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تــعــلــن شــركــة »الـثــبـات« عن بدء استقبال طلبات الراغبين 
بالعمل في قناتها الفضائية، من ذوي االختصاصات اآلتية: 

تحرير أخبار، إعداد برامج، تقديم برامج، 
فنيو الكترونيك، )I.T(، تصوير، مونتاج، غرافيكس..

بيروت، بئر حسن، مقابل مجّمع كلية الدعوة اإلسالمية )غربًا(، قرب السفارة 
الكويتية، يوميًا من الساعة 5 إلى 7 مساء، ما عدا السبت واألحد.

لالسـتـعـالم: 03/678365

E-mail: recruiting@athabat.net
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دمشق: 
الحل سياسي.. 
وبشروط سورية



�أم�����ام �الرت����ف����اع �مل���ت���ز�ي���د �أ���س��ب��وع��ي��اً 

يف �أ���س��ع��ار �مل���ح���روق���ات، ه��ن��اك ���س��وؤ�الن 

متى  �إىل  �الأول:  ب����اإحل����اح،  ي��ط��رح��ان 

�سوق  يف  �خلطري  �لفلتان  ه��ذ�  ي�ستمر 

�لنفط، وملاذ� ال ت�سرتجع �لدولة حقها 

يف ه����ذ� �ل�������س���وق؟ و�ل����ث����اين: مل�����اذ� ه��ذ� 

�ل��رو�ت  با�ستخر�ج  �ل��ب��دء  يف  �لتباطوؤ 

�لنفطية �لبحرية و�لربية؟

فمن  �الأول،  �ل�����س��وؤ�ل  �إىل  بالن�سبة 

�أن �ل���دول���ة �ل��ل��ب��ن��ان��ي��ة ك��ان��ت  �مل���ع���روف 

�لتي  هي  �ملا�سي  �لقرن  ثمانينات  حتى 

�ل�سركات  على  وتوزعه  �لنفط  ت�ستورد 

�لتي تقوم بدورها بتوزيعه على �ل�سوق، 

فكانت �سيطرة �لدولة على �سوق �لنفط 

�إن مل يكن  ه���ام���اً،  ت����رّد دخ����ًا وط��ن��ي��اً 

لكن  و�الأ�سا�سية،  �لرئي�سية  �مل��و�رد  �أحد 

�حلركة  على  �حلرب  ملي�سيات  �سيطرة 

�ل��ب��ح��ري��ة، وع���ل���ى �مل��ن��اط��ق و�الأح����ي����اء، 

يف  دخلت  �لتي  �سركاتها  توؤ�س�س  جعلها 

�سيطرت  ث��م  للدولة،  مناف�سة  �لبد�ية 

مب���ف���رده���ا ع���ل���ى �ل���������س����وق، يف �ل���وق���ت 

يف  �لنفط  م�سفاتي  عمل  تعطل  �ل��ذي 

هذه  �أن�ساأت  كما  و�ل��زه��ر�ين.  طر�بل�س 

�ل�سركات جتمعاً �حتكارياً، �سار باإمكانه 

�أي م�سروع خا�س  �أن ي�سل عمل وق��درة 

وبالتايل  �ل�سوق،  ه��ذه  يدخل  �أن  يريد 

ف��اإن مو�جهة ه��ذ� �ل��و�ق��ع �ل��ذي حتول 

للمو�طنني،  �ملنظم  �لنهب  نوع من  �إىل 

ال يتم �إال عرب عودة �حلق �إىل �أ�سحابه، 

وما  �حل���رب«  »���س��رك��ات  مبحا�سبة  �أواًل 

جنته م��ن �أم���و�ل تفوق �خل��ي��ال، ع��ززت 

�سيا�سية،  »�إم��رب�ط��وري��ات«  م��ن خ��ال��ه 

�أق��ام��ت  �أن ه���ذه �ل�����س��رك��ات  خ�����س��و���س��اً 

م�����س��ت��ودع��ات��ه��ا وم��ن�����س��اآت��ه��ا ع��ل��ى �أر������س 

بد  ال  وبالتايل  للدولة،  ملك  �أو  م�ساع 

ل��ل��دول��ة م��ن �����س���رتد�د ح��ق��وق��ه��ا ب�سكل 

ولو  بقوة،  �لدولة  بعودة  ثانياً،  كامل.. 

تفكيك  �إىل  �إ���س��اف��ة  �ملناف�سة،  ب��اب  م��ن 

�أن ي�سهم  �ساأنه  �لتجمع �الحتكاري من 

يف حلحلة �الأ�سعار.

�أم�����ا �ل�������س���وؤ�ل �ل����ث����اين، وه����و �ل��ب��دء 

بالتنقيب عن ثرو�تنا �لنفطية �لبحرية 

و�لربية، فاإن ما يحرّي هو ذ�ك �لتباطوؤ 

�مل��ري��ب، و�ل��غ��اي��ة م��ن��ه، يف �ل��وق��ت �ل��ذي 

بد�أ �لعدو �الإ�سر�ئيلي �لتنقيب يف �ملياه 

�لبحرية، حيث قطع خطو�ت كربى يف 

يقال عن  �أن  فهل �سحيح  �مل��ج��ال،  ه��ذ� 

�سركات  �أوروب���ا  تن�سئ يف  نافذة  �أط��ر�ف 

�نتهاء  بانتظار  و�أنها  و�لتنقيب،  للحفر 

�إجر�ء�ت �لتاأ�سي�س حتى تطلق �ملر��سيم 

�لنو�ب،  �أقرها جمل�س  �لتي  �لتنظيمية 

و�إال ف��م��ا ه��و �مل����ربر �ل����ذي ي��ح��ول دون 

ذل���ك؟ ومل���اذ� ه��ذ� �الخ��ت��اف �ل�سخيف 

�إد�رة قطاع  ب�ساأن هيئة  �لدب  على جلد 

�ل���ن���ف���ط، �ل�����ذي دخ���ل���ت ف��ي��ه �مل��ذه��ب��ي��ة 

�ل�سنيورة  ف��وؤ�د  و»منخار«  و�لطائفية.. 

و��ستتباعاته �أي�ساً؟

ب�����ر�أي خ��ب��ري م����ايل �ق���ت�������س���ادي، �أن 

�لغاية من هذ� �لتاأخري هو �لتعلم على 

تبذير ثروة لبنان �لكربى، على طريق 

ما جرى يف �لهاتف �خللوي عام 1994، 

حيث تعّلمت �سركتان باللبنانيني كيفية 

تاأ�سي�س و�إد�رة �لهاتف �خللوي، و�الأهم 

هو �لك�سب �ملذهل من عرق وعمل وتعب 

�للبنانيني، بحيث كانت �أرباح �ل�سركتني 

دوالر،  م��ل��ي��ون  و200  م��ل��ي��ار�ً  �ل�سنوية 

فيما مل يتعد دخل �لدولة �ل�200 مليون 

دوالر.

�إن������ه ������س�����وؤ�ل ل��ي�����س �جل��������و�ب ع��ل��ي��ه 

و�حللول  و�لبحث  �لدر��سة  �أن  بطريقة 

�إمن���ا بو�سع �الأم���ور يف  على �ل��ط��ري��ق.. 

بامتياز،  وطنية  �ل��روة  فهذه  ن�سابها، 

فحذ�ر من �إد�رتها على طريقة �ملمالك 

�ل����در������س����ات عن  �إن  ث���م  و�الإم������������ار�ت.. 

ت��وؤك��د وج��ود  �ل��ربي��ة  �لنفطية  �ل����روة 

ك��م��ي��ات ك����ربى م���ن �ل�����رب، ون���ذك���ر �أن 

�لعامل �للبناين �لر�حل �لدكتور غ�سان 

�سبعينيات  يف  ق����ّدم  ق���د  ك���ان  ق��ان�����س��وه 

و�ساملة  معمقة  در����س��ة  �ملا�سي  �ل��ق��رن 

ك��وزي��ر �ل��ن��ف��ط �ل��ر�ح��ل ت��وف��ي��ق ع�ساف 

بهذ� �خل�سو�س، وهي كانت موجودة يف 

تكون  �إليها قد  فالعودة  �ل��وز�رة،  وثائق 

و�جبة و�سرورية والزمة، و�إذ� ما كانت 

�أن  �الأح���رى  فمن  مفقودة،  �أو  خمتفية 

�لذين  �لنفط  وزر�ء  ك��ل  ��ستدعاء  يتم 

تعاقبو� بعد توفيق ع�ساف و�سوؤ�لهم عن 

�ملوثقة  �لعلمية  �ل��در����س��ة  ه��ذه  م�سري 

باالأدلة و�الأرقام.

حمرر ال�ش�ؤون اللبنانية
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أحداث األسبوع

االفتتاحية

الـنـــاشــر: شركة القلم لإلعالم واإلعالن ش.م.م
رئـيس التـحــريــر: عـبـداهلل جـــبـري

المدير المسؤول: عــدنــــان الســاحـلــي
يشارك في التحـرير:  أحمد زين الدين - جهـاد ضـانـي

  المقاالت الواردة في الجريدة تعبر عن آراء كتابها

زوروا مـ�قـعــنــــا على الـعن�ان التالـي: 

www.athabat.net

بات و��سحاً لكل مر�قب �أو متابع �أن �ملوؤ�مرة �ل�سهيو - �أمريكية �لعربية �سد 

�الأمة �لعربية �لتي ت�ستهدف هويتها �لقومية بالدرجة �الأوىل، وثرو�تها �لطبيعية 

وقر�رها �لوطني �مل�ستقل، و�سرب �لقوى �حلية فيها، �لتي ت�سّكل �ل�سخرة �ملنيعة 

�أمام �أطماعها وم�ساحلها، قد دخلت �الأفق �مل�سدود، وهذ� �مل�سروع بد�أ يلفظ �أنفا�سه 

�الأخرية، �إن مل نقل �نتهى.. فما ن�سمعه من ت�سريحات وعنرتيات لبع�س �مل�سوؤولني 

دخانية،  قنابل  �إال  لي�ست  �مل��اأج��ورة  �الإعامية  �لف�سائيات  عرب  و�الأج��ان��ب  �لعرب 

وحماوالت يائ�سة لتغطية هزميتهم �أمام قوى �ملقاومة و�ملمانعة يف �ملنطقة، و�لقوى 

�ل�ساعدة عاملياً، و�لتي بد�أت �الإم�ساك بزمام �ملبادرة، و�النتقال من مرحلة �لدفاع 

�إىل مرحلة �لهجوم، بفعل مو�زين �لقوى �جلديدة، وبدء �نهيار �ملع�سكر �الإمربيايل 

�حلربي  و�الإع����ام  �لعربي  �لنفط  ينجح  مل  حيث  �ل��ع��رب��ي،  �لرجعي  �ل�سهيوين 

�أن  �ملنطقة،  �سعوب  �لفنت بني  وتاأجيج  �لنفو�س  و�سحن  للتحري�س  �ُسّخر�  �للذين 

و�قعنا  على  ط��ر�أت  �لتي  �لتحوالت  رغ��م  �لغربي،  �مل�سروع  هزمية  يوؤخر�  �أو  مينعا 

�لعربي، بدء�ً مما ح�سل يف تون�س وم�سر وليبيا و�ليمن، و��ستبد�ل �لديكتاتوريات 

مع  �سببت،  و�لتي  �أحياناً،  ومذهبية  دينية،  بديكتاتوريات  للغرب  �ملو�لية  �لفردية 

�الأ�سف، ل�سعوب هذه �لدول جروحاً وندوباً وخ�سائر يف �الأرو�ح و�ملمتلكات، بعد �أن 

�أ�سقطت من ح�ساباتها و�أولوياتها ق�سايا �لعرب و�مل�سلمني، ورغم كل ذلك فاإنها مل 

ت�ستطع �أن ُتفّت من عزمية �ملع�سكر �ملقاوم، بل على �لعك�س من ذلك؛ فاإننا ن�سهد 

يفت�س  بد�أ  �لذي  �ملعادي،  للمحور  ملحوظاً  �ملقاومة و�سمور�ً  �ت�ساعاً جلبهة  �ليوم 

يائ�ساً عن خمارج وحلول متنع �نهياره �ل�سريع.

�مل�سهد  م�سرحيات  من  �الأخ��ري  �لف�سل  يكون  رمبا  �ليوم  �سورية  ت�سهده  ما  �إن 

�أن حققت هذ� �لكم �لهائل من �الإجن��از�ت و�الإ�ساحات �ل�سيا�سية،  �لتاآمري، بعد 

و�سل قدر�ت �لع�سابات �الإرهابية �مل�سلحة، �لتي بد�أت تعي�س �آخر �أيامها، رغم �لدعم 

و�لذي  لها،  �ل��دويل  و�لغطاء  و�ل�سعودية،  �ملوؤ�مرة يف قطر  �أدو�ت  �لاحمدود من 

�سيجعل من �سورية دولة حمورية و�سريكاً فاعًا يف �لنظام �لعاملي �جلديد، �لذي 

و�أدو�ت��ه��ا يف  �أمريكا  بها  ت�ستفرد  �لتي  �لو�حدة  �لقطبية  �أنقا�س  ب��د�أت معامله على 

�لعامل.

ومما ال �سك فيه �أن تد�عيات هذه �لتحوالت �لتي ي�سهدها هذ� �لعامل و�لتو�زنات 

�الإقليمية و�لدولية �جلديدة �سوف لن يقت�سر على �جلانب �ل�سيا�سي و�لع�سكري 

�لتي  و�الإقليمية  �لدولية  و�جلمعيات  �ملوؤ�س�سات  على  نف�سها  �ستفر�س  بل  فح�سب، 

ل��اأمم  �لعامة  و�جلمعية  �الأم���ن  جمل�س  خ�سو�ساً  عليها،  يدها  �أم��ريك��ا  و�سعت 

�ملتحدة و�جلامعة �لعربية، وجمعيات ما ُيعرف بحقوق �الإن�سان و�ملحاكم �لدولية.

و�حلال هذه �ستنعك�س حتماً على �لو�قع �ل�سيا�سي يف لبنان، حيث يخطئ �أركان 

م�سكلة يف قر�ءة �لتاريخ، و�سعف يف �لروؤى �ل�سيا�سية،  من  يعانون  �لذين  �آذ�ر،   14
بع�س  �أج��ل  من  و�أت��ب��اع  ك���اأدو�ت  ويت�سرفون  د�ئ��م��اً،  �لبو�سلة  كعادتهم  في�سيعون 

�ملغامن و�ملكا�سب �ل�سخ�سية، �لتي �سرعان ما تنتهي �ساحيتهم مع �إنتهاء م�سالح 

�أ�سيادهم، ويتحولون �إىل �أور�ق مرمية ال قيمة لها.

�سورية،  �سقوط  وعلى  �الأجنبي،  و�مل��دد  �لعربي  �لربيع  على  كثري�ً  ر�هنو�  لقد 

وهذ� �لرهان لي�س �إال مغامرة �سبيانية �ستثبت �الأيام �سقوطها �ملدّوي، و�سيدفعون 

غالياً؛ ثمن هذ� �لرهان على “�لربيع”، �لذي بات خريفاً ثقيًا عليهم، و�إن �لربيع 

�حلقيقي هو ربيع ني�سان �لذي ولد من رحمه �لبعث �لعربي، �لذي �سيبقى وحده 

و�ستبقى مبادوؤه  �لعرب،  لاأحر�ر  دليًا ن�سالياً  و�سيبقى  �الأم��ة،  على  ز�ه��ر�ً  ربيعاً 

�لظامية  �لديكتاتوريات  حت��اول  �لتي  �لعتمة،  زم��ن  يف  �لو�ساءة  �ل�سعلة  وقيمه 

�ملدعومة من �أمريكا و�لغرب فر�سه على �سعوب �ملنطقة.

ال�زير ال�شابق د. فايز �شكر

�الأمني �لقطري حلزب �لبعث 

�لعربي �ال�سرت�كي يف لبنان

  همسات

.. وينتصر الزمن الدمشقي

�لوزير جرب�ن با�سيل �سارحاً �أ�سباب �لتاأخر يف �لتنقيب عن �لنفط

إلى متى يستمر تضييع ثروات لبنان النفطية؟

w w w . a t h a b a t . n e t2012 - العدد 209(  اجلمعة - 13 ني�سان (

»صْون واحتضان البطريرك« وساطات لـ

ي��ق��وم �أح���د ن���و�ب حزب 

بو�ساطة  �للبنانية  �لكتائب 

جلمع م�سيحيي 14 �آذ�ر مع 

ب�سارة  �مل��اروين  �لبطريرك 

قاطعت  �أن  ب��ع��د  �ل���ر�ع���ي، 

يف  �مل�سيحية  �لقوى  معظم 

�آذ�ر قّد��س عيد �لف�سح   14
�الأح��������د �مل����ا�����س����ي، ب�����س��ب��ب 

�مل�����و�ق�����ف �ل���وط���ن���ي���ة �ل��ت��ي 

�أطلقها �لر�عي، و�لتي ال تن�سجم مع �أهد�ف قوى 14 �آذ�ر �ل�سيا�سية. 

�أن  بعد  ثانية،  �الأ�سبوع مبحاولة  نهاية  و�سيقوم يف  �الأوىل،  �ملحاولة  ف�سل يف  �لنائب 

تدّخل رئي�س �جلمهورية ل�»حلحلة« �الأمور، حتت �سعار »�سون و�حت�سان �لبطرك«.

أحداث فيلم »الفاتنة 
والصعلوك« تتكرر

التي  امل�سرحية  من  اللبنانيني  النواب  اأح��د  �سخر 

قائد  املا�سي  الأ�سبوع  بطلها  وك��ان  واأخرجها  اأعدها 

وبطريقة  ح��زب��ه،  ح��ل  ذك���رى  يف  امللي�سيات،  اإح���دى 

»روم��ن�����س��ي��ة«، »م�����س��ي��دًا« ب��راع��ت��ه يف و���س��ف احل��ادث��ة 

ب�سبب  الإلهية،  العناية  اأن  وكيف  الب�سيط،  للمواطن 

زهرة، اأنقذت حياته! 

واأكد النائب اأن هناك �سببني للم�سرحية، الأوىل هي 

الثاين هو  وال�سبب  وال�سعلوك«،  »الفاتنة  فيلم  اأحداث 

اختالق ذريعة جديدة لت�سليح عنا�سره، بحجة احلماية 

ال�سخ�سية لقائد احلزب ونوابه ومكاتبه وقياداته .



�سباط   14 �سقور  يقاطع  اأن  م�ستغربًا  يكن  مل 

متقاطعني  بكركي،  يف  الف�سح  عيد  قدا�س  امل�سيحيون 

على  ال��غ��رب  يفر�سها  اأن  ي��ح��اول  ال��ت��ي  املقاطعة  م��ع 

البطريرك، خ�سو�سًا بعدما اأعلن هوؤلء اأنف�سهم راأ�س 

حربة يف »الثورة ال�سورية« �سد النظام، غري اآبهني كما 

لبنان  امل�سيحيني يف  بنتائج خياراتهم على  يف كل مرة 

وعلى هوؤلء يف امل�سرق ككل.

ل ميكن لأي عاقل اأن ين�سى اأن نتائج خيارات هوؤلء 

بع�سهم  بني  العبثية  حروبهم  خ�سو�سًا  املا�سي،  يف 

البع�س، اأّدت اإىل قتل امل�سيحيني وتهجريهم، ثم حماولة 

التي  الوطن،  الآخرين يف  ب�»اإ�سرائيل« �سد  ا�ستقوائهم 

ثم  ل�»اإ�سرائيل«،  بالعمالة  امل�سيحيني  و�سم  ا�ستتبعها 

مع  بالتعاون  اللبنانية  ال��ق��وات  اتخذته  ال��ذي  اخليار 

بالقذائف،  بعبدا  ق�سر  دّك  على  ال�سوري  ال��ط��ريان 

الرئي�س  مع  جعجع  �سمري  اأبرمه  لتفاق  نتيجة  وذل��ك 

حافظ الأ�سد للتخل�س من العماد مي�سال عون )التعهد 

والتفاق موقع بيد �سمري جعجع ومن�سور يف كتاب اليا�س 

اإىل  اإل  توؤِد  التي مل  الهراوي(.. وغريها من اخليارات 

تهمي�س امل�سيحيني واإق�سائهم وتقلي�س دورهم. 

مع  ت��واف��ق��ًا  ب��ك��رك��ي،  �سيد  ه���وؤلء  يقاطع  وال��ي��وم، 

ومن  �سورية  م��ن  مواقفه  ب�سبب  ل��ه  ال��غ��رب  مقاطعة 

املواقف  ح��ّدة  ه��ذه  اأن  علمًا  فيها،  ال��دائ��ر  ال�����س��راع 

و�سقفها العايل، جتعلنا ندرج مالحظات عدة اأهمها:

ال�سورية  ال��ث��ورة  ت�سمى  مم��ا  ظ��ه��ر  م��ا  اإن  اأوًل: 

والتباينات التي بني اأع�سائها، والتقارير التي تظهرها 

�سلمية  ث��ورة  باأنها  توحي  ل  املختلفة،  الإع��الم  و�سائل 

وما  ال�سوري،  لل�سعب  والدميقراطية  احلرية  تن�سد 

التقارير الأخرية التي اأ�سارت اإىل اجلزارين املوجودين 

يف طرابل�س للعالج، اإل دليل �ساطع على عدم قدرة اأي 

عاقل على تاأييد هوؤلء يف فرحهم »بقطع الروؤو�س من 

»الر�سا�سة  لأن  الرقاب  نحر  اأو  الوريد«،  من  الوريد 

خ�سارة يف الكالب ال�ساردة«.

لأنها  بكركي  مواقف  مبعار�سة  الّدع��اء  اإن  ثانيًا: 

هي  فها  م��زّور،  اّدع��اء  هو  ال�سعوب«،  »ربيع  �سد  تقف 

ا�ستطالعات الراأي املختلفة يف �سورية والتي يقوم بها 

»املعادون للنظام ال�سوري من الدول العربية اخلليجية 

بني  ت��راوح  �سعبية  اأرجحية  الأ�سد  تعطي  والأوروب��ي��ة، 

55 يف املئة و70 يف املئة، وهذه الن�سبة الأخرية ك�سفتها 
�سعبية  اأن  موؤكدة  اأوروبية،  دبلوما�سية  تقارير  موؤخرًا 

الأ�سد زادت بعد الأحداث يف �سورية ومل ت�سعف.

ورئي�سها،  ال��ي��وم  اللبنانية  ال��ق��وات  ت��ف��رح  ث��ال��ث��ًا: 

امل�ستقبل،  ت��ي��ار  ع��ل��ي��ه  ي��غ��دق��ه��ا  ال��ت��ي  ب����الإط����راءات 

م�ستخدمينه ناطقًا با�سمهم يف معركتهم �سد النظام 

وجتيي�س  غرائزي  خطاب  على  حمر�سينه  ال�سوري، 

ي��ك��ون يف  ق��د  ذل��ك  اأن  علمًا  ال�����س��وري،  ال��ن��ظ��ام  �سد 

م�سلحة امل�ستقبليني وَمن وراءهم من الدول اخلليجية، 

م�سيحيي  ول  لبنان  م�سيحيي  �سالح  يف  لي�س  ولكنه 

�سورية ب�سيء، فبماذا نفعت »الدميقراطية الأمريكية« 

امل�سيحيني العراقيني، وكيف �ستنفعهم يف م�سر، وماذا 

حم�س  مل�سيحيي  ال�سورية«  ال�سلمية  »ال��ث��ورة  حققت 

الذين تهجروا من مناطقهم، يف اأخطر ف�سل مذهبي 

ت�سهده �سورية منذ ا�ستقاللها؟

�سد  رابحة  ال��ق��وات  معركة  اأن  ج��دًل،  �سّلمنا  ول��و 

اأحد  �سيحكم  الذي  ال�سوري  فالبديل  ال�سوري،  النظام 

اأمثلة معروفة متامًا من قبل اللبنانني: مثال عبد احلليم 

رفعت  اأو  للبنان،  التدمريية  مب��اآث��ره  امل�سهور  خ��دام، 

الأ�سد املعروف بتنكيله للمعار�سني �سواء اللبنانيني اأم 

اأو التيارات التكفريية التي ل تقبل �سريكًا،  ال�سوريني، 

�ستقبل  فكيف  طائفتها،  يف  لراأيها  خمالفًا  تقبل  ول 

الختالف امل�سيحي، ولنا يف فتوى تدمري الكنائ�س عرة 

جيدة لالتعاظ والوعي ملا قد ياأتي.

مقولته  يطلق  اأن  قبل  جعجع  �سمري  على  ك��ان  راب��ع��ًا: 

مدى  ل��ريى  ينتظر  اأن  الإخ�����وان«،  »فليحكم  ال�سهرية 

من  املدعومني  اجل��دد«  »الإ�سالميني  ه��وؤلء  دميقراطية 

اأمريكا والغرب والذين يتح�سرون للحكم يف املنطقة، فها 

حركات  ت�سهد  التي  تون�س  يف  تظهر  »دميقراطيتهم«  هي 

من  التون�سية  العا�سمة  ت�سهده  مل  عنف  يتخللها  احتجاج 

ال�سيا�سية  ال�سلطة  من  باأوامر  ال�سرطة  تنفذ  حيث  قبل، 

اجلديدة احلاكمة، هجمات على املتظاهرين بالهراوات، 

وتقوم بعمليات توقيف و�سجن للمتظاهرين ال�سلميني.

فريق  قبل  من  بكركي  مقاطعة  اأن  يبدو  خام�سًا: 

ال�سيا�سية  خياراته  ب�سبب  لي�ست  امل�سيحي،  �سباط   14
الإقليمية والعربية فح�سب، اأو لأنه يقف يف وجه امل�سروع 

ح��روب  يف  واإغ��راق��ه��ا  املنطقة  لتفتيت  امل��ع��ّد  الغربي 

مذهبية وطائفية، ُتدخلها يف نفق من اجلهل والقتتال 

الداخلي لتاأمني اأمن »اإ�سرائيل« واإراحتها، بل قد تبدو 

الراعي  تاأييد  ومنها  اأي�سًا،  مهمة  الداخلية  الأ�سباب 

للم�سيحيني  ي�سمح  ال��ذي  الن�سبي  النتخاب  لقانون 

باختيار نحو 80 يف املئة من عدد نوابهم، فيما هي اليوم 

وتيار  جنبالط  لعيون  فكرمى  املئة،  يف  ال�40  تتعدى  ل 

حجمهما  الن�سبية  بقانون  يخ�سران  اللذين  امل�ستقبل، 

القانون،  هذا  �سباط   14 م�سيحيو  يعار�س  امل�سخم، 

ي�سمح  ال��ذي  ال�ستني،  بقانون  لل�سري  م�ستعدون  وه��م 

للم�ستقبل باختيار النواب امل�سيحيني، وو�سعهم »وديعة« 

لدى القوات والكتائب.

وامل�سمرة  املعلنة  الأ�سباب  هي  كثرية  احلقيقة،  يف 

م�ساريع  يف  ي�سريون  فهم  الراعي،  على  ه��وؤلء  لهجوم 

دولية واإقليمية بداأت نتائجها الكارثية على امل�سيحيني 

واحتالل  املنطقة  اإىل  الأم��ريك��ي��ني  ق��دوم  منذ  تظهر 

م�سيحيي  تهجري  حم��اولت  خالل  من  وذل��ك  العراق، 

توطني  اإىل  ت��وؤدي  تران�سفري  بعملية  والقيام  امل�سرق 

الفل�سطينيني يف لبنان، و�سياع فل�سطني نهائيًا.

وه��ن��ا، ت���رز امل�����س��وؤول��ي��ة امل�����س��رك��ة ع��ل��ى ك��ل من 

من  لهم  يخطط  ما  مواجهة  يف  وكني�ستهم  امل�سيحيني 

الأر���س،  هذه  من  اقتالعهم  تريد  تهجريية  موؤامرات 

عليهم اأن يوؤمنوا اأن هذه البلدان اأوطانهم، وهم لي�سوا 

ويرحلون  حقائبهم  يحملون  �سيوفًا  ول  �سبيل،  عابري 

عندما يواجهون �سعوبة.

امل�سوؤولية،  بتحمل  قبلت  لأنها   بكركي  يعادون  هم 

تطبيق  يف  عليه  م��وؤمت��ن��ة  ه��ي  مب��ا  ال��ي��وم  ت�سري  وه��ي 

ال�سينود�س من اأجل لبنان، الذي يدعو امل�سيحيني اإىل 

اأن اهلل خلقهم يف هذه  ويفهموا  اأ�سالتهم،  اإىل  العودة 

وعليهم  عام،  األفي  منذ  فيها  موجودون  وهم  املنطقة، 

اأن يندجموا وينخرطوا كليًا يف جمتمعاتهم، وي�ساهموا 

يف اإمنائها ويف حتقيق ال�سالم يف ال�سرق الأو�سط، واأن 

ي�ستعيدوا دعوتهم لي�سهدوا للم�سيح.

ليلى نق�ال الرحباين
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معاداة بكركي.. مسار في تهجير المسيحيين؟

�لبطريرك ب�سارة �لر�عي جامعاً �لقادة �ل�سيا�سيني �مل�سيحيني يف بكركي

خوف من تساقط الرؤوس
اأكدت م�سادر على �سلة مبلف العمالء، اأن اأحد العمالء الكبار �سيطَلق قريبًا، 

كما يجب،  ُت�ستكمل  التحقيقات مل  اأن  اإل  ال�سجن،  �سنوات يف  اأربع  اأم�سى  اأن  بعد 

لأن اإحدى املرجعيات رف�ست اأن ميثل اأحد الأ�سخا�س الذي كان على �سلة بالعميل 

املوقوف اأمام الق�ساء الع�سكري، لأن مبثوله قد ت�سقط روؤو�س طاملا كانت يف دائرة 

ال�سك من حيث الأداء الوظيفي وجتاُوزه.

بين بر الياس ومجدل عنجر
اإيلي  ال�سابق  الوزير  جلمع  جارية  ال�سيا�سية  القوى  بع�س  حم��اولت  ت��زال  ما 

�سكاف مع الوزير والنائب نقول فتو�س، اإ�سافة اإىل النائب ال�سابق �سليم عون، يف 

لئحة واحدة يف املعركة النتخابية املقبلة يف البقاع الأو�سط. وعلمت »الثبات« اأن 

هناك عماًل دوؤوبًا لختيار مر�سح �ُسني يف الالئحة اأي�سًا، من بلدة لها ثقل �ُسني، 

واخليار الدائر حاليًا هو اإما اأن يكون من بر اليا�س اأو من جمدل عنجر.

صراع استخباراتي بين الحلفاء
تركيا  مع  ي�ستد  ال�سراع  اإن  ببريوت،  القطرية  ال�سفارة  املوظفني يف  اأحد  قال 

تركيا  من  يت�سل  كان  ال��ذي  الأ�سعد،  ريا�س  اعتقال  جرى  اأن  منذ  ا�ستخباراتيًا 

اأي�سًا  الأتراك  اأن  املوظف  واأو�سع  الأت��راك،  دون علم  القطرية من  بال�ستخبارات 

من  ا�ستخباراتيًا  الركية  الأرا�سي  ي�ستخدمون  الذين  الفرن�سيني،  مع  �سراع  على 

الأرا�سي  يف  فرن�سيني  �سباط  اعتقال  اإىل  اأدى  ما  الأت��راك..  مع  ين�سقوا  اأن  دون 

ال�سورية.

التعيينات.. اتفاق على بعض األسماء
�أكد م�سدر مطلع ل�»�لثبات«، �أن من �لتعيينات �لتي بات متفقاً عليها، و�لتي 

لقيادة  �لدويهي  و�لعميد  ب��ريوت،  ملحافظة  من�سور  نقوال  �ل�سيد  قريباً:  �ستتم 

�لدرك، و�لعميد ديب �لطبيلي لقيادة �سرطة بريوت، وما ز�ل �لتد�ول بني �لوزر�ء 

يف �لعديد من �الأ�سماء �ملطروحة لتويل �إد�ر�ت �ساغرة يف �لدولة �للبنانية.

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

بالد الشام 
تنتصر لقدسها

�أن حتت�سن دم�سق موؤمتر�ً علمائياً 

لن�سرة �لقد�س �ل�سريف، هذ� خرب 

عادي �عتاد �مل�سلمون عليه.. الأنه  لطاملا 

تقدمت �سورية �ل�سفوف، وكانت ر�أ�س 

حربة  للدفاع عن فل�سطني.. ولكن �أن 

يقام موؤمتر د�عم، و�سورية تتعر�س 

لهجمة كونية ت�ستهدف وحدتها 

و��ستقر�رها وبنيتها �الجتماعية ودورها 

�ملقاوم.. فذلك هو �حلدث �لذي يج�سد 

�إ�سر�ر �ملقاومني وثباتهم.

ال يخفى على �أحد �أن ما تتعر�س 

له �سورية  �ليوم، هو عقاب غربي - 

خليجي ملو�قفها �لد�عمة للمقاومني، 

ولتم�سكها باحلقوق �لعربية و�الإ�سامية 

يف فل�سطني، �أن تتعر�س �سورية وقيادتها 

و�سعبها لكل تلك �ملوؤمر�ت و�الأهو�ل، 

وتبقى م�سّرة على �حلقوق �لعربية يف 

فل�سطني وتقيم موؤمتر�ً د�عماً للقد�س 

�ل�سريف مهد �مل�سيح عليه �ل�سام 

وم�سرى ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم 

وقبلة �ملجاهدين.. فذلك هو �حلدث 

�لذي يعيد بناء �مل�سهد �ل�سيا�سي نحو 

�لقد�س �ل�سريف �لتي طاملا كانت بو�سلة 

�الإ�سام وبو�سلة �جلهاد �حلق.

بتنا جميعنا بحاجة لنبتعد عن 

�ل�سو�ساء و�الإعام �ملوجه و�جللبة 

�ل�سيا�سية �لتي متاأ �لدنيا �سر�خاً 

و �سجيجاً، لنعيد بهدوء خارج دو�ئر 

�لتاأثري �الإعامي ر�سم الء�ت �الأمة 

وثو�بتها �لتاريخية، �إن �الأمة جمعاء 

قد تو�فقت منذ عقود طويلة، رمبا 

من قبل عهد �لنا�سر �ساح �لدين، 

�أن �لغرب �ل�سليبي �لغازي باأ�ساطيله 

�أر�س �الإ�سام.. ور�أ�س حربته �ليوم 

»�إ�سر�ئيل«.. هم �أعد�ء هذه �الأمة 

و�لطامعون باأر�سها ومو�ردها، و�إن 

كل �جتهاد خارج هذ� �لتو�فق ي�سب 

بكل �الأحو�ل يف م�سلحة �لغرب �لغازي 

وم�سروعه �لهادف تفتيت �الأمة 

وتق�سيمها.

 فهنيئاً لنا بانت�سابنا لباد �ل�سام 

�لتي باركها ر�سول �هلل حممد �سلى �هلل 

عليه و�آله و�سلم، وبارك �هلل ما حول 

قد�سنا �ل�سريف.. هنيئاً لنا بقد�سنا 

و�سامنا ومهدنا وم�سر�نا.. و�إىل لقاء 

قريب على تخوم �لقد�س �إن �ساء �هلل..

ال�شيخ د. عبد النا�شر جربي
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ي��و����س��ل �جل��ي�����س �ل�����س��وري �الإل���ك���رتوين 

هجماته �الفرت��سية على مو�قع بع�س و�سائل 

�الإعام �لذين كان لهم باع طويل يف �ملتاجرة 

ر�أ���س��ه��م قناة  �ل�����س��وري، وع��ل��ى  �ل�سعب  ب��دم��اء 

م�ساحات  ف��ردو�  و�ل��ذي��ن  �لقطرية،  �جل��زي��رة 

و��سعة على �سا�ساتهم للنيل من هيبة و�سمعة 

�مل��وؤ���س�����س��ة �ل��ع�����س��ك��ري��ة.. ل���ذ�، ول��ل��م��رة �لثانية 

�خلا�سة  �لعمليات  ق�سم  م��ن  وح���د�ت  ق��ام��ت 

باخرت�ق �لربيد �خلا�س بالدعم �لفني لقناة �جلزيرة، وكذلك بريد في�سل 

تقرير  �الإلكرتوين يف  �ل�سوري  وتابع �جلي�س  �سهد�.  �لقا�سم، وبريد جال 

�أن �الخ��رت�ق  مل يدم طويًا، لكن مت ��ستثماره جيد�ً، ومعرفة  �سدر عنه، 

�لكثري من دقائق �خلطو�ت �لتي ُتّتبع يف �خلطط �جلهنمية �ملمنهجة.

اختراق بريد فيصل القاسم



هل يلتزم كويف �أنان باملهمة �ملوَكلة �إليه من 

�أم  ���س��وري��ة،  ل��ت��اأم��ن ح��ل يف  جمل�س �لأم����ن 

�خلليجي   - �لأمريكي  �مل�سروع  مع  يتجاوب 

- �لرتكي؟

�لدولية  و�لعو��سم  �سورية  نحو  حركته  يف 

و�لإقليمية، مل يقدم �أنان �أي روؤية �أو موقف 

و��سح، فظل ير�وح يف منطقة رمادية تزيد 

جتاوبت  فدم�سق  �ل�ستفهام،  ع��ام��ات  م��ن 

مع خطة �أنان و�سحبت بع�س وحد�ت �جلي�س 

م��وؤ���س��ر�ت  �أي  ل��ك��ن  �مل��ح��اف��ظ��ات،  م��ن بع�س 

مل ت��ظ��ه��ر ع���ن ����س��ت��ع��د�د �ل������دول �ل��ر�ع��ي��ة 

�لأع����ر�ق  �مل��ت��ع��ددة  �لإره��اب��ي��ة  للمجموعات 

و�لأجنا�س لالتز�م بخطة �ملبعوث �لدويل، 

ويف �لوقت �لذي و��سلت �ملجموعات �مل�سلحة 

وق��و�ت  �ل�سورين  �ملو�طنن  على  �لع��ت��د�ء 

حفظ �لنظام و�جلي�س �لعربي �ل�سوري، مل 

ي�سدر عن �أنان �أي موقف و��سح بهذ� �ل�ساأن، 

كما مل ي�سدر عنه �أي موقف ب�ساأن مو��سلة 

�حللف �لغربي – �خلليجي – �لرتكي حملة 

�لتحري�س �سد �سورية، رغم �أن هذ� �حللف 

�أ���س��ه��ر م��و�ق��ف��ه ب��اأن��ه ي��ري��د »و���س��ع �لع�سي« 

�أمام مهمته، بدء�ً من و��سنطن �لتي �سككت 

�أن��ان على عا�سمة  دم�سق وحر�ست  مبوقف 

�ل�����س��ع��ودي��ة وقطر  �إىل  و����س���وًل  �لأم���وي���ن، 

للمجموعات  دع��م��ه��م��ا  ع���ن  �أع��ل��ن��ت��ا  �ل��ل��ت��ن 

�ل�����س��اح،  �أن����و�ع  ب��ك��ل  �لتكفريية  �لإره��اب��ي��ة 

وبكميات هائلة من �لأمو�ل، و�نتهاء برتكيا 

�ل��ت��ي و����س��ل رج��ب طيب �أردوغ����ان رحاته 

�لتحري�سية و�إطاق ت�سريحاته �لغام�سة، 

ف��ج��زم ب����اأن ج��م��ي��ع �خل���ي���ار�ت ���س��د ���س��وري��ة 

�لتفكري  م��ط��روح��ة ع��ل��ى �ل��ط��اول��ة، م��ع��ل��ن��اً 

د�ود  �أحمد  تابعه  فيما  �لحتمالت،  بجميع 

�خلارجية  وزي��ر  �أن��ه  نف�سه  ت�سوير  يف  �أغلو 

�إىل  ب��الإ���س��اف��ة  و�ل��دوح��ة  للريا�س  �لفعلي 

»�لأ�ستانة«.

�مل�سرحية  ت��ل��ك �حل��رك��ة  ق��د نفهم  ه��ن��ا  م��ن 

كويف  ��ستقبالها  خ��ال  �لرتكية  للحكومة 

�أنان، بتنظيم رحلة له �إىل ما ي�سمى »كامب« 

�ل��ن��ازح��ن �ل�����س��وري��ن، يف ل���و�ء �أ���س��ك��ن��درون 

���س��وري��ة حمتلة  �أر����س  �أي على  )�ل�����س��ل��ي��ب(، 

 ،1939 �لعام  منذ  �لفرن�سي  �ل�ستعمار  بقوة 

ّم �إىل  حن �قُتطع هذ� �للو�ء من �سورية و�سُ

�أطلقت عليه حمافظة »هاتاي«،  �لتي  تركيا 

�غت�ساب  بعد  �ل�سهيوين  �ل��ع��دو  و��ستبقت 

فل�سطن، بترتيك كل �سيء يف هذ� �للو�ء..

وبدقة  ُين�ست جيد�ً  �أن  �إذن  �أن��ان  كويف  على 

�أنه  كما  و�ل�سينية،  �لرو�سية  للدبلوما�سية 

�ل��در���س  مت��ام��اً  ي�ستوعب  �أن  عليه  يتوجب 

يقع  �أن  دون  م��ن  م��ن ط��ه��ر�ن،  تلقاه  �ل���ذي 

ب���وه���م �ل���ب���ط���ولت �ل���ف���ارغ���ة لأح���م���د د�ود 

�ل�سخية حلمدْي قطر  و�لإغ����ر�ء�ت  �أوغ��ل��و، 

و�ل�������س���ع���ودي���ة، وه����و �مل����ع����روف ع��ن��ه ���س��رع��ة 

من  �خل���روج  عليه  وب��ال��ت��ايل  لعابه،  �سيان 

حتتمل  ل  هنا  فامل�سائل  �ل��رم��ادي��ة،  �ملنطقة 

�للعب بتاتاً، ذلك �أن �ل�سر�ع �لآن هو �سر�ع 

�إقليمي ودويل كبري حتت م�سميات عديدة، 

�لأف��ق  يف  تلوح  ك��رى  ت�سويات  �أن  خ�سو�ساً 

ت��ل��د م��ن رح���م �لأزم�����ة �ل�����س��وري��ة، و�ستقوم 

بارزة  لدم�سق مكانة  دولية جديدة  تو�زنات 

فيها، وبالتايل فالعرقلة للحلول �ل�سيا�سية 

�سببها �أن �أنقرة �أردوغان – �أوغلو، و�لدوحة 

و�ل��ري��ا���س ب����د�أت �أدو�ره�����ا ب��اله��ت��ز�ز، وه��م 

�ملوقع،  حت�سن  عن  �لبحث  رحلة  يف  �سارو� 

خ�سو�ساً �أنهم باتو� يدركون �أنهم �سيكونون 

�أول من �سيدفع �لثمن، لأنه من غري �ملمكن 

فالأ�سئلة  �أن��ظ��م��ت��ه��م،  ووج����ود  ب��ق��اء  ت��ري��ر 

ومر�كز  �لعاملية  �لعو��سم  كل  م�ستوى  على 

»�لدميقر�طية«  ح��ول  تكر  ب��د�أت  �لأب��ح��اث 

ف��ري��دة �لع�سر و�ل���زم���ان وح��ق��وق �لإن�����س��ان 

�لأولية يف �ل�سعودية وقطر، وحول �لأحام 

�لرتكية  �ل�سيا�سة  ملهرجي  �لإم��ر�ط��وري��ة 

�لذ�كرة  �إىل  يعود  – �أوغلو، حيث  �أردوغ���ان 

�ل��ل��ق��اء �لأخ�����ري �ل����ذي ج��م��ع ب�����ار�ك �أوب���ام���ا 

�لرتكية  �حل��ك��وم��ة  رئي�س  م��ع  ن��ي��وي��ورك  يف 

رجب طيب �أردوغ��ان ووزير خارجيته �أحمد 

�إذ مل  �أ�سهر،  �أقل من �سبعة  �أوغلو قبل  د�ود 

بهذ�  فرحهما  �سدة  م��ن  �ل��رتك��ي��ان  ي�ستطع 

�أوباما  وقف  �أن  فما  �لنتظار،  حتّمل  �للقاء 

�أردوغ��ان  �ندفع  حتى  �للقاء،  بانتهاء  موؤذناً 

�ساد�ً بيديه �لثنتن على يد »�ل�سيد �لكبري« 

م������ردد�ً ع����دة م�����ر�ت ب��ال��رتك��ي��ة »�مي��ري��ن��ي��ز 

�آم�������ادي�������ن«.. �ل���ت���ي مل ي��ف��ه��م��ه��ا »�ل�����س��ي��د 

�مل���رتج���م من  �ن��ت��ه��اء  ب��ع��د  �إل  �لأم����ريك����ي« 

»نحن  معناها  �أن  فعرف  �أذن���ه،  يف  و�سو�سته 

ورّد  �أ���س��اري��ره  فان�سرحت  �إ���س��ارت��ك��م«،  ره���ن 

باحلر�رة  �مل�سافحة  مببادلته  �سيفه  ب��ود�ع 

�لأنا�سول  »ك�سينجر«  جعل  ما  وهو  نف�سها، 

�أحمد د�ود �أوغلو ينت�سي من �لفرح.

هكذ� ت�سارعت �حلركة �لرتكية يف �جتاهات 

خم��ت��ل��ف��ة ل��ل��ع��م��ل ����س���د �����س����وري����ة، وب�������د�أت 

�ت�سالتها مع دول �جلو�ر �ملحاذية �ل�سورية، 

ومع دول �خلليج �لعربي، خ�سو�ساً مع قطر 

�أنه بات  �أردوغ��ان نف�سه  و�ل�سعودية.. �عتقد 

ق��ري��ب��اً م��ن ت��ت��وي��ج نف�سه �ل�����س��در �لأع��ظ��م 

م��ن �سالته  �أن ح��زب��اً  �جل��دي��د، خ�����س��و���س��اً 

�لقطرية  �مل��ل��ي��ار�ت  بف�سل  م�����س��ر،  يف  ب���رز 

و�ل�������س���ع���ودي���ة، وح���ل���ف���اوؤه يف ت��ون�����س �أك�����دو� 

وجودهم.. فما �لذي ينق�سه بعد؟

ع��اق��ت��ه م��ع »�إ���س��ر�ئ��ي��ل« ج��ي��دة ج����د�ً، رغ��م 

�سفينة  وب���ع���د ح���ادث���ة  د�ف����و�����س،  م�����س��رح��ي��ة 

مرمرة وّقع عدة �تفاقيات ��سرت�تيجية مع 

�لتي  �سر�ً، رغم همروجة �لعتذ�ر  �أبيب  تل 

ت�سببت  �ل��ت��ي  �ل��ع��ري��ة  �ل��دول��ة  م��ن  طلبها 

مب��ق��ت��ل ع����دة م��و�ط��ن��ن �أت������ر�ك ع��ل��ى منت 

مرمرة.

�لرتكي  ل��ل��دور  �لأ�سا�سية  �ملهمة  كانت  هنا 

�حلقيقي؛ �أنه ر�أ�س حربة �لأمريكي، فاأعلن 

يف  �لأمريكية،  �ل�ساروخية  �ل��درع  ن�سر  عن 

�لأوىل  ل��ل��وه��ل��ة  ب���د�  م�����س��ب��وق  غ��ري  ت�سعيد 

حقيقته  يف  لكنه  و�إي�����ر�ن،  ���س��وري��ة  �سد  �أن���ه 

�أب���ع���د م����دى، ف��ه��ذ� �ل�����درع ب��الإ���س��اف��ة �إىل 

ه����ذه �مل��ه��م��ة �ل��ت��ي ي�����س��اف �إل��ي��ه��ا �مل�����س��ال��ح 

�ل�سهيونية، ي�ستهدفان زيادة تطويق رو�سيا 

يف  متركزها  خ�سو�ساً  �لتمدد،  من  ومنعها 

يلقى  �أن  �لرتكي  على  فكان  �لد�فئة،  �ملياه 

ج���ز�ء م��ا �ق��رتف��ه عقله م��ن غ���رور و�سلف 

وخد�ع، وما �رتكبته يد�ه من جر�ئم ل تبد�أ 

»كامب  من  فحذ�ر  �ل�سغور..  ج�سر  بجر�ئم 

ه��ات��اي« �لآن، وت��ك��ر�ر ج��ر�ئ��م �لإن��ك�����س��اري��ة 

�لرتكية و�لع�سابات �مل�سلحة، �لتي ل تنتهي 

موؤخر�ً  �أطلقها  �لتي  �جلديدة  بالتهديد�ت 

�ل�سروري  لعل من  �أردوغ����ان..  رج��ب طيب 

على  �لأمريكية  �ل�سور�يخ  مب�سري  تذكريه 

ن�سب  حيث   ،1962 ع��ام  �لرتكية  �لأر����س��ي 

�ل�����س��و�ري��خ �ل��رو���س��ي��ة يف ك��وب��ا ع��ل��ى مرمى 

حجر �لوليات �ملتحدة، فامتثل جون كنيدي 

�لعتد�ء  بعدم  تعهد�ً  وق��دم  �لرو�سي،  للدب 

ع��ل��ى ن���ظ���ام ف���ي���دل ك���ا����س���رتو، �ل�����ذي م����از�ل 

�لقارة �لأمريكية، ل بل تزد�د  قوياً يف قلب 

رقعة حتالفاته �لتي ت�سيب عر�س و��سنطن 

بالرتباك.. وحتى �لهتز�ز.. �أما م�سري من 

فكان  تركيا  يف  �لأمريكية  �ل�سو�ريخ  ن�سب 

�أوًل �إز�لة �ل�سو�ريخ �لأمريكية، وثانياً متت 

�لإطاحة به بانقاب ع�سكري. 

�ل�سدر  �إل  لي�س  �أن��ه  �ليوم  �لرتكي  م�سكلة 

»�لأ�����س����غ����ر«، ف��ح��ل��ي��ف��ت��ه �ل�������س���غ���رية ق��ط��ر 

�كت�سفت �أنها لعب ل يقدر �أن ي�سدد لكمات 

�أك���ر م��ن ح��ج��م��ه، وب��ائ��ع �ل��ك��از �لأك����ر يف 

معظم  ب�سحة  �مل��ه��زوز  �لعربية،  �ل�سحر�ء 

�أم����ر�ئ����ه، وب�����س��ط��وت��ه ع��ل��ى جن���د و�حل��ج��از 

يتحمل  �أن  ي�ستطيع  ل  �أه��ل��ه��ا،  و����س��ت��اب 

�لريا�س،  �أو  �لدرعية  على  �لأ�ستانة  تقدم 

ول���ه���ذ� ث��م��ة ���س��ي��ق وح�����س��د م���ت���ب���ادل، لكن 

حتت  ت��ك��ون  ح��ن  خ�سوماً  جتمع  �مل�سيبة 

�سقف �ل�سيد �لأمريكي.

جمعت  �سورية  على  �حلرب  قوى  باخت�سار، 

كل عدتها مع بدء مهمة كويف �أنان لتجرمي 

دم�سق بتهمة �إف�سال مهمة »�ملبعوث �لدويل«، 

لأنها رف�ست �سحب وحد�ت �جلي�س �ل�سوري 

و�أ���س��ل��ح��ت��ه م���ن �مل�����دن و�لأم����اك����ن �ل���ت���ي رد 

�أوك��ار  حّطم  �أن  بعد  و�لأم����ان،  �لأم���ن  �إليها 

دفع  بعدما  �مل�سلحة،  �لإره��اب��ي��ة  �لع�سابات 

�ل�سعب و�جلي�س �ل�سوري كلفة كرى عليها.

�سلفاً،  م��ع��دة  و����س��ح  ه��و  ك��م��ا  �لتهمة  ك��ان��ت 

جازمة  ك��ان��ت  ل��ه��ذ�  ب��دق��ة،  دم�سق  وفهمتها 

�أنان �سمانات عدم عودة �ملجموعات  بتوفري 

�لإره���اب���ي���ة، ك��م��ا ح�����س��ل �إب����ان م��رح��ل��ة عمل 

�ملر�قبن �لعرب، كما طالبت مبو�قف علنية 

�لرتكي  من  خ�سو�ساً  �لإرهابين،  لد�عمي 

ت�سعيد  �أي  ل��وق��ف  و�ل��ق��ط��ري،  و�ل�����س��ع��ودي 

�إعامي �أو متويل باملال و�ل�ساح للع�سابات 

�لإرهابية.

م�سروع  ب��ط��ل  مهمة  ب���دء  ف��م��ع  ي��ك��ن،  مهما 

»�ل��ن��ف��ط م��ق��اب��ل �ل����غ����ذ�ء«، �ن�����س��رح م��ن��ّظ��رو 

�لنخب  تلك  ل�سيما  ���س��وري��ة،  على  �ل��ت��اآم��ر 

�ل�سخيفة �مل�سماة »نخب ثقافية �أو �إعامية 

و�ل�سلوى  �مل��ن  زم��ن  �أن  ف��ك��ري��ة«، وظ��ن��و�  �أو 

جماعة  م��ن  و�سي�سريون  عليهم،  �سيهبط 

»ي��ج��م��ع م�����اًل وع�������دده«، ف����ب����د�أو� �ل��ت��ن��ظ��ري 

و«�ل��ب��ن  �لت�سليل  �سا�سات  على  �لإع��ام��ي 

عن  فتحدثو�  مو�سكو،  موقف  لتغيري  ب��ن« 

ت��ف��اه��م��ات رو���س��ي��ة - �أم��ريك��ي��ة ع��ل��ى مهمة 

ل��ق��ر�ر يف  �ستكون مقدمة  �ل��ت��ي  �أن����ان،  ك��ويف 

ع�سكري  تدخل  �إىل  يف�سي  �لأم���ن  جمل�س 

�أطل�سي - خليجي - تركي يف �سورية، وعليه 

مل ي���رت�ج���ع ول���ي���د ج��ن��ب��اط ع���ن ت��اأي��ي��ده 

لدميقر�طية ريا�س �ل�سقفة و�لعرعور، بناء 

وفيلتمان،  حمد  ون�سائح  �لرتكية  لزيار�ته 

و��ستمر �سعد �حلريري يف ملجاأه �لباري�سي 

يف ت���اأك���ي���ده ع��ل��ى ���س��ق��وط دم�����س��ق، وحت����ّول 

�سمري جعجع �إىل حليف لاإخو�ن يف بلد�ن 

و�أخ��ذو� تهديد  للت�سعيد  �لأع���ر�ب.. نّظرو� 

�لرجل �ملري�س رجب طيب �أردوغان �لأخري 

على حممل �جلد، ورّوج��و� لتحرك وحد�ت 

تركية ورمبا �أطل�سية.

بد�أو� �لت�سعيد �ملفتعل على �حلدود �لرتكية 

- �ل�������س���وري���ة، وع���ل���ى �حل������دود �ل�������س���وري���ة - 

تلفزيون  م�سور  ح��ادث��ة  وك��ان��ت  �للبنانية، 

حاولو�  كما  �سعبان..  علي  �ل�سهيد  �جلديد 

�لت�سعيد على �حلدود �ل�سورية – �لأردنية، 

لكن �سعرة من ر�أ�س جندي �سوري مل تهتز.

مع  �لناجحة  حم��ادث��ات��ه  �أجن���ز  �ملعلم  ول��ي��د 

نظريه �لرو�سي �سريغي لفروف يف مو�سكو، 

ق��درة لأح��د  �أن��ه ل  يكت�سفون  وب���د�أ �جلميع 

���س��وري��ة،  ���س��د  ع�سكرية  حملة  جت��ري��د  ع��ل��ى 

�مل�ستوى  �لإقليمي ول على  �مل�ستوى  ل على 

�لعازلة  �ملنطقة  �أح��ام  وتبخرت  �ل���دويل.. 

على �حلدود مع تركيا.

ثمة حقيقة بد�أ كل �أطر�ف حلف �لتاآمر على 

�سورية يكت�سفونها، باأن �حلل �ل�سيا�سي وفق 

�لطريق  هي  �لأ���س��د،  ب�سار  �لرئي�س  �سروط 

�أط���ر�ف  ب���د�أ كثري م��ن  �ل��وح��ي��د للحل، ل��ذ� 

طريق  ع��ن  يفت�سون  ���س��وري��ة  على  �مل���وؤ�م���رة 

تر�سل  خ��ل��ي��ج��ي��ة  دول  دم�����س��ق؛  وّد  خل��ط��ب 

�لتاآمر  من  تتر�أ  دم�سق  �إىل  �سر�ً  موفدين 

��ستعد�د  كل  وتبدي  �لقطري،   - �ل�سعودي 

و�لقت�سادية  �ل�سيا�سية  �ل��ع��اق��ات  لأوث���ق 

�أن  خ�سو�ساً  �لغمة،  �نتهاء  بعد  �سورية  مع 

�لدوحة  �كت�سفت موؤ�مر�ت من  �ل��دول  هذه 

و�لريا�سة �سدها.

من  ت��ت��ر�أ  و�ل��ع��ل��ن  �ل�سر  يف  ب���د�أت  وفرن�سا 

�إن��ه��ا  نهجها يف �ل��ت��اآم��ر ع��ل��ى دم�����س��ق، ل ب��ل 

�أ�سماء  باإعطاء  تتو�سلها  دم�سق  �إىل  �أر�سلت 

وباأ�سماء  فرن�سا،  يف  نائمة  �إرهابية  بقو�ئم 

ب��ع�����س �جل��م��ع��ي��ات �مل���ت�������س���ددة �ل���ت���ي تعمل 

بعد  مل��ا  ت�ستعد  فرن�سا  �إن  �أي  ب��اري�����س..  يف 

�ساركوزي من �لبو�بة �لدم�سقية.

اأحمد زين الدين
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موضوع الغالف

كويف �أنان على �أر�س �سورّية حمتلة منذ 1939

�لرئي�س �لأ�سد م�ستقبًا �لنائب �ل�سابق في�سل �لد�ود

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

أقنعة حلف التآمر على دمشق تتساقط

دمشق: الحل سياسي.. وبشروط سورية

�لقياد�ت  م��ع  �ل�سوري  �لرئي�س  ل��ق��اء�ت  يف  �لنظر  يلفت  م��ا  ثمة 

كانت  لبنانية  قياد�ت  �إىل  �متدت  �ملرة  لأنها هذه  �للبنانية، ذلك 

لكنها مل جتِن  ل�سورية،  و�ملقاوم  �لقومي  �لنهج  مع  �ل��دو�م  على 

�أو مادية، حيث كانت تذهب  �أي مكا�سب �سيا�سية  جر�ء مو�قفها 

�إىل مكان �آخر، كر�ست �أ�سحابه زعماء وقيادين.

�لنائب  مع  �لأ�سد  �لرئي�س  �ل��ذي عقده  �ملطّول  �للقاء  كان لفتاً 

�ل�سابق في�سل �لد�ود، كما كان مثري�ً لاهتمام �للقاء�ن �للذ�ن 

ُعقد� مع �لنائب �ل�سابق  �أ�سامة �سعد، و�لوزير �ل�سابق فايز �سكر.

ما �لذي د�ر يف هذه �للقاء�ت؟

يكتفي في�سل �لد�ود بالقول: �إنه �أكد تاأييده وت�سامنه و�عتفاءه 

بالنهج �لقومي �ملقاوم و�ملمانع ل�سورية وللرئي�س �لأ�سد، ونحن ل 

نبيع �ملو�قف، ول ن�سرتي، نحن مع �سورية يف �ل�سر�ء و�ل�سر�ء.. 

و�سورية بقيادة �لأ�سد منت�سرة حتماً..

وفية  �ستبقى  و�سورية  ح�سل..  كثري  ك��ام  ثمة  بالقول:  ليجزم 

حللفائها �لأ�سلين، وكفى.

سورية وفية 
لحلفائها األصالء
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أحداث األسبوع

تركيا نحو مزيد من األقوال.. بانتظار أفعال قد ال تأتي

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

اأنقرة - الثبات

�ل���رتك���ي على  �ل�����س��م��ت  ي��ف��ه��م  �أن  ي�����س��ت��ط��ي��ع  �أح�����د  ل 

حادثة »�إط��اق �لنار« �لتي متت على خميم لاجئن 

ت��رك��ي��اً يتمثل  �إل ���س��ع��ف��اً  �أر����س��ي��ه��ا،  �ل�����س��وري��ن ع��ل��ى 

بالكثري من �لأقو�ل.. و�لقليل من �لأفعال.

م��اب�����س��ات �حل���ادث���ة ك��م��ا �أع��ل��ن��ت، ك��ان��ت غ��ري دق��ي��ق��ة، 

�أن �لإ���س��اب��ات ح�سلت على خط �حل���دود، ولي�س  ذل��ك 

يتعر�س  مل  �ملخيم  ف��اإن  وبالتايل  �لرتكي،  �لد�خل  يف 

�ل�سوريْن  »�ل��اج��ئ��ْن«  �إن  ب��ل  ن��ار كما ذك��ر،  لإط���اق 

�مل�سابْن، مل يكونو� مع »مرتجمتهم« يف د�خل �ملخيم، 

بل على خط �حلدود »ي�ساعدون« لجئن �آخرين على 

�لعبور �إىل تركيا، وتوؤكد تقارير موثوقة �أن �ملجموعة 

�ملفرت�سة كانت توؤّمن �ن�سحاب جمموعة من »�جلي�س 

�حلر« وقعت يف كمن للقو�ت �ل�سورية، علماً �أن �لقو�ت 

�لرتكية بقيت على �حلياد، يف ت�سرف يوؤكد �أن �حلادثة 

�حل��و�دث  م��ن  �ل�سورية ككثري  �لأر����س��ي  د�خ��ل  وقعت 

�لأخرية.

غري �أن �لافت، �جلر�أة �ل�سورية يف ماحقة �مل�سلحن 

حتى خط �حلدود �لأخري، دومنا �أي �عتبار للتهديد�ت 

�لقياد�ت  عن  ي�سدر  �ل��ذي  �لكبري«  و»�لكام  �لرتكية 

�لرتكية، فاملعار�سون �ل�سوريون ي�سكون مر�ر�ً وتكر�ر�ً 

من »�لتقاع�س �لرتكي« عن جندتهم، حتى عندما ق�س 

�لطري�ن �ل�سوري مو�قع ملا ي�سمى »�جلي�س �حلر« قرب 

�ل�سوري دخل  �أن �لطري�ن  �حل��دود، فيما يوؤكد هوؤلء 

�أك��ر م��ن م��رة م��ن دون �أي رد فعل  �لأج���و�ء �لرتكية 

تركي.

وياأتي كام وزير �خلارجية �ل�سوري وليد �ملعلم �لأخري 

عن »�لتورط« �لرتكي يف �لأحد�ث �ل�سورية ليزيد من 

�ل�سغط على �حلكومة �لرتكية �لتي تتجنب �لت�سعيد 

�مليد�ين، رغم �ل�سقف �ملرتفع جد�ً لت�سريحات �أع�ساء 

�أع��ل��ن �ملعلم، يف م��وؤمت��ر �سحفي  ه��ذه �حل��ك��وم��ة، فقد 

�أن  �سريجي لف���روف  �ل��رو���س��ي  م��ع نظريه  يف مو�سكو 

تركيا »حتت�سن م�سلحن« وت�سمح لهم بخرق �حلدود 

وتهريب �ل�ساح �إىل �سورية.

وقال �ملعلم: »تركيا ل ت�ستقبل فقط مهاجرين �أجرو� 

ع��ل��ى ت���رك م��ن��ازل��ه��م م��ن ق��ب��ل �جل��م��اع��ات �لإره��اب��ي��ة 

�مل�سلحة، تركيا حتت�سن م�سلحن وتقيم لهم مع�سكر�ت 

تدريب، وت�سمح لهم بخرق �حلدود وبتهريب �ل�ساح 

من �أر��سيها«، و�أ�ساف رد�ً على �سوؤ�ل حول �إطاق �لنار 

�ل�سوري �لإثنن �ملا�سي على �حلدود �لرتكية: »�سورية 

دولة ذ�ت �سيادة ومن حقها �لدفاع عن �سيادتها �سد �أي 

خرق لهذه �ل�سيادة«.

وتاأتي �أهمية كام �ملعلم يف نظر �لأتر�ك، �أنه قيل �إىل 

جانب وزير �خلارجية �لرو�سي �سريغي لفروف �لذي 

�أكد موقف باده �لذي يرى يف ت�سليح بع�س �جلماعات 

�أن هذ�  ل��ا���س��ت��ق��ر�ر«، علماً  »م��ق��و���س��اً  �أم����ر�ً  �ل�����س��وري��ة 

�ل��وزر�ء  رئي�س  بها  �سيقوم  زي��ارة  �أي�ساً  ي�سوق  �لكام 

�لرتكي رجب طيب �أردوغ��ان �إىل مو�سكو لبحث �مللف 

�ل�سوري.

�إن  �لرتكية  �خلارجية  وز�رة  يف  ب��ارز  م�سوؤول  وي��ق��ول 

ب��اأم��ور  ت��ق��وم  �أن  ي��ت��وق��ع منها  �أن �جل��م��ي��ع  ت��ع��ي  ب���اده 

ب��اده  �أن  �إىل  ينبه  لكنه  �ل��و�ق��ع،  �أر����س  على  »عملية« 

�لإيقاع نف�سه  �لدول ل جتري وفق  »و�قعية« و�ساعات 

�مل�����س��وؤول على  وي��اأخ��ذ  �لأف����ر�د و�جل��م��اع��ات،  ل�ساعات 

�ل��ق��ي��اد�ت �ل��ع��رب��ي��ة ع���دم ج��دي��ت��ه��ا يف �مل��ل��ف �ل�����س��وري، 

�أن بع�س هوؤلء »يق�سون �إجاز�تهم يف �ملغرب«  معتر�ً 

�ملبا�سر،  �لدعم  عن  متنعهم  �أ�سغال«  »لديهم  و�آخرين 

م�سري�ً �إىل �أن باده دفعت حتى �لآن 150 مليون دولر 

�مل�ساعد�ت  من  قر�ساً  تتلقا  ومل  �ل�سورين«،  »لإغ��اث��ة 

»فكرة  �لت�سليح  يف  ت��رى  �ل��ت��ي  �لعربية  �ل���دول  م��ن  ل 

ممتازة« ول من غريها. 

�مل�سوؤول �لرتكي كان و��سحاً يف �لتاأكيد على �أن باده 

»لن تتورط ع�سكرياً يف �سورية« رغم كل �لكام �لكبري 

�لذي يقال، ف�سورية هي جزء من عامل عربي »ل يريد 

عودة �لعثمانين �إليه« وفق ما يعرتف �مل�سوؤول �لرتكي 

����س��ت��ع��د�د  ع��ل��ى  لي�ست  ب����اده  �أن  لي�سيف  ب�����س��ر�ح��ة، 

للدخول يف م�ستنقع فيما يتنزه �لآخرون.

لكن هل هذ� يعني �أن تركيا لن تتدخل نهائياً؟ يف�سل 

�أثبتت  فقد  ب��ذل��ك،  يجزمو�  ل  �أن  �أت���ر�ك  معار�سون 

يدفعها  ق��د  ن��ظ��ر«  بق�سر  »متتعها  �أردوغ�����ان  حكومة 

�إىل �لدخول يف مغامرة غري حم�سوبة �لعو�قب �إذ� ما 

 - �لثمن  �أن هذ�  تقب�سه«، غري  ثمناً  لديها  �أن  �أح�ست 

وفق �ملعار�س �لرتكي - ما يز�ل بعيد �ملنال، وبالتايل 

يكون  لن  �لكام  من  �ملزيد  �إىل  ت�سري  �لتوقعات  ف��اإن 

�آخره كام رجب طيب �أردوغان �لذي تورده �ل�سحافة 

�لذي كرر  �لغام�سة«،  »�لت�سريحات  �لرتكية يف �سياق 

�أن »جميع �خليار�ت موجودة على �لطاولة«، قائًا: »ل 

ميكنني �أن �أقول لكم حتديد�ً ماذ� �سيح�سل، نفّكر بكل 

�لحتمالت«..

حت��ت ع��ن��و�ن »�لأق�����س��ى ���س��رخ��ة ح��ق يف 

�ل�سورية  �لعا�سمة  ُنظم يف  �لأم���ة«،  وج��د�ن 

لن�سرة  �ل�سام  ب��اد  »علماء  م��وؤمت��ر  دم�سق 

�لأوق�����اف  وز�رة  �أق���ام���ت���ه  �ل�����ذي  �ل���ق���د����س«، 

�ل�������س���وري���ة ب���ال���ت���ع���اون م����ع جت���م���ع �ل��ع��ل��م��اء 

من  علماء  ومب�ساركة  لبنان،  ف��ى  �مل�سلمن 

�سورية و�لأردن وفل�سطن ولبنان.

�مل����وؤمت����ر خ��ل�����س يف خ���ت���ام �أع���م���ال���ه �إىل 

�ل�سام«، و�نتخب  تاأ�سي�س »�حتاد علماء باد 

�ل���دك���ت���ور حم��م��د �سعيد  �ل�����س��ي��خ  ���س��م��اح��ة 

رم�����س��ان �ل��ب��وط��ي رئ��ي�����س��اً ل��احت��اد، ون��و�ب��اً 

من  �مل��و���س��وي  ع��ب��ا���س  �ل�سيد  ه���م:  للرئي�س 

لبنان، و�ل�سيخ �لدكتور تي�سري �لتميمي من 

فل�سطن، و�ل�سيخ حممد ه�سام �سلطان من 

�لأردن.

ت��صيات امل�ؤمتر

�لفعاليات  كافة  �إىل  �مل�ساركون  يتوجه   -  1
د�خ�����ل �مل��ج��ت��م��ع��ات �ل��ع��رب��ي��ة و�لإ���س��ام��ي��ة 

�ل�سهيونية  �مل��م��ار���س��ات  وج���ه  يف  ل��ل��وق��وف 

وه��دم  �ل�سريف  �لقد�س  لتهويد  �خل��ط��رية 

�مل�����س��ج��د �لأق�������س���ى ���س��م��ن خ��ط��ة م��درو���س��ة 

�لبيانات  تتخطى  عملية  بخطو�ت  و�لقيام 

�لعربية  �لإع��ام  و�سائل  ودعوة  و�لدر��سات، 

و�لإ����س���ام���ي���ة ل��ل��ق��ي��ام ب����دوره����ا يف ف�����س��ح 

�لوعي  ثقافة  ون�سر  �ل�سهاينة،  مم��ار���س��ات 

و�ل���ت�������س���دي ل��ك��ل �أ����س���ك���ال �ل��ب��غ��ي و�ل��ظ��ل��م 

و�لإ�ساءة لفل�سطن ومقد�ساتها.

يوؤكد �مل�ساركون على �أن �ل�سمت �لعربي   -  2
�لقد�س،  يف  يجري  ما  جتاه  �ملريب  و�لعاملي 

يف  م�ساركة  هو  �لأق�سى،  �مل�سجد  خ�سو�ساً 

يفر�س  مم��ا  بحقه،  ترتكب  �ل��ت��ي  �جل��ر�ئ��م 

�لعمل على ت�سعيد �حلملة �جلماهريية يف 

كل �أنحاء �لعامل �لعربي و�لإ�سامي.

و�أ�ساليبه  �أ�سكاله  بكل  �لإره��اب  رف�س   -  3
و�����س����رورة �ل��ت��ف��رق��ة ب��ي��ن��ه وب����ن �مل��ق��اوم��ة 

�مل�سروعة، و�إبعاد تهمة �لإرهاب عن �ملقاومة 

ف�سح  على  و�ل��ع��م��ل  ك��ل��ي،  ب�سكل  �مل�����س��روع��ة 

�جل����ر�ئ����م �ل���ظ���امل���ة �ل���ت���ي مي��ار���س��ه��ا �ل��ع��دو 

�ل�سهيوين �سد �ل�سعب �لفل�سطيني �لأعزل، 

ومقاومة هذ� �لظلم بكل �لو�سائل �ملتاحة.

�ل���ع���رب���ي���ة  �لأم�����ت�����ن  ع���ل���م���اء  دع��������وة   -  4
�إح���ي���اء ث��ق��اف��ة �مل��ق��اوم��ة  و�لإ����س���ام���ي���ة �إىل 

�حلقوق  ع��ن  دف��اع��اً  �ل�سعوب  ب��ن  �مل�سروعة 

وتكري�س  �مل��ح��ت��ل��ة،  و�مل��ق��د���س��ات  و�لأر������س����ي 

يف  �ملقاومة  دعم  �إىل  �لعام  �لديني  �خلطاب 

وذل��ك  و�جل����ولن،  لبنان  وج��ن��وب  فل�سطن 

يف  �ملرجتى  �لوحيد  �حل��ل  �ملقاومة  باعتبار 

�ل�سر�ع مع �لحتال �ل�سهيوين �لغا�سب.

�ل���ع���رب���ي���ة  �لإع����������ام  و�����س����ائ����ل  دع�������وة   -  5
و�لإ����س���ام���ي���ة ل��ل��ق��ي��ام ب����دوره����ا يف ف�����س��ح 

مم��ار���س��ات �ل�����س��ه��اي��ن��ة و�أ���س��ال��ي��ب��ه��م يف زرع 

�ل��و�ح��د،  �ل��دي��ن  �أب��ن��اء  ب��ن  و�ل�سقاق  �لفنت 

و�لعمل على بيان �أهمية �لوحدة و�لئتاف 

�سمن  خ�سو�ساً  و�لخ��ت��اف،  �لتفرق  ونبذ 

�لقن�و�ت  بع�س  �لإعامية يف  �لفو�سى  هذه 

�لطائفية  �ل��ن��ع��ر�ت  ت��ث��ري  �ل��ت��ي  �لف�سائية 

�ل��ف��رق��ة يف ج�سد �لأم���ة  و�ل��دي��ن��ي��ة، وت����زرع 

�لو�حد.

ح���ق �ل�����س��ع��ب �ل��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي يف  ت���اأك���ي���د   6-

هذ�  و�أن  و�ل�سبل،  �لو�سائل  بكافة  �ملقاومة 

�حل����ق ه���و ح���ق م�������س���روع �أق����رت����ه �ل�����س��ر�ئ��ع 

ن�سرة  و�إن  �لو�سعية،  و�لقو�نن  �ل�سماوية 

�ملقاومة يف فل�سطن و�جب �سرعي و�إن�ساين.

�مل��وؤمت��ر  يف  �مل�����س��ارك��ون  �لعلماء  يرف�س   7-

وي�����س��ت��ن��ك��رون م���ا ي��ت��ع��ر���س ل���ه �ل��ع��ل��م��اء يف 

للتحقيق  ����س��ت��دع��اء  م��ن  �ملحتلة  فل�سطن 

و�لعتقال ويدعون لتوفري ح�سانة حقيقية 

دولية لعلماء �لدين يف فل�سطن.

�لبتعاد  �إىل  �لأم��ة  �أف��ر�د  جميع  دعوة   -  8
ع���ن �ل��ت��ع��ر���س مل���ا ي��ث��ري �ل��ف��نت و�ل�����س��ح��ن��اء 

تفويت  على  و�لعمل  و�ل��ف��رق��ة،  و�لتباغ�س 

�ل��ف��ر���س��ة ع��ل��ى �ل��ذي��ن ي��ك��ر���س��ون ج��ه��وده��م 

وطاقاتهم لبث �لفرقة بن �سعوب �لأمة.

�لعربية  �حلكومات  �ملوؤمترون  يطالب   -  9
و�لإ���س��ام��ي��ة و���س��ائ��ر �حل��ك��وم��ات �لأخ����رى 

توجب  �لتي  �ل��ازم��ة  �لقو�نن  با�ست�سد�ر 

�لأدي���ان  جلميع  �لدينية  �ملقد�سات  �ح���رت�م 

وحما�سبة �لإعام �ملفرق، و�لت�سدي له.

�لأزم�������ات و�ل�����س��د�ئ��د  ف��ق��ه  ت��ر���س��ي��خ   -  10
�لو�قع على بلد�ن  ملو�جهة �حل�سار و�لظلم 

ع���دي���دة يف �ل���وط���ن �ل���ع���رب���ي، خ�����س��و���س��اً يف 

فل�سطن، وي�سمل ذلك دور �ملنر يف مو�جهة 

�لأزمات �لتي ت�سيب �لأمة.

�أبناء �لأمة �لعربية و�لإ�سامية  11 - دعوة 
�لكلمة  جلمع  �جل���اد  �لعمل  م��ن  �مل��زي��د  �إىل 

ووح�����دة �ل�����س��ف و�ل��ت��م�����س��ك ب���وح���دة �لأم����ة 

و�لعمل  �أر��سيها،  ووح���دة  �أه��د�ف��ه��ا  ووح���دة 

عن  �لنظر  ب�سرف  و�ح���دة  منظومة  �سمن 

�ن��ت��م��اء�ت��ه��م �مل��ذه��ب��ي��ة و�ل��ع��رق��ي��ة مل��و�ج��ه��ة 

�ل��ط��ائ��ف��ي��ة ومت��زي��ق  �ل���ف���نت  حم���اول���ة زرع 

�أو�سال �لأمة.

م����وؤ�م����ر�ت،  م���ن  ي���ح���اك  م���ا  ���س��م��ن   -  12
و�مل�سلمن،  لاإ�سام  و�لعد�وة  �لكيد  و�أبعاد 

و�لعلمي،  و�لثقايف  �لفكري،  �لغزو  وجو�نب 

يف  ل�سورية  �لوطني  �ملنهج  �مل�ساركون  يوؤيد 

�أر�سها،  وح���دة  على  للحفاظ  �جل���اد  �لعمل 

�ملتتالية �لتي حتاك  �مل��وؤ�م��ر�ت  ذل��ك يف ظل 

���س��ده��ا، و�مل���ح���اولت �مل��ت��ك��ررة �ل��ت��ي تهدف 

�لنيل من ��ستقر�رها و�أمن �أفر�دها.

ي�ستنكرون  �مل���وؤمت���ر  يف  �مل�����س��ارك��ون   -  13
�ل�سادرة  و�لطائفية  �لتحري�سية  �لفتاوى 

عن بع�س علماء �مل�سلمن يف �لدول �لعربية، 

وطلبة  للعلماء  م�سيئة  ف��ت��اوى  وت��ع��ت��ره��ا 

مبادئ  مع  تتفق  ل  و�أن��ه��ا  ولل�سر�ئع،  �لعلم 

�لو�قع  فقه  على  �ملبنية  و�أح��ك��ام��ه  �لإ���س��ام 

و�ملقا�سد �لعامة و�خلا�سة.

يف �ملوؤمتر ما تقوم  �مل�ساركون  يرف�س   -  14
�لإعامية  و�لو�سائل  �لف�سائية  �لقنو�ت  به 

وت�سجع  �لفتنة،  �أفكار  تغذي  �لتي  �ملغر�سة 

على �لقتل و�سفك �لدماء �لريئة، وتدمري 

�مل��م��ت��ل��ك��ات �ل��ع��ام��ة و�خل���ا����س���ة يف ���س��وري��ة، 

�لتحري�س  ف��ت��اوى  ع��ل��ى  ذل���ك  م��ع��ت��م��دة يف 

و�لقتل.

علماء  �مل��وؤمت��ر  يف  �مل�ساركون  يحّمل   -  15
و�مل��وق��ف  �لكلمة  م�سوؤولية  ودع��ات��ه��ا  �لأم���ة 

جتاه ما يجري يف �سورية وما تتعر�س له.

علماء  و�ج���ب  م��ن  �أن  على  �لتاأكيد   -  16
تطور�ت  جت��اه  �ل�سديد  �مل��وق��ف  بيان  �لأم���ة 

�لأح�����د�ث يف ���س��وري��ة، وذل����ك �ن��ط��اق��اً من 

�ل�سرعية و�لأخاقية  بامل�سوؤولية  �لإح�سا�س 

�مل�ساركن يف  ف��اإن  لهذ�  عاتقهم،  �مللقاة على 

�مل�سللة  �لفتاوى  �أ�سحاب  يحّملون  �ملوؤمتر 

�ملغر�سة م�سوؤولية �لكلمة و�ملوقف �أمام �هلل 

و�ل�سعوب و�لتاريخ.

�ملوؤمتر يدينون �لأعمال  يف  �مل�ساركون   -  17
�لإرهابية �لتخريبية �لتي حتدث يف �سورية 

�لأب��ري��اء،  �ملو�طنن  مئات  �سحيتها  وذه��ب 

وي��ع��دون��ه��ا م��ن��اف��ي��ة مل���ا ج����اءت ب���ه �ل�����س��ر�ئ��ع 

هذه  و�أن  �لإن�سانية،  و�لأخ���اق  �ل�سماوية، 

�إل  �لأم��ة  �أبناء  تزيد  �لإجر�مية ل  �لأعمال 

ثباتاً على �حلق.

وقد ز�ر وفد من جتمع �لعلماء �مل�سلمن 

���س��ارك��و� يف م��وؤمت��ر »علماء  �ل��ذي��ن  يف لبنان 

ب����اد �ل�������س���ام ل��ن�����س��رة �ل���ق���د����س«، �ل��رئ��ي�����س 

نتائج  على  لإطاعه  �لأ���س��د،  ب�سار  �ل�سوري 

�ملوؤمتر، وتاأ�سي�س �حتاد علماء باد �ل�سام.

مؤتمر »علماء بالد الشام لنصرة القدس«
يؤكد على دور سورية التاريخي في نصرة فلسطين

قراءة البيان اخلتامي 
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يف  ُت�شن  احل���روب  اأن  ب��ه  امل�شّلم  م��ن 

�شبيل حتقيق غايات �شيا�شية، وتنتهي اإما 

بانت�شار فريق على اآخر، فيفر�ض عندها 

ال��ط��رف  ع��ل��ى  اإرادت�����ه  املنت�شر  ال��ط��رف 

واإما  القتال،  توقف  بهدنة  واإما  املهزوم، 

بتعادل بني الطرفني املتحاربني، يف�شي 

ال��ت��ي  ال���واق���ع  لتنظيم  م��ف��او���ش��ات  اإىل 

فر�شته احلرب.

وم���ن امل�����ش��ّل��م ب��ه اأي�����ش��اً اأن ال��ط��رف 

الذي يبادر اإىل التفاو�ض هو من ي�شعى 

اأقدمت عليه  القتال، وهذا ما  اإىل وقف 

ال���ي���وم ال�����دول اأ����ش���ح���اب امل����وؤام����رة على 

�شورية، بعد احل�شم امليداين الذي حققه 

فاأر�شلت  الأر����ض،  على  ال�شوري  اجلي�ض 

امل��وف��د الأمم���ي وال��ع��رب��ي ك��ويف اأن���ان اإىل 

دم�شق حتت مظلة اأممية، للتفاو�ض من 

وحماولة  احلربية،  الأعمال  اإنهاء  اأج��ل 

حت��ق��ي��ق ب��ع�����ض امل���ك���ا����ش���ب، حل��ف��ظ م��اء 

الوجه، بعد ف�شل م�شروعها الرامي اإىل 

اإ�شقاط �شورية.

قد يوؤدي جناح مهمة اأنان اإىل وقف 

ت�شهده  الذي  والقتتال  العنف  م�شل�شل 

�شورية، ويب�شر مبرحلة جديدة ي�شودها 

ال�شتقرار الأمني وال�شيا�شي.

ورغ���م حت�شن ال��ظ��روف الأم��ن��ي��ة يف 

���ش��وري��ة، والإ����ش���اح���ات ال��ت��ي اأجن��زت��ه��ا 

الذي  العفو  خ�شو�شاً  ال�شورية،  القيادة 

اأ����ش���دره ال��رئ��ي�����ض ب�����ش��ار الأ����ش���د، ل ت��زال 

ترتفع وترية حركة »النزوح« من �شورية 

البقاع،  مناطق  وبع�ض  لبنان  �شمال  اإىل 

»ن���ازح«  األ���ف  مئة  نحو  اإىل  و�شلت  حيث 

يوؤكد �شوابية  بح�شب م�شادر معنية، ما 

من  اللبنانيني  الأف��رق��اء  بع�ض  هواج�ض 

انتقال امل�شهد ال�شوري الدامي اإىل لبنان.

اأب�������دى م��رج��ع  ال�������ش���ي���اق،  ويف ه�����ذا 

ل��ب��ن��اين ق��ري��ب م��ن دم�����ش��ق ت��خ��وف��ه من 

�شعي بع�ض الأطراف اإىل اإقامة جتمعات 

ل��ل��م��ج��م��وع��ات ال��ت��ك��ف��ريي��ة ال�����ش��وري��ة يف 

ب��ع�����ض امل��ن��اط��ق ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة، يف حم��اول��ة 

لإي����ج����اد ت�������وازن م����ع ����ش���اح امل���ق���اوم���ة، 

اأم��ام  ال�شورية  القيادة  �شورة  ولت�شويه 

ال������راأي ال���ع���ام ال���ع���امل���ي، واإي���ه���ام���ه ب��اأن��ه��ا 

متار�ض القتل والتنكيل يف حق �شعبها.

وح�����ّذر امل���رج���ع م���ن خ���ط���ورة جل��وء 

لبنان،  اإىل  �شورية  من  املجرمني  بع�ض 

ال�شتقرار  تتهدد  بداأت جرائمهم  والتي 

كميل  امل��واط��ن  قتل  كجرمية  اللبناين، 

ال����ك����ورة،  ب�����ش��م��زي��ن يف  ب���ل���دة  جن�����ار يف 

ب��ق�����ش��د ال�����ش��رق��ة، ن��اه��ي��ك ع���ن ان��ف��ات 

اللبنانية  احل���دود  على  الأم��ن��ي  الو�شع 

املواطنني  اأم��ن  وتعري�ض  ال�شورية،   –
والعاقات اللبنانية - ال�شورية للخطر.

الرئي�ض  ال�شبب  اأن  امل��رج��ع  وي���رى 

»ال���ن���زوح« ه��و �شيا�شة  ارت��ف��اع وت���رية  يف 

»الناأي بالنف�ض« التي متار�شها احلكومة، 

وحت�����دي�����داً رئ��ي�����ش��ه��ا جن���ي���ب م��ي��ق��ات��ي، 

وائل  ال�شوؤون  لوزير  املفرطة«  و»الغرية 

اأبو فاعور على »النازحني«.

اأرادت  »اإذا  بالقول:  امل��رج��ع  ويختم 

ال�شاأن  ع��ن  بنف�شها  ت��ن��اأى  اأن  احل��ك��وم��ة 

ال�شوري، عليها اأن متنع عمليات ت�شل�شل 

�شورية  اإىل  ال�شاح  وتهريب  امل�شلحني 

عرب الأرا�شي اللبنانية«.

ت�شتهدف  ال��ت��ي  احل��م��ل��ة  ���ش��ي��اق  ويف 

امل�شور  ا�شت�شهاد  حادثة  ج��اءت  �شورية، 

علي �شعبان يف وادي خالد، لت�شكل مادة 

اعتادت  التي  الرخي�شة،  لاأبواق  د�شمة 

ا���ش��ت��غ��ال دم�����اء ال�������ش���ه���داء ل��ل��ت��وظ��ي��ف 

التهامات  اإط���اق  وب��ال��ت��ايل  ال�شيا�شي، 

وقائع  اأي  اإىل  ال�شتناد  دون  من  جزافاً 

ملمو�شة توؤكد �شلوع القوات ال�شورية يف 

املناطق  اأن  ل�شيما  �شعبان،  قتل  جرمية 

ال�����ش��وري��ة امل��ح��اذي��ة ل����وادي خ��ال��د كانت 

ال�شوري  اجلي�ض  ب��ني  ا�شتباكات  ت�شهد 

واملجموعات امل�شلحة قبل وقوع اجلرمية 

ب���ي���وم واح�����د، ب��ح�����ش��ب خم��ت��ل��ف و���ش��ائ��ل 

الإعام.

ويف هذا ال�شدد، يوؤكد م�شدر مطلع 

ع��ل��ى ال���واق���ع امل���ي���داين يف امل��ن��ط��ق��ة، اأن 

املتاخم  طرطو�ض   - حم�ض  اأوت��و���ش��راد 

مل�شرح اجلرمية، ي�شهد با�شتمرار اأعمال 

اأي��دي  على  ب��ال��ق��وة  و�شلب  وخ��ط��ف  قتل 

النظامية  القوات  تقوم  التي  امل�شلحني، 

مباحقتهم، وبالتايل ال�شتباك معهم.

ان�����ط�����اق�����اً م�����ن ال������واق������ع الأم����ن����ي 

احلدودية  املنطقة  تعي�شه  ال��ذي  املتوتر 

حتديد  ميكن  ل  ال�شرقية،   - ال�شمالية 

اجلهة امل�شوؤولة عن قتل �شعبان، من دون 

ماب�شات  لك�شف  علمي  حتقيق  اإج���راء 

اجل���رمي���ة، ل���ش��ي��م��ا يف ظ���ل ان���ع���دام اأي 

وجود للجي�ض اللبناين يف تلك املنطقة.

ق��د ت��ك��ون اأ���ش��ب��اب الت��ه��ام��ات التي 

ت�شوقها القناة �شد دم�شق، هو التزامها 

و�شعيها  جهة،  من  القطرية  بال�شيا�شة 

اإىل   - الأو������ش�����اط  ب��ع�����ض  ت������ردد  ك���م���ا   -

»الن��ت��ق��ام« م��ن ال��ق��ي��ادة ال�����ش��وري��ة، التي 

اأمام  ال�شورية  الأ���ش��واق  اأب��واب  ت�شّرع  مل 

اأعمال رئي�ض جمل�ض اإدارتها؛ يف جمايْل 

بيع املناهج املدر�شية، والطباعة من جهة 

ثانية.

وب��اخ��ت�����ش��ار - ك��م��ا ي���ردد ال��ب��ع�����ض - 

�شورية،  �شد  ه��ذه احلملة  ُيطمح يف  قد 

حتقيق هدفني:

م��ن  م���زي���د  ع���ل���ى  احل�������ش���ول  اأوًل: 

الدعم املايل القطري.

ث��ان��ي��اً: حم��اول��ة ا���ش��ت��دراج ال��ق��ي��ادة 

ال�شورية، لوقف احلملة عليها، خ�شو�شاً 

يف �شوء ما تتعر�ض له �شورية من حرب 

اإعامية.

ح�سان احل�سن
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لبنانيات

مـــواقف
• لقاء اجلمعيات وال�شخ�شيات الإ�شامية يف لبنان اأكد اأن الهجمة 
ال�صهيوين  وال��ع��دو  الأمريكية  ال�صّر  اإدارة  ت�صنها  التي  ال�صر�صة 

لنزع  وذل��ك  ال�شريفة،  والفل�شطينية  اللبنانية  املقاومة  ت�شتهدف 

�شالحها، ولتحجيم دور القوى الداعمة واحلا�شنة لها.

تعززت  الت�شحيات،  وعظمت  ال�شمود  تعزز  كلما  اأنه  اللقاء  وراأى 

وت�شامنًا  التفافًا  النا�س من حولها  وازداد  �شوكتها  وقويت  املقاومة 

الإ�شالمية  ال��وح��دة  اأهمية  على  اللقاء  و���ش��ّدد  وت��اأي��ي��دًا.  ون�شرة 

باملراهنة  الداخل  يف  القوى  بع�س  ا�شتمرار  من  حمذرًا  والوطنية، 

قد  التي  الإقليمية  املتغريات  بع�س  ح�شول  وعلى  اخل���ارج،  على 

وقطع  ذلك،  عن  بالعدول  اإياهم  نا�شحًا  اللبنانية،  املوازين  تقلب 

عالقة التبعية بكل من يريد �شوءًا بلبنان واملنطقة، وباأمتنا العربية 

والإ�شالمية.

كما نّبه اللقاء اإىل خطورة مترير م�شروع قانون الإيجارات اجلديد 

يف  حتمل  ومغالطات  �شوائب  من  يت�شمن  ملا  النيابي،  املجل�س  يف 

طياتها الظلم وعدم الإن�شاف، وت�شريد مئات اآلف اللبنانيني.

الن�شال  حلركة  العام  الأم��ني  ال����داود؛  في�شل  ال�شابق  النائب   •
اللبناين العربي، ا�شتنكر ا�شت�شهاد امل�شور التلفزيوين علي �شعبان 

ال�شهداء  قافلة  اإىل  لين�شم  الإعالمي،  املهني  بواجبه  قيامه  اأثناء 

ويدفعون  م��رر،  غري  من  ُيقتلون  الذين  وامل�شورين  الإعالميني 

اأرواحهم ثمنًا لقتال رخي�س.

 ودعا الداوود الأجهزة الأمنية والق�شائية اإىل اإزالة اللتبا�س حول 

ظروف مقتل ال�شهيد �شعبان، وعدم الت�شاهل يف ك�شف كل ما ح�شل.

• الوزير ال�شابق عبد الرحيم مراد؛ رئي�س حزب الحتاد؛ ا�شتقبل 

واأع�شاء القيادة يف احلزب وفدًا من القيادة العامة برئا�شة اأبو عماد 

رامز، مقدمني درع وفاء وتقدير للوزير مراد على م�شاندته الق�شية 

الفل�شطينية، وذلك مبنا�شبة ذكرى انطالقتها ال�شابعة والأربعني. 

يف  الفل�شطيني  ال�شعب  حقوق  تاأمني  يف  بالإ�شراع  رامز  طالب  وقد 

لبنان، ويف مقدمتها حق التملك، الذي يوؤكد رف�شه للتوطني وحقه يف 

العودة، وهذا ل يتناق�س مع حق العودة. واعتر رامز اأن »ما حتدث 

بالذهاب  اللبنانية  الدولة  يطالب  ال��ذي  جعجع  �شمري  اجل��زار  به 

اإىل خميم بارد جديد، يخفي وراءه م�شروع تهجري الفل�شطيني من 

لبنان«.

موؤامرة  هو  �شورية  يف  يجري  ما  اأن  مراد  الوزير  اعتر  جهته،  من 

باإ�شالحات  قام  ال��ذي  النظام  الو�شع  خللخلة  �شهيونية  اأمريكية 

فعليه  اأن��ان،  كويف  مبلعب  حاليًا  والكرة  التطوير،  من  للمزيد  قابلة 

التزامه  ال�شوري  اأعلن  باملبادرة، وقد  يتعلق  يقول احلقيقة فيما  اأن 

باملبادرة، لكن من ي�شمن الطرف الآخر؟

اعتماد  اأهمية  على  اأك��دت  لبنان  يف  الإ���ش��ام��ي  العمل  جبهة   •  

ُيلحظ  املقبلة،  النيابية  لالنتخابات  وعادل  ع�شري  قانون  واإ�شدار 

ويرفع  اللبنانية،  وال�شعبية  ال�شيا�شية  للقوى  احلقيقي  التمثيل  فيه 

الغنب عن الأقليات الذين ل يقّلون �شاأنًا يف نه�شة احلياة العامة يف 

ولفتت  بها.  باأ�س  ل  ن�شبة  ميثلون  باتوا  مبجموعهم  والذين  البالد، 

لتحقيق  حظًا  الأوف��ر  ُيعد  الآن  اإىل  الن�شبية  قانون  اأن  اإىل  اجلبهة 

قانون  وهو  والتمثيل احلقيقي،  والتوازن  والعدالة  الع�شرنة  �شروط 

واملناف�شة  التناف�س  خانة  يف  اجلميع  وي�شع  اجلميع،  حقوق  يحفظ 

ولي�س يف خانة ال�شطب اأو الإلغاء والإق�شاء عن ال�شاحة.

القد�س  لن�شرة  ال�شام  بالد  علماء  موؤمتر  اأن  اجلبهة  اعترت  كما 

البو�شلة  هي  فل�شطني  اإن  اإذ  ال�شحيح،  الطريق  على  خطوة  هو 

ربيع عربي،  اأو  �شعبي  لأي حترك  واملقيا�س  املعيار  وهي  احلقيقية، 

حتى  واملقاومني  املجاهدين  قبلة  دائمًا  و�شتبقى  كانت  ففل�شطني 

الن�شر والتحرير.

 

• احلاج عمر غندور؛ رئي�س اللقاء الإ�شالمي الوحدوي راأى اأنه من 
على  �شنة  مرور  بعد  م�شر  تعم  ال�شاملة  الفو�شى  نرى  اأن  املوؤ�شف 

ثورتها التي اأطاحت بواحد من اأخل�س احلكام العرب ل�«اإ�شرائيل«، 

الرئي�س  حول  ال�شيا�شية  القوى  بني  العنيف  ال�شتباك  يدور  وكيف 

الرابعة  للمرة  فّجروا  الذين  الأب��ط��ال  املجاهدين  حمّييًا  العتيد، 

الغا�شب  الكيان  اإىل  الغاز  تنقل  التي  الأنابيب  التوايل  على  ع�شرة 

قطاع  يف  ال�شمود  باأ�شباب  اإخوانهم  مي��دون  والذين  �شيناء،  عر 

غزة املحا�شر، كذلك الذين يطالبون باإلغاء اتفاقية الذّل يف كامب 

ديفيد.

• �شمري �شرك�ض؛ رئي�س التنظيم القومي النا�شري يف لبنان، اأبرق 
اخلام�شة  بالذكرى  مهنئًا  الأ�شد،  ب�شار  الدكتور  ال�شوري  للرئي�س 

يف  جاء  ومما  ال�شرتاكي،  العربي  البعث  حزب  لتاأ�شي�س  وال�شتني 

تتعر�س حلرب  العربية  و�شورية  العام  الذكرى هذا  »تاأتي  الرقية: 

كونية عاملية تقودها قوى ال�شر الأمريكي - ال�شهيوين - الفرن�شي 

- الريطاين - الرتكي، ومعهم راأ�س الرجعية العربية يف ال�شعودية 

وقطر.. اجلماهري ما زالت و�شتبقى و�شتبقى معكم واإىل جانبكم يف 

خو�س معارك املواجهة والت�شدي للعدوان الأمريكي ال�شهيوين على 

منطقتنا واأمتنا، ويف مواجهة ع�شابات التخريب الداخلي يف �شورية 

ال�شقيقة.

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

100 ألف »نازح سوري« في لبنان

أسباب النقمة اإلعالمية اللبنانية المفتعلة ضد سورية
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ب��ع��د ح����وايل ���ش��ن��ة م��ن ع��م��ر احل��ك��وم��ة 

امليقاتية، مايزال هناك م�شاألتان مل ُتنجزا، 

اإىل ج��ان��ب ال��ك��ث��ري م���ن امل�����ش��ائ��ل الأخ����رى 

امل�شاألتان  وهاتان  والقت�شادية،  اخلدماتية 

هما :

ان��ت��خ��اب جديد  ق��ان��ون  اإجن���از  الأوىل: 

يوؤمن �شحة التمثيل ال�شيا�شي وال�شعبي.

ال����دول����ة،  اإدارات  ت��ط��ه��ري  ال���ث���ان���ي���ة: 

الق�شاء والأمن، من رموز قوى  وخ�شو�شاً 

ال�شيا�شية  الأجندة  نفذت  التي  �شباط   14
والأم����ن����ي����ة الأم����ريك����ي����ة امل����ع����ادي����ة ل��ل��ب��ن��ان 

وم��ق��اوم��ت��ه و���ش��وري��ة، وال��ع��م��ل ع��ل��ى اإجن���از 

الر�شمية،  الإدارات  يف  التعيينات  مو�شوع 

مب���ا مي��ّك��ن احل��ك��وم��ة م���ن احل��ك��م وتنفيذ 

�شيا�شاتها دون اأي عقبات.

ان��ت��خ��اب��ي هو  ق���ان���ون  اأي  والأ����ش���ئ���ل���ة، 

الأف�شل لواقع لبنان؟ وملاذا مل ي�شن قانون 

جديد؟ وما هو املرجح؟ وا�شتطراداً ملاذا مل 

التعيينات حتى الآن؟ وهل  اإجناز ملف  يتم 

بالإمكان اإجناز ذلك يف الفرة املتبقية من 

عمر احلكومة؟

�شن  على  املراهنة  اإن  القول،  نافل  من 

ق���ان���ون ج���دي���د ل��ان��ت��خ��اب��ات ي��ن�����ش��ج��م مع 

بالإتيان مبجل�ض نيابي  اللبنانيني  تطلعات 

تطوير  يف  وي�شهم  متثيلهم،  �شحة  يعك�ض 

هنا،  املراهنة  املتخلف،  ال�شيا�شي  نظامهم 

اأنه  على القوى الوطنية التي تدرك جيداً، 

اقت�شادي  �شيا�شي  اإ���ش��اح  اأي  يتحقق  ل��ن 

قانون  يتم و�شع  اجتماعي جوهري، ما مل 

جديد لانتخابات، يخرج الباد من دائرة 

على  وي�شعها  واملذهبي،  الطائفي  التجاذب 

النتماء  حتقيق  اإىل  املو�شول  الطريق  اأول 

الوطني واملواطني، وبالتايل تعبيد الطريق 

اأمام اإلغاء الطائفية، اإلغاء كامًا.

وب��ال��ت��وق��ف اأم���ا م��ا ي��ط��رح م��ن ق��وان��ني 

انتخابية واأّي منها الذي يحقق هذا الهدف 

الوطني ميكن ر�شد ثاثة :

الأول: قانون النتخاب احلايل )قانون 

على  ال��ق��ائ��م  ال��ت��ع��دي��ات(  بع�ض  م��ع  ال�60 

التمثيل الأكرثي والق�شاء دائرة انتخابية، 

ت��دع��م��ه وت����وؤي����ده ب��ق��وة ال���ق���وى ال��ط��ائ��ف��ي��ة 

وامل��ذه��ب��ي��ة لأن����ه ي��ح��ق��ق م�����ش��احل��ه��ا وي��وف��ر 

اإنتاج نفوذها يف  لها الربة املائمة لإع��ادة 

تبقى  واإن  ب��اخل��دم��ات،  والتحكم  ال�شلطة، 

مم����راً اإج���ب���اري���اً ل��ل��م��واط��ن يف ع��اق��ت��ه مع 

الدولة، ولهذا فهو ل يحقق عدالة التمثيل، 

ويعزز الطائفية واملذهبية علة العلل.

ال����ث����اين: ق���ان���ون ان���ت���خ���اب ي���ق���وم على 

الدائرة الو�شطى والن�شبية، وهو اأف�شل من 

قانون الق�شاء الأكرثي.

ال���ث���ال���ث: ق���ان���ون ان���ت���خ���اب ي���ق���وم على 

ال��ت��م��ث��ي��ل امل������زدوج، وه���و م���ا حل��ظ��ه د���ش��ت��ور 

ن���واب  ب���� :)اأي جم��ل�����ض  ال��ط��ائ��ف وي��ق�����ش��ي 

وجمل�ض �شيوخ( وفق اتفاق الطائف.

انتخاب  قانون  تنجز احلكومة  مل��اذا مل 

جديد حتى الآن؟ 

لكن  عديدة،  اأ�شباباً  هناك  اأن  الوا�شح 

اأهمها:

املعنية و�شاحبة  الوطنية  القوى  اأن   ���1
امل�����ش��ل��ح��ة ب��و���ش��ع ق���ان���ون ان���ت���خ���اب يحقق 

ال��ت��ط��ور يف ال��ن��ظ��ام ال�����ش��ي��ا���ش��ي ال��ل��ب��ن��اين، 

لتوفري  متكاملة  خ��ط��ة  اإط����ار  يف  تعمل  مل 

يلبي  انتخابياً  نظاماً  ت��وؤي��د  ق��وى  م��وازي��ن 

جهة،  من  التغيري  يف  اللبنانيني  طموحات 

ويحفظ خ�شو�شياتهم الطائفية واملذهبية 

من جهة اأخرى.

تعمل  املذهبية  الطائفية  القوى  اأن   ���2
لقانون  مبكر  ج��دي  نقا�ض  اأي  عرقلة  على 

اللحظة  اإىل  الأمر  النتخاب، وتتعمد ترك 

الدوليب  يف  الع�شي  ت�شع  بحيث  الأخ���رية، 

احتكارها  ك�شر  اإىل  ي��رم��ي  ق��ان��ون  اأي  مل��ن��ع 

للتمثيل النيابي. 

ال��ت��ي تقرر  ال��ق��وى ه��ي  ولأن م��وازي��ن 

جتد  الن��ت��خ��اب،  ق��ان��ون  طبيعة  النهاية  يف 

اأ�شرية هذه  الوطنية نف�شها جم��دداً  القوى 

املوازين، نابعة من وجود غالبية يف جمل�ض 

اأ�شا�ض  على  وطنياً  قانوناً  ت��وؤي��د  ل  ال��ن��واب 

التجاذب  اأت���ون  م��ن  لبنان  ي��خ��رج  الن�شبية 

ال��ط��ائ��ف��ي وامل���ذه���ب���ي، خ�����ش��و���ش��اً ب��ع��د اأن 

الن�شبية  ملبداأ  رف�شه  جنباط  وليد  اأعلن 

و�شارع  �شباط،   14 ذلك مع قوى  يف  ملتقياً 

رئ��ي�����ض احل��ك��وم��ة م��ي��ق��ات��ي اإىل ال��ق��ول ب��اأن 

اأن يحظى بالتوافق،  قانون النتخاب يجب 

اأن جتري  اإما  اأم��ام معادلة،  اأننا  وهذا يعني 

النتخابات على اأ�شا�ض القانون احلايل لأن 

واإم��ا  ال��ربمل��ان ل�شاحله،  القوى يف  م��وازي��ن 

ندخل يف �شراع، وتوؤجل النتخابات. 

التعيينات 

اأن  ك�شف  فاإنه  التعيينات،  اأما مو�شوع 

احلكومة  يف  وامل��ذه��ب��ي��ة  الطائفية  ال��ق��وى 

وخارجها تقف عقبة اأمام تطهري الإدارات 

من رموز 14 �شباط، ومتنع اإجناز تعيينات 

اإىل  نظيفة  وطنية  رم���وز  ب��و���ش��ول  ت�شمح 

هذه  اأن  وا�شحاً  وب��دا  الر�شمية،  الإدارات 

القوى الطائفية واملذهبية هي التي وفرت 

احل��م��اي��ة ل��ل��رم��وز ال��ق�����ش��ائ��ي��ة والأم��ن��ي��ة 

منا�شبها  ا���ش��ت��خ��دم��ت  ال��ت��ي  احل���ري���ري���ة، 

ال���ر����ش���م���ي���ة يف خ����دم����ة اأج�����ن�����دات ال���ق���وى 

املحكمة  م��و���ش��وع  يف  ك���ان  اإن  اخل��ارج��ي��ة، 

الدولية التي تهيمن عليها وا�شنطن، اأو يف 

مو�شوع الأمن الداخلي الذي بات مربوطاً 

وخ��ا���ش��ع��اً ل��ل��و���ش��اي��ة الأم��ن��ي��ة الأم��ريك��ي��ة 

مب��وج��ب الت��ف��اق��ي��ة الأم��ن��ي��ة ال��ت��ي عقدها 

ال�شنيورة،  ف���وؤاد  ال�شابق  احلكومة  رئي�ض 

�شارية  ت��زال  ول  الأم��ريك��ي��ة،  ال�شفارة  م��ع 

املفعول حتى اليوم.

واذا كان مو�شوع التعيينات قد حترك 

ال��ي��وم م��ن ج��دي��د، اإمن����ا لأن ه���ذه امل��راك��ز 

يف  ���ش��اغ��رة  �شت�شبح  والأم��ن��ي��ة  الق�شائية 

ال�����ش��روري  وم��ن  املقبلة،  القليلة  الأ���ش��ه��ر 

م��ل��وؤه��ا، ومل ي��ع��د ب��الإم��ك��ان ال��ت�����ش��وي��ف يف 

ما  ه��ذا  تعبئتها؟  �شيتم  ممن  لكن  �شاأنها، 

���ش��ي��ك��ون م��و���ش��ع جت���اذب داخ���ل احل��ك��وم��ة، 

حلول  اإىل  امل��ط��اف  نهاية  يف  ن�شل  بحيث 

و�شط.

الوطنية قد  القوى  تكون  النهاية  ويف 

حتقق  واأن  حت��ك��م،  اأن  فر�شة  م��ن  ح��رم��ت 

و�شعها  تعزز  النا�ض  م�شلحة  يف  اإجن���ازات 

كان  واإذا  املقبلة،  الن��ت��خ��اب��ات  يف  ال�شعبي 

الفريق  ي�شمى  م��ا  م��ن وج���ود  ن��اب��ع��اً  ذل���ك 

الو�شطي يف احلكومة، الذي مل يقطع مع 

الوطنية  القوى  اأن  اإل  �شباط،   14 ق��وى 

امل��م��ث��ل��ة يف احل��ك��وم��ة ت��ت��ح��م��ل ه���ي اأي�����ش��اً 

يف  تعمل  مل  لأن��ه��ا  امل�����ش��وؤول��ي��ة  م��ن  ق�شطاً 

بينها  فيما  ومن�شقة  متكاملة  خطة  اإط���ار 

ملمار�شة ال�شغط داخل احلكومة وخارجها 

حل�����ش��ر ال���ف���ري���ق ال���و����ش���ط���ي امل���ع���ط���ل لأي 

م�شروع ي�شب يف م�شلحة النا�ض، واإذا كان 

على  الكهرباء  اأزم��ة  حل  م�شروع  و�شع  مت 

ال�شكة باملوافقة اأخرياً على ا�شتئجار بواخر 

ا�شتجرار الطاقة، فاإن الف�شل يف ذلك يعود 

اإىل الإ����ش���رار وال�����ش��غ��ط امل��ت��وا���ش��ل��ني من 

وزراء التيار الوطني احلر مما اأحرج رئي�ض 

احل��ك��وم��ة، الأم���ر ال���ذي ي��وؤك��د اأن���ه يف حال 

الوطنيني  ل��ل��وزراء  اإيقاع واح��د  ك��ان هناك 

يف احلكومة، وقرار موحد بالعمل لتحقيق 

بالإمكان  ف��اإن��ه  املهمة  الأم���ور  اأم��ر م��ن  اأي 

بلوغه.

ح�سني عطوي

ك��ان��ت ق��ي��ادة ���ش��ي��ارات الأج����رة يف امل��ا���ش��ي »م��ه��ن��ة« قائمة 

بذاتها، وكان �شاحبها يفخر بكونه على دراية باأ�شيق الزواريب 

والطرقات املخت�شرة يف بريوت، على رغم اأن الغالبية العظمى 

منهم مل تكن حتظى اإل بقدر بالغ التوا�شع من التعليم، لكن 

يف الألفية الثالثة، اأ�شبحت قيادة �شيارات الأجرة مهنة من ل 

مهنة له، يف العا�شمة التي يكرث فيها الزبائن وال�شياح، وهي 

ت�شتقطب املزيد من حملة ال�شهادات واأحياناً اأطباء ومهند�شني 

حديثي التخرج، وكثريون منهم من يعلن لكل من يركب معه 

ال�شيئ لكان حمامي  واأن��ه لول احلظ  اأن��ه يحمل �شهادة عليا، 

ب�شهادته  موظفاً  اأو  �شهرياً  طبيباً  اأو  مهند�شاً  اأو  الدنيا«  »قد 

التي »�شهر الليايل« ليح�شل عليها.

غري را�سني.. ولكن

�شائقو �شيارات الأجرة اجلدد ميثلون ن�شبة غري قليلة من 

اإذ  اأو�شاعهم،  على  را�شية  غري  وغالبيتهم  املهنة،  هذه  اأرب��اب 

يوؤكدون اأن حت�شيلهم العلمي يخولهم احل�شول على وظائف 

اأف�شل، لكن الأمر لي�ض بيدهم يف بلد كلبنان ل تنفع فيه �شوى 

املح�شوبيات والو�شاطات.

اإدارة  يف  جامعية  �شهادة  على  حا�شل  عاماً(   26( اأحمد 

اأ�شلوب »ف�ض اخللق« يف طريقة قيادته لل�شيارة  الأعمال، يتبع 

التي يعمل �شائقاً عليها ول ميلكها، فهو يناه�ض قوانني ال�شري 

ب�شرعة جنونية  والقيادة  املجاورة  ال�شيارات  مبحاولة اخراق 

جتنباً للوقوف عند اإ�شارات املرور،  وكلما اأوقفه دراج اأو �شرطي 

�شري، فاإن اأول ما يقوله اإنه »خريج جامعة ولي�ض �شائقاً«، وعن 

حاله يقول: »�شهادتي بقيت معلقة يف املنزل، اأما رخ�شة ال�شوق 

التي اأحملها يف جيبي فكانت املنقذ يل من املاأزق«، على اأمل اأن 

تبقى معه مع عدد املخالفات التي يح�شل عليها على الدوام.

اأم���ا ه��اين )29 ع��ام��اً( فهو ي��ق��ود ال�����ش��ي��ارة ال��ت��ي ميتلكها 

والده وهو يقول: اإن العائد من العمل ملا يزيد على 8 �شاعات 

يومياً ل ي�شاوي املجهود الذي يبذله، لكنه يعمل �شائق تاك�شي 

يحدث  ما  بع�ض  وح��ول  جامعته،  اأق�شاط  لتاأمني  الليل  اأثناء 

التاك�شي،  �شيارة  لت�شتقل  اأوقفتني  الفتيات  »اإح��دى  قال:  معه 

كثرياً  وخجلت  اجلامعة،  يف  زمياتي  اإح���دى  اأن��ه��ا  فاكت�شفت 

منها، و�شاألتني هل تعمل على هذه التاك�شي؟ فقلت لها خجًا 

»ل اإن��ه��ا ل��وال��دي ط��ل��ب م��ن��ي ال��ي��وم اأن اأع��م��ل ب���دًل ع��ن��ه لأن��ه 

مري�ض«.

�شائق  يعمل  اأ���ش��ب��ح  ل��اأ���ش��ن��ان  طبيباً  اأن  امل��ف��ارق��ات  وم��ن 

اإي��ج��ار  فبني  م��رب��ح��ة،  تعد  مل  مهنته  لأن  ب���ريوت،  يف  تاك�شي 

العيادة واأكاف املواد امل�شتخدمة ومماطلة الزبائن يف الدفع، 

طريق  ع��ن  تاك�شي  �شائق  يعمل  اأن  ال��ق��ادر  عبد  ال�شيد  ارت���اأى 

ب���ريوت، وه��و بذلك يجني  الفنادق يف  اأك��رب  اأح��د  التعاقد م��ع 

اأ�شعاف ما كان يجنيه  يف املا�شي ل�شيما خال ف�شل ال�شتاء 

ومو�شم ال�شياحة.

على  امل��ح��رف��ون  ���ش��ائ��ق��و  التاك�شي  ي��ع��ر���ض  ب���دوره���م، 

به منطق،  يقبل  اأمر ل  اأنه  »الهواة«، موؤكدين  عمل نظرائهم 

على  يعملون  ب��ات��وا  اأي�����ش��اً  الأج��ان��ب  م��ن  الكثري  اأن  خ�شو�شاً 

اخلط، ما جعل العا�شمة بريوت ُتتخم بعدد �شيارات الأجرة.

ب��ريوت مهنة من ل مهنة  باتت قيادة �شيارات الأج��رة يف 

وفاقدي  اخلريجني  من  جي�ض  فيها  يعمل  اأ�شبح  ولهذا  لهم، 

العمل واملوظفني الذين يبحثون عن عمل ثان، كما يقول اأبو 

اأحمد وهو »�شوفري قدمي«: »املهم اأن حت�شل على �شيارة مهما 

بدون  وتتكل على اهلل وتعمل على اخل��ط، حتى  كان موديلها، 

رخ�شة وت�شري �شواقاً عاماً، اأما نحن الذين امتهنا هذه املهنة 

منذ ع�شرات ال�شنني، فقد بتنا على الرف، وجاء غاء الأ�شعار 

النقابات  تتحرك  مل  ح��ال  ويف  ب��ل��ة،  ال��ط��ني  ليزيد  والبنزين 

الأق��ل  على  اأو  ال��دخ��اء،  من  وحمايتها  املهنة  لتنظيم  املعنية 

ب��ريوت، فعلى  امل�شموح بعملها يف  حتديد عدد �شيارات الأج��رة 

عملنا ال�شام«.

هنا مرت�سى

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

جامعيون خلف مقود التاكسي في بيروت

متى ينجز جمل�ض الوزراء ملف التعيينات الإدارية؟

مسؤولية القوى الوطنية في إنجاز قانون جديد 
لالنتخابات.. وإقرار التعيينات
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التمايز الأوروبي عن الأمريكي 

بداأ و�ضيزداد يف املنطقة بف�ضل 

ال�ضيا�ضة الفاتيكانية.. انق�ضاع 

الغبار يف �ضورية �ضيفر�ض تباعًا 

�رصامة يف تعاطي احلكومة اللبنانية 

مع البوؤر الأمنية املنت�رصة يف لبنان، 

وميقاتي �ضيدفع اإىل ال�ضري بها.. 

احلراك العربي �ضيطول، وبوادر 

احلرب الباردة وا�ضحة.. مدير املركز 

ال�ضرتاتيجي للدرا�ضات العربية 

والدولية غالب قنديل ينقل جلريدة 

»الثبات« روؤيته لآخر التطورات 

الإقليمية واملحلية واإليكم احلوار: 

ي�شع غالب قنديل حادثة مقتل ال�شهيد 

امل�شّور علي �شعبان �شمن �شياق نتائج جعل 

امل�شلحة،  ل��ل��ج��م��اع��ات  ح��ا���ش��ن��ة  ب��ي��ئ��ة  ل��ب��ن��ان 

يقول: »هو �شهيد الإعالم اللبناين والكلمة 

واأ���ش��رت��ه  عائلته  ن��ع��ّزي  املنا�شبة  يف  احل����ّرة، 

»علي«  لفقدانها  »اجل��دي��د«  قناة  يف  املهنية 

امل��ع��روف ب��ج��راأت��ه يف حم��ط��ات ع���دوان متوز 

ع�شفت  التي  املحطات  من  وغريها   2006
ح�شني  الزميل  ك��الم  �شمعنا  م��وؤخ��راً،  لبنان 

خ��ري�����س ع��ل��ى ���ش��ا���ش��ة »اجل����دي����د« وت��اأك��ي��ده 

قدرته  ع��دم  للمحطة  املبا�شر  ال��ب��ّث  �شمن 

اإط��الق  التي خ��رج منها  على حتديد اجلهة 

الر�شا�س«.

منطقة  يف  »وج��وده��م  ق��ن��دي��ل:  ي�شيف 

ال�شوري  التي دارت بني اجلي�س  ال�شتباكات 

وال��ع��ن��ا���ش��ر امل�����ش��ل��ح��ة ق��ب��ل ي����وم م���ن مقتل 

»ع��ل��ي«، واإج����راوؤه����م حم��ادث��ات م��ع عنا�شر 

دوري�����ة احل���ر����س احل�����دود ال�����ش��وري��ة، ي��وؤك��د 

ب���و����ش���وح ام����ت����الء امل���ن���ط���ق���ة ب��امل��ج��م��وع��ات 

امل�شلحة واخلاليا الأمنية ملا ي�شمى »اجلي�س 

املحلية  ال�شحف  تقارير  كافة  احل��ر«، فوفق 

منطقة  �شبيغل(  در   - )الأخ��ب��ار  وال��دول��ي��ة، 

وادي خ��ال��د ت��ع��ّج مب��ع�����ش��ك��رات ال��ت��دري��ب ملا 

الإخ���وان  وجماعات  احل���ّر«  »اجلي�س  ُي�شمى 

امل�����ش��ل��م��ني وغ����ريه����م م����ن ق�����وى ال��ت��ك��ف��ري 

ب����وؤرة  اإىل  ف��امل��ن��ط��ق��ة حت���وّل���ت  والإره����������اب، 

اإىل  لبنان  من  الع�شكرية  الر�شائل  لتوجيه 

به  قامت  ال��ذي  الأم��ن��ي  بعد احل�شم  �شورية 

القوات ال�شورية �شد هذه اخلاليا يف حم�س 

وتل كلخ«.

يعود قنديل اإىل اإعالن امل�شدر ال�شوري 

من اأّن اغتيال »علي �شعبان« جاء اإثر اإطالق 

ال�شورية عرب  للقوات  دوري��ة  نار كثيف على 

اأن حتمل  »ن��اأم��ل  ي��ق��ول:  اللبنانية،  احل���دود 

الأي�����ام ال��ق��ل��ي��ل��ة الآت���ي���ة ت��ف�����ش��ري م���ا ح�شل، 

ونتمنى اأن يالقي حتقيقات اجلانب ال�شوري 

اللبناين،  اجلي�س  قبل  من  مماثاًل  حتقيقاً 

ل��ب��ن��ان  ال�����ش��ارم��ة م���ن ق��ب��ل  ال���ت���داب���ري  لأّن 

وحدها كفيلة بعدم تكرار هكذا حالت«.

براأي غالب قنديل اأّن ال�شيا�شة املعتمدة 

من قبل تيار امل�شتقبل واجلماعة الإ�شالمية 

احل��دودي��ة  املناطق  لتحويل  اآذار   14 وق��وى 

هي  امل�شلحة،  للع�شابات  معاقل  اإىل  للبنان 

�شعبان،  علي  ال�شهيد  اغ��ت��ي��ال  فاجعة  وراء 

لأّنها حولت هذه املناطق اإىل مناطق �شائبة 

اأمنياً، »هناك مع�شكرات تدريب وم�شت�شفيات 

الإرهابية  الع�شابات  من  عنا�شر  يحر�شها 

امل�����ش��ل��ح��ة ال��ت��ي ت�����ش��ت��ه��دف الأم�����ن ال�����ش��وري 

انطالقاً من لبنان«.

ا�شتهداف  ك���ان  اإذا  ع��ّم��ا  ق��ن��دي��ل  ���ش��األ��ن��ا 

لل�شغط  و�شيا�شياً  اإعالمياً  باباً  ال�شحافيني 

على �شورية؟ يجيب باأّن ال�شغط الإعالمي 

ال�شيا�شي م�شتمّر على �شورية، كما ال�شتثمار 

لأي����ة ح���ادث���ة، »رغ����م ذل���ك ل ي��ج��ب ا�شتباق 

من  حينه  يف  لأّن����ه  التحقيق  ن��ت��ائ��ج  ���ش��دور 

بدًل من  وقائع  على  التهامات  بناء  ال�شهل 

توجيهها كيفما كان«. 

ثالثة عنا�صر

ع���ن م��ك��م��ن ح���ّل ال��ع��ق��دة ب���ني دم�����ش��ق وم��ن 

مُت���ّث���ل، واأم����ريك����ا و»اإ����ش���رائ���ي���ل« وع���ل���ى من 

يعود  الأزم���ة  اأ�شل  اأّن  قنديل  يعترب  ت��وؤث��ر؟ 

اإىل ت��ع��ّر ال��غ��رب يف حت��ق��ي��ق ب��ن��ك اأه��داف��ه 

لتخريب �شورية، »اأمريكا ومن ورائها اأوروبا 

اأ�شبحا على قناعة اأّنهما عاجزان عن تنفيذ 

تدخل ع�شكري مبا�شر يف �شورية، لعتبارات 

ثالث«، يف�ّشر قنديل املوؤ�شر الأول بالإ�شارة 

اإىل مت��ا���ش��ك م��وؤ���ش�����ش��ات ال���دول���ة واجل��ي�����س 

الفرن�شيني  الدبلوما�شني  »اأح���د  وال�شعب، 

حت����دث عن  م����وؤخ����راً  ب�����ريوت  زاروا  ال���ذي���ن 

تعاظم �شعبية الرئي�س ب�شار الأ�شد يف �شورية 

وف���ق م��ا ب��ّث��ه ق��م��ره��م ال�����ش��ن��اع��ي م��ن �شور 

للنظام  امل��وؤي��دة  ال�شعبية  امل�����ش��ريات  لتدفق 

ال�����ش��وري��ة«، ي�����ش��ي��ف قنديل  امل����دن  يف ك��اف��ة 

»ال��ع��ن�����ش��ر ال��ث��اين ال���ذي ي��ق��ّوي ���ش��وري��ة هو 

املقاومة  منظومة  �شمن  امل��ح��وري  موقعها 

مع  ال�شرتاتيجي  حتالفها  لأّن  املنطقة،  يف 

والفل�شطينية  اللبنانية  واملقاومتني  اإي��ران 

ب�شورية  للتحّر�س  حم��اول��ة  اأّي���ة  م��ن  يجعل 

كربى  حل��رب  مقدمة  الع�شكري  الغزو  عرب 

ي���ت���ح���دث ع��ن��ه��ا اجل���م���ي���ع يف ال����ع����امل، وق���د 

وجودها  يتهدد  مبا  الثمن  »اإ�شرائيل«  تدفع 

ال��ن��ه��ائ��ي يف امل��ن��ط��ق��ة، وف����ق م���ا ت������ردده ك��ّل 

التقارير الغربية والإ�شرائيلية على ال�شواء«، 

املتمثل  الثالث  العن�شر  اأّن  قنديل  ويعترب 

بكون �شورية �شريكاً يف حمور عاملي مناه�س 

من  املنطقة  يف  الأمريكية  الهيمنة  مل�شروع 

�شورية  بني  ال�شرتاتيجي  التحالف  خ��الل 

وقوى املمانعة يف املنطقة مع رو�شيا وال�شني 

ق��درات  من  يحد  ما  وه��و  »الربيك�س«  ودول 

امل�شروع ال�شتعماري يف املنطقة ب�شكل كبري«.

احتماالن

ال��دول��ي��ة  ال��ت��ن��اق�����ش��ات  اأّن  ق��ن��دي��ل  وي��ع��ت��رب 

ان����ط����الق����اً م����ن ال����ب����واب����ة ال�������ش���وري���ة حت��م��ل 

احتمالني ل ثالث لهما، فاإّما ال�شري بت�شوية 

�شاملة، واإّما ال�شري باحلرب الباردة وما تعنيه 

ب�شقف  م��ف��ت��وح��اً  الت�شنجات  ب���اب  اإب��ق��اء  م��ن 

م��ن��خ��ف�����س، ي��ق��ول: »امل���وؤ����ش���رات امل��و���ش��وع��ي��ة 

ح��رب  اإىل  ال����دويل  ال��و���ش��ع  ���ش��ري  اإىل  ت�شري 

انت�شار  مع  اأّن��ه  تعلم  فاأمريكا  ب���اردة،  عاملية 

�شورية يف حربها الكونية، م�شالح الغرب يف 

ة لالنهيار يف اخلليج وتركيا«،  املنطقة معر�شّ

ي��ت��اب��ع ق��ن��دي��ل ح��دي��ث��ه جل���ري���دة »ال���ث���ب���ات«، 

ال�شراع  يف م�شاألة  اأي�شاً  قائماً  التوتر  م��ادام 

لت�شوية مع  اأف���ق  الإ���ش��رائ��ي��ل��ي ل   - ال��ع��رب��ي 

���ش��وري��ة واإي����ران م��ع ال��غ��رب امل��ل��ت��زم واملتفيئ 

قنديل  ي�شرح  الإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ة،  النظر  لوجهة 

ُتر�شم  ال��ب��اردة  احل��رب  »�شمن  نظره:  وجهة 

خمتلفة  مقاربات  وتو�شع  دفاعية،  خطوط 

�شمن ال��ف��ري��ق ال���واح���د، ال��ت��م��اي��ز الأوروب����ي 

يتزايد  بداأ  الأمريكية  املتحدة  الوليات  عن 

اإ�شالمية  تيارات  متدد  بخطر  الأول  ل�شعور 

متطرفة داخل اأوروبا، فاخلطر على الوجود 

امل�����ش��ي��ح��ي امل�����ش��رق��ي املُ���ع���رّب ع��ن��ه م���ن خ��الل 

ب�شارة  م��ار  امل���اروين  البطريرك  ت�شريحات 

ب�شيا�شة  واملُكتمل  فرن�شا  يف  الراعي  بطر�س 

ف��ات��ي��ك��ان��ي��ة وا���ش��ح��ة جت���اه اأح������داث ���ش��وري��ة 

م���ربرات���ه وا����ش���ح���ة، خ�����ش��و���ش��اً م���ع اج��ت��ي��اح 

ف�شاء فرن�شا واأوروبا من قبل ع�شرات قنوات 

التي  فالتكفري  املتطرفة،  التكفريية  التلفزة 

ت��و���ش��ع اأم���ام���ه امل��الي��ني امل�����ش��ل��م��ة يف اأوروب����ا 

ف��ت��اوى رم���وز التكفري  ال��غ��رب بعد  مل��واج��ه��ة 

وتعّر�س  الكنائ�س  ه��دم  ب�شرورة  ال�شعودي 

واع��ت��داء  ح��رق  م��ن  وم��ن��ازل حم�س  كنائ�س 

و���ش��ل��ب ون��ه��ب م��ن ق��ب��ل ال��ت��ك��ف��ريي��ني يجعل 

لل�شيا�شات  مواجهته  يف  ���ش��ارم��اً  الفاتيكان 

الأوروب���ي���ة احل��ك��وم��ي��ة، وم��ا ���ش��ه��ادة ال�شفري 

الفرن�شي يف �شورية اريك �شوفاليه اإّل بداية 

جتاه  اأم��ريك��ا  ع��ن  اأوروب����ا  يف  التمايز  موؤ�شر 

الأحداث ال�شورية«.

تراجع الناأي

وعن انعكا�س النت�شار ال�شوري يف لبنان يقول 

جنيب  برئا�شة  ال�شطرار  »حكومة  قنديل: 

القوى  لرف�س  واقعياً  ب��دي��اًل  كانت  ميقاتي 

احلريري  �شعد  بحكومة  ال�شتمرار  الوطنية 

وبالتايل  احل��ك��م،  اإىل  بال�شنيورة  ال��ع��ودة  اأو 

انق�شاع  نتيجة  الآت��ي��ة  ال�شيا�شية  اخل��ي��ارات 

مع  ميقاتي  الرئي�س  �شتدفع  ال�شوري  الغبار 

الوقت �شيئاً ف�شيئاً ال�شري والتعبري اأكر عن 

توازنات هذه القوى، ف�شيا�شة الناأي املعتمدة 

مل�شلحة فر�س هيبة  اأن ترتاجع  يجب  اأمنياً 

الدولة على البوؤر الأمنية يف البقاع وال�شمال، 

لأّن ال�شلطات ال�شورية وفق املعطيات الأخرية 

بداأت بتوجيه املذكرات القانونية عرب الطرق 

للمطالبة  اللبنانية  ل��ل��دول��ة  الدبلوما�شية 

باإجراءات معينة وجللب املطلوبني املوجودين 

يف لبنان للق�شاء ال�شوري، فما اأن�شئ يف لبنان 

كبوؤر اأمنية هو اأكر من 100 نهر بارد، وهذه 

جميع  على  مو�شوعياً  نف�شها  تفر�س  ال��ب��وؤر 

اللبناين  املجتمع  مكونات احلكومة كما على 

باأقرب  معاجلتها  املطلوب  وبالتايل  باأ�شره، 

وقت ممكن«.

عزلة جعجع

ي��ط��ل��ب ق��ن��دي��ل م���ن ال���ق���وى ال��وط��ن��ي��ة )ح���زب 

�شيا�شة  اعتماد  امل���ردة..(   - اأم��ل   - التيار  اهلل - 

لبنان  ا���ش��ت��ق��رار   لتفعيل  ه��ج��وم��ي��ة  ح��ك��وم��ي��ة 

اأم��ن��ي��اً، خ�����ش��و���ش��اً ب��ع��د امل��ع��ل��وم��ات ال��ت��ي تفيد 

بريوت  حتويل  وال�شعودية  قطر  حماولة  عن 

دم�شق  جت��اه  الأمنية  الر�شائل  لتوجيه  �شاحة 

خماوف  عن  �شوؤالنا  على  رداً  ويقول  وغريها، 

اللبنانية  ال��ق��وات  يف  التنفيذية  الهيئة  رئي�س 

�شمري جعجع على النائب وليد جنبالط: »اهلل 

ت��اري��خ��ه يف  عليه جعجع،  ي��خ��اف  ي�شرت« مم��ن 

العمل ال�شيا�شي مازلنا نتذكره جيداً، ومازلنا 

ر�شيد  ال�شهيد  للرئي�س  اغتياله  اأ�شلوب  نتذّكر 

مبنا�شريه  يفتعله  ال���ذي  التجيي�س  ك��رام��ي، 

هدفه اإخراج نف�شه من املاأزق ال�شيا�شي العالق 

به بعد مهاجمته البطريرك الراعي، لأّن خيار 

يتالقى  اليوم  واملارونية  الفاتيكانية  الكني�شة 

ب�شكل وا�شح مع خيارات �شيا�شة العماد مي�شال 

ينهزم  ال���ذي  جعجع  فمنطق  امل�شرقية،  ع��ون 

وي��رتاج��ع اأم���ام منطق اجل���رال ع��ون وف��ق ما 

اأكدته الأي��ام واملعطيات على الأر���س، يكون يف 

ا���ش��ت��دراج  يف  ل  ال�شيا�شية،  خ��ي��ارات��ه  م��راج��ع��ة 

العطف وال�»هي�شة«، ي�شيف قنديل »جلنبالط 

مب�شاحله،  تت�شل  دق��ي��ق��ة  �شيا�شية  ح�����ش��اب��ات 

الت�شادم  ق��رّر  والأخ��ري يح�شبها جيداً يف حال 

مع الأكرية«.

االنتخابات النيابية

 2013 لعام  النتخابي  ال�شتحقاق  عن  �شاألناه 

الذي ي�شّكل م�شاألة حياة اأو موت لكلى الفريقني 

يف لبنان، لأّن الأكرية النيابية �شتبقى عاجزة 

عن تاأمني حماية املقاومة واجتثاث الف�شاد اإن 

بقيت اأرجحيتها متعرة، ولأن الأقلية النيابية 

ير�شى  لن  اأمريكي  م�شروع  من  متثله  ما  مع 

ب��رتاج��ع ن��ف��وذه يف ل��ب��ن��ان وف���ق م��ا اأ����ش���ار اإل��ي��ه 

الأمريكية  اخل��ارج��ي��ة  وزي���رة  م�شاعد  م��وؤخ��راً 

يرّد  فيلتمان؟  جيفري  الأدن��ى  ال�شرق  ل�شوؤون 

ت�شوء  ب��داأت  املعار�شة  فريق  »ظ��روف  قنديل: 

هناك  ال��ن��ي��اب��ي��ة،  الأك���ري���ة  ل�شالح  وت��رتاج��ع 

ان��ك��ف��اء �شعبي ح��ت��ى م��ن ق��ب��ل م��وؤي��دي��ه��م من 

اإىل  انتقلت  اآذار   14 و�شاحة  �شعبياً،  امل�شاركة 

ك��ث��رية يف  اأم����وال خليجية  ُتنفق  ق��د  »���ش��ال��ة«، 

تتعلق  الأ���ش��ا���س  يف  امل�شاألة  ولكن  الن��ت��خ��اب��ات، 

ب�شلوكيات فريق الأكرية احلالية، لأّن احللف 

الوطني العري�س اليوم هو امل�شوؤول عن العمل 

متثيل  عدالة  يحفظ  انتخابات  قانون  لإق��رار 

نظام  واأف�شل  الطوائف،  داخل  التالوين  كافة 

ميكنه تاأمني ذلك هو النظام التمثيل الن�شبي، 

والأك���ري���ة ه��ي امل�����ش��وؤول��ة اأي�����ش��اً ع��ن اإنتاجية 

احلكومة يف ال�شاأنني الجتماعي والقت�شادي، 

واأع��ت��ق��د اأي�����ش��اً اأّن ت��ع��ايف ���ش��وري��ة م��ن اأزم��ت��ه��ا 

»ال��و���ش��ط��ي��ة«، ول��ه��ذا  احل��ال��ي��ة �شيطيح مب��ب��داأ 

الأكرية  القوى  على  اإيجابية  تداعيات  الأم��ر 

خمتلف  ب��ني  العالقات  بتمتني  ا�شتتبعتها  اإن 

مكوناتها، �شواء يف زحلة اأم يف �شيدا اأم طرابل�س 

ال��دوائ��ر  ه��ذه  ت��وازن��ات  لأّن  الغربي،  البقاع  اأم 

�شتقرّر معامل املجل�س النيابي اجلديد«.

اأجرى احلوار: بول با�سيل

سياسة النأي المعتمدة 
أمنيًا يجب أن تتراجع 

لمصلحة فرض هيبة الدولة 
على البؤر األمنية في البقاع 

والشمال

لجنبالط حسابات 
سياسية دقيقة 

تتصل بمصالحه.. وهو 
»يحسبها« جيدًا في حال 
قرر التصادم مع األكثرية
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»م���ارغ���ري���ت ت��ت��واي��ل��ر« )امل����غ����رب(، 

»ج���ان���ي���ت ����ش���ان���در����ش���ون« )اجل�����زائ�����ر(، 

العربية  )الإم������ارات  وه��ب��ي«  »م��ار���ش��ي��ل 

امل���ت���ح���دة(، »م����وري����ن ك���وي���ن« )ق���ط���ر(، 

»مي�شال  )م�شر(،  �شكوبي«  »مارغريت 

�شي�شون« )لبنان(، »اآن باتر�شون« )م�شر 

حالياً(، »مورا كونيللي« )لبنان حالياً(، 

»�شوزان زيادة« )قطر حالياً(.

ذوات  �شفريات،  »اإن��اث«  اأو  »ن�شاء«.. 

ك��ف��اءات ع��ال��ي��ة وم��رم��وق��ة، ل��ه��ّن خ��ربة 

الدبلوما�شي،  العمل  مبفا�شل  دقيقة 

وخ��ربت��ه��ّن  دبلوما�شيتهّن  جن��م  �شطع 

ال��ع��امل  ���ش��م��اء  يف  ال�شيا�شة  مفا�شل  يف 

املنطقة  يف  ب��الده��ّن  لُيمّثلن  ال��ع��رب��ي، 

العربية، ويكّن الناطقات ب�شيا�شات اإدارة 

الأمريكية،  املتحدة  ال��ولي��ات  ب��الده��ّن 

ُيقاِربَن توّجهات اإدارة بالِدهّن، فُيناق�شَن 

���ش��ب��ل ال��ت��ع��اون وت��ع��زي��ز ال��ع��الق��ات مع 

ُيجرين  كما  ويتباحثَن  العرب،  احلّكام 

ُي��غ��ل��ن،  ف���ال  ال��ت��ف��او���س  ج��ل�����ش��ات  اأدّق 

»دبلوما�شيتهّن«،  ومب��ه��ارة  ي��غ��ِل��ن،  ب��ل 

��ل��َن وب��ع�����س احل���ّك���ام ال��ع��رب اإىل  ي��ت��و���شّ

عقد اتفاقيات ومعاهدات، لي�س باملهمة 

ق�����ش��اي��ا م�شريية  ت��ط��ال  ب���ل  وح�����ش��ب، 

وا�شرتاتيجية يف تفا�شيلها.

الم��ريك��ي��ة  الإدارة  ت���ع���ّول  ل  ل����ذا، 

ُح�����ش��ن »دب��ل��وم��ا���ش��ي��ت��ه��ّن« فح�شب،  ع��ل��ى 

ب��ك��ادره��ا الن�شائي  ال��ث��ق��ة  ل��ه��ا م���لء  ب��ل 

الأخ�شر  ال�شوء  الدبلوما�شي، ومتنحه 

يف ���ش��ن��ع ال�����ش��ي��ا���ش��ة وات����خ����اذ ال���ق���رار 

الأمريكي اأينما حّل، جلدارته والتزامه 

مبادئ وم�شالح بالده العليا.

 ،2011 اأي����ل����ول   11 اأح��������داث  م���ن���ذ 

اإىل  الأمريكية  املتحدة  ال��ولي��ات  �شعت 

الدبلوما�شي  ال��ك��ادر  »ت��اأن��ي��ث«  ُي�شبه  م��ا 

العربية  املنطقة  يف  خ�شو�شاً  ل��دي��ه��ا، 

اإثر  الأمريكية  الإدارة  عّينت  فقد  ككل، 

اأحداث 11 اأيلول مبا�شرة اأربع �شفريات 

16 دول����ة ع��رب��ي��ة، تلك  ل��ه��ا، يف م��ق��اب��ل 

�شاندر�شون«  »ج��ان��ي��ت  ك���ّن:  ال�شفريات 

يف اجل���زائ���ر، »م��ارغ��ري��ت ت��ات��واي��ل��ر« يف 

امل��غ��رب، »م��ار���ش��ي��ل وه��ب��ي« يف الإم����ارات 

ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة، »م���وري���ن ك��وي��ن« يف 

اأدْرَن اأزمات ما بعد احلادي ع�شر  قطر، 

من اأيلول فيها بجدارة وا�شتحقاق.

وق��د ج��اء ذل��ك يف مرحلة ما بعد 

ت��داع��ي��ات  تتطلبه  م��ا  م��ع  اأي��ل��ول   11
تلك الأح����داث م��ن اح���رتاف ومهنية 

تلك  ع��ن  تولد  م��ا  نتيجة  التعامل  يف 

النفجارات من اأزمات، ومل ياأِت الأمر 

امل���راأة  ت�شل  اأن  م��ف��اج��اأة  اأو  م�شادفة 

اإىل  ال��دمي��ق��راط��ي  احل���زب  على عهد 

من  الأم��ريك��ي��ة  الدبلوما�شية  ق��ي��ادة 

اأولربايت« التي ُعرف  خالل »مادلني 

ع��ه��ده��ا، ول���ش��ي��م��ا م��ع ال���ع���رب، بعقد 

واإب��رام  التفاقيات  من  يح�شى  ل  ما 

ال�شفقات، وعندما تتقن دبلوما�شيات 

القائمني  مع  العالقات  اإدارة  اأمريكا 

الرجال  ال��ق��رار من  دوائ��ر �شنع  على 

يف ع��امل��ن��ا ال��ع��رب��ي ب��ه��ذا امل�����ش��ت��وى من 

»امل���ه���ارة« وال���ش��ت��ح��ق��اق ال���ذي اأك��دت��ه 

تلك التفاقيات التي ُعقدت وجمالت 

ال��ت��ع��اون ال��ت��ي ت��و���ش��ع��ت وُع�����ززت منذ 

هذا  يومنا  اإىل  الثانية  اخلليج  ح��رب 

مقابل اخفاقات حكامنا وتنازلتهم.

واملتغريات  التطورات  ت�شارع  ومع 

احل���ا����ش���ل���ة ع���ل���ى ال�������ش���اح���ة ال��ع��رب��ي��ة 

م�����وؤخ�����راً، ح��ي��ث ان������دلع »احل����راك����ات 

الإدارة  وحم������������اولت  ال�������ش���ع���ب���ي���ة« 

تلك  ل�شتثمار  ال���دوؤوب���ة  الأم��ريك��ي��ة 

»احل����راك����ات« وح��رف��ه��ا ع���ن م�����ش��اره��ا 

ل���ُت���الق���ي م�����ش��اري��ع��ه��ا »ال��ت��م��زي��ق��ي��ة« 

الأمريكية  الإدارة  فاإّن  و»ال�شلطوية«، 

بدّقة  دبلوما�شييها  اختيار  اإىل  تعمد 

ع��ال��ي��ة ن���ظ���راً ل���دوره���م امل��ف�����ش��ل��ّي يف 

والتحّكم  العربي  بالو�شع  ال�شتئثار 

مب��ف��ا���ش��ل��ه، ف��ك��م��ا اأح�����داث 11 اأي��ل��ول 

على  الن�شائي  العن�شر  جعلت   ،2001
الأمريكية  الدبلوما�شية  قائمة  راأ���س 

يف العامل العربي، فهي اليوم ت�شتكمل 

ر����ش���م خ���ارط���ت���ه���ا ب����������اإدارة »ن�����ش��وي��ة« 

ودبلوما�شية »اأنثوية«.

ف���م���ع ظ����ه����ور واع�����ت�����الء ت����ي����ارات 

اإ���ش��الم��ي��ة ن��ت��ي��ج��ة مل���ا اأف����رزت����ه بع�س 

بو�شوح  يتجّلى  ال��ع��رب��ي��ة،  احل���راك���ات 

ح�������ش���ور امل���������راأة ال���غ���رب���ي���ة وحت����دي����داً 

الأمريكية ودورها يف اإعادة ر�شم بع�س 

�شطع  فقد  العربية،  ال�شيا�شة  مفا�شل 

جنم دبلوم�شية »الإناث« جمدداً، حيث 

مّت تعيني »اآن باتر�شون« املتالزم ا�شمها 

�شفرية  »ق���ذرة«،  ا�شتخبارية  بعمليات 

و»�شوزان  »ال��ث��ورة«،  م�شر  يف  اأمريكية 

زي������ادة« يف ق��ط��ر ال���دول���ة ال��ت��ي مت��ّث��ل 

ال�شهيوين  امل�����ش��روع  راأ����س احل��رب��ة يف 

الأم�����ريك�����ي يف امل���ن���ط���ق���ة، وك����ان����ت ق��د 

كونيللي«  »م����ورا  زم��ي��ل��ت��ه��ّن  �شبقتهّن 

املخابرات  اأجندة  لت�شتكمل  لبنان  اإىل 

وم���ل���ف���ات���ه���ا   )C I A( الأم�����ريك�����ي�����ة 

العربي،  والعامل  لبنان  يف  التخريبية 

زميلتها  ال��ط��ري��ق  لها  م��ّه��دت  اأن  بعد 

»م��ي�����ش��ال ���ش��ي�����ش��ون« وه���ّي���اأت الأر���ش��ي��ة 

املنا�شبة للعمل ال�شتخباري »القذر«.

ل �شّك اأّن التيارات الإ�شالمية، قد 

�شّجلت يف الآونة الأخرية ح�شوراً قوياً 

اأحد  ُينكر  فال  العربية،  ال�شاحة  على 

ال��ت��ي��ارات على خمتلف  ب��ات لهذه  اأّن���ه 

ب����ارز وحم���ّرك  اأي��دي��ول��وج��ي��ات��ه��ا دور 

ق����وي يف »�����ش����راع« ال��ق��ي��م وامل��ف��اه��ي��م 

واأ����ش���ال���ي���ب احل���ك���م ال���ت���ي جت����ري بني 

العربية،  واملجتمعات  الغربية  ال��دول 

ول��ع��ّل ح�����ش��ور امل�����راأة وم�����ش��ارك��ت��ه��ا يف 

يعّد  والدبلوما�شي  ال�شيا�شي  العمل 

عقلية  تواجه  التي  امل�شائل  اأعقد  من 

ال��ت��ي��ارات الإ���ش��الم��ي��ة ون��ظ��رت��ه��ا اإىل 

املراأة وكيفية التعاطي معها.

املتحدة  ال���ولي���ات  اأّن  يف  ري���ب  ل 

الأم����ريك����ي����ة ت�������درك ج����ي����داً ط��ب��ي��ع��ة 

الثقافة والواقع الجتماعي والفكري 

امل����وؤّث����ر يف امل��ن��ط��ق��ة ال��ع��رب��ي��ة وال��ت��ي 

اأي�شاً  ت��ع��رف  وه��ي  مفا�شلها،  يحكم 

اأّن لدى املجتمع العربي  خري معرفة 

»ح�شا�شية«-  الجتماعية  وموروثاته 

ق��د ت��ك��ون »م��ف��رط��ة« اأح��ي��ان��اً- اجت��اه 

تعامله  وكيفية  الن�شائي«  »العن�شر 

م��ع��ه ف�����ش��اًل ع��ن ن��ظ��رت��ه »امل��ج��ح��ف��ة« 

بحّق املراأة ودورها يف املجتمع، كما تعي 

عالقة  اأّن  ج��ي��داً  الأم��ريك��ي��ة  الإداراة 

امل�����راأة ب���دوائ���ر ���ش��ن��ع ال���ق���رار لت���زال 

عالقة مهّم�شة جداً يف العامل العربي، 

ب��ل اإّن وج���ود امل����راأة ال��ع��رب��ي��ة ب��دوائ��ر 

القرار ف�شاًل عن م�شاركتها يف  �شنع 

وال�شاغط،  امل��وؤّث��ر  ال�شيا�شي  العمل 

ت���ب���دو م���ع���دوم���ة و���ش��ب��ه م�����ش��ت��ح��ي��ل��ة، 

ب��امل��وروث��ات  ل��ه عالقة  بالطبع  وذل��ك 

الج��ت��م��اع��ي��ة، وال���ت���ي ب��امل��ن��ا���ش��ب��ة هي 

الأُ�ش�س  اإىل  ب�شلة  مُت��ّت  ل  م��وروث��ات 

وممار�شة  »ال�شيا�شة«  تعترب  الدينية، 

الرجل  على  ح��ك��راً  ال�شيا�شي  العمل 

امليدان  تقرب هذا  التي  وامل��راأة  فقط، 

»ام��راأة م�شرتجلة«،  باأنها  ف��وراً  ُتنعت 

ذلك  »ذكورية«،  بخ�شائ�س  تتمّتع  اأي 

وفقاً للمفهوم الجتماعي العربي. 

ف���ه���ل ت������رى ال������ولي������ات امل���ت���ح���دة 

»دب����ل����وم����ا�����ش����ي����ة  يف  الأم�������ريك�������ي�������ة 

الإن��������اث« ف��ر���ش��ة ل���ش��ت��غ��الل ال��ع��ق��د 

ال�������ش���ي���ك���ول���وج���ي���ة ع���ن���د ال���ك���ث���ري م��ن 

ل�شان حال  فكان  امل���راأة؟  العرب جت��اه 

كنتم  »اإذا  الأم��ريك��ي��ة  الدبلوما�شية 

ف�شندفعكم  بن�شائكم..  ت��ع��رتف��ون  ل 

للعمل والتعامل مع ن�شائنا«.

ل��ي�����س هو  ال���رج���ل  اأّن  ���ش��ّك يف  ل 

مرادفة  »الذكورية«  ولي�شت  الإن�شان، 

اآخر  جن�شاً  امل��راأة  ولي�شت  لالإن�شانية، 

اأو نوعية اأدنى من الب�شر، ف�»الذكورة« 

اجلوهريان  اجلانبان  هما  و»الأنوثة« 

ل����ل����وج����ود ال����ب���������ش����ري، ل����ك����ل م��ن��ه��م��ا 

وتتكامل  ودوره،  و�شماته  خ�شائ�شه 

احل�����ش��ارة  ج��وان��ب  ���ش��ائ��ر  جميعها يف 

الإن�شانية، اإّل اأّن املعتقدات واملوروثات 

الج��ت��م��اع��ي��ة ال��ع��رب��ي��ة، ب�����ش��اأن م��ا هو 

»ذكوري« اأو »اأنثوي«، وب�شاأن الطريقة 

الرجال  بها  يت�شّرف  اأن  ينبغي  التي 

ُتقّيد  اأن  يف  فعلها  مُت��ار���س  وال��ن�����ش��اء، 

امل��ج��ت��م��ع��ات ال��ع��رب��ي��ة وت��ك��ّب��ل��ه��ا داخ���ل 

حدود معينة.

اأم������ام ه����ذا ال����واق����ع، ت����ربز بع�س 

الت�شاوؤلت، ملاذا تلجاأ الوليات املتحدة 

����ش���ف���ريات  اع���ت���م���اد  اإىل  الأم����ريك����ي����ة 

ال��ع��رب��ي��ة ول�شيما  ال��ب��ل��دان  ل���دى  ل��ه��ا 

اخلليجية؟ هل هي �شيا�شة »�شدفة« اأم 

�شيا�شة »كيد« متار�شها الوليات املتحدة 

الأمريكية بتعيينها �شفراء »اإناثاً« لدى 

بدونية  تتعاطى  التي  العربية  ال���دول 

م���ع امل������راأة واع��ت��ب��اره��ا جم����رد ت��اب��ع ل 

فُتجرب  جمتمعاتها،  يف  لها  فاعل  وزن 

اأو  ل�»امراأة«  الدول للخ�شوع  قادة هذه 

الزعماء  اآخ��ر و�شع  اأو مبعنى  »اأن��ث��ى«؟ 

ك���ل يف ح��ج��م��ه، ���ش��ي��م��ا اأوؤل���ئ���ك ال��ذي��ن 

وا�شنطن  »دف�شتهم«  اأو  الآن،  يرتّبعون 

لالإم�شاك بزمام بع�س البلدان والذين 

اعتادوا على عدم مقابلة الن�شاء اإّل من 

خلف ال�شتار.

عركته  عربي  دبلوما�شي  يت�شاءل 

»اإذا  الأم��ريك��ي��ة،  ال��ولي��ات  احلياة مع 

ال�شفريات  تعميم  الهدف من  كان  ما 

واخ��ت��ي��ار وزي����رات ل��ل��خ��ارج��ي��ة، اإف��ه��ام 

الأذلء بتنكي�س اأنوفهم اأمام ال�شيدات 

الأم����ريك����ي����ات ول���ي�������س ف���ق���ط ال�����ش��ي��د 

الأمريكي«؟

يا�سمني قعيق

9

تحقيق

»الذكورة«؟ دبلوماسية »اإلناث«.. أم إحراج لـ

www.islamTimes.org/ar/
webmasterar@islamtimes.org

infoar@islamtimes.org

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

ال�شفرية الأمريكية مي�شال �شي�شون

ال�شفرية الأمريكية مارغريت �شكوبي

ال�شفرية الأمريكية جانيت �شاندر�شون

ال�شفرية الأمريكية مورا كونيللي

ال�شفرية الأمريكية اأنا باتر�شون

ال�شفرية الأمريكية �شوزان زيادة

) العدد 209(  اجلمعة - 13 ني�سان - 2012



ال�سلطة  حل  مو�سوع  ظل  �سنوات،  منذ 

ب�سكل  الطاولة،  على  مو�سوعاً  الفل�سطينية 

اأكرث حتديداً من الوقت الذي اجتاحت فيه 

ق���وات االح��ت��ال م��دن ال�سفة ال��غ��رب��ي��ة، يف 

اإطار عدوانها الوح�سي لتقوي�ض االنتفا�سة 

الفل�سطينية الثانية.

كانت الفكرة - ورمب��ا ما زال��ت كذلك - 

يف غاية الب�ساطة.. هذه ال�سلطة �سارت عبئاً 

على ال�سعب الفل�سطيني؛ مل تقدم له �سيئاً، 

وهي �سارت مريحة لاحتال، واأعفته من 

ال��دويل  ال��ق��ان��ون  يرتبها  ال��ت��ي  م�سوؤولياته 

ع��ل��ى ق���وة االح���ت���ال. ولك�سف ه���ذا االأخ���ر 

وت��ع��ري��ت��ه، ال ب���د م���ن ح���ل ال�����س��ل��ط��ة، ث���م اإن 

اأهمية، فقد ن�ساأت حاجة  اأكرث  هناك ما هو 

ملّحة الإعادة القيام بتو�سيف حقيقي للواقع 

»ال�سلطة« وما  وب��داًل من وهم  الفل�سطيني، 

الفل�سطيني،  ال�سعب  على  اأعباء  من  يرتبه 

ي��ج��ب و����س���ف االأم�������ور ك��م��ا ه����ي، وال���ق���ول: 

���س��ع��ب حتت  ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي ه���و  ال�����س��ع��ب  اإن 

الوطني،  التحرر  االحتال، ويعي�ض مرحلة 

على  القائم  االح��ت��ال  مبقاومة  احل��ق  ول��ه 

اأر�سه، والذي هو اآخر احتال يف العامل.

تقدمت  املن�سرمة،  ال�سنوات  م��دى  على 

هذه الفكرة وتراجعت؛ حازت يف اأوقات كثرة 

وواج��ه��ت  فل�سطينية،  قطاعات  تاأييد  على 

تلك  خ�سو�ساً  اأخ���رى،  قطاعات  م��ن  رف�ساً 

املبا�سرة على وجود  تاأ�س�ست م�ساحلها  التي 

ال�سلطة، ومقابل املطالبة باإعادة التو�سيف، 

وف���ق م��ن��ط��ق ح��رك��ة ال��ت��ح��رر ال��وط��ن��ي، ك��ان 

اإجن���ازاً  متثل  ال�سلطة  اإن  ي��ق��ول  م��ن  ه��ن��اك 

كبراً ال ينبغي التفريط فيه.

لكن املفارقة الطريفة كمنت يف حقيقة اأن 

ال�سلطة �سارت تلّوح بحل نف�سها، يف تهديد 

اأج��ل متابعة  ج��دي حلكومة االح��ت��ال، من 

املفاو�سات، اأو حت�سني �سروط حمددة فيها، 

ب��راءة هنا: لو كانت  ال��ذي يطرح  وال�سوؤال 

ال�سلطة �سيئاً يف �سالح ال�سعب الفل�سطيني، 

فلماذا يجري تهديد االحتال بحّلها؟ وملاذا 

يعتر التم�سك بها ر�سالة طماأنة للحكومات 

ال�سهيونية؟ االإجابة على هذا ال�سوؤال تعني 

اأن االحتال يجد يف بقاء ال�سلطة م�سلحة 

كل  تقول:  الب�سيطة  املنطقية  واملعادلة  ل��ه، 

ما هو يف �سالح االحتال، هو بال�سرورة يف 

غر �سالح ال�سعب الفل�سطيني.

ث���م���ة م����ن ي����اأخ����ذ ع���ل���ى ه������ذه امل���ع���ادل���ة 

تب�سيطيتها، لكنها يف احلقيقة لي�ست كذلك؛ 

ال�سفتني  ب���ني  وال���ف���رق  ن��ع��م،  ب�سيطة  ه���ي 

وا����س���ح، ل��ك��ن��ه��ا واق��ع��ي��ة وح��ق��ي��ق��ي��ة مت���ام���اً، 

اأخ���رى،  م��ع��ادل��ة  يرف�سها  م��ن  لنا  ولي�سرح 

ال�سلطة  التهديد بحل  يكون  اأن  تبنّي معنى 

هو  ب��ه��ا  التم�سك  واأن  ل��اح��ت��ال،  ت��ه��دي��داً 

خلر ال�سعب الفل�سطيني.

ال��ك��ث��رة  امل��ث��ال��ب  ال���دخ���ول يف  م���ن دون 

اث��ن��ت��ني،  ����س���ارت  ال��ت��ي  لل�سلطة  وامل��ت�����س��ع��ب��ة 

االأخ������رة حت�س�ض  االآون������ة  ل���وح���ظ يف  ف��ق��د 

ال  ح��ت��ى  امل��خ��ت��ل��ف��ة،  الفل�سطينية  ال��ق��ي��ادات 

يقارب  طرح  كل  من  البالغ،  ا�ستياءها  نقول 

و�سائل  تناولت  وعندما  ال�سلطة،  حل  فكرة 

قريبة  م�سادر  عن  نقلتها  معلومات  اإع��ام 

وتدور  اهلل،  رام  يف  الفل�سطينية  القيادة  من 

حول التفكر يف حل ال�سلطة، �سارع اأكرث من 

يف  التفكر  جمرد  لنفي  فل�سطيني  م�سوؤول 

هذا االأم��ر، مع اأن اخليار طرح يف احلقيقة، 

حكومة  على  ال�سغط  �سياق  يف  وبال�سبط 

االحتال.

موؤخراً، ومع عودة احلديث عن اخليارات 

ف�سل  بعد  خ�سو�ساً  املفتوحة،  الفل�سطينية 

احلكومة  برعاية  اال�ستك�سافية  املفاو�سات 

ب��رز احلديث  ال��دول��ي��ة،  والرباعية  االأردن��ي��ة 

ال�سلطة  رئي�ض  لكن  ال�سلطة،  عن خيار حل 

نفي  اإىل  �سارع  عبا�ض  حممود  الفل�سطينية 

وج�����ود ه����ذا اخل����ي����ار، وق�����ال يف ت�����س��ري��ح��ات 

خيار  »اإن  الر�سمي:  فل�سطني«  ل�»تلفزيون 

حل ال�سلطة م�ستبعد متاماً«.

ب��ع��د ه���ذه ال��ت�����س��ري��ح��ات ب��ي��وم��ني، ظهر 

بيلني،  ي��و���س��ي  ال�����س��اب��ق  ال�سهيوين  ال��وزي��ر 

نف�سها«،  بحل  ال�سلطة  ق��ي��ام  »ع���دم  لينتقد 

معتراً اأنه كان يجب اللجوء اإىل هذا اخليار 

الفل�سطينيون  وليتخل�ض  نتنياهو،  الإح��راج 

من حال االن�سداد القائم. 

مفهوم اأن الوزير ال�سهيوين اأطلق هذه 

رئي�ض  على  الهجوم  �سياق  يف  الت�سريحات 

االأح���زاب  ب��ني  ال�����س��راع  اإط���ار  حكومته، ويف 

اإمكان  عن  احلديث  تزايد  مع  ال�سهيونية، 

ك��ي��ان  يف  م���ب���ك���رة  ان���ت���خ���اب���ات  اإىل  ال���ل���ج���وء 

االحتال.

ال�����س��ل��ط��ة ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة ع�����رت ع��ن 

ت��ق��دي��ره��ا ل��ت�����س��ري��ح��ات ب��ي��ل��ني، م���ن دون 

ال��ت��وق��ف ع��ن��د م�����س��األ��ة ح���ل ال�����س��ل��ط��ة، بل 

�ساأن حتميل  بو�سوحه يف  ما و�سفته  عند 

رئي�ض حكومة االحتال بنيامني نتانياهو 

»م�������س���وؤول���ي���ة ت���ع���رث ال��ع��م��ل��ي��ة ال�����س��ل��م��ي��ة 

وو���س��ول��ه��ا اإىل ط���ري���ق م�������س���دود«، وق���ال 

الفل�سطينية؛  ال�سلطة  رئ��ي�����ض  م�ست�سار 

من���ر ح���م���اد، اإن ال�����س��ل��ط��ة »ُت����ق����ّدر م��وق��ف 

نتانياهو  حتميل  �ساأن  يف  وو�سوحه  بيلني 

م�سوؤولية تعرث العملية ال�سلمية«، معتراً 

ك�سب  يريد  نتانياهو  اأن  اأو�سح  »بيلني  اأن 

دولة  قيام  دون  �ستحول  و�سيا�سته  الوقت، 

و»�ست�سكل  ال�����س��ي��ادة«،  ك��ام��ل��ة  فل�سطينية 

واأع��رب  اإ���س��رائ��ي��ل«،  على  خ��ط��راً  م�ستقبًا 

وال�سخ�سيات  بيلني  يلعب  اأن  يف  اأمله  عن 

ن��ا���س��ط��اً  »دوراً  »اإ����س���رائ���ي���ل«  يف  امل��ع��ت��دل��ة 

م��رح��ل��ة  يف  االآن  امل���ت���ح���دة  ال�����والي�����ات  يف 

االنتخابات الرئا�سية والكونغر�ض«.

بعيداً  كثرة  اأ�سياء  التعقيب  ه��ذا  يبني 

بيلني  وم��وق��ف  ال�سلطة  ح��ل  مو�سوعة  ع��ن 

التفكر  من  م�ستمراً  منطاً  يعك�ض  اإذ  منها، 

العائد اإىل مراحل املراهنة على االعتدال يف 

انتخابات  عن  احلديث  مع  االح��ت��ال،  كيان 

مبكرة قريبة.

ما يهمنا هنا من كل ما يقوله بيلني اأمر 

وا�سطة  اأ�سبح  ال�سلطة  ح��ل  اأن  وه��و  واح���د، 

ت��ه��دي��د ب��ني ال�����س��ه��اي��ن��ة اأن��ف�����س��ه��م، وع��ن��دم��ا 

ال�����س��ل��ط��ة ك���ي حت���ل نف�سها يف  ب��ي��ل��ني  ي��دع��و 

متاما  نعرف  نتنياهو،  على  ال�سغط  �سياق 

اأي����ن ن��ق��ف، واأي����ن ت��ق��ف ه���ذه ال�����س��ل��ط��ة، كما 

ال�سعب  اإىل  بالن�سبة  وج��وده��ا  معنى  نعرف 

الفل�سطيني.

ح����ّل����وا ال�������س���ل���ط���ة.. ول������ن ن����ق����ول اإن���ك���م 

ا�ستجبتم لن�سيحة بيلني، بل مل�سالح ال�سعب 

الفل�سطيني. 

نافذ �أبو ح�سنة  

كي ال يصبح حل السلطة ورقة يتهاداها المحتلون
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�سيلتقي رئي�ض  اأن وفداً فل�سطينياً  اأكدت م�سادر فل�سطينية مطلعة يف حركة »فتح« 

حكومة االحتال بنيامني نتنياهو يف القد�ض املحتلة يف ال�17 من ال�سهر احلايل لت�سليمه 

مذكرة حول االأو�ساع ال�سيا�سية، ويتكون الوفد من رئي�ض حكومة ال�سلطة �سام فيا�ض 

ورئي�ض دائرة املفاو�سات يف منظمة التحرير �سائب عريقات، واأمني �سر جلنتها التنفيذية 

يا�سر عبد ربه.

قبل  م��رات  ع�سر  وتغيرات  تعديات  �سهد  قد  املذكرة  ن�ض  اأن  اإىل  امل�سادر  واأ�سارت 

امل�ساورات  اإىل  اإ�سافة  ال�سلطة و»فتح«،  بلورتها نهائيا نتيجة املداوالت وامل�ساورات داخل 

وتتهم  ال�سلطة  م�ستقبل  ح��ول  تلميحات  املذكرة  وت�ستبطن  العربية،  ال��دول  بع�ض  مع 

موقف  جم��دداً  وت��وؤك��د  اأ�سنان.  با  �سلطة  وجعلها  م�سمونها  من  بتفريغها  االح��ت��ال 

وبوقف  الزمنية  واأجندتها  مبادئها  بتحديد  وترهنها  املفاو�سات  ا�ستئناف  من  ال�سلطة 

اال�ستيطان.

وتنوه املذكرة باحتمال توجه ال�سلطة للخيار الدبلوما�سي ولاأمم املتحدة، خ�سو�ساً 

ال�سلطة  اأن  امل�سادر  وذك��رت  الفل�سطينية.  بالدولة  ال��دويل  االع��راف  م�سروع  ا�ستئناف 

ا�ستئناف  اأم���ام  الطريق  و���س��د  التهرب  تعتمد  جوابية  بر�سالة  نتنياهو  ي��رد  اأن  ت��رج��ح 

املفاو�سات منوهاً با�ستعدادات عبا�ض لل�سروع بحملة دبلوما�سية وا�سعة جمدداً.

يدور احلديث عن الر�سالة التي كرث الكام ب�ساأنها، والتي تريد ال�سلطة توجيهها 

اإىل حكومة االحتال، وت�سمنها روؤيتها للمفاو�سات، وفق �سيغة نهائية، وقد لفت انتباه 

اعتره  ما  االحتال،  حكومة  رئي�ض  يلتقي  ال��ذي  للوفد  فيا�ض  �سام  تروؤ�ض  املراقبني 

البع�ض موؤ�سراً اإىل الدور املقبل لرئي�ض حكومة ال�سلطة يف رام اهلل.

عبد �لرحمن نا�سر

ت�������س���اءل���ت م�������س���ادر ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة 

ع�����ن م����غ����زى ال����ل����ق����اء ال��������ذي ج����رى 

ع���ق���ده ب���ني ي��و���س��ي ب��ي��ل��ني؛ ال���وزي���ر 

�سر  اأم���ني  وب��ني  ال�سابق،  ال�سهيوين 

التحرير  ملنظمة  التنفيذية  اللجنة 

وذلك  رب��ه،  عبد  يا�سر  الفل�سطينية؛ 

يف اإطار ما ي�سمى »بوثيقة جنيف«! 

وق�����د و����س���ف���ت اجل���ب���ه���ة ال�����س��ع��ب��ي��ة 

»مبنزلة  باأنه  اللقاء  فل�سطني  لتحرير 

م��ن�����س��ة ل��ل��ه��ب��وط ال�����س��ي��ا���س��ي ب��امل��وق��ف 

اختبار  وب��ال��ون  الفل�سطيني،  ال��وط��ن��ي 

نحو  الفل�سطيني  ال��ط��رف  جل��ّر  جديد 

امل���زي���د م���ن امل��ف��او���س��ات وال��ل��ه��اث وراء 

احللول الثنائية باملرجعية االأمركية يف 

ظل انفات اال�ستيطان وجرائم احلرب 

املرتكبة �سد ال�سعب الفل�سطيني«.

لها من  ب��ي��ان  وح���ذرت اجلبهة يف 

اللقاءات تهدف للمزيد من  اأن »هذه 

ال�ساحة  وت��ف��ت��ي��ت  االن��ق�����س��ام  ت��ر���س��ي��خ 

للتغطية  توظيفها  ويجري  الوطنية 

وتخلي  امل��ف��او���س��ات،  خ��ي��ار  ف�سل  على 

ال���رب���اع���ي���ة ال���دول���ي���ة ع���ن واج��ب��ات��ه��ا 

يف اإل��������زام دول������ة االح����ت����ال ب��ت��ن��ف��ي��ذ 

م���ب���ادئ ال���ق���ان���ون ال������دويل وق������رارات 

عن  واإح��ج��ام��ه��ا  ال��دول��ي��ة،  ال�سرعية 

و����س���ع االح����ت����ال م��و���س��ع امل�����س��اءل��ة 

والعقاب مادام ي�سرب عر�ض احلائط 

ب��ال��ق��ان��ون ال����دويل واالإن�����س��اين، وع��ن 

دعم حقوق ال�سعب الفل�سطيني وحقه 

املوؤقتة،  ال��دول��ي��ة  احلماية  ت��وف��ر  يف 

وا�ستقاله  �سيادته  نيل  من  ومتكينه 

الوطني وتقرير م�سره بنف�سه اأ�سوة 

ببقية �سعوب االأر�ض«.

وط�����ال�����ب�����ت اجل�����ب�����ه�����ة »ال������ق������وى 

للتحرك  واالج��ت��م��اع��ي��ة  ال�����س��ي��ا���س��ي��ة 

العاجل، ف�سًا عن اللجنة التنفيذية 

ملنظمة التحرير، لوقف هذه اللقاءات 

ال���������س����ارة ب���ال�������س���ع���ب ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي 

وق�سيته«.

وت�������س���ك���ل وث����ي����ق����ة ج���ن���ي���ف ال���ت���ي 

واعترتها  رب��ه،  وعبد  بيلني  اأجنزها 

ر�سمية  غر  وثيقة  التحرير  منظمة 

ت��ن��ازاًل ف��ادح��اً ع��ن احل��ق��وق الوطنية 

ال��ع��ودة  ح��ق  خ�سو�ساً  الفل�سطينية، 

الفل�سطينيني، حيث تطرح  لاجئني 

الفل�سطيني  الاجئ  ت�سميه خيار  ما 

بني  ولي�ض  اإق��ام��ت��ه،  م��ك��ان  اختيار  يف 

اقتلع  التي  االأر���ض  املختارة،  االأماكن 

الفل�سطينيون منها.

كما اأن بيلني نف�سه كان وّقع وثيقة 

اأخرى مع رئي�ض ال�سلطة الفل�سطينية 

اأب��و  حم��م��ود ع��ب��ا���ض، وت��ع��رف بوثيقة 

عا�سمة  وتتحدث عن  بيلني،   - م��ازن 

دي�����ض«  »اأب����و  ق��ري��ة  يف  للفل�سطينيني 

م���ن ����س���واح���ي ال���ق���د����ض، وي�����س��ت��ط��ي��ع 

الفل�سطينيون اأن ي�سموها القد�ض.

ال�سيا�سي  امل�سهد  اإىل  بيلني  ع��ودة 

يا�سر  مع  واللقاء  االحتال،  كيان  يف 

ع���ب���د رب������ه، ف���ت���ح ال����ب����اب اأم�������ام ط���رح 

من  ل��ه  االإع����داد  يجري  عما  االأ�سئلة 

خطوط  حتمل  ر�سمية«  »غ��ر  وثائق 

ت��ن��ازل ج��دي��دة ع��ن احل��ق��وق الوطنية 

الفل�سطينية.

فياض يحمل رسالة عباس لنتنياهو
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إحـيـــاء وثـيـقــة جـنـيـف



ي��ع��ت��ر »امل���خ���ي���م« اأح�����د اأه�����م اأرك�����ان 

ال����ه����وي����ة ال����وط����ن����ي����ة ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة، 

ال��ت��ي �سيعود  امل���وؤق���ت  امل���ك���ان  ب��اع��ت��ب��اره 

املحتل  وطنهم  اإىل  الفل�سطينيون  منه 

العدد  ت�سم  املخيمات  وك��ون  جهة،  من 

الفل�سطينيني،  ال��اج��ئ��ني  م��ن  االأك���ر 

وح���ني ي��ت��ع��ر���ض اأح���ده���ا يف ل��ب��ن��ان الأي 

اإ�سكال اأمني مهما كان حجمه، تتعر�ض 

الت�سهر  م��ن  حلملة  امل��خ��ي��م��ات  جميع 

اال�ستهداف  دائ���رة  وت��و���س��ع يف  امل�����س��يء، 

و�سائل  بع�ض  يتابع  وم��ن  والتحري�ض، 

جت��اه  �سلبي  با�ستنتاج  ي��خ��رج  االإع����ام 

ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ني، وي����راف����ق ذل�����ك م��ع 

ت�����س��ري��ح��ات ع��دائ��ي��ة وحت��ري�����س��ي��ة �سد 

الفل�سطينيني عموماً. 

وق���د ال��ت��ق��ت امل�����س��اك��ل وال�����س��راع��ات 

لتكون  احل��ل��وة،  عني  خميم  يف  الفردية 

مرراً الإطاق الت�سريحات التحري�سية 

���س��د امل��خ��ي��م��ات وال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ني، كما 

جتاههم  نارية  مواقف  مترير  اإىل  اأدت 

وت��ه��دي��ده��م ب��ت��ح��وي��ل خم��ي��م��ات��ه��م اإىل 

م�ساريع »نهر بارد جديد، خ�سو�ساً عني 

ت�سدر  وال��ذي  ال�ستات،  عا�سمة  احللوة 

خال العقدين ال�سابقني اأكرث من مرة 

واجهة امل�ساكل االأمنية.

م�������وؤخ�������راً، م�����ا اأث�������ر ح������ول وج�����ود 

م��ط��ل��وب يف خم��ي��م ع��ني احل��ل��وة و�سع 

االت��ه��ام،  و�سع  يف  جديد  م��ن  املخيمات 

وك���ان���ت امل��ع��اجل��ة ت��ت��ط��ل��ب ال��ك��ث��ر من 

اإيجاد  احلكمة وامل�سوؤولية والعمل على 

خمارج جتنب املخيم واجلوار واجلي�ض 

املتمثلة  واالأخ���ط���ار  امل��ت��اع��ب  ال��ل��ب��ن��اين 

يف وج���ود ج��ه��ة خ��ارج��ة ع��ل��ى ال��ق��ان��ون، 

فيه،  تعبث  لها  ملجاأ  املخيم  تتخذ من 

وت��ق��وم ب��اإث��ارة و���س��ع اأم��ن��ي غ��ر �سليم، 

احلالة  واق��ع  تفهم  من  بد  ال  وبالتايل 

ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة، م����ن خ�����ال م��ع��اجل��ة 

املو�سوع بالتن�سيق بني جميع االأطراف 

الت�سييقات  رف��ع  على  والعمل  املعنية، 

عن املخيمات، وعدم قبول احلديث عن 

ق�سية  اأج��ل  من  املخيم  اأه��ايل  معاقبة 

حمددة. 

اإن حماوالت اإيقاع �سرخ يف العاقات 

الفل�سطينية - اللبنانية من خال خميم 

عني احللوة واجلوار اللبناين واجلي�ض، 

لي�ست جديدة، بل كانت م�ستمرة خال 

عقود من الزمن عر العماء ال�سهاينة 

اإث���ارة  دائ��م��اً على  ك��ان��وا يعملون  ال��ذي��ن 

الفنت واالهتزازات االأمنية، لكن ارتفاع 

م�ستوى احلر�ض لدى جميع االأط��راف 

ال��ت��ع��اون بني  اأن  ك��م��ا  ذل����ك،  دون  ح���ال 

على  وال��ل��ب��ن��اين  الفل�سطيني  اجل��ان��ب��ني 

خم��ت��ل��ف امل�����س��ت��وي��ات واإ�����س����راك ال��ق��وى 

وجميع  �سيدا  مدينة  يف  وال�سخ�سيات 

وف�سائله،  الفل�سطيني  ال�سعب  مكونات 

املوؤامرات،  اإ�سقاط  يف  اأ�سا�سياً  دوراً  لعب 

ك���ذل���ك احل����ر�����ض ع���ل���ى جت������اوز ال��ف��نت 

كثر من  االأو���س��اع يف  تفّجر  دون  ح��ال 

من  على  الفر�سة  تفويت  ومت  امل��واق��ف، 

عمل على الفتنة ومن حّر�ض باجتاهها، 

وم���ن ح����اول اإي���ق���اع ���س��رخ يف ال��ع��اق��ات 

الفل�سطينية. 

عدد  اأطلقها  ال��ت��ي  الت�سريحات  اإن 

تذكر  موؤخراً،  لبنان  يف  ال�سيا�سيني  من 

املخيمات  يف  الو�سع  تفجر  مب��ح��اوالت 

وجوارها، خ�سو�ساً عني احللوة منذ عدة 

اإ�سفني  لو�سع  �سعياً  تعتر  كما  �سنوات، 

يف العاقات الفل�سطينية اللبنانية، لكن 

اأع��ادت  واللبنانية  الفل�سطينية  ال���ردود 

ت��وج��ي��ه ال��ب��و���س��ل��ة ال��وط��ن��ي��ة م��ن خ��ال 

ال��وط��ن��ي��ة،  للق�سية  ال��داع��م��ة  امل���واق���ف 

ي��وم االأر����ض يف عدة  واآخ��ره��ا احتفاالت 

اأماكن وتتويج ذلك يف قلعة ال�سقيف.

اإىل ح��وار  دائ��م��ة  ه��ن��اك ح��اج��ة  اإن   

فل�سطيني لبناين وو�سع خطة م�سركة 

من اأجل متكني الاجئني من ال�سمود 

م�ساريع  ورف�ض  العودة،  بحق  واملطالبة 

ال���ت���وط���ني وال���ت���ه���ج���ر، واأي�������س���اً اإق�����رار 

احل��ق��وق االإن�����س��ان��ي��ة وح���ق ال��ع��م��ل وح��ق 

ال�سخ�سية  االأح�����وال  وتنظيم  التملك 

ال��ب��ارد،  نهر  خميم  اإع��م��ار  يف  والت�سريع 

واع��ت��ب��ار امل��خ��ي��م��ات ب��ي��ئ��ة م��ق��اوم��ة من 

اأج��ل ح��ق ال��ع��ودة واإ���س��ق��اط ك��ل م�ساريع 

اخلراب.

اجلانبني،  م��ن  املعنيون  يختلف  وال 

اأن املخيمات الفل�سطينية يف لبنان لديها 

العودة،  بحق  املطالبة  بني  كبر  تقاطع 

ورفع الغنب عن كاهل الاجئني، باإزالة 

احل����رم����ان وحت�����س��ني ال��ب��ن��ي��ة ال��ت��ح��ت��ي��ة 

االإن�����س��ان��ي��ة، وم�ساندة  وت��اأم��ني احل��ق��وق 

فل�سطيني  األ���ف الج��ئ  مئتي  م��ن  اأك���رث 

اأمل  على  يعي�سون  املخيمات  �سكان  من 

ما  اإن  ف��ل�����س��ط��ني،  وط��ن��ه��م  اإىل  ال���ع���ودة 

لبنان هو تطبيق  به فل�سطينيو  يطالب 

قاعدة  على  ب�سقيهما  والقانون  العدالة 

احلقوق والواجبات املتبادلة، وهو الذي 

اإي��ج��اد  م��ن  مت��ّك��ن  �ساحلة  بيئة  ي�سمن 

حلول ملختلف االإ�سكاالت ومعاجلة امللف 

الفل�سطيني بال�سكل املطلوب.

امل��ع��اجل��ة تكمن  ال���ب���داي���ة يف  ن��ق��ط��ة 

بكل  لبنان  يف  الفل�سطيني  امللف  فتح  يف 

اإىل موقف  ال��و���س��ول  ب��ه��دف  اإي��ج��اب��ي��ة، 

مّوحد يخدم اجلميع، وحتمي حق العودة 

االجتماعي  ال�����س��م��ود  م��ق��ّوم��ات  وت��وف��ر 

الفل�سطينيني  اأن  خ�سو�ساً  لاجئني.. 

مبوجبات  التزامهم  ي��وؤك��دون  م��ا  دائ��م��اً 

ال�����س��ي��ادة ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة واإح����ك����ام ال��ق��ان��ون 

ويطمحون اإىل بناء عاقات �سليمة مع 

خمتلف مكّونات املجتمع اللبناين. 

يكون  الفل�سطيني  امللف  معاجلة  اإن 

من خال املدخل االجتماعي وال�سيا�سي، 

عر تنظيم هذه العاقات ب�سكل يحفظ 

م�سالح ال�سعبني اللبناين والفل�سطيني، 

واإقرار احلقوق االإن�سانية للفل�سطينيني 

ال��ع��رب��ي للبنان  ق���اع���دة االن��ت��م��اء  ع��ل��ى 

االإن�����س��ان، كذلك دع��وة   واح���رام حقوق 

اإن���ه���اء  اإىل  ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة  ال��ف�����س��ائ��ل 

وتنظيمه  كامل،  ب�سكل  ال�ساح  فو�سى 

تكون  م�سركة  اأمنية  جلنة  اإن�ساء  عر 

م�سوؤولة عن الو�سع االأمني يف املخيمات، 

وب�����س��ك��ل خ��ا���ض يف خم��ي��م ع��ني احل��ل��وة، 

االحتقان  حالة  من  التخل�ض  وبالتايل 

االجتماعي واالقت�سادي وال�سحي التي 

اأحياء  م��ن  ح��ي  ك��ل  على  بظالها  تلقي 

امل��خ��ي��م، ن��اه��ي��ك ع���ن ان��ت�����س��ار ال��ب��ط��ال��ة 

وتدين امل�ستوى التعليمي.

ذل��ك كله، يجب االنطاق  اأج��ل  من 

من قاعدة حق العودة باجتاه العمل بني 

احلقوق  اإق����رار  على  االأط����راف  خمتلف 

االإن�سانية كرزمة متكاملة، خ�سو�ساً حق 

العمل بحرية، واإقرار حق العمل حلملة 

ال�����س��ه��ادات م��ن اأ���س��ح��اب امل��ه��ن احل���رة، 

وحق احل�سول على ال�سمانات ال�سحية 

اإق��رار  اإىل  اإ�سافة  كاملة،  واالجتماعية 

حق التملك واالإ�سراع باإعمار خميم نهر 

ورف��ع  الع�سكرية  واإل��غ��اء احل��ال��ة  ال��ب��ارد 

ال��ت�����س��ي��ي��ق��ات ع��ن امل��خ��ي��م��ات، وم��ع��اجل��ة 

م�سكلة فاقدي االأوراق الثبوتية، و�سمان 

قائمة  قانونية  بت�سريعات  احلقوق  هذه 

م��ب��داأ  م���ن  الفل�سطيني  ا���س��ت��ث��ن��اء  ع��ل��ى 

املعاملة باملثل وعك�سه يف جميع القوانني 

والتوجهات.

�سامر �ل�سيالوي

11

العبث بأمن المخيمات تهديد بإلغاء الهوية الوطنية

ال�سجون  داخ��ل  وال��ع��رب  الفل�سطينيني  واملعتقلني  االأ���س��رى  مع  ت�سامناً 

مع  ت�سامنية  اعت�سامات  عدة  املا�سية  االأ�سابيع  خال  ُنظمت  االإ�سرائيلية، 

االأ�سرى واملعتقلني يف ال�سجون ال�سهيونية  يف خمتلف املخيمات الفل�سطينية 

بالتزامن مع اإحياء ذكرى يوم االأر�ض.

وركزت مطالب املعت�سمني على اأن ق�سية االأ�سرى الفل�سطينيني والعرب 

يف ال�سجون ال�سهيونية ت�ستحق اأن تكون ق�سية ذات اأولوية، خ�سو�ساً بالن�سبة 

للنظام العربي وما ي�سمى »الربيع العربي«، ودعت الت�سريحات التي اأطلقها 

النا�سطون الف�سائل الفل�سطينية اإىل توحيد جهودها ون�سالها من اأجل طرد 

االحتال واإطاق �سراح جميع االأ�سرى، واعتروا اأن الوفاء للحركة الوطنية 

االأ�سرة يكون باإنهاء االنق�سام والعودة لرحاب الوحدة الوطنية.

ب��ان كي مون  املتحدة  االأمم  ع��ام  اأم��ني  املعت�سمون  رفعها  ودع��ت مذكرات 

املبا�سر لدى قوات االحتال  التدخل  اإىل  واللجنة الدولية لل�سليب االأحمر 

ال�سهيوين الإطاق �سراح االأ�سرى واملعتقلني، خ�سو�ساً االأطفال منهم. 

يذكر اأن عدداً من االأ�سرى واملعتقلني يف ال�سجون ال�سهيونية بداأوا اإ�سراباً 

�سراح  اأطلق  قد  ال�سهيوين  العدو  وك��ان  مطالبهم،  حتقيق  حتى  الطعام  عن 

يوماً،   44 مل��دة  الطعام  ع��ن  اإ�سرابها  بعد  �سلبي  هناء  الفل�سطينية  املنا�سلة 

ال�سهيونية،  ال�سجون  يقبعون يف  فل�سطيني  اأ�سر  اآالف  �سبعة  نحو  يزال  وال 

وخ�سو�ساً يف �سجون �سمال فل�سطني، حيث اأكر املعتقات ال�سهيونية ويدعى 

معتقل »هدارمي«.

w w w . a t h a b a t . n e t ) العدد 209(  اجلمعة - 13 ني�سان - 2012

اعتصامات تضامنية مع األسرى

الوفاء للحركة األسيرة يكون بإنهاء االنقسام



تاريخ ماأ�ساي

���س��ب��ع وث���اث���ون ���س��ن��ة م���رت ع��ل��ى ح��ادث��ة 

بو�سطة عني �لرمانة يف بريوت، �لتي �أ�سعلت 

13 ني�سان  �للبنانية يف  فتيل �حلرب �لأهلية 

يف �أذهان �لذين  ر��سخة  لتز�ل  وهي   ،1975
عاي�سوها، حيث قدر لهم �أن يرو� باأم �أعينهم 

�ل�سيغة  ذو  �ل�����س��غ��ري،  وط��ن��ه��م  �ن��ه��ار  ك��ي��ف 

م�ستنقع  يف  ووق���ع  �ل��ف��ري��دة،  �لدميقر�طية 

لل�سطرجن  رقعة  �إىل  ليتحول  د�م��ي��ة،  ح��رب 

�خل��ارج وحجارة من  ي�ستبيحها لعبون من 

�لد�خل يتم حتريكهم بخطاب تاأجيج �لفنت.

لو �أر�د �ل�سيا�سيون يف حينها لكان باإمكان 

حادثة عني �لرمانة �لد�مية �أن جتد لها حًا 

خال 24 �ساعة، بدل �أن تغرق �لبلد يف �سر�ع 

عنيف وحتيله �إىل �لهام�ش و�لتعطيل.

ف��ور �ن���دلع �حل���رب، �دع���ى بع�سهم ب��اأن 

موقتة  جولت  �سوى  لي�ست  �ل�سر�عات  هذه 

�سابق  �إىل  لبنان  ليعود  �ستنق�سي  ما  �سريعاً 

�لو�قع  �ل��رخ��اء و�لزده����ار، ولكن  م��ن  عهده 

�لأليم كان بخاف ذلك �لأمل، و�سرعان ما 

ج���ر�ء �خل��ر�ب  �ل���ور�ء  �إىل  لعقود  �لبلد  ع��اد 

�لذي حل به، وميكن تق�سيم �حلرب �لأهلية 

�إىل حم��ط��ات وم���ع���ارك ع����دة  ت��ت��اب��ع��ت ب���دء�ً 

�تخذت  �لتي   1976  1975- �ل�سنتني  بحرب 

و�نتهت  فل�سطينية،   – لبنانية  ح��رب  �سكل 

�أما  �لباد،  يف  �لعربية  �ل��ردع  ق��و�ت  بانت�سار 

ت�سميتها  على  ��سطلح  �لتي  �لثانية  �جلولة 

ب���ح���رب »�مل���ئ���ة ي������وم«، ف��ق��د ت�����س��ارع��ت فيها 

ثم  �ل�����س��وري،  �جلي�ش  م��ع  �للبنانية  �ل��ق��و�ت 

يف  للبنان  �لإ�سر�ئيليان  �لجتياحان  ج��رى 

وهدفهما   1982 حزير�ن  و6   1978 �آذ�ر   14
�سحق �لقو�ت �مل�سلحة �لفل�سطينية �ملتمركزة 

�أما  – �لفل�سطينية،  �للبنانية  �حل��دود  على 

1983 فاأجربت �مل�سيحيني  حرب �جلبل �سنة 

�ل��ه��ج��رة،  �إىل  وع��ال��ي��ه  �ل�����س��وف  منطقتي  يف 

و�حلرب �ل�سورية - �لفل�سطينية يف طر�بل�ش 

�أمت����ت ع��م��ل �لإ���س��ر�ئ��ي��ل��ي��ني وح��م��ل��ت يا�سر 

عرفات على مغادرة لبنان، ود�مت هذه �ملعارك 

�للبنانيون  فيها  حت��ّم��ل  ���س��ن��ة،   15 �مل��ت��ع��ددة 

�مل��ت��ف��ج��ر�ت �ل��ق��ات��ل��ة و�مل���دم���رة و�لغ��ت��ي��الت 

وت�سفيتهم،  و�لأج���ان���ب  �مل��و�ط��ن��ني  وخ��ط��ف 

�لتما�ش  �ل��ق��ن��ا���س��ني وخ��ط��وط  ك��م��ا ع��رف��و� 

�ل�سيا�سية،  �ل�سخ�سيات  و�غتيال  و�لهجرة 

لحقاً عرف لبنان حرب �لتحرير بني �لعماد 

مي�سال عون �لذي ��ستلم �حلكم بعد �لرئي�ش 

�أم���ني �جل��م��ي��ل، وح���رب �لإل��غ��اء ب��ني �ل��ق��و�ت 

�لعماد عون من  �للبنانية من جهة، وجي�ش 

�لتوقيع على �تفاق  جهة �أخرى، ليتم �أخري�ً 
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وو�سع حد لويات �حلرب.

كلفة ب�شرية

كانت كلفة خم�ش ع�سرة �سنة من �لتقاتل 

ب���ني �أب���ن���اء �ل��ب��ل��د �ل���و�ح���د ب���ني ك���ل �مل��ح��اور 

�سعب  على  ج��د�ً  باهظة  �للبنانية  و�ل�ساحات 

ل يتعدى تعد�د �سكانه عتبة �ملايني �لأربعة 

)ب��ع�����ش �لإح�����س��اء�ت ت��ق��ول �ستة م��اي��ني(، 

�أل��ف��اً،   150 �مل��دن��ي��ني  م��ن  �لقتلى  ع���دد  فبلغ 

وعدد �جلرحى ن�سف مليون، فيما �ساحبت 

منهم �إع��اق��ة د�ئ��م��ة ن��ح��و 14 �أل���ف���اً، �أم���ا عن 

فيما  مليون،  �إىل  عددهم  فو�سل  �ملهاجرين 

�أكرب،  ع��دد�ً  �لد�خلي  �لتهجري  طالت موجة 

�أما �لكلفة �ملادية فبلغت 63 مليار دولر.

هذ� وكان �خلطف و�لحتجاز و�لتعذيب 

ع��ل��ى ر�أ�������ش �ل��ه��و�ج�����ش �ل���ت���ي ر�ف���ق���ت ح��ي��اة 

يف  �لتما�ش  خطوط  بني  �ليومية  �للبنانيني 

نف�سها  على  منق�سمة  كانت  �لتي  �لعا�سمة 

�إح�������س���اء�ت  �إىل ���س��رق��ي��ة وغ���رب���ي���ة، وه���ن���اك 

�أم��ام  �سو�ء  كلها  لكنها  ت�ساوؤماً  �أك��ر  �أخ��رى 

ب��ور���س��ة �ل���دم �ل��ت��ي ك��ان��ت ���س��ائ��دة  طيلة 15 

�لوفاق  وثيقة  بتوقيع  �نتهت  ني�سانياً  ربيعاً 

�لوطني �لتي لتز�ل حمط جد�ل حتى يومنا 

�لر�هن.

�حلرب  زمن  ن�سمعها من  �لتي  �لرو�يات 

ك���ث���رية.. »�أ�����س����اب ق��ن��ا���ش �أخ���ت���ي �ل�����س��غ��رى 

ب��ر�أ���س��ه��ا وف���ارق���ت �حل���ي���اة ب��ع��د ي��وم��ني من 

�ملعاناة«، »قتل زوجي بينما كان يجلب �لدو�ء 

من �ل�سيدلية يف �ل�سارع �ملقابل«، »عدت �إىل 

�ملنزل فوجدته ركاماً على من فيه«، �سهاد�ت 

�سبح  ��ستح�سار  تباعاً مبجرد  تتو�ىل  �سود�ء 

�حلرب �لأهلية، ذكريات يحاول من عاي�سها 

�أن ين�ساها جاهد�ً، لكن �خلافات �لطائفية 

�ل��ي��وم ل  �ل�ساحة  �مل��ت��اأج��ج��ة على  و�حل��زب��ي��ة 

تف�سح مكاناً لل�سلوى.

ب��ريوت  13 ني�سان م��ن ك��ل ع���ام، مت��ر  يف 

ت�ستيقظ  ع�����ادي،  غ���ري  ي���وم  و���س��و�ح��ي��ه��ا يف 

م�ساعر �للبنانيني كلها، يحاولون رف�ش كل 

ما يتعلق باحلرب �لقذرة �لتي كانو� �سحيتها 

كمدنيني �أو كمقاتلني غرر بهم، وقيل لهم �إن 

�آثار �حلرب  �أما  عدوهم هو �للبناين �لآخ��ر. 

ع��ل��ى �مل���ب���اين و�ل���ط���رق���ات ف��ق��د خ��ف��ت��ت �إىل 

لت��ز�ل  �ثنني  �أو  مبنى  وبا�ستثناء  كبري  حد 

بادية عليهما �آثار �لر�سا�ش و�لفجو�ت �لتي 

و�ل�ساروخية مل  �ملدفعية  �لقذ�ئف  �أحدثتها 

يعد هناك ما يف�سل بني �سطري �لعا�سمة.

عودة احلرب

�سيئاً  يفعلو�  مل  �للبنانيني  �أن  �حلقيقة 

يحول دون عودة �حلرب �لأهلية من جديد، 

ف��ال��ع��و�م��ل �لأ���س��ا���س��ي��ة �ل��ت��ي ف��ج��رت �حل��رب 

�أول مرة ماز�لت على حالها، وما ح�سل هو 

وميكن  ثاجة،  يف  وو�سعوها  جمدوها  �أنهم 

وت��ع��ود  �أي حل��ظ��ة  م���ن ج��دي��د يف  ت��خ��رج  �أن 

�أن  �ل��ذي ميكن  �لأه��م  �إىل �حل��ي��اة، فالعامل 

�أهلية، هو �لعامل �لطائفي  �إىل حرب  ي��وؤدي 

يف  حدتها  �زد�دت  �لتي  �لطائفية  و�لع�سبية 

�لآونة �لأخرية، ومن �ملتعارف عليه �أن �لباد 

ذ�ت �لطابع �لطائفي يكون للعامل �خلارجي 

فيها تاأثري كبري، ومن حظ لبنان �أن �لعامل 

�خلارجي متو�فق على �أن يعم �لهدوء، ولكن 

�لتو�فق  ه��ذ�  يتغري  �أن  ميكن  حلظة  �أي  يف 

ويدخل يف �سر�عات من جديد.

ت��ع��ل��ي��ق��اً ع��ل��ى  ذل����ك، ي��ق��ول ع�����س��و تكتل 

�لتغيري و�لإ�ساح �لنائب عبا�ش ها�سم: »�إن 

�سمانة عدم عودة �حلرب �لأهلية �إىل لبنان، 

هو �أن ي�ستفيد �للبنانيون من جتارب �ملا�سي، 

و�نتهت  �للبنانيني،  �أنف  بد�أت رغم  فاحلرب 

»�ل��ت��ب��اي��ن��ات  �أن  �إىل  م�����س��ري�ً  ع��ن��ه��م«،  رغ���م���اً 

�ملذهبية و�لطائفية و�ل�سيا�سية، لي�ست �سبباً 

ك��اف��ي��اً لن����دلع ح���رب، وب��ال��ت��ايل ف���اإن لبنان 

حم�سن يف �مل��دى �ملنظور م��ن ع��ودة �حل��رب 

�إليه، لأن مقومات �أي حرب حتتاج �إىل قر�ر 

�أمر�ن غري  �إقليمية، وهما  �سيا�سي ومو�فقة 

متوفرين«.

�شرارة جديدة

�حتمال  ح���ول  �للبنانيني  �آر�ء  ت��ت��ف��اوت 

�لأهلية من جديد، يف  �ندلع �سر�رة �حلرب 

هذ� �لإطار تقول �لإعامية ر�سا �لزين: »�إذ� 

وقعت �حلرب غد�ً، فلن تكون مفاجاأة، بر�أيي، 

لاأ�سف  لت��ز�ل  �لأهلية  �حل��رب  عنا�سر  كل 

�لتي  �لأح��ز�ب  تتغري:  فالأمور مل  موجودة، 

خ��ا���س��ت �حل�����رب لت������ز�ل ه���ن���ا، و�ل���ت���وت���ر�ت 

�لطائفية على حالها، وكذ� �لتدخل �لأجنبي 

و�لت�سلح، �أما �حلكام فما هم �إل �أمر�ء �حلرب 

ل��ب��ن��ان حتمل  �حل��ك��م يف  تركيبة  �ل�����س��اب��ق��ني، 

ب���ذور �حل����رب، وم���ع ك��ل ����س��ت��ح��ق��اق، يختلف 

كامًا، حتى  �سلًا  �لبلد  وي�سلون  �مل�سوؤولون 

�أ�سبحنا نتفاجاأ �إذ� ت�ساحلو� ل �إذ� �ختلفو�«.
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ملف خاص

تعددت �لنظريات حول �أ�سباب �ندلع حرب 1975 بني �للبنانيني وحتولهم �إىل �أفر�د ميلي�سيات يحملون �ل�ساح يف 

وجه بع�سهم �لبع�ش، من دون �أي �عتبار لقيم �لأخوة و�لرت�بط و�لتاحم بينهم، فبني من قال �إنها خمطط �إ�سر�ئيلي 

للق�ساء على �ملقاومة �لفل�سطينية يف لبنان، وبني من �أكد �أنها مفتعلة م�سبقاً من جانب قوى �إقليمية ودولية للتغطية 

على »�تفاقية كامب ديفيد« �لتي وقعها �لرئي�ش �مل�سري �لر�حل �أنور �ل�ساد�ت زمن �لرئي�ش �لأمريكي جيمي كارتر، 

وذلك بعد زيارته �جلريئة للقد�ش يف 18 ت�سرين �لثاين 1979 و�خلطاب �لذي �ألقاه يف �لكني�ست �لإ�سر�ئيلية، وبني من 

�عترب �أن متادي �ملارونية �ل�سيا�سية �أدى �ىل �إ�سعال �لفتيل، وبني من �أ�سار �إىل �أن حرب لبنان ترمي �إىل �إمتام وترية 

�لق�ساء على �لتيار �لقومي �لآخذ يف �لتمدد، وحتديد�ً �إثر �لوفاة �ملفاجئة لأهم رموزه جمال عبد �لنا�سر �لعام 1970، 

ثم �غتيال �مللك في�سل يف 25 �آذ�ر 1975 �أي قبل �أقل من ع�سرين يوماً من بد�ية �حلرب يف لبنان. 

�أ�سباب متعددة قيل �إنها �أدت �إىل �حلرب، وقد تكون جميعها عربت عن �أزمة لبنان وحميطه �ملتفجر، لكن ما ميكن 

تفجري  يف  �لأق��وى  �لر�سيد  �متلكو�  وقادتها  �لطائفية  �جلماعات  �أن  �ملقدمة،  �ل�سيناريو�ت  كل  من  �نطاقاً  تاأكيده 

�لعو��سف  مو�جهة  على  �لقدرة  �أفقده  ما  �للبناين،  �ملجتمع  بنى  يف  �لتمذهب  و�سريان  �لدولة  غياب  بفعل  �حل��رب، 

�لأمنية �لآتية من �لد�خل.

أسباب عدة.. وحقيقة واحدة 

فيها  يستعرض  تاريخية  محطة  عام  كل  من  نيسان   13 تاريخ  بات 
اللبنانيون على مضض مآسي الحرب األهلية التي درات رحاها قبل 37 
عامًا بشعاراتها األيديولوجية والحزبية المزيفة، هذه الشعارات التي 

دفعت بلبنان إلى هاوية ال قرار لها والتزال تقضمه تدريجًا..
تلك حقبة من تاريخ لبنان مهرت باللون األسود كان عنوانها العريض 
والتلطي  سياسية،  مآرب  لتحقيق  والعقيدة  الدين  استخدام  سوء 
خلف الخطابات والشعارات الرنانة لتبرير محاربة اآلخر ورفضه، لكن 
اليوم؟ وهل الحرب  البلد  مهاًل أال تنطبق هذه المواصفات على حال 

»بتنذكر وما تنعاد« أو العكس تمامًا؟
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بدوره يعترب جهاد �ساهني، وهو خريج 

ح��ق��وق، »�أن �جل��ي��ل �ل����ذي ع��ا���ش وي��ات 

�حل�����رب ي���ح���اول جت��ن��ب ت���ك���ر�ره���ا، لكن 

�حل��رب  �نتهاء  بعد  ول���دو�  مم��ن  �ل�سباب 

يرونها  خطورتها،  بعد  يعو�  مل  �لأهلية 

ك��ل��ع��ب��ة �إل��ك��رتون��ي��ة ت��ن��ت��ق��ل م���ن ���س��ا���س��ات 

�لكمبيوتر �إىل �ل�ساحات و�ل�سو�رع، ولعل 

�أي���ار   7 �أح����د�ث  ع��م��ر بع�ش �مل��ق��ات��ل��ني يف 

فبع�ش  �أقوله،  ما  على  دليل  2008 خري 
مل  �ل�����س��و�رع،  يف  ر�أيتهم  �ل��ذي��ن  �ملقاتلني 

ع�سرة،  �خلام�سة  تتعدى  �أع��م��اره��م  تكن 

�إنهم كما �أهلهم يف حالة �سياع تام، تر�هم 

يرك�سون خلف زعيم ي�سفقون له بدون 

وعي، ويحملون له �ل�سعار�ت، لكن ما �إن 

ت�سبح �لأمور �ساخنة وت�ستد �لأزمة، حتى 

جاهدين  في�سعون  ينتظرهم  ملا  يتنبهو� 

حللحلة �لو�سع«.

�أم���ا �ل�سيد م����رو�ن ت��ق��ي �ل��دي��ن �ل��ذي 

ع��اي�����ش �حل����رب يف ���س��ن �ل�����س��ب��اب ف��ي��ق��ول: 

�لأهلية  م��ن تلك �حل��رب  »�ل��ي��وم، مل يبق 

�لبغي�سة �إل �سو�هد قليلة يف هذه �ملنطقة 

�أي������ام �سعبة  وت���ل���ك، ����س���و�ه���د حت��ك��ي ع���ن 

�ل��ق��ذ�ئ��ف  �أ���س��ن��ان  ب��ني  �للبنانيون  عا�سها 

تلك  بقيت من  قليلة  �سو�هد  و�ل�سو�ريخ، 

 �حلروب �لأهلية �لتي مل ي�سلم منها �أحد،

�أ���س��دل��ت عملية  �أن  ب��ع��د  ق��ل��ي��ل��ة،  ���س��و�ه��د 

�إع�����ادة �لإع���م���ار �ل�����س��ت��ار ع��ن ف�����س��ول ه��ذه 

مما  ن��ت��ع��ظ  �أن  �آم����ل  ع��ل��ى  �حلروب، لكن 

ك��ان يجري  �ليوم ي�سبه ما  �أر�ه  ح��دث، ما 

يف �ملا�سي، و�أنا ب�سر�حة د�ئم �خلوف على 

�أولدي من �ندلع حرب مماثلة«، و�أ�ساف: 

�إىل  ل��ب��ن��ان  يف  �جل��م��ي��ع  �أن يخ�سع  »ي��ج��ب 

�أمر��ش  من  حتميهم  تاأهيل  �إع��ادة  عملية 

�لطائفية و�ملذهبية �ملقيتة، �لتي جعلت من 

�للبنانيني وقود�ً و�سحايا على مر �لتاريخ، 

لكل  خ�سبة  �أر�ساً  لبنان  و�لتي جعلت من 

�أنو�ع �لخرت�قات، ناهيك عن �أنها تتقاطع 

متجدد  �إ�سر�ئيلي  م�سروع  مع  �لنهاية  يف 

وق��ائ��م م��ن��ذ م��ا ق��ب��ل 1948، ك���ان ولي���ز�ل 

ي��ل��ع��ب ع��ل��ى �ل���وت���ر �ل��ط��ائ��ف��ي و�مل��ذه��ب��ي 

وي�سب �لزيت على �لنار«.

عن �حلرب، يقول رميون حد�د، وهو 

م��دي��ر مكتبة يف ج���ان���د�رك - �حل��م��ر�ء: 

�إن �حلرب �للبنانية �لتي بد�أت  »من قال 

يف 13 ني�سان �سنة 1975 مع بو�سطة عني 

�لرمانة �نتهت بعد توقف �أ�سو�ت �ملد�فع 

و�ل��ر���س��ا���س��ات و�ل��ق��ن��اب��ل وت��وق��ي��ع �ت��ف��اق 

�ل��ط��ائ��ف �ل����ذي �أن��ه��ى م��ع��ان��اة �ل��د�خ��ل؟ 

�لت�سلح  ومظاهر  �ملتاري�ش  �إن  ق��ال  وم��ن 

وخ����ط����وط �ل���ت���م���ا����ش �حل����م����ر�ء �خ��ت��ف��ت 

�لنتقال  بعد  رجعة  �إىل غري  و��سمحلت 

م���ن ح���ال���ة �حل�����رب �إىل ح���ال���ة �ل�����س��ل��م؟ 

نعي�ش  زلنا  ما   1990 �سنة  فمنذ  لاأ�سف 

ون��ت��ع��اي�����ش م���ع �م����ت����د�د�ت ه����ذه �حل���رب 

وت��د�ع��ي��ات��ه��ا ع��ل��ى �ل��ن��ف��و���ش و�ل��ع��ق��ول، 

لي�سبح معها �خلطاب �ل�سيا�سي وتقاذف 

نري�ن  و�أفعل من  �أق��وى  و�ل�ستائم  �لتهم 

ول��ت��زد�د  �ملتو�جهة،  �جلبهات  على  �مل��وت 

م��ع��ه��ا �ل��ه��و�ج�����ش و�ل���ف���و�����س���ل ب���ني من 

من  تعلمو�  ق��د  يكونو�  �أن  بهم  يفرت�ش 

جت��رب��ة �ل��ل��ع��ب مب�سري �ل��ب��ل��د و�ل��رق�����ش 

ع��ل��ى ت��ن��اق�����س��ات��ه لق��ت��ن��ا���ش ف��ر���س��ة ذر 

و�أك��ر  �أك��ر  للتفريق  �لعيون  يف  �حلقد 

بني �لأزقة و�لأحياء و�ل�ساحات، ولين�سى 

من يفرت�ش به �أن يتذكر �أن �لعزف على 

يزيد  �ل�سيقة  و�ملذهبية  �لطائفية  �أوت��ار 

من تدمري مقدر�ت و�إمكانيات �خلا�ش 

�مل����ع����ه����ود و�مل�����ط�����ل�����وب، ل���ت���م���ح���ى ب���ذل���ك 

و�جلامعة  �حلافظة  �جلماعية  �ل��ذ�ك��رة 

ل��ك��ل �أف���ر�ح���ه���م و�آلم����ه����م و���س��ه��د�ئ��ه��م 

�لكامية  �حل��رب  لي�ست  �أو  وم�سائبهم،  

و�لإنق�سامات �لد�ئرة �ليوم �أعنف و�أقوى 

و�أ����س���د ق�����س��اوة م���ن �حل�����رب �ل��ع�����س��ك��ري��ة 

لفرتة  �لباد  �سهدتها  �لتي  �مليلي�سياوية 

15 �سنة ما�سية؟ ولهذ� ميكن �لقول، �إن 
�حلرب لن تنتهي بعد«.

وي�سري �إىل »�أن �حلرب �للبنانية ولدت 

�حل���رب، وهناك  ب���اأدب  ت�سميته  م��ا ميكن 

رو�ي���ات ع��دة ل ح�سر لها يف ه��ذ� �ملجال 

ت���دل ع��ل��ى ت���اأث���ري �حل����رب ع��ل��ى �ل���ذ�ك���رة 

ومن  للمو�طنني،  و�لثقافية  �جلماعية 

�أب����رز م��ن ك��ت��ب رو�ي�����ات ت��ن��اول��ت �حل��رب 

�للبنانية، �أذكر �إليا�ش خوري وح�سن د�ود 

وحنان  ب��رك��ات  وه���دى  �ل�سعيف  ور�سيد 

�ل�سيخ ور�سا �لأمري وعلوية �سبح، وربيع 

جابر وجبور دويهي و�آخرين«.

الت�أثري النف�شي

يف قر�ءة نف�سية ملوؤثر�ت �حلرب �لأهلية، 

هذه  �أن  جابر  علي  �لنف�ش  علم  �أ�ستاذ  ي��رى 

�حلرب فاقمت من حدة �لقلق وعدم �لتو�زن 

تلقاها،  �ل��ت��ي  �ل�����س��دم��ة  ب�سبب  �ل��ف��رد  ع��ن��د 

وتتجلى ه��ذه �ل���س��ط��ر�ب��ات يف �خل���وف من 

�مل�ستقبل وعدم �لثقة بالنف�ش و�لآخر وغياب 

جتربة  �أن  �إىل  ويلفت  �لتاأقلم،  على  �ل��ق��درة 

�ملجتمعي  ل��ل��ب��ن��ي��ان  م���دم���رة  ك���ان���ت  �حل�����رب 

�للفظي  �لعنف  ت�ساعد  �أن  �للبناين، معترب�ً 

�لتو�زن عند  �للبناين يعك�ش عدم  �ل�سارع  يف 

�ملجتمع و�لفرد.

�ملجتمعات مبر�حل  »ح��ني مت��ر  وي��ق��ول: 

�مل�ساألة  �أليمة يف تاريخها، ترتك هذه  �سر�ع 

وقعاً على �لأفر�د، مبعنى �أن كل حدث �سيا�سي، 

�أو �جتماعي، �أو �سر�عي له �نعكا�سات نف�سية 

تبعاً  و�آخ����ر  �سخ�ش  ب��ني  تختلف  وف��ك��ري��ة، 

�سكل  يف  �حل��رب  لل�سدمة،  �مت�سا�سه  لآلية 

و�لأف��ر�د،  �جلماعات  بني  �لتنافر  تخلق  عام 

�مل�ستوى  فعلى  خمتلفة،  �أ���س��ك��ال  يف  وتظهر 

نف�سية  ����س��ط��ر�ب��ات  �لعنف  ي��ح��دث  �ل��ف��ردي 

�إىل معاجلة، وتربز جتليات �ل�سدمة  حتتاج 

تنتج منه  �لذي  بالقلق  �ملتز�يد  �ل�سعور  عرب 

�لتوتر  بينها  من  خمتلفة،  نف�سية  ع��و�ر���ش 

و�لع�سبية وعدم �لثقة بالنف�ش و�خلوف من 

�أي�ساً  تتمظهر  �لقلق  وع��و�ر���ش  �مل�ستقبل، 

عرب عدم �لقدرة على �لنوم، وطغيان �لأفكار 

�لتي ميكن  �لقر�ر�ت  يوؤثر يف  ما  �ل�سود�وية 

لل�سدمة،  تعر�سه  �إث��ر  �لإن�سان  يتخذها  �أن 

�لنهيار  م��ن  ح���الت  �إىل  �أح��ي��ان��اً  ت�سل  وق��د 

من  حتمله  م��ا  ك��ل  م��ع  �لع�سبي  �أو  �لنف�سي 

عو�ر�ش ج�سدية«.

وت��اب��ع: »جت��رب��ة �حل���رب يف ذ�ت��ه��ا ج��اءت 

م��دم��رة، ول��ع��ل �أك���ر �ل���س��ط��ر�ب��ات �لناجتة 

�لتي  �لنف�سية  �ل�����س��دم��ة  ه��ي  �حل����رب،  م��ن 

من  تخلفه  م��ا  م��ع  �لنا�ش  عند  قلقاً  حت��دث 

�لإن�سان  تفقد  �سخ�سية  وتفاعات  تاأثري�ت 

�لأمر��ش  ه��ذه  طبعاً  نف�سه،  على  �ل�سيطرة 

تفكك  و�سط  �لأه��ل��ي��ة،  �حل��رب  بعد  تفاقمت 

�جتماعي، يف حالة �لعدو�ن �خلارجي يظهر 

�أب��ن��اء  ب��ني  �ملجتمعي  �ل��رت�ب��ط  �ل�سطح  على 

�لو�حد، بخاف ما يحدث يف حقبة  �لوطن 

�حلرب �لد�خلية �لتي توؤدي �إىل �لرت�خي يف 

�لرو�بط �لجتماعية، وخ�سو�ساً يف �لرو�بط 

�لعو�ر�ش  �أما  �لفردية،  �لد�خلية لل�سخ�سية 

و�ل�سعوبة  و�ل���س��ط��ر�ب  �لقلق  يف  فتتجلى 

يف �لتاأقلم مع �لظروف �جلديدة، وعلى هذ� 

�لأ�سا�ش تربز �ل�سعوبات �لنف�سية عند �لفرد 

فيقع  �ل��د�خ��ل��ي��ة  �ل��ت��و�زن��ات  ف��ق��د�ن��ه  ب�سبب 

عندها يف �لإرهاق �لنف�سي �لذي يتجلى عرب 

�لتكيف،  �ل��ق��درة على  م��وؤ���س��ر�ت ع���دة: ع��دم 

وقلة  و�لتعامل  �لتفاهم  على  �ل��ق��درة  وع��دم 

�لتحمل«.

�حل���رب  »ن���ت���ائ���ج  �أن  �إىل  ج���اب���ر  وي��ل��ف��ت 

خ�����س��و���س��اً ع��ل��ى �ل�����س��ع��ي��دي��ن �لج��ت��م��اع��ي 

و�لق��ت�����س��ادي �أن��ت��ج��ت ت��ن��وع��اً ���س��دي��د�ً، �أوًل: 

ب������رزت ف���ئ���ات وق������وى �ج��ت��م��اع��ي��ة ����س���اع���دة، 

وو�سلت  �ملحلي  �لو�قع  جمريات  يف  حتكمت 

�ل��ر���س��م��ي  و�ل��ت��م��ث��ي��ل  �حل���ك���م  م����و�ق����ع  �إىل 

يكن  مل  �لقوى  هذه  �للبنانية،  للمجموعات 

لها �أثر قبل عقدين، و�أ�سبحت �ليوم مم�سكة 

ب��ت��اب��ي��ب �ل�����س��ل��ط��ة، ث��ان��ي��اً، جت��م��ع��ت ث���رو�ت 

�قت�سادية  وم�����س��ال��ح  ور���س��ام��ي��ل  وم��د�خ��ي��ل 

تالياً  وبرزت  نف�سها،  �ل�ساعدة  �لقوى  �سمن 

قوى  �عتبارها  ج��ان��ب  �إىل  �قت�سادية  ك��ق��وة 

متلك �لقوة �لر�دعة و�لتمثيل �ل�سرعي. 

هن�ء علي�ن
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اإقفال باب الرت�صيحات ل�صباق الرئا�صة امل�صرية،  مع 

والذي و�صل املتناف�صون على الكر�صي اإىل 23 مر�صحاً، بداأ 

ال�صراع ياأخذ حماوة جّدية قد ُتعيد ال�صارع امل�صري اإىل 

ال�صارع  اإىل  نزول مليوين  اأول  التي حتّركت مع  حيويته 

مطلع العام الفائت.

عودة  بعد  حم�صورة  وكاأنها  املعركة  تبدو  ال�صكل،  يف 

اللواء عمر �صليمان، نائب الرئي�س املخلوع ح�صني مبارك 

ال�صاعة  ربع  يف  والرت�ّصح  عزوفه  عن  خمابراته،  ومدير 

ب��اب الرت�ّصح، وب��ن مر�ّصح الإخ��وان  اإق��ف��ال  الأخ��ر قبل 

للإخوان  العام  املر�صد  نائب  ال�صاطر«  »خ��رت  امل�صلمن 

يف م�صر.

دراي��ة  ينق�صه  امل��ن��ح��ى،  ب��ه��ذا  ال�����ص��راع  اأخ���ذ  اأّن  اإّل 

ا�صتقطاب  وق����درة  وان��ت��م��اءات��ه��م  ق��ائ��م��ة  م�����ص��م��ون  يف 

عدد  بو�صول  تكن  مل  ال��ت��وّق��ع��ات  اأّن  �صيما  منهم،  ك��ل 

املر�صحن من كل تيار اإن كان دينياً اأو عقائدياً اأو حزبياً 

مع غياب الروؤية املوّحدة لكل تيار بحّد ذات��ه، ورف�س 

دربه  رفيق  اأو  لزميله  ذاك  اأو  املر�ّصح  هذا  التنازل من 

ال�صيطرة  اأو ذاك على  ه��ذا احل��زب  ق��درة  اأو  احل��زب��ي، 

يف  الأع��ل��ى  الكر�صي  اإىل  الو�صول  يف  الطاحمن  على 

اأر�س الكنانة.

�صليمان  عمر  ال��ل��واء  ُي��وّف��ق  مل  ال�صكل،  حيث  م��ن 

الإخ���وان  رّد  اأي�صاً  ك��ان  واإن  املعركة،  افتتاح  كيفية  يف 

امل�صلمن غر موّفق على تر�ّصحه، ول�صيما من »خرت 

ال�صاطر« الذي بدا غر مرتاح لقاعدته اجلماهرية، 

بحيث هّدد باللجوء اإىل ال�صارع خوفاً من �صرقة الثورة 

ال�صابق  النظام  اإن لدى  يقول  وكاأّنه  �صليمان،  يد  على 

اإع��ادة و�صع اليد، وهذا  ق��درات ل ت��زال كامنة ميكنها 

قال  ال��ذي  الع�صكري  للمجل�س  مبا�صر  غر  اتهام  فيه 

و�صعب  امل�صّلحة  القوات  اإّن  طنطاوي«  »ح�صن  رئي�صه 

الوفاء  على  تعمل  و�صتظّل  واح��د  كيان  العظيم  م�صر 

احلفاظ  يف  عاتقها  على  اأُلقيت  التي  املقد�صة  باملهمة 

على الوطن وحماية اأمنه ومكت�صبات �صعبه.

البع�س  يدفع  ال�صلطة  اإىل  التعّط�س  اأّن  امل�صكلة، 

ل��ل��خ��روج ع��ن ات��زان��ه وُي�����ص��ّه��ل ج���ّره اإىل م��ي��دان ميكن 

جتّنبه، وهكذا فعل �صليمان بينما اجنّر الذي يفرت�س 

ولو  عليها،  يقفون  التي  الأر����س  م��ن  ال��واث��ق��ون  اأن��ه��م 

مت���ّه���ل���وا ق��ل��ي��ًل م���ع م��ن�����ص��وب ث��ق��ة م��ق��ب��ول ب��ال��ن��ف�����س 

وباجلمهور لك�صبوا معركة دون اأن يخو�صوها اأ�صًل.

فاللواء عمر �صليمان الذي و�صع الإخوان امل�صلمن 

»اإ�صرائيل«  تكّفلت  للنيل من مر�صحهم،  كغرمي وحيد 

ل�صان �صديق  بالطبع وذلك على  باإحراقه، دون ق�صد 

»مبارك« ونظامه »بنيامن بن اليعازر« الذي كان اأكرث 

ف�»بن  �صليمان،  بقيادة  امل�صرية  ال�صتخبارات  اأ�صدقاء 

الرئي�س  �صيكون  �صليمان  عمر  اأن  يخف  مل  ال��ي��ع��ازر«، 

اأي  واأن����ه،  الإ���ص��رائ��ي��ل��ي��ة  للم�صالح  بالن�صبة  الأف�����ص��ل 

»اإ�صرائيل« ك�»حجر زاوية  �صليمان، يرى العلقات مع 

ا�صرتاتيجي«، واأّن و�صول �صخ�س من جماعة »الإخوان 

اتفاق  �صُيهّدد  امل�صرية  الرئا�صة  ���ص��ّدة  اإىل  امل�صلمن« 

ال�صلم بن م�صر و»اإ�صرائيل«.

بكل الأحوال، فاإّن �صليمان اتهم »الإخوان« واإ�صلمين 

اآخرين بالتهديد بقتله، علماً اأّنه لي�س املر�ّصح الوحيد من 

خمّلفات نظام مبارك، فهناك اأي�صاً »اأحمد �صفيق« الذي 

بعيداً  ولي�س  م��ب��ارك،  عهد  يف  حكومة  اآخ���ر  رئي�س  ك��ان 

اأنه  على  اإ���ص��راره  لكن  »عمرو مو�صى«،  نف�صه  عن اخلط 

اأي  للمجل�س  لي�س  واأن��ه  الع�صكري  املجل�س  مر�ّصح  لي�س 

علقة �صلباً اأو اإيجاباً بقرار الرت�ّصح، لفت البع�س �صيما 

�صابط  وه��و  بالألعيب،  ومعروف  ا�صتخبارات  رج��ل  اأن��ه 

 18 مل��دة  ال�صتخبارات  رئي�س  من�صب  وتوّليه  اجلي�س  يف 

هي  الع�صكرية،  املوؤ�ص�صة  �صّجل  يف  حمفوظة  تبقى  عاماً 

ويف  امللكية  عهد  يف  حتى  الأج��ي��ال  م��ّر  على  حكمت  التي 

فاإّن  الربيطاين، ولذلك  الرتكي ولحقاً  ال�صتعمار  ظّل 

اأو نفت  اأّن لها مر�ّصحاً  املوؤ�ص�صة الع�صكرية، واإن مل تعلن 

التي  بالب�صاطة  ال�صلطة  اإدارة  ذلك، فهي لن تتخّلى عن 

يتوهمها البع�س.

هذا يف جانب، اأما  اجلانب الآخر من ال�صورة املتعّلقة 

بالإخوان امل�صلمن الذي يتنظرون نهاية حزيران املقبل 

بفارغ ال�صرب كي مي�صكوا بالرئا�صة بعد جمل�صي ال�صورى 

ال���وردي���ة التي  ب��ال�����ص��ورة  وال�����ص��ع��ب، ف����اإّن الأم����ور لي�صت 

مر�صي«  »حممد  ث��اٍن  مبر�صح  دفعوا  ولذلك  يتخّيلونها، 

بغ�س النظر عن تر�صيح �صليمان الذي �صوف تنظر جلنة 

الخرتاقات وال�صكاوي يف جمل�س ال�صعب يف اقرتاح مينع 

من  الأخ���رة  ال�صنوات  يف  ك��ان  م��ن  وك��ل  �صليمان  تر�ّصح 

وظيفة  اأي  ت��ب��ّوء  يف  �صنوات  خم�س  مل��دة  م��ب��ارك  موظفي 

قيادية.

وم�����ص��ك��ل��ة »الإخ���������وان امل�����ص��ل��م��ن«، ل ت��ق��ت�����ص��ر على 

ومن  الآخ��ري��ن،  الإ�صلمين  يف  ب��ل  الث��ن��ن،  املر�صحن 

بينهم املفكر ال�صلمي »حممد �صليم العوا« و»عبد املنعم 

اإىل  تتجه  التي  القومية  القوى  الفتوح«، ف�صًل عن  اأب��و 

ح�صر معركتها مبر�صح واحد بناء على اتفاق على توزيع 

ن��ي��اب��ة ال��رئ��ي�����س، يف وق���ت ت��رت��ف��ع ال��دع��اي��ة امل�����ص��ادة �صد 

»خرت ال�صاطر« باعتباره مر�صح »قطر« التي تربطه بها 

تر�صيحه حاز على موافقة  اإّن  قيل  علقة ممتازة، حتى 

قطرية م�صبقة، بحيث اإنه زار »قطر« قبل اأ�صبوعن من 

قرار تر�صيحه.

اأه���م حمطة  اإىل  تتجه  ف���اإن م�صر  الأح�����وال،  ك��ل  يف 

منذ اإ�صقاط ح�صني مبارك، واملخاوف تنتاب كل التيارات 

الأق��ب��اط  ان�����ص��ح��اب  ب��ع��د  �صيما  ال��ن��ت��ائ��ج،  م��ن  ال�صيا�صية 

ال��د���ص��ت��ور وك��ذل��ك الأزه����ر، وال��لف��ت  م��ن جلنة �صياغة 

اإىل  امل�صلمن  الإخ���وان  و���ص��ول  ملنع  تتزايد  ال��دع��وات  اأّن 

ال��رئ��ا���ص��ة، ل���ص��ي��م��ا ب��ع��د  ل��ق��اء »خ����رت ال�����ص��اط��ر« بوفد 

لن  باأنه  بابه  اأعلن من على  ال��ذي  الأمركي  الكونغر�س 

مي�ّس مبعاهدة »كمب دايفيد«، دون اأن يكون هناك رّد فعل 

من الإخوان.

اإّن امل�صهد الذي �صيفيق عليه امل�صريون يف اأول متوز، 

والدول  لي�س فقط يف م�صر  للكثرين  قد يكون �صادماً 

العربية، بل يف العامل كّله، لأّنه �صيكون تاريخياً بامتياز، 

و�صيحّدد امل�صار الذي �صُت�صّكله م�صر اإن باجتاه ال�صتقرار 

اأو متّدد اأ�صكال العنف.

يون�س عودة
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عــربــي

صراع الرئاسة المصرية.. تاريخ في يوم

امل�����ص��ل��م��ون« كحزب  ي��ن��وي »الإخ�����وان  ب��ن حقيقة م��ا 

وبن  عموماً،  احلكم  اإىل  و�صولهم  بعد  تطبيقه  �صيا�صي 

ما وعد به »اإخوان« �صورية موؤخراً خ�صو�صاً، م�صافة من 

»ال�صدق« مع النف�س ومع الآخرين، يك�صفها م�صار الأمور 

بات  التي  ال��ب��ل��دان  يف  اأعيننا  اأم���ام  مت��ر  ن�صاهدها  مثلما 

»الإخوان« يحكمونها، وبالتحديد يف كل من تون�س وليبيا 

وم�صر وغرها.

الأح���رار«  »ال�صباط  ت�صلم  عندما  ف��ق��ط،  وللتذكر 

النا�صر،  عبد  جمال  بقيادة   1952 عام  م�صر  يف  ال�صلطة 

ال�صلطة  على  فوقية  هيمنة  ممار�صة  »الإخ�����وان«  ح���اول 

اجلديدة، وتوؤكد وثائق تلك املرحلة، اأن اأول ما قاموا به 

التعددية احلزبية«، وكان �صرطهم  »التحري�س �صد  كان 

لتاأييد النظام اجلديد »األ ي�صدر اأي قانون اإل بعد اأن يتم 

ويح�صل  امل�صلمن  للإخوان  الإر�صاد  مكتب  على  عر�صه 

على موافقته، واأل ي�صدر اأي قرار اإل بعد اأن يقره مكتب 

الإر�صاد«، لكن عبد النا�صر رف�س هذه »الو�صاية«.

ب��ع��د ذل���ك ق��اب��ل ج��م��ال ع��ب��دال��ن��ا���ص��ر امل��ر���ص��د ال��ع��ام 

يقدم  الأخ���ر  ب���اأن  وف��وج��ئ  اله�صيبي،  ح�صن  ل��لإخ��وان 

الثورة  قيادة  جمل�س  مطالبة  يف  تتمثل  جديدة  مطالب 

واإقفال  الن�صاء  على  احلجاب  بفر�س  مرا�صيم  »باإ�صدار 

الأغاين واملو�صيقى  وامل�صارح ومنع وحترمي  ال�صينما  دور 

وتعميم الأنا�صيد الدينية، واإ�صدار مر�صوم يلزم القائمن 

على حفلت وقاعات الأفراح با�صتخدام اأنا�صيد م�صحوبة 

من  الن�صاء  ومنع  فقط،  )الدفوف(  ال�صاجات  باإيقاعات 

من  واحل��دي��ث��ة  ال��ق��دمي��ة  التماثيل  ك��اف��ة  واإزال����ة  العمل 

القاهرة وكل اأنحاء م�صر«.

اأ���ص��م��ح ل��ه��م بتحويلنا  ال��ن��ا���ص��ر: »ل���ن  وك���ان رد ع��ب��د 

اأخ��رى«،  م��رة  اأفريقيا  اأدغ��ال  يعي�س يف  بدائي  �صعب  اإىل 

امللك  بايعتم  »ملاذا  اله�صيبي:  اأمام  النا�صر  وت�صاءل عبد 

بهذه  تطالبوه  مل  ومل���اذا  امل�صلمن؟  على  خليفة  ف���اروق 

املطالب عندما كانت هذه الأ�صياء مباحة ب�صكل مطلق؟ 

لويل  الأم���ر  »اإن  ال��ث��ورة:  قيام  قبل  تقولون  كنتم  ومل���اذا 

ال��ورق��ة التي ت�صمنت  ي��ده حتت  الأم���ر«؟ ثم كتب بخط 

اإىل  امل�صري  ال�صعب  بتحويل  ن�صمح  »ل��ن  املطالب:  تلك 

�صعب يعي�س حياة بدائية يف اأدغال اأفريقيا«.

اليوم يتحفنا »الإخوان« يف �صورية بعهد اتخذوه على 

اأنف�صهم، يقبلون فيه التعددية وتداول ال�صلطة والدولة 

املدنية.. لكن قبل اأن ننتظر و�صولهم اإىل احلكم، لرنى 

ماذا يفعلون يف البلدان العربية التي ركبوا موجة حراكها 

ال�صعبي، وا�صتولوا على �صلطاتها بفعل عوامل عدة.

يف تون�س، �صاهدنا كما كل النا�س، اجلماهر التون�صية 

التعبر  من  ملنعها  ال�صوارع،  يف  وت�صحل  اأي��ام  منذ  تقمع 

ال�صلفية  للقوى  العنان  ال�صلطات  فيما ترتك  راأيها،  عن 

لتقفل جامعة هنا وكلية هناك، لفر�س لب�س النقاب على 

الطالبات، اأو ملحاولة تبديل العلم التون�صي الذي يحمل 

�صعار النجمة والهلل بعلم ال�صلفية الأ�صود.

ويف ليبيا ُدفعت روح القبلية واجلهوية والعرقية اإىل 

اأبنائه ثمن  دم  الليبي من  ال�صعب  ويدفع  اأق�صى مداها، 

املنايف  من  القادمن  نفو�س  تركب  التي  ال�صلطة  �صهوة 

ب��راً  »ال��ن��ات��و«  ق���وات  ظهر  على  ال�صلطة،  اإىل  الأوروب���ي���ة 

وبحراً وجواً.

اجل��دد«،  »الإ�صلمين  اإجن���ازات  فاآخر  اأم��ا يف م�صر، 

التاأ�صي�س  »جلنة  ت�صمى  ما  بن  ال�صتباك  ف�صول  كانت 

وبن  املنكر«،  عن  والنهي  باملعروف  الأم��ر  لهيئة  العليا 

معرفة  ع��ن  يغني  م��ا  وفيها  ال�صريف،  الأزه���ر  مرجعية 

اأعلن  فالأزهر  للحكم،  »الإخ��وان«  تفا�صيل م�صروع  بقية 

والنهي  باملعروف  الأم��ر  »هيئة  ت�صمى  ملا  القاطع  رف�صه 

اإل  م�صر  يف  اإ�صلمية  مرجعية  ل  »اأن  واأك��د  املنكر«  عن 

الأزهر ال�صريف، واأن هذه املهمة �صرعية يحددها القانون 

منذ اأك��رث من األ��ف ع��ام«، اأم��ا »الهيئة« ف��راأت اأن الأزه��ر 

»م���ف���رت«، واأن »امل���لي���ن م��ن امل�����ص��ري��ن م��واف��ق��ون على 

جمتهدين  يعملون  اأع�صائها  روؤي��ة  يف  وراغبون  ت�صكليها 

لإقامة �صرع اهلل«.

ال�صلفيون يف هذا ال�صدام مع الأزهر، يلعبون دور 

راأ�س احلربة، فحيث يحل »الإخوان« حتل ال�صلفية، 

ويف م�صر قول �صائع باأن كل تطرف يخرج من حتت 

عباءة »الإخوان«، والطرفان يتبادلن الأدوار.

اأن اأطلقت  ال�صلفية الوهابية حتديداً، �صبق لها 

جزيرة  �صبه  على  ب��ه  �صيطرت  ال���ذي  جي�صها  على 

ال��ع��رب )ال���ق���رن ال��ث��ام��ن ع�����ص��ر( ب��ع��د حت��ال��ف اب��ن 

»جي�س  ا���ص��م  ال��وه��اب  عبد  ب��ن  حممد  م��ع  ال�صعود 

ال��ر���ص��ول  اأن ر���ص��ال��ة  ل��ك��ن ن�صي ه����وؤلء  الإخ������وان«، 

ب��ن ع��ب��داهلل )�صلى اهلل عليه واآل��ه  ال��ك��رمي حممد 

كانت  اأن  بعد  العرب  قبائل  بتوحيد  قامت  و�صلم( 

م��ت��ف��رق��ة، اأم����ا ر���ص��ال��ت��ه��م ه���ذه الأي�����ام ف��ه��ي اإع����ادة 

يجري  مثلما  واأ���ص��ت��ات،  قبائل  اإىل  ال��ع��رب  تق�صيم 

م�صروع  ي�صود  حتى  وغرهما،  وال��ع��راق  اليمن  يف 

اأمركا  مل�صالح  خدمة  اجل��دي��د«  الأو���ص��ط  »ال�صرق 

بن  ف���رق  ل  اأن  ي��وؤك��د  مب��ا  ال��ع��امل��ي��ة،  وال�صهيونية 

»ال�صلفية الوهابية« و»ال�صلفية الخوانية«، مادامت 

اجلهتان تاأمران باإطاعة »ال�صيد الأمركي«، عمًل 

ب�»فقه« الأ�صر احلار�صة للنفط اخلليجي.

عدنان ال�ساحلي

»فقه النفط« يوحد بين »الوهابية« و»اإلخوان«

w w w . a t h a b a t . n e t
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ان���ه���ي���ار ال����دول����ة يف ل��ي��ب��ي��ا و���ص��ي��ط��رة 

امللي�صيات امل�صلحة على املدن الليبية و�صبل 

احلياة فيها، مل يعد يوؤثر عليها وح�صب، 

بل بداأ ينعك�س على حياة وا�صتقرار الدول 

املحيطة بها.

بقب�صة  يت�صم  ال���ذي  الليبي  امل�صهد 

جمل�س  يقابله  امل�صلحة،  للجماعات  قوية 

بع�صاً  بع�صهم  اأع�����ص��اءه  ي��ح��ارب  انتقايل 

وحكومة �صعيفة وغر قادرة على �صمان 

ت��ن��ف��ي��ذ ال����ق����رارات ال��ت��ي ت��ت��خ��ذه��ا.. ه��ذه 

ال��ف��و���ص��ى اأر����ص���ت ع��لق��ة ج��دل��ي��ة، ورمب��ا 

والتطورات  ليبيا  ما يجري يف  اأك��رث بن 

وتون�س..  والنيجر  م��ايل  ت�صهدها  ال��ت��ي 

اأعلنت  حيث  اجل��زائ��ر،  على  توؤثر  وب���داأت 

على  الطوارئ  اجلزائرية حالة  احلكومة 

حدودها مع مايل بعد ليبيا.

ل اأح�������د ي���ع���ل���م ك���ي���ف ومل��������اذا ت��ن��دل��ع 

امل���واج���ه���ات امل�����ص��ل��ح��ة يف امل����دن ال��ل��ي��ب��ي��ة.. 

ياأتون،  اأين  ومن  امل�صلحون  ينت�صر  وكيف 

من يوجههم ويذخرهم، وملاذا يتقاتلون؟

امل��واج��ه��ات ت��زام��ن��ت يف ه���ذه اجل��ول��ة 

ب��ط��ري��ق��ة م���ث���رة م���ع اإع������لن م��ت��م��ردي 

ال��ط��وارق ال��ذي��ن ق��دم��وا م��ن ليبيا دول��ة 

)اأزواد امل�صتقلة( يف مايل ويف نف�س الوقت 

على  ليبيا  يف  ال���ط���وارق  م��ت��م��ردو  �صيطر 

احلقول النفطية الواقعة يف مدينة �صبها 

كتائب  ك��ان��ت  وال��ت��ي  عنيفة،  م��ع��ارك  بعد 

ال��زن��ت��ان حت��ر���ص��ه��ا ك��م��ا خ��ا���س الأم���ازي���غ 

ا�صتعملت  زوارة  مدينة  يف  �صاربة  معارك 

ال�صواريخ  وراجمات  الهاون  مدافع  فيها 

الأ�صبوع  يف  و�صقط  الثقيلة،  والر�صا�صات 

املا�صي فقط اأكرث من 120 قتيًل وحوايل 

يف معارك امتدت من مدينة  220 جريحاً 
ال������زوارة جنوبي  اإىل  ل��ي��ب��ي��ا  غ���رب  ���ص��ب��ه��ا 

البلد.. مل يعد هناك �صيء يوحد الليبن 

�صوى ا�صتعمال ال�صلح ورائحة املوت التي 

متلأ املدن والواحات.

الطوارق العلمة الفارقة يف ال�صحراء 

ه����م جم���م���وع���ات اع�����ت�����ادت ع���ل���ى ���ص��ظ��ف 

الأفريقية  ال�صحراء  يف  وال�صكن  العي�س 

القا�صية، ويتحدرون من اأ�صول اأمازيغية 

وي�صل تعدادهم يف ليبيا والنيجر ومايل 

واجلزائر ما يقارب خم�صة ملين ن�صمة، 

اأ����ص���داء وك���ان���وا يعتربون  وه���م م��ق��ات��ل��ون 

اعتمد  طاملا  ال��ذي  القذايف  العقيد  رج��ال 

ع��ل��ي��ه��م وم���ده���م ب����الأم����وال وال�������ص���لح.. 

وال��ي��وم بعد رحيل ال��ق��ذايف ب��داأ ال��ط��وارق 

ليبيا  وح���دة  على  ك��ب��راً  خ��ط��راً  ي�صكلون 

وحم��ي��ط��ه��ا ب��ع��د ان�����ص��م��ام��ه��م ل��ل��ح��رك��ات 

امل��ط��ال��ب��ة ب��ال���ص��ت��ق��لل واإع������لن احل��ك��م 

الذاتي.

 م���اذا ي��ج��ري يف ج��ن��وب ل��ي��ب��ي��ا.. ن��زاع 

اأو م�����ص��روع ان��ف�����ص��ايل ج��دي��د لأن  ق��ب��ل��ي 

عبد  دع����ا  اأن  ب��ع��د  ت����اأزم����اً  ازداد  ال��و���ص��ع 

والحت���اد  املتحدة  الأمم  ال��ت��ب��اوي  املجيد 

التبو  اأقلية  حلماية  بالتدخل  الأوروب����ي 

من التطهر العرقي.

ال�������ص���ح���راء  ال�����ط�����وارق يف  ي���ت���ح���ال���ف 

الف����ري����ق����ي����ة ال�����ي�����وم ع���م���ل���ي���اً م�����ع ث���لث 

ح��رك��ات اإ���ص��لم��ي��ة م��ت�����ص��ددة، ه��ي حركة 

ال�صلفية  من  ف�صيل  وه��ي  الدين،  اأن�صار 

اجل��ه��ادي��ة، وح��رك��ة ال��وح��دة واجل��ه��اد يف 

غرب اأفريقيا، واحلركة الوطنية لتحرير 

اأزواد.

املقاتلن  العنكبوتية من  ال�صبكة  هذه 

وال�����ص��ح��راء وال�����ص��لح، ب����داأت ت��اأث��رات��ه��ا 

تظهر ومتتد اإىل معظم دول املنطقة.

م���ا ي���ج���ري ال���ي���وم يف ل��ي��ب��ي��ا و���ص��م��ال 

للموجة  ومبا�صر  طبيعي  نتاج  هو  م��ايل، 

دول  �صربت  ال��ت��ي  الفو�صى  م��ن  العاتية 

امل��ن��ط��ق��ة، وب���رز خ��لل��ه��ا رج���ال اح��رتف��وا 

اإن�صاء غرفة عمليات  القتال ومتكنوا من 

يف  املنت�صرين  املقاتلن  رب��ط��ت  م�صرتكة 

ب���لد امل��غ��رب الإ���ص��لم��ي وف��ت��ح��ت اأب����واب 

مل  جديدة  �صيا�صية  جت��ارب  على  املنطقة 

ت�صهدها من قبل.

رمب����ا م���ا ي��ج��ري يف م����ايل ���ص��ي��ت��ج��اوز 

جمموعات  به  تقوم  ما  وتاأثره  بنتائجه 

يف  الإ�صلم  و�صباب  نيجريا  يف  بوكوحرام 

راي��ات  اأ�صبحت  بب�صاطه  لأن��ه  ال�صومال، 

مباين  ف��وق  ترفرف  ال�صوداء  اجلهادين 

�صمال  الأ���ص��ط��وري��ة يف  م��دي��ن��ة مت��ب��ك��ت��وا 

مايل، مع العلم اأن هذه املدينة طاملا كانت 

للأوروبين،  املف�صلة  ال�صياحية  الوجهة 

والتي تعد بوابة ال�صحراء املحاذية لليبيا، 

وتتاأثر مبا  توؤثر  التاريخ  مر  على  وكانت 

يجري يف حميطها.

ال��ف��رن�����ص��ي��ون ال����ذي����ن ي�������ص���ع���رون اأن 

كانوا  الذين  الطويل  الأفريقي  الب�صاط 

وب���داأوا  �صحب،  عليه  اأرج��ل��ه��م  مي����دودون 

ب��ال�����ص��راخ راف�����ص��ن م���ا ي��ح��دث يف ب��لد 

اأوائ��ل  كانوا  الفرن�صيون  العربي،  املغرب 

م���ن دع�����وا ل���ص��ت��خ��دام ال���ق���وة لإ���ص��ق��اط 

كل  اأن  ي�����ص��ع��رون  ال��ي��وم  لكنهم  ال���ق���ذايف، 

الأوه�������ام ال���ت���ي ب���ن���وا ع��ل��ي��ه��ا ���ص��ي��ا���ص��ات��ه��م 

مكت�صباتهم  وانهارت  �صقطت  الأفريقية 

ل�صالح  بها  تغنوا  طاملا  التي  التاريخية 

الأم���رك���ي���ن ال���ذي���ن ب������داأوا ي��ت�����ص��درون 

امل�صهد ال�صيا�صي هناك.

ت���رت���ك���ز ل��ي��ب��ي��ا ع���ل���ى ث���لث���ة حم����اور 

التي  ال�صرق  يف  برقة  اأ�صا�صية:  مناطقية 

امل�����ص��ري��ة اإىل مدينة  مت��ت��د م��ن احل����دود 

اإقليماً  اأهلها  اأعلنها  وال��ت��ي  غ��رب��اً،  �صرت 

اأب��ار  معظم  ويتمركز  م�صتقًل  فيدرالياً 

النفط ومكامن الغاز يف برقه، وطرابل�س 

الغرب التي لعبت دور العا�صمة ال�صيا�صية 

ل��ل��ب��لد، ول��ك��ن حت���اول ب��ن��غ��ازي ال��ي��وم اأن 

تاأخذ منها هذا الدور.

وفزان يف اجلنوب، حيث ن�صبة ال�صكان 

اأحد يعلم ما  قليلة والعرقيات كثرة ول 

يجري يف اجلنوب.

تتعامل  ليبيا ل  املركزية يف  احلكومة 

وال��داع��ن  العابثن  م��ع  املطلوب  ب��احل��زم 

عبد  ح��ك��وم��ة  �صتعمد  ف��ه��ل  ل��ل��ف��ي��درال��ي��ة، 

الرحيم الكيب اإىل الإ�صراف على تق�صيم 

البلد ورعاية جتزئتها من خلل طرحها 

�صيتم  الذي  املحلي  قانون احلكم  م�صروع 

حم��اف��ظ��ات  اإىل  ل��ي��ب��ي��ا  تق�صيم  مب��وج��ب��ة 

وا�صعة ال�صلحيات، يف وقت اعترب رئي�س 

احلكومة اأن اإعلن برقة اإقليماً فيدرالياً 

هو جزء من احلراك ال�صيا�صي واحليوية 

التي ت�صهدها البلد.

وم�صتقبلها،  ليبيا  وح��دة  يحمي  من   

وتنامي  لل�صلح  الكثيف  النت�صار  و�صط 

ال��ع�����ص��ب��ي��ات وغ���ي���اب ال�����ص��ل��ط��ة امل��رك��زي��ة 

القوية؟

جهاد ال�ساين

غريب اأمر مملكة الرمال، التي مازالت الأ�صاطر 

ت�صكن خميلة حكامها، وتوهمهم اأنهم مازالوا ميلكون 

الأر����س وم��ا عليها من نفط - وه��و الأه��م - واحلجر 

اهتمامات  قائمة  اأ�صفل  يف  دائماً  كانوا  الذين  والب�صر، 

اأمراء الوهم.

مل ي��ع��د ال��ف�����ص��اد امل�����ايل وق���م���ع احل���ري���ات و���ص��ج��ن 

الأرا���ص��ي  وال���ص��ت��ي��لء على م�صاعات  ال����راأي  اأ���ص��ح��اب 

باتت  وال��ت��ي  ال��ك��ربى  امل���دن  املنت�صرة يف  امل��ط��ورة  غ��ر 

التي  ال��وح��ي��دة  ال�صلبيات  الأم�����راء،  قبل  م��ن  مملوكة 

تتعر�س للنتقاد وتغرد بها مواقع التوتر ويتداولها 

ال��ن��ا���ص��ط��ون ع��رب و���ص��ائ��ل ال��ت��وا���ص��ل الج��ت��م��اع��ي، بل 

ال�صيا�صية  املوا�صيع  �صتى  تتناول  املواقع  اأ�صبحت هذه 

والهموم الجتماعية، حتى املراأة التي كان دورها مغيباً 

وم�صطهدة خرجت اإىل  ال�صارع لتطالب بحقها بقيادة 

ال�صيارات، اإىل تظاهرات طالبات جامعة امللك خالد يف 

بتحرير  املطالبة  اإىل  و���ص��وًل  بلقرن،  ومدينة  ع�صر 

يف  املنت�صرة  الأمركية  الع�صكرية  القواعد  من  البلد 

اأر�س جند واحلجاز.

ال�صلطة  ت����داول  م��ن  م��ت��ع��ددة  املطلبية  ال��ع��ن��اوي��ن 

تطوير  اإىل  ال�صيا�صي  ال��ق��رار  ب�صناعة  امل�صاركة  وح��ق 

اآليات النظام وحتديث ال�صوابط الإدارية اإىل مكافحة 

م�صوؤولياتهم  كانت  مهما  املرتكبن،  وحما�صبة  الف�صاد 

ومواقعهم.

نقا�س  وحم��ل  الطاولة  على  باتت  اأموراململكة  كل 

بن النخب الثقافية وال�صيا�صية يف املجتمع ال�صعودي، 

الليربايل  ال�صحايف  كتبه  م��ا  احل���راك  ه��ذا  ويلخ�س 

ت��رك��ي احل���م���د  ل���لأم���ر ع��ب��د ال��ع��زي��ز ب���ن ف��ه��د حيث 

�صاأله: »هل عرفت اجل��وع يوماً؟ لقد ول��دت ويف فمك 

ملعقة من ذهب، فهل اأح�ص�صت يوماً مبن ل ملعقة ول 

�صيئاً، ورغم  تعرفون  »اأنتم ل  واأردف:  طعام يف فمه«؟ 

اإدارة الدولة بيدكم.. ب�صيا�صاتكم نحن نتجه اإىل  ذلك 

كارثة«.

رمبا اأ�صبح النظام وم�صتقبله اأ�صر هذه النقا�صات 

احلياة  يف  ج��دي��دة  مرحلة  نحو  الأب����واب  فتحت  ال��ت��ي 

اإليها  وتدخل  تت�صع  ب��داأت  النقا�صات  فهذه  ال�صيا�صية، 

�صرائح جمتمعية جديدة يومياً، مما احلراك ال�صيا�صي 

اأطلق من عقاله، فلم يعد هناك ممنوعات حتى بداأت 

اإىل حتالفات  ال�صخ�صية، و�صوًل  تتناول حياة الأمراء 

يف  ال�صعب  م�صلحة  وم��دى  والدولية  العربية  النظام 

هذه التحالفات على مدى الطويل.

وب��داأت  ال�صاحر،  على  ينقلب  ال�صحر  ب��داأ  م��وؤخ��راً 

ال��ذي طبخته،  ال�صم  تتذوق  وال��ظ��لل  اخل��وف  مملكة 

ب��ع��د اأن ب����داأت ال��ف��و���ص��ى وامل���ظ���اه���رات والع��ت�����ص��ام��ات 

تتواىل وتق�س م�صاجع اآل �صعود.

اأهلية  حرب  اأي  يف  الأ�صا�صي  ودوره��ا  اململكة  تاريخ 

ملطخة  �صوداء  فاأياديها  حافل،  عربي  بلد  يف  اندلعت 

ب���دم���اء الأب����ري����اء ب��ع��د اأن ق���ام���ت ب��ت��م��وي��ل ال��ف��و���ص��ى 

وتعميمها، كل هذا بداأ ينقلب على النظام الذي يدعي 

ال��ع��ف��ة وال�����ص��ر ع��ل��ى ال��ن��ه��ج »الأ����ص���ي���ل«، وال���ي���وم ن��رى 

تعيث  �صورية  يف  ال�صوداء  الأي���ادي  ه��ذه  نف�س  ب�صمات 

تخريباً وقتًل وت�صليحاً ومتويًل وتدمراً حتت حجة 

اإ�صقاط النظام ال�صوري، هذا الدور املريب الذي امتهنه 

اآل ���ص��ع��ود ع��ل��ى ال�����دوام اإىل ج��ان��ب ال��غ��رب الأم��رك��ي 

وم�صاحله، فلم نَر اأحداً منهم ول مرة  واحدة مع احلّق 

القد�س  الأمة احليوية، حتى حترير  العربي وم�صالح 

�صلحهم  ن��ر  اأول��وي��ات��ه��م، ومل  �صلم  يف  ي��وم��اً  ي��ك��ن  مل 

زمناً  وا�صتفردت  التي حو�صرت  على غزة  يوماً  يتدفق 

طويًل، ومل نر هذا اجلهد الدويل املحموم والتمويل 

هذا  ول��ك��ن  وامل�صلمن،  ال��ع��رب  ق�صايا  لن�صرة  الكبر 

اجل��ه��د واحل��م��ا���س ط��امل��ا راأي���ن���اه  م���وج���وداً لل�صرذمة 

والتفرقة واإثارة النعرات املذهبية وتق�صيم البلد.

اأن  طويلة  ع��ق��ود  منذ  جمعاً  الأم���ة  ت��واف��ق��ت  لقد   

ال��غ��رب الأم��رك��ي و»اإ���ص��رائ��ي��ل« ه��م الأع����داء املحتلون 

وم���وارده���م،  ال���ع���رب  ب���اأر����س  وال��ط��ام��ع��ون  لفل�صطن 

الغرب  هذا  جانب  اإىل  اليوم  اخلليج  حكام  نرى  ولكن 

اأول��وي��ات الأم���ة من  ب��ل وي��ح��اول��ون تغير  وم�صاحله، 

بت�صرف  وو�صعوها  امتلكوها  اإع��لم��ي��ة  اأدوات  خ��لل 

م�����ص��اري��ع ال��غ��رب و»اإ���ص��رائ��ي��ل« ل��ل��ت��اأث��ر ب���ال���راأي ال��ع��ام 

العربي عرب اأكرب حرب اإعلمية �صهدها التاريخ، ولكن 

ال�صوؤال الدائم، ملاذا، ومل�صلحة من؟

ال�صوي�صرية  ال�صحف  تناقلت  غريبة  م�صادفة  ويف 

بنك  بها  ق��ام  ال��ت��ي  والح��ت��ي��ال  الن�صب  عمليات  اأن��ب��اء 

�صوي�صري �صد ورثة اأحد الأمراء الذين طالبوا بوديعة 

مالية قيمتها ملياران و�صتمئة مليون دولر كان الأمر 

�صاحب  اأن  يف  الق�صية  وتتلخ�س  وف��ات��ه،  قبل  اأودع��ه��ا 

الوديعة  اأخفى  البنك  واأن   2000 ع��ام  يف  م��ات  الوديعة 

ع��ن ال��ورث��ة لأب��ن��اء الأم���ر امل��ت��وف��ى، وم����ازال اخل��لف 

قائماً وحمتدماً لدى املحاكم ال�صوي�صرية، وهي توؤكد 

امل�صارف  بها  تقوم  التي  والحتيال  الن�صب  ممار�صات 

الغربية، حيث ل تتورع يف م�صادرة وديعة بهكذا مبلغ 

�صخم، بل وتخفيه عن اأبنائه رغم ال�صمعة اجليدة التي 

تتمتع بها البنوك ال�صوي�صرية فهل هناك من يتعظ؟

حمرر ال�س�ؤون العربية
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�أتاتورك  كمال  و��ستالم  �لعثمانية،  �خلالفة  �نهيار  بعد 

تركيا  خلعت  �لعلماين،  �لنموذج  وتعميم  تركيا،  يف  �حلكم 

�لعامل  �إىل  لتنحاز  �أبجديتها  وح���روف  وحجابها  هويتها 

�لتخلف  من  ولتهرب  �لتقدم،  يف  �أحالمها  وتو�كب  �لغربي 

�إىل  ولتن�سم  حكامها،  �دع���اء�ت  وف��ق  �ملفرت�ض  �لإ���س��الم��ي 

�ل��غ��رب ك��ان بحاجة �إىل ي��د عاملة  �لحت���اد �لأوروب����ي، لكن 

رخي�سة للعمل يف �ملهن �لو�سيعة  �خلدماتية، كما يتعامل 

�ل�سهاينة �لآن مع �لعمال �لفل�سطنيني لبناء �مل�ستوطنات.

ف��ت��ح��ت �أوروب��������ا �أب���و�ب���ه���ا �أم������ام �مل���ه���اج���ري���ن �لأت�������ر�ك، 

كدولة  �أملانيا  يف  خ�سو�ساً  �لرتكية،  �جلاليات  وت�سخمت 

ثكناته  �لناتو  حلف  وفتح  �لعاملة،  لليد  حتتاج  �سناعية 

لرتكيا لتكون ع�سو�ً فيه، لأنه بحاجة �إىل جنود يقومون 

و�لأوروب��ي��ة،  �لأمريكية  للجيو�ض  �للوج�ستية  باخلدمات 

�لأو�سط  �ل�سرق  قلب  يف  ع�سكرية  لقو�عد  �لناتو  ويحتاج 

بالإ�سافة �إىل »�إ�سر�ئيل«، ومت قبول �لأتر�ك كعمال وجنود 

يف  وخ���دم  عبيد  �إىل  ب��ح��اج��ة  �ل��غ��رب��ي  �ل�سيد  لأن  »خ����دم« 

ومل  �لأطل�سي«  »�خل��ادم  تركيا  و�سارت  و�مل�سانع،  جيو�سه 

�أربعني  م��ن  �أك��ر  بعد  �لأوروب����ي  تقبل كع�سو يف �لحت���اد 

�لغربية  �لبدلة  ولب�ست  و��ستجد�ئها،  �إحلاحها  على  عاماً 

�أ�سيادها،  ت�سرت�سي  حتى  و�حل��ج��اب  �لطربو�ض  وخلعت 

رغماً  �ل��ن��ظ��ام  قمع  ع��ر  وذل���ك  بحروفهم  تكتب  و���س��ارت 

دينهم  عن  منعهم  حاولت  �لذين  �مل�سلمني  مو�طنيها  عن 

�مل�سلم  �لرتكي  �ل�سعب  وبقي  �سمدو�،  لكنهم  وحا�سرتهم 

على قناعاته وعقائده ومبادئه مع فل�سطني و�لقد�ض �سد 

�ل�سهاينة و�لحتالل، مع �حلجاب و�لقر�آن �سد �لتغريب 

و�حلد�ثة، مع �ملحيط �لإ�سالمي وق�سايا �سعوبه.

�جلي�ض  وهي  حاكمة  فئة  فئتني:  �إىل  تنق�سم  تركيا  �إن 

و�ل�سلطة �لتي يعينها، وفئة حمكومة وهي �ل�سعب �ملظلوم 

�ملمنوع من حرية �ملعتقد و�لر�أي، �أما �لآن بعد و�سول حزب 

�لعد�لة و�لتنمية برئا�سة �أردوغان بعد �نقالبه على �أ�ستاذه 

)�أربكان( فاإن تركيا تنق�سم �إىل ثالث فئات:

تنهج  �لأمريكي،  �ملهني  �لإ�سالم  با�سم  �سلطة حاكمة   -

�لأمريكي  للم�سروع  �حلربة  ر�أ���ض  ومتثل  �خل��د�ع  �سلوك 

و�لإ�سر�ئيلي.

- �جلي�ض �ملحايد و�لذي تلقى عدة �سربات، لكنه يتحني 

تف�سل  عندما  �لأم����ور،  ب��زم��ام  �لإم�����س��اك  لإع���ادة  �لفر�سة 

جتربة �لإ�سالميني �جلدد يف تركيا.

�ل�سلوكية  ي��ف��ر���ض م��ع��ادلت��ه  �ل���ذي  �ل��رتك��ي  �ل�����س��ع��ب   -

�لتفاقيات  على  ويتمرد  �لإ�سالمي،  �لعامل  مع  بالت�سامن 

�حلفاظ  �أول��وي��ة  حت�سني  وي��ح��اول  �لإ�سر�ئيلي،  �لعدو  مع 

على �لدين و�ملبادئ.

و�لعرقية  �ملذهبية  �مل�سكلة  �مل�سهد،  ه��ذ�  �إىل  وي�ساف 

�لتي تتمثل بامل�سكلة �لكردية و�ل�سر�ع �مل�سلح و�ل�سيا�سي 

ب��ني �حل��ك��وم��ة وح���زب �ل��ع��م��ال �ل��ك��رد���س��ت��اين منذ عقود، 

و�ل�����ذي ي��ط��ال��ب ف��ي��ه �لأك������ر�د ب��احل��ك��م �ل���ذ�ت���ي وح��ق��وق 

�ملو�طنة، وي�ساف �إىل ذلك م�سكلة �لطائفة �لعلوية �لتي 

حرمها �أتاتورك �لعلماين من حقوقها �لدينية ومنع دور 

�لدينية  �ملوؤ�س�سات  �إىل  �لعبادة �خلا�سة بها، ومل ي�سمها 

�أردوغان  �لعد�لة و�لتنمية بقيادة  و�أبقى حزب  �لر�سمية، 

�ملذهبي  �خل��ط��اب  ت�ساعد  وب��ع��د  �لت�سريعات،  ه��ذه  على 

لأردوغ������ان خ���الل �لأح������د�ث �ل�����س��وري��ة و�إث������ارة �ل��ن��ع��ر�ت 

�سيخلق م�سكلة  و�ل�����س��ن��ة، مم��ا  �ل��ع��ل��وي��ني  ب��ني  �مل��ذه��ب��ي��ة 

يف  �لعالمات  و�سع  بعد  ب��و�دره��ا  ب���د�أت  تركيا  يف  د�خلية 

�إحدى �لقرى �لرتكية على بيوت �لعلويني، و�إذ� ما ��ستمر 

فاإن  �سورية،  يف  �لأهلية  �حل��رب  بتغذية  �لرتكي  �لنظام 

تركيا  وت�سع  �لرتكي  �لد�خل  �إىل  �ست�سل  �لفتنة  ن��ري�ن 

على فوهة �لركان، خ�سو�ساً �أن �لن�سيج �ل�سعبي �لرتكي 

يتكون من حو�يل 15 مليون كردي و17 مليون علوي من 

�سد  تركيا  ن�سف  ح��و�يل  �أن  �أي  تركي،  مليون   65 �أ�سل 

علماين  ب��ني  ينق�سم  �لآخ���ر  و�لن�سف  �حلالية  �ل�سلطة 

�لتفكك  عملية  ي�سهل  مما  �إ�سالمية،  وت��ي��ار�ت  و�جلي�ض 

و�ل�سيا�سية  �لأم��ن��ي��ة  �لبهلو�نية  �حل��رك��ات  بعد  �ل��رتك��ي 

غ��ول(   - )�أردوغ����ان  �لثنائي  ميار�سها  �لتي  و�لإع��الم��ي��ة 

�ل�ساروخية  �ل����دروع  بن�سر  �ل��رتك��ي��ة  �حل��ك��وم��ة  وت����ورط 

ت�سكله منظومة  ملا  ورو�سيا  �إي���ر�ن  �أث��ار  �لأم��ريك��ي��ة، مما 

�لإي��ر�ين  �لقومي  لالأمن  تهديد  من  �ل�ساروخي  �ل��درع 

و�لرو�سي، وكذلك �إثارة �لعر�ق بعد دعم �أردوغان لطارق 

�لها�سمي �ملتورط يف ق�سايا �إرهابية، وذلك �نطالقاً من 

ح�سابات ظاهرها مذهبي، لكنها يف �حلقيقة تنفيذ�ً لأمر 

�إ�سر�ئيلية لإثارة �لفتنة يف �لعر�ق بعد  عمليات �أمريكية 

�لن�سحاب �لأمريكي حتت �سغط �ملقاومة �لعر�قية.

بالدخول  �أم��ريك��ي  باإيعاز  تركيا  ت��ت��ورط  ه��ل  و�ل�����س��وؤ�ل: 

غطاء  ���س��دور  ف�سل  بعد  �ل�سورية  �لأر����س��ي  �إىل  �لع�سكري 

�لناتو  �سيا�سي من جمل�ض �لأم��ن مما ي�سهل دخ��وًل حللف 

�لتدخل  وي�سبح  �سورية،  �أع�سائه �سد  �أحد  بحجة م�ساندة 

�ل��ع�����س��ك��ري �خل���ارج���ي �أم������ر�ً و�ق���ع���اً م���ن �ل��ب��و�ب��ة �ل��رتك��ي��ة 

وب��غ��ط��اء ب��ع�����ض �أع������ر�ب �خل��ل��ي��ج، خ�����س��و���س��اً �أن �ل��وق��ائ��ع 

عر  �لنظام  �إ�سقاط  ��ستحالة  ت��وؤك��د  و�ل�سيا�سية  �مليد�نية 

�إم��ا  و�ل��ت��ي متتهن  و�ل��ه��زي��ل��ة  �ملفككة  �ل�����س��وري��ة  �مل��ع��ار���س��ات 

و�خلطف  �لذبح  عمليات  و�إم��ا  و�ملالية،  �ل�سيا�سية  �ملقاولت 

و�لغت�ساب؟

�ل�سيا�سية  ف��اإن غباءهم ومر�هقتهم  �لأت��ر�ك،  ت��ورط  �إذ� 

�ملنطقة  �ست�سعل  �لأم���ريك���ي،  لل�سيد  �ل��ع��م��ي��اء  وتبعيتهم 

تختفي  حيث  ج��دي��دة،  �سيا�سية  م�ساهد  وت��ر���س��م  باأكملها 

�أن  �لأ����س���ا����ض  ول��ك��ن  ودول،  ك��ي��ان��ات  وت���ول���د  ودول  ك��ي��ان��ات 

على  �ل�سحر  و�سينقلب  �لأك���ر،  �لثمن  �ستدفع  »�إ�سر�ئيل« 

�ل�ساحر، فاإذ� كان م�سروع �لتق�سيم �لأمريكي يهدف حلماية 

�لكيان  هذ�  زو�ل  �ستكون  �لنتيجة  ف��اإن  �لإ�سر�ئيلي،  �لكيان 

من �ملنطقة وحترير �مل�سجد �لأق�سى وكني�سة �لقيامة.

www.alnnasib.com
د.ن�سيب حطيط

نهاية  مفاو�سات  ع��ر  �أفريقيا  غ��رب  ل��دول  �يكو��ض  منظمة  تو�سلت 

�لأ�سبوع �ملا�سي �إىل �تفاق مع قادة �لنقالب �لع�سكري يف جمهورية مايل 

ر�سمياً،  �ملخلوع  �لرئي�ض  و��ستقالة  للمدنيني،  فور�ً  �ل�سلطة  بنقل  يق�سي 

�لتفاق  و�سكل  للبالد،  �نتقالياً  رئي�ساً  �لوطنية  �جلمعية  رئي�ض  وتعيني 

خمرجاً لالنقالبيني مبنحهم �لعفو �لعام مع رفع �لعقوبات �لقت�سادية، 

�لأمر  �ل�سمال،  يف  �أز�ود  ��ستقالل  �لنف�ساليني  �إع��الن  �إثر  �لتفاق  وجاء 

�أكر تعقيد�ً وخطورة قد جتر �إىل �حلرب  �لذي نقل �لأزم��ة �إىل مرحلة 

�لأهلية �أو تدخل دول �جلو�ر و�لقوى �لأجنبية ع�سكرياً.

�إعالن حركة حترير  �لفور  و�لدولية على  �لإقليمية  �ملنظمات  رف�ست 

�حلركات  وكانت  �ملركزية،  �ل�سلطة  عن  �ل�سمالية  �ملناطق  ��ستقالل  �أزو�د 

تنظيم  م��ع  �ل��وط��ي��دة  �ل��ع��الق��ة  ذ�ت  �لإ���س��الم��ي��ة،  و�ملنظمات  �لنف�سالية 

يف  �سا�سعة  مناطق  على  ع�سكرياً  �سيطرت  قد  �أفريقيا،  �سمال  يف  �لقاعدة 

�سمال �لبالد، تعادل م�ساحتها م�ساحتي فرن�سا وبلجيكا جمتمعتني، �لأمر 

�لع�سكري  �لتدخل  ��ستدعاء  �إىل  �يكو��ض  �لذي قد ي�سطر دول جمموعة 

من جانب �لوليات �ملتحدة و�لحتاد �لأوربي ملو�جهة �ملتمردين.

�لأك��ر  �لتوتري  م�سدر  لي�ض  �أزو�د  �نف�سال  �إع��الن  �أن  �ملر�قبون  ي��رى 

�مل�سا�ض باحلدود�ت  تاأكيد �لدول �لأفريقية على مبد�أ عدم  خطورة، رغم 

�ملوروثة من حقبة ما بعد �ل�ستعمار، فاخلطورة بح�سب بع�ض دول �جلو�ر، 

ت�سيطر  ل  �أزو�د  حترير  حركة  �أن  و�ق��ع  من  تاأتي  �جل��ز�ئ��ر،  ر�أ�سها  وعلى 

على  ه��ي  �إ�سالمية  ح��رك��ات  ت�ساركها  ب��ل  �ل��ط��و�رق،  مناطق  على  وح��ده��ا 

وي�سعب  �أفريقيا،  �سمال  يف  �لقاعدة  تنظيم  مع  وع�سوية  فكرية  عالقة  

�لتفاو�ض معها �أو تطويعها ب�سهولة. 

وعليه، فاإن �لأزمة مر�سحة للتفاقم لأ�سباب عديدة منها، �أوًل، وجود 

�أكر من �سبعة تنظيمات تن�سط  على �لأر�ض �سيا�سياً وع�سكرياً، �أبرزها 

�أن�سار  »حركة �لوحدة و�جلهاد« �ملنبثقة عن تنظيم �لقاعدة، و»حركة 

�لبالد،  عموم  يف  �ل�سريعة  تطبيق  �إىل  تدعو  �لتي  �لإ�سالمية«  �لدين 

وثانياً، �ت�ساع مناطق �ملتمردين �لتي ت�سمل ثالث مقاطعات �إد�رية هي 

كيد�ل ومتبكتو وغاو، و�ل�سبب �لأخري و�لأهم هو �لعجز �ملتنامي من 

جانب دول �جلو�ر عن دحر �ملتمردين ع�سكرياً.

ت�سعينيات  �ل�سيا�سي منذ منت�سف  �لإ�سالم  �إن جتربة �جلز�ئر مع   

�لقرن �ملا�سي، تدل على �سعوبة �ملو�جهة وتد�عياتها �لأمنية �لتي تهدد 

�لدول  بقية  �جلز�ئر  حكومة  تدعو  ولهذ�  �لأهلي،  و�ل�سلم  �ل�ستقر�ر 

�لأفريقية �إىل �لتفاو�ض �ل�سلمي بدل �حلل �لع�سكري مع حركة حترير 

�أزو�د، بو�سفها حركة علمانية، تقت�سر مطالبها على �مل�سائل �ملعي�سية 

و�لتنموية و�حلكم �لذ�تي، ول تربطها عالقة بتنظيم �لقاعدة، بل هي 

على عد�وة مع �حلركات �لتابعة له يف �سفوف قبائل �لطو�رق.

�ل�سلطة  �ل��ن��ز�ع م��ع  ط��وي��اًل م��ن  ت��اري��خ��اً  �أزو�د  �إن حل��رك��ة حت��ري��ر 

�ملركزية يعود �إىل �ستينيات �لقرن �ملا�سي، وتخللته موجات متتالية من 

�لت�سالح و�خل�سام، حتى �نفجر �لو�سع جمدد�ً يف مطلع هذه �ل�سنة، 

�لطرفني  ب��ني  �لع�سكري  �ل�سر�ع  �لأخ���رى  �لتمرد  ح��رك��ات  فا�ستغلت 

و�أحدثت تقدماً على ح�ساب �حلركة.

�أزو�د �لأقوى ع�سكرياً، لأنها دعمت  ورغم هذ� �لتقدم، تبقى حركة 

ق��در�ت��ه��ا �ل��ق��ت��ال��ي��ة ب��ان�����س��م��ام �أع�����د�د ك��ب��رية م��ن �مل��ج��ن��دي��ن �ل��ط��و�رق 

ب��ن��ز�ع��ات ع�����س��ك��ري��ة مع  �مل����ايل، ول���ن ت��ت��ورط  �ملن�سقيني ع��ن �جل��ي�����ض 

�إن�سانية  ك��ارث��ة  وح���دوث  �أهلية،  ح��رب  لن���دلع  حتا�سياً  �لإ���س��الم��ي��ني، 

ب���د�أت بلد�ن  �ل��ت��ي  �لأج��ن��ب��ي��ة،  �لع�سكرية  �ل��ت��دخ��الت  �إىل  ك���رى، جت��ر 

�يكو��ض بالتح�سري لها.

تنح�سر  �أن  حكومتها،  رئي�ض  ت�سريح  بح�سب  �جل��ز�ئ��ر،  ت��رغ��ب   

مهمات �لقيادة �لع�سكرية �ملوحدة لهيئات �أركان جيو�ض دول �ل�ساحل 

�لقاعدة  تنظيم  »حم��ارب��ة  وه��و  �أجله  من  ت�سّكلت  �لتي  �لإط���ار  �سمن 

وتف�سل  �مل�سرتكة«،  �حل���دود�ت  على  �لإج��ر�م��ي��ة  �لتهريب  وع�سابات 

تغليب �حلل �لتفاو�سي مع حركة حترير �أزو�د على �لتدخل �لع�سكري 

حلل �لأزمة. 

�لو�سيط  دور  �لآن  حتى  لعبت  �ل��ت��ي  �جل��ز�ئ��ر،  �أن  �مل��ر�ق��ب��ون  ي��رى 

ب��دع��م �حل��ل ع��ر �حل����و�ر، �ستجد نف�سها يف �سوء  �ل��ط��و�رق  �أزم���ة  يف 

�لتطور�ت �لأخرية متورطة يف �سر�ع ع�سكري طويل �لأمد مع �حلركات 

�أن �جلز�ئر هي �لقوة �لع�سكرية �لأكر جتهيز�ً بني  �لإ�سالمية، ومبا 

�أل��ف كيلومرت م��ن �حل���دود م��ع م��ايل،  دول �جل���و�ر، وتتقا�سم ح��و�يل 

ف�سوف تتحمل �لعبء �لأكر من �لتد�عيات �لأمنية و�لقت�سادية.

�إن ما يح�سل يف بلد�ن غرب �أفريقيا و�سمالها، يهدد �أمن بقية بلد�ن 

�ملغرب �لعربي برمته، وين�سر حالة �لنق�سام و�لفو�سى �لتي تطال يوماً 

بعد ي��وم معظم �ل��دول، �ل��و�ح��دة تلو �لأخ���رى. و�لالفت �أن �لأح��د�ث 

ت�ستخدم  و�لإ���س��الم��ي  �ل��ع��رب��ي  �ل��ع��امل��ني  يف  �آخ���ر  �إىل  بلد  م��ن  �ملتنقلة 

�لأدو�ت و�لذر�ئع ذ�تها ول جتد لها ر�دعاً.

عدنان حممد العربي
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�لآن،  و�لإ�سر�ئيليون  �لأمريكيون  يحاول 

�إي�سال »مر�سح تل �أبيب �ملف�سل« �للو�ء عمر 

حالة  م�ستغلني  م�سر،  رئا�سة  �إىل  �سليمان 

�ل�ساحة �مل�سرية، وعدم  �لرتباك �لتي ت�سود 

تبلور �سورة �لو�سع �مل�سري بعد �لثورة، وبعد 

�أن ع��ج��زو� ع��ن ذل��ك خ��الل �ل��ث��ورة �مل�سرية 

خمططهم  ف�سل  �أن  وب��ع��د   ،2011 �ل��ع��ام  يف 

خلفاً  و�سوله  بتاأمني   2008 �لعام  منذ  �ملعد 

حل�����س��ن��ي م���ب���ارك، ي���اأم���ل ه�����وؤلء يف �إي�����س��ال 

ج��د�ً  ق��ا���س��ي��ة  ب�سمعة  يتمتع  �ل���ذي  �سليمان 

خالل  م��ن  عليها  ح��از  �مل�سريني  �أو���س��اط  يف 

�لوطنية  �لقوى  ��ستهد�ف  يف  �ل��دوؤوب  عمله 

�مل�سرية و�لعربية، ومن خالل عمله ك�»وكيل 

تعذيب« ل�سالح �لأمريكيني.

كانت »�إ�سر�ئيل« �أول �ملرحبني برت�سح عمر 

يف  �لأن��ث��وي��ة  �لأج�����و�ء  ف�سلت  �ل���ذي  �سليمان، 

فثالث  �لقا�سية،  طبيعته  تروي�ض  يف  منزله 

�إىل  ي��ح��ول��وه  �أن  ي�ستطيعو�  مل  و�أم��ه��م  ب��ن��ات 

»وح�ض«  �إىل  بل  ياأمل،  كما  �مل�سريني  لكل  �أب 

ب�����س��ري �أو »وك���ي���ل �ل�����س��ي��ط��ان« ك��م��ا و���س��ف��ت��ه 

�ل�سحافة �لغربية.

يف بد�ية ظهوره مل يكن يتعدى دور �سليمان 

�رت��ب��اط  رج���ل  دور  �لأم��ريك��ي��ة  �لإد�رة  ل���دى 

و�سيطاً  ليكون  �إليها،  م��ب��ارك  �نتدبه  م��وث��وق 

فيما هو م�سرتك يف  للتن�سيق  �لإد�رت���ني  بني 

يف  ��ستطاع  ولكنه  �ل�سرية،  �لأمنية  �ل��دو�ئ��ر 

�لكبري  �ل�ستعد�د  �إظهاره  خالل  من  بعد،  ما 

ل��ل��ت��ع��اون غ��ري �مل��ح��دود م��ع �ل���دو�ئ���ر �لأم��ن��ي��ة 

�لأم��ريك��ي��ة �أن يبني ع��الق��ات غ��ري ع��ادي��ة مع 

�ل�سحفية  وت��ق��ول  �لأم��ريك��ي��ة،  �ل�ستخبار�ت 

�لأم��ريك��ي��ة ج��اي��ن م��اي��ر يف ك��ت��اب��ه��ا »�جل��ان��ب 

�مل��ظ��ل��م«، �إن »���س��ل��ي��م��ان �ل���ذي ي��دي��ر م��ن��ذ ع��ام 

1993 جهاز �ملخابر�ت �لعامة �مل�سرية �سريك 
غري  »�ملهمات  تنفيذ  يف  �ملركزية  للمخابر�ت 

تنفيذ  �سياق  يف  ج��رى  ما  خ�سو�ساً  �لعادية«، 

�لرنامج �ل�سري �لذي مت يف �إط��اره مالحقة 

و��سطياد »�لإرهابيني �لإ�سالميني« من جميع 

وتكليف  م�سر  �إىل  وج��ل��ب��ه��م  �ل���ع���امل،  �أن���ح���اء 

�سليمان �سخ�سياً لنتز�ع �عرت�فات منهم عن 

�مل�سرح به على  �ل�سديد غري  �لتعذيب  طريق 

�لأر��سي �لأمريكية وفقاً لقو�نينها �ل�سكلية. 

وت����ورد �ل��ت��ق��اري��ر من����اذج ع���دة م��ن �سحايا 

�ل���ت���ع���ذي���ب ع���ل���ى ي����د ع���م���ر ���س��ل��ي��م��ان ك��ح��ال 

�ل����س���رت�يل �جل��ن�����س��ي��ة مم����دوح ح��ب��ي��ب �ل���ذي 

 2001 ع���ام  ب��اك�����س��ت��ان  �ل��ق��ب�����ض عليه يف  �أل��ق��ي 

و�أط����ل����ق ع��ل��ي��ه يف ح��ي��ن��ه »�ل�����س��ي��د �ل��ث��م��ني«، 

�سليمان  لعمر  م�سر  �إىل  حينه  يف  رّح��ل  وق��د 

�سخ�سياً  معه  �لتحقيق  على  لي�سرف  بالذ�ت 

عن  �لباك�ستانية  �مل��خ��اب��ر�ت  ع��ج��زت  �أن  ب��ع��د 

�ن��ت��ز�ع �لع��رت�ف��ات �لتي �أر�دت��ه��ا �أم��ريك��ا منه 

عليه،  �ل��ت��ع��ذي��ب  �أن����و�ع  ل��ك��ل  ممار�ستهم  رغ���م 

ل��ي��ت��ح��دث ع��ن ت�سفية م��وق��وف��ني  وق���د خ���رج 

عذبو�  ق��د  باك�ستان  م��ن  رح��ل��و�  �أو  �ختطفو� 

ح��ت��ى �مل����وت ب�����س��رب��ه��م، وق���د حت��ول��ت طريقة 

�لتحقيق �مل�سرية باإ�سر�ف �سليمان �إىل فّز�عة 

�سجن  �لأم���ريك���ي���ون يف  �ل�����س��ج��ان��ون  ي��خ��ي��ف 

يهددوهم  باأن  بها  هناك  �مل�ساجني  غو�نتنامو 

�إن  للتحقيق معهم  ثانية  �إىل م�سر  باإعادتهم 

�إيجابي،  ب�سكل  ويت�سرفو�  معهم  يتعاونو�  مل 

ويف ح��ادث��ة ت��ع��ر ع��ن م���دى ���س��الف��ت��ه، نقلت 

�ملخابر�ت  يف  م�سوؤولني  عن   �سحفية  تقارير 

�لأمريكية �أنهم �سعو�، بعد �سكهم مبقتل �أمين 

�لقاعدة  تنظيم  يف  �لثاين  �لرجل  �لظو�هري 

بعد عثورهم على جمجمة ظنو� �أنها تعود له، 

لدى �ملخابر�ت �مل�سرية للتعاون معهم لإجر�ء 

�لظو�هري  �أمي���ن  �سقيق  ل��دى  جيني  فح�ض 

�ملقيم يف م�سر للتاأكد فاأجابهم عمر �سليمان: 

»ب�سيطة �سنقطع يد �أخيه ونر�سلها لكم و�أنتم 

�فح�سوها مبعيتكم«.

�لريطانية  »تليغر�ف«  كتبت �سحيفة  وقد 

�سليمان  ع��م��ر  »ويكيليك�ض:  ع��ن��و�ن  حت��ت   11
مر�سح  �إ���س��ر�ئ��ي��ل  م��ع  �ل�سري  �ل�ساخن  �خل��ط 

توليه  على  تعليقها  �سياق  مبارك« يف  خلالفة 

من�سب نائب �لرئي�ض �لعام �ملا�سي، موؤكدة �أن 

عام  منذ  للرئا�سة  »�إ�سر�ئيل«  مر�سح  �سليمان 

تل  مع  �ل�سرية  �لتو��سل  قنو�ت  و�أكر   2008
عن  �مل�سربة  �ل�سرية  �لوثائق  توؤكد  كما  �أبيب، 

ح�سلت  �أن��ه��ا  »تليغر�ف«  و�أك���دت  ويكيليك�ض«، 

على ملفات �سرية من موقع ويكيليك�ض توؤكد 

كلينتون،  ه��ي��الري  ب��ت��اأي��ي��د  »ف���از  �سليمان  �أن 

وزيرة �خلارجية �لأمريكية، لقيادة »�لنتقال« 

دعت  �لتي  �ملظاهر�ت  بعد  �لدميقر�طية  �إىل 

ح�سني مبارك �إىل �لتنحى«. 

و�ل���الف���ت ه��ن��ا، �أن ���س��ل��ي��م��ان ك���ان م�����س��وؤوًل 

قبل  من  �لفل�سطيني  �مللف  �إد�رة  عن  مبا�سر�ً 

كان  �ل��ذي  وه��و  م��ب��ارك،  وح�سني  �لأمريكيني 

يعمل »و���س��ي��ط��اً« حم��اي��د�ً مل ي���رتدد يف و�سف 

»ح��م��ا���ض« ب��اأن��ه��ا »ح���رك���ة �إره���اب���ي���ة« ك��م��ا ك��ان 

�لوثائق  وت��وؤك��د  عليها،  للق�ساء  �خلطط  يعد 

يعمل  ك��ان  �سليمان  �أن  �ل�سحيفة  �إىل  �مل�سربة 

�أن تظل حركة حما�ض معزولة و�أن  د�ئماً على 

�أل  على  ج��وع��ى  غ��زة  يف  �لفل�سطينيون  يظل 

ميوتو� من �جلوع.

ولد عمر �سليمان يف 2 متوز 1936، مل يتلق 

�لكلية  مبا�سرة  دخل  جامعياً،  تعليماً  �سليمان 

 ،1954 عام  منها  وتخرج  �لقاهرة  يف  �حلربية 

�أكادميية  يف  �إ�سافياً  ع�سكرياً  تدريباً  تلقى  ثم 

�لثمانينات  ويف  �ل�سوفيتي،  بالحتاد  فرونزي 

�لتعليمي، فدخل  �لنق�ض  بد�أ يعمل لتعوي�ض 

ج��ام��ع��ة ع���ني ���س��م�����ض وه���و يف �خل��م�����س��ني من 

�ل��ب��ك��ال��وري��و���ض  ���س��ه��ادة  ع��ل��ى  ع��م��ره، فح�سل 

�سهادة  ع��ل��ى  ح�سل  ك��م��ا  �ل�سيا�سية،  ب��ال��ع��ل��وم 

�مل��اج�����س��ت��ري ب��ال��ع��ل��وم �ل�����س��ي��ا���س��ي��ة م��ن جامعة 

بالعلوم  �ملاج�ستري  على  ح�سل  كما  �لقاهرة، 

�لع�سكرية. 

ت���رق���ى  �مل�������س���ل���ح���ة  ب����ال����ق����و�ت  ع���م���ل���ه  ويف 

رئي�ض  من�سب  �إىل  و���س��ل  حتى  ب��ال��وظ��ائ��ف 

فرع �لتخطيط �لعام يف هيئة عمليات �لقو�ت 

�ملخابر�ت  مدير  من�سب  ت��وىل  ثم  �مل�سلحة، 

1993 عني  �لثاين  22 كانون  �لع�سكرية، ويف 

�ل��ع��ام��ة �مل�سرية،  �مل��خ��اب��ر�ت  رئ��ي�����س��اً جل��ه��از 

وهو متزوج، وله ثالث بنات هن عبري ود�ليا 

ور�نيا.

�لو�سول  �أج��ل  م��ن  �لعمل  �سليمان  ح��اول 

�إىل خ���الف���ة م���ب���ارك، ل��ك��ن ط���م���وح �لأخ����ري 

توريث جنله جمال عرقل م�ساريعه، من دون 

ي��ح��اول، فقد ظهرت عام  �أن��ه مل  يعني ذل��ك 

تاأييد  �سعار�ت  م�سر  �أزق��ة  بع�ض  يف   2010
�لق�سوة  �سديد  ك��ان  م��ب��ارك  لكن  ل�سليمان، 

29 كانون  �سليمان يف  �لتعامل معه، تقلد  يف 

�ل�سعبية،  �لثورة  وط��اأة  وحتت   ،2011 �لثاين 

�ل�ساغر  �جل��م��ه��وري��ة  رئ��ي�����ض  ن��ائ��ب  من�سب 

 ،1981 عام  �ل�سلطة  �إىل  مبارك  و�سول  منذ 

ث���م ���س��ل��م��ه م���ب���ارك يف 10 ���س��ب��اط ���س��ل��ط��ات 

�لرئا�سة، قبل �أن يعود ليعلن ��ستقالته يف 11 

�ملجل�ض  �إىل  �لرئا�سة  منه وي�سلم �سالحيات 

من�سب  �سغل  قد  �سليمان  فيكون  �لع�سكري 

نائب �لرئي�ض 13 يوماً و�سالحيات �لرئي�ض 

يوماً و�حد�ً.

والى الفصل 
السابع.. دّر!

�لإد�رة �لأمريكية فعاًل عند رغبة دول  هل نزلت 

�ل�سعودية،  �لعربية  �ململكة  �لعميم«  »�خلري  حمور.. 

�إمارة قطر.. وتركيا �أردوغان ف�سلمت �أو باتت ت�سلّم 

ب��ح��ّق م���ا ي�����س��م��ى �مل��ع��ار���س��ة �ل�����س��وري��ة »�ل���دف���اع عن 

�لثالثة  �لأقطاب  قبل  من  �أي�ساً  و�أج��رت  �لنف�ض«، 

ه��ذه، على �خل���روج م��ن خلف خطة ك��ويف �أن���ان �لتي 

خلفها  وقفت  لأمريكا  ذريعة  زعمهم  بح�سب  �سكلت 

منعاً للحرج �لدويل؟

بني  للعيان  و��سح  �ملو�قف  يف  �لتمايز  �أو  �لتباين 

�ل��ت��ي ذك���رت.. ففيما  �ملتحدة و�لأخ���ري���ات  �ل��ولي��ات 

�لقت�سادية  �لعقوبات  على  �لإب��ق��اء  �أم��ريك��ا  تف�سل 

�تخاذ  على  �ملحور  دول  ت�سّر  �ل�سيا�سية،  و�ل�سغوط 

خطو�ت ت�ساهم �أكر فاأكر يف �إرباك �لنظام �ل�سوري 

و�إ����س���ع���اف���ه.. ل ب���ل ذه��ب��ت �إىل ح����ّد و���س��ع ���س��روط 

قا�سية لدعم خطة �أنان.. تتمثل بو�سع ملف �نتقال 

و�لنظام  �ملعار�سة  بني  �حل��و�ر  طاولة  على  �ل�سلطة 

�لقائم ب�سخ�ض �لرئي�ض �لأ�سد.. ناهيكم عن �لتلميح 

�إىل وج����وب وج����ود ق����و�ت دول��ي��ة – ع��رب��ي��ة ب��ذري��ع��ة 

مر�قبة �ملمر�ت �لإن�سانية �ملنوي ��ستحد�ثها يف عمق 

�جلغر�فيا �ل�سورية.

�إ���س��اف��ة �إىل م��ا ت��ق��دم.. ف���اإن خ��ط��ة م��وف��د �لأمم 

زمني  ب�سقف  حمكومة  �لعربية  و�جلامعة  �ملتحدة 

تنفيذها  �ملطلوب  للخطو�ت  �أي�ساً  زمني  وبرنامج 

م��ن ق��ب��ل �حل��ك��وم��ة �ل�����س��وري��ة، ل ب��ل م��ن �لرئي�ض 

ق���ر�ر�ً  ���س��ت��و�ج��ه  ���س��وري��ة  ف���اإن  و�إل  �سخ�سياً  �لأ���س��د 

�أحكام  حتت  �لأم��ن  جمل�ض  عن  ي�سدر  ملزماً  دولياً 

ع��ام جامعة  �أم��ني  �إليه  �أمل��ح  ما  �ل�سابع..هذ�  �لف�سل 

�لدول �لعربية نبيل �لعربي على هام�ض نتائج �لقمة 

�لعربية يف بغد�د.. �لأمني �لربيب �لذي نلم�ض عنده 

ومن  ��سطنبول  موؤمتر  وروؤى  م��ق��رر�ت  مع  تناغماً 

مي��ث��ل، ه��ذ� �مل��وؤمت��ر �ل���ذي ذه��ب فيه وزي���ر خارجية 

بفو�جع  �سورية  يف  �لأو���س��اع  ت�سبيه  ح��د  �إىل  تركيا 

�لبو�سنة يف ت�سعينيات �لقرن �ملا�سي.

�أخذ  يف �لوقت عينه تبدو �لإد�رة �لأمريكية كمن 

عرة من تد�عيات غزوها للعر�ق و�أفغان�ستان.. فهل 

�لعيون؟ �جل��و�ب �ليقني  ذّر �لرماد يف  ن��وع  ه��ذ� من 

�لنو�يا  حقيقة  لك�سف  �لأي���ام  م��ن  للمقبل  م���رتوك 

دول  و�إمن��ا جت��اه  �سورية فح�سب،  لي�ض جت��اه  �ملبيتة 

�إقليمية �أخرى وعلى وجه �خل�سو�ض �إير�ن..

توجيه  �أوباما  �إد�رة  بو�سع  هل  �مل��ط��روح..  �ل�سوؤ�ل 

���س��رب��ة ع�����س��ك��ري��ة م��ب��ا���س��رة لإي�������ر�ن ل�����س��ل �ل��ع��م��ل 

�إير�ن ت�ستدعي  �أن �سربة  برناجمها �لنووي؟ وهل 

وم��اذ�  ب�سورية؟  �ملتمثل  �لأول  �ل��دف��اع  خط  �إ�سقاط 

ع�ساها �ستفيد �ل�سربة حملة �أوباما �لنتخابية؟

قد تكون �أمريكا �سلكت طريقاً جديد�ً ناعماً هادئاً 

يتمثل بعزل �لنظام �ل�سوري �سعبياً وعربياً و�إقليمياً 

وب���ال���ت���ايل دول����ي����اً، وم����ن ث���م ت�����س��ي��ي��ق �خل���ن���اق عليه 

�ملعار�سة  تدعم  ذل��ك  ومب���و�ز�ة  و�سيا�سياً،  �قت�سادياً 

�لعنف  و�أعمال  �ل�سطر�بات  ��ستمر�ر  على  وت�سجع 

عر قفاز�تها �ملخملية يف �ملنطقة وما �أكرها، حتى 

�إذ� كان �ليوم �ملوعود ل�سرب طهر�ن تكون �سورية - 

�لدرع و�لظهري و�ل�سند �ملعّول عليه �إير�نياً - يتخبط 

د�خلياً، بحيث ل يتاح له �لوقوف �إىل جانب حليفته 

�ل�سرت�تيجية، فيق�سى عليهما معاً.

حلم  �أن  �أم  �ل�سهيونية،  مطامع  تتحقق  هل  ترى 

�ل���س��ف��ي��اء م��ن �أب���ن���اء �لإن�����س��ان��ي��ة ق��اط��ب��ة ه��و �ل��ذي 

و�مل�ستعمرين  و�ملغت�سبني  �ملحتلني  بدحر  �سيتحقق 

�أّنى وجدو�؟

�جلو�ب.. عند �ساحب �جلو�ب.

نبيه الأعور
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»أبو البنات« الذي تحّول »وحشًا كاسرًا«.. ونائبًا للشيطان
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رجـــال حـــول الـــرسـول �

ال�شيخ  املفتي  ال�شهيد  اغ��ت��ي��ال  ع�شية 

قائاًل:  »اخلبثاء«  بع�ض  ح�شن خالد، عّلق 

اأه��داف االغتيال، و�شع اليد على  »اإن من 

عقارات اأوقاف امل�شلمني يف بريوت«.

وكان املفتي ال�شهيد قد حذر من اأي 

يف  االإ�شالمية  االأوق���اف  بعقارات  م�ض 

ال�شنتني  بعد حرب  التجاري،  الو�شط 

)1975 - 1976(، وذلك يف الكتاب الذي 

وجهه اجلهات املعنية ومن بينها وزارة 

طالباً   ،1977/6/15 بتاريخ  ال�شياحة 

االإ�شالمية  االأوق����اف  ع��ق��ارات  اإخ����راج 

يف االأ������ش�����واق ال���ت���ج���اري���ة ع����ن ن��ط��اق 

التخطيط واال�شتمالك والتاأكيد على 

وزارة ال�شياحة ب�شاأن ترميم اجلوامع 

واإلغاء  التجارية،  االأ�شواق  يف  االأثرية 

ك���ل م���ا ي��ت��ع��ل��ق ب��ا���ش��ت��م��الك ال��ع��ق��ارات 

امل������ج������اورة وامل���ال����ش���ق���ة ل��ل��م�����ش��اج��د، 

خ�شو�شاً ما ورد يف الكتاب رقم 77/31 

اإىل  ب��ال��ن�����ش��ب��ة   1977/1/17 ت���اري���خ 

ا�شتمالك العقارات املال�شقة للم�شدد 

العمري الكبري.. 

ح��ذر  ق��د  ال�شهيد  امل��ف��ت��ي  ك���ان  اإذا 

امل�شلمني،  اأوق��اف  على  اال�شتيالء  من 

فكيف احلال مبقابر موتاهم وحرمة 

املوتى..؟ وهنا يطرح ال�شوؤال نف�شه يف 

وراءه��ا:  ومن  �شوليدير  »مملكة«  ظل 

واأي��ن هي  ال�شنطية؟  اأي��ن هي مقربة 

عظام املوتى؟

اإذا كانت �شريعتنا االإ�شالمية الغراء 

الوقت  يف  لكنها  للحي،  االأف�شل  تقرر 

مبدافن  االه��ت��م��ام  على  حت�ض  نف�شه 

حرمتها،  واح����رام  امل�شلمني،  امل��وت��ى 

واالإف�����ش��اح يف امل��ج��ال ل��الأه��ايل ب��زي��ارة 

االأ���ش��رح��ة وق���راءة الفاحتة وال��دع��اء، 

ر�شول اهلل حممد �شلى  زي��ارة  وواقعة 

اهلل ع��ل��ي��ه واآل�����ه و���ش��ل��م ل�����ش��ري��ح اأم���ه 

»فبكى واأبكى من حوله«، ت�شكل االأ�شوة 

والقدوة احل�شنة اإىل يوم قيام ال�شاعة، 

واملعنوي  امل��ادي  االإن�شان  كيان  اأن  ذلك 

حمى، حتميه ال�شريعة يف حياته، وبعد 

والتكرمي  ال��رف��ق  وم��ن حقه  مم��ات��ه، 

باع  فاأين من  التعامل مع جثمانه،  يف 

وا����ش���رى وواف�����ق ع��ل��ى حم���و اأي اأث���ر 

ال��ق��واع��د  ه���ذه  م��ن  ال�شنطية  جل��ب��ان��ة 

اإثماً  خمالفتها  تعترب  التي  ال�شرعية، 

عظيماً �شي�شاأل عنه يوم احل�شاب؟!

يتعار�ض  اجلبانة  واإلغاء  اإزال��ة  اأن  كما 

اللبناين  الد�شتور  من  التا�شعة  امل��ادة  مع 

ال���ت���ي األ���زم���ت ال���دول���ة ب���اح���رام وك��ف��ال��ة 

»ح���ري���ة اإق���ام���ة ال�����ش��ع��ائ��ر ال��دي��ن��ي��ة حتت 

حمايتها.. وامل�شالح الدينية«.

تنفيذاً  ال��دول��ة،  م�شوؤولية  م��ن  األي�ض 

لهذا الن�ض، منع اأي كان، مهما عال �شاأنه، 

اح��رام��اً  امل�شلمني،  مب��داف��ن  امل�شا�ض  م��ن 

ل��ل�����ش��ع��ائ��ر ال���دي���ن���ي���ة ب���ه���ذا اخل�����ش��و���ض، 

باالإ�شافة اإىل اأنها متثل جزءاً من امل�شالح 

فاإن جميع  والدينية؟ من هنا  االإ�شالمية 

امل�شوؤولني يتحملون امل�شوؤولية كاملة، الأن 

اأي اأمر يتعلق بحقوق املواطن اللبناين يف 

حياته ومماته، �شاأن وطني عام، ال �شيما اأن 

اإزالة واإلغاء اجلبانة اإجراء يتعار�ض مع ما 

جلهة  جنيف  اتفاقيات  اأي�شاً  عليه  ن�شت 

واالهتمام  والرعاية  ى،  املتوفَّ احرام جثة 

مب��ك��ان دف��ن��ه��ا امل�����ش��ادق عليها م��ن ط��رف 

ال�شلطة الت�شريعية اللبنانية.

من  ه��ي  ال�شنطية  مقربة  ع��ام،  ب�شكل 

امل��ق��اب��ر االإ���ش��الم��ي��ة ال��ق��دمي��ة ال��ت��ي اأ���ش��ار 

اإليها املوؤرخ �شالح بن يحيى املعا�شر للعهد 

املفتيني  م��ن  الكرث  دف��ن  وفيها  اململوكي، 

والوجهاء، ومنهم مفتي  والوالة  والعلماء 

ب����ريوت وق��ا���ش��ي��ه��ا ال��الم��ع ال�����ش��ي��خ اأح��م��د 

االأغر )1783 - 1858(، وقد توقف الدفن 

ف��ي��ه��ا ب��ع��ي��د اإن�������دالع احل�����رب االأه���ل���ي���ة يف 

ور�شا�ض  ق��ذائ��ف  وو���ش��ول   ،1975 لبنان 

املتحاربني اإىل جوارها.

اأي��ن  ب�شيطة:  اأ���ش��ئ��ل��ة  ث��م��ة  يف اخل��ت��ام، 

املقربة  املوتى يف هذه  رف��ات وعظام  ذهبت 

االأ�شرحة؟  رخ��ام  �شرق  وم��ن  التاريخية؟ 

وماذا فعلت جرافات الليربالية املتوح�شة، 

للبريوتي  وزن����اً  تقيم  اأن��ه��ا ال  ي��ب��دو  ال��ت��ي 

����ش���واء ك���ان ح��ي��اً اأو م��ي��ت��اً؟! ف��ه��ل اخل��ط��ة 

اجلهنمية للراأ�شمالية اللبنانية الطفيلية 

ت�شتيت  بعد  تريد  املتوح�شة،  وليرباليتها 

ومطارح،  اأماكن  عدة  يف  البريوتية  االأ�شر 

م��ن��ع��ه��م م���ن ال��ل��ق��اء ح��ت��ى ع��ل��ى اأ���ش��رح��ة 

م��وت��اه��م يف م��ق��اب��ر ب�����ريوت، ف��ك��ان��ت ه��ذه 

املقززة ل�شوليدير ومن وراءها  الليربالية 

من مقربة ال�شنطية؟!

�أحمد
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اأب��وه  ك��ان  النعيم، فقد  اأح�شان  ول��د يف 

وك��ان  لك�شرى،  عليها  وول��ي��اً  االأب��ّل��ة  ح��اك��م 

قبل  العراق  اإىل  نزحوا  الذين  العرب  من 

القائم  ق�شره  ويف  ط��وي��ل،  بعهد  االإ���ش��الم 

ع��ل��ى ���ش��اط��ئ ال���ف���رات، مم���ا ي��ل��ي اجل��زي��رة 

واملو�شل. 

����ش���ع���ي���داً، وذات  ع���ا����ض ال��ط��ف��ل ن���اع���م���اً 

واأ�شر  ال���روم،  لهجوم  البالد  تعر�شت  ي��وم 

املغريون اأعداداً كثرية، و�شبوا ذلك الغالم؛ 

�شهيب بن �شنان.

طوافه  وانتهى  الرقيق،  جت��ار  اقتن�شه 

بن  اهلل  لعبد  بيع  حيث  املكرمة،  مكة  اإىل 

اأن ق�شى طفولته و�شبابه يف  جدعان، بعد 

بالد الروم، حتى اأخذ ل�شانهم ولهجتهم.

اأُع������ج������ب ����ش���ي���ده ب����ذك����ائ����ه ون�������ش���اط���ه 

له  وي��ه��ي��ئ  وي���ح���رره،  فيعتقه  واإخ��ال���ش��ه، 

فر�شة االجتار معه. 

يقول �شيدنا عمار بن يا�شر )ر�شي اهلل 

عنه(: لقيت �شهيب بن �شنان على باب دار 

االأرق��م، ور�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم 

فيها، فقلت له: ماذا تريد؟ فاأجابني: وما 

ت��ري��د اأن���ت؟ قلت ل��ه: اأري���د اأن اأدخ���ل على 

اريد  واأن��ا  ق��ال:  يقول.  ما  فاأ�شمع  حممد، 

ذلك.. فدخلنا على الر�شول �شلى اهلل عليه 

و�شلم، فعر�ض علينا االإ�شالم فاأ�شلمنا، ثم 

خرجنا  ثم  اأم�شينا،  حتى  ذل��ك  على  مكثنا 

ونحن م�شتخفيان.

كان �شهيب ر�شي اهلل عنه وعن اإخوانه 

اأجمعني، اأهاًل لهذا االإميان املتفوق من اأول 

اأخ��ذت  يومئذ  اهلل..  ن��ور  فيه  ا�شتقبل  ي��وم 

وبنف�شه،  ب��ل  وبالدنيا،  بالنا�ض،  عالقاته 

طابعاً جديداً، يومئذ امت�شق نف�شاً �شلبة، 

زاهدة متفانية، وراح ي�شتقبل بها االأحداث 

فيطّوعها، واالأهوال فريّوعها.

ل��ق��د م�����ش��ى ي���واج���ه ت��ب��ع��ات��ه يف اإق����دام 

عن  وال  م�شهد،  عن  يتخلف  فال  وج�شور، 

خطر، �شارفاً �شغفه عن الغنائم اإىل املغارم، 

وعن �شهوة احلياة اإىل ع�شق اخلطر وحب 

املوت..

عنه(  اهلل  )ر�شي  �شهيب  �شيدنا  افتتح 

اأيام والئه اجلليل بيوم هجرته، ففي ذلك 

ذهبه  وجميع  ثروته،  كل  عن  تخلى  اليوم 

الرابحة خالل  عليه جتارته  اأفاءته  ال��ذي 

���ش��ن��وات ك��ث��رية ق�����ش��اه��ا يف م��ك��ة امل��ك��رم��ة. 

واآل��ه  عليه  اهلل  �شلى  الر�شول  ه��ّم  فعندما 

و���ش��ل��م ب��ال��ه��ج��رة، ع��ل��م �شهيب ب��ه��ا، وك��ان 

املفرو�ض اأن يكون ثالث ثالثة هم: الر�شول 

واأبو بكر و�شهيب، بيد اأن القر�شيني كانوا 

الر�شول عليه  ملنع هجرة  اأمرهم  بّيتوا  قد 

بع�ض  يف  �شهيب  فوقع  وال�شالم،  ال�شالة 

فخاخهم، فعّوق عن الهجرة بع�ض الوقت 

بينما ك���ان ال��ر���ش��ول و���ش��اح��ب��ه ق��د ات��خ��ذا 

�شبيلهما.

اأن  ا���ش��ت��ط��اع  ح��ت��ى  ودار،  ���ش��ه��ي��ب  ح���ار 

ناقته،  ظهر  وامتطى  �شانئيه،  م��ن  يفلت 

وانطلق بها ال�شحراء وثباً، بيد اأن قري�شا 

يكد  ف��اأدرك��وه، ومل  قنا�شتها  وراءه  اأر�شلت 

�شهيب يراهم ويواجههم من قريب حتى 

�شاح فيهم قائاًل: »يا مع�شر قري�ض.. لقد 

علمتم اأين من اأرماكم رجاًل.. واأمي اهلل ال 

يف  معي  �شهم  ك��ل  اأرم���ي  حتى  اإيّل  ت�شلون 

يبقى  ال  حتى  ب�شيفي  اأ�شربكم  ثم  كنانتي 

�شئتم،  اإن  ف��اأق��دم��وا  ���ش��ي��ئ��اً،  م��ن��ه  ي���دي  يف 

وتركوين  م��ايل،  على  دللتكم  �شئتم  واإن 

قائلني  ماله  ياأخذوا  اأن  فقبلوا  و���ش��اأين«.. 

مالك  فكرث  ف��ق��رياً،  �شعلوكاً  »اأتيتنا  ل��ه: 

عندنا، وبلغت بيننا ما بلغت، واالآن تنطلق 

بنف�شك ومبالك«!

فدلهم على املكان الذي خباأ فيه ثروته، 

وتركوه و�شاأنه، وقفلوا اإىل مكة راجعني..

ا�شتاأنف �شهيب هجرته وحيداً �شعيداً، 

واآل��ه  عليه  اهلل  �شلى  الر�شول  اأدرك  حتى 

و�شلم يف قباء، وكان الر�شول جال�شاً وحوله 

�شهيب  عليهم  اأه���ّل  ح��ني  اأ�شحابه  بع�ض 

ومل يكد ي���راه ال��ر���ش��ول حتى ن���اداه: »رب��ح 

اأبا يحيى«..  اأبا يحيى«.. »ربح البيع  البيع 

النا�ض  الكرمية: {ومن  االآية  نزلت  واآنئذ 

من ي�شري نف�شه ابتغاء مر�شات اهلل، واهلل 

روؤوف بالعباد}..

وال�شالم  ال�شالة  عليه  ال��ر���ش��ول  ك��ان 

يحبه كثرياً، وكان �شهيب اإىل جانب ورعه 

النكتة..  حا�شر  ال����روح،  خفيف  وت��ق��واه، 

ي��اأك��ل رط��ب��اً، وك��ان  الر�شول م��رة  راآه  فقد 

الر�شول  ل��ه  ف��ق��ال  رم���د..  ب��اإح��دى عينيه 

الرطب ويف عينيك رمد؟  اأتاأكل  �شاحكاً: 

فاأجاب قائاًل: واأي باأ�ض؟ اإين اآكله بعيني 

االأخرى!

صهيب بن سنان.. ربح البيع يا أبا يحيى
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نظمت اللجنة الن�شائية يف حركة االأمة حما�شرة طبية بعنوان: »اأمرا�ض 

اللثة.. اأ�شبابها وطرق معاجلتها«، وذلك مبنا�شبة يوم ال�شحة العاملي.

يف البداية، رّحبت املن�شقة العامة للجنة الن�شائية يف احلركة، بالدكتور 

ناير اأبو ال�شعد؛ املحا�شر يف جامعة بريوت العربية، وباحل�شور.

بعدها األقى اجلراح االخت�شا�شي باأمرا�ض الفم وجراحة اللثة؛ الدكتور 

اإىل  ت���وؤدي  ال��ت��ي  االأ���ش��ب��اب  اأ���ش��اء خاللها على  ال�شعد، حما�شرة  اأب���و  ن��اي��ر 

اللثة،  اأمرا�ض  مراحل  من  االأوىل  املرحلة  وهي  اللثة،  بالتهابات  االإ�شابة 

مبّيناً اأن ال�شبب املبا�شر اللتهابات اللثة هو البالك.

واأ�شار اأبو ال�شعد اإىل اأنه اإذا مل تتم اإزالة البالك من على االأ�شنان ب�شكل 

يومي، وا�شتخدام فر�شاة اأو خيط اأ�شنان، فاإن البكترييا املوجودة يف البالك 

باأمرا�ض  ثم  بالتهابات، ومن  الت�شبب  القادرة على  �شمومها  باإفراز  �شتقوم 

اللثة.

مائدة  اإىل  احل�شور  احلركة،  يف  الن�شائية  اللجنة  دعت  املحا�شرة  وبعد 

الفطور على �شرف الدكتور اأبو ال�شعد.

لمناسبة يوم الصحة العالمي
حركة األمة تنظم ندوة طبية

الدكتور اأبو ال�شعد يلقي حما�شرته

املفتي ال�شهيد ال�شيخ ح�شن خالد



يف �شهر ت�شرين االأول املا�شي، ان�شغل 

ال��ع��امل ب��رم��ت��ه ب���اأح���داث ال��رب��ي��ع العربي 

واالنتفا�شات التي عمت اأكرث من منطقة 

اليورو  منطقة  اأزم��ة  عن  ناهيك  عربية، 

اإىل  و�شواًل  اأوروب��ي��ة،  اقت�شادات  وانهيار 

ه��اوي��ة االإف���ال����ض، ف�����ش��اًل ع��ن ت��داع��ي��ات 

زل�����زال ال��ي��اب��ان ال����ذي ���ش��ك��ا اأك����رب ك��ارث��ة 

بيئية ع��ل��ى االإط�����الق ل��ذل��ك ال���ع���ام.. يف 

ه���ذه االأث����ن����اء، وو����ش���ط اجل��ل��ب��ة االأم��ن��ي��ة 

وال�شيا�شية التي ت�شدرت عناوين االأخبار 

الكرام،  م��رور  مهم  حدث  مر  وال�شحف، 

ال��ك��ث��ريون،  يلحظه  مل  ال����ذي  واالإجن������از 

االأر���ض �شبعة  بلوغ ع��دد �شكان  جت�شد يف 

مليارات ن�شمة.

ال���ع���امل  دول  االح����ت����ف����االت  ت���ع���م  مل 

التقارير  تظهر  ومل  الكبري،  الرقم  بهذا 

الن�شبة  ه��ذه  تداعيات  عن  تتحدث  التي 

اأن االأم����ر يجب  ال��ب�����ش��ري��ة، ل��ك��ن ال ���ش��ك 

يحمل يف طياته  اإن��ه  اإذ  من�شياً،  يكون  اأال 

�شاأنها  تغيريات دميوغرافية جذرية من 

اأن ت���رك ت��داع��ي��ات اق��ت�����ش��ادي��ة واأم��ن��ي��ة 

و�شيا�شية كثرية.

املتفائلون  �شيعترب  االأوىل،  للوهلة 

اإىل  االأر���ض لي�شل  �شكان  ع��دد  ارتفاع  اأن 

للغاية،  ج��ي��د  خ��رب  ه��و  م��ل��ي��ارات،  �شبعة 

جمال  يف  التقدم  اأن  يعنيه  م��ا  يف  ويعني 

ال���ط���ب وال����غ����ذاء خ����الل ال��ع��ق��ود ال�����ش��ت��ة 

العمر  متو�شط  رف���ع  يف  ���ش��اه��م  االأخ����رية 

ت��راج��ع يف  اإىل  واأدى  ل��الإن�����ش��ان،  امل��ت��وق��ع 

من  والتخل�ض  االأطفال،  وفيات  معدالت 

االأم���را����ض واالأوب���ئ���ة ال��ت��ي ك��ان��ت مميتة 

وح�شدت املاليني يف املا�شي.

الرقم ال  ف��اإن  املت�شائمني،  بنظر  لكن 

يحمل �شوى تبعات �شيئة، وهو اإ�شارة اإىل 

اأن االأمن الغذائي قد يراجع، فمع ارتفاع 

الغذاء،  على  الطلب  �شيزيد  الب�شر  ع��دد 

وخمزون  املزروعة  امل�شاحات  تاآكل  و�شط 

املياه احليوي و�شائر ما يحتاجه االإن�شان 

من  املزيد  ن�شهد  فقد  وبالتايل  للعي�ض، 

االأمرا�ض  بدورها  �شتولد  التي  املجاعات 

الفتاكة، و�شتق�شي على املزيد من النا�ض، 

و�شت�شعف من فر�ض العي�ض.

تكاثر �ل�شباب

بنظر اخل��رباء، فاإن االأم��ر ال يحمل على 

اآخر  هو  الغذاء  اأن  ويبدو  اأي�شاً،  ال�شرور 

تكمن  احلقيقية  ف��ال��ك��ارث��ة  ه��واج�����ش��ه��م، 

قد  ال��ذي  االأعمار  التوازن بني  انعدام  يف 

فمن  التهلكة،  اإىل  مبجتمعاتنا  يو�شل 

اأ�شل �شبعة مليارات �شخ�ض موجود على 

كوكب االأر�ض، يبدو اأن ن�شف هذا العدد 

تقريباً هم حتت �شن الرابعة والع�شرين، 

ال�شباب، ويف عدد كبري من  اأنهم من  اأي 

ال����دول ال��ن��ام��ي��ة، واالأك�����رث ف���ق���راً، ميكن 

اإي��ج��اد اأرق���ام اأخ��ط��ر م��ن ذل��ك، اإذ ينتمي 

الفقرية  ال�شعوب  املئة من  70 يف  اإىل   60
اإىل ه���ذه ال��ف��ئ��ة ال��ع��م��ري��ة، وحت���دي���داً يف 

ال��دول الفقرية والنامية التي تعجز عن 

تلبية حاجات الفئات ال�شابة.. على �شبيل 

املثال، تبني اأن ثالثة اأ�شخا�ض من اأ�شل 

اخلام�ض  �شن  نيجرييني هم حتت  اأربعة 

والثالثني، يف اليمن، ت�شجل اأرقام ملفتة 

اأربعة  اأ�شل  من  اأ�شخا�ض  فثالثة  اأك��رث، 

ه��م حت��ت ���ش��ن اخل��ام�����ض وال��ع�����ش��ري��ن، يف 

اأفريقيا،  و�شمال  االأو���ش��ط  ال�شرق  اأنحاء 

من املالحظ اأي�شاً اأن �شخ�شني من اأ�شل 

التا�شع والع�شرين،  ثالثة هما حتت �شن 

فما تداعيات تكاثر ال�شباب على م�شتقبل 

التي  النامية  ال���دول  يف  ال�شيما  ال����دول، 

وحاجياتهم  طموحاتهم  تلبية  يف  ف�شلت 

االأ�شا�شية؟

تغري �ل�شورة �لدميوغر�فية

يف ظل وجود اأو�شع فئة �شبابية يف تاريخ 

ال�����ش��ورة  اإن  ال���ق���ول  ال��ب�����ش��ري��ة، مي��ك��ن 

ال��ي��دم��وغ��راف��ي��ة ل��ل��ع��امل ت��غ��ريت ك��ل��ي��اً، 

ميزة  ال�شابة  ال�شعوب  ت��ك��ون  اأن  ميكن 

دميوغرافية اأو قنبلة دميوغرافية، اإنها 

احلكومات  جتيد  عندما  اإيجابية  ميزة 

اال���ش��ت��ف��ادة م��ن ه���ذه ال��ف��ئ��ات ال��ع��م��ري��ة، 

اإنتاجية  قيمة  اأف�����ش��ل  على  واحل�����ش��ول 

توظيف  يتم  بحيث  ال��ع��ام��ل��ة،  ال��ي��د  م��ن 

االإن��ت��اج  دائ����رة  لتحفيز  ال�����ش��ب��اب  ط��اق��ة 

وال��ت�����ش��ن��ي��ع امل��ح��ل��ي وت��ع��زي��ز ال��ت��ن��اف�����ض، 

على  امل��ق��اب��ل  يف  ال�����ش��ب��اب  يح�شل  بينما 

ويك�شبون  العمل  قطاع  يف  مهمة  خ��ربة 

االأطفال  وينجبون  ويتزوجون  املداخيل 

وي�شتثمرون ويتمكنون من �شراء خمتلف 

حاجياتهم ويتابعون دورة احلياة.

ل���ك���ن يف ال���ع���ق���د امل���ق���ب���ل، ���ش��ن�����ش��ه��د 

ع����ل����ى االأرج�����������ح ب���ع�������ض االإن�����ف�����ج�����ارات 

من  اإذ  العامل،  اأنحاء  يف  الدميوغرافية 

امل��ت��وق��ع اأن ت��وؤث��ر ال���ف���ورة ال�����ش��ب��اب��ي��ة يف 

وغري  ال�شعيفة  االقت�شادية  االأن��ظ��م��ة 

تنت�شر  واأن  للغاية،  �شلبي  ب�شكل  املنتجة 

املجتمعات  خمتلف  يف  البطالة  ظ��اه��رة 

م�شر  وم��ن  باك�شتان،  اإىل  نيجرييا  من 

واأفريقيا  الهند  م��ن  ك��ب��رية  اأج����زاء  اإىل 

البلدان  من  عدد  ويف  ال�شحراء،  جنوب 

االأوروبية اأي�شاً.

�شكل  �شيتحدد  املقبل،  العقد  خ��الل 

العامل على يد ال�شباب ب�شبب هذه الفورة 

القائم  وال�����ش��رخ  ال��ت��اري��خ��ي��ة،  ال�شكانية 

ال�شباب والرا�شدين، ورمبا �شيجنح  بني 

ال��غ�����ش��ب  ال��ت��ع��ب��ري ع���ن  اإىل  م��ع��ظ��م��ه��م 

فر�ض  اإي��ج��اد  عن  العجز  ج��راء  والياأ�ض 

ال�شخط  م�شاعر  وانت�شار  منا�شبة،  عمل 

على االأنظمة، واإدراك حجم الالم�شاواة 

ال�������ش���ائ���دة، واال����ش���ت���ي���اء م���ن ا���ش��ت��ف��ح��ال 

ال��ف�����ش��اد، واالرت���ب���اط ب��ال��ع��امل اخل��ارج��ي 

ع����رب ���ش��ب��ك��ات ال���ت���وا����ش���ل االج��ت��م��اع��ي 

احلبيب  �شارع  من  الف�شائية،  والقنوات 

التحرير  ميدان  اإىل  تون�ض  يف  بورقيبة 

يف ال��ق��اه��رة، وم���ن اأث��ي��ن��ا وط���ه���ران اإىل 

ال�شباب  �شي�شبح  وك��رات�����ش��ي،  نيودلهي 

الغا�شب اأحد خ�شائ�ض العامل املعا�شر، 

وق��د �شهدنا ذل��ك بالفعل خ��الل اأح��داث 

ال��رب��ي��ع ال��ع��رب��ي االأخ�������رية، ال��ت��ي �شكل 

ال�����ش��ب��اب ال��ع��اط��ل ع��ن ال��ع��م��ل وال��ي��ائ�����ض 

اإر�شاء دعائم  من دولته راأ���ض احلربة يف 

ال����ث����ورة، ول���ع���ل ال���ن���م���وذج ال�������ش���ارخ عن 

التون�شي  يف  يتج�شد  الغا�شب  ال�شباب 

حممد بوعزيزي �شاحب عربة اخل�شار 

الذي اأ�شرم النار يف نف�شه احتجاجاً على 

املعاملة الظاملة التي تلقاها من �شلطات 

رزقه  وم�شدر  عربته  مب�شادرة  البلدية 

اإ���ش��ع��ال فتيل  ال�شبب يف  ف��ك��ان  ال��وح��ي��د، 

ال��رب��ي��ع ال��ع��رب��ي يف ب���الده، و���ش��رع��ان ما 

انتقلت ال�شرارة اإىل دول عربية عدة مثل 

م�شر واليمن وليبيا و�شورية.

كتلة �شبابية

ت��رك��ز ال��ك��ت��ل��ة ال�����ش��ك��ان��ي��ة االأك�����رب يف 

اآ�شيا واأفريقيا، وتبني االإح�شاءات  قارتي 

اأن�����ه يف ال���وق���ت ال����راه����ن، ي��ع��ي�����ض ث��الث��ة 

اأ�شخا�ض من اأ�شل اأربعة اأ�شخا�ض اإما يف 

مثل  البلدان  بع�ض  يف  اأفريقيا،  اأو  اآ�شيا 

ال�شني، جنحت االإ�شالحات االقت�شادية 

اإخ��راج  يف  املا�شية  الثالثة  العقود  خ��الل 

الفقر  ح��ال��ة  م��ن  �شخ�ض  م��ل��ي��ون   300
وال��ع��وز وال��ب��ط��ال��ة، واالأه���م م��ن ذل��ك هو 

االأم��ل  ال�شيني  ال�شباب  منح  يف  النجاح 

ب��امل�����ش��ت��ق��ب��ل ح���ت���ى ل����و ك���ان���ت ال��ع��ن��اوي��ن 

الكربى التي تتحدث عن النمو ال�شيني، 

اليومية  ال�شعوبات  مع  اأحياناً  متناق�شة 

على اأر�ض الواقع، ال �شك اأن ال�شني ت�شم 

الغا�شب،  ال�شباب  االآن �شريحة من  حتى 

اأق��ل بكثري مم��ا ك��ان،  لكن يبقى ع��دده��م 

بن�شبة  من��و  حت��ق��ي��ق  ل���وال  ع��ل��ي��ه  لي�شبح 

وحتويل  عقود  ثالثة  خالل  املئة  يف   10
ال��ع��امل��ي  ل���الإن���ت���اج  م�����ش��ن��ع  اإىل  ال�������ش���ني 

با�شتقطابها ال�شركات واملوؤ�ش�شات الكربى 

التقنية  وامل�شانع من خمتلف القطاعات 

والزراعية واالقت�شادية وال�شناعية.

���ش��ي��ك��ون ت���وف���ري ف���ر����ض ال��ع��م��ل اأم�����راً 

ح��ا���ش��م��اً ل��ت��ه��دئ��ة ال��غ�����ش��ب امل��ت�����ش��اع��د يف 

منظمة  تقديرات  ت�شري  ال�شباب،  �شفوف 

من  امل��ئ��ة  يف   13 اأن  اإىل  ال���دول���ي���ة  ال��ع��م��ل 

يف  العمل،  عن  عاطلون  العامل  يف  ال�شباب 

وحتديداً  اأفريقيا  و�شمال  االأو�شط  ال�شرق 

ت�شتورد  والتي  بال�شكان  املكتظة  ال��دول  يف 

يف   25 من  البطالة  معدل  يقرب  النفط، 

املئة.

ال�����ش��ب��اب  ظ���ه���ور  ي���رت���ب���ط  ذل������ك،  اإىل 

ال�شتة  ال��ع��ق��ود  خ��الل  حتقق  مب��ا  الغا�شب 

االأخ�����رية م��ن ت��ق��دم، ف��ق��د ارت��ف��ع��ت فر�ض 

ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي يف  ال��ت��ق��دم  و���ش��اه��م  التعليم 

تعزيز التوا�شل بني جميع النا�ض، ما يعني 

اأغلب  يف  مثقفاً  ي��ك��ون  عموماً  ال�شباب  اأن 

تطوير  يف  امل�شاهمة  اإىل  وي��ت��وق  االأح���ي���ان 

ما  ���ش��رع��ان  لكنه  واق��ع��ه،  وت��غ��ي��ري  املجتمع 

ي���واج���ه خ��ي��ب��ات م��ت��الح��ق��ة ب�����ش��ب��ب غ��ي��اب 

ال�شيا�شات احلكومة الراعية.

وجت����در االإ�����ش����ارة اإىل ح��ق��ي��ق��ة واق��ع��ي��ة 

الغا�شب فقرياً  ال�شباب  اإذ ال يكون  للغاية، 

ال��ذي��ن  ال�����ش��ب��ان  معظم  اإن  ب��ل  ع���ام،  ب�شكل 

اأو  امل��ت��ط��رف��ة  اجل���م���اع���ات  اإىل  ي��ن�����ش��م��ون 

منظمة،  اجتماعية  ن�شاطات  يف  ينخرطون 

ينتمون يف االأ�شل اإىل الطبقات الو�شطى اأو 

الفقراء،  اإىل طبقة  ولي�ض  االأدن��ى م�شتوى 

وغالباً ما يتعلمون يف اجلامعات.

ي��ت��ك��رر ه����ذا ال��ن��م��ط يف اأن���ح���اء ال����دول 

النامية والنا�شئة، وينت�شر على نطاق اأو�شع 

يف اأوروبا نتيجة حالة الركود، ففي اإ�شبانيا، 

عن  ع��اط��ل  االإ���ش��ب��اين  ال�شباب  ن�شف  نحو 

العمل، ويف نيجرييا 75 يف املئة من �شكانها 

هم حتت �شن اخلام�ض والثالثني.

عبد �هلل �ل�شفدي

الدول النامية ال 
تستثمر عامل 
الشباب على 

أراضيها

ثورة الشباب ستغير 
صورة العالم وسط 

استمرار البطالة 
والفقر
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ت��ع��ل��ن امل���اب�������س دائ����م����اً ع����ن دالئ����ل 

م��ن خال  وذل��ك  �صخ�صيتك،  وم��ع��اين 

القطع  االأل��وان، ومدى مائمة  تنا�صق 

املثال،  �صبيل  فعلى  بع�س،  م��ع  بع�صها 

من  ثميناً  ف�صتاناً  ت��رت��دي  التي  الفتاة 

االآخ��ري��ن؛  م��ع  كرمية  تكون  اأن  املمكن 

حمبة للرتتيب وتنا�صق االألوان.

امل���راأة  اأن  ي��وؤك��دون  التجميل  خ���راء 

تظهر  وال�صمراء  القمحية  الب�صرة  ذات 

مثل  االأنيقة  الدافئة  االأل���وان  يف  اأجمل 

الذهبي ، اأو االأحمر الداكن ، اأو الرتقايل 

الب�صرة  �صاحبة  اأم��ا  الغامق ،  واالأخ�صر 

البي�صاء فهي االأكرث حظاً، حيث تظهر 

اأف�����ص��ل يف م��ع��ظ��م االأل�������وان، خ�����ص��و���ص��اً 

االأب��ي�����س واالأرج������واين امل����وف ، ودرج���ات 

االأزرق، واالأخ�صر الفاحت . 

كما اأن هناك نظرية اأخرى للمو�صة 

ال�صمار،  اإىل  الب�صرة  مالت  كلما  تقول: 

كانت اأكرث جمااًل مع االألوان اجلريئة، 

اأن  ت��ن�����ص��ي  وال  والفو�صيا ،  ك���ال���رتك���واز 

تختاري االألوان التي تظهر جمال لون 

اخل�صراء  العيون  ف�صاحبات  عينيك، 

ي���ظ���ه���رن اأك�������رث ج����م����ااًل م����ع ال���ل���ون���ن 

االأخ�صر واالأزرق . 

تثار  عديدة  ت�صاوؤالت  ت��دور  لذلك، 

املنا�صبة  املاب�س  اختيار  كيفية  ب�صاأن 

ل����ل����م����راأة ال���ت���ي ت��ت��م��ا���ص��ى م����ع ط��ب��ي��ع��ة 

بدينة،  اأم  نحيفة  كانت  �صواء  ج�صدها، 

وم�����اذا ت���رت���دي يف االأوق�������ات امل��خ��ت��ل��ف��ة، 

ينا�صب فرتة  ال�صهرة ال  ينا�صب  فالذي 

املراأة  ال�صباح، وهكذا.. ولذا يجب على 

اأن تراعي النقاط االآتية عند اختيارها 

ملاب�صها.

اأواًل: اختيار اللون املف�ضل

1- ال�صعور باأن هذا اللون هو املف�صل ال 
يعني اأنه ينا�صبك. 

ال����ذي يظهر  امل��ف�����ص��ل ه���و  ال���ل���ون   -2
�صخ�صيتك واأناقتك. 

3- يجب اأن يكون اللون اأي�صاً منا�صباً 
لب�صرتك. 

ال���ه���ادئ���ة هي  ال���ق���امت���ة  االأل��������وان   -4
ك��ال��ون  للمنا�صبات،  امل��م��ي��زة  االأل�����وان 

االأزرق القامت، واالأحمر البني القامت، 

اإىل جانب االأ�صود..

ال���ه���ادئ���ة هي  ال���ف���احت���ة  االأل��������وان   -5
للنزهة،  اأو  للمنزل،  امل��م��ي��زة  االأل����وان 

جانب  اإىل  ال�صماوي،  الفاحت  ك��االأزرق 

اللون االأبي�س بدرجاته املتعددة.

ال�صاخنة  القامتة  االأل����وان  جميع   -6
الف�صفا�صة ال ين�صح باختيارها دائماً، 

اإال يف حالة اختيار لون قامت هادئ من 

نف�س درجه اللون، للتخفيف من حدة 

االأ�صفر  كاللون  الف�صفا�صة،  ال��ل��ون 

الكركمي، والرتقايل ال�صارخ. 

7- االأل�����وان ال��ف��احت��ة ال��ق��امت��ة رائ��ع��ة 
وج��م��ي��ل��ة يف ك���ل امل��ن��ا���ص��ب��ات، ك��ال��ل��ون 

الرتابي القامت، والزيتوين القامت.

اإذا كنِت بدينة

فعليك  »���ص��ادة«،  القما�س  ك��ان  اإذا   -1
الفاحتة، الأنها قد  االأل��وان  البعد عن 

تظهرك بدينة جداً. 

ا�صرتك  اإذا  الفاحت  اللون  اخ��ت��اري   -2
فاإنه �صوف  اللون مع لون فاحت قامت، 

يعطيك املظهر الائق.

3- اإذا كان القما�س فاحتاً وفيه نقو�س 
م��ن نف�س درج���ات ال��ل��ون ق��امت��ة، فا 

مانع من اختياره.

4- اختاري القما�س الذي يحتوي على 
نقو�س �صغرية متفرقة. 

ن��ق��و���س كبرية  ذا  ق��م��ا���ص��اً  اخ��ت��اري   -5
م���ت���ب���اع���دة يف ح���ال���ة اخ���ت���ي���ار ق��م��ا���س 

اآخ���ر »���ص��ادة« م��ن نف�س درج���ة ال��ل��ون، 

للتخفيف من اإظهار البدانة.

6- اختاري قطع القما�س التي حتتوي 

على خطوط رفيعة نوعاً ما، وابتعدي 

ُتر�صم  التي  العري�صة  اخل��ط��وط  ع��ن 

�صوف  فاإنها  بالعر�س،  القما�س  على 

تظهرك بعك�س ما اأنت عليه.

اأما يف حالة النحافة، فعليك اتباع 

االإر�صادات االآتية:

1- اختاري القما�س ذا االألوان الفاحتة 
نوعاً ما. 

2- اختاري القما�س الذي يحتوي على 
نقو�س كبرية؛ متفرقة اأو متباعدة. 

3- ابتعدي عن االأقم�صة ذات النقو�س 
ال�صغري.

تكون  التي  القما�س  قطع  اختاري   -4
خطوطها عري�صة ومتقاربة، اأو رفيعة 

متقاربة جداً.

ال���رف���ي���ع���ة  اخل�����ط�����وط  اخ������ت������اري   -5
اإذا ك���ان امل��ودي��ل  امل��ت��ب��اع��دة ن���وع���اً م���ا 

ي�����ص��رتك م���ع ق��ط��ع��ه ق��م��ا���س اأخ����رى، 

�صواء كانت »�صادة« اأم مزخرفة.

6- نف�س االختيار يف حالة اختيار قطع 

القما�س التي حتتوي على نقاط.

اختاري املنا�ضب

ي�صري م�صممو االأزياء اإىل اأن الزي 

على  ال��ت��اأث��ري  يف  م��ع��روف��اً  دوراً  يلعب 

وبالتايل  لاإن�صان،  النف�صية  احل��ال��ة 

ق��درت��ه على االإن���ت���اج، لكن ك��ث��رياً من 

الزي  اختيار  يف  موفقات  غري  الن�صاء 

ك��ان��ت  واإن  م��ن��ا���ص��ب��ة،  ل��ك��ل  امل��ن��ا���ص��ب 

تتوافر  اأن  يجب  عامة  �صروط  هناك 

يف ال���زي، اأه��م��ه��ا على وج��ه االإط���اق 

الب�صاطة واالحت�صام، فاختيار ماب�س 

امل��راأة  بها  تتحلى  التي  واحللي  العمل 

تكلف،  دون  من  اأنيقة  تكون  اأن  يجب 

ال�صريحة،  االأل����وان  على  تعتمد  واأن 

خامات  وعلى  واالأ���ص��ود،  الكحلي  مثل 

���ص��ه��ل��ة ال��ت��ن��ظ��ي��ف و���ص��ع��ب��ة االت�����ص��اخ، 

ل  حتى ال يتاأثر مظهرها العام، ويف�صَّ

ا�صتخدام اأقم�صة ومن�صوجات ال تتاأثر 

بتكرار الغ�صيل، اأما احلذاء فيجب اأال 

واأن يكون مريحاً  ع��ال،  ذا كعب  يكون 

وال يعيق حركة املراأة.

العامات  الن�صاء  اإىل  بالن�صبة  اأما 

ال�����ات�����ي ت����ف����ر�����س ع���ل���ي���ه���ن ط��ب��ي��ع��ة 

ال����وظ����ي����ف����ة ال����ت����ع����ام����ل م�����ع ط���ب���ق���ات 

تكون  اأن  فيجب  خمتلفة،  اجتماعية 

ثيابهن جامعة بن الوقار والب�صاطة، 

واملاءمة لطبيعة العمل، فالعاملة يف 

ال�صركات الكرى مثًا عليها اأن تلتزم 

بزي ر�صمي، �صواء البدلة اأم »التايري«، 

اأما املهند�صة التي تعمل يف مواقع عمل 

الف�صفا�صة،  البلوزة  اإال  ينا�صبها  فا 

ويف كل االأحوال ينبغي اأال ي�صكل الزي 

وثقافة  الدين  لقيم  �صارخة  خمالفة 

اأم  االأل���وان  ناحية  من  �صواء  املجتمع، 

التف�صيات  اح����رتام  م��ع  الت�صميم، 

اللونية ال�صخ�صية، كما يجب احرتام 

ال����ق����واع����د ال���ت���ي ت��ف��ر���ص��ه��ا امل��رح��ل��ة 

العمرية التي متر بها املراأة.

وي�����ص��ي��ف م�����ص��م��م��و االأزي��������اء اأن 

اإىل درج��ة كبرية  العام يحدد  ال��ذوق 

م���ع���اي���ري اخ����ت����ي����ار امل����اب���������س، ف��ف��ي 

الف�صتان  كان  وال�صبعينات  ال�صتينات 

البنطلون  لب�س  يكن  ومل  االأن�����ص��ب، 

اأن  ن���ع���رتف  اأن  وي���ج���ب  م�����ص��ت��ح��ب��اً، 

اأث��ر  ل��ه  للزي  الثقايف  البعد  اح���رتام 

كبري يف م�صاعدة امل��راأة على االإجن��از 

والتميز، فارتداء زي خمالف لثقافة 

املجتمع قد يوؤدي اإىل نفور االآخرين، 

وراء  امل����راأة  تن�صاق  اأال  ي��ج��ب  ل��ذل��ك 

طالبة  خ�صو�صاً  الغريبة،  املو�صات 

اجلامعة، واملراأة العاملة، والن�صيحة 

لكل  توجيهها  ميكن  التي  ال��وح��ي��دة 

فتاة و�صيدة هي �صرورة فهم »الكود« 

مبجتمعها،  اخل��ا���ص��ة  ال�����ص��ي��ف��رة  اأو 

م��ع  ي���ت���ف���ق  وم���ظ���ه���ر  وان����ت����ق����اء زي 

املعايري  مع  يختلف  وال  �صخ�صيتها، 

الثقافية للمجتمع، حتى ال تتعر�س 

بالن�صبة  اأم���ا  االج��ت��م��اع��ي،  للرف�س 

ال�����ص��ي��ف��رة  اأو  ال����ل����وين  ال����ك����ود  اإىل 

اأفراد  اأكرث  فمازال  العربية،  اللونية 

ال�صريحة  االألوان  ينتقدون  املجتمع 

ال�صارخة الزاهية.

رمي اخلياط

عالم المرأة
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يف  امل�صاكل  بع�س  لدية  يكون  وق��د  الطفل  يولد 

عند  ال�صمع  �صعف  ح��االت  تكون  وق��د  ال�صمع،  حا�صة 

الطفل نتيجة الأ�صباب وراثية، اأو قد تنتج عن اأ�صباب 

غري وا�صحة حتى االآن.

تتعدد االأ�صباب التي توؤدي اإىل �صعف ال�صمع عند 

الطفل:

وراثية • عوامل 
اإ�صابة االأم اأثناء احلمل باحل�صبة االأملانية، اأو بت�صمم 

احلمل.

يف  لاأ�صعة  تعر�صها  اأو  االأدوي���ة،  احلامل  االأم  تناول 

ال�صهور الثاث االأوىل من احلمل.

اإ�صابة الطفل بت�صوهات خلقية يف الراأ�س والعنق.

تناول الطفل بع�س االأدوية التي يكون لها تاأثري على 

اخلايا ال�صمعية.

اإ���ص��اب��ة ال��ط��ف��ل ب��ال��ت��ه��اب ال�����ص��ح��اي��ا، اأو ب��اأح��د اأن����واع 

احلميات ال�صديدة.

الطفل عند  ال�ضمع  �ضعف  • اأنواع 

�صعف ال�صمع عند ال��والدة: قد ينتج هذا النوع 

من �صعف ال�صمع نتيجة للوالدة املتعرثة لاأم، 

والتي توؤدي اإىل نق�س االأك�صجن عند اجلنن، 

اأث��ن��اء  اجل��راح��ي��ة  االأدوات  بع�س  ا���ص��ت��خ��دام  اأو 

الوالدة، اأو نق�س وزن اجلنن عند الوالدة.

اإ�صابة  نتيجة  ي��ح��دث  مكت�صب:  �صمعي  �صعف 

الطفل بعدة اأمرا�س، مما يرتك اأثراً على حا�صة 

ال�صمع لدى الطفل.

اإ�صابة  وه��و يحدث عند  امل��وؤق��ت:  ال�صمع  �صعف 

ي��وؤدي  مما  االأذن،  يف  متكررة  بالتهابات  الطفل 

اإىل �صعف تدريجي يف ال�صمع.

 

ال�ضمع لدى الطفل �ضعف  • اأعرا�ض 

حتريك الطفل لراأ�صه لل�صماع باأذن واحدة.

ع���دم ���ص��م��اع ال��ط��ف��ل ل��ل��ن��داء، اأو االل��ت��ف��اف اإىل 

احلديث املوجه اإليه.

ظهور اإفرازات خارج االأذن.

اال�صتماع  عند  الطفل  وجه  على  �صعوبة  ظهور 

للحديث املوجه اإليه.

ال�صعور باآالم يف االأذن.

التاأخر يف الدرا�صة، وتف�صيل العزلة.

الطفل عند  ال�ضمع  �ضعف  • درجات 

ال��ط��ف��ل م��ا بن  ع��ن��د  ال�صمع  ت����رتاوح درج����ات �صعف 

املتو�صط،  ال�صمع  و���ص��ع��ف  اخل��ف��ي��ف،  ال�صمع  �صعف 

و�صعف ال�صمع ال�صديد، و�صعف ال�صمع العميق.

 

الطفل ب�ضعف ال�ضمع اإ�ضابة  • م�ضاعفات 

يوؤدي اإ�صابة الطفل ب�صعف يف ال�صمع اإىل العديد من 

امل�صاعفات وهي:

تاأخر الطفل لغوياً: يوؤثر �صعف ال�صمع لدى الطفل 

مع  التوا�صل  على  ق��درت��ه  وع��دم  لغوياً،  ت��اأخ��ره  على 

ال��ع��دي��د من  ل��ه  ي��ول��د  االآخ��ري��ن ب�صكل طبيعي، مم��ا 

امل�صاكل االجتماعية.

ت��اأخ��ر ال��ط��ف��ل درا����ص���ي���اً: ي��ت��اأخ��ر ال��ط��ف��ل يف حت�صيل 

درو�صه، مما يوؤدي اإىل �صعف م�صتواه الدرا�صي، ومن 

ثم حدوث بع�س امل�صكات النف�صية للطفل.

ال�صمع  الطفل على  ق��درة  ي��وؤدي عدم  نف�صية:  م�صاكل 

ب�صكل طبيعي اإىل اإ�صابة الطفل بالعديد من امل�صكات 

النف�صية التي تنتج عن عدم قدرته على التوا�صل مع 

اأ�صدقائه وعائلته، وي�صاب الطفل بالعزلة واخلجل.

أسباب ضعف السمع عند الطفل
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�صاعات على   8 ملدة  يجل�س معظمنا 

االأقل يف العمل اأمام �صا�صات الكمبيوتر، 

اإىل  ي���وؤدي  ال��ذي  االأم���ر  املكاتب،  وعلى 

بل قد  ال�صحية،  االأ���ص��رار  العديد من 

ي�صل االأمر اإىل الوفاة املبكرة.

وقد حّذرت درا�صة حديثة من خطر 

بعد  كبري  ب�صكل  يرتفع  ال���ذي  ال��وف��اة 

اجللو�س لاأ�صخا�س يف  من  �صاعة   11
الن�صاط  ك���ان  مهما  ال��ع��م��ر،  منت�صف 

ال  التي  ال�صاعات  يف  به  يقومون  ال��ذي 

يجل�صون فيها.

وك���ان���ت درا�����ص����ات ���ص��اب��ق��ة ح�����ذرت من 

خم��اط��ر اجل��ل��و���س ل�����ص��اع��ات ط��وي��ل��ة، لكن 

ال��ت��ي  ال���درا����ص���ة احل��ال��ي��ة ه���ي م���ن االأول 

حتدد وقتاً خطراً للجلو�س، م�صرية اإىل اأن 

عر�صة  كانوا  اأط��ول  لفرتة  جل�صوا  الذين 

 3 امل���وت يف خ���ال  اأك���رث ب�صعفن خل��ط��ر 

�صنوات مقارنة باالأ�صخا�س االأكرث ن�صاطاً 

الذين يجل�صون ملدة اأقل من الوقت.

راحة كل 20 دقيقة

ل��ذل��ك ي��و���ص��ى االأط����ب����اء ب�����ص��رورة 

اأخ����ذ ق�����ص��ط م��ن ال���راح���ة ك��ل ع�صرين 

الكمبيوتر،  اأم��ام  اجللو�س  اأثناء  دقيقة 

�صاعات  ع��دد  تزيد  اأال  كذلك  نا�صحن 

اجل��ل��و���س اأم�����ام ال��ك��م��ب��ي��وت��ر ع���ن اأرب���ع 

وق��ت  اأي  اأن  اإىل  م�����ص��ريي��ن  ����ص���اع���ات، 

يكون  الكمبيوتر  اأمام  االإن�صان  يق�صيه 

اجل�صم فيه متوقفاً عن احلركة.

�ضد الر�ضاقة

ك����م����ا ت����ه����دد اجل���ل�������ص���ة ال���ط���وي���ل���ة 

درا�صة طبية  اأثبتته  ر�صاقتك، وهذا ما 

اأن اجل��ل��و���س ع��ل��ى ال��ك��ر���ص��ي  ح��دي��ث��ة؛ 

اإىل  ي���وؤدي  ومتوا�صلة  طويلة  ل��ف��رتات 

ت���راك���م ال����ده����ون يف م��ن��ط��ق��ة اخل�����ص��ر 

واالأرداف بن�صبة قد ت�صل اإىل 50٪ عن 

االأ�صخا�س الذين يداومون على امل�صي 

ب�صورة منتظمة.

اأ�ضرار االإدمان

اجللو�س  على  اإدمانك  اأم��ا يف حالة 

ع��ل��ى االإن���رتن���ت ل��ف��رتات ط��وي��ل��ة، فا 

�صك اأن���ك دخ��ل��ت دائ���رة اخل��ط��ر، حيث 

تو�صلت درا�صة حديثة اإىل اأن مهوو�صي 

بع�س  تركيبة  لديهم  تتغري  االإنرتنت 

اأنه كلما  املراكز الدماغية، م�صرية اإىل 

احلا�صوب،  اأم��ام  اجللو�س  ف��رتة  طالت 

ت�����ص��ارع��ت وت����رية ال��ت��غ��ي��ريات ف��ى ه��ذه 

املراكز الدقيقة واحل�صا�صة.

من  ال��ه��روب  اأن  الدرا�صة  واأ�صافت 

)اأي  االف��رتا���ص��ي  ال��ع��امل  اإىل  ال���واق���ع 

�صبكات  اإىل  اأو  االأل���ع���اب  مم��ار���ص��ة  اإىل 

الفرتة  ي�صغل  االج��ت��م��اع��ي(  التوا�صل 

االأكر من اأوقات الفراغ ملاين الب�صر، 

االأم������ر ال�����ذي ي���ن���ذر ب��ظ��ه��ور اأم���را����س 

والت�صتت  التوتر  مثل  خطرية  نف�صية 

لانتقال  متهيدية  كمرحلة  وال��ك��اآب��ة، 

اإىل ع���امل االأم����را�����س واال���ص��ط��راب��ات 

النف�صية االأكرث تعقيداً.

تفادي اأوجاع الظهر

اإىل جانب كل ما �صبق من اأمرا�س، 

اأم��ام  طويلة  لفرتات  اجللو�س  يت�صبب 

واأف�صل  الظهر،  اأوج���اع  اإىل  احلا�صوب 

وتخفيف  الظهر  اإ�صابات  ملنع  طريقة 

اأوج��������اع اأ����ص���ف���ل ال���ظ���ه���ر، ه����ي م��ع��رف��ة 

تقدم  وتطبيقها،  ال�صحيحة  احلركات 

هذه  لتفادي  الن�صائح  بع�س  »الثبات« 

االآالم:

�� زيادة الوزن توؤدي اإىل ال�صغط الزائد 

جاهداً  ح��اول  لذا  الظهر،  اأن�صجة  على 

امل��داوم��ه على  تقليل وزن��ك عن طريق 

امل�����ص��ي وال���ت���م���ري���ن���ات، وال��ت��ق��ل��ي��ل من 

يف  والدهنية  والن�صوية  ال�صكرية  امل��واد 

ط��ع��ام��ك، واالجت�����اه اإىل اخل�����ص��راوات 

والفاكهة.

����� جت��ن��ب اال����ص���ت���م���رار يف اجل���ل���و����س اأو 

ذلك  ك��ان  واإذا  ال��وق��وف لفرتة طويلة، 

فا�صل  هناك  يكون  اأن  فيجب  �صرورياً 

ك���ل ن�����ص��ف ���ص��اع��ة ع��ل��ى االأق�������ل، ت��ق��وم 

خاله بامل�صي قليًا وتغيري الو�صع.

���� جت��ن��ب اجل��ل��و���س ل���اأم���ام، وي��ج��ب اأن 

التي  ال��ط��اول��ة  اأو  املكتب  ارت��ف��اع  ي��ك��ون 

تعمل عليها منا�صباً، حتى ال متيل اأكرث 

اأن يكون  وظهرك منحٍن، ويجب اأي�صاً 

املكتب قريباً جداً منك.

لتفادي  اجللو�س،  اأث��ن��اء  النوم  جتنب   ��

اال�صطرابات امليكانيكية للفقرات.

ظهرك  يكون  اأن  يجب  اجللو�س  عند   ��

وميكن  للكر�صي،  وما�صقاً  م�صتقيماً 

و�صع خمدة �صغرية مل�صند اأ�صفل الظهر 

يف املكتب اأو ال�صيارة، وال تزحزح نف�صك 

لاأمام وجتل�س م�صرتخياً.

�� يف�صل اأن يكون الكر�صي الذي جتل�س 

يزيد  فهذا  للذراعن،  م�صاند  ذا  عليه 

ك����ث����رياً م����ن االأح�����م�����ال ع���ل���ى ال��ظ��ه��ر، 

امل�صاند  ��ل اال���ص��ت��ن��اد ع��ل��ى ه���ذه  وي��ف�����صَّ

اأثناء القيام من اجللو�س للوقوف.

ال��وق��وف لفرتة  اإىل  ���� عند اال���ص��ط��رار 

ط��وي��ل��ة م��ث��ل )ك����ي امل��اب�����س اأو داخ���ل 

ت��ت��ط��ل��ب  ال���ت���ي  االأع�����م�����ال  اأو  امل���ط���ب���خ 

��ل ا���ص��ت��خ��دام ك��ر���ص��ي  ال����وق����وف( ي��ف�����صَّ

���ص��غ��ري )30 ���ص��م م���ث���ًا( ل��و���ص��ع اأح���د 

ال��ت��ب��دي��ل بال�صاق  ال��ق��دم��ن ع��ل��ي��ه، ث��م 

االأخرى.

اجل�صم  دوران  مع  الظهر  ثني  جتنب   ��

لرفع �صيء ما، فهي من اأ�صد ال�صغوط 

لها  يتعر�س  التي  اخلاطئة  امليكانيكية 

الظهر.

51-20 دق��ي��ق��ة  مل����دة  امل��ن��ت��ظ��م  امل�����ص��ي   �����

م���رت���ن اأو ث����اث ي��وم��ي��اً م��ف��ي��د ج���داً 

الأن�����ص��ج��ة  ال��دم��وي��ة  ال�����دورة  لتح�صن 

قوة  وزي��ادة  الغ�صاريف  وتغذية  الظهر 

حتمل ع�صات الظهر.

جيداً  ب��االإن�����ص��ات  اخل���راء  وين�صح 

اأي  ب��االأمل مع  جل�صدك، فعندما ت�صعر 

نف�صك  وامنح  ف��وراً،  ن�صاط توقف عنه 

ا����ص���رتاح���ة م����ن ه�����ذه االأن�������ص���ط���ة، وال 

على  االأمل  ي��ج��رك  حتى  فيه  ت�صتمر 

التوقف.

  مـنــوعــــات

الجلوس لساعات طويلة يصيب باألمراض

21

اأفــقــي

بالعامل متحف  اقدم   1
القران يف  �صورة   / براق   2

معكو�صة للنداء   / التجارب  تعطيه  ما   / للتعريف   3
ن�صف بيان / للوداع بالعامية / ارهاق معكو�صة  4

طــريـقـة اللعـب

واأفقياً  9 عامودياً  اإىل   1 االأرق��ام من  تو�صع 

على اأن ال يتكرر الرقم يف اأي اجتاه عامودي 

كان اأو اأفقي 

الحل السابق
12345678910

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

باال جنبي / نعمره نحن   5
6 حرف جزم / ح�صرة قد توجد 

بالرا�س

 / م��وؤن��ث  ا���ص��م   / م��ت�����ص��اب��ه��ان   7
للتمني معكو�صة

مكافاآت  / مت�صابهات   8
بيت   / اللطيف  املطر اخلفيف   9

الدجاج معكو�صة

�صقيق   / غ��ايل  كلمة  ن�صف   10
االم / طعم ال�صر

عـــامـــودي

1 اول غزوة غزاها الر�صول عليه 
ال�صاة وال�صام

طعام   / مبعرثة  ليايل  كلمة   2
معكو�صة

االبوين / مت�صابهات احد   3
الرحمن عر�س  ملوته  اهتز   4

من الغناء نوع   5
اجل���اذب���ي���ة  ق����ان����ون  م��ك��ت�����ص��ف   6

االر�صية معكو�صة

ي�صيل من الرطب / بحر �صيء   7

1
1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

لظلارمعلا

بي�ضرمروخ

رارف�ضاقبط

تربننا�ضيب

يوخ�ضيواو

بعلق�ضط

غاماب�ضة

دماللافرح

اغويةع�ضت

ءازوجةرفح

مهرج  / رامي  كلمة  ن�صف   8
معكو�صة مغلق   / ق�صب  من  قلم   9

10 ع�صا ت�صتخدم يف لعبة البلياردو معكو�صة
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ت�����س��ي��ق ت���دري���ج���ي���اً امل�����س��اف��ة ال��زم��ن��ي��ة 

الفا�سلة عن الدور احلا�سم لت�سفيات كاأ�س 

العامل، حيث ي�ستعد منتخب لبنان الختبار 

كان حديث  اأن  وبعد  تاريخه،  االأول يف  هو 

النا�س يف الدور املا�سي، حيث �سكل مفاجاأة 

مرموقة  منتخبات  ع��ل��ى  ب��ف��وزه  حقيقية 

ك��ك��وري��ا اجل��ن��وب��ي��ة وال��ك��وي��ت واالإم�������ارات، 

���س��ي��ك��ون امل��ن��ت��خ��ب ال��ل��ب��ن��اين ه���ذه امل����رة يف 

قلب العا�سفة، ملا يفر�سه وجوده يف الدور 

خو�سه  يف  تتمثل  حت��دي��ات  م��ن  احل��ا���س��م، 

العيار  اأم��ام منتخبات من  نارية  مواجهات 

اإي��ران وكوريا اجلنوبية وقطر  الثقيل هي 

واأوزبك�ستان، فمن هي هذه املنتخبات التي 

���س��ت��واج��ه ل��ب��ن��ان يف ه���ذا ال����دور؟ »ال��ث��ب��ات« 

عليها  القارئ  ليتعرف  الفرق  تعر�س هذه 

اأن تنطلق الت�سفيات احلا�سمة مطلع  قبل 

حزيران املقبل:

كوريا اجلنوبية

�ساحبة اأف�سل اإجناز اآ�سيوي يف نهائيات 

النهائي  ن�سف  بلغت  عندما  ال��ع��امل  ك��اأ���س 

مع  ا�ست�سافته  ال���ذي   2002 م��ون��دي��ال  يف 

اليابان.

����س���ت���ت���ك���رر امل����واج����ه����ة ب����ن امل��ن��ت��خ��ب��ن 

ال���ل���ب���ن���اين وال�����ك�����وري اجل���ن���وب���ي ب���ع���د اأن 

اأوق��ع��ت��ه��م��ا ق���رع���ة ال������دور ال���راب���ع م���ع���اً يف 

اجلنوبية  كوريا  وحتتل  واح��دة،  جمموعة 

االأخ���ر،  ال��ف��ي��ف��ا  ت�سنيف  يف  ال�30  امل��رك��ز 

يف  الثانية  املجموعة  ترتيب  ت�سدرت  وهي 

اأم��ام لبنان )10  ب�13 نقطة،  الثالث  ال��دور 

نقاط( والكويت )8( واالإمارات )3(.

ي�سرف على الفريق املدرب ت�سوي كانغ 

هي، املعن بداًل من ت�سو كوانغ راي املقال 

2 يف  ـــ   1 لبنان  اأم��ام  امل��دوي��ة  بعد اخل�سارة 

بروت، وي�سم املنتخب الكوري يف �سفوفه 

مهاجم  مقدمهم  يف  الالعبن  م��ن  نخبة 

 26( يونغ  �سو  ب��ارك  االإنكليزي  االأر���س��ن��ال 

عاماً(. 

اجلنوبية  كوريا  بلوغ  الرغم من  وعلى 

ال�سبع  ال��ن�����س��خ  ال���ع���امل يف  ك���اأ����س  ن��ه��ائ��ي��ات 

االأخ����رة واح��ت��الل��ه��ا امل��رك��ز ال��راب��ع عاملياً 

ب�سكل مفاجئ يف البطولة التي احت�سنتها 

يقدم »حماربو  2002،  مل  عام  اليابان  مع 

التايغوك« عرو�ساً مقنعة يف الدور ال�سابق، 

تاأثر  الكوري  املنتخب  اأن  املراقبون  وي��رى 

بارك  يونايتد  مان�س�سرت  مهاجم  باعتزال 

جي �سونغ اللعب دولياً، وهو رمز يف بالده 

�سفوف  يف  بانتظام  يلعب  ال��ذي  والوحيد 

اأوروب��ا، حيث يتاألق  اأحد اأف�سل االأندية يف 

و�سارك  االإنكليزي،  يونايتد  مان�س�سرت  يف 

بارك جي - �سونغ يف جميع مباريات بالده 

يف املونديالن ال�سابقن، وكان نقطة الثقل 

يف ت�سكيلة املدرب الهولندي غو�س هيدينك 

هدف  �سجل  حيث   ،2002 مونديال  خ��الل 

الربتغال،  اأم���ام  ال��ث��اين  ال���دور  اإىل  التاأهل 

كما لعب دوراً رئي�سياً يف اأملانيا 2006 حتت 

اإ�����س����راف م�����درب ه��ول��ن��دي اآخ�����ر ه���و دي��ك 

ادفوكات بت�سجيله هدف التعادل يف مباراة 

فرن�سا واختر فيها اأف�سل العب.

اأوزبك�ستان

ق��دم��ت اأوزب��ك�����س��ت��ان ع��رو���س��اً ق��وي��ة يف 

ال������دور ال���ث���ال���ث ال�����ذي اأن���ه���ت���ه يف ����س���دارة 

وك��ان��ت  ن��ق��ط��ة،  ب�16  ال��ث��ال��ث��ة  امل��ج��م��وع��ة 

نتيجتها يف اجلولة االأخرة موؤثرة بتغلبها 

اإذ  ن��ق��اط(،   10( اآ���س��ي��ا  بطلة  ال��ي��اب��ان  على 

للفيفا  ت�سنيف  اآخ��ر  يف  االأخ���رة  تراجعت 

اإىل املركز الثالث اآ�سيوياً.

يف  ال�67  امل����رك����ز  اأوزب���ك�������س���ت���ان  حت���ت���ل 

امل���درب  عليها  وي�����س��رف  ال��ف��ي��ف��ا،  ت�سنيف 

ف��ادمي اأب��رام��وف، اأم��ا اأب��رز العبي املنتخب 

االأوزب��ك�����س��ت��اين ف��ه��و ق��ائ��د ال��ف��ري��ق الع��ب 

خ�����ط ال����و�����س����ط امل�����ح�����رتف يف ال�������س���ارق���ة 

االإم����ارات����ي ت��ي��م��ور ك����اب����ادزه )30 ع���ام���اً(، 

 23( �سادرين  الك�سندر  نافباكور  ومهاجم 

رحيموف  اإب��راه��ي��م  ال��دف��اع  و�ساعد  ع��ام��اً( 

ع��ام��اً(   27( ط�سقند  ل��وك��وم��وت��ي��ف  الع���ب 

وعزيز بيك حيدروف العب و�سط ال�سباب 

باختاكور  ومهاجم  عاماً(   26( االإم��ارات��ي 

اأوليت�سيف )23 عاماً( وزمياله يف  اأويبيك 

الهجوم �سفعت �سالوموف )بونيودكور، 26 

 26 نا�سيموف )نيفيت�سي،  عاماً( وباهودير 

عاماً(.

اإن  اإذ  الف��ت��ة،  ميزة  اأوزبك�ستان  ومتلك 

خط دفاعها كان االأق��وى يف الدور الثالث، 

يف  فقط  واح����داً  ه��دف��اً  �سباكه  تلقت  حيث 

املنتخبات  ي���وؤرق  اأم���ر  م��ب��اري��ات، وه��و  �ست 

التي �ستواجه هذا البلد املن�سق عن االحتاد 

ال�سوفياتي، يف الدور القادم.

اإيران

ت�����س��درت اإي�����ران ال��ب��اح��ث��ة ع��ن ال��ت��اأه��ل 

الرابعة  للمرة  ال��ع��امل  ك��اأ���س  نهائيات  اإىل 

ال��دور  يف  اخلام�سة  املجموعة  تاريخها  يف 

اأم��ام  نقطتن  ب��ف��ارق  نقطة،  ب�12  ال�سابق 

واأندوني�سيا  ن��ق��اط،  ب�9  والبحرين  ق��ط��ر، 

من دون ر�سيد.

ت�سنيف  يف  ال�51  املرتبة  اإي��ران  وحتتل 

الفيفا االأخر، وعا�ست كرة القدم االإيرانية 

وال�سبعينات  ال�����س��ت��ي��ن��ات  يف  ذه��ب��ي��ة  ف���رتة 

توجت فيها على عر�س كاأ�س اآ�سيا باإحرازها 

و1972   1968 اأع��وام  متتالية  األقاب  ثالثة 

اإي���ران  منتخب  م�ستوى  وت��راج��ع  و1976، 

ك���ث���راً ع��ق��ب ذل�����ك، وع��ب��ث��اً ح�����اول ف��ر���س 

ال��ق��ارة  يف  الرئي�سية  املنتخبات  اأح���د  ذات���ه 

االآ�سيوية، اإذ ف�سل يف اإحراز اللقب االآ�سيوي 

امل��ب��اراة  اإىل  ال��و���س��ول  اأو ح��ت��ى يف  جم����دداً 

النهائية، وعلى �سعيد كاأ�س العامل، خا�س 

مرات  ث��الث  النهائيات  االإي���راين  املنتخب 

1978 و1998 و2006، لكنه ف�سل يف  اأع��وام 

االأعوام املا�سية يف جماراة منتخبات كوريا 

اجلنوبية واليابان واأخراً ا�سرتاليا.

انت�سار الالعبن االإيرانين يف  انح�سر 

االأوروبية وحتى اخلليجية، فبعد  املالعب 

اأن انطلق العديد منهم اإىل اأملانيا واإيطاليا 

معظم  تقوقع  واالإم���ارات،  وقطر  واإ�سبانيا 

يف  جم��دداً  البارزين  االإيرانين  الالعبن 

على  �سلبياً  انعكا�ساً  ي��رتك  قد  ما  فرقهم، 

اخلارجية،  م�ساركاته  يف  املنتخب  م�ستوى 

على  حالياً  االإي���راين  االح���رتاف  ويقت�سر 

ث��الث��ة الع��ب��ن يف رو���س��ي��ا )احل���ار����س علي 

نيكونام(  )ج��واد  واإ�سبانيا  هاجيجي(  ر�سا 

واأملانيا )اأ�سجان ديجاه(.

ي���ق���ود م��ن��ت��خ��ب اإي�������ران ح���ال���ي���اً امل����درب 

ال��ربت��غ��ايل ك��ارل��و���س ك���رو����س، وي����ربز يف 

الت�سكيلة االإيرانية احلار�س اإبراهيم مرزا 

ب��ور وخ��و���س��رو ح��ي��دري وج��الل احل�سيني 

وهادي عقيلي وعلي كرميي وجواد نيكونام 

وحممد نوري وغالم ر�سائي وحممد ر�سا 

خلتعربي. 

قطر

ي��ح��ت��ل امل���ن���ت���خ���ب ال���ق���ط���ري امل���رك���ز 

عليه  وي�سرف  الفيفا،  ت�سنيف  يف  الـ88 

ال��ربازي��ل��ي ب��اول��و اوت�����وري، ال���ذي عينه 

االحتاد املحلي خلفاً ملواطنه �سيبا�ستيان 

الزاروين.

نهائيات  ب��ل��وغ  ال��ق��ط��ري  املنتخب  ي��اأم��ل 

ت��اري��خ��ه،  يف  االأوىل  ل��ل��م��رة  ال���ع���امل  ك���اأ����س 

من  اأع������وام  ل��ي��دخ��ل ن�����ادي ال��ك��ب��ار ق��ب��ل 8 

ا����س���ت�������س���اف���ت���ه ن���ه���ائ���ي���ات امل����ون����دي����ال ع��ل��ى 

اأر�����س����ه، وب��ع��د االإجن�������ازات ال��ك��ث��رة ل��ل��ك��رة 

القطري  املنتخب  اأم����ام  ي��ع��د  مل  ال��ق��ط��ري��ة 

مبنزلة  لتكون  العامل  لكاأ�س  التاأهل  �سوى 

العنان  اأط��ل��ق��ت  ال��ت��ي  جل��م��اه��ره  م�ساحلة 

ن��ه��ائ��ي��ات  اإىل  ال����و�����س����ول  يف  الأح����الم����ه����ا 
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ة ـَ من هي المنتخبات التي ستواجه لبنان           في الدور الحاسم لتصفيات المونديال؟رَياض

�سّيق بر�سلونة بفوزه على خيتايف 

ـــ 0 الفارق بينه وبن ريال مدريد   4
�سهر  م���دى  ع��ل��ى  واح����دة  نقطة  اإىل 

10 ن��ق��اط.. اإجن���از يدل  بعد اأن كــان 

اإىل �سخونة ال�سباق على لقب الليغا 

احل�سم  �سعوبة  ويوؤكد  املو�سم،  ه��ذا 

الذي �ستتحدد مالحمه ب�سكل كبر 

 21 يف لقاء الغرمين يوم ال�سبت يف 

اجلاري على ملعب »كامب نو«.

بر�سلونة  ح��ق��ق  االأخ����ر  وب��ف��وزه 

ان���ت�������س���اره ال���ع���ا����س���ر يف اآخ������ر ع�����س��ر 

م���ب���اري���ات خ���ا����س���ه���ا، م����ا م��ك��ن��ه م��ن 

تقلي�س الفارق اإىل نقطة مع الريال 

ق��ب��ي��ل ال����درب����ي ال������ذي ���س��ي��خ��و���س��ه 

االأخر مع جاره اأتلتيكو مدريد.

اليك�سي�س  الت�سيلياين  وبف�سل 

�سان�سيز )هدفان( ومي�سي وبيدرو، 

ث������اأر ال���ب���ارث���ا م����ن ال���ف���ري���ق ال����ذي 

0 ذه���اب���اً يف امل��رح��ل��ة  ـــ  ـــ ـ  1 اأ���س��ق��ط��ه 

الـ14 حن مني الفريق الكاتالوين 

بخ�سارته االأوىل هذا املو�سم، وذلك 

يف  مي�سي  ماكينة  ا�ستمرت  حن  يف 

ف�سجل  القيا�سية  االأرق����ام  حتطيم 

فتى االأرجنتن الذهبي هدفه ال�61 

امل�سابقات،  خمتلف  يف  املو�سم  ه��ذا 

w w w . a t h a b a t . n e t
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ال��ت��ي حققتها  ال��ط��ف��رة  امل���ون���دي���ال يف ظ���ل 

القدم  وك��رة  ع��ام  ب�سكل  القطرية  الريا�سة 

ولكنها  املا�سية،  ال�سنوات  يف  خا�س  ب�سكل 

لكاأ�س  الفريق  و�سول  بعدم  ال�سدمة  تلقت 

 ال��ع��امل اأك��ر م��ن م��رة يف االأع����وام املا�سية.

وجل�����اأت ك���رة ال���ق���دم ال��ق��ط��ري��ة اإىل ت��وف��ر 

العديد من عنا�سر النجاح، كان يف مقدمتها 

دوري النجوم القوي الذي ي�سم العبن من 

جن�سيات عديدة اأثروا البطولة ب�سكل كبر، 

القطرية  الريا�سة  عن  امل�سوؤولون  جلاأ  كما 

املنتخب  ي�سم  وبالفعل  التجني�س،  لفكرة 

القطري لكرة القدم اأكر من العب جمن�س 

���س��ي��زار. وف��اب��ي��و  ���س��وري��ا  �سيبا�ستيان   م��ث��ل 

وم���وؤخ���راً اأع��ل��ن اأوت�����وري ال��ق��ائ��م��ة االأول��ي��ة 

ا�ستعداداً خلو�س الدور الرابع، وهي �سمت 

ب��ره��ان وب��اب��ا مالك  ق��ا���س��م  ه��م  الع��ب��اً   36
حلرا�سة  �سفيان  واأح��م��د  الهاجري  و�سعود 

وخالد  نبيل  وناثر  احلمد  وم�سعد  املرمى، 

م���ف���ت���اح وح����ام����د ����س���ام���ي وحم���م���د ك�����س��وال 

واإب��راه��ي��م ماجد واإب��راه��ي��م ال��غ��امن وطاهر 

زكريا وخالد �سالح وو�سام رزق ويون�س علي 

ولوران�س وجمدي �سديق وطالل البلو�سي 

وحممد  �سهاب  وح�سن  الهيدو�س  وح�سن 

ج����دو وف��اب��ي��و ���س��ي��زار وع�����ادل الم����ي وع��ب��د 

ال��رب وعبد اهلل  العزيز ح��امت وحممد عبد 

عفيفة وخلفان اإبراهيم ويو�سف اأحمد وجار 

اهلل املري و�سيبا�ستيان �سوريا وحممد رزاق 

وم��اج��د حممد وم��ارك��وين ام���رال وحامد 

اإ�سماعيل وم�سعل مبارك وبالل حممد.

ال��دور  يف  »العنابي«  �سفوف  ع��ن  ويغيب 

وزميله  �سقر  حممد  ال�سد  حار�س  احلا�سم 

امل��داف��ع ع��ب��د اهلل ك���وين الإع��الن��ه��م��ا اع��ت��زال 

اللعب دولياً. 

النظام والربنامج 

بنظام  احلا�سم  الدور  مناف�سات  تقام 

بدءاً  واإياباً  الدوري من مرحلتن ذهاباً 

ويتاأهل  املقبل،  الثالث من حزيران  من 

االأول والثاين من كل جمموعة مبا�سرة 

اإىل النهائيات يف الربازيل.

وي��ل��ت��ق��ي ���س��اح��ب��ا امل���رك���زي���ن ال��ث��ال��ث 

ملحق  يف  واإي���اب���اً  ذه��اب��اً  املجموعتن  يف 

اآ���س��ي��وي، ي��ع��رب امل��ت��اأه��ل ف��ي��ه اإىل خو�س 

م��ل��ح��ق اآخ�����ر م���ن م���ب���ارات���ن اأي�������س���اً مع 

برنامج  وهنا  اجلنوبية،  اأمركا  خام�س 

املجموعة االأوىل:

 :)2012 ح���زي���ران   3( االأوىل  اجل���ول���ة   •
اأوزبك�ستان -- اإيران.. لبنان - قطر. 

حزيران 2012(: قطر   8( الثانية  • اجلولة 
- كوريا اجلنوبية.. لبنان - اأوزبك�ستان. 

 :)2012 ح��زي��ران   12( الثالثة  اجل��ول��ة   •
اإيران - قطر.. كوريا اجلنوبية - لبنان. 

 :)2012 اأي���ل���ول   11( ال��راب��ع��ة  اجل���ول���ة   •
اأوزب��ك�����س��ت��ان - ك��وري��ا اجل��ن��وب��ي��ة.. ل��ب��ن��ان - 

اإيران.

االأول  ت�����س��ري��ن   16( اخل��ام�����س��ة  اجل��ول��ة   •
 - قطر  اجلنوبية..  كوريا   - اإيران   :)2012

اأوزبك�ستان.

ال�����س��اد���س��ة )14 ت�����س��ري��ن ال��ث��اين  • اجل��ول��ة 
2012(: قطر - لبنان.. اإيران - اأوزبك�ستان. 
 :)2013 اآذار   26( ال�����س��اب��ع��ة  اجل����ول����ة   •
اأوزبك�ستان - لبنان.. كوريا اجلنوبية - قطر. 

الثامنة )4 حزيران 2013(: قطر  • اجلولة 
- اإيران.. لبنان - كوريا اجلنوبية. 

 :)2013 ح��زي��ران   11( التا�سعة  اجل��ول��ة   •
اإيران - لبنان.. كوريا اجلنوبية - اأوزبك�ستان.

 :)2013 ال��ع��ا���س��رة )18 ح��زي��ران  اجل��ول��ة   •
كوريا اجلنوبية - اإيران.. اأوزبك�ستان - قطر.

جالل قبطان
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ل��ي��ق��رتب م���ن ال���رق���م ال��ق��ي��ا���س��ي امل�����س��ج��ل با�سم 

 67 ال��ذي �سجل  املدفعجي االأمل��اين غرد مولر، 

هدفاً يف مو�سم 1972-1973 مع بايرن ميونيخ.

40 عاماً  واأ�سبح مي�سي اأول العب منذ نحو 

60 ه��دف��اً يف مو�سم واح���د يف  اأك���ر م��ن  ي�سجل 

جميع امل�سابقات االأوروبية، وهو هز ال�سباك 24 

13 مباراة، وب��ات يف �سدارة ترتيب  اآخ��ر  مرة يف 

الهدافن مع 39 هدفاً، متقدماً على جنم ريال 

مدريد الربتغايل كري�ستيانو رونالدو )37(.

ويف لقاء خيتايف �سهدت ت�سكيلة بر�سلونة عودة 

الثنائي كزايف واإينيي�ستا اإىل الت�سكيلة االأ�سا�سية، 

امل�������درب خ��و���س��ي��ب غ����واري����دوال  ب���ع���د اأن ف�����س��ل 

اإبقاءهما على مقاعد البدالء ال�سبت املا�سي اأمام 

ب�سفوف  غ��واردي��وال  ولعب   ،)1 ـــ   4( �ساراغو�سا 

الفي�س وقلب  دانيال  االأمي��ن  الظهر  غاب عنها 

و�سي�سك  االإ�سابة  ب�سبب  بيكيه  ج��رارد  الدفاع 

ف��اب��ري��غ��ا���س امل����وق����وف، ب��االإ���س��اف��ة اإىل امل��داف��ع 

زرع  لعملية  الذي خ�سع  اأبيدال  اإريك  الفرني�س 

يف الكبد الثالثاء يف بر�سلونة بعد اأقل من �سنة 

�سرطاين مل  ورم  الإزال��ة  على خ�سوعه جلراحة 

وقت  م�ستوياته يف  اأب��رز  اإىل  العودة  حترمه من 

قيا�سي.

واأجربت هذه الغيابات غواريدوال على العودة 

ال��ث��الث��ي  ع��ل��ى  3، م��ع��ت��م��داً  ـــ  ـــ ـ  4 ـــ  ـــ ـ  3 ت��ك��ت��ي��ك  اإىل 

واأدري��ان��و  ما�سكرانو  وخافير  ب��وي��ول  كارلي�س 

وبو�سكيت�س  واإينيي�ستا  ك���زايف  وع��ل��ى  ال��دف��اع،  يف 

وكوين�سا يف الو�سط ومي�سي و�سان�سيز وبيدرو يف 

االأخر  اللقاء عودة  اإيجابيات  الهجوم، ومن بن 

اإىل الت�سجيل يف مباراة �سيطر فيها بر�سلونة على 

الكرة بن�سبة 73٪، وهو الهدف الثالث لبيدرو يف 

23 مباراة له مع بر�سلونة يف الدوري هذا املو�سم.
رقم  ت�سجيل  اأم��ام خيتايف  امل��ب��اراة  �سهدت  كما 

ج��دي��د ل��غ��واردي��وال ال���ذي ع���ادل رق���م الهولندي 

فرانك ريكارد عندما قاد الفريق الكاتالوين اإىل 

فوزه ال�112 يف الدوري.

القيا�سية  االأرق���ام  حتطيم  غ��واردي��وال  وتابع 

كمدرب على غرار جوهرته االأرجنتينية ليونيل 

ت��اري��خ  اأف�����س��ل م���درب يف  مي�سي، ف��اأ���س��ب��ح ث���اين 

الدوري  االنت�سارات يف  بر�سلونة من حيث عدد 

بالت�ساوي مع ريكارد.

اإذ   ،٪76.8 انت�سارات غوارديوال  ويبلغ معدل 

فاز 112 مرة من اأ�سل 146 مباراة، وهي الن�سبة 

اأوروب���ا احل��ايل،  االأعلى بن جميع مدربي بطل 

مقابل ن�سبة بلغت 56.9٪ لريكارد املدرب ال�سابق 

لرب�سلونة.

كرويف  ي��وه��ان  ال��ط��ائ��ر  ال��ه��ول��ن��دي  ويحمل 

 183 م��ع  االن��ت�����س��ارات  ع���دد  القيا�سي يف  ال��رق��م 

غوارديوال  اأن  والالفت  مباريات،   306 يف  ف��وزاً 

ال�146  املباريات  م��رات يف  �سوى ع�سر  مل يخ�سر 

هدفاً   392 فريقه  �سجل  كما  م���رة،   24 وت��ع��ادل 

وتلقى 103.

هدافو بر�شلونة يف الدوري

مي�سي 39 هدفاً. ليونيل   -  1
اأهداف.  10 كزايف   -  2

10 اأهداف. �سان�سيز  اليك�سي�س   -  3

االأكر خو�ساً للمباريات 

دقيقة.  2880 فالديز  فيكتور   -  1
2 - ليونيل مي�سي 2728 دقيقة.

دقيقة.  2399 الفي�س  دانيال   -  3

اآخر النتائج

ـــ 0  ـــ ال��ث��الث��اء 10 ن��ي�����س��ان: ب��ر���س��ل��ون��ة ������� خ��ي��ت��ايف 4 ـ

)الدوري(.

ــــــ 4  ال�����س��ب��ت 7 ن��ي�����س��ان: ���س��اراغ��و���س��ا ������� ب��ر���س��ل��ون��ة 1 ـ

)الدوري(.

)دوري  ـــ 1  ��� ميالن 3  الثالثاء 3 ني�سان: بر�سلونة 

اأبطال اأوروبا(.

املباريات املقبلة

ال�سبت 14 ني�سان: ليفانتي ��� بر�سلونة )الدوري(.

ال�����س��ب��ت 21 ن��ي�����س��ان: ب��ر���س��ل��ون��ة ������� ري�����ال م��دري��د 

)الدوري(.

الأحــــــد 29 ن��ي�����س��ان: راي�����و ف��ال��ي��ك��ان��و ������� ب��ر���س��ل��ون��ة 

)الدوري(.
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الكرة بن غوارديوال واأدريانو يف مباراة خيتايف
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كاريكاتير

انــدلــعــت مــ�ــســاجــرة بــن عــائــلــتــن اأردنــيــتــن 

اإحدى العائالت  اإىل مزرعة  ب�سبب دخ�ل عنزة 

يف اإحدى مناطق عمان، ا�سُتخدمت فيها اأ�سلحة 

بي�ساء واأعرية نارية.

وقال االأمن العام االأردين يف بيان �سدر عنه، 

اإن ق�ات الدرك »مكافحة ال�سغب« ا�سطرت اإىل 

من  لللدم�ع  امل�سيل  الغاز  م�ستخدمة  التدخل 

اأجل ال�سيطرة على امل�ساجرة.

اأ�سفرت  امل�ساجرة  اأن  الــبــيــان  واأ�ــســاف 

عــن اإ�ــســابــة عــدد مــن املــ�اطــنــن، واإحـــراق 

اإىل  منزل و3 مركبات، ومت نقل امل�سابن 

امل�ست�سفى لتلقي العالج.

اأحد املدر�سن برتويج  ك�سفت ال�سرطة االإ�سكندرية عن مهزلة تعليمية �سهدتها اإحدى املدار�س االإعدادية يف املدينة؛ بقيام 

امل�اد املخدرة وت�زيعها على تالميذه، وقد متكنت من القب�س عليه وبح�زته 5 طرب ح�سي�س اأعدها للرتويج على »زبائنه«، بعد 

اأن تبننّ اأنه يتخذ �سيارة اأجرة ويتعاون مع �سائقها لت��سيل امل�اد املخدرة اإىل التجار، وقد متت اإحالتهما اإىل النيابة العامة التي 

اأمرت بحب�سهما اأربعة اأيام على ذمة التحقيق.

مشاجرة عائلية بسبب عنزة
اخــــتــــارت عــــرو�ــــس يف املــمــلــكــة 

وهي  العام  البا�س  ركــ�ب  املتحدة 

بــكــامــل اأنــاقــتــهــا بــفــ�ــســتــان الــفــرح 

وال�رد، ومع و�سيفتها، لت�سل اإىل 

غريبة  مفارقة  يف  زفــافــهــا،  حفل 

فى  »فــ�زيــة«  زوج  بـ»حنفي«  ر  تذكنّ

مــ�ــســرحــيــة »�ـــســـك عــلــى بــنــاتــك«؛ 

ل ركــ�ب با�س  الــذي ف�سنّ بالرجل 

عـــمـــ�مـــي مــــن الــــدرجــــة الــثــانــيــة 

لي�سل اإىل فرحه.

الـ28  ذات  كــلــ��ــســكــ�«  »جــيــنــي 

اإجنليزية غري  هــي عــرو�ــس  عــامــاً 

تــقــلــيــديــة فـــاجـــاأت ركــــاب الــبــا�ــس 

يف لـــنـــدن بـــ�جـــ�دهـــا بــالــفــ�ــســتــان 

االأبـــيـــ�ـــس والـــطـــرحـــة، فــلــم يجد 

يفعل�نه  اأو  يق�ل�نه  مــا  الــركــاب 

اأن تــركــت  الـــعـــرو�ـــس، بــعــد  لـــهـــذه 

يتمنى  التي  الليم�زين  �سيارتها 

لت�ستقل  ركــ�بــهــا،  مــنــهــم  الــكــثــري 

عدد  وب�سحبتها  معهم،  الــبــا�ــس 

مـــن الــ�ــســحــفــيــن ممـــن اأبــلــغــتــهــم 

قبلها،  الفعل  هــذا  على  بقدومها 

وذلـــــــــك حــــتــــى حتــــظــــى بـــ�ـــســـهـــرة 

وا�سعة، وتغطية اإعالمية جمانية 

لفرحها بالكامل.

لـــكـــن �ـــســـبـــب الـــــذهـــــ�ل الــــذي 

اأ�ساب اجلميع، مل يكن فقط اأنها 

الــعــام، بل  اخــتــارت ركـــ�ب البا�س 

اأحــد من الركاب  الأنــه مل يعر�س 

عليها اجلل��س مكانه، ورغم ذلك 

ظلت »كل��سك�« واثقة من نف�سها 

وثابتة على م�قفها، ومل تفارقها 

االبـــتـــ�ـــســـامـــة حـــتـــى و�ـــســـلـــت اإىل 

العر�س،  فيها  ُعقد  التي  الكني�سة 

حيث ينتظرها العري�س.

تعمل  التي  »كل��سك�«  وعلقت 

يف هــيــئــة االإذاعــــــــة الــريــطــانــيــة 

ال�سحافين  اأمـــام  فعلته  مــا  على 

قائلة: »اأفراح الي�م اأ�سبحت كلها 

بطبعي  واأنــا  روح،  وبال  مت�سابهة، 

فكرت  لــذا  تقليدية،  غري  اإن�سانة 

زفــايف،  اإىل  اأ�ــســل  حتى  اأم�سي  اأن 

ولــكــنــنــي خــ�ــســيــت عــلــى الــفــ�ــســتــان، 

بذلك  القيام  و�سيفاتي  ورف�سْت 

فرحي  اإىل  القدوم  فقررت  معي، 

بالبا�س العام«.

ا�ستقلت  اأنها  م�ؤكدة  واأ�سافت 

ميعاد  مــن  �ساعتن  قبل  الــبــا�ــس 

الــفــرح لت�ستقل الــبــا�ــس، الأنــهــا ال 

تثق يف و�سائل النقل العامة.

االأمـــــر  يف  الـــغـــريـــب  اأن  كـــمـــا 

وحده  ا�ستقل  العري�س  اأن  اأي�ساً، 

�سريكة  وراءه  تاركاً  »الليم�زين«، 

احلـــيـــاة و�ــســديــقــاتــهــا يف الــبــا�ــس 

االن�سمام  رفــ�ــس  اأن  بــعــد  الــعــام، 

اإليهن، واأكد على عرو�سته القدوم 

يف امل�عد حتى ال يف�ت الزفاف.

عروس تستقل الباص العمومي لتصل إلى حفل زفافها

مدرس يوزع الحشيش على تالميذه!

بعد اأن امتنعت زوجته عن الرد على ات�ساالته، 

باقتحام  الــكــ�يــت  يف  مغربي  مبقيم  ال�سك  دفــع 

ال�سال�ن الذي تعمل فيه كخبرية للتجميل.

�ــســالــ�نــات  اإىل  الـــدخـــ�ل  اأن  املــعــلــ�م  ومــــن 

احلــالقــة الــتــي تــتــ�اجــد فــيــهــا الــنــ�ــســاء هــ� من 

اأن الـــزوج مل ياأخذ  اإال  املــحــرمــات عــرفــاً وديــنــاً، 

الكائن، واجته  ال�سال�ن  واقتحم  املق�لة،  بهذه 

عملها  اأداء  يف  منهمكة  كانت  التي  زوجته  نح� 

الــذي  ال�سبب  وهــ�  الــ�ــســيــدات،  اإحـــدى  بتجميل 

منعها من الرد على زوجها.

اأربع ن�ساء، وعند روؤيتهن  وكان يف ال�سال�ن 

وبــداًل  املــدويــة،  ال�سرخات  يطلقن  رحــن  للزوج 

من اأن يف�سحن املجال له بالتطاول على زوجته، 

وؤه  لتجرنّ ال�سربات  لــه  ي�سددن  وُرْحـــن  تناولنه 

على دخ�ل ال�سال�ن.

كــمــا قــامــت الــ�ــســيــدات الــتــي كــن مــتــ�اجــدات 

بال�سال�ن باحتجاز الرجل، واأبلغن رجال االأمن 

الذي ح�سروا واقتادوه مكباًل اإىل املخفر، حيث 

خا�سة،  ممتلكات  دخــ�ل  ق�سية  بحقه  لت  �ُسجنّ

واعتداء بال�سرب، ومت احتجازه.

اقتحم صالونًا نسائيًا بحثًا عن زوجته 
فتعرض للضرب المبرح


