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يطل علينا �سهر رم�سان هذ� �لعام و�لأمة �أكر ما تكون بحاجة �إىل ��ستلهام قيم �سهر 

�إم�ساكاً  �لب�سر يف توقيت حمدود  �لتي تتجلى فيه، حيث يتحرك ماليني  �لوحدة  �هلل؛ يف 

و�سياماً و�إفطار�ً وخ�سوعاً للرحمن تبارك وتعاىل.

يف �لزمن �ملُّر �لذي تتهدد فيه �لأمة �لتحديات من كل فج عميق، هل ي�ستوعب �جلميع 

معاين �ل�سهر {�لذي �أنزل فيه �لقر�آن هدى للنا�ش وبينات من �لهدى و�لفرقان}؟ 

يف كل �لأحو�ل ل منلك �إل �لقول: كل رم�سان و�لأمة بخر.

ألمـــــــة واحـــــــدة
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رمضـــان مـبــــارك

15-14 مصر.. الشعب يدق باب الحرية
استعادة السعودية قيادة المتطرفين
تؤشر لتصعيد أمني في لبنان وسورية

حملة إقليمية 
على الجيش 

يقودها 
»المستقبل«

◄ البحرين.. وتطورات 
الوضع اإلقليمي

◄ استمرار عجز 
الميزان التجاري 

األميركي.. والقصور 
في معالجة األزمة 
البنيوية لالقتصاد
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كنعان: ال حل

ألي عمل أمني إاّل 
بإيقاف التحريض 

ضّد الجيش
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ملف خاص



من الكنانة يأتيك الخبر اليقين
يعود العرب على ح�ضان بجناحيه: ال�ضام واأر�ضها الطاهرة، والكنانة ووعدها باخلري 

وامل�ضتقبل.

ط���ال انتظاره���ا، نام���ت طوياًل، �ضكت���ت على اال�ضت�ضع���اف، حتى كادت تفق���د عذريتها 

وطهارة مائها وخري اأر�ضها، وكادت تكون اأر�ض �ضبي يقتن�ضها كل عابر �ضبيل.

انُتهك���ت كرامته���ا وقيمته���ا، وتقّل�ض دورها مع كامب ديفيد، حت���ى �ضارت �ضوق يعبث 

با�ضتقرارها اأمري من هنا وزعيم من هناك و�ضاحب دعوة وحراك هنا وهناك..

م غازها هدية ل�»اإ�ضرائيل«، واأُقفلت حدودها مع غزة ها�ضم، وتاآمرت  ُنهبت ثروتها وُقدِّ

على مقاومتها، وا�ضُت�ضعفت حتى طالت يد الل�ضو�ض مياه النيل؛ اأ�ضا�ض حيويتها.

تركت العرب يتخبطون بدمائهم، وُتركت جامعتهم لهواة، ولواهمني باإمكان ا�ضتعادة 

اأجماد غابرة، ول�ضبية طردوا منها �ضورية اأّم العروبة وقلبها الناب�ض..

ط���ال انتظاره���ا، والع���رب كاالأيت���ام ين�ض���دون عودته���ا، فبدونه���ا ال كلمة له���م، واأر�ض 

امل�ضلمني مباحة..

ا�ضتفاق���ت م�ضر م���ن �ضباتها، نه�ضت بتوؤدة، �ضارت الهوينة ت�ضتطلع طريقها يف ظالم 

دام�ض تركت نهباً له..

ا�ضتيق���ظ امل���ارد، فق���رر اأن املي���دان ه���ي �ضاح���ات الف�ض���ل، وم�ضن���ع الكرام���ة واحلري���ة 

والدميقراطي���ة، ومفت���اح عودته���ا اإىل عهده���ا، اإىل اأّمته���ا، اإىل دوره���ا، اإىل التاري���خ 

واجلغرافية واملكانة..

امت���الأت �ضوارعه���ا وميادينه���ا ب�ضعب ين�ضد الث���ورة، ويريد التغيري، ح���زم اأمره واأراد، 

فكان له ما كان لتون�ض واإرادة �ضعبها، هرب ناطورها الذي جثم على �ضدرها ثالثني 

�ضنة وكاد يورث ولده على عر�ضها ليحمي اآليات نهبها وا�ضت�ضعافها..

حك���م املجل����ض الع�ضكري حوايل �ضن���ة، فارتكب واأخط���اأ وت�ضّلط، عاد املي���دان ب�ضعارات 

احلرية والدميقراطية، وبحكم ال�ضعب عرب ال�ضناديق، وبالد�ضتور والقوانني.

ر�ض���خ املجل����ض الع�ضك���ري، وُفتح���ت ال�ضنادي���ق عل���ى ث���الث تكّت���الت، النظ���ام القدمي 

وممثل���ه، و»االإخ���وان امل�ضلم���ني« وحلفه���م، واحلركة ال�ضعبي���ة و�ضبابه���ا، وُح�ضم االأمر 

ل�ضال���ح »االإخ���وان« ب�ضفتهم �ضركاء ملتحقني بالث���ورة، فو�ضلوا بعد ثمانني �ضنة اإىل 

رئا�ضة اأكرب واأهم الدول العربية واالإ�ضالمية..

�ضن���ة عل���ى حكم »االإخ���وان« �ضهد عليهم فارتكب���وا كل االأخطاء، وا�ضتْع���دوا كل الفئات 

االجتماعي���ة وال�ضيا�ضي���ة واملهنية، ومل يغريوا حرفاً واحداً م���ن كتاب ح�ضني مبارك، 

فا�ضتمر االأمريكي قائداً مل�ضر، وظلت »اإ�ضرائيل« حاكمة بكامب ديفيد وا�ضرتاطاتها، 

حتى ارتكبوا ما هو اأدهى واأخطر من ح�ضني مبارك، ف�ضددوا احل�ضار على غزة، رغم 

اأن »حما�ض« هي الفرع الفل�ضطينني ل�»االإخوان«.

ت�ضّل���ط »االإخ���وان«، و�ضعوا اإىل »اأخونة« الدولة واأجهزته���ا، واأطلقوا العنان للمذهبية 

والطائفية، وال�ضراعات العقائدية من كل �ضاكلة ولون.

�ضنة مل يتح�ضن فيها و�ضع امل�ضريني، وال تغرّيت مكانة ودور م�ضر، وال ا�ضُتعيدت اأي 

من حقوقها وقيمها..

ع���اد ال�ضباب وال�ضع���ب بكل اأطيافه اإىل امليدان، وبدل الواح���د �ضارت كل م�ضر ميدان 

ح�ض���ود منظم���ة اأذهل���ت العامل، فانح���از اجلي�ض حتت وط���اأت هتاف���ات ال�ضعب، فح�ضم 

االأمر..

خ���رج »االإخ���وان« من ال�ضلط���ة ومل ت�ضتقّر خياراتهم بع���د، وال ا�ضتقر خيار م�ضر على 

حالة ثورية ناجزة..

ماذا بعد؟ �ضوؤال يجيب عليه الغد االآتي.. ع�ضى اأال يكون دموياً..

وقبل اجلواب قالت م�ضر كلمتها الزلزال: لن يحكمني بعد االآن من ال يعرفني، ومن 

ال ي�ضعى لتلبية حاجاتي ال�ضيا�ضية والوطنية والقومية واالجتماعية..

هنيئاً مل�ضر بثورتها.. وهنيئاً للعرب وامل�ضلمني مب�ضرهم..

عادت م�ضر ليعود العرب اإىل اجلغرافية والتاريخ ومهنة �ضناعة امل�ضتقبل.

ميخائيل عو�ض 

ه��ن��اك من  اأن  اأم  االأ���ض��ري  اأح��م��د  اختفى 

اأخفاه؟ رمبا تكون مهمته قد انتهت، وُطويت 

�ضفحته مبدئياً، وحمل لواءه »تيار امل�ضتقبل«، 

��ه وال��داع��م  ال���ذي اأث��ب��ت ب��ذات��ه اأن���ه االأب امل��وجِّ

لهذه احلركة النا�ضزة يف احلياة اللبنانية.

ال�ضاعات  منذ  امل�ضتقبل«  »ت��ي��ار  داأب  لقد 

االأوىل ملعركة عربا على تغطية حركة االأ�ضري، 

و���ض��ن ه��ج��وم م��ع��اك�����ض ع��ل��ى اجل��ي�����ض �ضيا�ضياً 

واإعالمياً، م�ضقطاً القناع عن وجهه احلقيقي 

�ضنوات  اللبنانيني طوال  به  الذي لطاملا خدع 

اإىل الدولة«، هذه الدولة التي  ب�ضعار »العبور 

مل يبَق منها، مع االأ�ضف، اإال عنوان واحد هو 

اجلي�ض اللبناين.

الكاملة  بحقيقته  امل�ضتقبل«  »ت��ي��ار  ظهر 

ع���ن���دم���ا خ���ط���ب ف�������وؤاد ال�������ض���ن���ي���ورة ب���ع���دد م��ن 

يف  امل���ح���دودة  اآذار«   14 »���ض��رك��ة  يف  امل��وظ��ف��ني 

جمدليون قائاًل: »نعم، نتالقى مع االأ�ضري يف 

االأهداف ونختلف معه يف االآليات، اإن ما طرحه 

االأ�ضري ينادي به ن�ضف ال�ضعب اللبناين«.. 

ال ي��ن��ف��ك اأ���ض��ح��اب ال��ع��ب��ور ع��ل��ى ال��دول��ة، 

وي�ضحون  ينامون  الذين  ال��دول��ة،  اإىل  ولي�ض 

خ�ضو�ضاً  ال��ن��ا���ض،  خ���داع  ���ض��وى  لهم  �ضغل  وال 

ج��م��ه��وره��م، وال��ع��م��ل ع��ل��ى ت��زي��ي��ف احل��ق��ائ��ق 

�ضد  اليومي  والت�ضوي�ض  امل�ضكالت  واخ��ت��الق 

من  اأُخرجوا  الأنهم  فقط  الع�ضكرية،  املوؤ�ض�ضة 

ي��خ��ج��ل��ون من  ث��م ال  ن��ح��روه��ا  ال��ت��ي  ال�ضلطة 

حّنا  �ضامر  ال�ضابط  واأب  اأم  ب��اأوج��اع  املتاجرة  

بلغة �ضيا�ضية حتري�ضية ومذهبية مقيتة.

وجندياً  �ضابطاً  ع�����ض��رون  للجي�ض  �ضقط 

م���ن وح���دات���ه امل��ت��ع��ددة م���ن خم��ت��ل��ف امل��ذاه��ب 

وال���ط���وائ���ف، ل��ك��ن »ت���ي���ار امل�����ض��ت��ق��ب��ل« ان�����ض��اق 

وبخطاب  ال����ذروة،  اإىل  ال��غ��رائ��زي  بالت�ضعيد 

ال��دع��وات  م��ن��ه  اأخ��ط��ر  لي�ض  خ��ط��ري،  �ضيا�ضي 

اإىل التمرد على اجلي�ض وتبني خطاب االأ�ضري 

نية منه، هكذا فعل نوابه  بخروج العنا�ضر ال�ضُّ

م��ع��ني امل��رع��ب��ي وخ��ال��د ال�����ض��اه��ر واأب����و العبد 

»ال�ضلفيني«  امل�ضايخ  بع�ض  اإىل  و�ضواًل  كبارة، 

ال��ن��اف��خ��ني ب����اأب����واق ال��ف��ت��ن��ة، ال���ذي���ن ���ض��ّن��ف��وا 

ال�ضباط واالألوية واالأفواج ح�ضب خمططهم، 

يف ما يوؤكد اخلطورة التي تتجلى يف االآتي:

االن���ف���الت م���ن ال��ت��م��دي��د ل��ق��ائ��د اجل��ي�����ض 

العماد جان قهوجي، والذي تلّقى �ضوءاً اأخ�ضر 

بات�ضال  احل���ري���ري  �ضعد  ال��ن��ائ��ب  م��ن  داع���م���اً 

ال��ه��ج��وم  م���ن  االأوىل  ال��ل��ح��ظ��ات  يف  ه��ات��ف��ي 

اأعيد ربطه  اأن  لبث  ع��ربا، ما  على اجلي�ض يف 

امليداين  القائد  اأ�ضرف ريفي؛  للواء  بالتمديد 

ملحاور طرابل�ض، والذي يعرف اجلميع اأن من 

قانون،  اأي  حتت  مركزه  اإىل  اإعادته  امل�ضتحيل 

بعدما تخطى يف خطابه ال�ضيا�ضي كل حدود.

امل�ضتقبل« على  اآذار، و»تيار   14 لعب فريق 

وج���ه ال��ت��ح��دي��د، م��ع اجل��ي�����ض ل��ع��ب��ة ق����ذرة، اإذ 

وقتل  الكويخات  يف  ح��واج��زه  هوجمت  عندما 

»ال��ت��ي��ار«  �ضمت  ال���واح���د،  ع��ب��د  اأح��م��د  ال�ضيخ 

عندما تعالت �ضرخات نوابه وحتري�ضهم على 

التمرد، وقال اإن هوؤالء اأع�ضاء يف كتلة برملانية 

ول��ي�����ض��وا اأع�������ض���اء م��ن��ت��م��ني ت��ن��ظ��ي��م��ي��اً ل���»ت��ي��ار 

امل�ضتقبل«، يف حماولة فا�ضلة لنف�ض يدهم.

مدير  على  حتري�ضي  بهجوم  ال��ب��دء 

العميد  ال�ضمال  يف  الع�ضكرية  املخابرات 

عامر احل�ضن الإزاحته، وكذلك يف اجلنوب 

�ضد العميد علي �ضحرور، متاماً كالهجوم 

ال����ذي ت��ع��ّر���ض ل���ه ال��ع��م��ي��د ج����ورج ن���ادر؛ 

حادثة  خلفية  على  املجوقل،  الفوج  قائد 

مذهبي  بت�ضنيف  واملطالبة  الكويخات، 

لالألوية واالأفواج؛ ح�ضب م�ضاحلهم.

رمبا ن�ضي اللبنانيون باخرة »لطف اهلل 2« 

والتي  ال�ضمال،  يف  اجلي�ض  عليها  قب�ض  التي 

القا�ضي  اأج��راه  ال��ذي  التحقيق  لنا  مل يك�ضف 

�ضقر �ضقر من هي اجلهات املر�ضلة وامل�ضتقبلة 

وامل�ضهلة، مع اأنهم معروفون باالأ�ضماء.

قهوجي  العماد  اجلي�ض  قائد  �ضمع  لقد 

م���ن ن��ائ��ب��ي ���ض��ي��دا ف�����وؤاد ال�����ض��ن��ي��ورة وب��ه��ي��ة 

غامزين  باجلي�ض،  يليق  ال  كالماً  احلريري 

الوقت  وم��ذك��ري��ن يف  ال��ت��م��دي��د،  ق�ضية  م��ن 

عينه بالتمرد على اجلي�ض الذي قام به اأحد 

رف��اق  م��ن  نفر  م��ع  امل�ضتقبل«  »ت��ي��ار  �ضباط 

ال�ضالح ذوي التوجه »امل�ضتقبلي« اإبان اأحداث 

اأيار 2008.  7
م���ن �����ض����وؤال ب���دي���ه���ي: م���ن ي��ح��ك��م »ت��ي��ار 

ه���ن���اك  ه�����ل  ب�������االأح�������رى:  اأو  امل�������ض���ت���ق���ب���ل«؟ 

احلريري  �ضعد  يرتاأ�ضه  واحد  »م�ضتقبالن«، 

يف اخل��ارج، واآخ��ر يرتاأ�ضه ف��وؤاد ال�ضنيورة يف 

الداخل، اأم هو توزيع اأدوار، اأم اأن هناك جهة 

كبرية تدير التيار يف دولة اإقليمية؟

امل�ضتقبل« - )فرع لبنان(  »تيار  اأدخل  لقد 

ال�ضفاف  التحقيق  �ضعارات  ال�ضنيورة  برئا�ضة 

ب��ع��د م��ع��رك��ة ع�����ربا، ث���م ط����رح ب���دع���ة ح��ق��وق 

ال�ضراي  الجتماع  مبا�ضر  كا�ضتثمار  االإن�ضان، 

ب��ني ال��رئ��ي�����ض م��ي��ق��ات��ي وق��ائ��د اجل��ي�����ض، وم��ن 

تطرحها  ما  غالباً  ال�ضعارات  هذه  اأن  املعروف 

االإدارة االأمريكية يف النزاعات الع�ضكرية. 

�ضيا�ضي كبري  م���اأزق  ه��ن��اك  يف اخل��ال���ض��ة، 

و»امل�ضتقبل«، وحالة من  اآذار   14 يعي�ضه فريق 

جنبالط،  ول��ي��د  ال��ن��ائ��ب  اإل��ي��ه��ا  تنبه  التخبط 

و�ضقوط اأدبي واأخالقي ملنظومتهم ال�ضيا�ضية، 

و���ض��ق��ط م��ع��ه��م ال�����ض��ات��ر احل��ق��ي��ق��ي مل���ا ي�ضمى 

ف��ب��دل مللمة  ال���دول���ة«،  اإىل  »ال��ع��ب��ور  م�����ض��روع 

ال��و���ض��ع وال��ع�����ض على اجل���رح، ق���رروا ت�ضعري 

اخل���ط���اب ب��اال���ض��ت��ع��ان��ة ب��اح��ت��ي��اط��ات ال��ف��رق 

ولعل  امل��وج��ة،  بح�ضب  ت���دار  ال��ت��ي  التكفريية 

امل�ضري  اجلي�ض  على  االآن  ت�ضن  التي  املعركة 

املعركة  نف�ضها  ه��ي  ال�����ض��وري  اجلي�ض  و���ض��رب 

التي ت�ضن على اجلي�ض اللبناين.

االأمر حقاً يف غاية اخلطورة..

بهاء النابل�سي
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أحداث األسبوع

االفتتاحية

الـنـاشر: شركة القلم لإلعالم واإلعالن ش.م.م

رئـيس التـحـريـر: عـبـداهلل جـــبـري

المدير المسؤول: عــدنــــان الســاحـلــي

يشارك في التحرير:  
أحمد زين الدين -  سـعـيد عيـتــانـــي

المقاالت الواردة في الجريدة تعبر عن آراء كتابها

قائد اجلي�ض العماد جان قهوجي يتفّقد جرحى اأحداث �ضيدا

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

www.athabat.net

حملة إقليمية على الجيش اللبناني 
يقودها »المستقبل« وتيار »العبور إلى الدولة«

هناك مأزق سياسي 
كبير يعيشه فريق 14 
آذار و»المستقبل«.. 
وحالة من التخبط تنّبه 

إليها النائب وليد جنبالط
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ع��ن��دم��ا واج��ه��ت امل��ق��اوم��ة يف ل��ب��ن��ان ���ض��ي��ا���ض��ة »االأر�����ض 

 ،2006 املحروقة« التي نّفذها العدو »االإ�ضرائيلي« يف متوز 

»االإ�ضرائيلي«،  الهجوم  بك�ضر  التاريخي  انت�ضارها  وحققت 

العرب،  اأمريكية علنية التباعها من احُلكام  اأوامر  �ضدرت 

اأن انت�ضر حزب اهلل،  اإي��ران تعّمر لبنان بعد  ب��اأن »ال تدعو 

الأنها بذلك تكون قد حققت انت�ضارْين«..

هكذا برز وكيل جديد لالأمريكيني يف املنطقة العربية، 

هو الذي ال يجد كثريون غ�ضا�ضة يف و�ضفه ب�»اأمري حمطة 

اململكة  وه��و  االأ���ض��ي��ل  الوكيل  ع��ن  بديل  القطرية«،  ال��غ��از 

ال�ضعودية، نتيجة اإحراجات اململكة الناجتة عن انخراطها 

يف االأزمة اللبنانية، وتوتر عالقاتها ب�ضورية.

املجتمعات  ت��خ��ري��ب  يف  بفعالية  دوره����ا  ق��ط��ر  م��ار���ض��ت 

لوهلة  وظ��ّن��ت  ال�ضعبية،  انتفا�ضاتها  ح��رف  ويف  العربية، 

اأنها باتت  اأو  اأنها باتت �ضاحبة دور تقريري يف ما يجري، 

�ضريكاً يف ال�ضفقة التي عقدها »التنظيم الدويل لالإخوان 

امل�ضلمني« مع الواليات املتحدة والدول الغربية، عرب النظام 

»االإخواين« يف تركيا، والتي ظهر من اأبرز معاملها االآتي:

بريطانية  حلاجة  تلبية  ال��ق��ذايف  معمر  م��ن  التخل�ض 

الليبي، وت�ضهياًل حلركة  النفط  لل�ضيطرة على  - فرن�ضية 

»االإخوان« يف تنفيذ تلك ال�ضفقة.

التخّل�ض من بع�ض االأنظمة العربية التي تبنّي عجزها 

و�ضعفها عن تلبية احلاجة االأمريكية الإقامة حتالف عربي 

- »اإ�ضرائيلي« يف وجه اجلمهورية االإ�ضالمية يف اإيران.

االأ���ض��د،  ب�ضار  ال�����ض��وري  بالرئي�ض  ثمن  ب���اأي  االإط��اح��ة 

ملحا�ضرة املقاومة يف لبنان، و�ضرب حمورها.

 - ال��ع��رب��ي  ب��ال�����ض��راع  يتعلق  م��ا  وك���ل  فل�ضطني  �ضطب 

»االإ���ض��رائ��ي��ل��ي« م��ن ال��ذاك��رة العربية، وت���رك »احل��ب��ل على 

�ضعيد  ع��ل��ى  ي�����ض��اء،  م��ا  ليفعل  ال�ضهيوين  ل��ل��ع��دو  غ��ارب��ه« 

ا�ضتمرار تهويد القد�ض، وكذلك تو�ضيع ون�ضر م�ضتوطناته 

للفل�ضطينيني  الفتات  وت��رك  الغربية،  ال�ضفة  كامل  على 

كاأمر واقع، واإن مل يقبلوه االآن فاأمامهم ع�ضرات ال�ضنوات 

الق�ضم  �ضيا�ضة  ا���ض��ت��م��رار  ظ��ل  ل��ق��ب��ول��ه، يف  االن��ت��ظ��ار  م��ن 

ال�ضهيونية الأر�ضهم.

ال�ضلطة يف عدد من  اإىل  باإي�ضالهم  »االإخ���وان«  مكافاأة 

هذه الدول.

 كان قيام »االإخوان« مبثل هذا الدور يجيب على ال�ضوؤال 

اأقلق االأمريكيني: »ملاذا يكرهوننا«؟ فكان قيام  الذي طاملا 

الواليات  لتحّل  فر�ضة  اإ�ضالمية  راية  يرفع  تاريخي  حزب 

املتحدة م�ضاكلها بالكامل، مبا يف ذلك م�ضاكل »اإ�ضرائيل«.

لكن اخلطر طرق اأبواب حلفاء اأمريكا، واأولهم اململكة 

ب�ضاط  �ضد  »االإخ����وان«  مبحاولة  دمت  �ضُ التي  ال�ضعودية، 

والنفوذ  امل�ضالح  ح�ضاب  على  ل�ضاحلهم،  اليمن  يف  النظام 

ال�����ض��ع��ودي��نْي، ف�����ض��ارع��ت اإىل ت����دارك اأو���ض��اع��ه��ا ال��داخ��ل��ي��ة، 

العربية  االإم������ارات  م��ع  ي�ضمها  ���ض��ري��ع��اً  حت��ال��ف��اً  وع��ق��دت 

االإخ��واين«  »التمدد  حماربة  عنوانه  كان  واالأردن،  املتحدة 

�ضاملة،  وغربية  اأمريكية  وبرعاية  قطر،  ب��اأم��وال  املدعوم 

فكانت احلملة على »االإخوان« يف االإمارات واالأردن واليمن، 

ال�ضغوط  وتوا�ضل  وليبيا،  تون�ض  يف  »القالقل«  وا�ضتمرار 

على احلكم يف ال�ضودان، و�ضواًل اإىل »طرد« اأمري قطر عن 

الكبري  للتغيري  اأبنائه، مقدمة  اأحد  ل�ضالح  اإمارته  كر�ضي 

اأن  وال���ذي ميكن  »االإخ�����وان« يف م�ضر،  اأط���اح بحكم  ال���ذي 

اإذا ق���ّدم »االإخ����وان«  اأه��ل��ي��ة،  اأر����ض الكنانة يف ح��رب  ُي��دخ��ل 

م�ضلحتهم احلزبية على م�ضلحة م�ضر و�ضعبها.

قدرة  اأك��ر  اأنها  لالأمريكيني  ال�ضعودية  اململكة  اأثبتت 

اإليها  فاأُعيدت  العربية،  �ضيا�ضاتهم  تنفيذ  على  قطر  من 

قيادة املتطرفني املعقودة لهم، لتمهيد االأر�ض العربية اأمام 

خ�ضو�ضاً  »االإ�ضرائيلي«،  التو�ّضع  واأمام  االأمريكية  امل�ضالح 

اأن »القيادة« الَقَطرية ف�ضلت يف تنفيذ اأهم اأهداف املخطط 

وحققت  �ضمدت  ال�����ض��وري��ة  ال��دول��ة  الأن  حلقاته،  واأخ��ط��ر 

انت�ضارات على الع�ضابات امل�ضلحة املدارة من اخلارج، فكان 

قرار التخلي عن »الوكيل ال�ضغري« القطري، ل�ضالح اإعادة 

الوهج للوكيل االأكرب ال�ضعودي.

هذا التغيري املف�ضلي يف اإدارة اأزمات املنطقة يوؤ�ضر اإىل 

�ضورية  ففي  �ضورية،  يف  وع�ضكري  لبنان،  يف  اأمني  ت�ضعيد 

�ضارعت ال�ضعودية اإىل تغيري كل »قيادة املعار�ضة« ال�ضورية، 

باأتباعها، ط��اردًة مرتزقة قطر من الواجهة، وكان  وجاءت 

اأول غيث هذه »القيادة« اجلديدة قولها اإنها لن ت�ضارك يف 

اأي موؤمتر قبل تعديل امليزان الع�ضكري يف �ضورية ل�ضاحلها.

اأما يف لبنان، فاإن »تيار امل�ضتقبل« تنّكب مهمة ا�ضتعادة 

التطرف  نازعته  ال��ت��ي  القطرية«  »احل���االت  م��ن  امل��ب��ادرة 

امل��زاي��دة  م�ضتوى  ب��زي��ادة  وذل���ك  ال�ضابقة،  ال��ف��رتة  خ��الل 

مما  واملذهبي،  الطائفي  والتحري�ض  التطرف  يف  عليهم 

ال��ب��الد على خمتلف  االأم��ن��ي��ة يف  ال��ت��وت��رات  م��ن  �ضي�ضّعد 

على  يغلب  ال��ذي  التوتر  �ضبب  يف�ضر  ه��ذا  ولعل  ال�ضعد، 

مل  مهمتها  اأن  تعرف  فهي  احل��ري��ري،  بهية  النائبة  اأداء 

والتكفرييني،  املتطرفني  وت�ضليح  مت��وي��ل  تقت�ضي  تعد 

االأمريكية  امل�ضيئة  اإن  بل  لهم،  ال�ضيا�ضي  الغطاء  وتاأمني 

واأمثالهم،  »جندها«  االإم��رة على  تويّل حق  تقت�ضي منها 

ه��وؤالء،  مع  اللعب  بخطورة  اأدرى  وهي  اإيقاعهم،  و�ضبط 

الذين اعرتفت اإحدى خالياهم باأنها هي التي قتلت رفيق 

الرّد  على  �ضعد  ال�ضيخ  وال  »ال�ضت«  جت��روؤ  فلم  احلريري، 

على هذا االعرتاف..

هو ت�ضعيد يبدو اأن انفجار »بئر العبد« اأول ر�ضائله.

عدنان ال�ساحلي
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يـقــــال

 ال حكومة
ل خالل �ضهر رم�ضان  جزم مرجع كبري �أن ال حكومة �ضت�ضكَّ

�ملبارك، موؤكدً� �أن ال �ضيء �ضيلوح يف �الأفق قبل عيد �لفطر، 

�لوطني  �الأم��ن  لتح�ضني  هي  حاليًا  �الأه��م  �الأول��وي��ة  ك��ون 

و�ل�ضيا�ضي.

 »موضة« التمديد
التمديد  على  النيابية  امل�ضتقبل«  »تيار  كتلة  اإ���ض��رار  بعد 

مل��دي��ر ع��ام ق��وى االأم���ن ال��داخ��ل��ي االأ���ض��ب��ق؛ ال��ل��واء اأ���ض��رف 

لبع�ض  للتمديد  النيابية  االأ���ض��وات  بع�ض  ودع���وة  ري��ف��ي، 

املديرين العامني الذين قربت فرتة اإحالتهم اإىل التقاعد، 

ال��وزراء على هذه »املو�ضة« بقوله: ملاذا ال تكون  عّلق اأحد 

ال��ق��وى  اإىل  ال��ربمل��ان  م��ن  واح����دة؛  �ضلة  ال��ت��م��دي��دات كلها 

االأمنية والع�ضكرية، و�ضواًل اإىل رئا�ضة اجلمهورية؟!

 عين التينة.. والرابية
م�ضدر متابع و�ضف �لعالقة بني رئي�س جمل�س �لنو�ب نبيه 

عون  مي�ضال  �لعماد  و�الإ�ضالح  �لتغيري  تكتل  ورئي�س  بري 

يف  �لرئي�ضنينْ  جتمع  قد  ب�ضيطة  خطو�ت  و�أن  جيدة،  باأنها 

وقت قريب، وي�ضدر عنهما مو�قف وطنية.

 ضد الجيش
 14 اإع��الم  و�ضائل  اإىل  �ضدرت  وا�ضحة  تعليمات  اأن  ُعلم 

معروفني  وحمللني  �ضيا�ضية  �ضخ�ضيات  ال�ضتقبال  اآذار 

بعدائهم للجي�ض اللبناين، ل�ضّن هجوم اإعالمي عليه.

 الخطوط مقطوعة
ب�ضخرية  زواره  اأم���ام  جنبالط  ول��ي��د  النائب  يتناول 

تيار  وم�ضوؤولني من  نواب  ت�ضريحات ومواقف  بع�ض 

�ضيا�ضي معار�ض، حيث اإن اخلطوط مع كليمن�ضو �ضبه 

مقطوعة حالياً.

 ذريعة رمضان
ات��خ��ذ م���واق���ف �ضيا�ضية  ���ض��ف��ري دول����ة خ��ل��ي��ج��ي��ة ك���ربى 

بالده  اإىل  ا�ضُتدعي  فاعل  ح��زب  �ضد  م��وؤخ��راً  واإعالمية 

موؤخراً، بذريعة ق�ضاء �ضهر رم�ضان مع العائلة.

»التيار«  موقوفون لـ
ردت اأو�ضاط معنية اأن اأ�ضباب اهتياج تيار �ضيا�ضي معار�ض 

يف الدفاع عن اأفعال اأحمد االأ�ضري والتطاول على اجلي�ض 

يف اآن، تعود اإىل وجود موقوفني من »التّيار« توّرطوا يف 

االعتداء على اجلي�ض، وطالبت قيادتهم برتكهم ب�ضبب 

»الناخبني«، الأنها »حم�ضورة«، ولذا يعملون على  �ضغط 

»تغطية ال�ضماوات بالقبوات«.

 العضو المستتر
جمريات  يتابع  وه��و  ال�ضيا�ضيني  اأح��د  ق��ال 

ل���ق���اء جم��دل��ي��ون ع��ل��ى ال����ه����واء، اإن اأح��م��د 

االأب���رز يف قوى  امل�ضترت  الع�ضو  االأ���ض��ري هو 

اآذار.  14
س الرقاب  تحسُّ

اأك�������دت ج���ه���ات ط���امل���ا ع��م��ل��ت ع���ل���ى ت��ق��ري��ب 

اأن  اللبنانية،  االأط���راف  بني  النظر  وجهات 

التحّول  قوى �ضيا�ضية تتح�ض�ض رقابها بعد 

وب��داأت تغيري خطابها  �ضهدته م�ضر،  الذي 

»االإخ�����وان«،  ت��وؤي��د  ك��ان��ت  بعدما  ال�ضيا�ضي، 

االأم������ر ال�����ذي اأوج������د ت��ن��اق�����ض��اً م���ع ح��ل��ف��اء 

قائلة:  ب�ضدة. وقد عّلقت اجلهات  �ضتموهم 

»اإخوان م�ضر مل ي�ضمدوا �ضنة يف ال�ضلطة، 

فهل باإمكان هوؤالء ال�ضمود يوماً واحداً«؟!

 استثناء
لوحظ اأن جولة مدير املخابرات الع�ضكرية 

يف اجل����ن����وب ال��ع��م��ي��د ع���ل���ي ����ض���ح���رور ع��ل��ى 

فعاليات �ضيدا ال�ضيا�ضية والدينية مل ت�ضمل 

ال�ضنيورة،  وف���وؤاد  احل��ري��ري  بهية  النائبنْي 

وال اجلماعة االإ�ضالمية.

 اجتهاد خاطئ
ت��ل��ّق��ى رئ��ي�����ض حت���ري���ر م��ط��ب��وع��ة مت��ّول��ه��ا 

ال�����ض��ع��ودي��ة، ت��وب��ي��خ��اً الج���ت���ه���ادات يف غري 

اإنه  حيث  »اململكة«،  نظر  وجهة  من  حملها 

كتب عن غياب »املرجعية العربية التي كان 

دورها �ضّد الهجمات واملخططات اخلارجية 

ف�ضرته  الذي  االأمر  نة«،  ال�ضُّ ت�ضتهدف  التي 

ال�ضعودية،  م��ن  انتقا�ضاً  املالية  مرجعيته 

اأي  دون  نف�ضه  تلقاء  م��ن  لالجتهاد  وتالياً 

مراجعة.

 تنكيل وتعذيب
م��ن �ضكان خميم  ���ض��اب��اً   30 ت��ع��ّر���ض ح���وايل 

من  تعذيب  لعمليات  غ��زة  قطاع  يف  جباليا 

ق��ب��ل »ح��رك��ة ح��م��ا���ض«، ع��ق��ب خ��روج��ه��م يف 

م�����ض��ريات م���وؤي���دة ل��ع��زل ال��رئ��ي�����ض امل�����ض��ري 

اأنه  التفا�ضيل  ويف  مر�ضي.  حممد  ال�ضابق 

اإثر خروج ال�ضباب يف م�ضرية حا�ضدة لتاأييد 

القرار، بداأت جمموعات م�ضّلحة تنتمي اإىل 

فتمّكنت  ال�ضوارع،  يف  مبطاردتهم  »حما�ض« 

���ض��اب��اً منهم،   30 ال��ق��ب�����ض ع��ل��ى  اإل���ق���اء  م���ن 

وقامت بربطهم يف �ضاحة »الرتان�ض« باأر�ض 

مل��ن��ط��ق��ة ج��ب��ال��ي��ا، ُمطلقة  ال��ت��اب��ع  امل��ع�����ض��ك��ر 

الر�ضا�ض باجتاه اأرجلهم.

 ترحيل المعارضين
ك�����ض��ف��ت امل�������ض���ادر اأن اأح�����د ك���ب���ار م�����ض��وؤويل 

اأبلغ جهة  املخابرات امل�ضرية؛ اأحمد حلمي، 

العديد  ترحيل  �ضيتم  باأنه  ر�ضمية،  لبنانية 

ال�ضورية  امل��ع��ار���ض��ة  ف�ضائل  م�����ض��وؤويل  م��ن 

اأو  ت���اأ����ض���ريات  امل��ق��ي��م��ني يف م�����ض��ر م���ن دون 

اأذونات اإقامة.

 سالح »إسرائيلي« 
للدول اإلسالمية

ذكرت تقارير اأمنية بريطانية اأن »اإ�ضرائيل« 

ب���اع���ت اأ���ض��ل��ح��ة وم���ع���دات ع�����ض��ك��ري��ة خ��الل 

ال�����ض��ن��وات اخل��م�����ض امل��ا���ض��ي��ة اإىل اأرب����ع دول 

ع��رب��ي��ة ه���ي: م�����ض��ر واجل���زائ���ر واالإم������ارات 

ال��ع��رب��ي��ة امل���ت���ح���دة وامل����غ����رب. م���ن ج��ه��ت��ه��ا، 

���ض��ح��ي��ف��ة »ه����ا اآرت���������ض« ال��ت��ي ح�����ض��ل��ت على 

دواًل  ه��ن��اك  اأن  ك�ضفت  ال��ت��ق��اري��ر،  حم��ت��وى 

ع���رب���ي���ة واإ����ض���الم���ي���ة اأخ�������رى �����ض����ّدرت ل��ه��ا 

بالرغم  اأمنية  وم��ع��دات  اأ�ضلحة  »اإ�ضرائيل« 

من اأنه ال تربطها بها عالقات دبلوما�ضية.

استعادة السعودية قيادة المتطرفين
تؤشر لتصعيد أمني في لبنان وسورية

  همسات

موضوع الغالف
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ثمة ارتباك وا�ضح يف حتالف العدوان 

على �ضورية يتجلى يف عدة اجتاهات:

اأواًل: ميدانياً، وا�ضل اجلي�ش العربي 

ال�������ض���وري ه��ج��وم��ه يف خم��ت��ل��ف امل��ن��اط��ق 

امل�ضلحة  املجموعات  فيها  تتواجد  التي 

انت�ضارات وجناحات  التخريبية، حمققاً 

ع�ضكرية نوعية؛ ا�ضرتاتيجياً وتكتيكياً.

الق�ضري  يف  ال��ك��ب��ري  االن��ت�����ض��ار  فبعد 

وجوارها،  حم�ش  معركة  كانت  وريفها، 

وت�����ض��ف��ي��ة م��ا ب��ق��ي م��ن ب����وؤر اإره��اب��ي��ة يف 

حماه..

ل للجي�ش العربي ال�ضوري  وهنا ي�ضجَّ

بعد  اأع��ل��ن  حينما  ب����ارع،  تكتيكي  اإجن����از 

ال��ق�����ض��ري ع��ن م��ع��رك��ة »عا�ضفة  م��ع��رك��ة 

امل�ضلحني  ت�ضفية  اأج����ل  م���ن  ال�����ض��م��ال« 

يف ح��ل��ب، م���ا ج��ع��ل امل��ح��ل��ل��ني ال��غ��رب��ي��ني 

غ��رف  اإىل  ب���االإ����ض���اف���ة  واالأم����ريك����ي����ني، 

ال��ع��م��ل��ي��ات ال��ت��خ��ري��ب��ي��ة يف ا���ض��ط��ن��ب��ول 

ح�ضابات  يف  يدخلون  واالأردن،  والدوحة 

ميدانية وحتليلية حتّولت اإىل فخ حمكم، 

ال�����ض��وري��ة كيف جتعلهم  ال��ق��ي��ادة  ع��رف��ت 

املحَكمة  ال�ضربة  فكانت  ف��ي��ه،  ي��غ��رق��ون 

يف منطقة حم�ش وجوارها، التي �ضارت 

من  التحرير  م��ن  قو�ضني  ق��اب  باأكملها 

املجموعات امل�ضلحة واالإرهابية.

القوات  ت�ضتمر  الذي  الوقت  نف�ش  يف 

املو�ضعية  ال�ضربات  توجيه  يف  ال�ضورية 

ودرع��ا،  وحلب  والرقة  اإدل��ب  يف  القا�ضية 

باهرة،  جن��اح��ات  حمققة  دم�ضق،  وري��ف 

ت����وؤك����د م������دى االن����ه����ي����ار يف م��ع��ن��وي��ات 

امل�ضلحني الذين يفاجئون قوات اجلي�ش 

وال���دف���اع ال��وط��ن��ي يف اأح���ي���ان ك��ث��رية يف 

ان��ه��ي��ارات��ه��م امل��ت�����ض��ارع��ة، ك��م��ا ح�����ض��ل يف 

القابون والعقيلة واحلجرية وغريها.

امل��واج��ه��ات  ل��ه��ذه  العملية  احل�ضيلة 

ا�ضتعادة  ج��داً  القريب  امل��دى  يف  �ضتكون 

اجل��ي�����ش ال���ع���رب���ي ال�������ض���وري ال�����ض��ي��ط��رة 

وحماه،  حم�ش  حمافظتي  على  الكاملة 

و�ضط  ع��ل��ى  ال�ضيطرة  ه��و  ذل���ك  وم��ع��ن��ى 

���ض��وري��ة، م��ع م��ا ي��ع��ن��ي ذل���ك م��ن اإح��ك��ام 

واملوا�ضالت  الطرق  �ضبكة  على  القب�ضة 

نحو ك��ل اأن��ح��اء ب��الد االأم���وي���ني، وع��ودة 

عودة  اأي�ضاً  ومعناه  واال�ضتقرار،  االأم��ن 

�ضمن  �ضناعياً،  وح��ت��ى  زراع���ي���اً،  االإن��ت��اج 

ع��ودة دورة احلياة  وا���ض��ح��ة، وه��ي  خطة 

االقت�ضادية بن�ضبة عالية، وحما�ضرة بوؤر 

االإرهاب والتخريب.

العربي  اجلي�ش  ف��اإن  اأي�ضاً،  ميدانياً 

ال�������ض���وري ب���ال���ت���وازي م���ع ه����ذه امل���ع���ارك، 

يخو�ش يف �ضائر اأنحاء �ضورية مواجهات 

مع  التعبري،  ج��از  اإن  خمتلف،  ن��وع  م��ن 

املجموعات االإرهابية املتعددة اجلن�ضيات، 

م��ن خ���الل خ��رق��ه��ا ا���ض��ت��خ��ب��ارات��ي��اً، حيث 

املر�َضلة  ال�����ض��الح  �ضحنات  م��ن  ك��ث��رياً  اإن 

ال�����ض��ع��ودي��ة  م����ن  امل���رت���زق���ة  ه�������وؤالء  اإىل 

وق��ط��ر واأم���ريك���ا وال���غ���رب، ب��ات��ت ت��ق��ع يف 

صمود سورية سُينتج 
عالمًا جديدًا أكثر توازنًا
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العديد من شحنات 
السالح المرَسلة إلى 
مرتزقة السعودية 

وقطر وأميركا والغرب 
تقع في أيدي الجيش 

السوري

اأي����دي اجل��ي�����ش ال�����ض��وري، مبختلف 

الو�ضائل:

ب��ع�����ش  ده������م  خ������الل  م�����ن   1-

املخابئ وامل�ضتودعات.

�ضربات قا�ضمة لها،  توجيه   2-

�ضواء اأثناء نقلها، اأو يف امل�ضتودعات.

وو�ضائل  باأ�ضاليب  ���ض��راوؤه��ا   3-

يكن  مل  اإن  ك���ث���رياً  الأن  خم��ت��ل��ف��ة، 

التخريبية  املجموعات  ق��ادة  معظم 

من املرتزقة واملهربني، اعتادوا على 

االرتزاق جراء اأعمال التهريب بكل 

م��ا حتمل  ك��ث��رياً  ول��ه��ذا  املمنوعات، 

االأن��ب��اء عن �ضدامات وم��ع��ارك بني 

جم��م��وع��ات م�����ض��ل��ح��ة ع��ل��ى اأع���م���ال 

النهب وال�ضلب وتقا�ضم احل�ض�ش..

اإن �ضمود الدولة  ثانياً: �ضيا�ضياً، 

الوطنية ال�ضورية على مدى نحو 28 

�ضهراً، وحتقيقها انت�ضارات نوعية يف 

امليدان، بداأ يفر�ش حتوالت اإقليمية 

ك������رى، ق����د ت���ف���ر����ش يف امل�����ض��ت��ق��ب��ل 

القريب حتالفات جديدة.

بداياتها يف  كانت  التحوالت  هذه 

اأنهى حكم  ال��ذي  القطري  االنقالب 

ل عليه  احلمدْين، وهو اإذا كان ال يعوَّ

اأن خال�ضته تعني  اإال  ب�ضكل ج��ذري، 

اجل���دار،  اإىل  ال��غ��از  م�ضيخة  و���ض��ول 

والتي �ضار لزاماً و�ضع حد لها، فكان 

هذا ال�ضكل التجميلي الإنهاء مرحلة 

وبدء مرحلة.

يف ت��رك��ي��ا، م���ن خ����الل ا���ض��ت��م��رار 

ال��ط��وران��ي��ة  ���ض��د  ال�ضعبي  ال��ت��ح��رك 

 - اأردوغ������ان  ال��ت��ي ميثلها  اجل���دي���دة 

اأوغلو، والتي براأي املحللني االأتراك 

�ضت�ضل اإىل نهايتها احلتمية قريباً.

اأم����ا ال��ت��ح��ول ال��ك��ب��ري يف ال��واق��ع 

االإق��ل��ي��م��ي، ف��ه��و م���ا ت�����ض��ه��ده م�ضر 

حالياً، من تطورات ترمي بكل ثقلها 

ع��ل��ى ح��ل��ف ال����ع����دوان اال���ض��ت��ع��م��اري 

- ال��رج��ع��ي ال��ع��رب��ي - ال�����ض��ه��ي��وين، 

االأول��وي��ات  على  ينعك�ش  اأخ���ذ  ال���ذي 

ال�ضيا�ضية لالإدارة االأمريكية املاأزومة 

وحلف  االقت�ضادي،  بالدها  واق��ع  يف 

الناتو الذي تعاين دوله من اإرباكات 

باأ�ضكال  حتالفها  جراء  �ضواء  كبرية، 

م�ضلحة  جم���م���وع���ات  م���ع  خم��ت��ل��ف��ة 

ك�»جبهة  االره���اب،  خانة  يف  ت�ضنفها 

واأ�ضرابهما،  و»ال��ق��اع��دة«،  الن�ضرة«، 

ب��اأزم��ات��ه��ا االق��ت�����ض��ادي��ة اخل��ان��ق��ة  اأو 

ال��ت��ي ت��ه��دد ف��ع��ل��ي��اً م�����ض��ري االحت����اد 

االنتفا�ضة  اأن  خ�ضو�ضاً  االأوروب����ي، 

ال���ه���ائ���ل���ة ل��ل�����ض��ع��ب امل�������ض���ري ع��ل��ي��ه��ا 

ب�ضمات وا�ضحة ناجتة عن ال�ضمود 

ال�ضوري، الذي عّرى حقيقة ال�ضفقة 

التي كان يعدها »االإخوان« للم�ضاركة 

يف تدمري �ضورية وتوفري مظلة اأمان 

ل��ل��ع��دو »االإ���ض��رائ��ي��ل��ي«، ب��اال���ض��رتاك 

اأمريكي،  بدعم  الرتكي  مع �ضنوهم 

اأنقرة - الثبات

لل�ضيطرة  القطرية   - ال�ضعودية  املواجهة  انتهت 

ع��ل��ى ال���ق���رار ال�����ض��ي��ا���ض��ي ل��ل��م��ع��ار���ض��ة ال�����ض��وري��ة ب��ف��وز 

���ض��ع��ودي ب��ال��ن��ق��اط ع��ل��ى ال��ق��ط��ري��ني، ال���ذي���ن ي���رتدد 

خل�ضارتهم  »تر�ضية«  ج��ائ��زة  على  �ضيح�ضلون  اأن��ه��م 

لعبت  الذي  املعار�ش،  »االئتالف«  رئا�ضة  انتخابات  يف 

املعار�ضني  مع  التن�ضيق  تتوىل  لبنانية  �ضخ�ضية  فيها 

ال�ضوريني دوراً حيوياً يف الفوز ال�ضعودي، الذي كّر�ش 

دور ال��ري��ا���ش و���ض��ي��ط��رت��ه��ا ع��ل��ى ق����رار 70 ع�����ض��واً يف 

االئتالف، مقابل 60 �ضوتاً للقطريني.

وك���ان »االئ���ت���الف« امل��ع��ار���ش ال���ذي ان��ت��خ��ب اأح��م��د 

اأي��ام  و4  الت�ضويت  م��ن  جولتني  بعد  اجل��رب��ا  عا�ضي 

من االجتماعات، ونحو 3 اأ�ضابيع من املفاو�ضات خلف 

جديدة  مبرحلة  اإي��ذان��اً  لالئتالف  رئي�ضاً  الكوالي�ش، 

من العمل على خط املعار�ضة، من دون اأن يعني ذلك 

�ضوري  معار�ش  يوؤكد  كما  كاماًل،  قطرياً  ا�ضت�ضالماً 

القطريني  اأن  اإىل  اأ���ض��ار  وال���ذي  بقطر،  مرتبط  ب��ارز 

ال�ضعوديني، من خالل  »احلرتقة« على  بالفعل  ب��داأوا 

دفع اأموال وال�ضغط على قياديني يف املعار�ضة امل�ضلحة 

الإعالن ان�ضقاقهم عن ما ت�ضمى »هيئة االأرك��ان« التي 

يقودها العقيد املن�ضق )�ضمى نف�ضه لواء بعد ان�ضقاقه( 

�ضليم اإدري�ش، املدعوم من ال�ضعوديني، وكان اآخر هوؤالء 

داخ��ل  م��ا يجري  ال��ذي و�ضف  العكيدي،  اجل��ب��ار  عبد 

قيادة اإدري�ش ب�»لعب ال�ضبيان«، يف بيان ر�ضمي اأ�ضدره 

الإعالن ان�ضقاقه عن املن�ضقني.

ورغ�������م ����ض���ق���وط م���ر����ض���ح ق����ط����ر، االأم��������ني ال���ع���ام 

ل�»االئتالف«؛ م�ضطفى ال�ضباغ يف االنتخابات، اإال اأن 

اجلناح القطري يف املعار�ضة يرّوج ل�»�ضفقة« تت�ضمن 

من  ب��داًل  االنتقالية  للحكومة  رئي�ضاً  ال�ضباغ  تعيني 

غ�ضان هيتو، الذي ف�ضل يف نيل ر�ضى اأي من االأطراف 

الفاعلة الداعمة للم�ضلحني، وامل�ضلحني اأنف�ضهم.

لبنانية  �ضخ�ضية  اإن  ال�����ض��وري  امل��ع��ار���ش  وي��ق��ول 

قريبة من زعيم تيار �ضيا�ضي داعم للمعا�ضة امل�ضلحة، 

كان ي�ضرف ب�ضكل مبا�ضر على العملية االنتخابية من 

واتهم  ا�ضطنبول،  يف  اأتاتورك  مطار  من  قريب  فندق 

اأم���وال  ب��دف��ع  اللبنانية  ال�ضخ�ضية  ال��ق��ط��ري  اجل��ن��اح 

الأع�ضاء »االئتالف« للح�ضول على تاأييدهم ل�ضخ�ضية 

كيلو  مي�ضال  جماعة  له  يح�ضد  اأن  وا�ضطر  »اجلربا«، 

ومندوبي »اجلي�ش احلر«.

 ومن بعد االنتخاب، بداأت حملة »التلميع«، حيث 

بكتابة  اللبنانية  ال�ضخ�ضية  ال�ضوري  املعار�ش  اتهم 

»العربية«  قناة  على  وتوزيعها  اجلربا  حياة  عن  نبذة 

املعار�ش  واأ���ض��ار  ت��دور يف فلكه،  التي  االإع��الم  وو�ضائل 

التحقق  دون  من  النبذة حرفياً  ن�ضروا  ه��وؤالء  اأن  اإىل 

فيها، ليتبني فيما بعد فداحة الكذب فيها الذي فاق 

املعقول.

ويقول املعار�ش ال�ضوري اإن اجلربا �ضبه اأّمي، وهو 

مل يدر�ش حتى ال�ضف التا�ضع، واجلميع يف القام�ضلي 

يعرفون هذا، م�ضتغرباً القول باأنه حائز على دكتوراه 

من جامعة بريوت العربية.

اجلديد  الرئي�ش  �ضرية  مفّنداً  املعار�ش  وي�ضيف 

اإن اجلربا هو  تقول  فقرة  اإىل  ل�»االئتالف«، متطرقاً 

�ضجني �ضيا�ضي �ضابق، م�ضرياً اإىل اأن االأخري مل يدخل 

امل��خ��درات  تهريب  بتهمة  الت�ضعينيات  يف  اإال  ال�ضجن 

وحبوب الهلو�ضة للعراق واخلليج.
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شخصية لبنانية دفعت األموال النتخاب »الجربا«
السعودية تسيطر على »االئتالف« المعارض.. وقطر تأمل بترضية »حكومية«



اأع�����ل�����ن »االإ������ض�����الم�����ي�����ون اجل������دد« 

ق��ط��ع ال���ع���الق���ات ال��دب��ل��وم��ا���ض��ي��ة بني 

م�����ض��ر و���ض��وري��ة حت��ت ���ض��وء ال�����ض��ف��ارة 

اأعلنوا  لكنهم  القاهرة،  االإ�ضرائيلية يف 

امل�ضرية  اجلمهوريتني  بني  »ال��وح��دة« 

الدموية  »اجلمهورية  با�ضم  وال�ضورية 

امل�ضرية  ال�ضاحة  وا�ضتعلت  امل��ت��ح��دة«، 

ب�����ض��ع��ارات اجل��ه��اد وم��ه��اج��م��ة ال��ق��وات 

وتكفري  القاعدة  راي��ات  ورف��ع  امل�ضلحة 

ال��ع��ل��م��ان��ي��ني وال���ق���وم���ي���ني واالأزه��������ر 

وكل  وال�ضوفية،  وال�ضيعة  واالأق��ب��اط 

ال��ع��دوان��ي��ة،  راب��ع��ة  يف  يعت�ضم  ال  م��ن 

وحماية  ال��ث��وار  طريق  ال�ضالح  ليكون 

ما ي�ضمى ال�ضرعية التي اأ�ضاعها الغباء 

واحتكار ال�ضلطة واالإق�ضاء.

ق����د ي���ت�������ض���اءل ال���ب���ع�������ش: م����ا ه��ي 

تداعيات �ضقوط »االإ�ضالميني اجلدد« 

يف م�ضر على �ضورية وال�ضرق االأو�ضط؟

خطيئة  »االإخ����������وان«  ارت���ك���ب  ل��ق��د 

ال�ضيا�ضي«،  »االإ����ض���الم  ���ض��د  ت��اري��خ��ي��ة 

ووّج������ه������وا ط���ع���ن���ة ك������رى ل��ل��م�����ض��روع 

االإ�ضالمي، حيث اأظهروا �ضعفه وعدم 

وال��دول��ة،  املجتمع  ق��ي��ادة  على  ق��درت��ه 

ب���خ���الف م����ا ه����ي ح��ق��ي��ق��ة االإ�����ض����الم، 

واأل�ضقوا ف�ضلهم وارتباكهم به.

ل��ق��د ت���ه���اوى »احل���ك���م االإ���ض��الم��ي« 

والتي  م�ضر،  يف  »االإخ��وان��ي��ة«  بطبعته 

القيادة  ومنظومة  ال��ه��رم  راأ����ش  ت�ضّكل 

ل��ل��م�����ض��روع االإ�����ض����الم����ي يف امل��ن��ط��ق��ة، 

و���ض��ت��ت��ه��اوى م��ع��ه ك���ل االأن���ظ���م���ة ال��ت��ي 

ت�ضكلت بعد ما ي�ضمى »الربيع العربي« 

يف ت��ون�����ش ول��ي��ب��ي��ا و���ض��وري��ة، وح��ت��ى يف 

البالد العربية واالإ�ضالمية التي كانت 

ت��ت��ه��ي��اأ ل��الن��ق��الب ع��ل��ى اأن��ظ��م��ت��ه��ا، اأو 

بداأت، كما يف تركيا واالإمارات، والنتائج 

االإ�ضالمي  امل�ضروع  ل�ضقوط  امليدانية 

اجلديد بداأت بالظهور:

عزل الرئي�ش حممد مر�ضي، واإبعاد 

يف  ال�ضلطة  عن  اجل��دد«  »االإ�ضالميني 

م�ضر.

االن���ت���ق���ال ال��ع��ن��ي��ف وامل�����ض��ل��ح ال���ذي 

انتاب »االإخ��وان« بعد احلراك ال�ضعبي 

ال��راأي  مبواجهة  واأظ��ه��ره��م  م�ضر،  يف 

طريق  ت�ضلك  م�ضلحة  كجماعة  ال��ع��ام 

بال�ضلطة،  لالحتفاظ  والقتال  العنف 

متاماً كاالأنظمة الديكتاتورية وامللكية.

القطري يف م�ضر،  ال���دور  اإ���ض��ق��اط 

وا���ض��ت��ع��ادة ال�����ض��ع��ودي��ة ل��زم��ام االأم����ور، 

»بي�ضة  ال�ضلفي«  »ال��ت��ي��ار  ي��ب��دو  ح��ي��ث 

القبان« يف العملية ال�ضيا�ضية اجلديدة 

االإ�ضالمي، ليخفف من  للتيار  كممثل 

اأ�ضرار اإبعاد »االإخوان«.

»االئتالف  على  ال�ضعودية  �ضيطرة 

 - القطرية  الثنائية  واإبعاد  ال�ضوري«، 

ال�ضورية  املعار�ضة  قيادة  عن  الرتكية 

ال�ضعودية  ع���ودة  وب��ال��ت��ايل  يف اخل���ارج، 

اإىل ال�ضاحتني امل�ضرية وال�ضورية بقوة، 

مع عدم غيابها عن ال�ضاحة اللبنانية.

ق���ي���ام ق����ي����ادة م���ع���ار����ض���ة يف م�����ض��ر 

تنظيمية  ب��ن��ي��ة  مت��ل��ك  ال  ف�����ض��ف��ا���ض��ة 

���ض��ع��ارات عامة  ب��ل جتمعها  ح��دي��دي��ة، 

�ضعبياً  ر���ض��ي��داً  مت��ل��ك  ال  و�ضخ�ضيات 

حركة  وتت�ضدرها  ال�����ض��ارع،  يف  م��وؤث��راً 

»مت��������ّرد« )االف����رتا�����ض����ي����ة(، ال���ت���ي مل 

والتي  اأ���ض��ه��ر،  ب�ضعة  عمرها  ي��ت��ج��اوز 

ميكن تذويبها يف حلظة ما، كما حدث 

25 يناير، وجتربة وائل غنيم  يف ثورة 

اإبريل« وثورة  االفرتا�ضية، وحركة »6 

الثورة  يجعل  ما  وه��ذا  »الفاي�ضبوك«، 

الثانية على حافة اخلطر من امل�ضادرة 

اأو جهة  اجلي�ش  من  �ضواء  ثانية،  م��رة 

���ض��ي��ا���ض��ي��ة ت��ق��وده��ا ال�����ض��ع��ودي��ة ب��ق��رار 

اأمريكي، با�ضتغالل الو�ضع االقت�ضادي 

العربي، لكن بذكاء اأكر، بعد اال�ضتفادة 

من جتربة قطر و»االإخوان«.

وّج����ه����ت ال�����ث�����ورة ال���ث���ان���ي���ة ���ض��رب��ة 

التي وجدت  ل�»حركة حما�ش«،  قا�ضية 

ال��ث��ورات  اأر���ض��ف��ة  ق��ارع��ة  ع��ل��ى  نف�ضها 

واالإدان���ة،  االت��ه��ام  قف�ش  ويف  العربية، 

امل��رر  ان��خ��راط��ه��ا غ��ري  وذل����ك نتيجة 

وامل�����ض��ت��ه��ج��ن يف ال�������ض���راع ال�������ض���وري - 

ال�����ض��وري، وامل�����ض��ري، وال��ل��ب��ن��اين، من 

خ��ل��ف��ي��ة م��ذه��ب��ي��ة وم�����ض��ل��ح��ي��ة ب��ق��ي��ادة 

قطر، فخرجت من حمور املقاومة اإىل 

حم��ور امل�����ض��اوم��ة، و���ض��رع��ان م��ا وج��دت 

ن��ف�����ض��ه��ا مت�����ض��ك ب�����االأوه�����ام واأ����ض���غ���اث 

االأح��الم، فُعزل اأم��ري قطر حممد بن 

خ��ل��ي��ف��ة ووزي�����ر خ��ارج��ي��ت��ه حم��م��د بن 

وُع��زل  القر�ضاوي،  ومر�ضدهم  جا�ضم 

ال��رئ��ي�����ش حم��م��د م���ر����ض���ي، وحت���ّول���ت 

م�ضر من �ضاحة دعم اإىل �ضاحة ح�ضار 

واإدانة ل�»حما�ش«، واالآتي �ضيكون اأكرث 

يف  »حما�ش«  دور  انك�ضاف  بعد  �ضعوبة 

»االإخ���وان«،  وم�ضاعدة  �ضيناء،  اأح���داث 

امل�ضري  ال�ضعب  مواجهة  يف  جعلها  ما 

خ�ضو�ضاً،  امل�ضلحة  وال��ق��وات  ع��م��وم��اً، 

ورج��ع��ت »ح��م��ا���ش« ب��ُخ��ف��ّي ُح��ن��ني، فال 

احتفظت  »االإخ����وان«، وال  ث��ورة  ربحت 

بدعم حمور املقاومة.

�ضقوط النموذج االإ�ضالمي الرتكي 

املهّجن وهو ي�ضارع يف �ضاحة »تق�ضيم« 

حت��ت وط���اأة امل��ظ��اه��رات، وي��رتاج��ع اإىل 

والف�ضائح  ال�ضربات  ويتلقى  ال����وراء 

وال�ضفعات من االأوروبيني ومن �ضعبه، 

ووجد اأردوغان واأعوانه اأنهم معزولون 

باأي  واأ�ضيادهم  حلفاوؤهم  ميّدهم  ومل 

م�ضاعدة، بل على العك�ش؛ وّجهوا لهم 

التاأنيب واالنتقاد على العنف املفرط.. 

ع��ن��دم��ا  واالأدوات  ال��ع��ب��ي��د  دور  ه��ك��ذا 

اأ�ضيادهم،  اإليهم  يلتفت  ال  ي�ضقطون؛ 

ب��ل  ال������دم������ع،  ع���ل���ي���ه���م  ي������ذرف������ون  وال 

اأو جلوء  تعوي�ش  دون  يطردونهم من 

���ض��ي��ا���ض��ي؛ ك��م��ا ح�����ض��ل م��ع ���ض��اه اإي����ران 

ومبارك وبن علي و�ضدام والقذايف.

لو  م��اذا  االآن:  ال�ضوريون  يت�ضاءل 

اإذا  ���ض��وري��ة؟ وه��ل  حكم »االإخ�����وان« يف 

�ضنعي�ش  �ضورية  يف  املعار�ضة  انت�ضرت 

كما يعي�ش الليبيون يف معارك الكتائب 

والقبائل ومافيات النفط والال دولة.. 

»ال�ضلفيني«  ومعارك  تون�ش  يف  كما  اأو 

و»حركة النه�ضة«؟

وي��ت�����ض��اءل ال�����ض��وري��ون اأي�����ض��اً: هل 

�ضتحكمنا »حما�ش« من داخل املخيمات 

يف �ضورية كما حتكم يف غزة؟

اجلدد«  »االإ�ضالميون  اأجه�ش  لقد 

العامل  يف  ال�ضادقة  التغيري  حم��اوالت 

ال���ع���رب���ي، ودّم���������روا اأح�������الم ال�����ض��ع��وب 

ب��احل��ري��ة وال��دمي��ق��راط��ي��ة.. واأظ��ه��روا 

بغبائهم و�ضلوكياتهم ح�ضنات االأنظمة 

ال��ب��ائ��دة، ح��ت��ى ك���اد ال��ن��ا���ش يرتحمون 

على ظلم من �ضلف، بعدما راأوا وح�ضية 

من خلف!

االإ�ضالم براء من هوؤالء، واإن رفعوا 

�ضعاره، فاالإ�ضالم دين رحمة ال يعرف 

الذبح وال القتل وال رمي ال�ضبية من 

نظام حياة  االإ�ضالم  العمارات..  اأ�ضطح 

ع�ضرية  قانون  ولي�ش  اأجمعني  للنا�ش 

اأو ح�����زب... ه��و ر���ض��ال��ة ل��ك��ل اخل��ل��ق.. 

حزب  اأو  جماعة  يف  تقزميه  ميكن  وال 

اأو من�ضب، و�ضيكون ن�ضيب  اأو �ضخ�ش 

والعار  اخل��زي  واملتزلفني  »املت�ضلفني« 

يف الدنيا واالآخرة.

حمى اهلل وم�ضر و�ضعبها من فتنة 

اأن  حت��رق االأخ�����ض��ر وال��ي��اب�����ش، وع�ضى 

ما  لت�ضحيح  وي��ف��ك��ر  البع�ش  ي��ه��ت��دي 

اأف�����ض��ده..  خ��ّرب��ه، وي��ت��وب وي�ضحح م��ا 

والدعاء الأهل فل�ضطني الذين يتم بيع 

عر  والثالثة  الثانية  للمرة  ق�ضيتهم 

مقاولني جدد.

د. ن�سيب حطيط 
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»اإلسالميون الجدد« ُيشعلون المنطقة

لقد أجهض 
»اإلسالميون الجدد« 

محاوالت التغيير 
الصادقة في العالم 
العربي ودّمروا أحالم 

الشعوب بالحرية 
والديمقراطية

بقطع  �ضورها  باأب�ضع  جتلت  والتي 

العالقات  املخلوع  امل�ضري  الرئي�ش 

م��ع دم�����ض��ق، ورف��ع��ه ع��ل��م االن��ت��داب 

ال��ف��رن�����ض��ي ب����دل ع��ل��م اجل��م��ه��وري��ة 

االإقليم  علم  وهو  املتحدة،  العربية 

ال�ضمايل )اأي �ضورية(.

التكون  ثمة ع��امل ج��دي��د يف ط��ور 

اأن���ت���ج���ه ����ض���م���ود ال�����دول�����ة ال��وط��ن��ي��ة 

موؤمتر  يف  �ضيتبلور  وال��ذي  ال�ضورية، 

2«، الذي مهما قيل عنه فاإنه  »جنيف 

و�ضينتهي  االأم�����ر،  ن��ه��اي��ة  يف  ���ض��ُي��ع��ق��د 

اأم��ريك��ي على احل��ل،  بتوافق رو���ض��ي - 

وي���ب���دو اأن�����ه ي��ح��م��ل ع���ن���اوي���ن ع��دي��دة 

اأبرزها:

اإن  ب��ح��ي��ث  اأم�����ريك�����ي،  ان���ك���ف���اء   -

ب��ال��ت��اأك��ي��د  �ضتبقى  امل��ت��ح��دة  ال���والي���ات 

االأعظم يف  لي�ضت  دول��ة عظمى، لكنها 

العامل.

- ع���ودة رو���ض��ي��ا ب��ق��وة اإىل خ��ارط��ة 

العامل، لتكون الدولة العظمى الثانية 

يف العامل.

وبهذا فالواليات املتحدة م�ضطرة 

�ضيتجلى  وال������ذي  ال���ن���ف���وذ،  ل��ت��ق��ا���ض��م 

االحت��اد  ع���ودة  منها  ج��دي��دة،  باأ�ضكال 

خالل  م��ن  ج��دي��د،  ب�ضكل  ال�ضوفياتي 

ن����وع م���ن »احت�����اد ال������دول« ال����ذي ك��ان 

ال�ضابق،  ال�����ض��وف��ي��ات��ي  االحت����اد  يجمع 

مع ا�ضتقالل لكل دول��ة، لكن يف قيادة 

رو�ضية.

االع����رتاف ب���اأن م��ن��ظ��وم��ات دول��ي��ة 

واإق��ل��ي��م��ي��ة ل��ه��ا م�����ض��احل��ه��ا احل��ي��وي��ة، 

كمجموعة »الريك�ش«، مع ما يف ذلك 

من م�ضالح للتنني ال�ضيني الناه�ش، 

واإيران املتوثبة.

االع���������رتاف ب���امل�������ض���ال���ح احل��ي��وي��ة 

ل��رو���ض��ي��ا يف ���ض��رق��ي ال��ب��ح��ر امل��ت��و���ض��ط 

اجلزائر  وم�ضر  �ضورية  يف  وخ�ضو�ضاً 

وغريها..

www.ghoubal.blogspot.com
اأحمد زين الدين

وزير اخلارجية الرتكي اأحمد داود اأوغلو ورئي�س »الئتالف ال�شوري« اأحمد اجلربا )اأ.ف.ب.(
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 سالح ثقيل للمقاتلين
اأيدي  يف  ال�شنع،  واأملانية  فرن�شية  ثقيلة،  اأ�شلحة  وج��ود  غربية  ع�شكرية  تقارير  اأك��دت 

عة بني منطقة املغريات بريف حلب ال�شمايل، ويف منطقة جبل  امل�شلحني يف �شورية، موزَّ

م�شادة  و�شواريخ  الدبابات،  �شد  »ميالن«  ق��واذف  اأهّمها  ومن  اإدل��ب،  ريف  يف  الزاوية 

للطائرات، وهو ما تت�شّلح به اجليو�س الأوروبية وجي�س العدو »الإ�شرائيلي«، ويبلغ مداها 

حوايل 3 كم، وتعمل بنظام التوجيه ال�شلكي، ولي�س من املعلوم على وجه الدقة كيفية و�شول 

هذه ال�شواريخ والقواذف اإىل اأيدي م�شلحي »جبهة الن�شرة« و»تنظيم القاعدة«.

 العرق دّساس
الرباعية  اللجنة  الأ�شبق مبعوث  الوزراء  باأن رئي�س  »تلغراف« الربيطانية  اأفادت �شحيفة 

الدولية لل�شالم يف ال�شرق الأو�شط؛ توين بلري، ا�شتعان ب�شابطة ال�شتخبارات »الإ�شرائيلية« 

ليان بولك لتكون م�شت�شارة خا�شة من بني م�شت�شاريه. واأو�شحت ال�شحيفة اأن بولك )30 

عامًا( كانت م�شت�شارة لرئي�س وزراء العدو بنيامني نتنياهو، وعملت مع اأجهزة اأمنية وكبار 

امل�شوؤولني ال�شهاينة.
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الأهداف  جلهة  عديدة،  م�شرتكة  قوا�شم 

واملنفذين.

ا����س���ت���ه���داٌف  ك�����ان  الأول  ال���ت���اري���خ  ف���ف���ي 

ل��ل��ع��ام��ة امل��رج��ع ال�����س��ي��د حم��م��د ح�سني 

واحل��ال��ة  ت��ع��اىل(  اهلل  ف�سل اهلل )رح��م��ه 

التي �سكلها، حيث ا�ستطاع اأن ي�سكل رافعة 

ه��ام��ة ل��ل��ن��ه��و���ض ال��وط��ن��ي والإ����س���ام���ي، 

مت���ك���ن م����ن اإ����س���ق���اط ات���ف���اق���ي���ة 17 اأي�����ار 

اأهداف  اأهم  اأحد  اإحباط  املذّلة، وبالتايل 

1982، مع  الج��ت��ي��اح »الإ���س��رائ��ي��ل��ي« ع��ام 

�سد  امل��ق��اوم��ة  عمليات  يف  ن��وع��ي  ت�ساعد 

العدو ال�سهيوين.

يبعد  اآن����ذاك  العبد  بئر  ان��ف��ج��ار  يكن  مل 

عن  الأم��ت��ار  م��ن  قليلة  م��ئ��ات  ب�سعة  اإل 

مكان النفجار احلايل، والهدف هو خلق 

اإرباك وقلق يف اإحدى اأبرز قاع املقاومة، 

وال��دم��ار،  ال�سحايا  اإىل  طبعاً  بالإ�سافة 

ويف احلالتني ثمة تطابق بال�ستهداف.

اأنهم واحد،  املنفذون للجرميتني ل �سك 

ت���ل���ق���وا ال��ت�����س��ج��ي��ع م����ن ك����ل ه�����ذا ال��ع��ه��ر 

ال�����س��ي��ا���س��ي وامل���ذه���ب���ي وال��ط��ائ��ف��ي ال���ذي 

ان��ط��ل��ق ب��ع��د م��ع��رك��ة  ال��ق�����س��ر، ث���م بعد 

اأحداث عربا واإنهاء »اإمارة اأ�سر �سيدا«.

اإىل  بالن�سبة  ُك�سفت  التي  للوثائق  ووفقاً 

وراءه����ا  اأن  ت��ب��نّي  ف��ق��د   ،1985 ج��رمي��ة 

رئ��ي�����ض ال���س��ت��خ��ب��ارات الأم��رك��ي��ة وليم 

ل باأكرث من ثاثة مايني  كاي�سي، واملموَّ

دولر يف حينه، وهو �سفر اململكة العربية 

ال�����س��ع��ودي��ة يف وا���س��ن��ط��ن اآن��ئ��ذ؛ ب��ن��در بن 

ال�سياع  من  بنوع  اأ�سيب  ال��ذي  �سلطان، 

والنهيار حينما علم بنجاة ال�سيد ف�سل 

اهلل.

ه����ذه امل�����رة لح���ظ���وا امل��رح��ل��ة ال��ق�����س��رة 

متوز،  من  التا�سع  جرمية  ا�ستبقت  التي 

ح���ي���ث حت�����رك »امل����ح����اف����ظ����ون اجل�������دد يف 

فاأطلقوا  لبنان« لانت�سار لأ�سر �سيدا، 

���س��ي��ًا م���ن ال�����س��م��وم، ب�����دءاً م���ن ت�سريح 

اإىل  و�سوله  قبيل  ع�سري  ع��وا���ض  علي 

بالنائبة  م��روراً  املا�سي،  الأ�سبوع  الرابية 

الأ�سر  اأحمد  بني  �ساوت  التي  احلريري 

ورفيق احلريري، حينما �سّبهت ما جرى 

وم���واق���ف   ،2005 ���س��ب��اط  ب�14  ع����ربا  يف 

اأحمد  ل�»�سيا�سة«  املبتّنية  ال�سنيورة  ف��وؤاد 

الأ�سر، »الذي اأخطاأ يف الأ�سلوب«، ودون 

ع يف  املو�سَّ العامة  اأن ننتهي بلقاء الأمانة 

اأكد  ال��ذي  جمدليون،  يف  العايل«  »البيت 

ال��ك��ام��ل م��ع ق��اط��ع ال��ط��ري��ق يف  ت�سامنه 

عربا..

ث��م��ة ح��ق��ي��ق��ة ل ل��ب�����ض ف��ي��ه��ا، وب�����س��رف 

التي  ال�ساملة  الإدان����ة  حملة  ع��ن  النظر 

���س��درت ع��ق��ب ج��رمي��ة الأم�������ض، وه���ي اأن 

اخل���ط���اب ال���ت���وت���ري ال��ت�����س��اع��دي �سد 

امل��ق��اوم��ة و»ح����زب اهلل« وح��ل��ف��ائ��ه��م��ا من 

اغتيال  )حماولة  والطوائف  الفئات  كل 

وراءه���ا(،  يقف  وم��ن  حمود  ماهر  ال�سيخ 

مع حتّرك ومواقف الكثرين من جماعة 

اآلت  اإىل  وحتولهم  اجل��دد«،  »املحافظني 

والأكاذيب والأ�ساليل،  الف��راءات  ل�سخ 

م��ع رف���ع وت����رة ن���ربة اخل��ط��اب امل��ذه��ب��ي 

على  ل��ب��ن��ان  ي�����س��ه��ده  مل  ب�سكل  اخل��ط��ر 

 ،1860 العام  اإب��ان فتنة  مر تاريخه، حتى 

م��ا وّف���ر الأر���س��ي��ة وال��ت��غ��ط��ي��ة للجرمية 

كثرة  خيوطاً  اأن  �سك  ل  التي  اجلديدة، 

قد جتمعت... واإذا كان الدعاء يف ال�سهر 

اأن  اإل  ل��ب��ن��ان..  اهلل  ليحمي  ه��و  امل��ب��ارك 

جهاز الكذب والت�سليل لن يركوا و�سيلة 

و�سعبها  امل��ق��اوم��ة  ا���س��ت��ه��داف  اأج����ل  م���ن 

ونا�سها واأهلها من كل الفئات واملذاهب..

حممد �شهاب

الت�سوية  اأم  امليداين  �سورية؛ احل�سم  الآخ��ر يف  �سي�سبق  اأيهما 

باتت  اجلي�ض  حققها  ال��ت��ي  امليدانية  النتائج  وه��ل  ال�سيا�سية؟ 

قد  ال��راه��ن��ة،  الأزم���ة  لإن��ه��اء  مرتَقبة  ت�سوية  اأي  مب�سار  تتحّكم 

ت�سمل الو�سع اللبناين الذي بات مرتبطاً كلياً مبا يحدث حوله، 

اأم اأن اقراب موعد الت�سوية اأ�سهم يف الإ�سراع يف عمليات احل�سم؟ 

امللحوظ  ال�سراتيجي  التقدم  بعد  باإحلاح  �سوؤالن ُيطرحان 

ب��ه حتى بع�ض  ال�����س��وري��ة، وال���ذي اع��رف��ت  امل��ن��اط��ق  للجي�ض يف 

و�سائل الإعام الداعمة ل�»املعار�سة ال�سورية«.

ميدانياً، ما يزال اجلي�ض ال�سوري ما�سياً يف عمليات تطهر 

ب���اده م��ن الإره��اب��ي��ني حيث ُوج����دوا، ومي��ك��ن ال��ق��ول اإن���ه متّكن 

من درء خطر اأي هجوٍم ي�ستهدف العا�سمة دم�سق، بعد تقطيع 

اأو�سال املجموعات امل�سلحة وطرق اإمدادها وتطويقها، خ�سو�ساً 

يف منطقتي ريف دم�سق ودرعا املحاذيتنينْ للبنان والأردن، اللتنينْ 

ممرات  اأخطر  ل�سورية  املحاذية  مناطقهما  بع�ض  ت�سكل  كانت 

لت�سلل امل�سلحني وتهريب الأ�سلحة اإليها، لكنها على ما يبدو اإىل 

تراجع حتت �سربات اجلي�ض ال�سوري.

على  الط���اع  وا���س��ع  ���س��وري  م�سدر  ي�سر  ال�سياق،  ه��ذا  ويف 

حيثيات الو�سع امليداين، اإىل اأن عمليات ت�سلل امل�سلحني وتهريب 

ب�سكل  اللبناين تراجعت  البقاع  ال�ساح انطاقاً من عر�سال يف 

�سبه كامل تقريباً.

وي���اأت���ي ا���س��ت��ه��داف ال��ه��رم��ل يف ال��ب��ق��اع ال�����س��م��ايل ب�����س��واري��خ 

الهزائم  على  الفعل  رد  اإط���ار  يف  امل�سلحة  ال�سورية  املجموعات 

وا�سراجتي،  ع�سكري  مرجع  ي��رى  م��ا  بح�سب  يتلقونها،  التي 

اأنها جمرد »نار اإزعاجية« لي�ض لها اأي قيمة ا�سراجتية  موؤكداً 

اأه����م م��ا ح��ق��ق��ه اجل��ي�����ض يف الآون����ة  اأن  اإىل  اأو ع�����س��ك��ري��ة، لف��ت��اً 

6

الخطاب التوتيري 
التصاعدي ضد المقاومة 

وحلفائها بشكل لم 
يشهده لبنان سابقًا 

وّفر األرضية والتغطية 
للجريمة

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

لبنانيات

» فوبيا« حزب الله
التبا�سات  بجريرة  اأحيانًا  الب�سر  ي�ؤخذ 

تكون ن�جمة عن مواقف مدرو�سة الت�أثري على 

من  وب�لطبع  االجتم�عية،  ال�سرائح  غ�لبية 

وغ�لبً�  النف�سية«،  »احل��رب  ي�سمى  م�  �سمن 

م��� تقع ال��ق��وى ال�����س��ري��رة يف ف��خ ���س��روره���، 

اإ�سرائيل«،  ي�  اأدينك  فمك  »من  قيل  ولذلك 

بحيث تكون عملي�ت الت�سليل اأوجدت ق�عدة 

اليقني  وخلخلة  احلقيقي،  ال�سعور  الإ�سع�ف 

اإىل  امل��رء  يحت�ج  ب�لت�يل  ال�س�ئب،  الوطني 

اعرتاف وا�سح من قوى ال�سر، اأو عمل اأو�سح 

واأقوى من االعرتاف.

اأن  بعد  ك��ل،  ج��زء من  املقدمة هي  ه��ذه 

على  املذهلة  ب�نت�س�راته  اهلل«  »ح��زب  �سّكل 

اأ�سبه  ال�سهيوين   - االأمريكي  العدوان  قوى 

واأذن�به�  القوى  تلك  لكل  »فوبي�«  ي�سمى  مب� 

اخل�سو�ص،  وجه  على  العربية  ال��دول  كل  يف 

واالنتم�ء  لل�سم�ئر  اجلم�عية  الهجرة  حيث 

واالأخالق احلميدة.

بكثري،  اأع���اله  امل��ذك��ور  تتج�وز  امل�سكلة 

اإىل حيث ي�ستحيل الت�سديق، واإليكم الرواية 

احلقيقية االآتية، والتي دارت وق�ئعه� يف اأحد 

مق�هي بريوت التي ت�سكل مق�سدًا الأ�سخ��ص 

من كل االنتم�ءات، ال �سيم� من ال ي�ستحقون 

رتبة »مثقف« اأو »اإعالمي«، وجتوز عليه رحمة 

ت�سمية »م�سلَّل« اأو »مرتِزق«.

واألقين�  املقهى  ب���ب  و�سديقي  دخ��ل��ُت 

ال�����س��الم ع��ل��ى اأ���س��ح���ب ك��ن��� نعمل م��ع��ً� يف 

موؤ�س�سة ك�نت طليعية، لن�سمع من ال يرّد على 

امل�سوؤولية  »اإن  احل��سرين:  بني  من  ال�سالم 

يتحمله� حزب اهلل، فهو اأ�س��ص البالء«، فغّرد 

جم�ل�سه  حي�ة  تف��سيل  يعرف  ال��ذي  زميله 

مع  م�سكلتك  اإن  ت��ق��ول  اأن  »ينق�ص  ق���ئ��اًل: 

زوجتك �سببه� حزب اهلل اأي�سً�«، ودون خجل 

بداأت  لذلك  اأقنعوه�،  اأو  زرعوه�  »رمب�  ق�ل: 

تتمرد«، ف�بت�سم اجللي�ص وق�ل اإي�ك اأن تكمل، 

فهذا يعني اأن حزب اهلل موجود يف كل بيت..

تغيري  اأردن���  كدخيلنينْ  و�سديقي  اأن���  اأم��� 

م�س�ر احلوار، فقمُت بتمريرة اأن زعم�ء �ست 

للرئي�ص  انت�سروا  الالتينية  اأمريك�  من  دول 

ال��دول  وط���ل��ب��وا  م��ورال��ي�����ص،  اي��ف��و  البوليفي 

اأكمل،  اأن  وقبل  ب�العتذار،  االأرب��ع  االأرورب��ي��ة 

ع�جلني املثقف بعدد الدوالرات التي يت�سلمه� 

واإي���ران  اهلل  »ح���زب  التغريد:  م�س�در  م��ن 

هل  الالتينية..  اأمريك�  يف  الت�سّيع  ين�سران 

ن�سيتم ت�س�فيز..«؟!

لي�ص  ل�س�ين  انعقد  حي�تي  يف  م��رة  الأول 

االآ�سنة  الثق�فة  لهول  اإمن���  املف�ج�أة،  لفرط 

التي ُتلقى على الن��ص، وقبل اأن اأ�ستدير واقفً� 

ل�سمري  موقفً�  ن�قلة  الذكية  الهواتف  »رّن��ت« 

جعجع كق�رئ غيب ب�أن توقع�ته ك�نت �سليمة 

ف�نعقدت  م�سر،  يف  »االإخ��وان«  حكم  ب�سدد 

االأل�سن جميعً� من االإفراط يف ال�سدق، لكن 

اأن  وقبل  مميز«  تفريط  »ه��ذا  ق���ل:  اأح��دن��� 

على  الهجوم  يف  املواقف  بقية  وردت  يكمل، 

حزب اهلل كالزمة 14 اآذارية تخنق مردديه�.. 

ال�»فوبي�« ق�تلة، والدليل  اأن هذه  ويف يقينهم 

وحلف�وؤه�  امل��دان��ة  »اإ���س��رائ��ي��ل«  اأُع��ل��ن يف  م��� 

العلنيون وغري املعَلنني، اإمن� »امللعونني«.

يون�س
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 دعوى ضد »سوليدير«
املميَّزين  امل��ح��ام��ني  ت��ق��وم جم��م��وع��ة م��ن 

ال��ف��ت��وى،  ب��ن��ج��اح��ه��م، وب��ط��ل��ب م���ن دار 

بتح�سر امللفات وامل�ستندات من اأجل رفع 

»�سوليدير«  �سركة  على  ق�سائية  دع���وى 

يف ما يتعلق باأماك الأوقاف الإ�سامية 

تتبع  ك��ان��ت  ال��ت��ي  املنهوبة  وال���س��ت��ث��م��ارات 

امل�سادر  بع�ض  تخّوفت  جهتها،  م��ن  لها. 

م�ستقبًا  اجلمهورية  مفتي  ت��راج��ع  م��ن 

ا�سرجاع  حتى  امل��ل��ف  ه��ذا  يف  امل�سي  ع��ن 

كامل حقوق امل�سلمني.

 خطيب الفتنة
اأث��ر اأح��داث �سيدا االأخ��رية، متّنت  على 

اللبن�ين  اجلي�ص  يف  املخ�برات  مديرية 

ال�سغ�ئن  اإث�رة  عدم  امل�س�جد  اأئمة  على 

الع�سكرية،  املوؤ�س�سة  �سد  التجيي�ص  اأو 

التحقيق�ت  م��ن  االن��ت��ه���ء  ي��ت��م  ري��ث��م��� 

للفتنة،  واأدًا  احل�دثة،  تف��سيل  ومعرفة 

اإال خطيب  اأ�سبوعني  ف�لتزم العلم�ء ملدة 

يف بلدة القرعون البق�عية، وهو ع�سو يف 

هيئة العلم�ء امل�سلمني.

 صمت ُمطبق
حكومة  رئ��ي�����ص  اأن  م��ط��ل��ع  م�����س��در  ذك���ر 

ت�����س��ري��ف االأع���م����ل جن��ي��ب م��ي��ق���ت��ي ك���ن 

االج��ت��م���ع  خ���الل  ال��وق��ت  اأك����ر  م�ستمعً� 

ال�سنيورة  ف���وؤاد  �سيدا  ن�ئب�  طلبه  ال��ذي 

العم�د  اجلي�ص  ق�ئد  مع  احل��ري��ري  وبهية 

�سه�م  عليه  انه�لت  ال��ذي  قهوجي،  ج���ن 

ك�نت  قهوجي  ردود  اأن  اإال  االت��ه���م���ت، 

قَبل  م��ن  ُمطبق  �سمت  ظ��ل  يف  �سريحة، 

اأكر من عالمة  الرئي�ص ميق�تي، م� طرح 

ا�ستفه�م حول جدوى االجتم�ع.

ْين
َ
 احتفال وضجيج مفتَعل

اإطاق  ا�ستياءها من  اأبدت جهات ر�سمية 

ن���ار غ��زي��ر ب��اأ���س��ل��ح��ة م��ت��و���س��ط��ة م��راف��ق��اً 

مفتَعل  احتفال  يف  �ساروخية  قذائف  مع 

ال�سخ�ض  وك���اأن  النبطية،  ق��رى  ب��اإح��دى 

املعني بالحتفال هو الأول من نوعه، رغم 

من  الع�سرات  ت�سمل  الحتفال  اأ�سباب  اأن 

ال�سنة،  يف  م��رت��ني  ب��ل  ل  �سنوياً،  زم��ائ��ه 

املنطقة  اأبناء  من  رفيعاً  اأن م�سوؤوًل  حتى 

تهّكم على ما جرى خال منا�سبة ر�سمية.
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يف  اجلب�ن  التفجري  ا�ستنكر  ال�����س��ام  ب��اد  علماء  احت���اد   ■
ال�س�حية اجلنوبية، معتربًا اأن الكي�ن ال�سهيوين يقف وراءه، 

املق�ومة  ل�سعب  ومتوّجهً�  نّفذت،  التي  اليد  النظر عن  بغ�ص 

و�سيده� ب�أ�سمى اآي�ت االعتزاز، معلنً� وقوفه اإىل ج�نبهم.

حكومة  يف  الع�مة  ال�سحة  وزي��ر  خليل؛  ح�سن  علي   ■
العبد هو جرمية  بئر  اأن تفجري  االأعم�ل، اعترب  ت�سريف 

اأن  وراأى  البلد،  يف  االأمني  اال�ستقرار  ت�ستهدف  اإره�بية 

»هن�ك اأكر من تف�سري له�، واأن الرد عليه� يكمن يف مزيد 

من اخلط�ب الوحدوي اللبن�ين، الأن امل�ستفيد الوحيد هي 

اإ�سرائيل«.

■ جتمع العلماء امل�سلمني اعترب اأن الذي يقف وراء العمل 
االإجرامي يف ال�س�حية اجلنوبية يريد اإدخ�ل لبن�ن يف فتنة 

م�سروعه،  مترير  ي�ستطيع  لن  اأنه  غري  ومذهبية،  ط�ئفية 

الأن ال�س�حية مب�سوؤوليه� وجم�هرييه� تعي املوؤامرة، ومتّد 

يده� اجلريحة لكل اأبن�ء الوطن لالألفة واملحبة والتع�ون، 

مط�لبً� املواطنني اأن يكون كل واحد منهم رجل اأمن وخفري 

لالنتب�ه مل� ميكن اأن يقوم به املجرمون الحقً�.

احلزب  من  وفدًا  ا�ستقب�له  وبعد  حمود  ماهر  ال�سيخ   ■
احلر«  »اجلي�ص  اإىل  توّجه  االجتم�عي،  القومي  ال�سوري 

وتخّلف  وج�هلية  همجية  عليكم؛  تدل  اأعم�لكم  ب�لقول: 

جزء  اأنتم  احلقيقة  ويف  التغيري  تّدعون  اأنتم  وع�سبية.. 

من املوؤامرة االأمريكية، تّدعون االإ�سالح واأنتم متثلون قمة 

الف�س�د اخُلُلقي والديني.

اأم�م  اأن ال�س�حية التي �سمدت  حركة الأمة اعتربت   ■
ت�ست�سلم  ل��ن   ،2006 مت��وز  يف  ال�سهيونية  احل���رب  اآل���ة 

عدم  اإىل  جميعً�  اللبن�نيني  الفتنة، داعية  لتفجريات 

م�  اإزاء  واحلذر  التحري�سية،  اخلط�ب�ت  وراء  االجن��رار 

الوحدة  �سرب  منه�  الهدف  اأخط�ر،  من  لبلدن�  ُيح�ك 

واال�ستقرار يف البالد.

نّدد  اللبن�ين،  ال�سعبي  املوؤمتر  رئي�ص  �ساتيا؛  كمال   ■
اأنه �سن�عة  اإىل  م�سريًا  العبد،  بئر  االإره�بي يف  ب�لتفجري 

»اإ�سرائيلية«، وجزء من م�سل�سل الفو�سى الهدامة، وموؤكدًا 

الورود على �سموده� �سد  ت�ستحق  ال�س�حية اجلنوبية  اأن 

العدوان ال�سهيوين ولي�ص مثل هذه االأعم�ل االإجرامية.

ال��رح��ي��م م����راد؛ رئي�ص حزب  ال�����س��اب��ق ع��ب��د  ال���وزي���ر   ■
االحت�د، راأى اأن االنفج�ر االآثم الذي ا�ستهدف منطقة بئر 

العبد، يف ال�س�حية اجلنوبية لبريوت، يدل على اأن ال�سعي 

اأولوي�ت  راأ���ص  يف  هو  الوطني  االأم��ن  ال�ستهداف  املحموم 

القوى املع�دية للبن�ن واللبن�نيني، واإن هذا االنفج�ر يحمل 

واال�ستهداف،  واملك�ن  التوقيت  حيث  من  خطرية  دالالت 

واأع��داء  الوطن  ب���أع��داء  املرتبطني  اأن  اإىل  يوؤ�سر  وال��ذي 

اجلي�ص هم اأنف�سهم اأعداء املق�ومة.

املو�س�د  حّملت  ل��ب��ن��ان  يف  الإ���س��ام��ي  ال��ع��م��ل  ج��ب��ه��ة   ■
»االإ�سرائيلي« واأدواته يف الداخل امل�سوؤولية الك�ملة جلرمية 

غري  عربية  جه�ت  هن�ك  اأّن  معتربة  العبد،  بئر  تفجري 

لبن�نية وجه�ت اأجنبية مت�سررة من اأي تق�رب يح�سل بني 

االأفع�ل فقط، كم�  االأق��وال ال  اللبن�نيني حتى على �سعيد 

حمالت  وقف  اإىل  لبن�ن  يف  ال�سي��سية  القوى  جميع  دعت 

التحري�ص وال�سحن الط�ئفي واملذهبي فورًا.

حلركة  الع�م  االأم��ني  ال���داود؛  في�سل  ال�سابق  النائب   ■
يف  وق��ع  ال��ذي  االنفج�ر  دان  العربي،  اللبن�ين  الن�س�ل 

حملة  مع  عً�  متوقَّ ك���ن  اأن��ه  معتربًا  اجلنوبية،  ال�س�حية 

ال��ت��ح��ري�����ص امل��ذه��ب��ي��ة وال�����س��ي������س��ي��ة ع��ل��ى »ح����زب اهلل« 

امل�ستهدف كمق�ومة يف وجه العدو »االإ�سرائيلي«، وامل�س�رك 

يف القت�ل مع حمور املق�ومة الذي متثله �سورية، التي يراد 

من احلرب عليه� الق�س�ء على موقعه� املق�وم.

لبنان  يف  الإ�سامية  وال�سخ�سيات  اجلمعيات  لقاء   ■
يف  العبد  بئر  منطقة  يف  وق��ع  ال��ذي  االنفج�ر  اأن  اعترب 

اإاّل ر�س�لة جب�نة تريد  ال�س�حية اجلنوبية لبريوت، م� هو 

�سرب اال�ستقرار يف لبن�ن، مدينً� االعتداء االإره�بي الذي 

الهرمل،  مدينة  مدخل  عند  اللبن�ين  اجلي�ص  ا�ستهدف 

�سد  التحري�سية  امل��واق��ف  الأ�سح�ب  امل�سوؤولية  حمّماًل 

اجلي�ص، الذي اأثبت اأنه ح�مي الوحدة الوطنية.
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ه� قد هّل رم�س�ن، �سهر ال�سرب واجله�د والثب�ت.. ه� قد 

اأطل واالأمة العربية واالإ�سالمية ت�سلَّط عليه القريب والبعيد، 

وتداعت عليه� االأمم وت�آمر عليه� االأعداء.

الطواغيت  ت���آم��ر  م��ع��َل��ن��ة..  غ��ري  واأخ����رى  معَلنة  ح��رب 

فيه�  بذلوا  حرب  يف  اأمريكية  ال�سهيو-  امل�س�ريع  واأ�سح�ب 

كل م� ميلكون من و�س�ئل الغدر والكيد، ومب�س�عدة البع�ص 

من اأبن�ء جلدتن� مع االأ�سف.

الع�م،  هذا  الهالل  روؤي��ة  ثب�ت  قبل  ب��داأت  الفرح  ب�س�ئر 

برحيل حَمدّي قطر، وطرد قر�س�وي الفتنة من �سبه الدولة 

اأنف�ق  ومغرق  برييز  ر�س�لة  �س�حب  مر�سي  و�سقوط  قطر، 

غزة، مق�بل انت�س�رات حمور املق�ومة يف �سورية ب��سرتج�ع 

ال�سورية،  املن�طق  من  الكثري  اإىل  االأم��ن  وع��ودة  الق�سري 

والق�س�ء على االإره�بيني، وظهور حقيقة �ساللهم للع�ملني.

عن  يتحدثون  اأمتن�  وزعم�ء  واأم���راء  ملوك  بع�ص  ن��رى   

زعمهم،  ح�سب  بهم،  الالحق  والظلم  ال�سوري  ال�سعب  ح�ل 

متن��سني فل�سطني واأفغ�ن�ست�ن والعراق وليبي� وك�سمري وبورم� 

وال�سودان وال�سوم�ل، وغريه� من الدول، ففي كل جزء من 

قطرن� العربي واالإ�سالمي ظلم وقهر ودم�ر، وق�س�ص تروي 

�سي�ع الكرامة واحلق ب�لعي�ص اله�نئ والكرمي.

امل�سيح،  عي�سى  اهلل  نبّي  راأ���ص  م�سقط  حلم  بيت  تن��سوا 

وتن��سوا امل�سجد االأق�سى م�سرى نبّي االأمة حممد، وتن��سوا 

بورم�،  يف  امل�سلمني  ا�سطه�د  وتن��سوا  اجلريحة،  القد�ص 

وتن��سوا وتن��سوا وتن��سوا..

ال�س�درة عن علم�ء اجلهل  امل�سلِّني  بفت�وى  االأمة  فّرقوا 

اأ�س�ب، وغ��رّيوا  االأم��ة من اخل��راب م�  ف�أ�س�ب  واالإج���رام، 

وجهة البو�سلة نحو التفرقة واخلراب، واأن�سوا �سعبن� عدوهم 

فال  ومقد�س�تن�،  الأر�سن�  الغ��سبني  ال�سه�ينة  االأمة  وعدو 

الفنت  على  والتحري�ص  اخلالف�ت  بث  اإاّل  لهم  �س�غل  �سغل 

والفرقة بني امل�سلمني.. اأ�سبحن� نق�تل بع�سن�، فتفجري هن� 

ولعلم�ء  العب�دة  ودور  للم�س�جد  وا�ستهداف  هن�ك،  واآخ��ر 

ت�آمروا ومكروا  اأمتن�  اأعداء  اأر�سن�..  الدين، وتركن� حمتّلي 

ُكُر  َومَينْ ُكُروَن  {َومَينْ الكرمي:  كت�به  يف  تع�ىل  اهلل  قول  ون�سوا 

َ�ِكِرينَ }. ُ املنْ ُ َخرينْ ُ َواهلَلّ اهلَلّ

ظنوا اأنهم مب�لهم و�سلط�نهم منت�سرون، لكن خ�ب اأمل 

الم الف�جرين، ففي اأمتن� اأن��ص �سدقوا م� ع�هدوا اهلل  الظُّ

عليه، واإنهم ملنت�سرون ب�إذن اهلل.

 ه� قد اأطل �سهر اخلري والربك�ت، �سهر القراآن والفرق�ن، 

ن�س�طن�  اإىل جتديد  فلنب�در  واالنت�س�رات،  الفتوح�ت  �سهر 

ب�العت�س�م  اهلل  الأمر  ولن�ستجب  والط�ق�ت،  الهمم  و�سحذ 

بحبله والتوّحد حتت كلمته، لننت�سر على اأعدائن�.

�سعيد عيتاين

رمـضـان شـهـر الـثــبـات

اإعادة  هو  ال�سراتيجي،  امل�ستوى  على  الأخ��رة 

قطعها  بعدما  ببع�سها  املحافظات  ط��رق  و�سل 

امل�����س��ل��ح��ون، واأه��م��ه��ا ط��ري��ق دم�����س��ق - حم�ض - 

معرة  النعمان، والاذقية - اإدلب - حلب، الأمر 

امل�سلحني يف الأخرة،  الذي ي�سهم يف حما�سرة 

بعد قطع طرق الإمداد عنهم. 

ل ريب اأن التقدم ال�سراتيجي الذي يحققه 

ال�سعبي  الح��ت�����س��ان  بف�سل  ال�����س��وري  اجل��ي�����ض 

يف  ال�سيا�سية  اللعبة  قواعد  تغير  يف  اأ�سهم  ل��ه، 

�سورية ولبنان، ودفع بالدول ال�سريكة يف احلرب 

اإىل الراجع عن خمططها الرامي اإىل اإ�سقاطها 

ثم تفتيتها، بعد ف�سلها يف ذلك، واإىل الدخول يف 

ت�سوية حتفظ لهذه الدول بع�ض »ماء الوجه«، 

م  ت��ق��دُّ ���س��وء  �سيما يف  ب��ع��د، ل  ي��ح��ن وق��ت��ه��ا  مل 

يف  »املعار�سة«  وف�سل  ميدانياً،  ال�سوري  اجلي�ض 

ال�سيا�سة وامليدان.

اأما يف لبنان، فقد �سقطت املراهنة على ت�سكيل 

الواحد، مع تبدد حلم »�سقوط  اللون«  »حكومة 

دم�����س��ق« ال����ذي راه���ن���ت ع��ل��ي��ه ب��ع�����ض الأط�����راف 

اللبنانيني، واأ�سهم بع�سها يف دفع الرئي�ض جنيب 

ميقاتي اإىل ال�ستقالة، لت�سكيل حكومة جديدة 

تواكب مرحلة ما بعد »�سقوط ال�سام«.

»امل��ع��ار���س��ة » يف �سورية  اأ���س��اب ف�سل  وك��ذل��ك 

�سقوط  ع��ل��ى  راه��ن��ت  ال��ت��ي  اللبنانية  ال��ت��ي��ارات 

�سورية بحالة من الإحباط، فقد فقدت قدرتها 

احل�سور  حيث  خ�سو�ساً  ال�سارع«،  »تعبئة  على 

زي��ارة  ف�سل  بدليل  نية،  ال�سُّ للطائفة  ال�سعبي 

طرابل�ض،  اإىل  التعبوية  احلريري  بهية  النائبة 

�سيما  التحري�ض على اجلي�ض، ل  اإىل  والرامية 

على  »امل�ستقبل«  ت��ي��ار  م��راه��ن��ات  ك��ل  ف�سل  ب��ع��د 

امل�ستوى الإقليمي.

ا�سراتيجي  يعترب مرجع  �سياق مت�سل،  ويف 

اإىل حد  ي�سبه  اليوم  املتحدة  ال��ولي��ات  و�سع  اأن 

ك��ب��ر و���س��ع ب��ري��ط��ان��ي��ا يف خ��م�����س��ي��ن��ي��ات ال��ق��رن 

الفائت، فاجلميع يعلمون اأن نفوذها يراجع يف 

ت��درك ذل��ك، ويقول: »لقد حاولت  العامل، وهي 

و�سول  ملنع  ال�����س��وري  احل��ك��م  اإ���س��ق��اط  وا�سنطن 

وبالتايل  املتو�سط،  البحر  اإىل  وال�سني  رو�سية 

لإقفال طريقهما التجارية مع اأوروبا واأفريقيا، 

لأن ���س��ي��ط��رة ال��ث��ن��ائ��ي امل���ذك���ور ع��ل��ى امل��ت��و���س��ط 

اإىل  املتحدة  ال��ولي��ات  انكفاء  اإىل  حتماً  �سيوؤدي 

اأمركا ال�سمالية«.

ويختم املرجع بالقول: »بعدما ف�سلت الإدارة 

�ستلجاأ  ال�����س��وري،  احلكم  اإ�سقاط  يف  الأم��رك��ي��ة 

على  للحفاط  رو�سيا،  م��ع  التفاو�ض  اإىل  حتماً 

عزل  بعد  خ�سو�ساً  املنطقة«،  يف  اأوراق��ه��ا  بع�ض 

نهاية  وب��داي��ة  مر�سي،  حممد  امل�سري  الرئي�ض 

حكم حزب »العدالة والتنمية« يف تركية.

ح�شان احل�شن
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مقابلة

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

ييي�ييضييجييب عيي�ييضييو تييكييّتييل الييتييغييييير 

والإ�يييضييياح الييعييمييل الإرهيييابيييي الييذي 

ا�ييضييتييهييدف ميينييطييقيية بييئيير الييعييبييد منذ 

يييييوميييين، والإدانيييييييييية بييييراأيييييه مل تييعييد 

ال�ضاحة  حت�ضن  فيياملييطييلييوب  تييكييفييي، 

الداخلية، وبالتايل اإّن الدمار املتنقل 

ووحدة الدم واملعاناة التي ت�ضرب كّل 

باإمكانها جمع  املناطق،  اإحدى  فرتة 

وباقي  وال�ضاحية  الأ�ضرفية  اأهييايل 

املناطق حول �ضرورة نبذ العنف مع 

ما  ولكن  ال�ضيا�ضي،  التنوع  ا�ضتمرار 

هييو مييرفييو�ييض هييو وجيييود وا�ييضييتييمييرار 

اخلطابات التحري�ضية ال�ضادرة من 

بع�ض الأفرقاء ال�ضيا�ضين، ما يوؤدي 

اللبنانين،  بيين  اليي�ييضييرخ  زيييييادة  اإىل 

وييي�ييضييرب ميينيياعيية اليييوطييين الأميينييييية، 

وعّما اإذا كان انفجار ال�ضاحية يوؤذن 

الإرهابية  العمليات  عييدوى  بانتقال 

من العراق و�ضورية وليبيا  وغرها 

لييبيينييان،  اإىل  اليييعيييربييييييية  اليييييييدول  ميييين 

يييقييول كيينييعييان: »هيييييوؤلء الإرهييابيييييون 

مفتوحة  املنطقة  بحدود،  يقّرون  ل 

والفتنوية،  الإجييرامييييية  لعملياتهم 

والييتييفييجييرات الييتييي حتيي�ييضييل لييزعييزة 

ال�ضتقرار ولزيادة من�ضوب الت�ضّنج.. 

حتى الآن ما يزال لبنان مبناأى عن 

النيييفيييات الأمييينيييي كييمييا هيييو ببع�ض 

الييييييييدول اليييعيييربييييييية، وذليييييييك بييفيي�ييضييل 

اجلي�ض اللبناين والعديد من القوى 

الوطني  التيار  �ضيما  ل  ال�ضيا�ضية، 

اإىل تييقييريييب  اليي�ييضيياعييي دائيييمييياً  احليييير 

وجهات النظر فيما بينهم«.

»املطلوب  املتني:  النائب  وي�ضيف 

�ضّب  ووقيييف  الييهييدوء،  على  املحافظة 

الزيت على النار، ووقف التهّجم على 

املوؤ�ض�ضة الع�ضكرية واجلي�ض اللبناين، 

وطنية  موؤ�ض�ضة  اإقييحييام  يجوز  ل  لأنييه 

كهذه يف �ضراعاتنا ال�ضيا�ضية«.

وعّما اإذا كانت الر�ضالة ال�ضيا�ضية 

يقول:  الأميينييييية،  الر�ضالة  مييع  و�ضلت 

املنطقة  معزولة،  جزيرة  لي�ض  »لبنان 

بيياأ�ييضييرهييا ميي�ييضييتييعييليية، وهييينييياك تييطييّرف 

وللبنان،  للمنطقة  تخريبية  وخطط 

ووطيينيينييا بييالأ�ييضييا�ييض ييي�ييضييهييد كيييل فييرتة 

عمًا اأمنياً، مّرت علينا حرب متوز يف 

العام 2006، كما ح�ضلت عدة عمليات 

تييفييجيير، خييطييط الييتييخييريييب ميييا تيييزال 

واليوم ل يوجد حل لأي عمل  تعمل، 

التحري�ض  عمليات  باإيقاف  اإّل  اأمني 

�ضّد اجلي�ض«.

�ضاألناه،  ذلييك  اإىل  ال�ضبيل  وكيف 

بن  ت�ضاوي  ال�ضيا�ضية  القوى  وبع�ض 

�ضهداء اجلي�ّض واإرهابيي جماعة اأحمد 

الأ�ضر؟ يرّد كنعان: »لأنه كذلك، نحن 

امل�ّض مبعنويات اجلي�ض،  نقول ممنوع 

ونرف�ض حما�ضبة اأي عن�ضر منه لأّنه 

و�ضيادته،  ووحييدتييه  لبنان  عيين  يييدافييع 

وجي�ضنا الوطني - ككّل جيو�ض العامل 

واحلييزم  بالقوة  الأمييين  فر�ض  عليه   -

لردع الإرهابين، والقرارات الداخلية 

�ضاأن  من  لي�ضت  القيادة  تاأخذها  التي 

ال�ضيا�ضين«. 

باحلزب،  التيار  وميياذا عن عاقة 

ميييع كييييرة اليييكيييام يف الإعيييييييام، كيف 

اأّن  هييل �ضحيح  اليييييييوم،  الييعيياقيية  هييي 

جيييميييهيييور اليييتيييييييار ُخييييييذل ميييين ميييواقيييف 

وهل  املحلية،  الأمييييور  ببع�ض  احليييزب 

يييدم جييمييهييور احليييييزب مييين حتميله  �يييضُ

اأمييييوراً ل قيييدرة لييه على حييّلييهييا؟ يقول 

كنعان: »الق�ضية لي�ضت ق�ضية جمهور 

لهما  و�ضعب ل خيار  وطيين  بل ق�ضية 

التفاهم  ميين  اأدنييييى  حيييّد  بتحقيق  اإل 

بع�ض  حييول  اللبنانن  بيين  والتاقي 

الثوابت الأ�ضا�ضية وهذا ما �ضعينا له، 

اإمنييييا الييتيياقييي والييتييفيياهييم والييتييحييالييف 

اأن يييوؤدي اأي منهم  ل يجب ول يجوز 

الذوبان، واإل فا قيمة لهم ولنا  اإىل 

ولييلييبيينييان، فيينييحيين، وقيييد قييالييهييا العماد 

اأو  مكا�ضب  طيياب  ل�ضنا  مييييراراً،  عييون 

جتار مواقف، بل اأ�ضحاب حقوق ودعاة 

اإ�ضاح، واأمام هذين الهدفن ترخ�ض 

كل الت�ضحيات، لقد حمينا ال�ضتقرار 

الييلييبيينيياين خييييال اليييفيييرتة اليي�ييضييابييقيية، 

خ�ضو�ضاً بعد الن�ضحاب ال�ضوري من 

لتحقيق  ن�ضعى  زلنا  مييا  لكننا  لبنان، 

اأهمية  يقّل  ل  والييذي  الآخييير،  الهدف 

عن الأول، اأي بناء الدولة، وهو البند 

الييرابييع يف ورقييية الييتييفيياهييم، وهيينييا بيت 

الق�ضيد«.

وعن �ضيا�ضة العماد عون اجلديدة 

جديد،  ميين  اللبناين  البيت  لرتتيب 

 - ييينيييي  الييي�يييضُّ اليييتييي�يييضيييّنيييج  اأن  خييي�يييضيييو�يييضييياً 

الإعامي  والفلتان  حمتدم،  ال�ضيعي 

التغير  تكّتل  �ضر  اأمن  يقول  باأوجه، 

والإ�ضاح: »ا�ضرتاتيجية العماد عون 

الفتنة  اإل حماولة منع  مل تكن يوماً 

الييداخييلييييية مييين خيييال الييتييعييويييل على 

التفاهم اللبناين - اللبناين وما يقوم 

به ي�ضب يف هذا الإطار«.

�ييييضيييياأليييينيييياه عييييين عيييياقيييية اليييتيييكيييّتيييل 

بييالييرئييييي�ييض نييبيييييه بييييري وهييييل و�ييضييلييت 

الر�ضالة من »حليف احلليف« الأ�ضبوع 

املييينييي�يييضيييرم مييييع حتيييييرك املييييييييياوميييين يف 

�ضركة كهرباء لبنان؟ يعترب كنعان اأن 

»الختاف يف بع�ض امل�ضائل كالتمديد 

بري ل  والرئي�ض  ونحن  اأميير حا�ضل، 

نخفيه، ولكن الأهم اأننا يف حوار دائم 

حتقق  نتيجة  اإىل  للو�ضول  و�ييضييريييح 

التقينا،  اأجييلييهييا  مييين  الييتييي  الأهييييييداف 

واأهيييميييهيييا احلييييفيييياظ عيييليييى املييوؤ�ييضيي�ييضييات 

وتعزيز منطق الدولة«.

وعما اإذا كان لقاء زعيم اأكرب تكّتل 

م�ضيحي يف لبنان )العماد عون( مبوقع 

امل�ضيحي الأول )مي�ضال �ضليمان( من 

�ضاأنه اإعطاء �ضيء جديد للم�ضيحين، 

بيين عاقة  �ضتظهر  ليييييونيية  ميين  فييهييل 

الييتييكييّتييل ورئييا�ييضيية اجلييمييهييورييية؟ ييياأمييل 

مع  الأوىل  الييرئييا�ييضيية  تيييوافيييق  كيينييعييان 

للم�ضيحين،  والأقيييوى  الأكييرب  املمثل 

»املييي�يييضيييليييحييية اليييوطييينييييييية دومييييييياً جييعييلييت 

العماد عون ميّد اليد للجميع، فكيف 

رئييا�ييضيية اجلمهورية،  بيياحلييري مبييوقييع 

نيييحييين راغيييييبيييييون يف اإجنييييييياز عيييييدد ميين 

املييلييفييات وامليي�ييضيياريييع الإ�ييضيياحييييية التي 

التقينا  وقد  اللبنانيون،  اإليها  يحتاج 

موؤخراً يف ق�ضية مبدئية هي التمديد 

للمجل�ض النيابي«.

احلكومة،  ت�ضكيل  مو�ضوع  وحول 

واإقييييييرار اجلييميييييع بيي�ييضييرورة تيياأليييييفييهييا، 

فهل ممنوع اليوم على بع�ض الفرقاء 

اهلل(  حيييزب   - )امل�ضتقبل  اللبنانين 

الجيييتيييمييياع؟ وميييييياذا ليييو طييييال اليييتييياأزم 

الأمييييييركييييييي الييييرو�ييييضييييي والييي�يييضيييعيييودي 

الكّف  »علينا  الإيييراين؟ يقول كنعان: 

عن اإعان عجزنا وربط ذلك بالإرادات 

اخليييييارجييييييييييية، فييلييبيينيينيية ال�يييضيييتيييحيييقييياق 

احلكومي ممكنة جداً، وهذا اإذا ما مّت 

التعجيزية  ال�ضروط  من  امللف  يحرر 

الزجاجة  عنق  ميين  احلكومة  وُيييخييرج 

التي و�ضعها فيها رهان فريق امل�ضتقبل 

اخلييطيير واليييوا�يييضيييح عييلييى احلييييرب يف 

�ضورية.

الييتييمييديييد ملجل�ض  كيينييعييان،  بيييييراأي 

الييينيييواب والييتييمييديييد لييلييحيياليية الييراهيينيية 

والكام عن متديد لقائد اجلي�ض جان 

قهوجي، والهم�ض عن متديد لرئي�ض 

اجلييمييهييورييية، كييلييهييا ميينييحييى انييحييداري 

ليييبييينيييان،  الييييدميييييقييييراطييييي يف  ليييليييعيييميييل 

الييتيينييوع ميزة  »الييدميييقييراطييييية حتفظ 

التمديد  نرف�ض  نحن  ولذلك  لبنان، 

بكّل اأ�ضكاله، ونقاومه و�ضنظّل حتى لو 

بقينا لوحدنا نتيجة لذلك«.

ومييييييييياذا عييييين تييييداعيييييييييات �ييضييقييوط 

م�ضر؟  يف  امل�ضلمن«  »الإخييييوان  حكم 

هيييييل �يييضيييّحيييت ميييقيييولييية »الإخيييييييييييييوان«: 

الييييدميييييقييييراطييييييييية حييي�يييضيييان متييتييطيييييه 

»كل  يييقييول:  ال�ضلطة؟  اإىل  للو�ضول 

�ضاقط  هييو  ومنغلق  متطّرف  م�ضروع 

الآخر  يحتمل  ل  وبالفعل  لأنييه  حكماً 

مع  كييلييييياً  يتناق�ض  وبييالييتييايل  راأيييييه  اأو 

من  ويجعل  الدميقراطية  اأ�ضكال  كل 

ا�ضتمراره ومنوه م�ضتحيًا«.

الييتييكييّتييل  اأّن  اإىل  كيينييعييان  وييي�ييضيير 

الأ�ضا�ضية،  بالق�ضايا  اهتمامه  ورغييم 

الجتماعي  بيياليي�ييضيياأن  اهييتييمييامييه  يبقى 

 3 لعقد  دعوتنا  جيياءت  ولهذا  اأ�ضا�ضياً، 

مو�ضوع  ملتابعة  الأ�ضبوع  هذا  جل�ضات 

�ييضييليي�ييضييليية اليييرتيييب واليييييرواتيييييب.. »فييكييل 

اأولييوييية  وهييي  حمقة  املطلبية  امللفات 

معها  التعاطي  ويييجييب  ليينييا،  بالن�ضبة 

املزايدات  عن  بعيداً  وجدية  ب�ضفافية 

ت�ضرب  الييتييي  ال�ضيا�ضية  والييتيي�ييضييويييات 

�ضامة الت�ضريع واحلقوق«.

اأجرى احلوار: بول با�سيل

د أن كل مشروع متطّرف ومنغلق ساقط حكمًا
ّ
أك

 ألي عمل أمني إاّل بإيقاف التحريض ضّد الجيش
ّ

كنعان: ال حل

ما تزال الق�سايا الأ�سا�سية يف لبنان على حالها من 

املراوحة، حيث اإن جميع امللفات الداخلية واخلارجية عالقة 

بانتظار »ال�ساحر« الإقليمي اأو الدويل، اأو »الو�سو�سة« من هنا 

اأو هناك..

موؤ�س�ساتنا الد�ستورية �سبه معطّلة، والنظام ال�سيا�سي 

لي�س اأف�سل حاًل، واجلميع يتخّوف من انفالت الو�سع 

الأمني بعد ح�سول انفجار »بئر العبد« يف ال�ساحية اجلنوبية.. 

عن هذه الأ�سئلة، ن�ساأل ع�سو تّكتل التغيري والإ�سالح؛ 

النائب اإبراهيم كنعان، وعن عالقة التيار الوطني احلّر بحزب 

اهلل، واإليكم احلوار الذي اأجرته جريدة الثبات:

عالقة حزب اهلل 
مع التيار الوطني 

ليست قضية جمهور 
وحسب.. بل قضية 
وطن وشعب ال خيار 

لهما إال التفاهم 
والتالقي

كنعان: االختالف مع 
الرئيس بري واقع في 
بعض المسائل.. لكن 
المهم أننا في حوار 

دائم وصريح للوصول 
إلى نتيجة تحقق 

األهداف التي من 
أجلها التقينا
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تن�ضط  املبارك حتى  رم�ضان  �ضهر  يهل  اأن  ما 

العاقات الجتماعية مبا حتمله من موائد  معه 

و�ضهرات ودعوات، من �ضاأنها اأن تزيد من الأعمال 

املنزلية التي حتتاج اإىل جهود م�ضاعفة، ما يجعل 

اخلادمات والطباخات مبنزلة العملة النادرة التي 

ال�ضنة  ميين  ال�ضهر  هييذا  يف  عنها،  اجلميع  يبحث 

عادة ما تن�ضط مكاتب تاأجر وا�ضتقدام اخلادمات 

فاإن  �ضهادة بع�ض اخلييادمييات،  بييروت، وبح�ضب  يف 

عملهن يت�ضاعف خال هذا ال�ضهر.

لييكيين اليييافيييت يف بيييييروت اليييييييوم هيييو طييغيييييان 

عن�ضر الوجاهة الجتماعية على القيم احلقيقية 

لرم�ضان، الكثر من العائات البروتية املي�ضورة 

وغر املي�ضورة باتت تعترب اأن اإح�ضار اخلدم للعمل 

يف منازلها خييال رم�ضان �ييضييرورة ميين �ييضييرورات 

»الرب�ضتيج« الجتماعي، اإن مل يكن لديها القدرة 

لإحيي�ييضييار  دولر  األييفييي  اأو  دولر   1500 دفيييع  عييلييى 

خادمة اإ�ضافية، تتم ال�ضتعانة باخلادمات ل�ضاعات 

من اليوم فقط.

يف هيييييذا الإطيييييييييار، تييييوؤكييييد اإحيييييييدى اخلييييادمييييات 

لييلييخييدم يف  تعمل يف مكتب  الييتييي  الأنييدونييييي�ييضيييييات 

واأن  �ضبق  اأنييهييا  تييقييول،  كما  ال�ضاعة«  »على  بييروت 

الييعييائييات يف منطقة  ليييدى جمييمييوعيية ميين  عملت 

وحميطها  البي�ضاء  والييرمييليية  وقريطم  احلييمييراء 

ال�ضنوات  مييدى  على  املييبييارك  رم�ضان  �ضهر  خييال 

من  الييرغييم  على  اأنيييه  اإىل  وت�ضر  املا�ضية،  الأربيييع 

اأن  اإل  بييدوام كامل يف هذه املنازل،  وجييود خادمات 

ربات البيوت كن يطلنب م�ضاعدات اإ�ضافيات ب�ضبب 

كرة الواجبات املنزلية، ل �ضيما يف املطبخ، ورمبا 

اأي�ضاً للمفاخرة اأمام ال�ضيوف، ففي اإحدى املرات 

و�ضل الأمر اإىل وجودها مع اأربع خادمات وطاهية 

يف منزل واحد لاهتمام بال�ضيوف واإعداد املائدة 

لهم وتلبية طلباتهم ب�ضرعة والهتمام باأطفالهم، 

رغم اأن عدد ال�ضيوف مل يكن يتجاوز الت�ضعة.  

وت�ضر »اأمرة« اإىل اأنها تتلقى عادة 5 دولرات 

يف ال�ضاعة، لكن املكتب الذي تعمل به رفع الأجرة 

10 دولرات قبيل �ضهر رم�ضان ليحقق املزيد  اإىل 

من الربح كونه يتقا�ضم معها الأجرة.

وعييين �ييضيييييامييهييا خيييال ييييوم الييعييمييل املييرهييق 

من  الييرغييم  على  اأنيييه  الع�ضرينية  الييفييتيياة  ت�ضرح 

اأكيير من خادمة يف رم�ضان  البع�ض يطلب  اأن 

املييهييام مق�ضمة  تييكييون  الييواحييد، وبييالييتييايل  للبيت 

البيت  اأن ربة  اإل  تاأخذ وقتاً طويًا،  بينهن ول 

عييييادة ميييا حتيير�ييض عييلييى وجييييود اأعيييميييال منزلية 

اأن بع�ضهن يجربن اخلادمات  بها، حتى  للقيام 

على اإعادة م�ضح الأر�ض اأو اإزالة الغبار اأو تلميع 

ال�ضحون حتى ل يجل�ضن با عمل.

والولئم  املنا�ضبات  تزايد  نتيجة  اأنه  وت�ضيف 

وتييينيييوع اأطيييبييياق واأ�يييضييينييياف الييطييعييام يييخييتييلييف اليييييوم 

الرم�ضاين عن غره من الأيام العادية اإذ يتطلب 

وان�ضغال يف  اليوم يف حركة م�ضتمرة  البقاء طيلة 

اإعداد الطعام وال�ضراب.

وخيييال الإفيييطيييار، يييقييوم ق�ضم ميين اخلييادمييات 

بيياإحيي�ييضييار الييطييعييام واإعييييداد املييائييدة واحليير�ييض على 

الآخيير  الق�ضم  يييقييوم  بينما  بال�ضيوف،  الهييتييمييام 

باإطعام الأطفال والنتباه لهم، اأما اإفطار اخلادمة 

فيتم تاأخره عادة اإل يف بع�ض احلالت.

يف اليييواقيييع، تييبييدو �ييضييوق اخليييادميييات يف بييروت 

خييييال �ييضييهيير رميي�ييضييان اأ�ييضييبييه بيياليي�ييضييوق اليي�ييضييوداء 

وجتارها اأقرب اإىل ال�ضما�ضرة، ي�ضغلونهن بال�ضاعة 

اأما  الطلب،  ح�ضب  كل  وال�ضهر  والأ�ضبوع  واليييييوم 

الأعمال  فيمار�ضن  اأكييرهيين  ومييا  منهن  الهاربات 

احلرة يف مو�ضم جتد فيه ربات البيوت اأن اخلادمة 

اأهم من يف املنزل. 

اليي�ييضيييييدات  �ضيما  اليي�ييضيييييدات، ل  ميين  فييالييكييثيير 

وطيياأة  من  ليخففن  باخلادمة  ي�ضتعن  العامات، 

ال�ضيام وليتكلن عليها يف تنظيف املنزل والهتمام 

لذلك  املييائييدة،  اإعيييداد  يف  وامل�ضاعدة  والت�ضوق،  بييه، 

رم�ضان  �ضهر  اخلادمات فقط خال  فهن يجلنب 

خال  مالية  ب�ضائقة  ذلييك  لهن  ت�ضبب  واإن  حتى 

ال�ضهر التايل.

اإىل ذلك، من الوا�ضح اأنه ي�ضبح لدى بع�ض 

اأفييرادهييا  اأكييير ميين عييدد  الأ�ييضيير عمالة منزلية 

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

تحقيق

معاناة الخادمات خالل شهر الصوم
يف رميي�ييضييان، ويييدخييل هيييذا الأميييير يف بيياب 

التفاخر.

الفعلية  حاجتهن  البع�ض  ينكر  ول 

ال�ضيدة  ذلييك، تقول  عيين  اإىل اخلييادمييات، 

مها غ. )33 عاماً(، »اأقوم �ضنوياً با�ضتئجار 

الرغم  على  رم�ضان  �ضهر  طيلة  خييادميية 

ميين وجييود خييادميية على كفالتي ولكن ل 

كافة،  بالأعمال  القيام  وحدها  ت�ضتطيع 

خادمتي  اأجر  اأ�ضعاف  تاأخذ  اأنها  �ضحيح 

بيي�ييضييبييب طييمييع مييكيياتييب اخلييييدم ورغييبييتييهييم 

املوافقة،  اإىل  اأ�ضطر  لكنني  بال�ضتفادة، 

اأو تقا�ضم النفقات مع والدتي حيث تعمل 

ليييدي والن�ضف  اليينييهييار  نيي�ييضييف  اخليييادمييية 

الآخر لدى والدتي التي ت�ضكن يف املبنى 

نف�ضه«.

ربييات  اإىل  املييوجييهيية  التييهييامييات  واإزاء 

اليييبيييييييوت ميييين اأنييييهيييين اأ�يييضيييابيييهييين الييكيي�ييضييل 

واخلييييييمييييييول نيييتيييييييجييية اعييييتييييمييييادهيييين عييلييى 

اخلييييادمييييات، تييرفيي�ييض ميييا ييييقيييال، وتيي�ييضيير 

وجييود  تتطلب  رميي�ييضييان  »اأجيييييواء  اأن  اإىل 

اليييدور  اإغيييفيييال  ن�ضتطيع  ول  اخليييادميييات 

الييعييادييية، فما  بييه يف الأيييييام  اليييذي يقمن 

بالنا ب�ضهر رم�ضان الذي تكر به املوائد 

الأهل  ا�ضتقبال  اإىل  واحلاجة  والييدعييوات 

والأقارب لي�ض فقط من اأجل الطعام بل 

من اأجل �ضلة الرحم«.

يف اإطار اآخر، تقول رنا ز. )29 عاما( 

ا�ضتقدام  مييكيياتييب  اأحيييد  وهيييي مييوظييفيية يف 

اخلييييدم: »يييزيييد الييطييلييب عييلييى اخلييادمييات 

اأعمال  اأداء  قبل رم�ضان، لتدريبهن على 

امليينييزل وطييرق اإعيييداد الييطييعييام، والطلبات 

ترتكز على بلدان معينة مثل اأندوني�ضيا 

واأثيييييوبيييييا، واليييزييييادة احلييالييييية يف طلبات 

جلب اخلدم، تتكرر �ضنوياً، ويعد رم�ضان 

اخلييدم  جلب  ومييكيياتييب  ل�ضركات  مو�ضماً 

خييال  اليييركيييود  فييييرتات  بييعيي�ييض  لتعوي�ض 

العام«.

يكون  اخلييادمييات  ا�ضتقدام  اأن  وتوؤكد 

بييييدء �ضهر  اأنيييييه وقيييبيييل  اإل  اليي�ييضيينيية  طيييييليية 

ب�ضبب  املييوائييد  لييكييرة  ونتيجة  رميي�ييضييان، 

عدد  اإىل  الأ�ييضيير  حتييتيياج  ال�ضيافة  عيييادات 

اأكيير ميين اخلييادمييات، والعمل امليينييزيل يف 

�ضهر رم�ضان ي�ضكل عبئاً على اخلادمات، 

ليييذا ن�ضهد الييكييثيير ميين حييييالت الييهييروب 

قييبييلييه، وهييينييياك فييئيية مييين ربيييييات الييبيييييوت 

يف  خادماتهن  على  كامل  ب�ضكل  يعتمدن 

اأعمال رم�ضان، وعادة ما  تلجاأ ال�ضيدات 

عليه  الييلييوم  واإليييقييياء  للتذمر  املييكييتييب  اإىل 

كونه مل يح�ضر لها خادمة مطيعة.

�ضهر  يف  اخليييدم  ا�ضتقدام  اأن  �ضك  ل 

فيييييه ظيياهييرة لها  رميي�ييضييان ب�ضكل مييبييالييغ 

الأ�ضر يتمثل يف عدم  ال�ضلبي على  اأثرها 

اأفرادها يف حت�ضر ما يحتاجونه  تعاون 

من طعام، بل يعتمدون يف كل �ضيء على 

اخلييدم وهييذا ينتج جيًا ل يهتم ب�ضوؤون 

الأ�ضرة ول يعرف قيمة التعاون، كما اأنه 

من ال�ضروري التنبه اإىل اأن اخلدم لي�ضوا 

معاملتهم  ويجب  بالطاقة  تعمل  بييياآلت 

ل  اخلدمة  يح�ضنوا  حتى  ح�ضنة  معاملة 

�ضيما خال ال�ضهر الف�ضيل.

هبة �سيداين
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ردة فعل غري متوقعة،  اأب���دوا  الذين  ه��وؤالء  ل��رى 

وهو  جديد،  اأي  ال�سلطة  رئي�س  موقف  يف  يكن  مل 

كلما تلقى هذا ال�سوؤال، اأجاب عليه بذات الطريقة، 

وخ�سو�ساً خالل زياراته اإىل لبنان، لكن ما يحمل 

على الده�سة هو الت�سفيق لهذه املواقف، هل �سارت 

كلمة مقاومة مزعجة اإىل هذا احلد؟ وبالتايل �سار 

لقد  للت�سفيق؟  م�ستجلباً  ورف�سها  بها  التعري�س 

االأم���ر مت��ام��اً، متنيت  لهذا  ه��و معاك�س  م��ا  اعتدنا 

يف  ت�سفيق  ���س��وت  اإىل  ا�ستمعنا  مل��رت��ن 

ال�سفارة  دع��ت  التي  »فيني�سيا«  فندق  قاعة 

اإليها  �سحافين  ب���ريوت،  يف  الفل�سطينية 

الفل�سطينية  ال�����س��ل��ط��ة  رئ��ي�����س  م���ع  ل��ل��ق��اء 

حممود عبا�س، اأثناء زيارته اإىل لبنان.

ن��ق��ي��ب  اخ���ت���ت���م  ح����ن  االأوىل  امل�������رة  يف 

البعلبكي«  »حممد  اللبنانين  ال�سحافين 

عن  املعتادة،  احلما�سية  كلماته  من  واح��دة 

فل�سطن ولبنان، ووقوف االأخري اإىل جانب 

االأوىل.. دوماً، ت�سفيق طبيعي هادئ اإكراماً 

للرجل، الذي يقدم ن�ساً معتمداً للمنا�سبات 

اأن  ح��ت��ى  اإل��ي��ه��ا،  ي��دع��ى  ال��ت��ي  الفل�سطينية 

الرئي�س اأرفق الت�سفيق بالهمهمة امل�سموعة 

التي كان ي�سدرها بن احلن واالآخر، منذ 

دخوله املتاأخر اإىل القاعة.

م��دوي��اً،  الت�سفيق  ج��اء  الثانية  امل���رة  يف 

رغ������م اأن�������ه �����س����در ع����ن ع������دد حم�������دود م��ن 

احل�سور، ثالثة اأ�سخا�س فقط، يبدو اأنهم 

من املوظفن يف الق�سم االإعالمي لل�سفارة، 

وغري  حقاً  فغريبة  الت�سفيق  منا�سبة  اأم��ا 

راآه  ال���ذي  ال��ك��الم  اأن  ع��ن  ف�ساًل  مفهومة، 

النوع  م��ن  ك��ان  للت�سفيق  م�ستحقاً  ه���وؤالء 

ال�سمت  رمب��ا  اأو  اال�ستنكار،  يتطلب  ال��ذي 

اال�ستنكاري يف اأح�سن االأحوال.

مثري  غ��ري  ع��ر���س��اً  ال�سلطة  رئي�س  ق��دم 

ع���ن م��ب��اح��ث��ات��ه يف ب�����ريوت، ك���ان م���ا يقوله 

م��ع��روف��اً ���س��ل��ف��اً، ع��ن اإ����س���راره ع��ل��ى حتييد 

املخيمات  داخ���ل  ال�سالح  وو���س��ع  املخيمات، 

واعتبار  اللبنانية،  الدولة  باإمرة  وخارجها 

يف  م��وؤق��ت��ة  ل��ف��رة  ���س��ي��وف��اً  الفل�سطينين 

ل��ب��ن��ان، مل ي��ت��ح��دث ع���ن احل���ق���وق امل��دن��ي��ة 

واالج��ت��م��اع��ي��ة ل��ل��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ن يف ل��ب��ن��ان، 

وع��ن��دم��ا ف��ت��ح ال��ب��اب ل��الأ���س��ئ��ل��ة، مل يتطوع 

اأو  ل��ه،  ع��ن مو�سوع ال ج��واب  ل�سوؤاله  اأح��د 

اأن اأجوبته من النوع الذي بات معروفاً حد 

نتيجة  دون  اإل��ي��ه  اال�ستماع  ت��ك��رار  م��ن  امللل 

عملية تذكر.

اأحد الزمالء طرح �سوؤااًل عن امل�ساحلة، 

رام��ي  ال�سلطة  وزراء  رئي�س  ا�ستقالة  وع��ن 

اإجابة  بطلب  �سوؤاله  اأعقب  ثم  اهلل،  احلمد 

���س��ري��ح��ة، خ�����س��و���س��اً جل��ه��ة ت���اأث���ري ع��زل 

امل�سري حممد مر�سي على جهود  الرئي�س 

امل�����س��احل��ة، اأي�����س��اً مل ي��ك��ن يف االإج���اب���ة اأي 

عزل  اعتبار  اأردت  اإذا  القول:  �سوى  جديد، 

مر�سي م�ساعداً على امل�ساحلة، فلك اأن تراه 

كذلك.

الزميلة مرمي الب�سام؛ مديرة االأخبار يف 

تلفزيون اجلديد، اأرادت )رمبا( اإ�سفاء �سيء 

الرتيبة،  اللقاء  اأج���واء  على  ال�سخونة  م��ن 

املقاومة،  م��ن  موقفه  ع��ن  الرئي�س  ف�ساألت 

ن�سمعك تتحدث  قالت: نعرف موقفك، مل 

عن املقاومة، هل ميكن اأن ن�سمع منك كلمة 

مقاومة م�سلحة؟

ولن  اأقلها،  مل  بالقول:  رده  الرجل  ب��داأ 

اأقولها،  لن  م�سلحة  مقاومة  كلمة  اأقولها، 

وفجاأة دوى الت�سفيق يف القاعة �سادراً عن 

ت�����س��ادف جلو�سهم خلف  اأ���س��خ��ا���س،  ث��الث��ة 

مدهو�سة،  ا���س��ت��دارت  التي  الب�سام  الزميلة 
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هدد االأ�سري املحرر حممد التاج باالإ�سراب 

ال�سلطة  ت�ستجيب  حتى  الطعام،  عن  املفتوح 

ال��الزم  العالج  بتقدمي  ملطالبه  الفل�سطينية 

�سنن طويلة  اأم�سى  ال��ذي  التاج  ويحتاج  له، 

جراء  مكثف،  ع��الج  اإىل  االحتالل  �سجون  يف 

االأمرا�س التي فتكت بج�سده جراء التعذيب 

والعزل واالإهمال الطبي يف �سجون االحتالل.

ال��ب��اح��ث املخت�س  ق���ال  االأث����ن����اء،  يف ه���ذه 

عبد  االح��ت��الل؛  �سجون  االأ���س��رى يف  بق�سايا 

�سجلت  االح��ت��الل  ق��وات  اإن  ف��روان��ة،  النا�سر 

�سبتمرب/  يف  االأق�����س��ى  انتفا�سة  ان���دالع  منذ 

 78 م���ن  اأك�����ر  االآن  ول��غ��اي��ة   2000 اأي���ل���ول 

من  اأح�����داً  ت�ستثِن  ومل  اع��ت��ق��ال،  ح��ال��ة  األ����ف 

و�سرائح  فئات  كافة  �سملت  حيث  اعتقاالتها، 

املجتمع الفل�سطيني.

اأن من  واأو�سح فروانة، يف تقرير حديث، 

بن جمموع تلك االعتقاالت كان اأكر من 9 

اآالف طفل دون الثامنة ع�سرة واأكر من 950 

ووزيراً  نائباً   60 وقرابة  فل�سطينية،  مواطنة 

�سابقاً اعتقلوا خالل انتفا�سة االأق�سى، اإ�سافة 

اإىل ع�سرات ال�سحافين واالأكادميين ومئات 

القيادات ال�سيا�سية واملهنية واالجتماعية .

وب���ن ف���روان���ة اأن����ه ل��ي�����س ك��ل م��ن تعر�س 

ال�سجون، حيث حتتجز  لالعتقال ال يزال يف 

اأ�سري  اآالف   5 قرابة  االآن،  االحتالل  �سلطات 

م���وزع���ن ع��ل��ى ق���راب���ة 17 ���س��ج��ن��اً وم��ع��ت��ق��اًل 

ومركز توقيف يف ظروف قا�سية تفتقر للحد 

االأدن����ى م��ن احل��ق��وق االإن�����س��ان��ي��ة ال��ت��ي تن�س 

عليها االت��ف��اق��ات وامل��واث��ي��ق ال��دول��ي��ة، يف ظل 

وتعري�سهم  الطبي  االإهمال  �سيا�سة  ا�ستمرار 

للتعذيب اجل�سدي والنف�سي، ما ي�سكل خطراً 

على �سحة وحياة االأ�سرى واالأ�سريات.

من  ال��ع��ظ��م��ى  االأغ��ل��ب��ي��ة  اأن  اإىل  واأ�����س����ار 

83.5٪ هم من  ن�سبته  ما  وي�سكلون  املعتقلن 

�سكان ال�سفة الغربية، 8.7٪ من �سكان قطاع 

القد�س واالأرا���س��ي املحتلة  غ��زة، والباقي من 

عام 48.

للمعتقلن،  االج��ت��م��اع��ي��ة  احل���ال���ة  وع����ن 

بلغت  منهم  املتزوجن  ن�سبة  اإن  ف��روان��ة  ق��ال 

اإن من بن  وق��ال  الكلي،  املجموع  29.6٪ من 
االأ�سرى 234 طفاًل مل تتجاوز اأعمارهم ال�18 

اأعمارهم عن  51 طفاًل منهم تقل  واإن  عاماً، 

عاماً، و15 اأ�سرية اأقدمهن لينا اجلربوين   16
املعتقلة منذ ما يزيد على 11 عاماً، و14 نائباً، 

اإداري��اً  �سابق، و153 معتقاًل  وزي��ر  اإىل  اإ�سافة 

اأ�سرياً   25 واأك��ر من  اأو حماكمة،  تهمة  دون 

ف��رات  ال��ط��ع��ام منذ  ع��ن  اإ���س��راب��اً  يخو�سون 

متفاوتة بع�سهم منذ ما يزيد على ال�سهرين، 

اإ�سافة ملئات االأ�سرى املر�سى.

اأ�سرياً   537 االأ���س��رى  اأن من بن  واأ���س��اف 

يق�سون اأحكاماً بال�سجن املوؤبد )مدى احلياة( 

ملرة واحدة اأو ملرات عدة، وذكر فروانة اأن 103 

اأ�سرى من بن جمموع االأ�سرى، ُيطلق عليهم 

القدامى«  »االأ���س��رى  م�سطلح  الفل�سطينيون 

وهم اأ�سرى ما قبل اتفاقية اأو�سلو، بينهم 83 

اأ�سرياً م�سى على اعتقالهم اأكر من ع�سرين 

اأ�سرياً م�سى   24 عاماً، ومن بن هوؤالء اأي�ساً 

ق��رن، ويعد  ربع  يزيد على  اعتقالهم ما  على 

االأ�سري كرمي يون�س املعتقل منذ ما يزيد على 

ث��الث��ن ع��ام��اً اأق���دم االأ���س��رى ع��م��وم��اً، واأ���س��ار 

فروانة اإىل اأن عدد ال�سهداء من االأ�سرى بلغ 

.1967 العام  منذ  اأ�سرى   204
ويف اأع��ق��اب اإع���الن االأ���س��ري امل��ح��رر ال��ت��اج، 

الطعام،  عن  مفتوح  اإ���س��راب  يف  ال�سروع  نيته 

م�سرباً  معتقاًل  وع�سرين  خم�سة  ذوو  ه��دد 

ع����ن ال���ط���ع���ام يف ال�������س���ج���ون ال�����س��ه��ي��ون��ي��ة، 

ال�سلطة  مقر  اأم���ام  مفتوح  باعت�سام  ال��ق��ي��ام 

ال��ت��ح��رك  ح��ت��ى  اهلل،  رام  يف  ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة 

لتحرير هوؤالء االأ�سرى.

◄ حتى إشعار آخر◄ 5000 أسير و25 مضربًا عن الطعام في سجون االحتالل
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امل�سري حممد مر�سي،  الرئي�س  زال معرب رفح مغلقاً، منذ عزل  ما 

ل��ي��وم واح���د ب�سبب التطورات  اإغ���الق  ب��داي��ة ع��ن  اأن احل��دي��ث دار  ورغ���م 

االأمنية، اإال اأن ا�ستمرار االأحداث وحالة اال�سطراب يف م�سر عامة، و�سيناء 

خا�سة، انعك�ست متديداً الإغالق املعرب، االأمر الذي يخلف نتائج كارثية 

اجلي�س  القطاع،  يف  الفل�سطينية  احلكومة  طالبت  وقد  غزة،  قطاع  على 

امل�سري باإعادة فتح معرب رفح الربي، باأق�سى �سرعة ممكنة لتخفيف �سدة 

بهدم  وقيام اجلي�س  املعرب  اإغ��الق  القطاع منذ  باتت تخنق  التي  االأزم��ة 

االأنفاق املنت�سرة على طول ال�سريط احلدودي جنوب القطاع.

يجب  »اإن��ه  الغ�سن:  اإيهاب  احلكومة؛  با�سم  الر�سمي  الناطق  وق��ال 

م�سر،  تعي�سها  التي  ال�سيا�سي  ال��ت��ج��اذب  حالة  دائ���رة  م��ن  املعرب  اإخ���راج 

وتفاقم االأو�ساع االأمنية يف منطقتي �سيناء والعري�س«، م�سدداً على تفهم 

يف  اال�ستمرار  ذل��ك  يعني  ال  لكن  م�سر  تعي�سها  التي  االأمنية  االأو���س��اع 

اإغالق املعرب، ما يعني ت�سديد احل�سار على قطاع، خ�سو�ساً على حركة 

امل�سافرين.

االأو���س��اع  خ��ط��ورة  م��ن  غ��زة  يف  الفل�سطينية  ال�سحة  وزارة  وح���ذرت 

ال�سحية يف القطاع، يف ظل نق�س الوقود عن مرافقها و�سياراتها، وقال 

الدكتور اأ�سرف القدرة الناطق با�سم الوزارة: »اإن االأزمة اخلانقة للوقود 

يف غزة توؤثر تاأثرياً كبرياً على الو�سع ال�سحي وخدماته التي بداأت تتاأثر 

منذ منت�سف االأ�سبوع املا�سي«.

واأو�سح اأن غرف العمليات واملختربات وغرف العناية املركزة واالأطفال 

اخلّدج وغريها من املرافق، بحاجة اإىل كهرباء با�ستمرار، م�سرياً اإىل اأن 

تاأخر  واأي  الكهربائي،  التيار  با�ستمرار  حياتهم  ترتبط  جميعاً  »ه��وؤالء 

للتيار الكهربائي ي�سبب قلقاً لهوؤالء املر�سى«.



واملوؤ�س�سات  اجلمعيات  تطرحها  التي  االأف��ك��ار  اإن 

وحقوق  االإن�سان  حقوق  منط  من  ع��ام  ب�سكل  االأهلية 

املوؤ�س�سات  ه��ذه  واالأح����داث، جتعل من  والطفل  امل���راأة 

التي  املتطرفة  اجل��م��اع��ات  م��ن  للكثري  ع���داء  م�سدر 

تعترب اأن دور هذه اجلمعيات يعار�س املبادئ واالأ�س�س 

التي تدعو لها يف ال�سر والعلن، كذلك االأمر بالن�سبة 

ت�سمنه  وما  املوؤ�س�سات  تلك  بها  تقوم  التي  للن�ساطات 

من مو�سيقى واإحياء للفلكلور الوطني.. وغري ذلك.  

وك�����اأي جم��ت��م��ع ف��اع��ل وح���ي���وي، ت�����س��ّك��ل ال���رواب���ط 

وال��ل��ج��ان وامل��وؤ���س�����س��ات االأه���ل���ي���ة  ج�����زءاً اأ���س��ا���س��ي��اً من 

املجتمع الفل�سطيني يف لبنان، وتعترب غياب ال�سرعية 

القانونية لتلك الروابط واملوؤ�س�سات اأحد اأهم املعيقات 

الفل�سطينية  االأهلية  واملوؤ�س�سات  فاجلمعيات  لعملها، 

ع��دم وج��ود �سرعية قانونية وا�سحة  اأ���س��رية  زال��ت  ما 

خ�سو�ساً  الفل�سطيني،  املجتمع  يف  بالعمل  لها  ت�سمح 

جلهة التاأ�سي�س.

وقد جلاأت بع�س اجلمعيات اإىل اال�ستح�سال على 

من  اللبنانية  الدولة  من  قانوين(  )و�سع  وخرب  علم 

خالل التطبيق ال�سكلي للقوانن، حيث تتقدم اجلهة 

مواطنن  خ��الل  م��ن  واخل���رب  العلم  بطلب  املوؤ�س�سة 

لبنانين نا�سطن يف عمل املجتمع املدين اأو م�ساندين 

حلقوق ال�سعب الفل�سطيني، باالإ�سافة اإىل اإيجاد مركز 

رئي�سي للجمعية يعلن عنه خارج حدود املخيم، وتقوم 

اللبنانين  من  عدد  بتوظيف  الفل�سطينية  اجلمعيات 

لبنانية  التاأ�سي�سية  فالهيئة  اجلمعية،  تلك  الإدارة 

لبنانية  اإداري����ة  هيئة  فهناك  امل�سمون  اأم���ا  بال�سكل، 

وهناك هيئة فل�سطينية تبا�سر العمل التنفيذي الإدارة 

تلك اجلمعيات واالإ�سراف عليها.

�سمرية علي؛ اخلبرية يف جمال املوؤ�س�سات االأهلية 

التحديات  م��ن  العديد  »ه��ن��اك  ت��ق��ول:  الفل�سطينية 

الدائم  العمل  منها  االأهلية،  املوؤ�س�سات  عمل  تواجه 

على حتديث الو�سع القانوين، وما يرتب عليه من 

اإىل  باالإ�سافة  الداخلية،  وزارة  مع  معقدة  اإج���راءات 

التحديات اليومية، ومنها معار�سة بع�س اجلماعات 

كان  وق��د  الرفيهية،  الن�ساطات  م��ن  لعدد  الدينية 

يف  ���س��ن��وات  بع�س  منذ  املو�سيقى  �سف  اإق��ف��ال  الف��ت 

بعد  احل��ل��وة  ع��ن  ل��الأون��روا يف خميم  تابعة  مدر�سة 

اإىل  باالإ�سافة  الدينية،  اجلماعات  من  كبري  �سغط 

ال��دع��وة ملقاطعة ال��ك��ث��ري م��ن ال��ن�����س��اط��ات وال��ربام��ج 

االأخ������رى امل��رت��ب��ط��ة ب��ال��ف��ل��ك��ل��ور ال��وط��ن��ي ك��ال��دب��ك��ة 

واالأغاين الوطنية، مما يحّتم م�ساندة هذه اجلمعيات 

على  تعميمه  ذل��ك ال ميكن  لكن  الوطني،  دوره��ا  يف 

كافة اجلمعيات، فبع�سها يطرح »اأجندات« غري بريئة 

وذات اأهداف ملتب�سة«.

وه��ن��اك ج���زء اآخ���ر م��ن اجل��م��ع��ي��ات غ��ري احل��ائ��زة 

وامل�سكلة  ر���س��م��ي��اً،  امل�سجلة  وغ���ري  وخ���رب،  ع��ل��م  ع��ل��ى 

التي يواجهها تاأ�سي�س مثل تلك هذه اجلمعيات قلة 

الدعم من املانحن الذين يتبعون معايري واإجراءات 

اإذ يفر�س يف اجلمعية  اأي متويل،  اأج��ل تقدمي  من 

التي  ال��ق��ان��ون��ي��ة  ال�سخ�سية  تكت�سب  اأن  امل��رخ�����س��ة 

ت�سمح باأن يكون لها و�سع مايل ت�ستطيع من خاللها 

ال��ت��ربع��ات  وتت�سلم  امل��ان��ح��ن  م��ع  ب��ع��ق��ود  ت��رت��ب��ط  اأن 

تعي�س  امل�سجلة  غ��ري  اجل��م��ع��ي��ات  اأن  ك��م��ا  وال��ه��ب��ات، 

على  بعدم قدرتها على احل�سول  يتمثل  اآخ��ر  م��اأزق��اً 

هذه  االجتماعية،  ال�����س��وؤون  وزارة  م��ن  متويلي  دع��م 

اأهمها العجز عن  اجلمعيات تعاين م�ساعب عديدة، 

االفتقار عموماً  ك��اف، كما  احل�سول على دعم مايل 

وامل����وؤمت����رات ودورات  ال����ن����دوات  ل��دع��وت��ه��ا حل�����س��ور 

ب��دوره  وه��ذا  واخل���ارج،  لبنان  تقام يف  التي  التدريب 

ينعك�س �سلبياً مبنع احل�سول على اخلربات الالزمة، 

وبالتايل يوؤثر على �سري عمل اجلمعية. 

اإن انت�سار الكثري من اجلمعيات  اأخ��رى،  من جهة 

وتن�سيق  اإدارة  اأي  دون  ذات���ه  امل�����س��م��ار  يف  تعمل  ال��ت��ي 

الفعلية  احل��اج��ات  حت��دد  �ساملة  خطة  اأفقدها  بينها، 

اأدى  وب��ال��ت��ايل  الفل�سطيني،  ال��واق��ع  يطرحها  ال��ت��ي 

اأي�ساً اإىل تناف�س غري مبداأي بينها، وغالب اجلمعيات 

القائمة تعمل يف جماالت حمدودة، خ�سو�ساً يف جمال 

ق�سايا التاأهيل املهني وحقوق املراأة والطفل، فهي ما 

ب�سبب تبعر الطاقات واالإمكانات،  زالت قا�سرة جداً 

وعموماً ينتج من حالة الالتن�سيق الكثري من امل�ساكل، 

منها اإ�سعاف بناء املجتمع املدين يف اأو�ساط الالجئن 

ب��ق��درة  ال�سعبية  ال��ث��ق��ة  ي�سعف  مب��ا  الفل�سطينين، 

االجتماعية  ملع�سالتهم  حلول  اإيجاد  على  اجلمعيات 

الفل�سطينية  اجل��م��ع��ي��ات  ف��ظ��اه��رة  واالق���ت�������س���ادي���ة، 

تعرب  ال  وت��ع��دده��ا  الفل�سطيني  ال��و���س��ط  يف  املنت�سرة 

بال�سرورة عن و�سع �سحي وذلك لغياب وجود قانون 

ناظم وجامع وم�سرع لعمل تلك اجلمعيات.

وذوي  ل��الأط��ف��ال  املنا�سبة  االح��ت��ي��اج��ات  تلبية  اإن 

االأن�سطة  م��ع  التعامل  وت��ط��وي��ر  اخل��ا���س��ة،  احل��اج��ات 

الغناء،  املو�سيقى،  الريا�سة،  كالر�سم،  الربامج  داخ��ل 

االأ���س��غ��ال ال��ي��دوي��ة.. يعترب م��ن اأول���وي���ات ع��م��ل ه��ذه 

املوؤ�س�سات، كذلك تفعيل دور جلان االأهايل وامل�سرفن 

امل��ن��ا���س��ب��ة، وتو�سيع  امل��ك��ت��ب��ات  االج��ت��م��اع��ي��ن، وت��وف��ري 

اإىل  باالإ�سافة  مدر�سية،  بن�ساطات  الرفيه  جم��االت 

بن  والتعاون  والطالب  املعلمن  احت��ادات  دور  تفعيل 

وتن�سيق  اللبنانية  ونظائرها  الفل�سطينية  الهيئات 

والقرو�س..  للجامعين  الدرا�سية  املنح  توفري  جهود 

والعمل على ت�سمن املناهج التعليمية تدري�س الق�سية 

كل  الفل�سطينية،  باحلقوق  والتوعية  الفل�سطينية، 

هذه الن�ساطات والربامج ت�سع اجلمعيات واملوؤ�س�سات 

الفل�سطيني،  املجتمع  داخ��ل  ري��ادي  مركز  يف  االأهلية 

التحرير  منظمة  من  املعنية  اجلهات  على  يحّتم  مما 

اللبنانية دعم عملها  والدولة  واالأون��روا  الفل�سطينية 

باعتبارها اأولوية وحاجة جمتمعية.

�سامر ال�سيالوي

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

المجتمع األهلي العامل في الوسط الفلسطيني
تحديات التطرف.. وحصار القوانين

�سوؤال هوؤالء عما دفعهم  اأ�ستطيع  لو 

اأرادوا  اأن���ه���م  اف��ر���س��ت  ل��ل��ت�����س��ف��ي��ق، 

)رمبا( دعم الرئي�س اأمام ما اعتربوه 

اإحراجاً، اأو �سوؤااًل حمرجاً، واأرجو اأن 

يكون االأمر كذلك حقاً وح�سب.

م��ت�����س��ج��ع��اً ب��ه��ذا ال��ت�����س��ف��ي��ق، اأع����اد 

رئي�س ال�سلطة ترداد العبارات املعروفة 

العبثية«، م�سدداً على  »ال�سواريخ  عن 

مقابل  �سعبه  ي��دم��ر  اأن  ي��ري��د  ال  اأن���ه 

وغري  �سيئاً،  يفعل  ال  ���س��اروخ  اإط���الق 

ذلك مما هو معروف من خطابه جتاه 

وب�سمن  و�سلوكاً،  مفهوماً  »املقاومة« 

ذلك تبنيه املقاومة ال�سعبية ال�سلمية.

م����ا ل���ب���ث���ت اإح��������دى امل����وظ����ف����ات يف 

ال�����س��ف��ارة اأن ت��ط��وع��ت ل��دع��م م��وق��ف 

الرئي�س، م�ست�سهدة مبقال يف �سحيفة 

ع���ربي���ة، ي��ب��دي ت��خ��وف��اً م���ن امل��ق��اوم��ة 

ب�سبب  االأم���ر  اختلط  وه��ن��ا  ال�سعبية، 

الزميلة  اأن  واعتقد  اجللو�س،  اأم��اك��ن 

و���س��ل��ت  اأواًل  ال�������س���وؤال  ط��رح��ت  ال��ت��ي 

وال��ت��ي دعمها  اق��ت��ن��اع مب��راف��ع��ت��ه،  اإىل 

التفاو�سية  »امل���واق���ف  ع��ن  ب��احل��دي��ث 

االأرا���س��ي  ل��ت��ب��ادل  بالن�سبة  ال�سلبة«، 

وقيمته«،  مبثله  �سنتمر  »ك��ل  م��ث��اًل: 

اأف���ه���م ���س��ي��ئ��اً، ومل اأم��ت��ل��ك ح��اف��زاً  مل 

اال�ستف�سار  اأو  ال�����س��وؤال  ل��ط��رح  ك��اف��ي��اً 

عن املق�سود باملثل والقيمة، باالأحرى 

خ�����س��ي��ت اإج����اب����ة ت���خ���دم ال��ت�����س��و���س ال 

الو�سوح.

ق��ال  ال��ق��د���س،  ب��ع��د قليل ج���اء دور 

رئ��ي�����س ال�����س��ل��ط��ة: »ال م��ف��او���س��ات وال 

ال�سرقية  ال��ق��د���س  ع����ودة  دون  ح��ل��ول 

ك���ام���ل���ة«، مل ي�����س��ف��ق اأح������د، الأ���س��ب��اب 

عديدة مل ي�سفق اأحد.

نافذ اأبو ح�سنة 
ن�ساط �سيفي ترفيهي يف اإحدى اجلمعيات
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قادة الجيش 
بين التمديد والرئاسة

ل��ك��ن ال���ت���واف���ق ال�����س��ي��ا���س��ي على 

رف�ض  يخرتقه  لقهوجي  التمديد 

برئا�سة  والإ����س���اح  التغيري  تكتل 

ب��ق��اء  اإن  اإذ  ع����ون،  م��ي�����س��ال  ال��ع��م��اد 

اأوان  اإىل  من�سبه  يف  اجلي�ض  قائد 

ان��ت��خ��اب��ات ال��رئ��ا���س��ة ع��ام 2014 كي 

ي�سبح، على جاري ما اأ�سحت عليه 

ا���س��ت��ح��ق��اق��ات ال���رئ���ا����س���ة م��ن��ذ ع��ام 

قوياً لانتخابات. مر�سحاً   ،1998
ل��ق��ه��وج��ي  ال���ت���م���دي���د  اأن  وم�����ع 

م��ن��ف�����س��ل يف ال���وق���ت احل��ا���س��ر عن 

النق�سامات  ب�سبب   ،2014 رئ��ا���س��ة 

وال�سطرابات  الداخلية  ال�سيا�سية 

�سك  دون  م��ن  اأن���ه  اإل  امل��ن��ط��ق��ة،  يف 

للعماد  التمديد  �سابقة  مع  يت�سابه 

اإم��ي��ل حل���ود يف ق��ي��ادة اجل��ي�����ض ع��ام 

ب��ال��ت��زام��ن  ����س���ن���وات،  ث����اث   1995
اليا�ض  الرئي�ض  ولي���ة  مت��دي��د  م��ع 

ال����ه����راوي ث����اث ���س��ن��وات مم��اث��ل��ة، 

من  لل�سلطة  ان��ت��ق��اًل  ذل���ك  ل��ي��ت��ل��و 

الهراوي اإىل حلود عام 1998.

يف وق���ت ���س��اب��ق م��ن ه���ذا ال��ع��ام، 

اجل��م��ه��وري��ة مي�سال  رئ��ي�����ض  ت��ق��دم 

التقاعد  �سن  رفع  باقرتاح  �سليمان 

من  ب����دًل   62 اإىل  اجل��ي�����ض  ل��ق��ائ��د 

الذي  لقهوجي  التمديد  بغية   60
ي��ح��ال ع��ل��ى ال��ت��ق��اع��د يف 23 اأي��ل��ول 

اإىل  �سعى  من  هناك  وطبعاً  القادم، 

الإ�ستثنائي  الإج��راء  هذا  ي�سمل  اأن 

قادة الأجهزة الأمنية الأخرى مثل 

الدولة  واأمن  الداخلي  الأمن  قوى 

والأمن العام لتحقيق امل�ساواة يف ما 

بينهم ولتدارك اأي فراغ قد يح�سل 

احل��ك��وم��ة،  ت�سكيل  ت���اأخ���ري  ب�����س��ب��ب 

ال��ب��اد ل حتتمل  اأن  وال��ك��ل ي���درك 

فراغ  اأي  الدقيقة  الظروف  يف هذه 

الع�سكرية  على م�ستوى موؤ�س�ساتها 

والأمنية ل �سيما قيادة اجلي�ض.

ت����رددت  الأخ��������رية،  الآون�������ة  ويف 

يقوم  م�سعى  جن���اح  ع��ن  م��ع��ل��وم��ات 

على انعقاد اجلل�سة العامة النيابية 

م��ن اأج���ل ال��ت��م��دي��د ل��ق��ائ��د اجلي�ض 

بغالبية نيابية تفوق املئة، حت�سرها 

ال���ك���ت���ل ك���اف���ة امل���ك���ون���ة ل��ل��م��ج��ل�����ض، 

ب��ا���س��ت��ث��ن��اء ن����واب »ال���ت���ي���ار ال��وط��ن��ي 

واأن  للمو�سوع،  امل��ع��ار���س��ن  احل���ر« 

من  الن�����س��ح��اب  اإىل  ال���ن���واب  يعمد 

اجلل�سة واإفقادها الن�ساب القانوين 

بعيد اإقرار التمديد للعماد قهوجي، 

ورمبا يح�سل ذلك يف اجلل�سة التي 

بري  نبيه  املجل�ض  رئي�ض  اإليها  دعا 

ع�سر  والثامن  وال�سابع  ال�ساد�ض  يف 

ي��ح��دد  م���وع���د  اأو يف  اجل������اري  م���ن 

لحقاً.

يف ال���واق���ع، ه��ن��اك ���س��ب��ه اإج��م��اع 

على التمديد لقهوجي بعد اأن كانت 

اأفرقاء  بع�ض  لدى  هناك حتفظات 

ب��ال��درج��ة  ي��ع��ود  وال�����س��ب��ب  اآذار،   14
الأم��ن��ي��ة  ال���ه���واج�������ض  اإىل  الأوىل 

وامل�������ح�������اولت امل�������س���ت���م���رة ل�����س��رب 

ال���س��ت��ق��رار يف ل��ب��ن��ان، ك���الأح���داث 

امل��ت��ن��ق��ل��ة ب����ن ����س���ي���دا وط��راب��ل�����ض 

وب������ريوت، مم���ا ي��ت��ط��ل��ب ا���س��ت��ن��ف��اراً 

دائ����م����اً م���ن اجل��ي�����ض ال���ل���ب���ن���اين، يف 

م�����وازاة ال��غ��ط��اء ال�����س��ي��ا���س��ي لقطع 

داب�����ر ال��ف��ت��ن��ة، وق����د مت��ك��ن ال��ع��م��اد 

الع�سكرية  ب��خ��رت��ه  ق��ه��وج��ي  ج���ان 

امل�ستعلة،  الأزم���ات  ك��ل  تطويق  م��ن 

ي�ستطيع حتييد اجلي�ض  اأنه  واأثبت 

احل��ادة،  ال�سيا�سية  التجاذبات  ع��ن 

املوؤ�س�سة  الع�سكرية  املوؤ�س�سة  وباتت 

ال���وح���ي���دة ال���ت���ي ت�����س��ك��ل ال�����س��م��ان��ة 

الأمنية والدعامة لا�ستقرار.

التمديد  م��ع  البع�ض  يتعاطى 

للعماد جان قهوجي على اأنه بطاقة 

مر�سحاً  لي�سبح  ل��ه  متنح  خ�سراء 

�سيما  ل  اجلمهورية،  لرئا�سة  قوياً 

اأح���داث ع��را، وهناك  اإخ��م��اده  بعد 

م��ن ي��ج��ري م��ق��ارن��ات ب��ن قهوجي 

�سليمان  مي�سال  ال��ع��م��اد  والرئي�ض 

ق�سر  اإىل  الطريق  له  ال��ذي عبدت 

بعبدا بعد جناحه يف �سبط اأحداث 

خميم نهر ال��ب��ارد واأح���داث 7 اأي��ار، 

وي���ذه���ب ه�����وؤلء ح���د امل���ق���ارن���ة بن 

فتح  تنظيم  زع��ي��م  العب�سي،  �ساكر 

ال����س���ام، وال�����س��ي��خ اأح��م��د الأ���س��ري، 

كون الأول كان من دعامات و�سول 

�سليمان اإىل بعبدا، فيما الثاين قد 

يكون من م�سببات انتخاب قهوجي 

رئي�ساً.

اأن ما يجمع بن من�سبي  يذكر 

اجلمهورية  ورئ��ي�����ض  اجلي�ض  ق��ائ��د 

هو اأنه ومنذ قيام الدولة اللبنانية، 

 ،1943 العام  ال�ستقال  اإع��ان  مع 

ا�سطلح على اأن يت�سلمهما ماروين، 

ومن بن قادة اجلي�ض الذين و�سلوا 
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مــلــــف الـعـــدد

رغم اأن النائب �سعد احلريري كان من الداعن اإىل اإعادة التمديد لقهوجي، بداأت كتلته 

اجلي�ض  لقائد  التمديد  على  موافقته  امل�ستقبل«  »تيار  ربط  فقد  للموافقة،  �سروط  بفر�ض 

باإعادة اللواء اأ�سرف ريفي اإىل املديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، ما يعني ت�سمن اقرتاح 

التمديد لقادة الأجهزة الأمنية مفعوًل رجعياً، فيما ي�ستمر ال�سجال حول اجلل�سة النيابية 

العام  املدير  �سم  عن  احلديث  ع��ودة  ال�سيا�سي  امل�سهد  على  ط��راأ  اأعمالها،  وج��دول  املزمعة 

ال�سابق لقوى الأمن الداخلي اللواء اأ�سرف ريفي اإىل م�سروع القانون املتعلق بالتمديد لقادة 

الأجهزة الأمنية، وقد بادر عدد من نواب كتلة »امل�ستقبل« النيابية اإىل طرح هذا ال�سرط يف 

خطوة التفافية جديدة على م�سروع التمديد لقائد اجلي�ض العماد جان قهوجي، بعدما كان 

الرئي�ض �سعد احلريري قد اأعلن دعمه له، ول �سيما اأن التمديد لريفي كان ال�سبب يف ا�ستقالة 

بات موقع قيادة الجيش، وكرسي الرئاسة األول، يشكالن 
متالزمة واحدة يصعب فصلها في تاريخ لبناننا الحديث، 

بدخوله اليرزة، عادة ما يصبح قائد الجيش اللبناني مرشحًا  
ذا أفضلية لرئاسة الجمهورية في مرحلة الحقة، لكن 

المرحلة األولى على ما يبدو تقتضي التمديد له لسنوات 
إضافية، ما حدث مع قادة جيش سابقين يرجح أن يتكرر 
اليوم في حالة قائد الجيش العماد جان قهوجي، فهناك 

شبه إجماع على أن الرجل الذي اشتهر بمناقبيته وبنجاحه 
بالتصدي لمحاوالت زج لبنان بأتون الفتنة الطائفية، يجب 
أن يبقى في منصبه في هذا التوقيت الحساس الذي تمر 

فيه البالد بحالة الفلتان األمني المتنقل.

»تيار المستقبل«.. وشروط عديدة
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اإىل �سدة الرئا�سة اللواء فوؤاد �سهاب الذي 

ت�سلم قيادة اجلي�ض ملدة 13 عاماً قبل اأن 

والعماد  اجلمهورية،  رئا�سة  اإىل  ينتقل 

اإم��ي��ل حل���ود ال����ذي ك���ان ق���ائ���داً للجي�ض 

لت�سعة اأعوام قبل و�سوله اإىل ق�سر بعبدا 

الرئا�سي يف العام 1998، والرئي�ض العماد 

ت����وىل من�سب  ال�����ذي  ���س��ل��ي��م��ان  م��ي�����س��ال 

رئا�سة اجلمهورية منذ العام 2008.



العاقة  اإىل  يرتكز  اأ�سا�ساً  الرئا�سة  اإىل 

جهة،  م��ن  اجلي�ض  قائد  ب��ن  تن�ساأ  التي 

املقابلة:  اجل��ه��ة  يف  اجلمهورية  ورئي�ض 

فاإما يكون تناغم وتواطوؤ وبالتايل يهيئ 

ليت�سلم  اجلي�ض  قائد  اجلمهورية  رئي�ض 

الرئا�سة كي يكمل نهجه من بعده، واإما 

النتقال  حلم  يجعل  ما  وتناف�ض،  تنافر 

اأم��ام  التحقق  �سعب  بعبدا  يف  ل��اإق��ام��ة 

ق��ائ��د اجل��ي�����ض، وع��ل��ى �سبيل امل��ث��ال، فقد 

ا�ستبك رئي�ض اجلمهورية كميل �سمعون 

اللواء فوؤاد �سهاب لأنه  مع قائد اجلي�ض 

دور  بعد  ل��ه،  خافته  م��ن  يتوج�ض  ك��ان 

الأخري يف اأحداث 1952، كما اأقيل العماد 

ق��ي��ادة اجلي�ض لأن��ه  م��ن  الب�ستاين  اإم��ي��ل 

�سارل  الرئي�ض  خ��اف��ة  اإىل  يطمح  ك��ان 

حلو يف رئا�سة اجلمهورية.

جاء فوؤاد �سهاب اإىل ال�سلطة يف لبنان 

اإم��ي��ل حل��ود  ال��رئ��ي�����ض  1958 وج���اء  �سنة 

عام 1998 والرئي�ض مي�سال �سليمان عام 

كل  ف�سكل  قرن،  ن�سف  مرور  بعد   2008
منهم رمزاً للتوافق بن القوى ال�سيا�سية 

امل��ت�����س��ارع��ة، ح��ي��ث م��ث��ل��وا حم���ور ات��ف��اق 

رئي�ض  ل��ت��ويل من�سب  ال��ق��وى  ه���ذه  ب��ن 

ووحيد  عنه  بديل  ل  كخيار  اجلمهورية 

بفعل ما يتمتعون به من حيادية ونزعة 

ال�سيا�سية  اللعبة  خارج  وكونهما  وطنية، 

ويعول عليهما النهو�ض مب�سوؤولية قيادة 

وتغطية  و�سيا�سياً،  طائفياً  املتنوع  البلد 

و�سكلوا  للبلد،  ال��رئ��ا���س��ي  املن�سب  ف���راغ 

املخرج الوحيد من دوامة ال�سراع الذي 

عا�سته لبنان، واإن كان العماد اإميل حلود 

تعر�ض لحقاً ل�سهام كثرية.

ول��ك��ل م��ن ال��روؤ���س��اء ال��ث��اث��ة �سهاب 

م�سهودة  وطنية  اأدوار  و�سليمان  وحل��ود 

ف��وؤاد  ك��ان  ف��اإذا  اللبناين،  بناء اجلي�ض  يف 

لبناء  الرئي�سية  اللبنات  و�سع  قد  �سهاب 

جي�ض لبنان الوطني، فاإن اإميل حلود قام 

بدور م�سهود يف تطوير وحتديث اجلي�ض 

ا�ستقالية  ع��ل��ى  ف��ح��اف��ظ  احل����رب،  ب��ع��د 

وال���زج  ال�سيا�سية  التبعية  م��ن  اجل��ي�����ض 

للقوى  ال�سيا�سي  ال�سراع  معمعة  يف  ب��ه 

وال���روؤى  امل��واق��ف  يف  املختلفة  ال�سيا�سية 

والتوجهات.

التمديد،  على  حل��ود  م��واف��ق��ة  ورغ���م 

اإل اأن الرئي�ض فوؤاد �سهاب قّدم ا�ستقالته 

ال��رئ��ا���س��ي��ة  ال���ف���رتة  ن��ه��اي��ة  يف   1964 يف 

امل����ح����ددة ورف���������ض ال����س���ت���م���راري���ة رغ���م 

الإجماع ال�سعبي واإجماع النواب والقوى 

ال�����س��ي��ا���س��ي��ة ل��ي��م��ث��ل ال��رئ��ي�����ض ال��ل��ب��ن��اين 

لفرتته  التجديد  رف�����ض  ال���ذي  الوحيد 

الرئا�سية، كما اأن مي�سال �سليمان قد عر 

ع��ن ع��زوف��ه ع��ن ت��ويل ه��ذا املن�سب قبل 

والختاف  اجل��دل  ط��ال  اأن  بعد  ت�سلمه 

ب���ن ال���ق���وى ال�����س��ي��ا���س��ي��ة ق��ب��ل ���س��ه��ر من 

يرف�ض  اليوم  هو  وه��ا  امل�سوؤولية،  توليه 

التمديد للرملان.

تقدمي اال�ستقالة

قائد  على  يتوجب  ال��ق��ان��ون،  بح�سب 

ت�سرف  يف  ا�ستقالته  ي�سع  اأن  اجل��ي�����ض 

ل��ل��ج��م��ه��وري��ة عندما  ال��رئ��ي�����ض اجل���دي���د 

ي��������زوره ل��ت��ه��ن��ئ��ت��ه ب���ان���ت���خ���اب���ه، ك���م���ا ك��ل 

حكومة  تقبل  مل  م��ا  ال��ك��ب��ار،  امل��وظ��ف��ن 

بقائه يف من�سبه،  العهد اجلديد متديد 

كانت ه��ذه ح��ال معظم  ق��ادة اجلي�ض يف 

لبنان ما عدا ا�ستثناءات: الرئي�ض �سارل 

ح��ل��و م���دد ل��ل��ع��م��اد ع����ادل ���س��ه��اب ���س��ن��ة يف 

انق�ساء  بعد   1965 ال��ع��ام  اجلي�ض  ق��ي��ادة 

ع��ه��د ال��رئ��ي�����ض ف����وؤاد ���س��ه��اب، وال��رئ��ي�����ض 

�سليمان فرجنية اأبقى العماد جان جنيم 

عام  جنيم  مقتل  حتى  اجلي�ض  ق��ي��ادة  يف 

وفيكتور  �سعيد  حنا  العمادان  اأما   ،1971
خوري فاأكما وليتيهما املعتادة بهدوء، 

وح��ده��م��ا  ال��ع��م��اد  ا���س��ك��ن��در غ���امن ال��ع��ام 

مل   ،1984 العام  طنو�ض  واإبراهيم   1975
يكما مهمتهما يف قيادة اجلي�ض، فاأقيا 

من من�سبهما.

بعد  رئ��ي�����س��ن  اأن  اإىل  الإ����س���ارة  جت���در 

ات����ف����اق ال����ط����ائ����ف ال�������ذي اأن����ه����ى احل����رب 

انتقا من مقر   )1990  - الأهلية )1975 

وهما  الرئا�سة،  ق�سر  اإىل  اجلي�ض  ق��ي��ادة 

ال��رئ��ي�����ض ال�����س��اب��ق اإم��ي��ل حل���ود وال��رئ��ي�����ض 

»الطائف«  وقبل  �سليمان،  مي�سال  احل��ايل 

م�سوبة  انتقالية  مرحلة  ك��ان��ت  مبا�سرة، 

ب��امل��اب�����س��ات والع���رتا����س���ات وامل��واج��ه��ات 

الع�سكرية، حيث �سكل العماد مي�سال عون 

هذه  يف  الأع��ل��ى  وامل��ث��ال  ع�سكرية،  حكومة 

اجلماعية  الذاكرة  يف  ماثًا  يظل  احلالة 

للبنانين، اإنه الرئي�ض الراحل اللواء فوؤاد 

�سهاب، اأول قائد للجي�ض اللبناين، والذي 

ت�سلم الرئا�سة بعد حرب اأهلية م�سغرة عن 

كان   ،1975 العام  اندلعت يف  التي  احل��رب 

ذلك يف اآخر ولية الرئي�ض الراحل كميل 

�سهاب  واأع����اد   ،)1958  -  1952( �سمعون 

ال�سيا�سة  ع��ل��ى  م��ت��ف��اه��م��اً  ال��ب��اد  ت��وح��ي��د 

اخلارجية مع الرئي�ض الراحل جمال عبد 

العهود  اأك��ر  م��ن  عهده  ويعتر  النا�سر، 

وبناًء  ا�ستقراراً  احل��دي��ث  لبنان  ت��اري��خ  يف 

الكثريين،  ب�سهادة  الدولة  يف  للموؤ�س�سات 

كثرية  لن��ت��ق��ادات  اأي�����س��اً  تعر�ض  ك��ان  واإن 

ب�سبب ممار�سات بع�ض اأتباعه واأن�ساره.

اإعداد هناء عليان
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التمديد  العماد مي�سال عون من رف�ض  اأن خلف موقف  يرتدد 

قيادة  يف  اأ�سهرته  اأح��د  تعين  يف  تتمثل  �سخ�سية  غاية  لقهوجي 

اأنه يعلم  اإل  اجلي�ض، وهو العميد �سامل روكز؛ قائد فوج املغاوير، 

اأن ذلك م�ستحيل يف غياب حكومة قادرة على اإجراء هذا التعين.

يف املقابل، هناك من يدعم وب�سدة التمديد للعماد جان قهوجي، 

املوؤ�س�سة  راأ���ض  بقاء جان قهوجي على  »اإن  يقول:  املوؤيدين من  ومن 

عدم  ���س��رورة  اأوًل  تفر�سها  ال��دق��ي��ق��ة،  ال��ظ��روف  ه��ذه  يف  الع�سكرية 

الوقوع يف الفراغ على م�ستوى قيادة اجلي�ض، خ�سو�ساً يف ظل غياب 

ن�ض ق��ان��وين يحدد مل��ن الإم���رة وال��ق��ي��ادة، يف ظ��ل انتهاء ولي��ة قائد 

اجلي�ض، والتي تتزامن مع انتهاء ولية رئي�ض الأركان اأي�ساً، فا يجوز 

تعري�ض املوؤ�س�سة الع�سكرية اإىل فراغ نحن بغنى عنه، اإ�سافة اإىل ما 

ميكن اأن يوؤثر ذلك �سلباً على الو�سع الأمني الداخلي وانفات على 

احلدود اللبنانية، اإن ا�ستباق مثل هذا الو�سع اأ�سبح اأكر من �سرورة، 

خ�سو�ساً اأن العماد جان قهوجي يتمتع باأخاقية ومناقبية عاليتن 

وقد اأثبتت الظروف والتجارب على مر ال�سنوات وقوفه على م�سافة 

واحدة من جميع القوى ال�سيا�سية واحلزبية، وتعاطى بحرفية ودقة 

و�سع  يف  وه��زات  خ�سات  البلد  وجنب  والدقيق  اخلطري  الو�سع  مع 

قابل لانفات يف اأي حلظة ويف ظل انق�سام عمودي حاد وخطري«.

موقف عون

الرئي�ض جنيب ميقاتي، وتاأتي ال�سروط امل�ستقبلية اجلديدة 

اإىل املديرية  فيما كان ريفي يتحدث عن طيه ملف العودة 

العامة لقوى الأمن الداخلي، وكاأنه ل ياأبه بكل ما يدور يف 

الدهاليز ال�سيا�سية للتمديد له.

اإدخ��ال ريفي على خط  اأن  وحتدثت م�سادر مطلعة عن 

امل�ستقبلية  ال�����س��روط  ���س��ق��ف  رف���ع  اإىل  ي��ه��دف  الت�����س��الت 

ي�سكل  ف��اإن��ه  وك��ذل��ك  ال��ن��ي��اب��ي��ة،  ب�����س��اأن اجلل�سة  ل��ل��ت��ف��او���ض 

خم���رج���اً ���س��ي��ا���س��ي��اً ل��ك��ت��ل��ة امل�����س��ت��ق��ب��ل، وق���د ب���ات ري��ف��ي بعد 

حركته ال�سيا�سية الأخرية ي�سكل مناف�ساً حقيقياً لعدد من 

حاليون  ن���واب  ومنهم  ط��راب��ل�����ض،  يف  املحتملن  املر�سحن 

و�سابقون، واأكد ع�سو كتلة امل�ستقبل النائب اأحمد فتفت، اأن 

»امل�ستقبل« ح�سم اأمره ب�ساأن التمديد لريفي، وكل قوى 14 

اأن ذلك  اآذار ت��رى ذل��ك �سرورة يف ه��ذه الفرتة، واأ���س��ار اإىل 

جمل�ض  اإىل  وامل��ق��دم  امل��ق��رتح  ال��ق��ان��ون  يت�سمن  اأن  يتطلب 

اآذار �ستطلب   14 اأن قوى  النواب مفعوًل رجعياً، كا�سفاً عن 

تعديل القانون كي ي�سمل التمديد لريفي، وهو اأمر يدعمه 

يف  ال�سعبي  زخ��م��ه  ا�ستعادة  يف  ي��رغ��ب  ك��ون��ه  ب�سدة  ميقاتي 

ال�سارع الطرابل�سي.
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اأن ال��ع��م��اد م��ي�����س��ال ع��ون  ح��ت��ى 

�سنوات   5 مل���دة  للجي�ض  ق��ائ��داً  ك���ان 

ع�سكرية  ح��ك��وم��ة  ي�����س��ك��ل  اأن  ق��ب��ل 

وي��ت��وىل رئ��ا���س��ت��ه��ا، ف��ف��ي 18 اأي��ل��ول 

اجلي�ض  ق��ائ��د  رف�����ض   1988 ال���ع���ام 

التوافق  علناً  ع��ون  مي�سال  العماد 

انتخاب  على  ال�سوري   - الأم��ريك��ي 

خمايل ال�ساهر رئي�ساً للجمهورية، 

وانتقل من قيادة اجلي�ض اإىل رئا�سة 

ح���ك���وم���ة ع�����س��ك��ري��ة راف�������س���اً ق����رار 

اإعفائه من مهامه.

ولطاملا كان النتقال من اجلي�ض 



على اأثر اإق�ساء الرئي�س حممد مر�سي 

الأ���س��ب��وع  امل�����س��ري��ة  ال��رئ��ا���س��ة  ع��ن من�سب 

واللجان  الأمريكية  الإدارة  تتبادل  املا�سي، 

املخت�سة يف الكونغر�س الأدوار يف التعاطي 

والقت�سادية،  املالية  امل�ساعدات  م�ساألة  مع 

توقف مبوجبه  قانوناً  البع�س  في�ستح�سر 

اجلي�س  يطيح  حني  م�ساعداتها  وا�سنطن 

البع�س  ي��ن��ف��ي  بينما  »م��ن��ت��خ��ب«،  ب��رئ��ي�����س 

الآخ������ر ���س��ف��ة الإن����ق����اب ال��ع�����س��ك��ري عما 

املوقف  التاعب يف  وه��ذا  ح�سل يف م�سر، 

امل��ق��ررة  امل�����س��اع��دات  اأن  يتنا�سى  الأم��ريك��ي 

مل�����س��ر ت���ن���درج ح�������س���راً يف اإط������ار الإل����ت����زام 

دي��ف��ي��د، ومل تنقطع منذ  ك��ام��ب  مب��ع��اه��دة 

البدء بتنفيذها عام 1979 رغم التهديدات 

املتكررة.

يف كل منا�سبة مماثلة، يتحول مو�سوع 

���س��ي��ا���س��ي��ة بني  اإىل مم��اح��ك��ات  امل�����س��اع��دات 

الإدارة وبع�س اأع�ساء الكونغر�س يف احلزب 

امل��واق��ف  لت�سارب  ي��ك��ون  اأن  دون  امل��ع��ار���س، 

اأثر على القرار الذي تتخذه وا�سنطن بهذا 

تدهور  ���س��وء  يف  �سيتحدد  ب��ل  اخل�سو�س، 

الو�سع الأمني يف منطقة �سيناء، وا�ستعداد 

القوات امل�سلحة امل�سرية للتن�سيق »الكامل« 

مع القوات »الإ�سرائيلية«، وعدم ا�ستفرادها 

بقرار رفع م�ستوى احل�سد واملواجهة حني 

يتهدد الأمن القومي امل�سري.

يف واقع الأمر، تدير »اإ�سرائيل« ظهرها 

ل��ت��ن��ام��ي اجل���م���اع���ات امل�����س��ل��ح��ة يف ���س��ي��ن��اء 

ت�سور  بينما  ال�سوي�س،  قناة  منطقة  ومدن 

للعامل اأنها مهددة بوجود »تنظيم القاعدة 

يعطيها  مم���ا  امل��ت�����س��ددي��ن«،  واجل���ه���ادي���ني 

»احل����ق« يف ال��دف��اع ع��ن اأم��ن��ه��ا يف اأي وق��ت 

ت�ساء، وهذا ي�سع اجلي�س امل�سري يف و�سع  

اإل  ي�ستطيع احل�سد  حم��رج، فمن جهة، ل 

مبقدار ما ت�سمح به »اإ�سرائيل«، ومن جهة 

امل�ساعدات  بقطع  وا�سنطن  تبتزه  اأخ���رى، 

الع�سكرية اإذا خرقت قواته بنود املعاهدة.

تذكري  امل�����س��اع��دات  بقطع  ال��ت��ه��دي��د  اإن 

دائ����م ب����اأن ث��م��ة »ع���واق���ب وت���داع���ي���ات« لأي 

تغيري يف املوقف من »اإ�سرائيل« اأو املطالبة 

بتعديل بع�س بنود املعاهدة املجحفة، علماً 

ن�سبة  ���س��وى  ي�سكل  ل  م�سر  تتلقاه  م��ا  اأن 

اإجمايل  وم��ن  الدولة  ميزانية  من  �سئيلة 

 500 ي��ع��ادل  ال��ذي بلغ م��ا  الإن��ت��اج القومي، 

لعام  ال�سرائية  ال��ق��وة  بح�سب  دولر  مليار 

.2010
التي  الإع����ف����اءات  اأن  ذل����ك،  اإىل  اأ���س��ف 

الأمريكية  الطاقة  �سركات  عليها  حت�سل 

تكلف  م�سر  اأر���س  على  العاملة  ومن�ساآتها 

اخلزينة امل�سرية 80 مليار دولر �سنوياً، اأي 

اأن م�سر هي �ساحبة الف�سل على الوليات 

املطروح  وال�����س��وؤال  العك�س،  ولي�س  املتحدة 

اإذا كانت م�سر  امل�سرية، ما  ال�سلطات  على 

املهينة  امل�����س��اع��دات  ه��ذه  اإىل  بحاجة  ف��ع��ًا 

تبعات  ع��ن  التغا�سي  عليها  ت��ف��ر���س  ال��ت��ي 

الق��ت�����س��ادي��ة،  التبعية  واإدام�����ة  »ال�����س��ل��ح«، 

وتهديد  ال��ط��اق��ة،  م�سادر  بنهب  وال�سماح 

الأمن القومي.

الأمريكي  ال�سيناتور  عن  املعروف  من 

الق�سايا  لكل  ال�سديد  ع��داوؤه  جون ماكني، 

ال���ع���رب���ي���ة امل����ح����ق����ة، وه������و ي����رب����ط م�����س��ري 

امل�������س���اع���دات ال��ع�����س��ك��ري��ة مل�����س��ر ب����»����س���رورة 

ان��ت��خ��اب ح��ك��وم��ة دمي��ق��راط��ي��ة ج���دي���دة يف 

اأوباما  ب��اراك  الرئي�س  اإدارة  ويحث  م�سر«، 

ع��ل��ى ق��ط��ع الإع���ان���ات يف حم��اول��ة لل�سغط 

يتخذوا  ك��ي  امل�سري،  ال��ق��رار  �سانعي  على 

مواقف اأقل ت�سدداً مع »الإخوان امل�سلمني«، 

بينما تتغافل وا�سنطن عن دعوة هوؤلء اإىل 

العنف امل�سلح، خ�سو�ساً يف مناطق احلدود 

يف �سيناء.

امل�سرية  »اجل��م��ه��وري��ة«  �سحيفة  نقلت 

اأّن  مطلع،  ع�سكري  م�سدر  ع��ن  اأي���ام  منذ 

اجل��ي�����س امل�����س��ري ي��ع��ت��زم ا���س��ت��خ��دام �ساح 

الإجرامية«  »البوؤر  على  غ��ارات  ل�سن  اجلو 

يف �سيناء، معتربة اأّن اتفاقية »كامب ديفيد« 

امل�سري، وهذا  ال�سعب  اإرادة  فوق  تكون  لن 

ودبلوما�سية،  �سيا�سية  م��واج��ه��ة  ي�ستتبع 

ال�سهيوين،  ال��ك��ي��ان  م��ع  ع�����س��ك��ري��ة،  ورمب���ا 

ولكن يف الواقع، ل تبدو م�سر مهياأة حالياً 

اأن تدهور  الكبرية، رغم  ملثل هذه اخلطوة 

توريطها يف  اإىل  ي��وؤدي  الأم��ن��ي قد  الو�سع 

عمليات كربى قبل الأوان.

اإن العرو�س املالية من جانب ال�سعودية 

تعو�س  املتحدة،  العربية  الإم����ارات  ودول���ة 

عن امل�ساعدات وعن قرو�س البنك الدويل، 

ت�سابقاً  العرو�س  ه��ذه  البع�س  يف�ّسر  وق��د 

م���ع ق��ط��ر ل��ع��ق��د ال�����س��ف��ق��ات امل��غ��ري��ة ال��ت��ي 

بيع  حد  اإىل  و�سلت  والتي  مر�سي،  قدمها 

الأ�سول ال�سيادية للدولة امل�سرية، غري اأن 

�سرعة التجاوب اخلليجي، دون الرجوع اإىل 

موؤ�سرات  لها  يكون  ق��د  املتحدة،  ال��ولي��ات 

اأخرى.

فقد �سرح وزير اخلارجية الإماراتي اأن 

باده »بداأت يف اإر�سال �سولر وبنزين ونفط 

اأوله  اإىل ال�سعب امل�سري.. واأ�سطول النقل 

ال�سوي�س«، ويف هذا  واآخ��ره يف قناة  دب��ي  يف 

ح��م��ا���س وغ����رية مل ن��ع��ه��ده��ا يف ال��ع��اق��ات 

وناأمل  العربية منذ عهود طويلة،  العربية 

لو كانت هذه املرة نكاية باأمريكا.

قبل  ال����ع����ادي،  امل�������س���ري  امل����واط����ن  اإن   

بحجم  ي�ستخف  بداأ  امل�سوؤول،  الدولة  رجل 

امل��ع��ون��ات امل��م��ن��وح��ة، وم���دى ت��اأث��ريه��ا على 

الو�سع القت�سادي العام، وبالفعل، انطلقت 

حملة تربعات، كرد فعل �سعبي وعفوي على 

التهديدات املهينة، رف�ساً ل�ستغال اأمريكا 

الأزمة املعي�سية املتفاقمة، رمبا حان الوقت 

العبارة  امل�سرية  ال�سلطات  ت�ستذكر  لكي 

ال�����س��ه��رية ال��ت��ي اأط��ل��ق��ه��ا ال��رئ��ي�����س ال��راح��ل 

تهديدات  على  رده  يف  النا�سر  عبد  جمال 

وا���س��ن��ط��ن يف م��ط��ل��ع خ��م�����س��ي��ن��ي��ات ال��ق��رن 

املا�سي: »... يف امل�ساعدات الأمريكية.«

عدنان حممد العربي

للرّد  ط��وي��ًا  امل�سري  ال�سعب  يتاأخر  مل 

ع��ل��ى ال��ث��ورة امل�����س��ادة ال��ت��ي ح��اول��ت اخ��ت��زال 

فاأو�سلت  الأوىل،  ثورته  و�سرقة  ت�سحياته 

على  تت�سلط  اأن  اأرادت  جمموعة  احلكم  اإىل 

امل�سرية  ال��دول��ة  وم��ق��درات  امل�سري  ال�سعب 

با�سم الدين والرتهيب والتكفري.

م�سر  يف  امل�سلمون«  »الإخ����وان  يكون  ق��د 

اأدن��ى �سّك - احل��زب امل�سري الأك��ر  - وب��ا 

ت���اري���خ يف العمل  ل��ه��ا  ت��ن��ظ��ي��م��اً، وجم��م��وع��ة 

ل  ال��ذي  ولها جمهورها  ال�سيا�سي يف م�سر، 

ينازعها اأحد على قوته وحجمه، لكن امل�سكلة 

م�سر،  يف  ال�سيا�سية  الأزم�����ة  ف��اق��م��ت  ال��ت��ي 

وجعلت هذا التنظيم يتحول، وب�سرعة الربق، 

اإىل فئة مغ�سوب عليها �سعبياً، قد تكمن يف 

ال�سلفيون  �سّماها  التي  واملمار�سات  الت�سلط 

اأدوات  اإىل دخول  الدولة«، بالإ�سافة  »اأخونة 

يف م�ساريع كربى ُمَعّدة للمنطقة، جعلت من 

املناورة لديهم  والقدرة على  هام�س احلركة 

حمدودة جداً.

اأم�������ا امل���������س����روع الأخ�����ط�����ر ال�������ذي اأدخ�����ل 

يكون  ق��د  وال����ذي  ف��ي��ه،  نف�سهم  »الإخ�������وان« 

امل�سروع  فهو  امل���دّوي،  �سقوطهم  اأ�سباب  اأح��د 

اأراد  ل��ل��م��ن��ط��ق��ة، وال������ذي  املُ����ع����ّد  الأم����ريك����ي 

��م ال���ن���م���وذج ال���رتك���ي ع��ل��ى ال��ع��امل  اأن ي��ع��مِّ

الإ����س���ام���ي، ب��اع��ت��ب��اره »الإط������ار الإ���س��ام��ي 

امل����ع����ت����دل« ال���وح���ي���د امل���ق���ب���ول يف امل��ن��ط��ق��ة، 

ومهادنته  ال��غ��رب،  مع  حتالفه  ب�سبب  وذل��ك 

ل�»اإ�سرائيل«، لكن امل�سروع الأمريكي مل يقّدر 

اأن تكون وعوده ل�»الإ�ساميني اجلدد« دافعاً 

التي  اجل���دي���دة«  »العثمانية  م�����س��روع  لبعث 

حاول اأردوغان الدخول فيه لتكري�س زعامة 

ت��رك��ي��ة ع��ل��ى امل��ن��ط��ق��ة، وت��ن�����س��ي��ب اأردوغ������ان 

اإرث  اإحياء  باإعادة  الإ�سامي،  للعامل  زعيماً 

معايريه  تتجلى  وال���ذي  العثمانية،  ال��دول��ة 

وخ��ط��ط��ه مب��ح��اول��ة ر���س��م خ��ري��ط��ة ج��دي��دة 

متاماً  مطابقة  جغرافيتها  تكون  للمنطقة، 

لاإمرباطورية العثمانية يف اأوّج قوتها، وهي 

التي عرّب عنها داود اأوغلو عندما قال: »لأول 

الأرا���س��ي  اإىل  ت�سل  اأن  تركيا  ت�ستطيع  م��رة 

التي فقدتها خال الفرتة العثمانية، لذا اآن 

اإىل  وتبادر  القيادة  تاأخذ  ب��اأن  لرتكيا  الأوان 

و�سع نظام لهذه الأرا�سي، وتربطها ببع�سها 

احل����رب،  اإىل  ال���ذه���اب  دون  م���ن  جم�������دداً.. 

وم��ن دون ع���داوة، وم��ن دون تغيري احل��دود، 

وب��ن��غ��ازي  ب�����س��راي��ي��ف��و،  دم�����س��ق  رب���ط  �سنعيد 

باتومي  مبدينة  )الرتكية(  اأرزورم  مبدينة 

)ج��ورج��ي��ا(.. ه���ذا �سلب ق��وت��ن��ا، وق���د تبدو 

هذه دوًل متعددة بالن�سبة اإليكم، لكن اليمن 

و�سكوبي )مقدونيا( وارزوروم وبنغازي كانت 

جميعها �سمن دولة واحدة منذ 110 �سنوات 

اأوغلو يف موؤمتر حزب  داود  فقط«. )خطاب 

العدالة والتنمية يف 3-4 اآذار 2013(.

فائ�س  وه���م  يعك�س  اخل��ط��اب  ه���ذا  ل��ع��ل 

امل�سلمني«  »الإخ���وان  حلركة  ل  املتح�سّ القوة 

وح��ل��م��ه��م الإم�����رباط�����وري، وه���و م���ا جعلهم 

مي���ار����س���ون ���س��ي��ا���س��ات الإق�������س���اء اإىل ح��ّده��ا 

الأق�سى، وهو ما �سّبب لهم اأعداء يف الداخل 

الط���اع على حركة  واخل����ارج، فمن خ��ال 

اأن الإق�����س��اء  امل��ن��ط��ق��ة، جن���د  »الإخ�������وان« يف 

ب��ه احلكم  وت��ف��ن  اأردوغ�������ان،  م��ار���س��ه  نف�سه 

يف  »الإخ����وان«  وم��ار���س��ه  والتون�سي،  امل�سري 

الأخ���رى  م��ع مكوناتها  ال�����س��وري��ة  امل��ع��ار���س��ة 

غ��ري »الإخ��وان��ي��ة«، وه��و م��ا ك��ّون لهم اأع���داًء 

ال��داخ��ل م��ن الإ�ساميني غ��ري الإخ���وان،  يف 

بالإ�سافة  وال��وه��اب��ي��ة،  ال�سلفية  ك��احل��رك��ات 

ال��ل��ي��ربال��ي��ني وال��ع��ل��م��ان��ي��ني والأق��ل��ي��ات  اإىل 

ل »الإخوان« على  وغريهم، ويف اخلارج حت�سّ

اأعداء خمتلفي امل�سارب والتوجهات، اإذ يتبني 

اأن اأوغلو مل يكتِف باحلّيز اجلغرايف الذي مّت 

و�سفه بالهال »الإخواين«، بل تو�ّسع لي�سل 

ال���دول اخلليجية  ن��ف��وذ  ال��ي��م��ن، م��ه��دداً  اإىل 

البلقان  اإىل  امتداد  عن  حتدث  كما  برّمتها، 

وال��ق��وق��از واآ���س��ي��ا ال��و���س��ط��ى ب��ال��و���س��ول اإىل 

ومقدونيا..  والهر�سك  والبو�سنة  جورجيا 

مناف�ساً  الدخول  على  تركيا  مقدرة  متوهماً 

اإ�سافياً يف ظل مناف�سة حمتدمة هناك بني 

الرو�س والأمريكيني، وبينهم وبني »الناتو«.

وهكذا، انهار احلكم »الإخواين« يف م�سر 

ب�����س��رع��ة ق�����س��وى، واأ����س���ق���ط م��ع��ه م�����س��روع��اً 

اإم���رباط���وري���اً ك���ان ي��ري��د ل���دول امل��ن��ط��ق��ة اأن 

»�سلطان«  ب��اأم��رة  ي��اأمت��رون  »ولة«  يحكمها 

تركي متحالف مع الغرب و»اإ�سرائيل«، وبات 

اأمام »الإخ��وان« يف م�سر اليوم اأمام حّلني ل 

ثالث لهما:

- اإما التحلي بالعقانية، واعتماد مبداأ احلّد 

م�سروعهم  ب�سقوط  والت�سليم  اخل�سائر  من 

وال��ق��ب��ول مب���ب���داأ ال���ع���ودة اإىل ال�����س��ل��ط��ة من 

الأخرى  املكونات  ال�سلطة مع  ت�سارك  خال 

يف البلد.

- اأو املواجهة التي قد تدفع الباد اإىل حرب 

اأهلية قد توؤدي اإىل تق�سيم م�سر اأو اإغراقها 

ب���ح���رب ت�����س��ت��ن��زف ط��اق��ات��ه��ا واق��ت�����س��اده��ا، 

وبطبيعة احلال �ستوؤدي اإىل تعميق النق�سام 

يف املجتمع امل�سري، و�ست�سيف اإىل خ�سارتهم 

اأزمتهم  و�ستعّمق  ب�سرية،  خ�سارة  ال�سيا�سية 

داخل املجتمع.
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مصر.. الشعب يدق باب الحرية

بعد سقوط مشروعهم السياسي

»اإلخوان« أمام امتحان المسؤولية الصعب

اعة البتزاز مصر وجيشها
ّ
التهديدات األميركية بقطع المساعدات.. فز

المشكلة التي 
فاقمت األزمة 

السياسية في مصر 
تكمن في الممارسات 

التي وصفها 
السلفيون بـ»أخونة 

الدولة«

الجيش المصري 
يعتزم استخدام 
سالح الجو لشن 

غارات على »البؤر 
اإلجرامية« في 

سيناء
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امل�سري  امل�سهد  يف  ال��دويل  التمو�سع  يكتمل  مل 

امل��ت��ع��اظ��م ف�����س��وًل ب��ع��د اإ����س���ق���اط ح��ك��م »الإخ������وان 

ال�سعبية  القوى  بني  بدا متيناً  بتحالف  امل�سلمني«، 

الأم��ر  امل�سري،  اجلي�س  وب��ني  ل���»الإخ��وان«  املناوئة 

واإن  اجل��ي�����س،  اأن  �سيما  ت��ع��ق��ي��داً،  امل�سهد  زاد  ال���ذي 

فتح  ال���ذي  نف�سه  ه��و  ق��ي��ادت��ه،  �سخ�سيات  ت��غ��ريت 

ال��ط��ري��ق اأم����ام و���س��ول م��ر���س��ح »الإخ������وان« حممد 

مر�سي اإىل رئا�سة م�سر املحرو�سة.

اأدن��ى  با  بدقة حتتاج  ال��دويل  التمو�سع  ق��راءة 

�سك اإىل برودة اأع�ساب من املراقبني، كي ل ين�ساق 

�سيما  ال��رغ��ب��ات،  اأو  العواطف  اإىل  اأح��ده��م جم���دداً 

ت��زال يف بداياتها، على  اأن املعركة على ما يبدو ما 

يف  ل����»الإخ���وان«  قا�سية  �سربة  توجيه  م��ن  ال��رغ��م 

م�����س��ر خ�����س��و���س��اً، ول����»الإ����س���ام ال�����س��ي��ا���س��ي« ال��ذي 

الأمريكية  ال�سيا�سات  مع  �سابقاً  املعلَن  النزاع  فك 

عموماً.

امل�ستوى  ع��ل��ى  تنطلق  اأن  ب��د  ل  امل�����س��ه��د  ق����راءة 

الأ���س��رع   ك��ان  ال��ذي  ال�سعودي،  امل��وق��ف  م��ن  العربي 

بالنق�سا�س على حكم  الرتحيب  من حيث  عربياً 

»الإخوان« من الع�سكر، وهو ما عك�سته برقية امللك 

عبد اهلل بن عبد العزيز، والتي ورد فيها: »ن�سد على 

اأيدي القوات امل�سلحة كافة، ممثَّلة يف �سخ�س الفريق 

هذه  يف  م�سر  اأخرجوا  الذين  ال�سي�سي،  الفتاح  عبد 

املرحلة من نفق، اهلل يعلم اأبعاده وتداعياته ..«.

اإذاً، »الإخوان امل�سلمون« من وجهة نظر ال�سعودية 

كانوا �سُيدخلون م�سر يف نفق اأنقذها منه  اجلي�س، 

رعت  ال��ت��ي  القطرية  الأم����وال  �سقته  طبعاً  وال��ن��ف��ق 

اأمريكية،  وتعليمات  بطلب  مالياً  »الإخ���وان«  حركة 

دول  ع��ل��ى  الأدوار  ب��ت��وزي��ع  ت��ق��وم  ال��ت��ي  نف�سها  وه���ي 

اخلليج ح�سب احلاجة.

وط���ب���ع���اً، م���ن ال���ذي���ن ����س���ارع���وا اإىل ت���اأي���ي���د ع��زل 

»الإخوان« دولة الإمارات، التي كانت اأول املجاهرين 

بالهجوم على حكم »الإخوان« والتحذير من متّددهم 

خليجياً، ما يجعل ال�ستنتاج بديهياً اعتماداً على اأن 

»الوهابيني« ي�سنِّفون كل الت�سكيات الإ�سامية غري 

اإذا مل  الأق��ل خ�سوم،  على  اأو  كفرة،  باأنهم  الوهابية 

ي�ِسموهم بالأعداء، وبالتايل ل ميكن لأي خملوق اأن 

ي�سّكك بالروابط الع�سوية بني العائلتني احلاكمتني 

الأمريكية  بال�سطوة  بل  والإم���ارات، ل  ال�سعودية  يف 

ال��ك��ام��ل��ة ع��ل��ي��ه��م��ا، وت��ن��ف��ي��ذه��م��ا ل��ك��ل ال��ت��ع��ل��ي��م��ات 

الأمريكية، لذا يطرح هنا الت�ساوؤل الكبري عن بواطن 

الوقائع  م��ن  ب��دا متذبذباً  ال��ذي  الأم��ريك��ي  امل��وق��ف 

ب��ق��ي��ت يف ج��وه��ره��ا متيل  واإن  امل�����س��ري��ة اجل���دي���دة، 

بالطريقة  ال�سلطة  »الإخ����وان« من  اإخ���راج  ع��دم  اإىل 

املذّلة، واإيجاد ت�سوية تعيد مر�سي اإىل الكر�سي ولو 

ال�سلطة،  ت�سكيل  ويعاد  بعدها  ي�ستقيل  ثم  ل�ساعات، 

بغ�س  ل���»الإخ��وان«،  املتقدم  املوقع  حفظ  يتم  بحيث 

العظمى،  بغالبيته  امل�سري  ال�سعب  راأي  عن  النظر 

وهذا الأمر بحد ذاته معطوفاً على العاقة الوثقى 

جهة،  من  ال�سي�سي  والفريق  الأمريكية  الإدارة  بني 

والفريق ال�سي�سي وال�سعودية من جهة اأخرى، بحيث 

كان لل�سي�سي ات�سال هو الأول بعد عزل مر�سي بامللك 

عبد اهلل، ما يوؤ�ّسر اإىل تقا�سم وظيفي ميكن اأن يكون 

الهدف املبّطن من ورائه خطف الثورة من جديد، اأو 

للمرة الثانية، بحيث يظهر اأن احلل ل ميكن مطلقاً 

امل�سري  النظام  اإنتاج  فيعاد  اجلي�س،  اأي��دي  على  اإل 

اأمريكا ويف فمه ملعقة مملوءة  اأح�سان  اجلال�س يف 

بالنفط، بعد عجز مر�سي و»اإخوانه« عن تاأمني ذلك 

من البئر القطري.

ل �سك اأن ال�سمود ال�سوري �ساهم كثرياً يف ك�سف 

ج��ه��ة،  م���ن  لل�سلطة  ال�����س��ره��ني  »الإخ��������وان«  ����س���ورة 

ولتقدمي خدمات اأكرب واأو�سع مما قّدم حكم ح�سني 

مبارك، لكنهم من فرط تعّجلهم �سقطوا يف احلفرة 

ال�سريع  الخ��ت��ي��ار  ذل��ك يف  وانعك�س  ح��ف��روه��ا،  ال��ت��ي 

ير�سع  رئي�سه  معار�س  »ائ��ت��اف«  ي�سمى  ما  لقيادة 

من الثدي ال�سعودي، اإل اأن املفارقة الافتة والهامة، 

والتي قاعدتها العداء ال�سوري ل�»الإخوان امل�سلمني«، 

تكمن يف التقاء امل�سالح، اأو على الأقل تقارب �سيا�سي 

وال��روؤي��ة  »امل�����س��ع��ودة«،  ب��ني دول اخلليج  غ��ري مبا�سر 

ال�����س��وري��ة جت���اه امل��خ��اط��ر ال��ت��ي ي�����س��ّك��ل��ه��ا »الإخ�����وان 

العربية،  للدول  ال�سيا�سي  التكوين  على  امل�سلمون« 

خليجياً،  متاأخرة  ال�ستفاقة  كانت  اإذا  النظر  بغ�س 

ال��واج��ب  ال��ط��اع��ة  اأوراق  م��ن  الكثري  اأم��ام��ه��ا  وال��ت��ي 

تقدميها، قبل القبول ال�سوري بعودة التوا�سل، واأول 

عرب  العربية،  اجلامعة  اإىل  العروبة  اإع���ادة  الأوراق 

عزل اأمينها العام املتخم بالأموال القطرية.

يون�س عودة

يف  الكبري  التحّول  ك��ان   ،1973 ت�سرين  ح��رب  بعد 

نظام  حت��ّول  حيث  امل�سرية،  القت�سادية  ال�سيا�سات 

اإىل  ال�سرتاكية  القت�سادية  ال�سيا�سات  ال�سادات من 

النفتاح  �سيا�سة  بدء  معلناً  الراأ�سمالية،  الليربالية 

والتبعية للوليات املتحدة الأمريكية، وبا�سر �سيا�سة 

الأث��م��ان  باأبخ�س  وبيعه  ال��ع��ام،  القطاع  ع��ن  التخلي 

لراأ�سماليني طفيليني، فُولدت من رحم هذه ال�سيا�سة 

ت�سبب  مما  ال�سمان«،  القطط  »طبقة  عليه  اأُطلق  ما 

 1975 عامي  يف  وا�سعة  وعمالية  �سعبية  بانتفا�سات 

و1976، كان النظام ال�ساداتي يقمعها بوح�سية زائدة.

يناير  و19   18 يف  ذروت��ه��ا  بلغت  النتفا�سات  ه��ذه 

عن جمموعة  الدعم  احلكومة  رفعت  حينما   ،1977
وال�سكر  اخلبز  اأ�سعار  فارتفعت  ال�سلع،  من  اأ�سا�سية 

وال�ساي والأرز والزيت والبنزين واملازوت، و25 �سلعة 

اأ�سا�سية اأخرى يف حياة املواطن امل�سري.

يف ذلك اليومني، اندفعت اجلموع الغا�سبة يف كل 

غ�سب  اأم��ام  الأمنية  القوى  وتراجعت  م�سر،  اأنحاء 

اإمكانية  ال�ساداتية  ال�سلطة  النا�س، ب�سكل فقدت فيه 

راأ���س ول  كانت با  الهادرة  ال�سيطرة.. لكن اجلموع 

ق��ي��ادة، ف��ال��ق��ي��ادات ال��ن��ا���س��ري��ة وال��وط��ن��ي��ة وال��ث��وري��ة 

كانت كلها يف ال�سجون، فا�ستطاعت ال�سلطة ا�ستيعاب 

احلركة ال�سعبية برتاجعها عن القرارات احلكومية، 

الأمريكي  امل�سروع  يف  بالنخراط  م�سريتها  لتتابع 

ال��ع��ام بزيارة  اآذار م��ن ذاك  ال�����س��ادات يف  ال��ذي ت��وّج��ه 

مع  والتطبيع  ال�سلح  م�سرية  وب��دء  املحتلة،  القد�س 

العدو.

ُيذكر اأن ال�سادات كان منذ انقابه على احلقبة 

1971، ق��د اأع��ل��ن حت��ال��ف��ه مع  اأي����ار  ال��ن��ا���س��ري��ة يف 

جماعة »الإخوان«، فاأخرجهم من ال�سجون، وجعل 

على  القرار، مطلقاً  ق�سماً من قياداتهم يف مراكز 

ا���س��م »دول���ة العلم والإمي�����ان«، وف��ا���س��ح��اً يف  حكمه 

مفا�سل  م��ن  ك��ث��ري  يف  التغلغل  للجماعة  امل��ج��ال 

الدولة واملجتمع.

بعد زيارة ال�سادات امل�سوؤومة اإىل القد�س املحتلة، 

عاً اأن يهّب ال�سعب امل�سري منتف�ساً على  كان متوقَّ

النظام  لأن  يح�سل،  مل  ذل��ك  لكن  اخليانة،  راأ����س 

ال�ساداتي كان قد ا�ستطاع اأن يكر�س انقابه الكامل 

يف  والنا�س،  واملجتمع  الدولة  على  قب�سته  باإحكام 

ظل حتالفاته اجلديدة داخلياً وخارجياً، وزّجه يف 

النا�سرية  القيادات  من  الآلف  بع�سرات  الزنازين 

والوطنية.

بالقائد  جمعني  لقاًء  اأن  الفرتة  تلك  يف  واأذك��ر 

���س��ال��ح(،  )اأب����و  ���س��ال��ح  من��ر  ال���ث���وري  الفل�سطيني 

م�سر  اإليه  و�سلت  ما  على  وح��زن  باأ�سى  فتحدثُت 

- ال�سادات، لكنه ببعد نظر وحتليل اخلبري، حتدث 

وحتالفاته  ال�سادات  اأن  موؤكداً  بتفاوؤل،  م�سر  عن 

من الداخل امل�سري اإىل اخلارج ا�ستطاع اأن يخمد 

حركة ال�سعب.. لي�سيف اأن جتارب التاريخ علمتنا 

اأن ال�سعب امل�سري اإذا همد قد يهمد ردحاً طويًا 

م��ن ال��زم��ن ق��د ميتد اإىل ع��ق��ود، لكنه م��ا اأن يهّب 

حتى يجرف كل �سيء يف طريقه.. لأن فيه الكثري 

ال��ع��ظ��ي��م؛ ل ي�ستقرحتى  ال��ن��ي��ل  ن��ه��ر  م��ن ط��ب��ائ��ع 

يجرف كل �سيء.

املقد�س  الغ�سب  يفي�س  متى  بالقول:  ليختم 

عند امل�سريني؟ ل ميكن التكهن بذلك، لكن حتماً 

البوؤ�س  كل  ليجرف  �سيثور  ما  وت��اري��خ  ما  زم��ن  يف 

والظلم.. وكل كافور مّر على اأر�س الكنانة.

فهل بداأ طوفان ال�سعب العظيم؟

اأحمد �شحادة
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بعد أن أّدت قطر دورها التخريبي

نتج تقاربًا خليجيًا- سوريًا
ُ
تطورات المشهد المصري ت

بعد سقوط مشروعهم السياسي

»اإلخوان« أمام امتحان المسؤولية الصعب

هل بدأ طوفان الشعب المصري؟

نمر صالح: التاريخ أخبرنا أن 
الشعب المصري إذا همد 
قد يهمد ردحًا طوياًل من 
الزمن قد يمتد إلى عقود.. 

لكنه ما أن يهّب حتى 
يجرف كل شيء في طريقه

دبابات اجلي�س امل�سري 

منت�سرة على ج�سر 

ما�سبريو )اأ.ف.ب.(

�سرب من الطائرات الع�سكرية يحّلق فوق املعت�سمني يف ميدان التحرير                       )اأ.ف.ب.(

واأمام هذين اخليارين، يتمنى اأي مواطن 

»الإخ������وان« الطريق  ي��خ��ت��ار  اأن  ال��ي��وم  ع��رب��ي 

امل�ساريع  اأ���س��ح��اب  على  وي��ف��ّوت��وا  ال��ع��ق��اين، 

م�����س��ر، من  اإ���س��ق��اط  ع��ل��ى  ال��ق��درة  التو�سعية 

خال دعواتهم ل�»الإخوان« للقتال حتى عودة 

مر�سي، اأو من خال اإ�سدار بع�سهم البيانات 

ال�ساجبة التي حتّثهم على املواجهة.

على »اإخ��وان« م�سر اليوم، تقع م�سوؤولية 

ك�����ربى جت�����اه ب���ل���ده���م، ل ت���ق���ل اأه���م���ي���ة ع��ن 

ينجح  فهل  ت��ول��وه��ا،  ال��ت��ي  احل��ك��م  م�سوؤولية 

»الإخ�������وان« يف ام��ت��ح��ان امل�����س��وؤول��ي��ة ه����ذه، اأم 

اختبار  يف  �سقطوا  كما  وي�سقطون  يف�سلون 

احلكم؟

د. ليلى نقوال الرحباين

) العدد 271(  اجلمعة - 12 متوز - 2013



ت��ت��ن��ف�����س ال��ب��ح��ري��ن ب��رئ��ت��ن ك��ا���س��م��ه��ا امل��ك��ون 

م��ن ب��ح��ري��ن، رئ���ة ال���داخ���ل وت��ف��اع��ات و���ض��ع��ه، 

الداخل،  على  وتاأثرياته  الإقليمي  املحيط  ورئة 

يف ح���ن ت��ف��ج��رت ث����ورة ال�����ض��ع��ب ال��ع��راق��ي �ضد 

ل�ضعب  ك����ان   ،1920 يف  الإجن���ل���ي���زي  الح���ت���ال 

امل��وق��ف  فالتهب  م��ع��ه��ا،  تفاعلي  دور  ال��ب��ح��ري��ن 

فيها وا���ض��ط��ر الإجن��ل��ي��ز امل��ح��ت��ل��ون جل��ل��ب اأح��د 

ك��ب��ار ق��ادت��ه��م يف ال���ع���راق، وه���و امل��ي��ج��ور دي��ل��ي، 

ل��ي��دي��ر ���ض��وؤون��ه��ا ع��ل��ى ���ض��وء ت��رت��ي��ب��ات ال��و���ض��ع 

ال���ع���راق���ي، وح���ن وق��ع��ت الأح������داث ال���ك���رى يف 

الداخلي  الو�ضع  كان  1936 و1948  فل�ضطن يف 

الإجنليز  �ضد  غليان  حالة  يعي�ش  البحرين  يف 

احلال  وهكذا  الفل�ضطيني،  ال�ضعب  مع  ت�ضامناً 

اتقد  اإي��ران  الإ�ضامية يف  الثورة  انت�ضرت  حن 

اجلماهري،  بحقوق  للمطالبة  الداخلي  الو�ضع 

املعار�ضة  لواقع  هياأت  ك��رى  ت��ط��ورات  فحدثت 

احلايل وقواه الفاعلة �ضد النظام، واأخرياً حن 

اأو�ضاعهم  اأن  �ضعر البحرانيون قبل �ضت �ضنوات 

باتت تتدهور اإىل اخللف يف كافة املجالت، كانوا 

اأكرث �ضعوب املنطقة �ضرعة يف التفاعل مع ربيع 

فحدثت  اأخ��رياً،  انطلقت  التي  العربية  الثورات 

ثورتهم الأكر يف تاريخهم ال�ضيا�ضي يف فراير 

.2011
الإقليمي،  املحيط  م��ع  التفاعل  ه��ذا  اأن   اإل 

الداخلية  الرئة  اأن  يعني  ل  اأحياناً،  ال��دويل  بل 

معطلة، بل هي الأ�ضل والأن�ضط، فلطاملا حدثت 

الو�ضع  بتاأثرات  متت  ل  ومواجهات  انتفا�ضات 

البحرانيون،  معه  تفاعل  واإن  وال��ذي  الإقليمي، 

ف���اإن���ه���م ي���ع���ي���دون ���ض��ي��اغ��ت��ه وف����ق����اً ل��واق��ع��ه��م 

بلهاء،  حم��اك��اة  جم��رد  ولي�ش  وخ�ضو�ضياتهم، 

وه����ذا م��ا اأف���رزت���ه ث��ورت��ه��م احل��ال��ي��ة م��ن متايز 

وا���ض��ح ع��ل��ى خ��ط ال���ض��ت��م��رار وع���دم ال��وق��وع يف 

حبائل اأمريكا وعربانها العماء.

    ت����ط����ورات ال���و����ض���ع ال�������ض���وري م����وؤخ����راً 

انعك�ضت هي الأخرى على البحرين، فالنظام 

امل��ع��ار���ض��ن واأر���ض��ل��وا  وم��وال��وه ا�ضطفوا م��ع 

اجلنود والدعم املايل لهم، بل و�ضل الأمر اأن 

توغل نواب �ضلفيون واإخوان موالون للنظام 

اخلليفي اإىل داخل �ضورية ليعلنوا ت�ضامنهم 

التدخات  لعنة  اأن  اإل  هناك،  املعار�ضة  مع 

الإره���اب يف  دع��م  تورطت يف  التي  الإقليمية 

�ضورية وانعك�ضت يف اهتزاز الأنظمة املحيطة 

وقطر  تركيا  يف  ح��دث  كما  منها  وال��ق��ري��ب��ة 

وم�����ض��ر واحل���ب���ل ع��ل��ى اجل�����رار، ل ي��ب��دو اأن 

البحرين �ضتكون يف ماأمن منها ب�ضبب مغالة 

ال��ن��ظ��ام اخل��ل��ي��ف��ي يف ال��ب��ح��ري��ن، يف اإح����داث 

ما  تطورات  مع  تزامناً  وا�ضعة  اإره��اب  موجة 

قبل وبعد الق�ضري، حيث يحاول هذا النظام 

واملعار�ضة عن  ال�ضعب  املعركة مع  اأن يح�ضم 

طريق ك�ضر اإرادة اجلماهري، بعمليات ح�ضار 

ل��ل��ق��رى وال��ق��ي��ام مب��داه��م��ات م��ذل��ة و�ضر�ضة 

اأمنية، يف حن مت  ب��ادع��اءات  لبيوت الأه��ايل 

850 م��ع��ار���ض��اً يف الأ�ضهر  اأك���رث م��ن  اع��ت��ق��ال 

للتعذيب  وت��ع��ري�����ض��ه��م  الأخ������رية،  اخل��م�����ض��ة 

الوح�ضي وتوجت تلك املعركة بادعاء النظام 

ف��راي��ر   14 تنظيم  خم��ط��ط  ع��ن  ك�ضف  اأن���ه 

ا�ضمي فيه، وهو  وال��ذي كان يل �ضرف و�ضع 

وكوادر  قادة  اأكرث  فيه  النظام  خمطط جمع 

ال����ث����ورة امل��ت��ن��وع��ن م���ن اأط����ي����اف امل��ع��ار���ض��ة 

اجلذرية وزجهم فيه.

    حركة التمرد الأخ��رية يف م�ضر، والتي 

اأ���ض��اب��ت  ب�����ض��ق��وط ح��ك��م »الإخ�������وان«  ح�ضمت 

ال���ن���ظ���ام اخل���ل���ي���ف���ي مب���ق���ت���ل، ف�������»الإخ������وان« 

املوالية  ال��ق��وة  ه��م  البحرين  يف  وال�ضلفيون 

بال�ضعب  الباط�ضة  يده  هم  بل  له،  الرئي�ضية 

تتزايد  امل��ق��اب��ل  يف  بالبلطجية،  ع���رف  فيما 

يف  وا�ضع  بتمرد  للقيام  البحرين  يف  ال��دع��وة 

ال��ق��ادم  اأغ�ضط�ش   14 يف  ال���ض��ت��ق��ال  ذك���رى 

جتديداً لواقع الثورة البحرانية، وهذا بدوره 

ناحية،  م��ن  ب��اأو���ض��اع م�ضر  ب��ح��ران��ي��اً  ت���اأث���راً 

من  النظام  اإره��اب  ملواجهة  �ضعبياً  وت�ضعيداً 

امل��ه��م يف هذا  ال�����ض��وؤال  اأن  اإل  اأخ���رى،   ناحية 

ال�ضياق، هو كيف �ضت�ضيب لعنة دعم الإرهاب 

لعنات  مع  اإت�ضاقاً  البحرين  حكام  �ضورية  يف 

اأخرى ي�ضبها �ضعب البحرين �ضباحاً وم�ضاء 

املئات  وقتلوا  حقوقه،  اغت�ضبوا  حكام  على 

من اأبنائه، واأمعنوا يف اإذلله، ونهبوا ثرواته 

واع��ت��ق��ل��وا و����ض���ردوا خ���رية رج��ال��ه ون�����ض��ائ��ه؟ 

الأيام حبلى بتطورات خطرية تلوح يف الأفق 

والعقل  الع�ضر  خ��ارج  يعي�ضون  طغاة  حلكام 

والدين والإن�ضانية.

ال�سيد جعفر العلوي

استمرار عجز الميزان التجاري األميركي والقصور في معالجة األزمة البنيوية لالقتصاد
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البحرين.. وتطورات الوضع اإلقليمي

عربي ــ دولي

النظام البحريني 
اصطّف مع المعارضين 

في سورية وأرسل الجنود 
والدعم المالي

امل��ال��ي��ة  اأن الإج����������راءات  ي���ب���دو وا����ض���ح���اً 

الرئي�ش  اإدارة  ات��خ��ذت��ه��ا  ال��ت��ي  التق�ضفية 

الأم��ريك��ي ب���اراك اوب��ام��ا، مل تفلح يف وقف 

بعد  و�ضهراً  �ضنة  بعد  �ضنة  املتوا�ضل  العجز 

والذي  الأمريكي،  التجاري  امليزان  �ضهر يف 

ال�����واردات  ب��ن  ا���ض��ت��م��رار الخ���ت���ال  يعك�ش 

بالأ�ضل يف  ت�ضبب  الذي  الأم��ر  وال�ضادرات، 

بلغ  ال��ذي  العامة  امليزانية  يف  العجز  تراكم 

تغطيته  ويجري  دولر،  تريليون  عتبة 1.2 

ال�17.5  عتبة  التي جت��اوزت  ال�ضتدانة  عر 

الق��ت�����ض��اد،  اأره������ق  مم���ا  دولر،  ت��ري��ل��ي��ون 

وال��دور  الجتماعي،  الو�ضع  على  وانعك�ش 

الإدارة  ع��امل��ي��اً، ودف����ع  ال�����ض��ي��ا���ض��ي لأم���ريك���ا 

اإج�������راء خ��ف�����ش ك��ب��ري يف  الأم���ريك���ي���ة اإىل 

املوازنة للحد من تنامي الدين، واحليلولة 

ت�ضنيفها  خف�ش  مرحلة  اأمريكا  بلوغ  دون 

الئتماين وانعكا�ضاته ال�ضلبية على الوقعن 

املايل والقت�ضادي.

الأخ���رية  الر�ضمية  الأرق����ام  ك�ضفت  فقد 

ع��ن ا���ض��ت��م��رار ال��ع��ج��ز يف امل���ي���زان ال��ت��ج��اري 

عجز  خف�ش  ق��رار  اأعقبت  التي  الأ�ضهر  يف 

املوازنة الأمريكية وظهر ذلك من خال:

الأمريكية  التجارة  وزارة  تقرير  ذكر   �1
اأن بيانات امليزان  اأوائل �ضهر متوز اجلاري، 

ال��ت��ج��اري خ���ال ���ض��ه��ر اأي����ار امل��ا���ض��ي اأك���دت 

»ت��و���ض��ع ع��ج��ز امل��ي��زان ال��ت��ج��اري الأم��ريك��ي 

 45 اإىل  ال��ع��ج��ز  وو����ض���ل   ،٪12.1 ب��ن�����ض��ب��ة 

القراءة  مع  باملقارنة  اأم��ريك��ي  دولر  مليار 

مبقدار  عجزاً  بلغت  والتي  املعدلة  ال�ضابقة 

ملياراً.  40
ال�ضادر  التجاري  امليزان  �ضجل تقرير   �2
املا�ضي  ني�ضان  2013/6/4 عن �ضهر  بتاريخ 

تو�ضع العجز باأدنى من التوقعات بعد ارتفاع 

الواردات الأمريكية، وبلغ العجز ن�ضبة ٪8.5 

لي�ضل اإىل 40.3 مليار دولر اأمريكي.

يف  ال��ت��ج��اري  امل���ي���زان  يف  ال��ع��ج��ز  زاد   �3
ال�ضهر الأول من العام اجلاري، ح�ضب وزارة 

16.5٪ حيث بلغ  التجارة الأمريكية بن�ضبة 

دولر  مليار   38.1 مقابل  دولر  مليار   44.4
يف كانون الأول من العام املا�ضي.

وج����اء ال��ك�����ض��ف ع���ن ه����ذه الأرق��������ام، بعد 

الإن���ك���م���ا����ش امل���ف���اج���ئ ال�����ذي اأ�����ض����اب ق��ط��اع 

 ،2013/6/3 ب��ت��اري��خ  الأم��ريك��ي��ة  ال�ضناعة 

وي��ع��ك�����ش ا���ض��ت��م��رار ال��ع��ج��ز ال��ت��ج��اري م��دى 

منها  يعاين  التي  املزمنة  البنيوية  الأزم���ة 

القت�ضاد الأمريكي، ب�ضبب تراجع معدلت 

من����و الإن������ت������اج، وال����ت����ي ي���ع���ي���ده���ا اخل�����راء 

القت�ضاديون اإىل اأربعة اأ�ضباب:

ا�ضتهاك  على  املتزايد  العتماد  الأول: 

ال���ط���اق���ة ال�����ذي ي���دف���ع اأم����ريك����ا اإىل زي����ادة 

وارداتها من النفط.

ال���ث���اين: ارت���ف���اع ال��ط��ل��ب ال��داخ��ل��ي على 

من  الآت��ي��ة  خ�ضو�ضاً  ال�ضتهاكية،  امل���واد 

باملقارنة  اأ�ضعارها  انخفا�ش  ب�ضبب  ال�ضن 

مع مثياتها من املنتجات الأمريكية.

التكنولوجيا  مبيعات  ت��راج��ع  ال��ث��ال��ث: 

الأمريكية.

الطلب على اخلدمات  انخفا�ش  الرابع: 

الأمريكية من �ضياحة وتعليم.

الأ���ض��ب��اب ل تف�ضر وحدها  ه��ذه  اأن  غ��ري 

اأ����ض���ب���اب الأزم��������ة ال���ب���ن���ي���وي���ة، اإمن������ا ه��ن��اك 

الأزم��ة  وراء  تقف  اأخ���رى  ع��وام��ل جوهرية 

وا�ضتمرارها:

اأمريكا  ح�ضة  انخفا�ش  الأول:  العامل 

من الناجت القت�ضادي العاملي ب�ضبب ا�ضتداد 

الأ���ض��واق  يف  الدولية  القت�ضادية  املناف�ضة 

متكنت  حيث  اآ���ض��ي��ا،  يف  خ�ضو�ضاً  ال��ع��امل��ي��ة، 

والرازيلية  والهندية  ال�ضينية،  املنتجات 

وغ���ريه���ا م���ن م��ن��ت��ج��ات ال�����دول ال��ن��اه�����ض��ة 

اق��ت�����ض��ادي��اً م���ن اح���ت���ال م�����ض��اح��ة وا���ض��ع��ة 

املنتجات  ح�����ض��اب  ع��ل��ى  امل��ب��ي��ع��ات  ن�ضبة  م��ن 

الأمريكية ذات الكلفة العالية.

املتحدة  ال��ولي��ات  اإق��دام  الثاين:  العامل 

على معاجلة تراجع ح�ضتها من القت�ضاد 

ال��ع��امل��ي، ع��ر ال���ض��ت��دان��ة ل��ت��اأم��ن الإن��ف��اق 

ال��ك��ب��ري ع��ل��ى احل�������روب، وامل���ح���اف���ظ���ة على 

م�����ض��ت��وى امل��ع��ي�����ض��ة امل���رت���ف���ع، ال�����ذي اأ���ض��ب��ح 

يتجاوز مداخليها املرتاجعة.

بحقيقة  الإق���رار  رف�ش  الثالث:  العامل 

ال�ضتمرار  على  ق���ادرة  تعد  مل  اأم��ريك��ا  اأن 

وال��رخ��اء  البحبوحة  مب�ضتويات  العي�ش  يف 

التي كانت تتمتع بها �ضابقاً اأدى اإىل تعميق 

الأزمة، وزيادة العجز واملديونية، وجعل حل 

واجتماعياً،  اقت�ضادياً  كلفة  اأك���رث  الأزم����ة 

تراجعاً  �ضجل  حيث  �ضيا�ضياً،  وا���ض��ت��ط��راداً 

ل��ل��ن��ف��وذ الأم���ريك���ي ع��ل��ى احللبة  م��ل��ح��وظ��اً 

الدولية.

ان��ط��اق��اً مم��ا ت��ق��دم ي��ب��دو م��ن ال��وا���ض��ح 

ال��ت��ج��اري  امل���ي���زان  ال��ع��ج��ز يف  ا���ض��ت��م��رار  اأن 

وق�ضور  جهة،  من  الأزم���ة  ا�ضتمرار  يعك�ش 

الإج��راءات املالية والقت�ضادية املتخذة عن 

معاجلة اخللل البنيوي الذي مل يعد ممكناً 

معاجلته، اإل اإذا �ضلمت اأمريكا بحقيقة اأنها 

مل تعد قادرة على العودة اإىل ما كانت عليه 

وبالتايل  مرتفعة،  معي�ضة  م�ضتويات  م��ن 

ات���خ���اذ اإج�������راءات ج���ذري���ة ق��ا���ض��ي��ة تخف�ش 

ي�ضبحان  بحيث  املعي�ضة،  وم�ضتوى  الإنفاق 

متنا�ضبان مع معدلت النمو اجلديدة.

عبئاً  ب��ات  القت�ضادية  الأزم��ة  وا�ضتمرار 

اخلارجية،  الأمريكية  ال�ضيا�ضة  على  كبرياً 

م����ا دف�����ع ���ض��ح��ي��ف��ة » ف��اي��ن��ان�����ض��ال ت���امي���ز« 

ال��ري��ط��ان��ي��ة اإىل احل���دي���ث ع���ن م��ت��غ��ريات 

اأ�ضا�ضية طراأت على الهيمنة الأمريكية على 

املنطقة، الأمر الذي جعل هذه الهيمنة اأمر 

غري منطقي، وغري مرغوب فيه يف املنطقة 

ال�ضحيفة  ب��ح�����ض��ب  امل��ت��غ��ريات  ه���ذه  واأه�����م 

»ال��ف�����ض��ل يف ح��رب��ي اأف��غ��ان�����ض��ت��ان، وال���ع���راق 

والك�ضاد القت�ضادي الكبري«.

ح�سني عطوي

�صوارع العا�صمة 

البحرينية تغ�ص 

باملظاهرات ال�سلمية 
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اأم�ضى امل�ضافر وال�ضحايف ثاثة اأيام بلياليها 

يف �ضيافة املزارع، اأح�ضا خالها بانتقال مفاجئ 

عر الزمن، اإىل ما�ٍش قد �ضار مبنظورهما يف 

الريئة،  الأط��ف��ال  حكايا  اأو  الأ���ض��اط��ري،  منزلة 

حميطه  يف  يعرث  اأن  ال�ضحايف  ببال  يخطر  مل 

القريب على واقع ُمعا�ش بكل تفا�ضيل ال�ضيعة، 

ببيوتها احلجرية العتيقة، وكرم اأهلها الب�ضطاء، 

املتفجر من  ووف��رة اخل��ريات فيها، ونبع مائها 

ف�ضد  فجاأة،  امل�ضري  امل�ضافرعن  توقف  ال�ضخر، 

ان��ت��ب��اه ���ض��دي��ق��ه، ث��م ق���ال ب��اه��ت��م��ام ب��ائ��ن، »اأمل 

تت�ضاءل متى ت�ضّنى ل�ضاحبنا اأن يبني هذا املاذ 

وكيف  ال�ضاد�ش،  عقده  بعد  يتخّط  ومل  الآم��ن، 

ي��رتب��ع ع��ل��ى راأ������ش ع��ائ��ل��ة ي��زي��د ع��دي��ده��ا على 

الأربعن، ومتتد من اجلد اإىل احلفيد الثالث«؟ 

مل ي��ت��ج��راأ ال�����ض��ح��ايف اأث���ن���اء اإق���ام���ت���ه و���ض��ط 

ال��ك��رثة م��ن ال���رج���ال وال��ن�����ض��وة والأط����ف����ال، اأن 

ي�ضاأل من يكون هذا اأو ذاك، وما عاقة القربى 

القليل،  اإل  الأ���ض��م��اء  م��ن  يحفظ  ومل  بينهما، 

فقد ح�ضر كل حوا�ضه وذهنه يف دائرة خماوفه 

�ضديقه  ت�ضاوؤل  على  رّد  امل�ضروع،  م�ضتقبل  على 

ب��ع��ب��ارات م��وؤث��رة، وق���ال: »ل��ق��د ك��ان وا���ض��ح��اً كم 

بذل �ضديقنا املزارع، واأولده وبناته، من اجلهد 

وال�ضر، وكانت الدمعة ترتقرق يف عيناي كلما 

بنف�ضي،  اأختلي  حتى  فاأحب�ضها  اإجن���از،  اأب��ه��رين 

و�ضط  �ضاحبنا  �ضينجو  كيف  ب�ضمت؛  فاأذرفها 

يف  كاجلراد  الزاحف  والتدمري  الفو�ضى  �ضعري 

كل اجتاه«؟

مائدة  اإىل  جلو�ضه  حلظة  امل�ضافر  ا�ضتذكر 

يحدث  وراح  املهجورة،  �ضبه  ال�ضيعة  يف  البقال 

ال�����ض��ح��ايف ك��ي��ف ا���ض��ت��ك��ى م�����ض��ي��ف��ه م���ن غ��ي��اب 

يبيعه  م��ا  لتقدمي  فا�ضطر  بيته،  يف  الطيبات 

ب�ضهادة  املدموغة  املاآكل  اأ�ضناف  من  الدكان  يف 

امل����راق����ب ال�����ض��ح��ي، وب���ي���ان امل���ك���ون���ات، وت���ع���داد 

وانتهاء  الت�ضنيع  وت��اري��خ  احل��راري��ة،  ال�ضعرات 

ال�ضاحية، م�ضّرا على العتذار حتى يكاد املرء 

يح�ضب اأن �ضفرته ل تليق بالإ�ضتهاك الآدمي، 

ثم قال: »ثمة روؤيا م�ضرتكة جتمع ما بن املزارع 

اأحدهما  اأن  بينهما،  ال��ف��رق  اأن  غ��ري  وال��ب��ق��ال، 

اكتفى بالبكاء على الأطال، بينما �ضّمر الآخر 

عن �ضاعديه، واقتحم امل�ضتحيل«.

اأن مل��خ��اوف ال�����ض��ح��ايف ما  مل ي��ن��ك��ر امل�����ض��اف��ر 

نف�ضه  بالقدر  اأن��ه مل يكن يخ�ضى  يررها، غري 

ا�ضتدراكه يف اأي حلظة،  اأمر ما زال ممكناً  على 

ل  اأن ل يوؤجَّ فقد تعلم من عظة ال�ضيخ اجلليل 

عمٌل فيه خري حاملا تت�ضح �ضرورات الغو�ش فيه، 

»من ُيقّدر كرامته كاإن�ضان ل ينتظر حتى يذلَّه 

اأم��ن��ه خطر داه���م، وم��ن يلت�ضق  اأو يهدد  ج��وع، 

بالأر�ش تغنيه، ومن ي�ضيد بنيان العون واملودة 

بن اأهله وجريانه يحتمي بح�ضن منيع«، بهذه 

يف  املعجزات«،  »�ضنع  على  ال�ضيخ  ح��ّث  الكلمات 

زمن ل يرى فيه اأهله �ضوى العجز والإحباط. 

»اأمل ت��ل��ح��ظ ج����ريان امل�����زارع ي��ق��ت��ف��ون اأث����ره، 

ويقلدونه بكل �ضغرية وكبرية، حتى ت�ضكلوا يف 

امل�ضافر خماطباً �ضديقه  جماعة متاآلفة«؟ قال 

تو�ضيات  عليهم  ت��ن��ه��ال  ح��ن  »وغ�����داً،  احل��ائ��ر، 

اخل���راء ال��دول��ي��ن، وق��وان��ن احل��داث��ة، لديهم 

كل الأع��ذار، وال��دواف��ع، واملنعة، لكي يتعا�ضدوا 

ويرف�ضوا ما مُيلى عليهم، واإن كنت تخ�ضى من 

عدو طامع، اأو اأدواته من ع�ضابات الرتويع، اأن 

يعّكروا عليهم �ضفوهم ويجروهم على الهجرة 

وق��دره��م  الأر�����ش،  اإىل  يتثاقلوا  فلن  وال��ن��زوح، 

ح��ي��ن��ئ��ذ م���ن ق����در الأم������ة، ف��ه��ي امل��ن��وط��ة ب��دف��ع 

ال�ضيم والعدوان.
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رابعة  ميدان  يف  »الإخ����وان«  جماعة  »�ضمود«  رغ��م 

انقاب  مع  التعاون  رف�ش  على  وتاأكيدهم  العدوية، 

ال��ع�����ض��ك��ر وح��ر���ض��ه��م ع��ل��ى ال��ب��ق��اء يف ال�������ض���ارع، ف���اإن 

جتربتهم قد انتهت و�ضقطت، واإىل اأجل غري م�ضمى 

اإليهم  ب��ل��د مي���ّت  اأي  ع��ن م��واق��ع ال��ق��رار واحل��ك��م يف 

عندما  كلينتون  ه��ي��اري  »ن��ب��وءة«  و���ض��دق��ت  ب�ضلة، 

قالت: »دعوهم يحكمون ليثبت ف�ضلهم ويرحلون«..

و�ضائر  ال��ت��ح��ري��ر  م��ي��دان  ع��ر  جتربتهم  �ضقطت 

م��ي��ادي��ن ال���ث���ورة امل�����ض��ري��ة، ل��ك��ن ال���واق���ع غ��ري امل��رئ��ي 

للكثريين، اأن قرار اإ�ضقاطهم لحت بوادره من خال 

هز الع�ضا ل�»حزب العدالة والتنمية« يف �ضاحة تق�ضيم 

برتكيا، ومن خال التنّحي املفاجىء حلمد بن خليفة 

يف قطر، ب�ضفته املمّول الأول وقد يكون الأوحد لهم، 

بدءاً من ثورة تون�ش، مروراً بالدور امل�ضبوه يف ليبيا، 

اأهدرتها  التي  الثمانية  واملليارات  م�ضر  اإىل  و�ضوًل 

قطر لعيون »الإخوان«، واإىل �ضورية والدعم القطري 

حل���رك���ات ال��ت��ط��رف وت���وري���د امل��رت��زق��ة ع���ر احل���دود 

تقديراتها  يف  الإع��ام  و�ضائل  و�ضلت  حتى  الرتكية، 

اإىل اأن قطر، وبهدف تتويج نف�ضها الاعب الإقليمي 

الأكر عر امتطاء »الإ�ضامين اجلدد«، قد اأهدرت 

مئتي مليار دولر يف متويل ثورات »الربيع العربي«.

»الإخ��������وان« ���ض��ق��ط��وا ب��ت��واف��ق اأم���ريك���ي - رو���ض��ي، 

لأن ح��ل��م اأردوغ�����ان ب��ا���ض��ت��ع��ادة جم��د الإم��راط��وري��ة 

ال�ضيعي«  »ال��ه��ال  على  الطريق  قطع  عر  الرتكية 

التمويل  و���ض��ول  اأن  كما  رو���ض��ي��ا،  ينا�ضب  ل  امل��زع��وم 

امل��رت��زق��ة  ل�����ض��راء  وال�ضي�ضان  ال��ق��وق��از  اإىل  ال��ق��ط��ري 

�ضواريخ  وم�ضرحية  رو�ضيا،  يريح  ل  اأي�ضاً  ل�ضورية 

تركيا،  الناتو يف  الأمريكية حتت غطاء  ال�»باتريوت« 

والتي قابلها بوتن ببوارج مّيمت �ضواطىء الاذقية 

م��ت��ب��ادل��ة لاعبننْ  اأدوار  ���ض��وى  ه��ي  م��ا  وط��رط��و���ش، 

بن خليفة، ول  يدركها حمد  الكبريينْن مل  الدوليننْ 

القدم  م��وط��ىء  لأن  اأردوغ�����ان،  طيب  رج��ب  لها  تنبه 

الوحيد لرو�ضيا يف املنطقة هي �ضورية، واأنظمة حكم 

»الإ�ضامين اجلدد« ل اإمكانية ل�ضتمرارها ما دامت 

تقارع موطىء القدم. 

ل نبالغ يف التحليل عندما نعتر رحيل حمد بن خليفة 

عن عر�ش قطر، وخلق فتنة يف �ضاحة »تق�ضيم« لأردوغان، 

يف  »الإخ�����وان«  حكم  جت��رب��ة  على  للق�ضاء  املقدمة  كانتا 

م�ضر، لأن لكل من الأنظمة الثاثة م�ضلحة مع الآخر 

يف ا�ضتعمال »الإخوان« مطّية لأغرا�ش تهدف اإىل تعزيز 

اأحام الهيمنة وال�ضيطرة لكل منهم وفق تطلعاته.

الرو�ضية   - الأم��ريك��ي��ة  ال��ل��ق��اءت  اأن  البع�ش  ي��ت��وه��م 

التوافق  اإىل  تهدف   »2 و»جنيف   »1 »جنيف  عنوان  حتت 

على احل��ل يف ���ض��وري��ة ل��وق��ف ن��زف ال���دم ال�����ض��وري، فيما 

اأو  الزعيمننْ  م�ضتوى  على  كانت  ���ض��واء  ال��ل��ق��اءات،  ه��ذه 

ع��ل��ى طاولتها  لي�ش  وزي����ري اخل��ارج��ي��ة،  م�����ض��ت��وى  ع��ل��ى 

�ضوى امللفات النووية؛ من كوريا اإىل اإيران، واآبار النفط 

الع�ضكري،  ال��وج��ود  وق��واع��د  الت�ضدير  وخطوط  وال��غ��از 

كرمى  ال�ضورية  املعار�ضة  لدعم  الأوروبية  »النخوة«  واإن 

ل��ع��ي��ون ح��م��د ب��ن خ��ل��ي��ف��ة، ال��ق��اب��ع ع��ل��ى اأع��ل��ى اإح��ت��ي��اط��ي 

للغاز يف العامل، جلمتها رو�ضيا عر اإمداد اأوروبا بالغاز، 

وكل  اأك��ر من حجمها، فهي  نف�ضها  راأت  التي  واإن قطر 

احتياطها من الغاز لي�ضت اأكر من قرية رو�ضية، وكان ل 

بد من انتهاء دورها اإقليمياً، وكان ل بد من ترحيل حمد، 

يف موؤ�ّضر اإىل نقل امللف عربياً اإىل ال�ضعودية. 

يكون  اأن  يف  بحقها  ل��رو���ض��ي��ا  اأم���ريك���ا  اع��رتف��ت  ع��ل��ن��اً 

وُحكماً  �ضورية،  من  ينطلق  ال�ضرق  يف  ق��دم  موطىء  لها 

وُنقل  »الإ�ضامين«،  �ضيطرة  من  خالياً  يكون  اأن  يجب 

وافقنا  »نحن  ال��رو���ض��ي:  ك��ريي قوله لنظريه  ع��ن ج��ون 

�ضورية،  يف  ل�ضاحلكم  مواقفنا  وتبديل  ال���ض��ت��دارة  على 

لتكون  نارية  دراج��ة  ولي�ضت  �ضاحنة  بحجم  اأمريكا  لكن 

ا���ض��ت��دارت��ه��ا ���ض��ري��ع��ة، وال���ض��ت��دارة حت�����ض��ل، وم���ا »جنيف 

ا�ضتدارة  لتاأمن  ومطاطة  جديدة  م�ضرحية  �ضوى   »2
اأمريكية كاملة ل�ضالح رو�ضيا يف ال�ضرق«.

اأمني اأبورا�سد

»اإلخوان« بين حماقة حمد ووهم أردوغان 
ملحمة جديدة 

ر بالدم
َّ
تسط

اإىل ال��ق��اب�����ض ع��ل��ى اجل��م��ر.. ال�����س��اب��ر ع��ل��ى ن��زف 

جراحه.. امل�سابر على التجريح والت�سكيك والإفرتاءات.

منها  والطائفية  املذهبية  ال�سغائر  على  املتعايل  اإىل 

الت�س�يف والرتدد والتلك�ؤ  اإىل املتمرد على  وال�سيا�سية.. 

حامي  احليا�ض،  عن  الذائد  اإىل  وامل���ارب��ة..  واملداهنة 

الأر�ض والعر�ض من دن�ض املفتئتني.. اإىل العني ال�ساهرة 

على ال�طن، كل ال�طن، ل يدركها نعا�ٌض، ول ينال منها 

التعب اأو ال�هن..

اإىل اجلي�ض اللبناين؛ قائدًا، �سباطًا، رتباء، واأفرادًا، 

التهنئة  اإط��ار  يف  اأكانت  �س�اء  امل�ساعر،  اأخل�ض  اإليكم 

كانت  اأو  �سيدا..  يف  م���ؤخ��رًا  حققتم�ه  ال��ذي  ب��الإجن��از 

امليامني..  الأب���رار  ال���اج��ب  ب�سهداء  التعزية  اإط��ار  يف 

تنقطع،  ل  حياة  الأوط��ان  �سبيل  يف  امل���ت  اأن  فلتعلم�ا، 

ما  م�ستمرة  فهي  اجل�سد!  عن  ال��روح  انف�سال  جم��رد 

ا�ستمر ال�طن! اإذ ل وج�د ل�طن �سيٍد حٍر اإل بامل�اطنني 

الأحرار، ومن اأجدر من امل�ؤ�س�سة الأم اأن تدفع بالقرابني 

على مذبح احلرية.. فهي مدينة لل�طن باملهج والأرواح 

قبل �س�اها.

اأيها الأحرار.. لقد ابتلي لبنان، مبر�ض ع�سال مقيت 

يدعى » التع�سب« علينا اجتثاثه من بع�ض النف��ض الذي 

يكاد يفتك بها، ول� تطلب الأمر »املي�سم« فعندما تعجز 

العقاقري واملراهم وال��سفات عن التغلب على الداء، فال 

بّد من اللج�ء اإىل املب�سع ل�ستئ�سال �ساأفة العلة..

ال���اع��د،  احلكيم،  النطا�سي،  اأي��ه��ا  ب���داأت  وق��د  اأم��ا 

العمل اجلراحي! فال ترتدد بتعقب الأورام يف �سائر هذا 

كلفك  ول�  تنقذه من م�ت حمتم،  عّلك  املبتلي،  اجل�سم 

والتعر�ض  والت�سحية،  والتعب  ال�سهر  من  مزيدًا  الأم��ر 

الرحمة  امل�قف اخلروج على  تتطلب  اأو  والتجني،  للنقد 

تنثني  ف��ال  وامل��ج��ام��الت،  ال��ل��ي��اق��ات  وبع�ض  وال���راأف���ة، 

يناديك  ال��ذي  والتاريخي  ال�طني  ال���اج��ب  ت��اأدي��ة  عن 

لبنان  فريتاح  بالذنب،  الراأ�ض  تتبع  باأن  وي�ست�سرخك، 

�سن�ات  ولي�ض  الزمن  من  قرون  لزمته  عّلة  من  وي�سفى 

وح�سب، تع�سف به من وقت اإىل اآخر حماولة النيل منه، 

اأو حتى الق�ساء عليه اأر�سًا و�سعبًا وم�ؤ�س�سات.. لكن اهلل 

امل�ت  �سّر  جتنبه  جماعة  املنا�سب  ال�قت  يف  له  يقي�ض 

والتهلكة.

اللبناين،  باجل�سم  تف�ست  التي  املر�سية  الظ�هر  اإن 

اإل  ه��ي  م��ا  و���س��ع��ائ��ره،  ال��دي��ن  اأ���س��ت��ار  وتتف�سى حت��ت 

»فريو�سات« غريبة عن الدين، حتاول اللت�ساق به كما 

عمل  اإن��ه  ب��راء،  منها  وه���  مبظهره  والتمظهر  العلقة، 

الدين  عن  النكفاء  البعيد  هدفه  لل�سهي�نية،  مم�سرح 

والرتداد عليه بعد ت�س�يه �س�رته واأدائه.. جراء �سرائها 

تعاين  والتي  اآن،  يف  واملري�سة  ال�سعيفة  النف��ض  بع�ض 

ينت�سر  الذي  ال�باء  هذا  لالإن�سانية..  حمكٍم  ع��داٍء  من 

على م�ساحة العامل همه ن�سر ثقافة »�سراع احل�سارات«، 

الدين  بني  ما  تف�سل  ه�ة  اأن  نظريته  للمالأ  ي�ؤكد  حتى 

والعلم، واأن ب�نًا �سا�سعًا ما بني العقل والإميان اأو ال�حي 

يف النظرة اإىل الإن�سانية واإجنازاتها على غري �سعيد.

من  احل��ف��ن��ة  ه���ذه  والأدوات  ال������س��ائ��ل  اأف�����س��ل  ل��ع��ل 

وهناك  هنا  امل��زروع��ني  املغالني،  املتزمتني  املتع�سبني 

وهنالك.. الرائني اإىل الآخر املختلف عدوًا مطلقًا وجب 

الق�ساء عليه، ل الإبقاء عليه – وح�اره واإ�سالحه - اإذا 

كان ثمة حاجة لالإ�سالح، وهذا نتاجهم ظاهر للعيان.

اأيتها امل�ؤ�س�سة الأم.. اإن تخلى عنك بع�ض ال�سا�سة يف 

الزمن ال�سعب، لغايات يف نف��سهم، اأو حل�سابات �سيقة 

ل نفقهها، فاإنَّ ال�سعب ب�س�اده الأعظم يلتّف من ح�لك، 

ي�سد اإزرك، يقّدر ت�سحياتك، يثمن عاليًا �سربك وط�ل 

واأف��رادًا،  و�سباطًا  قائدًا  مّنا،  لِك  واإجن��ازت��ك..  اأناتك 

ال�فاء والحرتام والتقدير.. ولل�سهداء النحناء باإجالل 

اأف��رادك  ببع�ض  نرباأ  حني  يف  ت�سحيتهم،  عظيم  اأم��ام 

الإنزلق اإىل ت�سرفات غري لئقة.. يف �ساعة غ�سب.

نبيه الأعور
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امل���ت���زاي���دة  الأع�����������داد  اإىل  ب���ال���ن���ظ���ر 

بحيث  لبنان،  يف  الفليبينيات  للعامالت 

باتت لهم جتمعاتهم اخلا�صة الكبرية يف 

بع�ض املناطق، مثل الكبو�صية يف احلمراء 

ل  و�صواحيها،  ب��رج حمود  اأج��زاء  وبع�ض 

بد من الت�صاوؤل عن ال�صبب الذي يدفعهم 

ال��غ��الء  ح��ي��ث  ل���ب���ن���ان،  اإىل  امل���ج���يء  اإىل 

الفاح�ض والرواتب املتدنية، ولعل ال�صبب 

املدقع  الفقر  هو  يطالعنا  ال��ذي  الرئي�ض 

والكثافة ال�صكانية العالية يف بالدهم.

تعترب العا�صمة الفلبينية ثاين اأكرب 

�صيتي،  كيزون  بعد  تعداداً  الفلبني  مدن 

وت���ع���د ث����اين اأك�����ر امل��ن��اط��ق ال��ع��م��ران��ي��ة 

اآ�صيا،  �صرق  جنوب  يف  بال�صكان  اكتظاظاً 

الفلبني  ب���اأن  اقت�صادية  ت��ق��اري��ر  وتفيد 

على  ال��ف��ق��ر  م��ع��دلت  خ��ف�����ض  يف  ف�صلت 

البالد،  ال��ذي حتققه  النمو  م��ن  ال��رغ��م 

الفلبينية  احلكومة  اأك��دت  جانبها  وم��ن 

تتغري  مل  ال��ب��الد  يف  الفقر  م��ع��دلت  اأن 

2012، رغم زي��ادة النمو  العام  تقريباً يف 

التن�صيق  جم��ل�����ض  واأف������اد  الق���ت�������ص���ادي، 

الإح�صائي الوطني يف الفلبني باأن ن�صبة 

الأ���ص��خ��ا���ض ال��ذي��ن ي��ع��ي�����ص��ون ع��ل��ى اأق��ل 

27.9 يف املئة  من دولري��ن يف اليوم، هي 

تقريباً«  مماثلة  و»كانت   ،2012 العام  يف 

للن�صبة يف العام 2009  والعام 2006.

م��ع��دل  اأن  اإىل  ال��ت��ق��اري��ر  واأ�����ص����ارت 

ال��ف��ق��ر امل���دق���ع مل ي��ت��غ��ري اأي�������ص���اً، حيث 

من  اأق���ل  على  يعي�صون  م��ن  ن�صبة  بلغت 

امل��ئ��ة من  ال��ي��وم )13 يف  واح���د يف  دولر 

وزير  وق��ال   ،2012 العام  يف  الفلبينيني( 

اإن  القت�صادي،  الجتماعي  التخطيط 

الب�صرية  التنمية  يف  احلكومة  ا�صتثمار 

ب���داأ م��ن��ذ ع��ام  ال��ف��ق��ر، وال����ذي  وتقلي�ض 

ليظهر  اأطول  وقت  اإىل  �صيحتاج   ،2010
معدلت  على  بعد  ينعك�ض  ومل  ت��اأث��ريه، 

الفقر التي ت�صرب عموم البالد.

واأ����������ص���������اف اأن�����������ه »م���������ع ال������ربام������ج 

ما  و�صعناها،  التي  املختلفة  وامل�صروعات 

زال لدينا اأمل باأن تبدي اجلولة التالية 

م��ن ال��ن��ت��ائ��ج ع��ل��ى م���دى ال��ف��ق��ر حت�صناً 

ملمو�صاً«، ويجري جتميع البيانات ب�صاأن 

اأع���وام، ولكن ه��ذه هي  ك��ل ثالثة  الفقر 

املعلومات  فيها  تن�صر  التي  الأوىل  امل��رة 

م��ب��ك��راً ع��ن ال��ع��ام ال��ف��ائ��ت ب�صبب ارت��ف��اع 

الهواج�ض لدى احلكومة.

الفلبني  يف  ال�صكان  جلنة  اأن  ويذكر 

ق��ال��ت يف وق���ت ���ص��اب��ق، اإن����ه م���ن امل��ت��وق��ع 

نحو  اإىل  الفلبني  �صكان  ع��دد  ي�صل  اأن 

ن�����ص��م��ة، مم��ا ي��ع��ن��ي ارت��ف��اع��اً  م��ل��ي��ون   98
ال��ف��ق��ر كذلك  ال��ب��ط��ال��ة ويف م��ع��دلت  يف 

للجنة  التنفيذي  املدير  واأو���ص��ح  احل��ال، 

2014 ق���د ي��رت��ف��ع ع��دد  »ب��ح��ل��ول ال���ع���ام 

101.2 مليون ن�صمة«، وقدر  اإىل  ال�صكان 

 95.8 بنحو   2012 العام  يف  ال�صكان  ع��دد 

م���ل���ي���ون ن�������ص���م���ة، الأم��������ر ال�������ذي ي��ج��ع��ل 

ال��ع��امل من  ال�12 يف  امل��رك��ز  ال��ف��ل��ب��ني يف 

حيث عدد ال�صكان، واأ�صار اإىل اأن نحو 1.7 

الفلبني،  يف  �صنوياً  يولدون  مليون طفل 

مبعدل منو �صكاين يبلغ 2.04 يف املئة.

وتابع اأن هذا املعدل، من بني اأعلى 

املعدلت يف اآ�صيا، ولكن ميكن خف�صه 

اإذا متت املوافقة على القانون املقرتح 

م���ن ق��ب��ل جم��ل�����ض ال���ن���واب يف جم��ال 

الكني�صة  اأن  اإل  الإجن��اب��ي��ة،  ال�صحة 

الكاثوليكية تعار�ض م�صروع القانون، 

الإج��ه��ا���ض وهو  �صيقونن  اأن���ه  زاع��م��ة 

اأمر ل تبيحه على الإطالق، وتت�صدى 

ل���ه رغ���م حم�����اولت ج��م��ع��ي��ات مدنية 

وعلمانية فر�صه كونه �صيجنب البالد 

كوارث اقت�صادية م�صتقبلية.

وق���ال م��وؤي��دو م�����ص��روع ال��ق��ان��ون اإن��ه 

���ص��ي��ج��ع��ل و����ص���ائ���ل م��ن��ع احل���م���ل م��ت��اح��ة 

لإطالع  تعليمية  برامج  ويوفر  للفقراء 

الأزواج على جمموعة كاملة من خيارات 

تنظيم الأ�صرة، لكن معار�صيه ميانعونه.

م���ن ج��ه��ة اأخ�����رى، ي��ب��دو اأن ج��ه��ات 

ر���ص��م��ي��ة حت����اول ح���ل ه����ذه امل�����ص��ك��ل��ة من 

خالل طرد الفقراء من بع�ض التجمعات 

امل��دن��ي��ة اإىل ���ص��واح��ي وم��ن��اط��ق ب��ع��ي��دة 

اأكر اأمناً، لكن بع�ض العائالت الفقرية 

تف�صل البقاء يف املدينة حتى لو عنى ذلك 

املقابر،  اأو قرب  اأك��واخ ب�صيطة  عي�صها يف 

بح�صب ما يبدو، فاإن الفقراء يف الفلبني 

م�����رات �صعف  اأرب������ع  ي��دف��ع��وا  اأن  مي��ك��ن 

عليه  يح�صلون  م��ا  الطبيعية  امل��ع��دلت 

الأك��واخ اخلا�صة  واملياه يف  الكهرباء  من 

بهم، لأن مافيا النقابات مت�صلطة عليهم 

الأج���ور  دف��ع  ���ص��وى  خ��ي��ار  ولي�ض لديهم 

اإن هوؤلء النا�ض  الأعلى التي يطلبونها، 

غري مرئيني، حيث ميكن طردهم يف اأي 

الفي�صانات،  ي��واج��ه��ون  اأن��ه��م  كما  وق��ت، 

ويعي�صون على الهام�ض.

ومب���وج���ب ت��ف��وي�����ض م���ن احل��ك��وم��ة 

مانيال،  لتنظيف  مليار   1.2 بتخ�صي�ض 

ف��اإن الأح����وال ق��د تتغري ق��ري��ب��اً، وتظهر 

104 اآلف  اأن  الأرق��ام الر�صمية الأخ��رية 

اخل��ط��رة مثل  امل��ن��اط��ق  تعي�ض يف  اأ����ص���رة 

املدينة  وتهدف  الأنهار،  املقابر وجماري 

ل��ن��ق��ل 550 األ����ف����اً م���ن ال�����ص��ك��ان الأك����ر 

و���ص��وف  اأم���ن���اً،  اأك���ر  وج��ه��ات  اإىل  �صعفاً 

يكون البع�ض من هوؤلء �صكاناً يف �صمال 

م��ان��ي��ال، ول��ك��ن ل اأح���د م��ن ه���وؤلء يبدو 

الأماكن  اإىل هذه  للذهاب  ا�صتعداد  على 

اجلديدة املقرتحة.

ال��ك��ث��ري من  اأن  الأم�����ر  وال���الف���ت يف 

العائالت تعي�ض يف مقابر مانيال الكربى، 

يف  للفقراء  م���الذاً  املقابر  ت�صبح  عندما 

وي�صبح  فيها  ���ص��يء  ك��ل  يتحول  الفلبني 

الأم�������وات جم����رد اأ����ص���ي���اء ل ت��خ��ت��ل��ف عن 

املقتنيات اأو اأثاث املنزل وجدرانه، وتتحول 

املدافن اإىل حماَل ومطاعم واأك�صاك لبيع 

الكبرية  القرية  ه��ذه  �صكان  يحتاجه  م��ا 

اأكرب  وج��ود  على  �صنني  منذ  تكونت  التي 

مقربة يف الفلبني، حتى بات ي�صكنها اآلف 

ت��ال���ص��ت يف دواخ��ل��ه��م  ال��ذي��ن  الب�صر  م��ن 

العي�ض  وا�صت�صهلوا  الأم���وات  من  الرهبة 

ملجانية ال�صكن يف املقربة.

ورمب��ا الأم��ر ل يقف عند ع��دم دفع 

يكون  ق��د  ب��ل  ال�صكن،  مقابل  اإي��ج��ار  اأي 

ف��ي��م��ا لو  ال����وج����ود ه���ن���اك م�����ص��در رزق 

مطعماً  يدير  القبور  يف  ال�صاكن  اأ�صبح 

ب���ع���دد م���ن ق���ب���ور الأم�������وات،  اأو ي��ع��ت��ن��ي 

وم���ن ه���ذه امل��ق��اب��ر، م��ق��ربة دي���ل ن��ورت��ي، 

تبلغ م�صاحتها  التي  الأط��راف  املرتامية 

اخل�صراء  امل�صاحات  من  هكتاراً   54 نحو 

اأي�صاً  هي  والتي  مانيال  �صمال  يف  وتقع 

الفلبينية  العائالت  اآلف  لنحو  موطن 

اأك��رب مقربة عامة يف  الأخ���رى، وهنا يف 

الفلبني، قد مت حتويل القبور منذ قرن 

ال�صامبو  لبيع  اأك�����ص��اك  اإىل  ال��زم��ان  م��ن 

التح�صري،  ال�صريعة  املعكرونة  واأكيا�ض 

واملالب�ض  الغ�صيل  ن�صر  خ��ي��وط  اأن  كما 

ت�صغيل  ويتم  ال��ه��وائ��ي��ات،  ب��ني  م��ا  تربط 

التليفزيون  واأجهزة  الكهربائية  الأدوات 

ببطاريات ال�صيارة.

ومي���ك���ن م�������ص���اه���دة جم���م���وع���ة م��ن 

اأي�صاً  وهناك  ال�صلة،  ك��رة  تلعب  الأولد 

من  التخل�ض  يحاولون  الذين  البالغون 

حرارة اجلو بعد الظهر ب�صرب امل�صروبات 

الغازية ولعب ورق ال�صدة.

وتكاد املقربة اأن تكون ماأوى لل�صكان 

الفقراء  اأفقر  بني  من  ي�صنفون  الذين 

يف م��ان��ي��ال، ال��ت��ي ه���ي ع��ا���ص��م��ة ال��ب��الد، 

حيث يعي�ض ما يقرب من 43 يف املئة من 

جمموع �صكان املدينة الذين يبلغ عددهم 

نحو 13 مليون ن�صمة يف امل�صتوطنات غري 

ما  بح�صب  ت��ل��ك،  ت�صبه  ال��ت��ي  الر�صمية 

اأ�صار اإليه تقرير البنك الآ�صيوي للتنمية 

لعام 2011.

ول����دى ه����ذه ال���دول���ة ال��ك��اث��ول��ي��ك��ي��ة 

اأ�صرع معدلت النمو ال�صكاين  واحد من 

ال����وح����دات  اآ����ص���ي���ا ون���ق�������ض ه���ائ���ل يف  يف 

ال�صكنية، ما يعني اأن الفقراء يف املناطق 

اأن ي��ج��دوا  ال���ع���ادة  احل�����ص��ري��ة ي��ج��ب يف 

يف  معاً  يتجمعوا  اأن  اأو  يحتويهم  مبنى 

�صكن يف اأي مكان توجد فيه م�صاحة من 

الأر�ض فارغة، كاأن يكون حتت اجل�صور، 

وعلى طول الطرق ال�صريعة، ويف الأزقة، 

حتى  اأو  الفي�صانات،  مياه  قنوات  وف��وق 

بني املوتى اأي يف املقابر.

ب��ال�����ص��ب��ط  ي���ع���رف م���ت���ى  اأح������د  ول 

اأ���ص��ب��ح��ت امل��ق��ربة ق��ري��ة ل��ل�����ص��ك��ن، ولكن 

ال��ك��ث��ري م���ن ���ص��ك��ان م��ان��ي��ال ال�����ص��م��ال��ي��ة 

وال���ذي���ن ي��ب��ل��غ ع��دده��م ن��ح��و ���ص��ت��ة اآلف 

املتوقع  ول��دوا هنا، وم��ن  واأك��ر  �صخ�ض 

اأن يق�صوا حياتهم كلها هنا بني القبور.

هنا مرت�ضى

فقر مدقع في الفلبين

اقتصاد
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قــدومــــه يـــزكــــي الـنـفــــوس

رمضانيات

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

امل�صلم  على  مهمان  ���ص��وؤالن  ه��ن��اك 

�صهر  ي�صتقبل  وه��و  لنف�صه  ي�صاألهما  اأن 

رم�صان، �صهر الرب والإميان، �صهر اخلري 

والإح�صان، �صهر ال�صفح والغفران.

اأ���ص��ت��ع��د  ك��ي��ف  ه����و:  الأول  ال�������ص���وؤال 

ا�صتعداداً حقيقياً ل�صهر رم�صان؟

�صهر  ل�صتقبال  امل�صلم  ي�صتعد  لكي 

�صهر  اأن  ي��ع��ل��م  اأن  ع��ل��ي��ه  ف����اإن  رم�����ص��ان، 

رم�صان يحتاج منه اإىل ا�صتقبال خا�ض، 

فعن اأن�ض ر�صي اهلل عنه اأن النبي �صلى 

ببلوغه  ك��ان يدعو  واآل��ه و�صلم  اهلل عليه 

رم�����ص��ان، ف�����اإذا دخ���ل ���ص��ه��ر رج���ب ق���ال: 

»اللهم بارك لنا يف رجب و�صعبان وبلغنا 

رم�صان«.

وق������ال م��ع��ل��ى ب����ن ال���ف�������ص���ل: ك���ان���وا 

اأ�صهر  �صتة  تعاىل  اهلل  يدعون  )ال�صلف( 

�صتة  ي��دع��ون��ه  ث��م  رم�����ص��ان،  يبلغهم  اأن 

اأ�صهر اأن يتقبل منهم.

اأب��ي كثري: كان من  وق��ال يحيى بن 

رم�����ص��ان،  اإىل  �صلمني  ال��ل��ه��م  دع��ائ��ه��م: 

و�صلم يل رم�صان، وت�صلمه مني متقباًل.

هذا ال�صتقبال اخلا�ض يت�صمن من 

امل�صلم عدة اأمور منها:

املظامل جميع  من  • التحلل 
ع���ل���ى امل�����ص��ل��م وه�����و ي�����ص��ت��ق��ب��ل ���ص��ه��ر 

رم�صان اأن ي�صتقبله وي�صتعد له بالتحلل 

من جميع املظامل، �صواء كانت يف حق اهلل 

حق  يف  التي  فاملظامل  العباد،  ح��ق  يف  اأم 

اإىل  املظامل  تلك  ي��رد  اأن  اإىل  اهلل حتتاج 

امل�صاحمة  منهم  يطلب  واأن  اأ�صحابها، 

وال�����ص��ف��ح، ف��ع��ن اأب���ي ه��ري��رة ع��ن النبي 

»م��ن  ق���ال:  و���ص��ل��م  واآل����ه  �صلى اهلل عليه 

كانت عنده مظلمة من اأخيه من عر�صه 

يوؤخذ  اأن  قبل  ال��ي��وم  فليتحلله  ماله  اأو 

كان  واإن  دره��م،  ول  دينار  يكون  حني ل 

بقدر مظلمته،  اأخذ منه  له عمل �صالح 

اأخذ من �صيئات �صاحبه  واإن مل يكن له 

اهلل  »رح����م  رواي�����ة:  ويف  ع��ل��ي��ه«،  فجعلت 

عبداً كانت لأخيه عنده مظلمة يف عر�ض 

يوؤخذ  اأن  قبل  فا�صتحله  م��ال، فجاءه  اأو 

ولي�ض ثم دينار ول دره��م، فاإن كانت له 

ح�صنات اأخذ من ح�صناته، واإن مل تكن له 

ح�صنات حملوا عليه من �صيئاتهم«. 

قال ال�صاعر:

اإلهي ل تعذبني فاإين 

مقر بالذي قد كان مني

فكم من زلة يل يف الربايا

واأنت علّي ذو ف�صل ومن

يظن النا�ض بي خرياً واإين

ل�صر النا�ض اإن مل تعفو عني

جميع  من  والإنابة  • التوبة 
الذنوب

ف��ال��ت��وب��ة ت��ت��ج��دد يف رم�����ص��ان، حتى 

ورحماته،  اهلل  لنفحات  املوؤمن  يتعر�ض 

اآمنوا توبوا  الذين  اأيها  قال تعاىل: {يا 

اإىل اهلل توبًة ن�صوًحا ع�صى ربكم اأن يكفر 

جتري  جنات  ويدخلكم  �صيئاتكم  عنكم 

م���ن حت��ت��ه��ا الأن���ه���ار ي���وم ل ي��خ��زي اهلل 

ي�صعى  نورهم  معه  اآمنوا  والذين  النبي 

بني اأيديهم وباأميانهم يقولون ربنا اأمتم 

�صيء  كل  على  اإن��ك  لنا  واغفر  نورنا  لنا 

قدير} )�صورة التحرمي(.

عن ابن عمر ر�صي اهلل عنهما قال: 

ق���ال ر����ص���ول اهلل ���ص��ل��ى اهلل ع��ل��ي��ه واآل���ه 

و�صلم: »توبوا اإىل ربكم، فاإين اأتوب اإليه 

يف اليوم مئة مرة«. 

قال ال�صاعر:

ف�ت�ب هلل ح�ق�اً ث��م اأق��ب�ل 

بعيد التوب والدمع امل�صال

�صت�ل�ق�ى اهلل ت�واباً رحيماً 

م�ج�ي�باً لل�دع�اء ول�ل�ص�وؤال

فيا ربي اأنبت اإليك طوعاً

تقبل توبتي واألطف بحايل

من عالئق الدنيا القلب  • ت�ضفية 
ويف ا�صتقبال رم�صان ي�صفي امل�صلم 

ال��دن��ي��ا، ويقبل على  ع��الئ��ق  م��ن  قلبه 

واإخ��ب��ات، حتى  بحب  تعاىل  اهلل  عبادة 

ي�صرح اهلل �صدره لالإ�صالم والإميان. 

وم�����ن ت�����ص��ف��ي��ة ال���ق���ل���ب، ال�����ص��دق 

اخلري  وح��ب  النا�ض،  وم��ع  النف�ض  مع 

للجميع، والبعد عن اأمرا�ض القلوب؛ 

م��ن غ��ل وح��ق��د وح�����ص��د وك���رب وغيبة 

اهلل  عبد  وغ��ريه��ا، عن  وغ�ض  ومنيمة 

ق��ال: قيل  بن عمرو ر�صي اهلل عنهما 

لر�صول اهلل �صلى اهلل عليه واآله و�صلم: 

خمموم  كل  ق��ال:  اأف�صل؟  النا�ض  »اأي 

القلب، �صدوق الل�صان. قالوا: �صدوق 

القلب؟  خمموم  فما  نعرفه،  الل�صان، 

ق���ال: ه��و ال��ت��ق��ي ال��ن��ق��ي.. ل اإث���م فيه 

ابن  ول بغي ول غل ول ح�صد« )رواه 

ماجه(.

جماهدة النف�س  على  • احلر�س 
يف العبادة

ل�صتقبال  امل�صلم  ي�صتعد  اأي�����ص��اً، 

رم�صان مبجاهدة نف�صه من ال�صيطان 

ويقبل  وال�صبهات،  وال�صهوات  والهوى 

ب���ج���د واج���ت���ه���اد واإخ�����ال������ض واإت����ق����ان 

ع��ل��ى ال�����ص��وم وال�����ص��الة وق��ي��ام الليل 

وال�����ص��دق��ة، ف���اإن ع��زه و���ص��رف��ه يف تلك 

املجاهدة، فعن �صهل بن �صعد اأن النبي 

�صلى اهلل عليه واآله و�صلم قال: »اأتاين 

جربيل، فقال: يا حممد ع�ض ما �صئت 

ف��اإن��ك م��ي��ت، واأح��ب��ب م��ن �صئت فاإنك 

مفارقه، واعمل ما �صئت فاإنك جمزى 

قيامه  امل���وؤم���ن  ���ص��رف  اأن  واع���ل���م  ب���ه، 

النا�ض«  ع��ن  ا���ص��ت��غ��ن��اوؤه  وع���زه  بالليل، 

)اأخرجه الطرباين(.

قال ال�صاعر:

رم�صان اأقبل قم بنا يا �صاح

هذا اأوان تبتل و�ص���الح  

واغنم ثواب �صيامه وق�يامه

ت�صع�د ب�خ�ي�ر دائم وفالح  

اأما ال�صوؤال الثاين: ما هو برناجمي 

الإمياين يف �صهر رم�صان؟

الفر�ض  اأعظم  من  فر�صة  رم�صان 

ل���الإق���ب���ال ع���ل���ى ال����ع����ب����ادة، وال��ت��ع��ر���ض 

ال��رح��م��ات واخل���ريات م��ن اهلل  لنفحات 

تعاىل، فعن اأن�ض ر�صي اهلل عنه قال، قال 

واآل��ه و�صلم:  ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه 

اهلل،  لنفحات  وتعر�صوا  اخلري  »اطلبوا 

م���ن رح��م��ت��ه ي�صيب  ن��ف��ح��ات  ف�����اإن هلل 

ي�صرت  اأن  اهلل  وا���ص��األ��وا  ي�����ص��اء،  م��ن  بها 

)رواه  روع��ات��ك��م«  ي��وؤم��ن  واأن  ع��ورات��ك��م 

ال���ط���رباين(، ول���ن ي��ن��ال امل��وؤم��ن تقوى 

اهلل اإل ب��الإق��ب��ال ع��ل��ى ت��ل��ك ال��ع��ب��ادات، 

ف��ه��و ���ص��ه��ر ي��رتب��ى ف��ي��ه ع��ل��ى ال��ت��ق��وى، 

اآمنوا كتب  الذين  اأيها  قال تعاىل: {يا 

عليكم ال�صيام كما كتب على الذين من 

قبلكم لعلكم تتقون} )�صورة البقرة(.

قال ال�صاعر:

طوبى لعبد �صح فيه �صيامه

ودعا املهيمن بكرة واأ�صي��ال

وب�ل�ي�ل�ة ق��د قام يخ�تم ورده 

م�ت�ب�ت���اًل لإل��ه��ه ت��ب��ت��ي�ال

وعلى امل�صلم احلقيقي اأن يكون من 

لنف�صه  في�صع  رم�صان،  يف  التميز  اأه��ل 

فيه  يتميز  ال�صهر،  بداية  من  برناجماً 

على غريه، وهذا الربنامج يت�صمن:

الإقبال على كتاب اهلل تعاىل تالوة   -1
وت��دب��راً وح��ف��ظ��اً، ف��ال ي��دع ال�صهر مير 

دون اأن يختم القراآن الكرمي على الأقل 

ختمتني.

يف  ال�صلوات  جميع  على  املحافظة   -2
امل�صجد،  يف  ال��رتاوي��ح  و���ص��الة  جماعة 

ال��ق��راآن  يختم  ال���ذي  امل�صجد  ويف�صل 

فيه.

امل�صاجد  يف  العلم  جمال�ض  ح�صور   -3
وغ���ريه���ا، واحل���ر����ض ع��ل��ى ال���ص��ت��ف��ادة 

منها، و�صوؤال العلماء.

4- قيام الثلث الأخري من الليل.
5- الإكثار من الذكر والدعاء، خ�صو�صاً 

عند الإفطار، ويف ال�صلوات.

ال���ت�������ص���دق واإف����ط����ار  6- الإك�����ث�����ار م����ن 
ال�صائم.

النا�ض  م��ع  والتوا�صل  ال��رح��م  �صلة   -7
ال�صاحلني.

ي�صتغل  ي��وم  ك��ل  نافع  اإي��ج��اب��ي  8- عمل 
ول  ال�صهر،  اأوق���ات  م��ن  دقيقة  ك��ل  فيه 

ي�صيع وقته اأمام الف�صائيات ويف متابعة 

الأفالم وامل�صل�صالت.

فيه  ي�صعر  رب��ان��ي��اً،  بيتاً  بيته  يجعل   -9
اأهل بيته بقيمة ال�صهر، فيجمعهم على 

القراآن الكرمي، فيختمونه معاً، ويعمل 

داخ��ل  يعلقها  ال�صهر  بف�صائل  ل��وح��ات 

لأه��ل  العلمية  ال��درو���ض  ويعقد  امل��ن��زل، 

بيته، وي�صطحبهم اإىل امل�صجد لل�صالة 

ودرو�ض العلم.

10- لو تي�صر له عمل عمرة يف رم�صان 
فلي�صارع، فاإنها تعدل حجة.
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ُعدَت يا رم�صان، فما اأ�صبه الليل�ة بالبارحة، وما اأ�صرع مرور الأيام 

والليايل، كنا نعت�صر اأملاً لوداع اأيامك ولياليك، وها هي الأيام والليايل 

قد مرت بنا ونحن يف ا�صتقبالك من جديد، بفرحة العازمني على نيل 

الأجر والف�صل.

ُعدَت يا رم�صان باخلري والب�صر والفرح، تن�صر مع مقدمك نفحات 

التقوى يف الأجواء، وتعم بطلتك املودة والرحمة والإخاء.

ُعدَت يا رم�صان، والنا�ض يف لهفة وا�صتياق، ي�صتب�صرون مبقدمك، 

ويرتقبون هاللك، فهاللك لي�ض كبقية الأهلة، هالل خري وبركة، عم 

اأرجاء العامل، ون�صر يف النفو�ض روح الت�صامح والألفة واملحبة  بربكته 

والرحمة.

عدَت يا رم�صان وعادت اأيامك ولياليك، اأيام م�صرقة بطاعة اهلل، 

لي�صت  ولياليك  الأي��ام،  كبقية  لي�صت  اأيامك  اهلل،  بذكر  ولياٍل معّطرة 

كبقية الليايل.

الطاعات، وفتحت  يا رم�صان وجت��ددت مع قدومك موا�صم  عدت 

معك اأبواب اجلنان.

عدَت يا رم�صان، وبداأت اأنوارك تعم اأرجاء الزمان واملكان، ن�صت�صعر 

من خاللها نفحات ربانية، ومَنحاً فّيا�صة، فاز من تعر�ض لها، وغنمها، 

واأعظم فيها العمل.



بني  والنف�سية  املزاجية  التقلبات  تختلف 

لهذه  تتعر�ض  عندما  ف��امل��راأة  وامل���راأة،  الرجل 

تن�ساها  اأن  وحت����اول  ع��ن��ه��ا  تبتعد  ال��ت��ق��ل��ب��ات 

نكدية  وغ��ر  طبيعية  لتكون  ال��ط��رق،  ب�ستى 

ونظراً  الرجل،  اإىل  بالن�سبة  اأم��ا  زوجها،  مع 

اإىل زيادة متاعب احلياة لديه، فتتقلب حالته 

املزاجية با�ستمرار، وال يقدر اأن يتخل�ض من 

االأط��ب��اء  ين�سح  ل��ذا  ب�سهولة،  التقلبات  ه��ذه 

وامتالك  الت�سرف  بح�سن  امل���راأة  النف�سيون 

تفقده، وال  الظروف حتى ال  ه��ذه  الرجل يف 

توؤثر على حياتهما الزوجية، فمن املعروف اأن 

الرجل بطبعه وتركيبته النف�سية من ال�سهل 

اأن يتقلب م��زاج��ه ب��ني احل��ني واالآخ���ر،  ج���داً 

وعلى  التغير،  ويحب  االأمزجة  متقلب  وهو 

التعامل مع  اأال تكون حم��دودة  الذكية  امل��راأة 

اأن تكون امراأة  املتقلب، بل يجب  هذا الرجل 

ال��رج��ل، وت��ت��ع��ام��ل معه  حت��ت��وي نف�سية ه���ذا 

مزاجه  على  منه  لتتعرف  ال�سغر،  كالطفل 

تبتعد  وال  ت��رى،  كما  معه  وتتعامل  احل���ايل، 

من  امل��زاج��ي  التقلب  من  بنوع  تقابله  اأو  عنه 

جانبها اأي�ساً.

اأال تكون متعجرفة  الزوجة  اأن��ه على  كما 

و�سيئة التفاهم مع الرجل، فاملعروف اأن تقلب 

التعامل، من  املزاج وطريقة  وتقلب  النف�سية 

املراأة وتغره بت�سرف  اأن ت�سيطر عليه  �ساأنه 

ه��ادئ و�سليم م��ع ه��ذا امل��وق��ف ال��ذي يحدث، 

واأال تتفاعل مع املوقف بنوع من الندية املبالغ 

فيها، فهذا االأمر �سيعود عليها باالإزعاج، ولن 

يرتاجع الرجل عن تقلب مزاجه.

يتعر�ض  قد  التي  املزاجية  التقلبات  ومن 

لها الزوج يف هذه الفرتة الع�سبية وال�سمت، 

وال  وتقلقها  ال��زوج��ة  ت��زع��ج  ال�سفات  وه���ذه 

ت�ستطيع التعامل معها، لذا نقدم لِك ن�سائح 

للتعامل مع زوجك اإذا تعر�ض لهذه ال�سفات 

املفاجئة.

تروي�س النف�س 

حتى ال تعي�سي يف جحيم وملل مع زوجك 

الع�سبي، ين�سحك خرباء العالقات الزوجية 

الغ�سب  م��ع  التعامل  على  نف�سك  برتوي�ض 

بال�سرب.

يف البداية، يوؤكد لك اخلرباء على �سرورة 

اللغوي،  ا�ستبدال كلمة ع�سبي من قامو�سك 

كلمة  الأن  االن���ف���ع���ال،  ب�����س��ري��ع  وا���س��ت��ب��دال��ه��ا 

اأكرث يف عقل زوجك  الع�سبية  تر�سخ  ع�سبي 

الالواعي.

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

ي�����س��ع��د االأط����ف����ال ك���ث���راً ب���ق���دوم ���س��ه��ر رم�����س��ان امل����ب����ارك، بل 

يخ�سى  م��ا  وغ��ال��ب��اً  ل�سيامه،  وي�ستعدون  ينتظرونه  وجت��دون��ه��م 

طويلة،  النهار  �ساعات  اأ�سبحت  فقد  اأطفالهم،  �سيام  من  االأه��ل 

الن�سائح واحللول  الكثر من  بالتعب، ولكن هناك  وقد ي�سابون 

ال�سحية.

من املعروف اأن �سن العا�سرة هو ال�سن االأن�سب ل�سيام االأطفال، 

واأن �سيام الطفل عند �سن ال�سابعة اأو ما قبلها ُيعّد خطراً، فالطفل 

لنهار كامل،  ولي�ض  قليلة  ل�ساعات  العمر  ال�سيام عند هذا  ميكنه 

الغذائية،  امل��واد  اإىل  احلاجة  اأم�����ّض  يف  �سيكون  العمر  ه��ذا  يف  فهو 

وبن�سب معينة تالحق منو ج�سمه ال�سريع، وحتميه من االأمرا�ض.

من االأف�سل تاأخر تناول وجبة الفطور ال�سباحية لالأطفال 

ال�سابعة  يف  تناولها  من  فبداًل  العا�سرة،  وحتى  ال�سابعة  �سن  بني 

ثم  ال��واح��دة ظهراً،  ال�ساعة  اإىل  نوؤخرها  ال��ع��ادة،  كما هي  �سباحاً 

ي�سوم الطفل بعدها حتى يفطر مع اأ�سرته عند اأذان املغرب، وذلك 

الثانية  اإىل  االإف��ط��ار  ن��وؤّخ��ر وجبة  التالية  االأي���ام  ع��دة، ويف  الأي���ام 

ع�سرة �سباحاً.. وهكذا. 

التدرج يف  فيمكنهم  بعدها،  وما  العا�سرة  �سن  االأطفال يف  اأم��ا 

ت�سجيع الطفل على ال�سيام، باأن ي�سوم الطفل ابتداء من تناوله 

لوجبة ال�سحور مع اأ�سرته، ثم يفطر عند اأذان الظهر، وذلك ملدة 

اأيام، ثم نزيد فرتة ال�سيام يف االأيام الع�سرة الو�سطى باأن  ع�سرة 

الطفل  الع�سر، ثم ي�سوم  اأذان  ال�سحور وحتى  الطفل من  ي�سوم 

االأي��ام الع�سرة االأخ��رة مثل اأف��راد اأ�سرته، اأي ابتداًء من ال�سحور 

رم�سان  ي��وم  �سيام  الطفل  ي�ستطيع  وبذلك  امل��غ��رب،  اأذان  وحتى 

على  اهلل  ب��اإذن  ق���ادراً  يكون  التايل  رم�سان  يقبل  وعندما  ك��ام��اًل، 

�سيامه كاماًل. 

ينام  اأن  االأف�سل  فمن  الدرا�سية،  املوا�سم  يف  ال�سيام  كان  واإذا 

ويرتاح بعد العودة من املدر�سة، ويف االإفطار عادة ال ياأكل الطفل 

كثراً، لذا نبداأ بال�سوربة وال�سوائل وبعد �ساعتني نقدم له ع�ساء 

ومن  ال�سغرة،  والوجبات  ال�سوائل  من  يكرث  اأن  ويجب  ك��ام��اًل، 

املهم اأي�ساً اأن ينام الطفل مبكراً، واأال ي�سهر ل�ساعة ال�سحور، الأنه 

يحتاج اإىل نوم كاٍف قبل املدر�سة.

ال بد من تقدمي وجبة اإفطار متوازنة، حتتوي على الن�سويات 

والربوتينات والدهون غر املعقدة، والفواكه واخل�سراوات، بحيث 

متنح الطفل كافة احتياجاته الغذائية.

الفواكه،  تناول  على  ال�سائم  الطفل  ت�سجيع  ُين�سح  اأن��ه  كما 

و�سرب املاء اأو الع�سائر بني وجبة االإفطار و�سالة الرتاويح، والنوم 

اإىل وقت ال�سحور، لتعوي�ض ما فقده من فيتامينات و�سوائل خالل 

يوم طويل وحافل.

ويف كل االأحوال، من الرائع اأن نرى حر�ض الطفل على �سيام 

والثواب، حماكياً يف  االأجر  املبارك، واحل�سول على  �سهر رم�سان 

ذلك والديه، لي�سعر باأنه لي�ض م�ستثنى من ال�سهر الف�سيل.. فال 

تقلقي من �سيام طفلك.

أنـِت وطــفـــــلك

أطفالك في رمضان.. صيام وصحة وتنشئة سليمة

اأم���ا االأم���ور االأخ���رى ال��ت��ي يجب 

زوج��ك  م��ع  التعامل  عند  مراعاتها 

�سريع االنفعال فهي:

مناق�سة  يف  اال���س��ت��م��رار  ع���دم   -

ظواهر  تبداأ  عندما  نف�سه  املو�سوع 

ال  وه��ذا  ل��دي��ه،  الظهور  يف  االنفعال 

اأن نقبل كل ما ي�سدر  اإطالقاً  يعني 

ع��ن��ه رغ��ب��ة يف جت��ن��ب ان��ف��ع��ال��ه، لكن 

املق�سود هنا اإرجاء املناق�سة اإىل وقت 

اآخر.

لها  يف�سّ التي  الو�سيلة  معرفة   -

يف ال��ن��ق��ا���ض، ف��ه��وؤالء االأ���س��خ��ا���ض يف 

االأم���ر  �سيا�سة  لون  يف�سّ ال  ال��غ��ال��ب 

�سيئة  عادة  اأ�ساًل  هي  والتي  الواقع، 

ما  غالباً  لكنها  الزوجية،  احلياة  يف 

اأكرث �سلبية مع  تاأثرات  تكون حتت 

االأ�سخا�ض االنفعاليني.

انفعاله،  مع  تنفعلي  اأال  يجب   -

فهذا يزيد االأمر �سوءاً.

- اخ����ت����اري االأوق���������ات امل��ن��ا���س��ب��ة 

ل��ل��ن��ق��ا���ض، ف���وق���ت ال���ظ���ه���رة وع��ن��د 

االأوق��ات  اأ�سواأ  العمل من  العودة من 

للنقا�ض وعر�ض االآراء، لكن يف وقت 

نوم  م��ن  اال�ستيقاظ  وب��ع��د  الع�سر، 

م�ستعداً  االإن�����س��ان  ي��ك��ون  ال��ق��ي��ل��ول��ة، 

لال�ستماع لراأي االآخر، وللحوار.

حاربي �صمته بذكاء

زوج��ك  م���زاج  تقلبات  تقت�سر  ال 

فقد  ف��ق��ط،  ال��دائ��م��ة  الع�سبية  على 

ال�سمت،  ب��ف��رتة م��ن  اأي�����س��اً  ي�����س��اب 

وهذه احلالة قد تنتاب زوجك اأحياناً 

ت�سيبه  اأو  ع��ر���س��ي��ة،  ح��ال��ة  ل��ت��ك��ون 

نتيجة لت�سرفاتك يف بع�ض االأحيان، 

اأ�سلوباً  تتبعني  يجعلك  ال��ذي  االأم��ر 

خا�ساً للتعامل معه.

الزوج  االأوىل: قد ي�ساب  احلالة 

لبع�ض  ال��ت��ع��ر���ض  نتيجة  بال�سمت 

امل�سكالت يف العمل، اأو م�ساألة معقّدة، 

اأو اأن مير بظروف �سعبة، فغالباً ما 

يلجاأ الرجل اإىل ال�سمت.

يفّكر  الأن��ه  ال��رج��ل  ي�سمت  وهنا 

يحّل  ح��ت��ى  بنف�سه  ويختلي  ب��ه��دوء 

نف�سه  يعترب  اإن��ه  امل�سكلة، حيث  ه��ذه 

بنف�سه،  م�ساكله  ح���ّل  ع��ن  امل�����س��وؤول 

اأح����د يف ه��ذا  ي�����س��ارك��ه  اأن  ي��ح��ب  وال 

ال��ع��الج: م��ن اخل��ط��اأ منك  التفكر. 

ع��زي��زت��ي ال��زوج��ة اأن حت��دث��ي ال��زوج 

توتره  م��ن  يزيد  فهذا  يزعجه،  عما 

ل���ع���دم ت��ف��ه��م��ك ح���اج���ت���ه ال��ن��ف�����س��ي��ة 

ل��ل�����س��م��ت وال��ت��ف��ك��ر ال����ذات����ي، وه��ن��ا 

ع���ن���دم���ا ت���ط���رح���ي ع���ل���ي���ه االأ����س���ئ���ل���ة 

ولي�ست  معني  باأ�سلوب  ت��ك��ون  يجب 

امل���ع���ت���ادة، م���ث���اًل بع�ض  ك��ال��ط��ري��ق��ة 

ال���زوج���ات ي��ق��ول��ن: م��ا ب��ك ه��ل اأن��ت 

الزوج  ي��رّد  ي�سغلك؟  م��اذا  مت�سايق؟ 

ق��ائ��اًل: ال ���س��يء، ث��م ت�سّر ال��زوج��ة: 

كيف ال �سيء، هل تريد اأن تخفي عني 

اأنها فعلت  الزوجة  تفّكر  ذل��ك؟ وقد 

املوقف قد  اأغ�سبه منها.. هذا  �سيئاً 

زوج��ي��ة،  م�سكلة  وي�����س��ب��ح  يت�سخم 

وال  باحرتامه  ي�سعر  ال  ال��رج��ل  الأن 

اإعطائه الثقة وم�ساحة لال�ستقاللية 

يحبذون  ال  االأزواج  فبع�ض  الذاتية، 

ال�����س��ع��ور ب��اأن��ه��م حم���اط���ون ب��رع��اي��ة 

ي�سعرهم  ف��ه��ذا  ال���دائ���م���ة،  ال���زوج���ة 

بال�سعف.

االأف�سل اأن ت�ستخدم الزوجة هنا 

طريقة اأخرى يف احلوار، كالرتحيب 

به ومالطفته اأواًل، ومن ثم اإذا راأته 

اأن  ت�ستطيع  ال�سمت  دائ���رة  يف  دخ��ل 

ت��ط��ل��ب م��ن��ه حت���دي���د وق����ت م��ن��ا���س��ب 

من  ينتهي  عندما  بينهما،  للتحاور 

ت��ف��ك��ره وي��ك��ون اأك���رث راح����ة، وت��ع��رّب 

له اأنها حترتم �سعوره وتهتم الأمره، 

وتعطيه هذه امل�ساحة من الوقت دون 

لوم اأو معاتبة.

احل���ال���ة ال��ث��ان��ي��ة: ي�����س��اب ال���زوج 

اأحياناً عندما يكون متعباً،  بال�سمت 

ال����راح����ة  م����ن  ف������رتة  اإىل  وي����ح����ت����اج 

ل��ال���س��ت��ج��م��ام وا����س���ت���ع���ادة ال��ط��اق��ة، 

فالرجل خمتلف عن املراأة يف التعبر 

عال  ب�سوت  تعرّب  ف��امل��راأة  تعبه،  ع��ن 

وت��ت��ك��ل��م ب��ط��الق��ة ع��م��ا ي��ت��ع��ب��ه��ا، ثم 

عندما تخرج ما بداخلها ترتاح، لكن 

الرجل ال ي�ستخدم هذا االأ�سلوب.

ال���ع���الج: ال ت��ط��ل��ب��ي م���ن زوج���ك 

اأن يعرّب عن ما بداخله عندما يكون 

متعباً، وال ت�ستقبليه من دخوله اإىل 

تكلميه  وال  االأ�سئلة،  من  بكّم  املنزل 

من  يزيد  فهذا  االأوالد،  م�ساكل  عن 

اأكرث  ال�سمت  اإىل  يدفعه  وقد  تعبه، 

ولال�سرتاحة،  احلديث  من  للتهّرب 

بالرتحيب  ت�ستقبليه  اأن  عليك  هنا 

اأن  وامل�����الط�����ف�����ة، وحت����ر�����س����ي ع���ل���ى 

ي��وم بطريقة  ك��ل  جت��ّه��زي نف�سك يف 

ا�ستقباله؛  حل�سن  وجديدة  خمتلفة 

بهدية  وتفاجئيه  وع��ط��ور  زينة  م��ن 

اأو موقف ما.. فذلك ي�سّرع بخروجه 

بهذه  يجدك  عندما  بل  �سمته،  من 

�سرعان  واملتفهمة،  امل��رح��ة  النف�سية 

ما ي�ستعيد ن�ساطه ويبادلك امل�ساعر 

واحلوار.

واأخ��راً، ولتتمتعي بحياة زوجية 

���س��ع��ي��دة وب���ال خ���الف���ات اأو م�����س��اك��ل، 

ت���ذّك���ري دائ���م���اً اأن���وث���ت���ك وح��اف��ظ��ي 

من  اإظ��ه��اره��ا  يف  واج��ت��ه��دي  عليها، 

ت��ق��اب��ل��ي  اأن  واح�������ذري  ت���ك���ّل���ف،  دون 

كان  مهما  واالأمل،  بال�سكوى  زوج��ك 

توؤجلي ذلك  اأن  فعليك  االأم��ر �سعباً 

امل��ن��ا���س��ب��ة، ح��ت��ى جت���دي منه  للحظة 

التعاطف والرقة واحلنان.

رمي اخلياط
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ي��ن�����س��ح اخل������رباء ب���االإك���ث���ار من 

ينع�ض  الأنه ال  البطيخ �سيفاً،  تناول 

بالعديد  ي��زوده  بل  االإن�سان فح�سب، 

م��ن امل����واد االأ���س��ا���س��ي��ة ال��ت��ي يفقدها 

عرب الغدد العرقية.

البطيخ ال يحتوي على املاء فقط، 

ك��م��ا ه���و م���ع���روف ع��ن��ه، ب���ل يحتوي 

البوتا�سيوم،  من  كافية  كميات  على 

تعّو�ض اجل�سم عما يفقده من خالل 

االإن�����س��ان  البطيخ  ي���زود  كما  ال��ع��رق، 

 »C« ب��ك��م��ي��ة ج���ي���دة م����ن ف��ي��ت��ام��ني

من  القليل  اإىل  اإ�سافة  والكاروتني، 

الكال�سيوم واملاغني�سيوم واحلديد.

ي��ح��ت��وي البطيخ ع��ل��ى م��ادة  ك��م��ا 

الدماغ،  لن�ساط  ال�سرورية  ماجنان 

للخاليا،  املقوي  الفوليك  وحام�ض 

امل��اء  م��ن  ال��ع��ال��ي��ة  الن�سبة  اأن  ع��ل��م��اً 

فيه منع�سة لالإن�سان، ومعينة لعمل 

الكلى.

البطيخ  ف���اإن  ذل���ك،  اإىل  اإ���س��اف��ة 

الوا�سعة  احل��م��ي��ة  ب��ربام��ج  ي�����س��ّر  ال 

االن��ت�����س��ار ه����ذه االأي�������ام، الأن����ه مينح 

االإن�سان الطاقة بقدر قليل ال يتجاوز 

كما  جرام،   100 لكل  �سعرة  كيلو   25
ُتذكر  ن�سبة  اأي  على  يحتوي  ال  اأن��ه 

من الدهون.

ق�شر البطيخ

ب���اح���ث���ون ���س��ي��ن��ي��ون ك�����س��ف��وا اأن 

اأربعة  ي�ساعد يف عالج  البطيخ  ق�سر 

اأم�����را������ض خ���ط���رة ت�����س��م��ل ارت���ف���اع 

املزمن،  الكلى  والتهاب  ال��دم،  �سغط 

واحتبا�ض البول، ومر�ض اال�ست�سقاء.

ال��ت��ع��ام��ل  اأن  ال��ع��ل��م��اء  واأو����س���ح 

يختلف  االأخ�سر  البطيخ  ق�سر  مع 

تبعاً لكل مر�ض، ففي حالة ارتفاع 

ثم  بتجفيفه  ُين�سح  ال���دم،  �سغط 

م�سحوق،  اإىل  يتحول  حتى  طحنه 

ثم تقليبه جيداً يف املاء وغليه على 

ال��ن��ار م���دة خم�ض دق��ائ��ق، ع��ل��ى اأن 

يحت�سيه املري�ض يومياً ملدة ال تقل 

عن �سهر دون توقف.

اأما بالن�سبة اإىل مر�سى التهاب 

ال��ك��ل��ى امل���زم���ن، ف��ي��و���س��ي اخل���رباء 

�سرائح  اإىل  البطيخ  ق�سر  بتقطيع 

���س��غ��رة ل��ل��غ��اي��ة، وت��ق��ل��ي��ب��ه��ا ج��ي��داً 

ال��ن��ار حتى  ث��م غليها على  امل���اء،  يف 

تتحول اإىل عجينة حتفظ يف وعاء 

ويتناول  االإغ���الق،  زج��اج��ي حمكم 

يومياً  واح��دة  ملعقة  املري�ض  منه 

الريق، ملدة ال تقل عن ثالثة  على 

اأ�سابيع.

االختبارات  اأحدث  اأظهرت  وقد 

ع�����س��ر  ا����س���ت���ه���الك  اأن  ال��ع��ل��م��ي��ة 

ال���ب���ط���ي���خ ال������ذي ي��ع��ت��رب م����ن األ�����ّذ 

ي�ساعد  بانتظام،  ال�سيفية  الفاكهة 

يف زي������ادة ت��رك��ي��ز ال�����دم م���ن امل����واد 

يف  ال��ق��وي��ة  الطبيعية  الكيميائية 

حماربة ال�سرطان.

ه����ذا  اإن  ال����ب����اح����ث����ون،  وق��������ال 

»اليكوبني«  مب��ادت��ي  غني  الع�سر 

و»ب�����ي�����ت�����اك�����اروت�����ني«، وه�������ي م�����واد 

تتمتع  ل��الأك�����س��دة،  م�����س��ادة  ق��وي��ة 

بخ�سائ�ض وقائية م�سادة الأمرا�ض 

ال��ق��ل��ب وب��ع�����ض ال�����س��رط��ان��ات، مثل 

الربو�ستاتا واملثانة وعنق الرحم.

الاليكوبني  اأن  العلماء  واأو�سح 

وب����ي����ت����اك����اروت����ني اأح��������د م���رك���ب���ات 

امللونة  ال�سبغات  ذات  الكاروتينويد 

النباتات  حماية  على  ت�ساعد  التي 

م��ن اأ����س���رار اأ���س��ع��ة ال�����س��م�����ض، وه��ي 

مهمة للب�سر اأي�ساً، ب�سبب ن�ساطها 

امل�����س��اد ل��ل��ت��اأك�����س��د، وف��ع��ال��ي��ت��ه��ا يف 

ال�سارة  احلرة  ال�سوارد  ت�سكل  منع 

ال��ت��ي ت���وؤذي خ��الي��ا اجل�����س��م، مثلها 

التاأك�سد  مثل غرها من م�سادات 

وفيتامني  كال�سيلينيوم  االأخ����رى، 

.»E«و »C«

املثلج ممنوع

ل��ك��ن ح�����ذرت درا����س���ة ط��ب��ي��ة من 

غر  لكونه  مثلجاً،  البطيخ  ت��ن��اول 

ح��رارة  ل��درج��ات  تعر�سه  حالة  مغٍذ 

منخف�سة.

ال��زراع��ة  وزارة  يف  العلماء  وذك��ر 

االأم�����رك�����ي�����ة ب�����اأن�����ه م�����ن ال�����س��ح��ي 

واالأف���������س����ل ت����ن����اول ه�����ذه ال��ف��اك��ه��ة 

ح��رارة  درج���ة  يف  للكثرين  املحببة 

الغرفة.

ال���ع���ل���م���اء يف م��ع��ر���ض  واأ�������س������ار 

اأب��ح��اث��ه��م ال��ت��ي اأج��ري��ت ع��ل��ى ثمرة 

ليكوبيني  مب����ادة  )ال��غ��ن��ي  ال��ب��ط��ي��خ 

التي  امل��واد امل�سادة لالأك�سدة  اإح��دى 

ت��ق��ي م���ن االأ������س�����رار ال��ن��اج��م��ة عن 

اإىل  ال�سم�ض(  التعر�ض الأ�سعة  كرثة 

يف  ت�����س��اه��م  املنخف�سة  احل�����رارة  اأن 

اإتالف بع�ض العنا�سر املهمة يف هذه 

الفاكهة.

»ل��ي��ك��وب��ي��ن��ي«  م�������ادة  اأن  ُي����ذك����ر 

امل�سادة لالأك�سدة تعمل على الوقاية 

من االإ�سابة باأمرا�ض القلب وبع�ض 

االأورام، وك�سفت التجارب النقاب عن 

اأن البطيخ الذي مت حفظه يف درجات 

حرارة منخف�سة فقد اأكرث من ٪40 

خ�سو�ساً  ال��غ��ذائ��ي��ة،  ع��ن��ا���س��ره  م��ن 

اإىل   50 ب��ني  وم��ا  »ليكوبيني«،  م���ادة 

ال��ب��ي��ت��اك��اروت��ني،  م�����ادة  م���ن   ٪139
التي يحولها اجل�سم اإىل فيتامينات 

لال�ستفادة منها.

  مـنــــــــــوعـــــــــــــــــــــــــــــــات
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���س��ت��ن��ط��ل��ق م���ع���ظ���م ال���ب���ط���والت 

االأوروب����ي����ة ال��وط��ن��ي��ة، يف ���س��ه��ر اآب 

املقبل، يف مو�سم ي�سبق املوعد االأهم 

يف ال���روزن���ام���ة ال���ك���روي���ة ال��ع��امل��ي��ة، 

ت�ست�سيفها  التي  ال��ع��امل  ك��اأ���س  وه��و 

الربازيل ال�سيف املقبل.

ومتثل البطوالت االأوروبية هذا 

الأكرث  بالن�سبة  مهماً  حتدياً  املو�سم 

من فريق، خ�سو�ساً لبايرن ميونيخ 

ب���ط���ل اأوروب����������ا، وح����ام����ل ال��ث��اث��ي��ة 

ال�����س��ه��رة يف امل��و���س��م امل��ا���س��ي، حيث 

والكاأ�س  ال���دوري  بطل  باألقاب  ت��وج 

اأمل���ان���ي���ا، ف�����س��ًا ع���ن ل��ق��ب بطل  يف 

اأوروب��ا بفوزه على مواطنه وغرميه 

بورو�سيا دورمتوند.

نحو  االأنظار  تتجه  اإنكلرتا،  ويف 

ال����دوري  ب��ط��ل  ي��ون��اي��ت��د  مان�س�سرت 

هو  ج���دي���داً،  م��درب��اً  ا�ستقبل  ال���ذي 

ال�سهر  املدرب  دايفيد مويز خليفة 

اليك�س فرغي�سون.

بر�سلونة  فيتطلع  اإ�سبانيا  يف  اأم��ا 

لاحتفاظ بلقب الدوري، واالنطاق 

يعو�س  جديدة  اأوروب��ي��ة  م�سرة  نحو 

ودع  املا�سي، حني  املو�سم  اإخفاق  فيها 

اأكد فريق ميامي هيت اأنه االأف�سل حالياً يف عامل كرة 

ال�سلة االأمركية، بعد اأن احتفظ بلقب دوري املحرتفني 

ال������»اأن ب��ي اآي« ل��ل��ع��ام ال��ث��اين ع��ل��ى ال��ت��وايل وال��ث��ال��ث��ة يف 

ت��اري��خ��ه، ب��ف��وزه ع��ل��ى ���س��ان اأن��ط��ون��ي��و ���س��ب��رز يف امل��ب��اراة 

النهائية.

»امللك«  اإىل  اجلديد  ميامي  اإجن��از  يف  الف�سل  ويعود 

ليربون جامي�س، الذي تعملق يف املباراة ال�سابعة االأخرة 

التي ح�سمها فريقه اأمام �سيفه �سبرز 95 - 88 يف �سل�سلة 

مواجهات النهائي.

انطونيو  �سان  من  ث��اأره  حتقيق  من  جامي�س  ومتكن 

 4  - 0 الذي �سحقه وفريقه ال�سابق كليفاند كافاليرز 

2007، وقيادة فريق املدرب ايريك �سبويل�سرتا  يف نهائي 

اأف�����س��ل  اأن اأح����رز ج��ائ��زة  اإىل االح��ت��ف��اظ ب��ال��ل��ق��ب، ب��ع��د 

العب يف النهائي للمو�سم الثاين على التوايل، كما حرم 

جامي�س فريق �سبرز من اأن ي�سبح اأول فريق منذ 1978 

)وا���س��ن��ط��ن ف���از ع��ل��ى ���س��ي��ات��ل( ي��ت��وج ب��ال��ل��ق��ب م��ن خ��ال 

الفوز باملباراة ال�سابعة االأخرة خارج قواعده.

اللقب  اأهدى ميامي  اإن �سان انطونيو  القول  وميكن 

بعد اأن فرط بفوزه يف املباراة ال�ساد�سة كما اأنه ح�سل يف 

املباراة ال�سابعة على فر�سة ثمينة و�سهلة الإدراك التعادل 

عرب عماقه دانكن الذي ف�سل يف الثواين ال�50 االأخرة 

مبحاولة لطاملا برع فيها من حتت ال�سلة. كما دفع �سان 

تاريخه  يف  االأوىل  للمرة  النهائي  يخ�سر  ال��ذي  اأنطونيو 

بعد اأن �سبق له اأن خرج فائزاً باللقب يف املنا�سبات االأربع 

االأخطاء  ثمن  و2007(،  و2005  و2003   1999( ال�سابقة 

املباراة  يف  خينوبيلي  مانو  جنمه  ارتكبها  التي  العديدة 

احلا�سمة.

وميكن القول اإن على �سان انطونيو االنتظار طويًا 

ل��ك��ي ي��ح��ظ��ى ب��ف��ر���س��ة ج���دي���دة م���ن اأج����ل اإح������رازه لقبه 

2007 واخلام�س يف طريقه، وذلك الأن جنمه  االأول منذ 

مانو  وزميله  عاماً   37 حالياً  العمر  من  يبلغ  دانكن  تيم 

خينوبيلي 36 عاماً، وهو اأ�سبح اأي�ساً العباً حراً، مما يعني 

اأنه على املدرب غريغ بوبوفيت�س البحث عن البدائل من 

اأجل بناء فريق قادر على املناف�سة جمدداً على اللقب.

الكبر« جامي�س  »الثاثي  باإمكان  زال  ما  املقابل،  يف 

وواي��د وكري�س بو�س الذي قاد ميامي الأف�سل مو�سم يف 

اأن يحلم باملزيد من االألقاب، وذلك يف حال مل  تاريخه، 

حت�سل اأي مفاجاأة ال�سيف املقبل متمثلة بقرار جامي�س 

البحث عن حتد جديد الأن باإمكانه حينها اأن ي�سبح العباً 

ح��راً، لكن هذا االأم��ر م�ستبعد بع�س ال�سيء، الأنه �سعيد 

جداً يف فلوريدا. 

اأف�سل  الع��ب��اً  اأ�سبح   2013 جامي�س  اأن  امل��وؤك��د  وم��ن 

من الذي كان عليه حني خ�سر نهائي 2007 اأمام �سبرز 

اأو حتى حني فاز  اأم��ام داال���س مافريك�س   2011 اأو نهائي 

ث��ان��در،  �سيتي  اأوك���اه���وم���ا  ح�����س��اب  ع��ل��ى   2012 ب��ن��ه��ائ��ي 

اأم����ام ف��ري��ق حم��ن��ك بقيادة  اأن ال��ل��ق��ب حت��ق��ق  خ�����س��و���س��اً 

اأن  له  ي�سبق  واأم��ام فريق مل  بوبوفيت�س  م��درب فذ مثل 

خ�سر اأي نهائي.

وي����رى امل��راق��ب��ون اأن ال��ن��ه��ائ��ي ه���ذا ال��ع��ام ج��م��ع بني 

اإىل النهائي يف االأعوام  الفريقني االأف�سل، فاالأول تاأهل 

الثاثة املا�سية واآخر مل يخ�سر النهائي يف اأربع منا�سبات 

منذ عام 1999.

وح�سل هيت يف املباراة النهائية على اأف�سلية االأر�س 

ب�سعوبة  االأول  تخطي  بعد  �سبرز،  انطونيو  �سان  اأم��ام 

ممفي�س  ب��ال��غ��ة  ب�سهولة  وال���ث���اين   3-4 ب��ي�����س��رز  ان��دي��ان��ا 

غريزليز 0-4.

الثاثي  مع  موا�سم  ثاثة  قبل  �سفوفه  هيت  وع��زز 

اأف�سل الع��ب يف  ل��ي��ربون جيم�س،  امل��وؤل��ف م��ن  ال��ره��ي��ب، 

ال����دوري اأرب���ع م���رات ودواي����ن واي���د وك��ري�����س ب��و���س، فبلغ 

نهائي 2010 وخ�سر اأمام داال�س مافريك�س وجنمه االأملاين 

ديرك نوفيت�سكي 4-2، قبل اأن يحرز لقب املو�سم املا�سي 

كيفن  جنميه  م��ع   1-4 �سيتي  اأوك��اه��وم��ا  ح�����س��اب  ع��ل��ى 

على  العام  هذا  بلقب  ويتبعه  و�ستربوك،  ورا�سل  دوران��ت 

ح�ساب ال»�سبرز«.

باحثاً  وبدوره، خا�س �سبرز اأول نهائي له منذ 2007 

1999 و2003  اأع������وام  ب��ع��د  ل��ق��ب��ه اخل��ام�����س  اإح������راز  ع���ن 

و2005 و2007، ولكنه اأخفق يف مهمته.

»امللك«  جليم�س  بالن�سبة  النهائية  امل��ب��اراة  وحملت 

حرمه  بعدما  والع�سرين،  الثامنة  الب��ن  ث��اأري��اً  طابعاً 

�سان انطونيو من اإحراز اأول األقابه عام 2007، اإذ تلقى 

رباعية  خ�����س��ارة  ك��اف��ال��ي��رز  كليفاند  ال�����س��اب��ق  ف��ري��ق��ه 

نظيفة اأمام دنكان ورفاقه، واآنذاك اختر باركر اأف�سل 

اأوروب��ي،  لاعب  بالن�سبة  مرة  الأول  النهائي،  يف  العب 

وحت���ول ل��ي��ك��ون ال�����س��اح ال��ف��ت��اك للفريق االأ����س���ود من 

املتو�سطة  امل�سافتني  من  وت�سديداته  اخرتاقاته  خال 

والبعيدة.

وتطور جيم�س كثراً اأي�ساً منذ نهائي 2007، فاختر 

اأرب��ع م��رات يف املوا�سم اخلم�س  ال���دوري  اأف�سل الع��ب يف 

امل��ا���س��ي��ة، وان�����س��م اإىل ف��ري��ق والي���ة ف��ل��وري��دا ع���ام 2010 

ال�����س��ارب م��ع واي���د وب��و���س، يف خطوة  ال��ث��اث��ي  لت�سكيل 

غرار  على  الكبار  االأب��ط��ال  اأن  اعترب  من  بع�س  انتقدها 

مايكل جوردان وكوبي براينت ينتزعون االألقاب من دون 

احلاجة للتعاون مع جنوم اآخرين يف فريق واحد.

ت�سجيله  م��ع��دل  فبلغ  رائ��ع��اً،  مو�سماً  ل��ي��ربون  وق���دم 

26.8 نقطة و8 متابعات و7.3 متريرات حا�سمة يف املباراة 
و56.5٪ يف الت�سديد.

وكانت طريق ميامي اإىل نهائي ال�سرقية كانت �سهلة، 

4-0، ثم جتاوز عقبة �سيكاغو  اكت�سح ميلووكي باك�س  اإذ 

عقبة  وج��د  لكنه  النهائي،  ن�سف  يف  ب�سهولة   1-4 بولز 

كبرة �سد انديانا وجنمه بول جورج.

ب��اي اوف  االأول من  ال��دور  اأم��ا �سبرز، فتخطى يف 

وبطل  اجل��ري��ح  ليكرز  اجنلي�س  ل��و���س  الغربية  املنطقة 

من غولدن  تخل�س  ثم  نظيفة،  برباعية  و2010   2009
�ستاين ووريرز 4-2 يف ن�سف النهائي، قبل رحلته ال�سهلة 

اأمام ممفي�س.

وفاز ميامي مرتني على �سبرز يف الدوري املنتظم، يف 

مباراتني مل يتم امتحان الت�سكيلتني املثاليتني للمدربني 

اريك �سبول�سرتا وغريغ بوبوفيت�س.

الفريق  كان  �سبول�سرتا،  بقيادة مدربه  ميامي،  وكان 

االأف�سل يف الدور املنتظم مع 66 فوزاً و16 خ�سارة، بينها 

لفريق  خ�سارة  و24  ف��وزاً   58 مقابل  متتالياً،  ف��وزاً   27
املدرب املخ�سرم بوبوفيت�س.
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بــطــــاقـــــة هـيـت 

التاأ�سي�س: 1988

املنطقة: ال�سرقية

املجموعة: اجلنوب-ال�سرقي

• الـ�سجـل:
بطل الدوري: 2006 و2012

بطل املنطقة ال�سرقية: 2006 و2011 و2012 و2013

بطل جمموعة اجلنوب - ال�سرقي: 1997، 1998، 1999، 

و2013 و2012  و2011  و2007  و2006   2005  ،2000

• القاعة: اأمريكان ايرالينز ارينا )19600 متفرج(
مليون   625  :)2013 فورب�س  )تقديرات  النادي  قيمة 

دوالر اأمركي

الرواتب: 80 مليون دوالر • –حجم 
ال�سركة  ك��ارن��ي��ف��ال،  )رئ��ي�����س  اري�����س��ون  ميكي  املالك:   •

الرائدة يف الرحات البحرية حول العامل(

• املدير العام: بات رايلي
• املدرب: اريك �سبول�سرتا

• الالعبون: راي األن، كري�س هندر�سن، الكندي جويل 
ان���ط���وين، ���س��اي��ن ب��ات��ر، ك��ري�����س ب��و���س، م��اري��و ت�����س��امل��رز، 

ليربون  ه���اورد،  ج��وان  ها�سليم،  اودوني�س  ك��ول،  نوري�س 

م��اي��ك ميلر،  ل��وي�����س،  را����س���ارد  ج��ي��م�����س، جيم�س ج��ون��ز، 

جارفي�س فارنادو، دواين وايد.



ب��خ�����س��ارة مذلة  اأوروب�����ا  اأب��ط��ال  دوري 

البارثا  وينتظر جمهور  البايرن،  اأمام 

الربازيلي  اجلديد  جنمه  من  الكثر 

ن��ي��م��ار امل��ت��األ��ق م���وؤخ���راً م���ع ب����اده يف 

عن  ملحة  وهنا  القارات،  كاأ�س  م�سابقة 

روزن���ام���ة االن���ط���اق اأب����رز ال��ب��ط��والت 

االأوروبية الوطنية:

اإنكلرتا

يواجه مان�س�سرت يونايتد حامل 

ل��ق��ب امل��و���س��م امل��ا���س��ي وال����ذي ي��ق��وده 

مدرب جديد هو دايفيد مويز بداية 

�سعبة يف حملته للدفاع عنه.

و�سيحل مان�س�سرت يونايتد �سيفاً 

ع��ل��ى ���س��وان�����س��ي ���س��ي��ت��ي ب��ط��ا ك��اأ���س 

املحرتفة  االإنكليزية  االأندية  رابطة 

ي�ستقبل  اأن  قبل  االأوىل،  املرحلة  يف 

ت�سل�سي بقيادة مدربه العائد جوزيه 

مورينيو يف اجلولة الثانية، ثم يحل 

�سيفاً على جاره اللدود ليفربول يف 

الثالثة. 

ويلتقي مان�س�سرت يونايتد خارج 

م��ل��ع��ب��ه اأي�������س���اً م���ع غ���رمي���ه وج����اره 

�سيتي مبكراً خارج ملعبه  مان�س�سرت 

يف 21 اأيلول، وينطلق املو�سم اجلديد 

.2014 اأيار   11 يف  وينتهي  اآب  يف 17 

االأوىل:  اجل��ول��ة  ب��رن��ام��ج  وه��ن��ا 

ت�سل�سي  ف��ي��ا،  اأ���س��ت��ون   - االأر���س��ن��ال 

- ه���ال ���س��ي��ت��ي، ك��ري�����س��ت��ال ب��اال���س - 

�سيتي،  �ستوك   - ليفربول  توتنهام، 

ن��ي��وك��ا���س��ل،  ���س��ي��ت��ي -  م��ان�����س�����س��رت 

اي�����ف�����رت�����ون،   - ����س���ي���ت���ي  ن����وري����ت���������س 

����س���ن���درالن���د - ف���ول���ه���ام، ���س��وان�����س��ي 

و�ست  ي��ون��اي��ت��د،  مان�س�سرت   - �سيتي 

�ساوثمبتون،   - ال��ب��ي��ون  ب��روم��ي��ت�����س 

و�ست هام يونايتد - كارديف �سيتي.  

اأملانيا

ي����ب����داأ ب����اي����رن م���ي���ون���ي���خ، امل���ت���وج 

الدفاع عن  تاريخية، حملة  بثاثية 

لكرة  االأمل����اين  ل��ل��دوري  ب��ط��ًا  لقبه 

ال��ق��دم وي��خ��و���س اخ��ت��ب��اره االأول يف 

»ب��ون��د���س��ل��ي��غ��ا« م���ع م���درب���ه اجل��دي��د 

خ���و����س���ي���ب غ�������واردي�������وال مب���واج���ه���ة 

التا�سع  يف  مون�سنغادباخ  بورو�سيا 

من اآب املقبل.

و���س��ي��ك��ون م��و���س��م ب��اي��رن ح��اف��ًا 

ب��ق��ي��ادة خ��ل��ي��ف��ة ي���وب ه��اي��ن��ك��ي�����س، اإذ 

ي��خ��و���س م����ب����اراة ال���ك���اأ����س ال�����س��وب��ر 

ت�سل�سي  ���س��د  اآب   30 يف  االأوروب����ي����ة 

االإن����ك����ل����ي����زي ب���ع���د ت���ت���وي���ج���ه ب��ط��ًا 

على  اأوروب�����ا  اأب���ط���ال  دوري  مل�سابقة 

دورمتوند،  بورو�سيا  مواطنه  ح�ساب 

لاأندية  العامل  كاأ�س  يف  ي�سارك  ثم 

11 و21  ب���ني  امل���غ���رب م���ا  امل���ق���ررة يف 

�سي�سطره  مم��ا  املقبل  االأول  ك��ان��ون 

ال�����س��ت��وي��ة  ال��ع��ط��ل��ة  اإىل  ل���ل���دخ���ول 

التقليدية ويف جعبته مباراة موؤجلة 

من الدوري املحلي، و�سيجدد بايرن 

امل��وع��د م��ع م��ون�����س��ن��غ��ادب��اخ ب��ع��د اأن 

واج���ه���ه امل��و���س��م امل��ا���س��ي يف اجل��ول��ة 

ال  اأن  ياأمل  لكنه  اأي�ساً،  االفتتاحية 

تكرر نتيجة تلك املباراة، الأنه �سقط 

اأن  1 ق��ب��ل   - 0 اأر����س���ه  ح��ي��ن��ه��ا ع��ل��ى 

املرحلة اخلتامية  اعتباره يف  ي�سرتد 

3 يف م��ب��ارات��ه االأخ���رة   - 4 ب��ال��ف��وز 

ال��ذي قاد  ال���دوري م��ع هاينكي�س  يف 

املن�سرم  امل��و���س��م  ال��ب��اف��اري  ال���ن���ادي 

ي��ت��وج  اأمل�������اين  ف���ري���ق  اأول  ل��ي�����س��ب��ح 

املحليني  وال��ك��اأ���س  ال���دوري  بثاثية 

بالن�سبة  اأم��ا  اأوروب����ا،  اأب��ط��ال  ودوري 

ل��دورمت��ون��د ال���ذي ت��ن��ازل ع��ن لقب 

ال�����دوري ل��غ��رمي��ه ال��ب��اف��اري وخ�سر 

وتنازل  االأبطال  دوري  نهائي  اأمامه 

اأي�ساً عن لقب الكاأ�س املحلية، فيبداأ 

فيما  اوغ�سبورغ  م�سواره على ملعب 

املو�سم  ث��ال��ث  ل��ي��ف��رك��وزن،  ي�ستقبل 

ال��دوري  ويختتم  فرايبورغ،  املا�سي، 

اأيار ب�سبب التح�سر خلو�س  يف 10 

مونديال الربازيل 2014.

االفتتاحية:  املرحلة  برنامج  وهنا 

اجلمعة 9 اآب: بايرن ميونيخ - بورو�سيا 

مون�سنغادباخ، ال�سبت 10 منه: �سالكه 

- ه��ام��ب��ورغ، ل��ي��ف��رك��وزن - ف��راي��ب��ورغ، 

ه��ان��وف��ر - ف��ول��ف�����س��ب��ورغ، ه��وف��ن��ه��امي 

- ن���ورم���ربغ، م��اي��ن��ت�����س - ���س��ت��وت��غ��ارت، 

فرانكفورت  دورمت��ون��د،   - اوغ�����س��ب��ورغ 

هرتا  ب��رمي��ن،  ف��ردي��ر   - برون�سفيك 

برلني - اينرتاخت فرانكفورت.

اإ�سبانيا

يوم  االإ���س��ب��اين  ال����دوري   ينطلق 

االأحد 18 اآب، وينتهي يوم االأحد 18 

2014، وهذا املوعد مت حتديده  اأي��ار 

من قبل االحتاد الدويل لكرة القدم 

اأجل  الدوريات من  )الفيفا( جلميع 

اال�ستعداد لكاأ�س العامل يف الربازيل.

وي���ق���ام ن��ه��ائ��ي ك���اأ����س امل���ل���ك ي��وم 

��رى  ال�����س��ب��ت 19 ن��ي�����س��ان، و���س��وف جتجُ

ب��ع�����س م����ن م����ب����اري����ات ك����اأ�����س م��ل��ك 

اإ���س��ب��ان��ي��ا يف ي��وم��ي ال�����س��ب��ت واالأح����د 

ذهاب  الليغا، حيث  توقف  يعني  مما 

الدور االإق�سائي االأول �سيقام يف اأيام 

االأول، مما يعني اأنه  كانون  6 و7 و8 
�ستتوقف  االأول  كانون   8 االأح��د  يوم 

الليغا.

قبل  االإ���س��ب��اين  االحت���اد  و�سيقوم 

بتحديد  الليغا  ان��ط��اق��ة  على  اأي���ام 

موعد دقيق ملباريات الفرق.

اإيطاليا

ال�����دوري االإي���ط���ايل ملو�سم  ي��ب��داأ 

امل��ق��ب��ل  اآب   25 يف   2014  –  2013
و�سيتخلل   ،2014 اأي���ار   18 وينتهي  

امل���و����س���م ال���ل���ع���ب يف ث�����اث ج����والت 

اأي������ام 25  يف م��ن��ت�����س��ف االأ�����س����ب����وع يف 

االأول و26  ت�������س���ري���ن  اأيلول و30 

ال��دوري  �سيتوقف  بينما  اآذار 2014 

ت�سرين  االأول و17  ت�سرين   13 اأي��ام 

ت�سفيات  يف  املنتخب  مل�ساركة  الثاين 

 2014 ال��ع��امل  لكاأ�س  امل��وؤه��ل��ة  اأوروب����ا 

ال�ستوية يف  العطلة  موعد  و�سيكون 

.2013 االأول  كانون   29
اأي�ساً مواعيد  وقد حدد االحت��اد 

�سيبداأ  اإي��ط��ال��ي��ا، حيث  ك��اأ���س  اإج���راء 

االأدوار التمهيدية يومي االأحد 4 �آب 

كانون   4 يف  ال�16  دور  ث��م  منه،  و11 

ك��ان��ون   9 يف  ال��ن��ه��ائ��ي  ورب�����ع  االأول 

الثاين و22 منه، بينما �سيقام ن�سف 

النهائي يومي 5 و12 �سباط، على اأن 

يقام النهائي يف ملعب االأوملبيكو يوم 

.2014 اأيار   4
امل�����واع�����ي�����د  ت�����ل�����ك  اأن  ي������ذك������ر 

الذي  العامل  كاأ�س  ا�ستثنائية ب�سبب 

ح��ي��ث   ،2014 ح����زي����ران  يف  ���س��ي��ق��ام 

�ستنتهي امل�سابقات االإيطالية يوم 18 

اأيار من اأجل اال�ستعداد لكاأ�س العامل 

.2014

جالل قبطان
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ث��ري خلفه ماليينه  رج��ل  ت��رك 

ح��ي��اة  �إىل  ل���رك���ن  �ل����ب����ذخ  وح����ي����اة 

�لب�سطاء، وليتحّول فجاأة �إىل عامل 

ما  �ملقربون منه  يتوقع  ب�سيط، ومل 

قام به �سديقهم، �لذي عا�ش ل�سنو�ت 

حياة �لرفاهية و�سكن يف �أجمل �ملدن 

دب�����ي، حيث  �آخ����ره����ا يف  �ل����ع����امل،  يف 

�أط��ول  خليفة؛  ب��رج  يف  �سقة  ميتلك 

برج يف �لعامل.

�ل����رج����ل �ل�������ري ي����دع����ى ع����ارف 

م������رز�، وه����و م�����س��ت��ث��م��ر ك���ن���دي من 

�سهر  م��دة  عا�ش  باك�ستانية،  �أ���س��ول 

ناقاًل  �لإن�����س��اء�ت،  عمال  مع  تقريباً 

خ��الل ه��ذه �ل��ف��رة م��ع��ان��اة �لطبقة 

�لكادحة �لتي تعي�ش بدخل يقل عن 

�سهرياً. درهم   1000
�إن��ه جنى ثروته من  وق��ال ميزر� 

خالل �سل�سلة م�ساريع عرب �لإنرنت، 

بعد جناحه يف �إد�رة عدة �سركات يف 6 

دول، يبلغ عدد موظفيها �ملئات، لكنه 

ق��رر جت��رب��ة ح��ي��اة �ل��ف��ق��ر�ء، بعد �أن 

�ملركز  من  بالقرب  حمتاجاً  �سادف 

�ل�سحي �لذي يزوره.

�لعامل  �أن��ه تعاطف م��ع  و�أ���س��اف 

على  �حل�سول  من  يتمكن  �ل��ذي مل 

طعام ل�3 �أيام، وعيناه متقدة بالأ�سى 

ل��ق��اءه  �أن  �إىل  وق��ل��ة �حل��ي��ل��ة، لف��ت��اً 

ب��ال��ع��ام��ل ج��ع��ل��ه �أك����ر ح��ر���س��اً على 

م�ساعدة �ملحتاجني، لكنه قرر عي�ش 

لي�ستطيع  �لب�سيطة،  حياتهم  منط 

تفّهم ظروفهم �ملعي�سية ب�سكل �أكرب، 

ونقل جتربته �لقا�سية ل�سريحة �أكرب 

من �ملي�سورين مادياً.

و�أ���س��اف �أن���ه مت��ّك��ن م��ن مقاومة 

���س��ع��وب��ات �ل��ع��ي�����ش م���ن خ����الل بيع 

و�سر�ء �خلردة �مل�ستعملة، و�لعمل يف 

�ل�سم�ش  ح���ر�رة  �لبناء حت��ت  م��و�ق��ع 

�حلارقة لأكر من 12 �ساعة.

و�أك��د م��رز� من خ��الل �لتجربة 

م�����ن مي��ل��ك  ه�����و  ل���ي�������ش  �ل���غ���ن���ي  �أن 

�مل���الي���ني، و�ل��ف��ق��ر ل��ي�����ش �ل�����ذي ل 

ميلك �ملال، �إمنا �لغني من ي�ستطيع 

وتفهم  بنجاح  �حلياة  عقبات  جت��اوز 

وت�سهيل  �مل��ج��ت��م��ع،  ف��ئ��ات  متطلبات 

ظ�����روف �مل��ع��ي�����س��ة مل���ن ه���م �أق�����ل منه 

دخاًل، ورمبا حظاً.

ج��ع��ل��ت  �ل���ت���ج���رب���ة  �أن  و�أ������س�����اف 

عزميته �أقوى على مو��سلة جناحه، 

وع���دم �لت��ك��ال ع��ل��ى م��ا ح��ق��ق��ه، لأن 

�حل���ي���اة ل ت��ع��ط��ي ���س��م��ان��ات لأح���د. 

خا�سية  تطبيق  �سيدعم  �أن��ه  م��وؤك��د� 

�إر���س��ال �مل��ع��ون��ة ع��ن ط��ري��ق �ملحمول 

لت�سل لأكرب �سريحة من �ملحتاجني.

�ل�م��دي��ر �ل��ف��ن�ي: م����الك م��ح��������ف��وظ

info@athabat.net :بروت �مل�سيطبة - �سارع عثمان بن عفان - بناية �لعر - ط1 - هاتف: 01/360807 - فاك�ش: 01/368256 -  بريد �إلكروين

تـــ�صـــــدر عـــــــن 

�شــركــة الـقـــلــم 

لالإعالم �ش.م.م.

ع���ند وج����ود م��س�ك��ل��ة ف�ي �لتوزيع �لرجاء �لت�سال:  هاتف: 01/666314ت�����������وزي�����������ع �لأو�ئ��������������ل 
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كاريكاتير

ملياردير يهجر حياة الترف ليعيش عاماًل
تأجير مرضعات.. للبالغين فقط

ل�سالح  »�مل��ر���س��ع��ات«  ت��اأج��ر  وه��ي  �ل�سني،  جنوب  ج��دي��دة  �جتماعية  ظ��اه��رة  تتنامى 

مببالغ  وتغريهم  �لفقر�ت،  �لن�ساء  ت�ستغّل  متخ�س�سة  »وك���الت«  عرب  بالغني  �أ�سخا�ش 

تر�وح بني �ألفني و4 �آلف دولر �سهرياً، لتقدمي خدماتهن �إىل �أثرياء �ملنطقة.

مبا�سرة  �حلليب  ي�سرب  �أن  �لبالغ  للزبون  »ميكن  �ملتخ�س�سة:  �لوكالت  �إح��دى  تقول 

�أن حليب  �إذ� �أح�ش باحلرج«. ويعتقد بع�ش �ل�سينيني  �أو بعد �سفطه باآلة  عرب �لر�ساعة، 

�لأم يحوي فو�ئد غذ�ئية معينة مفيدة لل�سحة، حتديد�ً ملن خ�سعو� لعمليات جر�حية.

عن  ع��رّبو�  �لذين  �لكثرين،  و��ستياء  غثيان  �أث��ارت  �جلديدة  �لظاهرة  هذه  �أن  ُيذكر 

غ�سبهم عرب �سبكات �لتو��سل �لجتماعي.

نبش قبر والدته ونام قرب جثتها تكفيرًا عن عقوقه
غري  ط��ري��ق��ة  �إىل  مي��ن��ي  ع�شريني  جل����أ 

للتكفري عن عقوقه لو�لدته �لأربعينية  م�ألوفة 

ب���إخ��ر�ج  ب����در  عندم�  �أخ����ريً�،  توفيت  �ل��ت��ي 

و�لنوم  دفنه�،  من  يوم  بعد  �لقرب  من  جثته� 

�أهل  �إىل ج�نبه� وك�شف وجهه�، و�شط ذهول 

بلدته، خ�شو�شً� بعد تلويحه ب�لنتح�ر.

�لت�بعة  ب�جل  مدينة  يف  عي�ن  �شهود  وق�ل 

»م.ي.  �إن  �ليمن(،  )غرب  �حلديدة  ملح�فظة 

ك���ن مغرتبً� يف  �ل��ذي  ع���م��ً�(  �ل��ربع��ي« )23 

�ل�شعودية ب�شورة غري ق�نونية، ع�د �إىل �لبلدة 

بعد ي��وم و�ح���د م��ن دف��ن �أم���ه ف���ط��م��ة، �لتي 

توفيت من جر�ء �ملر�ض عن )45 ع�مً�(، ومل 

يكن �ل�ش�ب يعلم بوف�ته�، �لأمر �لذي �أوقعه يف 

�شدمة عنيفة، خ�شو�شً� �أنه �ش�فر مغ�شبً� لأمه 

�لتي �ش�قت ذرعً� مب�ش�دقته لرف�ق �ل�شوء.

عقوب�ت  ق�شى  �ل�ش�ب  �أن  �ل�شهود  و�أكمل 

�ل�شعودية،  �شجون  يف  ع�م  من  �أكرث  ب�حلب�ض 

�شرعية،  غري  وعالقة  �خلمر  ب�شرب  لته�مه 

وف�ة  ُبعيد  �ليمن  �إىل  )�أمنيً�(  ل  يرَحّ �أن  قبل 

قربه�،  نب�ض  �أن  �إل  منه  ك���ن  فم�  و�ل��دت��ه، 

�إىل �لعر�ء، وك�شف عن وجهه�  و�أخرج جثته� 

�لت�ش�ل  عن  �متنع  بعدم�  بروؤيته�  ينعم  لكي 

به� �أثن�ء غربته �لتي �متدت �أربعة �أعو�م، ثم 

حم�ولة  يف  جثم�نه�،  ج�نب  �إىل  بنف�شه  �ألقى 

�أن ي�شيطر عليه  له�، قبل  للتكفري عن عقوقه 

�لأه�يل، ويهدئو� من ح�لته �له�شتريية، بعدم� 

ب�إع�دة دفن  هدد بقتل نف�شه، يف حني ب�درو� 

�جلثة، و�شط ده�شة �ملت�بعني.


