية  �ل�سيدة  لأن 

ج��م��اع��ة ف��ت��ح �لإ����س���ام م���ن ع���ن �حل���ل���وة �إىل 

�لبارد حتى �نتفا�ستها على ما ح�سل لاأ�سر 

 ت��ن��ف�����ض د�ئ����م����اً ي��دي��ه��ا م���ن ك���ل م���ا ي��ح�����س��ل.

دعم  �ساحة  �إىل  »�لنازلن«  �ل�سرف،  جماعة  يا 

�إذ� مل تكن  �آب:  �جلي�ض �للبناين يف �لأول من 

�للبناين  �جلي�ض  بتفوي�ض  و�ح���دة  �سرختكم 

�أي  يف  �لفو�سى  ب�سحق  �ل�سعب  م��ن  مبا�سرة 

مكان يف لبنان، و�إذ� مل يكن هدفكم »قطع يد 

�لكوع«، ورفع �سلطتهم  �ل�سيا�سة من  �سعاليك 

عن �جلي�ض، فاإن �سرختكم هي يف ف�ساء فارغ، 

�أياديكم  بن  هو  �ل�سريف  �ل�ساح  �أن  و�علمو� 

على  �لآن  ب��ع��د  �ع���ت���د�ء  و�أي  د�ئ���م���ة،  ب�����س��ورة 

�لرئي�سية  �ل�سو�رع  �إىل  �لنزول  عليكم  �جلي�ض 

و�ملقر�ت �لهامة و�لعامة، و�أولها وز�رة �لدفاع، 

ول��ن��ف��رت���ض �لأر�����ض ن��ي��ام��اً م��ع ع��ائ��ات��ن��ا حتى 

ويطهرها،  ق��ذرة  ب���وؤرة  ك��ل  �إىل  �جلي�ض  يدخل 

ه��و �حل��اك��م وه��و �حل��ك��وم��ة يف  �ل�سعب  وليكن 

زم��ن دول���ة حم��ك��وم عليها �أل ت��ك��ون دول���ة من 

زمن �أجد�دنا وحتى زمن �أحفاد �أحفادنا.

اأمني يو�سف

الشعب اللبناني يفّوض الجيش 
بسحق الفوضى

خيوط الوهم
من خط �ل�ستو�ء �إىل خطوط �لعر�ض و�لطول �لتي 

�خليوط  �إىل  نف�سها،  على  �ل��د�ئ��رة  �لكرة  ه��ذه  تخرتق 

�لتي ت�سربل �للبنانين.. �سعباً وحكاماً و�سا�سة.. ي�سول 

عطل  بعدما  �ل��ق��ر�ر،  بنا�سية  مم�سكاً  وي��ج��ول  �ل��وه��م 

�لإر�دة �لوطنية و�سربها يف �ل�سميم.

ك��ل ه���ذ� بفعل �مل��م��ل��وك »�جل��ي��ن��ي« �مل������وروث.. �ل��ذي 

����س��ت��ع�����س��ى ع��ل��ى ن��ام��و���ض �ل��ط��ب��ي��ع��ة �مل��ت��م��ث��ل ب��ال��ت��ط��ور 

و�لرتقي و �لتقدم.

�إىل  للنق�ض..  قابل  غر  �سك  مبوجب  بيع  مملوك 

قامت  �لتي  د�سك«  »�سّمر  �لقاب�سة،  �لغجرية  �ل�سركة 

بدورها برهنه حيناً وبيعه �أحياناً �إىل »�مل�سلحة« �مل�سروع 

�حللم �لتي حتيق بها �ل�سبهات، ويعتورها �ل�سك.

هذ� �ململوك �لتعي�ض �حلظ، �لذي ُعجن وُخبز مر�ت 

ومر�ت، مل ت�ستطع �لّنار »�ملقّد�سة« من �لفتك باملثالب 

�لتي تغ�سى عقله، وتلف نف�سه، وت�سربل �إر�دته.. فخيوط 

»�حل��ّري��ة«  ل��اإن�����س��ان  �ل��و�ه��ي��ة حرمته هبة �هلل  �ل��وه��م 

فقعدت به �لهمة وفقد �لثقة بالنف�ض وتعطلت �حلركة، 

ومن  �سفة،  �إىل  �سفٍة  من  ُينقل  �لأ�سنام،  كما  فاأم�سى 

حول  ل  يجري،  ما  على  زور  �ساهد  �ساحة..  �إىل  �ساحة 

له ول طول.. ل �سوت، ل �إمي��اءة، ول رفة جفن، حاله 

– حال �ل�سبي مع خالته فهو على خطاأٍ د�ئم و�إن �أ�ساب 
ك��ي يبقى دون �سن  �لإ���س��اب��ة،  ل��ه  ف��ا حتت�سب  �أح��ي��ان��اً 

�لر�سد، حتى �أمام نف�سه.

وتفا�سيل هذ�  بجزئيات  �لوهم هذه مم�سكة  خيوط 

�إمنا  ب�ساردها وو�رده��ا، ل ل�سيء،  »�ملنكود �حلظ«  �لبلد 

ب�سبب عدم متا�سكه هو.. فرياح �ل�سركة �لقاب�سة »�سّمر 

د�سك« ع�سفت باأركانه و�أرجائه، وخلعت �أو�ساله وذّرتها 

مينًة وي�سرًة، كفرًة وُن�سرًة، موؤمنًة، وملحدًة.. متحّجرة 

�لف�سيف�ساء  �ملتعذر جمع هذه  بات من  ومتنّورة، بحيث 

�لنقمة يف �إطار ما ت�سمى �لدولة.

ف�سركة »�سّمر د�سك« ل يروقها �ن�سهار هذ� �ململوك 

يف بوتقة �حلياة �ملجتمعية �لو�حدة.. همها، �أن تبقى كل 

عنزة معلقة بكرعوبها، ومثل هذ� �لهم »�ملفهوم« ي�سكل 

مطلباً �أ�سا�ساً عند خيوط �لوهم �ساحبة �لقول و�ل�سور، 

لأن���ه �مل��دخ��ل �إىل �ل��ت��دخ��ل و�لإم�����اء، وح�سد �ل��غ��ال، 

و�إحر�ز �لتفوق، وت�سجيل �لنقاط!

قد يتبدل ��سم �لقيد �لوهم من زمن �إىل �آخر، غر 

�ململوك  �لإبقاء على  �لهدف و�حد و�لغاية و�ح��دة..  �أن 

عليه  حم��ّرم  رقيقاً،  �لظلمة  �حلالكة  �جلهالة  كهف  يف 

تذوق طعم �حلرية.. لأنه �إذ� ما تذوقها، و�متاأت رئتاه 

بعبرها، وتنعم بف�سائها �لرحب، �سرعان ما �سينق�ض 

على �ل�سركة �لقاب�سة ويقطع �أ�سفادها، ويحرق بر�قع 

�أوهامها �ملذلة �لذميمة.

يا �أبناء �لأر�ض �للبنانية.. �لأر�ض هويتكم، حريتكم، 

ما  �إذ�  م��ع��اً  ن�ستحقه  ���س��رف  �إل��ي��ه��ا  فالنتماء  كر�متكم 

و�سون  وع��زت��ه��ا،  وح��دت��ه��ا،  �سبيل  يف  ونا�سلنا  كافحنا 

تر�بها، وحماية ثرو�تها.

نقول بالنتماء �إىل �لأر�ض �للبنانية، ل �إىل طو�ئفها، 

فالهوية �حلقيقية  و�لريا،  �ل��رى  ما بن  �ستان  لأن��ه 

لي�ست كرتونة قيد ننقلها يف �جليب �لأمامي �أو �خللفي.. 

�إميان  فعل  �لهوية  بالت�سحية،  بالعمل،  �نتماء  �لهوية 

بالوطن، �لهوية �سدق مع �لذ�ت و�لآخر، ثقة بالنف�ض 

و�لآخر �إيثار �لآخر على �لأنا، �لهوية جترد.. فالإن�سان 

هو �بن �لأر�ض قبل �أن يكون �بناً لهذه �لطائفة �أو تلك، 

لذ� بات لز�ماً على �للبناين �لر�غب يف �لتحرر من ربقة 

بالقول، من  بالفعل، ل  د�سك« و�لنتقال  »�سمر  �سركة  

عبد مملوك، �إىل مو�طن �سيد، عليه ب�َسلي هذه �ل�سركة 

نار �لوعي و�لإدر�ك، نار �ملعرفة، م�ستعيناً بهدي �لعقل 

بالإر�دة �لنابعة من �لذ�ت �لإن�سانية  ونوره.. متمنطقاً 

�حلرة و�لكرمية.. وقت ذ�ك ت�سمحل خيوط �لوهم، ل 

بل حترتق، على مذبح �لوطن، وي�سبح مبقدور �لرئي�ض 

�و  �ل��وط��ن��ي��ة،  �مل�سلحة  ح��ك��وم��ة  ت�سكيل  و���س��و�ه  �مل��ك��ل��ف 

حكومة �للبناين �ملت�سالح مع ذ�ته!

نبيه الأعور
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ال���زك���اة على  اإىل  ال��ب��ع�����ض  ي��ن��ظ��ر 

اأن���ه���ا ع��ق��وب��ة ع��ل��ى الأغ���ن���ي���اء، لكنها 

يف احل��ق��ي��ق��ة، ال���ع���دل ب��ع��ي��ن��ه، ك��ون��ه��ا 

بب�ساطة جزءاً من مال الأغنياء ميثل 

اأج��ل  للفقراء وامل��ح��ت��اج��ن، م��ن  ح��ق��اً 

العي�ض  ميكنهم  حتى  حاجاتهم  �سد 

واحلياة.

ي��ت��ذم��ر ال���ك���ث���رون م���ن ال���واق���ع 

امل����اأ�����س����وي، ح��ي��ث ع���ائ���ات ك���ث���رة ل 

اأطفالها، وم�سنون  جتد ما ي�سد رمق 

ل ي��ج��دون ال��رع��اي��ة امل��ن��ا���س��ب��ة، وذوو 

احتياجات خا�سة يعي�سون يف ظروف 

���س��ع��ب��ة، ل��ك��ن��ه��م ق�����ادرون ع��ل��ى تغير 

ه���ذه ال�����س��ورة ال��ق��امت��ة يف امل��ج��ت��م��ع، 

بب�ساطة اإذا قام كل فرد مبا عليه واأدى 

حد  اإىل  ت�سهم  ال��ت��ي  ال��زك��اة  فري�سة 

الجتماعي  ال��ت��وازن  اإح���ال  يف  كبر 

والقت�سادي. 

مي��ك��ن اجل����زم ب����اأن ال���زك���اة ت��ق��وم 

ب�����دور م��ه��م يف احل���ي���اة الق��ت�����س��ادي��ة 

حكومات  كانت  ما  واإذا  والجتماعية، 

ال�������دول ت���ف���ر����ض »����س���ري���ب���ة« ل���زي���ادة 

مواردها املالية، وتاأخذ هذه ال�سريبة 

ال�سركات،  ك�سريبة  خمتلفة  ت�سميات 

و���س��ري��ب��ة ال���دخ���ل، وال�����س��ري��ب��ة على 

الأرب�����������اح ال���ت���ج���اري���ة وال�������س���ن���اع���ي���ة، 

وال�سريبة على املبيعات وغرها، فاإن 

مذعنن  الأف�����راد  يدفعها  ال�سريبة 

اأو خ���وف���اً م���ن ال��ق��ان��ون وال���غ���رام���ات، 

اأ�سمى  ال��زك��اة فهي حتمل معاين  اأم��ا 

بكثر، وهي تخرج من النف�ض وتهدف 

م��ب��ا���س��رة،  ال����ف����ق����راء  م�������س���اع���دة  اإىل 

وه��ي ح��ق على ك��ل مكلف وع��ل��ى قدر 

ا�ستطاعته واأماكه.

جميع  ت�����س��م��ل  ال����زك����اة  اأن  ع��ل��م��اً 

الأم������������وال، وم���ن���ه���ا ال��������زرع وال���ث���م���ار 

والإب����ل وال��ذه��ب وال��ن��ق��ود، مم��ا يحد 

�سعاف  عند  ال��زك��اة  م��ن  التهرب  م��ن 

الإمي�������������ان، وه�������ي ت���������س����رف جل��م��ي��ع 

امل���ح���ت���اج���ن وي�������س���ارك ف��ي��ه��ا ج��م��ي��ع 

الأفراد، مما يعني اأن اجلميع يتحمل 

كما  الجتماعي،  التكافل  يف  امل�ساركة 

اأداة  يجعلها  �سنوياً  ال��زك��اة  ت��ك��رار  اإن 

دائ��م��ة لإع���ادة ت��وزي��ع ال���روة {ك��ي ل 

ي��ك��ون دول����ة ب���ن الأغ���ن���ي���اء م��ن��ك��م}، 

وب���ال���ت���ايل ف�����اإن ت�����س��ري��ع ال���زك���اة يعد 

بن  التوازن  يحفظ  اجتماعياً  نظاماً 

طبقات املجتمع ويحقق منوه.

وت�������س���اع���د ال������زك������اة ع���ل���ى ع���اج 

ال��ت��ق��ل��ب��ات الق��ت�����س��ادي��ة اآل��ي��������اً وذل���ك 

كم����ا  ال�سته����اك  على  الطلب  برفع 

اأنها تدفع اإىل ال�ستثمار وعدم اكتناز 

التنمية  اإىل حتقيق  ي��وؤدي  امل��ال، مما 

هذا  ويف  والج��ت��م��اع��ي��ة،  القت�سادية 

اأن  م�سلم  كل  يعلم  اأن  يتعن  الإط���ار، 

التكافل الجتم���اع��ي من اأهم الأهداف 

الأ���س��ا���س��ي��ة ل��ل��دع��وة الإ���س��ام��ي��ة، واأن 

الرئي�سة لتحق���يق  الأداة  الزك�������اة هي 

ذلك، واأن دفع الزكاة ل ينق�ض ال�مال 

اإل����ى  ا�ستن����اداً  وذل���ك  يزي����ده،  ب���ل 

يب�سط  ربي  اإن  {قل  تع����اىل:  ق����ول���ه 

له  ويقدر  عباده  ي�ساء من  ملن  ال��رزق 

وما اأنفقتم من �سيء فهو يخلفه وهو 

خ���ر ال����رازق����ن}، وق����ال ر����س���ول اهلل 

�سلى اهلل عليه و�سلم: »ما نق�ض مال 

من �سدقة«.

دور اقت�صادي

ال���زك���اة ه���ي ال���رك���ن ال��ث��ال��ث من 

اأرك������ان ال���دي���ن اخل��م�����س��ة، وه����ي على 

الأم��������وال ول��ي�����ض ع��ل��ى الأ����س���خ���ا����ض، 

الكثر  يف  القت�سادي  دوره��ا  وللزكاة 

حماربة  يف  دور  فللزكاة  الأم����ور،  م��ن 

مكافحة  ت�����س��ت��ه��دف  ح��ي��ث  الك���ت���ن���از، 

الفقر والفقراء يف املقام الأول بحيث 

ت�����س��د احل����اج����ات الأول����ي����ة ل���ه���م، كما 

ال�ساة  عليه  اهلل  ر���س��ول  ح��دي��ث  يف 

قد  اهلل  اأن  ف��اأع��ل��م��ه��م   ..« وال�����س��ام: 

اف���ر����ض ع��ل��ي��ه��م ���س��دق��ة ت���وؤخ���ذ من 

اأغنيائهم فرد على فقرائهم، فاإن هم 

اأموالهم  وكرائم  فاإياك  ل��ك،  اأط��اع��وا 

بينها  لي�ض  ف��اإن��ه  املظلوم  دع���وة  وات���ق 

وبن اهلل حجاب«.

ال��ع��زي��ز:  ك��ت��اب��ه  يف  تع���اىل  وق����ال 

والف�سة  ال��ذه��ب  ي��ك��ن��زون  {وال���ذي���ن 

فب�سرهم  اهلل  �سبيل  يف  ينفقونها  ول 

بعذاب األيم}.

حت��ري��ك  يف  دوراً  ال���زك���اة  وت��ل��ع��ب 

غياب  يف  اإن��ه  حيث  النقدية،  ال�سيولة 

نظام الربا )الفائدة( يف الإ�سام تتيح 

ال���زك���اة ���س��ي��ول��ة ن��ق��دي��ة م��ب��ا���س��رة عن 

طريق جباية الزكاة.

ه�������ذا وت�������س���م���ن ال������زك������اة ت����وزي����ع 

ال��ع��دال��ة  لتحقيق  الق��ت�����س��ادي  ال��ع��ائ��د 

الجتماعية، فتوفر عدالة يف توزيع املال 

حتى ل يكون متداوًل فقط بن الأغنياء، 

حيث اإن الزكاة اأداة دائمة ولي�ست موؤقتة 

لتوزيع املال على الفقراء، بحيث ت�سمح 

باإخراجهم من دائرة احلاجة اإىل دائرة 

الكفاية الدائمة.

القرو�ض  حت���ارب  ال��زك��اة  اأن  كما 

ب��دًل  وت��ق��دم  ال��رب��وي��ة،  ال�ستهاكية 

منها قرو�ساً ح�سنة بدًل من القرو�ض 

امل��رء  يبتلى  اأن  م��ن  وب����دًل  الأخ�����رى، 

بالربا  وم��ال��ي��اً  اقت�سادياً  املتع�سر  اأو 

)فائدة( �سواء ب�سيطة اأو مركبة.

ال�ستثمار،  على  ت�سجع  وال��زك��اة 

لأن���ه���ا جت���ر ���س��اح��ب امل�����ال ع��ل��ى األ 

يركه خمزناً معطًا عن ال�ستثمار، 

وه��ي  م�ستمر،  تناق�ض  يف  ���س��ار  واإل 

حت������ارب ال���ب���ط���ال���ة وال���ت�������س���ول، ف��م��ن 

واأي�ساً  امل��ح��ت��اج،  اإع��ط��اء  يتم  اأم��وال��ه��ا 

العاطل من العمل عن طريق تزويده 

ل��ي��ت��م��ك��ن من  امل������ال،  راأ�������ض  اأو  ب���امل���ال 

اأن  اأو  ���س��غ��رة  ي��ق��وم مب�����س��روع��ات  اأن 

يتدرب على عمل مهني، واأي�ساً اإقامة 

ي�����س��ت��غ��ل فيها  م�����س��روع��ات ج��م��اع��ي��ة 

العاطلون من العمل.

اأداة  ال��زك��اة تعتر  ف���اإن  وب��ال��ت��ايل 

لتحقيق ال�ستقرار القت�سادي، لأنها 

ال�سائدة  القت�سادية  احل��ال��ة  تعك�ض 

وت��ت��ق��ل��ب ه�����ذه احل�����س��ي��ل��ة ارت���ف���اع���اً 

وانخفا�ساً مع تقلبات الدخل. 

ال��ف��وائ��د  اأن ك���ل ه����ذه   وال����واق����ع 

القت�سادية للزكاة تو�سح لنا الأهمية 

للزكاة، فعندما �سرعها اهلل  الق�سوى 

اخلم�سة  الإ����س���ام  اأرك����ان  �سمن  م��ن 

جنباً اإىل جنب بجانب �سهادة اأن ل اله 

اإل اهلل واإقامة ال�ساة و�سوم رم�سان 

وحج البيت، مل ي�سعها اعتباطاً، واإمنا 

لأه��م��ي��ت��ه��ا يف و���س��ع اإح�����س��ا���ض ���س��ادق 

ل����دى ال��غ��ن��ي جت����اه ال��ف��ق��ر، واأي�����س��اً 

احل��رام  �سبهات  م��ن  الأم����وال  تطهر 

ح��ي��ث ق���ال ع��زوج��ل يف حم��ك��م اآي��ات��ه: 

اأم��وال��ه��م �سدقة تطهرهم  {خ��ذ م��ن 

وتزكيهم بها}.

م��ع��اجل��ة  ك��ب��ر يف  دور  ول���ل���زك���اة 

الأزم������ات الق��ت�����س��ادي��ة، وي���اأت���ي دور 

الزكاة العاجي يف اأثناء الأزمات اأوًل 

لا�ستهاك،  امل��ي��ل  رف���ع  خ���ال  م��ن 

ب�������س���ب���ب ال�����دخ�����ل احل����ا�����س����ل ع��ل��ي��ه 

اإىل  ي����وؤدي  وه���ذا  ال���زك���اة،  م�ستحقي 

حت���ف���ي���ز ال�������س���ي���ول���ة ال���ن���ق���دي���ة ع��ل��ى 

الرتفاع، وم�ساعفة التداول النقدي 

امل�ستحقن  على  الإن��ف��اق  طريق  ع��ن 

التي  ال�سرائية  القوة  من  يزيد  مما 

حاجتهم  ع��ل��ى  ينفقونها  ب��اأي��دي��ه��م، 

بالتايل من  ال�ستهاكية، مما يرفع 

من  وثانياً  النقدية،  ال�سيولة  حركة 

خ���ال رف���ع م�����س��ت��وى ال��ي��د ال��ع��ام��ل��ة، 

ك�����ون ال����زك����اة مت���ث���ل م��������ورداً ف���ري���داً 

ي�ساهم يف متويل املتطلبات التنموية 

اإل  م��ل��ح��ة  ح���اج���ة  دون  ل��ل��م��ج��ت��م��ع 

ع��ن��د ال�����س��رورة ل��اإل��ت��ج��اء ل��ل��خ��ارج، 

امل��ع��روف عند ح�سول الأزم��ات  وم��ن 

القت�سادية، اأن العاج يف تفعيل دور 

ال��ط��ل��ب ل��ل��خ��روج م��ن الأزم�����ة، وه��ذا 

ك���ان م���ن م��ق��رح��ات ك��ي��ن��ز يف ع��اج 

اأزمة الك�ساد الكبر بن عامي 1929 

التاأثر  يف  ال��زك��اة  دور  واأم���ا  و1932، 

ع���ل���ى ال���ط���ل���ب ال���ف���ع���ال م����ن خ���ال 

وامل�ساكن  ال��ف��ق��راء  ال��زي��ادة يف دخ��ل 

التي اآلت اإليهم من الأغنياء، فولدت 

قوة �سرائية جديدة تولد طلباً فعاًل 

الإيجابي  التاأثر  وه��ذا  ال�سلع،  على 

ل��ل��زك��اة على ال���س��ت��ه��اك ي��وؤث��ر على 

الفعال  الطلب  لأن  باملقابل  العر�ض 

القت�سادية  الهياكل  يحرك  ال��ن��اجت 

نحو مزيد من الإنتاج لتقابل الطلب 

املتزايد على ال�سلع من قبل الفقراء 

وامل�������س���اك���ن ب���ع���د ح�������س���ول���ه���م ع��ل��ى 

حقوقهم من الزكاة.

زياد اأبو غزالة

دور الـــزكـــاة اقتصــــاديــــًا

اقتصاد

التي  اجل��ه��ات  اأي  ال��زك��اة؛  م�سارف  بيان  كتابه  يف  ت��وىل  ق��د  تعاىل  اهلل  اإن 

ت�سرف فيها الزكاة، وهم امل�ستحقون لها، وقد ح�سرها يف ثمانية اأ�سناف، حيث 

ُقُلوُبُهْم  ��َف��ِة  َوامْلُ��وؤَلَّ َعلَْيَها  َواْلَعاِمِلَن  َوامْلَ�َساِكِن  ِلْلُفَقَراِء  َدَقاُت  ال�سَّ ��ا  َ {اإمِنَّ ق��ال: 

َعِليٌم   ُ ِ َواهللَّ ًة ِمَن اهللَّ ِبيِل َفِري�سَ َواْبِن ال�سَّ  ِ َويِف �َسِبيِل اهللَّ َواْلَغاِرِمَن  َقاِب  َويِف الرِّ

َحِكيٌم} )التوبة:60(.

واإليك بيان املق�سود بكل من هذه الأ�سناف الثمانية ب�سورة خمت�سرة: 

ال��ذي��ن ل  اأه��ل احل��اج��ة  ال��ف��ق��راء وامل�ساكن: وه��م  ال�سنف الأول وال��ث��اين:   ■
يجدون �سيئاً، اأو يجدون بع�ض ما يكفيهم.. على خاف بن الفقهاء اأيهما اأ�سد 

حاجة؟ وتف�سيل ذلك يف كتب الفقه.

■ وال�سنف الثالث: العاملون على الزكاة: وهم الذين يتولون جمع الزكاة، ول 
ي�سرط فيهم و�سف الفقر، بل يعطون منها ولو كانوا اأغنياء.

■ ال�سنف الرابع: املوؤلفة قلوبهم: وهم الذين دخلوا يف الإ�سام حديثاً يعطون 
من الزكاة تاأليفاً لقلوبهم، ومذهب جمهور الفقهاء اأن هذا ال�سهم باق مل ي�سقط 

على خاف بن الفقهاء يف ذلك. 

■ ال�سنف اخلام�ض: يف الرقاب: وهم على ثاثة اأ�سرب: 
□ الأول: املكاتبون امل�سلمون: فيعانون لفك رقابهم. 

□ الثاين: اإعتاق الرقيق امل�سلم.
□ الثالث: الأ�سرى من امل�سلمن. 

■ ال�سنف ال�ساد�ض: الغارمون: وهم املدينون العاجزون عن �سداد ديونهم على 
تف�سيل لذلك يف كتب الفقه.

■ ال�سنف ال�سابع: يف �سبيل اهلل: واملراد بذلك، اإعطاء الغزاة املتطوعن للجهاد، 
وكذا الإنفاق يف م�سلحة احلرب وكل ما يحتاجه اأمر اجلهاد.

نفقته،  ال��ذي قد فرغت  املجتاز  امل�سافر  وه��و  ال�سبيل  اب��ن  الثامن:  ال�سنف   ■
فيعطى ما يو�سله اإىل بلده.

هذه نبذة خمت�سرة عن كل �سنف من الأ�سناف الثمانية، وملعرفة تفا�سيلها 

تراَجع كتب التف�سر والفقه.

مــصـــــارف الـــزكــــــاة
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زكـــــــــــاة الـفـطـــــــــــر

رمضانيات

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

ال��ف��ط��ر فري�سة  زك����اة  ح��ك��م��ه��ا: 

وال�سغر،  الكبر  م�سلم؛  ك��ل  على 

وال���ذك���ر والأن����ث����ى، واحل����ر وال��ع��ب��د؛ 

عنهما  اهلل  ر�سي  عمر  اب��ن  حلديث 

ق���ال: »ف��ر���ض ر���س��ول اهلل �سلى اهلل 

عليه و�سلم زكاة الفطر من رم�سان 

�ساعاً من متر، اأو �ساعاً من �سعر؛ 

والأنثى،  والذكر  واحل��ر،  العبد  على 

امل�سلمن،  م���ن  وال��ك��ب��ر  وال�����س��غ��ر 

واأمر بها اأن توؤدَّى قبل خروج النا�ض 

اإىل ال�ساة«. )اأخرجه البخاري(.

كان يجد  اإذا  امل�سلم  فتجب على 

عياله  وق����وت  ق��وت��ه  ع��ن  يف�سل  م��ا 

عن  فيخرجها  ول��ي��ل��ت��ه،  ال��ع��ي��د  ي���وم 

ن��ف�����س��ه، وع���م���ن ت��ل��زم��ه م��وؤن��ت��ه من 

والأوىل  والولد،  كالزوجة  امل�سلمن 

اإن  اأن���ف�������س���ه���م  ع����ن  ي���خ���رج���وه���ا  اأن 

ا���س��ت��ط��اع��وا، لأن��ه��م ه��م امل��خ��اَط��ب��ون 

ب���ه���ا. اأم������ا احل���م���ل يف ال���ب���ط���ن ف��ا 

يجب اإخراج زكاة الفطر عنه؛ لعدم 

ر�سي  عثمان  عن  ُروي  وم��ا  الدليل، 

اأنه »كان يعطي �سدقة  اهلل عنه من 

الفطر عن احَلَبل« فاإ�سناده �سعيف.

ُيجزئ  ل  قيمتها:  اإخ���راج  حكم 

اإخ��������راج ق��ي��م��ت��ه��ا، وه�����و ق�����ول اأك����ر 

العبادات هو  الأ�سل يف  العلماء، لأن 

التوقيف، ومل يثبت عن النبي �سلى 

اأح����د من  اأو  اهلل ع��ل��ي��ه واآل����ه و���س��ل��م 

اأ�سحابه اأنه اأخرج قيمتها، وقد قال 

اأحدث  وال�سام: »من  ال�ساة  عليه 

رد«  لي�ض منه فهو  ما  ه��ذا  اأمرنا  يف 

)اأخرجه م�سلم(.

ح��ك��م��ة زك�����اة ال���ف���ط���ر: م���ا ج����اء يف 

ح��دي��ث ع��ب��د اهلل ب��ن ع��ب��ا���ض ر���س��ي اهلل 

عنهما قال: »فر�ض ر�سول اهلل �سلى اهلل 

لل�سائم  الفطر طهرة  زكاة  و�سلم  عليه 

من اللغو والرفث، وطعمة للم�ساكن.. 

م����ن اأداه��������ا ق���ب���ل ال�������س���اة ف���ه���ي زك����اة 

فهي  ال�ساة  بعد  اأداه���ا  وم��ن  مقبولة، 

�سدقة من ال�سدقات« )اأخرجه اأبوداود 

وابن ماجة ب�سند ح�سن(.

ج���ن�������ض ال�����واج�����ب ف���ي���ه���ا: ط��ع��ام 

اأو  اأرز  اأو  ُب���ّر  اأو  م��ن مت��ر  الآدم���ي���ن؛ 

غ��ره��ا م��ن ط��ع��ام ب��ن��ي اآدم. ق���ال اأب��و 

»كنا  عنه:  اهلل  ر�سي  اخل���دري  �سعيد 

ن���خ���رج ي����وم ال��ف��ط��ر يف ع��ه��د ر���س��ول 

من  �ساعاً  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  اهلل 

طعام، وكان طعامنا ال�سعر والزبيب 

والأقط والتمر« )اأخرجه البخاري(.

وق�����ت اإخ����راج����ه����ا: ق���ب���ل ال��ع��ي��د 

ال�سحابة  ك��ان  كما  ي��وم��ن،  اأو  بيوم 

اب��ن عمر  م��وىل  نافع  يفعلون؛ فعن 

اأن��ه ق��ال يف �سدقة  ر�سي اهلل عنهما 

التطوع: »وكانوا يعطون قبل الفطر 

بيوم اأو يومن” )اأخرجه البخاري(، 

اأن��ه  �سحيح  ب�سند  داود  اأب����ي  وع��ن��د 

ق���ال: »ف��ك��ان اب��ن عمر ي��وؤدي��ه��ا قبل 

ذلك باليوم واليومن«.

اإخراجها قبل �ساة  واآخر وقت 

العيد، كما �سبق يف حديث ابن عمر، 

وابن عبا�ض ر�سي اهلل عنهم.

م��ق��داره��ا: �ساع ع��ن ك��ل م�سلم، 

حلديث ابن عمر ال�سابق.

اأه��ل  �ساع  ه��و  املق�سود  وال�����س��اع 

عليه  اهلل  �سلى  النبي  لأن  امل��دي��ن��ة، 

واآل����ه و���س��ل��م ج��ع��ل ���س��اب��ط م��ا ُي��ك��ال 

حديث  يف  كما  املدينة،  اأه��ل  مبكيال 

ابن عمر ر�سي اهلل عنهما قال: قال 

و�سلم:  عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر���س��ول 

»امل���ك���ي���ال ع��ل��ى م��ك��ي��ال اأه����ل امل��دي��ن��ة 

والوزن على وزن اأهل مكة« )اأخرجه 

�سحيح(.  ب�سند  والن�سائي  داود  اأب��و 

وال�ساع من املكيال، فوجب اأن يكون 

امل��دي��ن��ة يف زم���ن النبي  اأه����ل  ب�����س��اع 

�سلى اهلل عليه واآله و�سلم.

وهنا يجب النتباه اإىل اأن ال�ساع 

ل ميكن اأن يعدل بالوزن؛ لأن ال�ساع 

يو�سع  م��ا  ب��اخ��ت��اف  وزن���ه  يختلف 

وزنه عن  القمح يختلف  فيه، ف�ساع 

عن  يختلف  الأرز  و�ساع  الأرز،  �ساع 

يتفاوت  كذلك  والتمر  التمر،  �ساع 

باختاف اأنواعه، وهكذا.. لذلك فاإن 

اأدق طريقة ل�سبط مقدار الزكاة هو 

ال�ساع، واأن يكون بحوزة النا�ض.

ال�����س��اع  اأن  ُي��ع��ل��م  اأن  ي��ج��ب  ث���م 

م��ل��ل��ر(،   3280( ي�������س���اوي  ال���ن���ب���وي 

ث����اث ل�����رات وم���ائ���ت���ان وث��م��ان��ون 

مللر تقريباً.

هم  ال��ف��ط��ر:  ل��زك��اة  امل�ستحقون 

امل�سلمن؛  م��ن  وامل�����س��اك��ن  ال��ف��ق��راء 

حلديث ابن عبا�ض ر�سي اهلل عنهما: 

».. وطعمة للم�ساكن«.

لغر  دفعها  اخل��ط��اأ  م��ن  تنبيه: 

ال����ف����ق����راء وامل���������س����اك����ن، ك���م���ا ج���رت 

ب��ه ع����ادة ب��ع�����ض ال��ن��ا���ض م��ن اإع��ط��اء 

اأو على  اأو اجلران،  الزكاة لاأقارب 

ل  ك��ان��وا  واإن  بينهم،  ال��ت��ب��ادل  �سبيل 

معّينة  لأ�سر  دفعها  اأو  ي�ستحقونها، 

كل �سنة، من دون نظر يف حال تلك 

الأ�سر هل هي من اأهل الزكاة اأو ل.

م��ك��ان دف��ع��ه��ا ت��دف��ع اإىل ف��ق��راء 

امل��ك��ان ال���ذي ه��و ف��ي��ه، وي��ج��وز نقلها 

اإىل بلد اآخر على القول الراجح، لأن 

الأ���س��ل هو اجل���واز، ومل يثبت دليل 

�سريح يف حترمي نقلها.

�صلة الأرحام

دع���ت اآي����ات ال���ق���راآن ال��ك��رمي واأح���ادي���ث النبي 

���س��ل��ى اهلل ع��ل��ي��ه واآل�����ه و���س��ل��م اإىل ���س��ل��ة ال��رح��م، 

ورغبت فيها اأعظم الرغيب، وكان الرغيب دينياً 

ودنيوياً، ول �سك اأن املجتمع الذي يحر�ض اأفراده 

على التوا�سل والراحم يكون ح�سناً منيعاً، وقلعة 

وبناء  متما�سكة،  اأ���س��ر  ذل��ك  ع��ن  وين�ساأ  ���س��ام��دة، 

اج��ت��م��اع��ي م��ت��ن مي��د ال��ع��امل ب��ال��ق��ادة وامل��وج��ه��ن 

الذين  وامل�سلحن  وال��دع��اة  واملعلمن  واملفكرين 

يحملون م�ساعل الهداية وم�سابيح النور اإىل اأبناء 

اأمتهم، واإىل النا�ض اأجمعن.

معنى الرحم.. و�صلة الرحم

ق���ال ال���راغ���ب الأ����س���ف���ه���اين: »ال���رح���م: رح��م 

امل������راأة.. وم��ن��ه ا���س��ت��ع��ر ال��رح��م ل��ل��ق��راب��ة لكونهم 

خارجن من رحم واحدة«.

وامل�����راد ب��ال��رح��م: الأق���رب���اء يف ط���ريف ال��رج��ل 

واملراأة من ناحية الأب والأم، ومعنى �سلة الرحم: 

ويدخل  والفعل،  القول  يف  الأق���ارب  اإىل  الإح�سان 

يف ذلك زيارتهم، وتفقد اأحوالهم، وال�سوؤال عنهم، 

وم�ساعدة املحتاج منهم، وال�سعي يف م�ساحلهم.

�سلة ال��رح��م م��ن الإمي�����ان: ع��ن اأب���ي ه��ري��رة 

ر�سي اهلل عنه قال: قال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه 

واآل���ه و�سلم: »م��ن ك��ان ي��وؤم��ن ب��اهلل وال��ي��وم الآخ��ر 

فليكرم �سيفه، ومن كان يوؤمن باهلل واليوم الآخر 

فلي�سل رحمه، ومن كان يوؤمن باهلل واليوم الآخر 

فليقل خراً اأو لي�سمت«.

اأمور ثاثة حتقق التعاون واملحبة بن النا�ض 

وهي: اإكرام ال�سيف و�سلة الرحم والكلمة الطيبة، 

وق��د رب��ط ال��ر���س��ول ه��ذه الأم���ور ب��الإمي��ان فالذي 

و�سلة  رحمه،  يقطع  الآخ��ر ل  واليوم  ب��اهلل  يوؤمن 

الرحم عامة على الإميان.

والعمر:  ال��رزق  للركة يف  �سبب  الرحم  �سلة 

كل النا�ض يحبون اأن يو�سع لهم يف الرزق، ويوؤخر 

ل��ه��م يف اآج��ال��ه��م لأن ح��ب ال��ت��م��ل��ك وح���ب ال��ب��ق��اء 

الإن�����س��ان،  الثابتة يف نف�ض  ال��غ��رائ��ز  غ��ري��زت��ان م��ن 

�سيدنا  ع��ن  اأرح��ام��ه.  ب�سلة  فعليه  ذل��ك  اأراد  فمن 

علي ر�سي اهلل عنه عن النبي �سلى اهلل عليه واآله 

و�سلم قال: »من �سّره اأن ميد له يف عمره، ويو�سع 

اهلل  فليتق  ال�سوء،  ميتة  عنه  وي��دف��ع  رزق���ه،  ل��ه يف 

ولي�سل رحمه«.

�سلة الرحم �سبب ل�سلة اهلل تعاىل واإكرامه: 

اهلل  �سلى  النبي  ع��ن  عنها،  اهلل  ر�سي  عائ�سة  ع��ن 

عليه واآله و�سلم اأنه قال: »الرحم متعلقة بالعر�ض 

تقول: من و�سلني و�سله اهلل، ومن قطعني قطعه 

اهلل«.

�سلة ال��رح��م م��ن اأ���س��ب��اب دخ��ول اجل��ن��ة: فعن 

ال��ن��ب��ي اأن����ه ق����ال: »ي��اأي��ه��ا ال��ن��ا���ض اأف�����س��وا ال�����س��ام 

بالليل  و�سلوا  الأرح����ام  و�سلوا  الطعام  واأط��ع��م��وا 

والنا�ض نيام، تدخلوا اجلنة ب�سام«.

قطع الأرحام

اأداء  م��ن  التهرب  اأو  الأرح���ام  اإىل  الإ���س��اءة 

الذين  اخلا�سرين  �سفات  من  �سفة  حقوقهم 

ذلك  اإن  بل  يو�سل،  اأن  به  اهلل  اأم��ر  ما  قطعوا 

جرمية وكبرة من كبائر الذنوب، واإن الإن�سان 

اأو  اأ���س��د الإ����س���اءة م��ا ي���راه بعينه  منا ل��ي�����س��وؤوه 

الأرح����ام  لأق����رب  قطيعة  م��ن  ب��اأذن��ي��ه  ي�سمعه 

ال���ذي���ن ُف���ط���ر الإن�������س���ان ع��ل��ى ح��ب��ه��م وب��ره��م 

اأن  املعتادة  الأم��ور  اأ�سبح من  واإكرامهم، حتى 

اللجوء  اإىل  ا�سطر  ال��وال��دي��ن  اأح��د  اأن  ن�سمع 

يطلب  اأو  النفقة  م��ن  ح��ق��ه  ل��ي��ن��ال  للمحكمة 

حمايته من ابنه، هذا الذي كان �سبب وجوده.

قاطع الرحم ملعون يف كتاب اهلل: قال اهلل 

ُتْف�ِسُدوا  اأَْن  ْيُتْم  َتَولَّ اإِْن  َع�َسْيُتْم  {َفَهْل  تعاىل: 

الَِّذيَن  • اأُوَلِئَك  اأَْرَحاَمُكْم  ُعوا  َوُتَقطِّ اْلأَْر�ِض  يِف 

ُهْم َواأَْعَمى اأَْب�َساَرُهم}. مَّ ُ َفاأَ�سَ َلَعَنُهُم اهللَّ

اخلا�سرين:  الفا�سقن  من  الرحم  قاطع 

اْلَفا�ِسِقَن  اإِلَّ  ِبِه  لُّ  ُي�سِ {َوَم��ا  تعاىل:  اهلل  قال 

ِميَثاِقِه  َبْعِد  ِمْن   ِ اهللَّ َعْهَد  وَن  َيْنُق�سُ الَِّذيَن   •
اأَْن ُيو�َسَل َوُيْف�ِسُدوَن  ِبِه   ُ اأََمَر اهللَّ َوَيْقَطُعوَن َما 

ا�ِسُروَن}. يِف اْلأَْر�ِض اأُوَلِئَك ُهُم اخْلَ

ل له العقوبة يف الدنيا:  قاطع الرحم ُتعجَّ

عن اأبي بكر ر�سي اهلل عنه عن ر�سول اهلل �سلى 

اأجدر  اهلل عليه واآل��ه و�سلم قال: »ما من ذنب 

اأن يعجل اهلل ل�ساحبه بالعقوبة يف الدنيا مع 

م��ا ي��دخ��ر ل��ه يف الآخ����رة م��ن ال��ب��غ��ي وقطيعة 

الرحم«.

) �لعدد 274(  �جلمعة - 2 �آب - 2013



ما  �إىل  �ل�صوم  ق�صاء  تاأخري  حكم  ما 

بعد رم�صان �ملقبل؟

من �أفطر يف رم�صان ل�صفر �أو مر�ض 

قبل  يق�صي  �أن  فعليه  ذل����ك،  ن��ح��و  �أو 

�لرم�صانني،  ب��ني  م��ا  �مل��ق��ب��ل؛  رم�����ص��ان 

حمل �صعة من ربنا ، ف��اإن �أّخ��ره �إىل ما 

بعد رم�صان �ملقبل فيجب عليه �لق�صاء 

وي��ل��زم��ه م���ع �ل��ق�����ص��اء �إط���ع���ام م�صكني 

�أفتى به جماعة من  عن كل يوم، حيث 

�أ���ص��ح��اب �ل��ن��ب��ي ���ص��ل��ى �هلل ع��ل��ي��ه و�آل���ه 

قوت  من  �صاع  ن�صف  و�لإط��ع��ام  و�صلم، 

تقريباً  �لكيلو  ون�صف  كيلو  وهو  �لبلد، 

�إن  �أم���ا  ذل���ك،  غ��ري  �أو  �أرّز  �أو  م��ن مت��ر 

�إطعام  فال  �ملقبل  رم�صان  قبل  ق�صيِت 

عليِك.

بلوغي  كان  تقريباً  �صنو�ت  ع�صر  منذ 

غري  �ملعروفة،  �لبلوغ  �أم���ار�ت  خ��الل  من 

�أدرك��ت  بلوغي  من  �لأوىل  �ل�صنة  يف  �أنني 

�لآن  يلزمني  فهل  �أ���ص��م��ه،  ومل  رم�����ص��ان 

ق�صاوؤه؟ وهل يلزمني زيادة على �لق�صاء 

كفارة؟

مل  �ل��ذي  �ل�صهر  ذل��ك  ق�صاء  يلزمك 

�لتوبة و�ل�صتغفار، وعليك  ت�صوميه، مع 

يوم مقد�ره  لكل  م�صكني  �إطعام  ذلك  مع 

�أو  �لتمر  �لبلد من  ق��وت  �صاع من  ن�صف 

�لأرز �أو غريهما �إذ� كنت ت�صتطيعني، �أما 

�صيء  فال  ت�صتطيعني،  ل  فقرية  كنِت  �إن 

عليِك �صوى �ل�صيام.

�إذ� طهرت �لنف�صاء قبل �لأربعني، هل 

ت�صوم وُت�صلي �أم ل؟ و�إذ� جاءها �حلي�ض 

مرة  ط��ه��رت  و�إذ�  تفطر؟  ه��ل  ذل���ك،  بعد 

ثانية، هل ت�صوم وُت�صلي �أم ل؟

مت���ام  ق���ب���ل  �ل���ن���ف�������ص���اء  ط���ه���رت  �إذ� 

و�ل�صالة  �لُغ�صل  عليها  وجب  �لأربعني 

و���ص��وم رم�����ص��ان وح��ّل��ت ل��زوج��ه��ا، ف��اإن 

عاد عليها �لدم يف �لأربعني وجب عليها 

ت��رك �ل�����ص��الة و�ل�����ص��وم، وح��رم��ت على 

و�صارت  �لعلماء،  قويل  �أ�صح  يف  زوجها 

تكمل  �أو  تطهر  حتى  �لُنّف�صاء  حكم  يف 

�لأرب���ع���ني، ف����اإذ� ط��ه��رت ق��ب��ل �لأرب��ع��ني 

و�صّلت  �غت�صلت  �لأربعني  ر�أ���ض  على  �أو 

��صتمر  و�إن  ل��زوج��ه��ا،  وح��ّل��ت  و���ص��ام��ت 

�ل��دم بعد �لأرب��ع��ني فهو دم ف�صاد  معها 

ل تَدْع من �أجله �ل�صالة ول �ل�صوم، بل 

ُت�صلي وت�صوم يف رم�صان وحتل لزوجها 

ت�صتنجي  �أن  وع��ل��ي��ه��ا  ك��امل�����ص��ت��ح��ا���ص��ة، 

ُي��خ��ف��ف عنها �ل���دم من  وت��ت��ح��ف��ظ مب��ا 

�ل��ق��ط��ن �أو ن��ح��وه، وت��ت��و���ص��اأ ل��وق��ت كل 

و�آله  �لنبي �صلى �هلل عليه  �صالة؛ لأن 

�إذ�  �إل  ب��ذل��ك،  �مل�صتحا�صة  �أم���ر  و�صلم 

عــــــــــالـــــــــم الـــمــــــــــــرأة
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فتاوى رمضانية أنِت بحاجة إلى معرفتها

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

ي���اأت���ي ���ص��ه��ر رم�����ص��ان �مل���ب���ارك حم��ّم��اًل 

ب��ال��ق��ي��م �لأخ���الق���ي���ة �ل��ع��ال��ي��ة �ل��ت��ي ي�صعى 

عليها  و�ل��ب��ق��اء  تطبيقها  �إىل  م��ّن��ا  �ل��ك��ث��ري 

وغ��ر���ص��ه��ا يف �أط��ف��ال��ن��ا �ل�����ص��غ��ار، وي��ب��ح��ث 

�لأطفال  تربية  �أ�صاليب  حتديد  عن  �لأه��ل 

ولأطفالهم  لهم  يتن�صّنى  حتى  رم�صان،  يف 

حتقيق �ملطلوب وغر�صه يف �لنف�ض.

يف  �لأط��ف��ال  تربية  �أ�صاليب  حتديد  �إن 

رم�صان حاجة ُملّحة حتى يوفر �لوقت على 

�لو�لدين وعلى �لطفل نف�صه، وترتتب هذه 

�لأ�صاليب على �لنحو �لآتي:

�لعبادية  �لناحية  م��ن  بالطفل  �لرت��ق��اء   -

�لكرمي  �ل��ق��ر�آن  وق����ر�ءة  و�ل��ق��ي��ام  )�ل�صيام 

و�لدعاء و�لذكر(.

�ل�صلوكية  �لناحية  من  بالطفل  �لرتقاء   -

)�لأم��������ر ب���امل���ع���روف و�ل���ن���ه���ي ع����ن �مل��ن��ك��ر، 

و�ل��ت��ح��ل��ي ب��ال�����ص��ر، وف��ع��ل �خل�����ري�ت، وب��ّر 

�لو�لدين(.

�لبدنية  �لناحية  م��ن  بالطفل  �لرت��ق��اء   -

�لأن�صطة  وح�����ص��ور  �ل��ري��ا���ص��ي��ة  )�ل�����دور�ت 

�ل�صحية  و�ل��ق��و�ع��د   - �ملختلفة  �ل��ب��دن��ي��ة 

يف �لأك������ل - وت����اأخ����ري �ل�����ص��ح��ور وت��ع��ج��ي��ل 

�لإفطار(.

�لدر��صية  �لناحية  من  بالطفل  �لرت��ق��اء   -

)م�صاعدته على �لتفوق، وذلك باإر�صاده �إىل 

طرق �ملذ�كرة �ل�صحيحة، وكيفية �إد�رة وقته 

يف رم�صان، وتنظيم جدول للمذ�كرة(.

- �إحياء دور �مل�صجد يف نف�ض �لطفل.

- ت���دري���ب �ل��ط��ف��ل ع��ل��ى �إل���ق���اء �خل���و�ط���ر، 

و�لأمر باملعروف و�لنهي عن �ملنكر، و�لتعاون 

و�لتكافل، و�صلة �لرحم، و�ل�صجاعة.

�إيجابية  �لو�لد�ن نتيجة  وحتى ي�صمن 

م���ن ب��ع��د ����ص��ت��خ��د�م��ه��م لأ���ص��ال��ي��ب ت��رب��ي��ة 

�لأطفال يف رم�صان، ل بّد لهم من �لو�صول 

�لقيم  ل��غ��ر���ض  ���ص��ح��ي��ح،  ب�صكل  لأط��ف��ال��ه��م 

عليهم  كما  فيهم،  �لرم�صانية  �لأخ��الق��ي��ة 

ق��دوة  لأن��ه��م  دوم���اً  ه��م مبادرين  يكونو�  �أن 

�لطفل �لأوىل يف تطبيق تلك �ملبادئ.

حتى  تو�صيات  هنالك  �أي�����ص��اً  وللطفل 

يعّود نف�صه على �للتز�م، من �أهّمها:

- �لهتمام عند �لإفطار بعدم تناول �لطعام 

بعد ذلك باخلمول  ن�صعر  ب�صر�هة، حتى ل 

و�لرغبة يف �لنوم.

�أو  ب��ت��م��ر�ت،  �أو  ب��رط��ب��ات  �لإف���ط���ار  ب���دء   -

نة. بجرعات ماء كما هي �ل�صُّ

- جتّنب تناول �ملثلجات، فهي ُتربك �ملعدة، 

و�مل���خ���ل���الت �ل���ت���ي ت�����ص��ب��ب �ل��ع��ط�����ض خ��الل 

�لنهار.

- �حل���ر����ض ع��ل��ى ط��اع��ة �ل���و�ل���دي���ن وع���دم 

�لتكا�صل.

- �دخار جزء من �مل�صروف مل�صاعدة �لفقر�ء 

و�مل�صاكني.

- ح����ّث �ل����زم����الء ل��ف��ع��ل �خل������ري�ت وك�����ص��ب 

�حل�صنات يف هذ� �ل�صهر.

ويف عملية �لدمج ما بني �أ�صاليب تربية 

ما  بفعل  وتو�صيتهم  رم�صان  يف  �لأط��ف��ال 

و�ل���و�ل���د�ن من  �لطفل  ي��خ��رج  ذك���ره،  �صبق 

تعاىل  �هلل  ر����ص��ني  �ل��ك��رمي  رم�����ص��ان  �صهر 

و�أن��ف�����ص��ه��م، م��ت��ح��ّل��ني ب��ال��ق��ي��م �لأخ��الق��ي��ة 

�ملن�صودة.

أنـِت وطــفـــــلك

أساليب تربية األطفال في رمضان

ج��اءت��ه��ا »�ل�����دورة �ل�����ص��ه��ري��ة« �أع��ن��ي 

�حلي�ض، فاإنها ترتك �ل�صالة.

ه��ل ي��ج��وز ت��اأخ��ري ُغ�����ص��ل �جل��ن��اب��ة 

للن�صاء  يجوز  وهل  �لفجر؟  طلوع  �إىل 

�إىل  �لُنّف�صاء  �أو  �حلي�ض  ُغ�صل  تاأخري 

طلوع �لفجر؟

�لفجر  قبل  �لطهر  �مل���ر�أة  ر�أت  �إذ� 

ف��اإن��ه ي��ل��زم��ه��ا �ل�����ص��وم، ول م��ان��ع من 

�لفجر،  طلوع  بعد  �إىل  �لُغ�صل  تاأخري 

ت����اأخ����ريه �إىل ط��ل��وع  ل��ك��ن ل��ي�����ض ل��ه��ا 

�مل��ب��ادرة  �ل��رج��ل  على  ويجب  �ل�صم�ض، 

�لفجر مع  ُي���درك ���ص��الة  ب��ذل��ك حتى 

�جلماعة.

�أو �مل��ر���ص��ع �إذ�  م���اذ� ع��ل��ى �حل��ام��ل 

يكفي  وم������اذ�  رم�������ص���ان؟  �أف���ط���رت���ا يف 

�إطعامه من �لأرز؟

ل يحل للحامل �أو �ملر�صع �أن تفطر 

يف نهار رم�صان �إل لعذر، فاإن �أفطرتا 

�ل�����ص��وم،  ق�����ص��اء  عليهما  وج���ب  ل��ع��ذر 

َك��اَن  {َوَم���ْن  �ملري�ض:  تعاىل يف  لقوله 

���اٍم  َيّ �أَ ِم��ْن  ٌة  َف��ِع��َدّ �َصَفٍر  َعلَى  �أَْو  ا  َمِري�صً

�أَُخ��َر}، وهما مبعنى �ملري�ض، و�إن كان 

�ملولود، فعليهما  عذرهما �خلوف على 

مع �لق�صاء �إطعام م�صكني لكل يوم من 

من  غريها  �أو  �لتمر  �أو  �لأرز  �أو  �ل��ر 

�لعلماء:  �لآدم��ي��ني، وق��ال بع�ض  ق��وت 

كل  على  �لق�صاء  ���ص��وى  عليهما  لي�ض 

ح����ال، لأن����ه ل��ي�����ض يف �إي���ج���اب �لإط��ع��ام 

دل��ي��ل م��ن �ل��ك��ت��اب و�ل�����ص��ن��ة، و�لأ���ص��ل 

على  �لدليل  يقوم  حتى  �ل��ذم��ة  ب���ر�ءة 

�صغلها، وهذ� مذهب �لإمام �أبي حنيفة 

)ر�صي �هلل عنه( وهو قوي.

�مر�أة و�صعت يف رم�صان ومل تق�ض 

بعد رم�صان خلوفها على ر�صيعها، ثم 

�ملقبل، هل  حملت و�أجنبت يف رم�صان 

يجوز لها �أن توّزع نقود�ً بدل �ل�صوم؟

�لو�جب على هذه �ملر�أة �أن ت�صوم 

بعد  ول��و  �أفطرتها،  �لتي  �لأي���ام  ب��دل 

رم�����ص��ان �ل���ث���اين، لأن���ه���ا �إمن����ا ت��رك��ت 

�لق�صاء بني �لأول و�لثاين لعذر، ول 

يف  تق�صي  �أن  عليها  ي�صق  ه��ل  �أدري 

زمن �ل�صتاء يوماً بعد يوم، و�إن كانت 

ُتر�صع فاإن �هلل يقويها على �أن تق�صي 

لها  ف��اإن مل يح�صل  �ل��ث��اين،  رم�صان 

فال حرج عليها �أن توؤخره �إىل رم�صان 

�لثاين.

�أخ����ذ  �إىل  �ل���ن�������ص���اء  ب��ع�����ض  ت��ع��م��د 

حبوب يف رم�صان ملنع �لدورة �ل�صهرية 

ل  حتى  ذل��ك  يف  و�لرغبة  )�حلي�ض(، 

تق�صي فيما بعد، فهل هذ� جائز؟ وهل 

يف ذلك قيود حتى ل تعمل بها هوؤلء 

�لن�صاء؟

�لذي �أر�ه يف هذه �مل�صاألة �أل تفعله 

�ملر�أة، وتبقى على ما قّدره �هلل  وكتبه 

تعاىل يف هذه  ف��اإن هلل  �آدم؛  بنات  على 

�إي��ج��اده��ا،  يف  حكمة  �ل�صهرية  �ل����دورة 

�مل����ر�أة،  ُت��ن��ا���ص��ب طبيعة  ه���ذه �حل��ك��م��ة 

ف����اإذ� منعت ه���ذه �ل��ع��ادة ف��اإن��ه ل �صك 

ج�صم  على  �صار  فعل  رد  منها  يحدث 

�مل���ر�أة، وق��د ق��ال �لنبي �صلى �هلل عليه 

و�آله و�صلم: »ل �صرر ول �صر�ر«، هذ� 

بغ�ض �لنظر عما ُت�صببه هذه �حلبوب 

ذلك  ذكر  كما  �لرحم  على  �أ�صر�ر  من 

�مل�صاألة  ه��ذه  �أرى يف  ف��ال��ذي  �لأط��ب��اء، 

�أن �لن�صاء ل ي�صتعملون هذه �حلبوب، 

و�حل��م��د هلل ع��ل��ى ق����دره وح��ك��م��ت��ه �إذ� 

�أت����اه����ا �حل��ي�����ض مت�����ص��ك ع���ن �ل�����ص��وم 

و�ل�صالة، و�إذ� طهرت ت�صتاأنف �ل�صيام 

تق�صي  رم�صان  �نتهى  و�إذ�  و�ل�صالة، 

ما فاتها من �ل�صوم.

رمي اخلياط
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ي�صتد �صعور �ل�صائم يف �صهر رم�صان 

�مل���ب���ارك ب��ال��ع��ط�����ض م��ع دخ��ول��ه يف ف�صل 

من  �أك��ر  �إىل  �ل�صيام  ميتد  �إذ  �ل�صيف، 

يف  �جل�صم  في�صتمّر  �ليوم،  يف  �صاعة   16
فقد �ملاء على مد�ر تلك �ل�صاعات لي�صل 

�إىل �لإف���ط���ار وه���و يف ح��اج��ة م��ا���ص��ة �إىل 

ملا فقدته �لأن�صجة  تعوي�ض فوري وكاٍف 

من �صو�ئل.

�مل�����اء م���ن �أه�����م �مل�����ص��اك��ل �ل���ت���ي ت��و�ج��ه 

لذ�  �ل�صيف،  ف�صل  يف  خ�صو�صاً  �ل�صائم، 

كبرية  ك��م��ي��ات  ���ص��رب  �أن  �ل��ك��ث��ريون  يعتقد 

�ل�صعور  م��ن  حتمي  �ل�صحور  عند  �مل��اء  م��ن 

بالعط�ض �أثناء �ل�صيام، وهذ� �عتقاد خاطئ، 

لأن معظم هذه �ملياه تكون ز�ئدة على حاجة 

�جل�صم، لذ� تقوم �لكلية بفرزها بعد �صاعات 

قليلة من تناولها.

فائدة املاء

�ملاء مفيد لكل �أجهزة �جل�صم، و�لإن�صان 

يحتاج ما بني 2 �إىل3 لرت�ت ماء �أو �صو�ئل 

�حلمل  حالة  يف  �لكمية  هذه  وتزيد  يومياً، 

و�لر�صاعة و�لطق�ض �حلار. 

�صرب �ملاء يزيد من كفاءة عمل �جلهاز 

�له�صمي �لغذ�ئي، ويزيد من �إنتاج �لطاقة 

�ل�صعر�ت  ح���رق  �إىل  ي����وؤدي  م��ا  �جل�����ص��م،  يف 

�ل�����ز�ئ�����دة، وي�����ص��اع��د ع��ل��ى �ل����ص���ت���ف���ادة من 

�لرجيم و�إنقا�ض �لوزن.

على  بانتظام  �أي�صاً  �مل��اء  �صرب  وي�صاعد 

�لتخل�ض من �لأمالح �ملرت�كمة �لتي توؤدي 

�ل��دم،  �صغط  و�رت��ف��اع  �لكلى  ح�����ص��و�ت  �إىل 

ح��ي��ث ُوج����د �إن ب��ع�����ض �لأ���ص��خ��ا���ض �ل��ذي��ن 

يعانون منه قد يكون ب�صبب تر�كم �لأمالح 

يف �أج�صامهم.

على  للحفاظ  �أي�����ص��اً  مهم  �مل���اء  �أن  كما 

�لأ����ص���ن���ان مل���ا حت��ت��وي��ه م���ن �أم�����الح معدنية 

على  �أي�صاً  �ملاء  وي�صاعد  وفلوريد،  وكلوريد 

�للعاب لت�صهيل عملية م�صغ �لطعام  �إف��ر�ز 

و�له�صم.

ويجب �أن تكون درجة حر�رة �ملياه �لتي 

ن�����ص��رب��ه��ا، خ�����ص��و���ص��اً ع��ن��د ب��د�ي��ة �لإف���ط���ار، 

�ملثلج  �مل���اء  ���ص��رب  لأن  �ل�����رودة،  متو�صطة 

�ن��ق��ب��ا���ض  لي�����روي �ل��ع��ط�����ض، وي������وؤدي �إىل 

�ل�����ص��ع��ري�ت �ل��دم��وي��ة، وب��ال��ت��ايل ي���وؤدي �إىل 

�صعف �له�صم، كذلك دفع �ملاء للطعام �أثناء 

�لأكل طريقة خاطئة، لأنها ل تعطي فر�صة 

يجب  على ه�صم جيد  وللح�صول  لله�صم، 

م�صغ �لطعام جيد�ً.

�لأطباء بدورهم يحّذرون من �صرب 

م�صنَّعة  م��و�د  على  �ملحتوية  �لع�صائر 

نة �صناعياً، �أو �لتي حتتوي على  �أو ملوَّ

كميات كبرية من �ل�صكر، لأن �ل�صكريات 

ت��زي��د م���ن �لإح�����ص��ا���ض ب��ال��ع��ط�����ض، كما 

وح�صا�صية،  �صحية  �أ�صر�ر�ً  ت�صبب  �أنها 

خ�������ص���و����ص���اً ل�����دى �لأط������ف������ال، ومي��ك��ن 

�����ص���ت���ب���د�ل���ه���ا ب���ال���ع�������ص���ائ���ر �ل���ط���ازج���ة 

و�ل��ف��و�ك��ه لكن ي��ح��ذر م��ن �لإك��ث��ار من 

لأنها  �ل��غ��ازي��ة،  �مل��ي��اه  �أو  �لع�صائر  ه��ذه 

توؤثر ب�صدة على �ملعدة وتقلل من كفاءة 

�ل�صطر�بات  بع�ض  وحُت���دث  �له�صم، 

�له�صمية، لذلك لبد من �لعتد�ل يف 

كل �صيء.

ن�صائح للتغلب على العط�ش 

ع�����دم ت����ن����اول �لأط���ع���م���ة �ل���ت���ي حت��ت��وي 

و�ل��ب��ه��ار�ت،  �ل��ت��و�ب��ل  م��ن  ن�صبة كبرية  على 

خ�صو�صاً عند وجبة �ل�صحور.

تناول كميات قليلة من �ملاء على فرت�ت 

متقطعة بعد �لإفطار .

�لطازجة  و�لفو�كه  �خل�صر�و�ت  تناول 

�ل�صحو ر، لأنها حتتوي على  �لليل وعند  يف 

�لتي تظل  �مل��اء و�لألياف  كميات كبرية من 

وق��ت��اً يف �لأم���ع���اء ف���رتة ط��وي��ل��ة، مم��ا يقلل 

�لإح�صا�ض باجلوع و�لعط�ض .

�لب��ت��ع��اد يف وج��ب��ة �لإف���ط���ار ع��ن ت��ن��اول 

�لأكالت و�لأغذية �ملاحلة و�ملخلالت، لأنها 

ل  ويف�صَّ �مل��اء،  �إىل  �جل�صم  حاجة  من  تزيد 

ب����دًل م��ن��ه��ا �خل�������ص���ر�و�ت �مل��ط��ب��وخ��ة، مثل 

تناول  يف�صل  كما  و�ل��ك��و���ص��ى،  �لفا�صوليا 

ل�صهولة  م�صوية  �أو  م�صلوقة  �إم���ا  �ل��ل��ح��وم 

ه�صمها .

على  ت�صاعد  �لتي  �ل�صو�ئل  من  �لإك��ث��ار 

و�لتمر  �لعرق�صو�ض  مثل  �جل�صم،  ترطيب 

�ل��ه��ن��دي و�ل��ك��رك��دي��ه، لأن���ه���ا ت��ق�����ص��ي على 

ميكروبات عديدة باجلهاز �له�صمي.

�لإكثار من تناول �ل�صلطة، لأنها حتتوي 

على عنا�صر غذ�ئية مرطبة ومفيدة وغنية 

متد  �لتي  و�لفيتامينات  و�مل��ع��ادن  بالألياف 

�جل�صم باحليوية و�لن�صاط و�ملاء �لالزم له، 

و�ل�صلطة كاملة �لقيمة �لغذ�ئية تتكون من 

وب�صل  وطماطم  وخيار  وكرف�ض  بقدون�ض، 

وقرنبيط، و�أنو�ع �أخرى من �خل�صرو�ت.

�لفاكهة  من  �لبطيخ  �أن  �خل��ر�ء  يوؤكد 

�مل��ف��ي��دة يف �أي�����ام �ل�����ص��ي��ام، ح��ي��ث ي��غ��ن��ي عن 

ع�صر�ت �لأ�صناف من �خل�صر�و�ت و�للحوم، 

ملا له من �أثر ملطف على �ملعدة، �إ�صافة �إىل 

غناه بالعديد من �لعنا�صر �لتي تكفي حاجة 

�لإن�����ص��ان م��ن �مل���اء و�ل��ف��ي��ت��ام��ي��ن��ات و�مل��ع��ادن 

طو�ل �ليوم خا�صًة يف �أيام �ل�صيف �حلارة.
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مل مت��ر دق��ائ��ق ع��ل��ى خ�����س��ارة ب��اي��رن 

م��ي��ون��ي��خ ل��ق��ب ك���اأ����س ال�����س��وب��ر الأمل��ان��ي��ة 

بهزمية ثقيلة من بورو�سيا دورمتوند 2 

– 4، حتى بداأ م�سجعو الفريق البافاري 
ال��ت��ح�����س��ر ع��ل��ى امل���دي���ر ال��ف��ن��ي ال�����س��اب��ق 

للفريق املدرب الوطني يوب هاينك�س. 

ت�������س���اءل���ت اأع���������داد غ����ر ق��ل��ي��ل��ة م��ن 

التوا�سل  م��واق��ع  على  ب��اي��رن  م�سجعي 

اإدارة  ت��وف��ي��ق  م����دى  ع���ن  الإج���ت���م���اع���ي 

هاينز  كارل  النادي  رئي�س  بقيادة  بايرن 

رومنيغه ورئي�س جمل�س مراقبة النادي 

اأويل هوني�س يف تغير مدير فني حقق 

انت�سارات مدوية يف انتهاك �سارخ للمثل 

الأمل��اين القائل »ل ينبغي على الإطالق  

تغير فريق عمل يحقق النجاح«. 

»كيف يغر  الآخ��ر:  البع�س  وت�ساءل 

�سرف  رئي�س  ومعهم  وهوني�س  رومنيغه 

بعد  هاينك�س  بيكنباور  القي�سر  النادي 

اأملانيا  حتقيقه الثالثية )الدوري وكاأ�س 

اأن  العلم  م��ع  اأوروب�����ا(«؟  اأب��ط��ال  ودوري 

ق�����رار ت��غ��ي��ر ه��اي��ن��ك�����س ج����اء ب��الت��ف��اق 

اأف�سل  من  يعدون  الذين  الثالثة،  بني 

ال���الع���ب���ني يف ت����اري����خ ب����اي����رن م��ي��ون��ي��خ 

ومنتخب اأملانيا. 

ول���ك���ن رغ�����م م����ا اأب��������داه ال���ع���دي���د م��ن 

الهزمية  على  ح�سرة  من  بايرن  م�سجعي 

دورمت��ون��د،  العنيد  املناف�س  م��ن  الثقيلة 

على  احل��ك��م  رف�����س  منهم  البع�س  اأن  اإل 

غ�����واردي�����ول م���ن خ����الل ���س��ي��اع ال�����س��وب��ر 

الأمل�����اين، م��وؤك��دي��ن اأن غ���واردي���ول م��درب 

لألقاب  بر�سلونة  ال�سابق  يف  ق��اد  بطولت 

ت��اري��خ��ي��ة، واأك����د ال��ب��ع�����س الآخ����ر اأن ف��وز 

اأن  هاينك�س بالثالثية ل يعني بال�سرورة 

يحقق دائماً كل البطولت، فهاينك�س حقق 

جاء  الإجن���از  ه��ذا  لكن  الثالثية،  بالفعل 

بعد ف�سل متوا�سل يف حتقيق البطولت. 

ويعترب هوؤلء باأن هاينك�س نف�سه مل 

يكن واثقاً من تكرار ما حققه من اإعجاز 

اأن��ه قرر  ذل��ك  والدليل على  ثانية،  م��رة 

اعتزال التدريب راف�ساً عرو�ساً من فرق 

عمالقة ل ميكن لأي مدرب يف العامل اأن 

وري��ال  الرهيب  بر�سلونة  مثل  يرف�سها 

م��دري��د ن����ادي ال��ق��رن يف اأوروب������ا، ال��ذي 

مورينيو  ج��وزي��ه  ل�ستبدال  ب��ق��وة  �سعى 

بهاينك�س، لكنه رف�س الطلب خوفاً من 

الف�سل الذي كان من املمكن اأن يدمر ما 

حققه مع بايرن.  

وي���������س����اط����ر ه����������وؤلء ن���ف�������س ال����������راأي، 

ومعهم  وهوني�س  رومنيغه  اأن  م��وؤك��دي��ن 

هاينك�س  ا�ستبدال  ق��رار  اتخذوا  بكنباور 

ب���غ���واردي���ول يف ن��ه��اي��ة امل���و����س���م م���ا قبل 

املا�سي بعد اأن ف�سل هاينك�س يف الفوز باأي 

بطولة، ل �سيما بعد خ�سارته نهائي دوري 

اأوروب��ا على يد ت�سل�سي الإنكليزي  اأبطال 

يف ميونيخ، ف�ساًل عن  خ�سارته الدوري 

والكاأ�س مل�سلحة دورمتوند. 

غرميه  تفوق  ك�سر  دورمت��ون��د  وك��ان 

بايرن ميونيخ عندما هزمه 4-2 ال�سبت 

املا�سي، يف مباراة الكاأ�س ال�سوبر الأملانية 

22
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بداية مخيبة لغوارديوال مع بايرن ميونيخ

من مباراة ال�سوبر الأملانية

.. وفرحة لعبي دورمتوندخيبة غوارديول ولعبيه بعد املباراة
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مارتينو  ج����راردو  الأرجنتيني  ح��ل 

مل�سلحته  ا�ستبعدت  اأن  بعد  بر�سلونة  يف 

اأ����س���م���اء ك��ث��رة لم��ع��ة م��ث��ل م��ار���س��ي��ل��ل��و 

ب��ي��ي��ل�����س��ا وف�����ران�����ك راي������ك������ارد وغ���و����س 

ه��ي��دي��ن��ك.. والأخ������ر ق��ري��ب ج����داً من 

م���در����س���ة ي����وه����ان ك����روي����ف وخ��و���س��ي��ب 

غوارديول.. والأخ��ران على خالف مع 

�ساندرو  احل��ايل  بر�سلونة  ن��ادي  رئي�س 

رو�سيل. 

م��ن عملية  الأخ�����رة  ال�����س��اع��ات  ويف 

املناف�سة حمتدمة  كانت  الأ�سماء  غربلة 

اأن��ري��ك��ه وم��ارت��ي��ن��و، الأول  ب���ني ل��وي�����س 

كزافيه  الفريق  قائد  بدعم  يحظى  كان 

واحلار�س  بويول  كارلي�س  الدفاع  وقلب 

�سابقاً  لعبوا  وه���وؤلء  فالدي�س،  فيكتور 

م��ع اأن��ري��ك��ه يف ال��ف��ري��ق ل�����س��ن��وات ع��دة، 

اأنريكه، هو مدرب الفريق  وبراأيهم فاإن 

بتدريب  الأج��در  كان  الثاين لرب�سلونة، 

النادي،  عائلة  اأنه من  �سيما  ل  الفريق، 

اأي  �سيحتاج  تفا�سيل كثرة  يعرف  وهو 

مدرب جيد اإىل وقت ليتعرف عليها.

يف امل���ق���اب���ل، ك����ان م��ارت��ي��ن��و ي��ق��رب 

ب��ه��دوء م��ن امل��وق��ع ال����ذي ي��ح��ل��م ب��ه اأي 

م���درب يف ال��ع��امل، وع��وام��ل اأرج��ح��ي��ت��ه، 

»حر من  اأن��ه  يف  بر�سلونة،  اإدارة  بح�سب 

ذاتية مميزة«،  �سرة  اأي عقد«، و»ميلك 

بر�سلونة يف  »يدافع عن  اأن��ه  ف�ساًل عن 

امل��ن��ا���س��ب��ات«، وه���ذه الدع�����اءات  خمتلف 

ت���راف���ق���ت م���ع ت�����س��ري��ح ل��ن��ج��م ال��ف��ري��ق 

مواطنه:  ع��ن  فيه  ق��ال  مي�سي  ليونيل 

»اإنه مدرب عظيم«.

وبعد اأن قررت اإدارة بر�سلونة ت�سمية 

مارتينو كرثت الت�ساوؤلت: »كيف ميكن 

ملدرب متوا�سع التجربة مثل مارتينو اأن 

هو  وهل  كرب�سلونة؟  عريقاً  نادياً  يقود 

ل��رواد مدر�سة  والأق��رب  املنا�سب  اخليار 

اأ�س�س لها يوهان كرويف  التي  بر�سلونة 

ال�سوؤال  اأم��ا  غ��واردي��ول؟  رايتها  وحمل 

الأه��م وال��ذي ل ي��زال ي��ردد حتى الآن 

والعاملي:  الإ���س��ب��اين  ال��ك��روي  ال�سارع  يف 

ت�سمية  يف  دور  ووال����ده  ملي�سي  ك���ان  ه��ل 

مارتينو؟

ع���الق���ت���ه  م���ي�������س���ي  ن����ف����ى  ح�����ني  ويف 

اأق��الم  بع�س  كانت  مارتينو،  با�ستقدام 

ال�����س��ح��اف��ي��ني ت��ك��ت��ب: »م����ا ال�����ذي دف��ع 

اآلف  ال���ذه���اب  اإىل  ب��ر���س��ل��ون��ة  ب���اإداري���ي 

مع  للتعاقد  البحار  خلف  الكيلومرات 

مارتينو؟

خ�سو�ساً  بديهية  الت�ساوؤلت  وتلك 

املتوا�سعة  ال��ذات��ي��ة  ال�سرة  راجعنا  اإذا 

اأي  ي��درب  ال��ذي مل  ملارتينو )50 ع��ام��اً( 

ناد كبر منذ بداية م�سرته التدريبية، 

ال��دوري  لقب  ه��ي  األقابه  اأب���رز  اأن  علماً 

4 م���رات )3 م��ع ليربتاد  ال��ب��اراغ��وي��اين 

ومرة مع ت�سرو بورتينو( ولقب الدوري 

نيواولد  مع  املا�سي  املو�سم  الأرجنتيني 

للفت  الإجن���ازات كافية  بويز، فهل هذه 

انتباه اإدارة بر�سلونة؟

الإن��رن��ت  ع��رب  اأج���ري  ا�ستفتاء  ويف 

اعترب 2 % فقط من جمهور بر�سلونة 

لقيادة  املنا�سب  امل���درب  ه��و  مارتينو  اأن 

م�سرة بطل اإ�سبانيا!

عليه  �سيكون  ما  اجلميع  و�سيرقب 

ال��و���س��ع يف ب��ر���س��ل��ون��ة ب��ع��د ت��ع��اق��ده مع 

مارتينو ملدة عامني، خ�سو�ساً اأن الأخر 

ل ميلك اأي خربة يف املالعب الأوروبية، 

اإ���س��ب��ان��ي��ا  »غ�������زو«  اإىل  ���س��ي�����س��ع��ى  ل��ك��ن��ه 

وال���ق���ارة ال��ع��ج��وز ب��ال�����س��الح الأم���رك���ي 

اجلنوبي املتمثل يف »بالوغرانا« بالنجم 

الأرج��ن��ت��ي��ن��ي ل��ون��ي��ل م��ي�����س��ي وم��واط��ن��ه 

خ���اف���ي���ر م���ا����س���ك���ران���و وال��ت�����س��ي��ل��ي��اين 

داين  والربازيليني  �سان�سيز  اليك�سي�س 

الفي�س وادري��ان��و وال��واف��د اجل��دي��د من 

�سانتو�س نيمار.

واأ����س���ب���ح م��ارت��ي��ن��و راب����ع م����درب من 

بالده يتوىل الإ�سراف على »بالوغرانا« 

وت��وج   1967-1965( اول�سن  روك��ي  بعد 

هريرا  وهيلينو  امل��ع��ار���س(  بكاأ�س  معه 

)اآذار - اأيار 1980 وت�سرين الثاين 1980 

الكاأ�س  بلقب  بعه  وت��وج   1981 �سيف   -

 -  1983 )اآذار  مينوتي  و�سيزار  املحلية( 

1984 واأحرز معه الكاأ�س ال�سوبر  �سيف 

الإ�سبانية(.

ويبدو مارتينو متاأثراً كثراً باأ�سلوب 

كان  ال���ذي  بييل�سا  مار�سيللو  »معلمه« 

م���درب���ه يف ن��ي��ول��ز اول����د ب���وي���ز، وخ���الل 

تعلم مبادئ  اإم��رت��ه،  العمل حت��ت  ف��رة 

الن�������س���ب���اط ودرا�����س����ة اخل�������س���وم ب����اأدق 

املفاهيم  نقل  يف  وال��و���س��وح  التفا�سيل 

امل��ي��ول اإىل الهجوم  ل��الآخ��ري��ن، وك��ذل��ك 

باأكرب عدد من الالعبني.

بييل�سا  ع���ن  ي��خ��ت��ل��ف  م��ارت��ي��ن��و  ل��ك��ن 

اأي��ام  جت�سد  ال��ذي  الرباغماتي  باأ�سلوبه 

مع  وبالتحديد  ال��ب��اراغ��واي،  يف  تدريبه 

�سقل  اللذين  بورتينو  و�سرو  ليربتاد 

التدريبية ما بني عامي  فيهما موهبته 

2002 و2007، اإذ متكن من التوفيق بني 
قناعاته ال�سخ�سية والقدرة على التكيف 

مع خ�سائ�س الالعبني املتاحني لديه.

فنياً،  اأول��وي��ات��ه  عن  مارتينو  وك�سف 

ا���س��ت��م��رار بر�سلونة يف  ي��ري��د  اأن���ه  ف��اأك��د 

الفريق  من  جعلت  والتي  لعبه  طريقة 

و�سدد  املا�سي«،  يف  »عظيماً  الكاتالوين 

اأنه ل ينوي تغير طريقة لعب بر�سلونة 

مي�سي  مواطنه  اأن  اإىل  لفتاً   ،3-3-4
اأف�سل لعب يف الأعوام الأربعة املا�سية، 

�سي�ستمر باللعب يف مركزه احلايل.

وت���ب���ق���ى اأر��������س امل���ل���ع���ب ه����ي احل��ك��م 

اإدارة  ق����رار  ���س��واب��ي��ة  م���دى  م��ع��رف��ة  يف 

بر�سلونة ومدى جدارة مارتينو مبوقعه 

اجلديد واخلطر.

جالل قبطان
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لماذا فضل برشلونة مارتينو على غيره؟

مارتينو املدرب اجلديد لرب�سلونة فريق بر�سلونة.. اأي م�ستقبل مع مارتينو؟

مي�سي.. هل لعب دوراً يف اختيار مارتينو؟

مع  ل��الأخ��ر  ر�سمي  اختبار  اأول  يف 

مدربه اجلديد غوارديول.

وث���������اأر دورمت������ون������د م�����ن غ���رمي���ه 

البافاري، �ساحب الثالثية التاريخية، 

الذي هزمه يف الكاأ�س ال�سوبر ال�سابقة 

واأح������رز ال��ل��ق��ب، ث���م يف ن��ه��ائ��ي دوري 

اأب���ط���ال اأوروب�����ا واأح�����رز ال��ل��ق��ب اأي�����س��اً 

رجال  وا�ستعاد   ،1-2 واح��دة  وبنتيجة 

الأل���ق���اب  اأول  ك��ل��وب  ي���ورغ���ن  امل�����درب 

ال�سائعة يف املو�سم املا�سي.

وع�����������ادل دورمت��������ون��������د ال����رق����م 

القيا�سي لغرميه يف الكاأ�س ال�سوبر، 

علماً   ،5 اإىل  األقابه  عدد  رفع  حيث 

اأن الفوز هو الأول لدورمتوند على 

ب��اي��رن يف امل��ب��اري��ات ال�ست الأخ��رة 

يف   2-5 اك��ت�����س��ح��ه  اأن  م��ن��ذ  بينهما 

نهائي م�سابقة الكاأ�س عام 2012.

واع����ت����ربت ال��ن��ت��ي��ج��ة م��ف��اج��ئ��ة 

���س��ف��وف  لأن  ل��ل��ب��ع�����س،  ب��ال��ن�����س��ب��ة 

بايرن اأ�سبحت اأقوى من دورمتوند 

الفريق  جنم  انتقال  بعد  خ�سو�ساً 

الأ�سفر والأ�سود ماريو غوت�سه اإىل 

املو�سم  نهاية  يف  ال��ب��اف��اري  ال��ن��ادي 

م��ق��اب��ل 37 م��ل��ي��ون ي�����ورو، وق����دوم 

املنتقل  ال��ك��ان��ت��ارا  تياغو  الإ���س��ب��اين 

من بر�سلونة، وفيما مل يلعب الأول 

الثاين  خا�س  ال�سابق،  فريقه  اأم��ام 

اللقاء اأ�سا�سياً.

م���ن ج��ه��ت��ه اأك�����د ف���ري���ق امل����درب 

ي��ورغ��ن ك��ل��وب اأن���ه ل ي���زال ج��اه��زاً 

للمناف�سة على الألقاب املحلية هذا 

جهود  خ�سر  اأن��ه  رغ��م  على  املو�سم، 

يواجهه  ال���ذي  وال��ت��ه��دي��د  غوت�سه 

البولندي  ه��داف��ه  رح��ي��ل  باحتمال 

اإىل  اإ�سافة  ليفاندوف�سكي،  روب��رت 

ال�سيف  ل��ه��ذا  ت��ع��اق��دات��ه  اأه����م  اأن 

امل��ب��اراة  يف  امل�ساركة  م��ن  يتمكن  مل 

ب�����س��ب��ب الإ����س���اب���ة وه����و الأرم��ي��ن��ي 

هرنيخ خمتاريان. 

وي����اأم����ل ف���ري���ق م��ن��ط��ق��ة ال����رور 

املو�سم  ه���ذا  ي��خ��رج  اأن  ال�سناعية 

من ظل غرميه البافاري الذي كان 

جّرده من لقب كاأ�س اأملانيا باإخراجه 

من ربع النهائي ومن لقب الدوري 

الذي اكتفى فيه رجال كلوب مبركز 

من  حرمانه  اإىل  اإ�سافة  الو�سيف، 

اأب���ط���ال اأوروب����ا  اإح�����راز ل��ق��ب دوري 

)الأوىل  تاريخه  يف  الثانية  للمرة 

�ساحب  اأن  كما   ،)1997 ع��ام  كانت 

الأر�����س مل ي���ذق ط��ع��م ال��ف��وز على 

م��ن��اف�����س��ه يف م���ب���اري���ات���ه اخل��م�����س 

الأخ�����رة م��ع��ه، وحت���دي���داً م��ن��ذ اأن 

م�سابقة  ن��ه��ائ��ي  يف   2-5 اكت�سحه 

الكاأ�س عام 2012.

حملة  ي���ب���داأ  ب���اي���رن  اأن  ي���ذك���ر 

ال������دف������اع ع�����ن ل����ق����ب ال�����������دوري يف 

ب���ورو����س���ي���ا  اأم��������ام  اجل��������اري  اآب   9
»اليانز  ملعبه  على  مون�سنغالدباخ 

دورمت��ون��د مع  يلتقي  فيما  اري��ن��ا«، 

اليوم  يف  ق��واع��ده  خ��ارج  اوغ�سبورغ 

التايل.
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الهندية  »ال��ت��ل��ي��غ��راف«  �صحيفة  ك�صفت 

عن حالة حمرجة للغاية وقع فيها اجلي�ش 

الهندي على مدار �صتة اأ�صهر متتالية، وذلك 

بعد اأن ظل طوال تلك الفرتة يراقب كوكبي 

ال���زه���رة وامل�����ص��رتي ب��اخل��ط��اأ، ب��اع��ت��ب��اره��م��ا 

تابعة  للتج�ص�ش  ط��ي��ار  دون  م��ن  ط���ائ���رات 

لل�صني.

اجلي�ش  اأن  الهندية  ال�صحيفة  وك�صفت 

لأج�صام  م�صاهدة   329 نحو  وث��ق  ال��ه��ن��دي 

�صباط  وحتى   2012 اآب  منذ  معروفة  غ��ر 

اعتربه  مل��ا  م�صاهدة   155 بينها  م��ن   ،2013
ال�صيطرة  ل���»خ��ط  ان��ت��ه��اك��اً  ال��ه��ن��د  اجل��ي�����ش 

احل����دود بني  ي��ح��دد ح��ال��ي��اً  ال���ذي  الفعلية« 

ال�صني والهند.

اللجوء  الهندي  بعد قرر اجلي�ش  وفيما 

ل��ع��ل��م��اء ال��ف��ل��ك يف امل��ع��ه��د ال��ه��ن��دي ل��ع��ل��وم 

هذين  م��اه��ي��ة  لتحديد  الفلكية  ال��ف��ي��زي��اء 

ب��ال��ف��ع��ل منح  ال���غ���ري���ب���ني، ومت  اجل�����ص��م��ني 

املتاحة عن هذين  املعلومات  العلماء جميع 

اجل�����ص��م��ني ع��ل��ى غ�����رار م���واع���ي���د ال��ظ��ه��ور 

وامل�صافة التي تف�صل كل منهما عن الأر�ش.

ل��ك��ن ب��ع��د ال��درا���ص��ة ال��دق��ي��ق��ة وال��ر���ص��د اأك��د 

علماء الفلك الهنود اأن الأج�صام الطائرة الغريبة 

لي�صت �صوى كوكبي امل�صرتي والزهرة!

ال�م��دي��ر ال��ف��ن�ي: م����الك م��ح��������ف��وظ

info@athabat.net :بروت امل�صيطبة - �صارع عثمان بن عفان - بناية العرت - ط1 - هاتف: 01/360807 - فاك�ش: 01/368256 -  بريد اإلكرتوين

تـــ�صـــــدر عـــــــن 

�شــركــة الـقـــلــم 

لالإعالم �ش.م.م.

ع���ند وج����ود م��ص�ك��ل��ة ف�ي التوزيع الرجاء الت�صال:  هاتف: 01/666314ت�����������وزي�����������ع الأوائ��������������ل 
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كاريكاتير

الهند تراقب الزهرة و المشتري 6 أشهر ظنًا أنهما طائرتا تجسس!

الربيطانية  العا�صمة  اإط��ف��اء  ف��وج  ك�صف 

مل�صاعدة  ا�صتدعاوؤهم  جرى  رجاله  اأن  لندن، 

حمم�صة،  يف  التنا�صلية  اأع�صاوؤه  علقت  رجل 

رّدهم  واآخ��ر يف مكن�صة كهربائية، يف معر�ش 

على حالت الطوارئ.

وقالت هيئة الإذاعة الربيطانية اإن بيانات 

رجاله  اأن  اأظهرت  لندن  اإطفاء  فوج  اأ�صدرها 

ومواقع  م��ع��ّدات  يف  علقوا  اأ�صخا�صاً  �صاعدوا 

اأكرث من  املراحي�ش،  ومقاعد  الأ�صفدة  مثل 

الأخرة. الثالث  ال�صنوات  خالل  مرة   1300

ون��ق��ل��ت ع��ن ال��ب��ي��ان��ات اأن ك��ل واح����دة من 

اأطفاء  ف��وج  معها  تعامل  التي  احل���وادث  تلك 

290 جنيهاً  ال�����ص��رائ��ب  داف��ع��ي  ك��ّل��ف��ت  ل��ن��دن 

األف   377 اإىل حواىل  اأو ما ي�صل  ا�صرتلينياً، 

جنيه ا�صرتليني جلميعها.

واأ�صارت البيانات اإىل اأن فوج اأطفاء لندن 

تعامل مع 416 حادثاً مل�صاعدة اأ�صخا�ش علقوا 

يف م��ع��ّدات واأج��ه��زة خ��الل ال��ع��ام 2011، ومع 

2012، و453 حادثاً خالل  441 حادثاً يف عام 
عام 2013.

وق��ال��ت اإن الأ���ص��ف��اد ك��ان��ت اأك���رث امل��ع��ّدات 

���ص��ي��وع��اً ال��ت��ي ط��ل��ب ف��ي��ه��ا ال��ن��ا���ش م�����ص��اع��دة 

اأن  بعد  منها  لتخلي�صهم  لندن  اأطفاء  رج��ال 

هذا  من  حادثة   79 مع  وتعاملوا  فيها  علقوا 

ال��ن��وع م��ن��ذ ع���ام 2010، ك��م��ا ت��ع��ام��ل��وا م��ع 18 

اأط��ف��ال يف مقاعد  ح��ادث��ة علقت فيها روؤو����ش 

املراحي�ش اأو موؤخراتهم يف »نونيات«.

وح�����ّث ف����وج اأط����ف����اء ل���ن���دن ال���ن���ا����ش على 

رقم  وط��ل��ب  ا�صتدعائهم  قبل  ملياً  التفكر 

جندة الطوارئ.

علقت أعضاؤه التناسلية بمحمصة.. فساعده رجال اإلطفاء


