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25 أيـار.. بـدايـة االنتـصـار
هل تنجو انتخابات مصر الرئاسية 

من فساد المال الخليجي؟

شاكر البرجاوي: أسأل محمود الجمل 
هل حررت مستعمرة »نتاليا«؟
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الفوضى في لبنان.. سبيل إلبعاد الكأس الدمشقية الُمرة عن الفم األميركي

ــــــدة َـّ ألمـــــة مــــوحـ
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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 10 إلى 7 مساء، ما عدا السبت واألحد.

لالسـتـعـالم: 03/678365

E-mail: recruiting@athabat.net

A T H A B A T

األسعد  ريـاض 
الشمال في 
تحـضـيرًا
للمنطقة العـازلـة



لي�ست بريئة دعوات كل من قطر والبحرين 

والإمارات والكويت لرعاياها لعدم زيارة لبنان، 

وه���ي ب��ال��ت��اأك��ي��د لي�ست م��ن ب���اب احل��ر���ص على 

اإذا علمنا اأن ن�سبة  �سالمتهم واأمنهم، خ�سو�ساً 

ا�ستمالك مواطنني من هذه الدول قيا�ساً على 

متّلك  يف  الأك����ر  الن�سبة  تعتر  �سكانها  ع���دد 

التحديد، يف  وجه  على  واخلليجيني  الأج��ان��ب، 

لبنان.

وبراأي م�سادر اقت�سادية ومالية، فاإن هذه 

اأوًل،  اأم��رك��ي��ة  ل�سغوط  تلبية  ت��اأت��ي  ال��دع��وة 

ا�ستهداف  حملة  تقود  املتحدة  ال��ولي��ات  لأن 

م�سادر  جتفيف  ب��ذري��ع��ة  اللبنانية  امل�����س��ارف 

مت���وي���ل امل���ق���اوم���ة الإ����س���الم���ي���ة، وحم��ا���س��رة 

�سعودية  ���س��غ��وط  م��ع  تتكامل  وه���ي  ���س��وري��ة، 

يف  بنف�سها  ن��اأت  كانت  واإن  الريا�ص،  متار�سها 

املرحلة الأوىل عن دعوة رعاياها ملغادرة لبنان، 

اإط��ار خطة ملحا�سرة �سورية يف دول تعاين  يف 

تفجر  واأعمال  وتوترات  داخلية  م�ساكل  من 

اأه��ل��ي��ة ومذهبية  اإىل ح���روب  ت��دف��ع  اإره��اب��ي��ة، 

تتمدد  اأن  ا���س��ت��ق��رار، مي��ك��ن��ه��ا  ع���دم  وح�����الت 

الوطنية  الدولة  لإ�سعاف  �سورية  يف  وتنت�سر 

التخريبي  النهج  تك�سف  ذلك  اإىل  وهي  فيها، 

املايل  الدعم  حلمدْي قطر، حيث تبني حجم 

الإرهابية،  للمجموعات  واللوج�ستي  وامل���ادي 

ال������ذي ت��ك�����س��ف م����ن خ�����الل واح������د م����ن اأب�����رز 

ي�سمى  امل�ساركة يف حكم قطر، فيما  العائالت 

التطورات  كانت  حيث  امل��ول��وي،  ���س��ادي  �سبكة 

اكت�ساف  اإثر  وعكار  الدراماتيكية يف طرابل�ص 

اأح���داث  بعد  واح���د  وق��ت  وام��ت��دت يف  �سبكته، 

عكار، فيما ي�سبه التجربة اإىل خمتلف املناطق 

اللبنانية، اإذ اإنه يف توقيت واحد تقريباً قطعت 

دول���ي���ة يف خمتلف  واأوت����و�����س����رادات  ����س���وارع 

امل��ن��اط��ق ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة، ك����ان اأك���ره���ا دم���وي���ة يف 

بروت، وحتديداً يف الطريق اجلديدة.

خ��ري��ط��ة ال���ط���ري���ق الإره����اب����ي����ة ه����ذه ال��ت��ي 

ج���اءت م��ب��ا���س��رة ب��ع��د امل��وق��ف اخلليجي ب��دع��وة 

م�سادر  ب���راأي  تك�سف  لبنان،  ملقاطعة  رع��اي��اه��ا 

مهمالت«  »���س��ل��ة  اإىل  ل��ب��ن��ان  حت��وي��ل  �سلة  ذات 

لكل املجموعات الإرهابية، والع�سبيات املذهبية 

التي بداأت ترفق ب�سخ مايل وع�سبيات خطرة، 

وكل ذلك بفعل رخ�ص وتفاهة قيادات �سيا�سية 

 - �سعودية   - اأمركية  تعليمات  تلقت  لبنانية، 

باأعلى  ال�سيطرة،  حت��ت  لبنان  ليكون  قطرية 

قبل  املذهبية  والعن�سرية  الع�سبية  م��ن  ق��در 

اأيار اأو حزيران من عام 2013، واحتمال اإجراء 

بالأغلبية  ال�سيطرة  تفر�ص  نيابية،  انتخابات 

على جمل�ص النواب.

وب�������راأي ه����ذه امل�������س���ادر ف�����اإن الأم�������ور ال��ت��ي 

تبعها  وم��ا  اخلليجية  ال��دول  مبواقف  ا�ستهلت 

الأوراق  ه��دف��ه��ا خ��ل��ط  اأن  ي��ب��دو  ت���ط���ورات  م��ن 

ال�سيا�سية والأمنية واملالية والقت�سادية، وحتى 

الدميغرافية، خ�سو�ساً اإذا علمنا اأن الدول التي 

اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  ل��ب��ن��ان،  دع���ت رع��اي��اه��ا ملقاطعة 

عقارية  م�ساحات  متتلك  اأ�سبحت  ال�سعودية، 

كرى يف لبنان، اإ�سافة اإىل ملكيتها اأو م�ساركتها 

متعددة،  اإع��الم��ي��ة  و���س��ائ��ط  على  �سيطرتها  اأو 

ناهيك عن الرغبة اأو ح�سل فعاًل ال�سيطرة على 

باأ�سكال  موؤ�س�سات م�سرفية و�سياحية وفندقية 

خم��ت��ل��ف��ة، م���ا ي��ع��ن��ي ك��م��ا ت�����س��دد ه����ذه امل�����س��ادر 

ال�سيطرة على خمتلف مفا�سل لبنان وت�سدير 

والتكفرية  والإجرامية  الإرهابية  املجموعات 

اإليه، بهدف ح�سار املقاومة.

وت����وؤك����د امل�������س���ادر اأن�����ه يف ظ���ل ال���ت���ط���ورات 

يكاد  لبنان،  على  بقرنها  تطل  التي  اخل��ط��رة 

»الإ���س��رائ��ي��ل��ي« اأن ي��ك��ون م��رت��اح��اً مت��ام��اً، اإذ اأن 

الفل�سطينية  الأرا���س��ي  يف  ال�ستيطان  عمليات 

ت��ت��و���س��ع، وامل�����س��ج��د الأق�������س���ى ي���ت���ه���دده خطر 

ح��ق��ي��ق��ي ب��ف��ع��ل احل���ف���ري���ات، وغ������زوات ق��ط��ع��ان 

دائم  ب�سكل  يعملون  الذين  املتتابعة،  ال�سهاينة 

الهيكل  لإق��ام��ة  متهيداً  امل��ب��ارك،  امل�سجد  لهدم 

ب��راأي  ال�سهيوين،  الكيان  اأن  يعني  ما  امل��زع��وم، 

هذه امل�سادر، يقدم كل اأ�سكال الدعم اللوج�ستي 

وامل���ع���ن���وي ب��غ��ط��اء اأم����رك����ي ل���ق���وى ال��ف��ت��ن��ة يف 

عن  النظر  ل�سرف  ال��ع��رب،  ومموليهم  لبنان 

اأنه ل خوف  اأي  ما يجري يف فل�سطني املحتلة، 

يف ظ��ل ه��ذه ال��ظ��روف م��ن اع��ت��داء »اإ�سرائيلي« 

حمتمل على لبنان واملقاومة، يف ظل من يقوم 

مبهمتهم، اإىل ذلك فقد حذرت هذه امل�سادر من 

اللبناين  ال�سمال  ب��داأ  التي  الدامية  التطورات 

اإمارة  ي�سهدها، والتي قد تكون مقدمة لإقامة 

�سلفية، يبدو اأن من �سروطها ا�ستهداف اجلي�ص 

يف  ن�سهد  رمب��ا  وبالتايل  وخم��اب��رات��ه،  اللبناين 

هذه املرحلة اأو بعد حني حملة ل�ستمالة رئي�سي 

العداء  »دوز«  رف��ع  م��ع  واحل��ك��وم��ة،  اجلمهورية 

للجي�ص وقيادته..

ومل ين�ص هذا امل�سدر اأن ينبه اإىل مهاجمة 

اأي  خ��ارج  وم��ن  مفاجئ،  ب�سكل  جنبالط  وليد 

مو�سوع، قيادة اجلي�ص، قبل اأيام من التطورات 

املختارة  ق�سر  وري���ث  اأن  اإىل  لف��ت��اً  ال�سمالية، 

م��ا زال حت��ت �سحر ع��زي��زه جيف، وم��ا زال يثق 

بوعوده رغم اأنه �سيغادر مركزه خالل اأيام..

ول���ف���ت امل�������س���در امل���ت���اب���ع ب���دق���ة ل��ل��ت��ط��ورات 

لل�سعار  النتباه  ���س��رورة  اإىل  اأخ���راً،  اللبنانية 

العكارية  ال��ت��ط��ورات  يف  البع�ص  اأط��ل��ق��ه  ال���ذي 

الأخ�����رة، لإن�����س��اء »ج��ي�����ص ل��ب��ن��ان احل���ر« تيّمناً 

هو  لكن يف حقيقته  احل��ر«،  ال�سوري  ب�»اجلي�ص 

ت�سبه بتجربة الرائد العميل �سعد حداد حينما 

اأ�س�ص يف اجلنوب بعد اجتياح جنوبي الليطاين 

عام 1978، »جي�ص لبنان احلر«.

م�ؤمن احللبي
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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

  المقـاالت الـواردة في الجريدة تعبر عن آراء كتابها

اثنا ع�سر عاماً م�سوا على ذاك احلدث الذي اأعلنه جمل�ص الوزراء 

برئا�سة �سمر لبنان الروفي�سور �سليم احل�ص، الذي اجتمع برئا�سة 

املقاومة  »عيد  هو  وطنياً،  عيداً  حل��ود،  اإميل  العماد  امل��ق��اوم  الرئي�ص 

والتحرير«.

بعد خم�سة اأعوام ونيف، حاول فوؤاد عبد البا�سط ال�سنيورة اأن يلغي 

العيد، والذي كان يراد منه يف احلقيقة اإلغاء احلدث، وجت�سد ذلك بعد 

عام و�سهرين، ويف عز حرب متوز؛ حينما عانق بحرارة يف باحة ال�سراي 

كونداليزا راي�ص، التي هتفت من لدن �سديقها اأن �سرقاً اأو�سط جديداً 

يولد من رحم هذه احلرب.

يومها.. بدت الأمور وا�سحة؛ ثمة مع�سكران يتواجهان، كل قوى 

اجلهاد واملقاومة والتحرر الوطني على مدى الكون، يف مواجهة قوى 

ال�سر والعدوان وال�ستعباد والقهر والت�سلط.

الكثيف،  ال��غ��زاة  هجوم  مواجهة  يف  ال��ري��ح،  هبوب  مواجهة  يف  اإذاً، 

القلب  قلعة  املقاومة  تبقى  والتداخل،  وال�سمت  التواطوؤ  مواجهة  يف 

هي  اأ�سوارها  وط��اق��ات  املقاومني،  قامات  العالية  اأبراجها  ال�سامدة، 

عيون الأطفال وال�سباب املطلة على كل الغد.. ومداميكها القوية هي 

قرارها باملواجهة، وكلمة �سرها هي اأننا ال�ستقرار وال�سر واملواجهة، 

للذين اأغرقهم النعا�ص واأداروا الوجه.. للذين اأرادوا النهار لياًل دائماً، 

ويرون النجوم مع الأقداح، ول يرونها اأو�سمة على الهامات.. واأ�سماء 

ال�سهداء.

ث��م��ة ع��الم��ة ل��ل��ذي ل ي��ع��رف ال����درب، اأو ل��ل��ذي ي��ع��رف ال����درب ول 

اإل  2000.. هكذا من�سي، وما امل�سافات  اأي��ار   25 مي�سي، ها هو ال��درب؛ 

خطوة وتق�سر.

اأن بني النهر والأر���ص  هذا هو نبع يهدر منه نهر، فمن ل يعرف 

حياة.. وبني احلياة والوطن ج�سد؟

هذا هو طرد حتمله ريح املقاومة العظيم، يحملها ويحملنا اإليكم.. 

لنوؤكد حقائق احلياة.

اأيها اخلائفون من هبة ال�سوت الأزيل باحلرية احلقيقية، بالعدالة 

احلقيقية..

ال�ساروخ، من كورنيت، من �سغط قذيفة ل  اأيها اخلائفون.. من 

تعرف طريقاً اإل اإىل الأر�ص التي ُبورك حولها..

اأيها اخلائفون من اجلرح.. ورائحة النزف، واأريج اجلهاد.. هذه هي 

اآياتنا والبينات.

نحن جعلنا للغد د�سمة اأمل.. نحن من جعلنا خطاً من القلب اإىل 

القلب، مل تعد مزارع �سبعا جمرد حكايا، مل تعد فل�سطني جمرد �سعار..

لزاماً  القوي.. و�سار  الواقع  اإىل  دنيا احلكايات  تنتقل من  ها هي 

لزاماً  �سار  املتحولني..  املثقفني  وعلى  اجل��وال��ني،  ال�سيا�سيني  على 

ووجوباً اأن يقفوا على حد ال�سراط.. اإما مع املقاومة اأو �سدها!

ب�سكل  املقاومة معادلتها  تر�سم  ال��رديء  اأو  ال�سعب  الزمن  يف هذا 

قوي ومده�ص؛ اإما اأن تكون معها، اأو اأنك اأمني لروتوكولت حكماء 

�سهيون.

اأنت عاٍر متاماً.. ل حمل للو�سط  اأن تكون مع فل�سطني، واإم��ا  اإما 

ول للون الرمادي.

فل�سطني هي الفي�سل.. واإل فاإنك مدان ومرتد وعميل.. ومنحاز 

اإىل ال�سقوط النهائي اإىل اأعمق قعر الهاوية..

اأحمد زين الدين

  همسات

عيد المقاومة والتحرير

رئي�ص الوزراء القطري حمد بن جا�سم م�ستقباًل الرئي�ص �سعد احلريري

الدعوات الخليجية لرعاياها بمقاطعة لبنان
»رياح الشمال الحزينة« كلمة السر لـ

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

كونيللي.. 
وترهات المرعبي

اإث��ر  اإن���ه  ق��ال��ت م�����س��ادر عليمة، 

م��ط��ال��ب��ة ال��ن��ائ��ب م��ع��ني امل��رع��ب��ي 

ق��ب��ي��ل دف�����ن ال�����س��ي��خ اأح����م����د ع��ب��د 

اجلي�ص  ق��ائ��د  با�ستقالة  ال���واح���د، 

ال�سفرة  ات�����س��ل��ت  ق��ه��وج��ي،  ج���ان 

لبنان مورا كونيللي  الأمركية يف 

ب��رئ��ي�����ص احل��ك��وم��ة الأ���س��ب��ق ف���وؤاد 

ب����اأن يتوقف  ال�����س��ن��ي��ورة، م��ط��ال��ب��ة 

نواب عكار عن الرهات، ف�»اجلي�ص 

خط اأحمر، اأقله يف هذه املرحلة«.

اإلعالنات.. ونجل الوزير
اأثناء ا�ستقبال اأحد الوزراء وفداً من اأ�سحاب �سركات اللوحات الإعالنية، اتهمه 

اأم��ام جنله  الطريق  اأج��ل فتح  بالوقوف عائقاً يف طريقهم، من  الوفد  اأع�ساء  اأح��د 

الذي يخطط لفتح �سركة اإعالنات، ما دفع الوزير اإىل اإطالق ال�ستائم بحق الوفد 

الزائر.

رغم الغربة.. »لم يتعّلم«
قبل  م��ن  ال�ساحل  طريق  قطع  م��ن  ك��ب��راً  تخوفاً  جنبالط  وليد  النائب  اأب���دى 

اأن�سار احلريري، الذي ينّظر من بعيد ويورط النا�ص واأولدهم يف متاهات خميفة، 

فاإن خطاب  ال�سخ�سني،  الت�سال بني  رغم  اإنه  وقالت م�سادر قريبة من جنبالط 

احلريري مل يرتِق اإىل �سفة اأن يكون خطاباً �سيا�سياً بقدر ما هو خطاب يعك�ص حركة 

»الزعرنة« التي ُترجمت يف الطريق اجلديدة.
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لرعايا  اخلليجية  ال��دع��وات  ���س��دور  ت��وايل  عند 

اإليه،  القدوم  لبنان وعدم  اإىل مغادرة  ال��دول  بع�ص 

كان مرجع لبناين ي�سعى جاهداً ل�ستقراء خلفيات 

�سياقها  غ��ر  اأت��ت مفاجئة ويف  التي  اخل��ط��وة  ه��ذه 

الطبيعي.

مل يحظ املرجع باأية اأجوبة �سافية، فال�سفراء يف 

اخلليجية  الدولة  و�سفر  �سيئاً،  يعرفون  ل  بروت 

الكرى الذي زاره قبل يومني، كان يتحدث باحلوار 

اأن  امل��رج��ع يعرف مت��ام��اً  اأن  وي�سجع عليه، يف ح��ني 

ال��دول ل تتخذ ق��راراً مماثاًل من دون  بع�ص ه��ذه 

اأو لغر ذلك،  الدولة؛ لال�ست�سارة  اإىل هذه  العودة 

فكان اأن ا�ستنتج هذا املرجع اأن ثمة �سيئاً ما يحاك 

وبع�سها  �سيئاً،  تعلم  ال���دول  ه��ذه  واأن  اخل��ف��اء،  يف 

»يعمل« اأ�سياء جتعله يف موقع العارف مبا �سيحمله 

عندما  ال��ت��ايل  ال��ي��وم  يف  اجل���واب  ف��اأت��اه  امل�ستقبل.. 

تطورت عملية ا�ستفزاز مق�سودة للجي�ص.. اإىل اآخر 

ال�سيناريو املعروف.

وعلى خطورة ما ح�سل يف ال�سمال نهاية الأ�سبوع 

املا�سي، يوؤكد العارفون اأن هذا مل يكن �سوى »قمة 

تطبيقاً  اأت��ى  ال�سمال  يف  ح�سل  فما  اجلليد«،  جبل 

م�سعى  عن  حتدثت  التي  ال�سورية  للر�سالة  مثالياً 

لإقامة منطقة عازلة يف ال�سمال، بعد اأن ف�سلت كل 

وال�سمال  العازلة يف اجلنوب الركي  املنطقة  اأفكار 

ال�سوري. 

وتوؤكد املعلومات اأن املن�سق ريا�ص الأ�سعد اأ�سبح 

قريبة  نقطة  ويف  اللبنانية،  الأرا���س��ي  يف  م��وج��وداً 

كبر  لوج�ستي  ب��دع��م  يحظى  ح��ي��ث  احل����دود،  م��ن 

اإىل  املعلومات  وت�سر هذه  نافذ.  لبناين  فريق  من 

وبجواز  بحري،  منفذ  عر  لبنان  دخ��ل  الأ�سعد  اأن 

�سفر تركي، اآتياً من مر�سني، وعلى الرغم من نفي 

اأن  اإل  املعلومات،  لهذه  احل��ر«  »اجلي�ص  ي�سمى  م��ا 

غر  اأو  اإعالمية،  منا�سبة  اأي  يف  يظهر  مل  الأ�سعد 

اإعالمية منذ ذلك التاريخ. ويقول من�سق ي�سكن يف 

الأ�سعد  اإن  للمن�سقني،  الأت��راك  اأقامه  الذي  املخيم 

عنه  ي�ساأل  من  واإن  بالتاأكيد،  هناك  م��وج��وداً  لي�ص 

ي���ج���اب ب���اأن���ه )الأ����س���ع���د( يف م��ه��م��ة يف ا���س��ط��ن��ب��ول، 

والالفت اأن الأ�سعد مل يخرج بنف�سه لإ�سدار النفي، 

اأذي��ع، حيث بقي هاتفه مقفاًل، وكذلك  رغم كل ما 

اكتفى �سباط  فيما  املقربني منه،  هواتف مرافقيه 

من�سقون �سغار الرتبة بالت�سريح، ومر�سد الإخوان 

ريا�ص ال�سقفة ترع بالقول اإن الأ�سعد يف مهمة يف 

ا�سطنبول.

ببقاء  ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة ل جت���زم  امل�����س��ادر  اأن  ورغ����م 

اأنها ترى يف هذه اخلطوة دفعاً حثيثاً  اإل  الأ�سعد، 

للبنان للتورط يف امللف ال�سوري، وتخفيف ال�سغط 

�سربات  ب�سبب  انهكت  التي  امل�سلحة  املعار�سة  عن 

والتي  لها،  تعر�ست  التي  املكثفة  ال�سوري  اجلي�ص 

تاأثرت بالإجراءات احلدودية التي يتخذها اجلي�ص، 

اأن الأ�سعد لن ي�ستطيع اخل��روج بذات  اإىل  م�سرة 

تركيا  نحو  منفذه  واأن  منها،  دخل  التي  الطريقة 

قد ل يتم اإل عر الأرا�سي ال�سورية، مع ما يرافق 

ذل���ك م��ن خم��اط��ر اأم��ن��ي��ة، اإل اإذا جن��ح ال��ن��اف��ذون 

ال��ل��ب��ن��ان��ي��ون يف ت��اأم��ني خم���رج اآخ����ر، ورمب����ا كانت 

»همروجات«  رافقها من  وما  ال�سمالية،  التطورات 

م�سلحة امتدت اإىل بروت، عر احل�سد الع�سكري 

ومئات امللثمني ملواجهة اأربعة اأو خم�سة عنا�سر من 

»التيار العربي«، جزءاً من فو�سى منظمة من اأجل 

عيون الأ�سعد من جهة، وحماولة خليجية للدخول 

على خط التفاو�ص الإيراين - الغربي - الأمركي 

هو  املفاو�سات  مركز  اأن  ل�سيما  ثانية،  جهة  م��ن 

بغداد.

وتقول مراجع لبنانية معنية، اإن اجلي�ص اللبناين 

ال��ت��ي جرت  ت���رّوى يف التعاطي م��ع ه��ذه الأح����داث 

موؤخراً، على الرغم من خطورتها، لإدراك��ه حقيقة 

له، مف�ساًل عدم اخلو�ص يف  التخطيط  ما يجري 

يتخلى عن  اأن  دون  وم��ن  الأم���ور،  ي�سّعد  قد  م�سار 

ثوابته. واأ�سارت املراجع اإىل اأن ما جرى من اإقفال 

وامل���راف���ق مع  احل��زب��ي��ة،  العنا�سر  وان��ت�����س��ار  ط���رق 

دعوات لإن�ساء »جي�ص لبناين حر«، موؤ�سرات كافية 

يقيم منطقة  اأن  �ساأنه  ال��ذي من  امل�سروع  على هذا 

قاعدة  اللبناين  ال�سمال  م��ن  جتعل  فعلية،  ع��ازل��ة 

بها  يحلم  ل����»اإم���ارة«  وعا�سمة  ���س��وري��ة  ل���س��ت��ه��داف 

وح��دة  ا�ستهداف  اأن  م��ن  امل��راج��ع  وحت���ذر  البع�ص. 

اجلي�ص »خط اأحمر« ل ميكن القبول بها، وبالتايل 

�سيتم التعاطي معها بحزم فوق املعتاد.

وت��وؤك��د امل��ع��ط��ي��ات امل��ت��وف��رة ل���دى ه���ذه امل��راج��ع، 

ال�سورية  املعار�سة  300 م�سلح من  اأك��ر من  وج��ود 

من  اآخر  عدد  اإىل  بالإ�سافة  اللبنانية،  الأرا�سي  يف 

م�سرة  ال�����س��وري،  ال�����س��اأن  يف  امل��ت��ورط��ني  اللبنانيني 

املتنقل للطرقات  ال�سمال، والإقفال  اأح��داث  اأن  اإىل 

يف اأكر من منطقة يف لبنان، مت ا�ستغاللها لزيادة 

القوات  �سورية، حيث ر�سدت  باجتاه  التنقل  ن�ساط 

ال�سورية عملية تهريب وا�سعة كان يقوم بها رجال 

ون�ساء، مت ال�ستباك معهم من قبل القوات ال�سورية 

ولي�ص  ال�سورية،  الأرا���س��ي  دخ��ول  حماولتهم  ل��دى 

كميات  اأن  امل�����س��ادر  واأو���س��ح��ت  اأ���س��ي��ع.  كما  العك�ص 

هذه  خ��الل  حثيث  ب�سكل  تنقل  كانت  الذخائر  م��ن 

طراز  من  للدبابات  م�سادة  �سواريخ  بينها  الأي���ام، 

»كورنيت«، بالإ�سافة اإىل �سواريخ م�سادة للطائرات 

حُتمل على الكتف.

عبد اهلل نا�صر
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رياض األسعد في الشمال.. تحضيرًا للمنطقة العازلة

بع�ص امل�سلحني يف منطقة عكار
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موضوع الغالف

األحداث مرشحة للتطور
عقب اإط���الق امل��وق��وف ���س��ادي امل��ول��وي، 

ط��ارئ��اً  اجتماعاً  م��ع��ار���ص  ت��ي��ار  رم���وز  عقد 

امل�ستجدات،  اآخ���ر  يف  للتباحث  ب���روت،  يف 

ت��ي��اره��م  اأن  اإىل  ت��و���س��ل احل��ا���س��رون  وق���د 

يف امل�����س��ت��ق��ب��ل اأم�����ام خ��ي��ار م���ن اث���ن���ني: اإم���ا 

مل�سلحة  اأي��دي��ه��م  م��ن  ال�ساحة  ُت�سحب  اأن 

اأو عليهم »ركوب موجة«  التيار الإ�سالمي، 

ل  قد  وبذلك  لبنان،  يف  احلالية  الفو�سى 

اأق��ل  يتجنبون  لكن  ُي��ذك��ر،  �سيئاً  يربحون 

ظل  يف  خ�سو�ساً  مم��ك��ن��ة،  �سعبية  خ�����س��ارة 

امل��ع��ل��وم��ات امل��ت��وف��رة ل��دي��ه��م ب���اأن الأح����داث 

مر�سحة للتطور، ولأمد غر ق�سر!

يـقــال

تعليل مخجل
قال بع�ص املواطنني تعليقاً على تعليل الوزير مروان �سربل حول ما جرى يف 

الطريق اجلديدة من اعتداءات م�سلحة ذهب �سحيتها قتلى وجرحى ب�»�سباب 

اأن تكون عائلة الوزير يف املنطقة التي ف�سوا خلقن  ف�سوا خلقن..«: كنا نتمنى 

فيها ال�سباب، ليعرفوا كيف اأم�سى اأهل املنطقة ليلتهم.. فعاًل يا عيب ال�سوم«.

قانون الستين أم قانون الدوحة؟
ب�ساأن  زم��الئ��ه  اأم���ام  النيابية  الأك��ري��ة  على  املح�سوبني  ال��ن��واب  اأح���د  علق 

اعتماد  م��ن  خ�سيته  مبدياً  اجل��دي��د،  النتخاب  ق��ان��ون  ح��ول  احلا�سل  التباين 

القانون القدمي يف النتخابات املقبلة، �سائاًل زمالءه: ملاذا ُتطلقون على القانون 

القدمي »قانون ال�ستني«، مع اأنه يف الواقع قانون جديد ُيعرف بقانون الدوحة، 

وتق�سيمات الدوائر هي ح�سب اتفاق الدوحة ولي�ص ح�سب قانون ال�ستني؟!

حبل الكذب قصير
قا�سية  �سربة  تلقت  ال�سيا�سية  احلريرية  اإن  امل�ستقبل،  تيار  يف  قيادية  م�سادر  تقول 

بعد انك�ساف ما جرى الت�سر عليه وترويج عك�سه خالل ال�سنوات الأربع املا�سية؛ باأن ل 

�سالح لدى »امل�ستقبل«، معترة اأن الف�سيحة ظهرت دفعة واحدة، خ�سو�ساً من الطريق 

ا�ستبك  مهرجاناً  اأربيل  اإىل  احلريري  اأحمد  زي��ارة  من  اأي��ام  قبل  �سهدت  التي  اجلديدة، 

خالله الأن�سار، ومن ثم جاء الهجوم على مركز »التيار العربي«، وبالعنف الذي ح�سل، 

لُيك�سف حجم الت�سلح وا�ستخدام ال�سالح، والنوايا التدمرية للدولة بعد خ�سارة ال�سلطة.

جنبالط »بيضة القبان«
حّمل اأحد الروؤ�ساء ال�سابقني قوى 8 من اآذار م�سوؤولية حتّول وليد جنبالط 

اإىل »بي�سة القبان«، م�سراً اإىل اأن »جنبالط ل يطيق« اجلي�ص، لأن طموحاته 

تقف عند حدوده.

اعتماد اللغة الفصحى 
خالل أحداث الطريق 

الجديدة
اأكد اأحد ال�سهود على الأحداث الأخرة 

و»ال��ت��ي��ار  امل�ستقبل«  »ت��ي��ار  ب��ني  دارت  ال��ت��ي 

ال���ع���رب���ي« يف م��ن��ط��ق��ة ال��ط��ري��ق اجل���دي���دة، 

ظهور �سباب ي�سر »فنهم« القتايل اإىل اأنهم 

خ�سعوا لتدريب حمرف، وقال ل�»الثبات«: 

الذي  احلديث  بال�سالح  مدججني  راأيتهم 

اأثناء  وكانت حتركاتهم  �سابقاً،  ن�ساهده  مل 

امل��ت��درب��ة  ال��ن��ظ��ام��ي��ة  ال��ق��وى  ال��ق��ت��ال ت�سبه 

ب�����س��ك��ل ق����وي و����س���دي���د، ل��ك��ن الأم������ر ال���ذي 

باللغة  يتحدث  ك��ان  بع�سهم  اأن  اأده�����س��ن��ي 

الف�سحى ولي�ص باللهجة اللبنانية!

إعادة فتح ملفات الفساد
والإ���س��الح  التغير  تكتل  ن���واب  ي�سعى 

عدة  ي��ح��وي  ال��ن��واب،  ملجل�ص  ملف  لتقدمي 

ف�سائح ل��ع��دد م��ن ال����وزراء ال��ذي��ن ك��ان��وا يف 

وي�سمل  ال�سنيورة.  ف���وؤاد  الرئي�ص  حكومة 

اختال�ص  بعمليات  القيام  توؤكد  وثائق  امللف 

العام، قاموا  املال  و�سفقات وهمية، و�سرقة 

بها اأثناء توليهم وزاراتهم. 

وي��ق��ول اأح���د ن���واب ال��ت��ك��ت��ل: ه���ذا امللف 

يذكرين مبحافط جبل لبنان ال�سابق �سهيل 

الأب(؛  احل��ري��ري  زم��ن حكومة  مي��وت )يف 

تكاليف  ثمن  امل��ال  وزارة  من  قب�ص  عندما 

ُر�سمت  لبنان،  جبل  يف  ج�سور  ع��دة  ت�سييد 

ثمنها  ُقب�ص  اأن  وبعد  فقط،  الأوراق  على 

هرب اإىل خارج لبنان.

استغالل التشييع 
للتحريض

الواحد  عبد  اأحمد  ال�سيخ  ت�سييع  خ��الل 

ورف��ي��ق��ه يف ب��ل��دة ال��ب��رة ب��ع��ك��ار، وت��زام��ن��اً مع 

اإط������الق ال���ر����س���ا����ص ال��ك��ث��ي��ف، ه��ت��ف بع�ص 

اللبناين،  للجي�ص  م�سيئة  بعبارات  امل�سلحني 

ومنها ما يدعو اإىل تاأ�سي�ص »اجلي�ص اللبناين 

احل�����ر«، وب���ع���د ت���دخ���ل اأح�����د ال���ن���واب وب��ع�����ص 

امل�سايخ ل�»�سبط« الهتافات، حتولت الهتافات 

�سد النظام يف �سورية، ل�سيما بعد اأن ذّكر اأحد 

طرابل�ص  يف  الإ�سالمية  اجلمعيات  م�سوؤويل 

»يا  الت�سييع:  يف  م�ساركته  اأثناء  ع��اٍل  ب�سوت 

اللبناين..  لي�ست مع اجلي�ص  �سباب معركتنا 

بل مع النظام ال�سوري وحلفائه يف لبنان«.
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ال�صحايف  ذك��ر   2007 ال��ع��ام  م��ن  اآذار  يف 

���س��ي��م��ور ه��ر���ش اأن ال�����س��ي��ا���س��ة الأم��رك��ي��ة 

مواجهة  على  �سرتكز  الأو���س��ط  ال�����س��رق  يف 

باأي ثمن.. وقد  واإي��ران وحلفائهما  �سورية 

النوعي  النت�سار  بعد  ال�سيا�سة  اأُق��رت هذه 

يف  لبنان  يف  امل��ق��اوم��ة  حققته  ال��ذي  الكبر 

الأ�سا�سي  العن�سر  وك��ان   ،2006 متوز  حرب 

فيها اتفاق بني ديك ت�سيني؛ نائب الرئي�ش 

الأمركي ال�سابق، وم�ست�سار الأمن القومي 

القومي  الأم���ن  وم�ست�سار  اأب���رام���ز،  ال��ي��وت 

���س��ل��ط��ان، بحيث يقوم  ب��ن  ب��ن��در  ال�����س��ع��ودي 

الإ���س��ام«  »فتح  منظمة  بدعم  ال�سعوديون 

مادياً يف لبنان ملواجهة حزب اهلل.

الو�سع  اأن  اإىل  ي��وم��ه��ا  ه��ر���ش  واأ����س���ار 

اأفغان�ستان  يف  ال�����س��راع  ك��ث��راً  ي�سبه  الآن 

بنف�ش  القاعدة  ب��رزت  حيث  الثمانينات،  يف 

الطريقة، وبدعم نف�ش الأ�سخا�ش، وبنف�ش 

الذين  »اجلهاديني«  ا�ستعمال  مع  النموذج، 

اأكدت ال�سعودية اأنهم حتت �سيطرتها، واأنها 

ت�ستطيع دائماً ال�سيطرة عليهم.

وك�����ان ه���ر����ش ق���د ك��ت��ب يف 26 ���س��ب��اط 

اأن احلكومة الأمركية اتخذت قراراً   ،2007
و�سد  اإي����ران  �سد  فقط  لي�ش  تتحرك  ب���اأن 

حزب اهلل، اإمنا اأي�ساً �سد الرئي�ش ال�سوري 

ب�سار الأ�سد.

ب��ن��در بن  اأن  اإىل  ول��ف��ت ه��ر���ش وق��ت��ه��ا 

»ل  بقوله لهم:  الأمركيني  �سلطان طماأن 

�سد  لي�ست  اجلهادية  فاملجموعات  تقلقوا، 

اأمركا، اإمنا هي �سد ن�سر اهلل، و�سد ب�سار 

الأ�سد، و�سد اإيران«.

كل  خ�����روا  ق���د  ال��ل��ب��ن��ان��ي��ون  ك����ان  واإذا 

التطورات بعد حرب خميم نهر البارد، اإىل 

2008، اإىل تفا�سيل �سخيفة  اأي��ار   7 اأح��داث 

ومم��ل��ة ع��ن امل��ح��ك��م��ة ال��دول��ي��ة، وت�����س��رف��ات 

دان���ي���ال ب��ي��ل��م��ار، ف����اإن ك��ل��ه��ا ك��ان��ت ت�����س��ب يف 

تيارات  وكل  اهلل،  املقاومة وحزب  ا�ستهداف 

امل���ق���اوم���ة وامل���م���ان���ع���ة يف ل���ب���ن���ان، ل��ت��ح��وي��ل 

ل��ب��ن��ان ���س��وك��ة يف اخل���ا����س���رة ال�����س��وري��ة، يف 

والنظام  الوطنية  ال��دول��ة  ا�ستهداف  خطة 

التقدمي يف دم�سق.

وال���ي���وم، حت��ط��م��ت ال��ك��ث��ر م���ن حلقات 

املوؤامرة على �سورية، والتي امتدت 14 �سهراً 

م��ن امل��واج��ه��ة م��ع خمتلف ال��ق��وى امل��ت��اآم��رة 

ف�سولها  من  الكثر  وانف�ساح  �سورية،  على 

التي ُوظفت لها كل اأ�سكال الدعم املايل التي 

ثمانية  نحو  قبل  القطري  بال�سيخ  و�سلت 

لتوظيف  م�ستعد  اأنه  اإعانه  اإىل حد  اأ�سهر 

ا�ستدعت  ثم  املهمة،  لهذه  دولر  مليار  مئة 

احل�سد املبا�سر لكل قوى ال�سر يف ما ي�سمى 

بني  تنّقل  ال��ذي  �سورية«،  اأ�سدقاء  »موؤمتر 

»بي�سة  لك�سر  وب��اري�����ش،  وا�سطنبول  تون�ش 

باد  على  ق��دمي��اً  يطلق  ك��ان  كما  ال��زم��ن«، 

ال�سام، ليتطور الدعم للمعار�سات ال�سورية 

والع�سكرية  امل���ادي���ة  الأ���س��ك��ال  خمتلف  اإىل 

وال���ب�������س���ري���ة، م����ا ا����س���ط���ر ال��دب��ل��وم��ا���س��ي��ة 

ال�����س��ع��ودي��ة امل����ه����زوزة، وال���ت���ي ت��ت��م��ي��ز ع���ادة 

بال�سمت وقلة الكام، لأن تخرج عن طورها 

ع���ن تقدميها  وت��ع��ل��ن  و���س��م��ت��ه��ا وع���ادت���ه���ا، 

الدعم املايل واملادي من اأجل »حرية ال�سعب 

ال�سوري«، و»الدميقراطية يف �سورية«، وهي 

اأن فيها  امل�سهورة بت�ساحمها لدرجة  الدولة 

الأط���راف  ل�سناعة  ال��ع��امل  يف  م�سنع  اأك���ر 

اأحكام  من  ت�سدره  ما  نتيجة  ال�سطناعية، 

اأك��ر  الأي����دي، وفيها  وب��اط��ل��ة بقطع  ظ��امل��ة 

األ����ف ���س��ج��ني راأي ل ي��ع��رف اأح���د  م���ن م��ئ��ة 

الن�سال  ل��ك��ن  اأ���س��ره��م،  م�����س��ره��م وم��ك��ان 

املتاآمرة تك�سرت على ن�سال ال�سعب واجلي�ش 

ال�سوري ومواجهتهما الأ�سطورية.

فاملراهنات على اإ�سقاط الدولة الوطنية 

قد ف�سلت، واأ�سبح احللف املعادي ل�سورية يف 

مواقع حرجة جداً، ما جعل الأتراك يعلنون 

ب�����س��ورة ح���ازم���ة اأن���ه���م غ���ر ق���ادري���ن على 

اآمنة على حدودهم  اأو  اإقامة مناطق عازلة 

ريا�ش  املن�سق  اأن  اأعلنوا  حتى  �سورية،  م��ع 

الأ���س��ع��د مل ي��ع��د م���وج���وداً ع��ل��ى الأرا����س���ي 

الرتكية، يف وقت ترددت معلومات اأنه �سار 

يف ال�سمال اللبناين، وبالتايل فلرمبا يريد 

ت��راث زميله  اأن يطلع على  »الأ���س��ع��د«  ه��ذا 

الرائد اللبناين العميل �سعد حداد؛ قائد ما 

الذي  احل��ر«،  اللبناين  »اجلي�ش  ي�سمى  كان 

كان مدعوماً من الكيان ال�سهيوين، وكانت 

نهايته باأن �سرطنته تل اأبيب، وعّينت مكانه 

العميل اأنطوان حلد.

باأي حال، فاإن الإ�سرتاتيجية الأمركية 

بعد حتطم العديد من حلقات املوؤامرة على 

���س��وري��ة، تعتمد الأ���س��ل��وب الإج��رام��ي ال��ذي 

درجت عليه، بت�سعيد وترة القتل اجلماعي 

عر اأعمال التفجر النتحارية الإجرامية 

وال��ق��ت��ل ال��وا���س��ع، ال����ذي ح�����س��دت ل��ه بدعم 

عربي وخليجي كل الإمكانيات، وا�ستح�سار 

قوى تكفرية من العديد من الدول لقتل 

مظاهرها  اأح��د  يف  جتلت  ال�سوري،  ال�سعب 

با�ستقدام اأكر من 500 �ساب تون�سي جاءوا 

اإىل ليبيا للبحث عن فر�سة عمل، فُقدمت 

لهم اإغراءات كرى للقتال يف �سورية، حيث 

ال��ع��دي��د م��ن��ه��م، واع��ت��ق��ال البع�ش  مت ق��ت��ل 

الآخر، فيما ُعلم اأن البع�ش الآخر عالق بني 

�سيلقى  املعركة  يف  ا�ستمر  ف��اإذا  »�سقوفني«؛ 

القتل اأو الأ���س��ر، وه��و يتمنى الأم��ر الآخ��ر، 

له  ت�سمح  حلظة  اأي  عند  لفعله  وم�ستعد 

بذلك، واإذا ما قرر ترك املعركة والن�سحاب 

فاإن زمر الإرهاب �ست�سّفيه، وقد ح�سل ذلك 

ر بهم. فعًا مع العديد من املغرَّ

اأمام املاأزق الذي و�سل اإليه حلف التاآمر 

على �سورية، مل يبق اأمامه اإل من ي�سفهم 

ج��ي��ف��ري ف��ي��ل��ت��م��ان يف جم��ال�����س��ه اخل��ا���س��ة 

اآخر  يف  دعاهم  والذين  النظر«،  ب�»قا�سري 

زيارة له اإىل بروت لأن »يرهنوا لأمركا 

ومن  وا�سنطن،  اأج���ل  م��ن  ت�سحياتهم  ع��ن 

اأجل م�ساحلهم«.

احلما�سة  كعادتهم  اأب��دوا  قد  كانوا  واإذا 

ل�����س��ي��ده��م، ف��ق��د ك���ان لف��ت��اً للنظر حت��رك 

عكار،  نحو  ل��ي��رم��ان  ج��وزي��ف  ال�سهيوين 

نحو   »1978 اآذار   14« جم��م��وع��ة  وحت����رك 

ع��ر���س��ال يف ال��ب��ق��اع ال�����س��م��ايل، ح��ي��ث ب���داأت 

اكت�ساف  بعد  خ�سو�ساً  م�سبوهة،  حتركات 

ب��اخ��رة »ل��ط��ف اهلل 2«، وب��ع��د اإع���ان الأم��ن 

ال��ع��ام ع��ن ال�سبكة الإره���اب���ي���ة، ث��م ك���ان ما 

املتحدة  الأمم  يف  ال�����س��وري  ال�سفر  ك�سفه 

ب�������س���ار اجل����ع����ف����ري، وال�������ذي ج�����اء مب��ن��زل��ة 

ال�سوري  اإن��ذار«، ومن باب احلر�ش  »جر�ش 

ع���ل���ى ل���ب���ن���ان، ل���ك���ن ال����ق����وى امل���ن���خ���رط���ة يف 

اإىل  لبنان، ذهبت  �سورية من  امل��وؤام��رة على 

لأن  دم�سق،  نحو  ال��ع��داء  الأق�سى يف  امل��دى 

كرى  دع��م  ج��رع��ة  اأعطتهم  ق��د  وا�سنطن 

لبنان ليكون  �سمال  اختارت  اأنها  باإعامهم 

�سد  خطتها  لتطبيق  ال�سرتاتيجي  املنفذ 

�سورية، لكن املفارقة التي كان قد عّر عنها 

لأن��ه  فيلتمان حمبطاً،  وج��د  ب��اأن��ه  اأح��ده��م 

لأتباعه  الأخ��رة  زيارته  يف  ب�سراحة  اأعلن 

ال��ل��ب��ن��ان��ي��ني ع���دم ق����درة اإدارت�����ه يف الأ���س��ه��ر 

اإ�سقاط �سورية وقيادتها، لكنه،  املقبلة على 

وم���ن ب���اب رف���ع امل��ع��ن��وي��ات ل��ي�����ش اإل، اأ���س��ار 

الأثناء  ه��ذه  وا�سنطن ل حتتمل يف  اأن  اإىل 

وب��ال��ت��ايل  ال��ه��زمي��ة،  اأو  بالعجز  الع����رتاف 

فهي بحاجة اإىل ال�ساحة اللبنانية من اأجل 

ك�سب الوقت، واإبعاد الكاأ�ش الدم�سقية املُرة 

وا�سنطن  اأن  يعني  ما  الأم��رك��ي،  الفم  عن 

الن�سر، خ�سو�ساً  اإع��ان  ل�سورية  لن متنح 

اإيران،  اأنها دخلت يف مرحلة املفاو�سات مع 

حيث ت�سر املعطيات اإىل ا�ست�سام اأمركي 

اأن هذه  اإي��ران النووي، ما يعني  لأمر واقع 

املفاو�سات تطال ملفات الطاقة والنفط، اأي 

بالتحديد ملف م�سر دول اخلليج العربي، 

���س��وى اخل�سوع  اأم��ام��ه��ا  ال��ت��ي ل جت��د الآن 

املعلومات  وف��ق  اإن��ه  اإذ  الأم��رك��ي،  ل�سيدها 

املخابرات  اإىل  اأوع���ز  امل��ت��داول��ة،  الإع��ام��ي��ة 

وامل���وؤام���رة  احل���رب  يف  امل��ت��ورط��ة  اخلليجية 

للمبا�سرة  لبنان،  من  انطاقاً  �سورية  على 

نقلها  ملعلومات  وط��ب��ق��اً  �سباطها،  ب�سحب 

الوليات  فاإن  وليد جنباط،  مقربون من 

الرئي�ش  على  احل���رب  م��ن  انتقلت  املتحدة 

ب�����س��ار الأ���س��د اإىل م��رح��ل��ة ال��ت��ف��او���ش معه، 

حتت رعاية رو�سيا.

ل��ك��ن امل�������س���ادر اجل��ن��ب��اط��ي��ة ت��ت�����س��اءل 

ه��ن��ا ع��ن اإم��ك��ان��ي��ة ال��ت��ف��وي�����ش ال����ذي ميكن 

مللمة موجة  اأج���ل  م��ن  ل��اأ���س��د،  ُي��ع��ط��ى  اأن 

من  براأ�سه  يطل  ال��ذي  الإره��اب��ي  التطرف 

ال�سمال.. 

اخلا�سة التي قد ل يفهمها الوهابيون 

احل����رب  اأن  ه����ي  ل���ب���ن���ان،  يف  واإف�����رازات�����ه�����م 

اأخفقت،  �سورية  على  الكونية   - الأمركية 

وع���ل���ى ف�����س��ل��ه��ا ث���م���ة ت�������وازن ج���دي���د ي��ج��ب 

العرتاف به والتعامل معه..

قي�سر  وم��واق��ف  خطابات  جيداً  تابعوا 

رو�سيا فادمير بوتني.

اإي��ران حول  املفاو�سات مع  تابعوا جيداً 

ملفها النووي يف بغداد.

قد يكون �سعباً جداً على قوى املغامرة 

اإج��راء  العقل،  ارت��ب��اك  حلظة  يف  اللبنانية، 

ح�سابات الربح واخل�سارة، فثمة من يراهن 

ع��ل��ى امل��ح��ادث��ات ال�����س��ري��ة ال��ت��ي جت���ري بني 

اأن  ي����دري  اأن  م���ن دون  اأب���ي���ب،  وت���ل  اأن���ق���رة 

اأردوغان اأ�سبح يف ربع ال�ساعة الأخرة من 

يتذكر  فماذا  امل�سر..  عن  البحث  مرحلة 

عدنان  اأم  اأت���ات���ورك  ك��م��ال  العليل؛  ال��رج��ل 

مندري�ش؟ رمبا كان اأقرب اإىل الأخر.

اأحمد زين الدين
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الواليات المتحدة اختارت 
شمال لبنان ليكون المنفذ 

االستراتيجي لتطبيق 
خطتها ضد سورية

مركز »ستراتفور« 
يؤكد معلومات 

»الواشنطن بوست« الـ

ق����ال م��رك��ز »����س���رتات���ف���ور« الأم���رك���ي 

ل��اأب��ح��اث واخل���دم���ات ال���س��ت��خ��ب��اري��ة يف 

املتحدة  ال���ولي���ات  اإن  ل���ه،  ت��ق��ري��ر ح��دي��ث 

ت�سطلع بت�سليح املعار�سة ال�سورية باأ�سلحة 

امل�سادة  القذائف  خا�ش  وب�سكل  متقدمة، 

للدبابات، واملن�سات القواذف اخلا�سة بها. 

وجاء يف التقرير الذي اأُعد على هام�ش ما 

ك�سفته عنه »وا�سنطن بو�ست« قبل ثاثة 

امل�ستحيل  »م��ن  اأن���ه  ال�سياق،  ه��ذا  يف  اأي���ام 

تر�سل  مل  اأنها  الأمركية  الإدارة  ت�سديق 

�سباط ا�ستخبارات اأمركيني اإىل الداخل 

ال�سوري« من اأجل الإ�سراف على العمليات 

التقرير  واأكد معدو  �سورية.  الإرهابية يف 

يقت�سي  للمتمردين  الأ�سلحة  »اإر���س��ال  اأن 

وجوداً ا�ستخبارياً على الأر�ش لإجناحه«.



الأطل�سي  �سمال  قيام حلف  بالرغم من 

»الأ���س��د  ع��ن��وان  الأردن حت��ت  مب���ن���اورات يف 

امل���ت���اأه���ب« مب�����س��ارك��ة ال���ع���دي���د م���ن ال����دول 

تهديد  الأم��ر  اأن  البع�ش  واعتبار  العربية، 

امليدانية  املعطيات  اأن  اإل  ل�سورية،  مبا�سر 

اإمكانية  عدم  اإىل  ت�سر  الواقعية  والدولية 

�سورية،  الناتو يف  ع�سكري حللف  تدخل  اأي 

وقد انعك�ش هذا الأمر بو�سوح يف نتائج قمة 

الأ�سبوع  اأعمالها مطلع  اأنهت  التي  �سيكاغو 

احل����ايل وال��ت��ي اأظ���ه���رت واق��ع��ي��ة احل��ل��ف يف 

املوازنة بني طموحاته وقدراته، ويف اإعانه 

تقدمي موعد ان�سحاب قواته من اأفغان�ستان.

حلف  اإع��ان  مفاجئاً  يكن  مل  �سك،  با 

�سمال الأطل�سي يف قمته املنعقدة يف �سيكاغو 

يف  القتالية  العمليات  اإن��ه��اء  م��وع��د  ت��ق��دمي 

اأفغان�ستان، و�سحب القوات يف منت�سف العام 

القادم بدل نهاية العام 2014 كما كان مقرراً 

الأطل�سي  دول  اأو���س��اع  على  فاملّطلع  �سابقاً، 

التي عانى  امل�ساكل  الناتو وعلى  امل�ساركة يف 

ال�����س��ن��وات الأخ�����رة ي��درك  منها احل��ل��ف يف 

اأن ه���ذا ال��ق��رار ال���س��رتات��ي��ج��ي ال��ه��ام ي��اأت��ي 

وتقلي�ش  ق��درات��ه  حم��دودي��ة  م��ع  متنا�سباً 

موازنته.

الأطل�سي منذ مدة  �سمايل  يعاين حلف 

وقيادية،  ولوج�ستية  اقت�سادية  م�ساكل  من 

مبداأ  و�سقوط  ال��ب��اردة  احل��رب  انتهاء  فمنذ 

الردع املتبادل مع الحتاد ال�سوفياتي، عمدت 

الدول الأوروبية اإىل تقلي�ش م�ساهماتها يف 

موازنة احللف، يف مقابل حتّول وجهة عمل 

احللف من احلفاظ على التوازن يف اأوروبا، 

خارج  ع�سكرية  تدخلية  بعمليات  القيام  اإىل 

مناطق نفوذه، وهكذا، كان للتقلي�ش املتزايد 

التي  لاأزمة  نتيجة  اأتى  الذي  للم�ساهمات 

بالإ�سافة  الأوروب��ي��ة،  القت�ساديات  تعانيها 

الع�سكرية يف  وال��ت��دخ��ات  امل��ه��ام  زي���ادة  اإىل 

اأ���س��ب��ح احل��ل��ف يف ح��ال��ة حرجة،  اأن  اخل���ارج 

ع��ك�����س��ه��ا وزي����ر ال���دف���اع الأم���رك���ي الأ���س��ب��ق 

م�ستقبل  اأن  اأع���ل���ن  ح���ني  غ��ي��ت�����ش،  روب�����رت 

ا�ستمر  اإن  وق���امت���اً  ك��ئ��ي��ب��اً  ���س��ي��ك��ون  احل��ل��ف 

بتحمل  احللفاء  وط��ال��ب  امل��ن��وال،  ه��ذا  على 

بعدما  م�سوؤولياتهم جتاه احللف، خ�سو�ساً 

ب��ات��ت ح�����س��ة م�����س��اه��م��ات ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة 

الأم���رك���ي���ة ت��ب��ل��غ 75 يف امل��ئ��ة م���ن م��وازن��ة 

احللف.

وهكذا، وكما اأعلن يف �سيكاغو، �ستن�سحب 

ال���ق���وات امل��ق��ات��ل��ة م��ن الأرا����س���ي الأف��غ��ان��ي��ة، 

ال��ق��وات  بع�ش  الأم��رك��ي��ون  �سُيبقي  ول��ك��ن 

ولكن   ،2024 للعام  والتدريب«  »للم�ساعدة 

واتعاظاً من التجربة العراقية ال�سابقة، لن 

تقبل قوات حلف �سمال الأطل�سي والوليات 

من  ان�سحابها  يظهر  اأن  بالتحديد،  املتحدة 

اأفغان�ستان وكاأنه هزمية لها، لذلك، وب�سبب 

ع���دم ال��ث��ق��ة ب��ني ب��اك�����س��ت��ان والأط��ل�����س��ي��ني - 

خ�سو�ساً بعد العملية النوعية على اأرا�سيها 

قتل  وب��ع��د  لدن،  ب��ن  مقتل  اإىل  اأدت  وال��ت��ي 

اإىل  يحتاج  فاإن احللف   - باك�ستانيني  جنود 

من  ان�سحابه  لت�سهيل  اإي����ران  م��ع  ال��ت��ع��اون 

ا�سرتاتيجية  اإجناح  والعمل على  اأفغان�ستان 

لتقدمي  املقررة، ما يجعله م�ستعداً  اخلروج 

ت����ن����ازلت ه���ام���ة يف جم�����ال امل���ل���ف ال���ن���ووي 

الإيراين، �ستظهر نتائجها يف قمة بغداد.

بها  خرجت  التي  النتائج  ق��راءة  اإن  اإذاً، 

نتائج  تظهر  الأط��ل�����س��ي،  �سمايل  حلف  قمة 

عدة اأهمها:

اإىل  اأدى  امل��ت��زاي��د  احل��ل��ف  �سعف  اأوًل: 

م��زي��د م��ن اخل��ط��اب ال��واق��ع��ي ب��ع��دم��ا تبني 

بقدراته  ت�سطدم  ال��دول��ي��ة  الطموحات  اأن 

ب�سكل  �ستنعك�ش  الواقعية  وه��ذه  امل��ح��دودة، 

اأ���س��ا���س��ي يف امل���ل���ف ال���ن���ووي الإي��������راين، ويف 

يف  �ست�سهد  ال��ت��ي  الأو���س��ط  ال�����س��رق  منطقة 

القوى،  موازين  يف  تبدًل  القادمة  ال�سنوات 

ب�سكل  الإقليمية  الأوراق  خلط  �سيعيد  م��ا 

كبر.

على   - �ستعك�ش  ب��غ��داد  قمة  اأن  �سك  ل 

اإي��ران يف امللف  ما يبدو - حاجة الغرب اإىل 

الأفغاين، والتي �سبقتها بوادر النفتاح الذي 

»اإي��ران  اأب���داه الأم��رك��ي��ون على تقبل فكرة 

الرئي�ش  اأظ���ه���ره  ال����ذي  وال��ت��ف��ه��م  ن���ووي���ة«، 

الأم��رك��ي ب���اراك اأوب��ام��ا يف ال��ر���س��ال��ة التي 

الإي��ران��ي��ة علي  ال��ث��ورة  اإىل مر�سد  اأر���س��ل��ه��ا 

وا�ستعداداً  انفتاحاً  تبدي  وال��ت��ي  خامنئي، 

لأغ��را���ش  التخ�سيب  يف  اإي���ران  ح��ق  لَقبول 

���س��ل��م��ي��ة، وا����س���ت���ع���داداً ل��ت��خ��ف��ي��ف ت��دري��ج��ي 

للعقوبات املفرو�سة على اإيران.

ال���ن���ادي  اإىل  اإي�������ران  ���س��ت��دخ��ل  وه����ك����ذا، 

ال���������ن���������ووي، م���������س����ت����ف����ي����دة م�������ن م���وق���ع���ه���ا 

بتحميل  لها  ي�سمح  الذي  اجليو�سرتاتيجي 

احل���ل���ف ت��ك��ال��ي��ف ب��اه��ظ��ة يف م��ن��اط��ق ع��دة 

منها العراق واأفغان�ستان، ومرتكزة اإىل قوة 

هامة،  وتكنولوجية  و���س��اروخ��ي��ة  ع�سكرية 

وق�����درة ع��ل��ى ال�����س��م��ود الق��ت�����س��ادي ل��ف��رتة 

طويلة من الزمن، جعلت العقوبات الدولية 

امل��ف��رو���س��ة غ���ر ذي ق��ي��م��ة، وم���ن الإع����ان 

الطاقة  علماء منظمة  اأن  اأعلنته من  ال��ذي 

الذرية الإيرانية حّملوا مفاعل الأبحاث يف 

ال�سنع، لذا لن  اإيراين  نووياً  طهران وقوداً 

حتتاج اإىل ت�سبيع اليورانيوم يف اخلارج، واإنه 

مفاعاتها  لت�سغيل  يكفيها  م��ا  لديها  ب��ات 

النووية ملدة �ست �سنوات قادمة.

ث����ان����ي����اً: ا����س���ت���م���رار احل����ل����ف ب���ت���اأم���ني 

ال���س��ت��ق��رار يف ال��ب��ل��ق��ان، وامل��ح��اف��ظ��ة على 

ال�سام والأمن يف اأوروبا، والتوجه للتعاون 

الثقة  ع��دم  اإرث كبر من  رغ��م  رو�سيا  مع 

وبالرغم  بينهما،  الثقافية  والخ��ت��اف��ات 

من قلق الدول الأوروبية ال�سغرة والدول 

الإ���س��ك��ن��دن��اف��ي��ة م���ن ال��ت��ع��ام��ل ال��رو���س��ي 

ي��ب��دو  ال���ت���ع���اون  اأن  اإل  م��ع��ه��ا،  »ال���ف���وق���ي« 

بالن�سبة للحلف »�سر ل بد منه«.

العاملية  التحديات  ازدياد  ب�سبب  ثالثاً: 

اجتاه  ي��رز  ال�سخ�سية،  ال��ق��درات  و�سعف 

ال��دور،  ل��دى احللف لإع��ط��اء تركيا بع�ش 

وتطوير اأنواع من ال�سراكة ال�سرتاتيجية 

اإط���اره  م��ت��ع��ددة خ���ارج  م��ع دول يف مناطق 

اجلغرايف، منها الإم��ارات املتحدة والأردن، 

اجلنوبية  وك��وري��ا  ونيوزيلندا،  واأ�سرتاليا 

واليابان وغرها.

راب����ع����اً: رغ���ب���ة اأك���ي���دة ل����دى ال���ولي���ات 

امل��ت��ح��دة ب��الإب��ق��اء ع��ل��ى احل��ل��ف، فللحلف 

مهمة ا�سرتاتيجية اأكر من الأمن، تتجلى 

الأمركية  للتدخات  ال�سرعية  اإعطاء  يف 

الدولية  ال�سرعية  اإط���ار  خ��ارج  ال��ع��امل،  يف 

وح����ني ي��ت��ع��ذر ا���س��ت�����س��دار ت��ف��وي�����ش من 

جمل�ش الأمن.

يف امل��ح�����س��ل��ة، ت��ب��دو ق��م��ة ب��غ��داد ال��ي��وم 

بالن�سبة  مف�سلية  �سيكاغو  ق��م��ة  وقبلها 

ل��ل�����س��رق الأو����س���ط وال���ت���ط���ورات يف ���س��وري��ة 

اإمكانية  ع��ن  �سابقاً  قيل  وم��ا  بالتحديد، 

الأ���س��د،  ���س��واه لإ���س��ق��اط  اأو  اأطل�سي  ت��دخ��ل 

�سد  م��ع��رك��ة  اإىل  روي����داً  روي����داً  �ستتحول 

انفات  من  غربية  خ�سية  واإىل  الإره���اب، 

ع��دم  اإىل  ي�����وؤدي  اأن  ����س���وري���ة،  يف  ال��و���س��ع 

ا����س���ت���ق���رار امل��ن��ط��ق��ة، وب���ال���ت���ايل ق���د ت��ع��ود 

الازمة التي كان يرددها الغرب قبل عام 

2004 »�سورية عن�سر ا�ستقرار يف املنطقة«، 
وب��ال��ن��ت��ي��ج��ة، ي��ك��ون ال�����س��وري��ون ق��د دف��ع��وا 

وعاملية  اإقليمية  معارك  فواتر  بدمائهم 

على اأر�سهم.

ليلى نقوال الرحباين
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»إيران النووية«؟ بين شيكاغو وبغداد.. هل يتم القبول بـ

ب��ع��د �سل�سلة احل����وادث الأم��ن��ي��ة ال��ت��ي وق��ع��ت م��وؤخ��راً 

لأ�سبابها،  ال�سطور  دقيقة بني  ق��راءة  بد من  لبنان، ل  يف 

قبل الرتكيز على نتائجها الكارثية على ال�سعب اللبناين 

والدولة وهيبتها.

امل��ذك��ورة، هو  ل��ل��ح��وداث  الأ�سا�سي  ال��ع��ن��وان  اأن  لري��ب 

اإقامة منطقة عازلة يف �سمال لبنان  حماولة التكفريني 

ف�سل  بعد  ���س��وري��ة،  على  منها  لانقا�ش  خليجي،  ب��دع��م 

على  مماثلة  منطقة  اإق��ام��ة  م��ن  عليها  امل��وؤام��رة  اأ�سحاب 

اأو الرتكية، وب��دا هذا الأم��ر جلياً من  ال�سورية  الأرا���س��ي 

خال التح�سرات اللوج�ستية والنت�سار امل�سلح يف �سوارع 

تعبوية  بحملة  وامل�سبوق  الغاية،  ه��ذه  لتحقيق  طرابل�ش 

وق���ائ���ده، يف  ال��ل��ب��ن��اين  اجل��ي�����ش  ع��ل��ى  امل�ستقبل  ت��ي��ار  �سنها 

�سده،  ال�سمايل،  خ�سو�ساً  ال�سني،  ال�سارع  لقلب  حماولة 

بق�سد تعطيل دور اجلي�ش يف حماية ال�سلم الأهلي، والعمل 

املناطق  باقي  عن  اأمنياً  لعزله  ال�سمال،  اإخراجه من  على 

ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة، مت��ه��ي��داً لإع���ان���ه ب����وؤرة خ��ارج��ة ع��ل��ى ال��دول��ة 

وال��ق��ان��ون، ف��ج��اء ت��وق��ي��ف ���س��ادي امل��ول��وي لي�سكل ذري��ع��ًة 

للتكفريني لل�سروع يف خمطتهم الذي ا�سطدم بعائقني، 

ال�سمال وفعالياته اخل��روج عن كنف  اأه��ايل  الأول: رف�ش 

وت�سميمه  للجي�ش،  ال�سريع  النت�سار  وال��ث��اين:  ال��دول��ة، 

على ماحقة اخلارجني على القانون.. عندها �سقط حلم 

»الإمارة الوهابية« يف �سمال لبنان، لت�سبح حماولة اإقامة 

م�سل�سل  م��ن  ج��دي��دة  حلقة  جم��رد  فيه  ال��ع��ازل��ة  املنطقة 

كل  رغ��م  �سورية،  ا�ستهداف  يف  امل�ستدام  اخلليجي  الف�سل 

التجاوزات الأمنية، ورغم اإخاء �سبيل املولوي، الذي ترك 

على  اللبنانيني  م��ن  الأع��ظ��م  ال�سواد  ل��دى  ك��ب��راً  تخوفاً 

هيبة الدولة.

اأن  اأب��دت م�سادر حزبية تخوفها من  ال�سدد  ويف هذا 

اإق��ام��ة »الإم����ارة الوهابية«،  ب��داي��ة  امل��ول��وي  اإط���اق  ي�سكل 

وي�سجع  الق�ساء،  لهيبة  ي�سكل �سربًة  اإطاقه  اأن  معترة 

التكفريني على الت�سعيد عند توقيف اأي مرتكب.

توقيف  وقبله  �سدفة،  امل��ول��وي  توقيف  ك��ان  ه��ل  لكن 

التي  املعلومات  �سحة  ه��ي  وم��ا  2«؟  اهلل  »ل��ط��ف  ال��ب��اخ��رة 

الأمركية  الأجهزة  قبل  املولوي من  متابعة  حتدثت عن 

توقيفه،  ال��ل��ب��ن��اين  ال��ع��ام  الأم����ن  م��ن  وال��ط��ل��ب  املخت�سة، 

واأل  الأمركية؟   - الإيرانية  املفاو�سات  ب��دء  اق��رتاب  مع 

التخل�ش  اإىل  ت�سعى  املتحدة  الوليات  اأن  اإىل  ذلك  يوؤ�سر 

العرتافات  بعد  خ�سو�ساً  »ال��ق��اع��دة«،  تنظيم  رواف��د  من 

العمليات  »ال���ق���اع���دة« يف  ب�����س��ل��وع  ال��ر���س��م��ي��ة  الأم���رك���ي���ة 

الإرهابية التي ت�ستهدف ال�سعب ال�سوري؟

األ ي���وح���ي ه����ذا ال�����س��ل��وك الأم����رك����ي اجل���دي���د، ب���اأن 

وا�سنطن تعلق اآماًل كبرة على جناح عملية التفاو�ش مع 

اأفغان�ستان،  اإيران، وبالتايل تاأمني اخلروج الأمركي من 

اقتناع  بعد  خ�سو�ساً  ال�����س��وري��ة،  ل��اأزم��ة  ت�سوية  واإي��ج��اد 

ال�سعبية،  الأ���س��د  ب�سار  الرئي�ش  بقوة  الأم��رك��ي��ة  الإدارة 

وال�����س��ني  رو���س��ي��ا  وبتم�سك  ل���ه،  ال�����س��وري  اجل��ي�����ش  وولء 

لهما  ا�سرتاتيجياً  ُبعداً  ت�سكل  باتت  التي  �سورية،  بحماية 

يف املنطقة؟

التي  الأخ���رة  احل���وادث  اأن  ال�ستنتاج  ميكن  هنا  م��ن 

�سهدها لبنان هي جمرد حماولت خليجية للدخول على 

خط التفاو�ش الإي���راين - الأم��رك��ي، من خ��ال ت�سعر 

ُمنيت  التي  الف�سل  بعد  لبنان،  �سمال  يف  الأم��ن��ي  الو�سع 

ُتذكر يف  نتائج  اأي  ال�سعودية وقطر يف حتقيق  به كل من 

واللوج�ستية  املادية  الإمكانات  كل  رغم  ال�سوري،  الداخل 

والإعامية التي ر�سدتهما لتخريب �سورية.

العربي«  »التيار  بني  دار  ال��ذي  ال�ستباك  �ساأن  يف  اأم��ا 

كان  م��ا  اجل��دي��دة،  الطريق  منطقة  يف  امل�ستقبل«  و»ت��ي��ار 

اإىل  الهدوء  ويعود  اخل�سائر،  من  احل��د  ه��ذا  عند  لينتهي 

»امل�ستقبل«  يطالب  ال���ذي  اجل��ي�����ش،  ت��دخ��ل  ل��ول  املنطقة 

الطريق  يف  اجلي�ش  انت�سار  ف��ج��اء  ع��ك��ار،  م��ن  بان�سحابه 

اأنه  جديدة  م��رة  ليوؤكد  فيها،  لاأمن  و�سبطه  اجل��دي��دة، 

ال�سمان الوحيد لل�سلم الأهلي، مهما علت اأ�سوات الفتنة 

واملاأجورين.

قد  ال��ذك��ر،  الآن��ف��ة  الوقائع  عر�ش  وبعد  املح�سلة،  يف 

ه��ي من  م��وؤخ��راً،  لبنان  �سهدها  التي  احل���وادث  ك��ل  تكون 

مظاهر تخبطات تنني الأزمة ال�سورية التي يعاين لبنان 

الأمركية -  املفاو�سات  اأم��ل جن��اح  ت��رددات��ه��ا، على  راه��ن��اً 

الإيرانية التي قد ت�سع حداً للنزف يف �سورية واملنطقة.

ح�سان احل�سن

مظاهر تخبطات »تنين« األزمة السورية
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مل تعد املعاناة املالية اللبنانية منذ العام 

1992 ق�شية �شرف اأموال اأو هدر اأو تق�شف، 
بل  املفعول،  �شارية  قوانني  خمالفة  حتى  اأو 

من  ج��زءاً  اللبنانيني،  جميع  مبعرفة  باتت، 

اإقليمياً،  املت�شارعة  اخلارجية  امل�شاريع  بنود 

ال�شاحة  جوانبها  بع�ض  يف  ت�شتهدف  ال��ت��ي 

اللبنانية.

»تفلي�ض«  لعملية  لبنان  تعر�ض  عندما 

م��ق�����ش��ودة اب���ت���داء م��ن ذل���ك ال��ت��اري��خ، من 

خ�����ال ت���وري���ط���ه ب��ع��م��ل��ي��ة ا����ش���ت���دان���ة غ��ر 

م�����ش��ب��وق��ة، وب��ف��وائ��د خ��ي��ال��ي��ة و���ش��ل��ت اإىل 

الأرب����ع����ني يف امل���ئ���ة، ك����ان ذل����ك ه���و ال��وج��ه 

بتكبيل  ق�شى  كبر  �شيا�شي  لقرار  اخلفي 

ل��ب��ن��ان اق��ت�����ش��ادي��اً، وج����ره م���رغ���م���اً، دول���ة 

و���ش��ع��ب��اً، ل���ان���خ���راط يف م�����ش��روع ال�����ش��رق 

على  لبنانياً  ين�ض  ال��ذي  الكبر،  الأو���ش��ط 

املغت�شب  ال�شهيوين  ب��ال��ك��ي��ان  الع����راف 

ح�شاب  ع��ل��ى  م��ع��ه،  وال��ت�����ش��ال��ح  لفل�شطني، 

ح�شاب  وعلى  والفل�شطيني،  العربي  احلق 

بدماء  امل�شبعة  والعربية  اللبنانية  الذاكرة 

الإجرام  قتلهم  الذين  وال�شحايا  ال�شهداء 

ال�شهيوين، على اأن يكون ذلك مقابل اإعفاء 

لبنان من ديونه املراكمة واملفتعلة.

عانى لبنان ما عاناه منذ ذلك الوقت، 

ل��ل�����ش��راع��ات  امل������ايل  ال����وج����ه  ع�����اد  اأن  اإىل 

ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة ال��ت��ي ت��ع�����ش��ف ب����ه، م���ن خ��ال 

احلكومة  ف�شل  مب�شكلة  م��ع��روف��اً  ب���ات  م��ا 

ب��ق��ون��ن��ة ���ش��رف امل����ايل، ب��ع��د ت��ط��ي��ر ن��واب 

»تيار امل�شتقبل« الن�شاب النيابي من جهة، 

مي�شال  اجلمهورية  رئي�ض  اإ���ش��دار  ورف�ض 

�شليمان م�شروع املر�شوم ال�8900 مليار لرة 

اأعطى رئي�ض اجلمهورية  اأن  اإىل  مبر�شوم، 

املر�شوم،  باإ�شدار  مبدئية  موافقة  موؤخراً 

لل�شرف،  ق��اب��ل  غ��ر  ت��ب��دو  م��واف��ق��ة  لكنها 

متاهات  يف  جم���دداً  الق�شية  ُت��دخ��ل  لأن��ه��ا 

�شر  اآل��ي��ات  �شمن  م��ن  ال��وق��ت،  ا�شتهاك 

القوانني يف املجل�ض النيابي.

فاإذا كانت املوافقة الرئا�شية ناجمة عن 

اقتناع �شاحبها باأن التعطيل املايل للدولة 

اإ���ش��اع��ة الفو�شى يف  ي��ه��دف وي��خ��دم ه��دف 

مالياً،  واب��ت��زازه  اجلي�ض  واإ�شعاف  ال��ب��اد، 

القرار جم��رد مقدمة  ف��اإن  البلد،  كل  مثل 

ل�شل�شلة طويلة من الإج��راءات ال�شرورية 

فعلياً،  �شعاراً  بالنف�ض«  »الناأي  �شعار  جلعل 

م���ن���اورة  امل���واف���ق���ة جم�����رد  ك���ان���ت  اإذا  اأم������ا 

رئا�شية تتجاهل الوجه ال�شيا�شي للم�شكلة 

بالأ�شا�ض، فاإن معاناة اللبنانيني �شتطول.

تبدو ق�شية تعطيل الدولة وموؤ�ش�شاتها 

بالكامل - مبا فيها اجلي�ض - ظاهرة للعيان، 

خ�شو�شاً بعد اأحداث طرابل�ض وعكار، حيث 

ا�شتهدف اجلي�ض مبا�شرة، لأن ما هو معروف 

امل�شتقبل«  و»ت��ي��ار  اآذار،   14 ق��وى  اأن  و�شائع 

حتديداً، يريد حتييد اجلي�ض و�شطب دوره، 

ما مل تنجح عملية تطويعه، لإتاحة املجال ملا 

طالب به نواب »امل�شتقبل« بو�شوح، من طرد 

»جي�ض  واإن�شاء  عكار،  من  اللبناين  للجي�ض 

حر« يحل مكانه، وبالتايل ال�شتقال بعكار 

»اجلي�ض  ه��ذا  ليكون  ال��دول��ة،  عن  وال�شمال 

»اجلي�ض  ي�شمى  م��ا  يف  كتيبة  جم��رد  احل���ر« 

ال�شوري احلر«، الذي ف�شل يف تنفيذ املطلب 

باإقامة  اخلليجي   - الأطل�شي   - الأم��رك��ي 

���ش��وري��ة يف م��دي��ن��ة حم�ض داخ��ل  »ب��ن��غ��ازي« 

الأرا����ش���ي ال�����ش��وري��ة، ف��ك��ان ال��ب��دي��ل عندهم 

حماولة حتويل عكار اللبنانية اإىل »بنغازي« 

ال�شورية، متنا�شني  اللبنانية -  على احلدود 

اأن���ه���م ���ش��ب��ق اأن ت��ن��ك��روا ل��ل��ع��رب وال��ع��روب��ة، 

اليوم  ه��م  وه��ا  اأوًل«،  »ل��ب��ن��ان  �شعار  ورف��ع��وا 

ينقلبون على اأعقابهم لرفعوا �شعار »�شورية 

امل��ق��د���ش��ات  ب��ك��ل  رخ��ي�����ش��ة  جت�����ارة  يف  اأوًل«، 

واملبادئ والقيم، ل تنطلي حتى على اجلهلة 

من موؤيديهم، خ�شو�شاً اأنهم ي�شعون لبنان 

يف و�شط احلريق.

���ش��ح��ي��ح اأن�����ه م���ن ال�����ش��ع��ب ع��ل��ى ل��ب��ن��ان 

جتاهل احلريق املندلع يف �شورية، لكن على 

مدى التاريخ اللبناين، كانت �شورية الاعب 

لبنان  اإدخ���ال  يتم  اأن  اأم��ا  اأح��داث��ه،  الأول يف 

يف م��ا ي��خ��ال��ف ك��ل م�����ش��ّل��م��ات م��وق��ع��ه ودوره 

وق���درت���ه، ف��ه��ذا ي�����ش��ب��ه ال��ت��ج��رب��ة ال��ع��راق��ي��ة 

اإي����ران، وال��ت��ي �شعى  اإع���ان احل���رب �شد  يف 

اإل��ي��ه��ا الأم���رك���ي���ون والأوروب�����ي�����ون وح��ك��ام 

ممالك اخلليج وم�شيخاته، وحر�شوا �شدام 

التمويل  دخول مغامرتها، عرب  على  ح�شني 

ا�شُتنفذ دور  والتحري�ض، وعندما  والت�شليح 

الأمركيون  اأنف�شهم،  املتاآمرون  قام  �شدام، 

والأوروب�������ي�������ون وح����ك����ام دوي�������ات اخل��ل��ي��ج، 

ثم  الكويت،  غ��زو  اإىل  وا�شتدراجه  بتوريطه 

اتهموه باقتناء اأ�شلحة دمار �شامل.. اإىل اآخر 

الق�شة التي انتهت بغزوهم العراق وتدمره 

واإعدام �شدام.. 

ال�شغرة  النفو�ض  اأ�شحاب  ي�شعى  فهل 

اإىل تكرار مثل هذه التجربة، على  يف لبنان 

ليتّم  اأنف�شهم،  وامل��م��ول��ني  املحر�شني  اأي���دي 

م��ط��اردة  بحجة  لبنان  ا�شتهداف  بعد  فيما 

كل من ارت�شى اأن يكون اأداة يف هذه اللعبة، 

»ال��ق��اع��دة«  �شاكلة  ع��ل��ى  »الإره������اب«،  بتهمة 

و»طالبان«؟ واأقرب ال�شبل اإىل هذه الطريق 

تبقى  ما  مبحاربتهم  »امل�شتقبليون«  ي�شلكها 

من دولة يف لبنان، اأي اجلي�ض، وجعل لبنان 

قاعدة للتخريب �شد �شورية، بعد اأن ف�شلت 

املعار�شة ال�شورية �شلمياً وع�شكرياً يف خلخلة 

ليدفع  دم�شق،  يف  القوي  النظام  اإ�شعاف  اأو 

تنتهي  اأن  بعد  غالياً  الثمن  بالتايل  لبنان 

وعكار،  النا�شطة يف طرابل�ض  الأدوات  مهمة 

امل��رة..  ه��ذه  خا�شرة  معركتهم  اأن  خ�شو�شاً 

اأم��ام  اأن��ن��ا  اأم  ل��ق��وم يعقلون،  ع��ربة  ه��ي  فهل 

اأنا�ض ل يتفكرون؟

عدنان ال�ساحلي

معاناة لبنان المالية جزء من المعركة اإلقليمية

لبنانيون ينسخون تجربة العراق في استهدافهم لسورية

6

لبنانيات

مـــواقف
اآذار   14 قوى  �إن  قال  لبنان  يف  الإ�شامية  وال�شخ�شيات  اجلمعيات  لقاء   •
�ل�شمال،  يف  �لوطني  �ال�شتقر�ر  زعزعة  على  تعمل  خارجية  مب�شاريع  ترتبط 

�لقيام  من  ومنعه  �جلي�ش  لتعطيل  جاهدة  وتعمل  �لوطني،  باالأمن  وترتب�ش 

مبهامه �لطبيعية يف حماية �ل�شلم �الأهلي و�أمن مو�طنيه.

بالقذ�ئف  لالختالف  �شاحة  �إىل  �جلديدة  �لطريق  حتويل  �للقاء  و��شتغرب 

�إلغاء  منطق  وتكري�ش  منازلهم،  يف  �الآمنني  بريوت  �أهل  و�إره��اب  و�لر�شا�ش، 

�لفو�شى  من  ملرحلة  يوؤ�ش�ش  ما  �الأمنية،  و�لقوى  �حلكومة  �أنظار  �الآخر، حتت 

�ل�شيا�شي �لذي كفل حّق �الختالف  بال�شلم �الأهلي، وبالنظام  �أن تطيح  ميكن 

�ل�شيا�شي.

• الوزير ال�شابق عبد الرحيم مراد؛ رئي�ش حزب �الحتاد ر�أى �أن ما جرى يف 
بريوت هو عملية �أمنية خمطط لها لتاأجيج نار �لفتنة و�النق�شام، فبات فريق 

»�مل�شتقبل« ي�شكل عامل ��شطر�ب وقلق وفو�شى، ال�شيما �أنه ينتمي �إىل ما�ش 

غابر، وال يتطلع �إىل م�شتقبل و�عد لعا�شمة �لوطن و�أبنائها.

و�ل�شمال  ب��ريوت  يف  �لفتوى  ل��د�ر  بالعز�ء  تقدم  امل�شلمني  العلماء  جتمع   •
من  للتنبه  وب��ريوت  �ل�شمال  �أه��ل  ودع��ا  ومر�فقه،  �لو�حد  عبد  �أحمد  بال�شيخ 

خمطط جهنمي ي�شتهدف جعلهم وقودً� لفتنة ت�شعهم يف مو�جهة مع �جلي�ش 

�للبناين، مقدمة الإخر�جه من �ملنطقة، وجعلها منطقة عازلة ي�شتفاد منها يف 

تهريب �ل�شالح و�ملقاتلني �إىل �شورية، وهذ� قطعًا لي�ش يف م�شلحتهم، ويوؤدي 

�إىل خر�ب �لبالد وت�شييع �لعباد.

�أن  �أك��د  �لوحدوي  �الإ�شالمي  �للقاء  رئي�ش  غندور؛  عمر  احل��اج   •
و�لياأ�ش  �الإح��ب��اط  �شفحة  ط��وى   2000 ع��ام  يف  �لتحرير  �نت�شار 

�الأم��ل  �إليها  و�أع��اد  جديد،  و�ق��ع  �أم��ام  �الأم��ة  وو�شع  و�ال�شت�شالم، 

�شيد  به  ب�شر  ما  وهو  �النت�شار،  باإمكانية حتقيق  و�الإمي��ان  و�لوعي 

�ملقاومة يوم قال: »لقد وىل زمن �لهز�ئم«، فكان �خلام�ش و�لع�شرون 

من �أيار 2000 حقًا ربيع �النت�شار�ت �حلقيقي �لذي خرج من رحمه 

�النت�شار �الإلهي يف متوز 2006، ولي�ش �لربيع �لعربي �مل�شبوه �لذي 

يحمل يف ثناياه �لتق�شيم و�لتفتيت و�لفو�شى و�لقتل و�الرهاب.

• كمال �شاتيا؛ رئي�ش �ملوؤمتر �ل�شعبي، د�ن �لعدو�ن »�مل�شتقبلي« على مكتب 
�لتيار �لعربي يف �لطريق �جلديدة، موؤكدً� �أن بريوت ال ميكن �أن تقبل �حتكار 

�أهاليها، و�أن هذ� �لعدو�ن ت�شبب بجروح  �شوتها و�لعبث باأمنها و�الإ�شاءة �إىل 

�إىل  و�أدى  �الأهلي،  لل�شلم  �لطريق �جلديدة، ووّجه �شربة مبا�شرة  مفتوحة يف 

خ�شائر هامة يف �الأرو�ح وممتلكات �لنا�ش.

و��شتغرب �شاتيال مطالبة تيار �مل�شتقبل بنزع �ل�شالح يف بريوت، وهو ي�شتخدمه 

لت�شفية ح�شاباته مع خ�شومه!

قبيل  من  لي�ش  �أن��ه  ر�أى  و�لتقدم،  �لعروبة  ر�بطة  رئي�ش  �شباغ؛  �شمر  د.   •
�ل�شمال، مت�ش  �لفئات يف  بع�ش  �ليوم مطالب خطرية من  ن�شهد  �أن  �ل�شدفة 

�ال�شتقر�ر، وتتطالب ب�شحب �جلي�ش من منطقة عكار، رف�شًا ملو�قفه �الأخرية 

يف �شبط �حلدود ومنع تهريب �ل�شالح، ومن جهة ثانية قر�ر دول �خلليج ب�شحب 

رعاياها من لبنان وكاأنها متلك معلومات باأن �شيئًا ما قد يحدث يف لبنان.

�للبناين  �لن�شال  حلركة  �لعام  �الأم��ني  ال����داود؛  في�شل  ال�شابق  ال��ن��ائ��ب   •
يف  قهوجي،  جان  �لعماد  وقائده  �للبناين  �جلي�ش  على  �حلملة  د�ن  �لعربي، 

حماولة لتعطيل دوره �لوطني يف حفظ وحدة �للبنانيني، ومنع وقوع فتنة ي�شعى 

�إليها �أطر�ف لبنانيون، يعملون على منع �جلي�ش من تنفيذ مهامه، باأو�مر من 

ور�أى  �ل�شوري.  �ل�شاأن  يف  �لتدخل  عن  بنف�شها  ناأت  �لتي  �ل�شيا�شية،  �ل�شلطة 

�لد�ود �أن قوى 14 �آذ�ر تريد �أن تزج لبنان بال�شر�ع، من خالل ت�شليح ما ي�شمى 

ب�»�جلي�ش �ل�شوري �حلر«، و�شرب �ملوؤ�ش�شة �لع�شكرية، وحماولة متزيقها، وهي 

�لفتنة  �أ�شو�ت  كل  من  �أق��وى  حولها  �لوطني  �الإجماع  الأن  ذل��ك،  على  ع�شية 

و�لتفرقة و�لتطرف.

�ل�شغيلة،  ر�بطة  عام  �أم��ني  اخلطيب؛  زاه��ر  ال�شابق  والنائب  ال��وزي��ر   •
�لكاملة  �مل�شوؤولية  يتحملون  �ملتطرفة  و�جلماعات  �مل�شتقبل  تيار  �إىل  لفت 

�مللجاأ  توفري  يف  ��شتمر�رهم  ب�شبب  �ملو�طنني،  �أم��ن  تهديد  ��شتمر�ر  عن 

�ل�شالح  وتهريب  �لتوغل  على  وم�شاعدتها  �مل�شلحة،  �الإرهابية  للجماعات 

�إىل �الأر��شي �ل�شورية، لتنفيذ �لعمليات �الإرهابية، و�إزهاق �أرو�ح �ملو�طنني 

�ل�شوريني، و�شرب �أمنهم و��شتقر�رهم، ومثل هذه �ل�شيا�شات �لتي ينتهجها 

تيار �مل�شتقبل و�جلماعات �ملتطرفة �لتي يحت�شنها، هي �لتي �أدت �ليوم �إىل 

تهديد �أمن لبنان و�للبنانيني.

عيد  منا�شبة  �أحيى  البروتية  والهيئات  وال��رواب��ط  اجلمعيات  احت��اد   •
لرئي�ش  كلمة  �ألقيت  وقد  �جلديدة،  �لطريق  منطقة  يف  و�لتحرير  �ملقاومة 

�الحتاد؛ ر�جي �حلكيم، قال فيها: يف مثل هذه �الأيام كانت �شورة �جلي�ش 

�ملقاومة،  �شعب  �أق��د�م  حتت  تتزعزعان  �له�شة  و�أ�شطورته  ُيقهر  ال  �ل��ذي 

وعرين �نت�شار�تها، �إذ ر�أينا م�شاهد ُذّله وهروبه من �أر�ش �جلنوب �ملقاوم، 

�ل�شيف..  �لدم على  بانت�شار  و�لهزمية، معرتفًا  �أذيال �خليبة  حاماًل معه 

فعندما ُت�شتح�شر تلك �مل�شاهد نعلم يقينًا �أن هذ� �ل�شعب ال ميكن �أن تلحق 

�أبنائها  �أي��دي  على  ب��ريوت  من  �لعدو  �ندحار  فمن  �ليوم؛  بعد  هزمية  به 

2006، يتبعه �نت�شار غزة  2000 و�نت�شار متوز  �أيار  �الأبر�ر، حتى حترير 

و�لثبات  �لقوة  معادلة  بفعل  �ملجاهدين  �الأ�شرى  وعودة   ،2008 عام  �لعزة 

على �خليار.. كلها مالحم بطولية ال ميكن للعامل �أن ين�شاها.

�للعب  �مل�شتقبل وحلفاءه من  تيار  ال�شابق عدنان عرقجي حذر  النائب   •
بنار �لفتنة �ملذهبية بني �ل�شنة و�ل�شيعة، و�لتي �شتمتد، يف ما لو وقعت، �إىل 

مطلقيها،  و�أولهم  �جلميع،  بنارها  و�شتحرق  عمياء  فالفتنة  �لطو�ئف،  كل 

ولن ي�شتفيد �لتيار �نتخابيًا وال �شيا�شيًا بعد »خر�ب �لب�شرة«، الأن �نفالت 

ن�شف  �إىل  و�شيوؤدي  �الأوىل،  بالدرجة  �شي�شيبه  عقاله  من  �ل�شلفي  �ل�شالح 

�النتخابات من �أ�شا�شها، ومعها كل �للعبة �لدميقر�طية يف لبنان.

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

الرئي�ض مي�شال �شليمان م�شتقبًا قائد اجلي�ض جان قهوجي
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ب��ع��د ت��داع��ي��ات م��ا ي�شمى »ال��رب��ي��ع ال��ع��رب��ي«، واع��ت��ب��ار احللف 

نف�شه  ال�����ش��ع��ودي،   - ال��ق��ط��ري  الأم���رك���ي، وحت���دي���داً   - اخلليجي 

فكانت  بعد،  اإرها�شاتها  تنته  مل  التي  التطورات  ه��ذه  يف  منت�شراً 

املحاولت اليائ�شة التي ما تزال م�شتمرة لنقل هذا »اخلريف« اإىل 

مرحلة  اإىل  وانتقالها  الوطنية  ال��دول��ة  �شمود  اأم��ام  لكن  �شورية، 

ماحقة، وهي البدء بت�شفية فلول املجموعات الإرهابية وحترير 

و»اجلماعة«  امل�شتقبل«  »تيار  من  اخلليجيون  طلب  منهم،  املناطق 

نية،  اإدارة املعركة من لبنان، عرب قيادتهم للطائفة الإ�شامية ال�شُّ

من  �شورية  حلفاء  وملواجهة  ال�شورية«،  »الثورة  ي�شمى  ما  مل�شاندة 

الأزرق  القائد  ت�شريحات  كانت  هنا  ومن  واملمانعة،  املقاومة  قوى 

بالإ�شافة  وال�شاح،  الأ�شد  الرئي�ض  �شد  التوير  عرب  وتغريداته 

اإىل الت�شريحات املت�شنجة التي اأطلقها النواب الزرق ونواب القوات 

اللبنانية يف خمتلف املنا�شبات.

حماولة ال�شتئثار بقيادة الطائفة مل تعجب ال�شلفيني، الذين 

وجدوا يف هذا ال�شلوك ا�شتئثاراً لي�ض بالقرار وح�شب، اإمنا يف القيادة 

والرثوة واملال املتدفق من اخلليجيني، لكن »امل�شتقبل« و»اجلماعة« 

بدًل من اأن يعملوا على احت�شان وا�شتيعاب هذه اجلماعات، اعتربوا 

اأنها فر�شتهم الذهبية للوقوف وراءهم، ودفعهم اإىل اأعلى درجات 

الطرفني  تعميم  مع  املدفع«،  »ب��وز  يف  و�شعهم  يعني  ما  الت�شعيد، 

ل�»ال�شنة«  باأن هناك ثاأراً  لقواعدهما، عرب لقاءات وندوات خا�شة، 

على »ال�شيعة«، ل تنح�شر مبفاعيل ال�شابع من اأيار 2008، مروجني 

الرئي�ض  واغتيال  الدولية  املحكمة  ب�شاأن  بيلمار  دان��ي��ال  لأك��اذي��ب 

الراحل رفيق احلريري.

التي  اخلطرة  املذهبينينْ  والتحري�ض  التعبئة  عمليات  واأم��ام 

�شارك فيها نواب وهيئات ورجال دين، كان ال�شلفيون الذين اأخذوا 

يفتحون على ح�شابهم عاقات مبا�شرة مع عدة دول خليجية تقدم 

لهم م�شاعدات مالية وعينية كربى من خال جمعيات اجتماعية 

وخرية، جاهزين ملهمة الفتنة التي تعمل عليها ال�شعودية وقطر، 

اأجهزة  م��ع  متاحقة  ل��ق��اءات  يجري  ال��ذي  الإ�شرائيلي  وامل��و���ش��اد 

ا�شتخبارات الدولتني لهذه املهمة.

اخلطر يف الأمر هنا اأن هناك قوى و�شراذم خمتلفة ومتنوعة، 

ه��ذا احل���راك حتت  ب���داأت تنخرط يف  دي��ن��ي��اً،  وبع�شها غ��ر ملتزم 

الباد  يجّر  ال��ذي  والتمذهب  التع�شب  ب��اب  وم��ن  ال�شلفية،  ل��واء 

والعباد اإىل مواقع خطرة، على نحو ما جرى يف الأ�شبوع املا�شي 

يف ال�شمال وب��روت، وعلى بع�ض الطرقات الدولية، ما يوؤ�شر اإىل 

على  احلملة  وم��ا  �شبيلها..  يف  العمل  ي��ج��ري  خ��ط��رة  اح��ت��م��الت 

الأب��رز،  الأمنية  القدرة  ل�شل  متهيداً  للم�شروع،  هدف  اإل  اجلي�ض 

وحت�شراً ملا هو اأعظم ل �شمح اهلل.

ولعله كان لفتاً لانتباه تلك الزيارات التفقدية التي قام بها 

ال��ربج��اوي يف  �شاكر  اأم���ام مقر  امللثمني  ل���»ال��ث��وار«  امل�شتقبل  ن��واب 

العري�شة  ال�شحكة  تلك  اأحدكم  لح��ظ  فهل  اجل��دي��دة..  الطريق 

للنائب ع��م��ار ح���وري اأم����ام اجل����دران ال�����ش��وداء؟ وه���ل ان��ت��ب��ه اأح��د 

جلدية الرجل ال�شخم املنكبني النائب نهاد امل�شنوق وتهجم وجهه 

»املنت�شر«؟ تابعوا امل�شل�شل الركي الطويل!

اأحمد �سحادة

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

م »المستقبل« و»الجماعة« بقيادة السلفية
ّ
حينما يسل

باللبنانيني،  للبنان، و�هتمامهم  ُحّب دول �خلليج  �شر  ت�شاءلنا عن  كثريً�َ ما 

وفتح �الآفاق �لو��شعة �أمامهم؛ من تاأمني �مل�شكن وفر�ش �لعمل، ورو�تب قد ت�شل 

�أتاح لعدد كبري منهم �الإقامة وعائالتهم يف دول �خلليج،  �إىل حدود مغرية، ما 

حتى �أن هناك من باع ما ميلك يف وطنه وغادر �إىل هذه �لدول، نا�شدً� �ال�شتقر�ر، 

�إىل لبنان، �لذي ال ميلك فيه  ياأتي  �إن بع�شهم ي�شعر نف�شه كال�شيف عندما  بل 

حتى مرقد عنزة!

عدد �للبنانيني �ملقيمني يف دول �خلليج كبري ال ي�شتهان به، وال ي�شتطيع �أحد 

�أن يغفل عن دورهم �لكبري يف تطوير �الإد�رة و�لطفرة �القت�شادية �لتي حققتها 

ر عدد �ملقيمني  تلك �لدول، ففي �ململكة �لعربية �ل�شعودية على �شبيل �ملثال، يقدَّ

بني 150 و180 �ألف لبناين، ويف �لكويت هناك ما يزيد عن �ل�40 �ألف لبناين، ويف 

ر عدد �للبنانيني ب�اأكرث  �لبحرين يوجد �أكرث من 5000 لبناين، ويف دولة قطر يقدَّ

�ألفًا، ي�شكلون جميعهم   70 �أكرث من  �لعربية �ملتحدة  �ألفًا، ويف �الإمار�ت   30 من 

فالدخل  �للبنانية،  �إىل �خلزينة  تدخل  �لتي  �ملالية  �لتدفقات  �أ�شا�شيًا من  جزءً� 

�ليد  دخل  �أ�شعاف  خم�شة  �أو  �أربعة  ي��و�زي  �الغ��رت�ب  دول  يف  يح�شدونه  �ل��ذي 

�لعاملة يف لبنان.

بع�شهم من  ب�»طرد«  »تكّر« عندما �شدر قر�ر  �للبنانيني  �الأ�شئلة عند  بد�أت 

�أن �ل�شلطات �الأمنية �المار�تية مار�شت �شغوطًا عليهم  �الإمار�ت، ليتبني بعدها 

والحقتهم، ثم كان �الإبعاد �لق�شري عن �أر�شها، بعد �أن رف�شو� �الإدالء مبعلومات 

عن �ملقاومة وعنا�شرها يف لبنان، فباتت �ملعادلة: �لبقاء.. مقابل معلومات عن 

حزب �هلل.

بعدها كان دور �للبنانيني يف مملكة �لبحرين، حيث �أ�شدرت �ل�شلطات قر�رً� 

باإبعاد عدد من �للبنانيني، على �أثر بدء �لثورة �ل�شعبية.. لكن ما عالقة �للبناين 

باأزمة �لبحرين مع �إير�ن!

وقتها، مل يدرك �أحد �أن �لهدف هو جعل �للبنانيني �ملقيمني يف دول جمل�ش 

�لتعاون ورقة �شغط حلل �مللفات �لعالقة بني دول �خلليج و�جلمهورية �للبنانية، 

بل بني �خلليج و�لدول �الإقليمية و�لدولية، �إىل �أن ُك�شف �أن دول جمل�ش �لتعاون 

تن�شق يف ما بينها لغربلة �أ�شماء �للبنانيني من جهة �النتماء �لطائفي و�ملذهبي، 

و�ل�شيا�شي �أي�شًا.

فتهديد دولة قطر بطرد 30 �ألف لبناين �إن مل يتم �الإفر�ج عن مو�طن قطري 

للبنان  �لوطني  �لقطريني، ومتورط يف ق�شايا تهدد �الأمن  �أحد �مل�شوؤولني  قريب 

ولدولة �شقيقة، يجعلنا ن�شتهجن جعل �للبنانيني �ملقيمني يف قطر وقودً� الإ�شعال 

فتنتهم، ولتحقيق ماآربهم، وحتويلهم �إىل ورقة �شغط على دولتهم.

لقد غفلت �الإمار�ت و�لبحرين وقطر �أنها عندما �تخذت قر�ر �إبعاد �للبنانيني 

بحجة خوفها على �أمنها �لوطني، و�تهامها لهم بدعم بع�ش �ملنظمات �لتي تزعم 

�للبنانيني،  حياة  فتدمري  بذ�ته،  �الإره��اب  هي  قر�ر�تها  �أن  ن�شت  �إرهابية،  �أنها 

�لتي  و�أمو�لهم  منازلهم  وحتى  كرمية،  بحياة  وحقهم  موؤ�ش�شاتهم  وم�شادرة 

�شيد�فع  من  لكن  بعينه..  �الإره��اب  هو  �خلليجية  �لبنوك  يف  وو�شعوها  جنوها 

عنهم؟ ومن �شيقف �إىل جانبهم؟

�سعيد عيتاين

من سيقف إلى جانب 
اللبنانيين في دول الخليج؟

قيادات »م�شتقبلية« واإ�شامية يف منزل النائب حممد كبارة

م�����ا ه�����ي ال����ر�����ش����ال����ة ال����ت����ي اأرادت�����ه�����ا 

امل���ج���م���وع���ات ال�������ش���وري���ة امل�����ش��ل��ح��ة م��ن 

اختطاف اللبنانيني على احلدود ال�شورية 

- الركية اأثناء عودتهم من اإي��ران؟ هل 

اأن حمطة  �شدفة؟ خ�شو�شاً  هي جمرد 

يف  وكانت  اخل��ط،  على  دخلت  تلفزيونية 

الف�شائيات  اأب��رز  من  الأخ���رة  الأ�شابيع 

ال��ت��ي حتيك الأك���اذي���ب وال��ف��ربك��ات �شد 

دم�����ش��ق، يف ن��ف�����ض ال���وق���ت ال����ذي اأر���ش��ل��ت 

لتغطية  اجلنوبية  ال�شاحية  اإىل  مندوباً 

حترك اأهايل املخطوفني، فكان جزءاً من 

�شورية..  ل�شتهداف  الت�شليل  عمليات 

ُت��ظ��ه��ر ردود فعل  ال��و���ش��ي��ل��ة  وب����دت ه���ذه 

الأهايل، وُتربز التهديد بخطف �شوريني 

ال��ت��ب��ادل، ما  اأج��ل  مقيمني يف لبنان م��ن 

ا���ش��ت��دع��ى ت���دخ���ًا ���ش��ري��ع��اً وف���اع���ًا من 

واأم��ني  ب��ري،  نبيه  النواب  رئي�ض جمل�ض 

ع����ام ح����زب اهلل ال�����ش��ي��د ح�����ش��ن ن�����ش��راهلل 

و�شع حداً ملحاولة تعميم قطع الطرقات، 

ال�شيا�شية  لات�شالت  املجال  يف  واأف�شح 

اإىل خامتة  ل��ل��و���ش��ول  م��داه��ا  ت��اأخ��ذ  لأن 

�شعيدة لهذه املاأ�شاة.

والافت يف هذا التطور حدثان:

الأول: اأنه ما كادت »همروجة« الفو�شى 

امل��ت��ن��ق��ل��ة م���ن ال�����ش��م��ال اإىل ب�����روت وم��ن 

الأت��وت�����ش��رادات  على  اجل��ن��وب  اإىل  البقاع 

ال�شمال،  �شمال  م��ن  هبت  حتى  ال��دول��ي��ة، 

وحتديداً من احلدود الركية - ال�شورية، 

جمموعة  ي��د  على  اللبنانيني  خطف  ري��ح 

الذي  احل��ر«،  ال�شوري  »اجلي�ض  ي�شمى  ما 

التخريبيني  راأ���ض  اأن  اإىل  املعلومات  ت�شر 

ريا�ض الأ�شعد موجود يف ال�شمال.

وال���ث���اين: وع��ل��ى وق���ع ه���ذه الأح����داث 

بن  عبداهلل  ال�شعودي  امللك  برقية  ج��اءت 

والتي  اللبناين،  الرئي�ض  اإىل  العزيز  عبد 

حت��دث��ت ع��ن »خ��ط��ورة امل��رح��ل��ة ال��ت��ي مير 

اخل��ارج  تاأثر  مب��دى  ولتذكر  لبنان«،  بها 

على تركيبة لبنان اله�شة، مبدياً ا�شتعداده 

ل��ل��ت��دخ��ل اإن اق��ت�����ش��ت احل���اج���ة م���ن اأج���ل 

»تثبيت قواعد اللعبة«.

موقف  يف  ال�شعودية  اأن  ال��وا���ش��ح  م��ن 

يف  م���األ���وف  غ��ر  ك��ام��اً  ا�شتعملت  ملكها 

لبنان،  حيال  ال�شعودي  ال�شيا�شي«  »الأدب 

باأن  وا�شح وجلي  »تلميح«  ملا ت�شمنته من 

اللبنانية حتظى بحماية  الطوائف  اإحدى 

امللك الثمانيني يف مواجهة التهديد الذي 

تتعر�ض له، من دون اأن يحدد طبيعة هذا 

التهديد.

فهل ميكن اعتبار كل ذلك �شدفة؟

مرة اأخرى توؤكد ال�شعودية تخلفها عن 

والت�شالت  الو�شاطات  لأن  ذل��ك  الركب، 

مع دول اإقليمية موؤثرة تلعب دورها البارز 

يف معاجلة ق�شية 11 لبنانياً خمطوفاً، فقد 

التذكر باإطاق �شراح  يكون هنا �شرورياً 

املجموعات  اختطفتهم  الذين  الإيرانيني 

التذكر  ���ش��روري  اأي�����ش��اً  ورمب���ا  امل�شلحة، 

.. فاأين  باإطاق دم�شق ل�شحافينينْ تركينينْ

ال�شعودية من كل هذه التطورات..؟

عبد اهلل ال�سفدي

لماذا خطف 11 لبنانيًا على الحدود التركية - السورية؟
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التعيينات إلى أجل غير مسمى
تردد اأنه مت جتميد ملف التعيينات مرة جديدة، بعد اأن تبني اأن 

اثنني ممن اتُّفق على تعيينهم ل تتوفر فيهما املوا�شفات املطلوبة، 

م�شكوك  اجلامعية،  ال�شهادات  حتديداً  ُقّدمت،  التي  امل�شتندات  واأن 

ف��ي��ه��ا، م��ا ا���ش��ط��ر اأح���د ال�����وزراء اإىل اإح��ال��ة امل��و���ش��وع اإىل اجل��ه��ات 

املر�شحني  كل  على  �شابقاً  نف�شه  الوزير  ا�شرط  اأن  بعد  املخت�شة، 

ملنا�شب اإدارية ر�شمية وجوب تقدمي اأوراقهم ملجل�ض اخلدمة املدنية.

الشمال اللبناني.. والعرقوب الجنوبية
اأحد املرافقني جليفري فيلتمان؛ م�شاعد وزيرة اخلارجية  قال 

الأمركية ل�شوؤون ال�شرق الأدنى، خال زيارته الأخرة للبنان، اإن 

فيلتمان كان يطمئن حلفاءه من 14 اآذار، والذين كانوا ي�شتف�شرون 

عن املرحلة املقبلة: »ل تخ�شوا من �شيء.. الأمور تتجه كما نريد، 

، املال، والإعام التحري�شي،  اأننا منلك �شاحني هامنينْ ول تن�شوا 

ك��م��ا اأن م��ل��وك واأم�����راء اخل��ل��ي��ج ي�����ش��ددون م��ا ي��ت��وج��ب عليهم من 

مثيًا  ليكون  اللبناين  ال�شمال  اخ��رن��ا  »لقد  واأ���ش��اف:  اأم����وال«.. 

ملنطقة العرقوب اجلنوبية«، مذكراً باتفاق القاهرة الذي ين�ض على 

�شرعية حمل ال�شاح الفل�شطيني يف منطقة العرقوب.



يوؤكد »�أبو بكر«؛ رئي�س 

�لتيار �لعربي �شاكر �لربجاوي 

�أنه عائد �إىل �لطريق �جلديدة 

�إىل بيئته وبيته، فما عجز عنه 

�شارون لن ي�شتطيع فعله 

�شعد �حلريري..

�لربجاوي بجر�أته �ملعهودة 

يك�شف جلريدة »�لثبات« خفايا 

حماولة ت�شفيته �جل�شدية.

ن��زع��ة اإق�������س���اء الآخ�����ر امل��ر���س��خ��ة يف 

من  جديدة،  لي�ست  امل�ستقبل  تيار  نفو�س 

�ساكر  ب����راأي  ال��و���س��ائ��ل  ك��ل  ُت�سخر  اأج��ل��ه��ا 

الطريق  يف  معهم  ح�سل  م��ا  ال��رج��اوي، 

اجلديدة من هجوم اإلغائي م�سلح، يك�سف 

جهة،  م��ن  امل�ستقبل  خطاب  �سعف  ب��راأي��ه 

وانزعاجه من حراك حزبه يف املنطقة من 

للم�ستقبل  يتبق  يقول: »مل  اأخ��رى،  جهة 

يف بريوت �سوى منطقة الطريق اجلديدة 

ليتزعموها، يعترونها معقلهم، ويريدون 

اأنهم  ل��ي��ّدع��وا  بالكامل،  عليها  ال�سيطرة 

ال�سنية  املناطق  على  بالتمام  ي�سيطرون 

ب���ريوت.. نحن م��وج��ودون يف الطريق  يف 

من  ونحن  امل�ستقبل،  تيار  قبل  اجل��دي��دة 

الأهلية  احل���رب  اأث��ن��اء  املنطقة  ع��ن  داف���ع 

 ،1982 ع��ام  الإ�سرائيلي  الجتياح  واأث��ن��اء 

للحفاظ  �سهيداً   112 اأك��ر من  لنا  �سقط 

على املنطقة، وبف�سل ميلي�سيات احلريري 

اأ�سبح عدد �سهدائنا 114، وليفهم اجلميع 

اأن »اأب���و ب��ك��ر« ع��ائ��د اإىل ط��ري��ق اجل��دي��دة 

وبيئته«.

ع��ق��ب��ة  ح���زب���ه  اأن  ال�����رج�����اوي  ي��ع��ت��ر 

ل�����س��ي��ط��رة ت���ي���ار امل�����س��ت��ق��ب��ل ع��ل��ى امل��ن��ط��ق��ة: 

الرتغيب  و���س��ائ��ل  ك��اف��ة  معنا  »ا���س��ت��خ��دم��وا 

فلم  ب��الأم��وال،  �سراءنا  ح��اول��وا  والرتهيب، 

الثوابت  يتوقف عند حدود  احل��وار  قوا،  يوفَّ

الوطنية، نحن ل نبيع ول ن�سرتي ول ن�ساوم 

على ق�سية مقاومتنا ل�»اإ�سرائيل« واحلفاظ 

على فل�سطني، ولهذا ال�سبب اأرادوا التخل�س 

منا بحذفنا نهائياً من املعادلة ال�سيا�سية«.

b7 اأقالم احلريري

ي��ت��ذك��ر ب���رج���اوي حم����اولت ت��وري��ط��ه 

وفركة  احل��ري��ري،  رف��ي��ق  اغتيال  بعملية 

ال�سيناريو حلزبه، يقول: »اأُوقفت 40 يوماً 

قنابل  رم��ي  كلفوين  ال�سوريني  اأن  بحجة 

على الرئي�س رفيق احلريري، وذلك �سمن 

ف���رتة ف��رك��ة م��ل��ف ���س��ه��ود ال�����زور، لت��ه��ام 

ال��ل��وائ��ني ر���س��ت��م غ���زايل وج��ام��ع ج��ام��ع«.. 

حديثه:  ب��رج��اوي  ويتابع  حلظات  يتوقف 

ب��ت�����س��رف��ات  »يف ح��ي��ن��ه��ا ت���ف���اج���اأت ك����ث����رياً 

لي�س  حمقة  ق�سية  ميلك  فمن  امل�ستقبل، 

للجرمية«.  زور  �سهود  تركيب  اإىل  بحاجة 

�سهود  تركيب  مطلوباً  ك��ان  وه��ل  �ساألناه: 

�سيما  ال�سنية،  ال��ط��ائ��ف��ة  م��ن  لأف����راد  زور 

م��ع اجل��ه��د لإزك����اء الفتنة ب��ني ال��ط��وائ��ف 

ب��رج��اوي: »نهج وتاريخ  ي��رد  الإ���س��ام��ي��ة؟ 

حذف  يحاولوا  اأمل  اإلغائي،  امل�ستقبل  تيار 

بريوت؟  من  العريقة  ال�سيا�سية  البيوتات 

العريقة  الأح����زاب  ك��ل  ل�سرب  ي�سعوا  اأمل 

باأهلها  ل��ي��ت��ف��ردوا  ال�سنية  ال��ط��ائ��ف��ة  ل���دى 

ا�ستكمال  اأم���ام  ع��رة  نحن  ي�����س��اوؤون؟  كما 

املطلوب  ك���ان  ال�سبب  ول��ه��ذا  م�����س��روع��ه��م، 

وهذا  الطريق اجلديدة،  ت�سفية حزبنا يف 

الإلغاء لن يتمكنوا منه باذن اهلل«. 

ي�����س��ح��ك ال�����رج�����اوي م����ن ت�����س��رف��ات 

الأم�����س ظهر  »يف  ه��ازئ��اً:  وي��ق��ول  امل�ستقبل، 

عندهم  ال��ق��ل��م  احل�����س��اري،  امل�ستقبل  وج���ه 

حتول اإىل b7 وقنابل يدوية وع�سرات اآلف 

ي�سمح  الأ���س��ف، كيف  م��ع  ال��ن��اري��ة،  الطلقات 

بهذه  رفاقنا  اثنني من  بقتل  امل�ستقبل  ق��ادة 

ال��ط��ري��ق��ة ال��ه��م��ج��ي��ة، م���ع رف�����س��ه��م اإدخ����ال 

الآخر  امل�سابني، وقتل  اأحد  الإ�سعاف لإنقاذ 

للم�ست�سفى«!  توجهه  اأثناء  بارد  وبدم  عمداً 

تيار  ه��ي ح�سارة  »اأه���ذه  ال��رج��اوي:  ي�ساأل 

ما  وه���ذا  ب��ه��ا؟  يب�سروننا  ال��ذي��ن  امل�ستقبل 

يريدون اإن�ساءه يف �سورية«؟

يكافئون القتلة

���س��األ��ن��ا ال����رج����اوي ع���ن ات��ه��ام��ه �سعد 

احلريري بقتل النا�س يف الطريق اجلديدة، 

ال�سلفية،  بالتيارات  امل�ستقبل  ارت��ب��اط  وع��ن 

الرئي�سي  »امل�سّغل  ي��رد:  التقوى؟  وبجمعية 

ح�سد  وقطر،  ال�سعودية  هي  الفو�سى  لهذه 

ُيراد  كان  ج�سدياً،  لت�سفيتنا  �سخ�س   1000
ارت��ك��اب جم���زرة حلبا ج��دي��دة، لنكون  م��ن��ه 

ع����رة ل����اآخ����ري����ن«. ����س���األ���ن���اه ع���ن ذك�����ره يف 

حماولة  بعد  عقده  ال��ذي  ال�سحفي  املوؤمتر 

عملية  يف  متورطة  حم��ددة  لأ�سماء  اغتياله 

الهجوم، وعن �سيارات رباعية الدفع خرجت 

ب��ي��ت ال���و����س���ط، وع����ن م��ن��اظ��ري ليلية  م���ن 

هي  ف��اأي��ن  للتقني�س..  ا�سُتخدمت  حديثة 

ال��ق��وى الأم��ن��ي��ة م��ن ك��ل ه���ذه ال��ت��ج��اوزات؟ 

واأي��ن الأح��زاب احلليفة من هذه التحركات 

املافيوية؟ يقول الرجاوي: »هناك تق�سري 

ح�����س��ل م���ن ق��ب��ل امل��ع��ار���س��ة ال�����س��ن��ي��ة، ن��اأم��ل 

اأم���ا بخ�سو�س  ال��اح��ق��ة،  امل���رات  تافيه يف 

لن  فنحن  املقاومة،  بهم  واملق�سود  حلفائنا 

لأن  الداخلية،  امل�سائل  يف  بتوريطهم  ن�سمح 

امل�ساكل  يف  اإق��ح��ام��ه��م  ي��ري��د  امل�ستقبل  ت��ي��ار 

ونحن  »اإ���س��رائ��ي��ل«،  ع��ي��ون  ك��رم��ى  الداخلية 

ل���ن ن��ع��ط��ي ل��ت��ي��ار امل�����س��ت��ق��ب��ل ���س��رف حتقيق 

نقول  احل��ري��ري  �سعد  ولتيار  ه���ذه،  اأمنيته 

بعد ا�ست�سهاد اثنني من رفاقنا: التبعات لن 

تكون كما يتمنونها«.

لكن من مينع من تكرار تيار امل�ستقبل 

حماولة قتلكم مرة جديدة؟ ومن مينع من 

قتل �سخ�سيات اأخرى من الطائفة ال�سنية؟ 

ي��ج��ي��ب ال�����رج�����اوي: »ل ����س���يء مي��ن��ع ه��ذا 

احلزب من تكرار املحاولة.. قتلوا النا�س يف 

حلبا، وكافوؤوا خالد �ساهر بتن�سيبه نائباً يف 

على  اأُخذنا  بالأم�س  نحن  النيابي..  املجل�س 

حني غرة، واجلي�س اللبناين مل ي�ساأ التدخل 

ُينفذ  اأن��ه  ُيقال  ل  كي  ال�سمال،  اأح���داث  بعد 

ال�سرب  �ساكل، »فطلع  �سدهم، وما  هجوماً 

ل��ن يتكرر، و�سرنتب  الأم���ر  ه��ذا  ب��را���س��ن��ا«.. 

و�سعنا جيداً، و�سنلجاأ اإىل القوانني والدولة 

ملقا�ساة �سعد احل��ري��ري، وك��ل من �سارك يف 

قتلنا وترويع اأهلنا يف طريق اجلديدة«.

جيل امل�ستقبل

يف  جت�����ذره  اأن  اإىل  ال����رج����اوي  ي�����س��ري 

م��ن��ط��ق��ة ال��ط��ري��ق اجل���دي���دة ل��ي�����س��ت ح��ال��ة 

ع���اب���رة، ي���ق���ول:  »اأ����س���ب���ت اأث���ن���اء الج��ت��ي��اح 

الإ�سرائيلي ب�ساروخ طائرة اأثناء دفاعنا عن 

اإجائنا لاأطفال  واأثناء  الريا�سية،  املدينة 

م��ادام  اأق��ول  ال�سبب  ولهذا  ال��ُع��زل،  والن�ساء 

لن  امل�ستقبل  فتيار  علينا،  يتغلب  مل  �سارون 

يتغلب علينا«.. قاطعناه: ولكن خرجتم من 

ال��ط��ري��ق اجل���دي���دة، يجيب ب��ح��زم: »اأُح����رق 

الطريق  يف  م��وج��ودون  نحن  لكننا  امل��ك��ت��ب، 

اجلديدة من خال م�ساعر اأهلنا واملحبني«.

اأهايل طريق اجلديدة  راأي  �ساألناه عن 

على  مغلوب  »النا�س  يقول:  ح�سل؟  بالذي 

اأمرها، ربوا جيًا من الرعاع، عودوا البع�س 

على البطالة »ونزعوا النا�س«.. وبدل توفري 

يف  وي��رم��ون��ه��م  ال��ن��ا���س  ي�ستخدمون  ال��ع��م��ل 

نهاية املطاف«.

وماذا عن ا�ستخدام العنف مرة جديدة 

النا�س،  وت��روي��ع  ب��ال��ق��وة  واق���ع  اأم���ر  لفر�س 

ج��ي��داً، نحن  ت��اري��خ حزبنا  يعرفوا  »ل  ي��رد: 

احلرب  اأثناء  �سباط   6 حركة  كنا  الأ�سل  يف 

الأه���ل���ي���ة، حت��ول��ن��ا اإىل ال��ت��ي��ار ال��ع��رب��ي ع��ام 

تلقينا  امل��ي��ل��ي�����س��ي��وي..  ال��ط��اب��ع  ل��ن��زع   2000
ال�سنوات،  ال�سربات يف غ�سون هذه  ع�سرات 

مع  و�سراعنا  الإ�سرائيلي  بالجتياح  ب���دءاً 

ال��ك��ت��ائ��ب ت�����ارة، وح���رك���ة اأم����ل ت����ارة اأخ����رى، 

���س��وري��ة م���رات ع��دي��دة، و�ُسجنت  اأوق��ف��ت يف 

كنا  ال�سربات  ه��ذه  ك��ل  ورغ��م  �سنوات،  �سبع 

بالأم�س مع  الذي ح�سل  اأنف�سنا،  ن�ستنه�س 

اأُح��رق  واأن  �سبق  ومركزنا  يتكرر،  لن  حزبنا 

اأك���ر م��ن م��رة يف �سراعنا م��ع »اإ���س��رائ��ي��ل«، 

نحن معتادون على هذه الأمور، وعلى جتاوز 

امل�سقات وامل�ساعب، لكن تيار امل�ستقبل لي�س 

معتاداً على ذلك«.

حرروا نتانيا؟

ب��راأي ال��رج��اوي، الأح���داث التي تلت 

وعكار  طرابل�س  يف  امل��ول��وي  ���س��ادي  توقيف 

وط��ري��ق اجل���دي���دة، ه��دف��ه��ا ال�����س��ري مب�سار 

الفو�سى  اإىل  للو�سول  املتنقلة  الفو�سى 

ال���ع���ارم���ة، ول��ت��ك��ري�����س م��ن��ط��ق��ة ع���ازل���ة يف 

امل�ستقبل  تيار  ومي��رح  فيها  ي�سرح  ال�سمال، 

التي  »ب��ريوت  يقول:  ال�سلفيون،  وحلفاوؤه 

وق�سف  ال�سهيوين  ال��ع��دو  ح�سار  حتملت 

1982 وما تاها، باإمكانها جتاوز ما يح�سل 
العرب رغم  �سيبقى منارة كل  لبنان  الآن.. 

اأن تيار امل�ستقبل يبيعها للقطري وال�سعودي 

اإل��ي��ه  ب��ال��ت��ح��ري�����س، لأن ب����ريوت ب��ال��ن�����س��ب��ة 

جمرد اأعمال و»bussines«، ويف النهاية 

كما  عليهم، مت��ام��اً  �ستنقلب  الأع��م��ال  ه��ذه 

ح�سل لأنور ال�سادات الذي اأتى بالأ�سوليني 

قتيًا،  ف���اأردوه  النا�سريني،  من  للتخل�س 

ت��ي��ارات  م��ن  لبنان  اإىل  ال��ي��وم  يجلبونه  م��ا 

عليهم، من�سق بريوت  �ستنقلب غداً  �سلفية 

ابن  امل�ستقبل حم��م��ود اجل��م��ل ج��ال م��ع  يف 

اأحد مدراء العامني اأمام الع�سابات امل�سلحة 

اأي ن�سر  اأ���س��األ��ه: ع��ن  الن�سر،  ���س��ارة  راف��ع��اً 

اأين  تتحدث؟ هل حررت م�ستعمرة نتاليا؟ 

بالن�سبة  الذي حققتموه؟  العظيم  الإجن��از 

اإل��ي��ن��ا ه���ن���اك دي����ن ب��رق��ب��ت��ن��ا، اإن ����س���اء اهلل 

�سنوفيه«.

تق�سيم املنطقة

وعن الأزمة ال�سورية يقول الرجاوي: 

اإقليمية  اأزم�����ة  ت��ع��د  ال�����س��وري��ة مل  »الأزم������ة 

ف��ح�����س��ب، ال�������س���راع اأ���س��ب��ح ع��ل��ى الأرا����س���ي 

ال�����س��وري��ة، دخ����ول الأزم�����ة ب��ال��ت��دوي��ل يعني 

علينا انتظار النتخابات الأمريكية، �ستبقى 

هناك  اأو  هنا  م��ن  ُتفتعل  الأمنية  الأح���داث 

رغم �سمود النظام وال�سعب ال�سوري، ورغم 

قوة  عوامل  امتاكه  ال�سوري  النظام  اإثبات 

على  الرجاوي  يعقب  الكثريين..«،  فاجاأت 

ال��ت��ح��ري�����س امل���وج���ه اإل��ي��ه��م ب��ال��ق��ول »ن��وؤي��د 

الإ�ساح، ونعار�س الف�ساد يف �سورية، ونحن 

اإىل ج��ان��ب احل��ري��ات وال��دمي��ق��راط��ي��ة وم��ع 

خراب  مع  ل�سنا  لكننا  ال�سلمية،  التغيريات 

�سورية، لأننا نريدها دولة ممانعة، ونرف�س 

تق�سيمها ونريد لل�سعب الفل�سطيني العودة 

يف  امل�ستقبل  تيار  تدخل  اأفهم  ل  دي���اره،  اإىل 

بعدم  يطالبون  دام��وا  ما  ال�سورية  ال�سوؤون 

تدخلها يف �سوؤون لبنان«. 

وعن موقع »اإ�سرائيل« يف كل ما يح�سل 

»الإ�سرائيلي  الرجاوي:  يقول  م�سرقنا،  يف 

مرتاح جداً لتفكك الدول العربية وعجزها، 

لتق�سيمها  مهيئة  م�سر  دول��ت��ان،  ال�����س��ودان 

�سورية  لتق�سيم  م�سروع  هناك  دول،   3 اإىل 

بديل  ك��وط��ن  يهيئونه  الأردن  دول،   4 اإىل 

يف  التق�سيم  ل��ه  ُي���راد  لبنان  للفل�سطينيني، 

وال�سيعة«.  ال�سنة  بني  العام  املئة  ظل �سراع 

الغرب  »م�ساعي  ال��رج��اوي:  �ساكر  بح�سب 

عالق  دول��ة   52 اإىل  العربية  ال��دول  لتق�سيم 

�سورية،  يف  م�سروعهم  ف�سل  نتيجة  ومتعر 

ي����ري����دون ت��ن�����س��ي��ب الإخ��������وان امل�����س��ل��م��ني يف 

م���ن قبل  امل��ب��ا���س��ر  الح����ت����ال  احل���ك���م، لأن 

الأمريكيني مل تعد متوفرة، البديل املمكن 

ال�ستعانة  هو  الأمريكي  املبا�سر  لاحتال 

بال�سلفيني وجماعة الإخوان الذين يريدون 

امل�سيحية،  الأقليات  لإث��ارة  ال�سريعة  تنفيذ 

وت�سريع تق�سيم الدول العربية اإىل دويات 

متناحرة، كما هو املخطط لتق�سيم اجلزائر 

واملغرب بني بربر وعرب، ليبيا«.

النهائية  احل��ل��ح��ل��ة  ال���رج���اوي  ب�����راأي 

حتتاج  املنطقة  ول�سعوب  ال�سورية  ل��اأزم��ة 

ل��ع��دة اأع����وام، »امل��ط��ل��وب م��زي��د م��ن ال�سمود 

مموًل  م��ادام  فالإرهاب  �سننت�سر،  وبال�سر 

من اخلارج �سيبقى موجوداً رغم اأنه احلالة 

ال�ساذة للعاقات بني الب�سر«.

اأجرى احلوار: بول با�سيل

حشد 1000 شخص 
لتصفيتنا جسديًا كان 
ُيراد منه ارتكاب مجزرة 

حلبا جديدة.. لنكون 
عبرة لآلخرين

البرجاوي: ال أفهم تدخل 
تيار المستقبل في 

شؤون سورية ما داموا 
يطالبون بعدم تدخلها 

في شؤون لبنان
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فيها  راأي�����ت  م����رة  اأول  ج���ي���داً  اأذك�����ر 

اأره  اأبي تنهمر على وجه الذي مل  دموع 

ما  العاطفية،  م��ن  ال��درج��ة  بتلك  ي��وم��اً 

زال �سريط اأح��داث ذلك اليوم مير على 

ذاكرتي بو�سوح تام، وك��اأن ما حدث كان 

اأول  اأن�سى  اأن  يل  وكيف  طبعاً  البارحة، 

تاألف  اأر�ساً مل  فيها قدماي  مرة وط��اأت 

تلك  تن�سى  كيف  اأم  ا�سمها،  �سوى  اأذين 

الوجوه الأبية التي امتزجت فيها تعابري 

ال��ت��ي ل ميكن لقلم  ال��ذه��ول وال��ف��رح��ة 

اللحظات  تلك  اأثناء  اأن ي�سفها  ل�سان  اأو 

ال��ث��م��ي��ن��ة، ال��ت��ي م��ازل��ن��ا ن��ع��اي�����س��ه��ا حتى 

الآن ب��ع��د م����رور اث��ن��ي ع�����س��ر ع��ام��اً على 

الذي  اليوم  ذلك  التاريخي؛  اليوم  ذلك 

ُو���س��ع��ت ف��ي��ه ن��ه��اي��ة م�����س��ل�����س��ات القمع 

اأنتجه عدو حمتل  وال��ذل والقهر، الذي 

بدًل  وُر�سمت  »اإ�سرائيل«،  ا�سمه  غا�سب 

اأي����ادي  ان��ت�����س��ارات جبلتها  ب��داي��ة  م��ن��ه��ا 

مل  التي  ال�سرفاء  اللبنانيني  املقاومني 

تعرف يوماً معنى الهزمية وال�ست�سام.

ن��ع��م اإن���ه اخل��ام�����س وال��ع�����س��ري��ن من 

اأي������ار؛ ع��ي��د امل���ق���اوم���ة وال���ت���ح���ري���ر، عيد 

كل  ع��ي��د  والت�سحية،  وال���وف���اء  ال�����ّس��رف 

ال��ل��ب��ن��ان��ي��ني ال��ذي��ن ت���وح���دوا حت��ت راي��ة 

الدفاع عن كرامة و�سرف لبنان و�سامة 

وب�سواعد  وجي�سه  �سعبه  بقوة  اأرا���س��ي��ه، 

قائد  قوتها من  ا�ستمدت  التي  مقاومته 

اأ�سابعه  ب��ني  م��ن  َيتعب،  اأًت��ع��ب ومل  اأم��ة 

ال�����س��م��راء ال�����س��اخ��ن��ة ن�����س��ج��ت ���س��م��و���س 

احلرية، فبالأم�س انك�سار وهزمية وعار، 

وال��ي��وم ع��زة وف��خ��ر وان��ت�����س��ار، م��ن حتت 

عباءته خرج الأبطال واملجاهدون، �سدوا 

ال���ع���زم م���ن ع��زمي��ت��ه ف��ل��م ي���ذوق���وا طعم 

ال��ه��زمي��ة وال���س��ت�����س��ام ق���ط، ب��ل اأذاق����وا 

اأوه��ن من بيت  م��رارة طعمه لعدو �سار 

العنكبوت لأول م��رة، ومل  تكن الأخ��رية 

منذ  خ��زي��اً  اأ���س��د  بهزمية  ُمني  اإذ  اأي�����س��اً، 

ين�سوه  ل��ن  در���س��اً  عّلموهم  اأع����وام،  �ستة  

ال��وج��ود،  نهاية  قلوبهم  وزرع���وا يف  اأب���داً 

اأدن�����ى من  اأو  ف��اأ���س��ب��ح��وا ق����اب ق��و���س��ني 

الزوال.

  يف ه����ذا ال���ي���وم ال��ع��ظ��ي��م امل��ق��د���س، 

 - اجلنوبيني  املواطنني  بع�س  ي�ساركنا 

ف��رتة الح��ت��ال يف جنوب  ممن عاي�سوا 

لبنان - فرحتهم العارمة التي اعرتتهم 

يف ذلك اليوم، الذي غري موازين القوى 

يف امل��ن��ط��ق��ة ل�����س��ال��ح ل��ب��ن��ان، ف��اأث��ب��ت اأن 

بقوة  بل  يقال،  كما  ب�سعفه  لي�ست  قوته 

التي  ال��ب��ا���س��ل��ة  وم��ق��اوم��ت��ه  اأه��ل��ه  واإرادة 

ق���در اهلل  ل���ول  ال��ن��ج��اح  ت��ك��ن لتحقق  مل 

واجلباه  احلية  ال�سمائر  اأ�سحاب  ولول 

اأب��ت  ال��ت��ي  العالية  وال���روؤو����س  ال�ساخمة 

ا�ستمر يف  ال��ذي  والقهر  للظلم  الر�سوخ 

لبنان اأكر من 22 �سنة.

»ه������ذه امل��ن��ا���س��ب��ة ه����ي رم�����ز ل��ع��زت��ن��ا 

ح���وراء مهدي  ال�سيدة  ت��ق��ول  وف��خ��رن��ا«، 

ال��ري��ح��ان،  ب��ل��دة  م��ن  �سنة(  علي،46  )اأم 

بال�سطهاد  ن�سعر  دائماً  »كنا  تكمل:  ثم 

وال����ذل ع��ل��ى اأر���س��ن��ا ووط��ن��ن��ا، ل��ك��ن بعد 

احلقيقية  ب��ال��ق��ي��م��ة  ���س��ع��رن��ا  ال��ت��ح��ري��ر 

ملدة  طعمها  ن�سينا  قد  كنا  التي  للحرية 

طويلة، كل ذلك هو بف�سل دماء ال�سهداء 

التي كنت اأعلم اأنها اأبداً لن تذهب هدراً«.

 60( ده��ي��ن��ي  ل��وه��ي��ب��ة  بالن�سبة  اأم���ا 

ي����وم ل���ن تن�ساه  ع���ام���اً( ف��ال��ت��ح��ري��ر ه���و 

اأن  »�سحيح  عليها،  وق��ع��ه  عظمة  ل�سدة 

بلدتنا مل تكن �سمن ال�سريط املحتل، اإل 

اأن الفرحة مل تكن اأقل من فرحة اأهلنا 

الذين قا�سوه وعاي�سوه، فاأجمل اإح�سا�س 

���س��ع��رن��ا ب���ه ك����ان ع��ن��دم��ا ان���دح���ر ال��ع��دو 

اأرا���س��ي اجل��ن��وب، ما  الغا�سب م��ن كافة 

عدا بالطبع مزارع �سبعا التي �سنحررها 

قريباً اإن �ساء اهلل«.

وي��ق��ول علي دي��اب )50 ع��ام��اً(: »مل 

من  ي��وم  يف  �ستتحرر  اأر���س��ن��ا  اأن  نتخيل 

الأيام، كان جمرد حلم واأ�سعر اين مازلت 

اأعي�سه اإىل الآن«. 

 دال���ي���ا ال��ب��و���س��ي م���ن ب��ن��ت ج��ب��ي��ل: 

من  لت�سريح  بحاجة  كنت  اأنني  »تخيلي 

ع����دوي وع��م��ائ��ه ل��ل��دخ��ول اإىل ار���س��ي 

وب��ي��ت��ي! كثري م��ن ال��ن��ا���س ان��ح��رم��وا من 

�سعوبة  ب�سبب  اجل��ام��ع��ات  اإىل  ال��دخ��ول 

امل�����رور ع���ر م��ع��ر ي���اح���ون، وا���س��ط��روا 

للعي�س بظروف اقت�سادية �سعبة، ب�سبب 

ال�����س��رائ��ب امل��رت��ف��ع��ة ال��ت��ي ك���ان يطلبها 

»جي�س حلد« على الب�سائع الداخلة اإىل 

ال��ذي حتقق،  اأي��ار هو حلمي   25 البلدة، 

وم����ن ����س���دة ال��ف��رح��ة ال���ت���ي ع��م��ت اأه��ل��ي 

»حتررنا،  نقول  اأ�سبحنا  بلدتي  و�سوارع 

خل�س ما عاد بدنا �سي من هالدنيا«.

 25« )48عاماً(:  �سور  ال��وه��اب  عبد 

اأيار لي�س يوماً عادياً، بل هو يوم �سيخلده 

املحتل  ك��ان  ب��ه عنما  كنا نحلم  ال��ت��اري��خ، 

ع��ل��ى اأر���س��ن��ا، وع��ن��دم��ا حت��ق��ق احل��ل��م مل 

ن�سدقه، كان ل بد للجميع اأن يروا ردات 

فعل اللبنانيني الااإرادية والا�سعورية 

ي���ت���واف���دون اإىل اجل���ن���وب م���ن كل  وه����م 

»اهلل  �سوته  ب��اأع��ل��ى  ي�سيح  ف��ه��ذا  م��ك��ان، 

ال�سماء  ن��ح��و  ي���داه  ي��رف��ع  وذاك  اأك�����ر«، 

ي����ردد ع���ب���ارات ال�����س��ك��ر والم���ت���ن���ان ل��ه��ذا 

ال��ن�����س��ر ال��ك��ب��ري، واآخ�����ر ي�����س��ج��د وي��ق��ّب��ل 

املر،  اأذاقونا  ال��رتاب، لقد  الأر���س وي�سم 

هو  م��ا  اأذاق���وه���م  بعد  فيما  �سبابنا  لكن 

اأكر مرارة«.

اأم����ا حم��م��د خ�����س��ر )25 ���س��ن��ة( من 

ب��ل��دة اخل���ي���ام، ف��ي��ق��ول وه���و ي���ح���اول اأن 

ظل  يف  ق�ساها  التي  الأي���ام  تلك  يتذكر 

»اإ���س��رائ��ي��ل« وعمائها م��ن جي�س  وج��ود 

حلد: »مل اأعرف �سوى اخليام، فاخلروج 

ج��داً  �سعباً  ك���ان  اإل��ي��ه��ا  وال���دخ���ول  منها 

احلواجز  على  الدقيق  التفتي�س  ب�سبب 

الأم��ن��ي��ة ال��ك��ث��ي��ف��ة، ويف ح���ال مت��ك��ن��ا من 

اخلروج ب�سام، كنا ن�سعر وكاأننا يف حالة 

ال�ساة  حتى  لنا  ي�سمح  يكن  مل  �سفر، 

يف ج��وام��ع��ن��ا! ل��ك��ن ذل���ك ك��ل��ه ت��غ��ري بعد 

بحرية  نتنقل  اأ�سبحنا  حيث  التحرير، 

تامة، واأ�سبحنا نرى وجوهاً جديدة، كما 

زاد العمار واحلركة يف اجلنوب الذي ظل 

يحتفل مدة �سنة كاملة ب�سكل م�ستمر«.

اإن هذه الهزمية النكراء التي تعر�س 

العامل  اأق��وى اجليو�س يف  لها واح��د من 

والتكنولوجيا  وال�ساح  العتاد  حيث  من 

الذريع  ف�سله  يغطي  اأن  ح��اول  املتطورة، 

وليد  ك���ان  الن�����س��ح��اب  اأن  التحجج  ع��ر 

قرار م�سبق، اإل اأن التقارير والتحقيقات 

ال��ت��ي ع��ر���س��ت��ه��ا ال��ق��ن��وات الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة، 

 24-5-2000 يف  الن�سحاب  اأن  اأو�سحت 

لبنان  يف  امل��ق��اوم��ة  ���س��غ��وط  ب�سبب  ك���ان 

ق���رار  اأن  اإذ  الأم����ن����ي،  احل�����زام  وظ�����روف 

7-7- الن�سحاب بالأ�سا�س كان مقرراً يف 

2000، لذا فاإنه لي�س ان�سحاباً بقدر ما هو 
اندحار، اإذ اإن �سمود اللبنانيني وكفاحهم 

ه��و ال���ذي ف��ر���س الن�����س��ح��اب وال��ت��وق��ي��ت 

والتكتيك والكيفية على العدو.

  لكن اعرتاف العدو بالهزمية - واإن 

وجلياً  وا�سحاً  بات   - مبا�سر  ب�سكل غري 

وج��ن��وده،  �سباطه  ت�سريحات  يف  مت��ام��اً 

فقد نقلت �سحيفة »يديعوت« عن جنود 

من  ان�سحابهم  قبيل  قولهم  اإ�سرائليني 

من  اأف�سل  ه��ن��اك  »لي�س  لبنان:  ج��ن��وب 

الآن من  ب��ع��د  ي��ه��م  ل��ب��ن��ان، ول  م���غ���ادرة 

اأنه  املهم  ال��ذي خ�سر،  ال��ذي ك�سب وم��ن 

واأن��ن��ا و�سعنا ح��داً  ب���اأذى  اأح��د  مل ي�سب 

طريقة  باأ�سرع  لبنان  امل�سمى  للكابو�س 

ممكنة«.

 هذا عدا عن العرتافات الإ�سرائيلية 

الأخ��ري  ال��ع��دوان  يف  الثانية  بهزميتهم 

ظ��ن  ع���ن���دم���ا  ال�2006  يف  ل���ب���ن���ان  ع���ل���ى 

�سيكون  اإليه  دخولهم  اأن  الإ�سرائيليون 

لن  اأن��ه  بعد  نزهة ع�سكرية، فتبني فيما 

ودباباتهم،  جلندوهم  م��ق��رة  اإل  ي��ك��ون 

حيث عّر مئات اجلنود الإ�سرائليني عن 

املدة  تلك  كل  املقاومة  ب�سمود  تفاجئهم 

واعرتفوا  القتال،  اأثناء  تنظيمها  وبقوة 

التوقعات،  كل  تخطت  معهم  املعركة  اأن 

اإذ اأ����س���ار اأح����د امل��ت��ط��وع��ني الأم��ريك��ي��ني 

ال���ذي ج���اء اإىل »اإ���س��رائ��ي��ل« ل��ل��ت��ط��وع يف 

لل�سهيونية  ولئ���ه  ع��ن  ت��ع��ب��رياً  اجلي�س 

اأن اجلنود الإ�سرائيليني كانوا يف ال�سابق 

»على  لبنان  �سد  احل��رب  عن  يتحدثون 

توقعنا  »رمب���ا  وي�سيف  ال��ن��ك��ت��ة«،  �سبيل 

الآن،  ول��ك��ن  ك��ب��رية،  ح��رب��اً  �ستكون  اأن��ه��ا 

ف�سًا  كلياً«..  غريبة  حرب  اإنها  اللعنة، 

عن تقرير جلنة فينوغراد ال�سهري الذي 

اعرتف �سمنياً بهزمية جي�سه يف حتقيق 

اأهدافه يف لبنان، وهو الق�ساء على  اأهم 

املقاومة اللبنانية واإ�سعافها.

   كل هذه الع��رتاف��ات التي قدمها 

امل��اأ  واأع��ل��ن��وا عنها على  الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ون 

النفو�س  اأ�سحاب  لتقنع  كافية  تكن  مل 

امل��ري�����س��ة ال���ذي���ن ج��ل�����س��وا ح��ائ��ري��ن من 

املقاومة  اإدان���ة  فحاولوا  النت�سار،  ه��ذا 

و�سفاتها،  كرامتها  من  النتقا�س  عر 

»اإ�سرائيل«  ان�سحاب  بتاأخريها  واتهامها 

م����ن ل���ب���ن���ان! وب���ال�������س���ع���ي ن���ح���و ال��ف��ت��ن��ة 

وت���خ���ري���ب ال����ب����اد، وع����ر ال���ل���ج���وء اإىل 

ال��ت�����س��ل��ح ب���ت���ري���رات اخل�����س��ائ��ر امل���ادي���ة 

وال��ب�����س��ري��ة ال���ت���ي ل حت��ت�����س��ب يف ح��رب 

ال���ك���رام���ة وال��ع��ي�����س ب��ح��ري��ة ���س��د ال���ذل 

والهوان. 

   حان الوقت ليعلم هوؤلء اأن املراهنة 

على ف�سل املقاومة لن جتدي نفعاً، حان 

اأن  ي��ع��رف��وا  اأن  اللبنانيني  ع��ل��ى  ال��وق��ت 

وطنياً،  خ��ي��اراً  ي��ك��ون  اأن  يجب  خ��ي��اره��م 

الطائفية  احل�سابات  يف  يخطئوا  ل  واأن 

ترانا  التي  »اإ���س��رائ��ي��ل«  اإىل  بهم  ف��ت��وؤدي 

»امل��خ��ت��ار«،  ل�سعبها  وع��ب��ي��د  خ���دم  جم���رد 

ولنعلم اأن م�سلحة كل الطوائف يف لبنان 

اأن يكون خيارها وطنياً وعربياً فقط.

ال����ذي حققته  الن��ت�����س��ار  ه���ذا  اإن    

امل��ق��اوم��ة يف ل��ب��ن��ان، ه��و ان��ت�����س��ار جلميع 

ال�����س��ع��ب ال��ل��ب��ن��اين، ه��و ان��ت�����س��ار قدمته 

امل��ق��اوم��ة ل��اأم��ة ال��ع��رب��ي��ة والإ���س��ام��ي��ة 

احل��ي��اة  اإرادة  اأن  ب��ره��ن��ت  ال��ت��ي  ج��م��ع��اء، 

لديها اأقوى بكثري من اإرادة القتل لدى 

اإىل  تدعو  ما  دائماً  والتي  الإ�سرائيليني 

وجوه  اأف�سل  باعتباره  الداخلي  ال�سام 

احلرب مع العدو، لذلك فلنحر�س على 

اأن يكون هذا اليوم يوماً وطنياً وتوافقياً 

لعا�سمة  احلرية  طريق  لنمهد  بامتياز، 

العرب وامل�سلمني؛ »فل�سطني«.

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم: {ونريد 

اأن منن على الذين ا�ست�سعفوا يف الأر�س 

وجن��ع��ل��ه��م اأئ���م���ة، وجن��ع��ل��ه��م ال���وارث���ني، 

ومن��ك��ن ل��ه��م يف الأر������س، ون���ري ف��رع��ون 

وه����ام����ان وج���ن���وده���م���ا م��ن��ه��م م���ا ك��ان��وا 

يحزنون}.

غدير حامد
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ف���ج���اأة.. وم���ن دون ���س��اب��ق �إن�����ذ�ر، �أُع��ل��ن 

يف  �سيبحثان  وح��م��ا���س  فتح  م��ن  وف��دي��ن  �أن 

�لفل�سطينية،  �حل��ك��وم��ة  ت�سكيل  �ل��ق��اه��رة 

ُي��ع��رف ب��ات��ف��اق �ل���دوح���ة. �أع��ق��ب  وتنفيذ م��ا 

ذل���ك ل��ق��اء ب��ن م��و���س��ى �أب���و م�����رزوق؛ ع�سو 

�ملكتب �ل�سيا�سي حلما�س، وبن ع�سو �للجنة 

�ملركزية حلركة فتح.

ل يكمن عن�سر �ملفاجاأة يف �لإعالن عن 

فقد  �ل��وح��دة،  حكومة  ت�سكيل  وبحث  �للقاء 

�لأخ��ب��ار،  ه��ذه  مثل  على  �لتنظيمان  ع��ودن��ا 

ح���ي���ث ي�����ع�����ود�ن ل���ل���ح���دي���ث ع����ن �مل�����س��احل��ة 

و�أه��م��ي��ت��ه��ا ب��ن �ل��ف��رة و�لأخ������رى، وي��خ��ال 

للمرء حينها �أن كل �سيء على ما ي��ر�م، و�أن 

�سيف،  �سحابة  جم��رد  هي  �لنق�سام  م�ساألة 

وذلك قبل �أن يعاود� يف �ليوم �لتايل �لر��سق 

ب���الت���ه���ام���ات، وب���امل�������س���وؤول���ي���ة ع����ن ت��ع��ط��ي��ل 

�مل�ساحلة.

�لقادة  يتولها  )�للقاء(  �لأوىل  �ملرحلة 

�سيا�سية  مكاتب  و�أع�ساء  عامن  �أم��ن��اء  من 

وجلان مركزية، �أما �ملرحلة �لثانية )�لعودة 

�ملتحدثون  فيتولها  �لتهامات(  تبادل  �إىل 

�ل�سيا�سي،  �ل����ردح  يف  �خل����ر�ء  �ل��ر���س��م��ي��ون 

و�لر��سق بالعبار�ت �لالذعة.

�عتاد  ه��ذ� ما يفاجئ، فقد  لي�س يف كل 

�لفل�سطينيون عليه، ومل يعودو� يلقون �إليه 

باًل، حتى �أن كل �لأخبار �ملت�سلة باللقاء�ت، 

�سهية  تثري  تعد  مل  بانف�سا�سها،  وك��ذل��ك 

�ملتابعة عند �ملو�طن �لفل�سطيني، فهو يعرف 

�للقاء،  �ل��ذي �سيقال عند ح��دوث  ما  م�سبقاً 

وما �سيليه �أي�ساً.

ت��ك��م��ن يف حقيقة  �مل����رة  �مل���ف���اج���اأة ه����ذه 

حكومة  ت�سكيل  �أعقب  �جلديد  �لتحرك  �أن 

فل�سطينية جديدة يف ر�م �هلل برئا�سة �سالم 

ي�ستهدف  �لت�سكيل  هذ�  �أن  بد�  وقد  فيا�س، 

يت�سل  م���ا  و�أن  �ل��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة،  �مل�����س��احل��ة 

عبا�س،  حم��م��ود  برئا�سة  �ل��وح��دة  بحكومة 

�إع��الن �ل��دوح��ة، قد �سار يف  وف��ق ما ي�سمى 

خر كان، ثم جاء �حلديث عن �أن �حلركتن 

���س��ت��ج��ت��م��ع��ان ل��ل��ب��ح��ث يف ت�����س��ك��ي��ل ح��ك��وم��ة 

�ل����وح����دة.. »ع�����ال«، ل��ك��ن ه���ل مي��ث��ل ت�سكيل 

برئا�سة عبا�س حاًل لالأزمة؟  حكومة وحدة 

هذه  �سيقدمان  �لطرفن  �أن  �ف��ر����س  م��ع 

�مل������رة ع���ل���ى م����ا ي���خ���ال���ف �ل����ع����ادة �مل���ع���روف���ة، 

ويذهبان نحو �لتفاق.

 �جل��و�ب بب�ساطة هو ل، لن تكون هذه 

هناك  ك���ان  �إذ�  �إل  ل���الأزم���ة  ح���اًل  �حل��ك��وم��ة 

�ل�سعب  يو�جهها  �لتي  �لأزم��ة  �أن  من يعتر 

�لوحدة،  حكومة  بغياب  تت�سل  �لفل�سطيني 

�ل�����س��وؤ�ل ع��م��ا يعنيه وج��ود  وذل���ك م��ن دون 

حكومة يف �مل�سهد �لفل�سطيني.

ولكي تكون �مل�ساألة و��سحة متاماً، فلي�س 

ه��ن��اك �أي م���رر ل���س��ت��م��ر�ر ه���ذ� �لن��ق�����س��ام، 

ويجب �أن ينتهي فور�ً، لكن لي�س على قاعدة 

�إ�ساعة �لأوهام، بل عن طريق تقدمي �إجابات 

�لإجابات  �لو�قع، وهذه  �أ�سئلة  حقيقية على 

ل تبد�أ بت�سكيل حكومة ل قدرة لها على �أي 

نوع يف �لفعل، �سوى تغذية �لوهم باأن �ل�سعب 

له  و���س��ارت  ��ستقالله  ن��ال  ق��د  �لفل�سطيني 

حكومة، بل تبد�أ باإعادة بناء مرجعية وطنية 

�ساحلة تخرج �ل�سعب �لفل�سطيني من حال 

�لن�سد�د �لقائم، وتعتمد برنامج كفاح وطني 

يعيد �إليه حقوقه كافة.

و�لأجدى من �سرف �لوقت يف ت�سكيل 

ل�»�أ�سحاب  �حل�س�س  وتقا�سم  �حل��ك��وم��ة، 

�مل��ع��ايل« ه��و �لإق����د�م على خ��ط��وة �سجاعة 

�لإع���الن  يف  تتمثل  و���س��روري��ة،  ومطلوبة 

و�إع�����ادة  �لفل�سطينية،  �ل�����س��ل��ط��ة  ح���ل  ع���ن 

و�ق��ع  بو�سفه  �لفل�سطيني،  �ل��و�ق��ع  تعين 

حترر وطني ل�سعب حتت �لحتالل، فهذه 

�ل�����س��و�ء(  على  وغ���زة  �ل�سفة  )يف  �ل�سلطة 

على نحو ما يجري  وطنياً  مل تعد مك�سباً 

�لرويج له، بل هي عقبة يف وجه م�سروع 

�لتحرر �لوطني لل�سعب �لفل�سطيني، وهي 

تعفي  �ل�ستقالل،  وه��م  �إ�ساعة  عن  ف�ساًل 

�لح��ت��الل م��ن م�����س��وؤول��ي��ات��ه، وت��ق��وم )كما 

بالكثري من مهامه  �ل�سفة(  �حل��ال يف  هو 

�لقذرة، كمثل �لعتقالت، ومنع �ل�ستباك 

و�حلقوق،  لالأر�س  �لغا�سب  �لحتالل  مع 

ب��ل وت��ت��ي��ح ل��الح��ت��الل �أن ي��ك��ون �لأرخ�����س 

و�لأقل كلفة يف �لتاريخ، بتعبري�ت قادة من 

�ل�سلطة ذ�تها.

�أث��ري ه��ذ� �ملو�سوع م���ر�ر�ً، ويف كل  لقد 

ن��ق��ا���س ح���ول ح���ل �ل�����س��ل��ط��ة ك���ان ه��ن��اك من 

ي��ط��رح م�����س��األ��ت��ن: �ل��ب��دي��ل، وك��ي��ف��ي��ة �إع��ال��ة 

و�أع�����س��اء  �مل���وظ���ف���ن،  م���ن  �لآلف  ع�����س��ر�ت 

�لأجهزة �لأمنية �لذين يتقا�سون رو�تب من 

�ل�سلطة.

وقائم، ممثاًل  فهو موجود  �لبديل  �أم��ا 

مبنظمة �لتحرير �لفل�سطينية، �لتي حولتها 

وتعمل  �أج��ه��زت��ه��ا،  م��ن  ج��ه��از  �إىل  �ل�سلطة 

عليها،  و�لق�ساء  تقوي�سها  على  با�ستمر�ر 

�لبديل  ه��ي  �لتحرير  منظمة  �أن  �لعلم  م��ع 

�ل�سالح و�لفعلي لقيادة �ل�سعب �لفل�سطيني 

�لر�زح حتت �لحتالل، و�ملقتلع من �أر�سه.

من  هناك  فلي�س  �ملوظفن  م�ساألة  �أم��ا 

ب����اأن يتحكم م�����س��ري وم��ع��ا���س  م��ن��ط��ق ي��ق��ب��ل 

ك��ام��ل،  �سعب  مب�سري  �لآلف  م��ن  ع�����س��ر�ت 

�ملوظفن  م�سري  ي��ك��ون  �أن  مفهوماً  ولي�س 

�ل�سعب  حقوق  على  �لأل��وي��ة  �ساحب  ه��وؤلء 

�ل�سلطة  �أن  ع��ن  ن��اه��ي��ك  ك��ل��ه،  �لفل�سطيني 

�مل��ان��ح��ن،  و�أم�����و�ل  �مل�����س��اع��د�ت  تعي�س ع��ل��ى 

وي�سدد  �لكامل مل مي��ول،  �رتهانها  يعني  ما 

كله  �ل�سعب  �إن م�سري  �أي  �ملوظفن،  رو�ت��ب 

ي�سبح رهناً بالأمو�ل �لتي ُتدفع لإعالة فئة 

�سغرية على ح�ساب �سعب كامل.

�أك���ر م��ن ك��ل ذل���ك، و�أه����م �أي�����س��اً، ف��اإن 

��ستمر�ر حال �لن�سد�د �لقائم يوؤدي �إىل تاآكل 

للعدو  ويتيح  �لوطنية،  �حلقوق  يف  م�ستمر 

�ل���س��ت��م��ر�ر يف م�����س��اري��ع �ل��ق�����س��م و�ل��ت��ه��وي��د 

تو�جه م�ساريعه هذه  �أن  دون  و�لتو�سع، من 

�أي مقاومة ُتذكر. 

لكل  م�سروع  حق  �لحتالل  مقاومة  �إن 

�سعب يقع حتت �لحتالل، وهي حق وو�جب 

�لفل�سطينية  �ل�����س��ل��ط��ة  ن��ف�����س��ه.  �ل���وق���ت  يف 

متنع �ل�سعب �لفل�سطيني من ممار�سة حقه 

وو�جبه، وهي بذلك ت�سكل عن�سر مناه�سة 

ل�����س��ع��ي��ه م���ن �أج�����ل ن��ي��ل ح��ق��وق��ه �ل��وط��ن��ي��ة، 

ول���ذل���ك ف����اإن �خل�����روج م���ن ح����ال �لن�����س��د�د 

�نتفا�سة  وب��ان��ط��الق  بحلها،  ي��ك��ون  �ل��ق��ائ��م 

�سعبية فل�سطينية تقاوم �لحتالل، وتفر�س 

ب��اإن��ه��اء  �لأم����ر كفيل  �لن���دح���ار، وه���ذ�  عليه 

�لن��ق�����س��ام �ل��ب��غ��ي�����س م���رة و�إىل �لأب�����د، �أم���ا 

�حلديث عن ت�سكيل حكومة وحدة لل�سلطة، 

فلي�س �أكر من ��ستمر�ر يف تقا�سم �لأوهام، 

و�إد�مة �لنق�سام عملياً.

نافذ �أبو ح�سنة  

فتح وحماس.. وحديث الحكومة
إنهــاء االنـقـســام بحل السـلـطــة
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�حتاللها  ذك��رى  يف  �لقد�س  على  �ل�سهاينة  للم�ستوطنن  هجمات  م��ع  بالتز�من   

�خلام�سة و�لأربعن وفق �لتقومي �لعري، توجت حكومة �لحتالل هذه �لهجمات بعقد 

�ملدينة.  على  �ملطل  �ل��ذخ��رية«  ب�»تل  ي�سمى  ما  ف��وق  ع�سكري  مبنى  يف  �حتفالية  جل�سة 

تعزيز  �ساأنها  من  »�لتي  �لر�مج  من  �سل�سلة  تطبيق  �جلل�سة  ه��ذه  يف  �حلكومة  وق��ررت 

مدينة �لقد�س وتطويرها �قت�سادياً و�سياحياً و�جتماعياً«، كما جاء يف بيان ر�سمي.

وح�سب بيان �لناطق بل�سانها، قررت �حلكومة »�إن�ساء جممعات �سكنية لأفر�د قو�ت 

�لأمن من خالل تخ�سي�س �أر��س من قبل د�ئرة �أر��سي �إ�سر�ئيل، وذلك من دون �إ�سد�ر 

مناق�سة يف �لأحياء �لقائمة«.

دولر(  مليون   100 )نحو  �سيقل  مليون   350 تخ�سي�س  على  �حلكومة  و���س��ادق��ت 

لتطوير �ملو�قع �لعمومية و�ل�سياحية للمدينة خالل �ست �ل�سنو�ت �ملقبلة، و�سيتم تكري�س 

هذ� �ملبلغ من �أجل تطوير �لبنى �لتحتية يف �ملدينة، وتو�سيع »�لرئة �خل�سر�ء« يف �ملدينة 

و�ملناطق �ملفتوحة فيها وترميم �ملو�قع �ل�سياحية �ملركزية يف كل �أنحائها.

وقال رئي�س حكومة �لحتالل؛ بنيامن نتنياهو، عند �مل�سادقة على هذه �لر�مج: 

»�إن �لقر�ر�ت �لتي نتخذها �ليوم هي مبثابة تو��سل لال�ستثمار�ت �لهائلة �لتي قامت بها 

نتائجها،  �ليوم  و�إننا ن�سهد  �لأخ��رية،  �ل�سنو�ت  �لقد�س خالل  �أور�سليم  هذه �حلكومة يف 

�لقد�س  �أور�سليم  به  تتمتع  �ل��ذي  �لكبري  �ملحتمل  بتحقيق  �ل�ستثمار�ت  هذه  و�ست�ساعد 

ب�سفتها مركز�ً �سياحياً عاملياً، و�إنها تقّدم كثري� من �أجل تطور عا�سمة �إ�سر�ئيل وتعزيز 

متانتها«. و�أ�ساف نتنياهو: »يوجد �لتز�م كبري جد�ً من طرفنا بوحدة �أور�سليم �لقد�س 

وبتطويرها. نرجم ذلك قبل كل �سيء لأمو�ل طائلة ن�ستثمرها هنا ب�سكل ذكي. ن�سهد 

ذلك �أي�سا بالتغيري �جلمايل �لذي حدث يف �ملدينة ويف �لبنية �لتحتية و�لتعليم و�ملو�قع 

نلتزم  �إننا  هنا.  �سنتخذها  �لتي  �لقر�ر�ت  �ليوم من خالل  ذلك  نو��سل  و�إننا  �ل�سياحية، 

بذكرى حترير �أور�سليم«.

�ساحات  باقتحام  �مل�ستوطنن  �آلف  �لقد�س ت�سعيد�ً خطري�ً جر�ء قيام  �سهدت  وقد 

�لقدمية  �لبلدة  �سو�رع  جابت  ��ستفز�زية  و�حتفالت  عرو�س  وتنظيم  �لأق�سى،  �مل�سجد 

بحماية، وحتت حر��سة جي�س �لحتالل مبنا�سبة ��ستكمال �حتالل �لقد�س عام 67.

 70 �أك��ر من  »�إن  ع��ز�م �خلطيب:  �ل�سيخ  �لإ�سالمية؛  �لأوق���اف  د�ئ��رة  رئي�س  وق��ال 

�أمنية �سهيونية م�سددة«، م�سيفاً  �لأق�سى بحماية  �مل�سجد  باحات  م�ستوطناً جتولو� يف 

�أن �سدنة وحر��س �مل�سجد �لأق�سى منعو� �مل�ستوطنن من �إقامة �سعائر تلمودية �أمام قبة 

�ل�سخرة«.

وكانت �سرطة �لحتالل ��ستنفرت قو�تها يف �لبلدة �لقدمية يف �لقد�س، يف ظل حالة 

عزمهم  عن  �لكني�ست،  �أع�ساء  من  وع��دد  �سهيونية،  منظمات  �إع��الن  ب�سبب  �لتوتر  من 

�قتحام �حلرم �لقد�سي يف ما ي�سمى ب�)يوم �لقد�س(.

وج���اء �إع����الن ه����وؤلء ع��زم��ه��م �ق��ت��ح��ام �حل���رم �ل��ق��د���س��ي مب��ب��ادرة �حل��رك��ة �ليمينية 

»�ل�سندوق من �أجل تر�ث جبل �لهيكل«،  و�عتر �أحد قادة هذه �حلركة )يهود� غيليك( �أن 

�لدخول �إىل باحات �حلرم �لقد�سي »بالن�سبة �إلينا هو ت�سحيح ظلم تاريخي«، وقال رئي�س 

جلبلنا  �حلرية  م�سري�ت  ذلك  ن�سمي  »�إننا  �سلمون  غر�سون  �لهيكل«  جبل  »�أمناء  حركة 

�ملقد�س ولوحدة �لقد�س يف �أر�س �لآباء، و�لت�سديد هو على جبل �لهيكل طبعاً، وذلك يف 

�إطار ن�سالنا من �أجل تغيري �لو�سع �لقائم لل�سيطرة �ليهودية على جبل �لهيكل«.

وزعتها  �لتي  �لأو�م��ر  على  �حتجاجاً  �إغ��الق حمالهم  �لفل�سطينيون  �لتجار  ورف�س 

�سرطة �لحتالل على �أ�سحاب �ملحال �لتجارية تطالبهم فيها بالإغالق.

�إغ��الق  �لح��ت��الل  �سرطة  ق��ررت  �لأق�سى،  �مل�سجد  جنوب  �لو�قعة  �سلو�ن  بلدة  ويف 

�لبلدة و�ل�سو�رع و�لطرق �ملوؤدية لها و�ألقت �سرطة �لحتالل بيانات تفيد باإغالق �سلو�ن، 

حيث تاأتي عملية �لإغالق ل�»�إتاحة �ملجال« لتدفق �مل�ستوطنن على باحة حائط �لر�ق 

لتنفيذ م�سرية كرى و�فقت �سرطة �لحتالل على تنظيمها للمنا�سبة. 

عبد �لرحمن نا�سر
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االحتالل يرصد مبالغ كبيرة لتهويد القدس
والمستوطنون يستبيحون المدينة

�لرئي�س حممود عبا�س وخالد م�سعل



�لنازحن  م�ساكن  ب��ن  �ل��ت��ج��و�ل  عند 

و�أطر�ف  �لبد�وي  �لفل�سطينين يف خميم 

�جلزء �لقدمي من خميم نهر �لبارد، تخرج 

بانطباع عنو�نه �لإحباط وملخ�سه: �أن ما 

ي�سمى »�لربيع �لعربي« قد جاء على ح�ساب 

خميم  م��ع��ان��اة  ومنها  �مل��اآ���س��ي،  م��ن  �لكثري 

ن��ه��ر �ل��ب��ارد و�أه��ل��ه �ل��ن��ازح��ن م��ن��ذ خم�س 

موؤ�مرة  عن  �حلديث  ف��اإن  كذلك  �سنو�ت، 

�لكثريين  ت�����س��اوؤلت  حم��ور  ي�سّكل  م���از�ل 

منهم، ب�سبب �لوقائع �لتي �سبقت وتتابعت 

خم��اوف  �ساعف  مم��ا  و�سيا�سياً،  ع�سكرياً 

�مل��دم��ر وحتّولهم  �ملخيم  �إىل  �ل��ع��ودة  ع��دم 

ح�سل  كما  د�ئمن  مهجرين  لجئن  �إىل 

و�لنبطية  �ل��زع��ر  ت��ل  �أب��ن��اء خميمات  م��ع 

وج�سر �لبا�سا.

خ����الل �ل�������س���ن���و�ت �خل��م�����س �مل��ا���س��ي��ة، 

ت����ع����ّددت م���ط���ال���ب �لأه��������ايل و�ل��ف�����س��ائ��ل 

���س��رورة عقد  �أب��رزه��ا:  وك��ان  �لفل�سطينية 

ث�����ان ع���ل���ى غ������ر�ر م���وؤمت���ر  م����وؤمت����ر دويل 

�ملخيم  �إع��م��ار  �إع���ادة  �أم���و�ل  لتوفري  فيينا 

بجزئيه �لقدمي و�جلديد و�لتعوي�س على 

�لثالثة  �لرزمة  و�إعمار  و�لتجار،  �لعائالت 

ما  توفري  بعد  خ�سو�ساً  �لر�بعة،  وكذلك 

ي��زي��د ع���ن %40 م���ن �لأم������و�ل �مل��ط��ل��وب��ة 

�لتحقيق  و��ستئناف عمل جلنة  لإعمارها، 

�ملوؤلفة من �لأونرو� و�جلانب �لفل�سطيني 

تنفيذ  و�سوء  �لف�ساد  للوقوف على حقيقة 

�لأوىل،  �لرزمة  �لإعمار يف مباين  م�سروع 

وت��ك��ري�����س��ه��ا يف ع���م���وم �ل������رزم، وحم��ا���س��ب��ة 

و�لتالعب  �مل��ال  وه��در  بالف�ساد  �ل�سالعن 

ب��امل��ع��اي��ري و�مل��و����س��ف��ات. ك��ذل��ك ����س��ت��م��ر�ر 

دومن��ا  �ل�ساملة  �لإغ��اث��ي��ة  �ل��ط��و�رئ  خطة 

تقلي�س، ول�سيما يف �ملو�د �لغذ�ئية وزيادة 

�جلدد  �ملتزوجن  لرنامج  �ملحدد  �ل�سقف 

ورف�������س �مل�����س��ا���س ب��رن��ام��ج ب���دل �لإي���ج���ار 

�لكاملة  و�ل��ت��غ��ط��ي��ة  ك���ان،  م���رر  �أي  حت��ت 

لال�ست�سفاء و�ل�سور و�لفحو�سات، وتوفري 

مبلغ �خلم�سة مالين دولر �لتي ر�سدها 

م���وؤمت���ر ف��ي��ي��ن��ا ل��ت��اأه��ي��ل خم��ي��م �ل���ب���د�وي، 

�سيا�سي  ق��ر�ر  باتخاذ  �حلكومة  ومطالبة 

و�إلغاء  و�لأمنية  �لع�سكرية  �حلالة  باإنهاء 

�إىل فتح �ملخيم على  �لت�ساريح، مبا يوؤدي 

و�إع���ادة  و�لفل�سطيني،  �للبناين  حميطه 

بها  �لتي متيز  �لتجارية  للحركة  �لعتبار 

�ملخيم خالل عقود.

وم�����ن �مل���ط���ال���ب �أي���������س����اً ت�����س��ل��ي��م ح��ي 

ج��ن��ن لأ����س���ح���اب���ه، و�لإ������س�����ر�ع يف �إي���ج���اد 

بالعقار  �لعائالت  مل�سكلة  �لقانوين  �حل��ل 

��ستمالك  ق����ر�ر  ع��ن  و�ل���ر�ج���ع   39 رق���م 

جمل�س �لإمن��اء و�لإعمار لأر��سي منظمة 

�ل��ت��ح��ري��ر ع��ل��ى �ل��ع��ق��ار 36 ب��اع��ت��ب��اره ملكاً 

�ل�ستفادة  حقه  ومن  �لفل�سطيني  لل�سعب 

م��ن��ه ل�����س��ال��ح حت���وي���ل ج����زء م���ن �لأر������س 

لدفن �لأمو�ت، و�إعادة تاأهيل �مللعب وبناء 

م��وؤ���س�����س��ات م��ف��ي��دة ل��ل��م��خ��ي��م ع��ل��ى �جل���زء 

�لأر��������س، وم��ع��اجل��ة م�سكلة  �مل��ت��ب��ق��ي م���ن 

�ملباين �ملدمرة كلياً، و�إعمار حي �ملهجرين 

وت���اأم���ن ح��ق �ل�����س��ي��ادي��ن مب���ز�ول���ة �ملهنة 

�أج��ل  م��ن  ت��ذ�ك��ر بحرية  ب��اإع��ط��اء �جلميع 

قوت عائالتهم.

�لفل�سطينية  �لتحرير  بالن�سبة ملنظمة 

ت���رك���زت �مل��ط��ال��ب ع��ل��ى ���س��م��ول �ل�����س��ه��د�ء 

و�جل����رح����ى �مل���دن���ي���ن م����ن �أب����ن����اء �مل��خ��ي��م 

بالزيادة �ملالية وتوفري �ل�سمانات �ل�سحية 

�ل�����س��ه��د�ء وتغطية  ل��ع��و�ئ��ل  و�لج��ت��م��اع��ي��ة 

ت��ك��ال��ي��ف �ل��ت��ع��ل��ي��م �جل���ام���ع���ي لأب��ن��ائ��ه��م، 

وت�سافر �جلهود مع �لأونرو� لبناء جامعة 

فل�سطينية وم�ست�سفى تخ�س�سي يف لبنان.

ع�سو جلنة �ملتابعة �لعليا مللف خميم 

نهر �لبارد �أركان بدر يقول: »�إن ما حتقق 

حتى �لآن من �إجناز لإعمار �لرزمة �لأوىل 

�لإعمار  وعمليات  �إليها  �لعائالت  وع��ودة 

و�لتح�سري  �ل��ث��ان��ي��ة،  ب��ال��رزم��ة  �جل��اري��ة 

�لثالثة  �مل��د�ر���س  و�إجن��از  بالثالثة  للبدء 

و�ملعهد على �لرغم من �أهميته، لأنه �أغلق 

لإ�سافة  �لهادفة  �ملحاولت  على  �لطريق 

خميم جديد على �ملخيمات �لفل�سطينيية 

و�سمود  �سر  �أن  �إل  ل��ب��ن��ان،  يف  �مل��دم��رة 

�ملخيمات  وعموم  �ملخيم  �أبناء  وحتركات 

و�حلركة �ل�سيا�سية مع �ملرجعيات، فر�س 

�إعمار  ب��اإع��ادة  �لفل�سطيني  �حل��ق  معادلة 

�ملخيمات،  على  �حلفاظ  �سياق  يف  �ملخيم 

و�لقر�ر  �لأون��رو�  ت�سكل �ىل جانب  لأنها 

�لالجئن  لق�سية  �لثالثة  �لركائز   194
وي�سيف:  دي��اره��م«،  �إىل  بالعودة  وحقهم 

»لكن هذ� �لإجن��از ل يرقى للوعود �لتي 

ورئي�سها  �للبنانية  �حل��ك��وم��ة  �أطلقتها 

�ل�سابق باأن �لنزوح موؤقت و�لعودة موؤكدة 

و�لإعمار حمتم، على �أن يتم �لنتهاء من 

�لقدمي  بجزئيه  للمخيم  �لإعمار  عملية 

و�جل��دي��د خ��الل ثالثة �أع���و�م، وه��ا نحن 

ننهي �لعام �خلام�س من �لنزوح و�لت�سريد 

و�لإقامة �لق�سرية يف �لتجمعات �ل�سكنية، 

�ملخازن  يف برك�سات �حلديد وغريها ويف 

�حل��د  م��ع  تتناق�س  �ل��ت��ي  و�مل�����س��ت��ودع��ات 

�لأدنى من �أب�سط قو�عد حقوق �لإن�سان، 

�ملتعاقبة  �حل��ك��وم��ات  تن�سل  �إىل  �إ���س��اف��ة 

�جل��زء  �إع��م��ار  �إع���ادة  م��ن م�سوؤولياتها يف 

�جل���دي���د م���ن �مل��خ��ي��م ب��اع��ت��ب��اره �ل��ت��ز�م��اً 

ل��ب��ن��ان��ي��اً، �أك����د ع��ل��ي��ه م���وؤمت���ر ف��ي��ي��ن��ا ي��وم 

للعائالت  يقدم  مل  حيث   ،2008/6/26
�سوى بع�س �لفتات من �لهبة �لإيطالية، 

و�مل�ساعد�ت �لزهيدة من بع�س �ملوؤ�س�سات 

غري �حلكومية وغريهما«.

�إع��ادة  ويدعو �لرجل �إىل �لإ���س��ر�ع يف 

ت�����س��ك��ي��ل �ل��ل��ج��ن��ة �ل�����س��ع��ب��ي��ة ع��ل��ى �أ���س�����س 

دميقر�طية مبا ي�سمن �لتمثيل �ل�سعبي 

و�مل��ه��ن��ي و�ل��ن��خ��ب��وي �ل��و����س��ع، و�ن��ت��خ��اب 

لها من  وتو�فقي وجامع  د�ئم  �سر  �أمن 

ب��ن �ل��ك��ف��اء�ت �ل��وط��ن��ي��ة و�لج��ت��م��اع��ي��ة 

وم���ا �أك���ره���ا، �إ���س��اف��ة لن��ت��خ��اب جمل�س 

�لأهلية  �لهيئة  ب��دور  و�لرت��ق��اء  �سعبي، 

لإح��ق��اق  عنها  �ملنبثقة  �ل��ل��ج��ان  وع��م��وم 

لال�ستن�سابية  حد  وو�سع  �لنا�س  حقوق 

و�مل���ح�������س���وب���ي���ة و�ل����ت����الع����ب مب�����س��اح��ات 

كذلك  مكانه،  من  بع�سها  ونقل  �لبيوت 

و�حل�سارية  �ل�سلمية  �لتحركات  ت�سعيد 

�ل����د�ئ����م����ة و�مل���ت���و�����س���ل���ة ورف�������ع وت����رية 

ف��ي��ه��ا، لل�سغط  �مل�����س��ارك��ة �جل��م��اه��ريي��ة 

ع��ل��ى �جل��ه��ات �مل��ع��ن��ي��ة م��ن �أج����ل حتقيق 

�نتظارها،  �لتي طال  �ملطالب و�لأه��د�ف 

�أبناء  �إن��ه��اء معاناة  �لإ���س��ر�ع يف  �أج��ل  من 

�لن�سال  دعم  طريق  على  خطوة  �ملخيم، 

ديارنا  �إىل  �لعودة  �أج��ل  من  �لفل�سطيني 

وممتلكاتنا يف فل�سطن نقي�ساً للتوطن 

و�لتهجري.

�أج���ار  ب��ي��ت  يف  ت�سكن  خ��ل��ي��ل  ج��م��ال  �أم 

وت��ق��ول: »ل ي��ب��دو �أن ه��ن��اك ب���و�در لإع���ادة 

�إعمار �لأجز�ء �لأخرى من �ملخيم، �ملرر�ت 

كثرية ومتناق�سة �أحياناً، لقد مللنا �لوعود 

خ�سو�ساً بعد �أن جاء �لربيع �لعربي �نعدم 

�لأمل، فالكل م�سغول باإ�سقاط �لنظام ول 

�لظلم  باإ�سقاط  مطالبنا  �إىل  يتطلع  �أح��د 

�ملعاناة«،  م��ن  �سنو�ت  خم�س  منذ  �مل�ستمر 

ت��زد�د �سعوبة، ل ميكن  وت�سيف: »�حلياة 

كل  غ��الء يف  فيها من  �حلياة مبا  �حتمال 

�أولدي  منا�سب،  م���ردود  ي��وج��د  ول  ���س��يء 

رون �أور�قهم للهجرة، ويبدو �أن هذ�  يح�سّ

من  �لفل�سطيني  �لتهجري  خمطط  �سمن 

لبنان للتخل�س منهم«. 

ح���ال���ة م����ن �لإح�����ب�����اط ت�������س���ود �أج������و�ء 

�ل�سارع �لفل�سطيني وخ�سو�ساً يف خميمات 

�إعمار  �إع���ادة  ق�سية  ب��اأن  و�سعور  �ل�سمال، 

خميم نهر �لبارد �أ�سبحت يف �أ�سفل لئحة 

و�ل��دول��ي��ة  و�لعربية  �ملحلية  �له��ت��م��ام��ات 

وخم�����اوف م���ن �أن ي���ك���ون »�ل����ن����زوح د�ئ����م« 

يرددها �ملهجرون هنا وهناك.

�سامر �ل�سيالوي
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الفلسطينيون وحق العمل.. عامان 
على تعديالت قانونية دون تنفيذ

ت�����س��ت��م��ر �ل��ت��ح��رك��ات �ل��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة �مل��ط��ال��ب��ة ب��احل��ق��وق �لإن�����س��ان��ي��ة 

�ملطالب  وتركز  �لعمل،  مو�سوع  يف  وخ�سو�ساً  لبنان  يف  للفل�سطينين 

على تنفيذ �لتعديل �لقانوين �لذي �سمح للفل�سطينين بالعمل، و�إن�ساف 

�أ�سحاب �ملهن �حلرة من خالل حث �لنقابات �للبنانية على تعديل قو�نينها 

جمل�س  �أق���ره  �ل��ذي  �لقانوين  �لتعديل  روح  م��ع  ين�سجم  مب��ا  �لتنظيمية 

�لنو�ب �للبناين يف 17 �آب 2011 مبا ي�سمن �إن�ساف �لالجئ �لفل�سطيني 

�إىل حن تطبيق حق �لعودة وفقاً للقر�ر �لدويل رقم 194.

ملرة  �لعمل  �إج��ازة  �لفل�سطينية على �سرورة منح  �ملطالب  �أك��دت  وقد 

و�حدة مفتوحة دون �ل�سطر�ر حلجزها بزمن معن �سو�ء ثالث �سنو�ت 

�خلا�س،  حل�سابه  يعمل  �ل��ذي  �لفل�سطيني  �ل��الج��ئ  ومعاملة  �أك���ر،  �أو 

قانون  يتطلبها  �لتي  �لثبوتية  و�لأور�ق  �ملعامالت  بتقدميات  كاللبناين 

�لعمل، دون �أي زيادة �أو ت�سريح �إ�سايف، و��ستكمال �لقر�ر باإعفاء �ملوؤ�س�سات 

غري �حلكومية �لعاملة يف �لو�سط �لفل�سطيني، و�لتي توفر فر�س عمل 

�أب��ن��اء �سعبنا م��ن ر���س��وم �ل�سمان لإج��ر�ئ��ه��ا، و�لك��ت��ف��اء  ل��ع��دد كبري م��ن 

يف  �ملتخ�س�سة  �خل��ا���س��ة  �ل�سركات  م��ع  ل��الأج��ري  �سمان  بعقد  ب��اإل��ز�م��ه��ا 

تعوي�سه  باأخذ  �لفل�سطيني  لالأجري  �ل�سماح  يتم  �أن  كذلك  �ملجال،  هذ� 

وفقاً للمدة �لتي ق�ساها يف �لعمل، و�سدد �لر�سوم �لقانونية، بعد �نتهاء 

عمله، وذلك بعدم ربطها با�سر�ط ع�سرين �سنة �إلز�مية من �لإ�سر�ك، 

�أو  �لوفاة  حالة  يف  �لفل�سطيني  �لأج��ري  تعوي�سات  �سرف  �إىل  بالإ�سافة 

مع  �أي�ساً  �لعقوبات  ويف  �ل�ست�سفاء  ونفقات  ح��ادث  ج��ر�ء  من  �لتعوي�س 

�لأجنبي  ك��الأج��ري  �خل��ارج  من  و�ف���د�ً  لي�س  لأن��ه  �لرحيل،  بند  ��ستثناء 

�لآخر.
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ال�سلفية الوهابية

مببفببهببوم الببوهببابببيببة حبب�ببسبببببمببا يببعببر عنها 

�مل��ن�����س��وون حت���ت ل��و�ئ��ه��ا »ل��ي�����س��ت ح���زب���اً �أو 

اإىل  تدعو  علمية  مدر�سة  هي  اإمنببا  تنظيماً، 

الببتببمبب�ببسببك بببالببكببتبباب والبب�ببسببنببة، �ببسببمببن الفهم 

البب�ببسببحببيببح ملببنببهببج الببب�بببسبببلبببف البب�ببسببحببيببح مببن 

ال�سحابة والتابعني، وح�سبما جاء به حممد 

بن عبد الوهاب، وهي دعوة من اأبعد املناهج 

عن اإثارة الفتنة«.. هذا ما يوؤكده »الوهابيون 

الأ�ببسببلببيببون« يف ال�سمال، مبببعببزل عببن كببل ما 

بعالقة  تبببارة  تربطهم  اأحببباديبببث  مببن  يبببردد 

مببع الببقبباعببدة واجلببهبباديببني الإ�ببسببالمببيببني، اأو 

مبببجببمببوعببات وتببنببظببيببمببات اإرهببباببببيبببة اأخببببرى، 

اأو  البببببارد،  نهر  الإ�بببسبببالم« يف  »فببتببح  كتنظيم 

»ع�سبة الأن�سار« و»جند ال�سام« يف املخيمات 

الفل�سطينية الأخرى.

موؤ�س�س  فبباإن  املختلفة،  امل�سادر  وباإجماع 

هو  لبنان  يف  الأول  الوهابي  ال�سلفي  التيار 

الإ�ببسببالم  داعببي  والببد  ال�سهال؛  �سامل  ال�سيخ 

يف  املتخ�س�س  الببببباحببث  وبببحبب�ببسببب  البب�ببسببهببال، 

احلركات الإ�سالمية؛ علي عبد العال: »بعد 

املدينة  اإىل  بها  زيببارة قام  ال�سهال من  عببودة 

التقى خاللها بعدد من   ،1946 العام  املنورة 

�سيوخ وعلماء ال�سعودية من الوهابيني، اأن�ساأ 

جمموعة يف طرابل�س اأطلق عليها »جمموعة 

حمببمببد« ومبببن ثبببم »اجلببمبباعببة - مبب�ببسببلببمببون« 

اإىل  ال�سلف يف الدعوة  قامت على تبني نهج 

الإ�بببسبببالم واللبببتبببزام ببببه، مببتببخببذة مببن العمل 

موؤ�س�سات  فاأن�ساأت  للدعوة،  و�سيلة  اخلببري 

خرية وتعليمية لهذا الغر�س، وبقيت بعيدة 

اأ�سكاله«. وي�سهد  عن العمل ال�سيا�سي بكافة 

اأن ال�سلفية التي حملها ال�سيخ �سامل ال�سهال 

بببقببيببت دعبببببوة �ببسببلببمببيببة قببائببمببة عببلببى احلببببوار 

واملوعظة احل�سنة، ومل يوؤخذ عليها خاللها 

اخلو�س يف اأي خالف اأو �سراع مع جهة من 

جناحاً  اأن�ساأت  اأنها  رغببم  اللبنانية،  اجلهات 

ع�سكرياً با�سم نواة اجلي�س الإ�سالمي. 

تبباأ�ببسببيبب�ببس »جببمببعببيببة  يف وقببببت لحبببببق، مت 

الهداية والإحبب�ببسببان« للعمل اخلببري يف عام 

1990، على يد ال�سيخ داعي ال�سالم ال�سهال 
واأخبببوه را�ببسببي الإ�ببسببالم، وقببد �سكلت الإطببار 

لكن  لبببببنببان،  يف  ال�سلفية  لببلببحببركببة  الببفببعببلببي 

مطلع  اجلمعية  حببّلببت  اللبنانية  احلببكببومببة 

العام 1996، ومت �سحب الرخي�س منها بناء 

املببر،  مي�سال  الداخلية  وزيببر  مببن  طلب  على 

بع�س  يف  الطائفية«  النعرات  »اإثبببارة  ب�سبب 

معاهدها  يف  اجلمعية  تعتمدها  التي  الكتب 

ال�سرعية، والتي تكّفر فيها العلويني، وتوالت 

الأحداث حيث تفاقمت الأزمة بني احلكومة 

هم  اللبنانية وبني ال�سيخ داعي الإ�سالم، اإذ اتُّ

ومتببت  املببذهبببببيببة،  الفتنة  عببلببى  بالتحري�س 

اأموال اجلمعية كلها، وا�ستمر ذلك  م�سادرة 

بببعببد ذلببك   .2005 2000 حببتببى عبببام  مببن عبببام 

جديد،  مببن  العمل  اإىل  ال�سهال  ال�سيخ  عبباد 

اأُحلقت به، واأُعيد  واأُ�سقطت عنه التهم التي 

من  العتبار  والإح�سان«  الهداية  لب»جمعية 

قبل جمل�س �سورى الدولة، لي�ستاأنف العمل 

عببلببى حتبب�ببسببني »اأهبببببل البب�ببسببنببة واجلبببمببباعبببة يف 

لبنان«، كما قال، من خالل فتح املعاهد، كما 

اأ�س�س مع �سخ�سيات اإ�سالمية اأخرى »اللقاء 

الإ�سالمي امل�ستقل«.

ال�سهال  ح�سن  ال�سيخ  اأن  ذكببره  اجلببديببر 

انببفبب�ببسببل عببببن اببببببن عبببمبببه لببيببوؤ�ببسبب�ببس مببعببهببداً 

الإميببان والعدل  لب»جمعية دعوة  تابع  خا�ساً 

اجلمعيات  ذلك  بعد  وانت�سرت  الإ�سالمية«، 

واملبببعببباهبببد الببوهببابببيببة يف لبببببببنبببان، بببعببد عبببودة 

اجلامعات  يف  در�سوا  الذين  العلماء  ع�سرات 

البب�ببسببعببوديببة، وبببببات بببالإمببكببان اإحبب�ببسبباء اأكببر 

منهج  تتبنى  جمعية  اأو  معهداً  خم�سني  من 

بينها  مبببا  يف  تببخببتببلببف  كببانببت  واإن  البب�ببسببلببفببيببة، 

اأو على �سعيد جهات  على بع�س التفا�سيل، 

التمويل.

احلبببالبببة  تبببببطبببببورت  فببببببرة لحبببببقبببببة،  ويف 

تيارات  منها  وتفرعت  ال�سمال،  يف  ال�سلفية 

خمتلفة ارتاأت األ يقت�سر دورها على الدعوة 

لت  ف�سّ بل  واخلرية،  التعليمية  واملوؤ�س�سات 

التدخل يف ال�سوؤون ال�سيا�سية، حتى اأن داعي 

يف  لالنتخابات  تر�سح  كان  ال�سهال  ال�سالم 

التدخل  البن  ال�سهال  قرر  كما  الت�سعينات، 

وبعد   ،2005 الببعببام  انتخابات  يف  بال�سيا�سة 
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من التوجه الديني إلى التجاذبات السياسية

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

ملف خاص

في  السلفية  التيارات  ح��ول  مجددًا  الحديث  يعود   
الضوء  دائرة  إلى  طرابلس،  مدينة  في  وتحديدًا  الشمال، 

والجدل. 

بين التيارات السلفية الوهابية، والجهادية، والمجهولة 
الهوية، يصعب تحديد تعريف واحد للسلفية اللبنانية، 
دينية  كحالة  بدأت  عمومًا  السلفية  إن  القول  يمكن  لكن 
خالصة في الشمال، لتنتهي اليوم إلى مدارس واتجاهات 
وجمعيات تتقاذفها أطراف سياسية ومراكز قوى داخلية 

وخارجية.

ال يخفى على أحد أن حركات سلفية في طرابلس تبّنت 
اليوم  الرئيس بشار األسد منذ  الثورة السورية ضد نظام 
األول، مجاهرة بأنها تدعم الثوار والمنشقين من »الجيش 
يكون  وربما  والدعم،  اإلي��واء  لهم  وتقدم  الحر«  السوري 
لها كامل الحرية في ذلك، لكن أن يترَجم هذا الدعم عبر 
انتشار السالح والملثمين في شوارع مدينتهم، بإيعاز من 
الخارج إلبقاء الجبهة السورية مشتعلة، فهو أمر ال يقبله 

منطق وال دين.

اليوم، هناك من يوّصف مدينة طرابلس بأنها تحولت إلى 
»إمارة« أو »دويلة سلفية«، وتتسارع التكهنات التي تبّشر 
بثورة سلفية تنطلق من طرابلس مدعومة بالمال والسالح، 
االنقسامات  أن  الواقع  لكن  لبنان ككل،  إلى  نيرانها  لتمتد 
في  تختلف  التي  السلفية  بالتيارات  تعصف  والتجاذبات 
ولإلضاءة  والشعارات،  القضايا  من  العديد  حول  بينها  ما 
على هذه االنقسامات ال بد من التوقف عند نشأة التيارات 

السلفية المختلفة، وأهدافها، والجهات الداعمة لها.

من المؤسسات 
السلفية

وقببببف الببببر اخلبببببري البب�ببسببنببيببة، جببمببعببيببة الإر�بببسببباد 

ومبببدر�بببسبببة الإببببببببببداع )عبببببكبببببار(، وقبببببف عببببببباد الببرحببمببن 

)ال�سنية(،  النبوية  ال�سنة  اإحببيبباء  وقببف  )طببرابببلبب�ببس(، 

اإعانة  ال�سرعية )طرابل�س(، وقف  للعلوم  دار احلديث 

الببفببقببر )طببرابببلبب�ببس(، جتببمببع �ببسببنببابببل اخلبببر )عببكببار(، 

وقبببف اخلبببر الإ�بببسبببالمبببي ومبب�ببسببجببد ومبببركبببز الأقبب�ببسببى 

ال�سني اخلري )ق�ساء  الإ�سالمي  الوقف  )ال�سنية(، 

زغرتا(، وقف اإعانة املر�سى )طرابل�س(، وقف الفرقان 

الإ�سالمي  الإحياء  وقف  )طرابل�س(،  العلمي  للبحث 

)طرابل�س(، وقف البالغ الإ�سالمي )طرابل�س(، وقف 

مببعببهببد الأمببببني لببلببعببلببوم البب�ببسببرعببيببة )طببرابببلبب�ببس(، وقببف 

الأبرار ومعهد طرابل�س للعلوم ال�سرعية، جمعية دعوة 

الإميان والعدل والإح�سان )طرابل�س(، جمعية الهداية 

والإح�سان الإ�سالمية )طرابل�س(.
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وقد  اآذار/مبببار�بببس،   14 ت�سكل حببركببة قببوى 

التيارات  من  التقرب  امل�ستقبل  تيار  حبباول 

ال�سنة«،  عن  »الببدفبباع  �سعار  رافعاً  ال�سلفية 

يف  الطائفية  الببنببعببرات  بع�س  اإذكبببباء  واأراد 

حينه، علماً اأن العالقات التي كانت جتمعه 

الإطبببالق،  على  جيدة  تكن  مل  بال�سلفيني 

ل�سيما يف عهد احلريري الأب.

كبببذلبببك، فببفببي انببتببخببابببات البببعبببام 2009، 

اإىل  ال�سلفية  الببتببيببارات  بببني  الببدعببوة  متببت 

امل�ساركة يف النتخابات بقوة، وها هي بع�س 

بالدفاع  تلتزم  اليوم  ال�سلفية  املجموعات 

عببببن احلببببركببببة الحبببتبببجببباجبببيبببة يف �بببسبببوريبببة، 

كاد  ال�سهال  الإ�ببسببالم  داعبببي  اأن  درجبببة  اإىل 

اأن يبب�ببسببدر فببتببوى بببدعببم البب�ببسببوريببني ببباملببال 

واجلهاد، رغم اأن احلكومة التزمت �سيا�سة 

اأنببه  املو�سوع  يف  واملببفببارقببة  بالنف�س،  الببنبباأي 

لطاملا وجهت التهامات اإىل النظام ال�سوري 

ما  اأو  امل�سلح  ال�سلفي  الببوجببود  يدعم  ببباأنببه 

القالقل  لإثارة  بال�سلفية اجلهادية  يعرف 

وامل�ساكل يف لبنان، ل �سيما بعد ان�سحابه يف 

اأثبتت  الأخرة  الأحداث  لكن  العام 2005، 

�سد  فقط  مببوحببدة  ال�سلفية  الببتببيببارات  اأن 

الببنببظببام البب�ببسببوري، مببا يببدحبب�ببس التببهببامببات 

ال�سابقة.

جهات ممولة

اأمببببا عبببن اجلبببهبببات املببمببولببة لببلببتببيببارات 

النا�سطون  فيقول  ال�سمال،  يف  ال�سلفية 

اأ�سا�سية  عببربببيببة  جببهببات  اأربببببع  هببنبباك  اإن 

وهبببببببي: الببببكببببويببببت والببب�بببسبببعبببوديبببة وقببطببر 

والإمبببببببارات الببعببربببيببة املببتببحببدة، وتبب�ببسبباف 

اإ�سالمية  وجمعيات  �سخ�سيات  ذلك  اإىل 

الببعببامل.  اأنبببحببباء  مبببن  الببعببديببد  يف  تنت�سر 

الببداعببمببة  الكويتية  الببهببيببئببات  اأبببببرز  ومبببن 

الببراث  اإحببيبباء  »جمعية  ال�سلفي:  للتيار 

الإ�بببسبببالمبببي«، الببتببي كببانببت تببدعببم ال�سيخ 

بببروز  بعد  لكن  ال�سهال،  الإ�ببسببالم  داعبببي 

يقوم  مببا  �سعيد  على  الإ�ببسببكببالت  بع�س 

به من ن�ساطات، حتّولت اإىل دعم ال�سيخ 

�سفوان الزعبي، وال�سيخ ندمي حجازي، 

وجببمببعببيببات اأخبببببرى، وقبببد تبببوىل الببزعبببببي 

اإقامة مدر�سة �سخمة يف طرابل�س با�سم 

»مببدر�ببسببة جببمببعببيببة الأخببببببوة الببلبببببنببانببيببة - 

الكويتية«.

فيتم  البب�ببسببعببوديببة،  اإىل  بالن�سبة  اأمبببا 

الأوقبببببببباف  وزارة  قبببببببل  مببببن  البببتبببمبببويبببل 

وجمعيات  موؤ�س�سات  عر  اأو  ال�سعودية، 

�بببسبببعبببوديبببة اأهبببلبببيبببة، وكببببببان مببببن اأبببببرزهببببا 

حلها  جرى  والتي  احلرمني«،  »موؤ�س�سة 

ويببوؤكببد   ،2001 اأيبببلبببول   11 اأحبببببداث  بببعببد 

الدكتور ح�سن ال�سهال تلقيه الدعم من 

اجلهات ال�سعودية الر�سمية.

ومبببببن اأببببببببرز اجلبببمبببعبببيبببات الببقببطببريببة 

عيد  »موؤ�س�سة  ال�سلفي،  للتيار  الداعمة 

ال�سيخ  اآل ثاين اخلرية«، وكانت تدعم 

ال�سهال وجمعيات �سلفية  داعي الإ�سالم 

اأخرى. وتوؤكد م�سادر اإ�سالمية �سمالية 

اأن »تيار امل�ستقبل قدم دعماً مالياً كبراً 

وال�سخ�سيات  اجلببمببعببيببات  مببن  لببلببعببديببد 

الإ�سالم  داعببي  ال�سيخ  ل�سيما  ال�سلفية، 

ال�سهال، خببالل الأحبببداث التي جببرت يف 

مببتببفببرقببة، خ�سو�ساً  اأوقببببات  يف  البب�ببسببمببال 

اأحداث باب التبانة وجبل حم�سن«.

ال�سلفية امل�سلحة

اأن مببعببظببم اجلببمببعببيببات والببهببيببئببات  رغببببم 

يف  تببوؤكببد  لبببببنببان  يف  ال�سلفية  والبب�ببسببخبب�ببسببيببات 

للعنف،  رف�سها  على  وخطاباتها  مواقفها 

واعببتببمببادهببا عببلببى الببدعببوة والببعببمببل الببربببوي 

والجبببتبببمببباعبببي، فببببباإن البببتبببداخبببل ببببني بع�س 

ال�سخ�سيات ال�سلفية واملجموعات الإ�سالمية 

امل�سلحة التي برزت خالل العقدين الأخرين 

قد اأدى اإىل هذا الربط. 

الإ�سالم  داعببي  ال�سيخ  ا�سم  ارتبط  كذلك 

ال�سهال مبجموعة ال�سنية، والتي كانت ت�سعى 

ُقتل  وقد  لبنان،  لب»القاعدة« يف  اإطببار  لإقامة 

التي  ال�ستباكات  العاملني معه يف  اثنان من 

املجموعة،  وهذه  اللبناين  اجلي�س  بني  جرت 

وهما جهاد خليل واإ�سماعيل بحري.

اأن بببعبب�ببس البب�ببسببلببفببيببني �بببسببباركبببوا يف  كببمببا 

ت�سكيل بع�س ال�سبكات التي عملت على نقل 

احلببوادث  اإىل  اإ�سافة  الببعببراق،  اإىل  امل�سلحني 

2006 خالل م�سرة  �سباط  التي ح�سلت يف 

التنديد بالر�سوم الدامنركية. 

كببمببا اأنبببببه خببببالل اأحبببببببداث البب�ببسببمببال بببرز 

ال�سهال  الإ�ببسببالم  داعببي  ال�سيخ  ا�سم  جمبببدداً 

كاأحد رموز املواجهات بني باب التبانة وبعل 

حم�سن، وكان يدعم املقاتلني امل�سلحني.

ال�سلفيون اجلهاديون 

»ال�سلفية  وجبببود  اتبب�ببسببح   2000 الببعببام  يف 

قببامببت جمموعة  لبنان، حببني  اجلببهبباديببة« يف 

�سمرا  واأببببي  القبة  مناطق  مببن  ال�سباب  مببن 

يف طببرابببلبب�ببس بببالببتببدرب عببلببى حببمببل البب�ببسببالح 

كنج  ب�سام  يقودها  وكبببان  ال�سنية،  جبببرود  يف 

اللبنانيني  مببن  وهببو  عائ�سة«،  بببب»اأبببو  امللقب 

الذين �ساركوا يف اجلهاد الأفغاين، اإىل جانب 

زميل له من اآل حمود، وجرت ا�ستباكات بني 

اىل  اأدت  اللبناين  واجلببيبب�ببس  املجموعة  هببذه 

اأن الثنني  مقتل كنج واعتقال حمود. ُيذكر 

التحقا بب»اجلهاد الأفغاين« الأول يف الوليات 

املببتببحببدة الببتببي كبببان يببقببيببم فببيببهببا، والبببثببباين يف 

لبنان  اإىل  وعببادا  يعمل،  كان  ال�سعودية حيث 

ال�سنية  اإىل  التي هاجرت  ليوؤ�س�سا اجلماعة 

وبا�سرت منها ن�ساطها امل�سلح.

وبعيداً عن التوظيف ال�سيا�سي ملجموعة 

ال�سلفية  احلببركببات  تببببباعبباً  ظببهببرت  ال�سنية، 

من  الفل�سطينية،  املببخببيببمببات  يف  اجلببهبباديببة 

بينها »ع�سبة الأن�سار« و»جند ال�سام« و»فتح 

الإ�سالم«، التي �سناأتي على تف�سيلها:

ع�سبة الأن�سار: اأ�س�س ع�سبة الأن�سار يف 

اأوا�سط الثمانينات من القرن املا�سي ال�سيخ 

الذي كان ع�سواً يف »حزب  ال�سريدي،  ه�سام 

الببتببحببريببر«، وقبببد اخبببتبببار يف البببببدايببة طببريببق 

بني  املخيمات«  »حببرب  ويف  الدينية.  الببدعببوة 

منت�سف  يف  والفل�سطينيني  »اأمبببببل«  حببركببة 

الثمانينات، حملت الع�سبة ال�سالح وحتولت 

الت�سعينات،  مطلع  ويف  ع�سكرية.  حالة  اإىل 

عني  خميم  يف  الأنبب�ببسببار  ع�سبة  نببفببوذ  تو�سع 

بينها وبني  الت�سادم  احللوة يف �سيدا، فوقع 

تكفرهم  بببفببعببل  الببفببلبب�ببسببطببيببنببيببة،  الببفبب�ببسببائببل 

العام  يف  ال�سريدي  اغتيال  وبعد  للف�سائل. 

امللقب  ال�سعدي،  اأحمد  الإمارة  توىل   ،1991
ببببب»اأببببو حمببجببن«، البببذي تببببوارى عببن الأنببظببار 

امل�ساريع  جمعية  رئي�س  باغتيال  اتهامه  بعد 

احللبي،  نبببزار  ال�سيخ  الإ�ببسببالمببيببة  اخلببريببة 

طببارق  اأبببو  �سقيقه  تببوىل  اللحظة  تلك  ومببن 

قببيببادة الببعبب�ببسبببببة. يببذكببر اأن اببببن اأببببو حمجن 

)اإبراهيم ال�سعدي( اأم�سى خم�س �سنوات يف 

ال�سلطات  اعتقلته  وقببد  ال�سورية،  ال�سجون 

العراق  اإىل  توجهه  خببالل  ال�سورية  الأمنية 

للم�ساركة يف تنفيذ عمليات جهادية.

فتح الإ�سالم: خا�ست حركة فتح الإ�سالم 

اأكر  مببدى  على  اللبناين  اجلي�س  مع  حرباً 

2007 يف  الببعببام  اأ�ببسببهببر يف �سيف  ثببالثببة  مببن 

الفل�سطينيني،  لالجئني  البببببارد  نهر  خميم 

وكببانببت احلببركببة اأعببلببنببت عببن هببويببتببهببا يف 26 

ت�سرين الثاين 2006.

العقائدي  الإطبببار  ب�ساأن  الآراء  ت�ساربت 

لهذه احلركة، لكن ال�سائع اأنها ترتبط فكرياً 

ال�سدام بني فتح  اأن  ُيذكر  القاعدة.  بتنظيم 

انطلقت  كانت  اللبناين،  واجلي�س  الإ�ببسببالم 

بقتل  احلركة  من  عنا�سر  قام  حني  �سرارته 

عببدد من اأفببراد اجلي�س وهببم خببارج اخلدمة، 

�سيطرت  اأن  اإىل  عنيفة  مببعببارك  فببانببدلببعببت 

نهر  على  بالكامل  اللبنانية  الأمنية  القوى 

البببببببببارد، ومت قببتببل عببببدد كبببببر مبببن عببنببا�ببسببر 

التنظيم، وفّر العديد من عنا�سره وقياداته 

خارج املخيم.

جببنببد الببب�بببسبببام: ببببببداأ تببنببظببيببم جببنببد البب�ببسببام 

يببتبب�ببسببدر املبب�ببسببهببد البب�ببسببيببا�ببسببي الببلبببببنبباين بعد 

ال�ستباكات  �سيما  ل  خمتلفة  اأمنية  حببوادث 

اللبناين  واجلي�س  التنظيم  بني  وقعت  التي 

الأول  24 ت�سرين  يف خميم عني احللوة يوم 

يف  ع�سكرية  ن�ساطات  للتنظيم  وكببان   ،2005
اللبنانية  احلببببدود  وعببلببى  البب�ببسببوري  الببداخببل 

بقوة يف طرابل�س  اأن�ساره  برز  كما  ال�سورية، 

وعكار وال�سنية.

زعيم  مببن  اأفبببكببباره  البب�ببسببام  جببنببد  وي�ستمد 

اأ�بببسبببامبببة ببببن لدن، وتببعببود  تببنببظببيببم البببقببباعبببدة 

تزعمها  التي  الأوىل  املجموعة  اإىل  ت�سميته 

العام  اأفغان�ستان  يف  الببزرقبباوي  م�سعب  اأببببو 

خميم  عببلببى  ال�بببسبببم  اأطبببلبببق  حببيببث   ،1999
الببتببدريببب الببببذي �ببسببم مببتببطببوعببني مبببن بببالد 

ال�سام، اأي لبنان و�سورية والأردن وفل�سطني، 

التنظيم  لهذا  الع�سكرية  امل�سوؤولية  وتببعببود 

)لبناين  ال�سحمراين  غببانببدي  اإىل  لبنان  يف 

اجلببنبب�ببسببيببة(، وهبببو ممبببن �ببسبباركببوا يف اأحببببداث 

 ،2000 العام  مطلع  لبنان  �سمال  يف  ال�سنية 

وقد ُعر عليه مقتوًل يف العام 2010.

اإعداد هناء عليان
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التـيارات السلفية فـي الشمـال
من التوجه الديني إلى التجاذبات السياسية

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

لماذا طرابلس؟

لببهببذه  طبببراببببلببب�بببس  ا�بببسبببتبببقبببطببباب  اإن 

بيئة  اإىل  يبببعبببود  البب�ببسببلببفببيببة  احلبببركبببات 

املببببديببببنببببة املببببحببببافببببظببببة، رغببببببم تببنببوعببهببا 

اأ�ستاذ علم الجتماع  الطائفي. ويقول 

والببدرا�ببسببات  البب�ببسببوؤون  يف  واملتخ�س�س 

الإ�سالمية؛ الدكتور عبد الغني عماد: 

مبببن احلبببركبببات  »اإن حبب�ببسببة طببرابببلبب�ببس 

املببديببنببة  يبببعبببود اإىل طبببببيببعببة  البب�ببسببلببفببيببة 

ذهبوا  الذين  لها  روج  وكببان  وهويتها، 

اإىل اململكة العربية ال�سعودية ودر�سوا 

وتببعببلببقببوا بببببالإخببببوان املبب�ببسببلببمببني، ومبببا 

ال�سعور  ي�سودها  حمافظة  املدينة  اأن 

الإ�بببسبببالمبببي البببعبببام حببتببى قبببببل ظببهببور 

ر�سا  ر�سيد  حممد  فال�سيخ  ال�سلفية، 

البنا،  ح�سن  اأ�ببسببتبباذ  كببان  الطرابل�سي 

بببببببداأت الببثببقببافببة البببوهببباببببيبببة البب�ببسببلببفببيببة 

تببلببقببى رواجببببببباً، لأن هببببذه الببثببقببافببة ل 

قريبة  اأفبببكببباراً  وتببطببرح  الأمبببببور  تعقد 

ال�سلف  اإىل  الببعببودة  منها  ال�سعب،  من 

ال�سالح وتب�سيط امل�سائل، كما اأنها مل 

تكن متلك برناجماً �سيا�سياً اأو ارتباطاً 

مبببرجببعببيببة تببفببر�ببس عببلببيببهببا انببتببمبباءات 

�سيا�سية، ل راأ�س يجمعها ولي�س لديها 

�سقف واحد، فكل جمعية لها �سيخها، 

والفكر ال�سلفي لي�س حم�سورا باأحد«.

جيل شاب
ال�سهال، الذين  اأ�سرة  منذ ن�ساأتها والوهابية يف طرابل�س حتت قيادة 

يف  �سجل  لكن  لبنان،  يف  الوهابية  لل�سلفية  التاريخي  الببطببرف  ميثلون 

الأعوام الأخرة ظهور جيل وهابي جديد، تزعمه ال�ساب �سفوان الزعبي، 

ظهر  وقد  الوهابية،  اأقطاب  بني  �سنه،  �سغر  رغم  كبراً،  قطباً  واأ�سبح 

وب�سكل  امل�ستقبل،  وتيار  ال�سعودية  الأمببوال  عن  امل�ستقل  ب�سورة  �سفوان 

الإ�ببسببالم  داعببي  ال�سيخ  بببني  ال�سخ�سي  اخلببالف  يف ظببل  قببوي، خ�سو�ساً 

ال�سهال وزوج �سقيقته وابن عمه ح�سن ال�سهال. ومن املعروف اأن الزعبي 

ال�سهال،  اإىل جانب ح�سن  اهلل«،  »حببزب  مببع  احلبببوار  مبببببادرة  هببو �ساحب 

�سيا�سياً،  منه  اأكببر  اجتماعياً  اللبنانية  ال�سلفية  احلركة  يف  دوره  وُيعد 

حيث يدير عدداً من املعاهد وامل�ستو�سفات، لكن لي�س له وجلماعته على 

ال�ساحة ال�سيا�سية اأو الع�سكرية وجود.
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يف  ���ش��رك��اءه��ا  ال�شعودية  اململكة  دع��ت 

�شيغة  لإق��رار  اخلليجي،  التعاون  جمل�س 

�شيا�شية متطورة بعنوان الحتاد اخلليجي 

ب���دي���ًا ع���ن ال���ت���ع���اون اخل��ل��ي��ج��ي، ب��ه��دف 

ح��م��اي��ة اأم�����ن ال������دول اخل��ل��ي��ج��ي��ة م��ق��اب��ل 

التهديد الإيراين، لكن الأ�شباب احلقيقية 

لهذا امل�شروع تت�شمن الأهداف التالية:

امللوك  اأم��رك��ا عن  اخل��وف من تخلي 

والأم��راء كما تخلت عن مبارك وبن علي 

والقذايف حلماية م�شاحلها.

تغطية التدخل ال�شعودي يف البحرين 

والكويت �شد احلراك ال�شعبي وحما�شرة 

اأي حركة �شعبية يف دول اخلليج خا�شة يف 

ال�سعودية.

حت���ق���ي���ق ح����ل����م ال����ع����ائ����ل����ة امل����ال����ك����ة يف 

اإقليمية  دول���ة  اإىل  ل��ت��ت��ح��ول  ال�����ش��ع��ودي��ة، 

ال��ع��امل��ي،  وال��غ��از  بالنفط  تتحكم  ع��ظ��م��ى، 

اأنها على م�شاكل حدودية ونزاع  خ�شو�شاً 

حول الأرا�شي مع الأردن واليمن والكويت 

وقطر..

اإن الطرح ال�شعودي الإنفعايل واملت�شرع 

باإعان الحتاد بعد ثاثني عاماً من اإقامة 

يفتقد  ال���ذي  اخلليجي  ال��ت��ع��اون  جمل�س 

الإجن����ازات امل��وؤث��رة وغ��ر الأ���ش��ا���ش��ي��ة، فلم 

اإقرار العملة املوحدة  ي�شتطع هذا املجل�س 

اأو اخلطوط  ول النظام اجلمركي الواحد 

احل��دي��دي��ة ول ال��رمل��ان امل��وح��د ومل ينتج 

�شوى قوات درع اجلزيرة وبع�س اخلطوات 

الق��ت�����ش��ادي��ة اخل���ج���ول���ة، مم���ا ي���وح���ي اأن 

اخلوف والقلق ال�شعودي و�شا اإىل اخلط 

الأحمر من فقدان الأمان ال�شيا�شي نتيجة 

اأك��ر من  امل�شتمرة منذ  البحرين  اأح��داث 

يف  ال�شرقية  املنطقة  واأح���داث  �شهراً   17
ال�شعودية واأحداث اليمن وانهزام امل�شروع 

ال�������ش���ع���ودي يف ال����ع����راق، وف�����ش��ل امل�����ش��روع 

�شورية  يف  وال��رك��ي  وال��ق��ط��ري  ال�شعودي 

وخ�����روج احل���ري���ري وت���ي���ار امل�����ش��ت��ق��ب��ل من 

تلقتها  التي  وال�شربة  لبنان،  يف  ال�شلطة 

ال�شعودية يف م�شر وعدم ح�شادها لثورات 

تون�س وليبيا.

اإره��ا���ش��ات  تعي�س  امل��ال��ك��ة  ال��ع��ائ��ل��ة  اإن 

اخل�����وف وال��ق��ل��ق م���ن امل�����ش��ت��ق��ب��ل، يف ظل 

تعيني  بعد  عا�شتها  التي  النق�شام  حالة 

وال����وق����ائ����ع احل����ال����ي����ة غ��ر  ال���ع���ه���د  ويل 

لويل  ال�شحي  ال��و���ش��ع  ب�شبب  املطمئنة، 

لدى  انطباعاً  يولد  وال��ذي  وامللك  العهد 

واحللفاء  واملعار�شة  ال�شعودي  اجلمهور 

�شيزعزع ال�شتقرار على م�شتوى   اأن �شيئاً 

احلراك  مع  يرافق  احلاكم،  الهرم   قمة 

ال�شيا�شية  ال�شلطتني  يهدد  الذي  ال�شعبي 

والدينية.

مب��ا  ال�����ظ�����واه�����ري  اأمي��������ن  ب����ي����ان  اإن 

مي���ث���ل م����ن اأم������ر ع��م��ل��ي��ات اأم����رك����ي م��ن 

التمرد  اإىل  دع���ا  وال����ذي  ال��ك��وال��ي�����س  وراء 

ع��ل��ى ال��ع��ائ��ل��ة ال�����ش��ع��ودي��ة وو���ش��ف��ه��ا باأنها 

اأف�����ش��د ن���ظ���ام ع��ل��ى وج����ه الأر�������س يعطي 

الإ���ش��ارة ب��اأن الأم��رك��ي��ني ق��د ب���داأوا اإدارة 

بالتفتي�س  وب������داأوا  ل��ل�����ش��ع��ودي��ني  ال��ظ��ه��ر 

املنطقة  يف  الأق���وي���اء  م��ع  م�شاحلهم  ع��ن 

ب��ال��ت��ع��اون م��ع ال���رو����س، وه����ذا م��ا حتمله 

الإيرانية  النووية  املفاو�شات  عن  الأن��ب��اء 

يف بغداد.

مل��اذا  البع�س،  يطرحه  ال���ذي  وال�����ش��وؤال 

يقف البع�س �شد احتاد دول اخلليج، بينما 

كان اجلميع ينادي بوحدة الأمة الإ�شامية 

وال��ب��ع�����س ي��ن��ادي ب��وح��دة الأم����ة ال��ع��رب��ي��ة؟ 

الأم��رك��ي  امل�����ش��روع  �شد  البع�س  ك��ان  واإذا 

الهادف للتق�شيم والتجزئة للمنطقة، فعليه 

للوحدة  ت�شعى  اخل��ل��ي��ج  دول  ب���اأن  ي��ف��رح  اأن 

والندماج، وهذا من حيث الظاهر م�شتحب 

وم��ط��ل��وب ع��ل��ى ط��ري��ق وح����دة الأم�����ة، لكن 

ال��ع��اق��ل وال���واع���ي ل ي���رى يف ه���ذا الحت���اد 

خراً لاأمة، لأنه �شيولد يف عملية قي�شرية 

انفعالية ل تهدف لتقوية الأمة، بل ل�شرب 

ب��اإي��ران  املمثل  ال�شديق  ومواجهة  �شعوبها 

ب���دل م��واج��ه��ة ال��ع��دو الإ���ش��رائ��ي��ل��ي وتغير 

بو�شلة العداء والتحالفات وحماية مقدرات 

ال�شيطرة  الأم����ة وث��روات��ه��ا واأرا���ش��ي��ه��ا م��ن 

دول  حتتل  الأمركية  فالقوات  الأمركية، 

اخلليج با�شم معاهدات الدفاع امل�شرك غر 

اإي���رادات  امل��ت��وازن��ة وت�����ش��ادر  الواقعية وغ��ر 

النفط املالية اإما مبا�شرة اأو عر ال�شفقات 

الوهمية لل�شاح.

ول ميكن  اإحل����اح����اً  الأك������ر  وال�������ش���وؤال 

الإج����اب����ة ع���ن���ه.. ك��ي��ف مي��ك��ن ق���ي���ام احت���اد 

الكويت  ب��ني  خمتلفة  �شيا�شية  اأنظمة  ب��ني 

الدميقراطية  املتحرك وحكومتها  وبرملانها 

وبني اأنظمة ال�شعودية وقطر والبحرين؟

ال��راأي  الن�شجام بني حرية  كيف ميكن 

والثقافة يف الكويت وغرها وبني ال�شعودية 

ال�شعودية  امل���راأة  دم��ج  ميكن  كيف  وق��ط��ر.. 

ال�شواطئ  م��ع  ال�شيارة  ق��ي��ادة  م��ن  املمنوعة 

ميكن  كيف  وال��ب��ح��ري��ن..  دب��ي  يف  املفتوحة 

التواأمة بني ت�شريعات وقوانني دينية متنع 

الكحول يف ال�شعودية وت�شرعها يف البحرين 

والإمارات وغرها.. كيف �شين�شجم النقاب 

اخلليج..  دول  باقي  يف  املتحرر  اللبا�س  مع 

كيف يكون قبول الراأي الأخر على م�شتوى 

التي  التكفر  حالة  ظل  يف  والفكر  العقيدة 

ال�شعوديني  ال��دي��ن  رج���ال  بع�س  ينتهجها 

مقابل القر�شاوي يف قطر؟

�شعودياً  غ��اف��اً  �شيكون  اخل��ل��ي��ج  احت���اد 

وثقافية  واجتماعية  �شيا�شية  ملتناق�شات 

وم��ذه��ب��ي��ة وح��ت��ى اق��ت�����ش��ادي��ة ت��ت��ع��ارك فيما 

ب��ي��ن��ه��ا وت��ف��ج��ر ن��ف�����ش��ه��ا م���ن ال����داخ����ل على 

امل�شتوى ال�شلوكي وامليداين.

�شطوياً،  اأو  ملكياً  ق����راراً  لي�س  الحت���اد 

ا�شتمراره  مقومات  وت��وف��ر  مقدماته  فله 

الأمركية  املتحدة  فالوليات  ي�شتمر،  لكي 

الأوروب��ي  والحت��اد  لولياتها  نظاماً  اأ�ش�شت 

م����ازال ي��ع��م��ل وي��ب��ق��ى ع��ل��ى ���ش��ف��ر الن��ه��ي��ار 

م���ع ك���ل ال��ق��وا���ش��م امل�����ش��رك��ة ب���ني ال�����ش��ع��وب 

الأوروبية واخلطوات العملية التي اأجنزتها 

احلكومات.

الحتاد اخلليجي �شيموت قبل اأن يولد، 

خملوقاً  �شيكون  �شعوبه  عن  رغماً  ول��د  واإن 

م�����ش��وه��اً وم��ع��اق��اً ت��ن��ب��ذه ���ش��ع��وب��ه وح��ك��ام��ه، 

لرعايته  الأم��رك��ي��ة  للو�شاية  و�شيخ�شع 

و�شلبه لقراره بحجة عدم الأهلية.

من يرى اأن الحتاد �شينقذه من التغير 

ملواطنيه  الفر�س  وتكافوؤ  العدالة  اإحقاق  اأو 

واإماء،  التعامل معهم كراعايا وعبيد  وعدم 

فهو موهوم وخاطئ وقليل اخلرة وق�شر 

النظر.. اإن ال�شبح لقريب.

 د.ن�سيب حطيط

www.alnnasib.com
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عــربــي

دول الخليج.. اتحاد أم خوف على العروش؟

)اخلليجية  اخل��ارج��ي��ة  ال��ت��دخ��ات  وق��ع  على  ال��ع��راق،  يف  ال�شيا�شية  الأزم����ة  ت�شتمر 

اأن  ويبدو  ومذهبية،  طائفية  اأبعاداً  وتعطيها  الأزم��ة  تغذي  التي  والأمركية(  والركية 

وا�شنطن قررت ت�شعيد تدخلها يف �شوؤون العراق، وتغذية التناق�شات الداخلية، بعد رف�س 

حكومة نوري املالكي النخراط يف احلرب الأمنية والإعامية والقت�شادية �شد �شورية، 

بهدف ممار�شة �شغوط متزايدة على املالكي لدفعه اإىل الراجع عن ا�شطفافه اإىل جانب 

احللف الإيراين - ال�شوري، اأو منع العراق من ال�شتقرار، وقد جت�شد هذا التدخل ب�شكل 

وا�شح من خال:

ال��ع��راق��ي،  الرئي�س  ن��ائ��ب  الها�شمي؛  ل��ط��ارق  وق��ط��ر  تركيا  م��ن  ك��ل  احت�شان  اأوًل: 

بتهمة  ال��دويل ملحاكمته  والإنربول  العراقي  الق�شاء  له من ماحقة  وتوفر احلماية 

ارتكاب اأعمال اإرهابية، والعمل على اإعطاء الق�شية ُبعداً مذهبياً، وقد ظهر هذا التدخل 

ال�شافر يف ال�شاأن العراقي عر اإعان رئي�س الوزراء الركي اأردوغان »كنا وما زلنا ندعم 

الها�شمي«، زاعماً اأن الها�شمي »موجود يف تركيا لأ�شباب �شحية«.

ثانياً:  اإقدام حكومة رجب طيب اردوغان على دغدغت اأحام رئي�س اإقليم 

كرد�شتان م�شعود الرزاين باإقامة دولة كردية يف �شمال العراق، عر ا�شتقباله 

بحفاوة يف اأنقرة، وذلك يف اإطار ال�شعي لتوظيف اإقليم كرد�شتان مرتكزاً اأ�شا�شياً 

باخلارجي  ال�شتقواء  على  تعمل  التي  ال�شيا�شية  ال��ق��وى  م��ن  جبهة  لت�شكيل 

لتعزيز نفوذها يف مواجهة املالكي، وت�شم ب�شكل اأ�شا�شي التحالف الكرد�شتاين، 

الأطراف  ا�شتمالة بع�س  اإىل  وال�شعي  اأياد عاوي،  برئا�شة  العراقية  والقائمة 

داخلية  معادلة  فر�س  بغر�س  املالكي،  يراأ�شه  ال��ذي  الوطني  للتحالف  املكونة 

جديدة يف الرملان قادرة اإما على الإطاحة بحكومة املالكي، اأو اإيجاد املتاعب له 

العراقية  القائمة  ومقاطعة حكومته، وهو ما يح�شل حالياً عر امتناع وزراء 

من  نهائياً  بالن�شحاب  القائمة  وتهديد  احل��ك��وم��ة،  جل�شات  يف  امل�شاركة  ع��ن 

اإىل  الها�شمي  حماكمة  بنقل  مطالبها  املالكي  يقبل  مل  اإذا  ال�شيا�شية  العملية 

اإقليم كرد�شتان، و�شحب طلب حجب الثقة عن �شالح املطلك.

ثالثاً: العمل على عرقلة الت�شوية املطروحة عر عقد موؤمتر وطني، وت�شجيع نواب 

عاوي  )اإي���اد  نوابها  من  ثاثة  عمد  حيث  ب��اخل��ارج،  ال�شتقواء  على  العراقية  القائمة 

واأ�شامة النجيفي ورافع العي�شاوي( اإىل توقيع ر�شالة طالبت الوليات املتحدة بالتحرك 

ب�شرعة للم�شاعدة يف ت�شكيل حكومة وفاق، متهمني املالكي باأنه »�شائر نحو ا�شتبداد طائفي 

يحمل معه خطر اندلع حرب اأهلية«.. غر اأن رئي�س جمل�س النواب اأ�شامة النجيفي ناأى 

بنف�شه عن هذه الر�شالة، ونفى علمه بها، قائًا اإن ا�شمه ح�شر فيها.

رابعاً: دخول وا�شنطن على خط تغذية ال�شراع �شد حكومة املالكي، حيث اأعلن الكاتب 

جيم�س تراوب يف موقع فورين بولي�شي )ال�شيا�شة اخلارجية( اأن »الآمال التي عول عليها 

اإدارة بو�س ذات يوم يف اأن عراق ما بعد �شدام �شيكون قوة ا�شتقرار موالية  م�شوؤولون يف 

للوليات املتحدة يف املنطقة، تبدو اليوم اآماًل متهافتة على نحو وا�شح«، واأن املالكي مل 

ُيبد كبر »اهتمام باأن يكون �شديقاً للوليات املتحدة، و�شمح له رحيل القوات الأمركية 

بن�شيان ذلك الهتمام متاماً«.

اأمام هذا امل�شهد، يبدو اأن التفجرات الإرهابية املتوا�شلة يف العراق، والتي انتقلت اإىل 

�شورية، اإمنا تندرج يف �شياق خطة اأمركية - خليجية - تركية لهز ا�شتقرار العراق، ومنع 

اإيران و�شورية، ويعمل التحالف  املالكي من احلكم وموا�شلة �شيا�شة التحالف مع  حكومة 

وتكري�س  فئوية،  مكا�شب  لتحقيق  بذلك  ال�شتقواء  على  العراقية  والقائمة  الكرد�شتاين 

اإر�شاء  القرارات، ما مينع  اتخاذ  الطائفي واملذهبي يف  التوافق  معادلة �شلطوية تقوم على 

دولة القانون واملوؤ�ش�شات، واعتماد مبداأ املحا�شبة امل�شاءلة ل�شتن�شاخ منوذج احلكم اللبناين.

ح�سني عطوي

األزمة السياسية في العراق 
على وقع التدخل األميركي - الخليجي - التركي
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امل�شرية،  الرئا�شية  الن��ت��خ��اب��ات  ت�شكل 

احلدث البارز يف جمرى التطورات امل�شرية 

وال��ع��رب��ي��ة، لأن��ه��ا تعتر ت��اري��خ��ي��ة ���ش��واء يف 

بنتائجها  ال��ت��ك��ه��ن  مي��ك��ن  ل  لأن����ه  ال�����ش��ك��ل، 

م�����ش��ب��ق��اً، بعك�س م��ا ك���ان ي��ج��ري يف امل��ا���ش��ي، 

ح��ي��ث ك��ان��ت ال��ن��ت��ائ��ج م��ع��روف��ة ���ش��ل��ف��اً، ب���اأن 

»ال��رئ��ي�����س امل����وؤم����ن« حم��م��د اأن�����ور ال�����ش��ادات 

اأج��ري يف  ال��ذي  الوحيد  ال�شتفتاء  �شيكت�شح 

العام 1976، والرئي�س املخلوع حممد ح�شني 

التاأثر  اأم  مبارك يكت�شح �شناديق القراع، 

ال��ك��ن��ان��ة،  لأر�����س  ال�����ش��ي��ا���ش��ي  امل�شتقبل  ع��ل��ى 

خطر،  ط��رق  مفرق  على  الآن  تبدو  التي 

ل ميكن التكهن ب�شهولة اأي طريق �شت�شلكه 

يف ظل ال�شراع املحتدم بني القوى القومية 

والثورية والإ�شامية والقوى املح�شوبة على 

مرحلة  قبل  ن�شطت  ولهذا  ال�شابق،  النظام 

ال�����ش��م��ت الن��ت��خ��اب��ي ع��م��ل��ي��ة ا���ش��ت��ط��اع��ات 

الراأي املوجهة، والبعيدة عن اأي اأ�ش�س علمية 

ك��ان هدفها  ال���راأي، والتي  لتقومي اجت��اه��ات 

اأك��ر مما هي �شر غور  توجيه ال��راأي العام 

اجتاهات الراأي، والتي حاولت و�شائل اإعام 

عربية.. وحتى دولية ا�شتغالها يف اليومني 

الأخرين للتاأثر على الناخب امل�شري، واإن 

ل��ه��ذه الن��ت��خ��اب��ات  ك���ان م��ا راف���ق التح�شر 

العملية  حيوية  على  اأك���دت  بدينامية  متيز 

الدميقراطية اجلديدة يف م�شر، مما جعلها 

وال�شحافة  العاملية  املنظمات  اهتمام  حمط 

الدولية املهتمة ب�شفافية النتخابات، تتجمع 

حيث  الن��ت��خ��اب��ي،  املو�شم  حل�شور  م�شر  يف 

اإىل  و�شلوا  اأجنبياً  م��را���ش��ًا   950 م��ن  اأك��ر 

و�شل  كما  النتخابات،  هذه  ملتابعة  القاهرة 

ك��ارت��ر لل�شام و50  م��رك��ز  م��ن  م��راق��ب��اً   22
م��راق��ب��اً م��ن اجل��ام��ع��ة ال��ع��رب��ي��ة، ف�شًا عن  

ح�شود من رجال ال�شحافة امل�شرية.

هذه  �شتكون  ه��ل  ه��ن��ا،  امل��ه��م  وال�شتنتاج 

الن��ت��خ��اب��ات ت��ع��ب��راً ع��ن راأي امل�����ش��ري��ني، اأم 

الثالث  العامل  ل�»دميقراطية«  انعكا�س  اأنها 

الهجينة التي تتحدث عن الناخب الدويل يف 

املقام  الداخلي يف  الناخب  الأول، وعن  املقام 

الثاين، وخ�شو�شاً يف ظل الدخول اخلليجي 

الن��ت��خ��اب��ي��ة، حيث  العملية  ه���ذه  ع��ل��ى خ��ط 

ت�شر املعلومات اإىل مليارات قطرية و�شعودية 

اأن  علماً  وال�شمائر،  ال��ذمم  ل�شراء  تدفقت 

امل�شريني كانوا قد خروا هذا الف�شاد املايل 

قبل  ال�شعب،  جمل�س  انتخابات  يف  اخلطر 

اأ�شهر، مما اأنتج جمل�شاً هجيناً، ل ميكنه اأن 

يقود احلياة الد�شتورية والت�شريعية يف م�شر 

ن��ح��و جت��رب��ة دمي��ق��راط��ي��ة مم��ي��زة، وب��ال��ت��ايل 

املعلومات  اأ�شارت  ال��ذي  النتخابي  امل��ال  ف��اإن 

هذه  ي�شوه  اأن  �شاأنه  من  تدفقه  اإىل  الأولية 

التغطية  اأن  علمنا  اإذا  خ�شو�شاً  التجربة، 

الدولية لهذا الأمر، ح�شرت �شلفاً من خال 

املهتمة  الدولية  »املنظمات  ي�شمى  مما  ع��دد 

ب�شفافية النتخابات«، والتي هي يف حقيقتها 

اأدواراً  لعبت  ا�شتخبارية،  دوائ��ر  من  موجهة 

الليرالية  مل�شلحة  ب��ل��دان  ع��دة  يف  خمتلفة 

وقد  امل��دم��رة،  ال�شوق  واقت�شادات  املتوح�شة 

���ش��ه��د ف�����ش��وًل م��ن��ه��ا يف ل��ب��ن��ان يف ان��ت��خ��اب��ات 

2009، حيث مل ت�شر هذه املنظمات مبا فيها 
عن  زادت  التي  التدفقات  اإىل  كارتر  جمعية 

ملياري دولر ل�شراء الذمم وال�شمائر.

باأي حال، ثمة مواجهات انتخابية رئا�شية 

ت�شهدها م�شر وكل يوؤمن احتياطاته، فعلى 

م�شتوى النظام املخلوع هناك: عمرو مو�شى 

واأحمد �شفيق.

وع��ل��ى م�����ش��ت��وى اجل��م��اع��ات الإ���ش��ام��ي��ة 

اأب���و الفتوح  ه��ن��اك: حممد م��ر���ش��ي، واأح��م��د 

وحممد �شليم العوا.

وعلى امل�شتوى النا�شري: هناك حمدين 

�شباحي واأبو العز احلريري..

ثمة 12 مر�شحاً يتناف�شون على اأ�شوات 

50 مليون م�شري، لكن املناف�شة احلقيقية 
ه���ي ب���ني خ��م�����ش��ة م��ر���ش��ح��ني ف���ق���ط، لعل 

�شباحي  حمدين  املر�شح  هو  فيهم  البارز 

الذي �شعدت اأ�شهمه يف الأيام الأخرة من 

فحل  مذهل،  ب�شكل  النتخابية  احلمات 

يف انتخابات امل�شريني يف اخلارج يف املرتبة 

الثالثة، مع ما يف ذلك من ت�شاوؤلت حول 

معطيات  لأن  النتخابية،  العملية  نزاهة 

ت���دخ���ات خ��ارج��ي��ة  اإىل  اأ�����ش����ارت  ك���ث���رة 

و�شغوط مل�شلحة مر�شحي النظام ال�شابق 

اأو املر�شحني الإ�شاميني، مما يجعل من 

القفز  على  ق��ادراً  اأبي�س  ح�شاناً  �شباحي 

ف����وق ك���ل احل����واج����ز يف حل��ظ��ة ���ش��ي��ا���ش��ي��ة 

املنطقة  م�شتقبل  ت�شكيل  اإع���ادة  فيها  يتم 

ويعاد ر�شم خريطتها اجلغرافية، ويف ظل 

تركيا  م��ث��ل  ك���رى  اإقليمية  ق���وى  ���ش��ع��ود 

�شباحي  ح��م��دي��ن  �شيتمكن  ف��ه��ل  واإي�����ران 

ال��ري��ادي مل�شر يف دنيا  ال��دور  ا�شتعادة  من 

العرب؟

حمرر ال�ش�ؤون العربية

15

الت�شحر، الهجرة، الت�شرد واجلوع كاأنهم باتوا قدر اأفريقيا، من ال�شودان اإىل ال�شومال 

اإىل ال�شاحل ال�شحراوي، اأزمات تتوالد بفعل احلروب الأهلية واجلفاف، اإىل متى �شيظل 

والدين  اجلوع  �شاحا  �شيظل  متى  اإىل  الدولية،  وامل�شالح  املايل  ال�شجع  �شحية  الإن�شان 

ي�شتعمان وي�شتخدمان �شتاراً للم�شاريع الدولية الكرى؟

الأمم  تقارير  تقدر  اإذ  والفزع،  الرعب  تثر  اأفريقيا  يف  اجلائعني  عن  الأرق��ام  حديث 

�شوء  ج��راء  من  اأ�شبوعاً   11 كل  ال�شومال ميوتون  الأطفال يف  املئة من  10 يف  اأن  املتحدة 

التغذية، وتف�شي الأمرا�س، وانعدام �شبل احلياة، واأن اأكر من 13 طفًا ميوتون يومياً من 

بني كل ع�شرة الآف طفل دون اخلام�شة من العمر، وتتحدث تقارير الأمم املتحدة اأن ن�شف 

تعداد ال�شوماليني اأي حوايل 3.700 مليون �شخ�س باتوا حتت تهديد املجاعة. 

جاك �شيوف، رئي�س منظمة الفاو اأعلن اأن عدد اجلائعني ناهز املليار، هذا الرقم املخيف 

تتداوله وكالت الأنباء يف القرن الواحد والع�شرين، الذي �شيتم خاله اإنفاق اأكر من مئة 

مليار دولر لإقامة مباريات كاأ�س العامل كما قالت قطر، اأكر من مليار جائع معظمهم من 

امل�شلمني والعرب واأهل النفط يوزعون اإرثاً بقيمة 285 مليار دولر بعد وفاة اأحدهم، اإننا 

نعي�س يف حلظة ت�شحر العقل الإن�شاين، وجفاف منابع الإميان، وندرة املوؤمنني!

انعدام الأمن و�شح الأمطار يف بداية املو�شم الزراعي، خف�س اإجمايل امل�شاحة املزروعة 

يف كردفان ودارفور والنيل الأزرق يف ال�شودان، ما �شبب انخفا�س عائدات القطاع الزراعي، 

واأدى اإىل هجرة جماعية لل�شكان. 

م�شاعدة  اإىل  بحاجة  باتوا  �شخ�س  مايني  خم�شة  من  اأك��ر  اإن  دولية  تقارير  تقول 

بني  والأم���را����س  الأوب��ئ��ة  انت�شار  م��ن  ت��خ��وف  وه��ن��اك  معاناتهم،  م��ن  للتخفيف  مبا�شرة 

اإن الو�شع  امل�شردين الذين يعانون نق�شاً حاداً يف الغذاء وال��دواء، منظمة اوك�شفام تقول 

انتقل من الأزمة اإىل الكارثة الكاملة. 

من ال�شودان الذي كان �شلة غذاء العامل اإىل ال�شاحل ال�شحراوي �شمال اأفريقيا، املاأ�شاة 

والنيجر.. �شريط  اإىل موريتانيا ومايل  فا�شوا  بوركينا  تتكرر ب�شور ومناذج خمتلفة من 

طويل من الدماء والتخلف والت�شحر واجلوع. 

املتزايدة  الإن�شان  ن�شاطات  بفعل  لاأر�س  البيولوجي  الإن��ت��اج  ق��درة  تراجع  ك��ان  رمب��ا 

ب��داأت تتحدث عن هاج�س  تقارير ذات م�شداقية عالية  اأي�شاً  حقيقة علمية، ولكن هناك 

امتاك �شاح للتدمر اجلماعي تعي�شه اأمركا والدول ال�شناعية لا�شتحواذ على موارد 

اأ�شلحة الدمار  الأر���س، واآخر هذه التقارير كان عن غاز »الكيمريل« الذي يعتر اأحدث 

وعادت  ال�شحاب،  لتفكيك  ال�شابق  ال�شوفياتي  الحت��اد  ا�شتخدمه  من  اأول  وك��ان  ال�شامل، 

رو�شيا وا�شتخدمته يف عيد الن�شر عام 2005 بح�شور جورج بو�س الإبن.

 وقامت اأمركا باإجراء اأبحاث موؤخراً على هذا الغاز، حيث عملت على تطويره وحتويله 

والعوا�شف  وال��رع��د  ك��ال��رق  الطبيعية  ال��ظ��واه��ر  ا���ش��ت��ح��داث  على  يعمل  م��دم��ر  ل�شاح 

والأعا�شر والزلزل ب�شكل ا�شطناعي، بل وميكنه ن�شر اجلفاف والت�شحر واإيقاف هطول 

الأمطار، واإحداث الأ�شرار الب�شعة بالدول والأماكن امل�شتهدفة.

اأن  ك�شف  امل�����ش��روع،  تطوير  على  عمل  اأم��رك��ي  ج���رال  ه��او���س«؛  »ت��ام��زي  الكولونيل 

الوليات املتحدة �شتكون قادرة عام 2025 على التحكم يف طق�س اأي منطقة يف العامل عن 

اأن الوليات املتحدة ت�شعى ل�شتخدام  اإىل  طريق تكنولوجيا ع�شكرية غر نووية، م�شراً 

تقنية »الكيمريل« كجزء من اأ�شلحتها الرئي�شية للحروب املقبلة. 

كما اأ�شار اإىل قدرة �شاح اجلو الأمركي على اإطاق الكوارث الطبيعية وال�شطناعية 

من الأعا�شر والفي�شانات اأو اجلفاف املوؤدي للمجاعات. 

وتردد اأن الأمركيني قاموا بتجربة هذا ال�شاح عندما اأطلقوا الكميريل �شراً للمرة 

الأرز وم��وت حوايل  اإت��اف حما�شيل  اإىل  واأدى ذلك  ال�شمالية،  اأج��واء كوريا  الأوىل فوق 

�شخ�س جراء اجلفاف واجلوع، وهناك معلومات اأن اإع�شار »جونو« الذي �شرب  6.2 مليون 
�شلطنة عمان موؤخراً واأحدث خراباً وتدمراً كبراً ثم جنح اإىل اإيران بعد اأن فقد ن�شف 

قوته، كان هذا الإع�شار ناجماً عن الكيميريل.

وتبقى املع�شلة اأن الأمة مازالت م�شغولة بفتاوى اإر�شاع الكبر وجمامعة املتوفاة، بدل 

اأن يوجه ال�شيوخ والعلماء النا�س اإىل �شبل التنمية وح�س املجتمع على النخراط يف الثورة 

التكنولوجية وال�شناعية الهائلة التي ي�شهدها العامل.

جهاد ال�ساين

المجاعة في القارة السوداء.. وتصحر العقل اإلنساني 

هل تنجو انتخابات مصر الرئاسية من فساد المال الخليجي؟
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300 عنصر 
من القاعدة توغلوا 

إلى سورية
ك�����ش��ف��ت م�������ش���ادر اإع���ام���ي���ة ل��ب��ن��ان��ي��ة 

مطلعة، نقًا عن الوفد الإعامي اللبناين 

اأن م�شوؤولني يف  ال��ذي زار العراق م��وؤخ��راً، 

احلكومة العراقية ك�شفوا للوفد معلومات 

ت��وؤك��د »ت���ورط تنظيم ال��ق��اع��دة يف احل��رب 

الإرهابية على �شورية، واأن ثاثمئة عن�شر 

�شورية،  اإىل  ت��وغ��ل��وا  ال��ق��اع��دة  تنظيم  م��ن 

عر تركيا ولبنان«.

وب��ع��د احل�����ش��ول ع��ل��ى ه���ذه امل��ع��ل��وم��ات، 

فيما  وتوالت  دم�شق،  التفجرات يف  وقعت 

ب��ع��د يف اأك����ر م��ن م��دي��ن��ة ���ش��وري��ة، بهدف 

م��ن��ع ���ش��وري��ة م��ن ال���ش��ت��ق��رار، وج��ع��ل��ه��ا يف 

اخلطة  �شياق  يف  م�شتمرة،  ا�شتنزاف  حالة 

التي  ال��رك��ي��ة   - اخلليجية   - الأم��رك��ي��ة 

ُو����ش���ع���ت يف م���وؤمت���ر »اأ�����ش����دق����اء ���ش��وري��ة« 

ال�����ذي ُع���ق���د م����وؤخ����راً يف ا���ش��ط��ن��ب��ول، ملنع 

اإىل  العودة  من  الأ�شد  ب�شار  الرئي�س  نظام 

من  الغرب  ياأ�س  بعد  الإقليمي،  دوره  لعب 

حماولة اإ�شقاطه ل�شالح اإقامة نظام موال 

له، يكون جزءاً من منظومة اأنظمة اخلليج 

الدائرة يف فلك ال�شراتيجية الأمركية.



�سواء  اإي���ران،  مع  املت�سارعة  النووية  املفاو�سات  مب���وازاة 

من جانب �لوكالة �لدولية للطاقة �لذرية، �أم على م�ستوى 

�ل��ه��ادف��ة  �مل���ح���اوالت  �إي����ر�ن �سمن  م��ع  �ج��ت��م��اع دول )1+5( 

لت�سوية �مللف �الإير�ين، فاإن �مل�ساعي �الإ�سر�ئيلية مل تتوقف 

ل�سن عدو�ن على �إير�ن، بذريعة �أن طهر�ن جتهد للو�سول 

�ل�سهاينة ال  ف��اإن  باالأحرى  �أو  ع�سكري،  ن��ووي  برنامج  �إىل 

يرتكو� �سانحة �إال وي�ستفيدون منها لتاأليب دول �لعامل �سد 

م�ساعي  ب��اأن  �ملطلقة  �لقناعة  رغم  نف�سها،  بالذريعة  �إي��ر�ن 

�إير�ن يف هذ� �ملجال لي�ست ع�سكرية، بعد �أن �سارت غالبية 

بر�جمها  ب��اأن  �الإي��ر�ن��ي��ة،  بالتربير�ت  مقتنعة  �ل��ع��امل  دول 

تنموية  �ق��ت�����س��ادي��ة  و�ج��ت��م��اع��ي��ة  �ل��ق�����س��د،  علمية  �ل���ن���ووي 

�لهدف.

ول��ذل��ك ف���اإن �حل��رك��ة �ل��دول��ي��ة ال ت��ع��دو كونها �ب��ت��ز�زي��ة 

�إمكان  �ملخيلة  ويف  �ل�سهاينة،  الإر���س��اء  �ل�سيا�سي  �ملجال  يف 

�إخ�����س��اع �إي�����ر�ن ع���رب �ل�����س��غ��وط �مل��ت��ع��اظ��م��ة م���ن ك���ل ح��دب 

و�سوب، على قاعدة مفهومية باأن �إير�ن قادرة على ت�سكيل 

�أنها  خطر فعلي على �لربنامج �ال�ستعماري للمنطقة، كما 

ت�سكل لي�س فقط ر�أ�س حربة على ��ستمر�ر دولة »�إ�سر�ئيل« 

و�إمنا تلعب دور�ً مركزياً يف  �لبقاء كدولة قابلة للحياة،  يف 

ف�سح �مل�ساريع �الإ�سر�ئيلية �الأمريكية �لتي تهدد �ال�ستقر�ر 

�ل��ع��امل��ي، ول��ذل��ك ف����اإن �ل����دول �مل��ع��ادي��ة ل��ن ت���األ���و� ج��ه��د�ً يف 

وتطويقها  تطويعها  بهدف  �إي��ر�ن  على  �ل�سغط  حم��اوالت 

بعد �أن �سكلت �أ�سبه بحلف �أ�سر�ر.

فاإن هناك حماوالت  �ل�سيا�سي،  �ل�سغط  فاإىل جانب 

ت���روي���ع ع���رب ع��ق��د ���س��ف��ق��ات ت�����س��ل��ي��ح ب���ن »�إ����س���ر�ئ���ي���ل« 

ب��ل طيار  �ل��ط��ائ��ر�ت،  و�أذرب��ي��ج��ان ال تقت�سر على ع��امل 

و�أر����س - ج��و لن�سرها على  �أر����س،   - �أر����س  �أو �سو�ريخ 

�إي�����ر�ن، ب��ل �ل��و���س��ول �إىل ن��ظ��ام جت�س�سي  �حل����دود م��ع 

متطور �إىل جانب ن�سب ر�د�ر من طر�ز �أوري��ن باروك، 

لك�سف �ل�سور�يخ �ملتحركة من �إير�ن وقد بلغت �لقيمة 

�ملالية لهذه �ل�سفقة مليار و�ستمئة مليون دوالر دفعتها 

�حلكومية  �الإ�سر�ئيلية  �جلوية  �ل�سناعات  ل�سركة  باكو 

.»israel aerospace industrial«

تكون  �أن  الأذربيجان  ي��ر�د  �ل��ذي  �لربنامج  �أن  و�حلقيقة 

فيه ر�أ�س �جل�سر �ملعادي الإي��ر�ن، خ�سو�ساً ما يتعلق بنظام 

�الأر�����س���ي  ي��ر���س��د م�����س��اح��ات و����س��ع��ة م��ن  �ل����ذي  �لتج�س�س 

�الإي���ر�ن���ي���ة - �إذ� ق���در ل���ه �ل��ع��م��ل - ه���و ج���زء م���ن ب��رن��ام��ج 

وتركيا  وبريطانيا  �مل��ت��ح��دة  �ل��والي��ات  فيه  ت�سرتك  غ��رب��ي 

بعيد  حد  �إىل  ي�سبه  �لربنامج  ه��ذ�  وه��دف  »�إ�سر�ئيل«،  مع 

�لهدف �لذي �أريد منه �لر�د�ر �الأمريكي �لذي ن�سب �لعام 

�لفائت يف تركيا »كانت �لثبات �أول من ك�سفه«، وهنا ويف هذه 

�أما بريطانيا  »�إ�سر�ئيل« دور�ً جزئياً،  بالذ�ت تلعب  �لنقطة 

�لعمل على  ع��رب  �أذرب��ي��ج��ان  �الأك���رب يف تطويع  �ل���دور  فلها 

�أذربيجان و�إي��ر�ن، من خالل  بلبلة �لعالقات �ملتجاورة بن 

�لعزف على �لوتر �لقومي وتغذية �لروح �الإن�سقاقية، �سيما 

�أن �لرئي�س �الأذري �إلهام علييف يرتبط بعالقات وثيقة مع 

�لغرب، ويبدو �أن �لتقا�سم �لوظيفي �لغربي �الإ�سر�ئيلي �سد 

�إير�ن ينق�سم على �ل�سكل �لتايل:

و�الإد�رة  �لت�سليح  عملية  �أب��ي��ب  وت���ل  و����س��ن��ط��ن  ت��ت��وىل 

�لع�سكرية.

����س��ت��خ��ب��اري��ة م��ث��ل ت��رك��ي��ا و�إن كانت  �أذرب���ي���ج���ان ق��اع��دة   

�الأخرية �سريكاً يف �لربنامج �ال�ستخباري �لعام.

بريطانيا لها �لدور �ملركزي، لي�س فقط ب�سبب خرب�تها 

بل  ت�سد«،  »ف���ّرق  ق��اع��دة  على  �ل��ن��ز�ع��ات  خلق  يف  �لتاريخية 

�أقر�نها،  �أم��ام  �لعدو�نية  مو�هبها  �إب���ر�ز  �إىل  لتوقها  �أي�ساً 

ول��ذل��ك ف���اإن طموحها ي��رتك��ز ع��ل��ى جتميع م��ن ل��ه ج��ذور 

ه��وؤالء  وم��ن �سمن  قيادة علييف  �لعامل حتت  �أذري���ة يف كل 

�إيجاد قوى  �أذري، وبالتايل  �أ�سل  �الإير�نيون، و�الأفغان من 

�أن  �لغربية  �لتوجهات  �أذري��ة مركزها باكو  يفرت�س ح�سب 

�الأك��رب الإي��ر�ن بعد ف�سل ذريعة  �لقلق  ت�سكل - م�ستقباًل - 

�مللف �لنووي. 

�لرباعي  �ال�ستخباري  �لتحالف  �أن  �لعارفون  ي�سكك  وال 

�أمريكا  وي�سمل  �ل�سورة،  يف  بريطانيا  فيه  تظهر  ال  �ل��ذي 

وتركيا و»�إ�سر�ئيل« و�أذربيجان ال تقت�سر �أهد�فه على �إير�ن، 

دورها  رو�سيا  ��ستعادة  مع  �سيما  �أي�ساً،  رو�سيا  ي�ستهدف  بل 

�لدويل ورف�سها منظومة �لدرع �ل�ساروخي �الأطل�سي.

يون�س عودة

ك�سفت نتائج �النتخابات �لربملانية و�لرئا�سية �الأخرية يف �ليونان وفرن�سا، �لتي �أو�سلت 

فيها منطقة  �لتي متر  �القت�سادية  �الأزم��ة  �ل�سلطة، عمق  �إىل  �ملعار�سة  �لي�سارية  �لقوى 

�الأوروب���ي، ويف  �الحت��اد  بلد�ن  �ل�سيا�سي يف جممل  �ال�ستقر�ر  وتاأثريها يف زعزعة  �ليورو، 

�نتخابات �الأقاليم يف �إ�سبانيا و�أملانيا، ودول �أوربية �أخرى، فازت �لقوى �لر�ديكالية �لر�ف�سة 

و�مل�ست�سارة  �ساركوزي  نيكوال  �ل�سابق  �لفرن�سي  �لرئي�س  ح��اول  �لتي  �لتق�سف  ل�سيا�سات 

�الأملانية �جنيال مريكل فر�سها على �لدول �ملاأزومة كطريق للحل. 

فر�س  تقل�س  من  عموماً،  �الأوروب��ي��ون  منه  يعاين  عما  تعبري�ً  �النتخابات  نتائج  تاأتي 

بلد�نهم يف �حل��روب  وت���ورط  و�ل��ف��ق��ر�ء،  �الأغ��ن��ي��اء  ب��ن  �لطبقية  �ل��ف��و�رق  وتنامي  �لعمل، 

�سناديق  �إىل  �للجوء  �خ��ت��ارو�  وق��د  جمتمعاتهم،  مل�ستقبل  �الإطمئنان  وع��دم  �خل��ارج��ي��ة، 

�القرت�ع لرف�س �ل�سيا�سات �القت�سادية، �آملن باإ�سالح �الأو�ساع، لكن �الأمر �لو�قع �أثبت 

�نعكا�سات �سيا�سية  �ملنال. فلالأزمة �القت�سادية �الأوروبية  �ملن�سود ما ز�ل بعيد  �لتغيري  �أن 

و�جتماعية �أكرث تعقيد�ً من �أن حتلها حمالت �النتخاب، وهي تتعدى �لنقا�س �جلاري بن 

�أو  �الإنفاق �حلكومي،  وزي��ادة  �الإمن��اء  �ملتعار�سة حول خياري  و�الجتاهات  �لقوى  خمتلف 

�لتق�سف و�سد �حلز�م، فال�سيا�سات �القت�سادية �لتي �نتهجتها �حلكومات �ليمينية �ملحافظة 

خالل �لعقدين �الأخريين، �أدخلت �ملجتمعات �الأوروبية يف متاهات �ملديونية �لعالية، وعززت 

و�لت�سريعية  �لتنفيذية  �لدولة  موؤ�س�سات  وعلى  �لعام،  �ملال  على  �خلا�سة  �لبنوك  �سيطرة 

و�لق�سائية.

�ل�سابق  �لنائب  وهو  در�غ��ي،  ماريو  رئا�سة  حتت  �الأورب���ي،  �ملركزي  �لبنك  ��ستطاع  لقد 

ملجموعة غولدمان �سا�س فرع �أوروبا، �بتز�ز �حلكومات �ملاأزومة يف منطقة �ليورو، وفر�س 

بل من خالل  بفو�ئد خمف�سة،  مبا�سرة  �إقر��سها  ومنع  �لعام،  دينها  على  قا�سية  معايري 

�لبنوك �خلا�سة �لتي يتم �إنقاذها من �الإفال�س بقرو�س مي�سرة من �خلزينة، وبفو�ئد ال 

تزيد على ن�سبة ٪1.

م��ع �حلكومات  �ل��ع��ام،  �مل��ال  �مل��وؤمت��ن على  �مل��رك��زي،  للبنك  �ملبا�سر  �لتعامل  م��ن  وب���داًل 

�ملاأزومة، تقوم �مل�سارف �خلا�سة بت�سليف هذه �حلكومات لكن بفو�ئد عالية بن�سبة ٪11.9 

يف  و�أ���س��و�أه��ا  �إيطاليا،  يف  و٪7.06  �إي��رل��ن��د�،  يف  و٪8.51  هنغاريا،  يف  و٪8.53  �لربتغال،  يف 

4 �سنو�ت، ما يوؤكد �أن تفاقم  18٪، حيث يت�ساعف �لدين �لعام مرتن كل  �ليونان بن�سبة 

�الأزمة �ليونانية �سببه �الأهم �رتفاع �لفو�ئد ولي�س حجم �لدين �الأ�سلي.

�لت�سهيالت  معاهدة  على  خطري  تعديل  �سيجري  �ملقبل،  متوز/يوليو  ويف 

�ملالية و�لت�سليف بن �أع�ساء �الحتاد �الأوربي، وتبعاً للتعديالت �ملقرتحة، �ستتم 

�ل�سيطرة �لكاملة ملجموعة غولدمان �سا�س �لعاملية على �سيا�سة �لبنك �ملركزي 

�الأم��و�ل  ق�سائية، وحرية مطلقة يف طلب  �أع�سائه ح�سانة  باإعطاء  �الأوروب��ي 

و�لت�سرف مب�ساهمات �لدول �الأع�ساء، وعلى ر�أ�سها �أملانيا، من دون �لرجوع �إىل 

ب�سروط  �مل��اأزوم��ة  �حلكومات  وت�سليف  �ملعنية،  �حلكومات  يف  �لر�سمية  �جلهات 

غري قابلة للنقا�س �أو �لتعديل �أو �لرف�س، حتى و�إن تبدلت هذه �حلكومات عن 

طريق �نتخاب قوى �سيا�سية جديدة �إىل �ل�سلطة.

يف  �لفا�سلة  �القت�سادية  لل�سيا�سات  �لر�ف�سة  �لي�سارية  �الأح����ز�ب  ف��وز  �إن 

�نتخابات �ل�سهر �جلاري يف �ليونان مل ميكنها من ت�سكيل حكومة �ئتالفية �أو 

من لون و�حد، وذلك ب�سبب �سيطرة قوى �ملال على �مل�سهد �ل�سيا�سي برمته، ما 

فر�س على �لرئي�س �ليوناين قر�ر �إعادة �النتخاب يف 17 حزير�ن/يونيو �ملقبل.

�الأمر  بحجة  هوالند،  فر�ن�سو�  �ملنتخب؛  �لفرن�سي  �لرئي�س  ��سطر  وكذلك 

�ل��رت�ج��ع عن وع��وده �النتخابية يف دع��م �سيا�سة �الإمن���اء، و�سحب  �إىل  �ل��و�ق��ع، 

�ل�سناعية  �ل���دول  م��وؤمت��ر  �سغط  وحت��ت  �أف��غ��ان�����س��ت��ان.  م��ن  �لفرن�سية  �ل��ق��و�ت 

و�سطي  ح��ّل  على  هوالند  و�ف��ق  ديفيد،  كامب  يف  �ملا�سي  �الأ�سبوع  يف  �لثمانية 

يرّكز على �سبط م�ستوى �لعجز يف �مليز�نية، من خالل رفع �ل�سر�ئب وتقلي�س 

ُتعرف  وال  تطبيقها،  ي�سعب  �إمنائية  ل�سيا�سة  ف�سفا�س  �ق��رت�ح  مع  �الإن��ف��اق، 

م�سادر متويلها. 

وعليه، ي�سود يف �لبلد�ن �الأوروبية قلق حقيقي على ما تبقى فيها من مظاهر 

�ملتحالفة مع  �لديكتاتوريات  ويخ�سى من منو  �لعي�س،  ورفاهية  �لدميقر�طية 

�القت�سادي،  �لن�ساط  �أوج��ه  كل  على  تهيمن  �لتي  �لكربى  �ملالية  �الح��ت��ك��ار�ت 

وتتحكم باالأحز�ب �ل�سيا�سية، وتفاقم �مل�ساكل �ملعي�سية من خالل تف�سي �لغالء 

�ليوروعلى �الأخ�س حالة من  �أن ت�سهد منطقة  و�نت�سار �لبطالة، ومن �ملتوقع 

عدم �ال�ستقر�ر �ل�سيا�سي و�الجتماعي قد تدوم ل�سنو�ت طويلة مقبلة.

عدنان حممد العربي
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• تحميل ألمانيا كلفة 
الخروج من أزمة اليورو

ت�����س��غ��ط �ل���والي���ات �مل��ت��ح��دة وب��ري��ط��ان��ي��ا على 

ح��ك��وم��ة �أمل��ان��ي��ا ك���ي ت���ب���ادر �إىل �إن���ق���اذ �الق��ت�����س��اد 

�الأوروب�������ي، ب��و���س��ف��ه��ا �ل���دول���ة �الأق������وى، وت��رتك��ز 

�لرو�تب  رف��ع  على  �حلليفتن  �لدولتن  مطالب 

�أملانيا كي تنمو ح�سة �ال�ستري�د على  و�الأج��ور يف 

ح�����س��اب �ل�����س��ادر�ت مل�����س��اع��دة ق��ط��اع �ل�����س��ن��اع��ة يف 

جمموعة �لدول �لثماين، فثمة خماوف لدى هذه 

دول  بقية  �إىل  �ليونان  ع��دوى  �نتقال  �ل��دول من 

�القت�سادية  �الأزم���ة  يفاقم  قد  ما  �أوروب���ا،  جنوب 

على �مل�ستوى �لعاملي. 

• هوالند يفّضل النمو 
على التقشف.. 

لكن أين التمويل؟ 
ع���ار����س رئ��ي�����س �ل������وزر�ء �ل���ربي���ط���اين؛ ديفيد 

فرن�سو�  �لفرن�سي؛  �لرئي�س  �ق���رت�ح  ك��ام��ريون، 

�ملالية  �لتحويالت  على  �سريبة  بفر�س  هوالند، 

د�خ������ل م��ن��ط��ق��ة �ل�����ي�����ورو، وخ������الل �ج��ت��م��اع��ه��م��ا 

على  و��سنطن  يف  �لربيطانية  �ل�سفارة  يف  �الأول 

هوالند  �تفق  �لثمانية،  جمموعة  �جتماع  هام�س 

�إج�����ر�ء�ت خف�س �لعجز  ت��اأي��ي��د  وك���ام���ريون ع��ل��ى 

وحفز �لنمو يف �أوروبا. وي�سكل هذ� �ملوقف تر�جعاً 

ملحوظاً عن وعود هوالند �النتخابية.



»�لن�سر«  رم��ز  �ساحب  �سباحي  حمدين  يكون  ال  ق��د 

وح��ام��ل ���س��ع��ار »ع��ن��دم��ا ت��ت�����س��اب��ه �ل���رب�م���ج �الن��ت��خ��اب��ي��ة، 

�أ�سحاب  من  �ساحبه«،  ي�سبه  �لذي  �لربنامج  عن  �بحث 

لكنه  �مل�سرية،  �لرئا�سة  �نتخابات  يف  �لكبرية  �حلظوظ 

من دون �سك و�حد من �لذين ��ستطاعو� فر�س �أنف�سهم 

بن �الأرقام �ل�سعبة بعيد�ً عن �لدعم �لدويل و�الإقليمي؛ 

�ملايل و�ل�سيا�سي. 

طرح �ملر�سح �لرئا�سي �مل�سري حمدين �سباحي نف�سه 

على �أنه »و�حد مننا« كما يقول �سعاره �النتخابي، ويقدم 

نف�سه على �أنه »مر�سح �لفقر�ء«، و�الأهم �أنه مر�سح �لعد�ء 

ل�»�إ�سر�ئيل«، وقد تعهد باإعادة كل �أمو�ل �ل�سعب �ملنهوبة.

رئي�س  �إي�����س��ال  على  للتناف�س  �سر�سة  حملة  فو�سط 

مل�����س��ر م���ن �أك�����رث م���ن دول�����ة خ��ل��ي��ج��ي��ة، ب���االإ����س���اف���ة �إىل 

�لواليات �ملتحدة و»�إ�سر�ئيل«، ��ستطاع حمدين �سباحي، 

�لتي  �لتوكيالت  من  بعدد  يحظى  �أن  �مل��ي��ول،  �لنا�سري 

�الأمو�ل  غابة  و�سط  �مل�سرية،  للرئا�سة  مر�سحاً  فر�سته 

و�الإعالم �لتي يتمتع بها مناف�سوه، وهذ� �لرت�سيح لي�س 

�لرئي�س   2009 �ل��ع��ام  يف  حت��دى  �ل��ذي  ل�سباحي،  �الأول 

�مل��خ��ل��وع ح�سني م��ب��ارك يف ع��ز ق��وت��ه، وت�����س��دى ملحاولة 

لرئا�سة  �سعبياً  2009 تر�سحه  �لعام  باإعالنه يف  �لتوريث 

�جل���م���ه���وري���ة، ب��ج��م��ع ت���وك���ي���الت م���ن �ل�����س��ع��ب �مل�����س��ري 

باملو�فقة على تر�سحه، يف حماولة منه لتغيري ن�س �ملادة 

76 �لتي قام �لنظام بتعديلها.. كما كان من �أبرز موؤ�س�سي 
ال�ستمر�ر  »ك��ف��ى«  لتقول  �نطلقت  �لتي  »ك��ف��اي��ة«  حركة 

حكم �لزعيم وعائلته.

حمدين عبد �لعاطي عبد �ملق�سود �سّباحي هو رجل 

ع�سامي، ُولد يف 5 متوز 1954 مبدينة بلطيم مبحافظة 

�سباحي  �لعاطي  عبد  و�ل���ده  وك���ان  مب�سر،  كفر�ل�سيخ 

فالحاً.

م��ع غ��ريه م��ن ط��الب م�سر مرحلة  ع��ا���س �سباحي   

وفاة  تلقى �سدمة  وعندما  �لنا�سرية،  �لكربى  �الأح��الم 

ج��م��ال ع��ب��د �ل��ن��ا���س��ر ع���ام 1970، ق���رر �أن ي��خ��ّل��د ذك���ر�ه 

وي��ح��اف��ظ ع��ل��ى �إجن����از�ت����ه، وي���و�����س���ل م�����س��روع��ه، ف��ق��ام 

بتاأ�سي�س »ر�بطة �لطالب �لنا�سرين« يف مدر�سة �ل�سهيد 

جالل �لدين �لد�سوقي، وقد �نُتخب رئي�ساً الحتاد طالب 

مدر�سة بلطيم �لثانوية.

�لقاهرة عقب ح�سوله  �الإع��الم جامعة  بكلية  �لتحق 

�لطالبية  �مل��ظ��اه��ر�ت  يف  و���س��ارك  �لثانوية،  �سهادة  على 

�مل��ط��ال��ب��ة ب��ب��دء �حل����رب ���س��د �الح���ت���الل »�الإ���س��ر�ئ��ي��ل��ي« 

وقف   ،1973 ع��ام  �الأول  ت�سرين  ح��رب  وع��ق��ب  ل�سيناء، 

�سباحي ورفاقه يف �جلامعة �سد �لرئي�س �أنور �ل�ساد�ت، 

�لقاهرة،  جامعة  يف  �لنا�سري  �لفكر  ن��ادي  تاأ�سي�س  عرب 

و�لذي �نت�سر يف جامعات م�سر، و�سواًل �إىل تاأ�سي�س �حتاد 

�أندية �لفكر �لنا�سري �ملعار�س لل�ساد�ت و�سيا�ساته.

كلية  ط��الب  الحت��اد  رئي�ساً  �سباحي  حمدين  �نُتخب 

�الإعالم، ثم نائباً لرئي�س �الحتاد �لعام لطالب م�سر عام 

1975، وحاور �ل�ساد�ت يف لقائه �ل�سهري مع �حتاد طالب 
�سيا�ساته �القت�سادية و�لف�ساد �حلكومي،  م�سر، منتقد�ً 

�لفل�سطينية،  �لق�سية  ح��ي��ال  �سيا�ساته  �إىل  ب��االإ���س��اف��ة 

و�إ�سار�ته نحو �ل�سالم مع »�إ�سر�ئيل«. 

تخرج �سباحي من كلية �الإعالم جامعة �لقاهرة عام 

وو�جه �سعوبات يف �لعثور على فر�سة للعمل يف   ،1976
�ل�سحافة �أو �لتليفزيون �أو �جلامعة، لكنه رف�س �ل�سفر 

للعمل يف �خل����ارج، و�ل��ت��ح��ق ب��ج��ري��دت��ي »���س��وت �ل��ع��رب« 

�لتيار  ���س��وت  كانتا مت��ث��الن  �للتن  �ل��ع��رب��ي«،  و»�مل��وق��ف 

17 و18  �أح��د�ث  �لوقت. ويف  �لنا�سري يف م�سر يف ذلك 

�ل�سعب  ب�انتفا�سة  ُع�رفت  و�ل��ت��ي   ،1977 �ل��ث��اين  ك��ان��ون 

معتقل  �أ�سغر  حمدين  كان  �ل�ساد�ت،  حكم  �سد  �مل�سري 

�سيا�سي يف تلك �لفرتة، وكان يف زنز�نة و�حدة مع �لكاتب 

حممد ح�سنن هيكل.

�الع��ت��ق��االت يف عهد ح�سني  م��ن  �سباحي  ي�سلم   ومل 

مظاهرة  ب��ق��ي��ادة  قيامه  عند  م��رة  �أول  ف��اأوق��ف  م��ب��ارك، 

�سنة 1997 مع فالحي م�سر، �لذين �أ�سريو� من قانون 

�لعالقة بن �ملالك و�مل�ستاأجر، ثم تكرر �عتقاله وهو نائب 

 ،2003 �سنة  ح�سانته  رفع  دون  ومن  �ل�سعب،  جمل�س  يف 

حممد  �لرئي�س  نظام  �سد  �مل�سري  �ل�سعب  �نتفا�سة  يف 

ح�سني مبارك �ملوؤيد لغزو �لعر�ق، وقد قاد حمدين تلك 

�لفوز  ��ستطاع  هذ�  ومع  �لتحرير،  ميد�ن  يف  �ملظاهر�ت 

مبقعد يف �لربملان مرة ثانية يف �لعام 2005، لكنه ف�سل يف 

�لعام 2010، حيث �تهم �أن�ساره �لنظام باإ�سقاطه بالتزوير 

يف �نتخابات جمل�س �ل�سعب، و�ن�سحب حمدين �سباحي 

من �النتخابات �حتجاجا على �لتزوير.

يك�سر  م�سري  برملاين  نائب  �أول   2008 ع��ام  يف  وك��ان 

�حل�سار �لذي تفر�سه قو�ت �الحتالل »�الإ�سر�ئيلي« على 

�لعمل  رج��ال  �سيارته مع �سحبة من  ��ستقل  غ��زة، حيث 

قياد�ت  بع�س  و�لتقى  ودخ��ل  ف��ج��ر�ً،  �لثالثة  يف  �لوطني 

حما�س و�أبلغهم دعم �ل�سعب �مل�سري لهم. 

�سباحي متزوج بال�سيدة �سهام جنم، �لتي �أجنب منها 

و�بنته  حالياً،  خم��رج  م�ساعد  يعمل  �ل��ذي  حممد،  �بنه 

�سلمى �لتي تعمل مقدمة بر�مج.

من  و�الإ�سالمية  �لعربية  �ل�ساحة  ت�سهده  م��ا  ظ��ل  يف 

ب��االآث��ار  ت���ارة  ُتتبع  جت��ددي��ة،  و�أخ����رى  تغريبية،  هجمات 

�لطيبة  بالنو�يا  و�أخ��رى  �لغربي،  �لثقايف  للغزو  �ل�سلبية 

وموقعها  �لفكري  �أمتهم  ت��ر�ث  على  �لغيارى  للمفكرين 

�حل�ساري.. يف هذ� �لو�قع �ملعتم نقف على حقيقة مل يعد 

باالإمكان �إغفالها و�لهروب من مو�جهتها، وهي �أن �سر�ع 

�حل�سار�ت قد �أ�سبح و�جباً م�ستعجاًل و�سرورة حتمية.

فقد كانت �الأمة �الإ�سالمية، ومنذ والدتها، تختزن يف 

د�خلها كل عو�مل �لقوة و�ملمانعة و�لتحدي، ما يجعلها 

قادرة على �ال�ستمر�ر، حية متجددة، رغم كل ما و�جهته 

يف تاريخها من تيار�ت فكرية و�سيا�سية هد�مة، وهذ� ما 

يبعث على �الطمئنان يف زمن تبدو �حل�سارة �الإن�سانية 

خاوية ميتة، يف طريق م�ستقيم نحو �لهاوية.

لالعتقاد  م��ربر�ت��ه��م  �لغربين  للمفكرين  ك��ان  و�إذ� 

ب��ق��رب م���وت �حل�����س��ارة �الإن�����س��ان��ي��ة، مل��ا ي�����س��اه��دون��ه من 

و�ملدنية  �حل�سارية  �لبنية  يف  �لفناء  ع��و�م��ل  ��ست�سر�ء 

�ل��غ��رب��ي��ة يف خمتلف �م��ت��د�د�ت��ه��ا �جل��غ��ر�ف��ي��ة، ف���اإن ه��ذ� 

�لهو�س ال ينطبق بحال على �الأمة �الإ�سالمية و�لرت�ث 

�لفكري �الإ�سالمي.

�ملفرد�ت  �إن م�سلطح �ل�سر�ع ال وجود له يف قامو�س 

�الإ�سالمية، و�إن �عتاد �ملفكرون �عتماده، كما هي عادتهم 

�ل��ع��الق��ات  تبتني  �إمن���ا  �ل��غ��رب��ي��ة،  �مل�سطلحات  تتبع  يف 

وت��ب��ادل  و�ل��ت��ع��ارف،  �حل���و�ر  على  �الإ���س��الم  �الإن�سانية يف 

�الأعر�ف ومكارم �الأخالق، قال تعاىل: {يا ياأيها �لنا�س 

وقبائل  �سعوباً  وجعلناكم  و�أن��ث��ى،  ذك��ر  من  خلقناكم  �إن��ا 

لتعارفو� �إن �أكرمكم عند �هلل �أتقاكم �إن �هلل عليم خبري}. 

ول��الإن�����س��اف، ف���اإن �حل�����س��ارة �الإ���س��الم��ي��ة ه��ي �ل��وح��ي��دة 

�النت�سار�ت  ظل  يف  تنت�سر  مل  �لتي  �حل�سار�ت  بن  من 

�لعك�س،  �لعربية و�الإ�سالمية، بل على  �لع�سكرية لالأمة 

فقد كانت هي �لد�فع حلركة �لدعوة �لتي �تخذت فيما 

بعد �أ�سلوب �لفتوحات �لع�سكرية، فامل�سلمون مل ي�سارعو� 

�حل�����س��ار�ت �ل��ت��ي ك��ان��ت ���س��ائ��دة، ومل ي��ق��ف��و� يف طريق 

�الأديان �لتي كان �لنا�س يدينون بها، �سو�ء كانت �ليهودية 

�أو �مل�سيحية، �أو غريها من �الأدي��ان، �إمنا كانو� يحاربون 

�إي�سال  وب��ن  بينهم  حت��ول  كانت  �لتي  �حلاكمة  �ل���دول 

دعوتهم �حل�سارية، �الأمر �لذي يدلنا على �أهمية عن�سر 

�ل��ق��وة ال���س��ت��م��ر�ر �حل�����س��ارة وت��رع��رع��ه��ا يف �أج����و�ء �آمنة 

�لفكري  �مل�سمون  ذ�ت  و�إال فكم من �حل�سار�ت  وهادئة، 

�لغني و�لرفيع قد ماتت مبوت �الأمة �لتي حملتها!

�لقوى  �الإ�سالمية  �لدعوة �حل�سارية  و�جهت  فقد 

و�ج��ه��ت  ك��م��ا  بامل�ست�سعفن،  و�ل��ت��ق��ت  �ال���س��ت��ك��ب��اري��ة، 

على م�ستوى �الأف��ر�د �لعنا�سر �الإيجابية من �ملبالن 

بالر�ساالت، �لذي �سماهم �هلل يف كتابه باأويل �الألباب، 

{�لذي ي�ستمعون �لقول فيتبعون �أح�سنه}. 

�إن �الإ�سالم مبا هو م�سروع ح�ساري مل يهمل عنا�سر 

�حلو�ر مع �لتيار�ت �الإيجابية �لتي تن�سد �حلق وتبحث 

�أ�س�س  على  �لقائمة  �حلو�رية  �الأ�ساليب  عنه، من خالل 

ع��ق��ل��ي��ة، ف��و���س��ع ل��ه��ذ� �حل����و�ر �أ���س�����س��ه، وح����دد مناهجه 

ومفاهيمه.. كما �أنه مل يهمل عنا�سر �ل�سر�ع �لتي ال بد 

�أخ��رى ال هم لها �سوى  �أمم��اً  منها لالأمة عندما تو�جه 

�ل�سيطرة و�ال�ستكبار و�لهيمنة على مقدر�تها �حليوية.

على  �ال�ستكبارية  �لتغريبية  �لهجمة  ظل  يف  و�ليوم، 

و�لفكرية  و�القت�سادية  �ل�سيا�سية  �الأ���س��ع��دة؛  خمتلف 

�لقوة  ق���ر�ءة عنا�سر  �إع����ادة  لنا م��ن  ب��د  و�ل��ث��ق��اف��ي��ة.. ال 

�الإ���س��الم��ي��ة م��ن خ��الل وعينا �ل��ت��ام مب��ا ه��و حولنا من 

الإ�سقاطها  �ل��ك��ربى  �ل���دول  تلهث  ��ستكبارية،  م�ساريع 

ب��د�أت  �لتي  �لغربية  �حل�سارة  عمر  �إط��ال��ة  بهدف  علينا 

تظهر عليها مالمح �الحت�سار.

ح�ضني خ�ضر

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

ُسجن 17 مرة في عهدي السادات ومبارك.. ووعد بقطع الغاز عن »إسرائيل«

حمدين صباحي مرشح الناصريين في مواجه حلفاء الخارج والداخل

ظلمة الطائفية بــــــروفــــــــايـــــــــل
تخشى ضوء 
الديمقراطية

تلتقي �الأديان ال �لطو�ئف حول ثالثة 

م���ب���ادئ، ت�����س��ك��ل م�����س��ادر دي��ن��ي��ة حل��ق��وق 

�الإن�سان هي: �الإن�سان قيمة ذ�تية مطلقة 

- �الإن�سان كائن حر - �الإخوة بن �لب�سر.

عقلية  ع��ن  تعبري  فهي  �لطائفية  �أم��ا 

�أ�سا�سها �لع�سبية و�سوء �لظن و�ل�سغينة، 

�إذ  معها،  وتتعاك�س  �لوطنية  تنفي  فهي 

�ل��وط��ن، ويف  ق��وة  �لطو�ئف  �إن يف �سعف 

�لقوية،  �الآمال  �لطو�ئف حتقيق  تفكيك 

ذ�تها  على  منغلقة  طائفة  ك��ل  الأن  ذل��ك 

وطن قائم بنف�سه، والأنها تخرج بنف�سها 

ع���ن د�ئ������رة �الإن�������س���ان���ي���ة �ل����ك����ربى، فيما 

و�ملذ�هب،  �الأدي���ان  جتمع  هوية  �ملو�طنة 

وه���ي ن�����س��ق ث��ق��ايف ح�����س��اري ت��رت��ك��ز �إىل 

ملجابهة  و�لدميوقر�طية،  و�لعلم  �لعقل 

�لتخلف و�جلهل.

ف���ع���ل���ى �ل����ط����و�ئ����ف �ل���ل���ب���ن���ان���ي���ة ق��ب��ل 

�ل�����س��ي��ا���س��ي  ع���ق���ده���ا  ن���ع���ت  ت���ت���ع���ّج���ل  �أن 

ت��ق��ّدم  �أن  �ل��ت��و�ف��ق��ي��ة«  »ب��ال��دمي��ق��ر�ط��ي��ة 

�لتنظيم  منط  عن  �بتعادها  عن  �لبّينات 

و�ل��ت��ع��ب��ئ��ة �ل��ق��ب��ل��ي و�ل��ع�����س��ائ��ري وع��ل��ى 

وحرّياتهم..  �ملو�طنن  حقوق  �حرت�مها 

فهي  ذل��ك،  بخالف  ه��و  منها  يظهر  فما 

�ل�سيا�سية  �الجتماعية  كينونتهم  ت�سادر 

متى �ساءت..

�ل��ط��ائ��ف��ي��ة ك���ان���ت والت��������ز�ل �ل���ر�ع���ي 

�حل�����س��ري ل��ل��ف�����س��اد و�ل��ع��ن��ف �ل�����س��ي��ا���س��ي 

�ل����غ����ر�ئ����زي، ف��ك��ي��ف ن��ن��ت��ظ��ر م����ن رع����اة 

�أن يكونو�  �أدغ����ال �حل���رب،  �ل��ط��و�ئ��ف يف 

�مل�سلحن يف �ل�سلم ويق�سو� على جر�ثيم 

�لف�ساد و�ملوبقات �ملنت�سرة يف �ملجتمع؟

فاأقطاب �حل��رب.. وج��دو� لهم �سركاء 

جدد�ً.. فكانت �ل�سركة �حلديثة �لع�سرية 

و�حل�سرية �سركة »�ل�سطوة و�ملال«.

بحاجة  �ل��ل��ب��ن��اين  �ل���ف���در�يل  فالنمط 

بن  بالعالقة  يتعلق  ما  يف  تنظيم..  �إىل 

ب��ح��ي��ث ال حتتكر  و�ل���ط���و�ئ���ف،  �ل���دول���ة 

فيها �لطو�ئف مقدر�ت �لدولة.. �ملدخل 

�النتخابات  قانون  هو  �لتنظيم  ه��ذ�  �إىل 

ي��ح��د من  و�ل����ذي  �لن�سبية  ع��ل��ى  �ل��ق��ائ��م 

جتدر  وهنا  لنف�سه،  �لنظام  �إن��ت��اج  �إع���ادة 

�الإ�سارة �إىل �حلاجة �مللحة الإعادة �لنظر 

يف وثيقة �لوفاق �لوطني - �تفاق �لطائف 

- كذلك فاإن جمتمعنا بحاجة �إىل �حلد 

من �لت�سيي�س.. من �أجل �حتو�ء �لنز�عات 

ف��ي��ه وم���ن �أج����ل ����س��ت��ق��ر�ره وف��ع��ال��ي��ت��ه.. 

ف��ال��ت��خ��ط��ي��ط �ل��ث��ق��ايف - �الج��ت��م��اع��ي - 

�الق��ت�����س��ادي م��ن ق��ب��ل �ل���دول���ة �مل��رك��زي��ة 

�لتباينات  ع��ن  �ل��ط��ائ��ف��ي  �ل��ع��ام��ل  ي��ع��زل 

�الأخ�������رى �مل����ر�دف����ة ل���ه م���ا ي��ج��ع��ل��ه �أق���ل 

�لت�سيي�س  ع��ل��ى  �ل���ق���ادرون  ����س��ت��ق��ط��اب��اً.. 

يتمتعون  �ل��ذي��ن  �الأق��ط��اب  ه��م  لبنان  يف 

باحل�سانة و�حل�سانة من �لنظام عينه..

مرتبط  �ل�سليط  �الإق��ط��اع  دور  فاإلغاء 

ب���ت���غ���ي���ري �ل����ن����ظ����ام �ل���ه���ج���ن �ل����ق����ائ����م.. 

�ملتمثلة  �ل�����س��وء  م�ساحة  تكتمل  وق��ت��ئ��ذ 

بالدميقر�طية �حلقيقية.. فيولد �لوطن 

�ملرجتى.

نبيه الأعور

الحضارة اإلسالمية.. دعوة إلى الحوار ووقف الصراع

) �لعدد 215(  �جلمعة - 25 �أيار - 2012



رجـــال حـــول الـــرسـول �

ال���ك���رم م���ن ���ض��ي��م ال��ق��ب�����ض��اي��ات، ف��ي��ق��ال عن 

ال��ق��ب�����ض��اي اإن����ه »ك�����ّض��اب وّه�����اب«، و���ُض��م��ي اأح��ده��م 

�ضيفه،  لياًل حاماًل  يخرج  كان  لأن��ه  ليل«  »دّعي�س 

ويعود  واجل��ائ��ع،  الفقري  ليعطي  الغني  من  ياأخذ 

اإىل بيته قبل انبالج الفجر را�ضياً مر�ضياً.

ك��ري��دي��ة قال  اأب���ا عفيف  اأن  امل���وؤرخ���ون  وي��ذك��ر 

ي��وم��اً ل��ل��ج��رال وي��غ��ان: اأع��ط��ن��ي ط��ي��ارة ك��ي اأروح 

واأح�ضر لك راأ�س هتلر، ويف الليلة ذاتها اأذاع �ضوت 

برلني العربي، بل�ضان يون�س البحري، خماطباً اأبا 

عفيف: »ل تعذب حالك، نحن �ضناأتي اإليك«!

الأ���ض��م��ر يف  اأو نخلة  ال��ع��رب��ان��ي��ة،  نخلة  وي��اأت��ي 

بال�ضهامة  لهم  امل�ضهود  ب��ريوت  قب�ضايات  طليعة 

وال�����ض��ج��اع��ة؛ ل ي��ه��اب يف احل���ق ل��وم��ة لئ���م، وق��د 

وبني  بينه  الأخ���وة،  درج��ة  ال�ضداقة، حتى  جمعت 

بقية قب�ضايات بريوت، وعلى راأ�ضهم اأحمد اأفندي 

البواب يف الب�ضطة.

ا���ض��ت��ه��ر ن��خ��ل��ة ال��ع��رب��ان��ي��ة ب���ال���دف���اع ع���ن اأه���ل 

ب���ريوت، فقد ك��ان بع�س ال��زع��ران ي��ن��ح��درون اإىل 

اإىل  النهر ويدخلون  ب��ريوت، فيقطعون  جهة نهر 

على  وي��ع��ت��دون  امل��وا���ض��ي  على  في�ضتولون  امل��دي��ن��ة، 

قب�ضايات  اأعلموا  متباهني..  ويهربون  امل��زارع��ني 

الب�ضطة نخلة العربانية بالأمر وطلبوا م�ضاعدته، 

ع��ن��د ح��ده��م ومنع  واأوق��ف��ه��م  ل��ل��زع��ران  فت�ضدى 

تعدياتهم، فحقدوا عليه وحاولوا قتله.

املري�ضة،  اأح��د متزعمي حملة عني  اأن  وي��روى 

املحلة،  ام��راأة يف  اإىل بيت  اأتباعه يوماً  اأح��د  اأر�ضل 

يخربها برغبة رئي�ضه بزيارتها، ويطلب ال�ضتعداد 

العربانية،  نخلة  تعلم  امل����راأة  اأر���ض��ل��ت  لإك���رام���ه.. 

فح�ضر اإىل املحلة و�ضاأل عن مكان تواجد الأزعر 

املذكور وتوجه اإىل املقهى الذي يرتدد عليه وقال 

له: اإن فالنة اأر�ضلتني كي اآخذك اإىل بيتها، واأطلق 

عليه ر�ضا�ضة اأردته، وقد منع اأحمد البواب اأياً من 

احلا�ضرين من ال�ضهادة �ضد العربانية.

اأوقف نخلة العربانية يوماً على ذمة التحقيق 

يف  املحقق  وك��ان  قتل،  ح��ادث  يف  با�ضرتاكه  للظن 

حينه املرحوم الدكتور �ضبحي املحم�ضاين، زارته 

ثمار  م��ن  كمية  معها  ح��ام��ل��ة  ال�ضجن  يف  زوج��ت��ه 

ال�ضجن  ب��ا���ض��ت��ط��اع��ة ح��ار���س  ي��ك��ن  ال�����ض��ّب��ار، ومل 

اأن تعدها، واأثناء  املراأة  م�ضك ال�ضّبار، فطلب من 

اأحمد  ق��ال لها زوج��ه��ا: »روح���ي �ضويف خيي  ذل��ك 

البواب«.. توجهت زوجة العربانية اإىل بيت البواب 

لها  فا�ضتقبلها مديراً  بالأمر،  لتعلمه  الب�ضطة  يف 

ظ��ه��ره ك��ي ل ي���رى وج��ه��ه��ا )ه���ي ح��رم��ة اأخ��ي��ه(، 

باإي�ضالها  العربجي  واأم��ر  ال��الزم  بعمل  وطماأنها 

مغادرة  ع��دم  ورجاها  مكّرمة،  معّززة  منزلها  اإىل 

بيتها، مكلفاً العربجي بتاأمني كل ما يلزمها طيلة 

نخلة  ب��راءة  واأث��ب��ت  الق�ضية  وتابع  زوج��ه��ا،  غياب 

مما ُن�ضب اإليه.

يعّلق يف  ك��ان  �ضعيد حمد  احل��اج  اأن  اإىل  ن�ضري 

والب�ضطة  ع��ام��ة،  ب���ريوت  قب�ضايات  ���ض��ور  مقهاه 

خ��ا���ض��ة، وم��ن��ه��م اأب����و ن��اج��ي ���ض��ه��اب ال��دي��ن وعبد 

اللطيف النعماين وعكيف ال�ضبع، ومن القب�ضايات 

خ�ضر  وحممد  ال��ع��ال،  عبد  اآغ��ا  خليل  امل�ضهورين 

الدند�ضلي  وحبيب  والفيومي  والبدوي  العانوتي 

الدين  و�ضعد  ح��ي��در،  اأب��ي  ب��رج  حملة  �ضباب  �ضيخ 

يف  قليالت  وم�ضباح  القي�ضي  خليل  واأب��و  القي�ضي 

ب��ريوت  راأ����س  اأح��م��د طقو�س يف  راأ����س النبع، واأب���و 

واأحمد احلوت )اأبو ب�ضري( يف عني املري�ضة، ورا�ضد 

الغني  وعبد  منيمنة  وح�ضن  �ضفيق  وعلي  دوغ��ان 

الغني  دبيبو واأحمد جلول وح�ضني �ضجعان وعبد 

الدنا  واإبراهيم  احل��وت  احلفيظ  وعبد  العيتاين، 

وغريهم.

اإىل زع��ي��م �ضباب  م��ن الإ����ض���ارة  اأخ����رياً  ب���ّد  ول 

الأ���ض��رف��ي��ة؛ احل����اج ن��ق��ول م����راد، ال����ذي ك��ان��ت له 

وت��ع��اون  وحم��ب��ة  ���ض��داق��ة  الب�ضطة  قب�ضايات  م��ع 

ووفاء مل تغريه الأهواء واملنازعات، ول نالت منه 

الأزمات.

عن »بريوتنا« 

�أحمد
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ذك���اء امل���رء حم�����ض��وب ع��ل��ي��ه، واأ���ض��ح��اب امل��واه��ب 

الوقت  نف�س  يف  الثمن  يدفعون  ما  كثرياً  اخل��ارق��ة 

وال�ضكران،  يتلقوا فيه اجل��زاء  اأن  ينبغي  ال��ذي كان 

وال�ضحابي اجلليل اأبو هريرة واحد من هوؤلء، فقد 

كان ذا موهبة خارقة يف �ضعة الذاكرة وقوتها.. كان 

ذاكرته  وكانت  الإ���ض��غ��اء،  فن  يجيد  عنه  اهلل  ر�ضي 

فيحفظ،  فيعي،  ي�ضمع  والخ��ت��زان..  جتيد احلفظ 

ي��ك��اد ين�ضى مم��ا وع��ى كلمة ول ح��رف��اً مهما  ث��م ل 

ليكون  هياأته موهبته  اأج��ل هذا  العمر، من  تطاول 

و�ضلم  واآل��ه  عليه  اهلل  �ضلى  الر�ضول  اأ�ضحاب  اأك��ر 

ح��ف��ظ��اً لأح���ادي���ث���ه، وب��ال��ت��ايل اأك���ره���م رواي����ة لها. 

فعندما ن�ضمع واعظاً يقول العبارة املاأثورة: »عن اأبي 

هريرة ر�ضي اهلل عنه قال: قال ر�ضول اهلل �ضلى اهلل 

اأنك تلقى �ضخ�ضية من اأكر  عليه و�ضلم..«، فاعلم 

�ضخ�ضيات ال�ضحابة اإغراء بال�ضحبة والإ�ضغاء..

اإنه واحد من الذين تنعك�س عليهم ثروة الإ�ضالم 

اإىل  اأج��ري  اأحدثته من تغريات هائلة، فمن  بكل ما 

�ضيد، ومن تائه يف الزحام، اإىل عامل واإمام.. وهاهو 

ذا يتحدث ويقول: »ن�ضاأت يتيماً، وهاجرت م�ضكيناً.. 

وكنت اأجرياً لب�ضرة بنت غزوان بطعام بطني؛ كنت 

وهاأنذا  ركبوا..  اإذا  لهم  واأح��دو  نزلوا،  اإذا  اأخدمهم 

الدين  جعل  ال��ذي  هلل  فاحلمد  اهلل،  زوجنيها  وق��د 

قواماً، وجعل اأبا هريرة اإماماً«.

قدم على النبي عليه ال�ضالة وال�ضالم �ضنة �ضبع، 

وهو بخيرب، فاأ�ضلم راغباً م�ضتاقاً، ومنذ راأى النبي 

وال�ضالم وبايعه، مل يكد يفارقه قط  ال�ضالة  عليه 

الأرب��ع  ال�ضنوات  كانت  وهكذا  النوم..  �ضاعات  يف  اإل 

التي عا�ضها مع ر�ضول اهلل �ضلى اهلل عليه واآله و�ضلم 

منذ اأ�ضلم اإىل اأن ذهب النبي اإىل الرفيق الأعلى.

ي��درك بفطرته  اأب��و ه��ري��رة ر�ضي اهلل عنه  ك��ان 

اإىل  الإ���ض��الم  يبنيه  ال���ذي  املجتمع اجل��دي��د  ح��اج��ة 

م��ن ي��ح��ف��ظ ت��راث��ه وت��ع��ال��ي��م��ه، ك���ان ه��ن��اك يومئذ 

اإن  ثم  قليلون،  ولكنهم  يكتبون  ُكتاب  ال�ضحابة  من 

بع�ضهم ل ميلك من الفراغ ما ميكنه من ت�ضجيل 

اأبو  يكن  مل  حديث..  من  الر�ضول  به  ينطق  ما  كل 

ه��ري��رة ك��ات��ب��اً، لكنه ك��ان ح��اف��ظ��اً، وك���ان ميلك هذا 

اأر����س  ل��ه  امل��ن�����ض��ود، فلي�س  ال���ف���راغ  اأو ه���ذا  ال���ف���راغ، 

وقد  نف�ضه  راأى  اإذ  وه��و  يتبعها،  جت��ارة  ول  يزرعها 

وذلك  فاته،  ما  يعّو�س  اأن  على  عزم  متاأخراً،  اأ�ضلم 

عليه  اهلل  �ضلى  ال��ر���ض��ول  متابعة  على  ي��واظ��ب  ب��اأن 

واآله و�ضلم، وعلى جمال�ضته. ثم اإنه يعرف من نف�ضه 

ذاكرته  وه��ي  عليه،  بها  اهلل  اأنعم  التي  املوهبة  ه��ذه 

وق��وة  ورح��اب��ة  م�ضاء  زادت  وال��ت��ي  القوية،  الرحبة 

بدعوة الر�ضول �ضلى اهلل عليه واآله و�ضلم ل�ضاحبها 

اأن يبارك اهلل له فيها.. فلماذا ل يكون واح��داً من 

ال��ذي��ن ي���اأخ���ذون ع��ل��ى عاتقهم ح��ف��ظ ه���ذا ال���رتاث 

ونقله لالأجيال؟

اأجل.. هذا دوره الذي تهيئه للقيام به مواهبه، 

وعليه اأن يقوم به يف غري ت��وان.. فلما انتقل النبي 

اإىل الرفيق الأعلى، راح  �ضلى اهلل عليه واآل��ه و�ضلم 

اأبو هريرة يحّدث، وقد األقى ر�ضي اهلل عنه ال�ضوء 

اأبو  اأكر  على هذه الظاهرة، فقال: »اإنكم لتقولون 

هريرة يف حديثه عن النبي �ضلى اهلل عليه و�ضلم.. 

وتقولون: اإن املهاجرين الذين �ضبقوه اإىل الإ�ضالم 

من  اأ�ضحابي  اإن  األ  الأح��ادي��ث..  ه��ذه  يحدثون  ل 

واإن  بال�ضوق،  �ضفقاتهم  ت�ضغلهم  كانت  املهاجرين 

واإين  اأر�ضهم،  ت�ضغلهم  كانت  الأن�ضار  اأ�ضحابي من 

اأكر جمال�ضة ر�ضول اهلل، فاأح�ضر اإذا غابوا، واأحفظ 

حدثنا  و�ضلم  عليه  اهلل  �ضلى  النبي  واإن  ن�ضوا..  اإذا 

يوماً فقال: من يب�ضط رداءه حتى يفرغ من حديثي 

�ضمعه  ق��د  ك��ان  �ضيئاً  ين�ضى  ف��ال  اإل��ي��ه،  يقب�ضه  ث��م 

اإيل..  �ضممته  ث��م  فحدثني  ثوبي  فب�ضطت  م��ن��ي.. 

فواهلل ما كنت ن�ضيت �ضيئاً �ضمعته منه.. واأمي اهلل، 

لول اآية يف كتاب اهلل ما حدثتكم ب�ضيء اأبداً، وهي: 

والهدى  البينات  اأنزلنا من  ما  يكتمون  الذين  {اإن 

من بعد ما بيناه للنا�س يف الكتاب اأولئك يلعنهم اهلل 

ويلعنهم الالعنون}.

هكذا يف�ضر اأبو هريرة ر�ضي اهلل عنه �ضر تفرده 

بكرة الرواية عن الر�ضول �ضلى اهلل عليه و�ضلم.. 

فهو اأوًل كان متفرغاً ل�ضحبة النبي اأكر من غريه، 

الر�ضول  باركها  قوية،  ذاك��رة  يحمل  كان  ثانياً  وهو 

فزادت قوة، وهو ثالثاً ل يحّدث رغبة يف اأن يحّدث، 

بل لأن اإف�ضاء هذه الأحاديث م�ضوؤولية دينه وحياته، 

واإل كان كامتاً للخري واحلق، وكان مفرطاً ينتظره 

جزاء املفرطني..

اأن يخترب مقدرة  ي��وم��اً  احل��ك��م  ب��ن  م���روان  اأراد 

اإليه واأجل�ضه معه،  اأبي هريرة على احلفظ، فدعاه 

وطلب منه اأن يحدثه عن ر�ضول اهلل �ضلى اهلل عليه 

واآله و�ضلم، يف حني اأجل�س كاتبه وراء حجاب، واأمره 

اأن يكتب كل ما يقول اأبو هريرة.. وبعد مرور عام، 

دع��اه م��روان بن احلكم م��رة اأخ��رى، اأخ��ذ ي�ضتقرئه 

فما  �ضّطرها،  ق��د  كاتبه  ك��ان  التي  الأح��ادي��ث  نف�س 

ن�ضي اأبو هريرة كلمة منها!! 

اأ�ضحاب  اأحد من  كان يقول عن نف�ضه: »ما من 

اإل م��ا ك��ان من  اأك���ر حديثاً عنه م��ن��ي،  ر���ض��ول اهلل 

ع��ب��د اهلل ب��ن ع��م��رو ب��ن ال��ع��ا���س، ف��اإن��ه ك���ان يكتب، 

»اأبو  اأي�ضاً:  ال�ضافعي  الإم��ام  اأكتب«.. وقال عنه  ول 

هريرة اأحفظ من روى احلديث يف دهره«.

عا�س اأبو هريرة ر�ضي اهلل عنه عابداً وجماهداً، 

ل يتخلف عن غزوة ول عن طاعة، ويف خالفة عمر 

بن اخلطاب ر�ضي اهلل عنه وله اإمارة البحرين.

كان  وبينما  اهلل،  لقاء  اإىل  �ضوقه  ا�ضتد  ي��وم  ذات 

ُع��ّواده يدعون له بال�ضفاء من مر�ضه، كان هو يلح 

ل��ق��اءك، فاأحب  اأح���ب  اإين  »ال��ل��ه��م  ق��ائ��اًل:  على اهلل 

العام  يف  �ضنة؛  و�ضبعني  ثمان  ع��ن  فتويف  ل��ق��ائ��ي«.. 

التا�ضع واخلم�ضني للهجرة.

أبو هريرة.. ذاكرة عصر الوحي
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ي��ع��ي�����س ال����ع����امل الإ�����ض����الم����ي اأج���م���ع، 

�ضحوة  بالتحديد،  منه  ال��ع��رب��ي  وال��ع��امل 

اأخ���رج���ت ال��ك��ث��ري م���ن ب��ل��دان��ه��م م���ن حكم 

الظلم وال�ضتبداد اإىل عامل اآخر جديد، ل 

اأو  بالكمال  ن�ضفه  اأن  نحو  اأي  ن�ضتطيع يف 

ال�ضالم اأو اخلال�س، فاإنه وعلى الرغم من 

قوله تعاىل {اإن اهلل ل يغري ما بقوم حتى 

ينطبق  فاإن هذا ل  باأنف�ضهم}،  ما  يغريوا 

على ما حدث يف الثورات العربية املباركة، 

غريها  يف  ول  م�����ض��ر  يف  ول  ت��ون�����س  يف  ل 

ال���ث���ورات ال�ضعبية  م��ط��ل��ق��اً، ف���اإن ك��ل ت��ل��ك 

امل��ب��ارك��ة، وع��ل��ى ال��رغ��م م��ن اأن��ه��ا جنحت 

اأروع م��ا ميكن  يف م��ق��وم��ات ك��ث��رية، ك��ان��ت 

اإل��ي��ه م��ن ت�ضحية وف���داء، وروح  ال��و���ض��ول 

ف��دائ��ي��ة تكفي ل��ل��خ��روج م��ن ع��ن��ق زج��اج��ة 

جميع  ويف  اأن��ه��ا  اإل  والظلم،  الدكتاتورية 

اأُط��ل��ق  ك��ب��رية  ا���ض��دم��ت ب�ضخرة  الأم���اك���ن 

العقائدي«،  »التفتت  اأول��ي��ة  ب�ضورة  عليها 

اإن  قيل  واإن  فاإنه  الإ�ضالمي«،  »الت�ضتت  اأو 

ال��راأي ل يف�ضد يف الود ق�ضية«،  »اختالف 

اأدى �ضيئاً  اأن الختالف يف العقيدة قد  اإل 

نتيجته  كانت  ال��ذي  الختالف  اإىل  ف�ضيئاً 

العقائدي،  التخالف  يف  والغالب  الود  رفع 

يقف  مل  ال��ذي  التكفري  اإىل  اأدى  وبالتايل 

اإىل ه��ذا احل���د، ب��ل ت��ط��ورت الأم����ور �ضيئاً 

اإىل ال��ق��ت��ل وال��ت��ن��ك��ي��ل وال��ت��ف��ج��ري  ف�����ض��ي��ئ��اً 

والتفخيخ من كل الأط��راف، فيا ُترى هل 

ر�ضول اهلل )�ضلى  يريده منا  ما  ك��ان  ه��ذا 

املنتجبني  و���ض��ح��ب��ه  اآل����ه  وع��ل��ى  ع��ل��ي��ه  اهلل 

الأخيار(؟ ويا ُترى هل هذا ما كان يريده 

م��ن��ا اخل���ل���ف���اء الأرب�����ع�����ة؛ اأب�����و ب��ك��ر وع��م��ر 

ال�ضحب  �ضعى  م��ا  اأه����ذا  وع��ل��ي؟  وع��ث��م��ان 

والأحبة واأهل البيت اإليه؟ اأهذا الذي اأراده 

علماوؤنا و�ضهداوؤنا عرب التاريخ؟ هذا �ضوؤال 

ق��د اأط��رح��ه بعد قليل وجن��ع��ل ل��ه اإج��اب��ة، 

ال�ضخرة  اأن  ه���ذا  ق��ب��ل  نعلم  اأن  ي��ج��ب  اإذ 

ال��ع��ظ��ي��م��ة ال���ت���ي ا����ض���دم���ت ب��ه��ا ال���ث���ورات 

ُتف�ضل  ك���ادت  العربية  وال�����ض��ع��وب  العربية 

تلك الثورات، و�ضببها هذه الفكار الهدامة 

اإىل التفكك  اأدت باملجتمع الإ�ضالمي  التي 

الو�ضول  اإمكان  والنحالل، وبالتايل عدم 

اإىل عدة اأمور منها:

للبلدان على  الداخلية  امل�ضاكل  1- حل 
�ضابه  وم��ا  واحل��ك��وم��ي  ال�ضيا�ضي  ال�ضعيد 

ذل���ك، واأو����ض���ح دل��ي��ل عليه ه��و م��ا يح�ضل 

الدكتاتورية  من  حت��ررت  التي  البلدان  يف 

وال����ظ����ل����م، وال����ت����ي م����ا زال�������ت ت��ع��ي�����س ن��ري 

الظالمات الفكرية والعقائدية والإ�ضالمية 

من جهة، والعلمانية من جهة اأخرى، وما 

وثمرة  نتاج  اإل  وتكاثرها  العلمانية  اجلهة 

و»التفتت  الإ�ضالمي«  ب�»الت�ضتت  �ضميُته  ما 

�ضببه  ك��ان  اأو���ض��ح:  ب�ضورة  بل  العقائدي«، 

الرئي�ضي هو العقاب الفكري اأو قد ت�ضميه 

ال��ذي  الالمنطقي  ب��ال��ت��زم��ت  اأدق  بتعبري 

يعك�س �ضورة قبيحة عن الإ�ضالم، وبالتايل 

ي���وؤدي اإىل ن��ف��ور الكثري م��ن��ه، وع���دم ول��وج 

الآخرين فيه.

2- عدم التكامل العلمي والثقايف ب�ضبب 
ان�ضرافنا عن حل م�ضاكلنا، بل و�ضداماتنا 

ون��زده��ر  نبني  اأن  م��ن  ف��ب��دًل  بيننا،  فيما 

ونتقدم علمياً وثقافياً ودينياً، ترانا نعي�س 

يف ب��ح��ب��وح��ة ال�������ض���راع ال��الم��ن��ط��ق��ي بني 

الإخوة امل�ضلمني.

3- ولعله الأهم، اأنه مل ولن ن�ضتطيع 
به  اأعني  امل�����ض��وؤوم،  الثالوث  �ضر  ندفع  اأن 

وغريها  و»اإ�ضرائيل«،  وبريطاين  اأمريكا 

من دول ال�ضتكبار العاملي الذي ا�ضتطاع، 

العقائدي«  »التفتت  اأي  ال�ضبب،  وبنف�س 

اأم��رن��ا  ال���ذي  اأن ينخر ج��دارن��ا  اأو ردي��ف��ه 

اهلل �ضبحانه وتعاىل اأن نكونه، حيث قال 

{اإن  الرحيم  الرحمن  اهلل  ب�ضم  ت��ع��اىل: 

اهلل يحب الذين يقاتلون يف �ضبيله �ضفا 

كاأنهم بنيان مر�ضو�س}، فما عاد البنيان 

مر�ضو�ضاً، وما عادت خري اأمة تدعو اإىل 

اخل���ري، وم��ا ع��دن��ا خ��ري اأم���ة ي��دع��ون اإىل 

اخلري؛ ياأمرون النا�س باملعروف وينهون 

تكفرييني  النا�س  باأعني  فكنا  املنكر،  عن 

اإره���اب���ي���ني م��ل��ي�����ض��ي��اوي��ني، ل ي���وج���د يف 

والتفخيخ  الن��ت��ق��ام  اإل  وقلوبنا  عقولنا 

اأمة  واأي��ن  ال�ضالم؟  اأم��ة  فاأين  والقتال.. 

اإل اهلل؟ واأين  اأم��ة ل اله  الوحدة؟ واأي��ن 

اأم���ة حم��م��د؟ واأي���ن اأم���ة اأب���ي ب��ك��ر؟ واأي��ن 

اأمة  اأم��ة عثمان؟ واأي��ن  اأم��ة عمر؟ واأي��ن 

واإياكم  اأه��ذا ير�ضيهم؟ وهل نحن  علي؟ 

قاعدتنا  تكن  اأمل  يحدث؟  مبا  مقتنعون 

ال��رئ��ي�����ض��ي��ة، وم���ا زال����ت، وامل��ف��رو���س اأن��ه��ا 

اأتاكم منه فخذوه وما  ما زال��ت هي {ما 

نهاكم عنه فانتهوا}؟ اأمل ياأمرنا اأن نكون 

من  ال��ن��ا���س  �ضلم  م��ن  وامل�ضلم  م�ضلمني، 

ل�ضانه ويده؟ اأمل ياأمرنا ر�ضول اهلل �ضلى 

له ل  اأن نكون زيناً  واآل��ه و�ضلم  اهلل عليه 

�ضلى  اهلل  ر�ضول  ياأمرنا  اأمل  عليه؟  �ضيناً 

وه��دى  ب��ه��داه  نهتدي  اأن  واآل���ه  عليه  اهلل 

اأ���ض��ح��اب��ه واآل���ه وق���ال: »ل اأ���ض��األ��ك��م عليه 

اأجراً اإل املودة يف القربى«؟ ولعل القربى 

اأعم من القربى الن�ضبية، بل تعم القربى 

واأ�ضحابه،  وذوي��ه  ال�ضحابة  من  املعنوية 

وممن اأحبوه ب�ضدق فاأحبهم �ضلوات اهلل 

ر�ضول اهلل  راآن��ا  اإذا  بنا  واآل���ه.. كيف  عليه 

عمر،  ن�ضب  و�ضلم  واآل���ه  عليه  اهلل  �ضلى 

اأم  منطقنا  ه��و  اه���ذا  ع��ل��ي��اً!  ن�ضب  وراأن����ا 

لو قال  م��اذا تقولون  ه��ذا هو ما علمنا؟ 

اآخ��ر الأمم  واأن��ت��م  النبي لكم م��اذا فعلتم 

اأم م��اذا تقولون لو  واأه��ل بيتي؟  بعرتتي 

اهلل  �ضلى  حممد  الأك���رم  النبي  لنا  ق��ال 

ويفخخ  تتقاتلون  مل��اذا  و�ضلم  واآل���ه  عليه 

بع�ضاً  بع�ضكم  وي�����ض��ت��م  ب��ع�����ض��اً  بع�ضكم 

اأه��ذا  الف�ضائية؟  وال��ق��ن��وات  املنابر  ع��رب 

بع�ضاً  بع�ضنا  ي��ك��ف��ر  اأن  ي��ري��ده  ك���ان  م��ا 

ل��الأ���ض��ن��ام  ع��ب��دة  الآخ����ر  وي��ج��ع��ل بع�ضنا 

�ضابه  وم��ا  بالكافر  الآخ���ر  ينعت  والآخ���ر 

اأراد �ضوات  اأراد، فما  لي�س هذا ما  ذلك؟ 

اهلل عليه اأمة واح��دة ل يبغي بع�س على 

بع�س، ول يقتل بع�ضكم بع�ضاً، واأن نكون 

ال�ضريفة {حممد ر�ضول  لالآية  م�ضداقاً 

اهلل والذين معه اأ�ضداء على الكفار رحماء 

يبتغون ف�ضال  �ضّجداً  رّكعاً  تراهم  بينهم 

من اهلل ور�ضوانا}، فاأين الرحمة؟ واأين 

ال���رك���وع؟ واأي����ن ال�����ض��ج��ود؟ واأي����ن ال�ضدة 

ع��ل��ى ال��ك��ف��ر وال���ك���اف���ري���ن، وق����د ا���ض��ت��ع��ان 

ب�ضبب  بالكافرين  البع�س  على  بع�ضنا 

اأ�ضاعت  ظاملة  دكتاتوريات  من  زرع��وه  ما 

التكفري  والتفرق  والرذيلة  الف�ضاد  بيننا 

والعداوة والبغ�ضاء؟!

اأن  ي���اأم���رك���م  اهلل  اإن  امل�����ض��ل��م��ون  اأي���ه���ا 

ت�ضركوا  ل  واأن  الدين،  له  خال�ضاً  تعبدوه 

به �ضيئاً، واأن ل تتبعوا خطوات ال�ضيطان، 

فاإنه ياأمركم بالكفر والف�ضوق والع�ضيان.. 

اإليكم الإمي���ان وزينه  ف��اإن اهلل حّبب  وك��ذا 

والف�ضوق  الكفر  اإليكم  وك���ره  قلوبكم،  يف 

ل��ك��ي ت��ع��ي�����ض��وا ب�����ض��الم ووئ�������ام، ف��م��ا ب��ال��ن��ا 

اإخوتنا ونرتك �ضياراتنا  اإىل  نوجه بنادقنا 

امل��ف��خ��خ��ة ل��ن��ف��ج��ر ب��ه��ا م���ن ي���ق���ول ل اإل���ه 

ب���ذل���ك، ول  ت���اأم���ر  ال��ع��ق��ي��دة  ف���ال  اهلل،  اإل 

الإن�ضانية  ول  وال��دي��ن،  العقل  ول  ال�ضرع 

ول  الت�ضيع  ول  الت�ضنن  ول  الوهابية  ول 

اهلل  الكافر جوار �ضلى  يع�س  اأمل  املنطق.. 

داموا  ما  واليهود  امل�ضيح  و�ضلم  واآل��ه  عليه 

م�ضاملني غري مغت�ضبني، ك�»الإ�ضرائيليني«، 

ويقتلون  م�����ض��امل��ني  ب��ل��دان��ن��ا  يف  الآن  وه���م 

امل�ضيح واليهود ما زالوا م�ضاملني يف بلداننا 

ويقتلون ويفخخون.. اأهكذا ن�ضري على ما 

عليه  اهلل  الأك��رم �ضلى  الر�ضول  عليه  �ضار 

يخالف  من  بقتل  نكتفي  فال  و�ضلم،  واآل��ه 

الإ���ض��الم لنقتل من هو م�ضلم ول��و ك��ان يف 

نظر الآخر اإ�ضالماً �ضورياً.. متى اأ�ضبحت 

اأي��ن  ه��داي��ة؟  م�ضدر  والتفخيخ  البندقية 

الأق������الم؟ واأي�����ن ال��ك��ل��م��ة ال��ط��ي��ب��ة؟ واأي���ن 

ال��ل�����ض��ان احل�����ض��ن؟ اأي����ن الب��ت�����ض��ام��ة؟ اأي��ن 

النقا�س؟  اأين جل�ضات  الكرم؟  اأين  اجلود؟ 

اأين الراأي والراأي الآخر؟ عجباً عجباً كلها 

فنيت و�ضار ال�ضالح متحكماً! 

�ضبحان  فلنرتك كل هذا ولنعاهد اهلل 

اإن  ف��اإن��ن��ا  اإل���ي���ه،  ن��ع��ود  ل  اأن  وت���ع���اىل  اهلل 

اف���رتق���ن���ا م���ن اأج�����ل ت���رب���ة ن�����ض��ج��د عليها 

اأو ي���د جن��ع��ل��ه��ا واح�����دة ف����وق الأخ������رى يف 

فهذا  ق�ضري..  اأو  طويل  لبا�س  اأو  ال�ضالة 

وق�س  القتال  اإىل  بالتايل  ي��وؤدي  األ  يجب 

قنوات  وفتح  والتفجري  والتفخيخ  الرقاب 

�ضابقا  منها  ح�ضل  وم��ا  بالطائفية  تذكر 

قتل  اأج���ل  م��ن  اختلفنا  واإن  لح���ق���اً..  ول 

ال�ضالم، فيا ترى من يقبل  احل�ضني عليه 

بقتل احل�ضني؟ فلي�س الُعَمري ول العلوي 

كان  واإن  يرف�س،  الكل  ب��ل  ب��ذل��ك،  ير�ضى 

فليكن  املقد�ضة  املناطق  دخ��ول  يفرقنا  ما 

عهدنا اأن ل ندخل البار واحلانات ومناطق 

الف�ضاد والرذيلة هو اأوىل لنا واأف�ضل، فلكل 

فقهنا  يف  ح��ل  مع�ضلة  ول��ك��ل  ح��ل،  م�ضكلة 

اهلل  �ضلى  حممد  لنا  �ضنه  ال��ذي  وفقهكم 

عليه واآله و�ضلم، فيا اأيها العلويون ويا اأيها 

الُعَمريون ويا اأيها الوهابيون كفاكم تفرقاً 

فاطمة  ل��واء  حتت  جنتمع  وتعالوا  وق��ت��اًل 

الزهراء )عليها ال�ضالم(، وليكن تفخيخنا 

النقا�س وتكفرينا الفكر والتفكر، ولنبتعد 

والأذى  وال����ض���ط���ه���اد  ال���ظ���ل���م  ل���غ���ة  ع����ن 

وال��ت�����ض��ت��ت.. ف��ت��ب��اً مل��ن ق��ت��ل احل�����ض��ني، وت��ب��اً 

ملن قتل  �ضني، وتباً  اأن من قتله  ملن يّدعي 

اخللفاء ويدعي اأنه �ضيعي، لقد قال ال�ضيد 

ن�ضه  م��ا  ال�ضريفة،  روح���ه  ُق��ّد���ض��ت  ال��وال��د 

الذي قتل  ال�ضاهد هذا �ضرجون هو  »عهد 

احل�ضني، وهو عميل للدولة البيزنطية، اإذاً 

فعلينا  احل�ضني،  قتلت  البيزنطية  الدولة 

ظ��امل��ة،  دف��ي��ن��ة  فتنة  ب�ضبب  ن��ت��ن��اح��ر  ل  اأن 

وال�ضتكبار  ال�ضتعمار  ه��و  ع��دون��ا  وليكن 

احلبيب،  عراقنا  فلنتمم حترير   ، العاملينينْ

وباقي  فل�ضطني،  احلبيبة  اأر�ضنا  ولنحرر 

ال����دول الإ���ض��الم��ي��ة، ول اأع��ن��ي حت��ري��ره��ا 

ب��ال�����ض��الح ف��ح�����ض��ب، ب���ل ب��ال��ت��وح��د وت���رك 

اأ�ضت�ضهد هنا مبا  واأي�ضاً  والفرقة،  ال�ضتات 

توحدنا  »ل��و  ال�ضهيد:  ال��وال��د  ال�ضيد  قاله 

اأت��ي��ت،  لقلنا لإ���ض��رائ��ي��ل ارج��ع��ي م��ن حيث 

ونحن مبعزل عن ال�ضالح«.

ال�صيد مقتدى ال�صدر

موؤمتر »ال�ضيدة فاطمة الزهراء عليها 
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ثقافة

هل حال أمتنا يرضي نبينا وآله وصحبه؟ 
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ما بالنا نوجه بنادقنا إلى 
إخوتنا ونترك سياراتنا 
المفخخة لنفجر بها من 

يقول ال إله إال اهلل!

ال�ضعبية  امل�ضاعدات  مع مركز  بالتعاون  الأم���ة،  حركة  يف  الن�ضائية  اللجنة  نظمت 

واأ�ضبابه  )الفاريز(؛ عوار�ضه  حول مر�س الدوايل  حما�ضرة طبية  والتنمية،  لالإغاثة 

. واآثاره ال�ضلبية على ال�ضرايني وال�ضاقنينْ

احلركة،  يف  الن�ضائية  للجنة  العامة  املن�ضقة  األقتها  ترحيبية  بكلمة  كانت  البداية 

م�ضددة على اأهمية اإقامة مثل هذه اللقاءات الطبية التي تهم كل مواطن.

ال��دوايل، وهي  اإنعام خالد حما�ضرة �ضرحت فيها عوار�س مر�س  األقت املر�ضدة  ثم 

ال�ضاقني، ونتيجة  يف  القلب، حتديداً  التي حتمل الدم باجتاه  الأوردة  انتفاخ  عبارة عن 

ارتفاع ال�ضعط يف الأوردة، اأو م�ضكلة ما يف ال�ضمامات املوجودة يف الأوردة، والتي متنع 

جريان الدم من الأعلى اإىل الأ�ضفل عند الوقوف اأو امل�ضي، كما اأنه من املمكن اأن جندها 

عند الرجل يف اخل�ضية، الأمر الذي ي�ضبب عادة �ضعف اخل�ضوبة عند الرجال.

وعقب الندوة مت توزيع بطاقات معاينة جمانية على احلا�ضرات، لإجراء 

فحو�ضات طبية.

ندوة حول أسباب وأعراض مرض »الدوالي«

املر�ضدة اإنعام خالد ت�ضرح للحا�ضرات اأ�ضباب وعوار�س املر�س

ال�ضيد مقتدى ال�ضدر متحدثاً يف افتتاح املوؤمتر



الرجل  على  دائماً  امل��راأة  جمال  ي�ؤثر 

الذهنية  الناحية  من  باأخرى  اأو  ب�ص�رة 

وال��ف��ك��ري��ة، ل��ذل��ك تبحث دائ��م��اً ع��ن كل 

التي  ب��اجل��م��ال، وامل��ق���م��ات  م��اه��� متعلق 

وحتديداً  الآخ���ر،  نظر  يف  مميزة  جتعلها 

زوجها، لذلك تختلف املقايي�س من رجل 

اأمر ن�صبي تختلف  اآخر، لأن اجلمال  اإىل 

مقايي�صه من �صخ�س اإىل اآخر.

ل ت�جد امراأة غري جميلة، لكن ت�جد 

امراأة ل ت�صتطيع اإبراز اأن�ثتها وجمالها، 

اآخر  لكن طب التجميل بات يرفع �صعاراً 

من  باتت  التي  اجل��م��ال،  ب�صناعة  يتعلق 

بناء  ال��ع��امل،  يف  الطبية  ال�صناعات  اأه���م 

ع��ل��ى ال���ن���م����ذج ال����ذي ت��ق��دم��ه ع��ار���ص��ات 

الأزياء، وبطالت ال�صينما والفيدي� كليب 

الن�صاء، وجعلتهن  التي تغلغلت يف عق�ل 

غري را�صيات عن جمالهن الطبيعي.

وق���د اأ����ص���ارت اإح����دى ال���درا����ص���ات اإىل 

الرجل على  ي�ؤثر يف مخ  امل��راأة  اأن جمال 

م�����ص��ت���ى ط��ب��ي��ع��ي م��ب��ا���ص��ر، ول��ي�����س على 

م�����ص��ت���ى ذه��ن��ي وف���ك���ري رف���ي���ع، وخ���الل 

ن�صاء  �ص�ر  الباحث�ن  ا�صتخدم  الدرا�صة 

اأع��م��اره��ن  م��ن  ال��ع�����ص��ري��ن��ات  منت�صف  يف 

ب���درج���ات م��ت��ف��اوت��ة م���ن اجل���اذب���ي���ة، ومت 

ق��ي��ا���س اأث���ر تلقي ال��رج��ال امل�����ص��ارك��ن يف 

ال��درا���ص��ة ل�80 ���ص���رة ل���ج���ه��ه��ن، وق��د 

ب��ره��ن��ت ال��درا���ص��ة رق��م��ي��اً اأن ه���ذا الأث���ر 

�صخ�س  اإىل  بالن�صبة  �صهية  وجبة  يقارب 

جائع، اأو تاأثري دواء بالن�صبة اإىل مري�س 

يعاين من حالة م�ؤملة.

اختالف املفاهيم

وق�����ال اأح�����د الأط����ب����اء امل�������ص���ارك���ن يف 

�صحة  ع��دم  ت�ؤكد  النتائج  »اإن  ال��درا���ص��ة: 

الأبحاث التي تفيد باأن اجلمال لي�س اإل 

نتاجاً لقيم املجتمع«. 

املالحظ اأن مقايي�س القبح يف جمتمع 

عند  اجلمال  مقايي�س  هي  تك�ن  قد  م��ا، 

اآخر، وحتى داخل املجتمع نف�صه  جمتمع 

اإىل  ج��ي��ل  م��ن  اجل��م��ال  مقايي�س  ت��ت��غ��ري 

امل��راأة  اآخ��ر، فقد كانت البدانة حمببة يف 

ال��ع��رب��ي��ة ق���دمي���اً، ك���دلل���ة ع��ل��ى و�صعية 

تعني  النحافة  كانت  بينما  ما،  اجتماعية 

ف�صارت  ال��ي���م  اأم���ا  �صحياً،  امل����راأة  �صعف 

ال��ب��دان��ة اأم���راً غ��ري حمبب، وب��ات العامل 

ال��ذي  ال���اح��د  ال��ن��م���ذج  ل�صلطة  خا�صعاً 

تقدمه دور الأزياء، وجت�صده الفنانات.

امل��الح��م  اأن  اإىل  ال���ب���اح���ث����ن  واأ�����ص����ار 

وال�صيني،  الفار�صي  عر  وال�صِّ الإغريقية 

وال���ق�������ص�������س ال���ك���ال����ص���ي���ك���ي���ة ال���ه���ن���دي���ة 

»جّم��دت«  املحكية  والق�ص�س  والأ�صاطري 

جمال املراأة واأن�ثتها، واأخذت من خ�صرها 

ال�صعر  كتابة  يف  لالإلهام  م�صدراً  النحيل 

وال��صف الذي ل ينتهي، واأن اخل�صر كان 

اإىل  امل����راأة،  الأن���ث��ة عند  ع��ن���ان  و�صيبقى 

جانب ك�نه رمز اجلمال وال�صحة..

جمال اخل�صر

باخل�صر  تغّزل  اأي�صاً  العربي  عر  ال�صِّ

ال��ن��ح��ي��ل اجل��م��ي��ل، واأج��م��ع��ت ع��ل��ي��ه اأمم 

الأر����س، وك��ان اأ���ص��دق ما مثل ذل��ك ق�ل 

كعب بن زهري:

ه��ي��ف��اُء ُم��ق��ب��ل��ة ع���ج���زاَء ُم����دب����رة.. ل 

ُي�َصتكى ق�صٌر منها ول ط�ُل

ال��ع��رب  اأن  ي��ظ��ه��ر  ال�����ص��ع��ر  ب��ي��ت  ويف 

ي��ع��ت��رون الم��ت��الء يف اأج����زاء م��ن ج�صد 

اأه��م متطلبات اجل��م��ال، بينما  امل���راأة م��ن 

يف�صل�نها  احلديث  الع�صر  يف  الغربي�ن 

يع�صق�ن  ال��ق��دمي  يف  والإغ���ري���ق  نحيفة، 

ج�����ص��م امل�������راأة ال���ري���ا����ص���ي، ل��ك��ن��ه��م كلهم 

اأ�صا�س  النحيل  اخل�صر  اأن  على  يتفق�ن 

اجل���م���ال، وك����ان ذل���ك وا���ص��ح��اً يف اأ���ص��ع��ار 

ال�����ص��ع���ب وم���اأث����رات���ه���ا ور����ص����م���ه���ا، ويف 

ال��ن��ح��ت وال��������ص���ف، ح��ي��ث ظ���ل اخل�����ص��ر 

النحيل �صيد امل�قف دائماً.

جمال داخلي

النف�صي  ال��ط��ب  ا���ص��ت�����ص��اري���  وي���ع���ّرف 

اجل���م���ال ك����ن���ه م���ن ال��ق��ي��م ال���ت���ي ي�صعى 

اإل���ي���ه���ا ال��ب�����ص��ر ع��ل��ى اخ���ت���الف األ����ان���ه���م 

ال��ع�����ص���ر،  وجم��ت��م��ع��ات��ه��م، ويف خم��ت��ل��ف 

وجمال الإن�صان يف وجهه وج�صمه وثيابه، 

واأفكاره و�صل�كه، ويف �ص�ته  اأخالقه  ويف 

وحديثه، وغري ذلك.

واجل���م���ال م��رت��ب��ة ت��ع��ل��� ف����ق مرتبة 

قيمة  وه�  والإ�صباع،  واحلاجة  ال�ظيفة 

عليا �صامية، ويبدو اأنه ل ميكن اأن ت�صتمر 

احلياة من دون جمال من ن�ع ما.

جمال  اأن  الخ��ت�����ص��ا���ص��ي���ن  وي������ص��ح 

يف  بقيمتها  ارتبطا  ووجهها  امل���راأة  ج�صم 

اإغفال قدرات  الع�ص�ر، حيث مت  خمتلف 

امل����راأة ال��ذه��ن��ي��ة وال��ع��م��ل��ي��ة والأخ��الق��ي��ة، 

مقابل الهتمام بروز �صفاتها اجل�صدية، 

ويف الع�صر احلديث يجري الرتكيز على 

اجل�صد واملظاهر، من دون الروح والفكر 

الرجل  م��ا يجعل  وه��ذا  واملعنى،  واخل��ل��ق 

ي��ث��ّم��ن امل������راأة يف ج�����ص��ده��ا، وال���ص��ت��م��ت��اع 

على ح�صاب مك�ناتها  بجمالها اجل�صدي 

الأ�صا�صية الأخرى.

واأكد خراء علم الجتماع على اأهمية 

يجب  لكن  املظهر،  جمال  على  املحافظة 

ال��ع��ق��ل، لأن اجل��م��ال يبقى  اإغ���ف���ال  ع���دم 

بالأول�يات،  الهتمام  من  بد  ول  ن�صبياً، 

وعلى املراأة اأن ل تعتني بجمالها فح�صب 

ب��ل لب��د لها من  اإل��ي��ه��ا،  ال��رج��ل  لتجذب 

ال��ذي  ذك��ائ��ه��ا  وت��ن��م��ي��ة  اله��ت��م��ام بعقلها 

ي�����ص��اع��ده��ا ع���ل���ى ت�����ص��ح��ي��ح م�����ص��ك��الت��ه��ا 

ال���زوج���ي���ة، وال�����ص��ع��ي ن��ح��� ح��ّل��ه��ا ول��ي�����س 

اجلمال.

رمي اخلياط

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

ت�ؤدي ال�َصَمانة اإىل العديد من امل�صكالت ال�صحية اخلطرية التي تزداد مع مرور 

م الطفل يف العمر، ومن اأهم هذه امل�صكالت ال�صحية: ال�قت، وتقدُّ

القلب. • اأمرا�س 
الدم. �صغط  • ارتفاع 

بال�صكر. • الإ�صابة 
والأربطة. املفا�صل  • اآلم 

والبكتريية. الفطرية  والإ�صابات  اجللد،  • التهابات 

الأم��را���س  م��ن  ال���ق��اي��ة  فر�س  ازدادت  ال�َصَمانة،  ع��الج  يف  اأ�صرعنا  فكلما  ل��ذا، 

ال�صابقة.

ولعالج البدانة ين�صح الأطباء واملتخ�ص�ص�ن باتباع الإر�صادات الآتية:

الطفل، وما تقدمه من  ينفع  �صليم مبا  �صحي  وعي  الأم  عند  يك�ن  اأن  يجب   •
التغذية، مع و�صع  ال�صحيحة يف  الأم���ر  اإىل  الطفل  واإر���ص��اد  طعام �صحي ومفيد، 

نظام غذائي مت�ازن؛ ي�صاعد على من� الطفل بطريقة �صحيحة.

الطعام،  الده�ن يف  �صن�ات، فال بد من تخفيف  �صبع  اأك��ر من  الطفل  كان  اإذا   •
وتقليل ال�صكريات، ومنع تناول امل�صروبات الغازية.

• جعل الأطفال يعتادون على الأكل ببطء، وامل�صغ اجليد للطعام، اإذ اإن لذلك الأثر 
يف �صع�ر الإن�صان بال�صبع بعد 15 - 20 دقيقة من بدء الأكل، كما اأن �صرب ك�ب من 

املياه قبل الأكل ي�صاعد على ال�صبع �صريعاً.

وم�صتقاته، وتناول الع�صري الطازج  واحلليب  الف�اكه،  تناول  على  الأطفال  • حث 
بن ال�جبات بدًل من احلل�يات.

من تناول الأغذية الغنية بالألياف، كاحلب�ب والبق�ليات واخل�صروات،  • الإكثار 
فهي ت�صاعد على تقليل ال�صع�ر باجل�ع.

ح�صنة يف تناول الطعام يف اأوقات حمددة، واتباع  قدوة  ال�الدان  يك�ن  اأن  بد  • ل 
العادات ال�صحيحة للطعام.

ي�مياً. دقيقة   30 عن  يقل  ل  مبا  الريا�صة  ممار�صة  على  الأطفال  • ت�صجيع 
اأق�صى  بحد  احلا�ص�ب  واألعاب  للتلفاز  الأطفال  م�صاهدة  �صاعات  عدد  تقليل   •

�صاعتن ي�مياً.

كيف يمكن عالج الَسَمانة لدى األطفال؟
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مآٍس تعيشها 
أكثر من نصف 

النساء
لبنان  امل��راأة يف  اأن  يعتقد اجلميع 

اأكرث حظاً من غريها يف باقي الدول 

جميلة  دائ��م��اً  تظهر  حيث  ال��ع��رب��ي��ة، 

حريتها،  ب��ك��ام��ل  وتتعمل  ومتعلمة، 

ال�������ص����رة حت��ج��ب خلفها  ل��ك��ن ه����ذه 

ت��ع��اين من  اإن��ه��ا  حقيقة م���ؤمل��ة، حيث 

اأ�ص�اأ اأ�صكال العنف.

ف��ق��د ذك����رت اآخ����ر اإح�����ص��ائ��ي��ة اأن 

ي��ت��ع��ر���ص��ن  ل��ب��ن��ان  ن�����ص��اء  م���ن   ٪87
منهن   ٪68 وهناك  اللفظي،  للعنف 

ي��ت��ع��ر���ص��ن ل��ل��ع��ن��ف اجل�������ص���دي، وه��� 

والأخ،  والأب  ال����زوج  مي��ار���ص��ه  ع��ن��ف 

اجتماعية  حماية  اأي  غياب  ظ��ل  يف 

حقيقية للمراأة.

ال�طن  منت�صرة يف  الظاهرة  هذه 

ال��ع��رب��ي ب��ن�����ص��ب م��ت��ف��اوت��ة، وب�����ص���رة 

كارثية، نتيجة املفاهيم املغل�طة التي 

املجتمع  يف  الرجل  عليها  ون�صاأ  تربى 

كثريين  نظر  يف  العنف  لأن  العربي، 

اأي�صاً جذور  اأم��ر ع��ادي ج��داً، وهناك 

للم�صكلة متعلقة باملفاهيم التي ين�صاأ 

عليها الرجل داخل الأ�صرة، فاملجتمع 

مل�اجهة  التعليم اجليد  اإىل  يف حاجة 

مع  الج��ت��م��اع��ي��ة،  امل�صاكل  ه��ذه  مثل 

ون�صر  التثقيف  اإع���ادة  على  احل��ر���س 

املفاهيم ال�صحيحة باملجتمع اللبناين 

ب�صكل خا�س، والعربي ب�صكل عام.

العنف �صد املراأة ظاهرة عاملية ل 

العربية  اأو الدول  تقت�صر على لبنان 

يف  امل���راأة  �صد  العنف  ومفه�م  ف��ق��ط، 

امل�اثيق الدولية ه� اأكر واأ�صمل من 

فكرة »ال�صرب«، فالإهمال والتجاهل 

وال���ص��ت��ه��ان��ة ب��ه��ا، وال�����ص��خ��ري��ة، يعد 

العنف �صدها  اأ���ص��ك��ال  واأح���د  اع��ت��داء 

اأي�صاً. 



ُيعّد امل�ز من اأف�صل م�صادر الطاقة الطبيعية 

يقلل  ال�ص�دي�م، لذلك  لالإن�صان، فه� خال من 

م��ن خم��اط��ر ارت���ف���اع ���ص��غ��ط ال����دم، وه���� كذلك 

على  ويحت�ي  والك�لي�صرتول،  الدهن  من  خال 

بالف�اكه  م��ق��ارن��ة  اله�صم  �صهلة  ك��رب���ه��ي��درات 

الأخرى.

اللغة  م��ن  م�صتعربة  كلمة  »ال��ّط��ْل��ح«  اأو  امل���ز 

كما  احل��ك��م��اء«،  »فاكهة  وه��ي  »م����زى«،  الهندية 

�ُصميت يف الهند، حيث كان الفال�صفة ي�صتظل�ن 

حتت هذه النبتة.

على  النباتات  اأط����ل  م��ن  امل����ز  نبتة  وتعتر 

وج��ه الأر����س من دون ج��ذع خ�صبي، حيث ي�صل 

امل����ز  ���ص��ج��رة  30 ق���دم���اً، وت��ث��م��ر  اإىل  ارت��ف��اع��ه��ا 

ها، لل�صماح  م��رة واح��دة فقط، وم��ن ثم يتم ق�صّ

للنبتة،  اجلديد  ال��دور  باأخذ  ال�صغرية  للف�صيلة 

واأف�����ص��ل امل�����ز ه���� ال����ذي ي��ق��ط��ف وه���� اأخ�����ص��ر، 

اإذا ُترك  وُيرتك للن�ص�ج بعيداً عن النبتة، فاإنه 

عليها تنفتح الثمرة وت�صبح قطنية من الداخل 

ول طعم فيها.

وُذك���ر ع��ن امل���ز يف الطب ال��ق��دمي ب��اأن��ه ينفع 

م���ن ح��رق��ة ال�����ص��در وال���رئ���ة وال�����ص��ع��ال وق����روح 

ال��ب���ل، وي��زي��د يف م��اء  الكليتن وامل��ث��ان��ة، وي���در 

الرجل وين�صط الفح�لة، ويلن البطن وي�صمن 

ويزيد  ويثقل  املعدة  ي�صر  منه  والإك��ث��ار  ك��ث��رياً، 

يف ال�صفراء والبلغم، ودفع �صرره يك�ن بال�صكر 

وال��ع�����ص��ل وال��زجن��ب��ي��ل، واإذا ُط��ب��خ يف ده���ن ال��ل���ز 

اأو ع�صري  اأ�صلح ال�صدر �صريعاً، واإذا ُمزج باخلل 

يفيد كثرياً،  الأق���رع  ال��راأ���س  ب��ه  وُط��ل��ي  الليم�ن 

به يجل�  ال�جه  وده��ن  البطيخ  بذر  وطبخه مع 

الل�ن، واإن و�صع  الب�صرة ويح�صن  الكلف، وينّعم 

ورقة على الأورام حللها.

م�صدر للحيوية

امل�ز  اأن  الطبية  الأب��ح��اث  العديد من  ذك��رت 

القلب  اأمرا�س  الناجتة عن  ال�فاة  قد يحد من 

لبع�س احلالت، وهذا ل يعني اأن الغذاء املت�ازن 

وال��ري��ا���ص��ة ل ي�����ص��اع��دان ع��ل��ى خ��ف�����س خماطر 

الع�امل امل�صاعدة لأمرا�س القلب.

كذلك اأفاد العلماء باأن كل مئة جرام من امل�ز 

وه�  ح���راري،  �صعر  مئة  اجل�صم  تعطي  النا�صج 

بالإ�صافة   .A.B.C والفيتامينات  بالألياف  غني 

وال���زن���ك  ك���احل���دي���د  امل���ع���دن���ي���ة،  الأم���������الح  اإىل 

يحت�ي  كما  وال�ص�دي�م،  واملنغنيز  والف��صف�ر 

الق�صب،  و�صكر  العنب  و�صكر  والن�صا  امل��اء  على 

التي  للعنا�صر  الذي يجعله م�صدراً حي�ياً  وه� 

يحتاجها اجل�صم الب�صري.

النا�صج  امل���ز  اأن  حديثة  درا�صة  اأظهرت  وق��د 

مقاومة  من  تزيد  م���اد  على  يحت�ي  املطه�  اأو 

متنع  وق��د  للقرحة،  املعدة  تبطن  التي  اخلاليا 

ال�����ص��ف��اء منها يف حالة  ع��ل��ى  وت�����ص��اع��د  ح��دوث��ه��ا 

الإ�صابة بها.

ويف الدرا�صة اأكد اخت�صا�صي� التغذية اأن امل�ز 

الغني بعن�صر الب�تا�صي�م ي�صاعد يف احلفاظ على 

تقليل  اإىل  وي�����ؤدي  وال��ع��ظ��ام،  الع�صالت  �صالمة 

�صغط الدم ال�صرياين، وبالتايل يخف�س اإىل حد 

كبري من احتمالت الإ�صابة بالن�بات القلبية.

وكانت درا�صات اأخرى قد اأ�صارت اإىل اأن للم�ز 

الأم��ع��اء،  يف  اله�صم  عملية  على  اإي��ج��اب��ي��اً  اأث����راً 

خالفاً لالعتقاد ال�صائع باأن امل�ز ي�صبب الإ�صابة 

امل���ز على  اأث��ر  وي��زداد  النتفاخات،  اأو  بالإم�صاك 

ت�صهيل عملية اله�صم كلما كان نا�صجاً اأكرث.

�صباب دائم

ع��ن��دم��ا ط���رح ه��رم���ن »امل��ي��الت���ن��ن« ك���دواء 

يحافظ على ال�صباب وم�صاد لل�صيخ�خة واإطالة 

الأم���ر �صجة ل مثيل  اأث���ار  الف��رتا���ص��ي،  العمر 

ك�صفت  وقد  والطبية،  ال�صحية  الأو�صاط  لها يف 

درا�صات علمية اأن ثمار امل�ز هي الفاكهة ال�حيدة 

ال��دواء،  لهذا  كبديل  عليها  العتماد  التي ميكن 

ال��ه��رم���ن،  ب��ه��ذا  بغناها  امل����ز  ث��م��ار  تتميز  حيث 

وتعد ثمار امل�ز النا�صجة م�صدراً غنياً باملغذيات 

فهذه  ولذلك  المت�صا�س،  ال�صهلة  وال�صكريات 

وميكن  للحي�ية،  وباعثة  للطاقة  م�لدة  الثمار 

الع��ت��م��اد ع��ل��ي��ه��ا يف ال��ن��ظ��م ال��غ��ذائ��ي��ة ال��ه��ادف��ة 

للحي�ية ور�صاقة اجل�صم.

يتم تخزينه يف  باأنه ل  امل���ز  ن�صاء ثمار  ويتميز 

اجل�صم، فتناول الكثري منه ل ي�ؤدي اإىل اأي زيادة يف 

ال�زن، ومن هذا املنطلق ظهرت ال��صفات الغذائية 

اأ�صا�صياً لأي نظام غذائي  التي ت�صمن امل�ز عن�صراً 

لثبات وزن اجل�صم واحلفاظ على الر�صاقة و�صفاء 

الذهن، واأ�صار اإىل اأن هذه امليزة التي تتمتع بها ثمار 

البطاطا، كما  اأي غ��ذاء �ص�ى  امل���ز ل مثيل لها يف 

اأنها ت�صاعد على خف�س �صغط الدم املرتفع وي�ؤهل 

ثمار امل�ز لهذه ال�ظيفة احت�اء الثمار على ن�صبة 

قليلة  كمية  لها  م�صاحباً  الب�تا�صي�م  م��ن  عالية 

للحم��صة، ويرجع  اأنه م�صاد  كما  ال�ص�دي�م،  من 

ذلك لحت�اء الثمار على ن�صبة عالية من الأمالح 

القل�ية التي تعادل حم��صة املعدة.

  مـنــوعــــات

الموز يعيد الشباب.. وينشط الفحولة
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اأفــقــي

/ غطاء للراأ�س  العربي  املغرب  يف  املراأة  و  الرجل  يلب�صه  ث�ب   1
تلب�صه املراأة امل�صلمة

اأغلق  / نف�صه  �صقى   2
يف الن�صف العل�ي من اجل�صم / طري ليلي )مبعرثة( يلب�س  رداء   3

/ ينت�صب للبالغة واأهلها )انت�صاب ولي�صت �صفة( مت�صابهان   4
الل�ن كان يلب�س قدميا يف ال�صام وم�صر  اأحمر  للراأ�س  لبا�س   5

طــريـقـة اللعـب

واأفقياً  9 عام�دياً  اإىل   1 الأرق��ام من  ت��صع 

على اأن ل يتكرر الرقم يف اأي اجتاه عام�دي 

كان اأو اأفقي 

الحل السابق 12345678910
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

وال�ص�دان / حلة م�حدة

 / ال�صرت�صال  او  املعنى  على  للدللة   6
ذو كرم

اجل�صم / ال�صخ�س  على  كاحلناء  زخرفة   7
الذي ير�صم ال��صم

لل�صتاء ط�يل  معطف   8
يف مكان غري مكانه  وو�صع  ورمى  حذف   9

/ حركة اأجنحة الطري

القطب على القما�س / تلب�س  من  عدد   10
على الراأ�س

عـــامـــودي

من ح�صاد القمح /  اجلافة  البقية   1
قما�س داخلي للث�ب من اأجل ملم�س مريح 

اأو حلفظ احلرارة

�صغرية  اأقرا�س   / جذاب  ملعان   / هرب   2
اأو غريها لربط اأطراف الث�ب ببع�صها

املا�صية عن  ال�ص�ف  ق�س   / �صحن   3
لتلقيم  4 قطعة �صغرية يف ماكنة اخلياطة 

اخليط بهدف حتقيق الغرزة

م��صيقية ه�ائية / لبا�س وا�صع  اأداة   5
للرجل )او املراأة( كان منت�صرا يف بالد ال�صام

جتعلها  املالب�س  على  ي��صع  لمع  �صيء   6
براقة / يت�صبب يف منع الآخر عن احلركة

�صيغة و�صف   / ح�افه  من  ال�صيء  نظف   7

1
1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

روعالقعلا

يا�شمحافل

�شاياطمغم

رءاطفقوب

خوفارغت

وفطيال�ضاد

انافلكءا

ط�ضبيقتي

رواولافرح

ي�ضركمبتكر

حلالة اجل� يف حالة املطر العادي

تلب�صه املراأة اأو الرجل / حالفه  ف�صفا�س  كامل  ث�ب   8
الت�فيق

البادية اأو قرى الفالحن  عند  ال�ص�ف  غزل  جهاز   9
قدميا / مت�صابهان

م�اد  من  الث�ب  على  ي��صع  ما   / البادية  من  اأمراأة   10
اإ�صافية لتزيينه
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ليجد  اأع���وام   107 ت�سل�سي  فريق  انتظر 

هوية لنف�سه، اأدخله جميء امللياردير الرو�سي 

رومان ابراموفيت�ش عام 2003 حقبة جديدة، 

على  اأوروب����ا  اأب��ط��ال  دوري  بلقب  ف���وزه  لكن 

ح�ساب بايرن ميونيخ الأ�سبوع املا�سي، �سنع 

منه ك��ب��راً م��ن كبار ال��ق��ارة الأوروب���ي���ة، بعد 

اأن بحث بجد يف الأع��وام الأخ��رة عن مكان 

لنف�سه حتت �سم�ش الإجنازات القارية.

ط����ارد اب��رام��وف��ي��ت�����ش ال��ل��ق��ب الأوروب������ي 

ط���وي���ًا، واأح������رق يف ���س��ب��ي��ل��ه اأوراق��������اً ع���دة، 

امل��درب��ن  اإق���ال���ة  يف  ���س��اح��ي��ات��ه  م�ستخدماً 

على اأكمل وجه، وعلى مذبح املجد الأوروبي 

ط��ار ال���س��م تلو الآخ���ر: الإي��ط��ايل كاوديو 

ران����ي����ري، ال���رت���غ���ايل ج���وزي���ه م��وري��ن��ي��و، 

الإ����س���رائ���ي���ل���ي اف�������رام غ����ران����ت، ال���رازي���ل���ي 

غو�ش  الهولندي  �سكولري،  فيليبي  لوي�ش 

هيدينك، الإيطايل كارلو اأن�سيلوتي، واأخرا 

بوا�ش  اندريه فيا�ش  الرتغايل  اآخ��راً  ولي�ش 

النت�سارات  خلفية  على  بورتو  من  القاتدم 

املدوية التي حققها معه.

القاري  من حلمه  ت�سل�سي كثراً  اقرتب 

عام 2008 حن خا�ش ملحمة اأمام مواطنه 

راأ�ش  مان�س�سرت يونايتد يف مو�سكو، م�سقط 

ابراموفيت�ش، انتهت املباراة النهائية لدوري 

اأب���ط���ال اأوروب������ا ح��ي��ن��ذاك ب��ال��ت��ع��ادل 1 - 1، 

وت�سبب اإخفاق جون تري ونيكول اأنيلكا يف 

�سياع  يف  الرتجيحيتن  �سربتيهما  ت�سديد 

احللم، فتاأجل من دون اأن يرتاجع على �سلم 

اأولويات امللياردير الرو�سي ال�ساب.

ال��ع��ام ت�سافرت ع��دة ع��وام��ل لتقود  ه��ذا 

اأري���ن���ا«، حيث  »ال��ب��ل��وز« اإىل ا���س��ت��اد »ال��ي��ان��ز 

املباراة النهائية: اإرادة الفريق ن�سيان مو�سمه 

يف  �ساد�ساً  اإذ حل  املحلي،  ال��دوري  املتعرث يف 

التي  الرهيبة  النتفا�سة  ل��ي��غ..  الرمير 

روبرتو دي  الإيطايل  امل��درب اجلديد  قادها 

نهائي  التي هبت يف  التغير  وري��اح  ماتيو.. 

�سكة  اإىل  ت�سل�سي  ع��اد  حيث  اإن��ك��ل��رتا،  ك��اأ���ش 

الن���ت�������س���ارات حم�����رزاً ال��ل��ق��ب ع��ل��ى ح�����س��اب 

اأبراموفيت�ش  ف��ري��ق  اأن  والأه����م  ل��ي��ف��رب��ول، 

ن�سف  م��ن  ال��ل��ق��ب  ح��ام��ل  بر�سلونة  اأق�����س��ى 

حيث  و2-2(،   0-1( اأوروب�����ا  اأب��ط��ال  ن��ه��ائ��ي 

توري�ش  ف��رن��ادو  الإ�سباين  مهاجمه  ت�سالح 

مع ال�سباك بعد ا�ستقدامه مقابل 50 مليون 

جنيه من ليفربول.

ثورة دي ماتيو 

ب��األ��وان  الأل��ق��اب  بع�ش  ماتيو  اأح���رز دي 

 1996 م��ن  �سفوفه  يف  لعب  عندما  ت�سل�سي 

ال��ن��ادي  اأن�����س��ار  ي��ن�����ش  مل  ح��ي��ث   ،2002 اإىل 

الو�سط  لع���ب  قتالية  الآن  ح��ت��ى  ال��ل��ن��دين 

ال��ذي مل يكن موفقاً مع منتخب  الإيطايل 

ب����اده، ح��ي��ث ل��ع��ب 34 م��ب��اراة دول��ي��ة طيلة 

بداأت  كمدرب  خرته  الحرتافية،  م�سرته 

من  الإنكليزي  دون�ش  كييني�ش  ميلتون  مع 

ال���درج���ة ال��ث��ال��ث��ة، ث��م اأ����س���رف ع��ل��ى ت��دري��ب 

اأن  قبل  ليغ،  ال��رمي��ر  يف  بروميت�ش  و�ست 

تعيينه مدرباً  خ��ال  ال�ساحة من  اإىل  ي��رز 

املا�سي  �سباط  يف  اللندين  للنادي  بالوكالة 

خلفاً للرتغايل اندري فيا�ش بوا�ش، تفوقه 

على بر�سلونة الإ�سباين حامل اللقب يف دور 

الأربعة جعله يف واجهة ال�ساحة التدريبية.

دي ماتيو قادر على التزام الهدوء يف اأي 

حالة، ويتفادى الت�سريحات املدوية، خافاً 

ري��ال مدريد  مل��درب  ال���س��ت��ف��زازي  لاأ�سلوب 

الرتغايل جوزيه مورينيو.

اأعاد املدرب الإيطايل الهدوء والثقة اإىل 

غرف ماب�ش البلوز بعد ال�سطرابات التي 

ال��ذي كان  بوا�ش  ف��رتة فيا�ش  اإب��ان  �سهدتها 

غا�سباً من خم�سرمي الفريق اأمثال فرانك 

ثقة  يبدي  لكنه  بطبعه  متوا�سع  لم��ب��ارد.. 

بال�سرتاتيجية،  الأم��ر  يتعلق  عندما  كبرة 

اإىل حد  اخ��ت��ي��ارات��ه  ي���رتدد يف ح�سم  ل  فهو 

ذه��اب  فخال  النقد.  اإىل  تعر�سه  ق��د  اأن��ه��ا 

اأم��ام م�سيفه  للم�سابقة  النهائي  ربع  ال��دور 

بنفيكا الرتغايل عندما فاز 1 - 0، دفع دي 

لعبن  �سمت  متوقعة  غر  بت�سكيلة  ماتيو 

م��ا لعبوا ه��ذا امل��و���س��م، بينهم ال��دويل  ن���ادراً 

بر�سلونة،  ك��ال��و، و���س��د  ���س��ال��وم��ون  ال��ع��اج��ي 

اع���ت���م���د ا����س���رتات���ي���ج���ي���ة دف���اع���ي���ة حم��ك��م��ة 

بعيداً  الإيطالية  الطريقة  على  ومن�سبطة 

التي كانت ل  ال�ستعرا�ش وهي اخلطة  عن 

حمالة اأدت اإىل ال�سخرية والنقد لو اأنها مل 

توؤِت ثمارها.

وع���ل���ى رغ�����م اإجن��������ازه ال���ت���اري���خ���ي، ف����اإن 

م�����س��ت��ق��ب��ل دي م��ات��ي��و لي������زال غ��ام�����س��اً مع 

ال��وا���س��ح كيف �سيقرر  »ال��ب��ل��وز«. وم��ن غ��ر 

م��ال��ك ال��ن��ادي ال��ل��ن��دين امل��ل��ي��اردي��ر ال��رو���س��ي 

الرجل  عن  النف�سال  ابراموفيت�ش  روم��ان 

بلقب  التتويج  يف  املتمثل  حلمه  حقق  ال��ذي 

امل�سابقة الأوروبية العريقة.

�صانعو االنت�صار 

ت���األ���ق م���ع ت�����س��ل�����س��ي احل����ار�����ش ال��ع��م��اق 

بعيد  احتفل  وال���ذي  ت�سيك،  ب��رت  الت�سيكي 

مياده الثاثن يف اليوم التايل من املباراة 

النهائية مع بايرن ميونيخ. 

وق������ف ت�������س���ي���ك ������س�����داً م���ن���ي���ع���اً يف وج���ه 

ع��ل��ى ملعب  ب��ر���س��ل��ون��ة ذه���اب���اً  �سيل ه��ج��م��ات 

�ستامفورد بريدج، حيث ت�سدى براعة لكرة 

املاء  يقطع  اأن  قبل  بويول،  لكارلي�ش  راأ�سية 

اإياباً  والهواء عن الأرجنتيني ليونيل مي�سي 

املواجهتن  نو، ومنذ تلك  على ملعب كامب 

وت�سيك يتاألق من مباراة اإىل اأخرى وحتديداً 

ف��ري��ق��ه يف  ب��ف��وز  ال��ف��اع��ل��ة  خ���ال م�ساهمته 

كاأ�ش انكلرتا �سد ليفربول يف 5 اأيار اجلاري 

باإعجاز  ت�سدى  عندما  وميبلي،  ملعب  على 

جتتاز  اأن  قبل  القوية  ك��ارول  ان��دي  لراأ�سية 

خط املرمى.

ويف الو�سط، يرز لعب الو�سط املخ�سرم 

املبعد من قبل  ع��ام��اً(،  فرانك لم��ب��ارد )33 

دي  مع  الأجم���اد  اإىل  والعائد  بوا�ش  لفيا�ش 

ماتيو، خ�سو�ساً بعدما لعب دوراً حمورياً يف 

الإي��ط��ايل يف  اأم��ام نابويل  تاأخر فريقه  قلب 

ثمن النهائي.

العاجي  على  هجومياً  ت�سل�سي  ويعتمد 

دي��دي��ي��ه دروغ��ب��ا ال���ذي مي��ر يف ف��رتة مميزة 

التخلي عنه  ق���رب  ع��ن  احل��دي��ث  دار  ب��ع��دم��ا 

ب�سبب تقدمه يف العمر، وهو ثاأر لنف�سه اأمام 

نهائي  بعدما طرد يف  اأرينا،  اليانز  يف  بايرن 

ال�سربي  ي��ون��اي��ت��د  م��داف��ع  ل�����س��رب��ه   2008
نيمانيا فيديت�ش يف الوقت الإ�سايف.

الت�شكيلة الكاملة  

ولد  ت�سيكي  مرمى  ح��ار���ش  ت�سيك:  ب��رت 

يف 20 اأيار عام 1982، اأحد من اأف�سل حرا�ش 

املرمى يف العامل، يتمتع بطول فارع ورد فعل 

عام  الراأ�ش  يف  قوية  لإ�سابة  تعر�ش  �سريع. 

اأ�سهر  لفرتة �ستة  املاعب  عن  وغاب   2006
ا�سطر بعدها اإىل ارتداء واق على راأ�سه.

ا���س��ل��ي ك�����ول: ظ��ه��ر اأي�������س���ر ول����د يف 20 

1980، يعتر اأف�سل ظهر  كانون الأول عام 

الأول عند  اخليار  دائ��م��اً  ك��ان  وه��و  اإنكليزي، 

مدربي املنتخب يف الأع��وام الأخ��رة، ي�ستند 

والن��ط��اق  اخل�����س��وم  مل��واج��ه��ة  �سرعته  على 

لعب  املهاجمن،  رفاقه  مل�ساعدة  الأم���ام  اإىل 

امل���ب���اراة ال��ن��ه��ائ��ي��ة ل�����دوري الأب���ط���ال للمرة 

الثالثة يف م�سرته بعد الأوىل مع الأر�سنال 

عام 2006 وخ�سرها اأمام بر�سلونة الإ�سباين، 

والثانية اأمام مان�س�سرت يونايتد عام 2008.

داف���ي���د ل���وي���ز: ق��ل��ب دف����اع ب��رازي��ل��ي ول��د 

�سلب  م���داف���ع   ،1987 ع����ام  ن��ي�����س��ان   22 يف 

الوحيد  عيبه  ل��رج��ل،  رج���ل  م��راق��ب��ة  يجيد 

ال��ل��زوم اإىل اخلطوط  اأك��رث م��ن  ب��اأن��ه يتقدم 

الأمامية ما ي�سمح ملهاجمي الفريق املناف�ش 

يف ا�ستغال هذا الأمر.

غاري كاهيل: قلب دفاع ولد يف 19 كانون 

جيداً،  اللعبة  يقراأ  مدافع   ،1985 عام  الأول 

املو�سم  منت�سف  اللندين  الفريق  اإىل  انتقل 

احلايل قادماً من بولتون.

برتغايل  اأمين  ظهر  بو�سينغوا:  جوزيه 

ولد يف 24 اآب عام 1982، ن�سيط يجيد متوين 

زمائه بكرات متقنة من اجلهة اليمنى.

ولد  غ��اين  و�سط  لع��ب  اي�سيان:  مايكل 

يف 3 كانون الأول 1982، رئة خط الو�سط يف 

الأخ��رة  الآون��ة  يف  م�ستواه  تراجع  ت�سل�سي، 

ب��ع��د الإ����س���اب���ات ال���ع���دي���دة ال���ت���ي حل��ق��ت به 

وحتديداً يف ركبتيه، يلعب بروح قتالية عالية 

من دون توقف عن اجلري طوال املباراة.

ف��ران��ك لم���ب���ارد: لع���ب و���س��ط، ول���د يف 

اإيجاد لعب  ي�سعب   ،1978 عام  20 حزيران 
مب��وا���س��ف��ات لم���ب���ارد يف ال���ع���امل، ف��ه��و يقوم 

بدور ا�ستثنائي يف خط الو�سط، حيث يواكب 
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) �لعدد 215(  �جلمعة - 25 �أيار - 2012



ال��ه��ج��م��ات وي�����وؤازر امل��داف��ع��ن يف ال��وق��ت ع��ي��ن��ه، ويف 

املرمى  اأمام  املهاجمن  موازاة معرفته كيفية و�سع 

ل يتخلف الدويل الإنكليزي عن اإ�سابة ال�سباك من 

امل�سافات املختلفة. 

13 حزيران  اأي�سر، ولد يف  فلوران مالودا، جناح 

مو�سميه الأولن مع ت�سل�سي  يف  بقوة  �سرب   ،1980
لعباً  يبقى  املو�سم،  ه��ذا  اأ�سا�سياً  مركزه  فقد  لكنه 

ف��ع��اًل بف�سل ق��دم��ه ال��ي�����س��رى احل�����س��ا���س��ة وك��رات��ه 

العر�سية الدقيقة.

28 ني�سان عام  خوان ماتا: لعب و�سط، ولد يف 

األعاب مميز، ميلك روؤية ثاقبة �سجل  �سانع   ،1988
اأهدافاً رائعة هذا املو�سم ويعول عليه كثراً ت�سل�سي 

لفتح ثغرات يف الفرق املناف�سة.

جون اوبي ميكل: لعب و�سط نيجري ولد يف 

ني�سان 1987، يقوم بدور كبر اأمام رباعي خط   22
الدفاع، عيبه الوحيد اأنه ل ي�سجل الأهداف.

عام  اآذار   11 يف  ول��د  مهاجم،  دروغ��ب��ا:  ديدييه 

�سيظهر  ال��ت��ي  اللحظة  التكهن  مي��ك��ن  ل   ،1978
ي�سدد بطريقة مباغتة  اأو عندما  املرمى  اأم��ام  فيها 

يتمتع  العاجي  اإن  القول  ميكن  الأه���داف،  م�سجًا 

بكلتا  الت�سديد  يجيد  كونه  الكامل  املهاجم  مبزايا 

القدمن اإىل قوته يف الألعاب الهوائية.

�سالومون كالو: مهاجم عاجي، ولد يف 5 اآب عام 

1985: �سريع، ي�سغط على مدافعي الفريق املناف�ش، 
لكنه يت�سرع بع�ش الأحيان اأمام املرمى.

 20 يف  ول��د  اإ���س��ب��اين،  مهاجم  توري�ش:  فرناندو 

عن  �سهيته  تراجعت  خطر  هداف  اآذار عام 1984، 

ت�سل�سي  اإىل  ليفربول  م��ن  انتقاله  منذ  التهديف 

50 مليون جنيه، ا�ستعاد  قبل مو�سم ون�سف مقابل 

ثقته بالنف�ش يف الآونة الأخرة.

جالل قبطان
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• البطاقة
اأ�س�ش نادي ت�سل�سي يف 10 اآذار 1905.

مالك النادي: رومان ابراموفيت�ش،

املدرب: روبرتو دي ماتيو )موؤقت(.

 41837( ب����ري����دج  ����س���ت���ام���ف���ورد  امل���ل���ع���ب: 

متفرجاً(.

امل�ساركات يف دوري الأبطال: 10.

 ،2012 عام  اأوروب��ا  اأبطال  دوري  ال�سجل: 

55 و2005  )اأع����وام  م���رات   4 املحلي  ال���دوري 

و97   70( م���رات   7 ال��ك��اأ���ش  و2010(،  و2006 

و2000 و2007 و2009 و2010 و2012(.

• ال�شجل 
 :1957 الإ���س��ب��اين،  م��دري��د  ري���ال   :1956
1958: ري���ال مدريد  ري���ال م��دري��د الإ���س��ب��اين، 

الإ���س��ب��اين،  م���دري���د  ري����ال   :1959 الإ����س���ب���اين، 

بنفيكا   :1961 الإ�سباين،  مدريد  ريال   :1960
 :1963 الرتغايل،  بنفيكا   :1962 الرتغايل، 

1964: الإن����رت الإي��ط��ايل،  م��ي��ان الإي���ط���ايل، 

ريال مدريد   :1966 الإيطايل،  الإنرت   :1965
الإ�سباين، 1967: �سلتيك ال�سكوتلندي، 1968: 

ميان   :1969 الإنكليزي،  يونايتد  مان�س�سرت 

 :1971 الهولندي،  فيينورد   :1970 الإيطايل، 

اأجاك�ش الهولندي،   :1972 اأجاك�ش الهولندي، 

ب��اي��رن   :1974 ال��ه��ول��ن��دي،  اأج��اك�����ش   :1973
ميونيخ الأملاين، 1975: بايرن ميونيخ الأملاين، 

1976: بايرن ميونيخ الأملاين، 1977: ليفربول 
الإنكليزي، 1978: ليفربول الإنكليزي، 1979: 

نوتنغهام فوري�ست الإنكليزي، 1980: نوتنغهام 

الإن��ك��ل��ي��زي،  ل��ي��ف��رب��ول   :1981 الإن���ك���ل���ي���زي، 

 :1983 الإن���ك���ل���ي���زي،  ف��ي��ا  اأ����س���ت���ون   :1982
الإنكليزي،  ليفربول  هامبورغ الأملاين، 1984: 

�ستيوا   :1986 الإي��ط��ايل،  جوفنتو�ش   :1985
بوخار�ست الروماين، 1987: بورتو الرتغايل، 

ميان   :1989 الهولندي،  ايندهوفن   :1988
 :1991 الإي���ط���ايل،  م��ي��ان   :1990 الإي���ط���ايل، 

النجم الأحمر اليوغو�سايف، 1992: بر�سلونة 

 :1994 الفرن�سي،  مر�سيليا   :1993 الإ�سباين، 

الهولندي،  اأجاك�ش   :1995 الإي��ط��ايل،  ميان 

 :1997 الإي�������ط�������ايل،  ج���وف���ن���ت���و����ش   :1996
ري���ال   :1998 الأمل������اين،  دورمت���ون���د  ب��ورو���س��ي��ا 

يونايتد  مان�س�سرت   :1999 الإ�سباين،  مدريد 

2000: ري���ال م��دري��د الإ���س��ب��اين،  الإن��ك��ل��ي��زي، 

ريال   :2002 الأمل���اين،  ميونيخ  بايرن   :2001
م��دري��د الإ���س��ب��اين، 2003: م��ي��ان الإي��ط��ايل، 

ليفربول   :2005 ال��رت��غ��ايل،  ب��ورت��و   :2004
 :2007 الإ�سباين،  بر�سلونة   :2006 الإنكليزي، 

يونايتد  مان�س�سرت   :2008 الإي��ط��ايل،  ميان 

 :2010 الإ�سباين،  بر�سلونة   :2009 الإنكليزي، 

الإ�سباين،  بر�سلونة   :2011 الإيطايل،  الإنرت 

الإنكليزي. ت�سل�سي   :2012

األقابًا الأكرث  • الأندية 
 1956( الإ�سباين  مدريد  ريال  األقاب:   9
و57 و58 و59 و60 و66 و98 و2000 و2002(.

و69   1963( الإيطايل  ميان  األقاب:   7
و89 و90 و94 و2003 و2007(.

 1977( الإن��ك��ل��ي��زي  ليفربول  األ��ق��اب:   5
و78 و81 و84 و2005(.

)1971 و72  الهولندي  اأجاك�ش  األقاب:   4
 1974( الأمل����اين  ميونيخ  وب��اي��رن  و95(  و73 

و75 و76 و2001( وبر�سلونة الإ�سباين )1992 

و2006 و2009 و2011(.

األقابًا الأكرث  • الدول 
 13 لقباً: اإ�سبانيا.

 12 لقباً: اإيطاليا واإنكلرتا. 

 6 األقاب: اأملانيا وهولندا.

نادي  نهيان  اآل  زايد  بن  ال�سيخ من�سور  ا�سرتى  عندما 

مان�س�سرت �سيتي قبل اأربعة اأعوام، مل ي�سع حدوداً لاإنفاق 

اآن��ذاك.. كان همه الأول الفوز  على تدعيم فريقه اجلديد 

ب��ب��ط��ول��ة ال�����دوري الإن��ك��ل��ي��زي؛ وه���و ل��ق��ب ل ي��ق��در بثمن 

بالن�سبة اإليه.

حقق ال�سيخ من�سور حلمه هذا العام يف مو�سم تاريخي 

بكل معنى الكلمة بالن�سبة اإىل »مان �سيتي«.

اأب���رز الأ���س��ب��اب التي ح�سمت الأم���ور مل�سلحة  وم��ن ب��ن 

ي��ون��اي��ت��د،  امل��ث��ر م��ع ج����اره مان�س�سرت  ���س��ي��ت��ي، يف ���س��راع��ه 

الإمكاناته املالية ال�سخمة لاأول، واملتوا�سعة لدى الثاين.

اأكرث من مليار يورو دفعها ال�سيخ من�سور، ليبلغ مراده، 

ويف اأربعة اأعوام اأم�ساها على �سدة امل�سوؤولية يف النادي، مل 

يرتدد ابن العائلة احلاكمة ملدينة اأبو ظبي، يف و�سع اأرباحه 

املالية املتاأتية من عوائد البرتول، بخدمة الفريق الأزرق، 

اإىل »�سيتي« �سقفاً  اللحظة الأوىل لقدومه  وهو و�سع منذ 

�سرائه  م��ن  قليلة  �ساعات  فبعد  ال��اع��ب��ن،  �سوق  يف  عالياً 

النادي من مالكه ال�سابق رئي�ش الوزراء التاياندي ذاك�سن 

261 مليون يورو، �سرب  2008، مقابل  اأيلول  �سينواترا، يف 

من  روبينيو  الرازيلي  ب�سرائه  الأوروب��ي��ة  ال�سوق  يف  بقوة 

ريال مدريد ب�40 مليون يورو.

فاإن  ذل��ك،  بعد  غ��ادر مان�س�سرت  روبينيو  اأن  رغ��م  وعلى 

فريق ال�سيح من�سور ا�ستمر يف �سفقاته املدوية واملتوالية: 

الإي��ط��ايل ماريو  ي����ورو(،  ت��وري��ه )30 مليون  ي��اي��ا  ال��ع��اج��ي 

 28( ميلرن  ج��امي�����ش  الإن��ك��ل��ي��زي  م��ل��ي��ون(،   28( بالوتيلي 

البو�سني  م��ل��ي��ون(،   35( �سيلفا  داف��ي��د  الإ���س��ب��اين  م��ل��ي��ون(، 

اأغ��وي��رو  �سرجيو  الأرجنتيني  م��ل��ي��ون(،   35( دزي��ك��و  اأدي���ن 

)35 مليون(، الفرن�سي �سمر ن�سري )30 مليون(، اإ�سافة 

ال��ن��ادي  كلف  ال���ذي  مان�سيتي،  روب��رت��و  الإي��ط��ايل  للمدرب 

 11 اىل  ارتفع  اجلديد  وعقده  ا�سرتليني  جنيه  ماين   9
مليوناً �سنوياً، والأخر بات ثاين مدرب اإيطايل يتوج بلقب 

ت�سل�سي،  م��ع  ان�سيلوتي  ك��ارل��و  مواطنه  بعد  ليغ  ال��رمي��ر 

لقب الدوري الإنكليزي اإىل الألقاب الثاثة التي نالها مع 

ر�سيده  رافعاً  و2008،  و2007  الإنرت الإيطايل اأعوام 2006 

اإيطاليا  ك��اأ���ش  بعد  التدريبية  م�سرته  يف  األ��ق��اب   10 اإىل 

و2005 و2006 مع الإنرت  لزيو  مع   2004 اأع��وام  مرات   3
والكاأ�ش ال�سوبر الإيطالية عامي 2005 و2006 مع الإنرت.

الأوراق  خلط  �سيتي  مان�س�سرت  اأع��اد  ثانية،  جهة  وم��ن 

يف ح�سابات رواتب الاعبن، بعد اأن بلغ الراتب الأ�سبوعي 

اإدارة  واأنفقت  ي��ورو!  األ��ف   311 توريه(  )يايا  لعبيه  لأح��د 

النادي »الحت��اد  اأخ��رى على تطوير ملعب  النادي ماين 

بنى  ع��ن  ف�سًا  للتدريب  كارينغتون  وجم��م��ع  ���س��ت��ادي��وم«، 

حتتية اأخرى، لتنقل �سيتي من فريق كان عام 1998 �سمن 

الفرق  اأق��وى  اأحد  اإىل  الإنكليزي  بالدوري  الثالثة  الدرجة 

الأوروبية.

متوازنة  • ت�شكيلة 
متتع مان�س�سرت �سيتي هذا املو�سم بت�سكيلة من ال�سعب 

فيها  اللعب  اأي فريق، ميزاتها كثرة ومفاتيح  اإيجادها يف 

م��ت��ع��ددة، وام��ت��ل��ك �سيتي اأق����وى دف���اع وه��ج��وم يف ال���دوري 

الإنكليزي، اإذ �سجل 93 هدفاً مقابل 29 اإ�سابة هزت �سباكه 

على  تفوقه  �سيتي  واأك��د  املو�سم،  هذا  خا�سها  مباراة   38 يف 

وكانت   ،58 اأ�سل  من  نقطة   56 وح�سد  املو�سم  ه��ذا  اأر���س��ه 

تعادله  اأر�سه  على  الفوز  يف  فيها  ف�سل  التي  الوحيدة  امل��رة 

مع �سندرلند 3-3.

يف حرا�سة املرمى ك�سب جو هارت ثقة جماهر فريقه، 

وفعالية،  ن�سوجاً  اأك��رث  ب��دا  حيث  معه،  الثاين  مو�سمه  يف 

واأك����د ذل���ك حم��اف��ظ��ت��ه ع��ل��ى ن��ظ��اف��ة ���س��ب��اك��ه يف 17 م��ب��اراة 

لفريقه يف الدوري هذا املو�سم.

ويف الدفاع متيز �سيتي بوجود قلبي دفاع من طراز رفيع 

وهذا  لي�سكوت،  وجوليون  كومباين  فن�سان  البلجيكي  هما 

املو�سم،  ه��ذا  باللقب  �سيتي  ف��وز  مفاتيح  اأح��د  ك��ان  الثنائي 

وبعك�ش دفاع مان�س�سرت يونايتد الذي ارتكب اأخطاء فادحة 

�سكل كومباين ولي�سكوت �سمانة للفريق الأزرق يف كثر من 

املباريات، وخ�سو�ساً لقاءات القمة مع فرق »ال�سف الأول«.

اأكرث من جنم كالإ�سباين دافيد  ويف خط الو�سط تاألق 

�سيلفا، الذي اأثبت اأنه �سانع األعاب من طراز رفيع، وهو ملع 

يف الق�سم الأول من الدوري حن مرر 15 متريرة حا�سمة، 

ال���دوري  يف  األ��ع��اب  �سانع  اأف�سل  �سيلفا  اأن  البع�ش  وي���رى 

الإنكليزي حالياً.

وبرز يف هذا اخلط اأي�ساً العاجي يايا توريه الذي و�سع 

روبرتو مان�سيني على عتبة من�سة  الإيطايل  املدرب  فريق 

الأوىل  للمرة  الإنكليزي  ال���دوري  باللقب  وال��ف��وز  التتويج 

نيوكا�سل )-2  بت�سجيله هدفن غالين يف مرمى   44 منذ 

و�سكل  الأخرة.  قبل  ما  والثاثن  ال�سابعة  املرحلة  يف   )0
توريه مع غاريث باري يف كثر من املباريات ثنائياً ناجحاً يف 

اجلانب الدفاعي لو�سط الفريق املتوج. 

الاعبن  نخبة من  على  مان�سيني  اعتمد  الهجوم  ويف 

ب�23  ال���دوري  اأن��ه��ى  ال��ذي  اأغ��وي��رو  �سرجيو  كالأرجنتيني 

هدفاً، وعلى رغم قلة م�ساركته كاأ�سا�سي يف هذا اخلط �سجل 

هدفاً   13 14 هدفاً، فيما كان ن�سيب بالوتيلي  اأدين دزيكو 

الأخ��ر  اأن  علماً  اأه����داف،   4 تيفيز  ك��ارل��و���ش  والأرجنتيني 

ب�سبب خافاته  ال��دوري  غاب عن ق�سم كبر من مباريات 

مع النادي، ورغبته بالنتقال اإىل ناد اآخر. 

ي��زداد هذا اخلط قوة وتاألقاً يف املو�سم  اأن  ومن املتوقع 

ق����رب �سم  ت��ت��ح��دث ع���ن  ال�����س��ح��ف  اأن  ���س��ي��م��ا  امل��ق��ب��ل، ول 

الفرن�سي  ليل  م��ن  ه���ازار  ادي��ن  ال�ساعد  للبلجيكي  �سيتي 

والوروغوياين ادين�سون كافاين هداف نابويل الإيطايل.

• البطاقة
اأ�س�ش عام 1894.

مالك النادي: من�سور بن زايد اآل نهيان.

امللعب: ا�ستاد الحتاد )47 األفاً(.

املدرب: روبرتو مان�سيني.

الإجن���ازات: ال��دوري الإنكليزي 3 م��رات اأع��وام 37 و68 

1904 و1934 و1956  اأعوام  5 مرات  اإنكلرتا  و2012، وكاأ�ش 

و1969 و2011.

الت�سكيلة الكاملة: حلرا�سة املرمى: جو هارت وكو�ستل 

بانتيليموم و�ستيوارت تايلور وغونار نيل�سن.

للدفاع: ميكا ريت�ساردز وواين بريدج وفن�سان كومباين 

ك���ولروف  والك�سندر  لي�سكوت  وج��ول��ي��ون  زاب��ال��ي��ت��ا  وب��اب��ل��و 

وغريغ  ت��وري��ه  وك��ول��و  كلي�سيه  وغ��اي��ل  �سافيت�ش  و�ستيفان 

كونينغهام وبيدريت�ش بوياتا.

ل��ل��و���س��ط: ج��امي�����ش م��ي��ل��رن واآدم ج��ون�����س��ون وم��ي��ك��اي��ل 

هارغريفز  واأوي��ن  ن�سري  و�سمر  ب��اري  وغاريث  جون�سون 

ودافيد �سيلفا ونايجل دي يونغ وفادمير وايز ويايا توريه 

وعبد ال�سام ابراهيم.

للهجوم: �سرجيو اأغويرو واأدين دزيكو وكارلو�ش تيفيز 

واليك�ش نيميلي وماريو بالوتيلي.

سـيـتي بـطـاًل إلنكلترا.. 
لقب كلف أكثر من مليار يورو

فرحة لعبي �سيتي بالدوري الإنكليزي



ت��دخ��ل��ت الأج���ه���زة الأم��ن��ي��ة يف ال��ري��ا���ض لف�ض جتمع 

النار يف  �شبابي يف م�شت�شفى مهجور، واأطلق رجال الأم��ن 

امل�شت�شفى  داخ��ل  جتمعوا  ال��ذي��ن  ال�شباب  لتفريق  ال��ه��واء 

مل�شاهدة اجلن، وقيل اأنها ال�شبب يف اإغالق امل�شت�شفى.

ب��ث ر�شالة م��ن جهاز »ب��الك ب��ري« يدعو  وك��ان �شاب 

خاللها اإىل �شن حملة على اجلن الذين ي�شكنون م�شت�شفى 

عرقة بالريا�ض، وكانت �شبباً يف جتمع مئات ال�شباب اأمام 

امل�شت�شفى املهجور من دون �شابق اإنذار.

وح�شر ال�شباب لأخذ جوله داخل امل�شت�شفى املهجور، 

ال���ذي روي���ت ع��ن��ه ق�ش�ض وخ���راف���ات ع��ن وج���ود اجل��ن 

و�شماع اأ�شوات بني احلني والآخر، فيما با�شرت دوريات 

منطقة الريا�ض موقع امل�شت�شفى لتفريق اجلمع الغفر 

الذين ح�شروا للتنزه داخل امل�شت�شفى املهجور.

يذكر اأن امل�شت�شفى يقع يف �شمال غربي مدينة الريا�ض، 

على  ويحتوي  مربع،  مرت  األ��ف   20 م�شاحته  تبلغ  حيث 

ثمانية طوابق، ومل يبق من امل�شت�شفى اإل امل�شجد، الذي ما 

زال امل�شلون يوؤمونه ب�شبب قربه من الطريق العام.

وكان للم�شت�شفى املهجورة م�شاحة من حديث املغردين 

على موقع التوا�شل الجتماعي »تويرت«، من خالل الو�شم 

م�شت�شفى عرقة، الذي حوله ال�شعوديون للتندر على هذه 

اأبرزها  كان  التي  والتعليقات  النكات  من  بالكثر  الواقعة 

اإىل  امل�شت�شفى  حتويل  بتخيل  املغردين  معظم  بها  ماقام 

�شيحتويها  التي  الفعاليات  وتخيل  لن���د«،  عرقة  »منتزه 

املوقع بتخ�شي�ض يوم للعائالت واآخر للعزاب.

على  اليمنية،  »اأب«  منطقة  يف  قبلية  مذبحة  ح�شلت 

خلفية اإقدام حمار على اغت�شاب حمارة تعود ملكيتهما اإىل 

. ع�شرتنينْ خمتلفتنينْ

ح��م��اراً  اأن  اإىل  وعربية  مينية  اإع���الم  و�شائل  واأ���ش��ارت 

متلكه ع�شرة »مكاب�ض«، اأقدم على اغت�شاب حمارة »اأتان« 

متلكها ع�شرة »بني عبا�ض« يف الهواء الطلق، الأمر الذي 

دفع �شاحب احلمارة اإىل �شرب احلمار، وهو ما اأجج غ�شب 

بني »مكاب�ض« ودعاهم اإىل التجمع والعتداء على الرجل 

�شاحب احلمارة.

وت���ط���ور الأم�����ر ف��ي��م��ا ب��ع��د ب���ني ال��ع�����ش��رت��نينْ اإىل حد 

يف  اأدى  ما  اليدوية،  والقنابل  النارية  الأ�شلحة  ا�شتخدام 

قتيل  ب��ني  الطرفني  م��ن  �شخ�شاً   15 �شقوط  اإىل  النهاية 

وجريح.

واأو�شح م�شدر اأمني حملي اأن »ال�شرطة جتري حالياً 

اأ�شخا�ض   8 على  القب�ض  اإلقاء  بعد  »امل��ج��زرة«،  يف  حتقيقاً 

يف  يعاجلون  الذين  امل�شابني  اإىل  اإ�شافة   ، الع�شرتنينْ من 

املوقوفني  �شمن  ال�شرطة  اعتربتهم  والذين  امل�شت�شفيات، 

على ذمة احلادث«.

م�شوؤول العالقات العامة: �شعيد عيتاين ال�م��دي��ر ال��ف��ن�ي: م����الك م��ح��������ف��وظ

info@athabat.net :بروت امل�شيطبة - �شارع عثمان بن عفان - بناية العرت - ط1 - هاتف: 01/360807 - فاك�ض: 01/368256 -  بريد اإلكرتوين

تـــ�صـــــدر عـــــــن 

�شــركــة الـقـــلــم 

لالإعالم �ش.م.م.

ع���ند وج����ود م��ش�ك��ل��ة ف�ي التوزيع الرجاء الت�شال:  هاتف: 01/666314ت�����������وزي�����������ع الأوائ��������������ل 

) �لعدد 215(  �جلمعة - 25 �أيار - 2012

كاريكاتير

مذبحة قبلية على خلفية إقدام حمار 
على اغتصاب حمارة

عر�شت اأ�شرة اأ�شرتالية حيوانها التم�شاح للبيع، موؤكدة اأنه يحمي 

اأن  ال�����ش��رق��ة، فيغني �شاحبه ع��ن ك���الب احل��را���ش��ة. وُذك����ر  امل��ن��زل م��ن 

التم�شاح املعرو�ض للبيع من الأنواع التي تعي�ض يف املياه املاحلة، وعليه 

وعد من البائع باأن امل�شرتي لن يتعر�ض لل�شرقة اأبداً، لأنه �شيوؤدي دور 

كلب احلرا�شة، لكنه يفرت�ض غره من احليوانات، وتربيته حتتاج اإىل 

قليل من املطالب، وتقدمي الطعام يحتاج اإىل �شخ�ض �شجاع، لأنه يكون 

يف حالة من الهياج، وميكن اأن يتغذى على خليط من الدجاج وال�شمك، 

وحتى الفئران امليتة!

ويحتاج التم�شاح اإىل حمام �شباحة �شاخن، اإذ ُينتظر اأن ينمو حتى 

ي�شل طوله اإىل 18 قدماً، اأي اأكرث ثالث مرات من طوله احلايل.

جنيه  ب�900  للبيع  جوجولر  عليه  ُيطلَق  ال��ذي  التم�شاح  فيكتوريا،  بولية  جيلوجن  يف  املقيمة  الأ���ش��رة  عر�شت  وق��د 

اإ�شرتليني.

تمساح يقوم بدور كلب الحراسة

وافقت على أن يتزوج غيرها 
مقابل كيلو من الذهب

وافقت زوجة �شعودية على رغبة زوجها يف الزواج من اأخرى، مقابل كيلو ذهب يقدر ثمنه ب�150 األف ريال )40 األف 

دولر تقريباً(.

ال��زواج  ير�شيها ويح�شل على موافقتها على  وك��ي  اأخ���رى،  ام���راأة  ال���زواج من  برغبته يف  زوجته  ال��زوج �شارح  وك��ان 

ا�شطحبها اإىل �شوق الذهب، وهناك طلبت الزوجة من البائع اأثقل طقم يف املحل، بغ�ض النظر عن ال�شكل اجلمايل، فقال 

لها البائع اإن اأثقل ما لديه ي�شل وزنه اإىل كيلو من الذهب، ف�شاألته عن �شعره، فاأجاب: 150 األف ريال.. فوافقت الزوجة 

على �شرائه، ما اأذهل الزوج الذي توقع اأن تختار زوجته طقم ذهب يف حدود 20 األف ريال، ليقع يف ورطة مل يكن يتوقعها، 

ولكن كي يتزوج املراأة الثانية ا�شطر الزوج اإىل دفع قيمة الكيلو!

واأو�شح اأحد فروع الذهب اأن »الزوج دفع اأمام زوجته عربون 10 اآلف ريال، وعاد يف اليوم الثاين ودفع باقي املبلغ وهو 

غا�شب مني، وقال: ورطتني، ليتك اأعطيتها طقماً بحدود 20 األف ريال.. ملاذا اأخربتها عن الكيلو«؟!

تجمع داخل مستشفى مهجور.. لمشاهدة الجن


