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جوزيف الزايك: قوات المقاومة 
اللبنانية السترداد »القوات«

الـسعودية بين »موت أميرة« 
وفيلم »براءة المسلمين« 15

8

اأبدت جهات قيادية مهتمة بال�شاأن الفل�شطيني، ا�شتياءها من 

خطاب خالد م�شعل يف موؤمتر »حزب العدالة والتنمية« الرتكي، 

ال�شيما يف ما يتعلق بال�شاأن ال�شوري، �شائلة: لو اأن النظام ال�شوري 

تعامل مع م�شعل كما تعامل معه النظام االأردين اأو اأي نظام اآخر 

ه م�شعل يف كلمته،  قبل �شنوات، هل كان ال�شعب ال�شوري، الذي خ�شّ

�شيلقى ما يلقاه من ذبح وتقتيل على اأيدي امل�شلحني الذين جاءت 

بهم اأمــريكــا و»عــربــهــا« مــن جميع الـــدول؟ وهــل نفهم مــن كالم 

م�شعل اأنـــه مــع خـــراب �ــشــوريــة الـــذي خططت لــه وتــنــفــذه الــدول 

املعادية للمقاومة، التي كان ينتمي اإليها قبل اأن يديل بدلوه؟
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شخصية لبنانية تشرف على توحيد الجماعات المسلحة.. بالمال والعتاد

ــــــدة َـّ ألمـــــة مــــوحـ
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نــكــران الـجـمـيـل



�سي�ؤول  مب��ا  التنب�ؤ  لأح���د  ميكن  ل   

ال��دائ��ر ح�ل  ال�ساخب  »ال��ك��ب��ا���ش«  اإل��ي��ه 

�ستجري  ال��ذي  النتخاب  قان�ن  ماهية 

خالل  النيابية  النتخابات  اأ�سا�سه  على 

العام املقبل 2013.

 ال��ل��ب��ن��ان��ي���ن م��ن��غ��م�����س���ن يف »ح����ار 

ل قان�ناً على  طر�سان«، فكل طرف ُيف�سّ

و�سيبق�ن  مقا�سه، لذلك هم منق�سم�ن 

كذلك طاملا ل ت�جد جهة ما، حتى الآن، 

وال�سعب،  لل�طن  الأف�سل  ه�  ما  حتدد 

ول��ي�����ش ل���زع���م���اء ال��ع�����س��ائ��ر ال��ط��ائ��ف��ي��ة 

وامل��ذه��ب��ي��ة ال��ت��ي تتحكم ب��رق��اب ال��ب��الد 

اأوح��د  ناطقاً  نف�سها  وتفر�ش  وال��ع��ب��اد، 

اللبنانية  القبائل  »قبيلة« من  كل  با�سم 

»ال��ع��اج��ق��ة ال���ك����ن«، ك��م��ا ي��ح��ل���ا لبائعي 

الأوهام والأحالم امل�ستحيلة ت�سميتها.

خمتلف�ن  لبنان  يف  ال�سيا�سة  اأه���ل   

خالل  من  يفعل�ن  م��اذا  يدرك�ن  لأنهم 

جديد،  انتخاب  قان�ن  و�سع  حماولتهم 

ذل���ك،  اأم���ك���ن  اإذا  ال���ق���دمي  ب��ت��ط���ي��ر  اأو 

واللبناني�ن، خ�س��ساً من خا�ش منهم 

غ���م���ار ال�����س��ي��ا���س��ة يف ال���ع���ق����د ال�����س��اب��ق��ة 

التي  النتخابية  الق�انني  بنار  واكت�ى 

عن  يختلف  مبا  دورة  لكل  ت��سع  كانت 

�سابقاتها، يدرك�ن اأن قان�ن النتخابات 

ل على قيا�ش الق�ى  كان وما يزال يف�سَّ

ال�����س��ائ��دة، ل��ي��ت��م ل��ه��ا حت�����س��ي��ل اأك��ري��ة 

برملانية ت�سمن بقاءها يف احلكم، واإدارة 

منازع،  دون  والنا�ش من  ال��دول��ة  ���س���ؤون 

قان�ن  اأي  »ق��ل يل  ال��ق���ل:  لي�سح  حتى 

تريد  فئة  اأي  لك  لأق���ل  تريد،  انتخاب 

لها اأن حتكم«.

 ل���ك���ن الأم��������ر ال����ي�����م خم���ت���ل���ف ع��ن 

ال�سابق، لأن الطبقة ال�سيا�سية احلاكمة 

م��ن��ق�����س��م��ة ع��ل��ى ن��ف�����س��ه��ا ب�����س��ك��ل ع��م��ي��ق، 

وال������دويل يعك�ش  الإق��ل��ي��م��ي  وال�������س���راع 

اللبنانية،  الأو�ساع  ب�سدة على  تداعياته 

وهذا ال�سراع بات اأ�سبه ب�سراع وج�د، اإن 

كان على �سعيد اأطراف الن�سيج الداخلي، 

وما  الإق��ل��ي��م��ي��ة،  ال��ق���ى  �سعيد  على  اأو 

لتدمريها  خمطط  من  �س�رية  ت�سهده 

ي�ؤكد  م�حد،  وكيان  وم�ؤ�س�سات  كدولة 

�سيا�سي  ت�سعيد  نح�  �سائرة  الأم����ر  اأن 

احلدة  ه��ذه  جند  ولذلك  م�سب�ق،  غري 

يف طرح م�ساريع ق�انني النتخاب التي 

عنها،  من��اذج  اأرب��ع��ة  اللبناني�ن  ي��ت��داول 

كل واحد منها يناق�ش الآخر وي�سب يف 

اجتاه يعاك�سه متاماً.

اأول هذه الق�انني ه� القان�ن الذي 

اأُجريت على اأ�سا�سه انتخابات عام 1960، 

وال�����ذي اع��ت��م��د م���ع���دًل يف الن��ت��خ��اب��ات 

امل�سيحي�ن  وي�سك�   ،2009 ع��ام  الأخ��رية 

ان��ت��خ��اب ممثليهم عرب  ي���ؤم��ن  اأن���ه  م��ن 

اأ�����س�����ات امل�����س��ل��م��ني، ب��ح��ي��ث ل ي��ت��ع��دى 

ب��اأ���س���ات  ال��ذي��ن ينتخب�ا  ال��ن���اب  ع���دد 

امل�سيحيني يف ظل هذا القان�ن اخلم�سة 

ع�����س��ر ن���ائ���ب���اً، ول����ذل����ك ح�����س��م جم��ل�����ش 

لبقاء  املعار�ش  م�قفه  امل�ارنة  املطارنة 

البطريرك  واأعلن  القان�ن،  العمل بهذا 

م��ن��ه، مطالباً  ن��ه��ائ��ي��اً  امل�����اروين م���ق��ف��اً 

متثياًل  اأك��ر  بقان�ن  عنه  بال�ستعا�سة 

للم�سيحيني.

القان�ن  الق�انني ه� م�سروع   ثاين 

ال����ذي اأع���دت���ه احل��ك���م��ة واأر���س��ل��ت��ه اإىل 

النيابي، وال��ذي تلبي فيه رغبة  املجل�ش 

النظام  باعتماد  قدمية  لبنانية  �سعبية 

الن�سبي يف النتخابات بدياًل عن النظام 

الأك��������ري، م���ع اع���ت���م���اد دوائ������ر ك���ربى، 

مب���ا ي��ح��ف��ظ ���س��ي��غ��ة ال��ع��ي�����ش امل�����س��رك 

اأن  اإل  ال��ط��ائ��ف،  اتفاقية  ببن�د  ويلتزم 

ترف�ش  فاعلة  وطائفية  �سيا�سية  ق���ى 

القب�ل مبثل هذه القفزة الن�عية التي 

لكل  ت�سمح  بب�ساطة  لأن��ه��ا  ب��ه��ا،  ت�����س��ر 

ط���رف ب���اأخ���ذ ح��ج��م��ه احل��ق��ي��ق��ي وتلغي 

زعامات  فيه  افتعلت  قدمياً، طاملا  واقعاً 

على  حجمها  تكبري  وج���رى  ووج����ه���اً، 

اأخ����رى،  �سعبية  و���س��رائ��ح  ق����ى  ح�����س��اب 

ي�ؤمن  الن�سبي  النتخابات  قان�ن  ولأن 

العادل  التمثيل  الأم��ر �سحة  يف حقيقة 

الأك��ري  القان�ن  اأن  وال�سامل، يف حني 

�سيا�سية  اأط���راف���اً  ه��م�����ش  ط��امل��ا  احل����ايل 

العلمانية  الأح��زاب  )خ�س��ساً  م�ج�دة 

والعقائدية والأقليات الدينية( وحرمها 

من التمثيل.

قان�ن  ه�  الق�انني  م�ساريع  ثالث   

 14 اخلم�سني دائرة، الذي و�سعته ق�ى 

الأك���ري،  الحت�ساب  ق��اع��دة  وف��ق  اآذار، 

اإىل  تتنبه  الق�ى مل  اأن هذه  يبدو  لكن 

اإعداد قان�ن لنتخاب  اأنه مطل�ب منها 

»ن�������اب الأم�������ة« ك��م��ا ي��ن�����ش ال��د���س��ت���ر، 

�سنفاجاأ  حيث  خماتري،  لنتخاب  ولي�ش 

ال����ربمل����ان مب��ئ��ات  اإىل  ن�������اب  ب��������س����ل 

فيما  منها،  الآف  بب�سعة  اأو  الأ���س���ات 

حني  يف  اللآف،  بع�سرات  اآخ���رون  ي�سل 

اأن املطل�ب قان�ن انتخابي يحافظ على 

ال�سحيحة،  وامل�اطنة  لل�طن  النتماء 

ول���ي�������ش ق���ان����ن���اً ي���زي���د م����ن ال�����س��رذم��ة 

م���ن ح���دة وع�سبية  وي��ف��اق��م  ال��ق��ائ��م��ة، 

اخلطابات الطائفية واملذهبية ال�سائدة، 

بال�سيا�سة  ال���س��ت��غ��الل  ليتم  ويعمقها، 

والع�سائرية  العائلية  الع�سبيات  اأدن���ى 

ه��ذا  م��ث��ل  اأن  اإىل  اإ���س��اف��ة  وامل��ن��اط��ق��ي��ة، 

ال���ط���رح ي��ت��ع��ار���ش م���ع ال��د���س��ت���ر وم��ع 

ال�طني،  والن�سهار  ال�طنية  ال���ح��دة 

وهذا ما ي�سدق على رابع هذه امل�ساريع، 

وه������ امل���������س����روع ال������ذي و����س���ع���ه ال��ل��ق��اء 

انتخاب  على  ين�ش  ال��ذي  الأرث�ذك�سي، 

مبا  لن�ابهم،  ومذهب  طائفة  كل  اأب��ن��اء 

املت�سرفية،  اأي���ام  اإىل  اللبنانيني  يعيد 

امل�سرك،  العي�ش  �سيغة  على  ويق�سي 

ال��ت��ي اأك���د عليها ات��ف��اق ال��ط��ائ��ف، ال��ذي 

يف  الد�ست�رية  ب��ن���ده  ك��ث��ريون  يتجاهل 

فيما  الن��ت��خ��اب��ي��ة،  للم�ساريع  ط��رح��ه��م 

ي��ن�����س��ب���ن اأن��ف�����س��ه��م م��داف��ع��ني ع��ن��ه يف 

حمطات ي�ساغب�ن فيها على الآخرين.

���س��ف��ي��ن��ة  دف�������ة  ت�������س���ري  اأي��������ن  اإىل 

ال�سكل  ي��ب��دو م��ن حيث  الن��ت��خ��اب��ات؟ 

ال�����ذي ق��دم��ت��ه  ال���ق���ان����ن  اأن م�����س��روع 

احل��ك���م��ة ه���� الأوف������ر ح���ظ���اً، اإذ اإن���ه 

من  لكن  ن��ائ��ب��اً،   61 ب��اأ���س���ات  يحظى 

ال�سعب زي��ادة ه��ذا الرقم لإق���راره يف 

ال��ظ��رف احل���ايل، اأم���ا م�����س��روع اللقاء 

على  لل�سغط  اأنه  فيبدو  الأرث�ذك�سي 

عن  بالتخلي  ل��ل��ق��ب���ل  اآذار   14 ق����ى 

ق�ى  على  ال�سعب  ومن  ال�60،  قان�ن 

كثرية اأن ت�سجل على نف�سها اأنها قبلت 

حد  اإىل  اللبناين  الج��ت��م��اع  ب��راج��ع 

اأن ي�سبح الن�اب ن�اب مذاهب ولي�ش 

ن�اب اأمة ووطن، واإن كان لهذا امل�سروع 

يف  الن�سبية،  �سيغة  اع��ت��م��اده  ح�سنة 

اأن م�����س��روع اخل��م�����س��ني دائ�����رة،  ح���ني 

ال��ط��رح  مي��ث��ل ح�����س��ب ك��ث��ريي��ن، ذروة 

الذي  الإنغالقي،  الطائفي   - املذهبي 

امل�سب�هة  اخل��ارج��ي��ة  امل�ساريع  ي�ساير 

ال���ت���ي ت��ع��م��ل ع���ل���ى ت��ق�����س��ي��م امل��ن��ط��ق��ة 

الدوائر  اأن  خ�س��ساً  املق�سم،  وتفتيت 

الكربى جترب املر�سحني على تهذيب 

خطابهم وجعله جامعاً، بينما ت�سغري 

امل���ال ���س��راء  ال���دوائ���ر ي�سهل ل���ح������ش 

ب�سالح  وال�����س��ي��ط��رة  ناخبيها  اأ����س����ات 

املال على املجل�ش النيابي برمته، مما 

يهيء البلد جمدداً للدخ�ل يف حروب 

اأهلية تع�دت عليها بني حقبة واأخرى.

 ب��ال��ن��ت��ي��ج��ة، ل م��ف��ر م���ن ال��ت������س��ل 

اإىل ق���ان����ن ان��ت��خ��اب ي��ر���س��ي اجل��م��ي��ع، 

ال�سراع  نتائج  ينتظرون  اجلميع  لكن 

الإق��ل��ي��م��ي - ال�����دويل امل��ح��ت��دم، وال���ذي 

ت�ستعل نريانه يف �س�رية، وحينما ينجلي 

ال��غ��ب��ار ع��ن م���اآل ال��ت���ازن��ات يف املنطقة، 

اأخ�����رى، وق��ت  ت�سقط ره���ان���ات وت��رت��ف��ع 

ذل���ك ي��ح��ني م���ع��د ال��ت��ف��او���ش وت��ق��دمي 

التنازلت، مبا يتيح للبنانيني احل�س�ل 

على قان�ن انتخاب ينتظرونه.

عدنان ال�ساحلي
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أحداث األسبوع

االفتتاحية

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
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ابة الخرج
ّ
شر

اأبدى �سحايف عتيق على عالقة ع�س�ية بقيادات 14 اآذار ا�ستياء بالغاً من 

التعاطي املتعايل معه من قبل ه���ؤلء، ول �سيما من ن�اب كتلة احلريري، 

حتى اأن بع�سهم اأ�سمعه كالماً ينّم عن قّلة احرام و»تربيح جميلة«، قائاًل: 

»ل�ل احلريري لأقفلت �سحيفتك منذ زمن«، فرّد ال�سحايف بالق�ل: »ل�ل 

فل��ش احلريري لبقيتم اأقل من اأرجل كرا�سي، واأنتم الي�م باأي حال �سّرابة 

ِخرج«.

تخطيط الغتياالت.. عن ُبعد
ت���ت���داول اأو����س���اط دب��ل���م��ا���س��ي��ة غ��رب��ي��ة م��ع��ل���م��ات ع��ن ات��ف��اق اأم���ريك���ي - 

اإىل �سمال  اأم��ريك��ي��ة )م��ن دون ط��ي��ار(  »اإ���س��رائ��ي��ل��ي«  يق�سي بنقل ط��ائ��رات 

فل�سطني املحتلة، تق�م باغتيال �سخ�سيات لبنانية مناوئة لل�ليات املتحدة، 

ولها تاريخ مقاوم، وتناه�ش ال�سيا�سة الأمريكية التدمريية يف املنطقة.

www.athabat.net

السجال على قانون االنتخاب
»كباش« حول من يحكم لبنان
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صرخة الضمير 
ونداء النفير: حماية لبنان

ودولتنا  عابث�ن يف حما�س�ساتهم،  و�سيا�سي�نا له�ن يف ف�سائحهم،  داهمة،  ال�ستحقاقات 

تقاعدت، اأو اأقيلت عن مهامها ال�سرعية املن�طة بها، مب�جب الد�ست�ر مل�سلحة م�سيخات واأمراء 

ط�ائف، ين�سب�ن اأنف�سهم مل�كاً مل�سلحة الأجنبي.

م�سريه  تقرر  وم�سريية؛  وح�سا�سة  دقيقة  �سعبة  مرحلة  يف  راه��ن��اً  العربي  امل�سرق  مي��ر 

وم�ستقبله، اإزاء ما ُيتداول عن خريطة جديدة لل�سرق الأو�سط، ت�سع لبنان يف قلب العا�سفة 

تنفيذية  اأداة  اإل  فيها  لي�ش  اأمم  لعبة  يف  املقامرون  �سيا�سي�ه  فاأدخله  ك��دول��ة،  وج���ده  وتهدد 

�س�ى  لهم  ه��ّم  ل  الذين  الط�ائف  واأم���راء  ال��دول��ة  اتبعتها  خاطئة  �سيا�سات  ب�سبب  حم���دودة، 

اللبنانيني  جمّ�عني  املتغريات،  ري��اح  تتقاذفه  اللبناين  القت�ساد  تاركني  الذاتية،  م�ساحلهم 

ومفقريهم بالياأ�ش وال�سمئزاز، الذي ل �سك عندنا باأن هذا ال�سعب �سينه�ش كالفينيق م�ستعيداً 

العربي«، وما يخطط  »الربيع  ُي�سمى  املرحلة، وو�سط متغريات ما  دوره جم��دداً، لكن يف هذه 

ل�سايك�ش بيك� جديدة، جتعل لبنان غري قادر على النه��ش اإذا �سقط، ل قدر اهلل.

كيف ينه�ش ول دولة م�ج�دة فيه، ول �سلطة تهتم باأمن امل�اطن لتحميه من اخلطف؛ املهنة 

امل�ستجدة والقتل كطريقة وافدة للعي�ش وال�سرقة كحرفة جاهلية، ل ميتهنها فقط م�اطن�ن 

فقراء، يهددون حياة امل�اطنني وال�سياح واأب�اب الرزق العام، بل كذلك هي مهنة متتهنها قيادات 

ت�ستغل غفلة ال�سعب عن حما�سبتها، ول ترى فيه اإل اأداة لتنفيذ خمطط الفتنة الذي تعهدته 

باأر�سدة فلكية،  املغطاة  املح�س�بة  الفردية  ال�همية  ملعاركها  مل�سلحة اخلارج، فتخطفه ر�سيداً 

الفتنة حمرمني  الط�ائف، حمللني  وباأمراء  اآخر  الكاذبة حيناً  وبالدعاية  باملال حيناً  ت�س�قه 

رادع  اأنهم بال  امل�اطنني  الطائفية واملذهبية، ما ي�سعر  ال�طنية، باحلك على طاع�ن  ال�حدة 

ول واٍق، لأن دولتهم تلفزي�نية م��سمية، ومن كرت�ن غري مق�ى عاجزة عن م�اجهة املافيات؛ 

مافيات الدواوين والدوائر وامل�سالح يف كل ميدان، ل�ل بع�ش الق�ساء النزيه، عندنا ال�سنني 

باأل تفقد العدالة اآخر اأق�ا�سها يف وطن ال�سرائع، وبع�ش الأمن احلري�ش على قيمه ال�طنية 

العام،  والأم���ان  امل���اط��ن  باأمن  ال���اق��ع  ا�ستحقاقات  دول��ة عاجزة عن م�اجهة  ع��اٍل،  ب��اح��راف 

وت�فري اخلدمات اجليدة له وكبح اأخطب�ط الغالء، و�سناعة ال�ستقرار ال�طني الأ�سا�ش لأي 

اإ�سالح، واملقدمة لدولة حديثة ت�سمن جمانية التعليم واإلزاميته ومكافحة الحتكار الرب�ي، 

و�سيانة حق ال�سباب بالعلم واملعرفة، اللذين ل وطن ق�ياً من دون تط�رهما. 

الأج��ي��ال  ومعاناة  مفق�دة،  امل���اط��ن  حق�ق  اأب�سط  اأن  ن��رى  وخمل�سة  فاح�سة  مبراقبة  لكننا 

لها،  اإذلل  ك��سيلة  وت�ظيفها  تعليمها  يف  فت�ستغل  كبرية،  الأ�سا�سية  حق�قها  نيلها  يف  ال�ساعدة 

عي�سهم،  لقمة  لتاأمني  اأبنائه  تعليم  عن  للتنازل  ال�سعب  يدفع  ما  وخياراتها،  كرامتها  يف  مطع�نة 

ال�سع�ب  زم��ن  عليها  عفا  اإف��رادي��ة  طائفية  قيادات  وراث��ة  ت�ؤبد  مطلقة،  تبعية  بعب�دية  واإفقارهم 

الناه�سة.

هذه الدولة ال�سراب؛ تطبيقاً وتنفيذاً، هي وقف على مزاجية قياداتها امل�ستغلني م�اردها 

وم�اقعهم فيها، فكل ي�م تفاجئنا �سفقة من هنا، وفخ �سيا�سي واأمني من هناك، وخمطط فتنة 

من هنالك، يف�ح منها ننت ما ُي�سمى انتخابات معلبة بقان�ن يحاول كل طرف تف�سيله وفق 

مطامعه، لإزادة نف�ذه ومكا�سبه، بعيداً عن ت�ظيف الكفاءات مبناقبياتها الأخالقية لل�طن، ل 

مل�سلحة الف�ساد وتكري�ش بنيته وتعميق اله�ة بني امل�اطن والدولة.

يا  كفاكم  اللبناين:  ال�طني  ال�سمري  النفري ل�ستفاقة  ون��داء  ال�سمري  نطلق �سرخة  لذلك 

�سيا�سيي لبنان وطائفييه عهراً وا�ستغالًل ل�سعبنا يف حياته، واغتياًل مل�ستقبله، ومنعاً لقيام الدولة 

الرادعة العادلة الق�ية، التي وحدها املالذ وامللجاأ واملرجتى، دولة مقاومة من ي�ستهدف لبنان من 

خارجه، ومن يجّ�فه من داخله بتهجري اأهله و�سبابه بنظام ال�ستعباد ال�سيا�سي الطائفي الطبقي، 

والتفاوت احلق�قي يف عامل يّدعي العدل وامل�ساواة لكل بني الب�سر، فكيف لأبناء وطن واحد.. لنلبِّ 

�سرخة ال�اجب حلماية لبنان قبل ف�ات الأوان، واإن غداً لناظره قريب.

النائب ال�سابق في�سل الداود

 الأمني العام حلركة الن�سال اللبناين العربي



ع���ك�������ش م������ؤمت�����ر ح�������زب ال����ع����دال����ة 

دللته  يف  قيل  وما  الركي،  والتنمية 

اإليها  و�سلت  ال���ذي  احل���ال  واإ���س��ارات��ه، 

بعد  خ�س��ساً  اأردوغ����ان،  بقيادة  تركيا 

يف  للحراك  تظهر  ب���داأت  التي  النتائج 

الدول العربية، واأهمها �س�رية. 

وب���غ�������ش ال���ن���ظ���ر ع�����ن الإ�������س������ارات 

فيها  ح��اول  والتي  للخطاب،  الداخلية 

الأج��ي��ال  م�ستقبل  يرهن  اأن  اأردوغ����ان 

ل��ع��ق���د ط���ي��ل��ة مقبلة، وه��ي  ال��رك��ي��ة 

خ��ا���ش،  ب�سكل  ال��رك��ي  ال�����س��ع��ب  تعني 

الإ����س���ارات  بع�ش  اإىل  نلفت  اأن  مي��ك��ن 

هذه  ويف  للم�ؤمتر،  الهامة  ال�سيا�سية 

الإ�سارات ما يلي:

1- اإ�سارات تركية وا�سحة بالت�جه 
نح� ال�سرق بدًل من الغرب، والبتعاد 

ع�����ن احل�����ل�����م ال�����رك�����ي ب���الن�������س���م���ام 

ف��اخل��ط��اب  الأوروب�����������ي،  الحت�������اد  اإىل 

الأردوغ�����اين خ��ال م��ن اأي اإ���س��ارات اإىل 

امل������س���ع، ك��م��ا خ��ال احل�����س���ر م��ن اأي 

م�������س����ؤول اأوروب���������ي، وق����د ي���ك����ن ذل��ك 

ل�����س��ب��ب��ني: اأول��ه��م��ا اق��ت��ن��اع ت��رك��ي ب���اأن 

اأن��ح��اء  ك��ل  يف  املتطرف  اليمني  �سع�د 

اأوروبا، وال�سيا�سات الأوروبية امل�ستجدة 

ال��ن��اب��ع��ة م��ن »اإ���س��الم���ف���ب��ي��ا« ق��ات��ل��ة، 

امل��دى  يف  اأق��ّل��ه   - امل�ستحيل  م��ن  يجعل 

امل��ن��ظ���ر - ق��ب���ل ان�����س��م��ام ت��رك��ي��ا اإىل 

الحتاد الأوروب��ي، مقابل عدم حما�سة 

اأوروب���ي  احت���اد  اإىل  لالن�سمام  تركية 

غارق يف الكثري من امل�ساكل القت�سادية 

واملالية، واملهدد بالغرق والتفكك. 

على  وال��ت��ط���رات  امل�ستجدات  ه��ذه 

 2008 ال���دول���ي���ة م���ن���ذ ع�����ام  ال�������س���اح���ة 

اأردوغ�����ان يحلم  ال��ي���م، جعلت  ول��غ��اي��ة 

بال�سيطرة على ال�سرق وا�ستعادة جمد 

الإم���رباط����ري���ة »ال��رك��ي��ة«، ب���دًل من 

الغرب، وك��ان ه��ذا قد برز  اإىل  الت�جه 

يف جمالت عدة منها:

اأردوغ����ان  اأب����رزه  ال���ذي  التحقري   -

جل�����زء م����ن احل�������س���ارة الأوروب������ي������ة يف 

خ��ط��اب��ه يف ال���ق���اه���رة، ح���ني اع��ت��رب اأن 

ال�����س��ل��ط��ان ال��ع��ث��م��اين حم��م��د ال��ف��احت، 

ال������ذي ف���ت���ح ال��ق�����س��ط��ن��ط��ي��ن��ي��ة، اأن���ه���ى 

»ح�سارة �س�داء«.

ال�سيا�سات  ع��ن  ال��رك��ي  التخلي   -

ال�����س��اب��ق��ة ب���الن���ف���ت���اح ع��ل��ى الأق���ل���ي���ات 

والتي كان الحتاد  واح��رام حق�قهم، 

لقب�ل  كمدخل  فر�سها  ق��د  الأوروب����ي 

حقيقته  على  الأم��ر  فظهر  الن�سمام، 

�سابق،  بها يف وقت  قام  التي  املجازر  يف 

والإعالن يف امل�ؤمتر الأخري عن تفّرغه 

مل��ح��ارب��ة الأك�������راد، وال��ق�����س��اء ع��ل��ى اأي 

م�����س��روع��ة، من  ب��ح��ق���ق  ل��ه��م  مطالبة 

خالل احلديث عن م�قعة »مالذكرد« 

ال�سالجقة  1071، حني ق�سى  العام  يف 

وال�سلطان األب اأر�سالن، الذي متثل به 

اأردوغان، على الدويالت الكردية التي 

كانت قائمة يف �سمال كرد�ستان، قبل اأن 

ينتقل اإىل حماربة الروم.

وق���������د ان����ع����ك���������ش ه���������ذا ال����ط����م�����ح 

جمد  با�ستعادة  امل�ستجد  الأردوغ�����اين 

الإمرباط�رية »الركية«، وهذه الرغبة 

ال��ع��امل الإ���س��الم��ي يف خطاب  ب��ت��زّع��م 

باملثل  ي��ذّك��ر  م�سهد  يف  م�سعل؛  خ��ال��د 

من  اأ���س��راره��م  »خ���ذوا  القائل  ال�سعبي 

�سغارهم«، والذي بايع الركي »زعيماً 

ع��ل��ى ال���ع���امل الإ����س���الم���ي«، يف ان��ح��ي��از 

الركي  اإىل جانب  للفل�سطيني  وا�سح 

يف ����س���راع ط���اح���ن ي�����دور يف امل��ن��ط��ق��ة، 

ول  للفل�سطينيني  م�سلحة  ل  وحيث 

الن��ح��ي��از  يف  الفل�سطينية  ل��ل��م��ق��اوم��ة 

�سيا�سية  ات��ف��اق��ي��ات  ل��دي��ه  ط���رف  اإىل 

»اإ�سرائيل«،  مع  واقت�سادية  وع�سكرية 

وع�س� يف حلف �سمال الأطل�سي.

الركية  امل���زاي���دات  ان��ح�����س��ار   2-

ي�سر  فلم  الفل�سطينية،  الق�سية  يف 

اإىل الح��ت��الل  اأردوغ������ان يف خ��ط��اب��ه 

امل�ست�طنات،  اإىل  ول  »الإ�سرائيلي«، 

اإىل  ول  ال���ق���د����ش،  ت���ه����ي���د  اإىل  ول 

ح�������س���ار غ�������زة، ف����خ����الل خ���ط���اب���ه يف 

ال��ق��اه��رة اع��ت��رب اأردوغ�������ان اأن »ب��ك��اء 

قلب  ي���ج��ع  غ��زة  يف  فل�سطيني  طفل 

اأم يف اأنقرة«، وعلى الرغم من اأن بكاء 

الأطفال الفل�سطينيني مل يت�قف، مل 

بالطلب  م�سعل  خالد  ول  ه�  ل  يقم 

من الرئي�ش امل�سري فك احل�سار عن 

اأن الأ�س�ات �سد �سيا�سات  غزة، علماً 

ب��داأت تتزايد يف  الث�رة  م�سر ما بعد 

غزة، اإىل احلد الذي جعل م��سى اأب� 

مرزوق؛ نائب رئي�ش املكتب ال�سيا�سي 

حل��رك��ة ح��م��ا���ش، ي��ت��ح��دث ب�����س��راح��ة 

اأك��ر من مرة عن اأن اإغ��الق الأنفاق 

اأكر  الرئي�ش حممد مر�سي  يف عهد 

م���ن ع��ه��د ال��رئ��ي�����ش امل��خ��ل���ع ح�سني 

مبارك.

ل�������س����ري���ة،  ال�����ا�����س����ح  ال�����ع�����داء   3-

ال��ت��ي ق��ط��ع��ت ع��ل��ى اأردوغ�������ان اأح��الم��ه 

ال��ت������س��ع��ي��ة، ورغ���ب���ت���ه ب���ت���ك���رار جت��رب��ة 

اأن هذا  الإمرباط�رية »الركية«، علماً 

ال��ك��ره وال���ع���داء ي����زداد ي���م��اً ب��ع��د ي���م، 

خ�����س������س��اً ب��ع��دم��ا ع��ج��ز اأردوغ������ان عن 

الرغم  على  ال�����س���ري،  النظام  اإ���س��ق��اط 

للمقاتلني  والتح�سيد  ال��دع��م  ك��ل  م��ن 

ب��ه، كما ف�سل يف دف��ع حلف  ق��ام  ال���ذي 

ع�سكرياً  التدخل  اإىل  الأطل�سي  �سمال 

���س���ري��ة، واأخ�����رياً ف�سل الأت�����راك يف  يف 

جميع معاركهم امليدانية، ابتداء بج�سر 

التي  ح��ل��ب،  مبعركة  وان��ت��ه��اء  ال�سغ�ر، 

حت�لت اإىل معركة مفت�حة ومعلنة بني 

امل�سلحني  اإع��الن  ولعل  وتركيا،  �س�رية 

اأو  اأن املعركة يف حلب هي معركة حياة 

م�ت، ي�ؤكد اأن حلب باتت »اأم املعارك«، 

فالفائز يف تلك املعركة �سيح�سم الأمر 

ل�����س��احل��ه يف ����س����ري���ة ل��ع��ق���د م��ق��ب��ل��ة، 

على  �سيادتهم  ال�س�ري�ن  ي�ستعيد  فاإما 

اأر����س���ه���م، وي����ج���ه����ن ���س��رب��ة ق��ا���س��م��ة 

لالأتراك ومن ورائهم للم�سروع الغربي 

ب�ابة  للركي  ُتفتح  واإم���ا  املنطقة،  يف 

حلب،  على  »واٍل«  بتعيني  ال�سرق،  حكم 

وب��ع��ده��ا حت��ق��ي��ق ح��ل��م الإم���رباط����ري���ة 

التي ميتد نف�ذها على مناطق �سا�سعة 

يف العامل العربي، م�ستفيدة من تبعية 

الركي،  لل�ايل  اجل��دد«  »الإ�سالميني 

وحت��ق��ي��ق امل�����س��روع ال��غ��رب��ي م��ن خ��الل 

الغربية  للم�سالح  ج��دد  حرا�ش  تعيني 

يف املنطقة.

وك���م���ا اأردوغ������������ان، ك���ذل���ك م�����س��ع��ل 

ال��ع��امل العربي،  وغ��ريه��م على ام��ت��داد 

�سيا�سة  تبدو  اجلح�د  �سيا�سة  اأن  جند 

فكما  اجل��دد«،  ل�»الإ�سالميني  متجذرة 

ال�س�رية  الب�ابة  من  اأردوغ���ان  ا�ستفاد 

العري�ش،  بابه  من  ال�سرق  على  ليطل 

كذلك م�سعل الذي غرف من ال�سحن 

ال�����س���ري مل��دة ط���ي��ل��ة، وال���ذي حتملت 

���س���ري��ة ال��ك��ث��ري م��ن ال�����س��غ���ط لدعم 

ح���م���ا����ش وال���ق�������س���ي���ة ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة، 

ال�ساملة  ال�سيا�سة  تلك  اإىل  وي�����س��اف 

بعدما  م�سعل،  ل��دى  �سخ�سية  ع���ام��ل 

ل��ق��ي��ادة  ل���ه  ع������دة  ل  اأن  الإع�������الن  مّت 

نقاطاً  ي�سّجل  اأن  ف��اأراد  حما�ش،  حركة 

اإما لإح��راج من بعده يف القيادة ورهن 

خ��ي��ارات��ه��م مل���ا اأع��ل��ن��ه م���ن م����اق���ف، اأو 

لت�سجيل م�اقف نارية يذكرها التاريح 

ل���ه���ذا »امل���ج���اه���د« يف ���س��ب��ي��ل ال��ق�����س��ي��ة 

مثاًل  التاريخ  له  فيذكر  الفل�سطينية، 

اأن طريق القد�ش الذي كان مير �سابقاً 

يف ج�نيه ي�ماً، بات - على عهده - مير 

يف دم�سق وحلب.

ليلى نقوال الرحباين
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اأردوغان.. انح�سار املزايدات الركية يف الق�سية الفل�سطينية                    )اأ.ف.ب.(

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

يـقــال

مــراكـز عـسكـريـة سـريــة
ق����ال ال��ت��ل��ف��زي���ن ال��ن��م�����س��اوي اإن ���س���ري��ة ت���اج��ه 

املتحدة  وال�ليات  الغرب  يقدم  حيث  بال�كالة،  حرباً 

الأ�سلحة  الدول اخلليجية،  الأمريكية، وكذلك بع�ش 

تركيا،  ع��رب  ���س���ري��ة،  يف  امل�سلحة  للمجم�عات  وامل���ال 

اإىل  م�سرياً يف حتقيق ن�سره على م�قعه الإلكروين، 

العديد من التقارير التي ت�ؤكد انت�سار مراكز ع�سكرية 

�سرية تركية - اأمريكية يف جن�ب تركيا، ي�سرف عليها 

كبار ال�سباط من كال البلدين، اإ�سافة اإىل م�س�ؤولني 

ع�سكريني »اإ�سرائيليني«، اأت�ا خ�سي�ساً لتنظيم و�س�ل 

لإدارة املعارك عرب  هذه ال�سحنات، والت�جيه ع�سكرياً 

خرائط اأُخذت من وزارة احلرب »الإ�سرائيلية«، حتدد 

بالتف�سيل امل�اقع احل�سا�سة واحلي�ية يف �س�رية.

بدء التدخل القطري انتخابيًا
ملف  على  دخلت  قطر  اأن  ر�سمية  جهات  لحظت 

النتخابات النيابية اللبنانية، لتح�سل على »حّم�ش يف 

على  جلهة  بالأمر  اأو�ست  اجلهات  تلك  اأن  اإل  امل�لد«، 

ارتباط وثيق بال�سع�دية، التي تق�م بتم�يل انتخابي 

عادة للق�ى املرتبطة بامل�سروع الأمريكي، الأمر الذي 

اأثار م�س�ؤولني �سع�ديني، فُ�عدوا مبعاجلة الأمر، لأن 

ذلك �سياأكل من معجن 14 اآذار ال�سع�دي.

مــشـاكـل.. فــاتـفـــاق؟
بعد رف�ش بكركي قان�ن ال�ستني، ورف�ش م�سيحيي 

وف�سل جلنة بكركي يف حل  الكربى،  الدوائر  اآذار   14
اخلالفات امل�سيحية والت�فيق بني الأفرقاء على �سيغة 

جديدة لقان�ن النتخابات، وبعد تهديد الرئي�ش بري 

امل�سيحي�ن على قان�ن ف�سيك�ن  يتفق  باأنه يف حال مل 

اخليار اتفاق الطائف، تخ�ف اأحد املتابعني لهذا امللف 

من حدوث م�ساكل اأمنية يف البلد، كما هي العادة، ليتم 

بعدها اتفاق املتخا�سمني على اأي قان�ن ينا�سبهم.

التلّون مطلوب
للحك�مة  ���س��اب��ق��اً  رئ��ي�����س��اً  خليجية  ج��ه��ة  ا���س��ت��دع��ت 

اأن  اللبنانية، ووقفت عند راأيه ب�ساأن �سخ�سية تريدها 

تتبّ�اأ من�سب رئا�سة اجلمه�رية خلفاً للرئي�ش مي�سال 

�سليمان، فف�جىء الرئي�ش ال�سابق مبدى هزالة تفكري 

يرّكز  اأن  نقا�ش  بعد  ون�سح  اخلليجية،  ال��دول��ة  زعماء 

التلّ�ن مع  على  ق��ادرة  �سخ�سية  البحث عن  ه���ؤلء يف 

املراحل.

انشقاقات في »التيار«
ي���ع���اين ت���ي���ار ���س��ي��ا���س��ي ل���ب���ن���اين م���ع���ار����ش م��ن 

منا�سريه، ل�سيما  �سف�ف  بني  والتذمر  الف��سى 

يف بريوت، على ال�سعيدْين التنظيمي واملايل، فبعد 

اأن قام عدد من م�س�وؤيل املن�سقيات املناطقية برفع 

يف  الرئي�سي  امل�س�ؤول  اأداء  على  اعرا�سية  ر�سائل 

بريوت، وبعد عدة حماولت فا�سلة من املعر�سني 

ل��ت��اأم��ني ل���ق���اءات م���ع م�����س���ؤول��ني م���ن غ���ري ال��ت��ي��ار 

املقيم يف اخلارج،  »زعيمهم«  املذك�ر، لل�سغط على 

ب��ريوت،  ع��ام جديد يف  بتعيني من�سق  الأخ���ري  ق��ام 

ما اأدى اإىل ا�ستياء اأن�سار امل�س�ؤول القدمي، فقام�ا 

م���ؤك��دي��ن دعمهم  ق��ي��ادت��ه��م  اإىل  ر���س��ائ��ل  ب��اإر���س��ال 

اأدى  ما  القدمي،  املن�سق  مع  والتزامهم  وتاأييدهم 

اإىل �سبه ان�سقاق داخلي بني »التيار« �سيظهر قريباً.

»لطف الله 3« أو »4«؟
نقل  عمليات  اأن  �سمالية  اأمنية  م�سادر  ذك��رت 

ال�سالح املت��سط والثقيل مازالت جارية على قدم 

و�ساق، حيث يتدفق عرب البحر اإىل مناطق �سمالية، 

ثم  ال��ت���ج��ه،  معروفة  �سيا�سية  ج��ه��ات  اإىل  ومنها 

املتابعني  اأحد  دفع  ما  �س�رية،  اإىل  بتهريبها  تق�م 

الب�اخر  هل  ال�س�ؤال:  اإىل  الأ�سلحة  تهريب  مللف 

هي  الأ���س��ل��ح��ة  م��ن  حم�لتها  بتفريغ  ت��ق���م  ال��ت��ي 

»لطف اهلل 3«، اأو »4«؟ وهل الأحداث املفتعلة التي 

وقعت م�ؤخراً يف طرابل�ش هي ل�سّد باب التدخل يف 

�ساأن الب�اخر املذك�رة، اأم هناك �سغط دويل لعدم 

التعر�ش لها مهما كانت حم�لتها؟!

اإلحراق بعد اإلخفاق
على  الت�سيكي  هالف�«  »فال�ستني  م�قع  اأعلن 

اإىل  و�سلت  م�سلحة  »مافيات«  اأن  الإن��رن��ت  �سبكة 

���س���ري��ة، ت�سم جم��م���ع��ات م��ن اإره��اب��ي��ني اأج��ان��ب، 

�سكلتها وم�لتها ودربتها دول حلف �سمال الأطل�سي 

»النات�«، ومت تهريبها اإىل �س�رية عرب تركيا، التي 

و�سفها امل�قع ب�»احلليف املخل�ش« ل�»النات�«. وقال 

امل�قع اإن ه�ؤلء الإرهابيني الأجانب الذين ان�سم�ا 

»عندما  يعمل�ن مبق�لة  احل��ر«  »اجلي�ش  فرق  اإىل 

فاحرقه«،  م��ك��ان..  على  ال�سيطرة  م��ن  تتتمكن  ل 

حم���م���اًل اإي���اه���م امل�����س���ؤول��ي��ة ع���ن »ح�����رق وت��دم��ري 

م�ؤ�س�سات ثقافية وتاريخية واأثرية يف �س�رية، التي 

قدمت للعامل اأول اأبجدية يف التاريخ«.

متار�ش  الع�سابات  ه��ذه  اأن  اإىل  امل�قع  ولفت 

يف ���س���ري��ة الأع��م��ال ذات��ه��ا ال��ت��ي ق��ام بها تنظيم 

اأفغان�ستان، عندما  »القاعدة« وحركة طالبان يف 

ع��م��دا اإىل ت��دم��ري مت��اث��ي��ل ب������ذا، وال���ت���ي ي��ع���د 

تاريخها اإىل 1700 عام.

»فـلـتـة« زمــانــه

قال اأحد ن�اب 14 اآذار اإن الكتلة النيابية 

اإليها �ستفاجئ اجلميع باقراح  التي ينتمي 

ال���ت���م���دي���د ل��رئ��ي�����ش اجل���م���ه����ري���ة م��ي�����س��ال 

ال���ذي ل  امل��ذك���ر،  ال��ن��ائ��ب  �سليمان. وف��اخ��ر 

يجيد اللغة العربية ك�نه غري عربي الأ�سل، 

بتعليل »فكرة« التمديد لعتمادها ن�عاً من 

العماد  اللبناين  اجلي�ش  قائد  على  ال�سغط 

م�سروع  خلدمة  ل�»تط�يعه«  قه�جي،  ج��ان 

ال��ن��ي��ة  ل���دي���ه  الأخ������ري  ك�����ن  اآذار،   14 ق�����ى 

زعم  ح�سب  اجل��م��ه���ري��ة،  لرئا�سة  للر�سح 

النائب الذي ي�سميه البع�ش ب�»فلتة زمانه«.

أردوغـان - مـشـعـل.. خذوا أسرارهم من صغارهم
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ري���ف دم�شق،  ق��دمي��ة يف  ق��ن��وات ري  يف 

��ح اأن��ه��ا ت��ع��ود اإىل ال��ع��ه��د ال���روم���اين،  ي��رجَّ

ع��������رت وح����������دة م������ن اجل����ي���������ش ال����ع����رب����ي 

�شنع  منها  خمتلفة،  اأ�شلحة  على  ال�شوري 

الواليات  �شنع  من  وبع�شها  »اإ�شرائيلي«، 

يحمل  االآخ��ر  وبع�شها  االأمريكية،  املتحدة 

�شارات تركية.

االأ���ش��ل��ح��ة  اأن ه����ذه  ال���اف���ت يف االأم�����ر 

كانت خمّزنة يف القناة بطريقة احرتافية، 

تدريبات مكثفة،  امل�شلحني  تلقي  على  تدل 

وب��ت��ق��ن��ي��ة ع���ال���ي���ة، يف ك��ي��ف��ي��ة اإخ����ف����اء ه��ذه 

االأ�شلحة عن االأنظار.

ويف اأك���ر م��ن م��ك��ان م��ن امل��ن��اط��ق التي 

���ش��ه��دت م���ع���ارك، ك��ح��ل��ب وح��م�����ش ودرع����ا، 

ك���ان اجل��ي�����ش ال�����ش��وري ي��ع��ر ع��ل��ى خمابئ 

ما  للم�شلحني،  واأي�شاً  لاأ�شلحة،  م�شابهة 

كانت  التي  اال�شتعدادات  م��دى  على  يوؤ�شر 

جت���ري ل�����ش��رب وت��خ��ري��ب ���ش��وري��ة، وال��ت��ي 

دم�شق  ك��ان��ت  فل�شطينية  ق��ي��ادات  اأن  تبني 

حت��ي��ط��ه��ا ب��رع��اي��ت��ه��ا وح��م��اي��ت��ه��ا ودع��م��ه��ا، 

املميزة وانخرطت يف  املعاملة  ا�شتغلت هذه 

امل�شروع املعادي ل�شورية، وهي مع االأ�شابيع 

املوؤامرة غادرت مقرها  تنفيذ  لبدء  االأوىل 

ال��دم�����ش��ق��ي ل��ت�����ش��ت��ق��ر يف ال���دول���ة ال��ع��رب��ي��ة 

االأغنى يف اإنتاج الغاز.

ذل��ك  اإىل  لن�شري  ال��ب��داي��ة  ه���ذه  ن�����ش��وق 

ت��رك��ي��ا مبنا�شبة  يف  ال��ت��ق��ى  ال����ذي  اجل��م��ع 

والتنمية«،  العدالة  »ح��زب  م��وؤمت��ر  انعقاد 

وال����ذي ج��م��ع يف م��ن ج��م��ع: رئ��ي�����ش م�شر، 

ومم��ث��ل��ني ل��ل�����ش��ل��ط��ة اجل���دي���دة يف ت��ون�����ش، 

وخالد م�شعل.. وممثلني من لبنان كان من 

بينهم الرئي�ش االأعلى حلزب الكتائب اأمني 

اجلميل.

ح��ب��ذا ل��و ن��دق��ق يف م��واق��ف وخ��ط��اب��ات 

اأردوغ��������ان وم��ر���ش��ي وم�����ش��ع��ل، وح���ت���ى اإىل 

ت�شريحات اأمني اجلميل، وغزلهم ل�»حرية« 

الرتكية.  زيارتهم  اأث��ن��اء  ال�شوري  ال�شعب 

الذين  اأولئك  وخ�شو�شاً  اجلميع،  على  ثم 

يت�شدقون باحلديث عن م�شالح امل�شلمني، 

اأن يتذكروا اأن اأردوغان - اأوغلو فاجاآ وزارة 

الدفاع االأمريكية، وحتى ال�»C.I.A« حينما 

اأث��ن��اء  �شنة  قبل  االأم��ريك��ي��ة  االإدارة  طالبا 

الدرع  �شبكة  ن�شب  نيويورك،  وجودهما يف 

ال�شاروخية فوق االأرا�شي الرتكية.

اأن تبني لهما  اأوغ��ل��و بعد   - ف��اأردوغ��ان 

ا�شتحالة �شقوط الدولة الوطنية ال�شورية 

يومها، وبالتايل عدم اإمكانية فتح الطريق 

كما  اجل��دي��دة«،  »العثمانية  من  لنوع  لهما 

بعيداً،  ذه��ب��ا  اأغ��ل��و،  داود  اأح��م��د  ينظر  ك��ان 

بايار - مندري�ش، ليرتبعا  اأكر من  ورمبا 

يف امل��ن��ط��ق��ة ك�����ش��ل��ط��ان ج��دي��د، وه���و االأم���ر 

اإىل  تركيا  لتحويل  ب���اأردوغ���ان  دف��ع  ال���ذي 

املقبلة  االأ�شهر  خال  يتوىل  رئا�شي،  نظام 

له  خّيلت  حيث  اجلديدة،  ال�شلطنة  رئا�شة 

اأو ميد نفوذه  اأن ي�شع يده  اأنه قادر  نف�شه 

اإىل م��ن��ط��ق��ة ال�����ش��رق االأو�����ش����ط ون��ف��ط��ه��ا، 

احلاكمنينْ  ال�شهيوين  الكيان  مع  في�شري 

ال���ف���ع���ل���ي���نينْ ل��ل��م��ن��ط��ق��ة حل�������ش���اب ال�����ش��ي��د 

االأمريكي، ولهذا رفع وترية عدائه وتدخله 

للمجموعات  مع�شكرات  وف��ت��ح  ���ش��وري��ة،  يف 

للنازحني  خميمات  غ��ط��اء  حت��ت  امل�شلحة، 

الذي  امل�شري  فاته  اأن��ه  ويبدو  ال�شوريني.. 

و�شل اإليه بايار - مندري�ش، والذي يندفع 

اإليه اأردوغان - اأوغلو - غول، بعد �شيا�شتهم 

امل���روع���ة يف ف�����ش��ل��ه��ا، ح��ي��ث ك���ان حلمهم يف 

اأن ي���ك���ون���وا ج������زءاً م���ن االحت����اد  ال���ب���داي���ة 

ذل����ك، فجاءتهم  ف��ع��ج��زوا ع��ن  االأوروب�������ي، 

ي��د االإن��ق��اذ م��ن ب�شار االأ���ش��د، ع��ر نظرية 

جماالت  وتكوين  اخلم�شة،  البحار  ت�شبيك 

اق��ت�����ش��ادي��ة واإمن���ائ���ي���ة وت��ن�����ش��ي��ق��ي��ة، لكن 

ال��رتك��ي  للحلف  االإم���راط���وري���ة  االأح����ام 

اأن  بعد  ل�شورية،  ال��ع��داء  يف  يندفع  جعلته 

اآي��ل  ال��ن��ظ��ام  اأن  اأو ه��م ت��وه��م��وا  ��ّور لهم  ���شُ

لل�شقوط يف غ�شون اأ�شابيع، اأو اأ�شهر قليلة، 

وب��ال��ت��ايل ي���زال ال�شد امل��ان��ع اأم���ام االأح���ام 

اأ�شغاث  كان  االإم��راط��وري��ة، لكن كل ذلك 

اأحام، الأن االأمريكي لديه م�شروعه الذي 

االأو���ش��ط  ال�شرق  اأن  وه��و  عنه،  يتزحزح  ال 

ماركة اأمريكية تريد دائماً اأن ت�شكله ح�شب 

م�����ش��احل��ه��ا، وع��ن��وان��ه ه���ذه امل����رة »ال�����ش��رق 

الفو�شى  على  القائم  اجل��دي��د«،  االأو���ش��ط 

الن�شيب  ل��رتك��ي��ا  ���ش��ي��ك��ون  ال��ت��ي  اخل��اق��ة 

ال���واف���ر ف��ي��ه، ورمب����ا ال���ع���ودة اإىل امل�����ش��روع 

القرن  بدايات  يف  لها  ُو�شع  ال��ذي  االأ�شلي 

املا�شي، باأن تكون ثاث اأو اأربع دويات.

هل بقي اأمام هذا الرتكي من اأوراق؟

ح��د �شرب  اإىل  و�شل  اأن��ه  الوا�شح  م��ن 

ال�شميك، فبات كاملجموعات  راأ�شه باجلدار 

با�شتمرار  تتحدث  التي  امل�شلحة  ال�شورية 

ع���ن ان�����ش��ح��اب��ات ت��ك��ت��ي��ك��ي��ة اأم������ام ���ش��رب��ات 

تذّكر  فالرتكي  ال�����ش��وري،  العربي  اجلي�ش 

��ه  ه���ذا االأ���ش��ب��وع اإ���ش��ق��اط ���ش��وري��ة ط��ائ��رت��ينْ

اأن م��و���ش��ك��و ه���ي من  ، ف���زع���م  احل���رب���ي���ت���نينْ

خمت�شراً  الرو�شي  ال��رد  فكان  اأ�شقطتهما، 

حتى  ي�شتحق  ال  �شخيف  اتهام  اأن��ه  وبليغاً؛ 

جم���رد ال��ت��ع��ل��ي��ق، وب��ع��د اأن ح����اول ال��رتك��ي 

وقعت  اأن  فكان  الكردية،  بامل�شاألة  يلعب  اأن 

اأن���ق���رة يف ���ش��ر اأع��م��ال��ه��ا، ح��ي��ن��م��ا جت����اوزت 

الدولية يف  العاقات  وق��واع��د  ق��وان��ني  ك��ل 

م�شعود  م��ع  نفطية  اتفاقية  الإب���رام  عملها 

العراقية  احل��ك��وم��ة  م��ت��ج��اوزة  ال�����رازاين، 

حكومة  ت�شتعدي  اأن  وح���اول���ت  امل��رك��زي��ة، 

الكرد�شتاين،  العمال  ح��زب  على  كرد�شتان 

د  ظناً منها اأنها بذلك تتمكن من حتويل كرنْ

�شورية ل�شاحلها، وجتعلهم يعادون دولتهم 

املتهم  الها�شمي  الوطنية، كما حمت طارق 

م��ن حكومة ب��غ��داد ب��اأع��م��ال االإره�����اب، ويف 

كل ذلك فتحت عليها اأب��واب جهنم التي ال 

اأن ما يتمتع  تعرف كيف تغلقها، خ�شو�شاً 

اأن يحلموا  ال��ع��راق ال ميكن  ب��ه االأك���راد يف 

ال��دول��ة ووزي��ر اخلارجية هما  ب��ه، فرئي�ش 

كرديان، يف وقت تتمتع به كرد�شتان بحكم 

ذاتي ذات �شلطات وا�شعة، وهو ما ال يحلم 

به اأكراد تركيا، الذين بداأ احللم يراودهم، 

القوات  مع  يومي  ب�شكل  املواجهة  و�شارت 

اخل�شائر  اأنباء جديدة عن  الرتكية حتمل 

اأك��راد  �شار  وق��ت  تركيا، يف  بها  مُتنى  التي 

���ش��وري��ة اأح���د خ��ط��وط ال��دف��اع ال��ه��ام��ة عن 

الدولة الوطنية يف �شورية.

ب�����ش��ك��ل ع�����ام، ال���رته���ل واالن���ك���ف���اء هما 

االآن، بعد  اأن���ق���رة  ي��ط��ب��ع��ان ح��رك��ة  ال���ل���ذان 

�شورية،  يف  العالية  ال��ت��ورط  كلفة  ات�����ش��اح 

التي  اللفظية  ال��دع��م  ج��رع��ة  تنفعها  ول��ن 

اأط��ل��ق��ه��ا حم��م��د م��ر���ش��ي.. وال ح��ت��ى خالد 

م�شعل يف موؤمتر »حزب العدالة والتنمية«، 

ف��م��ا ي��ق��ول��ه م��ر���ش��ي حت��ت ال��ط��اول��ة ووراء 

حلف  ك��ل  الأن  ك���ث���رياً،  يختلف  ال��ك��وال��ي�����ش 

االأمريكي  راأ�شه  من  ب��دءاً  ل�شورية،  العداء 

والفرن�شي،  بالرتكي  م��روراً  وال�شهيوين، 

مرحلة  يف  ب��ات��وا  امل�شلحة،  ال��زم��ر  وم��ع��ه��م 

ال��ب��ح��ث ع���ن خ��ط��ة ل��ل��خ��روج م���ن ال��ورط��ة 

ب��ع��د ات�����ش��اح العجز  ال�����ش��وري��ة، خ�����ش��و���ش��اً 

ع��ن اإ���ش��ق��اط ال���دول���ة ال��وط��ن��ي��ة ال�����ش��وري��ة، 

وال�شعودي،  القطري  امل��م��ول  اإال  يبق  ومل 

اللذين يعرفان كم �شتكون التكلفة عليهما 

اأن  عالية، ورمب��ا وج��د االأم��ريك��ي والغربي 

االإره��اب  م�شوؤولية  لتحميلهما  حّل  االأوان 

اأيلول   11 اإىل  ال��ع��راق  اإىل  اأفغان�شتان  م��ن 

يبدو  وهنا  وبعدها،  قبلها  ما  واإىل   ،2001
الرباعية  اللجنة  لعمل  متحم�شاً  امل�شري 

ل��ه دور يف احل���ل، وهو  وت��ط��وي��ره��ا، ليكون 

عك�ش ما ي�شرح به مر�شي.

على  الفرن�شية  احل��م��ل��ة  ج��ي��داً  ت��اب��ع��وا 

اال�شتثمارات القطرية يف فرن�شا.

الرئا�شية  االنتخابات  انتهاء  انتظروا 

عنها  يف�شلها  ي��ع��د  مل  ال��ت��ي  االأم���ريك���ي���ة، 

�شوى اأربعة اأ�شابيع.

ال�شعودية،  يف  يجري  م��ا  ج��ي��داً  راق��ب��وا 

اأم���ري مي��وت واآخ���ر مي��ر���ش، وث��ال��ث ي��غ��ادر، 

م�شوؤول  اأن  ج��ي��داً  وانتبهوا  ي��ح��ذر،  وراب���ع 

احلر�ش االأمريي يف قطر هو من القاعدة، 

ما �شارا يلتقيان، واإن  ن��ادراً  واأن احلمدينْن 

ق��وات  ل��دخ��ول  ب��ن خليفة يدعو  ك��ان حمد 

اأن  خالها  من  يحاول  �شورية،  اإىل  عربية 

»ي�شرعن« وجود املجموعات امل�شلحة يف كل 

مكان، لكن حتت ا�شم قوات عربية.

وق��ب��ل ك��ل ه���ذا وذاك، ث��م��ة حت���دٍّ كبري 

اأم�������ام ال���ع���م���اق���ني ال���رو����ش���ي وال�����ش��ي��ن��ي، 

وه�����و ت���روي�������ش ال���ع���ق���ل ال���غ���رب���ي ع���ل���ى اأن 

الرئي�ش  بقيادة  ال�شورية  الوطنية  الدولة 

ب�����ش��ار االأ����ش���د ت���واج���ه وت��ت��ق��دم وت��ن��ت�����ش��ر.. 

وب��ان��ت�����ش��اره��ا ���ش��ي��ك��ون ه���ن���اك م���ن ي��دف��ع 

الثمن.. والثمن �شيكون كبرياً..

اأحمد زين الدين

سـوريـة تتـقدم في الـمـواجهـة
وتركيـا وقـطـر والـسـعودية يحصْدن شـر أعمالـهن
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ل��ع��ب دور  ل��ب��ن��ان��ي��ة م��ع��روف��ة اإىل  ���ش��خ�����ش��ي��ة  ع�����ادت 

املنت�شرة  امل�شلحة  املجموعات  »رب���ط«  عملية  يف  اأ�شا�شي 

املحاذية  املناطق  يف  خ�شو�شاً  ال�شورية،  االأرا���ش��ي  على 

اإىل تركيا. وتاأتي عودة هذه ال�شخ�شية اإىل ال�شاحة مع 

امل�شلحة من  املخ�ش�ش للمجموعات  املايل  الدعم  توقف 

قبل ا�شتخبارات الدوحة، ل�شالح عودة النفوذ ال�شعودي، 

الذي ا�شتلم عملية الت�شليح والتمويل امل�شروطة. 

تتو�شح  اأن  ت��ت��وق��ع  ال�����ش��وري��ة  امل��ع��ار���ش��ة  م�����ش��ادر يف 

هذه ال�شورة يف االأيام املقبلة، مع عودة هذه ال�شخ�شية 

اال�شتخبارات  م��ن  ب���ارزة  �شخ�شية  ب�شحبة  تركيا  اإىل 

ال�شعودية، لاإقامة يف جنوب تركيا، واالإ�شراف من هناك 

منظم،  واح���د  اإط���ار  يف  البندقية«  »توحيد  عملية  على 

الع�شكري،  الدعم  �شياع  من  الغربية  امل��خ��اوف  ملواجهة 

وذهاب ال�شاح »املميز« اإىل جهات غري مرغوب فيها.

اإغ���راء  بعملية  القيام  اإىل  ال�شخ�شية  ه��ذه  وت�شعى 

م��ادي��ة وا���ش��ع��ة ل��ق��ي��ادات ه���ذه اجل��م��اع��ات امل�����ش��ل��ح��ة، من 

مت  م��ا  وه��و  الق�شري«،  »التوحيد  احتمال  ا�شتثناء  دون 

االأم��اك��ن، حيث هاجمت جمموعات  ع��دد من  تنفيذه يف 

م�شلحة جماعات اأخرى بهدف ت�شفيتها و�شمان القرار 

ال�شيا�شي.

التي  املناطق  يف  الو�شع  اإن  املعار�شة  امل�شادر  وتقول 

بركان  اأ���ش��ب��ه  ب��ات  امل�شلحة،  اجل��م��اع��ات  عليها  ت�شيطر 

ي���وم م��ن دون  ي��ك��اد مي��ر  ل��ان��ف��ج��ار، ح��ي��ث ال  يتح�شر 

الثقة  النفوذ، وذلك نتيجة غياب  ا�شتباكات على مواقع 

بني هذه االأطراف.

مع  بالتعاون  امللف،  ه��ذا  يف  ال�شعودي  التقدم  وياأتي 

تراجعوا،  الذين  القطريني،  ح�شاب  على  االأم��ريك��ي��ني، 

ل�شبب غري مفهوم، عن الدعم الع�شكري لهذه اجلماعات، 

ال�شيا�شية  الواجهة  ترميم  اإع���ادة  على  الرتكيز  مقابل 

املمثلة مبجل�ش ا�شطنبول.

امللف  من  ان�شحبوا  القطريني  اأن  يعني  ال  ه��ذا  لكن 

بالكامل، بل على العك�ش؛ فاملعلومات الواردة من �شمال 

�شورية ت�شري اإىل ارتفاع ن�شبة الدعم القطري للجماعات 

اأدوار  تبادل  عملية  يكون  قد  فيما  املت�شددة،  االإ�شامية 

بني اجلارين اخلليجيني املتناف�شني، وهذا التبادل �شمح 

قد  كانت  اأن  بعد  تركيا،  اإىل  اللبنانية  ال�شخ�شية  بعودة 

تلقت »ن�شيحة« تركية باملغادرة الأ�شباب اأمنية.

عبد اهلل ال�صفدي

) العدد 233(  اجلمعة - 5  ت�رشين الأول - 2012

شخصية لبنانية تشرف على توحيد الجماعات المسلحة.. بالمال والعتاد



ب��ع��د ث��م��ان��ي��ة ع�����ش��ر ���ش��ه��راً م��ن احل��رب 

ال��ع��امل��ي��ة اال���ش��ت��ع��م��اري��ة ع��ل��ى ���ش��وري��ة، وم��ع 

وعرب  الغرب  من  امل�شروع  غري  الدعم  كل 

اخل��ل��ي��ج، وف���ت���اوى م�����ش��اي��خ امل���ل���وك ال��ذي��ن 

ال ي���ج���ي���زون ال��ت��ظ��اه��ر ���ش��د »اإ����ش���رائ���ي���ل« 

واأم����ريك����ا وم��ل��وك��ه��م، وح���ت���ى االع���رتا����ش 

ال�شاة  عليه  اهلل  ل��ر���ش��ول  االإ����ش���اءة  ع��ل��ى 

وال�������ش���ام، مل ت����رتك اأم���ريك���ا وح��ل��ف��اوؤه��ا 

�شيئاً اإال وفعلته يف �شورية؛ من الذبح على 

تدمري  اإىل  اجل��دد«،  »االإ�شاميني  طريقة 

ال��ن��ه��ب وامل���ج���ازر  اإىل  ال�������ش���وري،  ال������رتاث 

وال���دم���ار ب��وا���ش��ط��ة امل��رت��زق��ة وامل�����ش��ل��ل��ني، 

واآخرها  واخل���ارج،  الداخل  عماء  وبقيادة 

التفجريات االنتحارية التي وقعت يف حلب 

3 ت�شرين االأول(، بهدف التاأثري  )االأربعاء 

ع��ل��ى ان��دف��اع��ة اجل��ي�����ش ال�����ش��وري لتطهري 

املدينة وريفها من الزمر امل�شلحة.

ل��ق��د ح����دد امل���ع���ت���دون ال���غ���زاة م��واع��ي��د 

اإ���ش��ق��اط ���ش��وري��ة م����رات وم�����رات، وح��اول��وا 

اإ���ش��ق��اط  ت��ن��ح�����ش��ر يف  امل�����ش��ك��ل��ة  اأن  اإظ���ه���ار 

ال��رئ��ي�����ش االأ�����ش����د؛ م����رة ب�����ش��ب��ب ان��ت��م��ائ��ه 

»امل���ذه���ب���ي«، واأخ������رى ب��ح��ج��ة »االإ�����ش����اح« 

و»الدميقراطية«، وهم الذين يفتقدونها يف 

بادهم، لكن امل�شكلة االأ�شا�ش اأنهم يريدون 

وجي�شها  بقيادتها  ال��دول��ة  �شورية  اإ�شقاط 

اأدرك  و�شعبها العربي املقاوم، والأن ال�شعب 

اأن االأمريكي والغزاة قد ركبوا موجة الثورة 

حلماية  النا�ش  ت��راج��ع  فقد  الف�شاد،  �شد 

دولتهم، وبقي يف اأر�ش املعركة �ُشذاذ االآفاق 

من التكفرييني، تقودهم اأجهزة املخابرات 

ال�شحف  ذك���رت  وك��م��ا  وال��ع��رب��ي��ة،  الغربية 

ي�شمى  ما  ال�شوريني يف  ن�شبة  فاإن  الغربية 

»اجلي�ش احلر« ال تتجاوز ال�٪5.

االأمريكيون وحلفاوؤهم يف املاأزق ميدانياً 

ل��ق��د وق��ع��وا يف ورط���ة رهاناتهم  و���ش��ي��ا���ش��ي��اً، 

واالآن  ال�شوري،  ال�شمود  فخ  ويف  اخلاطئة، 

م��اء  حت��ف��ظ  �شيا�شية  ت�شوية  ع��ن  يبحثون 

وج��وه��ه��م، ومت��ن��ع عنهم ت��داع��ي��ات ال��زل��زال 

ال�شوري.

بني �شربات  داخلياً  يهتزون  فاالأتراك 

ح�����زب ال���ع���م���ال ال���ك���رد����ش���ت���اين، وت��ف�����ّش��خ 

�شني(،   - الرتكي )علوي  ال�شعبي  الن�شيج 

وب���ني امل��ع��ار���ش��ة واأردوغ�������ان، وب���ني جي�ش 

»ال��ع��ل��م��ان��ي��ة« و»ال��ع��ل��م��ان��ي��ة االإ���ش��ام��ي��ة« 

بعد  والتنمية،  العدالة  ال��ذي ميثله حزب 

اأن حا�شرت تركيا نف�شها مع دول اجلوار 

وو���ش��ل��ت اإىل م��رح��ل��ة »���ش��ف��ر ع���اق���ات«، 

و�شواًل اإىل اإمكانية ح�شارها بالنار يف حال 

بالتدخل  االأمريكيون  وّرط��ه��ا  اأو  تورطت 

الع�شكري االأحمق يف �شورية.

اأم���ا ال�����ش��ع��ودي��ون ف��ه��م يف حل��ظ��ة ع��دم 

م��ي��داين،  ا���ش��ت��ق��رار  �شيا�شي، وع���دم  ات���زان 

مع  ال�شرقية  املناطق  االأح���داث يف  يف ظل 

الريا�ش وجدة  ال�شعوديني، ويف  »ال�شيعة« 

نة« ال�شعوديني ومظاهراتهم، ويف  مع »ال�شُّ

ال�شعوديني،  »االإ�شماعيليني«  مع  جن��ران 

امللك  خافة  على  ال�شراع  اإىل  باالإ�شافة 

عبد اهلل، وترتيب العائلة املالكة.

البدء  ي�شتطيعون  ال  االأمريكيون  بينما 

بحرب ثالثة، فبعدما اأنهوا ب�شعوبة حربني 

فا�شلتني يف العراق واأفغان�شتان، و»العربان« 

االأم����وال،  ودف���ع  التحري�ش  اإال  مي��ل��ك��ون  ال 

وال�����ش��ع��ودي��ة،  ق��ط��ر  غ���از  قنينتينْ  خ�����ش��و���ش��اً 

وال��ك��ل ع��اج��ز اإال ع��ن ال��ت��خ��ري��ب، ل���ذا ن��رى 

ب�����ش��ائ��ر ال��ت�����ش��وي��ة ال��ت��ي ت��ف��ر���ش��ه��ا ال��وق��ائ��ع 

ل�شالح  انقلبت  والتي  الع�شكرية،  امليدانية 

اجلي�ش ال�شوري، لكن ال�شوؤال يتمحور حول 

ماهية الت�شوية، وماهي بوادرها؟

اإن االأ�شهر االأربعة املقبلة هي اأ�شهر جمع 

امل��ي��دان��ي��ة لكل ط���رف، فمن يجمع  ال��ن��ق��اط 

�شيكون  واالأم���ن،  اجلغرافيا  يف  اأك��ر  نقاطاً 

ق�������ادراً ع��ل��ى ف���ر����ش ����ش���روط���ه ع��ل��ى ط��اول��ة 

�شروط  حتجيم  اأو  ال�شيا�شية،  امل��ف��او���ش��ات 

من  بد  وال  والع�شكرية،  ال�شيا�شية  خ�شمه 

يف  للنظام  املقابل  ال��ط��رف  اأن  على  التاأكيد 

هو  بل  مبا�شرة،  املعار�شة  يكون  لن  �شورية 

اإال  لي�شت  فاملعار�شة  وح��ل��ف��اوؤه،  االأم��ريك��ي 

»بربارة« واأداة، خ�شو�شاً معار�شة اخلارج.

الت�شوية  مقدمات  بع�ش  ظهرت  لقد 

ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة ال��ت��ي ���ش��ت��ب��داأ ب��ال��ظ��ه��ور بعد 

االن���ت���خ���اب���ات  م�����ن  ث����اث����ة  اأو  ����ش���ه���ري���ن 

احلاكمة  االإدارة  م��ع  ل��ت��ك��ون  االأم��ريك��ي��ة، 

ت����ازم����ت م��ع  اجل�����دي�����دة، ويف خ����ط����وات 

الت�شعيد امليداين �شهدتها االأمور التالية:

ت���األ���ي���ف جم��م��وع��ة ات�������ش���ال م���ن م�شر 

االأزم��ة  ملعاجلة  واإي���ران  وتركيا  وال�شعودية 

ال�شورية، والتي مل تنتج بعد، لكن ت�شكيلها 

كان اإ�شارة اإيجابية، والتي ال ميكن م�شاركة 

اإال مب��واف��ق��ة  م�����ش��ر وال�����ش��ع��ودي��ة وت���رك���ي���ا 

)الرتاجع  »ب«  للخطة  حت�شرياً  اأمريكية، 

والت�شوية مع النظام يف �شورية(.

ت�����ش��ري��ح��ات وزي���ر ال��دف��اع االأم��ريك��ي 

باأن االأ�شلحة الكيميائية يف �شورية باأمان، 

التي  االأمريكية  اخلديعة  زوال  يعني  ما 

ا�شُتعملت يف العراق، ومبعنى اآخر، اإعان 

مهما  الع�شكري،  التدخل  بعدم  ق��راره��م 

كانت الظروف.

����ن  ����ش���م���اح ال����ن����ظ����ام ب����اإق����ام����ة م����وؤمت����رينْ

للمعار�شة ال�شورية يف دم�شق، وبهذا الزخم 

من حرية الراأي �شد النظام دون اأي ردة فعل 

اأولية  ك���»ب��روف��ة«  وذل��ك  النظام،  من  �شلبية 

�شورية،  اإىل  ال��ق��ادم��ة  احل��ري��ة  اإمكانية  ع��ن 

وبرعاية دولية )رو�شيا وال�شني واإيران..(.

���ش��ي��اع م��ا ي�شمى ق��ائ��د اجل��ي�����ش احل��ر 

ريا�ش االأ�شعد، فهو غري معروف االإقامة 

»اإ���ش��رائ��ي��ل«،  يف  اأو  ���ش��وري��ة  يف  اأو  تركيا  يف 

�شورية،  اإىل  قيادته  نقل  بعدما  خ�شو�شاً 

ب��دء  اأو  ت��رك��ي��ا،  ع��ن  ال��ع��بء  اإم���ا لتخفيف 

ع��م��ل��ي��ة ال����رتاج����ع ال���رتك���ي ال����ه����ادئ عن 

التدخل والتورط يف �شورية.

ب���دء ان�����ش��ح��اب ك��ت��ائ��ب »ال�����ش��ي�����ش��ان��ي��ني 

التنافر  بحجة  ح��ل��ب،  م��ن  وال��ق��وق��ازي��ني« 

م���ع ب��ق��ي��ة امل�����ش��ل��ح��ني، ب��ي��ن��م��ا ال���ه���دف هو 

�شورية،  يف  املقاتلني  ع��دد  بتخفيف  ال��ب��دء 

خ�شو�شاً يف حلب، التي عجزوا عن ح�شمها 

ال�شلفيني  ه��وؤالء  نقل  وكذلك  ل�شاحلهم، 

باإزعاج رو�شيا، ملحاولة  اإىل بادهم، للبدء 

ال�شغط عليها اأثناء املفاو�شات املقبلة.

ازدي��������اد اخل����اف����ات ب����ني امل��ج��م��وع��ات 

امل�����ش��ل��ح��ة، وت�����ش��ت��ت��ه��ا، وت����ع����دد ق��ي��ادات��ه��ا 

ارت��ب��اط��ه��ا مع  وف���ق  واأه��داف��ه��ا،  وخططها 

الدول الداعمة، ما يرر بدء عملية تقنني 

وت��خ��ف��ي�����ش ال���دع���م ال��ع�����ش��ك��ري ل��ه��ا، وف��ق 

مع  يتنا�شب  مب��ا  االأم��ريك��ي��ة،  التعليمات 

التقدم اأو تباطوؤ احلال ال�شيا�شي.

ا���ش��ت��ب��ع��اد ق��ط��ر ع���ن جل��ن��ة االت�����ش��ال 

احلربة  راأ���ش  �شكلت  الأنها  اأوىل،  كمرحلة 

�شد �شورية، مع ترك الباب مفتوحاً اأمامها 

يف  ج��دي��دة،  ات�����ش��ال  جلنة  اإىل  لان�شمام 

وت�شليح  دع��م  ع��ن  بالرتاجع  تعهدت  ح��ال 

املعار�شة.

احل�����رب  اأن  ع���ل���ى  االأت������������راك  ت����اأك����ي����د 

املنطقة  اإىل  �شتمتد  �شورية  يف  الطائفية 

بدء  كاإعان عن  تركيا،  ذلك  كلها، مبا يف 

ال��رتاج��ع ال��رتك��ي، حت��ت ع��ن��وان احل��ر���ش 

على الن�شيج ال�شعبي الرتكي.

ل��ك��ن ال�������ش���وؤال امل����ط����روح: ه���ل االأزم�����ة 

ال�شورية �شتنتهي قريباً؟

ال��دول��ة  ب���ق���درة  اأواًل  م���ره���ون  اجل�����واب 

ال�����ش��وري��ة ع��ل��ى ال�����ش��م��ود اأم������ام ال���راب���رة 

بانتظار  لهم،  الداعم  والغرب  التكفرييني 

االأنظمة  على  االأمريكية  االإدارة  اطمئنان 

اجلديدة يف م�شر وتون�ش وليبيا، اأو ما �ُشمي 

ما  ف��اإذا  اأمريكياً،  املهّجن  »االإخ���وان«  بنظام 

تبني لاأمريكيني اأن م�شاحلهم �شيحميها 

»امل�������ش���ل���م���ون اجل��������دد«، ف��ي��ك��م��ل��ون م�����ش��وار 

اإ�شقاط النظام يف �شورية، وت�شليح االإخوان 

امل�����ش��ل��م��ني، وي��ك��م��ل��ون م�����ش��واره��م ل����اأردن 

الإقامة الوطن البديل بقيادة خالد م�شعل، 

اإليه  اأوع��ز  ال��ذي - ح�شب م�شادر مطلعة - 

باال�شتقالة من حما�ش، حتى يتفرغ ملن�شب 

ب��اد  امل�شلمني يف  ل���اإخ���وان  ال��ع��ام  امل��ر���ش��د 

ال�شام، وحتت �شعار عدم تق�شيم االأمة، يعلن 

للفل�شطينيني، الإراحة  االأردن وطناً جديداً 

»اإ�شرائيل« ومنع الاجئني من العودة.

ال��وق��ائ��ع ت���دل ع��ل��ى اأن ���ش��وري��ة ق���ادرة 

وق��ادرة  الطويلة،  احل��رب  مع  التاأقلم  على 

واإذا  الت�شوية،  �شروط  لفر�ش  مع حلفائها 

اأمعن االأت��راك والعربان يف تاأجيج املعركة، 

بادهم،  يف  النار  ت�شتعل  حتى  تتاأخر  فلن 

و�شيقعون يف احلفرة التي حفروها ل�شورية، 

واأمريكا ال حتمي حلفاءها، الأنها تعاملهم 

كاأدوات وعبيد ولي�ش كاأ�شدقاء.

املقاومة باأنظمتها وحركاتها �شتنت�شر، 

والعماء املتاآمرون اإىل الهزمية، وعلى كل 

الباطل  يقاتل جبهة  اأن  وم�شلم حر  عربي 

راأ�ش  املطلوب  فلي�ش  �شورية،  حتا�شر  التي 

الوطنيني واملقاومني  �شورية فقط، بل كل 

يف باد العرب واالإ�شام.

www.alnnasib.com
د. ن�صيب حطيط
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وقائع ميدانية تفرض شروط التسوية في سورية

اأنقرة - الثبات

�شريتفع عدد اأع�شاء »جمل�ش ا�شطنبول« مرة جديدة، لي�شجل رقماً قيا�شياً �شريتفع 

معه عدد مقاعد هذا املجل�ش اإىل اأكر من 450 ع�شواً، يف حماولة من القيمني على 

املجل�ش اإعادة بع�ش االعتبار اإىل ال�شورة املهتزة التي ظهر بها هذا املجل�ش موؤخراً يف 

�شوء االن�شحابات املتتالية منه، وظهور مناف�شني جدد ينازعونه على اأموال امل�شاعدات 

اخلليجية والنفوذ امل�شتقبلي املزعوم.

العامة«  »الهيئة  ملا ي�شمى  اأن قطر �شت�شت�شيف اجتماعاً  وك�شفت م�شادر خليجية 

لهذا املجل�ش اأواخر ال�شهر اجلاري، بهدف اإعادة تعوميه، بعد �شل�شلة االإخفاقات التي 

املجل�ش.  ه��ذا  مفا�شل  على  ت�شيطر  التي  »االإخ���وان«  جماعة  خلفه  وم��ن  بها،  اأ�شيب 

لها يف  املوالني  املعار�شني  ال�شوريني  اأك��ر عدد ممكن من  اإىل ح�شد  الدوحة  وت�شعى 

هذا االجتماع، وحماولة فر�ش »معايري جديدة« لان�شمام اإليه، ملواجهة االنتقادات 

الكثرية التي �ِشيقت �شده.

حماولتها  مبعنى  لا�شت�شافة،  �شخمة  ميزانية  ر�شدت  قطر  اإن  امل�شادر  وتقول 

ق��ي��ادة املجل�ش،  ت��ف��رده��م يف  ي��اأخ��ذون على االإخ����وان  ال��ذي��ن  املنتقدين  اأ���ش��وات  ���ش��راء 

»العلمانية«، ويوؤمن لهم  ال�شورة  دمية ي�شاعدهم يف احلفاظ على  واختيارهم رئي�شاً 

ال�شيطرة الكاملة على مقاليد هذا املجل�ش.

وت�شعى القوى املعار�شة اإىل اإعادة جتميع »ر�شيدها« قبيل انعقاد املجل�ش، بالتزامن 

بجوالت  »ال�شياحة«  هذه  وتتمثل  ال�شورية«،  »ال�شياحة  معار�شون  �شماها  ظاهرة  مع 

منظمة يقوم بها بع�ش اأع�شاء املجل�ش اإىل الداخل ال�شوري، بهدف اإظهار »االرتباط 

مع النا�ش«، علماً اأن هذه الزيارات تقت�شر على التقاط ال�شور يف اأقرب االأماكن املمكنة 

»املناطق  اإىل  املعار�شني  اإن ما �شماها �شياحة  املعار�ش  اإىل احل��دود مع تركيا. ويقول 

املحررة« اأ�شبحت »�شنعة جديدة تدر مرابح خيالية، وجتلب املنافع للطرفني؛ ال�شياح 

لواء  �شباب  امل�شلحة  بهذه  منهم  وا�شتهر  احل��ر«،  »اجلي�ش  اأ�شاو�ش  ال�شياحي  ودليلهم 

اأغاهم  ولكنهم  ل�شوركم،  التذكارية  لل�شور  املواقع  بتوفري  اأقدرهم  فهم  التوحيد، 

االآف دوالر  التي يقدمونها لك، فبخم�شة  �شعراً، ولكنك تدفع للخدمة خم�ش جنوم 

»اأر بي جي« للت�شور  اإىل حي حلبي، ويعطونك  فهم يرافقونك من احلدود الرتكية 

به.. وي�شكلون لك كتيبة لتاأخذ فيديو.. وت�شكل كتيبة حتت اأي ا�شم تريده.. واإذا كنت 

النظام«  ل�»�شبيحة  �شعيدين بتقدميك على طبق  اأكر من  اأك��ر، فهم  لل�شهرة  طالباً 

لقتلك وح�شولك على ال�شهادة املطلوبة، كما حدث مع العديد من ال�شياح الدّفيعة«.. 

اأما �شياحة اإدلب - ي�شيف املعار�ش - فهي »رخي�شة، ولكن لها خماطرها بالطبع، ومن 

هذه املخاطر اأن يخطفك الدليل ال�شياحي نف�شه اأو اأقرباوؤه، اأما وكالة عمار الواوي، 

فهي خمت�شة باحلجاج والزوار من الكويت وحاملي العمات اخلليجية فقط«.

 وتقول م�شادر يف املعار�شة اإن هدف هذه االإج��راءات الفلكلورية، هو اإعادة بع�ش 

ال��ف��ن��ادق«،  »معار�شة  باأنهم  ل��ه��وؤالء  املوجهة  االت��ه��ام��ات  وم��واج��ه��ة  امل��ف��ق��ود،  الر�شيد 

خ�شو�شاً ذات النجوم اخلم�ش.

سياحة المعارضين عند الحدود مع تركيا تزدهر
»إقناع المعارضين« ر األموال لـ

ّ
مجلس اسطنبول يرتفع إلى 450 عضوًا.. وقطر تحض

�سورة »تذكارية« ملقاتلينْ �سي�سانيينّ قبل مغادرتهما حلب
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لبنانيات

م�شاريع  من  اآذار   14 فريق  قبل  من  ُيطرح  ما  �أن  ر�أت  الأم��ة  حركة   •
موز«  »جمهوريات  من  ن��وع  �إىل  �لبالد  حتويل  هدفه  �النتخاب  لقانون 

متناحرة تابعة ملر�كز �لنفوذ �لعاملية.

ودعت �حلركة �إىل �ال�ستفادة من �لتجارب �النتخابية �لتي مّر بها لبنان 

فالد�ئرة  �آفاقها،  ويو�سع  �ل�سيا�سية  �حلياة  يطور  جديد  قانون  الإنتاج 

 1958 وع��ام  �الأهلية،  �حل��رب  �أنتجت  و1957   1953 قانوين  يف  �لفردية 

يف  »��سفني«  �أول  دّق  يف  �ل�سبب  وكانت  و�لقبلي،  �لطائفي  �لغول  �أفلتت 

�مليثاق �لوطني.

للماآزق  لو�سع حد  �نتقالية  1960 كان كمرحلة  �أن قانون  و�أكدت �حلركة 

�لتي �أنتجتها �ملرحلة �ل�سابقة، و�لذي �أدى مهمته يف �لعام 1964، وحينما 

مل يتم تطوير �لقانون �النتخابي بد�أ لبنان يدخل يف مرحلة �أزمات جديدة 

ُتّوجت يف �لعام 1975 باحلرب �الأهلية.

• احلاج عمر غندور؛ رئي�س �للقاء �الإ�سالمي �لوحدوي لفت �إىل �أن رئي�س 
وزر�ء �لعدو »�الإ�سر�ئيلي« بنيامني نتنياهو خّل�س تناق�س موقفه مع موقف 

وزير �حلرب �يهود بار�ك �ملرت�جع عن توجيه �سربة »�إ�سر�ئيلية« للمو�قع 

»�إ�سر�ئيل«  �أن  ور�أى  ي�ستنتج من ذلك تر�جعًا،  باأنه مل  �الإير�نية،  �لنووية 

من حقها �لقيام بعمل ع�سكري �سد �إير�ن، وهو لن يتنازل عن هذ� �حلق، 

ولن ي�سمح الإير�ن باالقرت�ب من تخ�سيب �ملو�د �خلا�سة بالقنبلة �لنووية، 

خارج  �لنووية  �الأ�سلحة  من  �سخمة  تر�سانة  ميتلك  �لغا�سب  كيانه  بينما 

مر�قبة �ملنظمة �لنووية �لدولية!

�جلمهورية  مفتي  بزيارة  امل�سلمني  العلماء  جتمع  من  وف��د  ق��ام   •
قانون  يف  �ل��ت��ط��رق  ومت  ق��ب��اين،  ر�سيد  حممد  د.  �ل�سيخ  �للبنانية 

�النتخابات، و�سرورة �خلروج من �للعبة �لطائفية �لتي �أ�سرت بلبنان 

و�أدخلته يف حرب �أهلية، د�عني �إىل قانون يحفظ �لتمثيل �ل�سحيح وال 

يق�ّسم �لبلد على �أ�سا�س طائفي �أو مذهبي.

• جبهة العمل الإ�سالمي يف لبنان �عتربت �أن قانون �لن�سبية هو �لقانون 
هذ�  �إن  �إذ  و�لطو�ئف،  �لتعددية  بلد  للبنان؛  و�الأف�سل  و�الأمثل  �الأن�سب 

�لقانون، عد� كونه ع�سريًا ومتو�زنًا، يت�ساوى فيه �جلميع من حيث �لتمثيل؛ 

كلٌّ ح�سب حجمه وقدر�ته و�إمكانياته �ل�سعبية و�حلزبية على م�ستوى �لوطن 

ككل، مما يوؤّمن �لعد�لة ويحقق �الن�سهار �لوطني �إىل حد كبري.

• لقاء اجلمعيات وال�سخ�سيات الإ�سالمية يف لبنان لفت �إىل وجود 
خ�سو�سًا  و�الإ�سالمية،  �لعربية  �ملنطقة  ت�ستهدف  ك��ربى  م��وؤ�م��رة 

�ملحتلة،  فل�سطني  يف  �ل�سهيوين  �لغ�سب  لدويلة  �مل��ج��اورة  �ل��دول 

وذلك من �أجل تق�سيمها وتفتيتها وجتز�أتها و�إ�سعافها، ونهب و�سرقة 

طائفية  دوي��الت  �إىل  حتويلها  ثم  ومن  ومياهها،  وثرو�تها  خري�تها 

�سد  �خلارجي  بالعدو  ت�ستقوي  متناحرة  ومذهبية  و�أثنية  وعرقية 

�ليوم جزء من هذ� �ملخطط  �لبع�س، وما يجري يف �سورية  بع�سها 

- �ملوؤ�مرة، �لتي تطال �لنظام �ل�سوري و�ل�سعب �ل�سوري �لعظيم يف 

�آن و�حد معًا.

• جل��ن��ة م��ت��اب��ع��ة »م����ؤمت���ر ب����روت وال�����س��اح��ل« رح��ب��ت مب��ا حققه 
�لنا�سريون يف م�سر من وحدة تنظيمية، معتربة �أن �لتيار �لنا�سري 

هو �لذي ي�سكل �لتيار �ل�سعبي �لغالب يف م�سر، و�ملعرب عن عروبتها 

وتوجهات �سعبها يف �لتحرر و�لوحدة و�لعد�لة.

�ل�سورية  �لوطنية  �لتن�سيق  هيئة  لتم�سك  �رتياحها  �للجنة  و�أب��دت 

�لد�خلي،  �الحرت�ب  ورف�سها  �سورية،  تدخل خارجي يف  �أي  برف�س 

وكل طرح طائفي ومذهبي، جمددة قناعتها باأن �إطالق حو�ر وطني 

�ل�سلطة و�ملعار�سة �لوطنية هو �ملقدمة �الأ�سا�سية الإنقاذ  �سامل بني 

�سورية من �ملخططات �ال�ستعمارية، لتمزيقها و�سرب وحدة كيانها 

وعروبتها و��ستقاللها.

رغم النجاحات التي يحققها اجلي�ش 

ال�س�ري يف عمليات �سرب م�اقع امل�سلحني 

امل��ح��اذي��ة  احل���دودي���ة  امل��ن��اط��ق  يف  املنت�سرة 

على  ال�اقعة  القرى  يف  خ�س��ساً  للبنان، 

كالق�سر  ال�سرقية،   - ال�سمالية  احل��دود 

والر�سنت و�س�اهما يف ريف حم�ش، اللتني 

�سهدتا م�ؤخراً حالت تفكك وانهيار لدى 

ا�ست�سالم  اآخرها  امل�سلحة، كان  املجم�عات 

نح� مئة م�سلح يف الق�سر، حيث  قامت 

بت�س�ية  ال��ف���ر  ع��ل��ى  امل��خ��ت�����س��ة  الأج���ه���زة 

اأيديهم  تتلطخ  مل  ملن  القان�نية  الأو�ساع 

اإىل ح��ي��ات��ه��م  ال�������س����ري، وع�������ادوا  ب���ال���دم 

ال��ع���دة  ب��ع��دم  ت��ع��ه��دوا  اأن  بعد  الطبيعية، 

اإىل ا�ستخدام ال�سالح والعتداء على اأمن 

املراهنني  اللبنانيني  البلد، ل يزال بع�ش 

املنطقة،  يف  ال��ق���ى  م���ازي��ن  تغير  ع��ل��ى 

وا�ستقراره  البلد  اأم���ن  رب��ط  اإىل  ي�سع�ن 

في�ستغل�ن  ال���راه���ن،  ال�����س���ري  ب��ال���اق��ع 

اإ���س��ك��اًل ف���ردي���اً م��ن ه��ن��ا، وت���ق��ي��ف بع�ش 

هناك، يف حماولة  للعدالة من  املطل�بني 

لت�سعر الفتنة املذهبية، عّل اأن ي�سهم ذلك 

يف تاأجيج الأو�ساع يف اجلارة الأقرب، نظراً 

ال��ب��ل��دي��ن،  ب��ني  ال��ع��الق��ة  خ�س��سية  اإىل 

بني  الجتماعي  التداخل  جلهة  �سيما  ل 

ال�سعبني.

وفعاًل هذا ما ح�سل يف الأيام القليلة 

امل��ا���س��ي��ة ع��ن��د ن��ق��ط��ة امل�����س��ن��ع احل���دودي���ة، 

حيث نفذت جماعة »م�سلم�ن بال حدود« 

ت�قيف  على  احتجاجاً  وذل���ك  اعت�ساماً، 

اجلي�ش ل�»ح. ع«، بعد دهم خمباأ لل�سالح يف 

البرة �� را�سيا، حيث كانت جترى تدريبات 

اإىل  اإ�سافة  اإي���اء مقاتلني،  ع�سكرية ويتم 

ت�قيف ع��م��ال اإح���دى امل��ط��اب��ع لإق��دام��ه��م 

على طبع من�س�رات خمالفة للقان�ن. 

ون�سب عنا�سر املنظمة، وهم يرتدون 

اإىل ج��ان��ب ال��ط��ري��ق من  اأك���ف���ان���اً، خ��ي��م��اً 

وح��ذروا  دم�سق،  اجت��اه  يف  اليمنى  اجلهة 

م��ن اأن����ه يف ح���ال مل ي��ف��رج ع��ن امل���ق���ف، 

يف  ال��دول��ي��ة  ال��ط��ري��ق  �سيقطع�ن  ف��اإن��ه��م 

الجتاهني.

اإ���س��اف��ة اإىل ذل����ك، ع����ادت ال��ت���ت��رات 

الأم���ن���ي���ة ب����ني ال���ت���ب���ان���ة وج���ب���ل حم�����س��ن، 

وقع  ال��ذي  الأم��ن��ي  الإ�سكال  من  انطالقاً 

الأي��ام  الربانية يف طرابل�ش يف  احل��ارة  يف 

الأمن  جهاز  ت�قيف  بعد  املا�سية،  القليلة 

امل��ج��م���ع��ات  اأح���د م�����س���ؤويل  ال��ع��ام �سقيق 

الف�ر  وعلى  الربانية،  احل��ارة  يف  امل�سلحة 

هدد الأخر بفتح املعركة مع جبل حم�سن 

اإىل  اأحيل  ال��ذي  يف حال مل ُيطلَق �سقيقه 

تهديده  )ز.���ش(  فنفذ  املخت�ش،  الق�ساء 

اأحياء  النار مع جمم�عته يف اجتاه  وفتح 

خمتلفة »اجلبل«، عله ي�سهم ذلك يف اإ�سعال 

خمتلف حماور »التبانة - اجلبل«، لكن مل 

الدميقراطي  العربي  احلزب  عنا�سر  يرد 

ب��امل��ث��ل ع��ل��ى م�����س��ل��ح��ي احل�����ارة ال��ربان��ي��ة، 

قد  مذهبية  فتنة  اأت���ن  طرابل�ش  وجنب�ا 

اجلي�ش  ت���ىل  ث��م  ال���اح��د،  عي�سها  تتهدد 

اللبناين معاجلة الأم�ر، ورد على م�سادر 

النران لإ�سكاتها.

ه������ذان ال���ن���م����ذج���ان م����ن احل�������داث 

الأمنية املفتعلة يف لبنان، يطرحان جملة 

من الأ�سئلة:

األ ي�ؤكد هذا ال�سل�ك على اأن خمطط 

ل  لبنان  م��ن  ان��ط��الق��اً  �س�رية  ا�ستهداف 

يزال قائماً لدى بع�ش الأطراف، خ�س��ساً 

اأن ا�ستباكات »التبانة - اجلبل« حتمل ُبعداً 

مذهبياً قد ينعك�ش على ال�اقع ال�س�ري؟

الربانية«  ُتعترب حادثة »احل��ارة  وهل 

حم���اول���ة ل��ت��ك��رار ح���ادث���ة ت���ق��ي��ف ���س��ادي 

امل�ل�ي يف اأيار الفائت؟ 

ليتجراأ على فتح  ك��ان )ز.����ش(  وه��ل 

م��ع��رك��ة م��ن اأج���ل اإط����الق �سقيقه، ل��� مل 

يطلَق امل�ل�ي من قبل؟

األ ي�سهم اخلطاب املذهبي ال�سائد يف 

بني  املذهبي  ال�سراع  تاأجيج  يف  طرابل�ش، 

املالئمة  الأج���اء  تاأمني  وبالتايل  اأبنائها، 

لل�سراع امل�سلح؟

»احل��������ارة  ح�����ادث�����ة  ك����ان����ت  ح������ال  ويف 

يتم  مل  فلماذا  فعل،  ردة  جمرد  الربانية« 

اإىل  ي�ؤ�سر  ما  الأ�سا�سي،  مفتعلها  ت�قيف 

و�سيا�سي  اأمني  بغطاء  يزال يحظى  اأنه ل 

م���ن الأج����ه����زة والأط���������راف ال�����س��ري��ك��ة يف 

احلرب على �س�رية!

ح�سان احل�سن

اسـتـغـالل اإلشـكـــاالت الـفــرديــة 
لـتـسـعـيـر الـفـتـنـة الـمـذهـبـيـة

اإىل متى �ستبقى الأحياء الفقرة تدفع الثمن؟

طاب الموت
بداأت الق�ى التي �سادرت حقيقة الث�رات العربية وخطفت البالد اإىل 

اأن الرتّبع على العرو�ش لن يك�ن  حيث مل يرد »الث�ار« احلقيقي�ن، تعي 

بال�س�رة التي اعتقدوا باأنها �ستك�ن حممية بالكذب والتدلي�ش..

فالي�م يعرتف رئي�ش حك�مة ت�ن�ش بالكذب والرياء الذي مار�سه حزبه 

علي،  بن  العابدين  زي��ن  لزعامة  ال���ارث��ة  ال�سلط�ية  الرتويكا  اأح��زاب  مع 

وقال حمادي اجلبايل: »كان علينا م�سارحة ال�سعب منذ البداية باأن فرتة 

عام ل تكفي لتحقيق اآماله وتطلعاته امل�سروعة«.

انتهاء �سرعية احلك�مة  اأّما العرتاف فه� يتزامن مع اقرتاب م�عد 

يف 23 من ال�سهر احلايل، فيما بداأ اأهايل بلدة ب�زيان )ح�ايل 26 �سخ�ساً( 

اإ�سراباً عن الطعام ملعرفة م�سر اأبنائهم املعتقلني، الذين فقدت اآثارهم يف 

مراكز �سرطة النه�سة وحلفائها، وتت�سكل حركة متلمل وا�سعة يف �سف�ف 

ال�سعب الت�ن�سي مع انهيار الثقة بال�سلطة.

ويف م�سر، حيث يهرب الرئي�ش حممد مر�سي  اإىل الأمام كي ل ي�اجه 

والأم��ان،  وال�ستقرار  وال�سلط�ية  الجتماعية  وع�ده  تنفيذ  بف�سل  النا�ش 

ومعاجلة الأو�ساع القت�سادية عرب �سّن هج�م بائ�ش على �س�رية، والتدخل 

يف �س�ؤونها الداخلية من حتت العباءة الرتكية ال��سخة واملتاآخية ع�س�ياً 

مع ال�سيا�سة الأمركية، يف خدمة امل�سروع امل�سرتك مع »اإ�سرائيل« الهادف 

اإىل اإنهاء دور �س�رية امل�اجهة لتلك ال�سيا�سة.

�س�رية.. ومل  النظام يف  ي��زول  يهداأ حتى  لن  اإن��ه  يق�ل  مر�سي  ال�سيد 

يكمل اأنه �سيظل على هدوئه مع من قتل اآلف امل�سريني منذ اإن�ساء الكيان 

ال�سهي�ين، الذي ي�سغل الي�م الرثوات امل�سرية وتكري�ش مفاعيل اتفاقية 

كامب دايفيد املهينة مل�سر و�سعبها.

يف  امل�سلمني  دم  اإب��اح��ة  ل��ه  يتيح  مر�سي  ال�سيد  اإ���س��الم  ه��ل  وال�����س���ؤال: 

الأر���ش  املف�سدون يف  ي�ستفيد  ب��اأن  ي�سمح  اأردوغ���ان  اإ�سالم  وه��ل  �س�رية..؟ 

اأزلم���ه يف حلب،  ت��اري��خ �س�رية، مثلما يفعل  ال�����س���ري، وت��دم��ر  م��ن ال��دم 

واملدع�م�ن من وهابية اآل �سع�د واأكاذيب اآل ثاين واأ�سياد ه�ؤلء العبيد يف 

البيت الأبي�ش؟ وهل التاريخ يرحم اأمثاله؟ وهل يدرك اأردوغ��ان اأن عني 

اهلل تراه وترى �سّر اأعماله واأق�اله؟

الأم��رك��ي  ال��ع��امل  اف��ت��داء  اأق�����س��م على  ال�����زراء  ليبيا، فرئي�ش  اأّم���ا يف 

والإخال�ش له، وال�سعب الليبي ذاهب اإىل حتفه ي�مياً كي ياأتي اأب� �ساق�ر 

الأمركي اجلن�سية من قذارات ال�ليات املتحدة ليحكم با�سمه.

لبيع  امل�ستعدين  ال�سما�سرة  اأول��ئ��ك  لأ�سباه  وم�اعيد  وع���د  لبنان  ويف 

ال�طن مقابل كر�سي وحفنة من الريالت وال��دولرات، ول� بالتحكم عن 

بعد.. فمرحى باملرحلة..

ورميا �سن�سل اإىل حمطة نق�ل فيها »طاب امل�ت«.. فهل من رجال؟

يون�س
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فلسطين لن يحررها 
إال الصادقون األوفياء

فلما ا�ستد �ساع��ده رماين اأعلمه الرماية كل ي����م  

فلما قال قافية هجان����ي وكم علمته نظم الق�اف����ي  

على  ك��ربى  خارجية  مل���ؤام��رة  ال��ي���م  �س�رية  تتعر�ش 

ولبنان،  فل�سطني  يف  للمقاومة  الداعمة  م�اقفها  خلفية 

اإي���ران،  جانب  اإىل  املمانعة  ال�سلبة  ال�سيا�سية  ولإرادت��ه��ا 

وهذه امل�ؤامرة هدفها �سرب حتالف فل�سطني مع املقاومة، 

وال�سيا�سية،  الجتماعية  �س�رية  وح��دة  �سرب  وب��ال��ت��ايل 

وتق�سيمها اإىل دويالت طائفية.

اأجلهم  امل��ق��اوم��ني، وحت��م��ل��ت م��ن  اآوت  ال��ت��ي  ���س���ري��ة 

اقت�سادياً  وح�����س��اراً  وع��ق���ب��ات،  ودول��ي��ة  عربية  �سغ�طات 

ومالياً، والتي احت�سنت قادة املقاومة الفل�سطينية، ووفرت 

لهم الدعم الل�ج�ستي وال�سيا�سي، فتحت لهم اأب�ابها بعد 

اأن اأُغلقت الأب�اب يف وجههم.

والف�سائل  الإ�سالمي  واجل��ه��اد  حما�ش  وك����ادر  ق��ادة 

�س�رية،  اإل  لهم  ملجاأ  ي��ج��دوا  مل  امل��ق��اوم��ة  الفل�سطينية 

وبع�ش القيادات العربية التي ما تزال حتكم بعد الث�رات 

ال��ع��رب��ي��ة، وال���ذي���ن و���س��ف��ه��م ال��رئ��ي�����ش الأ����س���د ب���»اأن�����س��اف 

�سده  ب�سرا�سة  يقف�ن   ،2006 مت���ز  ح��رب  اإث���ر  ال��رج��ال« 

الآن، ل حباً يف الدميقراطية، ول بحثاً عن حرية ال�سعب 

من  جانب  اإىل  م�اقفه  وم��ن  منه  انتقاماً  اإمن��ا  ال�س�ري، 

اآواهم، وخدمًة لالأجندة الغربية ال�سهي�نية.

اأُغ�����ري ال��ن��ظ��ام يف ���س���ري��ة ب��ع��رو���ش ك��ث��رة لتهدئة 

اأبى ورف�ش،  لكنه  للمقاومة،  الدعم  ال��سع، مقابل وقف 

فق�سية القد�ش وفل�سطني لي�ست ملكاً حلما�ش اأو غرها، 

اإىل  اأن تقف  ���س���ري��ة  الأم����ة، وواج���ب على  ب��ل ه��ي ق�سية 

جانبها.

م�سعل  وخلالد  عم�ماً،  حلما�ش  �س�رية  قدمت  لقد 

ا�ستجاب  ذل��ك  رغ��م  لكنه  اأح���د،  يقدمه  مل  م��ا  خ�س��ساً، 

الدوحة،  اإىل  �س�رية  النفط واخليانة، وخ��رج من  لأم��راء 

حيث الق�اعد الع�سكرية الأمركية.

اأمركا كلفت قطر مبحاولة احت�اء �س�رية واإبعادها 

عن اإيران واملقاومة، و�سبق اأن ُعر�ش على �س�رية 30 مليار 

املقاومة  ت�سّفي  ب��ل  وتنهي  اإي���ران  ع��ن  تبتعد  لكي  دولر 

وقيادييها، لكن غاب �سعي قطر واأ�سيادها.

ال�فاء من  قلة  ارتكاب جرمية  ي�ماً  نت�س�ر  نكن  مل 

الذي ُفتحت له الأب���اب على م�سراعيها، فلي�ش املكر من 

�س�رية  م��ن  خرجت  امل�سلم..  �سيم  م��ن  ول  العربي،  �سيم 

ودعمك  ون�سرك  اآواك  لكن ل تطعن مبن  فلك احلرية، 

باملال وال�سالح واملعن�يات، حني تخلى عنك القريب�ن قبل 

غرهم.

اإن م��ا تتعر�ش ل��ه ���س���ري��ة ال��ي���م ي��ا »اأب���ا ال���ل��ي��د« من 

والدميقراطية  باحلريات  له  عالقة  ل  وا�ستهداف  ع��دوان 

وحق�ق الإن�سان، اإمنا ه� خمطط ا�ستعماري قدمي جديد 

لتفكيك واإ�سعاف الدولة ال�س�رية، وعليك اأن تت�سامن مع 

اأن تقف اإىل جانبها وهي متر بهذه  �س�رية، وفر�ش عليك 

املحنة )ولن نق�ل ب�سببكم(.

»اأب���ا  ي��ا  الآن  ا�ست�سافتك  ال��ت��ي  ال��ع��رب��ي��ة  ال����دول  م���ال 

اأجل الف��سى يف العامل العربي،  ال�ليد« يغدق بغزارة من 

لك،  نق�ل  اأن  وي�ؤ�سفنا  ال��ب��ال،  مرتاحي  ال�سهاينة  ليبقى 

واأنت الأعلم، اأن الأم�ال نف�سها كانت تر�َسل من اأجل امل�ت 

والدمار يف فل�سطني، وبلدان ال�ستات التي احت�سنتكم.

فل�سطني العرفان باجلميل، فل�سطني ال�فاء والكرامة 

مت�سامنة مع �س�رية الداعمة لها قبل وج�دك، لأنها على 

يقني باأن �س�رية �سامدة مهما حاول�ا النيل منها، كيقينها 

من اأن حتريرها لن يك�ن على اأيدي اأمثالك، فذلك �سرف 

لن يناله اإل ال�سادق�ن الأوفياء.

�سعيد عيتاين

ب�سر  نه�ش  ك��الم��ه،  ���س��ارون  اأن��ه��ى  عندما 

اأخ���رى،  م��رة  �سراحته  على  و�سكره  مكانه  م��ن 

اإىل  رف��ي��ع،  م�����س��ت���ى  ن�ستمع م��ن  »اإن���ن���ا  وق����ال: 

واأ���س��اف  متبادلة«،  ثقة  على  يق�م  وا���س��ح  ك��الم 

اأن يتذكر  ب�����س��ر: »ل��ك��ن م��ن الأه��م��ي��ة مب��ك��ان، 

اجلرنال عدد امل�سكالت الأ�سا�سية التي ي�اجهها 

امل�سيحي�ن، اأوًل، اإننا يف »اجلبهة اللبنانية«، كنا 

اأوىل، ل�سرورة حترير  وكاأول�ية  مدركني  دائماً 

منطقة �سمال ج�نية، وتعداد �سكانها نح� ن�سف 

واأتباعهم  ال�س�ريني  �سيطرة  من  ن�سمة،  امللي�ن 

�سي�ؤ�س�ش  املنطقة،  هذه  فتحرير  فرجنية،  مثل 

ال�سكان  من  ن�سمة  ملي�ن  بنح�  امل�سيحي  لبنان 

امل�سيحيني، بت�ا�سل اإقليمي عرب ال�سيطرة على 

ذلك اجلزء احلي�ي من جبل لبنان، حيث �� كما 

تعرف�ن �� ي�ستطيع كل من ي�سيطر عليه اأن ميلي 

عملياً ما �سيحدث يف لبنان كله«.

تلك  وك��ان��ت  نهايتها،  على  امل��اأدب��ة  ���س��ارف��ت 

ال�����س��اع��ات ه��ي الأوىل يف م��ع��ّي��ة ق����ادة »اجل��ب��ه��ة 

ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة«؛ ف����ادي ف����رام رئ��ي�����ش اأرك������ان جي�ش 

�س�ؤون  عن  امل�س�ؤول  الب�ستاين  وزاه��ي  الكتائب، 

ال���س��ت��خ��ب��ارات يف ق��ي��ادة ال��ك��ت��ائ��ب، وج����ان ن��ادر 

امل�ست�سار ال�سيا�سي الأكرث م�الة ل�»اإ�سرائيل« يف 

قيادة الكتائب، ورئي�ش فرع احلزب يف الأ�سرفية 

اأكرث  ك��ان  وق��د  املالية،  ال�س�ؤون  ومركز  ببروت 

ق��ائ��ده يف عملية  وُق��ت��ل م��ع  املقربني م��ن ب�سر، 

ت��ف��ج��ر م��ق��ر ال��ك��ت��ائ��ب ب��ع��د وق����ت ق�����س��ر من 

انتخاب ب�سر رئي�ساً، وكان هناك اأي�ساً: ج�زيف 

اأب� خليل؛ اأحد قدماء املجم�عة، وكان قد طلب 

يف املا�سي م�ساعدة »اإ�سرائيل« اإيلي حبيقة قائد 

ال�حدة اخلا�سة يف ق�ات الكتائب.

الليل،  منت�سف   ق��ارب��ت  ق��د  ال�ساعة  ك��ان��ت 

»اإ�سرائيل«  م��ن  لل�سي�ف  اأع��د  ال��ذي  الربنامج 

�سي�فه  اجلميل  ب�سر  وا�ستعجل  طافحاً،  ك��ان 

ال��ت���ج��ه اإىل ال�����س��ي��ارات، وان��ط��ل��ق امل���ك��ب على 

الطريق من ج�نية يف اجتاه بروت.

مع  تنقل  اجل���ل��ة،  روح  ب�سر اجلميل  ك��ان 

امل�سكالت  امل�اقع، وه� يتحدث عن  �سي�فه بني 

وطرق الدفاع عن املدينة، واإن ما ناله ب�سر من 

احرتام واإعجاب عند م�اقع حرا�سة الكتائب، مل 

مير من دون اأن يرتك انطباعاً، وحتى ال�سيف 

ال��ق��ادم م��ن »اإ���س��رائ��ي��ل« ك���ان ي��ن��ال ذل���ك اأي�����س��اً، 

اأرييل  يخف  ومل  هناك،  عليه  يتعرف�ن  عندما 

�سارون ا�ستمتاعه بذلك.

يف ال�������زي�������ارة ال����ث����ان����ي����ة ل������ب������روت، جت�����ل 

قليلة،  ل�����س��اع��ات  وم�����س��ي��ف���ه��م  الإ���س��رائ��ي��ل��ي���ن 

ميكن  كان  التي  املراقبة  نقاط  اجل�لة  و�سملت 

ع���رب الإط������الل م��ن��ه��ا، ت��ك���ي��ن ����س����رة وا���س��ح��ة 

لطابع املدينة، وخلط احلدود الذي يق�سمها اإىل 

م�قع  متنح  التي  الرئي�سية  وللنقاط  �سطرين، 

ال��ط��رق  ي�����س��ت���يل ع��ل��ي��ه��ا، ول�سبكة  مل��ن  ���س��ي��ط��رة 

الرئي�سية والطرق الفرعية.

ُعقد  الأ���س��رف��ي��ة،  يف  اجلميل  ب�سر  بيت  يف 

لقاء ثان، كان البيت حماطاً باحلر�ش وباأكيا�ش 

ال��رم��ل، وك��ان��ت ���س���لجن زوج���ة ب�سر اجلميل 

ابنها  حتمل  وه��ي  القادمني  ت�ستقبل  والعاقلة، 

على ذراعيها.

يف غرفة ال�ستقبال جل�ش اثنان طاعنان يف 

ال�سن، وهما: بيار اجلميل وكميل �سمع�ن، وهما 

اإىل  اآخر  اأي �سيء  اأكرث من  �سخ�سيتان ترمزان 

ما�سي لبنان، بعد امل�سافحة وتبادل املجامالت، 

ا���س��ت��ق��ر اجل��م��ي��ع ع��ل��ى ك��را���س��ي��ه��م، وق���ب���ل ب��دء 

ال�سي�ف  ا�ستطاع  امل������س���ع،  �سلب  يف  احل��دي��ث 

وممثل  ليفي  وم��سيه  �سارون   - الإ�سرائيلي�ن 

التي  املكتبة  يف  ح�لهم،  نظرة  اإلقاء   - »امل��ساد« 

انت�سبت بعيداً، برز كتاب م��سيه دايان »حجارة 

احلائط  وعلى  الإنكليزية،  برتجمته  الطريق« 

علقت �س�ر للم�سيفني يف لقاءات مع �سخ�سيات 

جيمي  ال�سابق  املتحدة  ال���لي��ات  رئي�ش  ب���ارزة؛ 

كارتر، وح�سني ملك الأردن.

امل�سيحيني  م��ع��ان��اة  اجل��م��ي��ل  ب��ي��ار  وو���س��ف 

كالمه:  ليختم   1975 �سنة  منذ  وت�سحياتهم 

اإن م�ستقبلنا وم�سرنا  ال��سع خطر ج��داً،  »اإن 

برمته متعلقان بالتعاون مع اإ�سرائيل«، واأ�ساف 

ابنه ب�سر  اإنه قد �سمع من  الأب فقال  اجلميل 

واإنه  التي طرحها اجلرنال �سارون  الأفكار  تلك 

يباركها.

ك��ان قد جتاوز  ال��ذي  ثم ج��اء دور �سمع�ن، 

اأنه  على  و�سدد  بتاأن،  تكلم  عمره،  من  الثمانني 

»اإ�سرائيل« عندما  اإزاء  اإيجابي  كان �ساحب نهج 

كان رئي�ساً للبنان يف اخلم�سينات، واأثنى �سمع�ن 

على الروابط التي ت�ثقت بني لبنان و»اإ�سرائيل« 

منذ بداية احلرب الأهلية �سنة 1975، كما اأثنى 

الزعيمان الطاعنان يف ال�سن على مناحم بيغن، 

فقد كان بالن�سبة اإليهما �سلباً ذا جذور عميقة، 

ل يرتاجع عن كلمته ويفي بتعهداته.

م��ن��اح��م بيغن  ف��ن��ق��ل حت��ي��ات  ����س���ارون،  ورد 

اأبلغه  اأن  �سبق  احل��ارة، ثم كرر ب�س�رة عامة ما 

لب�سر اجلميل.

وب������داأ الج���ت���ي���اح الإ����س���رائ���ي���ل���ي ل��ل��ب��ن��ان يف 

ت��ر���س��ح��ه  ب�����س��ر  واأع���ل���ن   ..1982 ح���زي���ران   4
اغتيل يف  لكنه  اأيل�ل،  الذي ح�سل يف  للرئا�سة، 

ولتك�ن  بدياًل..  رئي�ساً  اأمني  ليك�ن  اأيل�ل،   14
كان  ففيه  لبنان،  ت��اري��خ  على  الأخ��ط��ر  مرحلته 

الذي اأ�سقط، وفيه كان �سرب القت�ساد  اأيار   17
وتده�ر اللرة الفظيع، ليختم عهده بال رئي�ش 

جمه�رية.

ولذلك تتمة..

اأحمد �سحادة

لو أعلن الجنرال غورو »مزرعة لبنان  الكبير«

شيء من تاريخ العالقات الكتائبية - »اإلسرائيلية« )2(

يف  الأول  ت�سرين  �سهر  �سيق�سي  ال����زراء  جمل�ش  اأن  يبدو 

كانت  ن��ي���ي���رك،  اإىل  احلك�مة  رئي�ش  �سفر  بعد  اإن���ه  اإذ  اإج����ازة، 

مغادرة  �ستك�ن  وبعدها  البرو،  اإىل  اجلمه�رية  رئي�ش  مغادرة 

رئي�ش احلك�مة اإىل الك�نغ�، ثم ياأتي عيد الأ�سحى املبارك.

و���س��ط ك��ل ذل���ك ت��ظ��ل ه��م���م ال��ل��ب��ن��ان��ني ع��ل��ى ���س��ك��ة الأم����ل، 

اإىل  ت�سل  اأن  م��ق��رراً  ك��ان  التي  الطاقة،  ب�اخر  و�س�ل  بانتظار 

الذي  ال�قت  بعد، يف  �ساريتها مل تطل  لكن  اأيل�ل،  �س�اطئنا يف 

يظل اللبناني�ن م�سرعني على كل اأن�اع التن�ست، بانتظار قان�ن 

يحفظ وي�س�ن �سرية خمابراتهم.

اأما �سل�سلة الرتب والرواتب التي ما اأن ي�سدر ب�سي�ش اأمل 

بحلحلتها، حتى يحل الت�ساوؤم من جديد، وعلى هذا النح�، مل ير 

م�سروع قان�نها طريقه اإىل ن�ر جمل�ش الن�اب، لأن وزارة املالية، 

كما قبل، مل ت�ؤّمن م�سادر مت�يل ال�سل�سلة، وبالتايل بداأت هيئة 

عن  دفاعاً  ل�سل�سلة حتركات  وتتحفز  تتح�سر  النقابية  التن�سيق 

الدرا�سي يف م�سر جمه�ل، خ�س��ساً  العام  �سيجعل  ما  حقها، 

جميع  يف  اإ���س��راب  تنفيذ  عن  اأعلنت  النقابية  التن�سيق  هيئة  اأن 

املدار�ش والثان�يات الر�سمية واخلا�سة، ومعاهد التعليم املهني 

والتقني، وجميع ال�زرات والإدارات العامة يف العا�سر من ال�سهر 

بيانها  اأكدت يف  اإذ  الهيئة من حتركاتها،  احلايل، ورمبا �سعدت 

القت�سادية  والهيئات  واملرجعيات  امل�س�ؤولني  بع�ش  »يخطئ  اأنه 

املحاولت  اأم��ام  متفرجة  �ستقف  التن�سيق  هيئة  اأن  اعتقدوا  اإذا 

املجل�ش  اإىل  وال��روات��ب  ال��رت��ب  �سل�سلة  اإح��ال��ة  لعرقلة  املفتعلة 

بخط�ات  النقابية  التن�سيق  هيئة  ه��ددت  فقد  وفعاًل  النيابي«، 

ت�سعيدية �ساملة، ما قد يهدد فعاًل بتعطيل العام الدرا�سي.

اللبنانية  اجل��ام��ع��ة  اأ���س��ات��ذة  تهديد  ذل��ك  اإىل  اأ�سفنا  واإذا 

املتعاقدين  الأ�ساتذة  ومطالبة  للكليات  عمداء  تعيني  ب�سرورة 

الدرا�سي  للعام  �سامل  تعطيل  اأم��ام  �سنك�ن  التفرغ،  يف  بحقهم 

بجميع مراحله.

اأهم من حق  مل�اطنيها حقاً  اأن  تنتظر احلك�مة، وكيف  فماذا 

مت�يل حمكمة دولية، يريد اأ�سحابها اأن تك�ن �سيفاً م�سلطاً لتهديد 

ت�ستمر، لأنها م�سدر هام للرثوة  اأن  لبنان، ويريد من يعمل فيها 

واملال.

حممد �سهاب

سلسلة الرتب والرواتب 
بين الشارع والحكومة الباحثة عن تمويل
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مقابلة

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

اأم������ن ع�����ام ه��ي��ئ��ة »ق����دام����ى ال���ق���وات 

ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة«؛ ج���وزي���ف ال����زاي����ك، ي��ت��ح��دث 

ل�»الثبات« عن اآخر تطورات البيت القواتي 

ال���داخ���ل���ي، وي�����ش��ر اإىل ان��ط��اق��ة ح��رك��ة 

التي  اللبنانية«،  املقاومة  »ق��وات  موؤ�ش�شة 

الرئي�س  مع  »ال��وع��د«  وعلى  وفية  �شتكون 

ك�����ش��روان  يف  عنيا  ب��ي��ت  يف  اجل��م��ي��ل  ب�شر 

ال�شبت املقبل، واإليكم احلوار:

يبداأ جوزيف الزايك حديثه بالإ�شارة 

اللبنانية،  ال��ق��وات  ق��دام��ى  هيئة  دور  اإىل 

قبل  من  واملهم�شن  املمتع�شن  �شمل  بلّم 

ال���ق���ي���ادة احل��ال��ي��ة ل���ل���ق���وات، وال���ت���ي ك��ان��ت 

نتيجتها حركة الرفيق »حنا العتيق« يف دير 

اأّن��ه ل  الزايك  يوؤكد  فتقا؛   - �شيدة اجلبل 

اللبنانية �شمن  القوات  تاريخ  ميكن و�شع 

ومهما  ح��ج��م��ه  ك��ر  م��ه��م��ا  �شخ�س  دائ����رة 

دع��م��ت��ه ال�����ش��ف��ارات، ي��ق��ول: »خ���ّط ال��ق��وات 

ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة ال����ذي ب����داأ م��ن ال��رئ��ي�����س ب�شر 

اجلميل، على نقي�س حراك جعجع، القوات 

اليوم خمطوفة بقوة ال�شاح وبغدر �شمر 

ال��ق��وات��ي��ن،  امل��ن��ا���ش��ل��ن  »لأوادم«  ج��ع��ج��ع 

نتيجة  ك���ان  لل�شلطة  الأخ�����ر  وا���ش��ت��ي��اء 

حذفهم ج�شدياً بالغتيالت والقتل، هناك 

اأجيال و�شهداء واأبطال وك��ادرات، ل ميكن 

حمو تاريخهم بتزوير احلقائق، »احلنون« 

منذ  �شاروا  الذين  الأ�شخا�س  ه��وؤلء  اأح��د 

اأي��ام ب�شر، وك��ان واح��داً من الذين دفعوا 

ال�شائبة  غر  جعجع  �شمر  خيارات  ثمن 

ملك  لي�شت  امل��وؤ���ش�����ش��ة  ه���ذه  وال�شخ�شية، 

قوات  قدامى  كهيئة  ونحن  جعجع،  عائلة 

مم���دودة  ي��دن��ا  لأّن  ق��وات��ي،  اأّي  م��ع  نن�ّشق 

للجميع للدفاع لي�س عن القوات اللبنانية، 

واملتمثلة  وم��رّر وجودها،  بل عن مبادئها 

لبنان  عن  وال���زود  التوطن  برف�س  اليوم 

لأرا���ش��ي��ه«،  اح��ت��ال  واأّي  كلم2  ال�10452 

ي�شيف ال��زاي��ك: »ن��وؤي��د ح��راك »احل��ن��ون«، 

ونحن من اأّول الداعمن له ب�شكل تلقائي، 

جعجع  اأي���دي  على  اللبنانية  ال��ق��وات  لأّن 

م�����ش��ل��وب��ة وم��ره��ون��ة مل�����ش��روع وه���اب���ي، وم��ا 

وقبوله  ال��ت��وط��ن  ح��ول  ويكيلك�س  وث��ائ��ق 

بها، �شوى اإحدى تلك املوؤ�شرات«.

قوات املقاومة اللبنانية

�شفحة  ط���ي  وق����ت  ي��ح��ن  اأمل  ول���ك���ن 

خ�شو�شاً  امل�شيحين،  بن  املا�شي  اأح��داث 

منفاه  ع��ون من  مي�شال  العماد  ع��ودة  بعد 

ال��ب��اري�����ش��ي، وال���ع���ف���و ع���ن ���ش��م��ر جعجع 

تثبيت  يتّم  ل  فلَم  ال�شجن،  من  وخروجه 

الدعائم التي جتمع امل�شيحين ونبذ نقاط 

»اأقولها  الزايك متح�شراً:  يرّد  الف��راق؟ 

مبرارة، لو اتفق كّل امل�شيحين على و�شع 

ب�شخ�س  الوثوق  ميكن  ل  وا�شحة،  خّطة 

يغدر  ال��رج��ل  ه��ذا  جعجع«،  »�شمر  ا�شمه 

مبن يتفق معهم، وينق�س كّل التفاقيات 

اأو  بكركي  يف  ���ش��واء  املكتوبة،  اأو  ال�شفهية 

بظهورهم..  ال��ن��ا���س  يطعن  اإن���ه  خ��ارج��ه��ا، 

ول����ك����ن ان����ط����اق����اً م����ن اإي�����ج�����اد ال���ن���ق���اط 

ي��وم وك���ّل دقيقة  ي��دن��ا ك��ل  امل�شركة، من��ّد 

لأّي رفيق قواتي لإنقاذ القوات من املحنة 

قدامى  وقف  ال�شبب  ولهذا  تعي�شها،  التي 

القواتين مع »احلنون« للّم �شمل موؤ�ش�شة 

الأم��وال  تبّقى منها فقط  لأّن ما  القوات، 

امل��و���ش��وع��ة يف ح�����ش��اب��ات جعجع اخل��ا���ش��ة، 

ورئي�س خمتبئ يف ق�شر«.

ي��ت��ذّك��ر ال��زاي��ك اأّن����ه ع��ل��ى اأي����ام ب�شر 

املوؤ�ش�س، النا�س اأعطت اأبناءها للدفاع عن 

بقيادتهم  القواتين  ثقة  هي  اأي��ن  لبنان، 

ال���ي���وم؟ ال��ن��ا���س ال���ي���وم ت��رف�����س خ��ط��وات 

ج��ع��ج��ع، ول���ه���ذا ال�����ش��ب��ب ت���اأت���ي ح��رك��ت��ن��ا 

على  »ل��ل��ح��ف��اظ  ي��ق��ول:  امل�����ش��ار،  لت�شويب 

ت�شمية قوات لبنانية، اأطلقنا ت�شمية هيئة 

ال��ي��وم  ولكننا  اللبنانية،  ال��ق��وات  ق��دام��ى 

بالتفاق مع رئي�س الهيئة ال�شّيد »جو اإده« 

املقاومة  »ق��وات  ت�شمية  �شُنطلق  وال��رف��اق، 

اللبنانية« لإيقاف املتاجرة بدماء �شهدائنا 

واأحبائنا القواتين«. 

الزايك  اليا�س  ال�شهيد  �شقيق  يكمل 

لي�شت  »امل��ق��اوم��ة  ق��ائ��ًا:  للثبات  ح��دي��ث��ه 

ب��ال�����ش��اح ف���ق���ط، ل��ع��ل م��ق��اوم��ة ال�����ش��اح 

م��ن اأ���ش��ه��ل ���ش��ب��ل امل��واج��ه��ة، لأّن����ه ميكنك 

ب�شهولة حتديد العدو من ال�شديق، اليوم 

م��ق��اوم��ت��ن��ا ه���ي حم�����س ���ش��ل��م��ي��ة وم��دن��ي��ة 

و���ش��ي��ا���ش��ي��ة، ون��ح��ن ب��ال��ت��ايل ن��رف�����س فتح 

ت��ع��ت��ا���س من  اإم������ارة ���ش��غ��رة  اأو  »دك����ان����ة« 

لبنان  لأّن  ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة،  ال��وه��اب��ي��ة  اأم�����وال 

التعاي�س  بلد  ومعتقداتنا،  اإمياننا  بح�شب 

املذاهب  التكفر بن  بلد  الأدي���ان، ل  بن 

والأديان«.

ينطلق  مل��وؤي��دي��ه  جعجع  ترير  ولكن 

)احلركة  ال�شيا�شية«  »ال�شنية  جميء  من 

الوطنية اأيام احلرب(، من م�شروع اإميانها 

بالوحدة العربية اإىل م�شروع منطق لبنان 

»هل  مت�شائًا:  الزايك  يجيب  الكيان؟   -

نهائية لبنان تكون بفتح منطقة عازلة يف 

عكار وطرابل�س؟ هل م�شلحة لبنان تكون 

باإيواء اجلي�س ال�شوري احلّر وكّل وهابيي 

راأي��ه  م��ا  بيننا؟  فيما  التكفرين  ال��ع��امل 

بفتح الإ�شام والذي ح�شل يف خمّيم نهر 

ال�شورية؟  بال�شوؤون  التدخل  مل  ال��ب��ارد؟ 

حكم  م�����ش��روع  يف  امل�شيحين  اإق���ح���ام  ومل 

ال��زاي��ك  امل��ن��ط��ق��ة؟«.. يتوقف  الإخ����وان يف 

جعجع  »م�شلحة  ق��ائ��ًا:  وي�شيف  قليًا 

الإخ����وان  م�شلحة  اأّم����ا  م��ال��ي��ة،  �شخ�شية 

فا�شراتيجية.. وبقليل من الأموال مهما 

تطير  م�شروع  اأم���ام  بخ�شة  تبقى  ك��رت 

لبنان، لأّن لبنان بفقدانه م�شيحييه يفقد 

ميزته ومرر وجوده«.

القوات احلالية  ت�شخيف قيادة   وعن 

اإرادة وطاعة �شمر  لأي ح��راك خ��ارج عن 

جعجع، يرّد �شقيق ال�شهيد اليا�س الزايك: 

جرى  ال�شحفية،  التحليات  اإح���دى  »يف 

دّق »اإ�شفن« بن كّل من ح�شر لقاء �شيدة 

��ح للجميع  اجل��ب��ل و»ح��ن��ا ال��ع��ت��ي��ق«، ن��و���شّ

بيننا، وعملنا  فيما  كامل  تن�شيق  اأننا على 

ودائم،  توا�شل يومي  تكاملي، ونحن على 

ال��ت��ف��ا���ش��ي��ل، نحن  اأدّق  ات��ف��اق ع��ل��ى  وع��ل��ى 

اأ����ش���ح���اب م�������ش���روع وا����ش���ح »ن���ري���د اإع�����ادة 

وم���ن منركم  اأ���ش��ح��اب��ه��ا«،  اإىل  امل��وؤ���ش�����ش��ة 

القواتين )اأح���رار -  اأدع���و جميع  ب��ال��ذات 

تنظيم - حرا�س اأرز - كتائب( يف ك�شروان 

ك�����ش��روان، لإع���ادة  ب��ي��ت عنيا يف  ل��ق��اء  اإىل 

ال���ق���وات  ال����ق����وات، لأّن  ت�����ش��ح��ي��ح ح��رك��ي��ة 

بقدر  ح��زب��اً  لي�شت  ه��ي  مفهومنا  بح�شب 

ما هي مقاومة للدفاع عن لبنان، �شحيح 

واأم���������وال اخل��ل��ي��ج  ����ش���ف���ارات  اأن جل��ع��ج��ع 

واأجهزة خمابرات دولية، لكن نحن لدينا 

ال��ع��زمي��ة وال��ك��رام��ة ال��ت��ي ن�����ش��ت��م��ّده��ا من 

اأحبائنا ال�شهداء للزود عن لبنان و�شعبه.. 

و���ش��ن��ح��ف��ر ط��ري��ق��ن��ا ب��اأي��دي��ن��ا واأظ���اف���رن���ا، 

بفرح  نخطوها  ال�شاّقة  ال�شعبة  ورحلتنا 

ي�شّح  »ل��ن  النهاية  ويف  م�شيحي،  اإمي���اين 

اإّل ال�شحيح« وي�شحك جيداً من ي�شحك 

الزايك: »لن ت�شتطيعوا  اأخ��راً«، وي�شيف 

و�شع »اإ�شفن« بن جو اإده والزايك، وبن 

ال��زاي��ك و»احل���ن���ون« اأو احل��ن��ون و»ب��و���ش��ي 

نف�س  على  ���ش��ائ��رون  كّلنا  لأن��ن��ا  الأ���ش��ق��ر«، 

الجت�����اه وع��ل��ى ن��ف�����س امل���وج���ة، وم���ن م���دّد 

لنف�شه منذ العام 1985 وحتى اليوم بالقوة 

القواتين  والت�شليل لرهن قرار  واخلبث 

اأمور  ت�شلم  ما  واإن غاب لظرف  ب�شخ�شه، 

احلزب لزوجته«.

كثرة،  »م�شاريعنا  ال��زاي��ك:  وي��ق��ول 

وموعدنا املقبل ال�شبت القادم يف ال�شاد�س 

من ال�شهر اجل��اري، يف دير عنيا )ال�شاعة 

قواتياً  �شيكون  والكام  م�شاء(،  اخلام�شة 

ان��ط��اق��اً من  اأردن��اه��ا  ال��ب��داي��ة  بحتاً، لأن 

الرئي�س ب�شر  اأطلقه  ال��ذي  »ال��وع��د«  ي��وم 

هذا  ويف  حت��دي��داً..  ك�شروان  م��ن  اجلميل 

املجال نحن منثل كل �شخ�س طّيب يف هذا 

اأن يكون وطنه نظيفاً  البلد يحّب وي�شعى 

عن اأّي تدّخل غريب«. 

يرف�س الزايك ت�شنيف قوات املقاومة 

ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة حت���ت راي�����ة الأح��������زاب، ي��ق��ول: 

الأيام  من  اللبنانية مل تكن يوماً  »القوات 

�شرائح  لكافة  ناظمة  موؤ�ش�شة  كانت  حزباً، 

ال��وج��ود  ق��اوم��ت  ال��ت��ي  اللبنانية  امل��ق��اوم��ة 

ال�شوري يف لبنان والتدخل الفل�شطيني يف 

�شوؤوننا، مل يخطر ببال ب�شر اجلميل يوماً 

من الأيام ت�شمية القوات اللبنانية بحزب، 

ويدعونا ال�شّيد جعجع لتاأليف حزب اآخر، 

نقول له: »لن نوؤ�ش�س اأّي حزب، ومن ي�شرق 

واأم��وال��ه��م، ل  ال�����ش��رف��اء  املنا�شلن  ت��اري��خ 

يحّق له �شلب اإرادتنا.. املجتمع امل�شيحي يف 

اأيام احلرب دفعوا دماً وت�شحيات واأمواًل، 

ل ليتنّعم بها جعجع وعائلته، بل من اأجل 

وال���زود عن  ال��دف��اع ع��ن حقوق جمتمعهم 

اأب��ن��اء  ملك  الأ�شلحة  اأم���وال  م�شاحلهم.. 

ح�شابات  يف  و�شعها  مي��ك��ن  ول  ال�����ش��ه��داء، 

جعجع اخلا�شة يف اأوروبا«.

وم�����ا ال���ع���ي���ب ب��ت�����ش��م��ي��ة ح�����زب ق����وات 

امل��ن�����ش��وون  ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة، م���ا دام  امل���ق���اوم���ة 

ال�شيا�شي؟  ال��ع��ام  ال�����ش��اأن  يتعاطون  اإل��ي��ه��ا 

»ق��وات  لكلمة  »ا�شتخدامنا  ال��زاي��ك:  ي���رّد 

ا�شتغال  وق��ف  هدفه  اللبنانية«  املقاومة 

مكانه،  بغر  اللبنانية«  »ال��ق��وات  ت�شمية 

جعجع  م�����ش��ار  لأّن  ذل�����ك،  ن���ع���رف  وك��ل��ن��ا 

اخلطاأ..  املكان  يف  واخل�شو�شي  العمومي 

وما حتالفه مع ال�شورين عندما كانوا يف 

لبنان وانقابه عليهم بعد خروجهم خر 

دليل على ذلك«.

لتوطني امل�سيحيني العراقيني

وع���ن ت��وق��ع��ه مل��وق��ع »ق�����وات امل��ق��اوم��ة 

ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة« ال�����ش��ع��ب��ي، ي���ق���ول ال����زاي����ك: 

امل�شيحين..  لتهجر  م�شتمّرة  »امل��وؤام��رة 

ماذا تبقى منهم يف العراق؟ يف املنا�شبة مل 

التوازن  لإع��ادة  لبنان  توطينهم يف  يتم  ل 

البلد مع جتني�س ع�شرات  اإىل دميغرافية 

ال��ع��راق  م�شيحيو  الفل�شطينين؟  اآلف 

لاأ�شف حّطوا يف لبنان بانتظار ح�شولهم 

على تاأ�شرات اخلروج اإىل اأوروبا ورحلوا.. 

املطالبة  لنا  يحّق  ب�شراحة،  اأق��ول��ه��ا  نعم 

ُت�شحح  مل  الأم�����ور  دام���ت  م��ا  بتوطينهم 

يف ل��ب��ن��ان، اإع�����ادة ال���ت���وازن ح���ّق ل��ن��ا، ف��اإّم��ا 

امل�شتحقّن،  غ��ر  م��ن  اجلن�شيات  ُت�شحب 

واإّم���������ا ن����وّط����ن ال���ع���راق���ي���ن امل�����ش��ي��ح��ي��ن 

بالأم�س  اللبناين..  التنّوع  على  للحفاظ 

 20 بتجني�س  ال��زح��اوي��ن  اإرادة  ُخطفت 

على  ُيعمل  وال��غ��د  الق�شاء،  يف  �شني  األ���ف 

�شاذ  الأم���ر  وه���ذا  اأخ����رى..  اأق�شية  ق�شم 

وم��رف��و���س، وال���ق���وات ب��ق��ي��ادت��ه��ا احل��ال��ي��ة 

ف���رح���ة ب���ه���ذا ال���ع���م���ل حل�����ش��ول��ه��ا ب��ع�����س 

ال���ن���واب، لأّن��ه��ا ل ت��ف��ّك��ر اأب��ع��د م��ن اأن��ف��ه��ا، 

املِرد«. يلح�س  الذي  بالإن�شان  اأ�شبه   وهم 

ويقول الزايك: »لبنان من دون م�شيحين 

���ش��رق م��ظ��ل��م، ول��ه��ذا ال�����ش��ب��ب ي��ع��م��ل على 

الأم���د،  طويلة  ذك��ي��ة  ب�شيا�شة  تهجرهم 

وه���ذا امل��ع��ط��ى ي��ت��اأّم��ن م��ن خ���ال �شخ�س 

ك�»قوات  نحن  وغوغائيته،  جعجع  �شمر 

مقاومة لبنانية« ن�شعى يف هذا املجال جمع 

ك����وادر ال��ق��وات��ي��ن ال��ذي��ن ح��م��ل��وا ال�شاح 

يوماً ما للدفاع عن لبنان، ويدنا ممدودة 

لكّل لبناين نظيف«.

وعن توّجه حركتهم اجلديدة تر�شيح 

اأع�شاء للندوة الرملانية عام 2013، يقول 

الزايك: »هدفنا لي�س الر�ّشح لانتخابات 

ال��ن��ي��اب��ي��ة، ه��دف��ن��ا ح��م��اي��ة امل�����ش��ي��ح��ي من 

غ��وغ��ائ��ي��ة ج��ع��ج��ع، ال���ت���ي ت��ب��ع��ر ق��وت��ه��م 

من  اأ����ش���وات  ���ش��راء  اأو  ه��ن��ا  م��ن  بت�شليل 

هناك، ومو�شوع تر�ّشح من قبلنا، ل يزال 

احلديث عنه مبكراً، رغم وجود مر�شحن 

دائمن على بع�س الدوائر«. 

الربيع العربي

العربي  احل��راك  �شوؤال عن  على  ورداً 

وانعكا�س ذلك على م�شيحيي ال�شرق؟ يقول 

من  باخلطر  ي�شعر  ل  »امل�شيحي  ال��زاي��ك: 

جراء ذلك، اإّنه بقلب العا�شفة.. التهجر 

جاٍر على قدم و�شاق من داخل كل الأقطار 

داخل  وكاهناً  العربية.. من يقتل مطراناً 

وا�شحاً  ت��ه��ج��راً  لي�شت  ال��ع��راق،  كنائ�س 

مل�شيحيي امل�شرق! ما ن�شاهده يف قلب حلب 

وغ��ره��ا م��ن امل��ح��اف��ظ��ات ال�����ش��وري��ة، لي�س 

�شعار  غ��ط��اء  حت��ت  للم�شيحين  ت��ه��ج��راً 

»ال��رب��ي��ع ال��ع��رب��ي«، وه���ذا ال��رب��ي��ع العربي 

مبعظم حراكه م��زّور وفا�شد.. وما ح�شل 

ممنهجة  خطة  وتون�س  واليمن  ليبيا  يف 

املنطقة، وجعحع  لو�شع يد الإخ��وان على 

ي��ت��ّب��ع ت��ل��ك ال�����ش��ي��ا���ش��ة م��ن��ذ خ���روج���ه من 

ال�شجن، ولن يجروؤ على اخلروج عنها«.

ال���زاي���ك  ي����وؤك����د  ������ش�����وؤال،  ع���ل���ى  ورداً 

قبل  جعجع  �شريدا  مع  توا�شل  »ح�شول 

خ���روج زوج��ه��ا م��ن ال�����ش��ج��ن، وم���ع جعجع 

ن��ف�����ش��ه اأث���ن���اء ���ش��ف��ره يف اأوروب��������ا، ول��ق��ائ��ه 

يف ���ش��م��ال اأوروب��������ا ع��ل��ى �����ش����رورة ال�����ش��ر 

نكث  لاأ�شف  ولكّنه  م�شيحية،  مب�شاحلة 

اإخ��واين  ال�شر مبخطط  اأج��ل  بعهده من 

ي��ك��ون ف��ي��ه م��ق��ال��ي��د ح��ك��م امل�����ش��ي��ح��ي��ن له 

تعتقد  »هل  الزايك حديثه:  ينهي  وح��ده، 

اأن جعجع مقتنعاً بحكم الإخ��وان؟ لو كان 

م�شيحياً �شريفاً ويوؤمن باهلل ملا �شار بتلك 

ال�شيا�شات امللتوية، اأ�شًا مل نره يوماً منذ 

خروجه من ال�شجن ير�شم �شارة ال�شليب 

كاملة على جبينه و�شدره، يف اإحدى املرات 

اأّن��ه  لُيخرنا  ال�شليب  ���ش��ارة  ن�شف  ر���ش��م 

اأكر  جيداً  التقية  ميار�س  وهو  م�شيحي، 

الإع��ام  و�شائل  وبع�س  غ��ره،  من  بكثر 

تقوم بالباقي«.

اأجرى احلوار: بول با�سيل

جعجع منذ خروجه من السجن ال يرسم شارة الصليب كاملة

جوزيف الزايك: قوات المقاومة اللبنانية السترداد »القوات«
د كرمى عيون اأحد.. رفاقنا الأحياء واملنا�شلون ال�شهداء دافعوا عن لبنان والوجود  لن نقبل بلح�س امِلبرْ

امل�شيحي احلر، ل ليمرروا التوطني كما يفعل ال�شّيد جعجع وزوجته، اللذان ي�شطوان على القوات اللبنانية.. 

دّق »الإ�شفني« بني موؤ�ش�شي القوات اللبنانية فيما بينهم وما بني »حنا العتيق« بتقارير اإخبارية حتليلية لن 

تفيدهم ب�شيء، لأن وجهتنا لبنان 10452 كلم2  ولي�س كانتونًا خا�شًا، فالتن�شيق والتكامل فيما بيننا �شبه يومي 

وعلى اأدّق التفا�شيل.
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مطوًل،  انتظارها  جرى  خطوة  يف 

ال��ع��وا���ش��م  م�����ش��اف  يف  ب����روت  لت�شبح 

التقنيات  حيث  م��ن  املتقدمة  العاملية 

ال��رق��م��ي��ة، ج���رى اأخ�����راً الإع�����ان عن 

»م��ن��ط��ق��ة  ق���ي���ام  م����ن  الأوىل  امل���رح���ل���ة 

اآلف   5 �شملت  التي  الرقمية«،  ب��روت 

مر مربع من الأبنية، بينما من املقرر 

مبنياً  م��رب��ع،  م��ر  األ���ف   40 ت�شمل  اأن 

لدى النتهاء من تنفيذ اخلطة برمتها 

خ����ال ال�������ش���ن���وات اخل��م�����س ال���ق���ادم���ة، 

األ��ف   26 ال��ت��ايل:  ال�شكل  ع��ل��ى  تنق�شم 

ونحو  للمكاتب،  �شيخ�ش�س  منها  مر 

10 اآلف مر لل�شقق املفرو�شة وال�شقق 
ال�����ش��غ��رة ل�����ش��ك��ن ال�������ش���ب���اب، وك��ذل��ك 

اآلف مر للحدائق   4 �شتخ�ش�س نحو 

تبيع  التي  وامل��ح��ال  واملقاهي  واملطاعم 

كل ما يتعلق بالتكنولوجيا والت�شالت، 

وم���راك���ز خم�����ش�����ش��ة ل���ل���ن���دوات وور�����س 

القطاع  اأبحاث لتطوير  العمل، ومركز 

التكنولوجي وحتفيز البتكار والتعاون 

التقني والفني.

و���ش��ي��ح��ق��ق امل�����ش��روع ف���ائ���دة ك��رى 

بروت  �شورة  تعزيز  جلهة  فقط  لي�س 

واأكرها  العربية  العوا�شم  اأب��رز  كاأحد 

ت������ط������وراً، ب����ل اأي���������ش����اً ع���ل���ى ال�����ش��ع��ي��د 

 4 من  اأك��ر  �شيوفر  كونه  القت�شادي، 

اآلف فر�شة عمل ل�شباب بروت ولبنان 

ككل يف قطاعات املعلوماتية كافة.

وق�����د اأُط����ل����ق����ت »م���ن���ط���ق���ة ب����روت 

الرقمية« جلذب امل�شتثمرين الأجانب يف 

احلقل الرقمي، وتعزيز ن�شاط ومبادرة 

وامل�شاهمة  امل��ح��ل��ي��ن،  الأع���م���ال  رج����ال 

يف ال��ت��ن��م��ي��ة الق��ت�����ش��ادي��ة امل�����ش��ت��دام��ة، 

وت�����ش��ج��ي��ع امل��غ��رب��ن ال��ل��ب��ن��ان��ي��ن على 

املنطقة  هذه  اأن  علماً  لوطنهم،  العودة 

متقدمة،  حتتية  بنية  ت��ق��دم  الرقمية 

واأبنية  �شريبية  وخ��ف��و���ش��ات  وح��واف��ز 

جم��ه��زة ب���اأح���دث ال��ت��ق��ن��ي��ات ل��اإي��ج��ار 

ت�شجيعية،  تناف�شية  باأ�شعار  البيع  اأو 

وذلك من �شمن خمطط توجيهي عام، 

والإط��اع  احلا�شنة  البيئة  توؤمن  كما 

وال���ت���دري���ب امل�����ش��ت��م��ري��ن ع��ل��ى اأح����دث 

والب��ت��ك��ارات،  والخ���راع���ات  التقنيات 

يف  والتجارب  اخل��رات  بتبادل  وت�شمح 

املقيمة،  ال�شركات  يف  العاملن  بن  ما 

وت��ت�����ش��ل امل��دي��ن��ة ال��رق��م��ي��ة يف ب���روت 

ب�شرية  األ��ي��اف  �شبكة  ع��ر  ب��الإن��رن��ت 

فائقة ال�شرعة. 

كذلك  املنتفعون  و�شي�شتفيد  ه��ذا 

م����ن ال����دع����م وامل���������ش����اع����دة يف ت��ط��وي��ر 

اخل���دم���ات  اإىل  ب���الإ����ش���اف���ة  الأع����م����ال، 

امل���ه���ن���ي���ة، م���ث���ل امل��ح��ا���ش��ب��ة وم���راج���ع���ة 

وت���دق���ي���ق احل�������ش���اب���ات، وال���ش��ت�����ش��ارات 

على  القيمون  �شيعمل  التي  القانونية 

امل�شروع لتوفرها للجميع ومب�شتويات 

عالية. 

وق���د ���ش��دد ال��ق��ي��م��ون ع��ل��ى اأه��م��ي��ة 

امل�����ش��روع، وهي  ال��ت��ي يطرحها  ال��ف��ك��رة 

ح���ك���راً  ل��ي�����ش��ت  ال���رق���م���ي���ة  امل���دي���ن���ة  اأن 

م��ف��ت��وح��ة  اأب����واب����ه����ا  لأن  ل��ل��ب��ن��ان��ي��ن، 

ل���ل�������ش���رك���ات الإق���ل���ي���م���ي���ة وال����دول����ي����ة، 

ول��ل��ب��ن��ان��ي��ن امل��غ��رب��ن ال��ن��اج��ح��ن يف 

ك��ل اأم���اك���ن ان��ت�����ش��اره��م، وب��ال��ت��ايل ف��اإن 

بروت �شت�شبح حمطة ل�شتقطاب اأهم 

ورمبا  والتقنية،  املعلوماتية  ال�شركات 

تتحول ذات يوم لت�شبح على غرار وادي 

ال�شيليكون الأمركي..

رعاية ر�سمية

ح���ظ���ي امل�������ش���روع ب���رع���اي���ة رئ��ي�����س 

الوزراء جنيب ميقاتي �شخ�شياً؛ الذي 

مبنى  خ��ال  من  افتتاحه  على  حر�س 

منطقة  يف  ط��واب��ق  ت�شعة  ي�شم  واح���د 

البا�شورة، على اأن يلحقه مبنى اآخر يف 

بروت  لو�شط  املجاورة  نف�شها  املنطقة 

بعد اأ�شهر قليلة، ويت�شمن املبنى الأول 

جمالت  يف  العاملة  وال�شركات  املكاتب 

واملعلوماتية والت�شالت،  التكنولوجيا 

ل�»جمعية  �شيخ�ش�س  الآخ����ر  وامل��ب��ن��ى 

ب��رت��ي��ك«، احل��ا���ش��ن��ة ل��ل��م�����ش��روع، وم��ن 

مهامها ت�شهيل عمل ال�شركات والأفراد 

عملية  يف  والإ������ش�����راع  واح��ت�����ش��ان��ه��م، 

منوهم.

ي���ق���وم ه����ذا امل�������ش���روع ع��ل��ى ت��ع��اون 

واخلا�س،  العام  القطاعن  بن  جدي 

امل�شروع  اخل��ا���س  القطاع  مي��ول  حيث 

ب����ال����ك����ام����ل، ب���ي���ن���م���ا ي��ق��ت�����ش��ر ال������دور 

واأ�شعار  ح��واف��ز  تقدمي  على  الر�شمي 

ل��ا���ش��ت��ث��م��ار،  وت�����ش��ه��ي��ات  ت�شجيعية 

وج����ذب ال�����ش��رك��ات ال��ع��ام��ل��ة يف امل��ج��ال 

ال��رق��م��ي م��ن خ���ال ال��روي��ج اجل��ي��د، 

علماً اأن الهدف من وراء امل�شروع، كما 

بيئة  الت�شالت، هو خلق  وزارة  تقول 

ال�شركات  لت�شجيع  متكاملة  رق��م��ي��ة 

والأف����راد، ال��ذي��ن يعملون يف جم��الت 

والب��ت��ك��ار  واملعلوماتية  التكنولوجيا 

ل���ف���ت���ح م���ك���ات���ب ل���ه���م يف ل���ب���ن���ان، م��ع 

والت�شهيات  احل��واف��ز  من  ال�شتفادة 

ت�شجيعية  اأ���ش��ع��ار  وت��ق��دمي  الر�شمية 

ل���ب���دلت اإي����ج����ار امل���ك���ات���ب يف ب����روت، 

وذلك يف مكان تتوفر فيه بنية حتتية 

وكل  وات�شالت،  اإنرنت  من  متكاملة 

ذلك باأ�شعار تناف�شية.

ع��ق��ب  اأن������ه  اإىل  الإ������ش�����ارة  وجت������در 

امل��دي��ن��ة  م���ن  الأوىل  امل��رح��ل��ة  ت��د���ش��ن 

ال��رق��م��ي��ة، ب���ات ل��ب��ن��ان ق���اب ق��و���ش��ن اأو 

ت�����ش��دي��ر اخل���دم���ات وال�شلع  اأدن����ى م��ن 

فر�س  وم��ن  ال��ع��امل،  ك��ل  اإىل  الرقمية 

املنطقة،  ل��ك��ل  اإق��ل��ي��م��ي��ة  من�شة  نف�شه 

فاملدينة الرقمية يف بروت، هي املحطة 

اأن تلحقها يف غ�شون �شنة  الأوىل على 

من الآن مدن رقمية عدة يف كل اأنحاء 

لبنان، وفق ما يوؤكده وزير الت�شالت 

الذي  الفكرة،  ع��راب  �شحناوي؛  نقول 

لفت اإىل اأن لبنان قادر على »اأن يتفوق 

يكون  واأن  ���ش��ن��وات،   5 دب��ي خ��ال  على 

اأن  ���ش��رط  ال��رق��م��ي،  القت�شاد  قلب  يف 

���ش��رورة تطوير  الأف��رق��اء على  يتوحد 

مبني  �شحناوي  واقتناع  القطاع«،  هذا 

اأهم  ميلك  »فلبنان  واقعية،  اأ�ش�س  على 

الإب���داع،  على  مميزة  وق��درة  الكفايات، 

وح���ري���ة ال��ت��ع��ب��ر، وال��ن��ظ��ام ال��رب��وي 

امل��ت��ط��ور، اإ���ش��اف��ة اإىل ���ش��رع��ة الأل��ي��اف 

ال�شوئية ووفرة كبرة يف ال�شعة«.

وث���م���ة ح����واف����ز جل�����ذب ال�����ش��رك��ات 

اأب���رزه���ا  ل��ع��ل  ب������روت،  اإىل  ال��رق��م��ي��ة 

الأ�شعار الت�شجيعية للخدمات الهاتفية 

واخل���دم���ات امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��الإن��رن��ت وك��ل 

اأن حت��دد  خ���دم���ات الت�������ش���الت، ع��ل��ى 

جمل�س  ع��ن  ي�����ش��در  مب��ر���ش��وم  ن�شبتها 

اأ�شعار  ف��اإن  ذل��ك،  اإىل  اإ�شافة  ال����وزراء، 

مع  م��ق��ارن��ة  ج����داً،  ت�شجيعية  امل��ك��ات��ب 

اأ����ش���ع���ار اإي����ج����ارات امل��ك��ات��ب ال��ع��ال��ي��ة يف 

امل��رب��ع  امل���ر  ت��اأج��ر  �شيتم  اإذ  ب����روت، 

يف  �شعره  اأن  دولر، يف حن   200 بنحو 

دولراً،   350 بنحو  يقدر  ب��روت  و�شط 

الرويج  يف  �شت�شاعد  ال��دول��ة  اأن  علماً 

ال�شركات  اإف��ادة  املناطق، عر  ه��ذه  اإىل 

من احلوافز التي تقدمها »اإيدال«.

يف ه��ذا الإط���ار، اأك��د رئي�س جمعية 

موؤمن  اأن���ه  �شما�س،  م���ارون  »ب��رت��ي��ك« 

التي  العاملية،  ال�شركات  ج��ذب  باإمكان 

���ش��ت��ج��د ال��ب��ن��ى ال��ت��ح��ت��ي��ة م���ن اإن��رن��ت 

ب�����ش��ع��ات ع��ال��ي��ة واأ����ش���ع���ار خم��ف�����ش��ة يف 

بتوفر  اجلمعية  دور  ملخ�شاً  ب��روت، 

املكان املنا�شب لعمل ال�شركات ال�شغرة 

الدعم  تاأمن  مع  الفردية،  وامل��ب��ادرات 

اإذا ل��زم  ال��ت��ق��ن��ي وال��ل��وج�����ش��ت��ي وامل�����ادي 

»بريتك«  ت�شتقطب  اأن  وتوقع  الأم��ر، 

100 ���ش��رك��ة خ����ال 7  ل���وح���ده���ا ن��ح��و 

األ���ف  اأن ت���وف���ر ن��ح��و  ����ش���ن���وات، مي��ك��ن 

فر�شة عمل، لكن، ما هي الأرب��اح التي 

�شما�س،  ي��ق��ول  »ب��ري��ت��ك«؟  �شتجنيها 

ن�شتثمر عر  اأنه عندما  البديهي  »من 

معينة  ن�شبة  على  �شنح�شل  ال�شركات، 

من هذا ال�شتثمار«.

هناك  اأن  �شحناوي  اأو���ش��ح  ب���دوره 

بروت  مدينة  اإىل  للدخول  طريقتن 

يف  مكتب  ا�شتئجار  ع��ر  اإم��ا  الرقمية، 

املدينة، اأو عر ا�شتئجار مكان يف �شركة 

»بريتك«، م�شراً اإىل اأن اخليار الثاين، 

ه���و الأف�������ش���ل ل��ل�����ش��ب��اب، لأن ال�����ش��رك��ة 

لهم،  احلا�شنة  البيئة  مبنزلة  �شتكون 

العمل،  �شوق  اإىل  للدخول  و�شتمّرنهم 

ال��ت��اأك��ي��د ع��ل��ى اأن ه��ن��اك مئات  جم����دداً 

اآلف الوظائف �شتوؤمن من خال هذا 

امل�شروع.

وعن اجلدوى القت�شادية املتوقعة 

م���ن امل�������ش���روع، اأك����د اأن���ه���ا ك��ب��رة ج���داً، 

»هناك  اأن  اإىل  ال�شياق  ه��ذا  يف  م�شراً 

جزءاً من الإدارة يف الدولة معتاد على 

العرقلة، ومهما �شهلنا العمل و�شاعدنا، 

يكون هناك عراقيل من قبل البع�س«، 

م�������ش���دداً ع��ل��ى اأن����ه »م����ن امل��ف��ر���س اأن 

ن���ت���وح���د ج���م���ي���ع���اً لإط���������اق امل��ج��ت��م��ع 

الرقمي«.

هبة �سيداين

»منطقة بيروت 
الرقمية« ستوفر

4 آالف فرصة عمل 
لشباب بيروت 

ولبنان في قطاعات 
المعلوماتية كافة
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الـمـنـطقــة الــرقــمــيـــــة
اأبنية، يتم تاأجرها  املنطقة الرقمية هي مكان جغرايف يحتوي على 

هي  تناف�شية  باأ�شعار  للتكنولوجيا،  مواكبة  حتتية  ببنى  تناف�شية  باأ�شعار 

يف  تعمل  التي  لل�شركات  حا�شنة  بيئة  خللق  املنطقة،  حاجات  وف��ق  اأي�شاً 

جمالت الت�شالت والتكنولوجيا.

واملدن الرقمية قد تعني تكتات ل�شركات تتكامل يف ما بينها، وتتبادل 

اخل����رات م��ن خ���ال ح��واف��ز تقدمها ال��دول��ة مل��ع��اون��ة ال��ق��ط��اع اخل��ا���س، 

وت�شجيع ال�شتثمار يف القطاع املعلوماتي ككل، وهناك ثاثة اأطراف معنية 

مبا�شرة بتحويل بروت اإىل مدينة رقمية ت�شاهي عوا�شم العامل، الطرف 

الأول هو وزارة الت�شالت التي �شتوؤمن البنى التحتية باأ�شعار خمف�شة، 

وحوافز لت�شجيع ال�شتثمار فيها وامل�شاعدة يف الرويج له حملياً وخارجياً، 

و�شركة »بريتك« التي �شتكون احلا�شنة لكل ال�شركات النا�شئة، و�شتوفر 

وامل�شاعدة  منوها  يف  والتعجيل  اخلاقة  الأفكار  لتطوير  املنا�شبة  البيئة 

تناف�شية  اأ�شعاراً  ZRE للتطوير العقاري التي �شتوؤمن  يف متويلها، و�شركة 

واملحلية  العاملية  لل�شركات  احلا�شنة  البيئة  مبنزلة  و�شتكون  للمكاتب، 

املخ�شرمة.



ب��ي��ن��م��ا ت���رّج���ح ب��ع�����ض ال��ت�����س��ري��ب��ات 

ال�سادرة عن قيادات يف حركة حما�ض اأن 

يكون مو�سى اأبو مرزوق، الرجل الأوفر 

ال�سيا�سي  املكتب  برئا�سة  للفوز  ح��ظ��اً 

ل��ل��ح��رك��ة، ت��ت��ح��دث م�����س��ادر اأخ����رى عن 

اأن امل��ر���س��ح��ن ك���ر، ورمب���ا ي��ك��ون ا�سم 

رئي�س املكتب ال�سيا�سي اجلديد مفاجئاً، 

املتداولة، فقد قال  ومن خارج الأ�سماء 

ال��ق��ي��ادي يف ح��م��ا���س اأ���س��ام��ة ح��م��دان: 

لقيادة  مر�سحة  ع��دة  اأ�سماء  هناك  »اإن 

اإعالمياً  معروف  بع�سها غري  احلركة، 

ب�سكل كبري، كما اأن هناك اأ�سماء تتداول 

اأنها مر�سحة على خالف  اإعالمياً على 

الك�سف عن  ال���واق���ع«، ورف�����س ح��م��دان 

اأب��رز ه��ذه الأ���س��م��اء، حتى ل توؤثر على 

عملية النتخابات.

امل���ع���ل���وم���ات الأك�������ر ت��������داوًل ت��ب��ق��ي 

الذي  ال�سيا�سي،  املكتب  رئي�س  من�سب 

اثنن:  ب��ن  م�سعل،  خالد  الآن  ي�سغله 

اأبو م��رزوق؛ نائب رئي�س املكتب  مو�سى 

ال�����س��ي��ا���س��ي ح���ال���ي���اً، ورئ��ي�����س��ه الأ���س��ب��ق، 

احلكومة  رئي�س  هنية  اإ�سماعيل  وب��ن 

الفل�سطينية يف غزة.

رئي�س املكتب 

ومدير مكتب ال�شيخ

بح�سب متابعن لل�ساأن الفل�سطيني، 

م���رزوق وهنية،  اأب��و  ب��ن  املفا�سلة  ف��اإن 

ل����الأول، وال���ذي يزخر  اأرج��ح��ي��ة  تعطي 

���س��ج��ل��ه احل����رك����ي مب���ن���ج���زات ك���ث���رية، 

للمكتب  رئي�س  اأول  كونه  ع��ن  فف�ساًل 

ال�����س��ي��ا���س��ي حل��رك��ة ح��م��ا���س، ف��ق��د ك��ان 

ال��رج��ل ال����ذي اأع����اد ب��ن��اء احل��رك��ة بعد 

تلقتها  التي  الكبرية  الأمنية  ال�سربة 

اعتقال  اإىل  واأدت  الت�سعينيات،  مطلع 

كل قيادات وكوادر حما�س الأ�سا�سية يف 

حينه، يومها دخل اأبو مرزوق اإىل قطاع 

ليقوم  ال��غ��رب��ي��ة،  ال�سفة  اإىل  ث��م  غ���زة، 

بتاأ�سي�س جديد للحركة، وب�سمن ذلك 

ت��اأ���س��ي�����س ج��ن��اح��ه��ا ال��ع�����س��ك��ري )ك��ت��ائ��ب 

الرعيل  م��رزوق هو من  واأب��و  الق�سام(، 

الإخ���وان  �سفوف  يف  عمل  ال���ذي  الأول 

تن�سيط  ع��ل��ى  وخ���ارج���ه���ا،  غ����زة  داخ�����ل 

نك�سة  ب��ع��د  للجماعة  ال���غ���زاوي  ال��ف��رع 

حزيران 1967، وكان من اأبرز الأع�ساء 

والذين حافظوا  النا�سطن يف اخلليج، 

قطاع  يف  بالتنظيم  وث��ي��ق��ة  �سلة  ع��ل��ى 

غزة.

وث��م��ة م��ن ي��ت��ن��در ب��ال��ق��ول: »ل���و اأن 

املتحدة  الوليات  اإىل  مو�سى مل يذهب 

م�سعل  خالد  على  �سعباً  لكان  وُيعتقل، 

ال�سيا�سي  املكتب  رئ��ا���س��ة  اإىل  ي�سل  اأن 

حل��رك��ة ح��م��ا���س«، ف��اأث��ن��اء اع��ت��ق��ال اأب��و 

املكتب  لرئا�سة  م�سعل  انتخب  م���رزوق 

عنه  الإف���راج  وبعد  للحركة،  ال�سيا�سي 

ال��ن��ائ��ب، وتقل�س  ي�����س��غ��ل م��وق��ع  ���س��ار 

داخ��ل �سفوف حما�س يف  ك��ث��رياً  ن��ف��وذه 

ي�ستطع  ال���ذي مل  احل��د  واإىل  اخل����ارج، 

م��ع��ه احل�����س��ول ع��ل��ى ع�����س��وي��ة امل��ك��ت��ب 

ال�سيا�سي يف النتخابات ال�سابقة، ولكن 

نائب  من�سب  يف  تعييناً  ع��ّي��ن��ه  م�سعل 

رئي�س املكتب ال�سيا�سي.

ووفق املتابعن اأي�ساً، فاإن اأبو مرزوق 

جنح يف الفرتة الأخرية يف تعزيز مكانته 

ون���ف���وذه داخ����ل احل���رك���ة، م�����س��ت��ف��ي��داً من 

الو�سل الن�سط مع حما�س يف قطاع غزة، 

امل�ساحلة،  ملف  يف  ن�ساطه  خ��الل  وم��ن 

وكذلك من اإبقائه على خطوط مفتوحة 

م���ع ج��ه��ات مل ي��ول��ه��ا م�����س��ع��ل اله��ت��م��ام 

الكايف.

يعترب  ل  م��و���س��ى،  م��ن  العك�س  على 

هنية من القيادات ذات الثقل التاريخي 

���س��ف��وف  يف  اأو  الإخ���������وان  ج���م���اع���ة  يف 

ح��م��ا���س، ف��م��دي��ر مكتب ال�����س��ي��خ اأح��م��د 

ُيظهر  م��وؤ���س�����س احل���رك���ة، مل  ي��ا���س��ن؛ 

القيادة،  ب��ق��رارات  الكايف  الل��ت��زام  دوم��اً 

وقد تعر�س للنقد وامل�ساءلة حن اأ�سر 

املجل�س  لنتخابات  نف�سه  تر�سيح  على 

ال�سلطة  ق��ي��ام  ب��ع��د  الأول،  الت�سريعي 

اأو���س��ل��و،  ات��ف��اق  اأع��ق��اب  يف  الفل�سطينية 

وذل���ك خ��الف��اً ل��ق��رار ح��م��ا���س يف حينه 

مبقاطعة هذه النتخابات، كما اأنه من 

اخل��ال���س  ح���زب  لت�سكيل  املتحم�سن 

ال����ذي مل ي��ح�����س مب��ب��ارك��ة ك��اف��ي��ة من 

قيادة حما�ض.

بالطيبة  يو�سف  ك��ان  ال��ذي  الرجل 

والزهد، حتّول مناف�ساً قوياً بعد تراأ�سه 

انتخابات  عقب  الفل�سطينية،  احلكومة 

يظهر  وب��داأ  الثاين،  الت�سريعي  املجل�س 

ال�سهيوين  ال��ع��دوان  بعد  موؤثر  كقائد 

2008 مطلع  ن��ه��اي��ة  غ����زة  ق��ط��اع  ع��ل��ى 

2009، لكن تغرياً فارقاً حدث مع جناح 
باإ�سقاط  م�����س��ر،  يف  ال�سعبي  ال��ت��ح��رك 

راأ�س النظام امل�سري ح�سني مبارك، ثم 

بانتخابات  امل�سلمن  الإخ����وان  ف��وز  م��ع 

جمل�س ال�سعب، ثم برئا�سة اجلمهورية.

ت�������س���رف ه��ن��ي��ة ب��و���س��ف��ه ج�������زءاً م��ن 

ال���ف���ري���ق امل��ن��ت�����س��ر م�����س��ت��ع��ي��داً م��رح��ل��ة 

ارت��ب��اط تنظيم الإخ���وان يف غ��زة مب�سر، 

وق���د ل��ف��ت ان��ت��ب��اه امل��راق��ب��ن م��ن��ذ بع�س 

ال��وق��ت اإ����س���رار ه��ن��ي��ة ع��ل��ى ل��ق��اء حممد 

وفد  راأ���س  على  امل�سري،  الرئي�س  مر�سي 

بعد  غ��زة،  يف  الفل�سطينية  احلكومة  من 

رئي�س  مع  امل�سري،  الرئي�س  عقده  لقاء 

م�سعل،  خالد  حلما�س  ال�سيا�سي  املكتب 

وتتحدث م�سادر قريبة من حما�س، عن 

اأن الرئي�س امل�سري عر�س ا�ستقبال وفد 

مو�سع من قيادات احلركة برئا�سة م�سعل 

وب��ح�����س��ور ه��ن��ي��ة، ول��ك��ن الأخ����ري رف�����س، 

عن  ب��ع��ي��داً  منفرد  ا�ستقبال  على  واأ���س��ر 

وت��ردد  حلركته،  ال�سيا�سي  املكتب  رئي�س 

اأن الأخري اأظهر غ�سباً �سديداً جتاه هذا 

حقيقة  من  يغري  �سيء  ل  لكن  ال�سلوك، 

اأن هنية طامح، ول �سيء يقنعه بالرتاجع 

عن هذا الطموح.

الداخل واخلارج

حت���دث ب��ع�����س ق����ادة ح��م��ا���س، ع���ن اأن 

احل��رك��ة ل مي��ك��ن اأن ت��ك��ون ���س��اذج��ة اإىل 

ال��ذي جتعل معه كل قيادتها حتت  احلد 

رح��م��ة الح���ت���الل، وذل����ك يف اإ����س���ارة اإىل 

ال�سيا�سي  للمكتب  رئي�س  انتخاب  تعذر 

حم��ا���س��راً يف ق��ط��اع غ���زة، ل��ك��ن ي��ب��دو اأن 

تغرياً يف املعادلة قد وقع، ففي ت�سريحاته 

ي��ق��ول اأ���س��ام��ة ح��م��دان: »اإن���ه لي�س هناك 

قيود على اختيار رئي�س املكتب من داخل 

بتوافر  ال��ع��ربة  »اأن  م���وؤك���داً  ف��ل�����س��ط��ن«، 

ال�������س���روط يف ال���ق���ي���ادة اجل���دي���دة ول��ي�����س 

مبكان وجوده«.

ن��ظ��ري��اً، ف���اإن ه���ذا ال��ك��الم يعني فتح 

ال���ب���اب اأم�����ام ت��ر���س��ح ه��ن��ي��ة وغ�����ريه، واإن 

الت�سريح،  ب��ه��ذا  املق�سود  اأن���ه  ي��ب��دو  ك��ان 

فاحلديث عن مر�سحن من غزة لرئا�سة 

املكتب ال�سيا�سي، يتعلق برت�سح اإ�سماعيل 

اأ���س��م��اء غري  ه��ن��اك  ك��ان��ت  اإذا  اإل  ه��ن��ي��ة، 

معروفة على ما يقول حمدان.

واقع احلال اأن حما�س تواجه و�سعية 

التنظيمات  واجهتها  التي  بتلك  �سبيهة 

بالعالقة  واملت�سلة  كلها،  الفل�سطينية 

الأر���س  داخ��ل  التنظيمات  ه��ذه  بنى  ب��ن 

املحتلة، وبن بناها خارج فل�سطن، هذه 

ال��و���س��ع��ي��ة ت��ب��دو اأك����ر ت��ع��ق��ي��داً يف حالة 

حما�س، فحما�س الداخل قوية مبا يكفي 

ك���ي جت��ع��ل دور اخل�����ارج ه��ام�����س��ي��اً، فهي 

ولها  حم����ررة،  �سبه  اأر�����س  ع��ل��ى  ت�سيطر 

حكومة وموؤ�س�سات ت�سبه موؤ�س�سات دولة، 

الآن )م�سر(  وتقيم عالقات مع اجل��وار 

ولها �سلتها وات�سالتها يف الإقليم، وهذه 

عادة تكون من اخت�سا�س بنى اخلارج.

اإغفال وجود خالفات  ال�سذاجة  ومن 

بن مكونات احلركة يف الداخل واخلارج 

ع��ل��ى م��ل��ف��ات ع���دي���دة، وم��ن��ه��ا امل�����س��احل��ة، 

العلن  اإىل  ه��ذه اخل��الف��ات، خرجت  مثل 

اجتهادات  باأنها  وو�سفت  م��رة،  اأك��ر من 

ا�ستخدم  اإىل حد اخل��الف، وقد  ل ت�سل 

ح���م���دان ن��ف�����س ال���ع���ب���ارات ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة يف 

و�سف اخلالفات القائمة الآن، والتي لها 

»اإن  حمدان:  يقول  وا�سح،  تنظيمي  ُبعد 

هناك ف��ارق��اً ب��ن اج��ت��ه��ادات يف ال���راأي ل 

وانق�سامات وم�ساكل«،  تتعلق باجلغرافيا 

اأن »الج��ت��ه��ادات داخ���ل احلركة  واأ���س��اف 

م��ت��اح��ة ل��ك��ن ح��رك��ة ح��م��ا���س ت��ع��م��ل وف��ق 

اإن  يقول،  اأن  لأح��د  ميكن  ول  موؤ�س�سات، 

هناك تطابقاً كاماًل يف الآراء، لكن هناك 

احرتاماً لهذه املوؤ�س�سية يف العمل«.

الدبلوما�سي  الن�س  ه��ذا  ع��ن  ب��ع��ي��داً 

اإىل حد ما، فاإن كالماً قد جتاوز الهم�س 

عن رغبة قيادات غزة بال�ستئثار بالقرار 

احلركي كله، الأمر الذي ينعك�س غا�سباً 

اخل��ارج،  حما�س  ل��دى  الآن،  حتى  �سامتاً 

لكن بقاءه يف هذا امل�ستوى غري م�سمون 

ولأ�سباب معروفة،  العملية،  الناحية  من 

فقد ير�سي انتخاب »اأبو مرزوق« الداخل 

واخلارج معاً، لكن �سطوة حما�س/غزة لن 

ترتاجع، و�سيظل للقيادات احلم�ساوية يف 

القطاع تاأثري كبري.

اخليارات ال�شيا�شية

حما�س  ق���ي���ادات  ت��ق��دم  ل  الآن  ح��ت��ى 

املكتب  انتخابات  لإجن���از  م��وع��داً حم���دداً 

ال�سروع  وب��ال��ت��ايل  اخل���ارج،  يف  ال�سيا�سي 

املكتب،  ل��ه��ذا  رئ��ي�����س  ان��ت��خ��اب  عملية  يف 

ولكن التقديرات تتحدث عن نهاية العام 

من  لالنتهاء  ممكن  ح��د  كاأبعد  اجل���اري 

العملية النتخابية كلها.

امل�����دى ال���زم���ن���ي امل�������س���رع ه�����ذا، يبقي 

كثرياً من الحتمالت قائمة، ومن بينها، 

ق��راره، والرت�سح  ع��ودة خالد م�سعل عن 

حيث  ال�سيا�سي،  املكتب  لرئا�سة  جم���دداً 

اإن���ه ميلك م��وؤي��دي��ن ك��ر، وهناك  ي��ق��ول 

من متنى عليه البقاء يف من�سبه، لفرتة 

النتخابي  النظام  اإي��اه��ا  مينحه  جديدة 

ه��ذه  ���س��ي��ظ��ه��ر يف  ك����ان  واإن  احل���رك���ة�  يف 

التنفيذية  اللجنة  رئي�س  با�سم  احل��ال��ة 

حلما�س، بدًل من رئي�س املكتب ال�سيا�سي 

وف���ق ال��ت��ع��دي��الت الأخ�����رية ع��ل��ى النظام 

الداخلي.

ي��ج��دد  ل����ن  اأن  ي�������س���دد ع���ل���ى  م�����س��ع��ل 

توليه  ع��ن  يتحدث  م��ن  وثمة  تر�سيحه، 

من�سباً كبرياً يف التنظيم الدويل جلماعة 

مراقباً  ي��ك��ون  اأن  اأو  امل�سلمن،  الإخ����وان 

لتنظيم الإخ��وان يف فل�سطن، وهو  عاماً 

ظ��ه��ر اإىل ج��ان��ب اأردوغ�������ان وم��ر���س��ي يف 

خطاباً  متبنياً  والتنمية،  العدالة  موؤمتر 

متهيداً  البع�س  ف�سره  ما  بحتاً،  اإخوانياً 

للمن�سب اجلديد.

خ��ط��اب��ه  م�����س��ع��ل يف  اأن  وك�����ان لف���ت���اً 

ال��رتك��ي حت��دث ع��ن دول���ة فل�سطينية يف 

هذا  تبني   ،1967 ع��ام  املحتلة  الأرا����س���ي 

عند  ج��دي��داً  ول  مفاجئاً  يعد  مل  اخليار 

بع�سها على  ي�سر  والتي  قيادات حما�س، 

التذكري اأحياناً بخيارات �سيا�سية قدمية، 

عن املقاومة وحترير كل فل�سطن، وغري 

تعتمده  كانت  خطاب  مكونات  م��ن  ذل��ك 

احلركة.

اأنه  لالنتباه  لفتاً  يبدو  ح��ال،  كل  يف 

وبعيداً عن التندر الذي قد يثريه اختيار 

القيادية يف حما�س،  للهيئة  الو�سف  هذا 

وه����و ���س��ب��ي��ه ب��و���س��ف الإط�������ار ال��ق��ي��ادي 

الفل�سطينية  التحرير  منظمة  يف  الأول 

غائب  ه��و  م��ا  ف��اإن  التنفيذية(،  )اللجنة 

املر�سحن،  ف��ر���س  ع��ن  يف ظ��ل احل��دي��ث 

اخليار  هو  ذاك،  اأو  ه��ذا  ف��وز  واحتمالت 

ال�سيا�سي، م�سعل حتدث يف هذا املو�سوع، 

اأي��ن مت�سي  اإىل  يتحدثون،  الآخ���رون ل 

حما�ض؟

عبد الرحمن نا�شر

تنافس على رئاسة »حماس«
وغياب الحديث عن خيارات السياسة
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واك�����ب ال�����س��ب��اب ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي يف 

ال�سبابي  احل����راك  وال�����س��ت��ات  ال��وط��ن 

عملية  يف  ك���ب���رياً  دوراً  ل��ع��ب  ال�����ذي 

يف  خ�سو�ساً  ال��دمي��ق��راط��ي،  التغيري 

تون�س وم�سر من خالل الثورات، وما 

و�سلبية،  اإيجابية  نتائج  من  اإليه  اآلت 

الكثرية  امل��ح��اولت  ال��رغ��م م��ن  وعلى 

لدى ال�سباب الفل�سطيني لل�سغط من 

اأجل تغيري الواقع الفل�سطيني، اإل اأن 

تلك امل��ح��اولت بقيت حم���دودة ج��داً، 

الفل�سطيني  الن��ق�����س��ام  ح��ال��ة  ظ��ل  يف 

تناول  يف  ال�سيا�سي  وال�سياع  املزمن، 

امل���ل���ف ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي ع���ل���ى خم��ت��ل��ف 

باملطالبة  احلمالت  فبداأت  الأ�سعدة، 

ب��اإن��ه��اء الح��ت��الل، وان��ت��ه��ت مبطالب 

اإنهاء النق�سام وا�ستعادة الوحدة.

ال�����س��ع��ب  اأن  م�����ن  ال�����رغ�����م  وع����ل����ى 

ر�سائل  ب��اإي�����س��ال  جن��ح  ق��د  الفل�سطيني 

يف  خ�������س���و����س���اً  ال������ع������امل،  اإىل  ك����ث����رية 

م�����س��ريات ال��ع��ودة و���س��ق��وط ال�����س��ه��داء يف 

النحراف  اأن  اإل   ،2011 وح��زي��ران  اأي��ار 

الحتالل  باإنهاء  املطالبة  مو�سوع  عن 

مل�سلحة اإنهاء النق�سام، كان له تداعيات 

ال�سبابي  احل��راك  دور  تعطيل  �سلبية يف 

الفل�سطيني.

ت���ع���ددت ال�������س���ع���ارات وم��ن��ه��ا: »م��ع��اً 

و�سوياً لإنهاء النق�سام«، »نعم ل�ستعادة 

احلمالت  وتنّوعت  الوطنية«،  الوحدة 

ال�سبابية لإنهاء النق�سام، التي �ساركت 

والطالبية،  ال�سبابية  القطاعات  فيها 

وامل���ن���ظ���م���ات  ال���ف�������س���ائ���ل  ج����ان����ب  اإىل 

وال��ف��ع��ال��ي��ات وال���ق���ي���ادات ال�����س��ي��ا���س��ي��ة 

وال��وط��ن��ي��ة وامل��وؤ���س�����س��ات واجل��م��ع��ي��ات 

امل�سريات  يف  امل�ساركون  ورف��ع  الأهلية، 

التي  واليافطات  الفل�سطينية  الأع��الم 

الوطنية  ال���وح���دة  ب��ا���س��ت��ع��ادة  ت��ط��ال��ب 

ع����دد من  ج���ان���ب  اإىل  ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة، 

ال�سيا�سية والوطنية الأخرى،  املطالب 

امل��وج��ه��ة ���س��د الح���ت���الل ال�����س��ه��ي��وين 

ومم���ار����س���ات���ه؛ ال���س��ت��ي��ط��ان وت��ه��وي��د 

ال��ق��د���س وج�����دار ال��ف�����س��ل ال��ع��ن�����س��ري 

والعدوان امل�ستمر على قطاع غزة. 

مل تفلح كل تلك التحركات، وبقيت 

ع�سية  الفل�سطيني  الن��ق�����س��ام  ح��ال��ة 

ع��ل��ى ك���ل اجل���ه���ود ال��ن��ب��ي��ل��ة ل���س��ت��ع��ادة 

ال���وح���دة، ومي��ك��ن ال��ق��ول اإن ال��رتك��ي��ز 

مو�سوع  على  امل��راح��ل  م��ن  مرحلة  يف 

من  ال��ك��ث��ري  ا�ستنفد  الن��ق�����س��ام  اإن���ه���اء 

الهمم، واأدى اإىل تراجع املراهنات على 

فل�سطينية  انتفا�سة  اإط���الق  اإمكانية 

جديدة لالأ�سباب التالية:

مو�سوع  على  فيها  امل��ب��ال��غ  امل��راه��ن��ة 

اإنهاء النق�سام، حيث اإن تركيز احلمالت 

عليه،  والق�ساء  الحتالل  على مو�سوع 

كان يجب اأن يكون الأولوية، اأما مو�سوع 

النق�سام ف�سيكون »حت�سيل حا�سل«، اإذا 

جن��ح��ت احل��م��الت يف اإج���ب���ار الح��ت��الل 

على الرتاجع عن ممار�ساته، من خالل 

خلق راأي عام دويل �ساغط.

اإن��ه��اء  ت��ع��دد اجل���ه���ات ال��داع��ي��ة اإىل 

واآلية  الأه��داف  النق�سام، وعدم توحيد 

حيث  ال�ستات،  ويف  ال��وط��ن  يف  حتقيقها 

ع�����س��رات احل��م��الت على مواقع  وج��دن��ا 

ع�سوائي  وب�سكل  الجتماعي،  التوا�سل 

���س��ت��ت��ت ال���ك���ث���ري م����ن اجل����ه����ود اجل�����ادة 

ل����دى ع����دد م���ن امل��ج��م��وع��ات ال�����س��ب��اب��ي��ة 

ال�سيا�سية  ال��ربام��ج  ذات  الفل�سطينية 

الواعدة.

اتباع عدد من الف�سائل الفل�سطينية 

ال�سبابية،  ال��ت��ح��رك��ات  ت��ق��زمي  ���س��ي��ا���س��ة 

النق�سام  باإنهاء  املعنية  تلك  خ�سو�ساً 

ع��رب ط���رح »اأج���ن���دات« خ��ا���س��ة يف �سياق 

البعد  ك��ل  بعيدة  �سبابي  ح���راك  عملية 

واإن��ه��اء  ال��وح��دة الوطنية  ع��ن م��و���س��وع 

النق�سام.

ال�ستحقاقات  م��ن  ب��ع��دد  الن�����س��غ��ال 

املطالبة  احلمالت  اأوج  يف  الفل�سطينية 

باإنهاء الحتالل والنق�سام، وعلى راأ�سها 

ف��ل�����س��ط��ن يف الأمم  م��و���س��وع ع�����س��وي��ة 

املتحدة، وقد اأثبتت التجربة اأن املو�سوع 

ال�سيا�سية  امل���ن���اورة  ح����دود  ي��ت��ج��اوز  ل 

للم�سوؤولن يف ال�سلطة الفل�سطينية.

تاأثري  لنتائج  املجدي  غري  النتظار 

ب��ع�����س ال�����ث�����ورات ال���ع���رب���ي���ة ع���ل���ى امل��ل��ف 

الفل�سطيني، واقتناع الكثريين بجدوى 

ال���س��ت��ف��ادة م��ن��ه��ا، خ�����س��و���س��اً ال���ث���ورة يف 

دايفيد،  كامب  اتفاقية  وم�ستقبل  م�سر 

الرغم  على  اليوم  لغاية  مُت�س  مل  التي 

من تغيري النظام امل�سري.

ال�سبابي  احل��راك  م�ستوى  على  اأم��ا 

ل��ل��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ن يف ل���ب���ن���ان، ف��ال�����س��ب��اب 

فاعل  ب���دور  ق��ام  لبنان  يف  الفل�سطيني 

ع���ل���ى خم���ت���ل���ف امل�������س���ت���وي���ات يف م�����س��ار 

ال��ع��ام،  الفل�سطيني  ال�سبابي  احل����راك 

يف  �سهداء  �ستة  تقدميه  اأعظمها  وك��ان 

ذك����رى ال��ن��ك��ب��ة خ����الل م�����س��رية ال��ع��ودة 

اإ���س��رار ع��دد كبري  اإىل فل�سطن، وك��ان 

الفا�سل  ال�����س��ري��ط  ع��ل��ى جت����اوز  م��ن��ه��م 

العدو  ومواجهة  املحتلة،  فل�سطن  مع 

ال�����س��ه��ي��وين خ���ري دل���ي���ل ع��ل��ى اإمي���ان���ه 

بالعودة، ورف�سه العي�س يف واقع اللجوء 

الأليم، خ�سو�ساً يف لبنان، حيث يواجه 

معقدة،  وق��ان��ون��ي��ة  �سيا�سية  مم��ار���س��ات 

الر�سمي  ل��ب��ن��ان  تقاع�س  ب�سبب  وذل���ك 

عليه  امل��رتت��ب��ة  ب��ال��واج��ب��ات  التقيد  ع��ن 

اإىل  اإ���س��اف��ة  لكن  الفل�سطينين،  جت��اه 

الأ����س���ب���اب اآن���ف���ة ال���ذك���ر، ف����اإن ال�����س��ب��اب 

يف  الكثري  يعاين  لبنان  يف  الفل�سطيني 

وعملية  الجتماعية،  احلالة  يخ�س  ما 

يف  للفل�سطينين  التحركات  موا�سلة 

ال��ه��م��م، حيث  �سحذ  اإىل  ل��ب��ن��ان حت��ت��اج 

على حياة  التي تطغى  اليومية  الهموم 

الالجئن.

وق���ط���اع ال�����س��ب��اب ه���و ج���زء اأ���س��ا���س��ي 

الفل�سطينين  ال��الج��ئ��ن  جمتمع  م��ن 

امل��ت��اأث��ري��ن باحلرمان  واأك���ر  ل��ب��ن��ان،  يف 

من اأب�سط احلقوق، حيث اإن ال�سباب يف 

املخيمات يعاين اأو�ساعاً معي�سية و�سكنية 

رديئة، فاإذا اأرادو اإ�سالح البنية التحتية 

اإدخال مواد  للمخيم، ي�سطدمون مبنع 

الإعمار، حتت عنوان »رف�س التوطن«، 

مايل  بدعم  اأح��ده��م  احل��ظ  اأ�سعف  واإذا 

�سكنية،  �سقة  ل�سراء  عائلية  جهات  من 

من  الفل�سطينين  حرمان  قانون  واجه 

حيث  املخيم  دمر  واإذا  العقارية،  امللكية 

البارد، ي�سطر  نهر  كما يف حالة  يعي�س 

لل�سكن يف برك�سات حديدية اأ�سبه بعلب 

التجمعات  يف  ال�����س��ب��اب  اأم���ا  ال�����س��ردي��ن، 

اآلف  ت�����س��م  امل���خ���ي���م���ات، وه�����ي  خ������ارج 

الالجئن، ف��اإن ع��دم اع���رتاف الأون���روا 

ب���ه���ا، ي���ح���رم���ه���م م����ن اخل�����دم�����ات ال��ت��ي 

منازل  ا�ستيفاء  عدم  خ�سو�ساً  توفرها، 

للحق  الأ�سا�سية  للمتطلبات  الالجئن 

يف �سكن ك���اف وم��ن��ا���س��ب وف���ق م��ق��ّوم��ات 

ن��اه��ي��ك ع���ن ق�سية  ال����ك����رمي،  ال��ع��ي�����س 

وم�����س��اك��ل  ال��ث��ب��وت��ي��ة،  الأوراق  ف���اق���دي 

التي  املتوا�سلة  ال�سباب  وهجرة  بطالة 

تهدد حق العودة، بالإ�سافة اإىل امل�ساكل 

التعليمية واملهنية..

ال�سباب  اإرادة  ع��ل��ى  امل��راه��ن��ة  ت��ب��ق��ى 

ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي يف جت������اوز ال���ك���ث���ري م��ن 

ال����ع����ق����ب����ات وال�����ت�����ح�����دي�����ات ال���داخ���ل���ي���ة 

اجلهود  ت�سافر  خالل  من  واخلارجية، 

وتوحيد الأهداف والعتماد على النف�س 

وال���س��ت��ف��ادة م���ن جت����ارب الن��ت��ف��ا���س��ات 

بعد  خ�سو�ساً  ال�سابقة،  الفل�سطينية 

الفل�سطينية  الأو���س��اع  تدهور  ا�ستمرار 

ومتادي الحتالل..

�شامر ال�شيالوي
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تداعيات تعطيل دور الحراك الشبابي الفلسطيني
وفشل المراهنة على إنهاء االنقسام
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تظاهرة �سبابية فل�سطينية  لإنهاء النق�سام

ال��ت��ع��دي��الت القانونية  ن��ت��ائ��ج درا���س��ة ح���ول  خ��رج��ت 

اأع��ده��ا  ال��ت��ي  ل��ب��ن��ان،  يف  الفل�سطينين  املهنين  وواق����ع 

اأب��رزه��ا،  بخال�سات  كليب،  فتحي  الفل�سطيني  الباحث 

يعي�سها  التي  القانونية  والفو�سى  الراهنة  احل��ال��ة  اأن 

اأو حملة  الأج��راء  الفل�سطينيون يف لبنان، �سواء  العمال 

تتطلب  احل��رة،  املهن  اأ�سحاب  من  اجلامعية  ال�سهادات 

حالة  ينهي  اللبنانية،  ال��دول��ة  قبل  من  ج��دي��داً  تنظيماً 

م��وج��ودون  ف��ه��وؤلء  الفل�سطينين،  على  الواقعة  الغنب 

على الأرا�سي اللبنانية، وبع�سهم ميار�س املهنة بطرق اأو 

اإعادة ربط هوؤلء بالقوانن  اأن املطلوب هو  اأي  باأخرى، 

الو�سع  بالعتبار  ياأخذ  املرعية، من خالل و�سع قانون 

من  ج��زءاً  باعتبارهم  لبنان،  يف  للفل�سطينين  اخلا�س 

�سعب �سقيق يختلف واقعهم القانوين عن بقية الرعايا 

العرب والأجانب املقيمن يف لبنان.

ك��ذل��ك، وب��ع��د ت��ق��دمي درا����س���ة ح��ال��ة خ��ا���س��ة مبهنة 

املرجعيات  توحيد  م��و���س��وع  ال��ب��اح��ث  ط��رح  التمري�س، 

القانونية املتعلقة باملمر�سات واملمر�سن الفل�سطينين، 

بن  الفو�سى  من  بحالة  اأ�سبه  هو  ال��راه��ن  الو�سع  لأن 

مع  تتعار�س  �سالحيات  منها  لكل  ث��الث��ة،  مرجعيات 

العمل  وزارة  ال�سحة،  )وزارة  الأحيان  غالب  يف  بع�سها 

ت�سريع  اإىل  بالإ�سافة  واملمر�سن(،  املمر�سات  ونقابة 

و�سع الفل�سطينين من اأ�سحاب املهن احلرة، �سواء من 

مراعاة  خ��الل  من  اأو  اللبنانية،  املهنية  النقابات  خ��الل 

بنقاباتهم  ب��الع��رتاف  للفل�سطينين  اخل��ا���س  الو�سع 

اإطار معاجلة امللف  املوجودة على الأرا�سي اللبنانية، يف 

الفل�سطيني ب�سكل عام..

منظمة  ال��ب��اح��ث  دع��ا  الفل�سطيني،  ال�سعيد  وع��ل��ى 

التحرير الفل�سطينية يف لبنان، والف�سائل على اختالفها، 

ل��ل��ع��م��ل م���ن اأج����ل ت��اأ���س��ي�����س ن��ق��اب��ة خ��ا���س��ة ب��امل��م��ر���س��ات 

م�سوؤولياتها  حت��م��ل  ب��ه��دف  وامل��ح��ا���س��ب��ن،  وامل��م��ر���س��ن 

جلهة الدفاع عن م�سالح املهنين الفل�سطينين، واإثارة 

م�سكلتهم على خمتلف امل�ستويات وبجميع الأ�سكال.
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دراسة حول واقع المهنيين الفلسطينيين 
نحو تنظيم جديد للعالقة بين الدولة اللبنانية والالجئين



�ُسجلت يف الآونة الأخرية جمموعة 

اللبنانية  الأرا����س���ي  ع��ل��ى  اع���ت���داءات 

»اجلي�ش  ي�سمى  م��ا  عنا�سر  قبل  م��ن 

ال�سوري احلر«؛ بني تفجريات وقتل، 

وا���س��ت��ه��داف مل��راك��ز اجل��ي�����ش، وتهديد 

حلياة املواطنني على احلدود.

ت����ع����ددت الن����ت����ه����اك����ات ل��ل�����س��ي��ادة 

قبل  م��ن  ت��ام  �سمت  و�سط  اللبنانية، 

ال��ذي��ن  ال�سيا�سية  الأط������راف  م��ع��ظ��م 

ان��ت��ه��ج��وا ���س��ي��ا���س��ة »غ�������ش ال���ط���رف« 

و»الناأي بالنف�ش«، ومل يحركوا �ساكناً 

ح��ت��ى م��ع ���س��ق��وط قتلى م��ن اجل��ان��ب 

اللبناين.

تبنت  ال���ت���ي  ت��رك��ي��ا  اأن  امل���ف���ارق���ة 

»اجل���ي�������ش ال�������س���وري احل������ر« وم���دت���ه 

تتذمر من  ب���داأت  ق��د  وال�سالح  ب��امل��ال 

ممار�ساته، ووجهت اإليه انتقادات حادة 

اللهجة، بينما ي�سر فريق لبناين على 

مدحه والإ�سادة فيه، غري مكرتث مبا 

ميار�سه من انتهاك حلقوق املواطنني 

واأرا�سيهم وحياتهم!

وم��ه��م��ا ح���اول���ت ب��ع�����ش الأط�����راف 

ال�سيا�سية التعتيم على ما يجري، فال 

�سكان  م��ن  �سيما  ل  اأح���د،  على  يخفى 

ال�����س��م��ال  اإن يف  احل����دودي����ة،  امل��ن��اط��ق 

اللبنانية  اجل����رود  اأن  ال��ب��ق��اع،  يف  اأو 

ب��ات��ت م��رت��ع��اً مل��ج��م��وع��ات م��ن اجلي�ش 

ال�����س��وري احل���ر ال���ذي���ن ي��خ��ت��ب��ئ��ون يف 

امل���غ���اور واجل���ب���ال، ومم���ن ل ي��ت��وان��ون 

ع����ن م��ه��اج��م��ة امل���واط���ن���ني امل��دن��ي��ني 

والع�سكريني من اأجل حتقيق ماآربهم 

وتهريب ال�سالح وامل�سلحني. 

مواطنون كرث ا�ستكوا من عنا�سر 

احلدودية  املنطقة  يف  تنت�سر  م�سلحة 

اللبنانية ولي�ش ال�سورية، واأكدوا اأنهم 

ح��ال  يف  وال��ت��ه��دي��د  للق�سف  ع��ر���س��ة 

القرى  الأم��اك��ن يف  بع�ش  بني  تنقلوا 

احل���دودي���ة، ل��ك��ن م��ا م��ن جم��ي��ب من 

الأجهزة الأمنية، اإذ لطاملا كانت اأرواح 

اللبنانيني »بخ�سة« مقارنة بالأجندات 

وامل�سالح ال�سيا�سية املرتبطة باخلارج.

هجوم على اجلي�ش

ك��ان��ت  الع������ت������داءات  اأن  ال����الف����ت 

من  جنود  هاجم  فقد  للغاية،  وقحة 

»اجل���ي�������ش ال�������س���وري احل�����ر« م���وؤخ���راً 

اللبناين على احلدود  للجي�ش  مركزاً 

ال�سرقية يف جرود عر�سال، وهو خرب 

البع�ش  اأن  اأكدته قيادة اجلي�ش، رغم 

ح��اول نفيه ب��داي��ة، وق��د اأع��رب ه��وؤلء 

اإج���راءات اجلي�ش  امتعا�سهم من  عن 

اإط��الق  اللبناين على احل���دود، وع��دم 

اليد للم�سلحني واملهربني، ومن مثال 

ال�سابقة  الأي�����ام  خ���الل  �سبطه  ذل���ك 

ل��ل��ح��ادث��ة ���س��اح��ن��ة ق���رب م��ع��رب ال��ق��اع، 

وع���ل���ى م��ت��ن��ه��ا 5 ����س���وري���ني و���س��ائ��ق��ه��ا 

ع�سكرية  ب��اأع��ت��دة  حم��م��ل��ة  ال��ل��ب��ن��اين 

وم��ن��اظ��ري ح��رب��ي��ة واأج����ه����زة ات�����س��ال 

متجهة  كانت  يدوية،  وقنابل  ل�سلكي 

ال��ق��اع املتاخمة  ن��ح��و حم��ل��ة م�����س��اري��ع 

للحدود ال�سورية. 

وق�����د ت���وق���ف���ت م����راج����ع ���س��ي��ا���س��ي��ة 

م�����س��وؤول��ة اأم����ام م��ه��اج��م��ة ال�����س��وري��ني 

باعتباره  اللبناين  للجي�ش  املتمردين 

مت�ش  كونها  اخل��ط��ورة،  بالغة  خطوة 

اأن  �سيما  ل  ال��دول��ة،  ب�سيادة  مبا�سرة 

م�سادر  ح�سب  ال��ع��ن��ا���س��ر،  ه���ذه  ع���دد 

وناهز  ال��ع�����س��رات  بلغ  ر�سمية،  اأم��ن��ي��ة 

ال�150 عن�سراً، وهي مزودة بالأ�سلحة 

ال���ر����س���ا����س���ة اخل���ف���ي���ف���ة وامل���ت���و����س���ط���ة 

وبقواذف »الأر.بي.جي«. 

الأمنية  امل�سادر  اعتربت  بدورها، 

ن��ف��ي »اجل��ي�����ش احل���ر«  اأن  ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة 

دخول املنطقة غري �سحيح، واأن عدد 

ال��ذي��ن ع��ربوا احل���دود كان  امل�سلحني 

اإنكار  اأو  اإخفاء  كبرياً، بحيث ل ميكن 

هذه الواقعة.

اأو�سحت  منف�سلني  بيانني  ففي 

ق���ي���ادة اجل��ي�����ش - م��دي��ري��ة ال��ت��وج��ي��ه 

حماية  امل��وجل��ني  اجلي�ش  عنا�سر  اأن 

ا�ستبكوا  و�سبطها  اللبنانية  احل��دود 

اأكرث من مرة مع عنا�سر من »اجلي�ش 

الفرار،  ال�سوري احلر« واأجربوه على 

اأن اجلي�ش  ت��اأك��ي��د وا���س��ح ع��ل��ى  وه���ذا 

م�سوؤولياته  م��ن  يتن�سل  ل  اللبناين 

مهما بلغت الت�سحيات، لكن الأخطر 

من هذا كله اأن قيادات »اجلي�ش احلر« 

اأنها حتّيد  �سرحت يف و�سائل العالم 

ج���ن���ود اجل��ي�����ش ال��ل��ب��ن��اين و���س��ب��اط��ه 

يتبادلون  عنا�سرها  واأن  حربها،  من 

وال�سالم مع عنا�سر اجلي�ش،  التحية 

للجي�ش  اتهام مبا�سر  الكالم  ويف هذا 

مهامهم  وي�����س��ّه��ل  ال��ن��ظ��ر  يغ�ش  ب��اأن��ه 

ال�سالح  ي��ح��م��ل��ون  الإره���اب���ي���ة، لأن��ه��م 

غري  ب�سكل  اللبنانية  الأرا����س���ي  على 

�سرعي، وينتهكون حرمة اأرا�سيه.

وا���س��ت��غ��رب��ت امل�����س��ادر ت��روي��ج نفي 

»اجل����ي���������ش احل�������ر« م�����ن ق���ب���ل ج���ه���ات 

���س��ي��ا���س��ي��ة واإع���الم���ي���ة ل��ب��ن��ان��ي��ة، رغ��م 

�����س����دور ب����ي����ان وا�����س����ح ع����ن اجل��ي�����ش 

ال��ل��ب��ن��اين يف ه���ذا ال�����س��دد، ف��ه��ل يتم 

تكذيب اجلي�ش ل�سالح جمموعة من 

امل�سلحني املتمردين؟!

اأن ه��ن��اك جمموعة  ال��وا���س��ح  م��ن 

ب���اع���ت ن��ف�����س��ه��ا ل��ل�����س��ي��ط��ان وت��ن�����س��ل��ت 

م��ن ك��ل م�����س��وؤول��ي��ة ل��ه��ا ح��ي��ال لبنان 

�سعار »حرية و�سيادة  اأن  و�سعبه، حتى 

وا�ستقالل« قد انتهى وطاأطىء الراأ�ش 

اأمام انتهاكات »اجلي�ش احلر«.

مرور الكرام

مر خرب العتداء على اجلي�ش 

اأ�سحاب  يخرج  ومل  ال��ك��رام  م��رور 

امل���واق���ف ال��وط��ن��ي��ة ل��ل��ت��ن��دي��د مبا 

ج�����رى ع���ل���ى غ����ري ال�����ع�����ادة، ع��ل��م��اً 

امل���م���ت���دة  اجل�����ردي�����ة  امل���ن���ط���ق���ة  اأن 

م��ن م�����س��اري��ع ال��ق��اع وح��ت��ى ج��رود 

داود  ب���خ���رب���ة  م���������روراً  ع����ر�����س����ال، 

وحام  والطفيل  ال�ساحوط  ووادي 

ومعربون داخل الأرا�سي اللبنانية 

ت�����س��ك��ل م���ا ي�����س��ب��ه م��ل��ع��ب��اً م��ف��ت��وح��اً 

لتحركات »اجلي�ش ال�سوري احلر« 
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تصاعد انتهاكات »الجيش الحر«       داخــل األراضـي اللـبــنـانـيــة
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ملف األسبوع

فلتان حدودي
تمتد الحدود اللبنانية - السورية على مسافة 
330 كيلومترًا تقريبًا، وهي غير مضبوطة تمامًا، 
فيما  بــوضــوح،  محدد  أو  مرّسم  غير  وبعضها 
الشرعية  غير  الترابية  المسالك  عليها  تنتشر 
التهريب  التي تستخدم منذ عقود في عمليات 
لتهريب  الــيــوم  ُتستخدم  والــتــي  المختلفة، 

األسلحة والمتمردين.

 800 من  أكثر  وجود  إلى  المعلومات  وتشير 
الحدود  على  الحر  السوري  الجيش  من  مسلح 
األسلحة  من  هائل  وعــدد  السورية   - اللبنانية 
البلدات،  من  وغيرها  عرسال  بلدة  في  المنتشرة 
وثيقة  عالقات  يملكون  المتمردين  أن  خصوصًا 
مع قيادات معينة في بعض البلدات الحدودية، 
وهم يرون فيها مالذًا آمنًا ونقطة انطالق لشن 
هجمات على الجيش النظامي، ال سيما أن تلك 
لبنان من جهة  لم ترسم حدوديًا بين  المنطقة 
وتحوي الكثير من البساتين التي تبيقهم بمنأى 
عن النيران السورية والهروب منها عند الحاجة، 
اللبنانية  السياسية  القوى  أن  ذلك  إلى  أضف 
الموجودة في بعض البلدات تكمن العداء للنظام 
بأي  إلسقاطه  الساعين  مع  وتسعى  الــســوري 
قرى  حساب  على  األمــر  كان  وإن  ممكنة،  كلفة 

وبلدات لبنانية قائمة على الحدود.

والعسكرية  األمــنــيــة  الــمــعــلــومــات  وتــلــفــت 
األسلحة  من  كبيرة  كميات  وجود  إلى  بوضوح 
»الجيش السوري الحر« في المناطق  لما يسمى بـ
بحيث  والشمالية،  البقاعية  اللبنانية  الحدودية 
البلدات  أهــالــي  بعض  لوجستيًا  يساعدهم 
والقرى المستفيدين ماليًا وسياسيًا من األحداث 

الجارية في سورية.

»الجيش  عناصر  أن  المعلومات  بعض  وتؤكد 
تلك  فــي  األخــيــرة  الــفــتــرة  فــي  ــحــر« نشطت  ال
قائدها  إعــالن  بعد  ملحوظ  وبشكل  المناطق، 
لممارسة  سورية  إلــى  بالعودة  األسعد  ريــاض 
أعماله العسكرية، وتتخوف المصادر األمنية من 
أن يكون الكالم هذا مؤشرًا إلى بدء العد العكسي 
من  انطالقًا  ما  بعمل  المجموعات  تلك  لقيام 
الحدود  مواقع  على  للسيطرة  ومحيطه،  عرسال 
لوادي  وصــواًل  التفافية  محاولة  في  السورية، 
من  عناصر  ذلــك  فــي  يساعدهم  شــمــااًل  خالد 

القاعدة.
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عدم  ه��و  وال�سبب  وخميماته،  و�سالحه 

و�سوح وتر�سيم خط احلدود، والب�ساتني 

املوجودة يف تلك املنطقة التي توؤمن غطاء 

الر�سمي،  الع���رتا����ش  وغ��ي��اب  وم�����الذاً، 

لهذا  الللبنانيني  الأف��رق��اء  بع�ش  ودع��م 

التواجد امل�سلح، رغم اأنهم ل يتوانون يف 

كل منا�سبة عن التنديد ب�سالح املقاومة 

وتوجيه التهامات اإليه باأنه يهدد ال�سلم 

وال�ستقرار.

ورغم اأن اللواء ال�ساد�ش من اجلي�ش 

ال��ل��ب��ن��اين م��ن��ت�����س��ر ه���ن���اك، ومت ت��ع��زي��زه 

ال��ف��وج  م��ن  وب���وح���دات  اإ���س��اف��ي��ة  بكتيبة 

املجوقل، اإل اأن وعورة املنطقة جتعل من 

املنت�سرين  امل�سلحني  مالحقة  ال�سعب 

خ�سو�ساً  ع��ل��ي��ه��م،  ال��ق��ب�����ش  اأو  ب��ك��ث��اف��ة 

بع�ش  قدمها  ال��ت��ي  الت�سهيالت  ظ��ل  يف 

ال�����س��ي��ا���س��ي��ني وال�����س��خ�����س��ي��ات ال���ن���اف���ذة 

والبلديات واملواطنني.

قربان للحر

الأم����ر امل��ث��ري ل��ال���س��ت��غ��راب ه��و غياب 

الت�سريحات املنددة بهذه املمار�سات من 

يدعم  ال��ذي  اللبناين  ال�سيا�سي  الفريق 

»ال���ث���ورة ال�������س���وري���ة«، ف��ه��ل ق���رر ت��ق��دمي 

ل�»اجلي�ش ال�سوري احلر«؟  لبنان قرباناً 

وه����ل ت��غ��ا���س��ى ب��ب�����س��اط��ة ع���ن ال��ه��ج��وم 

الذي  اللبناين  له اجلي�ش  تعر�ش  الذي 

اأحمر ل يجوز  اأنه ي�سكل خطاً  يفرت�ش 

اخرتاقه؟ وما يثري الريبة هو اأن هوؤلء 

مقتل  لإدان���ة  �سمتهم  ع��ن  يخرجوا  مل 

ال�����س��اب ع��ب��د اهلل ح�����س��ن م����راد واإ���س��اب��ة 

���س��ق��ي��ق��ه مم�����دوح ح�����س��ن م�����راد ب��ج��روح 

ب��ل��دة طفيل  اإىل  توجههم  اأث��ن��اء  خ��ط��رة 

اإط��الق نار من »اجلي�ش  اإث��ر  احلدودية، 

�سّيعت  وق��د  باجتاههم،  احل��ر«  ال�سوري 

بلوعة من  بلدة »ح��ام« احلدودية جنلها 

ورغم  ج��رى.  ملا  �سيا�سي  �سجب  اأي  دون 

ال�سوري  »اجل��ي�����ش  اأن  يعلم  اجلميع  اأن 

اإل  ال�ساب،  قتل  ع��ن  م�سوؤول  ه��و  احل��ر« 

التهام  توجيه  اآث���رت  اجل��ه��ات  بع�ش  اأن 

باعتباره  النظامي  ال�سوري  اجلي�ش  اإىل 

م�����س��وؤوًل ع��ن احل��ادث��ة، وه��و اأم��ر يتكرر 

الأخ���رية، بحيث ترتفع  الآون��ة  ب�سدة يف 

وترية انتهاكات »اجلي�ش ال�سوري احلر« 

التي يتم اإل�ساقها بالنظام.

ا�ست�سهاد  وقبيل  م��دة،  منذ  اأن��ه  احلقيقة 

امل�����واط�����ن ع���ب���د اهلل ح�������س���ن م��������راد، ي�����س��ت��ك��ي 

امل���واط���ن���ون ال��ل��ب��ن��ان��ي��ون، ل ���س��ي��م��ا يف »ح����ام«، 

»اجلي�ش  م��ن  م�سلحة  جمموعات  دخ��ول  م��ن 

ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة،  اإىل الأرا�����س����ي  ال�������س���وري احل�����ر« 

اللبنانية،  احل����دود  ب��اجت��اه  ال��ن��ار  واإط��الق��ه��ا 

املناطق، وهي  تلك  ال�سيا�سية يف  لكن اجلهات 

داع��م��ة ل���»امل��ع��ار���س��ة ال�����س��وري��ة«، ن��ف��ت وج��ود 

م�سلحني من »اجلي�ش احلر« هناك بداية، ويف 

وقت لحق اأكدت اأن هذه املمار�سات م�سدرها 

اجلي�ش ال�سوري؛ يف تكذيب وا�سح للمواطنني 

الذين يرون باأم العني ما يجري هناك.

م�����س��ل��ح��ي  اأن جت������روؤ  ال���وا����س���ح  م����ن 

»اجل��ي�����ش احل����ر« ع��ل��ى م��ه��اج��م��ة م��رك��ز 

الأوىل  بالدرجة  يعود  اللبناين  للجي�ش 

بع�ش  من  الالمتناهي  الدعم  ه��ذا  اإىل 

واإعالمياً  �سيا�سياً  اللبنانية؛  الأط���راف 

رفعت  اآذار   14 ق��وى  وكانت  واقت�سادياً، 

ال��رئ��ي�����ش  اإىل  م���ذك���رة  اأ���س��اب��ي��ع   3 ق��ب��ل 

ال��ل��ب��ن��اين ب�����س��اأن ال��و���س��ع ال��ق��ائ��م على 

ومن  بنود،  بعدة  فيها  طالبته  احل���دود، 

احل��دود  على  دول��ي��ة  ق��وات  ن�سر  �سمنها 

الأمم  اإىل  ����س���ك���وى  ورف������ع  امل�������س���رتك���ة، 

املتكررة  ال�سورية  ب��الع��ت��داءات  املتحدة 

ع��ل��ى امل��ن��ط��ق��ة احل�����دودي�����ة، ك��م��ا ق��ام��ت 

بطرد  ف��ي��ه��ا  ط��ال��ب��ت  �سعبية  ب��ت��ح��رك��ات 

ال�����س��ف��ري ال�������س���وري م���ن ل��ب��ن��ان، واإل���غ���اء 

وهو  البلدين،  بني  املعقودة  التفاقيات 

امل��راق��ب��ني خرقاً  م��ا اع��ت��ربه الكثري م��ن 

الغريب  لكن  بالنف�ش«،  »الناأي  ل�سيا�سة 

ق��وات  لنهر  تتحرك  ال��ق��وى مل  ه��ذه  اأن 

»اجلي�ش ال�سوري احلر« عما يقوم به من 

انتهاكات بحق مواطنني لبنانيني!

وم���ع جل���وء ال��ع��دي��د م���ن امل��ت��م��ردي��ن 

عر�سال  اإىل  لي�ش  لبنان،  اإىل  ال�سوريني 

ال�سمال،  اإىل  اأي�����س��اً  ب��ل  ف��ق��ط،  وال��ب��ق��اع 

ي��خ�����س��ى ال���ك���ث���ري م����ن ال��ل��ب��ن��ان��ي��ني م��ن 

ان�سياق بلدهم اإىل ال�سراع الدائر حالياً 

ت��زداد وتريته ب�سورة  يف �سورية، وال��ذي 

اأن يتم  م�سطردة، وتتزايد املخاوف من 

جر حدود لبنان ال�سمالية - حيث يوجد 

دع���م ك��ب��ري ل���»اجل��ي�����ش ال�����س��وري احل���ر« 

وخميمات واأعتدة ومراكز تدريب - اإىل 

ال�����س��راع امل��ت��ف��اق��م يف اجل��ان��ب ال�����س��وري، 

خم�سة  نحو  هناك  اإن  املعلومات  وتقول 

احل��ر«  ل�»اجلي�ش  وخميمات  مع�سكرات 

يف ال�سمال، واإن امل�سلحني يحظون بدعم 

نافذة يف  �سيا�سية  كبري من قبل قيادات 

كثري  اإىل  هناك  بحاجة  ول�سنا  املنطقة، 

م���ن ال��ت��ف��ك��ري مل��ع��رف��ة م���ن ي�����س��ّه��ل لهم 

النتقال من اجلانب ال�سوري ل�ستهداف 

ال�سورية على اجلانب  النظامية  القوات 

ال�سوري من احلدود.

ت���رددت معلومات ع��ن ه��روب  وك��ان��ت 

ن��ح��و 30 ���س��اب��ط��اً ل���»اجل��ي�����ش ال�����س��وري 

احل���ر« اإىل ال�����س��م��ال، واأن��ه��م ت��وزع��وا يف 

بعد  ال�����س��م��ال،  منطقة  يف  معينة  ق���رى 

باإبدال  �سمالية  عربية  ع�سائر  قامت  اأن 

ب���دو، وتقدمي  ث��ي��اب  واإع��ط��ائ��ه��م  ثيابهم 

»العهد« لهم بحمايتهم.

اأ�سر جنود

ويف تطور اأمني لفت، �سن م�سلحون 

نقطة  على  هجوماً  و�سوريون  لبنانيون 

ال�سورية  احل��دود  ل�سرطة  تابعة  حرا�سة 

يف م��ن��ط��ق��ة خ���رب���ة ج��و���س��ي��ة امل��ت��اخ��م��ة 

م�ساريع  ناحية  من  اللبنانية  لالأرا�سي 

ال����ق����اع، وجن���ح���وا يف خ��ط��ف 4 ع��ن��ا���س��ر 

داخ��ل  اإىل  ونقلهم  احل���دود  �سرطة  م��ن 

الأق���دام،  على  �سرياً  اللبنانية  الأرا���س��ي 

ومن ثم عمدوا اإىل نقلهم عرب م�سالك 

وع������رة ب�����س��اح��ن��ة ن���ق���ل ����س���غ���رية ب��ه��دف 

ا�ستطاعت  حيث  عر�سال،  يف  احتجازهم 

توقيفهم  اللبناين  للجي�ش  تابعة  دوري��ة 

يف جرد بلدة راأ���ش بعلبك قبل و�سولهم 

على  يتكلون  ك��ان��وا  ح��ي��ث  ع��ر���س��ال،  اإىل 

م�ساعدة كبرية لهم هناك.

ويعمل امل�سلحون ال�سوريون ورفيقهم 

ال�سوري احلر« يف  اللبناين مع »اجلي�ش 

حم���ور ج��و���س��ة اخل��راي��ب ورب��ل��ة و���س��وًل 

ت��ك��ون نقاط  ال��ق��اع ح��ي��ث  اإىل م�����س��اري��ع 

انطالقهم نحو الأرا�سي ال�سورية، وهم 

ل��ي�����س��وا ن��ا���س��ط��ني مب��ف��رده��م، ب��ل هناك 

يف  تختبىء  ك��ث��رية  م�سابهة  جم��م��وع��ات 

املغاور واجلبال الوعرة اللبنانية. 

هناك  اأن  املعلومات  بع�ش  ت��رّوج  كما 

ل��ب��ن��ان��ي��ة م�سلحة  اأك����رث م���ن جم��م��وع��ة 

تعمل بالتن�سيق مع عنا�سر من »اجلي�ش 

املتاخمة  ال�سورية  الأرا�سي  داخل  احلر« 

ل��ل��ح��دود م���ع ل��ب��ن��ان، ح��ي��ث ي��ت��م ت��ب��ادل 

الأ�سلحة و�سن هجمات على مواقع تابعة 

للجي�ش ال�سوري النظامي وفرق حرا�سة 

احلدود ال�سورية. 

وق�����د و����س���ع ه�����ذا ال���ه���ج���وم امل�����س��ل��ح 

لبنان،  من  انطالقاً  ال�سوري   �� اللبناين 

والإقدام على اأ�سر 4 عنا�سر من �سرطة 

احل����دود ال�����س��وري��ة ق��ب��ل اأن ي��ت��م اط��الق 

والأم��ن��ي��ة  الع�سكرية  ال��ق��وى  ���س��راح��ه��م، 

املنت�سرة على طول خط احلدود ال�سرقية 

اإثر  جديد،  ا�ستنفار  ح��ال  يف  �سورية  مع 

اكت�ساف اأول عملية اأ�سر جلنود �سوريني 

اإىل  نقلهم  يتم  ال�سوري  للنظام  تابعني 

كانت  اأن  بعد  اللبنانية،  الرا���س��ي  داخ��ل 

ل�»اجلي�ش  الداعمة  اللبنانية  املجموعات 

اأ���س��ل��ح��ة وج��رح��ى.  ب��ن��ق��ل  احل����ر« تكتفي 

وقالت م�سادر اأمنية متابعة عند احلدود 

مع �سورية اإن القوى الع�سكرية اللبنانية 

اأف�سلت منذ بدء الزمة ال�سورية ع�سرات 

ال��داخ��ل  اإىل  ال�سالح  تهريب  حم���اولت 

ال�����س��وري م��ن ق��ب��ل جت���ار حم��رتف��ني اأو 

لكنها  ال�سورية،  للمعار�سة  منا�سرين 

املرة الأوىل التي تف�سل فيها عملية اأ�سر، 

ورمبا جراء هذه العملية حقد »اجلي�ش 

ال�����س��وري احل���ر« ع��ل��ى اجل��ي�����ش اللبناين 

وق����رر م��ه��اج��م��ة م���رك���زه، ل ���س��ي��م��ا بعد 

�ساحنة  بتوقيف  اللبنانيني  اجلنود  قيام 

ب��الأ���س��ل��ح��ة وال��ع��ت��اد، موجهني  حم��م��ل��ة 

»اجلي�ش  اإىل  متتاليتني  �سربتني  بذلك 

احلر«.

اإعداد هناء عليان
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w w w . a t h a b a t . n e t

تهديد 
»حزب الله« لـ

ع��ن  ي���ت�������س���اءل  اأن  اإل  امل������رء  ي�����س��ع  ل 

اإ�������س������رار ب���ع�������ش ال���ل���ب���ن���ان���ي���ني ع���ل���ى دع���م 

له  املالذ  ال�سوري احل��ر«، وتاأمني  »اجلي�ش 

ول�سالحه، رغم اأن بع�ش قادته من منطقة 

ال����زب����داين يف ري����ف دم�����س��ق ال��ق��ري��ب��ة من 

»حزب  توعدوا  قد  كانوا  اللبنانية  احل��دود 

اهلل« ب�»م�سري قامت« بعد �سقوط نظام ب�سار 

اأن »ق���وات اجلي�ش احلر  الأ���س��د، م��وؤك��دي��ن 

�ستدخل البقاع واجلنوب اللبنانيني كجي�ش 

واإي��ران  اهلل«  »ح��زب  لتعّقب  �سوري  حترير 

وا�ستعادة اآلف ال�سواريخ واأطنان الأ�سلحة 

وال���ذخ���ائ���ر وامل���ع���دات ال��ت��ي وه��ب��ه��ا الأ���س��د 

بهما  واإذا  »اإ�سرائيل«،  لهما بحجة مقاومة 

ال�سعبني  لقتل  الأ�سلحة  هذه  ي�ستخدمان 

ال�سوري واللبناين«، ومل يخرج اأي ت�سريح 

التهديد، مما يظهر  لهذا  اأو مندد  �ساجب 

اأن بع�ش الأفرقاء اللبنانيني على ا�ستعداد 

من  التخل�ش  بغية  ك���ان  اأي  م��ع  للتعامل 

�سالح املقاومة.
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ال��ع��ب��ارة  ه����ذه  ت��ع��ن��ي  الأمم«..  »ل��ع��ب��ة 

ب��داأت��ه وزارة  ال��ذي كانت قد  الن�شاط  ذل��ك 

اخل��ارج��ي��ة الأم���رك���ي���ة يف وا���ش��ن��ط��ن منذ 

مرت  ال��ت��ي  املتعاقبة  الإدارات  خ��ال  زم��ن 

امل�شاريع  بغية و�شع  البلد، وذلك  على هذا 

وامل���خ���ط���ط���ات امل���ن���ا����ش���ب���ة ل��ب�����ش��ط ال��ن��ف��وذ 

الأمركية  ال�شيطرة  ولفر�ض  الأم��رك��ي، 

ع��ل��ى ك��اف��ة ب����اد ال���ع���امل، وذل����ك اع��ت��م��اداً 

امل�شمى  ال�����ش��ي��ا���ش��ة واخل������داع  ع��ل��ى ط��ري��ق 

ب���»ال��دب��ل��وم��ا���ش��ي«، ب����دًل م��ن ال��ل��ج��وء اإىل 

طريقة احلرب امل�شلحة واملواجهة املبا�شرة 

واأ�شلوب القتال الع�شكري.

من  غ��ره��ا  ع��ن  الأمم  لعبة  وتختلف 

اأن����واع ال��ل��ع��ب وال��ل��ه��و يف ع���دة ن���واح مهمة، 

نذكر منها:

ال��ق��ذرة  اللعبة  ه���ذه  ل��ك��ل لع���ب يف   -1
التي  اخلا�شة  وم�شاحله  وم��اآرب��ه  اأه��داف��ه 

تتباين  الآخرين، وقد  اأه��داف  تختلف عن 

اأو تتناق�ض مع ماآربهم وم�شاحلهم، كما اأن 

حتقيق هذه الأهداف هو املقيا�ض لنجاح كل 

من الاعبني امل�شاركني فيها. 

اللعبة  ه���ذه  امل�����ش��ارك��ني يف  ك��ل م��ن   -2
ي��ك��ون م��ق��ي��داً ب��ال��ظ��روف ال�����ش��ائ��دة داخ���ل 

ب�شبب هذه  وب��ال��ت��ايل فهو جم��ر،  ب���اده، 

ال��ظ��روف، على ال��ق��ي��ام ب��اأع��م��ال وحت��رك��ات 

حم����ددة ���ش��م��ن جم���ال ال��ل��ع��ب��ة، وم���ن دون 

عاقة  ه��ذه  واأع��م��ال��ه  لتحركاته  يكون  اأن 

باأ�شباب النجاح يف اللعبة، بل اإنها ميكن اأن 

تقلل من فر�ض النجاح نف�شه. 

ف��ائ��زون  ي��وج��د  ل  الأمم  ل��ع��ب��ة  يف   -3
ال��ب��ت��ة، ب��ل ال��ك��ل خ��ا���ش��رون، ول��ه��ذا مل يكن 

النجاح بقدر ما هو  حر�ض كل لعب على 

حر�ض على جتنب ال�شياع واخل�شارة. 

الاعبني  جلميع  امل�شرتك  الهدف  اأم��ا 

امل�شاركني يف »لعبة الأمم«، فهو لي�ض �شوى 

دون  م�شتمرة  عليها  املحافظة  يف  رغبتهم 

اإل  يعني  ل  الأمم  لعبة  توقف  لأن  توقف، 

�شيئاً واحداً فح�شب، األ وهو احلرب. 

على  الأمم  لعبة  نفهم  اأن  اأردن�����ا  واإذا 

ن�شب  ن�شع  اأن  اإل  علينا  ف��م��ا  حقيقتها، 

اأعيننا القواعد التالية:

اأو  الأمم  م��ن  اأم���ة  اأي���ة  اأه����داف  اأول  اأن 

دولة من الدول املنخرطة يف هذه اللعبة هو 

اإخراجها  يتم  اأو  تبقى فيها، فا تخرج  اأن 

يعني  الأمم  لعبة  من  خروجها  لأن  منها، 

اأن قرارها مل يعد باأيديها، واأن اإرادتها قد 

باتت م�شلوبة باأيدي الآخرين. 

م��ا  غ���ال���ب���اً  والأن����ظ����م����ة  ال��������دول  اأن 

ت��ت�����ش��رف ب�����ش��ورة ل ت��ه��دف م��ع��ه��ا اإىل 

اإحراز اأي جناح يف داخل اللعبة، بقدر ما 

تهدف اإىل ا�شتمرار التاأييد اجلماهري 

لزعيمها اأو رئي�شها. 

اأن  مبكان  اخلاطئة  ال�شذاجة  من  اأن 

ال�شيا�شة  ر�شمي حول  ت�شريح  اأي  يف�شر 

اخل��ارج��ي��ة وال��ع��اق��ات ال��دول��ي��ة ب�شفاء 

ال��ن��ي��ة وخ��ل��و���ض ال�����ش��ري��رة، ب���ل امل���ن���اورة 

لأي  اأ�شا�شي  ���ش��رط  وامل��وارب��ة  وامل��راوغ��ة 

فهو  اللعبة،  هذه  ل�شروط  يخ�شع  زعيم 

اإل  �شيئا  ي��ق��ول  ول  يبطن،  ل  م��ا  يظهر 

وهو يعني به �شيئاً اآخر. 

وبالنطاق من هذه القراءة الواقعية 

ن�شتطيع  الدولية،  لل�شيا�شة  وال�شحيحة 

اأن ن��ف��ه��م ح��ق��ي��ق��ة ال��ك��ث��ر م���ن ال��وق��ائ��ع 

والأح�������داث ال��ت��ي جت����ري ح��ول��ن��ا يف ه��ذا 

الأمركية  ل���اإدارة  اأن  خ�شو�شاً  ال��ع��امل، 

مطامع �شريحة ومبا�شرة، كما يف منطقة 

ن�شتك�شف  اأن  ون�شتطيع  الأو�شط،  ال�شرق 

م�����ن ت����وج����ه����ات الأن����ظ����م����ة وت�������ش���رف���ات 

امل�����ش��وؤول��ني وت�����ش��ري��ح��ات��ه��م، وك��ذل��ك من 

حتليات املحللني )امل�شي�شني واملدفوعني 

الأم��رك��ي��ة  امل�����ش��اري��ع  م��ام��ح  للتحليل( 

التي حتاك  امل��وؤام��رات  اجل��دي��دة وف�شول 

�شد �شعوب املنطقة. 

وع��ن��دم��ا ن���رى اأم����واج����اً م���ن ال��دع��م 

الأم����رك����ي ت��ت��ه��اط��ل ل��ت�����ش��ك��ل ال��راف��ع��ة 

الأج���ن���ب���ي���ة ال���ت���ي ي���ق���وم ع��ل��ي��ه��ا ال��ن��ظ��ام 

اأن ي�شر  م���ن  ب����دًل  امل�����ش��ري اجل���دي���د، 

ه���ذا ال��ن��ظ��ام اجل��دي��د ع��ل��ى ���ش��وء اأ�ش�ض 

النطاقة  وينطلق  وم��ب��ادئ��ه��ا،  ال��ث��ورة 

ال�����ش��ح��ي��ح��ة م���ن خ���ال الع��ت��م��اد على 

وحدها،  واجلماهرية  ال�شعبية  الإرادة 

ال��راف��ع��ة احلقيقية  ال�����ش��ع��ب ه��و  وج��ع��ل 

نتكهن،  اأن  ن�شتطيع  ب��ذل��ك  ف��اإن��ن��ا  ل���ه، 

ب��ل اأن جن���زم، ب���اأن ه��ذا ال��ن��ظ��ام اجلديد 

)ب��ه��ي��ك��ل��ي��ت��ه ال���ق���دمي���ة( ه���و يف اأح�����ش��ن 

ي��ك��ون مب�شتوى  اأن  اأع��ج��ز م��ن  احل���الت 

التي  امل�شرية  ال��ث��ورة  واآم����ال  ط��م��وح��ات 

هذا  ي�شررّ  م��ن  وب���اأن  النظام،  بهذا  اأت��ت 

ال��ن��ظ��ام ال���ي���وم، وه���م »ج��م��اع��ة الإخ����وان 

والعباد  الباد  ياأخذون  اإمنا  امل�شلمني«، 

اإىل طريق اآخر، لي�ض هو الطريق الذي 

يرونه، ول هو اخليار الذي يريدون. 

اأي�شاً عندما ن�شمع عن تلقي  وكذلك 

قطرية  مل�شاعدة  اجلديد  امل�شري  النظام 

املواقف  اإث��ر  دولر،  ملياري  قيمتها  تبلغ 

غر املتزنة، اأو على الأقل غر املدرو�شة، 

امل�شوؤولة، وغر  املو�شوعية، وغر  وغر 

اأعلنها  التي  الو�شطية،  وغ��ر  احليادية، 

الرئي�ض الدكتور حممد مر�شي يف كلمته 

النحياز،  ع��دم  دول  قمة  يف  األقاها  التي 

والتي اأثلجت قلوب اأعداء هذه الأمة، من 

ل  فاإننا  واأمركيني،  �شهاينة  م�شوؤولني 

ن�شتطيع اأن نتلقى خراً كهذا اإل يف �شياق 

دفع اأتعاب تلك املواقف، التي اأقل ما يقال 

فيها اإنها مواقف ل تخدم �شالح ال�شعوب 

الهيبة  تخدم  ول  والإ�شامية،  العربية 

وال���و����ش���اط���ة وامل��وق��ع��ي��ة ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 

اجلديدة  مب�شر  يجدر  التي  والقيادية، 

العمالة  م��ن  ع��ق��ود  ب��ع��د  ت�شتعيدها  اأن 

ل������اإرادات وامل�����ش��اري��ع الأج��ن��ب��ي��ة يف عهد 

النظام البائد. 

اليوم  امل�شري  النظام  من  امل��اأم��ول  اإن 

اإع��ادة تقييم لقراءته ومواقفه  اأن يجري 

والإقليمية  ال��دول��ي��ة  الأح����داث  �شر  م��ن 

بذلك  اإذ  وال���ع���امل،  امل��ن��ط��ق��ة  اجل���اري���ة يف 

امل�شرية - على  يت�شنى للجمهورية  فقط 

تعود  اأن   - اخلارجي  كما  املحلي  امل�شتوى 

ل��ق��ي��ادة ه���ذه الأم�����ة وحت���دي���د م�����ش��ارات��ه��ا 

دول  ب��اأي��دي  تركها  م��ن  ب��دل  ال�شحيحة، 

احلريات  من  تعرف  ل  �شغرة  م�شيخية 

ول من اأ�شول الدميقراطية �شيئاً.

علي حم�سن
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م�شاألة  الليبية  ال�شلطات  تثر  والآخ���ر،  احل��ني  بني 

امليلي�شيات  ق���وة  وت��ع��اظ��م  ال��ع�����ش��وائ��ي،  ال�����ش��اح  ان��ت�����ش��ار 

ملواجهة  الع�شكرية  ال��ق��درة  متلك  ل  ولكنها  اخل��ا���ش��ة، 

كل  يف  امليلي�شيات  ه���ذه  ت�شببه  ال���ذي  الأم��ن��ي  ال��ف��ل��ت��ان 

اجلدية،  اخلطط  الآن  حتى  ت�شع  مل  كما  ليبيا،  اأنحاء 

ن امل�شادر املالية ل�شتيعاب العنا�شر امل�شلحة يف  ومل توؤمرّ

�شفوف اجلي�ض والقوى الأمنية الر�شمية.  

ال�شلطات  اإن  ب��ل  ال��ي��وم،  ول��ي��دة  لي�شت  اإذن  فامل�شكلة 

ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة، وم��ع��ه��ا ب��ع�����ض ع��ق��داء اجل��ي�����ض ال�����ش��اب��ق��ني، 

منذ  اخل��ا���ش��ة  امليلي�شيات  �شبط  ع��ن  بعجزها  ت��ع��رتف 

ال��ق��ذايف،  معمر  العقيد  نظام  ل�شقوط  الأوىل  اللحظة 

ف��اخ��ت��ارت ال��ت��ح��ال��ف م��ع��ه��ا خ���ال ال��ف��رتة امل��ا���ش��ي��ة، بل 

بالعمل  الرتاخي�ض  ومنحها  معها  التعاقد  ب��الأح��رى 

على معاجلة الأو�شاع الأمنية، وجتنيد عنا�شر جديدة، 

دون  من  املواطنني  واعتقال  اخلا�شة،  ال�شجون  واإن�شاء 

الرجوع اإىل ال�شلطات الق�شائية املخت�شة. 

وع���ل���ى اأث�����ر ال���ه���ج���وم الأخ������ر ع��ل��ى م��ق��ر ال�����ش��ف��ارة 

الأم���رك���ي���ة يف ب���ن���غ���ازي، وم��ق��ت��ل ال�����ش��ف��ر وع�����دد اآخ���ر 

امل�شاألة  الليبية  ال�شلطات  اأث����ارت  الدبلوما�شيني،  م��ن 

جمدداً، ولكن ب�شكل ا�شتعرا�شي وبا فعالية على اأر�ض 

الأجنبية من جهة،  القوى  اإر�شاء  الواقع، وذلك بهدف 

ال�شاذة،  املمار�شات  على  املعرت�شني  نقمة  ولمت�شا�ض 

التي اأخذت مت�ض م�شالح املواطنني واأماكهم، وتنتهك 

حرماتهم دون وازع اأو رقيب.

ال�شلطات  جت��د  امليلي�شيات،  اإح���دى  ح��ل  �شبيل  ففي 

اأخرى،  ال�شيا�شية نف�شها م�شطرة لا�شتعانة مبيلي�شيا 

وذلك لقاء منحها املزيد من التنازلت ال�شيا�شية وتو�شيع 

املالية  احلوافز  اإىل  اإ�شافة  الأر���ض،  على  نفوذها  نطاق 

�شاحبة  نف�شها  تعتر  اخلا�شة  امليلي�شيات  اإن  ال�شخية، 

اإط��اح��ة  يف  الف�شل  غ��ره��ا  دون  اإل��ي��ه��ا  وتن�شب  ال��ث��ورة، 

القذايف، وهي بالتايل لن ت�شمح لل�شلطات الر�شمية »اأن 

دوره��ا  عن  ومعنوياً  مادياً  تعوي�شها  دون  عليها  تنقلب 

الرئي�ض يف جناح الثورة«.

ق��ال قائد  امل�شلحني،  م��راك��ز  اإغ���اق  ق���رار  اأث���ر  على 

اإحدى امليلي�شيات الليبية القوية، اإن جمموعته »ترف�ض 

احلوافز  لأن  امليلي�شيات،  بحل  احلكومة  مطلب  تلبية 

مبنازل  مطالباً  كافية،  بدرجة  �شخية  لي�شت  املعرو�شة 

و�شيارات وقرو�ض من دون فوائد لرجاله حتى ميكنهم 

حتقيق اأحامهم«، واأ�شاف، اأن لديه 20 األف رجل حتت 

اأول  يف  للمناف�شة  ج��دي��داً  حزباً  �شي�شكل  واأن��ه  قيادته.. 

انتخابات يف الباد، واملقرر اأن جتري يف وقت لحق هذا 

العام.

احلكومة  ب��ق��رار  اأخ���رى  ميلي�شيا  زعيم  يكرتث  ومل 

املجموعة،  لقيادة  عنه  بديًا  اجلي�ض  يف  �شابط  بتعيني 

امليلي�شيا،  ه��ذه  يف  ع�شو  ه��و  املعني  ال�شابط  اإن  وق���ال 

وي�شكل تعيينه يف القيادة جمرد ترقية داخلية، و�شت�شتمر 

العمليات واملهمات من دون اأي تغير ُيذكر، واأكد اأنه لن 

على  اأو  حالياً  امليلي�شيا  داخ��ل  ���ش��واء  ال��ه��ام  دوره  يخ�شر 

ال�شعيد ال�شيا�شي يف امل�شتقبل. 

ح��ول  الليبية  احل��ك��وم��ة  ت��ث��ره��ا  ال��ت��ي  ال�����ش��ج��ة  اإن 

م�����ش��األ��ة ح���ل امل��ي��ل��ي�����ش��ي��ات ت��ن��ح�����ش��ر ب��ح�����ش��ب امل��راق��ب��ني 

زالت  ما  التي  امليلي�شيات  ت�شجيع  مبحاولة  واملحللني، 

بعيدة عن ال�شلطة اأن تتقدم بطلبات الرتخي�ض للعمل 

»حت���ت اإ����ش���راف ال���دول���ة«، اأو ���ش��م ع��ن��ا���ش��ره��ا اإىل ق��وى 

اجلي�ض وال�شرطة لقاء تعوي�شات معينة، وهذا يعني اأن 

احلملة املعلنة �شد ال�شاح اخلا�ض، ل تهدف فعًا اإىل 

حل امليلي�شيات بقدر ما ت�شعى اإىل ت�شجيعها على تن�شيق 

»ا�شتقاليتها  من  واحل��د  املعنية  ال�شلطات  مع  ن�شاطها 

املفرطة«. 

وي��رك��ز امل��راق��ب��ون ع��ل��ى امل��ح��اول��ة اجل����ادة ال��وح��ي��دة 

الغنية  برقة  منطقة  على  �شيطرتها  لب�شط  للحكومة 

بالنفط، حيث اأعلنت حل كافة اجلماعات امل�شلحة فيها، 

ولكن الوقائع على الأر�ض ت�شر اإىل اأن جناح العملية ل 

اإمكانية  بل على  امليلي�شيات مطلبها،  تلبية  يتوقف على 

التو�شل اإىل اتفاق مع القبائل املحلية التي تتحكم فعلياً 

مبنابع النفط، وهي حتى اللحظة ترف�ض التفاو�ض مع 

ال�شلطات الر�شمية.

ب��ع��د ���ش��رب بعثتها  ل��ق��د ج����اءت ردة ف��ع��ل وا���ش��ن��ط��ن 

من  ال�شائدة  الأج��واء  هذه  مع  من�شجمة  الدبلوما�شية، 

الفلتان الأمني يف كل اأنحاء ليبيا، فاعتمدت بدورها على 

مفهوم »الأمن الذاتي«، فاأر�شلت مدمرتني اإىل ال�شواحل 

التابعني  البحرية  م�شاة  من  ع�شرات  ب�شع  مع  الليبية 

كاملة  بحرية  تت�شرف  التي  ال�شريع،  التحرك  لوحدة 

يف اأجواء ليبيا ومياهها الإقليمية وعلى الأر�ض، وكاأنها 

ميلي�شيا م�شتقلة ترعى م�شاحلها اخلا�شة، وتدافع عن 

مواقعها يف الباد دون الرجوع اإىل ال�شلطات املحلية.

اإن من م�شلحة وا�شنطن خ�شو�شاً، والقوى الغربية 

تبقى  واأن  الأم��ن��ي،  الفلتان  ي�شتمر  اأن  عموماً،  الأخ��رى 

ال�����ش��ل��ط��ات ال��ر���ش��م��ي��ة ع���اج���زة ع���ن ���ش��ب��ط امل��ي��ل��ي�����ش��ي��ات 

ال�شلطة  ال�شيطرة على  واإر�شاء طموحاتها يف  اخلا�شة، 

اأك��ر من احلكومة  الغربية موؤهلة  القوى  اإن  وال��روة، 

الع�شائر،  وزعماء  امليلي�شيات  قادة  ا�شتمالة  على  الليبية 

ليبيا  يف  امل�شبوهة  خمططاتها  خ��دم��ة  يف  وتوظيفهم 

وعموم البلدان املحيطة. 

�شيظل تغييب ال�شلطة املركزية وانعدام الأمن �شفة 

م��ازم��ة لليبيا ف���رتات ط��وي��ل��ة، ب��ل اإن ال��ب��اد م��وع��ودة 

مب��زي��د م��ن ال��ت��ده��ور والن��ه��ي��ار يف ط��ري��ق تثبيت حالة 

التفتيت والنق�شام، بدًل من توحيدها وملرّ �شمل اأهلها، 

وذلك متهيداً ل�شتكمال املخططات املعادية الرامية اإىل 

بلدان  جمموع  ح�شاب  على  ال�شهيوين  التو�شع  ت�شهيل 

املنطقة و�شعوبها.

عدنان حممد العربي

السلطات الليبية تعجز عن حل الميليشيات الخاصة.. واألمن نحو األسوأ
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انخراط النظام المصري الجديد في »لعبة األمم«

الرئي�ض امل�شري د. حممد مر�شي
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ب���ني رج�����وع ال���وف���د ال��ر���ش��م��ي ل��ل��ن��ظ��ام 

ع��ق��د جمل�ض  م��ن ج��ن��ي��ف، ح��ي��ث  اخلليفي 

ح���ق���وق الإن�������ش���ان ال��ت��اب��ع ل�����اأمم امل��ت��ح��دة 

وبني  ال��ب��ح��ري��ن،  ق�شية  ملناق�شة  جل�شاته 

نعمة،  ح�شني  علي  ال�شهيد  الفتى  �شقوط 

اأيام قائل، فالفو�شى التي اأحدثها الوفد 

ال��ر���ش��م��ي ه��ن��اك يف بع�ض اجل��ل�����ش��ات حني 

والتي  الأه��ل��ي،  احل��ق��وق��ي  ال��وف��د  يتحدث 

ا�شتدعت من رئا�شة اجلل�شات، طرد بع�ض 

م��رة،  م��ن  اأك���ر  الر�شمي  ال��وف��د  م�شاغبي 

امي«؛ الذي  تذكرنا بطريقة النظام »ال�شدرّ

كان يقوم بذات املمار�شات الهوجاء يف بع�ض 

املوؤمترات التي يتعر�ض فيها للنقد. 

ب�شل�شلة  اخل��ل��ي��ف��ي  ال��ن��ظ��ام  ي��ك��ت��ف  مل   

ليوهم  جنيف،  يف  �شطرها  ال��ت��ي  الأك��اذي��ب 

املجال  يف  ط���وال  �شنني  عملوا  دول  خ���راء 

احلقوقي، باأنه جادٍّ يف تطبيق ما يقارب ٪90 

من التو�شيات 176، التي طالب بها مندوبو 

دول العامل، وهي اأكر ن�شبة من التو�شيات 

حت��ظ��ى ب��ه��ا دول����ة يف ال���ع���امل، ح��ت��ى حت��رك 

اإع��ام��ه ال��ت��ي ت��ق��وده ���ش��م��رة رج���ب وزي���رة 

الإعام يف حفلة ليوهم نف�شه ومواليه باأنه 

انت�شارات عظمى يف جنيف، للتغطية  حقق 

على النتهاكات الوا�شعة له يف جمال حقوق 

الإن�شان، ولي�ض ذلك بغريب، فوزيرة الإعام 

البحرينية، هي بعثية الفكر، ومن املعجبات 

ب�������ش���دام ح�����ش��ني وم���در����ش���ت���ه الإع���ام���ي���ة، 

�شعيد  حممد  اأ�شوحكاتها  اآخ��ر  ك��ان  وال��ت��ي 

ال�شحاف، وهو يظهر على ال�شا�شة متحدثاً 

حتت  تتهاوى  وبغداد  زائفة،  انت�شارات  عن 

�شربات الحتال الأمركي.

 م�����ش��ل�����ش��ل ال���ك���ذب ا���ش��ت��م��ر يف اأروق�����ة 

الأمم املتحدة يف جنيف، حيث التقى وزير 

ح��ق��وق الإن�������ش���ان ال��ب��ح��ري��ن��ي ���ش��اح علي 

جمل�ض  يف  مب�شوؤولني  �شبتمر   25 بتاريخ 

جادة  حكومته  اأن  مدعياً  الإن�شان،  حقوق 

واأن��ه��ا تطلب  الإن�����ش��ان،  ح��ق��وق  يف تطبيق 

م�شاعدتهم يف عقد ور���ض عمل عن حقوق 

التقى  �شبتمر   27 ب��اده، ويف  الإن�شان يف 

وزي�����ر اخل���ارج���ي���ة ال��ب��ح��ري��ن��ي مب�����ش��اع��دة 

وزيرة اخلارجية الأمركية ل�شوؤون ال�شرق 

معها  م�شتعر�شاً  جونز،  اإليزابيث  الأو�شط 

ق�شية ردود حكومته على تو�شيات جنيف، 

بني  بالتن�شيق  الإ���ش��ادة  بالطبع  يفته  ومل 

خمتلف  يف  الأم��رك��ي��ة  والإدارة  حكومته 

املحافل الدولية، وبدورها بادلته امل�شوؤولة 

الأمركية م�شل�شل النفاق قائلة اإنها ت�شيد 

بالدور الإ�شاحي حلكومة )امللك( حمد.

 ح��ب��ل ك���ذب ت��ط��ب��ي��ق ت��و���ش��ي��ات ح��ق��وق 

الإن�������ش���ان مل ي��ط��ل ط����وي����ًا، ف��ف��ي ���ش��اع��ة 

متاأخرة من ليل 28 �شبتمر، ويف بلدة �شدد 

التي تبعد م�شافة ق�شرة جداً عن منطقة 

الأمن  ق��وات  اأقدمت  )امللك( حمد،  ق�شور 

ال��ت��اب��ع��ة ل��ل��ن��ظ��ام ع��ل��ى اإط����اق ال��ر���ش��ا���ض 

الإن�شطاري )ال�شوزن( على م�شرة �شبابية 

)امل�شرات  الثورة  و�شعارات  اأه��داف  حتمل 

مدن  ع��دة  اأح��ي��اء  يف  ليلياً  تخرج  ال�شبابية 

ف���اأ����ش���اب���ت تلك  ال���ب���ح���ري���ن(،  وب����ل����دات يف 

نعمة  ح�شني  علي  ال�شاب  الفتى  الطلقات 

البالغ من العمر 17 عاماً، ومن �شدة نزف 

الدم و�شربة على الراأ�ض، �شقط الفتى على 

الأر���ض دون اأن ت�شعفه ق��وات الأم��ن، حتى 

ا�شت�شهد دفاعاً عن حقوق �شعبه، وهو الفتى 

الثاين خال اأقل من 40 يوماً تقتله قوات 

الفتى  بعد  الإن�شطاري،  بالر�شا�ض  الأمن 

ا�شت�شهد  ال��ذي  ع��ام��اً(   16( احل���داد  ح�شام 

قبل يوم من عيد الفطر الأخر، وكعادتها 

كذباً،  اخلليفي  النظام  داخلية  وزارة  ادعت 

باأن الفتى نعمة كان يف حالة هجوم عليها، 

متاماً كالكذبة التي ا�شتخدمت لترير قتل 

النظام  اأ�شاليل  ويدح�ض  ح�شام،  ال�شهيد 

يف  مملوءاً  وجد  الإن�شطاري  الر�شا�ض  اأن 

ف��ق��ط، مما  ال��ظ��ه��ر  م��ن ج��ان��ب  ج�شميهما 

هجوم  حالة  يف  يكونا  مل  اأنهما  على  ي��دل 

كما تدعي اأجهزة النظام. 

خ��ا���ش��ع��ة  ال��ب��ح��ري��ن  اأن  ع��ل��م��ن��ا  واإذا   

ذات منهجية  ف���اإن  ال�����ش��ع��ودي،  ل��اح��ت��ال 

قتل  يف  الأي����ام  نف�ض  يف  ا�شتخدمت  القتل 

والعوامية  القطيف  مبنطقة  �شباب  ثاثة 

وهم  العربية،  للجزيرة  ال�شرقية  باملنطقة 

املنا�شف  ال��ل��ب��اد وحم��م��د  ال�����ش��ه��داء خ��ال��د 

الزاهري، هذه هي حقيقة نظامي  وح�شن 

اآل خليفة واآل �شعود، اللذين ينتميان ملنهج 

ف���رع���ون يف ال��ق��ت��ل وال��ق��ه��ر، ك��م��ا يف ق��ول��ه 

ون�شتحي  اأب��ن��اءه��م  �شنقترّل  {ق���ال  ت��ع��اىل: 

ن�����ش��اءه��م واإن������ا ف��وق��ه��م ق����اه����رون}، ه��ذه 

الأط��ف��ال  ع�����ش��رات  قتل  اإىل  اأدت  املنهجية 

البحرين،  يف  والن�شاء  وال�شيوخ  وال�شباب 

ويف ال���ف���رتة الأخ�������رة وب�����ش��ب��ب ال���غ���ازات 

ال�����ش��ام��ة، ُق��ت��ل ال��ع��دي��د م��ن الأج��ن��ة بلغوا 

اخلم�شة ع�شر جنيناً.

ال�سيد جعفر العلوي
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كل  بها  التي يخرج  النتيجة  ال�شعودية.. هذه هي  اآتية يف  النتفا�شة 

من يعرف باد جند واحلجاز، ب�شبب التناق�شات العميقة التي تعي�شها، 

التي  التناق�شات  ه��ذه  ال��واق��ع  على  بدقة  املطلعة  امل�شادر  بع�ض  وت��ع��دد 

�شتتحول اإىل مقتل على النحو الآتي:

- تناق�ض على امل�شتوى العقيدي، اإذ اإنه يف الوقت الذي ا�شتنكرت 

ال�شاة  عليه  للر�شول  الإ���ش��اءة  فيلم  الأ���ش��ود  ال��ذه��ب  مملكة  فيه 

وال�شام، وحرمت اأي ا�شتنكار اأو تعبر عن الراأي �شد هذه الإ�شاءة، 

يتذكر فيه العامل فيلم »موت اأمرة« عام 1980، الذي يتحدث عن 

اآل  العزيز  عبد  ب��ن  حممد  بنت  فهد  بنت  م�شاعل  الأم���رة  ق�شية 

اأثناء درا�شتها يف لبنان بق�شة حب مع قريب  �شعود، التي ارتبطت 

لل�شفر ال�شعودي يف بروت، لكن الأ�شرة املالكة رف�شت هذه امل�شاألة 

من اأ�شا�شها، فحاولت الهرب اإىل خارج ال�شعودية مع حبيبها بعد اأن 

تخفت يف زي رجل، لكن اأمرها اك�شتف، ورجتها اأ�شرتها اأن ل تعرتف 

بالذنب، حتى يقع فقط على حبيب القلب، لكنها اأ�شرت، فكانت اأن 

اأي�شاً  اأعدم  امللكة يف جدة، كما  اأُعدمت يف مراآب لل�شيارات يف بناية 

احلبيب.

اإح���دى  ع��ل��ى  وب���ث  �شينمائي،  فيلم  يف  ا�شتوحيت  الق�شة  ه���ذه 

�شالت  ع��دة  يف  يعر�ض  اأن  على  الريطانية،  التلفزيونية  الأقنية 

عاقاتها  وقطعت  ال�شعودية،  ال�شلطات  قيامة  فقامت  �شينمائية، 

الديبلوما�شية مع بريطانيا، لكن ظل الإ�شرار على عر�ض الفيلم، 

فكان اأن هددت الريا�ض بقطع النفط عن بريطانيا وقطع عاقاتها 

التجارية معها، وهنا التزمت لندن، بوقف عر�ض الفيلم، وبالتايل، 

ف��اإن جملة م��ن ال��ت�����ش��اوؤلت يف ب��اد جن��د واحل��ج��از ت��ط��رح: ه��ل اأن 

ق�شية عر�ض فيلم يخ�ض العائلة املالكة اأكر من الإ�شاءة للر�شول 

عليه ال�شاة وال�شام؟

اأف���راد  ب��ني  ب��ا���ش��ت��م��رار  ومتو�شعة  مت�شعبة  ك��ب��رة  تناق�شات   -

العائلة املالكة، مع تقدم اأبناء عبد العزيز املوؤ�ش�ض بالعمر كثراً، يف 

وقت ينتظر فيه الأحفاد و�شول اأبائهم ليكون لهم ح�شة من كعكة 

احلكم، واآخرهم كان وفاة الأمر ذهلول بن عبد العزيز، الذي مل 

يتبواأ اأحد من اأفراد اأ�شرته م�شوؤولية، وهكذا احلال مع غره مما 

تبقى من اأمراء معروفني وغر معروفني.

- تناق�شات طبقية خطرة، تو�شع الفجوات الجتماعية وتنذر 

امل��ئ��ة من  اإن �شتني يف  ت��ق��ول الإح�����ش��اءات  ال��ع��واق��ب، حيث  ب��اأوخ��م 

يف  اأم���ل  اأي  ل��دي��ه  لي�ض  معظمهم  الع�شرين،  دون  ه��م  ال�شعوديني 

احل�شول على وظيفة.

�شبعني يف املئة من ال�شعوديني غر قادر على متلك منزل.

اأربعني يف املئة دون خط الفقر.

يف وقت يبلغ عدد اأفراد الأ�شرة املالكة من اآل �شعود نحو ع�شرين 

األف رجل وامراأة ميلكون غالبية الأرا�شي وامل�شالح، واإ�شافة اإىل اأن 

لكل فرد من الأ�شرة املالكة راتباً �شهرياً وثروة �شخمة، فيما فر�ض 

ن�شمة،  19 مليون  البالغ عددهم نحو  ال�شعوديني  اأم��ام  تقل  العمل 

يف  الأع��م��ال  ي�شرون  اأجنبي  عامل  مايني  �شتة  نحو  هناك  بينما 

الباد.

- ه��ن��اك ت��ن��اق�����ش��ات وف��ج��وات وا���ش��ع��ة ب��ني امل��ن��اط��ق والأق��ال��ي��م، 

فاحلجاز واملنطقة ال�شرقية يرزحون حتت �شغط التمييز العن�شري 

ال���دائ���م وامل�����ش��ت��م��ر يف حياتهم  ل��ل��رته��ي��ب  ال��ره��ي��ب، وي��خ�����ش��ع��ون 

ووجودهم واأعمالهم، مما ينذر بانفجار كبر، بداأت طائعه تتمثل 

بعمليات خطف واختفاء ق�شري لكثر من الأفراد واأرباب العائات 

الذين تعرف عائاتهم �شيئاً عن م�شرهم، علماً اأن بع�شهم يقبع 

يف الزنازين منذ �شنوات.

واجل��وع،  والفقر  والتهديد،  الكبت  رم��اد  حتت  يتقد  جمر  ثمة 

يف الوقت الذي بداأت فيه مملكة الذهب الأ�شود تخ�شى من كل ما 

يحيط بها، فهي لها م�شاكل مع كل جرانها الذين بداأوا يتململون 

م��ن ال�����ش��غ��وط��ات ال�����ش��ع��ودي��ة وم���ن اأط��م��اع��ه��ا يف اأرا����ش���ي دول��ه��م.. 

انتفا�شة  تندلع  امل��راق��ب��ني، حتى  ب���راأي  اأخ���راً  ال��وق��ت  ول��ن يطول 

قاعدة  ت�شتطيع  ل��ن  كما  حتملها،  ال��وه��اب��ي��ة  العائلة  ت�شتطيع  ل 

الظهران الأمركية، عمل �شيء، رغم كل و�شائل التن�شت والر�شد.. 

فالظهران عامل خمتلف متاماً، ويح�ض املرء نف�شه يف داخلها اأنه يف 

ل�ض فيغا�ض، ولي�ض يف مملكة اآل �شعود، وهو تناق�ض اإ�شايف يف دولة 

اآل �شعود.

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

حبل الكذب األقصر للنظام الخليفي ينقطع بقتل شاب عمدًا
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كثريون، ال بل الغالبية العظمى على 

ال�صني  اأن يف  االأر�صية ال يعرفون  الكرة 

واأن  ال�صلطة،  يف  ت�صارك  اأح���زاب  ثمانية 

ب��ق��ي��ادة احل����زب ال�����ص��ي��وع��ي ال����ذي ي��ق��ود 

ال�����ص��ع��ب حت���ت ���ص��ل��ط��ة ال���دول���ة، وه����وؤالء 

لتحقيق  ال��ب��اد  تنمية  طريق  ير�صمون 

�صيا�صة  ثمار  تعطي  ب��داأت  التي  النه�صة 

ما  امل�صتمرة منذ  و»االنفتاح«  »االإ�صاح« 

ي��ق��رب االأع�����وام ال��ث��اث��ني، ع��ر ثمانني 

مليون ع�صو ينت�صبون اإىل احلزب.

ت�����ص��ت��ع��د ال�������ص���ني ب���ع���د اأي�������ام ل��ت��غ��ي��ري 

قياداتها عر املوؤمتر العام للحزب، وهذا 

ال��ت��ع��ب��ري، ال����ذي ي��ط��ل��ق ع��ل��ي��ه جم�����ازاً يف 

ال��واق��ع  ال�صلطة، وه��و يف  ت���داول  ال��غ��رب 

اإال تبديًا للوجوه، وهذا  الغربي لي�صت 

اأك����ر م���ا ت��ل��م�����ص��ه ال�����ص��ع��وب يف ال��ب��ل��دان 

الغربية،  االأه���داف  تلك  على  املو�صوعة 

الفر�صة  اإت��اح��ة  ي��ك��ون  ال�صني  يف  بينما 

الأج�����ي�����ال ج�����دي�����دة خ������رت جت�������ارب م��ا 

�صبق وراك��م��ت درو���ص��اً وع���راً، واالأه���م يف 

ال�صاغل  ال�صغل  الأن  االقت�صادية،  امل�صاألة 

مراحل  ان��ت��ه��اء  بعد  ال�صينية  للقيادات 

الطبقي،  وال�صراع  االجتماعية  الثورات 

نحو  تطعم  غ��ذائ��ي��ة«  »�صلة  اج���راح  ه��و 

ال��ك��رة االأر���ص��ي��ة،  امل��ئ��ة م��ن �صكان  يف   22
االأر���ص��ي��ة،  ال��ك��رة  ���ُص��د���س  نحو  ي�صتغّلون 

�صكانية كبرية مقارنة  زي��ادة  وه��ذا يعني 

ب��امل�����ص��اح��ة االأر���ص��ي��ة  ال��ت��ي ت��ت��ك��ون منها 

اجلغرافيا ال�صينية، وهناك نحو خم�صة 

النظري،  امل�صتوى  على  رئي�صية  مفاهيم 

االإن�صان كمقام  تبّني مفهوم  يف طليعتها 

اأول، مقروناً بقناعة را�صخة باأن الثورات 

تخيفها  وال  ال�صني  يف  ت��وؤّث��ر  ل��ن  امللّونة 

رغ���م ال�����ص��ع��ي ال��ع��امل��ي امل���ن���اوئ وحم��اول��ة 

لكنها  الآخ��ر،  حني  من  م�صكات  افتعال 

تذوي يف مهدها.

ع��ل��ى خمتلف  ال�����ص��ي��ن��ي��ون  ي���ج���زع  ال 

نواق�س  ب��وج��ود  االإق����رار  م��ن  امل�صتويات 

ملزيد  الإزالتها حتقيقاً  بكل جهد  ي�صعون 

م��ن ال��رف��اه االج��ت��م��اع��ي، ول��ذل��ك ت��اأخ��ذ 

ال��ت��ن��م��ي��ة االق���ت�������ص���ادي���ة احل���ي���ز االأك����ر 

واالأو�صع يف جماالت اخلطط اخلم�صية، 

من اأجل اإجناز الرخاء للجميع كاأولوية 

اأي�صاً، ففي ال�صني 56 قومية يتعاي�صون 

ب�����روح ال��ت�����ص��ام��ن، ي�����ص��اه��م��ون م���ع���اً يف 

ازده���ار ال��دول��ة، وه��و م��ا اأن��ت��ج �صيا�صة اأو 

ق���اع���دة ذه��ب��ي��ة ع��ل��ى امل�����ص��ت��وى ال��ث��ق��ايف، 

ال�صعار  وهو  واالنفتاح،  بالت�صامح  ُتعرف 

واالن�صجام  ب��ال��ع��دال��ة  م��ق��رون��اً  االأ���ص��ا���س 

ال�����ص��ع��ي��د االج��ت��م��اع��ي م��ع ت�صكيل  ع��ل��ى 

الدميقراطية  عر  ال�صيا�صية  احلامية  

و����ص���ي���ادة ال����ق����ان����ون، ول���ك���ن ل��ي�����س ع��ل��ى 

ال�صينيني  ب��راأي  التي  الغربية  الطريقة 

تريد  وتوؤّله ما  تريد،  »ت�صيطن« ما  اأنها 

وكاهما باطل.

بفخر  ال�صينيون  ي�صربها  اأمثلة  هناك 

�صعوب  بقية  م��ع  وتعاطيهم  اأدائ��ه��م  على 

ال��غ��رب��ي،  ال��ت��ع��اط��ي  اإىل  االأر�������س ق��ي��ا���ص��اً 

ت�صّن احلروب يف  املتحدة مثًا  فالواليات 

لادعاءات  خافاً  العامل،  اأنحاء  خمتلف 

ال��ت��ي ت��رف��ع��ه��ا ب��احل��ري��ة وال��دمي��ق��راط��ي��ة 

واأنها دولة دميقراطية، بينما ال�صني دولة 

فيها من املوارد الب�صرية القادرة اأكر من 

اأي دولة يف العامل، لكنها لي�صت لديها روح 

عدوانية وال نوايا ل�صّن احلروب.

تاريخية،  الأ�صباب  اإنه  ال�صينيون  يقول 

يف   90 نحو  ال�صيني  ال�صعب  غالبية  ف���اإّن 

املئة ب��ا دي��ن، لكن ب��اب ال��دع��وات مفتوح 

والقانون ال مينع ذلك، وميكن لل�صينيني 

ال�صينيني  ل��ك��ن  ي���ري���دون،  م��ا  يفعلوا  اأن 

الذين با دين مل يحرقوا القراآن الكرمي 

يوماً، ومل يتطاولوا على اأي من االأدي��ان، 

فهل  دي��ان��ة،  اأي  �صد  اأف��ام��اً  ينتجوا  ومل 

الدين يف الغرب ي�صمح بتناول االأديان التي 

اأو مناه�صة؟  باأنف�صهم معادية  يعترونها 

املختلفة،  االأدي��ان  ال�صني نحرم  نحن يف 

كما  �صعائرهم  ميار�صون  م�صلمون  ولدينا 

يريدون وباحرام كامل، كما لدينا بع�س 

امل�����ص��ي��ح��ي��ني.. ف��ه��ل ت��ن��اول��ه��م اأح���د ب�صبب 

ال��ق��راآن  ه��ذا م�صتحيل.. وح���رق  ال��دي��ن.. 

يف  فقط  ح�صل  امل�صلمني  على  وال��ت��ط��اول 

الدول التي تّدعي االإميان وت�صع ا�صم اهلل 

على عملتها الورقية.

االإن�صان،  حقوق  ذك��ر  على  تاأتي  عندما 

ي���ف���اج���ئ���ك ال�����ص��ي��ن��ي��ون ب���ك���م امل���ع���ل���وم���ات 

وال���ث���ق���اف���ة ال���ت���ي ل��دي��ه��م وامل���ت���اب���ع���ة عر 

الغربية  ال���دول  ت�صيطنه  م��ا  اإىل  االإ���ص��ارة 

ع��ر ال��ت��اع��ب ب��ال��ك��ل��م��ات، وق��درت��ه��ا على 

جت��وي��ف م�����ص��ط��ل��ح��ات مب���ه���ارة وت��ق��دي�����س 

اأخ�����ر������س، ورمب�������ا ذل�����ك ب�����ص��ب��ب ���ص��ي��ا���ص��ة 

»ال�����ص��وق ال��ف��اج��رة«، وم��ن االأم��ث��ل��ة احلية، 

طالبني  باعتقال  املتحدة  ال��والي��ات  ق��ي��ام 

ب��ري��ط��ان��ي��ني حل��ظ��ة ن��زول��ه��م��ا ع��ل��ى اأر����س 

امل����ط����ار ق����ادم����ني م����ن ب���اده���م���ا، واأث����ن����اء 

اأن ج��م��ل��ة على  ال��ت��ح��ق��ي��ق م��ع��ه��م��ا، ع��ل��م��ا 

�صنقوم  ت��ق��ول  االل��ك��رون��ي��ة  م��دون��ت��ه��م��ا 

ب��رح��ل��ة ���ص��ي��اح��ي��ة اإىل ال���والي���ات امل��ت��ح��دة 

الطالبان بعد حتقيق  زوالها، ويقول  قبل 

الرهيب  »لي�س  طويلة،  ملدة  معهما  ع�صري 

ما فعلناه، واإمنا االأرهب هو كم من العيون 

االأمريكية تراقبنا عر االنرنت«..

من  وح��ري��ة  بدميقراطية  �صمعتم  ه��ل 

هذا النوع؟

يون�س عودة

16

دولي

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

الصين.. التنمية االقتصادية والحريات مقارنة بالغرب

اأثار تفاقم ما �صميت باأزمة انعدام الثقة بني رئي�س 

والرئي�س  نتنياهو،  بنيامني  ال�صهيوين  العدو  وزراء 

االأمريكي باراك اأوباما، على خلفية املوقف من ال�صربة 

الع�صكرية للرنامج النووي االإيراين، الت�صاوؤالت حول 

موقف  يف  جوهري  تباين  اإىل  تعود  هي  هل  اأ�صبابها، 

احلكومتني االأمريكية واالإ�صرائيلية، اأم هي حم�صورة 

ال��ن��ووي  ملف  م��ع  اإي���ران  م��ع  التعامل  كيفية  فقط يف 

االإيراين، وملفات املنطقة االأخرى والتكتيك الواجب 

اتباعه؟ وا�صتطراداً ما هي اآفاق العاقة بني الرجلني 

يف حال عودة انتخاب اأوباما لوالية رئا�صية ثانية؟

اأواًل: اأ�سباب اأزمة انعدام الثقة:

اأوباما  اإدارة  على  نتنياهو  اإحل��اح  اإن  �صك،  دون  من 

اإىل  الو�صول  م��ن  ملنعها  الإي���ران  حمر  خطوط  بر�صم 

بينهما،  الثقة  ان��ع��دام  اأزم���ة  يعك�س  ال��ن��ووي،  ال�����ص��اح 

تريد  ال  اأوب���ام���ا  اإدارة  ب���اأن  ي��ق��ني  ع��ل��ى  ب���ات  فنتنياهو 

توجيه �صربه ع�صكرية الإيران، ال االآن، وال يف امل�صتقبل، 

وت�����ص��ري��ح��ات م�����ص��وؤول��ي��ه��ا وخ�����ص��و���ص��اً اجل�����راالت يف 

و�صلت  االأمريكية  االإدارة  واأن  ذل��ك،  توؤكد  البنتاغون 

اإىل قناعة باأن التعامل مع اإيران دولة نووية، مع و�صع 

اأقل خطورة  النووي،  ال�صاح  ت�صنيعها  �صوابط متنع 

بكثري من اللجوء اإىل احلرب.

اأما اأوباما فاإنه مل يعد مرتاحاً للتعامل مع نتنياهو 

الذي جتاوز حدوده يف التعاطي مع االإدارة االأمريكية، 

ي��اأخ��ذ  اأن  ع��ل��ي��ه��ا، دون  اأول��وي��ات��ه  ف��ر���س  اإىل  وي�����ص��ع��ى 

التي  الغربية،  االأم��ريك��ي��ة  امل�صالح  اأول��وي��ة  باالعتبار 

وجدت »اإ�صرائيل« اأ�صًا من اأجل حمايتها.

ب���اأن نتنياهو جت���اوز ك��ل احل��دود  اأوب��ام��ا  كما ي��رى 

االنتخابات  خ��ط  على  دخ��ل  عندما  م��ع��ه،  ال��ع��اق��ة  يف 

مناف�صه اجل��م��ه��وري ميت روم��ن��ي،  داع��م��اً  االأم��ريك��ي��ة 

�صياق  يف  دع��ائ��ي  ���ص��ري��ط  يف  نتنياهو  ظ��ه��ور  اأن  ع��ل��ى 

اجلمهوري  احل��زب  ينظمها  التي  االنتخابية  احلملة 

الأوباما، دفع االأخري  ا�صتفزازاً  مل�صلحة مر�صحه، �صكل 

اإىل رف�س لقاء نتنياهو، واإعان رف�س و�صع خطوط 

حمر الإيران يتعني على االأخرية عدم تخطيها.

والأن اأوباما يدرك اأن االجتماع مع نتنياهو، �صي�صب 

يف خ��دم��ة االأخ����ري وح��ل��ي��ف��ه روم���ن���ي، والأج����ل معاقبة 

�صد  قرر  االأمريكية،  ال�صوؤون  يف  تدخله  على  نتنياهو 

اللقاء،  نتنياهو لعقد  التو�صط من قبل  كل حم��اوالت 

وا���ص��ت��ب��دل��ه ب��ات�����ص��ال ه��ات��ف��ي ال ي��ت��ج��اوز امل��ج��ام��ات، 

واملوقف العام الذي يتحدث عن تفاهم الطرفني على 

وهو  ال��ن��ووي،  ال�صاح  بامتاك  الإي���ران  ال�صماح  ع��دم 

اأ�صلوب  تكري�س اخل��اف بني اجلانبني حول  يعني  ما 

التعامل مع اإيران.

اأوباما  مع  لقاء  لعقد  نتنياهو  جهود  ف��اإن  هنا  من 

ع��ل��ى ه��ام�����س اج���ت���م���اع���ات اجل��م��ع��ي��ة ال���ع���ام���ة ل���اأمم 

بعد  الهاتفي  االت�����ص��ال  وج���اء  بالف�صل،  ب���اءت  املتحدة 

اللقاء  ي�صتجدي  ب��ات  ال��ذي  نتنياهو«  اأنفا�س  »ان��ت��زاع 

دون جدوى، ما �صكل �صفعة �صديدة ل�صورته كرئي�س 

حكومة اإ�صرائيلية يف اأمريكا.

ثانيًا: كيف �سيكون و�سع العالقة اإذا ما 

اأعيد انتخاب اأوباما؟

يف  اأوب��ام��ا  خ�صارة  يتمنى  نتنياهو  اأن  �صك  دون  من 

رومني،  ميت  ل��ه  املخل�س  حليفه  وجن��اح  االنتخابات، 

املحافظني اجلدد،  اإىل مدر�صة  واإي��اه  الذي ينتمي هو 

القد�س،  م��ن  نتنياهو  ومل��وق��ف  اإي����ران  ل�صرب  امل��وؤي��دة 

ورف�س حل الدولتني.

ول��ه��ذا ف��اإن��ه يف ح��ال ف��از اأوب��ام��ا، بح�صب م��ا ت�صري 

بني  الثقة  اأزم���ة  ف���اإن  االآن،  حتى  ال���راأي  ا�صتطاعات 

لنتنياهو  ي��غ��ف��ر  ل���ن  اأوب���ام���ا  الأن  ����ص���ت���زداد،  ال��رج��ل��ني 

فيما  رومني،  مناف�صه  مل�صلحة  االنتخابات  يف  انحيازه 

التعامل  يف  نتنياهو  واأ���ص��ال��ي��ب  تكتيكات  م��ع  تعار�صه 

االإي��راين،  النووي  امللف  املنطقة، ومع  االأزم��ات يف  مع 

نحو  االأم��ريك��ي��ة  االإدارة  جنوح  م��ع  خ�صو�صاً  �صيت�صع 

العراق  بعد حربي  اإىل حروب جديدة،  الذهاب  رف�س 

واأفغان�صتان الفا�صلتني، وخماطر اأي حرب جديدة.

ويبدو اأن فوز اأوباما �صي�صكل حمطة جديدة يف زيادة 

االإ�صرائيلية،  االأمريكية  امل��واق��ف  يف  التباعد  من�صوب 

اإغ�صاب  موا�صلة  وعدم  االنحناء،  نتنياهو  قرر  اإذا  اإال 

اإدارة اأوباما، والرا�صف خلف تكتيكاتها يف التعامل مع 

ملفات املنطقة على قاعدة حفظ م�صالح اأمريكا اأواًل، 

ومن �صمنها حماية اأمن »اإ�صرائيل«..

واإمن��ا  االإ�صراتيجية،  يف  تكمن  ال  االأزم���ة  اأن  على 

ي�صتدعي  وال��ذي  اعتماده،  الواجب  التكتيك  يف  تكمن 

الدولية  القوى  وم��وازي��ن  املتغريات،  باالعتبار  االأخ��ذ 

لوا�صنطن  تتيح  تعد  مل  وال��ت��ي  النا�صئة،  واالإقليمية 

ل�»اإ�صرائيل«  ت�صمح  ال  وكذلك  ه��واه��ا،  على  الت�صرف 

القفز فوقها وجتاوزها.

ظل  يف  »اإ�صرائيل«  فيه  تعربد  كانت  ال��ذي  فالزمن 

الهيمنة االأمريكية على القرار الدويل، ويف ظل �صعود 

نفوذ املحافظني اجلدد يف وا�صنطن انتهى، وحل مكانه 

زمن اآخر اأفلت فيه الهيمنة ل�صالح التعددية الدولية 

���ص��وري��ة،  ���ص��م��ود  نتيجة  االآن  ت��ول��د  ال��ت��ي  االإق��ل��ي��م��ي��ة 

وتنامي وتعاظم قوة اجلمهورية االإ�صامية االإيرانية 

االإ�صرائيلية، وحتول  العدوانية االأمريكية  التي تلجم 

دون ح�صول احلرب املدمرة يف املنطقة، وهو ما اأ�صهم 

اأبيب،  وت��ل  وا�صنطن  بني  اأزم��ة  خلق  يف  كبرياً  اإ�صهاماً 

وتعميق اأزمة انعدام الثقة بني اأوباما ونتنياهو.

وال ���ص��ك ب����اأن اأزم����ة ال��ث��ق��ة ه���ذه يف ظ��ل امل��ت��غ��ريات 

اإىل  نتنياهو  ان��ت��م��اء  ب�صبب  اأك���ر  �صتتعمق  امل���ذك���ورة، 

مدر�صة املحافظني اجلدد يف وا�صنطن ورف�صه التكيف 

مع املتغريات، واإعادة النظر يف تكتيكاته، التي مل تعد 

تتاءم مع الواقع الدويل واالإقليمي اجلديد.

ح�سني عطوي

أزمة الثقة بين نتنياهو وأوباما.. وآفاق العالقة بينهما

الرئي�س الأمريكي باراك اأوباما ورئي�س جمل�س الوزراء الإ�سرائيلي بنيامني نتنياهو
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مدريد - الثبات

م��ع ازدي�����اد ق��ي��م��ة ال���دي���ون ع��ل��ى ال��دول��ة 

ال�17  االأق��ال��ي��م  بها  ت��غ��رق  ال��ت��ي  االإ�صبانية 

املكونة للدولة، وعدم قدرتها على امل�صاهمة 

يف ت��خ��ف��ي��ف االأع�����ب�����اء وم�������ص���اع���دة ال�����دول 

امل���رك���زي���ة، ث��م��ة اأ���ص��ئ��ل��ة ت���واج���ه احل��ك��وم��ة 

معاجلة  حتديات  اأم��ام  وت�صعها  االإ�صبانية، 

ولعل  ال�صعب،  واالقت�صادي  امل��ايل  ال��واق��ع 

هذه  �صتكون  هل  هي  االأ�صئلة،  ه��ذه  اأخطر 

االأزم������ة امل��ال��ي��ة م���دخ���ًا ل��ت��ف��ت��ي��ت ال���دول���ة 

يف  املركزية  ال��دول��ة  تكون  وه��ل  االإ�صبانية، 

اآخر مراحلها؟

االإ�صبانية  وي��وؤرق احلكومة  اأكر ما يدهم 

تتمثل  واحل���رج���ة،  ال�صعبة  امل��رح��ل��ة  ه���ذه  يف 

بعودة الروح االإنف�صالية اإىل اإقليم كاتالونيا، 

االأ�صوات  ارتفاع  فيه  يتجدد  ال��ذي  الوقت  يف 

اأخ���رى،  اأق��ال��ي��م  يف  ال�صكان  بحقوق  املطالبة 

واأبرزها اإقليم البا�صك الذي كان ي�صهد مترداً 

اإخماده قبل �صنوات قليلة، لكن  اأمكن  م�صلحاً 

اجلمر ما يزال حتت الرماد.

اأم���ا يف ك��ات��ال��ون��ي��ا، فقد ع���ادت ال���روح بقوة 

واحلقوق،  باال�صتقال  القدمية  املطالبة  اإىل 

والذي جتلى ب�صكل وا�صح يف املظاهرة االأكر 

يف تاريخ هذا االإقليم، التي ح�صلت يف 11 اأيلول 

اإح��ي��اء  بر�صلونة  االإق��ل��ي��م  عا�صمة  يف  امل��ا���ص��ي 

لليوم الوطني لكاتالونيا، والتي ح�صلت حتت 

عنوان: »كاتالونيا الدولة القادمة يف اأوروبا«.

وتفيد االأنباء اأن هذه املظاهرة �صمت اأكر 

م��ن م��ل��ي��ون ون�����ص��ف م��ل��ي��ون ك��ت��ال��وين، رف��ع��وا 

�صعارات عميقة يف دالالتها منها:

واالآن  لغتنا،  منا  واأخ���ذوا  تغ�صنا،  »اإ�صبانيا 

اأن ي���اأخ���ذوا م��ن��ا ك��ل ����ص���يء«، »نحن  ي���ري���دون 

ولغة  ثقافة  ول��دي��ن��ا  اإ�صبانيا،  ع��ن  خمتلفون 

خمتلفتني«، و»نحن نحب كاتالونيا وحريتها«، 

»نحن  ك��ان��ت:  ال�صعارات  ه��ذه  اأخ��ط��ر  اأن  على 

و»وداع��اً  باأنف�صنا«،  م�صرينا  ونقرر  تامة  اأم��ة 

يف  اجلديدة  الدولة  بكتالونيا  واأه��ًا  اإ�صبانيا 

االحتاد االأوروبي«.

وع��ل��ى ���ص��وء ه���ذه امل��ظ��اه��رة، ج���اء اجتماع 

رئي�س وزراء كاتالونيا اأرثور ما�س، يف الع�صرين 

من اأيلول املا�صي، مع رئي�س الوزراء االإ�صباين 

ماريانو راخوي، لاتفاق على معاهدة جديدة 

للميزانية.

اإىل االجتماع، كان له  ما�س وقبل الدخول 

اإذ قال: »ال �صيء �صيكون �صهًا، لكن  ت�صريح 

كل �صيء ممكن«، واإذ مل يتو�صل هذا االجتماع 

اأن��ه يريد  الوا�صح  اتفاق نهائي، ومن  اإىل بث 

يقول  كما  ي�صمن  ج��دي��داً  اق��ت�����ص��ادي��اً  ات��ف��اق��اً 

نحو  ذاه��ب��ون  فنحن  واإال  حقوقنا  »لنا  ما�س 

حتقيق ا�صتقالنا عن اإ�صبانيا«.

مل����اذا ت��اأج��ي��ج يف ه���ذه ال���ظ���روف ال��ن��زاع��ات 

االإنف�صالية لبع�س اأقاليم اإ�صبانيا، وخ�صو�صاً 

اإقليم كاتالونيا؟

الراهنة  االأزم��ة  اأ�صباب  اأن  املعلومات  تفيد 

اق��ت�����ص��ادي��ة، ج���راء رف�����س احل��ك��وم��ة امل��رك��زي��ة 

ملطالب حكومة كاتالونيا، بتخفي�س م�صاهمة 

اأن  الن�صف، الأنها جتد  اإىل  املركزية  املالية  يف 

م�صاهمتها املالية هي االأكر واالأهم يف تاأمني 

اخلدمات واالإجنازات يف جميع اأنحاء اإ�صبانيا، 

حيث  الكاتالونيني،  ح�صاب  على  ياأتي  وال��ذي 

بلغت وفقاً لدرا�صات وزارة املالية االإ�صبانية يف 

13.1 و17.8 مليار يورو، كما  2005 بني  العام 

على  بح�صول  تطالب  كاتالونيا  حكومة  اأن 

�صندوق  واإن�����ص��اء  م���وارده���ا،  م��ن  عالية  ن�صبة 

ما  نحو  على  ال�صرائب،  جم��ال  يف  بها  خا�س 

ه��و م��ع��م��ول ب��ه يف اإق��ل��ي��م��ي ال��ب��ا���ص��ك ون��اف��ارا، 

ويحظى هذا ال�صرط مبوافقة اأكر من 80 يف 

املئة من الكتالونيني.

باأي حال، ورغم اأن اإقليم كاتالونيا يحظى 

وفاة  اأي منذ  35 عاماً،  ذات��ي منذ نحو  بحكم 

الكتالونيني  1978، لكن  اجلرال فرانكو عام 

االإ���ص��ب��ان��ي��ة،  ت�����ص��رف��ات احل��ك��وم��ة  �صئموا م��ن 

وخ�����ص��و���ص��اً اأن���ه���م ي��ع��ت��رون اأن��ف�����ص��ه��م اأن��ه��م 

لو�صع  ع��ام��اً   150 م��ن  اأك���ر  م��ن��ذ  ينا�صلون 

»ال��ق��وم��ي��ة ال��ك��ت��ال��ون��ي��ة« يف م���ك���ان م��ن��ا���ص��ب، 

لكنهم ف�صلوا، الأن القومية االإ�صبانية براأيهم 

مل تتقبل وجود القومية الكتالونية.

اجتماع  يتو�صل  مل  العامة،  اخلا�صة  ويف 

احلكومة  رئي�س  مع  كاتالونيا  حكومة  رئي�س 

ولهذا  حا�صمة،  نتائج  اإىل  املركزية  االإ�صبانية 

كانت ن�صيحة ما�س ب�»جمل«، وفيها باأنه على 

جدية  »م��ن  تقلل  ال  اأن  االإ�صبانية،  احلكومة 

ا�صفتاء  ب��اإج��راء  وطالبها  اأي��ل��ول«،   11 م�صرية 

�صعبي ملعرفة راأي الكتالونيني.

اأزم��������ة اإ����ص���ب���ان���ي���ا امل����ال����ي����ة، يف اخل���ا����ص���ة 

وحدتها  تهدد  باتت  فهي  اأب����داً،  �صهلة  لي�صت 

وم�����ص��ت��ق��ب��ل��ه��ا، و����ص���رارت���ه���ا ل���ن ت��ق��ت�����ص��ر على 

اإ�صبانيا، فثمة دول اأخرى يف االحتاد االأوروبي 

فرن�صا،  الطريق  وعلى  واليونان،  كالرتغال 

تع�صف بها االأزم��ات، ويف العادة »من ال�صرارة 

ينطلق اللهيب«.

بلدان  يف  ال�����ص��وداء  وخ��واط��ري  اأحا�صي�صي  اأ�صتعيد 

الغربة، كلما �صمعت خراً ماأ�صاوياً عن غرق املهاجرين 

»غ���ري ال�����ص��رع��ي��ني« ق���رب ���ص��واط��ئ ال��ي��ون��ان واإ���ص��ب��ان��ي��ا 

واإيطاليا، واأت�صاءل ما الذي يدفع باملوجات املتتالية من 

�صبيل  يف  املخاطر،  رك��وب  اإىل  وال�صباب  العائات  اآالف 

اللجوء اإىل البلدان الغنية، اأو بيع كل ما ميلكونه ل�صراء 

تاأ�صرية مزورة من »مافيا املهربني«، للدخول اإىل كندا 

اأو الواليات املتحدة االأمريكية؟

قد يجيبك البع�س اأن �صيق الفر�س والفقر واجلوع 

ال�صرين:  اأه��ون  بني  املواطن  يختار  لكي  كافية  اأ�صباب 

اأو املوت غرقاً على  املوت البطيء يف »اأح�صان« الوطن، 

�صواطئ الرجاء واالأمل، وقد ياأتي اآخر بجواب فل�صفي 

وا�صتئثارهم  احل��ك��ام  ا�صتبداد  اإن  فيقول  عمقاً،  اأك���ر 

كلها  ال��ع��ام��ة،  احل��ري��ات  وان���ع���دام  وال�����روة،  بال�صلطة 

االأم��ر،  البع�س  ُيب�ّصط  وقد  الهجرة،  اإىل  النا�س  تدفع 

فيخت�صر االأ�صباب بالطموح ال�صخ�صي وحب املغامرة.

يف مطلع �صتينيات القرن املا�صي، اأي قبل اأن تكت�صب 

امل�صببات املذكورة اأعاه معانيها ال�صائدة اليوم، اجتاحت 

الهجرة  م��ن  موجة  واالإ���ص��ام��ي��ة  العربية  جمتمعاتنا 

ب��االأح��رى،  اأو  منظمة،  موجة  كانت  ال�صرعية«،  »غ��ري 

زال���ت جم��ه��ول��ة الهوية  م�صهلة ع��ن ط��ري��ق ج��ه��ات م��ا 

اإىل  �صافرت  ع��م��ري،  م��ن  ع�صر  ال�صابع  ويف  االآن،  حتى 

»هاجروا«  الذين  ال�صباب  اآالف  بل  مبئات،  اأ�صوة  اأملانيا 

دون  م��ن  واإيطاليا  وفرن�صا  وال�صويد  ال��دامن��ارك  اإىل 

تاأ�صريات دخول.

ن�صافر، ثم نعود مرات  البلد طوعاً، ثم  اإىل  كنا نعود 

اأك��ر  امل����زاج، ويف  ال��واح��دة ح�صب  ال�صنة  ع��دي��دة خ��ال 

االأحيان، كانت ال�صلطات املعنية يف تلك البلدان مت�صاهلة 

ال�صفر، فكنت  تكاليف  اأي�صاً  اأبعد احل��دود، وتتحمل  اإىل 

اأو  اأهلي  اإىل  ا�صتقت  كلما  علّي  القب�س  ُيلقى  اأن  اأتق�صد 

اأ�صحابي يف احلي.

باأن  التعليمات تعطى لنا من فم من �صبقونا،  وكانت 

يختلق كّل منا عذراً لترير دخوله »غري ال�صرعي«، فمنا 

اأو  اأهلية،  حرب  من  هرباً  ال�صيا�صي«  »اللجوء  طلب  من 

بدعوى �صدور حكم باالإعدام من جانب هذه امليلي�صيا اأو 

تلك، اأو »اللجوء االقت�صادي«، مبعنى الهروب من الفقر 

واجل��وع، وك��ان املحامون يترعون لتمثيل كل احل��االت، 

واإقناع ال�صلطات مبنح االإقامة الدائمة، وبني مّد وجزر، 

منت اجلاليات العربية وامل�صلمة يف اأوروبا يف نهاية االأمر.

ول���ك���ن، ي��ج��ري احل���دي���ث ال���ي���وم ع���ن ج��ال��ي��ات عربية 

ال���ذي يرف�س  ال��غ��رب��ي«،  »امل��ج��ت��م��ع  ق��ل��ق  ت��ث��ري  وم�صلمة 

تثبيت وجودها ويعرقل ان�صهارها يف احلياة العامة، فاأّي 

م�صري ينتظر هذه اجلاليات؟ واإذا جنح املرب�صون بها يف 

اإذكاء نار »ال�صراع بني احل�صارات«، هل �صيتحول اأبناوؤها 

اإىل رهائن كما ح�صل للجالية اليابانية يف اأمريكا اأثناء 

احلرب العاملية الثانية؟ 

الأن��ه��ا لن  الهجرة،  ع��ن  النظر  اإىل �صرف  دع��وة  اإن��ه��ا 

ال�صورة  انقلبت  اأن  بعد  خ�صو�صاً  املن�صود،  باحلل  تاأتي 

راأ���ص��اً على عقب: م��ن يبحث ع��ن ال��رخ��اء وال���راء، فلن 

اأزماتها  اأ���ص��واأ  تعي�س  التي  احلديثة  اأوروب���ا  يف  يجدهما 

من  ي��ه��رب  وم���ن  واملعي�صية؛  وال�صيا�صية  االق��ت�����ص��ادي��ة 

ال��ن��زاع��ات  ت��ن��ام��ي  �صيجدهما يف  وال��ت�����ص��ل��ط،  اال���ص��ت��ب��داد 

ال�صباب  �صفوف  يف  االأجانب  �صد  والتع�صب  العن�صرية 

امل��ت��ط��رف؛ وم��ن يبحث عن  االأوروب�����ي واأح����زاب اليمني 

ال�صك  ن��ظ��رات  �صتاحقه  وال��رح��ال،  ال�صفر  م��غ��ام��رات 

واالتهام باالإرهاب عند كل بوابة حدود.
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األزمة المالية تعصف باالتحاد األوروبي
إسبانيا مهددة بالتشظي.. وشرارتها قد تصل إلى دول أخرى

على نفسها جنت براقش
ال��ذي جنانا من  الفلك فقل احلمد هلل  اأن��ت وم��ن معك على  ا�صتويت  {ف���اإذا 

القوم الظاملني} املوؤمنون: 28.

وج��رت  وال��ن��ه��ار،  الليل  تعاقب  م��ا  اآل��ك  وعلى  اهلل عليك  �صام  النبيني  خ��امت 

اجلداول واالأنهار.. ما �صّرك اأن حفنة وقحة فّظة حاولت النيل من طهر منبتك 

و�صامي ر�صالتك! 

هذه اجلماعة الدونية التي جتراأت على االعتداء ال�صافر على �صخ�س الر�صول 

و�صريته و�صمعته وعرته، اإمنا اعتدت على امل�صلمني وامل�صيحيني على حّد �صواء..

فالفيلم »الفتنة« هذا ال تقت�صر غاياته ومراميه ال�صريرة على االإ�صاءة املعنوية 

وح�صب.. اإمنا املق�صود اإحداث �صرخ بني املوؤمنني من اأتباع ال�صرائع ال�صماوية على 

م�صتوى وم�صاحة امل�صكونة.. {واإذا قيل لهم ال تف�صدوا يف االأر�س قالوا اإمنا نحن 

م�صلحون - اأال اإنهم هم املف�صدون ولكن ال ي�صعرون} البقرة: 11 – 12.

اإنه الفكر ال�صهيوين ال�صاعي على الدوام اإىل التخريب والهدم، بدءاً باحلجر، 

وانتهاء بالب�صر، وعلى جميع االأ�صعدة وامل�صتويات االأخاقية واملناقبية والقيمية، 

واالإخاء االإن�صاين، القائم على احلوار والتفاهم والت�صامح واملحبة واالبتعاد عن 

ال�صيد  ال�صمح، وتعاليم  االإثرة باإحال الغريية.. تلك هي دعوة الدين احلنيف 

امل�صيح..

هذا االأمر يتعار�س مع توجهات وتوجيهات ال�صهيونية العاملية ومن يدور يف 

فلكها.. اإذ اإن املوؤامرة على �صعوبنا واأوطاننا تقت�صي منها �صّب الزيت على النار، 

لتعطيل مفاعيل العقل، واإلهاب الغرائز يف بع�س النفو�س، لتاأتي اأعمااًل، حّرمها 

الدين، واأنكرتها االأخاق واملثل، فتتحقق املوؤامرة..

اإال خبااًل والأو�صعوا خالكم  ففي قوله تعاىل: {لو خرجوا فيكم ما زادوكم 

يبغونكم الفتنة وفيكم �صّماعون لهم واهلل عليم بالظاملني} التوبة: 47.

خ�صيء هذا الفكر، وهذا الظّن، وهذا الوهم.. ففي �صعوبنا واأنا�صنا من الوعي 

�صراّ  املرب�صني  على  الفر�صة  تفويت  باإمكانه  ما  والب�صرية،  والب�صر  والتعّقل 

باأمتنا واأوطاننا..

االأم���ن،  وجمل�س  املتحدة  االأمم  هيئة  ال�صيما  ال���دويل،  باملجتمع  نهيب  ل��ذا 

ا�صت�صدار ت�صريع ي�صائل فيه ويحاكم كل من ت�صول له نف�صه االإ�صاءة اأو االعتداء 

على جوهر االأديان وم�صاعر واأحا�صي�س ومعتقدات اأتباعها، واإىل اأ�صخا�س الر�صل 

بحرية  املعروفة  تلك  حتى  وامل���ررات،  الذرائع  كانت  اأي��اً  وحما�صبته..  واالأنبياء 

الراأي والتعبري.

حتى لو كان بع�س الظّن اإثم.. فنحن ن�صكك بقدرة املجتمع الدويل، بل برغبة 

هذا املجتمع القيام مبثل هذه اخلطوات االإجرائية الرادعة، الأن ال حول له وال 

طول.. فهو مقّيد اليدين، وم�صادر القرار من قبل ال�صهيونية.. هذا ما اأكدته 

وتوؤكده جمريات االأحداث، جّراء االعتداءات املتكررة على مقد�صاتنا يف فل�صطني 

اأو تتجراأ  االأم���ن  ي��ج��روؤ جمل�س  اأن  االأم��اك��ن.. م��ن غ��ري  املغت�صبة وغ��ريه��ا م��ن 

اجلمعية العامة لاأمم املتحدة ا�صت�صدار قرار اإدانة ولو باحلد االأدنى..

اإىل العامل احلر املتفلت من القيود ال�صهيونية، الوقوف  لذلك نحن نتوجه 

يف  االإن�صانية  تطاول  التي  ال�صر�صة،  الربرية  الهجمة  ه��ذه  اأم��ام  وثبات  بحزم 

ال�صميم..

ك��م��ا ن��دع��و اأم��ت��ن��ا اإىل ال��ت��م��ا���ص��ك وال��ت��ع��ا���ص��د اأك����ر، وت��ف��وي��ت ال��ف��ر���ص��ة على 

امل�صطادين يف املاء العكر.. فقد جاء يف حمكم كتابه العزيز: {مثل الذين كفروا 

برّبهم اأعمالهم كرماد ا�صتّدت بها الريح يف يوم عا�صف ال يقدرون مما ك�صبوا على 

�صيء ذلك هو ال�صلل البعيد} اإبراهيم: 18، واهلل من وراء الق�صد.

نبيه االأعور

مئات امل�ساركني يف تظاهرة و�سط العا�سمة الإ�سبانية مدريد                     )اأ.ف.ب.(
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با�سر مدحت با�سا اإثر تعيينه والياً على �سورية 

وو�للسللوللله اإىل بللللروت، بللدر�للس مللا حتللتللاجلله الللبللاد 

توجيه  وراأى  املللجللاالت،  خمتلف  يف  اإ�ساحات  من 

و�ساعده  كللبللر،  مللرفللاأ  اإنلل�للسللاء  وجلللوب  اإىل  اهتمامه 

املعروف   - بك  فخري  اإبراهيم  �سديقه  جهوده  يف 

تللوىل رئا�سة  بفخري بك - وكللان مقرباً منه، وقللد 

بلدية بروت، وكان على درجة عالية من الثقافة، 

يتمتع  كان  كما  الفرن�سية،  منها  لغات  عدة  ويتقن 

على  بي�ساء  اأيللللاٍد  ولللله  واحللرامللهللم،  الللنللا�للس  بثقة 

املدينة.

وبللهللّمللة مللدحللت بللا�للسللا و�للسللعللي فللخللري بلللك، ُعقد 

املدينة  مت�سرف  برئا�سة  بللروت  �سراي  يف  اجتماع 

مت  البلدي،  املجل�س  اأع�ساء  وح�سور  اأفندي  رائللف 

فتقرر  وتو�سيعه،  املر�سى  اإن�ساء  مبو�سوع  التدار�س 

اإن�ساء املر�سى من نقطة ال�سامية قرب خان اأنطون 

اإىل جللهللات بناية اخلللواجللات ملللدورن،  بللك، ممللتللداً 

دي  الكونت  اإىل  ب�ساأنه  التعليمات  ت�سليم  تقرر  كما 

التي  النفقات  االأخلللر  هللذا  يللاأخللذ  اأن  بللرتللوي، على 

التي  ال�سركة  من  املر�سى  ر�سم  لتخطيط  يدفعها 

قرروا العمل على اإن�سائها اأو من بلدية بروت.

امللل�للسللروع،  اإجنللللاح  اأن  علللللى  املجتمعني  راأي  وقلللر 

يللوجللب اإعللللللادة الللنللظللر بلللاأ�لللسلللواق بللللروت الللقللدميللة، 

الب�سائع  انتقال  لت�سهيل  طرقاتها  بع�س  وتو�سيع 

وحللركللة النقل مللن املللرفللاأ واإللليلله، فللدر�للسللوا اإحلللداث 

 - القدمية  الكرنتينا  حمل  من  اأحدهما  طريقني، 

�ساحة  اإىل ع�سور   - املللرفللاأ  وكللان موقعها يف حملة 

ريلللا�لللس اللل�للسلللللح، واللللثلللاين ملللن حملللل الللر�للسللومللات 

�للسللاحللة  الللكلل�للسللاف -  بللللرج  �للسللاحللة  اإىل  )اجلللللمللللرك( 

ومفيد  للبلدة  نافع  اآخللر  �سكل  بللاأي  اأو   - ال�سهداء 

للعموم وحم�سن الأو�ساع البلدة القدمية، واإن كان 

يف احلقيقة ح�سل نفعة ل�سركة املرفاأ.

األللف  ع�سر  بخم�سة  حينه  يف  االأكللللاف  وقلللدرت 

�سهم، قيمة ال�سهم الواحد، ع�سرون لرة عثمانية، 

تدفع على اأربعة اأق�ساط ف�سلية مت�ساوية، وفر�سوا 

وخم�سمئة  باألفني  اال�للسللراك  بلللروت  اأهلللايل  على 

االأهللايل،  ا�سراك  رف�ست  اإذا  لل�سركة  تاأميناً  �سهم 

واكتفوا ب�سبعمئة وخم�سني �سهماً، اأي مببلغ خم�سة 

ع�سر األلللف لللرة وزعلللت كما يلللللي: اإبللراهلليللم خللوري 

اأيا�س  حممد   ،500 ملحمة  اأ�سعد  لللرة،   2000 بك 

بيهم  اللل�للسللادات   ،3000 ب�سر�س  اخلللواجللة   ،2000
 ،500 وهاين  رعد   ،1000 التويني  جرج�س   ،2000
يوحنا   ،500 مللدور  نخلة   ،3000 �سر�سق  اخلواجات 

ديللوان  اإىل  املللرفللاأ  م�سروع  واأر�للسللل   ،500 اأبكاريو�س 

ي�سر  تعديل  بعد  االأ�ستانة  يف  الللعللايل  االمللتلليللازات 

يف الئحة البلدية، ورفعت اأوراق التقرير اإىل الباب 

اأو  بللروت م�سر يل  بلدية  وانتدب جمل�س  العايل، 

اأنللطللون بك �ساحب اخلان   - ابللن م�سر  اأي   - غلي 

املعروف با�سمه ملاحقة امل�سروع يف االأ�ستانة، ويبدو 

تبع  ما  ثم  �سورية  واليللة  من  با�سا  مدحت  نقل  اأن 

ذلك، جعلت امل�سروع ينام يف اأدراج ق�سر يلدز.

ومللن الللطللريللف االإ�لللسلللارة اإىل اأنللله يف اأوائللللل �سنة 

اأفللنللدي  قللا�للسللم  اأن  املللديللنللة ملللن  اأهلللللايل  �للسللكللا   1882
مازم اجلندية ومن كان برفقته يف ميناء بروت، 

الركاب يف حمل يقع قرب املجيدية  ح�سروا خروج 

اأمامه  تقف  باباً  للدرج  وعملوا  اخل�سب،  مينة  عند 

املرور  ر�سم  اإال ملن دفع  يللوؤذن باخلروج  الركاب، وال 

اأمامه،  الواقعة  واالأ�سحة  املذكور  الللدرج  ملتزم  اإىل 

واعترب االأهايل هذا العمل من قريحة قا�سم اأفندي 

وطالبوا بنقله.

�سركة  اإىل  وحتويله  املرفاأ  اإن�ساء  امتياز  �سدور 

فرن�سية

�سوال  �سنية يف  اإدارة  املاحقة، �سدرت  وبنتيجة 

اإن�ساء  امتياز  مبنح  1887م،  حزيران  1304هل/  �سنة 

املرفاأ اإىل يو�سف اأفندي املطران.

وتلل�للسللمللن االمللتلليللاز علللدة �لللسلللروط علللللى �ساحب 

االمتياز التقّيد بها، منها:

- جواز نقل االمتياز اإىل الغر.

- جواز م�ساهمة االأجانب مع �ساحب االمتياز.

- احلللق مبد طريق تللرامللوي يف املللرفللاأ ويف قلب 

البلدة، ت�سهيًا لنقل الب�سائع والركاب.

- حق �ساحب االمتياز باالأرا�سي التي �ستطمر، 

الأ�للسللحللاب  يللكللون  اأن  علللللى  ذراع،  األللللف   250 وتللبلللللغ 

بال�سعر  منها  ق�سم  �للسللراء  حللق  امللللجلللاورة  االأمللللاك 

املاألوف - الرائج - خال �ستة اأ�سهر من اإعدادها.

على  خمللازن  باإن�ساء  االمللتلليللاز  �ساحب  حللق   -

با�ستيفاء  وحقه  الب�سائع،  خلللزن  املرفاأ  �سطوط 

ر�لللسلللوم علللللى الللبلل�للسللائللع واحلللليلللوانلللات الللل�لللسلللادرة 

جميع  على  وكذلك  واإليها،  املدينة  من  واللللواردة 

املراكب احلربية التجارية وال�سراعية.

- حللقلله بللاإنلل�للسللاء خملللللازن ودكلللاكلللني للللاأجلللرة 

وطرقات و�سوارع، واأن مينح اإدارة الراموي التي 

�سيمدها باملرفاأ وقلب املدينة اإىل �سركة وطنية اأو 

اأجنبية.

واألللزم  �سنة،  ب�ستني  وقد حللددت مدة االمتياز 

املمنوح له باإيداع �سمانة نقدية قدرها �ستة اآالف 

لرة عثمانية يف البنك العثماين، بخال ثاثة 

اأ�سهر من تاريخ �سدور االمتياز.

مل  ال�سكل،  بهذا  االمتياز  �للسللدور  اأن  ويظهر 

اأجنبية  �سركة  با�سم  �سدوره  من  تفادياً  اإال  يكن 

مللنللذ الللبللدء، اإذ مل متللر ثللاثللة اأ�للسللهللر علللللى منح 

بني  مقاولة  متت  حتى  مطران،  لل�سيد  االمتياز 

هذا االأخر وبني �سركة فرن�سية، فنقل االمتياز 

دي  الكونت  بهمة  بكافة حقوقه وموجباته  اإليها 

اإن�ساء طريق  اأخذ امتياز  اأن  بروتوي، الذي �سبق 

ل�سركة  ناظراً  1857، وكان  �سنة  - دم�سق  بروت 

وابلللللللورات امللل�للسللاجللري الللفللرنلل�للسلليللة يف اللل�للسللطللوط 

العثمانية.

من »بروتنا«

�أحمد
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ثقافة
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بيروتيات

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

بلللحللل�لللسلللور اللللللقلللللوى اللللوطلللنللليلللة 

وممثلي  ال�سيا�سية  وال�سخ�سيات 

االأحلللللللزاب ومملللثلللل قلللائلللد اجللليلل�للس، 

الللتللي نفذها  الللعللمللللليللة  ومبللنللا�للسللبللة 

ج�سر  علللللى  االحتللللاد  حلللزب  مقاتلو 

�سليم �سام يف بللروت، دعا احلزب 

لللهللذه  اإحلللليللللاء  وطلللنلللي  حلل�للسللد  اإىل 

العملية، حيث اأ�ساء �سعلة املقاومة 

وفجر مكامن القوى التي تختزنها 

بروت يف مواجهة االآلة الع�سكرية 

ال�سهيونية.

وقلللد األلللقلللى اأحللللد امللل�للسللاركللني يف 

اللللعلللمللللللليلللة؛ حملللملللد غلللنللليلللم، كلللللمللة 

»انطلقنا  عللنللدمللا  بللاأنلله  فلليللهللا  ذّكللللر 

يف رحلللللللة الللتللحللريللر وفللللق بللو�للسلللللة 

فل�سطني، مل نكن تنظيماً مدعوماً 

نللوعلليللة،  م�سلحة  حللركللة  اأو  دولللليلللاً 

اأن خطة  مللوؤمللنللة  بلللل جمللمللوعللات 

االألف ميل تبداأ بر�سا�سة يف �سدر 

بللنللي �للسللهلليللون، ملللن هللنللا ملللن على 

مللواجللهللات  ا�ستكملنا  اجللل�للسللر  هلللذا 

االإخلللللوة ملللع اللل�للسللهللايللنللة يف جللنللوب 

ملللروراً  بلللروت،  اإىل  لبنان و�للسللواًل 

مبللعللارك خلللللدة، الللتللي �للسللّطللر فيها 

مقاتلو االحتاد اال�سراكي العربي 

البطوالت  اأروع  امل�سركة  والقوات 

فل�سطني.  نحو  الرحلة  مبتدئني 

جمموعات بروتية يف هذه االأزقة 

االإرادة  بللقللوة  اجللل�للسللر  اإىل  جللللاءت 

ال�سهاينة  ترمي  املقاومة  وعزمية 

لهيب اأمتنا العربي، تدفعها ملا بعد 

اأنللنللا �سنحرر هللذه  لللتللوؤكللد  بللللروت، 

االأر�لللللس �للسللرباً �للسللرباً مللهللمللا كانت 

التكاليف، ومهما كانت الت�سحيات، 

يف  اهلل  رجللللللال  دور  جلللللاء  اأن  اإىل 

امليدان«. 

وخللللتللللم بللللالللللقللللول: »نلللللقلللللول يف 

الثاثني لعملية اجل�سر،  الذكرى 

اإن بروت تقول من طرد ال�سهاينة 

عليه  تع�سى  لللن  اأ�لللسلللوارهلللا  خللللارج 

القادمني  ال�سهاينة  عماء  طللرد 

العفنة  ال�سيا�سة  نللافللذة  مللن  اإليها 

و�سناديق االقراع املزيفة«.

كلمة »حركة اأمل« األقاها ع�سو 

الللهلليللئللة الللتللنللفلليللذيللة يف احللللركلللة؛ 

على  اأنلله  اإىل  فاأ�سار  قبان،  ح�سن 

النا�سريون  قام  �سليم �سام  ج�سر 

باأنبل املعارك، و»كلنا يف هذا اليوم 

وهللذا  �سينت�سر،  خيارنا  اأن  نللوؤكللد 

امللللحلللور املللللقللللاوم؛ ملللن لللبللنللان اإىل 

خيار  وهللو  �للسللوريللة،  اإىل  فل�سطني 

اللل�للسللمللود وزوال  املللقللاومللة وخللليلللار 

الكيان ال�سهيوين«.

اأما كلمة حزب االحتاد فاألقاها 

علل�للسللو املللكللتللب اللل�للسلليللا�للسللي للللللحللزب؛ 

اأن بروت  اإىل  فلفت  ه�سام طبارة، 

هللللي ثلللغلللر بلللللاد الللل�لللسلللام، وعللمللقللهللا 

�سورية  ب�سمود  وارتباطها  �سورية، 

لللن ن�سمح الأحللد  قللدر وم�سر  هللو 

للتاآمر  وكللر  اإىل  بللروت  يحول  اأن 

على �سورية العربية املقاومة، ولن 

يلل�للسللتللطلليللعللوا حملللو ذاكلللرتلللنلللا، ولللن 

طم�س  اأو  اأبللطللالللنللا  ب�سطب  ن�سمح 

اللللتلللاريلللخ امللل�للسللرف اللللللذي �للسللطللروه 

بدمائهم.

وقللللللال طلللللبلللللارة: »بللللللللروت هللي 

اأن تللكللون  الأهلللللهللا اللل�للسللرفللاء قللبللل 

م�ساحات عقارية للبيع وال�سراء.. 

بروت هي قلعة االأحللرار على مر 

الزمن، قبل اأن تكون مرفاأ للتجارة 

وال�سياحة، ولن تكون املاخور الذي 

تريدونه للعائات املالكة امل�ستبدة 

وحتا�سر  �سورية  على  تتاآمر  التي 

بللروت  بل»الدميقراطية«..  علينا 

هي قلب لبنان و�سورة عن ن�سيجنا 

ن�سمح لكم  ولللن  الللواحللد،  الوطني 

ولن  ومذهبياً،  طائفياً  بتمزيقها 

اللل�للسللورة  تللقلللللبللوا  بللللاأن  لللكللم  ن�سمح 

باأي ذريعة، اأو اأن تقيموا فيها بوؤر 

العداء للمقاومة البطلة التي هي 

�سرفنا وعزتنا وكرامتنا«.
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مقدمة احل�سور



تلللرددت يف االآونلللة االأخلللرة معلومات 

بللالللغللة احللل�للسللا�للسلليللة، علللن قللليلللام مللافلليللات 

اأوروبللللليلللللة بللنللقللل اأعلللملللاللللهلللا مللللن اللللعلللراق 

وكرد�ستان اإىل بروت، ال �سيما يف ما خ�س 

احلرفية،  بالغة  بطرق  االأملللوال  تبيي�س 

واأ�سارت امل�سادر اإىل اأن هذه املافيات تدير 

جتللاريللة  مللتللاجللر  �سا�سل  عللرب  عملياتها 

تللربر و�سع االأملللوال يف  اأنللهللا  اأي  �سخمة، 

املللال هللو من  بللاأن م�سدر  نللقللداً،  امل�سارف 

هذه  ا�سرت  وقللد  التجارية،  املحال  هللذه 

12 متجراً  اأكللر من  االآن  ال�سركات حتى 

من اأ�سخم املتاجر يف لبنان، ومما ال �سك 

فيه، اأن هذه املعلومات تهدد و�سع لبنان، 

بعدما متكن يف ال�سنوات االأخرة وبجهود 

راأ�سهم  وعلى  عللدة،  جهات  بذلتها  كبرة 

�سامة، من  ريا�س  لبنان  حاكم م�سرف 

عرب  االأمللللوال  غ�سيل  عمليات  مللن  احلللد 

امل�سارف.

ما  �سرعان  املعلومات،  هللذه  �سيوع  بعد 

عللللادت اإىل الللواجللهللة جمللمللوعللة �للسللائللعللات، 

التجارية،  املحال  بع�س  طاولت  قد  كانت 

خال  امللبو�سات  حمللال  منها  وخ�سو�ساً 

املحال يف  �سيما منها بع�س  الللعللام، ال  هللذا 

حيث  بللللروت،  وو�للسللط  احللللملللراء  منطقة 

كل  لها  فللروع  �سل�سلة  املتاجر  هللذه  تفتتح 

بينما  اأعمالها،  من  وتو�سع  واأخلللرى  فينة 

واملللبلليللعللات منخف�سة  راكللللد  اللل�للسللوق  حلللال 

مرتفعة  واالإيلللجلللارات  موظفيها،  ب�سهادة 

اإىل حدود مبالغ فيها، وهناك من يت�ساءل 

علللن كلليللفلليللة ربللللح هللللذه امللللحلللال الللتللجللاريللة 

افتتاح  بل  ال  ال�سوق،  يف  ال�سخمة وبقائها 

تبيع  بالكاد  هللي  بينما  لها،  جللديللدة  فللروع 

يومياً نظراً لقلة الزبائن، على �سبيل املثال، 

اأ�سواق بروت  اإيجار حمل �سغر يف  يبلغ 

االأكللاف  ناهيك عن  األللف دوالر،   50 نحو 

املحل،  يتكبدها  الللتللي  االأخلللرى  والنفقات 

مفتوحاً  اإبقائه  من  االإدارة  تتمكن  فكيف 

يف ظل تراجع حركة ال�سراء اإىل حد كبر، 

حتى اأن بع�س العاملني يف املتاجر ي�ستكون 

من اأنهم بالكاد يحققون يومياً 200 دوالر، 

فيما متر بع�س االأيام من دون اأن يتمكنوا 

من بيع ولو قطعة واحدة!

اخللللللرباء  يلللجلللد  ال  يللللجللللري،  مللللا  اإزاء 

االقللتلل�للسللاديللون تللفلل�للسللراً اآخلللر ملللا يللجللري، 

�سوى عمليات تبيي�س االأموال ال�سخمة، 

لبنان،  اإىل  بقوة  عللادت  اأنللهللا  يللردد  التي 

�للسلليللمللا ملللع تللعللر�للس دول عللربلليللة عللدة  ال 

ال�سطرابات وثورات، ومع جنوح منظمات 

للتوجه  بالتبيي�س  متخ�س�سة  ومافيات 

اأخللبللار احلرية  تللتللواىل  لللبللنللان، حيث  اإىل 

امللل�للسللرفلليللة وانلللعلللدام االنلل�للسللبللاط وغلليللاب 

املللل�لللسلللاءللللة، يف ظلللل انلل�للسللغللال امللل�للسللوؤولللني 

مبلفات اأمنية ومعي�سية خانقة.

بطبيعة احلال، فاإن املق�سود بتبيي�س 

مللن خالها  الللتللي  العملية  هللو  االأمللللوال، 

اإىل  االإجرامية  واملنظمات  املافيات  ت�سعى 

عن  الناجتة  واالأملللوال  ن�ساطاتها  اإخللفللاء 

جتارتها غر امل�سروعة، واإىل تاأمني غطاء 

قللانللوين لها، وقللد عللّرفلله قللانللون مكافحة 

كل عمل  باأنه  اللبناين،  االأمللوال  تبيي�س 

يللقلل�للسللد مللنلله اإخللللفللللاء املللل�لللسلللدر احلللقلليللقللي 

لاأموال غر امل�سروعة، اأو اإعطاء تربير 

اأو  كانت،  و�سيلة  بللاأي  امل�سدر  لهذا  كللاذب 

العلم  مع  ا�ستبدالها،  اأو  االأمللوال  حتويل 

باأنها اأموال غر م�سروعة لغر�س اإخفاء 

�سخ�س  م�ساعدة  اأو  متويه  اأو  م�سدرها 

�للسللالللع يف ارتلللكلللاب اجلللللرم علللللى االإفللللات 

مللن امللل�للسللوؤوللليللة، اأو متلللللك االأملللللوال غر 

اأو  ا�ستخدامها  اأو  حيازتها  اأو  امل�سروعة 

غر  اأو  منقولة  اأملللوال  ل�سراء  توظيفها 

مع  مللاللليللة،  بعمليات  للقيام  اأو  منقولة، 

العلم باأنها اأموال غر م�سروعة.

اليوم، وبح�سب م�سادر ر�سمية مطلعة 

يف ملف اإدارة مكافحة تبيي�س االأموال يف 

ال�سائد،  لاعتقاد  وخللافللاً  فللاإنلله  لبنان، 

فللللاإن مللعللظللم عللمللللليللات تللبلليلليلل�للس االأملللللوال 

امل�سرفية،  الللعللمللللليللات  عللن  بللعلليللداً  جتلللري 

ويف قللطللاعللات غللر مللراقللبللة، وهللنللا مبعث 

الكبر  اجلللهللد  بف�سل  وذللللك  اخلللطللورة، 

اللللذي قللامللت بلله امللل�للسللارف بللالللتللعللاون مع 

البنك املركزي، لكن هذا ال مينع ا�ستحداث 

االأمللللوال، على  لتبيي�س  و�للسللائللل جللديللدة 

عرب  االأملللر  يتم  احل�سر،  ال  املللثللال  �سبيل 

�للسللراء �للسللبللائللك ذهلللب اأو جملللوهلللرات ذات 

فنية  اأو  اأثلللريلللة  قللطللع  اأو  عللاللليللة،  قلليللمللة 

معروفة عاملياً، اأو �سيارات فارهة نقداً بعد 

�سراء  اأو  اإن�ساء  اأو  ثمنها،  من  جزء  ح�سم 

واملطاعم  للملبو�سات  الللتللجللاريللة  املللحللال 

ال�سياحية،  واملللنللتللجللعللات  والللكللازيللنللوهللات 

اأن االأملللللوال  واإدارتللللهللللا بللطللريللقللة تللظللهللر 

املبي�سة هي مبنزلة اأرباح حمققة، كذلك 

طريق  عن  التبيي�س  عمليات  تتم  االأمللر 

مللن خال  الللبللور�للسللة،  �للسللركللات  ا�ستعمال 

بيع وهمي مل�ستندات م�سعرة يف البور�سة 

فريق،  اإن�ساء  بوا�سطة  نف�سه،  البائع  من 

يحقق عن طريقها اأرباحاً وهمية الإخفاء 

تتم  كما  امل�سروع،  غر  احلقيقي  امل�سدر 

عللمللللليللات تللبلليلليلل�للس االأملللللللوال علللن طللريللق 

والتعليمية  االإ�ساحية  املوؤ�س�سات  اإن�ساء 

واخللللدملللات االجللتللمللاعلليللة، حلليللث تو�سع 

�سكل  على  فيها  امل�سروعة  غللر  االأمللللوال 

تللربعللات وهللبللات، ثللم تللعللود االأملللللوال اإىل 

اأ�سحابها عن طريق القيام بعمل وهمي، 

ويلجاأ مبي�سو االأموال اأي�ساً اإىل �سركات 

ب�سراء  يقومون  حيث  وال�سفر،  ال�سياحة 

تذاكر �سفر، ثم بيعها اأو ردها يف بلد اآخر، 

بعد ح�سم جزء ب�سيط من ثمنها، في�سكل 

الثمن املرجتع مربراً لوجود املال.

وميكن تلخي�س عملية غ�سيل االأموال 

الب�ساطة  اأ�ساليب عديدة تتدرج من  عرب 

اإىل التعقيد وهذه تتلخ�س مبا يلي:

اأبللللللرز  ملللللن  وهللللللو  الللللتللللهللللريللللب:  اأواًل: 

االأمللللوال،  غ�سيل  بها  يتم  الللتللي  االأ�للسللاللليللب 

فيقوم اأ�سحاب هذه االأموال بتهريبها اإىل 

الداخل اأو اخلارج ح�سب احلاجة، وهذا اأمر 

ال جدال فيه، باعتبار اأن احلدود اللبنانية 

ال�سنوات  يف  �سارم  ب�سكل  حممية  تكن  مل 

االأخرة، ال �سيما املعابر غر احلدودية.

يتم  واللل�للسللراء:  البيع  عمليات  ثللانلليللاً: 

الللتللمللويلله عللن ملل�للسللدر هلللذه االأملللللوال عن 

كالعقارات  العتيقة  االأ�سياء  �سراء  طريق 

والللللذهللللب واللللللللوحلللات اللللللنلللللادرة، ثلللم يتم 

يف ملللرحلللللللة الحلللقلللة بلليللعللهللا واحلللل�لللسلللول 

ح�سابات  فتح  يف  ت�ستخدم  �سكوك  على 

م�سرفية.

ثللللالللللثللللاً: نلللقلللل االأمللللللللللوال عللللن طللريللق 

املللوؤ�للسلل�للسللات املللاللليللة غللرامللل�للسللرفلليللة: وهللي 

تبادل  عمليات  يف  ت�ساهم  التي  املوؤ�س�سات 

و�سركات  ال�سرافة  �سركات  مثل  النقود، 

�سم�سرة االأوراق املالية.

رابلللعلللاً: �للسللركللات الللواجللهللة: هللنللا يلجاأ 

غا�سلو االأموال اإىل اإن�ساء �سركات �سورية، 

ال حتقق الغر�س املن�سو�س عليه يف عقد 

التاأ�سي�س، بل تقوم بالو�ساطة يف عمليات 

للرقابة  االأملللوال، وهي ال تخ�سع  غ�سيل 

التي تخ�سع لها امل�سارف. 

)ال  للنقود  اليومي  التمويل  خام�ساً: 

النقود  اإيلللداع  يتم  لبنان(:  يف  كللثللراً  تتم 

لدى اأحد امل�سارف، ثم يحولها اأ�سحابها 

اإىل م�سارف اأخرى، وامل�سرف الذي ينفذ 

اإذ  الغر�س منه،  يعلم  التحويل ال  عملية 

هذا  ا�ستخدام  اإىل  االأمللوال  غا�سلو  يعمد 

لللدى م�سارف  االأملللوال  الإيلللداع  االأ�سلوب 

يف اخلللارج دون احلاجة اإىل االإعللان عن 

اأ�سمائهم. 

�للسللاد�للسللاً: امللل�للسللارف االإلللكللرونلليللة: 

وهلللللي مللللن اأهلللللللم واأخلللللطلللللر اللللو�لللسلللائلللل 

تللتلليللح  اإذ  احلللللديللللثللللة،  الللتللكللنللولللوجلليللة 

�سخمة  كميات  نقل  االأملللوال،  لغا�سلي 

بالقيام  واأمللللان،  ب�سرعة  االأمللللوال  مللن 

بللالللعللمللللليللات امللللالللليلللة واإدخلللللللللال �للسللفللرة 

بوا�سطة  اأحللللرف  اأو  اأرقللللام  مللن  �للسللريللة 

اللللكلللوملللبللليلللوتلللر، فلليلل�للسللتللطلليللع حتللويللل 

االأمللللللوال بللالللطللريللقللة الللتللي يلللاأملللر بها 

اجلللهللاز، وقللد عللانللى لبنان لللفللرة من 

هذه العمليات، قبل اأن يتم �سبطها.

�للسللابللعللاً: الللبللطللاقللة اللللذكللليلللة: وهللي 

الللبللطللاقللة الللتللي تللقللوم بلل�للسللرف النقود 

التي كان قد �سبق حتميلها من العميل 

املغناطي�سي  الللقللر�للس  اإىل  مللبللا�للسللرة، 

اأي  اأو  اآللليللة  عللن طللريللق ماكنة حتللويللل 

هلللاتلللف مللعللد للللهلللذا اللللغلللر�لللس، ولللهللذه 

مبايني  االحتفاظ  خا�سية  البطاقة 

اللللللللللللدوالرات، خملللزنلللة علللللللى الللقللر�للس 

اخلا�س بها، فيمكن ب�سهولة نقل هذه 

االأموال اإلكرونياً اإىل بطاقة اأخرى.

وقللللللد تللل�لللسلللللللك مللللافلللليللللات تللبلليلليلل�للس 

االأموال م�سالك طويلة الإخفاء امل�سدر 

احلقيقي لاأموال، ثم تعود اإىل الدول 

م�سروعة،  اأملللوال  اأنللهللا  على  االأ�سا�سية 

وهناك العديد من التقنيات منها:

اللل�للسلليللارات  كلل�للسللراء  نللقللداً:  اللل�للسللراء    •
واملللعللادن  املللاللليللة،  واللل�للسللكللوك  الفخمة، 

قيمتها  ملللن  اأقلللللل  بلل�للسللعللر  الللثللملليللنللة.. 

القيمة احلقيقية  دفع  احلقيقية، عرب 

نقداً وباليد، ثم بيعها بال�سعر احلقيقي 

ولو بخ�سارة.

ال�سياحي:  الللقللطللاع  يف  اال�للسللتللثللمللار    •
وهلللي طللريللقللة الإخللفللاء ومتللويلله اأملللوال 

غللر �للسللرعلليللة، وذلللللك بللا�للسللتللثللمللارهللا يف 

كازينوهات ومطاعم وفنادق، ثم اإظهار 

هللذه االأملللوال على اأنللهللا اأربلللاح حمققة 

�سرعية.

وهي  للتظهر:  القابلة  ال�سيكات    •
اإخللفللاء  اإىل  تللهللدف  م�سل�سلة  عللمللللليللات 

م�سدر االأموال.

عن طريق  وذلللك  ال�سفر:  وكللاالت    •
�سراء تذاكر �سفر، ثم بيعها يف بلد اآخر، 

اأو ردها يف بلد اآخر.

حيث  االئتمان:  بطاقات  ا�ستعمال    •
�سخمة  ح�سابات  بللاإيللداع  املبي�س  يقوم 

يف البنوك يف ح�ساب البطاقة، ثم يعمد 

اإىل �سحبها نقداً يف اأي يف العامل.

ال�سفن  تللقللوم  الللبللحللريللة:  الللتللجللارة    •
بنقل اأموال من دولة اإىل اأخرى.

املبي�سون  يعمد  ال�سركات:  اإن�ساء    •
�للسللركللات خمللتلللللفللة وجللنللي  اإنللل�لللسلللاء  اإىل 

االأمللوال  اأربللاح وهمية منها، تكون هي 

�سركات  اإن�ساء  اأي�ساً  يتم  املبي�سة، وقد 

وهمية.

الللقللمللار: وهللي و�سيلة مهمة  اأنللديللة   •
ا�ستبدال  يتم  حيث  االأملللوال،  لتبيي�س 

الللفلليلل�للس وقللل�لللسلللائلللم اللللللللعلللب بللللاالأمللللوال 

الللفلليلل�للس ب�سيكات  اإبلللللدال  الللنللقللديللة، ثللم 

م�سحوبة على امل�سارف.

الللتللحللويللات من  نللذكللر  اإىل ذلللللك، 

املللغللربللني، اإنلل�للسللاء املللوؤ�للسلل�للسللات املللاللليللة، 

الفوترة املزدوجة، امل�ساربة بالبور�سة، 

اإن�ساء املوؤ�س�سات االإ�ساحية، التبيي�س 

بلللللاالنلللللرنلللللت، اللللتلللحلللويلللل اللللتلللللللغلللرايف 

لاأموال، احلواالت الربيدية.

هنا مرت�ضى

19

اقتصاد

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

»مافيات تبييض« األموال تعود لتنشط في لبنان

) العدد 233(  اجلمعة - 5  ت�رشين الأول - 2012



هل حدث لك موقف �أ�ضّرك �أو مر�ض 

�أ�ضابك ب�ضبب عني �حل�ضود، وتبدل حالك 

�أ�ضابك؟  �ل�ضحر  �إىل حال، وكاأن  من حال 

هل تتجنبني بع�ض �ل�ضديقات �أو �جلار�ت 

�ملنطلق  �ل�ضعاع  ذل��ك  ل�ضر  �تقاًء  �ملتطفلة 

من عيونهن؟

ال�����ض����ك �أن����ن����ا ن���������ض����ادف �ل�����ض��خ�����ض��ي��ة 

�حل�ضودة يف �لعمل �أو يف �ل�ضارع، �أو حميط 

�الأ�ضخا�ض  ه���وؤالء  و�الأ���ض��دق��اء..  �لعائلة 

�لذين يتمنون زو�ل �لنعمة من بني يديك 

بقلب ملئ بالغل و�لكره و�حل�ضد.

�ل��ن��ع��م��ة عن  �حل�����ض��د ه���و مت��ن��ي زو�ل 

�ملح�ضود، �أما �لعني �أو �لنظرة فهي �إ�ضابة 

بعني  �الإن�����ض��ان،  ج�ضد  خ�ضو�ضاً  �الأ���ض��ي��اء، 

بني  �ضاع  �ملفهوم  وه��ذ�  نظره،  �أو  �حلا�ضد 

على  يغلب  �إذ  �أي�ضاً،  �حل�ضد  با�ضم  �لنا�ض 

�أن  بالعني  �الإ���ض��اب��ة  على  �ل��ق��درة  �ضاحب 

ي��ك��ون ح��ا���ض��د�ً، ول��ف��ظ »�ل��ع��ني« يق�ضد به 

�إل��ي��ه  للمنظور  ي�ضبب  �ل����ذي  �الأث����ر  ذل���ك 

�ل�ضرر.

خلل ع�صبي

كيفية حدوث �ل�ضرر، تناولته �إحدى 

�أن  �إىل  �أ���ض��ارت  �لتي  �ليابانية  �لدر��ضات 

عني  تطلقها  �لطاقة  من  موجة  �حل�ضد 

�حل���ا����ض���د، ف��ت�����ض��ي��ب �مل��ح�����ض��ود ب��خ��ل��ل يف 

جهازه �لع�ضبي، وقد �أجرى عامل ياباين 

در�����ض���ة ح���ول وظ��ائ��ف �الأع�����ض��اء، ووج��د 

على  ق����ادرون  �الأ���ض��خ��ا���ض  م��ن  بع�ضاً  �أن 

�ل���ا�إر�دي���ة  �ل��وظ��ائ��ف  بع�ض  يف  �لتحكم 

للجهاز �لع�ضبي.

�أن ينتاب  �ل��ع��امل م��ا مي��ك��ن  والح����ظ 

�ل�����ض��خ�����ض �ل���ع���ادي م���ن ت���اأث���ر �ل��رك��ي��ز 

م��ن �حل��ا���ض��د، فوجد  ل��ه  �مل��وج��ه  �لعقلي 

�لدم  تدفق  ي�ضبب خلًا يف مقايي�ض  �أن��ه 

�لعامل  ��ضتطاع  ومنها  �لتنف�ض،  و�ضرعة 

�لطاقة،  لقيا�ض  دقيقة  �أج��ه��زة  ت�ضميم 

�ن���ب���ع���اث ط���اق���ة م����ن ج�����ض��د  �أن  �أث���ب���ت���ت 

ت��وؤث��ر  �مل��ح�����ض��ود  ن��ح��و  �ل�ضخ�ض �حل��ا���ض��د 

�ضعف  �أو  مر�ض  �أو  �أمل  �إىل  فتوؤدي  فيه، 

�أو ف�ضاد.

�لن�ساء �أكرث

�أك��دو� يف بحث  �أملانيا  �لنف�ض يف  علماء 

م�ضكلة  �أ����ض���ب���ح  �حل�����ض��د  �أن  �ج���ت���م���اع���ي، 

م���ت���ز�ي���دة يف جم��ت��م��ع �ل��ع�����ض��ر �حل���دي���ث، 

�م��ت��دح  م��ا  �إذ�  ب��ه  ت�ضعر  �أن  و�ل����ذي مي��ك��ن 

�أو حني  زم��ائ��ك،  �أح��د  �لعمل  رئي�ضك يف 

ي��ن��ج��ح �أح�����د �الأ����ض���دق���اء �أو �جل������ر�ن يف 

فال�ضعادة  ملحوظة،  ب�ضورة  وزنه  �إنقا�ض 

تكون  م��ا  غالباً  �الآخ���رون  بها  يتمتع  �لتي 

�ضعبة �لتحمل لاآخرين.

�لن�ضاء  �أن  �إىل  �أخ���رى  و�أ���ض��ارت در����ض��ة 

�أكرث قابلية لل�ضعور باحل�ضد، الأنهن عادة 

ال يتمتعن بحقوقهن كاملة، و�لطريف �أن 

�ل��رج��ال، الأنهم  �إىل  ه��ذ� �حل�ضد ال يوجه 

�أكرث متتعاً باحلقوق، لكنه غالباً ما يتجه 

نحو ن�ضاء �أخريات ميتلكن �أكرث، لكنهن ال 

يتمتعن بحقوقهن رغم ذلك.

لديهن  �لن�ضاء  �أن  �ل��در����ض��ة  و�أ���ض��اف��ت 

م�����ض��ك��ل��ة م�����زدوج�����ة، الأن����ه����ن ال ي��و�ج��ه��ن 

يفخر  بينما  باحل�ضد،  �إح�ضا�ضهن  م�ضكلة 

�لرجال فقط مبا حققوه، و�إذ� �ضعرت �ملر�أة 

�أب���د�ً،  ذل��ك  تظهر  ال  ع���ادة  فهي  باحل�ضد، 

لتجد  �أ�ضدقائها  �إىل  تلجاأ  ما  غالباً  فهي 

ر�حتها يف �لنميمة ب�ضاأن ما يقلقها ويثر 

ح�ضدها.

�صعاع ي�صبه الليزر

�أم�����ا �حل�����ض��د يف �ل��ث��ق��اف��ة �ل��ع��رب��ي��ة 

حيث  �لديني،  باملنظور  د�ئ��م��اً  فرتبط 

كما  و�الأحاديث،  �لكرمي  �لقر�آن  ُذكر يف 

ب��اأم��ر����ض  م��رت��ب��ط��ة  ي��ع��ّد مع�ضية  �أن����ه 

مبنظور  ي��ر�ه  �الآخ��ر  و�لبع�ض  �لقلوب، 

فرتدي  �لغيبية،  و�مل��ف��اه��ي��م  �خل��ر�ف��ة 

�ملظاهر  من  وغرها  �لزرقاء«  »�خل��رزة 

�ل���ت���ي ي��ع��ت��ق��د �ل��ب��ع�����ض �أن���ه���ا ت��ق��ي من 

�حل�ضد.

�ل�ضيخ �ل�ضعر�وي رحمه �هلل قال �إنه 

ال ميكن الأحد �إنكار �حل�ضد، و�هلل تعاىل 

ح�ضد}،  �إذ�  حا�ضد  �ضر  {وم���ن  ي��ق��ول: 

وقال �ضيدنا حممد �ضلى �هلل عليه و�آله 

رج��ل  �ث��ن��ت��ني:  �إال يف  »ال ح�ضد  و���ض��ل��م: 

�آتاه �هلل مااًل فهو ينفقه �آناء �لليل و�آناء 

�ل���ق���ر�آن فهو  �هلل  �ل��ن��ه��ار، ورج���ل علمه 

يقوم به �آناء �لليل و�آناء �لنهار«.

�ل�ضيخ  �ضّبه  �لعلمية،  �لناحية  وم��ن 

ب�ضعاع  �حل�����ض��د  �هلل  رح��م��ه  �ل�����ض��ع��ر�وي 

�لليزر �لذي يخرق باالإ�ضعاع و�لطاقة، 

ر�أت  و�إن  �لدماء،  نزيف  فى  يت�ضبب  وال 

�ضعاعها  ت�����ض��ّوب  ت��ك��ره��ه  ���ض��ي��ئ��اً  �ل��ع��ني 

�إليه، وكل و�حد منا لديه هذه �لطاقة، 

�لبع�ض  الأن  �لب�ضر،  �خ��ت��اف  م��ع  لكن 

�إن�ضاناً  يح�ضد  وال  ب��االإمي��ان،  يحر�ضها 

�آخر على نعمة مّن بها �هلل تعاىل عليه.

�أن خر  �ل�����ض��ع��ر�وي  �ل�����ض��ي��خ  و�أك�����د 

م��ا يحفظ ���ض��ر �ل��ع��ني ه��ي �آي����ات ���ض��ورة 

�ضّر  �لفلق من  ب��رّب  �أع��وذ  »�لفلق« {قل 

�إذ� وق��ب ومن  �ضّر غا�ضق  ما خلق وم��ن 

�ضّر حا�ضد  �لعقد ومن  �لنّفاثات يف  �ضّر 

�إذ� ح�ضد}، وهناك �تقاء �آخر، وحت�ضني 

للنعم من �ضر عني �حل�ضود، وهي �أن �أي 

�أنعم �هلل بها عليك حني تر�ها ال  نعمة 

تن�ضب �لف�ضل �إىل نف�ضك، وقل »ما �ضاء 

�هلل وال قوة �إال ب��اهلل«، ف��اأي نعمة تذكر 

عليها ذلك ال ترى عليها عطبة، و�ضّبه 

�ل�ضعر�وي �الأمر باأن هذ� �لذكر �لعظيم 

�أنعم  �لتي  للنعمة  �ل�ضيانة  ك�»كتالوج« 

�هلل بها عليك.

ياأكل احل�صنات

�أكد �ل�ضيخ �لدكتور حممد  من جهته، 

كما  �حل�ضنات  ي��اأك��ل  �حل�ضد  �أن  �لعريفي 

ياأكل �لنار �حلطب، الأنه يوؤدي �إىل �ملعا�ضي 

كالغيبة، الأنه �إذ� ُمدح �ل�ضخ�ض �ملح�ضود يف 

�مللحوظات  ب�ضرد  �حلا�ضد  يقوم  جمل�ض، 

مبدح  يفرح  ال  �حلا�ضد  الأن  عنه،  �ل�ضلبية 

�أمامه، وكلما ُمدح يبد�أ �حلا�ضد  �الآخرين 

يف ذم�����ه، وب���ال���ت���ايل ي���اأخ���ذ �مل��ح�����ض��ود من 

ح�ضنات �حلا�ضد.

و�أو����ض���ح خ���ال �أح���د حم��ا���ض��ر�ت��ه، �أن 

�الف������ر�ء  �إىل  �ل�����ض��خ�����ض  ي���ج���ر  �حل�������ض���د 

ب��د�أت تقول  ف��اإذ� ح�ضدت �ضخ�ضاً  و�لكذب، 

فيه كذ� وكذ�، ورمبا كذبت عليه باأمر غر 

�ضحيح، �إ�ضافة �إىل �أن �لنبي عليه �ل�ضاة 

و�ل�ضام عندما �ضئل: من هم �أهل �جلنة؟ 

�لل�ضان«،  قال: »كل خمموم �لقلب �ضدوق 

قالو�: �ضدوق �لل�ضان نعرفه، فما خمموم 

�لقلب، قال: »هو �لتقي �لنقي ال �إثم فيه، 

�أح��د من  وال بغي، وال غل، وال ح�ضد على 

�مل�ضلمني.

و�ضف  ع��ن��دم��ا  وت��ع��اىل  �ضبحانه  و�هلل 

�مل�ضلمني قال: {يوم ال ينفع مال وال بنون 

�أن  ب��د  ال  �ضليم}،  بقلب  �هلّل  �أت���ى  م��ن  �إاّل 

و�حل�ضد  �ل�ضرك  من  �ضليماً  �لقلب  يكون 

و�ل���غ���ل و�حل���ق���د ع��ل��ى �أح�����د م���ن �إخ���و�ن���ه 

�مل�ضلمني.

رمي اخلياط

عالم المرأة
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وبــــالـشــكر تــدوم الـن

»صيانة« النعمة تقيِك من عين الحسود

أنــِت وطــــــفــــــــــلــك
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خطورة »هزهزة« 
الطفل الرضيع

»هزهزة« �لطفل �لر�ضيع من �الأمور بالغة �خلطورة 

على �ضحة �لطفل ب�ضكل عام، ويطلق عليها متازمة 

�لطفل  هّز  �إىل  �لو�لد�ن  يلجاأ  �ملهزوز، حيث  �لطفل 

�أن يهد�أ،  ب�ضدة حينما يبكي ب�ضكل متز�يد، رغبة يف 

من دون �أن يدركو� خطورة هذه �الأمور.

ملخاطر  �لطفل  تعري�ض  يف  �لطفل  هزهزة  تت�ضبب 

متعددة، منها:

و�ل�ضبكية  �ل��دم��اغ  يف  بنزف  �لطفل  �إ�ضابة  �إمكانية 

)�الأن�����ض��ج��ة �حل�����ض��ا���ض��ة ل��ل�����ض��وء �ل��ت��ي ت��ب��ط��ن مقلة 

�لعني(.

�إحد�ث تلف د�ئم يف �لدماغ.

�حتمالية حدوث ك�ضور يف ج�ضم �لطفل، نتيجة هزه 

ب�ضدة وعنف.

حدوث تلف يف �لرقبة، �أو �حلبل �ل�ضوكي.

تعري�ض �لطفل للوفاة.

معاناة �لطفل من �أور�م وكدمات نتيجة �لهز �لعنيف.

�الأطفال  ن�ضب  عن  دقيقة  �إح�ضائيات  توجد  ال  لكن 

�مل��ع��ر���ض��ني ل��اإ���ض��اب��ة مب��خ��اط��ر م��ت��ازم��ة �لطفل 

�أن��ه يف كثر من �الأح��ي��ان، تتّم حما�ضبة  �مل��ه��زوز، �إال 

�الأبوين على �ل�ضلوك �لعنيف يف �لتعامل مع �لطفل 

�أثناء »�لهزهزة«.
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�أك��رث  م��ن  �ل�ضاي  �أن  در����ض��ة حديثة  �أك���دت 

�مل�������ض���روب���ات غ���ن���ى مب�������ض���اد�ت �الأك�������ض���دة 

و�ل��ف��ي��ت��ام��ي��ن��ات يف �ل���ع���امل، مم���ا ي��خ��ال��ف 

�العتقاد �ل�ضائع لدى �لكثرين باأن �ل�ضاي 

م�ضّر، كونه يوؤدي �إىل �ضحب �حلديد من 

�جل�ضم.

�أن  �الأ����ض���ود  �ل�����ض��اي  مل��ح��ب��ي  �ل��ي��وم  فيمكن 

خ��وف،  دون  م��ن  �مل�ضروب  بهذ�  ي�ضتمتعو� 

ح��ي��ث �أ����ض���ارت ه���ذه �ل��در����ض��ة �ل��ت��ي ُن�ضرت 

�إىل  �الأوروبية،  �ل�ضحف  �إح��دى  يف  موؤخر�ً 

�أن فو�ئد �ل�ضاي تظهر حني ُي�ضرب لوحده 

مع �ملاء �ملغلي فقط، بينما هناك عادة لدى 

باحلليب،  مم��زوج  �ل�ضاي  بتقدمي  �لبع�ض 

مما يفقده بع�ض فو�ئده �ل�ضحية.

بالغاً  �ضخ�ضاً   16 بدر��ضة  �لباحثون  وق��ام 

ي�ضربون �أقد�حاً من �ل�ضاي �الأ�ضود مع �ملاء 

و�آخ����رون مي��زج��ون��ه مبقد�ر  ف��ق��ط،  �ملغلي 

���ض��ئ��ي��ل م���ن �حل��ل��ي��ب م���ن���زوع �ل��د���ض��م، ثم 

على  �مل�ضروبات  ه��ذه  تاأثر  بقيا�ض  قامو� 

�ملقارنة  �ل��دم��وي��ة، وبعد  �الأوع��ي��ة  وظ��ائ��ف 

�ل�ضاي  ت�ضبب  �مل��غ��ل��ي،  �مل���اء  �أ���ض��ح��اب  ب��ني 

�الأ�����ض����ود يف حت�����ض��ني وظ���ائ���ف �ل�����ض��ر�ي��ني 

لديهم، بينما تبني لهم �أن �إ�ضافة �حلليب 

�إىل �ل�ضاي �أفقدته هذ� �لتاأثر �الإيجابي 

على �ضحة �ل�ضر�يني.

وكرر �لعلماء �لتجربة على فئر�ن �ملعمل، 

ف�ضروها  �لتي  �لنتائج  نف�ض  �إىل  لي�ضلو� 

�حلليب،  يف  �لفيتامينات  بع�ض  ب��وج��ود 

�أو توقف خ�ضائ�ض م�ضاد�ت  رمبا حتّيد 

�الأك�ضدة يف �ل�ضاي.

�ضابقة  در�����ض���ات  �أن  �إىل  �الإ����ض���ارة  جت���در 

�أظهرت �أن �ل�ضاي مقوٍّ للمناعة، وي�ضاعد 

يف �ل��ت��ق��ل��ي��ل م���ن ع��ط��ب �خل����اي����ا، ول��ه 

عاقة �أي�ضاً مبكافحة �لت�ضو�ض وحت�ضني 

�إىل  باالإ�ضافة  �ل���دم،  يف  �ل�ضكر  م�ضتوي 

�ل��دم��وي��ة يف  ف��و�ئ��ده �ل�ضحية ل��اأوع��ي��ة 

�لقلب.

  مـنــوعــــات
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اأفــقــي

طعام. ن�ضف   /  2006 �لقدم  لكرة  �لعامل  كاأ�ض  بطلة   1
�ملعنى  لتف�ضر   / �ضئم   / و�ملنقار  �الأرج��ل  طويل  طر   2

و�ال�ضتطر�د.

 / ما  �ضيء  لعمل  للكمبيوتر  �الأو�م���ر  من  جمموعات   3

طــريـقـة اللعـب

و�أفقياً  9 عامودياً  �إىل   1 �الأرق��ام من  تو�ضع 

على �أن ال يتكرر �لرقم يف �أي �جتاه عامودي 

كان �أو �أفقي 

الحل السابق 12345678910
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

م���ت���ازم���ة �الل���ت���ه���اب �ل��ت��ن��ف�����ض��ي 

�حلاد

�مللتقون. يلتقي  حيث   / قرب   4
ط��ق��و���ض وت��ق��ال��ي��د  جم��م��وع��ة   5

حلدث ما / �حد �لو�لدين.

قدح وذم �ضعر� / �ضاأم   / �أخطاأ   6
و�ضيق من بطء مرور �لوقت.

للند�ء / عك�ض منغلق  7
 / �ل�������ض���دي���دة  �ل����ن����ار  �ل�����ض��ن��ة   8

مت�ضابهات

لعمل  ت��وق��ف   / خ���روج  ن�ضف   9
برحلة  �لقيام  �أثناء  جانبي  �ضيء 

�أ�ضا�ضية.

ل��ك��رة  �ل���ع���امل  ك���اأ����ض  ب��ط��ل��ة   10
و�أظ��ه��ر  ��ضتجد   /  1998 �ل��ق��دم 

لونا جديد�.

عـــامـــودي

�لقدم  �لعامل لكرة  كاأ�ض  1 بطلة 
.1994

2 يقطع باالأ�ضنان وخا�ضة �للحم 
/ مدينة باك�ضتانية

�أو �ضعبة  مفهومة  غر  �أ�ضياء   3
�لفهم / ي�ضيبه �جلنون

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

رائحة القهوة 
سر جاذبيتها

ت��و���ض��ل ع��ل��م��اء ب��ري��ط��ان��ي��ون 

�إىل �ل�ضر ور�ء �ختاف مذ�ق 

�ل�ضهية  ر�ئحتها  عن  �لقهوة 

�إليها �لكثر من  �لتي جتذب 

�الأ�ضخا�ض، ال �ضيما يف بد�ية 

�لنهار ووقت �لبدء يف �لعمل.

�أنه من خال  �لعلماء  ورجح 

م�ضروب  ير�ضل  �لبلع،  عملية 

�ل���ق���ه���وة م���وج���ة م���ن �ل��ع��ب��ر 

ل��اأن��ف  �إىل �جل����زء �خل��ل��ف��ي 

�الأم��ر �لذي  �لفم،  من د�خ��ل 

�ل�ضم  من  ثانية  حا�ضة  يفّعل 

يف �ملخ، و�لتي تكون �أقل تقبًا 

تت�ضبب  �لتي  �لقهوة،  لنكهة 

ُك��ل��ي يف �ل��ط��ع��م  يف �خ���ت���اف 

و�ضعور �أقل بالر�ضا.

وق���د �أو����ض���ح �خل����رب�ء �أن����ه يف 

بع�ض  ق���د جن���د يف  �مل���ق���اب���ل، 

�الأح���ي���ان �أن���و�ع���اً م��ن �جل��ن 

طعمها  لكن  مقززة،  ر�ئحتها 

ق��د  �ل���ب���ع�������ض  الأن  ل������ذي������ذ، 

بعد  ح��ت��ى  �ل��ط��ع��م  ي�ضت�ضيغ 

مروره على �الأنف.

وق������ال �ل���ربوف���ي�������ض���ور ب����اري 

�ب��ردي��ن،  �ضميث م��ن ج��ام��ع��ة 

خ�������ال م�����ه�����رج�����ان �ل���ع���ل���وم 

�الإن�������ض���ان  �إن  �ل����ربي����ط����اين، 

مي���ت���ل���ك ح���ا����ض���ت���ني ل���ل�������ض���م، 

��ضتن�ضاق  على  تعتمد  و�ح��دة 

�لرو�ئح من �لطبيعة و�لبيئة 

�خل��ارج��ي��ة، و�الأخ���رى تعتمد 

ع����ل����ى خ���������روج �ل�������ه�������و�ء م��ن 

�الأنف  �إىل  ورجوعه  �الإن�ضان، 

مرة �أخرى.

خوف   / �ل�ضاة  عند  يقال  �أم��ر  فعل   4
مر�ضي.

وعا. �رتفع   5
فجو�ت بالغة �ل�ضغر يف �جل�ضم   / بحر   6

�أو ورق �لنبات.

/ من ينعق �حلرب  عك�ض   7
�الأث��اث  على  يو�ضع  ما   / نبات  ن�ضف   8

حلمايته �أو لزينته فتفر�ض عليه

9 العب ليبي يف نادي �ل�ضباب �ل�ضعودي.
�جلز�ئري. �ضطيف  وفاق  العب   10

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

الشاي يحّسن وظائف الشرايين.. ويقّوي المناعة
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سن اليأس المبكر يعّرض ألزمات قلبية
�أن �ل�ضيد�ت �لاتي يبلغن �ضن �لياأ�ض مبكر�ً، يو�جهن بزيادة ت�ضل �ضعفي فر�ض �ملعاناة من  �أ�ضارت در��ضة حديثة �إىل 

�أمر��ض �لقلب و�ل�ضكتات �لدماغية و�الأزمات �لقلبية.

و�أو�ضح �لباحثون �أن �لزيادة وجدت بني �ل�ضيد�ت ذو�ت �الأ�ضول �لعرقية �ملختلفة، ب�ضبب �العتماد على �لعو�مل �لبيئية 

و�لور�ثية �ملتحكمة بهن، و�لتي تعمل على زيادة �أو خف�ض فر�ض �الإ�ضابة باالأزمات �لقلبية و�ل�ضكتات �لدماغية.

�لقلبية  باالأزمات  �أكرث عر�ضة لاإ�ضابة  �لياأ�ض مبكر�ً، كن  �ضن  بلغن مرحلة  �لاتي  �ل�ضيد�ت  �أن  �إىل  �الأبحاث  و�أ�ضارت 

و�ل�ضكتات �لدماغية، لي�ضل �إجمايل �ل�ضيد�ت �لاتي تعر�ضن لاأزمات �لقلبية نحو 50 �ضيدة، مقابل 37 �ضيدة تعر�ضن 

ل�ضكتات دماغية.

وكانت �الأبحاث �أجريت على ما يقرب من 5000 �ضيدة، تر�وحت �أعمارهن ما بني 45 و48 عاماً، مت تتبعهن لقر�بة �ضتة 

�أعو�م، حيث ُوجد �أن ما يقرب من 28٪ منهن بلغن مرحلة �ضن �لياأ�ض مبكر�ً قبل �لو�ضول �إىل �ضن 46 عاماً.



ف��ق��د ال��ن��ج��م��ة ل��ق��ب��ي ال�����دوري وال��ك���أ���س 

امل��و���س��م امل��ا���س��ي يف ظ���رف اأ���س��ب��وع واح����د.. 

للمرة  ال�صف�ء  خزائن  لبن�ن  بطولة  دخلت 

معظم  ال��ن��ج��م��ة  ت�����ص��در  اأن  ب��ع��د  الأوىل، 

مب�راة  يف  ب�لك�أ�س  الأن�ص�ر  وظفر  املراحل، 

نه�ئية درام�تيكية، ك�ن فيه� مو�صى حجيج 

اأن ك�نت  ولعبوه الأقرب اإىل الفوز.. وبعد 

جم�هري النجمة متني نف�صه� ب�إحراز لقب 

الن�دي  ت���ري��خ  يف  الأوىل  للمرة  »الدوبليه« 

بكف،  كف�ً  ت�صرب  خرجت  العريق،  ال�صعبي 

ت���ري��خ��ي ك���ن  اإجن�����ز  متح�صرة ع��ل��ى ���ص��ي���ع 

مبتن�ول اليد.

اللبن�نية  الكرة  ن���د �ص�رب يف ج��ذور  ويف 

ك���ل��ن��ج��م��ة، ك�����ن ل ب���د م���ن ق������راءة م��ت���أن��ي��ة 

امل��صي،  املو�صم  اإخف�ق  التي خلفت  للأ�صب�ب 

املو�صم،  لهذا  الفريق  ا�صتعدادات  ت�بع  وم��ن 

اجله�ز  مع  الإدارة  بذلته  ال��ذي  اجلهد  مل�س 

ال��ث��غ��رات، وت��دارك  اأج��ل مع�جلة  الفني م��ن 

»النبيذي«،  ب��رزت يف �صفوف  التي  الأخ��ط���ء 

دف�ع�ً وو�صط�ً وهجوم�ً. 

ويف الأ�صبوع الأول للدوري اللبن�ين لهذا 

اللهجة  �صديد  اإن���ذاراً  النجمة  وج��ه  املو�صم، 

مل��ن���ف�����ص��ي��ه، ب��ع��دم��� اك��ت�����ص��ح م�����ص��ي��ف��ه ���ص��ب���ب 

الغ�زية 7-1، م� اأكد عزم الفريق على جت�وز 

كبوة املو�صم امل��صي ووق�ئعه الدرام�تيكية.. 

للنجمة  ب�لن�صبة  اجلديد  املو�صم  عنوان 

ك����ن جت��دي��د ال��ث��ق��ة ب����مل���درب م��و���ص��ى حجيج 

ال��ق��وي��ة،  ال�صخ�صية  ���ص���ح��ب  ال���ن����دي«  »اب���ن 

والب�ع يف التع�مل مع اللعبني.. وعلى ع�تق 

الأخري تقع مهمة ل يح�صد عليه�، ول �صيم� 

ال��دف���ع  ق��ل��ب  ال��ن��ج��م��ة ج��ه��ود  اأن خ�صر  ب��ع��د 

يف  لعب  اأف�صل  النج�رين  �صيخ  بلل  املميز 

لبن�ن املو�صم امل��صي، والذي انتقل للعب مع 

ال��دويل  امله�جم  مع  الهندي  يونيون  ب��راذرز 

اأكرث  يف  اأ�ص��صي�ً  �ص�رك  ال��ذي  املغربي،  اأك��رم 

ت�صفي�ت  �صمن  ل��ب��ن���ن  ملنتخب  م��ب���راة  م��ن 

املوندي�ل.

بع�ص�ً  النجمة  ا�صتع�د  امل��ق���ب��ل  يف  ول��ك��ن 

من حر�صه القدمي، على راأ�صهم ق�ئده عب��س 

ن�دي  اح��راف��ه مع  ف��رة  بعد  اأحمد عطوي 

دبي الإم�راتي، وزكري� �صرارة الذي احرف 

و�صم  امل�ليزي،  �صي  اف  كوالملبور  ن���دي  مع 

�صيلف�  دا  ف�بيو  العملق  ال��رازي��ل��ي  امل��داف��ع 

ال����ذي ل��ع��ب ���ص���ب��ق��� ل��لأن�����ص���ر وال��ع��ه��د وم��ع 

ال��ك��رام��ة ال�����ص��وري ويف الإم�������رات، وامل��ه���ج��م 

الليبي الدويل اأ�ص�مة الفزاين، والفل�صطيني 

- ال��ل��ي��ب��ي حم��م��د ق������ص��م، ك��م��� ع����زز حجيج 

ال��ه���دي  وع��ل��ي  ال��دي��ن  زي��ن  ب�ص�مر  ت�صكيلته 

رم����ل احل���ر���س ال�ص�ب حم��م��ود ف��خ��رو )من 

اأك�دميية تورينو يف اإيط�لي�(.

وتبدو كل املعطي�ت مهي�أة ليكون النجمة 

املو�صم،  ه��ذا  اللقب  على  املن�ف�صني  اأب��رز  من 

اأث��ب��ت��ت جت�ن�صه�،  ���ص���ب��ة  ب���وج���ود جم��م��وع��ة 

خ�صو�ص�ً الظهري الدويل علي حم�م ولعب 

ال���و����ص���ط حم���م���د ج��ع��ف��ر وامل���ه����ج���م ح�����ص��ن 

كرة  يف  ال��دويل  اللعب  اىل  اإ�ص�فة  املحمد، 

اإىل  الع�ئد  ج��ي  تكه  خ���ل��د  لل�ص�لت  ال��ق��دم 

»امل�صتطيل الأخ�صر«، واملدافع اأحمد املغربي 

ح�صني  املخ�صرمني  م��ع  بح�صون  واإب��راه��ي��م 

حمدان وخ�لد حمية، وك�صبت هذه الت�صكيلة 

وق���درة على  من�ف�صة  لتكون  الك�فية  اخلرة 

جتيري اللقب للقلعة النبيذية لأول مرة منذ 

مو�سم 2008 - 2009.

و�صيتفرغ النجمة هذا املو�صم للمن�ف�ص�ت 

العربي  الحت�����د  ك���أ���س  ودع  اأن  ب��ع��د  املحلية 

للأندية، بخروجه املف�جئ على يد �صعب اب 

اليمني، فبعدم� حقق الأهم بفوزه على اأر�س 

�صقط  نظيفني،  بهدفني  �صنع�ء،  من�ف�صه يف 

ب�صكل خم�لف للتوقع�ت يف بريوت 1 - 3، يف 

ول  للعبيه،  در���ص���ً  حجيج  اعتره�  م��ب���راة 

وخ��صوا  مبن�ف�صهم،  ا�صتهروا  اأنهم  �صيم� 

اأن  متن��صني  ال��واج��ب،  ت�أدية  ب���ب  اللق�ء من 

عرق�ً  يعطيه�  م��ن  اإل  تعطي  ل  ال��ق��دم  ك��رة 

وجهداً وتعب�ً، ول مك�ن فيه� اإطلق�ً للغرور 

والتع�يل.

ال��ي��وم يف حت��د م��ع نف�صه،  وي��ب��دو حجيج 

له�  لي�س  النجومية  اأن  ليثبت  ي�صعى  اإن��ه  اإذ 

���ص��ق��ف اأو ح����دود، ف��ب��ع��دم��� خ��ط��ف الأ����ص���واء 

لعب�ً يجيد حتريك فريقه يف امللعب، وي�صعل 

احلم��صة لدى اجلمهور يف املدرج�ت، ه� هو 

اإذ  »جوكر«،  كمدرب  لكن  عينه،  ال��دور  يلعب 

البدلء،  اللعبة من مق�عد  ب���إدارة  يكتفي  ل 

بل اإنه ي�ص�رك كلعب يف اأوق�ت معينة يراه� 

م��ن������ص��ب��ة ل��دع��م لع��ب��ي��ه، وا���ص��ت��غ��لل ن��ق���ط 

�صعف الفريق املن�ف�س.

به،  النجمة  اإدارة  ثقة  حجيج  وي�ص�عد 

ف�����ص��ًل ع���ن ت��ع��ل��ق اجل��م��ه��ور ال��ن��ج��م���وي يف 

امل���درج����ت وك��رثت��ه ع��ل��ى ال�����ص���ح��ة ال��ك��روي��ة، 

حجيج  ولعل  الألق�ب،  اإىل  الط�مح  ب�لفريق 

اأن امل�صوؤولية امللق�ة على ع�تقه  يدرك مت�م�ً 

الق�ئد  دور  يلعب  اأن��ه  �صيم�  كبرية ج��داً، ول 

اللعب  دور  ث��م  الأوىل،  ب�لدرجة  امل���درب   -

اخلبري واملحنك، حني يطلق العن�ن لأفك�ره 

فريقه،  حمرك�ً  امللعب  اإىل  بنزوله  وقدميه 

اإ���ص���ب���ت ح������ص��م��ة يف  وق���د جن��ح يف ت�صجيل 

امل������ص��ي. وه��و ي�صعى للعب  امل��و���ص��م  ال����دوري 

الدور عينه هذا املو�صم، ول �صيم� اأنه ل يزال 

يتمتع بلي�قة بدنية طيبة وح�س كروي رفيع، 

وق���د ع���زز ح��ج��ي��ج ق���درات���ه ب��ث��لث ���ص��ه���دات 

اإ���ص��راف��ه  ف�����ص��ًل ع��ن  ال��ت��دري��ب،  متقدمة يف 

على فريق اخليول يف الدرجة الث�نية، خلل 

لعب�ً،  اأي�ص�ً  �ص�ركه  كم�  امل��صية،  ال�صنوات 

اإىل  ب���إي�����ص���ل��ه  تتحقق ط��م��وح���ت��ه  ول��ك��ن مل 

ت���ري��خ��ه،  يف  الأوىل  ل��ل��م��رة  الأوىل  ال��درج��ة 

واح���ت���ل امل���رك���ز ال��ث���ل��ث يف ب��ط��ول��ة ال��درج��ة 

الث�نية على رغم اإمك�ن�ته املتوا�صعة.

ومن بني الب�صم�ت الب�رزة حلجيج، الثقة 

ال�ص�عدين  اللعبني  لبع�س  منحه�  ال��ت��ي 

املميزين وخ�صو�ص�ً حممد جعفر )21 �صنة(، 

افتتح  ال���ذي  امل��ح��م��د  ولع���ب اجل��ن���ح ح�صن 

يف  اإ�ص�ب�ت  املو�صم بطريقة رائعة م�صجًل 4 

�صب�ك الغ�زية، ويوؤكد املحمد يوم�ً بعد اآخر 

اللبن�نية،  الكرة  �صم�ء  امل�صتقبل، يف  اأنه جنم 

ول �صيم� اأنه ميلك املوؤهلت الفنية الرفيعة 

دفع  م�  وهو  اللعب،  يف  واحلم��صة  وال�صرعة 

اإىل  بوكري  ثيو  لبن�ن  ملنتخب  الفني  ب�ملدير 

يخو�س  ال���ذي  الفريق  ل�صفوف  ا�صتدع�ئه 

ت�صفي�ت ك�أ�س الع�مل.

وب���ني الأم����ور ال��ت��ي ت��ث��ري ق��ل��ق اجلمهور 

ال��ن��ج��م���وي ه��ذا امل��و���ص��م خ��ط ال��دف���ع، حيث 

يلعب يف متو�صط هذا اخلط الرازيلي ف�بيو 

وعلى  الدين،  زين  �ص�مر  الن��صئ  ج�نب  اإىل 

وع�مل  اخل��رة،  ميلك  الأول  اأن  من  الرغم 

امله�جمني  دع���م  ي�����ص���ع��ده يف  ال����ذي  ال��ط��ول 

خ�صو�ص�ً يف ال�صرب�ت الث�بتة، حيث يقتن�س 

الراأ�صية،  ال��ك��رات  الأه���داف عر  الكثري من 

ف�إنه يبدو بطيئ�ً يف الرت��داد اإىل اخللف، م� 

ي�ص�عد املن�ف�صني على انته�ز فر�س الهجم�ت 

يحر�صه�  ال��ت��ي  النجمة  �صب�ك  لهز  امل��رت��دة 

جدارته  اأث��ب��ت  والأخ���ري  اأ�صعد،  نزيه  ال�ص�ب 

ب�أن يكون الرقم واحد يف »القلعة النبيذية«.

����ص���ي���ك���ون ع����ط����وي حم���ور  ال���و����ص���ط  ويف 

للم�صتطيل  الث�قبة  وروؤيته  الألع�ب بخرته 

»ال��دي��ن��م��و« حممد  ج���ن��ب��ه  واإىل  الأخ�����ص��ر، 

الفل�صطيني حممد  والوافد اجلديد  �صم�س 

ق��صم، الذي يتوقع منه النجم�ويون الكثري 

فيملك حجيج  الهجوم  اأم��� يف  امل��و���ص��م،  ه��ذا 

اأكرث من ورقة رابحة ك�ملحمد وزكري� �صرارة 

وخ����ل���د ت��ك��ه ج���ي ف�����ص��ًل ع���ن ال�����ص���ع��دي��ن 

ك��م��ح��م��د ج��ع��ف��ر وحم���م���د ق������دوح وح�����ص��ني 

اإ�ص�فية  ق��وة  اخل��ط  ه��ذا  و�صيك�صب  �صريفة، 

بعد اأن يتم�ثل الليبي اأ�ص�مة الفزاين لل�صف�ء 

من الإ�ص�بة التي اأملت به موؤخراً.
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هل يعوض موسى حجيج 
على النجمة »ميلودراما« 

الموسم الماضي؟

مو�صى حجيج على الأكت�ف بعد اإحدى املب�ري�ت فريق النجمة

) العدد 233(  اجلمعة - 5  ت�رشين الأول - 2012

.. ولعب�ً يف مب�راة فريقه احل��صمة مع ال�صف�ء  يف املو�صم امل��صي



فرحت�ن مل تكتمل يف اجلولة الث�نية من 

اأوروب����..  اأب��ط���ل  دوري  مل�ص�بقة  الأول  ال��دور 

بر�صلونة ال�صعيد بعودة ك�رلي�س بويول، فقد 

درام�تيكية  اإ�ص�بة  اإث��ر  ق�ئده  جهود  جم��دداً 

ت���ع���ر����س ل���ه���� اأم����������م ب��ن��ف��ي��ك��� ال����رت����غ�����يل، 

وج���وف���ن���ت���و����س ال������ذي ا���ص��ت��ق��ب��ل م��ن���ف�����ص���ت 

البطولة على اأر�صه للمرة الأوىل منذ ثلثة 

اأع��وام، مل يقدم جلمهوره ف��وزاً ك�ن منتظراً 

اإذ انتهت  على �ص�خت�ر دانييت�صك الأوكراين، 

.1 – املب�راة ب�لتع�دل 1 

بر�صلونة  جم�هري  اأنظ�ر  ك�نت  حني  ويف 

���ص���خ�����ص��ة ب����جت����ه اأر������س م��ل��ع��ب »ال���ن���ور« يف 

ثمين�ً من  انتزع فريقهم فوزاً  ل�صبونة حيث 

بنفيك� 2 – 0، ك�ن تفكريهم يف مك�ن اآخر.. 

ملعبهم الكبري يف »نوك�مب« حيث �صيجمعهم 

ري���ل  التقليدي  غرميهم  م��ع  »الكل�صيكو« 

م��دري��د الأح����د، حيث ب���ت م��ن امل��وؤك��د غي�ب 

بويول لتعر�صه خللع يف كوعه الأي�صر.

ويف ح��ني اأخ��ف��ق ب��وي��ول يف ال��ه��روب من 

ل��ع��ن��ة الإ����ص����ب����ت ال��ت��ي ت��لح��ق��ه م��ن��ذ ف��رة 

ط��وي��ل��ة، ج�����ء ال���ف���رج يف م���ك����ن اآخ�����ر، حيث 

���ص��ج��ل ل���ق����ء ب��ن��ف��ي��ك��� ع������ودة جن����م ال��و���ص��ط 

خو�صه  ب�إمك�نية  ب�صر  م�  اإينيي�صت�،  اأندري�س 

ملدرب  الكثري  يعني  اأم��ر  وه��و  »الكل�صيكو«، 

»الرث�«،  وللعبي  فيلنوف�  تيتيو  الفريق 

ب�لنظر اإىل اأهمية وجود اإينيي�صت� اإىل ج�نب 

رف�قه يف اأر�س امللعب.

مهمته  مي�صي  ليونيل  ت���ب��ع  جهته،  م��ن 

اجل����دي����دة يف ���ص��ن���ع��ة الأه��������داف ب�����دًل من 

يف  اأ�صيبيلة  م��ب���راة  غ���رار  وع��ل��ى  ت�صجيله�، 

اأدى »ل��ي��و« دور  امل������ص��ي،  ال�����دوري الأ���ص��ب��وع 

امل���م���ون ب�����ص��خ���ء، ف���ق���دم ه��دي��ت��ني غ���ل��ي��ت��ني 

لزميليه الت�صيلي اليك�صي�س �ص�ن�صيز و�صي�صك 

ف�بريغ��س، موجه�ً يف الوقت عينه ر�ص�لة اإىل 

ج��وزي��ه مورينيو ولع��ب��ي��ه، ب���أن��ه يف ح���ل مل 

يدك �صب�كهم بهدف اأو اأكرث، ف�إنه ق�در على 

مهم�  امللكي«  »الأبي�س  دف���ع���ت  �صيفرة  فك 

ك�نت اأحوال بيبي ورف�قه يف دف�ع الري�ل، مع 

الكثري  يعني  ال��ق���دم  »الكل�صيكو«  اأن  العلم 

ل��ل��ن��ج��م الأرج��ن��ت��ي��ن��ي امل���وه���وب، ال����ذي ت��رك 

ت�ريخ  م��رة يف   15 ال��ري���ل  توقيعه يف مرمى 

ال��ف��ري��ق��ني، وه���و ي�صعى ل��لق��راب  ل���ق����ءات 

�صتيف�نو جنم  ال��ف��ري��دو دي  الأ���ص��ط��ورة  م��ن 

القي��صي  ال��رق��م  ال�����ص���ب��ق و���ص���ح��ب  ال��ري���ل 

لكن   ..)18( الكل�صيكو  يف  الأه����داف  ب��ع��دد 

على  معت�د  مي�صي  اأن  الغريبة  املف�رق�ت  من 

من  اأك��رث  برن�بيو«  »�ص�نتي�غو  يف  الت�صجيل 

 9 �صجل  اإن��ه  اإذ  »نوك�مب«،  ملعب فريقه قي 

اإ�ص�ب�ت يف مدريد و6 يف بر�صلونة!

وي�صعى الفريق الك�ت�لوين بقي�دة مدربه 

اجل���دي���د، اإىل ا���ص��ت��ع���دة ال�����دوري الإ���ص��ب���ين 

ولقب دوري اأبط�ل اأوروب� الذي ف�ز به مرتني 

يف املوا�صم الأربعة الأخرية، وعلى الرغم من 

ف���وزه يف م��ب���ري���ت��ه ال�����ص��ت ه���ذا امل��و���ص��م منذ 

مب�راتيه  ويف  احل���يل،  املحلي  املو�صم  مطلع 

بر�صلونة  ف����إن  الأب��ط���ل،  دوري  الأول��ي��ني يف 

اأكرث من مب�راة، واأب��رز دليل  ع�نى كثرياً يف 

اأه��داف   10 �صجل  اأن��ه  بر�صلونة  مع�ن�ة  على 

من اأ�صل 19 هذا املو�صم يف الدق�ئق الع�صرين 

الأخرية.

احتفالية تورينو

�ص�خت�ر  مع  جوفنتو�س  مب�راة  ك�نت 

دوري  يف  العجوز  ال�صيدة  لفريق  الأوىل 

اأب����ط�����ل اأوروب��������� ع��ل��ى م��ل��ع��ب��ه اجل��دي��د 

له  الأوىل  اأن��ه���  كم�  اري��ن���«،  »يوفنتو�س 

الأم  ال��ق���ري��ة  امل�ص�بقة  يف  ج��م��ه��وره  ب��ني 

منذ ثلثة اأعوام.

وعلى رغم اأهمية اللق�ء، راوح الفريق 

م��ك���ن��ه يف دائ����رة ال��ت��ع���دلت مت���م���ً كم� 

الأوىل خ���رج قواعده  ح��دث يف اجل��ول��ة 

ح�مل  الإنكليزي  ت�صل�صي  اأج��ر  عندم� 

اللقب على الكتف�ء ب�لتع�دل معه 2-2.

ي�صتعيد  ب������أن  ج��وف��ن��ت��و���س  وي��ح��ل��م 

م��ك���ن��ت��ه ب���ني ك��ب���ر ال���ق����رة ال��ع��ج��وز من 

خلل الفوز بهذه امل�ص�بقة للمرة الث�لثة 

يف ت�ريخه بعد ع�مي 1985 و1996، علم�ً 

حيث  م��ن  القي��صي  ال��رق��م  يت�ص�رك  اأن��ه 

ع���دد امل��ب���ري���ت ال��ن��ه���ئ��ي��ة ال��ت��ي خ�صره� 

 1973 اأع���وام  امل�ص�بقة )5 م��رات  يف ه��ذه 

و1983 و1997 و1998 و2003( مع ب�يرن 

ميونيخ الأمل�ين وبنفيك� الرتغ�يل.

وت����������ع����������ود امل�������������ب��������������راة الأخ����������������رية 

ل��ل���»ب��ي���ن��ك��ون��ريي« ع��ل��ى اأر����ص���ه يف ه��ذه 

 ،2009 الأول  ك����ن���ون   8 اإىل  امل�����ص���ب��ق��ة 

ح���ني م��ن��ي ب��ه��زمي��ة ق������ص��ي��ة يف اجل��ول��ة 

الأخرية من الدور الأول )1-4( على يد 

عليه  ي�صرف  ك���ن  ال��ذي  ميونيخ  ب���ي��رن 

الهولندي لوي�س ف�ن غ�ل.

ويبدو اأن م� بني اأحلم جمهور »اليويف« 

والواقع هوة كبرية، ف�صحيح اأن جوفنتو�س 

ع�د اإىل �ص�حة التتويج املحلي دون اأن يلقى 

التي  ال�38  امل��ب���ري���ت  جميع  يف  هزمية  اأي 

اإىل  امتدت  والتي  امل��صي،  املو�صم  خ��صه� 

44 يف بداية املو�صم احل�يل، اإل اأنه يفتقد 
اإىل جنوم العي�ر الثقيل واإىل هداف ق�تل 

لأن����ه ل مي��ل��ك يف ���ص��ف��وف��ه الأرج��ن��ت��ي��ن��ي 

اأو  الإ���ص��ب���ين(  )بر�صلونة  مي�صي  ليونيل 

ال��رت��غ���يل ك��ري�����ص��ت��ي���ن��و رون����ل���دو )ري����ل 

ال�ص�بق  لعبه  حتى  اأو  الإ�صب�ين(  مدريد 

)ب�ري�س  اإبراهيموفيت�س  زلت�ن  ال�صويدي 

����ص����ن ج����رم�����ن ال���ف���رن�������ص���ي(، ك���م���� اأن������ه ل 

اأندية مثل م�ن�ص�صر  اإىل م�صتوى  يرتقي 

التي  ميونيخ  وب���ي��رن  وت�صل�صي  يون�يتد 

متلك يف �صفوفه� 22 لعب�ً دولي�ً، ي�ص�ف 

ج�نب  اإىل  ي��ق��ف  ل  ال��ت���ري��خ  اأن  ذل���ك  اإىل 

»ال�صيدة العجوز« على ال�صعيد الق�ري يف 

اجلم�عي  اللعب  على  العتم�د  يخ�س  م� 

ح�صراً دون النجوم الكب�ر، لأنه يف املرتني 

ك�ن  الق�ري،  ب�للقب  توج خللهم�  اللتني 

ميلك يف �صفوفه لعبني رائعني من طراز 

ال��ف��رن�����ص��ي م��ي�����ص���ل ب��لت��ي��ن��ي وال��ب��ول��ن��دي 

وال��ي�����ص���ن��درو   )1985( ب��ون��ي��ي��ك  زب��ي��غ��ن��ي��و 

ول   ،)1996( ف��ي���يل  وج�نلوك�  ب��ي��ريو  دل 

ت�صم الت�صكيلة احل�لية جنوم�ً من العي�ر 

اأن��دري���  ال��و���ص��ط  لع��ب  ب��صتثن�ء  الثقيل، 

لكن  بوفون،  ج�نلويجي  واحل���ر���س  بريلو 

ال��ث��لث��ني م���ن عمرهم�  الث���ن���ني جت������وزا 

وو�صل اإىل نه�ية م�صوارهم� الكروي.

�صفعة البايرن

يف اأب�����رز م��ف���ج���آت اجل���ول���ة ال��ث���ن��ي��ة من 

ميونيخ  ب���ي��رن  ���ص��ق��وط  ج����ء  الأول،  ال����دور 

البيلرو�صي  ب��روي�����ص��وف  ب���ت��ي  اأم����م  امل���دوي 

على اأر�س الأخري، ليرك علم�ت ا�صتفه�م 

عدة حول قدرة الفريق الأمل�ين على مق�رعة 

كب�ر اأوروب� هذا املو�صم، بعك�س الدوري املحلي 

حيث ي�صري بخطى ث�بتة نحو ا�صتع�دة اللقب 

ال����ذي ه��ي��م��ن ع��ل��ي��ه ب��رو���ص��ي��� دورمت����ون����د يف 

املو�صمني امل��صيني.

وخ����ل���ف ب���وري�������ص���وف ج��م��ي��ع ال��ت��وق��ع���ت 

ب�إحل�قه الهزمية ب�لفريق الب�ف�ري العملق 

ان���ط���لق���ة ���ص���روخ��ي��ة  ي��ح��ق��ق  3-1 وال������ذي 
ه���ذا امل��و���ص��م، ح��ي��ث ف����ز يف م��ب���ري���ت��ه ال�صت 

م��ب���رات��ه الأوىل يف  امل��ح��ل��ي، ويف  ال����دوري  يف 

امل�ص�بقة الأوروبية.

املف�ج�أة يف اجلولة  بوري�صوف حقق  وك���ن 

الأوىل بفوزه على ليل الفرن�صي 2-0 يف عقر 

اأول  حم��ق��ق���ً  الأوىل،  اجل��ول��ة  يف  الأخ����ري  دار 

واأظ��ه��ر  اأوروب������،  اأب��ط���ل  دوري  ل��ه يف  انت�ص�ر 

الفريق الذي يقوده لعب الأر�صن�ل الإنكليزي 

ال�ص�بق الك�صندر هليب اأنه منظم جداً دف�عي�ً، 

ويجيد العتم�د على الهجم�ت املرتدة. 

م�صتواه،  عن  بعيداً  فظهر  الب�يرن،  اأم��� 

وت��ب���ع��دت خ��ط��وط��ه ب�صكل م��ف���ج��ئ خ��لف���ً 

مل��ب���رات��ي��ه الأخ��ريت��ني يف ال����دوري، حيث ف�ز 

واح��دة  بنتيجة  برمين  وف���ريدر  �ص�لكه  على 

.0-2
وي�صعى الفريق الذي يقوده املحنك يوب 

ه�ينكي�س، اإىل تعوي�س خيبة املو�صم امل��صي، 

يف  ث�ني�ً  بحلوله  الوف��س  خ���يل  خ��رج  حيث 

يف  اأي�ص�ً  وث�ني�ً  املحليني،  وال��ك���أ���س  ال���دوري 

دوري اأبط�ل اأوروب� على الرغم من اأن املب�راة 

النه�ئية اأم�م ت�صل�صي الإنكليزي اأقيمت على 

ملعبه.

جال قبطا

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

أبطال أوروبا: خسارة بويول تفسد فرحة الفوز على بنفيكا.. 
و»مهــرجــان تـوريـنـو« لــم يكـتـــمل

لعبو ب�يرن يف مب�راتهم مع ب�تي بوري�صوف.. من دون تعليق!

جنم� جوفنتو�س م�تري وفوجينيت�س ويبدو خلفهم� لعبو �ص�خت�ر يحتفلون بهدفهم يف مرمى »ال�صيدة العجوز« فرحة لعبي بر�صلونة ب�لت�صجيل يف مرمى بنفيك� ويبدو الق�ئد بويول يف املقدمة قبل اإ�ص�بته

) العدد 233(  اجلمعة - 5  ت�رشين الأول - 2012
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تـــ�صـــــدر عـــــــن 

�شــركــة الـقـــلــم 

لالإعالم �ش.م.م.

عـــند وجــــود مـ�شـكــلــة فـي التوزيع الرجاء االت�شال:  هاتف: 01/666314تـــــــــــوزيـــــــــــع االأوائــــــــــــــل 
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كاريكاتير

اليهود  نــواب  ملجل�س  ال�شنوي  الع�شاء  �شيقام 

ال�شنة بح�شور �شيفْي �شرف.  الربيطانيني هذه 

ال، لي�س باراك اأو اأوباما، اأو نتنتياهو، اأو هيالري.. 

امللك االأردين  اإنهما   ..NO NO NO،لي�شت كوندي

عبد اهلل الثاين، وزوجته امللكة رانيا.

اجلدير بالذكر اأن والد امللك االأردين الراحل 

ح�شني كان �شيف �شرف الع�شاء ال�شنوي للمجل�س 

امللك  اأم  فــاإن  فقط،  وللتذكري  �شنوات،  عــدة  قبل 

االأردين بريطانية ا�شمها اأنطوانيت، واأطلق عليها 

اأبوه حينما تزوجها ا�شم منى.

متر  قــال:  الربيطانيني  اليهود  الــنــواب  اأحــد 

هذا العام الذكرى الثامنة ع�شرة التفاق ال�شالم 

بني »اإ�شرائيل« واالأردن، و�شعرنا باأن من املنا�شب 

اإحــــيــــاء هــــذه الــــذكــــرى مـــن خــــالل دعـــــوة املــلــك 

مع  التوا�شل  على  حري�شاً  كــان  الـــذي  االأردين، 

اجلالية اليهودية.

الربيطانيني  اليهود  نـــواب  جمل�س  ويعترب   

باملال  ال�شهيوين  للكيان  دعماً  اأكرث اجلهات  من 

ينظم  واملجل�س  وخارجها،  بريطانيا  يف  والنفوذ 

عدة اأن�شطة جلمع تربعات للجي�س »االإ�شرائيلي«، 

ولـــدعـــم احلــكــومــة »االإ�ــشــرائــيــلــيــة« يف مــواقــفــهــا 

املتطرفة �شد الفل�شطينيني.

الـــعـــ�ـــشـــاء الـــ�ـــشـــنـــوي ملــجــلــ�ــس نـــــــواب الـــيـــهـــود 

الربيطانية  العا�شمة  يف  �شيقام  الربيطانيني 

الراغبني  فعلى  املقبل،  الــثــاين  ت�شرين  يف  لندن 

ــاء واملــلــوك الــعــرب  بــاحلــ�ــشــور مــن بع�س الــروؤ�ــش

ــ�ــشــوؤون  ــتــ�ــشــارهــم لــل مـــراجـــعـــة �ــشــديــقــهــم ومــ�ــش

التق�شيمية و»الربيعية« برنار هرني ليفي.

ْر قطرعـــــائــلـــــــة ضـــيـوف »الــــشــــــرف«
ُ
من يز

يصبح غنيًا

 سعيـد
عيتاني

مرافقو �شخ�شية لبنانية 

بـــــــــــداأوا يــــالحــــظــــون ثـــــروة 

فــجــائــيــة عــلــى الــ�ــشــخــ�ــشــيــة 

املــوكــلــني مــرافــقــتــهــا، فبعد 

العاملني  رواتـــب  م�شاعفة 

�شقة  و�شرائه  اأ�شعافاً،  معه 

األــــف   800 بــقــيــمــة  �ــشــكــنــيــة 

اأر�س  دوالر، و�شراء قطعتي 

األـــف   600 الــــواحــــدة  قــيــمــة 

اأر�ــــس  اإىل  اإ�ـــشـــافـــة  دوالر، 

جممع  اإقــامــة  يريد  وا�شعة 

عليها،  و»اإن�شاين«  »تربوي« 

الــــرثوة  كـــل هــــذه  اأن  تــبــني 

واملمتلكات اأتت بعد اأن زارت 

ال�شخ�شية دولة قطر،  هذه 

الــتــي اأعــطــتــه دفـــعـــاً مـــاديـــاً، 

وبالتايل معنوياً ونف�شياً.

الــ�ــشــخــ�ــشــيــة  اأن  وُعــــلــــم 

ثالث  قطر  زارت  »املزنكلة« 

مبلغ  على  وح�شلت  مـــرات، 

دوالر،  مــلــيــون  بـ15  يـــقـــدر 

بـــالـــتـــايل »وقــــفــــت الــــزيــــارة 

ماليني  بخم�شة  الـــواحـــدة 

دوالر«.

الكل ذاهـبــون.. واألســـد بــاٍق
ال�شيا�شي؛ يعملون  االآمــال على االآخرين يف تكملة طريقهم  العامل ال يعلقون  ال�شيا�شيني يف  معظم 

ويجتهدون ويتوا�شلون مع �شعبهم الذي اأعطاهم الثقة ليمثلوه يف الدوائر واملراكز الر�شمية واحلكومية، 

وعندما تنتهي فرتة واليتهم وياأتي مو�شم االنتخابات يجدد ال�شعب لهم.

الو�شع  اهتمامهم  جّل  اأ�شبح  اآذار   14 �شيا�شيو  لياله..  على  يغني  كل  فغريبون؛  لبنان  �شيا�شيو  اأمــا 

اآذار   8 �شيا�شّيو  ي�شع  النظام، يف حني  ل�شقوط  ال�شنة موعداً  نهاية  يحددون  االأ�شد،  والرئي�س  ال�شوري 

التاريخ نف�شه موعداً النتهاء االأزمة يف �شورية، ببقاء القيادة ال�شورية برئا�شة االأ�شد.

ما دخل �شيا�شيي لبنان اإن بقي االأ�شد اأو رحل؟ ومل تعّلقون االآمال على بقائه اأو رحيله؟ 

باخت�شار، كل �شيا�شيي لبنان ذاهبون، الأن ال�شعب اللبناين »زهق منهم«، و�شيبقى الرئي�س االأ�شد.


