ألمـــــــة واحـــــــدة

لماذا تصاعد التوتير األمني؟
توقف املراقبون كثرياً �أمام ت�صاعد التوتريات الأمنية يف لبنان ،واملتنقلة من
مكان �إىل �آخر ،وت�ساءلوا عما �إذا كان هناك من رابط بني �صراع الأجنحة امل�سلحة
يف �سورية ،والذي يغذّيه �صراع �سعودي  -قطري ،بعد �أن �أ�صبحت الريا�ض �شبه
وحيدة يف امليدان بعد التكليف الأمريكي للثنائي بندر بن �سلطان � -سعود الفي�صل،
و�إعطائه مهلة زمنية لتعديل موازين القوى ال�سورية قبل لقاء بوتني � -أوباما.
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االفتتاحية

الفتنة إلجهاض
انتصار  ..2006لن تنجح
عندم ��ا يُحتف ��ل بانت�ص ��ار م ��ا ،ال يك ��ون منا�سب� �اً تعك�ي�ر �صف ��و
الفرح ��ة بلف ��ت النظ ��ر �إىل املخاط ��ر الت ��ي تته ��دد الن�ص ��ر..
نق ��ول ه ��ذا م ��ع �إطاللن ��ا عل ��ى الذك ��رى ال�سابع ��ة لالنت�ص ��ار
اال�سرتاتيج ��ي للمقاوم ��ة يف الع ��ام  ،2006فرنق ��ب ما يتهددها
يف ظ ��ل حتالف دويل � -إقليم ��ي تقوده �أمريكا لتعاقبها على ما
فوّتت ��ه عليه ��ا بانت�صارها؛ من �إقامة �ش ��رق �أو�سط جديد يكون
نواة للنظام العاملي الأحادي القطبية.
فاملقاوم ��ة بكل مكون ��ات حمورها املمتد من �إيران �إىل املتو�سط
ع�ب�ر �سوري ��ة ،تتعر�ض حلرب كونية قد يكون ثقلها اليوم قائم
يف �سوري ��ة ،لك ��ن املقاوم ��ة يف لبن ��ان والبُني ��ة املقاوم ��ة يف �إيران
لي�ستا مبن�أى عن هذه احلرب امل�ستندة �إىل «ا�سرتاتيجية القوة
الناعم ��ة» الت ��ي اعتمده ��ا احلل ��ف ال�صهي ��و � -أطل�س ��ي ،بع ��د �أن
كانت هزميته املدوّية يف العام  2006على يد املقاومة يف لبنان،
هزمية �أجربته على التخلي عن «ا�سرتاجتية القوة ال�صلبة».
و�إذا كان ��ت �إي ��ران قد ا�ستطاع ��ت �أن تف�شل «الهج ��وم  -العدوان
الناع ��م» عليه ��ا يف الع ��ام  ،2009بع ��د متكّن مقاوم ��ة لبنان من
�إف�شال هجوم من ذات الطبيعة يف �أيار العام  ،2008ف�إن �سورية
ت�ستم ��ر يف املواجه ��ة الدفاعي ��ة من ��ذ ثالث�ي�ن �شه ��راً ،كم ��ا �أن
لبن ��ان يُدفع �إىل فتنة ترى فيها �أم�ي�ركا احلل الوحيد لتغيري
املعادلة بالإجهاز على املقاومة.
ال ��كل يعل ��م �أن املقاومة جت ��اوزت حتى الآن كمائ ��ن كثرية ،بدءاً
من ا�ستفزازت �صيدا وقطع طريق اجلنوب ،مروراً مبتفجرات
البق ��اع و�صواريخ ��ه ،ث ��م �شتائ ��م �أحم ��د الأ�س�ي�ر ونريان ��ه،
و�سلوكي ��ات جماع ��ات «� 14أ�س�ي�ر � -آذار» ،امل�ستجيب ��ة لق ��رارات
ُت َّتخ ��ذ يف الريا� ��ض ،بع ��د �أن تق� �دّم ال�سع ��ودي لي�شغ ��ل من�ص ��ب
املدي ��ر املي ��داين للعدوان ،و�صو ًال �إىل متفج ��رة بئر العبد ،لكن
تبق ��ى الأب�صار والأذهان م�ش ��دودة �إىل امل�ستقبل حيث ال�س�ؤال:
هل �ست�ستطيع املقاومة وحمورها الإفالت مما يخطَّ ط؟
لق ��د دخل ��ت �إيران ع�ب�ر �إجنازاتها الداخلي ��ة وحركتها الدولية
منطق ��ة الأمان ،وباتت ق ��وة �إقليمية دولية هام ��ة ،وا�ستطاعت
�سوري ��ة ب�صموده ��ا �إف�ش ��ال الع ��دوان عليه ��ا ،وقطع ��ت الطريق
عل ��ى �أي احتم ��ال بانت�ص ��اره ،رغم �أن هناك م�س ��اراً غري ق�صري
لبل ��وغ منطق ��ة الأمان التام ،وكذلك ن ��رى املقاومة يف لبنان يف
و�ض ��ع �آم ��ن ،لأنها متلك م ��ن الق ��درات الع�سكري ��ة وال�سيا�سية
م ��ا يجعله ��ا ه ��ي الأخ ��رى ،ورغ ��م كل التهدي ��دات ،بعي ��دة ع ��ن
دائ ��رة اخلط ��ر وج ��وداً ودوراً وفعالي ��ة ،فـ«�إ�سرائي ��ل» ال جت ��ر�ؤ
عل ��ى الهج ��وم ،وجماع ��ات الإره ��اب يف الداخ ��ل ال تق ��در عل ��ى
املواجه ��ة ،و�إذا كان ��ت العب ��وات النا�سف ��ة �أو ال�شتائ ��م �أو التلويح
بالعزل ال�سيا�سي طريقهم �إىل الفتنة ،ف�إننا على يقني � -إن مل
يك ��ن االحت ��واء وال�صرب مالئم�ي�ن � -أن ما متلك ��ه املقاومة من
احلكم ��ة وقدرات ال ��رد بجراحة املنظ ��ار ،كافٍ لإجها�ض الفتنة
واالحتفاظ باالنت�صار.

العميد د� .أمني حممد حطيط

www.athabat.net
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

«المستقبل»  :استعادة السلطة ..أو الطوفان
م�ن��ذ �أن وط � ��أت «احل��ري��ري��ة ال���س�ي��ا��س�ي��ة» �أر���ض
لبنان وهي متار�س حرب �إلغاء �ضد كل من يخالفها
الر�أي ال�سيا�سي ،م�ستعملة يف ذلك �أخطر �سالحني:
املال الأ�سود الآتي من ممالك و�إمارات النفط الذي
ت�شرتي به الذمم والأب��واق وامل�ؤيدين ،والتحري�ض
الطائفي وامل��ذه�ب��ي ال��ذي ي�خ�رّب الن�سيج الوطني
والإن�ساين املتنوع ال��ذي يتميز به لبنان خ�صو�صاً،
وامل�شرق العربي عموماً.
ه �ك��ذا ف�ع�ل��ت «احل��ري��ري��ة ال���س�ي��ا��س�ي��ة» وحققت
جن��اح�اً يف حماربتها لكثري م��ن ال��رم��وز الوطنية،
ف��أف��ردت لنف�سها مكاناً وا�سعاً يف امل�سرح ال�سيا�سي،
وه��ي ال�ي��وم تنفّذ حلقة ج��دي��دة م��ن ه��ذا املخطط،
م�ستهدفة اجلي�ش اللبناين واملقاومة مبا ميثالن
م��ن عنا�صر ق��وة وقفت وم��ا ت��زال يف وج��ه الأط�م��اع
«الإ�سرائيلية» ب�أر�ض لبنان ومياهه ،وم�ؤخراً بنفطه
امل�ستجدّ.
«احل��ري��ري��ة ال���س�ي��ا��س�ي��ة» ب�ف�ك��ره��ا «ال��وه��اب��ي»
الإل �غ��ائ��ي وا إلق �� �ص��ائ��ي وال �ت �ك �ف�يري ال ��ذي حملته
معها م��ن اململكة ال�سعودية ،وال�ت��ي م��ا ت��زال حتمل
جن�سيتها ،وتنعم ب�أموالها ،مل تكتف بالإحالل حمل
طاقم كامل من �أهل ال�سيا�سة ،بل �أوغلت يف حربها
الإلغائية ،لأنها تنفّذ �أجندة �أمريكية �« -إ�سرائيلية»،
تق�ضي ب�ضرب دور لبنان املقاوم ،ودفعه لالن�ضمام
�إىل طابور «عرب االعتدال» ،الذين �أقاموا عالقات
�سيا�سية واقت�صادية مع العدو ال�صهيوين ،متخطّ ني
كل اعتبارات ال�صراع العربي «-الإ�سرائيلي» وحقوق
�شعب فل�سطني ،خ�صو�صاً ب�ع��دم��ا ت�ب�ّيأنّ لأ��ص�ح��اب
ه��ذا امل �� �ش��روع �أن ت�ق��ّ��ص��ده��م إ�ف �ق��ار ل�ب�ن��ان وجت��وي��ع
�شعبه و�إرهاقه بالديون مل تفلح كلها يف �إركاع لبنان
أ�م��ام الإم�ل�اءات الأمريكية و«الإ�سرائيلية» ،وذلك
بف�ضل وج��ود مقاومة �صادقة م�ضحّ ية وواع�ي��ة يف

بعد فشل عدوان تموز
تنكب البعض
ّ 2006
مهمة التحريض الدائم
على المقاومة وسالحها

لبنان ،ما جعل من �أول��وي��ات املخططات الأمريكية
و«الإ� �س��رائ �ي �ل �ي��ة» � �ض��رب امل �ق��اوم��ة وال�ت�خ�ل����ص من
�سالحها ،خ�صو�صاً بعد ف�شل ال�ضرب املبا�شر عرب
ال�ع��دوان «الإ�سرائيلي» يف مت��وز  ،2006فجاء ال��دور
ع�ل��ى ع�م�لاء ال��داخ��ل ليتنكّبوا امل�ه�م��ة ال�ت��ي ن�شهد
ف�صول تنفيذها املتوا�صلة م��ن خ�لال التحري�ض
الدائم على املقاومة و�سالحها.
ولأن ال �ت �ح��ري ����ض وح � ��ده مل ُي � �ج � �دِ ،ع �م��دت
«احل ��ري ��ري ��ة ال �� �س �ي��ا� �س �ي��ة» ب �ح��زب �ه��ا امل �� �س �م��ى «ت �ي��ار
امل�ستقبل» �إىل الدفع بقوى التطرف والتكفري �إىل
الواجهة؛ يف ابتزاز علني�« :إما �أن تقبلوين ب�شروطي،
�أو تواجهوا املتطرفني» .ويف احلقيقة ،ف��إن خطاب
«امل�ستقبل» ال يختلف البتة عن خطاب التكفرييني
وامل�ت�ط��رف�ين ،خ�صو�صاً �أن امل �م �وِّل وامل��وجِّ ��ه واح��د،
ولأن امل���ش��روع «امل�ستقبلي» با�ستعمال املتطرفني
واجه جناحاً يف ال�شمال اللبناين ،خ�صو�صاً يف عكار

وطرابل�س ،ما �أتاح له ممار�سة عملية �إلغاء حقيقية
على الأر���ض بحق ق��وى كثرية �سبق لها �أن رف�ضت
االن�ضواء يف م�شروعه ال�سيا�سي ،الذي نقل �شريحة
ك�برى م��ن امل�سلمني م��ن امل��وق��ع ال�ع��روب��ي وال�ث��وري
املعادي لال�ستعمار� ،إىل املوقع التابع للأمريكيني
و�أتباعهم من حكام ممالك و إ�م��ارات النفط ،الذين
ي�ف����سّ ��رون إ�ط��اع��ة ويل ا ألم ��ر ب� أ�ن�ه��ا ط��اع��ة لأم�يرك��ا
و�سلطانها و�أداتها يف املنطقة العربية؛ «�إ�سرائيل».
�إال �أن ه��ذا «النجاح» جعل من مدينة طرابل�س
�أر�ضاً حمروقة يرتع فيها �أمراء الزواريب وامل�سلحون
والع�صابات املموَّلة من �أك�ثر من جهة ،يف مقدمها
«ت �ي ��ار امل �� �س �ت �ق �ب��ل» ،وع �ن��دم��ا ج ��رى إ�خ� � ��راج رئ�ي����س
«امل�ستقبل» م��ن «جنة احل�ك��م» وه��و على ب��اب ب��اراك
�أوباما ،حتوّل «اجلهد امل�ستقبلي» نحو مناطق �أخرى،
يف م��وازاة التدخل املتعدد الأوج��ه يف �سورية ،دعماً
للع�صابات امل�سلحة التي تدمّر الب�شر واحلجر فيها.
وه �ك��ذا ،مل ي �خ��رج م��ن ف ��راغ يف م��دي�ن��ة �صيدا
ذلك «ال�شيخ» ال�سلفي املغمور لي�صبح بف�ضل الدعم
والتحري�ض احل��ري��ري� ،صاحب ال�صوت ا ألع�ل��ى يف
عا�صمة اجلنوب ،رافعاً �شعارات وراي��ات الفتنة بني
�أبناء املدينة الواحدة ،يف �سعي حريري لتكرار جتربة
طرابل�س ،وكان مناخ التحري�ض فر�صة له للتح�شيد
وت��و��س�ي��ع االن�ت���ش��ار وجت�م�ي��ع امل��ري��دي��ن والأن �� �ص��ار،
والهدف احلقيقي ت�صفية القوى ال�سيا�سية املناوئة
لآل احلريري يف �صيدا ،واملتحالفة مع املقاومة ،وهي
ق��وى علمائية يتقدمها ال�شيخ ماهر حمود ،وقوى
�سيا�سية يتقدمها أ���س��ام��ة �سعد ،يف ح�ين مل يُخْ ف
�أحمد احلريري موقف حزبه من ه��ؤالء ،عندما مل
يتورع عن و�صف حلفاء املقاومة بـ«اخلوَنة».
ولأن اجلي�ش اللبناين كان دائماً عقبة �أمام هذه
املخططات اخل��ارج�ي��ة امل�ن� َّف��ذة ب � أ�ي � ٍد حملية ،و ألن��ه
توىل ال��رد على جرمية �أحمد الأ�سري بحق جنوده،
و أ�ل �غ��ى ح��ال�ت��ه ،جُ ��نّ ج�ن��ون احل��ري��ري�ين ،ف��أط�ل�ق��وا
حملة حتري�ض �ضد اجلي�ش ،ال تختلف عن حمالت
«امل�ستقبل» ال�سابقة �ضده؛ عندما ا�ستُهدف بالنار
و ُق �ت��ل وجُ � ��رح ج �ن��وده يف ع �ك��ار وط��راب �ل ����س وعنجر
وعر�سال.
وعلى هذا الأ�سا�س ،يوا�صل «تيار امل�ستقبل» رفع
�شعاره الدائم « :إ�م��ا �أن �أحكم و�أنفّذ الأجندات التي
خُ لقت ألج�ل�ه��ا ،و إ�م ��ا ال�ط��وف��ان» ،وه��و النهج ال��ذي
ي�سري عليه حلفا�ؤهم اللدودون؛ «الإخوان امل�سلمون»
(ال��ذي��ن �أعلنت اململكة ال�سعودية احل��رب عليهم)،
ف�ه��ؤالء يمُ عنون ت��دم�يراً يف �سورية وم�صر وليبيا
وتون�س ،بعدما ق�سّ موا ال�سودان ،كل ذلك ثمناً ل�شهوة
ال�سلطة والت�سلّط التي يحملونها ويُلب�سونها زوراً
لبو�س الإ�سالم.

عدنان ال�ساحلي

� 14آذار ..تنظيم احتفاالت متعددة ومتنوعة لإطالق احلمالت �ضد اجلي�ش اللبناين

همسات
مناخ التمديد
ت ��روّج �شخ�صية ذاع �صيتها
ب �ت��دب�ير ال��ف�ت�ن وال��و� �ش��اي��ة،
و�شريكة �أ�سا�سية يف الف�ساد
منذ العام  ،1992ب ��أن مناخ
التمديد لرئي�س اجلمهورية
بات �شبه جاهز خارجياً� ،إال
�أن مقربني م��ن ال�شخ�صية
ذات ال��ع�ل�اق��ات امل���ش�ب��وه��ة
م ��ع اخل � � ��ارج��� ،س��خ��روا من
الرتويجات واعتربوها «فخاً»
م��ن أ�ج ��ل ا� �س �ت��دراج م��واق��ف
ل�صالح قوى � 14آذار.

مسح شامل

ات �خ��ذت الأج��ه��زة الأم �ن �ي��ة اللبنانية �سل�سلة
إ�ج���راءات وقائية بالغة الأه�م�ي��ة ،منها م��ا هو
مرئي ومنها خمفي يف �أرجاء ال�ضاحية اجلنوبية
لبريوت ،وعلى مداخلها الأ�سا�سية والفرعية،
وتقوم فرق خا�صة بعمليات م�سح �إلكرتونية يف
العديد من املناطق وال�شوارع وال�ساحات ،وقد
�شوهدت بع�ض فرق التفتي�ش والهند�سة ومعها
كالب مدرَّبة جتوب بع�ض ال�شوارع �أثناء فرتات
الليل.

الصندوق األسود

مت ت��زوي��د الأج �ه��زة الق�ضائية والأم �ن �ي��ة التي

حتقق بانفجار ال�ضاحية بجهاز الكمبيوتر
اخلا�ص ب�سيارة الـ«كيا» املنفجرة �أو ما يُعرف
بالكف الإل �ك�تروين ،من �أج��ل حتليل املعلومات
التي بداخله ،حيث تك�شّ فت خيوط �أول�ي��ة عن
الطرق التي �سلكتها ال�سيارة ،و�أماكن وجودها،
ويُعتقد �أن التحقيقات تو�صلت �إىل معرفة �أحد
الأ�شخا�ص الذين هم على عالقة باحلادث.

إجراءات وقائية

عمدت عدة �سفارات عربية يف لبنان �إىل تخفي�ض
عدد طاقمها الدبلوما�سي ،واحلد من �صالحيات
املوظفني اللبنانيني ،حتى �أن بع�ض الدبلوما�سيني
العرب باتوا يتجولون يف لبنان ب�سيارات ذات
لوحات عادية ،كي ال يلفتوا االنتباه.
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موضوع الغالف

الفراغ السياسي يكشف أمن لبنان

يـقــــال
ما خفي أعظم

�أوقف اجلي�ش اللبناين على �أحد حواجزه
«الطيارة» يف منطقة ال�شمال �سيارة يف
داخلها �شخ�صان يرتديان الزي الديني،
وع�ث�ر معهم ع�ل��ى كمية م��ن الأ��س�ل�ح��ة،
وبعد التدقيق تبني �أن ال�سيارة م�سروقة
م��ن �أح ��د رج ��ال الأع� �م ��ال ،و�أن هذين
ال�شخ�صني لي�سا رجليْ دين ،بل �أفراد يف
ع�صابة ل�سرقة ال�سيارات وبيع الأ�سلحة
وتو�صيلها �إىل �سورية.

كتاب مفتوح

توجّ ه �صحايف ميلك �أك�ثر من مطبوعة
عرب «كتاب مفتوح» �إىل امللك ال�سعودي،
وك�أن الأخري نابليون بونابرت �أو الإ�سكندر
املقدوين ،قائ ًال �إنه الزعيم الأول للعاملينْ
الإ�سالمي والعربي ،و�إن اململكة م�ؤهَّ لة
لأن تكون دولة عظمى يحميها جي�ش قوي
كامل التجهيز!

الرئي�س نبيه بري مرتئ�ساً اجتماعاً لهيئة مكتب املجل�س

يعي�ش ل�ب�ن��ان ح��ال��ة ف��راغ �سيا�سي م� ��أزوم وف�ل�ت��ان أ�م�ن��ي
م�ت�ن� ّق��ل ،يف ظ��ل خ�ط��اب حت��ري���ض��ي مت�صاعد ع�ل��ى اجلي�ش
اللبناين وح��زب اهلل ،و�صلت ذروت��ه بتكليف �أرب�ع��ة و�أرب�ع�ين
حمامياً من قبَل النائبة بهية احلريري للدفاع عن معتقلي
�أحمد الأ�سري ،ف�ض ًال عن التغطية ال�سيا�سية امل�ستمرة لكل
جت��اوز �أم�ن��ي�� ،س��واء يف طرابل�س وع��ر��س��ال ،رغ��م �أن اجلي�ش
يقوم ب�إجنازات هامة بك�شفه خاليا �إجرامية� ،آخرها يف البقاع
اللبناين ،ومع ذلك ي�ستمر القن�ص ال�سيا�سي على امل�ؤ�س�سة
الع�سكرية انطالقاً من حماور «امل�ستقبل».
يف ظ��ل ه ��ذه ا ألج� � ��واء ع��رق��ل ف��ري��ق � 14آذار ل�ل�م��رة
الثانية �إمكانية دوران عجلة العمل الت�شريعي وانعقاد
جل�سة م��ؤج�ل��ة ملناق�شة خم�سة و�أرب �ع�ين ب�ن��داً وم�شروعاً
�شارك يف �إق��راره��ا ن��واب من «امل�ستقبل» و� 14آذار �أع�ضاء
يف هيئة مكتب املجل�س ،ما لبثوا �أن تن�صلوا من فعلتهم
حتت ال�ضغط ال�سيا�سي ،متاماً كما تن�صّ ل الرئي�س �سعد
احلريري من التمديد لقائد اجلي�ش العماد قهوجي غداة
معركة عربا و�سقوط املربع الأمني لأحمد الأ�سري ،حيث
عاد وتراجع عن ت�أييد التمديد ب�شكل قاطع.
هناك عناد وا�ضح من فريق � 14آذار الذي ي�سوّق اجتهادات
قانونية غ��ب الطلب ح��ول ع��دم قانونية �أي جل�سة يعقدها
جمل�س النواب املمدَّد له يف ظل حكومة ت�صرّف الأعمال .هذا
يف الظاهر� ،أما يف الظل فيعتقد رئي�س جمل�س النواب الرئي�س
ب��ري ،ح�سب م�صادره� ،أن الهدف الأ�سا�س من وراء تعطيل
عمل املجل�س اخل�شية من قيام «حكم جمل�سي» بغياب ال�سلطة
التنفيذية ،وهذا جمرد �أوهام .م�صادر الرئي�س بري ت�ضيف
�أن رئي�س املجل�س يعرتف �أن التمديد لأي م�ؤ�س�سة �أو م�س�ؤول
ه��و �أم��ر غ�ير �شعبي ،لكن ظ��روف�اً �ضاغطة� ،أهمها اخل�شية
من انفالت الو�ضع الأمني وغياب االتفاق ولو باحلد الأدنى

على ق��ان��ون ج��ام��ع ل�لان�ت�خ��اب��ات ،ف��ر���ض علينا ال��ذه��اب �إىل
متديد جمل�س النواب ،وكل الفرقاء والكتل ال�سيا�سية ب�صمَت
ووافقت على التمديد بطيب خاطر ،لكن ما نريد عمله الآن
هو �إعادة االعتبار للمجل�س ،وتفعيل �إنتاجيته كي يقوم بدوره
الطبيعي وي�ستعيد حيويته بالقيام بامل�شاريع املطلوبة ،يف ظل
الفراغ احلا�صل ،دون امل�سا�س بال�سلطة التنفيذية ،عم ًال مبد�أ
ف�صل ال�سلطات .وبر�أي الرئي�س بري ف�إن جمل�س النواب هو
�أم ال�سلطات الد�ستورية وامل�ؤ�س�سات الد�ستورية ،وعمله لي�س
مرتبطاً بعمل امل�ؤ�س�سات ا ألخ��رى ،لكن فكرة رئي�س املجل�س
هي �إيجاد تعاون بني ال�سلطات القائمة ،خلدمة ال�صالح العام،
مع اح�ترام خ�صو�صية كل م�ؤ�س�سة ،ولهذا �سيبقى الرئي�س
بري ،ودائماً ح�سب م�صادره ،يدعو �إىل عقد اجلل�سات واحدة
تلو الأخرى حتى ينقطع النف�س� ،أو فلت�شكَّل حكومة امل�صلحة
الوطنية منذ الآن ،ولتت�ص َّد للأمور احل�سا�سة ،لكن �أن نقوم
بن�سف اجلل�سات ب�شكل كيدي فهذا �أمر مرفو�ض ،حيث العمل
الربملاين يقت�ضي اال�ستمرار ال التعطيل.
وي�ست�شهد الرئي�س ب��ري ب��أن جمل�س النواب انعقد ذات
مرة �أيام �إحدى حكومات الرئي�س رفيق احلريري ومل يح�ضر
من احلكومة �سوى نفر من الوزراء ،ومع ذلك مت عقد جل�سة
ت�شريعية ،العتقاده �أن العمل ال ي�ستمر �أو ي�ستقيم �إال بتعاون
ال�سلطات ،خ�صو�صاً التنفيذية �أو الت�شريعية.
يف امل�ق��اب��ل ،ي�ق��وم ف��ري��ق � 14آذار ب�سل�سلة ممار�سات
م�ك���ش��وف��ة ،ك�ت�م��ري��ر ال �ك��رات �إىل ��س��اح��ة ال�ن�ج�م��ة خلف
م�صيدة الت�سلل يت�صدى لها رئي�س املجل�س بثقة عالية،
مثل اق�تراح املوافقة على التمديد لقائد اجلي�ش ،الذي
تنتهي واليته يف �أيلول املقبل ،ك�شرط الزم للتمديد للواء
أ���ش��رف ري�ف��ي ،ال��ذي ي�ستحيل �إع��ادت��ه �إىل ق�ي��ادة ا ألم��ن
الداخلي بعد ت�صريحاته الأخرية.

�إذاً ،ه�ن��اك ح��ال��ة ف ��راغ و��ش�ل��ل يف ك�ب�رى امل� ؤ���س���س��ات ،مع
التنبيه �إىل �أن رئي�س اجلمهورية تنتهي واليته يف �أيار ،2014
لذلك يقول الرئي�س بري «ال نريد �أن ننام بني القبور �أو نرى
منامات وح�شة» ،واملطلوب الإ�سراع يف ت�أليف حكومة تتمثل
فيها ق��وى �سيا�سية بح�سب �أح�ج��ام�ه��ا احلقيقية ،حا�صراً
خالفه مع العماد عون «يف م�س�ألة التمديد لقائد اجلي�ش� ،أما
يف احلكومة ف�أنا مبدئي ،وال ندخل احلكومة �إال جمتمعني،
وهناك تعاون فعلي يف هذا الإطار».
على �صعيد م�سارات التفاو�ض لت�أليف احلكومة ،مل تنفكّ
عقدة الرئي�س متام �سالم القائمة على «ثالث ثمانات» التي
يقف وراءها ف�ؤاد ال�سنيورة ،مقابل رف�ض قوى � 8آذار الفكرة،
حيث يقول الرئي�س املكلف �إن��ه ال�ضمانة يف �أي ق��رار ُيتَّخذ،
و�أنه ال مي�شي يف �أي �أمر ال يحظى مبوافقة الأطراف كلها.
ه��ذا ال�ك�لام لي�س ل��ه �صدى �إيجابي عند ق��وى � 8آذار،
امل�صرّة على ن�سبة متثيل حقيقية بح�سب الأح �ج��ام ،ف��إذا
كانت احلكومة من  24وزيراً ،ف�إن ح�صة الوزراء ال�شيعة هي
� ،5أما �إذا كانت من  30وزي��راً فـ 6وزراء ،وهناك اتفاق بني
الثنائي ال�شيعي على هذا الأم��ر .أ�م��ا التيار الوطني احلر
فيطالب بخم�سة وزراء �إذا كانت احلكومة من  24وزي��راً،
و�ستة �إذا كانت ثالثينية ،وم��ن هنا يبقى اخل�لاف قائماً،
و�إذا ما ا�ستمر ال��دوران يف حلقة مفرغة ف��إن اخل�شية من
�أن ي�ستغل �أع��داء لبنان ذلك الفراغ املخيف للقيام ب�أعمال
�أمنية جتعل البلد كله مك�شوفاً أ�م��ام اخل�ط��ر ،وق��د بد�أنا
نرى طالئعها القذرة �سواء بانفجار بئر العبد� ،أو بالعبوة
النا�سفة عند جم��دل عنجر� ،أو باغتيال املنا�ضل ال�سوري
حممد �ضرار جمّو يف ال�صرفند..

بهاء النابل�سي

مساعدة السوريين..
باب رزق

بعثت جمعية �إ�سالمية يف بريوت �أ�شخا�ص ًا
�إىل دول اخلليج ال�ع��رب��ي يف رم�ضان،
لإقامة موائد �إفطار بغية جمع م�ساعدات
مالية حت��ت ع�ن��وان م�ساعدة ال�سوريني
والفل�سطينيني ال�ن��ازح�ين م��ن �سورية،
وعلى ر�أ�س احلملة �شيخ من بريوت يقوم
بتحري�ض النا�س على بع�ضهم البع�ض.

محاولة استغباء

لزّمت بلدية بريوت جنل الرئي�س الأ�سبق
ف� ��ؤاد ال�سنيورة (�أمي ��ن) عملية �إع��ادة
ت�أهيل حديقة ال�صنائع و�إن�شاء موقف
�سيارات كبري حتت احلديقة ،واملقدَّرة
تكاليفه بني ثالثة �إىل �أربعة ماليني دوالر،
تربّع بها رجل �أعمال من جنوب لبنان من
�آل �ضاهر ،ميلك �شركات ومتاجر �ألب�سة
م�شهورة ،لكن املفارقة �أن لوحة �إعالن
الت�أهيل املثبتة �أمام احلديقة كُتبت باللغة
الإنكليزية ولي�س باللغة العربية كما هو
مفرت�ض يف العقود مع الدولة اللبنانية،
ورمب��ا ك��ان املق�صود مترير ا�سم �أمي��ن
ال�سنيورة وحماولة ا�ستغباء النا�س.

تشجيعًا للمعتصمين

ذك��رت �صحيفة «�إنرتنا�شيونال بزن�س
تاميز»� ،إن الن�ساء امل�صريات املعت�صمات
ب ��د�أن الإع� ��داد لإط�ل�اق حملة ملمار�سة
«ج�ه��اد ال�ن�ك��اح» يف م�ي��دان االعت�صام،
بهدف ت�شجيع املعت�صمني على البقاء
وا�ستقدام املزيد منهم �إىل املنطقة!

كاميرون يتراجع

القلب «الحنون»

قالت م�صادر �صيداوية �إن نائبة جنوبية �أخذت على
عاتقها �أن تتكفّل بتكاليف معي�شة ع��ائ�لات �أحمد
الأ�سري ،وترعى �أمورهم اخلا�صة ،وقد �أوع��زت �إىل
مكتبها مبتابعة �أو�ضاعهم بالكامل.

ظاهرة بقاعية جديدة

لوحظ يف بع�ض م�ساجد البقاع الغربي ورا�شيا ظهور
عدد كبري من الأ�شخا�ص امللتحني وهم يعطون درو�س ًا
دينية حول «ال�سلفية اجلهادية» ،وعندما اعرت�ض �أحد
�أبناء «خربة روحا» على هذه الظاهرة ،ا�ستيقظ �صباح
اليوم التايل لريى �سيارته حمطّ مة الزجاج وقد كُتبت
عليها عبارات التهديد والوعيد.

شاكر في بيروت
�أكد �أحد املتابعني مللف عربا� ،أن الأ�سري خمتبئ يف منطقة
ال �ط��وارئ يف خميم ع�ين عند ب�لال ب��در؛ أ�ح��د م�س�ؤويل
امل�ج�م��وع��ات امل�سلحة املتطرفة يف امل�خ�ي��م ،وال ��ذي كان
الأ�سري ي�ساعده مالي ًا منذ �أكرث من �سنة� .أما ف�ضل �شاكر
فقد �شوهد يف منطقة بريوت يتجول ب�سيارة �إ�سعاف تابعة
جلمعية �إ�سالمية ،وقد بقي يف بريوت مدة ثالث �أيام.

ضد العزل

تدخّ ل �سفري دولة خليجية كربى لدى تيار �سيا�سي معار�ض،
لعدم �إثارة �ضجة التواقيع املطالبة بعزل مفتي اجلمهورية
حممد ر�شيد قباين ،ال�سيما �أن �صدى هذه اخلطوة قد ال
يكون �إيجابي ًا على امل�ستوى اللبناين والعربي.

«النشامة»

ات�صلت جمعيتان �إ�سالميتان يف طرابل�س مب�س�ؤول
ف�صيل فل�سطيني �إ�سالمي يف لبنان ،عار�ضتان عليه
�إقفال جميع مكاتب «احلركة» يف ال�ضاحية اجلنوبية
واالنتقال �إىل طرابل�س ،كونها �أك�ثر أ�م��ان �اً� ،إال �أن
امل�س�ؤول رف�ض العر�ض� ،شاكر ًا ح�سن املبادرة.

ال زيارات

أ�ك��دت دوائ��ر الربوتوكول يف وزارة اخلارجية اللبنانية� ،أن
�سفراء جمل�س دول التعاون اخلليجي مل ي��زوروا أ�ب��د ًا وزير
اخلارجية عدنان من�صور منذ تولّيه من�صبه منذ عامني.
واعتربت م�صادر دبلوما�سية �أن هذه املقاطعة لها �أ�سباب
�سيا�سية وكيدية يقف خلفها ف�ؤاد ال�سنيورة و�سعد احلريري.

ق ��ال ��ت � �ص �ح �ي �ف��ة «دي � �ل� ��ي ت �ي �ل �غ��راف»
الربيطانية� ،إن رئي�س الوزراء الربيطاين
ديفيد كامريون تخلّى عن فكرة ت�سليح
«املتمردين» ال�سوريني .و�أ�شارت ال�صحيفة
�إىل �أن ق��رار ك��ام�يرون ج��اء بعد حتذير
ق ��ادة اجلي�ش ل��ه م��ن �أن ه��ذه اخلطوة
«ق��د ت ��ورط ق��وات�ه��م يف ح��رب �شاملة»،
كما �أن �إر�سال �أ�سلحة �صغرية وقذائف
�صاروخية للمتمردين ال�سوريني «لن ي�ؤدي
�إىل ح�صول فارق نوعي ل�صاحلهم ،بعد
�أن حت��ول زخ��م احل ��رب ل�صالح ق��وات
النظام»� ،إ�ضافة �إىل �أن الأ�سلحة التي
قد تر�سلها بريطانيا «ميكن �أن تنتهي
�إىل �أيدي املتطرفني الأ�سالميني بد ًال من
املعار�ضة املعتدلة ،ما ي�شكّل تهديد ًا �أمني ًا
لربيطانيا على املدى الطويل».

4

( العدد  )272اجلمعة  19 -متوز 2013 -

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

أحداث األسبوع

�إحدى �أ�شهر املقوالت عدوانية وعن�صرية
لدايفيد بن غويون هي �أن «عظمة �إ�سرائيل
ل�ي���س��ت يف ق�ن�ب�ل�ت�ه��ا ال ��ذري ��ة ،وال ت��ر��س��ان�ت�ه��ا
الع�سكرية ،لكن يف انهيار دول ث�لاث :م�صر
والعراق و�سورية» ،ويقول �إبان حرب ا�ستالب
واغت�صاب فل�سطني ،وتهجري وت�شريد ال�شعب
الفل�سطيني« :ال �ك �ب��ار ��س�ي�م��وت��ون وال���ص�غ��ار
�سين�سون».
منذ �سنني بعيدة وا أله��داف اال�ستعمارية
الغربية نف�سها ،حيث ثمة م�شاريع ال�ستهداف
املنطقة والأمة العربية.
كانت قبل �سايك�س  -بيكو وبعدها ،تعددت
اخل�ط��ط وامل���ش��اري��ع ،وم��ن أ�ب��رزه��ا با�ستمرار
ك��ان بعث ح��روب طائفية ومذهبية ،جتلّت يف
�أب�شع �صورها بعد الغزو الأمريكي للعراق عام
 ،2003حيث كان �أول قرار للحاكم الأمريكي
ب��ول برامير حل اجلي�ش العراقي ،وا�ستدراج
كل �أ�شكال الفنت.
وهي منذ � 28شهراً ونيّف تتج�سد مبختلف
الأ��ش�ك��ال يف احل��رب الكونية ال�ع��دوان�ي��ة على
� �س��وري��ة ،ال �ت��ي ا��س�ت�خ��دم��ت و ُت���س�ت�خ��دم فيها
ك��ل أ���س��ال�ي��ب وو��س��ائ��ل احل ��روب اال�ستعمارية
ا إلج��رام�ي��ة �ضد ال�شعوب ،وال�ت��ي وُظّ �ف��ت لها
برامج �إعالمية بامكانيات مالية وتكنولوجية
م��ذه �ل��ة ،ف��اخ�ت�ل�ق��ت �أو� �ص ��اف �اً وم���ص�ط�ل�ح��ات
ومفاهيم فظيعة ،وجل�أت �إىل جرائم اخلطف
على نحو ما جرى يف احلرب اللبنانية القذرة
( ،)1990-1975واع �ت �م��دت امل��ذاب��ح وال�ق�ت��ل
اجلماعي ،حماولة ب�شتى والو�سائل وال�سبل
ا�ستدراج الفنت القبلية واملذهبية.
خالل �أكرث من � 28شهراً من احلرب على
�سورية فُ�ضح م��ا ي�سمى «االع�ت��دال العربي»،
وب��ان بوجهه القبيح ال��ذي ك��ان ق��د اخ� ُت�بر يف
امل��ا��ض��ي البعيد وال�ق��ري��ب ،حينما ك��ان ين�سق
مع الغرب والكيان ال�صهيوين يف االعتداءات
وامل� ��ؤام ��رات ع�ل��ى م���ص��ر وع�ب��د ال�ن��ا��ص��ر ،من

سورية أمام مؤامرة
جديدة تتج ّلى بالضغط
االقتصادي ومحاولة
محاربة الشعب السوري
في قوته ورغيف خبزه

حرب ال�سوي�س عام � ،1956إىل عدوان حزيران
� ،1967إىل جمازر �أيلول يف الأردن عام 1970
وت�صفية املقاومة الفل�سطينية.
ل�ع��راب
�إىل لبنان ،وال�ت��واط� ؤ� املف�ضوح ل� أ
مع اجتياح ال�صهيوين عام  ،1982وحماوالت
بع�ضهم م��ع ال��دول��ة ال�ع�بري��ة إ�ب ��ان التحرير
العظيم ع��ام  2000ل�ع��دم تنفيذ االن���س�ح��اب،
وال��ذي جتلى يف �أب�شع �صورة إ�ب��ان حرب متوز
2006؛ حينما ت�آمر العرب وبع�ض الداخل
اللبناين على امل�ق��اوم��ة الإ��س�لام�ي��ة البا�سلة،
التي �سطّ رت �أعظم مالحم البطولة وال�صمود
واالنت�صار.
لعل م��ا يثري الده�شة واال�ستغراب الآن،
ذاك التحالف ال�سريايل  -ال�شيطاين بني من
يقول �إنه ميثّل «االعتدال العربي» وجماعات
التطرف والتكفري ،يف ما �أخذوا يُطلقون عليه
معركة بالد ال�شام الكربى التي ت�ضم �سورية
ولبنان والعراق ..وفل�سطني بالطبع.
و�إذا كانت الوقائع امليدانية على الأر�ض

ال���س��وري��ة ب ��د�أت ت��ؤ��ش��ر �إىل ال�ضربة
القا�صمة للم�شروع اجلهنمي ،ف��إن
ال�صمود ال�سوري الأ�سطوري وف�شل
ك ��ل أ�� �ش �ك ��ال ال �ف�ت�ن امل��ذه �ب �ي��ة ال�ت��ي
�أرادوه ��ا يف �سورية ولبنان ،ق��د �شكّل
ا ه��ام�اً لبداية �صحوة عربية،
ع��ام�ل ً
جت � ّل��ت ب�شكل ��س��اط��ع يف االن�ت�ف��ا��ض��ة
امل�صرية ،حيث �إن الغالبية ال�ساحقة
من ال�شعب امل�صري ت�صدّت وتت�صدى
حلكم «ا إلخ� ��وان» ،م��ا جعل انتفا�ضة
�شعب م�صر وجي�شها امتداداً طبيعياً
ل���ص�م��ود � �س��وري��ة ،ل �ت �ب��د�أ يف املنطقة
مرحلة ج��دي��دة كانت �أ�شكالها ب��د�أت
تتبلور قبل �أ�سابيع بعد اجتماع قمة
ال �ث �م��اين يف إ�ي��رل �ن��دا ،ح�ي��ث اجت�ه��ت
وا��ش�ن�ط��ن لتغيري ال �ق �ي��ادة امل�ي��دان�ي��ة
ا إلق �ل �ي �م �ي��ة يف احل� ��رب ع �ل��ى ��س��وري��ة
وح�صرها يف ال�سعودية ،حموّلة تركيا
وقطر �إىل موقع امل�ساند والداعم.
بعد �أن ف�شلت على م��دى �أك�ث�ر من
� 28شهراً امل�ه��ل ال�ت��ي ح��ددت لإ�سقاط
الدولة الوطنية ال�سورية ،وهي ب�أي حال
مل تزعج ال��والي��ات املتحدة الأمريكية،
لأن �سورية ت��د َّم��ر ،لكن وا�شنطن أ�م��ام
ال �ت �ط��ورات امل�ي��دان�ي��ة ال�ت��ي يحقق فيها
اجل �ي ����ش ال �ع��رب��ي ال �� �س��وري ان �ت �� �ص��ارات
كربى ،مل تعد ت�ستطيع االحتمال ،لأنها
كل ما �أرادت��ه قبيل وبعد قمة الثماين،
هو �إعادة التوازن الع�سكري ،الذي تريد
�أن ت�ستثمره قبل نهاية �شهر �أيلول حيث
املوعد املنتظر مل�ؤمتر «جنيف.»-2
خالل املدة الفا�صلة ثمة الكثري من
الوقائع واملعلومات عن �أن هذه البالد،
�أي بالد ال�شام� ،ست�شهد املعركة الكربى،
ف��ال �ت �ق��اري��ر ا ألم �ن �ي ��ة وال��دب �ل��وم��ا� �س �ي��ة
ت�ؤكد على و�ضع �سيناريوهات إلح��داث

�أطفال يف الرقة ينتظرون دورهم جللب الطعام قبل موعد الإفطار (�أ.ف.ب).

المؤامرة تتهاوى في سورية
وتسقط في مصر وتنفضح في لبنان

ال�ف��و��ض��ى ال �ك�ب�رى ح ��ول � �س��وري��ة ،فنت
وا�صطرابات وفو�ضى داخلية يف لبنان،
ب��د�أت م��ع أ�ح�م��د الأ��س�ير ،ومل مت� ّر على
متفجرة بئر العبد ،وبالت�أكيد لن تنتهي
عند القب�ض على خلية «جبهة الن�صرة»
يف ال�ب�ق��اع ال���ش�م��ايل ،ث�م��ة م��ا ه��و �أده��ى
ح �ي��ث ي ��ري ��دون ال���س�ي�ط��رة ع �ل��ى بع�ض
امل��راف��ئ احل���س��ا��س��ة ،ك �م��رف � أ� ط��راب�ل����س،
واالعتداء على اجلي�ش ،و�أعمال تفجري
وغريها.
وملواجهة املرحلة املقبلة وتطوراتها،
ك � ��ان ال � �ق� ��رار �أو ًال ب �ت �ح��وي��ل ال �ق �ي��ادة
لل�سعودية ،وتوحيد املجموعات امل�سلحة،
وتوفري الدعم لها بال�سالح النوعي.
ث��ان �ي �اً :اال��س�ت�ع��ان��ة ب�ع�ن��ا��ص��ر عالية
ال �ت��دري��ب خل��و���ض ح ��رب ع �� �ص��اب��ات يف
مواجهة اجلي�ش ال�سوري ،ومن هنا كانت

تلبية «طالبان باك�ستان» النداء ،ف�أعلنت
عن توجه نحو  1700م�سلح �إىل �سورية
تلبية لطلب الأ�صدقاء العرب.
ث��ال �ث �اً� :إ� �ش �غ��ال ال���س��اح��ات املحيطة
ب���س��وري��ة ،وم��ن ه�ن��ا ن��رى ارت �ف��اع وت�يرة
�أع �م��ال االره ��اب وال�ت�ف�ج�ير يف ال �ع��راق،
وت ��وت�ي�ر الأو� � �ض� ��اع يف ل �ب �ن��ان ،وت��وف�ير
ال��دع��م للحركات املتطرفة يف ال�شمال،
وت ��وف�ي�ر امل� �ل ��اذات الآم� �ن ��ة مل�ج�م��وع��ات
�سورية م�سلّحة ،مع ت�صعيد �ضد املقاومة
وحزب اهلل ،و�إ�شغالهما بفنت مذهبية.
و�إذا كانت ه��ذه احللقات مل يقيَّ�ض
ل�ه��ا ال �ن �ج��اح ،ف� ��إن � �س��وري��ة ،وخ���ص��و��ص�اً
خالل �شهر رم�ضان املبارك ،كانت �أمام
م�ؤامرة من نوع جديد ،جتلّت بال�ضغط
االقت�صادي ،وحم��اول��ة حماربة ال�شعب
ال�سوري يف قوته ورغيف خبزه.

االنفجار داخل المجموعات المسلحة يقترب ّبرعاية غربية  -عربية
َ
دولة «القاعدة» في شمال سورية تتحضر ..والمعابر مع تركيا ِلبـنــتها األولى
�أنقرة  -الثبات
ت �ت �ج��ه الأم � � ��ور يف امل �ن��اط��ق ال �� �س��وري��ة
اخلا�ضعة ل�سيطرة امل�سلحني �إىل ال�صدام
املبا�شر بني املجموعات التكفريية ،وعلى
ر�أ�سها «جبهة الن�صرة» ،وبقية املجموعات
املدعومة من ال�سعودية وال��دول الغربية،
وال �ت��ي ت �ب�ّي�نّ �أن �ه��ا غ�ير ق� ��ادرة ع�ل��ى ح�سم
الأم��ور ل�صاحلها ،على الرغم من التفوق
العددي.
وي�ب��دو �أن ال�غ��رب ي�شجع ه��ذ ال�صدام
بطريقة مبا�شرة ،ع�بر رب��ط �أي م�ساعدة
ع �� �س �ك��ري��ة وم � ��ادي � ��ة ل� �ه ��ذه امل �ج �م��وع��ات
بالتخل�ص من اجلماعات التكفريية التي
بد�أت يف املقابل هجوماً ا�ستباقياً بالق�ضاء

الغرب إلدريس :اقضوا
على «القاعدة» ..وخذوا ما
طلبتم من السالح

ع�ل��ى ق� ��ادة امل �ج �م��وع��ات امل���س�ل�ح��ة امل�ن��اوئ��ة
واحداً تلو الآخر منذ نحو �أ�سبوع ،مع ذبح
ق��ائ��د امل�ج�م��وع��ات امل�سلحة يف ب�ل��دة ال��دان��ا

ف��ادي الق�ش و�أخ �ي��ه بعد ا�ستدراجه
�إىل اجتماع لعقد هدنة وات �ف��اق ،ثم
اغتيال ع�ضو جمل�س القيادة العليا
كمال حمامي ،املعروف ب�ـ« أ�ب��و ب�صري
الالذقاين» على �أحد حواجز الن�صرة،
حيث تقدم �أمري املنطقة وهو تون�سي
يبلغ من العمر  20عاماً هناك ،و�أطلق
ر�صا�صة على ر�أ�سه ف ��أرداه ،ثم �أطلق
النار على بع�ض عنا�صر املوكب ،و�أبلغ
الناجني ر�سالة تهديد وا�ضحة بحق
م��ن �سمّاهم «اجلي�ش ال�ك��ر» و«رج��ال
عقاب �صقر».
وع� � �ل � ��ى ال� � ��رغ� � ��م م� � ��ن ال� �ط ��اب ��ع
«العقائدي» للعملية� ،إال �أن ال�صراع
احل�ق�ي�ق��ي ه �ن��اك ي� ��دور ح ��ول ه��وي��ة

امل�سيطر على امل�ع��اب��ر احل��دودي��ة مع
تركيا ،لأن يف هذه املعابر الكثري من
الفوائد اللوج�ستية واملالية ،وي�سعى
الطرفان لل�سيطرة على هذه املعابر،
وحتديداً معربيْ باب الهوى وحارم،
ف �ع�بر الأول ت���ص��ل ق��واف��ل ال���س�لاح
ا آلت � ��ي م��ن ت��رك �ي��ا ،ف�ي�م��ا ت �خ��رج من
الثاين قوافل النفط امل�سروق الذي
يباع �إىل تركيا ب�أثمان بخ�سة ،لكنها
كافية ل�ت��أم�ين م ��وارد مالية ل�ـ«دول��ة
اخل�لاف��ة» ،التي يقال �إن اجلماعات
ا إل� �س�لام �ي��ة ب���ص��دد �إع�لان �ه��ا ق��ري�ب�اً
ج��داً ،حتديداً بعد �أول �شهر رم�ضان
املبارك.
وي���س�ت�ع��د ال �ط��رف��ان ل�ل�م��واج�ه��ة

ب�شكل وا�ضح ،ففيما ي�ستقدم م�سلحو
ال �غ��رب ال �ع �ت��اد وال �� �س�ل�اح ،وي�ت�ل�ق��ون
التدريب ب�إ�شراف فرن�سي وبريطاين
مبا�شر ،ي�ستدعي التكفرييون املزيد
م��ن ال��رج��ال م��ن �أ�صحاب اخل�برة يف
القتال من اخل��ارج ،و�آخرهم م�سلحو
«حركة طلبان» الباك�ستانية ،وت�ؤ�شر
عميات التعزيز املتبادلة �إىل �صدام
وا�سع وعنيف قد يح�صل يف �أي حلظة.
وعلى الرغم من التفوق العددي
مل �� �س �ل �ح��ي ال� �غ ��رب وال � �ع � ��رب� ،إال �أن
املت�شددين هم الأكرث تنظيماً وقدرة
على القتال ،بالإ�ضافة �إىل متتّعهم
ب �خ�ب�رات ق�ت��ال�ي��ة وا� �س �ع��ة ي�ف�ت�ق��ده��ا
امل���س�ل�ح��ون امل �� �ش��رذم��ون �إىل ك�ت��ائ��ب
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مؤشرات تراجع قوى العدوان
على سورية ..ميدانيًا وسياسيًا

وحينما متكّنت الدولة الوطنية ال�سورية من توفري عالجات
 ولو كانت جزئية  -لهذه امل�شكلة ،ثمة عودة �إىل الأ�صل ،بتفعيلال��دور «الإ�سرائيلي» جم��دداً يف العدوان على �سورية� ،سواء عرب
ممار�سة عدوان ع�سكري وا�سع النطاق� ،أو عرب عدوان مو�ضعي،
وتنفيذ غارة هنا �أو هنالك� ،أو حتى ن�شر �إ�شاعات عن ا�ستهداف
موقع ا�سرتاتيجي ،وذل��ك يف �إط��ار العودة �إىل ما ي�سمى اختبار
الإرادة ال�سورية يف الرد� ،أو ا�ستدارج رد �سوري مبا يف�سح يف املجال
لرد ا�سرائيلي وا�سع النطاق و�شامل ،يتمكن من خاللها امل�سلحون
من خمتلف االجتاهات من العودة �إىل التمدد واالنت�شار.
ب ��أي ح��ال ،لنالحظ �أن اجلي�ش امل���ص��ري ث��اب��ت يف مواقفه،
واجل �ي ����ش ال �ع��راق��ي ي�ت���ص��دى ب �ق��وة وث �ب��ات ألع �م ��ال التفجري
واالرهاب ،ويحبط املزيد من عمليات الت�سلل نحو �سورية ..تركيا
�أ�صبحت منهمكة يف م�شاكلها االقت�صادية وال�شعب ي��زداد نقمة
على �أردوغان ..يف لبنان ،ثمة ر�ؤية وا�ضحة للمخطط ال�شيطاين،
�سواء كان لونه �أزرق �أو �شكله مثلثات وم�سد�سات..

�أحمد زين الدين
يقاتل كل منها حل�سابه ،وال يهتم مب�صري الآخرين حتى لو
ويف�ضل كل منهم عقد ال�صفقات حل�سابه
كانوا «ج�يران�اً»ّ ،
اخل ��ا� ��ص ،ل�ل�ح���ص��ول ع�ل��ى الأم� � ��وال وال �ن �ف��وذ ،ك�م��ا ح�صل
م��ع الق�ش وح�م��ام��ي ال�ل��ذي��ن ذه�ب��ا ط��وع�اً �إىل التكفرييني
للتفاو�ض وعقد ال�صفقات.
يف املقابل ،ت�ؤ�شر املعلومات ال��واردة من بروك�سل ،حيث
�سينعقد اج�ت�م��اع �أوروب� ��ي وا� �س��ع� ،إىل خيبة �أم ��ل منتظرة
للجماعات امل�سلحة ال�سورية التي كانت ت� أ�م��ل باحل�صول
على �صواريخ م�ضادة للدروع حديثة ،ومنظومات دفاع جوي
متقدمة ،مع ب��دء �سريان مهلة الأول من �آب التي ك��ان قد
�أعلنها الأوروب �ي��ون م��وع��داً لنهاية احل�ظ��ر امل�ف��رو���ض على
توريد ال�سالح �إىل �سورية ،حيث تبني �أن فرن�سا وبريطانيا
حتديداً ،وهما �أكرث املتحم�سني للت�سليح ،قد تراجعتا ب�شكل
كبري عن خمططات الت�سليح ،وقد أ�ُبلغ العميد املن�شق �سليم
�إدري�س بذلك ب�شكل مبا�شر بعد وعود تلقاها يف هذا املجال،
وتعهد الفرن�سيون والربيطانيون با�ستمرار امل�ساعدة يف
التدريب ،فيما يقدم الأمريكيون املعلومات اال�ستخبارية،
وي���س�ه�ل��ون ��ص�ف�ق��ات ال���س�لاح املخ�ص�صة للم�سلحني التي
متولها دولة خليجية نفطية ،وكانت الر�سالة التي تلقاها
�إدري�س وا�ضحة« :اق�ضوا على القاعدة ..وخذوا ما طلبتم
من ال�سالح».

�شهدت احلرب العدوانية �ضد �سورية
م ��ؤخ��راً جملة م��ن ال �ت �ط��ورات امل�ي��دان�ي��ة
وال�سيا�سية الهامة التي تدلل على حجم
التبدل النوعي امل�ستمر يف موازين القوى
ل�صالح الدولة الوطنية ال�سورية ،مقابل
االن�ح���س��ار امل�ت��وا��ص��ل ل��وج��ود اجل�م��اع��ات
امل�سلحة على الأر�ض ،واحتدام ال�صراعات
ف�ي�م��ا ب�ي�ن�ه��ا ،وال�ت�راج��ع يف م��واق��ف دول
حلف ال �ع��دوان ع��ن ال�سقوف ال�سيا�سية
التي ر�سمتها حلربها منذ بداية الأزمة.
كيف جتلت ه��ذه ال�ت�ط��ورات؟ وم��ا هي
اخلال�صات التي ت�ؤكدها؟
ميدانياً:
��� -1سُ ��جِّ �ل��ت �إجن� ��ازات ن��وع�ي��ة متتالية ،ال
��س�ي�م��ا يف ري ��ف دم���ش��ق وح �م ����ص ،عك�ست
ا� �س �ت �م��رار ال�ت�راج ��ع ال �ك �ب�ير يف ��س�ي�ط��رة
امل�سلحني ،ومتثل ذلك يف �سقوط مواقعهم
يف م�ن��اط��ق ا��س�ترات�ي�ج�ي��ة يف ري��ف دم�شق
وحميطها ،و�أهمها برزة ـ القابون ،والق�سم
الأكرب من جوبر ،ما جعل املناطق املتبقية
حت��ت �سيطرتهم م��ن ال�غ��وط��ة ال�شرقية
حما�صرة متاماً ،ومقطوع عنها خطوط
الإمداد.
�أما يف �أحياء حم�ص القدمية ،ف�إن اجلي�ش
ال�سوري حقق تقدماً كبرياً جعله يقرتب
م��ن ت�ط�ه�يره��ا ل�ل�ت�ف��رغ مل�ع��رك��ة ال��ر��س�تن؛
�آخر معقل امل�سلحني يف حمافظة حم�ص،
وع �ك �� �س��ت ا� �س �ت �غ��اث��ات امل���س�ل�ح�ين يف ه��ذه
الأحياء موقفهم ال�صعب يف امليدان.
 -2اح� �ت ��دام ال �� �ص��راع��ات واالن �ق �� �س��ام��ات
ب�ين اجل�م��اع��ات امل�سلحة نتيجة هزائمها
امل�ت�ت��ال�ي��ة ،وال �� �ص��راع ع�ل��ى تقا�سم مناطق
ال �ن �ف ��وذ ،وجت �� �س��د ذل� ��ك ب � � إ�ق� ��دام «ج�ب�ه��ة
الن�صرة» على قتل كمال حمامي؛ القائد
جنود من
اجلي�ش العربي
ال�سوري
يالحقون فلول
امل�سلحني يف
منطقة جوبر
بريف دم�شق
(�أ.ف.ب).

الع�سكري ملا ي�سمى «اجلي�ش احلر» يف ريف
الالذقية ،واحتدام االنق�سامات واخلالفات
بني �أجنحة امل�سلحني يف ريف دم�شق.
 -3ك���ش�ف��ت م �� �ص��ادر غ��رب �ي��ة �أن ع���ش��رات
ال���ض�ب��اط ال�ف��اري��ن م��ن اجل�ي����ش ال���س��وري
طلبوا و�ساطة عوا�صم �إقليمية للعودة �إىل
اجلي�ش ،بعد �أن �شعروا �أن املعركة باتت
يائ�سة و�ستكون نتائجها على ح�سابهم.
�سيا�سياً:
م �ق��اب��ل ه ��ذا ال��و� �ض��ع امل� �ي ��داين ،ب ��د�أت
اجلماعات امل�سلحة تفقد �أي�ضاً املزيد من
الدعم ال�سيا�سي ال��دويل ،وحتى الرتكيز
الإعالمي مقارنة مع ما كان عليه يف بداية
الأحداث.
وجت�سد ذلك يف الوقائع الآتية:
 -1ت�سليم ال ��دول ال�غ��رب�ي��ة ال���س�ب��ع يف قمة
ال �ث �م��اين ب �ك��ام��ل وج �ه��ة ال �ن �ظ��ر ال��رو� �س �ي��ة
حلل الأزم��ة يف �سورية ،وك��ان التطور البارز
وال�ل�اف��ت دع ��وة ال�ق�م��ة يف ب�ي��ان�ه��ا اخل�ت��ام��ي
ال ��دول ��ة ال �� �س��وري��ة وامل �ع��ار� �ض��ة �إىل �سحق
التنظيمات الإرهابية من «القاعدة» و«جبهة
الن�صرة» ،و�إىل احلفاظ على وحدة امل�ؤ�س�سات
الع�سكرية والأمنية ال�سورية ،وي�شكل ذلك
ذروة تراجع الدول الغربية ،وتخليها عن كل
ما كانت تنادي به يف بداية الأزم��ة ،وتوفري
ال�غ�ط��اء ل�ل��دول��ة ال���س��وري��ة مل�ح��ارب��ة الإره ��اب
با�سم املجتمع الدويل.
� -2سقوط حكم «الإخ � ��وان» يف م�صر �شكّل
�ضربة معنوية كبرية للجماعات امل�سلحة يف
�سورية ،ح�وّل الأن�ظ��ار عن �سورية ،وانعك�س
م ��زي ��داً م��ن االخ �ت�ل�ال يف م ��وازي ��ن ال �ق��وى
ل�صالح الدولة ال�سورية ،حيث كان يعوَّل على
حكم «الإخوان» يف لعب دور قيادي �أ�سا�سي يف
احلرب لتعديل هذه املوازين ،وتغذية م�شروع

الفتنة امل��ذه�ب�ي��ة ،تعوي�ضاً ع��ن ت��راج��ع دور
تركيا ،بعد غرق �أردوغان يف �أزمته الداخلية.
 -3ال��دف��ع ب��ال��دور ال���س�ع��ودي �إىل ال��واج�ه��ة
لإدارة دفة قيادة اجلماعات امل�سلحة وتوفري
الدعم اللوج�ستي املبا�شر لها ،لن يكون قادراً
ع�ل��ى �إح ��داث �أي تغيري يف امل�شهد امل�ي��داين
وال �� �س �ي��ا� �س��ي ،لأن ال �� �س �ع��ودي��ة ك��ان��ت �أ� �ص�ل ًا
م�ن�خ��رط��ة يف احل� ��رب ،و�إن مل ت�ك��ن ت�ت��وىل
القيادة.
يف � � �ض� ��وء م � ��ا ت � �ق� ��دم مي� �ك ��ن ت �� �س �ج �ي��ل
اخلال�صات الآتية:
�أوالً� :إن ح�ل��ف ال �ع��دوان دخ��ل يف م�سار
ان �ح ��داري ت��ؤ��ش��ر �إل �ي��ه امل��واق��ف ال�سيا�سية
للواليات املتحدة والدول الغربية ،التي باتت
اليوم ت�سلم بف�شلها يف حتقيق �أهدافها.
ث��ان �ي �اً :ب�ع��د م��واف�ق��ة أ�م�ي�رك��ا وحلفائها
ع�ل��ى رف��ع ال�غ�ط��اء ع��ن «ال �ق��اع��دة» و«ج�ب�ه��ة
الن�صرة» ،وتوفري الغطاء للحكومة ال�سورية
للق�ضاء عليها ،باعتبارها عقبة �أ�سا�سية �أمام
�إقالع م�ؤمتر جنيف اثنني ،بقي عقبة ثانية،
وه��ي ق�ي��ام وا�شنطن برتجمة تفاهمها مع
مو�سكو ،عرب وقف �إمداد امل�سلحني بال�سالح
واملال ،و�إجبار الدول املوالية لها على �إقفال
حدودها مع �سورية بوجه امل�سلحني.
ثالثاً :الف�شل يف تعومي امل�شروع الأمريكي
نتيجة الإخ�ف��اق يف �إ�سقاط �سورية ،انعك�س
��س�ق��وط�اً وت � ��أ ّزم � �اً يف �أه ��م دوائ� ��ر م��رت�ك��زات
اال� �س�ت�رات �ي �ج �ي��ة الأم�ي�رك� �ي ��ة يف امل �ن �ط �ق��ة،
ويتج�سد ذل��ك يف ��س�ق��وط ح�ك��م «الإخ� ��وان»
يف م�صر ،وك��ذل��ك �سقوط النموذج الرتكي
الأردوغاين ،فيما حماولة ا�ستعادة �إيران �إىل
شال ذريعاً.
دائرة النفوذ الأمريكية ف�شلت ف� ً

ح�سني عطوي
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لبنانيات

استهداف دار الفتوى ..مـــــ

العالج المستحيل
م��ن ك�ثرة ت��زاح��م الأح� ��داث على
م�ساحة الوطن العربي ،املت�شظي �أوطان ًا
وجماعات وزواري ��ب وم��ذاه��ب ،يحار
امل��رء يف قدرته على تناول �أي ق�ضية
من دون «حبة ملح» ملنح طعم يتقبله
الب�شر ،رغم الأذية الكامنة يف كل ذرة
ملح� ،أو �إ�ضافة مادة لـ«الت�سطيل» كي
يتمكّن الب�شر من اال�ستماع �إىل دجايل
ال�سيا�سة ،حتى ينهوا لعيهم ورغيهم
امل�ق��زز وامل ��روج ،وبكل ا�ستنكار حتت
م�سمى «ال�صراع ال�سيا�سي».
يف لبنان� ،أظهر اجلي�ش البناين
�شريط ًا �سجّ لته كامريات املتواري �أحمد
الأ��س�ير ،ويوجد مثيل له بالع�شرات،
ي � ؤ�ك��د ت �ل � ّق��ي «ال �ق��ائ��د ال� �ف ��ار» الأم ��ر
ب��االع �ت��داء على اجل�ي����ش ،كما يعطي
تعليمات «التمزيق» املمزقة بدم �ضباط
و�أفراد اجلي�ش.
رمبا كان �ضروري ًا �أن يُك�شف عن
م�ضمون ال���ش��ري��ط ق�ب��ل ذل��ك لوقف
احل�م�ل��ة ع�ل��ى اجل�ي����ش م��ن متعاطي
اجل��ان��ب ال�ق��ذر يف ال�سيا�سة ،الذين
يعتا�شون وي�ستمرون يف �أكاذيبهم
ال��وظ �ي �ف �ي��ة ،وب�ع���ض�ه��م م ��ع الأ� �س��ف
امل �ح��زن وامل� � ��ؤذي يف �آن ،ي�ست�سقي
ا��س�ت�م��راره م��ن ا�صطياد امل �غ��امن من
الأم � ��وات �أو امل �ف �ق��ودي��ن وال �ف��اري��ن،
وتبني اخل �ط��اب امل�سموم وغ ��رزه يف
عقل النا�س الطيبني ،وحتويل �أولئك
�إىل م�ضللني على أ�ي��دي جمموعة من
ال�ضالني ليتاجروا بدمائهم عندما
ت�ستدعي حاجتهم اخل �ط�يرة ،وه��م
�أنف�سهم ي�ستغلون بوقاحة غري م�سبوقة
ع��واط��ف الالجئني ال�سوريني ،وقب ًال
الفل�سطينيني ،مل��زي��د م��ن امل�ت��اج��رة
لك�سب مرياث جديد.
ه��ل وق��ف النائب ف ��ؤاد ال�سنيورة
و��ش��ري�ك�ت��ه يف ال��وراث��ة ال�ن��ائ�ب��ة بهية
احلريري �أمام �ضمرييهما بعد م�شاهدة
ال�شريط؟ �إذا ك��ان ذل��ك ق��د ح�صل،
فمن امل�ج��دي لهما �أن يعرف النا�س
كيف وب�أي اجتاه حترّك ال�ضمري؟ و�إىل
�أين و�صل؟
ه��ذا ال �� �س ��ؤال غ�ير م �ط��روح على
ك��ور���س ف��رق��ة ال��زج��ل ،م�ث��ل ال�ن��ائ��ب
غري التائب �أب��د ًا خالد ال�ضاهر وبقية
�أفراد الفرقة التي تريد حجب ال�شم�س
بالغربال «الوهابي».
�أما التحريفيون و�أحبّة «�إ�سرائيل»
الذين ف�شلت كل اللقاحات يف �شفائهم
م��ن ال�ف�يرو���س ال�صهيوين ،ف�لا عتب
عليهم ،ال لأن لي�س على املري�ض حرج،
بل لفقدان الأمل يف وجود عقار �شاف،
مت��ام � ًا مثل ت�ك��ون قناعة ب���أن اللقاح
املعرو�ض دوم ًا لقادة الفرقة لن تتقبله
الأج�ساد املمرو�ضة ،حيث ا�ست�شرى
ال��داء يف ك��ل خالياها ،حتى ل��و ُوج��د
العالج امل�ستحيل.
يون�س

مفتي اجلمهورية اللبنانية ال�شيخ د .حممد ر�شيد قباين

َّ
إقفال متوقع

ا�ستبعد م�صدر وا��س��ع االط�ل�اع ع��ودة
رئي�س «تيار امل�ستقبل» �سعد احلريري
�إىل لبنان يف وقت قريب ،لي�س ب�سبب
االع�ت�ب��ارات الأم�ن�ي��ة كما ي��روّج تياره،
ب��ل ب�سبب امل�ستحقات املالية الكبرية
امل �ت��وج �ب��ة ع�ل�ي��ه لإح � ��دى امل ��ؤ� �س �� �س��ات
الكبرية التي ت�شهد خالفات قد ت�ؤدي
�إىل �إقفال �إحدى امل�ؤ�س�سات الإعالمية
وال�صحية.

التفاهمات بخير

�أع�ل��ن م���س��ؤول رف�ي��ع يف ح��زب اهلل� ،أن
م�ستقبل ال �ع�لاق��ة ووث �ي �ق��ة ال�ت�ف��اه��م
ب�ين ح��زب اهلل وال�ت�ي��ار ال��وط�ن��ي احلر
جيدة جداً ،كا�شفاً �أن املجتمع اللبناين
��س�ي�ف��اج��أ ق��ري�ب�اً ب�ت�ف��اه�م��ات ول �ق��اءات
جديدة ومتتالية بني احل��زب والتيار
على م�ستوى الوطن واملنطقة.

ُّ
توجسات

تتفاعل زي��ارة ال�سفري ال�سعودي �إىل
ال��راب�ي��ة �سلباً لي�س ب�ين ق��وى � 8آذار،
بل بني طائعي «ويل الأم��ر» ،ال �سيما
جماعة «امل�ستقبل» و»ال�ق��وات» ،بحيث

ثمة �أ�سئلة كثرية تُطرح حول ذلك اجلموح ال�سلطوي الذي ال حدود
له للتيار الأزرق ،وبع�ض امتداداته الذين مل يعودوا يطيقون دوراً
وال مكانة للر�أي الآخر ،فهم �أو ال �أحد ..ومن بعدهم الطوفان.
ث �م��ة أ�� �س �ئ �ل��ة ك �ث�ي�رة ُت� �ط ��رح ح� ��ول ح�ق�ي�ق��ة م ��واق ��ف بع�ض
ال�شخ�صيات الإ�سالمية ال�سُّ نية التي تنخرط �أكرث ف�أكرث يف
اجتاهات «تيار امل�ستقبل» الإلغائية ،فت�صري �أكرث انخراطاً يف
ال يف احل�صول على بع�ض فتات الأطماع
امل�شروع اجلهنمي� ،أم ً
«امل�ستقبلية».
تُطرح هذه الت�سا�ؤالت بعد �أن و�صل الهو�س بال�سلطة واملال
والقرار �إىل حد ا�ستهداف دار الفتوى؛ دوراً ومقاماً وموقعاً،
ال �شيء �إال لأن مفتي اجلمهورية مل يكن يف بع�ض مواقفهم
ال�سيا�سية ن�سخة طبقة الأ�صل عنهم ،رغم كل الغطاء الذي
وف��ره لهم يف ال�سابق ،لكنه ملجرد �أن ر�أى �أن��ه يحق لنجيب
ميقاتي ،كما لغريه من ال�شخ�صيات ال�سُّ نية ،ت�سلُّم رئا�سة
احل�ك��وم��ة ،التي ال يجوز �أن تكون ح�ك��راً لعائلة م��ا� ،أو فئة
�سيا�سيه معينة ،حتى انقلبوا عليه ،والأنكى �أن ميقاتي نف�سه
انقلب على املفتي ،حل�سابات �سيا�سية و�شمالية ،وحت��دي��داً
طرابل�سية� ،ضيقة.
و�إذا ا�ستطعنا �أن جند �سبباً للموقف املعادي للمفتي من قبل
«امل�ستقبل» وزعيمه البديل ف��ؤاد ال�سنيورة ،ولرئي�س العزم
الطرابل�سي جنيب ميقاتي ،ف�إننا ال جند �سبباً ملعاداة رئي�س
احلكومة املكلف النائب مت��ام ��س�لام� ،إال �إذا ك��ان ق��د اعترب
�أن مفتي اجلمهورية ف �رّط ب� أ�ك�بر و�أه��م جمعية �إ�سالمية
يف لبنان ،وعنينا بها جمعية املقا�صد اخلريية الإ�سالمية،
ول�ي����س م��ن ��ض�غ��ط ع�ل�ي��ه و أ�� �س �ه��م يف إ�ف�لا� �س �ه��ا ،وع�ن�ي�ن��ا بها
احلريرية ال�سيا�سية ،التي jريد �أن ت�ضع يدها على كل �شيء،
من ال�سيا�سة �إىل الرتبية ..وحتى �إىل املقابر.
وللمنا�سبة ،ف�إننا ال جن��د �أن موقف الرئي�س عمر كرامي

التقدم السـوري ميدانيـًا ينعكس هـــ
ارت �ف �ع ��ت ت��وج �� �س��ات م ��ن �أن ت��ذه��ب
ق��وات جعجع «ف��رق ات�ف��اق» ،و�أن «ي��ز ّم
امل�ستقبليون».

مدفوع سلفًا

أ�ك ��دت م���ص��ادر إ�ع�لام �ي��ة م��وث��وق��ة �أن
الإع �ل��ان ع��ن م�ق��اب�ل��ة ��س�م�ير جعجع
م��ع ق �ن��اة ف���ض��ائ�ي��ة خ�ل�ي�ج�ي��ة ،وال ��ذي
حُ جزت له �صفحات كاملة يف العديد
من ال�صحف اللبنانية اليومية ،دُفعت
تكاليفه الكبرية من قبل تيار �سيا�سي
ل�ب�ن��اين م �ع��ار���ض ب�ط�ل��ب � �س �ع��ودي ،يف
وق � ��ت ي� �ع ��اين ال �ك �ث�ي�ر م� ��ن م��وظ �ف��ي
م�ؤ�س�سات «التيار» من ت�أخّ ر رواتبهم
ع��دة �أ��ش�ه��ر� ،أو ال���ص��رف م��ن اخلدمة
بحجة �شح الأموال!

ال ري� ��ب �أن ا� �س �ت �ع��ادة اجل�ي����ش ما يبدو انتفت وظيفته الأ�سا�سية،
ال���س��وري مدينة الق�صري ومتكّنه وهي ا�ستهداف اال�ستقرار ال�سوري،
م��ن �ضبط ح��دود ب�ل�اده امل�شرتكة من خ�لال ت�سهيل عمليات تهريب
م��ع ل �ب �ن��ان ،خ���ص��و��ص�اً يف املنطقة ال�سالح �إىل اجلارة الأق��رب ،و�إيواء
ال�شمالية  -ال�شرقية ،انعك�س هدوءاً امل�سلحني ال���س��وري�ين يف طرابل�س
ع�ل��ى ط��راب�ل����س راه� �ن� �اً ،و�أدى �إىل وبع�ض مناطق ال�شمال.
بعد تطهري «الق�صري» مل يعد
ب��دء حت��ري��ك دورت�ه��ا االقت�صادية،
ال�سيما يف �أي��ام �شهر رم�ضان ،بعد ب�إمكان القوى ال�شريكة يف احلرب
عدة جوالت من االقتتال الذي على ع �ل��ى � �س��وري��ة ت �ه��ري��ب امل���س�ل�ح�ين

جماعة نكث العهود

رف���ض��ت ج�ه��ة ر��س�م�ي��ة ف��اع�ل��ة �إع �ط��اء
م ��وع ��د لأي م� ��� �س� ��ؤول م� ��ن ج �م��اع��ة
��س�ي��ا��س�ي��ة ،ج ��راء �إط�ل��اق م���س��ؤول�ي�ه��ا
ت�صريحات عدوانية جتاه اجلهة املنوّه
ب�ه��ا ،وب��ال��رغ��م م��ن تو�سّ ط الكثريين،
ك ��ان ال��رف����ض ق��اط �ع �اً ،ب�سبب ان �ع��دام
الثقة باجلماعة املجرَّبة ،التي غالباً ما
تنكث عهودها.
طرابل�س ت�ستنه�ض عاداتها وتراثها يف رم�ضان
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ــــؤامــرة على بيروت والمصير الـوطني
مفهوماً من دار الفتوى واملفتي يف مثل
ه ��ذه ال � �ظ ��روف ،ف� � ��إذا ك ��ان ه ��ذا امل��وق��ف
ناجتاً عن ا�ستقبال املفتي ذات يوم لقاتل
الر�شيد ،ف� إ�ن�ن��ا ن�شري �إىل �أن ه��ذا ا ألم��ر
ح�صل بناء على طلب و�ضغط من الذين
ي�ع��ادون املفتي ال�ي��وم ،وعلى ر�أ�سهم �سعد
الدين احلريري ،الذي رفع �شارة الن�صر
أ�م � ��ام م�ب�ن��ى ال�ب�رمل ��ان ب �ع��د إ�ق � ��رار ال�ع�ف��و
ع��ن ق��ات��ل ال��ر� �ش �ي��د ..وال��رئ �ي ����س ك��رام��ي
يف ه��ذا امل��وق��ف ي�ك��ون يف نف�س امل �ك��ان مع

على الرئيس كرامي التعالي
عن جراح لقاء المفتي -
جعجع ..وأخذ الموقف
الوطني واإلسالمي الصحيح
الذي ال يسمح بالتفريط بدار
الفتوى دورًا ومكانة ومقامًا

مموِّيل قادة املحاور يف طرابل�س ،وناهبي
حقوق أ�ه��ل ب�يروت يف و�سطهم التجاري،
واملفرطني بعظام موتى مقربة ال�سنطية،
وبينهم �سبعة مفتني بيارته..
لذا ،ف�إننا ندعو الرئي�س عمر كرامي لأن
يتعاىل عن جراح لقاء املفتي  -جعجع ذات
يوم ،و�أن ي�أخذ املوقف الوطني والإ�سالمي
ال�صحيح الذي ال ي�سمح بالتفريط يف دار
الفتوى دوراً ومكانة ومقاماً..
يبقى يف هذا املجال �أن نوجّ ه حتية احرتام
وت�ق��دي��ر ل�ضمري ل�ب�ن��ان ال��رئ�ي����س �سليم
احل�ص ،الذي كما عوّدنا يف كل املنا�سبات
وال �ك �ل �م��ات �أال ي� � أ�خ ��ذ �إال امل ��وق ��ف ال ��ذي
ميليه عليه ��ض�م�يره ووج��دان��ه الوطني
والإ� �س�لام��ي ..ول �ه��ذا ك��ان موقفه املميز
برف�ض م�شروع امل�ؤامرة والفتنة على �أحد
�أهم ال�صروح اال�سالمية والوطنية.
باخت�صار ،ثمة هجمة �شر�سة وم�شبوهة
تتعر�ض لها دار الفتوى من حتالف املال
والت�سلط ،ه��ي يف حقيقتها أ�ب�ع��د م��ن دار
الفتوى ومقام املفتي ،وقد تكون ا�ستهدافاً
ح�ق�ي�ق�اً ل �ب�ي�روت وت��اري �خ �ه��ا الإ� �س�لام��ي
وال � ��وط � �ن � ��ي ،ع � �ج� ��زت ع� �ن ��ه امل � �ج � �ن ��زرات
ال���ص�ه�ي��ون�ي��ة ،وي� �ح ��اول ال �ي ��وم أ�� �ص �ح��اب
حت��ال��ف ��ش�ع��ار «ل�ب�ن��ان �أوالً» �أن يحققوه
لأهداف ال تخفى على لبيب.

�سعيد عيتاين

ـــدوءًا في طرابلـس
وال�سالح �إليها عرب �شمال لبنان ،وبالتايل ال�ستعطافه ،ع ّل ذلك يف�سح يف املجال �أمامهم
مل ي�ع��د ي�ج��دي ن�ف�ع�اً االق�ت�ت��ال العبثي بني الدخول يف «مقاي�ضة» متكّنهم من التعمية
منطقتي باب التبانة وجبل حم�سن ،والذي على جرمية عربا واجلهات التي كانت ت ؤ�مّن
ك� ��ان ي��رم��ي �إىل حم ��اول ��ة �إرب � � ��اك اجل�ي����ش الغطاء ال�سيا�سي والدعم املايل للأ�سري.
اللبناين لإف�ل�ات الو�ضع ا ألم �ن��ي ،ليت�سنى
ويعترب امل��رج��ع �أن ال�ه��دوء ال��ذي ت�شهده
ملهربي ال�سالح ت��أدي��ة مهمتهم الهادفة �إىل البالد راهناً ،ال يعني �إطالقاً انفراج الو�ضع
تقوي�ض اال�ستقرار ال�سوري.
ا ألم�ن��ي ب�شكل نهائي ،خ�صو�صاً بعد ت�سلّم
ال �شك �أن التقدم امل�ي��داين ال��ذي يحرزه اململكة العربية ال�سعودية ملف امل�سلحني
اجل�ي����ش ال���س��وري ي��وم�ي�اً يف خمتلف أ�ن�ح��اء ال �ت �ك �ف�يري�ين امل �ن �خ��رط�ين يف احل � ��رب على
ب� �ل��اده� ،أدى �إىل � �ض��رب ال �ث �ق��ة ب�ي�ن ق ��ادة حم��ور امل�ق��اوم��ة ،حم ��ذراً م��ن ت�ك��ون املرحلة
ال �ت �ي��ارات امل�ع��ادي��ة ل���س��وري��ة وال �� �ش��ارع امل� ؤ�ي��د الراهنة هي لإعداد خطة جديدة ال�ستهداف
لها ،ويف طليعتها تيار «امل�ستقبل» ،خ�صو�صاً ه��ذا امل�ح��ور ،ويف مقدمه ح��زب اهلل ،انتقاماً
بعد �سقوط مراهنتهم على انهيار احلكم يف م�ن��ه ع�ل��ى م���ش��ارك�ت��ه يف ال �ق �ت��ال يف م�ع��رك��ة
دم�شق ،بعدما �أ�شبعوا ه��ذا «ال�شارع» وع��وداً «ال�ق���ص�ير» ،ال�ت��ي غ�ي ّ�رت م�سار الأو� �ض��اع يف
بقرب �سقوط احلكم املذكور ،وح��ددوا مه ً
ال املنطقة.
وي�ؤكد املرجع �أن املحور املعادي للمقاومة
زمني ًة لذلك ،تبني �أنها جمرد �أوهام.
وم � ��ا أ�� �س �ه ��م أ�ي� ��� �ض� �اً يف ت �� �ش �ت��ت ج �م �ه��ور ل��ن ي�ن�ج��ح م��ن ال�ن�ي��ل م�ن�ه��ا� ،أو ح��رف�ه��ا عن
«امل�ستقبل» وحلفائه� ،إنهاء اجلي�ش اللبناين م�سارها ،من خ�لال �إقحامها يف فتنة �سُ نية
«ظ��اه��رة �أحمد الأ��س�ير» الإرهابية يف عربا� - ،شيعية تدفعها �إىل االن�ك�ف��اء �إىل الداخل
ف �ح � َم��ل ه ��ذا ال �ع �م��ل يف ط �ي��ات��ه ر� �س��ال��ة من للدفاع عن نف�سها وجمهورها ،معترباً �أن ما
اجلي�ش �إىل كافة اخلارجني على القانون ب�أن تتمتع به املقاومة من جتارب ومناعة وطنية
اال�ستقرار «خط �أحمر» لن يُ�سمح امل�سا�س به� ،سيمكّنها م��ن �إف���ش��ال �أي م���ش��روع ع��دواين
ولي�س ب�إمكان �أي جهة تغطية حالة ممثالة ي�ستهدف ال�سلم الأهلي يف لبنان ،ال�سيما يف
�ضوء �سقوط م�شروع تفتيت املنطقة ال��ذي
لـ«ظاهرة الأ�سري» بعد اليوم.
ويف هذا ال�صدد يرى مرجع �سيا�سي وا�سع تك�سّ ر على �أبواب دم�شق.
االط�ل�اع �أن ط��رح ن��واب «امل�ستقبل» مل�شروع
ح�سان احل�سن
قانون التمديد لقائد اجلي�ش هو حماولة

■ ال���ش�ي��خ م��اه��ر ح �م��ود لفت �إىل �أن بع�ض احل��رك��ات
الإ�سالمية رفعت �شعار «الإ�سالم هو احلل» فرتات طويلة
من الزمن ،وما لبث �أن ظهر �أنه وفق ممار�ساتهم لي�س
�شعار ًا فاعالً ،ال�سيما بعد �أن �أ�صبحت تلك احلركات جزء ًا
من امل�شهد ال�سيا�سي اليومي ،فظهرت حركات واجتاهات
تكفّر بقية احلركات الإ�سالمية وبقية املجتمع ،كما ظهرت
م�شاكل مذهبية كانت من�سيّة يف بع�ض زوايا التاريخ ،ف�إذا
بها تقفز من التاريخ الغابر �إىل احلا�ضر امل�أزوم ،فتزيد
الأزم��ة �أزم��ات ،وتعقد امل�شهد ،لكننا طبع ًا ومن دون �أي
تردد ال نزال نرى �أن الإ�سالم هو احلل ،و�أن امل�شكلة تكمن
يف احلركات وال�شخ�صيات الإ�سالمية التي اعتلت املنابر
و�أم�سكت بزمام الأمور.
■ لقاء اجلمعيات وال�شخ�صيات الإ�سالمية يف لبنان نبّه
�إىل املحاوالت ال�صهيونية املحمومة ال�ستهداف امل�سجد
الأق���ص��ى وتهويد ال�ق��د���س ،يف ظ��ل ه��ذا انهماك ال��دول
الغربية وبع�ض الدول العربية با�ستهداف �سورية.
وت�ساءل اللقاء عن �سر احلملة املنظمة التي ت�ستهدف
اجلي�ش اللبناين يف هذه الظروف ال�صعبة ،مطالب ًا اجلميع
بوقفة وطنية مع اجلي�ش ،لأنه بات م�ستهدفاً ،بهدف تعطيل
دوره ب�صفته امل�ؤ�س�سة الوطنية الكربى اجلامعة.
واعترب اللقاء �أن املحاوالت امل�شبوهة ال�ستهداف اجلي�ش
ترتافق مع تعطيل ت�شكيل احلكومة اجلديدة ،ومنع قيام
حكومة وح��دة وطنية ،وك��ل ذل��ك ي�صب يف خانة الفتنة
وا�ستهداف املثلث الذهبي (ال�شعب واجلي�ش واملقاومة)،
والذي �ضمن لبنان.
■ ال�شيخ �صهيب حبلي؛ رئي�س جمعية «�ألفة» ،مل ي�ستغرب
الت�سجيالت التي عُ ر�ضت يف جل�سة جلنة الدفاع والداخلية
والبلديات ،والتي تُظهر ا�ستخدام الأ�سري لعبارات �ضد
اجلي�ش اللبناين ،م�شري ًا �إىل �أن كالم الأ�سري لي�س بعيد ًا

ع��ن م�ستواه الأخ�لاق��ي وال�سلوكي امل �ع��روف م��ن خالل
خطاباته التحري�ضية و�أذية النا�س ،ال�سيما �أن منربه كان
منرب ًا فتنوياً.
و�أو� �ض��ح ف�ضيلته �أن «دف ��اع تيار امل�ستقبل ،مب��ن فيهم
النائبني بهية احلريري وف�ؤاد ال�سنيورة ،عن الأ�سري ي�ؤكد
ا�ستمرار م�شروع التحري�ض واحلرب على املقاومة ،الفت ًا
�إىل �أن االنتهاء من ظاهرة الأ�سري لي�س �سوى عملية ق�ضاء
على �أداة من �أدوات هذا امل�شروع».
■ ح��رك��ة ا ألم� ��ة طالبت الرئي�س املكلف مت��ام �سالم
بالإ�سراع يف ت�شكيل حكومة وح��دة وطنية ،ت�شارك فيها
جميع القوى ال�سيا�سية بعيد ًا عن منطق الإل�غ��اء وعزل
الآخرين.
واعتربت احلركة �أن احلمالت املغر�ضة التي يتعر�ض لها
اجلي�ش اللبناين هي حمالت رخي�صة ،هدفها زرع الفتنة
وتهديد الأمن واال�ستقرار يف البالد.
من جهة �أخ��رى ،ن��ددت احلركة بعملية اقتحام ع�شرات
امل�ستوطنني للم�سجد الأق���ص��ى امل �ب��ارك م��ن جهة باب
امل �غ��ارب��ة ،وحت��ت ح��را��س��ة م���ش��ددة م��ن ق��وات االح�ت�لال
ال�صهيوين ،حميّية امل�صلني وطلبة العلم يف امل�سجد
الأق�صى ،بعد �أن قاموا بطرد و�إخراج ع�شرات امل�ستوطنني
من باحات ومرافق امل�سجد الأق�صى املبارك.
■ احل ��اج ع�م��ر ع�ب��د ال �ق ��ادر؛ رئي�س اللقاء الإ�سالمي
الوحدوي ،ر�أى �أن جناح خمابرات اجلي�ش يف �إلقاء القب�ض
على �أربعة عنا�صر من «جبهة الن�صرة» ،وتوقيف �شاحنة
يف عر�سال تنقل عبوات متفجرة و�صواعق ،بالتزامن مع
تطوّع ما يزيد عن الأربعني حمامي ًا للدفاع عن موقويف
جماعة الفار �أحمد الأ�سري� ،إ�ضافة �إىل عرقلة ت�شكيل
احلكومة ،كل ذلك يبدو من�سجم ًا مع اخلطاب التحري�ضي
لقوى الرابع ع�شر من �آذار.

إفطار
رمضاني
في «حركة
األمة»
ن� ��ظّ � ��م ك � ��ل م � ��ن ل��ق��اء
اجلمعيات وال�شخ�صيات
الإ� �س�لام �ي��ة يف ل�ب�ن��ان،
وح��رك��ة الأم � ��ة� ،إف �ط��ار
رم� � ��� � �ض � ��اين يف م �ق��ر
الأخرية.
وب �ع��د الإف� �ط���ار �أك���دت
ال�ك�ل�م��ات ع�ل��ى � �ض��رورة
ا� �س �ت �ل �ه��ام م �ع��اين ه��ذا
ال �� �ش �ه��ر امل � �ب� ��ارك ،من
ال�صرب وجماهدة النف�س
وال �� �ش �ع��ور م��ع ال �ف �ق��راء
وامل�ساكني ،وقبل كل ذلك
القرب من اهلل عز وجل،
ك�م��ا وُجِّ ��ه��ت حت�ي��ة �إىل
امل�ج��اه��دي��ن الراب�ضني
على احل ��دود م��ع العدو
يف هذه الأي��ام ال�شديدة
احل��رارة� ،سائلني املوىل
عز وجل �أن يتقبّل منهم
�صالح �أعمالهم.
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مقابلة
ّ
فليتحملوا تبعات تصرفاتهم
إهانة المحامي مرفوضة ..وإال

النقيب جبر :النائبة الحريري لم تتصل بي ..واألمور تأخذ مجراها القانوني
يعي�ش لبنان ظروف ًا �صعبة �أمني ًا ووجودياً ،غري �أن هذا
الوطن ال�صغري مقارنة باملرحلة التي جتاوزها ،وخما�ض
الأحداث امل�ضطربة من املحيط �إىل اخلليج ،يبقى حتى
ال�ساعة «مقبوالً» �أو «م�ضبوطاً» ..لعل �أخطر ما مير به لبنان
هو �رضب م�ؤ�س�ساته� ،إذ �إنه بعد التمديد لل�سلطة الت�رشيعية،
وتعث مهام ال�سلطة الإجرائية،
وانتكا�سة ال�سلطة الق�ضائية ،رّ
وا�ستمرار الهجوم على امل�ؤ�س�سة الع�سكرية ،يبقى ال�شعب
اللبناين حمافظ ًا على �إرادته بالعي�ش معاً ،علها تنجلي
عا�صفة نظام ال�رشق الأو�سطي اجلديد على خري.
ع� ��ن و� � �ض� ��ع ال� �ق� ��� �ض ��اء و� � �ش � ��ؤون
املحامني ودوره ��م يف جم��ال احلفاظ
على احلريات وامل�ؤ�س�سات ودور اجلي�ش
حامي الوطن �س�ألت جريدة «الثبات»
ن�ق�ي��ب حم��ام��ي ب �ي��روت؛ ن �ه��اد ج�بر،
و�إليكم احلوار الآتي:
ينفي نقيب املحامني يف ب�يروت؛
ن� �ه ��اد ج �ب��ر� ،إج� � � � ��راء ال� �ن ��ائ ��ب ب�ه�ي��ة
احل ��ري ��ري ات �� �ص��ا ًال ه��ات �ف �ي �اً م �ع��ه من
�أج��ل ت�سهيل توكيل حم��ام�ين للدفاع
ع��ن جم�م��وع��ة �أح �م��د الأ� �س�ي�ر ،ي�ق��ول:
«الإع�لام مل ينقل اخلرب بدقته ،الذي
ح�صل هو جميء حمامني مقرّبني من
النائب احلريري �إىل النقابة ،لي�ضعوا
�أن �ف �� �س �ه��م ب �ت �� �ص �رّف م ��وق ��ويف ح��ادث��ة
عربا ،ومبا �أنه ال ميكنني توكيلهم �إال
بطلب من املحكمة وقا�ضي التحقيق
الع�سكري� ،أبلغتهم ب��ذل��ك» ،وي�ضيف
ج�ب�ر« :ب �ع��د ذل ��ك ات �� �ص��ل ب ��ي ق��ا��ض��ي
التحقيق الع�سكري الأول ري��ا���ض �أب��و
يل كتاباً بتكليف نف�س
غيدا ،و�أر��س��ل إ� ّ
امل �ح��ام�ي�ن ال ��ذي ��ن و� �ض �ع��وا �أن�ف���س�ه��م
بت�صرّف موقويف �أحمد الأ�سري ،وهذا
ك��ل ال ��ذي ج� ��رى»� � ،س ��أل �ن��اه ع��ن �سبب
ال�ل�غ��ط؟ ي �ق��ول« :ات���ص��ال مبا�شر من
قبَلها مل يح�صل ،لكن املحامني هم من
اجلو ال�سيا�سي امل�ؤيد لها».
�إهانة
ف �ي �م��ا ي �ت �ع �ل��ق مب��و� �ض��وع ت�ف�ت�ي����ش
املحامني يف �سجن رومية ،يعترب النقيب
ج�بر �أن اال��س�ت�م��رار ب�ه��ذه الإج� ��راءات
�سيجربهم اتخاذ قرار مبقاطعة العمل
يف ال�سجون ،ال �سيما يف �سجن رومية،
ول�ت�ت�ح�م��ل ع�ن��ده��ا ال��دول��ة م���س��ؤول�ي��ة
تبعات ذلك� ،سواء حلرمان املتهمني من
حق الدفاع� ،أو جلهة مقاطعة املحامني
كل جل�سات املوقوفني.
� �س � أ�ل �ن��اه ع��ن ال�ت�ف��ا��ص�ي��ل ،ي��و�ّ��ض��ح
ال�ن�ق�ي��ب« :امل �ح��ام��ي يخ�ضع لتفتي�ش
دقيق من قبل رجال الأمن ،وبالعامية
نقولها« :من فوق وحتى �أ�سفل» ،ويتم
�أخذ منهم حتى «�أحزمتهم» ،و«�شرائط»
�أحذيتهم ،ويعدّون حتى الأم��وال التي

نقابة المحامين كانت
وما تزال تعتبر الجيش
اللبناني صمام أمان
للوطن ..وترفض
إطالقًا التعرض
لعناصره وضباطه

مي ��رر �آالت ح ��ادة وخم � ��درات و�أم � ��وا ًال
للموقوفني .املحامي ال يت�صل مبا�شرة
صال لذلك،
باملوقوف ،وال �إمكانية له �أ� ً
هناك حاجز حديدي وفا�صل زجاجي
يف�صل بينهما».
�� �س� ��أل� �ن ��اه ع� �م ��ا �إذا ب �ق �ي��ت ت�ل��ك
الإج��راءت على حالها ،يجيب النقيب
ج�بر�« :سنوقف �ساعتئذٍ ك��ل جل�سات
حماكمات املوقوفني يف �سجن رومية،
ونحن بذلك نحمّل امل�س�ؤولية وزارة
الداخلية� ،إذ عليها �أن تت�صرف ،ونحن
ال�ي��وم ب�صدد �أخ��ذ م��وع��د م��ن ال��وزي��ر
مروان �شربل لو�ضعه ب�صورة حتركنا،
و�سنناق�ش املو�ضوع �أي�ضاً مع مدعي

ع��ام التمييز حللحلة امل��و� �ض��وع ،ويف
ح��ال مل نتو�صل �إىل نتيجة تر�ضي
كرامة املحامني� ،سنتخذ الإج ��راءات
املنا�سبة مرغمني».
اجلي�ش خط �أحمر
ف�ي�م��ا ي�ت�ع�ل��ق ب��ا� �س �ت �م��رار الهجمة
ال �� �س �ي��ا� �س �ي��ة ع �ل��ى م ��ؤ� �س �� �س��ة اجل�ي����ش
ال�ل�ب�ن��اين ،ي ��ؤك��د ج�بر وق ��وف النقابة
م ��ن دون ت� ��ردد �إىل ج��ان��ب امل��ؤ��س���س��ة
الع�سكرية؛ حامية الوطن وحمت�ضنة
ك��ل اللبنانيني ،ي�ق��ول« :النقابة كانت
وم� ��ا ت � ��زال � �ص �م��ام �أم � ��ان ع ��ن ق���ض��اي��ا

ب �ح��وزت �ه��م ،وي �ف �ت �� �ش��ون حم��اف �ظ �ه��م»،
وي�ضيف« :ط��رق التفتي�ش هذه لي�ست
م���س�ت�ح� ّب��ة م��ن ق � َب��ل امل �ح��ام�ين ،وفيها
�إهانة غري مقبولة للنقابة ،ولن نر�ضى
اال� �س �ت �م��رار ب �ه��ا ..ي �ت��ذرع��ون �أن ه��ذه
الإج� ��راءات هدفها ا�ستتباب الأم��ن يف
رومية ،وك�أن املحامي هو �سبب ال�شغب
والفو�ضى يف ال�سجن ..القوى الأمنية
تعرف ج�ي��داً م��ن وراء تلك امل�شاغبات
التي حت�صل ،ويعرفون جيداً من الذي

المحامون يخضعون
لتفتيش دقيق من
قبل رجال األمن..
ويتم أخذ أحزمتهم
وشرائط أحذيتهم
ر�سالة ب�أ�سماء املحامني املكلفني بالدفاع عن املتهمني ب�أحداث عربا

ال� ��وط� ��ن ،ول ��ذل ��ك م��وق �ف �ن��ا م ��ن دع��م
امل ��ؤ� �س �� �س��ة ال �ع �� �س �ك��ري��ة ال َل �ب ����س ف�ي��ه،
نرف�ض �إطالقاً التعر�ض لهذه امل�ؤ�س�سة
الوطنية ،ون�شجب التعر�ض لعنا�صره
و�ضباطه ،و إ�ث��ر االع�ت��داء على اجلي�ش
م�ؤخراً �أخذنا موقفاً وا�ضحاً ،و�أوقفنا
ح�ضور جل�سات املحاكمة م��دة ثالثة
أ�ي��ام ،وهذا الإج��راء الوا�ضح مل ي�أخذه
أ�ح� ��د غ�ي�رن��ا ب �ه��ذه اجل ��دي ��ة م ��ن قبل
م�ؤ�س�سات املجتمع امل��دين �أو النقابات
الزميلة ،كما �أننا نفذنا اعت�صاماً داخل
ن �ق��اب��ة امل �ح��ام�ي�ن ل �ن �ق��ول ف �ي��ه مم�ن��وع
البت بالثوابت الوطنية �أو مب�ؤ�س�سات
الدولة ،ونقابة املحامني كما كانت دوماً
�ستبقى ح�صناً منيعاً داع�م�اً للحفاظ
على م�ؤ�س�سات الدولة ،كانت و�ستبقى
�إن �شاء اهلل على نهجها الوطني».
وماذا عن م�س�ألة عدم بت املجل�س
الد�ستوري بالطعونات املقدمة �إليه،
واعتبار كرث من القانونيني والق�ضاة
تهرباً وتخلفاً من القيام بواجباتهم
الد�ستورية؟ يعترب النقيب ج�بر �أن
موقف النقابة وا��ض��ح �أي���ض�اً ال لب�س
ف�ي��ه ،ي�ق��ول « :أ���ص��درن��ا ث�لاث��ة بيانات
بهذا اخل�صو�ص ،ومع الأ�سف ،املجل�س
ال��د� �س �ت��وري أ�ن� �ه ��ى م�ه�م�ت��ه ب�ن�ف���س��ه،
اليوم مل يعد ب�إمكانه فعل �شيء ،بعد
انق�ضاء املهلة الزمنية».
� �س ��أل �ن��اه ع��ن ان�ع�ك��ا���س ذل ��ك على
الق�ضاء ب�شكل ع��ام ،وع�ل��ى املحامني
امل��داف �ع�ين ع��ن ��س�ير ال �ع��دال��ة ،ي�شري
النقيب ج�بر �إىل �أن «عمل املحامني
ال ي�ت� أ�ث��ر م�ب��ا��ش��رة مب��و��ض��وع املجل�س
ال��د� �س�ت��وري ،ال ��ذي تنح�صر مهماته
ب�ب��ت مب��و� �ض��وع د��س�ت��وري��ة ال �ق��وان�ين.
ال �ب �ل��د ب � أ�ك �م �ل��ه ي �ت ��أث��ر ب �ه �ي �ب��ة ع�م��ل
م�ؤ�س�ساته ،لكن �أن ينعك�س ذلك ح�صراً
ع�ل��ى ع�م��ل امل�ح��ام�ين ،ف��امل�ح��ام��ون هم
ع�ل��ى ت��وا��ص��ل م��ع امل�ح��اك��م الق�ضائية
العدلية والإدارية».
ورغ� ��م ت�خ�ب��ط اجل �� �س��م ال�ق���ض��ائ��ي
مب���ش��اك�ل��ه امل��زم �ن��ة ،م ��ا ي� ��زال ال�ن�ق�ي��ب
جرب على تفا�ؤله مبو�ضوع جتاوز هذه
العقبات ،يقول« :ن�أمل قريباً مع تخريج
واحد و�أربعني قا�ضياً من املعهد ،و�ستة
ع�شر قا�ضياً ج��دي��داً� ،أن يعطوا دفعاً
�إيجابياً لل�سلك الق�ضائي .نحن اليوم
بانتظار ت�شكيل حكومة جديدة لإجراء
امل�ق�ت���ض�ي��ات ال �ق��ان��ون �ي��ة ،لأن ح�ك��وم��ة
ت�صريف الأعمال ال يجيز لها القانون
إ�ج� � ��راء ال �ت �ع �ي �ي �ن��ات» ،وي �� �ض �ي��ف ج�بر:
«ال�شلل يف الدولة ينخر كل م�ؤ�س�ساته،
ال� �ي ��وم ن �ح��ن دخ �ل �ن��ا م��رح �ل��ة ال�ع�ط�ل��ة
الق�ضائية ،ون�أمل بعد انق�ضائها �أن حتل
الأمور ،و�أن تت ّم الت�شكيالت الق�ضائية،
لكن حتى ه��ذه اللحظة الأم��ور لي�ست
بخري يف ما يتعلق باجل�سم الق�ضائي».

�أجرى احلوار :بول با�سيل
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تحقيق

ّ
بــــيروت فـي رمضــــان ..عــاصـمـة لـلـتـنـوع

يختلف موعد الإفطار يف بريوت من عائلة �إىل
أ�خ��رى وم��ن حي �إىل آ�خ��ر ،فهناك عائالت تفطر يف
امل �ن��ازل وتنظم ��س�ه��رات رم�ضانية عائلية ،و�أخ��رى
تق�صد املطاعم والفنادق واخليم التي عادت هذا العام
�إىل ب�يروت ،وتق�ضي ط��وال الليل خ��ارج املنزل حتى
حلول وقت الإم�ساك ،لكل عائلة بريوتية ممار�ساتها
وع��ادات�ه��ا املختلفة ،ويبقى رم�ضان فر�صة لتجمع
العائلة والأ�صدقاء و�صلة الأرحام.
ع�ن��دم��ا ي���ض��رب امل��دف��ع �إي ��ذان� �اً ب�ح�ل��ول م��وع��د
الإف� �ط ��ار ،تتجمع ع��ائ�لات يف امل �ن��ازل ح ��ول م��وائ��د
رم���ض��ان �أع��دت�ه��ا رب��ة امل �ن��زل ،بينما ت��زخ��ر املطاعم
والفنادق بوالئم وموائد لعائالت و�أ�صدقاء اختاروا
الإف �ط��ار خ��ارج �اً يف �أح ��د م�ط��اع��م ب�ي�روت املتنوعة
كطق�س رم�ضاين بينهم.
تت�شبث عائلة ال�صيداين يف منطقة را�س بريوت

بتقاليد رم���ض��ان ،وب �� �ض��رورة ج�ل��و���س جميع �أف ��راد
العائلة �إىل مائدة الإفطار املنزلية ،حيث تخ�ص�ص
مائدة للكبار و�أخرى لل�صغار يتحلق حولها الأحفاد،
ون��زو ًال عند رغبة الوالد احل��اج عبد اهلل ال�صيداين
تعمد العائلة �إىل ال�صالة قبيل الإفطار.
�أم��ا رب��ة امل �ن��زل؛ احل��اج��ة م�ن�يرة ،ف�ه��ي حتر�ص
ع�ل��ى �أن ت��دخ��ل ب�ن��ات�ه��ا وزوج� ��ات �أب�ن��ائ�ه��ا م�ع�ه��ا �إىل
املطبخ لإعداد فطوراً منزلياً بامتياز ،يف املقدمة ت�أتي
�أطباق رم�ضانية معروفة «و�إلزامية» على حد قولها،
كالفتو�ش والرقاقات باجلبنة وال�شوربة ،وع��ادة ما
ت�خ�ت��ار �أط �ب��اق متنوعة ل�ت�لائ��م �شهية اجل�م�ي��ع من
�صغار وكبار ،من دون �أن تن�سى �إعداد احللوى املنزلية
كالعثملية والكنافة.
وبح�سب �إحدى ربات البيوت املتزوجة منذ ثالثة
�أعوام ،مايا املال ف�إن «وجبة الغداء تكلفني عادة نحو

� 20أل��ف ل�يرة ،لكن يف رم�ضان ترتفع �إىل � 40أل��ف
ك�أقل تقدير» ،وت�ضيف« :ال�سلطة واحل�ساء والطبق
الرئي�سي والع�صري واحللويات ،يجب �أن تكون على
طاولتي كل يوم� ،إنه �أمر حم�سوم و�إجباري» ،يف وقت
ترتفع فيه �أ��س�ع��ار اخل�ضار ب�شكل جنوين يف لبنان
منذ بدء �شهر ال�صوم وحتى انتهائه ،تعاين املال من
�ضائقة مادية يف كل رم�ضان.
لكن يف املقابل ،حتفل بريوت باملطاعم واملقاهي
و�إح ��دى اخل�ي��م الرم�ضانية ال�ت��ي ت�ق��دم الإف �ط��ارات
الغنية ب�أ�صناف الطعام واحللويات التي ال ح�صر لها،
والكثري من العائالت تق�صد هذه املطاعم يف بع�ض
ليايل رم�ضان.
وحتفل املجالت الفنية واالجتماعية ب�صفحات
م���ص��ورة لإف �ط ��ارات ،خ�صو�صاً م��ن تنظيم �سيدات
جمتمع �أو عائالت بريوتية عريقة.

زيـنـــــة بـــــــيروت
باالنتقال �إىل مظهر ب�ي�روت ،ففي �شهر رم�ضان تطل امل�ؤ�س�سات
اخل�يري��ة واالجتماعية ع�بر الف�ت��ات �إع�لان�ي��ة لت�شجع على فعل اخلري
والعطاء والزكاة ،كما تزدان �أزقة بريوت بزينة رم�ضانية جميلة ،وبح�سب
التجار ،فالزينة مظهر فرح و�أمل ،لذلك ال بد منها يف كل رم�ضان.
ال تد�أب منذ � 37سنة ،ومن دون انقطاع،
جمعية جتار مار اليا�س مث ً
على ن�شر الزينة الرم�ضانية وحتى يف �سنني احلرب ،لكي تعرب عن �إرادة
احلياة ،و�أنه رغم الظروف التي متر بها البالد ،ف�إن االحتفاء برم�ضان
وبقدومه �أ�سمى من كل �شيء.
وهذا العام عمت الزينة الرم�ضانية بع�ض �شوارع العا�صمة ،ون�شرت
اجلمعية �شعار�« :أن��ر الزاوية التي �أنت فيها» ،على �أمل �أن تبقى بريوت
منارة م�ضيئة يف كل املنا�سبات الدينية والوطنية..
باالنتقال �إىل الالفتات الرم�ضانية ،يبدو الفتاً كما يف كل عام الفتات
م�ؤ�س�سة الرعاية االجتماعية  -دار الأيتام الإ�سالمية التي تبقى ال�سبّاقة
يف �إ�شاعة الأج��واء الرم�ضانية ،فهي �أطلقت املواكب ال�سيارة يف بريوت
وخمتلف املناطق اللبنانية ،ون�صبت املج�سمات يف �شوارع العا�صمة حتت
�شعار« :بيكربوا واخلري بيكرب معهم» ،بدورها م�ؤ�س�سات الدكتور حممد
خالد االجتماعية ،ن�شرت نقاطها املميزة ويافطاتها يف ال�شوارع الرئي�سية،
بالإ�ضافة �إىل اجلمعيات الأهلية وجلان التجار وامل�ؤ�س�سات التي كان لها
ح�ضورها من خالل ال�صور واليافطات املثبتة على الأعمدة داخل الأحياء
البريوتية للرتحيب بال�شهر الف�ضيل.
الزينة و�إن كانت خجولة هذا العام كونها �شكلت انعكا�ساً لواقع البلد

املثقل بالهموم الأمنية واالقت�صادية ،والتي ي�أمل املواطنون �أن ت�شهد
انفراجاً بربكة �شهر رم�ضان ،و�أن الإ�صرار على ن�شر الزينة بالن�سبة �إليهم
هي فعل تفا�ؤل وت�صميم على �إرادة ال�صمود واحلياة و�سلوك درب اخلري
والتم�سك بالوطن.

لكن ال يخفى على �أح��د �أن هناك
م �ظ��اه��ر ب� ��ذخ يف رم �� �ض��ان ب��ال �ت � أ�ك �ي��د،
ال�ب���س��اط��ة مل ت�ع��د م ��وج ��ودة ،وال�ن��ا���س
مي�ي�ل��ون �إىل ال�ت�ك�ل��ف � �س��واء �إن �أع ��دوا
م��ائ��دة رم���ض��ان�ي��ة منزلية �أو اخ �ت��اروا
الإف �ط ��ار يف اخل � ��ارج ،وذل ��ك ي�ع�بر عن
ط��اب��ع ل�ب�ن��اين ول�ي����س رم���ض��اين بحت،
�إذ �إن اللبناين لديه ميل للبذخ يف كل
� �ش��يء ،وال �ع��ا� �ص �م��ة ب �ي�روت ت�ستقطب
اجلميع من دون ا�ستثنناء ،وفيها مناذج
متنوعة لعائالت مت�ضي رم�ضان ح�سب
طريقتها.
وال ت �ق �ت �� �ص��ر «امل � �ن� ��اف � �� � �س� ��ة» ب�ين
العائالت وال�شخ�صيات املي�سورة على
ال ��دع ��وة �إىل الإف � �ط� ��ارات ،ب��ل تتو�سع
لت�شمل املكان ونوعية الأطباق املقدمة
التي تبد�أ بالتمر وال تنتهي بال�سو�شي
الياباين مثالً ..بالإ�ضافة �إىل اختيار
املدعوين وعر�ض املالب�س واملجوهرات،
فرم�ضان �أ�صبح يف جانب منه منرباً
للتباهي بعدما ك ��ان رم� ��زاً للب�ساطة
وم���س��اع��دة ال�ف�ق��راء وال�ت�ق��رب م��ن اهلل
وال�شعور ب�شعور اجلائع واملحتاج.
وت�تراوح �أ�سعار الإف�ط��ار لل�شخ�ص
ال ��واح ��د يف امل �ط��اع��م ال �ب�ي�روت �ي��ة بني
 20و 60دوالراً ،وت���ص��ل يف امل�ط��اع��م
ال�ف��اخ��رة �إىل  180دوالراً ،وت�شمل يف
بع�ض الأم��اك��ن ب��رن��اجم�اً فنياً يتخلله
غناء ورق�ص مبا يتنافى مع كل تعاليم
رم�ضان وقيمه املتعارف عليها.
وم��ن ع��ادة البيارتة �إح�ضار هدية
«يف يدهم» لدى دعوتهم �إىل الإفطار ،يف
املا�ضي كان الأمر يقت�صر على «دزينة»
م��ن احل �ل��وي��ات ال��رم���ض��ان�ي��ة ك��ال�ك�لاج
والقطايف والعثملية واملدلوقة وما �إىل
هنالك ،لكن اليوم ات�سع نطاق الهدايا
لي�شمل علب ال�شوكوال الفاخرة يف �أوان
من الكري�ستال �أو الف�ضة �أو علبة من
التمور الفاخرة امل�ستوردة وغريها.

هبة �صيداين
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عربي

القدس ..ومؤتمر
الوحدة اإلسالمية

◄ مشروع «برافر» ..وجدار الفصل
بينما ت�شرع �سلطات االحتالل يف تنفيذ
خمطط تهويدي جديد يف النقب ،تعتمد فيه
م�شروعاً قدمياً يعرف با�سم م�شروع برافر-
بيغن� ،أك��د تقرير �إح�صائي ل�ل�أمم املتحدة
اك�ت�م��ال ب�ن��اء م��ا ي�ق��رب م��ن  62يف امل�ئ��ة من
م�سار جدار الف�صل العن�صري غري القانوين
يف عمق الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة.
وق��ال التقرير �إن  10يف املئة من م�سار
هذا اجلدار هو قيد الإن�شاء حالياً ،و�إن 28
يف املئة منه مت التخطيط لبنائه ومل ي�شرع
ال�ع�م��ل ف�ي��ه ب�ع��د ،ووف �ق �اً للتقرير ال���ص��ادر
عن مكتب الأمم املتحدة لتن�سيق ال�ش�ؤون
الإن�سانية يف الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة
(�أوت�شا) ،ف�إن هذا اجلدار «الإ�سرائيلي» غري
ال�ق��ان��وين يف الأرا� �ض��ي الفل�سطينية يبلغ
ط��ول��ه ا إلج �م��ايل نحو  720ك�ي�ل��وم�تراً� ،أي
أ�ط ��ول م��رت�ين م��ن ط��ول خ��ط الهدنة لعام
 1949ما ي�سمى «اخلط الأخ�ضر» ،و�أو�ضح
التقرير �أن  85يف املئة من م�سار اجلدار يقع
داخ��ل �أرا��ض��ي ال�ضفة الغربية ولي�س على
طول خط الهدنة ،ويف حال مت �إجناز العمل

ب��ه ك �م��ا ه��و خم �ط��ط ل ��ه�� ،س�ي�ع��زل اجل ��دار
نحو  9يف املئة من �أرا�ضي ال�ضفة مبا فيها
ال�شطر ال�شرقي من القد�س املحتلّة.
ال � �ق� ��وى ال ��وط� �ن� �ي ��ة ال �ف �ل �� �س �ط �ي �ن �ي��ة يف
الأرا��ض��ي املحتلة عام  ،1948نفذت �إ�ضراباً
ع��ام �اً يف م��واج�ه��ة خم�ط��ط ب��راف��ر -بيغن،
ي ��وم اخل��ام����س ع���ش��ر م��ن اجل� ��اري ،و�أك ��دت
إ�� �ص��راره��ا ع�ل��ى ع ��دم ال���س�م��اح ل�لاح�ت�لال،
با�ستفراد النقب ال��ذي تعر�ض �أه�ل��ه على
مدى �ستة عقود ،لعمليات االقتالع املتكررة
من �أرا�ضيهم ،حالهم حال الكثري من �أبناء
ال �ق��رى الفل�سطينية يف اجل�ل�ي��ل وامل�ث�ل��ث،
و�إن ك��ان��ت وح���ش�ي��ة االح �ت�ل�ال ق��د ظ�ه��رت
�أك�ث�ر ج�ل�اء يف ال�ن�ق��ب ،وال ��ذي ي ��راد �إن�ه��اء
الوجود الفل�سطيني فيه من خالل املخطط
اخلطري اجلاري تنفيذه.
وه� �ك ��ذا ي �ع �م��ل االح� �ت�ل�ال يف اجت��اه��ات
ع��دي��دة ،ب�غ�ي��ة إ�ك �م��ال امل �� �ش��روع ال�ت�ه��وي��دي
ع�ل��ى ك��ام��ل الأر�� ��ض الفل�سطينية ،فتطلق
املخططات اال�ستيطانية يف ال�ضفة والنقب
يف ذات الوقت.

�صائمون بانتظار �أذان املغرب من م�سجد قبة ال�صخرة (�أ.ف.ب).

القد�س مب�سجدها الأق�صى املبارك هي إلن �ق��اذ ال �ق��د���س؛ حت��رك �اً ينطلق م��ن وع��ي
امل�ق��د��س��ة ب � أ�م��ر اهلل ،وامل �ب��ارك��ة وم��ا حولها مكانة املدينة وقدا�ستها ،و�أولوية ق�ضيتها
ب��ا ألم��ر ا إلل �ه��ي أ�ي���ض�اً ،فقد ورد ذك��ره��ا يف مب��ا ه��ي ج��زء م��ن ع�ق��ائ��د امل�سلمني ال��ذي��ن
مطلع �سورة الإ�سراء }�سبحان الذي �أ�سرى يقر�أون كتاب اهلل ،وحديث ر�سوله الكرمي.
ال من امل�سجد احلرام �إىل امل�سجد
بعبده لي ً
مثل هذا التحرك واج��ب على امل�سلمني
الأق�صى الذي باركنا حوله{ ،ويعتقد عدد ول�ي����س ت ��رف �اً ،وه ��و ي�ت�ط�ل��ب ح���ش��د ق��واه��م
م��ن امل�ف���س��ري��ن أ�ن �ه��ا ذك ��رت يف ��س��ور أ�خ��رى جميعاً وت��وح��ده��م يف خ��دم��ة ق�ضية كانت
م��ن ال�ق��ر�آن ال�ك��رمي ،كما �أن�ه��ا �شغلت حيزاً وما زالت ،واحدة من �أهم ق�ضاياهم ،وحمل
من الأحاديث النبوية ال�شريفة التي بيّنت جت�م�ي��ع وحت�ف�ي��ز ي�ن�ه��ي ال�ف��رق��ة وال�ت�ن��اب��ذ،
مكانتها ،ودع��ت �إىل ال��رب��اط فيها وعمارة واالن�شغال بق�ضايا هام�شية.
م���س�ج��ده��ا ،وال �ق��د���س ه��ي �أوىل القبلتني،
ي�ب��دو غ��ري�ب�اً ح�ق�اً �أال ي�ج��ري االل�ت�ف��ات
وم���س��رى ر� �س��ول اهلل �صلى اهلل عليه و آ�ل��ه �إىل القد�س اليوم ،وهي تواجه الكم الكبري
و�سلم ،ومنها كان معراجه �إىل ال�سماء ،فال وامل� � �ع � ��روف م� ��ن امل� �خ ��اط ��ر ،يف ح �ي�ن جن��ح
جدال يف مكانتها الإ�سالمية ،وال �شيء يربر امل�سلمون ،وبهمة رجال كبار من رجاالتهم،
التق�صري املزمن جتاهها من قبل امل�سلمني يف التح�شد من �أجل الدفاع عنها مع بدايات
�أفراداً وجماعات.
العدوان عليها.
ومم��ا يدمي القلب ح�ق�اً ،ويثري الكثري
ع��ام أ�ل��ف وت�سعمئة وثمانية وع�شرين
م��ن الأ�سئلة ،تنا�سب ه��ذا التق�صري ط��رداً ا� �س �ت �ط��اع احل� ��اج أ�م �ي�ن احل���س�ي�ن��ي؛ رئ�ي����س
مع املخاطر التي تواجهها املدينة املقد�سة ،املجل�س الإ�سالمي الأعلى ومفتي فل�سطني،
وم�سجدها ا ألق���ص��ى امل �ب��ارك ،فمع �شروق عقد امل � ؤ�مت��ر ا إل��س�لام��ي ال�ك�ب�ير ،م��ن �أج��ل
ك��ل ��ش�م����س ت�ت�رى ا ألخ� �ب ��ار ع �م��ا ي �ق��وم به ال��دف��اع ع��ن ال �ق��د���س والأق �� �ص��ى ،و� �ص��درت
االحتالل ال�صهيوين الغا�شم ،من عمليات عن امل�ؤمتر ق��رارات هامة ،من بينها �إن�شاء
تهويد للقد�س ،وتغيري ملعاملها ،حتى و�صل جامعة �إ�سالمية يف القد�س ،وت�شكيل جلان
الأمر حد احلديث العلني عن تقا�سم احلرم ح �م��اي��ة ل�ل�م���س�ج��د ا ألق �� �ص��ى م��ن امل�خ��اط��ر
ال�ق��د��س��ي ب�ين امل�سلمني وال �ي �ه��ود ،يف حني التي تتهدده ،وجرى ال�شروع يف تنفيذ تلك
ي��وزع ال�صهاينة ��ص��وراً وم�شاهد للمدينة ،امل� �ق ��ررات ،ق�ب��ل �أن ت���ص�ط��دم ج �ه��ود احل��اج
وقد غيب منها الأق�صى وحل مكانه الهيكل� .أمني ب�سلطات االحتالل الربيطاين ،التي
م�ق��اب��ل ذل��ك ال نلحظ يف ط��ول ال�ع��امل ط��اردت��ه ومنعته م��ن �إك �م��ال م��ا ب� ��د�أه ،ويف
الإ� �س�لام��ي وع��ر��ض��ه حت��رك �اً ج ��اداً حقيقياً العام التايل �شهدت القد�س «هبة ال�براق»

التي ارت�ق��ت �إىل �شبه ث��ورة دف��اع�اً ع��ن القد�س يف ال��دك �ت��ور حم �م��د ح��اف��ظ ي �ع �ق��وب ،ب �ع �ن��وان« :يف
وج��ه حم ��اوالت ال�صهاينة للتعدي عليها وعلى م��واج�ه��ة ال �ع��زل��ة ..ال�ق��د���س وال�ن�ج��ف يف امل��ؤمت��ر
م�سجدها.
الإ�سالمي العام  ،»1931ووفق ما �أورده د .يعقوب،
وعى احلاج �أمني مبكراً �أهمية احل�شد الإ�سالمي فقد ح�ضر امل�ؤمتر  153مندوباً ميثلون  22بلداً
من �أج��ل القد�س ،ف�شرع يف الإع ��داد مل�ؤمتر كبري عربياً و�إ�سالمياً ،ومنهم ال�شيخ حممد ر�شيد ر�ضا،
�آخر ،يجمع فيه علماء امل�سلمني ورجاالتهم من كل الإم ��ام حممد ح�سني �آل كا�شف ال�غ�ط��اء ،ال�شيخ
�أنحاء العامل ،فكان امل�ؤمتر الإ�سالمي العام الذي حممد م�صطفى املراغي ،ال�سيد حم�سن الأمني،
عقد عام �ألف وت�سعمئة وواحد وثالثني ،يف مدينة ال�شيخ مفتيج �سامل (رئي�س جمل�س علماء البو�سنة
ال�ق��د���س ،ومل ت�ك��ن ال �ق ��رارات ال �� �ص��ادرة ع�ن��ه أ�ق��ل والهر�سك) ال�شيخ حممد عبد اللطيف دراز ،ال�شيخ
�أهمية من تلك التي اعتمدها امل�ؤمتر الأول ،وكانت حممد الغنيمي التفنازاين ،عبد العزيز الثعالبي،
للحقيقة �أك�ثر عملية ،ومنها ت�أ�سي�س بنك الأمة موالنا �شوكت علي ،غالم ر�سول مهر ،عبد الرحمن
الإ�سالمية حلماية الأرا�ضي يف فل�سطني ،والفتوى �صديقي ،ال�شاعر حممد �إق �ب��ال ،ال�شاعر حممد
بتحرمي ت�سريب الأرا�ضي للغزاة ،كانت القرارات بهجة الأثري� ،شكري القوتلي� ،سعد اهلل اجلابري،
التي اعتمدها امل� ؤ�مت��ر بعد انعقاده لع�شرة أ�ي��ام ،ريا�ض ال�صلح ،عمر الداعوق ،حممد جميل بيهم،
على درجة عالية من الأهمية ،ومن زوايا متعددة ،ع�ل��ي ن��ا��ص��ر ال��دي��ن ،م�صطفى ال�غ�لاي�ن��ي� ،سعيد
فقد �شددت على مكانة القد�س وفل�سطني الدينية ،ال�شيخ ث��اب��ت ،حممد بنونة ،حممد علوبة با�شا،
بو�صفها �أر�ضاً �إ�سالمية مقد�سة ،واعتربتها ق�ضية عبد الرحمن عزام ،الأمري �سعيد اجلزائري ،خري
امل�سلمني جميعاً ،وو�ضعت خططاً عملية لتنفيذ الدين الزركلي ،حممد عزة دروزة ،عجاج نويه�ض،
م�شاريع الدفاع عن فل�سطني.
ووف ��ود م��ن ��س�ي�لان وك��ا��ش�غ��ر وال�ق�ف�ق��ا���س وج��اوه
مار�ست �سلطات االحتالل الربيطاين املنتدبة ونيجرييا و�أورال و�ألبانيا ويوغو�سالفيا ،وكامباال
على فل�سطني �آنذاك ،كل ما من �ش�أنه �إعاقة جهود و�أوغ �ن��دا و أ�م�يرك��ا ال�شمالية واجلنوبية والهند،
احل��اج �أم�ي�ن ،وال�ل�ج��ان التنفيذية للم�ؤمتر ،ومل و� �ش��ارك يف امل � ؤ�مت��ر رئ�ي���س��ان ��س��اب�ق��ان للحكومة،
توفر يف ذلك نفوذها يف بع�ض البلدان الإ�سالمية ،هما ح�سن خالد با�شا من الأردن ،و�ضياء الدين
ل�ك��ي ت�سلط البع�ض ع�ل��ى مهاجمة احل ��اج �أم�ين الطباطبائي ال�صدر الأع�ظ��م الأ�سبق لإي��ران ،يف
وامل�ؤمترين يف املدينة املقد�سة.
ح�ين م�ث��ل حم�م��د ب��ن حم�م��د زب ��ارة �إم ��ام اليمن،
ر�صدت م�ؤلفات عديدة وقائع امل�ؤمتر الإ�سالمي وال�شيخ كامل الق�صاب امللك ابن �سعود.
العام والقرارات التي �صدرت عنه ،و�أبرزت �أهميته،
وي��رد يف درا� �س��ة د .ي�ع�ق��وب� ،أن الإم ��ام حممّد
وبينت جناحاته املتعددة ،ويف طليعتها النجاح يف ح�سني �آل كا�شف الغطاء� ،ألقى كلمة �شاملة �أ�شار
جمع ممثلني من كبار العلماء للم�سلمني يف كل فيها �إىل ال��وح��دة الإ�سالمية و��ض��رورة متكينها،
�أنحاء العامل الإ�سالمي ،يف مدينة القد�س ،تكري�ساً و�أ�سهب «ب�ش�أن الد�سائ�س اخلاطئة التي �أحاطت
حياً وعمليا ل��وح��دة الأم��ة الإ�سالمية البديهية بامل�ؤمتر» ،ويف كلمته ف�سّ ر الإم��ام كا�شف الغطاء
والطبيعية ،والتقائها حول ق�ضية تهم كل م�سلم ،قوله تعاىل }باركنا حوله{ ب ��أن «ال�برك��ة لي�ست
حيثما وجد.
يف وج ��ود ا أل� �ش �ج��ار والأن �ه ��ار ،و�إمن ��ا يف م�ث��ل ه��ذا
م ��ن ب�ي�ن ه ��ذه امل ��ؤل �ف ��ات ال �ق �ي �م��ة ،م ��ا �أجن ��زه االج�ت�م��اع ا ّل��ذي �ض ّم علماء ال�ع��امل وم�شاهريه»،
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شهر رمضان في المخيمات

أزقة مزينة تخفي معاناة الناس ..وفرحهم
�أك�ث��ر م��ا مي �ي��ز ��ش�ه��ر رم �� �ض��ان ه ��ذه ال���س�ن��ة
يف امل�خ�ي�م��ات الفل�سطينية ع��ن �سابقتها هما:
كثافة الزينة الرم�ضانية املنت�شرة عند مداخل
وجدران معظم املخيمات ،وكثافة النا�س املتزايدة
وامللحوظة ،خ�صو�صاً يف تلك الأ�سواق ال�صغرية
املنت�شرة ب�ين الأزق ��ة وال��زواري��ب ،ب�سبب ارتفاع
�أع ��داد الالجئني الفل�سطينيني م��ن �سورية ،ال
�سيما داخ��ل خميم ع�ين احل�ل��وة جنوبي لبنان،
ح �ي��ث ي���ش�ه��د ال �� �س��وق ال��رئ�ي���س��ي ال� ��ذي ي �ق��ع يف
و�سطه زح�م��ة ب�شر قيا�سية م�ق��ارن��ة بال�سنوات
ال�سابقة ،وتقدر م�صادر يف امل�ؤ�س�سات الأهلية �أن
عدد العائالت الفل�سطينية القادمة من �سورية،
واملقيمة يف خميم ع�ين احل�ل��وة م��ع ب��داي��ة �شهر
رم�ضان جتاوز الـ 2700عائلة� ،أي حوايل � 17ألف
الجئ ،ي�ضافوا �إىل عدد �سكان املخيم الـ� 70ألفاً،
لي�صل العدد �إىل حوايل الـ� 100ألف معظمهم من
الفقراء.
ه��ذه الزحمة تُعمم على خمتلف �أوج��ه حياة
وي��وم �ي��ات الفل�سطينيني يف ال�ط�ع��ام وال���ش��راب
والكهرباء وا�ستخدام البنى التحتية ..وغري ذلك،
الالجئ الفل�سطيني املقيم يف خميم عني احللوة
�أب��و �أ�شرف مو�سى يقول« :هناك غياب �شبه تام
ويف يوم اجلمعة التايل ،املوافق لأول
�شعبان ،ك��ان احل��دث الكبري وق��وف
«� �س �م��اح��ة امل �ج �ت �ه��د ال �ك �ب�ير احل�ج��ة
لام��ة حم � ّم��د ح���س�ين �آل كا�شف
ال �ع� ّ
ال �غ �ط��اء إ�م � ��ام ال���ش�ي�ع��ة» يف امل�سجد
الأق�صى لي�ؤم جموع امل�صلني الّذين
بلغ عددهم زهاء ع�شرة �آالف م�صل.
أ��� �ش ��ار ك �ث�ير م ��ن امل � ��ؤرخ �ي�ن �إىل
�أهمية االلتفاتة التي قام بها احلاج
�أمني احل�سيني ،والناجمة عن �إدراكه
�أهمية الوحدة الإ�سالمية ،من حيث
املبد�أ ،وت�ضاعف �أهميتها بخ�صو�ص
ق�ضية فل�سطني والقد�س.
من الهام االنتباه �إىل �أن حماوالت
إ�ع ��اق ��ة ع �ق��د امل � � ؤ�مت� ��ر ،مل ت�ت� أ���س����س
على موقف مذهبي ،ب��ل جنمت عن
ا�ستجابة ل�ضغوط بريطانيا التي
مل ي��ر��ض�ه��ا أ�ب � ��داً اج �ت �م��اع امل�سلمني
يف ال�ق��د���س ،ن�صرة لها ولفل�سطني،
فهو اجتماع م��ن �ش�أنه الت�أثري على
خمططات بريطانيا الهادفة لإجناح
امل �� �ش ��روع ال �� �ص �ه �ي��وين يف اغ�ت���ص��اب
فل�سطني.
م��ا أ���ش�ب��ه ال �ي��وم ب��ا ألم ����س ،ال�ي��وم
ه �ن��اك أ�ي� ��� �ض� �اً م ��ن ي �ن��اه ����ض وح ��دة
امل �� �س �ل �م�ين واج �ت �م��اع �ه��م م ��ن أ�ج ��ل
فل�سطني ،ولذلك يعمل على �إ�شغالهم
بالفنت ،فهل من ميتلك اليوم جر�أة
احل� � ��اج أ�م� �ي��ن و� �ص �ح �ب��ه ،م ��ن أ�ج ��ل
القد�س وفل�سطني ووحدة امل�سلمني،
ال �سيما الأخطار داهمة و�شديدة؟

نافذ �أبو ح�سنة

للكهرباء عن املخيم ب�سبب ال�ضغط الكبري على وال �� �س �ي��ا� �س �ي��ة ب �ع��د �أن ي �ن �ه��ي م�ع�ظ�م�ه��م ��ص�لاة
حمطة ال�ك�ه��رب��اء ،وي�ت��زام��ن ذل��ك م��ع ارت�ف��اع يف الرتاويح يف امل�ساجد.
ويعترب �شهر رم�ضان املبارك منا�سبة لزيارة
�أ�سعار ا�شرتاك مولدات الكهرباء ب�شكل ال يراعي
الأزمات املعي�شية التي يعاين منها الفل�سطينيون عدد كبري من املغرتبني واملهاجرين الفل�سطينيني
يف املخيمات ،وقد و�صل �سعر قوة الـ�« 5أمبري» �إىل �أه��ال �ي �ه��م يف ل �ب �ن��ان ،حم �م��د م� �ع ��روف؛ ال �� �ش��اب
ح��دود الـ 140دوالراً مع بداية ال�شهر الف�ضيل ،الفل�سطيني املهاجر �إىل �أوروبا زار �أهله هذه ال�سنة
ناهيك عن الأعطال امل�ستمرة بعمل هذه املولدات يف خميم ب��رج ال�براج�ن��ة ،وي �ق��ول« :بالن�سبة يل
ب�سبب ال�ضغط الكبري عليها» ،وي�ضيف« :يتزايد �شهر رم�ضان خم�ص�ص لزيارة الأهل وم�شاركتهم
�إقبال النا�س على ا�شرتاك الكهرباء يف رم�ضان �أي��ام��ه ولياليه و�إح �ي��اء املنا�سبات الدينية كليلة
ب�سبب احلاجة �إىل و�سائل لتم�ضية �أوقات ال�صيام القدر و�صالة الرتاويح التي �أ�ؤديها يومياً جنباً
ك��ال�برام��ج ال�ت�ل�ف��زي��ون�ي��ة ال��دي�ن�ي��ة وامل�سل�سالت �إىل جنب مع الوالد العزيز ،كذلك ت��ذوق �أ�شهى
العربية والتاريخية والوطنية ،ومتابعة ن�شرات امل�أكوالت الفل�سطينية كالـ«املحمّر» والـ«البي�صارة»
الأخ �ب��ار ال�ت��ي تعترب �أول��وي��ة ل��دى معظم أ�ب�ن��اء من يدي �أمي و�أخواتي واحللويات امل�شغولة على
الطريقة الفل�سطينية كالقطايف وال�ـ«ال�ك�لاج»
ال�شعب الفل�سطيني».
وب�شكل عام تبد أ� حركة النا�س مت�أخرة �صباحاً والكنافة النابل�سية ،حيث جنتمع يومياً جميعاً
يف امل�خ�ي�م��ات ب���س�ب��ب جل ��وء ال �ن��ا���س �إىل ال�سهر ع�ل��ى م��ائ��دة واح � ��دة ،ك��ذل��ك ه��و م�ن��ا��س�ب��ة للقاء
ل�ساعات م�ت��أخ��رة م��ن الليل يف �أزق ��ة املخيمات ،الأ� �ص��دق��اء والأق � ��ارب ،واال��س�ت�م�ت��اع بعيد الفطر
�أو ع�ل��ى �أ��س �ط��ح ال �ب �ي��وت ،ن �ظ��راً ل�ضيق ال�غ��رف بينهم قبل التح�ضري لل�سفر من جديد».
وتقيم امل�ؤ�س�سات الأهلية والروابط العائلية
وامل�ساكن ،خ�صو�صاً بعد الأزم��ة ال�سورية ،حيث
ق� ّل�م��ا جت��د ب�ي�ت�اً ل�ي����س ف�ي��ه �أق� ��ارب الج �ئ��ون من م�سابقات يف الدين والتاريخ واجلغرافيا والأدب
� �س��وري��ة �إىل خم�ي�م��ات ل �ب �ن��ان ،وي�ق���ض��ي ال�ن��ا���س وامل�ع�ل��وم��ات ال�ع��ام��ة للن�شئة ،ويف نهاية ال�شهر
��س�ه��رات�ه��م يف احل� � ��وارات وال �ن �ق��ا� �ش��ات ال��دي�ن�ي��ة ال�ف���ض�ي��ل ،ت� ��وزع اجل ��وائ ��ز يف ح �ف�ل�ات خ��ا��ص��ة،
ويقبل النا�س على مثل هذه امل�سابقات الكت�ساب
معلومات وم�ه��ارات جديدة والت�سلية من جهة،
وال�سعي للح�صول على اجل��وائ��ز النقدية قبل
عيد الفطر من جهة أ�خ��رى ،حيث ت�صل قيمة
اجل��وائ��ز الأوىل �إىل � 300أل ��ف ل�ي�رة لبنانية،
وت�شهد هذه امل�سابقات اليوم �إقبا ًال كبرياً ب�سبب
الأزمة ال�سورية بح�سب �أحد القائمني على مثل
هذه امل�سابقات ،خ�صو�صاً م�سابقة حفظ وتالوة
وجتويد أ�ج��زاء من القر�آن الكرمي ،وهو ما كان
يلقى رواجاً كبرياً عاد ًة يف �سورية.
وع��ن ال�ف��ارق يف مت�ضية رم�ضان بني خميمات
�سورية وخميمات لبنان ،يقول �أبو خالد �سليمان؛
ال�لاج��ئ الفل�سطيني م��ن ��س��وري��ة« :بغ�ض النظر
عن حالة اللجوء وتداعياتها ال�سيئة ،ف�إن لأو�ضاع
ال�لاج�ئ�ين الفل�سطينيني يف لبنان خ�صو�صية يف
املعاناة تتعلق مبختلف وج��وه احلياة والتفا�صيل
ال�ي��وم�ي��ة م��ن ع�م��ل وت�ن�ق��ل وط �ع��ام وغ� ��ذاء ،أ�م ��ا يف
�سورية ،فقد كان هناك �شبه اندماج للفل�سطينيني
يف املجتمع مع احلفاظ على الهوية الفل�سطينية،
فيت�أثرون بحلو الأو�ضاع ومرّها ،وهنا يقع الفارق
الأ�سا�سي ،فال تفرقة بني الفل�سطينيني وال�سوريني
ال يف احل� �ق ��وق وال يف ال ��واج� �ب ��ات وال يف احل �ي��اة
بتفا�صيل يومياتها ،لدرجة �أن الأ��س��واق واملقاهي
ال كانت
واملطاعم التي تقع يف خميم الريموك مث ً
جت��ذب ال�ن��ا���س إ�ل�ي�ه��ا م��ن ك��ل ح��دب و��ص��وب ب�سبب
تنوّع الب�ضائع والأ�سعار املخف�ضة ن�سبياً ،هناك كان
يختلط النا�س فقرا�ؤهم و�أغنيا�ؤهم ،خ�صو�صاً قبيل
الأعياد ،حيث الأجواء الرم�ضانية الرائعة».
وع �ل��ى ال ��رغ ��م م ��ن الأو� � �ض� ��اع االق �ت �� �ص��ادي��ة
واملعي�شية ال�صعبة ،ت ��ذوب امل�ع��ان��اة عند حلظة
الإفطار  -ولو ب�شكل م�ؤقت  -بفرح ظاهر يبد�أ
ال�صائمون الفل�سطينيون الالجئون والنازحون
واملهاجرون بتناول �إفطارهم املتوا�ضع يف جَ مْعة
كبرية تتكرر كل يوم يف هذا ال�شهر الف�ضيل.

�إعالن عن �إحدى امل�سابقات الدينية يف زقاق املخيم
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بعد دعمها في سورية..
«القاعدة» في عقر دار األوروبيين
�أوروب��ي توجهوا �إىل �سورية منذ بداية
هل ينقلب السحر على الساحر؟ سؤال يُ طرح بجدية بعد
عام  ،2011ما ميثل بني  7و 11يف املئة
سلسلة الهواجس والمخاوف التي أعرب عنها مسؤولون
من العدد الإجمايل للمقاتلني الأجانب
وقادة أوروبيين من احتمال تجرعهم الكأس نفسها التي
�ضمن ه��ذه املجموعات ،وب��ال�ت��ايل ف��إن
الذين
أرادوها لسورية ،الكثير من اإلرهابيين والمتطرفين
ال��دول الأوروبية بدعمها للمجموعات
تدفقوا إلى سورية ،وارتكبوا فيها جرائم بشعة بدم بارد
امل�سلحة �ضد الأ��س��د تعمل على تقوية
لم تستثن طفالً وال شيخًا ،يحملون جوازت سفر أوروبية،
ه � � ��ؤالء الإره ��اب� �ي�ي�ن ال ��ذي ��ن ت���ش��رب��وا
وسبق أن استقروا في القارة العجوز لسنوات ،وهم قد
ف�ك��ر ال �ق��اع��دة ،وال��ذي��ن ع�ل��ى ا�ستعداد
يعودون إليها في أي وقت شاؤوا ليشنوا حمالت من
النخراط يف هجمات �إرهابية �ضدها.
وت �� �س �ت �ن��د ه� ��ذه الأرق� � � ��ام �إىل 450
اإلرهاب الممنهج والتفجيرات االنتحارية على أراضيها.
م �� �ص ��دراً م ��ن و� �س��ائ��ل �إع �ل ��ام ع��رب�ي��ة
وغ��رب�ي��ة ،وك��ذل��ك �إىل �إع�لان��ات ح��االت
قتلى بثتها مواقع ما ي�سمى اجلهاديني
بعدما ر�أت احلكومات الأوروبية وب�أم ت �ن �ف �ي��ذ � �س �ل �� �س �ل��ة م � ��ن ال� �ت� �ف� �ج�ي�رات على مواقع االنرتنت املختلفة ،وميثل
العني ما فعله امل�سلحون التكفرييون يف االن�ت�ح��اري��ة يف دم���ش��ق وح �ل��ب ،وت�ط��ور ال �ت �ق��دي��ر امل �ن �خ �ف ����ض ح � ��االت ف��ردي��ة،
�سورية ،باتت تخ�شى من و�صول املو�سى �أدا�ؤه��ا لت�شارك يف القتال �ضد اجلي�ش �أم��ا التقدير املرتفع فيت�ضمن �أرق��ام�اً
�إىل رقابها ،وبد�أت ت�شعر بالقلق ال�شديد ال�سوري ،وتوجد م�ؤ�شرات جدية حول قدمتها م���ص��ادر حكومية و إ�ع�لام�ي��ة،
من احتمال ارت��داد نتائج دعمها لهذه ارت� �ب ��اط «ج �ب �ه��ة ال �ن �� �ص��رة» ب�ـ«ت�ن�ظ�ي��م حيث تقدر ال��درا��س��ة ع��دد الأج��ان��ب يف
اجلماعات عليها ،ويظهر ذلك بو�ضوح القاعدة» ،ومنها اعتمادها على موقع �سورية مبا بني  2000و 5500مقاتل.
ويتحدر املقاتلون الأوروب �ي��ون من
م ��ن خ�ل��ال ح �م �ل��ة االع� �ت� �ق ��االت ال �ت��ي االنرتنت الذي يخ�ضع لرقابة وت�شدد
نفذتها ال�سلطات يف بريطانيا وفرن�سا ك �ب�ي�ر وي �� �س �ت �خ��دم م ��ن ق �ب��ل «ت�ن�ظ�ي��م  14بلداً ،بينها فرن�سا وعددهم بني30
بحق متطرفني حاولوا االن�ضمام �إىل ال �ق ��اع ��دة» ،م��ا ي���ش�ير �إىل وج� ��ود ن��وع و� 92إره��اب �ي �اً وف ��ق ال �ت �ق��دي��رات ،وم��ن
تنظيم القاعدة يف �سورية.
من التن�سيق بينهما على �أق��ل تقدير� ،أمل��ان�ي��ا م��ن � 3إىل  ،40وب��ري�ط��ان�ي��ا من
دول
يف
أمنيون
و�أعرب امل�س�ؤولون ال
ناهيك عن تبنيها نف�س الأيديولوجيا � 28إىل  ،132وبلجيكا من � 14إىل ،85
وال��دمن��ارك � 3إىل  78وه��ول�ن��دا م��ن 5
م�ث��ل فرن�سا وب��ري�ط��ان�ي��ا و�أمل��ان �ي��ا ممن والعقائد والأ�سلوب التكفريي.
يراقبون بحر�ص �شديد نتائج ما يجري
وب��الإ��ض��اف��ة �إىل «جبهة الن�صرة»� ،إىل .107
و�أ�شارت الدرا�سة �أي�ضاً �إىل ا�شرتاك
يف �سورية ،عن خ�شيتهم من �أن دعمهم ظ�ه��ر ع ��دد م��ن اجل �م��اع��ات امل�ت�ط��رف��ة،
للمجموعات امل�سلحة يف �سورية ،وو�صول ول �ك �ن �ه��ا �أ�� �ص� �غ ��ر مب ��ا ف �ي �ه��ا «ج �م��اع��ة ك��ل م��ن �إ��س�ب��ان�ي��ا وال���س��وي��د وك��و��س��وف��و
هذا الدعم �إىل تنظيم القاعدة املتغلغل املجاهدين ال�شورى» التي ت�ضم ع��دداً وفنلندا وبلغاريا والنم�سا و�ألبانيا يف
هناك للقتال �ضد ق��وات الرئي�س ب�شار م ��ن امل �ق��ات �ل�ين الأج� ��ان� ��ب ،م ��ن بينهم �إر�سال املقاتلني ،ولكن ب�أقل من ع�شرة
الأ� �س��د� ،سريتد ب�شكل عك�سي عليهم ،بريطانيون وهي على ارتباط بالقاعدة .مقاتلني من كل منها ،وذلك يعني �أنه
فامل�سلحون الأوروبيون الذين ان�ضموا
يف كل دولة �أوروبية توجد خلية �إرهابية
�إىل امل �ج �م��وع��ات امل���س�ل�ح��ة وال�ت�ح�ق��وا
نائمة على ج�ه��وزي��ة لتنفيذ �أه��داف�ه��ا
درا�سة بريطانية
ب�صفوف القاعدة� ،سيعودون �إىل بلدان
التي تتقاطع �إىل حد كبري مع �أه��داف
من�شئهم �أك�ث�ر ت�ط��رف�اً وب �ق��درات �أك�بر
يف هذا الإطار� ،شفت درا�سة جديدة وعمليات القاعدة.
ك�م��ا ك�شفت درا� �س��ة امل��رك��ز ال��دويل
ع�ل��ى ��ش��ن ح ��رب م�ي�ل�ي���ش�ي��ات ،ال �سيما �أجراها املركز ال��دويل للدرا�سات حول
�أن �أب ��واب االحت ��اد الأوروب � ��ي مفتوحة ال�ت�ط��رف يف كينغز ك��ول�ي��دج يف ل�ن��دن ،ل �ل��درا� �س��ات يف ل �ن��دن ح ��ول ال�ت�ط��رف
لأي �شخ�ص يحمل ج��واز �سفر �أوروبياً �أن ع��دد امل�ق��ات�ل�ين الأوروب� �ي�ي�ن ال��ذي��ن ع��ن وج ��ود ب�ي�ن  70و� 441أوروب � �ي � �اً يف
�أو ه��وي��ة �شخ�صية �أوروب �ي��ة ،م��ا يجعل ان �� �ض �م��وا �إىل امل �ج �م��وع��ات الإره��اب �ي��ة �سورية حالياً ،ما ي�شري �إىل �أن معظم
م�س�ألة تنقالتهم من بلد �أوروب��ي �إىل امل�سلحة يف �سورية يتجاوز  600م�سلح ،الأوروب� �ي�ي�ن ال��ذي��ن ت��وج�ه��وا �إل�ي�ه��ا ما
آ�خ� ��ر ل�ت�ن�ف�ي��ذ اع �ت��داءات �ه��م �أو جتنيد وبينت ال��درا��س��ة وج��ود ب�ين  140و 600زال��وا يقاتلون �ضمن ه��ذه املجموعات
أ���ش�خ��ا���ص ج��دد يف �صفوفهم يف غاية
ال�سهولة ،هناك �أمثلة متعددة ووا�ضحة
على هذا الطرح ،منها ما ر�أته احلكومة
الفرن�سية ل��دى ق�ي��ام م�ت�ط��رف ت��درب
يف باك�ستان على يد القاعدة مبهاجمة
جمموعة من اجلنود الفرن�سيني.
ويف ب��ري �ط��ان �ي��ا ،ت �� �ص��اع��دت ه��ذه
امل� � �خ � ��اوف ب� �ع ��دم ��ا �أك � � ��د � �ص �ح��اف �ي��ون
وم�صورون �أنهم تعر�ضوا لالختطاف
م��ن ق�ب��ل جم�م��وع��ة م��ن امل�ت�ط��رف�ين يف
�سورية بينهم من يتكلم بلهجة �سكان
لندن.
وم ��ن ب�ين اجل �م��اع��ات ال �ت��ي ت�سبب
ال�ق�ل��ق الأك�ب��ر ب��ال�ن���س�ب��ة ل�ل�م���س��ؤول�ين
ال�غ��رب�ي�ين ،ه��ي «جبهة ال�ن���ص��رة» التي
ظ �ه��رت يف � �س��وري��ة لتتبنى م���س��ؤول�ي��ة

الإرهابية ،وكانت هولندا رفعت ال�شهر املا�ضي
م�ستوى اخلطر باحتمال هجوم �إرهابي �إىل
درجة �أ�سا�سي ،م�ؤكدة �أن التهديد املتزايد ي�أتي
خ�صو�صاً من عودة اجلهاديني الذين قاتلوا
يف �سورية من حملة اجلوازات الهولندية �إىل
البالد ،وكانت جمعيات �إ�سالمية يف هولندا
عربت عن قلقها ال�شديد من انت�شار دعوات
متطرفة على �أرا�ضيها حتر�ض ال�شباب على
االل �ت �ح��اق ب���ص�ف��وف امل�ج�م��وع��ات الإره��اب �ي��ة
امل�سلحة ،مع حتذيرات من تزايد اجلماعات
املتطرفة وتنظيم القاعدة يف �سورية.
وال يخفى على �أحد �أن تدفق الإرهابيني
ومن خمتلف اجلن�سيات عرب احل��دود �إىل
��س��وري��ة� ،أ�صبح �أم ��راً مف�ضوحاً للجميع،
م��ا ي�شكل قنبلة م��وق��وت��ة ت�ه��دد ا�ستقرار
�أوروب��ا وتنذر بتحويل بلدانها �إىل مناذج
�أخ��رى من �أفغان�ستان ،وال تخ�شى �أوروب��ا
�إال على نف�سها من ع��دوى الإره��اب الذي
تدعمه ومت��ول��ه يف ��س��وري��ة ب��دع��وى �شعار
الدميقراطية املزعومة متجاهلة حقوق

�آالف الأبرياء الذين قتلوا ب�أب�شع ال�صور
ذبحاً وتفجرياً ورمياً من فوق املباين.
خطوات �أوروبية
يظهر اخل��وف الأوروب ��ي من خطر عودة
متطريف ال�ق��اع��دة واجل�م��اع��ات امل�سلحة من
� �س��وري��ة �إىل �أوروب� � ��ا ،م��ن خ�ل�ال ج�م�ل��ة من
الت�صريحات واملواقف ال�صادرة عن �أكرث من
جهة �أوروب �ي��ة ،على �سبيل امل�ث��ال ،ق��ال وزي��ر
ال��داخ�ل�ي��ة الفرن�سية؛ م��ان��وي��ل ف��ال����س�« :إن
ال�شرطة �ألقت القب�ض على �أ�شخا�ص كانوا
ج��زءاً من جماعة تر�سل مقاتلني �إ�سالميني
�إىل �سورية».
وق��ال وزي��ر الداخلية� ،إن فرن�سا تخ�شى
م��ن �أن م��ا ي�ت�راوح ب�ين  100و 200م��واط��ن
فرن�سي ذه�ب��وا �إىل �سوريا ملحاربة الرئي�س
ب�شار الأ� �س��د ،ق��د ي�ع��ودون ويخططون ل�شن
هجمات على امل�صالح الفرن�سية.
وق��ال فال�س �إن م��ا يقل ع��ن  30مقات ًال

خـــاليـــا نـــائـمـــــة
تف�شى تنظيم «القاعدة» كال�سرطان يف جميح �أنحاء دول العامل ،و�أخ�يراً يف دول
ما �سمي الربيع العربي ،وهو منت�شر بكرثة يف ال��دول الأوروبية ،وقد ك�شفت الثورة
ال�سورية الكثري من امل�ستور ج��راء انخراط املئات من حملة اجلن�سية الأوروب�ي��ة يف
�صفوف جبهة الن�صرة يف ��س��وري��ة ،الأم��ر ال��ذي ي��ؤك��د وج��ود خاليا نائمة لتنظيم
القاعدة يف �أوروب��ا ويدعو احلكومات الأوروبية �إىل الإ�سراع يف �أخذ احليطة واحلذر
من �أي هجمات مرتقبة �ضدها.
قوات جبهة الن�صرة من املرتزقة و�صلوا �إىل �سورية بتمويل �أمريكي و�أوروبي،
و�صلوا من �أفغان�ستان والعراق وليبيا واخلليج العربي و�أوروبا والواليات املتحدة،
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أرقام متفرقة
يعتقد م�س�ؤولون أ�مل��ان �أن ع�شرين �أملانياً يقاتلون حالياً
يف �سورية ،وي�ق��ال �إن بع�ضهم ا�صطحبوا زوجاتهم معهم
وموجودون يف اخلطوط الأمامية ،يف متوز  ،2012توقعت
وزارة اخلارجية الأمريكية وج��ود نحو  100مقاتل �أجنبي
ن�شط يف ��س��وري��ة ،ولكن درا��س��ة �أخ�ي�رة تفرت�ض زي��ادة هذا
العدد �إىل نحو  5500مقاتل ،وذكر كبار م�س�ؤويل مكافحة
الإره��اب يف االحتاد الأوروب��ي �أن  500على الأقل من ه�ؤالء
ق��د ج �ا�ؤوا م��ن دول االحت��اد ،وي�ق��ال �إن بع�ضهم مهاجرون
يحملون جوازات �سفر �أوروبية ،وهناك مواطنون �أوروبيون
حتولوا �إىل الإ�سالم.

م��ن ه ��ؤالء املقاتلني ع ��ادوا ،و�أ��ش��ار �إىل
تعك�س اكت�شافات امل�س�ؤولني الأمل��ان
�أن امل�ع�ت�ق�ل�ين �أخ �ي��راً ك��ان��وا ج� ��زءاً من ال �� �ص��ورة ال �ع��ام��ة ل ��وك ��االت امل �خ��اب��رات
ه��ذه املجموعة ،و�إن لديهم «ا�ستعداداً الأورب � �ي� ��ة ،ال �ت��ي ت ��رى �أن امل�ت�ط��رف�ين
لالنخراط يف الإرهاب».
م ��ن ج �ه �ت �ه��م ،ي �ع �ت �ق��د م �� �س ��ؤول��ون
�أمنيون يف �أملانيا �أن عدداً من مواطنيهم
قد تعاونوا مع م�سلحني متطرفني يف
�سورية ،وما يقلقهم �أكرث ،هو التدريب
والعالقات التي ك�سبها مواطنوهم يف
اخلارج مع تنظيم القاعدة ،واحتماالت
ا�ستمرارهم يف «اجل�ه��اد» عند عودتهم
�إىل بالدهم ،وبع�ض ه��ؤالء يتوجه من
�أملانيا �إىل �سورية عرب تركيا.
وق��د أ�ك��د وزي��ر ال��داخ�ل�ي��ة الأمل ��اين؛
هانز بيرت فريدري�ش ،ر�سمياً وللمرة
الأوىل ،وج� ��ود «جم��اه��دي��ن» �أمل � ��ان يف
� �س��وري��ة ،وع�ّب��رّ ع ��ن ق�ل�ق��ه م ��ن خ�لال
توجيه ن ��داءات �إىل ه ��ؤالء الأوروب�ي�ين
املتدربني يف معارك �سورية للعودة �إىل
بالدهم وموا�صلة اجلهاد.

وب��اي �ع��وا ال �ق��اع��دة و�� �س ��اروا ع �ل��ى ن�ه�ج�ه��ا م��ن خ�لال
ارت�ك��اب��ات�ه��م الوح�شية وال��دم��وي��ة ال�ت��ي ر�آه ��ا ال�ع��امل
�أجمع.
ال �ك �ثي��ر م ��ن ال �� �ش �ب��ان امل �ت �ط��رفي��ن مم ��ن ي�ح�م�ل��ون
جن�سيات �أوروبية ان�ضموا �إىل تنظيم القاعدة يف �سورية،
وتبني بعد مقتلهم �أنهم يحملون اجلن�سيات الأمريكية
والأوروبية ،و�أنهم عا�شوا يف الغرب ل�سنوات ودر�سوا يف
جامعاته من دون �أن يك�شف �أمرهم.
م��ع ذل� ��ك ،ف �ق��د ق� ��ررت �أوروب � � ��ا رف ��ع ح �ظ��ر ت�سليح
املتمردين يف �سورية ،وفر�ض احل�صار االقت�صادي على

ي��دخ �ل��ون � �س��وري��ة ب �� �س��رع��ة أ�ع �ل ��ى من
�أي م�ك��ان �آخ ��ر ،مم��ا ي��زي��د م��ن اخلطر
املحدق باالحتاد الأوروب��ي ،فمنذ العام

النظام ال�سوري ملدة ع��ام ،لكنها اليوم تبدو نادمة على
قرارها هذا ،كونه يدعم امل�سلحني املتطرفني ومينحهم
امل��زي��د م��ن ال�ق��وة وال �ق��درة على التخطيط وال�ت��دري��ب
والتجنيد ،وبالتايل ت�صبح �أوروب��ا مهددة �أك�ثر من �أي
مكان �آخر فور انتهاء الأزمة ال�سورية وعودة ه�ؤالء �إىل
ديارهم.
أ�ج� �ن ��دات ��س�ي��ا��س�ي��ة وا� �ض �ح��ة وم �� �س��رح �ي��ات ه��زل�ي��ة
وتناق�ضات �صريحة يف ال�ق��رارات وامل��واق��ف �صادرة عن
الأوروب� �ي�ي�ن ،ل�ك��ن م��ا ه��ي اخل �ط��وات ال�ت��ي �سيقوم بها
االحتاد الأوروبي لدرء خطر القاعدة عن �أرا�ضيه؟

� 2011أ�صبحت �سورية مع�سكر تدريب عملياً وب ��أع��داد �أك�ب�ر م��ن �أي وق��ت م�ضى ،وه��و ما
مل ��ؤي��دي ت�ن�ظ�ي��م ال �ق��اع��دة ،وي�ت�ع�ل�م��ون فيها يغري طبيعة التهديد الإرهابي ب�شكل جذري.
كيفية ا�ستخدام الأ�سلحة واملتفجرات ،ويبنون
ونقل عن ت�شارلز فار؛ املدير العام للمكتب
�م ��ن وم �ك��اف �ح��ة الإره� � ��اب
عالقات جديدة وخطرية مع مماثلني لهم يف ال�ب�ري� �ط ��اين ل�ل� أ
التفكري من خمتلف �أنحاء العامل.
قوله� ،إن املئات ورمب��ا الآالف من املرتبطني
وي� ؤ�ي��د دع��اة ال�سلفية يف �أمل��ان�ي��ا الق�ضية ب��ال �ق��اع��دة ان �� �ض �م��وا ل�ل�ق�ت��ال � �ض��د ال��رئ�ي����س
ال �� �س ��وري ��ة أ�ك �ث��ر م ��ن غ�ي�ره ��م ،وي �ق��وم��ون ال���س��وري ب�شار الأ� �س��د ،م�ضيفاً أ�م��ام م�ؤمتر
ب�ح�م�لات ك �ب�يرة م�ن�ظ�م��ة جل�م��ع ال�ت�برع��ات �أمني يف لندن�« :سورية غريت طبيعة الأمر
بعنوان الإغاثة الإن�سانية ،وال يرتك ه�ؤالء ب�شكل جذري ،واحلقيقة املجردة هي �أن عدد
ال��دع��اة جم� � ً
اال ل�ل���ش��ك ب ��أن �ه��م ال ي�ع��ار��ض��ون املرتبطني بالقاعدة وباملنظمات املت�صلة بها
الراغبني بعمل �أك�ثر م��ن ال�ت�برع ب��امل��ال� ،أي الذين ين�شطون حالياً يف �سورية� ،أك�بر مما
ب��الأح��رى الإن�خ��راط يف القتال ،وه��ذا يتكرر كان على الإطالق بهذا القرب من �أوروبا».
لي�س يف �أملانيا فح�سب ،بل يف �أك�ثر من دولة
و�أ��ش��ار ف��ار« :يعملون بكثافة ال ت�ضاهى
�أوروبية.
منذ �أحداث العراق وحتديداً يف عامي 2005
ويبدو �أن �أحد الأ�سباب الرئي�سة الدافعة و 2006وهم �أق��رب �إلينا بكثري وب�أعداد �أكرب
لقتال الأوروب �ي�ين يف �سورية ب�سيط للغاية ،بكثري ويقاتلون بقوة مل ن�شهدها من قبل».
ف�سفرهم �إىل �سورية �أ�سهل بكثري من ال�سفر
وق��ال ف��ار يف وق��ت الح��ق� ،إن املئات ورمبا
لوزير�ستان و�أفغان�ستان وباك�ستان وحدودها الآالف ين�شطون يف �سورية ،لكنه نبه �إىل �أنه
ذات الطبيعة القا�سية والوعرة ،والكثري من لي�س بال�ضرورة ك��ل م��ن يذهب �إىل �سورية
املتجهني للمع�سكرات الإرهابية لطالبان يف هو متطرف ،حيث ي�سعى البع�ض لالن�ضمام
باك�ستان و�أفغان�ستان توقفوا يف �إيران �أو دول للمقاتلني املدعومني من الغرب ،بينما ين�ضم
�أخرى ،ولكن املتطوعني يف �أوروبا ي�ستطيعون �آخرون �إىل جبهة الن�صرة املرتبطة بالقاعدة
ال�سفر �إىل تركيا ب�لا ت��أ��ش�يرة دخ ��ول ،وهي لأنها واحدة من �أ�شد القوات املقاتلة فاعلية،
جت��اور ��س��وري��ة م��ن اجل �ن��وب ،حيث يقومون م�ضيفاً خ�لال امل��ؤمت��ر« ،تتطلع جماعات يف
ب�سهولة بعبور احلدود.
��س��وري��ة ملهاجمة �أوروب� ��ا ،وم��ن ال��وا��ض��ح �أنها
و�أك�ث�ر م��ا يقلق املحللني الأوروب �ي�ين هو متلك يف ه��ذه البيئة التي تعمها الفو�ضى،
اخل�ب�رة ال�ت��ي يكت�سبها ه � ��ؤالء امل�ق��ات�ل��ون يف ال �ق��درة وال��و��س��ائ��ل ال�ت��ي متكنها م��ن القيام
�سورية� ،إ�ضافة �إىل االت�صاالت التي يجرونها بذلك با�ستخدام املقاتلني الأجانب العائدين
هناك و�شبكة العالقات التي يطورونها مع �إىل �أوروبا و�آخرين».
�إرهابيني متمر�سني ،ومثلما كانت احلالة مع
و�أ��ض��اف �أن الطبيعة الطائفية املتزايدة
باك�ستان و�أفغان�ستان ،يخ�شى امل�س�ؤولون عودة للحرب الأهلية يف �سورية ،جتعل �شخ�صيات
امل�سلحني الأمل��ان �إىل بالدهم �أو دول �أوروبية �سنية و�شيعية ب��ارزة تقول �إن القتال واجب
�أخرى يف مهمات �إرهابية حمددة.
ديني ،وبالتايل هذا من �ش�أنه زيادة التطرف
�إذاً ،ال �شك �أن الغرب قد ي�ؤيد امل�سلحني الديني ،الأم��ر ال��ذي تخ�شاه �أوروب��ا �إىل حد
يف ��س��وري��ة ب�سبب م�صاحله اال�سرتاتيجية ،كبري.
غري �أنه يخ�شى الآن من �أن تخرج الأمور من
جتارب �أمريكية
نطاق ال�سيطرة يف هذا املجال ب�شكل م�شابه ملا
جرى يف �أفغان�ستان.
بالنظر �إىل التجارب ال�سابقة ،يجب �أن
يذكر �أنه كان �سبق للرئي�س ال�سوري ب�شار
الأ�سد �أن حذر الدول الغربية من �أنها �ستعاين يتعظ الأوروبيون من جتربة الأمريكيني يف
ع��واق��ب دعمها ملت�شددي القاعدة يف احل��رب �أفغان�ستان ،فمن امل�ع��روف �أن املقاتلني ومن
الأهلية يف �سورية ،وق��ال« :كما َم �وّل الغرب �أطلق عليهم ا�سم املجاهدين الأجانب الذين
القاعدة يف �أفغان�ستان يف بدايتها ودفع الثمن �أوج��دت �ه��م ال��والي��ات امل�ت�ح��دة يف �أفغان�ستان
اال
غالياً الحقاً ،الآن يدعمها يف �سورية ويف ليبيا ملواجهة االحت��اد ال�سوفياتي ،يعتربون مث ً
ويف �أماكن �أخ��رى ،و�سيدفع الثمن الحقاً يف وا��ض�ح�اً على ت��ورط ال��دول الغربية يف دعم
الإره��اب�ي�ين وارت ��داد الأم��ر عليها ،حيث عاد
قلب �أوروبا ،ويف قلب الواليات املتحدة».
زعيم تنظيم القاعدة �أ�سامة بن الدن الذي
كان حليفاً قوياً للواليات املتحدة مع حركة
اقرتاب اخلطر
طالبان يف �أفغان�ستان لي�شن هجمات �أيلول
ويف هذا الإطار كان الفتاً ت�صريح م�س�ؤول عام  2001داخل الواليات املتحدة.
�أم �ن��ي ب��ري�ط��اين �أخ�ي��راً م��ن �أن ال �� �ص��راع يف
�إعداد هناء عليان
��س��وري��ة ق ��رب م�ق��ات�ل��ي ال �ق��اع��دة م��ن �أوروب� ��ا
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مصر ..الشعب يدق باب الحرية

مستقبل «حماس»
بعد عزل مرسي
اع �ت �ق��دت ق �ي ��ادة «ح �م��ا���س» �أن ال�ع���ص��ر
ال ��ذه �ب ��ي ل �ل �ح��رك��ة ق ��د ب � ��د�أ م ��ع ا� �س �ت�لام
«الإخ� � � � � ��وان» ل �ل �ح �ك��م يف م �� �ص��ر وت��ون ����س،
وت �ق � ّدم �ه��م يف � �س��وري��ة ول �ي �ب �ي��ا ،ف���س��ارع��ت
�إىل �إع�ل�ان انف�صالها ع��ن امل�ح��ور الثالثي
ل�ل�م�ق��اوم��ة (� �س��وري��ة و�إي � ��ران وح ��زب اهلل)،
وغ ��ادرت دم�شق ل�ل�إق��ام��ة يف ق�ط��ر ،بجوار
ق��اع��دة «ال �ع �ي��دي��د» الأم�ي�رك �ي��ة وال���س�ف��ارة
«الإ�سرائيلية» يف الدوحة!
رمبا ت�صرّفت «حما�س» بت�سرّع وانفعالية
ب �ن ��ا ًء ع �ل��ى ح �� �س��اب��ات خ��اط �ئ��ة وم �ع �ل��وم��ات
نقلتها قيادة «الإخ��وان» عن اتفاق �أمريكي
 �إخواين ب�ضمانة قطرية  -تركية ،يوحيب ��أن الع�صر ال�سيا�سي للعامل ال�ع��رب��ي هو
ع�صر «الإخ ��وان» وال�ع��داء لإي��ران و�سقوط
�سورية وح�صار حزب اهلل يف لبنان ،وع�صر
م �ع��اه��دات ال �� �س�لام وال �ع ��رب وامل�ت�ح��ال�ف�ين
مع «�إ�سرائيل» ..غرقت «حما�س» يف �سكرة
الأح� �ل ��ام والأم � �ن � �ي ��ات ،وت ��رك ��ت خ�ن��ادق�ه��ا
وت��وج�ه��ت ن�ح��و ف�ن��ادق�ه��ا ..خلعت بدالتها
املرقطة وارتدت بدالتها الر�سمية ،و�أخذت
تت�صرف كدولة «عظمى» ب�إ�صدار البيانات
وامل��واق��ف م��ن ال�ن�ظ��ام ال���س��وري وح��زب اهلل
و�إيران ،وحتى من رو�سيا ،فارتكبت خطيئة
ا��س�ت�ع�ج��ال ال�ن�ت��ائ��ج واخل �ط��ط الأم�يرك �ي��ة،
بانية مواقفها على ه��ذا الأ�سا�س ،حُمرقة
كل مراكبها ،ومتنكّرة ملن ح�ضنها ودرّبها
وموّلها وهرّب �إليها ال�سالح!
ب� �ع ��د �� �س� �ق ��وط «الإخ � � � � � � ��وان» يف م���ص��ر
وتداعياته على ال�ساحات العربية الأخرى،

مب ��ا ي �ن ��ذر ب �� �س �ق��وط امل �� �ش ��روع ال���س�ي��ا��س��ي
ل �ـ«الإخ��وان» ،م�تراف�ق�اً م��ع عرقلة امل�شروع
الأمي��رك��ي وف���ش�ل��ه ،ب��ات��ت «ح�م��ا���س» تعي�ش
حلظة مف�صلية م ��أزوم��ة ،وم ��أزق �اً �سيا�سياً
ك�ب�يراً ي�ن��ذر ب�ع��واق��ب �سيئة ع�ل��ى م�ستقبل
احلركة والق�ضية الفل�سطينية ،خ�صو�صاً
�أن «احلركة» خ�سرت من �أ�صدقائها و�أكرثت
من �أعدائها وخ�صومها ،وم��ن ربحتهم مت
ع��زل�ه��م و��س�ق�ط��وا م��ع امل �� �ش��روع الأم�يرك��ي
والعربي على �أعتاب حم��ور املقاومة ،ومن
ذلك:
 مل تربح «حما�س» الراعي الذهبي لهااملمثَّل بالثنائي القطري حمد ب��ن خليفة
وحمد بن جا�سم ،اللذين مت عزلهما ب�شكل
�سريع وغري الئق.

ن��دا ؤ�ن��ا �إىل الإخ��وة يف «ح�م��ا���س» ،الذين
 خ �� �س��رت ال���ش�ع��ب امل �� �ص��ري ب��أط�ي��اف��ه املزيفة ،وتراجعا خلف الأ��س��وار الرتكية،امل �ع��ار� �ض��ة الن �ح �ي��ازه��ا �إىل «الإخ � � � ��وان» ،علهما ينجوان من ال�سقوط ،وازدادا رعباً مل ت�سرقهم الف�ضائيات ،والذين يعي�شون
حتت احل�صار واجلوع ..ننا�شدكم �أن تعودوا
وخ �� �س��رت اجل �ي ����ش امل �� �ص��ري وال �� �ش��رط��ة ،بعد �سقوط حليفهما الرئي�س مر�سي.
 خ � �� � �س ��رت «ح� � �م � ��ا� � ��س» ح �ل �ف ��اءه ��ا �إىل �أح�ضان بنادقكم وت�ف�رّوا من �أح�ضانوبادلتهم بـ«الإخوان» وال�شيخ القر�ضاوي،
ال ��ذي مل ي�ه�ن� أ� ب��زي��ارة غ ��زة ،ب��ل رمب��ا ك��ان ال�صادقني وامليدانيني يف �سورية ولبنان قطر وتركيا ،و�أح�ضان الأحزاب واحلركات
نداؤنا إلى اإلخوة في ف�أل �ش�ؤم عليه عندما قلّم �أظافره الرئي�س و�إي ��ران ورو�سيا ،وتنازلت عن م�ستودع التي تلتزم باتفاقية كامب ديفيد ،والتي
«حماس» :نناشدكم �إ�سماعيل هنية ،فتم تقليم �أظافره �سيا�سياً ال�سالح ،الذي «لي�ست بحاجة �إليه بعد ت�ع�ت�بر ��ش�ي�م��ون ب�يري��ز ��ص��دي�ق�ه��ا ال�ع��زي��ز
أن تعودوا إلى أحضان ودينياً ،بعد �أن �أُخ��رج من قطر ،وحا�صره الآن يف فل�سطني» ،وفق ما �صرح به �أحد والعظيم ،ففل�سطني ال حت��رره��ا الأنظمة
قيادييها ع�ب��د ال�ع��زي��ز ال��دوي��ك ،ال��ذي امل�ت�ح��ال�ف��ة م��ع �أم�ي�رك��ا ،وال م�ف� ّك��ر م��ز ّي��ف
الأزهر ال�شريف وال�شعب امل�صري.
بنادقكم وتفرّ وا من
 مل ينفع «ح�م��ا���س» ال�ث�ن��ائ��ي ال�ترك��ي قال �إن «�أولوية �إ�سقاط الرئي�س الأ�سد وخمادع تخرّج من الكني�ست «الإ�سرائيلي»،�أردوغ � ��ان � -أوغ �ل��و ،ال �ل��ذان ي�ه�ي�م��ان على تتجاوز ق�ضية اجلهاد يف فل�سطني» ،ما وال �شيخ م��وظ��ف ع�ن��د الأم �ي�ر ،وال تركي
أحضان قطر وتركيا
رّ
يعب عن �إعاقة �سيا�سية و�ضالل جهادي يتحالف «ا�سرتاتيجياً» مع «�إ�سرائيل».
وجهيهما يف �ساحات «تق�سيم» وال�ساحات
ال�ترك�ي��ة الأخ ��رى بحجة قطع �شجرتني مل ي�سبقه �إل �ي��ه �أح ��د ،وم��ع الأ� �س��ف مل
ح��رك��ة «ح�م��ا���س» أ�م ��ام م�ف�ترق تاريخي
}وال تقربا ه��ذه ال���ش�ج��رة ،{..وانك�شفت ت�ستنكر قيادة «حما�س» ..فهل هذا رّ
يعب وفق اخليارات الآتية :
�سوءاتهما وخداعهما حول الدميقراطية عن نهج حم�ساوي جديد؟
 �أن متعن ق�ي��ادات�ه��ا ب�ق��رارات�ه��ا اخلاطئةوت �ن �ح��از �إىل حم ��ور اال��س�ت���س�لام ال�ع��رب��ي
لإن�ه��اء الق�ضية الفل�سطينية على �أع�ت��اب
�سلطة حكم ذاتي فارغة امل�ضمون والدور.
 العودة �إىل خنادقها وحلفائها يف حمورامل �ق��اوم��ة لإك� �م ��ال امل �� �س�ي�رة ح �ت��ى حت��ري��ر
فل�سطني.
خالفاً لكل مظاهر الدميقراطية ،وجوهر احلرية خدمة وطنية ودون مقابل ،مثل الو�سيط التون�سي ال�سلطة القائمة الوقاية منها بتغيريات يف قادة اجلي�ش
 االن �ق �� �س��ام وال �ت �� �ش��ظّ ��ي ت �ن �ظ �ي �م �ي �اً ع�برامل��وع��ودة على �أجنحة «ح��رك��ة النه�ضة» وحليفيْها يف ال ��ذي ا��س�ت�ج��اب��ت ل��ه ال���س�ل�ط��ات ال �� �س��وري��ة ،و�أف��رج��ت وال�شرطة من جهة ،واحتواء بع�ض التجمعات ال�شعبية
االن �� �ش �ق��اق��ات ب�ي�ن «ح �م��ا���س» امل �غ�ت�رب��ة يف
حكم تون�س ما بعد «الطاغية» املخلوع املقيم حالياً يف ع��ن خم�سة تون�سيني غ ��ررت ب�ه��م منظمات مرتهنة من خ�لال الإف ��راج عن م�س�ؤولني �سابقني زجتهم يف
اخل� ��ارج و«ح �م��ا���س» اجل �ه��ادي��ة يف ال��داخ��ل
م�ضارب �آل �سعود؛ عرين الدميقراطية احلديثة ،باتت و�أر��س�ل�ت�ه��م ل�ل�ق�ت��ال يف ��س��وري��ة ع�ل��ى �أن �ه��م �سيقاتلون ال�سجن بعد اال�ستيالء على ال�سلطة مبعونة �أمريكية
واخلارج.
حالة الطوارئ يف قرطاج و�أخواتها تتجدد كل ثالثة ال�صهاينة ،و�أبلغ ال�سلطات التون�سية احلديثة النعمة يف �أعقاب فرار بن علي.
م���ص�ل�ح��ة «ح �م ��ا� ��س» وال�ف�ل���س�ط�ي�ن�ي�ين
ل �ك��ن ي�ت���ض��ح م��ن ال �ت �ح��رك��ات اجل ��دي ��دة �أن ال���ش�ب��اب
�أ�شهر بتوقيع تلقائي من الرئي�س املن�صف املرزوقي ،ال�سيا�سية �أن ب�إمكانه الإف��راج عن �أكرث من خم�سمئة
االن���س�ح��اب م��ن ال���س��اح��ات ال�ع��رب�ي��ة ،وع��دم
ال��ذي غالباً ما يُ�ضبط يف حالة �سكر يف �أح��د الق�صور تون�سي موقوفني يف ق�ضايا مماثلة ،فتم اعتقاله يف التون�سي بغالبيته الع�ضمى ف�ق��د الأم ��ل م��ن ال�سلطة
تكرار جتربة ت�أييد ال�ع��راق لغزو الكويت،
ال��رئ��ا��س�ي��ة وه ��و ي�ع��ان��د ح��را��س��ه ب�ع��د منت�صف الليل املطار ونُقل �إىل ال�سجن مبا�شرة ،كي ال يثور ال�شارع وال�ع��دي��د م��ن الأح ��زاب يف �آن ،يف �ضوء اعتقال �أ�صحاب
والتي دفع الفل�سطينيون ثمنها ،وكذلك يف
ال � ��ر�أي وال���ص�ح��اف�ي�ين ورف ����ض اال� �س �ت �م��اع �إىل ال���ش�ب��اب
ب��الإ��ص��رار على اخل��روج ل�شراء مبتغاه من «مكمّالت التون�سي �ضد «النه�ضة» �إذا انك�شف امل�ستور.
لبنان والأردن ،والآن تكرر «حما�س» جتربة
يف ال ��واق ��ع� ،إن امل���ش�ه��د امل �� �ص��ري يف � �ض��وء م��ا حل ومطالبهم ،وه��ذا ما دفع �إىل ت�شكّل حركة «مت��رد» التي
احلاجة».
دعم «الإخوان» يف مواجهة ال�شعب امل�صري،
لكن لي�ست هذه امل�س�ألة  -على �أهميتها  -يف تكوين ب �ـ«الإخ��وان امل�سلمني» والرئي�س حممد مر�سي� ،ألقى ه��ي ح��رك��ة �شعبية غ�ير متحزبة ،ي���ش��ارك يف ن�شاطاتها
وت��واج��ه ال���س�ع��ودي��ة ودول اخل �ل �ي��ج ،ال�ت��ي
�شخ�صية الرئي�س � -أي رئي�س  -ه��ي م�شكلة ال�شعب بظالله على امل�شهد التون�سي ،رغم اخل�صو�صية لكل م��واط �ن��ون م��ن خم�ت�ل��ف ال �ف �ئ��ات ،ك�ن�ه��ا م�ن�ف�ت�ح��ة على
�ستمنع العمالة الفل�سطينية بعد تورطهم
التون�سي م��ع احل�ك��م ال�ق��ائ��م ،ب��ل الأزم ��ة االقت�صادية م��ن ال�ب�ل��دي��ن ،وق��د متكنت ح��رك��ة «مت ��رد» ب�صيغتها الأح��زاب ،خ�صو�صاً «اجلبهة ال�شعبية» (ي�شارك فيها 17
يف �سورية وم�صر ،وخ��وف اخلليجيني من
 االج�ت�م��اع�ي��ة امل �ت��زاي��دة ت�ع�م�ق�اً وخ� �ط ��ورة ،وك��ذل��ك التون�سية �أن جتمع مليون توقيع بهدف ط��رح الثقة ح��زب�اً قومياً وي�سارياً) وه��ذه اجلبهة تعترب �أن حكومةالدور الفل�سطيني م�ستقبالً.
اخليارات ال�سيا�سية التي تنعك�س على الوئام املجتمعي ،يف احلكم امل�ؤتلف بقيادة حركة «النه�ضة» ،ولت�صحيح «الرتويكا» بقيادة النه�ضة ف�شلت يف حتقيق �أي مطلب
م � ��اذا ل ��و �أم � ��ر الأم �ي�رك � �ي� ��ون ال �ق �ي��ادة
�سيما مع النهج «الإخواين» املغرق يف الأمركة ،والغزو م�سار الثورة التي جرفتها «النه�ضة» ،والتي ما تزال لل�شعب وت��آم��رت عليه ،وات�خ��ذت ق��رارات عمقت الأزم��ة
القطرية اجلديدة بوقف الدعم املايل عن
«الوهابي» الذي بد�أ ي�سطو على قرار الإفتاء ،وهو ما ت ��راوغ يف �إجن ��از ال���ص�ي��اغ��ة ال�ن�ه��ائ�ي��ة ل�ل��د��س�ت��ور ،رغ��م يف البالد �سيا�سياً و�أمنياً واقت�صادياً واجتماعياً ،الأم��ر
«حما�س»؟
انعك�س يف الإط��اح��ة مبفتي ال��دي��ار التون�سية ال�شيخ جتاوز املهل التي منحت للمجل�س الت�أ�سي�سي ،ما �أفقده ال��ذي ي�ؤ�شر �إىل تالق عنوانه توحيد اجلهود للإطاحة
م��اذا ل��و ثبت ت��ورّط «ح�م��ا���س» يف م�صر
عثمان بطيخ ،لأنه رف�ض بكل �صراحة وعالنية فتوى �شرعية اال�ستمرار ،هذا �إذا مت غ�ض النظر عن التوجه بال�سلطة التي عمقت الأزمة املوروثة من العهد ال�سابق،
على امل�ستوى الأمني ،خ�صو�صاً يف �سيناء،
«اجلهاد» يف �سورية ،معلناً �أن موقفه مبدئي و�شرعي ال الإق���ص��ائ��ي امل�ت�ع� َّم��د يف ال�ن���ص��و���ص امل �ن �ج��زة ،وجت��اه��ل وهذا التوحيد �سيعطي �إ�شارة االنطالق يف جتديد الثورة،
و� �ض ��د اجل �ي ����ش امل� ��� �ص ��ري ،ب �ع��دم��ا حت� �وّل
يقبل امل�ساومة ،و�إحالل بديل يعتنق الفكر «الوهابي» الو�ضع االقت�صادي املتفاقم ،مب��وازاة حماوالت �إطالة ويف موعد �أق�صاه نهاية العام احلايل ،ولن تكون بدايته
ال��ر�أي العام امل�صري �إىل حاقد وخ�صم مع
عمر املرحلة االنتقالية ،الأم��ر ال��ذي يعك�س خماطر �إال مع حلول اخلريف يف  21ت�شرين الأول املقبل.
ويُ�شتهر بتطرّفه.
«حما�س» ،وبالتايل مع غزة؟
والالفت هو اال�ستمرار يف �سيا�سة ال��زج بال�سجون حقيقية على م�ستقبل البالد ،ما يجعل حاجة تون�س
ماذا لو هُدمت الأنفاق وت�شدد امل�صريون
يون�س عودة
ل�ك��ل م��ن ي�ع��ار���ض «ت �غ �وّل» ح��رك��ة النه�ضة ،ول��و ق��دم �إىل عملية �إنقاذ عاجلة م�س�ألة يف غاية الإحلاح ،حتاول

هل تنجح حركة ّ
«تمرد» بنسختها التونسية؟
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من�صور وال�سي�سي والببالوي
يتو�سطون احلكومة امل�صرية
اجلديدة (�أ.ف.ب).

أولوية أميركية للمحور «الوهابي» على حساب «اإلخواني»

على معرب رفح وعلى �إقامة الفل�سطينيني يف
م�صر؟ فماذا �ستفعل «حما�س»؟
ح��رك��ة «ح �م��ا���س» ع �ل��ى أ�ب� � ��واب «ن�ك���س��ة»
ج��دي��دة ،ف � إ�م��ا �أن ت�ضحي ب�ق�ي��ادت�ه��ا التي
�أخط�أت� ،أو ت�ضيع دم��اء ال�شهداء والق�ضية
الفل�سطينية ،فالأ�شخا�ص لي�سوا �أك�بر من
الق�ضية ،ب��ل يف خ��دم�ت�ه��ا ،فلت�سارع ق�ي��ادة
«حما�س» يف اخلارج لال�ستقالة �أو االعتزال
قبل ط��رده��ا وحماكمتها م��ن امل�ق��اوم�ين يف
خنادق غزة.
وي�ب�ق��ى ال �� �س ��ؤال� :أي ب�ل��د �سي�ست�ضيف
«حما�س» بعد الآن؟ ومن �سي�أمّن للتحالف
مع �أي ف�صيل فل�سطيني؟

د .ن�سيب حطيط

مع الت�أكد من عدم �إمكانية عودة مر�سي �إىل احلكم،
تكون الواليات املتحدة الأمريكية قد خ�سرت فعلياً كل
ما حاولت القيام به من �سيا�سيات ترويجية بعد 11
أ�ي�ل��ول ،من �أن �سيا�ساتها ال�شرق �أو�سطية هي تعبري
عن درا�سة معمّقة للإجابة على ال�س�ؤال املحوري :ملاذا
يكرهوننا؟
وب�ت�ه� ّرب�ه��م م��ن الإج��اب��ة احلقيقية ع�ل��ى ال���س��ؤال،
وال �ت��ي ك ��ان اجل �ن��رال ب�ت�راي��و���س ق��د ق��ارب �ه��ا خ�لال
انتقاده لل�سيا�سة «الإ�سرائيلية» وت�أثريها على امل�صالح
الأم�ي�رك �ي��ة ،وال �ت��ي ق��د ت �ك��ون ق��د ك�ل�ف�ت��ه م�ستقبله
ال�سيا�سي ،يحاول الأمريكيون منذ عهد ج��ورج بو�ش
ت�صوير �أنف�سهم داعمني لل�شعوب العربية على ح�ساب
الديكتاتوريات التي حكمتهم ،فكانت �سيا�سات ن�شر
الدميقراطية التي �أعلنها املحافظون اجل��دد ،والتي
�سقطت بال�ضربة القا�ضية يف العراق.
مل يكن �أوباما �أوفر حظاً من �سلفه ،فخالل حملته
االنتخابية ،عار�ض �أوباما �سيا�سات بو�ش املعتمَدة على
القوة ال�صلبة ،وروّج ا�ستعداده لل�سري ب�سيا�سة خارجية
«ذك �ي ��ة» ،ت�ع�ت�م��د ب���ش�ك��ل �أ� �س��ا���س ع�ل��ى ال �ق��وة ال�ن��اع�م��ة
م��ن دون إ�غ�ف��ال ال�ق��وة ال�صلبة يف ح��االت ال���ض��رورة،
وكمالذ �أخري ،بالإ�ضافة �إىل اعتماد «التنمية» كمكوّن
�أ��س��ا��س��ي م��ن م�ك��ون��ات تلك ال�سيا�سة .وان�ط�لاق�اً من
ه��ذا ق��ام بزيارته ال�شرق �أو�سطية الأوىل التي بد�أها
من القاهرة بخطاب حما�سي ا�ستعمل فيها �آي��ات من
القر�آن الكرمي� ،إيذاناً منه ب�إعالن بدء مرحلة جديدة
عنوانها «امل�صاحلة مع الإ�سالم ال�سيا�سي» �أو ما �سمّاه
«�إ�سالماً معتدالً».
وه �ك��ذا ،مل ت�ك��د ت �ب��د�أ م��وج��ات «ال��رب �ي��ع ال�ع��رب��ي»
امل��زع��وم ،حتى �آمنت الإدارة الأمريكية بقدرتها على
ا� �س �ت �ب��دال ح�ل�ف��ائ�ه��ا ال�ت�ق�ل�ي��دي�ين م��ن دي�ك�ت��ات��وري�ين
وجيو�ش نظامية بحلفاء ج��دد �أخ��فّ عبئاً ،م��ن دون
تدخّ ل مبا�شر �أو ت�صدّر الأحداث ،مما ي�ؤدي �إىل العودة

�إىل ح��ال��ة «ال�ك��ره التقليدي» ،ف�أعلن �أوب��ام��ا �سيا�سة
«القيادة من اخل�ل��ف» ،والتي ح��اول من خاللها دعم
جم�م��وع��ات م��ن «الإ� �س�ل�ام ال���س�ي��ا��س��ي» ل�ل��و��ص��ول �إىل
ال�سلطة ،م��راه�ن�اً على قدرتهم على ت� أ�م�ين م�صالح
الواليات املتحدة الأمريكية اال�سرتاتيجية يف املنطقة؛
باحتواء �إيران والتطبيع مع «�إ�سرائيل» واحلفاظ على
�أمنها ،وت�أمني ممرات الطاقة وغريها.
وقبيل ذهابه �إىل اجتماع قمة الثماين الأخرية ،كان
الرئي�س �أوباما يدرك متاماً �أن �سيا�سته اخلارجية يف
شال ذري�ع�اً ،ف�سورية مل
ال�شرق الأو��س��ط ق��د ف�شلت ف� ً
ت�سقط ،وليبيا حتوّلت �إىل دولة منهارة ت�صدّر الأ�سلحة
وامل�ق��ات�ل�ين �إىل ك��اف��ة أ�ن �ح��اء ال �ع��امل ،وت��ون����س وم�صر
تعانيان من انق�سام حاد وا�ستقطاب ال مثيل له ،وحليفه
الرتكي حم�رَج ب�شكل كبري يف ال��داخ��ل� ،أم��ا �أ�صدقا�ؤه
الأوروب �ي��ون ف �م�ترددون وقلقون م��ن تنامي الإره��اب
الأ��ص��ويل يف احل� ّي��ز اجل�غ��رايف امل�ج��اور لهم ،ويخ�شون
متدده �إىل ديارهم ..وبالرغم من ذلك ،كابر الرئي�س
الأم�يرك��ي راف�ضاً االع�ت�راف بالف�شل ،وب��دل حماولة
البحث م��ع ق��ادة ال ��دول الآخ��ري��ن ع��ن ح�ل��ول ملنطقة
ت�سري ب�سرعة ق�صوى نحو االنفجار ،حاول الهروب �إىل
الأمام دافعاً املنطقة �إىل مزيد من التدمري والتقاتل؛
ب� إ�ع�لان��ه ا�سرتاتيجية « إ�ع ��ادة ال �ت��وازن» ،وال�ت��ي �أعلن
فيها رغبته يف �إمداد املعار�ضة ال�سورية ب�سالح مينحه
التوازن امليداين املطلوب على الأر�ض.
وم��ن دون �إغ�ف��ال ال�ع��وام��ل البنيوية والعقائدية،
وع��دم الن�ضوج ال�سيا�سي لقادة جمموعات «الإ��س�لام
ال�سيا�سي» املتحالف مع الواليات املتحدة الأمريكية،
قد تكون اال�سرتاتيجية الأمريكية هي �أح��د �أ�سباب
جنوح وف�شل ه��ذه املجموعات التي راه�ن��ت على دعم
�أمريكي مطلق ،وتناف�ست فيما بينها ،واحرتبت على
تو�سيع مناطق نفوذها ،حماولة تقدمي نف�سها «الوكيل
احل�صري» للأمريكيني يف املنطقة.

ف�ف��ي امل��راح��ل الأوىل ،دع �م��ت ال ��والي ��ات امل�ت�ح��دة
الأمريكية جمموعات «الإخوان» يف املنطقة ،و�أعطت
القيادة لقطر وتركيا ،ما �سبّب �صراعاً معلَناً �أحياناً
وخمفياً �أحياناً �أخ��رى بني املجموعات املدعومة من
قطر وت��رك�ي��ا ،وت�ل��ك امل��دع��وم��ة م��ن اململكة العربية
ال�سعودية ،وه��و ما قد يكون أ�ح��د �أ�سباب ف�شل تلك
ال�سيا�سة يف املنطقة ب��ر ّم�ت�ه��ا ،وال ��ذي �أ��س�ق��ط حكم
«الإخ� � ��وان» ب��ال���ض��رب��ة ال�ق��ا��ض�ي��ة يف م���ص��ر ،وجت� ّل��ت
مظاهره الوا�ضحة يف املعار�ضة ال���س��وري��ة .وه�ك��ذا،
ع��اد الأمريكيون اىل احل�صان «ال��و ّه��اب��ي»؛ يعطونه
الأول��وي��ة يف ال�سباق ،لإث�ب��ات قدرته على القيام مبا
عجز عنه املحور «الإخواين» يف �سورية ،وهو ما ي�ؤدي
�إىل تنازع واقتتال بني الف�صائل ال�سورية املتعددة،
وحيث يحاول كل ف�صيل تثبيت نف�سه على الأر���ض،
لتقدمي �أوراق اعتماد ل ل��إدارة الأم�يرك�ي��ة املحرَجة
أ�� �ص�ل�اً يف ال�ك��ون�غ��ر���س يف ق���ض�ي��ة ت�سليح امل�ع��ار��ض��ة
ال�سورية.
واق�ع�ي�اً ،وبح�سب املعطيات امليدانية وال�سيا�سية،
ي�ب��دو م�صري اخل�ط��ة الأم�يرك �ي��ة اجل��دي��دة كم�صري
�سابقتها ،وال�س�ؤال ال��ذي يطرح نف�سه :ما هو الوقت
ال��ذي منحه الأمريكيون للمحور ال�سعودي ملحاولة
�إع��ادة ال�ت��وازن؟ الأك�ي��د� ،أن املحور اجلديد �سيطالب
مبنحه وقتاً كافياً للعمل والقتال كما ّمت منح املحور
ال�سابق ،وعليه ف��إن الآم��ال املعلقة على قمة بوتني -
�أوب��ام��ا املرتقبة يف �أي�ل��ول للبدء مب�سرية حل للم�سار
ال�سوري ،تبدو متفائلة نوعاً ما� ،إال �إذا ح�صلت تغريات
ميدانية كبرية ج��داً على الأر� ��ض ،جعلت الأم�يرك��ي
ي�ع�ترف بف�شل ت���ص�وّرات��ه ال���ش��رق �أو��س�ط�ي��ة ال�سابقة
ويحاول حتديد اخل�سائر ،وهو ما ال يبدو واقعياً� ،أقلّه
يف الفرتة الراهنة.

د .ليلى نقوال الرحباين

معاهدة كامب ديفيد تكشف هشاشة العالقات المصرية  -األميركية
�شكّل برنامج املعونات الع�سكرية حجر الأ�سا�س
يف العالقات الأمريكية امل�صرية قرابة ما يزيد على
ثالثة عقود ،كـ»تعوي�ض غري �صريح» عن االلتزام
مب�ع��اه��دة ال�صلح م��ع ال�ك�ي��ان ال���ص�ه�ي��وين ،وت� أ�م�ين
ال�ت���س�ه�ي�لات ال�ب�ح��ري��ة والأج� � ��واء امل���ص��ري��ة لتنقل
�أ�ساطيل ال��والي��ات املتحدة وجيو�شها ،لكن تزامناً
مع التطورات الأخرية ،منذ ما قبل �سقوط الرئي�س
ح�سني م �ب��ارك ح�ت��ى ع��زل ال��رئ�ي����س حم�م��د مر�سي
يف مطلع ال�شهر احل��ايل ،ا�ستنفدت معاهدة كامب
ديفيد كل �أدوراه��ا ،ومل تعد مرجعاً �صاحلاً لتحديد
العالقات الثنائية بني القاهرة ووا�شنطن.
قد ابتد�أ الرتاجع عن هذا «التعوي�ض» منذ �سنوات
طويلة بفعل الت�ضخم من جهة ،والت�ضييق على نوع
�أن�ظ�م��ة ال���س�لاح امل�سموح ��ش��را�ؤه��ا لت�سليح اجلي�ش
امل�صري من جهة �أخرى ،ف�إذا دققنا بقيمة امل�ساعدات
الفعلية ،ن��رى �أن مبلغ  1.3مليار دوالر املخ�ص�ص
ل���ش��راء امل �ع��دات واخل��دم��ات الع�سكرية ،وال ��ذي ظل
ثابتاً منذ عام  1984حتى  ،2011قد انخف�ضت قيمته
ال�شرائية �إىل الن�صف ،ناهيك عن �أن حجم امل�ساعدات
االق�ت���ص��ادي��ة ق��د انخف�ض �أي���ض�اً بن�سبة ت��زي��د على
الثلثني� ،إىل  250مليون دوالر �سنوياً ابتداء من عام
.1998
�أ�� �ض ��ف �إىل ذل � ��ك �أن وك ��ال ��ة  USAIDوغ�ي�ره��ا
م��ن امل�ن�ظ�م��ات الأم�يرك �ي��ة ق��د �أ� �ش��رف��ت ع�ل��ى تنفيذ

امل�شاريع الزراعية والإن�شائية التي تغطيها املعونة
االقت�صادية ،وكانت فا�شلة بكل املقايي�س ،ف�ضاعت
املبالغ يف طاحونة الف�ساد واملف�سدين ،ومنذ ،2009
يُقتطع م��ا ن�سبة ت�ت�راوح ب�ين  ٪10و ٪20م��ن �أ�صل
الـ 250مليون دوالر ،ل��دع��م منظمات الـ«،»NGOs
التي تن�شط بالتن�سيق مع املنظمات غري احلكومية
ال ��دائ ��رة يف ف�ل��ك احل��رك��ة ال���ص�ه�ي��ون�ي��ة ،يف ق�ضايا
«ال��دف��اع عن حقوق الإن�سان والدميقراطية» ،رغم
اع�ت�را� ��ض ال���س�ل�ط��ات امل �� �ص��ري��ة ع �ل��ى ت��رك�ي�ب��ة ه��ذه
املنظمات ومتويلها اخلارجي.
ت�شري هذه احلقائق �إىل �أن العالقات الأمريكية
امل���ص��ري��ة مل ت�ع��د ت��رت�ك��ز �إىل �أي ث��واب��ت لتحديد
م�سارها ،وال ت�ستحق من م�صر عناء االحتفاظ بها،
فقد بد�أ التهديد بقطع امل�ساعدات منذ �أواخ��ر عهد
م�ب��ارك كو�سيلة ل�لاب�ت��زاز وال�ضغط ،وت�ستمر هذه
التهديدات اليوم بغ�ض النظر عن طبيعة النظام �أو
هوية الأحزاب املتحكمة بال�سلطة ،وهذا يدل على �أن
ثمة �أهدافاً �أخرى وراء التهديدات املتكررة.
�إن �ضغوط اللجان املخت�صة يف الكونغر�س على
الإدارة الأم�يرك �ي��ة ت��دع��و �أي���ض�اً �إىل ت��دخ��ل البيت
الأبي�ض مبجريات الأم��ور يف م�صر ،بحجة الت�أكيد
على عودة امل�ؤ�س�سات الد�ستورية ،نظراً لأن «التدخل»
مت�ضمن يف �صلب العالقات الثنائية ،ويف هذا ال�سياق،
ت�أتي مطالبة وا�شنطن بالإفراج عن الرئي�س املعزول،

والكفّ عن مطاردة قيادات «الإخوان امل�سلمني» ،رغم
حتري�ض ه�ؤالء على العنف الأهلي ،وحماربة القوات
امل�سلحة.
�إن ال�سلطات امل�صرية غري م�ضطرة لتلبية املطالب
كو�سيلة ل �ـ»احل �ف��اظ ع�ل��ى امل���س��اع��دات -ال �ع�لاق��ات»،
فهو خط�أ قاتل بحق م�صر و�شعبها ،ذلك �أن حترير
مر�سي وع��دم مالحقته قانونياً ،دون تنازل �أن�صاره
عن املطالبة بـ«عودة ال�شرعية» ،قد ي�ؤدي �إىل ثنائية
ال�سلطة ،ويدفع بالإن�شقاق العمودي ،ال��ذي �أحدثه
«الإخ � ��وان امل���س�ل�م��ون» يف ال �� �ش��ارع امل���ص��ري ك�سابقة
�أوىل يف تاريخ م�صر القدمي واحلديث� ،إىل م�ستوى
ال�صراع الأه�ل��ي ،فين�شغل اجلي�ش امل�صري ب�إطفاء
احلريق.
تتعر�ض القوات امل�سلحة لتحديات داخلية �أخرى،
يف ظل تدهور الأو�ضاع الأمنية يف املناطق احلدودية
مع الكيان ال�صهيوين ،وقد جهزت القيادة الع�سكرية
حملة كبرية بهدف اقتالع املنظمات امل�سلحة ،وثمة
دالئل كثرية �أن العمل التخريبي يتم بت�شجيع «خفي»
من �أجهزة اال�ستخبارات «الإ�سرائيلية» والأمريكية
ع�ل��ى ال �� �س��واء ،يف حم��اول��ة مك�شوفة لتحطيم �آخ��ر
ح�صن من ح�صون الدولة امل�صرية ،متهيداً لتفتيتها.
�إن دور «احل�ي��اد وال�ت�ف��رج» ال�سلبي ال��ذي تت�صنّعه
«�إ�سرائيل» ،والقوات البحرية الأمريكية املوجودة يف
البحر الأح�م��ر وعلى م��داخ��ل ال�ق�ن��اة� ،إمن��ا ي�ستهدف

ت��وري��ط اجل�ي����ش امل���ص��ري يف ح ��رب ال ن�ه��اي��ة ل�ه��ا مع
الع�صابات امل�سلحة ،بينما تتلقى ه��ذه ال��دع��م امل��ايل
واللوج�ستي من قوى االحتالل والدول املتعاونة معها،
وال�ت��أي�ي��د ال�سيا�سي وامل�ع�ن��وي م��ن ج�م��اع��ة «الإخ ��وان
امل�سلمني» ،الذين ي�صرّون على �أن «االنقالب الع�سكري ً»
ي�ستوجب «قطع امل�ساعدات» ،وتدخل ال��دول الغربية
وجمل�س الأمن التابع للأمم املتحدة.
يف ظل هذه الوقائع ،تكون معاهدة ال�صلح واتفاقيات
كامب ديفيد ،ومعها العالقات امل�صرية الأمريكية ،قد
و�صلت �إىل غاياتها املرجوة ،فبد ًال من ادعائها احلر�ص
على معاهدة ال�صلح� ،ست�صبح «�إ�سرائيل» طرفاً يف «نزاع
داخلي» ،فتتدخل يف �سيناء بحجة ف�شل اجلي�ش امل�صري
بالقيام بتعهداته يف «حماية حدود �إ�سرائيل و�أمنها»،
بينما تعبث �أج �ه��زة اال��س�ت�خ�ب��ارات ب��الأم��ن ال��داخ�ل��ي
امل�صري.
على ق�ي��ادة اجلي�ش وال�ق��وى امل�صرية املخل�صة �أن
ت�ستدرك املخاطر ،و�أن تبحث ع��ن ع�لاق��ات بديلة يف
ع��امل ي�شهد ت��راج��ع ال��والي��ات امل�ت�ح��دة و��ص�ع��ود قوى
جديدة ،وال ينفع التباكي على عالقات دولية ال تخدم
م�صالح الأمة ،بل تعرقل يف جوهرها طموحات م�صر
يف تنمية قدراتها الع�سكرية للدفاع عن �أمنها القومي،
وا�سرتجاع دورها الإقليمي املغيَّب منذ ع�شرات ال�سنني.

عدنان حممد العربي

15

16

( العدد  )272اجلمعة  19 -متوز 2013 -

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

رئي�س الوزراء الرتكي رجب
طيب �أردوغان ي�شد على يديّ
الرئي�س املعزول حممد مر�سي
(�أر�شيف)

عربي ــ دولي
أوباما يعترف أمام الكونغرس بصرف  25مليار دوالر

القيادة العالمية لـ«اإلخوان» تبحث في تركيا التداعيات المصرية
ثمة بحث داخلي معمّق يف جماعة «الإخوان
امل�سلمني» مل�آل التطورات التي ت�شهدها م�صر،
واالحتماالت امل�ستقبلية ،حيث �شهدت تركيا
على م��دى يومني اجتماعاً للقيادة العاملية
لـ»الإخوان» ،تركَّز فيها البحث على تداعيات
م��ا ج��رى يف �أر���ض الكنانة ،و�أ��س�ب��اب الف�شل،
واملخاطر ،وامل�ستقبل ،و�ضرورة و�ضع خطط
مل��واج�ه��ة امل��رح�ل��ة امل�ق�ب�ل��ة ،وتخفيف النتائج
ال�سلبية.
وق ��د ان �� �ض��م �إىل امل�ج�ت�م�ع�ين ،ك �م��ا �أك ��دت
املعلومات ،رئي�س حركة النه�ضة التون�سية
را�شد الغنو�شي ،على اعتبار �أن هذه احلركة
م�ه��ددة؛ على النمط ال��ذي ي�ج��ري يف م�صر
حالياً.
امل �ج �ت �م �ع��ون يف ف� �ن ��دق «ه ��ول� �ي ��داي �إن»
ك��ان أ�م��ام �ه��م وث�ي�ق��ة أ�ع��ده��ا امل��رك��ز ال��دويل
ل�ل��درا��س��ات وال �ت��دري��ب ،ال��ذي يُعترب ال��ذراع
التخطيطي يف التنظيم الدويل لـ«الإخوان»،
وق��د تطرقت ه��ذه الوثيقة �إىل ال��دول التي
ال مي�ك��ن االع�ت�م��اد عليها ،وم�ن�ه��ا ال��والي��ات
امل�ت�ح��دة الأم�يرك �ي��ة ،بينما أ�ك ��دت �أن قطر
وتركيا هما من ال��دول التي ميكن االعتماد
على م�ساعدتها.
وحددت هذه الوثيقة �أبرز �أ�سباب «الف�شل»
ال� ��ذي حل ��ق ب� � �ـ«ا إلخ � ��وان» يف م �� �ص��ر ،وه ��و:
تفكك التيارات الإ�سالمية ،وات�ساع الفجوة
مع التيارات ال�سلفية ،وموجهة االنتقادات
لأحزاب النور ،والو�سط ،والبناء والتنمية.
و�أ�شارت الوثيقة �إىل �أن م�ستقبل «الإخوان»
�أم��ام ع��دة اح�ت�م��االت� ،أب��رزه��ا ت��زاي��د م�شاعر
اال�ضطهاد لدى قادتها ،وا�ضطرارهم للعودة
�إىل ال�ع�م��ل ال �� �س��ري ،ب�ع��د االن �ف�لا���ش ال��ذي
ح�صل طوال عام.
وت �ن ��اول ��ت ه� ��ذه ال��وث �ي �ق��ة امل� �خ ��اوف على
واق��ع «الإخ ��وان»� ،أخطرها ح��دوث ان�شقاقات

وثيقة «اإلخوان» أشارت
إلى أن مستقبلهم أمام
عدة احتماالت أبرزها تزايد
مشاعر االضطهاد ضد
قادتهم ..واضطرارهم
للعودة إلى العمل السري

داخ��ل اجلماعة ،بحجة �أن�ه��ا ت�سببت ب�صدام
م��ع اجلي�ش وال�ق��وى ال�سيا�سية� ،إ�ضافة �إىل
امل �خ��اوف ال�ك�ب�يرة خ ��ارج م�صر م��ن �أن تعزز
التطورات امل�صرية مواقف القوى املت�شددة
املعار�ضة لـ«الإخوان».
وح���س��ب ال��وث�ي�ق��ة ،ف� ��إن التنظيم ال��دويل
ل �ـ«الإخ��وان» ،ي��رى �أن م��ا ح�صل وج��ه �ضربة
ق��وي��ة ل�ل�ت�ح��ال��ف ب�ي�ن ح�م��ا���س و«ا إلخ � � ��وان»،
�إ�ضافة �إىل تراجع الدعم للمعار�ضة ال�سورية.
ال��وث �ي �ق��ة ت �ن��اول��ت ك�ي�ف�ي��ة ال �ت �ع��ام��ل مع
التطورات ،وكان بارزاً:
 و�ضع ا�سرتاتيجية لإح��داث انق�ساماتداخل امل�ؤ�س�سة الع�سكرية ،والعمل على ن�شر
ملفات ف�ساد عن كل من �شارك مبا و�صفوه
بـ«االنقالب».
 �إبراز و�إظهار �أي انق�سام �أو خالف ،حتىلو ك��ان ب��ال��ر�أي ،بني �أو��س��اط اجلي�ش ،وعن

احتمال اللجوء �إىل ع�سكرة ال�صراع حتدثت
هذه الوثيقة عن خماوف من تطور الأمور
�إىل ه��ذا ال��و��ض��ع ،معتربة �أن اجت��اه بع�ض
اجلماعة �إىل ه��ذا اخل�ي��ار مبنزلة «ك��ارث��ة»
�ست�ؤدي مب�صر �إىل م�صري �سورية.
�إذا ك ��ان ه ��ذا ح ��ال م��ا ن��اق���ش�ت��ه ال�ق�ي��ادة
الدولية ل�ـ«الإخ��وان» يف اجتماعها الرتكي،
وال� ��ذي ا��س�ت�م��ر ي��وم�ين� ،إال �أن م��ا ت���س�رّب
م��ن م�ع�ل��وم��ات ع��ن م�ن��اق���ش��ات ح���ص�ل��ت يف
الكونغر�س الأمريكي ،وفيها كان ا�ستجواب
للرئي�س ب ��اراك �أوب��ام��ا ،ال ��ذي حت��دث عن
دور وا�شنطن يف التطورات امل�صرية ،حيث
اع�ترف �أن �إدارت��ه و ّف��رت دعماً مالياً كبرياً
ل� �ـ«الإخ ��وان» يف م�صر ،ووف �ق �اً للمعلومات
ف � ��إن ال��رئ �ي ����س الأم �ي�رك ��ي ب � ��اراك �أوب ��ام ��ا
ا�ضطر �إىل االع�تراف ب�أن وا�شنطن �أنفقت
على «الإخ� ��وان»  25مليار دوالر ليُحكموا
�سيطرتهم ع�ل��ى ال�سلطة ،ك�م��ا مت تقدمي
م�ساعدات لـ«ال�سلفيني» ،من �أجل م�ساعدة
«الإخوان» يف �إحكام �سيطرتهم.
و�أ� �ش ��ار �أوب ��ام ��ا �إىل �أن ال��رئ�ي����س حممد
مر�سي �أب ��دى تفهّماً �سريعاً م��ع ال��والي��ات
يف �أزم ��ة ��س��وري��ة ،م���ش�يراً �إىل �أن ال�سفرية
الأم�يرك�ي��ة يف القاهرة �أوهمتهم �أن م�صر
حت��ت ��س�ط�يرة «الإخ � � ��وان» ،وب��ال �ت��ايل فهي
حتت ال�سيطرة الأمريكية (قالت باحلرف:
حتت �سيطرتنا).
وع��ن الأم ��وال� ،أي  25مليار دوالر التي
أ�ُنفقت على «الإخوان» ،فقد �أ�شار �أوباما رداً
على ��س��ؤال :أ�ن��ه مت �إنفاقها يف انتخاباتهم
الربملانية والرئا�سية ،بالإ�ضافة �إىل دعم
م ��ايل ل�ب�ع����ض ق �ي��ادات �ه��م ،ودع� ��م �إع�لام��ي
مبا�شر وغري مبا�شر.
وع��ن ثقة �أوب��ام��ا يف ق��درة «ا إلخ ��وان» على
اال�ستمرار بال�سلطة ،ق��ال :علمت ذل��ك من

خالل تقارير ا�ستخباراتية ولقاءات مبا�شرة مع بع�ض قياداتهم،
وتقارير ال�سفرية باتر�سون من القاهرة ،ووفق هذه التقارير فقد
بدا لنا وا�ضحاً ت�شوّقهم لل�سلطة ب�أي مقابل ،كما كان وا�ضحاً قوة
عالقتهم بـ«حما�س» ومعظم التيارات املتطرفة يف �سيناء ،وقد
�أب��دوا ب�أنف�سهم الرغبة يف خدمة الواليات املتحدة و«�إ�سرائيل»،
وع�ل�ي��ه ت�ق��رر ال��دع��م ،وق��د ك��ان��ت ال�ن�ت��ائ��ج عظيمة يف ال�ب��داي��ة،
ومنها� :إجها�ض �أي حترّك للجي�ش امل�صري ب�سيناء ،لتبقى حتت
ال�سيطرة ،ث��م العمل معنا على ح�صار ال�ث��ورات العربية ،وقد

«سنودون» قد ّ
يوجه أكبر ضربة ألميركا في تاريخها
ويكشف وجهها البشع ويمزق أقنعة إنسانية عمالئها
قلقة وا�شنطن وم�ضطربة ..ك�أنه ال يكفيها
�أزم��ات�ه��ا املالية واالقت�صادية ،وال هزائمها يف
العراق و�أفغان�ستان و�سورية وم�صر ،واحتمال
انهيار حليفها يف تركيا.
ثمة م��ا ه��و �أخ�ط��ر و�أده ��ى ق��د يلطّ خ تاريخ
و��س�م�ع��ة ودور ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة ا ألم�يرك �ي��ة
و�إداراتها املتعاقبة؛ ادوار �سنودن ..ما �سر هذا
ال��رج��ل؟ ومل ��اذا ق��رر ال�ق�ي��ام ب�ه��ذه امل�ه�م��ة التي
�ستُلحق العار ب�أمريكا؟
بب�ساطة ،الرجل ال��ذي كان يعمل م�ست�شاراً
يف وكالة الأمن القومي الأمريكي ،يحمل حتت
�إب �ط��ه م�ل�ف��ات �ضخمة ،ووث��ائ��ق �ستلحق أ�ك�بر
ال�ضرر يف بالد العم �سام.
�سنودن موجود الآن يف مطار مو�سكو ،وهو
�سيطلب اللجوء ال�سيا�سي من رو�سيا ،ومو�سكو
حتى الآن ال ترى مانعاً يحول دون �إعطاء �أي
مظلوم ه��ذا احل��ق ،فكيف احل��ال �إذا ك��ان مثل
هذا الرجل «الذهبي» ،الذي ميكنها �أن توظّ فه

وثائق «سنودن» قد
تكشف بعض عمالء
المخابرات األميركية الذين
يظهرون في أعلى القمم
اإلنسانية ..لكنهم في
حقيقتهم مجرد شياطين..
ليس إال

كما تريد� ،سواء جلهة ما يحمل من وثائق� ،أم
جلهة تلطيخ �سمعة وا�شنطن بالوحل..؟ يف كل
احلاالت ثمة ثمن كبري جداً تقب�ضه مو�سكو.
�صحايف �أمريكي يدعى غلني غرينوالد ي�ؤكد
�أن «�سنودن لديه ما يكفي من املعلومات ليلحق
يف دقيقة �إ�ضافية �أ�ضراراً �أكرب من تلك ت�سبب
بها �أي �شخ�ص �آخر يف تاريخ الواليات املتحدة».
غ��ري �ن��وال��د اخ � �ت ��اره � �س �ن��ودن ل �ن �� �ش��ر �أوىل
الت�سريبات ب�ش�أن عملية جت�س�س كبرية تقوم
ب �ه��ا وا� �ش �ن �ط��ن ع �ل��ى ال��ر� �س��ائ��ل واالت �� �ص ��االت
الإلكرتونية يف اخلارج.
ملاذا غرينوالد؟
ألن ��ه ب�ب���س��اط��ة ��ص�ح��ايف م�ق�ي��م يف ال�برازي��ل
ال�ت��ي ال تربطها ع�لاق��ة ح�سنة م��ع وا�شنطن
الآن ،و ألن � ��ه ي�ك�ت��ب يف ��ص�ح�ي�ف��ة «ال �غ��اردي��ان
الربيطانية».
وبح�سب ال���ص�ح��ايف غ�ل�ين غ��ري�ن��وال��د ،ف��إن��ه
يتخوف من احتمال �أن تلج�أ وا�شنطن بوا�سطة

عمالئها �إىل اغتيال �سنودن ،لكن هذا الأخري اتخذ كل االحتياطات
الالزمة ب�ش�أن ف�ضح الواليات املتحدة ،لأن��ه �سبق له �أن وزّع �آالف
الوثائق ،وعمد �إىل تقدمي �أر�شيف كامل لأ�شخا�ص ح��ول العامل
ب�ش�أن املعلومات التي ميتلكها ،ويقول غرينوالد �إن «على الإدارة
الأمريكية �أن ت�صلي يومياً لكي ال ي�صيب �سنودن �أي مكروه ،لأنه يف
حال ح�صل �أي �شيء ،كل املعلومات �سيتم ك�شفها ،و�سيكون ذلك �أ�سواء
كابو�س ي�ضرب بالر�أ�س» ،م�ضيفاً �أن «�سنودن ميتلك كميات كبرية
من املعلومات ب�ش�أن عمليات التج�س�س يف دول �أمريكا الالتينية».
وب ��ر�أي م��ن يتابع ق�ضية امل�ست�شار ال�سابق يف وك��ال��ة ا ألم��ن
القومي الأمريكي ،ف�إن املعلومات قد تكون �أقوى من �أحداث 11
�سبتمرب ،و�أخطر بكثري مما ك�شفته «ويكيليك�س» ،وقد ت�ؤدي �إىل
ف�ضح الكثري من الأ�سرار التي �ستك�شف الوجه الأمريكي على
حقيقته من الب�شاعة واخل��داع وامل�ك��ر ..على أ�ن��ه من اخلطورة
مبكان �أن وثائق �سنودن قد تك�شف بع�ض العمالء للمخابرات
الأمريكية الذين يظهرون يف �أعلى القمم الإن�سانية ،لكنهم يف
حقيقتهم جمرد �شياطني ..لي�س �إال.

�أحمد الطب�ش

( العدد  )272اجلمعة  19 -متوز 2013 -

17

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

رأي
«العابرون إلى الدولة» غرقوا في الزواريب

جتاوب الرئي�س مر�سي معنا يف موقفنا
من امل�شكلة ال�سورية مبنتهى ال�سرعة
التي �أبهرتنا ج��داً ،حني �أق��ام م�ؤمتراً
كبرياً و�سحب ال�سفري امل�صري ،وح�شد
تيار الإ�سالم ال�سيا�سي نحو اجلهاد يف
�سورية ت�أييداً ودعماً ملوقفنا.

حممد �شهاب

��س��ار رفيقا ال ��درب ��س��اع��ات طويلة حتى تيبّ�ست
ع�ضالت ال�صحايف ،وت�صاعد لهاثه من �شدة الإرهاق
والتعب ،ف��راح يبذل جهده ليلحق بامل�سافر ،كي ال
يتيه عنه و�سط الظالم ،وانق�ضت اللحظات الأخرية
بتثاقل ،قبل �أن يت�ساقط بج�سمه املنهك �إىل الأر�ض،
وق��ال متذمراً « ،مل أ�ع��د فت ّياً كي �أخترب امل�شقات..
من �أين ت�أتيك طاقة االحتمال يف هذا ال�سّ ن»؟ تابع
امل�سافر خطواته ب��ذات الوترية ملتفتاً �إىل �صديقه
دون �أن ي�ت��وق��ف ،وح � ّث��ه ب �ن�برة � �ص��ارم��ة� ،أن ي�سرع
بالنهو�ض ،و�إال لن يبلغ ال�صبح �ساملاً �إذا تخلف عن
امل�سري.
مل ي�ك��د امل���س��اف��ر ينهي ع�ب��ارت��ه ح�ت��ى ا��ش�ت��د ع��ود
ال���ص�ح��ايف ف �ج ��أة ،ووث ��ب م��ن م��رق��ده وث �ب��ة الأ� �س��د
امل��ذع��ور ،وق ��ال متلعثماً « ،أ�ي ��ن ن �ح��ن ..م��ا م�صدر
اخلطر املحدق بنا ..كم تبقى حتى نبلغ مق�صدنا»؟
اكتفى امل�سافر بطم�أنته ب�أن امل�سافة �أ�صبحت ق�صرية،
وط �ل��ب �إل �ي��ه �أن ي�ح�ت�ف��ظ ب �ه��دوئ��ه ،و�أن ال ي�ح��دث
�ضجيجاً يجذب االنتباه ،فيح�صل مكروه ال طاقة
بهما لرده يف ذاك املكان املهجور.
عند بزوغ ال�شم�س ،فتح ال�صحايف عينيه مع �شهقة

يبدو «تيار امل�ستقبل» وك�أنه وليد البارحة؛ يبني
نف�سه اليوم باحثاً عن موطىء ق��دم له على امتداد
الأرا�ضي اللبنانية ومواقع االمتداد ال�سُّ ني ،ويواجه
م�شكلة ال ح � ّل ل�ه��ا ع�ل��ى امل ��دى امل�ن�ظ��ور ،لأن ال�ف��رز
ال�سيا�سي على امل�ستوى املذهبي حت �وّل �إىل مذهبي
 م�ن��اط�ق��ي ،ومل ي�ع��د اخل �ط��اب «امل���س�ت�ق�ب�ل��ي» ال��ذييمُ كن �أن ي�سمعه �أبناء جمدليون� ،صاحلاً للت�سويق
بني عموم �أبناء �صيدا عرب رف�ض �أه��ل �شهداء عربا
منطق ال�سيدة بهية احلريري ،التي جعلت من قتلى
الإرهابي �أحمد الأ�سري �شهداء لتك�سب ر�ضى ال�شراذم
التي ت�ؤيدها يف بع�ض مناطق �صيدا ،وال هي �أر�ضت
يف خطابها �أبناء طرابل�س ،لأن �سُ نة طرابل�س باتوا
حم�سوبني ع�ل��ى ال�ف�ع��ال�ي��ات امل�ح� ّل�ي��ة ورج ��ال ال��دي��ن
واملدار�س التكفريية� ،إ�ضافة �إىل زعماء الأزقّة الذين
ال ��ض��واب��ط �سيا�سية ل�ه��م ،وف�ت�ح��وا منذ ع �دّة �أ�شهر
«جماعات ميلي�شوية» على ح�سابهم وح�ساب مموّليهم
اخلارجيني.
ت��د ّن��ى م���س�ت��وى اخل �ط��اب ال���س�ي��ا��س��ي ال��وط�ن��ي �إىل
ال���ص�ف��ر ل��دى «ت �ي��ار امل���س�ت�ق�ب��ل» وف��رق��ة «ال �ع �ب��ور �إىل
الدولة» ،وغدا الت�سابق على توجيه النقد �إىل اجلي�ش
اللبناين هو و�سيلة العبور �إىل ال�شارع ال�سُّ ني ب�شكل
خا�ص ،مع ا�ستمرار زحف بقايا � 14آذار من امل�سيحيني
خ�ل��ف «�أول� �ي ��اء ن�ع�م�ت�ه��م» ،ول ��و م��ع ب�ع����ض ال�ت�ح� ّف��ظ،
والطامّة الكربى �أن هذا اخلطاب مل يعد يخرج عن
ل���س��ان ال���س�ن�ي��ورة �أو فتفت �أو ح ��وري ،ب��ل ع�ل��ى ل�سان
«الو�صيّة على احلريرية ال�سيا�سية» يف غياب �سعد عن
�ساحة املواجهة.
�إذا ك��ان ال ��دور ال�ق�ط��ري ق��د ان�ح���س��ر ع��ن ال�ساحة
الداخلية اللبنانية عرب الق�ضاء على الأ�سري ،فامل�ؤ�سف
�أن انتقال امللف ال�سوري وملحقه اللبناين �إىل اليد
ال�سعودية قد عقّد الأم��ور �أم��ام «تيار امل�ستقبل» ،لأن
�إع ��ادة «لبننة» ال�ت�ي��ارات ال�سيا�سية املذهبية ،وب�شكل
خا�ص «ال�سلفية» منها ،هي خارج ال�سيطرة ال�سعودية،
ويبدو �أن ه��ذا االنتقال لن ي�سهّل على «احلريريني»
�إعادة التمو�ضع يف بع�ض املناطق ال�شمالية ،ال�سيما يف
عكار وطرابل�س ،و�أن وجودهم العكاري بات رهن ر�ضى
معني املرعبي وح�ساباته املناطقية وارتهانه اخلارجي،

جتمدت عند ال�شفتني ،كمن ي�ستفيق م��ن كابو�س
كاد يطبق على الأنفا�س ،ثم التفت �إىل �صاحبه فر�آه
ه��ادئ ال �ب��ال ،يحمل ب�ي��ده رك��وة ��ص�غ�يرة ،ويح�ضر
القهوة ف��وق م��وق��دة ب�ين حجرين ،ف�ب��ادره امل�سافر
بتحية ال�صباح وقال« ،حمداً هلل على �سالمتك� ،أكنت
حت�سب �أن التنقل يف الوديان واله�ضاب �أمر مي�سور
و آ�م ��ن يف �أر� ��ض تقطعت �أو� �ص��ال �ه��ا ،وت�ف��رق��ت فيها
والءات العابثني»؟
ظ��نّ ال�صحايف يف نف�سه �أن املنطقة ،كعادتها ،ما
زالت تعج باملطاريد ،ويكرث فيها املهربون ،وت�ستلزم
بع�ض احليطة واحل��ذر ،ولكن مبالغة ال�صديق يف
تقدير اخلطر ،أ�ج�بره على تكرار ال���س��ؤال ،ف ��أدرك
حينها �أن ال�سري يف ال�براري النائية يف تلك الأي��ام،
مب �ح��اذاة احل ��دود املر�سومة ب�ين ال ��دول ،يحمل ما
ه��و �أده ��ى م��ن ارت �ك��اب��ات ق�ط��اع ال �ط��رق ،وح�م��اق��ات
الل�صو�ص.
«بقاع �شا�سعة ال �أمن فيها وال �أمان» ،قال امل�سافر،
«متر بها قطعان م�أجورة ،مدجّ جة ب�أ�سلحة ممهورة
بكل الأ�سماء ،ومغ ّر ٌر بها بفكر ال �سلطان فيه �سوى
هتك احل��رم��ات ،و�سفك ال��دم��اء�« ،أن�صت ال�صحايف

وال��وج��ود الطرابل�سي ع�بر ميلي�شيا �أ��ش��رف ريفي لن
يعطيهم �أكرث من حجم ميلي�شيا.
امل�شكلة ا ألع �م��ق ال�ت��ي ي��واج�ه�ه��ا «احل��ري��ري��ون»� ،أن
ال �ع��ودة �إىل ال� ��وراء واخل �ط��اب ال��وط�ن��ي اجل��ام��ع باتت
ممنوعة عليهم �سُ نياً ،وغري مرحَّ ب بها �شيعياً ،وطريق
عبورهم �إىل الدولة عرب الزواريب غري معبّدة ،وحجم
متثيلهم يف ال�شارع ال�سُّ ني بات قطعة من قالب حلوى
يتقا�سمونه م��ع ا آلخ ��ري ��ن ،و�إذا ك��ان ح�ج��م متثيلهم
النيابي احلايل عرب ترياق التمديد ي�سمح لهم بحجم
وزاري ،ف� ��إن ال��واق��ع ال���ش�ع�ب��ي ع�ل��ى الأر� � ��ض ال يب�شّ ر
با�ستمراريتهم ال�سيا�سية ،و�أي انتخابات نيابية مقبلة
�ستكون لهم هزمية �ساحقة.
ك��ل م��ا يفعله «احل��ري��ري��ون» الآن جم� �رّد حم��اوالت
للتقليل م��ن ح�ج��م اخل���س��ائ��ر ،و�أي �� �ض �اً يف ه��ذه امل�س�ألة
�سيف�شلون ،لأن مت�سّ كهم بح�سن اجلوار مع الأ�سري ارت ّد
�سلباً عليهم على م�ستوى �صيدا ،ومذكرة �إلقاء القب�ض
ع�ل��ى اجل� ��اين ع�ل��ي احل �ج�ي�ري رئ�ي����س ب�ل��دي��ة ع��ر��س��ال،
وامل�ستنقع ال ��ذي �أوج� ��دوه لأن�ف���س�ه��م يف ط��راب�ل����س عرب
ب ��ؤرة �أمنية بقيادة �أ��ش��رف ري�ف��ي ،ل��ن تعطيهم احل�صّ ة
اجلماهريية الوطنية التي ترى يف االنقالب على اجلي�ش
اللبناين خطيئة مميتة ارتكبها «احلريريون» ،ف�أر�ضوا
فئة من ال�شراذم وخ�سروا الغالبية ال�ساحقة من ال�شعب
اللبناين ،والقوميني من �أهل ال�سنّة ب�شكل خا�ص.

�أمني �أبورا�شد

بكل ح��وا��س��ه ،متمتماً ع �ب��ارات مبهمة ،ول�ك��ن فهم
امل�سافر من بع�ضها �أن �صديقه مل يت�صور يوماً �أن
يتح�س�س عن كثب خطراً �أعظم من وي�لات احلرب
الأهلية التي خربها �سنوات طويلة.
«�أ�صبحنا الآن خارج املنطقة املحظورة» ،هكذا �أمل
ال�صحايف« ،ولكننا قطعنا حدوداً دولية ،و�صرنا من
اخلارجني على القانون ،بال ت�أ�شرية �سفر» ،ابت�سم
امل���س��اف��ر ،وق� ��ال« :ال ع�ل�ي��ك ي��ا ��ص��اح�ب��ي ..ن�ح��ن يف
البلد املجاور ،ولكن يف مكان �آمن ،و�سنق�صد �إحدى
ال�ضيع الكثرية التي طردت امل�سلحني الغرباء ،بعدما
ارتكبوا فيها امل�آثم والكبائر� ،إنني مت�شوق لأتعلّم من
�أهل الإقليم كيف انك�شفت لهم خبائث املتطفلني».
ا�ستذكر امل�سافر ،كعادته عند املنعطفات الهامة،
عظة ال�شيخ اجلليل حني قال« ،كلما واجه الأع��داء
ع��ائ�ق�اً يلجم جموحهم ،ي��د���سّ ��ون يف الأم ��ة �سموماً
تتغلغل يف عروقها ،لتفتك بعنا�صر املنعة والقوة،
في�صيب بع�ض �أقطارها باملر�ض الهزال ،وال ينفك
ال�ع���ص��اب ح�ت��ى ت��رف��ده ب�ق�ي��ة الأق� �ط ��ار ب��ال���س��واع��د
وال��ذخ�يرة ،ت�أتيه من كل �صوب وجانب ،كا�سرة كل
احلواجز ،وعابرة خطوط احلدودات الوهمية».

مصر بعد ُمرسي
على �أي نهج �سرت�سو م�صر بعد مر�سي؟
م�رّة جديدة متيد �أر���ض الكنانة حتت
أ�ق� � ��دام ال �ت �� �س � ّل��ط واالن � �ح � ��راف ،فتطيح
ب��ال��ر أ����س امل�تر ّب��ع على ال�ع��ر���ش ..ك��ل ذلك
ي �ج��ري ع�ل��ى أ�ي� ��دي اجل�م��اه�ير امل�صرية
ف �ق��ط ،ف�ي�م��ا اجل �ي ����ش ي��رع��ى م ��ن بعيد
جم��ري��ات الأم � ��ور ،م��ن غ�ير �أن ي�ت��دخّ ��ل
مل�صلحة ه��ذا الفريق �أو ذاك من �أفرقاء
ال�صراع ..همّه الرئي�س وحدة بالد النيل
و��س�ي��ادت�ه��ا ،وع ��دم االن � ��زالق �إىل ح��روب
أ�ه �ل �ي��ة ت �ف��تّ م��ن ع���ض��د م �� �ص��ر ،وت ��ودي
مبكانتها وعظمتها..
�أجيال م�صر لن ت�سمح لعجلة الزمان
�أن تدور �إىل اخللف على �أر�ضها ،فالتحجّ ر
العقلي والفكري وال�ع��ودة بالإن�سان �إىل
م�ف��اه�ي��م ر ّث ��ة ب��ال�ي��ة ع�ف��ا عليها ال��زم��ن،
وباتت �ضرباً من امل�ستحيل.
ف�ب�ين ال��دي��ن وق�ي�م��ه و أ�ه ��داب ��ه ،وب�ين
ال�ط��وط�م��ة وال�ت�ك�ف�ير وازدراء إ�ن���س��ان�ي��ة
الإن�سان �أ ّي�اً كان عرقه �أو لونه �أو دينه..
بون �شا�سع ،وهذا ما ترب�أ بنف�سها �أجيال
م�صر �أن تقع يف �شرِّه وحبائله و�شراكه.
الإ�سالم الدين احلنيف برا ٌء من بع�ض
امل�سلمني �أول�ئ��ك ال��ذي��ن يزعمون ن�صرة
الدين ،واحلر�ص على الدين ،ال بل ن�شر
راي ��ة ا إل�� �س�ل�ام ،وال �ع �م��ل ب ��روح ا إل� �س�ل�ام
وهديه ..هذه اجلماعة امل�ضلَّلة احلقودة
ت�ع�م��ل ع�ل��ى ت�ق��وي����ض الإ�� �س�ل�ام؛ ر��س��ال��ة
ال�سماحة وال�غ�ف��ران وامل�ح� ّب��ة وال�ت� آ�خ��ي.
ر�سالة الأمر باملعروف والنهي عن املنكر..
�أيّ م�سلم هذا ال��ذي �أب��اح ويبيح �سفك
دم �أخيه يف الدين� ،أو نظريه يف الإن�سانية،
��س��واء يف م�صر �أو خ��ارج�ه��ا ،حيث القتل
و�سفك ال��دم��اء ب��ات��ا م��ن �سمات « الدين
امل��زع��وم» ال��ذي يقاتلون م��ن �أج��ل �إع�لاء
�ش�أنه ورايته!
م�صرُ ..وقاك اهلل �ش ّر مكائد ال�صهيو-
نورانية ،املتلبّ�سة لبو�س ا إل��س�لام� ..أجل،
ف��ال�ل�ب��ا���س ل �ب��ا���س امل���س�ل�م�ين ،أ�م� ��ا ال�ف�ك��ر
ال��ذي يعتمل يف داخلهم فهو فكر الغرب
املت�صهني احل��اق��د ع�ل��ى ر��س��ال��ة ال� ّرح�م��ة
بالعاملني ،ال��ذي ا�شرتى بع�ض ال�ضعفاء
وامل �ت �م �ل �ق�ين وامل �ت��زل �ف�ي�ن وامل� ��رائ�ي��ن م��ن
امل�سلمني ،وج� ّن��ده��م لقتال احل��ق ،يقيناً
منه �أن حق القوة �سينت�صر على قوة احلق.
ت� ّب�اً ل�ه��ذا الفكر ال �ه �دّام ،وت�ب�اً ل�ه��ؤالء
امل ��أج��وري��ن ال��ذي��ن ب��اع��وا جم��د ا إل� �س�لام
الف�ضة.
وقيمه بثالثني من ّ
�أيها الغرب ال�سيا�سي ،ما �أب�شعك خارج
�أ�سوارك ،ف�أنت كاذب كاذب يف زعمك ن�شر
الدميقراطية واحلرية والعدالة وامل�ساواة
يف عاملنا العربي والإ�سالمي� ،أو يف الدول
امل�ست�ضعفة� ..أن��ت تتطلع فقط �إىل نهب
ثرواتنا وخرياتنا من جهة ،و�إىل �إطالة
�أم��د وع�م��ر الكيان امل�سخ « إ���س��رائ�ي��ل» من
ج�ه��ة ث��ان �ي��ة ،م��ن خ�ل�ال زرع ��ك ودع�م��ك
ح �ك��ام �اً وح �ك��وم��ات ت��دي��ن ل��ك ب��ال�ط��اع��ة
والوالء والعمالة.
خ���س�ئ��ت �أي �ه ��ا ال �� �ش��ري��ر امل �ت �ع��ام��ي عن
احلقيقة ،ف�شعوبنا باتت أ�ك�ثر وعياً مما
تظن ،وهي لك باملر�صاد ،وه��ذه الن�صوب
التي حتاول زرعها للتحكم مب�صائرنا لن
يُكتب لها البقاء..
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اقتصاد

رمضان لبنان :أزمات أمنية وانقطاع كهرباء وغالء أسعار
يحل �شهر رم�ضان على لبنان هذا
العام ،على غرار الأعوام ال�سابقة ،يف ظل
�أو��ض��اع غري م�ستقرة �أمنياً واقت�صادياً،
العديد من امل�شاكل ال�سيا�سية الداخلية
ت � ��ؤرق امل��واط �ن�ي�ن� ،إ� �ض��اف��ة �إىل ال �ك�لام
املتزايد عن م�سل�سل تفجريات مرتقب،
وف �ت �ن��ة ط��ائ �ف �ي��ة ،وان �ت �ق��ال ال �� �ص��راع يف
�سورية �إىل لبنان ،مم��ا ي��ؤج��ج املخاوف
الأم �ن �ي��ة وي���ض�ي�ف�ه��ا �إىل ��س�ل��ة ال�ه�م��وم
االقت�صادية.
ه� �م ��وم ك� �ث�ي�رة م �ل �ق��اة ع �ل��ى ك��اه��ل
امل � ��واط � ��ن م� ��ع ح � �ل ��ول � �ش �ه��ر رم �� �ض��ان
املبارك ،ف�إذا �أراد تنا�سي الهموم الأمنية
وال �ت �ف �ج�يرات واال� �ض �ط��راب��ات املتنقلة
ب�ي�ن امل �ن��اط��ق ع��ن ق �� �ص��د ،ال مي�ك�ن��ه �أن
يتنا�سى ارت �ف��اع �أ��س�ع��ار امل ��واد الغذائية
وت��وق��ف ال�ك�ث�ير م��ن الأع �م ��ال ،احل��رك��ة
االقت�صادية م�شلولة ،والأ�سعار مرتفعة
يف �أ��س��واق اللحوم واخل���ض��راوات ب�سبب
غياب املراقبة والأجهزة املعنية بالأ�سعار،
فعندما ت�س�أل �أح��د بائعي اخل�ضار عن
�سبب ارت �ف��اع أ���س�ع��ار اخل �� �ض��راوات منذ
بداية �شهر ال�صوم ،ينحو بالالئمة على
جت��ار اجلملة ،وهكذا ب��ات جت��ار اجلملة
وموردو الأ�سواق هم ال�شماعة التي يعلق
عليها اجل�م�ي��ع رف��ع �أ� �س �ع��اره��م� ،إغ�ل�اق
احل��دود الربية بوجه ال�سلع امل�ستوردة،
وتوجهها لل�شحن البحري ،ال �شك �أنه
�أث ��ر ع�ل��ى �أ� �س �ع��ار ال���س�ل��ع ب�سبب ارت �ف��اع
التكاليف.
يف اجل ��ان ��ب االق� �ت� ��� �ص ��ادي� ،أ� �ص �ب��ح
اللبنانيون على موعد مو�سمي الرتفاع
�أ�سعار اخل�ضار والأط�ع�م��ة ،لذلك باتوا

حركة المغتربين الوافدين
إلى لبنان بمناسبة الشهر
الكريم لم تكن على قدر
التوقعات ..لتخوّفهم
من األوضاع األمنية
والمعيشية الصعبة

ال ي�ستغربون ،فال مربر الرتفاع الأ�سعار
�سوى االحتكار ،ويف جولة على الأ�سواق،
ي�سجل ارتفاع ملحوظ يف جميع �أ�صناف
اخل �� �ض��ار ،وخ���ص��و��ص�اً ت�ل��ك ال �ت��ي تكون
�صحن الفتو�ش ،بحيث ارتفعت �أ�سعار
البندورة واخليار واخل�س �إىل ال�ضعف،
ف�ي�م��ا ي�ع�ل��ل ال �ب��ائ �ع��ون ��س�ب��ب االرت �ف ��اع
بنق�ص الكميات امل��وج��ودة يف الأ� �س��واق،
و�أي �� �ض �اً ك�ث�رة ال�ط�ل��ب ب�سبب ال�ن��ازح�ين
ال �� �س��وري�ين �إىل ل �ب �ن��ان ،مم��ا رف ��ع ع��دد

يف امل� �ق ��اب ��ل ،مت �ن ��ى ال �ك �ث�ي�ر م��ن
امل ��واط � �ن �ي�ن ع� �ل ��ى م �� �ص �ل �ح��ة ح �م��اي��ة
امل�ستهلك يف وزارة االق�ت���ص��اد تكثيف
املراقبة على الأ�سعار وامل��واد الغذائية
والت�شدد مبالحقة املخالفني.
�أزمة الكهرباء

امل�ستهلكني ب�شكل ك�ب�ير ،وه��ذا ينطبق
�أي �� �ض �اً ع�ل��ى �أ� �س �ع��ار ال�ل�ح��وم وال��دواج��ن
والأ�سماك.
ح �ت��ى ارت� �ف ��اع �أ� �س �ع��ار ب�ع����ض امل ��واد
اال��س�ت�ه�لاك�ي��ة ك��ال��زي��وت ،ب�ع��د ا�ستقرار
ط��وي��ل ،ي�ع��زوه بع�ض جت��ار اجلملة �إىل
ازدي ��اد طلب ال���س��وري�ين ال�ن��ازح�ين على
امل ��واد ال�غ��ذائ�ي��ة ،م��ن ج�ه��ة ،مثل ال�سكر
والأرز واحلم�ص ،وغريها من احلبوب،
وبع�ض التجار يعيدون ارت�ف��اع الطلب
على املواد الغذائية �إىل الكميات الكبرية
التي تطلبها بع�ض اجلمعيات والأحزاب
ال�سيا�سية والهيئات املدنية لتقدميها
ك �م �� �س��اع��دات ل �ل �� �س��وري�ين ،م ��ا يخف�ض
الكميات املوجودة يف املخازن ،الأمر الذي
يدفع بع�ض جتار ن�صف اجلملة �إىل رفع
�أ�سعارهم� ،أو تخفي�ضها قليالً ،وبن�سب
ب�سيطة جداً ،مراعاة ل�صاحب الكمية.
باخت�صار ،يرجع بع�ض املخت�صني
ج�م��ود االق�ت���ص��اد ال�ل�ب�ن��اين �إىل الأزم ��ة
ال���س��وري��ة وت��داع�ي��ات�ه��ا ال�سيا�سية على
ل�ب�ن��ان ،ف���ض�ل ًا ع��ن ال�ت��أخ�ير يف ت�شكيل
حكومة جديدة.
رقابة الأ�سعار
يف ما يتعلق بفر�ض الرقابة على
الأ� �س �ع��ار ،وع�شية ب��دء �شهر رم�ضان
املبارك� ،أعلن رئي�س «م�صلحة حماية
امل�ستهلك»؛ مدير عام وزارة االقت�صاد
ب��الإن��اب��ة ،ف� ��ؤاد فليفل� ،أن «امل�صلحة
�ستت�شدد يف املراقبة ،ا�ستناداً �إىل لوائح
الأ� �س �ع��ار لـ� 64سلعة امل��وث �ق��ة ي��وم�ي�اً،
والتي ال ي�ستطيع التاجر جت��اوزه��ا»،

و�إىل جانب ارت�ف��اع �أ�سعار الغذاء
وامل� �خ ��اوف الأم �ن �ي��ة ،ي �ع��اين امل��واط��ن
اللبناين اليوم من االنقطاع امل�ستمر
يف التيار الكهربائي ،أ�ح�ي��ان�اً تنقطع
ال �ك �ه ��رب ��اء ق �ب �ي��ل الإف� � �ط � ��ار و�أث � �ن ��اء
حت�ضري امل��ائ��دة� ،أو خ�لال الإف�ط��ار �أو
حتى بعده مما يحبط النا�س �إىل حد
كبري ،خ�صو�صاً يف ظل ارتفاع درجات
احل� ��رارة غ�ير م�سبوقة يف ال�ب�ل��د ذي
املناخ الذي لطاملا ات�صف ب�أنه معتدل،
ومل يعد �صيفه كذلك ،بل بات قا�سياً
ب �� �ش��دة ،رط��وب��ة ع��ال�ي��ة وغ �ب��ار ي�خ��رج
من كل مكان مما ي�ضيف �إىل معاناة
ال�صائم.
ومع انقطاع الكهرباء با�ستمرار،
ي �� �ض �ط��ر ال �ل �ب �ن ��ان �ي ��ون �إىل ت �� �س��وق
ح��اج �ي��ات �ه��م ي ��وم� �اً ب� �ي ��وم ،ف��ال�ت�ق�ن�ين
ب��ال �ت �غ��ذي��ة ال �ك �ه��رب��ائ �ي��ة ب �ل��غ ب� ��دوره
م� �ع ��دالت غ�ي�ر م���س�ب��وق��ة ح �ت��ى إ�ب� ��ان
م �� �ض �ي �ف �اً« :و�إذا ��ش�ع��ر امل ��واط ��ن ب ��أي الكلفة الفعلية لأي منتج ،خ�صو�صاً احل��رب الأه�ل�ي��ة ،فالعا�صمة التي مل
تالعب ،فالوزارة تتلقى ال�شكاوى على �أن االع �ت �م��اد ع�ل��ى الإن �ت ��اج اخل��ارج��ي تكن ت�شعر بانقطاع التيار ،باتت تعاين
ال له ا�ضطر �أهلها �إىل عدم
ال ج��داً بعدما �أقفلت طريق غياباً طوي ً
اخل��ط ال�ساخن  ،1739للتحرك لدى بات �ضئي ً
اال� �س �ت�يراد م��ن الأردن ع�بر ��س��وري��ة ،املخاطرة با�ستخدام الثالجات ،لأنها
علمها ب�أي خمالفة».
و�أو�� � �ض � ��ح ف �ل �ي �ف��ل �أن «الأ�� �س� �ع ��ار وب��ال�ت��ايل �أ�صبحنا ع�ل��ى ع�ل��م ب�أ�سعار بب�ساطة مل تعد �صاحلة لتثليج اللحوم
واخل���ض��راوات ،وم��ع �أن اللبنانيني يف
ت�ؤخذ من وزارة ال��زراع��ة ،التي تعرف الإنتاج املحلي».
العادة يعتمدون على �شراء الكهرباء
م��ن أ���ص�ح��اب م��ول��دات كبرية تبيعهم
ه��ذه ال�سلعة ب��أ��س�ع��ار خيالية� ،إال �أن
هذه التجارة لي�ست ب�شكل عام رائجة
يف العا�صمة ،لأنها تتغذى بالكهرباء
معظم �ساعات النهار ،وميكن ت�صور
اجل�ه��د ال�ضائع ل��دى الأ��س��ر الكبرية
عندما تت�سوق �سيدة البيت أ�غ��را���ض
ك��ل وجبة ل��وح��ده��ا ،ال يختلف الأم��ر
يف ال�ضواحي� ،أما يف الأري��اف ،فتغيب
الكهرباء أ�ك�ثر من � 12ساعة يومياً،
وباتت يف هذه الأيام ال ت�أتي �أكرث من
�أربع �ساعات كل يوم ،وهناك من يقول
�إنها تغيب ليومني �أو �أكرث �أحياناً.
يف تقنني ك �ه��ذا ،ب��رز تقنني �آخ��ر
ف��ر� �ض��ه ب ��اع ��ة ال �ك �ه��رب��اء أ�ن �ف �� �س �ه��م،
ف�أ�صحاب املولدات باتوا يخافون على
مـغـــتربـــــون ..وسـيـــاح
�آالتهم من �أن ت�صاب بالعطب لكرثة
ا�ستخدامها ،هنا �أي�ضاً ال �أحد يخاطر
ويف �شهر رم�ضان هذا العام� ،سُ جل انخفا�ض حاد يف �أعداد ال�سياح الوافدين
ب �ت �� �س��وق �أك� �ث��ر م ��ن ي ��وم ��ي ،ن��اه �ي��ك
�إىل لبنان بن�سبة  12يف املئة ،مقارنة بالفرتة نف�سها من العام املا�ضي ،ب�سبب
باللجوء �إىل الوجبات ال�سريعة ،بكل ما
حظر ال�سفر �إىل بريوت من قبل حكومات خليجية عدة ،حيث كان العديد من
فيها من �أ�ضرار على ال�صحة ،وبينما
اخلليجيني ممن ميلكون �شققاً يف لبنان يف�ضلون �إم�ضاء رم�ضان هنا ب�سبب
املكيفات مل تعد ترفاً ميكن اال�ستغناء
املناخ اجليد والأقل وط�أة من حر اخلليج.
عنه ،كما درج��وا على التفكري ط��وال
حتى �أن حركة املغرتبني اللبنانيني الوافدين �إىل لبنان مبنا�سبة ال�شهر
عقود ،اع�ترف اللبنانيون �أخ�ي�راً ب�أن
ال�ك��رمي ،مل تكن على ق��در ال�ت��وق�ع��ات ،ه ��ؤالء ي��أت��ون �إىل لبنان رغ�ب��ة منهم
ال�صيف مل يعد يحتمل بال املكيفات.
بتم�ضية ال�شهر الف�ضيل و�سط عائالتهم ،لكنهم يتخوفون ال�ي��وم ب�سبب
هنا مرت�ضى
الأو�ضاع الأمنية واملعي�شية ال�صعبة.
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رمضانيات
موجبات الرحمة في العشر األوائل من رمضان
ب �ع��د �أن ع �ق��دن��ا ال� �ع ��زم وال �ن ��واي ��ا
اخلا�صة بالقيام ب�أف�ضل الأعمال خالل
��ش�ه��ر رم �� �ض��ان ،ي �ج��ب �أن ن �ت �ع��رف �إىل
�أ�سباب وموجبات الرحمة التي �ستُعطينا
قوة االندفاع الأوىل.
�أوالً :ك�ث�رة اال� �س �ت �غ �ف��ار وجت��دي��د
ال�ت��وب��ة ،فاال�ستغفار م��ن �أ��س�ب��اب ن��زول
ال� ��رح � �م� ��ة ،ك� �م ��ا ق� � ��ال ت � �ع� ��اىل } َل � � � �وْال
اللَ َل َع َّل ُك ْم ُترْحَ مُونَ{ ..ومن
تَ�سْ َت ْغ ِفرُو َن هَّ
�صيغ اال�ستغفار التي يجب �أن نحر�ص
عليها لتكون �سبباً يف تغفري خطايانا
الكبرية ،م��ا ورد يف حديث النبي �صلى
اهلل عليه و�آل��ه و�سلم« :من قال �أ�ستغفر
اهلل ال ��ذي ال إ�ل ��ه �إال ه��و احل��ي ال�ق�ي��وم
و�أت� ��وب إ�ل �ي��ه غ�ف��ر ل��ه و�إن ك ��ان ف��ر من
الزحف» (رواه �أبو داود).
وم��ن الأم� ��ور ال�ت��ي ي�ج��ب �أن نتوب
منها ،كي نطهِّر قلوبنا:
 -1حب الدنيا ،ولكي نتوب من حب
ال��دن�ي��ا ،ال ب��د �أن نُ�ضحي ك��ي نثبت هلل
ت�ب��ارك وت�ع��اىل �أن�ن��ا مخُ ل�صون يف طلب
ر� �ض��اه ،ل��ذا علينا ب��الإك �ث��ار م��ن �صدقة
ال���س��ر ،فقد ق��ال النبي �صلى اهلل عليه
و آ�ل��ه و�سلم« :ال�صدقة تطفئ اخلطيئة
كما يطفئ املاء النار» (رواه الرتمذي)،
وع��ن اب��ن ع�ب��ا���س ق ��ال :ك��ان ر� �س��ول اهلل
�صلى اهلل عليه و آ�ل��ه و�سلم أ�ج��ود النا�س
باخلري ،وكان �أجود ما يكون يف رم�ضان،
وك��ان جربيل يلقاه كل ليلة يف رم�ضان
يعر�ض عليه النبي �صلى اهلل عليه و�آله
و��س�ل��م ال �ق��ر�آن ،ف� ��إذا لقيه ج�بري��ل ك��ان
�أجود باخلري من الريح املر�سلة» (متفق
عليه).
 -2ال�ت��وب��ة م��ن أ�ي ��ام احل��رم��ان من
ال� �ق ��رب �إىل ال ��رح �م ��ن ،ك ��ي ي � � ��أذن ل��ك
بالدخول ،فتدعوه �أال يحرمك منه.
 -3التوبة من الك�سل يف الطاعات.
 -4ال� �ت ��وب ��ة م ��ن ال �ل �غ��و وال �غ �ي �ب��ة
والنميمة والكالم يف �أعرا�ض النا�س.
 -5التوبة من التعلُّق بكل ما �سوى
اهلل عز وجل.
ثانياً :االهتمام بتالوة ال�ق��ر�آن،
فالقر�آن الكرمي هو احلل جلميع ما
ت�ع��اين منه م��ن م�شاكل ،ق��ال تعاىل
} َو ُن � َن �زِّلُ مِ ��نَ ا ْل� � ُق� � ْر�آَنِ َم��ا ُه � َو ���شِ � َف��ا ٌء
َورَحْ َم ٌة ِل ْل ُم�ؤْمِ ِن َ
ني
ني وَال َيزِي ُد الظَّ المِ ِ َ
�إِال خَ ����سَ ��ارًا{ .ل��ذا ،يف الع�شر الأوائ��ل
عليك �أن ت��زد ختمة على �آخ��ر عدد
للختمات قد و�صلت له يف رم�ضان،
ف ��إن كنت تختم م��رة واح ��دة ،تختم
م��رت�ين ه��ذا ال �ع��ام ،و�إن ك�ن��ت تختم
ثالث م��رات ،جتعلهم �أرب��ع ،وهكذا..
و�إن كانت ظروفك ال ت�سمح بقراءة
ه ��ذا ال �ع ��دد م ��ن اخل �ت �م��ات ،فعليك
بالإن�صات �إىل ال�ق��ر�آن ال�ك��رمي حتى
تتنزل عليك الرحمة ،واكتب جميع
الآيات التي ا�ستوقفتك �أثناء القراءة
وال�ق�ي��ام ،ك��ي ترجع �إىل ه��ذه الآي��ات
م��رة �أخ��رى وحتيي امل�شاعر التي قد

رزقك اهلل عز وجل بها �أثناء ال�صالة،
وال ت �ن ��� َ�س ق � � ��راءة �أح � ��د ال �ت �ف��ا� �س�ير
امل ُي�سرة ،كي ال تكون قراءتك من دون

فهم و�إدراك للمعاين.
ث ��ال �ث �اً :االع �ت �ك ��اف اجل ��زئ ��ي؛ من
بعد �صالة الفجر �إىل ال���ش��روق� ،أو من

•اح ��ر� ��ص ع �ل��ى �أن ي �ك ��ون ه� ��ذا ال �� �ش �ه��ر امل � �ب ��ارك ن �ق �ط��ة حم��ا��س�ب��ة
وت � � �ق � � ��ومي لأع � � �م � � ��ال � � ��ك ،وم� � ��راج � � �ع� � ��ة وت � �� � �ص � �ح � �ي ��ح حل � �ي ��ات ��ك.
•احر�ص على املحافظة على �صالة الرتاويح جماعة ،فقد قال �صلى اهلل
عليه و�آله و�سلم« :من �صلى مع الإمام حتى ين�صرف كُتب له قيام ليلة».
•اح � � ��ذر م� ��ن الإ� � � �س � � ��راف يف امل � � ��ال وغ � �ي� ��ره ،ف � ��الإ�� � �س � ��راف حم � �رَّم
وي � �ق � �ل ��ل م � ��ن ح � �ظ ��ك يف ال � �� � �ص� ��دق� ��ات ال � �ت � ��ي ت � � ��ؤجَ � � ��ر ع �ل �ي �ه��ا.
•ع � � �ن� � ��د �� � � �ش� � � �ع � � ��ورك ب � � � ��اجل � � � ��وع ت � � � ��ذ ّك � � � ��ر �أن � � � � � � ��ك � � �ض � �ع � �ي� ��ف وال
ت �� �س �ت �غ �ن��ي ع � ��ن ال � �ط � �ع� ��ام وغ � �ي� ��ره م � ��ن ن � � َع � ��م اهلل ع � ��ز وج � ��ل.
•��س��ارع �إىل طلب العفو مم��ن ظلمته قبل �أن ي��أخ��ذ م��ن ح�سناتك.
•ابتعد عن جل�ساء ال�سوء ،واحر�ص على م�صاحبة الأخيار ال�صاحلني.
•االع� � � �ت� � � �ي � � ��اد ع� � �ل � ��ى ال � �ت � �ب � �ك �ي��ر �إىل امل� � ��� � �س � ��اج � ��د ي � � � � ��دل ع �ل ��ى
ع� �ظ� �ي ��م ال � �� � �ش� ��وق والأن � � � �� � � ��س ب� ��ال � �ع � �ب� ��ادة وم� � �ن � ��اج � ��اة اخل � ��ال � ��ق.
•اح � ��ر� � ��ص ع� �ل ��ى ت ��وج� �ي ��ه م � ��ن حت � ��ت �إدارت� � � � � ��ك �إىل م � ��ا ي �ن �ف �ع �ه��م
يف دي� � �ن� � �ه � ��م ،ف� � ��إن� � �ه � ��م ي � �ق � �ب � �ل� ��ون م � �ن� ��ك �أك� � �ث � ��ر م � � ��ن غ �ي ��رك.
•ال تكرث من �أ�صناف الطعام يف وجبة الإفطار ،فهذا ي�شغل �أهل البيت عن
اال�ستفادة من نهار رم�ضان يف قراءة القر�آن الكرمي وغريه من العبادات.
•اع �ل��م �أن ه ��ذا ال���ش�ه��ر امل� �ب ��ارك ��ض�ي��ف راح� ��ل ف � أ�ح �� �س��ن ��ض�ي��اف�ت��ه.
•اح� � � ��ذر م � ��ن ال� �ف� �ط ��ر م � ��ن دون ع� � � ��ذر ،ف � � � ��إن م � ��ن �أف � �ط � ��ر ي ��وم� �اً
م � ��ن رم � �� � �ض ��ان مل ي �ق �� �ض��ه � � �ص� ��وم ال � ��ده � ��ر ك � �ل� ��ه ،ول� � ��و � �ص ��ام ��ه.

الع�صر �إىل املغرب ،قال ر�سول اهلل �صلى يقولها �أه��ل ال�سماوات ال�سبع ثم تهبط
اهلل عليه و�آله و�سلم« :لأن �أقعد مع قوم له �إىل الأر�ض» (رواه �أحمد).
�ساد�ساً :عيادة املر�ضى ،كي تخو�ض
ي ��ذك ��رون اهلل م��ن � �ص�لاة ال �غ ��داة حتى
يل م��ن �أن �أعتق يف رح�م��ة اهلل ،ي�ق��ول ر��س��ول اهلل �صلى
تطلع ال�شم�س �أح��ب �إ ّ
�أربعة من ولد �إ�سماعيل ،ولأن �أقعد مع اهلل عليه و�آله و�سلم« :من عاد مري�ضاً
قوم يذكرون اهلل من �صالة الع�صر �إىل مل يزل يخو�ض يف الرحمة حتى يجل�س
يل من �أن �أعتق ف�إذا جل�س اغتم�س فيها» (رواه �أحمد).
�أن تغرب ال�شم�س �أحب �إ ّ
��س��اب�ع�اً :زي ��ارة م�ل�ج��أ أ�ي �ت��ام ،حتى
�أربعة» (رواه �أبو داود) ،وعن �أبي هريرة
ر�ضي اهلل عنه� ،أن ر�سول اهلل �صلى اهلل تُزيل ق�سوة قلبك وتُلينه ،ق��ال ر�سول
عليه و�آل��ه و�سلم ق��ال« :املالئكة ت�صلي اهلل �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم�« :أحتب
على �أحدكم ما دام يف م�صاله الذي �صلى �أن يلني قلبك وت��درك حاجتك ،ارحم
فيه ما مل يحدث �أو يقم اللهم اغفر له ال�ي�ت�ي��م وام �� �س��ح ر أ��� �س ��ه و أ�ط �ع �م��ه من
طعامك يلن قلبك وت��درك حاجتك»
اللهم ارحمه» (رواه �أبو داود).
رابعاً :االجتهاد يف الدعاء ،خ�صو�صاً (رواه الطرباين).
ث��ام �ن �اً :ات��ق ��ش��ر ل���س��ان��ك ،وانتبه
الدعاء ال��ذي �أو�صى به النبي �صلى اهلل
عليه و�آله و�سلم لفاطمة ر�ضي اهلل عنها ،جيداً لكالمك ،واحذر من اللغو حتى
فقال« :ما مينعك �أن ت�سمعي ما �أو�صيك ي�ستقيم قلبك في�ستقيم �إميانك ،قال
به �أن تقويل �إذا �أ�صبحت و�إذا �أم�سيت يا ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم:
حي يا قيوم برحمتك �أ�ستغيث� ،أ�صلح يل «ال ي�ستقيم إ�مي��ان عبد حتى ي�ستقيم
��ش��أين كله وال تكلني �إىل نف�سي طرفة قلبه ،وال ي�ستقيم قلبه حتى ي�ستقيم
ل�سانه( »..رواه �أحمد).
عني» (رواه الن�سائي).
ت ��ا� �س �ع �اً :ع �م��ل ف � � ّذ ب� �ق ��وة ان �ف �ج��ار
خام�ساً� :أعمال الرب ،ومن �أخطرها
ب � َّر ال��وال��دي��ن ،ف�لا ب��د �أن حت��ر���ص على النهر ،فمن الأنهار ما تتفجر من قوته
برّهما يف الع�شر الأوائل كي تتنزل عليك الأح �ج��ار ،وق�ل�ب��ك ب�ح��اج��ة �إىل ع�م��ل ف� ّذ
الرحمة ،قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه كبري كي يُفجِّ ر الق�سوة التي �أحاطت به
و�آل��ه و�سلم« :ر�ضا الرب يف ر�ضا الوالد ،وجعلته غ��اف�ل ًا ع��ن اهلل ع��ز وج��ل ،وم��ن
و�سخط الرب يف �سخط الوالد» (�صحيح هذه الأعمال:
اجلامع) .وعن ثوبان عن النبي �صلى اهلل  -1إ�ف �ط��ار ��ص��ائ��م :ف��ال�ن�ب��ي �صلى اهلل
عليه و�آله و�سلم قال�« :إن العبد ليلتم�س عليه و�آله و�سلم قال« :من فطّ ر �صائماً
مر�ضاة اهلل ،فال يزال بذلك فيقول اهلل كان له مثل �أجره غري �أنه ال ينق�ص من
عز وجل جلربيل �إن فالناً عبدي يتلم�س �أجر ال�صائم �شيء» (رواه الرتمذي).
�أن ير�ضيني �أال و�إن رحمتي عليه فيقول � -2صدقات كبرية :ك�أن تقوم بتوزيع عدد
ج�بري��ل رح�م��ة اهلل على ف�لان ويقولها كبري من امل�صاحف على امل�صلني يف �صالة
حملة العر�ش ،ويقولها من حولهم حتى القيام� ،أو ال�شرائط الدعوية واملطويات.
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ق في رمضان؟
كيف ترشدين اإلنفا 
ك ل ربّة منزل مدبِّرة قادرة عل ى
و�ض ع �سيا�سات اقت�صادية مليزانية
منزلها ،هذا يف الظروف العادية،
فغريالعادية،والتي
�أم ايفالظرو 
نعي�شها الآ ن من ارتفاع مذهل يف
الأ�سعار، والتي تتزايد طردياً مع
ثبات الأجور ،فذلك ي�ض ع الأ�سرة
يف م�أزق ال حُت�سد عليه ،خ�صو�صاً
مع دخ ��ول �شهر رم�ضا ن الكرمي،
والذييلي هالعيدث ماملدار�س..�إذاً،
ما هواحلل؟
خرباء االقت�صاد ي�ستفي�ضون
كثرياً ويت�شدقون بـ«كالم مطاط»
ال يُق ّدم وال ي�ؤخّ ر مع ر ّب��ة املنزل،
ال
التي ال ت ��رى �أمامه ا الآ ن ح ً
ير�ضيه ا�سوىاالقت�صادواالقت�صار
يف امل� ��� �ص ��اري� �ف ،ب� � ل و إ�ل � �غ� ��اء بنو د
يف
مهمة و�ضرورية يف امليزانية  
الطعا م وال�شراب واللحوم ،وحتى
اخل� ��� �ض ��راوات ؛ مب� �ا يتنا�سب م ع
امليزاني ةاملتو�سّ طة.
ج�شع التجار
يف البداية، �إذا قامت �أي �سيدة
بجولة يف ال�سوق �ست�صاب بذعر �شديد
من ارتفاع الأ�سعار املفاجئ والرهيب،
واحلجة ه ي �شهر رم�ضان ..وكل �سنة
و�أنتمطيبون.
فمث ًال، كيلو البندورة بني ليلة
و�ضحاها ت�ضاعف � �س �ع ��ره ،وكيلو
البطاط ا باملثل، وكيلو الفا�صولياء
اخل�ضراء �أي�ضاً ،وهكذا الأرز والبامية
واخليار..�أمابالن�سبةللفاكهة،ف�أعتقد
أ�ن الأ�سر الفقرية �ستمحي متاماً بند
الفاكهةمنميزانيتهما.

ِ
أنـت

واجهت العديد من جتار اخل�ضار
وال �ف ��اك �ه � ةب � �� � �س � ��ؤال:مل� � ��اذات��رف �ع��ون
الأ�سعار ..ارحموا النا�س؟ يف الغالب
كانردهمواحداً،وهو أ�نتاجراجلملة
رفع ال�سعر علينا ،و�أن هناك جت ��اراً
يحتكرون الب�ضائع ويخزّنونه ا حتى
ت�شح  يف ال�سوق ،ثم يطرحونها �أ�ضعاف
ف�سعرها،ويُق�سمونب�أنمك�سبهم
�أ�ضعا 
زهيد،والدخللهمبذلك.

وطــفـــــلك

تهيئة الطفل نفسيًا لقدوم رمضان

ا��س�ت�ق�ب��ل ال� �ع ��امل امل �� �س �ل��م �شهر تهيئة الطفل نف�سياً ل�ق��دوم �شهر
رم�ضان الكرمي ب�شوق كبري ،ولأنّه رم���ض��ان �أن جنعله ي�خ�ت��ار الزينة
�شهر عظيم ال ب ّد للأهل من �إ�شراك ال�ت��ي ي��ري��د ،وم�شاركته يف �صنعها
أ�ط�ف��ال�ه��م يف ا�ستقبال ه��ذا ال�شهر وو��ض�ع�ه��ا ،مم��ا ي�ع��ود ع�ل��ى نف�سيته
بحفاوة وحمبّة ،وتبد أ� هذه امل�شاركة ب � ��ال � ��راح � ��ة وال� �ب� �ه� �ج ��ة وال� ��� �ش ��وق
م��ن خ�ل�ال ت�ه�ي�ئ��ة ال �ط �ف��ل نف�سياً ال�ستقبال رم�ضان ،كما �أنه ب�إمكان
لقدوم رم�ضان ،حيث من َّ
املف�ضل الأبوين عقد اجتماع عائلي ب�سيط،
�أن ت�ستعد العائلة ال�ستقبال هذا تتخلّله ال� ُدع��اب��ة ليعرّفوا طفلهم
ال�شهر بو�ضع مل�صق �شهر رم�ضان على �شهر رم�ضان وف�ضله وجزاءه
املتعارف عليه بالتهنئة بهذا ال�شهر ع �ن��د اهلل ،وال � �ض�ي�ر �إن ح� � ّف ��زوه
امل�ب��ارك ،ث� ّم ّ
يو�ضح الأي��ام مع وقت ب�ج��وائ��ز وم�ك��اف��آت للقيام بال�صوم
الإف � �ط� ��ار ووق � ��ت ال �� �س �ح��ور ،وك�م��ا وال�صالة.
يحوي على أ�ح��ادي��ث نبوية �شريفة
ولأن دور الوالدين هو الأكرب يف
�إىل جانب احلكَم والن�صائح.
تكوين �صورة �إيجابية عند الطفل
ويف هذا ال�صدد ال ب ّد من الإ�شارة حول �شهر رم�ضان ،فال ب ّد �أن يكون
�إىل زي�ن��ة رم���ض��ان ال��رائ�ع��ة ،والتي تعاملهما معه لطيفاً حُم� َّب�ب�اً �إىل
تبعث يف نف�س امل�سلم روح��ان�ي��ة ال النف�س ،ي��ؤث��ر يف �سلوكه و�أخ�لاق��ه
مثيل لها ،فكيف تكون �إذا ما �شارك �إىل م��ا ه��و أ�ف���ض��ل ،ل�ت�رك انطباع
الطفل يف �صنعها �أو و�ضعها؟
م� �ل ��يء ب ��ال� �ف ��رح ع ��ن ه � ��ذا ال���ش�ه��ر
من اجلميل ،بل ومن �أ�سا�سيات الف�ضيل.

والبع�ض �أحيانا ً يُقحم الأح ��داث
الأم �ن �ي��ة املتنقلة  يف املو�ضوع ،معل ًال
ب�أنها ال�سب ب ورا ء ارتفا ع الأ�سعار، وقد
�أغ�ضب ُت البع�ض حينما ملح ت له م ب�أ ن
ج�شعهمهوال�سببورا ءارتفا عالأ�سعا ر
وتفاق مالأزمة.
�أ�سعارنار ..وحلول بديلة
�أب � � � � ��دتال� �ك� �ث�ي�ر م � ��ن ال� ��� �س� �ي ��دات
ف م � � ع احل ��ال� � ة
ا�� �س� �ت� �ع ��داده� � ن للتكي 
االقت�صادية لبيوته ن مبا يتنا�س ب
مع الدخ ل وحج م امل�صروفات ..فف ي
ري اخت�صا�صيات التغذية
البداي ة ت�ش 
�إىل �أ ن الأكرث تكلفة يف ميزاني ة البيت
ه و اللحو م ب�شتى �أنواعها ،وبالذات
 يف رم�ضان ،فمن عاداتن ا التنو ع  يف
الأطعم ة الت ي حتتوي عل ى اللحوم،
خ�صو�صاً يف «العزومات»يفرم�ضان،ب ل
تتباه ى ك ل �أ�سرة مب ا تقدّم ه من حلو م
ودواج ن عل ى ال�سفرة ،كما �أ ن ال�سيدة
العربية عموماً قادر ة عل ى التكيف مع
�أو�ضاعها املالية،ب ل�أحيان اًننده�ش�أنها
رغ م ال�ضي ق املايل الذ ي مت ّر به بع�ض
الأ�سر، ف ��إ ن هنا ك م ن ال�سيدات م ن
ي�ستطع ناالدخار!
بع�ض احللو ل البديل ة كا�ستبدا ل
اللحو م بالفو ل ال�صوي ا مل تل ق �إعجاب اً
كثرياً ،خ�صو�ص ا ً لد ى الأ�سر الفقري ة
واملتو�سطة، ومب �ا �أ ن اللحم البلدي
�سعره م��رت �ف �ع ،ف� � ��إ ن احل � � ل الأم� �ث� �ل
ال�ستبدال اللحوم البلد ي هو اللحوم
امل�ستوردة املجمدة �أو املربدة� ،إذا ت�أكّد
�أن �ه � ا مت� � ّر ب�سل�سلة م � ن االخ �ت �ب��ارا ت
والفحو�صا ت مبعام ل وزارة الزراعة
ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة /ق�س م �صح ة احل � �ي ��وان،
ومبعام لوزار ةال�صحة،و�أي�ضاًمبعام ل

الهيئ ة العام ة لل�صادرا ت وال� ��واردات،
وك لهذ هاالختباراتجتي زهذ هاللحو م
وت�ؤك د�صالحيته الال�ستهال كالآدمي،
وهذه اللحوم حتتو ي عل ى ك ل الفوائ د
والعنا�ص ر الغذائية الالزم ة ل�صح ة
الإن�سان ،ويبقى �سعره ا مقبو ًال ،ف�إذا
ا�ستطاع ت �أي �سيدة �أ ن ت�ستعي�ض بهذ ه
الأنوا ع ،فيمك ن �أن توف ر  يف ميزانيتها،
و�أ نحتاولجاهد ةب�أ نت�ستخد ماللحو م
ب�شكلغريمتك ّلف،ف 
الداع ي�أننطه و
رث م ن نو ع من اللحو م عل ى ال�سفر ة
�أك 
يفيومواح د .

�ستفق دالعدي دم نفوائده اال�صحية.
�أم ا بالن�سب ة �إىل اخلبز ،فيمك ن �أ ن
حتفظي هبكميا ت يف الربا دوت�أخذيمن ه
ح�س بحاجتك،وكذاالفواك هالفائ�ضة،
والت ي زاد ت درج ة ن�ضجه ا عل ى الفور
ميك نلل�سيد ة�أ نت�صن عمنه اع�صرياً�أو
مربىوحتفظه ا يفالثالجة.
ظ ال�شربا ت الفائ�ض م ن
كما يحف 
عم ل احللويا ت  يف الثالج ة حت ى ي�سه ل
عليه اا�ستخدام ه يفاملر ةاملقبلة،و�أخرياً
هنا ك طريق ة مفيد ة ج ��داً و�إن�ساني ة
ج � ��داً ،وه � � ي اال�ستفادة م� � ن الطعا م
الفائ�ض ب�أ ن تت�صدق ي ب ه لأ ي �شخ�ص
نيبك.
ريم ناملحيط 
فق 

ىل�أننا ،ومع الأ�سف،
جتدر الإ�شارة �إ 
رثال�شعو بالتيالت�ستفي دمن الأك ل
�أك 
الفائ�ض ،وامل�شكل ة �أنن ا نطه و كميا ت
كبري ة من الأك ل من دو ن عم ل ح�سا ب
للفائ�ض، خ�صو�ص اً  يف «العزومات»  يف
رم�ضان ،والتي  يف الغال ب يكو ن م�صري
ما تبقّى منه ا�سلةاملهمالت.
لكن هناك عد ة طر ق لال�ستفاد ة
من الفائ�ض ،�أو ًال  :يج ب اال�ستعان ة
ظ
بعد ة عل ب بال�ستيك خم�ص�ص ة حلف 
الطعام يف ال�ب�راد �أو الثالجة ،وعق ب
ك ل عزوم ة �ستتب ّق ى كمي ة كبري ة م ن
الطعام ،فاحفظي اخل�ضا ر املطبو خ
ك ًال عل ى حد ة  يف علب ة بال�ستيك ،عل ى
�أن يت م ت�سخين ه  يف اليو م الثاين ،م ع
التجدي د يفنو عال�شورب ة�أ وال�سلطة.
�أي�ضاً ،اللحو م  ُيتَّب ع معه ا ال�شي ء
نف�سه ،وعلى ك ل �سيد ة �أ ن حت��او ل �أ ن
تخرج من الربّاد الكمي ة الت ي تكفيه ا
م ن الأكل ال�ساب ق حفظه ،خ�صو�صاً �أ ن
الأطعم ةاملحفوظةم نال�صع ب�إعادته ا
مر ة �أخر ى �إىل حال ة التجميد ،حي ث

ال للم�ستو َر د

يفرم�ضا ن
الأكلالفائ� ض 

يل
ي� ��ؤك ��د خ �ب��را ء االقت�صا د املنز 
�أ ن العدي د م � ن ال�سيدا ت تبهره ن
الآ ن امل�أكوال ت التي ن�ستور د �أفكاره ا
رب �شا�شا ت الف�ضائيات ،لكن تبقى
ع 
امل�أكوالت اللبنانية م ن خ�ضا ر وفاكهة
ه ي الأق � � ل �سعراً و�أك �ث��ر فائدة على
ال�صعيد ال�صحي ،ف�أنوا ع كثري ة م ن
امل� ��أك ��وال ت امل�ستورد ة يت م ر�صه ا عل ى
ف ال�سوبر ماركا ت الكبري ة حتى
�أرف� � 
ال�شورب ة وال�صو�ص موجود ة جاهز ة
وباهظ ةال�سعر.
وم��ن ج�ه��ة �أخ� ��رى ،هناك العدي د
م ن ال�سيدا ت يت�صيّد ن �أوق ��ا ت معين ة
 يف ال�سنة ،تكو ن فيه ا �أ�سعا ر الفاكه ة
واخل� ��� �ض ��راوا ت معقولة ،في�شرتي ن
ويقم ن بحفظه ا  يف الثالجة ،وه��ذا
م��ا حت ��اول �أن ت�سعى إ�ل �ي��ه ك��ل م��د ّب��رة
حقيقية للمنزل.
رمي اخلياط
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عرق السوس..

فوائده وآثاره الجانبية
ال �ع��رق ��س��و���س ع �ب��ارة ع��ن نبات امل ��وج ��ود يف ع ��رق ال �� �س��و���س ،ال��ذي
��ش�ج��ري معمر ينبت يف ك�ث�ير من يُعرف بحم�ض «جال �سريايزيك»،
ب� �ق ��اع ال � �ع� ��امل ،وي� �ك�ث�ر يف ح��و���ض ويقتل اخل�لاي��ا ال�ت��ي يعي�ش فيها
الفرات ،ي�صل ارتفاعه �إىل مرتين ،ال�ف�يرو���س ،م��ن دون �أن ي�سبب أ�ي��ة
و ُي � �ع� ��رف �أي� ��� �ض� �اً ب��ا� �س��م ال �� �س��و���س ت�أثريات على الأن�سجة� ،إ�ضافة �إىل
امل � �خ� ��زين ،وق � ��د ُع� � ��رف يف ال �ط��ب ف��وائ��د وت��اري��خ ي�ستحق �أن ن�سلط
ال�ق��دمي ل��دى الفراعنة وال��روم��ان ال�ضوء عليه.
وال �ع��رب ،وورد ذك��ره يف م�صنّفات
أ�ط� � ��رف م ��ا ي �� �ص��ادف ال �ب��اح��ث
ط �ب �ي��ة و� �ض �ع �ه��ا اب� ��ن � �س �ي �ن��ا واب ��ن ع ��ن ت ��اري ��خ «ال �ع��رق �� �س��و���س»� ،أن ��ه
البيطار و�أبو بكر الرازي ،وغريهم ،امل���ش��روب ال�شعبي ال��ذي مل تنجح
ويحتوي ج��ذره على �صابونينيات املدنية وال امل�شروبات الغازية وال
ث�لاث�ي��ة ال�ت�رب�ي�ن وف�لاف��ون �ي��دات ،الع�صائر يف �أن ت��ؤث��ر على بائعه،
و� �س �ك��اك��ر م� �ت� �ع ��ددة ،و� �س �ت�ي�روالت فقد جنح العرق�سو�س دائماً يف �أن
وكومارنيات و�إ�سباراجني.
يفر�ض نف�سه على الأحياء ال�شعبية
ُع� ��رف ال �ع��رق �� �س��و���س �أول م��رة والأحياء الراقية على حد �سواء ،ال
يف م���ص��ر وال �� �ش��ام يف وق ��ت واح ��د� ،سيما يف �شهر رم�ضان املبارك.
ح�سب الدرا�سات ،وبعد ذلك انتقل
لي�س هذا فقط ،بل �إن االكت�شاف
�إىل ت��رك�ي��ا وب�ل�اد امل �غ��رب ال�ع��رب��ي ،امل �ث�ي�ر مل �� �ش��روب ال �ع��رق �� �س��و���س هو
وا�شتُهر يف هذه البالد بقدرته على اح� �ت ��وا�ؤه ع�ل��ى م ��ادة ال �ك��ورت �ي��زون
�إط �ف��اء العط�ش ،وتنظيم �ضربات ال� �ف� �ع ��ال ��ة يف ع �ل ��اج الأم� � ��را�� � ��ض
القلب ،وتطهري القناة اله�ضمية ،الروماتيزمية ،لكن يجب التعامل
وم�ع��اجل��ة ح ��االت الإم �� �س��اك ،وق��د م��ع ال�ع��رق���س��و���س ب �ح��ذر م��ن ق� َب��ل
ا� �س � ُت �ع �م��ل يف ع �ل�اج ح � ��االت ال�ب�رد امل�صابني ب��ارت�ف��اع يف �ضغط ال��دم،
وال��زك��ام ،و�أي�ضاً يف ح��االت ال�سعال لأن العرق�سو�س مبكوناته ي�ساعد
و�إذابة البلغم ،وهو ما �أكدته بع�ض على زيادة �ضغط الدم ،ولذلك ف�إن
الأبحاث احلديثة ،التي �أ�شارت �إىل القليل منه يكفي يف هذه احلالة.
ف��وائ��ده يف ع�ل�اج �أم��را���ض ال�صدر
ون� �ظ ��راً �إىل أ�ه �م �ي �ت��ه ال�ط�ب�ي��ة
والربو ،بالإ�ضافة طبعاً �إىل �إزالته الكبرية ،فقد ا�ستخدمته ال�شركات
الإح�سا�س باالمتالء وال�شبع.
الطبية و��ش��رك��ات �صناعة الأدوي��ة
ويف م �ف��اج ��أة ع�ل�م�ي��ة ج��دي��دة ،يف حت�ضري بع�ض �أدوي�ت�ه��ا ،وي�ؤكد
اك�ت���ش��ف ب��اح �ث��ون م��ر ّك �ب �اً طبيعياً الباحثون �أن مادة الغلي�سريزين �أو
يف م �� �ش��روب ع ��رق ال���س��و���س� ،أث�ب��ت �سكر ال�سو�س �أح��د مكونات ج��ذور
ف �ع��ال �ي �ت��ه يف ت ��دم�ي�ر ف�ي�رو� �س ��ات ال �� �س��و���س ُت �� �س �ت �خ��دم يف م�ك��اف�ح��ة
ال �ه�ي�رب ����س ال �ت ��ي ت �ظ��ل ك��ام �ن��ة يف ف�ي�رو���س ��ش��ائ��ع اال� �س �ت �خ��دام ،وق��د
اجل �� �س��م ال �ب �� �ش��ري ح �ت��ى ت���ض�ع��ف ثبت بو�ضوح تفوقها على اجلزئيات
مناعته ،بف�ضل امل��رك��ب الطبيعي الأخ��رى التي جرى اختبارها ،كما

طــريـقـة اللعـب

تو�ضع الأرق��ام من � 1إىل  9عامودياً و�أفقياً
على �أن ال يتكرر الرقم يف �أي اجتاه عامودي
كان �أو �أفقي

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

�أفــقــي
� 1آيل يعمل عمل االن�سان يف ال�صناعة  /خوف مر�ضي
 2عا�صمة فنزويال  /للنفي
� 3أجادل يف البيع وال�شراء  /عمل يجب القيام به
 4معت ِد  /جهاز لغزل الن�سيج
 5جزيرة م�صرية يف البحر الأحمر

 6حت��ول ال���ش��يء م��ن م��ادة طرية
�إىل �ألياف
 7ح ��رف ل �ل��دالل��ة ع�ل��ى امل�ع�ن��ى /
تاجر الفراء
 8ع�شبة طبية تو�صف للقحة
 9ملتقى الع�صابة  /ت�سبب ب�ضعف
ال�سمع
 10جم �م��وع��ة ع ��رب ��ات م��رت�ب�ط��ة
ال� �س �ت �ع �م��االت اال �ن �ق��ل  /م� ؤ���س���س��ة
�صحافية
عـــامـــودي
 1ي�ستعان به على ركوب الفر�س /
حجر البناء
 2جم�م��وع��ة م�ن��اط��ق م��زروع��ة يف
ال�صحراء  /للنداء
 3خملوقات �صغرية م�ؤذية تقفز
� 300ضعفا م��ن طولها  /ثعبان
�ضخم ها�صر
 4ثالثة ارب��اع وارف  /من �أوراق
اللعب (الكوت�شينة)
 5ت�سدان ون�ستغني عن الآخرين /
حرفان من نور

حت �ت��وي ع�ل��ى م ��ادة ال��ري�ف��ا ف��ري��ن،
وهي مادة م�ضادة ملعاجلة امل�صابني
مب��ر���ض ال �� �س��ار���س ،ب��ال �ت��زام��ن مع
الأدوية امل�ضادة لاللتهابات.
و�أج�م�ع��ت ال��دوائ��ر العلمية �أن
ال �ع��رق �� �س��و���س ل ��ه ف ��وائ ��د ��ص�ح�ي��ة
ومفيدة غنية ،منها ي�ساعد يف �شفاء
ق��رح��ة امل �ع��دة خ�ل�ال ع ��دة �أ� �ش �ه��ر،
ول ��ه أ�ث� ��ر ف �ع��ال يف �إزال � ��ة احل��رق��ة
واحلمو�ضة عند حدوثها ،وي�ساعد
على ترميم الكبد ،الحتوائه على
معادن خمتلفة� ،إ�ضافة �إىل �أنه مد ّر
للبول ،ويعالج الإم�ساك ،وي�ساعد
على تخفيف حدة العط�ش ،ويفيد
يف ت�غ�ي�ير رائ �ح��ة ال �ف��م وت��زك�ي�ت��ه،
ويزيل اجلفاف من احللق.
وي �ح �ت��وي ال �ع��رق �� �س��و���س ال ��ذي
ي��رج��ع ت��اري �خ��ه �إىل ن �ح��و خم�سة
�آالف ع��ام ،على الكثري م��ن �أم�لاح
البوتا�سيوم والكال�سيوم وهرمونات
جن�سية و�صبغات وم��واد �صابونية،
وهو من�شط عام للج�سم ،ويفيد يف
�شفاء ال��روم��ات�ي��زم ،الحتوائه على
عنا�صر الهيدروكورتيزون� ،إ�ضافة
�إىل تقوية جهاز املناعة يف اجل�سم،
كما �أن��ه يعد �أف�ضل �شراب مرطب
للم�صابني مبر�ض ال�سكر ،خللوّه
متاماً من ال�سكر العادي.
جت ��در الإ�� �ش ��ارة �إىل �أن ��ه ميكن
ت�خ��زي��ن أ�ع���ش��اب العرق�سو�س مل��دة
�أق�صاها �سنتان ،و�إال ف�ستتعر�ض
للتلف ،وه�ن��اك أ�ن ��واع للعرق�سو�س
منها ما هو جاهز م�صبوغ ب�ألوان
خمتلفة يحتوي على ال�سكر ،ومنها
ال �ط �ب �ي �ع��ي ،وه� ��و الأف� ��� �ض ��ل ل �ع��دم
احتوائه على ال�سكر.

الحل السابق
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
1
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10

 6خ�ض
 7ا�شكال وامناط مر�سومة  /هدم ب�شدة
 8حرفان من �صاغ  /نبات ي�شبه الفجل
 9بلد املليون �شهيد  /ثعبان �شديد ال�سمية
 10ح���ض��ارة م��ا ب�ين النهرين  /بنت الر�سول
الأكرم
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أحداث األسبوع
الرياضيون في رمضان المبارك :تعب الصيام تبدده فرحة التقرب إلى الله
يعي�ش الريا�ضيون امل�سلمون �شهر رم�ضان
امل� �ب ��ارك ب �ك��ل ت�ف��ا��ص�ي�ل��ه ،وي �ج �ه��دون لإمت ��ام
واج �ب��ات �ه��م ال��دي �ن �ي��ة ع �ل��ى رغ ��م ال���ص�ع��وب��ات
ال�ت��ي يواجهونها بفعل ال�ت��زام�ه��م بالتمارين
وامل�ب��اري��ات ،الأم��ر ال��ذي ي�ستلزم طاقة كبرية
وال� ��� �ص�ب�ر ع �ل��ى م �� �ش��اع��ر اجل� � ��وع وال �ع �ط ����ش
والإرهاق.
ويف لبنان يحر�ص الريا�ضيون على االلتزام
بكافة �شعائر ال�شهر الف�ضيل ،وي�ساعدهم يف
ذلك املدربون يف �أنديتهم عرب برامج تدريبية
خ��ا��ص��ة ،وه��م �أج�م�ع��وا يف ت�صاريح ل�ـ«ال�ث�ب��ات»
ع �ل��ى �أن ت�ع�ب�ه��م يف ه� ��ذا ال �� �ش �ه��ر ال ي �� �س��اوي
�إطالقاً الفرحة الكربى بالتقرب من اهلل عز
وج��ل ،وهنا جولة على �آراء بع�ض الريا�ضيني
اللبنانيني يف �شهر رم�ضان املبارك:
�سباح لبنان الأول وائ��ل قرب�صلي�« :شهر
رم���ض��ان ه��و الأف���ض��ل بالن�سبة يل على م��دار
�أ�شهر ال�سنة ،و�أ�ستمتع بكل تفا�صيله ،خ�صو�صاً
عندما ي�ؤدي الإن�سان واجباته الدينية ،في�شعر
براحة نف�سية وطم�أنينية كبرية.
�أت ��درب ب�شكل خمتلف يف ه��ذا ال���ش�ه��ر� ،إذ
�أخ�ضع جل��رع��ات خمف�ضة ومكثفة يف الوقت
عينه ،و�أح��اول �أن يكون توقيت التمارين قبل
الإفطار مبا�شرة ،بحيث �أنتهي و�أتوجه لتناول
الفطور و�شرب املياه التي هي �ضرورية بالن�سبة
للريا�ضيني ،خ�صو�صاً بعد اجلهد البدين».
املدير الفني لفريق الأن�صار مالك ح�سون:
«رم �� �ض��ان ��ش�ه��ر مم�ي��ز ب��ال�ن���س�ب��ة يل ،و�أمت �ن��ى
�أن تكون ك��ل �أ�شهر ال�سنة مثل �شهر رم�ضان
املبارك ،فهو �شهر اخلري والربكة والت�سامح.
الريا�ضيون يجدون �صعوبة يف هذا ال�شهر
يف ظل �صيامهم ملدة � 16ساعة ،وهو �أمر �صعب
عليهم ،لكنهم يف الوقت عينه يعي�شون فرحة
الإفطار ولقاء الأهل والعائلة.
ونحن كريا�ضيني نتفاعل مع ه��ذا ال�شهر
ب�شكل خا�ص� ،إذ تنخف�ض معدالت التدريبات
�إىل م�ستويات م��درو��س��ة وحم ��ددة خ��وف �اً من
�إرهاق الالعبني».
وعن يومياته يف رم�ضان قال ح�سون�« :أعود
يومياً م��ن دوام��ي كموظف م��دين يف اجلي�ش
ال�ساعة الثانية بعد الظهر ،و�أرت ��اح قلي ًال يف
املنزل قبل التمارين ،من دون �أن �أخلد للنوم
كما يفعل البع�ض يف رم�ضان ،ف�أنا �أك��ره هذه
ال�ع��ادة ،ويف امل�ساء �أق��وم ب ��أداء ال�صالة و�أح��اول
ق�ضاء بع�ض الزيارات العائلية والتوا�صل مع
الأ�صدقاء».
قائد فريق النجمة عبا�س عطوي« :رم�ضان
هو �شهر التوبة والغفران ،ن�شعر فيه بالتعب،
ول�ك��ن يف ال��وق��ت عينه بفرحة �أداء الفرو�ض
الدينية والتقرب من اهلل عز وج��ل� ،إن��ه �شهر
يقرب النا�س من بع�ضهم ويحث امل�سلمني على
القيام بعمل اخل�ير ،وهو ما يجب االلتزام به
يف كل الأيام ،ولي�س يف ال�شهر الف�ضيل فح�سب.
يف �شهر رم�ضان املبارك تزداد فرتة ال�سهر
يف الليل ،و�أ�ستمتع �شخ�صياً بكل تفا�صيل هذا
ال�شهر الكرمي �أعاده اهلل على كل امل�سلمني».
جنم الريا�ضي عمر الرتك�« :شهر رم�ضان
املبارك هو �شهر التوبة والعبادة ،و�أنا ال �أعاين
م��ن م�شقة يف ه��ذا ال�شهر الف�ضيل ،ب��ل �إنني
�أب��رم��ج ي��وم�ي��ات��ي مب��ا ي���س��اع��دين ع�ل��ى ال�ب�ق��اء
مرتاحاً وحمتفظاً بقواي اجل�سدية ،وال م�شكلة

لدي يف التمارين التي تكون بدورها مربجمة
وخمت�صرة مب��ا يبعد ع��ن ال�لاع�ب�ين الإره ��اق
والتعب».
رم�ضان يف الإنرت الإيطايل!
ان �� �ص��اع م �� �س ��ؤول��و ن ��ادي االن �ت�ر م�ي�لان
الإيطايل لرغبة مهاجم الفريق اجلزائري
اجل��دي��د إ�� �س �ح��اق ب�ل�ف��و��ض�ي��ل ،و��س�م�ح��وا له
ب���ص�ي��ام ��ش�ه��ر رم �� �ض��ان امل �ب ��ارك ،ومم��ار��س��ة
��ش�ع��ائ��ر ال��دي��ن الإ� �س�ل�ام��ي ب���ش�ك��ل طبيعي
وبدون �أي عوائق.
وق ��ال ف��ران�ك��و ك��وم�ب��ي؛ رئ�ي����س الطاقم
الطبي ل� إ
ل�ن�تر� ،إن «ال�ن��ادي يحرتم رغبات
بلفو�ضيل بال�صيام يف �شهر رم���ض��ان ،رغم
خ��و���ض ال �ف��ري��ق ل �ت��دري �ب��ات ي��وم �ي��ة خ�لال
ال�ف�ترة احلالية التي ي�ستعد فيها الفريق
للدوري».
و أ�ك ��د ك��وم�ب��ي �أن الإن �ت�ر ي�ح�ترم دي��ان��ة
الالعب اجل��زائ��ري ويحرتم �شهر رم�ضان،
وال ي�ستطيع منعه من ال�صيام ،معرتفاً ب�أن
حلول ال�شهر خالل مو�سم ال�صيف من �ش�أنه
زي��ادة معاناة الالعب ،الذي �سيكون بحاجة
لكميات كبرية م��ن ال�سوائل خ�لال النهار،
و�أ�شار �إىل �أنه �أو�صى بلفو�ضيل بتناول �أنواع
من الطعام وال�شراب خالل �ساعات الليل.
وان �� �ض��م بلفو�ضيل ل�ل�إن�تر ق��ادم �اً من
نادي بارما ،ويُعرف الالعب بتدينه ال�شديد
ويحر�ص دائماً على ال�سجود �شكراً هلل عقب

وائل قرب�صلي

عمر الرتك

ت�سجيل الأه ��داف ،م��ا جعله حم��ط اهتمام
ال���ص�ح��اف��ة الإي �ط��ال �ي��ة ال �ت��ي ت���س��اءل��ت عن
�إمكانية قدرته على ال�صيام يف رم�ضان من
عدمه مع ان�ضمامه للإنرت.
وك � ��ان «ال � �ن�ي��رات� ��زوري» ي �ط �ب��ق ق��واع��د
�صارمة مع العبيه ،خ�صو�صاً يف عهد مدربه
ال�سابق ال�برت�غ��ايل ج��وزي��ه مورينيو ،ال��ذي
ك ��ان ق��د ا��س�ت�ب�ع��د ع ��ام  2009جن��م ال�ف��ري��ق

ال�غ��اين ��س��ويل علي م��ون�ت��اري م��ن امل�ب��اري��ات �أن الإمي � � ��ان ب ��اهلل ع ��ز وج � ��ل ،ي�ج�ع�ل��ه ي�شعر
الر�سمية ب�سبب �إ�صرار الالعب على ال�صيام ب��ال�ق��وة وال �ق��درة ع�ل��ى خ��و���ض ه��ذا ال�ت�ح��دي.
وقال كولو توريه ،للموقع الر�سمي لليفربول:
خالل �شهر رم�ضان.
م ��ن ج �ه��ة أ�خ � � ��رى ،أ�ك � ��د ال �ع��اج��ي ح�ب�ي��ب «الإمي��ان باهلل ال يجعل هناك �شيء م�ستحيل،
ك��ول��و ت ��وري ��ه ،م��داف��ع ل�ي�ف��رب��ول الإن �ك �ل �ي��زي ،تعار�ض التدريبات واملباريات مع �أوقات ال�صيام
�أن خ��و���ض ال�ت��دري�ب��ات وامل�ب��اري��ات خ�لال فرتة ي�ضع ال�لاع��ب يف حت � ٍد ك�ب�ير ،لكن ه��ذا الأم��ر
ال�صيام ،ي�شكل حت��دي�اً ل��ه وجلميع الالعبني ي�شعرين بالقوة وتقدمي �أف�ضل ما لدي خالل
امل �ع �ت �ن �ق�ي�ن ل �ل ��دي ��ن الإ� � �س�ل��ام� ��ي ،م��و� �ض �ح �اً ال�ت��دري�ب��ات رغ��م ال���ص�ي��ام» ،و أ�� �ض��اف« :ل�ك��ي ال

الطرابلسي في اولمبياد موسكو

مالك ح�سون

عبا�س عطوي

تعترب م�شاركة منتخبي الكويت
واجلزائر يف مونديال «�إ�سبانيا – »82
الأب��رز يف �شهر رم�ضان املبارك ،ويف
ذلك العام خا�ض املنتخبان العربيان
امل�سابقة الكروية الأب��رز عاملياً بروح
عالية ،وظهرا يف قمة العطاء البدين
والفني ،خ�صو�صاً املنتخب اجلزائري
ال��ذي فجر إ�ح��دى �أ�ضخم املفاج�آت
يف ت��اري��خ ك ��أ���س ال �ع��امل ب �ف��وزه على
املنتخب الأملاين بطل �أوروبا حينذاك
 ،1 – 2وعلى رغم �أهمية اال�ستحقاق
ح�ي�ن��ذاك ،ح��ر���ص الع�ب��و املنتخبني
على عدم الإفطار ،وقدموا م�ستويات
�أده�شت العامل ب�أ�سره.
ومن �أبرز العبي املنتخب الكويتي حينذاك حار�س املرمى �أحمد
الطرابل�سي ،وهو كان رج ًال يُقتدى به وب�أخالقه ،يف املع�سكرات ال
يغادر غرفته �إال لل�ضرورة! وكان جلي�سه القر�آن الكرمي.
وكان الطرابل�سي �إمام زمالئه الالعبني يف ال�صالة لهم ،لي�س
لأن��ه ك��ان ق��ائ��دا للفريق ،ب��ل لأن��ه ك��ان �أحفظهم ل�ل�ق��ر�آن الكرمي
و�أكرثهم علماً.
وب�ين اخل�شبات ال�ث�لاث ك��ان الطرابل�سي ح��ار��س�اً م��ن الطراز
العاملي ب�شهادة حار�س االحتاد ال�سوفياتي ال�سابق الأ�سطوري ليف
يا�شني ،ففي �أوملبياد مو�سكو كان منتخب الكويت يلعب يف املجموعة
التي ت�ضم ت�شيكو�سلوفاكيا بطلة �أوروب ��ا ع��ام  1976وال�ت��ي ف��ازت
بذهبية الدورة الحقاً ،ونيجرييا بطلة �أفريقيا ،وكولومبيا.
وتعادلت الكويت مع ت�شيكو�سلوفاكيا �سلباً وفازت على نيجرييا
 1 - 3و��س�ج��ل ه ��دف ن�ي�ج�يري��ا ح �ي �ن��ذاك حم �ب��وب ج�م�ع��ة عن

ط��ري��ق اخل�ط� أ� يف م��رم��ى الطرابل�سي ،وتعادلت
م��ع كولومبيا  ،1 – 1و�صعدت الكويت �إىل دور
ال�ث�م��ان�ي��ة مل�ل�اق��اة االحت� ��اد ال���س��وف�ي��ات��ي �صاحب
الأر�� ��ض واجل�م�ه��ور وال ��ذي ك��ان ي�ح��ر���س م��رم��اه
العمالق رينات دا�ساييف.
وع�ل��ى رغ��م �أن االحت ��اد ال�سوفياين ف��از على
الكويت  ،1 – 2قدم الطرابل�سي مباراة �أ�سطورية،
زاد فيها ع��ن م��رم��اه بطريقة رائ�ع��ة جعلت ليف
يا�شني ي�أتي �إليه ويكيل له املديح عقب املباراة،
وقد قال له كالماً يعترب �شهادة من �أعظم حار�س
على مر التاريخ�« :إنني مل �أ�شاهد منذ زمن حار�س
مرمى بهذا امل�ستوى» ،و�صافح الطرابل�سي وقدم
له هدية عبارة عن قفازين �شخ�صيني ،والذي مل
يكن يعرفه يا�شني عن الطرابل�سي هو �أن الأخري
كان يخو�ض مباريات الدورة وهو �صائم ،لأن دورة مو�سكو �صادفت
�شهر رم�ضان الكرمي واحلار�س الأ�سطوري امللتزم يعترب على �سفر،
ولكنه �صام فري�ضته ومل ي�ؤجلها �إىل «عدة من �أيام �أُخر».
وه��و �صائم تفوق على رينات دا�سايف ب�شكل وا�ضح ومنقطع
النظري ،وكانت املباراة من جانب واح��د وكانت يف ملعب الكويت،
�أما دا�ساييف فكان ي�شاهد من مكانه درو�س الطرابل�سي يف حرا�سة
املرمى حتى جاء جا�سم يعقوب «املرعب» وق��ال كلمته لدا�ساييف،
وكانت �أجمل �أهداف دورة مو�سكو الأوملبية على الإطالق.
وبعد اعتزاله �أ�صبح الطرابل�سي من مقرئي ال�ق��ر�آن الكرمي
وح�صل يف ماليزيا على اجلائزة الأوىل واملركز الأول ك�أف�ضل مقرئ
على م�ستوى العامل الإ��س�لام��ي ،ول��ه ت�سجيالت قر�آنية يف �إذاع��ة
وتلفزيون الكويت و�إذاعة القر�آن الكرمي يف �أبوظبي والأذان الذي
يرفع يف تلفزيون الكويت هو ب�صوت �أحمد الطرابل�سي.
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�أت��أث��ر بال�صيام ،أ�ح��ر���ص على تناول الطعم ب�شكل جيد،
م��ع املحافظة على ال ��وزن امل �ث��ايل ،والتن�سيق م��ع طبيب
ال �ف��ري��ق ،ع�ل�م�اً ب� ��أن اجل�م�ي��ع ه�ن��ا ي���س��ان��دين ب���ش��أن ق��رار
ال�صيام� ،إن��ه �أم��ر رائ��ع ،الأي��ام اخلم�سة الأوىل م��ن �شهر
رم�ضان دائماً ما تكون �صعبة على الالعب ،لكن مبرور
ال��وق��ت يتكيف اجل�سم على ال�صيام ،والنظام اجل��دي��د».
ي ��ذك ��ر �أن ك ��ول ��و ت� ��وري� ��ه ،ان �� �ض��م ل �� �ص �ف��وف ل �ي �ف��رب��ول
ق��ادم �اً م��ن م��ان���ش���س�تر ��س�ي�ت��ي ،خ�ل�ال ف�ت�رة االن �ت �ق��االت
ال� ��� �ص� �ي� �ف� �ي ��ة احل � ��ال� � �ي � ��ة ،يف �� �ص� �ف� �ق ��ة ان � �ت � �ق � ��ال ح� ��ر.
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منتخب العراق يتألق في كأس العالم للشباب

فتاوى ريا�ضية!
�سلطت الو�سائل الإعالمية العاملية والأوروبية حتديداً
الأ�ضواء على فري�ضة ال�صيام ،و�شدت االنتباه �إليها يف ظل
انت�شار الكثري من الالعبني امل�سلمني يف الدول الأوروبية،
خ�صو�صاً م��ع مت�سكهم ب ��أداء فري�ضة ال�صيام على رغم
التزامهم ب�أداء التدريب واملباريات.
وخرجت الكثري من الفتاوى والآراء الفقهية حول
مو�ضوع �صيام الالعبني امل�ح�ترف�ين� ،إذ �أ��ص��در املجل�س
املركزي الإ�سالمي يف �أملانيا فتوى تبيح لالعبي كرة القدم
امل�سلمني املحرتفني يف �أملانيا الإفطار يف رم�ضان ،وذلك
على خلفية احلادث الذي ح�صل العام املا�ضي عندما وجه
ن��ادي اف ا���س يف فرانكفورت (درج��ة ثانية) �إن��ذاراً �إىل 3
العبني يف �صفوفه قاموا ب�صيام �شهر رم�ضان من دون
�إخ�ب��ار ال �ن��ادي ،واع�ت�م��دت ه��ذه الفتوى على ق��رار جامع
الأزه��ر يف القاهرة واملجل�س الأوروب��ي للإفتاء والبحوث
�أن «الالعبني املحرتفني غري مطالبني بال�صيام بناء على
العقد الذي يربطهم ب�أنديتهم».
وج ��اءت ردة ف�ع��ل بع�ض امل��درب�ين يف بع�ض ال�ف�ترات
والأن��دي��ة مبنع ال�لاع�ب�ين م��ن �أداء فري�ضتهم الدينية
و�إجبارهم على الإفطار كنوع من التعدي على حقوقهم.
والكثري من الالعبني امل�سلمني املنت�شرين يف خمتلف
ال ��دوري ��ات ال�ع��امل�ي��ة ك��ان��ت ل�ه��م م��واق��ف ت ��ؤك��د مت�سكهم
بفرو�ضهم الإ�سالمية على رغ��م الظروف ال�صعبة التي
واجهوها ،واملعروف �أن ق��ارة �أوروب��ا خالل ف�صل ال�صيف
ميتد فيها النهار لفرتات طويلة وت�صل �ساعاته لت�صل �إىل
قرابة الـ� 18ساعة ،بالإ�ضافة �إىل ارتفاع طفيف يف درجات
حرارة الطق�س ،وهذه الأ�سباب دفعت �أندية �أوروبية تطلب
من العبيها امل�سلمني ع��دم ال�صيام ،وهناك �أندية جل�أت
واجتهت لعلماء م�سلمني طلباً للح�صول على فتاوى جتيز
لالعبني الإفطار بناء على عقد العمل «العقد االحرتايف»
املوقع بني الطرفني.
وم��ن �أب��رز و أ�ه��م الفتاوى يف جانب �إف�ط��ار الالعبني
امل�سلمني ،هو ما جل��أت �إليه الأندية الأملانية حتديداً� ،إذ
جاء قرار من املجل�س املركزي للم�سلمني يف �أملانيا ب�أحقية
ال�لاع�ب�ين امل���س�ل�م�ين يف الإف �ط ��ار خ�ل�ال ��ش�ه��ر رم���ض��ان،
لإطاعة �أنديتهم بعد ا�ست�شارة الأزهر ال�شريف يف الأمر،
وج ��اء ال �ق��رار �أو مب��ا يفيد ال�ف�ت��وى ع�ل��ى ال�ن�ح��و ال�ت��ايل
«الالعب الذي يلعب يف رم�ضان وي�ؤثر ال�صوم على �أدائه
مع ناديه ،من حقه الإفطار �إذا مل يكن لديه �أي م�صدر
رزق �آخر».
وجاء تربير القرار ب�أن عمل الالعب امل�سلم كمحرتف
يف ريا�ضة كرة القدم ي�ضمن الأ�سا�س ال�ضروري حلياته
وح �ي��اة �أ� �س��رت��ه ،وع�ل�ي��ه ف ��إن��ه ت���س��ري ع�ل�ي��ه ال�ت�ي���س�يرات
وال�ضرورات التي ت�سري بالن�سبة ملهن �أخرى تتطلب بذل
جهد بدين �ضخم.
ويعمل الكثري م��ن م��درب��ي الأن��دي��ة الأوروب �ي��ة على
اعتماد مبد أ� ال�صرامة يف �إجبار الالعبني امل�سلمني على
الإفطار خالل �شهر رم�ضان التزاماً بقواعد االح�تراف،
وهناك من يحاول منعهم من �أداء الفري�ضة بحجة �أن
ال�صيام ي�ؤثر على �أداء الالعب يف امللعب ،كما �أن هناك
�ضغوطاً ك�ث�يرة م��ن �إدارات الأن��دي��ة ال�ت��ي ينتمون �إليها
واملديرين الفنيني الذين يطالبونهم بالإفطار ،ويف هذا
ال�صدد عرف عن مدرب بر�شلونة ال�سابق وم��درب بايرن
ميونيخ احل��ايل جو�سيب غ��واردي��وال اح�ترام��ه العقائد
الدينية.

منتخب العراق لل�شباب

أ�ع ��اد منتخب ال �ع��راق لل�شباب
الأم � � � ��ل ل � �ك ��رة ال � �ق� ��دم يف ب�ل��اده
مب�ستقبل واع��د ،بعد �أن ك��ان قاب
ق��و��س�ين �أو �أدن ��ى م��ن ب�ل��وغ نهائي
ك��أ���س ال�ع��امل ل��دون  20ع��ام�اً ،قبل
�أن يخونه احلظ يف ن�صف النهائي
أ�م � ��ام الأوروغ� � � ��واي ال �ت��ي خ��رج��ت
فائزة ب�ضربات الرتجيح  6-7بعد
تعادلهما  1-1يف الوقتني الأ�صلي
والإ�ضايف.
وي �ع �ت�بر و�� �ص ��ول ال� �ع ��راق �إىل
امل ��رب ��ع ال ��ذه �ب ��ي (لأول م � ��رة يف
ت��اري�خ��ه) إ�جن� ��ازاً ب�ح��د ذات ��ه ،على
رغ��م �أن طموحه ك��ان ال��ذه��اب �إىل
أ�ب� �ع ��د م ��ن ذل � ��ك ،وال ��و�� �ص ��ول �إىل
امل �ب��اراة ال�ن�ه��ائ�ي��ة� ،إال �أن �ضربات
ال�ت�رج �ي ��ح ه� ��ذه امل � ��رة �أدارت ل��ه
ظهرها وخ�سر أ�م��ام الأوروغ ��واي
ب�سببها.
وتفاعل اجلمهور العراقي مع
منتخب ال�شباب ب�شكل الفت وكان
م���س��ان��داً ل��ه ،وق ��دم امل� ��درب حكيم
� �ش��اك��ر م �� �ش��روع امل �ن �ت �خ��ب ال �ق��ادم
لنهائيات ك�أ�س العامل  ،2018لأن
ه��ذا املنتخب �سيحمل ل��واء الكرة
العراقية يف نهائيات ك�أ�س العامل
بعد ن�سخة الربازيل (.)2014
و�سبق ل�شاكر �أن رف�ض مهمة
ت��دري��ب امل�ن�ت�خ��ب ال �ع��راق��ي الأول
يف ال��دور النهائي م��ن الت�صفيات
امل� ��ؤه� �ل ��ة �إىل م ��ون ��دي ��ال 2014
ال
خ�ل�ف�اً ل�ل�برازي�ل��ي زي �ك��و ،مف�ض ً
الإ� �ش��راف على منتخبه ال�شبابي
وق �ي��ادت��ه �إىل حت�ق�ي��ق الإجن � ��از يف

نهائيات ك�أ�س �آ�سيا لل�شباب ،حيث
حل ثانياً يف الإم��ارات نهاية العام
امل��ا� �ض��ي ،وك ��ان ق��ري�ب�اً م��ن اللقب
حتى الثواين الأخ�يرة من املباراة
ال�ن�ه��ائ�ي��ة أ�م� ��ام ك��وري��ا اجل�ن��وب�ي��ة
التي �أدركت التعادل  1-1يف الوقت
القاتل قبل �أن تبت�سم لها �ضربات
الرتجيح.
وق� ��اد � �ش��اك��ر ال� ��ذي �أ�� �ش ��رف يف
موا�سم �سابقة على فريقي الدفاع
اجل��وي ال�سابق وكذلك ال�شرطة،
منتخب ب�ل�اده �إىل امل��رك��ز الثاين
يف بطولة غ��رب �آ�سيا الأخ�ي�رة يف
الكويت نهاية العام  2012وحقق
مع �أ�سود الرافدين املركز الثاين
يف خليجي البحرين مطلع العام
اجل � ��اري وك� ��ان م�ن�ت�خ�ب��ه ظ��اه��رة
البطولة.
وب �ع��د ت ��رك ال�ب�رازي �ل ��ي زي�ك��و
مهمة ت��دري��ب امل�ن�ت�خ��ب الأول يف
منت�صف طريق الت�صفيات امل�ؤهلة
�إىل ال�ب�رازي��ل  ،2014ك��ان جميع
�أع �� �ض��اء االحت � ��اد ال �ع��راق��ي ل�ك��رة
القدم يرغبون بت�سليم املهمة �إىل
��ش��اك��ر ،ل�ك��ن الأخ�ي�ر ك��ان متعلقاً
ب�لاع�ب�ي��ه ال���ش�ب��اب ال� ��ذي �أم���ض��ى
معهم �أرب ��ع ��س�ن��وات ومل ي�ستطع
ال�ت�خ�ل��ي عنهم رغ��م �سحر مهمة
ق �ي��ادة �أ� �س��ود ال��راف��دي��ن ف�أ�سندت
امل �ه �م��ة يف م��ا ب �ع��د �إىل ال���ص��رب��ي
فالدميري برتوفيت�ش.
وب�سبب النجاحات املتوا�صلة
ال �ت��ي حققها منتخب ال �ع��راق يف
م��ون��دي��ال ت��رك �ي��ا ،مل ي �ق��اوم ع��دد

من �أع�ضاء االحتاد العراقي فكرة
�أن يكون �شاكر على ر�أ���س اجلهاز
الفني التدرييبي للمنتخب الأول
بعد مهمة تركيا ،وق��د �أك��د �شاكر
وج� ��ود ه ��ذه ال��رغ �ب��ة ب ��إع�ل�ان��ه يف
�صفحته على م��وق��ع «فاي�سبوك»
للتوا�صل االجتماعي ب�أنه ناق�ش
�أمر عودته �إىل املنتخب الأول مع
رئي�س االحتاد ناجح حمود.
و�أث � ��ار ه ��ذا الأم� ��ر ارت �ي��اح �اً يف
الأو� �س��اط الكروية العراقية ،وما
عزز تلك الفر�ضيات الت�صريحات
ال �ت��ي �أط�ل�ق�ه��ا �أك�ث�ر م��ن م���س��ؤول
يف االحت� ��اد ال �ع��راق��ي ب� ��أن الأخ�ي�ر
�سيناق�ش م�صري بيرتوفيت�ش بعد
العودة من تركيا.
و�أك � � � ��د �� �ش ��اك ��ر يف �أك� �ث� ��ر م��ن
م��رة خ�ل�ال م��ون��دي��ال ت��رك�ي��ا ب��أن��ه
�سيعمل على �إي�ج��اد منتخب قوي
�سيتم �إع��داده وحت�ضريه لأوملبياد
ال�برازي��ل � 2016أي���ض�اً ،م��ا يكر�س
فكرة بقائه مع هذا املنتخب الذي
�سي�أخذه بيده من مونديال تركيا
�إىل �أوملبياد الربازيل وحتى و�صوله
�إىل مونديال .2018
يذكر �أن منتخب �شباب العراق
و� �ص��ل ث �ل�اث م � ��رات � �س��اب �ق��ة �إىل
م��ون��دي��ال ال���ش�ب��اب �أول م ��رة ع��ام
 1977يف تون�س و 1989يف الطائف
يف امل �م �ل �ك��ة ال �ع��رب �ي��ة ال �� �س �ع��ودي��ة
ويف م��ون��دي��ال الأرج �ن �ت�ي�ن 2001
ب �ق �ي��ادة امل� ��درب ال �ع��راق��ي ال�شهري
ع��دن��ان حمد ال��ذي اع�ت�بر و�صول
منتخب ب�لاده �إىل املربع الذهبي

يف مونديال تركيا « أ�م��راً منطقياً
وواق�ع�ي�اً لأن ال�ك��رة ال�ع��راق�ي��ة تلد
با�ستمرار �أجيا ًال قوية ومتميزة يف
ك��رة ال�ق��دم ،وه��ذا �سر ت�ألقها على
ال ��دوام ول��دي�ن��ا م��درب��ون وطنيون
متميزون».
وبرزت يف منتخب �شباب العراق
امل�شارك يف مونديال تركيا �أ�سماء
واع��دة على طريق الكرة العراقية
مل��ا ق��دم��وه يف ه��ذه البطولة ،منها
علي ف��ائ��ز ،وع�ل��ي قا�سم ،وف��رح��ان
��ش�ك��ور ،و�سيف �سلمان ،واحل��ار���س
ال�شجاع حممد حميد� ،إىل جانب
ال���س��اح��ر ع�ل��ي ع��دن��ان ،ال ��ذي ق��دم
يف بطولة «خليجي  »21يف املنامة
�أوراق اع �ت �م��اده ك � أ�ح��د ال�ق��ادم�ين
الأقوياء.
وال�ل�اف ��ت �أن ه ��ذا اجل �ي��ل من
واع � ��دي ال �ك��رة ال �ع��راق �ي��ة ق��دم��وا
م� ��ن رح � ��م احل� � � ��روب وال � �ظ� ��روف
ال���ص�ع�ب��ة امل �ع �ق��دة ال �ت��ي ع��ا��ش�ت�ه��ا
ال �ب�لاد وت��رع��رع��وا يف م�لاع��ب مل
تكن حتيط بها ال��ورود والظروف
املنا�سبة ،بل كانت تغلفها وحتيط
بها دوامة العنف.
وع��ان��ى امل ��درب �شاكر ك�ث�يراً يف
مهمة البحث عنهم حتى متكن من
�صياغة جيل جديد للكرة العراقية
يريد �أن ي�ضيء من خاللها دربها
جم � ��دداً ب �ع��د م��ا ك ��ان ال �ع��راق �ي��ون
مينون �أنف�سهم بتحقيق حلم �أغلى
بالو�صول �إىل الربازيل .2014

جالل قبطان
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كاريكاتير

عجوز يذهب إلى زفافه بسيارة جنازة
ا�ستخدم رج��ل بريطاين �سيارة جنازة
لنقله �إىل كني�سة يف بلدة بيكلي مبقاطعة
ديفون ،لعقد قرانه على امر�أة كان خطبها
قبل  21عاماً.
�أ� � �ص� ��دق� ��اء ك ��ول�ي�ن م � ��ور ( 86ع ��ام� �اً)
ا�ست�أجروا �سيارة اجلنازة على �سبيل املزاح
لأن��ه ُت��رك وخطيبته مارغريت بيفان (81
ع ��ام �اً) ال � ��زواج �إىل وق ��ت م �ت ��أخ��ر ج ��داً يف
حياتهما.
ك��ول�ين ك ��ان ت �ق �دّم خل�ط�ب��ة م��ارغ��ري��ت
ع��ام  ،1992ب�ع��د ف�ت�رة وج �ي��زة م��ن تعرّفه
�إليها ،واق�ترح عليها الحقاً حتديد موعد
لزفافهما بعد طالقه.
وق ��ال ال�ع��ري����س �إن ��ه «�أراد ال � ��زواج من
مارغريت منذ بداية عالقته معها ،لكنها
طلبت ال�ت�ر ّي��ث ،ومت � ّك��ن م��ن �إق�ن��اع�ه��ا ب ��أن
الوقت �صار منا�سباً الآن للزواج ،لأنهما لن
يعي�شاً حتى �سن  120عاماً».
و�أ� �ض��اف ك��ول�ين �أن ��ه «مت � ّك��ن م��ن و�ضع
خامت آ�خ��ر يف اليد الي�سرى ملارغريت ،بعد
�أن كان و�ضع خامت اخلطبة يف يدها اليمنى
قبل  21عاماً».
ورف����ض العري�س وع��رو��س��ه ال��ذه��اب يف
��ش�ه��ر ع���س��ل ،وط�ل�ب��ا م��ن امل��دع��وي��ن حلفل
زف��اف �ه �م��ا ال� �ت�ب�رّ ع ب��امل��ال ل���ص��ال��ح جمعية
خريية ملكافحة ال�سرطان ب��د ًال م��ن �شراء
الهدايا لهما.
تـــ�صـــــدر عـــــــن
�شــركــة الـقـــلــم
للإعالم �ش.م.م.

معلمة تسرق المواد الغذائية الخاصة بتالميذها
�ألقت ال�شرطة النيوزلندية القب�ض على مدرّ�سة التهامها ب�سرقة الطعام
واملواد الغذائية اخلا�صة بتالميذها يف �أحد مراكز رعاية الأطفال.
وكان التالميذ عانوا من نق�ص واختفاء �أ�شياء من امل��واد الغذائية اخلا�صة
بهم ،وا�شتكوا لإدارة املدر�سة ،التي قرّرت اال�ستعانة بالكامريات املثبتة يف طرقات
املدر�سة لتعلم مَن ال�سارق.
وبالفعل ،اكتُ�شفت تلك املعلمة وه��ي ت�سرق الوجبات اخلا�صة بالتالميذ،
وقُب�ض عليها متلبّ�سة وهي تُخرج الطعام من كي�س �أحد الطلبة وت�ضعه مبا�شرة
يف فمها.
واعرتفت املدر�سة بالتهمة ،وقررت املحكمة و�ضعها قيد املراقبة مدة خم�س
�سنوات ،و�سحب ترخي�ص ممار�ستها للتدري�س خلم�س �سنوات؛ �إىل حني خ�ضوعها
الختبارات جديدة.

الـمــديــر الــفــنـي :مــــالك مــحــــــــفــوظ

تـــــــــــوزيـــــــــــع الأوائــــــــــــــل
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