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اأر�سل جهاز اأمني عربي اإىل جهة لبنانية فاعلة، تقريراً اأمنياً اأورد فيه تفا�سيل خطرية حول انتقال 

الع�سرات من كوادر »الدولة الإ�سامية يف العراق وال�سام« )داع�ص( من �سورية اإىل لبنان منت�سف �سهر 

اأيلول املا�سي، على راأ�سهم ال�سيخ عّزت الفقهي )عراقي اجلن�سية(. وجاء هذا النتقال بعد اجتماع �سّم 

كبار م�سوؤويل »القاعدة«، بجناحْيها »جبهة الن�سرة« و»داع�ص«، و�سهد خافات كبرية بني القيادات حول 

اأن فتح  اعترب  الظواهري  اأمين  اأن مندوب  التفا�سيل  �سورية. ويف  لبنان مع جبهة  جدوى فتح جبهة 

ًا الركيز على �سورية، بينما رغب قادة  عدة جبهات يجُعّد عرثة اأمام م�سروع »الدولة الإ�سامية«، مف�سِّ

اتفق املجتمعون  النهاية  اللبنانية.. لكن يف  اإىل الأرا�سي  املواجهات  »داع�ص« و»الن�سرة« بتو�سيع رقعة 

على توجيه �سربات اأمنية يف لبنان، وعدم فتح معارك، اأقّله يف الفرة القريبة املقبلة.

ألمـــــــة واحـــــــدة

282A T H A B A T

»داعش«.. من سورية إلى لبنان

3 هل ينعكس التقارب الدولي واإلقليمي إيجابًا على لبنان؟ 

العالقات اإليرانية - األميركية.. استياء »إسرائيلي« وقلق خليجي

مأساة بحر 
أندونيسيا.. 

الفقراء وحدهم 
يدفعون الثمن

ضحايا »جهاد النكاح« 
قنابل موقوتة 

في تونس

السودان.. 
من التقسيم 
إلى الفوضى

8
األب وهبة: الهجمات 

على البلدات 
المسيحية مستمرة 

لكن لغة المسيح 
»األرامية« ستنتصر
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من الذي يحاول احتالل سورية؟
 

خم�س���ة ح���روب هي الت���ي خا�سها اجلي�ش العرب���ي ال�سوري 

اإىل جانب املقاوم���ة اللبنانية والفل�سطينية يف وجه الكيان 

»الإ�سرائيل���ي«، فيم���ا حت�س���ب ه���ذه احل���رب ه���ي اأه���م تل���ك 

احل���روب التي تدخل���ت فيها املقاومة اللبناني���ة للدفاع عن 

�سوري���ة املقاوم���ة واملمانع���ة، ه���ي معرك���ة ح�سم خي���ار، فهي 

بالن�سب���ة اإىل املقاوم���ة لي�س���ت معركة  تكتيكي���ة، اإمن���ا ه���ي 

ح���رب املقاوم���ة وجبهته���ا املمت���دة م���ن اإي���ران اإىل الع���راق 

اإىل لبن���ان؛ راأ����س احلربة مع الع���دو »الإ�سرائيل���ي«، مروراً 

ب�سورية.

ح���رٌب ه���ي الأ�سر����س عل���ى كل ه���ذا املحور من���ذ اأن الت���زم هذا 

املح���ور ببع�سه، يجعل���ه ينطلق للدفاع ع���ن م�سريه احلتمي، 

ال���ذي اإن ُه���زم فاإن���ه بهزميته تتغ���ري معها خريط���ة ال�سيا�سة 

والقت�ساد والجتماع يف املنطقة، واإن �سمد يكون انت�سر هذا 

املحور املقاوم، وعزة للمقاومني.

لذل���ك ف���اإن املقاوم���ة اللبناني���ة و�سوري���ة وكل ه���ذا التحالف، 

وحوله���م الأح���رار يف كل العامل، يعلم���ون اأنه ب�سقوط �سورية 

يف اأيدي التكفرييني والكيان »الإ�سرائيلي« والوليات املتحدة 

الأمريكي���ة، ت�سق���ط غ���زة والقد����س، فاملقاوم���ة تعت���ر نف�سها 

تداف���ع ع���ن لبن���ان وفل�سط���ني و�سوري���ة، فنح���ن اأم���ام مرحلة 

جديدة ا�سمها حت�سني املقاومة وحماية ظهرها، كون �سورية 

ظه���ر املقاوم���ة و�سنده���ا، لي�س���ت ب�سع���ارات ول عب���ارات، ب���ل 

حقيق���ة، ف�سورية العم���ق ال�سرتايتيجي للمقاومة، واملقاومة 

ل���ن ترتك ظهره���ا مك�سوفاً، فاملعرك���ة يف �سورية فر�ست على 

املقاوم���ة حلماي���ة م�سروعه���ا ال�سرتاتيج���ي، وه���ذا م���ا جّنب 

�سوري���ة احل���رب الأمريكي���ة عليه���ا، ك���ون الولي���ات املتح���دة 

الأمريكي���ة وحلفاوؤها يعلمون اأن املقاوم���ة الإ�سالمية بكامل 

جهوزيته���ا تق���ف مع �سورية، ف���كان الرتاجع ال���ذي �سكل اأحد 

اأوجه النت�سار للمحور كاماًل.

فمح���ور املقاومة لن ي���رتك �سورية للتكفرييني الذي يتلّقون 

دعم���اً وا�سح���اً وعمالني���اً م���ن دول اخللي���ج وبع����س ال���دول 

املتح���دة  الولي���ات  اإىل  اإ�ساف���ة  اأوروبي���ة،  ودول  الإقليمي���ة 

الأمريكي���ة والكي���ان »الإ�سرائيل���ي«.. ه���م الحت���الل الوا�سح 

العربي���ة  اجلن�سي���ات  كل  م���ن  مقاتل���ني  ا�ستقدم���وا  الذي���ن 

و�سواه���ا و�سلت اإىل ثمانني جن�سي���ة، ليقاتلوا فيها، فاحلدود 

املفتوح���ة والقواعد الأمريكية التي ت���درب املقاتلني، والدعم 

الالحم���دود من دول اخللي���ج، وحتدي���داً ال�سعودية، يجعلون 

ه���ذه املعركة وا�سح���ة املعامل، فمن هو ال���ذي يحاول احتالل 

�سوري���ة ومعاقبتها عل���ى دعمها للمقاوم���ة؟ مل يتوقف الأمر 

عل���ى ذل���ك، ب���ل تدف���ع �سيا�سي���اً ودبلوما�سي���اً للع���دوان عل���ى 

�سوري���ة وت�سّخ���ر كل عالقاته���ا م���ع التنظيم���ات التكفريية يف 

الع���امل، كال�سي�س���ان والأفغ���ان والباك�ست���ان، وتدفعه���م نح���و 

الريا����س تلع���ب  اأن �سيا�س���ة  اإىل  �سورية، م���ا ي�س���ري بو�س���وح 

دور الع�س���ا الت���ي ت�ستخدمه���ا الولي���ات املتح���دة الأمريكي���ة 

والكي���ان »الإ�سرائيلي«، والتي ته���دف لتفتيت �سعوب املنطقة، 

واإخ�ساعه���ا ل���الإرادة الأمريكي���ة و«الإ�سرائيلي���ة«، وبقاء اليد 

القوية يف املنطقة هي اليد املتحالفة مع الكيان »الإ�سرائيلي« 

والوليات املتحدة.

ح�ضني مرت�ضى

ماذا فعلت زيارة نيويورك بلبنان ورئي�سه؟ وماذا 

فع���ل الرئي����س مي�س���ال �سليم���ان بنف�س���ه وببلده؟ 

اأ�سئلة من حق كل لبناين اأن ي�ساألها عقب الإهانة 

ه���ت للبن���ان ورئي�س���ه م���ن قب���ل اململك���ة  الت���ي ُوجِّ

ال�سعودية ودويلة الإمارات العربية املتحدة.

اإم���ارات »دويل���ة  اإح���دى  اأن  ه���ل يع���رف البع����س 

الإم���ارات« الت���ي اأهان���ت لبن���ان برف�سه���ا حتديد 

موعد ل�ستقبال رئي�سه، رغم اإعالنه نية زيارتها، 

وه���ي اإم���ارة »اأم القيوين«، ت�س���م �سبعة ع�سر األف 

مواط���ن فقط! وهي اإحدى الإمارات ال�سبع التي 

ت�س���ّكل دويل���ة الإم���ارات، وكان الإنكلي���ز ي�سمونها 

»املحميات« و»الإمارات املت�ساحلة«؟

زار الرئي����س مي�س���ال �سليم���ان نيوي���ورك، وحق���ق 

»حلم���ه« بلقاء الرئي����س الأمريكي ب���اراك اأوباما، 

ر  وعق���دا خل���وة غ���اب عنه���ا وف���دا البلدي���ن، تق���دِّ

كان  الأ�سا�س���ي  مو�سوعه���ا  اأن  كث���رية  اأو�س���اط 

»التمدي���د« ل�سليمان لف���رتة رئا�سية ثانية، »حتى 

ل يقع البلد يف فو�سى الفراغ«. 

بع���د حتقيق »الإجناز« واللقاء امليمون مع اأوباما، 

كان ل بد من تزكية هذا التوّجه خليجياً، األي�ست 

دوي���الت اخلليج هي الآم���رة الناهي���ة عربياً هذه 

الأي���ام، وه���ي الت���ي اأعط���ت لنف�سه���ا دور تقري���ر 

م�س���ري كثري من الدول العربية، ب���دءاً من ليبيا 

وتون�س، وم�سر بكل ع�سرات ماليني �سعبها؟ كما 

اأعط���ت لنف�سها حق الت�س���رف بحا�سر وم�ستقبل 

�سوري���ة ورئي�سه���ا! حتى اأن وزي���ر خارجية مملكة 

القم���ع والتخل���ف �سع���ود الفي�س���ل اعت���ر يف عدد 

من ت�سريحاته »العنرتية« اأن »الرئي�س ال�سوري 

غري �سرعي«، ثم قال اإن »�سورية حمتّلة من قبل 

ح���زب اهلل«؟! ومل يك���ن ينق�س الأم���ري ال�سعودي 

�سوى احلديث عن ماآثر الدميقراطية ورحابتها 

وكمال �سرعية احلكم يف بلده.

مي�س���ال  الرئي����س  ي���زور  اأن  املق���رر  كان  لذل���ك، 

�سليم���ان اململك���ة ال�سعودية يوم الثالث���اء املا�سي، 

والإم���ارات املتح���دة ي���وم الأربع���اء، وكان الرئي�س 

�سع���د احلريري عّراب الزي���ارة اإىل اململكة، ونحن 

هن���ا ل ن���وؤول ول نختل���ق الأخب���ار، ب���ل ن���ورد م���ا 

قراأناه يف و�سائلها.

تق���ول املعلوم���ات املتداَول���ة م���ن قب���ل كل و�سائ���ل 

اجلمهوري���ة  رئي����س  »اإن  لبن���ان،  يف  الإع���الم 

واأثن���اء وج���وده يف نيويورك اأبدى رغب���ة يف زيارة 

يف  العربي���ة  الإم���ارات  بعده���ا  وم���ن  ال�سعودي���ة، 

الث���اين من ت�سرين الأول احلايل، غري اأن موعداً 

مل يتح���دد ل���ه، ما ا�سط���ر الرئي����س اللبناين اإىل 

الع���ودة اإىل ب���ريوت، حي���ث تاب���ع فريق���ه اإج���راء 

الت�سالت لتاأمني الزيارة«. 

لي�س���ت املرة الأوىل التي توقع دويالت اخلليج 

»ين�س���ف  مك�س���وف  ح���رج  يف  ورئي�س���ه  لبن���ان 

الري���ق« ول »يحف���ظ م���اء الوج���ه«. ت�سريب���ات 

هوؤلء ون�سائحه���م، ومعهم اأتباعهم من قوى 

اآذار، ه���ي الت���ي جعل���ت الرئي����س �سليم���ان   14
يعل���ن مواقف �سلبية من �سورية وقيادتها قبل 

ف���رتة، ث���م يرتاجع عنه���ا ب�سكل م���ن الأ�سكال، 

وهي التي دفعته اإىل ا�ستهداف �سالح املقاومة 

بت�سريحات���ه اأك���ر من م���رة، ويف كل مرة كان 

ُيلح���ق الت�سري���ح بت�سريح ميحو اآث���اره، وهي 

كذل���ك التي دفعته اأكر م���ن مرة اإىل التلويح 

بت�سكي���ل حكوم���ة »اأم���ر واق���ع« غ���ري متوازنة، 

تلّب���ي رغب���ات دول اخللي���ج وق���وى 14 اآذار، واإذ 

ل عل���ى كل هذا  بالنائ���ب ولي���د جنب���الط ي�سجِّ

املحور اأنه الأكر دراية مبا يجري يف املنطقة، 

واأن التوازن���ات القائم���ة مل تع���د ت�سم���ح بقي���ام 

»حكوم���ة الثالث ثمانات«، التي يوؤكد كثريون 

اأن الرئي����س �سليم���ان والرئي����س املكل���ف مت���ام 

�س���الم كان���ا ينوي���ان الإع���الن ع���ن ت�سكيله���ا، 

علم���اً اأن جنب���الط نف�س���ه �سبق اأن اأّك���د يف اأيار 

املا�سي اأن »ب�سار الأ�سد �سي�سقط وقبله مدينة 

دم�سق«، لكن هذه الأوهام �سرعان ما تبّخرت.

ه���ي اأح���الم واأوه���ام ورهان���ات خا�س���رة ت�سرب 

لي�س فقط فكرة »الناأي بالنف�س« من اأ�سا�سها، 

بل ت�سيء للبنان وم�سوؤوليه. 

فالرئي�س املكلف �سالم بداأ تكليفه بال�سعي اإىل 

ت�سكيل »حكومة انتخابات ل حكومة اأمر واقع 

اأو مواجهة«، ومع مرور الوقت بداأ الكالم عن 

ت�سكي���ل حكوم���ة »مب���ن ح�س���ر«، ث���م بحكومة 

اأ�سا�سي���ة وفاعل���ة،  ت�ستبع���د مكون���ات لبناني���ة 

و�سوًل اإىل حكومة »ثالث ثمانات«، والآن، ويف 

زم���ن الت�سويات الكرى، والرتاجع الأمريكي 

الأك���ر، و�سم���ود حم���ور املقاوم���ة الب���ارز، عاد 

التكليف والتاأليف اإىل نقطة ال�سفر.

والرئي����س �سليم���ان �سب���ق اأن ك���ّرر اأك���ر م���ن 

م���رة اأن���ه �س���د التمدي���د، لك���ن األي����س من حق 

ب���اراك  م���ع  باخلل���وة  يرتاب���وا  اأن  اللبناني���ني 

اأوبام���ا، وباإحلاقها فوراً بقرار زيارة ال�سعودية 

اإذا  اأوبام���ا،  خل���وة  اأن  خ�سو�س���اً  والإم���ارات، 

ال�سع���ودي  التعام���ل  ف���اإن  اإجن���ازاً،  اعُت���رت 

والإماراتي املهني حمى عنها اإيجابياتها.

عدنان ال�ضاحلي
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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

ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان م�ستقباًل الرئي�س مي�سال �سليمان يف اآخر زيارة لالإمارات

◄ لحفظ 
ماء الوجه

و�سف م�سدر مطّلع زيارة 

ال��رئ��ي�����س ف�����وؤاد ال�����س��ن��ي��ورة 

موؤخراً  بري  نبيه  للرئي�س 

ب���اأن���ه���ا زي�������ارة ل��ط��ل��ب ح���لٍّ 

ي��ح��ف��ظ »م�����اء وج����ه ق��وى 

مل  الو�سع  لأن  اآذار«،   14
ول  داخلياً  ل�ساحلهم  يعد 

خ���ارج���ي���اً، وق�����ال امل�����س��در: 

كان ال�سنيورة طوال الوقت 

ج���ن���اح���ه«، على  »خ���اف�������س���اً 

غري عادته.

◄ إقامة طويلة
الرئي�س  اإقامة  فرتة  تطول  اأن  ال�سيا�سيني  اأحد  توقع 

تفاهم  ح�سل  لو  حتى  ال�سعودية،  يف  احلريري  �سعد 

اإيراين - �سعودي، وذلك ب�سبب كرثة »الفيتوات« على 

عودته اإىل لبنان من قَبل اأطراف عديدة يف الداخل 

واخلارج.

ه جديد ◄ توجُّ
ع��ّل��ق وزي���ر حم�����س��وب ع��ل��ى »ال��ن��ائ��ني ب��ال��ن��ف�����س«، اأن 

اأمل��ح فيه  ت�سريح وزي��ر امل��ال حممد ال�سفدي ال��ذي 

اأك��ر  ت��وّج��ه��اً  يعك�س  الأ���س��غ��ال،  وزارة  يف  ه���در  اإىل 

�ستحمل  املقبلة  الأي���ام  واأن  ال��ك��ث��ريون،  يخاله  مم��ا 

الراهني.

◄ تحت المراقبة
اأك����د م�����س��در اأم��ن��ي رف��ي��ع اأن ج��م��ي��ع خم��ط��ط��ي وداع��م��ي 

باتوا  اجلنوبية  ال�ساحية  يف  التفجري  جرائم  ومنفذي 

حت��ت ال��رق��اب��ة امل�����س��ددة، وه��م م��ع��روف��ون ب��الأ���س��م��اء، وهم 

�سوريون ولبنانيون يتنقلون بني مناطق �سورية يف جبال 

القلمون وبلدة عر�سال، ويتواجدون معظم الوقت يف بلدة 

عر�سال، واإن اجلي�س اللبناين والأجهزة الأمنية يتحّينون 

الفر�سة لعتقالهم، اأو للق�ساء عليهم.

◄ إجراءات مشددة
اتخذت ال�سفارات ال�سعودية والكويتية والقطرية يف بريوت 

بعثاتهم  تنقالت  ويف  مقراتهم،  ح��ول  م�سددة  اإج���راءات 

الدبلوما�سية، حت�ّسبًا لأي ا�ستهداف قد يطالهم من بع�س 

املوتورين، اأو من »طابور خام�س«.

www.athabat.net

المراهنات القاصرة تسيء للبنان ومسؤوليه 

ه »اإلهانة« السعودية - اإلماراتية
ْ
لقاء أوباما َمَحتـ

أوهام دويالت الخليج 
جعلت الرئيس سليمان 
يعلن مواقف سلبية من 

سورية والمقاومة ثم 
ما يلبث أن يتراجع عنها 

بشكل من األشكال

  همسات
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كثرية هي �مللفات �لتي �شتتاأثر ب�شكل �إيجابي 

من �لتقارب �لأمريك���ي - �لإير�ين �لأول من نوعه 

منذ ثالثن عامًا، ومنها بال �ش���ك �مللف �للبناين، 

حيث ت�شري �لتقدير�ت �لأولية �إىل ح�شول نوع من 

�لرتّقب له���ذ� �لتقارب، خ�شو�شًا من دول �خلليج، 

وحتديد�ً م���ن �ل�شعودية، �لتي كانت ترتقب زيارة 

�لرئي�س �ل�شيخ ح�شن روحاين �لتي لن تتّم.

�أم���ام هذ� �لو�قع، ل يخف���ى �أن هناك �نزعاجًا 

و�رتباكًا لدى قيادة �ململكة من �لتقارب �ملفاجئ 

بني و��شنطن وطه���ر�ن، وهذ� ما قر�أه �لنائب وليد 

جنب���الط، ف�شع���ى �إىل تاأمني ممر �آم���ن لت�شكيل 

�حلكوم���ة، مطيحًا ب�شيغة »ثالث ثمانات«. ويف 

هذ� �ل�شياق �عت���ر قيادي بارز يف قوى 8 �آذ�ر �أن 

حماولت �شعد �حلريري و�شمري جعجع و�شو�هما 

منع حزب �هلل من دخول �حلكومة، وعرقلة ح�شول 

قوى 8 �آذ�ر على �لثلث �ل�شامن، كلها باءت بالف�شل، 

بعدم���ا ر�هن هوؤلء على تغيري �لظروف من خالل 

عدو�ن على �شورية، لكن �شيئًا من ذلك مل يح�شل، 

وبالتايل ف���اإن �لو�شع �نقل���ب �لآن، و�مل�شوؤولية 

تفر�س عليهم �لتجاوب م���ع دعوة �لرئي�س نبيه 

بري للح���و�ر، بهدف ت�شكيل حكومة وفاق وطني، 

ل �إل بعد  معربًا عن �عتقاده �أن �حلكومة لن تت�شكَّ

�تفاق �شع���ودي - �إير�ين، وعنده���ا �شياأتي �لأمر 

لفري���ق 14 �آذ�ر باخل�شوع ل�رشوط تاأليف حكومة 

وحدة وطنية وفق �لثو�ب���ت �للبنانية �ملتعاَرف 

عليها يف كل �حلكومات �ل�شابقة.

ويتوّقع �لقي���ادي �أن تك���ون �ملرحلة �ملقبلة 

ب�ش���كل �أف�ش���ل، فالأو�شاع باتت �أف�ش���ل �إقليميًا 

ودوليًا، وبالتايل فاإن لهذ� �نعكا�شات حتمية على 

لبنان، م�شري�ً �إىل ح�شول مقاربات جديدة مل�شاألة 

تاأليف �حلكومة قد تعطي ثمار�ً بعد عيد �لأ�شحى، 

لكنه �أكد يف �لوقت عينه �أن ق�شية �لثلث �ل�شامن 

لي�شت �شوى بدعة �خرتعها فريق 14 �آذ�ر، لأنه �إذ� 

كان هناك خوف م���ن ��شتقالة �حلكومة �أو فر�س 

معادلة ما د�خ���ل �حلكوم���ة، كالتعيينات مثاًل، 

فاإن موقع رئي����س �حلكومة �أخطر و�أهم بكثري من 

�لثلث �ل�شام���ن، فرئي�س �حلكومة من »14 �آذ�ر«، 

فاإذ� ��شتقال ت�شتقيل �حلكومة، وميكنه �أي�شًا عدم 

�إدر�ج �لتعيين���ات و�لقر�ر�ت على جدول �لأعمال، 

وعندها ل يتّم �أي ت�شويت.

ورد�ً على �شوؤ�ل حول معرقلي تاأليف �حلكومة، 

يقول �لقيادي �لبارز: »هن���اك �أطر�ف حملية لها 

�رتب���اط م���ع دول خليجية ل تري���د يف �أي حال 

�إ����رش�ك �ملقاومة وحلفائها يف �لق���ر�ر �لد�خلي، 

و�إذ� ظن���و� �أنهم ي�شتطيع���ون ت�شكيل حكومة من 

دون ه���ذه �لقوى، فلي�شّكلو�، لكنني �أوؤكد �أنهم غري 

قادرين لأ�شباب عديدة«. 

ومن �لناحية �لأمنية، فم���ا ز�ل �لقيادي على 

درجة عالية من �حلذر من ح�شول تفجري�ت ل�رشب 

�ل�شتقر�ر وقتل �ملزيد م���ن �لنا�س �لأبرياء، لذلك 

�ملطلوب �ملزيد من �ملر�قبة و�جلهد �ل�شتخباري 

و�لردع���ي يف �ل����رش و�لعلن، ملن���ع �أي حماولة 

ل����رشب �ل�شاحة �للبنانية م���ن قبل �ملجموعات 

�لتكفريية.

وح���ول جولت رئي����س �جلمهورية �خلارجية، 

�أ�شار �لقي���ادي �إىل �أن �لرئي�س يعمل لهدف و�حد 

ه���و �لتمديد له، لأن مدة وليته بقي منها �أقل من 

ثمانية �أ�شهر فقط، وهو مل يحقق �أي �إجناز وطني 

ل له، �أما وثيقة �إعالن بعبد�، فال �شيء  كب���ري ي�شجَّ

فيه���ا �شوى حتييد لبنان عن �ل����رش�ع �لع�شكري 

يف �شورية، لك���ن �لوقائع توؤكد �نخ���ر�ط �أطر�ف 

�أ�شا�شي���ة يف ق���وى 14 �آذ�ر يف �ل�رش�ع �لع�شكري 

منذ �لأيام �لأوىل لالأزمة �ل�شورية، �أما دخول حزب 

�هلل فكان حمدود�ً يف �مل���كان و�لزمان، لكنهم ما 

ز�لو� يعتم���دون �للغة �ملذهبية ل�رشب �ملقاومة، 

وهذ� هو هدفهم �لأول و�لأخري.

بهاء النابل�ضي
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الرئي�سان ال�سيخ ح�سن روحاين ومي�سال �سليمان

يـقــــال

◄ في دائرة الخطر
ك�سفت اأو�ساط اخلارجية الرو�سية اأّن 

ر�سدت  خمتلفة  ا�ستخبارات  اأج��ه��زة 

ت����واف����د اأع��������داد ك���ب���رية م����ن ع��ن��ا���س��ر 

تنظيم »ال��ق��اع��دة« ال��ع��رب، وال��ع��رب - 

الأجانب اإىل لبنان خالل الأ�سبوعني 

التهريب عر  ع��ن ط��ري��ق  امل��ا���س��ي��ني، 

احلدود ال�سورية.ومل ت�ستبعد امل�سادر 

واأجنحة  خ��الي��ا  حت���اول  اأن  الرو�سية 

ت���اب���ع���ة ل�����»ال����ق����اع����دة« ت��و���س��ي��ع ح��ل��ق��ة 

يعي�س  ال����ذي  ل��ب��ن��ان،  اإىل  امل��واج��ه��ات 

تداعيات الأزمة ال�سورية بكّل اأبعادها، 

حم����ّذرة م��ن خ��ط��ورة ا���س��ت��م��رار ه��ذه 

دائرة  يف  لبنان  ت�سع  لأّنها  الظاهرة، 

اخلطر.

◄ مصائب قوم..
اجلمعيات  اإح����دى  اأع�����س��اء  ي�ستغل 

ال�سيئة  »اخلريية«، احلالة القت�سادية 

يف  ال�سوريون  النازحون  بها  مير  التي 

احل�س�س  �سراء  اإىل  فيعمدون  لبنان، 

واإعادة  بتوزيعها،  قاموا  التي  الغذائية 

بيعها لأحد املتمّولني الكبار.

◄ تحالف »إسرائيلي« - 
خليجي

ك�سفت �سحيفة هااآرت�س »الإ�سرائيلية« 

وا�ستخبارية  دبلوما�سية  ل��ق��اءات  عن 

ُع���ق���دت خ����الل الأي�������ام الأخ�������رية بني 

م�����س��وؤول��ني »اإ���س��رائ��ي��ل��ي��ني« واآخ���ري���ن 

والأردن،  ال��ع��رب��ي  اخل��ل��ي��ج  دول  م���ن 

مواجهة  يف  بينهما  »التحالف  لبحث 

ال��ع��الق��ة بني  على �سعيد  ال��ت��ط��ورات 

اإذا  ل�سيما  واإي���ران،  املتحدة  الوليات 

اإىل تطبيع  ال��ت��ط��ورات  ه���ذه  اأف�����س��ت 

العالقات بني الطرفني«.

◄ آالف المفقودين 
السعوديين

اأك������دت م�������س���ادر وا����س���ع���ة الط����الع 

من  الآلف  اأن  ل�»املن��اراملقد�سية«، 

ع���داد  يف  ه���م  اخل��ل��ي��ج  دول  ���س��ب��اب 

امل�سادر  ونقلت  �سورية.  يف  املفقودين 

ع���ن ت��ق��ري��ر ���س��ري ����س���ادر ع���ن جهة 

ر�سمية يف ال�سعودية، اأن 2265 �سعوديًا 

ُف��ق��د الت�����س��ال ب��ه��م خ���الل الأ���س��ه��ر 

الأخرية، بعد مغادرتهم بعلم ال�سلطات 

ال�سعودية لالن�سمام والقتال اإىل جانب 

الأرا�سي  عرب  الإرهابية،  الع�سابات 

الرتكية.

اأنها  ال�سبان  ه��وؤلء  عائالت  وك�سفت 

اأوهموها  ابني«  ن�سّ »كمائن  يف  وقعت 

بعد  اأبنائها،  اإع��ادة  ي�ستطيعون  باأنهم 

اأن فقدت تلك العائالت الأمل يف قدرة 

يف  احلاكمة  ال�سعودية  املوؤ�س�سة  ورغبة 

م�ساندة جهودها لإعادتهم.

◄ كذبة بن الدن
م���ي���ل«  »دي������ل������ي  ����س���ح���ي���ف���ة  اأوردت 

بها  اأدىل  ت�����س��ري��ح��ات  ال��ري��ط��ان��ي��ة 

هري�س،  �سيمور  الأم��ريك��ي  ال�سحايف 

وال�����ت�����ي و�����س����ف ب���ه���ا ال���ت�������س���ري���ح���ات 

الدهم  عملية  رافقت  التي  الر�سمية 

ان��ت��ه��ت مب��ق��ت��ل زع���ي���م تنظيم  ال���ت���ي 

»القاعدة« اأ�سامة بن لدن، باأنها »كذبة 

اإدارة  اأي من ت�سريحات  واأن  ك��رى«، 

اأوباما حول ما حدث  ب��اراك  الرئي�س 

يف هذا ال�ساأن لي�ست حقيقة.

هل ينعكس التقارب الدولي واإلقليمي إيجابًا على لبنان؟ 

األطراف المحلية المرتبطة 
بالدول الخليجية تصّر على 

عدم إشراك المقاومة 
وحلفائها في القرار الداخلي

◄ عندما »يشرشر« السفير
كان  الرتكي  ال�سفري  اأن  احتفاًل،  ح�سروا  مهتمون  لحظ 

»يعرم«  كان  حيث  باملاأكولت،  احلدود  اأق�سى  اإىل  مهتمًا 

اأن  درج��ة  اإىل  لفتة،  ب�سرعة  وياأكل  �سحن،  وراء  �سحنًا 

�سخ�سًا لفت انتباهه اأكرث من مرة اإىل اأنه »�سر�سر« على 

القمي�س وربطة العنق.

◄ االحتياط واجب
اأينما حل،  ال�سيا�سي  بن�ساله  كان يفاخر  اأن وزي��راً  تردد 

اأن منا  ال���دع���وات، بعد  ق��در الإم��ك��ان ع��ن  يعتذر ح��ال��ي��اً 

ال�سابق �ساهيه  الوزير  اأن تتكرر معه حالة  اإليه احتمال 

بر�سوميان، وعلي عجاج، �سيما اأن غطاءه ال�سيا�سي يهتز 

فوق راأ�سه وحتت قدميه.

◄ »حركات« نائب
ت�سبب م��راف��ق��و اأح���د ال��ن��واب ال�����س��ب��اب ب��ح��ال��ة ذع���ر بني 

الكرى،  امل��خ��ازن  اأح��د  ي��رت��ادون  كانوا  الذين  املواطنني 

عندما انت�سروا وكاأنهم يف مواجهة حتمية داخل املواقف 

حتت الأر�س، وتبني اأن النائب كان يحت�سي امل�سروب مع 

�سديقته يف مقهى �سمن »املول«.

◄ استقطاب السوريين
لبنان  يف  �سوريني  �سبان  اجتذاب  على  دولية  جهة  تعمل 

بذريعة احلاجة اإىل موظفني �سوريني لالأعمال الإن�سانية، 

من دون حتديد ماهية الوظائف، بينما يتم حتديد �سقف 

الرواتب ح�سب ال�سهادات التي يحملها املتقدم، �سواء كان 

�سابًا اأو فتاة، اأو لديه موؤهالت اأخرى.

◄ »إنجازات« دحالنية
بعد دخول زوجة حممد دحالن )جليلة دحالن( اإىل 

�سابط  برفقة  ثرّية،  اإماراتية  ام��راأة  ومعها  لبنان، 

كبري من »فتح«، لتوزيع م�ساعدات مالية وغذائية 

للمخيمات الفل�سطينية يف لبنان، طلبت دحالن من 

الطرقات  تعبيد  لبنانية  مقاولت  �سركة  اأك��ر من 

ومد �سبكات الكهرباء يف خميم نهر البارد، وبعد اأن 

طالبت  بها،  ُكلِّفت  التي  بالأعمال  ال�سركات  قامت 

مبقابل اأتعابها، اإل اأنها اكت�سفت اأن ال�سيدة دحالن 

فقامت مبراجعة  الأن���ظ���ار،  ع��ن  غ��اب��وا  معها  وم��ن 

ال�سفارة الفل�سطينية يف بريوت، فاأكدت اأن ما قامت 

بالتن�سيق مع  امل��راف��ق مل يكن  وال��وف��د  ب��ه دح���الن 

ال�سفارة. 
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مل تهداأ هواتف وزير اخلارجية ال�سورية وليد املعلم والوفد الذي 

الأمم  اإىل  �سورية  مندوب  اإىل  بالإ�سافة  نيويورك،  اإىل  يرافقه  ك��ان 

املتحدة ب�سار اجلعفري، فالكل يريد اأن يفتح خطوطاً مع �سورية.

من الطبيعي اأن يتوا�سل املعلم يف نيويورك مع حلفاء �سورية، من 

رو�س و�سينيني وبرازليني وغريهم، لكن اأن تكون هناك ات�سالت من 

وزراء خارجية و�سفراء وممثلي دول كانت دولهم طوال فرتة �سنتني 

اأمر بدا لفتاً ومثرياً  ال�سورية،  الوطنية  العداء للدولة  ونّيف ُتظهر 

الت�سالت  ه��ذه  تبقى  اأن  ي��ح��اول  البع�س  ك��ان  واإن  حتى  لالهتمام، 

بعيدة عن العني والآذان.

املعار�سات  م��ن  اأط���راف���اً  اأن  اأي�����س��اً،  ن��ي��وي��ورك  امل��ع��ل��وم��ات م��ن  ويف 

من  واح���د  ب���اأي  الت�����س��ال  وال�سبل  الو�سائل  ب�ستى  ح��اول��ت  ال�سورية 

اأع�ساء الوفد ال�سوري اإىل الأمم املتحدة، ليوؤكدوا اأن ح�ساباتهم كانت 

خطاأ، واأن ما تتعر�س له الدولة الوطنية ال�سورية فاق الت�سّور، اإذ اإن 

الوطنية  الدولة  بل  النظام،  لي�س  القذرة  امل�ستهدف من هذه احلرب 

مبا متثل من دور ومكانة وتاريخ وجغرافيا وحا�سر وم�ستقبل.

ال�سورية مل يقفل  البعثة  من  اأح��داً  اأن  املعلومات  اأف��ادت هذه  واإذ 

هاتفاً، اأو يغلق باباً اأمام �سائل اأو طالب للقاء ي�سب يف امل�سلحة الوطنية 

كربى  متغريات  ثمة  اأن  وه��ي  ب��ق��وة،  ح�سرت  حقيقة  ف��اإن  ال�سورية، 

الكونية  امل��وؤام��رة  تلك  وجه  يف  الأ�سطوري  ال�سوري  ال�سمود  فر�سها 

ال�سوري، حيث  امل�ستوى  اأوًل: على  �ستى الجتاهات،  تنعك�س يف  بداأت 

تاأكد مدى ات�ساع النق�سام بني اأطراف املعار�سات ال�سورية، فالبع�س 

قرر ترك هذه املعار�سات التي ُو�سفت بالآّفة واملر�س، والبع�س التحق 

احلر«  »اجلي�س  ي�سمى  ما  اأجنحة  بع�س  فيما  متطرفة،  مبجموعات 

الذي  الهجوم  اأم��ام  ال�سوري،  العربي  النجدة من اجلي�س  ب��داأ يطلب 

ت�سنه على مواقعه »جبهة الن�سرة« اأو »داع�س«، ف�سار بني فكّي كما�سة 

�ستع�سره حتى الرمق الأخري وتاأخذ معها كل ما حققه من مكا�سب 

وامتيازات مالية ومادية، وحتّوله اإىل جمرد ملحق ل حول له ول قوة، 

يف نف�س الوقت الذي لقي رئي�س ما يدعى »الئتالف الوطني« اأحمد 

اجلربا اإهماًل يف نيويورك، فلم يكرتث به الأمريكي، ومل يجتمع به 

�سورية،  على  احل��رب  دولها يف  امل�ساركة  البعثات  اأف���راد  من  واح��د  اأي 

مع  اجتماع  هو  عليه  ا�ستطاع  ما  وكل  وغريهما،  وبريطانيا  كفرن�سا 

اأمني عام الأمم املتحدة بان كي مون، ومل ياأخذ منه ل حقاً ول باطاًل 

حول �سرط الت�سوية وامل�ساركة يف »جنيف - 2«.

اأم���ا ع��ل��ى امل�����س��ت��وى الإق��ل��ي��م��ي وال����دويل ف��ق��د ات�����س��ح مت��ام��اً ل��دى 

للدول  اأنه ل وزن حقيقياً  الأقربني والأبعدين 

معادلت،  اأي  يف  اخلليجية،  خ�سو�ساً  العربية، 

وحتقيق  ال�����س��وري��ة  ال��وط��ن��ي��ة  ال��دول��ة  ف�سمود 

امل��ج��م��وع��ات  ع��ل��ى  ن��وع��ي��ة  جي�سها لن��ت�����س��ارات 

امل�����س��ل��ح��ة يف اأك������ر م����ن م���ك���ان وم����وق����ع، رغ���م 

م��ل��ي��ارات ال������دولرات ال��ت��ي ُت�����س��رف، وع�����س��رات 

يدفعون  ال��ذي��ن  والإره��اب��ي��ني  امل�سلحني  اآلف 

الداعم  موقع  يف  جعلها  ال�سوري،  ال��داخ��ل  اإىل 

لالإرهاب الدويل اأمام العامل، وبالتايل مل يعد 

ت�سوية مرتقبة،  اأو  اأي حل  موؤثرة يف  كلمة  لها 

رغم اإعالن املبعوث الأممي اإىل �سورية الأخ�سر 

ال�سعودية  م�ساركة  اح��ت��م��ال  ع��ن  الإب��راه��ي��م��ي 

2«، حيث   - »جنيف  م��وؤمت��ر  وت��رك��ي��ا يف  وق��ط��ر 

تبنّي اأن الإبراهيمي عاجز عن القيام باأي دور، 

دوره  اإن  اإذ  الر�سائل،  تبليغ  م�ستوى  على  حتى 

اإذا  الج��ت��م��اع��ات  ح�����س��ور  ع��ل��ى جم���رد  يقت�سر 

دعاه لفروف وكريي لي�س اإل، يف وقت اأكد قرار 

على  ال�سوري  الكيميائي  ب�ساأن  الأم��ن  جمل�س 

�سرورة وقف دعم امل�سلحني.

احلليف  اإي����ران،  اأن  ت��اأك��د  ال��وق��ت،  نف�س  يف 

القوي لدم�سق، هي يف لب اأي معادلة اأو ت�سوية، 

وق����د ُت���رج���م ذل����ك ب��ال�����س��ع��ي الأم����ريك����ي ل��ل��ق��اء 

الرئي�س  رف�س  حيث  نيويورك،  يف  الإي��ران��ي��ني 

ال�سيخ ح�سن روحاين يف البداية ال�سيناريوهات 

الغرب وبعض المعارضات تسابقوا لالتصال بالسوريين في نيويورك
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حدث األسبوع

السعودية توّسع أعمال 
التفجير في المنطقة.. سعيًا 

لتأمين مشاركة 
في »جنيف – 2«

◄أوباما.. والدواب الفرنسية
قالت جملة »نوفيل اأوبزرفتور« الفرن�سية، التي ي�سيطر عليها 

ودولته  الفرن�سي  »الرئي�س  اإن  فرن�سا،  يف  »الإ�سرائيلي«  اللوبي 

الذين مي�سكهم  كلها لي�سوا �سوى جمموعة من احلمري والبغال 

ل  حيث  اإىل  وي��ق��وده��م  رق��اب��ه��م،  م��ن  بر�سن  الأم��ريك��ي  الرئي�س 

ال��ك��الب ينبحون  ي��ع��رف��ون، ويف احل���د الأدن����ى جم���رد قطيع م��ن 

الزوج  حال  مثل  وحالهم  باأوامرها،  ويخر�سون  وا�سنطن  باأوامر 

اأن  ذل��ك،  اأ�سد فظاعة من  اآخ��ر من يعلم«! ولعل ما هو  املخدوع؛ 

رجل الإليزيه الذي يقاتل »من اأجل احلرية والدميقراطية ودولة 

اأنه  اأوب��ام��ا  اأبلغه  عندما  بال�سدمة  اأ�سيب  �سورية«،  يف  املوؤ�س�سات 

اأوتي  اأخذ موافقة الكونغر�س على العدوان، وحاول بكل ما  يريد 

م��ن ق��وة ثنيه ع��ن ذل���ك، و���س��ن ع��دوان��ه دون احل�����س��ول على تلك 

املوافقة.

◄بندر.. واإلرهاب
اأّكدت تقارير اأمنية يف اأكر من عا�سمة مهتمة ب�سوؤون املنطقة، اأن 

التكفريية  الإرهابية  للع�سابات  الرئي�س  املمّول  هو  ال�سعودي  النظام 

واملتطرفة التي تنفذ تفجريات ع�سوائية يف عدد من ال�ساحات العربية.

اإىل هذه التقارير، وجود  وك�سفت م�سادر وا�سعة الطالع ا�ستناداً 

جهاز اأمني خا�س تابع لال�ستخبارات ال�سعودية التي يراأ�سها بندر بن 

�سلطان، ي�سرف على املجموعات الإرهابية املنت�سرة يف كل من العراق 

اأمر  افت�ساح  ولعدم  للتمويه  �ستى  ت�سميات  وحتمل  و�سيناء،  و�سورية 

مموليها وداعميها باملال وال�سالح.

اأنقرة - الثبات

ي��ب��دو اأن رئ��ي�����س احل��ك��وم��ة ال��رتك��ي��ة رج��ب 

طيب اأردوغان لن يكون قادراً على ال�ستفادة من 

»احلزمة الدميقراطية« التي ت�سمنت جمموعة 

من الوعود، التي يقول اإنها »اإ�سالحية«، ويراها 

معار�سوه »انتخابية«.

ف��احل��زم��ة ال��ت��ي ط��رح��ه��ا اأردوغ�����ان يف حلظة 

الرتكي،  ال�سارع  يف  كبري  حد  اإىل  �سعبيته  ت��دين 

اأراد  فقد  امل��ع��ار���س��ني،  ك��ل  م��ن  بالرف�س  قوبلت 

اأردوغ��ان من خاللها اأن ُير�سي الأك��راد بتحقيق 

الأط���راف  بقية  ع��ن  لإب��ع��اده��م  مطالبهم  بع�س 

ازدي����اد نقمة  ذل���ك، م��ق��اب��ل  امل��ع��ار���س��ة، فف�سل يف 

عليه،  والعلمانية  والي�سارية  القومية  املعار�سة 

ال�سارع  با�ستعال  تتهدد  م�ستويات  اإىل  وارتفاعها 

»ال�سلطان ط��ي��ب« كما  يف وج��ه  ال��رتك��ي جم���دداً 

ي�سّميه معار�سوه.

وت��ق��ول اأو����س���اط يف امل��ع��ار���س��ة ال��رتك��ي��ة اإن��ه��ا 

رف�س  للتعبري عن  ال�سارع جم��دداً  اإىل  تعود  قد 

»دي��ك��ت��ات��وري��ة« رئ��ي�����س احل��ك��وم��ة، م��ع��ت��ربة اأن ما 

هة« عن جمموعة  قدمه الأخري هو »ن�سخة م�سوَّ

اإ����س���الح���ات م��ت��ك��ام��ل��ة ط��رح��ه��ا ح����زب »ال�����س��ع��ب 

اجل��م��ه��وري«؛ اأك���رب اأح����زاب امل��ع��ار���س��ة ال��رتك��ي��ة، 

الذي ميتلك نحو 23 يف املئة من مقاعد الربملان. 

اأردوغ��ان يلعب لعبة  اأن  اإىل  امل�سادر  وت�سري هذه 

تقليب  م��ن خ��الل حم��اول��ة  بامتياز،  »امل��ذه��ب��ي��ة« 

حتالف  واإن�����س��اء  بع�سها،  على  الدينية  الأق��ل��ي��ات 

العلمانيني،  م��واج��ه��ة  يف  الأك�����راد  م��ع  اإ���س��الم��ي 

وهو ما تراه هذه امل�سادر »خطراً وجودياً« يتهدد 

الكيان الرتكي.

ال��ت��ي قدمها  »الإ���س��الح��ات«  وت��رتك��ز معظم 

الذين  الأك��راد  ا�سرت�ساء  اأردوغ��ان على حماولة 

اأوق�����ف�����وا ح����واره����م م���ع���ه ن��ت��ي��ج��ة م����ا ي��ع��ت��ربون��ه 

لزعيمهم  وع���وده  تنفيذ  يف  قبله  م��ن  »تقاع�ساً« 

امل�����س��ج��ون ع��ب��داهلل اأوج������الن، ال����ذي خ���رج ببيان 

لأردوغ���ان  املعار�سة  ال�سعبية  للتحركات  تاأييد 

ب��اإدخ��ال  بال�سماع  وع��د  فقد  املا�سي،  ح��زي��ران  يف 

الأح�����رف امل��ف��ق��ودة م��ن الأب��ج��دي��ة ال��ك��ردي��ة اإىل 

اللغات امل�ستعملة يف تركيا، بعد اأن كانت حمظورة 

ق�سم  األغى  كما  الرتكية،  الأبجدية  عن  لغيابها 

التالمذة  فيه  ُيق�سم  الذي  ال�سباحي«  »الطابور 

كل يوم على الولء لرتكيا من منطلق قوميتهم 

الرتكية، كما فتح املجال اأمام تعيلم اللغة الكردية 

يف امل��دار���س اخل��ا���س��ة، واإم��ك��ان��ي��ة اإع����ادة الأ���س��م��اء 

الكردية،  للقرى  الرتكية  ال�سلطات  اأزالتها  التي 

ال��ذي  الن�سبي«  »احل��اج��ز  خف�س  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة 

امل��ئ��ة على  10 يف  ي��ن��ال  اأن  ح��زب  اأي  يفر�س على 

الأقل من اأ�سوات الناخبني يف تركيا للدخول اإىل 

الربملان، وهو ما كان يجرب الأكراد على الدخول 

كم�ستقلني اإىل الربملان.

ل���ك���ن اأردوغ����������ان ف�����س��ل يف حت��ق��ي��ق امل��ط��ال��ب 

تعليماً  ي���ري���دون  ال���ذي���ن  ل����الأك����راد،  الأ���س��ا���س��ي��ة 

»قانون  �سيف  رفع  ويريدون  الأم،  بلغتهم  ر�سمياً 

الإرهاب« امل�سلَّط على روؤو�سهم، حيث يتم اعتقال 

اأي �سخ�س يتهم بتاأييد حزب العمال الكرد�ستاين 

ف��وراً، فلم تتطرق احلزمة اإىل حت�سني القوانني 

التي تتعلق مبكافحة الإرهاب، والتي تهم معتقلي 

مو�سوع  اإىل  يتطرق  ومل  ال�سيا�سيني،  الأك����راد 

ال�سحافيني املعتقلني، ول حلرية ال�سحافة، ول 

اإىل  يتطرق  ومل  املعتقلني،  ال��ن��واب  مو�سوع  اإىل 
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موضوع الغالف

اأو ما ظهر  كان التقارب الأمريكي الإي��راين، 

باأنه ك�سر للجليد بني الطرفني، اأمراً مقلقاً لكل 

�سواء،  من اخلليجيني و»الإ�سرائيليني« على حد 

ب��ال��رغ��م م��ن اأن ك���الم اأوب���ام���ا فيما ب��ع��د وخ��الل 

يف  الإيرانية احلذرة  والت�سرفات  نتنياهو،  لقائه 

نيويورك، ت�سري اإىل اأن ك�سر اجلليد الذي ح�سل 

ما زال يحتاج اإىل كثري من اجلهود الدبلوما�سية 

اأن  مي��ك��ن  نا�سجة  ت�سوية  اإىل  ي��ت��ح��ّول  اأن  ق��ب��ل 

ل عليها للبدء مب�سرية احللول امل�ستع�سية يف  يعوَّ

املنطقة ككل.

من  »الإ�سرائيلي«  ال�ستياء  اأن  الوا�سح  م��ن 

��ق وامل��ف��َع��م  ال��ك��الم ال��دب��ل��وم��ا���س��ي الإي�����راين امل��ن��مَّ

بلهجة النفتاح على الغرب، هو الذي جعل نربة 

وا�سح  توجه  ظل  يف  قبل،  ذي  من  اأعلى  نتنياهو 

اإي��ران، وحّل  بالتفاو�س مع  اأوباما  لإدارة  وح��ازم 

اخل���الف���ات امل��زم��ن��ة ب��ال��ط��ري��ق��ة ال��دب��ل��وم��ا���س��ي��ة، 

 - الأم��ريك��ي��ة  ال����راأي  ا�ستطالعات  اأن  خ�سو�ساً 

اأن«  اأن  »���س��ي  حمطة  ن�سرته  ا�ستطالع  واآخ��ره��ا 

الأم��ريك��ي��ة - اأظ��ه��رت اأن ث��الث��ة م��ن ك��ل اأرب��ع��ة 

اإىل حل  ل  والتو�سُّ املفاو�سات  يوؤيدون  اأمريكيني 

الأزم��ة  اأن  اإىل  بالإ�سافة  اإي���ران،  م��ع  دبلوما�سي 

ت�سمح  ل  امل�����س��ت��ج��دة  الأم���ريك���ي���ة  الق��ت�����س��ادي��ة 

يكون  قد  كما  نتنياهو،  يريدها  التي  باملغامرات 

»الإ�سرائيليون« قد ا�ست�سعروا اخلطر حني ظهر 

اأوب��ام��ا ق��د ق���ّدم لإي����ران - يف  ب���اراك  اأن الرئي�س 

وما  ب��ه،  ما مل حتلم   - املتحدة  الأمم  خطابه يف 

ك��ان��ت ت�����س��ّر عليه م��ن��ذ ���س��ن��وات، وه���و الع���رتاف 

تغيريه،  بعدم  العلني  والتعهد  نظامها  ب�سرعية 

بالإ�سافة  الإقليمي،  اإي���ران  ب��دور  الع���رتاف  ث��م 

اإىل فتح الباب اأمام تخفيف العقوبات القت�سادية 

متهيداً للتفاو�س على ملفها النووي.

اأم�����ا ال��ق��ل��ق اخل��ل��ي��ج��ي، وال�����ذي ق���د ي��ع��ت��ربه 

ال��ب��ع�����س م�������س���روع���اً، ف��ي��ت��اأّت��ى م���ن اأن ال��ت��ق��ارب 

فقط  لي�س  امل��ج��ال  �سيتيح  الأم��ريك��ي  الإي����راين 

للحوار حول امللف النووي الإيراين فح�سب، بل 

الباب مل�سار تفاو�سي يطاول عدداً كبرياً  �سيفتح 

بالعراق  م��روراً  اأفغان�ستان،  يف  تبداأ  امللفات،  من 

ب�سبه  تنتهي  ول  وف��ل�����س��ط��ني،  ول��ب��ن��ان  و���س��وري��ة 

خ�سو�ساً  امل��ت��ع��ددة،  وملفاتها  العربية  اجل��زي��رة 

اله�سترييا  تكون  وق��د  واليمن،  البحرين  ملف 

التي اأ�سابت نظام احلكم يف البحرين، مرّدها اإىل 

هذا القلق بالذات، واخلوف من اأن تكون اإحدى 

للمعار�سة  ال�سماح  امل��ف��رَت���س��ة  الت�سوية  نتائج 

ب��امل�����س��ارك��ة يف احل���ك���م، ع��ل��ى ح�����س��اب ال�����س��ل��ط��ة 

ال�سيا�سية القائمة حالياً.

اأي�ساً،  وقد يكون من بواعث القلق اخلليجي 

اإي���ران ورو�سيا يف  ب��دور  اأوب��ام��ا اع��رتف عملياً  اأن 

داً  حم��دِّ �سورية،  يف  املحتَملة  ال�سيا�سية  الت�سوية 

اأ�س�س الت�سوية بالتفاو�س معهما، ومبخاطبتهما 

ال��ف��اع��ل��ة يف الأزم�����ة  ال������دول  ���س��واه��م��ا م���ن  دون 

الأمريكي  الرئي�س  يكون  الأم��ر  وبهذا  ال�سورية، 

قد حّيد الدور اخلليجي عن ر�سم معامل امل�ستقبل 

اخلا�سرين  جم��م��وع��ة  يجعل  م��ا  وه���و  ال�����س��وري، 

الداخل  يف  ميدانياً  الأم���ور  ت���اأزمي  ب��اجت��اه  تدفع 

��ن��ي -  ال�����س��وري، وحم���اول���ة ت��اأج��ي��ج ال�����س��راع ال�����سُّ

ال�سيعي يف مناطق اأخرى، وافتعال توترات اأمنية 

حيث يجب.. كل ذلك بهدف ر�سم معادلة اأ�سا�سية 

اأي  ب���اأن  التعبري ع��ن الق��ت��ن��اع  »ك��م��ا مّت  ق��وام��ه��ا 

ممكنة  غري  الأو���س��ط  ال�سرق  يف  حمتَملة  ت�سوية 

فاإنها  اإي��ران،  الإ�سالمية يف  دون اجلمهورية  من 

العربية  اململكة  دون  من  اأي�ساً  ممكنة  تكون  لن 

ال�سعودية«.

من هنا يجب قراءة م�سهد القتتال والإلغاء 

يبدو  حيث  ���س��وري��ة،  يف  امل�سلحة  املجموعات  ب��ني 

اإما حجز  اأن التقاتل والت�سفية قد يكون هدفها 

لة لها على طاولة املفاو�سات يف  مقعد للقوى املموِّ

2«، واإما عرقلة الت�سوية وتاأجيلها اإىل  »جنيف - 

اأن يح�سل �سيء ما يعيد الأمور اأ�سهراً اإىل الوراء، 

وتدفع الغرب اإىل عملية »اإعادة تفوي�س« للوكيل 

ال�����س��ع��ودي ب��امل��ل��ف ال�����س��وري، واإل ف����اإن ال��وك��الء 

م�ستعدون ل�سنوات طويلة من القتتال والعنف، 

العتبار  تاأخذ بعني  الفاعلة مل  القوى  دامت  ما 

امل�سروع الغربي  راأ�س حربة يف  م�سالح من كانوا 

يف �سورية.

برمتها،  امل��ن��ط��ق��ة  م��ا مي���اَر����س يف  اإن  وه���ك���ذا، 

ولي�س يف �سورية فح�سب، هي لعبة »ع�س اأ�سابع 

مرعبة«، فقد �سقط الرهان على �سربة ع�سكرية 

ق��رار جديد  على  ال��ره��ان  اأن  كما  بالأ�سد،  تطيح 

ال�سوري  من جمل�س الأمن ب�سبب عدم المتثال 

ال�سوري  النظام  ا�ستطاع  وقد  واقعي،  غري  يبدو 

اأن ينتزع اعرتافاً دولياً ب�سيادته و�سلطته الفعلية 

ال��ق��رار  ت�سديد  ول��ع��ل   ،2118 ال��ق��رار  م��ن خ��الل 

ال�����س��وري��ة يف تطبيق  ال�����س��ل��ط��ة  ع��ل��ى م�����س��وؤول��ي��ة 

املطالبة  امل�ستحيل  م��ن  يجعل  ال����دويل،  ال��ق��رار 

التفاق  تنفيذ  م��ن  النتهاء  قبل  الأ���س��د  برحيل 

لتدمري  زم��ن��ي��اً  �سقفاً  و���س��ع  وال���ذي  الكيميائي، 

الأ�سلحة الكيمائية ال�سورية يف وقت متزامن مع 

 ،2014 ال��ع��ام  يف  ال�سورية  الرئا�سية  النتخابات 

وهذا يعني اأن اأي مطالبة برحيل الأ�سد قبل هذا 

الوقت �ستبدو �سرباً من اخليال.

النتخابات  لغاية  ال�سلطة  الأ�سد يف  بقاء  اإذاً، 

الرئا�سية بات اأمراً حمّتماً، ل بل اإن حكومته باتت 

ال�سالح  م��ن  التخل�س  يف  للعامل  فعلية  �سريكة 

الأ�سد  باأن  الغرب  اقتنع  لو  لكن ماذا  الكيميائي، 

من  التخل�س  يف  فعلّيان  �سريكان  هما  وحكومته 

الإره�����اب ال��ت��ك��ف��ريي؟ ق��د ي��ك��ون ه���ذا م��ا يخ�ساه 

العرب والأتراك يف الواقع.

د. ليلى نقوال الرحباين

الأك��راد،  اأه��م مطالب  وه��ذه من  املحلي،  وتقوية احلكم  حت�سني 

على  الرتكي  الد�ستور  ين�س  حيث  املواطنة،  تعريف  اإىل  وكذلك 

تعريف املواطن باأنه تركي »ل مواطناً تركياً«.

املهتمني  وال�سحافيني  الإع��الم��ي��ني  اأك��ر  م��ن  جمال  ح�سن 

ملع�سكر  زيارته  بعد  وكتاباته  مقالته  وكانت  الكردية،  بالق�سية 

الأو�ساط  يف  واجل��دل  الهتمام  تثري  العراقي  ال�سمال  يف  قنديل 

له على احلزمة  تعليق  اأول  كان  الرتكية،  والإعالمية  ال�سيا�سية 

ب��اأن مثل ه��ذة احلزمة  اأن ينكر  »ول��ك��ن« وق���ال: »ل ميكن لأح��د 

لها  �سيح�سر  وكيف  تطبيقها؟  ميكن  كيف  لكن  ج���داً،  اإيجابية 

اأثناء  �سيجري  وم��اذا  �ستتطبق؟  وكيف  القانونية؟  الناحية  من 

تطبيقها«؟

ا�ستعلت  امل��ق��اب��ل  ويف  م��ب��دئ��ي��اً،  احل��زم��ة  الأك�����راد  رف�����س  اإذاً، 

املعار�سة القومية لأردوغان متهمة اإياه ب�»اخليانة«، وقد و�سفت 

مبنزلة  باأنها  طيب«  ال�سيخ  »حزمة  املعار�سة  اإيدلنك  �سحيفة 

اأعدت  اأن »احلزمة التي  »اإعالن حرب على اجلمهورية«، معتربة 

بتعاون العدالة والتنمية مع حزب العمال الكرد�ستاين متخ�ست 

عن عداء تام لالأمة واجلمهورية«.

اأعدها  التي  احلزمة  اإن  »جمهورييت«  �سحيفة  قالت  فيما 

حزمة  ب��ل  دميقراطية،  حزمة  لي�ست  باأنها  ظهرت  اأردوغ����ان 

ح�سابات انتخابية فقط.

العالقات اإليرانية - األميركية
استياء »إسرائيلي« وقلق خليجي

باراك اأوباما وبنيامني نتنياهو يف البيت الأبي�ش                                                                                                      )اأ.ف.ب.(
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اأوباما، بينما التقى وزيرا اخلارجية  التي ُطرحت للقاء باراك 

الإي���راين ج��واد ظريف والأم��ريك��ي ج��ون ك��ريي، فبدت يف هذا 

ب���وادر ُح�سن النية الأم��ريك��ي��ة ح��ي��ال ط��ه��ران،  ال��ل��ق��اء م��الم��ح 

الأخري  مغادرة  اأثناء  بروحاين  اأوباما  بات�سال  ُترجمت  والتي 

نحو املطار عائداً اإىل بالده، وهو ما اأثار ال�سعودية، وعرّب عن 

ذل��ك م��ق��ال يف ج��ري��دة »ال�����س��رق الأو���س��ط« لأح���د امل��ق��رب��ني من 

املا�سي  الإثنني  يوم  الرا�سد،  الرحمن  عبد  ال�سعودي؛  النظام 

الأو�سط«،  ال�سرق  ه��ّزت  التي  »املكاملة  اأيلول حتت عنوان   30 يف 

حيث ق���ال: »ال��ك��ث��ريون ال��ذي��ن ان��ت��ظ��روا ���س��واري��خ ت��وم��ا ه��وك، 

يطّور  ال��ذي  الإي���راين  للنظام  ور�سالة  ال�سوري  للنظام  تاأديباً 

�سالحه النووي، هزتهم اأخبار املكاملة الهاتفية، فهي الأوىل بني 

رئي�س اأمريكي ورئي�س اإيراين منذ 34 �سنة، تلتها الت�سريحات 

ك�سر  يف  اجل��دي��د  بالتقدم  وط��ه��ران  وا�سنطن  يف  الحتفالية 

اجلليد بني البدين، وقد هزت املكاملة »الأوبا - روحانية« دوائر 

القرار يف اخلليج والأردن وتركيا و»اإ�سرائيل« وغريها..«، اإىل اأن 

يقول: »لي�س هاماً َمن رفع ال�سماعة قبل الآخر، بل كيف اقتنع 

اأوباما اأن يكافئ الإيرانيني..«.

ثمة حقيقة وا�سحة هنا، وهي اأن الوليات املتحدة تتعامل 

مع حلفائها كاأتباع لي�س اإل، وعليهم اأن ينفذوا رغباتها واإرادتها، 

اأم����ا ط���ه���ران ال��ت��ي ح���اول���ت م���ع دول امل��ن��ط��ق��ة ت��وف��ري احل��ل��ول 

لأزماتها، فلم تلق منهم التجاوب، فح�سمتها باإدارة الظهر لهم، 

والتوجه مبا�سرة نحو املفاو�سات مع �سيدهم، وفق دبلوما�سيتها 

املرنة وال�سعبة وطويلة النف�س يف ذات احلني، وهكذا بدا العرب 

والأت��راك واخلليجيون خارج احل�سابات، فالأمريكي يف حلظة 

احللول ل يعريهم اهتماماً، والرو�سي يعمل للحل مع �سركائه 

يف الغرب والتفاق التام مع دم�سق وطهران، دون اأي التفات اإىل 

الأعراب الذين ذهبت جامعتهم يف �سبات عميق.

وال�سعوديني  واخلليجيني،  الأع����راب  اأم���ام  يبق  مل  ه��ك��ذا، 

امل�سلحة،  الإرهابية  املجموعات  �سوى دعم  التحديد،  على وجه 

وكاأنهم يف �سباق مع الزمن، حيث و�ّسعوا من حلقات الدم التي 

ت�سرب يف العراق هذه الأيام ب�سكل ه�ستريي ويومي، وحتاول 

وفق  اإل  ج��دي��دة  حكومة  ت�سكيل  فتمنع  لبنان،  يف  تخربط  اأن 

امل�سالح املعادية للبنانيني.

بب�ساطة، الريا�س تدخل ال�سباق يف اأعمال التفجري الوا�سعة 

التي متتد من �سورية اإىل العراق اإىل كرد�ستان.. لأنها تبحث 

عن �سكل يوؤّمن لها م�ساركة ما يف احللول املنتَظرة.

اأحمد زين الدين

أردوغان حاول إرضاء األكراد ففشل مثيرًا غضب القوميين

تـركيــا تعيش احتمـاالت الـمـواجهــة في الشارع مجددًا بعد »حزمـة الـشــــــيـخ طــيــب«
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رمب���ا م��ن �ل�����س��دف��ة �ل��ق��ا���س��ي��ة �أن 

يتز�من مع ماأ�ساة �للبنانيني عنو�ن 

»�خل���ا����س���ر ي��ب��ق��ى وح�����ي�����د�ً«، وف��ي��ه��ا 

يتحدث عن جتربة �سخ�سية، حاول 

ور�ء  �سعياً  �لغرب  �إىل  �لهجرة  فيها 

�لطموحات و�لأحالم، فكابد �لكثري 

ب��ني هنغاريا  �ل��ط��ب��ي��ع��ة  �أه�����و�ل  م��ع 

�إىل  ل��ل��م��رور  حم��اول��ت��ه  يف  و�لنم�سا 

ي��ق��ول:  ف���رن�������س���ا.. وه���ن���ا  �أو  �أمل���ان���ي���ا 

�أقتنع..  مل  ف��ق��ري�ً،  وطني  يف  »كنت 

فهاجرُت، فاأ�سبحت م�سكيناً يف بالد 

زنز�نتني،  وحدي يف  �لغربة، جال�ساً 

�أ�سو�أ من حالة  �مل�سكني عادة  وحالة 

�لفقري«.

ع��ن مهاجرين  �أي�����س��اً  وي��ت��ح��دث 

�أو حم����اويل �ل��ه��ج��رة م���ن �ل��ب��ل��د�ن 

من  تاريخاً  يحملون  وه��م،  �لعربية 

كنا  ب���الدي  ويف  قلوبهم..  يف  �لقهر 

حتى  يحا�سرنا  وك��ان  �لفقر  نعي�ش 

يف  و�لإح��ب��اط  �لياأ�ش  �إىل  بنا  و�سل 

�نطلقنا  حينما  بكت  ع��ي��ون  ب���الدي 

حاملة �أن نبعد عنها �سبح �لفقر �إذ� ما 

حت�سنت �أحو�لنا يف بالد �لغربة..«.

وي��خ��ت�����س��ر ه���ن���ا ق�����س��ي��ة �ل��ف��ق��ر 

و�ل��ت��ه��م��ي�����ش و�ل����ه����ج����رة و�ل���غ���رب���ة 

ف��ي��ق��ول: »ي��ق��ول��ون �إين ول����دُت قبل 

ن�����س��وب �حل�����رب �لأه���ل���ي���ة يف ل��ب��ن��ان 

ك��رُت  وع��ن��دم��ا  ب�سنتني..   )1975(

وجدت  وطني،  تاريخ  وق���ر�أت  قلياًل 

ق��ب��ل ع�سر�ت  ب����د�أت  ق��د  �حل���رب  �أن 

�لوقت  يف  تنتهي  ل��ن  و�أن��ه��ا  �ل�سنني 

�ل��ق��ري��ب.. ول��ه��ذ� رح��ن��ا نبحث عن 

وطن جديد لنا«.

�لرو�ية �حلقيقية  �سيء من هذه 

ينطبق على �ملهاجرين �لفقر�ء من 

عكار هذه �ملرة، لكن مع وقائع �أكرث 

ماأ�ساوية، فب�سع ع�سر�ت من �لفقر�ء 

وقعو� �سحية �لفقر و�ملافيا.. وبوؤ�ش 

و�ل�سيا�سي،  �لجتماعي  �لنظام  هذ� 

�ل��ذي ل يقيم وزن��اً لأح��الم �ل�سباب 

�ل��ف��ق��ر�ء وط��م��وح��ات��ه��م، رم����وزه قد 

ياأخذونهم حلماً ويرمونهم عظماً..

يف �أوق��ات �ل�سلم و�لأم��ن تنهبك 

لبنان،  يف  �لطفيلية  �لر�أ�سمالية 

ومت��ت�����س��ك ح��ت��ى �ل���رم���ق �لأخ����ري، 
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أحداث األسبوع

عند سنابك الخيل
من���ذ اإجها����ض اجلنني غ���ر املكتمل 

مل����روع ال����رق الأمركي ع���ام 2006، 

ي�سع���ى الذين حلق بهم الع���ار ال�سيا�سي 

الديني، لإيجاد  والوطني والقومي، وحتى 

مواطئ تبّي�ض لهم �س���واد �سفحاتهم عرب 

الندفاع اأكرث فاأكرث يف امل�روع الت�سليلي 

اخلطر، وعرب اعتقاد واهم اأن من ي�سل اإىل 

ال�سلطة اأو مي�سك برقبتها يجعل من النا�ض 

اأ�سح���اب حاج���ة، فين�س���ون ويتجاهلون 

بالتوازي مع �سناع���ة بيئة قابلة للحياة 

بال انتماء ول قي���م ول اأخالق، وهذا ميكن 

اأن ينجح يف زاوي���ة، ولي�ض حتمًا يف كل 

الزوايا.

لق���د ا�ستنفرت الولي���ات املتحدة كل 

ُدماها يف املنطقة، عاونها يف ذلك الغرب 

احللي���ف وامللتح���ق بالأذي���ال، واأ�سدرت 

»اإ�رائيل« اأوامرها لكل خالياها بالعمل، 

ومل ُي�ستثَن حت���ى الذين كانوا بني حنايا 

الأحزاب املعادية لالإمربيالية وال�سهيونية 

والرجعية، ومن بينهم �سوريون ولبنانيون 

وق���وى  دوًل  ه���وؤلء،  وكل  وفل�سطي���ون، 

وجماع���ات ومنظمات، قاتل���وا، وهم الآن 

يقاتلون ويدم���رون ويغت�سبون ويكفرون، 

ويغ���ذون احلروب والف���ن يف �سورية منذ 

�سنتني ون�س���ف، وها هي �سوكتهم تنك�ر، 

ول �سيما احلاملني ب�سقوط النظام ليرتبعوا 

ب���ة، اإذا ُقيِّد لهم.. ولن  على كرا����ضٍ مغت�سَ

يكون.

يف الأم�ض قال فرن�سي من اأ�سل �سوري 

يدع���ى برهان غلي���ون، ال���ذي اأق�سم على 

الإخال�ض لفرن�س���ا والدفاع عن م�ساحلها، 

اإنه »�سّباق اإىل الذهاب اإىل جنيف اإذا كان 

احلدي���ث هو النتقال نحو نظام دميقراطي 

ل يكون الأ�سد فيه �ريكًا«.

األي����ض غريبًا اأن ي�سدر مثل هذا الكالم 

عن اأ�ستاذ جامع���ي، فكيف ب�سخ�ض مثله 

ل يع���رف ل حجمه ول قدره حتى يرحمه 

اهلل؟ واجلمي���ل اأن يتوجه بلهجة الوجوب 

اإىل اأ�سياده بالق���ول: »يجب اأن يكون هذا 

الأم���ر معروفًا من قبل الأط���راف العربية 

والغربي���ة«، وكاأن ه���وؤلء يعمل���ون يف 

اأجهزته، ولي�ض هم من األب�سه »ال�سموكن« 

وفتح له ح�سابات م�رفية.

اأما يف لبنان، فن�ساهد من يحتاج اإىل 

�سهادة يف النتماء، بعد اأن �سهد باإخال�سه 

جورج بو�ض واأمنه القومي، ما يزال ميار�ض 

»الدع���ارة ال�سيا�سي���ة« باأقب���ح �سورها 

و�سهادت���ه معلقة برقبت���ه يف ت�ريحاته 

املوتورة املتتالة للنيل من �سورة من هزم 

»اإ�رائيل«، والقول اإن حزب اهلل مل يخدم 

لبنان! هذا الكالم خدمة ملن؟

لقد �سئم النا�ض من تزوير ما باأّم العني 

ي�سهدون، ومن تكذيب م�سني ما ي�سمعون، 

ومن تاآمر فا�سح وكاأن النا�ض مغفلون.. 

اإن اإث���ارة ال�سباب الوهمي للت�سلل، قد 

يخدع البع�ض، لكنه �رعان ماينق�سع، لكن 

عند الحتدام يذهب مث���رو �سباب الفن 

حتت �سنابك اخليل، لأن الغبار حقيقي.

الأي���ام املقبلة �ستثب���ت اأن الإخال�ض 

الوطني والقومي والديني مل يكن رائدهم، 

والري���اء  والو�سولي���ة  النتهازي���ة  واأن 

والرتزاق كان لهم ممثلون مك�سوفون على 

امل�رح ال�سيا�سي.. وعندها، العتب مرفوع.

يون�س

ضحايا بحر أندونيسيا.. الفقراء وحـدهـــم يدفعـــــون الثـمــن
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ل �سك �أن �لتو�فق �لرو�سي - �لأمريكي على و�سع �لأزمة �ل�سورية على �سكة 

�حلل، �سّكل �سدمة جدية ملمويل �لإرهاب �لإقليميني يف �ملنطقة، وللفريق �لذي 

يدور يف فلكلهم يف لبنان، فباتت حالته �ل�سيا�سية �لر�هنة ت�سبه �إىل حد كبري 

حالته عينها غد�ة عدو�ن متوز 2006 على لبنان، يوم ر�هن »�ل�سياديون �جلدد« 

على �نت�سار »�إ�سر�ئيل« على �ملقاومة، وف�سلت مر�هنتهم. وبدًل من �أن يتخذو� 

�لعرة من �أحد�ث �حلقبة �ملذكورة، وكيف �نكفاأ »�لإ�سر�ئيلي« وخلفه �لأمريكي 

�ملقاومة،  �ل��ع��دو�ن، وب��ال��ت��ايل �لكف ع��ن حم��اول��ة �لإج��ه��از على  ع��ن �مل�سي يف 

�إىل  �أرغمت من خالله �لعدو »�لإ�سر�ئيلي«  �لتي بدورها خا�ست قتاًل �سر�ساً، 

�لرت�جع، و�لأمريكي �إىل �لبحث عن خمرج �سيا�سي لتاأمني �ن�سحاب »�إ�سر�ئيل« 

من �لعدو�ن �ملذكور، مع بدء �لعدو�ن �لأمريكي على حمور �ملقاومة من �لبو�بة 

�ل�سورية، عاد »�ل�سياديون« يف لبنان �إىل �نتهاج »�سيا�سة �ملر�هنة على �خلارج«، 

لبنان  ربط م�سري  وبالتايل  د�خلية،  �سيا�سية  لتحقيق مكا�سب  عليها  و�لتكاء 

�لعدو�ن  نتائج  �لتاريخ نف�سه، وج��اءت  �ملنطقة، وهنا كرر  مبا يحدث حوله يف 

2006 على لبنان، فلم يح�سد »فريق  على �سورية ممثالة لنتائج عدو�ن متوز 

ت�سع�سعاً وتخبطاً، و�أحد  �إل  �ملذكورة  �سيا�سته  تزده  ومل  �خليبة،  �إل  �آذ�ر«   14
ل موقف ه��ذ� �لفريق م��ن م�ساركة »ح��زب �هلل« يف  ت��ب��دُّ �إىل ذل��ك  �لأدل���ة  �أب���رز 

�ل�سنيورة لرئي�ش نبيه بري للبحث  �لرئي�ش فوؤ�د  �لعتيدة، ثم زيارة  �حلكومة 

عن �خرت�قات �سيا�سية يف �مل�سهد �ل�سيا�سي �ملقفل، و�لت�ساور يف م�ساألة ت�سكيل 

�حلكومة �لتي �سارت جزء�ً من �ملو��سيع �ل�سيا�سية �لكرى، ومل تعد مو�سوعاً 

�أن  �أوحى ملن يعنيهم �لأمر  �أو ما يلي، فال�سنيورة  �أو ببيانها،  ب�سكلها  حم��دود�ً 

�إبان جولته  و�لتحرير«  »�لتنمية  كتلة  وفد  �ل�سابق مع  للقائه  ��ستكمال  لقاءه 

ل�سرح »مبادرة بري �حلو�رية«، و�لتي �سماها �ل�سنيورة »بيع �أوهام«، ونعاها قبل 

�للقاء هو تطور وحت��ول لفت يف  ف��اإن  �لتينة، وعليه  بو�بة عني  �أن تخرج من 

�ملو�قف.

�إىل  �أدى  �ل�سورية،  ل��الأزم��ة  �ل�سلمي  �حل��ل  على  �ل���دويل  �لتو�فق  �أن  ري��ب  ل 

�مليد�ين يف لبنان، ل �سيما يف طر�بل�ش، حيث بد�أت  �لو�سع  �نعكا�ش و��سح على 

»�لتيار�ت �لإ�سالمية« �ملتورطة يف �لأزمة �ل�سورية تعاين �سحاً مالياً، ويف مقدمها 

»جمعية �لب�سائر«، ح�سب ما توؤكد م�سادر �إ�سالمية طر�بل�سية.

�حلياة  يف  ل��الن��خ��ر�ط  ت�سعى  �ل��وه��اب��ي��ة«  »�ل��ت��ي��ار�ت  �أن  �إىل  �مل�����س��ادر  وت�سري 

بعد  �مل�سعى،  ه��ذ�  يف  ت�سب  �جلمهورية  لرئي�ش  زيارتهم  �أن  معتر�ً  �ل�سيا�سية، 

�قتناعهم بعدم جدوى ��ستخد�م »�سالح �لقتتال« على حد قول �مل�سادر.

من  �سيما  ل  طر�بل�ش،  يف  �ل��وه��اب��ي��ة«  »�حل��ال��ة  ت��ر�ج��ع  �إىل  لف��ت  موؤ�سر  ويف 

�لناحية �لأمنية، ك�سفت معلومات �أن عائلة �ل�سيخ �سامل �لر�فعي عادت �إىل �أملانيا، 

ول ريب �أن توقيت هذه �لعودة يطرح ت�ساوؤلت جمة.

وتلفت �مل�سادر �إىل �أن »قادة �ملحاور« يف طر�بل�ش �أعلنو� �أنهم م�ستعدون لت�سيلم 

�ل�سادرة يف حقهم، ويف  �لق�سائية  �لتوقيف  ُت�سحب مذكر�ت  �أن  �أ�سلحتهم، على 

موقف لفت لأحد قادة �ملحاور؛ زياد �لعلكوكي، فقد �حتجز �آليات تابعة ل�سركة 

بتوظيف  قيامها  على  �حتجاجاً  طر�بل�ش،  طرق  بتنظيف  �ملولوجة  »لفاجيت« 

عمال �سوريني، حماوًل من خالل ذلك �إعطاء نف�سه »بعد�ً لبنانياً«.

ويف �لوقت عينه، مل ت�ستبعد �مل�سادر �لإ�سالمية وقوع حو�دث �أمنية يف بع�ش 

�ل�سورية  �لأزم��ة  ت�سوية  �ملت�سررة من  �ل��دول  �للبنانية، يف حماولة من  �ملناطق 

ذلك،  دون  حالت  �إذ�  برمته  ن�سفه  �أو   ،»2  - »جنيف  موؤمتر  يف  لها  مقعد  حلجز 

معترة �أن �لتفجري�ت �لتي ت�ستهدف �لعر�ق، �إ�سافة �إىل �ل�ستباكات �لتي تدور 

بني �لتيار�ت �لتكفريية يف �سورية، تاأتي يف �سياق �ملحاولة �ملذكورة.

تاميز«  »نيويورك  جملة  ن�سرتها  �لتي  �جلديدة  �خلريطة  �أن  �مل�سادر  وت��رى 

�لتي  �ل�سعودية،  �لعربية  للمملكة  و��سحاً  تهديد�ً  �لأمريكية  حتمل يف طياتها 

م �إىل خم�سة �أجز�ء، كما جاء يف �خلريطة، وقد يكون ذلك ثمناً لف�سلها يف  �ستق�سَّ

�سورية، على حد قول �مل�سادر.

ح�سان احل�سن
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لبنان  على  �لعام  �لدين  �إن  �لوقائع  وتقول 

كان يف �لعام 1994 نحو �أربعة مليار�ت دولر 

�أق��ل  �سار   1996 يف  �أي  �سنتني  خ��الل  لكنه 

من 11 مليار دولر، و�سار يرت�كم ويرت�كم 

ليتجاوز �لآن �ل�ستني مليار�ً.. ماذ� �أعد من 

هذه �ملليار�ت من �أجل �لتنمية �لقت�سادية 

و�لجتماعية و�لإمناء �ملتو�زن..؟ ل �سيء.. 

حكومة  يف  لالقت�ساد  وزي����ر�ً  �أن  ت�����س��ورو� 

عن  للتخلي  يدعو  �لأوىل،  �ل�سنيورة  ف��وؤ�د 

�لزر�عة.. �أي بب�ساطة كاأنه يدعو �أبناء عكار 

و�لبقاع للهجرة من حقولهم و�سهولهم �إىل 

دنيا �هلل �لو��سعة..

يف �حلروب و�لأزمات يدفع �أي�ساً �لفقر�ء 

ث��م��ن��ه��ا دم�����اً وف����ق����ر�ً.. وه���ج���رة و�غ����رت�ب����اً، 

وحدهم �لر�أ�سماليون �لطفيليون و�أ�سحاب 

�أثرياء  �أي�ساً  وينتجون  يربحون..  �لنفوذ، 

حروب و�أزمات، ورمبا يف حلظة ما ين�سمون 

منظرين  وي�سبحون  حكامنا..  طبقة  �إىل 

لهذه �للير�لية �ملتوح�سة �لتي قد ل تتو�نى 

حتى عن �سحق عظام �ملوتى وهي رميم، كما 

حدث يف مقرة »�ل�سنطية« يف بريوت..

ه���ل ت��ع��ل��م��ون �أن ب���ر�م���ج �ل��ت��ن��م��ي��ة �ل��ت��ي 

وما  �جلديدة«،  »�لر�أ�سمالية  عنها  تتحدث 

حتت  متخ�س�سة  م��وؤ���س�����س��ات  م���ن  ي��ت��ب��ع��ه��ا 

ع���ن���اوي���ن �ل��ت��ن��م��ي��ة �مل�����س��ت��د�م��ة وم��ك��اف��ح��ة 

�أن  �ل��ر�ق��ة  �ل�سعار�ت  م��ن  وغ��ريه��ا  �لفقر 

ب��ر�م��ج �لتنمية يف  ل��ه��ا ���س��ح��اي��ا، و���س��ح��اي��ا 

�لبلد�ن �لفقرية �أو ما يطلقون عليه �لعامل 

�ل��ف��ق��ر�ء، حيث تق�سي  �ل��ث��ال��ث؟ ه��م د�ئ��م��اً 

هذه »�لتنمية« �ملزعومة على مو�رد رزقهم 

يف �لزر�عة وتربية �لدو�جن و�أعمال �لرعي، 

و�ملتو�سطة،  �ل�����س��غ��رية  �ل��ي��دوي��ة  و�حل����رف 

تدمر  كما  �ملحلية،  �لغذ�ئية  و�ل�سناعات 

�ملو�رد �لطبيعية من مياه وغابات و�أ�سجار..

ح��ب��ذ� ل��و م��رة ر�ج���ع م��ن بيدهم �حل��ول 

و�ل���ط���ول و�ل���ق���وة ���س��ح��اي��ا ل��ع��ب��ة �حل����روب 

م��رور�ً   ،1840 �لعام  منذ  عندنا،  و�لأزم���ات 

بالعام 1861، و1958 و1975 وما بينها وما 

قد ياأتي بعدها:

جوع، قتلى، هجرة و�غ��رت�ب.. كلهم من 

�لفقر�ء..

ه���ل ف��ه��م��ن��ا مل�����اذ� دع����ا وزي�����ر �ق��ت�����س��اد يف 

�لزر�عة..؟  لإهمال  يوماً  �سنيورية  حكومة 

�لتي  �أن��دون��ي�����س��ي��ا  ع���ّب���ارة  م�سل�سل  ل��ن��ت��اب��ع 

و�لطائرة  كوتوفو  لطائرة  ��ستمر�ر�ً  ت�سّكل 

�لأثيوبية..

�للبنانيون عموماً، و�أهل عكار خ�سو�ساً، 

و�أه��������ايل ك����ل �مل���ن���اط���ق �مل���ح���روم���ة ل��ي�����س��و� 

م�سوؤولني عن فقرهم، وماآ�سيهم، ثمة نظام 

يلتهم كل �سيء، ميت�ش  لير�يل متوح�ش، 

ك���ل ن��ق��ط��ة ع����رق، م���ن �أج����ل زي�����ادة ث����رو�ت 

ع��م��ال��ق��ة �مل����ال �ل����ذي ي�����س��خ��رون ك���ل ���س��يء 

�أنهم منقذوهم، لكنهم يف  للنا�ش  لي�سورو� 

ويرمون  ف��ق��ر�ً،  �لفقر�ء  ي��زي��دون  �لنتيجة 

�لعوز و�حلاجة.. فهل  �أنا�ساً جدد�ً يف خانة 

هناك من يعلم �أنه كان يف لبنان قبل �حلرب 

�ملئة يتمتعون  1975 خم�سة يف  �لأهلية عام 

ب�95٪ من �لرثوة �لوطنية، لكن كان هناك 

طبقة و�سطى؟

�ليوم، 3 يف �ملئة يتمتعون مبعظم �لرثوة 

ونحو  �ختفت  �لو�سطى  �لطبقة  �لقومية، 

70 يف �ملئة من �للبنانيني عند �أو حتت خط 
�لفقر..

قبل  ه��م  �أندوني�سيا  بحر  ع��ّب��ارة  �سحايا 

�آخ�����ر.. ه��م ���س��ح��اي��ا ه���ذ� �لنظام  ���س��يء  �أي 

�لج��ت��م��اع��ي و�ل�����س��ي��ا���س��ي �مل��ول��د ل��الأزم��ات 

و�لفقر، ولرموزه �أ�سياد �ملال و�ملذهبية.

اأحمد �سحادة

7

الأمريكية  املتحدة  الوليات  اأن  اأّكد  ال�سابق ح�سن يعقوب  النائب   ■
عليها  الأم��ور  وانقلبت  للمنطقة،  خمططها  يف  ذريعًا  ف�ساًل  ف�سلت 

لكي  واأذنابها  حلفائها  عن  التخلي  �سوى  اأمامها  يتبقَّ  ومل  عك�سيًا، 

حتافظ على احلد الأدنى من وجودها العاملي، حيث اإن معادلة اأحادية 

القرار من قبلها قد ولت لأنه متّخ�ض عن �سمود حمور املقاومة يف 

وال�سني  رو�سيا  واإن  واإقليمية جديدة،  دولية  معادلة  ال�سورية  الأزمة 

ودول »الربيك�ض« ا�سبحوا قوة فاعلة تفر�ض القرارات يف العامل. 

الن�سال  حلركة  العام  الأم��ني  ال���داوود؛  في�سل  ال�سابق  النائب   ■
من  تطورت  والتي  الفردية،  بعلبك  حادثة  اأن  راأى  العربي،  اللبناين 

اإ�سكال اأمني اإىل ا�ستباكات دامية، خطرية جدًا، ل �سيما ما �سدر من 

اأطراف يف 14 اآذار، ويف بيان للقاء »اإ�سالمي« ُعقد يف طرابل�ض من 

اإىل القتتال، وهو ما تنبهت له فعاليات  حتري�ض مذهبي، هو دعوة 

الذين متكنوا  املدين،  واملجتمع  واحلزبية  وال�سيا�سية  الدينية  بعلبك 

ا�ستغالل احلادثة وحماولة حتويلها  دابر  والوعي من قطع  باحلكمة 

اىل �سراع مذهبي.

بتنفيذ  البدء  جديد  من  الدولة  طالبت  الإ�سالمي  العمل  جبهة   ■
والع�سابات  املجرمني  كل  ومالحقة  طرابل�ض،  يف  الأمنية  اخلطة 

وخرابًا،  وفتنة  ف�سادًا  الأر�ض  يف  وتعيث  الآمنني  تروع  التي  امل�سلحة 

املجموعات  ف��ر���س��ه  حت���اول  ال���ذي  اجلهنمي  امل��خ��ط��ط  اإىل  لف��ت��ة 

والع�سابات امل�سلحة على املدينة واأهلها ال�سابرة، يف حماولة يائ�سة 

يف  ويقف  ال��راأي  ويخالفهم  يعار�سهم  من  كل  واإلغاء  لإق�ساء  منهم 

وجه م�سروعهم الفتنوي امل�سبوه.

الإداري��ة  الهيئة  رئي�ض  برئا�سة  امل�سلمني،  العلماء  جتمع  من  وفد   ■
اإميل  العماد  ال�سابق  اجلمهورية  رئي�ض  زار  اهلل،  عبد  ح�سان  ال�سيخ 

وحدة  حكومة  ت�سكيل  اإىل  اهلل  عبد  ال�سيخ  دعا  اللقاء  وبعد  حل��ود، 

وطنية يتمثل فيها اجلميع بح�سب حجم متثيلهم يف املجل�ض النيابي، 

واإىل عدم انتظار مواقف اخلارج، خ�سو�سًا الدول التي تعي�ض اليوم 

اأزمة من خالل �سياع اأحالمها وف�سل م�ساريعها يف �سورية.

»هناك  اأن  اأك���د  ال��ق��د���ض،  م�سجد  اإم���ام  ح��م��ود؛  م��اه��ر  ال�سيخ   ■
و�سبي  والذبح  القتل  الإ�سالم، منها  با�سم  ممار�سات منكرة متاَر�ض 

ن�ساء امل�سلمني الذين يختلفون معهم، مما مل ن�سمع به يف اأي مرحلة 

�سابقة، وكذلك ما �ُسمي »جهاد النكاح«، وهو زنى ال�سفاح ل ا�سم اآخر 

الدور  عن  عدا  املتعددة،  اجلهات  وبني  »الثوار«  بني  القتال  اإىل  له، 

الأمريكي - الغربي الوا�سح وما يخفيه من قدرة على حتريك كافة 

القوى يف الجتاه الذي يخدم م�ساحله والقدرة على اإخماد اأية حركة 

يف اأي اجتاه عندما ل حترتم م�ساحله واأهدافه، و�سوًل اإىل ا�ستدراج 

اللطف  لول  الأب��واب  على  كان  ال��ذي  الأم��ريك��ي،  الع�سكري  التدخل 

الإلهي وحنكة الأفرقاء.

اأكد  العرب،  املحامني  لحت��اد  العام  الأم��ني  زي��ن؛  عمر  املحامي   ■
وقوف الحتاد �سد الإرهاب والعنف والتطرف واملذهبية والطائفية 

على كل الأر�ض العربية، ودعا اإىل احلوار وامل�ساحلة وتعميم ثقافة 

والنهو�ض  للخال�ض  الوحيد  الطريق  باعتبارها  ودعمها،  املقاومة، 

وا�سرتداد كامل حقوقنا فى فل�سطني.

■ الحتاد البريوتي لفت اإىل اأن ال�سروط وال�سروط امل�سادة تفر�ض 
على اللبنانيني ال�ستمرار يف عدم تدبري �سوؤون بالدهم، بانتظار اأن 

ال�سيا�سية  الطبقة  ت��زال  ما  وقت  يف  اخل��ارج،  من  بوحي  احلل  ياأتي 

مدى  على  تربهن  يوم  كل  يف  وهي  وال�سيادة،  ال�ستقالل  عن  تتكلم 

ارتهانها للخارج.

اأمني الفرع  ■ وفد من حزب الحتاد - قيادة فرع بريوت، برئا�سة 
ه�سام طبارة، زار النائب ال�سابق اإميل اإميل حلود. وبعد اللقاء اأكد 

يف  ال�سف  وحدة  اأهمية  وعلى  الكامل،  �سورية  دعم  على  املجتمعون 

�سورية، من اأجل كف اليد التي حتاول النيل من �سورية الدور واملوقع، 

باأجندات  ال�سري  ولي�ض  ال�سوريني  ب��اإرادة  وطني  �سيا�سي  حل  واإنتاج 

خارجية.

■ لقاء اجلمعيات وال�سخ�سيات الإ�سالمية دعا احلكومة اللبنانية، 
والفاعل  ال�سريع  للتحرك  ال�سمال،  اإىل  املنتمني  ال��وزراء  خ�سو�سًا 

والكفيل باإعادة الذين جنوا من ماأ�ساة غرق ال�سفينة يف اأندوني�سيا، 

واإعادة جثامني ال�سحايا، فاملعاجلة القائمة من قبلها لي�ست مب�ستوى 

د من قبلهم. احلدث، بل يوحي باإهمال متعمَّ

ضحايا بحر أندونيسيا.. الفقراء وحـدهـــم يدفعـــــون الثـمــن

الطبقة السياسية تتحّمل 
المسؤولية الكبرى عن 
هجرة الشباب اللبناني

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

ا�ستقبل �سفري اجلمهورية العربية ال�سورية د. علي عبد الكرمي علي، الأمني 

العام ل�»حركة الأمة«؛ ال�سيخ د. عبد النا�سر جربي، مع وفد من الهيئة القيادية 

يف احلركة.

ال�سوري  العربي  واجلي�ض  وال�سعب  القيادة  �سمود  اأّن  اعترب  علي  ال�سفري 

فر�ض حتولت ا�سرتاتيجية �سيا�سية على امل�ستوى الإقليمي والدويل، واأ�سقط كل 

الرهانات على املجموعات املتطرفة املت�سرذمة التي تتقاتل فيما بينها اليوم، 

وهّمها ال�سيطرة من خالل الإجرام، وهي ل متلك اأّي اأفق �سيا�سي �سوى م�سروع 

التفتيت والتجزئة، و�سرب البنى الأ�سا�سية والإجنازات الوطنية ال�سورية.

التي تعمل على تدمري  الإجرامية  الأعمال  ال�سيخ جربي كل  ا�ستنكر  بدوره 

�سورية وزرع الفنت املذهبية والطائفية، موؤكدًا اأّن �سورية �ستنت�سر ب�سمودها، 

يف ظّل احلملة العاملية والإعالمية والأمنية وال�سيا�سية ال�سر�سة عليها، معربًا 

عن ثقته بال�سعب ال�سوري الكبري واملقاوم، الذي �سيتمكن من اجتياز املرحلة 

الراهنة، حمافظًا على وحّدته وا�ستقالل بلده.

العامل  قناة  لبنان مدير مكتب  امل�سلمني يف  العلماء  كّرم جتّمع 

يف دم�سق؛ ح�سني مرت�سى، بح�سور عدد كبري من علماء لبنان.

رئي�ض الهيئة الإدارية يف التجمع؛ ال�سيخ ح�سان عبد اهلل، اأ�ساد 

يف  للخطر  حياته  تعري�ض  اإىل  لفتًا  الإعالمي،  مرت�سى  بتاريخ 

العديد من املواقف واملعارك اجلارية يف �سورية، من اأجل اإي�سال 

احلقيقة للنا�ض.

الشيخ جبري: سورية انتصرت بصمودها

تجمع العلماء المسلمين 
يكرم مرتضى

) العدد 282(  اجلمعة - 4 ت�شـرين الأول - 2013

�ل�سفري �ل�سوري علي عبد �لكرمي علي م�ستقباًل �ل�سيخ د. عبد �لنا�سر جري

�ل�سيخان عبد �هلل و�لزين ي�سّلمان مرت�سى �لدرع �لتكرميي
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مقابلة

و�ش�ؤون  و�أهلها  �أح��د�ث معل�ال  عن 

ج��ري��دة  �ل��ت��ق��ت  ���ش���ري��ة،  يف  �مل�شيحيني 

مكاري��س  �الأب  �الأر�شمندريت  »�لثبات« 

وهبة، وكان هذ� �حل��ر:

حرجاً،  معل�ال  بلدة  و�شع  ز�ل  م��ا 

و�ل��ع�����ش��ك��ري فيها  �الأم��ن��ي  �ل������ش��ع  الأّن 

مكاري��س  �الأب  بح�شب  بعد  ُيح�شم  مل 

للجي�س  بطيء  تقّدم  �إىل  ي�شري  وهبة، 

�ل�ش�ري لل�شيطرة على �ملناطق �مل�شرفة 

ع��ل��ى �ل��ب��ل��دة، ب�����دء�ً م���ن ج����رود �ل��ب��ل��دة 

ل��ب��ن��ان  �إىل ج���ب���ال  �الآر�م�����ي�����ة و�����ش�����اًل 

يق�ل:  عر�شال،  ج��رود  وحتى  �ل�شرقية 

»م�����ش��ل��ح��� �ل���ق���اع���دة و�ل�������ش����ري �حل���ر، 

ي�شيطرون حتى �الآن على هذه �ملناطق، 

وهذ� ما يعيق ع�دة �أهايل بلدة معل�ال 

�ن��ت��ه��اء  �إىل دي����اره����م، وه����م ي��ن��ت��ظ��رون 

�ملنطقة  و�إع����ان  �لع�شكرية،  �الأع��م��ال 

�آم���ن���ة ل��ل��ع���دة �إىل م��ن��ازل��ه��م ودي���اره���م 

و�أرز�قهم باأقرب وقت ممكن«، وي�شيف 

وه��ب��ة: »�ل�����ش��رق��ة و�ل��ن��ه��ب و�ل��ت��خ��ري��ب 

�أرج��اء  و�لتفجري ط��ال معظم  و�حل���رق 

�لبلدة، و�ل��شع �لي�م على حاله، بي�ت 

�لنا�س خمربة، وتعمل �للجان �ل�شعبية 

مب�����ش��ان��دة �جل��ي�����س �ل�����ش���ري ع��ل��ى ط��رد 

�ل���غ���ز�ة م��ن حم��ي��ط �ل��ب��ل��دة و�أط��ر�ف��ه��ا 

لتاأمني ع�دة �الأهايل �الآمنة«.

�أّن  م����ك����اري����������س  �جل���ل���ي���ل  ي������ؤك�����د 

م��ع��ن���ي��ات �أه�����ايل ب��ل��دة م��ع��ل���ال �شلبة 

جد�ً، الأنها م�شتمّدة �أواًل من �لثقة باهلل 

تقا،  �ل�����ش��ه��ي��د�ت  و�أوىل  و�ل��ق��دي�����ش��ني 

وم���ن ���ش��اب��ة ورب���اط���ة ج���اأ����س �جلي�س 

�ل�شعبية ثانياً، و�ملهم  �ل�ش�ري و�للجان 

تط�ل  �أن  على  �لبع�س  »ي��ع���ل  ب��ر�أي��ه: 

�الأح������د�ث ل��ت��ق��ّل ح��م��ا���ش��ة �ل��ع��ائ��دي��ن.. 

ن��ط��م��ئ��ن �جل��م��ي��ع ب������اأّن �إر�دت�����ن�����ا ق���ي��ة 

�ل�شّيد  و�شلبة الأنها مبنية على كني�شة 

نف�شها  ه��ي  معل�ال  �أه���ايل  �آالم  �مل�شيح، 

ت��دح��رج  �مل�����ش��ي��ح، وم��ث��ل��م��ا  �ل�����ش��ّي��د  �آالم 

�حلجر على �لقرب، �شتع�د معل�ال ل�ؤل�ؤة 

�مل�شيحيني، و�شينبثق ن�رها من جديد، 

�لي�م ما يهمنا ه� �حلفاظ على �الأرو�ح، 

وقل�بنا ُتدمي ال�شت�شهاد �أي م��طن، �أّياً 

�خلارج  و�حلجر من  �لكني�شة  الأّن  كان، 

�الإن�شان،  �أّم���ا  جديد  م��ن  بناوؤها  ميكن 

�ش�رة �هلل و�ملعبد �حلقيقي ال تع��س«.

 

متعلقون باأر�ضنا

�ل��شع  �أّن  �إىل  مكاري��س  ي�شري 

�ل��ن��زوح  الأّن  للغاية،  �شعٌب  �ل�����ش��ام  يف 

�ل��شع  ي�شرح  ك��ب��ري�ً،  ك��ان  �ل�شام  �إىل 

جل��ري��دة »�ل���ث���ب���ات«: »�ل��ن��ا���س ال جتد 

غ���رف���ة ���ش��غ��رية الإي��������ء ن��ف�����ش��ه��ا، من 

�أقارب  �أو لديه  ميتلك �شقة يف �الأ�شل 

��شتطاع تاأمني �شكن له، ولكن �ل��شع 

ب��ال��ع��م���م ���ش��ع��ب، ويف �مل��ن��زل �ل����ح��د 

50 �شخ�شاً..  �أو   40 م��ن  �أك��ر  �أح��ي��ان��اً 

و����ش���ع����ب���ات  م�������ش���اك���ل  �إىل  �إ�����ش����اف����ة 

�أرز�قها  غادرت  �لنا�س  الأّن  �قت�شادية، 

بالعامية،  نق�لها  وك��م��ا  ب��ره��ة،  ع��ل��ى 

خرج��«؛  يرتدونها  �لذين  »بالثياب 

وي��ت��اب��ع وه��ب��ة ح��دي��ث��ه: »يف �الأزم����ات 

�الإن�شان وقدر�ته،  �أي�شاً عظمة  تظهر 

رغم  �جلميلة  �لق�ش�س  م��ئ��ات  ه��ن��اك 

�ملاآ�شي، و�لي�م �أهايل �لبلدة يتكاتف�ن 

لاأوالد  �لدر��شة  لتاأمني  ويتعا�ش�ن، 

ب���ال���ت���ع���اون م����ع ب���ط���ري���رك���ي���ة �ل������روم 

مع  �ل��ك��ام��ل  وبالتن�شيق  �ل��ك��اث���ل��ي��ك، 

وز�رتي �لرتبية و�ل�ش�ؤون �الإجتماعية، 

دم�شق مزدحمة  مد�ر�س  �أّن  خ�ش��شاً 

�ل��ذي  �لتعليمي  و�ل��ك��ادر  ب��ال��ط��اب.. 

كان م�ج�د�ً يف �لبلدة �شيكمل م�ش��ره 

�لتهجري طال  الأّن  �ل�شام  �لرتب�ي يف 

�جلميع«.

�أّن �جلهل  يعترب  �لذي  مكاري��س 

ه� �شبب �حلروب و�ملاآ�شي، يعّ�ل على 

للنه�شة  و�ل��ع��ل��م  و�ل��ث��ق��اف��ة  �ل��رتب��ي��ة 

�إىل تفاعل  بال�طن و�الإن�شان، وي�شري 

ج��م��ع��ي��ات خ���ريي���ة ك��ن�����ش��ي��ة وم��دن��ي��ة 

وح��ك���م��ي��ة م���ع م���اأ����ش���اة �أه������ايل ب��ل��دة 

�ملتطلبات  تلبية  خ���ال  م��ن  م��ع��ل���ال، 

�ملا�شة و�ل�شرورية، من ماأكل وم�شرب 

�إّن  �لق�ل  وباإمكاننا  طبية..  ومع�نات 

�الأغلبية ت�شلهم �إعانات منتظمة، منذ 

ح��يل �أ�شب�عني.

���ش��األ��ن��ا �جل��ل��ي��ل م���ك���اري��������س عن 

بلدة  �أهايل  با�شم  �ألقاها  �لتي  ر�شالته 

م��ع��ل���ال يف ك��ن��ي�����ش��ة �ل��ق��دي�����س ي���ح��ن��ا 

ف��م �ل��ذه��ب يف ل��ب��ن��ان، و���ش���ؤ�ل��ه عنهم 

و�ل�شرق  معل�ال  م�شيحي�  متى  »منذ 

���ش��ل��ي��ب��ي���ن؟ ي�����رّد وه���ب���ة: »�إخ�����ن���ن���ا 

�مل�شلم�ن يعرف�ن جيد�ً �أن �مل�شيحيني 

و�أه��ايل بلدة معل�ال لي�ش��  �ل�شرق  يف 

�أه��ل هذه  �الأ�شا�س  وه��م يف  �شليبيني، 

�الأر��������س، ول���ك���ن ه����ذه �ل��ه��ج��م��ة �ل��ت��ي 

جاءت وطننا من �خلارج، وهذ� �لفكر 

�ل���ت���ك���ف���ريي �الأ������ش������يل �ل���ر�دي���ك���ايل 

�أث���ر ع��ل��ى ���ش��ع��اف �لنف��س،  �مل�����ش��ت���رد 

وبد�أ يظّن �لبع�س �أّن كل م�شيحي ه� 

�شليبي �أو كافر، وبالتايل يجب �إبعاده 

�أو ق��ت��ل��ه..«، ب����ر�أي م��ك��اري������س وه��ب��ة، 

وعن  ثقافتنا  ع��ن  غ��ري��ب  �لفكر  ه��ذ� 

ُم�شت�شٍر  حالياً  �لي�م  ولكّنه  تاريخنا، 

ل���دى ب��ع�����س �الأو�����ش����اط، ول��ك��ن نحن 

غريب  �ملتزمت  �لفكر  ه��ذ�  �أّن  نعترب 

�الأ�شل و�شيخرج منها،  �ش�رية يف  عن 

و�شام  �أل��ف��ة  م�طن  �ش�رية  و�شتع�د 

حالة  �لفكر  ه��ذ�  الأن  �أبنائها،  جلميع 

�شاذة يف م�شرقنا.

وي���ع���ّ�ل م��ك��اري������س ع�����دة �حل��ي��اة 

يق�ل:  �لعاجل،  �لقريب  يف  �لطبيعية 

»����ش���ي���ع���ّم �ل���ق���ان����ن �آج�������ًا و�آج��������ًا يف 

و�شريعة  �ش�رية،  �أرج���اء  وك��ّل  معل�ال 

�ل���غ���اب �مل�����ش��ي��ط��رة �ل���ي����م ع��ل��ى بع�س 

�أرج����اء ���ش���ري��ة ���ش��ت��زول ب��ع���دة �الإخ���اء 

�ش�رية،  مك�نات  خمتلف  بني  و�ملحبة 

و���ش��خ�����ش��ي��اً ك���ّل���ي ث��ق��ة ب��ال��ت��اآخ��ي بني 

يعني  �أن  دون  م��ن  و�ل�����ش��ع��ب،  �ل��دول��ة 

�لقتلة  �لنظام حما�شبة  �أّن��ه على  ذلك 

و�ملجرمني لتطبيق �لقان�ن«.

وهبة،  مكاري��س  �جلليل  يطلب 

م����ن �مل�����ش��ي��ح��ي �مل�������ش���رق���ي �ل��ت��م�����ّش��ك 

ب���اأر����ش���ه، وم�����ش��رق��ي��ت��ه، وي����ؤم���ن ب����اأّن 

ميكن  ال  �لر�ش�لية  �ل��حدة  �لكني�شة 

»�شتنه�س جمدد�ً  �أب��د�ً،  �لتغّلب عليها 

ك��م��ا �ل�شّيد  رغ���م �جل���روح���ات، مت��ام��اً 

�مل�����ش��ي��ح �ل����ذي ب���ذل ن��ف�����ش��ه ح��ت��ى �آخ���ر 

قطرة دماء، وكما قام �مل�شيح يف �لي�م 

�شتنم�  �مل�����ش��رق��ي��ة  كني�شتنا  �ل��ث��ال��ث، 

وه��ذه هي ت�جيهات  بالفد�ء،  جم��دد�ً 

و�مل�شرقيني  لل�ش�ريني  �لبابا  قد��شة 

كني�شتنا  تعاليم  ه��ي  وه��ذه  بالعم�م، 

يف �ل�����ش��ي��ن���دو���س، و�ل��ف��ات��ي��ك��ان ي���ؤك��د 

�مل�شيحي  �أهمية �حل�ش�ر  �ل��دو�م  على 

�أب��ن��اء  كم�شيحيني  ون��ح��ن  �ل�����ش��رق،  يف 

وندع�  �لعنف  نرف�س  و�حل��ب  �لكلمة 

�ل��دخ���ل  ون��رف�����س  و�ل��ت��اآخ��ي  لل�شام 

يف ����ش���ر�ع���ات ج���ان���ب���ي���ة، و�ل�����ش��اب��ة 

�أ�شا�س  �لروحية و�لد�خلية بر�أينا هي 

�الأ�ش�س الأي �شابة خارجية، وبالتايل 

يجب ع��دم م��غ��ادرة �أر���ش��ن��ا ووط��ن��ن��ا.. 

ن�شهد  �أن  علينا  �لنهاية  نحن يف  الأننا 

وح���ده���ا ميكننا  وب��امل��ح��ب��ة  ب��امل��ح��ب��ة، 

تغيري �أ�شعب �ملعادالت«.

 

الدفاع عن النف�س م�ضروع

���ش��األ��ن��ا م���ك���اري��������س، ول���ك���ن م�����اذ� عن 

ي��ح��ّق للم�شيحي  �أال  �الأر�����س،  �ل��دف��اع ع��ن 

�ل���زود ع��ن حّقه يف �حل��ي��اة وعر�شه ب�جه 

»�لدفاع  مكاري��س:  يرّد  و�لغرباء؟  �لغز�ة 

ع��ن �ل���ذ�ت �أم��ر ���ش��روري ومطل�ب، وه��ذ� 

�الأم����ر جت��ي��زه ك��اف��ة �ل��ق����ن��ني و�ل�����ش��ر�ئ��ع 

حياته  عن  بالدفاع  �الإن�شان  حق  �لدينية، 

مقّد�س، الأّن �حلياة نف�شها هي عطية �هلل 

و�ش�نها،  حفظها  يجب  وب��ال��ت��ايل  نف�شه، 

وب��امل��ن��ا���ش��ب��ة �أه������ايل م��ع��ل���ال د�ف����ع������ عن 

�أر���ش��ه��م ب��ك��اف��ة �مل�����ش��ت���ي��ات، وف��ع��ل���� ذل��ك 

نهائياً،  �لقتل  يرف�ش��  و�إن  وهم  تلقائياً، 

وبي�تهم  �أر�شهم  ع��ن  للدفاع  م�شطرون 

و�أبنائهم بكّل ما �أوتي�� من ق�ة، و�ملقاومة 

�لتي �شهدتها بد�ية �الأحد�ث، �أيام �الأربعاء 

باأيادي  مّتت  و�ل�شبت  و�جلمعة  و�خلمي�س 

كثري�ً  �أع���اق  �الأم���ر  وه��ذ�  معل�لية،  �شباب 

تقدم �مل�شلحني، ولكن �القتحام مل يح�شل 

�إاّل بعد ��شتقد�م تعزيز�ت هائلة من قبلهم 

جرود  وحتى  بالبلدة  �ملحيط  �جل����ر  من 

عر�شال �للبنانية«.

هجمات متتالية

�مل�شيحيني  و�شع  عن  �الأب  �شاألنا 

وبل�د�ن  ك�شيدنايا  �أخ��رى  مناطق  يف 

وغ���ريه���ا، ي��ق���ل �جل��ل��ي��ل وه���ب���ة: »يف 

ت�����ل���ت هجمات  �مل��ن�����ش��رف  �الأ����ش���ب����ع 

�مل�����ش��ل��ح��ني ع��ل��ى ���ش��ي��دن��اي��ا وب���ل����د�ن، 

ووق����ع ل��ن��ا ���ش��ه��د�ء وج���رح���ى ل��ل��دف��اع 

ز�ل  م��ا  و�لتهديد  و�أه��ل��ن��ا،  �أر�شنا  ع��ن 

�مل�شيحية  و�لبلد�ت  �لقرى  على  ق�ياً 

يف ري��ف دم�شق وحت��دي��د�ً �مل���ج���دة يف 

باملنا�شبة  ونحن  »�لقلم�ن«،  منطقة 

ن��ن��ا���ش��د �أح�����ر�ر �ل��ع��امل �ل�����ش��غ��ط على 

�حل�����ك������م�����ات، ل�����ق����ف مت�����ي����ل ه����ذه 

هذ�  والإي��ق��اف  باالأ�شلحة،  �جل��م��اع��ات 

�لت�ّجه  �جلميع  من  وناأمل  �الإره���اب، 

�ل�شام  لتحقيق  ف���ر�ً   »2 »جنيف  �إىل 

بال�شرق  ب��ل  وح�شب،  �ش�رية  يف  لي�س 

كّله.. وناأمل للبنان، هذ� �ل�طن �ملميز 

على  �ل���دو�م  على  يبقى  �أن  بتعدديته، 

�شيا�شييه  من  وناأمل  �جلميل،  تن�عه 

�لبلد  ه��ذ�  حلماية  �حلك�مة  ت�شكيل 

و�أن  و�لغرب،  لل�شرق  ر�شالة  ه�  �لذي 

يتم �شبط �حلدود مع �ش�رية، لنخرج 

من �الأزمة«.

والأّن �لر�عي �ل�شالح يقف بجانب 

رع��ي��ت��ه ون��ا���ش��ه و�أح���ب���ائ���ه، ج����اء �الأب 

جانب  �إىل  ليقف  كند�  من  مكاري��س 

�أبناء بلدته وكاهنها )�للبناين( ت�فيق 

ليًا  يعمل  ع��ي��د  »�الأب  ي��ق���ل:  ع��ي��د، 

�لذي  �أبنائها، وه�  ونهار�ً على خدمة 

 ،1998 �لعام  �عتاد على خدمتهم منذ 

�لع�شيبة  �ل��ظ��روف  و�ل��ي���م م��ع ه���ذه 

ق�ية،  حما�شة  �جلليل  كاهننا  ي��ب��دي 

ويزور �الأهل يف منازلهم، ويعمل على 

للتخفيف  �ل��ظ��روف  متطلبات  تاأمني 

من معاناتهم«.

على  مكاري��س  �الأب  يخ�شى  وهل 

�ندثار لغة �ل�شيد �مل�شيح �الأر�مية مع 

�أّن قر�ءة �الإجنيل  �شيما  �أهلها،  ت�شتت 

باالأر�مية يف لبنان كان لها �الأثر �لهام 

معل�ال  »�أه��ل  يق�ل:  �مل�شيحيني،  على 

و�إرثهم �حل�شاري،  بلغتهم  متم�شك�ن 

�هتمامنا  ز�د  �الأخ�����رية،  �ل�����ش��ن����ت  يف 

ب�������ش���رورة �حل���ف���اظ ع��ل��ى ه����ذه �ل��ل��غ��ة 

�ملقد�شة، و�أن�شاأنا بالتعاون مع جامعة 

�الأر�مية،  �للغة  لتعليم  معهد�ً  دم�شق 

�شيادة  قبل  مبا�شر من  ودع��م  بتكليف 

ال  �لي�م  ونحن  �ال�شد،  ب�شار  �لرئي�س 

ت�شتت  رغ��م  �للغة  ه��ذه  زو�ل  نخ�شى 

�أب��ن��اء معل�ال  الأّن  �حل��ا���ش��ل،  �أب��ن��ائ��ه��ا 

بلدتهم  �إىل  �ل��ع���دة  �إىل  �شي�شارع�ن 

للحفاظ  لي�س  وق��ت مم��ك��ن..  ب��اأق��رب 

ع��ل��ى �ل��ل��غ��ة ف��ق��ط، ب���ل �أي�����ش��اً الإع����ادة 

�إح����ي����اء �ل�������رت�ث �الأر�م���������ي مب��خ��ت��ل��ف 

ج�����ن���ب���ه، ����ش�����ء ب��امل������ش��ي��ق��ى و�ل���ف���ن، 

متاماً كما �شنحافظ على ليت�رجيتنا 

و�شل��تنا«.

اأجرى احلوار: بول با�ضيل

األب مكاريوس وهبة: الهجمات على البلدات المسيحية مستمرة
لكن لغة المسيح »األرامية« ستنتصر

جرح معلوال املتوا�سل منذ عدة اأ�س�بيع �سيلتئم ب�إرادة 

اأهله�، والقتل واخلراب والدم�ر والتكفري ب��سم الدين تبقى 

احل�لة �س�ذة مهم� ب�نت من حني الآخر يف جمتمع�تن� االإن�س�نية، 

ويبقى امل�سيحي امل�رشقي مت�سّبثً� ب�أر�سه وح�س�رته وت�ريخه، 

واإرثه الثق�يف، مهم� ثقل حمل ال�سليب ونزف اجلرح.. 

وهبة: إخواننا 
المسلمون يعرفون 

جيدًا أن المسيحيين في 
الشرق وأهالي معلوال 
ليسوا صليبيين.. لكن 

الفكر التكفيري أّثر على 
ضعاف النفوس
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و24   18 ب���ني  ب�����ريوت  �ح��ت�����ش��ن��ت 

وه�  �حل���دث،  �ملعر�س  �ملا�شي،  �أي��ل���ل 

�ل��ذي �شكل  ب��ريوت للفن�ن«،  »معر�س 

كبار  من  ب�تقة  جمعت  فنية  تظاهرة 

�ل��ف��ن��ان��ني ح����ل �ل���ع���امل، ح��ي��ث ج��اءت 

15 بلد�ً خمتلفاً  �لفنية من  �مل�شاركات 

و�شمن 40 �شالة عر�س.

�مل��ع��ر���س يف دورت���ه �ل��ر�ب��ع��ة جذب 

عدد  تخطى  حتى  �ل���زو�ر  م��ن  �لكثري 

و�ل�شبب  ز�ئ��ر،  �آالف   7 �لي�م  زو�ره يف 

لي�س ف��ق��ط غ��ن��ى �الأع���م���ال وف��ر�دت��ه��ا 

ث��ق��اف��ات وح�����ش��ار�ت  �إىل  و�ن��ت��م��ائ��ه��ا 

متن�عة، بل �أي�شاً الأن منظمي �ملعر�س 

�رتاأو� �أن يخرج�� به �إىل �ش��رع و�شط 

مبا�شر  �ح��ت��ك��اك  على  ليك�ن  ب���ريوت، 

حمبي  من  �ملزيد  وليجذب  �مل���ارة،  مع 

�لفن.

ف�������اإىل ج����ان����ب �����ش����االت �ل���ع���ر����س 

�ل���ك���ث���رية يف م���رك���ز ب������ريوت �ل�����دويل 

�لتي  )�ل��ب��ي��ال(  و�ل��رتف��ي��ه  للمعار�س 

�لكثري  ت���زي��ع  مت  ب��احل�����ش���ر،  غ�شت 

م���ن �ل��ق��ط��ع �ل��ف��ن��ي��ة و�مل���ن���ح����ت���ات يف 

�����ش������رع و����ش���ط ب������ريوت، ح��ي��ث حتلق 

�إعجابهم  و�أع���رب����� ع��ن  �مل����ارة  ح���ل��ه��ا 

لتحتل  �لقطع  ه��ذه  خرجت  فقد  بها، 

زو�يا الفتة يف �أ�ش��ق بريوت �لتجارية 

�ل��جهة  عن  ف�شًا  �الأر���ش��ف��ة،  وعلى 

�ل��ب��ح��ري��ة ل��ب��ريوت ك��م��ا ح��ي �ل�شيفي 

و���ش��اح��ة �ل��زي��ت���ن��ة ب���اي، وج����اءت ه��ذه 

بعد  م���ا  »�إىل  ع���ن�����ن  �خل���ط����ة حت���ت 

�جل�����������در�ن«، وب���ال���ف���ع���ل ف���ق���د �أث��ب��ت��ت 

ف��ع��ال��ي��ت��ه��ا ك����ن���ه���ا مت��ك��ن��ت م����ن ل��ف��ت 

�للبنانيني وخمتلف زو�ر و�شط  �أنظار 

لطيف  ب�شكل  و��شتدرجتهم  ب���ريوت، 

لزيارة �ملعر�س يف �لبيال طمعاً بروؤية 

�ملزيد من �لقطع �لفنية �ملميزة.

�أعمال  �شم  �ملعر�س  �أن  و�ل��اف��ت 

جم��م���ع��ة ك���ب���رية م���ن �ل��ف��ن��ان��ني من 

�أعمارهم بني  �أجيال خمتلفة، ترت�وح 

20 و40 عاماً، وبالتايل فه� لبى �أذو�ق 
�الأع��م��ار،  خمتلف  م��ن  زو�ره  خمتلف 

وقد جرى �ختيار �لفنانني بعد �إطاع 

�أعمالهم  على  �ملعر�س  على  �لقيمني 

و�حد  كل  ه�ية  تعك�س  و�لتي  �ملميزة، 

�أو  �أع��م��اره��م  ع��ن  �لنظر  بغ�س  منهم 

�نتماء�تهم �الإثنية.

����ش���ارك���ت يف  �ل�������ش���ي���اق،  ويف ه�����ذ� 

�مل��ع��ر���س ����ش���االت ع��ر���س م���ن ل��ب��ن��ان، 

وفرن�شا، و�ش�رية، وبلجيكا، و�لفليبني، 

وت���اي���ان���د�، و���ش��ن��غ��اف���رة، وم��ال��ي��زي��ا، 

و�ل�شع�دية،  و�أندوني�شيا،  وفنزويا، 

ودول �أخرى، وبرزت م�شاركة قيمة من 

تنظيمه  ومت  �آ���ش��ي��ا،  �شرق  جن�ب  قبل 

ب��ال��ت��ع��اون م��ع ع���دد ك��ب��ري م��ن �ل��رع��اة 

و�ل�شركاء، ووز�رتي �لثقافة و�ل�شياحة 

وبلدية بريوت، وغريهم.

قد  �ل�شابقة  �ل����دور�ت  ك��ان��ت  و�إذ� 

�لعربي  ب��ال��ع��امل  خ��ا���س  ب�شكل  عنيت 

�لفنية  �لعر�س  �شاالت  مع  و�لعاقة 

يعتقدون  �مل��ن��ظ��م��ني  ف���اإن  �الأوروب����ي����ة، 

�إىل دول  يلتفت  بد�أ  �لعربي  �لعامل  �أن 

ج���ن����ب ����ش���رق �آ����ش���ي���ا، وه����� م���ا يجعل 

�أم���ر�ً  �ملنطقة  بتلك  �ل��ف��ن��ي  �اله��ت��م��ام 

�مل��ع��ر���س ت�شع  ���ش��روري��اً، وم��ن هنا مت 

���ش��االت م��ن ب��ل��د�ن �آ���ش��ي���ي��ة خمتلفة، 

و�لفلبني  و�شنغاف�رة  �إندوني�شيا  وهي 

م�شاركة  ه��ن��اك  ك��ان��ت  كما  وت��اي��ان��د، 

ل�����ش��ال��ة ع���ر����س و�ح������دة م���ن �أم���ريك���ا 

�لاتينية، وحتديد�ً من فنزويا �لتي 

و�أخ���رى  �آر�����س«،  »ل����ر�  معر�س  مثلها 

�لتي  �الأمريكية  �ملتحدة  �ل�اليات  من 

م��ث��ل��ه��ا م��ع��ر���س »ج��ي��ن��ي��ف��ر ن����رب���اك« 

للفن�ن �جلميلة ومركزه �شيكاغ�، هذ� 

�إ�شافة �إىل 27 �شالة عر�س من �ل�شرق 

�الأو�����ش����ط، ب��ح��ي��ث ���ش��ارك��ت �الإم������ار�ت 

و�ل�شع�دية و�ش�رية، بينما متثل لبنان 

�ل�شاالت  �شمن  وب��رز  �الأ���ش��د،  بح�شة 

�للبنانية معر�س »جيل �حلرب«، ل�شتة 

م��ليد  من  �للبنانيني  �مل�ش�رين  من 

�ل��ي���م  �أ����ش���ب���ح�����  �ل���ذي���ن   1960 ع����ام 

عامليني، وهم ج�رج عاز�ر، باتريك باز، 

�أل���ني م��ان���ك��ي��ان، �شامر م��ه��د�د، جاك 

دب���اغ���ي���ان، روج���ي���ه م���ك���رزل، وه���� من 

خ�ش�س  كما  طر�بل�شي،  كاتيا  تن�شيق 

ق�����ش��م ل��ل��م�����ش��م��م��ني �ل�����ش��ب��اب �ل��ذي��ن 

لفتت  بنتاجات  بق�ة  حا�شرين  كان�� 

�الأنظار، ومت تقدمي جمم�عة خمتارة 

من كتب �لفن �أثناء فرتة �ملعر�س �إىل 

لا�شتمتاع  خم�ش�شة  منطقة  جانب 

بقر�ءة �لكتب، �أما �مل�ؤمتر�ت و�لندو�ت 

م���شيع  ح����ل  مبجملها  ف��ت��م��ح���رت 

�ل���ت�������ش����ي���ر �ل�������ش���ح���ف���ي وم�������ش���ريه 

�مل�شتقبلي.

حتاول  �لتي  �ملنا�شبة  ه��ذه  وحت�لت 

�لعامل  �أنحاء  �لفنانني من كل  �أن جتمع 

على  يحر�س  منا�شبة  �إىل  �شنة،  ك��ل  يف 

�لت�شكيلية  بال�ش�ؤون  �ملهتم�ن  ح�ش�رها 

و�ل��ف��ن��ي��ة، و�أ���ش��ح��اب �مل��ع��ار���س، وبح�شب 

�الأعمال  مبيعات  ف��اإن  خ��رب�ء،  يق�له  ما 

مبا  تقا�س  وال  حم���دودة  تبقى  لبنان  يف 

ن��ر�ه يف معر�س مثل »معر�س  �أن  ميكن 

�لعا�شمة  ميزة  لكن  مثًا،  للفن�ن«  دبي 

�ل��ل��ب��ن��ان��ي��ة ه���ي �أن���ه���ا ن��ق��ط��ة �ل��ت��ق��اء بني 

ي�ؤم�ن  �لذين  �ل��زو�ر  ويعترب  �لفنانني، 

للتعرف  فر�شتهم  �أنها  عام،  كل  �ملعر�س 

بالفعل على �مل��هب �لت�شكيلية �جلديدة 

يف �ل��ع��امل �ل��ع��رب��ي، وع��ل��ى �أع��م��ال �جليل 

�لنا�شئ، و�مل�شممني �لذين بات�� جزء�ً ال 

يتجز�أ من �حلركة �الإبد�عية.

»معر�س  وم�ؤ�ش�شة  م��دي��رة  وت��ق���ل 

بريوت للفن�ن«؛ �لفرن�شية ل�ر دوتفيل، 

�أل��ف   11 دخله  �ملا�شي  �ل��ع��ام  �ملعر�س  �إن 

ز�ئ��ر، فيما �أك��دت 80 يف �ملئة من �شاالت 

�ل��ع��ر���س �أن��ه��ا ب��اع��ت م��ن م��ع��رو���ش��ات��ه��ا، 

�أن تك�ن  �لت�قعات، و�الأم��ل  وه� ما فاق 

�مل�شت�ى،  نف�س  على  �ل��ع��ام  ه��ذ�  �لنتائج 

�أن جم����رد �ن��ع��ق��اد ه����ذ� �مل��ع��ر���س  ع��ل��م��اً 

�لتي  �ال�شتثنائية  �ل��ظ��روف  يف  �ل���دويل، 

متر بها �ملنطقة يعترب حتدياً كبري�ً.

�ضوارع بريوت

�لتي  �لفنية  �الأع��م��ال  �إىل  ب��ال��ع���دة 

فقد  ب��ريوت،  �ش��رع  على  ت�زيعها  جرى 

م�شروعاً  ع�شرين  بنح�  �مل����ارة  ��شتمتع 

فنياً بينها جتهيز�ت، ومنح�تات و�أعمال 

تفاعلية، ور�شم غر�فيتي، ينفذه فنان�ن 

�مل�شاركني  �لفنانني  ومن  �جلمه�ر،  �أمام 

كز�فيه  ح��اط���م،  منى  �الأن�شطة  ه��ذه  يف 

ف���ي���ان، م��ات��ي��� م����ن���اه���ان، م����ارك ك��ني، 

ف��ل��ي��ب ب���ا����ش���ك�����.. ح���ي���ث ع���ر����س ل��ه��ذ� 

�الأخ������ري م��ن��ح���ت��ة ���ش��خ��م��ة ع��ل��ى �شكل 

�لربونز،  من  م�شن�عة  بي�شاء  جمجمة 

�الأوىل،  للمرة  �للبناين  �جلمه�ر  ير�ها 

للفنانني  �ملعرو�شات، منح�تتان  و�شمن 

�ل��ك��ب��ريي��ن �ل��ع��ر�ق��ي �أح��م��د �ل��ب��ح��ر�ين، 

و�مل�شري �أحمد ��شكاين، و�أعمال �أخرى 

لل�ش�ريني م�شطفى �لعلي وهمام �ل�شيد، 

�إ���ش��اف��ة �إىل �ل��ف��ن��ان �ل��ل��ب��ن��اين �مل��ع��روف 

ح�شني ما�شي.

وك�����ش��ف خ����ال ه����ذه �ل���ع���رو����س يف 

�ل��ه����ء �لطلق عن ج��د�ري��ات مميزة من 

�لغر�فيتي ملجم�عة »ج��ر�ف م��ي«، حيث 

�إن �جل��م��ي��ع ���ش��ي��ك���ن���ن ع��ل��ى م���ع��د مع 

�ل��ف��ن��ان��ني �ل��ذي��ن ي��ر���ش��م���ن ج��د�ري��ات��ه��م 

�أمام �جلمه�ر.

يف  �لفن  �أ���ش��ب���ع  معر�س  ومبنا�شبة 

�لفنانني  م��ن  كبري  ع��دد  ب���ريوت، جتمع 

�إىل  و�ملهتمني،  و�ملثقفني  و�لت�شكيليني 

�أم��ام  لي�ن،  غابي  �لثقافة؛  وزي��ر  جانب 

ن�����ش��ب »ب������ريوت« �ل����ذي ���ش��م��م��ه �ل��ف��ن��ان 

د�ر  م��ن  ح����  كميل  �للبناين  �لت�شكيلي 

�لن�شب  �رت��ف��اع  وبلغ  �مل��ح��رتف،  ت�شميم 

ب���ريوت«،  »كلمة  ويج�شد  �أم��ت��ار،   6 نح� 

وع��ر���س �أم����ام ف��ن��دق ل���غ��ر�ي يف و�شط 

بريوت.

ح����:  ق��ال  �لفني  لعمله  و�شفه  ويف 

ببريوت،  قيا�شاً  �أح��ب��ه  �أح��ب��ه،  مكان  »ك��ل 

وح��ني ب���د�أت ب���ريوت تنه�س م��ن �أ���ش��اء 

�حل�����رب �الأه���ل���ي���ة يف ت�����ش��ع��ي��ن��ات �ل��ق��رن 

�لع�دة  لهذه  �حلما�شة  �نعك�شت  �ملا�شي، 

بق�شائد و�أغاٍن و�ش�اًل �إىل �لتفنن بكتابة 

��شتخدم  �ل��ذي  و�لت�شميم  �ملدينة،  ��شم 

لهذه �ملنح�تة ن�شاأ �شمن هذ� �ملناخ«.

هبة �ضيداين

شوارع بيروت تحولت إلى معارض فنية



مي��ل��ك ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ون ك��ي��ان��اً 

م����ع����ن����وي����اً، ظ����ل����وا ي����ف����اخ����رون ب��ه 

ل��ع��ق��ود ا���س��م��ه: م��ن��ظ��م��ة ال��ت��ح��ري��ر 

ال���ف���ل�������س���ط���ي���ن���ي���ة، وك�����م�����ا اف���ت���خ���ر 

ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ون ب��ال��ك��ي��ان امل��ع��ن��وي 

الذي �سماه بع�سهم »الوطن«، فقد 

دافعوا عنه طوياًل اأي�ساً، وحر�سوا 

على بقائه وقوته وا�ستمراره.

اليوم، يفرت�ض اأن هذا الكيان ال 

يزال موجوداً، اأو قائماً على نحو ما، 

اأن  لكن الفل�سطينيني الذين يجب 

يكون م�سوؤواًل عنهم، وعن حمايتهم 

يف كافة اأماكن وجودهم، ال ي�سعرون 

اأث��ر  اأي  يلم�سون  وال  اأب���داً  ب��وج��وده 

�سرنا  واإذا  املعنوي،  للكيان  اإيجابي 

م��ع بع�ض االأخ���ب���ار ع��ن مم��ار���س��ات 

ال�سفراء اأو ممثلي املنظمة، يف دول 

�سار  عربية،  وغ��ر  عربية  عديدة، 

�سلبياً، وخمزياً  املعنوي  الكيان  دور 

يف بع�ض االأحيان.

ما  )باملنا�سبة(  ال�سفراء  ال�سادة 

بو�سفهم  اأنف�سهم  ي��ق��دم��ون  ع����ادوا 

�سفراء املنظمة اأو ممثليها، بل �سفراء 

ه��وؤالء  ي��اأخ��ذ  »دول���ة فل�سطني«، ومل 

التكرب  ���س��وى  »ال���دول���ة«  م��ن �سفات 

اإىل  اال�ستماع  ورف�����ض  ال��ن��ا���ض،  على 

�سكواهم، اأو الوقوف على معاناتهم.

ي��������روي ع������دد م�����ن ال���الج���ئ���ني 

ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ني ال����ذي����ن غ������ادروا 

�سورية اإىل القاهرة، وقائع ال تكاد 

ال�سفارة وال�سفر،  اأداء  ت�سدق عن 

يكفي  ال��رواي��ات،  �سماع  دون  وحتى 

ما  الفل�سطينيني  م��ن  ع�سرات  اأن 

زالوا حمتجزين منذ وقت طويل، 

امل�سرية،  التوقيف  مراكز  اأح��د  يف 

املعاير  اأق��ل  اإىل  تفتقر  �سروط  يف 

دور  حقيقة  نتبني  ك��ي  االإن�سانية، 

ال�سفارة و�سعادة ال�سفر. 

ق��ب��ل اأي������ام، وب��ي��ن��م��ا ك����ان رئ��ي�����ض 

ال�����س��ل��ط��ة ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة؛ حم��م��ود 

اأم��ام  فل�سطني  كلمة  يلقي  ع��ب��ا���ض، 

اجل��م��ع��ي��ة ال��ع��ام��ة ل����الأمم امل��ت��ح��دة، 

ك���ان���ت جم���م���وع���ات م���ن ال��الج��ئ��ني 

ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ني ت���ائ���ه���ة يف ال��ب��ح��ر 

ي�سل  بع�سها  امل��ت��و���س��ط،  االأب��ي�����ض 

ال�������س���واط���ئ االإي���ط���ال���ي���ة، وب��ع�����س��ه��ا 

االآخر يعتقل على اأيدي قوات االأمن 

امل�سرية. 

الفل�سطينية  ال�����س��ل��ط��ة  رئ��ي�����ض 

حت���دث ع��ن امل��ف��او���س��ات ال��ت��ي يريد 

حم��ددة  ن��ت��ائ��ج  اإىل  تف�سي  اأن  ل��ه��ا 

خالل اأقل من عام، ويف ال�سياق اأ�سار 

ال��الج��ئ��ني،  لق�سية  ع���ادل  ح��ل  اإىل 

مل ي��ت��ح��دث ع���ن ح���ق ال��الج��ئ��ني يف 

العودة، وهذا متوقع ولي�ض مفاجئاً، 

من  الكثر  ط��رح  يعيد  اليوم  ولكنه 

ال��ذي  امل�����س��ار  االأ���س��ئ��ل��ة، ع��ن حقيقة 

عن  املنظمة،  دور  غياب  اإىل  اأف�سى 

الفل�سطينيني،  بالالجئني  االهتمام 

وح������ل امل�������س���ك���الت ال���ه���ائ���ل���ة ال���ت���ي 

يواجهونها.

م��ن��ذ ت��وق��ي��ع ات���ف���اق اأو���س��ل��و ع��ام 

1993، جرى تراجع تدريجي وعميق 
وح�سورها،  التحرير  منظمة  ل��دور 

اأ���س��ح��ت امل��ن��ظ��م��ة ب��اخ��ت�����س��ار ج��ه��ازاً 

العاجزة  بال�سلطة  ملحقاً  ���س��غ��راً 

وال��ب��ائ�����س��ة ال��ت��ي اأن��ت��ج��ه��ا االت���ف���اق، 

وم������وؤخ������راً ج�����رى ت��ر���س��ي��م ت��غ��ي��ي��ب 

على  احل�سول  خ��الل  م��ن  املنظمة، 

ال��ع�����س��وي��ة  ك���ام���ل  دور ع�����س��و غ���ر 

لدولة فل�سطني يف املنظمة الدولية 

)االأمم املتحدة(، وجد املعادون لدور 

اإن  املنظمة الفر�سة �سانحة للقول: 

الدولة حلت حمل املنظمة، وبالتايل 
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الالجئون الفلسطينيون في سورية.. معـانـــــاة وهـجـرة جـديـدة
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أبو مازن.. واآلذان الصماء 
في الجمعية العامة

للأمم  العامة  للجمعية  ال�سنوي  االجتماع  يف 

املتحدة يف دورتها 68 لهذا العام، وقف ال�سيد حممود 

عبا�س رئي�س ال�سلطة الفل�سطينية خماطبًا احل�سور، 

وعلى عادته مذكراً بحق ال�سعب الفل�سطيني باحلياة 

لطلب  بناًء  للمفاو�سات  ذهب  اأنه  موؤكداً  والكرامة، 

االإدارة االأمريكية.

من  والتاريخي،  بالهام  اعترب  الذي  اخلطاب  هذا 

اأهميته، فهو  اأو  اأين تكمن تاريخيته  اأن ن�ساأل  حقنا 

مازن يف  اأبو  ال�سيد  األقاه  الذي  للخطاب  ومبراجعة 

 ،2012 املا�سي  العام  من  وال�ستني  ال�سابعة  الدورة 

جنده ن�سخة مكررة يف ا�ستعرا�س احلقوق واملعاناة 

واحلاجات الفل�سطينية، ويف املقلب االآخر ال�سكوى من 

وراء  بالوقوف  واتهامها  »االإ�رسائيلية«  املمار�سات 

الفل�سطيني  احللم  وت�سييع  ال�سلح  عملية  تقوي�س 

باأن تكون له دولة يعي�س يف كنفها وينعم بخرياتها، 

لكن هل م�سموح له وحتى على ما �سيتبقى من ٪22 

اأن يقيم دولته واإن مت�سظية بفعل اال�ستيطان واجلدار 

واحلواجز، ولكن ما اأود اأن اأ�سجله بعد عناء البحث 

عن جديد بني خطابي 2012 و2013 هو التايل:

ممار�ساته،  خلفية  على  للكيان  الدائم  اتهامه   •
ولكنه مل يلحظ اأن هذه املمار�سات ما كانت لتتجراأ 

اأن االإدارة االأمريكية هي من  عليها »اإ�رسائيل« لوال 

عن  »االإ�رسائيلي«  الكيان  م�سائلة  منع  يف  ت�سكل 

جرائمه وممار�ساته العن�رسية الغطاء واحلماية له، 

�رسيكة  تكون  الأن  ترتقي  واحلماية  التغطية  وهذه 

فيها  مبا  واملمار�سات  اجلرائم  هذه  كل  يف  كاملة 

تغا�ست  بالتايل  وهو  القد�س،  وتهويد  اال�ستيطان 

الت�سويت  ملنع  ثقلها  و�سعت  كونها  اأمريكا،  عنها 

على قبول طلب ع�سوية فل�سطني يف االأمم املتحدة .

باملعنى  الربيئة  غييري  ال�سدف  وملحا�سن   •
اأكد   ،2012 العام  من   67 الييدورة  يف  اأنه  ال�سيا�سي 

اجلدية  على  وكداللة  قام  اأنه  عبا�س  ال�سيد حممود 

الطريق  يف  كوة  فتح  يف  ال�سادقة  للنية  واإثباتًا 

امل�سدود باإجراء حمادثات ا�ستك�سافية مع احلكومة 

ويف  االأردنية،  اململكة  من  مببادرة  »االإ�رسائيلية« 

الفل�سطينيني  اأن  احل�سور  اأبلغ  احلالية   68 الييدورة 

بغ�س  اأمييريكييي،  لطلب  بناء  للمفاو�سات  عييادوا 

اأو توفر  اال�ستك�سافية  الف�سل يف اجلوالت  النظر عن 

لطاولة  تعود  حتى  لل�سلطة  االأمريكية  ال�سمانات 

املفاو�سات.

املجتمع  طالب   2012 العام   67 الييدورة  يف   •
الدويل وحكوماته النظر بطلب ان�سمام فل�سطني اإىل 

االأمم املتحدة، واليوم يف الدورة 68 العام 2013 قبلت 

مع  تغري  الذي  فما  مراقب،  ع�سو  فل�سطني  ع�سوية 

هذا االإجناز الهام وال�سلطة اأعطت ال�سمانات الكافية 

بعدم التوجه للمنظمات والهيئات واملحاكم الدولية، 

التي من �ساأنها حماكمة الكيان على جرائمه وعدوانه 

املفتوح على ال�سعب الفل�سطيني وبكل عناوينه .

على  احل�سول  يف  والتو�سل  اال�ستجداء  لغة  اإن 

احلقوق لن جتد لها اآذانًا ت�سمعها، واجلواب جاء يف 

اللحظة عرب ان�سحاب الوفد »االإ�رسائيلي« من القاعة 

ال�سوؤون  وزير  وانتقد  ال�سلطة،  رئي�س  خطاب  اأثناء 

األقاها  التي  الكلمة  �ستاينت�س  يوفال  االإ�سرتاتيجية 

اأبو مازن مو�سحًا اأنه »كان يتوقع كلمة اأكرث اعتدااًل 

ذلك«،  تتجاهل  ال  اإ�رسائيل  دولة  بيهودية  تعرتف 

مازن  اأبو  يجد  وال  القادم  العام  ياأتي  اأن  ونخ�سى 

اإ�سحاق �سامري  ما يخرب احل�سور عنه، وبذلك يكون 

قد اأوفى بوعده حني قال اأثناء انعقاد موؤمتر مدريد 

ع�رسين  الفل�سطينيني  اأفاو�س  »�ساأبقى   1991 العام 

عامًا من دون تقدمي التنازالت لهم، حتى ال يجدوا ما 

يفاو�سوننا عليه«.

[رامز م�صطفى

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

أوسلو الثاني.. اتفاق مؤقت وتعقيدات أوفر
امل��ت��ح��دة،  ل���الأمم  ال��ع��ام��ة  اجلمعية  اأم����ام  كلمته  يف 

�سدد رئي�ض ال�سلطة الفل�سطينية على رف�ض ما و�سفه 

ات��ف��اق  ال�سعي الإجن����از  اإىل  م�����س��راً  امل��وؤق��ت��ة،  ب��احل��ل��ول 

ب���دا رئ��ي�����ض ال�سلطة ك��م��ن ي�سر  ن��ه��ائ��ي وك��ام��ل، وق���د 

من  ح�سدها  التي  اخليبات  تكرار  ع��دم  يف  الرغبة  اإىل 

اتفاق  �سفة  حمل  ال��ذي  اأو�سلو  اتفاق  ال�سابق،  االتفاق 

م��وؤق��ت، وه��و يريد االإف���ادة من زخ��م الدفع نحو جناح 

دائماً  اتفاقاً  �سيعتربه  ما  على  يح�سل  كي  املفاو�سات، 

و�ساماًل ونهائياً.

املنال،  بعيد  يبدو  ال�سلطة  رئي�ض  اإل��ي��ه  يتطلع  م��ا 

املفاو�سني  اإن  القول:  اإىل  املراقبني  من  كثر  ويذهب 

اإجبارياً نحو اأو�سلو 2، اأي  الفل�سطينيني يعربون ممراً 

لتف�سرات كثرة ومتعددة،  يكون عر�سة  اتفاق موؤقت 

على غرار اأو�سلو 1، ورمبا على نحو اأكرث تعقيداً.

تريد وا�سنطن اإجناز اتفاق، وتريد حكومة نتنياهو 

القد�ض،  البحث يف م�ستقبل  ي�ستبعد  ب�سروطها،  اتفاقاً 

هو  الرغبتني  بني  الو�سط  واحل��ل  الالجئني،  وق�سية 

اتفاق  اأو�سلو1،  غ��رار  بن�ض مفخخ على  اتفاق  يف و�سع 

التفاو�ض  يبداأ  ثم  كبرة،  �سو�ساء  و�سط  يوقع  اإط��ار 

فهو  للفل�سطينيني،  �سيقدم  م��ا  اأم���ا  حمتوياته،  ح��ول 

ما  اإط����ار  يف  االق��ت�����س��ادي��ة،  الت�سهيالت  م��ن  جم��م��وع��ة 

يعرف ب�»ال�سالم االقت�سادي«.

هذا ما اأكده مبعوث الرباعية الدولية »طوين بلر« 

امل��ب��ادرة االقت�سادية لفل�سطني  »اإن جن��اح  ق��ال:  وال��ذي 

�سيعتمد ب�سكل حمتوم على تطبيق اإجراءات اإ�سرائيلية 

ت�سهيلية على نطاق كبر ج��داً، ال تزيل فقط العوائق 

النف�سية  احل��واج��ز  تك�سر  ب��ل  تطبيقها،  اأم����ام  امل��ادي��ة 

اأو جناح العملية  باإمكانية جناحها  اأمام كافة امل�سككني 

ال�سيا�سية ككل«.

اأن اخل����ط����ة »ت�����س��م��ل  ال���ن���ق���اب ع����ن  ك�������س���ف  ب���ل���ر   

ال��ق��ط��اع��ات ال��ث��م��ان��ي��ة ال��رئ��ي�����س��ي��ة ل��ال���س��ت��ث��م��ار وال��ن��م��و 

االإن�����س��اءات واالإ���س��ك��ان )مب��ا يف ذل��ك التمويل وال��ره��ن 

جل��ذب  �ساملة  خ��ط��ة  ال���زراع���ة،  ال�سخ�سي(،  ال��ع��ق��اري 

الطاقة،  املعلومات،  وتكنولوجيا  االت�ساالت  ال�سياحة، 

بهذه  النهو�ض  ومتطلبات  اخلفيفة،  وال�سناعات  املياه 

القطاعات حتقيقاً لالأهداف املو�سوعة للخطة من رفع 

ملمو�سة،  بقيمة   )GDP( املحلي  القومي  الناجت  قيمة 

ال��ع��ام  امل��ع��دل  ورف���ع  ال��ب��ط��ال��ة  لن�سبة  ك��ب��ر  وتخفي�ض 

لدخل االأ�سرة«.

وقال بلر: اإن جناح املفاو�سات ال�سيا�سية يجب اأن 

ميكن  ال  االقت�سادية،  والتنمية  بالنمو  مدعوماً  يكون 

احلديث عن االقت�ساد دون ال�سيا�سة، وال ميكن ت�سور 

اقت�ساد  دون  املطلوب  بامل�ستوى  ناجعة  �سيا�سية  عملية 

قوي اإيجابي م�ستدام ومزدهر«.

رمب���ا م��ن امل��ه��م ال��ت��ذك��ر اأن ال���وع���ود االق��ت�����س��ادي��ة 

ال�سيا�سي  الرتويج  من  اأق��ل  تكن  مل  الأو�سلو1  املرافقة 

ل��ت��اري��خ��ي��ة االت���ف���اق واأه��م��ي��ت��ه يف اإن���ه���اء ���س��راع طويل 

�سنغافورة  ع��ن  للحديث  البع�ض  ان��دف��ع  وق��د  ومعقد، 

ال�سرق االأو�سط، والتي �ستن�ساأ بنتيجة االتفاق، وجرى 

�سوغ اتفاق مواٍز الأو�سلو، هو اتفاق باري�ض االقت�سادي، 

وعند التطبيق تبخرت الوعود، وبقيت االأوهام زمناً قبل 

اأن تتبخر هي االأخرى، ويجري الكف عن ت�سويقها.
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ت�����س��ام��ن��اً م��ع اأب��ن��اء خم��ي��م ن��ه��ر ال��ب��ارد 

يف م���واج���ه���ة اإج��������راءات االأون��������روا ب��اإل��غ��اء 

الف�سائل  م���ن  وب���دع���وة  ال����ط����وارئ،  خ��ط��ة 

الفل�سطينية  املخيمات  الفل�سطينية، نفذت 

يف ل��ب��ن��ان اإ����س���راب���اً ع��ام��اً ���س��م��ل م��وؤ���س�����س��ات 

وال�سحية  التعليمية  االأون������روا  وم���راك���ز 

واالإغ���اث���ي���ة واالإداري�������ة وامل���ح���ال ال��ت��ج��اري��ة 

ونظمت م�سرات يف العديد من املخيمات. 

ويف ب���روت ك���ان االإ����س���راب ���س��ام��اًل يف 

خم��ي��م ب����رج ال���رباج���ن���ة و���س��ات��ي��ال، ون��ظ��م 

اع��ت�����س��ام ج��م��اه��ري ح��ا���س��د اأم�����ام امل��رك��ز 

عدد  فيه  ���س��ارك  ال��غ��وث  لوكالة  الرئي�سي 

من ممثلي الف�سائل الفل�سطينية واللجان 

اإ�سافة  االجتماعية،  واملوؤ�س�سات  ال�سعبية 

اإىل ح�سد من اأبناء خميم البارد وخميمات 

بروت.

وق����د ن��ظ��م امل�������س���ارك���ون يف االع��ت�����س��ام 

واأل��ق��ى خليل  االأون����روا،  اأم���ام مقر  م�سرة 

نهر  ملخيم  ال�سعبية  اللجنة  با�سم  خ�سر 

التحركات  ا�ستمرار  فيها  اأك��د  كلمة  البارد 

اجل���م���اه���ري���ة ح��ت��ى ا���س��ت��ج��اب��ة االأون�������روا 

البارد  نهر  خميم  الأبناء  املحقة  للمطالب 

بعودة خطة الطوارئ ال�ساملة والعمل على 

زيادة موازناتها.

واأك��د خ�سر اأن االأون��روا معنية باإيجاد 

»م�سكلة  ت�����س��م��ى  مل���ا  ال�����س��ري��ع��ة  امل���ع���اجل���ات 

املانحة  ال���دول  م��ع  بالعمل  امل���ايل«  العجز 

ع��ل��ى ت���وف���ر االأم�������وال ال���الزم���ة ل�����س��م��ان 

االإ�����س����راع يف اإع���م���ار امل��خ��ي��م وع�����ودة اأه��ل��ه 

التمادي  االأون���روا من  اإدارة  اإليه.. حم��ذراً 

يف موا�سلة نهج املماطلة وجتاهل مطالب 

اليوم  بعد  ي�سمتوا  لن  الذين  املخيم  اأبناء 

على املمار�سات التي تقوم بها وكالة الغوث 

اإن�����س��ان��ي��ة..  الأ����س���ب���اب غ���ر م��ن��ط��ق��ي��ة وال 

لي�ست  االأون���روا  تقدمها  التي  فامل�ساعدات 

مّنة من اأحد، ويجب العمل بها بل وزيادتها 

ما دام التهجر قائماً، واالإعمار مل يكتمل 

بعد..

اإل��غ��اء خطة ال��ط��وارئ دون  اأن  واع��ت��رب 

م�ستنكراً  اإج��راء  يعترب  لها  البدائل  اإيجاد 

وم���دان���اً م��ن اأب��ن��اء امل��خ��ي��م وع��م��وم ال�سعب 

ال�سيا�سية  وق����واه  ل��ب��ن��ان،  يف  الفل�سطيني 

وم��وؤ���س�����س��ات��ه االج��ت��م��اع��ي��ة واالأه��ل��ي��ة ول��ن 

يواجه اإال الرف�ض واملواجهة، الأنها �ست�سر 

ال��ب��ارد  خم��ي��م  اأب��ن��اء  م��ن  االآالف  مب�سالح 

وامل��اأوى  امل�سكن  يف  وحقهم  ا�ست�سفائهم  يف 

واملاأكل، خ�سو�ساً اأن مئات العائالت مهددة 

ت�سديد  ع��دم  ب�سبب  م�ساكنها  من  بالطرد 

اإي���ج���ارات، اإ���س��اف��ة  م��ا ي��ت��وج��ب عليها م��ن 

ال��ت��ي �ستتاأثر  ال��ك��ث��رة  امل��ر���س��ي��ة  ل��ل��ح��االت 

باإجراءات االأونروا.

نهر  خميم  ق�سية  اأن  امل�ساركون  واأك���د 

يف  الفل�سطينيني  جميع  ق�سية  هي  البارد 

ال�سعب  اأولويات  تتقدم  لبنان، وهي ق�سية 

الفل�سطيني، ولن تتمكن اإدارة االأونروا من 

التهرب  اأو  ال��ب��ارد،  نهر  مبخيم  اال�ستفراد 

من م�سوؤوليتها، داعياً ال�سعب الفل�سطيني 

ال����ب����ارد يف  اأب����ن����اء  م���������وؤازرة  اإىل  ل���ب���ن���ان  يف 

حت��رك��ات��ه��م اجل��م��اه��ري��ة م��ن اأج���ل اإع��م��ار 

املخيم، واإجبار االأون��روا على الرتاجع عن 

االإغ��اث��ي  ال��ربن��ام��ج  بتخفي�ض  م�سروعها 

اخلا�ض باملخيم.

�صامر ال�صيالوي

11

»المنظمــة« بــال دور.. وكـذلك الفصــائـــــل

الالجئون الفلسطينيون في سورية.. معـانـــــاة وهـجـرة جـديـدة
المخيمات الفلسطينية في لبنان تتضامن مع  البارد:

التراجع عن القرارات الجائرة بحق أهالي البارد.. أو التصعيد

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

اأردن����ا  اإن  امل��ن��ظ��م��ة،  ل���وج���ود  ال ح��اج��ة 

املتابعة يف بناء وجت�سيد الدولة. 

ال ي��ت��م احل��دي��ث ح���ول ه���ذا االأم���ر 

ب�������س���ك���ل ع���ل���ن���ي، ل���ك���ن���ه م���ك���ر����ض ع��رب 

امل��م��ار���س��ات امل��ل��م��و���س��ة، ويف االأو����س���اط 

الفل�سطينية الر�سمية، يعرف اجلميع 

اأن املنظمة هي  ويت�سرف، على قاعدة 

اإطار قائم يتم ا�ستدعاوؤه عند احلاجة، 

املوافقة على قرارات  اإعطاء  من قبيل 

متخذة م�سبقاً ب�ساأن متابعة املفاو�سات 

مثاًل. 

ب��ع��د ت��وق��ي��ع اأو���س��ل��و ج���رى ت�سكيل 

اعتبار  وج��رى  ال��ذات��ي،  احلكم  �سلطة 

جهازاً  النظرية،  الناحية  من  ال�سلطة 

م��ن اأج��ه��زة امل��ن��ظ��م��ة، م��ا ح���دث فعلياً 

ُط��رح يف حينه  العك�ض متاماً، وقد  هو 

امل��ن��ظ��م��ة بو�سفها  ت��ت��وىل  ب����اأن  ت�����س��ور 

لل�سعب  وال���وح���ي���د  ال�����س��رع��ي  امل��م��ث��ل 

مبتابعة  االه��ت��م��ام  ك��ل��ه،  الفل�سطيني 

مناطق  خ���ارج  الفل�سطينيني  ق�سايا 

�سلطة احلكم الذاتي، وهذا مل يحدث 

تدريجياً  املنظمة  دور  وت��اآك��ل  اأي�����س��اً، 

و�سواًل اإىل امل�سهد القائم حالياً.

ك�������س���ف���ت ن���ك���ب���ة ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ني 

يف خم��ي��م��ات ����س���وري���ة، وال���ت���ي اج��ت��اح 

اأهلها  وهجروا  منها،  ع��دداً  امل�سلحون 

معاناة  كانت  للمنظمة،  فا�سحاً  عجزاً 

خميمات  يف  الفل�سطينيني  الالجئني 

ل��ب��ن��ان، ق���د اأ���س��ب��ح��ت م���ع���ت���ادة، وب��ع��د 

اإىل  التو�سل  دون  حولها،  قيل  ما  كل 

حلول مقبولة ومعقولة، ظهر نوع من 

باأن هذا هو الواقع، ومل يعد  الت�سليم 

منتظراً من املنظمة اأن تقوم بالكثر، 

ب���امل���ق���اب���ل مل ي���ك���ن و����س���ع ال��الج��ئ��ني 

الأي  م��ث��راً  �سورية،  يف  الفل�سطينيني 

اهتمام من قبل املنظمة، اأ�ساًل مل تكن 

ب��اإزاء  االهتمام،  هذا  ملثل  حاجة  هناك 

م��ا ك��ان��ت ت��وف��ره احل��ك��وم��ة ال�����س��وري��ة 

م�����ن ظ��������روف ع���ي�������ض ك������رمي ل���الج���ئ 

الفل�سطيني.

تغر الو�سع على نحو �سبه كامل، 

خ�سو�ساً  املخيمات،  امل�سلحون  ا�ستباح 

اأك����ربه����ا خم���ي���م ال�����رم�����وك، وال���ي���وم 

الالجئني  م��ن  االآالف  ع�����س��رات  يهيم 

الفل�سطينيني، خ�سو�ساً الذين غادروا 

كثراً  يعانون  وجوههم،  على  �سورية، 

يف م�سر ولبنان واأماكن اأخرى و�سلوا 

اإليها )تتحدث بع�ض امل�سادر عن وجود 

ت�سعة اآالف الجئ فل�سطيني يف خميم 

ال���زع���رتي  اإىل ج���ان���ب خم��ي��م  خ���ا����ض 

املخ�س�ض لالجئني ال�سوريني يف �سمال 

الو�سول  ا�ستطاع  وبع�سهم  االأردن(، 

غرق  وبع�سهم  اأوروب���ي���ة،  مهاجر  اإىل 

االآخ��ر موجود يف  وبع�سهم  البحر،  يف 

ال�سغل  اأم��ا  امل�سرية،  التوقيف  مراكز 

ال�ساغل ملن بقي منهم، فهو التفكر يف 

مراكب  يف  مكان  الإيجاد  طريق  اإيجاد 

�سفحات  وتفح�ض  الالجئني،  تهريب 

�سفارات الدول التي ميكن اأن ت�ستقبل 

مهاجرين.

ولكن املنظمة امل�ستقيلة من دورها 

توجيه  مي��ك��ن  ال��ت��ي  ال��وح��ي��دة  لي�ست 

الفل�سطينية  فالف�سائل  اإليها،  اللوم 

االأخرى، �سواء االأع�ساء يف املنظمة، اأم 

تلك التي هي خارج املنظمة، ال يلحظ 

اأي�ساً م�ستقيلة  اأي دور جدي لها، هي 

من دورها جتاه هذا اجلزء من ال�سعب 

الفل�سطيني.

ك��ان��وا  ���س��وري��ة،  يف  الفل�سطينون 

ج���داً،  وم��ه��م��ة  ف��اع��ل��ة  كتلة  ي�سكلون 

ك��ان��وا ع��ن��وان��اً حل��ق ال���ع���ودة، والإب��ق��اء 

ك��ان  ح��ي��ة،  ق�سية  ال��الج��ئ��ني  ق�سية 

لهم موقفهم الوا�سح جلهة التم�سك 

باحلقوق الوطنية والقومية، وبينهم 

ال��ذي��ن ح�سلوا على  ك��ب��ر م��ن  ع���دد 

خدمات  من  م�ستفيدين  ع��ال،  تعليم 

االأون���������روا، وجم���ان���ي���ة ال��ت��ع��ل��ي��م بكل 

الكثر  وبينهم  ���س��وري��ة،  يف  م��راح��ل��ه 

اال�ستثنائية  ال��ك��ف��اءات  م��ن  ال��ك��ث��ر 

اأوج��ه  ك��ل  ت�سمل  خمتلفة،  حقول  يف 

احل���ي���اة ال�����س��ي��ا���س��ي��ة واالق��ت�����س��ادي��ة 

واالجتماعية.

النحو  على  الكتلة  ه��ذه  وت�ستيت 

�سربة  ي�سكل  ال���ي���وم،  ن�����س��ه��ده  ال���ذي 

الفل�سطيني  ال�سعب  لق�سية  قا�سية 

ع��������ام��������ة، ول����ق���������س����ي����ة ال����الج����ئ����ني 

الفل�سطينيني خا�سة، لكن امل�سغولني 

ب���امل���ف���او����س���ات، ك���م���ا م����ن ي���راق���ب���ون 

ق�سية  يولون  ال  بال�سمت،  ويكتفون 

ب����ه����ذه اخل�����ط�����ورة االه����ت����م����ام ال����ذي 

من  الكثر  يثر  ح��د  واإىل  ت�ستحق، 

االأ�سئلة حول دور املنظمة والف�سائل 

على اختالف اأ�سمائها وتوجهاتها.

عبد الرحمن نا�صر 
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اأهايل  امل�ساكل املزمنة التي يعاين منها  اأزمة الكهرباء  تت�سدر 

بح�سب  املجتزئة  واحللول  والف�ساد  االإهمال  نتيجة  �ساتيال  خميم 

ما اأجمع االأهايل.  

مت  فقد  ال��ن��ور،  اأب���و  اأح��م��د  ال�سعبية؛  اللجنة  ع�سو  وبح�سب 

�سبط  اأج���ل  م��ن  للمنازل  ومت��دي��ده��ا  »دي��ج��ي��ن��رتات«  علب  تركيب 

وتركيبها  العلب  اإجن���از  وب��ع��د  لل�سرقة،  ح��د  وو���س��ع  التو�سيالت 

حت�ّسنت تغذية الكهرباء، وا�ستلمت قوى التحالف الفل�سطيني اإدارة 

)حتالف(،  �سيانة  جلنة  ت�سكيل  ومت  املخيم،  يف  الكهرباء  م�سروع 

لبع�ض  وروات����ب  ���س��ه��ري��اً،  اأم��رك��ي  دوالر  ل�400  و�سلت  وب��روات��ب 

م�سوؤويل الف�سائل ما بني 250 دوالراً و500 دوالر  �سهرياً، و20 يف 

7000 ل.ل  املئة للجباة،  ومت ت�سعر اجلبايات من كل بيت بقيمة 

بدل �سيانة كهرباء وماء للخدمة، ثم رفعت اجلبايات اإىل 10.000 

حل  باإيجاد  نفعاً  يجِد  مل  ذلك  وكل  الفاح�ض،  الغالء  نتيجة  ل.ل 

مل�سكلة الكهرباء.

ويوؤكد اأبو النور اأن املت�سرر يدفع ثمن »الديجنتر« واالأ�سالك 

على �سبيل املثال، وتكون ال�سيانة ح�سب الطلب اإذا مت التبليغ باأن 

الأنه  ال�سبكة،  على  التعدي  يكرث  احلالة  ه��ذه  ويف  اأع��ط��ااًل،  هناك 

ونتيجة  اأن��ه  اإىل  باالإ�سافة  ال�سبكة،  على  للحفاظ  رقيب  يوجد  ال 

اإذا  خ�سو�ساً  الكهرباء،  »ترن�سات«  عدد  يكفي  ال  ال�سكاين  ال�سغط 

كانت هناك حماوالت لبيع الكهرباء من قبل مافيات الكهرباء، وال 

يف  متتد  �ساعات  ال�6  يتجاوز  مبعدل  دائماً  تقنيناً  هناك  اأن  نن�سى 

معظم االأحيان لت�سل اإىل 10 �ساعات بحجة االأعطال وغره. 

اأهايل املخيم كالتايل:  اأعباء كبرة يتحملها  وبالنتيجة هناك 

ملافيات  ل.ل   25.000 دف��ع  ال��ك��ه��رب��اء،  ل�سيانة  ل.ل   10.000 دف��ع 

 5 لكل  مولدي  ا���س��رتاك  ل��رة   170000 مولد  اإ���س��رتاك  الكهرباء، 

ر�سوم،  ب��دل  ل.ل   10.000 يدفع  كهرباء  �ساعة  لديه  وم��ن  اأم��ب��ر، 

وباملجموع ت�سل تكلفة الكهرباء نهاية ال�سهر اإىل حدود ال�250 األف 

تتخلها  التي  العذابات  عن  ناهيك  عائلة،  لكل  دوالراً(   165( لرة 

عملية احل�سول على كهرباء.

»ال  ال��ن��ور:  اأب��و  يقول  اجلباية  عملية  يف  للع�سوائية  وبالن�سبة 

اأحد يعلم كم من املبالغ جتبى من االأهايل ويرتك االأمر ملزيد من 

الف�ساد، حيث يح�سل عمال ال�سيانة على 400 دوالر �سهرياً، وبع�ض 

 %  20 250 دوالراً و500 دوالر، واجلابي  الف�سائل تقب�ض ما بني 

من املبالغ التي جتبى«.

املح�سوبيات  وقف  املطلوب  اأن  ال�سعبية  اللجان  م�سادر  وتوؤكد 

الكهرباء  م�سروع  الإدارة  جلنة  وت�سكيل  وال�سخ�سية،  الف�سائلية 

كذلك  وم�ستقلني،  وف�����س��ائ��ل  الفل�سطيني  ال�سعب  م��ك��ون��ات  م��ن 

تاأليف جلنة مالية تعد ك�سفاً باحل�ساب، ووقف عملية التعليق على 

ال�سبكة، وتوحيد التقنني يف املنطقة للحد من �سرقة الكهرباء من 

قبل »املافيات«.

أزمة الكهرباء في مخيم شاتيال.. تكلفة باهظة وظالم مستمر



لبـنانيون على متن قوارب الموت هربًا من ظـــروفهم الصعبة
بللا تللذكللرة، وبللا حقيبة �سفر 

يركبون الليل ومراكب املوت بحثاً 

عللن وطلللن جللديللد وهللويللة جللديللدة 

علللّللللهلللا متللنللحللهللم حلللليللللاة كلللرميلللة، 

الللتللذكللرة الللوحلليللدة الللتللي يدفعون 

امللللوت احلتمي  تللذكللرة   ثمنها هللي 

و�سط الأمواج املتاطمة.

ال�سرعية  غلللر  الللهللجللرة  اإنلللهلللا 

الللتللي كنا  اأوروبلللللا واأ�للسللراللليللا  اإىل 

دول  يف  كللثللراً  عنها  ونللقللراأ  ن�سمع 

مللثللل تللونلل�للس وامللللغلللرب واجللللزائلللر 

لكنها  الأفريقية،  والللدول  وم�سر 

جمتمعنا  تللهللز  الللتللي  الأوىل  امللللرة 

اأن  بللعللد  اللل�للسللملليللم،  اللللللبللنللاين يف 

غللرقللاً  اللبنانيني  علل�للسللرات  ق�سى 

البقية  وجنللا  الهندي،  املحيط  يف 

بلل�للسللعللوبللة بللعللدمللا اخلللتلللروا اأبلل�للسللع 

حلظات حياتهم.

تلل�للسللكللل »قلللللللوارب املللللللوت« وهللي 

ملراكب  عللامللليللاً  املللتللداولللة  الت�سمية 

الغالب  يف  ال�سنع  بدائية  �سغرة 

ال�سرعيني  غللر  املللهللاجللريللن  تللقللل 

عللر الللبللحللار واملللحلليللطللات، م�سكلة 

تلللللللوؤرق اللللللللدول بلل�للسللبللب فلل�للسللل كللل 

املحاولت ملنعها، رغم كل اجلهود، 

تن�سط ع�سابات »تهريب الب�سر« يف 

الكثر من الدول العربية، فر�سم 

ال�سبان  وردية للكثر من  اأحاماً 

وللعائات  العمل  مللن  العاطلني 

غلللر املللليللل�لللسلللورة بللاحللل�للسللول على 

بحياة  وتعدهم  اأفلل�للسللل،  م�ستقبل 

اأوروبللا واأ�سراليا،  ل مثيل لها يف 

فللللالللللعللللزف علللللللى وتلللللللرة الللعلليلل�للس 

الرغيد، هو ما تل�ستعمله ع�سابات 

لجتذاب  ال�سرعلية  غلر  الهجرة 

هللذه  اأن  املللهللاجللريللن، واحلللقلليللقللة 

القوارب �ستبقى ما بقيت الأ�سباب، 

وبطالة  وفقر  جللوع  هناك  فحيث 

هناك مهاجر.

تللل�لللسلللتلللخلللدم هللللللذه اللللعللل�لللسلللابلللات 

الللللقلللللللللوارب الللللقللللدميللللة املللتللهللالللكللة 

فتنقل  مللل�لللسلللارات خمللتلللللفللة،  علللر 

هناك  ومللن  ليبيا   اإىل  املهاجرين 

اإىل اأوروبا اأو من م�سر اإىل قلر�س 

�سواحل اجلزائر  اأو من  واليونان، 

هو  كما  اأو  اإ�للسللبللانلليللا،  اإىل  واملللغللرب 

اللبنانيني  املهاجرين  مللع  احللللال 

عر  اأ�سراليا  اإىل  اأندوني�سيا  من 

املغامرة يف املحيط الهندي.

بللعلل�للس �للسللبللكللات اللللهلللجلللرة غر 

املهاجرين  تدفع  باتت  ال�سرعية، 

مللن خال  عللن ق�سد،  امللللوت  نحو 

ذات  قللللوارب  مللن  علللللى  تكدي�سهم 

لاإبحار،  �ساحلة  غللر  حمللركللات 

على  تزيد  ل  ملللدة  ا�ستغالها  فبعد 

الللل�لللسلللاعلللات تللتللعللطللل، ويلللبلللقلللى مللن 

هللللم علللللللى مللتللنللهللا رهللللائللللن و�للسللط 

وميار�س  خمللرج،  دون  مللن  البحر 

»جتلللار املللللوت« هلللذه الللطللريللقللة مع 

مناطق  مللن  القادمني  املهاجرين 

امل�سافات  يعرفون  ل  ممللن  بعيدة 

والوجهة البحرية.

العامل الرئي�سي

يللكللاد ل ميللر علللام واحللللد مللن دون 

مروعة  حللادثللة  ال�سوء  اإىل  تخرج  اأن 

اأبطالها فوج من املهاجرين احلاللمني 

ممن  اللثلراء،  �سلاطلئ  اإىل  بالو�سول 

يعودون اإللى ذويهلم جثثاً زرقاء هامدة 

لليواروا الرثى.

الرئي�سي  العامل  البطالة  تعتر 

الللهللجللرة  علللللى  الآلف  اإ�للللسللللرار  وراء 

واأ�لللسلللرالللليلللا،  اأوروبلللللللللا  اإىل  الللل�لللسلللريلللة 

اأعلللني  اأول ملللن فللتللح  والأفلللللارقلللللة هلللم 

الللنللوع مللن الهجرة،  الللعللرب على هللذا 

اللل�للسللريللني  املللهللاجللريللن  اأول  لللكللونللهللم 

الللذيللن جللعلللللوا مللن اجللللزائلللر واملللغللرب 

وليبيا نقاط نزوح لأوروبا بطرق غر 

�سرعية. 

اللللهلللجلللرة  كللللانللللت  بللللدايللللاتللللهللللا،  يف 

غللللر اللل�للسللرعلليللة عللللر قلللللللوارب املللللوت 

حملللللددة بللاأ�للسللهللر مللعلليللنللة يف اللل�للسللنللة، 

حلليللث يللكللون الللبللحللر هلللادئلللاً، وبللالللتللايل 

خماطرة،  واأقلللل  اأ�سهل  الرحلة  تكون 

لللكللن ب�سبب الللربللح املللللادي الللكللبللر مل 

تلللعلللد عللل�لللسلللابلللات اللللتلللهلللريلللب تلللكلللرث، 

واأ�سبحت هذه الهجرة منتظمة طيلة 

الأربللعللة، من دون الكللراث  الف�سول 

بللخلل�للسللو�للسلليللات فلل�للسللل اللل�للسللتللاء، وقللد 

اأ�سفر حتول الهجرة من مو�سمية اإىل 

مفتوحة عن وفاة املئات من املهاجرين 

بعد تعر�س زوارقهم اله�سة اإىل غ�سب 

البحر وثورة اأمواجه.  

خفر  بللني  التن�سيق  �سعف  ب�سبب 

اللل�للسللواحللل الأوروبلللليللللة والأ�للسللراللليللة 

وتلللللك املللللوجللللودة يف اللللللدول الللعللربلليللة 

قللوارب  منها  تنطلق  التي  والآ�سيوية 

املللللوت، حتللولللت هلللذه الللتللجللارة بللللاأرواح 

�سنوياً  املايني  تدر  اإىل جتارة  النا�س 

مللا يقر�س  امللللوت، وغالباً  على جتللار 

امللللللهلللللاجلللللرون الأمللللللللللللوال ملللللن الأهللللللل 

والأقارب اأو يقومون ببيع قطعة اأر�س 

اأو ما ميلكونه من ذهللب، لي�سروا يف 

كثر من الأحيان تذكرة املوت.

وجتدر الإ�سارة اإىل اأن ثمن الظفر 

مبللكللان �سغر يف قلللارب مللن قلللوارب 

املوت ي�سل اإىل اآلف الدولرات، على 

الذين   اللبنانيون  دفللع  املثال  �سبيل 

نحو  الغارق  القارب  كانوا على من 

10 اآلف دولر عن ال�سخ�س الواحد، 
وقد وقع هللوؤلء �سحية رجل يدعى 

�ستكون  الرحلة  اأن  زعللم  �سالح  اأبلللو 

اآمنة ومريحة، واأنهم �سينتقلون من 

املركب ال�سغر اإىل قارب اأكر واأكرث 

تللطللوراً بللعللد انللطللاق الللرحلللللة، وهللو 

اأمر مل يح�سل، وكان خفر ال�سواحل 

اأ�سراليا  اأو يف  الللدول الأوروبلليللة  يف 

املهاجرين  لإنقاذ  يتدخلون  ما  عادة 

من الغرق، لكنهم يف الآونة الأخرة 

الإ�ستغاثة  طلبات  يتجاهلون  بللاتللوا 
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عّل ذلك ي�سكل رادعاً لآخرين يحلمون بال�سفر 

بطرق غر �سرعية.

بالب�سر  الإجتللللار  بللارونللات  يرف�س  مللا  وعلللادة 

تعوي�س الأموال للناجني يف حال ف�سلت الرحلة، 

اأن  اإىل ذويهم يف حال وفاتهم، ورغم  اأو باإعادتها 

الكثر من الناجني يطالبون با�ستعادة اأموالهم، 

اإل اأن ذلك ل يحدث اإطاقاً، وعند �سوؤال الناجني 

علللن �للسللبللب خللو�للسللهللم هللللذه امللللغلللاملللرة واملللخللاطللرة 

فاإن  البحر،  عر�س  يف  اأطفالهم  وحياة  بحياتهم 

الإجلللابلللة الأوىل عللللادة ملللا تللكللون »اأنلللللا ملليللت بكل 
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حماية املهاجرين غر ال�سرعيني من 

املدنية  حقوقهم  و�سمان  ال�ستغال 

يف  اندماجهم  وت�سهيل  والجتماعية 

املجتمع الإ�سباين، لذلك كله اأ�سبحت 

اإ�لللسلللبلللانللليلللا وجلللهلللة مللفلل�للسلللللة لللطللالللبللي 

الهجرة عر البحر.

وُتلللعلللّد اإ�للسللبللانلليللا مللن اأكللللرث اللللدول 

اأو�للسللاع  ت�سريع  بللرنللامللج  طبقت  الللتللي 

املللهللاجللريللن غلللر اللل�للسللرعلليللني، حيث 

نفذت �ستة برامج منذ عام 1985 غر 

بالتحفظ  قوبلت  الإجلللراءات  تلك  اأن 

من قبل الدول الأوروبية، اإذ يعترها 

امل�سوؤولون الأوربيون ت�سجيعاً للهجرة 

غر ال�سرعية.

الذي  الرخاء  اإىل  هللذا  ويرجع 

واحلللاجللة  �سابقاً  اإ�سبانيا  �سهدته 

لللكللن  الأجللللنللللبلللليللللة،  اللللعلللملللاللللة  اإىل 

ملللع تللبللاطللوؤ القللتلل�للسللاد الإ�للسللبللاين 

يف الللل�لللسلللنلللوات الأخلللللللرة وتلللراجلللع 

ملللعلللدل الللتللنللملليللة والللللركللللود اللللذي 

القطاعات  مللن  تللعللرفلله جمللمللوعللة 

معدل  ارتللفللاع  اإىل  اأدى  احللليللويللة، 

الللبللطللالللة، خلل�للسللو�للسللاً يف �للسللفللوف 

امللللهلللاجلللريلللن الللللللذي اأفلللللللرز بلللللدوره 

ظللللواهللللر اجللتللمللاعلليللة كللاجلللرميللة 

والتي  للللللحللدود،  الللعللابللرة  املنظمة 

تللنلل�للسللط يف تلللهلللريلللب اللللبللل�لللسلللر مللن 

كل  اإ�للسللبللانلليللا.  اإىل  النامية  اللللدول 

هلللذه الللعللوامللل دفللعللت بللاحلللكللومللة 

جتاه  موقفها  لتغير  الإ�للسللبللانلليللة 

ملف الهجرة واملهاجرين، ويتجلى 

هذا النحراف اأ�سا�ساً يف احلمات 

الللللتللللي تلل�للسللنللهللا قلللللللوات الأمللللللللن يف 

�سفوف املهاجرين غر ال�سرعيني 

لرحيلهم اإىل بلدانهم الأ�سلية.

مرتبة  اإيطاليا  حتتل  كللذلللك، 

اللل�للسللبللاب  ملللتلللقلللدملللة يف هللللجللللرات 

غلللر اللل�للسللرعلليللة، كللونللهللا الأقلللللرب 

وعلى  وملل�للسللر،  وليبيا  تون�س  اإىل 

الرغم من خماطر وق�سوة رحات 

املهاجرين  واإدراك كثر من  املوت 

مللكللان  اإىل  يللل�لللسلللللللون  قللللد  بلللاأنلللهلللم 

الهجرة جثثاً هامدة، اأو �سيكونون 

اأنهم  اإل  الللبللحللر،  حليتان  عر�سة 

في�سكنون  املغامرة،  روح  يف�سلون 

يلتحفون  طويلة،  ل�ساعات  البحر 

فلليلله اللل�للسللمللاء، يلللراودهلللم الأمللللل يف 

وكلما  النجاة،  طوق  اإىل  الو�سول 

اقرب القارب من ال�ساطئ يتجدد 

الأملللللللل طلللملللعلللاً يف حللليلللاة اأفللل�لللسلللل، 

والو�سول اإىل طوق النجاة، اآملني 

يف طائرة هليكوبر حتلِّق فوقهم 

تر�سدهم اإىل ماذ اآمن باإدخالهم 

ملياه اإيطاليا الإقليمية، ومن ي�سل 

الثامنة  دون  مللن  امللليللاه  هلللذه  اإىل 

اأن الللقللانللون  علل�للسللر، يللللدرك جللليلللداً 

اإىل  بعودتهم  ي�سمح  ل  الإيللطللايل 

بلللادهلللم، بلللل ويللعللطللي لللهللم احلللق 

يوفر  حيث  املاجئ،  يف  باإقامتهم 

للللهلللم الللللقللللانللللون ملللللدار�لللللس لللتللعلللللم 

ال�سن،  بلغوا  اإذا  حتى  الإيطالية، 

اجلهات  الإيطالية  احلكومة  تلزم 

املللخللتلللللفللة بللتللوفللر عللمللل مللنللا�للسللب 

لهم، ب�سرط عدم اإحداث خروقات 

اأو وقوع جتاوزات.

وعللنللدهللا ميللكللن تللفلل�للسللر رغللبللة 

اللللثلللاملللنلللة علل�للسللر يف  مللللن هللللم دون 

الإقللللليللملليللة  املللليلللاه  اإىل  اللللو�لللسلللول 

الإيللللطللللاللللليللللة، فللل�لللسلللًا عللللن ذللللك 

�سبطهم،  يللتللم  اأن  يللتللمللنللون  فللهللم 

وتللطللاردهللم الللطللائللرات املللروحلليللة، 

عليهم،  القب�س  ال�سرطة  وتلقي 

حلللتلللى يلللتلللم مللعللاملللللتللهللم مللعللاملللللة 

الأحداث اأو الُق�سر، عك�س غرهم 

ممللن جتللللاوزا اللل�للسللن فلليللاأملللللون اأن 

ي�سلوا اإىل بر الأمان لي�سوا فقط 

�ساملني، ولكن من دون اأن يتم اإلقاء 

الللقللبلل�للس عللللليللهللم، فلليللنللخللرطللون يف 

حماولتهم  لعل  الهجرة،  جمتمع 

على  للح�سول  مللا  يلللوم  يف  تللنللجللح 

اإقامة �سرعية، واإذا اأعياهم البحث 

يف الو�سول اإليها، كان اللجوء اإىل 

اأجلللهلللزة اللل�للسللرطللة الللتللي تلل�للسللع كل 

حالة على حدة لدرا�ستها.

اإعداد هناء عليان

لبـنانيون على متن قوارب الموت هربًا من ظـــروفهم الصعبة
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�للسللّلللطللت حلللادثلللة غللللرق امللللركلللب الللللذي يللقللل مللهللاجللريللن 

غر  الللهللجللرة  ملف  على  اللل�للسللوء  اأ�للسللراللليللا  اإىل  لبنانيني 

ال�سفر،  بحلم  اللبنانيني  تغري  مافيات  ووجللود  ال�سرعية، 

لهم  اأ�للسللدقللاء  اأو  اأقللربللاء  غلللادر  مواطنني  �سهادة  فبح�سب 

املا�سية،  الأ�سهر  خال  الطريقة  بهذه  ال�سمال  من  لبنان 

بالهجرة  الراغبني  رحللات  ينظم  كللان  الللذي  الو�سيط  اأن 

مللوجللود يف  اأبلللو �سالح  با�سم  مللعللروف  عللراقللي  مللع  يتعامل 

اإىل  املهاجرين  و�للسللول  عمليات  على  ي�سرف  اأندوني�سيا، 

جزيرة جاوا ومنها اإىل اأ�سراليا بحراً.

ويف هذا ال�سياق، طلب وزير العدل يف حكومة ت�سريف 

التمييزية  العامة  النيابة  �سكيب قرطباوي، من  الأعمال؛ 

من  يللردد  ومللا  الكارثة،  ماب�سات  يف  عاجل  حتقيق  »فتح 

اأنباء حول عمليات ا�ستغال مالية تعر�سوا لها«.

وذكلللللرت املللعلللللومللات اأنلللله »مت تللوقلليللف اأحللللد امللللروجلللني« 

لعمليات التهريب هذه »للتحقيق معه«.

وغللللللادرت بللعلل�للس اللللعلللائلللات ملللن مللنللطللقللة الللتللبللانللة يف 

احلريري  رفيق  مطار  عر  الفائت  رم�سان  يف  طرابل�س 

اإجماًل  اللبنانيون  يح�سل  التي  اأندوني�سيا  اإىل  الللدويل 

من  يعاين  كللان  بع�سهم  اإليها،  دخللول  �سمة  على  ب�سهولة 

الأمنية  الأو�ساع  ب�سبب  واآخللرون توقف عملهم  البطالة، 

اأو قطعة  منزل  ما ميلك من  باع  ومعظمهم  ال�سمال،  يف 

ال�سفر  اأو حمل وا�ستدان من معارفه، ليتمكن من  اأر�للس 

مع اأفراد عائلته.

بلدة  مللن  هللم  اللبنانيني  واملللفللقللوديللن  القتلى  ومعظم 

قبعيت يف ق�ساء عكار، وبح�سب اأحد اأع�ساء جمل�س بلدية 

قبعيت »فخال �سهري اآذار وني�سان من العام احلايل، غادر 

عن  اأ�سراليا  اإىل  البلدة  اأبللنللاء  من  �سخ�ساً  خم�سني  نحو 

طريق اأندوني�سيا، وبينهم ابني البالغ من العمر 16 عاماً«، 

وي�سيف »دفعت مبلغاً قدره ثمانية اآلف دولر لقاء �سفره«، 

وي�سر اإىل اأنه كان يرف�س الفكرة يف املبداأ، »لكن ل يوجد 

ب�سبب  ذللللك  يفعلون  يللهللاجللرون  الللذيللن  هللنللا، معظم  عللمللل 

الأو�ساع القت�سادية ال�سعبة التي تفاقمت«.

ويلللوؤكلللد اأقللللللارب �للسللحللايللا امللللركلللب اأن علللللدداً كلللبلللراً من 

اللل�للسللوريللني كللان مللن �سمن الللدفللعللة الأخللللرة الللتللي غللادرت 

ال�سمال اإىل اأندوني�سيا قا�سدة اأ�سراليا، واأكدت ال�سلطات 

الأ�سرالية وجود مهاجرين �سوريني على من املركب.

كان  التي  الطريق  اأن  عكار  ق�ساء  مللن  �سكان  ويو�سح 

كانت  اأنللدونلليلل�للسلليللا  قللبللل  واللل�للسللوريللون  اللللللبللنللانلليللون  ي�سلكها 

وجهتها تيمور ال�سرقية، اإىل اأن اأقدمت ال�سلطات يف تيمور 

ال�سرقية على ت�سديد الإجراءات على القادمني من لبنان، 

فتحولت الوجهة اإىل جاكرتا.

ميلكون  ل  اأنهم  الناجني  اأمللام  اليوم  املتمثلة  وامل�سكلة 

جوازات �سفر، اإذ قام اجلميع بتمزيق جوازات ال�سفر لطلب 

فتعيدهم  هوياتهم  اإىل  ال�سلطات  تتعرف  ل  حتى  اللجوء 

اإىل بلدانهم على الفور.

املهاجرين  اللبنانيني  بني  »اأن  اأمنية  م�سادر  وبح�سب 

من ا�ستح�سل على جوازات �سفر �سورية مزورة عن طريق 

�سبكات تعمل يف هذا املجال، لكي يتمكنوا من اإبرازها يف بلد 

اللجوء واملطالبة باحل�سول على اللجوء �سريعاً على خلفية 

النزاع الدامي القائم يف �سورية«.

البطــالــة واألوضــاع األمـنــيـة

ظاهرة  تعرف  اأن  املخت�سون  ويتوقع  الأحلللوال«، 

الهجرة غر ال�سرعية عر قوارب املوت انت�ساراً 

ت�ساعد  ب�سبب  املقبلة،  اللل�للسللنللوات  خللال  وا�للسللعللاً 

ن�سبة البطالة يف عدد من الدول العربية، نتيجة 

تللراجللع الللنللمللو القللتلل�للسللادي وقلللللة فللر�للس العمل 

وال�سطرابات الأمنية. 

دول عّدة

اأ�سراليا  حتولت  الأخلللرة  ال�سنوات  يف 

اإىل وجلللهلللة مللفلل�للسلللللة لللتللجللار امللللللوت فللبللاتللوا 

بللاأن  اإيهامهم  عللر  املهاجرين  ي�ستقطبون 

مكان  اأي  من  اأ�سهل  اأ�سراليا  اإىل  الو�سول 

اآخر وذلك انطاقاً من �سواحل اأندوني�سيا.

قللللللوارب امللللللوت الإنلللدونللليللل�لللسللليلللة اللللتلللي حتمل 

خطورة،  اأ�للسللد  تعتر  اأ�سراليا،  اإىل  املهاجرين 

واأكرث ماأ�ساوية من مثياتها يف البحر املتو�سط، 

اإذ اإن امل�سافة التي تقطعها هذه القوارب، التي يف 

قللوارب �سيد خ�سبية، وحتمل  الغالب عبارة عن 

اأكللللرث بللكللثللر مللن طللاقللتللهللا ال�للسللتلليللعللابلليللة، ت�سل 

اإذا  خ�سو�ساً  كيلومر،  اآلف   3 مللن  اأكلللرث  اإىل 

حر�س  قللوات  من  هرباً  متعرجة  طرقات  �سلكت 

املمكن  من  حيث  الأ�سرالية،  البحرية  احلللدود 

طاقة  ل  كبرة  اإ�ستوائية  لعوا�سف  تتعر�س  اأن 

لللهللا علللللى حتملها، فللتللغللرق يف املللحلليللط، وهلللي يف 

اأح�سن الأحوال ت�سطدم ببع�س اجلزر ال�سغرة 

املللتللنللاثللرة بللكللرثة يف املللنللطللقللة، الللتللي يف اأغلللللبللهللا 

فيتحول  اأ�سوئها  يف  اأمللا  بال�سكان،  ماأهولة  غر 

املهاجرون الذين يركبونها اإىل قرابني للمحيط 

الللذي ل حتده حللدود، هذه القوارب التي ت�سر 

ال�سلطات يف جاكرتا، ل  الب�سر من  بفعل غ�س 

منها  الكثر  اإن  بللل  غايتها،  اإىل  جميعها  ت�سل 

يللغللرق يف عللر�للس املللحلليللط، كللمللا اأن الللكللثللر منها 

ل يبلغ عللن فللقللدانلله مللن قللبللل الللعلل�للسللابللات التي 

مللرة،  مللن  اأكللرث  اأ�سراليا  اأعلنت  وقللد  ت�سرها، 

الاجئني  اأملللور  ت�سهيل  على  قلللادرة  لي�ست  اأنللهللا 

اأنهم  �سلطتها  جتد  الذين  اأولللئللك  خل�سة،  اإليها 

غر قادرين على احلياة فيها، اأو اأنهم ل يلبون 

الهجرة  طللالللبللي  اأمللللام  و�سعتها  الللتللي  اللل�للسللروط 

اإليها، وهي على �ساكلة توفر مبلغ كبر من املال 

�سهادات  اإىل  اإ�سافة  األف دولر،  اإىل مئتي  ي�سل 

اإطللار  يف  خللرة  ب�سنوات  متبوعة  عليا  جامعية 

املهنة نف�سها. 

هذا وي�ستحيل عزل املافيات التي تتخذ من 

كثرة،  اأمللوال  جلمع  م�سدراً  ال�سرية،  الهجرة 

عن �سخ�سيات رمبا تكون نافذة يف البلدان التي 

التي  املافيات  فهذه  املللوت،  قللوارب  منها  تنطلق 

مب�ساعدة  تعمل  املن�ساأ،  اأوروبية  تكون  ما  غالباً 

واآ�سيوية،  اأو�سطية  �سرق  ع�سابات  مع  وتن�سيق 

وهلللي ملللوجلللودة، غللالللبللاً، يف بلللللللدان، يللكللرث فيها 

فيها  وت�ستفحل  واللل�للسلليللا�للسللي  الإداري  الللفلل�للسللاد 

ر�سمية  مللواقللع  وا�ستغال  املح�سوبيات  ظللاهللرة 

من اأجل الإثراء ال�سخ�سي، ويفيد يف ذلك، على 

الأقل، عدم متكن احلكومة الإندوني�سية، حتى 

الآن، من احلد من هذه الظاهرة ول حتى من 

هذه  واحلللال  اأنها،  رغم  تدريجي،  ب�سكل  قمعها 

اأجللرت عمليات تنظيف واأمنت  اأنها  تعلن مللراراً 

تللغللطلليللة �للسللبلله كللاملللللة مللليللاهللهللا الإقللللليللملليللة، لكن 

ومبللا اأن الأرخللبلليللل الإنللدونلليلل�للسللي، الللذي يتاألف 

اإقامة  على  جللزيللرة، ف�ساء مفتوح  األللف   17 من 

فاإن  عك�سه،  ومنها  ال�سرعي  منها  كثرة  اأعمال 

على  م�ستحيلة  تبدو  عليه،  املطلقة  ال�سيطرة 

اأر�للسللاً  يجعلها  مللا  اإندوني�سيا،  باإمكانيات  دولللة 

خ�سبة لنمو ع�سابات من هذا النوع ومن اأنواع 

الواحد  لل�سخ�س  ال�سفر  تكلفة  وتبلغ  اأخلللرى، 

األللف دولر على  7 و11  يف هللذه الرحلة، ما بني 

الأطللفللال،  بخ�سو�س  املبلغ  ون�سف  ال�سخ�س، 

جواز  ميلك  ل  ملن  اإ�سافية  دولر  األللف  وكذلك 

على  تكون  اإندوني�سيا  يف  الإقامة  اأن  كما  �سفر، 

اإذ ل يللتللدخللل رجلللال  نللفللقللة �للسللاحللب الللعللاقللة، 

الللعلل�للسللابللات واللل�للسللمللا�للسللرة يف دفلللع تللكللاللليللف هللذه 

الإقامة التي قد متتد �سهوراً يف بع�س الأحيان، 

اإىل  اللللللجللوء  اإىل  بالبع�س  يللدفللع  اللللذي  الأمللللر 

الأمم املتحدة.

ملللن جللهللة اأخلللللللرى، تللعللتللر اإ�للسللبللانلليللا وجللهللة 

ال�سرعية،  غر  القوارب  لهذه  بالن�سبة  »�سهلة« 

ما  حللد  اإىل  »قريبة«  الإ�سبانية  ال�سواطئ  كللون 

من ال�سواطى املغربية، وتعتر اإ�سبانيا من اأكرث 

وقانونية  اإن�سانية  مبادرات  اأطلقت  التي  الللدول 

املهاجرين  اأو�للسللاع  ت�سوية  اأجللل  مللن  اأعلللوام  منذ 

اأرا�سيها عر منحهم حق  فوق  ال�سرعيني  غر 

من  �سنوات  قبل  اإ�سبانيا  �سرعت  وقللد  الإقللامللة، 

ت�سوية اأو�ساع قرابة 600 األف عامل من اأفريقيا 

اأوروبللا، لأنها اعترت  واأمركا الاتينية و�سرق 

وقد  الباد  باقت�ساد  النهو�س  يف  �ساعدوا  اأنهم 

الرنامج  ذلللك  من  الإ�سبانية  احلكومة  توخت 
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ب��ث��ب��ات يف تنفيذ  ت��ت��ج��ه م�����ص��ر  ف��ي��م��ا 

القوات  و�ضعتها  التي  الطريق  خ��ارط��ة 

غري  االنتفا�ضة  عقب  امل�ضرية  امل�ضلحة 

امل�����ض��ب��وق��ة يف ال��ت��اري��خ ي���وم 30 ي��ون��ي��و/ 

ح��زي��ران امل��ا���ض��ي، ���ض��د ح��ك��م »االإخ����وان 

امل�ضلمني« الذي مل يقدم على مدى عام 

اإجن��از  اأي  ال�ضلطة  كامل من وج��وده يف 

�ضيا�ضي اأو اقت�ضادي اأو اجتماعي، الأن كل 

اأن يقيم  »اأخونة« الدولة، دون  همه كان 

ال�ضعبي  احل���راك  ق��وى  لكل  اع��ت��ب��ار  اأي 

ال������ذي اأ����ض���ق���ط ح���ك���م ح�����ض��ن��ي م���ب���ارك، 

بهذا  التحقوا  »االإخ�����وان«  اأن  العلم  م��ع 

ال�ضقوط  م��ن  قليلة،  اأي���ام  قبل  احل���راك 

اأن االنتفا�ضة  اأن تبني لهم  امل��دوي، بعد 

احلتمي،  النجاح  نحو  �ضائرة  ال�ضعبية 

على  ���ض��راً  يفاو�ضون  قبلها  ك��ان��وا  حيث 

جبهتني مع نظام مبارك ومع الواليات 

امل��ت��ح��دة االأم���ريك���ي���ة، وح���ني اأدرك�����وا اأن 

رك��زوا  م��ب��ارك،  ع��ن  �ضتتخلى  وا�ضنطن 

ات��ف��اق��ات��ه��م م��ع االأخ������رية، وق���دم���وا لها 

التعهدات الكربى، ومن �ضمنها احلفاظ 

على امل�ضالح االأمريكية واتفاقية ال�ضلح 

م��ع ال��ع��دو »االإ���ض��رائ��ي��ل��ي«، وب��ه��ذا ميكن 

ال���ق���ول اإن ع���ام���اً م���ن ح��ك��م »االإخ������وان« 

يف اأر������ض ال��ك��ن��ان��ة ���ض��ه��د م���ن امل��ب��ع��وث��ني 

وال��ر���ض��ل االأم���ريك���ي���ني، اأك����ر م���ن اأي���ام 

على  حت�ضن  اأي  يطراأ  اأن  دون  م��ب��ارك.. 

االأو�ضاع االقت�ضادية واالجتماعية التي 

دول��ة مثل  ت��ده��وراً، وجعلت من  ازدادت 

م�ضر، تت�ضول من دويلة مثل قطر.

يتحملوا  اأن  ي�ضتطيعوا  مل  االإخ���وان، 

فان�ضرفوا  ب��ه��م،  حلقت  ال��ت��ي  ال��ه��زمي��ة 

وا�ضعة، وتظاهرات  اإىل عمليات تخريب 

دائ��م��ة يف حم��اول��ة  ���ض��ب��ه  ه��زي��ل��ة، لكنها 

هادئة  غري  م�ضر  يف  االأو���ض��اع  لت�ضوير 

وغري م�ضتقرة..

وم���ع ع���ودة ال��درا���ض��ة اإىل اجل��ام��ع��ات 

وامل���دار����ض امل�����ض��ري��ة، ي��ح��اول »االإخ����وان« 

يف  ال��ف��ت��ي��ة  االأج�����ي�����ال  اأن  ي���ظ���ه���روا  اأن 

�ضهدت  ول��ه��ذا  م�ضروعهم،  ت��وؤي��د  م�ضر 

ال��ف��رات االأخ���رية  بع�ض اجل��ام��ع��ات يف 

م���ظ���اه���رات ه��زي��ل��ة مل ي��ت��ع��د اأف����راده����ا 

الع�ضرات تكفل بهم طالب م�ضر الذين 

ال�ضاع �ضاعني، وكان الالفت فيها  ردوا 

رف���ع ���ض��ور ال��ق��ائ��د ال��راح��ل ج��م��ال عبد 

ب��ك��ث��اف��ة، وه��ن��ا �ضجلت ظ��اه��رة  ال��ن��ا���ض��ر 

بارزة لوزير الدفاع عبد الفتاح ال�ضي�ضي 

لرحيل  واالأرب���ع���ني  الثالثة  ال��ذك��رى  يف 

بح�ضور  �ضريحه  نحو  بتوجهه  نا�ضر، 

عائلة  وبح�ضور  مميز،  وع�ضكري  �ضعبي 

ال��رئ��ي�����ض ال���راح���ل ح��ي��ث ق����راأ ال��ف��احت��ة، 

البارز  ال��دور  على  له  ت�ضريح  يف  موؤكداً 

مل�ضر  جعل  ال���ذي  النا�ضر  عبد  جل��م��ال 

والدولية  واالأفريقية  العربية  مكانتها 

الرائدة.

ب��������اأي ح��������ال، ف���ج���م���اع���ة »االإخ�����������وان 

لها يف  دور  اأن ال  ت�ضعر  ب��داأت  امل�ضلمني« 

اأم��ام  اأن��ه��ا  وخ�ضو�ضاً  اجل��دي��دة،  م�ضر 

واإ���ض��راره��ا  االآخ���ري���ن  ورف�����ض��ه��ا  تعنتها 

ع��ل��ى م��واج��ه��ة ال���ق���وات امل�����ض��ل��ح��ة، ك��ان 

التنظيم،  ه���ذا  ب��ح��ل  ال��ق�����ض��ائ��ي  احل��ك��م 

ولهذا اأخذوا يعدون الأدوار خمتلفة على 

امل�ضتويني: الداخلي امل�ضري واخلارجي.

�ضي�ضتمرون  الداخلي:  امل�ضتوى  فعلى 

يف حم���اول���ة ه���ز اال����ض���ت���ق���رار يف م�����ض��ر، 

كانت هزيلة،  ول��و  املظاهرات  خ��الل  من 

م�ضتمر،  ب�����ض��ك��ل  ا���ض��ط��راب��ات  واف��ت��ع��ال 

مع  اجلامعات  م�ضتوى  على  وخ�ضو�ضاً  

توا�ضل اأعمال التخريب واالإرهاب يف اأي 

مكان يتوافر لهم ذلك، كما نرى االآن يف 

�ضيناء والعري�ض ورفح وغريها.

اأم�����ا ع��ل��ى م�����ض��ت��وى اخل����ارج����ي، فقد 

بالتنظيم  ال�ضلة  وثيقة  م�ضادر  ك�ضفت 

ب�ضدد  التنظيم  اأن  للجماعة،  ال���دويل 

اإن���������ض����اء حت����ال����ف ج����دي����د ي���ط���ل���ق ع��ل��ي��ه 

»املجل�ض االإ�ضالمي العاملي« ي�ضم تيارات 

من االإ�ضالم ال�ضيا�ضي وحتى »اجلهادي«، 

ومن هذه التيارات التي بو�ضر االت�ضال 

ب��ه��ا: ال���ت���ي���ارات ال�����ض��ل��ف��ي��ة، واجل��م��اع��ات 

االإ�ضالمية يف م�ضر التي توؤيد الرئي�ض 

امل����ع����زول، وت���ل���ك ال���ت���ي جت���د اإم��ك��ان��ي��ات 

ال���ت���ح���ال���ف م��ع��ه��ا يف ال�������دول ال��ع��رب��ي��ة 

واالأجنبية حيث اجلاليات االإ�ضالمية.

وح�����ض��ب اخل���ط���ة، ك��م��ا ك�����ض��ف��ت ه��ذه 

امل�ضادر، فاإن اخلطة اجلديدة التي يعمل 

عليها، تق�ضي باأن يتواجد اأع�ضاء الكيان 

التنظيمي اجلديد الذي يعمل عليه، يف 

»االإخ��وان«  العامل، وهدفه دعم  دول  كل 

ال��ذي��ن ق��د ي��ت��خ��ذون اأ���ض��م��اء ج��دي��دة يف 

���ض��وري��ة،  ع��رب��ي��ة وم��ن��ه��ا:  م�����ض��ر ودول 

تون�ض، لبنان واملغرب.
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تون�س - الثبات

بات »جهاد النكاح« ال�ضغل ال�ضاغل وحديث ال�ضاعة 

يف املجتمع التون�ضي، خ�ضو�ضاً بعد االإعالن عن عودة 

100 فتاة حامل بعد اأن مار�ضن »اجلهاد« يف �ضورية، 
م��ا ط��رح اأك���ر م��ن ت�����ض��اوؤل ح��ول ال��و���ض��ع القانوين 

ُيعتربن  فهل  ت�ضنيفهن،  وكيفية  الفتيات  ل��ه��وؤالء 

اأمهات عازبات اأم اأرامل، اأم مطلقات؟ وهل اأطفالهن 

اأم  اأم ال؟ وهل يتمتعون بحق املرياث  اأبناء �ضرعيون 

ال؟

مع تعدد هذه الت�ضاوؤالت ثمة اأمر يبدو اأنه يحظى 

الفتيات  اأن  وه��و  التون�ضي،  ال�ضارع  يف  اإج��م��اع  ب�ضبه 

واأطفالهن مبنزلة قنابل موقوتة يف البالد.

االإن�ضان،  حقوق  ع��ن  بالدفاع  املعنيون  الن�ضطاء 

اأكدوا اأنه مت جتنيد الكثري من املواطنات التون�ضيات 

مع  ال�»في�ضبوك«،  االجتماعي  التوا�ضل  موقع  عرب 

املواطنة قا�ضراً،  اأنه يف حال كانت هذه  اإىل  االإ�ضارة 

فاإن ممار�ضة الرذيلة معها ُيعّد اغت�ضاباً، اأما اإن كانت 

بالغة �ضن الر�ضد فاالأمر ُيعّد بغاء.

اأف��ادت نا�ضطات يف جمال الدفاع  ويف هذا االإط��ار 

عن حقوق االإن�ضان، باأن ما حدث للفتيات ال�ضغريات 

لتجنيدهن  بهن  التغرير  نتيجة  عاً،  متوقَّ اأم��راً  كان 

واإر�ضالهن اإىل �ضورية.

من جانبها، راأت رئي�ضة االحتاد الوطني للمراأة يف 

هن  تون�ض؛ را�ضية اجلربي، اأن الفتيات اللواتي توجَّ

»اجلهاد«،  م�ضمى  حتت  اجلن�ض  ملمار�ضة  �ضورية  اإىل 

اأّدي��ن وظيفتهن،  اأن  »�ضحايا« مت التخلي عنهن بعد 

واأُلقي بهّن وباأطفالهن اإىل املجهول، �ضيما اأن نظرة 

باأنهم  دائماً  �ضتذّكرهم  االأطفال  ه��وؤالء  اإىل  املجتمع 

العربي، ما يجعل  املجتمع  ثمرة ظاهرة غريبة عن 

القا�ضية  النظرة  دائرة  واأمهاتهم يف  االأطفال  هوؤالء 

دائماً.

ويف ال�ضاأن ذاته، اأكد م�ضدر اأمني اأن جتنيد الفتيات 

البالغات، بل ي�ضمل  التون�ضيات ال يقت�ضر على غري 

»جهاد  ُي�ضمى  مبا  ُخدعن  جامعيات  طالبات  كذلك 

�ضغريات  وب��ني  بينهن  ف��ارق  مع  �ضورية،  يف  النكاح« 

دون حمل،  ال��ع��ودة من  اأنهن جنحن يف  وه��و  ال�ضن، 

فيما  ذل��ك،  لتفادي  ال��الزم��ة  االإج����راءات  التخاذهن 

الوطن.  اإىل  ال��رج��وع  قبل  منهن  �ضابتان  اأجه�ضت 

كما ك�ضف امل�ضدر ذاته اأنه باالإ�ضافة اإىل اجلامعات، 

لبيع  املخ�ض�ضة  وامل��ت��اج��ر  امل�����ض��اج��د  ا���ض��ت��خ��دام  ي��ت��م 

التون�ضيات،  ال�ضابات  لتجنيد  االإ�ضالمية،  املالب�ض 

وذلك بوا�ضطة �ضيدات تراوح اأعمارهن بني 30 و50 

عاماً، يعملن على اإقناع الفتيات بالتوجه اإىل �ضورية 

وامل�ضاركة يف »الثورة« مبا ي�ضتطعن تقدميه من عون 

للمجاهدين. 

اللقاءات  من   ٪90 اأن  اإىل  االأم��ن��ي  امل�ضدر  واأ���ض��ار 

لعدم  واملغرب، وذلك  الع�ضر  تتم بني �ضالتّي  كانت 

حتى  ليال  باخلروج  لبناتهن  املحافظة  االأ�ضر  �ضماح 

الأداء �ضالة الع�ضاء.

اأن ال��دواف��ع ل��دى الكثري من  الالفت يف ما ُذك��ر، 

بهذه  للقيام  �ضورية  اإىل  توجهن  ال��ل��وات��ي  الفتيات 

امل�ضلحة  م���ن  ان���ط���الق���اً  دائ���م���اً  ت��ك��ن  اخل���ط���وة، مل 

ال�ضخ�ضية، كاحل�ضول على املال اأو القناعة يف اأنهن 

بذلك �ضيُفزن باجلنة فح�ضب، بل كانت يف كثري من 

اأج��ل  م��ن  والت�ضحية  االإي��ث��ار  م��ن  تنطلق  االأح��ي��ان 

االأقرباء.

ضحايا »جهاد النكاح« قنابل موقوتة في تونس

التحضير جاٍر لتكوين 
تحالف جديد يطَلق 

عليه »المجلس 
اإلسالمي العالمي«.. 

يضم تيارات من 
اإلسالم السياسي 

و»الجهادي«

ح��االت  اأ���ض��واأ  االأو���ض��ط  ال�ضرق  ب��ل��دان  معظم  ت�ضهد 

ال��ف��و���ض��ى وال��ف��ل��ت��ان االأم���ن���ي وال���ف���ن ع��ل��ى اأن���واع���ه���ا، 

وت������راوح ح��دت��ه��ا ب��ح�����ض��ب ن���وع ال��ت��دخ��الت االأج��ن��ب��ي��ة 

الداخلية،  ال�ضيا�ضية  اال�ضطرابات  وات�ضاع  وحجمها، 

عنها من  ينتج  وم��ا  اأهلية،  ح��روب  اإىل  وم��دى حتولها 

اأن  الطبيعي  وم��ن  بينها،  فيما  متناحرة  نفوذ  مناطق 

توّلد هذه العوامل، جمتمعة اأو منفردة، اأ�ضكااًل خمتلفة 

من االأمن الذاتي واالأم��ن اخلا�ض، االأمر الذي يطرح 

اإ�ضكالية ما اإذا كانت هذه �ضرورة وحاجة وطنية، اأم اأداة 

للتق�ضيم والتفتيت مبا يخدم امل�ضروع التو�ضعي للكيان 

ال�ضهيوين. 

ال��ت��ع��ري��ف  ب��ح�����ض��ب  من���ي���ز،  اأن  ال���ب���داي���ة  يف  ب����د  ال 

االأك�����ادمي�����ي، ب���ني م��ف��ه��وم��ي االأم������ن ال����ذات����ي واالأم�����ن 

اخلا�ض، فاالأول يتطلب �ضوابط عدلية واإدارية تنف�ضل 

بينما  عنها،  بديلة  وتكون  املركزية،  الدولة  �ضلطة  عن 

امل�ضتاأجر  اأو  امل�ضتعار،  باالأمن  يعرف  مبا  االآخ��ر  يتمثل 

والرقابة  احلرا�ضة  مبهمات  للقيام  حر  تعاقد  اإط��ار  يف 

اأو ال�ضركات اخلا�ضة، دون  املوؤ�ض�ضات الر�ضمية  مل�ضلحة 

حقوقهم  على  ال��ت��ع��دي  اأو  امل��واط��ن��ني،  باحتجاز  احل��ق 
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ال�ضودان بلد احلروب االأهلية التي ال تنتهي، فقد 

بداأت احلرب االأهلية ال�ضودانية االأوىل قبيل اإعالن 

العام   وا���ض��ت��م��رت حتى   ،1956 ال��ع��ام  يف  اال���ض��ت��ق��الل 

احلرب االأهلية ال�ضودانية الثانية يف  وبداأت   ،1972
2005 بتق�ضيم جمهورية  العام  1983، وانتهت  العام 

)امل�ضيحية(،  ال�ضودان  جنوب  دولة  ووالدة  ال�ضودان 

وتعترب احل���رب االأه��ل��ي��ة ال�����ض��ودان��ي��ة اإح���دى اأط��ول 

واأعنف احلروب يف القرن التي راح �ضحيتها ما يقارب 

1.9 مليون من املدنيني، ونزوح اأكر من 4 ماليني 
منذ بدء احلرب، وتغيري الدميوغرافيا ال�ضودانية، 

ويعد عدد ال�ضحايا املدنيني لهذه احلرب اأحد اأعلى 

الن�ضب يف اأي حرب منذ احلرب العاملية الثانية، ومت 

اقت�ضام ال�ضلطة والروة بني حكومة رئي�ض ال�ضودان 

ال�ضعبية  احل��رك��ة  ق���وات  ق��ائ��د  وب��ني  الب�ضري،  عمر 

لتحرير ال�ضودان جون قرنق.

اأم��ريك��ي - �ضهيوين  ل��ع��دوان  ال�����ض��ودان  يتعر�ض 

متعدد االأ�ضاليب يهدف لتق�ضيمه وتفتيته، لل�ضيطرة 

ع��ل��ي��ه ون��ه��ب ث���روات���ه م���ن ال��ن��ف��ط اإىل ن��ه��ر ال��ن��ي��ل 

النيل  مبياه  التحكم  عرب  م�ضر  بخناق  واالإم�ضاك 

والعقوبات  احل�ضار  وب��ني  امل�ضرية،  احلياة  �ضريان 

والنزاعات امل�ضلحة وتعر االإدارة احلاكمة، يتعر�ض 

ال�ضعب ال�ضوداين للح�ضار والفقر والتجويع وعدم 

ال�ضودان  وت�ضتت  الطبيعية  ث��روات��ه  من  اال�ضتفادة 

ون��ظ��ام حاكم  ب��ني �ضمال وج��ن��وب وقبائل وط��وائ��ف 

ومعار�ضة م�ضتتة.

لقد ولدت دولة جنوب ال�ضودان )الغنية بالنفط( 

م��ن رح���م امل�����ض��روع االأم���ريك���ي – ال�����ض��ه��ي��وين بعد 

العرب  ت��اآم��ر  وبعد   ،1983 ال��ع��ام  منذ  اأهلية  ح��رب 

ال���ذي���ن رح���ب���وا ب��ت��ق�����ض��ي��م ال�������ض���ودان ق��ب��ل م���ا �ضمي 

وال��ث��ورات  ال��ع��رب��ي«  »التق�ضيم  اأو  ال��ع��رب��ي«  »ال��رب��ي��ع 

امل�ضادرة اأو امل�ضبوهة فرحبت جامعة الدول العربية 

بتق�ضيم ال�ضودان وتابعت باملوافقة على تدمري ليبيا 

و�ضورية!

احلكم  اأو  باال�ضتقالل  ودارف���ور  ال�ضمال  يطالب 

الذاتي اأي�ضاً، كما ح�ضل يف اجلنوب ويف ذروة الف�ضل 

اجلديد،  االأو���ض��ط  ال�ضرق  م�ضتوى  على  االأم��ريك��ي 

املخطط  اأن  يبدو  ال�ضورية،  ال�ضاحة  على  خ�ضو�ضاً 

اجت���ه ن��ح��و ال�������ض���ودان جم�����دداً م���ن ن���اف���ذة امل��ط��ال��ب 

ال�ضيا�ضية  التعددية  لل�ضعب وغياب  املحقة  املعي�ضية 

 - الرابي   - )الب�ضري  االإ�ضالمية  احلركة  وانق�ضام 

ال�ضادق املهدي(..

مت اإ�����ض����ع����ال »ال���ق���ل���ب ال�����������ض�����وداين« ال��ع��ا���ض��م��ة 

الثورات  كل  مع  املكرر  ال�ضيناريو  وف��ق  باملظاهرات 

الأع���داد  وت�ضخيم  اإع��الم��ي��ة  ف��ربك��ات  م��ن  العربية 

امل�����ض��ب��وه��ة التي  اإىل ال��ع��ن��ا���ض��ر  ال��ق��ت��ل��ى، ب��االإ���ض��اف��ة 

تقتل با�ضم قوى االأمن اأو تخرقها لتاأمني الدماء 

للتمكن  التوتر  وزيادة  االإعالمية،  لالإثارة  الالزمة 

قيام  وع��دم  النظام  واإ���ض��ق��اط  الفو�ضى  اإح���داث  م��ن 

نظام مركزي بديل يتحكم بال�ضودان، كما ح�ضل يف 

ليبيا اأو تون�ض وذلك لتحقيق االأهداف التالية:

- ا�ضتكمال تق�ضيم ال�ضودان وفق التوزيع االإثني 

والطائفي والقبلي، واإن�ضاء دويالت متناحرة حتتاج 

التحكم برواتها  ت�ضتطيع  للحماية اخلارجية، وال 

الطبيعية وم�ضادرة دورها ال�ضيا�ضي.

- ح�ضار النظام امل�ضري اجلديد وال�ضغط عليه، 

الإع��ادة  ال�ضودان  ا�ضتخدام  اأو  النيل  مياه  �ضواء عرب 

انطالق »االإخوان امل�ضلمني« باجتاه م�ضر وال�ضمال 

االأفريقي.

- اإغ����الق ن��اف��ذة ت��ه��ري��ب ال�����ض��الح م��ن االأرا���ض��ي 

ال�����ض��ودان��ي��ة اإىل ق���ط���اع غ����زة وح����رك����ات امل���ق���اوم���ة، 

بعد  الفل�ضطينية  االأرا�ضي  على  املقاومة  ولتجفيف 

ما �ضمي »الربيع العربي« الذي اأغرق حركة حما�ض 

يف »رم��ال« االإخ��وان امل�ضلمني وقطر وتركيا وجعلها 

خارج دائرة العمل املقاوم.

وح�ضر  االأفارقة«  »العرب  دور  وم�ضادرة  اإلغاء   -

الهوية العربية �ضمن النطاق االآ�ضيوي، حيث ت�ضعى 

)اأفريقي  اإقليمي  كيان  لتاأ�ضي�ض  االأمريكية  االإدارة 

– عربي( ي�ضابه جمل�ض التعاون اخلليجي )خليجي 
– عربي(، بحيث يتم تقزمي جامعة الدول العربية 
حال  ويف  منها،  واخلليجيني  االأف��ارق��ة  خ���روج  بعد 

)االأفريقي  التجمعات  لهذه  ائتالفاً  ت�ضبح  بقائها، 

– اخلليجي - ال�ضامي( ويتم اإلغاء ما �ضمي »العامل 
العربي القدمي« ل�ضالح ال�ضرق االأو�ضط اجلديد.

نتيجة  والتفتت  ال�ضياع  م�ضارف  على  ال�ضودان 

يف  وي�ضاعد  »االإ�ضرائيلية«   – االأم��ريك��ي��ة  امل��وؤام��رة 

ذلك عدم قدرة النظام والقوى ال�ضيا�ضية ال�ضودانية 

اإنقاذ ال�ضودان ككيان �ضيا�ضي موحد،  املتناحرة على 

واحلفاظ على هويته العربية واالإ�ضالمية ودوره يف 

املقاومة ومنا�ضرة الق�ضية الفل�ضطينية.

الإنقاذ  للمبادرة  ال�ضودان  يف  االأ�ضقاء  ننا�ضد  اإننا 

ال�ضودان والت�ضحية من اأجله، حتى ال يتم اإحراقه 

وعلى  ال�ضيا�ضي،  وال�ضراع  بالتناف�ض  اأبنائه  باأيدي 

ال���ق���وى االإ���ض��الم��ي��ة ال��رئ��ي�����ض��ي��ة؛ احل����زب ال��وط��ن��ي 

الرئي�ض  بقيادة  االإ�ضالمية  االأمة واحلركات  وحزب 

الب�ضري وح�ضن الرابي وال�ضادق املهدي مع القوى 

امل�����ض��ارع��ة لعقد ح���وار وطني  ال��ق��وم��ي��ة وال��وط��ن��ي��ة، 

خطة  ومناق�ضة  االإ�ضالحات  بع�ض  لتحقيق  ط��ارئ 

قيادة  ال�ضيا�ضية يف  ال�ضراكة  وتاأمني  ال�ضودان  اإنقاذ 

للخطط  باالإ�ضافة  ال�ضيا�ضية،  والتعددية  احلكم 

االقت�ضادية، خ�ضو�ضاً الزراعية التي ت�ضتطيع اإعادة 

معي�ضي  م�ضتوى  وتاأمني  اقت�ضادياً  ال�ضودان  تعومي 

ل�ضعبه ي�ضتوعب اال�ضطرابات واملظاهرات.

اإىل  ���ض��ت��وؤدي  االإن���ق���اذ  ع��م��ل��ي��ة  ال��ت��ب��اط��وؤ يف  اإن   -

املت�ضارعون  يجد  ول��ن  وتفتيته،  ال�����ض��ودان  اإح����راق 

واملتناف�ضون �ضيئاً ليحكموه و�ضيدمرون ما بقي من 

ال�ضودان على قلته وندرته.

ا�ضتكمااًل  بال�ضودان  يع�ضف  ال��ن��اري  االإع�����ض��ار   -

العربية  ال�ضاحات  يف  والعبثي   الفو�ضوي  للحريق 

واأ�ضيبت  تتاآكل وتت�ضحر ميدانياً،  التي  االإ�ضالمية 

واملنهجي  الفكري  باالإنحراف  الثقافية  منظومتها 

عرب الفكر التكفريي املنحرف الذي يطعن االإ�ضالم 

ويدمره من الداخل.

اأفريقيا هي ال�ضحية املقبلة من كينيا اإىل مايل 

ونهبت  االأنظار  اإليها  توجهت  بعدما  ال�ضودان،  اإىل 

ثرواتها من جديد، وكما �ضرقت اأفريقيا وظلم اأهلها 

امل�ضتعمر  الغرب االأبي�ض  مواطنوها الذين عاملهم 

قوافل جتارية من العبيد الذين مت �ضراوؤهم يف �ضوق 

اأخرى  مرة  يعودون  امل�ضتعمرون  هم  فها  النخا�ضة، 

لي�ضرقوا الروات كما �ضرقوا الب�ضر.

واحل��رائ��ق، مع  الفو�ضى  ال�ضودان من  اهلل  حمى 

الوطنيني  م��ن  ال�����ض��ودان��ي��ون  ي�ضتيقظ  ب���اأن  دع��ائ��ن��ا 

واالإ�ضالمييني الإنقاذ بلدهم قبل فوات االآوان.

د. ن�سيب حطيط
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القانونية وحرياتهم العامة، وحتال احلاالت التي تخرق 

الق�ضائية  ال�ضلطات  اإىل  ح�ضراً  العامة  القوانني  فيها 

الر�ضمية.

ترواح اأ�ضكال تطبيق املفهومني بدءاً من املربعات 

والبلدات،  االأح��ي��اء،  يف  املو�ضعة  اأو  ال�ضيقة  االأمنية 

امل�ضتقرة  �ضبه  الكيانات  يف  يح�ضل  كما  وال�ضواحي، 

وباك�ضتان،  واالأردن،  واليمن،  وال��ع��راق،  لبنان،  مثل 

وان���ت���ه���اء ب��امل��ي��ل��ي�����ض��ي��ات اخل���ا����ض���ة وم����راك����ز ال��ق��وى 

املناطقية، يف البلدان التي ت�ضهد ا�ضطرابات �ضيا�ضية 

اأو  وليبيا،  وتون�ض،  م�ضر،  مثل  عنيفة،  ومواجهات 

املمنهج على يد ع�ضابات الرويع  تتعر�ض للتدمري 

وال�ضومال،  و���ض��وري��ة،  اأفغان�ضتان،  يف  كما  امل��اأج��ورة 

وال�ضودان. 

اإن دوائر احلركة ال�ضهيونية العاملية هي امل�ضوؤولية 

عن انتعا�ض ال�ضركات االأمنية اخلا�ضة كظاهرة �ضاذة 

جتاري  وا�ضتثمار  املدنية،  احلقوق  الأدن��ى  وخمالفة 

جماله اأمن املواطن العادي، وغايته حتقيق الربحية 

العالية، اإ�ضافة اإىل هذا العيب البنيوي، فاإن لالأمن 

اخلا�ض، كما ميار�ض يف البلدان العربية واالإ�ضالمية، 

ع��ي��وب��اً اأخ������رى، ح��ي��ث ي��ن��ت��ق�����ض، ع���ن ق�����ض��د و���ض��اب��ق 

ت�ضميم، من �ضيادة الدولة، وال يخ�ضع للم�ضاءلة اأو 

العقاب.

ال�ضرعية  غ��ط��اء  »االأم�����ن اخل���ا����ض«، وحت���ت  اإط�����ار  يف 

نطاق  يف  خ�ضو�ضاً  املواطنني،  حرمات  تنتهك  القانونية، 

بقعة  يف  منها  الثابتة  ���ض��واء  االأم��ن��ي��ة،  املربعات  ت�ضمى  م��ا 

جغرافية معينة اأو املواكب املتنقلة، ويف اأكر احلاالت، ال 

يخ�ضع »املجّندون املرتزقة« الإمرة ال�ضخ�ضيات واالأحزاب 

وال��ه��ي��ئ��ات ال��دول��ي��ة، وال�����ض��ف��ارات االأج��ن��ب��ي��ة، وال�����ض��رك��ات 

القّيمني على  ُت�ضّغلهم، بل الإمرة  التي  التجارية اخلا�ضة 

ال�ضيناريوهات،  م��ن  كثري  ويف  ذات��ه��ا،  االأم��ن��ي��ة  ال�ضركات 

عن  املركزية  ال�ضلطات  عجز  االأمنية«  »ال�ضركات  ت�ضتغل 

�ضبط االأو�ضاع، فتتجاوز اأدوارها املعلنة اإىل اأبعد احلدود، 

خ�����ض��و���ض��اً ح��ني ي��ت��زاي��د االح��ت��ق��ان ال�����ض��ي��ا���ض��ي، وتتفاقم 

اخل�ضات االأمنية. 

القوات  باأب�ضع �ضورها يف ممار�ضات  التجاوزات  تتجّلى 

اخل��ا���ض��ة وامل��رت��زق��ة ال��ت��ي حت��م��ي ال�����ض��ف��ارات االأم��ريك��ي��ة 

واالأوروبية يف معظم البلدان املعنية، ونخ�ض بالذكر، على 

�ضبيل املثال، م�ضلكيات �ضركة »بالك ووتر«، بكل م�ضمياتها 

املختلفة يف العراق، حيث تتمتع بحرية لوجي�ضتية وا�ضعة، 

االأخ����رى، وتتغطى  االأم��ن��ي��ة«  ل���»امل��رب��ع��ات  ع���ادة  ال تتوفر 

باحل�ضانة التي توفرها عقودها مع البنتاغون واخلارجية 

بحماية  املتعلقة  االأمنية«  »االتفاقية  وبنود  االأم��ريك��ي��ة، 

امل�ضالح االأمريكية، املدنية والع�ضكرية على ال�ضواء.

ويف مثال العراق اأي�ضاً، ت�ضكل ال�ضركات االأمنية اخلا�ضة 

اأخ��ط��ر اخ����راق ل��الأم��ن ال��داخ��ل��ي، ن��ظ��راً ل��ق��درت��ه��ا على 

يخ�ضع  ال  وال��ذي  بالقانون،  املرخ�ض  ن�ضاطها،  ا�ضتغالل 

اإ�ضكالية  ف���اإن  وعليه،  االأم��ن��ي��ة،  احل��واج��ز  على  للتفتي�ض 

ف�ضل اخلطط االأمنية، وعجز الدولة عن ك�ضف مفجري 

ال�ضيارات املفخخة، تعود باالأرجح اإىل هذه احل�ضانة التي 

»تاأجري خدماتها« لتدبري  تتيح لل�ضركات االأمنية فر�ضة 

العاملية،  ال�ضهيونية  دوائ��ر  مل�ضلحة  التفجريات  م�ضل�ضل 

وتوظيفها لتاأجيج اال�ضطرابات ال�ضيا�ضية.

اأبرز مظاهر ف�ضل اخلطط  ويف الوقت نف�ضه، فاإن من 

االأم���ن���ي���ة يف م��ع��ظ��م ال���ب���ل���دان امل��ع��ن��ي��ة اأن���ه���ا ت���ق���وم ع���ادة 

ب���»ال��را���ض��ي«، وب��ح�����ض��ب ���ض��روط وم��وا���ض��ف��ات االأح����زاب 

والهيئات وال�ضفارات، والتي ت�ضر فيها على اإن�ضاء املربعات 

االأم��ن��ي��ة يف االأح���ي���اء وامل���ن���اط���ق، واالع���ت���م���اد ع��ل��ى االأم���ن 

الر�ضمية،  االأمنية  وق��واه��ا  ال��دول��ة،  ي�ضلب  مب��ا  اخل��ا���ض، 

تعاظم  ل�ضالح  وهيبتها  �ضلطتها  ال�ضيادية،  وموؤ�ض�ضاتها 

�ضلطة االأحزاب املحلية والهيئات االأجنبية. 

اأجهزتها  دام��ت  ما  كيانها  حماية  الدولة  ت�ضتطيع  لن 

وحما�ضبته،  اخلا�ض  االأم��ن  مراقبة  عن  عاجزة  االأمنية 

اإن هذا اجلانب من االأمن امل�ضتعار، كغريه من الرتيبات 

االأمنية غري املتكافئة مع الدول االأجنبية، ي�ضاهم يف و�ضع 

الدول املعنية على طريق حتولها اإىل دول فا�ضلة، متهيداً 

لتفكيكها نهائياً، وانتدابها، واإخ�ضاعها لالحتالل املبا�ضر.

رغم االختالفات اجلذرية بني مفهومي االأمن اخلا�ض 

اإ�ضكالياتهما متقاربة يف ظ��روف ما  ف��اإن  الذاتي،  واالأم��ن 

يجري يف ال�ضاحات ال�ضاخنة، �ضنحاول الحقاً تو�ضيف ما 

امل�ضلحة، وكيف  التي ت�ضهد ال�ضراعات  البلدان  يجري يف 

عليها،  ي�ضيطرون  ال��ت��ي  امل��ن��اط��ق  يف  امل�ضلحون  يت�ضرف 

امل�����ض��م��ار، ح���ول ما  ال���دائ���ر، يف ه���ذا  و���ض��ن��ع��ر���ض للنقا�ض 

يجري يف مناطق وجود »حزب اهلل« يف ال�ضاحية اجلنوبية 

لبريوت، ويف بع�ض املناطق االأخرى.

عدنان حممد العربي
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املتابع للتطورات والأحداث، يلحظ  تنامي دور اأكراد 

�سورية، والنابع من الدور الهام الذي باتت تلعبه جلان 

لـ»تنظيم  الت�سدي  يف  )الب�سمركة(  الكردية  احلماية 

بالتوازي  �سورية،  �سرق  �سمال  يف  وتفرعاته  القاعدة« 

مع تراجع قوة ما ي�سمى »اجلي�ش ال�سوري احلر«، بعد 

ع�سرات  بان�سمام  �سفوفه  يف  حدثت  التي  الن�سقاقات 

الــفــرق الــتــابــعــة لــه اإىل »جــبــهــة الــنــ�ــســرة« و»داعـــ�ـــش«، 

اأكــراد �سورية قوة هامة يعتمد  وهذا التطور جعل من 

عليها، اإىل جانب اجلي�ش العربي ال�سوري، يف حماربة 

التنظيمات الإرهابية التي اعتدت على املناطق الكردية، 

عـــن حــيــادهــم حلماية  اإىل اخلـــــروج  الأكــــــراد  ودفـــعـــت 

من  متكنت  وهــامــة  مــوحــدة  قــوة  وي�سبحوا  اأنف�سهم، 

الت�سدي لـ»تنظيم القاعدة« والنجاح يف حترير العديد 

راأ�ــش  �سيما  ل  عليها،  ي�سيطر  كــان  الــتــي  املــنــاطــق  مــن 

العني.

الرو�سي  الرتكيز  نتيجة  الــدور  هــذا  اأهمية  وازدادت 

املتطرفني  مكافحة  عــلــى  مـــوؤخـــراً  الــغــربــي  الأمـــركـــي 

الإرهابيني، الذين حتولوا اإىل قوة تعيق احلل ال�سيا�سي 

العامل، وحتديداً  على  وت�سكل خطراً  ال�سورية،  للأزمة 

على الحتاد الرو�سي، وعلى الدول الغربية، التي باتت 

التي  البلدان  اإىل  الإرهــابــيــة  العنا�سر  عــودة  مــن  قلقة 

جاوؤوا منها اإىل �سورية، بعد ف�سلهم يف حتقيق اأهدافها، 

�سبل  عــن  البحث  اإىل  الغربية  الـــدول  هــذه  وا�ــســطــرار 

التخل�ش من هوؤلء الإرهابيني للحيلولة دون عودتهم 

اإليها وتهديد اأمنها وا�ستقرارها.

املعروف  الكرد�ستاين،  العمال  حــزب  فــاإن  املقابل،  يف 

يف  الــكــردي  الوطني  الحتـــاد  بحزب  الوطيدة  بعلقته 

اأردوغــان  ال�ستفادة من حاجة  والــذي جنح يف  �سورية، 

للتهدئة مــعــه، مــقــابــل حــ�ــســول الأكـــــراد عــلــى اعـــرتاف 

بــحــقــوقــهــم واإطـــــلق �ــســراح عــبــد اهلل اأوجــــــلن، اأوقـــف 

بعد  العراق،  �سمال  باجتاه  تركيا  مقاتليه من  ان�سحاب 

نــكــو�ــش اأردوغــــــان يف الــتــزامــاتــه بـــاإقـــرار اإ�ــســلحــات يف 

الربملان تقر بهذه احلقوق الكردية.

اأدرك فيه  وجــاءت هــذه اخلطوة يف توقيت مــدرو�ــش 

يف  تركيا  اأكـــراد  قــوة  اأهمية  الكرد�ستاين  العمال  حــزب 

ال�ساعدة  الرتكية،  املعار�سة  اليوم بني  الدائرة  املعركة 

يف  احلمقاء  �سيا�ساتها  ب�ساأن  اأردوغــان  وحكومة  �سعبياً، 

ولهذا  �سورية،  �سد  الإرهابية  احلــرب  يف  تركيا  توريط 

كان لفتاً اأن حزب العمال و�سع اأردوغان بني خيارين:

اإقـــرار الإ�ــســلحــات الــتــي حتقق مطالبه التي  اإمـــا  ــــ 

ان�سحاب  ا�ستكمال  اإىل  العودة  مقابل  عليها  التفاق  مت 

مقاتليه من تركيا.

اإىل امل�ساركة يف  اأنه �سيواجه ان�سمام الأكــراد  - واإمــا 

التظاهرات ال�سعبية �سد حكومته.

هذه التطورات اأربكت ح�سابات اأردوغان وعمقت ماأزقه، 

بــعــد ف�سل  اأ�ــســبــح يف و�ــســع �ــســعــب ل يح�سد عــلــيــه  فــهــو 

رهاناته على اجلماعات الإرهابية الداعمة لها يف اإ�سقاط 

نــظــام الــرئــيــ�ــش بــ�ــســار الأ�ـــســـد، وتــفــاقــم اأزمـــاتـــه الداخلية 

وال�سيا�سية  واحلزبية  ال�سعبية  املعار�سة  تنامي  نتيجة 

الــراأي  ا�ستطلعات  عنه  عربت  ما  وهو  الرتكية حلكمه، 

�سيا�ساته  يــــوؤدون  فــقــط   ٪7 اأن  اأظــهــرت  والــتــي  الأخــــرة 

العدوانية �سد �سورية مقابل اأكرث من 64٪ يقفون �سدها.

اأردوغان اأمام ا�ستحقاقات م�سرية بالن�سبة مل�ستقبله 

على  رهاناته  اآخــر  �سقط  اأن  بعد  اأن  خ�سو�ساً  ال�سيا�سي، 

اآماله  لإحياء  �سورية  يف  مبا�سر  اأمركي  ع�سكري  تدخل 

العربي  الــعــامل  يف  الــغــابــر  العثماين  الــنــفــوذ  ا�ستعادة  يف 

والإ�سلمي، وبعد اأن اأماطت املواجهة بني اأمركا والغرب 

وحلفائهما، ورو�سيا واإيران وحلفائهما، عن ولدة توازن 

واأدى  الأمركية  الأحــاديــة  الهيمنة  اأ�سقط  جديد  دويل 

اإىل جنوح وا�سنطن نحو عقد الت�سويات والتفاهمات.

ال�سيا�سية والقت�سادية  من هنا، ويف �سوء اخل�سائر 

اأردوغـــان  اأ�سبح  �سعبيته،  وتــراجــع  تركيا،  اأ�سابت  التي 

اأمام احتمال من اثنني:

وبالتايل  الــكــرديــة،  احلــقــوق  اإقـــرار  يرف�ش  الأول: اأن 

ان�سمام اأكراد تركيا اإىل �سفوف املعار�سة بقوة وزخم، مما 

قد يوؤدي اإىل الإخــلل بتوازن القوى الداخلي على نحو 

اأردوغــان و�سعاً  املعار�سة واحتمال مواجهة  كبر ل�سالح 

م�سابهاً لو�سع الرئي�ش امل�سري املخلوع ح�سني مبارك.

الثاين: اأن يبادر اإىل اإقرار احلقوق الكردية ويح�سل 

عــلــى تــاأيــيــد الـــنـــواب الأكـــــــراد اإىل جــانــب الــتــعــديــلت 

الد�ستورية التي يريد اإقرارها ع�سية انتخابات الرئا�سة 

لــتــعــزيــز �سلطة رئــيــ�ــش اجلــمــهــوريــة، ويــكــ�ــســب اأ�ــســوات 

الرئا�سة  انتخابات  يف  فــوزه  لرتجيح  الأكــراد  الناخبني 

الرتكية ب�سلحيات فعلية.

غــر اأن مــثــل هـــذا الحــتــمــال �ــســيــوؤدي بــاملــقــابــل اإىل 

احتمال فقدانه املزيد من التاأييد الداخلي، ما يعني اأن 

ما قد يك�سبه كردياً عرب الإقــرار باحلقوق الكردية قد 

يخ�سره على ال�سفة املقابلة تركياً.

ح�سني عطوي

القوى  عليها  تعمل  التي  احللول  �سفقات  مبــوازاة 

العامل  اأو  املنطقة،  م�ستوى  على  اإن  الفاعلة،  الدولية 

النوع  مــتــزايــدة يف  الإرهــابــيــة  العمليات  تــزال  ل  ككل، 

�سيول  بها  توقع  اأن  التي يجب  الألــوان  وكاأنها  والكم، 

الــدمــاء املــهــروقــة عــلــى مــذبــح املــ�ــســالــح الــدولــيــة، اإىل 

ال�سمح  الــديــن  جانب ت�سويه �ــســورة ومــعــاين وجــوهــر 

»الإ�سلم«.

العراق  بعد  ومن  لأفغان�ستان  الأمركي  الغزو  منذ 

الــروح الإرهابية يف �سكل غر م�سبوق، ثم جاء  تنامت 

التحول الكبر يف ا�ستخدام الإرهاب مع اغتيال الرئي�ش 

رفيق احلريري يف بروت )�سباط 2005( لتلقى بنازير 

)كانون  نف�سه  امل�سر  اأي�ساً  �سابقة  وزراء  رئي�سة  بوتو 

الول2007( يف مدينة روالبندي الباك�ستانية، بعد اأيام 

قليلة من عودتها اإىل بلدها لتخو�ش النتخابات، ويف 

عز الإعلن عن و�سع املنتج الأمركي امل�سمى »الفو�سى 

الإرهــاب  اأن عمليات  اإل  العاملية،  الأ�سواق  اخللقة« يف 

الغربي  ت�سارعت يف وترة غر م�سبوقة، بعد النتهاء 

ال�سهيوين،  الكيان  مــع  بالتعاون  الأمــركــي  بزعامة 

من بناء الذرائع �سد �سورية لت�سبح هذه الدولة التي 

كانت من اأكرث الدول ا�ستقراراً مرتعاً للإرهاب وللذين 

ينجبون الإرهاب عن �سابق اإ�سرار.

العامل  ي�سهده  مبــا  ربــطــاً  بــد منها  ل  املقدمة  هــذه 

الـــيـــوم مـــن تــفــجــرات واغـــتـــيـــالت وتـــدمـــر منهجي 

وملنجزاتها احل�سارية،  الإن�سانية  وقيمها  للمجتمعات 

فــفــي لــبــنــان ا�ــســتــوؤنــفــت الــعــمــلــيــات الإرهـــابـــيـــة عـــرب 3 

تفجرات رئي�سية، اثنان يف ال�ساحية اجلنوبية خلل 

�ــســهــر، واثـــنـــان يف وقـــت مــتــزامــن يف طــرابــلــ�ــش، و�سط 

حملة ت�سويه لأهم منتج لبناين على مر الع�سور، وهو 

املقاومة التي هزمت »اإ�سرائيل«.

ال�سوؤال نف�سه مطروح ب�ساأن ما يجري على ال�ساحة 

ال�سورية من تفجرات وعمليات قتل وتدمر وا�ستلب 

مدرو�ش للقيم مبوازاة تدمر الآثارات و�سرقة املمكن 

الذين  اإدارة  حتت  تعمل  منظمة،  ع�سابات  عرب  منها 

نهبوا الأثارات العراقية من قبل، ومت اإيجاد ق�سم كبر 

منها يف الوليات املتحدة بعد اأن نقلها �سباط وجنود 

»احلرية والدميقراطية« حتت العلم الأمركي.

اأما يف العراق الذي رف�ش اأن مينح الوليات املتحدة 

ركب  يف  لي�سر  لل�سغط  يذعن  ومل  ع�سكرية،  قواعد 

العدوان على �سورية، فقد عادت التفجرات وال�سيارات 

امللغومة على مــدار الأيــام، وبــاأعــداد خميفة ت�ستهدف 

بيوت اهلل والأ�سواق العامة ف�سًل عن الغتيالت.

ويف م�سر حيث ا�ستهداف الكنائ�ش كما يف باك�ستان، 

ويف ليبيا اغتيالت ال�سباط مع تنامي الروح اجلهوية 

والع�سائرية مع الت�سويق لتق�سيم البلد كما يف اليمن، 

األي�ست  اأبواب اجلزائر،  ويف تون�ش ومايل وكينيا وعلى 

اإدارية  كلها �سناعة تننج يف م�سنع واحد، �سمن هيئة 

توزع الأدوار؟

�سابط  مـــع  حتــقــيــقــات  ك�سفته  مـــا  الـــواقـــع  يف  هـــذا 

خمابرات اأمركي اعتقلته ال�سلطات العراقية قبل اأن 

بتوقيفه  املتحدة  الــوليــات  بعد علم  الإفـــراج عنه  يتم 

وجود  عن  للغاية  �سري  عراقي  تقرير  وك�سف  بفرتة، 

اأي  واملــنــطــقــة،  الــعــراق  يف  يعملون  اأمــركــيــني  �سباط 

خا�سة،  مــهــمــات  �سمن  اأخــــرى  ودول  ولــبــنــان  �ــســوريــة 

ومذهبية  طائفية  فــن  اإثــــارة  ت�سفيات،  »اغــتــيــالت، 

اأولــئــك،  الــطــلــب واملــنــطــقــة، ومـــن �سمن مــهــام  ح�سب 

عنا�سره  ودعم  »القاعدة«  لتنظيم  الت�سهيلت  تقدمي 

اإىل  الإ�سارة  املوكولة لهم، مع  املهام  اأمكن لتنفيذ  مبا 

وجود خليا حملية تعمل على راحة ال�سباط القتلة 

يرتبط كل منها بال�سلطات القائمة على الأر�ش.

حمليني  اأفــــراد  مــع  املعتقل  ال�سابط  اعــرتافــات  يف 

اإىل جانب  اجلــوهــريــة  املــهــام  تك�سفت  مــعــه  يــتــعــاونــون 

اأمركيني  �سباط  ثــلث  يديرها  التي  الــقــذرة،  املــهــام 

موجودين يف العراق، اأحدهم داخل ال�سفارة الأمركية، 

والثاين يعمل حتت �ستار �سركة �سياحية، ومهامهم على 

ال�سكل التايل:

اإخ�ساع جمموعات ب�سرية لرغبات املخطط، بحيث 

يخل�سون اإىل درجة العبادة بعد التغرير بهم.

الإيقاع بني مكونات اجتماعية واحدة اأو حزبية من 

خلل اإغراءات واأ�ساليل لي�سوا اإىل مرحلة القتتال.

ينتفي  كــي  البع�ش  ببع�سهم  الــنــا�ــش  ثقة  اإ�ــســعــاف 

اأي  دون  اأي�ساً  واحلـــوؤول  جتمع،  �سيغة  على  التفاهم 

تفاهم اأو اتفاق بني الفئات اأو الدول، من خلل ابتكار 

والتكوين  املــكــان  ح�سب  تقبلها  ميكن  م�سللة  اأفــكــار 

كل  اإىل  تــلــقــن  متناق�سة  تــكــون  بــحــيــث  الجــتــمــاعــي، 

اأن تتبناها وكــاأنــهــا وحــي  جمــمــوعــة عــلــى حـــدة، عــلــى 

كــل فريق  الــنــزاع مــن خــلل مت�سك  يــوحــى، ليحتدم 

بروؤيته »واملبادئ« التي زرعت فيه.

ينتهي  ل  بحيث  ال�سراع  اإدامــة  ذلك  واملطلوب من 

اإىل �سالح اأي من املكونات، حتى ل يظهر وكاأن اأحدهم 

ا�ستمرار  املــ�ــســروع  اأ�ــســحــاب  ي�سمن  وبــذلــك  انــتــ�ــســر، 

مقوماتها  ال�سعوب  تفقد  حيث  والتنابذ،  الــدم  �سيل 

الأ�سا�سية، وهي الوحدة، ويتحول الأفراد اإىل ماديني 

تعيني  ي�سهل  وعــنــدهــا  لنف�سه،  اإل  الــفــرد  يعي�ش  ل 

احلاكم املنفذ للرغبات من الأتباع.

يون�س عودة

دور أكراد سورية وتركيا.. ومآزق أردوغان
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ضباط أميركيون يجوبون المنطقة 
للقتل والتدمير االجتماعي
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العراق يلقي القبض على ضباط 
أميركيين يقّدمون التسهيالت 

لـ»القاعدة«.. لتنفيذ المهام 
الموكولة إليهم في المنطقة

) العدد 282(  اجلمعة - 4 ت�شـرين الأول - 2013



احت���ّد النقا�ش بني الأ�صحاب الثالثة وعلت نربته، ثم دخل 

يف طريق م�ص���دود، فلم يعد واحدهم يفقه قول الآخر، وما اإن 

�صكت ال���كالم حلظات قليلة حتى لّف امل���كان �صكون غريب، 

فاأح�ّص���وا بذنبهم، واحم���رّت وجوههم خج���اًل، وعجزوا عن 

احلراك، كاأن ال�صدمة �صلّت اأطرافهم، اأطل احلار�ش البلدي فجاأة، 

ّت  وحّياه���م بكلمات رقيقة، وقال، »بداأ حوارك���م هادئًا، اأن�صَ

اإليه باهتمام بالغ، حتى اأ�صبح جدًلعقيمًا، فارتاأيت اإبالغكم 

اأن موعد اإقفال احلديقة قد م�صى عليه قرابة ال�صاعتني«.

ف�ّش الأ�صحاب جمل�صهم، وهموا مبغادرة املكان ب�صمت، ثم 

التفت امل�صافر اإىل احلار�ش، واعتذر منه نيابة عن رفيقيه، فرد 

قائ���اًل، »ل تقلقوا.. واأذكركم باملثل القائل، ل يف�صد الختالف 

يف ال���ود ق�صية«، واأ�صاح احلار�ش بوجهه بعيداً، وراح يتمتم 

عب���ارات اعرتف بها لنف�صه باأنه ل يفقه من املثل �صيئًا.. فهو 

مل يلم����ش يف حياته حدثًا بارزاً مل ي���وؤدِّ فيه اختالف الآراء 

�صوى للخ�صومة والفرتاق.

اّتع���ظ امل�صافر مبالحظة احلار����ش واعتربها غري موجهة 

اإلي���ه، وق���رر اأن ي�صنع من املثل �صابقة توؤك���د اأن الختالف 

لي����ش رديفًا للخالف، فاأبدى لرفيقيه اأ�صفه ال�صديد ملا انتهى 

اإليه النقا�ش يف احلديقة، واأعلن التزامه باأن ل يبتلي بلعنة 

اجلدل بعد الآن، توقف اجلميع عن امل�صي، وحّدقوا يف وجوهم 

امُلتجّهمة، ثم ارت�صمت على �صفاههم ب�صمات دّلت على »فك 

ال�صتباك«. 

 اق���رتح البدوي ق�صاء ال�صه���رة يف بيت �صديق مقرب اإليه، 

كان ق���د عر�ش عليه ا�صت�صافته و�صاحبي���ه، اإن قرروا البقاء 

يف املدين���ة ب�صع���ة اأيام، قبل اأن يجي���ب الرفيقان بالقبول، 

ا�صرتط ال�صحايف اأن ي�صتو�صح من امل�صافر م�صاألتني ما زالتا 

مبهمتني عنده، واعداً باأن يكتفي بالإجابات املخت�رصة، تهياأ 

امل�صافر لالأ�صواأ..

ق���ال ال�صحايف، »اأنا اآ�ص���ف.. مل اأق�صد نعتك بالكذب، فهذا 

لي����ش من خ�ص���ايل، ولكن يحرّيين اإ����رصارك باأنك مل تعرف 

ال�صي���خ اجلليل، ومل تلتِق به اأبداً، وكن���ت قد �صاألتك مرة اإن 

كان م���ن �صنع خيالك، فنفيت.. اأجبني عل���ى ال�صوؤال نف�صه، 

و�صاأر�صى منك مبا ير�صيك؛ و�صوؤايل الآخر، اإن كنت تنتمي اإىل 

جماعة اأو حزب، فاأخفيت الأمر عني لأ�صباب وجيهة«.

تنهد امل�صافر عن كبد حرّي، وقال، »�صدقًا.. اأنا ل اأذكر اأين 

حدثتك عن �صيخ يلهمني، ولكنني ُمنّت لهذا الطيف لأنه، كما 

اأك���دت يل، كان �صببًا حا�صمًا بتجديد �صحبتنا، ول هّم عندي 

اإن كان حقيقي���ًا اأو جمرد خيال، اأم���ا ا�صتف�صارك عن ولئي، 

فاإين ل اأعتقد اأن التحزب طريق لل�صالح، ول اأوؤمن بالنتماء 

اإىل جماع���ات النخب، لأنها تنعزل ع���ن النا�ش اإىل اأوكارها 

املوبوءة بالإف�صاد واملغريات الدنيئة«.

�رصح البدوي بفكره بعيداً، وقال معقبًا على كالم امل�صافر، 

»الآن، رمب���ا فهمت ما عنيته يف تو�صيفك لن�صاط ال�صادقني 

باقتحام امل�صتحيل.. ولك���ن، بح�صب علمي، ل ينجح نا�صط 

ب���دون جماعة ت�صنده، ومل ت�صل ق���وة اإىل احلكم بال اأحزاب، 

ومل ين�صاأ حزب بال راع اأو داعم.. لعلك توؤمن باملعجزات يف 

زمن مل يعد فيه مكان لالأنبياء، ول لالأولياء ال�صاحلني..«.

ابت�صم امل�صاف���ر واأجاب، »نعم، اإن �صنع املعجزات ما زال 

مكنًا، ولك���ن ل يقدر عليه �صوى ب�صط���اء النا�ش، بفطرتهم 

على اخل���ري، وباأ�صلوب ال�صه���ل املمتنع ال���ذي ل يتقنه اإل 

املتوا�صعون«. 
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رأي

اإذا كان���ت عملي���ة انت�ص���ار القوى 

الأمنية يف ال�صاحية قد مّتت مبنتهى 

الأمر لن  ال�صال�ص���ة واله���دوء، ف���اإن 

يك���ون كذلك يف طرابل����ش، لي�ش لأن 

ال�صاحية اأك���ر لبنانية من طرابل�ش، 

بل لأن الواقع ال�صيا�صي يظهر التباين 

الكبري يف طبيع���ة كل من املنطقتني، 

وبالتايل م���ا مت تنفيذه يف ال�صاحية 

خالل �صاعات، �صي�صتغرق يف طرابل�ش 

اأيامًا، بل �صه���وراً، اإن مل يكن �صنوات، 

وامل�صاأل���ة لي�ص���ت يف ن���زول القوى 

الأمني���ة يف »�صاح���ة اهلل« )�صاح���ة 

عبد احلميد كرامي/ النُّور( بطرابل�ش، 

والنطالق منها اإىل كافة املحاور، بل 

ال�صيا�صية  الزعام���ات  يف مدى قبول 

وزعماء الأزقة لفكرة النكفاء واإعطاء 

الدور للق���وى الأمني���ة، لفر�ش الأمن 

الر�صمي.

القارىء م���ن امللل  نخ�صى عل���ى 

لو حاولن���ا تعداد الق���وى ال�صيا�صية 

املنت����رصة  والع�صكري���ة  والديني���ة 

اليوم يف طرابل����ش، واأماكن ال�صيطرة 

عل���ى املح���اور الرئي�صي���ة، ونكتفي 

بعجالة ق���راءة بع�ش م���ن اخلريطة 

وفق الأحج���ام، لنبداأ بجماعة ال�صيخ 

�ص���امل الرافعي يف الزاهري���ة والقبة 

واملين���اء والأ�صواق، وداع���ي الإ�صالم 

ال�صهال يف اأبي �صمرا والقبة، وكنعان 

ناج���ي )جن���د اهلل( يف التبانة واأبي 

�صم���را والقبة، وحزب التحرير يف اأبي 

�صم���را، وحركة التوحي���د، واجلماعة 

الإ�صالمي���ة، والتيار العربي النا�رصي، 

العقيد  بقيادة  »امل�صتقبل«  وجماعة 

املتقاعد عميد حم���ود واأ�رصف ريفي، 

املعروف  ال�صالح  وي�صاعدهما حممد 

بزي���اد العلوك���ي، وجمموعة ميقاتي 

بقي���ادة �صع���د امل����رصي، وننهي مع 

قادة املحاور الذين يتعاطف بع�صهم 

مع قي���ادات، وبع�صه���م »فاحت على 

اإبراهيم  ح�صابه«، ونذكر منهم حممد 

اأري�ش، وعبد الرحمن  املعروف بعامر 

امل�رصي، وال�صوري حممد اأنور �صم�صي 

با�صا، وح�صام خميرب، ورامي الرفاعي 

املق���رب من الرئي����ش ميقاتي، وزكي 

مق�ص���ود املق���رب م���ن النائب حممد 

كبارة.. والالئحة تط���ول، وليغفر لنا 

القارىء م���ا ا�صتعر�صنا وما اأحجمنا 

ع���ن ا�صتعرا�صه، لكن ه���ذا هو الواقع 

ال���ذي تعي�ص���ه طرابل����ش، واملوؤ�صف 

اأن القي���ادات والبيوت���ات ال�صيا�صية 

العريقة اأمثال بي���ت كرامي لي�ش لها 

اأي دور مي���داين و�ص���ط ه���ذا اخلليط 

العجيب، ونواب طرابل�ش - با�صتثناء 

كب���ارة - بات���وا »كمال���ة عدد« يف 

الو�صع احلايل. 

اأردنا من خالل ما عر�صنا، اأن تدرك 

»فرق���ة فتف���ت - علو����ش - حوري، 

وجوق���ة التطبيل الواقف���ة خلفهم من 

جماعة 14 اآذار، التي تعترب ال�صاحية 

»اإمارة ح�صن ن�رصاهلل«، اأن ال�صاحية 

على الأقل لي�ص���ت »اإمارات« كما هو 

حا�صل يف طرابل����ش، واإذا كان هناك 

اإ�رصار على اإط���الق ت�صمية اأمري على 

�صي���د املقاومة، فال باأ����ش، لأنه �صيد 

الأمراء، لكنه مل يكن يومًا اأمري حرب، 

بل هو قائد مقاومة لي�ش على م�صتوى 

لبنان، بل على م�صتوى اأمة. 

الر�صمي  بالأمن  رّحب���ت  ال�صاحية 

لأنه���ا تعرف ماذا تريد، ولأن من نزف 

الدماء على ح���دود الوطن هو اأحر�ش 

النا�ش على الدولة والوطن، ول ن�صمح 

لأنف�صنا بالت�صكيك يف وطنية املواطن 

الطرابل�ص���ي، لك���ن اأي���ن دوره يف اأن 

ميار����ش دوره الوطني، مادام حمكومًا 

باأمراء حرب ل هو يدرك ماذا يريدون، 

ول هم اأي�صًا يدركون؟

�أمني يو�سف

األمن الرسمي اللبناني.. 
من »ساحة حزب الله« إلى »ساحة الله« 

المئوية الرابعة للجمهوري األول
1613-2013 اأربعمئة عام انق�ست على الأمر الثائر، املتجرئ على ا�ستبداد 
ال�سلطنة وجور ال�سلطني، الطامح اإىل اإقامة دولة �سيدة، ُحّرة، م�ستقلة، متتّد 

– هذا الثائر  من عجلون اإىل عكا - الأمــر فخر الدين املعني الثاين الكبر 

العدالة،  ت�سودها  دولة  اإقامة  اإىل  املتطلع  الظلمة،  دياجر  املاقت  الظلم،  على 

تن�سر ثقافة املحّبة والتاآخي بني مكوناتها الدينية والإثنية.

ال�ستقللية  املــحــاولت  �ساحب  والب�سرة،  الب�سر  الثاقب  الــديــن..  فخر 

البكر يف هذا ال�سرق.. ن�ساه وطنه اأو تنا�ساه! ما اأحوجنا اليوم اإىل رجالت قادة 

من قما�سته، ي�سو�سون البلد والعباد على نهجه ومثاله.

فخر الدين.. القاطع مثل ال�ّسيف، املحني مثل التوا�سع، �ستبقى منارة يف 

هذا ال�سرق، مهما تقادم الزمن، وتعاقبت الأيام وال�سنون.

القيم واملناقب والأنفة  ِقــّلــٍة، ممن فطروا على  الــديــن.. واحــٌد من  فخر 

ل�سعوبهم  النت�سارات  حتقيق  اإىل  يتطلعون  ممن  الهمة..  وعلّو  وال�سمم، 

همهم  بطريقهم..  حتّف  التي  والأخطار  بامل�ساعب  عابئني  غر  عليهم،  ل 

ا�ستقرار وطماأنينة و�سعادة مواطينيهم، وهذا ما ُقّي�ش للأمر الّرمز، الذي 

حقق طموحه بروؤية اأر�سه تاأهل بال�سكان، اأكرث من اأي بلد يف ال�سرق، اإذ كان 

�سعبه ثّرياً حمظوظاً، كما كان هو نف�سه اأقوى اأمر يف اآ�سية.

حمظور  العوملة،  زمن  يف  حتى  اإيــاه..  ال�سيناريو  بالأم�ش..  اليوم  اأ�سبه  ما 

علينا ال�ستقلل بوطننا، وال�سيادة على اأر�سنا، واحلّرية ل�سعبنا!

فــالأمــن وال�ــســتــقــرار والكــتــفــاء الــذاتــي والــنــمــو القــتــ�ــســادي.. هــي من 

وال�سدر  اأوباما،  الع�سر  ل�سلطان  التبعية  على  كانت خارجة  ما  اإذا  الكبائر، 

وخ�سيان  اأردوغـــان،  والكجك  هولند،  فرن�سوا  والــوايل  كــامــرون،  الأعظم 

احلرملك من العاربة!

خدم  هم  لتعدادهم..  املجال  يت�سع  ل  الــذي  وحا�سيتهم  جميعهم،  هــوؤلء 

واإماء وِرّق يف اأقبية ال�سهيونية التي ت�سغلها ق�سية رئي�سة، ل يتقّدم عليها 

اخلا�سرة  يف  مغرو�ساً  قاتًل  �سموماً  خنجراً  »اإ�سرائيل«  على  الإبــقــاء   - هــمٌّ 

العربية.

اأخوتي يف الإن�سانية، على م�ساحة املعمورة.. العدوان على ال�سعوب حمكوٌم 

القادة  لهوؤلء  حــّداً  هّبوا و�سعوا  األ  العاقبة..  و�سوء  بالف�سل واخليبة  عليه 

املهوو�سني املتهورين، الذين يزرعون الأر�ــش رعباً، وهلكاً، ودمــاراً يف غر 

مكاٍن من املعمورة..

 ما كان اأكربنا، لوت�سرف اأموال احلروب يف �سّد رمق العط�سى واجلياع، 

واإقالة عرثات الب�سرية من املر�ش والإعاقة والأمّية.

اأّما اأنت اأخي اللبناين.. فقد اآن لك اأن حتتكم اإىل عقلك، الذي من �ساأنه 

اليوم  اإىل جاّدة ال�سواب، فتقلع عن الغوغائية التي مل تثمر حتى  اإر�سادك 

اإّل املزيد من الفرقة والبغ�ساء، فهذا كان ديدن وهدف ال�سطنة والنتداب.. 

فاأنت من اأنت من احل�سارة منذ �ستة اآلف عام.. فولدة جمهوريتك مل تكن 

قّط العام 1920.

فخر  وحــرم  خلفتهم،  العرب  والتباغ�ش  التحا�سد  اأفقد  فمثلما  تنّبه..   

الدين حتقيق حلمه بال�ستقلل.. �ستفقد لبنانك اإن مل تتعظ وتعترب وتغّر!

نبيه �لأعور
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الصين تتغلغل في آسيا الوسطى

اقتصاد

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

اجلديد؛  ال�صيني  الرئي�س  جنح 

ت�����ش��ي ج���ن ب��ي��ن��غ، خ����ال ج���ول���ة ق��ام 

بزيارة  ب��د�أه��ا  �لو�شطى،  �آ�شيا  يف  بها 

ت���رك���م���ان�������ش���ت���ان، وم������ن ث�����م ك�����ل م��ن 

ك��از�خ�����ش��ت��ان و�أوزب��اك�����ش��ت��ان، و�أخ����ر�ً 

ق��رغ��ي��ز���ش��ت��ان، ب��ت��وق��ي��ع �ل��ع��دي��د من 

�الت��ف��اق��ي��ات �الق��ت�����ش��ادي��ة �مل��ه��م��ة مع 

دول �ملنطقة، لعل �أبرزها ربط �ل�شن 

ب��رك��م��ان�����ش��ت��ان ب��خ��ط �أن���ب���وب ل��ل��غ��از، 

ك��م��ا ع��ق��د �ت��ف��اق��ي��ات �ق��ت�����ش��ادي��ة مع 

دوالر،  مليار   15 بقيمة  �أوزب��اك�����ش��ت��ان 

�تفاقية  ع��ل��ى  ك��ازخ�����ش��ت��ان  ووق����ع م��ع 

�ل���ت���ع���اون �ال���ش��ت��خ��ب��ار�ت��ي، ك��م��ا وق��ع 

م���ع ق��رغ��ي��ز���ش��ت��ان ت��ف��اه��م��اً ل��ل��ت��ع��اون 

�ال�شر�تيجي.

�إط��ار  يف  �ل�شينية  �جلهود  وت��اأت��ي 

بناء  تعزيز عاقاتها مع دول �جل��و�ر 

�لتي  �ل�شينية  �ال���ش��ر�ت��ي��ج��ي��ة  ع��ل��ى 

�شنو�ت،  ع�شر  قبل  بكن  عنها  ك�شفت 

�ل���ع���اق���ات  حت�����ش��ن  �إىل  و�ل����ه����ادف����ة 

و�النفتاح على دول �جلو�ر.

لكن تبقى �ل�شفقة �الأهم تلك �لتي 

عقدها مع كاز�خ�شتان �لتي و�فقت على 

قيمتها 5  تبلغ  ح�شة  �ل�����ش��ن  �إع��ط��اء 

نفط  م�����ش��روع حقل  دوالر يف  م��ل��ي��ار�ت 

�لطاقة  �إم����د�د�ت  يعزز  مم��ا  كا�شاغان، 

يف  م�شتهلك  �أك����ر  ت��ع��د  �ل��ت��ي  لل�شن 

�لعامل، وقد �تفق �جلانبان على تطوير 

�كت�شاف يف  �أك���ر  يعتر  �ل���ذي  �حل��ق��ل 

�لعامل يف عقود عدة.

وت���ع���ت���ر ه������ذه و�ح���������دة م�����ن 22 

�تفاقية تو�شل �إليها �لرئي�س �ل�شيني 

ل��ك��از�خ�����ش��ت��ان، وتبلغ  زي���ارت���ه  خ���ال 

دوالر،  م��ل��ي��ار  جمتمعة 30  ق��ي��م��ت��ه��ا 

وط���ب���ق���اً الت��ف��اق��ي��ة ح��ق��ل ك��ا���ش��اغ��ان، 

 8.33 ح�شة  �شتبيع  كاز�خ�شتان  ف��اإن 

ب��ح��ر  ب���ح���ري يف  �مل���ئ���ة م���ن ح���ق���ل  يف 

م��ل��ي��ار�ت   5 ب��ق��ي��م��ة  قزوين لل�شن 

دوالر.

اأهداف ال�صني

ت�شعى �ل�شن ب�شكل حثيث �إىل تعزيز 

وجودها يف �آ�شيا �لو�شطى، �لتي تعوم على 

ومما  �لغنية،  �لطبيعية  �مل���و�رد  م��ن  بحر 

يعك�س �هتمام �ل�شن بتعزيز و�رد�تها من 

�لطاقة، قيام �لرئي�س �ل�شيني ت�شي جن 

بينغ �أثناء جولته على دول �آ�شيا �لو�شطى 

 3 نحو  متتلك  �لتي  لكاز�خ�شتان  ب��زي��ارة 

�لعامل،  يف  �لنفط  �حتياطات  من  �ملئة  يف 

�أخ��رى  وح��ق��ول  كا�شاغان  حقل  ويحتوي 

قريبة يف �شمال بحر قزوين على نحو 35 

مليار برميل من �لنفط.

وي�����ش��رف ح��ال��ي��اً ك��ون�����ش��ورت��ي��وم، �أي 

حتالف من �ل�شركات �لعاملية، على تطوير 

�إىل  ت�شل  با�شتثمار�ت  �الحتياطات  ه��ذه 

دوالر خال 13 �شنة. 50 مليار 
كما ز�ر �لرئي�س �ل�شيني تركمان�شتان 

�أكر �حتياطي للغاز يف  �لتي متتلك ر�بع 

�لعامل، و�أ�شرف �أي�شاً على توقيع �تفاقيات 

وب��ن��اء خ��ط ل�شخ  ل��ب��اده  �ل��غ��از  لت�شدير 

�لنفط �إىل �ل�شن.

تعزيز العالقات

�ل�شيني  �لرئي�س  زي���ارة  �أن  �شك  ال 

�إىل �أربع دول يف �آ�شيا �لو�شطى و�مل�شاركة 

قد  للتعاون،  �شانغهاي  منظمة  قمة  يف 

ع���ززت���ا �ل���ع���اق���ات �ل��ث��ن��ائ��ي��ة و�ل���ت���ع���اون 

�الإقليمي بن بكن وهذه �لدول.

خ��ال  ت�����ش��ي  ر�ف����ق����و�  وزر�ء  وق�����ال 

�أ�شبحت  قد  �لو�شطى  �آ�شيا  �إن  زي��ار�ت��ه، 

�لتعاون  يف  لل�شن  ��شر�تيجياً  �شريكاً 

�القت�شادي و�لتجاري ويف جمال �لطاقة، 

وتابعو�: »من خال �لتعاون مع �ل�شن، 

ال حت�شل دول هذه �ملنطقة على فر�شة 

من  ف��ق��ط  �مل�����ش��رك��ة  �ل��ت��ن��م��ي��ة  لتحقيق 

خال �غتنام فر�س �لتكامل �القت�شادي، 

�لتدخل  تهديد�ت  �شتو�جه  �أي�شاً  لكنها 

�خل���ارج���ي وق����وى �ل�������ش���ر.. ت��رغ��ب تلك 

�مل�شتوى  على  �ل��ت��ع��اون  تعزيز  يف  �ل���دول 

�ل��ث��ن��ائ��ي، وه����ذ� م���ا ن��ح��ق��ق��ه م���ن خ��ال 

�لزيار�ت �ملتبادلة، ومن خال �لتعاون يف 

�إطار منظمة �شانغهاي من �أجل بناء بيئة 

جو�ر �شلمية وم�شتقرة و�آمنة«.

�شاعدت  �شينية،  م�����ش��ادر  وبح�شب 

تلك �لزيار�ت على بناء عاقات �شخ�شية 

وث����ق����ة م���ت���ب���ادل���ة ب����ن �ل�����ق�����ادة ورف���ع���ت 

�لعاقات �لثنائية �إىل م�شتوى �أعلى.

و�أق��������ام��������ت �ل�����������ش�����ن، ك�����ج�����زء م��ن 

زيار�ت  �أحرزتها  �لتي  �لهامة  �الإجن��از�ت 

ت�شي، �شر�كة ��شر�تيجية مع تركم�شتان 

وق����رغ����ي����ز�����ش����ت����ان وع����م����ق����ت �ل�������ش���ر�ك���ة 

�ال���ش��ر�ت��ي��ج��ي��ة �ل��ق��ائ��م��ة ب��ال��ف��ع��ل مع 

كاز�خ�شتان و�أوزباك�شتان.

�إىل ذل���ك، وخ���ال زي���ار�ت���ه، �أو���ش��ح 

ت�����ش��ي ���ش��ي��ا���ش��ة ب�����اده �خل���ارج���ي���ة جت��اه 

�الح���ر�م  على  �لقائمة  �لو�شطى  �آ���ش��ي��ا 

�مل��ت��ب��ادل، م���وؤك���د�ً ع��ل��ى �ح����ر�م �ل�شن 

تنميتها  ل��ط��ري��ق  �ل������دول  ت��ل��ك  خل���ي���ار 

وحث جميع �لدول يف تلك �ملنطقة على 

يتعلق  ما  يف  بقوة،  �لبع�س  بع�شها  دع��م 

بالق�شايا �لرئي�شية �ملرتبطة مب�شاحلها 

�الأ����ش���ا����ش���ي���ة، م���ث���ل �ل�������ش���ي���ادة و���ش��ام��ة 

�الأر��شي و�الأمن و�ال�شتقر�ر، ملمحاً �إىل 

�شرورة �لت�شدي للمطامع �الأمركية يف 

تلك �ملنطقة و�إن ب�شكل غر مبا�شر.

تتدخل  لن  �ل�شن  �أن  ت�شي  �أك��د  كما 

يف �ل�شوؤون �لد�خلية لدول �آ�شيا �لو�شطى 

ولن ت�شعى مطلقاً للهيمنة �أو بناء منطقة 

نفوذ يف �ملنطقة.

ترحيباً  ت�شي  ت�شريحات  الق��ت  وق��د 

�لتي  �الأرب��ع  �لو�شطى  �آ�شيا  دول  يف  كبر�ً 

�شديقة  ب��اع��ت��ب��اره��ا  �ل�����ش��ن  �إىل  �أ����ش���ارت 

�ل��دول  و�أ���ش��ادت  بالثقة،  ج��دي��رة  و�شريكة 

ب��خ��ي��ار �ل�����ش��ن ل��ط��ري��ق ت��ن��م��ي��ت��ه��ا، وق���ال 

�لكاز�خي نور �شلطان نز�رباييف  �لرئي�س 

لت�شي »يف �لوقت �لذي حتقق فيه �ل�شن 

ح�شناً  ب���اء  ك��از�خ�����ش��ت��ان  �شتبلي  جن��اح��اً 

�مل�شاعدة  �شتقدم  �ل�شن  �أن  كما  �أي�����ش��اً«. 

باأم�س  ه��ي  م�شفاة  ب��ن��اء  يف  لكاز�خ�شتان 

�حل��اج��ة ل��ه��ا، ومب��وج��ب ه���ذه �الت��ف��اق��ي��ة 

�شتدخل �ل�شن كم�شاهم يف قطاع �لنفط 

لتطوير  �مل��ئ��ة  يف   8.33 بن�شبة  �ل��ك��از�خ��ي 

كا�شاغان  يف  �ل�شخمة  �لنفط  �حتياطيات 

�لكاز�خية.

كما وقع �لرئي�س �ل�شيني خال هذ� 

�ل�����ش��ه��ر �ت��ف��اق��ي��ة ل��ب��ن��اء خ��ط��وط لل�شكك 

من  وغرها  لل�شيار�ت  وط��رق  �حلديدية 

نقل  ت�شريع  �ملو��شات ل�شمان  و���ش��ائ��ل 

�ملو�د �خلام �إىل �ل�شن من �آ�شيا �لو�شطى 

وم����ن �شمنها  ل���ه���ا،  �مل���ح���اذي���ة  و�ل���ب���ل���د�ن 

مليار�ت   3 بقيمة  قرغيزيا  م��ع  �تفاقية 

�لتحتية يف  �لبنى  م�شاريع  لتطوير  دوالر 

هذ� �لبلد .

ا�صتثمارات كبرية

�آ����ش���ي���ا  ودول  �ل�������ش���ن  وت���و����ش���ل���ت 

�ل��و���ش��ط��ى خ���ال �ل���زي���ار�ت �إىل ت��و�ف��ق 

ب�شاأن ��شر�تيجية بناء حز�م �قت�شادي 

لتحقيق  برنامج  وهو  �حلرير،  لطريق 

وقالت  �أوث���ق،  ب�شكل  �الإقليمي  �لتعاون 

�القت�شادي  �حل��ز�م  �إن  �شينية  م�شادر 

ل��ط��ري��ق �حل���ري���ر ه���و ت��ط��ل��ع م�����ش��رك 

لدول �ملنطقة، و�لذي من �ملقرر �أن يتيح 

�إمكانيات هائلة للتنمية وحتقيق تعاون 

�أوث���ق و�أع��م��ق ب��ن تلك �ل���دول لتحقيق 

�ملنافع لقر�بة ثاثة مليار�ت �شخ�س.

و�ت��ف��ق �ل���ق���ادة ع��ل��ى �إق���ام���ة عاقة 

يف  �ل��ت��ع��اون  يف  �مل���دى  وطويلة  م�شتقرة 

�لطاقة وتو�شيع �لتعاون يف جماالت غر 

�ل��ت��ج��ارة وحت�شن  �مل����و�رد، ورف���ع حجم 

�لتي  �مل�شروعات  من  ب�شل�شلة  �لر�بط 

مت �التفاق عليها خال زيار�ت ت�شي.

وقالت �مل�شادر، �إنه مت �لتو�شل �إىل 

و�ل�شركات  �حلكومات  بن  �تفاقية   38
�ملجاالت  م��ن  و��شعة  جمموعة  لتغطي 

وت�شمل ��شتثمار�ت كبرة.

وق������ررت �حل���ك���وم���ة �الأوزب����ك����ي����ة يف 

�لطبيعي  �لغاز  �إم���د�د�ت  زي��ادة  ط�شقند 

�إىل  �ل��ت��و���ش��ل  �ل�����ش��ن، يف ح��ن مت  �إىل 

�تفاقية يف �أ�شتانا لت�شريع تو�شع �ملرحلة 

�لطبيعي  �لغاز  �أنابيب  �الأوىل من خط 

�ملرحلة  وبناء  وكاز�خ�شتان  �ل�شن  بن 

�لثانية.

ك��م��ا �ت��ف��ق �ل���ق���ادة ب��االإ���ش��اف��ة �إىل 

�لتعاون �القت�شادي على �اللتز�م بروح 

�لتبادل  طريق �حلرير �لقدمي وتعزيز 

و�ل��ت��ع��ل��ي��م �مل���ت���ب���ادل ب����ن �حل�������ش���ار�ت 

ه���ذه  �أن  وي������رى حم���ل���ل���ون  �مل��خ��ت��ل��ف��ة، 

�مل��ن��ط��ق��ة مت���ل���ك م���ق���وم���ات �الزده��������ار، 

ن�شمة  يعي�س نحو ثاثة مليار�ت  فهنا 

مو�رد  ذ�ت  �شخمة  �إقليمية  �شوق  وهي 

�إز�ل��ة  و�أن كل ما يلزم هو  طاقة هائلة، 

�لتجاري  �لن�شاط  طريق  على  �لعو�ئق 

و�ال�شتثماري.

وح�������ش���ر ت�������ش���ي، يف �آخ�������ر حم��ط��ة 

�ل�13  �ل��ق��م��ة  ب��ج��ول��ت��ه يف ق��رغ��ي��ز���ش��ت��ان 

عززت  �لتي  للتعاون،  �شانغهاي  ملنظمة 

�لتنمية �ل�شليمة و�لقوية للمجموعة.

ب�����ش��اأن تعزيز  وق���دم ت�شي م��ق��رح��اً 

د�عياً  �ملنظمة،  د�خ��ل  �ل�شامل  �لتعاون 

�شانغهاي«  »بروح  �اللتز�م  �إىل  �الأع�شاء 

�ملتبادلة  و�مل��ن��اف��ع  بالثقة  تتميز  �ل��ت��ي 

�الختاف  و�ح��ر�م  و�لت�شاور  و�مل�شاو�ة 

�لثقايف و�تباع �لتنمية �مل�شركة.

�ل��دول  �ل�شيني  �لرئي�س  دع��ا  كما 

�ل��ب��ع�����س  ب��ع�����ش��ه��ا  �إىل دع����م  �الأع�������ش���اء 

�ملتعلقة  �ل��رئ��ي�����ش��ي��ة  �ل��ق�����ش��اي��ا  يف  ب��ق��وة 

�الأمن  �ل�شخ�شية، وحماية  مب�شاحلهم 

و�ال����ش���ت���ق���ر�ر �الإق��ل��ي��م��ي م���ع���اً، وت��ع��زي��ز 

�ل����ت����ع����اون �ل����ر�غ����م����ات����ي و�ل����ت����ب����ادالت 

�ل�شعبية.

و�تفق �أع�شاء �ملنظمة خال �لقمة 

وتدعيم  و�لتن�شيق  �حل��و�ر  تكثيف  على 

ع���اق���ات ح�����ش��ن �جل������و�ر و�ل�������ش���د�ق���ة، 

وتعزيز �لتعاون يف �الأمن، وبذل �جلهود 

مل��ك��اف��ح��ة ق����وى �ل�����ش��ر �ل���ث���اث���ة، وه��ي 

�الإرهاب و�النف�شالية و�لتطرف.

و�أ������ش�����در ق������ادة �مل���ن���ظ���م���ة �إع�����ان 

�لكتلة  موقف  فيه  ليو�شحو�  بي�شكك 

م��ن ع���دة ق�����ش��اي��ا ك���رى م��ث��ل �شورية 

و�الإره��������������اب، و�����ش����دق����و� ع���ل���ى �إط������ار 

�جل���و�ر  ح�شن  �ت��ف��اق��ي��ة  لتنفيذ  ع��م��ل 

و�ل�شد�قة و�لتعاون طويل �ملدى.

هنا مرت�ضى
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�ضيء من الأ�ضل

�إذ� كان �لثابت �أن قبيلة بني خالد 

تعود  �ل��ت��ي  �لعربية  �لقبائل  م��ن  ه��ي 

�لعربية،  �جلزيرة  �شبه  �إىل  بجذورها 

�ملوؤرخن و�ملهتمن يف  و�إذ� كان بع�س 

�لتاريخ يقولون �إن �آل خالد هم بطن 

�أح��د بطون قري�س  م��ن بني خم���زوم؛ 

�ملوؤلفة من ع�شرة بطون �أهمها: ها�شم، 

و�أمية، وخمزوم، و�أن هذه �لقبيلة من 

ب��ن��ي خ��ال��د ب��ط��ن م��ن ف�����ش��اع��ة، وه��ي 

تنت�شب �إىل �لقائد �الإ�شامي خالد بن 

ومناطق  دم�شق  �فتتح  �ل��ذي  �لوليد، 

عدة من باد �ل�شام، �إال �أن �لثابت �أن 

بني خالد، �لعائلة �لبروتية �لعريقة، 

وتعود  �مل�شلمن،  �أ���ش��ر�ف  �إىل  تنت�شب 

�ل��ر���ش��ول  �ل��ع��ب��ا���س ع���م  �إىل  ب��ن�����ش��ب��ه��ا 

و�آل��ه  �هلل عليه  �الأك����رم �شلى  �ل��ع��رب��ي 

مفتي  �شماحة  ي��وؤك��ده  مل��ا  تبعاً  و�شلم، 

�جلمهورية �للبنانية �الأكر �ملغفور له 

ورد  فقد  خالد،  توفيق  حممد  �ل�شيخ 

�ل�شماحة  �الآت��ي: »�شاحب  �لن�س  عنه 

خالد  توفيق  حممد  �حل��اج  و�لزعامة 

مفتي �جلمهورية �للبنانية �بن �ل�شيخ 

من  خ��ال��د  �هلل  عبد  �ل�شيخ  �ب��ن  عمر 

�الأم��ر حممود  ع�شرة  �لف�شل  عرب 

ر�شي  �لعبا�س  �شالة  من  )�لفاعور( 

�هلل  �شلى  حممد  �لنبي  ع��م  عنه  �هلل 

عليه و�شلم«.

ه���ذ� �ل��ن�����ش��ب ي���وؤك���د ع��ل��ي��ه �مل����وؤرخ 

�الإ�شامي �ل�شيخ طه �لويل من خال 

�ل�شيخ  �ملفتي  �شماحة  م��ع  ل��ه  ح��دي��ث 

حم��م��د ت��وف��ي��ق خ���ال���د، ح��ي��ث ي��ق��ول: 

�أن  بنف�شه  �هلل  رح��م��ه  �أخ����رين  »ل��ق��د 

�لتي  �لف�شل  عرب  �إىل  تنتمي  �أ�شرته 

ترجع بن�شبها �إىل �لف�شل بن �لعبا�س 

�شلى  �لنبي  ع��م  �ب��ن  �ملطلب  عبد  ب��ن 

�هلل عليه و�شلم.

ويتاأكد ذلك �أكرث ما جاء يف جملة 

»�ل��ل��ط��ائ��ف �مل�����ش��ورة« �ل�����ش��ادرة يف 22 

�حل�شيب  »�شماحة   :1932 عام  �شباط 

خالد  توفيق  حممد  �ل�شيد  �لن�شيب 

�لذي �نُتخب باالإجماع لتويل من�شب 

�ملفتي  و���ش��م��اح��ة  ل��ب��ن��ان.  �الإف���ت���اء يف 

تلقى  �لعمر  �الأرب��ع��ن من  �جلديد يف 

ع���ل���وم���ه ع���ل���ى ن���خ���ب���ة م����ن م�����ش��اه��ر 

�لعلماء �ل�شاحلن، وتقلب يف منا�شب 

ومي��ت��از  و�ل��ق�����ش��اء  و�الإر����ش���اد  �لتعليم 

ب��ت��ق��و�ه ون��زع��ت��ه �الإ���ش��ام��ي��ة وغرته 

�الإ�شامية ولن عريكته وكرم خلقه، 

و�أ�شرته من �أمر�ء عرب �لف�شل �لذين 

�لنبي  ع���م  ب��ال��ع��ب��ا���س  ن�شبهم  ي��ت�����ش��ل 

�شلى �هلل عليه و�شلم«.

وج��اء يف ج��ري��دة »�ل��ي��وم« يف 4 �آب 

نعي  يف   ،2548 �ل��ع��دد   –  1951 �شنة 

���ش��م��اح��ة م��ف��ت��ي �جل��م��ه��وري��ة �الأك����ر 

�ل�شيخ حممد توفيق خالد، »و�لفقيد 

ه���و �ب����ن �ل�����ش��ي��خ ع��م��ر �ب����ن �ل��ع��ام��ة 

�جل��ل��ي��ل ع��ب��د �هلل خ��ال��د، ي��ن��ح��در من 

ق��ب��ي��ل��ة ع���رب���ي���ة ي��ن��ت��م��ي ن�����ش��ب��ه��ا �إىل 

�لعبا�س عم �لر�شول �الأعظم �شلى �هلل 

عليه و�شلم«.

ب����اأي ح����ال، ف��ق��د ذك���ر �حل��م��د�ين 

�لف�شل  �آل  �أخ��اف  من  خالد  �آل  »�أن 

عرب �ل�شام«، وقد توزع بنو خالد على 

�لعربية  �ل��دول  ع��دد من  مر�حل بن 

ومنها لبنان، وبالتايل عائلة �آل خالد 

�لتي  �الأ�شيلة  �لبروتية  �الأ���ش��ر  م��ن 

�الإ�شامي  �لفتح  �إىل  بجذورها  تعود 

لبروت �شنة 16 – 18 للهجرة.

وم�����ن م�����ش��اه��ر ه�����ذه �الأ�����ش����ر يف 

�ل����ق����رن �ل���ت���ا����ش���ع ع�����ش��ر �مل����ي����ادي يف 

�ل��ع��ه��د �ل���ع���ث���م���اين، �ل�����ش��ي��خ ع��ب��د�هلل 

1862م،   - 1280ه�  �شنة  �ملتوَفى  خالد 

وك����ان ل��ق��ب��ه ع��م��دة �ل��ع��ل��م��اء �ل���ك���ر�م، 

وخطيباً  وفقيهاً  و�إم��ام��اً  �شيخاً  وك��ان 

مل�شجد �حل��م��ر�ء، وك���ان ل��ف��رة �إم��ام��اً 

مل�شجد �الإمام منذر �لتنوخي )م�شجد 

�لنوفرة(، �لقريب من منزله يف حملة 

باب �إدري�س، ومن كبار تامذته �ل�شيخ 

�إبر�هيم �الأحدب.

و�إذ� كان ال بد من �إرج��اع �لف�شل 

بالتعليم  يتعلق  م��ا  يف  �أ���ش��ح��اب��ه  �إىل 

عند  �لع�شرية  �لطريقة  على  �الأهلي 

هذ�  نرجع  فاإننا  ب��روت،  يف  �مل�شلمن 

�أول من فكر�  كانا  �ثنن،  �إىل  �لف�شل 

�إىل حيز  و�أخ���رج���اه  �مل�����ش��روع  يف ه���ذ� 

خالد  �هلل  عبد  �ل�شيخ  وهما:  �لتنفيذ 

24 ذي  ي����وم �جل��م��ع��ة يف  ت����ويف  �ل�����ذي 

و�لعامة  1862م،  1280ه�،  �حل��ج��ة 

�ل�����ش��ي��خ حم��م��د �حل����وت �ل����ذي ُو���ش��ف 

ب���اأن���ه ف���ري���د ع�����ش��ره ووح���ي���د ده����ره، 

تويف يف ليلة �الأربعاء يف 8 ذي �لقعدة 

)1860م(. 1378ه� 
وكان �ل�شيخ عبد�هلل خالد و�ل�شيخ 

حم��م��د �حل����وت ت��خ��رج��ا م��ن �الأزه����ر، 

وعاد� �إىل بروت عاملن جليلن، حيث 

�إن  �أق��ط��اب  ه��ن��اك م��ن علماء  مل يكن 

�شاأنهما  �إىل كر  ونظر�ً  �لتعبر،  جاز 

�الآف��اق،  خرهما  عّم  علمهما،  وغزير 

�لذي  �لعثماين  �ل�شلطان  �إىل  وو�شل 

ه��م��اي��ون��ي��اً، عّينهما  م��ر���ش��وم��اً  �أ���ش��در 

مبوجبه يف �لق�شاء.

ومل���ا ك��ان��ا ب��ع��ي��دي��ن ع��ن �ل��ت��ع��ل��ق يف 

�لدنيا وال يريد�ن �ل�شلطة، هربا من 

بروت �إىل فل�شطن، وبقيا فيها فرة 

زمنية، عاد� بعدها �إىل بروت ليقوما 

بو�جبهما �لديني كعاملننْ ال يبغيان �إال 

مر�شاة �هلل.

ح��ي��ن��م��ا ����ش��ت��ق��ّر �ل�����ش��ي��خ ع��ب��د �هلل 

خالد يف بروت، وجد �أن �لنا�س تهتم 

ب���اأم���ور ب��ع��ي��دة ع��ن �الإمي�����ان و�ل��و�ق��ع 

فيما �مل�شاجد كانت فارغة من �لنا�س، 

هنا  خالد  �هلل  عبد  �ل�شيخ  فا�شتعمل 

ذكاه، و�شار يح�شر يف �لبدء جمال�س 

�لرو�ية، ثم يتدخل يف جمرى �لرو�ية، 

وي�شاأل �أمور�ً دينية ب�شيطة يف جمرى 

�شياق �لرو�ية، ثم �شار مع كل موقف 

�لنظر  يلفت  �ل����ر�وي،  ي��روي��ه  بطويل 

�إىل موقف بطويل لاإ�شام..

وه����ك����ذ� �أخ������ذ ت���دري���ج���ي���اً ي��ح��ظ��ى 

ب��االه��ت��م��ام، وب����د�أ ي��ت��ح��ول �إىل حمط 

�النتباه،  ج��ذب  حتى  �ل��ن��ا���س،  �هتمام 

�جلامع،  �إىل  يلحقونه  �لنا�س  فاأ�شبح 

�الإ�شام  يفر�شه  ما  بتلقينهم  ويقوم 

م����ن و�ج�����ب�����ات وف����ر�ئ���������س وع����ب����اد�ت 

�مل�شاجد  �أ�شبحت  وهكذ�  ومعامات، 

عامرة برّو�دها.

ل���ق���د ك�����ان ل��ل�����ش��ي��خ��ن ع���ب���د �هلل 

�لبي�شاء  �ليد  �حل��وت  وحممد  خالد 

�لثقافة  ب��روت وبث  �لعلم يف  يف ن�شر 

كانا  كما  �ملدينة،  ه��ذه  يف  �الإ�شامية 

�مل�شلمن  م��ن  �لعلم  لطاب  مق�شد�ً 

�ل����ذي����ن ك����ان����و� ي���ح�������ش���رون ع��ل��ي��ه��م��ا 

و�جلامع  �لنوفرة  جامع  يف  درو�شهما 

�ل���ع���م���ري �ل���ك���ب���ر، ال ���ش��ي��م��ا �ل��ت��ج��ار 

�ل���ذي���ن ن�����ش��اأ ج��ي��ل ك��ب��ر م��ن��ه��م على 

�ل�شرعية  �ل��ع��ل��وم  م��ن  رف��ي��ع  م�شتوى 

و�للغوية، نذكر منهم على �شبيل �ملثال 

ال �حل�����ش��ر، �ل�����ش��ي��خ ع��م��ر �ل��ف��اخ��وري 

وقد  �لفاخوري  �لبا�شط  عبد  و�ل�شيخ 

ت����وىل �ل���ث���اين م��ن�����ش��ب �إف����ت����اء والي���ة 

ب�������روت، و�ل�����ش��ي��خ��ن حم���م���د وع��ب��د 

�حل��وت،  حممد  �ل�شيخ  �بني  �لرحمن 

�لبلد  ه���ذ�  يف  �شيتهما  ذ�ع  �ل��ل��ذي��ن 

و��شُتهر� بالف�شل و�لزهد، و�ل�شيخن 

و�ل�شيخ  �إبر�هيم  و�أخ��اه  �لربر  عمر 

ع��ب��د �ل��رح��م��ن �ل��ن��ح��ا���س �ل����ذي ت��وىل 

بيهم  و�حل���اج ح�شن  �الأ���ش��ر�ف  نقابة 

و�ل�شيخ  �مل���ع���روف،  و�ل�����ش��اع��ر  �الأدي����ب 

قا�شم �أبو �حل�شن �لك�شتي و�لد �ل�شيخ 

من�شب  ت���وىل  �ل���ذي  �لك�شتي  حم��م��د 

�آخ��ر  وه��و  ب���روت،  يف  �لق�شاة  قا�شي 

من توىل هذ� �ملن�شب.

وم������ن �ل����ذي����ن در������ش�����و� ع���ل���ى ي��د 

�ل�������ش���ي���خ���ن حم���م���د ب����ك �ل�����ش��ج��ع��ان 

بالفرو�شية  ��شتهر  �لذي  )�ل�شعقان( 

يف  وك���ان  �حلكومية،  �ملنا�شب  وت���وىل 

وفار�شاً  جم��ي��د�ً  �شاعر�ً  نف�شه  �ل��وق��ت 

�لذين  �الأن�شي  �آل  من  وه��و  �شنديد�ً، 

م��ن��ه��م �أي�������ش���اً ع��م��ر �الأن�������ش���ي وم��ن��ه��م 

�ل�شيخ �إبر�هيم �الأحدب )�لطر�بل�شي( 

وكان من �ل�شعر�ء �مل�شهورين، و�ل�شيخ 

حم��ي��ي �ل��دي��ن �ل��ي��ايف �ل���ذي ق���دم من 

�جل��ام��ع  يف  �ل��ت��دري�����س  وز�ول  دم�����ش��ق 

�ل���ع���م���ري �ل���ك���ب���ر، و�ل�������ش���ي���خ ي��و���ش��ف 

ح�شن  و�ل�شيخ  )�ل�شيد�وي(  �الأ�شر 

و�ل�شيخ  بفل�شطن  غ���زة  م��ن  �ل��غ��زي 

ع���ب���د �ل�����ق�����ادر �ل�������ش���ري���ف م����ن خ��ل��ي��ل 

�ل�شيخ  جد  �أي�شاً  بفل�شطن  �لرحمن 

�هلل...  رحمه  �ل�شريف  ها�شم  حممد 

وغرهم.

�مل�شلمون يف بروت مل يبد�أو� بفتح 

�ملد�ر�س على �لطريقة �لع�شرية �إال يف 

�أو��شط �لقرن �لتا�شع ع�شر، وكان ذلك 

بهمة �ل�شيخن عبد�هلل خالد وحممد 

�ل�شيخن  و�لذي حمل هذين  �حلوت، 

�ل���ف���ا����ش���ل���ن ع���ل���ى �ل��ت��ف��ك��ر ب��اإن�����ش��اء 

�مل���د�ر����س مب��ف��ه��وم��ه��ا �حل���دي���ث وع���دم 

فقد  �مل�شاجد،  يف  بالتدري�س  �الكتفاء 

�الإ�شامية  �لعائات  �أبناء  بع�س  جاء 

�إىل  ن��ظ��ره  ول��ف��ت  ع��ب��د�هلل  �ل�شيخ  �إىل 

خ���ط���ر وق������وع �أوالده���������م حت����ت ت���اأث���ر 

�لذين  �الأجنبية  �ملد�ر�س  يف  �ملب�شرين 

�الأوالد  ه���وؤالء  وج��ود  ي�شتغلون  ك��ان��و� 

�لديانة  ع��ن  لتحويلهم  مد�ر�شهم  يف 

�ل�شيخ  ��شتمع  �أن  وب��ع��د  �الإ���ش��ام��ي��ة، 

بح�شور  �مل��اح��ظ��ة  ه���ذه  �إىل  �مل��ذك��ور 

بع�س زمائه �لعلماء، ��شطحب عدد�ً 

من هوؤالء �لعلماء ودخل بهم على و�يل 

�الإيالة ولفتو� نظره �إىل هذ� �الأمر وما 

يتولد عنه من �شوء �ملغبة و�خلطر على 

�لو�يل  فاهتم  �مل�شلمن،  �لنا�شئة  دين 

طالباً  با�شطمبول  و�ت�����ش��ل  �شمع  مب��ا 

بتاأ�شي�س  ب���روت  مل�شلمي  �لرخي�س 

مدر�شة يتعلم فيها �أبناوؤهم وي�شتغنون 

فا�شتجابت  �الأج��ن��ب��ي��ة،  �مل���د�ر����س  ع��ن 

�الأث��ر  وعلى  �لطلب،  لهذ�  ��شطمبول 

�ختيار  �إىل  �ل�شيخ عبد�هلل خالد  عمد 

و�تخذ  �لغر�س،  لهذ�  �لنوفرة  جامع 

�ل��و�ق��ع��ة يف �جلهة  �ل��غ��رف  م��ن بع�س 

�ل�����ش��رق��ي��ة م���ن ه����ذ� �جل���ام���ع م��ك��ان��اً 

للمدر�شة �لتي كانت �الأوىل من نوعها 

ذل���ك يف  ب�����روت، وك����ان  ع��ن��د م�شلمي 

�لتا�شع ع�شر، وما تز�ل  �أو��شط �لقرن 

�لغرف �لتي ��شتعملت للتدري�س باقية 

قر  حتتها  وي��ق��ع  �ل��ق��دمي  مكانها  يف 

�لذي  �لدين  �شهاب  بن  ملحم  �الأم��ر 

تويف يف بروت �شنة 1761م وقر �أخيه 

�الأم����ر م��ن�����ش��ور �ل��ل��ذي��ن ت��ول��ي��ا حكم 

بروت على �لتعاقب.

قباين  �ل��ق��ادر  عبد  �ل�شيخ  ي��ق��ول 

)رحمه �هلل(: �إن جهود �ل�شيخ عبد �هلل 

عن  ت�شفر  مل  �لعلماء  و�إخ��و�ن��ه  خالد 

وح�شب،  �لنوفرة  جامع  مدر�شة  فتح 

بل �إن هذه �جلهود �أ�شفرت كذلك عن 

فتح  �إىل  �لعثمانية  �حلكومة  م��ب��ادرة 

مدر�شة �لر�شدية �أي�شاً..

اإعداد: اأحمد زين الدين
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�صنه �أوىل زو�ج.. و�حدة من �أ�صعب و�أهم 

�للصللنللو�ت �حللليللاة �لللزوجلليللة، الخللتللاف طباع 

�لزوجي، وعدم �لو�قعية، وتخّيل �لزوجينْ 

�أنهما �صيعي�صان يف �جلنة، لكنهم ُي�صدمون 

بللللالللللو�قللللع، فللللظللللروف �حللللليللللاة تللو�جللهللهللمللا 

بللوحلل�للصلليللة، ومللهللمللا طللالللت فلللرة �خلللطللوبللة 

�لللفللرة  ُتلللعلللّد  �للللللزو�ج  فللللاإن جتللربللة  بينهما 

�الأكرث �صعوبة.

اأنانية الزوج

فروق  ُتظهر  ال  �خلطوبة  مرحلة  �إذ�ً، 

�لللتللفللكللر بلليللنللك وبلللي زوجللللك، لللكللن بعد 

بينكما،  كللبللر  �خلللتلللاف  يللظللهللر  �لللللللزو�ج 

وتللتللكلل�للصللف طللبللاع وعللليلللوب مل تللظللهللر من 

قللبللل، فللهللو قلللد يللريللد كلللل �للصلليء بلل�للصللورة 

�صليمة، رغم �إهماله للعديد من �الأ�صياء 

�الأ�للصلليللاء  �إىل  فينظر  حتتاجينها،  �لللتللي 

�للللتلللي تللخلل�للصلله فلللقلللط، وال يللهللملله �للصلليء 

�صلوكه  مللن  تللغللّري  �أن  لللذ� عليك  �آخلللر، 

�أكرث  لي�صبح  ومريحة،  �صل�صة  بطريقة 

�هتماماً بك من قبل، وتتغلبان على ذلك 

باحلب، فتنتهي �خلافات، فتندجمان يف 

�صخ�صية و�حدة؛ ُيحّب ما حتبينه، ويكره 

ما تكرهينه.

اختالف الرتبية.. والبيئة

�الجتماعي  �لنف�س  علم  �خت�صا�صيو 

�للللتلللي حتللللدث بي  �أن �خلللللافللللات  يلللللرون 

�عتبارها  ميكن  �الأوىل  �ل�صنة  يف  �الأزو�ج 

و�لبيئة،  �لربية  طبيعية جد�ً، الختاف 

�للللنلللجلللاح،  و�النللللطللللبللللاعللللات و�لللللرغللللبللللة يف 

و�كللتلل�للصللاف كلللل مللنللهللمللا �الآخلللللر، وعلللللادة ما 

�الآخلللر،  �لللطللرف  ع�صبية  طلللرف  يكت�صف 

ويجب �أن تتم مو�جهة �لع�صبية باحلب.

ويلللقلللدم ��للصللتلل�للصللاريللو �حلللليلللاة �لللزوجلليللة 

حلللو�ء،  �لن�صائح  من  جمموعة  �لناجحة 

لللتللجللويللل �الخلللتلللاف عللنللد بلللد�يلللة �حللليللاة 

 ، قللللويللللينْ وتلللللعلللللاون  حللللب  �إىل  �لللللزوجلللليللللة 

�لللطللرف �الآخلللر  مللنللهللا: مللو�جللهللة ع�صبية 

وقت  �إىل  �لنقا�س  وتللاأجلليللل  بللاالنلل�للصللحللاب، 

�أكللرث هللدوء�ً، و�أن يحر�س �لطرفان  �آخللر 

�إىل  �لزوجة  و�أن تقف  �إظهار �حلللب،  على 

جللانللب زوجللهللا يف كللافللة �ملللو�قللف �ل�صعبة، 

�لزوجي،  بي  �لتما�صك  �إىل  تللوؤدي  �لتي 

وتزيد �حلب و�لوفاء بينهما.

انعدام الرتبية احلياتية

�لزوجية  �أن �خلافات  �لبع�س  ويرى 

�صببها �لرئي�صي هو �الأهل، وعدم قيامهم 

بتن�صئة �أبنائهم وتربيتهم تربية حياتية، 

ب�صعوبة  �إحللاطللتللهللم  �أو  �إخللبللارهللم  وعلللدم 

�حلللليلللاة، وبللنللاء علللللى ذللللك ميللكللن �عللتللبللار 

بد�ية  �صلبية يف  �أمللور  كل ما يحدث من 

�صيما  ال  طبيعياً،  �أملللر�ً  �لزوجية  �حللليللاة 

�الأثللللاث  �أن  يللعللتللرون  �الأهلللللل  بللعلل�للس  �أن 

و�للل�للصللقللة �أهللللم �للصلليء يف �للللللللزو�ج، فلليللقللوم 

�الأجهزة،  �أغلى  ب�صر�ء  �لعرو�صي  �أهللايل 

�أمام  ب�صورة ح�صنة  �أن يظهرو�  �أجل  من 

�مل�صتقبلية،  بحياتهم  يرتقو�  و�أن  �لنا�س، 

لللكللن بللعللد �للللللللزو�ج يللكللتلل�للصللف �لللعللرو�للصللان 

�حلقيقة؛ �أنهما مهما قاما ب�صر�ء �أف�صل 

�الحلللتللليلللاجلللات، يللبللقللى �حلللللب هلللو معنى 

�ل�صعادة، و�أن توقعاتهما للحياة �لزوجية 

ما هي �إال خيال، و�لو�قع خمتلف نهائياً 

يبد�آ  �أن  بللد  ال  و�أنللله  يتوقعانه،  كانا  عما 

ببناء  يقومان  ثم  �ملحدودة،  باإمكانيتهما 

حياتهما، فاحلياة مر�حل.

الظروف املعي�شية

�لزوجان  ي�صطدم  �الأحيان  يف كثر من 

من  موجة  فتبد�أ  �ل�صعبة،  �حلياة  بظروف 

�لغ�صب و�لع�صبية بينهما، وكل منهما يرى 

�أن �لطرف �الآخر متكا�صل وخمطئ، وذلك 

يف  و�الإر�دة  للللللزوجللي،  ز�ئلللد  تطلُّع  لللوجللود 

مبا�صرة،  �للللزو�ج  بعد  حياتهم  كافة  تغير 

�للل�للصللر يف حياتهما،  عللامللل  ولللعللدم وجلللود 

فاجليل �حلايل ال ينتظر، ويريد كل �صيء 

دفعة و�حدة.

رمي اخلياط

عـــــــــــالـــــــــم الــــمــــــــــــــرأة
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يف كّل �صباح، وعند �لذهاب �إىل �ملدر�صة حتديد�ً، يبد�أ متّرد �الأطفال �ملعتاد على 

�ل�صندوي�صات  تلك  تكون  ما  وعللادة  �ملدر�صة،  �إىل  ياأخذونها معهم  �لتي  وجباتهم 

�خلفيفة، فتو�جه �الأم �صعوبة يف �إقناع طفلها مبا هو منا�صب حتى ال يلجاأ �إىل 

�صر�ء �الأطعمة �ملعلَّبة وغر �ل�صحّية من خارج �ملنزل.

من  طفلها  له  يف�صّ مللا  هللو  معرفته،  �الأم  على  هنالك  مللا  كللل  ب�صيط،  �حلللل 

�ملاأكوالت، و�إعد�د قائمة بذلك، وروؤية ما هو منا�صب ليق�صي معه �صاعات �لدو�م 

ويبقى ذ� فائدة �صحية، �إىل جانب كونها �صهية �ملذ�ق و�ل�صكل.

»�صندوي�صات«  �إعد�دها يف  تتجنبي  �أن  �لتي يجب  �الأطعمة  �إىل  �صيدتي  تعريف 

طفلك للمدر�صة:

- �الأطعمة �لتي ت�صبب �لك�صل و�خلمل، تلك �لتي تكون غنية بالدهون و�لزيوت؛ 

يف  تركيزه  �لطفل  ُتفقد  �أن  �صاأنها  فمن  �لد�صمة،  و�حللويات  �ملقلية  كاالأطعمة 

�حل�ص�س، وُت�صعره بالُنعا�س.

- �الأطعمة �ملُ�صببة للغاز�ت، مثل �لبي�س و�لبقوليات و�مل�صروبات �لغازية، وغرها 

لهذه  بديل  �أف�صل  �لللر�ئللب  �للنب  يكون  وقللد  بالن�صويات،  ُم�صَبعة  تكون  كالتي 

�الأطعمة.  

»�لثبات« تقّدم لِك بع�س �الأفكار لل»�صاندوي�صات« طفلك يف �ملدر�صة:

- �لتنويع يف  �خلبز، فا�صتخد�م �أنو�ع عّدة من �خلبز ُي�صاعد طفلك على �أن يقبل 

بتناول وجبته ب�صهّية.

- �إ�صافة �أنو�ع من �خل�صار، كاخل�س و�خليار و�لزيتون �أي�صاً، فهذه من �ملقبات 

�خلفيفة، و�لتي ُت�صفي منظر�ً جميًا على �صكل »�ل�صاندوي�س«.

- نلللّوعلللي ملللن �ملللللوجللللود�ت يف �للصللنللدوق غللللذ�ء طللفلللللك؛ ملللن �لللفللاكللهللة و�لللعلل�للصللر 

و»�ل�صاندوي�س«، وقطعة حلوى خفيفة �لد�صم.

غر  و�الأطعمة  �لغازية  و�مل�صروبات  �ملقليات  عن  �البتعاد  على  طفلك  عللّودي   -

�ل�صحّية �لتي قد يتناولها من خارج �ملنزل.

هذه �لن�صائح تعود بالفائدة على �صحة �لطفل �أثناء وجوده يف �ملدر�صة، �ّتبعيها 

وكوين مطمئنة على طفلك �الآن، فهو ياأكل كل ما هو نظيف وم�صنوع منزلياً.

ال�شفرة • مناديل 
من  �أو  كللانللت  ورقلليللة   - �ل�صفرة  مناديل 

تتطّلب  �الإتيكيت  �أ�للصللول  ح�صب   - قما�س 

بهذه  و�لدر�ية  �لقو�عد  بع�س  �إتقان  منك 

�حلقائق و�ملعلومات:

�ملنديل  مللّدي  �ملللائللدة،  �إىل  جلو�صك  بعد   -

�مللللوجلللود يف �لللطللبللق �أمللللامللللك، و�للصللعلليلله يف 

حلل�للصللنللك، بللعللد جلللللو�للس �مللل�للصلليللفللي طللبللعللاً، 

وقيامهم بالعملية �أواًل.

لتنظيف  �للل�للصللفللرة  مللنللديللل  ��للصللتللعللملللللي   -

�للصللفللتلليللك بلللي �لللفلليللنللة و�الأخللللللللرى، وللليلل�للس 

الأّن  لطختهما،  �أّنلللك  للتاأّكد  �للصللرورة  مللن 

�الحر�ز و�جب.

- �للصللعللي مللنللديلللللك علللللى كللر�للصلليللك يف حللال 

تركتها للحظة خال �لع�صاء �أو �لغد�ء، وال 

ت�صعيها على �ملائدة.

- بعد �نتهاء �لوجبة، �طوي �ملنديل و�صعيه 

ميكنك  �أو  بك،  �خلا�س  �لطبق  جانب  �إىل 

و�صعه مكانه يف حال مّتت �إز�لته.

�إىل �حللقة �خلا�صة  تعيدي منديلك  - ال 

به، وال تعبثي باحللقة �أبد�ً، بل �صعيه �إىل 

جانب �لطبق.

- يف ما يخ�ّس �ملحارم �لورقية، فا بّد �أن 

�لكبر  �ملقا�س  ذ�ت  �ملناديل  �أّن  �إىل  تنتبهي 

فهي  �ل�صغرة  �أّمللا  باالأطعمة،  ة  خا�صّ هي 

تلك �خلا�صة باحللويات و�لفو�كه.

املائدة • �شموع 
�لوظيفية،  �ل�صمع  قيمة  تا�صي  رغللم 

و��صتياء �لكهرباء وبد�ئلها على �الإ�صاءة، 

تفقد  مل  �ل�صموع  �أن  �إاّل  �حلللريف،  مبعناها 

قلليللمللتللهللا �ملللعللنللويللة، وال جللللّو �لللرومللانلل�للصلليللة 

ولكّل  ت�صفيه،  �لللذي  �لديكور  يف  و�الأنللاقللة 

لهذه  فانتبهي  وظيفته،  �ل�صموع  من  نللوع 

�لقو�عد:

- رغم جمالية �ل�صموع �مللّونة، و�جلّو �لذي 

�إاّل  منها،  �ملعّطرة  تلك  خ�صو�صاً  ت�صفيه، 

عن  �المللتللنللاع  عليك  يتمّنى  �الإتلليللكلليللت  �أن 

��للصللتللخللد�مللهللا علللللى مللو�ئللد �لللطللعللام، كللي ال 

تختلط �لر�ئحة بالطعم وتف�صده.

�لرومان�صية  �أو  �حلميمة  �لللعلل�للصللاء�ت  يف   -

مللنللهللا، وحللللي تلل�للصللتللعلليلل�للصللي علللن �الإنللللللارة 

بللاللل�للصللمللوع )مللللن دون ر�ئللللحللللة(، وتللزّيللتللي 

مطفاأة،  تبقيها  �أن  يجوز  فا  بها،  �ملللو�ئللد 

�صريحة  �إهللانللة  �لللروتللوكللول  يعترها  �إذ 

لل�صيوف، لذ� عليك �إ�صاءتها.

- يف حفات �لزفاف، ويف �ملنا�صبات، وحي 

تللطلللللبللي مللللن �مللللدعلللويلللن حلللملللل �للل�للصللمللوع 

تهتّمي  �أن  عليك  �الحتفال،  يف  للم�صاركة 

�خلا�صة  �لللعلللللب  �أو  �للل�للصللمللعللد�نللات  لللتللاأمللي 

بال�صموع، كي ال تذوب على ماب�س �لنا�س 

�أو تت�صبب لهم بحروق.

- لتنظيف بقايا �ل�صمع عن �ملاب�س، عليك 

�صاعة،   24 ملللّدة  �لثاجة  يف  �لقطعة  و�صع 

مياه  بو��صطة  عنها  �ل�صمع  �نزعي  بعدها 

�للصللاخللنللة )غلللر مللغللللليللة(، ونللّظللفللي مكانها 

بخرقة نا�صفة.

الزيتون تناول  • اآداب 
يكرث ��صتعمال �لزيتون يف �الأطباق، كما 

يحتّل مرتبة مرموقة على الئحة �ملقّبات، 

هل �أنت متاأّكدة �أنك تتقني �تيكيت تناوله 

بكّل �أ�صكاله؟

تللنللاول  بللهللا  �لللتللي يّت�صم  �للل�للصللهللولللة  رغلللم 

�لقو�عد  ببع�س  �الهتمام  عليك  �لزيتون، 

�خلا�صة به:

�لزيتون  �مللعقة �خلا�صة بطبق  - بو��صطة 

�لتي  �لكمية  طبقك  يف  �صعي  �ملللجللرو�للس، 

�خلبز  قطع  بو��صطة  وتناوليها  تريدينها، 

�ملحّم�س �أو �للّي. 

ميكنك  �لللزيللتللون، ال  كنت حتللّبللي  مهما   -

تلللاأخلللذي بعي  �أن  �عللتللبللاره طللبللقللاً، عللللليللك 

فا  �ملائدة،  �إىل  �أي�صاً  �جلال�صي  �العتبار 

تكرثي منه حتى يت�صّنى للجميع تذّوقه.

�لكامل  للزيتون  �الأ�صا�صية  �لللقللو�عللد  �أّملللا 

فهي:

- �ملثايل، بح�صب �الإتيكيت، هو �أن تر�فق 

عيد�ن  �أو  �مل�صو�ك  بعيد�ن  �لزيتون  �أطباق 

�الأ�للللصللللنللللان، كلللي تلل�للصللّكلليللهللا بللحللبللة �لللزيللتللون 

وتتناوليها مبا�صرة، لكن يف حال مل تتوّفر 

�للللعللليلللد�ن، ميللكللنللك �أخلللللذ �حللللللّب مللبللا�للصللرة 

فمك  يام�س  �أاّل  على  و�أكلللللهللا،  باإ�صبعك 

�أ�صابعك.

كانت  �إذ�  بق�صمتي  �لللزيللتللون  حبة  كلي   -

كانت  �إذ�  و�حلللدة  وبق�صمة  كبر،  حجم  ذ� 

�صغرة. 

- بعد تناولها، �صعي يدك �أمام فمك ب�صكل 

قب�صة، و�ب�صقي »�لبزرة« يف يدك و�صعيها 

مبا�صرًة يف �ملناف�س �ملوجودة على �ل�صفرة، 

�أو على طرف �لطبق.

َفناإلتيكيتأنـِت وطــفـــــلك

بها 
ّ
أطعمة يجب تجن

في »ساندويشات« المدرسة
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�آالم �لظهر وم�صاكل �لعظام نتعر�س 

لها بي �حلي و�الآخر الأ�صباب متعددة، 

�مللللللر�أة �لللتللي ال تللكللّل وال متل  خلل�للصللو�للصللاً 

يف �للللبللليلللت و�للللعلللملللل، تللتللعللر�للس مللل�للصللاكللل 

و�حلمل  �لز�ئد  �ملجهود  ب�صبب  �ملفا�صل 

�ملتكرر، ووجودها يف �لعمل عدة �صاعات، 

�صبة  �ملللنللزللليللة  �الأعلللملللال  �إىل  بللاالإ�للصللافللة 

�ليومية �ل�صاقة.

طللبلليللعللة جلل�للصللم �للللرجلللل يللخللتلللللف عن 

طبيعة ج�صم �ملر�أة، لذلك هناك �إ�صابات 

ت�صيب  قلما  �لن�صاء  لللدى  �صيوعاً  �أكللرث 

�لرجال، كالتهابات �ملفا�صل، و�خل�صونة، 

�ختاف  �إىل  نظر�ً  �لظهر،  �أ�صفل  و�آالم 

فللاملللر�أة  �جلن�صي،  بللي  �لللعللظللام  تركيب 

وحركتها  خمتلف،  ن�صاط  �إىل  تتعر�س 

�أ�لللصلللعلللف، بللاالإ�للصللافللة �إىل زيلللللادة �لللللوزن 

�إىل  يلللوؤدي  مللا  �ملفا�صل،  على  و�ل�صغط 

�للصللعللف �للللللللدورة �للللدملللويلللة، و�إ�لللصلللابلللات 

غر  �حلللركللات  ب�صبب  �لفقري،  �لعمود 

�للل�للصللحلليللحللة و�مللللفلللاجلللئلللة �أثللللنللللاء �لللقلليللام 

باأعمال �ملنزل.

�لن�صاء  بها  ت�صاب  �لظهر  �أ�صفل  �آالم 

ب�صورة �أكر، ولها عدة �أ�صباب، كاجلل�صة 

للللفلللر�ت طللويلللللة، و�حللللملللل �مللللتلللكلللرر، �أو 

يت�صبب  �للللللذي  �للللعلللايل  �لللكللعللب  �رتللللللد�ء 

مبلل�للصللكللات علللديلللدة حلللللو�ء هلللي يف غنى 

عنها، �أي�صاً تلعب �ل�صمنة دور�ً يف �إ�صابات 

�لللعللمللود �لللفللقللري للللدى �ملللللللر�أة، لركيز 

�لظهر،  �أ�صفل  منطقة  على  �جل�صم  ثقل 

 - �الأوىل  �لعجزية  �لفقرة  فى  وحتديد�ً 

�لفقرة �لقطنية �الأخرة، وهذه �ملنطقة 

هي �الأكرث عر�صة لانزالق �لغ�صرويف.

يكون  �الأوجلللاع  هللذه  �لوقاية من كل 

بلللد�يلللة بللتللايف �مللل�للصللبللبللات، �أمللللا يف حللالللة 

�الإ�صابة، فمن �ملمكن عاجها با�صتخد�م 

�ملبكر  �الكت�صاف  عند  �لطبيعي  �لللعللاج 

�لع�صات،  لتقوية  �الأوىل  �ملللر�حللل  يف 

�جلر�حي،  و�لتدخل  �مل�صاعفات  وجتنب 

�ملعالج  �لطبيب  تركيز  يللاأتللي  هنا  ومللن 

علللللى �لللعللمللل علللللى �لللعلل�للصللات �لللتللي ُتللعللّد 

�ل�صد  لتخفيف  �الأول،  �حلللمللايللة  جلللد�ر 

على �الأربطة، وتقليل �الإح�صا�س باالأمل.

�ملر�أة �لعاملة بطبيعة �حلال تتعر�س 

�جللو�س  ب�صبب  �لللفللقللري  �لللعللمللود  الآالم 

على �ملكتب لفر�ت طويلة، وقد تتعر�س 

لل�صمنة ب�صبب �حلركة �لقليلة �العتماد 

علللللى �لللل�لللصللليلللارة فلللى مللعللظللم �لللتللنللقللات، 

وملللع قلللللة �حللللركلللة و�جلللللل�للصللة �لللطللويلللللة 

�لتقو�س،  �إىل  �لفقري  �لعمود  يتعر�س 

قو�عد  �إىل  ينتبهن  ال  �ل�صيد�ت  ومعظم 

�جلل�صة �ل�صليمة على �ملكتب �أو �لطريقة 

�ل�صحيحة عند ��صتخد�م �لكمبيوتر.

�صاحبها،  �صحة  على  توؤثر  �ملهنة  �إذ�ً، 

ب�صورة  يتعر�س  مثًا  �الإد�ري  فاملوظف 

�أكللللر �إىل �مللل�للصللكللات �للل�للصللحلليللة، مللقللارنللة 

مبوظف �لت�صويق �أو �ملهند�س �لذي يعتمد 

و�جللو�س  �مل�صتمرة،  �حلللركللة  على  عمله 

�أو  �صاعات  �ملكتب لفر�ت طويلة )8  على 

يف  يت�صبب  ن�صاط،  �أي  عمل  بللدون  �أكلللرث( 

�لفقر�ت  و�صرر  �لفقري،  �لعمود  �إ�صابات 

�لللعللنللقلليللة و�لللل�لللصلللدريلللة ومللنللطللقللة �أ�للصللفللل 

�لظهر.

�مل�صتمر  جلو�صه  �أثناء  �ملوظف  ويعتاد 

على تللنللاول �لللطللعللام بللي �حلللي و�الآخلللر، 

وزيلللادة  �ل�صمنة  �إىل  يللللوؤدي  �للللذي  �الأمللللر 

ي�صاب  وبللالللتللايل  ملللللحللوظ،  ب�صكل  �للللوزن 

�لكبد  على  توؤثر  �لتي  �لباطنة  باأمر��س 

و�لكلى، وغرها من �الأمر��س �ملزمنة.

�لللتللي تعتمد على �حلللركللة،  �ملللهللن  �أملللا 

بحياة  يتمتع  ف�صاحبها  �ملكاتب،  وتهجر 

هللللادئللللة و�لللصلللحلللة �أفللل�لللصلللل، وتلللعلللملللل لللديلله 

�أف�صل  ب�صورة  باجل�صم  �الأجهزة �حليوية 

ب�صبب �لن�صاط �مل�صتمر.

�أن  يجب  �ل�صحية  �مل�صكات  ولتفادي 

�جلل�صة  �تللبللاع  على  مللوظللف  كللل  يحر�س 

�ل�صحيحة، مع مر�عاة عدم �رتفاع �ملكتب 

و�رتللفللاع  مللع و�للصللع  يتنا�صب  دنلللوه مبللا  �أو 

مللفللرود�ً  �لظهر  يللكللون  �أن  على  �لللكللر�للصللي، 

�أثناء �جلل�صة و�لر�أ�س مرفوعاً، مع و�صع 

لوحة �ملفاتيح ب�صكل مائل يف حال �عتماد 

�لعمل على جهاز �لكمبيوتر.

كللمللا يللجللب �أن يلللقلللوم بللعللد كلللل �للصللاعللة 

يغر  �أو  �ملللكللتللب،  حلللول  بللاللللللف  �أو  للم�صي 

من و�صعه، حتى ال تكون نقاط �لتحميل 

و�حدة على �جل�صم و�لعمود �لفقري، ويف 

�لوقت نف�صه لتجديد �لن�صاط و�حليوية.

�لُركب  فللرد  �أثللنللاء �جللو�س يجب  �أمللا 

كل فرة حتت �ملكتب وعدم ثنيهما، حتى 

مف�صل  مللنللطللقللة  يف  مبلل�للصللاكللل  تلل�للصللاب  ال 

�لركبة.

�إنكليزي يقول:  يف �خلتام، هناك مثل 

 you are young as your«

spine«، كلما كان عمودك �لفقري �صاب، 
يهتم  �أن  �الإن�صان  على  لذلك  مثله،  فاأنت 

باالأو�صاع  �صو�ء  �لفقري،  عموده  ب�صحة 

�ملنا�صبة للجلو�س، �أو �لعمل �أو حتى �لنوم، 

وممار�صة �لريا�صة �ملنا�صبة �لتي ت�صاعده 

وبكامل  �صاباً  �صيظل  وبالتايل  ذلللك،  على 

�صحته الأطول وقت ممكن.
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ك�����ش��ف��ت ان��ط��اق��ة م��ب��اري��ات ال����دوري 

ال��ل��ل��ب��ن��اين ل��ك��رة ال��ق��دم ع��ن وج���ه جديد 

للنزوح ال�صوري اإىل لبنان، فمن اأ�صل 46 

الأندية  ك�صوف  على  وقعوا  اأجنبياً  لعباً 

اللبنانية هذا املو�صم، يوجد ت�صعة لعبني 

�صوريني، ي�صاف اإليهم لعب ال�صفاء طه 

ال��ذي وق��ع عقداً مبدئياً مع بطل  دي��اب، 

لدى  ر�صمياً  العقد  اأن ي�صبح  لبنان، على 

تعافيه من اإ�صابة الرباط ال�صليبي.

وب����وج����ود ع����دد م���ن لع���ب���ي امل��ن��ت��خ��ب 

يكون  قد  اللبنانية،  الأندية  مع  ال�صوري 

اأن�����س  ال�����ص��وري  للمنتخب  ال��ف��ن��ي  امل��دي��ر 

للدوري  املتابعني  اأب��رز  بني  خملوف، من 

اللبناين، هذا املو�صم، وذلك للوقوف على 

كرجا  الالعبني  لبع�س  الفنية  الأح���وال 

راف����ع وع��ب��د ال��ن��ا���ص��ر ح�����ص��ن )ال��ن��ج��م��ة( 

وتامر احلاج حممد وطه دياب )ال�صفاء( 

وف��ه��د ع���ودة )الأن�����ص��ار( وع��ب��د الرحمن 

ع���ك���اري وج���ه���اد ال���ب���اع���ور وع���م���ار زك���ور 

)ال�صالم  حممد  حاج  واأحمد  )طرابل�س( 

زغرتا( وعلي غليوم )�صباب ال�صاحل(.

ال�صوريني  الالعبني  ب��ني  م��ن  وي���رز 

يف لبنان مهاجم النجمة رجا رافع القادم 

م��ن زاخ����و ال��ع��راق��ي، و���ص��ب��ق ل��راف��ع )30 

عاماً( اأن لعب للمجد ال�صوري )من 2000 

 2005( الكويتي  وال��ع��رب��ي   )20005 اإىل 

 –  2008( ال�����ص��وري  وامل��ج��د   )2006  –
 –  2009( ال�����ص��ع��ودي  وال���وح���دة   )2009
 )2011 –  2010( جمدداً  واملجد   )2010
زاخ��و  ث��م   )2012 –  2011( وال�����ص��رط��ة 

راف��ع  ول��ع��ب   ،)2013 – ال��ع��راق��ي )2012 

كما  ف��ئ��ات��ه،  بجميع  ال�����ص��وري  للمنتخب 

الأول  ال�صوري  املنتخب  اإح���راز  يف  �صاهم 

لقب بطولة غرب اآ�صيا العام املا�صي.

احل��اج  تامر  ال�صفاء  ي��رز لع��ب  كما 

حممد الذي ي�صغل مركز لعب الرتكاز، 

و���ص��ب��ق ل��ل��ح��اج حم��م��د اأن ل��ع��ب ل��ف��ري��ق 

وللمنتخب  الأردين  والفي�صلي  الكرامة 

ال�صوري والأوملبي.

وي���ع���ت���ر ق���ل���ب دف�������اع ال���ن���ج���م���ة ع��ب��د 

املدافعني  من  عاماً(   24( ح�صن  النا�صر 

يلعب  ال�صوري، وهو  املنتخب  املميزين يف 

يف مركز »الليرو«، و�صبق حل�صن اأن لعب 

لأن���دي���ة اجل��ه��اد وال���وح���دة وال�����ص��رط��ة يف 

�صورية، وحقق مع الوحدة لقبي الدوري 

باللقبني  ال�صرطة  مع  فاز  فيما  والكاأ�س، 

اأي�صاً وبكاأ�س الحتاد الآ�صيوي، و�صاهم يف 

اإح��راز منتخب �صورية لقب بطولة غرب 

اآ�صيا التي اأجريت عام 2012 يف الكويت.

طرابل�س الأكرث ا�ستقطابًا

م���ن م��ف��ارق��ات ال�����دوري ال��ل��ب��ن��اين ه��ذا 

امل��و���ص��م، وج���ود ث��الث��ة لع��ب��ني ���ص��وري��ني يف 

عكاري  الرحمان  عبد  هم  طرابل�س،  فريق 

اإليهم  ي�صاف  الباعور،  وجهاد  زكور  وعمار 

مواطنهم هيثم جطل مدرب الفريق، ورمبا 

مل ي�صهد تاريخ الدوري اللبناين �صابقاً حالة 

الت�صعينات  با�صتثناء مطلع  النوع،  هذا  من 

بقيادة  ال��دوري،  النجمة  حني خا�س فريق 

امل�صري ع�صام بهيج والالعبني حمادة عبد 

اللطيف وطارق يحيى وحممد اإ�صماعيل.

وي��ع��ت��ر ج��ط��ل م��ن امل���درب���ني ال�����ص��ب��اب، 

وهو  عالية،  ك��روي��ة  ثقافة  ميلكون  ال��ذي��ن 

اأثبت جناحه مع طرابل�س يف املو�صم املا�صي، 

حني حافظ على موقع الفريق يف الدرجة 

الأوىل.

ويخو�س عبد الرحمان عكاري مو�صمه 

دوراً  اأن���ه لعب  م��ع ط��راب��ل�����س، علماً  ال��ث��اين 

ب��������ارزاً يف امل���و����ص���م امل���ا����ص���ي ح����ني اح��ت��ف��ظ 

طرابل�س مبوقعه يف دوري الأ�صواء.

م��ن  ع������ام������اً(   30( ال������زك������ور  وي����ع����ت����ر 

املهاجمني املتميزين يف �صورية، وهو ميتلك 

خ���رة ج��ي��دة، وق���د ل��ع��ب م��ع ف��ري��ق��ي اأم��ي��ة 

وال�صرطة، اأما الباعور )26 عاماً(، ف�صبق له 

اللعب مع فريق اجلي�س، وهو مدافع يتميز 

بقوته البدنية.

هجرة قيا�سية

ويف نظرة �صريعة، جند اأن تاريخ كرة 

القدم ال�صورية مل ت�صهد هذا املد الكبري 

من هجرة الالعبني، وهو اأمر طبيعي يف 

ظل الأحداث التي تعي�صها البالد. 

ويف اإح�صائية مبدئية يوجد اليوم يف 

دول اجلوار ال�صوري وبع�س دول اخلليج 

ال��ع��رب��ي اأك����ر م���ن 50 لع���ب���اً ����ص���وري���اً.. 

واحلبل على اجلرار.

ول���ع���ل ���ص��ع��ف اإم���ك���ان���ي���ات الأن����دي����ة 

ال�صورية ودخولها خانة الإفال�س نتيجة 

لن���ع���دام امل��داخ��ي��ل وع����دم ق��درت��ه��ا على 

من  ك��ان  لالعبيها  بالتزاماتها  الإي��ف��اء 

اأ�صباب هذه الهجرة.

وي���ن���ت���ق���د ال���ب���ع�������س ان���ت���ق���ال لع��ب��ني 

اأردن����ي����ة ول��ب��ن��ان��ي��ة  اأن���دي���ة  ���ص��وري��ني اإىل 

مب��ب��ال��غ م��ت��وا���ص��ع��ة، لأن��ه��ا وف��ق��اً لوجهة 

ن��ظ��ره��م ارت������دت ���ص��ل��ب��اً ع��ل��ى ال��الع��ب��ني 

اإدارات الأندية  ال�صوريني، وترر جمل�س 

ال�����ص��وري��ة م��واف��ق��ت��ه��ا ع��ل��ى م��ن��ح لعبيها 

اأخ��رى  لأن��دي��ة  النتقال  حرية  البارزين 

بالتزاماتها  الإي��ف��اء  على  ق��درت��ه��ا  ب��ع��دم 

امل���ادي���ة جت��اه��ه��م، وب�����ص��ب��ب ع���دم و���ص��وح 

ال��ب��ط��ولت  ل�صتئناف  بالن�صبة  ال���روؤي���ة 

املحلية.

وبالإ�صافة اإىل لبنان، تزايدت هجرة 

ال��الع��ب��ني ال�����ص��وري��ني ن��ح��و الح����راف 

ك��ب��ري، حيث  ال��ع��راق��ي ب�صكل  ال����دوري  يف 

ال�صوري  واملنتخب  الحت��اد  مدافع  يلعب 

تعاقد  فيما  الكهرباء،  مع  حم�صي  جمد 

ال��ن��ج��ف م���ع لع����ب ال���ك���رام���ة وامل��ن��ت��خ��ب 

ال�������ص���وري ع���اط���ف ج���ن���ي���ات، وم�����ع جم��د 

احل��م�����ص��ي وع���اط���ف ج��ن��ي��ات ي�����ص��ل ع��دد 

العراقي  الدوري  ال�صوريني يف  الالعبني 

ي��وج��د يف �صفوف  ح��ي��ث  7 لع��ب��ني،  اإىل 

اأرب���ي���ل ال���الع���ب���ان ن����دمي ال�����ص��ب��اغ وع��ب��د 

ال�������رزاق احل�����ص��ني ويف زاخ�����و ال��الع��ب��ان 

دهوك  ومع  اإ�صماعيل  وفرا�س  ح�صو  كاوا 

برهان �صهيوين فيما ي�صرف املدرب نزار 

اأرب���ي���ل، ي�صاعده  حم��رو���س ع��ل��ى ت��دري��ب 

�صامر  املرمى  فواز مندو وم��درب حرا�س 

ري����ح����اين واأمي��������ن احل���ك���ي���م م����ع ده����وك 

وحممد قوي�س مع زاخو .

اأن �صهدت ال�صنوات  ويف الأردن، وبعد 

امل���ا����ص���ي���ة، ت���واف���د امل����درب����ني وال��الع��ب��ني 

العراقيني على الأردن باأعداد كبرية جداً، 

وت��وج��ه ع��دد ل ب��اأ���س ب��ه م��ن املحرفني 

الأردن��ي��ة،  الأن��دي��ة  �صوب  الفل�صطينيني 

ج���اء ال����دور ه���ذه امل���رة ع��ل��ى جن���وم ال��ك��رة 

ال�صورية.

و���ص��ه��د امل��و���ص��م امل��ا���ص��ي اإق����ب����اًل من 

الأن������دي������ة امل���ح���ل���ي���ة ع���ل���ى ال���ت���ع���اق���د م��ع 

ال��الع��ب��ني وامل���درب���ني ال�����ص��وري��ني، فعلى 

احل�صني  �صباب  تعاقد  امل��درب��ني،  �صعيد 

اإدري�س  عبدالرحمن  ال�صوري  امل��درب  مع 

ل��ي��ق��ود ال��ف��ري��ق خ���الل م��ن��اف�����ص��ات دوري 

امل��ح��رف��ني، وه���و م��ا ان��ط��ب��ق ع��ل��ى فريق 

ال�صوري  امل��درب  تعاقد مع  ال��ذي  العربي 

اأن يعود فريق البقعة  ماهر بحري، قبل 

متام  ال�صوري  امل��درب  مع  تعاقده  ويعلن 

احلوراين. 

وعلى �صعيد الالعبني، تعاقد الرمثا 

خالد  هم  �صوريني  حمرفني  ثالثة  مع 

كما  احل��اج،  وماجد  ال�صعار  وبا�صم  البابا 

ج���دد ال���وح���دات ع��ق��د م��داف��ع��ه ال�����ص��وري 

بالل عبدالدامي، قبل اأن ي�صتقطب اأي�صاً 

املهاجم مهند ابراهيم، اإىل جانب جتربة 

املدافع اأحمد ديب.

وت����ع����اق����د ال���ف���ي�������ص���ل���ي م�����ع ال���الع���ب 

ال�����ص��وري حم��م��د احل���م���وي، ف��ي��م��ا تعاقد 

���ص��وري��ني هما  ���ص��ب��اب الأردن م��ع لع��ب��ني 

اأحمد احلاج حممد وبا�صل العلي، وتعاقد 

�صباب احل�صني مع الالعب ال�صوري عمر 

حممود  ال�صريح  �صم  فيما  ع��ب��دال��رزاق، 

ن����زاع واأمي�����ن اخل���ال���د، ال��ل��ذْي��ن ���ص��ب��ق اأن 

خا�صا جتربة الحراف يف الأردن، وجدد 

فريق ذات را�س عقد املحرفني ال�صوريني 

معتز �صاحلاين وفهد يو�صف، فيما فريق 

العربي مع يو�صف خلف.
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اأك����د ب��ر���ص��ل��ون��ة ب��داي��ت��ه ال��ق��وي��ة يف 

دوري اأبطال اأوروبا بفوزه على م�صيفه 

نظيف،  بهدف  الأ�صكوتلندي  ال�صلتيك 

املرحلة  يف  ف��اب��ري��غ��ا���س،  جن��م��ه  �صجله 

الثانية من الدور الأول. 

ف��اإن له  ال��ف��وز،  وعلى رغ��م �صعوبة 

الكاتالوين  الفريق  اأهمية كبرية لدى 

ال�صكتلندي  الفريق  اأم��ام  خ�صر  ال��ذي 

يف املو�صم املا�صي على امللعب ذاته 1 – 

الأول.  الدور  اإياب  يف   2
وب���ه���ذا ال���ف���وز ث�����اأر ب��ر���ص��ل��ون��ة من 

ال�صلتيك، حمققاً الفوز الأول لهم على 

الفريق ال�صكوتلندي يف قواعد الأخري 

اأبطال  4 مباريات يف م�صابقة دوري  يف 

اأوروبا.

واأكد لقاء ال�صلتيك جاهزية الفريق 

الكاتالوين الذي حقق العالمة الكاملة 

7 م��ب��اري��ات يف ال�����دوري الإ���ص��ب��اين،  يف 

وه����ي اأف�������ص���ل ان���ط���الق���ة ل���ه يف ت��اري��خ 

جنمه  غ��ي��اب  يف  لعب  اأن���ه  علماً  الليغا، 

الأرجنتيني املتاألق ليونيل مي�صي ب�صبب 

املرييا  اأم��ام  لها  تعر�س  التي  الإ�صابة 

افتتح  ع��ن��دم��ا  امل��ا���ص��ي  ال�صبت   )0-2(

اأه��داف   8 اإىل  ر�صيده  رافعاً  الت�صجيل 

يف الليغا و11 يف خمتلف امل�صابقات بعد 

الهاتريك يف مرمى اجاك�س يف اجلولة 

الأوىل لدوري الأبطال.

املطلوب  ح��ق��ق  بر�صلونة  ك���ان  واإذا 

وانتزع الفوز يف عقر دار ال�صلتيك، فاإن 

ميالن الإيطايل اأخفق يف املهمة نف�صها 

على اأر����س اأج��اك�����س ال��ه��ول��ن��دي، حيث 

) العدد 282(  اجلمعة - 4 ت�شـرين الأول - 2013
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من مباراة الأر�صنال ونابويللعبو بر�صلونة يحتفلون بالفوز على ال�صلتيك

خرج متعادًل 1 – 1.

وب����ه����ذه ال��ن��ت��ي��ج��ة اأخ����ف����ق ال���ف���ري���ق 

الإيطايل يف الثاأر من الفريق الهولندي 

الذي هزمه 2 - 0 على ملعب �صان �صريو 

املجموعات  دور  الأخ��رية من  يف اجلولة 

املو�صم املا�صي.

واأك��دت هذه املباراة معاناة ميالن يف 

ب��داي��ة ه���ذا امل��و���ص��م، ح��ي��ث ح��ق��ق ف��وزي��ن 

فقط يف الدوري، اآخرهما ب�صعوبة على 

�صمبدوريا مقابل هزميتني وتعادلني.

ال��ث��ام��ن��ة هي  امل��ج��م��وع��ة  اأن  ي���ذك���ر 

ت�صم  كونها  بامتياز،  الأبطال  جمموعة 

بر�صلونة )4 مرات يف اأعوام 1992 و2006 

يف  م���رات   7( وم��ي��الن  و2011(  و2009 

و1994  و1990  و1989  و1969   1963
يف  م���رات   4( واي��اك�����س  و2007(  و2003 

و�صلتيك  و1995(  و1973  و1972   1971
)مرة واحدة عام 1967(.

���ص��رب  ال�������ص���اد����ص���ة،  امل���ج���م���وع���ة  ويف 

الأر����ص���ن���ال ال��ل��ن��دين ب��ق��وة ب���ف���وزه على 

ن����اب����ويل الإي�����ط�����ايل ب���ه���دف���ني ن��ظ��ي��ف��ني 

ل����الأمل����اين م�����ص��ع��ود اأوزي�������ل وال��ف��رن�����ص��ي 

اأوليفييه جريو.

القارية  م�صريته  الأر�صنال  وووا�صل 

القوية بعد فوزه على مر�صيليا الفرن�صي 

يف اجلولة الأوىل، واأزاح من دربه خ�صماً 

بورو�صيا  اأ�صقط  الذي  نابويل  هو  عنيداً 

دورمتوند الأملاين يف اجلولة الأوىل.

و���ص��ت��ع��ط��ي ال��ن��ت��ي��ج��ة لع��ب��ي امل����درب 

الفرن�صي ار�صني فينغر �صحنة معنويات 

كبرية تعزز اأي�صاً م�صريته املحلية، حيث 

على  ف��وزه  بعد  ليغ«  »الرميري  يت�صدر 

�صوان�صي 2-1 يف اجلولة الأخرية.

بورو�صيا  ذاتها، عو�س  املجموعة  ويف 

دورمت����ون����د ���ص��ق��وط��ه اأم������ام ن���اب���ويل يف 

�صيفه  ج�����راح  وع���م���ق  الأوىل  اجل���ول���ة 

به  – 0، ملحقاً   3 مر�صيليا بفوزه عليه 

ويحقق  ال��ت��وايل،  على  الثانية  اخل�صارة 

حيث  حملياً،  قوية  انطالقة  دورمتوند 

يت�صدر البوند�صليغا من دون اأي خ�صارة 

يف 7 مباريات بفارق الأهداف عن بايرن 

القارية  الدوري وامل�صابقة  ميونيخ بطل 

الأمل��اين  الفريق  ويعول  املا�صي،  املو�صم 

ع��ل��ى ق��وت��ه ال�����ص��ارب��ة يف خ���ط ال��ه��ج��وم 

ب���ق���ي���ادة ال���دول���ي���ني ال���ب���ول���ن���دي روب����رت 

ليفاندو�صفكي، والغابوين بيار اميرييك 

اوباميانغ، وماركو ريو�س.

ومت��ك��ن ال��ف��ري��ق الأمل�����اين م���ن حمو 

قبل  مر�صيليا  اأم����ام  امل���ه���زوزة  ���ص��ورت��ه 

مو�صمني حني �صقط اأمامه ذهاباً واإياباً 

يف الدور الأول، اإذ خ�صر 0-3 يف مر�صيليا 

ث��اأر  فهو  وبالتايل  دورمت��ون��د،  يف  و3-2 

امل�صابقة  يف  ح��ظ��وظ��ه  واأن��ع�����س  لنف�صه 

املو�صم  فيها  احل�صن  ال��ب��الء  اأب��ل��ى  التي 

اأدن���ى من  اأو  ق��اب قو�صني  وك��ان  املا�صي 

الظفر بلقبها للمرة الثانية بعد الأوىل 

ج��وف��ن��ت��و���س  ح�������ص���اب  ع���ل���ى   1997 ع�����ام 

الإيطايل.

وب������ف������وزه ال���������ص����اح����ق ع����ل����ى ���ص��ت��ي��وا 

نظيفة،  برباعية  ال��روم��اين  بوخاري�صت 

عو�س ت�صل�صي بقيادة مدربه الرتغايل 

جوزيه مورينيو خ�صارته على اأر�صه اأمام 

الأوىل،  1-2 يف اجلولة  ال�صوي�صري  بال 

ل��ي��ب��ق��ي ع��ل��ى اآم����ال����ه يف امل��ن��اف�����ص��ة على 

بطاقتي املجموعة.

ويبدو فوزك ت�صل�صي منطقياً بالنظر 

اإىل ال���ف���وارق ال��ك��ب��رية ب��ني ال��ف��ري��ق��ني، 

مقدمتها  يف  ال��ن��ج��وم،  ناحية  خ�صو�صاً 

الرابع  ال��ه��دف  ف��ران��ك لم��ب��ارد �صاحب 

وال����رازي����ل����ي رام�����ريي�����ز، ال������ذي ���ص��ج��ل 

هدفني لت�صل�صي.

�صالكه  تخطى  عينها،  املجموعة  ويف 

الأمل�����اين عقبة ب���ال ال�����ص��وي�����ص��ري ب��ف��وزه 

ع��ل��ي��ه ب���ه���دف ن��ظ��ي��ف، ل��ي��ق��ط��ع ���ص��وط��اً 

الثاين،  اإىل بلوغ الدور  كبرياً يف م�صعاه 

خ�����ص��و���ص��اً اأن����ه ح��ق��ق ال���ف���وز يف اجل��ول��ة 

الأوىل على �صتيوا بوخار�صت 0-3.

اأتلتيكو  ويف املجموعة ال�صابعة، حقق 

الليغا  ���ص��دارة  يتقا�صم  ال���ذي  م��دري��د، 

متتالية،  انت�صارات   7 من  بر�صلونة  مع 

التقليدي  ع��ل��ى ج���اره وغ��رمي��ه  اآخ��ره��ا 

ريال مدريد )1-0( يف عقر دار الأخري، 

ف���وزاً ب����ارزاً على ب��ورت��و ال��رت��غ��ايل 2 – 

لأتلتيكو  الثاين  الفوز  وهو  بورتو،  يف   1
اأك��رم وف��ادة �صيفه زينيت  ال��ذي  مدريد 

���ص��ان ب��ط��ر���ص��ب��ورغ ال��رو���ص��ي يف اجل��ول��ة 

الأوىل بفوزه عليه بثالثية نظيفة، وهو 

العريق  الإ�صباين  الفريق  يوؤكد �صري  ما 

مدربه  ب��ق��ي��ادة  ال�صحيحة  ال�صكة  على 

ال�صاب الأرجنتيني دييغو �صيموين.

جالل قبطان
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اأعلن رجل اأعمال اأمريكي عن خطته بافتتاح اأول متجر لل�سلع املنتهية 

اأن يجذب  اآمللًا  بو�سطن،  املقبل، يف مدينة   2014 عام  ال�ساحية، مطلع 

�سريحة من الزبائن ذوي الدخل املحدود.

دوغ »رواخ«، وهو مالك �سل�سلة متاجر با�سم »تريدور جوي�ص«، خّل�ص 

رب مالكي املتاجر على اإتاف  فكرته باأن قواعد تنظيم �سامة الأغذية تجُ

ن�سبة  تقارب  والتي  عليها،  ن  املللدوَّ ال�ساحية  تاريخ  تاوزها  عند  ال�سلع 

الب�سري يف  تللزال �ساحلة لا�ستهاك  ما  والتي  ال�سلع،  من  املائة  يف   40
الوليات املتحدة، ومن هذه املنتجات رقائق الذرة وال�سوكولته، والبي�ص 

واللنب واحلليب.

قابلة لا�ستهاك  تبقى  اأن  املنتجات  بع�ص  باإمكان  اأن  »رواخ«  واأو�سح 

الللذي  وهللو  ن على غافها،  امللللدوَّ التاريخ  رغللم تللاوزهللا  لللفللرة،  الب�سري 

اك املتاجر على التخل�ص منها بعده، وب�سرط اأن يتقيد البائعون  يجُجرب مجُ

ب�سروط خا�سة تتعلق بحفظها.

اللمللديللر الللفللنلي: ملللالك ملحللللفللوظ

info@athabat.net :بريوت امل�سيطبة - �سارع عثمان بن عفان - بناية العر - ط1 - هاتف: 01/360807 - فاك�ص: 01/368256 -  بريد اإلكروين

تـــ�صـــــدر عـــــــن 

�شــركــة الـقـــلــم 

لالإعالم �ش.م.م.

علللند وجللللود مل�سلكلللللة فلي التوزيع الرجاء الت�سال:  هاتف: 01/666314تلللللللللللوزيلللللللللللع الأوائللللللللللللللل 
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كاريكاتير

افتتاح متجر للسلع المنتهية الصالحية

تقارب 
أميركي 

إيراني

حتاول  الأمريكية  فلوريدا  بولية  دلتونا  مدينة  يف  ال�سرطة  تزال  ما 

التعرف اإىل هوية رجل حاول دفع فاتورة املياه عن طريق كمية من مادة 

الكوكايني املخدرة.

وكان رجل جمهول اقتحم مكتب وزارة املياه يوم الإثنني املا�سي، و�سلم 

الفور  وعلى  غريب،  اأبي�ص  م�سحوق  على  يحتوي  ظرفاً  اجلباية  موظف 

مت اإخاء املكتب من قبل امل�سوؤولني، وح�سر رئي�ص ق�سم ال�سرطة برفقة 

اثنني من اإدارة مكافحة احلرائق.

وبعد فح�ص الظرف تبني اأنه يحتوي على كمية �سغرية من الكوكايني، 

ال�سرطة يف مقاطعة فولو�سيا، الذي  با�سم ق�سم  بح�سب ما ذكر املتحدث 

اأكد اأن الرجل امل�سبوه مل يتحدث اإىل املوظفني بل اكتفى بو�سع الظرف 

املرتبة عليه  املياه  فاتورة  دفللع  حللاول  اأنلله  ويعتقد  الفور،  واخلللروج على 

باملادة املخدرة املمنوعة بدًل من املال.

حكمت عليه بالسجن سّدد فاتورة المياه بالكوكايين بداًل من المال
53 سنة.. ثم زّوجته

كوك�سون  باتري�سيا  الأمريكية  القا�سية  اأ�سدرت 

53 �سنة،  ب�سجن دان دي�سربو )36 عاماً( مدة  حكماً 

علللللى خلفية اتللهللاملله بللجللرميللة قللتللل تللعللود اإىل الللعللام 

.2003
عقدت  املحكمة،  من  ال�سحية  عائلة  خللروج  وبعد 

خطيبته  علللللى  »ديللل�لللسلللربو«  زواج  عللقللد  »بللاتللريلل�للسلليللا« 

»دي�ستني« )33 عاماً(، وقّدمت لهما قطعَتْي حلوى.

»دي�سربو«  اأن  اإىل  اأمريكية  اإعللام  و�سائل  واأ�سارت 

للمللح له  بللقللي مللقللّيللداً خلللال مللرا�للسللم اللللزفلللاف، لللكللن �للسجُ

بتقبيل العرو�ص.

بحقه،  ال�سادر  احلكم  ا�ستئناف  »دي�سربو«  ويعتزم 

فيما تاأمل زوجته اأن يخرج من ال�سجن يف يوم ما.


