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لبنان يواجه 
ربيعًا وصيفًا 

حارين 
سياسيًا 

وأمنيًا

قاسم هاشم: 
الحكومات 
االئتالفية 

تتطلب تنازالت 
من الجميع
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خالفات �شامتة بداأت تدور بن بع�س ما يطلق عليهم م�شيحيون م�شتقلون 

يف قوى 14 اآذار، وحزب »القوات اللبنانية«، ب�شبب نية االأخري تر�شيح عنا�شر منه 

يف عدد من الدوائر التي يتمتع فيها حليفه »تيار امل�شتقبل« بالتاأثري االنتخابي 

وجه  يف  الغربي،  البقاع  دائــرة  يف  �شيعلن  قواتياً  مر�شحاً  اأن  وعلم  االأ�شا�شي.. 

النائب روبري غامن، ويرتدد اأن »امل�شتقلن« ينتظرون كلمة رئي�س »تيار امل�شتقبل« 

للبت يف االأمر.

ألمـــــــة واحـــــــدة
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خــالفـات صـامـتـة بين »القوات« و»مستقلي« 14 آذار

6

4 معركة انتصار سورية بدأت.. والمفاجآت تنتظر أعداءها

لبنان ضحية األوامر األميركية

هل الدول العربية 
ملزمة باالعتراف 

بحكومة االئتالف 
السوري؟

لـيـبــيـا.. تــدمــير 
ذاتــي إكـرامـــًا 

لـألطـلــسـي



 خالف أسيري
ل تزال املحاولت م�صتمرة لإ�صالح اخلالف 

)���ص��اك��ر(،  �صمندور  ف�صل  امل��ع��ت��زل  ال��ف��ن��ان  ب��ن 

وم��ر���ص��ده ال���روح���ي اأح��م��د الأ����ص���ر، ف��ي��م��ا ت��رد 

اإ�صرار  اإىل  الأم��ر  �صيدا  يف  احلريرية  م�صادر 

النيابية،  لالنتخابات  الرت�صح  على  �صمندور 

وهذا  بالرت�صح،  الأح��ق  اأن��ه  الأ�صر  يرى  بينما 

هو �صبب انفعال جماعة »امل�صتقبل« من الأ�صر 

ومهاجمة اأفعاله من حن اإىل اآخر، وهو ما دفع 

مفادها،  معلومات  لإي�صال  »الأ���ص��ري��ن«  اأح��د 

كانت  التي  العالقة  بف�صح  �صيقوم  الأ���ص��ر  اأن 

ارت��ك��اب  اإىل  ودف��ع��ه  »امل�صتقبل«  بقيادة  تربطه 

م�صاكل يف �صيدا.

  كل الدروب إلى الحل مقفلة 
وعشرات األسئلة تضج في مراكز 

القرار اللبناني دون أجوبة، واألمور 
في غاية التعقيد، ذلك هو المشهد 

السياسي العام حتى كتابة هذه 
السطور.

  

وم����ن ال���ي���وم ح��ت��ى ���ص��اع��ة اإع������الن ا���ص��م 

الرئي�س املكلف من الق�صر اجلمهوري م�صاء 

امل��واق��ف  اأ���ص��ر  البلد  يعي�س  ال��ق��ادم،  ال�صبت 

امل��ت�����ص��ارب��ة وال��ت��ح��ل��ي��الت وال���ص��ت��ن��ت��اج��ات يف 

كافة الجتاهات، وجترى الت�صالت على كل 

اخلطوط من اأجل قيام توليفة ت�صمن حداً 

اأدنى من التوافق يف ظل اأزمة �صيا�صية حادة 

غر م�صبوقة.

  ولعل اأبرز الأ�صئلة الآن يف �صوق التداول، 

اأن  ما هو �صكل قانون النتخاب الذي ميكن 

يب�صر النور؟ ما هي �صكل احلكومة القادمة، 

يقول  من  وهناك  حيادية؟  اأم  �صيا�صية  اأه��ي 

اأعطني قانون انتخاب كي اأقول ما هي �صكل 

احلكومة، وهنا يتمو�صع كل طرف متمرت�صاً 

خلف م�صاحله اخلا�صة واأحجامه ال�صيا�صية 

الطائفية  م��ي��ول��ه  وب��ال��ط��ب��ع  والن��ت��خ��اب��ي��ة، 

واملذهبية، وحتى املناطقية والقبلية، يف ظل 

عقلية »اللوياجرغا« احلاكمة يف غر مكان.

  ويعترب اأحد اأقطاب ال�صيا�صة اأن مركزية 

ال�����ص��راع ال��ف��ع��ل��ي، ه��و اإن���ت���اج ق��ان��ون ي�صمن 

التمثيل  عدالة  ويوؤمن  احلقيقية،  املنا�صفة 

امل�صيحي بعدما ت�صتت هذا التمثيل، واحتكر، 

اأو ا�صتثمر من قبل تيارات واأحزاب �صيا�صية، 

وع���ل���ى راأ����ص���ه���ا »ت���ي���ار امل�����ص��ت��ق��ب��ل« و»احل�����زب 

ال�صرتاكي«.

وي��ن��ت��ظ��ر ك����ث����رون م����ا ���ص��ي��ق��ول��ه ول��ي��د 

ا���ص��م رئ��ي�����س احلكومة  ج��ن��ب��الط يف م�����ص��األ��ة 

لتعرف الأمور يف اأي اجتاه ت�صر، وهناك من 

لي�صت  احلكومة  رئي�س  ا�صم  ق�صية  اأن  يوؤكد 

بيد وليد جنبالط لوحده، بل هي بيد وليد 

اإذا  الأخ��ر  جنبالط ومي�صال عون معاً، لأن 

هناك  فلي�س  الأول،  ي�صميه  مب��ا  ي��ر���َس  مل 

رئي�س للحكومة. 

  م�صادر جنبالط اأكدت اأن املباحثات مع 

�صعد احلريري يف ال�صعودية مل تكن حا�صمة، 

لأن احلريري غر را�ٍس على ت�صمية جنيب 

يقولون،  كما  الع�صرة  له  اأ���ص��اء  ول��و  ميقاتي 

ويف ذات الوقت، فاإن »تيار امل�صتقبل« ل يريد 

و�صع ا�صم رئي�س يف التداول، لأنه غر قادر 

�صيجابه  اأنه  ت�صويقه، وهو يعرف  على جناح 

بالرف�س القاطع ومعه فوؤاد ال�صنيورة، واأخذ 

�صالم  ا�صم خالد قباين ومتام  بو�صع  القرار 

للحرق فح�صب. 

اأزم��ة حقيقية، فمن  وبهذا املعنى فهو يف 

ا�صم، وم��ن جهة  اأي  اإجن��اح  جهة ل ي�صتطيع 

اأخرى غر قادر على التو�صل مع اأي حليف 

لإنتاج قانون انتخاب جديد يوؤمن الأكرثية، 

ينح�صر  اجلماعة  هذه  تفكر  ف��اإن  وبالتايل 

�صيء، متهيداً  بكل  الإط��اح��ة  كيفية  فقط يف 

وخطتهم  ثمن،  ب��اأي  ال�صلطة  اإىل  لعودتهم 

ت��ت��م��ث��ل يف اأخ�����ذ الأك����رثي����ة، وم��ع��ه��ا رئ��ا���ص��ة 

احلكومة، واإعادة اأ�صرف ريفي وباقي مفا�صل 

القت�صاد والق�صاء والأمن، ومعنى ذلك اأننا 

ذاه��ب��ون اإىل واق��ع م���اأزوم لهذه الأزم���ة، وفق 

التي قد تو�صل  الأزم���ة  ه��ذه  املتابعن،  اأح��د 

اإىل �صدام على الأر�س ل اأحد يرغب به على 

الإطالق.

  من جانبه، يرى موؤيدو التيار الربتقايل، 

غر  النيابي  للمجل�س  التمديد  مو�صوع  اأن 

واردة يف قامو�صهم، وموؤدى ذلك هو التحديد 

ل��رئ��ي�����س اجل��م��ه��وري��ة احل����ايل، وه���ذا جت��اوز 

الكن�صي،  الأح��م��ر، ومب��ا ي�صبه احل��رم  للخط 

الأخ��رة هي من  الأزم��ة  اأن  لأنهم يعتربون 

�صنع يد رئي�س اجلمهورية الذي يريد �صرب 

هنا  وت��ربز  وحلفائه،  احل��ر«  الوطني  »التيار 

اإىل  تدعو  التيار  داخ��ل  م��وؤث��رة  نظر  وجهات 

القبول بقانون ال�صتن ل�صرب هذه اخلطة، 

اأ�صبحت  ال�صعبية  ع��ون  مي�صال  و�صعية  واأن 

ق��وة، وهناك �صمان جيد ج��داً حل�صد  اأك��رث 

مكا�صب هامة يف بروت والكورة وزحلة.

  وه���ن���ا ي��ق��ف ح��ل��ي��ف »ال���ت���ي���ار ال��وط��ن��ي 

احل��ر«، اأي »حزب اهلل«، مبوقف حرج فهو ل 

من  لالأرثوذك�صي  ومتحم�س  ال�صتن  يريد 

الوقت  ذات  ويف  اأف�صل  م�صيحي  متثيل  اأج��ل 

امللفات  على  ب��ري  نبيه  الرئي�س  مع  متفاهم 

املنا�صفة  يوؤمن  انتخاب  قانون  من  الكربى 

ال�صعاب  تواجه  �صيا�صية  حكومة  تاأليف  اإىل 

اأدب��ي��ات احل��زب  الإقليمية، وه��ذا م��ا ن��راه يف 

واأدائه الذي يركز على توحيد املواقف، نظراً 

للتحديات داخلياً وخارجياً. 

 اأما الرئي�س نبيه بري، فاإنه غر م�صتعد 

اإىل اأن يدع�س دع�صة ناق�صة ويدر�س ح�صاباته 

ل  الأرث��وذك�����ص��ي  اأن  مثاًل  يعرف  فهو  ب��دق��ة، 

مي�صي واأن القوات اللبنانية لن ت�صوت عليه 

والكتائب مرتددة. 

اإذاً ال�صورة متداخلة ومعقدة وكل طرف 

من الأطراف له ح�صاباته اخلا�صة ويتعاطى 

ب���ح���ذر م���ع الآخ�������ر، واأم�������ام ل���وح���ة ال��ك��ل��م��ات 

املتقاطعة ال�صعبة هذه قد ل يجد اأحد احلل 

الرئي�س  �صمي  لو  حتى  املنظور  امل�صتقبل  يف 

امل��ك��ل��ف، واخل���وف ي��ت��اأت��ى م��ن ال��ف��راغ لأن���ه يف 

اأخ��رى �صالتها يف  ق��وى  الفراغ جتد  مرحلة 

تعبئة هذه امل�صاحة بحوادث ناأمل اأن ينبذها 

اأمد احلل، لأن  اللبنانين، حتى لو طال  كل 

اأو مك�صب  اأي م�صلحة  اأه��م من  يبقى  لبنان 

فئوي و�صخ�صي.

بهاء النابل�سي
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أحداث األسبوع

االفتتاحية

الـنــاشـر: شركة القلم لإلعالم واإلعالن ش.م.م
رئـيس التـحـريـر: عـبـداهلل جـــبـري

المدير المسؤول: عــدنــــان الســاحـلــي

يشارك في التحرير:  
أحمد زين الدين -  سـعـيد عيـتــانـــي

المقاالت الواردة في الجريدة تعبر عن آراء كتابها

  همسات

هل تولد حكومة احلد الأدنى من التوافق؟

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

 حج.. بعد حين
زيارة  على  �صيقدم  اجلمهورية  رئي�س  اإن  املطلعن،  اأح��د  قال 

بعدم  اخل��ط��اأ  ع��ن  كتعوي�س  الأع��ظ��م،  احل��رب  لتهنئة  الفاتيكان 

ح�صوره احتفال التن�صيب، وعلق اأحدهم على اخلرب بالقول: ل 

اأعرف اإذا كان احلج مقبوًل بعد انتهاء املنا�صك وعودة احلجيج.

 ترف حريري شمالي
امل�صتقبل« يف ال�صمال ملياً عند الهجوم  توقف م�صوؤولو »تيار 

ال��ذي  احل��ري��ري،  �صعد  على  ال��راف��ع��ي  ���ص��امل  ال�صيخ  �صنه  ال���ذي 

نة  اأعلن فيه اأن احلريري �صعد »هرب اإىل فرن�صا وترك اأهل ال�صُّ

وال�صهرات  الرتف  بحياة  لينعم  والهجمات،  املوؤامرات  يواجهون 

الليلية.

www.athabat.net

المشهد السياسي اللبناني.. اتصاالت مفتوحة
لتوليفة الحد األدنى من التوافق لبنان ورقة في المفاوضات 

األميركية - الروسية
من  وخطرة،  حساسة  مرحلة  الحكومة  استقالة  بعد  لبنان  دخل 
ينتهجها  التي  الكبرى  الضغوط  من  حفنة  مع  تتزامن  أنها  الواضح 

حلف الدول الذي يقود الحرب على سورية والمنطقة.
التي تتناول عدة  الروسية   - المفاوضات األميركية  إن وقع  حيث 
ملفات شائكة في العالم منها كوريا الشمالية والملف النووي اإليراني 
من  والكثير  واألوروبي خاصة،  عامة  الطاقة  وملف  الصاروخي  والدرع 
الدائرة رحاها  التعقيدات األخرى تنحسم معظمها من خالل الحرب 

في سورية.
يركز  التي  الضغط  أوراق  في  الهامة  الحلقات  إحدى  لبنان  وألن 
عليها الغرب لعدة اعتبارات، أهمها تصدره محور المقاومة والممانعة 
اللبنانية،  المقاومة  وصالبة  بمتانة  مباشر  بشكل  »إسرائيل«  وتأثر 
التي حولت »إسرائيل« بعد هزيمتها في تموز 2006 من رأس حربة 
للمصالح األميركية إلى عبء وضعف يحتاج للحماية، لذك قرر الغرب 
واألزمات،  الناعمة  الحرب  سياسة  انتهاج  الصهيونية  والمنظومة 
مرتكزًا على صناعة فتنة شيعية - ُسنية يضرب من خالله مكونات 
المجتمعات في كل المنطقة، ويدخله في صدامات وتناحر يحرف من 
خالله بوصلة الصراع عن »إسرائيل« ويشتت القوى ويفتت المنطقة.

ورغم أنه لم يستطع أن يسقط النظام السوري، إال أنه استطاع أن 
يدخل الجيش العربي السوري، »األخطر على إسرائيل«، كما قال رئيس 
مشاغلة  حرب  في  يادلين،  عاموس  السابق  اإلسرائيلي  االستخبارات 

داخلية، وتشتت قواه دون أن تطلق »إسرائيل« رصاصة واحدة.
من هذا المنطلق، فإن صناع هذه الفتنة والحرب الناعمة يركزون 
األدوات  خلق  على  ويعملون  اللبناني،  الداخل  إلى  لنقلها  جهودهم 
منذ اليوم األول النتهاء حرب 2006 ويدأبون على ملء الثغرات التي 
العقل  من  مستفيدين   ،2008 أي��ار  من  السابع  مناورة  في  ظهرت 
وفرة  وأيضًا  األمنية،  والشركات  المرتزقة  بدل  العقيدي  التكفيري 
تسليحيًا  النوعية  والتشكيالت  السوريين  الهاربين  من  العديد 
وتتنظيميًا، الهدف من كل هذا، بناء جبهة قوية تستطيع الدخول 
وتقوم  مذهبيًا  اللبناني  الجيش  تحييد  بعد  المقاومة،  مع  بصدام 
بعملية أشغال لها على أوسع مساحة ممكنة والى أقصى مدى ممكن، 
»إسرائيل« في لحظة الذروة أن تشن حربًا ثأرية  فتكون قد مهدت ل�

على المقاومة، وربما على سورية في نفس اللحظة أيضًا.
الفراغ السياسي الذي أمنته  هنا تبرز أسئلة مشروعة وهي: هل 
استقالة الحكومة التي لم تستطع إجراء انتخابات مزورة على قانون 

الستين هو البيئة المناسبة إلطالق هذا المشروع؟
قد  المستقيلة  للحكومة  الجزئي  بالنفس  النأي  بعض  أن  هل 

انتهت صالحيته؟
هل أن مرحلة الفراغ طويلة بظل عدم انتصار أي محور في سورية 

وعدم حصول تسوية؟
اللحظة  هذه  في  لها  واض��ح  ج��واب  ال  التي  األسئلة  من  الكثير 
يكون  ال  أن  المهم  المتبادلة،  الرهانات  استمرار  مع  السياسية 

االستقرار هو أحد أثمان المفاوضات الدولية األميركية - الروسية!

النائب ال�سابق ح�سن يعقوب
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ينزلق لبنان شيئًا فشيئًا نحو تلقي كل 
تداعيات الحرب العالمية التي تشن على 

سورية، لتدمير مقوماتها كدولة، وتفتيتها 
ككيان جيو - سياسي، من ضمن الحملة التي 

نشاهد فصولها يوميًا، والتي ترمي إلى 
تحويل سورية والمنطقة العربية برمتها إلى 
ركام، بما يحفظ وينمي المصالح األميركية - 
األطلسية التي تسميها األجندة األميركية: 

»نفطنا وإسرائيلنا«.

وتبدو ال�صاحة اللبنانية اأكرث ا�صتعداداً من اأي وقت 

القتل اجلارية يف معظم  اإىل حفلة  م�صى، لالن�صمام 

اإلينا؛  الأق����رب  البلد  يف  خ�صو�صاً  ال��ع��رب��ي��ة،  ال��ب��ل��دان 

�صورية، لأ�صباب عدة اأبرزها:

با�صتقالة  ال��ق��ا���ص��ي��ة  الأم��رك��ي��ة  الأوام������ر  تنفيذ 

احل��ك��وم��ة ال��ت��ي ي��راأ���ص��ه��ا جن��ي��ب م��ي��ق��ات��ي، يف حم��اول��ة 

مل���الق���اة خ��ط��اب ال��رئ��ي�����س الأم����رك����ي ب�����اراك اأوب���ام���ا، 

لبنان،  يف  ال�صلطة  ع��ن  اهلل«  »ح���زب  لإب��ع��اد  دع��وت��ه  يف 

و�صعوبة التوافق على حكومة وحدة وطنية.

مالقات النائب وليد جنبالط للرغبات الأمركية 

ورغبات قوى 14 اآذار، التي تريد اإبعاد الوزراء العونين 

عن اأبرز وزارة ترتبط مب�صتقبل الأحداث يف لبنان، هي 

والأطماع،  الأنظار  اأ�صبحت حمط  التي  الطاقة  وزارة 

مقابل  وال��غ��از  النفط  من  كبرة  كميات  اكت�صاف  بعد 

ال��دي��ون  م��ن  ب��اإن��ق��اذه  ي��وؤم��ل  مب��ا  اللبنانية،  ال�صواطئ 

التي يرزح حتتها، وي�صقط الأهداف التي ر�صمت خلطة 

من  التفا�صيل  املعروقة  خزينته،  و�صرقة  لبنان  اإفقار 

قبل اللبنانين.

اق�����رتاب م��رح��ل��ة ر���ص��و ال��ت��ع��اق��د ع��ل��ى ���ص��رك��ات 

ه��ذه  ع��ن  ال��ب��ح��ر  يف  التنقيب  ل��ب��دء  ع��امل��ي��ة  نفطية 

الرثوة التي تنتظر لبنان، وقد ا�صتهدفت الأطماع 

�صورية،  الأطل�صية حتديداً   - الأمركية  اخلارجية 

لأن الرثوة النفطية والغازية التي تكمن يف الأر�س 

غني  ب��ل��د  اإىل  بتحويلها  ت��وع��د  ال�����ص��وري��ة،  وامل���ي���اه 

ب��احل��رب  تفتيتها  ل��ذل��ك جت���ري حم��اول��ة  وق����وي، 

لبنان،  يتهدد  نف�صه  ت�صتهدفها حالياً، والمر  التي 

الأمركي  التحالف  قبل  من  املر�صوم  التوقيت  يف 

�صورية  ا�صتهداف  وب��ات  ال�صهيوين،   - الأطل�صي   -

هدفاً  ثرواتهما  على  ال�صيطرة  من  ملنعهما  ولبنان 

بحد ذاته، ي�صاف اإىل هدف خطة ا�صتهداف حمور 

املقاومة واملمانعة.

واأتباعهم  الغربين  وحلفائهم  الأمركين  اإ�صرار 

لإراح��ة  الو�صائل  كل  ا�صتعمال  على  النفط،  ع��رب  من 

ويف  املقاومة،  القوى  تهديد  من  »الإ�صرائيلي«  العدو 

على  وخ��ارج��ي��اً  داخ��ل��ي��اً  والعمل  اهلل«،  »ح���زب  مقدمها 

لإ�صعافه،  جانبية  مبعارك  اإلهائه  وحم��اول��ة  ح�صاره 

وحتى �صربه، خدمة للم�صروع الإ�صرائيلي.

باإيحاء  اللبنانية  الداخلية  ال��ق��وى  بع�س  اإ���ص��رار 

النتخابات  اإج��راء  على  وعربية،  اأجنبية  �صفارات  من 

ح�صول  ي�صمن  مب��ا  ال�����ص��ت��ن«،  »ق��ان��ون  وف��ق  النيابية 

يتم  نيابية،  اأكرثية  القوى احلليفة لالأمركين على 

اللبناين،  ال��ق��رار  على  الكاملة  ال�صيطرة  بوا�صطتها 

�صورية  على  احل���رب  يف  اأ���ص��ا���ص��ي��اً  ط��رف��اً  ي�صبح  بحيث 

وحت���وي���ل احل�����دود ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة ب��ال��ك��ام��ل، اإىل م��ن��اط��ق 

مفتوحة اأمام التدخالت اخلارجية الع�صكرية يف ال�صاأن 

ا�صتكمال  امل��ق��اوم��ة  لأع���داء  ويتيح  م��ن جهة،  ال�����ص��وري 

ح�صارها بهدف اإ�صقاطها، من جهة اأخرى.

ومت��وي��اًل  ت�صليحاً  ���ص��وري��ة  ع��ل��ى  ال���ع���دوان  ت�صعيد 

وحتري�صاً.

حت��ذي��ر وزارة اخل��ارج��ي��ة الأم��رك��ي��ة رع��اي��اه��ا من 

»احتمال ارتفاع من�صوب العنف« يف لبنان.

حت��������ول ال����ت����ح����ال����ف ب������ن ال�������ص���ل���ف���ي���ن و»ت�����ي�����ار 

امل�������ص���ت���ق���ب���ل« اإىل ت���ن���ازع، ق����د ي���دف���ع اأح������د ال��ط��رف��ن 

ل����ل����ه����روب اإىل الإم���������ام، ب���اف���ت���ع���ال ن����زاع����ات داخ���ل���ي���ة، 

لو�صع الآخر حتت عباءته.

رئي�س  ا�صتنكار  اللبنانيون  ين�َس  مل  ال�صياق،  هذا  يف 

اجلمهورية مي�صال �صليمان، خالل وجوده يف نيجريا، 

يعود مل�صلحن من  ال�صوري موقعاً  ل�صتهداف الطران 

بلدة  جرد  يف  اللبنانية  احل��دود  على  ال�صورية  املعار�صة 

فعل  وك��ذل��ك  داود«،  »خ��رب��ة  ي�صمى  البقاعية،  ع��ر���ص��ال 

امل�صتقيل جنيب ميقاتي، لكن الالفت،  رئي�س احلكومة 

م���واط���ن لبناين  اخ��ت��ط��اف  ع��ل��ى  ���ص��ك��ت��ا  ال��رئ��ي�����ص��ن  اأن 

كانت  ف��اإذا  ذات��ه،  املوقع  يف  اأنف�صهم،  امل�صلحن  قبل  من 

من  ق�صفها  ا�صتنكار  ووجب  لبنانية  امل�صتهدفة  املنطقة 

قيام  التطني�س على  يتم  ال�صوري، فكيف  الطران  قبل 

اأما  معار�صن �صورين بالتحرك فيها وخطف لبناين؟ 

اإذا كان خطف اللبناين جرى من داخل الأر�س ال�صورية، 

فكيف يجيز الرئي�صان لنف�صيهما ا�صتنكار ق�صفها؟

اأن حركة املعار�صة ال�صورية امل�صلحة املدعومة  كما 

م���ن ال���ق���وى امل���ع���ادي���ة ل��ل��ع��رب وال���راع���ي���ة ل��ل��ع��دوان��ي��ة 

»الإ�صرائيلية«، داخل الأرا�صي اللبنانية، باتت على كل 

يف  ويتحركون  م��وج��ودون  منهم  الآلف  ول�صان،  �صفة 

عكار وطرابل�س وعر�صال، وحتى على احلدود مع العدو 

»الإ�صرائيلي« قرب بلدة �صبعا باجتاه اجلولن املحتل، 

فيما ال�صمت الر�صمي اللبناين �صيد املوقف، يف ترجمة 

خاطئة ومنحازة لفكرة »الناأي بالنف�س«، فيما اجلي�س 

يف  ال�صيا�صية  التدخالت  بفعل  الأي��دي  مكبل  اللبناين 

عمله.

يف ه���ذا ال��وق��ت، ت��ب��دو ال��ق��وى ال��ت��ي ط��امل��ا حر�صت 

طائفياً ومذهبياً، وهي ذاتها املعادية للمقاومة و�صورية، 

اأق��وى حالتها: جي�صت قواها الذاتية وب��داأت حرب  يف 

م����زاي����دات م���ع ب��ع�����س ال���ق���وى امل��ت��ط��رف��ة واجل��م��اع��ات 

املعار�صة  م�صلحي  بحركة  نف�صها  وربطت  التكفرية، 

وال�صعودية  قطر  م��ن  واملمولن  املدعومن  ال�صورية 

وتركيا، باإ�صراف وتوجيه اأمركي واأطل�صي، هذا الأمر 

اأن�صاأت ميلي�صيات  اأن  يغري بالتاأكيد القوى التي �صبق 

مل��واج��ه��ة امل��ق��اوم��ة، ب����اأن ت��ع��م��د اإىل ت��ف��ج��ر الأو����ص���اع 

الأمنية، اإذ بات معروفاً اأن هذه القوى م�صتعدة لإحراق 

لالإم�صاك  ال��ع��ودة  م��ن  غاياتها  حتقيق  ب��ه��دف  البلد، 

بال�صلطة، فهل �صيكون الربيع احلايل وال�صيف املقبل 

وينجو  اأع��ج��وب��ة  حت���دث  اأم  واأم��ن��ي��اً،  �صيا�صياً  ح��اري��ن 

اللبنانيون من براثن املجرمن؟

عدنان ال�ساحلي
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يـقــــال

 تفاعل وسطي
وليد  ال��ن��ائ��ب  ب��ّز  الأخ���ر  اأن  ميقاتي،  جنيب  للرئي�س  �صريك  ي�صر 

جنبالط يف حل�س كالمه، م�صتنداً اإىل اأن ميقاتي اأعلن على املالأ قبل 48 

�صاعة فقط من تقدمي ا�صتقالة حكومته من روما، اأنه لن ي�صتقيل، ورد 

ال�صريك الأمر اىل التفاعل »الو�صطي« مع جنبالط، واآخرين!

 ماذا جرى مع اإلبراهيمي؟
اأوروبية  اإىل عا�صمة  �صافرت �صخ�صية لبنانية فاعلة يف الو�صط ال�صيا�صي 

مهمة، والتقت هناك املبعوث الأممي الأخ�صر الإبراهيمي، بناًء على مباحثات 

م�صبقة، وفق جدول اأعمال حمدد باملو�صوع ال�صوري. ونقل امل�صوؤول اللبناين 

اإىل الإبراهيمي كالماً وا�صحاً وحمدداً، ي�صبه الر�صالة ال�صفهية، وعاد بانطباع 

اأن امل�صوؤول الدويل ب�صدد اإجراء مراجعة تقييمية لأدائه يف املرحلة ال�صابقة 

ومقاربته للو�صع، يف �صوء خطورة التطورات اجلارية، خ�صو�صاً بعد احتالل 

الإبراهيمي  انتقدها  التي  اخلطوة  وهي  العربية،  اجلامعة  يف  �صورية  مقعد 

الإبراهيمي  مع  مباحثاته  ف��اإن  اللبنانية،  ال�صخ�صية  وبح�صب  وا�صح.  ب�صكل 

كانت جيدة، وهو نقل كل ما دار فيها اإىل القيادة ال�صورية.

 رحلة رومانيا
اأي دب  اإن الأخر مل يظفر ب�صيد  اأ�صدقاء وزير الداخلية،  اأحد  قال 

خالل اإجازته يف رومانيا، التي ا�صتمّرت اأربعة اأيام تقريباً، واإن كل الطلقات 

التي اأطلقها كانت ف�صي�س.

 التمديد مطروح
بعد جولة خارجية قادته اإىل بع�س العوا�صم املعنية بامللف اللبناين، 

ا�صتنتج م�صوؤول لبناين، اأن التمديد لرئا�صة اجلمهورية وجمل�س النواب 

ملدة عام �صيكون مطروحاً بقوة كاأحد خمارج الأزمة ال�صيا�صية املعقدة.

 زيارة خاصة جدًا
امل�صتقيل؛  احل��ك��وم��ة  رئ��ي�����س  يجتمع  مل 

اإىل  اخلا�صة  زي��ارت��ه  خ��الل  ميقاتي،  جنيب 

وا�صتغل  رفيع،  بريطاين  م�صوؤول  ب��اأي  لندن، 

وق��ت��ه مب��ت��اب��ع��ة اأم�����ور ���ص��رك��ات��ه واأع���م���ال���ه يف 

بريطانيا والوليات املتحدة.

 سحبت بسرعة من التداول
ال��ت��ق��اع��د  اإىل  اأح��ي��ل��ت  اأم��ن��ي��ة  ���ص��خ�����ص��ي��ة 

موؤخراً، طرح ا�صمها كمر�صح حمتمل لت�صكيل 

من  �صحبهما  مت  م��ا  �صرعان  لكن  احل��ك��وم��ة، 

امل��ح��اولت  م��ن ح��رق��ه��ا يف  ال���ت���داول، خ�صية 

اح��ت��م��ال  اأو  م��ك��ان��ه..  اإىل  اجل���اري���ة لإع���ادت���ه 

تر�صحه اإىل النتخابات.

 رسالة غير مباشرة
النائب  اإع��الن  �صيا�صية،  م�صادر  اعتربت 

الطاقة  وزارت��ي  اإ�صناد  رف�صه  وليد جنبالط 

والت�������ص���الت ل��ت��ك��ت��ل ال��ت��غ��ي��ر والإ�����ص����الح، 

مب��ن��زل��ة ر����ص���ال���ة غ���ر م��ب��ا���ص��رة م���ن رئ��ي�����س 

مي�صال  العماد  اإىل  ميقاتي  جنيب  احلكومة 

عون.

 غياب اسم العريضي
ل��وح��ظ اأن اإع�����الن اأم����ن ال�����ص��ر ال���ع���ام يف 

»احل�������زب ال���ت���ق���دم���ي ال������ص�����رتاك�����ي«؛ ظ��اف��ر 

ن��ا���ص��ر لأ����ص���م���اء امل��ر���ص��ح��ن اجل��ن��ب��الط��ي��ن 

لالنتخابات النيابية، مل يت�صمن ا�صم الوزير 

وعزت  ب��روت،  النائب عن  العري�صي،  غ��ازي 

اأو�صاط متابعة، اأن �صبب ذلك هو عدم وجود 

�صعد  امل�صتقبل«  »تيار  رئي�س  نهائي مع  اتفاق 

اأو لأن جنبالط غر را���س عن  احل��ري��ري.. 

اأداء وزي��ر الأ���ص��غ��ال، ال��ذي ك��ان منفتحاً على 

عمله  يف  ال�صيا�صية  وال��ق��وى  امل��ن��اط��ق  جميع 

الوزاري.

 تهميش المجلس الدستوري
ال��ت��ه��ي��م�����س  وراء  ي���ق���ف  م����ن  اأن  ت���ب���ّن 

ان��ت��ه��اء  ع��ل��ى خلفية  ال��د���ص��ت��وري  ب��امل��ج��ل�����س 

ولية خم�صة من اأع�صائه بالقرعة التي مل 

 14 ق��وى  على  حم�صوبون  ق�صاة  ه��م  جت���ِر، 

اآذار، اثنان منهم انتهت وليتهما يف الق�صاء 

ال���ع���ديل، وال���ث���ال���ث م���ا ي�����زال م���ث���اب���راً على 

تعّد  مل  وظيفة  با�صتالم  القانون  خمالفة 

له، وُيفرت�س اإعادته اإىل وظيفته الرئي�صية 

كقا�س يف الق�صاء الإداري.

االحتقان الداخلي يغلي على نار التصعيد في سورية

لبنان يواجه ربيعًا وصيفًا حارين سياسيًا وأمنيًا

 صراخ غير مبرر
 انتقد م�صوؤول رفيع غر مدين، ال�صراخ الذي عال 

من دار الفتوى بعد حادثة العتداء على ال�صيخن يف 

اخلندق الغميق، علماً اأن اجلي�س اعتقل الفاعلن بعد 

العقالء،  يت�صرف  وق��ال ما هكذا  �صاعة فقط،  ن�صف 

مذهبي  ا�صتغالل  ح��ال��ة  يعي�س  البلد  اأن  خ�صو�صاً 

الأجدى  وكان  �صيا�صية معروفة،  مف�صوح من جهات 

بهم ا�صتيعاب الأمر بعد �صيل من التطمينات من كل 

اأ�صّر  ذل��ك،  رغ��م  لكن  امل�صتويات،  اأعلى  على  اجلهات 

بع�س م�صايخ دار الفتوى، على ح�صور قيادة اجلي�س 

اعتذار  وتقدمي  الع�صكري،  باللبا�س  الفتوى  دار  اإىل 

»لي�س  الكبار،  الع�صكرين  امل�صوؤولن  اأحد  فرّد  للدار، 

نحنا كنا طرف؟ �صو اإلنا عالقة باملو�صوع«؟
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�شهر  يف  �شقطوا  امل�شلحة  املجموعات  من  قتياًل 

ال�شورية،  امل�شلحة  القوات  يد  على  املا�شي  اآذار 

اأن ربع القتلى هم من  ومن �شمن االعرتافات، 

 520 نحو  ه��ن��اك  اأن  اأي  ���ش��وري��ة،  غ��ر  جن�شيات 

هذا  اع��رتف  كما  متعددة،  جن�شيات  م��ن  قتياًل 

املر�شد اأن هناك قتلى غر معرويف اجلن�شية، ويف 

املرتزقة  اأع��داد  ارتفاع  اإىل  وا�شحة،  اإ�شارة  ذلك 

ي��وج��د من  ال  ق��د  ال��ذي��ن  امل�شلحني،  يف �شفوف 

اأو يعرتف بهم، وهو منط اأمركي  يطالب بهم 

يف حروب وا�شنطن على الدول وال�شعوب، حيث 

باأعداد  املتعاقبة،  االإدارات االأمركية  ال تعرتف 

وتكتفي  احلقيقيني،  االأم��رك��ي  اجلي�ش  قتلى 

املتحدة  الواليات  اأه��ل يف  اأو  له عائلة  بذكر من 

اأن عدد  اإىل  يطالبون به، حيث ت�شر معلومات 

الع�شرين  جت��اوز  العراق  يف  االأمركيني  القتلى 

األفاً، يف وقت مل ت�شر اأرقام البنتاغون �شوى اإىل 

خم�شة اآالف قتيل.

وعلى هذا النحو، كان احلال يف فيتنام، حيث 

يتجاوز  القتلى مل  باأعداد  االأمركي  االع��رتاف 

ت�شر  كانت  الوقائع  بينما  قتيل،  اآالف  الع�شرة 

اإىل اأن عدد القتلى يرتاوح بني 50 األفاً ومئة األف 

قتيل عند هزميتهم يف العام 1974.

وي��ت�����ش��ح م��ن ال��وق��ائ��ع امل��ي��دان��ي��ة يف احل��رب 

ا�شرتاتيجي،  ي��و���ش��ح خ��ب��ر  ك��م��ا  ���ش��وري��ة،  ع��ل��ى 

اأن خم��ت��ل��ف اأن�����واع االأ���ش��ل��ح��ة، وخم��ت��ل��ف اأن����واع 

بالد  يف  ا�شتعمالها  مت  ق��د  امل�شلحة  الع�شابات 

دول��ي��اً،  امل��ح��رم��ة  االأ�شلحة  فيها  االأم��وي��ني، مب��ا 

ب��ح��ي��ث ت��وق��ف امل��راق��ب��ون ك��م��ا اأ����ش���ارات وك���االت 

االأنباء العاملية، عند عبارة وردت يف بيان مدعي 

عام والية فرجينيا؛ نيل ماك ومكتب التحقيقات 

االحت������ادي ح����ول اع��ت��ق��ال اجل���ن���دي االأم���رك���ي 

الواليات  اإىل  ه��ارون لدى عودته  اأري��ك  ال�شابق 

املتحدة من �شورية، حيث كان يقاتل يف �شفوف 

املجموعات امل�شلحة، وحتديداً يف �شفوف »جبهة 

الن�شرة«، فيقول املدعي العام ماك: »اإن هارون 

اإذا اأدين با�شتخدام  يواجه ال�شجن مدى احلياة 

تابعة  اإره��اب��ي��ة  منظمة  م��ع  �شامل  دم��ار  اأ�شلحة 

لتنظيم القاعدة«.

تفا�شيل  اأي  تقدمي  عن  اأحجم  العام  املدعي 

ب�������ش���اأن ه����ذه ال���ف���ق���رة م���ن االت����ه����ام، مم���ا ط��رح 

ت�شاوؤالت كثرة حول عالقة املرتزق االأمركي، 

باإطالق �شاروخ كيميائي يف حمافظة حلب واأدى 

اإىل �شفك دم اأبرياء، باالإ�شافة اإىل اأ�شئلة عديدة 

حول من جنده، ومن دفع له االأم��وال الطائلة، 

ومن اأر�شله اإىل �شورية؟

ب�����اأي ح�����ال، ف�����اإن ك���ل ال���ت���ط���ورات وال��وق��ائ��ع 

�شورية،  على  الهجمة  �شرا�شة  ورغ��م  امليدانية، 

فاإنها مل تفلح يف ك�شر اجلي�ش العربي ال�شوري، 

ي�شتوعب  اأن  م��ذه��ل��ة  ب�����ش��رع��ة  ا���ش��ت��ط��اع  ال����ذي 

ج��راء  ال��ن��ت��ائ��ج،  وي�شتخل�ش  وال��ع��ر  ال���درو����ش 

ي�شتعيد  دوم���اً  فكان  احل���روب،  ه��ذه  م��ع  تاأقلمه 

زمام املبادرة يف امليدان، ويبا�شر يف حرب تطهر 

�شورية من املرتزقة وفلول املجموعات امل�شلحة، 

اإىل  اال�شرتاتيجي  اخلبر  ح�شب  اأف�شت  التي 

ثقلها  تفر�ش  اأخ���ذت  ج��دي��دة،  ميدانية  وق��ائ��ع 

ع��ل��ى امل�����ش��ل��ح��ني وداع��م��ي��ه��م االأع������راب وال���رتك 

وامل��رت��زق��ة  امل�شلحني  ت��دف��ق  ف��اأخ��ذ  وال��غ��رب��ي��ني، 

هذا  ك��ان  اأن  بعد  بالرتاجع،  اجلن�شيات  كل  من 

التدفق الب�شري يعتر عن�شراً اأ�شا�شياً يف ترجيح 

احلرب على �شورية.

واأم���ام ه��ذا ال��واق��ع، ومم��ا حمل م��ن همجية 

ال�����ش��وري��ني، وتدمر  امل��واط��ن��ني  اأع��م��ال قتل  يف 

ال�شورية،  التحتية  والبنى  واملوؤ�ش�شات  املن�شاآت 

اإما  القتال،  من  تن�شحب  �شورية  مكونات  ب��داأت 

الأن بع�شها مل ي�شتطع حتمل امل�شاهد الفظيعة، 

الأع��م��ال  وال��ت��ف��رغ  االأج���ان���ب،  على  لالعتماد  اأو 

ال�شلب والنهب واالإثراء غر امل�شروع.

اأي�شاً يف االأ�شابيع االأخ��رة من  كما يالحظ 

امل�شلحني  تدفق  تراجع يف  �شورية،  على  احل��رب 

من تون�ش، ومن املغرب العربي ب�شكل عام، لعدة 

اأ�شباب اأبرزها:

- ال�����ش��ج��ة ال���ك���رى ال���ت���ي اأث����اره����ا اأه����ايل 

منهم،  قتلوا  الذين  وخ�شو�شاً  املقاتلني،  هوؤالء 

واأحرقت جثثهم، الإخفاء جن�شياتهم.

- التغرير بهوؤالء ال�شباب من اأجل اجلهاد يف 

ال�شوريني،  يقتلون  اأنهم  فتبني  القد�ش،  �شبيل 

تلقى  ب��الده،  اإىل  العودة  وحينما ح��اول بع�شهم 

التهديدات ال�شديدة، وبع�شهم اأعدم بالفعل.

مقاتلي  م��ن  ك��ب��راً  ق�شماً  ف���اإن  ع���ام،  وب�شكل 

املغرب العربي، عاد فعاًل اإىل بالده، وبداأ يروي 

اأن  كما  �شورية،  على  احل��رب  رهيبة من  ف�شواًل 

ق�شماً من هوؤالء ان�شحب للقتال يف مايل.

يف ه����ذا ال���وق���ت، ب�����داأت ع��وا���ش��م ال���غ���رب ت�شج 

باالحتجاجات ال�شعبية، خ�شو�شاً يف لندن وباري�ش، 

حول دور حكومات بلدانهم يف هذه احلرب القذرة، 

ودورها يف جتنيد املرتزقة واإر�شالهم اإىل �شورية، مما 

�شعوبها،  اأم��ام  ف�شائحها  ل�شرت  العوا�شم  هذه  دفع 

بالرتاجع عن جتنيد ومتويل املتطوعني واإر�شالهم.

اأمام هذه الوقائع، ي�شر اخلبر الع�شكري اإىل 

جلوء قطر وال�شعودية والواليات املتحدة للتعوي�ش 

ول��ب��ن��ان،  االأردن  خ���الل  م��ن  ال��ب�����ش��ري  النق�ش  ع��ن 

فكان اأن حترك اجلي�شان االأردين واللبناين الإقفال 

حركات  اإىل  باالإ�شافة  امل�شلحني،  تهريب  ب��واب��ات 

اإلتفافية �شريعة بداأ اجلي�ش العربي ال�شوري، ومعه 

احل��دود  وحر�ش  ال�شورية  ال�شعبية  املقاومة  ق��وات 

بتنفيذها، اأ�شفرت عن مقتل مئات امل�شلحني الذين 

مل ياأت املر�شد ال�شوري على ذكرهم بالتاأكيد.

ويف و�شط التطورات االأخرة، )لبنان واالأردن(، 

ك��ان��ت ب��داي��ة اف��ت��ع��ال ه��م��روج��ة ال��ت��ه��دي��د بالفنت 

وطرابل�ش  �شيدا  ب��ني  املتنقلة  لبنان،  يف  املذهبية 

جنيب  ا�شتقالة  بعدها  تاأتي  ثم  والبقاع،  وعر�شال 

ميقاتي التي جاءت حتت عنوان: التمديد ل�شابط.. 

يف نف�ش ال��وق��ت ال���ذي ك��ان فيه ب���اراك اأوب��ام��ا من 

قلب القد�ش املحتلة يتحدث، موجهاً خم�ش مرات 

االتهام ل�»حزب اهلل« باالإرهاب، ويف وقت ك�شف فيه 

�شورية  يف  امل�شلحني  م��ن  اجل��رح��ى  تلقي  ع��ن  علناً 

العالج يف م�شت�شفيات الكيان ال�شهيوين.

الكيان  من  اأوب��ام��ا  اإليها  انتقل  التي  االأردن،  ويف 

ال�شهيوين، كان �شد اأع�شاب مللكها الذي تلقى اإنذارات 

ال�شعبية  امل��واق��ف  وت�����ش��اع��د  ات�����ش��اع  ج���راء  خليجية، 

والقطرية  ال�شعودية  بالغطر�شة  امل��ن��ددة  االأردن���ي���ة 

االأم���ر،  حقيقة  يف  ل��ك��ن  ���ش��وري��ة،  ت��دم��ر  متويلها  يف 

تلقتها  التي  االأمركية  والر�شائل  اأوباما  جولة  ف��اإن 

االأمركي،  للغرب  التابعة  العربية  االأنظمة  عوا�شم 

ال�شيد  قبل  م��ن  املفو�شة  االإقليمية  ال��ق��ي��ادة  اأن  ه��ي 

االأم���رك���ي، ه��ي حم���ور اأن���ق���رة - »ت���ل اأب���ي���ب«، وعلى 

يعني  ما  وه��و  قيادته،  االن�شواء حتت  االأت��ب��اع  جميع 

م�شاريعها  اإىل  اأم��رك��ي��ة  ع����ودة  اخل���ب���ر،  ه���ذا  وف���ق 

الرتكي   - االأمركي  احللف  تفعيل  باإعادة  القدمية، 

حماولة  يف  بغداد،  حلف  ي�شبه  ما  اأو  »االإ�شرائيلي«   -

لتطويق اإيران واملقاومة يف لبنان، واإغراق العراق يف 

حروب قبلية ومذهبية وع�شائرية، الأنه يف ظل �شمود 

عمق  ثمة  الكبر،  االنت�شار  نحو  وتقدمها  �شورية، 

عمالق  حلف  النطالق  يرت�شم،  وا�شرتاتيجي  ب�شري 

�شورية  اإىل  اإي�����ران  م��ن  مي��ت��د  امل��ع��ادل��ة  وج���ه  �شيغر 

مروراً بالعراق، حيث اإن م�شاحة اإيران وحدها ت�شاوي 

واأملانيا جمتمعة،  م�شاحة بريطانيا وفرن�شا واإ�شبانيا 

ا�شرتاتيجي  امل�شاحة يف حلف  تكاملت هذه  اإذا  فكيف 

م���ع ال���ع���راق و����ش���وري���ة، اأو م���ا ي��ط��ل��ق ع��ل��ي��ه اجل��ب��ه��ة 

ال�����ش��رق��ي��ة يف م��واج��ه��ة ال��ع��دو »االإ���ش��رائ��ي��ل��ي«، حيث 

الطاقة الب�شرية تبلغ نحو 130 مليون ن�شمة، وتتميز 

يف  �شنة  اآالف  �شبعة  م��ن  اأك���ر  ميتد  ح�شاري  بعمق 

واالإب��داع  باحليوية اخلالقة  �شعوبها  وتتميز  التاريخ 

يف  املختزنة  ال���روات  لها  اأ�شيفت  اإذا  فكيف  والعلم، 

الريك�ش  وحلف  رو�شيا  مع  تكاملت  ما  واإذا  اأر�شها، 

التوازن  �شتعيد  بالتاأكيد  فاإنه  ا�شرتاتيجي  حلف  يف 

العاملي اخلايل من احلروب اال�شتعمارية والهمجية.

ب�شار  الرئي�ش  ق��ول  اأخ��ذ  رمب��ا ���ش��روري هنا 

االأ����ش���د ب��دق��ة الأن����ه ي��ع��ر حقيقة ع��ن ال��واق��ع: 

»م��ع��رك��ت��ن��ا ط��وي��ل��ة، وم��ع��رك��ة االن��ت�����ش��ار ب����داأت، 

يفكرون  ليجعلهم  ك���اف  ل���الأع���داء  ن��خ��ب��وؤه  وم���ا 

بالهزمية«.

اأحمد زين الدين

معركة انتصار سورية بدأت.. والمفاجآت تنتظر أعداءها
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اأكر واليتي،  الدولية؛ علي  لل�شوؤون  اإيران  االإ�شالمية يف  الثورة  لفت م�شت�شار قائد 

اإىل اأن »�شورية حكومة و�شعباً، تعتر قلعة م�شتحكمة اأمام ال�شهاينة، واأن االأعمال التي 

ن�شهدها يف �شورية، هدفها اإ�شعاف حلقة املقاومة اأمام ال�شهاينة يف املنطقة«.

وراأى واليتي، اأن »الدول الغربية اأ�شبحت حالياً يف حالة ياأ�ش من التدخل الع�شكري يف 

�شورية، الأنها خالل العامني املا�شيني، ومنذ بدء االأزمة، مل حتقق اأي ن�شر يف هذا البلد«.

واأ�شار واليتي اإىل اأن »احلكومة ال�شورية تطالب باإجراء حوار، واإذا كان للمعار�شني اأي 

موقف وطلب، يجب اأن يطرحوه على طاولة احلوار«، موؤكداً اأن »ال�شعب ال�شوري وحده 

يقرر م�شره«.

الدوحة  االأخ��رة يف  العربية  القمة  خ��الل  العربية  ال��دول  بع�ش  »قيام  ودان واليتي 

مبنح املعار�شة امل�شلحة مقعد �شورية يف اجلامعة العربية، ومطالبتها مبنح مقاعد �شورية 

يف املنظمات الدولية لهذه املعار�شة«، معتراً اأن »ماحدث يف قطر كان عماًل ا�شتعرا�شياً 

مبعنى اآخر، فقد مت بفعل عدد من الدول الرجعية يف املنطقة عمل ا�شتعرا�شي، بحيث 

اإىل املعار�شة، والذي يعتر عماًل  منحت هذه الدول مقعد �شورية يف اجلامعة العربية 

يتناق�ش مع القوانني الدولية«.

ولفت واليتي اإىل اأن »هذا االإجراء لن يرتك اأي اأثر يف م�شر �شورية حكومة و�شعباً 

الأن ال�شعب واحلكومة يف �شورية اأثبتا رف�شهما الأي تدخل اأجنبي، واأنهما ي�شمدان اأمام 

ممار�شات بع�ش الدول الرجعية يف املنطقة وال�شهاينة والدول الغربية«، معتراً اأن »هذا 

اأن »احلكومة ال�شورية اأ�شبحت اليوم اأقوى من  ال�شمود يرت�شخ يوماً بعد يوم«، موؤكداً 

اأي وقت م�شى«.

الحكومة السورية اليوم أقوى من أي وقت مضى



ك���ان���ت ال������ق������رارات ال���ت���ي ات����خ����ذت يف 

ق��م��ة ج��ام��ع��ة ال�����دول ال��ع��رب��ي��ة امل��ن��ع��ق��دة 

يف ال���دوح���ة، ق������رارات غ���ر م�����ش��ب��وق��ة يف 

ت���اري���خ ج��ام��ع��ة ال�����دول ال��ع��رب��ي��ة، وال��ت��ي 

حرب  اإع��الن  مبنزلة  مب�شامينها  ُتعتر 

مفاعيلها  اأن  ول��و  ال�شورية،  الدولة  على 

الفعلية قد ال تكون بالقوة التي يتمناها 

البع�ش. 

وال���������ش����وؤال ال�����ذي ي�����ش��األ��ه ك���ث���رون، 

ه��ل ب��ات��ت ال����دول ال��ع��رب��ي��ة امل��وق��ع��ة على 

الدوحة، ملزمة باالعرتاف  قرارات قمة 

ال�شورية  ال�شفارات  وت�شليم  باالئتالف، 

فيها اإىل حكومته؟

ويف االإج���اب���ة، ي��ب��دو م��ن امل��ه��م ب��داي��ة 

لفت النظر اإىل اأن جامعة الدول العربية، 

لي�شت منظمة فوق الدول، بل هي منظمة 

موؤلفة من جمموعة من الدول العربية 

امل�شتقلة املوّقعة على امليثاق، وبهذا املجال 

يكون امليثاق هو مبنزلة معاهدة بني دول، 

وهو من يحكم العالقات بينها.

وان����ط����الق����اً م����ن امل���ي���ث���اق، ومب���وج���ب 

املجل�ش باالإجماع  7، فاإن ما يقرره  امل��ادة 

يف  امل�شرتكة  ال��دول  جلميع  ملزماً  يكون 

املجل�ش  ي��ق��رره  م��ا  اإن  باملقابل  اجلامعة، 

فقط،  يقبله  ملن  ملزماً  يكون  باالأكرية 

ويف احلالتني تنفذ قرارات املجل�ش يف كل 

االأ�شا�شية ولقوانينها  لنظمها  دولة وفقاً 

وم�شاحلها.

بالو�شع  امل��ت��ع��ل��ق  ال���ق���رار  اإن  وع��ل��ي��ه، 

ال���������ش����وري، مل ي�������دُع �����ش����راح����ة ال������دول 

ال�شورية  ال�شفارات  ت�شليم  اإىل  العربية 

اإىل االئ��ت��الف، وذل��ك خ��وف��اً م��ن خ�شارة 

على  يرتتب  اإذ  عليه،  املوافقة  االأك��ري��ة 

مفاعيل  ال�����ش��ف��ارات  بت�شليم  ال��ق��رار  ه��ذا 

الدولية،  العالقات  �شعيد  على  خطرة 

تخ�شاها الدول العربية.

ثانياً: مل يكتِف املوؤمترون يف الدوحة 

ع��دة،  بنود  يف  اجلامعة  ميثاق  مبخالفة 

بل خالفوا ب�شكل �شريح القانون الدويل 

ي��وؤك��د  االآن  ل��غ��اي��ة  زال  م���ا  ال����ذي  ال���ع���ام 

ع��ل��ى ���ش��ي��ادة ال���دول���ة وع����دم ال��ت��دخ��ل يف 

�شوؤونها الداخلية، ففي خمالفة �شريحة 

لن�شو�ش امليثاق، تدخل العرب يف �شوؤون 

ال���دول���ة ال�����ش��وري��ة يف خم��ال��ف��ة وا���ش��ح��ة 

للمادة 8، التي تن�ش على اأن كل دولة من 

الدول امل�شرتكة يف اجلامعة حترتم نظام 

االأخ��رى،  القائم يف دول اجلامعة  احلكم 

وت��ع��ت��ره ح��ق��اً م��ن ح��ق��وق ت��ل��ك ال����دول، 

وت��ت��ع��ه��د ب����اأن ال ت��ق��وم ب��ع��م��ل ي��رم��ي اإىل 

تغير ذلك النظام فيها.

اأهم  اأح��د  اجلامعة  ثالثاً: مل حت��رتم 

القانون الدويل وهي  القواعد االآمرة يف 

ح���ق ال�����ش��ع��وب يف ت��ق��ري��ر م�����ش��ره��ا، بل 

اختيار  يف  ال�����ش��وري  ال�شعب  ح��ق  انتهكت 

عن  للحديث  واندفعت  وممثليه  حكامه 

ووحيداً  �شرعياً  االئتالف ب�شفته ممثاًل 

اأطراف  ال�شوري، خمتزلة جميع  لل�شعب 

املعار�شة االأخرى، ومن�شبة نف�شها و�شية 

على اإرادة ال�شعب التي يجب اأن تتجلى يف 

االنتخابات وحدها.

راب����ع����اً: وع���ل���ى ال���رغ���م م���ن احل��دي��ث 

اأول��وي��ة احل��ل ال�شيا�شي ودع��م مهمة  عن 

االإبراهيمي، فاإن قرار اجلامعة حتدث يف 

البند نف�شه عن »حق« كل دولة يف ت�شليح 

املعار�شني ال�شوريني و»اجلي�ش احلر«.

اإن ما حتدث به ن�ّش القرار عن »حق« 

اجلامعة  مليثاق  مناق�ش  ه��و  بالت�شليح، 

وال��ق��ان��ون ال���دويل على ح��د ���ش��واء، اإذ ال 

اإىل  ي�شر  م��ا  اجلامعة  ميثاق  يف  ي��وج��د 

احلق بالتدخل يف �شوؤون الدول العربية، 

ال ع�شكرياً وال باأي و�شيلة تدخلية اأخرى، 

عنه  يتحدث  ال��ذي  بالت�شليح«  »احل��ق  اإن 

ن�ش القرار، هو انتهاك لقواعد القانون 

ال��ذي ما زال قائماً على احرتام  ال��دويل 

���ش��ي��ادة ال�����دول، ف��ال��ت��دخ��ل ال��ع�����ش��ك��ري يف 

���ش��واء مبا�شرة  االأخ�����رى  ال����دول  ����ش���وؤون 

جم��م��وع��ات  ت�شليح  ع���ر  ب��ال��وا���ش��ط��ة  اأو 

لتقوي�ش احلكم، هو انتهاك ملبداأ اأ�شا�شي 

وه�����ام يف ال���ع���الق���ات ال���دول���ي���ة م��رت��ب��ط 

بال�شيادة، وهو مبداأ عدم التدخل.

ال��دوح��ة  امل����وؤمت����رون يف  ك���ان  اإذا  اأم����ا 

يف  م�شتحدث  جديد  م��ب��داأ  اإىل  ي�شرون 

ال��ع��الق��ات ال��دول��ي��ة، وه���و »ح���ق التدخل 

ه��ذا  ف���اإن  امل��دن��ي��ني«،  الع�شكري حل��م��اي��ة 

قبل  م��ن  ح�شراً  يفّو�ش  اأن  يجب  احل��ق 

جمل�ش االأمن الدويل، ويف جرائم دولية 

اأرب������ع ه����ي: االإب���������ادة، وج����رائ����م احل����رب، 

وال���ت���ط���ه���ر ال���ع���رق���ي، واجل�����رائ�����م ���ش��د 

احلكومات  اأن  ثبت  اإذا  وذل��ك  االإن�شانية، 

غر  اأو  منعها  ع��ن  ع��اج��زة  ال�شيادة  ذات 

وق��وع  حتديد  اأن  علماً  منعها،  يف  راغ��ب��ة 

لديه معاير حمددة  مثل هذه اجلرائم 

وال ميكن اإطالقه اعتباطاً.

االأم��ن  جمل�ش  اأن  وكما  املح�شلة،  يف 

ل���ن مي����رر ق������راراً ب����االع����رتاف ب��ح��ك��وم��ة 

اإىل  �شورية  ي�شلم مقعد  ول��ن  االئ��ت��الف، 

امل��ع��ار���ش��ة، ك��ذل��ك ال ���ش��يء ي��ل��زم ال���دول 

االئتالف،  بحكومة  باالعرتاف  العربية 

حتكمها  �شيا�شية  م�شاألة  هو  فاالعرتاف 

ح���ري���ة اخ���ت���ي���اري���ة و����ش���ل���ط���ة ت��ق��دي��ري��ة 

اأّن و�شعاً  دول��ة يف  اإرادة  تعّر عن  وا�شعة 

ق��ان��ون��ي��اً اأو واق��ع��ي��اً ق��د اأ���ش��ب��ح ق��ائ��م��اً، يف 

اأنه حتى لو مّت االعرتاف  املقابل، نعتقد 

باالئتالف من قبل بع�ش الدول العربية، 

املعار�شة  اإىل  فاإن ت�شليم �شفارات �شورية 

قد  وق��ان��ون��ي��ة،  �شيا�شية  مفاعيل  ي��رت��ب 

يف  لها  م�شتعدة  العربية  ال��دول  تكون  ال 

الوقت احلا�شر.

د. ليلى نقوال الرحباين
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هل الدول العربية ملزمة باالعتراف بحكومة االئتالف السوري؟
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ال يوجد في ميثاق 
الجامعة ما يشير إلى 

الحق بالتدخل في 
شؤون الدول العربية 

ال عسكريًا وال بأي 
وسيلة أخرى

اأنقرة - الثبات
 

من  ق�شراً  ترحيلهم  مت  �شوري  الجئ  اأكر من 600 

يوؤكد  املا�شي وح��ده، وفق ما  االأ�شبوع  الرتكية  املخيمات 

حينما  تركيا،  يف  املعار�شني  ال�شوريني  النا�شطني  اأح��د 

دهمت ال�شرطة الع�شكرية الرتكية خميماً يف والية اأورفا 

�شاحنات ع�شكرية  ورج��ااًل و�شعوا يف  �شباناً  واقتادت منه 

مغلقة واأر�شلوا اإىل احلدود، حيث اأخطروا ب�شرورة عدم 

العودة وحتذيرهم من اأنهم �شيواجهون ال�شجن يف تركيا، 

اإن وطاأت اأقدامهم االأرا�شي الرتكية مرة ثانية.

احتجاجات  خلفية  على  تاأتي  ه��ذه  الرتحيل  عملية 

اُتهم هوؤالء بالقيام بها، بعد تكاثر احلوادث يف املخيمات 

الت�شدد  ونتيجة  االأم���ان،  عوامل  غياب  نتيجة  ال�شورية 

املبالغ فيه من قبل ال�شلطات الرتكية التي تدير املخيمات، 

والتي ي�شبهها ال�شوريون ب�»خميمات االعتقال«.

التي  املخيمات  ه��ذه  داخ��ل  يقبعون  ال�شوريني  اآالف 

�شكانية،  اأي جتمعات  عن  بعيداً  العراء  يف  اأقيم معظمها 

خانق  ح��ر  م��ن  الطبيعة  لعوامل  عر�شة  ه���وؤالء  فيرتك 

العوا�شف  وبينهما  ال�شتاء،  يف  ق��ار���ش  وب���رد  ال�شيف  يف 

ذلك  اإىل  ا�شتطاعت  كلما  خيامهم  تقتلع  التي  املو�شمية 

اإال باإذن  �شبياًل، االأهايل ممنوعون من مغادرة املخيمات 

خا�ش، وهذا االإذن ال ُيعطى لكل اأفراد العائلة، اإذ يتوجب 

ال��ف��رار، كما  اأف��راده��ا يف املخيم ل�شمان ع��دم  بقاء بع�ش 

مينع على هوؤالء اقتناء اآالت الت�شوير والهواتف النقالة 

داخل  اإىل  للتهريب  ج��داً  املرغوبة  ال�شلع  باتت من  التي 

املخيمات.

�شليمان  خميم  يف  تظاهروا  �شوريون  الج��ئ��ون  وك��ان 

اإىل  اأدى  ال��ذي  املخيم  اإدارة  اإه��م��ال  على  احتجاجاً  �شاه 

بالكهرباء، فما  مقتل فتاة يف العا�شرة من عمرها �شعقاً 

القنابل  �شدهم  ا�شتخدم  اأن  اإال  الرتكي  االأم��ن  ك��ان من 

وقوع  اإىل  اأدى  ما  بالهراوات،  وهاجمهم  للدموع  امل�شيلة 

اأول من  كانوا  امل�شابني  اأن  واالأده��ى،  االإ�شابات،  ع�شرات 

مت ترحيلهم مبا�شرة من املخيم، قبل اأن ُي�شتدعى اآخرون 

ال�����ش��وري��ات يف  ال��الج��ئ��ات  اإح���دى  وت��ق��ول  للهدف نف�شه، 

املخيم يف ات�شال هاتفي مع وكالة اأنباء عاملية، اإن االأمن 

الرتكي اأبعد معظم اأفراد عائلتها من دون اأن ي�شمح لهم 

حتى بالوداع، وت�شيف: »لقد ا�شتدعوهم ثم اختفوا.. بكل 

ب�شاطة قالوا لنا اإنهم ذهبوا اإىل �شورية«.

وقد انتقدت مفو�شة االأمم املتحدة ال�شامية ل�شوؤون 

ر�شمي  بيان  يف  الالجئني  ترحيل  تركيا  ق��رار  الالجئني 

ن���ي���وي���ورك، مت���ت فيه  امل��ت��ح��دة يف  م��ق��ر االأمم  ���ش��در يف 

التي وقعت  للتحقيق يف مالب�شات احل��وادث  اأنقرة  دعوة 

اإىل  اأدت  والتي  تركيا،  يف  ال�شوريني  لالجئني  خميم  يف 

اأن  ترحيلهم، وكان الرد الرتكي على املراجعات الدولية 

ال�شلطات  واأن  اأنف�شهم،  تلقاء  املغادرة من  »ق��رروا  ه��وؤالء 

الرتكية ال ت�شتطيع اأن متنعهم من ذلك!

الرتكية  التقدميات  اأن  �شوريون  الج��ئ��ون  اأف���اد  وق��د 

لالجئني تراجعت اإىل حد كبر، مقابل ت�شدد اأمني اأكر 

اأن مت تعيني »واٍل لل�شوريني« مقره يف والية غازي  منذ 

عنتاب يدير �شوؤون الالجئني هناك.

وت�����ش��ك��و اأن���ق���رة م���ن ق��ل��ة امل�����ش��اع��دات ال���دول���ي���ة، لكن 

امل��ن��ظ��م��ات ال��دول��ي��ة ت�شكو يف امل��ق��اب��ل م��ن ق��ل��ة ت��ع��اون��ه��ا، 

يف  الدولية  املنظمات  تدخل  ترف�ش  الرتكية  فال�شلطات 

توزيع امل�شاعدات، وت�شرتط اأن يتم ت�شليمها االأموال نقداً 

لتقوم هي ب�شرفها وفقاً ملا تراه منا�شباً، وهو ما ال ميكن 

حتكم  التي  »ال�شفافية«  ب�شبب  ب��ه  القيام  املنظات  لهذه 

عملها وم�شاعداتها.

ترحيل 600 الجئ.. وأنقرة تريد »ثمن« مساعدتهم نقدًا
تركيا تفرض حالة الطوارئ في المخيمات السورية
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الأم��رك��ي��ة  ال�����س��ف��رة  دع���ت  اآذار،  ���س��ه��ر  اأوائ������ل 

النتخابات يف موعدها  اإج��راء  اإىل �سرورة  كونيللي 

توزيع  خبيث  ب�سكل  وتق�سدت  ال�ستني،  قانون  وف��ق 

ال��ذي  ال��وق��ت  يف  الثانية،  الرئا�سة  مقر  م��ن  بيانها 

على  ت��وق��ع��ان  وال��ث��ال��ث��ة  الأوىل  ال��رئ��ا���س��ت��ان  ك��ان��ت 

ب�سكل  ح��زي��ران،  يف  الناخبة  الهيئات  دع��وة  مر�سوم 

اأن املاي�سرتو الأمركي قرر ودعا واأذاع نيابة  يوحي 

عن اللبنانيني وموؤ�س�ساتهم الت�سريعية والتنفيذية، 

�سيغة ق��ان��ون الن��ت��خ��اب وم��وع��ده��ا، وب��ق��ي اإع���ان 

وذلك  اخلليجية،  الأم��وال  �ستحددها  التي  نتائجها 

 2013 العام  نهاية  قبل  النيابية  النتخابات  لإجن��از 

لتاأمني انتخاب رئي�س اجلمهورية املقبل وفق امل�سالح 

اجلمهورية  رئا�سة  ملعركة  للتفرغ  وذلك  الأمركية، 

يف �سورية حتى العام 2014 لقناعة الأمركيني، باأن 

م�ستحيل وجتاوز  �سبه  �سار  الأ�سد  الرئي�س  اإ�سقاط 

تو�سيف ال�سعب، ول ميكن لأمركا واأتباعها العرب 

اآن  ���س��وري��ة ول��ب��ن��ان يف  ال��رئ��ا���س��ة يف  خ��و���س معركتي 

واحد.

�ساكناً  يحركون  ول  بال�سيادة  البع�س  يطالب 

الأم��رك��ي��ني،  م��ن  واأم��ن��ي��اً  �سيا�سياً  تغت�سب  عندما 

بقائد  يو�سف  فيلتمان  جيفري  ال�سفر  ك��اد  حتى 

ليفي« يف  ه��ري  »ب��رن��ار  دور  ي�سبه  الأرز، مب��ا  ث��ورة 

ول  العربية،  ال��ث��ورات  م��ن  وغ��ره��ا  الليبية  ال��ث��ورة 

تغت�سب  ع��ن��دم��ا  اآذار   14 يف  ال�����س��ي��ادي��ون  ي��ت��ح��رك 

باخلروقات »الإ�سرائيلية«، لكن اآذانهم ت�سمع �سفر 

من  املت�سللني  امل�سلحني  على  ت��رد  �سورية  طلقة  اأي 

لبنان، وي�سغط البع�س ويحرق ال�سهاريج ال�سورية 

ل���س��ت��ع��ادة ج��ث��ث القتلى ال��ذي��ن ه��اج��م��وا الأرا���س��ي 

عن  داف��ع  لأن��ه  ال�سوري  اجلي�س  ويدينوا  ال�سورية، 

اأر�سه و�سعبه!

�سرورة  احلكومة،  ا�ستقالة  بعد  كونيللي  اأعلنت 

امل�سكلة  ل��ك��ن  ال��ل��ب��ن��ان��ي��ون،  ي�سكلها  ح��ك��وم��ة  ت��األ��ي��ف 

ال�سفراء  هم  هل  اللبنانيون؟  هم  من  نعرف  ل  اأننا 

الغربيون، وعلى راأ�سهم كونيللي، وهل حلفاء �سورية 

واملقاومة هم لبنانيون اأم اأن تعريف اللبناين يقت�سر 

على حلفاء اأمركا و»اإ�سرائيل« يف لبنان.

وطوائفهم  اأحزابهم  تتفق  اأن  اللبنانيون  ينتظر 

وزعماوؤهم على �سكل وتوقيت احلكومة، لكن الوقائع 

توحي بعك�س ذلك، فالإذن بتاأليف احلكومة و�سكلها 

وم��وع��ده��ا ل��ي�����س ب��ي��د ال��ق��وى ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة، ف��ل��ه��ا حق 

احل��دود  خ���ارج  ه��و  ال��ق��رار  لكن  والتنفيذ،  امل�ساركة 

وب��الأح��داث  للمنطقة  ال�سيا�سي  بامل�سهد  ويرتبط 

ال�����س��وري��ة ب�����س��ك��ل خ���ا����س، وق����د ���س��ق��ط��ت احل��ك��وم��ة 

ال�سورية  املعار�سة  حكومة  ت�سكلت  عندما  اللبنانية 

حددت  اإذا  اإل  النور  تب�سر  لن  اجلديدة  واحلكومة 

اأهداف تاأليفها وفق املحاور الآتية:

14اآذار  ف��وز  اإىل  ت���وؤدي  انتخابات  لإج���راء  حكومة   -

ل�ستعادة ال�سلطة والأمن ا�ستعداداً للمرحلة املقبلة 

حل�سار �سورية ب�سكل اأكرث اإياماً.

�سيا�سي«  »ب���ان���ادول  ال�سيا�سية  للتهدئة  ح��ك��وم��ة   -

لتقطيع الأ���س��ه��ر ال��ق��ادم��ة، ب��ان��ت��ظ��ار ج���اء امل��وق��ف 

الإق��ل��ي��م��ي واجت����اه ال���ري���اح ال�����س��وري��ة، ب��ح��ي��ث تكون 

احلكومة اجلديدة ل طعم ول موقف ول قرار.

- حكومة متثل ن�سخة مكررة عن احلكومة ال�سابقة، 

وب��رئ��ا���س��ة ال��رئ��ي�����س م��ي��ق��ات��ي، ال����ذي ي��ع��ود م��رت��اح��اً 

�سغط  وم��ن  ال�سنية«،  »الطائفة  داخ���ل  اأث��ق��ال��ه  م��ن 

امل�ستقبل خ�سو�ساً، مما يتيح له حرية حركة اأكرث، 

مقابل الت�سحية بعدم الرت�سح لانتخابات النيابية 

املقبلة.

يربح  اآخ��ر  على خيار  ت��دل  املوؤ�سرات  بع�س  لكن 

اتخاذ  م�سوؤولية  من  اأنف�سهم  ويعفون  فيه  اجلميع 

القرار وفق ال�سيناريو التايل:

- اإط��ال��ة امل�����س��اورات ل��ت��األ��ي��ف احل��ك��وم��ة ح��ت��ى ل��و مت 

تكليف رئي�س لت�سكيلها لك�سب الوقت.

�سنة،  ال��ن��ي��اب��ي لأك���رث م��ن  املجل�س  - مت��دي��د ولي���ة 

وذلك لإقرار قانون انتخابي جديد »قانون خمتلط«، 

ويعهد اإىل املجل�س احلايل انتخاب رئي�س اجلمهورية 

اجلديد اأو تعديل وليته بالتمديد اأي�ساً.

- التمديد للقادة الأمنيني والتخل�س من املر�سحني 

منهم لانتخابات النيابية اأو لرئا�سة اجلمهورية.

- انتظار ال�سطفافات الإقليمية والدولية اجلديدة 

التحالفات،  بع�س  �ستقلب  التي  ال��دوح��ة  قمة  بعد 

وال�����س��وؤال  الفل�سطينية..  ال�����س��اح��ة  ع��ل��ى  خ�سو�ساً 

ال��ت��ح��ري��ر اإىل  ت��ع��ود »ف��ت��ح« ومنظمة  امل���ط���روح، ه��ل 

التعاون مع �سورية واملقاومة، مقابل هجرة »حما�س« 

اإىل املحور القطري - الرتكي.

تنتظر  ل��ب��ن��ان  يف  ال�سيا�سية  ال��ق��وى  معظم  اإن 

نتائج اأحداث �سورية، وقد راهنت قوى 14 اآذار على 

�سقوط النظام، وانتظرت العودة عرب مطار دم�سق، 

ي��ح��دث �سيء  وع��ان��دت وق��اط��ع��ت ط���وال �سنني، ومل 

�ستنتظر  رهانها،  على  بقيت  واإذا  عليه،  راهنت  مما 

اأو املنفى  طويًا وتدخل يف دائرة التقاعد ال�سيا�سي 

ال�سوري  النظام  ي�ستطع  فاإن مل  الختياري طويًا، 

وحلفاوؤها  اأم��رك��ا  ت�ستطيع  فلن  ل�ساحله،  احل�سم 

اإ�سقاطه اأي�ساً، وميكن اأن تكون اأمام م�سهد التجربة 

كل  مع  انتهت  التي  الطويلة،  والعراقية  الأفغانية 

ال��ق��وة الأم��رك��ي��ة اإىل ف�سل امل�����س��روع الأم��رك��ي اإل 

�سيء واحد هو تدمر اأفغان�ستان والعراق، وما زالت 

�ستنجح فيه  وه��ذا ما  �سورية،  امل��وت تدمر  طواحني 

اأمركا وحلفاوؤها، ولكن الع�سا الرتكية واخلليجية 

�ستحرتق  �سورية  يف  النار  اأمركا  بهما  حترك  التي 

ال�����دول اخلليجية  ك��ل��م��ا ط��ال��ت الأزم������ة، و���س��ت��ك��ون 

لأنها  اخلا�سرين،  اأول  للم�سلحني  واملمولة  الداعمة 

اأم��رك��ا ل  ال��رادع��ة، ولأن  ال��ق��وة  ل متلك مقومات 

حتمي حلفاءها، بل حتمي م�ساحلها و�ستبدلهم كما 

تبدل الثياب املمزقة اأو املت�سخة.

مياومون  اأنهم  لبنان،  يف  ال�سيا�سيني  م�سكلة  اإن 

اأن لبنان م�ستقل و�سيد  بال�سيا�سة، ويت�سرفون على 

وحر، واأنه جزيرة معزولة عن العامل واملحيط، وهذا 

يف  بالت�سريحات  اأنف�سهم  في�سغلون  خاطئ  تقدير 

القرار  اأن  والقاتلة،  امل��رة  احلقيقة  بينما  ال��داخ��ل، 

»خارجي« بامتياز، ونحن ال�سحايا منذ العام 1975.

و�سار  الأم��رك��ي��ة،  الأح��ادي��ة  ع�سر  انتهى  لقد 

ال���رو����س وال�����س��ي��ن��ي��ون وح��ل��ف��اوؤه��م ���س��رك��اء يف ر�سم 

اإ�سعال  اأم��رك��ا  ت�ستطيع  ومثلما  ال�سيا�سي،  امل�سهد 

احلرب يف �سورية وغرها، ت�ستطيع كوريا ال�سمالية 

اآ�سيا، ول  التوتر واحلرب يف �سرق  اإ�سعال  وحلفاوؤها 

بد اأن يفهم البع�س اأن اأمركا ح�سدت حلفاءها �سد 

�سورية وتقودهم من بعيد، وتفاو�س با�سمهم، لكنها 

ال�سمالية،  ك��وري��ا  م��ع  امل��ب��ا���س��رة  باخل�سومة  وق��ع��ت 

ب��ع��د، ول  ي��راق��ب��ون ع��ن  ال��رو���س وال�سينيون  وب��ق��ي 

اأمركا  اأن  يوؤكد  ق��راءة م�سهد عاملي جديد،  بد من 

املعنوي والرتاجع  ال�سقوط  اأول  باتت مهددة، وهذا 

امليداين.

امل�سكلة اأن البع�س يف لبنان يعتقد اأنه اإذا امتلك 

على  ق���ادر  ف��اإن��ه  امل�����س��ل��ح��ني،  بع�س  اأو  ن���واب  ب�سعة 

اإذا  فكلنا �سعفاء  ذلك،  يكذب  والواقع  العامل  تغير 

امل�ستعمر، وندفع ثمن  مل نح�سن بلدنا من اخلارج 

حتاول  ال��ذي  وال��غ��از  النفط  مبلفي  باملماطلة  قتلنا 

اأمركا و»اإ�سرائيل« ال�سيطرة عليه بال�سغط مل�سادرة 

�ساح املقاومة، لي�سهل على الل�سو�س �سرقة ثرواتنا 

واإن  لهم،  والهزمية  �سيف�سلون،  لكنهم  وكرامتنا.. 

كانت اأثمان ت�سحياتنا كبرة.

د. ن�سيب حطيط
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لماذا ال يتفوه »السياديون« 
في 14 آذار بكلمة ضد 

الخروقات »اإلسرائيلية«؟
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موضوع الغالف

أحالم لصبية 
قتلة الحرية

المعلومات،  وغ��زارة  األح��داث  تسابق  مع 
من  الغث  فرز  سوى  المهتمين  أمام  يبقى  ال 
الحامل  الطبق  تقديم  على  والعمل  السمين، 
إليه،  يصل  أن  يمكن  جمهور  ألوسع  للفائدة 
التي  التقنية  ال��ث��ورة  ظ��الل  تحت  خصوصًا 
»ال��ض��الل«  م��ن  الكثير  طياتها  ف��ي  تحمل 
التضليل  ع��ن  فضاًل  واإلن��س��ان��ي،  الثقافي 

السياسي الخطير.
إال أن بعض األحداث، ال سيما في منطقتنا 
ال تحتاج إلى أي مجهود كي يشار إلى خطورتها 
كي  األصابع،  استخدام  دون  حتى  أو  بالبنان 
أدعياء  طبعًا  وه��م  أصحابها،  ك��ذب  تفضح 
)الحرية، السيادة، االستقالل( وإلى ما هنالك 
من مصطلحات غب الطلب التضليلي من أسياد 
أرضنا،  على  يمارسونها  التي  الخطيرة  اللعبة 
وعبر استخدام شرائح ترتكب الفحشاء والكفر 
الشعب  عن  الدفاع  شعارات  وترفع  الوطني 
الشعب  من  أحدًا  أن  من  الرغم  على  والوطن، 
بذاتهم  وهم  باسمه،  التحدث  يكلفهم  لم 
يرفضون اللجوء إلى استفتاء شعبي، أو حتى 

النتخابات تظهر حقيقة أحجامهم.
الحرية  على  استفاقوا  الذين  »األب��ط��ال«   -1
والسيادة والقرار المستقل في لبنان، وانقلبوا 
نعمتهم  ول��ي��ة  ك��ان��ت  ال��ت��ي  س��وري��ة  على 
إال  لغويًا  منجدًا  يتركوا  ول��م  السلطة،  في 
السورية«،  »الوصاية  لشتم  به  واستنجدوا 
الحقًا طبعًا، ألن تلك »الوصاية« كانت تتدخل 

في الشأن الداخلي.
2- أولئك »األبطال الصناديد« رافضو التدخل 
أكثر  أحدهم  يحتمل  لم  الوطني،  الشأن  في 
من غمزة ليسيروا قطيعًا سياديًا وحرًا واحدًا 
ليتبلغوا  الصحراوية،  الرياض  إلى  ومستقاًل 
»ولي  صبية  أحد  من  بهم  المنوطة  المهمة 
األمر« بما يخص الحكومة اللبنانية واالنتخابات 

النيابية.
عندما  مخلوق  أي  على  المفاجأة  تنزل  لم   -3
باسم  المتحدثة  ن��والن��د؛  فكتوريا  أعلنت 
الخطيب  معاذ  أحمد  أن  األميركية،  الخارجية 
سيستمر على رأس االئتالف األميركي الصنع 
له  المقررة  الوالية  انتهاء  حين  إلى  قطر  في 
يا  بقى  السيادة  ش��وف  التعيين،  ي��وم  في 

إنسان، وما تنسى الحرية واالستقالل.
أسلحة  يتلقى  الحر«  ال��س��وري  »الجيش   -4
ويعالج  »اإلسرائيلي«  الجيش  من  وذخ��ائ��ر 
لحراسة  ويستعد  »إسرائيل«  في  مسلحيه 
»إسرائيل« في شريط أمني، على غرار ما كان 
عام  االحتالل  دح��ر  قبل  لبنان  جنوب  قائمًا 

.2000
اتصاالت  أن  ُتنف،  ولم  منشورة  معلومات   -5
بين »إسرائيل« و»إخونجية« سورية و»المجلس 

الوطني« بدأت الربيع الماضي.
»الحر«  ب� التسمية  م��ق��رون  ورد  م��ا  ك��ل   -6
أن  أوب��ام��ا  المستر  يقل  أَول���م  و»ال��ح��ري��ة«، 
فكرة  في  الكامل  تعبيره  وجد  الحرية  »حلم 

الصهيونية«.
وكلهم يتحدثون عن السيادة واالستقالل 

أيضًا.

يون�س

لبنان ضحية األوامر األميركية

جيفري فلتمان ومورا كونيللي

) العدد 257(  اجلمعة - 5 ني�سان - 2013



لي�س  احل��ك��وم��ة  ا�ستقالة  ب��ع��د  الأو����س���اع  اأن  ي��ب��دو 

وترتي  انخفا�س  جلهتي  خ�سو�ساً  قبلها،  كانت  كما 

وال�ستباكات  ن�سبياً،  التحري�سي  امل��ذه��ب��ي  اخل��ط��اب 

بني جبل حم�سن وباب التبانة، تبع ذلك بداية ظهور 

اخلاف »امل�ستقبلي - الوهابي« اإىل العلن، وقد و�سل 

»امل�ستقبل«  ت��ي��ار  »ال��وه��اب��ي��ني«  بع�س  ات��ه��ام  اأح���د  اإىل 

الرافعي  �سامل  ال�سيخ  اغتيال  حماولة  وراء  بالوقوف 

رف�س  ال���ذي  ال��ف��ائ��ت��ة،  القليلة  الأي����ام  يف  طرابل�س  يف 

اأبناء جبل حم�سن  اتهام  بدوره بكام هادئ وم�ستجٍد 

الفتنة  اإىل  ع���دم اجن�����راره  ب��الع��ت��داء ع��ل��ي��ه، م���وؤك���داً 

وحر�سه على ال�سلم الأهلي.

اأو  اأ�سلحة  اأر���س��ل  ي��ك��ون  اأن  ال��راف��ع��ي  نفى  ك��ذل��ك   

مقاتلني اإىل �سورية، لفتاً اإىل اأن موقفه يقت�سر »على 

الن�سرة الإغاثية والإن�سانية فقط«.

بالإ�سافة اإىل ذلك، كان غياب اإمام م�سجد بال بن 

الرتا�سق  بعد  ال�سا�سة،  عن  الأ�سر  اأحمد  ال�سيخ  رباح 

الإعامي الذي دار بينه وبني »امل�ستقبل«، الذي اعترب 

عرب اأمينه العام اأحمد احلريري اأن الأ�سر هو البن 

اإىل  بال�سر  دف��ع  ما  ميقاتي،  جنيب  للرئي�س  املدلل 

»امل�ستقبل«  م�����س��روع  خ��ط��ورة  م��ن  ال�سنة  اأه���ل  حت��ذي��ر 

عليهم على حد قوله، �سائًا »َمن �سّرع ال�ّساح الذي 

قتلنا ومن هيمن على املوؤ�س�سة الدينية و�سّل دورها وما 

هي ر�سالة اإعام »امل�ستقبل« ومدار�سه«؟

ل �سك اأن هذه امل�ستجدات املذكورة اآنفاً توؤ�سر اإىل 

اأحد اأمرين: 

امل�����س��ت��ق��ب��ل��ي« عن  ال�����س��ي��ا���س��ي  »ال��غ��ط��اء  رف���ع  اأوًل: 

بعد  �سيما  ل  ال��ف��ت��ن��ة«،  »ع��م��ائ��م  وبع�س  »ال��وه��اب��ي��ني« 

ال�سعودية  وجهتها  ال��ت��ي  وال��دع��وة  ميقاتي  ا�ستقالة 

ح��وار  ط��اول��ة  اإىل  اجللو�س  ���س��رورة  اإىل  »للم�ستقبل« 

ارت��ف��اع  اأن  اإىل  ي�����س��ر  ال����ذي  الأم����ر  »ح����زب اهلل«،  م��ع 

املذهبي واخلطاب  الطابع  الأمنية ذات  حدة احلوادث 

امل�ستقيلة،  بوجود احلكومة  كان مرتبطاً  التحري�سي، 

التي تزامن تاأليفها مع بدء الأزمة ال�سورية.

يف  القتل  لأدوات  اخلارجية  الإدارة  اقتناع  ثانياً: 

�سورية، بف�سل خمطط اإ�سقاط احلكم فيها، بعد مرور 

اأك���رث م��ن ع��ام��ني ع��ل��ى اإع����ان احل���رب ال��ع��امل��ي��ة التي 

وقيادة،  وجي�ساً  �سعباً  ال�سوريني،  عزمية  من  تنل  مل 

اقت�سادياً  ���س��وري��ة  ت��خ��ري��ب  ه��و  حققته،  م��ا  ج���ّل  واأن 

حماربة  يف  احلقيقي  دوره���ا  ع��ن  وثنيها  واجتماعياً، 

العدو »الإ�سرائيلي« من خال دعمها حركات املقاومة 

يف العامل العربي.

وم���ا ي��وؤك��د »ف�����س��ل امل��خ��ط��ط«، ه��و ال��ت�����س��دع ال��ذي 

ت�����س��ه��ده ���س��ف��وف »امل���ع���ار����س���ة ال�������س���وري���ة« ك��ك��ل ���س��واء 

التباينات  اإىل  اإ���س��اف��ة  ال��داخ��ل��ي��ة،  اأو  منها  اخل��ارج��ي��ة 

بني  املتبادلة  الإعامية  واحل��م��ات  بينهما،  الكبرة 

اأح��م��د م��ع��اذ اخل��ط��ي��ب؛ رئ��ي�����س م��ا ي�سمى »الئ��ت��اف 

الوطني ال�سوري« و»جبهة الن�سرة« التي اعتربها باأنها 

غريبة عن �سورية، فردت »اجلبهة« بدورها على كام 

وعلى  عليه  ينطبق  الواقع  ه��ذا  اأن  معتربة  اخلطيب، 

ويتحدثون  ال��وق��ت،  معظم  تركيا  يف  املقيمني  اأتباعه 

فقط ويعقدون املوؤمترات على ما قالت »اجلبهة«.

قد يكون هذا الت�سدع املذكور، بالإ�سافة اإىل هجوم 

الأمركية  ب���الإدارة  دف��ع  »الئ��ت��اف«،  على  »الن�سرة« 

وب��ع�����س اأت��ب��اع��ه��ا اإىل اإع����ادة ال��ن��ظ��ر يف ط��ري��ق��ة ت��وزي��ع 

�سيما  ل  ال�����س��وري��ة«،  »املعار�سة  ف�سائل  على  الأم���وال 

تهديداً  ي�سكلون  الذين  فيها،  الأ�سولية«  »الأط���راف 

الأوروب����ي،  الحت���اد  دول  بح�سب  املنطقة،  دول  لأم���ن 

»املعار�سة«  تزويد  رف�ست  التي  فرن�سا  طليعتهم  ويف 

امل���ذك���ورة ب�����س��اح ن��وع��ي، رغ���م ت�سريع ج��ام��ع��ة ال���دول 

�سمني  ك��رد  ذل��ك  وي��اأت��ي  الت�سليح،  عمليات  العربية 

فرن�سي باأن كل ما ي�سدر عن اجلامعة من ق��رارت، ل 

قيمة لها.

اإع�����ادة ال��ن��ظ��ر ه���ذه، ق��د �سملت بع�س  وق���د ت��ك��ون 

املجموعات الوهابية املوجودة يف لبنان، واملنخرطة يف 

الأزمة ال�سورية، وبالتايل وقف الدعم املايل عنها، ما 

دفعها اإىل »قلب البندقية« يف اجتاه »امل�ستقبل«، خوفاً 

ا�ستنفاد  ح��ال  ب��ارد« جديد، يف  »نهر  تكرار جتربة  من 

دور هذه املجموعات.

ح�سان احل�سن
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لبنانيات

هل بدأت إعادة النظر بالتحالفات الشمالية؟

هل بداأت �سياغة التحالفات اجلديدة يف طرابل�س؟

ال�سفر  اأبادي خال لقائه ال�سيخ د. عبد النا�سر جربي
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عر�س وفد من الهيئة القيادية يف حركة الأم��ة، برئا�سة الأمني العام؛ 

�سماحة ال�سيخ الدكتور عبد النا�سر جربي، مع �سفر اجلمهورية الإ�سامية 

الإيرانية يف لبنان؛ الدكتور غ�سنفر ركن اأبادي، التطورات على ال�ساحتني 

الإقليمية والإ�سامية، حيث كان تاأكيداً على ثبات اجلمهورية الإ�سامية 

على دورها يف دعمها لقوى املقاومة واملمانعة يف مواجهة الغطر�سة لقوى 

ال�ستكبار وال�سهيونية.

يف  الإ�سامية،  ال��وح��دة  متتني  ���س��رورة  اإىل  اللقاء  خ��ال  التطرق  ومت 

الطائفية  الفنت  اإ�سعال  على  الأم��ة  اأع��داء  فيها  يعمل  التي  الظروف  ه��ذه 

اأكرب درجة من ال�ستنفار واليقظة لإحباط هذا  واملذهبية، مما ي�ستوجب 

امل�سروع ال�سيطاين.

ه���ل وق���ع ل��ب��ن��ان ف���ع���ًا، يف ك��م��ني ال�����س��راع احل����اد ال���ذي 

ر�سمه وفق  املتحدة  الوليات  والذي حتاول  املنطقة،  ت�سهده 

م�ساحلها، بعد اأن تبني عجزها عن ر�سم خريطة التطورات 

يف �سورية والعراق واملنطقة؟

�سوؤال، مل يجب عليه ب�سكل دقيق زوار املراجع الر�سمية 

الأع��م��ال  ت�سريف  حكومة  رئي�س  زوار  ك��ان  واإن  اللبنانية، 

وت��ط��ورات��ه،  امل�ستقبل  م��ن  قلقه  ع��ن��ه  ن��ق��ل��وا  ميقاتي  جن��ي��ب 

م�سرين اإىل اأنه يتحدث عن اأ�سباب كثرة داخلية وخارجية 

الأ���س��ب��اب  ه��ذه  ب��دق��ة  ي��ح��دد  اأن  دون  ال���س��ت��ق��ال��ة،  اإىل  دفعته 

التي ي�سرون اإىل اأن خا�ستها هي: اأنه ل يريد اأن يتحمل 

م�سوؤولية التطورات على راأ�س احلكومة.

لكن ال�سفرة الأمركية اأف�سحت عن مكنونات وا�سنطن، 

العري�سة  اللبنانيني اخلطوط  حينما حددت جلماعتها من 

للمرحلة املقبلة وهي تتمحور حول:

1 - انتخابات يف موعدها وفق قانون ال�ستني.
2 - حكومة تعرب عن تطلعات اللبنانيني، لكن ماذا تعني 
بتطلعات اللبنانيني، هذا ما مل تفد عنه ل يف بياناتها املكتوبة 

ت�سدرها  التي  تعليماتها  يف  ول  للم�سوؤولية،  زي��ارات��ه��ا  بعد 

حينما تلتقي مع جماعتها.

ما هو �سكل احلكومة املقبلة؟ ل اأحد ميكنه اجلزم مبوعد 

ولدة هذه احلكومة، لأن النق�سام حولها يدور يف اجتاهني:

الأول: طرف يريد حكومة ثم انتخابات، ت�سهم نتائجها 

يف زيادة ال�سغط على �سورية.

ال��ث��اين: ط���رف ي��رف�����س ذل���ك، وي��ري��د ح��ك��وم��ة �سيا�سية 

وم�ستعد  اللبناين،  املجتمع  تنوع  حقيقة  تعك�س  وانتخابات 

ملواجهة خمططات الطرف الأول اإذا دعت احلاجة.

ثمة حقيقة، ل بد اأن يعرتف بها اجلميع وهي اأن احلرب 

ميزان  ك��ان  واإن  القريبة،  نهايتها  اأم���ام  لي�ست  �سورية  على 

احل�سم مييل ب�سكل وا�سح اإىل �سالح اجلي�س العربي ال�سوري، 

هذه  يف  لبنان  لإغ���راق  احلثيثة  البع�س  حم��اول��ة  هنا  وم��ن 

الأزمة مما يعني اأنه لن يبقى بعيداً عنها.. واإن كانت املقاومة 

وحلفاوؤها يعملون لتجنيب الوطن ال�سغر تداعيات الأزمة 

احلادة، ومن هنا قد نفهم �سر احلركة الن�سيطة حل�سني اأمر 

اأجل منع  الإيرانية من  وزير اخلارجية  نائب  اللهيان؛  عبد 

تفاقم الأو�ساع، �سواء عرب خماطبته من القاهرة وبعد لقائه 

�سحفي  موؤمتر  واأث��ن��اء  الإبراهيمي  والأخ�سر  عمرو،  نبيل 

م�سرتك مع نظره امل�سري، الدول العربية وخ�سو�ساً قطر 

وجامعتها العربية، باأن القرارات ال�سادرة  بحق �سورية خطاأ 

ا�سرتاتيجي فادح..

لإع��ادة  ط��ه��ران  تبذلها  م�ساعي  ثمة  اأن  امل�����س��ادر،  وتفيد 

اأج��ل  م��ن  لي�س  ال�سعودية،   - م�سر   - اإي���ران  حم��ور  حتريك 

���س��وري��ة ف��ق��ط، اإمن���ا م��ن اأج���ل ل��ب��ن��ان، ومل��ن��ع تفاقم الأو���س��اع 

والنق�سامات يف املنطقة اأي�ساً..

لبنان  يف  حا�سماً  ح��ًا  ل  اأن  متابعة  م�����س��ادر  ت��رى  وه��ن��ا، 

من  البع�س  اأن  املوؤ�سف  لكن  واإي���ران،  وال�سعودية  �سورية  دون 

اللبنانيني  والعرب، ل يزال يراهن على �سقوط �سورية، ويعترب 

اأنها �ستتم خال اأ�سابيع، وهو اأمر تراهن عليه منذ �سنتني..

وبراأي امل�سادر، فاإن خلف التناق�سات اللبنانية حمورين:

الأول: يريد حكومة حرب �سد �سورية.

من  �سورية  على  ال�سغط  متنع  حكومة  يريد  وال��ث��اين: 

لبنان.

اآذار   14 اللبنانيني، وخ�سو�ساً جماعة  البع�س من  ولأن 

ت�ستمر  فاإنها  جيداً،  لبنان  تاريخ  ت�ستوعب  مل  وامتداداتها 

يف الرهان اخلاطئ.. وهو ما يعني اأن لبنان يندفع اإىل عني 

العا�سفة.

حممد �سهاب

وف��د م��ن ح��رك��ة األم���ة
البعض يدفع بلبنان إلى عين العاصفةال�ت�ق��ى ال�س�ف�ير أب�����ادي
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مقابلة

وم����ع ان��ت��ظ��ار ال��ل��ب��ن��ان��ي��ن ال��ف��رج 

كيف  واالنتخابي،  واحلكومي  االأمني 

يقّيم ع�ضو كتلة »التنمية والتحرير«؛ 

الق�ضايا  جملة  ها�ضم،  قا�ضم  النائب 

التي ميّر بها لبنان واملنطقة، جريدة 

كان  ومعه  مكتبه،  يف  التقته  »الثبات« 

هذا احلوار:

ي��ع��ت��ر ال��ن��ائ��ب ق��ا���ض��م ه��ا���ض��م اأّن 

لبنان يعي�ش حالة انق�ضام حاد، نتيجة 

اأبرزها  عدة عوامل داخلية وخارجية، 

انعكا�ش االأزمة ال�ضورية عليه، م�ضرياً 

ال�ضاغط  ال��ل��ب��ن��اين  ال��و���ض��ع  اأّن  اإىل 

اإقليمية  بق�ضايا  معلقاً  ي�ضعه  عليه 

ودولية، يقول: »بن تداخل العالقات 

اأط�����راف لبنانية  ب��ن ع���دة  وامل�����ض��ال��ح 

وم�����ض��ال��ح ق���وى خ��ارج��ي��ة، ه��ن��اك دف��ع 

لال�ضتثمار  حم��ددة  باجتاهات  للبنان 

ع��ل��ي��ه��ا يف ن����زاع امل��ن��ط��ق��ة ب�����ض��ك��ل ع���ام، 

لبنان من  اإىل  ال��دول تنظر  ه��ذه  الأّن 

م��ن��ظ��ار امل��ن��ط��ق��ة ك���ك���ّل، وم����ن م��ن��ظ��ار 

دول����ة »اإ����ض���رائ���ي���ل«، وم�����ض��ال��ح ال��ك��ي��ان 

ال�����ض��ه��ي��وين يف امل��ن��ط��ق��ة«، وه���ل ه��ذه 

اللبنانين  تعفي  االأجنبية  التدخالت 

من واجباتهم؟ يرّد ها�ضم: »امل�ضوؤولية 

عاتق  على  تقع  والوطنية  ال�ضيا�ضية 

لبنان،  يف  ك��ك��ّل  ال�ضيا�ضية  امل��ن��ظ��وم��ة 

بلدنا  يف  برمتها  ال�ضيا�ضية  الرتكيبة 

م���ع���ت���ادة ع��ل��ى االإ������ض�����ارات اخل��ارج��ي��ة 

اليوم  املطلوب  االإقليمية،  واالإيحاءات 

ال��ت��ف��ت��ي�����ش ع���ن م�����ض��ل��ح��ة ال���وط���ن يف 

ال��ت��ي من��ّر به،  ال��ظ��رف الع�ضيب  ه��ذا 

�ضاغظة  املنطقة  اأزم���ة  ت��ط��ورات  الأّن 

ال�ضورية،  البوابة  من  عليه، خ�ضو�ضاً 

وبالتايل علينا كنواب وقادة �ضيا�ضين 

التفتي�ش عن م�ضاحة التالقي للتفاهم 

بن االأفرقاء اللبنانين«.

�شلل الدولة

نتيجة  االأم��ن��ي  ال�ضلل  بعد  وم���اذا 

�ضعف هيبة موؤ�ض�ضاته، وترّهل ال�ضلطة 

االإج����رائ����ي����ة ع���ل���ى ات����خ����اذ ال����ق����رارات 

هل  احلكومة،  ا�ضتقالة  مع  التنفيذية 

ف��راغ  االإ���ض��ت��ب��ي��اين متجه نحو  اخل��ط 

امل��وؤ���ض�����ض��ات ك��ل��ه��ا م��ع اخل��ط��ر امل��ح��دق 

بال�ضلطة الرملانية وعدم التوافق على 

م�ضوؤولية  وم��اذا عن  انتخابي؟  قانون 

ال��رئ��ي�����ش ن��ب��ي��ه ب���ري يف ه���ذا امل��ج��ال؟ 

� حا�ضبيا  دائ��رة مرجعيون  نائب  ي��رّد 

قا�ضم ها�ضم: »الرئي�ش بري من خالل 

موقعه الوطني ودوره ال�ضيا�ضي، �ضّكل 

م�ضريية  حمطات  بعدة  اأم���ان  �ضمام 

�ضيقوم  بري  الرئي�ش  واليوم  و�ضعبة، 

ب����دوره يف ه���ذا امل���ج���ال، ان��ط��الق��اً من 

م���وق���ع���ه ال����رمل����اين وال����وط����ن����ي، ول���ن 

يرتك فر�ضة �ضانحة اإال �ضيحاول من 

االحتقان  حّدة  من  التخفيف  خاللها 

وجهات  وتقريب  البلد،  يف  ال�ضيا�ضي 

وهذا  اللبنانين،  الفرقاء  بن  النظر 

االأم��ر وا�ضح من خ��الل طرحه فكرة 

ال���ق���ان���ون االن���ت���خ���اب���ي امل��خ��ت��ل��ط، مع 

امل�ضدود،  احلائط  اإىل  االأم���ور  و�ضول 

وه���ذه ال��ف��ك��رة اخل��الق��ة ه��ي حماولة 

ال�ضيا�ضيتن  ال��روؤي��ت��ن  ب��ن  للتوفيق 

املتعار�ضتن يف لبنان، واجلميع يتذّكر 

ت�ضكيل حكومة  يوم  الوطنية  مبادرته 

ال��رئ��ي�����ش جن��ي��ب م��ي��ق��ات��ي واإع��ط��ائ��ه 

ال�ضنية  للطائفة  �ضيعياً  وزاري��اً  مقعداً 

الكرمية لف�ّش اإ�ضكال تاأليف احلكومة 

وق����ت����ذاك«، وي�����ض��ي��ف ه��ا���ض��م: »ال��ي��وم 

القيام  ع��ن  يتوانى  ل��ن  ب��ري  الرئي�ش 

ب��واج��ب��ه ال��وط��ن��ي، وامل�������ض���اورات ال��ت��ي 

بالتخفيف  ���ض��اه��م��ت  ح��ال��ي��اً  ي��ج��ري��ه��ا 

من االحتقان وطرحت اأفكاراً جديدة، 

كل  ير�ضي  ح��ّل  اإىل  ن�ضل  اأن  ون��اأم��ل 

االأم��ور  وبراأيي  ال�ضيا�ضين،  االأفرقاء 

تطال  تفاهمات  بجملة  اإاّل  ت�ضّوى  لن 

�ضكل احلكومة وقانون االنتخابات«.

هل تراجع بري؟

وم������اذا ل���و ا���ض��ت��م��ّر ت�����ض��ي��ي��ع ال���وق���ت، 

ق��رار  ب���ري م�ضتعّد الت��خ��اذ  ال��رئ��ي�����ش  ه��ل 

ح��ا���ض��م جت���اه االإل���ت���زام ال���ذي قطعه اأم���ام 

تفيد  التي  املقولة  عن  وم��اذا  امل�ضيحين؟ 

ب����اأّن ال��رئ��ي�����ش ب���ري ك���ان ي��ع��ّول ع��ل��ى ع��دم 

توافق القوى امل�ضيحية على قانون واحد؟ 

يرّد ها�ضم: »يف اتفاق الدوحة الرئي�ش بري 

وافق عليه بعد موافقة امل�ضيحين، واليوم 

تعقيداً،  اأك��ر  االأم���ور  اأّن  من  الرغم  على 

مداه  �ضياأخذ  ب��ري  عند  الت�ضريعي  امل�ضار 

ال  ثوابت  هناك  ولكن  الطبيعي،  وم�ضاره 

بّد من التم�ّضك بها.. وهو يف هذه اللحظة 

قانون  الإيجاد  ي�ضعى  الدقيقة،  ال�ضيا�ضية 

ان��ت��خ��اب��ي ت��واف��ق��ي، ان��ط��الق��اً م��ن مقولة 

اللبنانين،  باتفاق  تكون  القوانن  اأف�ضل 

مبعزل عن حجمه و�ضكله، واأ�ضواأ القوانن 

تكون بعدم توافقهم«. 

ولكن اأال ي�ضتغل الفريق االآخر، طيبة 

من  ال��ت��واف��ق��ي��ة،  وم�ضاعيه  ب��ري  الرئي�ش 

ي��رّد ها�ضم  امل�ضيحين؟  اأج��ل ق�ضم حقوق 

جازماً: »كّل القوى ال�ضيا�ضية اليوم تفت�ش 

عن خمرج ما، هناك ات�ضاالت بن مكونات 

الو�ضطي،  الفريق  ُي�ضمى  ما  مع  املعار�ضة 

وه��ن��اك م�����ض��اورات ب��ن ف��ري��ق االأك���ري���ة، 

وج��وج��ل��ة االأف����ك����ار م�����ض��ت��م��ّرة ب���ن ف��ري��ق 

�ضيغة  اإىل  ال��و���ض��ول  ون���اأم���ل  االأك����ري����ة، 

واحدة، الأّنه يف هذا البلد علمتنا التجارب 

كان  مهما  بالتوافق  دائ��م��اً  حمكمون  اأن��ن��ا 

ال��ت��ب��اي��ن وم��ه��م��ا ك���ان االخ���ت���الف، وذل���ك 

ال���ي���وم«، ي�ضيف  1943 وح��ت��ى  ال��ع��ام  م��ن��ذ 

ه��ا���ض��م: »ه���ذا ال��وط��ن حتى ه��ذه اللحظة 

واأزماته، مع  مل�ضاكله  مل يجد حاًل جذرياً 

االأزم��ات  بلد  اأّن��ه  القول  باإمكاننا  االأ���ض��ف، 

الطائف  ات��ف��اق  وب��امل��ن��ا���ض��ب��ة  وال��ت�����ض��وي��ات، 

التي  اللبنانية  االأح���داث  ال��ذي ج��اء عقب 

يكن  املا�ضي، مل  القرن  �ضبعينات  ب��داأت يف 

اإاّل حاًل موؤقتاً الأّنه كان حاًل لت�ضوية، رغم 

اأّنه حمل يف طياته مالمح حللول جذرية«.     

ويعتر اأمن فرع حزب البعث العربي 

اال�ضرتاكي يف البقاع الغربي واالأو�ضط يف 

النيابي  املجل�ش  اأّن  ها�ضم،  قا�ضم  لبنان؛ 

ب��اإم��ك��ان��ه االن��ع��ق��اد الإق����رار ق��ان��ون جمل�ش 

التا�ضع ع�ضر من حزيران،  انتخابي حلن 

بيوم..  املجل�ش  انتهاء والية  قبل  اأي حتى 

وي��ع��ّل��ق ه��ا���ض��م: »ق���د ن��ح��ت��اج مل��ه��ل��ة تقنية 

زلنا  ما  اأننا  العلم  مع  للمجل�ش،  للتمديد 

على  للتوافق  مقبولة  زمنية  م�ضافة  اأم��ام 

ق��ان��ون ان��ت��خ��اب��ي واإج�����راء اال���ض��ت��ح��ق��اق يف 

موعده، وناأمل اأن ت�ضدق القوى ال�ضيا�ضية 

والنوايا باجتاه التفاهم«.

ت�شكيل احلكومة

بخ�ضو�ش ت�ضكيل احلكومة اجلديدة، 

قبل  من  املطلقة  »الفيتوات«  ها�ضم  ي�ضع 

بع�ش االأفرقاء ال�ضيا�ضين �ضمن اإطار �ضّد 

»حكومة  يقول:  القوى،  تلك  بن  احلبال 

واملعار�ضة  امل����واالة  فريقي  ب��ن  ائتالفية 

اخلطب  من  النوع  ه��ذا  حتّتم  وو�ضطين، 

�ضيا�ضي  طرف  لكّل  النهاية  يف  ال�ضيا�ضية، 

يف لبنان �ضروطه اخلا�ضة وروؤيته العامة، 

وال��ت��ف��اه��م��ات يف احل��ك��وم��ات االئ��ت��الف��ي��ة 

تتطلب ت�ضويات حمددة وتنازالت من قبل 

فريقي  �ضمن  اأّن����ه  نعلم  ون��ح��ن  اجل��م��ي��ع، 

امل��ع��ار���ض��ة وامل�����واالة ه��ن��اك مت���اي���زات، اإن��ه��ا 

امليزة اللبنانية وميزة طابعه الدميقراطي 

ونظامه الرملاين«.

ال�شتباك الأمني

يحذر ها�ضم من انتقال التداعيات 

واأّن  �ضيما  لبنان،  اإىل  ال�ضورية  االأمنية 

خطرياً،  انعكا�ضاً  ت�ضهد  مناطقه  بع�ش 

يف  ال���داخ���ل���ي  ال���ت���وّت���ر  اأّن  اإىل  ي�����ض��ري 

ال�ضورية  االأزم���ة  انعكا�ش  م��رده  لبنان 

بن  العالقات  وت�ضابك  »تداخل  عليه، 

ال���دول���ت���ن ت��رب��ك ال�����ض��اح��ة ال��وط��ن��ي��ة، 

التحّلي  بالفعل  علينا  ال�ضبب  ول��ه��ذا 

�ضاحتنا  لتح�ضن  وال���روي���ة  باحلكمة 

اأمنية  مطبات  يف  وقعنا  واإاّل  الداخلية، 

وبع�ش  عر�ضال  يف  ح�ضل  وم��ا  �ضلبية، 

اإنذار  جر�ش  مبنزلة  ال�ضمالية  املناطق 

مل���ا ق���د ت�����وؤول ع��ل��ي��ه االأح�������داث يف ه��ذا 

البلد«.

وه�����ل االأزم���������ة ال�������ض���وري���ة م��ع��ل��ق��ة 

االأج��ن��دة  اأو  االأم��ريك��ي  ال��ف��رج  بانتظار 

الغربية؟ ي�ضري ها�ضم اإىل اأّن ا�ضتهداف 

ملحور  ا�ضتهداف  هو  جوهره  يف  �ضورية 

����ض���وري���ة يف  امل��م��ان��ع��ة وامل����ق����اوم����ة، دور 

ورف�ش  »االإ�ضرائيلي«  العربي  ال�ضراع 

ك��ّل  االأم���ريك���ي���ة ه���ي وراء  االإم�������الءات 

ه����ذه االأح�������داث ال���دام���ي���ة يف ���ض��وري��ة، 

���ض��ع��ارات  اأّن  ي�����ض��ّدق  »اأح�����د ال  ي���ق���ول: 

امل�ضاكل  تلك  �ضبب  ه��ي  الدميقراطية 

االأح���داث هناك  واليوم  ال�ضام،  ب��الد  يف 

ت��خ��ّط��ت ال��ب��ع��د امل��ح��ل��ي ل���ت���اأخ���ذ ب��ع��داً 

بع�ش  يف  االأ���ض��ف  م��ع  ودول���ي���اً،  اإقليمياً 

جوانبه �ضخ�ضي«، وي�ضيف ها�ضم »هذه 

احلرب لن تتوقف بن حلظة واأخرى، 

الكّل اأ�ضبح مقتنعاً اأّنه ال حّل يف �ضورية 

ال�ضيا�ضي، وهذا  التوافق  اإاّل من خالل 

قبل  من  حا�ضماً  موقفاً  يتطلب  االأم��ر 

اإىل �ضغط  اإ�ضافة  فاعلة،  اإقليمية  دول 

مّعن من قبل اأمريكا ورو�ضيا«.

ا�ضتمرار  ب���اأّن  ها�ضم  اإق����رار  ورغ���م 

من  ت�ضعف  ���ض��وري��ة  يف  العنف  ج���والت 

منعة حمور املقاومة يف املنطقة، ي�ضري 

كان  كما  اإ�ضقاطها  على  الرهان  اأّن  اإىل 

ي���اأم���ل وي��خ��ط��ّط ل��ذل��ك ب��ع�����ش ال��ق��ادة 

ف�ضاًل  ف�ضل  قد  وال�ضيا�ضين  االأمنين 

�ضقوط  يتوقعون  »كانوا  ذريعاً«، يقول: 

النظام بعد م�ضي عدة اأ�ضهر، اليوم مع 

الدامية  االأح����داث  على  �ضنتن  م���رور 

ه���ن���اك، اجل��م��ي��ع ي����درك ث��ب��ات ال��دول��ة 

االإمكانيات  رغم  وموؤ�ض�ضاتها  ال�ضورية 

وخمابراتياً،  ومالياً  اإعالمياً  ال�ضخمة 

القاعدة«،  بتنظيمات  اال�ضتعانة  ورغ��م 

وي�����ض��ي��ف ه���ا����ض���م: »مت���ا����ض���ك اجل��ي�����ش 

ال�������ض���وري وامل���وؤ����ض�������ض���ة ال��دب��ل��وم��ا���ض��ي��ة 

والتفاف ال�ضعب ال�ضوري للحفاظ على 

برمته،  الغربي  املخطط  اأحبط  دولته، 

الأّن احلرب ال�ضورية من املنظار الغربي 

ال ميكن فهمه اإال من خالل جزء ب�ضيط 

مل���ا ي���ع���ّد ل��ل��م��ن��ط��ق��ة، وب���ال���ت���ايل ���ض��م��ود 

الت�ضحيات  رغم  ونظام  كدولة  �ضورية 

االأمريكي  املخطط  يف�ضل  واخل�ضائر، 

ال�ضهيوين اأو يحّد من تداعياته«.

ه��ا���ض��م ي�����ض��ع احل�����راك ال��ع��رب��ي يف 

ج��دي��د  تق�ضيم  ���ض��ي��اق  ���ض��م��ن  امل��ن��ط��ق��ة 

موؤامرة  اأم��ام  »نحن  يقول:  للمنطقة، 

جديدة على غرار اتفاقية �ضايك�ش بيكو، 

حراك الرئي�ش االأمريكي باراك اأوباما 

اإ�ضرائيل وترطيبه للعالقات بن  جتاه 

هذه  خطوط  تك�ضف  واأن��ق��رة،  اأبيب  تل 

هذا  يف  ال�ضورية  والتداعيات  امل��وؤام��رة، 

الأّنها  لبنان،  اأحداثها  �ضتتخطى  املجال 

قد حترق بدربها اأي�ضاً اخلليج وتركيا«.

اأجرى احلوار: بول با�شيل

تشريع المجلس النيابي قائم حتى 19 حزيران

قاسم هاشم: الحكومات االئتالفية تتطلب تنازالت من الجميع
اجلمي��ع يقّر بالو�ض��ع الدقيق الذي ميّر به لبن��ان، واجلميع متفق 

على �رضورة ت�ضكيل حكومة اإنقاذية ووطنية ووحدوية.. وعلى �رضورة 

اإج��راء االنتخابات النيابية.. واجلميع مع، ومع، ومع.. ولكن الق�ض��ايا 

كلها معلقة بانتظار الو�ض��فة ال�ض��حرية اأو الهم���س الذي اعتاد عليه 

ق�ضم من اللبنانيني.

األمور لن تسوى إال 
بجملة تفاهمات تطال 
شكل الحكومة وقانون 

االنتخابات
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تحقيق

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

�ضتتوقف  اأنها  يبدو  ال  بناء  ث��ورة  املنطقة  يف 

املوؤ�ض�ضات  رائعة وحديثة جتذب  قريباً، وعمارات 

االإعالمية التي تتخذ منها مقاراً لها، ال �ضيما اأن 

املنطقة تتمتع بالهدوء واال�ضتقرار. 

اأك��ر من ع�ضر  اليوم، هناك يف هذه املنطقة 

اآ���ض��ي��ا،  م��ن��ه��ا:  يعمل  بع�ضها  تلفزيونية،  ق��ن��وات 

الب�ضائر،  اأن،  ب��ي  اأن  امل��ي��ادي��ن،  ال��ع��امل،  االجت����اه، 

اإىل  اإ���ض��اف��ة  ال��ق��د���ش،  ال��ي��وم،  االحت����اد، فل�ضطن 

م��ك��ت��ب االإذاع�����ة وال��ت��ل��ف��زي��ون االإي���ران���ي���ن، فيما 

ي�ضتعد البع�ش االآخر للعمل عر البث التجريبي 

اأو التح�ضري له.

»االخ���ت���ي���ار وق����ع ع��ل��ى ب�����ريوت دون حت��دي��د 

ما  ه��ذا  ال��ق��ن��اة«،  مبنى  �ضت�ضتقبل  ال��ت��ي  املنطقة 

قنر،  كمال  انتفا�ش  »اآ�ضيا«؛  قناة  مدير  يوؤكده 

القناة  اأن الهدف من ذلك هو »جعل  اإىل  وي�ضري 

ويذكر  وح�����ض��ب«،  ع��راق��ي��اً  ولي�ش  عربي  بعد  ذات 

ب���اأن »ل��ب��ن��ان ه��و امل�ضنع ال��ع��رب��ي ل��الإع��الم، ففيه 

وي�ضهل  ال��ف��ن��ي��ة،  واخل�����رات  العلمية  ال��ك��ف��اءات 

اأنه  كما  اإليه«،  العربية  االإعالمية  الكوادر  دخول 

من ال�ضهل الدخول واخلروج من واإىل لبنان من 

دون �ضعوبات وعراقيل.

يعزو قنر اختيار منطقة اجلناح - بئر ح�ضن 

القناة  فمدير  املنطقة،  ورقي  االأبنية  »توافر  اإىل 

ال�ضلبي  اأح��م��د  ال��ع��راق��ي  ال�ضيا�ضي  م��ن  القريبة 

ي��ن��ف��ي »اأي ���ض��ب��ب ���ض��ي��ا���ض��ي يف اخ��ت��ي��ار امل��ن��ط��ق��ة«، 

ال��ع��ام��ة يف مكتب  ال��ع��الق��ات  ي���روي م��دي��ر  بينما 

اأن  ج��اب��ر،  االإي����راين ج��الل  والتلفزيون  االإذاع����ة 

»من  ل��ه،  التابعة  العامل  قناة  اإىل  اإ�ضافة  مكتبه 

االإع��الم��ي��ة يف اجل��ن��اح، مل يكن  املوؤ�ض�ضات  اأوائ���ل 

هي  ال�ضدفة  املنطقة،  هذه  الختيار  توجه  لدينا 

االأ�ضباب  كانت  لو  االختيار،  ه��ذا  اأم��ام  جعلنا  ما 

�ضمن  مناطق  على  وق��ع  اختيارنا  لكان  �ضيا�ضية 

ولي�ش  بيئتنا  ���ض��م��ن  اأي  اجل��ن��وب��ي��ة،  ال�����ض��اح��ي��ة 

خارجها، االأ�ضباب اقت�ضادية وجغرافية، فاجلناح 

وبالتايل  غنية،  واأخ��رى  فقرية  مناطق  بن  تقع 

و�ضطية«،  اجلناح  يف  واملباين  العقارات  اأ�ضعار  اإن 

وي���الح���ظ ج��اب��ر اأن ل��ق��رب امل��ن��ط��ق��ة م���ن م��ط��ار 

بريوت دوراً يف ذلك. 

بن جدو  االإع��الم��ي غ�ضان  اختار  من جهته، 

منطقة بئر ح�ضن لتكون مقراً لقناته التلفزيونية 

اجلديدة »امليادين«، وقد عزا البع�ش االختيار اإىل 

اإىل  تت�ضابه  وتوجهاتها  الف�ضائية  مواقف  ك��ون 

حد كبري مع عدد من القنوات املوجودة قبلها يف 

املنطقة.

كذلك، اختارت قناة »االحتاد« امل�ضرية اإطالق 

ب��ث��ه��ا ال��ت��ج��ري��ب��ي ال����ذي اق��ت�����ض��ر ح��ت��ى االآن على 

الوثائقيات التاريخية وال�ضيا�ضية من منطقة بئر 

ح�ضن اجلناح، وهكذا فعلت قناة القد�ش التي تبث 

من بريوت على مدى 24 �ضاعة.

ا�ضتياء من وجود  اأي  ال�ضكان  يبدي  وال  هذا 

ال��ف�����ض��ائ��ي��ات واإر����ض���االت���ه���ا وع���وام���ي���د ب��ث��ه��ا بن 

اأب��ن��ي��ت��ه��م، ب��ل ي��ع��ت��رون اأن��ه��ا م��وؤ���ض�����ض��ات »خفيفة 

ن��ظ��ي��ف��ة« واأف�������ض���ل م���ن ال��ك��ث��ري م���ن امل��وؤ���ض�����ض��ات 

االأخرى.

رئ��ي�����ش امل��ج��ل�����ش ال���وط���ن���ي ل����الإع����الم؛ عبد 

الهادي حمفوظ، الذي يتحدث بح�ضرة عن واقع 

االإعالم اللبناين العاجز عن مناف�ضة الف�ضائيات 

ت��وّج��ه اجلناح  اإىل  اإ���ض��ارة  اأي  ي��رى  ال��ع��رب��ي��ة، ال 

دب��ي،  مدينة  غ��رار  على  اإعالمية  مدينة  لتغدو 

الف�ضائيات  املئة من  10 يف  التي ت�ضت�ضيف نحو 

اإن  وي��ق��ول  وال�����ض��ع��ودي��ة،  م�ضر  لتليها  ال��ع��رب��ي��ة، 

وبجاذبية  ر�ضمي  بقرار  تن�ضاأ  االإعالمية  »امل��دن 

اإعالمية واقت�ضادية، وهذا غري مبلور يف لبنان، 

رغم اأنه يحتمل ذلك«، وير�ضد حمفوظ االأ�ضباب 

االق��ت�����ض��ادي��ة واجل���غ���راف���ي���ة ال���ت���ي ت��ط��غ��ى على 

الوجود  هو  االإع��الم  و�ضائل  »فطموح  ال�ضيا�ضة، 

اإيجاد عقارات  لكن �ضعوبة  االإداري���ة،  ب��ريوت  يف 

���ض��اغ��رة ���ض��م��ن ه���ذه ال��ب��ق��ع��ة اجل��غ��راف��ي��ة جتعل 

القنوات م�ضطرة اإىل اختيار املوجود«، ويالحظ 

االإع��الم��ي��ة يف اجلناح  املوؤ�ض�ضات  ك��ون  »رغ��م  اأن��ه 

اأنه خمطئ من  اإال  اأيديولوجية واح��دة،  يف بيئة 

ي�ضعها يف خط �ضيا�ضي واحد«.

امل��ح��ط��ات تعتر  »اأن ه���ذه  وي��وؤك��د حم��ف��وظ 

لبنانية،  ولي�ضت  اأجنبية  �ضركات  للقانون  وف��ق��اً 

لديها  اأن  اأ���ض��ا���ش  ع��ل��ى  ل��ب��ن��ان  اإىل  دخ��ل��ت  وق���د 

ال��ب��ث من  ل��ه��ا  م��ك��ات��ب متثيلية ف��ق��ط، وال ي��ح��ق 

لبنان«، وعن اجلهة التي منحتها رخ�ش العمل اأو 

البث؟ يو�ضح: »مل حت�ضل تلك املحطات العربية 

لقانون  الفعلي  باملعنى  تراخي�ش  الف�ضائية على 

ل��ه��ذا ال��ق��ان��ون �ضمحت لها  االإع�����الم، ب��ل خ��الف��اً 

وزارة االت�ضاالت بالبث«.

حمطة   15 م���ن  اأك�����ر  اأن  حم���ف���وظ  ي���ق���ّدر 

ف�ضائيات  وتبث  لبنان  يف  تعمل  ف�ضائية  عربية 

الوطني  املجل�ش  من  ترخي�ش  على  حت�ضل  ومل 

لالإعالم، ويقول اإنه ال ميلك الرقم الدقيق لهذه 

اأ�ضمائها،  يف  ال��دخ��ول  ع��دم  مف�ضاًل  امل��وؤ���ض�����ض��ات، 

لعدم معرفته بها، اأو رمبا لعدم اإحراجه جتاهها.

ق��ن��اة غري  ه��ن��اك  اأن  اإىل  وي�����ض��ري حم��ف��وظ 

على  ح�ضلت  التي  ال��ق��ن��وات  اأوىل  كانت  لبنانية 

للقانون، حتت ذريعة بع�ش  البث خالفاً  رخ�ضة 

امل�����ض��وؤول��ن ب����اأن ه���ذا االأم����ر ي�����ض��اه��م يف ت�ضغيل 

االأوىل  اأ�ضخا�ش يف لبنان، »وكانت هذه اخلطوة 

للموؤ�ض�ضات  العمل  م��ن  النمط  ه��ذا  تكري�ش  يف 

املجل�ش  اأم���ام  م��ن  م��ه��ّرب��ة  م��ن خ��الل تراخي�ش 

ف��اإذا  متثيلياً،  مكتباً  لديها  اأن  باعتبار  الوطني، 

ب��ه��ا ت��ب��ث م��ن ل��ب��ن��ان«، ويف راأي����ه، ق��د ت��ك��ون ه��ذه 

ال��ق��ن��اة ه��ي االأف�����ض��ل ب��ن امل��وؤ���ض�����ض��ات، »الأن��ه��ا ال 

املخالفة  البناء على هذه  اإذ مت  القانون،  تخالف 

بقية  على  فان�ضحبت  االت�ضاالت،  وزارة  قبل  من 

املوؤ�ض�ضات«.

اأال تخ�ضع هذه  وي��ت��اب��ع: »م��ن غ��ري اجل��ائ��ز 

الف�ضائيات لقوانن االإعالم يف لبنان، فالقنوات 

العربية التي لدى البع�ش منها مكاتب متثيلية 

خالفاً  لبنان  من  يبث  االآخ��ر  والبع�ش  لبنان  يف 

للقانون، ومع االأ�ضف تعطى حق البث حتت ذريعة 

اأنها تريد مكاتب متثيلية لها يف لبنان، لكنها تبث 

من دون اأي رقابة عليها وعلى اأدائها االإعالمي«، 

اإم��ك��ان مالحقة  املخالفات حت��دث م��ن دون  ه��ذه 

املخالفن، الأن ذلك لي�ش من �ضالحيات املجل�ش.

تاأثري �شلبي

لكن يبدو اأن االأو�ضاع اللبنانية بداأت توؤثر �ضلبياً 

التي  ت��ل��ك  ال��ع��رب��ي��ة، ال �ضيما  االإع�����الم  ع��ل��ى و���ض��ائ��ل 

تنطلق من بريوت، اأو التي لديها مكاتب يف العا�ضمة 

»ال�ضومرية«،  تلفزيون  املت�ضررين  واآخ��ر  اللبنانية، 

حيث اإنه �ضيقفل مكاتبه نهائياً يف بريوت بعد �ضهرين 

من االآن. كذلك فاإن االأو�ضاع امل�ضطربة التي ت�ضهدها 

ب�����ريوت، ���ض��ج��ع��ت امل��ح��ط��ة ع��ل��ى ت���رك ل��ب��ن��ان، ب�ضبب 

ا���ض��ط��راب��ات وخم���اوف م��ن تفجر االأو����ض���اع، وكذلك 

اإىل  بالعودة  احل��ل  يكون  وبالتايل  ال��ع��راق،  احل��ال يف 

موظفي  عدد  لكن  التكاليف،  اأعباء  لتخفيف  الوطن 

القناة ال ي�ضتهان به، وي�ضم مكتب القناة يف بريوت ما 

يفوق ال�300 موظف، علماً اأن الق�ضم االأكر منهم هم 

الذين مل يجدوا  ب��ريوت،  املقيمن يف  العراقين  من 

والتحاقهم  ديارهم،  اإىل  العودة  �ضوى  خياراً  اأمامهم 

بقناة »ال�ضومرية« االأم.

عدة  اإىل  وب��ق��وة  و�ضلت  املالية  ال�ضائقة  اأن  كما 

ف�ضائيات مل تعد قادرة على دفع م�ضتحقات موظفيها 

منذ فرتة، فهل �ضيدفع االإعالميون اليوم اأي�ضاً جزءاً 

املرتدية  واالقت�ضادية  ال�ضيا�ضية  االأو���ض��اع  ثمن  من 

يف البالد؟ وهل �ضتغلق بع�ش املحطات التي افتتحت 

ل��ه��ا يف ل��ب��ن��ان ه��ي االأخ�����رى ب�ضبب ن��ق�����ش يف  م���ق���اراً 

التمويل اأو تغيري يف بع�ش املواقف وال�ضيا�ضات؟

هبة �شيداين

لبنان مصنع اإلعالم العربي

القنوات الفضائية »تغزو« بيروت
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مع النه�ضة العمرانية التي �ضهدتها 

الطراز،  واجلميلة  احلديثة  باأبنيتها 

اال�ضرتاتيجي  موقعها  اإىل  وبالنظر 

والعا�ضمة  امل��ط��ار  م��ن  ال��ق��ري��ب 

 - اجلناح  منطقة  حتولت  وال�ضواحي، 

االأع��وام  خالل  ب��روت  يف  ح�ضن  بئر 

منطقة  اإىل  املا�ضية،  ع�رض  اخلم�ضة 

والف�ضائيات  القنوات  ت�ضتقطب 

جن�ضياتها  اختالف  على  واالإذاع���ات 

بات  من  هناك  اأن  حتى  وتوجهاتها، 

كون  االإعالمية،  باملنطقة  ي�ضفها 

املوؤ�ض�ضات االإعالمية فيها تغلب على 

طابع بقية املوؤ�ض�ضات املوجودة رمبا 

ب�ضبب �ضهرتها.

قناة الثبات الف�ضائية



زي��ارة  �أ�سباب  ح��ول  �ملعلومات  ت�ساربت 

وف���دي���ن ك��ب��ري��ن م���ن ح��رك��ة ح��م��ا���س �إىل 

�ل��ق��اه��رة، وف���د ب��رئ��ا���س��ة �إ���س��م��اع��ي��ل هنية؛ 

رئي�س �حلكومة يف غزة، و�آخر برئا�سة خالد 

للحركة،  �ل�سيا�سي  �ملكتب  رئي�س  م�سعل؛ 

ف��ق��د ق��ال��ت ب��ع�����س �مل�������س���ادر، �إن �ل��وف��دي��ن 

ب��ه��دف  �مل�������س���ري���ة،  �ل��ع��ا���س��م��ة  �إىل  و����س���ا 

�لبحث يف �مل�ساحلة �لفل�سطينية، بعد قر�ر 

قمة �ل��دوح��ة، و�ق����ر�ح �أم���ر ق��ط��ر، بعقد 

قمة عربية م�سغرة، خم�س�سة لإجناز هذه 

�مل�����س��احل��ة، يف ح��ن ذك���رت م�����س��ادر �أخ���رى، 

�إىل م�سر، لأ�سباب  �أن وف��دي حما�س ج��اء� 

�أخ�����رى ت��ت��ع��ل��ق ب��ال��ب��ح��ث م���ع �مل�����س��ري��ن يف 

مو�سوعات تخ�س �نتهاكات �تفاق �لتهدئة 

�لأخ������ر، و�حل���رك���ة ع��ل��ى �مل���ع���ر، و�إغ����اق 

�لأن���ف���اق، وك��ذل��ك �حل��م��ل��ة ع��ل��ى ح��م��ا���س يف 

م�سر، و�لتي تو�سعت لتطال �لفل�سطينين 

مل�سايقات  فل�سطينيون  تعر�س  فقد  كافة، 

�ل��ذي��ن  �لفل�سطينين  خ�����س��و���س��اً  ك���ث���رة، 

و�سلو� �إىل م�سر من خميمات �سورية.

م�سادر �سحفية حتدثت عن وجود وفد 

من حركة فتح يف م�سر، للبحث مع حما�س 

�مل�سغرة،  بالقمة  تتعلق  �لتي  �لرتيبات  يف 

�لأمر �لذي نفته متاماً م�سادر مقربة من 

حركة فتح، ثم �سدر كام من�سوب لرئي�س 

ع��ب��ا���س،  حم��م��ود  �لفل�سطينية؛  �ل�����س��ل��ط��ة 

عربية  قمة  ح�سور  رف�سه  على  فيه  ي�سدد 

ت�سارك فيها حركة حما�س.

�ل�سلطة،  رئي�س  م��ن  مقربون  ويو�سح 

�أنه م�ستعد للم�ساركة يف �لقمة �مل�سار �إليها 

»ممثًا لفل�سطن، ثم يتوىل هو �لإ�سر�ف 

�لفل�سطينية  للف�سائل  �ج��ت��م��اع��ات  ع��ل��ى 

�لقمة«،  ع��ن  ت�سدر  �لتي  �مل��ق��رر�ت  لتنفيذ 

وي�سيف هوؤلء: »�أن موقف �لرئي�س و��سح 

�لتحرير  فمنظمة  �ل�����س��اأن،  ه��ذ�  يف  مت��ام��اً 

و�لوحيد  �ل�سرعي  �ملمثل  هي  �لفل�سطينية 

رئي�س  ه��و  وع��ب��ا���س  �لفل�سطيني،  لل�سعب 

�ملنظمة، ورئي�س دولة فل�سطن، ول ميكن 

�أن يقبل بتجزئة �ل�سرعية �لفل�سطينية، �أو 

توزيعها على �لف�سائل«. 

رئي�س  �أن  نف�سها،  �مل�����س��ادر  وت�����س��ت��ذك��ر 

�ل��دوح��ة  قمة  يف  �مل�����س��ارك��ة  رف�����س  �ل�سلطة 

�ل���ت���ي ع���ق���دت �أث����ن����اء �ل�����ع�����دو�ن ع���ل���ى غ���زة 

حما�س،  م��ن  وف��د  وج��ود  ب�سبب   ،)2009(

�لإ�سامية  �لقمة  ح�سور  بعدم  ه��دد  و�أن��ه 

�إذ� وجهت �لدعوة  يف طهر�ن �لعام �ملا�سي، 

�إىل �إ�سماعيل هنية للح�سور.

�سابقة الدوحة

�أو����س���اط ح��رك��ة ف��ت��ح ت��ظ��ه��ر ري��ب��ة من 

�ل���ط���رح �ل���ق���ط���ري مب��ج��م��ل��ه، وت�����رى ه��ذه 

�أن حتقيق �مل�ساحلة يعتر هدفاً  �لأو�ساط 

وطنياً كبر�ً للحركة �لتي ترحب باأي جهد 

ع��رب��ي ���س��ادق يف ه��ذ� �لجت���اه، لكنها تثر 

�لقطري  �لهدف  ح��ول  ت�ساوؤلت  �ملقابل  يف 

من �قر�ح �لقمة �مل�سغرة، وتبدي خ�سيتها 

م����ن حم����اول����ة ح���م���د، لإي����ج����اد ���س��رع��ي��ت��ن 

حتى  عربياً،  ذل��ك  وتكري�س  فل�سطينيتن، 

�إذ� ما ف�سل �لجتماع تعزز �لنق�سام �أكرث.

ويف �ل�سياق، ي�سر هوؤلء �إىل ما قامت 

به قطر، بخ�سو�س منح مقعد �جلمهورية 

�ل��ع��رب��ي��ة �ل�����س��وري��ة يف �ل��ق��م��ة و�جل��ام��ع��ة 

�ئ���ت���اف م���ع���اذ �خل��ط��ي��ب،  �إىل  �ل���ع���رب���ي���ة، 

ب��و���س��ف��ه ���س��اب��ق��ة ت���ري���د ق��ط��ر ت��ك��ري�����س��ه��ا، 

فل�سطن،  ب�����س��اأن  �ل�����س��ل��وك  ذ�ت  ومم��ار���س��ة 

و»موؤ�س�سة  �جل��ام��ع��ة  يف  متثيلها  وم�����س��األ��ة 

�أي��اً من ه��وؤلء ل يجيب على  �لقمة«، لكن 

تكري�س  �مل�ساهمة يف  م��دى  ح��ول  �ل�����س��وؤ�ل، 

�ل�سابقة، ففي �لدوحة �سمت �جلميع على 

�خلطيئة �لكرى، وها هو �لأمر �لقطري 

ي�ستمرئ �للعبة.  

هناك  »لي�ست  فتح:  قياديي  �أح��د  يقول 

�لكام  �جل���اري  �لقمة  جنحت  �إذ�  م�سكلة 

�لفل�سطينية،  �مل�����س��احل��ة  حت��ق��ي��ق  يف  ع��ن��ه��ا 

�لف�سل،  ح��ال  يف  ج��د�ً  كبرة  �مل�سكلة  ولكن 

�ل��ف�����س��ل ���س��ي��ع��زز �لن��ق�����س��ام ع��ل��ى ن��ح��و غر 

معه  ت��ب��دو  �آخ���ر  �سكًا  و�سيك�سيه  م�سبوق، 

�لعودة �إىل �مل�ساحلة �سبه م�ستحيلة، فحن 

�مل�����س��او�ة يف قمة  ق��دم  يجل�س ط��رف��ان على 

بعد  �ل�����س��وؤ�ل  ���س��ي��ك��ون  �ل��ف�����س��ل،  �إىل  تنتهي 

�ل�سرعي«؟  فل�سطن  ممثل  ه��و  م��ن  ذل���ك: 

ويبدي �لقيادي نف�سه خ�سية �سديدة من �أن 

يكون هذ� هو �لهدف من كل �لقر�ح �ملغلف 

�مل�ساحلة،  وعلى  فل�سطن،  على  باحلر�س 

م�سر�ً �إىل �أن �لأمر �أ�سهل من ذلك بكثر، 

حما�س  ع��ل��ى  »�ل�����س��غ��ط  ���س��وى  عليهم  ف��م��ا 

فل�سطيني  برنامج  على  ت��و�ف��ق  ك��ي  قليًا، 

ناجز للم�ساحلة، وينتهي كل �سيء«.

�أن �سوق  �أو����س���اط ح��م��ا���س، ف���رى  �أم����ا 

ه���ذه �ل��ت��خ��وف��ات، مي��ث��ل دل��ي��ًا ع��ل��ى تهرب 

�مل�ساحلة،  من  �لفل�سطينية  و�ل�سلطة  فتح 

تنفيذ�ً  �لنق�سام،  على  �لإب��ق��اء  يف  ورغبتها 

وب�سبب  و»�إ���س��ر�ئ��ي��ل��ي��ة«،  �أم��رك��ي��ة  لرغبات 

�ستعاودها  �ل��ت��ي  �مل��ف��او���س��ات  على  �مل��ر�ه��ن��ة 

�ل�سلطة قريباً يف �لعا�سمة �لأردنية عمان. 

وي���ذك���ر ه�����وؤلء ب����اأن �جل���ول���ة �لأخ����رة 

�إىل  ج��ي��د  ب�سكل  ت�سر  ك��ان��ت  �ل��ق��اه��رة،  يف 

رئي�س  و�أخ�����رو�  �لأم���رك���ي���ون،  ت��دخ��ل  �أن 

جديدة  جلولة  يح�سرون  باأنهم  �ل�سلطة 

م���ن �مل���ف���او����س���ات، وع��ل��ي��ه �لن�����س��ح��اب من 

�مل�ساحلة، وهذ� ما كان.

امل�ساحلة البعيدة

و�ل��ت��ي  �لأخ�����رى،  �لفل�سطينية  �ل��ق��وى 

ط����امل����ا ���س��ك��ك��ت ج��م��ي��ع��ه��ا يف رغ����ب����ة ط���ريف 

تعتر  ز�لت  �مل�ساحلة، ما  باإجناز  �لنق�سام 

و�أن  �مل��ن��ال،  بعيد  هدفاً  متثل  �مل�ساحلة  �أن 

���س��ل��وك �ل��ط��رف��ن ي��ك��ر���س �لن��ق�����س��ام �أك��رث 

�خل�سية  هو  لانتباه،  �لافت  لكن  فاأكرث، 

�إذ يتفق  �لناق�سة«،  »�لدع�سة  �مل�سركة من 

�لنتائج  م��ن  �خل�سية  على  تقريباً  �جلميع 

�مل��رت��ب��ة ع��ل��ى �ل��ف�����س��ل، ب��اع��ت��ب��اره��ا ت��اأب��ي��د�ً 

�إن  ه���وؤلء:  من  �لعديد  ويقول  لانق�سام، 

�أن  ميكن  �مل�سرية،  بالرعاية  �لقائم  �مل�سار 

�لنية  ت��وف��رت  ل��و  �ملطلوبة،  �لنتائج  يحقق 

�ملقيت من  �لف�سل  ه��ذ�  لإن��ه��اء  �ل�����س��ادق��ة، 

�مل�سكلة  ول��ك��ن  �لفل�سطيني،  �ل�سعب  ح��ي��اة 

هي يف رهانات �لطرفن، فال�سلطة تر�هن 

�لنتائج  �مل��ف��او���س��ات م��ن ج��دي��د، رغ��م  على 

�ل��ك��ارث��ي��ة �ل��ت��ي ت��رت��ب��ت ع��ل��ى م�����س��ار طويل 

و����س���ائ���ك، �أحل�����ق �أف�����دح �ل�����س��رر ب��احل��ق��وق 

ت��ر�ه��ن  وح��م��ا���س  �لفل�سطينية،  �ل��وط��ن��ي��ة 

على �ملتغر�ت �لعربية، وت�ستقوي بها، رغم 

يف  وحتديد�ً  �جلديدة،  �حلاكمة  �لقوى  �أن 

و�لأخطر من  �أزم��ات عميقة،  تو�جه  م�سر 

�مل��ردود �لعام لتلك �ملتغر�ت، كان  �أن  ذلك، 

�لفل�سطيني  �لو�سع  على  �ل�سلبية  �سديد 

�ل�سلوكيات جتاه قطاع  �أخ��ذت  ولو  �إجماًل، 

غ����زة، ك��م��ث��ال، ل��ت��وج��ب��ت �إع������ادة �ل��ن��ظ��ر يف 

�ملوقف ككل.

عبد الرحمن نا�سر 
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ق�سايا  �سميت  م��ا  �سمن  �لقد�س  �ع��ت��رت  �أو���س��ل��و  �ت��ف��اق  يف 

�لو�سع �لنهائي، وحاول �ملفاو�سون �لفل�سطينيون دوماً، �لرويج 

�إىل �أن �لنقا�س حول و�سع مدينة �لقد�س، �سيتم يف �آونة �حلديث 

�أ�سرت  �لحتال،  حكومات  ولكن  �لنهائي،  �لو�سع  ق�سايا  عن 

دوماً على �أن �لقد�س خارج �لبحث، ولن يناق�س و�سعها ل �لآن 

لدولة  و�مل��وح��دة  �لأب��دي��ة  �لعا�سمة  باعتبارها  �مل�ستقبل،  يف  ول 

�لقد�س  ق�سية  و�سع  يف  �ملفاو�سن  م�ساعي  وف�سلت  �لحتال، 

على ب�ساط �لبحث، يف حن �أطلق �لحتال منذ عام 1993 خطة 

و��سعة لتهويد �ملدينة، وتقوي�س �لوجود �لفل�سطيني فيها.

و�حلكومة  �لح��ت��ال،  بن  عربة  و�دي  معاهدة  توقيع  عند 

�أخ��ذت عمان حق �لإ���س��ر�ف على �لأوق���اف و�ملقد�سات  �لأردن��ي��ة، 

�أث����ار ه���ذ� �لأم����ر غ�سب �ل�سلطة  �مل��دي��ن��ة، وق���د  �لإ���س��ام��ي��ة يف 

وبالطبع  �ل��و�ق��ع،  �أر���س  على  �سيئاً  يغر  �أن  دون  �لفل�سطينية، 

دون �أن يوؤدي �لإ�سر�ف �لأردين �إىل وقف حمات تهويد �لقد�س 

�مل�ستمرة.

تردد على نطاق و��سع، �أن ف�سل مفاو�سات كامب ديفيد 

�لثانية، �لتي رعاها �لرئي�س �لأمركي �لأ�سبق بيل كلينتون، 

�إىل  يعود  �لحتال،  وحكومة  �لفل�سطينية،  �ل�سلطة  بن 

عدم �لتفاق على و�سع �لقد�س، وق�سية �لاجئن.

عبا�س،  حممود  �لفل�سطينية  �ل�سلطة  رئي�س  وّق��ع  وم��وؤخ��ر�ً 

�لقد�س  حماية  ح��ول  �ت��ف��اق��اً  �ل��ث��اين،  �هلل  عبد  �لأردين  و�مل��ل��ك 

�لذكر،  �سالفة  �ملعطيات  �سوء  ويف  فيها،  �لإ�سامية  و�ملقد�سات 

�لإ���س��ر�ف  تكري�س  و�ح�����د�ً:  معنى  يحمل  �لت��ف��اق  ت��وق��ي��ع  ف���اإن 

�لأردين وفق ن�سو�س و�دي عربة.

ولكن ما هي �حلاجة �إىل هذ� �لأمر، وقد كفت �ل�سلطة منذ 

وقت طويل عن �نتقاد �لدور �لأردين يف �ملدينة؟ رئي�س �ل�سلطة 

مع  �مل��وق��ع��ة  �مل��ف��او���س��ات  با�ستئناف  يتعلق  ل  �لت��ف��اق  �إن  ي��ق��ول 

حكومة �لحتال، �لو�قع هو عك�س ذلك متاماً، فال�سلطة تريد 

�لتحرر من ق�سية �لقد�س، وو�سعها يف يد �لأردن، حتى ل تكون 

عقبة يف وجه �ملفاو�سات.

�لحتال  حكومة  �لأردن،  يف  قريباً  �ست�ستاأنف  �ملفاو�سات 

باملقابل ل مت��ان��ع يف  وه��ي  �ل��ق��د���س،  و���س��ع  �أي بحث يف  ترف�س 

ل  وحتى  �ملدينة،  يف  �لإ�سامية  �ملقد�سات  على  �أردين  �إ���س��ر�ف 

�ملفاو�سات  �ستدخل  �لتي  لل�سلطة  حرجاً  �لقد�س  م�ساألة  ت�سبب 

متنازلة عن �سرط جتميد �ل�ستيطان، يتوىل �لأردن �أمر �لقد�س 

بالآلية �ملعروفة �لتي ل توقف تهويد�ً ول ��ستيطاناً.

الـقــدس خـــارج الـبـحــــث

عربي

�مللك عبد�هلل �لثاين وحممود عبا�س �أثناء توقيعهما �تفاقية حماية �لقد�س و�ملقد�سات �لإ�سامية

المصالحة البعيدة.. والخشية من اقتراح القمة المصغرة
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مـشـعــل 
مـن جــديــد

على  �سابقاً  �أ���س��رن��ا  ق��د  كنا 

�أن  �إىل  »�ل���ث���ب���ات«،  ���س��ف��ح��ات 

�ل�سيد خالد م�سعل، لي�س جاد�ً 

لدورة  �لر�سح  عن  عزوفه  يف 

�مل��ك��ت��ب  ج�����دي�����دة، يف رئ���ا����س���ة 

�ل�����س��ي��ا���س��ي حل���رك���ة ح��م��ا���س، 

وق��د ت��اأك��د م��ا ذهبنا �إل��ي��ه، مع 

�لإع����ان ع��ن �ن��ت��خ��اب م�سعل 

لولية خام�سة، رئي�ساً للمكتب 

�ل�سيا�سي للحركة.

م�سعل كان �أعلن مر�ر�ً عن 

عدم رغبته يف جتديد رئا�سته 

�ل���وق���ت  ل���ك���ن���ه يف  حل����م����ا�����س، 

ميكن  ل  م�سار�ً  �أوج���د  نف�سه، 

�أي  و�����س����ول  �إىل  ي��ف�����س��ي  �أن 

مر�سح �آخر، �إىل رئا�سة �ملكتب 

مل  �إذ  ل���ل���ح���رك���ة،  �ل�����س��ي��ا���س��ي 

ق���ادر�ً  �ملر�سحن  م��ن  �أي  يكن 

ع��ل��ى ن��ي��ل �لأ����س���و�ت �ل��ازم��ة 

ل��ل��ف��وز ب��امل��ن�����س��ب، يف �مل��ق��اب��ل، 

����س��رط م�����س��ع��ل، ل��ل��ع��ودة عن 

قر�ره، عدم وجود مر�سح �آخر 

بالفعل،  مت  م��ا  وه���ذ�  قبالته، 

حيث تر�جع مر�سحان بارز�ن، 

ه���م���ا �ل����دك����ت����ور م���و����س���ى �أب����و 

م����رزوق؛ ن��ائ��ب رئ��ي�����س �ملكتب 

هنية؛  و�إ�سماعيل  �ل�سيا�سي، 

غ���زة، عن  رئي�س �حل��ك��وم��ة يف 

�لثقة  ع��دم  ب�سبب  تر�سحهما، 

بالفوز، نتيجة �لرتيبات �لتي 

ق���ام ب��ه��ا م�����س��ع��ل، ف��ق��د �سمن 

كبرتن،  كتلتن  جانبه  �إىل 

ما جعل  ثالثة،  كتلة  و�خ��رق 

ت��ر���س��ح �أي م��ن ق����ادة ح��م��ا���س، 

م����غ����ام����رة ت�������س���م���ن خ�������س���ارة 

حمققة.



مل يرك �لاجئون �لفل�سطينيون من �سورية 

�مل�ستمرة  ملعاناتهم  حل  عن  بحثاً  وطرقوه  �إل  باباً 

مذكر�ت  ورف��ع��و�  فاعت�سمو�  �سنة،  م��ن  �أك��رث  منذ 

جتاههم  �ل�سلبية  �لأون��رو�  �سيا�سة  على  �لحتجاج 

�لإن�����س��ان��ي��ة،  �حل���ق���وق  �أدن�����ى  �إىل  �ل���و����س���ول  دون، 

خ�سو�ساً �لإيو�ء و�لغذ�ء و�ل�ست�سفاء.

ول يز�ل �لعت�سام �ملفتوح �لذي ينفذه عدد من 

�لغوث  وكالة  ملقر  �لرئي�سي  �لباب  �أم��ام  �لاجئن 

�ملعت�سمون  �أ�سابيع، وقد هدد  منذ ثاثة  م�ستمر�ً 

كافة  تنفيذ  �لطعام حتى  ع��ن  ب��الإ���س��ر�ب  م��وؤخ��ر�ً 

�ملطالب.

وت�ساربت �أرقام �أعد�د �لاجئن �لفل�سطينين 

�ل�سعبية  �للجان  �أب��رزه��ا  ع��دة جهات  لبنان بن  يف 

�أ�سارت  »�أنر�«  �أعدتها موؤ�س�سة  و�لأون��رو�، ودر��سة 

�إىل �أن هناك 8400 عائلة فل�سطينية، �أي ما يقارب 

خم�سة وثاثن �ألف لجئ/ة.

�ملتابعة  جلنة  �أجنزته  �ل��ذي  �لتقرير  وبح�سب 

بلغ  فقد  �لفل�سطينية،  �ل�سعبية  للجان  �مل��رك��زي��ة 

�لنازحة من خميمات  �لفل�سطينية  �لعائات  عدد 

�سورية �إىل لبنان وخميماته �لفل�سطينية وجو�رها 

للعائلة  �أف���ر�د   4 مبعدل  تقريباً،  عائلة   10460
�أل��ف لج��ئ، موزعن  �ل��و�ح��دة، �أي ما يقارب �ل�42 

منطقة  ع��ائ��ل��ة،   1998 ب���روت:  منطقة  ك��ال��ت��ايل: 

 1725 �ل�����س��م��ال:  م��ن��ط��ق��ة  ع��ائ��ل��ة،   3250 ���س��ي��د�: 

عائلة، منطقة �سور: 1500 عائلة، منطقة �لبقاع: 

عائلة.  1987
وح�����ّدد �ل��ت��ق��ري��ر ح���اج���ات �ل��ع��ائ��ات �ل��ن��ازح��ة 

ب��الأول��وي��ة �إىل �مل����اأوى، حيث جل��اأت �ل��ع��ائ��ات �إىل 

منازل  يف  منها  �لعديد  وتكّد�ست  �لأق����ارب،  بيوت 

���س��غ��رة، ح��ي��ث و���س��ل ع���دد �مل��ق��ي��م��ن يف �ل��غ��رف��ة 

�لو�حدة �إىل 20 فرد�ً يف بع�س �لأماكن، بينما ذكرت 

�لفل�سطينين  �لاجئن  عدد  �أن  �لأون��رو�  تقارير 

من �سورية ير�وح بن 10 �إىل 20 �ألف لجئ/ة، �أي 

ل يتجاوز �خلم�سة �آلف عائلة كحد �أق�سى.

�إذ�ً �لرقم يرو�ح بن 10 �آلف كحد �أدنى و42 

�ألفاً كحد �أق�سى، مما يطرح �لعديد من �لت�ساوؤلت 

ب�سبب �لفجوة �لرقمية.

رن����ا ع���ام���ر؛ �ل��ن��ا���س��ط��ة يف ق�����س��اي��ا �ل��اج��ئ��ن 

�للتبا�س  »�إن  ت��ق��ول:  ���س��وري��ة  م��ن  �لفل�سطينين 

�أهمها: عدم وجود  �أ�سباب  عدة  ناجت عن  ب��الأرق��ام 

�آل���ي���ة م���وح���دة ل��ل��ت�����س��ج��ي��ل ب���ن �ل��ه��ي��ئ��ات �مل��ع��ن��ي��ة 

م�سجلن  فل�سطينين  ووج����ود  �ل��ت��ك��ر�ر  وح����الت 

غر مهتمن بالت�سجيل ل�سبب �أو لآخر، بالإ�سافة 

يف  م��وج��ودي��ن  ك���ان���و�  �ل���ذي���ن  �لفل�سطينين  �إىل 

لبنان �أ�سًا، ب�سبب �لعمل �أو �لزيارة، كذلك حالة 

�حلر�ك �مل�ستمرة بن لبنان و�سورية«.

�لفل�سطينين؛  �لنازحن  �سوؤون  م�سوؤول جلنة 

�لنازح تبد�أ مع  �أزم��ة  »�إّن  �أب��و عماد �ساتيا يقول: 

بد�ية حتّركه من منزله �إىل �ملجهول، فيتوّجب على 

ح���دودي،  ��ستقبال  مكتب  ت�ستحدث  �أن  �لأون����رو� 

توجيهها،  ويجري  �لنازحة،  �لعائات  فيه  ُت�سجل 

كما  ت�ستقر،  ريثما  مذعورة  هائمة  تركها  ل  و�أن 

ب��ن �للجان  �ل��د�ئ��م  �ل�����س��روري �لتن�سيق  ب��ات م��ن 

م�سرك،  دو�م  عر  �ملخيم  يف  و�لأون���رو�  �ل�سعبية 

وتر�سدهم  �لنازحن  ت�ستقبل  حم��ّددة  وم�سوؤولية 

وت�ساهم يف ت�سهيل حاجاتهم«.

و�لقياد�ت  �لأون��رو�  »نطالب  �ساتيا:  وي�سيف 

توفر  على  يعملو�  �أن  �لفل�سطينية،  �ل�سيا�سية 

من  �لفل�سطينين،  للنازحن  �لقانونية  �حلماية 

خ���ال �ع�����ر�ف �ل��ه��ي��ئ��ات �ل��دول��ي��ة و�لإق��ل��ي��م��ي��ة، 

بالنازحن  �أ�سوة  لهم،  و�حلماية  �لرعاية  وتاأمن 

�لنازحن  بع�س  مل�سكلة  حلول  و�إي��ج��اد  �ل�سورين، 

�لفل�سطينين ممن ل ميلكون �أور�قاً ثبوتية ب�سبب 

معهم  ��سطحابها  ��ستطاعتهم  ع��دم  �أو  فقد�نها 

ل�سبب �آخر«.

�مل�سوؤولية  �أن  �لفل�سطيني،  �مل�����س��وؤول  وي��وؤك��د 

�مل��ب��ا���س��رة ت��ق��ع ع��ل��ى �لأون�������رو� ب��اع��ت��ب��اره��ا �جل��ه��ة 

�ل���دول���ي���ة �ل��ر���س��م��ي��ة �مل�������س���وؤول���ة ع����ن �ل��اج��ئ��ن 

�ل��دويل،  �لتفوي�س  �ملمنوحة  وهي  �لفل�سطينين، 

�ل�سكن،  يف  �أو�ساعهم  ع��ن  و�مل�سوؤولة  �إغاثتهم  يف 

وتاأمن  �لجتماعية  و�ل�سوؤون  و�ل�سحة،  و�لتعّلم، 

�لأول  كانون   8 يف  �أُن�ساأت  وقد  و�لرعاية،  �حلماية 
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لهذه �حلاجات.

�لأونرو� من جهتها، �أ�سدرت عدد�ً من �لتقارير، 

�إىل �لإجن��از�ت �ملحققة، منها: توفر  �أ�سارت فيها 

�ملئة من  )11.7 يف  �أمركياً  دولر�ً   966.278 مبلغ 

�لأم������و�ل �مل��ط��ل��وب��ة(، ت��ق��دمي م����و�د غ���ر غ��ذ�ئ��ي��ة 

معر�سة  �أ���س��رة   1.083 �إىل  �ل�����س��ت��اء  كم�ستلزمات 

�إىل ع��ي��اد�ت �لأون���رو�  �أ���س��رة   452 للخطر، و���س��ول 

من  �لفل�سطينين  �لاجئن  من   ٪20( �ل�سحية 

�سورية حتى �لآن(، تلقي 111 لجئاً عاجات لإنقاذ 

بالقدرة  �لاجئن  تزويد  �مل�ست�سفيات،  حياتهم يف 

ع��ل��ى �ل��و���س��ول �إىل رع���اي���ة ���س��ح��ة �لأ����س���ن���ان، من 

لاأونرو�،  �لتابعة  �ملتنقلة  �لأ�سنان  عياد�ت  خال 

مب��د�ر���س  ط��ف��ًا   1247 �ل��ت��ح��اق  �إىل  ب��الإ���س��اف��ة 

�نتقالياً  برناجماً  �أطفال   905 وح�سور  �لأون���رو�، 

خا�ساً، �أعد لهم للتاأكد من �أن يتمكنو� من �لتكيف 

ومو��سلة تعليمهم.

و�أبرزت تلك �لتقارير �لتحديات �لتي تو�جهها 

�إد�رة �لأون�����رو� وم��ن��ه��ا: �ل��ت��ز�ي��د �ل�����س��ري��ع يف ع��دد 

�إىل  �سورية  م��ن  �لآت���ن  �لفل�سطينين  �لاجئن 

ل��ب��ن��ان، و�رت���ف���اع ح���دة �ل��و���س��ع �ل�����س��ي��ا���س��ي �ملعقد 

�مل��ف��رو���س��ة على  �ل��ق��ي��ود  ل��ب��ن��ان، بفعل  و�ل��ه�����س يف 

و�خل��دم��ات،  �لتوظيف  ناحية  م��ن  �لفل�سطينين 

�إىل  �ملنا�سرة  جهود  تو�سل  �إىل  �لأون���رو�  و�أ���س��ارت 

�سورية  من  �لفل�سطينين  �لاجئن  �أن  تطمينات 

�لذين يحملون تاأ�سر�ت تر�نزيت منتهية �ملفعول، 

�ل��ر�غ��ب��ن منهم  و�أن  ل��اع��ت��ق��ال،  ي��ت��ع��ر���س��و�  ل���ن 

بالعودة �إىل �سورية لن يفر�س عليهم دفع غر�مة.

»�أن����ر�«،  موؤ�س�سة  �أجن��زت��ه��ا  �ل��ت��ي  �ل��در����س��ة  ويف 

�أ�سارت �لأرقام �إىل �أن 59 يف �ملئة من �لعائات تعي�س 

يف منزل موؤلف من غرفة و�ح��دة، و22 يف �ملئة من 

�لعائات �لكبرة �لتي تتاألف من �أكرث من ثمانية 

�أ���س��خ��ا���س يف م��ن��ازل مم��اث��ل��ة، �أي يف غ��رف��ة و�ح���دة، 

ويت�سارك 77 يف �ملئة من �لعائات غرفة �حلمام مع 

عائات �أخرى، وعلى �لرغم من ذلك، تر�وح قيمة 

�إيجار �ملنازل يف �ملخيمات بن 150 و300 دولر. 

ووفق »�أنر�«، 54 يف �ملئة من �لعائات حمرومة 

�آثار  له  ما  �لعامة،  �ل�سبكات  �سوء  ب�سبب  �ملياء  من 

�سديدة على �ل�سّحة و�لنظافة.

ويوؤكد �ملعت�سمون �أنهم م�ستمرون يف حتركهم 

�لإي��و�ء  و�أب��رزه��ا:  �لأ�سا�سية  �حلاجات  تلبية  حتى 

للعائات �لنازحة، تاأمن �ل�سلة �لغذ�ئية �ل�سهرية، 

�ل�سبل  �أف�سل  در����س��ة   ،٪100 و�ل��ع��اج  �ل�ست�سفاء 

�لدر��سي  �لعام  من  و�إفادتهم  �لطاب  ل�ستيعاب 

ع��ام  �ح��ت��م��الت  �حل����ايل، وو���س��ع خ��ط��ة ل�ستيعاب 

در��سي قادم، بالإ�سافة �إىل �ل�سعي لتاأمن �حلماية 

�لقانونية و�لهتمام بذوي �لحتياجات �خلا�سة.

�سامر ال�سيالوي
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�لأ���س��ب��وع  �سهد  �لأر�����س،  ي��وم  مبنا�سبة 

و�لتحركات  �لن�ساطات  من  �لعديد  �لفائت 

ت�سمنت  و�ل�ستات،  �لد�خل  �لفل�سطينية يف 

م��ع��ار���س ���س��ور وم�����س��ر�ت، �أك���دت جميعها 

وهويته  ب��اأر���س��ه  �لفل�سطيني  مت�سك  على 

وحقوقه. 

ك��م��ا ب����رزت �ل��ع��دي��د م��ن �مل���و�ق���ف �لتي 

�أب�������رزت �أه���م���ي���ة �إب����ق����اء �ل���ه���وي���ة و�ل����ذ�ك����رة 

�لأج��ي��ال  ع��ق��ول  يف  م��ت��ج��ذرة  �لفل�سطينية 

�لفل�سطينية، ومو�جهة كل حماولت �لعدو 

�ل�����س��ه��ي��وين يف ت��زوي��ر �حل��ق��ائ��ق و�ل��ت��اري��خ 

بهدف  �لفل�سطينية  �لأر���س  وتغير معامل 

�ل�سيا�سة  وتو��سل  وم�سادرتها،  تهويدها 

�ل���س��ت��ي��ط��ان��ي��ة �ل���ت���ي ب���ات���ت ت���ه���دد ب�����س��ي��اع 

�لأر�س �لفل�سطينية، يف ظل حالة �لنق�سام 

�سجع  �لذي  �لد�خلي  �لو�سع  يعي�سها  �لتي 

�ل��ع��دو ع��ل��ى �ل��ت��م��ادي يف ع���دو�ن���ه، لفر�س 

روؤي���ت���ه ل��ل��ح��ل �ل��ق��ائ��م ع��ل��ى ف��ر���س �ل��و�ق��ع 

�ل���س��ت��ي��ط��اين، وت��ه��وي��د �ل��ق��د���س �ل��ع��رب��ي��ة 

�إ�سر�ئيل«،  دول��ة  »ي��ه��ودي��ة  مفهوم  وف��ر���س 

و�لع��ت��ق��الت و����س��ت��م��ر�ر ح�����س��ار غ���زة، مبا 

بقو� متم�سكن  �لذين  �لفل�سطينين  ي�سع 

�أم��ام  و�لنقب  و�جلليل  �ملثلث  يف  باأر�سهم 

رياح �لر�ن�سفر.

�مل��ن��ا���س��ب��ة دع�����وة �إىل �مل��و�ج��ه��ة  وك���ان���ت 

�لوحدة  وتعزيز  �لنق�سام  باإنهاء  و�لإ�سر�ع 

�لوطنية و�سمان حترك فل�سطيني مّوحد، 

�سو�ء على �مل�ستوى �مليد�ين بتفعيل �ملقاومة 

�ل�سعبية بكل �أ�سكالها، و�سوًل �إىل �نتفا�سة 

�سعبية �ساملة..

تحركات للتأكيد على فلسطينية األرض والهوية

تضارب بأرقام الالجئين الفلسطينيين من سورية

59 في المئة من العائالت تعيش في منزل مؤلف من غرفة واحدة
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متكنت  ف��ق��ط   2012 ال���ع���ام  خ����ال 

ع�����ص��اب��ات اخل��ط��ف، ال��ت��ي ت��ت��األ��ف وف��ق��اً 

خاطفاً،   40 نحو  من  الأمنية  للتقارير 

حيث  خطف،  عملية  ب�27  تقوم  اأن  من 

عمليات  ج���راء  دولر  م��اي��ن   5 ج��ن��ت 

اأو  التجار  الأع��م��ال وكبار  خطف رج��ال 

اأبناء الأثرياء.

ع��م��ل��ي��ات اخل���ط���ف ه�����ذه اأ���ص��ب��ح��ت 

مبنزلة طبق يومي على مائدة الأخبار 

اللبنانية، وهي جتد ماذاً اآمناً يف كافة 

وال�صمال  البقاع  من  اللبنانية،  املناطق 

العا�صمة  عمق  اإىل  و���ص��وًل  واجل��ن��وب، 

بريوت.

فدية  مقابل  اخلطف  م�صل�صل  ك��ان 

 2011 ال���ع���ام  ب���راأ����ص���ه يف  اأط�����ل  م��ال��ي��ة، 

لي�صتمر وبقوة حتى يومنا الراهن،  وقد 

هذه  اأب��ط��ال  اأن  اأمنية،   م�صادر  ك�صفت 

الع�صابات 37، وهم معروفون بالأ�صماء، 

مع معرفة تامة حلركة تنقاتهم بن 

منازلهم واأماكن اأخرى.

وقد ك�صفت امل�صادر عينها، اأن هوؤلء 

ي���دي���رون غ���رف ع��م��ل��ي��ات��ه��م م���ن اأوك����ار 

ويتعاونون مع  بلداتهم،  خا�صة لهم يف 

بدل  لقاء  ال�صوابق  اأ�صحاب  من  �صبان 

وال�صورين  اللبنانين  م��ادي، وهم من 

اأن  اإىل  الإ����ص���ارة  م��ع  والفل�صطينين، 

الأج����ه����زة الأم���ن���ي���ة ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة، وع��ل��ى 

باإلقاء  بالفعل  ق��ام��ت  ي�����ص��اع،  م��ا  عك�س 

اخلطف  ع�صابات  بع�س  على  القب�س 

لكن  ع��ن��ا���ص��ره��ا،  ب��ه��وي��ة  معرفتها  اإث���ر 

ب��ع��د ع���ام���ن ت��ق��ري��ب��اً ع��ل��ى ن�����ص��اط��ه��ا، 

ي��ب��ق��ى ال��ع��دي��د م��ن اأب���ط���ال ال��ع�����ص��اب��ات 

من  ومي��رح��ون  وي�صرحون  جمهولن، 

اأق�����ص��ى ال�����ص��م��ال اإىل اأق�����ص��ى اجل��ن��وب، 

م�����روراً ب��ال��ع��ا���ص��م��ة ب����ريوت، وي��ل��زم��ون 

بعد  مالية،  فدية  بدفع  املخطوف  ذوي 

ت��ره��ي��ب��ه، يف م��ق��اب��ل اإط�����اق ال��ره��ي��ن��ة 

ع��ل��ى ط��ري��ق��ة الأف����ام الأم��ريك��ي��ة كما 

حدث اأخرياً، وبات اخلاطفون يتفننون 

يف ع��م��ل��ي��ات اخل��ط��ف دون اخل����وف من 

عواقب اأفعالهم.

م���ن ج��ه��ت��ه��ا، ت��ق��ول م�����ص��ادر اأم��ن��ي��ة 

ت��رك  ل  ال��ع�����ص��اب��ات  ه���ذه  اإن  مطلعة، 

لتنفيذ  اإل  املخطوفن  لعائات  جماًل 

ط��ل��ب دف����ع ال���ف���دي���ة، م�����ص��ددة ع��ل��ى اأن 

املراقبة  عمليات  تكثف  الأمنية  القوى 

والتعقب للحد من هذه الظاهرة التي 

ل تتما�صى مع املجتمع اللبناين، وت�صوه 

لبنان  باأن  النطباع  �صورته كما تعطي 

لذا  اأم��ن،  با  بلد  اإىل  تدريجاً  يتحول 

يجب عدم اإلقاء اللوم عليها.

ال��ع�����ص��اب��ات  اأن  امل���������ص����ادر،  وذك�������رت 

جنحت يف عمليات كثرية، ما مكنها من 

الواقع  هذا  و�صجع  كبرية،  مبالغ  جمع 

ع�صابات  ت�صكيل  ع��ل��ى  اآخ��ري��ن  اأف�����راداً 

معلومات  ل��دي��ه��ا  اأن  واأف�����ادت  ج���دي���دة، 

اأف��راد  بن  تن�صاأ  مالية  اأن خافات  عن 

ما  الأح��ي��ان،  بع�س  يف  الع�صابات  ه��ذه 

يوؤدي اإىل انفراط عقدها واإعادة تاأليف 

ما  وه��ذا  خمتلفة،  بت�صكيات  ع�صابات 

يعقد عمليات التعقب.

ف��ع��ل��ى ���ص��ب��ي��ل امل���ث���ال، ك��ان��ت اإح����دى 

ال���ع�������ص���اب���ات ت�����ص��م ن���ح���و ���ص��ت��ة اأف������راد 

ن�صطت  جمموعات  اأرب��ع  على  موزعن 

اختلف  اأن  وامل���ن، وح�صل  ب��ريوت  ب��ن 

النتيجة  فكانت  العنا�صر  م��ع  رئي�صها 

اأن ت�صكلت ثاث ع�صابات بنتيجة ف�س 

التعاون بن املجرمن.

ذه��ب��ت امل�����ص��ادر اإىل اأب��ع��د م��ن ذل��ك، 

ف�صرحت اأن عمل هذه الع�صابات تطور 

املا�صية،  القليلة  ال��ف��رة  خ��ال  ك��ث��رياً 

�صارت  اخلطف  ع�صابات  اأن  واأو�صحت 

اخل��اف��ات  م��ن  للحد  م��ب��داأي��ن  تعتمد 

امل���ال���ي���ة، ك���اه���م���ا م��ب��ن��ي ع���ل���ى ت��ل��زمي 

يتجاوز  ل  �صغرية  لع�صابات  التنفيذ 

عدد عنا�صرها الثاثة.

يقوم املبداأ الأول على امل�صاركة بن�صبة 

من الفدية النهائية، والثاين يعتمد دفع 

بغ�س  عليه،  الت��ف��اق  يتم  مقطوع  مبلغ 

النظر عن حجم الفدية التي �صتتلقاها 

الع�صابة يف النهاية.

اأن  اإىل  الأم���ن���ي���ة،  امل�������ص���ادر  ول��ف��ت��ت 

اللبناين؛  الأع��م��ال  رج��ل  عملية خطف 

ف���ادي م���ري م��ن امل��ن�����ص��وري��ة، مت��ت يف 

ه����ذا الإط�������ار، وق����د ح�����ص��ل��ت ال��ع�����ص��اب��ة 

األ���ف دولر م��ن قيمة   15 امل��ن��ف��ذة ع��ل��ى 

للع�صابة  العائلة  دفعتها  التي  الفدية 

الأم، البالغة 80 األف دولر.

تخطيط احرتايف

ع���ل���ى ال�������ص���ف���ة الأخ����������رى، ت��خ��ط��ط 

بعد  اإل  تهاجم  ول  وتراقب  الع�صابات 

ومن  وحتركاته،  للهدف  دقيقة  درا�صة 

امل����ع����روف ع���ن ه����ذه ال���ع�������ص���اب���ات، اأن��ه��ا 

جيداً،  ل�صحيتها  املالية  احلالة  تر�صد 

تتعقب  ول  خطفه،  على  الإق����دام  قبل 

الأعمال  رجال  من  املال  اأ�صحاب  �صوى 

امل��ي�����ص��وري��ن وك���ب���ار ال���ت���ج���ار، ول ت��اأب��ه 

ا�صطيادها  مب��ك��ان  املحيطة  ل��ل��ظ��روف 

الوقاحة  بها  و�صلت  وق��د  لفري�صتها، 

اإىل حد اختطاف طفل يف و�صح النهار 

من اأمام منزله يف الرملة البي�صاء؛ هو 

قبل  عاماً(،   13( عوا�صة  نيبال  حممد 

اأن تطلق الع�صابة �صراحه مقابل فدية 

الطفل  اإط��اق  عملية  اأن  كبرية، وعلم 

جرت بعد ح�صول اخلاطفن على فدية 

اأمريكي، ويف  دولر  األ��ف   132 مقدارها 

على  كانوا  اخلاطفن  ف��اإن  التفا�صيل، 

منه  وطلبوا  الطفل،  وال���د  م��ع  ات�صال 

اأن يكون يف �صيارته مبفرده، و�صار قبل 

الإف�����راج ع��ن جن��ل��ه ن��ح��و 45 دق��ي��ق��ة يف 

���ص��ي��ارت��ه يف ب����ريوت ب��ن ط��ري��ق امل��ط��ار 

وج�������ص���ر ال����ك����ول وال���رم���ل���ة ال��ب��ي�����ص��اء، 

الأمنية  بالقوى  الت�صال  وح��ذروه من 

و���ص��ول  وع���ن���د  اب���ن���ه،  ���ص��ي��ق��ت��ل��ون  واإل 

����ص���ي���ارت���ه ف�����وق ج�����ص��ر ال����ك����ول، ط��ل��ب��وا 

منه التوقف ف��ج��اأة وو���ص��ع الأم����وال يف 

حمفظة وق��ذف��ه��ا م��ن ن��اف��ذة ال�����ص��ي��ارة 

اإىل الأ���ص��ف��ل م��ن ف���وق اجل�����ص��ر ب��اجت��اه 

القوى  تتمكن  ل  حتى  ال��ع��ام،  الطريق 

الأمنية من اللحاق بهم، اأو من اأن يلتف 

�صاب  هناك  ك��ان  وق��د  ب�صيارته،  ال��وال��د 

على دراجة نارية بانتظار املال.

يف 2012/3/12 اأُختطف عبد املعن اأحمد العوام، واحُتز يف منطقة ال�صويفات، 

واأُوقف اخلاطفون وهم: اأحمد حممد جلوان، وح�صن م�صطفى �صاهر املقداد، ولوؤي 

داود عبد اهلل، وداود �صليمان عبداهلل، وحممد جميل تو�صكا، واأحيلوا اإىل ال�صرطة 

 2012/4/16 اأما اختطاف و�صام عو�س الطحان يف بعلبك، فح�صل يف  الع�صكرية، 

على يد حممد �صامل جعفر، الذي اأحيل اإىل النيابة العامة الع�صكرية.

املن�صوري  دروي�س حبيب  بتول  فابتزت  للن�صاء ح�صة يف اخلطف،  وكانت 

ال�صعودين عبد اهلل وتوفيق ال�صقاقيق، بعد احتجازهما يف �صقة يف منطقة 

دوحة احل�س يف 2012/4/16 واأحيلت اإىل ال�صرطة الع�صكرية.

وقد اأخلي �صبيل خالد عدنان عز الدين الذي خطف خالد عدنان عز الدين 

يف منطقة النبي عثمان يف 2012/5/12، اأما اأحمد عبد الفتاح املجذوب، فقد 

من  �صخر  اأحمد  ال�صيد  اأحمد  اختطافه  بعد  الع�صكرية  ال�صرطة  اإىل  اأحيل 

اأمام منزله يف بلدة بعلول - البقاع الغربي يف 2012/5/17، والذين �صاعدوه 

كان لهم ن�صيبهم، فو�صام يا�صن يا�صن اأُعيد اإىل �صجن رومية، ويو�صف عبد 

اأخلي  �صخر  اأحمد  وعلي  الع�صكرية،  ال�صرطة  اإىل  اأحيل  الدين  عز  احلميد 

�صبيله، واأحمد علي ال�صيد اأحمد �صخر ترك ب�صند اإقامة.

بعلبك يف  راأ����س  ال���ذي خطف يف منطقة  ال��ب�����ص��راوي،  ���ص��ح��ادة  اأم���ا ح�صام 

2012/6/3، فقب�س على خاطفيه وهم: حممد �صريف علي جعفر، وحممد 
علي جعفر، وح�صن يا�صن جعفر، واأحيلوا اإىل ال�صرطة الع�صكرية.

فيما �صبكة مار�صيل حممد قي�س وجهاد حبيب جعفر، اأحيلت اإىل ال�صرطة 

الع�صكرية بعد اختطاف اإبراهيم زين الأتات يف منطقة �صوفر يف 2012/6/21، 

اأف��راد ال�صبكة املكونة من وائل �صليم عبد اخلالق وحممود حممد  اأما بقية 

الأتات ورفعت حممود اإبراهيم، وجمد حممد ديب، وحممد حممود اإبراهيم، 

فقد تركوا ب�صند اإقامة.

اإىل ذلك، فقد عرث على جثة الأب اإيلي املقد�صي يف 2012/8/25 يف منطقة 

واأن��ور ح�صن  القطيط،  وقب�س على حممد م�صطفى  لبنان،  � جبل  الناعمة 

�صيف  وفرا�س  امل�صطفى،  خلف  اهلل  وعبد  �صائل،  ح�صن  وم�صطفى  الربيع، 

ال�صرطة  اإىل  جميعاً  واأحيلوا  الربيع،  ح�صن  ويحيى  وحممد  املريح،  الدين 

كل  اأحيل   ،2012/9/13 يف  زحلة  داود يف  ج��ورج  ف��وؤاد  الع�صكرية، ويف خطف 

من: ح�صن حممد علوه عبا�س، وعبا�س حممد علوه، وعلي نون، اإىل ال�صرطة 

الع�صكرية، واأُخلي �صبيل ح�صن حممد م�صطفى وكرمي حممد البزال وح�صن 

عماد حمية وهادي ح�صن البزال، اأما حممد �صامل جعفر فاأحيل على النيابة 

العامة الع�صكرية، فيما �صلم حممد علي وهبي لفرع الأمن الع�صكري.

اأما خطف يو�صف عبد اهلل ب�صارة يف منطقة ب�صاليم يف 2012/9/17، فقد 

اأحيل خاطفوه: فادي �صكري عبد النور، وم�صطفى حممود دهيني، وحممد 

ال�صرطة  اإىل  ال�صعلوك،  ديب  ور�صا  �صحوري،  ورانية حممد  حممود فح�س، 

الع�صكرية، وترك حممد �صعيد اأبو علول ب�صند اإقامة.

الغربي يف  البقاع   � بلدة غزة  اأحمد من�صور يف  اإىل خطف علي  وبالن�صبة 

م�صعب الكعبي واأحمد  وفريد  طلي�س  حممد  حمزة  يد  على   2012/9/18

 جـهــود الـقـــوى األمـنـــية
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تــجــارة الـخـطــف.. عـمــل مــن      ال عـمـل لـه
مــلــــف الـعـــدد

ويستمر مسلسل الخطف في لبنان مسجاًل معدالت غير مسبوقة تعيد إلى األذهان ما كان 
يحدث خالل الحرب األهلية، لكن هذه المرة الخطف ليس على الهوية، بل تستند بالدرجة 

األولى إلى الحسابات المصرفية واألوضاع المالية للمخطوفين.
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الطفل عوا�ضة



وم������ن ب�����ن امل���خ���ط���وف���ن يف ال���ع���ام 

ال�صيارات فوؤاد داود الذي  الفائت، تاجر 

اإىل مدينة بعلبك، بحيث  مت ا�صتدراجه 

لديه  اأن  زع��م  �صخ�س  من  ات�صاًل  تلقى 

�صيارة م�صتعملة للبيع، ويف املوعد املحدد 

وملثمن  م�صلحن  رج��ال  اأرب��ع��ة  ترجل 

واق���ت���ادوه م��ع��ه��م، وط��ال��ب��وا اأه��ل��ه ب�250 

اأن  اأك������دوا  ب��ع��دم��ا  ك��ف��دي��ة،  دولر  األ����ف 

هذا  ميلك  اإن���ه  ت��ق��ول  معلومات  لديهم 

ومت  الفدية  دفعت  فقد  وبالفعل  املبلغ، 

»حتريره«.

الذي  ب�صارة،  ف��وؤاد  املخطوف  اأن  كما 

تعر�س للخطف اأثناء عودته اإىل منزله، 

وملا  عمداً،  ب�صيارته  اخلاطفون  ا�صطدم 

ترجل من �صيارته ملعاينة الأ�صرار التي 

عائلته  وط��ال��ب��وا  اختطفوه  ب��ه��ا،  حلقت 

األ����ف دولر   400 ق��ي��م��ت��ه��ا  ف��دي��ة  ب��دف��ع 

اأمريكي.

ك��ذل��ك امل��خ��ط��وف اإب��راه��ي��م الأت����ات؛ 

جن��ل خبري الأع�����ص��اب زي��ن الأت���ات، فقد 

ا���ص��ت��درج��ت��ه ف��ت��اة اإىل م��ك��ان اخ��ت��ط��اف��ه، 

التعرف  وتريد  به  معجبة  اأنها  مدعية 

عليه، وقد طلب اخلاطفون فدية بقيمة 

4 ماين دولر، لكن الأتات الأب اأكد اأن 

اإىل ه��ذا  ال��ت��ي دف��ع��ه��ا مل ت�صل  ال��ف��دي��ة 

املبلغ اخليايل.

انتهت  التي  الوحيدة  العملية  ولعل 

ي��ت��م دف��ع  اأن  ���ص��ع��ي��دة م��ن دون  ب��خ��امت��ة 

املخطوف  ع��ن  ب���الإف���راج  متثلت  ف��دي��ة، 

ن��زي��ه ن�����ص��ار، ب��ع��د اأن ق����ررت ال��ع�����ص��اب��ة 

اخلاطفة له اإخاء �صبيله متاأثرة بكام 

ال�صيد ح�صن  ل�»حزب اهلل«  العام  الأم��ن 

ن�صراهلل حول وج��وب احلد من ظاهرة 

اأنهم كانوا طالبوا مببلغ  اخلطف، علماً 

مليوين دولر لإطاق �صراحه �صابقاً.

.. وللمغرتبني دور

طاولت  اخل��ط��ف  عمليات  اأن  كما 

بع�س املغربن الذين كانوا يزورون 

الأعمال؛ جنيب  لبنان، ومنهم رجل 

ي��و���ص��ف م���ن ب���ل���دة ���ص��ري��ح��ا ق�����ص��اء 

 140 عنه مقابل  اأف���رج  ال���ذي  ���ص��ور، 

الأم��ن��ي��ة  ال���ق���وى  ل��ك��ن  دولر،  األ�����ف 

جن��ح��ت يف ت��وق��ي��ف خ��اط��ف��ي��ه، وب��ن 

املغربن الذين خطفوا، علي اأحمد 

من�صور من اأمام منزله يف بلدة غزة، 

ع��ام��اً، وقد   73 العمر  وه��و يبلغ م��ن 

ط��ل��ب اخل��اط��ف��ون ف��دي��ة ب��ق��ي��م��ة 15 

مليون دولر، مقابل الإفراج عنه، ثم 

عادوا وخف�صوها اإىل 600 األف دولر، 

اأحمد  املغرب  للخطف  تعر�س  كما 

ع��ل��ي ���ص��ي��د ���ص��خ��ر، ال�����ذي اخ��ت��ط��ف 

اأطلق  اأن  وب��ع��د  ب��ع��ل��ول،  منطقة  م��ن 

مقرراً  الغربة  باد  اإىل  عاد  �صراحه، 

ب�صبب  قريته  اإىل  ثانية  املجيء  عدم 

احلادثة التي تعر�س لها.

يف احل����رب الأه��ل��ي��ة ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة ك��ان 

اأ�صلحة  م��ن  امل�صاد  واخل��ط��ف  اخلطف 

املتقاتلة،  اللبنانية  اجلماعات  ح��روب 

بعدها منت�صف الثمانينات اأطل مو�صم 

خ��ط��ف الأج���ان���ب ال��غ��رب��ي��ن، لأ���ص��ب��اب 

ع��ام��ن، ويف  ن��ح��و  م��ن��ذ  ل��ك��ن  �صيا�صية، 

ال�صيا�صية  الأزم���ات  م��ع  متزامن  �صكل 

والأم��ن��ي��ة،  والع�صكرية  والق��ت�����ص��ادي��ة 

تفاقمت ظ��اه��رة اخل��ط��ف ال��ت��ي اأوردن���ا 

القليل منها فقط اآنفاً، اإذ يوؤكد م�صوؤول 

اأم���ن���ي، وج����ود ح����الت ع���دة ت��ب��ق��ى طي 

ال��ك��ت��م��ان ب��ع��ي��داً ع��ن و���ص��ائ��ل الإع����ام، 

ويف�صل �صحاياها عدم اإباغ ال�صلطات 

ب��ه��ا، وال��ت��ف��او���س ���ص��راً م��ع اخلاطفن، 

وم����ا ي�����ص��ج��ع ع��ل��ى ذل����ك ع��ج��ز ال��ق��وى 

الأمنية يف معظم احل��الت عن حترير 

اإل عقب دفع الفدية، غري  املخطوفن 

ت�صري  املن�صورة،  الر�صمية  املعلومات  اأن 

بدافع  65 حادثة خطف  اأك��رث من  اإىل 

الفدية يف لبنان يف غ�صون �صنتن، وهو 

اأن ال�صيناريو  رقم اأويل متحفظ، علماً 

املعتمد يف كل تلك احل��الت هو نف�صه، 

ي��ت�����ص��ل اخل���اط���ف���ون ب���اأه���ل ال�����ص��ح��ي��ة، 

وي��ط��ل��ب��ون ف��دي��ة م��ال��ي��ة ت��ك��ون ب��داي��ة 

مبئات اآلف ال��دولرات، قبل اأن ينتهي 

ت��راوح  متدنية،  اأرق���ام  اإىل  التفاو�س 

بن ب�صعة اآلف من الدولرات، و�صوًل 

دولر،  األ���ف   600 ب��ل��غ  اأق�����ص��ى  ح��د  اإىل 

اأن م�����ص��وؤول��ن  ول��ع��ل الأك�����رث غ���راب���ة، 

للتفاو�س  اأحياناً  يتدخلون  معروفن 

مع اخلاطفن.

اإعداد هناء عليان
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أكثر من 65 حادثة 
خطف بدافع 

الفدية في لبنان 
في غضون سنتين

تــجــارة الـخـطــف.. عـمــل مــن      ال عـمـل لـه
املخطوف،  حمل  منه  املق�صود  فعل  اأن��ه  على  اخلطف  اللبناين  القانون  ي��ع��ّرف 

باخلداع اأو العنف، على النتقال اأو نقله، من مكان اإىل اآخر من دون اإرادته ومنعه من 

اخلروج، بق�صد ارتكاب الفجور اأو حجزه رغماً عنه، وبذلك يكون القانون اللبناين 

اأعطى اأهمية ق�صوى ملو�صوع اخلطف، فتناوله يف قانون العقوبات ال�صادر عام 1943 

وعدل باملر�صوم الرقم 112 ال�صادر يف 16 اأيلول 1983، ون�س على مواد قانونية كثرية 

منها املواد 514، 515، 569 و 570، وحدد القانون اللبناين عنا�صر عدة من اأجل وقوع 

عملية اخلطف، كح�صول الفعل املوؤدي اإىل انتقال املخطوف اأو نقله من املكان املوجود 

فيه اإىل مكان اآخر ومنعه من اخلروج من املكان الذي احُتِجز فيه.

التي حت�صل باخلداع  514 و515 على عمليات اخلطف  القانونية  امل��واد  وتنطبق 

اأو العنف، فالقانون يعتر اأن فعل اخلطف لي�س فقط بارتكاب اخلاطف اأعمال عنف 

على املخطوف، بل قد يح�صل اخلطف باخلداع، واخلطف باخلداع يت�صمن �صدور 

قول اأو فعل من جانب اخلاطف عن طريق الكذب اأو اخلداع اأو اإيهام املخطوف بوجود 

اأمر وهمي، ما يوقع املخطوف �صحية اخلاطف ومناوراته اخلداعية.

مدى  ال�صجن  اإىل  و�صوًل  اأ�صهر  �صتة  من  اخلطف  فعل  عقوبة  القانون  ويحدد 

احل��ي��اة يف بع�س احل����الت، ك��ا���ص��ت��م��رار م���دة الح��ت��ج��از لأك���رث م��ن ���ص��ه��ر، وتعذيب 

املخطوف ج�صدياً اأو معنوياً، وت�صدد العقوبة بح�صب املادة 257 »اإذا نتج عن اخلطف 

وفاة املخطوف ب�صبب الرعب فت�صبح العقوبة الإعدام«، وتخفف العقوبة وفقاً للمادة 

اأطلق اخلاطف املخطوف خال  اإذا  اأ�صهر و3 �صنوات،   6 تراوح بن  فرة  اإىل   570
اأن يكون قد  دون  �صاعة من   24 اأطلقه خال  اإذا  الن�صف  اإىل  اأي�صاً  اأيام، وتخفف   3

تعر�س املخطوف للتعذيب.

فـــي الـــقـــــــانــــــون
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النيابة  اإىل  اأحيلوا  املنعم عطية فرحات فقد  اأبو جخ، وعبد  �صوقي 

العامة الع�صكرية، فيما اأخلي �صبيل ح�صن اإبراهيم طراف وهو رائد 

يف اجلي�س اللبناين.

الع�صكرية  ال�صرطة  اإىل  فاأحيل  العموري  فايز  احل��ي  عبد  اأم��ا 

يف  البقاع  مك�صة  منطقة  يف  املي�س  قا�صم  با�صل  حممد  خطف  بعد 

.2012/9/22

واأح���ي���ل حم��م��د ع��ب��د اهلل امل�����ص��ري واأح��م��د 

العلي اإىل النيابة العامة الع�صكرية بعد اإحباط 

حماولتهما خطف املواطن عماد حمودي �صالح 

 ،2012/11/16 � بعلبك يف  يف منطقة اجلّمالية 

فيما ق��ت��ل ك��ل م��ن ع��ب��ا���س ع��ل��ي ح���اج وم��ع��روف 

ع��ب��ا���س امل�����ص��ري، وت���رك ح��م��ودي ���ص��ال��ح ب�صند 

اإقامة. 

وب����ع����د خ����ط����ف ال�����������ص�����وري ي����و�����ص����ف خ���ال���د 

 2012/10/24 يف  زح��ل��ة  مدينة  يف  ال��رك��م��اين 

اأحيل اإىل ال�صرطة الع�صكرية كل من علي مرهج 

جعفر وهيثم خ�صر احلاج وعبا�س غازي جعفر، 

اأما اأحمد حممود العواد فقد اأحيل اإىل ال�صرطة 

من  كنج  منى  الدكتورة  خطف  بعد  الع�صكرية 

منطقة امل�صرف يف 2012/11/27، وكذلك اأحيل 

علي اإبراهيم العلي اإىل ال�صرطة الع�صكرية بعد 

خطف ال�صوري حممد عادل احلب�س يف منطقة 

طال  اأي�����ص��اً  واأح��ي��ل   ،2012/12/3 يف  تعنايل 

ن�صار يف  ن��زي��ه  امل��واط��ن  ف���اروق جعفر خلطفه 

الفرزل. بلدة  يف   2013/2/1

عودة ذياب اإىل عائلته

نزيه ن�ضار



القاهرة - الثبات

�أ�صابت  �لتي  �لغذ�ئي  �لت�صمم  حادثة 

�لأزه���ر من  ط��ال��ب يف جامعة   500 نحو 

ويتابعون  يعي�شون  األف طالب،   24 اأ�شل 

للأزهر  اجلامعية  املدينة  يف  حت�شيلهم 

ب�شكل  مت��ر  اأن  لها  ميكن  ك��ان  ال�شريف، 

اأث��رت  التي  املفتعلة  ال�شجة  ل��و  ع���ادي، 

�شيا�شياً  م��ن��ح��ى  وات���خ���ذت  الأم�����ر،  ح���ول 

خطراً ي�شتهدف الأزهر ال�شريف ودوره.

واأمام هذه احلادثة العر�شية، طرح 

املتابعون للتطورات يف م�شر جملة من 

�لت�صا�ؤلت �أبرزها �ثنان:

- هل كانت حالت الت�شمم الغذائي 

نتيجة تعمد اأم اإهمال؟

اأن امل�شابني تناولوا وجباتهم  - هل 

يف املدينة اجلامعية اأم خارجها؟

وه����ذان ال�������ش���وؤالن ق����ادا اأي�����ش��اً اإىل 

ت�شاوؤلت �شيا�شية من اأبرزها:

هل تكون هذه احلادثة �شبباً تتخذه 

ال�����ش��ل��ط��ة ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة امل�����ش��ري��ة لإق��ال��ة 

رئي�س اجلامعة و�شيخ الأزهر اأو دفعهما 

لل�شتقالة متهيداً لتعيني رئي�س و�شيخ 

جديدين، من غر خريجي الأزه��ر، اأو 

علقتهما يف الأزهر غر وثيقة.

امل����ت����اب����ع����ون ب����دق����ة ل����ل����ت����ط����ورات يف 

اأدلة عن ال�شتهداف  القاهرة، يقدمون 

»الإخ���������واين« ل����لأزه����ر ال�����ش��ري��ف منذ 

م��رك��ز  اإىل  م���ر����ش���ي  حم���م���د  و�����ش����ول 

اأن  اإىل  م���ث���ًل  ف���ي�������ش���رون  ال���رئ���ا����ش���ة، 

ال���رئ���ي�������س امل�������ش���ري يف ���ش��ه��ر ت�����ش��ري��ن 

مل   ،2012 ع����ام  م���ن  ال���ث���اين/ن���وف���م���ر 

يتخذ موقفاً، ومل يحرك �شاكناً، حينما 

اأ�شيوط  ح�شلت حادثة �شر مروعة يف 

- �شعيد م�شر، ق�شى خللها اأكرث من 

اإن��ه مل يكلف  اإذ  اأزه��ري��اً..  خم�شني فتى 

امل�شت�شفيات،  يف  اجل��رح��ى  زي���ارة  نف�شه 

وكل ما فعله اأمام تلك املاأ�شاة، اأنه عزى 

ال�شحايا،  اأه���ايل  التلفزيون  بوا�شطة 

ال��ق��ت��ال، فيما  امل��وؤم��ن��ني �شر  وك��ف��ى اهلل 

امل��رة لعيادة  حت��رك ب�شرعة فائقة ه��ذه 

امل�شابني يف امل�شت�شفيات.

ال��ه��دف منذ  اأن  امل��ت��اب��ع��ون،  وي�����ش��دد 

ك���ان  ال���رئ���ا����ش���ة،  اإىل  م���ر����ش���ي  و�����ش����ول 

ين�شب على الأزهر، لتعيني �شيخ جديد 

ال�شيا�شية  ال��ت��وج��ه��ات  م��ع  ي��ت��واف��ق  ل���ه، 

التحركات  ف���اإن  وب��ال��ت��ايل  ل�����»الإخ����وان«، 

التي نفذها بع�س طلب الأزهر ال�شريف 

يف وقت متاأخر بعد وقوع حالت الت�شمم، 

وال��ت��ي دخ��ل على خطها احت��اد الطلب 

امل�شريني الذي ي�شيطر عليه »الإخوان«، 

ك��ان��ت وا���ش��ح��ة ب��ه��ت��اف��ات��ه��ا و���ش��ع��ارات��ه��ا 

امل��وج��ه��ة ���ش��د رئ��ي�����س اجل��ام��ع��ة اأ���ش��ام��ة 

م�شتع�ٍس  ب���اأن���ه  ي��و���ش��ف  ال����ذي  ال��ع��ب��د، 

على »الإخ����وان«، لأن��ه م��دع��وم م��ن �شيخ 

الأزه�����ر؛ ال�����ش��ي��خ اأح��م��د ال��ط��ي��ب، ال��ذي 

التظاهرات  �شهام  حم��ط  اأي�شاً  ه��و  ك��ان 

الأزه���ر،  �شاحات  اقتحمت  التي  الليلية 

رغم وجود اأعداد كثيفة من قوات الأمن 

املركزي حلماية اجلامعة.

ال���ت���ظ���اه���رات مل  اأن ه����ذه  ول���وح���ظ 

ت��ق��ت�����ش��ر ع���ل���ى ال����ق����اه����رة ح���ي���ث م��ق��ر 

اجل����ام����ع����ة، ب�����ل ت����زام����ن����ت اأي���������ش����اً م��ع 

اجلامعة  ف��روع  اأم��ام  مماثلة  مظاهرات 

ت��رف��ع نف�س  اأخ���رى،  يف ع��دة حمافظات 

الهتافات وال�شعارات التي تطالب باإقالة 

رئي�س اجلامعة و�شيخ الأزهر.

واللفت يف الأمر، اأن النائب العام 

امل�������ش���ري؛ ط��ل��ع��ت ع���ب���داهلل، ال�����ش��ادر 

تعيينه  ببطلن  ق�شائياً  حكماً  بحقه 

نائباً عاماً، جارى املتظاهرين، وطالب 

مثلهم باإقالة رئي�س اجلامعة.

ب����اخ����ت���������ش����ار، ب�����������راأي امل���ت���اب���ع���ني 

للتطورات امل�شرية، فاإن اإ�شعال نران 

هذه  املفتعلة  والغ�شب  الحتجاجات 

ه���دف واح����د: هو  اإل  ل��ه��ا  امل���رة لي�س 

ورئي�س  ال��ط��ي��ب،  اأح��م��د  الأزه����ر  �شيخ 

اجلامعة د.العبد.. فحمى اهلل الأزهر 

ال�شريف.

تاريٌخ من ِقمم العار، اأكماٌت من الكلم والقرارات يف ن�شرة 

اإىل  و���ش��وًل  النك�شة،  وحتى  النكبة  منذ  الفل�شطينية  الق�شية 

م�شل�شل النك�شات والنكبات، منذ ت�شريد الفل�شطينيني وتوزيعهم 

اإحراق  اإىل  داخل فل�شطني،  اإىل تهجرهم  ال�شتات،  بلدان  على 

الأق�شى وا�شتمرار التعديات عليه من حفريات واقتطاعات، اإىل 

اإباحة امل�شتوطنات، وكّم اأفواه ال�شعوب العربية املُطالبة بن�شرة 

فل�شطني وال�شعب الفل�شطيني، و�شوًل اإىل املواقف املخزية اأمام 

و�شيادٍة  و�شموٍّ  ج��لل��ٍة  اأ�شحاب  ويتقاطرون  امل��ج��ازر،  م�شل�شل 

لإر�شاء  زعماء،  نفايات  من  ُقّمة  العارعلى  ِقمم  لعقد  وفخامة 

على  للحفاظ  ال����دولرات  م��ن  م��لي��ني  بب�شعة  الفل�شطينيني 

الهوية الإ�شلمية للقد�س!

زم��ان،  من  �شريرياً  العربية  اجلامعة  ماتت  ح��ال،  اأي  على 

و�شواحلهم  واأج��واءه��م  وبواديهم  اأرا�شيهم  الأع���راب  �شّرع  ي��وم 

للغازي الأمركي يف العراق، يف بداية م�شل�شل الق�شاء على كل 

وا�شتكبار  »الإ�شرائيلية«  للغطر�شة  ال���»ل«  قول  على  يجروؤ  من 

اأمركا.

و���ش��ّل��ع��وا خريطة  ال��ع��راق  دّم����روا  ُه���ّم،  قتلوا ���ش��دام ح�شني 

املواقف  اأم��ام  للمذّلة،  اأعناقهم  ارتهنت  من  وُه��ّم  ُه��ّم،  وحدته 

ت�شتوجب  ال��ت��ي  امل��واق��ع  ويف  ك��رام��ة،  م��ن  ت�شتدعي حفنة  ال��ت��ي 

الأع��راب ومل يح�شد  ربيع  ا�شتكملوها من خلل دعم  �شهامة، 

منه »الربيعيون« العرب حتى الآن، �شوى عودة ليبيا اإىل الِقبلّية، 

بعهدة  الأم��وي��ون  �شورية  وتبقى  الفراعنة،  ع�شِر  اإىل  وم�شر 

وذّمة العرب امل�شتعربني.

بلد  ويف  ال�شرق،  ديكتاتوريات  اأعتى  اإح��دى  رح��اب قطر،  يف 

انقلب فيه »الولد على اأبيه«، بعملية غدٍر كان فيها الوالد خارج 

300 األف ن�شمة، باتت مع �شائر  البلد، ويف دولة تعداد �شكانها 

البرتو  ع��رو���س  على  املرتّبعني  م��ن  وال�شمّو  اجل��لل��ة  اأ�شحاب 

دولر، ويف بلدان ُت�شَحق فيها حقوق الإن�شان حتت حكم خيزرانة 

ويّل الأمر، باتوا جميعاً دعاة احلرية والدميوقراطية يف بلدان 

الآخرين، وبدل اأن يحت�شنوا �شورية يف م�شاٍع حميدة تغفر لهم 

موؤمراتهم يف العراق وم�شر وليبيا، يطالبون جمدداً من ُقّمة 

ودعم  ال�شورية  الأزم��ة  بع�شكرة  و»اإ�شرائيل«،  لأمركا  العمالة 

14w w w . a t h a b a t . n e t

قمة الرك�س ت�شحح عمل الأمم املتحدة

مظاهرات مفتعلة اأمام الأزهر ال�شريف

عربي

تسمم غذائي طال 500 من 24 ألف طالب أزهري

هل بدأت معركة استهداف األزهر وشيخه؟

مرسي لم يهتم 
لمقـتل 50 طفاًل 

أزهريًا في أسيوط 
وتحرك بسرعة 

هذه المرة لعيادة 
المتسممين

) العدد 257(  اجلمعة - 5 ني�سان - 2013

بين ِقّمة 
»البريكس« 
ّمة 

ُ
وق

األعراب

ّمة، لسنا 
ُ
ما بين الِقّمِة والق

نرى قواميس لغة الضاد 
ضرورية، وال االستعانة 
بجهابذة اللغة العربية، 
لنمّيز بين كسر القاف 
وضّمها، بل نترك تاريخ ِقَمم 
العرب يتحدث عن إنجازات 
األعراب، وتضامن األعراب، 
وخذالن األعراب، والمقررات 
َماَمة 

ُ
الورقية التي جعلت ق

تاريخهم، تاريخًا من الخذالن 
ّمة.

ُ
وِقّمتهم ق

مساٍع مصرية 
مع حماس

يف وقت تبدي فيه حركة حما�س، 

اندفاعًا حل�صور قمة عربية م�صغرة 

دعا اإليها اأمري قطر؛ ال�صيخ حمد بن 

خليفة يف الدوحة، يحاول م�صوؤولون 

م�صريون التقوا يف القاهرة قيادات من 

احلركة ثنيهم عن احل�صور، لأن القمم 

ُتخ�ص�ص للحكومات وروؤ�صاء الأنظمة، 

ولي�ص حلركات املقاومة، ولنزع الذرائع 

من رئي�ص ال�صلطة الفل�صطينية واإجباره 

على ح�صور هذه القمة، التي تراهن 

عليها م�صر وبع�ص العوا�صم العربية 

والإقليمية، لإجراء امل�صاحلة النهائية 

بني �صلطتي رام اهلل وغزة.



لم تنفع كل المحاوالت 
منذ اإلطاحة بنظام العقيد 

معمر القذافي وقتله 
بأسلوب يتجاوز الوحشية 
المتعارف عليها، وإخفاء 
جثمانه على أيدي القوى 

األطلسية، من إرساء 
شكل ما ولو بالحد األدنى 

لنظام يمكن أن يؤمل منه 
االستقرار، ولو بعد حين.

ف��ل��ي��ب��ي��ا ال����ي����وم وب����ع����د اأك�������رث م��ن 

الأطل�شي  احللف  رع��اي��ة  على  �شنتني 

وت��وج��ي��ه��ه وم�����ش��ارك��ت��ه امل���ح���وري���ة يف 

اإزال������ة ال���ق���ذايف وت���دم���ر ال��ك��ث��ر من 

ال�شحايا  عن  ف�شًل  والبنى،  املن�شاأت 

ال��ط��ائ��رات  ب�����ش��واري��خ  �شقطوا  ال��ذي��ن 

على  الآن  حتى  ت�شتقر  مل  وال��ب��وارج، 

ا�شم ما، فهي مل تعد جماهرية، ول 

لي�شت  اأ���ش��ب��ح��ت ج��م��ه��وري��ة، وط��ب��ع��اً 

امل�شماة  اأن الدولة املجهرية  اإل  اإمارة، 

لها  مم��اث��ل��ة  ت�شمية  منحتها  »ق��ط��ر« 

فباتت »دولة ليبيا« وفق اللوحة التي 

و�شعت اأمام مقعد متثيل ليبيا يف قمة 

�لد�حة نهاية �ل�صهر �ملا�صي.

ودون غ�س النظر عن م�شاألة هوية 

الدولة و�شكل النظام املرجتى، والذي 

ل يبدو اأنه يف املتناول اأ�شًل وف�شًل، 

�شرا�شة  ي���زداد  ليبيا  يف  ال�����ش��راع  ف���اإن 

ويف  وع�شائرياً  مناطقياً  املكونات  بني 

الأ���ش��ا���س ���ش��ي��ا���ش��ي��اً ب��ني ال��ق��وى التي 

ليبيا حتت  على  ال��ع��دوان  يف  ���ش��ارك��ت 

�شعار احلرية املوعودة والدميقراطية 

امل�شلوبة.

الو�شع  على  القيمني  اأن  وال��واق��ع 

الليبي يديرون ال�شراع وفق منهجية 

»���ش��راع  بعيد  ح��د  اإىل  ت�شبه  ج��دي��دة 

الديكة«، وهو ال�شراع الذي يقتتل فيه 

الواقفني  مالكيهم  اأج���ل  م��ن  الديكة 

كل  ليح�شد  احللبة،  ح��ول  متفرجني 

منهم اأرباح الرهان.

امل��ت�����ش��ارع��ة  ال��دي��ك��ة  اأن  وامل�����ش��ك��ل��ة 

ع��ل��ى ف��ت��ات م��زب��ل��ة الأط��ل�����ش��ي، ت��درك 

متام الإدراك اأنهم جمرد دمى، لديها 

طموح جامح لل�شلطة، على اعتبار اأن 

احل�شة  اأي  املطلوب،  ت��وؤم��ن  ال�شلطة 

من الرثوة النفطية.

ب�����اإدارة  امل��م�����ش��ك��ني  اأن  والأخ����ط����ر، 

ال�����ش��راع ي��ن��ب�����ش��ون ت���اري���خ اخل��لف��ات 

ال��ع�����ش��ائ��ري��ة واجل���ه���وي���ة، وي��ل��ب�����ش��ون 

يف  �شيما  ل  اأيديولوجياً،  رداء  بع�شها 

ال�شقاق  بذر  يف  يف�شلون  التي  املناطق 

ب��ح��ي��ث  ف���ي���ه���ا،  اجل����ه����وي  اأو  ال��ق��ب��ل��ي 

من  الإ�شلميني  بني  ال�شراع  ي�شبح 

اأخ���رى،  ج��ه��ة  م��ن  والعلمانيني  ج��ه��ة 

ال����رواف����د ال���ت���ي ت�����ش��ت��ن��زف ال��ط��اق��ات 

الب�شرية للبلد، من الطرفني ا�شتناداً 

ال��ت��اأث��رات  اأن  ق��وام��ه��ا،  ق���اع���دة  اإىل 

الأيديولوجية واجلهوية تبقى فتائل 

الرغبة  حا�شرة عند احلاجة، لإ�شباع 

يف ال�شلطة والنفوذ.

املكونات  ب��ني  ال�شراع  ف��اإن  ل��ذل��ك، 

»ل��ي��ب��ي��ا  امل�������ش���ت���ج���دة يف  ال�������ش���ي���ا����ش���ي���ة 

الداخلي  جوهره  يف  يبدو  الأطل�شية« 

�شراعاً على احلكم والنفوذ، لكن عر 

للحلف  منفرداً  ط��رف  ك��ل  ا�شرت�شاء 

الأط���ل�������ش���ي، ف��ي��م��ا م���ك���ون���ات احل��ل��ف 

امل����ذك����ور، ت���ري���د ا���ش��ت��م��رار ال��ن��زاع��ات 

اج��رتاح  ب��ل  ل  حالها،  على  الداخلية 

اأ�شكال جديدة للتنابذ، ما دامت حقول 

ال��ن��ف��ط وت��دف��ق��ات��ه��ا م��وؤم��ن��ة ب��اأك��لف 

زه���ي���دة، م���ع غ���ي���اب ���ش��ل��ط��ة م��رك��زي��ة 

مت�شك زمام الأمور.

من هنا يفهم ملاذا تتكاثر الأحزاب 

يف ليبيا كالفطر على م�شاحة اجل�شد 

ل  التي  امل�شلحة،  بامليلي�شيات  املثخن، 

تزال بوؤرها ت�شيطر على مئات املواقع 

�شاعة  وميكنها  الر�شمية،  والإدارات 

اأي مقر،  ع��ل��ى  ي��ده��ا  ت�����ش��ع  اأن  ت�����ش��اء 

ك��م��ا ف��ع��ل��ت م��ن��ذ اأ���ش��اب��ي��ع خ��ل��ت، حني 

�شيطرت على مقر املجل�س التاأ�شي�شي 

)الرملان(، وتهاجم اأي وزارة وحتتلها، 

كما ح�شل مع وزارة العدل، لأنها - اأي 

م�شلحة  جمموعة  طالبت   - ال����وزارة 

ت�����ش��ي��ط��ر ع��ل��ى ���ش��ج��ن يف ط��راب��ل�����س، 

بت�شليم ال�شجن اإىل ال�شلطات، ويبدو 

اأن ال�شطراب الأمني الذي يتجاهله 

وتدمر  تخريب  على  عملوا  ال��ذي��ن 

حياة  تطبع  ال��ت��ي  ال�شمة  ب���ات  ليبيا، 

بينما  العظمى،  بغالبيتهم  الليبيني 

اأطل�شية،  ب��اإرادة  التي جاءت  احلكومة 

وحت�����دي�����داً اأم����رك����ي����ة، ب��������داأت ت��ن��وء 

لدرجة  الأم��ن��ي،  الو�شع  اأث��ق��ال  حت��ت 

يتوقف  مل  زي�����دان  ع��ل��ي  رئ��ي�����ش��ه��ا  اأن 

ع���ن ال��ن��ع��ي��ق ب����اأن ح��ك��وم��ت��ه ت��ع��م��ل يف 

اإن  وق��ال  ال�شعوبة«،  »�شديدة  ظ��روف 

يف  وزراء  تلقاها  بالقتل«  »ت��ه��دي��دات 

حكومته، وذلك قبل �شاعات من خطف 

م�شت�شاريه،  اأقرب  واأحد  مكتبه  مدير 

يف حقيقة الواقع اأن ل زيدان ول من 

املتحدة لراأ�س  ال��ولي��ات  به من  اأت��ى 

ع��ل��ى كبح  الآن  ق����ادر  ل��ي��ب��ي��ا،  ح��ك��وم��ة 

ج��م��اح ال��راغ��ب��ني يف ال��ف��وز وال��ن��ف��ط، 

لل�شعب  ندائه  يف  الوهن  ظهر  اإذ  بعد 

الليبي، كي يلتف حول حكومته وحول 

الرملان الذي يواجه �شعوبات جمة يف 

عمله اأي�شاً.

غالبية  اأن  اأي�����ش��اً  امل����رة  احل��ق��ي��ق��ة 

ال��ل��ي��ب��ي��ني؛ ال���ب���ال���غ ت���ع���داده���م ���ش��ت��ة 

مليني، ل علقة لهم يف ال�شراعات 

التي ت�شتنزف البلد وتقتل اأحلمهم 

من  اأف�������ش���ل  ن���ظ���ام  اإىل  الن���ت���ق���ال  يف 

يجادل  ل  حقيقة  هناك  لأن  ال�شابق، 

ق���راراً  ه��ن��اك  اأن  جوهرها  فيها،  اأح���د 

ال�شتقرار  وحتقيق  دول���ة  ق��ي��ام  مبنع 

والأم�������ن، ك���ي ي��ت�����ش��ن��ى الن���ت���ق���ال اإىل 

التنمية والزدهار، اإل اأن ل�شان ال�شعب 

القا�شية  التجربة  بعد  ي��ق��ول  الليبي 

وامل�شتمرة: »اإذا كان الليبيون يريدون 

املطلوب عزل كل من  فاإن  ال�شتقرار، 

ال�شلطة،  ع��ن  اأجنبية  جن�شية  يحمل 

اأق�شموا ميني الولء  لأن مثل ه��وؤلء، 

واإل  جن�شيتها،  يحملون  التي  للدولة 

ف����اإن ب����ذور ال�������ش���راع  ال��داخ��ل��ي ال��ت��ي 

كفيلة  ل��ي��ب��ي��ا،  يف  الأط���ل�������ش���ي  ن���رثه���ا 

بالتدمر الذاتي.

يون�س عودة
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القمة العربية.. ت�شخر اجلامعة لنحر حقوق الإن�شان العربي              )اأ.ف.ب.(

لـيـبــيـا.. تــدمــير ذاتــي إكـرامـــًا لـألطـلــسـي

تخريب وتدمير ليبيا 
بات السمة التي 

تطبع حياة الليبيين 
بغالبيتهم العظمى
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املجازر  نار  واإيقاد  ال�شوري،  ال�شعب  الأ�شلحة، ل�شتكمال نحر  اأنواع  املعار�شة بكل 

على اأيدي املتطّرفني وعلى راأ�شهم »جبهة الن�شرة« التي جتمع اأوبا�س التكفر من 

»ثقفتهم«  بريطاين،   100 اإىل قدوم  وال�شي�شان، و�شوًل حتى  وليبيا  دول اخلليج 

الوّهابية ورّبتهم على لعق الدم خارج حدود »بلد احلجاز«.

اأمركا،  من  امل�شتوَرد  هيتو  غ�شان  ومعه  اخلطيب،  معاذ  امل�شتقيل  ا�شتقدموا 

ب��لده،  داخ���ل  ل��لأع��راب  املريبة  الأدوار  على  م��اآخ��ذ  للخطيب  اأن  ي��درك��ون،  وه��م 

وا�شتاأذنهم يف خطبته كاأٍخ �شغر لهم، وطالبهم باإقامة العدل يف بلدانهم، واإطلق 

�شراح الأبرياء من �شجناء الراأي من خلف ق�شبان ظلمهم وظلميتهم، وقالها يف 

وجههم كما ال�شفعة: لي�س من حق اأي دولة، التدّخل يف ترتيب ال�شوؤون ال�شورية، 

واأن قرار م�شتقبل �شورية هو فقط بيد ال�شوريني دون �شواهم، ورمبا كان دخول 

ال�شفرة الأمركية يف قطر على اخلط بعد الِقّمة واجتماعها باخلطيب، حماولة 

تطويٍع للرجل املنتف�س على الأخطاء ال�شيا�شية والع�شكرية التي ترتكبها املعار�شة 

و»اجلي�س ال�شوري احلّر«، مما دفعه اإىل ال�شتقالة التي ما زال م�شراً عليها رغم 

اأن معظم معار�شات الداخل قد رف�شته  اأن وليته تنتهي بعد �شهر ون�شف، علماً 

ورف�شت ائتلفه، ورف�شت غ�شان هيتو �شلفاً وقبل ت�شكيل »حكومة املهزلة«.

ننتقل من دوحة الأقزام ، ومن دولة قوامها 300 األف ن�شمة، ت�شرتي يف الزمن 

الرديء اإرادات زعماء دول مفل�شة، لن�شل اإىل عظمة دول »الريك�س«، التي بالكاد 

رو�شيا،  دول فقط ل غر:  وتت�شكل من خم�س  �شنوات،  بات عمر حتالفها خم�س 

اأحادية  لنب�ّشر  موؤخراً،  اأفريقيا  جنوب  اإليها  وان�شمت  الرازيل،  الهند،  ال�شني، 

ال�شتكبار الأمركي يف هذا العامل، اأن التّنني ال�شيني، والدّب الرو�شي، واملهراجا 

ِقّمتهم  اأفريقيا يف  الهندي، وعلى رق�شة ال�شامبا الرازيلية، وقرع طبول جنوب 

الأخرة قد اأو�شلوا الر�شالة للكبار يف هذا العامل ويف مقّدمتهم اأمركا والغرب، 

وال�شغار يف هذا العامل ويف مقّدمهم »دويلة قطر«.

�شكان  ن�شف  ملم�شة  على  ي�شارف  �شكانها  تعداد  اخلم�س،  »الريك�س«  دول 

و�شّخت  العاملي،  القت�شاد  ربع  وحده  ي�شّكل  واقت�شادها   ،)٪43( الأر�شية،  الكرة 

يف ال�شوق العاملية )50٪( من نقد التداول على م�شتوى العامل بعد الأزمة املالية 

العاملية، وتعتر اليوم الدول الأكرث منواً يف العامل على الإطلق، يف مواجهة دول 

مفل�شة كاأمركا واأوروبا، واأن ال�شني ُتعتر الدائن الأكر لأمركا.

ط��ال��ب��ت ه���ذه ال����دول ال��ع��م��لق��ة يف ِق��ّم��ة »ال��ري��ك�����س« الأمم امل��ت��ح��دة ب��ال��ت��زام 

وطالبت  اأخ����رى،  دول  ب�����ش��وؤون  ال���دول  ت��دّخ��ل  وم��ن��ع  نف�شها  واح����رتام  مواثيقها 

بالتوقف عن ع�شكرة الأزمة ال�شورية، واعترت ا�شتبدال علم »املعار�شات ال�شورية« 

بعلم اجلمهورية العربية ال�شورية �شابقة خطرة، ومع ذلك، ما زالت »دويلة قطر« 

م�شّرة على روؤية ظّلها يف ال�شم�س وت�شديق نف�شها اأنها باتت عملقة، ون�شي وزير 

خارجية قطر ما قاله له ال�شفر الرو�شي يف الأمم املتحدة: اإذا تعّديت حدودك يف 

الكلم، فلن يبقى على اخلريطة �شيء ا�شمه قطر.

اأمني اأبورا�شد
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ي��اأت��ي �ل��ب��اب��ا ف��ر�ن�����س��ي�����س �لأول، �ل���ق���ادم م��ن �أم��رك��ا 

�أك��ر  ف���رة،  منذ  �ل��ق��ارة،  فيه  ت�سهد  وق��ت  يف  �لالتينية 

�أمام مناف�سيها من كنائ�س  �لكاثوليكية  للكني�سة  تر�جع 

�ل�سهاينة �مل�سيحيني، ويف وقت يعاين فيه مركز �لبابوية 

يف روم���ا م��ن تبعات �لب��ت��الء ب��ال��ث��ال��وث �ل��دن��ي��وي، �مل��ال 

و�ل�����س��ل��ط��ة و�جل��ن�����س، �لأم����ر �ل���ذي ع��ج��ز ع��ن مو�جهته 

�إىل  ودف��ع��ه  ع�سر،  �ل�ساد�س  بنيديكتو�س  �ل�سابق،  �لبابا 

�ل�سهيونية  �حل��رك��ة  دور  هنا  ُي�ستبعد   ول  �ل�ستقالة، 

على  �ل�����دوؤوب  �ل��ع��م��ل  ويف  �لكني�سة،  ت��ر�ج��ع  يف  �ل��ع��امل��ي��ة 

��ستغالل �لقّيمني على �سوؤونها، و�إف�سادهم طو�ل �لعقود 

�ل�سابقة. 

�إن �لإف�����س��اد ل يح�سل م��رة و�ح���دة، ب��ل ي��ر�ك��م عر 

كل  ت�سيع  ول��ذل��ك  �لتخطيط،  م��ن  �لطويلة  �ل�����س��ن��و�ت 

�ل��ف��اع��ل �حل��ق��ي��ق��ي يف خ�سم  �إىل  ت�����س��ر  �ل��ت��ي  �ل���دلئ���ل 

�ملبا�سرة  و�حليثيات  �ل�سغرة،  �لتفا�سيل  على  �لركيز 

�لتو�سع  وعليه، ل ميكننا  �لف�ساد،  ق�سايا  لكل حالة من 

يف هذ� �ملو�سوع، �أو حماولة �إثبات �لدور �ل�سهيوين �لذي 

يقتدي بتعاليم �لتلمود، دون �لتعر�س لتهمة �لوقوع يف 

متاهات »نظرية �ملوؤ�مرة«. 

�ملوؤ�س�سات  ي�سيب  ل  �لدنيوي«  ب�»�لثالوث  �لتلوث  �إن 

من  �لعظمى  �لغالبية  �أي�ساً  يطال  بل  فح�سب،  �لدينية 

�مل��وؤ���س�����س��ات �حل��ك��وم��ي��ة، و�ل��ه��ي��ئ��ات و�مل��ن��ظ��م��ات �ل��دول��ي��ة، 

ي�سهل  بحيث  �حل��دي��ث،  ع�سرنا  يف  و�خلا�سة،  �لر�سمية 

�سبيل  يف  �لتلوث  ه��ذ�  ��ستغالل  ���س��ّر�ً  بها  �ملرب�س  على 

���س��م��ع��ة بع�س  ت��ل��ط��ي��خ  �أو  جت��ري��ده��ا م���ن م�����س��د�ق��ي��ت��ه��ا، 

�أدو�ره�����ا،  ل��ت��ق��زمي  ب��ه��ا، مت��ه��ي��د�ً  �مل��رت��ب��ط��ة  �ل�سخ�سيات 

�أوهدمها كلياً خدمة ملاآرب حمددة.

�لكني�سة �لكاثوليكية هي و�حدة من �ملوؤ�س�سات �لعاملية 

�مل�ستهدفة، ويجري �لركيز على بلد�ن �أمركا �جلنوبية، 

 1.2 و�لبالغ عددهم  �لكني�سة،  �أتباع  40٪ من  �لتي ت�سم 

ل�»غزو  �لعامل، وتتعر�س هذه �جلماعات  ن�سمة يف  مليار 

�ملا�سي،  �لقرن  ت�سعينيات  بد�ية  منذ  مكّثف،  تب�سري« 

يف  �لروت�ستانتية،  �لإجنيلية  �لكنائ�س  �أن�سئت  بحيث 

بع�س �ل�سنو�ت �لأخرة، مبعدل كني�سة يف �ليوم �لو�حد.

ت�سكيالت  �إح����دى  �لبنتيكو�ستالية  �جل��م��اع��ة  مت��ث��ل 

من  م�ستق  و��سمها  �لروت�ستانتية،  �لإجنيلية  �لكني�سة 

�أح����د �لأع���ي���اد �ل��ي��ه��ودي��ة �ل��ق��دمي��ة، وت��ع��ت��ر م��ن �أن�����س��ط 

ويتمّيز  �لالتينية،  �أمركا  بلد�ن  يف  �لتب�سرية  �لبعثات 

�إىل  »�ل��ت��ق��رب«  يف  بديناميكيتهم  �إر���س��ال��ي��ات��ه��ا  �أع�����س��اء 

بات  �لتي  بالبالدة  قيا�ساً  و�مل��ع��وزي��ن،  �لفقر�ء  جماهر 

عن  و�بتعادهم  �لكاثوليكية،  �لكني�سة  رج��ال  بها  يت�سف 

ق�سايا رعاياهم �ملعي�سية �ل�ساغتة.

�لروت�ستانتية  �لإر�ساليات  تت�سابق  �ملجال،  هذ�  ويف   

�لتي  �حل��م��الت  و��ستمالتهم،  �ل��ف��ق��ر�ء  ����س��ت��ه��د�ف  نحو 

ت�ستهدف عزل �لكني�سة �لكاثوليكية، و�تهامها بالتخاذل، 

�سد  �لع�سكرية«  »�لديكتاتوريات  مع  بالتعاون  و�أحياناً، 

م�سالح �لفئات �ل�سعبية �لفقرة؛ حتى �أن تهمة �لعمالة 

للع�سكر بد�أت تطال �لبابا �جلديد متهيد�ً لل�سغط عليه، 

للتعاليم  معاك�س  �جت��اه  يف  خطو�ت  �تخاذ  على  و�إجباره 

�لكاثوليكية. 

�لو�سع  ت���رّدي  �لتب�سرية  �لإر���س��ال��ي��ات  ��ستغلت  لقد 

حالت  وتفاقم  �لالتينية،  �أمركا  بلد�ن  يف  �لقت�سادي 

�لفقر، و�جل��وع، و�لوباء، و�إدم��ان �ل�سباب على �ملخدر�ت، 

�لعينية  �مل�����س��اع��د�ت  بع�س  ومنحهم  �مل��و�ط��ن��ني،  جل��ذب 

ن�����س��اط��ات �ج��ت��م��اع��ي��ة خمتلفة،  و�مل��ال��ي��ة، و�إ���س��ر�ك��ه��م يف 

وبر�مج يومية يف حرم �لكنائ�س �جلديدة.

بحد  للدين  بع�سها  يتنكر  �لتي  �لأف��ك��ار  �نت�سار  وم��ع 

�لكني�سة  ع��ن  �لآخ����ر  �لبع�س  ه��ج��رة  ت��ز�ي��د  وم���ع  ذ�ت����ه، 

تر�جعت  �لروت�ستاتية،  �لكنائ�س  ل�سالح  �لكاثوليكية 

و30٪ خالل   ٪25 بني  ت��ر�وح  بن�سبة  �لكاثوليك  �أع��د�د 

�لعقد �لأخر يف معظم بلد�ن �أمركا �جلنوبية. 

ي��رغ��ب �ل��ق��ي��م��ون ع��ل��ى ن�����س��اط �لإر���س��ال��ي��ات، �ل��ق��ادم��ة 

»يتفهم«  �أن  وك���ن���د�،  �مل��ت��ح��دة  �ل���ولي���ات  م��ن  مبعظمها 

يف  �حلا�سلة  �مل�ستجد�ت  ه��ذه  ف��ح��وى  �لأول  فرن�سي�س 

مو�طن �لكاثوليك، و�أن تركز جهوده يف �إ�سالح كني�سته، 

ل ع��ل��ى م��و�ج��ه��ة »�ل��غ��زو �ل��ت��ب�����س��ري«، ب��ل ع��ل��ى �ل��دع��وة 

�سمن  ول��ك��ن  �لكني�سة،  »ت��وح��ي��د«  �إىل  �أو  »�حل����و�ر«،  �إىل 

�لفاتيكان حتى  �لتي يرف�سها  �لنيولير�لية،  �لتوجهات 

هذه �ل�ساعة.

وح�سب مقالة ن�سرها موقع »كري�ست�سان بو�ست« على 

�لإنرنيت يوم 20 �آذ�ر �ملا�سي، يتوقع �لعديد من قياد�ت 

�لكنائ�س يف بلد�ن �أمركا �لالتينية من �لبابا �جلديد »�أن 

و�لروت�ستانت..  �لكاثوليك  بني  �لتو��سل  ج�سور  يبني 

�أخرى،  �لكاثوليكية مبر�جع كن�سية  �لكني�سة  و�أن يربط 

و�سوًل �إىل �إلغاء مركزية �ل�سلطة �لدينية �لتي ميار�سها 

�لفاتيكان«، فاإذ� حتققت هذه �لتوقعات، �ستذهب م�ساعي 

فرن�سي�س �لأول يف غر �جتاهها �ل�سحيح، و�سوف يحقق 

»�للير�ليون« غاياتهم �ملن�سودة.

عدنان حممد العربي

الكنيسة الكاثوليكية في أميركا الالتينية
»غزو تبشيري صهيوني« غير مسبوق تتعرض لـ

دولي

�لأم��رك��ي  �ل��رئ��ي�����س  �إد�رة  �إق�����د�م   ط���رح 

�أوباما على خف�س جديد يف �مليز�نية  بار�ك 

�لعامة مقد�ره خم�سة وثمانون مليار دولر، 

�لأ�سئلة ب�ساأن �نعكا�سات ذلك على �لو�قعني 

�لع�سكري و�لجتماعي، و�ل�سيا�سة �خلارجية 

�أدى  �ل��ق��ر�ر  ه��ذ�  �أن  خ�سو�ساً  �لأم��رك��ي��ة، 

ل���وز�رة  �ملخ�س�سة  �ل��ن��ف��ق��ات  يف  خف�س  �إىل 

�ل��ت��ق��دمي��ات  وتقلي�س  �لأم��رك��ي��ة،  �ل���دف���اع 

�لجتماعية.

وم����ن �مل����ع����روف �أن ه����ذ� �ل��ت��خ��ف��ي�����س يف 

م�سبقاً  �لإد�رة  �أقدمت  �أن  بعد  ياأتي  �ملو�زنة 

ع��ل��ى خ��ف�����س �لإن���ف���اق �ل��ع�����س��ك��ري، يف �سياق 

و�إع���ادة  �لأم���رك���ي،  �جلي�س  ع��دي��د  تقلي�س 

�ل��ن��ظ��ر يف �ل���س��ر�ت��ي��ج��ي��ة �لأم��رك��ي��ة نحو 

�ل���رك���ي���ز ع��ل��ى م��ن��ط��ق��ة �مل��ح��ي��ط �ل���ه���ادي، 

�لأم��رك��ي��ة  �جل��ام��ع��ة  يف  ويتوقع  �لأ�ستاذ 

غ����وردون �د�م����ز، ح�سب م��ر�ك��ز �لأب��ح��اث يف 

�ملزيد  �ل��دف��اع  م��و�زن��ة  ت�سجل  �أن  و��سنطن، 

م��ن �ل��ر�ج��ع مب��ا ي���ر�وح ب��ني 500 - 300 

م��ل��ي��ار دولر م���ن �لق��ت��ط��اع��ات ع��ل��ى م��دى 

ع�سرة �أعو�م �إىل جانب �ل�487 مليار�ً �لتي مت 

�قتطاعها �سابقاً.

وه����ذ� ي��ع��ن��ي �أن �مل����و�زن����ة �ل��ك��ب��رة �ل��ت��ي 

�إث��ر  ت�ساعفت  و�ل��ت��ي  للبنتاغون،  خ�س�ست 

�نخفا�ساً  �ست�سجل   2001 �أيلول   11 �أح��د�ث 

ه����ام����اً، وي�������وؤدي �إىل �ل���ع���دي���د م���ن �ل��ن��ت��ائ��ج 

�ل�سلبية �أبرزها:

ع��ل��ى �جلي�س  �مل��ال��ي��ة  �ل�����س��غ��وط  زي�����ادة   -1
ت�سريح  ح�����س��ب  �أف��غ��ان�����س��ت��ان  �لأم���رك���ي يف 

�لأم��رك��ي��ة؛  �لع�سكرية  �مل��ي��ز�ن��ي��ة  مل�����س��وؤول��ة 

�مل���ي���ج���ر ج������ر�ل ك����اري����ن د�ي���������س����ون، وه����ذه 

�أن جت���ع���ل �جل���ي�������س ل  �ل�������س���غ���وط »مي���ك���ن 

لإن��ف��اق��ه��ا على  م��ل��ي��اري دولر  ���س��وى  ميلك 

�لعام،  هذ�  و�لتدريب  و�ل�سيانة  �لعمليات، 

وغرها  �أفغان�ستان،  يف  �حل��رب  متويل  بعد 

ج��زء�ً  ميثل  وه��و  �لأمنية،  �لحتياجات  من 

ي�سر�ً مما ينفقه �جلي�س عادة على تدريب 

�ملعد�ت  و�إ���س��الح  �لقو�عد  و�سيانة  �جلنود 

وت��ن��ف��ي��ذ ع��م��ل��ي��ات يف �خل�����ارج خ���الل �سبعة 

و�أن��ه  �حل��ال��ي��ة(،  �ل�سنة  م��ن  �أ�سهر )�ملقبلة 

خلق و�سعاً »ع�سر�ً وغر م�سبوق«، و�سيكون 

م�����س��ادر  ح�����س��ب  للجي�س  بالن�سبة  م���دم���ر�ً 

�لبنتاغون.

2- خ��ف�����س ع���دد �ل��ط��ل��ب��ي��ات ع��ل��ى �ل��ط��ائ��رة 
35، وتقلي�س عديد  �أف  �مل�ستقبلية  �حلربية 

�إعادة  �ألف مبا يعني مزيد من  �جلي�س مئة 

�ل�سفن  ع���دد  وخ��ف�����س  �ل���ر،  ���س��الح  هيكلية 

�حلربية، وتدريب �لع�سكريني.

م���وؤمل���ة،  �ق��ت��ط��اع��ات  �أن حت�����س��ل  ي��ت��وق��ع   -3
�لجتماعية  و�ل�����س��م��ان��ات  �ل���رو�ت���ب  ت�سمل 

�أل��ف   800 نحو  فيما  �سيجر  للع�سكريني، 

�أخ��ذ  �ل���دف���اع ع��ل��ى  م��وظ��ف م���دين يف وز�رة 

�إجاز�ت ليوم، �أو ليومني يف �لأ�سبوع ملدة 22 

و�سيتم   ،2013 �آذ�ر  �سهر  من  �بتد�ء  �أ�سبوعاً 

�إع���ط���اء �آلف م��ن ه����وؤلء �مل��وظ��ف��ني �إج����ازة 

مفتوحة من دون ر�تب.

بقدر  فاإنه  �لجتماعي،  �مل�ستوى  على  �أما 

معينة  بن�سبة  �مل��و�زن��ة  خف�س  �أن  �أ�سعف  ما 

�إم��ك��ان��ي��ات �جل��ي�����س �لأم���رك���ي ودف���ع���ه �إىل 

�عتماد �إجر�ء�ت تق�سفية تتما�سى مع تر�جع 

�إىل مزيد  �أي�����س��اً  �أدى  ف��اإن��ه  م��و�زن��ت��ه،  حجم 

�لجتماعي،  �لوقع  على  �ل�سلبية  �لآث��ار  من 

و�ل��ف��ق��ر�ء  �ل��ع��م��ل  م��ن  �ل��ع��اط��ل��ني  خ�سو�ساً 

�لذين يزد�د عددهم.

�إىل مزيد  �ستوؤدي  �لتق�سفية  فالإجر�ء�ت 

من �إ�سعاف �لقدرة �ل�سر�ئية لهذه �لفئة من 

و�لر�مج  �ل�سمانات  وتقلي�س  �لأمركيني، 

�لجتماعية، ما يعني �أن �لأزمة �لجتماعية 

�ستزد�د.

�أخ���ذن���ا ب��الع��ت��ب��ار ع��م��ق �لأزم����ة  و�إذ� م��ا 

�لأمركي،  �لقت�ساد  تو�جه  �لتي  �لبنيوية 

�إىل �حلجم �لذي كان  �إمكانية عودته  وعدم 

�ملناف�سة  ����س��ت��د�د  ب�سبب  �لأزم����ة،  قبل  عليه 

�أمركا  ف��اإن  �لعاملية،  �لأ���س��و�ق  على  �لدولية 

�ملحافظة  يف  �ل�ستمر�ر  مبقدورها  يعد  مل 

قدر�تها  م��ن  �أع��ل��ى  م�ستوى  يف  �لعي�س  على 

عليها  وب��ات  �ملر�جعة،  و�ملالية  �لقت�سادية 

وهي  منها،  تهرب  �لتي  �حلقيقية  مو�جهة 

فاإن  و�إل  �لبحبوحة،  ع�سر  بانتهاء  �لت�سليم 

معاجلتها  كلفة  و�سيكون  �ستتفاقم  �لأزم���ة 

�ل��ذي  �لأم���ر  وه��و  بكثر،  �أك��ر  �مل�ستقبل  يف 

���س��ي�����س��اع��ف م���ن �ل���ت���اأث���ر�ت �ل�����س��ل��ب��ي��ة على 

و��ستطر�د�ً  �لع�سكرية،  �أمركا  وقوة  ق��در�ت 

�ل��ذي  �لعاملي  ودوره���ا  �خلارجية  �سيا�ساتها 

ير�جع.

�ل�سر�ئية  �ل��ق��درة  تر�جع  ف��اإن  وباملقابل، 

ل����الأم����رك����ي����ني، ن���ت���ي���ج���ة خ���ط���ة �ل��ت��ق�����س��ف 

�مل��و���س��وع��ي��ة ع��ل��ى م����دى �ل�����س��ن��و�ت �ل��ت�����س��ع 

�مل��ق��ب��ل��ة، و�ل���ت���ي ت��ق�����س��ي خ��ف�����س �ل��ن��ف��ق��ات 

مبقد�ر 1.2  تريليون دولر لتفادي »�لهاوية 

�ملالية«، �سيكون له �آثار �سلبية على �لقت�ساد، 

�ستكون  �لأم��رك��ي��ة  �حل��ك��وم��ة  �أن  خ�سو�ساً 

�ستنفذ  �لتي  �لأع����و�م  م��دى  على  م�سطرة، 

مو��سلة  �إىل  �ل��ن��ف��ق��ات،  ع�����س��ر  خ��ط��ة  ف��ي��ه��ا 

و�سد�د  �لعجز،  لتغطية  �ل�ستد�نة  �سيا�سة 

�لبالغة  �أمركا  دي��ون  على  �ملرتبة  �لفو�ئد 

و�ملر�سحة  دولر،  تريليون   16.5 �لآن  حتى 

�ل�سياق  ه���ذ�  ويف  �لرت���ف���اع،  م��ن  م��زي��د  �إىل 

حذر �سندوق �لنقد �لدويل من �أن �لتق�سف 

ق��د يحد م��ن �لنمو �لق��ت�����س��ادي �لأم��رك��ي 

�لعام  ه��ذ�  بنهاية  مئوية  0.5  نقطة  بن�سبة 

على �لأقل.

ح�سني عطوي
�لع�صكر �لأمريكي.. تخفي�ض �ملو�زنة �صيوؤثر على �صورته                 )�أ.ف.ب.(
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�سار �مل�سافر يف و�ٍد مقفر قا�سد�ً م�سكن �سديق له على 

رجاًل  فالتقى  �لبعيدة،  �لتالل  خلف  كامل،  نهار  م�سافة 

باأعلى  �ملو�عظ  ويطلق  �ملقابلة،  �لتلة  �سوب  وجهه  يدير 

فو�ت  قبل  و�حل��ذر  �ليقظة  �إىل  »�لنا�س«  ويدعو  �سوته، 

�أثر�ً لأحد ي�ستمع  �لأو�ن! تلّفت حوله م�ستغرباً، فلم ير 

ملو�عظ �خلطيب، وقال يف نف�سه، م�سكني هذ� �لرجل، ل 

�سك �أنه فقد زينة �لعقل.

مل ي�����س��اأ �مل�����س��اف��ر �أن ي��ق��اط��ع »�خل��ط��ي��ب«، وح����اول �أن 

ت�ساعده  فلم  بوجوده،  ي�سعره  �أن  دون  مي�سي يف طريقه 

رجاله على �مل�سي، وتعرثت خطو�ته من وقع �سوت و�ثق 

فبان وجه  �ل�سوت  باجتاه م�سدر  �أد�ر وجهة  ثم  �لنرة، 

�إليه م�سحة  �أ�سافت  بي�ساء  �سيخ جليل، وقد علته حلية 

من �لورع و�لوقار.

حو��سه  بكل  ين�ست  ور�ح  مكانه،  يف  �مل�سافر  ت�سّمر 

ف��رد و�ح��د  ك��اأن��ه  ن��ظ��ر�ً يف حياته،  ل��ه  لكالم مل ي�سمع 

و�سط جمهرة كبرة تلتف حول �ل�سيخ، وتتلقف فحوى 

كالثو�ين،  �ل�ساعات  و�نق�ست  و�لثناء،  بالقبول  خطبته 

على وجهه  ولكن  وحو��سه،  قو�ه  �مل�سافر  بعدها  ��ستعاد 

�رت�سمت �إمار�ت �لياأ�س و�لإحباط، ويف ذهنه د�رت �أ�سئلة 

كثرة مل يعرف لها جو�باً.

ب�سوؤونه  من�سغاًل  ح��ي��ات��ه  ج���ّل  �مل�����س��اف��ر  �أم�����س��ى  ل��ق��د 

تك�سفت  و�ليوم  �خلا�سة،  ب�سجونه  ومنهمكاً  �لب�سيطة، 

�أم��ت��ه �مل��ق��ه��ورة، مل تكن تظهر من  �أم���ور، ع��ن حالة  ل��ه 

قبل على حقيقتها، ومل يكن يدرك �أنها تخ�سه، وتر�سم 

م�سار حياته �لآتية، وم�سر �أبنائه من بعده.

عرف �أن �لأمة متّر يف ع�سر �لتجهيل و�لإف�ساد يف 

كل جمالت �حلياة، وهذ� بحد ذ�ته مدعاة لل�سحوة 

�أم���د �لغفلة و�ل�����س��ي��اع، مل  �أن ط���ال  ب��ع��د  و�ل��ن��ه��و���س 

�أبناء  ي�ستثن �ل�سيخ �أحد�ً من خماطر ما و�سل  �إليه 

�لأمة من تدهور و�نحطاط، كلهم يف نظره �سحايا، 

و�ملحكوم،  �حل��اك��م  م��غ��رور،  �أو  �أو م�سلل،  غ��اف��ل،  �إم��ا 

�لفقر و�ملي�سور، �ملتمرد و�لقا�سي، �خلبيث و�لطيب، 

�ملثقف و�جلاهل. 

�ل���ف���وؤ�د، خم��زن  ل�����س��وت  ين�ستو�  �أن  �جل��م��ي��ع  ن��ا���س��د 

�لأحكام و�لعر، و�أن يتفكرو� �أين �نتهى بهم زمانهم، و�أن 

�خلطر،  �ملفرق  ه��ذ�  �إىل  �أو�سلهم  مبا  �لنظر  يعيدو� 

كان �مل�سافر ل يطيق �لوعظ، ولكن �ل�سيخ �جلليل �أوقد 

فيه ومي�ساً من �لفكر، وزوده بكالم يقتدى، فقرر �أن ل 

�إذ� د�م  �أو ينكر فظاعة �مل�سهد:  يغر�س ر�أ�سه يف �لرمال، 

عهد �لتلمود، فاإن �لآتي من �لأزمان ل �سك �أق�سى من 

�ملا�سي و�أمّر.

�سبل  على  ي�ستدل  �أن  و�أر�د  فطرته،  �مل�سافر  ��ستعاد 

�خلال�س، فالتفت نحو »�ملنر« لعله ي�ستزيد من �لعلم، 

�أر���س مك�سوفة  ولكن �ل�سيخ �ختفى يف غم�سة عني، يف 

�إ���س��ارة لها  على م��د �ل��ن��ظ��ر، ف���ر�ح ي��ح��ّدث نف�سه: ه��ذه 

مغزى، فقد �سادفت �ل�سيخ متفرد�ً ي�سرخ يف و�د �سحيق، 

و�لآن �أ�سبحت �أنا �لوحيد، و�سرت ل�سوته �سدى.

�أ����س���رف يف خ��ط��ى �ل�ساللة  ع���اد �مل�����س��اف��ر م��ن ح��ي��ث 

�ل�سيخ:  �أطلقها  �آخر عرة  باأعلى �سوته  ُم��رّدد�ً  و�لتيه، 

بالتفّكر و�لثبات، وجرعة من �لأمل، ُيقتحم �مل�ستحيل، 

�لهالك، ل مفّر، ل  و�إل ل مفّر من  �ملعجز�ت،  وُت�سنع 

مفّر، ل مفّر.

ت�سهد �ملنطقة �لعربية يف مرحلة ما بعد �لعر�ق، ن�ساطاً 

�لوليات  �لأوىل  بالدرجة  به  تقوم  حمموماً،  ��ستعمارياً 

وخمتلفة،  م��ت��ع��ددة  ت�سميات  حت��ت  �لأم��رك��ي��ة  �مل��ت��ح��دة 

وف��رن�����س��ا وع��م��الئ��ه��م يف  �إن��ك��ل��ر�  م��ع  �ل��ق��ائ��م  بالتن�سيق 

�ملنطقة حتت �ستار ما ي�سمونه مو��سلة حماربة »�لإرهاب« 

�لعربي  �لنظام  ويلعب  ه��ذ�  عليه،  و�لق�ساء  و��ستئ�ساله 

�ملقاومة  ب�سرب  يتجلى  وفاعلة  رئي�سية  �أدو�ر�ً  �لر�سمي 

�ل�سر و�لعدو�ن  �مل�سروعة �سد قوى  �لبا�سلة و�لنتفا�سة 

�لكامل،  �ل�ست�سالم  لفر�س  �ل�سهيوين  بالكيان  �ملتمثل 

�ل��ع��دو  مل�سلحة  وت��رك��ي��ع��ه��ا  �ل��ع��رب��ي��ة  �لأم����ة  �إر�دة  وث��ن��ي 

�ل�سهيوين، وتتوزع هذه �لأدو�ر وفقاً ملا ر�سمته �لوليات 

�لعربية  �ملقاومة  حققتها  �إجن��از�ت  على  للق�ساء  �ملتحدة 

و�لن��ت��ف��ا���س��ة �ل��ب��ا���س��ل��ة وت��ك��ري�����س ����س��ت�����س��الم �لأم�����ة، ول 

�ملوؤثرين  �لعرب  �مل�سوؤولني  بع�س  يفاجئنا  �أن  �إذن  عجب 

ل�سرف  وهمية  وم�ساريع  �أع���د�ء  با�ستنباط  �ل�سر�ع،  يف 

�لأنظار عن �لعدو �حلقيقي و�إ�سغال �لر�أي �لعام �لعربي 

على  و�لقومية  �لوطنية  ق�ساياه  ومتييع  طاقاته  ون��زف 

نطاق و��سع، وباأ�ساليب جديدة و�سعار�ت يظن و��سعوها 

�لعربية  �لأم��ة  �لتاآمر على ق�سايا  �ستحجب حقيقة  �أنها 

وتطويق �أهد�ف ن�سالها �لوطني و�لقومي.

�إن �لر�جع �ل�سر�تيجي لالأنظمة �لعربية �لر�سمية، 

�لعربي  �لن�سال  وح��دة  �سعف  ملحوظ  ب�سكل  �أظهر  قد 

�لعربية،  �لأم���ة  �نق�سام  يف  ب��اآخ��ر  �أو  ب�سكل  �ساهم  �ل���ذي 

�مل�سروعة،  حقوقها  عن  �لدفاعية  معاركها  يف  و�لر�خي 

�لهادفة  و�ل�سهيونية  �ل�ستعمارية  �ملخططات  ومو�جهة 

من  و�نطالقاً  وت�سفيتها،  �لعربية  �لقومية  تفتيت  �إىل 

مبد�أ »�أننا ن�سامل من ي�ساملنا ونعادي من يعادينا« �أوجب 

�لإن�سانية  باملبادئ  موؤمنة  دول  مع  �سروط  دون  �لتعاون 

م�سروع  �سمول  و�إن  �لعدل،  على  �لقائم  و�ل�سالم  و�حل��ق 

�ل�����س��رق �لأو�����س����ط �جل���دي���د �ل�����ذي ه���و ج���وه���ر �ل��ه��ج��م��ة 

�إي���ر�ن  م��ن  يجعل  دول���ه،  على  �ل�سهيونية   - �لأم��رك��ي��ة 

ح��ل��ي��ف��اً ه��ام��اً ل��الأم��ة �ل��ع��رب��ي��ة وم��ق��اوم��ت��ه��ا يف م��و�ج��ه��ة 

م�سركة مع �مل�سروع �لأمركي - �ل�سهيوين، ما يوجب 

�لفرة  ه��ذه  يف  خ�سو�ساً  بينهما،  �ل��ع��الق��ة  �أو����س��ر  �سد 

و�ملقاومة  للممانعة  �لأ�سا�سي  �لعمود  فيها  يتعر�س  �لتي 

ت�ستهدف  ل  �لتي  �مل��وؤ�م��ر�ت  �أق�سى  �إىل  �سورية  �لعربية؛ 

�سورية ووحدتها وح�سب، بل جممل و�قع �لأمة وتاريخها 

وم�ستقبلها.

ويالحظ يف هذه �لفرة، ت�ساعد �لهجوم �ل�ستعماري 

و�ل��رج��ع��ي و�ل��ظ��الم��ي ع��ل��ى �لأم�����ة، م���ن خ���الل تو�سيع 

م�����س��اح��ات �ل��ث��ورة و�ل��ت��ف��ج��ر، ف��ف��ي وق���ت ت��و�ج��ه �سورية 

تتو�سع عمليات  و�ل���روؤو����س،  �لأه����د�ف  �مل��ت��ع��ددة  �مل��وؤ�م��رة 

�ل��ت��ف��ج��ر �لإره���اب���ي يف �ل���ع���ر�ق، ف��ي��م��ا ت��ع��اين ليبيا من 

�لنق�سامات �خلطرة.

ح�سيب فا�سل
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»إســرائيــل« خــط أحــمـرمؤامرة على واقع األمة وتاريخها ومستقبلها
 به قدم، ومن ندَم أو ســـيندم، 

ْ
ت

ّ
فليســـمع من به صم، ومـــن زل

حيث ال ينفع الندم.. »إســـرائيل خط أحمر«.. قالها »ســـيد« البيت 
األبيـــض الربيب الرقيق للصهيونية؛ بـــاراك أوباما بالفم المآلن، 
في قلب األرض المقدســـة، وعلى مرمى حجر مـــن ثاني القبلتين 
وكنيســـة المهد.. مـــا يدفعنا إلى ســـؤال »اإلســـرائيليين« غير 
اليهود، الذين ومن غيرشـــك أثلج صدورهم هذا القرار التاريخي 
المتجرئ والمتجنـــي على القضية.. بحيث بات لهم ســـندًا قويًا 
بين ظهرانيهم، يشـــّد إزرهم، يعتّدون به، ويعتمدون عليه يوم 

الحشر!
»إســـرائيل« هذا الكم من األصدقاء  سبحان الله.. كيف قيض لـ
األوفيـــاء، والحلفاء األقويـــاء.. فمن أميركا إلـــى أوروبا إلى أفريقيا 
وآســـيا، حشد من المؤيدين.. السفهاء منهم واألغبياء، فبفضلهم 
تحققت رؤيا اليهود التلموديين »حدودك يا إســـرائيل من النيل 
إلى الفرات« فحدود »إسرائيل« غير الجغرافية الجيوسياسية، باتت 
أكبر بكثير من األحالم والرؤيا! بعدما أغرقت المؤامرة الصهيونية 
تحت الشـــعار الشـــهير »الربيع العربي« معظم العالم العربي في 
أتون الحروب األهلية، أو ما يعرف بالفوضى الخاّلقة، هذه الحروب 

المستعرة في عالمنا، لها أكثر من ُبعد وغاية وهدف..
فهي دينية، وعرقية، وإثنية، ومذهبية، وسياسية، واقتصادية 
في آن معًا، ولكنها غير إنســـانية بالمطلق.. وال تصّب في مصلحة 
اإلنسان العربي - العربي، أيًا كان دينه ومذهبه البتة، كما ال تصب 
في مصلحة اإلنســـان غير العربـــي، الحريص على القضية العربية 
- فلســـطين - والضنيـــن بمقدســـاتها، والخائف مـــن تهوديها 
جّراء تعامي العرب أنفســـهم وانجرارهم خلـــف غّيهم وحنقهم 

وحفيظتهم..
فـــإالم يا عرب ســـتبقى أبصاركـــم مصابة بالّرمـــد، وبصيرتكم 
ية مشبوهة 

ّ
موســـومة بالِقصر، إالم ستبقون دمى تحرككم أيٍد خف

عدوة..
إالم ستبقى ضمائركم مقّيدة بمصالحكم الضّيقة والرخيصة..

إالم هـــذا التقاعس والقعود عن قتال الكيان المســـخ وإقتالعه 
من جذوره، أأنتم مصّدقون أن الواليات المتحدة وغيرها من الدول 
الملتزمة بأمن »إسرائيل« وبقائها وديمومتها، ستقدم يومًا على 

تنفيذ الحل المهيض »إقامة الدولتين«؟!
أجيال وأجيال ستنتظر على رصيف التاريخ، وهذا الوعد المزعوم 
لن يتحقـــق.. ونقول لكم جازمين: »إنَّ إســـرائيل لن تبقى إلى أبد 
اآلبدين ودهر الداهرين، تغتصب أرض فلسطين، كما تتوهمون، 

أو باألحرى كما تشتهون«.
»إســـرائيل« إلى زوال مؤكد شـــاء من شـــاء وأبى من أبى.. فهي 
بعكس نامـــوس الطبيعة، وناموس اإلنســـان، الســـليم الجســـم 

والعقل، الحّر الضمير والفكر والقرار، السّيد نفسه.
هذا اإلنسان الذي نعّول عليه ونعقد عليه اآلمال، موجود حقيقة 

راسخة، ال نتوهمه وال نتخيله.. والزمن آت ال ريب في ذلك..

نبيه الأعور
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امل�شاهري،  ب����روات  متخ�ش�ص  م��وق��ع  ق���ّدم 

هذا  تاريخ  على  م��روا  �شخ�شاً   25 لأغنى  قائمة 

مان�شا مو�شى  امل��ل��ك  ال��ق��ائ��م��ة  وت�����ش��در  ال��ع��امل، 

ع�����ش��ر  ال����راب����ع  ال����ق����رن  م����ن   1280 يف  امل����ول����ود 

امل���ي���ادي، واع��ت��ر م��ن اأغ��ن��ى اأغ��ن��ي��اء ال��ع��امل يف 

باأنها ثاث مرات  التاريخ، وقدرت قيمة ثروته 

�شعف ثروة بيل غيت�ص الذي علينا ن�شيانه من 

الآن، لأن املان�شا هو الرقم واحد يف العامل.

 ل��ق��د ع��ا���ص ال���رج���ل الأغ���ن���ى يف ال��ت��اري��خ يف 

700 �شنة م�شت، ومتيز بكونه م�شلماً  مايل قبل 

متديناً وحمباً لن�شر الدعوة الإ�شامية، كما اأنه 

وقد  الو�شطى،  القرون  زعماء  واأ�شهر  اأعظم  يعد 

ويف  ال�شيا�شية،  حنكته  جانب  اإىل  ورع��اً  عاملاً  كان 

للعلم  كمركز  �شانكوري  جامعة  ازده���رت  ع��ه��ده 

الذهب  مناجم  لت�شم  دول��ت��ه  و���ش��ع  اأف��ري��ق��ي��ا،  يف 

عا�شمته  ���ش��ارت  ع��ه��ده  ويف  ب��اجل��ن��وب،  غينيا  يف 

ال�شحراء  عر  التجارية  القوافل  حمط  متبكتو 

بال�شمال، هذا ون�شر مو�شى الإ�شام يف كافة اأنحاء 

فري�شة  لق�شاء  مكة  اإىل  و�شافر  امراطوريته، 

اجلمال  ومئات  النا�ص  اآلف  ت�شم  بعثة  احل��ج يف 

اإليها  والهدايا، ووزع يف طريقه  بالذهب  املحملة 

يف  ال��ذه��ب، خ�شو�شاً  �شبائك  م��ن  م��وؤل��ف��ة  اآلف����اً 

ال��ق��اه��رة، مم��ا ت�شبب يف ه��ب��وط اأ���ش��ع��ار ال��ذه��ب، 

وعند عودته اأح�شر معه عدداً من العلماء، بينهم 

جاو  م�شجدي  ب��ن��اء  يف  اأ���ش��ه��م  م��ع��م��اري  مهند�ص 

وفاته  وبعد  ه��ذا،  يومنا  اإىل  القائمني  ومتبكتو 

توىل ابنه مان�شا ماجان حكم الإمراطورية.

اإذن، فلن�شع ثروات بيل غيت�ص وكارلو�ص �شليم 

وغريهم من اأغنى اأغنياء العامل جانباً، اإذ تبني اأن 

الرجل الأغنى يف كل الأجيال هو  املان�شا )اأو امللك( 

كانكان مو�شى امللك العا�شر ململكة مايل القدمية، 

والتي ت�شمى يف بع�ص امل�شادر »امراطورية ملي« 

والذي امتد حكمه لثاثني عاماً، بداأها عام 1307 

الثاين  اإدوارد  فيها  اعتلى  التي  ال�شنة  ذات  وه��ي 

عر�ص بريطانيا كامللك احل��ادي ع�شر،  وانتهت يف 

مو�شى  املان�شا  حكم  فرتة  �شهدت  وقد   .1337 عام 

اأق�شى درجات الزدهار والنمو لتك المراطورية 

جد  »�شيندياتا«  دعائمها   اأر�شى  والتي  الأفريقية، 

على  و�شيطرته  غ��زوه  بعد  وذل��ك  مو�شى،  املان�شا 

المراطورية  الغانية عام 1240.

اهتمام عاملي

م��ايل،  مملكة  رق��ع��ة  بتو�شيع  مو�شى  املان�شا  ق��ام 

واملايل  احلكومي  النظام  على  ال�شيطرة  وباإحكام 

مثل  مهمة  م��دن  فتح  يف  وجن��ح  فيها،  والتجاري 

مدينة »قاو« و»متبكتو«، وم�شى يف برنامج كبري 

يف  فخمة  ق�شوراً  املان�شا  �شيد  والتعمري،  للبناء 

»تامبكتو« و»قاو«، وبنى م�شاجد كبرية يف مناطق 

اأفريقيا، وبينما مل تكن هنالك  وا�شعة من غرب 

اأي جامعة يف اأوروبا يف تلك ال�شنوات، فقد اأ�ش�ص 

اأي جامعة  م���ادرا����ص«  »���ش��ان��ك��ور  م��و���ش��ى  امل��ان�����ش��ا 

واأق��ام  العلماء،  م��ن  بجمهرة  لها  واأت���ى  �شانكور، 

ال�شالة ال�شخمة امل�شهورة يف »نياين« قرب ديوانه 

امللكي، والذي و�شفه اأحد املوؤرخني الغربيني باأنه 

»ن�شب جدير بالإعجاب ويخطف الأنفا�ص«. 

حظي املان�شا مو�شى باهتمام عاملي، وب�شيت 

احلج عامي  فري�شة  ب����اأداء  ق���ام  ع��ن��دم��ا  وا���ش��ع، 

ع��ام��رة  ���ش��ن��وات  ك��ان��ت  وت��ل��ك  و1325،   1324
ب��الإجن��ازات والزده���ار، غ��دت فيها مملكة مايل 

مركزاً ح�شارياً وجتارياً مهماً، كانت رحلة ذلك 

امللك حلج بيت اهلل حدثاً فريداً تناقلته الأل�شن، 

فاإن  العمري،  الإ�شامي  امل���وؤرخ  رواي��ة  فبح�شب 

املان�شا مو�شى بداأ رحلة حجه من مايل يف قافلة 

الذهب  تنوء بحملها من  مكونة من مئة بعري، 

اخل��ال�����ص، وك��ان��ت ت��راف��ق��ه ح��ا���ش��ي��ة ك��ب��رية من 

اخلدم واحل�شم تقوم على خدمته، وت�شهر على 

املان�شا  قافلة  وتقدمت  طلباته،  وتلبي  راح��ت��ه، 

عبد،  خم�شمئة  تعدادها  بلغ  الرقيق  من  قافلة 

يحمل كل منهم ع�شاة من الذهب اخلال�ص يبلغ 

وزنها اأربعة اأرطال، ورافقه من تابعيه ما ل يقل 

اثنا  خدمتهم  على  ي��ق��وم  رج��ل  األ���ف  �شتني  ع��ن 

ع�شر األفاً من اخلدم.

هدايا  يعطي  مو�شى  املن�شا  ك��ان  ح��ل  اأينما   

م��ن ال��ذه��ب ل��ل��ف��ق��راء وامل��ح��ت��اج��ني ع��ل��ى �شبيل 

اأنفق  اأركان الإ�شام،  اإحدى  اأو الزكاة؛  ال�شدقة 

ك��ل م��ا حمله م��ن ذه��ب يف  املان�شا املح�شن  ذل��ك 

مبعدل  لا�شتدانة  وا�شطر  ت��ل��ك،  حجه  رح��ل��ة 

فائدة مرتفع جداً ليتمكن من العودة اإىل باده، 

علماً باأن املان�شا مو�شى مل يرتك اأمرياً اأو حاكماً 

م��ر عليها يف رحلة  ال��ت��ي  الأم���اك���ن  ع��ل��ى ط���ول 

حجه الطويلة من دون اأن ينفحه بهدية ذهبية 

املان�شا من  فرقه  ما  وبلغ من �شخامة  �شخمة، 

الذهب يف  انخف�شت قيمة  اأن  النا�ص  ذهب على 

م�شر انخفا�شاً كبرياً.

التعليم والإ�سالم

املن�شا مو�شى لباده من احلج ممتلئاً  رجع 

بروح اإ�شامية جديدة متحم�شة، وبرغبة فائقة 

يف »تنقية« الإ�شام وبعثه وتقويته، كان ذلك مما 

اأزعج الأمري الرتغايل هرني، فقام باإيفاد عدد 

من امل�شتك�شفني اإىل �شاحل غرب اأفريقيا لإيجاد 

ال�شحراء  جنوب  اأفريقيا  ع��ر  مم��رات  اأو  مم��ر 

الإ�شامي،  امل��د  ذل��ك  »اح��ت��واء«  بغر�ص  الكرى 

ولكن باءت تلك املحاولت بف�شل ذريع. 

كثري  اإي��ف��اد  يف  مو�شى  املان�شا  جن��ح  ك��ذل��ك، 

اهتمامه  م��ن  وب��ل��غ  للمغرب،  العلم  ط��اب  م��ن 

امللك  ول���دي  اأ���ش��ر  يف  جن��ح  عندما  اأن���ه  بالتعليم 

»نياين«  لعا�شمته  اأتى بهما  اأن  »قاو« كرهينتني 

واأحلقهما مبدر�شة يف باطه امللكي.

يف  مو�شى  املان�شا  اإجن����ازات  اأه���م  وتتلخ�ص 

اأنها تتمثل يف حكمه الطويل الذي متيز ب�شيوع 

الأمن وال�شام يف ربوع مايل، ويف تنمية وترقية 

ال��ت��ج��ارة والق��ت�����ش��اد وال��ت��ع��ل��ي��م، وف���وق ك��ل ه��ذا 

وذاك يف جعل ا�شم »مايل« معروفاً يف كافة اأرجاء 

»م��ان�����ش��ا مو�شى«  ع��رف��ت مملكة  وق���د  امل��ع��م��ورة، 

باملكتبات ال�شخمة واملدار�ص اجلامعية وامل�شاجد 

ال�شرق  من  بنائها  اأ�شلوب  اتخذت  العريقة التي 

الإ�شامي ممزوجاً باحل�شارة املحلية الأفريقية، 

ف���ج���اءت من���وذج���اً رائ���ع���اً ل��ل��ع��م��ارة الإ���ش��ام��ي��ة 

ال���ف���ري���دة، اأم����ا اق��ت�����ش��اد ال���ب���اد ف��اع��ت��م��د على 

الزراعة وعلى التجارة مبقاي�شة امللح والب�شائع 

م����ن ال�������ش���م���ال الأف����ري����ق����ي ب���ال���ذه���ب وال��ف�����ش��ة 

 وال���ع���اج، ان��ت�����ش��ر ���ش��ف��راوؤه يف م�����ش��ر واأف��ري��ق��ي��ا.

ول��ده يف  1337، وخلفه  ع��ام  املان�شا مو�شى  ت��ويف 

حكم مملكة م��ايل، بعد م��رور عامني على وفاة 

املان�شا، ظهر ا�شم »مايل« على اخلرائط الأوربية 

اإ�شباين  خ��رائ��ط  ر���ش��ام  ق��ام  وق��د  الأوىل،  للمرة 

ب��و���ش��ع ����ش���ورة ل��ل��م��ان�����ش��ا م��و���ش��ى ع��ل��ى خريطة 

ر�شمها، وعلى راأ�شه تاج ذهبي، وهو جال�ص على 

عر�شه امللكي يحدق يف كتلة ذهبية يف ميناه، وهو 

يحمل يف ي�شراه �شوجلاناً ذهبياً.

ثراء باذخ

م��ن ي��ق��ف ع��ل��ى ق�����ش��ة ح��ي��اة امل��ان�����ش��ا مو�شى 

وثرائه الباذخ وكرمه املفرط يف دولة اليوم، تعد 

من اأفقر دول العامل ي�شاب بالفخر واخليبة يف 

الأفريقي  امللك  ه��ذا  ك��ون  يف  الفخر  منبع  اآن.. 

امل�شلم من اأغنى اأغنياء العامل على مر الع�شور، 

وفقاً  اأمريكي،  دولر  مليار   400 ثروته  بلغت  اإذ 

لكن  ال��ت��اري��خ«،  ع��ر  �شخ�شاً   25 »اأغ��ن��ى  لقائمة 

ال��ذي  امل���زري  ال��و���ش��ع  ي��ت��اأت��ى م��ن  �شعور اخليبة 

مت��ر ب��ه م��ايل ال��ي��وم م��ن فقر وج��وع وا�شطراب 

�شيا�شي.

مل   ..1331 ع��ام  م��و���ش��ى«  »مان�شا  وف���اة  بعد 

كبريا  ج��زءاً  واأنفقوا  ثروته  اإدارة  ورثته  يح�شن 

منها يف احل���روب الأه��ل��ي��ة واجل��ي��و���ص ال��غ��ازي��ة، 

التاريخية، والآن مايل  الروايات  ملا ذكرته  وفقاً 

هي من اأفقر ال�شعوب الأفريقية، ولكنها حتتوي 

على كنز ثمني يحاول العلماء العثور عليه، وهي 

ببع�شها  واحتفظ  مان�شا  بها  ج��اء  التي  الكتب 

اأو يف  اأغلفة من اجللد  اإىل الآن يف  القرية  اأه��ل 

الكهوف ويف �شناديق حتت الأر�ص.

واجل��دي��ر ذك��ره، اأن امللك ك��ان ط��وال رحلته 

مي��ن��ح ك���ل ب����اد مي���ر ب��ه��ا ���ش��ب��ائ��ك��اً م���ن ال��ذه��ب 

وا�شتمر يف منح عطاياه وهداياه حتى و�شل اإىل 

رجع  ثم  فيها  احلج  فري�شة  واأدى  املكرمة  مكة 

ب��ل حمملة  ف��ارغ��ة،  ت��ك��ن  ولكنها مل  ب��اجل��م��ال، 

ي��رح��ل حم��م��ًا بالذهب  ك���ان  اأن���ه  اأي  ب��ال��ك��ت��ب، 

ويرجع اإىل دياره بكنوز الكتب.

هنا مرت�سى

رجـل مـسـلـم هــو األغـنـى عــالـمـيـــًا
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¨ فاق بـيل غيتس وكــارلــوس سـلـيـم
¨ ثـروته تقدر بــ 400 مـليــار دوالر

¨ منــاجــم الذهب في مـالـي بتصرفـه



عر�ض مادة الكتاب

لت�شريف  الكتاب  تعر�ص يف  وقد 

الخت�شا�ص  اأهل  واأغ��اط  وا�شتقاق، 

م��ن ق����ّراء ال���ق���راآن، واأه����ل احل��دي��ث، 

العامة  اأن�شف  كما  والّطب وغريهم، 

م��ن ال��ّن��ا���ص اأح��ي��ان��اً، وخ��ّط��اأ اخلا�شة 

اأحياناً اأخرى، بالإ�شافة اإىل ال�شواهد 

ال�����ش��ع��ري��ة، والأم���ث���ال ال��ع��رب��ي��ة التي 

اأب���واب���اً  ال��ع��ل��م��ّي��ة وزاد  دّع��م��ت م���اّدت���ه 

م�شتطرفة ونتفاً م�شتملحة، واأ�شوًل 

تثقيفاً  ال��ك��ت��اب  ليكون  عليها  يقا�ص 

لل�شان وتلقيحاً للجنان، وبلغت اأبواب 

الكتاب خم�شني باباً، هي:

1- باب الت�شحيف.
2- باب التبديل.

3- ب�����اب م����ا غ��������رّيوه مل����ن الأ����ش���م���اء 
بالّزيادة.

4- ب�����اب م����ا غ�������رّيوه م����ن الأ����ش���م���اء 
بالّنق�ص.

5- باب ما جاء �شاكناً فحّركوه.
6- باب ما جاء متحّركاً فاأ�شكنوه.

ب������اب م����ا غ��������رّيوا ح����رك����ات����ه م��ن   -7
الأ�شماء.

ب������اب م����ا غ��������رّيوا ح����رك����ات����ه م��ن   -8
الأفعال.

9- ب�����اب م����ا غ��������رّيوه م����ن الأف����ع����ال 
بالزيادة.

ب����اب م���ا غ������رّيوه م���ن الأف���ع���ال   -10
بالّنق�ص. 

11-  باب ما غرّيوه بالهمز اأو تركه.
12-  باب ما غرّيوه بالت�شديد.

13-  باب ما غرّيوه بالّتخفيف.
اأ����ش���م���اء  ب�����اب م����ا غ�������رّيوه م����ن    -14

الفاعلني واملفعولني.

15-  ب��اب م��ا غ���رّيوا ب��ن��اءه م��ن اأن��واع 
خمتلفة.

16-  باب ما اأّنثوه من املذّكر.
17-  باب ما ذّكروه من املوؤنث.

وتاأنيثه  ت��ذك��ريه  م��ا يجوز  ب��اب    -18
وهم ل يعرفون فيه غري اأحدهما.

19-  باب غلطهم يف الت�شغري.
20-  باب غلطهم يف الن�شب.

21-  باب غلطهم يف اجلموع.
22-  ب���اب م��ا ج���اء ج��م��ع��اً ف��ت��وه��ّم��وه 

مفرداً.

اأف�����ردوه مّم���ا ل يجوز  ب���اب م��ا    -23
اإف�������راده، وم���ا ج��م��ع��وه مّم���ا ل ي��ج��وز 

جمعه.

 24 - باب يف اأنواع �شّتى .

25-  باب ما و�شعوه غري مو�شعه.
اأو لأ�شياء  ب��اب ما ج��اء ل�شيئني    -26

فق�شروه على واحد.

27-  باب ما جاء لواحد فاأدخلوا معه 
غريه.

28-  باب ما جاء فيه لغتان فرتكوهما 
وا�شتعملوا ثالثة ل جتوز.

29-  ب���اب م��ا ج���اء ف��ي��ه ث���اث لغات 
فرتكوهن وا�شتعملوا رابعة ل جتوز.

30-  باب ما غلطوا يف لفظه ومعناه.
��ة على  ت��ن��ك��ره اخل��ا���شّ ب���اب م���ا    -31

العاّمة ولي�ص مبنكر.

ال���ع���اّم���ة فيه  م���ا خ��ال��ف��ت  ب����اب    -32
ة وجميعهم على غلط. اخلا�شّ

33-  باب ما جاء فيه لغتان ا�شتعمل 
العامة اأف�شحها.

واب  34-  باب ما فيه العامة على ال�شّ
ة على اخلطاأ. واخلا�شّ

35-  باب غلط قّراء القراآن.

36- باب غلط اأهل احلديث.
37- باب غلط اأهل الفقه.

38-  باب غلط اأهل الوثائق.
39-  باب غلط اأهل الطّب .
40-  باب غلط اأهل ال�ّشماع.

41-  باب ما يجري من األفاظ الّنا�ص 
ول يعرفون تاأويله.

42-  باب ما تاأّولوه على غري تاأويله.
43-  باب من الهجاء.

األفاظها  ت��ت��ق��ارب  ح���روف  ب���اب    -44
وتختلف معانيها.

األفاظها  ت��ت��ق��ارب  ح���روف  ب���اب    -45
وتت�شاّد معانيها.

امل��ب��اين  ت��ت��ف��ق يف  ب����اب ح�����روف    -46
وتتقارب يف املعاين.

47-  باب عامات ترفع الإ�شكال من 
حروف متقاربة الأ�شكال.

48-  باب يف �شّد الذي قبله.
ل�شيء  ف�شيلة  ي��ك��ون  م���ا  ب���اب    -49

ورذيلة لغريه.

ل��ف��ظ��ه خمالف  ب���اب م��ا ظ��اه��ر    -50
ملعناه.

وكان تق�شيم  الدكتور عبد العزيز 

مطر ملو�شوعات الكتاب اإىل ما يلي:

بحديث  ب�����داأه  ال��ّت�����ش��ح��ي��ف:   - اأ 

النبّي �شّلى اهلل عليه و�شّلم ا�شتئنا�شاً 

وت����رك����اً،ورّت����ب م������واّده ع��ل��ى اأ���ش��ا���ص 

الّت�شحيف  فيها  وق��ع  التي  احل��روف 

ت��رت��ي��ب��اً ه��ج��ائ��ي��اً م��ث��ل ال��ت��اء وال��ث��اء، 

احلاء واخلاء، الّدال والّذال وغريها، 

واملاحظ اأّنه مل يّتبع اأّي ترتيب بني 

الكلمات املن�شوية حتت هذه الف�شول، 

وبلغت ن�شبته 02٪ من جمموع اأبواب 

الكتاب الذي يعادل باباً واحداً.

لقد  ة:  العاّمة واخلا�شّ ب - حلن 

اأفا�ص ابن مّكي يف احلديث عن حلن 

اأه���ل �شقلية،  ��ة م��ن  ال��ع��اّم��ة واخل��ا���شّ

حيث اإّنه جمع بينهما يف اأغلب الأبواب، 

والتي بلغ عددها ت�شعة وع�شرين باباً، 

ما عدا يف الأربعة التالية:

31: ما تنكره اخلا�شة على  •  الباب 
العامة ولي�ص مبنكر.

فيه  العامة  ما خالفت   :32 •  الباب 
ة وجميعهم على غلط. اخلا�شّ

لغتان  ف��ي��ه  ج���اء  م��ا   :33 ال��ب��اب    •
ا�شتعمل العاّمة اأف�شحهما.

على  العاّمة  فيه  م��ا   :34 ال��ب��اب    •

ة على اخلطاأ. واب واخلا�شّ ال�شّ

وال��ت��ي رّد ف��ي��ه��ا ب��ع�����ص الأل��ف��اظ 

وق��د  الف�شيح،  اأ���ش��ل��ه��ا  اإىل  ال��ع��ام��ي��ة 

من   ٪66 امل��و���ش��وع  ه���ذا  ن�شبة  بلغت 

جم���م���وع اأب������واب ال��ك��ت��اب مب���ا ي��ع��ادل 

ثاثة وثاثني باباً.

اأورده��ا  �شني:  املتخ�شّ اأخطاء  ج- 

ابن مّكي يف �شتة اأبواب بن�شبة قدرها 

12٪ من جمموع اأبواب الكتاب، �شمت 
ما يلي:

القراآن. قّراء  غلط   :35 •  الباب 
احلديث. اأهل  غلط   :36 •  الباب 

الفقه. اأهل  غلط   :37 •  الباب 
الوثائق. اأهل  غلط   :38 •  الباب 

الّطب. اأهل  غلط   :39 •  الباب 
ال�ّشماع. اأهل  غلط   :40 •  الباب 

د- ثقافة لغوية عاّمة :وقد بلغت 

الأب�����واب  جم��م��وع  م���ن   ٪12 ن�شبتها 

»تت�شل مبا ق�شد اإليه املوؤّلف من جعل 

للجنان«،  لل�شان تلقيحاً  كتابه تثقيفاً 

وت�شتمل على الأبواب التالية:

األفاظ  من  يجري  ما   :41 •  الباب 
الّنا�ص ول يعرفون تاأويله.

غري  على  ت��اأّول��وه  ما   :42 •  الباب 
تاأويله.

ت���ت���ق���ارب  ح�������روف   :44 ال����ب����اب    •
األفاظها وتختلف معانيها.

ت���ت���ق���ارب  ح�������روف   :45 ال����ب����اب    •
األفاظها وتت�شاّد معانيها.

46: حروف تتفق يف املباين  •  الباب 
وتتقارب يف املعاين.

الإ�شكال  ترفع  47: عامات  • الباب 
من حروف متقاربة الأ�شكال.

ه�����- ق���واع���د ال��ك��ت��اب��ة ال��ع��رب��ي��ة: 

الثالث  ال��ب��اب  مّكي  اب��ن  لها  �ص  خ�شّ

موجه  وهو  الهجاء(  )من  والأربعني 

ة من الّنا�ص ودار�شي العربّية،  للخا�شّ

جمموع  من   ٪2 قدرها  ن�شبة  وميّثل 

اأبواب الكتاب.

و- ثقافة عاّمة غري لغوية: وقد 

ان�شوت حتت الأبواب التالية:

�شتى. اأنواع  يف   :24 • الباب 
• الباب 50: ما ظاهُر لفظه خمالٌف 

ملعناه.

ما   :49 ال���ب���اب  اإىل  ب���الإ����ش���اف���ة 

لغريه،  ورذيلة  لل�شيء  ف�شيلة  يكون 

والّنتف  امل�شتطرفة  الأب��واب  وهو من 

مّكي  ابن  اإليها  اأ�شار  التي  امل�شتملحة 

يف مقّدمة كتابه.

من موؤمتر »اللغة العربية.. من 

ت����داع����ي����ات  اإىل  اجل�����م�����ود  خم����اط����ر 

التجديد«

19

جـهـــود اللغـوييــن فــي الـتــراث
الدكتور عبد العزيز مطر نموذجًا )2/2(
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التي  الإلهية  اأح��د احلَكم  الأم��وم��ة 

منحها للمراأة، واأثبت العلم اأن للأمومة 

فوائد عديدة، وي�صف اخلرباء الأمومة 

خ��ربات  يف  يتج�صد  مركب  �صعور  باأنها 

اأحا�صي�س  تت�صمن  عقلية  ومم��ار���ص��ات 

دافئة تكون موجهة نحو اأبنائها.

اأعظم  اأن  اإىل  كما ي�صري اخل��رباء 

الجتماعية  للعلقات  من��وذج  واأن��ق��ى 

فهي  واأبنائها،  الأم  بني  العلقة  هي 

تعطي بل حدود، تعطيهم من كيانها 

وك��ي��ن��ون��ت��ه��ا ح���ب���اً وح���ن���ان���اً ، وت��ت��ج��ل��ى 

والنتماء  الت�صحية  يف  العلقة  هذه 

الوجداين والعاطفي الرفيع .

الأم���وم���ة  اأن ع��اط��ف��ة  ���ص��ك  ف���ل 

ه���ي عاطفة  م��ظ��ه��ره��ا وج��وه��ره��ا  يف 

واملنطق،  العقل  حواجز  تتخطى  حب 

فالأم لديها مقدرة فائقة على احل�س 

املرهف ، وقد منحها اهلل تبارك وتعاىل 

ق������درات ع��ل��ى ال���ع���ط���اء، ح��ي��ث ت��وج��د 

رابطة روحية قوية تربطها باأولدها. 

تزيد الذكاء

يف  ك���ب���رياً  دوراً  الأم����وم����ة  ت��ل��ع��ب 

واأثبتت  الأم��را���س،  امل���راأة من  حماية 

درا����ص���ة ح��دي��ث��ة، اأن امل������راأة امل��ت��زوج��ة 

التي لديها اأطفال تكون الأقل �صعوراً 

مب�صاكل يف ال�صحة العقلية.

اأن  اإىل  اأخ�����رى  درا����ص���ة  واأ�����ص����ارت 

الأم��وم��ة ق��د ت��زي��د م��ن ذك���اء الن�صاء، 

وت�����ص��اع��د يف ال���وق���اي���ة م���ن الإ���ص��اب��ة 

خلل  وذلك من  ال�صيخوخة،  بخرف 

اإمداد املخ بهرمونات واقية.

واأك��������دت اأح�������دث ال����درا�����ص����ات اأن 

الأمومة واحلمل والإجناب توؤدي اإىل 

املخ ،   ه��رم��ون��ات  يف  اإيجابية  تغيريات 

ب���دوره���ا اإىل ح��م��اي��ة الأم  ت����وؤدي  ك��م��ا 

ال�صيخوخة  اأم��را���س  من  العديد  من 

املدمرة ،  واأهمها  »الزهامير «.

واأو���ص��ح��ت ال��درا���ص��ة اأن الأم��وم��ة 

الإجن��اب  واأن  الن�صاء،  ذك��اء  من  تزيد 

يوؤدي اإىل انخفا�س م�صتويات بروتني   

»امبلويد «  يف املخ ،  وهو بروتني مرتبط 

بظهور  »الزهامير «  لدى الب�صر .

واأف�������اد ب���اح���ث���ون خم��ت�����ص��ون ب���اأن 

املحرومني  واأولئك  العازبني  الرجال 

م��ن الإجن�����اب اأك����ر ع��ر���ص��ة ل��ل��وح��دة 

اأك���رب من  بن�صبة  ب��امل��ر���س  والإ���ص��اب��ة 

ن��ظ��رائ��ه��م م���ن الإن������اث، ووج������دوا اأن 

الرجال كبار ال�صن من العازبني غري 

املتزوجني، وممن حرموا من الأولد، 

يعانون من الكاآبة والوحدة مبعدلت 

اأع���ل���ى م���ن ال�������ص���ي���دات امل�����ص��ن��ات غري 

املتزوجات. 

وي����رى ه�����وؤلء يف درا����ص���ة ُن�����ص��رت 

موؤخراً اأن احلالة الجتماعية للرجل 

اأكر تاأثرياً على حياته عند  الأعزب، 

تقدمه يف ال�صن مما لو كان حمروماً 

من الأطفال. 

اأكرث �شجاعة

كما ك�صفت درا�صة حديثة اأجرتها 

ج��ام��ع��ة ري�����ص��م��ون��د الأم���ريك���ي���ة، اأن 

الأمومة جتعل الإناث اأهداأ اأع�صاباً يف 

مواجهة ال�صغوط واأكر �صجاعة.

اأن احل��م��ل  ال���درا����ص���ة  واأو����ص���ح���ت 

تنتج خماً  الن�صل  التعامل مع  وخربة 

اأك����ر ق����درة ع��ل��ى ال��ت��ك��ّي��ف، وه����ذا ما 

يجعله اأقل تاأثراً باخلوف وال�صغوط 

ب�صفة عامة.

وقد اأجرى الباحثون اختباراً على 

النتائج  اإن  يقولون  اأنهم  اإل  الفئران، 

الأخ��رى،  احليوانات  على  تنطبق  قد 

واإناث اجلن�س الإن�صاين اأي�صاً.

الفئران  اإن��اث  اأن  الباحثون  واأك��د 

اأك���ر يبدو  اأو  ال��لت��ي ل��دي��ه��ن ول��ي��د 

ع���ل���ي���ه���ن ال���ق���ل���ق ب��ن�����ص��ب��ة اأق�������ل ع��ن��د 

ت��ع��ر���ص��ه��ن ل����لإث����ارة، م��ق��ارن��ة ب��اإن��اث 

ال��ف��ئ��ران ال��لت��ي مل ي��ل��دن، وع��ن��دم��ا 

در�صوا اأخماخهن اكت�صفوا ن�صاطاً اأقل 

يف مراكز اخلوف عند الأمهات.

هرمونات  اأن  درا�صة  اأظهرت  وقد 

احل��م��ل ت��غ��ذي خ��لي��ا امل���خ امل�����ص��وؤول��ة 

اأمهات  وحققت  والتذكر،  التعلم  عن 

اأخواتهن  م��ن  اأف�صل  نتائج  ال��ف��ئ��ران 

املخ�ص�س  املتاهة  اختبار  العذارى، يف 

للفئران، واكت�صفت الدرا�صة اجلديدة 

اأك��ر  ل�صن فقط  ال��ف��ئ��ران  اأم��ه��ات  اأن 

مهارة، اإمنا اأهداأ واأ�صجع.

�سالمة العظام

اأثبتت درا�صة  اأخ��رى،  ومن ناحية 

طبية جديدة اأن اإجناب الأطفال يفيد 

�صلمة  على  وي��ح��اف��ظ  امل����راأة،  �صحة 

عظامها وقوتها.

درا�صتهم  الباحثون يف  وج��د  وق��د 

ال��ت��ي اأج���ري���ت ع��ل��ى اأك����ر م��ن ع�صرة 

اآلف �صيدة، اأن خطر الإ�صابة بك�صور 

الأف����خ����اذ م�����ص��ت��ق��ب��ًل، ك����ان اأق����ل عند 

اأجن���ن ط��ف��ًل واح���داً  ال��لت��ي  الن�صاء 

ع��ل��ى الأق������ل، م��ق��ارن��ة م���ع ال�����ص��ي��دات 

بل اإجن��اب، وكلما ك��ان ع��دد الأطفال 

امل��ن��ج��ب��ني اأك����ر، ك���ان الأث����ر ال��وق��ائ��ي 

لذلك اأقوى واأكرب.

»قي�صر  مركز  يف  العلماء  واأو�صح 

ب��ريم��ان��ي��ن��ت« ل��ل��ب��ح��وث ال�����ص��ح��ي��ة يف 

اللتي  ال�صيدات  على  اأن  اأوري��ج��ون، 

يفكرن يف عدم الإجن��اب اإع��ادة تنظيم 

حياتهن والتفكري يف ا�صتغلل �صنوات 

احل��م��ل والإجن������اب، لت��خ��اذ خ��ط��وات 

قوية يف  لهن عظاماً  اإيجابية ت�صمن 

حياتهن اللحقة.

ف��ح�����س  اأن  اخل���������رباء  ولح��������ظ 

امل�صتخدم  للعظام  امل��ع��دن��ي��ة  ال��ك��ث��اف��ة 

كمقيا�س لقوتها مل ي�صاعد يف تقدير 

اللتي  ال�صيدات  عند  الك�صور  خطر 

مل ينجن.

رمي اخلياط
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خمس كلمات احذري أن تقوليها لطفلك
ت�صمن  معّينة  اأ���ص�����س  على  ال�صليمة  الطفل  تربية  ت��ق��وم 

للوالدين �صّحة م�صار اأخلق اأطفالهم، ومن هذا املنطلق، فاإن 

اأبنائهم،  مع  الوالدين وطرق حوارهم  كاهل  تقع على  البداية 

اأن  الآب���اء  النف�صيني  الخت�صا�صيني  م��ن  العديد  ين�صح  حيث 

يكونوا حري�صني على خماطبة اأبنائهم، ملا لها من اأثر اإيجابي 

على نف�صياتهم، فمثًل تلك الكلمات احلنونة ال�صادرة من الأم 

املُوّجهة  الكلمات  لتلك  اأن  كما  باحلب،  وت�صعره  الطفل  حتّفز 

اإطلق  اإيجابياً وم�صجعاً على  تاأثرياً  اإىل طفله  برقة من الأب 

العنان للعقل.

هنالك  ف��اإن  وامل����وؤذي،  ال�صلبي  ال��ك��لم  اإىل  بالن�صبة  اأم��ا 

اإذ يوؤكد  العديد من الكلمات التي على الآباء البتعاد عنها، 

علم النف�س على خم�س كلمات يجب المتناع عن ا�صتخدامها 

عند احلديث مع �صغارهم، وهي:

الكلمة على نف�صية وتربية الطفل  اأنت غبي: توؤثر هذه   -1
ب�صكل كبري، فهي تنق�س من �صاأنه اأمام اأقرانه، وقد تتطور 

احلالة اإىل ُعقدة نف�صية.

عند  الكلمات  ه��ذه  مثل  تبني  ال��ل��ع��ن:  اأو  ال�����ص��ّب  كلمات   -2
الطفل �صخ�صّية مهزوزة وغري قابلة للحرتام.

الطفل  املوؤملة  العبارات  ه��ذه  ُت�صعر  للطفل:  امل��وت  متّني   -3
باحل�صرة وكرهه لذاته، وقد تدفع به اإىل التفكري بالنتحار.

4- اأنت ك�صول اأو �صخ�س غري نافع: ُتعّد مثل هذه العبارات 
اأخطر ما قد يوجهه الآباء لأطفالهم، فهي حتبط عزميتهم 

وتعدم ثقتهم باأنف�صهم.

�صعفاً  الطفل  عند  املتكّررة  ال���»ل«  تلك  توّلد  »ل«:  تكرار   -5
التفّوق والنجاح،  اأجل  املحاولة من  ال�صيء، وعدم  وخوفاً من 

بالن�صائح،  اأ�صبه  بعبارات  الكلمة  ه��ذه  با�صتبدال  ُين�صح  ل��ذا 

الطريقة  هذه  اأن  »اأعتقد  مثل  واحلنان،  احلب  علّيها  يطغى 

لي�صت الأن�صب«، اأو »ميكنك جتربة هذه« اأو »فّكر اأكر«.

تن�صئة  لهما  الكلمات ي�صمن  ملثل هذه  الوالدين  جتنُّب 

اأن يكونا  اأطفالهما، لذا عليهما  �صليمة لنف�صّيات و�صلوكيات 

ومنبعاً  �صخ�صياتهم،  و�صقل  ل��دع��م  وم�����ص��دراً  ل��ه��م،  ق���دوة 

للم�صاعر املحّبة والأُلفة.

) العدد 257(  اجلمعة - 5 ني�سان - 2013

األمومة غريزة رائعة تحتل 
المركز األول من أولويات حواء، 
ينبوعًا  األم  يجعل  م��ا  وه��ي 
ألنها  وااله��ت��م��ام،  للحنان 
ببساطة تمتلك أسمى معاني 
تتحمل  تجعلها  التي  الوجود 
وتعب  وال���والدة  الحمل  آالم 
راحة  على  والسهر  التربية 
أو  أبنائها بحب، من دون كلل 

ملل.



مع قدوم ف�صل الربيع من كل عام، خ�صو�صاً 

�صهر  منت�صف  وحتى  ني�صان  �صهر  منت�صف  بعد 

حزيران، ينتظر النا�س، خ�صو�صاً الفتيات، بكثري 

اخل�صراء  »اجل��ن��ارك«  ثمار  انت�صار  اللهفة  م��ن 

ليت�صابقوا  اجلوالني،  الباعة  عربات  على  اللون 

اأح��ادي��ث��ه  يف  بع�صهم  يتباهى  ب��ل  ت��ن��اول��ه��ا،  على 

ب���اأن���ه مت��ّك��ن م���ن ����ص���راء ث��م��ار اجل���ن���ارك بحجم 

ك��ب��ري، ع��ل��ى ال��رغ��م م��ن ���ص��ع��ره��ا امل��رت��ف��ع، وكما 

الباعة  ف��اإن  ل�صرائها،  اجل��ن��ارك  ع�صاق  يت�صابق 

ي��ت�����ص��اب��ق��ون لق��ت��ن��ائ��ه��ا، لعر�صها  ب���دوره���م  ه���م 

ويعر�صونها  اأحجامها،  مبختلف  دكاكينهم  اأمام 

للجنارك،  امل��ت��ذوق��ني  نظر  للفت  متميز  ب�صكل 

مبلح  املمتلئ  ال��وع��اء  وج���ود  على  حر�صهم  م��ع 

اأحد جوانب عربتهم، حيث  الناعم على  الطعام 

ير�صونه على اجلنارك لزيادة لذة مذاقه، ويبيعه 

البائعون الثابتون يف دكاكينهم مبختلف الأوزان، 

على  يبيعونه  الباعة  فاإن  الزبون،  طلب  وح�صب 

مئتي  تتعدى  )ل  قليلة  ب����اأوزان  ع��ادة  عرباتهم 

غرام( للزبون، وال�صبب هنا اأن اأغلب زبائن باعة 

ال��ع��رب��ات ه��م م��ن ال��ع��اب��ري��ن وامل��ت�����ص��وق��ني، حيث 

يتناولونه مع امللح وهم يتم�صون يف الطرقات.

اجل���ن���ارك ال����ذي ُي��ع��ت��رب اأح����د اأ����ص���ول ث��م��ار 

اأن  الأخ�����ص��ر قبل  ع���ادة بلونه  وُي��ق��ط��ف  اخل���وخ، 

يتحول اإىل خوخ بطعمه احلام�س، يقبل الكثري 

من النا�س على تناوله، وح�صب الباعة واملهتمني، 

خا�س،  ب�صكل  ال�����ص��اب��ات،  والفتيات  الن�صاء  ف���اإن 

اجلانرك،  وتناول  �صراء  على  اإقباًل  الأك��ر  هن 

ب�صبب حمو�صته التي متنحهن �صعوراً باحليوية 

والن�صاط، ولذلك يتناولنه يف اأي وقت من النهار 

وامل�صاء، فيما يف�صل الرجال تناوله مرة واحدة 

فقط مع طبق الثمار امل�صائي.

ُي�صتخدم  ل  اجل��ن��ارك  اأن  م��ن  ال��رغ��م  وعلى 

حيث  قليلة،  ولأ�صابيع  مو�صمية  كفاكهة  �صوى 

م��ذاق  اإىل  ذل��ك  بعد  احلام�صي  م��ذاق��ه  يتحول 

اللون  اإىل  الأخ�صر  م��ن  لونه  يف  تغرّي  م��ع  حلو 

يكمل  ال��ذي  امللح  مع  يوؤكل  ع��ادة  فاإنه  الأ�صفر، 

مذاقه اللذيذ، فيما ل ميكن تناوله بامللح بعد اأن 

مييل طعمه للحلوة، وعلى الرغم من ذلك فاإن 

املاهرات عملن على تخليله  البيوت  رّب��ات  بع�س 

اإىل  املخلل  اجلنارك  ان�صم  بحيث  متقن،  ب�صكل 

وبات  يخّللنها،  التي  الفاكهة  ثمار  من  العديد 

اأي وقت  اأوان زجاجية مغلقة يف  يباع خملًل يف 

على  يعتمد  تخليله  اأن جناح  ومعلوم  العام،  من 

ق�����ص��اوت��ه وح��م��و���ص��ت��ه، ول��ي�����س ح��ج��م��ه، اإذ ميكن 

والكبري،  الو�صط  احلجم  ذي  اجل��ن��ارك  تخليل 

لكن �صيتغري مذاقه قليًل مع تخليله.

يرى الباحثون والأطباء اأن للجنارك العديد 

من الفوائد ال�صحية والغذائية، فهو غني باملاء 

والألياف الغذائية وم�صادات الأك�صدة وفيتامني 

وامل��اغ��ن�����ص��ي��وم  ك��ال��ب��وت��ا���ص��ي��وم  وامل�����ع�����ادن،   ،»C«

والفو�صفور، ولذلك فاإن اجلنارك ُيعترب »�صناكاً« 

ب�صبب قلة  ال��وج��ب��ات،  ب��ني  ي��وؤك��ل  ل��ذي��ذاً  �صحياً 

وال�صكريات،  احل��راري��ة  ال��وح��دات  م��ن  حم��ت��واه 

امللح  ر�س  الإكثار من  اإىل عدم  النتباه  مع  لكن 

وجتنباً  الغذائية،  قيمته  على  للمحافظة  عليه، 

لتاأثريات امللح ال�صلبية على ال�صحة. 

حت�ّصن  اأنها  فهي  اجلنارك،  ثمار  فوائد  اأم��ا 

املناعة،  وتعزز  اله�صم،  عملية  وتن�صط  ال�صهية، 

الف�صلت،  من  وتنّظفها  الأمعاء  تلنّي  اأّنها  كما 

وب���ال���ت���ايل ت��ك��اف��ح الإم�������ص���اك، وحت���م���ي اجل��ه��از 

ال��ه�����ص��م��ي م���ن امل�����ص��ك��لت ال�����ص��رط��ان��ي��ة، ب�صبب 

حم��ت��واه��ا م���ن الأل����ي����اف ال��غ��ذائ��ي��ة وم�����ص��ادات 

اأن���ه���ا حت�ّصن  الأك�������ص���دة، وم���ن ف��وائ��ده��ا اأي�����ص��اً 

وجود  ب�صبب  واحليوية،  بال�صعادة  وت�صعر  امل��زاج 

املغن�صيوم، وت�صبط ال�صغط ال�صرياين ملحتواها 

ومفيدة  للبول  م��دّرة  اأنها  كما  البوتا�صيوم،  من 

للوقاية من اأمرا�س الكلى.

تناول  يف  الإف���راط  بعدم  الباحثون  وين�صح 

اله�صمي  الن���زع���اج  ي�صبب  ق��د  لأن���ه  اجل���ن���ارك، 

الألياف  من  الكبري  حمتواه  ب�صبب  والإ���ص��ه��ال، 

الغذائية.
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»الجنارك«.. معق
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عاد اللبنانيون اإىل اأر�ض الواقع، وان�صرفوا جمدداً 

اإىل همومهم اليومية، بعد اأن تعلقوا باآمال كرة القدم 

ل��وق��ت ل��ي�����ض ب��ق�����ص��ر، وحت���دي���داً م��ن��ذ ب���دء املنتخب 

لت�صفيات  احلا�صم  ال��دور  مناف�صات  خو�ض  اللبناين 

كاأ�ض العامل، حيث راأت �صريحة كبرة من اجلماهر 

باأن امل�صتحيل �صار ممكناً، خ�صو�صاً بعد االنت�صارات 

الكوري  التنني  االإم��ارات والكويت وعلى  املدوية على 

اجلنوبي يف بروت.

وباإمكان اأي اإن�صان عادي اأن يلم�ض خيبة االأمل يف 

املنتخب م�صحوب  املحلي، حيث احلديث عن  ال�صارع 

اإح���ب���اط، رمب���ا ال تنف�صل ع��ن خ��ي��ب��ات اأخ���رى  ب��ن��رة 

للبنانيني، يف هذه االأيام، معي�صياً واأمنياً واجتماعياً.

ال��ب��ع�����ض ح���ّم���ل امل������درب ث��ي��و ب���وك���ر م�����ص��وؤول��ي��ة 

ال�صهل  الهدف  االآخر حت�صر على  والبع�ض  اخل�صارة، 

ال���ذي ه��ز ���ص��ب��اك احل��ار���ض ع��ب��ا���ض ح�����ص��ن، يف ح��ني ال 

تزال عالمات الده�صة واال�صتغراب على الوجوه بعد 

قرار ر�صا عنرت اعتزال اللعب دولياً، يف توقيت �صعب 

بالن�صبة مل�صرة املنتخب.

ويحتل احلديث عن االإدارة الفنية للمنتخب حيزاً 

االأ���ص��وات  فبع�ض  حالياً،  ال��دائ��ر  اجل��دل  م��ن  وا�صعاً 

االأخ��ر  اأن  معترة  بوكر،  بتغير  مطالبة  ارتفعت 

مل يعد لديه ما يقدمه، وبراأيهم اأنه حقق اأق�صى ما 

لديه باإي�صاله لبنان اإىل الدور احلا�صم من ت�صفيات 

كاأ�ض العامل للمرة االأوىل يف تاريخه، يف املقابل، يرى 

البع�ض االآخر اأن التغير لن يجدي نفعاً، واأن بوكر 

ال يزال رجل املرحلة، وهو االأق��در على قيادة �صفينة 

املنتخب نحو انت�صارات جديدة.

عوامل  جملة  ترز  ومتاأنية،  مو�صوعية  وبقراءة 

ومعطيات ال ميكن ف�صلها عن م�صار املنتخب وو�صع 

اإدارته الفنية:

ال��ذي  التاريخي  االإجن���از  يف  ف�صل  لبوكر  اأواًل: 

كاأ�ض  ت�صفيات  من  احلا�صم  ال��دور  اإىل  لبنان  اأو�صل 

العامل للمرة االأوىل يف تاريخ الكرة اللبنانية، وينبغي 

اأن ال نن�صى باأن االأعوام التي �صبقت بوكر كان فيها 

بل  ال  اآ�صيا،  ملنتخبات  عبور  ج�صر  اللبناين  املنتخب 

اأنه تلقى قبل اأ�صهر قليلة من تعيني املدرب االأملاين، 

هزائم ثقيلة على يد الكويت )0 – 6( واالإمارات  )2 

.)2 –  0( وبنغالدي�ض   )6 –
ال��ب��دائ��ل يف ح��ال  ث��ان��ي��اً: ي��ج��ب التفكر م��ل��ي��اً يف 

حدوث اأي فراغ يف اجلهاز الفني ملنتخب لبنان، وهنا 

يرز �صوؤال: “هل باإمكان االحتاد اللبناين باإمكاناته 

املادية احلالية، ا�صتقدام مدرب اأف�صل من بوكر؟

اللبنانية  ال��ك��رة  على  القيمون  و�صع  ه��ل  ث��ال��ث��اً: 

اأي  اأ�صا�صي يف عمل  اأم��ر  وه��و  اإل��ي��ه،  للو�صول  ه��دف��اً 

اإذ ينبغي اأن يعمل وقف روؤية وا�صحة  مدرب جديد، 

اللعبة  الحت���اد  املن�صود  ال��ه��دف  حتقيق  اإىل  و���ص��واًل 

املحلي.

واإذا كان املاأمول يف تغير بوكر الذهاب اأبعد مما 

“هل  اآخ���ر:  ���ص��وؤال  ي��رز  فهنا  لبنان،  حققه منتخب 

ميكن ملنتخب لبنان التاأهل اإىل نهائيات كاأ�ض العامل، 

وم���ت���ى؟ وه���ل االإم���ك���ان���ات احل��ال��ي��ة ت��وؤه��ل��ن��ا مل��ق��ارع��ة 

املادية  املوؤهالت  اأ�صحاب  االآ�صيوية؛  القارة  جهابذة 

والفنية والتنظيمية الهائلة ككوريا اجلنوبية واإيران 

وقطر واأ�صرتاليا واليابان؟

ب��اأن زل��زال التالعب  ب��اأن ال نن�صى  رابعاً: ينبغي 

يف املباريات، كانت له انعكا�صات �صلبية فنياً ومعنوياً 

ع��ل��ى ���ص��ف��وف امل��ن��ت��خ��ب امل�������ص���ارك يف ا���ص��ت��ح��ق��اق��ني 

 ،2015 – اآ���ص��ي��ا  ك��اأ���ض  ت�صفيات  ه��م��ا  م�����ص��ري��ني، 

رزمة  طالت  القرارات  الأن  العامل،  كاأ�ض  وت�صفيات 

م��ن الع��ب��ي امل��ن��ت��خ��ب االأ���ص��ا���ص��ي��ني )ع��ل��ي ال�صعدي 

العلي وحممد جعفر ونزيه  ورام��ز ديوب وحممود 

واأك���رم مغربي  م��زه��ر  وح�صن  زري���ق  واأح��م��د  اأ�صعد 

وعبا�ض كنعان(.

خ��ام�����ص��اً: ب��ع��د ف�صيخة ال��ت��الع��ب، ���ص��ار امل��دي��ر 

ال��ف��ن��ي ث��ي��و ب��وك��ر يف و���ص��ع ال يح�صد ع��ل��ي��ه، ففي 

حني كان يحاول ا�صتدراك الرتاجع املخيف يف اأداء 

نظيفة  بخما�صية  ال�صقوط  بعد  خ�صو�صاً  فريقه، 

اأمام اإيران يف طهران يف ت�صفيات كاأ�ض اآ�صيا، فوجئ 

بتورط م�صاعده املرتجم فادي فني�ض بالق�صية.

���ص��اد���ص��اً: ال ميكن ب���اأي ح��ال م��ن االأح����وال جتاهل 

املنتخب،  على  دولياً  باالعتزال  عنرت  ر�صا  قرار  تاأثر 

ف��ه��و ال����راأ�����ض امل��ف��ك��ر وال���ق���ائ���د، و���ص��اح��ب ال��ب�����ص��م��ات 

اإىل  بالو�صول  املتمثل  املنتخب  اإجن��از  على  الوا�صحة 

الدور احلا�صم من ت�صفيات كاأ�ض العامل. 

ا�صرتاتيجية  بر�صم  يق�صي  النوع،  ه��ذا  من  وق��رار 

جديدة ملنتخب لبنان، والبحث عن البديل املنا�صب مللء 

الفراغ، وهي مهمة لي�صت �صهلة على االإطالق.

الفا�صلة  الزمنية  الفرتة  تبقى  االأح���وال،  كل  ويف 

لدر�ض  كافية  لبنان  ملنتخب  املقبلة  اال�صتحقاقات  عن 

�صرتاح  فاملنتخب  املتاحة،  واخليارات  االحتماالت  كل 

القادم حني يخو�ض مواجهتني:  حتى مطلع حزيران 

وال��ث��ان��ي��ة مع  ب���روت،  ك��وري��ا اجلنوبية يف  م��ع  االأوىل 

واإذا  ال��ع��امل،  ك��اأ���ض  ت�صفيات  �صمن  ط��ه��ران  اإي����ران يف 

فاالأف�صل  التغير،  يف  ج��دي��اً  يفكر  ال��ك��رة  احت���اد  ك��ان 

امل��ب��ارات��ني،  هاتني  قبل  ب��وك��ر،  م��ن  البديل  يختار  اأن 

واإع���داده  الفريق  اكت�صاف  اجلديد  امل��درب  اأم��ام  ليتاح 

غاية  يف  مباراة  املنتخب  تنتظر  حيث  املقبل،  للخريف 

ال  التي  اآ�صيا،  كاأ�ض  ت�صفيات  الكويت يف  اأم��ام  االأهمية 

تزال حظوظ لبنان قائمة فيها ببلوغ النهائيات بعك�ض 

املونديال حيث فقد لبنان اأي اأمل له بالتاأهل. 

ويف ع��ج��ق��ة احل���دي���ث ع���ن ب���وك���ر، ي��ن��ب��غ��ي اأن ال 

نغفل عن اجلوانب االإيجابية التي اأظهرها املنتخب، 

اآ�صيا،  ك��اأ���ض  ت�صفيات  يف  تايالند  لقاء  يف  خ�صو�صاً 

قبل  اأن���ن���ا  ع��ل��م��اً   ،2 –  5 ك��ب��رة  بنتيجة  ف���از  ح��ي��ث 

الفريق  ه��ذا  اأم���ام  االأم��ّري��ن  اأع���وام قليلة كنا نعاين 

ال��ق��اري��ة، ح��ي��ث ك���ان ي�صكل ق��ط��وع��اً  ال��ت�����ص��ف��ي��ات  يف 

�صعباً، اأما اليوم فاالأكيد اأن االأمور اختلفت، وهو ما 

خ�صو�صاً  نف�صه،  اللبناين  ولالعب  لبوكر،  ي�صجل 

اأظهروا ت�صميماً كبراً على حمو  اأفراد املنتخب  اأن 

امل��راه��ن��ات عن  ال��ت��ي خلفتها  ال�����ص��وداوي��ة  ال�����ص��ورة 

روح��اً  اأب���دت  اجل��دي��دة  والعنا�صر  اللبنانية،  ال��ك��رة 

املنتخب  قمي�ض  ارت��داء  يف  جدارتها  واأثبتت  عالية، 

�صعيتو،  ح�صن  اأمثال  كثرة،  هنا  واالأ�صماء  الوطني، 

وعلي حمام، وحممد �صم�ض، وغرهم من الالعبني 

الواعدين يف �صماء الكرة اللبنانية.

كذلك ينبغي اأن ال نن�صى باأن الكرة اللبنانية تعي�ض 

املرة  اإنها  اإذ  طفرة على م�صتوى االح��رتاف اخلارجي، 

نحو  ب��اح��رتاف  فيها  تتمتع  التي  �صنوات،  منذ  االأوىل 

ك���االإم���ارات  اآ���ص��ي��وي��ة خمتلفة  دول  ع�����ص��رة الع��ب��ني يف 

)ح�����ص��ن م��ع��ت��وق وي��و���ص��ف حم��م��د( وم��ال��ي��زي��ا )حممد 

)حم��م��د  واالأردن  جن���اري���ن(  )ب����الل  وال��ه��ن��د  غ�����دار( 

ق�صا�ض(. 

اآ�صيا، بل ميتد  وال يقت�صر هذا االنت�صار على قارة 

ال�صابق  النجمة  مهاجم  يتاألق  ب��داأ  حيث  اأوروب����ا،  اإىل 

حممد قدوح يف الدوري الليتواين، وحيث يلعب مهاجم 

املنتخب عدنان حيدر )الرنوج( واحلار�ض عبا�ض ح�صن 

)ال�صويد(.

22w w w . a t h a b a t . n e t

منتخب لبنان قبيل مباراته االأخرة مع اأوزبك�صتان

ثيو بوكر ر�صا عنرت

هل نفد وقود بوكير وأصبح 
التجديد ضرورة لمنتخب لبنان؟
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االإيطالية  للكرة  االع��ت��ب��ار  رد  يف  جوفنتو�ض  اأخ��ف��ق 

بخ�صارته اأمام بايرن ميونيخ االأملاين 0 - 2 يف ذهاب الدور 

ربع النهائي من دوري اأبطال اأوروبا، فيما انتهت املواجهة 

ليونيل  واالأرجنتيني  ج��رم��ان«  »���ص��ان  باري�ض  اأب��ن��اء  ب��ني 

ملعب  على   ،2  -  2 بالتعادل  بر�صلونة  يف  ورف��اق��ه  مي�صي 

»بارك دي بران�ض«.

بايرن ـــ جوفنتو�س

اأخ��ف��ق ج��وف��ن��ت��و���ض يف ال���ع���ودة م��ن م��ي��ون��ي��خ بنتيجة 

للكرة  االعتبار  ي��رد  لكي  اأم��ام��ه  الطريق  متهد  اإيجابية 

االإيطالية، التي خ�صرت املو�صم املا�صي مقعدها الرابع يف 

امل�صابقة االأم مل�صلحة نظرتها االأملانية.

ق��م��ة بكل  وب��اي��رن  ب��ني جوفنتو�ض  امل��واج��ه��ة  وك��ان��ت 

حل�صم  يتوجهان  الفريقني  الأن  معنى،  م��ن  للكلمة  م��ا 

البافاري الذي  النادي  لقب بطولتي بالدهما، خ�صو�صاً 

�صيتوج بطاًل للمرة الثالثة والع�صرين يف تاريخه قبل �صت 

مراحل من نهاية املو�صم، يف حال فوزه يف نهاية االأ�صبوع 

اجل�����اري ع��ل��ى م�����ص��ي��ف��ه اي��ن��رتاخ��ت ف���ران���ك���ف���ورت، فيما 

يت�صدر فريق »ال�صيدة العجوز« بفارق 9 نقاط عن اأقرب 

مالحقيه بعد 30 مرحلة من انطالق املو�صم.

ال��ذي  ب��اي��رن  هجوم  ب��ني  مواجهة  امل��ب��اراة  �صكلت  كما 

ميلك 78 هدفاً يف ال��دوري حتى االآن مقابل 18 يف دوري 

االأبطال، والدفاع الذي مييز جوفنتو�ض الأن �صباك فريق 

املدرب اأنطوين كونتي مل تتلق �صوى 19 هدفاً يف 30 مباراة 

الغلبة  ولكن  االأم،  االأوروب��ي��ة  امل�صابقة  يف  و4  ال���دوري  يف 

كانت للفريق االأملاين الذي لقن �صيفه در�صاً يف الواقعية، 

الكثر،  اإىل  بحاجة  ت��زال  ال  العجوز«  »ال�صيدة  اأن  واأثبت 

لتثبت اأقدامها اأوروبياً على غرار الثمانينات والت�صعينات.

امل�صابقة  بطل  ميونيخ،  بايرن  افتتاح  املباراة  و�صهدت 

املو�صم  4 مرات )1974 و75 و76 و2001( وو�صيف بطل 
ي��ك��ون االأق�����ص��ر يف تاريخ  امل��ا���ص��ي، الت�صجيل يف زم��ن ق��د 

قذيفة  االب���ا  داف��ي��د  النم�صاوي  اأط��ل��ق  عندما  امل�صابقة، 

���ص��اروخ��ي��ة م���ن 35 م�����رتاً خ���دع���ت احل����ار�����ض ال��ع��م��الق 

جانلويجي بوفون وا�صتقرت يف �صباكه بعد 23 ثانية فقط 

من �صافرة البداية.

�صابقة وجميعها  الفريقان يف �صت مواجهات  وتواجه 

يف دور املجموعات، ففاز جوفنتو�ض يف املباراتني االأوليني 

0، ثم خ�صر يف ذه��اب عام   - 1 2004 بنتيجة واح��دة  ع��ام 

2 - 1 قبل اأن توقعهما القرعة يف  اإياباً  2005 1 - 2 وفاز 
املجموعة عينها خالل مو�صم 2009 - 2010 فعاد الفريق 

ي�صقط  اأن  قبل  ميونيخ  من  ال�صلبي  بالتعادل  االإي��ط��ايل 

اإياباً على اأر�صه بنتيجة كبرة 1 - 4 مما ت�صبب بخروجه 

من الباب ال�صغر.

ويخو�ض بايرن ربع النهائي للمرة الرابعة يف املوا�صم 

اخلم�صة االأخرة، وهو مل يخ�صر �صوى مرتني على اأر�صه 

االإن��رت  اأم��ام  كانت  واالأوىل  االأخ���رة،  ال�19  املباريات  من 

االإي��ط��ايل )2 - 3( يف ال���دور ال��ث��اين م��ن مو�صم 2010 - 

اأم��ام  اأي�صاً  الثاين  ال��دور  يف  املو�صم  ه��ذا  والثاين   2011
لندن  يف  ذهاباً  فاز  اأن  بعد   )2  -  0( االإنكليزي  االأر�صنال 

1، وذلك من دون ح�صبان نهائي املو�صم املا�صي الذي   - 3
اأم��ام  الرتجيح  ب�صربات  وخ�صره  اأر���ص��ه  على  ا�صت�صافه 

الفريق االإنكليزي االآخر ت�صل�صي. 

اأما جوفنتو�ض في�صارك يف ربع النهائي للمرة الثامنة 

يد  على  خ��رج  ح��ني   2006  -  2005 مو�صم  منذ  واالأوىل 

اأن  االأر�صنال االإنكليزي )0 - 0 ذهاباً و0 - 2 اإياباً(، علماً 

»بيانكونري« مل ي�صل اإىل دور االأربعة منذ مو�صم 2002 

 1  - - 2003 حني تغلب يف ربع النهائي على بر�صلونة )1 

على اأر�صه و2 - 1 خارجها( والثامنة يف تاريخه. 

�شان جرمان ـــ بر�شلونة

جنح باري�ض �صان جرمان يف ا�صتغالل عاملي االأر�ض 

ت��ع��ادل  اإىل  بر�صلونة  اأم����ام  ت��اأخ��ره  وع��و���ض  واجل��م��ه��ور، 

يف  املقبل  االأربعاء  االإياب  مباراة  �صيجعل   ،2 – ثمني 2 

بر�صلونة مفتوحة على كل االإحتماالت.

و����ص���اءت االأق�������دار اأن ي��ل��ت��ق��ي ال��ف��ري��ق��ان ال��ب��اري�����ص��ي 

غ����رار مواجهتهما  ع��ل��ى  ال��ن��ه��ائ��ي  رب���ع  وال��ك��ات��ال��وين يف 

االأخرة �صمن امل�صابقة عينها عام 1995 ويف 

التاأهل حليف فريق  ال��دور عينه عندما كان 

عا�صمة االأن�����وار ع��ل��ى ح�����ص��اب رج���ال امل���درب 

ال��ه��ول��ن��دي ي��وه��ان ك��روي��ف امل��ت��وج��ني بلقب 

على  اإي��اب��اً  ثمني  ف��وز  بف�صل  وذل��ك   ،1994
ملعبه 2 - 1 بهدف فين�صان غران يف الدقائق 

االأخرة بعدما انتزع تعاداًل ثميناً ذهاباً 1 - 1 

بف�صل هدف للدويل الليبري ال�صابق جورج 

النهائي على  اأن يخرج من ن�صف  وي��اه، قبل 

يد ميالن االإيطايل )0 - 1 و 0 - 2(. والتقى 

الكوؤو�ض  كاأ�ض  1997 يف نهائي  الفريقان عام 

وكان الفوز من ن�صيب بر�صلونة بهدف وحيد 

�صجله الظاهرة الرازيلي رونالدو من �صربة 

جزاء وكان عمره اآنذاك 20 عاماً.

���ص��ن��وات  اإىل  ال���ع���ا����ص���م���ة  ن������ادي  وي���ح���ن 

ال��ت�����ص��ع��ي��ن��ي��ات ال��ت��ي ���ص��ه��دت جم���ده ال��ك��روي 

االأربعة  دور  ببلوغه  االأوروب���ي  ال�صعيد  على 

ب��داأه��ا  ت��وال��ي��اً  م���رات   5 ال��ق��اري��ة  للم�صابقات 

االأوروب���ي  االحت���اد  ك��اأ���ض  نهائي  ن�صف  ببلوغ 

وكاأ�ض الكوؤو�ض االأوروبية عامي 1993 و1994 

قبل  مدريد،  ري��ال  ح�صاب  على  التوايل  على 

اأن ينجح يف تخطي دور االأربعة للمرة االأوىل 

 1996 ال��ك��وؤو���ض ع��ام  ت��وج بلقب ك��اأ���ض  عندما 

على ح�صاب رابيد فيينا النم�صوي )1 - 0(. 

ال�صيف  غ���رار  على  ال��ث��الث��اء  م��ب��اراة  �صيناريو  وج���اء 

املا�صي حني التقى الفريقان على ملعب بارك دي بران�ض 

يف مباراة ودية اإعدادية للمو�صم اجلديد وتقدم بر�صلونة 

 53( ومي�صي   )7( رافينيا  للرازيلي  نظيفني  بهدفني 

من �صربة ج��زاء(، لكن �صان جرمان رد بهدفني للدويل 

اإبراهيموفيت�ض )60 من �صربة جزاء(  ال�صويدي زالتان 

وزومانا كامارا )81(.

بف�صل  املو�صم  ه��ذا  الواجهة  اإىل  ج��رم��ان  �صان  وع��اد 

اإدارته اجلديدة برئا�صة القطري نا�صر اخلليفي، وبعدما 

ف��ارغ��ة يف  �صبه  بران�ض  ب���ارك دي  م��درج��ات ملعب  ك��ان��ت 

املو�صم  ه��ذا  باجلماهر  تغ�ض  ب��ات��ت  االأخ����رة،  االأع����وام 

بف�صل النتائج الرائعة التي يحققها النادي يف امل�صابقتني 

املحلية والقارية اإثر التعاقد مع جنوم من الطراز الرفيع 

الرازيلي  املنتخب  وقائد  اإبراهيموفيت�ض  مقدمهم  يف 

تياغو �صيلفا ومواطنه لوكا�ض، واآخرهم النجم االإنكليزي 

دايفيد بيكهام. 

اأنه  �صيما  ال  عالية،  مبعنويات  جرمان  �صان  ويتمتع 

ال��دوري املحلي الذي يلهث وراء  7 نقاط ب�صدارة  يبتعد 

يف  وال��ث��ال��ث   1994  -  1993 مو�صم  منذ  فيه  االأول  لقبه 

تاريخه بعد 1985 و1986. 

يف  م�صواره  موا�صلة  اإىل  بر�صلونة  يطمح  املقابل،  يف 

امل�صابقة والظفر باللقب للمرة الرابعة يف املوا�صم الثماين 

االأخرة. 

وكان بر�صلونة اأ�صكت جميع منتقديه الذين اعتروا 

اأنه انتهى، خ�صو�صاً بعد خ�صارته يف ذهاب ثمن النهائي 

اأمام ميالن 0 - 2، وفقدانه لقب بطل الكاأ�ض املحلية على 

يد غرميه التقليدي ريال مدريد وخ�صارته اأمام االأخر 

يف الدوري املحلي. 

على  الطاولة  وقلب  رائ��ع  ب�صكل  بر�صلونة  وانتف�ض 

مناف�صه االإيطايل اإياباً بقيادة مي�صي الذي �صجل ثنائية 

رائعة ليقود فريقه اإىل ن�صر مدو برباعية نظيفة، ولكن 

مباراة الثالثاء �صهدت حدثاً موؤ�صفاً لر�صلونة، اإذ تعر�ض 

مي�صي ل�صد ع�صلي قد يبعده عن مباراة االإياب، وهو ما 

الباري�صي  اأمام الدفاع  ي�صعب املهمة على هجوم الفريق 

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

جنم بايرن ريبري مراوغاً يف مباراة فريقه اأمام جوفنتو�ض

�صراع هوائي على الكرة يف مباراة جوفنتو�ض وبايرن

جنم بر�صلونة مي�صي متخطياً قلب دفاع �صان جرمان تياغو

سان جرمان يمنع برشلونة من الحسم.. 
وجوفنتوس يفشل في رد اعتبار إيطاليا
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كاريكاتير

تقدم طبيب م�شري ببالغ �شد وزيري ال�شحة والرتبية 

اأن  والتعليم، ومدير م�شت�شفى ق�شر العيني يف القاهرة، بعد 

فوجئ بن�شر �شورته اأثناء اإجراء عملية جراحية له مب�شت�شفى 

ق�شر العيني، يف كتاب العلوم لل�شف اخلام�س االبتدائي.

ح�شن،  �شعد  ح�شن  الطبيب  تقدم  فقد  التفا�شيل،  ويف   

بــبــالغ يــتــهــم فــيــه املــ�ــشــوؤولــن الــثــالثــة بــانــتــهــاك حــقــوقــه 

ح�شني؛  بحفيده  فــوجــئ  اإنـــه  ح�شن  وقـــال  وخ�شو�شيته، 

الطالب بال�شف اخلام�س االبتدائي، ُيح�شر له كتاب العلوم 

املــقــرر عليه، ويــقــول لــه »�ــشــورتــك واأنـــت جمـــروح ببطنك 

موجوده بكتاب العلوم«.

اأنــه،  اإال  اأن حفيده ميــزح معه،  اجلــد  اعتقد  البداية،  يف 

اأنــهــا فــعــاًل �ــشــورتــه، مــا دفعه  اأن �شاهد الــكــتــاب،  تــاأكــد بعد 

تلك  من  به  حلق  عما  بالتعوي�س  امل�شوؤولن  مطالبة  اإىل 

اأنه  مو�شحاً  حفيده،  �شاهدها  اأن  بعد  خ�شو�شاً  االأ�ــشــرار، 

لي�س من اأدبيات مهنة الطب انتهاك حقوق املر�شى، وقد مت 

اإخطار النيابة التي تولت التحقيق.

طفل مصري يكتشف صورة جده عاريًا في كتاب مدرسي

عر�شت �شركة »�شوبان« االإيرانية يف 

طهران، وعاء �شخماً يحتوي على خم�شة 

ال�شوكوال،  بنكهة  املثلجات  مــن  اأطــنــان 

الدخول يف مو�شوعة غيني�س  اأمــل  على 

لالأرقام القيا�شية.

�شّجلته  احلــــايل  الــقــيــا�ــشــي  والـــرقـــم 

»با�شكن  �شركة   2005 عام  من  اأيلول  يف 

روبــنــز« االأمــريكــيــة، اإذ حــ�ــشــرت اأربــعــة 

املثلجات  مــن  كــلــيــوغــرامــاً  و20  اأطـــنـــان 

بنكهة الفانيليا.

مرت،   1.6 اإىل  الوعاء  ارتفاع  وي�شل 

ويـــزيـــد قـــطـــره عــلــى مـــرتيـــن، وجـــرى 

اآالف   10 نحو  �شم  ح�شد  اأمــام  تقدميه 

�شخ�س.

وقال خا�شيار بحري؛ مدير ال�شركة 

االإيرانية، اإن »اإنتاج االأطنان اخلم�شة من 

وتطّلب  املا�شي،  االأحــد  انتهى  املثلجات 

االأمر ثماين �شاعات مللء الوعاء«.

وبـــحـــ�ـــشـــب بـــــحـــــري، فـــــــــاإن ممــثــلــي 

مــو�ــشــوعــة غــيــنــيــ�ــس كـــانـــوا حــا�ــشــريــن، 

لكنهم مل يدلوا باأي ت�شريح لل�شحافة 

»الأ�شباب اأمنية«.

أكبر طبق مثلجات في العالم يحاول دخول »غينيس«


