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ك��ان ثمة ع�صر جديد   2006 �آب  و14  12 مت��وز  ب��ن 

�سنعه رج��ال �هلل، ع��ن��و�ن��ه: »�إ���س��ر�ئ��ي��ل �أوه���ن م��ن بيوت 

�لعنكبوت«. يومها، كان هناك من ير�هن على ك�سر �إر�دة 

يولد  �أو���س��ط جديد«  »�سرق  �جل��ه��اد، يف ظل حديث عن 

من رحم تلك �حلرب، وكان هناك �أعر�ب يرون يف رجال 

�هلل جمرد »مغامرين«.. لكن {ميكرون وميكر �هلل و�هلل 

خري �ملاكرين}.

�لروؤية  يجدد  �ملقاومة  �سيد  هاهو   ،2012 مت��وز  ويف 

و�لنهج وطريق �لغد، و�لأمل، فيوؤكد �أن »�إ�سر�ئيل« كلها 

�ل�سدمة؛  حتت  ز�ل��ت  ما  للحرب  �ل�ساد�سة  �ل��ذك��رى  يف 

���س��دم��ة �ل��ه��زمي��ة �مل��ف��اج��اأة ل��ل��ع��دو، وت��ق��ي��م حم��ا���س��ر�ت 

وتكتب مقالت ي�سارك فيها كبار �لقادة �ل�سهاينة.

ولفت �سماحته �إىل �أنه مع كل �ل�سجيج �حلا�سل يف 

�ملنطقة، هناك مقاومة وقياديو مقاومة ورجال مقاومة 

�لعدو،  مع  �ل�سر�ع  ملف  على  و�لنهار  �لليل  يف  يعملون 

�لليل  يف  »�لإ�سر�ئيلي«  تتابع  فاملقاومة  �لبلد،  وحماية 

و�لنهار.

ك��ب��رية،  »�لإ���س��ر�ئ��ي��ل��ي��ن« مب��ف��اج��اأة  �سماحته  ووع���د 

وقال: »�أريد منكم جميعاً ومن �سعوب �ملنطقة �أن تثقو� 

منلك  �أننا  تعرفو�  و�أن  ووعيها،  �ملقاومة  بقدر�ت  جيد�ً 

نخطط  �أن  على  وق��درة  وع��ز�ئ��م  و�إر�د�ت  وقلوباً  عقوًل 

قدرنا  ولي�س  �ملطاف،  نهاية  يف  وننت�سر  ونقاوم  وندير 

و�سائل  و�أغلب  �لعرب،  و�لُكّتاب  �أغلب �حلكام  كما حاول 

و�أن��ن��ا  �ل��ه��زمي��ة،  ه��و  ق��درن��ا  �أن  يقنعوننا  �أن  �لإع�����ام، 

عاجزون«.

و�أ�����س����اف: »ك����ان م���ن �مل��ف��ر���س يف ح����رب مت��وز 

ل�سحقها  لبنان  يف  �مل��ق��اوم��ة  على  �حل���رب  ت��ك��ون  �أن 

وت���دم���ري حم����ور �مل���ق���اوم���ة يف �مل��ن��ط��ق��ة، �مل��ت��م�����س��ك 

وه��و  �ل��ع��رب��ي،  وب���ال���ر�ب  �لفل�سطينية  بالق�سية 

�ملقاومة  و�سورية وح��رك��ات  �إي���ر�ن  م��ن  حم��ور ميتد 

يف لبنان وفل�سطن، يف وقت �سارت �أغلبية �لأنظمة 

يف �ملحور �لآخر، وتر�هن على ن�سيان �لفل�سطينين 

�حلرب  ل�ستمرت  �ملقاومة  �ُسحقت  ول��و  لق�سيتهم، 

باجتاه �سورية، بدعوة �أنها �ساعدت �ملقاومة، ولكانت 

�حللقة �لثانية باإ�سقاط نظام �لأ�سد وتدمري �سورية، 

�لإ�سر�ئيلي، لكن  �لأمريكي -  و�إخ�ساعها للم�سروع 

�نت�سار �ملقاومة �أ�سقط �حللقة �لثانية، لأنه يف �لأيام 

�لأخ����رية م��ن �حل���رب ك��ان��ت »�إ���س��ر�ئ��ي��ل« ت�ستجدي 

�حلل«.

تنزل  كانت  �لتي  �ل�سو�ريخ  �أن  �سماحته  وك�سف 

�إبان حرب متوز كانت  »�إ�سر�ئيل«  على حيفا وو�سط 

�ُعطيت  وق���د  �ل�����س��وري��ة،  �لع�سكرية  �ل�����س��ن��اع��ة  م��ن 

للمقاومة، و»�أه��م �لأ�سلحة �لتي قاتلنا بها يف حرب 

مت���وز ك��ان��ت م��ن ���س��وري��ة.. ول��ي�����س ف��ق��ط يف ل��ب��ن��ان، 

ففي ق��ط��اع غ��زة �أي�����س��اً؛ �ل�����س��اح و�ل�����س��و�ري��خ �لتي 

�سورية،  ع�سكرية  �سناعة  هي  غ��زة،  �إىل  ت�سل  كانت 

وتخاف  غ��زة«،  قطاع  من  �ليوم  تخاف  و»�إ�سر�ئيل« 

ع��ل��ى ت��ل �أب��ي��ب م��ن غ���زة، ث��م ���س��األ �سماحته: »ه��ذه 

�ل�سو�ريخ، هل �أو�سلها �لنظام �ل�سعودي �أو �مل�سري 

�لعربية؟ ل، لكنها  �أو�سلتها �لأنظمة  �إىل غزة؟ هل 

���س��و�ري��خ م��ن ���س��وري��ة، وع��ر ���س��وري��ة، ه��ذه �لقيادة 

لأجل  ووجودها  مب�ساحلها  تخاطر  كانت  �ل�سورية 

�أن تكون �ملقاومة يف لبنان وفل�سطن قوية..«.

�سورية  تعطي  �أن  يعني  »م��اذ�  �سماحته:  و�أردف 

���س��اح��اً حل���زب �هلل، وحل��م��ا���س، وحل��رك��ة �جل��ه��اد؟ 

و�مل��ال  �خل��ب��ز  �لعربية متنع  �لأن��ظ��م��ة  ك��ان��ت  عندما 

�ل�ساح  ُتر�سل  �سورية  كانت  لغزة،  �لترعات  وجمع 

مع �لطعام �إىل غزة، وخاطرت من �أجل ذلك.. هذه 

�سورية، �سورية ب�سار �لأ�سد، �سورية �ل�سهد�ء و�لقادة 

�آ�سف �سوكت ود�وود ر�جحة وح�سن توركماين«.

�إل  �ملنطقة  �أنه »مل يعد يف هذه  �إىل  و�أ�سار �سماحته 

�لأمريكي،  من  و�ساحه  تدريبه  لي�س  �ل�سوري  �جلي�س 

وكان هناك �سغل لتدمري هذ� �جلي�س، فا�ستغلت �أمريكا 

و�ل���غ���رب و�أدو�ت����ه����م يف �ل��ع��امل �ل��ع��رب��ي م��ط��ال��ب حمقة 

لل�سعب �ل�سوري، و�أدخلو� �سورية يف �أتون حرب«.

�سورية  حفظ  �إىل  �ل��دع��وة  �هلل  ن�سر  �ل�سيد  وج���دد 

و�سعبها وجي�سها، ور�أى �أن �حلل فقط من خال �لقبول 

باحلو�ر، و�مل�سارعة �إليه، موؤكد�ً �أنه كان لل�سهد�ء �لقادة 

�لكبار �ل�سورين ف�سل كبري على �ملقاومة، متقدماً من 

�ل�سوري  و�ل�سعب  �ل�سوري  و�جلي�س  �ل�سورية  �لقيادة 

مب�ساعر �مل��و����س��اة، وم��ن��دد�ً ب��ه��ذ� �ل���س��ت��ه��د�ف �ل���ذي ل 

يخدم �إل م�سالح �لعدو.

ما   ..2006 مت����وز  ح����رب  يف  ����س���يء  ك���ل  ب�����د�أ 

ت��ب��ع ه���ذ� �ل�����س��ه��ر ك���ان نتيجة ل���ه؛ �حل��م��ل��ة على 

�ل��وزر�ء  وق��ر�ر�ت جل�سة جمل�س  �ملقاومة،  �ساح 

بالدعم �ملطلق  2008، م��رور�ً  �أي��ار   5 �ل�سهرية يف 

و�سوًل  ب�سدقيتها،  �مل�سكوك  �لدولية  للمحكمة 

���س��وري��ة.. لي�ست ح���رب مت��وز  ي��ج��ري يف  �إىل م��ا 

حدثاً عابر�ً، بل �إننا نعي�س تد�عياتها حتى �لآن، 

ومنها، ب�سورة �أو باأخرى، �لأحد�ث يف �سورية.

ك�سفت �لأح��د�ث يف �سورية عن �أمور كثرية.. 

بلغ  مهما  و�ل��ع��امل��ي،  �لعربي  �لإع���ام  �أن  ك�سفت 

�سبيه  �إىل  �لأح��ي��ان  بع�س  يف  يتحول  تطور،  من 

بالإعام �لر�سمي يف دول �لعامل �لثالث، يخرع 

�ملعتدي  م��ن  ويجعل  �حلقائق،  وي���زّور  �لأح���د�ث 

مظلوماً.

�ساعة  تتحول،  �لأمريكية  �لإد�رة  �أن  ك�سفت 

لأنهم  �إرهابين،  ت�سنفهم  ملن  د�عمة  �إىل  تريد، 

�ل��ع��امل  وك��ائ��ه��ا يف  ع��ر  ي��ن��ف��ذون خمطاطاتها 

�لعربي.

يد  ره��ائ��ن يف  ب��ات��و�  �ل��ع��رب  بع�س  �أن  ك�سفت 

�أم��ا  ل���»�إ���س��ر�ئ��ي��ل«،  وح��ل��ف��اء  �لأم��ريك��ي��ة  �لإد�رة 

به على  �سعار ي�سحكون  �سوى  فلي�ست  عروبتهم 

�سعوبهم.

���س��وري��ة ع��ن ذل���ك ك��ل��ه، كما  �أح�����د�ث  ك�سفت 

على  �ل�سورية  �لقيادة  �أظهرتها  �لتي  �ل��ق��وة  �أن 

م����دى �أك����ر م���ن ع����ام، ب��ف�����س��ل �ل��ت��ف��اف �سعبها 

ح��ول��ه��ا، و�ل����ذي مل ي��ك��ن يف ح�����س��ب��ان �مل��ت��اآم��ري��ن 

ع��ل��ي��ه��ا، و�ل����دع����م �ل���رو����س���ي و�ل�����س��ي��ن��ي، �أرب���ك���ا 

�ل��ولي��ات �ملتحدة �لأم��ريك��ي��ة، �لتي د�أب���ت ط��و�ل 

ه�����ذه �ل�����س��ن��ة ع���ل���ى حت�����س��ري �ل���ب���دي���ل �حل��ل��ي��ف 

م��ن��ه��ا ب�سقوط  ت��ي��ق��ن��اً  ل�����س��ي��ا���س��ات��ه��ا،  - �خل��ا���س��ع 

عبارة  باتت  بل  ي�سقط،  مل  �لنظام  لكن  �لنظام، 

»�لأي��������ام �مل�����ع�����دودة« �ل���ت���ي ي���ك���رره���ا �مل�������س���وؤول���ون 

 �لأم����ريك����ي����ون م���و����س���ع ت����ن����ّدر ل�����دى ك��ث��ريي��ن.

ويف �مل���ق���اب���ل، ع�����ادت »�إ�����س����ر�ئ����ي����ل«، �ل���ت���ي ك��ان��ت 

مبوجب  م�ساحلها  ملر�عاة  جزئياً،  ولو  �طماأنت 

ف�����س��ل تطبيقه،  ب��ع��د  �ل��ق��ل��ق  �إىل  �مل��خ��ط��ط،  ه���ذ� 

�لتدخل  �إىل  �لأمريكية  �ملتحدة  �لوليات  ودعوة 

�إليه ذلك من  ي��وؤدي  ملا قد  �لع�سكري يف �سورية، 

فتح جبهات �إقليمية »�إ�سر�ئيل« يف غًنى عنها. من 

هنا، كان �ملوقف »�لإ�سر�ئيلي« مردد�ً �إز�ء �لتهور 

�ملتحدة  �لوليات  قوة  �إثبات  �لأمريكي يف �سر�ع 

ل  ي�سجَّ �أي�����س��اً  هنا  وم��ن  �ل��ع��امل��ي��ة،  �ل�ساحة  على 

�لأح��د�ث يف  »�لإ�سر�ئيلي« من  تر�جع يف �ملوقف 

�سورية.

حتى  ول  حم��ل��ي��ة  ل  �إذ�ً،  ع��امل��ي��ة  ح����رب  ه���ي 

ولن  وت��و�زن��ات،  م�سالح  فيها  تتد�خل  �إقليمية، 

تعرف ح�سماً �إل بت�سوية تعيد �لأمور �إىل ن�سابها 

يف  �ملقابل،  يف  وحلفاءها،  �سورية  وت�سع  �ل�سابق، 

�مل��وق��ع �لأق����وى �إق��ل��ي��م��ي��اً وع��امل��ي��اً، ح��ي��ث �سُتقلب 

»�لريك�س«،  دول  كفة  وترجح  �لعاملية  �لتو�زنات 

�لتي تن�سوي كل من رو�سيا و�ل�سن، �لد�عمتن 

ل�سورية، يف �إطارها. 

ل���ن ت��ت��دخ��ل �ل����ولي����ات �مل��ت��ح��دة �لأم��ريك��ي��ة 

�أو  �ل��ع��ر�ق  لي�ست  ف�سورية  ���س��وري��ة،  يف  ع�سكرياً 

�لأمريكي  �لع�سكري  �ملا�سي  ولي�ست  �أفغان�ستان، 

�حلافل باخل�سار�ت و�خليبات �لع�سكرية.. �سورية 

�جلبهة  ���س��وري��ة  �ل��ن��ف��ط،  وليبيا  �ل��ع��ر�ق  لي�ست 

�لأم��ام��ي��ة و�ل���وج���ه �جل��دي��د ل��ل��ح��رب �ل���ب���اردة - 

�ل�ساخنة �جلديدة، وهي �مل�سمار �لأخري يف نع�س 

�ل�سرق �لأو�سط �جلديد.

�سورية حرب عاملية غري مبا�سرة،  �حل��رب يف 

وما  بال�سقوط،  �لأح���ادي«  �لعاملي  »�لنظام  تهدد 

�لو�قع �لقت�سادي �لذي تعي�سه �لوليات �ملتحدة 

على  دليل  �سوى  �أخ��رى  كثرية  ودول  �لأمريكية 

�قر�ب هذ� �ل�سقوط، بعد �أن ثبت ف�سل �لوليات 

�ملتحدة �لأمريكية يف �لنهج �لذي �تبعته، وياأتي 

ذل���ك ك��ل��ه يف ظ��ل جن���اح �ل��ت��ج��رب��ة �لق��ت�����س��ادي��ة 

�ل�سينية، مع ما لها من تبعات �سيا�سية، ويف ظل 

على  �أ�سا�سياً  لعباً  لتكون  بوتن   - رو�سيا  ع��ودة 

�ل�ساحة �لدولية، بعد �نكفاء لأعو�م.

تبدو �ملعادلة، على �لرغم من تعقيد�ت �لو�سع 

�مل��ت��اآم��رون يف  �ل�����س��وري، ب�سيطة ج���د�ً: مل ينجح 

�إنتاج حالة �سعبية يف �ل�سارع �ل�سوري، على �لرغم 

�لع�سر  ل��ه يف  مثيل  ل  �أ���س��ل��وب��اً  �ع��ت��م��اده��م  م��ن 

�لإعامي، كما مل ينجحو�  �لتزوير  �حلديث يف 

يف خ����رق �جل��ي�����س �ل�������س���وري، ع��ل��ى �ل���رغ���م من 

ي�سمون  م��ن  ينجح  ومل  و�ل�سغوط،  �لإغ����ر�ء�ت 

»�ملنا�سلن«  �كت�ساب �سورة  ب�»�لثو�ر« يف  �أنف�سهم 

�إىل  �أج��ل �حلرية و�لإ���س��اح، ل بل حتولو�  من 

و�أد�ة  �لهوية،  ُقّطاع طرق ومرتكبي جمازر على 

يف يد �خلارج.. ومل تنجح رهانات �لغرب وبع�س 

�لعرب �لذين مل يعد يفرقهم عن �لغرب �ملتاآمر 

بطول  فاأب�سرو�  �لعن،  على  �لنقطة  تلك  �سوى 

بقاء للنظام، وبنهاية حتمية للموؤ�مرة. 

ما ح�سل يف متوز �سيتكرر، وهو على م�سافة 

قريبة جد�ً منا.

�لنائب �ل�سابق �إميل �إميل حلود
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الـنـــاشــر: شركة القلم لإلعالم واإلعالن ش.م.م
رئـيس التـحـريـر: عـبـداهلل جـــبـري

المدير المسؤول: عــدنــــان الســاحـلــي

يشارك في التحرير:  
أحمد زين الدين -  سـعـيد عيـتــانـــي

المقاالت الواردة في الجريدة تعبر عن آراء كتابها

  همسات

�لأمن �لعام حلزب �هلل متحدثاً خال مهرجان �إنت�سار متوز 2006 

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

أسـئـلـــة حــول انتخــابــــات الـكـــورة 
فيها  وفاز  �ملا�سي،  �لأ�سبوع  �لكورة  �سهدتها  �لتي  �لفرعية  �لنيابية  �لنتخابية  للمعركة  �ملتابعن  �أحد  ت�ساءل 

مر�سح �لقو�ت �للبنانية: ملاذ� مل ُتف�سح �لإمكانات �ملالية و�للوج�ستية �لتي ُخ�س�ست للمعركة؟ ومن هي �جلهة 

�لعربية �لتي مّولت �ملعركة؟ وكيف ُجندت �أجهزة خمابر�تية �أجنبية يف ��سر�ليا وكند� و�ل�سعودية جلمع ناخبي 

�أربع طائر�ت كبرية تابعة لأحد �خلطوط �جلوية لدولة عربية؟ و�أ�ساف �ملرجع: هل باتت  �لكورة و�إر�سالهم يف 

�لنتخابات �لنيابية يف لبنان حتت �إ�سر�ف دويل، وبالتن�سيق مع �ملخابر�ت �لعاملية؟!

مــوقــف بحـــاجـــة إلـــى تـــدقـــيــق
رف�س �أحد »قياديي« �لأمانة �لعامة لقوى 14 �آذ�ر �أن يعلن على �لهو�ء �أن »�إ�سر�ئيل« عدو للبنان، 

قائًا �إن هذ� كام يحتاج �إىل تدقيق!

هذ� �ملوقف مل يزعج بع�س قياد�ت 14 �آذ�ر، �لتي قالت على م�س�س: »رمبا ما يز�ل هذ� »�لرفيق« 

مرتبطاً بعاقات قد يحا�سبه م�سّغلوه �إن �أعلن موقف �لعد�ء«.

www.athabat.net

تـمـوز الـسـوري قــريـب..
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قــلـة احـتـرام
������ع������ق م����رج����ع  �������سُ

دي��ن��ي يف �جل��م��ه��وري��ة 

دخل  عندما  �للبنانية 

�إىل منا�سبة عقد قر�ن 

ب���ن���ت رئ���ي�������س حم��اك��م 

ي��ب��ادر  ومل  ���س��رع��ي��ة، 

لل�سام عليه نو�ب 14 

ما  �حل��ا���س��رون،  �آذ�ر 

�جللو�س  �إىل  ��سطره 

ل�����وق�����ت ق���������س����ري، ث��م 

متجّهم  �مل���ك���ان  غ����ادر 

�لوجه.

السيد نصر الله: سورية ليست جسر 
عبور.. بل سند حقيقي للمقاومة



يف �لذكرى �ل�ساد�سة حلرب متوز، يعود �سعار »نزع 

�سيد�  مدخل  يف  �لأويل  ج�سر  �إىل  �مل��ق��اوم��ة«  �ساح 

�ل�سمايل باأ�سلوب خمتلف، و�لهدف و�حد هو �لق�ساء 

�أو �إزعاج �ملقاومة ونزع �ساحها.

ففي متوز عام 2006، قامت �لطائر�ت �ل�سهيونية 

بتدمري ج�سر �لأويل لقطع �لطريق باجتاه �جلنوب، 

مربعات  يف  و�أه��ل��ه��م  �مل��ق��اوم��ون  وحو�سر  وبالعك�س، 

قطع   ،2012 مت����وز  ويف  �جل����ن����وب..  ق����رى  يف  �ل���ن���ار 

»�لأ����س���ري« و�أن�����س��اره ط��ري��ق �جل��ن��وب، ل��ن��زع �ل�ساح 

نة يف لبنان«، و�لذي  بعنو�ن خمادع: »كر�مة �أهل �ل�سُّ

�أ�ساء �إليهم قبل غريه، وو�سعهم يف مو�سع منه بر�ء، 

باأهلها  �سيد�  بقيت  �مل��ك��ان  نف�س  ويف  �ل��زم��ان��ن  ويف 

�ملقاومن حتت�سن �ملقاومة يف متوز 2006، وجمهور 

�ملقاومة يف 2012.

ي��ب��د�أ من  نة«  �ل�سُّ �أه���ل  �إن �حل��دي��ث ع��ن »ك��ر�م��ة 

�أطفال  باإغاثة  �ل�سريف..  و�لقد�س  �لأق�سى  حترير 

�لأمريكيون..  نهبها  �لتي  ثرو�ته  و��سرد�د  �لعر�ق، 

يبد�أ من حترير �أفغان�ستان، ون�سرة �سحايا باك�ستان، 

�لذين تق�سفهم �لطائر�ت �لأمريكية.

»�مل�سلمون  غ��زة  �أه��ل  يبقى  ل  �أن  �مل�سلمن  ك��ر�م��ة 

نة« يف م�سر، و�أل  نة« حما�سرين من »�مل�سلمن �ل�سُّ �ل�سُّ

وتتوقف  عنهم،  و�لكهرباء  و�ل�����س��ر�ب  �لطعام  ينقطع 

�مل�����س��ت�����س��ف��ي��ات ع���ن ت��ق��دمي �ل������دو�ء و�ل���ع���اج ب��ان��ت��ظ��ار 

�لإمد�د�ت من �لأنفاق بن م�سر وغزة.

�ل�سهيونية  �لعتد�ء�ت  �سد  »�لأ�سري«  تظاهر  هل 

وهل  كفر�سوبا؟  وت��ال  �سبعا  خ��ر�ج  على  لبنان؛  على 

نة« ل يخد�سها 11 �ألف �أ�سري فل�سطيني  كر�مة »�أهل �ل�سُّ

»�لإ���س��ر�ئ��ي��ل��ي��ة«،  �ل�����س��ج��ون  ��ن��ة« يف  �ل�����سُّ »�مل�سلمن  م��ن 

وبينهم ن�ساء و�أطفال؟!

ب��اأن  »�لأ����س���ري« ومي��ول��ه  ي��ح��ّر���س  م��ن  ي�سمع  �أمل 

وقتًا  وح�سار�ً  جوعاً  ميوتون  نة«  »�ل�سُّ �لفل�سطينين 

وحفر  �ل��ق��د���س  بتهويد  ي�سمعو�  مل  �أم  فل�سطن،  يف 

�لأنفاق �لتي تهدد �مل�سجد �لأق�سى؟!

يف  ق�سد،  بغري  �أو  بق�سد  �سارو�،  �مل�سلَّلون  ه��وؤلء 

�خلندق �لو�حد مع »�إ�سر�ئيل« �ملطالبة بالق�ساء على 

�ملقاومة.

من �ملمكن تفّهم »طموح« �ساب تهياأت له �لظروف 

ليعمل - م�ستثمر�ً �لأمن و�لإعام - يف جمال �لفتنة، 

من قَبل �لبع�س �لذين يحركونه وي�سّخون �ملال، علهم 

ق��د ه��وى، ول��و ع��ن طريق  ي�سرجعون جم���دد�ً حكماً 

�لفتنة �لعمياء �لتي ل ُتبقي ول تذر، وت�سيب بلهيبها 

م��ن ي��وق��ظ��ه��ا وم���ن ت�����س��رم يف وج��ه��ه، ل��ك��ن �لح��ت��م��اء 

بالن�ساء و�لأطفال كدروع ب�سرية يف قيظ �ل�سيف، من 

�أجل �سعار رفعته »�إ�سر�ئيل« و�أمريكا، وهو ل يدري �أي 

خدمة يقدمها للعدو �لذي ��ستباح كل �سيء، من �أر�س 

�لأم��ر ل ميكن فهمه،  فهذ�  ودم ومقد�سات..  وعر�س 

ول ميكن �لقبول به.

�سورية  يف  با�سمهم  يذبح  ممن  ب��ر�ء  نة«  �ل�سُّ »�أه��ل 

�سعار ح�سار  بر�ء ممن يرفع  نة«  �ل�سُّ و»�أه��ل  و�لعر�ق، 

�مل��ق��اوم��ة ون���زع ���س��اح��ه��ا، ف��ا مي��ك��ن �أن ي��ك��ون م�سلم 

مينع  و�ل�سام(  �ل�ساة  )عليه  �هلل  ر�سول  �ُسنة  على 

مل�سلم  ميكن  ول  �لح��ت��ال،  م��ق��اوم��ة  م��ن  �ملجاهدين 

�لّدع�����اء ب��اأن��ه م��ن �أت���ب���اع �سنة �ل��ر���س��ول �ل��ك��رمي وه��و 

يوقظ �لفتنة ويحّر�س على �إخو�نه يف �لدين، ويرك 

عمًا  يدين  ول  �سدهم،  موقفاً  يّتخذ  ول  �ملحتلن، 

ي��ق��وم��ون ب��ه، ب��ل ي��ّروؤه��م م��ن ك��ل جم���زرة �رتكبوها، 

ويقف معهم بال�سعار و�ل�سلوك و�لهدف، ثم يدعي زور�ً 

نة و�جلماعة«! �أنه من »�أهل �ل�سُّ

»ُقّطاع �لطرق«  �أن يعيدو�  ند�وؤنا لاإخوة �لعقاء 

�إىل ماآويهم، و�أرباب �لفتنة �إىل خمابئهم، �أو �أن يتروؤو� 

من �أفعالهم �إذ� كانو� �سدها �أو ينكروها، و�إذ� كان �أحد 

مع �ل�سعار و�لفعل، فليعلن، فا يجوز ممار�سة �خلد�ع 

�أو �لنفاق �ل�سيا�سي.

�لفتنة �إن بد�أت �ستلتهم �جلميع من دون ��ستثناء، 

ُيتخل�س من  �لعدو، وعندها  و�ستهزم �جلميع وتن�سر 

�لقاتل و�ملقتول.

�مل�سنَّعن  »�مل�سلمن«  �لأي��ام يف مرحلة  نعي�س هذه 

�أم��ريك��ي��اً، �ل��ذي��ن ي��ق��وده��م �أ���س��ح��اب ع��م��ائ��م حتركهم 

�مل��خ��اب��ر�ت ب��ال��دولر�ت و�ل��ري��الت، ومب��ا »يعظهم« به 

يتبعونها  �لتي  �ملعا�سرة  و�سّنتهم  �لأم��ريك��ي،  �ل�سفري 

هي يف ما يقوله �مللوك و�لأم��ر�ء، وقد قال ر�سول �هلل 

)عليه �ل�ساة و�ل�سام(: »بد�أ �لإ�سام غريباً و�سيعود 

غريباً.. فطوبى للغرباء«.

www.alnnasib.com
د. ن�سيب حطيط
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الصهاينة و»األسير« يقطعون طريق الجنوب

�أهل �سيد� يطالبون بفك �عت�سام �لأ�سري

الفتنة إن وقعت ستلتهم 
الجميع من دون استثناء.. 

وينتصر العدو

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

يـقــال

أوباما يشرف شخصيًا على »التصفيات«
بحق  ت�سفية  عملية   250 �أمريكية خا�سة نّفذت  �أن وحدة  �أمريكي  ك�سف تقرير 

�أ���س��خ��ا���س ُي��زع��م �أن��ه��م �إره���اب���ي���ون. وي��ذك��ر �ل��ت��ق��ري��ر �أن �ل��رئ��ي�����س �لأم���ريك���ي ب���ار�ك 

برنيان«،  »ج��ون  �لإره��اب  ل�سوؤون  ت�سفية مع م�ساعده  يناق�س كل عملية  كان  �أوباما 

ومن  �لقتلة،  فريق  مع  ت�سفيتها  كيفية  �أوباما  يناق�س  �ملهمة  �لأ�سماء  بع�س  وهناك 

خ�سوم  ويعمل  �لأمريكية.  �جلن�سية  يحملون  �أ�سخا�س  ت�سفيتهم  جرت  �لذين  بن 

�أوباما ل�ستخد�م هذ� �لتقرير �سده يف توقيت ي�ستفيدون منه، خ�سو�ساً جلهة توقيع 

�لرئي�س �لأمريكي على ت�سفية بع�س مو�طني �لوليات �ملتحدة.

الـــوصـــايـــة األمـــيـركـيــــة
�ساأل �أحد �مل�سوؤولن يف �لدولة �للبنانية م�ستغرباً: هل �أ�سبح لبنان حتت ظل �لو�ساية 

�لر�سمين  �للبنانين  �مل�����س��وؤول��ن  م��ع  ي��وم��ي��اً  جتتمع  كونيلي  فال�سفرية  �لأم��ريك��ي��ة؟ 

فقط  لي�ست  �لأمريكية  �لإد�رة  م�سوؤولو  بها  يقوم  �لتي  �ل��زي��ار�ت  �أن  علماً  و�حلزبين، 

لل�سغط على �سورية، بل �أي�ساً من �أجل حتري�س وتاأليب �للبنانين على بع�سهم �لبع�س!

هجـــرة مـعـــاكـســــة
عام  يف  �إ�سر�ئيل«  »دول��ة  �سقوط  �لأمريكية  للمخابر�ت  جديد  تقرير  توقع 

2025، كا�سفاً �أن عودة �ليهود �إىل بادهم �لتي �أتو� منها �إىل »�إ�سر�ئيل« ز�دت خال 
خال  بادهم  �إىل  �سيعودون  �أفريقي  مليون  ن�سف  هناك  و�أن  �ملا�سية،  �لفرة 

�لع�سر �سنو�ت �ملقبلة، �إ�سافة �إىل مليون رو�سي، و�أعد�د كبرية من �لأوروبين.

و�أ�سار �لتقرير �إىل �أن �سعود �لتيار �لإ�سامي يف دول جماورة ل�»�إ�سر�ئيل«، 

حياتهم،  على  �ليهود  ل��دى  و�لقلق  باخلوف  �ل�سعور  �أث��ار  م�سر،  خ�سو�ساً 

�أبنائهم، لذ� فقد بد�أو� عمليات  وجعلهم يخ�سون على م�ستقبلهم وم�ستقبل 

�أن  �لتقرير  وتوقع  ب�سكل لفت،  يكن  ولو مل  �لأ�سا�سية،  �إىل بادهم  �لعودة 

ي�ستمر �ل�سجال »�لإ�سر�ئيلي« - �لإ�سامي فرة طويلة.

أقوى من الدولة؟
�ملوؤ�س�سات  �أ���س��ح��اب  م��ن  كبري  ع��دد  ق��ام  �أن  بعد 

�ل���ت���ج���اري���ة يف ���س��ي��د� ب����زي����ارة ل��ب��ع�����س �مل�����س��وؤول��ن 

ور�ء  �حلقيقي  �ل�سبب  عن  لا�ستف�سار  �للبنانين 

عدم فتح �لطريق �لتي �أغلقها �ل�سيخ �أحمد �لأ�سري، 

ت�ساءل �أرباب �لعمل �ملت�سررون عن �جلهة �لر�سمية 

�ل��ت��ي ت��ق��ف �إىل ج��ان��ب �لأ���س��ري يف �ع��ت�����س��ام��ه، وه��ل 

�أم  �للبنانية،  �لدولة  من  �أق��وى  �لأ�سري  �ل�سيخ  ب��ات 

�أن هناك م�سروعاً كبري�ً يبد�أ من �سيد� وينتهي يف 

عكار؟!

الضنية تريد التغيير
�مل�ستقبل  لتيار  �لعام  �لأم��ن  ��ستقبال  �أثناء 

�ل�سنية،  فاعليات  م��ن  وف���د�ً  �حل��ري��ري  �أح��م��د 

ن���و�ب �ل�سنية  ب�����س��رورة تغيري  �أُب��ل��غ �حل��ري��ري 

)فتفت وقا�سم عبد �لعزيز(. وُعلم �أن �حلريري 

�ّطلع من �لوفد على عدة �سكاوى بحق �لنائبننْ 

بيوتهما  ي��ف��ت��ح��ان  �أن��ه��م��ا ل  م��ن��ه��ا  ���ن،  �مل���ذك���ورينْ

ل�ستقبال �ملو�طنن.

أطباء الجيش 
في عين الحلوة

ُعلم �أن قيادة �جلي�س �أبلغت �لف�سائل �لفل�سطينية 

يف خميم عن �حللوة �أنها �سر�سل �سباطاً �أطباء �إىل 

»م�ست�سفى �لأق�سى« يف �ملخيم، ملعاينة �ل�سكان جماناً. 

و�عترت �لف�سائل �أن هذه �خلطوة �إيجابية من قبل 

�ملوؤ�س�سة �لع�سكرية، وبالتايل فتح �سفحة جديدة مع 

�أهايل �ملخيم بعد �حلو�دث �لأخرية.

300 ألف دوالر لالغتياالت
�أن هناك معلومات تفيد  �أمني كبري  �أكد م�سوؤول 

دولر  �أل��ف   150 مبلغ  خ�س�س  �لقاعدة  تنظيم  ب��اأن 

م���ك���اف���اأة ل��ل�����س��خ�����س �ل�����ذي ���س��ي��ن��ف��ذ ع��م��ل��ي��ة �غ��ت��ي��ال 

�أل��ف   150 ومبلغ  ب���ري،  نبيه  �ل��ن��و�ب  جمل�س  رئي�س 

�غتيال  عملية  �سينفذ  �ل��ذي  لل�سخ�س  مكافاأة  دولر 

ق��ائ��د �جلي�س �ل��ع��م��اد ج��ان ق��ه��وج��ي، و�أك���د �مل�����س��وؤول 

�لأو�م��ر  و�أن  بحوزته،  �لتي  �ملعلومات  جّدية  �لأمني 

�ل�سخ�سيتن )بري وقهوجي(  باغتيال  �لتي �سدرت 

�سدرت من �أمين �لظو�هري نف�سه.

مأّمن الفوز.. نيالك
لنائب  ق��ال  14�آذ�ر  فريق  م��ن  نائب  �أن  علم 

م���ن �ل���ف���ري���ق ن��ف�����س��ه: »ن���ي���ال���ك م����اأّم����ن ف���وزك 

بالنتخابات، وباأ�سو�ت غريك كمان«.

رمضـــان مـوســم 
للـكــرم االنتخـــابـي

�سيقوم �أحد �ملر�سحن لانتخابات �لنيابية 

رئ��ي�����س  وه����و   ،2013 ع����ام  ب�����ريوت  �مل��ق��ب��ل��ة يف 

بالإعان  كبرية،  و�سحية  �جتماعية  موؤ�س�سة 

�أحد  برئا�سة  �لنتخابية،  ماكينته  ت�سكيل  عن 

�للبناين،  �مل��ت��ق��اع��دي��ن م��ن �جل��ي�����س  �ل��ع��م��د�ء 

وت��ق��وم �مل��اك��ي��ن��ة ب��ت��وزي��ع ����س��ت��م��ار�ت يف جميع 

�لتموينية  �حل�س�س  ل��ت��وزي��ع  ب���ريوت،  �أح��ي��اء 

م�ساعد�ت  و�إع��ط��اء  �مل��ب��ارك،  رم�سان  �سهر  يف 

ل��ب��ع�����س �جل��م��ع��ي��ات �لج��ت��م��اع��ي��ة يف ب���ريوت، 

و�لتي يزد�د عددها يف مو�سم �لنتخابات.
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ا�ستهداف  حم��اوالت  يف  الغربية  ال��دول  بع�ض  ومعها  املتحدة  الواليات  ف�سل  بعد 

�سورية يف جمل�ض االأمن، وت�سويق فكرة حكومة انتقالية لدى االإدارة الرو�سية، والتي 

تخفي يف طياتها موؤامرة لعزل الرئي�ض ب�سار االأ�سد، ثم االتيان بحكم موال الأمريكا يف 

�سورية، ت�ستمر وا�سنطن وحلفاوؤها يف �سرب اال�ستقرار ال�سوري بكل جوانبه، االأمنية 

مرجع  بح�سب  القومي،  االأم��ن  مبنى  تفجري  واآخرها  واملعي�سية،  واالجتماعية  منها 

لبناين قريب من دم�سق ومطلع على واقعها امليداين.

اإىل �سرب  التي ت�سهدها دم�سق راهناً، ترمي  اأن احل��وداث االأمنية  املرجع  ويوؤكد 

ثقة ال�سوريني مبوؤ�س�ساتهم االأمنية والع�سكرية.

ويلفت امل�سدر اإىل اأن �سمود �سورية يف هذه احلرب �سّكل اأول عملية ت�سدي لهيمنة 

1991، معترباً  الواليات املتحدة على العامل منذ �سقوط االحتاد ال�سوفياتي يف العام 

اأن االإدارة االأمريكية غري متقبلة لهذا الواقع اجلديد، وبالتايل فاإن وا�سنطن التزال 

ت�سعى اإىل حماولة اإ�سقاط �سورية، ب�سالحْي االإرهاب واالإعالم الت�سليلي.

التفجري  �سيما  وال  ���س��وري��ة،  يف  االإره��اب��ي��ة  العمليات  ا���س��ت��م��رار  امل�����س��در  وي��رب��ط 

االإرهابي االأخري، بعدم ه�سم الواليات املتحدة فكرة ن�سوء العامل اجلديد املوؤلف من 

دول »الربيك�ض«، الذي اأ�سقط نظام القطب الواحد، اإ�سافة اإىل تدفق املال اخلليجي 

املطلوب،  دوره  ي��وؤدِّ  مل  واأن��ه  النهاية،  على  �سارف  اأن��ه  معترباً  لالإرهابيني،  وال�سالح 

ال�سيما يف تفكيك البنية االجتماعية لل�سعب ال�سوري، ودفعه اإىل االقتتال املذهبي.

امل��ال  �سببها  راه��ن��اً،  �سورية  ت�سهدها  ال��ت��ي  الالا�ستقرار  ح��ال��ة  اأن  امل�سدر  وي���رى 

املواطنني  اأن حجم جتاوب  اإىل  م�سرياً  االإرهابية،  للمجموعات  �سهرياً  ُي�سرف  الذي 

يف  وم��وؤك��داً  ال��راج��ع،  م��ن  م��زي��د  واإىل  املجموعات �سئيل ج���داً،  ه��ذه  م��ع  ال�سوريني 

التخريب  االأجانب يف عمليات  املرتزقة  امل�سلحني  بقدرة  اال�ستهانة  الوقت عينه عدم 

املخت�سة  االأجهزة  اأن  اإىل  والفتاً  الدولة،  وموؤ�س�سات  ال�سوري  ال�سعب  ت�ستهدف  التي 

تقوم با�ستئ�سال البوؤر االإرهابية على طريقة اجلراحة املو�سعية، حفاظاً على �سالمة 

املواطنني وممتلكاتهم، على غرار ما يجري راهناً يف دم�سق.

اللبنانية ل�سرب االأمن يف اجلارة االأق��رب، يوؤكد املرجع  ا�ستخدام االأرا�سي  وعن 

ا�ستمرار عمليات تهريب ال�سالح وت�سل�سل امل�سلحني اإىل �سورية عرب االأرا�سي اللبنانية، 

م�سلحة  ت�سل�سل جمموعة  اأحبطت حماولة  املخت�سة  ال�سورية  االأجهزة  اأن  اإىل  الفتاً 

بالعمليات  بال�سلوع  اآذار   14 فريق  االأ�سبوع، متهماً  تلكلخ هذا  لبنان عرب  قادمة من 

املذكورة.

قوله،  التجاوز اخلطر على حد  لهذا  اللبناين معاجلة احلكومة  امل�سدر  وينتقد 

يكون بني  اأن  ما يفر�ض  وكل  الدولية،  واالتفاقات  املواثيق  ي�سكل خرقاً  لكل  الذي 

من  انطالقاً  ال�سوري  اال�ستقرار  ا�ستهداف  يف  التمادي  من  حم��ذراً  جارتني،  دولتني 

ال�سورية   - اللبنانية  احل���دود  ل�سبط  جهودها  تكثيف  اإىل  احلكومة  داع��ي��اً  لبنان، 

ومكافحة تهريب �سالح الفتنة من واإىل لبنان، حفاظاً على اأمن البلدين، ولعدم تكرار 

حوادث مماثلة لباب التبانة وجبل حم�سن ونهر البارد.

ح�سان احل�سن

التي  �سربته  ال����دويل  االإره�����اب  ���س��رب 

انهيار  بوهم  االأخ���رية،  �ستكون  اأنها  اعُتقد 

امل��ن��ظ��وم��ة االأم��ن��ي��ة وال��ع�����س��ك��ري��ة ال�����س��وري��ة 

اأثبتت  التي  الغادرة  ال�سربة  جراء  �سريعاً، 

اأن من يدير العمليات وين�سقها هي اأجهزة 

ا�ستخبارات دولية متولها اأنظمة الظالم يف 

اخلليج.

يف ال���ق���راءة االأول���ي���ة مل���رام���ي ال�����س��رب��ة 

ال��ق��وم��ي يف دم�سق،  االأم���ن  االإره��اب��ي��ة ملقر 

حيث ا�سُت�سهد وزير الدفاع العماد اأول داود 

نائب وزير  اآ�سف �سوكت؛  والعماد  راجحة، 

معاون  توركماين؛  ح�سن  والعماد  ال��دف��اع، 

ن��ائ��ب رئ��ي�����ض اجل��م��ه��وري��ة، واأ���س��ي��ب وزي��ر 

من  اآخ���ر  وع���دد  ال�سعار،  حممد  الداخلية 

امل�سوؤولني االأمنيني، يظهر اأن متابعة اأمنية 

كانت  اال�سطناعية،  االأقمار  وعرب  دقيقة، 

ل�سباط  ت��ب��اع��اً  امل��ع��ل��وم��ات  ال��ت��ي تنقل  ه��ي 

ين�سقون  ���س��وري��ة،  يف  تغلغلوا  ا���س��ت��خ��ب��ارات 

ال��ع��م��ل��ي��ات، وه����م ال���ذي���ن ك���ان���وا ي��وج��ه��ون 

املجموعة امل�سوؤولة عن االعتداء والتفجري.

اإن الهدف من ح�سول االعتداء املجرم 

اإي��ج��اد راف��ع��ة ملجل�ض  يف ه��ذه اللحظة، ه��و 

االأمن، الذي اجتمع بعيد �ساعات، يف �سوء 

اأو  عقوبات،  اأي  برف�ض  الرو�سي  التم�سك 

املاأمول  اأن  التهديد بالف�سل ال�سابع، �سيما 

من قوى الغدر واالإرهاب ح�سول حالة من 

التفجري  بعد  دم�سق،  يف  العارمة  الفو�سى 

الذي اأراد املخططون له اأن يبيد كل القادة 

ب��ح��ي��ث تختفي  وال��ع�����س��ك��ري��ني،  االأم���ن���ي���ني 

ذلك  وت��راف��ق  والتحكم،  ال��ق��ي��ادة  منظومة 

معنويات  انهيار  بق�سد  �سائعات،  مع حملة 

حالة  وح�سول  االأمنية،  واالأجهزة  اجلي�ض 

م���ن ال��ت�����س��ع�����س��ع واالن����ف����الت يف ال�����س��ارع، 

جمل�ض  ي��الق��ي��ه  ان���ق���الب  اإىل  ي������وؤدي  م���ا 

االأم���ن ب��ق��رار الإر���س��ال ق���وات دول��ي��ة، بزعم 

الكيماوية  االأ�سلحة  وتاأمني  االأم��ن  �سبط 

فيح�سل  الثقيلة،  واالأ�سلحة  واجلرثومية، 

ال��ت��دخ��ل ال��ع�����س��ك��ري حت���ت وط�����اأة ان��ف��الت 

االأمن.

حلظات  ُبعيد  فاإنه  ذل��ك،  على  وتاأكيداً 

تقف  الذي  االإجرامي،  االنفجار  وقوع  من 

 - اأم��ريك��ي��ة  ا�ستخباراتية  منظومة  خلفه 

»اإ�سرائيلية«،  تركية - �سعودية - قطرية - 

وورث������ة جم��م��وع��ة »االع�����ت�����دال ال���ع���رب���ي«، 

ب��ث��ت ق���ن���وات ف�����س��ائ��ي��ة ن��اط��ق��ة ب��ال��ع��رب��ي��ة، 

ب��اأن  اإ���س��اع��ات  امل�سمون،  »اإ�سرائيلية«  وه��ي 

الرابعة  الفرقتني  تفجريات عدة وقعت يف 

اأ�سيب  وال�سابعة، واأن الرئي�ض ب�سار االأ�سد 

وغري معروف امل�سري، بهدف ح�سول انهيار 

يف ال�سارع، فت�سّهل مهمة القوى الظالمية 

ن��ا���س��ج��اً للقوى  يف ت��ق��دمي ���س��وري��ة ط��ب��ق��اً 

اخلارجية  وزي���ر  ك�سفه  م��ا  وه��و  ال��دول��ي��ة، 

ما  اأن  راأى  ال��ذي  هيج،  ول��ي��ام  الربيطانية 

مع  عاجاًل،  فعلياً  اإج��راء  ي�ستدعي  يح�سل 

العلم اأن الواليات املتحدة االأمريكية اأعلنت 

الدفاع  اأن وزير  التفجري،  �ساعات من  قبل 

بتحريك  املركزية  القيادة  طلب  على  وافق 

اإىل  »غيني�ض«  الطائرات  حاملة  جمموعة 

الأ�سباب  ج��اء  التحريك  ق��رار  واأن  املنطقة، 

وم��ن  وا���س��ت��ق��راره��ا،  املنطقة  ب��اأم��ن  تتعلق 

بينها العامالن ال�سوري واالإيراين.

وم����ن امل��ع��ل��وم اأي�������س���اً، وه����و دل��ي��ل على 

ال��ت��ن�����س��ي��ق امل��خ��اب��رات��ي ال������دويل، م���ا ج��رى 

التفجري  التي �سبقت  االأربعة  االأي��ام  خالل 

من اأحداث يف بع�ض اأحياء دم�سق، وال �سيما 

امليدان والقابون، والتي ترافقت مع حملة 

األف   30 دخ��ول  وا�سعة حتدثت عن  دعائية 

مقاتل مما ي�سمى »اجلي�ض ال�سوري احلر« 

ال�سارع  لتاأهيل  النف�سية،  احل��رب  اإط��ار  يف 

ال�����س��وري ل��الن��ه��ي��ار امل��ت��وخ��ى، وق���د ت��راف��ق 

امل��ي��دان مع  ا���س��ت��ب��اك يف ح��ي  التفجري م��ع 

جمموعة م�سلحة اأرادت بث الفو�سى.

التي  ال�سورية  ال��ق��ي��ادة  اأن  االأه���م  لكن 

ع��امل��ي��ة تخا�ض  ���س��رو���س��اً  اأن ح��رب��اً  ت��ع��رف 

�����س����ده����ا، مت���ك���ن���ت م�����ن اح�����ت�����واء احل�����دث 

االإج������رام������ي ب�����س��رع��ة ف���ائ���ق���ة، واأح���ب���ط���ت 

كل  تناقلتها  ال��ت��ي  وال��دع��اي��ات  ال�����س��ائ��ع��ات 

اأج��ه��زة االإع����الم االأ����س���ود، واأك����دت ال��ق��ي��ادة 

العامة للقوات امل�سلحة العمل للق�ساء على 

ومالحقتهم  واالإج������رام،  ال��ق��ت��ل  ع�����س��اب��ات 

اأينما فروا، لتطهري الوطن من �سرورهم، 

ال��ع��م��اد فهد  اإىل تعيني  ال��ق��ي��ادة  و���س��ارع��ت 

ج��ا���س��م ال��ف��ري��ج وزي�����راً ل��ل��دف��اع، م���ا يعني 

تغلق  ول���ن  ُف��ت��ح��ت  ق��د  ج��دي��دة  اأن �سفحة 

ب�سرعة، مع التاأكيد اأن اجلرمية مل تتمكن 

مكافحة  يف  الوطنية  االإرادة  تعطيل  م��ن 

االإره��اب، مع الت�سديد على اأن ذلك يعك�ض 

املعنويات العالية للجي�ض العربي ال�سوري، 

ال��ذي ب��ات ي��درك اأن م��ا ح�سل ه��و املحطة 

االأخرية من املوؤامرة على �سورية.

ب�����ات م����ن ال����وا�����س����ح اأن������ه رغ�����م ق�����س��وة 

حمطة  �ستكون  فاإنها  االإرهابية،  اجلرمية 

ال�سوري، بحيث  حمورية يف م�سار احل��دث 

ال مهادنة بعد اليوم مع االإرهاب ومموليه 

ال��ت��ي ال متيت  ال�����س��رب��ة  الأن  وحم��رك��ي��ه، 

تقوي، وهذا ما ح�سل، ولكل جرمية عقاب، 

و�سوف ي�سهد العامل يف االأي��ام املقبلة نقلة 

يف التعاطي مع االأحداث.

يون�س عودة
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موضوع الغالف

ال�سهيد العماد داود راجحة وزير الدفاع ال�سوريال�سهيد العماد داود راجحة وزير الدفاع ال�سوري

م�سلحون يقن�سون املاّرة يف حي امليدان بدم�سق

ال�سهيد العماد ح�سن توركماين معاون نائب رئي�ض اجلمهورية

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

بعد الفشل في تفكيك البنيتْين االجتماعية والعسكرية

ســوريــة: الـجـريـمـــة اإلرهـابـيــة.. والعـقـــاب المـنـتـظـــر

مقتل عدد 
من »اإلسرائيليين« 
في تفجير ببلغاريا

البلغارية  الداخلية  وزارة  اأعلنت 

اأن���ه ُق��ت��ل ث��الث��ة اأ���س��خ��ا���ض، واأ���س��ي��ب 

اأك������ر م����ن 20 اآخ����ري����ن ب����ج����روح يف 

يف  »اإ���س��رائ��ي��ل��ي��ني«  �سياح  على  ه��ج��وم 

مطار بورغا�ض البلغاري على البحر 

االأ�سود.

رئ��ي�����ض ال��������وزراء »االإ����س���رائ���ي���ل���ي« 

بنيامني نتانياهو اعترب اأن كل بوادر 

اإي��ران  اأن  اإىل  ت�سري  احلافلة  تفجري 

لها عالقة باملو�سوع.

وقال اوفري جندملان، وهو متحدث 

ب��ا���س��م رئ��ي�����ض ال������وزراء ال�����س��ه��ي��وين: 

»ي��ب��دو اأن����ه ك���ان ه��ن��اك اع���ت���داء على 

اإ�سرائيليني يف  تقل مواطنني  حافلة 

مطار بورغا�ض يف بلغاريا. مت اإطالق 

عبوة  واإل��ق��اء  احلافلة،  على  ال��ن��ريان 

نا�سفة«.

اأ���س��ار م�سدر يف حزب  من جهته، 

للحزب  »اإ�سرائيل«  اتهام  اأن  اإىل  اهلل 

ب��ت��ف��ج��ري احل��اف��ل��ة يف ب��ل��غ��اري��ا مثري 

لل�سخرية، موؤكداً اأن »رد احلزب على 

اغتيال القيادي عماد مغنية ال يكون 

با�ستهداف �سياح«.
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اأنقرة - الثبات

عملية  اأن  م��ط��ل��ع��ة  م�����س��ادر  اأك�����دت 

ت�سهد يف  ���س��وري��ة  اإىل  االأم�����وال  ت��دف��ق 

هذه االأيام طفرة غري م�سبوقة، بهدف 

للمقاتيلن،  امل����وارد  م��ن  امل��زي��د  ت��اأم��ني 

وال�ستغالل الو�سع االقت�سادي ال�سعب 

النظام، والالفت  بتاأليبهم على  للنا�ض 

اأن ك��ث��رياً م��ن ه��ذه االأم����وال مي��ر عرب 

ل���ب���ن���ان، ����س���واء ب��ال��ت��ه��ري��ب ع���رب ال��رب 

اأو  ال�سرعية،  وغ��ري  ال�سرعية،  واملعابر 

عرب �سركات حتويل م�سرفية. 

ه���ذه  اأن  امل���ع���ل���وم���ات  واأو�����س����ح����ت 

التي  االأرق���ام  عن  »تتغا�سى«  ال�سركات 

عنها  التعريف  عليها  القانون  يفر�ض 

عند التحويل بعد تخطي مبلغ ال�5 اآالف 

دوالر، اإذ و�سلت اإحدى التحويالت اإىل 

األف دوالر للتحويل الواحد، بعد اأن   50
باإر�سال  كان يتم التحايل على القانون 

جمموعة دفعات �سغرية ال تتجاوز ال�5 

اآالف دوالر للواحدة، فيما بررت امل�سادر 

هذا احلجم من االأموال بوجود »حاجة 

»االإج���راءات  يتخطون  جعلتهم  ملحة« 

التقليدية«.

ت��زاي��د الفت  ع��ن  امل�����س��ادر  وك�سفت 

يف ح��ج��م وك��م��ي��ة احل������واالت امل��ت��ج��ه��ة 

���س��وري��ة،  يف  ال�������س���وي���داء  م��ن��ط��ق��ة  اإىل 

يف  مقبل  ت�سعيد  اإىل  ي��وؤ���س��ر  ق��د  مم��ا 

ه����ذه امل��ن��ط��ق��ة، ال���ت���ي ي��ع��م��ل ك��ث��ريون 

اأن  امل�����س��ادر  واأو���س��ح��ت  اإ�سعالها.  على 

امللف  بهذا  معنية  لبنانية  �سخ�سيات 

متورطة يف هذا املو�سوع، ل�سالح دولة 

من  نقلت  اأم���وااًل  واأن  نفطية،  عربية 

هذه الدولة اإىل �سخ�سية لبنانية بارزة 

تعهدت اأمام هذه الدولة اإثارة الو�سع 

احل��دود مع  لقربها من  ال�سويداء،  يف 

م�ستقبلية  اآفاقاً  االأردن، مما قد يفتح 

حلركة م�سابهة ملا يجري على احلدود 

مع لبنان وتركيا.

قالته  عما  ملياً  امل�����س��ادر  وت��وق��ف��ت 

من  الفرن�سية،  »ل��وف��ي��غ��ارو«  �سحيفة 

االأم��ريك��ي��ة  اال���س��ت��خ��ب��ارات  اأن ج��ه��از 

ت�سليم  عمليات  على  االإ���س��راف  يتوىل 

ال�������س���الح ل��ل��م��ع��ار���س��ة ال�������س���وري���ة، يف 

ح���ني ي���ق���ّدم اأم������راء اخل��ل��ي��ج االأم�����وال 

ونقلت  االأ�سلحة.  ل�سراء هذه  الطائلة 

ال�����س��ح��ي��ف��ة ع����ن اأح������د امل��ن��ت��م��ني اإىل 

لنا  »�ُسمح  ق��ول��ه:  امل�سلحة  اجلماعات 

االأرا�سي  ال�سالح عرب  باحل�سول على 

املا�سي،  اأي��ار  �سهر  اأوا�سط  يف  الركية 

القنابل  على  ���س��يء  ك��ل  قبل  وح�سلنا 

ال�سالح  خم��ازن  من  للدبابات  امل�سادة 

نقل  ال�سالح  اأن  مو�سحاً  ال�سعودية، 

اإىل مطار يف مدينة  اجل��و  عن طريق 

اأ�سنة الواقعة جنوب تركيا«.

ال��ق��ن��اب��ل  اأن  اإىل  ال��ت��ق��ري��ر  واأ����س���ار 

اإىل  ذل��ك  بعد  ُنقلت  للدبابات  امل�سادة 

ت�سليمها  ث��م مت  ال�����س��وري��ة،  االأرا����س���ي 

ل��ل��ج��م��اع��ات امل�����س��ل��ح��ة ال��ت��ي ت��ق��ات��ل يف 

مناطق  يف  دم�سق  العا�سمة  �سواحي 

دوما وحر�ستا، ونقلت االأ�سلحة كذلك 

اإىل مدينة الزبداين ودرعا وحمافظة 

اإدلب الواقعة على احلدود مع تركيا.

���س��خ  ع��م��ل��ي��ة  اأن  امل�������س���ادر  وراأت 

االأموال وال�سالح اإىل �سورية �ستتزايد 

عملية  اأن  اإىل  م�����س��رية  الف���ت،  ب�سكل 

دم�سق«  »ب��رك��ان  قبل  ح�سلت  مماثلة 

امل�سلحة؛  اجلماعات  عليه  اأطلقت  كما 

التي وجدت اجلهات االأمنية ال�سورية 

نقل  حركة  ر�سدها  بعد  انتظارها  يف 

ال�سهر  يف  دم�����س��ق  اإىل  مكثفة  اأم�����وال 

قاله م�سدر  ما  عند  وتوقفت  املا�سي، 

التي  االأط�����راف  جميع  اأن  م��ن  غ��رب��ي 

ت�������س���ارك يف دع����م االإره����اب����ي����ني داخ���ل 

اأن  ع��ل��ى  متفقة  ال�����س��وري��ة،  االأرا����س���ي 

االأزمة  التعاطي مع  املعار�سة ترى يف 

ال�سورية جمرد م�سدر جلمع االأموال، 

ي��ح��رك ه����ذه اجل���م���اع���ات هو  واأن م���ا 

احل�����س��ول ع��ل��ى امل����ال واالن��ت��ف��اع ب��ه ال 

اأكر.

وح�������ول ال����و�����س����ع امل������ي������داين، ق���ال 

ال��ت��ق��اري��ر  اإن  ال��غ��رب��ي  ال��دب��ل��وم��ا���س��ي 

ه��ن��اك  اأن  اإىل  ت�����س��ري  ل��دي��ه  امل��ت��وف��رة 

االإره��اب��ي��ة،  ب��ني اخل��الي��ا  اقتتال  حالة 

مرتبطة  االإره���اب���ي���ة  ع��م��ل��ي��ات��ه��ا  واأن 

اأن عدم  بحجم التمويل املايل، وك�سف 

وج����ود اآل���ي���ة م��ن��ظ��م��ة ل�����س��خ االأم�����وال 

فيما  يتقاتلون  جعلتهم  لالإرهابيني، 

بينهم لل�سيطرة على مناطق من اأجل 

احل�سول على التمويل.

5

عنا�سر »اجلي�ض ال�سوري احلر« يهربون من اأحد اخلنادق بعد مالحقة اجلي�ض النظامي لهم

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

د بإثارة الفوضى في السويداء.. وشركات لبنانية متورطة تعهُّ

القنـابــل المضــادة للـدبــابــات.. من السعـوديــة إلـى ســوريــة

»الفوضى الخالقة« انتقام غربي من »الفوضى المنظمة«
وق���ف اأغ���ل���ب م��ف��ك��ري وم��ن��ظ��ري »ال����ث����ورات« ال��ع��رب 

»ال��رب��ي��ع  ���ُس��ّم��ي  اأح�����داث م��ا  اأم����ام  ك��ال��ب��ل��ه��اء  التقليديني 

اإنهم  اإذ  ياألفوها،  مل  بلغة  ال��ق��راءة  ي��ح��اول��ون  ال��ع��رب��ي«، 

ح�ساباً،  مل  يح�سبوا  ومل  ي��ت��وق��ع��وه  مل  ب��ح��دث  ف��وج��ئ��وا 

اأن ميموا وجوههم �سطر الدرا�سات املكثفة لالأفكار  بعد 

واكتفى  حولهما،  ي���دور  وم��ا  واال���س��راك��ي��ة  الراأ�سمالية 

ال�����س��ع��وب«،  اأف��ي��ون  ال��دي��ن  »اإن  ال��ق��ول:  ب����رداد  بع�سهم 

واالع��راف  معارفهم،  دوائ��ر  تو�سيع  �سر  بذلك  وكفاهم 

ممار�سة  بدل  ال�سعوب،  حياة  يف  للدين  الرئي�سي  بالدور 

دور اغراب املثقف داخل بيئته، مما ترك ال�ساحة خالية 

اجلنة،  يف  العقارات«  و»بائعي  واملذاهب،  الديانات  لتجار 

االإ�سالم  با�سم  النطق  تدعي  وا�سعة  و�سرائح  بقوى  واإذ 

راأ���ض احلربة يف  ب��دور  القيام  لنف�سها  وامل�سلمني، تر�سى 

م�سروع اأمريكي - غربي يجر خلفه اأتباعه وموظفيه من 

اآبار النفط امل�سروق من  احلكام العرب، الذين يحر�سون 

ثروات اأمة تعاين ن�سبة كبرية من اأبنائها اجلوع والعوز.

ه��ك��ذا راأي��ن��ا منظرين ط��امل��ا ح��ارب��وا »االإم��ربي��ال��ي��ة« 

اأت��اح  ل���»ث��ورات«  يهللون  لل�سعوب،  ظلمها  �سد  وحر�سوا 

تقوم  الأن  و�سيا�سي،  اأيديولوجي  ف��راغ  و�سط  انطالقها 

ب��اال���س��ت��ي��الء على  م��رغ��وب��ة �سعبياً،  ي��وم��اً  ت��ك��ن  ق���وى مل 

»الثورة« وا�ستثمار دماء �سبابها، لل�سري يف اجتاه يناق�ض 

�سعارات احلرية التي رفعوها، ويرف�ض مطالب التغيري 

روؤية  فرحة  اأم��ام  وتنا�سوا  الأجله،  ماتوا  ال��ذي  احلقيقي 

اأمريكا  خارجية  وزي��رة  اأن  ال�سارع،  تقتحم  وه��ي  النا�ض 

ال�سابقة كونداليزا راي�ض �سبق اأن »ب�ّسرتنا«، بعد انفكاكها 

اأح�سان وقبالت ف��وؤاد ال�سنيورة خالل ع��دوان متوز  من 

»الفو�سى  ه��و ع�سر  ب��داأ  ق��د  ج��دي��داً  ب��اأن ع�سراً   ،2006
اخلالقة«.

يف الواقع، اإن معظم متابعي تلك املرحلة مل يتنبه اإىل 

خطورة ذلك الطرح االأمريكي وامتداداته وا�ستهدافاته 

التي �سرعان ما ك�سف احلدث ال�سوري اأنها م�سروع حرب 

العراق  تدمري  بعد  فح�سب،  �سورية  ت�ستهدف  ال  عاملية 

الفنت والتق�سيم والتناحر على  واأفغان�ستان، ون�سر رياح 

امل�ستوى العربي، وموا�سلة م�سروع ال�سعي ل�سرب اإيران، 

حلماية »اإ�سرائيل«، ولقطع الطريق على والدة منظومة 

عاملية جديدة تلغي االأحادية القطبية، وترك االأمريكي 

ميعن ت�سلطاً على كل �سعوب الكون، من خالل ا�ستكمال 

حلقات ح�سار ع�سكري و�سيا�سي واقت�سادي يوقف النمو 

املطرد الأقطاب دوليني، بع�سهم يعيد االعتبار اإىل دوره 

لدور  ي�سعى  االآخ��ر  والبع�ض  وال�سني،  كرو�سيا  القدمي، 

جديد، كالهند والربازيل وغريهما.

اإن  اإذ  مل يتنبه كثريون اإىل مغزى اال�سم بحد ذات��ه، 

هو  اخلالقة«  »الفو�سى  ال�سم  االأمريكية  االإدارة  اختيار 

خالل  وال�سعوب  ال���دول  عا�سته  مل��ا  معاك�ض  ب�سكل  ن�سخ 

ب��داي��ة ثمانينات  ح��ق��ب اخل��م�����س��ي��ن��ات وال�����س��ت��ي��ن��ات ح��ت��ى 

القرن املا�سي، من مرحلة »فو�سى منظمة« كانت و�سيلة 

الوطني  التغيري  العاملي خ�سو�ساً، وقوى  »الي�سار«  قوى 

عموماً، خللخلة واإزالة اأنظمة حكم راأ�سمالية وتابعة لها 

يف خمتلف مناطق العامل وقاراته؛ يف حرب معلنة الإجبار 

تلك االأنظمة على تقدمي تنازالت يف ال�سيا�سة واالقت�ساد، 

ل�سالح رعاياها من الفقراء واملعدمني، ول�سالح حلفائها 

يف م��ن��ظ��وم��ت��ْي دول »ح��ل��ف وار����س���و« و»ع����دم االن��ح��ي��از«، 

واأ�سماء مثل:  تلك احلقب ظهور حركات  �سهدت  وهكذا 

»بادرماينهوف«، و»العمل املبا�سر«، ووديع حداد، و»اأيلول 

االأ�سود«، وعلي �سعيب، وجورج اإبراهيم عبداهلل، الذي ما 

وكذلك  الفرن�سية،  ال�سجون  نزيل  »ك��ارل��و���ض«  مع  ي��زال 

وم�سيخاته،  النفط  م�سالح  ب��الد  عمق  يف  ظفار«  »ث��ورة 

فت�سببت  م�سرعبدالنا�سر،  دعمتها  التي  اليمن  وث��ورة 

بحرب مع ال�سعودية واالأمريكيني.

الثوريني، عرباً  املرحلة من  تلك  وزعماء  رم��وز  غاب 

فر�سة  فكانت  ال�سوفياتي،  االحت��اد  وان��ه��ار  ع��رب،  وغ��ري 

ال��ع��امل، جن��ح��وا يف معظم مناطق  ل��الأم��ريك��ي��ني حل��ك��م 

الكون، لكن بقي اأمامهم �سوؤال طاملا رددوه: »ملاذا يكرهنا 

ال��ع��رب وامل�����س��ل��م��ون«؟ وه���م ي��ق�����س��دون ال�����س��ع��وب ولي�ض 

احلكام، وتنا�سوا حمايتهم الدائمة ل�»اإ�سرائيل«، ومنعهم 

اأي عمل عربي جدي لتحرير فل�سطني، ومع الوقت بدا 

ي�سّلم احلكم  مل��اذا ال  ل�سوؤاله:  االأم��ريك��ي وج��د جواباً  اأن 

ولديها  �سعبي  مب��دى  تتمتع  لقوى  العربية  البلدان  يف 

التي  مطالبه  كل  تنفيذ  تتوىل  وال�سلطة،  للحكم  �سهوة 

بقي  واإ�سقاط من  التقليدية،  االأنظمة  تلبيتها  ف�سلت يف 

من االأنظمة التي ال ت�سريرَّ من اأمريكا، وحما�سرة اإيران 

النفوذ  وط��رد  والغرب،  »اإ�سرائيل«  عن  نيابة  وحماربتها 

ويف  واجل����وار،  العربية  املنطقة  م��ن  وال�سيني  ال��رو���س��ي 

�سلطة ونفوذ  واإبقائها حتت  النفط  اآب��ار  الطريق حماية 

لكن�ض  باخت�سار، هي حرب  واأتباعها..  اأمريكا وحلفائها 

»الفو�سى  بقوة  املنظمة«  »الفو�سى  وذك��ري��ات  ت��راث  كل 

اخلالقة«.

ك��ان��ت ال��ب��داي��ة ب�سكوت ال��غ��رب امل��ف��اج��ئ ع��ن و���س��ول 

يف  ال�سلطة  اإىل  والتنمية(  ال��ع��دال��ة  )ح���زب  »االإخ�����وان« 

اأربكان  تركيا، بعدما ُمنع موؤ�س�سه احلقيقي جنم الدين 

ال�سجن  يف  ُي��زج  ك��ان  حيث  ال�سنني،  لع�سرات  احلكم  من 

ويلغى حزبه كلما فاز يف االنتخابات، بعدها كرت �سبحة 

ال�����س��راع العربي -  ال��ذي��ن غيبوا  »االإ���س��الم��ي��ني اجل���دد« 

»االإ���س��رائ��ي��ل��ي« ع��ن ب��راجم��ه��م، وب��ات��ت االت��ف��اق��ات املذلة 

م��ع »اإ���س��رائ��ي��ل« م��ن امل�سلمات ل��دي��ه��م، وب���ات »ال��وه��اب��ي« 

و»االإخ��واين« حلفاء يف وجه من يخالفهم ال��راأي، ما دام 

متويلهم واح����داً: »ق��ط��ري و���س��ع��ودي«، وامل��وج��ه واح���داً: 

»اأمريكي«.

اأعتى عقده؛  لكن وكما يبدو، وقع امل�سروع برمته يف 

���س��وري��ة ال��ع�����س��ي��ة ع��ل��ى ال��ت��ط��وي��ع وال��ت��ت��ب��ي��ع، م��دع��وم��ة 

مبنظومة الدول الراف�سة الأحادية القطب الدويل، ويف 

اأن جناح  اأك��ر من غريها  ت��درك  التي  رو�سيا،  مقدمتها 

اأموال النفط اخلليجية يف اإحراق �سورية املمانعة، �سيعني 

كثيفاً  ح��راك��اً  �سنوات  منذ  ي�سهد  ال��ذي  ال��ق��وق��از  اإ���س��ع��ال 

متوله اأنظمة النفط العربية تاأكيداً لوالئها لالأمريكي، 

وثمناً الإبقائه لها راكبة على ظهور �سعوبها املغلوبة على 

اأمرها.

عدنان ال�ساحلي
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املعار�ضة  اأن بداأت املعارك يف �ضورية، وحتولت  منذ 

بع�ض  �ضعى  متنقل،  واإره����اب  وت�ضليح  ع�ضكرة  اإىل 

اللبنانيني جم��اراة ما يح�ضل يف دم�ضق من خالل 

على  وال�ضيا�ضية  والع�ضكرية  امليدانية  ال�ضيطرة 

اأن  �ضّك، ومب��ا  وب��ال  ع��دة،  بو�ضائل  ال�ضمال  منطقة 

الثابتة  ال��وح��ي��دة  املوؤ�ض�ضة  بقي  اللبناين  اجلي�ض 

ع��ل��ى وط��ن��ي��ت��ه��ا، وع��ل��ى ع��ق��ي��دت��ه��ا ال��ق��ت��ال��ي��ة، رغ��م 

تيار  مار�ضها  ال��ت��ي  عليها  الت�ضييق  حم���اوالت  ك��ل 

امل�ضتقبل وحكوماته املتعاقبة منذ رفيق احلريري، 

التعدي  بات هذا اجلي�ض عر�ضة لال�ضتهداف، فتّم 

احلرب  انتهاء  منذ  مثيل  له  ي�ضبق  مل  ب�ضكل  عليه 

املا�ضي،  القرن  من  الت�ضعينات  يف  امليلي�ضيات  وح��ّل 

وميكن اإدراج اأ�ضباب ذلك الغلو يف ا�ضتهداف اجلي�ض 

والتجني عليه مبا يلي:

اال�ضتهداف،  هذا  ال�ضيا�ضية عن  الطبقة  �ضكوت   -1
عن  اجلمهورية  ورئا�ضة  ورئي�ضها  احلكومة  ون��اأي 

التعدي والتطاول على اجلي�ض وتكفريه، واعتباره 

ناأت  ع��ك��ار..  مواطني  ح�ضا�ضية  وج��وده  يثري  ع��دواً 

ال��ط��ب��ق��ة ال�����ض��ي��ا���ض��ي��ة ب��ن��ف�����ض��ه��ا، ومل ي��ط��ال��ب اأح���د 

يخالفون  وه���م  ال��ق�����ض��اء،  اإىل  امل��رت��ك��ب��ني  ب��ت��ح��وي��ل 

واإط��الق  االأه��ل��ي،  بال�ضلم  امل�ّض  خ��الل  من  القانون 

حماولة  واالأن��ك��ى  املذهبية،  التحري�ضة  اخلطابات 

ال�ضلطة ال�ضيا�ضية �ضرب معنويات اجلي�ض وهيبته، 

وذلك  املحاكمة،  اإىل  وع�ضكرييه  �ضباطه  بتحويل 

نزواًل عند رغبة بع�ض ُقّطاع الطرق. 

2- ���ض��ل��وك ق���ي���ادة اجل��ي�����ض »االح����ت����وائ����ي«، وال����ذي 
ا�ضتغّله املعتدون على اجلي�ض لزيادة افرتائهم على 

فقد  الكويخات،  حادثة  بعد  وال�ضباط  الع�ضكريني 

عن  اع��ت��ذار  تقدمي  اإىل  الع�ضكرية  القيادة  �ضارعت 

الوقائع  اأن  م��ن  بالرغم  ع��ك��ار،  يف  ال�ضيخني  مقتل 

هي  ال�ضيخني  ت��ق��ّل  ك��ان��ت  ال��ت��ي  ال�ضيارة  اأن  اأثبتت 

الر�ضا�ض على احل��اج��ز، ثم  ب��اإط��الق  ب���ادرت  ال��ت��ي 

عكار  م��ن  الع�ضكرية  ال��ق��وات  ب�ضحب  ال��ق��رار  ك���ان 

لتجنب االحتكاك، وقد فهم مقّو�ضو اال�ضتقرار يف 

لل�ضيطرة  لهم  اأخ�ضر  �ضوء  مبنزلة  ه��ذا  اأن  لبنان 

اجلي�ض  واأن  �ضيدا،  طريق  ولقطع  ال�ضمال،  على 

يرتك املواطنني مل�ضريهم ليتحكم بهم ُقطاع طرق 

وميلي�ضيات تت�ضرت بالدين.

3- ت��ق��اع�����ض جم��ل�����ض ال������وزراء ع��ن دع���م اجلي�ض 
اجلي�ض  بن�ضر  املنا�ضب  ال��ق��رار  وات��خ��اذ  �ضيا�ضياً، 

على احلدود ال�ضمالية، اإىل اأن اأدرك االأمريكيون 

اأكرب بكثري من  اأن كلفة عدم ا�ضتقرار لبنان هي 

�ضورية،  يف  للمتمردين  اآم���ن  م��الذ  ت��اأم��ني  كلفة 

حينئذ و�ضلت الر�ضالة االأمريكية اإىل َمن يعنيه 

االأمر يف احلكومة اللبنانية، التي توافق اأطرافها 

املتباينون على اإر�ضال اجلي�ض اإىل ال�ضمال، بعدما 

فلت الو�ضع االأمني وبات من ال�ضعب �ضبطه.

اإذاً، �ضْمت �ضيا�ضي مريب، انعك�ض متييعاً واحتواء 

ه��ذا  ك��ل  اإىل  اأدى  االأم���ن���ي،  ال��ت��خ��اذل  ي�ضبه  وم���ا 

وال�ضباط  الع�ضكريني  وظلم  للقانون،  التخطي 

�ضيدا،  ط��ري��ق  وق��ط��ع  ع��ام��ة  موؤ�ض�ضة  واح��ت��الل 

وقطع اأرزاق املواطنني، اأما اأ�ضباب هذا اال�ضتهداف 

للجي�ض فتتجلى يف ما يلي:

1- يرتافق ا�ضتهداف اجلي�ض مع تزايد املطالبات 
ذ  بنزع �ضالح املقاومة، ففي نف�ض الوقت الذي تنفَّ

اعتداءات على اجلي�ض وُي�ضعى لتفتيته واإ�ضعافه، 

بنزع  نف�ضها  القوى  تلك  مطالبات  تزايد  ن�ضهد 

���ض��الح امل���ق���اوم���ة، وه����ذا م���ا ي��ث��ري ال��ري��ب��ة، اإذ اإن 

يرتافق  اأن  يجب  امل��ق��اوم��ة  ���ض��الح  ب��ن��زع  املطالبة 

وت�ضليحه  اجل��ي�����ض  دور  ت��ف��ع��ي��ل  م���ع  »م��ن��ط��ق��ي��اً« 

وتقويته، للتعوي�ض عن دور املقاومة يف مواجهة 

االثنني  اإ�ضعاف  الهدف  ك��ان  اإذا  اإال  »اإ���ض��رائ��ي��ل«، 

خدمة ل�»اإ�ضرائيل«.

ال�ضمال، ال�ضتباحتها  اإبعاد اجلي�ض عن منطقة   -2
وحتويلها اإىل منطقة نفوذ »م�ضتقبلي« ت�ضتخدم يف 

�ضّن هجمات على الداخل ال�ضوري، واإن�ضاء مالذ اآمن 

�ضورية،  يفّرون من  الذين  واالإرهابيني  للم�ضلحني 

الطريقة  ب��ه��ذه  ال�ضمال  ا�ضتباحة  حم��اول��ة  ول��ع��ل 

بعد  وجنوبه حت��دي��داً،  لبنان،  ت��ذّك��ر مب��ا ح�ضل يف 

جمازر اأيلول االأ�ضود يف االأردن عام 1970.

3- اإن تقاطع الهجمات على اجلي�ض والتحري�ض 
وال��ق��وات  امل�ضتقبل  وت��ي��ار  التكفرييني  ب��ني  �ضده 

اإظ��ه��ار  ي��ري��د  م��ا،  خمطط  اإىل  ي�ضري  اللبنانية، 

ف�ضل اجلي�ض يف حفظ االأمن، ما يربر املطالبات 

باالأمن الذاتي واقتناء ال�ضالح والعودة اإىل زمن 

امل��ي��ل��ي�����ض��ي��ات وف���ر����ض اخل�����ّوات ع��ل��ى ال��ل��ب��ن��ان��ي��ني، 

داخلي  ب�ضالح  املقاومة  �ضالح  مواجهة  وبالتايل 

حملي يفقدها �ضرعيتها.

اإن ���ض��ق��وط اجل��ي�����ض ي��ب��دو ح��ل��ق��ة م��ن خمطط   -4
امل�ضرق،  امل�ضيحيني من  تهجري  اإىل  يهدف  جهنمي 

نة  ال�ضُّ املذهبية بني  الفتنة  نار  اإ�ضعال  والعمل على 

�ضقوط  اأو  اللبنانية،  ال��دول��ة  ف�ضقوط  وال�ضيعة، 

�ضيوؤدي  التكفريية،  امل��ج��م��وع��ات  بيد  منها  اأج����زاء 

بطبيعة احلال اإىل اإعادة اأجواء الفرز ال�ضكاين الذي 

يوفره  ال���ذي  االأم����ان  ودون  احل���رب،  خ��الل  ح�ضل 

اأمنها،  امل�ضيحية  املناطق  �ضتفقد  اللبناين  اجلي�ض 

القبوع  اأو  التهجري،  اإم���ا  م�ضريها  ي��ك��ون  وعندها 

حتت �ضيطرة امليلي�ضيات التي �ضت�ضارع اإىل احلديث 

ال�ضالح  اأن  واالّدع���اء  امل�ضيحيني،  يتهدد  خطر  عن 

امل�ضيحي«  الذي ي�ضلها هو حلماية و»اأم��ن املجتمع 

وهو »فوق كل اعتبار«.

واق��ع��ي��اً، مل ي��ب��َق م��ن هيكل ال��دول��ة امل��ه��رتئ �ضيء، 

ال�ضيا�ضي  وال  االقت�ضادي  وال  االأم��ن��ي  الو�ضع  فال 

وال االجتماعي وال اخلدماتي بات مقبواًل اأو ميكن 

منذ  لبنان  ي�ضهدها  مرحلة  اأ�ضواأ  يف  عنه،  ال�ضكوت 

البالد من  اأح��وال  اإليه  احل��رب، فما و�ضلت  انتهاء 

الرتدي االأمني وتخطي القانون واحتالل املوؤ�ض�ضات 

اللبنانية،  ال��دول��ة  ت��اري��خ  م�ضبوق يف  غ��ري  ال��ع��اّم��ة، 

و�ضيا�ضة الناأي ال�ضيا�ضي والع�ضكري والق�ضائي عن 

تعيد  االأم��ن��ي،  الو�ضع  و�ضبط  املرتكبني  حما�ضبة 

عقارب ال�ضاعة اإىل الوراء، وتوؤكد اأن اللبنانيني مل 

يفهموا �ضيئاً من درو�ض احلرب، واإال ملا كرروها.

ال�ضيا�ضيني  من  مبجموعة  اب��ت��الوؤه  لبنان  م�ضيبة 

ال�ضلطة، غري  اإىل  الالهثني  العاجزين  القا�ضرين 

اأن �ضقوط اجلي�ض �ضيعني �ضقوط الهيكل  مدركني 

على َمن فيه.. وال�ضالم على لبنان.

ليلى نقوال الرحباين
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جبري: على األمة 
أن تـســتـلـهـــم 
عـَبر انـتـصـار تموز

�ضدد اأمني عام حركة االأمة ال�ضيخ د. عبد النا�ضر 

اأن ت�ضتلهم االأم��ة من حرب  ج��ربي، على �ضرورة 

متوز قبل �ضت �ضنوات الدرو�ض والعرب الكافية يف 

ال�ضهيوين  ال��ع��دو  م��ع  امل�ضريي  ال�ضراع  جم��رى 

ا�ضتخدمت يف ه���ذه احل��رب  ذل���ك الأن���ه  وح��م��ات��ه، 

اأنتجتها  التي  والتدمري  القتل  وو�ضائل  اأدوات  كل 

اأو�ضع  ولقيت  احلربية،  االأمريكية  امل��وت  م�ضانع 

واال�ضتكبار  الغطر�ضة  قوى  كل  وتغطية من  دعم 

بع�ضها  عربية حث  دول  تاأييد من  و�ضط  العاملي، 

ال���ض��ت��م��رار ال����ع����دوان، ل��ت��ك��ون ���ض��ري��ك��ة ع��ام��ل��ة يف 

ا���ض��ت��ه��داف امل��ق��اوم��ة وت��دم��ري ل��ب��ن��ان، ناهيك عن 

ال�����ذي ع��م��ل لتغطية  ال��ل��ب��ن��اين  ال���داخ���ل  ب��ع�����ض 

وت���ربي���ر ال���ع���دوان ال��ه��م��ج��ي، مم���ا ج��ع��ل ك���ل ه��ذا 

احلرب  ه��ذه  يف  ال�ضراكة  كامل  اجلهنمي  احللف 

ب�ضواعد  لبنان  ي��وم��اً، وواج��ه��ه��ا   33 ام��ت��دت  ال��ت��ي 

وجمهور  وب�ضعب  البوا�ضل،  املقاومني  وت�ضحيات 

امل��ق��اوم��ة ال��ع��ظ��ي��م، ال���ذي �ضمد و���ض��ح��ى و���ض��رب، 

وباجلي�ض املقدام امل�ضاند للمقاومني، فكان حتقيق 

امل��وؤزر الذي  الن�ضر املبني لرجال اهلل بعد الن�ضر 

كان قد حتقق يف اأيار 2000.

ال�ضيد  امل��ق��اوم��ة  �ضيد  ج���ربي  د.  ال�ضيخ  ه��ن��اأ  واإذ 

ح�ضن ن�ضر اهلل بهذا الن�ضر االإلهي العظيم، وكل 

املقاومني البوا�ضل وال�ضهداء االأب��رار، لفت اإىل اأن 

العدو  واإع��الن  املنطقة،  ت�ضهدها  التي  التطورات 

ويحلل  يدر�ض  يزال  ما  اأنه  و�ضريح،  وا�ضح  ب�ضكل 

ال�ضتخال�ض الدرو�ض من اأجل الثاأر لهزميته املّرة، 

لبنان،  بتدمري  العدوانية  ن��واي��اه  يخفى   اأن  دون 

اأو  املقاوم  ال�ضالح  لنزع  طلب  اأي  اأن  نوؤكد  يجعلنا 

وخدمة  واالأم����ة،  للوطن  خيانة  ه��و  ل��ه  التعر�ض 

جمانية للعدو، هدفها الوحيد ك�ضف وطن ال�ضعب 

واملقاومة واجلي�ض اأمام العدو، وهو حمرم �ضرعياً 

ووطنياً.

حركة األمة تستنكر تفجير 
مبنى األمن القومي بدمشق

ال��ذي  االإره���اب���ي  التفجري  االأم���ة  ح��رك��ة  ا�ضتنكرت 

ا�ضتهدف مبنى االأمن القومي يف العا�ضمة ال�ضورية 

دم�����ض��ق، م���وؤك���دة اأن االأم����ة ال��ع��رب��ي��ة واالإ���ض��الم��ي��ة 

تتعر�ض يف هذه الفرتة الأخطر هجوم ي�ضتهدفها يف 

تاريخها وحا�ضرها، ويهدف اإىل املزيد من تفتيتها 

القوة  هو  »االإ�ضرائيلي«  العدو  ليبقى  و�ضرذمتها، 

و�ضروطها  اإرادت��ه��ا  تفر�ض  التي  ال�ضائدة  الوحيدة 

وم�ضاحلها على املنطقة و�ضعوبها.
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انتهت »�ضكرة« االنتخابات الفرعية يف الكورة، وانتهت 

اللبنانية  ال��ق��وات  مر�ضح  حققه  ال���ذي  ب��ال��ف��وز  االأف����راح 

�ضوتاً   1271 بفارق  كرم،  فادي   »1978 اآذار  وفريق »14 

عن مر�ضح احلزب ال�ضوري القومي االجتماعي الدكتور 

وليد العازار، وبداأت مرحلة مراجعة احل�ضابات.

االجتماعي،  القومي  ال�ضوري  احلزب  م�ضتوى  فعلى 

ثمة حقائق، وهي اأن احلزب دخل املعركة متاأخراً، بعد اأن 

ا�ضتفزه تر�ضيح قواتي من مدينة عبداهلل �ضعادة، وعا�ضمة 

الق�ضاء اأميون، وميكن القول اإنه بداأ املعركة قبل اأ�ضبوع 

الذين  ت��ردد حلفائه،  و�ضط  االق���رتاع،  �ضناديق  فتح  من 

بدء  من  �ضاعات  قبل  القومي  للمر�ضح  تاأييدهم  اأعلنوا 

عمليات االقرتاع، ما جعل قدرة املاكينات االنتخابية على 

اأن  التح�ضري واال�ضتقطاب والتعبئة حم��دودة ج��داً، كما 

املعركة كانت غري  ه��ذه  االن��دف��اع يف  �ضهية احللفاء على 

حما�ضية بتاتاً.. وبالتايل يجوز ال�ضوؤال هنا عن النتيجة 

لو اندفع حلفاء »القومي« اإىل املعركة ب�ضهية كاملة.

اندفعوا  فاإنهم  وحلفائهم،  القوات  م�ضتوى  على  اأما 

فيها  يرتكوا  مل  التي  املعركة،  هذه  اإىل  طاقاتهم  بكامل 

فريد  الفرعية؛  االنتخابات  اأت��ون  يف  وزجوها  اإال  و�ضيلة 

مكاري حّرك كامل طاقاته وقدراته يف »اأنفه« وحولها.. 

اأحمد احلريري �ضال وجال يف الق�ضاء، مع اإطالق املزيد 

من وعود املن وال�ضلوى.. و�ضمري جعجع جعل من وليد 

عن  يقل  مل  لكنه  االأ���ض��د،  ب�ضار  الدكتور  مر�ضح  ال��ع��ازار 

مر�ضحه، با�ضم من يرت�ضح اإقليمياً.

اأن  ت��وي��رته  ف��غ��ّرد على  �ضعد احل��ري��ري  الرئي�ض  اأم��ا 

باإح�ضار  تكفلهم  نن�ضى  اأن  دون  »ادعموا مر�ضح جعجع«، 

االغرتاب. من  ناخب   2500
احل�ضيلة: فاز كرم ومل ينجح العازار، الذي اعرتف 

بخ�ضارته دون تكرب، بعك�ض جعجع الذي راأى اأن النتيجة 

متهد النتخابات 2013، معترباً اأن ال�ضراع هو »على وجه 

الكيان  ترعى  قوية  دول��ة  ف��اإم��ا  وبقائه،  امل�ضتقبل  لبنان 

واإما دولة خم�ضية حل�ضاب  �ضيا�ضاته اخلارجية،  وتر�ضم 

دويلة اأخرى مربوطة با�ضرتاتيجية اأخرى، ال عالقة لها 

مب�ضالح ال�ضعب اللبناين«!

اإذاً، فقد كربرًّ جعجع احلجر اأكرث من الالزم، وذهب 

بعد،  جتاربه  من  �ضيئاً  ي�ضتوعب  مل  وكاأنه  بعيداً،  بعيداً 

مفارقة ب�ضيطة قد يكون �ضرورياً االإ�ضارة اإليها، وهي اأن 

اأول اخلا�ضرين واآخر  2009 كان بني  الفرق يف انتخابات 

�ضني  ناخب  الرابحني بحدود 1600 �ضوت، وهناك 3500 

عام  ن��اخ��ب   4600 مقابل  ه���ذه،  الفرعية  االن��ت��خ��اب��ات  يف 

االجتماعي  القومي  ال�ضوري  احلزب  مر�ضح  واأن   ،2009
ال�ضنية  الكتلة  ه��ذه  م��ن  املئة  32 يف  امل��رة نحو  ه��ذه  ن��ال 

للم�ضتقبل  املناف�ضة  الالئحة  تتجاوز  مل  فيما  الناخبة، 

املئة. يف  والقوات يف 2009 ن�ضبة 18 

ثمة حقيقة بداأت تتبلور، فمن ي�ضتطيع اأن يرتجمها 

يف 2013؟

موؤمن احللبي

احل��ري��ري  �ضعد  ك��ان  ج���داً  �ضعيداً 

ب�������ف�������وز ف�������������ادي ك����������رم ب����امل����ق����ع����د 

ال��ك��ورة،  يف  ال�ضاغر  االأرث��وذك�����ض��ي 

م��ق��اب��ل م��ر���ض��ح احل���زب »ال�����ض��وري 

اأقنعه  فقد  االجتماعي«،  القومي 

»لقطة«،  الرجل  اأن  مكاري  فريد 

املرتدين«،  »الي�ضاريني  اأح��د  فهو 

وه����م ال�����ض��ن��ف امل��ف�����ض��ل ل����دى اآل 

احلريري لقدرتهم على تطويعهم 

باملال الوفري، وهو �ضخ�ض  �ضريعاً 

الكورانيني  مل تتلطخ يداه بدماء 

ك����ح����ال ال���ك���ث���ري م�����ن ال����ق����ي����ادات 

من  ك��ان  بب�ضاطة  الأن��ه  القواتية.. 

خ�ضوم القوات حتى العام 2008.

اإغ�����داق امل���ال ب��ك��رثة ع��ل��ى احلملة 

القواتية للفوز مبقعد ال�11 �ضهراً، 

املبالغ  ال��ق��وات��ي��ني  بنظر  ا�ضتحق 

ال�ضتدعاء  �ضرفت  ال��ت��ي  الطائلة 

واأن�ضار  اأن�ضارهم  م��ن  املغرتبني 

ا�ضتحق  وقد  للت�ضويت..  اآذار   14
الطائفي  التجيي�ض  امل��ق��ع��د  ه���ذا 

اإن  يقال  فتارة  فيها،  اعتمد  ال��ذي 

بطريرك  »هاجم  املناف�ض  املر�ضح 

االأرث�����وذك�����������ض« ال������ذي ال ت��ط��ي��ق��ه 

من  ملوقفه  اآذار   14 وك��ل  ال��ق��وات 

ينتق�ض  وط���وراً  ال�ضورية،  االأزم���ة 

ال���ن���ائ���ب ال���ف���ائ���ز م����ن »ال�������ض���وت 

»�ضننت�ضر  اإن���ن���ا  ف��ي��ق��ول  ال�����ض��ن��ي« 

باأ�ضوات ال�ضنة اأو دونها يف الكورة، 

ومل نكن يوماً بحاجة اإىل اأ�ضوات 

من خارج ال�ضف امل�ضيحي لنفوز«، 

ذلك  ال��ق��وات��ي��ون  ي��ت��دارك  اأن  قبل 

ب��اإع��الن��ه��م اأن ه���ذا ال��ن�����ض ال���ذي 

االل����ك����رتوين  م���وق���ع���ه  ع���ل���ى  ورد 

»قر�ضنة«.

ول����د ف�����ادي ع���ب���داهلل ك����رم يف حي 

ال�����ض��ي��دة و����ض���ط ب���ل���دة اأم����ي����ون يف 

مدينة  يف  وت��رع��رع   ،1961 ال��ع��ام 

ط��راب��ل�����ض، ح��ي��ث تلقى ع��ل��وم��ه يف 

م��در���ض��ة االإجن��ي��ل��ي��ة ل��الأم��ريك��ان، 

مبنحة  رومانيا  اإىل  بعدها  �ضافر 

م�����ن احل�����رك�����ة ال����وط����ن����ي����ة، ال���ت���ي 

اعتادت اأن توزع منحاً مماثلة على 

للدرا�ضة  اأن�ضارها  من  اللبنانيني 

ت��دور يف  التي  ال�ضرقية  اأوروب���ا  يف 

اآن���ذاك،  ال�ضوفياتي  االحت���اد  فلك 

ون�����ال ���ض��ه��ادت��ه يف ج���راح���ة ال��ف��م 

وطب االأ�ضنان من جامعة كلوج - 

نابوكا يف رومانيا يف العام 1986.

لبنان،  اإىل  ك��رم  ع��اد  بعد تخرجه، 

ال��ع��ام  يف  ال��ن��ق��اب��ة  اإىل  ف��ان��ت�����ض��ب 

ال�ضاأن  رح��اب  اإىل  وانطلق   ،1987
ال��ع��ام، ون�ضج ع��الق��ات وط��ي��دة مع 

زم����الئ����ه وحم���ي���ط���ه، و�����ض����ارك يف 

عديدة،  نقابية  وجل��ان  م��وؤمت��رات 

لنقابة  ال��ع��ل��م��ي��ة  ال��ل��ج��ن��ة  اأب���رزه���ا 

تنظيم  يف  و�ضارك  االأ�ضنان،  اأطباء 

امل��وؤمت��رات العلمية  ع��دد كبري من 

ال���ع���امل���ي���ة، ث���م ان���ُت���خ���ب ع�������ض���واً يف 

بدعم   1999 �ضنة  النقابة  جمل�ض 

من القوميني اأنف�ضهم، ثم انتخب 

نقيباً الأطباء االأ�ضنان يف طرابل�ض، 

ب��اأ���ض��وات   2009 اإىل   2005 ���ض��ن��ة 

عليهم  ي��ن��ق��ل��ب  اأن  ق��ب��ل  ه�������وؤالء، 

ب��ع��د م���غ���ادرت���ه م��وق��ع��ه يف ال��ع��ام 

مكاري  جبهة  اإىل  لين�ضم   2008
الكورانية، قبل اأن يلتحق بالقوات 

ويفوز مبن�ضب نقيب املهن احلرة. 

ع���م���ل يف ال���ل���ج���ن���ة ال���ث���ق���اف���ي���ة يف 

»القوات اللبنانية« الكورة، و�ضارك 

حم��ا���ض��رات،  جمموعة  تنظيم  يف 

احلرة  للمهن  من�ضقاً  تعيينه  ومت 

�ضمال  ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة« يف  »ال���ق���وات  يف 

اأ�ضبح  ب��ع��ده��ا   ،2010 �ضنة  ل��ب��ن��ان 

ع�ضواً يف الهيئة العامة يف احلزب 

و���ض��ارك يف اخل��ل��وات ال��ت��ي عقدت 

وال�ضرعة  الداخلي  النظام  لو�ضع 

تنظيم  يف  �ضارك  كما  احلزبيتني، 

م��وؤمت��ر امل��ه��ن احل����رة يف »ال��ق��وات 

اللبنانية« حتت عنوان »مهنة حّرة 

لوطن حر« �ضنة 2011.

ت���زوج ك��رم م��ن ج��ويل جن��م يف 22 

1992، التاريخ الذي  اآب من العام 

التعيينات  »ان��ت��خ��اب��ات  م��ع  ت��زام��ن 

ال��ت��ي مل ت�����ض��ارك ف��ي��ه��ا ال��غ��ال��ب��ي��ة 

ال�������ض���ي���ادي���ة«، ك���م���ا ق�����ال الإح�����دى 

بولدين  رزق  اللبنانية،  ال�ضحف 

هما مارك )16 عاما( وماثيو )12 

عاماً(.
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بلبنان.. »ِفي ِكل
يتميز لبنان عن �ضائر �لبلد�ن بالكثري من �المتياز�ت �ل�ضياحية، فت�ضتطيع �أن مت�ضي 

نهارك على �ل�ضاطئ وتنهيه ب�ضهرة يف �جلبل، عد� متيزه ب�ضعبه �لناب�ض باحلياة وع�ضقه 

لها.. ومن ميز�ته �أي�ضًا، �لكهرباء، »�لتي باالإ�ضم بتيجي«، ومياهه �لتي تنبع من �أر��ضيه، 

فال تروي �إال �لبلد�ن �ل�ضديقة و�لعدوة، وكذلك كرثة �الأحز�ب و�جلمعيات، وكل حزب 

لديه مكاتب و�أع�ضاء و»حريات«.. و�إذ� �أردنا �أن نعدد ما يتميز به لبنان عن غريه »بدنا 

وقت كتري«.

وال نن�ضى �ضجر �الأرز �لتي يتغنى بها �لعامل، ف�ضجرة �الأرز معروفة ومقرتن ��ضمها بلبنان. 

�أما �ليوم، فاأ�ضبح للبنان عالمتان فارقتان؛ جبال �الأرز، و�العت�ضامات �لتي �أ�ضبحت 

�لقا�ضم �مل�ضرتك �لذي يجمع كل �للبنانيني، وال نن�ضى �إدر�ج قطع �لطرق وحرق �الإطار�ت 

مع �العت�ضامات »�ل�ضلمية«!

مو�ضم �ل�ضياحة هذ� �لعام كان حافاًل، و�ضّجل رقمًا قيا�ضيًا بحاالت قطع �لطرق وحرق 

�الإطار�ت، ب�ضبب ودون �ضبب، فاأ�ضبحت ن�ضاطًا م�ضجاًل لدى �جلميع ويف كل �ملناطق.

بالرغم من �الجتماعات و�للقاء�ت �لتي عقدتها �حلكومة �للبنانية مع �لوز�ر�ت �ملعنية، 

�للبنانية للرتويج  �ل�ضياحة  �ل�ضياحي من قبل وز�رة  �لتي ُرفعت الإنعا�ض �ملو�ضم  و�ل�ضعار�ت 

للحركة �ل�ضياحية، �إاّل �أن �لرياح جرت مبا ال ت�ضتهيه �ل�ضفن.

فوزير �ل�ضياحة فادي عبود �لذي �أعلن عن �ضعار »�ضو يف بلبنان« بهدف �إنعا�ض مو�ضم 

�ل�ضيف، مل يرد يف ذهنه �أن �ضعاره �ضي�ضمل �العت�ضامات وقطع �لطرق وحرق �الإطار�ت، 

»�ضو يف بلبنان؟ يف كل �ضي.. يف بحر وجبل و�ضهر�ت و�عت�ضامات وقطع طرقات«.

»�ضو يف بلبنان«؟.. »�ضيعانك يا لبنان«..

�ضيء  من  �نزعج  عادي  �ضخ�ض  �أو  �ضيا�ضي  �ضبه  �أو  �ضيا�ضي  �أو  م�ضوؤول  كل  �أن  �لغريب 

ن�ضاهده، يهدد ويتوعد باالعت�ضامات وقطع طريق دويل �أو فرعي، فيعت�ضم فالن ويفرت�ض 

�لطرقات وين�ضب �خليم، ميكن فهم من �ضعار�ت �لدولة �لكرمية الإنعا�ض �ل�ضياحة يف �لبلد 

هيك  ودربكة(  غناء  و�ضهر�ت  وب�ضكلتات  و�أر�غيل  �لطريق  و�ضط   camping يعمل  )�أن 

�ل�ضياحة بلبنان..!

�ضحتك  عن  �ل�ضوؤ�ل  »قبل  �لنا�ض،  �أولويات  من  �العت�ضامات  عن  �الأحاديث  �أ�ضبحت 

و�ضو �أخبارك.. �ضو من �أي طريق جيت؟ ما قالو م�ضكر باعت�ضام«! عد� نكت مو�قع �لتو��ضل 

�الجتماعي، ومنها �خلرب �لعاجل �لذي تناقل عرب )BB( وفيه: »خرب عاجل: �إح�ضاء يطالب 

�لدولة باإلغاء �الأرزة من على �لعلم �للبناين، وو�ضع خيمة �عت�ضام بدل منها«!

»�ضو يف بلبنان«؟ يف �ضياحة على مّد عينك و�لنظر، »�عت�ضامات وقطع طرقات و�إحر�ق 

هذه  ت��درج  �أن  �ل�ضياحة  وز�رة  وعلى  لبنان..  �إن��ه   ،»24 على  �ضاعة   24 وكهرباء  �إط��ار�ت، 

�لهو�يات و�لن�ضاطات يف كتب، وتوزعها على �لو�فدين �إىل �ملطار، مع �إدر�ج مالحظة »�أنه 

ميكن ممار�ضتها يف جميع �لف�ضول، و�ضاعة يريد لياًل ونهارً�«.

�ضو يف بلبنان؟ يف كل �ضي!

�سعيد عيتاين

ماذا بعد فوز مرشح »قوات - المستقبل« في الكورة؟

هل تتم قراءة المعركة ونتائجها بشكل سليم؟

بــــــروفــــــــايـــــــــل
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فادي كرم.. طبيب بأموال الحركة الوطنية 
ونائب بأموال الحريري

الدكتور وليد العازار يديل ب�ضوته



االمتحان احلقيقي �سيكون 

يف العام 2013.. موؤ�رشات جناح 

الئحة حتالف القومي - التيار - 

املردة - التحرر العربي �ستكون 

اأكرث من جدية.. مزاج اأهلنا يف 

الكورة تغري، وبغ�سون اأ�سبوعني 

فقط ا�ستطعنا تقلي�ص فارق 

االأ�سوات، رغم اخلطاب الغرائزي 

و�رشف االأموال من املر�سح فادي 

كرم، وجربوت البرتودوالر لـ»تيار 

امل�ستقبل«.

م��ر���س��ح احل����زب ال�����س��وري ال��ق��وم��ي 

االجتماعي الدكتور وليد العازار، خ�ص 

جريدة »الثبات« بظروف معركة الكورة 

االنتخابية.. واإليكم احلوار:

ال�سوري  ي��رد مر�سح احل��زب  ب��ه��دوء 

ال��ق��وم��ي االج��ت��م��اع��ي ول��ي��د ال��ع��ازار على 

�سوؤال »الثبات« عما اإذا كان اأهايل الكورة 

اأ�سقطوا مر�سح النظام ال�سوري والرئي�ص 

ب�����س��ار االأ����س���د، ي��ق��ول: »���س��وق االت��ه��ام��ات 

ال��ت��اف��ه��ة م��ن ال��ف��ري��ق اخل�����س��م، واإحل���اق 

ك�سب  ه��دف��ه  ال�����س��وري،  بالنظام  تبعيتنا 

الب�سيط،  ال��ت��وج��ه  ذات  االأ����س���وات  بع�ص 

ح���زب���ن���ا م����وج����ود ق���ب���ل ح�����زب ال���ب���ع���ث يف 

االأ����س���ل، وجت�����ذره يف ال���ك���ورة م��ث��ب��ت مع 

ك���ل ا���س��ت��ح��ق��اق ان��ت��خ��اب��ي«، ���س��األ��ن��اه عن 

ف��ادي  اللبنانية  ال��ق��وات  مر�سح  اج��ت��ي��اح 

ك���رم ل��ل��وح��ات االإع���ان���ي���ة م���ن ال��ب��رون 

وحتى اأميون م�سقط راأ�سه؟ يرد العازار: 

»احتكار ال�سورة باملر�سح اخل�سم، و�سوق 

ال��ت��ه��م امل��غ��ر���س��ة م���ن ال���ف���ري���ق اخل�����س��م 

ل�سحذ االأموال اخلليجية والقطرية، هي 

االأم��ور  االآخ���ر، خلط  الفريق  �سغل  ع��دة 

ال�سيا�سي  خطابهم  خلو  ي��وؤك��د  ببع�سها 

ت��خ��دي��ر  ال��ن��ه��اي��ة  اأي م�����س��م��ون، يف  م���ن 

الطائفة ال�سنية ب�سعارات واأكاذيب تراجع 

تاأثريها، رغم اأن املال كان له تاأثري فاعل 

الكورانيني  بع�ص  وعلى  املغربني  على 

نتيجة الظروف املعي�سية ال�سعبة.

ت��زوي��ر  يف  �ساهمت  ك��ث��رية  ع��وام��ل 

الكورة  يف  الفرعية  االنتخابات  نتائج 

بح�سب العازار، الأنه براأيه عملية جلب 

امل��غ��رب��ني م��ن اخل����ارج وم���ن ال��ب��ل��دان 

اإي��ق��اف  ال��ب��ع��ي��دة، م��ع م��ا يتطلبه م��ن 

اأ����س���غ���ال ال���ن���ا����ص يف اخل�������ارج، م���ع دف��ع 

لبنان،  يف  لاإقامة  الكبرية  التكاليف 

خمابراتية  اأج��ه��زة  �سلوع  ت��وؤك��د  كلها 

متخ�س�سة، »اأحد مكاتب ال�سفريات يف 

دفعة   tickets  350 قطع  اأ�سراليا 

واح����دة، امل�����س��األ��ة اأب��ع��د م��ن ق���درة حزب 

عمل  اإنه  امل�ستقبل،  تيار  وحتى  القوات 

اأن حت�سن  ال��ع��ل��م  م���ع  م��ن��ظ��م ودق���ي���ق، 

و�سعية فريقنا ال�سيا�سي لدى الطائفة 

 ،2009 عام  بانتخابات  مقارنة  ال�سنية 

اأمر بالغ االأهمية، و�سيكون له انعكا�ص 

ال��دك��ت��ور  2013، وي��ق��ول  اإي��ج��اب��ي ع���ام 

االآخ��ر كان من  »الفريق  العازار:  وليد 

اأزالم الرئي�ص االأ�سد، هم الذين جمعوا 

الوثيقة  بعاقاتهم  الطائلة  االأم���وال 

م���ع ال���ن���ظ���ام ال�������س���وري، وث������روة �سعد 

احلريري تنامت اأ�سعاف املرات، نتيجة 

مواقعهم وعاقاتهم الوثيقة مع عبد 

احلليم خدام ولي�ص نحن«.

وع��������ن ����س���ب���ب خ�����و������ص امل���ع���رك���ة 

ل�سالح  لي�ست  ب��ظ��روف  االن��ت��خ��اب��ي��ة 

تيار  اأن  خ�سو�ساً  ال�سيا�سي،  فريقهم 

انتخابي،  ا�ستحقاق  كل  مع  امل�ستقبل 

وجه  لتزوير  املادية  اإمكانياته  �سي�سع 

ال���ك���ورة احل��ق��ي��ق��ي؟ ي��ج��ي��ب ال���ع���ازار: 

ويف  اأ���س��ال��ت��ه،  اإىل  �سيعود  »ال���ك���وراين 

نعم  االأ�سالة،  ه��ذه  تغادره  مل  االأ�سل 

لاأ�سف هذه هي عدة �سغل »امل�ستقبل«، 

ن��ح��ن ن��ع��ي ح��ج��م ت��اأث��ري امل����ال، ونعلم 

�سعينا مواجهة  الغرائز،  اإث��ارة  فعالية 

اأخاقي  بتعاط  �سريفة  غري  اأ�ساليب 

م������رف������ع، وجن����ح����ن����ا يف احل��������د م��ن 

فعاليتها، ولوال االتيان باملغربني من 

اأهل  اخلارج الذين ال ي�سعرون بهموم 

الكورة لفزت يف االنتخابات«.

مغرتب  2000

يقر العازار باأن املعركة االنتخابية 

اال����س���ت���ع���دادات  واأن  ع��ل��ي��ه��م،  ُف���ر����س���ت 

ب��اإم��ك��ان��ي��ة »ف��ل�����ص« االأرم����ل����ة مل��واج��ه��ة 

ق����وى ك���ب���رية وم��ك��ي��ن��ة م��ن��ظ��م��ة بفعل 

جهود اأجهزة خمابراتية كبرية وبدعم 

م����ايل خ��ل��ي��ج��ي، ت��ع��ط��ي��ه��م اأف�����س��ل��ي��ة، 

»وال��دل��ي��ل  النتيجة،  حت�سم  ال  ولكنها 

اإىل  مغرب  ناخب  ل�2000  جلبه  رغ��م 

ال���ك���ورة ال���ف���ارق ب�����س��ي��ط«، وع����ن �سبل 

م��واج��ه��ة ت��ل��ك امل���وؤث���رات يف ان��ت��خ��اب��ات 

باقي  م��ع  �سعيه  ال��ع��ازار  ي��وؤك��د   ،2013
على  ال��ك��ورة  يف  ال�سيا�سيني  االأف���رق���اء 

اال�ستحقاق  لك�سب  اجل��ه��ود  م�ساعفة 

االنتخابي، »يف غ�سون اأ�سبوعني فقط 

التقدم،  ه��ذا  حققنا  اجل��اد  العمل  م��ن 

�سن�ساعف  ال���ق���ادم���ة  االن���ت���خ���اب���ات  يف 

جهودنا، و�سنعمل على تفادي اأخطائنا، 

�سنعيد  ال�سريفة  الوطنية  وباأ�ساليبنا 

للكورة متثيلها احلقيقي«. 

�ساألناه عن لغط ارتفاع ن�سبة االقراع 

اإذا  وع��م��ا   ،٪47 اإىل  االأخ����رية  ال�ساعة  يف 

ك���ان ه���دف اإح����دى امل��ح��ط��ات االإع��ام��ي��ة 

اإعامياً ومعنوياً  االإيحاء بفوز مر�سحها 

اأن تقول �سناديق االق��راع كلمتها؟  قبل 

التقيناه ظ��ه��رية يوم  ال���ذي  ال��ع��ازار  ي��رد 

االإث���ن���ني ع��ل��ى ط����رح ���س��وؤال��ن��ا ع���ن ن�سبة 

اق�����راع ال��ط��ائ��ف��ة ال�����س��ن��ي��ة ال��ت��ي و�سلت 

ن�سبتها اإىل 50٪ اليوم مقارنة ب�67٪ عام 

الطائفتني  اقراع  ن�سبة  وتراجع   ،2009
كون  بالعموم  واالأورث��وذك�����س��ي��ة  امل��ارون��ي��ة 

»اأن  اإىل  ب���االإ����س���ارة  ف��رع��ي��ة،  االن��ت��خ��اب��ات 

ال���ل���غ���ط االإع�����ام�����ي وال���ت���اع���ب ب��ن�����س��ب 

بريئاً،  لي�ص  ال�سناديق  اإقفال  النتائج مع 

مع علمنا اأنه اإعامياً معروف لديكم اأن 

لدى  ر���س��وخ��اً  االأك���ر  ه��ي  االأوىل  الفكرة 

الراأي العام«.

يف ل��ق��اء »ال���ث���ب���ات« م���ع امل��ر���س��ح ول��ي��د 

ال���ع���ازار ب��ع��د م�����س��ي ���س��اع��ات ع��ل��ى اإع���ام 

للمر�سح  ي��ت�����س��ن  مل  ال��ر���س��م��ي��ة،  ال��ن��ت��ائ��ج 

تف�سيلي  ب�سكل  ال��ن��ت��ائ��ج  تقييم  ال��ق��وم��ي 

ودقيق، ويعود �سبب ارتفاع ن�سبة االقراع 

يف ال��ع��م��وم ب��ع��د ال�����س��اع��ة اخل��ام�����س��ة م�ساء 

لوجود كتلة من الناخبني متمر�سة بقب�ص 

امل�ستقبل، وهي ملمة يف  االأم��وال من تيار 

م�ساألة رفع �سعر �سوت الناخب.

اأم���������وال  اأن  ال�������ع�������ازار  ت����اأك����ي����د  م�����ع 

البرودوالر فعلت فعلها يف بع�ص القرى، 

القرى،  من  وغريها  و»كفرعقا«  ك�»اأنفه« 

وجهنا ال�سوؤال التايل: ملا ال تعمدون على 

لك�سف  املوؤيدين  اأح��د  باإر�سال  ذل��ك  ك�سف 

هذا التورط الإحراج وزارة الداخلية؟ يرد 

اإح����راج تتكلم،  اأي  ال��ع��ازار ���س��اح��ك��اً: »ع��ن 

ي��وم االأح���د االأم����ور كلها كانت  ال��ك��ورة  يف 

لي�ست  لاأ�سف  الداخلية  وزارة  مك�سوفة، 

م���وج���ودة ل��ت��ل��ح��ظ جم���يء امل��غ��رب��ني من 

اخل����ارج ودف���ع االأم�����وال، اإع��ان��ي��اً �سرفت 

مكنة ف��ادي كرم ح��وايل مليون دوالر، هل 

ي�سمح بذلك قانون االنتخاب؟ من خمول 

انتخابات  يف  االنتخابي؟  ال�سقف  اح��رام 

الداخلية  وزارة  �ساكناً  حت��رك  مل   2009
رغم �سرف 14 اآذار اأكر من مليار دوالر، 

واالأط��ع��م��ة  ال�سغالة  »التاك�سي«  اأ���س��ح��اب 

املوزعة و»العزامي« التي اأقيمت يف املطاعم 

وج��ل��ب امل��غ��رب��ني و���س��راء االأ���س��وات تقدر 

كيفية  �سبب  ع��ن  اأم���ا  دوالر،  مليون  ب�12 

الب�ساطة،  بتلك  االأم����ور  لي�ست  االأم�����وال 

اأ�ساليب  لديهم خربة يف هذا املجال تفوق 

ك�سفها، ال ميكن ا�ستدراجهم، يعرفون ملن 

�سيدفعون االأموال وملن يحولونها«.

�أميون

مدينة  اق���راع  ن�سبة  انخفا�ص  �سبب  ع��ن 

اأميون، مقارنة ببلدة اأنفه، يقول: »البلدة 

واأبناوؤها  االأهلية،  احل��رب  نتيجة  مهجرة 

الللبنانية  وال��ب��ل��دات  امل���دن  كباقي  لي�سوا 

ن��زح��وا داخ����ل ل��ب��ن��ان، م��ن��ا���س��رو وم��وؤي��دو 

احل�������زب ال����ق����وم����ي رغ������م وط���ن���ي���ت���ه���م وال 

الكانتونات  يف  غرباء  جعلتهم  طائفيتهم 

ال��ط��ائ��ف��ي��ة، اأث���ن���اء احل�����رب االأه���ل���ي���ة، كل 

امل����ن����ازل ُدم�������رت، وه��ج��رت��ه��م ك���ان���ت جت��اه 

قلة  واأم��ريك��ا،  وال��ربازي��ل  واأ�سراليا  كندا 

اأ�سقائي يف  اأح��د  ال��وط��ن،  اإىل  منهم ع��ادوا 

دواليك  اأمريكا، وهكذا  واآخر يف  اأ�سراليا 

بالن�سبة لطاقة عوائل اأميون«.

وعن �سبب عدم اإثارة حتالفكم الغرائز 

اأح����داث ع��ك��ار وط��راب��ل�����ص املتاخمة  ج���راء 

والهاج�ص  »اخل��وف  العازار:  يرد  للق�ساء، 

الإث��ارت��ه،  جمهود  الأي��ه  يحتاج  وال  حقيقي 

ل�1000  ال���واح���د  ال��ن��اخ��ب  ول��ك��ن و����س���ول 

دوالر، من �ساأنه ت�سكني اأمل اخلوف لبع�ص 

للمر�سح  �سوتت  العائات  اإح��دى  االأي���ام، 

كرم بعد ت�سهيل اأمر و�سل مقداره 15000 

ي���ت���ج���اوزون  ال  ال��ع��ائ��ل��ة  ون���اخ���ب���و  دوالر، 

الثاثة«، �ساألناه عن تاأثري اخلوف اأو املال 

اأكر للتاعب مب�ساعر النا�ص، يقول وليد 

على  اأك��ر �سغطاً  العازار: »عامل اخل��وف 

االإن�سان، نحنا فزنا باأ�سوات اأهلنا الكورة، 

والنتيجة تبدلت بجلب النا�ص من اخلارج، 

ال�سري  يدعي  ال��ذي  احل��زب  ناأمل من  كنا 

بع�ص  تطبيق  امل�����س��ي��ح،  ال�سيد  ب��ت��وج��ه��ات 

وامل��ال  اهلل  عبادة  ونبذها  امل�سيحية  القيم 

تريد  التع�سب  ق��وى  لاأ�سف  ولكن  م��ع��اً، 

اإزكاء الوح�ص املذهبي الطائفي عند االآخر 

لتربير وجودهم املتطرف«.

�سورية

ح���ول اأح������داث ���س��وري��ة وا���س��ت��م��رار 

�سموده  رغ��م  ال�����س��وري  ال�سعب  معاناة 

يف وج��ه امل���وؤام���رة، يعترب ول��ي��د ال��ع��ازار 

اأن احل����رب ال��داخ��ل��ي��ة املُ�����راد ل�����س��وري��ة 

يواجهها ال�سعب واجلي�ص باإرادة �سلبة، 

ال��ن��ظ��ام ب��اإم��ك��ان��ه ح�سم امل��و���س��وع ب��اأي��ام 

ل����وال ال���دع���م اخل���ارج���ي ل��ل��ت��خ��ري��ب يف 

بعنا�سر  املخربني  دع��م  ول��وال  �سورية، 

القاعدة، ويقول: »حالياً وحده ال�سرب 

وال��ت�����س��رف ال��ع��اق��ل ي��ح��د م���ن ت��دخ��ل 

الوقت،  لبع�ص  حتتاج  امل�ساألة  اخل���ارج، 

ال��ن��ظ��ام ال�����س��وري ل���ن ي�����س��ق��ط ل��ت��واف��ر 

ال���دع���م ال�����س��ع��ب��ي حم��ل��ي��اً، واالإق��ل��ي��م��ي 

اإيرانياً، والدويل �سينياً ورو�سياً«. 

�سبب  ع��ن  ال��ع��ازار  �ساألنا  النهاية  يف 

اخلطاب  اأم���ام  الوطني  اخل��ط��اب  خ�سارة 

»لن  العازار:  يجيب  الغرائزي،  الطائفي 

امل�سرقية  اأم��ت��ن��ا  االإط������اق،  ع��ل��ى  ن��ي��اأ���ص 

واالإق��ن��اع  احل���وار  ملنطق  ب��د  ال  �ستنه�ص، 

ولن�ستحقها  �سائكة،  طريقه  ينت�سر،  اأن 

الت�سحيات،  تقدمي  بد من  النهاية ال  يف 

ب�سهولة،  منك  يوؤخذ  ب�سهولة،  ياأتي  وما 

وب�������س���راح���ة رغ����م م��واج��ه��ت��ن��ا ل�����س��رك��ات 

�سخمة واأخطبوط االإع��ام وامل��ال بفل�ص 

االأرم��ل��ة، وج��دُت يف بع�ص القرى جتاوباً 

ال��وق��ت  ت�سنى يل  ول���و  امل��واط��ن��ني،  ل���دى 

من�سوبه  ارت���ف���ع  ت��اأي��ي��دن��ا  ل���ك���ان  ال�����ازم 

»متنني«  �سيا�سة  من��ار���ص  ال  نحن  اأك���ر، 

ال��ن��ا���ص، الأن��ن��ا ن��وؤم��ن اأن االإن�����س��ان احل��ر 

ب��ح�����س��ه ال���ن���ق���دي ال���ف���ط���ري ق������ادر ع��ل��ى 

مت��ي��ي��ز ال�����س��ح م���ن اخل���ط���اأ، ون��ح��ن نعد 

مقلوبة  بنتائج  ومنا�سرينا  الكورانيني 

اإن �ساء اهلل يف العام 2013، الأننا نعترب اأن 

اال�سراتيجية  وروؤيتنا  ال�سيا�سي  نهجنا 

ه����ي خ�����س��ب��ة اخل����ا�����ص ل���ل���ب���ن���ان، ون��ح��ن 

كم�سرقيني علينا الت�سبث باأر�سنا وقيمنا.

على الهام�ش

الهاتفية  امل��ك��امل��ات  ع�����س��رات  اأع��رب��ت 

مب���ك���ن���ة م����ر�����س����ح ال�����������س�����وري ال���ق���وم���ي 

االج���ت���م���اع���ي رغ��ب��ت��ه��ا ب��ان��ت��خ��اب ول��ي��د 

ت���وف���رت م��ب��ال��غ حم����ددة،  اإن  ال�����ع�����ازار، 

موؤكدة على اأن مكنة فادي كرم م�ستعدة 

نا�سطات  اإح��دى  تقول  املبالغ.  تلك  دفع 

ملو�سوع  التطرق  »ناأ�سف  ال��ع��ازار:  مكنة 

ي��زع��ج��ن��ا، اأرق�������ام ال��ت��ل��ف��ون��ات ال ت���زال 

اأن  تتوقع  م��اذا  اخل��ل��وي،  على  »معلمة« 

نفعل؟ بحرية وانفعال وغ�سب قلنا لهم 

االإن�سانية  والوطنية  احلزبية  قيمنا  اإن 

ال ت�سمح لنا بذلك«، وت�سيف: »حقيقتنا 

م������رة.. ول���ك���ن يف ع��م��ق ه����ذه »امل�������رارة« 

امل��زع��ج��ة، ه��ن��اك ���س��ع��ور »ح���ل���و« نفتخر 

ونعتز به، ال ي�سعر به اإال االأحرار، »راحة 

ال�سمري« �سعور ال ُي�سرى باأموال الدنيا، 

وهو ن�سرنا احلقيقي«.

اأجرى احلوار: بول با�سيل

أجهزة مخابراتية 
متخصصة لعبت دورها 

في هذه المعركة

قوى التعصب تريد 
إذكاء الوحش الطائفي 

لتبرير تطرفها
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تنّقل م�سل�سل ال�سطو على امل�سارف يف 

امل��رة يف بريوت  ه��ذه  لبنان، ليحط رحاله 

و�سواحيها، منذراً بخطر داهم قد ي�سيب 

���س��رى عليها  امل�������س���ارف مب��ق��ت��ل، يف ح����ال 

م��ف��ع��ول االن��ف��ات االأم��ن��ي ال���ذي يع�سف 

كثرية  معلومات  ت���رددت  اأن  فبعد  بالبلد، 

ال��ب��ن��وك لل�سرقات  ع��ن ت��ع��ر���ص ع���دد م��ن 

من  اأك����ر  يف  ملثمني  م�سلحني  ي��د  ع��ل��ى 

منطقة، و�سل االأمر اإىل قلب بريوت التي 

كانت على موعد مع عمليات متفرقة من 

هذا القبيل، االأمر الذي اأثار غ�سب اأهلها 

وتذمرهم من االفتقار لاأمن.

يف الواقع، لطاملا ا�ستهرت بريوت باأنها 

العا�سمة امل�سرفية التي ت�ستقطب املودعني 

ب�����س��ب��ب نظامها  م���ن خم��ت��ل��ف اجل��ن�����س��ي��ات، 

امل�سريف احلر، و�سابة اأمن اجلهاز امل�سريف 

عموماً، حتى يف عز النزاعات االأمنية، لكن 

ظ���اه���رة امل�����س��ل��ح��ني ال���ذي���ن ي��ج��ول��ون على 

للكثري  رادع���اً  ت�سكل  ق��د  ال��ي��وم،  م�سارفها 

م��ن امل��ودع��ني، ورمب���ا ت��دف��ع اب��ن البلد اإىل 

�سحب اأمواله من امل�سارف، خوفاً عليها من 

ال�سرقة، قبل الغريب!

ف��ف��ي م�����س��ه��د ق���ل ن���ظ���ريه يف ب����ريوت، 

ت��ع��ر���ص ف���رع »ب��ن��ك ف��ي��ن��ي�����س��ي��ا« )ال��ك��وي��ت��ي 

لل�سرقة،  -���س��ا���س��ني  االأ���س��رف��ي��ة  يف  ���س��اب��ق��اً( 

اإىل  يرتديان خوذتني  م�سلحان  دخل  حيث 

امل�سرف �سباحاً، و�سهَرا م�سد�سني حربيني 

ب����اجت����اه امل���وظ���ف���ني امل����وجل����ني ب�����س��ن��دوق 

امل�سرف، و�سلبا بعد تهديدهما بالقتل مبلغ 

و50 مليون لرية  اأمريكي،  دوالر  األ��ف   50
لبنانية، وفّرا على منت دراجة نارية.

اأم����ا يف ف�����ردان؛ ال��ت��ي ت��ع��د م��ن اأك��ر 

واملقيمني  ال�سياح  ت�ستقطب  التي  املناطق 

اأح��د  ح����اول  ف��ق��د  واال����س���راح���ة،  للت�سوق 

ال�سارقني اأن يتعامل بذكاء مت�سلحاً بجراأة 

ك��ب��رية، ف��دخ��ل اإىل ب��ن��ك »ع����ودة« حم���اواًل 

ال�����س��رق��ة وم����ه����دداً ب���اأن���ه ي��ح��م��ل م�����س��د���س��اً 

و�سي�ستخدمه يف حال مل تنفذ طلباته، لكن 

القب�ص  اإلقاء  امل�سرف متكنوا من  حرا�ص 

الداخلي،  االأم��ن  قوى  اإىل  وت�سليمه  عليه 

ليتبني اأن ال�سارق مل يكن م�سلحاً. 

اأي�ساً،  العام  ه��ذا  �سابق من  وق��ت  ويف 

مفاجئة  بطريقة  ملثمان  م�سلحان  دخ��ل 

اإىل فرع م�سرف »فرن�سبنك« يف حملة برج 

الرباجنة وحاوال �سلب االأموال، لكن مدير 

امل�����س��رف ب��ال��ت��ع��اون م��ع امل��وظ��ف��ني ت�سدوا 

�ساحهما،  ا�ستعمال  من  ومنعوهما  لهما 

واأجربوهما على الفرار بعد اأن  �سمعا دوي 

جر�ص االإنذار الذي ُيعلم ال�سلطات االأمنية 

يف حال ال�سرقة، فغادرا ب�سرعة على منت 

دراجة نارية بعد اأن رميا قناعهما على بعد 

اأمتار قليلة من امل�سرف.

تدابري اأمنية

ب��ريوت  امل�����س��ارف يف  اأن معظم  ورغ���م 

تطبق ت��داب��ري اأم��ن��ي��ة خ��ا���س��ة، اإال اأن��ه��ا مل 

تلجاأ بعد اإىل و�سع م�سلحني على املداخل، 

حتى ال تت�ساعف خماوف املودعني، لكنها 

ا�ستمر  التدبري يف حال  هذا  اإىل  تلجاأ  قد 

م�سل�سل ال�سطو على امل�سارف، خ�سو�ساً اأن 

تكاثر عمليات ال�سلب، قد �ُسجل يف ال�سهر 

االأمني الذي اأطلقته وزارة الداخلية، وهو 

ما حمل الكثري من احلرج للم�سوؤولني.

كما اأن بريوت ت�سم بني ثناياها عدداً 

والعربية  اللبنانية  امل�����س��ارف  م��ن  ك��ب��رياً 

�سارعاً  ه��ن��اك  اأن  م��ث��ًا  يكفي  واالأج��ن��ب��ي��ة، 

و�سط بريوت يحمل ا�سم »�سارع امل�سارف«، 

بالبنوك،  العا�سمة  اكتظاظ  على  للداللة 

ف���اإن مت��دد ظ��اه��رة ال�سرقة قد  وب��ال��ت��ايل 

ثقة  وتفقدها  املدينة،  على  �سلباً  تنعك�ص 

والر�ساميل،  امل�سارف  واأ�سحاب  املودعني 

بينما هي يف غنى عن اأي خ�سة جديدة.

ال�����س��ب��ه��ات ح��ول  االآن حت����وم  ح��ت��ى 

ب��ع�����ص ال�����س��ب��ان، ل��ك��ن مل ي��ت��م ت��وق��ي��ف 

ب��اأي عملية، وبح�سب  واتهامه  بعد  اأح��د 

اخلرباء اجلنائيني، فهناك اأوجه ت�سابه 

املختلفة،  ال�سطو  عمليات  ب��ني  متعددة 

ي��دخ��ل��ون  ال�����س��ارق��ني  اأن  م��ن��ه��ا  �سيما  ال 

يتهيبون  وال  النهار،  و�سح  يف  امل�سارف 

اأو من رجال االأمن  من املناطق املكتظة 

وداخلها،  امل�����س��ارف  اأم���ام  يقفون  ال��ذي��ن 

وه�����م ال ي���ك���رث���ون ل����وج����ود ك���ام���ريات 

اأنهم عادة  املراقبة بل يلوحون لها، كما 

ما يهربون على منت دراجات نارية على 

غرار اأفام هوليوود.

م����روان  ال��داخ��ل��ي��ة  وزي�����ر  اأرج������ع  واإذ 

اإىل  امل�سارف  �سرقة  ظاهرة  تفاقم  �سربل 

ال��ب��ط��ال��ة ووج����ود ال��ك��ث��ري م��ن ال��غ��رب��اء يف 

البلد بفعل االأحداث يف �سورية، هناك من 

حتدث عن �سلوع خايا تكفريية مبوجة 

يف  ال�سمال  يف  ح��دث  كما  البنوك  �سرقات 

�سطو  عمليات  �سجلت  ح��ني   ،2007 ال��ع��ام 

كثرية على امل�سارف، ليتبني الحقاً �سلوع 

له  تابعة  وج��م��اع��ات  االإ���س��ام  فتح  تنظيم 

ب��ه��ذه ال��ع��م��ل��ي��ات ل��ت��اأم��ني ال��ت��م��وي��ل، فهل 

يعقل اأن تكون هذه اخلايا قد انتقلت اإىل 

واأجهزة  االأمنية  القوى  بغفلة عن  بريوت 

ا�ستخبارات اجلي�ص؟ 

اأن  ���س��ي��م��ا  ال  ال���ي���وم،  وارد  ����س���يء  ك���ل 

اأ�سبه  االأوق��ات  ال�سارقني يبدون يف معظم 

باالنتحاريني، فهم بداأوا بتنفيذ �سرقاتهم 

ال  اأن��ه��م  كما  بال�سكان،  مكتظة  مناطق  يف 

يخ�سون على االإطاق دوريات قوى االأمن 

ب��ريوت وكل  ���س��وارع  ت�سري يف  التي  املكثفة 

لبنان، وخ�سو�ساً خال ال�سهر االأمني.

اإن اجل������راأة  ي���ق���ول  ل���ك���ن ه���ن���اك م����ن 

رمبا  ال�سارقون،  بها  يتحلى  التي  الكبرية 

وال��ب��ط��ال��ة، وهي  وال��ع��وز  الفقر  اإىل  ت��ع��ود 

ال�سرقات،  ارتكاب  اإىل  تدفعهم  قد  عوامل 

ورمبا جرائم القتل لتاأمني قوت يومهم، اأو 

اأب�سط حاجات عائاتهم، يف ظل ال�سائقة 

االقت�سادية التي تخنق املواطنني، وحتّول 

االأم���ل  غ��ي��اب  م��ع  جم��رم��ني  اإىل  بع�سهم 

مب�ستقبل اأف�سل.

يف امل��ق��اب��ل، اأظ��ه��رت اخل��ي��وط االأوىل 

من التحقيقات، اأن ثاثة من امل�ستبه بهم 

يف ���س��رق��ة ال��ب��ن��وك، رمب���ا ي��ك��ون��وا اأق��دم��وا 

اأن  تبني  اإذ  االإدم���ان،  ب�سبب  ال�سرقة  على 

كميات من االأموال امل�سروقة من البنوك، 

ا�ستخدمت ل�سراء املخدرات، ومن املعروف 

ب��اخل��وف،  اإح�����س��ا���ص  اأي  ي��ف��ق��د  امل��دم��ن  اأن 

احل�سول  كيفية  هو  عليه،  يركز  ما  وج��ل 

املخدرات مهما  القادمة من  على اجلرعة 

كان، لذلك فقد �سجلت يف حوادث �سرقات 

البنوك يف ال�سويفات مثًا �سقوط جرحى، 

النار  باإطاق  ال�سارقون  ي��ردد  مل  بحيث 

بعد اأن حاول املوظفون القب�ص عليهم.

طماأنة املودعني

وم���ع ت��ف��اق��م امل���خ���اوف ع��ل��ى االأم�����وال 

املودعة، يحاول امل�سرفيون طماأنة اجلميع 

اأن  خ�سو�ساً  م��اأم��ن،  يف  اأم��وال��ه��م  اأن  اإىل 

بولي�سة التاأمني ت�سمن حق املودع، بينما 

عليه  الأن  امل�سرف،  هو  احلقيقي  املت�سرر 

حتمل اخل�سارة كاملة.

وم���ع ت��زاي��د ع��م��ل��ي��ات ال�����س��ط��و، هناك 

كونها  ال��ب��ن��وك،  اإىل  امل�سوؤولية  ح��ّم��ل  م��ن 

اأمنية �سارمة، لكن وزير  ال تتخذ تدابري 

الداخلية مروان �سربل قال رداً على �سوؤال 

عما اإذا كان اأي من قوى االأمن الداخلي اأو 

التق�سري  م�سوؤولية  يتحمل  امل�سرف  اأمن 

لي�ص  البنك  يف  »االأم���ن  اإن  ح�سل؟  ال���ذي 

راف�ساَ  علينا«،  ه��ي  اإمن��ا  م�سوؤوليته،  م��ن 

بالقول:  وختم  الأح���د،  امل�سوؤولية  حتميل 

»نحن نعمل فوق طاقتنا، ونتمنى الو�سول 

يف اأقرب فر�سة اإىل نتيجة«.

دان����ت جمعية م�����س��ارف  م��ن ج��ه��ت��ه��ا، 

وذك��رت  امل��ت��زاي��دة،  ال�سطو  عمليات  لبنان 

الفرة  ال�سرقات يف  اأن معدل  بيان لها  يف 

االأخرية بلغ عملية كل اأ�سبوع، م�سرية اإىل 

اأن هذه االأعمال اجلرمية املتفاقمة، تقوم 

ت�ستفيد  منظمة  ع�سابات  ي��ب��دو  كما  بها 

الدولة، يف خمتلف  اأو ق�سور  تق�سري  من 

عن  املخت�سة،  واالأج��ه��زة  املعنية  ال���وزارات 

حماية اأمن الوطن واملواطن.

الدائم  »الف�سل  على  بذلك  وا�ستدلت 

م��ن مرتكبي  اأي  ع��ل��ى  ال��ق��ب�����ص  اإل���ق���اء  يف 

هذه اجلرائم والتعديات«، ودعت اجلمعية 

حماكمة  يف  لاإ�سراع  الق�سائية  »ال�سلطة 

املوقوفني بهذا النوع من اجلرائم، واإنزال 

ال��ع��ق��وب��ات امل�����س��ددة ب��ح��ق��ه��م، ل��ئ��ا ي�سود 

املجرمني  اإف��ات  باإمكانية  خاطئ  اعتقاد 

ا�ست�ساغة  وب��ال��ت��ايل  ال���ع���دال���ة،  ح��ك��م  م���ن 

مالياً  �سرياناً  تعد  ال��ت��ي  امل�����س��ارف  �سرقة 

واقت�سادياً مهماً للغاية«.

هبة �سيداين
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عمـلـيــات الـسـطو تطــال مـصــارف بـــيروت

مـبــــارك 
لـ »مالك«
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�سنوات  ت��ّوج  حمفوظ  مالك  زميلنا 

من  بتخرجه  وال��درا���س��ة  والعمل  اجل��د 

 »L.I.U« ال��دول��ي��ة  اللبنانية  اجل��ام��ع��ة 

ح�����ام�����ًا �����س����ه����ادة ال����ب����ك����ال����وري����و�����ص يف 

.B.A »الغرافيك ديزاين«

خا�سة  وتهنئة  ل���»م��ال��ك«،  م��ب��ارك 

اأن  دائماً  االأم��ل  »الثبات«، مع  اأ�سرة  من 

تكلَّل م�سريته العملية والعلمية واملهنية 

مبزيد من النجاح والعطاء.
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وزير الداخلية مروان �سربل

الزميل مالك حمفوظ خال حفل التخرج

هل من ارتباط بني �سرقة بنك البحر االأبي�ص املتو�سط يف طرابل�ص عام 2007 وال�سرقات احلالية؟



الفل�سطينية  احلكومة  رئي�س  يوا�سل 

الرتويج  هنية،  اإ�سماعيل  ال�سيد  غ��زة؛  يف 

لأف����ك����اره ع���ن »ال���رب���ي���ع ال���ع���رب���ي« واخل���ر 

الربيع،  ه��ذا  ج��راء  فل�سطني  �سيعم  ال��ذي 

ال�سيد  ي��رك��ز  ومفهومة  ك��ث��رة  ولأ���س��ب��اب 

هنية على م�سر والدور الذي �ستلعبه جتاه 

قطاع غزة، »يف القريب العاجل«.

لل�سيد هنية  ه��و من�سوب  م��ا  اآخ��ر  م��ن 

ع��ل��ى ه���ذا ال�����س��ع��ي��د، ت��ع��ب��ره ع��ن قناعته 

برئا�سة  اجل��دي��دة،  م�سر  ب���اأن  ت��ام  »ب�سكل 

فك  الآن  ت��در���س  مر�سي،  حممد  الرئي�س 

احل�سار عن قطاع غزة«، م�سيفاً يف خطبة 

مل��ن��ا���س��ب��ة اف��ت��ت��اح م�����س��ج��د ج��دي��د يف غ���زة: 

اأي  ح��دث  اإذا  ت�سكت  لن  اجل��دي��دة،  »م�سر 

ع��دوان اأو حرب على غ��زة«، وق��ال: »نرقب 

اخلر والن�سر يف الثورات العربية، ول بد 

اأن نغادر مواقع الإحباط والياأ�س«.

من حق ال�سيد هنية اأن يحلم، ويتاأمل 

كيفما ���س��اء، ول��ك��ن م��ن ح��ق ال��ن��ا���س عليه، 

اأن يكف  ي��رتاأ���س حكومة يف غ��زة،  وم��ا دام 

ع��ن ت��روي��ج الأوه�����ام، وب���ث ال��دع��اي��ة التي 

وال��غ��ري��ب  ج���وع،  م��ن  تغني  ول  ت�سمن  ل 

حم��ددة  ت�سورات  اإ�سقاط  يف  ه��و  ك��ال��ع��ادة، 

الن�س  و���س��وح  رغ��م  مفرت�سة،  اأدوار  على 

اأن  ذل��ك  وم��ن  الأدوار،  تلك  اأ�سحاب  ل��دى 

الرئي�س امل�سري اجلديد، قال جهاراً نهاراً، 

علناً وعلى املك�سوف، وملرات عدة اأي�ساً: »اإن 

م�سر ملتزمة بكافة التفاقيات واملعاهدات 

الدولية التي وقعت عليها«، وفهم فوراً اأن 

الرئي�س يعلن التم�سك باملعاهدة؛ معاهدة 

كامب ديفيد، ويعرف القا�سي والداين اأن 

هذا الإعالن كان �سرطاً لإعالن فوزه، واأن 

عملية ال�سد واجلذب التي �سبقت الإعالن 

ع���ن ن��ت��ائ��ج الن��ت��خ��اب��ات امل�����س��ري��ة، ك��ان��ت 

ع��ل��ى �سيغة حم���ددة،  الت���ف���اق  ت�����س��ت��ه��دف 

ي��ع��ل��ن ب��ه��ا م��ر���س��ي ال���ت���زام���ه ب��امل��ع��اه��دات 

امل�سرية  ال��دول��ة  ب��ني  املوقعة  والت��ف��اق��ات 

والأطراف الدولية الأخرى، وكان املق�سود 

باحلفاظ  تعهد  على  احل�سول  بالتحديد 

على معاهدة كامب ديفيد، والتي يعتربها 

الأمركيون وال�سهاينة اأهم اإجنازاتهم، يف 

م�سار ال�سراع العربي - ال�سهيوين، ملن ما 

زال يتذكر وجود هذا ال�سراع.

على  ترتبه  ومب��ا  بن�سو�سها  امل��ع��اه��دة 

ال��ت��زام��ات حم���ددة، ت�سع قيوداً  م��ن  م�سر 

هنية،  ال�سيد  واأح��الم  تطلعات  على  فعلية 

جتاه الدور امل�سري، فيما لو تعر�ست غزة 

لعدوان اأو حرب، رمبا ن�سمع نربة كالمية 

اأر���س  على  يتغر  ل��ن  �سيئاً  ول��ك��ن  ع��ال��ي��ة، 

الواقع.

اأه��م��ي��ة هنا  ال��ن��ق��ط��ة الأك�����ر  اأن  غ���ر 

تت�سل بتاأكيدات ال�سيد هنية، اأو قناعته باأن 

ف��ك احل�سار  الآن  ت��در���س  اجل��دي��دة  م�سر 

عن قطاع غ��زة، وال��واق��ع غر ذل��ك متاماً، 

مل ي�سدر اأي ت�سريح اأو تلميح عن الرئا�سة 

يوليه  اأن  وما يجب  ال�سدد،  بهذا  امل�سرية 

رئ��ي�����س ح��ك��وم��ة غ���زة عنايته الأك���ي���دة، هو 

ال��ذي ينظم عمل معرب غ��زة، نعم  التفاق 

هناك اتفاق وهو ي�سنف يف خانة التفاقات 

اأي�ساً،  امل�سرية  النظر  وجهة  من  الدولية 

وم���ا دام ال��رئ��ي�����س امل�����س��ري اأع��ل��ن ال��ت��زام��ه 

املعابر  اتفاقية  ف���اإن  امل��وق��ع��ة،  ب��الت��ف��اق��ات 

تدخل �سمن هذا الإطار، والقاهرة �ستكون 

طويلة  ل�سنوات  وبحذافرها  بها  ملتزمة 

ال���ذه���اب م��ع حالة  اأردن�����ا  اإذا  ع��ل��ى الأق�����ل، 

م�سر،  يف  الأو�ساع  ا�ستقرار  باأن  املتفائلني 

عنه  �سينتج  ل���دوره���ا،  ال��ق��اه��رة  وا���س��ت��ع��ادة 

تغر يف املوقف، واإعادة متو�سع �سبه كاملة.

م�سر  �ستظل  الوقت  ذل��ك  يحني  حتى 

ات��ف��اق معرب  اإزاء  ال���راه���ن  م��وق��ف��ه��ا  ع��ل��ى 

رفح، التفاق يتحدث عن مرور الأ�سخا�س 

طبيعة  يحدد  والت��ف��اق  الب�سائع،  ولي�س 

على  الفل�سطينية  الأمنية  القوى  وحجم 

وب��ه��ذا  امل��ع��رب،  م��ن  الفل�سطيني  اجل��ان��ب 

ت�سهيالت م�سرية،  هناك  تكون  قد  املعنى 

ورمب����ا ي��ح��دث ت��دخ��ل م�����س��ري، يف اإجن���از 

الفل�سطينية،  امل�����س��احل��ة  م��ف��ردات  بع�س 

ل�����س��م��ان وج����ود ق����وات ت��ت��ب��ع ع��ب��ا���س على 

املعرب، ولي�س اأكر من هذا.

خا�سة،  والفل�سطيني  العربي  يتمنى 

اأن ت�ستعيد م�سر دورها العربي بعيداً عن 

ق��ي��ود ك��ام��ب دي��ف��ي��د، وب��ع��ي��داً ع��ن التبعية 

ي�سمى  م��ا  و�سيا�سات  لوا�سنطن،  املطلقة 

حم���ور الع���ت���دال، ل��ك��ن ال��ف��رق ك��ب��ر بني 

الأم��ن��ي��ات وال��وق��ائ��ع، وع��ل��ى م��ن ي��ك��ون يف 

اأن  وامل�����س��وؤول��ي��ة احلقيقية  ال��ق��ي��ادة  م��وق��ع 

يكف عن ترويج الأوهام، واأن ي�سارح �سعبه 

م��ث��اًل،  هنية  ال�سيد  ي�ستطيع  ب��ال��وق��ائ��ع، 

لأ�سباب  بامل�ستقبل،  تفاوؤله  ع��ن  التحدث 

�سار  م��ادام ع�سو من جماعته،  تنظيمية، 

يتوقع  اإن��ه  القول  وي�ستطيع  مل�سر،  رئي�ساً 

خراً، لكن اجلزم باأن م�سر برئا�سة مر�سي 

الآن رفع احل�سار عن غزة، يدخل  تدر�س 

يف باب الأوهام، والرتويج غر املقبول على 

والعربية،  الفل�سطينية  الأوج����اع  ح�ساب 

وهي لي�ست قليلة يف كل حال، كما اأن لدى 

هنية ال��ك��ث��ر مم��ا مي��ك��ن ال��ق��ي��ام ب���ه، ب��دل 

ال�ستمرار يف هذا ال�سكل من اخلطابات.

عبد الرحمن نا�صر

تفاؤل هنية مصريًا.. وحدود الواقع
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ي���ق���ول ق����ادم����ون م���ن ال�����س��ف��ة ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة: »اإن 

الآن  ميثلون  الغربية،  ال�سفة  يف  ال�سهاينة  امل�ستوطنني 

راأ�س حربة ن�سطة يف مواجهة املواطنني الفل�سطينيني«، 

ويتحدث هوؤلء عن اأن امل�ستوطنني الذين اأحرقوا م�سجد 

ق��ري��ة ج��ب��ع، ق��ط��ع��وا م�����س��اف��ة اأرب���ع���ة ك��ي��ل��وم��رتات داخ��ل 

واإذ  باإحراقه،  والقيام  امل�سجد  اإىل  الو�سول  قبل  القرية، 

امل�ستوطنني يحظون بحماية قوية  اأن  ه��وؤلء على  يوؤكد 

واأكيدة من جي�س الحتالل، والذي قام بت�سليحهم اأي�ساً، 

فاإنهم ي�سرون اإىل اأن امل�ستوطنني لهم اإطارات ع�سكرية 

خا�سة بهم، وهم اأ�سبه مبيلي�سيا م�سلحة الآن، وعلى نحو 

يذكر مبا كان احلال عليه ع�سية النتفا�سة الفل�سطينية 

�سرا�سة  ازدي��اد  الوقت ومع  1987، ففي ذلك  الأوىل عام 

ال��ه��ج��م��ة ال���س��ت��ي��ط��ان��ي��ة، ق���ام���ت ق��ط��ع��ان امل��ي��ل��ي�����س��ي��ات 

ال�ستيطانية بتنفيذ عدد كبر من العتداءات على بيوت 

الفل�سطينيني وممتلكاتهم.

طرق  �سق  على  املتعاقبة  الح��ت��الل  حكومات  عملت 

وذل��ك  الفل�سطينية،  الأرا���س��ي  يف  بامل�ستوطنني  خا�سة 

الفل�سطينية،  والأح��ي��اء  بالقرى  امل���رور  ه���وؤلء  لتجنيب 

لكن امل�ستوطنني الذين ي�ستخدمون تلك الطرق اخلا�سة 

امل��واط��ن��ني  ع��ل��ى  ي��غ��ادرون��ه��ا لتنفيذ الع����ت����داءات  ب��ه��م، 

الفل�سطينيني وممتلكاتهم، وخ�سو�ساً حقول الزيتون.

يف هذا الوقت تعمل حكومة الحتالل على ت�سريع 

التوغل ال�ستيطاين يف ال�سفة، وبينما تتوقف مفاو�سات 

الت�سوية عند نقطة مطالبة ال�سلطة، باأن تعلن حكومة 

حكومة  �سادقت  لأ�سهر،  ال�ستيطان  جتميد  الحتالل 

الحتالل على بناء األف وحدة ا�ستيطانية جديدة قرب 

رام اهلل، وك�سفت �سحيفة »كول هعر« العربية النقاب 

�سادقت  ج��دي��دة،  ا�ستيطانية  خمططات  �سل�سلة  ع��ن 

املحتلة  ال�����س��ف��ة  يف  الح���ت���الل  ح��ك��وم��ة  م���وؤخ���راً  عليها 

والقد�س، وذكرت اأن ما ت�سمى »اللجنة اللوائية للتنظيم 

والبناء« يف بلدية الحتالل يف القد�س، �سادقت موؤخراً 

من  يتاألف  جديد  ا�ستيطاين  حي  اإق��ام��ة  خمطط  على 

األ��ف وح��دة يف م�ستوطنة »موديعني عيليت« غرب  نحو 

رام اهلل و�سط ال�سفة.

�سيقام  اجل���دي���د  احل����ي  اأن  ال�����س��ح��ي��ف��ة،  واأو����س���ح���ت 

370 دومن���اً، وه��و ي�سكل ج��زءاً من  اأر���س م�ساحتها  على 

عليه  يطلق  اأو�سع  حي  لإقامة  اأك��رب  ا�ستيطاين  خمطط 

ا�سم »نوفيم«، حيث �سيقام م�ستقباًل على مئات الدومنات 

من اأرا�سي مدينة رام اهلل، واأ�سافت اأن حكومة الحتالل 

اأب��و  جبل  م�ستوطنة  يف  ج��دي��دة،  وح��دة   130 بناء  تعتزم 

غنيم جنوب �سرق القد�س املحتلة، كجزء من األف وحدة 

تتطلع لإقامتها، واأ�سارت اإىل اأن �سلطات الحتالل ب�سدد 

ال�سروع يف تنفيذ خمطط �سق �سارع بديل للطريق املوؤدي 

اإىل م�ستوطنة »التلة الفرن�سية« يف القد�س، على اأن يتم 

النتهاء منه بحلول 2014 .

ال�ستيطانية  الأن�����س��ط��ة  م��ن  امل��وج��ة اجل��دي��دة  ه���ذه 

هو  ال��ع��ربي��ة،  ال�سحيفة  يف  ج��اء  م��ا  اأن  علماً  ال�سخمة، 

ا�ستيطاين  ب��ه��ج��وم  ي��ن��ذر  ف��ق��ط،  ع��ن��ه  الك�سف  م��ا ج���رى 

اأرا����س بحوزة  م��ن  تبقى  م��ا  النطاق على  ووا���س��ع  جديد 

الأ���س��ال��ي��ب  ع��ق��م  ت��وؤك��د  وه���ي  ال�����س��ف��ة،  الفل�سطينيني يف 

الآن، من  ال�ستيطاين حتى  العدوان  املتبعة يف مواجهة 

اأو جتميده من خالل  ال�ستيطان،  بوقف  املطالبة  قبيل 

امل��ع��روف  فمن  ال�سيا�سي،  العمل  ي�سمى  م��ا  اأو  ال�سغط 

عن  باحلديث  ارتبطت  الكبرة،  ال�ستيطان  موجات  اأن 

الن�ساط  انح�سار  واأن  وامل��ف��او���س��ات،  ال�سيا�سية،  احل��ل��ول 

فل�سطينية  م��ق��اوم��ة  ب��وج��ود  دوم���اً  ارت��ب��ط  ال�ستيطاين 

فاعلة على الأر�س.

وبعد �سمت طويل ومريب  العربية،  ال��دول   جامعة 

ك���ال���ع���ادة، دان�����ت م���ا و���س��ف��ت��ه ب���»���س��رع��ن��ة« ال���س��ت��ي��ط��ان 

ُم��ذّك��رة  املحتلة،  الفل�سطينية  الأرا���س��ي  يف  الإ�سرائيلي 

�سلطات الحتالل باأن كل اإجراءاتها باطلة بنظر القانون 

الدويل.

فل�سطني  ورئي�س قطاع  امل�ساعد  العام  الأم��ني  وح��ذر 

حممد  ال�سفر  اجلامعة،  يف  املحتلة  العربية  والأرا���س��ي 

���س��ب��ي��ح يف ب��ي��ان ���س��ح��ف��ي، م���ن م��غ��ب��ة ا���س��ت��م��رار �سمت 

اأن  ال�ستيطانية، مو�سحاً  الهجمة  الدويل على  املجتمع 

العام  مع  مقارنة  العام  ه��ذا   ٪19 بن�سبة  زاد  ال�ستيطان 

املا�سي.

للتفاو�س  �سيئاً  يبق  مل  ال�ستيطان  اأن  �سبيح،  واأك��د 

عليه، كما اأنهى حل الدولتني، واأنه ل جمال للحديث عن 

ظل  يف  للمفاو�سات  العودة  اأو  مغزى،  ذات  �سالم  عملية 

الرباعية  واللجنة  الدويل  املجتمع  مطالباً  الو�سع،  هذا 

بالقيام مب�سوؤولياتهم  ال��دويل،  الأم��ن  الدولية وجمل�س 

جتاه ما يجري من جتاوزات وانتهاكات، ت�سب يف تاأجيج 

ال�سالم والأم���ن  ي��ه��دد  الأم���ن، وب�سكل  وان��ف��ج��ار  امل��وق��ف 

الدوليني.

امل�ستوطنني يف  با�سم  اأرا���س  وا�ستنكر �سبيح ت�سجيل 

على  »الطابو«، م�سدداً  دائ��رة  الغربية من خالل  ال�سفة 

اأن ذلك يعد خرقاً فا�سحاً ووا�سحاً للقانون الدويل، ول 

يغت�سب  ودخ��ي��ل  مل�ستعمر معتد  ورق��ة  اأي��ة  اإع��ط��اء  يجوز 

اأمر مف�سوح، فهناك  ال�سالح، قائاًل: »هذا  الأر�س بقوة 

ويدعي  م�ستوطن  وياأتي  �سنة،   30 اأ�سخا�س توفوا منذ 

اأنه ا�سرتى الأر�س منهم منذ �ستة اأ�سهر اأو اأيام قليلة«.

موقف اجلامعة العربية ل يحمل جديداً، من حيث 

اأي  ط��رح  على  ينطوي  ل  وه��و  للجامعة،  املعهود  املوقف 

ال�سفة  ل��ه  تتعر�س  م��ا  ملواجهة  عملي،  ت�سور  اأو  ب��دي��ل 

الفل�سطينية من اعتداءات متوا�سلة من قبل امل�ستوطنني 

ال�سهاينة وحكومة الحتالل.

نافذ اأبو ح�صنة

رئي�س احلكومة الفل�سطينية يف غزة اإ�سماعيل هنية

موجة استيطانية جديدة في الضفة
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أزمة السكن في المخيمات الفلسطينية
ك عامالن رئيسيان في التضخم السكاني  

ّ
انحسار التمدد ومنع التمل

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

مظاهرة مناه�سة للحكومة يف الكيان ال�سهيوين
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املحيطة  وال���ظ���روف  امل�����س��ك��ن  ي��ع��ت��رب 

ب�سكل  توؤثر  التي  العوامل  اأه��م  من  ب��ه، 

خمتلف  من  الإن�سان  حياة  على  مبا�سر 

ل�سيما  والنف�سية،  ال�سحية  ال��ن��واح��ي 

على ح��ي��اة الأط��ف��ال، وق��د رك���زت معظم 

العهود واملواثيق الدولية على هذا احلق، 

ال��ف��ردي والعائلي  ان��ط��الق��اً م��ن الأم���ن 

كالعهد  للحياة،  لئ��ق  م�ستوى  وت��اأم��ني 

القت�سادية  باحلقوق  اخل��ا���س  ال���دويل 

والجتماعية والثقافية الذي ين�س على 

حق كل �سخ�س يف م�ستوى معي�سي كاف 

له ولأ�سرته، يوفر ما يفي بحاجتهم من 

الغذاء والك�ساء واملاأوى، كذلك التفاقية 

ال��دول��ي��ة ل��ل��ق�����س��اء ع��ل��ى ج��م��ي��ع اأ���س��ك��ال 

ال��ت��م��ي��ي��ز ال��ع��ن�����س��ري ال���ت���ي ت��ن�����س على 

�سمان حق كل اإن�سان يف التمتع باحلقوق 

والثقافية،  والج��ت��م��اع��ي��ة  الق��ت�����س��ادي��ة 

ول����س���ي���م���ا احل������ق يف ال�������س���ك���ن.. وغ���ر 

ذل��ك م��ن الت��ف��اق��ات وال��ع��ه��ود ال��دول��ي��ة، 

خ�سو�ساً اتفاقية حقوق الطفل.

ت���وزي���ع  ب����داي����ة اخل��م�����س��ي��ن��ات مت  يف 

خمتلف  على  الفل�سطينيني  ال��الج��ئ��ني 

املناطق اللبنانية، بعد اأن خّولت املديرية 

ال��ع��ام��ة ل�����س��وؤون ال��الج��ئ��ني ح��ق ال��ق��رار 

لآخ��ر،  خميم  من  فل�سطيني  اأي  نقل  يف 

انق�سم  وهكذا  الأمنية،  الأجهزة  وكذلك 

ف��اآوى جزء كبر -  �سكن الفل�سطينيني، 

اأكر من ن�سفهم - اإىل م�ساكن يف املدن 

والقرى اللبنانية، وت��وزع الآخ��رون على 

مت   1976 حتى   1973 منذ  خميماً،   15
ب��اإع��ادة  ي�سمح  ومل  منها  ث��الث��ة  ت��دم��ر 

بنائها هي: خميم النبطية، خميم ج�سر 

ال��ب��ا���س��ا، خم��ي��م ت��ل ال��زع��رت، وق���د ج��رى 

املخيمات  �سكانها على بقية  اإعادة توزيع 

مما �ساعف يف الكثافة ال�سكانية.

وب��ال��ن�����س��ب��ة لأرا�����س����ي امل��خ��ي��م��ات، مت 

اللبنانية،  ال��دول��ة  م��ن  بع�سها  ت��ق��دمي 

بع�سها الآخر جرى ا�ستئجاره بعقود من 

الأونروا مع اأ�سحابها باإ�سراف ال�سلطات 

ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة، وب��ع�����س اآخ����ر وف���رت���ه ه��ب��ات 

ملكية  لي�ست  فهي  وب��ال��ت��ايل  �سخ�سية، 

اأي  ف���اإن  ل��ذل��ك  للفل�سطينيني،  ع��ق��اري��ة 

اأفقي يف م�ساحة خميم ما، يجب  تو�سع 

تقدمي  اأي  ذاتها،  لالأ�سول  وفقاً  تتم  اأن 

الأر������س م��ن ال���دول���ة اأو م��ن م��ال��ك��ه��ا اأو 

اإقامة عقد اإيجار ر�سمي مع الأونروا. 

وب�����س��ك��ل ع����ام ت��ت��وف��ر ����س���روط احل��د 

املكونة حلقوق �سكن  العنا�سر  الأدن��ى يف 

الفل�سطينيني، فالأمن القانوين للحيازة 

م��ت��وف��ر ب��ال��ع��ق��ود ال���ت���ي مت ع��ق��ده��ا بني 

اأ�سحاب الأرا���س��ي،  اأو  الأون���روا وال��دول��ة 

ب��الإخ��الء  تهديد  اأي  هناك  لي�س  لذلك 

الق�سري لتجمعات كاملة، لكن ذلك لي�س 

موؤمناً يف اأرا�سي التجمعات الفل�سطينية 

الأخرى، واملثال الأبرز على ذلك م�سكلة 

جتّمع الداعوق يف منطقة �سربا.

ح����ال����ي����اً ت����ت����زاي����د ن�������س���ب ال���ك���ث���اف���ة 

الطبيعي  النمو  وب�سبب حالة  ال�سكانية، 

وم��ن��ع  ن�����س��ب��ي��اً  امل��رت��ف��ع��ة  للفل�سطينيني 

التمّلك ومنع اإدخال مواد البناء وانح�سار 

التمدد الأفقي، فاإن توقع كارثة اإن�سانية 

اأك��رب  م�����س��اح��ة  اأن  خ�����س��و���س��اً  وارد،  اأم���ر 

مرتاً  ال�40  تتجاوز  ل  املخيمات  م�ساكن 

اأو غرفتني  غ��رف��ة  م��ن  ت��ت��ك��ون  م��رب��ع��اً، 

تنق�سه  ومعظمها  واحل��م��ام،  املطبخ  مع 

����س���روط ال��ت��ه��وئ��ة والإن��������ارة ال�����س��ل��ي��م��ة، 

واقت�سادية  اأمنية  ع��وام��ل  ع��دة  وب�سبب 

املخيمات،  الكثرون  غ��ادر  واجتماعية، 

منازلهم،  فاأجروا  بحقوقهم  واحتفظوا 

اأدت لوقوع  ن�ساأت ظاهرة جديدة  وهكذا 

م�سكالت عديدة بني العائالت، خ�سو�ساً 

يف احلالت التي هدم بها املنزل اأو ت�سرر 

من جّراء احلرب، ويف م�سائل التعوي�سات 

وتطبيق  الأ�سغال  واأحقية  البناء  واإع��ادة 

قانون الإيجارات.. وغر ذللك، وبح�سب 

م�سدر يف الأون���روا، ف��اإن هناك ما يزيد 

منها  بالإنهيار،  مهدد  منزل  األفي  على 

700 منزل يف خميم برج الرباجنة، و500 
و200 يف خميم  احل��ل��وة،  ع��ني  يف خميم 

خميم  يف   150 اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  ���س��ات��ي��ال، 

برج ال�سمايل.. كذلك ع�سرات املنازل يف 

التجّمعات الفل�سطينية.

واأمام ان�سداد اإمكانية التو�سع الأفقي 

البناء  اإىل  الأه����ايل  ع��م��د  امل��خ��ي��م��ات،  يف 

العمودي، نظراً لزيادة عدد اأفراد الأ�سرة، 

يبنون فوق  ك��ان��وا  ال��ذي��ن  الأب��ن��اء  وزواج 

املخيمات  ن��رى يف  وه��ك��ذا  ال��ع��ائ��ل��ة،  بيت 

ح��ال��ي��اً م���ب���اين م��رت��ف��ع��ة ك��م��ا يف خميم 

�ساتيال، ففي مار اليا�س مثاًل مبان من 

مبنع  ق���رار  يعمم  اأن  ق��ب��ل  ط��واب��ق  �ستة 

اإدخال مواد البناء، خ�سو�ساً يف خميمات 

اجل����ن����وب، واخل����ط����ورة يف ه����ذه امل��ب��اين 

بالرتاكم،  اأن�ساأت  اأنها  عمودياً،  امل�سّيدة 

ومل يكن لها يف البداية اأ�سا�سات منا�سبة، 

لل�سروط  وف��ق��اً  ال��ب��ن��اء  عملية  تتم  ومل 

ت�سّكل  جعلها  مم��ا  املنا�سبة،  الهند�سية 

يتعاي�سون  الذين  ل�سكانها  دائماً  تهديداً 

م���ع اخل��ط��ر ال���دائ���م ب��ان��ه��ي��اره��ا ب�سبب 

الفقر وعدم القدرة على توفر البدائل، 

ن��اه��ي��ك ع��ن ال��ذي��ن ي��ق��وم��ون ب��الإع��م��ار 

ب���ه���دف ال���س��ت��ث��م��ار وال����رب����ح ال�����س��ري��ع، 

خ�سو�ساً يف خميم ماراليا�س. 

�سكن  ع��ل��ى  ع���ام���اً   64 م�����رور  ورغ�����م 

خم���ي���م���ات ال���ل���ج���وء، ف���م���ازال���ت اأزق���ت���ه���ا 

مياه  ���س��رف  مل��ج��اري  مفتوحة  ال�سيقة 

اإح����دى اأخ��ط��ر م�سببات  اخل��دم��ة، وه���ي 

ت��ده��ور ال��و���س��ع ال�����س��ح��ي ل��ل�����س��ك��ان، اإذا 

اأخذنا باحل�سبان غياب الإنارة الطبيعية 

و�سوء  الأب��ن��ي��ة،  كثافة  ب�سبب  والتهوئة 

اإعمار  اإع��ادة  واإغفال احلق يف  هند�ستها، 

امل��خ��ي��م��ات امل����دم����رة، مم���ا ي�����س��اع��ف من 

تركد  التي  امل��ي��اه  ب�سبب  الإن��ه��ي��ار  خطر 

بني الأ�سا�سات.

امل��خ��ي��م��ات  لج��ئ��ي  اأن  اع��ت��ربن��ا  واذا 

ي���������س����ك����ل����ون ث����ل����ث����ي ع���������دد ال����الج����ئ����ني 

ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ني، ف�����س��ي��ك��ون ه��ن��اك اأك���ر 

على  يقيمون  فل�سطيني  األ���ف   280 م��ن 

كلم مربع،  الع�سرين  تتجاوز  ل  م�ساحة 

 15000 اإىل  ت�����س��ل  �سكانية  ب��ك��ث��اف��ة  اأي 

ن�سمة يف الكلم2 الواحد، وهي من اأعلى 

املعدلت يف العامل.

ي�سكل  اأ�سبح  املخيمات  يف  ال�سكن  اإن 

تواجه  التي  امل�ساكل  اأخ��ط��ر  م��ن  واح���داً 

لذلك  ل��ب��ن��ان،  يف  الفل�سطيني  ال��وج��ود 

ي��ج��ب ال��ع��م��ل لإي����ج����اد ح���ل���ول ي�����س��رتك 

يف و���س��ع��ه��ا ج��م��ي��ع امل��ع��ن��ي��ني ب��ال��وج��ود 

خ��الل  م���ن  امل��خ��ي��م��ات،  يف  الفل�سطيني 

اأو  املخيمات  ج���وار  اإىل  م�ساحة  اإ���س��اف��ة 

خ��ارج  للفل�سطينيني  بالتمّلك  ال�سماح 

املخيمات.

�صامر ال�صيالوي

اأقدم �ساب �سهيوين على حرق نف�سه خالل مظاهرة نظمت يف تل اأبيب يوم ال�سبت، 

احتجاجاً على ال�سيا�سة احلكومية جتاه الو�سع الجتماعي املرتدي يف الكيان الغا�سب.

الأبحاث  اأج��راه��ا مركز  درا�سة  خ��الل  امل��رتدي، من  القت�سادي  الو�سع  وق��د ظهر 

حيث  الجتماعية،  ال�سرائح  بني  الهوة  حجم  وبّينت  م��وؤخ��راً،  الكني�ست  يف  واملعلومات 

اأظهرت النتائج اأن 10٪ من ال�سكان يهيمنون على 60٪ من القت�ساد.

واأ�سار اأحد الباحثني اإىل اأن الع�سر العلوي يف �سلم الّدخل يف القت�ساد ال�سهيوين، 

يهيمن على 60٪ من الّدخل العام، واأن الثالثة اأع�سار العلوية يف ال�سلم )30٪( تهيمن 

اأع�سار  )ال�سبعة  ال�سكان  من   ٪70 ح�سة  تبلغ  املقابل  ويف  العام،  الدخل  من   ٪80 على 

العام. الدخل  من  املتبقية( اأقل من ٪20 

حيث  ات�ساعاً،  الفجوة  تزيد  ال�سركات  ومديري  امل�ستقلني  قطاع  يف  اأن��ه  اإىل  واأ�سار 

القطاع  هذا  دخل  تق�سيم  ولدى  املال،  �سوق  دخل  ي�سيطر الع�سر العلوي على 87٪ من 

�سوق  مداخيل  من   ٪64.5 على  ي�سيطرون  ال�سكان  من   ٪1 اأن  يتبنّي  مئوي  �سّلم  اإىل 

العمل.

وقد اأتت هذه املعطيات يف ظل عودة الحتجاجات الجتماعية اإىل الكيان ال�سهيوين، 

حيث نظمت يف عدة مدن مظاهرات حا�سدة، كان اأكربها يف تل اأبيب، و�سهدت مواجهات 

ما بني ال�سرطة واملتظاهرين، اأدت اإىل �سقوط م�سابني من الطرفني.

مباٍن مرتاكمة اأفقياً وعمودياً يف خميم عني احللوة

عودة االحتجاجات إلى الكيان الصهيوني
10٪ مــن السكـان يهيمــنون على 60٪ من االقتصاد



اجلانب الروحاين

م���ع الأ����ض���ف، ه���ذا ه���و ح���ال رم�����ض��ان ال���ي���وم يف 

اأن اجلانب  الأخ��رة  ال�ضنوات  لبنان، فاملالحظ يف 

ب�ضبب  لي�س  ف�ضيئاً،  �ضيئاً  باخلفوت  بداأ  الروحاين 

�ضعف الوازع الديني فقط، بل ب�ضبب كم امل�ضكالت 

التي ترهق الفرد وجتعله فري�ضة لها. الكثر من 

موجودة  كانت  التي  احل�ضنة  الجتماعية  ال��ع��ادات 

اأبرزها  يف �ضنوات لي�ضت ببعيدة زالت ببطء، ولعل 

ال��راب��ط الجتماعي وال��ت��وا���ض��ل م��ع الأرح����ام. يف 

احل��ق��ي��ق��ة، ه��ن��اك ع��ام��ل م��ه��م ج����داً يف جمتمعنا 

ات�ضاع  وهو  الإيجابية،  العادات  هذه  من  يحد  بات 

ال��ذي  ال��ك��ث��ري��ن، الأم����ر  ال��ف��ق��ر لت�ضمل  م�����ض��اح��ة 

ت�ضاحب  كانت  التي  الجتماعية  ال��ع��ادات  من  حد 

الإف��ط��ار  يف  املتبادلة  العزائم  مثل  رم�ضان،  �ضهر 

بع�س  عند  زال��ت موجودة  ما  واإن  وه��ي  وال�ضحور، 

�ضيق  ب�ضبب  يتحا�ضونها  الأغ��ل��ب��ي��ة  ل��ك��ن  ال��ن��ا���س، 

احلياة  بهموم  الن�ضغال  اإىل  بالإ�ضافة  اليد،  ذات 

اليومية، والفتقار لأب�ضط اخلدمات.

املتو�ضطة،  الطبقة  واأف��راد  احل��ال  اأم��ا مي�ضورو 

فقد تبدلت اهتماماتهم وعاداتهم الرم�ضانية، ومل 

تعد ت�ضبه ما كان عليه رم�ضان يف املا�ضي، وهناك 

عائالت قليلة من هذه الطبقة ممن يتجمعون يف 

املطاعم  تزخر  بينما  رم�ضان،  موائد  حول  املنازل 

وت�ضرق  وال���رف،  بالبذخ  تت�ضم  ب��ولئ��م  وال��ف��ن��ادق 

ب��ع�����س م��ع��اين ���ض��ه��ر ال�����ض��وم، وق���د ان��ع��ك�����ض��ت ه��ذه 

وّجهوا  ال��ذي��ن  حت��دي��داً  ال�ضباب،  على  ال�ضلوكيات 

يفر�ضه  ملا  متاماً  مغايرة  اأماكن  اإىل  اهتماماتهم 

ال�ضهر الف�ضيل.

يف املا�ضي، كان ال�ضباب ي�ضتقبلون �ضهر رم�ضان 

املبارك بالأ�ضهم النارية واملفرقعات، وكان املن�ضدون 

وامل��ق��رئ��ون ي�����ض��ع��دون اإىل م����اآذن امل�����ض��اج��د ل��ت��الوة 

املباركة والبتهالت والأدعية، لكن املظاهر  الآيات 

امل��ع��ا���ض��رة يف »ال�������ض���ه���رات« ال��رم�����ض��ان��ي��ة احل��ال��ي��ة 

ا�ضتقطبت عادات خمتلفة، عرب مقاٍه وفنادق خم�س 

جن���وم ت��ق��ي��م ���ض��ه��رات وح���ف���الت ع���ام���رة ب���الأغ���اين 
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w w w . a t h a b a t . n e t

ملف خاص

قبيل حلول الشهر الفضيل، ارتطم اللبنانيون بجملة من المشكالت التي أثقلت كاهلهم 
وأرهقت يومياتهم؛ بين انقطاع الكهرباء، وقطع الطرقات، وحرق الدواليب والنفايات، وتفاقم 

المشكالت األمنية والسياسية.. هناك ثلة كبيرة من األزمات التي سترافق اللبنانيين خالل شهر 
الصوم، لتحرمهم مرة جديدة من االستمتاع بنعمة هذا الشهر وكرمه.

المفارقة أن رمضان لبنان هذا الصيف ال يختلف كثيرًا عن العام الماضي أو الذي سبقه، 
فالمشاهد هي هي ال تتغير: إشعال الدواليب وحاويات النفايات احتجاجَا على انقطاع الكهرباء، 

وقطع الطرقات ألغراض سياسية، واشتعال المواطن بلهيب الحر مع ارتفاع درجات الحرارة لتقارب 
الثامنة والثالثين على الساحل، في ظل انقطاع مستمر للتيار الكهربائي، وشح المياه كعادة كل 

موسم صيف، واستمرار الحفريات واألشغال التي تضاف إلى زحمة السير الخانقة، فتستهلك 
جهد الصائم ووقته، وتستنزف أعصابه.. كل ذلك بينما يتخبط السياسيون في اختالفاتهم مع 

تسجيل عجزهم عن إيجاد الحلول لهذه المشاكل المزمنة. 
ورغم أن شهر رمضان يأتي هذا العام وسط العطلة الدراسية الصيفية، األمر الذي يتيح 

للكثير من األسر االبتعاد عن ضغوط الدراسة ونفقاتها ومتطلباتها، إال أن غالء األسعار المستمر 
وارتفاع أسعار الخضروات التدريجي يرهقان الميزانية اأُلسرية إلى حد كبير.

وفيما الكثير من األسر اللبنانية يعانون لتأمين اإلفطار على موائدهم، تعمر موائد 
السياسيين بما لذ وطاب، وتتكثف النشاطات على أجنداتهم، فيتبادلون العزائم والوالئم، 

ويترددون ما بين قصور ومطاعم وفنادق خمس نجوم.

لصقات العطش

ظهرت يف بع�س الأ�ضواق العربية ل�ضقة طبية 

متنع عط�س ال�ضائم يف رم�ضان ما بني خم�س اإىل 

ثمان �ضاعات، وهذه الال�ضقة قامت احدى ال�ضركات 

وال��روي��ج  ب�ضنعها  املتخ�ض�ضة  ال�ضينية  الطبية 

ال��ت��ج��ار اإىل  ي���روج  ل��ه��ا، ل �ضيما يف م�����ض��ر. وف��ي��م��ا 

اأنها حالل ول تفطر ال�ضائم، كونها ل تفرز مواداً 

تدخل يف نطاق الطعام اأو ال�ضراب، اأ�ضارت جمموعة 

اأن ا�ضتخدام هذا الال�ضق الطبي  من الفتاوى اإىل 

ُي��ع��ّد حت��اي��اًل ع��ل��ى ال��دي��ن،  مل��ن��ع ال�����ض��ع��ور بالعط�س 

اإح�ضا�ضه  اإذ �ضيفقد ال�ضائم  وعلى فري�ضة ال�ضيام، 

بالفري�ضة.

م�ضابهة  ل�ضقات  تركيا  يف  ظهرت  اأن  �ضبق  وقد 

مت��ن��ع ال�����ض��ع��ور ب����اجل����وع، ل��ك��ن امل��ف��ت��ني رف�����ض��وه��ا 

واعتربوا اأنها مت�س بجوهر ال�ضهر الف�ضيل ومعناه 

والهدف من ال�ضيام.
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وال��رق�����س وال���ب���ذخ، وت��ب��ق��ي رواده�����ا خ��ارج 

املنزل اإىل حني موعد ال�ضحور.

ما الذي تغري؟

حممد  ال�ضيخ  يطلب  الإط����ار،  ه��ذا  يف 

توبة من امل�ضلمني يف لبنان اليوم اأن ي�ضاألوا 

من  الكرمي  ال�ضهر  حتول  »كيف  اأنف�ضهم: 

ب��در وفتح مكة وع��ني جالوت واجلد  �ضهر 

وامل��ق��اه��ي  امل�ضل�ضالت  �ضهر  اإىل  وال��ع��م��ل، 

يعد  ال���ذي مل  امل�ضحراتي  م��ع  وال��رف��ي��ه؛ 

موجوداً، وفواني�س رم�ضان التي ا�ضتعي�س 

ع��ن��ه��ا ب���اأح���دث اأ���ض��ال��ي��ب الإن������ارة، وم��وائ��د 

الرحمن التي �ضارت »بر�ضتيجاً« اجتماعياً 

ل���دى ال��ب��ع�����س.. ل ب��د م��ن اأن ن�����ض��األ: ما 

ال�ضيء الذي تغر يف رم�ضان اليوم«؟

ك�����ان الأه�����ل  امل���ا����ض���ي  وي�������ض���ي���ف: »يف 

والأجداد يق�ضون �ضاعات رم�ضان ولياليه 

معترباً  م�ضل�ضالت«،  ول  كهرباء  دون  من 

الف�ضيل  ال�ضهر  الطارئة على  العادات  »اأن 

تغتاله وحتوله اإىل �ضهر الطعام فقط، فلم 

يحتاج  ل�ضهر  روحانية  طقو�س  هناك  تعد 

متوح�ضة  ت�ضبح  ال�ضوارع  حتى  قلب،  اإىل 

اأ�ضحابها  يت�ضابق  ب�ضيارات  تنوء  وع�ضبية 

ميكن  بينما  فقط،  وال�����ض��راء  ال�ضراء  نحو 

ت��ل��م�����س ح����ال م���ن ال��ه�����ض��ت��ري��ا م���ع ق��رب 

ال�ضتائم  تت�ضاعد  حيث  الإف��ط��ار،  م��وع��د 

م�ضهد  يف  ال�ضائقني،  قبل  من  والتذمرات 

يف  اأم��ا  الإ�ضالمية.  التعاليم  اأب�ضط  ينايف 

امل�����ض��اء ف��ن�����ض��اه��د م��ق��اه��ي ت�����ض��م��ى مقاهي 

الطعام  لتناول  حقيقتها  يف  هي  رم�ضانية 

فاأين  ال�ضباح..  حتى  وال�ضهر  والنارجيلة 

مظاهر العبادة يف ذلك«؟!

ال������واق������ع،  »يف  ف�������ض���ي���ل���ت���ه:  وي�����ت�����اب�����ع 

ه���ن���اك م�����ض��اف��ة ���ض��ا���ض��ع��ة ب���ني ���ض��ل��وك��ي��ات 

اخلم�ضينيات  ل��ب��ن��ان  يف  الف�ضيل  ال�����ض��ه��ر 

وال�����ض��ت��ي��ن��ي��ات و����ض���وًل اإىل ال��ع��ام احل���ايل، 

املظاهر  طغيان  يعك�س  امللمو�س  وال��واق��ع 

الف�ضيلة  املنا�ضبة  وا�ضتغالل  الجتماعية 

تغرت،  فالبالد  الديني،  مفهومها  لغر 

و�ضهر رم�ضان كما هو مطبوع يف الذاكرة 

ذكريات  واليوم  الأم�س  وبني  كثراً،  تبدل 

جميلة و�ضور اأجمل ل تزال ت�ضكن وجدان 

ال��ب��ع�����س، ب��ي��ن��م��ا ت��خ��ل��ى ع��ن��ه��ا الآخ������رون، 

جرفت  التي  احل��ي��اة  تطور  اإىل  من�ضاقني 

ع�ضر  ���ض��اه��م  وق���د  ث��م��ني،  ك��ل  �ضيولها  يف 

وع��ادات  قيم  م��ن  الكثر  تغير  يف  العوملة 

اللبناين قدمياً، الذي كان يعي�س  املجتمع 

وعواطفه،  واأف��ك��اره  جوارحه  بكل  رم�ضان 

ت��دور  الرم�ضانية  ال�����ض��ه��رات  ك��ان��ت  ح��ي��ث 

داخ����ل امل���ن���زل، ف��ت��ت��م ت����الوة اآي�����ات ال���ق���راآن 

الكرمي، وذكر الأحاديث النبوية ال�ضريفة، 

القراآن  الكثرون على ختم  وكان يحر�س 

ب���الإ����ض���اف���ة اإىل ع��ق��د احل��ل��ق��ات  ال���ك���رمي، 

ال��دي��ن��ي��ة ال���ت���ي ك���ان���ت ت���ق���ام يف امل�����ض��اج��د 

�ضالة  وم��ن��ه��ا  ال�����ض��ل��وات،  لأداء  وال���زواي���ا 

الراويح تقرباً هلل تعاىل، وبلغ من اهتمام 

ا�ضتقدامهم  ال�ضهر  بهذا  العائالت  بع�س 

ال���ق���راء وامل��ن�����ض��دي��ن م��ن م��ن��اط��ق خمتلفة 

الدينية،  ال��رم�����ض��ان��ي��ة  ال�����ض��ه��رات  لإح��ي��اء 

تعمر  ال�ضهرات  ه��ذه  اأ�ضحت  ال��ي��وم  بينما 

الرنجيلة  حيث  وامل��ط��اع��م،  الفنادق  داخ��ل 

واملطربون واملطربات«.

زينة رم�ضان

ح���ت���ى يف ال�������ض���ك���ل، ت���ب���دل���ت ال����ع����ادات 

ال��رم�����ض��ان��ي��ة يف ل���ب���ن���ان، ف�������زوار ب����روت 

ال��ف�����ض��ي��ل قبل  ال�����ض��ه��ر  اأن زي��ن��ة  ي���درك���ون 

بينما  ان��ت�����ض��اراً،  واأك���ر  اأك��رب  كانت  �ضنوات 

ال���ي���وم ت��ك��اد ال��زي��ن��ة ت��ق��ت�����ض��ر ع��ل��ى و���ض��ط 

التي  ال��ق��دمي��ة،  باأبنيتها  العريقة  املدينة 

ملحبي  م��ق�����ض��داً  »���ض��ول��ي��دي��ر«  منها  جعلت 

ال�ضهرات الرم�ضانية وال�ضحور يف املقاهي. 

اأ���ض��واء  ت�ضمل  زينة  ال��ت��ج��اري،  الو�ضط  يف 

ت��ت��الألأ، وف��وان��ي�����س تنر ال��ط��رق��ات، حيث 

يختار امل�ضاة التنزه بعد الإفطار، الذي يحل 

�ضيفي  رم�ضان  يف  الثامنة  ال�ضاعة  قرابة 

فيكاد  العريق،  احلمرا  �ضارع  اأم��ا  بامتياز، 

فواني�س  ب�ضعة  ع��دا  ما  الزينة،  من  يخلو 

تزين الطريق على جانبيه، وب�ضعة لوحات 

وجم�����ض��م��ات ن��رت��ه��ا م��وؤ���ض�����ض��ات ال��رع��اي��ة 

البحري، فقد  الكورني�س  اأما  الجتماعية، 

على  تنت�ضر  حيث  ب�ضيطة،  بزينة  اكتفى 

التي  واملقاهي  املطاعم  الكورني�س  جانبي 

وال�ضحور،  الإف��ط��ار  ل��ولئ��م  ت�ضتعد  ب���داأت 

الزينة  تقت�ضر  ال�ضعبية  الأحياء  يف  بينما 

على م�ضاهمات فردية من قبل اأبناء احلي 

واأ���ض��ح��اب امل��ح��ال ال��ت��ج��اري��ة، وال��و���ض��ع ل 

يختلف يف بقية املناطق اللبنانية.

بني الأم�س.. واليوم

د.  اجلامعي  والأ���ض��ت��اذ  ال�����م��وؤرخ  يتح��دث 

ح�����ض��ان ح���الق ع��ن ال�����ض��ورة ال��رم�����ض��ان��ي��ة يف 

لبنان ب��ني الأم�����س وال��ي��وم، ويف ه��ذا الإط���ار 

القدمية  اللبنانية  »ال���ع���ادات  اأن  اإىل  ي�ضر 

بجذورها  تعود  وخ�ضائ�س  �ضمات  لها  كانت 

والإ�ضالمية،  العربية  والتقاليد  العادات  اإىل 

اإل اأن رم�ضان هذه الأيام فقد وهجه ورونقه 

فالأجواء  القدم،  يف  بهما  يت�ضم  كان  اللذين 

الجتماعية  العادات  بني  نف�ضها  الرم�ضانية 

وال�������ض���ع���ائ���ر ال���دي���ن���ي���ة، وح����ت����ى احل���ل���وي���ات 

ك��ان��ت ع��الم��ة رم�ضانية  ال��ت��ي  ال��رم�����ض��ان��ي��ة 

ال�����ض��ه��ر  ت���راف���ق ه����ذا  اأن  ب���د م���ن  ف���ارق���ة ل 

لها  يعد  ومل  اندثرت  اليوم  لكنها  الف�ضيل، 

وجود، واإن ُوجدت فاإن طعمها اختلف«.

�ضهر  قبيل  الأ���ض��واق  ح��الق  د.  وي�ضف 

باحلركة  مفعماً  ال��زم��ن  ذل��ك  يف  رم�����ض��ان 

تزدهر  »كانت  اأن��ه  اإىل  ت��ه��داأ، لفتاً  ل  التي 

�ضعبان،  �ضهر  ن�ضف  م��ن  اب��ت��داء  وتنتع�س 

وتزداد ازدهاراً قبيل اأيام قليلة من رم�ضان 

العادية  الأ���ض��واق  اإىل  اإ�ضافة  لكن  امل��ب��ارك، 

امل���وج���ودة ط����وال اأ���ض��ه��ر ال�����ض��ن��ة يف ل��ب��ن��ان، 

كان  واخل�ضار،  والأ�ضماك  اللحوم  كاأ�ضواق 

الرم�ضانية  وامل�ضروبات  احللويات  لأ�ضواق 

الرم�ضانية  ال��ط��ق��و���س  اك��ت��م��ال  يف  دوره����ا 

كان  ال��ذي  القطايف،  �ضوق  مثل  الغذائية، 

ال��ب��ائ��ع��ون ف��ي��ه م��ت��خ�����ض�����ض��ني يف ���ض��ن��اع��ة 

ك��ل  ع����ن  ت��غ��ي��ب  اأن  دون  م����ن  ال���ق���ط���اي���ف، 

ال�ضو�س واجل��الب  الأخ��رى حم��ال  املناطق 

وكانت  الأخ���رى،  الرم�ضانية  وامل�����ض��روب��ات 

هذه الأ�ضواق ت�ضكل حمطة يومية للع�ضاء 

اللبناين خالل النهار، وهم يت�ضوقون لهذا 

ال�ضهر الف�ضيل«.

وعن ليلة ال�29 من �ضعبان، يقول الدكتور 

خ�ضائ�ضه  �ضعبان  م��ن  ال�29  »مل�ضاء  ح���الق: 

يقومون  ال��ل��ب��ن��ان��ي��ون  ك���ان  اإذ  وحت�����ض��رات��ه، 

بالتما�س هالل  يتعلق  ما  النبوية يف  بال�ضنة 

ويذهبوا  يتجمعوا  اأن  بعد  وذل���ك  رم�����ض��ان، 

لروؤية  البحر  �ضاطئ  على  ال�ضهرة  لتم�ضية 

الرجال،  من  ع��دد  ليقوم  العني،  ب��اأم  الهالل 

بعد التما�س الهالل، بالتوجه اإىل دار الفتوى 

املفتي  اأم���ام  لي�ضهدوا  ال�ضرعية  املحكمة  اأو 

والق�ضاة ال�ضرعيني، �ضرط اأن يكون ال�ضهود 

وحتى  احل�ضنة،  ال�ضرة  وذوي  املوؤمنني  من 

التايل  اليوم  اأن  املفتي  يعلن  �ضهادتهم  تثبت 

هو اأول اأيام ال�ضيام، كما كان الأهايل يحيون 

ا���ض��ت��ب��ان��ة رم�����ض��ان، ف��ي��خ��رج��ون اىل ال��ربي��ة 

يف  معاً  اأطعمتهم  حاملني  الطلق،  الهواء  اأو 

هذه  يف  اأم��ا  ال�ضيام،  ت�ضبق  جميلة  جتمعات 

يعد  ومل  التكنولوجيا،  تطورت  فقد  الأي���ام، 

النا�س بحاجة اإىل مراقبة القمر«.

رم�ضان،  �ضهر  ا�ضتقبال  طقو�س  وع��ن 

يو�ضح اأنه »فور اإعالن بدء ال�ضهر الف�ضيل، 

مت��الأ ال��ف��رق الدينية ال�����ض��وارع، م��ن خالل 

ب���ال���ب���ي���ارق، وه����ي تن�ضد  م�����ض��رات م��زي��ن��ة 

الرم�ضانية،  والأه��ازي��ج  الدينية  الأنا�ضيد 

واأذكر اأن هذه امل�ضرات ظلت تنفذ مهمتها 

اليوم،  اأم��ا  املا�ضي،  القرن  خم�ضينات  لغاية 

وبعد غياب هذه الظاهرة لع�ضرات ال�ضنوات، 

اإع��ادة  الإ�ضالمية حت��اول  الأيتام  دار  فرنى 

نرى  حيث  ع�ضرية،  بطريقة  واإن  اإحيائها، 

�ضيارة  مواكب  يف  يجولون  الأيتام  الأطفال 

وق��ع  ع��ل��ى  الف�ضيل،  ال�ضهر  ت��الئ��م  ب���اأزي���اء 

الأنا�ضيد الدينية«.

وع���ن اأب����رز اخل�����ض��ائ�����س ال��رم�����ض��ان��ي��ة، 

اجتماع  رم�����ض��ان  خ�ضائ�س  »م���ن  ي��ق��ول: 

العائلة، حيث كانت لهذه امليزة يف ذكريات 

ال��ل��ب��ن��ان��ي��ني ح�����ض��ة م���ا ي����زال ك��ب��ار ال�����ض��ن 

كانت  اأن��ه��ا  �ضيما  ل  ب��ح��ن��ني،  ي��ت��ذك��رون��ه��ا 

الكبرة  العائلة  جتمع  اإنها  اإذ  لقاء،  خر 

على  حتر�س  العائالت  فكانت  وال�ضغرة، 

تبادل الزيارات واإحياء ال�ضهرات اجلماعية 

ال�ضعائر  ع��ن  يغفلوا  اأن  دون  م��ن  ي��وم��ي��اً، 

على  مقت�ضرة  ال��ي��وم  ب��ات��ت  ال��ت��ي  الدينية 

اأهملها الآخ��رون، ول  فئات حمددة بعدما 

امل�ضاجد  يف  ال��راوي��ح  �ضالة  اإق��ام��ة  �ضيما 

ما  ينت�ضر  ك��ان  كذلك  امل��غ��رب،  �ضالة  بعد 

ي��ع��رف ب���ال���زواي���ا ال��ت��ي ك���ان ي��زي��د ع��دده��ا 

اإىل تلك  اإ�ضافة  ب��روت،  على الثالثني يف 

اللبنانية  املناطق  يف  منت�ضرة  ك��ان��ت  ال��ت��ي 

الأخ����رى، وه���ذه ال��زواي��ا ع��ب��ارة ع��ن مكان 

لإق��ام��ة  اأي�����ض��اً  وخم�ض�س  امل�ضجد،  ي�ضبه 

اإىل الأحاديث  ال�ضالة والأذكار وال�ضتماع 

ال���ت���ي ك�����ان ي��ل��ق��ي��ه��ا ���ض��ي��خ ال�����زاوي�����ة ع��ل��ى 

الجتماعية  اللقاءات  اأن  كما  احلا�ضرين. 

الفجر،  و�ضالة  ال�ضحور  موعد  اإىل  متتد 

اأن  بعد  بيوتهم،  اإىل  بعدها اجلميع  ليعود 

ينهوا �ضعائرهم الدينية«.

اإعداد هناء عليان
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عادات مستجدة
ب��روت،  يف  رم�ضان  �ضهر  ح��ل��واين  وليد  اأب��و  ال�ضبعيني  احل��اج  يتذكر 

اليوم  اأما  املا�ضي بالفعل �ضهر اخلر والتقوى،  فيقول: »كان رم�ضان يف 

فتحول اإىل �ضهر التفاخر واملغالة يف البذخ بالن�ضبة اإىل املي�ضورين، بينما 

الأُ�ضر الفقرة تعاين الأمّرين، ول يدري اجلار الغني بحال جاره الفقر«، 

ب��ني اجل��ران،  الأط��ب��اق  ت��ب��ادل  ق��دمي��ة، ومنها  ع���ادات رم�ضانية  متذكراً 

وقيام العائالت مب�ضاندة بع�ضها البع�س، ف�ضاًل عن اللقاءت الرم�ضانية 

وال�ضهرات الدينية.

ل�ضبط  ال��ك��رمي  ال�ضهر  ي�ضتغلون  النا�س  ك��ان  املا�ضي  »يف  وي�ضيف: 

ال�ضتائم  واإط��الق  الع�ضبية  عن  فيمتنعون  اأخالقهم،  وحت�ضني  اأع�ضابهم 

والدخول يف عراك مع اأحدهم، اأما اليوم فال يوجد احرام ل�ضهر ال�ضيام، 

يقرب  فحني  ب�ضهولة،  ذلك  مالحظة  ميكنك  ال�ضارع  يف  ت�ضر  وعندما 

»���ض��وف��ر« ي�ضتم م��ن هنا،  ب��ني  ال��ن��ا���س وال�����ض��ي��ارات؛  ي��ج��ن ج��ن��ون  الأذان 

و»�ضوفرة« تنفخ نار غ�ضبها من هناك، لأنها مل تتمكن من املرور ب�ضرعة، 

فتتعاىل ال�ضيحات، وكلهم يتحججون بال�ضيام.. لكن اأي �ضيام هذا؟ واأي 

ح�ضارة هذه«؟

اأذان املغرب لنوؤدي ال�ضالة قبل  ويتابع: »يف املا�ضي كنا ننتظر انتهاء 

امل��وؤذن قبل النداء  اأن يتنف�س  اأما اليوم فما  اجللو�س اإىل مائدة الإفطار، 

باتت  املي�ضورة  الأ�ضر  لدى  واملوائد  الإفطار،  ال�ضائمون على  يهجم  حتى 

بالطحينة،  واحلم�س  وال��ف��ت��و���س،  ال�ضوربة  م��ن  الأ���ض��ن��اف؛  بكل  ع��ام��رة 

�ضاكل،  وما  والأرز  املحمر  والفروج  وال�ضحوم  واللحوم  املقلية،  والبطاطا 

والويل والثبور اإذا ما نق�س طبق ما، وما اأن ينتهي دور الطعام حتى ياأتي 

وحالوة  والكرابيج  رم�ضان،  وح��دف  والقطايف  كالكالج  احللويات،  دور 

على  واحل��ل��وي��ات  الطعام  ن�ضف  ويتبقى  العائلة  تنتهي  وعندما  اجل��ن، 

املائدة غالباً ما يكون ن�ضيبها حاويات القمامة، مع الأ�ضف، بينما كان من 

العائالت  ل�ضالح  بع�ضها  بقيمة  والتربع  الأط��ب��اق،  ه��ذه  اخت�ضار  املمكن 

الفقرة اأو املوؤ�ض�ضات اخلرية«.

وي�ضتطرد احلاج باحلديث: »يف الواقع، اأح�س بال�ضيق عندما اأرى اأن 

القيام  على  بعده  يقوون  ل  حد  اإىل  بالتخمة،  ي�ضعرون  اليوم  ال�ضائمني 

لون ال�ضراحة  لأداء ال�ضالة. الكثر من ال�ضباب يتنا�ضون ال�ضالة ويف�ضّ

لإم�ضاء  ال�ضارع  اإىل  ال��ن��زول  اأو  املقاهي  اإىل  التوجه  قبيل  الإف��ط��ار  بعد 

الوقت مع الأ�ضدقاء حتى موعد ال�ضحور، هذا بينما تنغم�س الكثر من 

ربات البيوت مبتابعة امل�ضل�ضالت التي ل ح�ضر لها بدًل من التفرغ للعبادة 

والتقرب من اهلل«.
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ال�شيخ  ال�شعودية  ال�شلطات  اعتقال  منذ 

الأم��ن��ي��ة يف  ازدادت احل�����وادث  ال��ن��م��ر،  من���ر 

مع  وترافقت  اململكة،  من  ال�شرقية  املنطقة 

ارتفاع حدة احلديث عن م�شلحني يهاجمون 

امل����راك����ز ال��ر���ش��م��ي��ة والأم����ن����ي����ة، وارت���ف���ع���ت 

ال�شلطات  قبل  م��ن  الت��ه��ام��ات  وت��رة  معها 

جل��م��اع��ات ت��ت��ح��رك وف���ق اأج���ن���دات خارجية 

تهدد اأمن اململكة وا�شتقرارها.

عدم  اأك���دت  املنطقة  يف  املحلية  امل�����ش��ادر 

وجود مثل هذه اجلماعات، وتبدي خماوفها 

م����ن اأن ي���ك���ون م����ا ي���ح���دث م���ق���دم���ة ت���رر 

املنطقة  �شد  العنف  م��ن  م��زي��داً  لل�شلطات 

واأهلها. 

ت��ب��دو الإج��اب��ة ع��ن ���ش��وؤال »م���اذا يحدث 

ال�����ش��رق��ي��ة«؟ �شعباً  وامل��ن��ط��ق��ة  ال��ق��ط��ي��ف  يف 

و�شائكاً، من يتابع م�شادر الأخبار ال�شعودية 

اأي جهد، حماولت  الر�شمية، �شيلحظ دون 

و�شع امل�شاألة يف اإطار »موؤامرة« ما ت�شتهدف 

امل��م��ل��ك��ة، واإط����ال����ة ع���اب���رة ع��ل��ى ال�����ش��ح��ف 

النمر  من��ر  ال�شيخ  اع��ت��ق��ال  منذ  ال�شعودية 

حجم  �شيهوله  احتجاجات،  من  اأعقبه  وم��ا 

ال��ت�����ش��ف��ي وال��ل��غ��ة ال��ف��ئ��وي��ة وامل��ذه��ب��ي��ة التي 

من  الرغم  على  ال�شفحات،  على  ا�شتحوذت 

مقتل �شابني بالر�شا�ص، وللمنا�شبة، اعُتقل 

ال�شيخ النمر بتهمة »اإثارة الفتنة« وفق وزارة 

ال��داخ��ل��ي��ة ال�����ش��ع��ودي��ة، ال��ت��ي و���ش��ف��ت مقتل 

يكون  اأن  ونفت  اإج��رام��ي«،  »بعمل  ال�شابني 

النار  اأطلقوا  قد  القنا�شة  فرق  عنا�شر من 

على املدنيني هناك.

الفلك  يف  ال���دائ���رة  الف�شائيات  م��وق��ف 

املقلب  يف  اأم����ا  ك���ث���راً،  يبتعد  ل  ال�����ش��ع��ودي 

الآخ�����ر ف��ال��ق�����ش��ة ت��خ��ت��ل��ف مت���ام���اً، ف��اأه��ايل 

امل��ن��ط��ق��ة ال�����ش��رق��ي��ة ب��رم��ت��ه��ا ي����وؤك����دون اأن 

امل�شاألة ل ترتبط من قريب اأو بعيد باأجندة 

خ��ارج��ي��ة، واإي���ران���ي���ة ع��ل��ى وج���ه ال��ت��ح��دي��د، 

تعلق  التي  وال�شماعة  الفزاعة  اأنها  يوؤكدون 

عليها التهم، وي�شددون على اأن الق�شية اأبعد 

بكثر من اعتقال النمر واآخرين، اأو اإطاق 

النار على املحتجني، واأنها ترتبط بحقوقهم 

يعانونه  ال��ذي  الطائفي  والتمييز  امل�شلوبة، 

من قبل اجلهات احلكومية والدينية وعلى 

كل الأ�شعدة.

ل  ت��ك��اد  الر�شمية  ال��دول��ي��ة  الفعل  ردود 

ُت���ذك���ر، وع��ل��ى ق��ل��ت��ه��ا ت��ذك��ر ب��امل��واق��ف ال��ت��ي 

ما  على  العامل  يف  ال��ق��رار  عوا�شم  اتخذتها 

م�شادر  البحرين،  مملكة  وت�شهده  �شهدته 

ال�شعودية  ن�شر  ب���ررت  غ��رب��ي��ة  دبلوما�شية 

لأعداد كبرة من قواتها يف املنطقة ال�شرقية 

باأنه مرتبط باإيران دون اأي اإي�شاح اآخر، يف 

الريا�ص »خم��اوف« من  تبدي م�شادر  حني 

ت�شعيد يف حال نفذ الكيان الإ�شرائيلي عمًا 

اإي��ران، ويف احلالني، يدرك  ع�شكرياً ما �شد 

اجلميع ه�شا�شة مثل هذه املواقف ملعرفتهم 

ب��ال��ت��ب��ع��ات ال��ك��ارث��ي��ة ل��ه��ذه اخل���ط���وة، بغ�ص 

النظر عن اإمكانية تنفيذها.

هذه املواقف الر�شمية تزامنت »�شدفة« 

بع�شها حت���دث عن  ت��ق��اري��ر ح��ق��وق��ي��ة،  م���ع 

حت�����ش��ن م��ل��م��و���ص جل��ه��ة ح���ق���وق الإن�������ش���ان 

مثًا  الريطانية  اخلارجية  وزارة  باململكة، 

اأ�شدرت تقريرها ربع ال�شنوي وخ�شت جزءاً 

اأح��رزت��ه  ال���ذي  »ال��ت��ق��دم«  منه للحديث ع��ن 

يعني  ول  امل��راأة،  حقوق  بخ�شو�ص  الريا�ص 

ق��ي��ادة  اأ���ش��ب��ح م�شموحاً  اأن���ه  »ال��ت��ق��دم«  ه���ذا 

امل��راأة لل�شيارة، فما زال ذلك من املحرمات، 

ي�شمح  باأن  املطالب،  ببع�ص  عنه  وي�شتعا�ص 

القانوين  املوقف  اجلمعة،  اأي��ام  القيادة  لها 

امل�شاألة اجتماعية،  باأن  غائب وثمة من يرد 

لكن على اأر�ص الواقع، خمالفة ال�شر عك�ص 

قوانني املوؤ�ش�شة قا�شية جداً، اإذ ُيلقى القب�ص 

ال�شيارات وُيجرن على توقيع  على قائدات 

ت��ع��ه��دات ب��ع��دم ف��ع��ل »ال��رذي��ل��ة« م���رة ثانية، 

بع�شهن �شجن لأيام دون حماكمة، وبع�شهن 

م�شادر  وتوؤكد  ال�شرعي،  الق�شاء  اإىل  اأحيل 

اأن  طبعاً(  ر�شمية  غر   ( �شعودية  حقوقية 

جلدات،  ع�شر  باجللد  عليها  حكم  اإح��داه��ن 

واق��ع��ة  بت�شجيل  الأم����ر  ينتهي  م��ا  وغ��ال��ب��اً 

جنائية.

امل��م��ن��وع��ة من  نف�شها  ال�����ش��ع��ودي��ة  امل�����راأة 

والع�شرين،  ال��واح��د  القرن  يف  �شيارة  قيادة 

�شمح لها للمرة الأوىل بامل�شاركة يف الأوملبياد، 

وكالت اأنباء غربية اعترت اأن اأوملبياد لندن 

�شمحت  اململكة  لأن  فقط  التاريخ،  �شيدخل 

لاعبتني بامل�شاركة.

لها  ُه��لِّ��ل  خ��ط��وة  اأي�����ش��اً، ويف  ال�شياق  يف 

وحقوقه،  الإن�شان  برعاية  التاج  درة  وكاأنها 

مت الإع����ان ع��ن ت��وق��ي��ع وث��ي��ق��ة ت��ع��اون بني 

الإن�شان  حلقوق  العاملية  ال�شامية  املفو�شية 

وه��ي��ئ��ة ح��ق��وق الإن�����ش��ان ال�����ش��ع��ودي��ة، ���ُش��ّك��ل 

لدرا�شة  م�شرتك  خ��راء  فريق  مبقت�شاها 

الأممية،  والهيئة  اململكة  التعاون بني  اأوجه 

الأه�����داف امل��ف��رت���ش��ة ك��ث��رة، ل��ك��ن اأح����داً مل 

ظل  يف  التنفيذ،  باإمكانية  ي�شكك  اأو  ي�شاأل 

ويت�شاءل  ب�شمائه،  اأر�شه  خلط  يتعمد  نظام 

القدرة على  امتاكه  اإمكانية  العارفون عن 

الإجابة  ��ل��ون  وُي��َرحِّ اأراد،  اإذا  ه��ذا  الإ���ش��اح، 

حتت  وللمفارقة  ت��اأت��ي  غيبية،  مرحلة  اإىل 

ت�شاوؤل: هل اآن الأوان ليت�شلم مقاليد احلكم 

جيل جديد �شاب من العائلة الهرمة نف�شها؟
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اأ�شئلة  م�شر،  يف  اجلمهورية  رئا�شة  مر�شي  حممد  الدكتور  تويل  بعد  ب��رزت 

القت�شادية  الأزم���ات  الثورة على مواجهة  بعد  ق��درة احلكم اجلديد  ع��دة ح��ول 

وال�شيا�شية والجتماعية، فالأهم من ذلك كله اأن اأ�شئلة مت�شعبة ُتطرح عن قدرة 

ال�شلطة اجلديدة على حّل امل�شكات التي تعوق حتقيق تطلعات امل�شريني الذين 

الجتماعية،  والعدالة  الدميوقراطية  ت�شوده  نظام  قيام  يف  اأم��ًا  الثورة  فّجروا 

فخطاب الرئي�ص امل�شري الدكتور مر�شي حمل يف طّياته العديد من الر�شائل اإىل 

واأن ي�شعى  امل�شريني،  لكل  باأن يكون رئي�شاً  امل�شري وخارجه، كما تعّهد  الداخل 

التحديات  لكن  عادلة،  دول��ة ع�شرية  بناء  اأهدافهم وطموحاتهم يف  اإىل حتقيق 

الداخلية التي تواجه احلاكم يف م�شر اليوم كثرة، ويف مقدمتها حتقيق العدالة 

باأ�شكالها املتعددة، اإل اأن الثابت اأن ارتفاع معدلت الفقر، وتزايد ن�شبة البطالة، 

وتراجع الحتياطي النقدي ب�شكل كبر، بالإ�شافة اإىل عجز امليزانية، متثل كلها 

حتدياً مف�شلياً وجوهرياً بعد الثورة.

بعد  ما  م�شر  تواجه  التي  امل�شكات  اأه��م  من  املرتفعة  البطالة  معدلت  ُتعّد 

اأجريت  التي  الدرا�شات  بع�ص  وت��وؤك��د  الجتماعية،  تداعياتها  على  بناء  ال��ث��ورة، 

حول مو�شوع البطالة يف م�شر، اأن ن�شبتها و�شلت يف ريف م�شر نحو 60٪ خال 

العامني 2010 و2011، بينما زاد الفقر بن�شبة 75٪ يف  الريف خال الفرتة نف�شها.

اأما يف ما يتعلق مب�شكات الفاحني، فقد ازدادت ب�شكل لفت، وازدادت املياه 

للطن  جنيه   1400 اإىل  فو�شلت  ال�شماد،  اأ�شعار  وازدادت  ب���واراً،  والأر����ص  تلوثاً، 

الواحد تقريباً، وازداد الفا�شدون ب�شكل كبر، ومنهم النواب ال�شابقون يف جمل�ص 

مليارات جنيه(  الأرب��ع  )ح��وايل  اجلنيهات  مليارات  على  ا�شتولوا  الذين  ال�شعب 

من اأموال قرارات العاج على نفقة الدولة.. اأَولي�ص كل ذلك يعّد من التحديات 

التي تنتظر الرئي�ص مر�شي؟ فهذه الأمور مت�ص حياة املواطن امل�شري مبا�شرة، 

بالإ�شافة اإىل اأن ن�شب اجلرائم يف الريف امل�شري قد ارتفعت هي الأخرى ب�شكل 

كبر، خ�شو�شاً يف ال�شنوات الأخرة.

اإن الرئي�ص حممد مر�شي �شيواجه اأزمات داخلية اجتماعية ومالية �شتطغى 

على �شواها من الأزمات اخلارجية خال الأ�شهر املقبلة، ولعل هذه الأزمات هي 

انعكا�ص حلالة القت�شاد املرتدي اأ�شًا، واملعتمد على امل�شاعدات الأمركية، من 

الدكتور  الرئي�ص  ف��اإن  وا�شنطن،  على  ال�شعبية  الهجمات  من  الرغم  وعلى  هنا، 

من  للتخفيف  والإقليمية  الغربية  ال�شتثمارات  اإىل  احل��اج��ة  اأم�����ّص  يف  مر�شي 

حدة الأزمة القت�شادية التي جتتاح باده، وتنعك�ص ب�شكل ماأ�شوي على املجتمع 

امل�شري باأكمله.

م�شر  برئا�شة  مر�شي  »ف��وز  اإن  قالت  الأمركية  تاميز«  »وا�شنطن  �شحيفة 

الرئي�ص  اأوباما«، وذلك لأن نظرة  ب��اراك  الأمركي  الرئي�ص  لإدارة  ميثل حتدّياً 

الإ�شامي للعامل اخلارجي كانت دائماً حمل خاف مع وا�شنطن.

اأهمية الإبقاء  اإن املتابع خلطاب ق�شم الرئي�ص امل�شري، الذي �شدد فيه على 

على عاقات دولية متوازنة مل�شر يف امل�شتقبل القريب، وميكن اجلزم باأن متتني 

واجتماعّياً،  واقت�شادّياً  �شيا�شّياً  كافة  امل�شتويات  على  امل�شرية  الداخلية  اجلبهة 

و����ش���وًل اإىل حت��ق��ي��ق م��ت��ط��ل��ب��ات ال�����ش��ع��ب امل�����ش��ري يف اإر����ش���اء دع��ائ��م ال��ع��دال��ت��ني 

القت�شادية والجتماعية، يلحظ اأن ذلك من �شاأنه اأن تعزيز موقع م�شر يف اإطار 

العاقات الدولية يف املدى املنظور.

حممد اأمني ال�ضناوي

الرئيس المصري الجديد واألزمة االجتماعية على المحك
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ال�شعب امل�شري ينتظر من العهد اجلديد حت�شني و�شعه القت�شادي

من الحتجاجات الأخرة يف ال�شعودية

السعودية.. و»الديمقراطية المقدسة«

تغييرات مرتقبة
عن  وا�شع  ب�شكل  احلديث  يجري 

الفل�شطينية  ال��ق��ي��ادة  يف  ت��غ��ي��رات 

ال��ت��داول  ي��ت��م  اأن���ه  يف رام اهلل، وُع��ل��م 

الفل�شطيني  ل��ل��ق��ائ��د  ن�����ش��ي��ب  ب��ا���ش��م 

�شلطت  ال��ذي  عرفات،  يا�شر  الراحل 

الأ�����ش����واء م���ن ج���دي���د ح����ول كيفية 

بع�ص  لعبتها  التي  والأدوار  اغتياله، 

ال�������ش���خ�������ش���ي���ات، ك���م���ا ل����وح����ظ ه���ذه 

امل�����رة ع�����ودة احل���دي���ث ع���ن الأم������وال 

عرفات،  با�شم  امل��ودع��ة  الفل�شطينية 

وم�شرها.

اعتداء أميركي 
على صيادين هنود

حربية  �شفينة  اأط��ل��ق��ت  اأن  ب��ع��د 

النار على زورق �شيد، يقل  اأمركية 

قبالة  الهنود  ال�شيادين  م��ن  ثاثة 

ميناء جبل علي يف اإمارة دبي يف دولة 

اإىل  الإم��ارات العربية املتحدة، واأدى 

وزارة  طلبت  ال�شيادين،  اأح��د  مقتل 

اخل��ارج��ي��ة ال��ه��ن��دي��ة م���ن الإم������ارات 

ت��ف�����ش��راً ل��ل��ح��ادث وف��ت��ح حت��ق��ي��ق يف 

هناك  يكن  مل  اأن��ه  خ�شو�شاً  الأم���ر، 

لإطاق  احلربية  لل�شفينة  مرر  اأي 

النار على زورق عادي جداً.
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يف  ف����راي����ر   14 ث������ورة  ان�������دلع   منذ 

ال���ب���ح���ري���ن، ا���ش��ت�����ش��ع��ر خ��ط��ره��ا ال��ن��ظ��ام 

يف  والتفكر  بح�شارها  ف��ب��داأ  ال�شعودي، 

العك�ص  هو  ما حدث  لكن  عليها،  الق�شاء 

البحرين  يف  �شعبي  تعبر  هناك  مت��ام��اً؛ 

باحلوبة  يواجههم  م��ن  ي�شيبون  ب��اأن��ه��م 

)�شرر �شلبي غيبي يقع على من املعتدي(. 

ففي البدء اأعلن نايف بن عبد العزيز؛ ويل 

العهد ال�شابق ووزير الداخلية ال�شعودي، 

الريا�ص.. يف  اأم��ن  البحرين من  اأم��ن  اأن 

مع  املطلق  الت�شامن  اإىل  وا�شحة  اإ���ش��ارة 

املبعوثني  نايف  اأخ��ر  وح��ني  خليفة.  اآل 

انزعاجه  ع��ن  زاروه  ال��ذي��ن  الأم��رك��ي��ون 

باتت  التي  البحرين،  ث��ورة  ت��ط��ورات  م��ن 

ت�شغط على النظام يف البحرين، وو�شلت 

ال�شافرية  ق�شر  اإىل  الغا�شبة  اجلماهر 

)اأ���ش��ه��ر ق�شر ل��ل��ح��اك��م( وم��ع��ظ��م امل��واق��ع 

الرئي�شية يف البحرين، واأنه يرغب باإنزال 

ل�شبط  ال��ب��ح��ري��ن،  اإىل  ���ش��ع��ودي��ة  ق����وات 

ال��ري��ا���ص، مل  اإي��ق��اع  الأم����ور فيها ح�شب 

بالفعل  اإنزالها  ومت  الأم��رك��ي��ون،  ميانع 

وقمع  ق��ت��ل  عمليات  ب��امل�����ش��ارك��ة يف  ل��ت��ق��وم 

�شرتة  مدينة  اإىل  وتوجهت  املتظاهرين، 

قمعاً  فيها  واأح��دث��ت   ،2011 اآذار   14 ي��وم 

غر م�شبوق وقتًا لبع�ص �شبابها. 

مبجرد  اأن��ه  ال�شعودي  النظام  ت�شور 

اأي���ام،  ب��ع��د  ال��ث��ورة  ن���زول ق��وات��ه �شتنتهي 

ف�شاركوا يف مذبحة ميدان اللوؤلوؤة، وبداأوا 

م�شجداً،  اأربعني  من  اأكرث  على  بالتعدي 

واحل�شينيات  الدينية  املقامات  من  وعدد 

للطائفة ال�شيعية، لكن ما حدث بعد عام 

ون�شف هو العك�ص؛ نايف انتهى به العمر 

البحرين  �شعب  ث���ورة  وب��ات��ت  امل���وت،  اإىل 

ال��ق��م��ع  اأدوات  ك����ل  ع���ل���ى  م�����ش��ت��ع�����ش��ي��ة 

والإرهاب، فا جيو�ص ال�شعودية ول درع 

اجل��زي��رة ول اإع���ان حالة ال��ط��وارئ ول 

تهديدات فيلتمان، ول زج القادة والرموز 

ومئات الن�شطاء والكوادر يف ال�شجن ملدد 

طويلة بعد تعذيبهم، ول القتل املتوا�شل 

ب���ال���غ���ازات ال�����ش��ام��ة وده�������ص ال�����ش��ب��اب يف 

تلك  اإي��ق��اف  ا�شتطاع  البحرين  ���ش��اح��ات 

الثورة، ما حدث اأن تعاطف �شباب املنطقة 

ال�����ش��رق��ي��ة )اأك������رث الأ����ش���ر يف ال��ب��ح��ري��ن 

واح���دة(،  اأ���ش��ول  م��ن  ال�شرقية  واملنطقة 

�شد  غا�شبة  وا�شعة  مظاهرات  وتفجرت 

البحرين،  يف  ال�شعودية  ال��ق��وات  ت��دخ��ل 

فيها  و�شقط  متوا�شلة،  اأ�شهر  وا�شتمرت 

���ش��ت��ة ���ش��ه��داء يف م��ن��ط��ق��ة ال��ق��ط��ي��ف، ثم 

اجلامعيات  الطالبات  مظاهرات  حدثت 

العديد  يف ع�شر، وت�شامن معها طاب 

م��ن م��ن��اط��ق اجل���زي���رة ال��ع��رب��ي��ة. حينها 

كان قد ا�شتلم راية احلراك اأحد العلماء 

وهو  ال�شرقية،  �شباب  و�شط  يف  املوؤثرين 

اأب���رز  ال��ع��ام��ة ال�شيخ من��ر ال��ن��م��ر؛ اأح���د 

تامذة املرجع الديني ال�شيد حممد تقي 

املدر�شي )العراق(، واأخوه اآية اهلل ال�شيد 

الر�شايل  موؤ�ش�شو اخلط  املدر�شي؛  هادي 

النمر  فبداأ  املنطقة،  يف  امل��وؤث��ر  اجل��ه��ادي 

ي�شّعر بخطبه ناراً متقدة �شد النظامني 

فبعد  البحرين،  يف  واخلليفي  ال�شعودي 

ا�شتخدم  العوامية  �شهداء  اأح��د  �شقوط 

اإىل  ووج��ه��وه  ال��ر���ش��ا���ص،  �شبابها  بع�ص 

النمر  ال�شيخ  اأن  اإل  هناك،  الأم��ن  مركز 

اأق��وى  الكلمات  زئ��ر  اإن  ق��ائ��ًا  اأوق��ف��ه��م 

يف  النمر  وا�شتمر  ال��ر���ش��ا���ص،  اأزي���ز  م��ن 

ال�شعودي  النظام  وب��ات  ال��ث��وري��ة،  خطبه 

ب���ني ن���اري���ن؛ ف���اإم���ا اأن ي��ق��ب��ل ب��ا���ش��ت��م��رار 

زئ�����ر ك���ل���م���ات ال���ن���م���ر ال���ت���ي ك���ان���ت ت��ق��ع 

كال�شاعقة عليه، واإما اأن يعتقله فتتفجر 

التظاهرات.

يف ال���ب���دء، اخ���ت���ار ال��ت��م��ه��ل واأر����ش���ل 

النمر  ال�شيخ  لثني  متنوعني  مبعوثني 

ع��ن خ��ط��ب��ه، ف��ك��ان ال����رد ه��و م��زي��د من 

التعرية للنظامني اخلليفي وال�شعودي، 

اإرهاباً  الأك��رث  الوزير  نايف  م��وت  وبعد 

امل��واط��ن��ني يف اجل��زي��رة  لأح���رار  و�شجناً 

ال��ع��رب��ي��ة، ع��م��ت الأف�������راح ال��ع��دي��د من 

امل���ن���اط���ق، ف��ا���ش��ت��ه��ج��ن ال�����ش��ي��خ ال��ن��م��ر 

���ش��غ��وط��ات ال���ن���ظ���ام مب��ن��ع ال���ن���ا����ص من 

ال��ت��ع��ب��ي��ر ع����ن ف���رح���ه���م ب���ه���اك ع���دو 

بع�شهم  وقتل  اأبناءهم  و�شجن  اأرهبهم 

النظام  يتحمل  مل  وهنا  امل��ظ��اه��رات،  يف 

اعتقاله  فقرر  النمر،  كلمات  ال�شعودي 

النار  اأط��ل��ق  ح��ني  الإره��اب��ي��ة  بالطريقة 

ع��ل��ي��ه، وح��ي��ن��ه��ا ت��ف��ج��رت ال��ت��ظ��اه��رات 

و�شقط  ال�شرقية  املنطقة  يف  الغا�شبة 

وا���ش��ت��م��رت  اع��ت��ق��ال��ه،  ي���وم  يف  �شهيدين 

اأرب��ع��ة،  ال�شهداء  ع��دد  وبلغ  امل��ظ��اه��رات، 

بداأ  حني  يف  النمر،  ال�شيخ  اعتقال  بعد 

واملتململ  العربية  اجلزيرة  يف  ال�شباب 

بالت�شجع  ���ش��ع��ود  اآل  وظ��ل��م  اإره����اب  م��ن 

م��ن��اط��ق  يف  م����ظ����اه����رات  يف  ل����ل����خ����روج 

خم��ت��ل��ف��ة، وم��ن��ه��ا امل���دي���ن���ة امل����ن����ورة ويف 

مظاهرات  البحرين  وع��م��ت  الق�شيم، 

وا�شعة ت�شامناً مع ثورة منور القطيف، 

ال�شعودي،  النظام  جهود  كل  تفلح  فلم 

وخاب كل جبار عنيد.

ال�ضيد جعفر العلوي

عامل دين بحريني معار�ص
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مواطنون يعت�شمون يف البحرين                                                                                            )اأ.ف.ب.(

شرارت ثورة البحرين تصل إلى المدينة المنورة والقصيم

يحلو لكثر من املحللني ال�شيا�شيني اأن يكيلوا املديح 

ملمار�شة لعبة النتخابات »احلرة«، خ�شو�شاً يف بلدان ما 

التي  الباهظة  الكلفة  وي��ررون  العربي«،  »الربيع  ي�شمى 

تدفعها ال�شعوب املعنية ثمناً لدميقراطية زائفة ومفرغة 

من كل ما ين�شب اإليها الغرب من �شفات �شامية، ويتنا�شى 

امل��ح��ل��ل��ون اأن ه���ذا ال��غ��رب مل ي���رد ي��وم��اً اخل���ر ل��اأم��ة، 

ال�شتبداد  من  وخا�شها  الأم��ة  حرية  على  غرته  وم��ا 

والت�شلط، �شوى ا�شتكمال للهجمات املتجددة منذ قرون، 

جمتمعاتنا  على  لل�شيطرة  ج��ه��داً  فيها  يوفر  مل  وال��ت��ي 

العربية والإ�شامية، وتقوي�ص مقومات حياتها. 

ممكناً  ك��ان  اإذا  م��ا  مل�شاألة،  التعر�ص  �شدد  يف  ل�شنا 

تكييف الدميقراطية الغربية مع متطلبات جمتمعاتنا 

اأو ل، اأو ما اإذا كانت ت�شلح عموماً لأي جمتمع يف عاملنا 

اأن��ه��ا بالفعل على م��ا تدعيه  امل��ع��ا���ش��ر، ول��و اف��رت���ش��ن��ا  

التي رافقت »ممار�شة«  التداعيات  فاإن  من �شمو ورقي، 

الن�شخة  اأن  تثبت  »امل��ح��ررة«،  البلدان  يف  الدميقراطية 

امل�شدرة اإىل بادنا هي ن�شخة ممزوجة بال�شم القاتل. 

ل��ق��د وّظ���ف���ت ال����ولي����ات امل���ت���ح���دة، وم��ع��ظ��م ال��ق��وى 

الغربية، ق�شماً كبراً من م�شادرها املالية والب�شرية يف 

م�شروع ما ي�شمى »ال�شرق الأو�شط اجلديد«؛ الذي جاء 

الإن�شان،  وحقوق  الدميقراطية  مبادئ  »ن�شر  بدعوى 

�شابه،   وم��ا  الطفل«  وحماية  امل���راأة  حرية  ع��ن  وال��دف��اع 

و�شرعان ما تبني اأن الهدف احلقيقي للغزو والحتال 

بعيد كل البعد عن تلك املبادئ الإن�شانية ال�شامية، واأن 

تخدم  املنطقة،  و�شعوب  ب��ل��دان  على  املتجددة  الهجمة 

بالدرجة الأوىل امل�شروع التو�شعي للكيان ال�شهيوين.

ففي اأجواء ما �شهدته بع�ص الأقطار »املتحررة« من 

والبلدات،  املدن  ُدّم��رت  كاريكاتورية،  انتخابية  حمات 

ح��الت  وتفاقمت  الفو�شى،  ودب���ت  ال��ع��ائ��ات،  و���ش��ردت 

عند  ه��ذا  ح�شل  الع�شوائي،  والقتل  واجل��رمي��ة،  الفقر 

اأفغان�شتان ثم يف العراق،  انظاق الهجمة امل�شتجدة يف 

تون�ص  يف  الهجمة،  م��ن  التالية  امل��رح��ل��ة  يف  وب��ع��ده��م��ا، 

خافياً  يعد  مل  كما  وال��ي��م��ن،  وال�����ش��ودان  وليبيا  وم�شر 

اإليه الأو�شاع يف �شورية، ويف بقية  اأحد ما �شتوؤول  على 

البلدان املوعودة ب�»الربيع العربي« الزائف.

اإلينا،  امل�شدرة  الدميقراطية  رداءة  انك�شاف  ورغ��م 

العقائدية  األوانها  بكل  ال�شيا�شية،  اأحزابنا  ابتزاز  جرى 

ك��ان��ت �شعوب  اإذا  م��ا  النقا�ص ح��ول  ب��اب��ت��داع  وال��ف��ك��ري��ة، 

املنطقة ودولها نا�شجة مبا يكفي ملمار�شة الدميقراطية 

الأح����زاب  وان��خ��دع��ت  ل،  اأم  ت�شتحقها  ك��ان��ت  اإذا  م��ا  اأو 

املختلفة، خ�شو�شاً القوى الي�شارية والليرالية، وب�شكل 

اأخ�ص الأحزاب الإ�شامية امل�شتجدة، فرتاك�شت جميعاً 

اإىل اإر�شاء الدول امل�شتكرة �شاحبة القرار، لتثبت اأنها 

قادرة على التكّيف مع متطلبات الدميقراطية الغربية، 

واأنها اأكرث اأهلية من مناف�شيها لقيادة املرحلة اجلديدة، 

واإحداث »التغير املن�شود«.

وبالغ البع�ص الآخر يف تفاوؤله مروجاً لفكرة اأن وجود 

»اإ�شرائيل« نف�شها يتهدد اأكرث كلما انت�شرت الدميقراطية 

يف بلدان املنطقة، ويف الواقع، مل ن�شمع من جانب القوى 

التو�شع  مواجهة  اإىل  اإ�شارة  اأي��ة  العربي،  بالربيع  املعنية 

بات  العك�ص،  على  ب��ل  فل�شطني،  حت��ري��ر  اأو  ال�شهيوين 

���ش��ائ��ع��اً اأن م���دى اب��ت��ع��اد الأح�����زاب »ال��دمي��ق��راط��ي��ة« عن 

اق��رتاب��ه��ا من  م�شافة  ي��ح��دد  ل��اأم��ة،  امل��رك��زي��ة  الق�شية 

احلكم. 

احلركة  ورائ��ه��ا  وم��ن  الغربية،  القوى  ظلت  وعليه، 

الأم����ور،  ب��زم��ام  وح��ده��ا  مت�����ش��ك  ال��ع��امل��ي��ة،  ال�شهيونية 

وت��ت��ح��ك��م ب��وج��ه��ة الأح�������داث، م���ن خ���ال ارت���ه���ان ق��وى 

»الثورة والتغير« لإرادة الغرب، والعمل تبعاً لأجندته.

ف��ع��ل��ى ���ش��ع��ي��د احل���م���ات الن��ت��خ��اب��ي��ة م���ث���ًا، وال��ت��ي 

���ش��وارع  يف  ف��رح��اً  لها  ويرق�شون  رون،  امل���غ���رَّ بها  يتباهى 

تون�ص وطرابل�ص الغرب والقاهرة، تتحكم الدول الغربية 

وتراقب  اللعبة،  قوانني  م�شبقاً  فتحدد  تفا�شيلها،  بكل 

بل  والفائزين،  املت�شابقني  هوية  وتعنّي  اإجرائها،  عملية 

ي�شل الأمر اإىل اإلغاء نتائجها، اأو تعديلها، مبا يتاءم مع 

املخططات املعادية لاأمة.   

لقد فازت »القوى الإ�شامية« يف اأكرث من مكان، بعد 

ال�شتار  وراء  من  م�شبوهة  وترتيبات  جذرية  م�شاومات 

يغم�ص  اأن  البع�ص  ي�شاء  ولكن  الأم��رك��ي��ة،  الإدارة  م��ع 

عينيه عما يجري يف الواقع، ويب�شرنا باأن �شبحاً جديداً 

اأجل  من  الطويل  ون�شالها  الأم��ة  حركة  على  انبلج  قد 

احلرية والتحرير والتطور الجتماعي والقت�شادي.

ال�شائدة  ال�شيا�شية  الأو����ش���اع  اأن  وا���ش��ح��اً  ب��ات  لقد 

النق�شام  من  مبزيد  تب�شر  العربي«،  »الربيع  اأق��ط��ار  يف 

والتناحر والت�شابق على ال�شلطة، من باب ت�شجيع الفرقة 

وزرع الفنت، خمتلف اأطياف املجتمع ومكوناته املتعددة، 

التي  ال�شكلية  الدميقراطية  من  ب��راق  غ��اف  يف  وذل��ك 

ترر القتل واجلرمية با�شم احلرية والتحرر.

اإن الثمن الباهظ الذي تدفعه الأمة اليوم من دماء 

يرره  ل  جمتمعاتها،  ومتزيق  كياناتها  وتفتت  �شعوبها 

ال�شعي وراء الدميقراطية، حتى واإن كانت مبوا�شفات ما 

ين�شب اإليها من ف�شائل، والأجدر بنا اأن نحاربها ونحن 

دميقراطية  اأن��ه��ا  احل��ي��ة،  وبالتجربة  ب��ع��د،  ي��وم��اً  ن���درك 

ال��ع��امل  يف  تعليبها  ج���رى  ون�����ش��خ��ة مم�����ش��وخ��ة  م��زي��ف��ة، 

الغربي، وت�شديرها اإىل عاملنا العربي والإ�شامي لتكون 

اأداة للفتنة وهاكاً لاأمة.

عدنان حممد العربي
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مع بقاء امللف النووي الإي��راين يف طليعة امللفات ذات 

الهتمام الدويل، والعويل الأمريكي »الإ�سرائيلي« بعدم 

ال�سماح لإي��ران بامتالك ق��درات نووية، ف��اإّن واح��دة من 

اأهم نقاط ال�سدام الأمريكي الإيراين، عادت اإىل الظهور 

مع عودة ال�سفن احلربية الأمريكية، ومعها �سفن الدعم 

اإىل مياه اخلليج، يف ظّل امل�ساعي الغربية بقيادة »مملكة 

القت�سادية  العقوبات  من  مزيد  لفر�ض  اأمريكا،  ال�سر« 

واملالية على اإيران، ول�سيما فيما يتعلق بالقطاع النفطي.

اإغ��الق  اإي���ران على  ب��ق��درات  امل��ت��ج��ّدد ه��و املتعلق  امللف 

القدرات  اإي��ران متلك فعاًل  كانت  واإذا ما  م�سيق هرمز، 

والإن�سانية  ال�سيا�سية  خياراتها  ع��ن  للدفاع  الع�سكرية 

وعن م�سالح �سعبها القت�سادية، يف عامل قررت الوليات 

القانون  ه��ي  ال��غ��اب  �سريعة  اأو  ال��ق��وة،  ت��ك��ون  اأن  املتحدة 

ال�سائد فيه، وذلك مبوازاة حماولت قلب ال�سورة، بحيث 

ال�ستعمارية،  الأمريكية  لل�سيا�سات  املناوئة  القوى  تبدو 

ويف م��ق��دم��ه��ا اإي���������ران، ه����ي ال����ق����وة امل���ع���رق���ل���ة ل��ل�����س��الم 

فاإن  ولذلك  الأم��ريك��ي��ة،  الرغبة  ح�سب  والدميقراطية 

ح�سد الأ�ساطيل يف مياه اخلليج، ون�سر الدرع ال�ساروخي 

يف اأوروبا والتقنيات التج�س�سية الكبرية يف تركيا، هدفها 

الوحيد املعلن هو اإيران، وهو ما ل يرتدد يف اإعالنه قادة 

الوليات املتحدة منذ انت�سار الثورة الإ�سالمية يف اإيران 

مواربة  بال  الأع��داء  ي�سمي  جديد  نه�سوي  وعي  ون�سوء 

واخل�سوم كذلك.

البادئة  تكون  لن  باأنها  نف�سها  اإي��ران على  اأخ��ذت  لقد 

لوج�ستية  حت�����س��ريات  م��ن  م�ساهدتها  رغ��م  احل���رب،  يف 

قدراتها  تبني  الأ���س��ا���ض  ه��ذا  على  وه��ي  متوقعة،  حل��رب 

الع�سكرية وُتنّمي قدراتها الأمنية با�سطراد، بانتظار اأن 

تغامر الوليات املتحدة وت�سعل ال�سرارة الأوىل التي ُيقّدر 

تكون قد ذهبت  املتحدة  ال��ولي��ات  اأن  كثري من اخل��راء 

اأوىل حمطاته  اإىل جحيم ينتظر قواتها، يكون  برجليها 

ال��ت��دم��ريي��ة.. م�سيق هرمز ال��ذي مت��ّر ع��ره اأك��ر من 

اأربعني يف املئة من امدادات النفط العاملي.

احل��رب  ت�سمية  فهل  بالنار،  احل��رب  خطوة  قبل  لكن 

ل تنطبق على حماولت منع اإيران من ت�سدير نفطها، 

بعدما اأوقفت دول اأوروبا ا�سترياد النفط الإيراين؟

ال��واق��ع ي��ق��ول اإن حم��ارب��ة اإي����ران م��ال��ي��اً واق��ت�����س��ادي��اً، 

اإح��دى وج��وه احل��رب التي تطاول ال�سعب الإي��راين  هي 

بُكّليته، وخ�سو�ساً ما يتعّلق ببيع اإيران للنفط، واإذا كانت 

القيادة  ف��اإّن من حق  ال�سكل،  هذه احل��رب مفتوحة بهذا 

الإيرانية ا�ستخدام حّقها يف ال�سيادة على م�سيق هرمز، 

بحيث ت�سع ر�سوماً على الناقالت العابرة ومنع اإي ناقلة 

القت�ساد  يجعل  م��ا  ال��ع��دواين،  الت�سنيف  ذات  تعترها 

الأوروب�����ي والق��ت�����س��اد الأم���ريك���ي وال��ي��اب��اين يف ارت��ب��اك 

اأ�سّد مما يعاين اليوم، وقد يدفع �سعوب تلك الدول اإىل 

اإ�سباع  تاأخري  اأو  النفط  اإم���دادات  تناق�ض  مع  انتفا�سات 

لتحقيق  احتياجاً  الأك���ر  بال�سلعة  وال�سركات  الأ���س��واق 

اإعاقة الإم��دادات قد  اأي�ساً، وبالتايل، فاإّن  النمو واحلياة 

تدفع اإىل اأمر من اثنني، اإّما تراجع القوى الإمريالية - 

ال�ستعمارية عن غّيها، واإّما الندفاع اإىل حرب.

وتلك احلرب تتحدث عنها الوليات املتحدة منذ العام 

2006 ب�سورة مت�سارعة، وقد و�سعت لها مواقيت عدة كان 
2007، ثم قبل نهاية ولية جورج  اأولها قبل نهاية العام 

للمراكز  و�ساروخية  جوية  �سربات  ت��ب��داأ  بحيث  ب��و���ض، 

احل��ي��وي��ة وال�����س��اروخ��ي��ة وامل�������س���ادات وم���ق���رات ال��ق��ي��ادة 

ال�سيا�سية، لتعطيل و�سّل القدرات الإيرانية، ثّم »تاأمني« 

لأّن  النفطية،  الإم���دادات  تتاأثر  ل  بحيث  هرمز  م�سيق 

للنفط  املنتجة  كلها  العامل  دول  �سيجعل  امل�سيق  اإغ��الق 

وامل�ستهلكة له يف حال اختناق اقت�سادي واجتماعي.

الطرفني  النف�سية بني  اأن احلرب  بات يدرك  اجلميع 

الطرف  يوؤّثر يف  اأن  ميكن  ما  هناك  يعد  ا�ستنفذت، ومل 

الآخ����ر �سمن ه���ذه احل����رب، واإي�����ران اأج����رت ال��ع��دي��د من 

على  ال��ت��ام��ة  بال�سيطرة  املرتبطة  الع�سكرية  امل���ن���اورات 

م��ن م�سيق  ي��ب��داأ  اأمنها  اأن  الإع���الن  م��ع  ه��رم��ز،  م�سيق 

للقوات  العامة  القيادة  رئي�ض  اإع��الن  لياأتي  املندب،  ب��اب 

امل�سلحة الإيرانية اجلرنال �سيد ح�سن فريوز اآبادي وكاأنه 

اإي��ران لديها خطة  اآب��ادي اإن  م�سك اخلتام، وق��ال ف��ريوز 

ذكية ومنطقية لإغالق م�سيق هرمز، ولكن قرار تنفيذ 

�سماحة  امل�سلحة  ل��ل��ق��وات  ال��ع��ام  ال��ق��ائ��د  بعهدة  الإغ����الق 

املر�سد ال�سيد علي خامنئي.

وه���ذا ال��ت�����س��ري��ح ال���ذي اأ����س���ار ف��ي��ه ف���ريوز اآب�����ادي اإىل 

الأم��ريك��ي يف  وال��وج��ود  الأم��ريك��ي��ة  البحرية  القطع  اأن 

املنطقة يرمي اإىل �سمان م�سالح الراأ�سمالية الأمريكية 

لقائد  وا���س��ح  ت�سريح  م��ع  اأي�����س��اً  ت��زام��ن  وال�سهيونية، 

القوات البحرية يف احلر�ض الثوري علي فدوي، قال فيه 

اإن لدى البحرية قدرات كاملة على ال�سيطرة على م�سيق 

هرمز، وعدم ال�سماح مبرور ولو قطرة واحدة من النفط 

فيه.

فهل ُتخطئ الوليات املتحدة اأو تراجع ح�ساباتها؟ فاإن 

اأخطاأت بات من املوؤكد اأن املعركة �ستكون فا�سلة، و�ستكون 

قواتها يف مهب النار وتذهب دول اخلليج فرق قوة.

حمرر ال�ش�ؤون الدولية

من البنّي لأي متابع حلملة انتخابات الرئا�سة الأمريكية، 

اأزمة اقت�سادية ومالية ت�سهدها  اأعنف  اأنها حت�سل على وقع 

القت�سادية  ال�سيا�سة  ت��اأث��ري  ي���زداد  حيث  املتحدة،  ال��ولي��ات 

ك��م��ا ت�سري كل  ال��ن��اخ��ب الأم���ريك���ي  والج��ت��م��اع��ي��ة ع��ل��ى راأي 

املعطيات. 

اأم����ا ال�����س��ي��ا���س��ة اخل��ارج��ي��ة، ف��اإن��ه��ا ���س��ت��ك��ون ح��ا���س��رة بقدر 

هذا  لالأمريكيني،  الجتماعي  وال�ستقرار  بالأمن  عالقتها 

حجم  من  النابع  الإ�سرائيلي  اللوبي  تاأثري  نتجاهل  اأن  دون 

وتلك  القرار،  �سانعة  الأمريكية  املوؤ�س�سات  يف  الوا�سع  نفوذه 

ومراكز  الإع���الم،  و�سائل  العام، وخ�سو�ساً  ال��راأي  يف  امل��وؤث��رة 

الأب��ح��اث، وامل��وؤ���س�����س��ات امل��ال��ي��ة والق��ت�����س��ادي��ة، وارت��ب��اط ذلك 

مب�سالح اأمريكا النفطية يف الوطن العربي، ودور »اإ�سرائيل« 

احليوي يف القلب منه، ولذلك ن�سهد يف احلمالت النتخابية 

الجتماعية  ال�����س��ي��ا���س��ات  اإزاء  امل��ر���س��ح��ني  م��واق��ف  يف  ت��ب��اي��ن��اً 

والقت�سادية واخلارجية، واتفاقاً، ل بل ت�سابقاً يف دعم الكيان 

ال�سهيوين.

املتحدة،  الوليات  بها  التي متر  املراقب للظروف  اأن  غري 

يلحظ اأن النتخابات هذه املرة تاأتي يف ظل تطورات وحتديات 

مل ي�سبق اأن واجهتها من قبل، وهي:

على   2008 عام  تفجرت  التي  واملالية  القت�سادية  الأزم��ة 

الأزمة  الراأ�سمايل، فهذه  النظام  تاريخ  نحو غري م�سبوق يف 

ما  �سرعان  التي  الك�ساد  اأزم��ات  من  ك�سابقاتها،  عابرة  لي�ست 

كان يتم جتاوزها، بعد ت�سريف الإنتاج الكا�سد، واإمنا هي اأزمة 

الأمريكية  الراأ�سمالية  ق��درة  ع��دم  من  نابعة  مقيمة  بنيوية 

يكمن  ذل��ك  وال�سبب يف  على جت��اوزه��ا،  الغرب  ونظرياتها يف 

التي  العاملية،  لالأ�سواق  واحتكارها  هيمنتها  ع�سر  انتهاء  يف 

دول  دخ���ول  نتيجة  مناف�ض،  دون  منتجاتها  ت�ستهلك  ك��ان��ت 

ومتكن  الأ���س��واق،  ه��ذه  يف  املناف�سة  م�سرح  اقت�سادياً  �ساعدة 

منتجاتها من غزو الأ�سواق بن�سبة كبرية على ح�ساب املنتجات 

الأمريكية الغربية.

وقد اأدت هذه الأزمة امل�ستمرة اإىل تراجع ح�سة اأمريكا من 

الناجت العاملي، واإحداث فجوة كبرية بني مداخيلها ونفقاتها، 

بوا�سطة  ال�ستدانة  متزايداً جرى تغطيته عر  ولدت عجزاً 

�سندات اخلزينة، حتى بلغ الأمر حد جتاوز الدين الأمريكي 

عتبة ال�14.5 تريليون دولر التي كانت تعتر خطاً اأحمر.

ت��ف��اق��م الأزم������ة الج��ت��م��اع��ي��ة ع��ل��ى خ��ل��ف��ي��ة ازدي������اد اأع����داد 

مليوناً،  ال�15�20  ب��ني  ي��ق��درون  ال��ذي��ن  العمل  م��ن  العاطلني 

وتراجع القدرة ال�سرائية لالأمريكيني، التي نتج عنها ظهور 

���س��رتي��ت« الح��ت��ج��اج��ي��ة، �سملت م��دن��اً  »اح��ت��ل��وا وول  ح��رك��ة 

التي  الأزم���ة،  ق��وي على ح��دة ه��ذه  اأمريكية ع��دي��دة كموؤ�سر 

توؤ�سر اإىل ازدياد التفاوت بني الأغنياء والفئات الو�سطى التي 

بداأ ق�سم هام منها ينحدر اإىل م�ستوى الفئات املحدودة الدخل 

التي تراجعت وانهارت قدرتها ال�سرائية.

ا����س���ط���رار وا����س���ن���ط���ن، ب���ع���د ف�����س��ل ح���روب���ه���ا يف ال���ع���راق 

والجتماعية،  القت�سادية  اأزماتها  فاقمت  التي  واأفغان�ستان، 

ال��ك��ب��رية  ال��ف��ج��وة  م��ن  ل��ل��ح��د  تق�سفية  اإج������راءات  ات��خ��اذ  اإىل 

الإج���راءات  وه��ذه  الكبري،  والإن��ف��اق  املرتاجعة  املداخيل  بني 

جت�سدت يف خف�ض موازنة الدفاع، وتقلي�ض بع�ض امل�ساعدات 

اخلارجية.

معاجلة  �سبل  على  حمالتهم  يف  املر�سحون  ي��رك��ز  ول��ه��ذا 

الأزمة، وت�سري ا�ستطالعات الراأي اإىل اأن اجتاه الراأي العام ل 

يزال بغالبيته يوؤيد �سيا�سات اأوباما يف الن�سحاب من العراق 

واأفغان�ستان، ودعم ال�سناعة وتعزيز الطبقة الو�سطى، اإل اأنه 

عار�ض �سيا�سته يف تقلي�ض التقدميات الجتماعية.

»الإ�سرائيلي«  اللوبي  »اإ�سرائيل«، ومن خالل  فاإن  باملقابل 

الأم���ريك���ي، ت��دع��م امل��ر���س��ح اجل��م��ه��وري روم��ن��ي؛ ال���ذي يتخذ 

م��واق��ف اأك���ر ت��اأي��ي��داً مل��واق��ف رئي�ض ال����وزراء »الإ���س��رائ��ي��ل��ي« 

توجيه  اأوباما يف  اإقناع  يف  ينجح  ال��ذي مل  نتنياهو؛  بنيامني 

اأنها تتجنب الدخول العلني يف  �سربة ع�سكرية لإي��ران، غري 

اأوباما،  اأن تقطع مع  اأوباما، لأنها ل تريد  تاأييد حملته �سد 

ا�ستطالعات  �سوء  على  خ�سو�ساً  معه،  العالقات  توتر  واأن 

الراأي التي ل تزال ترجح عودة انتخابه لولية ثانية، يف وقت 

قوياً  وداعماً  ل�»اإ�سرائيل«،  ال��دوام �سديقاً  كان على  اأوباما  اأن 

ع�سكرية  �سربة  توجيه  م�ساألة  يف  معه  اختلفت  ما  واإذا  لها، 

لإي���ران، ف��اإن ذل��ك ل ينطلق من تبدل يف موقفه، واإمن��ا من 

ا�ست�سعاره  للمخاطر التي قد جترها احلرب على »اإ�سرائيل« 

الأمريكي  القت�ساد  وعلى  املنطقة،  يف  الأمريكية  وامل�سالح 

والعاملي يف اآن.

ح�سني عطوي
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تحذير من مخاطر 
ازدياد التفاوت 

االجتماعي في أميركا
ح������ذرت م��ن��ظ��م��ة ال����ت����ع����اون الق���ت�������س���ادي 

وال��ت��ن��م��ي��ة، ال����ولي����ات امل��ت��ح��دة م���ن خم��اط��ر 

ا���س��ت��م��رار م��ع��دل ال��ب��ط��ال��ة امل��رت��ف��ع، وت��زاي��د 

ال��ت��ف��اوت يف ال��دخ��ل ب��ني الأغ��ن��ي��اء وال��ف��ق��راء، 

الق����ت���������س����اد  ي�������ح�������اول  ال�����������ذي  ال�������وق�������ت  يف 

الأم�����ريك�����ي اخل��������روج م����ن ت����داع����ي����ات اأ�����س����واأ 

م���وج���ة رك������ود ي���ت���ع���ر����ض ل���ه���ا م���ن���ذ ال��ك�����س��اد 

 ال��ك��ب��ري يف ث��الث��ي��ن��ي��ات ال���ق���رن ال��ع�����س��ري��ن.

واع����ت����رت امل��ن��ظ��م��ة اأن م���ن ����س���اأن ا���س��ت��م��رار 

وامل��ه��ارات  التعليم  م�ستويات  ي��ه��دد  اأن  ذل���ك 

املتحدة. ال��ولي��ات  بها  مت��ي��زت  ال��ت��ي   العالية 

ورغ�����م ال��ت��ح��ذي��ر ف�����اإن ال��ت��ق��ري��ر اأ�����س����ار اإىل 

يف  الأم�����ريك�����ي�����ة  ال���ن���ق���دي���ة  ال�������س���ي���ا����س���ة  اأن 

ال��ط��ري��ق ال�����س��ح��ي��ح م���ن اأج����ل ت��ع��زي��ز ال��ن��م��و 

 الق����ت���������س����ادي، وحت�������س���ني ف����ر�����ض ال���ع���م���ل.

العالية  البطالة  ا�ستمرار  اأن  التقرير  وذك��ر 

اإ�سالح  دون  من  هيكلية  م�سكلة  ي�سبح  رمب��ا 

 دي���ن���ام���ي���ك���ي ل��ل��ت��ع��ل��ي��م واأن����ظ����م����ة ال���ت���دري���ب.

يف  البطالة  معدل  ا�ستمرار  املنظمة  وتوقعت 

الوليات املتحدة عند م�ستوى 8٪ خالل العام 

 احلايل، قبل اأن يرتاجع اإىل 7.6٪ العام املقبل.

معدل  ف���اإن  الكبري،  الك�ساد  منذ  م��رة  ولأول 

ال��ب��ط��ال��ة ظ���ل ف����وق م�����س��ت��وى 8٪ اأك�����ر من 

عامني.



تنفق الوليات املتحدة اأكر من مليار 

دولر �سنوياً على �سكل م�ساعدات ع�سكرية 

امل�����س��وؤول��ون يف  ل��ذل��ك يعتر  اإىل م�����س��ر، 

البيت الأبي�ض اأن ذلك يعطي اإدارة باراك 

اأوباما ورقة �سغط فاعلة، للتاأثري يف اأداء 

احلكومة اجلديدة واجلي�ض امل�سري.

امل�سرية  الأم��ريك��ي��ة  العالقات  و�سلت 

�سهر  يف  عقود  منذ  م�ستوياتها  اأدن���ى  اإىل 

اأمريكياً   16 اُتهم  عندما  املا�سي،  �سباط 

ي��ع��م��ل��ون يف م��ن��ظ��م��ات غ���ري ح��ك��وم��ي��ة يف 

ال���ق���اه���رة ب���ج���رائ���م م�����س��ب��وه��ة، وي���واج���ه 

بع�سهم حكماً بال�سجن ملدة خم�ض �سنوات، 

احلظر  امل�سرية  احلكومة  رف��ع��ت  عندما 

على �سفر املتهمني و�سمحت لهم مبغادرة 

الأمريكية  اخلارجية  وزارة  اأعلنت  البلد، 

اجلي�ض،  اإىل  امل�ساعدات  اإر���س��ال  ا�ستئناف 

ل��ك��ن ال��ت��ح��ق��ي��ق ال����ذي اأج���رت���ه احل��ك��وم��ة 

الأول  املقام  يف  ا�ستهدف  قد  كان  امل�سرية 

م��ن��ظ��م��ات امل��ج��ت��م��ع امل������دين امل�������س���ري���ة ل 

الأم���ريك���ي���ة، وك���ان���ت ت��ل��ك امل��ن��ظ��م��ات قد 

الوليات  �سغطت  بنف�سها،  نف�سها  �سنعت 

املتحدة من اأجل اإطالق �سراح مواطنيها، 

عن  دف��اع��اً  نف�سه  الأم���ر  تفعل  مل  ولكنها 

املنظمات امل�سرية املنادية بالدميقراطية، 

وبالتايل �سقطت الوليات املتحدة جمدداً 

فاأكدت  الدميقراطية،  عن  ال��دف��اع  فخ  يف 

مرة جديدة اأنها تزعم ن�سر الدميقراطية 

الأ�سا�سي  الغر�ض  فيما  التعبري،  وحرية 

م����ن ت���دخ���الت���ه���ا يف م����ا ي�����س��م��ى ال��رب��ي��ع 

العربي هو اإر�ساء م�ساحلها اخلا�سة.

امل�����س��اع��دات،  ن��ق��ل  ا�ستئناف  خ���الل  م��ن 

فقد  خطرية،  ب�سابقة  اأوب��ام��ا  اإدارة  قامت 

ج��ان��ب  اإىل  الأم���ريك���ي���ة،  الإدارة  ه�����ددت 

امل�ساعدات  بتعليق  الأم��ريك��ي،  الكونغر�ض 

ال��ت��زام��اً  امل�����س��ري  ي��ظ��ه��ر اجل��ي�����ض  اإذا مل 

ح��ق��ي��ق��ي��اً ب��اإر���س��اء ال��دمي��ق��راط��ي��ة، مب��ا يف 

حلماية  معينة  ���س��ي��ا���س��ات  »ت��ط��ب��ي��ق  ذل���ك 

ح���ري���ة ال��ت��ع��ب��ري يف امل��ن��ظ��م��ات امل��خ��ت��ل��ف��ة، 

ذل��ك«،  ت�سمن  قانونية  اإج���راءات  وفر�ض 

التهديدات  تلك  اأن  تبني  ما  �سرعان  لكن 

كانت فارغة امل�سمون، فقد تاأكدت �سكوك 

مواجهة  اأي  اأن  مبعنى  امل�سري،  اجلي�ض 

نهاية  يف  املتحدة  ال��ولي��ات  �ستدفع  ح��ادة 

املطاف اإىل الرتاجع عن تهديداتها حتت 

املنظمات  ق�سية  يف  ج���رى  ك��م��ا  ال�����س��غ��ط 

املدنية، حيث اكتفت وا�سنطن بالدفاع عن 

ل  امل�سرية،  املنظمات  وتنا�ست  مواطنيها، 

بل مل تكرتث مل�سريها.

امل�����س��وؤول��ون  ب��رر  اخل��ا���س��ة،  املجال�ض  يف 

الأم����ريك����ي����ون م���وق���ف���ه���م، ف����ادع����وا اأن���ه���م 

يوفرون اأوراق ال�سغط التي ميلكونها اإىل 

املراحل الأكر خطورة، واأنهم لن يلوحوا 

يف  ال����دوام،  على  امل�ساعدات  تعليق  ب��ورق��ة 

اأن  اخل��راء يف م�سر  بع�ض  ي��رى  املقابل، 

يوا�سل  امل�سلحة  للقوات  الأع��ل��ى  املجل�ض 

يثق  وهو  امل�سرية،  الدميقراطية  اإ�سعاف 

عواقب  اأي  يواجه  لن  باأنه  يبدو  ما  على 

وخيمة تنعك�ض على عالقته مع الوليات 

امل�سريني  من  فئة  هناك  اأن  كما  املتحدة، 

وما  امل�سلمني  الإخ���وان  حكم  من  تتخوف 

قد يحمله من ت�سييق للحريات، يف حني 

اأن ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة؛ ال��ت��ي ادع����ت اأن��ه��ا 

واأه��داف  واحلرية  الدميقراطية  �ستدعم 

كما  املتفرج  موقف  تقف  م�سر،  يف  الثورة 

اعتادت، ول تلوح بتعليق امل�ساعدات اإل يف 

حال ارتبط الأمر مب�ساحلها ورعاياها.

ب���راأي املراقبني الأم��ريك��ي��ني ف��اإن��ه »مل 

اأوب��ام��ا  اإدارة  ت��غ��ري  ك��ي  ب��ع��د  الأوان  ي��ف��ت 

نهجها الراهن، ت�ستطيع الوليات املتحدة 

اإىل  الع�سكرية  امل�ساعدات  وقف  الآن  حتى 

امل�سوؤولني  على  ال�سغط  اأج��ل  من  م�سر، 

والأمريكيني لإتاحة املزيد من احلريات، 

اأوراق  ا���س��ت��ع��م��ال  اأن  امل���ع���روف  م���ن  ل��ك��ن 

ال�����س��غ��ط ي��ب��ق��ى م�����س��األ��ة ���س��ائ��ك��ة، ب��ع��د اأن 

تهديدها  ع��ن  املتحدة  ال��ولي��ات  تراجعت 

وبالتايل،  مل��رات،  امل�ساعدات  بوقف  العلني 

لإعادة التاأكيد على م�سداقية الأمريكيني 

وا�ستعادة اأوراق ال�سغط املفقودة مع مرور 

بتنفيذ  ط��ري��ق��ة  اأف�����س��ل  تق�سي  ال���وق���ت، 

اأن  اإطالقها، ل �سك  التي يتم  التهديدات 

بع�ض امل�سريني �سيف�سرون هذا الأمر على 

املحلية،  �سوؤونهم  يف  مرفو�ض  تدخل  اأن��ه 

الوليات  ت�سرح  اأن  يجب  احلالة،  تلك  يف 

امل��ت��ح��دة م��وق��ف��ه��ا واأن ت��و���س��ح اخل��ط��وط 

احل��م��راء، وع��واق��ب جت��اوزه��ا عر جتديد 

مبا�سرة  والتوا�سل  العامة  الديبلوما�سية 

واأع�ساء  امل�سرية  ال�سيا�سية  الأح��زاب  مع 

املجتمع املدين«.

يف الواقع، ومهما كانت الآراء يف م�سر 

تعليق  ينجح  اأن  امل�ستبعد  فمن  وخارجها، 

تغيري  يف  للجي�ض  الأم��ريك��ي��ة  امل�ساعدات 

امل�سلحة  ل��ل��ق��وات  الأع��ل��ى  املجل�ض  �سلوك 

ع��ل��ى امل����دى ال��ق�����س��ري، وق���د ح���ذر ب��رو���ض 

ري�����دل م���ن م��ع��ه��د ب��روك��ي��ن��غ��ز، م���ن ه��ذا 

املعدات  نقل  »�سيكون وقف  قائاًل:  الأم��ر، 

لكن  م��ه��م��اً  ع��ام��اًل  م�سر  اإىل  الع�سكرية 

لي�ض لدرجة كافية، ول �سيما بالن�سبة اإىل 

يخو�ض معركة  اأن��ه  يعتر  جي�ض م�سري 

اأن  الوطن، ميكن  لل�سيطرة على  وجودية 

تنجح مقاربة جتميد امل�ساعدات الع�سكرية 

املمار�سات  لو ف�سلت يف تغيري  فعاًل، حتى 

ال�ستبدادية التي يطبقها املجل�ض الأعلى 

ل��ل��ق��وات امل�����س��ل��ح��ة، ل��ك��ن ه���ذا ه���و امل��غ��زى 

تتخطى  اأن  يجب  اإذ  يح�سل،  مما  الفعلي 

الوليات املتحدة ال�سرتاتيجية التفاعلية 

اليومية التي تطبقها يف م�سر«.

ت�سود فكرة �سائعة يف م�سر ويف ال�سرق 

امل��ط��ال��ب  اأن  م���ف���اده���ا  الأو�����س����ط ع���م���وم���اً 

الأم��ريك��ي��ة مي��ك��ن جت��اه��ل��ه��ا اإذا ك��ان��ت ل 

اجلوهرية:  الأمريكية  بامل�سالح  ترتبط 

م��ع��اه��دة ال�����س��الم م��ع »اإ���س��رائ��ي��ل«، حقوق 

تنفيذ  ح��ال  اجل��وي )يف  امل��ج��ال  ا�ستخدام 

حترك ع�سكري �سد اإيران(، الو�سول اإىل 

قناة ال�سوي�ض، جهود مكافحة الإرهاب، اأما 

خطاب  جم��رد  فتبقى  الأخ���رى،  الق�سايا 

مفعول  اإب��ط��ال  اأن  ���س��ك  ل  ع��اب��ر،  �سفهي 

�سنوات  �سيتطلب  ال�سائعة  ال��ف��ك��رة  ه���ذه 

اإع����ادة ت��وج��ي��ه ال�سيا�سة  ع���دة ف�����س��اًل ع��ن 

الأمريكية نحو ال�سرق الأو�سط.

الوليات  �ستواجه  الأح���وال،  مطلق  يف 

املجل�ض  م��ع  م�ستقبلية  حت��دي��ات  امل��ت��ح��دة 

الأعلى للقوات امل�سلحة، وبالتايل مع بقية 

احللفاء يف اأنحاء املنطقة اأي�ساً، يوجب اأن 

خالل  م��ن  نف�سه  الأبي�ض  البيت  يح�سر 

�ستحمل  �سجاعة،  بكل  بقناعاته  املجاهرة 

ه���ذه امل��ق��ارب��ة ب��ع�����ض امل��ج��ازف��ة ح��ت��م��اً، يف 

تنامياً  ال��ع��رب��ي  ال��ع��امل  ف��ي��ه  ي�سهد  وق���ت 

الأجانب،  ك��ره  وم�ساعر  القومية  للنزعة 

البديل  اخليار  يكون  اأن  املتوقع  من  لكن 

اأ�سواأ، بعد املجازفة بالظهور ب�سورة اجلهة 

ال�ستبداديني  احلكام  وتدعم  متول  التي 

يف م�������س���ر، وت���ت���غ���ا����س���ى ع����ن اأخ���ط���ائ���ه���م 

دميقراطياً«. املنتخبة  املوؤ�س�سات   وتعادي 

امل���������س����وؤول����ون  ي���ع���ت���ر  اأن  امل����ت����وق����ع  م�����ن 

ب��ه��ذه  ل��ي�����ض  ال���و����س���ع  اأن  الأم����ريك����ي����ون 

ال�����س��ه��ول��ة، واأن خ��ط��ة ت��ق��دمي امل�����س��اع��دات 

ذل����ك، فالو�سع  م��ع��ق��دة، ه��م حم��ق��ون يف 

الل��ت��زام مبعظم  اأن مت  �سبق  معقد فعاًل، 

امل�������س���اع���دات امل���ال���ي���ة مب���وج���ب ع���ق���ود مع 

ول  الأمريكية،  الأ�سلحة  ت�سنيع  �سركات 

مب�سالح  ي�سر  امل�����س��اع��دات  وق��ف  اأن  �سك 

تلك ال�سركات.

ل��ق��د اأ���س��ب��ح��ت امل�����س��اع��دات الأم��ريك��ي��ة 

الأبي�ض  البيت  وم����ادام  بالفعل،  �سبابية 

���س��ارم، �سرتتفع  ات��خ��اذ موقف  ع��ن  ميتنع 

تقرر  ع��ن��دم��ا  �سيتكبدها  ال��ت��ي  التكاليف 

امل�ساعدات  �سحب  اأخ��رياً  املتحدة  الوليات 

نهائياً، لكن لن يجازف هذا الو�سع ح�سراً 

ب��ت��ج��دد م�����س��اع��ر ال���ع���داء جت����اه ال���ولي���ات 

اأو خ�����س��ارة ورق����ة �سغط  امل��ت��ح��دة م��وق��ت��اً، 

م��ه��م��ة ع��ل��ى اجل��ي�����ض يف ال��ق��اه��رة، م��ع اأن 

ب��ل يتعلق  م��وؤ���س��ف��ة،  ال��ع��واق��ب تبقى  ه���ذه 

الأمر ب�سكل اأ�سا�سي باإعادة حتديد طريقة 

ال�سرق  املختلفة يف  الأط��راف  التعامل مع 

الأو�سط على املدى البعيد.

عبد اهلل ال�سفدي

حت���ت ع���ن���وان »اأوروب���������ا ت�����س��ت��ط��ي��ع م��ق��اط��ع��ة م��ن��ت��ج��ات 

قانونياً  راأي����اً  الأوروب���ي���ة  احل��ك��وم��ات  تلقت  امل�����س��ت��وط��ن��ات«، 

مقاطعة  ت�ستطيع  ب��اأن��ه��ا  ال����دويل،  ال��ق��ان��ون  يف  خبري  م��ن 

رف�سها  عن  تعبري  يف  »الإ�سرائيلية«  امل�ستوطنات  منتجات 

ل��ه��ذه امل�����س��ت��وط��ن��ات غ��ري ال�����س��رع��ي��ة ال��ت��ي تق�سم اأرا���س��ي 

الفل�سطينيني وتنتهك حقوقهم.

ه���ذا ال������راأي ال��ق��ان��وين ت��ق��دم ب���ه ال��ري��ط��اين جيم�ض 

ك���روف���ورد؛ اخل��ب��ري ب��ال��ق��ان��ون ال����دويل وال��روف��ي�����س��ور يف 

التي  القانونية  الوثيقة  تكونت  وقد  »كامريدج«،  جامعة 

�سيا�سية  ل�سخ�سيات  قدمت  �سفحة،  �ستني  من  بها  تقدم 

ممار�سة  على  لت�سجعهم  الأوروب��ي��ة،  احلكومات  يف  رفيعة 

املقاطعة، لأنها �سرعية مئة يف املئة.

منتجات  مقاطعة  »اإن  ال��وث��ي��ق��ة:  تقوله  م��ا  اأب���رز  وم��ن 

لالتفاق  فيها  ال�ستناد  ميكن  »الإ�سرائيلية«  امل�ستوطنات 

ال��ت��ج��اري امل��وق��ع ب��ني دول الحت����اد، وال��ق��ائ��م ع��ل��ى اأ���س��ا���ض 

واأ���س��ا���س��ي��ات العملية  اح�����رتام ح��ق��وق الإن�������س���ان وق���واع���د 

املقاطعة  عملية  يف  ال���س��ت��ن��اد  ميكن  كما  ال��دمي��ق��راط��ي��ة«، 

وال�سفة  غ��زة  قطاع  اأن  على  الريطانية،  الوثيقة  ح�سب 

الغربية لي�ست اأرا�سي »اإ�سرائيلية«.

الريطانية؛  النقابات  احت��اد  الوثيقة  ه��ذه  تبّنى  وق��د 

الذي يقود حملة يف بريطانيا ملقاطعة منتجات امل�ستوطنات.

عالمات  و�سع  ب��اجت��اه  تعمل  التي  ال���دول  طليعة  وم��ن 

مقاطعتها،  وبالتايل  لتمييزها،  امل�ستوطنات  منتجات  على 

ال���دامن���ارك وال�����س��وي��د وج��ن��وب اإف��ري��ق��ي��ا، يف ال��وق��ت ال��ذي 

تطالب اإيرلندا باأن يقوم الحتاد الأوروبي بفر�ض مقاطعة 

اأن  �ساملة على منتجات امل�ستوطنات »الإ�سرائيلية«، ويبدو 

بريطانيا بداأت تتاأثر بهذه احلملة.

»الإ�سرائيلي«  اخلارجية  وزي��ر  قال  التفافية،  وكخطوة 

اأف��ي��غ��دور ل��ي��رم��ان، اإن���ه �سيوعز جل��ه��ات الخ��ت�����س��ا���ض يف 

»�سنع  و�سع  العرية  الدولة  يف  والزراعة  القت�ساد  وزارة 

اإ�سرائيل« بدل »�سنع يف امل�ستوطنات«، لكن الدول التي  يف 

اإىل اتخاذ موقف �سجاع مبقاطعة الب�سائع املنتجة  بادرت 

كل  �ستقاطع  فاإنها  ذل��ك  مت  اإن  اأن��ه  اأك��دت  امل�ستوطنات،  يف 

حكومة  �سد  ت�سعيدية  خطوة  وهي  »الإ�سرائيلية«،  ال�سلع 

بنيامني نتنياهو اليمينية املتطرفة.

وي����رى ن��ا���س��ط��ون اأن ك���ل م���ا ه���و »اإ����س���رائ���ي���ل���ي« يجب 

النا�سئة  مقاطعته، وعملياً، تبني حركات املقاومة املدنية 

اأطروحتها على »حماربة الأبارتهايد« اأو اإجراءات الف�سل 

داخ��ل  ال��ع��رب  �سد  »اإ���س��رائ��ي��ل«  متار�سها  التي  العن�سري 

فل�سطني املحتلة عام 1948 لترير املقاطعة ال�ساملة، واإن 

كان النا�سطون يجدون �سعوبة ميدانياً يف الدعوة لذلك 

يف بع�ض الدول.
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تتزين  وف��ي��ه  امل���ب���ارك،  رم�����ض��ان  �ضهر  علينا  ي��ط��ل 

بريوت ال�ضتقبال �ضهر اهلل.

املدينة العريقة لها تاريخ حافل مع ال�ضهر املبارك، 

فماذا يف تفا�ضيل عالقات النا�س مع بع�ضهم يف رحاب 

الإعالن  املدفعية  تطلق  كانت  وكيف  الف�ضيلة؟  االأي��ام 

بدء اأيام اهلل.

اإب��راه��ي��م  اأي���ام  العثمانية  ال��دول��ة  ا�ضتحدثت  لقد 

مهمته  له مدفعجياً  ب��ريوت، خ�ض�ضت  يف  با�ضا مدفعاً 

واالإم�ضاك  االإفطار  واإعالن وقت  �ضهر رم�ضان،  اإثبات 

واالأوقات اخلم�ضة، وكذلك اإطالقه طيلة عيدي الفطر 

واالأ�ضحى.

كان يتم اإطالق املدافع م�ضاء يوم التا�ضع والع�ضرين 

ع�ضر  واإال  ال��ه��الل،  روؤي���ة  ثبتت  اإذا  �ضعبان،  �ضهر  م��ن 

تب�ضرياً  مدفع  طلقة   21 تطلق  وكانت  منه،  الثالثني 

واإجالاًل، كما ح�ضل �ضنة 1859، وما بعدها.

املفو�ضية  ا�ضتلمت  الفرن�ضي،  االن��ت��داب  عهد  ويف 

باعتبارها  االإ�ضالمية،  واالأوق��اف  االإفتاء  �ضوؤون  العليا 

جزءاً من دوائر الدولة، وعّينت ال�ضيد جيناردي م�ضرفاً 

�ضيدة  م��ن  فيما  ت���زوج  متقاعد،  ع�ضكري  وه��و  عليها، 

�ضورية من اآل الالذقي.

كان موقع املدفع اأيام ال�ضلطنة العثمانية يف الثكنة 

الواقعة على رابية مطّلة على بريوت، وهو  الع�ضكرية 

ما ُيعرف اليوم مبجل�س االإمناء واالإعمار، املدفع متجه 

اإىل ال�ضرق، ي�ضرق على اإطالقه »ميقاتياً« ا�ضتقت منه 

اآن��ذاك،  ا�ضم عائلة )ميقاتي( من قبل مدير االأوق��اف 

وكان اأ�ضهرهم  �ضيخ من اآل الزغلول، ي�ضحب من جيب 

ب�»ك�ضتك« ذهبي، يحدد مبوجبها  �ضرتته �ضاعة معّلقة 

اإ����ض���ارة اإط����الق امل��دف��ع، حم��دث��اً دوي����اً ت���رجت ل��ه املدينة 

ال�ضغرية القابعة حتت اله�ضبة.

حتى  واالأع��ي��اد  رم�ضان  ملدفع  املو�ضع  ه��ذا  ا�ضتمر 

عام 1935، بعد اأن ات�ضعت مدينة بريوت جنوباً وغرباً، 

اأث��ره��ا  اأح��ي��اء ج��دي��دة، نقل على  اأث��ره��ا  وظ��ه��رت على 

ك��ان��ت تطل على معظم  ال��ت��ي  اإىل تلة اخل��ي��اط  امل��وق��ع 

اأ�ضرف على املدفع واإطالقه  االأحياء االإ�ضالمية، حيث 

رجال القنا�ضة اللبنانية )جي�س ال�ضرق(، ومن بعدهم 

اجلي�س اللبناين بعيد اال�ضتقالل.

امل��الح��ظ يف م��دف��ع رم�����ض��ان اأن���ه ك���ان ل��ه دوالب���ان 

كدواليب العربات، والقذيفة العائدة له هي عبارة عن 

ح�ضوة قما�س كتان حم�ضوة بالبارود، مت�ضلة بكب�ضولة 

ي�ضعها اجلندي يف املدفع ويطلقها بوا�ضطة حبل رفيع.

تنقل على  ك��ان��ت  امل��داف��ع  ه��ذه  اأن  بالذكر  اجل��دي��ر 

احللو  )ثكنة  اليا�س  م��ار  ثكنة  يف  مركزها  من  البغال 

على  متدلية  البغل  ظهر  على  تو�ضع  حيث  ح��ال��ي��اً(، 

اجلانبني، ودام هذا االأ�ضلوب حتى 1923.

�صالة العيد

امل��داف��ع تطلَق من  ���ض��وال، كانت  عند ثبوت ه��الل 

�ضاحة الق�ضلة الع�ضكرية، وت�ضطف اجلنود �ضباح يوم 

العيد على جوانب �ضوق الف�ضخة، اأي الطريق املمتدة 

من دار احلكومة - ال�ضراي ال�ضغرية يف �ضاحة الربج 

- اإىل اجلامع العمري الكبري، فيتوجه الوايل بعربته 

ال�ضادة  ونقيب   - القا�ضي   - وال��ن��ائ��ب  املفتي  يرافقه 

االأ����ض���راف وك��ب��ار امل��اأم��وري��ن اإىل اجل��ام��ع امل��ذك��ور من 

الف�ضخة،  �ضوق  تو�ضيع  بعد  فتح  ال��ذي  ال�ضمايل  بابه 

حيث ت�ضتقبله اجلماهري هاتفة: باد �ضاهم جوق ي�ضا 

)يعي�س موالنا ال�ضلطان(.

الق�ضلة  اإىل  ال����وايل  ينتقل  ال��ع��ي��د  ���ض��الة  اأداء  ب��ع��د 

اإىل  التهنئة  يقدم  حيث  الكبرية،  ال�ضراي   - الع�ضكرية 

مرافقيه   مع  ينتقل  ثم  الع�ضكريني،  وكبار  املوقع  قائد 

اإىل م�ضت�ضفى الع�ضاكر الهمايونية - اخل�ضتة خانه - التي 

اأ�ضبحت فيما بعد ق�ضر العدل، فتقدم الهدايا للمر�ضى، 

ويعود الوايل بعد ذلك اإىل دار احلكومة لي�ضتقبل تهاين 

كبار املاأمورين واالأعيان والوجوه والذوات.

الباب  وفتح  الف�ضخة  �ضوق  تو�ضيع  قبل  اأن��ه  يذكر 

الوايل  موكب  كان  الكبري،  العمري  للجامع  ال�ضمايل 

ويدخل  االأق���دام  على  �ضرياً  احلكومة  دار  من  يتوجه 

اجلامع من الباب الغربي، وذلك لتعّذر مرور العربية 

يف االأزقة والزواريب ال�ضيقة.

كانت �ضالة العيد تقام قدمياً يف ال�ضاحة املذكورة 

مت��ت��د ���ض��رق��اً ح��ت��ى ���ض��اح��ة ال����ربج ل��ت�����ض��ل اإىل جبانة 

امل�ضلى، وكانت تنظف ليلة العيد وتر�س باملاء وتفر�س 

فيها احل�ضر امل�ضرية، ويو�ضع فيها منرب نّقال يوؤدي 

ثم  بع�ضاً،  بع�ضهم  ويعايد  العيد  �ضالة  الرجال  فيها 

كنًّ  الن�ضاء  ب��اأن  علماً  املقابر،  لزيارة  بعدها  يتوجهون 

اليوم  يف  اأو  العيد  وقفة  ي��وم  ع�ضر  بعد  املقابر  ي��زرن 

االأول منه.

وي�����ض��ن اإخ������راج زك����اة ال��ف��ط��ر ق��ب��ل ���ض��الة ال��ع��ي��د، 

رم�ضان  �ضهر  اآخ���ر  ت�ضدر  ال�ضرعية  املحكمة  وك��ان��ت 

باأنواعها  والدقيق  والزبيب  التمر  من  بقيمتها  بياناً 

الثالثة، العايل واملتو�ضط واالأدنى.

»عن بريوتنا«

اأحمد
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طهران - الثبات

اخ���ت���ت���م م����وؤمت����ر »امل�����������راأة وال�������ض���ح���وة 

االإ���ض��الم��ي��ة« اأع��م��ال��ه يف ط���ه���ران، ب��ع��د اأن 

ال�ضحوة  م�ضتجدات  اآخ��ر  امل�ضاركون  بحث 

والتحديات  العربية،  والثورات  االإ�ضالمية، 

ال��ت��ي ت��واج��ه��ه��ا ه���ذه ال���ث���ورات، ودور امل���راأة 

البارز يف مو�ضوع ال�ضحوة االإ�ضالمية.

وق����د ����ض���دد ال��ب��ي��ان اخل��ت��ام��ي ع��ل��ى اأن 

»ال�ضحوة االإ�ضالمية ُتعد من النعم الكبرية 

التي وهبها اهلل عز وجل لالأمة االإ�ضالمية، 

ح���ي���ث حت���م���ل يف ط��ي��ات��ه��ا ح���ق���ائ���ق ق��ي��م��ة، 

االإ�ضالمية  املجتمعات  على  اإيجابية  واآث��اراً 

ال��ذي  »ال��ع�����ض��ر  اأن  اإىل  وال��ع��رب��ي��ة«، الف��ت��اً 

وبداية  االإ���ض��الم  هو ع�ضر  االآن  فيه  نعي�س 

االعتماد  ركيزتها  ج��دي��دة،  تاريخية  حقبة 

على  واحل��ف��اظ  وت��ع��اىل،  �ضبحانه  اهلل  على 

ت�ضهده  »ما  اأن  موؤكداً  االإ�ضالمية،  الوحدة 

امل��ن��ط��ق��ة م���ن م�����ض��ت��ج��دات، ب��االإ���ض��اف��ة اإىل 

امل�ضلمة يف  امل���راأة  ال���ذي تلعبه  ال��ه��ام  ال���دور 

ال���ث���ورات االإ���ض��الم��ي��ة، ي��ع��زز م��ك��ان��ة امل����راأة 

مكانة  يعطيها  حيث  املجتمع،  يف  ووجودها 

رفيعة و�ضامية يف العامل االإ�ضالمي«.

واأك����د ال��ب��ي��ان اخل��ت��ام��ي ل��ل��م��وؤمت��ر على 

الق�ضية  الفل�ضطينية  ال��ق�����ض��ي��ة  »اع��ت��ب��ار 

االأوىل يف العامل االإ�ضالمي«، م�ضرياً اإىل اأن 

و�ضمودهن  الفل�ضطينيات  الن�ضاء  »مقاومة 

يف وج����ه االح����ت����الل ل��ه��م��ا ت���اأث���ري ك��ب��ري يف 

�ضحوة باقي الن�ضاء امل�ضلمات يف العامل«.

وقد قدمت الن�ضوة امل�ضاركات يف املوؤمتر 

عدة مقرتحات ملوؤ�ض�ضة ال�ضحوة االإ�ضالمية 

االإ�ضالمي،  العامل  يف  للن�ضاء  عمل  كوثيقة 

هيئة  ت�ضكيل  يف  امل��ق��رتح��ات  ه���ذه  ومت��ث��ل��ت 

امل�����ض��ل��م��ات يف  ال��ن�����ض��اء  اأم����ور  ع��ام��ة لتن�ضيق 

املرئية  االإع��الم  و�ضائل  دور  العامل، وتعزيز 

واملقروءة لن�ضر الثقافة والقيم االإ�ضالمية، 

ومواجهة الغزو الثقايف، والت�ضدي للحرب 

�ضد  االإع���الم  و�ضائل  ت�ضنها  التي  النف�ضية 

ال�ضعوب امل�ضلمة.

يف  امل�ضاركة  ال�ضخ�ضيات  اقرتحت  كما 

املوؤمتر تد�ضني مواقع اإلكرتونية اإ�ضالمية 

من اأجل زيادة التوا�ضل، ولتبادل اخلربات 

وتاأ�ضي�س  العامل،  يف  امل�ضلمات  الن�ضاء  بني 

امل��راأة  يخ�س  ا�ضرتاتيجية  درا���ض��ات  مركز 

امل�ضلمة.

لـ»الثبات« خا�صة  • مقابالت 
ع�ضو الهيئة الرئا�ضية للمجمع العاملي 

ح��ج��اوي،  ال�����ض��ي��دة  االإ���ض��الم��ي��ة؛  لل�ضحوة 

امل��وؤمت��ر  اأن  »ال��ث��ب��ات«  ل�ضحيفة  اأو���ض��ح��ت 

النا�ضطات  ب��ني  االأف���ك���ار  ت��ب��ادل  اإىل  ي��رم��ي 

ح�����ول م�����ض��ت��ق��ب��ل ال�������ض���ح���وة االإ����ض���الم���ي���ة، 

وت���دوي���ن ا���ض��رتات��ي��ج��ي��ة ل��ت��ع��زي��ز م�����ض��ارك��ة 

وبيان  االإ�ضالمي،  العامل  املراأة ومكانتها يف 

واأك���دت  وامل�ضتقبلية.  ال��راه��ن��ة  ال��ت��ح��دي��ات 

اللبنانية  امل���راأة  دور ومن���وذج  على  ح��ج��اوي 

املقاومة التي قدمت الكثري من الت�ضحيات 

من اأجل وحدة وكرامة امل�ضلمني.

فل�صطني • من 
من جهتها، ال�ضيدة فاطمة طه قالت 

ل�»الثبات« اإن موؤمتر ال�ضحوة االإ�ضالمية 

يف طهران له مميزات كثرية على �ضعيد 

ومواجهة  واال�ضطهاد،  الظلم  مواجهة 

بال�ضهيونية  املرتبطة  العمالة  اأنظمة 

احل�ضة  لفل�ضطني  ك��ان��ت  وق��د  العاملية، 

العاملي، الإي�ضال  املوؤمتر  الكبرية يف هذا 

����ض���وت م��ك��ان��ة امل�������راأة ال��ف��ل�����ض��ط��ي��ن��ي��ة يف 

مواجهة  يف  االإ�ضالمية  ال�ضحوة  اإحياء 

بالكيان  امل��ت��م��ث��ل��نينْ  واال���ض��ت��ك��ب��ار  ال��ظ��ل��م 

ال�ضهيوين.

تون�س • من 
اإدري���������س فك�ضفت  اأم��ي��ن��ة  ال�����ض��ي��دة  اأم����ا 

ل�»الثبات« اأن املراأة يف تون�س لعبت دوراً كبرياً 

الت�ضحيات  وق��دم��ت  ال��ت��غ��ي��ري،  �ضيا�ضة  يف 

يف �ضبيل ذل���ك، وال�����ض��ح��وة االإ���ض��الم��ي��ة يف 

تون�س لها معنى خا�س، بعد اأن كان املو�ضاد 

ال�ضهيوين ي�ضرح وميرح يف تون�س.

م�صر • من 
بدورها، عليا امل�ضطفى اأكدت ل�»الثبات« 

ان��ت�����ض��رت على  ث�����ورة م�����ض��ر احل��دي��ث��ة  اأن 

ال��دي��ك��ت��ات��وري��ات امل�����ض��ط��ن��ع��ة م���ن اخل����ارج، 

واأعادت للمراأة امل�ضرية دورها يف وم�ضاركتها 

الإيران  امتنانها  مبدية  املجاالت،  جميع  يف 

ال�ضحوة  عن  التعبري  يف  لنا  »اإتاحتها  على 

االإ�ضالمية يف م�ضر«.

ال�صودان • من 
توطيد  اأن  اإ�ضماعيل  فاطمة  راأت  بينما 

ال��دائ��م  وح�����ض��وره��ا  امل�ضلمة،  امل����راأة  ك��رام��ة 

وال���ف���اع���ل، ك��ان��ا ���ض��ب��ب ت���ط���ورات ال�����ض��ح��وة 

ال��دول التي ُتعد  االإ�ضالمية يف العديد من 

اأجندة  تنفذ  كانت  اأنظمتها  اإمن��ا  اإ�ضالمية، 

الواقع  اإىل  اأجنبية خارجية، ال متت ب�ضلة 

االإ�ضالمي احلنيف.

لبنان • من 
م���ن ج��ان��ب��ه��ا، اأك������دت ال�����ض��ي��دة ع��ن��اي��ة 

اإي��ران  يف  االإ�ضالمية  ال�ضحوة  اأن  املغربي 

االإم��ام  وق��اده��ا  وال��ت��ي فّجرها   ،1978 ع��ام 

ع��ل��ى معظم  ارت�����دادات  ل��ه��ا  ك���ان  اخلميني 

ال���دول االإ�ضالمية  ال��ث��ورات واحل��رك��ات يف 

وال��ع��رب��ي��ة، معتربة اأن اأه���م  ���ض��يء ك��ان يف 

االإ���ض��الم��ي��ة يف ط��ه��ران،  ال�ضحوة  م��وؤمت��ر 

ه���و ل��ق��اء 1200 ام������راأة مي��ث��ل��ون ن��ح��و 80 

دول����ة اج��ت��م��ع��ن ل��ي��ت��ف��ق��ن ع��ل��ى دور امل����راأة 

ال�ضيا�ضية  التغيريات  ويف  املجتمعات،  يف 

يف  وتاأثريها  امل���راأة  دور  وتاأكيد  وال��ث��وري��ة، 

تعبئة اجلماهري على االأهداف املن�ضودة يف 

ال�ضحوة االإ�ضالمية. 

مؤتمر »المرأة والصحوة اإلسالمية« العالمي:

مقاومة الفلسطينيات لالحتالل له تأثير كبير في صحوة باقي النساء في العالم

) العدد 223(  اجلمعة - 20 متوز - 2012

زوجة الرئي�س اأحمدي جناد مع مندوبة »الثبات« )من الي�ضار( 
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مطلباً  اجل�ضم  �ضحة  ك��ان��ت  مل��ا 

االإن�����ض��ان  ي�ضتطيع  ح��ت��ى  اأ���ض��ا���ض��ي��اً 

ال���ق���ي���ام مب���ا اأم�����ر ب���ه رب����ه يف ه��ذه 

االأر���س من عبادة امل��وىل عز وجل، 

وعمارة االأر�س، وطلب العلم، ورفع 

الظلم، واجلهاد يف �ضبيل اهلل، جعل 

اهلل ع��ز وج��ل ك��ث��رياً م��ن ال��ع��ب��ادات 

لكثري  وع��الج��اً  وق��اي��ة  والفرائ�س 

م���ن االأم����را�����س وال��ع��ل��ل ال���ت���ي قد 

فكانت  االإن�����ض��ان،  ج�ضم  بها  ُي�ضاب 

لنا تلك الفرائ�س عبادة ووقاية.

ال���ك���رمي �ضهر  ���ض��ه��ر رم�������ض���ان 

امل�ضلم  يلتزم  عزيز على كل م�ضلم، 

ب�����ض��ي��ام��ه وق��ي��ام��ه ك���ل ���ض��ن��ة، فهل 

ال�ضهر  ل��ه��ذا  ف��وائ��د �ضحية  ه��ن��اك 

الكرمي اإ�ضافة اإىل فوائدة الروحية 

واالجتماعية؟

اأثناء فرته ال�ضيام، والتي متتد 

اأذان  وح��ت��ى  ال��ف��ج��ر  اأذان  ب��ع��د  م���ن 

املغرب، يعتمد اجل�ضم يف طاقته على 

�ضكر اجللوكوز عند وجبة ال�ضحور، 

ت�ضتطيع  ال  ال���وج���ب���ة  ت��ل��ك  اأن  اإال 

ت���وف���ري ه����ذه ال��ط��اق��ة وال�����ض��ك��ر اإال 

ل�������ض���اع���ات م�����ع�����دودة، ب���ع���ده���ا ي��ج��د 

لالعتماد  م�����ض��ط��راً  نف�ضه  اجل�����ض��م 

من  اجل��ل��وك��وز  و�ضكر  ال��ط��اق��ة  على 

املخزونة  والدهنية  ال�ضكرية  امل���واد 

الطريقة  وبهذه  اجل�ضم،  اأن�ضجة  يف 

يتم حرق ال�ضكر والدهون املخزونة، 

وت��خ��ل��ي�����س اجل�������ض���م م����ن ال�����ض��م��وم 

اجل�ضم  يبداأ  اأن  وبديهي  املرتاكمة، 

اأو  املري�ضة  با�ضتهالك اخلاليا  اأواًل 

ال�ضيام،  وبعد  ال��ه��رم��ة،  اأو  التالفة 

وم���ع ت��ن��اول االإف���ط���ار، ت��ت��ج��دد بناء 

هذه اخلاليا بخاليا جديدة تعطي 

اجل�ضم قوة ون�ضاطاً وحيوية.

ال�صيام يجدد ال�صباب.. 

ويزيد حيوية وعمل اخلاليا 

ف��ر���ض��ة حقيقة  رم�����ض��ان  ���ض��ه��ر 

ل��ت��ج��دي��د ال�����ض��ب��اب وزي������ادة ح��ي��وي��ة 

ال�ضوم  وذل���ك الأن  وع��م��ل اخل��الي��ا، 

يوؤدى اإىل تاأثريين مهمني وهما:

ا���ض��ت��ه��الك اجل�����ض��م للمواد  اأث��ن��اء 

املرتاكمة منه اأثناء فرتة ال�ضيام، فاإن 

من بني هذه املواد املرتاكمة الدهون 

املرتاكمة وامللت�ضقة بجدران االأوعية 

ال��دم��وي��ة، ف��ي��وؤدي ذل���ك اإىل اإذاب��ت��ه��ا 

متاماً، كما يذيب املاء الثلج، وبالتايل 

زيادة تدفق الدم خالل هذه االأوعية، 

وال��غ��ذاء  االأوك�����ض��ج��ني  ن�ضبة  وزي�����ادة 

الدم،  هذا  عرب  اخلاليا  اإىل  الوا�ضل 

وبالتايل تزداد حيوية وعمل اخلاليا، 

ال����ذي  ال�����ض��خ�����س  اأن  ن�����رى  ل����ذل����ك 

اإ�ضابته  ت��ق��ل  ال�����ض��ي��ام  ع��ل��ى  ي��ح��اف��ظ 

وت��ت��اأخ��ر  ال�����ض��راي��ني،  مب��ر���س ت�ضلب 

عنده عالمات ال�ضيخوخة.

التالفة،  اخلاليا  وحتلل  انتهاء 

وا�ضتبدالها بخاليا جديدة ون�ضطة، 

يزيد من عمل وقوة وظائف اجل�ضم 

بعد  االإن�ضان  ي�ضعر  لذلك  املختلفة، 

ب��ن��ق��اء ج�ضمه  ال�����ض��وم  �ضهر  ان��ت��ه��اء 

وزيادة طاقته و�ضفاء نف�ضه.

�صيام رم�صان فر�صة عالجية

اأو  فعاال  ع��الج��اً  ال�ضيام  ُيعترب 

لكثري من االأمرا�س، ومن  م�ضاعداً 

ب��ني ه���ذه االأم���را����س ال��ت��ي ي��وؤث��ر يف 

�ضفائها وعالجها ال�ضوم:

اأم�����را������س احل�����ض��ا���ض��ي��ة: ب��ع�����س 

بتناول  ت��زي��د  احل�ضا�ضية  اأم���را����س 

بع�ضها  االأطعمة،  من  معينة  اأن���واع 

م���ع���روف م��ث��ل ال�����ض��م��ك، وال��ب��ي�����س، 

وال�������ض���ي���ك���والت���ه، وامل�������وز، وال��ب��ع�����س 

ال�ضيام  فاأثناء  االآخر غري معروف، 

ي�ضرتيح اجل�ضم من هذه االأطعمة، 

احل�ضا�ضية  مر�ضى  ي�ضعر  وبالتايل 

براحة كبرية مع ال�ضيام.

الدهنية  والب�ضرة  ال�ضباب  َح��ب 

الثنايا  والتهاب  والبثور  والدمامل 

ي�����زداد ب��ال��وج��ب��ات ك��ث��رية ال���ده���ون، 

وه�����ذه االأم����را�����س ت��ت��ح�����ض��ن ك��ث��رياً 

بال�ضيام.

ي��خ��ف��ف ال�����ض��ي��ام م���ن اأع���را����س 

ال��ق��ل��ب، وذل���ك الأن  وع��الم��ات ف�ضل 

ال�ضوائل،  ���ض��رب  م��ن  يقلل  ال�ضيام 

اإ�ضافة  االأغ��ذي��ة،  ت��ن��اول  م��ن  ويقلل 

ال����ده����ون م���ن االأوع���ي���ة  اإذاب�������ة  اإىل 

القلب،  عمل  م��ن  يح�ضن  ال��دم��وي��ة 

مر�س  اأع��را���س  م��ن  يقلل  وبالتايل 

القلب عند امل�ضابني به.

ُيعترب  ال����وزن:  وزي����ادة  ال�ضمانة 

وزن  تخفيف  طبيب  رم�����ض��ان  �ضهر 

جم�����اين، وف���ر����ض���ة ع��ظ��ي��م��ة ل���ذوى 

الوزن الزائد، �ضرط اأن يتم االلتزام 

ال�ضحية،  رم�����ض��ان  ���ض��ه��ر  ب�����ض��روط 

كاالعتدال يف االأكل، وزيادة احلركة، 

واالإقالل من النوم والك�ضل.

ي����ع����ال����ج ال�����������ض�����وم ك������ث������رياً م��ن 

م�����ض��ك��الت اجل���ه���از ال��ه�����ض��م��ي، مثل 

زي����������ادة احل����م����و�����ض����ة، وال����ق����ول����ون 

الع�ضبي، وع�ضر اله�ضم، وانتفاخات 

ال�ضخ�س  امتناع  الأن  ذل��ك  البطن، 

ال�ضائم ع��ن االأك���ل وال�����ض��رب ط��وال 

فرتة ال�ضوم يعطي فر�ضة لع�ضالت 

واأغ�������ض���ي���ة اجل����ه����از ال��ه�����ض��م��ي ب����اأن 

تتقوى وتزداد عملها وحيويتها، كما 

يلعب العامل النف�ضي دوراً كبرياً يف 

اله�ضمي،  اجلهاز  علل  بع�س  �ضفاء 

مثل القولون الع�ضبي، وذلك نتيجة 

ما ي�ضببه �ضهر رم�ضان من ال�ضعادة 

وهدوء  النف�س  وطماأنينة  والبهجة 

البال.

 

هل يجني كل �صائم فوائد 

ال�صوم ال�صحية؟ 

م��ع االأ����ض���ف ال�����ض��دي��د، ف��ك��م��ا اأن 

االأج��ر،  من  ُيحرم  ال�ضائمني  بع�س 

كما اأخرب بذلك امل�ضطفى �ضلى اهلل 

لي�س  �ضائم  »ُرب  و�ضلم:  واآل��ه  عليه 

له من �ضومه اإال اجلوع والعط�س«، 

الذين ال ي�ضومون  ال�ضائمون  وهم 

الفنت  واإث���ارة  والنميمة  الغيبة  عن 

وال��ل��ع��ن وغ�����س ال��ن��ا���س وغ��ريه��ا من 

حدود اهلل عز وجل، فاإن هناك اأي�ضاً 

من ال�ضائمني من ُيحرم من فوائد 

الذين  ال�ضحية، وهم  �ضهر رم�ضان 

ُي�ضرفون يف االأكل اأثناء ليل رم�ضان، 

اأث��ن��اء نهار  ي��ت��ح��رك��ون  ال��ذي��ن ال  اأو 

رم�����ض��ان، وي��ق�����ض��ون ك��ل ن��ه��اره��م يف 

فوائد  من  ُيحرمون  وه��وؤالء  النوم، 

ال�ضوم ال�ضحية، الأن ج�ضم االإن�ضان 

اإىل ط��اق��ة  ي��ح��ت��اج  ال���ن���وم ال  اأث���ن���اء 

كبرية، وبالتايل لي�س بحاجة اإىل اأن 

املواد الغذائية املخزونة فيه،  يحرق 

اأهم  ال�ضخ�س  هذا  يخ�ضر  وبالتايل 

الفوائد  اأ�ضا�ضها  على  تعتمد  فائدة 

االأخ�����رى، وه���ي ح���رق واإذاب�����ة امل���واد 

ال�����ض��ك��ري��ة وال��ده��ن��ي��ة وال��ربوت��ي��ن��ي��ة 

املخزنة يف اجل�ضم.

ب��ادئ  عقدهما  ُكتب  ح��ني  ال��وال��دي��ن  تعلو  التي  الفرحة  اأن  �ضك  ال 

ياأتي االبن االأول  حياتهما فرحة قد ت�ضمى فرحة العمر، وهكذا حني 

ذكراً اأو اأنثى، فتلكم الفرحة تتكرر وتعزز.. وهكذا �ُضّنة احلياة، غري اأن 

هناك ثمة اأمر مهم قد يخفى على البع�س، وهو: هل االأفراح �ضت�ضتمر 

يف االآخرة اأم ال؟ ن�ضاأل اهلل ذلك.. 

ومن الدواعم لتكرار هذه الفرحة، وا�ضتغالل املوا�ضم يف دعم االأبناء 

لذلك هو مو�ضم �ضهر رم�ضان املبارك، فهو فر�ضة لتعوي�س ما �ضلف، 

واالدخار واملتاجرة يف ما بقي، واإليكم بع�س االأفكار:

�صالة اجلماعة: تربية االبن على �ضالة اجلماعة من ال�ضرورات 

املهمة، فحني يوؤذن تقوم وهو معك، ومن ثم اجللو�س يف امل�ضجد وهو 

املكث  ي�ضتطيع  من  فمنهم  العمرية،  مرحلته  مراعاة  مع  جانبك،  اإىل 

كثرياً، ومنهم من ال ي�ضتطيع، ومنهم من له القدرة يف امل�ضي لوحده 

وغريه يحتاج اإىل م�ضاعدة يف اإيقاظه، وهكذا.

ال�صوم: ونق�ضد التعويد عليه، وهذا ملن مل يبلغ �ضن التكليف، وقد 

ثبت عن بع�س ال�ضلف اأنهم كانوا ي�ضّومون اأبناءهم )فيما دون العا�ضرة(.

الرحمة والتوا�صع: وذلك بالعطف على امل�ضاكني، ومّد يد العون 

لهم، والقعود واالإفطار معهم ب�ضحبة االبن.

حفظ الوقت: وذلك با�ضتغالله يف البيت، ويف اخلارج، وعدم االإكثار 

من النزول اإىل ال�ضوق، وحماولة ترتيب االأمور واالأولويات اأمامه.

قراآنية  م��در���ض��ة  اإق��ام��ة  وحفظ(:  ر  )تدبُّ القراآنية  املدر�صة 

اأو للتدّبر، وحماولة تعظيم اهلل يف قلوبهم،  لالأبناء يف املنزل للتالوة، 

والتعري�س  باهلل،  وربطها  عليهم،  والق�ض�س  ال�ضري  من  �ضيء  وعر�س 

على اجلنة، وبر الوالدين، و�ضلة الرحم، وغريها من االآداب.

در�س اأو مو�ضوع تربوي: ُيقراأ من اأي كتاب فيه اأحاديث اأو موعظة 

اأو حَكم اأو ق�ضة اأو غريها، واإن كان هناك ق�ض�س فيتم اإلقاوؤها من دون 

قراءة، حتى ال ت�ضبب �ضيئاً من امللل.

صيــام رمضان فــرصـــه وقـــائـيــــة

رمضانيات

اأُلســـرة الــرمضـــانيـــة.. مـــع األبنــاء



احلني  بييني  بامل�شاحنات  الييزوجييييية  احلييييياة  متتلئ 

والآخر، واملالحظ اأن الرجال دائمو ال�شكوى من عدم 

اهتمام الزوجات بهم، بل يقدم البع�ض اأحياناً بتهديد 

ب�شوؤونه..  وتهتم  تدليله  اأخييرى  من  بييالييزواج  الييزوجيية 

لكن ُترى ماذا يحتاج الرجل لي�شعر بالن�شجام داخل 

بيته؟

كل  عن  يبحث  »اأنييياين«  الرجل  اأن  �شيدتي  اعلمي 

اأنه امللك املدلل، هكذا  اأن ي�شعر يف بيته  �شيء، فرييد 

اأو  يريد الرجال، فال يهم زوجييك تعبك طييوال اليوم 

ي�شعر  اأن  يف  يرغب  ما  قييدر  اليومية،  الأولد  م�شاكل 

بالراحة والر�شا، واإذا �شعر بذلك، ثقي اأنه �شيعطيك 

ما تريدين منه يف املقابل، وعليك بالبدء يف اخلطوة 

الأوىل لي�شبح زوجك »خامتاً يف اأ�شبعك«.

�سمات متنوعة

برناجماً  ال�شلوكية  الربامج  اخت�شا�شيو  يعر�ض 

حتى  الرجال،  ل�شخ�شيات  املتنوعة  لل�شمات  متكاماًل 

مع  تعاملها  يف  املنطقة  هيييذه  اإىل  اليييزوجيييات  تييتييعييرف 

�شريكها، لتك�شب حياتها معه.

حيوية  اأكيييير  جتييدييينييه  كيينييت  اإن  احليييييوييية:   1-

ون�شاطاً عندما يكون بني النا�ض، ومكتئباً حزيناً حني 

فيجب  الآخييرييين،  على  منفتح  فزوجك  وحييده،  يكون 

اأن تكون حياتك معه لينة، ومرحة، ول ترتاكم فيها 

امل�شاكل، لأنك تلطفينها ب�شرعة معه وبالطريقة التي 

تر�شيكما معاً.

اليينييا�ييض،  بييني  بييالييتييعييب  كيييان زوجيييك ي�شعر  اإذا  اأميييا 

ويف�شل اجللو�ض دائماً يف زاوية معينة، فزوجك لي�ض 

اإمنا مفكر و�شامت،  نف�شه،  على  خجوًل ول منطوياً 

وقليل الأ�شدقاء، وغام�ض لأنه ل ي�شارك الآخرين يف 

خ�شو�شياته، ويحتفظ بحيويته لنف�شه.

يتعامل  زوجييك  كييان  اإن  املعلومات:  ا�شتقبال   2-

بح�شه، فهو من النوع الذي يف�شل احلقائق العلمية 

هييو ملمو�ض  مييا  كييل  مييع  يتعامل  يييحييب اخليييييال؛  ول 

و�شرحه  وا�شح،  وكالمه  وحمييدد،  وملتزم،  ومنطقي، 

على  كييبييرية  وقييدرتييه  منظمة  ومييعييلييوميياتييه  تف�شيلي، 

التفاعل مع الواقع.. لتحققي اأهدافك وترتاحي معه، 

لكي  ووا�ييشييحيية  ومنطقية  عقالنية  تكوين  اأن  عليك 

تك�شبي ثقته ويقتنع باآرائك ومواقفك.

يف  يعتمد  زوجييييك  كيييان  اإذا  اليييقيييرار:  اتييخيياذ   3-

العدل واحلياد، فهو يف احلقيقة �شادق  قراراته على 

بييروح  انييتييقيياداتييه  اإىل  ا�شتمعي  وغييري ميينيياور ومييلييتييزم، 

ومنطقية،  حيادية  لأنها  بن�شائحه  وخييذي  ريا�شية، 

ول تت�شلبي يف مواقفك واآرائك، بل ناق�شيه والتزمي 

باتفاقاتك معه، اأما اإذا كان ح�شا�شاً و�شاعرياً ويفكر يف 

الآخرين ويراعي م�شاعرهم فال ت�شتغلي الو�شع، بل 

ردي له الكالم اجلميل وال�شكر والثناء، وتقربي منه، 

لأن ذلك يريحه، فرييحك اأكر.

نقاط ال�ضعف

بالتحديد  موجه  الكالم  هذا  اأن  العلماء  ويو�شح 

تييعييرفييت على  تيي�ييشييتييطيييييع، مييتييى  الييييزوجيييية، لأنيييهيييا  اإىل 

العمر  �شريك  ترّو�ض  اأن  نقاط �شعف زوجها وقوته، 

وتتعاي�ض معه، معتمدة يف ذلك على ذكائها وحكمتها 

املثلى  الطرق  عن  دائييميياً  البحث  من  متكناها  اللتني 

للتعامل معه ب�شهولة وي�شر يف خمتلف املواقف، فقط 

عليها اأن تكون �شبورة وهادئة اأكر مما هي م�شاغبة 

ومناف�شة.

اأبييييداً بنقاط  اأن الييرجييل ليين يييعييرتف  وييي�ييشييريون اإىل 

قوته  ول  اأ�ييشييرتييه،  اأمييييام  �ييشييورتييه  تهتز  ل  لييكييي  �شعفه، 

اأن تعترب  اأمييام �شريكته، لذلك على كل زوجيية  واأواميييره 

اأعماقه  تكت�شف  اأن  وعليها  غام�شاً،  �شراً  النقاط  تلك 

لتعرف كيف تتعامل مع زوجها.

كل  واجييب  من  باأنه  الأ�شرية،  احلياة  خييرباء  ويفيد 

زوجة اأن تتذكر دائماً اأن جناح اأية عالقة زوجية، يعتمد 

فمتى  والن�شجام،  التفاهم  هما  مهمني،  عاملني  على 

عرفت كيف تغر�شهما جيداً يف بنية موؤ�ش�شتها، ا�شتقرت 

حياتها مع �شريكها وا�شتمرت ب�شكل طبيعي، واإل فقدت 

الأمان ووقعت يف م�شاكل ونكد وخ�شام.

الذي  املفهوم اخلاطئ  ويحذر اخلييرباء من خطورة 

اأنه  وهو  معاً،  والن�شاء يف حياتهما  الرجال  عليه  يعتمد 

اإذا تنازل طرف لآخر، فهذا يعني �شعفه و�شيطرة الآخر 

اأبييداً، فاإن مل يتنازل  عليه دائماً، وهذا لي�ض عني العقل 

اأن  الرجل حفاظاً منه على هيبته و�شيادته، فعلى املراأة 

تعي ذلك بحكمة، وتبادر اإىل التنازل �شاحكة يف �شرها، 

فهي هنا �شيدة املوقف، لأنها هي َمن حّل ال�شجار واأنهى 

من  تنه�ض  اأن  الأ�ييشييرة  ا�شتطاعت  ملا  ولييولهييا  اخل�شام، 

كييبييوتييهييا، وهيييي تفعل ذليييك طييمييعيياً بييال�ييشييتييقييرار والييييزواج 

بالعناد  ولي�ض  والر�شا،  والتفاهم  بالود  املغلف  ال�شعيد 

مطيعاً  طفاًل  يبقى  �شاأنه،  عال  مهما  فالرجل  والنكد.. 

اأمام حكمتها.

مييين جييهييتييهييا، تييقييدم ليييك �ييشييحيييييفيية »اليييثيييبيييات« بع�ض 

زوجية  بحياة  ال�شتمتاع  يف  ت�شاعدك  الييتييي  الن�شائح 

ناجحة واأكر �شعادة، ومن ذلك:

�يييشيييفيييات زوجييييك  كييييل  اإىل  اليييتيييعيييرف  عيييليييى  احييير�يييشيييي   -

باإيجابياتها و�شلبياتها، وطريقة تفكريه وطبيعة �شلوكه 

يف احلياة، لأن ذلك �شي�شهل عليك معرفة مكامن قوته 

و�شعفه، فتتفاخري بالأوىل، وتتحكمي بالثانية.

- يف كل رجل جوانب م�شيئة واأخييرى معتمة، فتم�شكي 

باجلوانب امل�شيئة، وا�شعي دائماً لتنميتها وا�شتغاللها يف 

طرق تعاملكما مع بع�شكما البع�ض.

تلبية  على  فاحر�شي  مبعدته،  مت�شل  قلبه  رجييل  كل   -

بالطريقة  يريده  الييذي  الطعام  له  وقدمي  احتياجاته، 

التي ُت�شبع كامل حوا�شه.

اأمييامييه  تعلقي  اأن  فيياإييياك  نييقيياط �شعفه،  اأهيييم  والييدتييه   -

على اأي اأمر يخ�شها، بل اجعلي عالقتك بها عالقة وّد 

وتفاهم، وابتعدي عن كل التفاهات.

- اأولدكما من نقاط �شعفه املهمة اأي�شاً، ومن خاللهم 

اأن تكوين  تتحكمني مبقاليد الأمييور يف البيت، فحاويل 

بكيانها  ت�شحي  واإن�شانة  ممتازة،  ومربية  �شاحلة،  اأميياً 

من اأجل اأن يفخر زوجها باأولده.

- عندما يقع الرجل يف احلب ي�شعف، فاإن كان زوجك 

يحبك متكنت من قلبه، لكن حافظي على هذا احلب ول 

ت�شتغليه حتى ل تقع نتائجه ال�شلبية على راأ�شك.

واحرتامهم  خجلهم  يف  �شعفهم  يكون  الرجال  بع�ض   -

بييدر من الآخييرييين �شوء، ل تلب�شي ثوب  فيياإن  لالآخرين، 

الييرجييل لييتييدافييعييي عيين حييق اأ�ييشييرتييك، بييل قييابييلييي خجله 

بخجل اآخر واحرتامه باحرتام اآخر، وتعاوين معه على 

الطريقة املثلى للرد.

- واجباتك جتاه زوجك من اأكر الأمور التي يعتربها 

تق�شري  فييال  انييتييقيياداتييه،  عليها  يعّلق  »�ييشييميياعيية«  اليييزوج 

والبيت،  الأولد  �ييشييوؤون  يف  انهمكت  ومهما  اأبييييداً،  فيها 

اتركي دائماً م�شاحة كبرية تتفرغني فيها لرعاية الزوج 

وال�شهر على راحته.

الييرجييل ويحبه  اأوامييييير«.. هييذا مييا يف�شله  - »كييالمييه 

و»حا�شر«  »نعم«  بكلمة  دائماً  خاطره  طّيبي  بيته،  يف 

الأمييور  مبقاليد  حتكمي  ثم  رجولته،  غييرور  لت�شبعي 

التي ترينها منا�شبة لكليكما، فزوجك لن  بالطريقة 

م�شلحته  اأجييل  من  اأواميييره  ع�شيت  اإذا  منك  يغ�شب 

وم�شلحة الأولد والبيت.

ال�شفات  ال�شتماع من  الكالم وح�شن  اللطف وقلة   -

عندما  لييه  قدميها  امليييييراأة،  يف  الييرجييل  يف�شلها  الييتييي 

ت�شعرين اأنه يحتاجها، واإل وجدها يف امراأة �شواك.

رمي اخلياط

عالم المرأة

20

باكتشاف نقاط ضعفه تزيدين من »دالله«.. وتكسبين محبته

أنــِت وطــــــفــــــــــلــك

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

تاأخر النطق عند الأطفال من امل�شكالت التي توؤرق بال الكثري من 

الأول، حتى  اإمتييام عامه  الطفل من  اأن يقرتب  والأمييهييات، فما  الآبييياء 

جند الآباء والأمهات يتهافتون على �شماع  كلمة »بابا« اأو »ماما«، لكنهم 

اأو النطق، وقد تظهر الكلمة  قد يفاَجاأون باإخفاق طفلهم يف التحدث 

الأوىل له بعد مرور ثالث �شنوات، وقد ت�شل اإىل �شت �شنوات يف بع�ض 

اأ�شباب التاأخر  احلييالت، وهنا تثار العديد من الت�شاوؤلت حول ما هي 

اللغوي عند الأطفال؟ وكيف ميكن التعامل مع الطفل املتاأخر لغوياً؟

ترتكز اأهم اأ�شباب التاأخر اللغوي عند الأطفال يف النقاط التالية:

العلوية  �شلل لالأطراف  الطفل، كحدوث  اإعاقة ج�شدية لدى  - وجود 

اأو ال�شفلية، يرتتب عليها اأن ل يتنقل الطفل ويكت�شف عامله اخلارجي.

- �شعف حا�شة ال�شمع اأو الروؤية.

- انخفا�ض القدرات العقلية والذهنية لدى الطفل.

بعيداً  نف�شه،  على  الطفل منطوياً  العاطفي للطفل يجعل  - احلرمان 

عن والديه، ول يكت�شب اأي مهارات لغوية.

- وجود اأكر من لغة داخل البيت، كلغة لالأم واأخرى لالأب، مما يرتتب 

عليه تاأخر النمو اللغوي لدى الطفل، نتيجة ت�شتت تركيزه بني اأكر 

من لغة داخل البيت.

- عدم توافر لعب كافية للطفل تثري انتباهه وتركيزه.

عند  اللغوي  التاأخر  مع  يتعاملوا  اأن  والأمييهييات  لييالآبيياء  ميكن  عندها، 

الطفل من خالل:

- البتعاد عن مقارنة الطفل بغريه من زمالئه واأقرانه ممن متكنوا 

من النطق لغوياً ب�شكل جيد.

- التحدث مع الطفل بلغة واحدة.

- ا�شتعمال اأ�شلوب �شهل وب�شيط يف التحاور مع الطفل.

- ت�شجيع الطفل على طلب الأ�شياء، وعدم الكتفاء بالإ�شارة لها فقط.

- م�شاركة الطفل يف جميع ممار�شاته اليومية، والتحدث معه.

- احلر�ض على �شرد ق�شة قبل النوم؛ فهي ت�شاعد على جذب الطفل 

وا�شرتعاء انتباهه للم�شاركة باحلديث حول الق�شة.

هناك بع�ض الإ�شارات التي ت�شاعد الأم على معرفة مدى تطور اللغة 

عند طفلها، ومنها:

- ا�شتجابة الطفل لالأ�شوات العالية، وكذلك الهادئة.

- بكاء الطفل وتاأثره باملوؤثرات اخلارجية.

- تاأثر الطفل مبن يتحدث حماوًل النظر اإىل وجهه.

- حماولة الطفل اأن ي�شارك يف احلديث من خالل حركة ج�شدية اأو 

�شوت.

- اجتاه الطفل جتاه م�شدر ال�شوت.

- حتدث الطفل مبقاطع متكررة مثل: بابا، نانا.

- فهم الطفل لالألعاب املحيطة به.

اأحييد  اأو  اأو واليييده  - قيييدرة الطفل عييلييى  الييتييعييرف اإىل �ييشييورة والييدتييه 

الأقارب.

تأخر النطق عند األطفال
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يوؤكد خرباء التغذية اأن الطريقة 

املييثييلييى لييتيينيياول الييطييعييام، اأفيي�ييشييل من 

يف  اخلاطئ  الأ�شلوب  واأن  الريجيم، 

تناول الطعام يزيد من الوزن.

بييعيي�ييض  اأن  اخليييييييييرباء  ويييييو�ييييشييييح 

الأطعمة تتفاعل مع بع�شها، وت�شبح 

بييطيييييئيية الميييتييي�يييشيييا�يييض، وبييياليييتيييايل 

اليي�ييشييحييوم يف اجليي�ييشييم، وبع�ض  تييكييّون 

المت�شا�ض  �شريعة  تكون  الأطعمة 

بعد التفاعل مع بع�ض، فال ترتاكم 

اجل�شم  ي�شبح  وبييالييتييايل  اليي�ييشييحييوم، 

اأكر حيوية ور�شاقة.

الن�شائح  بع�ض  اخليييرباء  ويييقييدم 

والييتييوجيييييهييات والقيييييرتاحيييييات الييتييي 

جتعل اجل�شم ر�شيقاً، ومنها: - جتنب 

تييينييياول بيييروتييييييينيييات وكيييربيييوهيييييييدرات 

كثرية يف وجبة واحييدة.. مثال ذلك، 

تناول البطاط�ض مع �شريحة اللحم، 

اأو تناول املعكرونة مع اجلنب، وبدًل 

البطاط�ض  تيينيياول  ذلييك ميكنك  ميين 

ميييع اليي�ييشييلييطيية اخلييي�يييشيييراء يف وجييبيية 

اللحم فيمكنك  �شريحة  اأما  واحييدة، 

تناولها مع ال�شوربة يف وجبة اأخرى، 

اأييي�ييشيياً يف  تيينيياول اللنب  ول مانع ميين 

الوجبتني.

»ال�شو�ض«  تناول  دائماً  جتنب   -

والييتييوابييل، وميييكيينييك ا�ييشييتييبييدال ذلييك 

من  وقليل  الطبية  الأع�شاب  ببع�ض 

الزبدة اأو الزيت.

مييا يف تناول  يييوميياً  اأفييرطييت  اإذا   -

نوع  اأي  اأو  البيتزا،  اأو  كييرمي  الآييي�ييض 

ميييين الأطييييعييييميييية اليييغييينييييييية بييياليييدهيييون 

اليوم  يف  عليك  فيجب  والييكييرميييات، 

اليييييتيييييايل الكييييتييييفيييياء بييييتيييينيييياول اليييلييينب 

فالفواكه  والييفييواكييه،  واخليي�ييشييروات 

الييتييوازن بني  نييوع من  باإيجاد  كفيلة 

خالل  وال�شحوم  احلرارية  ال�شعرات 

اليومني.

اللحوم  تناول  اأفرطت يوماً يف  اإذا   -

واحللوى، فعليك بالفواكه، حتديداً 

الإجا�ض، اإذا وجدت يف اليوم التايل.

- اجعل الأولوية يف طعامك للفواكه 

اإذا  لييكيين  اليييطيييازجييية،  واخلييي�يييشيييروات 

تناولت يوماً وجبة غنية بالربوتني 

واليييكيييربيييوهيييييييدرات، فيييال تييكيير من 

اخليييي�ييييشييييروات والييييفييييواكييييه، حيييتيييى ل 

ترتبك عملية اله�شم.

ال�شلطة،  طبق  يف  الييتييوابييل  جتنب   -

عن  ف�شاًل  ال�شهية،  ميين  تزيد  فهي 

ت�شلق  اأن  ويييجييب  �شحية،  غييري  اأنييهييا 

امليياء، لأن  اأقييل كمية من  اخل�شار يف 

من  كثري  يلزمها  الع�شرية  احلييييياة 

الفيتامينات والأمالح املعدنية.

- حيييييياول مييييزاوليييية بييعيي�ييض الألييييعيييياب 

الييريييا�ييشييييية الأ�ييشييا�ييشييييية، مييثييل الييعييدو 

الييي�يييشيييرييييع، والييي�يييشيييبييياحييية الييقيي�ييشييرية، 

التمرينات  اإىل  بالإ�شافة  واجلمباز، 

الييي�يييشيييوييييديييية، خيي�ييشييو�ييشيياً متييرييينييات 

البطن.

اإىل  التغذية  اخت�شا�شيو  وي�شري 

اأن اتباع هذه التوجيهات والن�شائح، 

وهيييذا  حيييدييييديييية،  اإرادة  اإىل  يييحييتيياج 

 12 نيييحيييو  تيييفيييقيييد  اأن  اإىل  ييييوؤهيييليييك 

كيييييلييوغييراميياً ميين وزنيييك خيييالل �شتة 

من  كيلوغرام   2 مبعدل  اأي  اأ�شابيع، 

وزنك اأ�شبوعياً.

ويوؤكدون اأن تناول 5 اأو 6 وجبات 

الر�شاقة،  لك  يحقق  يومياً  �شغرية 

مثل  الأميييرا�يييض،  خطر  عنك  ويبعد 

ال�شكر  زيييادة  اأو  الييدم،  ارتفاع �شغط 

الر�شاقة  دائماً  الييدم، ويحقق لك  يف 

والتاألق.
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4
5
6
7
8
9

10

5 من اأوقات ال�شالة / اأقدم مدينة 
�شكنها الإن�شان )يف فل�شطني(

الطبيعة يف  الغازات  اأخف   6
من  حييجييمييا  اأكييييرب  عييييينييه  طييري   7

دماغه

ناعم   / واملعرفة  للعلم  ملجاأ   8
امللم�ض

موؤلف احلرب  رو�شي  ق�ش�شي   9
وال�شالم / مت�شابهان

ح�شم   / فرن�شي  امييرباطييور   10
الأمر

عـــامـــودي

اجليييانيييب   / حيييقيييه  يييييييييوؤده  مل   1
الرئي�شي والأكرب يف الأ�شياء

2 يف ورق اللعب / رئي�ض نكاراغوا 
)معكو�شة(

�شخ�ض   / املائية  الطيور  من   3
واحد / اأح�شر

امل�شتخرجة من  العطرية  املادة   4
اأنواع احلوت / فيه �شفاء للنا�ض

 / وفيييييييردهيييييييا  يييييييييده  اأعييييييطييييييى   5
واحيييييد )بيييالجنيييليييييييزيييية( / �ييشيياي 

)بالجنليزية(

1
1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

رافلبونر�ش

�شيرعي�شاير

ينات�شكيجاط

ق�شابتلاي

ةةبقةزيم

ب�شجةريم

تاراحمكو

قرجففي�شر

ووليلجو

يدي�شيراف�ش

واأعيياد  ا�شتدرك   / مرتفعة  اجلييو  حيييرارة  درجيية   6
النظر / مت�شابهان

لل�شوؤال / الأزهار ذات الرائحة  7
)مبعرة( منري   / �شديد  وقلق  خوف   8

)بالجنليزية  ال�شالمة  مييع   / يعد  ومل  ذهييب   9
معكو�شة(

دولة عربية فيها اأكر من 40 مليون نخلة )يف   10
مو�شوعة غيني�ض(
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اأكدت الأبحاث الطبية احلديثة، 

اأن �شرب املاء مع الوجبات، قد ي�شّهل 

مييين تيي�ييشييجيييييع الإنييي�يييشيييان عييلييى تبني 

يف  ت�شاعده  �شحية،  غذائية  خيارات 

متكنه  التي  الغذائية  عيياداتييه  تغيري 

مييين مييكييافييحيية اليييبيييدانييية، الييتييي بيياتييت 

ت�شكل وبيياًء وغييوًل يفتك بالكثريين 

حول العامل.

واأظيييهيييرت نييتييائييج الأبيييحييياث التي 

على جمموعة من  مييوؤخييراً  اأجييريييت 

الأطفال، اأن الذين �شربوا املاء اأثناء 

تناولهم وجبة الغذاء، تناولوا كميات 

اأكييير ميين اخليي�ييشييراوات مييقييارنيية مع 

الأطييفييال الييذييين اعييتييادوا على �شرب 

املياه الغازية اأثناء الغداء.

درا�شتني  اأجييروا  الباحثون قد  وكييان 

مييراهييقيياً   60 عييلييى  الأوىل  منف�شلتني، 

التا�شعة  بييني  اأعييمييارهييم  تييراوحييت  و�شاباً 

عيييي�ييييشييييرة والييييثييييالييييثيييية والييييعيييي�ييييشييييرييييين، يف 

 75 على  الثانية  اأُجييريييت  اليييذي  الييوقييت 

اأعييمييارهييم بييني الثالثة  طييفيياًل تييراوحييت 

واخليييييامييييي�يييييشييييية، وذليييييييييك بيييغييييييية حتيييدييييد 

الييييييدورالييييييذي تييلييعييبييه املييي�يييشيييروبيييات عييلييى 

خمتلف اأنواعها املتناولة اأثناء الوجبات، 

وكميات ا�شتهالك الطفل للماء.

باأهمية  وتن�شح الأبحاث الطبية 

و�شرورة حتذيرالأطفال منذ ال�شغر 

ميين الإفيييييراط يف تيينيياول امليي�ييشييروبييات 

اليييغيييازيييية مييرتييفييعيية اليي�ييشييكييريييات مع 

على  تعويدهم  اأهمية  مع  الوجبات، 

�ييشييرب املييييييياه اأثييينييياء الييطييعييام، كيياأحييد 

على  لتحفيزهم  الييهيياميية  الييو�ييشييائييل 

الإكثار من تناول اخل�شراوات.

شرب الماء أثناء األكل يكافح البدانة



الذين  الريا�ضيني  اأهلية  اثنان حول  ال يختلف 

�ضينطلق  ال��ذي  ل��ن��دن،  اأومل��ب��ي��اد  يف  لبنان  �ضيمثلون 

املقبل..  اآب   12 27 متوز احل��ايل، وي�ضتمر حتى  يف 

االأ�ضماء هي االأبرز على ال�ضاحة املحلية، ولكل منها 

�ضجل بارز وخربة وا�ضعة واإجنازات �ضرفت لبنان يف 

ا�ضتحقاق عربي وق��اري وع��امل��ي، من هنا  اأك��ر من 

اللبنانية  الريا�ضة  بنتائج، تبعد عن  الطموح  ياأتي 

�ضر املراكز االأخرية، وتقربها من من�ضات التتويج، 

التي غابت عنها منذ اأوملبياد مو�ضكو عام 1980 حني 

حقق امل�ضارع ح�ضن ب�ضارة اآخر ميدالية لبنانية يف 

االألعاب االأوملبية.

ل��ل��ري��ا���ض��ي��ني  امل�������ض���رق���ة  ال���������ض����ورة  م���ق���اب���ل  ويف 

اللبنانية  للم�ضاركة  اآخ���ر  وج��ه  ي��ربز  وال��ري��ا���ض��ي��ات، 

ع��ن��وان��ه ���ض��ي��اح��ي ب��ام��ت��ي��از.. وه���و ن�����ض��ق ط��ب��ع معظم 

النزعة  و�ضببه  اخل��ا���ص،  بطابعه  ال�ضابقة  امل�ضاركات 

ال��ه��واء«،  »�ضم  نحو  املحلي  االإداري  للطاقم  الدائمة 

بعيداً عن وظيفته االأ�ضا�ضية واملتمثلة برعاية الالعبني 

وم�ضاعدتهم للو�ضول نحو حتقيق اأهدافهم.

الريا�ضي،  ال��و���ض��ط  ه��زت  م��دوي��ة  ف�ضيحة  ويف 

امل�ضوؤولني يف  بع�ص  ا�ضطحاب  االأنباء عن  �ضدمت 

اللجنة االأوملبية عائالتهم اإىل لندن، ال�ضارع املحلي، 

الذي فوجئ بالكم الهائل من االإداري��ني املرافقني 

اأ���ض��ره��م، ل��ي��ت��ج��اوز ع��دده��م  اأف����راد  للبعثة وب��ع�����ص 

وجميعهم  والع���ب���ات!  الع��ب��ني   10 م��ق��اب��ل  يف  ال�25 

يحملون بطاقات اعتماد ر�ضمية من اللجنة املنظمة 

ل�»اأوملبياد لندن«، حتت عناوين خمتلفة. 

اللجنة  اأع�ضاء  بع�ص  اأ�ضدر  الفتة،  خطوة  ويف 

الأف�����راد ع��ائ��الت��ه��م ب��ط��اق��ات اع��ت��م��اد ر���ض��م��ي��ة، بناء 

ع��ل��ى »ك���وت���ا« ل��ب��ن��ان اخل��ا���ض��ة ب��ب��ط��اق��ات ال���دع���وة، 

اللجنة  متنحها  ال��ت��ي  االع��ت��م��اد  ب��ط��اق��ات  اأن  علماً 

االأوملبية الدولية ل�»اللجان الوطنية«، مل تكن يوماً 

خم�ض�ضة للعائالت، بل ل�ضخ�ضيات ريا�ضية فاعلة 

اأبطال  واإىل  الريا�ضة  الذين يدعمون  الرعاة  واإىل 

�ضابقني ي�ضتحقون التكرمي!

وت�����ض��م��ل امل�����ض��ارك��ة 7 األ���ع���اب ف���ردي���ة ه���ي: ك��رة 

ال�ضباحة،  الرماية،  امل��ب��ارزة،  تايكواندو،  الطاولة، 

اللبنانية،  امل�ضاركة  وت�ضتند  ق��وى،  األ��ع��اب  اجل���ودو، 

التي تعترب هذه املرة االأكرب واالأهم جلهة امل�ضتوى 

وال���ع���دد ال��ب��ال��غ 10 الع��ب��ني والع���ب���ات، مي��ث��ل��ون 7 

عرب  بامل�ضاركة  يتمثل  نوعي  تطور  على  احت���ادات، 

والتايكواندو  الطاولة  كرة  هي  األعاب   3 يف  التاأهل 

باالإ�ضافة  �ضعيتو(،  زي��ن ومنى  )االأخ���وان  وامل��ب��ارزة 

اإىل م�����ض��ارك��ة وف���ق ن��ظ��ام ب��ط��اق��ة ال���دع���وة »واي��ل��د 

با�ضيل(  التي �ضملت م�ضابقتي الرماية )راي  كارد« 

»العاملية  الدعوة  وبطاقة  �ضما�ص(  )ك��ارن  واجل��ودو 

ب�ضرو�ص  ك��ات��ي��ا  ال�����ض��ب��اح��ة  �ضملت  ال��ت��ي  ل��الأل��ع��اب« 

)800م حرة( وال�ضباح وائل قرب�ضلي )100م �ضدراً( 

واألعاب القوى من خالل غريتا ت�ضالكيان )200م( 

واأحمد حازر )110م حواجز(.

كيف تاأهل العبونا؟

ج�������اء ت�����اأه�����ل الع����ب����ة ك�������رة ال�����ط�����اول�����ة ت��ي��ف��ني 

موجموغليان اإىل االأوملبياد من بوابة لقب بطولة 

غ����رب اآ����ض���ي���ا، ف��ي��م��ا ح���ج���زت اأن����دري����ا ب�����اويل بطلة 

االإنكليزية  العا�ضمة  اإىل  بطاقتها  ال��ت��اي��ك��وان��دو 

التي  االأومل��ب��ي��ة  الت�ضفيات  يف  و�ضيفة  حلت  بعدما 

اأقيمت يف تايالند.

وت��ع��ت��رب غ��ري��ت��ا ت�����ض��الك��ي��ان )27 ع���ام���اً( اأك���ر 

اإذ خا�ضت  ال��ع��امل��ي،  احل����دث  خ���ربة يف  امل�����ض��ارك��ات 

ن�ضختي 2004 و2008، و�ضرتك�ص هذه املرة يف �ضباق 

ثانية   23.56 ال�ضخ�ضي  رقمها  يبلغ  حيث  200م، 
العداءة  ومتلك   ،2007 العربية  االألعاب  يف  �ضجلته 

االأخ����رية �ضجاًل  ال�����ض��ن��وات  االأب����رز يف لبنان خ��الل 

زاخراً يف االألعاب العربية واالآ�ضيوية يف �ضباقي 100 

و200 م. 

وتاألقت ال�ضباحة كاتيا ب�ضرو�ص امللقبة ب�»ال�ضمكة 

ال��ذه��ب��ي��ة« يف دورة االأل���ع���اب ال��ع��رب��ي��ة االأخ�����رية يف 

اأرب��ع ذهبيات وف�ضية، فيما  اأح��رزت  الدوحة، حيث 

�ضقت اأندريا باويل )20 عاماً( طريقها يف ال�ضنوات 

االأخ�����رية ع��ن��دم��ا ن��ال��ت ب��رون��زي��ة وزن 57 ك��ل��غ يف 

األعاب غوانغجو االآ�ضيوية 2010، وهي م�ضنفة بني 

با�ضيل  راي  الرامية  اأم��ا  عاملياً،  االأول��ي��ات  الثماين 

)24 عاماً( العائدة من جائزة اإيطاليا وا�ضتعدادات 

يف قطر فت�ضارك يف فردي الرتاب، وهي كانت قريبة 

ج���داً م��ن ال��ت��اأه��ل يف ب��ط��ول��ة اآ���ض��ي��ا يف ق��ط��ر )حلت 

والعربية  العامل،  يف   19 م�ضنفة  اأنها  علماً  رابعة(، 

الوحيدة امل�ضاركة يف االأوملبياد يف الرماية.

مو�سكو.. اآخر امليداليات

اإىل  االأوملبياد  يف  اللبنانية  امليداليات  اآخ��ر  تعود 

ب�ضارة  ح�ضن  حقق  حني   ،1980 األعاب مو�ضكو عام 

برونزية، وكانت امليدالية العربية الوحيدة يف تلك 

الدورة حينذاك.

يف  اللبنانية  امل��ي��دال��ي��ات  اق��ت�����ض��رت  وت��اري��خ��ي��اً، 

االأوملبياد على الرجال، فح�ضد زكريا �ضهاب ف�ضية 

امل�����ض��ارع��ة ال��ي��ون��ان��ي��ة - ال��روم��ان��ي��ة ل���وزن ال��دي��ك، 

وخليل طه برونزية امل�ضارعة اليونانية - الرومانية 

لوزن الو�ضط يف »هل�ضنكي - 1952«، ثم �ضهد اأوملبياد 

ميونيخ 1972 حتقيق حممد الطرابل�ضي ف�ضية رفع 

اأن يفوز ح�ضن ب�ضارة  االأثقال للوزن املتو�ضط، قبل 

ل��وزن  الرومانية   - اليونانية  امل�ضارعة  بربونزية 

امل�ضاركة  اأن  علماً   ،»80  - »مو�ضكو  يف  الثقيل  ف��وق 

خالل  م��ن  ج��اءت  الالعبني  ه���وؤالء  ع��رب  اللبنانية 

الت�ضفيات  يخو�ضوا  ومل  ال��دع��وة،  بطاقات  ن��ظ��ام 

ابتداأ  عندما  الت�ضفيات  نظام  اإن  حيث  االأومل��ب��ي��ة، 

بكفاءة  وجت���اوزه  له  خ�ضع  من  اأول  عاملياً  تطبيقه 

تاأهلت  التي  �ضعيب  الري�ضا  اللبنانية  الالعبة  هي 

اإىل اأوملبياد اأتالنتا 1996. 

للبنانيني  االإج��م��ايل  العدد  ف��اإن  االأرق���ام،  وبلغة 

االأومل��ب��ي��ة  االأل��ع��اب  يف  ���ض��ارك��وا  ال��ذي��ن  واللبنانيات 

والعبة  العباً  لغاية الدورة ال�29 يف بكني، بلغ 164 

م���ن ب��ي��ن��ه��م 30 الع���ب���اً والع���ب���ة ت��اأه��ل��وا م���ن خ��الل 

الت�ضفيات.

فخا�ضت  تدريجياً،  الن�ضائية  امل�ضاركة  وارتفعت 

 ،1996 اأتالنتا  اأوملبياد  الري�ضا �ضعيب )كرة طاولة( 

2000 �ضاركت روال احلار�ص )�ضباحة(،  ويف �ضيدين 

)ق��وى(،  وت�ضالكيان  بجاين  لينا   2004 اأثينا  ويف 

وغزال جبيلي )�ضباحة(، ويف بكني 2008 ت�ضالكيان 

)قوى( ونيبال ميوت )�ضباحة(.

البعثة اللبنانية

االأومل��ب��ي��ة(،  اللجنة  )رئ��ي�����ص  �ضارتييه  اأن���ط���وان 

وط����وين خ����وري )ن���ائ���ب ال��رئ��ي�����ص وع�����ض��و اللجنة 

االأومل��ب��ي��ة ال��دول��ي��ة(، واالأم����ني ال��ع��ام ع���زة قريطم 

امل��ن��ظ��م��ة، وزي����اد ري�ضا  اللجنة  ب��دع��وة خ��ا���ض��ة م��ن 

زيدان  وج��ورج  نقوال،  احل��اج  و�ضليم  للبعثة،  رئي�ضاً 

و�ضمر  )اإداري�����ون(،  �ضعادة  وفرن�ضوا  مكي  وحممد 

الدين  حميي  وح�����ض��ان  اإداري�����ة(  )م�����ض��اع��دة  يون�ص 

)م�ضوؤواًل اإعالمياً(.

���ض��وي��ري، وع�ضو  امل��ب��ارزة: رئي�ص االحت���اد زي���اد 

االحت�����اد وع���م���اد ن��ح��ا���ص )ع��ل��ى ن��ف��ق��ت��ه اخل��ا���ض��ة( 

�ضعيتو  وزين  �ضعيتو  بدوي )مدرباً( ومنى  واأجم��د 

)العبان(.

ال��ت��اي��ك��وان��دو: ب��ا���ض��م ع���اد )م����درب خ��ا���ص على 

ن��ف��ق��ت��ه( وك����وزي����ت ب�����ض��ب��و���ص )م�����ض��اع��د م����درب( 

ولويجينا اأبي �ضمرا )معاجلة فيزيائية على نفقتها 

اخلا�ضة( واأندريا باويل )العبة حتت 57 كلغ(.

كرة الطاولة: رايف ممجوغليان )مدرب( وتفني 

ممجوغليان )العبة(.

األعاب القوى: نور الدين الكو�ص )اإداري( واإيلي 

على  )م��درب،  اإبراهاميان  وفاهيه  )م��درب(  �ضعادة 

ح��ازر  واأح��م��د  )200م(  ت�ضالكيان  وغريتا  نفقته) 

)110 اأمتار حواجز(.

 ال�ضباحة: عدنان العميل )اإداري( واإيلي بطر�ص 

ب�����ض��رو���ص )800م ح����رة( ووائ���ل  )م������درب( وك��ات��ي��ا 

قرب�ضلي )100م �ضدراً(.

وروجيه  )م��درب(  �ضكالزوين  روبرتو  الرماية: 

ك�ضباريان )مدرب خا�ص، على نفقته( وراي با�ضيل 

)العبة).

 اجلودو: جوزف ت�ضيك )مدرب( وكارن �ضما�ص 

)حتت63 كلغ(.
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بعـثـة لـبـــنان إلى األلعـاب األولمبية 

بين طموح الرياضيين.. وسياحة اإلداريين

وائل قرب�ضلي )�ضباحة( اأندريا باويل )تايكواندو(غريتا ت�ضالكيان )األعاب القوى( كاتيا ب�ضرو�ص )�ضباحة(
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�ضتتحول مدينة لندن، ما بني 27 متوز 

اجلاري و12 اآب املقبل، حلبة ل�ضراع مرير 

امليداليات  ال��ع��امل.. ح��رب  اأق��وى دول  بني 

الربيطانية،  العا�ضمة  م��الع��ب  �ضتلهب 

واملنت�ضر هو من يح�ضد العدد االأكرب من 

الذهب االأوملبي. 

على  الكونية  احل���رب  االإث����ارة  �ضتغلف 

الزعامة الريا�ضية، ومنذ االآن، بداأ التكهن 

بهوية الفائز، والذي �ضيخلف ال�ضني، التي 

اأر�ضها  على  وال��ي��اب�����ص  االأخ�����ض��ر  ح�ضدت 

رو�ضيا،  اأم��ريك��ا،  �ضنوات..   4 قبل  بكني  يف 

ال�����ض��ني، اأمل��ان��ي��ا، ب��ري��ط��ان��ي��ا، اأ���ض��رتال��ي��ا.. 

وريا�ضيون  اأكمل وجه،  ا�ضتعدت على  دول 

ج������اوؤوا م���ن ك���ل ح����دب و����ض���وب ل��ريف��ع��وا 

اأع���الم ب��الده��م، وه��ل هنالك اأف�����ض��ل من 

على  الهامات  فيها  لرتتفع  املنا�ضبة  ه��ذه 

حلظات  �ضتمنح  ح��ي��ث  ال��ت��ت��وي��ج،  من�ضات 

م�ضاعر  الالعبني  الوطني  الن�ضيد  ع��زف 

اأحا�ضي�ص  فيها  مت��ت��زج  و�ضفها،  ميكن  ال 

الفخر بامل�ضاعر الوطنية والفرح الغامر.

ال�����ض��ني ال��ت��ي ف���اج���اأت ال���ع���امل عندما 

ان���ت���زع���ت �����ض����دارة ت��رت��ي��ب امل���ي���دال���ي���ات يف 

ت��ك��رار  اإىل  ت�����ض��ع��ى   ،2008 ب��ك��ني  اأومل���ب���ي���اد 

القوي  االأداء  وي�ضري  ل��ن��دن،  يف  اإجن��ازه��ا، 

ل��ل��ع��داء ل��ي��و ج��ي��ان��غ، ال���ذي ع���ادل م��وؤخ��راً 

حواجز،  اأم��ت��ار   110 ل�ضباق  العاملي  الرقم 

�ضتثبت  ال�ضني  اأن  اإىل  يانغ  �ضن  وال�ضباح 

اأن اإجناز »بكني 2008« مل يكن ملرة واحدة 

اأربع �ضنوات، ح�ضدت ال�ضني  فقط، فقبل 

ميدالية   51 جمهورها  وب��ني  اأر�ضها  على 

ذهبية، و21 ف�ضية و28 برونزية، منتزعة 

�ضدارة امليداليات للمرة االأوىل يف االألعاب 

االأوملبية، واأزاحت بالتايل الواليات املتحدة 

عن الزعامة تاركة لها املركز الثاين.

وت��ع��ت��م��د ال����والي����ات امل��ت��ح��دة ع��ل��ى 12 

ثانية  للفوز مبيدالية ذهبية  العباً مميزاً 

ال�����ض��ل��ة، حيث  ك���رة  ال���ت���وايل يف لعبة  ع��ل��ى 

اأحرز  الذي  اإىل ليربون جامي�ص  �ضين�ضم 

ه���ذه ال�����ض��ن��ة ب��ط��ول��ة ال�����دوري االأم���ريك���ي 

اآي« مع ميامي هيت،  للمحرتفني »اأن بي 

براينت،  كوبي  ليكرز  اأجنل�ص  لو�ص  وجنم 

حاملو ذهبية بكني 2008 كارميلو اأنطوين 

بقيادة  ويليام�ص،  ودي����رون  ب��ول  وك��ري�����ص 

املدرب مايك كري�ضف�ضكي. 

م�����ض��ج��ل يف  اأف�������ض���ل  اإىل  و���ض��ي��ن�����ض��م 

ال��دوري كيفن دوران��ت ورا�ضل و�ضتربوك، 

العبا اأوكالهوما �ضيتي الذي خ�ضر نهائي 

الدوري اأمام ميامي، زميالهما يف املنتخب 

ت��اي�����ض��ون   2010 ال���ع���امل  ب��ب��ط��ول��ة  ال��ف��ائ��ز 

يعتربان  ال��ل��ذان  ل���وف،  وكيفن  ت�ضاندلر 

االأم���ريك���ي���ني،  اإىل  ب��ال��ن�����ض��ب��ة  اأ���ض��ا���ض��ي��ني 

اأ�ضماء  االأمريكي  املنتخب  ت�ضكيلة  وت�ضم 

ب���راق���ة ك��ك��ارم��ي��ل��و ان���ط���وين )ن���ي���وي���ورك 

ن��ي��ك�����ص(، ك��وب��ي ب��راي��ن��ت )ل���و����ص اجنل�ص 

ل��ي��ك��رز(، ت��اي�����ض��ون ت�����ض��ان��دل��ر )ن��ي��وي��ورك 

ن��ي��ك�����ص(، ج��امي�����ص ه�����اردن )اأوك���اله���وم���ا 

�ضيتي ثاندر(، اأندري ايغوداال )فيالدلفيا 

���ض��ف��ن��ت��ي ���ض��ي��ك�����ض��رز(، ل����ي����ربون ج��امي�����ص 

)ميني�ضوتا  ل��وف  كيفن  ه��ي��ت(،  )م��ي��ام��ي 

اأجنل�ص  )لو�ص  ب��ول  كري�ص  متربوولفز(، 

و�ضتربوك  را�ضل  دوران��ت،  كيفن  كليربز(، 

)اأوك����اله����وم����ا ���ض��ي��ت��ي ث����ان����در( ودي������رون 

وي��ل��ي��ام�����ص )ب���روك���ل���ني ن���ت�������ص(، وي��غ��ي��ب 

ثمانية من الالعبني االأ�ضا�ضيني يف ال�ضلة 

االإ�ضابات  ب�ضبب  املنتخب  عن  االأمريكية 

واأ�ضباب خمتلفة، هم دواين وايد وكري�ص 

ب���و����ص )م���ي���ام���ي ه���ي���ت( ودواي��������ت ه�����اورد 

)اأورالندو ماجيك( وديريك روز )�ضيكاغو 

اودوم  والم��ار  بيالب�ص  وت�ضاون�ضي  بولز( 

)ل���و����ص اأجن���ل�������ص ك���ل���ي���ربز( والم���ارك���و����ص 

ال���دري���دج )ب��ورت��الن��د( وب��الي��ك غريفني 

)لو�ص اأجنل�ص كليربز(.

وت�ضعى رو�ضيا اإىل الفوز بعدد كبري من 

امليداليات الذهبية، لتذكري العامل اأنها ما 

زال���ت ق���وة ري��ا���ض��ي��ة ع��ظ��م��ى، ب��ع��د عقدين 

وت��اأم��ل  ال�ضوفياتي،  االحت���اد  ان��ه��ي��ار  على 

رو�ضيا اإىل احتالل املركز الثالث يف ترتيب 

�ضتقدم حوافز نقدية قد  امليداليات، وهي 

ت�ضل اإىل مليون دوالر للفائزين بامليدالية 

الذهبية.

ييلينا  ب��ال��زان��ة  ال��ق��ف��ز  بطلة  و���ض��ت��ق��ود 

م��اري��ا  امل�����ض��رب  ك���رة  والع��ب��ة  اي�ضنباييفا 

الرو�ضية باحل�ضول على  االآمال  �ضارابوفا 

مبيداليتني  اأكر  اأي  ذهبية،  ميدالية   25
من اأوملبياد بكني 2008.

على  ال��رو���ص  ال��ري��ا���ض��ي��ون  و�ضيناف�ص 

امل���ج���د االأومل����ب����ي يف ري���ا����ض���ي���ات م��ت��ن��وع��ة، 

م���ن األ���ع���اب ال���ق���وى وال�����ض��ب��اح��ة، و���ض��واًل 

اإىل ري���ا����ض���ات ال���ف���رق ك���ك���رة ال���ي���د وك���رة 

منتخب  و�ضيكون  الطائرة،  والكرة  ال�ضلة 

الريا�ضيني الرو�ص من االأبرز يف االألعاب، 

غري  م�ضتواها  اي�ضينباييفا  ا�ضتعادة  م��ع 

القابل لالإيقاف، والذي منحها ميداليتني 

ذهبيتني يف اأثينا 2004 وبكني 2008، لكن 

القفز  يف  اأي�����ض��اً  م��ت��وق��ع��ة  عظيمة  اأم�����وراً 

ال����ع����ايل، م���ع ح��ام��ل��ة ب���رون���زي���ة ب��ك��ني ان��ا 

واملر�ضحني  ال�ضيدات،  فئة  يف  �ضي�ضريوفا 

لدى الرجال ايفان يوخوف وبطل اأوملبياد 

بكني اندري �ضيلنوف.

ومي��ك��ن رو���ض��ي��ا اأن ت��ن��ال م��ي��دال��ي��ات 

ذه���ب���ي���ة اأخ�������رى م����ن ع�������داءة امل�����ض��اف��ات 

ال��ط��وي��ل��ة ل��ي��ل��ي��ا ���ض��وب��وك��وف��ا، وت��ات��ي��ان��ا 

وم��اري��ا  ال��ث��الث��ي��ة،  ال��ق��ق��زة  يف  ليبيديفا 

اإىل  اإ���ض��اف��ة  ال��رم��ح،  رم��ي  اباكوموفا يف 

فرق البدل لدى ال�ضيدات.

بورزاكوف�ضكي  يوري  املخ�ضرم  ويعد 

للميدالية  امل��ر���ض��ح��ني  م��ن  ع��ام��اً(   31(

رج����ال، فهو  م   800 ���ض��ب��اق  ال��ذه��ب��ي��ة يف 

حامل امليدالية الذهبية يف اأوملبياد اأثينا 

هل�ضنكي. يف  اأوروبا  وبطل   ،2004

املتخ�ض�ضة  �ضتكون  ال�����ض��ب��اح��ة،  ويف 

من  زويفا  انا�ضتازيا  ظهراً  ال�ضباحة  يف 

النجمة  ل��ك��ن  االأل����ع����اب،  يف  امل��ر���ض��ح��ني 

ال���رو����ض���ي���ة االأك�������رب يف االأح�����وا������ص ه��ي 

اي�ضينكو،  ناتاليا  االإي��ق��اع��ي��ة  ال�ضباحة 

 ،2008 ذهبية  الفريق  مع  اأح���رزت  التي 

ك��م��ا ي��ح��ظ��ى م��ن��ت��خ��ب��ا ال���ك���رة ال��ط��ائ��رة 

ل���ل���رج���ال وال�������ض���ي���دات ب���ف���ر����ص ل��ل��ف��وز 

منتخبي  اإىل  اإ�ضافة  ذهبية،  مبيدالية 

كرة اليد وكرة املاء اللذين يعتربان من 

املر�ضحني، كما ميكن امليداليات الذهبية 

ال���ف���ن���ي، رف���ع  ت����اأت����ي م����ن اجل���م���ب���از  اأن 

امل�ضارعة،  ال��رم��اي��ة،  امل���ب���ارزة،  االأث���ق���ال، 

وامل���الك���م���ة، و���ض��ي��ك��ون ال��رتك��ي��ز يف ك��رة 

التي  �ضارابوفا،  على  لل�ضيدات  امل�ضرب 

يف  الكربى  الرباعية  ال�ضنة  هذه  اأكملت 

يف  ب��الده��ا  راي��ة  و�ضتحمل  امل�ضرب  ك��رة 

حفل االفتتاح.

وتاأمل اأملانيا يف احلفاظ على موقعها 

ال���دول االأف�ضل يف االأومل��ب��ي��اد، رغم  ب��ني 

م�ضاركتها بالعدد االأقل من الريا�ضيني 

20 عاماً  البالد، بعد  اإع��ادة توحيد  منذ 

على اأوملبياد بر�ضلونة.

خام�ضة  اأملانيا  حلت   ،2008 ع��ام  ويف 

 51( ال�ضني  بعد  امليداليات  ت�ضنيف  يف 

م��ي��دال��ي��ة ذه��ب��ي��ة(، وال���والي���ات امل��ت��ح��دة 

 ،)19( وبريطانيا   )23( رو���ض��ي��ا   ،)36(

ال��ق��دم  وم���ع ع���دم مت��ك��ن منتخبات ك���رة 

الكرة  ومنتخب  ال�ضلة  وك��رة  اليد  وك��رة 

بطاقاتها  انتزاع  من  لل�ضيدات  الطائرة 

اأق����ل م��ن 400  اإىل االأل���ع���اب، ���ض��ي�����ض��ارك 

األعاب لندن، يف مقابل  اأمل��اين يف  ريا�ضي 

اأثينا  يف   449  ،2000 �ضيدين  يف   428
و441 يف بكني 2008.  ،2004

 15 اإح����������راز  ال������ربازي������ل يف  وت�����اأم�����ل 

الر�ضيد  لتح�ضني  االأق��ل  على  ميدالية 

الذي �ضجلته يف »بكني - 2008«، مراهنة 

عرو�ضاً  ال�ضباب  ريا�ضييها  تقدمي  على 

ج���ي���دة ا����ض���ت���ع���داداً ل��ل��ت��األ��ق يف اأومل���ب���ي���اد 

جانريو،  دي  ريو  يف  اأر�ضها  على   2016
وك����ان����ت ح�����ض��ي��ل��ة ال�����ربازي�����ل يف ب��ك��ني 

ف�ضيات  واأرب���ع  ذهبية  ميداليات  ث��الث 

وثماين برونزيات، لكن اللجنة االأوملبية 

يف  العدد  م�ضاعفة  يف  تاأمل  الربازيلية 

لندن.

���ض��ي��ح��اول منتخب  ال���ق���دم،  ك���رة  ويف 

االأومل��ب��ي للمرة  اللقب  اإح���راز  ال��ربازي��ل 

ن��ي��م��ار جنم  ب��ق��ي��ادة  ت��اري��خ��ه  االأوىل يف 

ومل  اأي�����ض��اً،  االأول  وامل��ن��ت��خ��ب  �ضانتو�ص 

كرة  النجاح يف م�ضابقة  الربازيل  حتقق 

القدم �ضمن االألعاب االأوملبية حتى االأن، 

خالفاً للتاألق يف كاأ�ص العامل التي توجت 

بطلة لها خم�ص مرات )رقم قيا�ضي(.

�ضباحيها  ع��ل��ى  اأ���ض��رتال��ي��ا  وت���راه���ن 

اللذين  الهدفني  حتقق  لكي  ودراجيها 

و�ضعتهما لنف�ضها يف لندن، وهما اإحراز 

15 ذهبية و�ضق طريقها اإىل نادي الدول 
اخلم�ص االأوائل.

يف الدورات االأوملبية الثالث ال�ضابقة، 

22 مليون  التي يقطنها  الدولة  حجزت 

ن�ضمة ي�ضجعون الريا�ضة، مكاناً لها بني 

دول  ج��ان��ب  اإىل  االأوائ�����ل،  ال�����ض��ت  االأمم 

اأكرب، حا�ضدة 16 ميدالية ذهبية خالل 

ا���ض��ت�����ض��اف��ت��ه��ا االأل���ع���اب يف ���ض��ي��دين ع��ام 

قيا�ضي. رقم  وهو   ،2000
ور�ضدت اللجنة االأوملبية االأ�ضرتالية 

 20 )ن��ح��و  م��ل��ي��ون دوالر   30 م���ن  اأك����ر 

التي ت�ضم  مليون يورو( الإر�ضال بعثتها 

نحو 400 ع�ضو اإىل لندن، وتعد ال�ضباحة 

الريا�ضة االأ�ضا�ضية الأ�ضرتاليا(.

وب����ع����د ح��م��ا���ض��ت��ه��ا ال���ك���ب���رية ج����راء 

ثالثيتها التاريخية بالفوز بكاأ�ص اأوروبا 

تتو�ضطهما  تواليا  م��رت��ني  ال��ق��دم  ل��ك��رة 

اأوملبياد  يف  اإ�ضبانيا  ت��اأم��ل  ال��ع��امل،  ك��اأ���ص 

لندن 2012، باتباع اأمثولة منتخبها »ال 

القيا�ضي  واالق���رتاب من رقمها  روخ��ا«، 

ا�ضت�ضافتها  ل���دى  م��ي��داي��ة   22 ب���اإح���راز 

االألعاب عام 1992 يف بر�ضلونة.

ومل���ح���اول���ة م��ع��ادل��ة رق����م امل��ي��دال��ي��ات 

اأو حتى  اأع��وام   4 ال�18 ال��ذي حتقق قبل 

ك�ضره، على اإ�ضبانيا اأن ترتكز بداية على 

ع��دد م��ن االأف����راد ال��ذي��ن ال يتعبون، يف 

ن��ادال،  رافايل  احل��ال  بطبيعة  مقدمهم 

حامل العلم االإ�ضباين يف حفل االفتتاح؛ 

بذهبيته  الفوز  لندن  �ضيحاول يف  ال��ذي 

االأوملبية الثانية، امل�ضكلة: خرج نادال من 

الدور الثاين لدورة وميبلدون املفتوحة، 

الإح��دى ال��دورات االأرب��ع الكربى، نهاية 

ح���زي���ران امل��ا���ض��ي، ع��ل��ى ال��ع�����ض��ب نف�ضه 

الذي �ضي�ضت�ضيف مباريات كرة امل�ضرب 

االأوملبية.

ال���راب���ح���ة يف  اأوراق����ه����ا  ج���ان���ب  واإىل 

الريا�ضات الفردية، ياأتي دور ال�»ارمادا« 

االإ����ض���ب���ان���ي���ة يف االأل�����ع�����اب اجل���م���اع���ي���ة، 

وان���ط���الق���اً م���ن اأم���ث���ول���ة ك����رة ال���ق���دم، 

وتكوين  اللعب  طريقة  على  بالرتكيز 

ال��ف��رق ان��ط��الق��اً م��ن ال���ن���وادي ال��ك��ربى 

مدريد،  وري��ال  بر�ضلونة  منها  وال�ضيما 

يجدر بهذه الفرق اأن تكون املزود االأكرب 

منتخب  و�ضيعتمد  لندن،  يف  بامليداليات 

ك�����رة ال����ق����دم ع���ل���ى 3 اأب����ط����ال ح��دي��ث��ني 

مارتينيز  ت�ضايف  م��ات��ا،  خ���وان  الأوروب�����ا: 

وجوردي البا، ويف كرة ال�ضلة اأي�ضاً، تبدو 

ديناميكية املنتخب اإىل ت�ضاعد: و�ضيف 

اأوروب���ا  وبطل  بكني،  يف  االأومل��ب��ي  البطل 

غا�ضول  باو  ويراهن  فرن�ضا،  �ضد   2011
من�ضة  اأعلى  اإىل  الو�ضول  على  ورفاقه 

»الفريق  وج��ود  رغ��م  ل��ن��دن،  يف  التتويج 

احل���ل���م« االأم����ريك����ي، ك��م��ا ت��ط��ال��ب ك��رة 

اليد بح�ضتها بعد برونزية بكني، وقبل 

�ضبه  يف  العامل  كاأ�ص  ا�ضت�ضافة  من  ع��ام 

اجلزيرة االيبريية.

جالل قبطان

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

صــراع الـقـوى العظـمى فـي لـنـدن

�ضعار االأوملبياد على قارب يف نهر التاميز ال�ضهري يف العا�ضمة لندن

) العدد 223(  اجلمعة - 20 متوز - 2012

جنود بريطانيون اأمام امللعب الرئي�ضي حيث �ضتفتتح االألعاب االأوملبية بعد اأيام



يف حم����اول����ة لإن��������زال امل����ط����ر، ق�����ام ع���دد 

�ضفدع  ق���ران  بعقد  ال��ه��ن��دو���س  الكهنة  م��ن 

و����ض���ف���دع���ة يف ق���ري���ة »ب����اث����خ����ال« ال��ف��ق��رة 

والواقعة يف ولية »مهارا�ضرتا« الهندية.

 وذك�����رت ال�����ض��ب��ك��ة الإخ���ب���اري���ة الأم���رك���ي���ة اأن 

الكهنة قاموا بتالوة الطقو�س الهندو�ضية، واأعلنوا 

ح�ضور  و�ضط  وزوج��ة،  زوج��اً  وال�ضفدعة  ال�ضفدع 

الآلف من �ضكان القرية، وذلك اإحياء لتقليد قدمي 

مياَر�س منذ قرون يف الهند، بغر�س ال�ضتمطار.

وق�������ام م��ن��ظ��م��و ح���ف���ل ال���������زواج ب��ت��زي��ن 

الذي  الزعفران  وزي��ت  ب��ال��ورود،  العرو�ضن 

ُي��ع��ت��ر واح�����داً م���ن ال���زي���وت امل��ق��د���ض��ة ال��ت��ي 

يف  وال��ت��ف��اوؤل،  ال�ضعيدة  ب��احل��ظ��وظ  ترتبط 

الن�ضو�س  بتالوة  الكهنة  ق��ام  ال��ذي  الوقت 

بث مقاطع من  ال��زواج، مع  ملباركة  الدينية 

بح�ضور  ال�ضهرة،  الهندية  الأف���الم  اأغ��اين 

ال���ق���روي���ن ال����ذي����ن جت���م���ع���وا داخ������ل خ��ي��م��ة 

�ضخمة.

ال�م��دي��ر ال��ف��ن�ي: م����الك م��ح��������ف��وظ
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كاريكاتير

عقد قران ضفدع وضفدعة.. في محاولة إلنزال المطر

مواطناً  اأن  تايوانية،  اإع��الم  و�ضائل  ذك��رت 

بعدما  اإن��رتن��ت،  مقهى  يف  وت��ويف  �ضحياً  انهار 

ا�ضتمر يف لعب »ديابلو3«، وهي لعبة اإلكرتونية 

�ضهرة، مدة 40 �ضاعة متوا�ضلة.

�ضواجن  اإن  املحلية  ال�ضحف  اإح��دى  وقالت 

)18 عاماً( قد حجز غرفة خا�ضة يف مقهى يف 

تاينان يف جنوب تايوان، بعد ظهر يوم 13 متوز 

اجل��اري، ولعب على م��دار يومن تقريباً، من 

دون اأن يتناول اأي �ضيء من الطعام اأو ال�ضراب، 

يف  العاملن  اأح���د  دخ��ل  مت��وز   15 �ضباح  ويف 

اإىل الغرفة، وعرث على »�ضواجن« متكئاً  املقهى 

ع��ل��ى ال��ط��اول��ة، وب��ع��دم��ا اأي��ق��ظ��ه وق���ف وخطى 

وفاته  اأُعلن عن  وقد  انهار،  ثم  قليلة  خطوات 

م�ضت�ضفى  اإىل  و�ضوله  من  ق�ضرة  ف��رتة  بعد 

حملي.

يف  حتقق  ال�ضرطة  ب��اأن  ال�ضحيفة  واأف���ادت 

كا�ضفة  اجلثة،  ت�ضريح  وج��رى  احل���ادث،  �ضبب 

اأن ال�ضرطة تعتقد اأن اجللو�س ل�ضاعات طويلة 

اأدى اإىل حدوث م�ضاكل يف القلب ل�»�ضواجن«.

ي�ضار اإىل اأن هذه ثاين حالة وفاة تنجم عن 

اجللو�س ل�ضاعات طويلة اأمام األعاب اإلكرتونية 

يف تايوان هذا العام.

لعبة إلكترونية تنهي حياة شاب 
بعد 40 ساعة من اللعب

عباءات نسائية مكيفة 
خالل شهر رمضان

م��ع ت��زاي��د امل��خ��اوف م��ن جت���اوز درج���ات 

رم�ضان  �ضهر  خ��الل  بال�ضعودية،  احل���رارة 

املبارك 50 درجة مئوية، بداأ جتار الأقم�ضة 

مكيفة«  »ع��ب��اءات  ت�ضنيع  م��وؤخ��راً  الن�ضائية 

لديها القدرة على مقاومة درجات احلرارة 

ال�����ض��ل��وات  اأداء  اأو  ال��ع��م��ل  اأث���ن���اء  ال����زائ����دة 

ومنا�ضك العمرة.

ال�ضبت،  ال��ي��وم  ن�ضر  �ضحفي  بيان  وذك��ر 

�ضحية  اأقم�ضة  من  العباءات  اإنتاج  يتم  اأن��ه 

وغر  طبيعية  نباتية  األياف  من  م�ضنوعة 

حم���ول���ة ذات م��ل��م�����س ب�����ارد، ت��ب��ع��ث ال��ن��دى 

اخل���ا����س ب��ه��ا اإىل ج��ل��د الإن�������ض���ان، وت��ع��م��ل 

بدخول  ت�ضمح  »م�ضام«  خالل  من  كمرطب 

الهواء اإليها، مما ي�ضاعد على تقليل درجات 

احلرارة، وال�ضعور بهدوء الب�ضرة وخ�ضو�ضا 

احل�ضا�ضة، كما متتلك القدرة على التنف�س 

ول تلت�ضق بج�ضم الإن�ضان.

ومت اخ��ت��ي��ار خ��ي��وط »ع���ب���اءة رم�����ض��ان« 

واحلرير  »الأ�ضتيت«  كخيوط  فائقة  بعناية 

التكيف  على  لقدرتها  البولي�ضرت،  والقطن 

م���ع اأج�����واء اخل��ل��ي��ج ال��ع��رب��ي، وب��ال��ف��ع��ل مت 

اختبارها يف مدينة جدة واإر�ضال املوا�ضفات 

والهند  اليابان  مل�ضانع  بالأقم�ضة  اخلا�ضة 

لإمت���ام���ه���ا وط��رح��ه��ا ب��ال�����ض��وق ال�����ض��ع��ودي، 

وداخلها  اململكة  خ��ارج  م��ن  ال���زوار  لت�ضاعد 

ال��ع��م��رة يف ظ��ل ارت��ف��اع  اأداء م��ن��ا���ض��ك  ع��ل��ى 

درجات احلرارة.

هــي محققـة في جهاز 
األمــن.. وزوجهـــا لــص

»ليك�ضو�س«  ���ض��ي��ارة  ال��رو���ض��ي��ة  ال�����ض��رط��ة  تعقبت 

جهاز  يف  حمققة  زوج  م��ع  اأن��ه��ا  لتك�ضف  م�����ض��روق��ة، 

الأمن مبنطقة ليفا�ضوفو التابعة ل�ضانت بطر�ضرغ، 

اأخ��رى كلها  4 �ضيارات  اأي�ضاً  ال��زوج  اأن بحوزة  وتبن 

م�����ض��روق��ة، ف��ك��ان رد ال��ف��ع��ل الأول ه��و ط���رد زوج��ت��ه 

والتحقيق  ال�ضرطة،  جهاز  يف  كمحققة  عملها  م��ن 

لتحديد اإن كان للزوجة اأي دور يف ال�ضرقة اأم ل.

البالغ  ال��رج��ل  اع��ت��ق��ال  اأن���ه مت  ال�ضرطة  وذك���رت 

ا�ضمه،  ع��ن  الك�ضف  دون  م��ن  �ضنة،   41 العمر  م��ن 

اأولغا  الرو�ضية  املحققة  زوج  اأن��ه  اإىل  اأ���ض��ارت  لكنها 

تولوكونيكوفا.


