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�أكدت م�شادر دبلوما�شية �أن م�شوؤولني يف دول جماورة ل�شورية حملو� ر�شائل �إىل �لقيادة 

�لرو�شية، توؤكد رغبتهم بامل�شاركة يف �أي حل �شيا�شي للأزمة �ل�شورية. وتعرتف هذه �لدول 

لة خليجياً ت�شبب لها خ�شائر كبرة، كما  يف ر�شائلها باأن توّرطها يف �ملوؤ�مرة �لأمركية �ملموَّ

��شتكت من تهديد�ت �لوليات �ملتحدة.

من جانبها، و�شفت �لقيادة �لرو�شية هذه �لر�شائل ب�»ر�شائل �لندم« �لتي جاءت متاأخرة، 

�أجل  من  ع�شكرية  �أو  �شيا�شية  �شجة  �إح���د�ث  يف  ترغب  �لأمركية  �لإد�رة  �أن  �إىل  م�شرة 

�لتغطية على نزولها �ملرتقب عن »�شجرة �لتاآمر على �شورية«.

ألمـــــــة واحـــــــدة

270A T H A B A T

الروس يستلمون رسائل الندم

4 ريـــاح التغـيــير تـقـتــلـع أعــــداء دمــشــــق

هل يفدي مرسي مصر.. أم يضّحي بها؟

عسيري يعود 
إلى مهمته 
األساسية.. 

»األمن« 
الدبلوماسي

بعد المّس 
بالمؤسسة 

العسكرية.. 
محاوالت 

حثيثة للعبث 
بالمؤسسة 
التشريعية 

أسباب تقليم المخلب 
القطري.. واآلتي أعظم
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بالد الشام«: دعوة 
إلصالح ذات البين 
وتوجيه البوصلة 

نحو فلسطين
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الشعوب العربية تستعد لدفن 
تلك التجربة

مل تكن تتوقع جماعة »الإخوان امل�سلمني« يف م�سر م�سار ال�سقوط ال�سريع 

يف جترب���ة احلك���م، كانت تظن اأنها توؤ�س�س ملرحلة تتجاوز باأ�سعاف امل�ساحة 

الزمنية حلكم جمال عبد النا�سر واأنور ال�سادات وح�سني مبارك.

كان���ت تظن قي���ادات »الإخوان« اأنها ق���ادرة على تغيري �سب���ل احلكم ونوعية 

ح���د  اإىل  بع�سه���م  وذه���ب  و»اجلماع���ة«،  ال�سع���ب  ب���ني  القائم���ة  العالق���ة 

التخطي���ط لإطاح���ة ال�سراك���ة م���ع »ال�سلفيني« م���ن اأجل تف���رد »الإخوان« 

بالقيادة امل�سرية.

مل يقت�س���ر الأم���ر هنا، وتناف�س قياديون يف »اجلماعة« على و�سع تطورات 

للحد من قدرة اجلي�س، وتعديل عمل املحافظني، والبدء يف تعيني قّيمني 

تابعني على املحافظات، وو�سل الأمر اإىل اإلغاء ال�سلطات غري »الإخوانية« 

يف الإعالم واملوؤ�س�سات العامة، وو�سع مراقبني على عمل الإدارات!

ي���روي امل�سريون وقائ���ع عن تهافت »اإخواين« وت�ساُب���ق على تبوء املنا�سب، 

واإج���راء الو�ساط���ات ب���ني مكت���ب »املر�س���د« واملحيط���ني بالرئي����س حمم���د 

مر�سي.

ب���دت الزدواجي���ة »الإخواني���ة« تتمحور ح���ول ذاك التهاف���ت معطوفاً على 

ت�سرف���ات توحي مبظلومية »الإخ���وان«، با�ستح�سار املا�سي وما رافقهم يف 

»�سنوات القحط«، وكاأن ال�سعب امل�سري ملَزم بدفع التعوي�سات عن �سنوات 

املالحقات الأمنية والأحكام الق�سائية و�سجنهم يف العهود ال�سابقة.

مل يكرتث »الإخوان« لوجع امل�سريني اليوم، وازدياد حجم الأزمة املعي�سية 

والوقوف يف الطوابري للح�سول على »رغيف العي�س«.

مل تتاأّم���ن �سب���ل املعي�سة، ول اأمن املجتمع امل�س���ري، وحتّولت القاهرة التي 

ل تن���ام اإىل »عا�سم���ة الهواج����س«، وخّي���م الظ���الم باكراً عل���ى �سواحيها يف 

كل الجتاه���ات، بينم���ا كانت املحافظ���ات الأخرى ت�سهد انح���داراً �سريعاً يف 

م�ستوي���ات املعي�سة والدخ���ل والأمن، واأتت ق�سية تعي���ني حمافظ الأق�سر 

لتفّجر بع�س اخلبايا امل�سبوطة يف نفو�س امل�سريني.

ف�س���ل النظ���ام احل���ايل عل���ى امل�ست���وى ال�سرتاتيج���ي، فرتاج���ع دور م�س���ر 

اإقليمي���اً، ور�سخ���ت القي���ادة احلالي���ة للطلب���ات الأمريكي���ة، بدلي���ل تركيز 

املتظاهري���ن عل���ى دور ال�سف���رية الأمريكية يف القاه���رة اآن باتر�سون، ورفع 

�سوره���ا م���ع مر�س���ي يف امليادي���ن، بينما كان���ت ر�سائل الرئي����س امل�سري اإىل 

رئي�س كيان الحتالل تك�سف زيف الدعاءات يف مواجهة »اإ�سرائيل«.

وعل���ى اخل���ط العرب���ي كان امل�سريون يت�ساءل���ون: هل ُيعق���ل اأن تقود قطر 

جمهوري���ة م�س���ر؟ وكي���ف يقّدم مر�سي عل���ى قطع عالقة م�س���ر ب�سورية؟ 

وم���ن اأعط���اه الإذن؟ وكي���ف يتج���ّراأ على التاري���خ والرواب���ط الرا�سخة بني 

البلدين؟

اأتت ثورة م�سر ل خللع مر�سي عن احُلكم، بل لإبعاد »الإخوان« عن القيادة 

امل�سري���ة، وه���ي تخفي يف اأبعاده���ا حقيقة �سقوط »التجرب���ة الإخوانية« يف 

ع���ز ربي���ع احلك���م، وتن�سجم م���ع من���اخ جديد ت�سه���ده تركيا وقط���ر، فكيف 

�ستتعاط���ى مع���ه الولي���ات املتح���دة الأمريكي���ة؟ ه���ل تدفع���ه اإىل فو�س���ى 

الت�س���ادم، اأم تقب���ل بالأمر الواق���ع يف �سرق اأو�سط جديد خ���ال من �سلطات 

»الإخوان« و»ال�سلفيني« ووكالء الغرب يف بالد ال�سرق؟ 

الثاب���ت الوحي���د اأن ال�سعوب العربية ت�ستعد لدفن التجربة »الإخوانية« يف 

احلكم غري ماأ�سوف على �سبابها؟ 

انظروا اإىل البيئة ال�سورية وما هو اآت اإىل تون�س بعد م�سر.

عبا�س �ضاهر

م�ستعيداً  اللبناين  اجلي�س  فعل  كما  مت��ام��اً 

للوطن  منت�سراً  والعزمية،  الإرادة  بقوة  هيبته 

ن��ال م��ن �سهام احلقد  م��ا  ن��ال  م��ا  و�سهدائه، بعد 

رئي�س  ا�ستعاد  التكفري،  و�سّكني  الغدر  ور�سا�س 

بقوة  الت�سريع  �سلطة  ب��ري  نبيه  النواب  جمل�س 

ال���ق���ان���ون و���س��ي��ف احل�����ق، ب��ع��دم��ا ح�����اول رئ��ي�����س 

الأع��م��ال  ت�سريف  حكومة  ورئ��ي�����س  اجلمهورية 

م��ة على  ت�����س��دي��د ال���ك���رات داخ����ل امل��ن��ط��ق��ة امل��ح��رَّ

ب���اب امل��رم��ى ال��ت�����س��ري��ع��ي، يف حم��اول��ة للحد من 

�سالحيات املجل�س النيابي، بل تخّطي �سالحيات 

بال�سلطة  ل��ل��م�����ّس  ح�����داً  و����س���ع  ال�����ذي  ال��رئ��ي�����س 

يف  ال�سيا�سي  ال��ن��ظ��ام  ح�سون  اآخ���ر  الت�سريعية؛ 

موؤ�س�سة  النيل من  العابثون  بعدما حاول  البلد، 

اجلي�س؛ اآخر ح�سون الأمن الوطني.

ل��ولي��ة جمل�س  التمديد  ت��ب��داأ احل��ك��اي��ة م��ن 

انتهاء  وب��ع��د  اأ���س��ه��ر،  وخم�سة  �سنة  مل���دة  ال��ن��واب 

ف���رتة ال��ط��ع��ن يف امل��ج��ل�����س ال��د���س��ت��وري، ا���س��ت��ع��ّد 

املوؤ�س�سات  عمل  لإط���الق  ال��ن��واب  جمل�س  رئي�س 

م�ساريع  عجلة  ب��ت��ح��ري��ك  وال���ب���دء  ال��ت�����س��ري��ع��ي��ة، 

القوانني وغريها، ووفقاً للمادة 69 من الد�ستور، 

ف����اإن جم��ل�����س ال���ن���واب ي��ك��ون يف ح��ال��ة ان��ع��ق��اد يف 

امل�ستقيلة،  احل��ك��وم��ة  ظ���ل  يف  ا���س��ت��ث��ن��ائ��ي��ة  دورة 

يف  اجلل�سات  انعقاد  يف  ت�سريعية  �سوابق  وهناك 

التي  تلك  منها  واح��دة  م�ستقيلة،  حكومات  ظل 

الأوىل  ميقاتي  ح��ك��وم��ة  يف   2005 ع���ام  ان��ع��ق��دت 

للعفو عن �سمري جعجع وموقويف جمدل عنجر، 

اأي اع���رتا����س ���س��ي��ا���س��ي ول  ��ل  وي��وم��ه��ا مل ي�����س��جَّ

حتى قانوين، ورغم ذلك فالأمور اأخذت و�سعها 

الطبيعي.. فما الذي تغرّي: القانون اأم ال�سيا�سة 

اأم الظروف يف عام 2013؟

ات�سل  اجلمهورية  رئي�س  اأن  التفا�سيل،  يف 

بالرئي�س بري من اأجل توقيع مر�سوم فتح دورة 

على  »زي��ت  بالبلدي:  اجل��واب  فجاءه  ا�ستثنائية، 

ت�سريف  حكومة  بربيد  املر�سوم  فمرر  زي��ت��ون«، 

الأع���م���ال جن��ي��ب م��ي��ق��ات��ي ل��ت��وق��ي��ع��ه، ف��اع��رت���س 

م��ع��ب��رتاً اأن�����ه ل ي��ح��ق ل��ل��م��ج��ل�����س خ����الل ال��ع��ق��د 

العمل  م�ستقيلة  ح��ك��وم��ة  ظ��ل  ويف  ال�ستثنائي 

العمل  ع��ن  غريبة  ت  ُع���دَّ �سابقة  يف  الت�سريعي، 

النيابي وال�سيا�سي، وقد عرّب الرئي�س بري بقوله 

»م��ا ع��دا م��ا ب��دا ك��ي يعرت�س م��ن ه��و غ��ري حمق 

بالعرتا�س«!

النواب  جمل�س  مكتب  هيئة  اأن  املفارقة  لكن 

ن���ة غ��ال��ب��ت��ه��ا م���ن ن�����واب ال���راب���ع ع�����س��ر من  امل���ك���وَّ

مي�سال  والنائب  ب��ري  الرئي�س  اإىل  اإ�سافة  اآذار، 

اأعمال اجلل�سة  م��ّددوا جدول  الذين  مو�سى، هم 

الت�سريعية )45 بنداً(.

ف��اإن  برملانية،  م�سادر  وح�سب  ال��وق��ائ��ع،  ويف 

ه��ن��اك جم��م��وع��ة م��ن ال��ن��ي��ات وال�����س��ك��وك اأث���ريت 

يف الآون����ة الأخ�����رية، ه��دف��ه��ا حم��ا���س��رة ال�سلطة 

ال��ت�����س��ري��ع��ي��ة، وع����دم اإراح������ة ال��رئ��ي�����س ب����ري، بل 

»���س��الم��ي��ة«  ح��ك��وم��ة  ت�سكيل  ب���اجت���اه  وال�����س��غ��ط 

يحيك خيوطها الرئي�س فوؤاد ال�سنيورة.

جمل�س  تكبيل  امل��و���س��وع،  وخ��ف��اي��ا  ث��ن��اي��ا  ويف 

والت�سريعية  القانونية  �سلطاته  ورئي�س  النواب 

وفق فتاوى غّب الطلب، كمحاولة الت�سلل حلف 

امليدان  يف  الراب�س  احلكم  نظر  حتت  اخلطوط 

قوى  موؤ�س�سة  رئا�سة  اإىل  ري��ف��ي  اأ���س��رف  واإع����ادة 

ال�سيئ  الو�سع  من  وال�ستفادة  الداخلي،  الأم��ن 

القائم يف البلد على خلفية معينة، اآخرها اأحداث 

ع��ربا الأل��ي��م��ة، و���س��ق��وط الأ���س��ري وم��ع��ه م�سروع 

الفتنة املذهبية.

الرئي�س  لقاء  فاإن  الوثيقة،  امل�سادر  وبح�سب 

هادئاً،  يكن  مل  النجمة  �ساحة  يف  وميقاتي  ب��ري 

وع���ال ال�����س��وت م��ن ك��ال ال��رج��ل��ني، ل��ك��ن ن�ساب 

اأع��اد  فقد  وبالتايل  يكتمل،  مل  الأخ��رية  اجلل�سة 

وبنف�س ج��دول  ه���وؤلء،  اإىل  ال��ك��رة  ب��ري  الرئي�س 

الأع����م����ال امل���ل���يء مب�����س��اري��ع ال���ق���وان���ني، وم��ن��ه��ا 

التمديد �سنة واحدة لقائد اجلي�س.

ل الآتي: يف نهاية املطاف �ُسجِّ

1- النائب جنبالط وكتلته مع عقد اجلل�سة 
�سمن الفرتة الد�ستورية، واعتبار جمل�س النواب 

�سيد نف�سه ب�سالحيات كاملة.

انعقاد  2- رئي�س اجلمهورية واحلكومة �سد 
بالأمور  اأعمالها  ج��دول  د  يحدَّ مل  ما  جل�سة  اأي 

ة. ال�سرورية وال�ستثنائية املُلحَّ

عينهم  اآذار  من  ع�سر  الرابع  فريق  ن��واب   -3
فقط على التمديد لريفي، حتت جناح قهوجي.

4- ال��ع��م��اد ع���ون م��ع ع��م��ل جم��ل�����س ال��ن��واب، 
واعرت�س على بع�س بنود جدول الأعمال، و�سد 

ب�سرعية  ي�سكك  اأن  دون  من  لقهوجي،  التمديد 

ود�ستورية اجلل�سة.

ل��ك��ن ال�����س��وؤال الأ���س��ا���س��ي ال���ذي ُي��ط��رح الآن: 

م���ن امل�����س��ت��ف��ي��د يف الأ���س��ه��ر امل��ت��ب��ق��ي��ة م���ن رئ��ا���س��ة 

اجلمهورية، يف ظل رئي�س حكومة بالكاد ي�سّرف 

الأعمال، وي�سّدد ال�سربات اإىل جمل�س النواب، بل 

اإىل رئي�س جمل�س النواب �سخ�سياً؟ هل يعتقدون 

ب�سرب  �سيا�سية،  لعبة  ب��اأخ��ط��ر  ي��ت�����س��ّل��ون  اأن��ه��م 

بعد  الإف��ال���س  اأن��ه  اأم  الأوىل،  الت�سريع  موؤ�س�سة 

اخل�سائر يف اأكرث من مكان وزمان؟

بهاء النابل�سي

 قوائم »األسير«
املخت�سة  الأج��ه��زة  ع��رثت 

على قوائم تت�سمن اأ�سماء 

ع�����دد م����ن ال�����س��ح��اف��ي��ني، 

ب���ع�������س���ه���م ي�����واظ�����ب ع��ل��ى 

ال��ط��الت امل��ت��ل��ف��زة يف اأح��د 

خم��اب��ئ ج��م��اع��ة الأ����س���ري، 

وم�������ن ����س���م���ن ال���ك�������س���وف 

امل������ال������ي������ة والأع�������ط�������ي�������ات 

ا�سم  اأي�ساً  املمنوحة، ظهر 

رج��ل غ��ري م��دين ك��ان من 

ملجدليون  الزائرين  اأوائ��ل 

بعد حادثة عربا.
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أحداث األسبوع

االفتتاحية

الـنـاشر: شركة القلم لإلعالم واإلعالن ش.م.م

رئـيس التـحـريـر: عـبـداهلل جـــبـري

المدير المسؤول: عــدنــــان الســاحـلــي

يشارك في التحرير:  
أحمد زين الدين -  سـعـيد عيـتــانـــي

المقاالت الواردة في الجريدة تعبر عن آراء كتابها

الرئي�سان مي�سال �سليمان وجنيب ميقاتي يف بعبدا

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

 للتوتير فقط
الحظ ال�صيداويون بامتعا�ض غياب اأمني عام »امل�صتقبل« اأحمد احلريري عن ال�صورة وحتى ال�صوت نهائيًا 

منذ اغتيال �صباط اجلي�ض يف عربا، وخالل فكفكة خاليا االأ�صري، واالأحداث ذات ال�صلة، وقالت جماعات 

�صيداوية م�صتقلة، اإن ال�صاب املتوتر ُي�صدر تعليماته للتوتري، ويتخلى عن اأ�صحابه عندما يجّد اجلد.

 سليم الموقف
قالت م�سادر اإ�سالمية اإن مواقف املفتي �سليم �سو�سان املوؤيدة للجي�س خالل خطبة اجلمعة يف م�سجد 

ات�سالت لمته على  الإ�سالمية، وقد تلقى  الف�سائل  امل�ستقبل« وبع�س  ل�»تيار  الزعرتي كانت �سادمة 

الإ�سادة باجلي�س والرتحم على �سهدائه، كما تلّقى يف املقابل ات�سالت اأّكدت على خياره ال�سليم.

 تجميد بعض الخطباء
اإدارة امل�صاجد، بعدما �صدمته �صخامة ال�صالح والذخرية  اإجراءات �صارمة يف  ينوي مرجع روحي اتخاذ 

التي ُعرث عليها يف م�صجد بالل بن رباح يف عربا، ومن تلك االإجراءات جتميد اأئمة التحري�ض املذهبي عن 

اخلطابة يف امل�صاجد.

www.athabat.net

بعد المّس بالمؤسسة العسكرية

محاوالت حثيثة للعبث بالمؤسسة التشريعية 

هناك محاوالت لمحاصرة 
السلطة التشريعية 

والضغط باتجاه تشكيل 
حكومة »سالمية« يحيك 
خيوطها الرئيس السنيورة

  همسات
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امل�سهد  لتت�سدر  اجليو�س  عادت  فجاأة 

املتفجر يف اأنحاء املنطقة؛ اجلي�س اللبناين 

ي��ح�����س��م م��ع��رك��ة م���ع ال��ت��ك��ف��ري يف ���س��ي��دا، 

على  �سيطرته  ال�سوري  اجلي�س  وي�ستعيد 

بثبات  ويتابع  ���س��وري��ة،  يف  وا�سعة  مناطق 

منها،  وط��رده��م  امل�سلحني  مناطق  ق�سم 

يف  معنوياته  وارتفاع  انت�ساره  بعد  وذل��ك 

ال��ق�����س��ري، وال��ي��وم ي��ط��ل اجل��ي�����س امل�سري 

الأزم���ة  ب��واب��ة  م��ن  ال�سيا�سي  امل�سهد  على 

توؤدي  اأن  ميكن  والتي  م�سر،  يف  املتفجرة 

حال  يف  عارمة،  وفو�سى  اأهلية  ح��رب  اإىل 

مل يتم كبحها والتنبه لها.

اأن لدى  يف وق��ت ���س��اب��ق، ك��ان وا���س��ح��اً 

الأمريكيني توجهاً لتحجيم دور اجليو�س 

يف املنطقة، ملا لذلك من اأهمية يف ال�سراع 

واإب���ع���اد اجليو�س  »الإ���س��رائ��ي��ل��ي«  ال��ع��رب��ي 

عن  منها  العقائدية  خ�سو�ساً  العربية، 

ذل��ك ال�����س��راع، ون��الح��ظ ذل��ك م��ن خالل 

املوؤ�سرات الآتية:

- ق���ي���ام الأم���ريك���ي���ني ب���ح���ّل اجل��ي�����س 

العراقي، والق�ساء على الأجهزة الأمنية، 

واإ���س��ع��اف��ه��ا م���ن خ���الل ���س��ي��ا���س��ة اج��ت��ث��اث 

»البعث«.

- ال�سماح لأردوغان بالق�ساء على نفوذ 

باتهام  قيامه  الرتكي، من خالل  اجلي�س 

كبار �سباط اجلي�س بالتدبري والتخطيط 

مل��ح��اول��ة ان��ق��الب ع��ل��ى احل��ك��وم��ة، بعدها 

حّدت  التي  الد�ستورية  التعديالت  ج��اءت 

م��ن ���س��الح��ي��ات اجل��ي�����س، وال��ت��ي ي��ح��اول 

تعديل  مبحاولة  ي�ستكملها  اأن  اأردوغ����ان 

ال��داخ��ل��ي للجي�س،  ال��ن��ظ��ام  35 م��ن  امل����ادة 

اإليها  ا�ستند  ال��ت��ي  ال��ذري��ع��ة  ك��ان��ت  وال��ت��ي 

اجلي�س للقيام بانقالبات يف ال�سابق.

- اإغ�������راق اجل��ي�����س ال�������س���وري ب��ح��رب 

امل�سلحة  املجموعات  مع  طويلة  ا�ستنزاف 

الأر���س  اأق��ط��ار  م��ن  ا�ستقدامها  يتم  التي 

ك���اف���ة، ب��الإ���س��اف��ة اإىل دع�����وات »اجل���ه���اد« 

�سده، بالإ�سافة اإىل متتُّع »جبهة الن�سرة« 

وامل���ج���م���وع���ات امل�����س��ل��ح��ة الأخ�������رى ب��ن��ف��وذ 

ي��ف��وق م��ا يح�سل عليه  واإم�����داد  ومت��وي��ل 

»اجلي�س ال�سوري احلر«.

- التب�سري الذي قام به كي�سنجر حول 

معركة مفرت�سة بني »الإخوان امل�سلمني« 

نتيجتها  ب��اأن  والتنبوؤ  م�سر،  يف  واجلي�س 

�ستكون الق�ساء على نفوذ الع�سكر ل�سالح 

»الإخوان«.

لكن، تزامناً مع ف�سل اخلطة الغربية 

وا�ست�سعاراً  اجل��ي��و���س،  بتحييد  ال�سابقة 

والفو�سى  التطرف  م��ن  املتاأتي  باخلطر 

العربي،  ال��ع��امل  اأرج����اء  يف  انت�سرت  ال��ت��ي 

ب����ات لإع���ط���اء  ي���ب���دو اأن ال���ت���وّج���ه ال���ي���وم 

اجليو�س دوراً اأكرب يف ر�سم معامل املرحلة 

لأ�سباب  وذل��ك  العربي،  ال��ع��امل  يف  املقبلة 

متعددة:

- ف�����س��ل ح��ك��م »الإخ��������وان« يف ك���ل من 

الإ�سالم  حركات  و�سقوط  وم�سر،  تون�س 

ال�����س��ي��ا���س��ي يف ف���خ »ف��ائ�����س ال���ق���وة« ال���ذي 

اأن��ه  معتقدة  اخل����ارج،  م��ن  عليه  لت  حت�سّ

يكفيها لفر�س حكم ت�سّلطي على ال�سعوب 

وترهيبها با�سم الدين.

بوجوهها  �سورية  يف  املعار�سة  ف�سل   -

الأر���س،  �سيطرتها على  املتعددة يف فر�س 

خ�سو�ساً  ال�����س��وري،  ال�سعب  ث��ق��ة  وك�����س��ب 

ب��ع��دم��ا ت��رك��ت امل��ج��ال ل���»ج��ب��ه��ة ال��ن�����س��رة« 

بفر�س نفوذها على املناطق التي ا�ستولت 

املجتمعني  دف��ع  م��ا  امل��ع��ار���س��ة، وه��و  عليها 

»ال�����س��ل��ط��ات  دع�����وة  اإىل  ال��ث��م��اين  ق��م��ة  يف 

ال�سورية واملعار�سة اإىل اللتزام معاً خالل 

م���وؤمت���ر ج��ن��ي��ف ب��ال��ق�����س��اء، واإب����ع����اد ك��اف��ة 

التنظيمات والأفراد التابعني للقاعدة من 

الأمريكيني  ال��ذي يجعل  الأم���ر  ���س��وري��ة«، 

»اجلي�س  ق��ائ��د  ت��ع��ومي  مبحاولة  يقومون 

ح�ساب  على  ادري�س  �سليم  احل��ر«  ال�سوري 

رم���وز امل��ع��ار���س��ة ال�����س��وري��ة يف »الئ��ت��الف« 

و»ه��ي��ئ��ة ال��ت��ن�����س��ي��ق«، وحم���اول���ة ت��ظ��ه��ريه 

با�سم  للتفاو�س  املقبولة  الأط���راف  كاأحد 

املعار�سة.

- خ�����س��ي��ة ال���ع���امل اأج���م���ع م���ن ان��ت�����س��ار 

اأك���ل حلوم  وال��ت��ك��ف��ري، فمناظر  ال��ت��ط��رف 

والتنكيل  وال�سحل  الروؤو�س  الب�سر وقطع 

املعمورة، ي�ساف  اأرجاء  باجلثث تنت�سر يف 

اإج��رام��ه  ال��ت��ط��رف ملمار�سة  ان��ت��ق��ال  اإل��ي��ه��ا 

الوح�سية  لندن  فكانت جرمية  الغرب،  يف 

يف  ال�سي�سانيني  ج��رمي��ة  وقبلها  امل��رع��ب��ة، 

بو�سطن، ثم حماولة نحر جندي فرن�سي 

الحت��اد  كلها جعلت  وغ��ريه��ا..  باري�س  يف 

الرو�س يف اخل�سية  الأوروب��ي ي�سرتك مع 

م����ن ال���ت���ط���رف الأ�������س������ويل، وم�����ن ع����ودة 

للقتال  اإر�سالهم  مّت  ال��ذي��ن  »املجاهدين« 

خ�سو�ساً  ال�سورية،  املعار�سة  جانب  اإىل 

ومّولتهم  دّربتهم  الذين  ه��وؤلء  اأن معظم 

ب��ات��وا يقاتلونهم يف  امل��خ��اب��رات الأوروب��ي��ة 

الأم��ر اجلديد والالفت  مايل، وقد يكون 

�سينية،  ح��ك��وم��ي��ة  �سحيفة  حت��م��ي��ل  ه���و 

امل��ع��ار���س��ة ال�����س��وري��ة م�����س��وؤول��ي��ة ت��دري��ب 

م�سلمني مت�سددين �سّنوا اأ�سواأ ا�سطرابات 

�سينجيانغ،  منطقة  يف  �سنوات  اأرب���ع  منذ 

���س��م��ال غ��رب  امل�����س��ل��م��ة يف  ال��غ��ال��ب��ي��ة  ذات 

البالد، ذهب �سحيتها 35 �سخ�ساً.

يف املح�سلة، يبدو اأن حركات »الإ�سالم 

تاريخية  ف��ر���س��ة  اأ���س��اع��ت  ق��د  ال�سيا�سي« 

ل��ل��ح��ك��م ك���ان���ت ت�����س��ع��ى ل��ه��ا م��ن��ذ ���س��ق��وط 

اخلالفة يف بداية القرن املن�سرم، ونتيجة 

ال��ع��رب��ي  ال��ع��امل  اأن  ي��ب��دو  امل��ري��ع  لف�سلها 

الع�سكر،  ل��ن��ف��وذ  م��ظ��ّف��رة  ع����ودة  �سي�سهد 

خ�سو�ساً  »الإ�سالميني«،  ل��دور  وحتجيماً 

الت�سديد  خ��الل  م��ن  امللتهبة،  امل��ن��اط��ق  يف 

الوا�سح يف بيان قمة الثماين على �سرورة 

امل��ح��اف��ظ��ة وت���ع���زي���ز ال����ق����وات ال��ع�����س��ك��ري��ة 

الدعم  اإىل  بالإ�سافة  ال�سورية،  والأمنية 

اللفظي الذي ح�سل عليه اجلي�س اللبناين 

انت�ساره  بعد  الأمريكيني  امل�سوؤولني  من 

بال�سوء  ان��ت��ه��اء  ولي�س  ���س��ي��دا،  معركة  يف 

امل�سري  للجي�س  اأُع��ط��ي  ال���ذي  الأخ�����س��ر 

بال�سغط حلل الأزمة امل�سرية امل�ستفحلة. 

د. ليلى نقوال الرحباين
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م�سرية ل�»حزب التحرير« اأمام م�سجد قبة ال�سخرة يف فل�سطني املحتلة

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

يـقــــال

 نتائج المواقف االنتهازية
اإ�سالمي يف عا�سمة اجلنوب  تنظيم  ك��وادر  ع��دد من  ح��ادة ع�سفت بني  خالفات 

مع  املتطابقة  والنتهازية  احل��ادة  مواقفه  خلفية  على  التنظيم،  ه��ذا  وم�سوؤول 

اأح���داث ع��ربا الأخ���رية، ما حدا  اأث��ر  اآذار، على   14 مواقف تيار علماين يف ق��وى 

بالبع�س منهم اإىل تقدمي ا�ستقالتهم اإىل قيادة هذا التنظيم.

 ال سالح ضد الجيش
ُعلم اأنه �صدر قرار من الرئي�ض �صعد احلريري اإىل جميع م�صلحي »التيار« املوجودين 

يف �صيدا وبريوت وال�صمال، بعدم التدخل واإظهار ال�صالح يف وجه اجلي�ض اللبناين، 

مهددًا باأنه �صي�صحب »الغطاء ال�صيا�صي واالأمني عن اأي خمالفة لهذا االأمر«، ولوحظ 

وجود عنا�صر من جهاز اأمني ر�صمي لبناين ي�صرف على تنفيذ قرار احلريري، كما 

�صوهد بع�صهم وهم يوّجهون التحذيرات بالعواقب لبع�ض املخالفني يف اإحدى مناطق 

بريوت.

 مراسل غيور
ذكرت م�صادر اأمنية موثوقة، اأن قوة من اجلي�ض كانت تتمركز يف زاوية اأحد �صوارع 

كان  تلفزيونية  قناة  مرا�صل  عرف  وفجاأة  االأ�صري،  جماعة  مع  اال�صتباك  يوم  عربا 

يغطي االأحداث، اأن جماعة االأ�صري �صيق�صفون قوة اجلي�ض، فاأبلغ مدير املخابرات 

يف اجلنوب العميد علي �صحرور، الذي طلب �صحب القوة فورًا، وجّنب اجلي�ض مزيدًا 

من اخل�صائر.

 مستشار عميل
ا�سم م�ست�سار يف توريط مرجعية يعمل لديها، يف مواقف مل ي�ست�سر بها  يرتدد 

رئي�سه، الأمر الذي حدا باأ�سحاب ال�ساأن للبحث يف ملفات �سابقة تخ�س امل�ست�سار، 

ليفاَجاأوا باأنه كان قد تلقى اأمواًل من �سابط ا�ستخبارات »اإ�سرائيلي« عام 1982، 

فقررت عر�س امللف على املرجعية، عّلها تنتبه، �سيما اأن تعيني امل�ست�سار فاجاأ يوم 

تعيينه اأقرب املقربني.

 تباُين.. وليس خالفًا
خ��الف��اً ل��ك��ل م��ا ق��ي��ل وي��ق��ال ع��ن ت��راج��ع 

ال��وراء  اإىل  اجل��رال مي�سال ع��ون خطوة 

يف عالقته مع حزب اهلل، جزمت م�سادر 

الروؤى  اإطالقاً يف  اأن ل خالف  الطرفني 

ال�سيا�سي  التباين  بع�س  اإمنا  والأه��داف، 

الظريف املح�سور يف زاوية التمديد لقائد 

اجلي�س.. ونقطة على ال�سطر.

 لهيب طرابلس.. 
وعليل أوروبا

ذوي  »امل�صتقبل«  ن���واب  م��ن  ع���دد  ���ص��اف��ر 

خ�صو�صًا  االإع��الم،  يف  ال�صاخبة  النربات 

لق�صاء  اأوروب���ا  اإىل  ال�صمال،  منطقة  من 

اإجازة ال�صيف مع عائالتهم، ما دعا اأحد 

ما  »نحنا  يقول:  التبانة  باب  حم��اور  ق��ادة 

طالعنا �صيء.. ال بالدنيا وال باالآخرة«.

 تحقيق شفاف
النائبة  اأمنية يف �سحة رواية  تدقق جهة 

بهية احلريري، التي اّدعت اإ�سابة ق�سرها 

يف جمدليون خالل اأحداث عربا.

 »المستقبل«.. والتيار
�صابق  ومن�صق  متقاعد  عميد  وجود  لوحظ 

االأح���داث  خ��الل  ب���ريوت  يف  ل�»امل�صتقبل« 

يف  الغربي  منطقة  يف  كانت  التي  االأخ��رية 

�صري  ي�صرف على  كان  خميم �صربا، حيث 

�صباب  بني  ت��دور  كانت  التي  اال�صتباكات 

من »امل�صتقبل« و�صباب من »التيار العربي« 

الذي يراأ�صه �صاكر الربجاوي.

 بَيد بندر
اإحدى  اأكد دبلوما�سي فرن�سي موجود يف 

برّمته  ال�����س��وري  امل��ل��ف  اأن  اخل��ل��ي��ج،  دول 

ه��و ب��َي��د ب��ن��در ب��ن ���س��ل��ط��ان، ال���ذي فر�س 

���س��ي��ط��رة ت���ام���ة ع��ل��ى »الئ����ت����الف« ال���ذي 

اأ�س�سته الدوحة، و�سط حالة من التخبط 

وال�����س��ي��اع اأ���س��اب��ت ج��م��اع��ة »الإخ�������وان«، 

الئ��ت��الف  على  ي�سيطرون  ك��ان��وا  ال��ذي��ن 

ب��دع��م وت��وج��ي��ه ق��ط��ري وت���رك���ي. وت��ق��ول 

اإن  باري�س  يف  عربية  دبلوما�سية  م�سادر 

بندر اأ�سدر توجيهاته ملنع اأي من اأع�ساء 

»الئ���ت���الف« م��ن ل��ق��اء م�����س��وؤول��ني رو���س 

قد  �سغوط  اأي  ملنع  اإل��ي��ه��م،  ال��ت��ح��دث  اأو 

متاَر�س لت�سكيل وفد مفاو�س يذهب اإىل 

»جنيف2«.

 الهجوم الكبير
عن  جورنال«  �صرتيت  »وول  �صحيفة  نقلت 

دفعات  »اإن  قولهم  اأم��ريك��ي��ني  م�صوؤولني 

املتحدة  الواليات  من  ت�صل  التي  االأ�صلحة 

امل��وؤي��دة  ال��ع��رب��ي��ة  وال�����دول  اأوروب�����ا  ودول 

للمعار�صة ال�صورية امل�صلحة، �صُت�صتخدم يف 

هجوم كبري على اجلي�ض ال�صوري«.

 قمع الصوت اإليراني
ق�����ال ال���ب���اح���ث ال�����س��ي��ا���س��ي ال���ربي���ط���اين 

ك��ري�����س��ت��وف��ر ول��ك��ر اإن����ه م���ن ال��وا���س��ح اأن 

تقف  وال�سهيونية  الأمريكية  ال�سلطات 

وراء حجب باقة القنوات الإيرانية، ومن 

بينها قناة »العامل«، عن الأقمار الأوروبية 

ال�سهاينة  اأن  ولكر  واأ�ساف  والأمريكية. 

والأم�������ريك�������ان ي�����ري�����دون ق���م���ع ال�������س���وت 

الإي������راين، وال��ت��ع��ت��ي��م ع��ل��ى وج��ه��ة النظر 

الإيرانية، كا�سفاً اأن رئي�س ال�سركة املالكة 

اجلن�سيتنينْ  يحمل  ال�سناعية  ل��الأق��م��ار 

الفرن�سية و»الإ�سرائيلية«.

من الفوضى الخالقة.. إلى الجيوش النظامية ُدر
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هي »لعنة« �صورية ت�صيب كل ذاك احللف 

10 دواننغ  اإىل  ب��ورا  ت��ورا  املمتد من  اجلهنمي 

ال��ك��اب��ي��ت��ول،  ت��ل��ة  اإىل  ����ص���ري���ت، والإل����ي����زي����ه، 

والبنتاغون، ومبنى بان كي مون يف نيويورك، 

النفطية،  ال��ع��رب��ي��ة  ال�����ص��ح��راء  ب��ح��ّر  م�����روراً 

و�صكوى  اللبنانية،  بالنف�س  ال��ن��اأي  وب��ن��ه��اي��ة 

جلامعة  دم�صق  �صد  �صليمان  مي�صال  العماد 

وقت  م��ون، يف  كي  ب��ان  العربي ومنظمة  نبيل 

يدق ال�صعب الركي الباب العايل يف الأ�صتانة 

بقوة.

وتدفع  اجلميع،  ُت��رب��ك  �صورية  لعنة  ه��ي 

دون  م��ن  احل�صابات،  وم��راج��ع��ة  لإع���ادة  الكل 

الكوين �صد �صورية  اأن احللف  اأن يعني ذلك 

ال�صالح،  األقى  قد  واملمانع  املقاوم  وحمورها 

يف  لكن  وال��دم��ار...  التجارب  اإىل  يلجاأ  ول��ن 

ك��ل احل����الت، ث��م��ة ه��ل��ع اإق��ل��ي��م��ي ودويل من 

احلرب  يف  �صورية  لنت�صار  امليدانية  النتائج 

التاريخ  من  لقتالعها  عليها،  ُفر�صت  التي 

واجل��غ��راف��ي��ا ال��ت��ي ك��ان��ت ع��ل��ى م���ّر ال��ت��اري��خ 

موؤّثرة فيهما.

الهلع الإقليمي والدويل من النت�صارات 

باأ�صكال  ُت��رج��م م��ي��دان��ي��اً  ال�����ص��وري��ة  امل��ي��دان��ي��ة 

خم��ت��ل��ف��ة، يف حم�����اولت م��ت��ع��ددة وم��ت��ن��وع��ة 

ل����وق����ف ال����ت����ق����دم ال��������ذي ي�����ح�����رزه اجل���ي�������س 

ال��ع��رب��ي ال�����ص��وري ع��ل��ى الأر������س، ولإج��ه��ا���س 

التي تواجه  الن�صيطة  ال�صورية  الدبلوما�صية 

منها  ال��ك��رى  ال�صيا�صية  اجل��ب��ه��ات  ك��ل  على 

وال�صغرى.

ب��الد الأم��وي��ن كان  ال��ع��دوان على  حلف 

مقّدمة  ح��زي��ران  �صهر  من  يجعل  اأن  يحاول 

اأو���ص��ال  ف��ي��ه  تهتز  رم�����ص��ان خم��ت��ل��ف،  ل�صهر 

الدولة الوطنية ال�صورية، فُرجم اإىل اأ�صكال 

رياح التغيير 
تقتلع أعداء دمشق
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خمتلفة اأبرزها:

يف ل��ب��ن��ان: ك���ان ال���ق���رار ب��الن��ت��ه��اء 

)الناأي  ال�صمجة  الأ�صطوانة  تلك  من 

بالنف�س( حينما قرر رئي�س اجلمهورية 

تقدمي �صكوى �صد دم�صق اإىل جامعة 

نبيل العربي وجمل�س بان كي مون.

ل�صتعمال  ال���ذري���ع  ال��ف�����ص��ل  وب��ع��د 

وعر�صال يف متويل  ال�صمالية  احل��دود 

وع�صكرياً،  ب�صرياً  امل�صلحة  املجموعات 

الق�صري،  يف  القا�صمة  ال�صربة  ج��راء 

وف�����ص��ل م�����ص��روع ف�����ص��ل ال��ه��رم��ل عن 

ب��ع��ل��ب��ك وت���ق���ط���ي���ع اأو�������ص������ال ال���ب���ق���اع 

ال�صمايل، كانت حركة اأحمد الأ�صري يف 

�صيدا، وانتهت اإىل م�صريها الأ�صود.

خ����ل����ي����ج����ي����اً: ت�����راف�����ق�����ت احل����رك����ة 

الأ����ص���ريي���ة وان���ت���ه���اء ���ص��ي��ا���ص��ة ال���ن���اأي 

ب���ال���ن���ف�������س يف ل����ب����ن����ان، ب����رف����ع وت����رية 

ال��ت��ع��اون  جم��ل�����س  دول  يف  ال��ت�����ص��ع��ي��د 

بالتهديد بطرد كل من هو  اخلليجي 

حم�����ص��وب ع��ل��ى ح���زب اهلل وامل��ق��اوم��ة، 

واتخاذ اإجراءات �صد كل من يتعاطف 

و���ص��وري��ة، يف  امل��ق��اوم��ة وفل�صطن  م��ع 

وقت �صّعد حلف �صعود الفي�صل - بندر 

ب���ن ���ص��ل��ط��ان م���ن وت����رية ال��ت��ه��دي��دات، 

وتوفري طرق اإمداد املعار�صات امل�صلحة 

يف ����ص���وري���ة ب��ال��ع��ن��ا���ص��ر والأ����ص���ل���ح���ة 

النوعية.

وترافق ذلك اأي�صاً مع تطّور نوعي 

يف اإن�صاء حتالف اأمريكي - »اإ�صالمي« 

و����ص���ل ذروت��������ه م����ع ب�����دء م���ف���او����ص���ات 

اأمريكية مع حركة طالبان يف الدوحة، 

ال���ت���ي اح���ُت���ف���ل ف��ي��ه��ا ب��اف��ت��ت��اح مكتب 

�صيا�صي للحركة التي تقاتلها الوليات 

املتحدة يف اأفغان�صتان.

البيان  ذلك  لفتاً  كان  فل�صطينياً: 

امل���ج���اين لأح����د ق����ادة ح��رك��ة ح��م��ا���س، 

طالباً فيه من حزب اهلل الن�صحاب من 

دم�صق  ت�صهده  ما  اأن  بذريعة  �صورية، 

هو اأزمة �صورية - �صورية.

الأمريكي  الهلع  ُترجم  اأمريكياً: 

ب��ق��رار ن��اظ��ر اخل��ارج��ي��ة الأم��ريك��ي��ة 

ج�����ون ك�����ريي ب��ت�����ص��ل��ي��ح امل���ع���ار����ص���ات 

ال�����ص��وري��ة ب��اأ���ص��ل��ح��ة ن��وع��ي��ة ف��ت��اك��ة، 

وب��اح��ت��م��ال ت��وج��ي��ه ���ص��رب��ات ج��وي��ة 

ظل  يف  خ�صو�صاً  �صورية،  قواعد  اإىل 

الأردن،  يف  املتاأهب«  »الأ�صد  مناورات 

ال��ق��رار مل مي��ر على خري،  لكن ه��ذا 

اجليو�س  اأرك��ان  رئي�س  له  ت�صدى  اإذ 

الأمريكية مارتن دميب�صي، خ�صو�صاً 

جوية  �صربات  توجه  احتمال  جلهة 

حمدودة.

وف��ي��م��ا ف�����ّص��رت اأو�����ص����اط اأم��ريك��ي��ة 

ه���ذا امل���وق���ف ل��ك��ريي ب���اأن���ه ه����روب اإىل 

ال��ت��ي تتخبط بها  امل����اآزق  الأم����ام ج���راء 

اأو�صاط  اأكدت  الأمريكية،  الدبلوما�صية 

اجلرنال دميب�صي اأنها ل تفهم تداعيات 

واأ����ص���ب���اب ه����ذا اخل���ي���ار اخل��ط��ري وغ��ري 

امل�����رر، لأن����ه ي�����ص��ع ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة 

يف م���واج���ه���ة م��ب��ا���ص��رة م���ع ال���دف���اع���ات 

الفاعلة،  ال�صوري  اجلوية  وال�صواريخ 

اأنقرة - الثبات

ب�����داأت امل��ع��ار���ص��ة ال�����ص��وري��ة يف اخل�����ارج ج��ول��ة 

و»الغنائم«  املنا�صب  على  »التنات�س«  من  جديدة 

ب�»م�صتقبل«  مهتمة  خليجية  دول  تعر�صها  التي 

الو�صع ال�صوري. 

يف  ح�صلت  ال��ت��ي  ال��ك��رى  للموقعة  وا���ص��ت��ب��اق��اً 

»الئتالف«  داخل  القوى  مراكز  ب��داأت  ا�صطنبول، 

وا�صع  نطاق  على  اأ���ص��وات  ���ص��راء  معركة  املعار�س 

التيار  وه��م��ا  ف��ي��ه،  الأ���ص��ا���ص��ي��ن  ال��ت��ي��اري��ن  ل�صالح 

عائد  اأن��ه  يبدو  ال��ذي  القطري  والتيار  ال�صعودي، 

بقوة اإىل ال�صاحة عر اأمن عام الئتالف املعار�س 

موازنة  و�صع  اأن��ه  ت��ردد  ال��ذي  ال�صباغ،  م�صطفى 

قدرها 50 األف لرية تركية لكل من ي�صوت لبقائه 

ب�30 األف  يف من�صبه خالل الجتماع، اأي ما يقدر 

املناف�س  املر�صح  يقدم  املقابل  ويف  اأم��ريك��ي،  دولر 

اأحمد عا�صي اجلربة، املدعوم من ال�صعودية، وعداً 

وبالتايل  ل��ه،  ي�صّوت  م��ن  لكل  جمانية«  ب���»ع��م��رة 

ر�صا ال�صعودين على هوؤلء.

اإن  �����ص����وري����ون  م���ع���ار����ص���ون  ي����ق����ول  ح����ن  ويف 

الن��ت��ك��ا���ص��ات ال��ع�����ص��ك��ري��ة ال��ك��ب��رية ال��ت��ي م��ن��ي بها 

ت�صكيل  اإع����ادة  يف  رئي�صياً  �صبباً  ك��ان��ت  امل�صلحون 

ال�صلطة يف قطر، التي تعر�صت للكثري من النقد 

انتقال  ملف  اأن  يبدو  امل��ل��ف،  اإدارت��ه��ا  خلفية  على 

بالكامل  ال�صعودية  الإدارة  باجتاه  داخلها  ال�صلطة 

ما يزال متعذراً يف الوقت الراهن، ب�صبب املمانعة 

التي تبديها قطر. وتقول م�صادر �صورية معار�صة 

اإن ال��وف��د امل��و���ص��ع م��ن امل��ع��ار���ص��ة ال�����ص��وري��ة ال��ذي 

كالماً  �صمع  اجل��دي��د،  اأم��ريه��ا  وال��ت��ق��ى  قطر  زار 

تختف  مل  اأع�صائه  بن  املخاوف  لكن  »مطمئناً«، 

ج����راء م��ع��ل��وم��ات م��ت��وت��رة ع���ن ا���ص��ت��ع��داد الأم���ري 

اجل���دي���د ل��ت��ع��ام��ل خم��ت��ل��ف م���ع الأزم�������ة ب�صغط 

اأمريكي وا�صح.

وي�صعى ال�صعوديون بقوة لإم�صاك امللف ال�صوري 

يتولها  ك��ان  ال��ت��ي  القطرية  ال��ي��د  م��ن  وان��ت��زاع��ه 

عندما  اجلديد  القطري  اخلارجية  وزير  مبا�صرة 

واأ���ص��ارت  اخل��ارج��ي��ة،  لل�صوؤون  للدولة  وزي���راً  ك��ان 

م�صادر �صورية معار�صة اإىل اأن ال�صعودين اأفردوا 

�صراء  ب��ه  يتم  ك��ب��رياً  م��ال��ي��اً  مبلغاً  العملية  ل��ه��ذه 

اأ�صوات املعار�صن، كما ي�صغطون من خالل »هيئة 

بقيادة  ال�صعودي  الركب  يف  ت�صري  التي  الأرك���ان«، 

العقيد املن�صق �صليم اإدري�س، من اأجل حتويل م�صار 

ال�صلطة اإىل »احلالة ال�صعودية«.

واأفادت املعلومات اأن �صخ�صية لبنانية على �صلة 

تركيا  اإىل  جم��دداً  انتقلت  �صابق  لبناين  مب�صوؤول 

دة بدعم  للعمل على ت�صهيل املهمة ال�صعودية، مزوَّ

ب��الأ���ص��وات  الظفر  اأج��ل  م��ن  م��ايل كبري،  �صعودي 

ال���الزم���ة ل��ت��ويل م��ر���ص��ح��ي ال�����ص��ع��ودي��ة امل��ن��ا���ص��ب 

الكرى يف »الئتالف«.

تقيم  ال�����ص��خ�����ص��ي��ة  ه����ذه  اإن  امل�������ص���ادر  وق���ال���ت 

يف ال��ف��ن��دق ن��ف�����ص��ه ال����ذي ���ص��ي��ق��ام ف��ي��ه امل���وؤمت���ر يف 

هذه  ب��ن  ج��ار  التن�صيق  اأن  واأو���ص��ح��ت  ا�صطنبول، 

»الإخ����وان«  جماعة  يف  ب���ارزة  وق��ي��ادات  ال�صخ�صية 

ال�صورية من اأجل حتقيق هذه املهمة.

اإن النتائج التي �صي�صفر  وتقول امل�صادر نف�صها 

�صتحدد  ا���ص��ط��ن��ب��ول  امل��ع��ار���ص��ة يف  م���وؤمت���ر  ع��ن��ه��ا 

ال�صوري  امللف  يف  ال�صراع  لإدارة  املقبلة  الوجهة 

ا�صتمرار  اأو  ال�صعودية..  اأو  القطرية  القيادة  بن 

التجاذب احلايل الذي يفقد املعار�صن ال�صورين 

ما تبقى من دعم خارجي.
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 خـالفــات »النصرة«
قالت وكالة »رويرتز« �إن �خلالف بني »جهاديي جبهة �لن�سرة« يف �سورية؛ بني جناحي »�أبو حممد 

�جلوالين« و»�أبو بكر �لبغد�دي« على و�سك �أن يبد�أ حربًا �سرو�سًا �سد بع�سهما �لبع�ض على خلفية 

»دولة  �أح�سان  �إىل  �لن�سرة«  »جبهة  ��ستعادة  »�لبغد�دي«  �أعلن  �أن  منذ  �لطرفني  بني  �ل�سر�ع 

�لعر�ق �الإ�سالمية«، و�لتي كانت ور�ء تاأ�سي�سها و�إر�سال كو�درها �إىل �سورية �سيف �لعام 2011.

 العمــيل
�أن زعيم »جبهة �لن�سرة« يف  �ل�سابق يف تنظيم »�لقاعدة«؛ نبيل نعيم،  �عترب �لقيادي �مل�سري 

نعيم  ور�أى  �لظو�هري.  كاأمين  �ملركزية،  �ملخابر�ت  لوكالة  عميل  �جلوالين،  حممد  �أبو  �سورية، 

يف مقابلة �سحفية �أن م�سلحي »جبهة �لن�سرة« يف �سورية »يقاتلون بالنيابة عن �لواليات �ملتحدة 

�الأمريكية، لتنفيذ ما مل ي�ستطع �لنظام �ل�سوري �حلايل تنفيذه«.

 النصيحة كانت بجمل
ك�سفت م�سادر رو�سية مطلعة �أن �لقيادة �لرو�سية �أبلغت �الإد�رة �الأمريكية �أن رهان و��سنطن على 

»�لزمن« يف ما يتعلق باالأزمة �ل�سورية هو رهان خا�سر، وهذه �حلقيقة يطرحها �مل�سوؤولون �لرو�ض 

�أمام �مل�سوؤولني �الأمريكيني خالل كل لقاء ُيعقد بني �جلانبني. وقالت �مل�سادر �إن مو�سكو �أبلغت 

و��سنطن �سرورة ح�سم موقفها من �الأزمة �ل�سورية وموؤمتر »جنيف 2«، فالدولة �ل�سورية قد تفّرغ 

هذ� �القرت�ح من م�سمونه، الأن �جلي�ض �ل�سوري يقرتب بالفعل من ح�سم �الأزمة ع�سكريًا، ومن 

�لق�ساء على �ملجموعات �الإرهابية �لتي تتهاوى �أمام �سربات �جلي�ض.

بـــــازار ســعـودي - قـطــري لـشـراء األصــوات فـي »االئـتـــالف«



 مل يكن يف ت�صّور اأحد اأن تخرج جموع 

امل�صرين بهذا الكم الهائل وذاك احل�صد 

امل��ل��ي��وين ال����ذي ف��ا���س يف ج��م��ي��ع ���ص��اح��ات 

اأدن��اه��ا،  اإىل  اأق�صاها  من  م�صر  وميادين 

رف�������ص���اً حل��ك��م ال��رئ��ي�����س حم��م��د م��ر���ص��ي 

الن�صخة  وهو  والتنمية«،  العدالة  و»ح��زب 

امل�����ص��ري��ة ع��ن »ح���زب احل��ري��ة وال��ع��دال��ة« 

الركي، والأهم، اأن اأحداً مل يت�صور، حتى 

اخل�صوم، اأن ينجح حممد مر�صي ونظامه 

اجل���دي���د خ����الل ع����ام واح�����د م���ن ت��ول��ي��ه 

احلكم، يف تكتيل مثل هذا الكم الهائل من 

قَبل  من  خ�صو�صاً  وحلزبه،  له  الكراهية 

»امل��ي��دان« لإ�صقاط  ال��ذي��ن وق��ف��وا معه يف 

حكم الرئي�س ال�صابق ح�صني مبارك.

 م��ن��ذ اأن ف���از م��ر���ص��ي ب��ف��ارق ل ُي��ذك��ر 

النتخابات  يف  �صفيق  اأحمد  خ�صمه  على 

الفراق بن »حزب احلرية  الرئا�صية، بداأ 

وال����ع����دال����ة« ورف������اق ال������درب م���ن ال��ق��وى 

اإ�صقاط  يف  معاً  �صاهمت  التي  ال�صيا�صية 

مبارك، كان الإخالل بالوعود والتفاقات 

اأول اأخ��ط��اء م��ر���ص��ي وج��م��اع��ت��ه، ح��ت��ى اأن 

رم����وز امل��ع��ار���ص��ة مل ي��ت��وان��وا ع���ن و���ص��ف 

وع����وده ب���»ال��ك��اذب��ة«، الأم����ر ال���ذي �صاهم 

ب�صكل �صريع يف تكتيل »قوى الثورة« �صده، 

حركته  ت��ر���ص��د  ق��وي��ة  جبهة  ت�صكيل  ويف 

وت��واج��ه��ه ي��وم��ي��اً. وب���دًل م��ن ال�صعي اإىل 

امل�صاركة  قاعدة  وتو�صيع  الأم��ر  ا�صتدراك 

يف نظام احلكم، واعتماد ال�صورى مع قوى 

املجتمع، خ�صو�صاً مع من تقدم ال�صفوف 

يف مواجهة النظام ال�صابق، عمد اإىل اتباع 

�صيا�صة ال�صتئثار واإق�صاء الآخرين، واإىل 

م�صلحة  ع��ل��ى  احل����زب  م�صلحة  ت��ق��دمي 

»اأخ��ون��ة  امل�صريون  �صّماه  م��ا  يف  املجتمع، 

الدولة«، وهو اأمر رفع من من�صوب الفراق 

امل�صرية،  ال�صعبية  البيئة  داخ��ل  والتوتر 

التي ثارت على حكم مبارك حتت �صعارات 

والكرامة  الجتماعية  والعدالة  »احلرية 

الوطنية«. 

كان »الإعالن الد�صتوري« الذي اأعطى 

ف��ي��ه م��ر���ص��ي ن��ف�����ص��ه ���ص��الح��ي��ات وا���ص��ع��ة، 

حم��ط��ة اأ���ص��ا���ص��ي��ة يف ���ص��ع��ود الع���را����س 

وت��ف��اق��م��ه ���ص��ده، وج����اءت ط��ري��ق��ة اإق����رار 

ال��د���ص��ت��ور »ال���ف���ئ���وي« ال�����ذي مل ي��ع��رف 

ب���الآخ���ري���ن وه��ّم�����ص��ه��م، ���ص��اع��ق��اً اآخ����ر يف 

تفجري ال�صراع، خ�صو�صاً اأن دميقراطية 

ال��ن�����ص��ف زائ������د واح������د يف جم��ت��م��ع غ��ري 

م�صتقر، تعني اإق�صاء ما يقارب من ن�صف 

املجتمع، فكيف اإذا كان مر�صي ميلك اأ�صاًل 

الهزيلة،  الأك��ري��ة  تلك  ن�صف  م��ن  اأق���ل 

اإىل  اأو�صلته  التي  الباقية  الأ�صوات  فيما 

احلكم هي اأ�صوات غري موالية له، بل هي 

للراف�صن و�صول مر�صح فلول مبارك؟

ا�صتطاع  خالل عام واح��د من احلكم، 

الآمال  كل  اإ�صقاط  حممد مر�صي وحزبه 

التي راهنت على اإمكان اعتمادهم �صيا�صة 

يف  واخل����ارج:  ال��داخ��ل  اأ�صئلة  على  جتيب 

الفقراء،  عي�س  ولقمة  الجتماعي  الأم��ن 

مفتوحاً  الباب  واإب��ق��اء  الدميقراطية  ويف 

اأم��ن  ال�صلطة، ويف  ت���داول  اإم��ك��ان��ي��ة  اأم���ام 

التح�ص�س  جلهة  ك��ان  اإن  القومي؛  م�صر 

الأب��واب  على  القابع  ال�صهيوين  باخلطر 

ع��ل��ى ح����دود ���ص��ي��ن��اء وامل��ت��غ��ل��غ��ل يف اأع��م��اق 

اأفريقيا، اأو جلهة خطر التطرف املتفاقم 

اأم��ن م�صر  اأو جلهة  يف الداخل واجل���وار، 

تقام  ب���داأت  ال��ت��ي  بامل�صاريع  د  امل��ه��دَّ امل��ائ��ي 

ب��دع��م ومتويل  ال��ن��ي��ل،  نهر  على جم��رى 

وحتري�س »اإ�صرائيلي«.

ع��ل��ى ال��ع��ك�����س م���ن ذل����ك؛ دف���ع »ح���زب 

احلرية والعدالة« اإىل الواجهة رجله الأول 

عارفوه  ي��وؤك��د  كما  وه��و  ال�صاطر،  خ��ريت 

داخ��ل جماعته«، مع  الأول  اأمريكا  »رج��ل 

ما ميثله من منوذج راأ�صمايل منخرط يف 

جعل  مبا  الراأ�صمالية،  الغربية  املنظومة 

ميكن  ل  ف��ئ��ة  وه���ي  ال�صعبية،  الأك���ري���ة 

الت�صكيك يف اإميانها وتدّينها، ترف�س هذا 

الإ���ص��الم  ي�صّور  لأن��ه  احل��ك��م،  النموذج يف 

»دي����ن����اً ل���الأغ���ن���ي���اء وامل�����ص��ت��غ��ل��ن«، ول��ي�����س 

ممار�صة  وج��اءت  وامل�صت�صعفن.  للفقراء 

ال�����ص��ل��ط��ة ل��ت��وؤك��د اأن ال��ن��ظ��ام اجل���دي���د ل 

اجتماعية  ع��دال��ة  نحو  ت��وج��ه  اأي  يحمل 

اأي  تتخذ  ومل  ال��ن��ا���س،  يطلبها  من�صفة 

القومي للبلد، ويف  خطوة حلماية الأمن 

الذي  احلاكم  ممار�صة  تكن  مل  ال�صيا�صة 

احتمى خلف �صعار »الإ�صالم« اأف�صل حاًل، 

اإذ اإنه اأحبط كل الآمال املعقودة لإ�صقاط 

»اتفاقية العار« مع العدو ال�صهيوين، التي 

املعروفة  واإرادتها، وهي  كبلت قرار م�صر 

على  اأبقى  حيث  ديفيد«،  »كمب  باتفاقية 

����ص���ف���ارة ال���ك���ي���ان ال�����ص��ه��ي��وين وع��ل��م��ه يف 

الت�صّول  املعز«، كما وا�صل �صيا�صة  »قاهرة 

�صّيئ  تقدير  يف  اأم��ريك��ا  من  وال�صتجداء 

منه ملدى كره امل�صرين ل�»الإ�صرائيلين« 

والأم��ريك��ي��ن، واأه��م��ل ك��ل م��ا ل��ه عالقة 

م�صر  ل��دور  واأ���ص��اء  القومي،  م�صر  باأمن 

يف  التكفريين  اإىل  ان�صم  عندما  العربي 

حربهم على �صورية، وقطع عالقات م�صر 

ال�صمايل«  »الإق��ل��ي��م  اأن��ه��ا  متنا�صياً  معها، 

ال�صيا�صات  وان��خ��رط يف  ال��وح��دة،  ل��دول��ة 

ال��ط��ائ��ف��ي��ة وامل��ذه��ب��ي��ة ال��ت��ي ُت��ل��غ��ي الآخ���ر 

وتكّفره وت�صتبيح دم��اءه، كيف ل وال�صيخ 

التكفري  يف  ال�صفوف  يتقدم  القر�صاوي 

واإح����الل دم��اء  بالقتل وال��ذب��ح  والإف���ت���اء 

امل�صلمن! 

وه����ك����ذا، اك��ت�����ص��ف امل�������ص���ري���ون اأن���ه���م 

مكانه  لين�صبوا  ف��ا���ص��داً  نظاماً  اأ�صقطوا 

ن���ظ���ام���اً ف���ا����ص���اًل، ف���خ���رج���وا ب���امل���الي���ن.. 

ي��ف��دي مر�صي م�صر  وال�����ص��وؤال ه��ن��ا: ه��ل 

اأ�صبح  اأن  بعد  ب��ه��ا،  ي�صّحي  اأم  بكر�صيه، 

اجل��ي�����س ط��رف��اً يف ه���ذا ال�����ص��راع ال���ذي ل 

يخلو من دموية؟

عدنان ال�ساحلي
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هل يفدي مرسي مصر.. أم يضّحي بها؟

مرسي وحزبه أسقطا 
كل اآلمال التي راهنت 

على إمكانية تصدير 
»التجربة اإلخوانية«

لن  والذين  املنطقة،  يف  حلفائها  ومع 

يقفوا مكتويف الأيدي اأبداً. هنا حاولت 

وا���ص��ن��ط��ن يف ق��م��ة ال����دول ال��ث��م��اين يف 

اأن حُت�����رج رو����ص���ي���ا وت�����وّرط  ب��ل��ف��ا���ص��ت 

ت��ط��ّرف��اً يف  اأك���ر  حلفاءها يف م��واق��ف 

بوتن  رف��ع  اأن  فكان  �صورية،  مواجهة 

���ص��وت��ه واأ���ص��ب��ع��ه، ف��خ��رج��ت امل��ق��ررات 

النهائية من دون اأن ت�صري اإىل �صورية.

ي��رق��ب  ك������ان  ال����ت����ي  ويف م�������ص���ر، 

ح��زي��ران،   30 يف  مت��رد  حركة  حاكمها 

�صارع ل�صرف الأنظار عن هذا الواقع، 

املنق�صم  الداخلي  الواقع  فوق  والقفز 

اأن�صاره وحلفائه، فاأعلن فجاأة  وح�صد 

اأن  م���ع دم�����ص��ق، دون  ال��ع��الق��ة  ق��ط��ع 

الكيان  على  واح���دة  نقد  بكلمة  ي��اأت��ي 

بوا�صطة  ي�����ص��ّع��د  ال����ذي  ال�����ص��ه��ي��وين، 

ق��ط��ع��ان امل�����ص��ت��وط��ن��ن ���ص��د ال��ق��د���س 

ال�����ص��ري��ف وامل�����ص��ج��د الأق�����ص��ى {ال���ذي 

باركنا حوله}.

كل  رم����ت  اإذن  ح����زي����ران  ���ص��ه��ر  يف 

اأوراق��ه��ا  �صورية  على  احل���رب  اأط���راف 

يف مواجهة الدولة الوطنية ال�صورية، 

كانت على  كما  ال�صورية  »اللعنة«  لكن 

م����ّر ال���ت���اري���خ ت�����ص��ي��ب ال���غ���زاة ال��ذي��ن 

يطمعون �صراً بالأر�س التي قال عنها 

يف  لنا  ب��ارك  »اللهم  الأك���رم:  الر�صول 

�صامنا«، اأ�صابت معظم احللف.

حاد  انق�صام  ثمة  اأي�����ص��اً،  اأم��ريك��ي��اً 

ب���ن م���واق���ف اخل��ارج��ي��ة الأم��ريك��ي��ة، 

وقيادة اجليو�س الأمريكية التي مّلت 

دفع اخل�صائر واملغامرات والطموحات 

العابرة  ال�صركات  ل�صا�صة  الإمريالية 

للقارات.

خ��ل��ي��ج��ي��اً، اأدب������ر ح���م���دا ق��ط��ر عن 

امل�����ص��ه��د ال�����ص��ي��ا���ص��ي، وت���ق���ّدم مت��ي��م بن 

ح���م���د، ال������ذي ت��ف��ي��د امل���ع���ل���وم���ات اأن����ه 

يكون  ق��د  ك��ب��رية،  ل��ت��غ��ي��ريات  م�صطر 

اأولها ما ر�صح عن اإبعاد القر�صاوي.

و���ص��ع��ودي��اً، ث��م��ة ن���وع م��ن ال�����ص��راع 

العلن،  اإىل  يخرج  لأن  مر�صح  اخلفي 

الفي�صل  �صعود  جناحي  بن  خ�صو�صاً 

وبندر بن �صلطان من جهة، ومتعب بن 

عبداهلل - ومقرن بن عبد العزيز من 

جهة اأخرى.

مليون  ثالثن  نحو  م�صر:  يف 

مواطن م�صري يهدرون يف ال�صارع 

���ص��د م��ر���ص��ي واخ����وان����ه وات���ب���اع���ه، 

وغ�����داً، ���ص��ت��ك��ون م�����ص��ر اأم�����ام زم��ن 

اآخر.

يف ت���ون�������س ت��ت�����ص��ع احل����رك����ة ���ص��د 

»النه�صة«، حتى اأن يف و�صطها من يرى 

خطاأ قطع العالقة مع دم�صق، وبداأت 

تتو�صع  دم�صق  مع  املت�صامنة  احلملة 

ب�����ص��ك��ل ���ص��ي��ف��ر���س ت���ط���ورات ه��ام��ة يف 

تون�س، خ�صو�صاً اأن نتائج �صوارع م�صر 

امل�صتقبل،  مالمح  من  الكثري  �صتحدد 

ويف تركيا تت�صع حركة الرف�س مل�صروع 

اأردوغان - اأوغلو ال�صلطاين.

وا����ص���ن���ط���ن  اأرادت  ب����اخ����ت���������ص����ار، 

وحلفاوؤها واأتباعها اأن يحّولوا موؤمتر 

واي  م��ن  ن��وع  اإىل  املحتمل   »2 »جنيف 

الكرملن  قي�صر  لكن  بالي�صتي�صن، 

ح��ي��ن��م��ا ح�صمها  راأي������ه خم��ت��ل��ف��اً  ك����ان 

يحدد  كل مكان  امل��ي��دان يف  اإن  بقوله: 

الوقائع.

(اأحمد زين الدين
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م���ا ه���ي ال��ر���س��ائ��ل ال��ت��ي ي��ري��د »ت��ي��ار 

امل�����س��ت��ق��ب��ل« �ح����ل����ف����ا�ؤه ت��وج��ي��ه��ه��ا اإىل 

املتنقل  ال��ت��وت��ر  خ��ال  م��ن  اللبنانيني 

ل����اأ������س����اع يف ل���ب���ن���ان؟ �م�����ا ����س���ر ل��ي��ل��ة 

انفلتت  ح���ني  ال�����س��م��ال،  يف  ك���اب���وين  اآل 

جماعة ق��ادة امل��ح��ا�ر يف ���س��وارع �اأ���س��واق 

على  طرابل�س  الثانية  العا�سمة  �اأحياء 

دراجاتهم النارية.. اأ� �سراً على الأقدام 

م��رّ�ع��ني  ك��ل اجت����اه،  ال��ن��ار يف  يطلقون 

ال���ن���ا����س، م���ا ا���س��ط��ر امل���ح���ال ال��ت��ج��اري��ة 

�املدار�س �املوؤ�س�سات لإغاق اأبوابها.

اأج��ل  ه��ل ه��ذا الفلتان ه��و فقط م��ن 

الأم��ن��ي��ة  ال���ق���وى  اأ� لأن  ���س��ي��دا،  اأ����س���ر 

اع��ت��ق��ل��ت يف اأح�����د م��ن��ت��ج��ع��ات ك�����س��ر�ان 

»ال��ط��راب��ل�����س��ي« غ����ايل ح������دارة؛ ���س��دي��ق 

امل���غ���ّن���ي ف�����س��ل ����س���اك���ر، ال���ل���ذي���ن ك��ان��ت 

اأظ��ه��رت تلّذذهما  ال��ت��ل��ف��زة ق��د  ���س��ا���س��ات 

لق�ساء  التابعة  ع��را  يف  جندينينْ  بقتل 

�سيدا  ملدينة  �لي�س  اإداري�����اً،  ال��زه��راين 

التي ُنكبت بهذا الأ�سر.

طرابل�س،  يف  ر���س��ا���س  طلقة  ك��ل  م��ع 

ق���ب���ل اأ����س���ب���وع���ني، ك�����ان ن������واب امل��دي��ن��ة 

ال�سوري،  النظام  يتهمون  »امل�ستقبليون« 

اأ� »عماء« حزب اهلل من اأهل طرابل�س 

ن��واب  بع�س  تعبر  ح��د  على  �ال�����س��م��ال، 

»الأمة« هناك.

املحا�ر  جماعة  »انتف�ست«  امل��رة  هذه 

�ال�������س���ي���خ �����س����امل ال�������س���ه���ال، م����ن اأج����ل 

امل�سلحون  ف��ان��دف��ع  ح�����دارة،  »امل��ج��اه��د« 

يف ال�������س���وارع، �اأط���ل���ق ال�����س��ه��ال ف��ت��ا�ي��ه، 

الفتنة يقلبون  ��سط جماعة من علماء 

احلقائق، �يبّثون الأ�هام �التهديدات.

بوجع  ك��رام��ي  في�سل  ال��وزي��ر  ي�سرخ 

�يق�سد  ه�����وؤلء،  ط��راب��ل�����س:  ال��ن��ا���س يف 

اجلماعات امل�سلحة، ل ميّثلون الأكرثية 

ال�سامتة ال�ساحقة يف طرابل�س، �الذين 

الذين  للم�سلحني  الفو�سى  ه��ذه  م��ل��وا 

ي�ستبيحون كل �سيء.

اأج���ل، ه��ل َمن  م�سلحون حم��م��ي��ون.. 

ي��ت��ذك��ر ق�����س��ي��ة ����س���ادي امل���ول���وي، �ك��ي��ف 

املالية  �زير  ب�سيارة  طرابل�س  اإىل  ��سل 

معززاً مكرماً، �كيف دفع رئي�س حكومة 

لبنان �سند كفالته!

م�����س��ل��ح��ون حم��م��ي��ون �م���دع���وم���ون، 

ع��ل��ى ح�����س��اب م��دي��ن��ة ط��راب��ل�����س �اأه��ل��ه��ا، 

الأمني  امل�سوؤ�ل  من  دعماً  يتلقون  �ه��م 

احلكومة  رئي�س  افتعل  ال���ذي  ال�����س��اب��ق، 

د���س��ت��وري��ة،  م�سكلة  اأج��ل��ه  م��ن  امل�ستقيل 

اأحد  �ك��اأن ل  ق��زح،  ل تركب على قو�س 

غره يف الأ�لني �الآخرين ي�ستحق هذا 

املركز »املمتاز«.

�املعر�ف  امل�ستقيل،  احلكومة  رئي�س 

ع���ن���ه اأن������ه غ����ر ف��ق��ي��ه ب���ال���د����س���ت���ور �ل 

القانون، اعتمد ا�ست�سارة قانونية ت�ستند 

�سلة  ل  اأن  رغ���م  بلجيكية،  �سابقة  اإىل 

بني د�ستور لبنان �د�ستور البلجيك، �ل 

�البلجيكية،  اللبنانية  التجربتني  بني 

العامة  اجلل�سة  ان��ع��ق��اد  ع���دم  اأج���ل  م��ن 

حملته  لب��ن  كرمى  النيابي،  للمجل�س 

�ع�سرته.

ه�����ل ����س���ي���ب���ق���ى م�������س���ل���ح���و ط���راب���ل�������س 

فالتني من كل عقال؟ �ما الذي يريده 

�الأم��ن��ي  �»امل��ي��ق��ات��ي��ون«  »امل�ستقبليون« 

د�ره  اإىل  ل��ل��ع��ودة  يطمح  ال���ذي  ال�سابق 

�م��ك��ان��ه، مت��ه��ي��داً مل��ا ه��و اأع��ل��ى �اأه����م يف 

امل�ستقبل القريب اأ� البعيد؟

بعد معركة الأ�سر يف �سيدا، انتف�ست 

ال�����س��ي��دة ب��ه��ي��ة احل���ري���ري �زم��ي��ل��ه��ا يف 

فوؤاد  دائرة عا�سمة اجلنوب  النيابة عن 

ال�سنيورة، ملا حلق ب�سيدا، �هما اللذينْن 

ال��و���س��ائ��ل  ب��ك��ل  ي��ع��م��ان  غ��ّط��ي��اه، �الآن 

لتكون اإعادة بناء �اإعمار ما خرب �دمر 

اأراد �سفر  ال��ت��ي  الإي���ح���اءات  م��ا ه��ي 

اململكة العربية ال�سعودية يف لبنان؛ علي 

توّجهه  قبيل  توجيهها  ع�سري،  عوا�س 

مائدة  على  ال��غ��داء  لتنا�ل  ال��راب��ي��ة  اإىل 

العماد مي�سال عون، �هو الذي اعتاد منذ 

اأن بداأ حياته العملية يف �زارة الداخلية 

يرجتل  ل  اأن  اأم���ن،  ك�سابط  ال�سعودية 

موقفاً اأ� ت�سريحاً، ف�سجّل الرجل حافل 

بال�سمت، �املواقف يف الأ�قات احلرجة؟

�م�����ن ب�����اب ل���ف���ت ال���ن���ظ���ر ل��ي�����س اإل، 

جاء  ال��ذي  ال�سعودي  الدبلوما�سي  فهذا 

من  ال�����س��ع��ودي��ة  اخل���ارج���ي���ة  �زارة  اإىل 

�سابط  فيها  عمل  التي  الداخلية،  �زارة 

نف�س  ب��داي��ة يف اخلارجية يف  اأم���ن، عمل 

اخ��ت�����س��ا���س��ه ت��ق��ري��ب��اً، ح��ي��ث ك����ان ع�سو 

ه��ي��ئ��ة ال���ت���دري�������س يف م��ع��ه��د ال���درا����س���ات 

�كان  ال��وزارة،  لهذه  التابع  الدبلوما�سية 

يدّر�س حتديداً مادة الأمن الدبلوما�سي.

�ح��ي��ن��م��ا ب�����داأ ع��م��ل��ه ال��دب��ل��وم��ا���س��ي 

ال��ف��ع��ل��ي يف اخل��������ارج، ك�����ان يف ك����ل م���رة 

ي��رت��ب��ط ب���ت���ط���ورات ك����رى، �ل���ه���ذا قبل 

ُعنينِّ   2001 اأيلول   11 اأح��داث  اأ�سهر من 

���س��ف��راً ل��ب��اده يف ب��اك�����س��ت��ان، �ب����داأ منذ 

ذل���ك احل���ني ي��ل��م��ع جن��م��ه يف اخل��ارج��ي��ة 

ال�سعودية كرجل املهّمات ال�سعبة، �حني 

ُعنينِّ يف بر�ت خلفاً لعبد العزيز خوجه، 

ي�سمونه  م��ا  ب��ف��ورة  ب���داأت  املنطقة  ك��ان��ت 

»الربيع العربي«، �التي لباده د�ر فيها 

التطورات  يف  باأ�سكال خمتلفة، خ�سو�ساً 

ال�سورية.

ح���ا�ل ال�سفر ع�����س��ري خ���ال ه��ذه 

الفرتة اأن يبد� على �سيء من التوازن يف 

عاقاته مع خمتلف الأطراف اللبنانية، 

اأن راأ���س دبلوما�سية ب��اده ك��ان قد  رغ��م 

الوطنية  ال��د�ل��ة  اإع���ان حربه على  ب��داأ 

�الو�سائل،  الأ�سكال  مبختلف  ال�سورية، 

يف ال���وق���ت ال�����ذي ك���ان���ت حت��م��ل الأن���ب���اء 

امل���زي���د م���ن القتلى  ال�����س��وري��ة  امل��ي��دان��ي��ة 

امليدان،  اأر���س  يف  ال�سعوديني  �املعتَقلني 

اعرتفوا  الذين  املعتَقلني  اإىل  بالإ�سافة 

من  ر�سمياً  جتنيدهم  �اأ�سلوب  بطريقة 

باد  يف  للقتال  ب��اده��م  خم��اب��رات  قبل 

الأم���وي���ني م��ع امل��ع��ار���س��ة الأ���س��د تطرفاً 

»ل��واء  اأ�  الن�سرة«  »جبهة  �ه��ي  �تكفراً 

التوحيد«.

يبقى متوازناً  اأن  �اإذا حا�ل ع�سري 

مواقفه  �ك��ان��ت  ال��دب��ل��وم��ا���س��ي،  باملفهوم 

»املنار«  قناتي  »املتوازنة« على  الإعامية 

مت��ام  ال��ن��ائ��ب  تكليف  ُب��ع��ي��د   »NBN«�ال�

�سام بت�سكيل احلكومة اجلديدة، اإل اأنها 

�سرعان ما تبدلت 180 درجة بعد معركة 

ال��ق�����س��ر، �ب����داأ ب��ن��وع م��ن ت��وزي��ع امل��ه��ام 

�بالتايل  ��سعبياً،  اإع��ام��ي��اً،  ال�سعودية 

تخّلى عما يو�سف به »الغمو�س البّناء«، 

�عاد اإىل مهمته الأ�سلية باأن اأي موقف 

�اأمنية..  �سيا�سية  اأبعاد  له  له،  اأ� حترك 

�اأ�سياء اأخرى.

ع�سري  ال�سفر  اأن  يبد�  امل��رة  ه��ذه 

بحجر  ع�سافر  ع��دة  ي�سرب  اأن���ه  ي��رى 

الرابية  اإىل  توجهه  قبيل  اإن��ه  اإذ  �اح���د، 

اأطلق ت�سريحاً بوا�سطة الوكالة الوطنية 

لاإعام - الوكالة الر�سمية للجمهورية 

ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة- �ب��وا���س��ط��ة ال���ه���ات���ف، ف��ع��ّر 

املتنقلة  امل�ساكل  من  جدية  خم��ا�ف  عن 

لها  اأن  م��ع��ت��راً  اللبنانية،  امل��ن��اط��ق  ب��ني 

6w w w . a t h a b a t . n e t

لبنانيات

بين السالمة والندامة
يف اأر�ض الكنانة م�صر، يقولون 

ثالث  امل��ل��م��ات،  عند  احل��ي��اة  يف  اإن 

�صكة  ه��ي   - ط���رق   3 اأي   - �صكك 

وال�صكة  ال��ن��دام��ة،  �صكة  ال�صالمة، 

اللي »تودي وما ترجع�ض«.

منذ  اخ��ت��ار  لبنان،  يف  البع�ض 

املتوالية  ال�صيا�صية  الأزم���ة  ب��داي��ة 

يف  اأو  ال��داخ��ل  يف  ك��ان  اإن  ف�صوًل، 

كان  واإن  ال�صالمة،  �صكة  الإق��ل��ي��م، 

واإن  الأب�����ص��ط،  احل��ل  اأن���ه  يقينه  يف 

ين�صجم  ال��ذي  الأمثل  احلل  يكن  مل 

اإعالنها  وجوب  بحيث  تطلعاته،  مع 

ج���ه���ارًا ن����ه����ارًا، ول��ي�����ض م���ن حتت 

املرا�صيل،  مر�صال  عرب  اأو  الطاولة 

اأن�����ه م���ع اجل��ي�����ض وم����ع م��ع��اجل��ت��ه 

ل���الأو����ص���اع ك��م��ا ي���راه���ا، وف���ق���ًا ملا 

ووحدة  الوطنية،  امل�صلحة  تقت�صيه 

ال�صنف  وهذا  واملوؤ�ص�صات..  ال�صعب 

ب��اأن الكبار لن  ي��ح��دوه دوم���ًا الأم���ل 

مل  لأنه  احل�صاب،  عند  بلفتة  ين�صوه 

يعاِد، ومل يحاب.

على  الع�ض  امتهن  اآخ��ر  بع�ض 

اأيديه، وتقبيل الأيادي، واأكرث بعد كل 

حمطة، والبكاء على الأطالل ندامة، 

ت�صون  التي  الطريق  يخرت  مل  لأن��ه 

امللك كالرجال، رغم يقينه اأن خياره 

ما  بكل  تطيح  ق��د  ونتائجه  ملتب�ض 

بناه، اإذا غامر برهان غري مدرو�ض، 

به  ت��زخ��ر  �صنف  وه���ذا  فعلها،  ث��م 

حيث  لبنان،  يف  ال�صيا�صية  احلياة 

منه  ي�صتلهم  الذي  الأعلى  املثال  اإن 

ال�صرائح  على  املعممة  الفكرية  روؤاه 

اأي  ال�صكايف«  »�صكني  ه��و  الأو���ص��ع، 

احلال،  اقت�صى  كيفما  اآخ��ر،  مبعنى 

ميكن اأن ياأخذ ح�صة من اجللد، اإن 

القابل  بالتباكي  اأو  بابت�صامة،  كان 

لل�صرف.

»ت��ودي  اللي  �صكة  اأ�صحاب  اأم��ا 

وم��ا ت��رج��ع�����ض«، ه��م اأول��ئ��ك الذين 

�صهدنا اأمثالهم الأ�صبوع املا�صي من 

واملروجني  ورعاتهم  الفتنة  مثريي 

يقدمون  ال��ذي��ن  ب��ل  ل  جلرائمهم، 

هم  الوطنية،  املوؤ�ص�صة  على  القتلة 

الأف���الم  ي��رّك��ب��ون  ال��ذي��ن  اأنف�صهم 

وي�صّوهون عربها احلقائق وتقدميها 

الغرائز  م��ن  متتالية  ج��رع��ات  م��ع 

املذهبية، على اأنها حقائق.

ه���ذا ال�����ص��ن��ف اخل��ط��ري ال��ذي 

ويرف�ض  ال��وط��ن��ي��ة،  ال��وح��دة  ي��ه��دد 

اإىل  يتذاكى  العرب،  واأخ��ذ  الت��ع��اظ 

اأمر عمليات  حد الغباء باأنه ل ينفذ 

من غرفة جتتمع فيها العقول ال�صود.

ك��ث��رية  درو��������ض  ال���ت���اري���خ  يف 

الكرامة  »�صكة  عنوانها  و�صاطعة، 

ال���وط���ن���ي���ة«، وث��م��ن��ه��ا ال�����ص��ه��ادة 

بالقابل،  التفكري  دون  والت�صحية، 

وه����ي ال�����ص��ك��ة ال��ت��ي ي��ف��ت��ق��ر اإل��ي��ه��ا 

اأ�صحاب ال�صكك الثالث.

يون�س

الفلتان في الشمال في حده األقصى.. 
هل هي بداية النهاية؟

عـســيري يعــود إلـى مهـمتــه األســــاسـيــة.. »األمــــــن« الدبلوماسي

العماد مي�سال عون م�ستقبًا ال�سفر ال�سعودي علي عو�س الع�سري يف الرابية بح�سور الوزير جران با�سيل

الفو�سى ت�سيطر على �ساحة النور ��سط طرابل�س
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»الهيئة  ل���واء  حت��ت  ك��ان  �اإن  باإ�سرافهما، 

ال��ع��ل��ي��ا ل���اإغ���اث���ة«، ف��م��ن ح�����س��اب ال��د�ل��ة 

يريدان اأن يكّررا جتربة »عّلم �عّمر«!

ماذا عن الفلتان الأمني يف طرابل�س؟

م�����س��ادر ف��اع��ل��ة يف ال��ع��ا���س��م��ة ال��ث��ان��ي��ة 

تتاأمل خراً بعد انتهاء الظاهرة الأ�سرية 

اجلي�س  اأن  خ�سو�ساً  اجلنوب،  عا�سمة  يف 

الذي  ال�سوؤال  لكن  �فاعل،  ق��ادر  اأن��ه  اأثبت 

يدفعون  النا�س  �سيظل  ه��ل  ُم��ل��ح��اً:  يبقى 

اإىل  �يعيد�ن  امل�ستقبلية،  املغامرات  ثمن 

الذاكرة جتارب قدمية باأ�سئلة عديدة؟ من 

هم »جند ال�سام«؟ �من التي مّولتهم؟



»ارتباطاً بتدخل حزب اهلل يف الأحداث 

ه��ذه  »اأن  اإىل  �م�������س���راً  ال�������س���وري���ة«، 

املخا�ف تنذر بعواقب �سلبية اإذا مل يتم 

تدارك م�سبباتها، �من امل�سلحة العامة 

ال�سيا�سة  يف  النظر  اهلل  ح��زب  يعيد  اأن 

نية  ال�سُّ ال��ط��ائ��ف��ة  جت���اه  يّتبعها  ال��ت��ي 

�الطوائف الأخرى«.

»درع  يفعل  م���اذا  ع�����س��ري  ي��ق��ل  مل 

اجل���زي���رة« يف ال��ب��ح��ري��ن، ف��رمب��ا ك��ان��وا 

مي����ار�����س����ون ال�������س���ي���اح���ة ال���ت���ي ي��ح��ّب��ه��ا 

ال�سعوديون كثراً.. �مل ي�سر اإىل ماذا 

كان يفعل ال�سعوديون القتلى �املعتَقلون 

�اجلرحى يف �سورية.. �قبلها رمبا كان 

يعلم �سيئاً عن ال�سعوديني الذي قاتلوا 

مع »فتح ال�سام« يف نهر البارد، فُقتل 

من ُقتل �اعُتقل من اعُتقل، �هرب من 

ال�سعوديون يف  نن�سى  هرب.. �قبلها ل 

جمموعة ال�13 �ما اعرتفوا به.

ال��غ��داء لع�سري  زي��ارة  قد ل تنتج 

 - املتابعون  يرى  كما   - كان  �اإن  �سيئاً، 

اأ�  مت تلويحاً  اإغ��راءات كرى ُقدنِّ فيها 

العماد عون من تفاهمه  ل�سحب  جهراً 

م��ع »ح��زب اهلل«، �ه��و م��ا ك��ان ع�سري 

جم�����َراً ع��ل��ى الع������رتاف ب���ه م���وارب���ة، 

هناك  اأن  �سوؤال  على  رداً  اعتر  حينما 

حم����ا�ل����ة ����س���ع���ودي���ة ل�����س��ح��ب ال��غ��ط��اء 

الوطني  »التيار  ي�سّكله  الذي  امل�سيحي 

احلر« عن »حزب اهلل«: بقوله: »اإن هذا 

قراءة خاطئة«.

�اإذا ما اعتر البع�س اأن لقاء عون 

للحزب، فقد عّر  »زك��زك��ة«  - ع�سري 

اأن��ه ل يبحث ق�سايا  اجل��رال بو�سوح 

داخلية مع اأحد من اخلارج.

ُترى ماذا بعد؟

الأ�سا�سية  مهمته  اإىل  عاد  ع�سري 

اأن  عليه  لكن  باك�ستان،  يف  ب��داأه��ا  التي 

اإذا كانت  ي�ساأل من �سبقه يف لبنان، ما 

البهلوانيات الدبلوما�سية تنفع يف هذا 

البلد؟!

�أحمد �شحادة

7

على العسيري أن يسأل 
من سبقه في لبنان إذا 
كانت »البهلوانيات« 
الدبلوماسية تنفع في 

هذا البلد؟
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الإ�صالمي يف  الرفاعي؛ ممّثل حركة اجلهاد  اأبو عماد  احلاج   ■
لبنان، وّجه حتية تقدير اإىل الالجئني الفل�صطينيني يف لبنان، ل 

الذي حتلوا  املتميز  الوعي  على  احللوة،  اأهايل خميم عني  �صيما 

وقعت  التي  الأزم��ة  اأت��ون  اإىل  املخيم  باجنرار  ال�صماح  وعدم  به، 

املخيمات  اأمن  يحمي  الذي  هو  الوعي  هذا  اأن  موؤكدًا  �صيدا،  يف 

واجلوار، ويحمي ق�صية الالجئني، وي�صون حق العودة.

امل��وؤمل��ة  ال�صدمة  ع��ن  ينتج  اأن  متنى  ح��م��ود  م��اه��ر  ال�����س��ي��خ   ■
ال�صيا�صي  )وال�صرورية( التي ح�صلت يف �صيدا �صيء من الوعي 

ظاهرة  وتكون  الأم���ام،  نحو  الوطن  ثم  املدينة  يدفع  والديني، 

حتدٍّ  ومن  وا�صحة  �صرعية  خمالفات  من  رافقها  وما  »الأ���ص��ري« 

�صعي حثيث  ومن  الدين،  تزوير حلقيقة  ومن  اللبنانيني،  مل�صاعر 

نحو الفتنة املذهبية، عربة للمعتربين ودر�صًا ن�صتفيد منه مل�صتقبل 

املدينة والوطن.

■ كمال �ساتيا؛ رئي�ض املوؤمتر ال�صعبي اللبناين، نّبه اأن احلراك 
الثوري التي ت�صهده م�صر هو انتفا�صة �صعبية ل�صتعادة روح ثورة 

بال�صلطة،  تفرد  حاكم  حزب  مواجهة  يف  واأهدافها،  يناير   25
»اإ�صالميني«  بني  �صراع  اإنه  ال�صلطة  اأطراف  بع�ض  مقولة  راف�صًا 

وعلمانيني وملحدين. 

التي بداأت  الأمريكيني  املوفدين  اأن زيارة  اأكدت  الأم��ة  حركة   ■
وال��ري��ب��ة،  لل�صك  ت��دع��و  الأم��ريك��ي��ة،  اخل��ارج��ي��ة  وزي���ر  مب�صاعد 

خطرية،  تطورات  مع  دائمًا  ترتافق  الزيارات  هذه  اأن  خ�صو�صًا 

املنطقة،  م�صتوى  على  اأو  اللبناين،  الداخلي  امل�صتوى  على  �صواء 

اأكرث  تغيريات وخما�صات يف  ت�صهد  التي  املرحلة  ل�صيما يف هذه 

من دولة عربية، مما يدعونا للحذر من هذه الزيارت وما حتمله 

يف  اإل  النتيجة  يف  ت�صب  ل  حمتملة  وم�صاريع  خمططات  م��ن 

م�صلحة العدو »الإ�صرائيلي« والوليات املتحدة وحلفائهما.

لفت  الوحدوي،  الإ�صالمي  اللقاء  رئي�ض  غند�ر؛  عمر  احل��اج   ■
اإىل اأن بع�ض القوى داأبت على اإثارة الهواج�ض بعد جناح اجلي�ض 

اأن  رغ��م  لكن  ع��ربا،  يف  الفتنة  مربع  على  الق�صاء  يف  اللبناين 

هذه القوى تردد اأنها مع اجلي�ض اللبناين باعتباره املالذ الأخري 

للوطن واملواطنني، اإل اأنها تعرّب عن �صجبها مل�صاركة عنا�صر من 

ا�صتيائها من  القتال اإىل جانب اجلي�ض تارة، وعن  حزب اهلل يف 

وعن  اأخ��رى،  تارة  اجلي�ض  ينفذها  التي  والعتقالت  املداهمات 

وهذا  املواطنني،  مع  اجلي�ض  تعامل  يف  ال�صتن�صاب  من  توج�صها 

ادعاء باطل ل اأ�صا�ض له.

■ ل��ق��اء اجل��م��ع��ي��ات �ال�����س��خ�����س��ي��ات الإ���س��ام��ي��ة دان ال��دع��وات 
التحري�صية التي ت�صتهدف اجلي�ض اللبناين، مطالبًا جميع املتاأملني 

املوؤ�ص�صة  ح��ول  باللتفاف  اجل��راح  م���داواة  الراهنة  احلالة  من 

ال�صامنة لكل مكونات ال�صعب اللبناين، بدل التهجم عليها.

وح��دة   65 بناء  ال�صهيوين  ال��ع��دو  ق��رار  اأن  اللقاء  وراأى 

اإ�صتيطانية جنوب القد�ض املحتلة ميثل ا�صتمرارًا لالنتهاك 

و�صعبها،  فل�صطني  �صد  ال�صهاينة  جانب  م��ن  ال�صارخ 

العربية  ال���دول  وجامعة  ال���دويل  الأم���ن  جمل�ض  مطالبًا 

الأن�صطة  هذه  لوقف  التدخل  الإ�صالمي  املوؤمتر  ومنظمة 

ال�صتيطانية، واأن يتحمل امللوك والروؤ�صاء العرب وامل�صلمون 

م�صوؤولياتهم.

نية  ■ ال�سيخ �سهيب حبلي حّذر من ا�صتغالل ال�صاحة ال�صُّ
وال�صهادات  ُت�صاع  التي  الأكاذيب  عن  للكف  ودعا  جمددًا، 

حتت  وقتل  تع�صفية  اعتقالت  ح��ول  ُتن�صر  التي  الكاذبة 

وحركة  اهلل  حزب  واتهام  اجلي�ض،  على  واف��رتاء  التعذيب 

التي  الأ�صباب  اأه��م  من  اأن  اإىل  م�صريًا  بامل�صاركة،  اأم��ل 

خطباء  بع�ض  هم  »الأ�صريية«  احلالة  ولدة  على  �صاعدت 

الفنت، الذين حر�صوا ودعموا وا�صتعملوا املنابر وامل�صاجد«.

■ ال�سيخ �سريف توتيو؛ ع�صو قيادة جبهة العمل الإ�صالمي 
يف لبنان لفت الراأي العام املحلي والعربي والإ�صالمي اإىل 

نة يف لبنان هي ب�صبب  اأن كل ماآ�صي امل�صلمني من اأهل ال�صُّ

حماية  زورًا  يّدعي  الذي  امل�صتقبل«،  »تيار  ومواقف  رعونة 

اأهل ال�صنة واجلماعة والدفاع عنهم.

عـســيري يعــود إلـى مهـمتــه األســــاسـيــة.. »األمــــــن« الدبلوماسي

الفو�سى ت�سيطر على �ساحة النور ��سط طرابل�س

تبقى  اأن  دم�صق  وق��در  الثالث،  عامها  ال�صورية  الأزم��ة  دخلت 

ع�صّية على اأعداء الأمة العريبة والإ�صالمية.

معنى،  من  الكلمة  يف  ما  بكل  كونية  حربًا  تواجه  التي  �صورية 

لبنان  و�صقيقتها  عليها،  ت�َصن  التي  ال�صر�صة  احلرب  رغم  �صمدت 

مل تكن مبناأى عن ذلك، لأن احلكماء يف لبنان يعرفون اأن احلرب 

هناك باب من اأبواب الق�صاء على املقاومة.

للرد،  ُت�صتدرج  ومل  بعيد،  من  ال�صوري  احلدث  راقبت  املقاومة 

وال�صواريخ  املقد�صة،  العتبات  زوار  خطف  عمليات  من  بالرغم 

التي ا�صتهدفت مناطق ُتعترب موؤيدة للمقاومة يف البقاع ال�صمايل، 

اعتقدوا اأن املقاومة مكتوفة الأيدي، بينما هي كانت »تهّدي اللعب«، 

يدرك  العاقل  لكن  باخل�صارة،  يوهم  املحرتف،  ال�صطرجن  كالعب 

اأنه »يهّدي اللعب«.

�صقطت الق�صري يف يد املتطرفني مّدعي الإ�صالم، عندئذ اتخذ 

القرار احلا�صم، ودخلت املقاومة على اخلط، وا�صرُتجعت الق�صري 

وعادت اإىل كنف الدولة ال�صورية.

كان  تدخلها  لكّن  ال�صوري،  الوحل  يف  غرقت  املقاومة  اأن  ظنوا 

كالطبيب اجلراح املخت�ض الذي يدخل اإىل غرفة العمليات متقنًا 

ملهنته.

يف  تدّخلها  �صعار  حتت  لبنان  يف  املقاومة  اأع���داء  �صوت  عال 

اأعدائها  اآخر املتدخلني، لكن ممويل  اأنها كانت  العلم  �صورية، مع 

يدركون اأن املقاومة اأنهت حالة التطرف يف الق�صري، والتي كانت 

اإىل  ت�صري  الغربية  ال��دول  وتقارير  دولهم،  عقر  يف  اإليهم  �صت�صل 

اأن خرج امل�صلحون املتطرفون عن �صيطرتهم، رغم كل  ذلك، بعد 

م لهم، فاأدركت الدولة الداعمة اأن �صررهم اأكرب  الدعم الذي ُقدِّ

من نفعهم.. ق�صي الأمر يف الق�صري، لكن هل اعترب اجلميع من 

ذلك؟

اليوم  اأما  بها،  ي�صمعوا  مل  �صيدا  اأهل  بع�ض  اإن  يقال  قد  عربا، 

فوزير اخلارجية الأمريكي جون كريي بات يعرفها اأكرث مما يعرف 

بع�ض وليات بلده.

ظن »اأ�صريها« اأن املال املتدفق اإليه يجعله »اأمريًا«.. هكذا ظن، 

لكنه بقي اأ�صريًا.

التوا�صل  مواقع  على  به  املعجبني  ك��رثة  اأن  ع��ربا  »اأ���ص��ري«  ظن 

الجتماعي، والعدد الكبري من »like« على كالمه وخطاباته اأنهم 

ودع��وات  حتري�صية  �صعارات  فرفع  اإ�صارته،  وره��ن  ت�صرفه  حتت 

لإغالقه �صقق املقاومة، مهددًا بالتدخل الع�صكري، وبالويل والثبور 

على  ت��رد  ومل  ال��ف��خ،  يف  تقع  مل  امل��ق��اوم��ة  لكن  الأم����ور،  وعظائم 

التهامات والعت�صامات واإقفال الطرق.. هكذا يرّد العاقل.

لكن اأ�صري الظالم والفتنة رفع يف حّدة خطاباته، و»like« على 

»facebook« اأ�صبحت بالآلف، وهنا وقعت الواقعة؛ اعُتدي على 

اإىل  بال�صنني  عاد  »الأ�صري«  ليت  قتل..  من  فُقتل  اجلي�ض،  عنا�صر 

منا�صرون  تعّر�ض   1993 عام  ففي  الأر�صيف،  اإىل  ورج��ع  ال��وراء، 

للمقاومة لإطالق نار من اجلي�ض، فُقتل من ُقتل، ومل تطلق املقاومة 

�صقط  ال�صياح عندما  اأحداث  ن�صي  منا  وَمن  بوجه اجلي�ض..  طلقة 

من �صقط من منا�صري املقاومة، ومل ُتطَلق طلقة بوجه اجلي�ض؟ ويف 

الأجهزة  اإىل  النار  �صلمت مطلق  املقاومة  حادث مروحية اجلي�ض، 

الأمنية اللبنانية الر�صمية، وحوكم اأمام املحاكم الع�صكرية.

اإىل  ُي�صتدرج  ولن  اجلي�ض،  وجه  يف  ُيرفع  ولن  مل  املقاومة  �صالح 

الذي  الأ�صري،  عينّي  اأعمت   »like«�ال كرثة  لكن  ال�صيقة،  الزواريب 

هزم بغبائه، و�صلمت املقاومة ال�صقق اإىل اجلي�ض، وانت�صرت ب�صمتها 

وذكائها، لكن هل من مدرك واآخذ للعربة من الق�صري وعربا.

�شعيد عيتاين

ما بين القصير وعبرا »عبرة«

) العدد 270(  اجلمعة - 5 متوز - 2013

اأمل تن�سر �سحيفة »نيوركر« يف �سباط 

»فتح  مي��ّول��ون  احل��ري��ري  اآل  اأن   2007
الإ�سام« ليواجهوا بها »حزب اهلل«؟ �يف 

التي  املجزرة  كانت  نف�سه  العام  من  اأي��ار 

�هم  اجلي�س  جنود  بحق  ه��وؤلء  ارتكبها 

نيام، فكانت معركة نهر البارد.

امل�سادر الطرابل�سية الفاعلة �املحكوم 

ال��ف��ل��ت��ان  ب�����س��ب��ب  ب��ال�����س��م��ت  ع��ل��ي��ه��ا الآن 

الأم�����ن�����ي �امل����ذه����ب����ي اخل����ط����ر، ت��ع��رف 

�التخريب  التطرف  ظاهرات  اأن  متاماً 

فقد  التعي�سة،  بالنهاية  عليها  حم��ك��وم 

هذه  مثل  ال�سبعينيات  يف  املدينة  عرفت 

�الآن  الثمانينات،  يف  �كذلك  الظواهر، 

الأمر كذلك.

يف اخل���ا����س���ة، ظ����اه����رة ال���ت���ط���ّرف 

�ال��ت��خ��ري��ب حم��ك��وم��ة ب��ال��ف��ن��اء، لكن 

يدفع  اخلامتة  اإىل هذه  الو�سول  قبل 

ال���ن���ا����س، خ�����س��و���س��اً ال���ف���ق���راء م��ن��ه��م، 

الأثمان الباهظة.

فهل يفهم رعاة �ممّولو �حماة كل 

هذه الفلتان العر.. �يرحمون املدينة 

�اأهلها؟

حممد �شهاب
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عن اأجواء �صيدا واجلوار، واأجواء 

الأم����ن يف امل��دي��ن��ة، ج��ري��دة »ال��ث��ب��ات« 

ال�سابق؛  �سيدا  بلدية  رئي�س  ح���اورت 

وكان  البزري،  الرحمن  عبد  الدكتور 

هذا احلوار:

اأح���داث ع��را والتعمري يف  ِج���راح 

الدكتور  بعد، بح�سب  تلتئم  �سيدا مل 

ال�سابق  وم��ن  ال��ب��زري،  الرحمن  عبد 

اإن اجل�����راح ال��ت��اأم��ت،  ال���ق���ول  لأوان������ه 

ف���الأح���داث الأل��ي��م��ة ال��ت��ي م���رت على 

���س��ي��دا ب��ح��اج��ة اإىل ف���رة ل��ت��ع��ود اإىل 

الأم��ور  تب�سيط  وعافيتها..  طبيعتها 

الأم��ن��ي وح���ده ل  بامل�سكل  وح�����س��ره��ا 

اأكرث  الأم���ور  بعمقها،  الق�سية  يعالج 

تعقيداً، وامل�ساألة على عالقة بتوترات 

لبنان واملنطقة، نحن نرى منذ فرة 

اأن القوى ال�سيا�سية يف لبنان اأ�سقطت 

والجتماعي  الوطني  اخلطاب  نهائياً 

اخل��ط��اب  مل�سلحة  واجل����اد  وامل�����س��وؤول 

الطائفي املذهبي املتهور، ولبنان منذ 

اغتيال  وح��ادث��ة  و2005   2004 عامي 

الرئي�س رفيق احلريري، هناك ت�سعيد 

يف اخلطاب املذهبي، وانتخابات عامي 

اأ���س��ا���س  ع��ل��ى  ح�سلتا  و2009   2005
تلتها  ثم  وطائفية،  مذهبية  �سعارات 

اأح������داث امل��ن��ط��ق��ة و���س��وري��ة حت���دي���داً، 

وكل تلك امل�سائل اأرخت بظاللها على 

ال�����س��اح��ة ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة ب��ال��ع��م��وم، وع��ل��ى 

امل�����س��ه��د ال�������س���ي���داوي ب��اخل�����س��و���س«، 

عن  النظر  »بغ�س  ال��ب��زري:  وي�سيف 

ال�سيداويني  معظم  ال�سيا�سي،  امل��زاج 

الأم��ن��ي��ة،  للتهدئة  وي��دع��ون  ي��وؤي��دون 

وب��امل��ن��ا���س��ب��ة ن��دع��و م��وؤ���س�����س��ات ال��دول��ة 

وال�سيا�سية  الأمنية  بواجباتها  للقيام 

اأن  ون��اأم��ل  والجتماعية،  والق�سائية 

�سريع  ال��دول��ة  موؤ�س�سات  عمل  ي��ك��ون 

التي  املحنة  لتجاوز  وع���ادل،  و�سفاف 

اأمل������ت ب���ال�������س���ي���داوي���ني واأه��������ايل ع���را 

والتعمري«، ي�سري الدكتور البزري اإىل 

�سعي البع�س، لال�ستفادة من احلادثة 

التي ح�سلت يف مدينة �سيدا لتجيي�س 

»البع�س  ي��ق��ول:  امل��ذه��ب��ي،  اخل��ط��اب 

التي  امل�سيبة  م��ن  لال�ستفادة  ي�سعى 

وق��ع��ت ع��ل��ى ب��ع�����س امل���واط���ن���ني، وم��ن 

ال�������س���ع���ور ب���ال���ظ���ل���م، ن��ت��ي��ج��ة ت�����س��رر 

م�ساحلهم اأو توقيف اأبنائهم، لتوتري 

الدولة  ال�سبب نطالب  الأج��واء، لهذا 

بالتمييز  ونطالبها  ع��ادل��ة،  ت��ك��ون  اأن 

ب����ني م����ن ه����م ي��ن��ت��م��ون ع���ق���ائ���دي���اً اأو 

موجودة  كانت  التي  للظاهرة  �سيا�سياً 

يف ���س��ي��دا، وب���ني م���ن ه���م م��ت��ورط��ون 

ب��ال��ف��ع��ل يف ق��ت��ال ع����را، وب��الع��ت��داء 

ع��ل��ى ال��ع�����س��ك��ري��ني، ح��ت��ى ن��ق��ط��ع داب��ر 

املوؤ�س�سة  لنا  بالن�سبة  �سريعاً..  الفتنة 

خ�سرتا  ���س��ي��دا  وم��دي��ن��ة  ال��ع�����س��ك��ري��ة 

اأب�����ن�����اًء ع���زي���زي���ن ع���ل���ي���ن���ا، وع��ن��ا���س��ر 

اأبناوؤنا  كما  �سهداء،  اللبناين  اجلي�س 

م���ن اأه�����ل ����س���ي���دا«، ق��اط��ع��ن��ا ال���ب���زري 

م�ساواة  جت��وز  هل  ولكن  م�ستفهمني، 

بامل�سلحني،  اللبناين  اجلي�س  �سهداء 

»الع��ت��داء على  ال��ب��زري مف�سراً:  ي��رد 

اجل���ي�������س خ����اط����ئ، والع������ت������داء ع��ل��ى 

اأح��داث  وراء  ك��ان  الع�سكرية  املوؤ�س�سة 

عرا، لأن اجلي�س اللبناين مبا ميثله 

هو ال�سمانة الأ�سا�سية للوطن ولبناء 

الدولة، ولكن علينا األ نن�سى اأن هناك 

منازلهم  يف  �سقطوا  املدينة  من  اأبناء 

هناك  واأن  ب��احل��رب،  لهم  ع��الق��ة  ول 

تقييم  وه��ن��اك  قناعة،  ع��ن  يقاتل  م��ن 

وعلينا  واع��ت��ب��ارات،  وظ���روف  �سيا�سي 

معرفة اأن ما ح�سل من اأحداث خطري 

ج����داً، وب��ال��ت��ايل خ�����س��ارة اأي ف���رد من 

املدينة هي خ�سارة للجميع«.

الدولة اأدارت ظهرها

يطالب البزري خمتلف موؤ�س�سات 

ال����دول����ة ال���ق���ي���ام ب���واج���ب���ات���ه���ا، ���س��واء 

ب��ال��ت��ع��وي�����س امل�����ادي ال�����س��ري��ع لإع����ادة 

الأمان النف�سي بالتوازي مع ا�ستتباب 

اأن  »علينا  وح��ول��ه��ا،  للمدينة  الأم����ن 

اأن اأح�����داث ع���را هي  ن��ت��ذك��ر ج��م��ي��ع��اً 

وامل�����س��وؤول��ي��ة  ���س��اب��ق��ة،  اأح�����داث  نتيجة 

اأدارت  التي  ال��دول��ة  تقع على  ذل��ك  يف 

ظ���ه���ره���ا ب���امل���ا����س���ي مل���ط���ال���ب ال��ن��ا���س 

الأمنية والجتماعية«.

رئ��ي�����س  م��ف��ت��ي  دور  ع����ن  ����س���األ���ن���اه 

اجل���م���ه���وري���ة؛ حم���م���د ر����س���ي���د ق���ب���اين، 

�سو�سان،  �سليم  ال�سيخ  �سيدا؛  ومفتي 

حدة  م��ن  والتخفيف  الأج����واء  بتهدئة 

الت�سنج، يقول البزري: »التوتر بحاجة 

لوقت ليهداأ، الأزمة مل تكن بنت �ساعتها، 

حميطها،  ع��ن  ج��زي��رة  لي�ست  و���س��ي��دا 

وقفوا  بالعموم  الدين  ورج��ال  العلماء 

يريد  بينهم  م��ن  وقلة  م�سوؤولة،  وقفة 

اأنهم  يظنون  معني،  جمهور  ا�ستنها�س 

لهذا  وق��ي��ادت��ه..  اإدارت�����ه  با�ستطاعتهم 

هو  احلقيقي  التناف�س  اأن  نرى  ال�سبب 

لي�س بني رجال الدين بقدر ما هو بني 

رجالت ال�سيا�سة، وبالتايل على القوى 

النا�س  ماآ�سي  ت�سخري  ع��دم  ال�سيا�سية 

من اأجل ا�ستنها�س خطاب طائفي، لأن 

منا  تتطلب  املرحلة  ه��ذه  يف  امل�سوؤولية 

اخل��روج من كارثة �سيدا، لأن تكرارها 

ن��ت��ائ��ج  اإىل  وال����وط����ن  ����س���ي���دا  ���س��ي��ج��ر 

وخيمة«.

وع�����ن ال����ك����الم ال������ذي ي��ف��ي��د م��ن 

مدينة  خ��ارج  م��ن  م�سلحني  ا�ستقدام 

���س��ي��دا، ي���ق���ول: »امل��ع��ل��وم��ات الأم��ن��ي��ة 

م���ن م�����س��وؤول��ي��ة اجل��ي�����س والأج����ه����زة 

غري  اأمنية  عنا�سر  ف��وج��ود  الأم��ن��ي��ة، 

ل��ب��ن��ان��ي��ة وم���ن خ����ارج امل��دي��ن��ة اأم����ر ل 

ب��ني من  اأن منيز  ن��ري��ده، وه��ن��ا يجب 

اأو م���ن ج��ن�����س��ي��ات  ه���م ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ون 

الفل�سطيني يف �سيدا هو  اأخ��رى، لأن 

املدينة واملنطقة.. وامل�سكلة  من ن�سيج 

امل���زم���ن���ة يف ل���ب���ن���ان ه����و ع�����دم وج����ود 

هذا  التعاطي مع  �سفافية حقيقية يف 

ول من  البدايات  ناحية  امللف، ل من 

ناحية النهايات«.

�سيدا لي�ست جزيرة

م��ن  ي����ت����خ����وف  ك�������ان  اإذا  وع�����م�����ا 

اإق��ح��ام خميم ع��ني احللوة  حم���اولت 

باأحداث �سيدا واملحيط، يرد البزري: 

اأنهم  الفل�سطينيون  اأثبت  الآن  »حتى 

حري�سون على ال�ستقرار الداخلي يف 

خميماتهم اأوًل، ويف لبنان ثانياً، وهم 

�ساحة  ال�سيداوية  ال�ساحة  يعترون 

جزءاً  ي�سكلون  ال�سبب  ولهذا  متميزة، 

الج��ت��م��اع��ي،  ن�سيجها  م��ن  ي��ت��ج��زاأ  ل 

ك����ون ���س��ي��دا اح��ت�����س��ن��ت��ه��م اج��ت��م��اع��ي��اً 

واقت�سادياً ووطنياً، والعقوبات الظاملة 

ال��ت��ي ط��ال��ت��ه��م ب��ع��د ات���ف���اق ال��ط��ائ��ف، 

واأث����ن����اء احل���ك���وم���ات امل��ت��ع��اق��ب��ة بحق 

ب�سيدا«،  جت��اوزه��ا  مت  الفل�سطينيني 

ي�سيف البزري: »الفل�سطيني حري�س 

ع��ل��ى ع����دم ال���ت���ورط ب����اأح����داث ل��ب��ن��ان 

الداخلية، لأنه �سبق ودفع واللبنانيني 

اأثماناً باهظة يف املا�سي، وهو اليوم ل 

ال�ستقطاب  من  ج��زءاً  يكون  اأن  يريد 

رغم  لبنان،  يف  ال�سيا�سي  ول  املذهبي 

ال�����س��ي��ا���س��ي��ة  ال���ق���وى  ال��ع��دي��د م���ن  اأن 

اللبنانية حت��اول بني احل��ني والآخ��ر، 

املحلية،  ال�����س��راع��ات  اأت����ون  يف  زج��ه��م 

وج����اءت الأح�����داث الأخ����رية يف �سيدا 

قلة  با�ستثناء  نقول،  ما  �سحة  لتوؤكد 

ب�سيطة، مت التعامل معها ب�سكل حازم، 

وهذا ما يزيدنا اطمئناناً اأن املخيمات 

ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة ل����ن ًت���ق���ح���م ن��ف�����س��ه��ا 

بال�سوؤون اللبنانية«.

املقاومة  �سرايا  وماذا عن تخوين 

�سنة  م��ن  ه��م  ال��ذي��ن  اللبنانيني  م��ن 

م��دي��ن��ة ���س��ي��دا ب���واب���ة اجل���ن���وب.. هل 

مت ا����س���ت���ب���دال ال����ع����داء ل����»اإ����س���رائ���ي���ل« 

ي��ق��ول  اهلل«؟  »ح������زب  اإىل  ب����ال����ع����داء 

امل��دن  ككل  »�سيدا  ال��ب��زري:  ال��دك��ت��ور 

تع�سف  موجة  هناك  باملحيط،  تتاأثر 

ال�ساحات  ت�سهده  وم��ا  كلها،  باملنطقة 

الواقع  الإقليمية والعربية يوؤثر على 

ال���ل���ب���ن���اين، ال��ق�����س��ي��ة ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة 

ب��ال��ع��م��وم ت���راج���ع���ت ل�����س��ال��ح ق�����س��اي��ا 

يف  �سيدا  ولكن  وهنالك،  هنا  حملية 

النهاية ل ميكنها اأن تن�سى فل�سطني، 

لل�سيداويني  ميكن  ول  ق�سيتها،  ول 

مع  عالقاتهم  خ�سو�سية  ين�سوا  اأن 

اجلنوب، بالعموم هناك اليوم مرحلة 

جد دقيقة متر بها املدينة، وامل�سوؤولية 

ت��ق��ع ه��ن��ا ع��ل��ى اأج��ه��زة ال���دول���ة، وعلى 

عليهم  ال��ذي��ن  ال�سيا�سيني،  الأف��رق��اء 

بروية،  ال�سيا�سي  امل�سهد  ق��راءة  اإع��ادة 

����س���واء ل��ن��اح��ي��ة ال��ت��ج��ي��ي�����س امل��ذه��ب��ي، 

اأو ل��ن��اح��ي��ة ال���س��ت��ف��ادة م��ن ال��راخ��ي 

الأم���ن���ي، لأن ت��راخ��ي اأج��ه��زة ال��دول��ة 

والتقاتل،  بالوهن  اجلميع  �سي�سيب 

وال�������س���ي���داوي ب��ال��ع��م��وم ره���ان���ه على 

م���وؤ����س�������س���ات ال�����دول�����ة، رغ�����م ان��ت��م��ائ��ه 

القومي والعروبي والتزامه بالق�سية 

واأخ����رياً  اأوًل  ف��خ��ي��اره  الفل�سطينية، 

خيار الدولة اللبنانية«.

املطلوب خطاب عقالين

وع�����ن ت��ر���س��ح��ه ل���الن���ت���خ���اب���ات يف 

الأف��رق��اء،  مبجمل  وع��الق��ات��ه  �سيدا، 

»اليوم  ال��ب��زري:  الرحمن  عبد  يقول 

ال��ق�����س��اي��ا الن��ت��خ��اب��ي��ة ت��راج��ع اأم���ام 

ب��ال��ع��م��وم كتيار  ال��وط��ن��ي��ة،  ال��ق�����س��اي��ا 

يتفاعل  امل��دي��ن��ة  م��وج��ود يف  ���س��ي��ا���س��ي 

باملدينة  ج��ذورن��ا  �سعبه،  ق�سايا  م��ع 

داخ��ل  نتمثل  اأن  احل���ق  ول��ن��ا  ق��دمي��ة، 

ال����ن����دوة ال���رمل���ان���ي���ة، مل اأت���ر����س���ح يف 

التفاف  لوجود   2009 العام  انتخابات 

�سدر  ال��ذي  بالقانون  تر�سيحي  على 

وق����ت����ذاك، ون���ح���ن ���س��ن��ك��ون ج��اه��زي��ن 

عندما �سياأتي ال�ستحقاق الد�ستوري، 

ال�سيا�سية  ال��ق��وى  ب��ك��اف��ة  وع��الق��ت��ن��ا 

وتبداأ  جيدة،  واجلنوبية  ال�سيداوية 

واجلنوبيني،  �سيدا  م�سلحة  من  اأوًل 

ون���ح���ن م���ل���ت���زم���ون ���س��ي��ا���س��ة ال��ع��ي�����س 

�سيا�ستنا،  ع��ل��ى  واحل���ف���اظ  امل�����س��رك 

نن�سى  اأن  دون  م��ن  اأرا�سينا،  وحماية 

التي  الجتماعية  الق�سايا  نغفل  اأو 

يهملها معظم ال�سيا�سيني«.

ال��ر���س��ال��ة الأخ����رية ال��ت��ي يوجهها 

وقيادات،  �سعباً  لل�سيداويني  البزري 

ب��ي��ن��ه��م، »علينا  ال��ت�����س��ام��ن ف��ي��م��ا  ه���ي 

م���راج���ع���ة ����س���ري���ط الأح���������داث ب�����س��ك��ل 

عقالين، نرحم على كل فقيد، وعلينا 

ت�سررت  التي  النا�س  احت�سان  جميعاً 

م��ن كل  بيوتها وم�����س��احل��ه��ا، والأه����م 

م�سركة  م�ساحة  اإي��ج��اد  علينا  ذل��ك، 

ل  كي  ال�سيا�سية  القوى  خمتلف  بني 

خ�سرت  واإذا  ب��امل��دي��ن��ة،  امل��اآ���س��ي  ت��ت��ك��رر 

�سيدا فلبنان كله �سيلحقها«.

اأجرى احلوار: بول با�سيل

الشفافية والعدل يقطعان دابر الفتنة

عبد الرحمن البزري: خيارنا الدولة.. وعلى المؤسسات القيام بواجباتها

تداعيات اأحداث عربا »الأ�سريية« ما تزال تثقل بنف�سها على 

مدينة �سيدا واجلوار.. البع�ض يدفع باجتاه العالج، والبع�ض 

الآخر يدفع اإىل الت�سعيد.. احللول اجلذرية معلقة بانتظار 

انق�ساع الغبار الإقليمي والهم�ض الدويل، والو�سفة اللبنانية 

الأف�سل ملثل هكذا حالت حبة »م�سّكن«.

أحداث عبرا نتيجة 
تراكمات سابقة.. 
والمسؤولية تقع 
على الدولة التي 

أدارت ظهرها 
لمطالب الناس 

األمنية واالجتماعية
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ب���دءاً م��ن ال��ت��زل��ج على امل���اء وال��ف��رو���س��ي��ة م���روراً 

ارتفاع  )بعد  ال�سباحة  اإىل  و�سوًل  والغولف  بالتن�س 

تعرفة الدخول للم�سابح ب�سكل جنوين(، جميع هذه 

الريا�سات هي ريا�سات اأمريية ميار�سها البع�س، ول 

لقلة  نظراً  الآخ��ر،  البع�س  منها  الق��راب  ي�ستطيع 

احليلة وذات اليد.

الريا�سية  الكثري من الأندية  ب��ريوت، توجد  يف 

جميعها  لكنها  والتخ�س�سات،  الهتمامات  املختلفة 

ذات تعرفة دخول عالية ل تنا�سب ذوي الدخل املحدود 

ول حتى املتو�سط، الكثري من العائالت تف�سل عدم 

ت�سجيل اأبنائها يف هذه النوادي، لأنها باتت حكراً على 

تاأمني  على  البع�س  ق��درة  رغم  واملو�سرين،  الأغنياء 

الأك��الف الالحقة  اأن  اإل  الت�سجيل،  اأو  بدل الدخول 

اإبعاد  يف�سلون  لذلك فهم  بكثري،  اأك��ر من قدرتهم 

اأبنائهم عن هذه الأندية وال�سماح لهم ببدائل اأخرى 

كاللعب على الكمبيوتر اأو ممار�سة األعاب الفيديو اأو 

اللعب يف ال�سارع.

اإزاء انح�سار الهتمام بالريا�سة، يت�ساءل الكثري 

البلدية  اه��ت��م��ام  ب���ريوت ع��ن �سبب ع���دم  ���س��ك��ان  م��ن 

لل�سماح  جمانية  مالعب  اأو  ريا�سية  مراكز  بافتتاح 

بالتعرف على هوايات  العا�سمة  اأبناء و�سبان  جلميع 

ري��ا���س��ي��ة و���س��ق��ل��ه��ا ب����دًل م��ن اإه�����دار ط��اق��ات��ه��م على 

�سا�سات الكمبيوتر والهواتف الذكية. 

الكثري م��ن ال��ري��ا���س��ات ال��ي��وم ب��ات��ت ح��ك��راً على 

ل  امل��ث��ال  �سبيل  ع��ل��ى  منها  ف��ق��ط،  امل��ي�����س��ورة  الطبقة 

يحدثنا  الريا�سة،  هذه  عن  التن�س،  ريا�سة  احل�سر، 

لعب ومدرب التن�س املتقاعد خ�سر املرت�سى بحيث 

كونها  للغاية  نخبوية  التن�س  ريا�سة  »ب��ات��ت  ي��ق��ول: 

اإىل م��ع��دات  ري��ا���س��ة ذات م�����س��اري��ف ع��ال��ي��ة، حت��ت��اج 

من  تتطلب  وق��د  خا�س،  ن��وع  من  وتدريبات  خا�سة، 

يهتم  واآخ��ر  البدنية  للياقة  م��درب  توفري  ممار�سها 

اإيجار  بدل  توفري  وكذلك  والتقني،  الفني  باجلانب 

امللعب يف كل مرة وهو لي�س بال�سيء ال�سهل ل �سيما 

يف بريوت«.

انح�سار  للغاية  الوا�سح  »من  متاأ�سفاً  ويالحظ 

الهتمام بريا�سة التن�س، ل �سيما يف �سفوف الأطفال 

قبل  من  كثري  اإقبال  هناك  كان  املا�سي  يف  وال�سبان، 

الأهايل على تدريب اأبنائهم على هذه اللعبة وتنمية 

تعلم  على  يقبلون  ال�سبان  كان  كذلك  بها،  مهاراتهم 

على  وت�����س��اع��ده��م  تناف�سية  ري��ا���س��ة  لأن��ه��ا  ال��ت��ن�����س، 

يعد  مل  ال��ي��وم  لكن  البدنية،  لياقتهم  على  احل��ف��اظ 

ا�ستئجار  م��ن  التن�س  نفقات  حتمل  اجلميع  باإمكان 

معدات  �سراء  حتى  اأو  خا�س  م��درب  تعيني  اأو  ملعب 

التن�س اجليدة«.

ودع�����ا امل��رت�����س��ى ب��ل��دي��ة ب�����ريوت اإىل اله��ت��م��ام 

بريا�سة التن�س والكثري من الريا�سات الأخرى التي 

وقلة  ال��ي��د  ذات  �سيق  ب�سبب  جمتمعنا  ع��ن  تنح�سر 

اإم��ك��ان��ي��ات ال��ع��ائ��الت، م��ق��رح��اً اف��ت��ت��اح م��الع��ب ول��و 

مبدربني  وال�ستعانة  ومتوا�سعة،  امل�ساحة  �سغرية 

�سبان متحم�سني لإعادة اإحياء ريا�سة التن�س وتخريج 

اأبطال ريا�سيني من لبنان.
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تحقيق

ريا�سات اأخرىرياضات نخبوية في بيروت

ريا�سات  هناك  التن�س،  ريا�سة  اإىل جانب 

التي  ال��ف��رو���س��ي��ة،  م��ث��اًل  منها  ك��ث��رية  نخبوية 

الالعب  على  اأن  وذل��ك،  الأغنياء،  ريا�سة  تعد 

امتطاء الفر�س منذ �سغره، ما يتطلب توفره 

للفرو�سية،  ن��اد  اإىل  ان�سمامه  اأو  ف��ر���س  على 

ال�سيء ال��ذي يتطلب م��اًل وف��رياً، من دون اأن 

نن�سى اأجر املدرب والزي اخلا�س بالريا�سة.

اأن��ه��ا  وب��الن��ت��ق��ال اإىل ال�����س��ب��اح��ة، ورغ����م 

ك��ان��ت ري��ا���س��ة مب���ق���دور اجل��م��ي��ع مم��ار���س��ت��ه��ا، 

على  للجميع  متاحة  ريا�سة  تعد  مل  اأن��ه��ا  اإل 

الأقل لي�س يف امل�سابح النظيفة والالئقة، فمع 

امل�سابح يف بريوت  اإىل  ال��دخ��ول  تعرفة  ارت��ف��اع 

لت�سبح اأرب���ع���ني األ���ف ل���رية ك��اأق��ل ت��ق��دي��ر، مل 

اإىل  اأبنائهم  ا�سطحاب  العائالت  باإمكان  يعد 

العمومية  امل�سابح  اأما  بالوترية عينها،  امل�سابح 

يف بريوت فمن املعروف اأنها ل ت�سلح مبعظمها 

اأن تكون متنف�ساً  العائلة، ميكن  اأف��راد  جلميع 

للفتيات  لي�س  بالطبع  ك��ن  والفتيان  لل�سبان 

والن�ساء اللواتي ي�سبحن عر�سة للتحر�سات اأو 

للنظرات امل�ستفزة.

اأم����ا ري��ا���س��ة ال��ت��زل��ج ع��ل��ى امل����اء اأو اجل��ت 

الريا�سات  من  �سبقها  من  �ساأن  ف�ساأنها  �سكي، 

ملتو�سطي  مكان  ول  مكلفة  اإنها  اإذ  النخبوية، 

م��الذاً  �سار  البحر  اأن  فيبدو  عاملها،  احل��ال يف 

رك���وب  اأرادوا  مم���ن  وامل��ي�����س��وري��ن،  ل��الأغ��ن��ي��اء 

ت��ت��ط��ل��ب  اإذ  اأم�����واج�����ه وم���واج���ه���ة خم����اط����ره، 

اأوًل وق��ب��ل كل  مم��ار���س��ة ري��ا���س��ة اجل��ي��ت �سكي 

الكلفة  عالية  مائية  دراج��ة  على  التوفر  �سيء 

بالدرجة الأوىل، وحتى ركوب الأمواج بوا�سطة 

ال�����ق�����وارب ال�������س���راع���ي���ة م���ك���ل���ف، ن����ظ����راً ل��غ��الء 

منها  واح��د  على  احل�سول  و�سعوبة  ال��ق��وارب 

التمرين  اأن  كما  معقول،  ب�سعر  ا�ستئجارها  اأو 

مكلف،  لحرافهما  الريا�ستني  ه��ات��ني  على 

اإذ يحتاج الهاوي اإىل ال�ستعانة مبدرب خا�س 

تن�سط  التي  ال��ن��وادي،  اأح��د  اإىل  الن�سمام  اأو 

التمكن م��ن ممار�ستها يف  اأج��ل  امل��ج��ال م��ن  يف 

اأح�سن الظروف والأجواء.

هوايات �سعبية

وم���ن ال��ري��ا���س��ات امل��ت��اح��ة ل��ل��ج��م��ي��ع، ك��رة 

القدم وهي الريا�سة الأكرث �سعبية يف العامل، 

وتعرف اإقباًل منقطع النظري من جميع فئات 

فقراً  الأك��رث  ال�سريحة  متار�سها  كما  املجتمع، 

يف بريوت، فهي ل تتطلب م�ساريف بالغة، ول 

الفقراء من  تتطلب معدات خا�سة، هي مالذ 

متو�سطي احلال، وجدوا فيها �سالتهم واأبرزوا 

فيها طاقاتهم، وفجروا فيها مواهبهم، وتوجد 

وغري  للغاية  املتوا�سعة  امل��الع��ب  م��ن  الكثري 

ال�ساحلة للعب يف بريوت، لكنها ت�سكل متنف�ساً 

لل�سبان والأطفال ملمار�سة هواياتهم املف�سلة. 

ك��ذل��ك ه��ن��اك لعبة ك��م��ال الأج�����س��ام وه��ي 

حالل على الفقراء والأغنياء معاً، فالت�سجيل 

يف ناٍد ريا�سي لكمال الأج�سام لي�س باأمر كبري 

النخبوي  منها  متفاوتة  ن��واٍد  وهناك  الكلفة، 

وم���ن���ه���ا ال�����س��ع��ب��ي، م����ا ي��ج��ع��ل��ه��ا ي�������س���رية ع��ل��ى 

تبقى  اأن��ه��ا  ورغ���م  ال��دخ��ل،  امل���ح���دودة  الطبقة 

ممار�سيها  من  الكثري  اأن  اإل  تكميلية،  ريا�سة 

رواجاً  اأ�سا�سية، وهي تعرف  ريا�سة  يعترونها 

واإقباًل كبرياً خالل ال�سيف، اإذ تكتظ ال�سالت 

مبظهر  ال��ظ��ه��ور  يف  ي��رغ��ب  فالكل  الريا�سية 

يليق به خا�سة على ال�سواطئ.

هناء عليان

ال��ت��ي حت��د م��ن تنمية مواهب ال�سباب  امل��ع��وق��ات  ال��ع��دي��د م��ن   ه��ن��اك 

دائم  ر�سمي  وج��ود مقر  ع��دم  وياأتي يف مقدمتها  واحت�سانهم،  والأط��ف��ال 

اأو  ال��ت��ف��ك��ري  ع���دم  ب�سبب  وذل���ك  الأن�سطة الريا�سية،  خمتلف  مل��م��ار���س��ة 

اأو حتى بع�س  ال��ب��ريوت��ي  النموذجي  ال��ن��ادي  ب��ن��اء  ال��ب��دء ج��دي��اً مب�����س��روع 

املنتديات الريا�سية املجانية اأو �سبه املجانية التي قد تكون مرتعاً لل�سباب 

وغريهم، لكن رغم تبجح الكثريين باحلديث عن اأهمية احت�سان ال�سباب 

يتقدم  مل  العراء  يف  وتركوا  املعادلة  من  اأخ��رج��وا  قد  اليوم  نراهم  الذين 

وج���ود مالعب  ع��دم  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  ه��ذا  ف��ع��ال��ة،  ريا�سية  اأح���د مب�ساريع 

مواهبهم  �سقل  خاللها  م��ن  ال�سباب  ي�ستطيع  اإداري����ة  وم��راف��ق  �ساحلة 

وممار�سة هواياتهم باأقل الأكالف املمكنة. 

ظاهرة  اللبناين  ال�سباب  ب��ني  الأخ����رية  الآون����ة  يف  تف�ست  كله  ل��ذل��ك 

ال���ع���زوف ع���ن ارت���ي���اد الأن���دي���ة ال��ري��ا���س��ي��ة ب�����س��ك��ل ك��ب��ري ك��م��ا ك���ان ي��ح��دث 

بال�سابق، حيث اأ�سبح البديل عنها يف الوقت احلايل هو ال�سارع مبا يحمله 

من خماطر عديدة حتيط بال�سباب اللبناين.

اأو  الريا�سة  من  لأ�سكال  امل��وؤمل  الغياب  ع��ام   ب�سكل  الأ���س��رة  تالحظ 

الأط��ف��ال يف خمتلف  يدفع  منها، مما  ال�سعبية  اأو حتى  البدنية  الأل��ع��اب 

مراحل اأعمارهم اإىل الركون اأمام الطوفان التكنولوجي الهائل، واجللو�س 

ل�ساعات لأمام الإنرنت والألعاب الإلكرونية و�سا�سات التلفاز.

ي�سانده  انح�سار،  الأط��ف��ال يف  ل��دى  البدين  الن�ساط  ب��ات  ال��واق��ع،  يف 

رغبة بع�س الأهايل يف اأن يبقى اأبناوؤهم يف مرمى من اأعينهم، خ�سو�ساً 

مع انعدام احلدائق اأو ال�ساحات القريبة اأو النوادي منا�سبة الأ�سعار.

العامل مي�سون  اأطفال  اأن ثلث  اإىل  الدرا�سات الأخ��رية  وت�سري بع�س 

اأو اأكرث على هذا املنوال، وبينت درا�سة اأخرية �سملت  ثالث �ساعات يومياً 

اأكرث من 70 األف فتى وفتاة يف 34 دولة اأن معظم اأطفال العامل ل يح�سلون 

على ما يكفي من التمرينات الريا�سية.

من  �ساعة  عن  يقل  ل  مبا  الكايف  البدين  الن�ساط  الباحثون  ويعرف 

يف  الأق���ل  على  اأي���ام  خلم�سة  الريا�سية  ال��رب��ي��ة  ح�سة  خ���ارج  ال��ت��م��اري��ن 

الأ�سبوع، وي�سنف الأطفال الذين يق�سون ثالث �ساعات اأو اأكرث يومياً يف 

الأ�سدقاء،  الدرد�سة مع  اأو  الكمبيوتر  اللعب على  اأو  التلفزيون  م�ساهدة 

املدر�سية  الواجبات  عمل  اأو  املدر�سة  وقت  خالل  اجللو�س  اإىل  بالإ�سافة 

على اأنهم يجل�سون اأكرث من الالزم بدًل من اأن يقوموا بن�ساط ج�سماين 

مفيد.

مـعــوقــــات كـثــيـرة

نـشــــاط األطـفــــال
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�إىل �ملفاو�سات متثل م�سلحة ��سرت�تيجية �أمريكية عليا، 

كثري�ً ما نقع يف �خلطاأ حني نتخيل، جمرد تخيل، وجود 

�فرت�ق بني �لروؤى �لأمريكية، و�لروؤى �ل�سهيونية.

 ويف كل مرة يبدي فيها �لأمريكيون »جدية«، فاإنهم 

ي�ستهدفون �سوق �لفل�سطينيني و�لعرب �إىل تنازل جديد، 

 ،2002 عام  �لعربية  �ملبادرة  �إىل  فلننظر  �جلدية،  ملالقاة 

على  �ل���ردود  �مل��رء  ق��ر�أ  ل��و   ،2013 ع��ام  �ملعدلة  ون�سختها 

بالعار  �ل�����س��ع��ور  م��ق��اوم��ة  ي�ستطيع  ف��ل��ن  �مل���ب���ادر�ت،  ت��ل��ك 

ي��ت��ن��ازل ع��ن �حل��ق��وق، ومغت�سب  و�خل����زي، �ساحب ح��ق 

يتعامل مع �لتنازل بالزدر�ء.

��ستقبل نتنياهو �لوزير �لأمريكي بخطة ��ستيطانية، 

وودعه على �لنحو ذ�ته، وعندما يغيب كريي لن تتوقف 

مل�ساريع  �لتخطيط  يتوقف  ول��ن  �لعمل،  ع��ن  �جل��ر�ف��ات 

��ستيطانية جديدة، ولن تتوقف �لعتقالت ول عمليات 

جون  �لأم��ريك��ي��ة  �لدبلوما�سية  رئي�س  جل��اأ 

كريي �إىل �لعبار�ت �ل�سماء �ملعتادة، وهو يختتم 

رئي�س  من  كل  مع  �مل��ح��ادث��ات،  من  ن�سطة  جولة 

ورئي�س  عبا�س،  حم��م��ود  �لفل�سطينية  �ل�سلطة 

حكومة �لحتالل بنيامني نتنياهو، قال كريي: 

»ح��ق��ق��ن��ا ب��ع�����س �ل��ت��ق��دم، ط��ل��ب م��ن��ي �ل��ط��رف��ان 

�لعودة مرة ثانية يف �أقرب وقت ممكن«.

مل يعني �لوزير �لأمريكي نوع �لتقدم �لذي 

عريقات،  �سائب  بينهم  �آخ���رون  وتكفل  �أح����رزه، 

مل  بالتو�سيح:  �ل��د�ئ��م،  �لفل�سطيني  �مل��ف��او���س 

يحدث �خرت�ق ميهد لعودة �لأطر�ف �إىل مائدة 

�لكثري  ت��ق��ول  ل  �لت�سريحات  ه���ذه  �ل��ت��ف��او���س، 

�مل�سهد  لطبيعة  تلخي�ساً  ت��ق��دم  لكنها  ع��م��ل��ي��اً، 

من  �مل��ئ��ات  �سهدت  ط��وي��ل��ة،  �سنني  منذ  �مل�ستمر 

�لجتماعات وجولت �لتفاو�س.

 ك���ان ك���ريي ق��د م���دد ج��ولت��ه �ل��ت��ف��او���س��ي��ة، 

ويف بع�س �لأروق��ة بد�أ �حلديث عن قمة رباعية 

يف ع��م��ان، �ل��ع��ا���س��م��ة �لأردن����ي����ة، ���س��ت��ك��ون �إي���ذ�ن���اً 

�ل�سلطة  ب��ني  �مل��ب��ا���س��رة  �مل��ف��او���س��ات  ب��ا���س��ت��ئ��ن��اف 

�ندلع  �ل��ذي  وحكومة �لحتالل، وحتى �جل��د�ل 

�لحتالل،  كيان  �لئتالف �حلاكم يف  �أو�ساط  يف 

�أوح����ى �أي�����س��اً ب���اأن �ل��ظ��روف ق��د ن�سجت ل��ع��ودة 

�لطرفني �إىل طاولة �ملفاو�سات.

بني  �ملفاو�سات  مب�سار  �لأم���ر  يتعلق  عندما 

�لحتالل  حكومات  وبني  �لفل�سطينية،  �ل�سلطة 

�ملجريات  وقعت  لقد  �لقول:  ت�ستطيع  �ملتعاقبة 

ذ�ت���ه���ا يف �مل�����رة �ل��ف��ائ��ت��ة، م���ا ي��ه��م �لأم��ريك��ي��ني 

يهم  وم��ا  و��ستمر�رها،  �لعملية  وج��ود  ه��و  دوم���اً 

�ل�����س��ه��اي��ن��ة، ه��و ����س��ت��م��ر�ر ف��ر���س �ل��وق��ائ��ع على 

هو  �لفل�سطينية  �ل�����س��ل��ط��ة  ي��ه��م  وم���ا  �لأر�������س، 

�لتفاو�س �مل�ستمر، حتقيقاً لهدف وجود �ل�سلطة 

�لنقاط  �ل����دور�ن ح��ول  يتو��سل  وه��ك��ذ�  �أ���س��اًل، 

نف�سها ليخ�سر �لفل�سطينيون �ملزيد من �لأر�س، 

�لوطنية  �حل��ق��وق  ول��ت��ت��اآك��ل  �ل���س��ت��ي��ط��ان،  بفعل 

ج��دي��دة،  ج��ول��ة  ك���ل  �أع���ت���اب  ع��ل��ى  �لفل�سطينية 

مطلوب  بتنازل  مقرونة  �إل  ت��ب��د�أ  ل  ف��اجل��ولت 

من �لفل�سطينيني، وتبنى �خلطط �أو �لت�سور�ت 

حت�سيلها  ج��رى  �لتي  �ملكا�سب  على  �لتفاو�سية 

للتكيف  �ل����س���ت���ع���د�د  خ����الل  وم����ن  ب��ال�����س��غ��ط، 

هي  وخيار�تها،  �ملفاو�سات  مطلب  مع  �ملتو��سل 

رح��ل��ة ط��وي��ل��ة م��ن �ل��ع��ب��ث و�ل��ت��ن��ازلت، تقل�ست 

معها �ملطالب �لوطنية �لتي تعرب عنها �ل�سلطة 

�إىل �حلدود �لدنيا، و�بتلعت �مل�ستوطنات �لأر�س، 

حقوق  و�أ���س��ح��ت  يكتمل،  �ل��ق��د���س  تهويد  وي��ك��اد 

�ل���الج���ئ���ني، ع��ر���س��ة ل��ت��ف�����س��ري�ت وم��ق��رتح��ات 

عديدة، لي�س بينها حديث عن حق �لعودة، وي�سع 

�لحتالل بنف�سه حدود �لدولة �ملوعودة.

 �سيعود ك��ريي جم����دد�ً، �لأم��ريك��ي��ون ي��رون 

تنطلق  ورمب��ا  �لكثري،  لتحقيق  متاحة  �لفر�سة 

�مل��ف��او���س��ات م��ن ج��دي��د يف �أي حل��ظ��ة، ول��ك��ن ما 

نظرة  �إن  �لفل�سطيني؟  لل�سعب  �سيتحقق  �ل��ذي 

�إجابة  �ستقدم  و�ل�سائك،  �لطويل  �مل�سار  �إىل هذ� 

و�حدة.

ي��ت��ح��رك �لأم��ريك��ي��ون وف���ق �أج��ن��دة �ل���الء�ت 

�ل�سهيونية �ملعتمدة يف م�سار �ملفاو�سات: ل وقف 

لال�ستيطان، ل بحث يف مو�سوع �لقد�س، ل عودة 

للالجئني، ل دولة كاملة �ل�سيادة، �إن �لتدقيق يف 

�سيف�سي  �لأمريكية،  و�لت�سور�ت  �لن�سو�س  كل 

ي��ح��م��ل��ون  �لأم����ريك����ي����ون  �إىل ح��ق��ي��ق��ة و�ح�������دة: 

ول  بت�سويقها،  ويقومون  �ل�سهيونية  �لطلبات 

يظهرون حتى مالمح نية بال�سغط على حكومة 

�لعودة  �أن  �ليوم  يعتربون  وه��م  �لح��ت��الل، حتى 
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يف  املحت�شدون  ردد  الأق���ل  على  واح���دة  مل��رة 

حكم  على  الثورة  اإب��ان   )2011( التحرير  ميدان 

فل�شطني«،  حترير  يريد  »ال�شعب  �شعار  مبارك، 

حدث الأمر عينه يف تون�س اأي�شًا، وع�شية الحت�شاد 

»الإخ��وان«  حكم  �شد  م�شر،  ميادين  يف  اجلديد 

اأي  وج��ود  اأن  من  التحذير  جرى  مر�شي،  وحممد 

»قتيل«،  اأنه م�شروع  �شيعني  ال�شارع،  فل�شطيني يف 

اأو ي�شكل »هدفًا مباحًا للجماهري الثائرة«.

كبري،  نحو  على  لل�شخرية  مثريًا  ي�شبح  هنا 

كالم بع�س املتحدثني با�شم »الإخ��وان« يف م�شر، 

النظام  فلول  مع  بالتعاون  اأمريكية  »موؤامرة  عن 

م�شر،  يف  »الإخ���واين«  احلكم  لإ�شقاط  ال�شابق، 

فلو اأن الوليات املتحدة، وال�شهيونية العاملية، قد 

اأنفقت كل ما يف خزائنها من اأموال للدعاية �شد 

النتيجة  اإىل  الو�شول  اأفلحت يف  ملا  الفل�شطينيني، 

الفل�شطيني  ي�شبح  اأن  »الإخ����وان«:  حققها  التي 

هدفًا للقتل يف �شوارع م�شر، مبجرد اأن تقع العني 

عليه، اأو يك�شفه �شوته.

اأعلن  تون�س،  حكم  »الإخ����وان«  ت�شلم  عندما 

من  التن�شل  الغنو�شي،  را���ش��د  ه��ن��اك  زعيمهم 

اللوبي  ممثلي  اأم����ام  ق���ال  وق�شيتها،  فل�شطني 

الأمريكي يف الوليات املتحدة »ليقم الفل�شطينيون 

والإ�شرائيليون بحل م�شاكلهم باأنف�شهم، لدى تون�س 

ما ي�شغلها«، عمليًا غرقت تون�س يف م�شكالتها، ومل 

به  يعتد  موقف  اأي  اجلدد  حكامها  مواقف  حتمل 

جتاه الق�شية الفل�شطينية و�شعب فل�شطني.

»اإخ��وان« م�شر احلكم، عاودوا  ت�شلم  وعندما 

ديفيد،  كامب  مبعاهدة  التم�شك  على  الت�شديد 

دولة  مع  املوقعة  الدولية  التفاقات  بكل  والتم�شك 

يف  مبا  فل�شطني،  اأر�س  على  ال�شهيوين  الحتالل 

ذلك ما يعرف باتفاقية معرب رفح، ومبوازاة ذلك، 

بالعالقات  التم�شك  على  املتكرر  التاأكيد  ج��رى 

ال�شرتاتيجية مع الوليات املتحدة الأمريكية، حتى 

بدا الكالم عن �شفقة اأمريكية – »اإخوانية« اأقرب 

اإىل الواقع والت�شديق.

واح��دة  خدمة  م�شر  يف  »الإخ����وان«  يقدم  مل 

حتى  الفل�شطينية،  والق�شية  الفل�شطيني  لل�شعب 

وب��دل  لتحقيقها،  ج��دي��ًا  يتحركوا  مل  امل�شاحلة 

مواد  توؤمن  التي  الأنفاق،  اأغرقوا  رفح،  فتح معرب 

متنوعة للقطاع، باملياه العادمة، ويف مرتني تعر�س 

يتخط  مل  ال�شهيوين،  للعدوان  غزة  قطاع  فيهما 

اأي��ام حكم  املعهود  ال��دور  »الإخ���واين«  دور احلكم 

مبارك، وبح�شب البع�س كان ملرات اأكرث �شوءًا.

وليت الأمر ظل قا�شرًا على عدم تقدمي �شيء 

للفل�شطينيني، لقد حدث ما هو اأدهى واأمر، حدث 

ما بداأنا الكالم به: �شار الفل�شطيني عر�شة للقتل 

ل�شيطنة  ممنهجة  عملية  جرت  لقد  فل�شطيني،  اأنه  ملجرد 

التي  حما�س  بحركة  الأم��ر  ب��داأ  كله،  الفل�شطيني  ال�شعب 

م�شر،  يف  احلاكمني  ب���»الإخ��وان«  ع�شوية  عالقة  تربطها 

�شلوك  وتكفل  عليها،  حملة  ل���»الإخ��وان«  املعار�شون  �شن 

»الإخوان« اأنف�شهم بتقدمي الذرائع ل�شتمرار احلملة. 

قتل جنود م�شريون يف �شيناء، احلكام اجلبناء اجلدد 

بال�شجاعة  التحلي  واح��دة  مل��رة  ول��و  يريدوا  مل  م�شر،  يف 

مثل  القتل،  عمليات  يف  ال�شهيوين  ال��دور  لف�شح  الالزمة 

تعهداتهم باحلفاظ على عالقة  يتعار�س مع  املوقف،  هذا 

اتهام  اأن  اعتربوا  وهكذا  ودولتهم،  ال�شهاينة  مع  وثيقة 

حما�س اأ�شهل واأقل كلفة، وعندما اأرادوا الدفاع عن حما�س، 

قاموا باتهام طرف فل�شطيني اآخر، ومل يجد حممد مر�شي 

يف خطابه الأخري بذكرى �شنة على توليه ال�شلطة، حرجًا يف 

التعر�س ملحمد دحالن بال�شم، متهمًا اإياه بامل�شوؤولية عن 

و»عا�شور«  »فودة«  مثل  اأمنية، وهكذا �شار دحالن  اأحداث 

و»حمودة« البلطجية الذين اتهمهم مر�شي بتخريب عهده، 

وامل�شكلة هنا اأن الدفاع عن دحالن �شعب، لكن اتهامه على 

املتعمدة  ال�شيطنة  زاوية  اإليه من  النظر  النحو، يجب  هذا 

للفل�شطينيني.

حقيقة  ف�شح  يف  ق�شري  وق��ت  خ��الل  »الإخ�����وان«  جن��ح 

موقفهم جتاه الق�شية الفل�شطينية، ع�شية الثورة على مبارك، 

اإىل مرحلة  اأن جمرد و�شولهم  اإليهم،  ي�شتمع  كان يخيل ملن 
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من  �لقادمون  �لفل�سطينيون  �لالجئون  فّك 

�سهور  �أرب��ع��ة  منذ  �ملتو��سل  �عت�سامهم  �سورية 

وت�سغيل  غوث  وكالة  ملقر  �لرئي�سي  �ملدخل  على 

�لالجئني �لفل�سطينيني - �لأونرو�، بعد �لوعود 

�لإد�رة بالعمل على تلبية مطالب  �لتي قطعتها 

�ل��الج��ئ��ني �مل��ت��ع��ل��ق��ة ب��ال�����س��ح��ة و�ل�����س��ك��ن ب�سكل 

خا�س. 

وم���ع ب��د�ي��ة �لأزم����ة �ل�����س��وري��ة وت��و�ف��د �آلف 

لبنان،  �إىل  �سورية  من  �لفل�سطينيني  �لالجئني 

�نك�سف بو�سوح مدى �حلرمان �لذي يعاين منه 

�ل�سعب �لفل�سطيني يف لبنان، ل�سيما يف �ملو�سوع 

لبنان،  ج��ن��وب  خميمات  يف  خ�سو�ساً  �ل�سحي، 

و�ل���ت���ي ت�����س��م �أك����ر م���ن ن�����س��ف ع���دد �ل��الج��ئ��ني 

�لأون����رو�  �أل���ف/   150( لبنان  يف  �لفل�سطينيني 

ت���ق���ري���ب���اً(، ف��ه��ن��اك خ��م�����س��ة خم��ي��م��ات )خم��ّي��م��ا 

ع��ني �حل��ل��وة و�مل��ي��ة وم��ي��ة يف ���س��ي��د�، وخميمات 

منطقة  يف  �ل�سمايل  و�ل��ربج  و�لر�سيدية  �لب�س 

����س���ور(، و�أك����ر م��ن 15 جت��ّم��ع��اً )ج��م��ج��ي��م و�أب���و 

�لأ�سود، وكفربد�، و�لقا�سمية، و�لو��سطة �لفوقا 

و�ملع�سوق..(  �لبحر،  وجل  و�ل�سربيحا،  و�لتحتا، 

�ل�ساحلي بني �سيد�  �لطريق  تقع على  معظمها 

و����س���ور، ن��اه��ي��ك ع��ن ���س��ك��ان �مل����دن و�ل���ق���رى من 

�لفل�سطينيني.

وقد ترّكزت هجرة �لالجئني من �سورية �إىل 

�أهمها  �أ�سباب،  ع��دة  �إىل  نظر�ً  �جلنوب  خميمات 

�أو��سل �لقربية �لتي جتمع �لعديد من �لعائالت 

�لفل�سطينية بني �سورية ولبنان من جهة، وجلوء 

حيث  م��ن  تنا�سبهم  �ل��ت��ي  �لأم���اك���ن  �إىل  �ل��ن��ا���س 

�ل�سكن و�ملعي�سة �ملتو��سعة ن�سبياً.

ل���ذل���ك، ف����اإن �حل���اج���ات �ل�����س��ح��ي��ة لالجئني 

تز�يدت وت�ساعفت مقارنة مع باقي �ملناطق �لتي 

ت�سهد ن�سبة نزوح �أقل، خ�سو�ساً من خميم عني 

�حللوة، حيث �لأو�ساع �ملاأ�ساوية و�ل�سعبة وحالة 

�لفقر �ملدقع �لتي تعي�سها �لكثري من �لعائالت، 

�لتحتية  و�لبنى  �لبيئية  �لأو�ساع  �إىل  بالإ�سافة 

�له�ّسة.

حممد �أبو خليل؛ �مل�سوؤول يف �إحدى �ملوؤ�س�سات 

�أمر��س  �رتفاع قيا�سي يف  �لأهلية يقول: »هناك 

و�أم��ر����س  �ل��رئ��وي  و�لل��ت��ه��اب  و�ل�سكري  �لقلب 

�خلا�سة  �لأم��ر����س  �إىل  ب��الإ���س��اف��ة  �حل�سا�سية، 

ب���الأط���ف���ال، ك��احل�����س��ب��ة و�جل������دري و�لإ����س���ه���ال، 

يعيق  ما  �ملُعدية،  لالأمر��س  �ل�سريع  و�لنت�سار 

�ل��ك��ث��ري م��ن �جل��ه��ود �ل��ت��وع��وي��ة �ل��ت��ي ت��ق��وم بها 

حالة  و�سط  �مل��دين  و�ملجتمع  �لأهلية  �ملوؤ�س�سات 

حادة من تق�سري �لأونرو�«. 

�لأح���م���ر  �ل����ه����الل  �إىل ج��م��ع��ي��ة  وب��ال��ن�����س��ب��ة 

خمتلف  يف  �ل�سحية  �مل��ر�ك��ز  ف���اإن  �لفل�سطيني، 

�مل��خ��ي��م��ات و�ل��ت��ج��ّم��ع��ات ت��ق��ّدم بع�س �مل�����س��اع��د�ت 

�لتابعة  �مل�ست�سفيات  من  عدد  وهناك  �ملتو��سعة، 

فيها  يوجد  �ل��ذي  �ملناطق  يف  منت�سرة  للجمعية 

خميم  يف  بل�سم  كم�ست�سفى  فل�سطينية،  جتمعات 

�لر�سيدية، وم�ست�سفى �لهم�سري يف �سيد�، و�لذي 

ي�سم  كونه  لبنان،  يف  �مل��رك��زي  �مل�ست�سفى  ُيعترب 

�أكر من 75 �سرير�ً وق�سماً خا�س لغ�سيل �لكلى، 

�ل��ف��ي��زي��ائ��ي، ومعهد  ل��ل��ع��الج  �إىل م��رك��ز  �إ���س��اف��ة 

�لقد�س للتمري�س �ملجاورين للم�ست�سفى، وميكن 

�عتباره جمّمعاً طبياً متكاماًل، وهذ� يقع �سمن 

خطة نهو�س للخدمات يف �جلمعية بالتعاون مع 

�لأحمر  كال�سليب  �لدولية،  و�ملوؤ�س�سات  �ل�سركاء 

و�ل�سليب   ،»NORWAG«و و�ليكو،  �لهولندي، 

و�ل��ي��ون��ي�����س��ف،   ،»CISP«و �ل��ب��ل��ج��ي��ك��ي،  �لأح���م���ر 

و»ICRC«، و�لأونرو�، و�ل�سليب �لأحمر �لأملاين، 

�للبناين،  �لأحمر  و�ل�سليب  �لتعاون،  وموؤ�س�سة 

و�ملوؤ�س�سات �لرنويجية.. وغريها.

�لكلى  غ�سيل  ق�سم  »ُيعترب  خليل:  �أب��و  وي�سيف 

�ل��ت��اب��ع ل��ل��ه��الل م���ن �مل�����س��اري��ع �ل��ه��ام��ة للالجئني 

يوؤّمن  ك��ان  حيث  للبنانيني،  وحتى  �لفل�سطينيني، 

�إىل   60 مبعدل  جماناً  �لفل�سطيني  �ملجتمع  حاجة 

70 مري�ساً �سهرياً يف م�ست�سفى �لهم�سري، لكن مع 
تز�يد �أعد�د �ملر�سى �لقادمني من �سورية، و�ل�سغط 

�ملتو��سل على �ملر�كز �ل�سحية، و�سعف �لدور �لذي 

تلعبه �لأونرو� يف �ملجالت �ل�سحية �ملختلفة، و�سلنا 

�إىل حالة ميكن و�سفها بالكارثية«.

من جهة �أخرى، �أكدت تقارير �لأونرو� وبياناتها 

من  �ل��ق��ادم��ني  �لفل�سطينيني  �ل��ن��ازح��ني  معاملة 

لبنان،  يف  �لفل�سطينيني  بالالجئني  �أ�سوة  �سورية 

�لذين ينا�سلون يومياً مطالبني �لأونرو� بتاأمني 

ذكر  وق��د  و�ل�ست�سفاء.  �لعالج  من  �لأدن���ى  �حل��د 

ُن�����ِس��رت ل���الأون���رو�، ع��ن تلقي  �ل��ت��ي  �آخ���ر �لتقارير 

�سورية �لعالج  من  لجئة  فل�سطينية  �أ�سرة   452
لجئاً   111 وتلقي  �ل�سحية،  �لأون���رو�  عياد�ت  يف 

�مل�ست�سفيات،  يف  حياتهم  لإن��ق��اذ  لزم��ة  لعالجات 

وت��زوي��د �ل��الج��ئ��ني ب��ال��ق��درة ع��ل��ى �ل��و���س��ول �إىل 

�لأ�سنان  عياد�ت  �لأ�سنان من خالل  رعاية �سحة 

�ملتنقلة لالأونرو�، ومل تلحظ تلك �لتقارير �سعف 

�أ���س��اًل يف ع��ي��اد�ت �لأون����رو�،  �لإم��ك��ان��ات �ل�سحية 

و�ق���ت�������س���اره���ا ع���ل���ى �ل���ع���الج���ات �لأول�����ي�����ة ف��ق��ط، 

و��سطر�ر مئات �لعائالت �لفل�سطينية من �سورية 

�مل�ست�سفيات  �أب����و�ب  على  �ل�ست�سفاء  ت�سول  �إىل 

ذلك  وت��ر�ف��ق  ج���دوى،  دون  و�لر�سمية  �خل��ا���س��ة 

�لأحمر  �ل��ه��الل  م�ست�سفيات  �إم��ك��ان��ات  �سعف  م��ع 

�لفل�سطيني.

كذلك فقد مار�ست �لأون��رو� �سيا�سة �لإهمال 

من  �لفل�سطينيني  �ل��الج��ئ��ني  م��ل��ف  متابعة  يف 

�سورية، حتت �سعار ل مو�زنة خا�سة لهذ� �مللف، 

�إيجاد  ب�سدد  �أن��ه��ا   2012 ذك��رت منذ مت��وز  وق��د 

م�سادر متويل من خالل تاأمني مو�زنة �إ�سافية، 

�إل �أن���ه���ا حت���ت ���س��غ��ط ت���ز�ي���د ع����دد �ل��الج��ئ��ني، 

ومم���ار����س���ة ���س��ل�����س��ل��ة م���ن �ل�����س��غ��وط �ل�����س��ع��ب��ي��ة، 

�لق�سري  �للجوء  حلالة  �خلدمات  بع�س  قدمت 

و�ل����ط����ارىء، وم���ا ز�ل����ت ���س��ي��ا���س��ة �لأون������رو� حتى 

�ملوؤ�س�سات  �إح��دى  باأنها  �لإي��ح��اء  �إىل  ت�سعى  �لآن 

عن  قانوناً  �مل�سوؤولة  �ملوؤ�س�سة  ولي�ست  �لإغاثية، 

كامل هذ� �مللف. 

يف  �لأون���������رو�  �إد�رة  جن��ح��ت  �خل���ال����س���ة،  يف 

�لحتقان  حالة  من  للتخفيف  �ل�سغط  ممار�سة 

خالل  من  و�لتحركات،  و�لعت�سامات  �لو��سعة 

ملطالب  تلبية  قطعتها  �لتي  �لوعود  من  �سل�سلة 

�لنازحني، فهل �ستنجح يف تنفيذ تلك �لوعود، �أم 

�أن �لتحركات �ستتو��سل بزخم وغ�سب �أكرب.

�سامر ال�سيالوي
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أزمة صحية في مخيمات الجنوب.. والالجئون 
قون اعتصاماتهم بعد وعود »األونروا«

ّ
يعل

كاملعتاد  �لكتفاء  �سيجري  فهل  �لتهويد، 

بانتظار عودة �لوزير �لأمريكي، للحديث 

عن فر�سة لل�سالم ل يجوز �أن ت�سيع؟

نافذ اأبو ح�سنة 

�سبكة مياه رئي�سية يف �أحد �ملخميات

) العدد 270(  اجلمعة - 5 متوز - 2013

التاأثري يف القرار امل�شري، �شيقلب املعادلت 

التحرري  امل�شروع  راأ�شًا على عقب، ل�شالح 

يف فل�شطني، وعندما ا�شتلموا ال�شلطة، حلق 

بفل�شطني وق�شيتها من ال�شرر، ما مل يحدث 

على مدى عقود طويلة.

كانت للنظام ال�شابق مواقف �شيئة جدًا 

ال�شعب  لكن  الفل�شطينية،  الق�شية  جت��اه 

الفل�شطيني،  لل�شعب  امل�شري كان حا�شنًا 

يتحرك  الفل�شطينية،  للق�شية  وحا�شنًا 

للعدوان،  و�شعبها  فل�شطني  تعر�شت  كلما 

وال���ي���وم ن��ظ��ام ي��زع��م اأن����ه م���ع احل��ق��وق 

حالة  خلق  يف  جنح  اأن  بعد  الفل�شطينية، 

ال�شعب  �شد  وم�شتحكمة  �شر�شة  ع���داء 

من  هائلة  ق��ط��اع��ات  ل��دى  الفل�شطيني، 

يتحركون  امل�شريني  ماليني  امل�شريني، 

ال��ي��وم ���ش��د »الإخ�������وان« وح��ك��م��ه��م، ويف 

يتحدثون  اأنف�شهم،  عن  هوؤلء  دفاع  �شياق 

كانت  اإذا  �شدهم،  اأمريكية  موؤامرة  عن 

فعاًل،  كذلك  وهي  بنتائجها،  ال�شيا�شات 

عليهم،  تتاآمر  اأمريكا  اأن  ت�شور  ي�شتحيل 

يكن  فل�شطني، مل  ب�شاأن  اأجنزوه  ملا  قيا�شًا 

امل�شري  ال�شعب  اإي�شال  ال�شهل  من  اأب��دًا 

فل�شطني  ق�شية  م��ن  امل��وق��ف  ه���ذا  اإىل 

�شيا�شات  ل��ول  الفل�شطيني،  ال�شعب  وم��ن 

»الإخوان« يف م�شر.

عبد الرحمن نا�سر



»اتحاد علماء بالد الشام« يعقد مؤتمره »سماحة اإلسالم.. وفتنة التكفير«:

دعوة إلصالح ذات البين 
وتوجيه البوصلة نحو فلسطين

العلماء  م��ن  لفيف  امل���ؤمت��ر  ح�ضر 

العربية  والبلدان  ال��دول  خمتلف  من 

والإ����ض���ام���ي���ة وال���غ���رب���ي���ة، ون��اق�����ش يف 

»الإ���ض��ام..  حم���ر  الفتتاحية  جل�ضته 

وتعددية املذاهب«، فاألقيت كلمات عّدة 

وقت  يف  الب��ضلة،  ت�ض�يب  اإىل  دع��ت 

مل�ضلحة  ح��رف��ه��ا  اإىل  ال��ب��ع�����ش  ي�����ض��ع��ى 

امل�ضروع التكفريي ال�ضهي� - اأمريكي.

عن  فيلم  عر�ش  مع  كانت  البداية 

حممد  العامة  ال�ضعيد  ال�ضهيد  حياة 

ث���م ك��ل��م��ة لرئي�ش  ال��ب���ط��ي،  رم�����ض��ان 

ال�ضيخ  ال�������ض���ام«؛  ب���اد  »احت�����اد ع��ل��م��اء 

ال�ضهيد  جنل  الب�طي،  ت�فيق  حممد 

حتّمل  اإىل  العلم  اأه��ل  فدعا  العامة، 

امل�ض�ؤولية ون�ضر كلمة احلق يف الأر�ش، 

ُيعترب  ال��ذي  ال�قت  اأن��ه يف  اإىل  م�ضرياً 

طبيعياً،  اأم����راً  امل��ذاه��ب  الخ��ت��اف يف 

امل�ضلمني،  مئات  تكّفر  ف��ت��اوى  ���ض��درت 

وحت�����������شّ ع���ل���ى ق���ت���ل���ه���م وا����ض���ت���ب���اح���ة 

اأي  دمائهم، وهي فتاوى ل ت�ضتند اإىل 

امل��ب��ادئ  م��ع  تتناق�ش  ب��ل  �ضرعي،  ن�ش 

الإ�ضامية.

الي�م  نعي�ش  »اأن��ن��ا  �ضماحته  واأك���د 

ك�������ارث ب�����ض��ب��ب ال���ف���ت���اوى اخل���ط���رية، 

وم���ا حت��م��ل م���ن اآف�����ات ع��ل��ى جمتمعنا 

الإ�����ض����ام����ي«، م�������ض���دداً ع��ل��ى ����ض���رورة 

ال��ب��ح��ث ع���ن ���ض��ب��ي��ل ر����ض���د ب���ني اأب���ن���اء 

اأوجه  ويعالج  الكلمة  يجمع  جمتمعنا، 

اخل������اف ب����احل�����ار ال��ع��ل��م��ي وحت���ّم���ل 

ال�ضهي�ين  الكيان  وات��خ��اذ  امل�ض�ؤولية 

العدو الأ�ضا�ش لاأمة الإ�ضامية.

مفتي اجلمه�رية العربية ال�ض�رية 

�ضماحة ال�ضيخ اأحمد بدر الدين ح�ض�ن 

ت����ن����اول يف م���ع���ر����ش ح���دي���ث���ه ال���ت���اري���خ 

التي  الن�ضاأة، واملخاطر  الإ�ضامي منذ 

ما  اأن  ف��اأك��د  ال��داخ��ل،  م��ن  لها  تعّر�ش 

ي���ج���ري ال���ي����م ي��رت��ب��ط ب���ذل���ك ال��ف��ك��ر 

ال��ذي وق��ف يف وج��ه ر�ضالة  التكفريي، 

ر�ض�ل الب�ضرية حممد �ضلى اهلل عليه 

واآله و�ضحبه ليح�ل دون ن�ضرها، وقال 

»اإن التكفرييني الي�م يجلب�ن املقاتلني 

كانت  التي  ال�����ض��ام،  ب��اد  ن���ر  ليطفئ�ا 

اجل��ام��ع  احل�����ض��ن  و�ضتبقى  ت���زال  وم���ا 

وغريها«.  وفل�ضطني  لبنان  يف  للجهاد 

وب��ع�����ش  ال���غ���رب  اأن  ���ض��م��اح��ت��ه  وراأى 

تدمري  ع��ل��ى  يعمل�ن  ال��ع��رب��ي��ة  ال����دول 

الأق�ى  ُيعترب  الذي  ال�ض�ري،  اجلي�ش 

ب���ني اجل���ي��������ش ال��ع��رب��ي��ة يف م���اج��ه��ة 

الكيان  ليبقى  »الإ���ض��رائ��ي��ل��ي«،  ال��ع��دو 

ال�ضهي�ين يف اأمان.

التنفيذي  املكتب  رئي�ش  حت��دث  ثم 

ال�����ض��ام؛ ال�ضيخ  ب���اد  يف احت����اد ع��ل��م��اء 

ح�����ض��ان ع��ب��د اهلل ف���ق���ال: »ن��ق��ي��م ه��ذا 

ت���ك����ن  اأن  م���ع���ن���ى  ون���������درك  امل������ؤمت�����ر 

ال��ف��ت��ن��ة ح���رب���اً ع��ل��ى الإ�����ض����ام ول��ي�����ش 

كثرية  اب��ت��اءات  هناك  امل�ضلمني.  ب��ني 

لها وحدتنا، لكن كل هذا كي  تتعّر�ش 

اغتال�ا  بالأم�ش  الثبات..  معنى  ندرك 

�ضعيد  حممد  ال�ضيخ  العامة  �ضماحة 

قتله  اأن  منهم  ال��ب���ط��ي ظ��ن��اً  رم�����ض��ان 

�ضي�ضكت �ض�ت احلق الداعي اإىل ف�ضح 

م�ؤامرات ال�ضتكبار، الذي بات ال�ضديق 

ال��ع��زي��ز مل��ن ي��دع���ن الإ����ض���ام، وال��ي���م، 

من كان�ا يتظاهرون �ضد احلكام حتت 

م�ضمى »الربيع العربي« بات�ا يحارب�ن 

احلاكم  مل�ضلحة  املتظاهرين  ويقتل�ن 

ابتدع لنف�ضه �ضاحيات مل يقم  الذي 

بها ديكتات�ر«.

تداعيتم  »ل��ق��د  �ضماحته:  واأ���ض��اف 

م��ن ك��ل اأ���ض��ق��اع ال��ع��امل ل���درء الفتنة، 

اأيادي من منعتهم بلدانهم  ون�ضّد على 

بع�ش  منتقداً  هنا«،  اإىل  احل�ض�ر  من 

نة وال�ضيعة املنخرطني خلف غرفة  ال�ضُّ

وف�ضائيات  الفتنة،  هذه  تدير  عمليات 

�ضد  التكفري  ف��ت��اوى  ن�ضر  على  تعمل 

ال��غ��ري ول��ي�����ش ���ض��د ال�����ض��ه��اي��ن��ة، »وه��� 

م���ا ن�����ض��ه��ده ع��ل��ى اأي������دي ال��ت��ك��ف��ريي��ني 

والأم��ريك��ي��ني  وعمائهم  وال�ضهاينة 

يف �ض�رية، من خال قتل ونحر وذبح 

اأهلنا هناك«.

اإىل  امل�ضلمني  ال�ضيخ عبد اهلل  ودعا 

الكرامة  وا�ضتعادة  ل��اإ���ض��ام،  »ال��ع���دة 

ال��ك��ل��م��ة ووح����دة  ال�����ض��م��ل وج���م���ع  ومّل 

مت�جهاً  البني«،  ذات  واإ�ضاح  ال�ضف، 

اإىل  ب�»التنّبه  احلا�ضرين  العلماء  اإىل 

الت�ا�ضل  ع��ل��ى  وال��ع��م��ل  ه���ذا اخل��ط��ر، 

والتحرك، وو�ضع ا�ضرتاتيجية لإعام 

وا���ض��ع ووح�����دوي ي��ح��ث ع��ل��ى الل��ت��ق��اء 

امل�ضلمني كي تتحقق وحدة الدين  بني 

الإ���ض��ام  ه���  وه���ذا  امل�ضلمني،  ووح����دة 

املحمدي«.

ب�����دوره، اأك����د ال�����ض��ي��خ ن��ع��ي��م ق��ا���ض��م؛ 

اأن  ال���ع���ام حل����زب اهلل،  الأم������ني  ن���ائ���ب 

»ال��ت��ك��ف��ري م�����ض��روع ع��ب��ث��ي ل اأف����ق ل��ه، 

ي��ح��ّر���ش ك���ل م���ن ح���ل��ه ع��ل��ى ح��ق��د«، 

م�ضدداً على اأن هذا النحراف »ترب�ي 

يك�ن  ب���اأن  نقبل  اأن  ميكن  ول  وا���ض��ح، 

ب��ادن��ا، فه�  ال�ضائد يف  املنهج ه�  ه��ذا 

ال��ذي خ��رب ب��ادن��ا وع��ّم��م فيها الفنت 

وامل�ضاكل وامل�ضائب التي ل حُت�ضى ول 

املكفرين بدل  اإن »ه���ؤلء  تعد«، وق��ال: 

اإمن��ا يقتل�ن  الأم��ة  اأع��داء  اأن ي�اجه�ا 
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مــلــــف الـعـــدد

في ظل األجواء المتشنجة، والخطر 
الذي يداهم الوحدة اإلسالمية جراء ما 

يقوم به مسّببو الفتنة والتكفيريون 
الذين يعيثون في األرض فسادًا، وألن 

الله سبحانه تعالى قال في محكم 
تنزيله }واعتصموا بحبل الله جميعًا وال 
تفرقوا{، وتأكيدًا على وحدة المسلمين 
والتمسك بسنة الرسول صلى الله عليه 
وآله وسلم، دعا »اتحاد علماء بالد الشام« 

إلى مؤتمر علمائي دولي نّظمه في 
العاصمة اللبنانية بيروت، تحت عنوان 

»سماحة اإلسالم.. وفتنة التكفير«. 

الأمة من داخلها، لي�ضّهل�ا لأعداء الأمة اأن 

ي�ضيطروا عليها«.

اأن�����ه »ل��ي�����ش ل��دى  ول���ف���ت ���ض��م��اح��ت��ه اإىل 

ه�ؤلء و�ض�ح، ل يف الأول�يات، ول يف ت�جيه 

وب��ضلتهم  فاأول�ياتهم منحرفة،  الب��ضلة، 

خ��اط��ئ��ة، وق��ن��اع��ات��ه��م ب��ع��ي��دة ع��ن احل���ق، ول 

ي��ع��رّبون عن روؤي��ة الإ���ض��ام ب��اأي طريق من 

وبع�ش  »التكفرييني  اأن  اإىل  لفتاً  الطرق«، 

امل��غ��رر ب��ه��م ي��ع��م��ل���ن ب������اإرادة دول��ي��ة م��اك��رة، 

ي���اج��ه���ن م���ن خ��ال��ه��ا ���ض���ري��ة امل��ق��اوم��ة، 

املمانعة  وامل�قع ال�ضرتاتيجي، واأهم م�اقع 

اأن »م���ا ي��ح�����ض��ل يف  يف م��ن��ط��ق��ت��ن��ا«، م����ؤك���داً 

باإ�ضراف  منهجي  تدمري  ه���  ال��ي���م  �ض�رية 

دويل عربي اإقليمي وحملي يف اآن معاً، وهذا 

م�ضتقبلهم،  م��ن  الأج���ي���ال  ي��ح��رم  ال��ت��دم��ري 

وي�ؤدي خدمة حقيقية لل�ضهاينة«.

وخل�ش ن��ائ��ب الأم���ني ال��ع��ام حل��زب اهلل 

اإىل اأن »امل�ضكلة يف �ض�رية �ضيا�ضية، وامل�ضكلة 

البحرين  يف  وامل�ضكلة  �ضيا�ضية،  ال��ع��راق  يف 

الفتنة  ت��ث��ار  اإمن���ا  امل���اق��ع  ك��ل  ويف  �ضيا�ضية، 

ب���اأي���دي ال��ع��اج��زي��ن وامل�����ض��ت��ك��ربي��ن واحل��ك��ام 

ال��ظ��ل��م��ة«، ���ض��ائ��ًا ه�����ؤلء احل���ك���ام: »م���ا ه� 

اإىل  لفتاً  اإجنازاتكم؟  هي  وم��ا  م�ضروعكم؟ 

اأن »ال��ف��ت��ن��ة امل��ذه��ب��ي��ة وال��ت��ك��ف��ريي��ة وج��ه��ان 

لعملة واحدة، من �ضمن امل�ضروع الأمريكي 

اأم��ريك��ا و»اإ���ض��رائ��ي��ل«  - الإ���ض��رائ��ي��ل��ي، والآن 

الأب���اب  ت  �ُضدَّ اأن  بعد  الفتنة،  على  يعي�ضان 

الناعمة وال�ضلبة اأمامهم«.

ال�ضابق؛  اأو���ض��رتال��ي��ا  مفتي  ج��ه��ت��ه،  م��ن 

با�ضم  ال��ه��ايل، حت���ّدث  ال��دي��ن  ت���اج  ال�ضيخ 

»علماء م�ضر«، فاأكد اأن اجلماعة التكفريية 

اأف�����ض��دت��ه��ا، وجعلت  اأم���ة  او  ق��ري��ة  اإذا دخ��ل��ت 

بنيانها  وم���ن  واإره����اب����اً،  ق��ت��ًا  ن�ضالها  م��ن 

اإىل  بهم  ر  املغرَّ ال�ضباب  داعياً  وخراباً،  دم��اراً 

لتحرير  الطاقات  جميع  م��ن  جي�ش  تاأليف 

فل�ضطني.
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»اتحاد علماء بالد الشام« يعقد مؤتمره »سماحة اإلسالم.. وفتنة التكفير«:

دعوة إلصالح ذات البين 
وتوجيه البوصلة نحو فلسطين

ك���ل���م���ة اجل����م����ه�����ري����ة الإ����ض���ام���ي���ة 

الإي����ران����ي����ة، األ���ق���اه���ا ���ض��م��اح��ة ال�����ض��ي��خ 

حم��م��د ع��ل��ي ال��ت�����ض��خ��ريي، ودع����ا فيها 

اإىل  م�ضرياً  امل�ضلمني،  بني  ال�حدة  اإىل 

الأمة  التكفريي خطري على  »الفكر  اأن 

اإىل  التكفرييني  وداع��ي��اً  الإ���ض��ام��ي��ة«، 

اإعادة النظر يف معتقداتهم.

ال��ق��د���ش يف  اإم���ام م�ضجد  األ��ق��ى  كما 

حدد  كلمة  حم�د،  ماهر  ال�ضيخ  �ضيدا؛ 

من  ج���زءاً  ت�ضبح  ك��ي  نقاط  ع�ضر  فيها 

التكفري  »اأن  اأب���رزه���ا:  ع��م��ل،  خ��ري��ط��ة 

اأن  ال��ي���م  ل��ك��ن اجل��دي��د  لي�ش ج���دي���داً، 

التكفرييني ي�ضتعين�ن باأمريكا وغريها، 

اأن���ه ل جم���ال ل��ت���ح��ي��د الفقه  وث��ان��ي��ه��ا 

بع�ضنا  قب�ل  علينا  ل��ذا  اهلل،  ب���اإرادة  اإل 

ال�ضيا�ضي  اجل���زء  اأن  وثالثها  البع�ش، 

التي  واملقاومة  اإي��ران  تطّبقه  اجلهادي 

وال��ع��راق،  وفل�ضطني  لبنان  يف  تدعمها 

ي��ك���ن م��ضع  اأن  ي��ج���ز  اأم����ر ل  وه����ذا 

اأن��ه ل ميكن اتخاذ قرار  ج��دل، ورابعها 

يف  اإل  الدولية  التجاذبات  ع��ن  م�ضتقل 

اإيران«، معرباً عن خ�ضيته من تكرار ما 

ح�ضل يف �ضيدا م�ؤخراً، ومنتقداً اأدعياء 

ال��ضطية والعلمانية بتغطية النحراف 

ال����ذي ���ض��ه��دن��اه يف ���ض��ي��دا، وم��ن��ّب��ه��اً يف 

ال����ق���ت ن��ف�����ض��ه م���ن اإع����ط����اء ال�����ض��رع��ي��ة 

ال�ضيا�ضية له�ؤلء التكفرييني.

و�ضدد �ضماحته على اأنه ل اجتهاد اإل 

اجتهاد واحد الذي نحن عليه، وه� دعم 

ا�ضتجداء  ولي�ش  وامل��ق��اوم��ة،  فل�ضطني 

اأمريكا لإقامة دولة الإ�ضام يف �ض�رية، 

داعياً الأمة كلها اإىل »ال�ق�ف مع احلق، 

واإن كنتم اأقلية«.

ك��م��ا ك��ان��ت ك��ل��م��ات ل��ك��ل م���ن رئي�ش 

هيئة اإفتاء اأهل ال�ضنة يف العراق؛ ال�ضيخ 

مهدي ال�ضميدعي.

حوارات خا�صة

وعلى هام�ش امل�ؤمتر التقت »الثبات« 

ع������دة ���ض��خ�����ض��ي��ات م�������ض���ارك���ة، وك���ان���ت 

احل�ارات الآتية: 

عي�ضى؛  العال  عبد  حممد  الأ�ضتاذ 

والعل�م  الإ���ض��ام��ي  الفكر  يف  الباحث 

ال�����ض��ي��ا���ض��ي��ة )م�����ن ج���م���ه����ري���ة م�����ض��ر 

ال��ت���ق��ي��ت  اأن »ه�����ذا  ال��ع��رب��ي��ة( اع���ت���رب 

انت�ضار  ل��ل��غ��اي��ة يف ظ��ل  ه���ام  ل��ل��م���ؤمت��ر 

الآخ��ر،  ال��ذي يلغي  التكفريي  ال��رتاث 

م��ن��ه، ونحن  اإل خ��ارج��اً  ول جن��د ف��ي��ه 

امل����ؤمت���رات  ت�����ض���د ه���ذه  اأن  اإىل  ن��ح��ت��اج 

يف اأك�����ر م���ن ب��ل��د م���ن ب���ل���دان ال��ع��امل 

الإ����ض���ام���ي، وت���ق����مي احل���ال���ة ال��ع��ام��ة 

ال���ت���ي ت���ل���ّ�ث���ت ب���الإق�������ض���اء وال��ت��ب��دي��ع 

م���ن الآخ�����ر امل��خ��ال��ف ل���ل���دي���ن«، داع��ي��اً 

الت�ضاحمي  ال�����رتاث  اإىل  ال���ع����دة  اإىل 
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والتعاي�ش الذي يدع� اإليه الإ�ضام وتاريخه 

العظيم«.

اأحمد م�ضيح حامي  ال�ضيخ  ك�ضف  ب��دوره 

)من اأفغان�ضتان( اأن ال�فد اأتى من اأفغان�ضتان 

اإىل  الأف���غ���اين  ال�����ض��ع��ب  ر���ض��ال��ة م��ن  ليحمل 

ع��ل��م��اء ب����اد ال�������ض���ام، خ�����ض������ض��اً يف ل��ب��ن��ان 

التكفري  حم��ارب��ة  يف  معكم  ب��اأن��ن��ا  وال���ع���راق، 

والتكفرييني، م�ؤكداً اأن فتنة التكفري لي�ضت 

بحتة  �ضيا�ضية  ه��ي  اإمن��ا  مذهبية،  اأو  دينية 

م�����ض��ت��ق��َدم��ة م���ن ال��ك��ي��ان ال�����ض��ه��ي���ين وم��ن 

ال�ق�ف  اإىل  والعلماء  امل�ضلمني  ودعا  وراءه، 

اأم��ام هذه الفتنة، ون�ضر ثقافة  وقفة واح��دة 

اهلل  �ضائًا  امل�ضلمني،  ب��ني  واملحبة  ال���ح��دة 

تعاىل الأمن والأم��ان يف �ض�رية و�ضائر باد 

امل�ضلمني.

ل�»حركة  ال�ضيا�ضي  املكتب  رئي�ش  ن��ائ��ب 

ممثل  امل�ضري،  ح�ضن  ال�ضيخ  ف�ضيلة  اأم��ل«؛ 

»اأن  راأى  ب��ري،  نبيه  النيابي  املجل�ش  رئي�ش 

ه��ذا امل���ؤمت��ر ي��اأت��ي يف ظ��ل الأج����اء ال�ضائدة 

يف  كل  �ضباأ  اأي���ادي  امل�ضلمني  من  جعلت  التي 

اجتاه وكل يف ه�ى«، وقال: »ياأتي هذا امل�ؤمتر 

اآذان�����ا �ضاغية،  ي��ل��ق��ى  ل��ي��ك���ن ���ض��رخ��ة، ع��ل��ه 

خ�ض��ضاً لدى العلماء الذين يب�ّضرون بفتنة 

كربى بني امل�ضلمني«، داعياً اإياهم »اأن يع�دوا 

اإىل ر�ضدهم واإىل نبيهم امل�ضطفى �ضلى اهلل 

لهم  اأ�ضمن  الع�دة  وبهذه  و�ضلم،  واآل��ه  عليه 

اأن يك�ن�ا مع ر�ض�ل اهلل والأئمة وال�ضحابة، 

وكل امل�ضلمني ال�ضادقني الذين �ضبق�ا«.

ال�ضيخ  امل�ضلمني؛  العلماء  جتمع  ع�ض� 

م�ضطفى مل�ش، راأى اأن اأهمية امل�ؤمتر »تاأتي 

من الظرف الذي ينعقد فيه، حيث نرى اأن 

وك��رت  وع��ّم��ت  ان��ت�����ض��رت  ق��د  التكفري  فتنة 

ل  مم��ن  الكثريون  اأ�ضبح  حتى  النا�ش،  ب��ني 

ملَكة فقهية اأو علمية لديهم يتكلم�ن بهذه 

الفتنة«.

هي  التكفري  فتنة  »اإن  �ضماحته:  وق��ال 

الفتنة املاحقة التي تع�د على الأمة بتقطيع 

بني  وال�ضغينة  البغ�ضاء  واإ�ضاعة  الأوا�ضر 

امل�ؤمتر حماولة  اأن هذا  اإىل  النا�ش«، لفتاً 

امل�ضاألة، ويبنّي م�ا�ضع  لاإ�ضاءة على هذه 

الفتنة التي يقع فيها النا�ش عندما برم�ن 

اآم��ًا  ب��غ��ريه«،  اأو  بالكفر  البع�ش  بع�ضهم 

اأن يخرج امل�ؤمتر باأج�بة واإي�ضاحات تك�ن 

ه�  التكفري  اأن  اإىل  النا�ش  اإر�ضاد  يف  كافية 

م�ضاألة تع�د اأوًل واأخرياً على �ضاحبه باأذى 

بق�ل  عمًا  يحتملهما  اأن  ميكن  ل  و�ضرر 

ر�ض�ل اهلل �ضلى اهلل عليه واآله و�ضلم: »اإذا 

اأن يك�ن  ف��اإم��ا  اأخ���اه بالكفر،  اأح��دك��م  رم��ى 

اأخ�ه كافراً، واإما اأن تع�د عليه«.

ب���������دوره، اأك������د ال�������ض���ي���خ ح�����ض��ني ���ض��ل��ي��م 

هذه  ظل  يف  امل���ؤمت��ر  اأهمية  »اأن  ل�»الثبات« 

ال��ذي  الكبري  التحدي  يف  تكمن  ال��ظ��روف 

الأم���ة نح�  وح��رك��ة  وج��ه م�ضرية  يقف يف 

اأن ُتبتلى  اأ����ض����اأ م��ا مي��ك��ن  الأف�����ض��ل، ف��م��ن 

ب��ه اأم���ة م��ن الأمم ه��ي ف��ق��دان ال��ث��ق��ة بني 

اإىل  الأم������ر  و����ض���ل  اإذا  ف��ك��ي��ف  م��ك���ن��ات��ه��ا، 

التكفري؟

بن�عني  الأم��ة  لبتاء  �ضماحته  واأ�ضف 

من اجلهل، اأولهما اجلهل على م�ضت�ى فهم 

الن�ش، ثم اجلهل على م�ضت�ى الرج�ع اإىل 

الذي  املحمدي  لاإ�ضام  الأ�ضيلة  امل�ضادر 

جاء به الر�ض�ل �ضلى اهلل عليه واآله و�ضلم، 

اإىل اأن »هذا امل�ؤمتر ميكن اأن يعيد  م�ضرياً 

الأمة اإىل طريقة التفكري ال�ضحيح يف فهم 

اأن  املمكن  وم��ن  اأوًل،  ال�ضرعية  الن�ض��ش 

يفلت نظر الأمة اإىل هذه املنابع ثانياً«.

مم��ث��ل ���ض��ي��خ ع��ق��ل ط��ائ��ف��ة امل���ح��دي��ن 

ال�����دروز اأك����د ل���»ال��ث��ب��ات« اأن »ه����ذا امل���ؤمت��ر 

ي�����ض��ّل��ط ال�����ض���ء ع��ل��ى ال��ع��ل��ة ال��ت��ي اأو���ض��ل��ت 

ال��ذي��ن  اأع��دائ��ه��ا  اأم����ام  ال�ضعف  اإىل  الأم����ة 

التكفري،  عن�ان  حتت  ال��دم��اء  ي�ضتبيح�ن 

من  وامل�ضلمني  الإ���ض��ام  ثقافة  وي��غ��رّيون 

اأجل تفكيك اأوا�ضر ال�حدة فيما بينهم«.

القد�ش  م�ضجد  اإم���ام  لفت  جانبه،  م��ن 

»هذه  اأن  اإىل  ال�ضيخ ماهر حم�د  يف �ضيدا 

للخطابة  م��ن��رب  اإىل  ت��ت��ح���ل  امل�����ؤمت����رات 

ل  اأنها  واآفتها  واملعل�مات،  باللغة  وم��ب��اراة 

اإل نادراً«،  ينتج عنها قرارت قابلة للتنفيذ 

امل���ج��ات التكفريية  ���ض��ائ��ًا: »يف ظ��ل ه��ذه 

و�ضيا�ضياً  واإعامياً  املدع�مة مالياً  العاملية 

وبفقه مزّور.. اأي كلمة ميكن اأن تنفع واأن 

تنقذ م�ضلًا وتطفئ ناراً �ضيم�ت فيها األف 

اأو  متفجرة  قنبلة  يف  النا�ش  م��ن  األ��ف��ان  اأو 

اغتيال اأو ما اإىل ذلك«؟!

ومت��ن��ى ال�����ض��ي��خ ح��م���د »اأن ي��ك���ن ه��ذا 

لقرارات  انطاقة  واملتن�ع  الغفري  اجلمع 

حقيقية لل�ق�ف يف وجه الفتنة التكفريية 

لفتنة اخل�ارج احلديثة، وما ذلك على اهلل 

بعزيز«.

ف��ل�����ض��ط��ني؛ ال�ضيخ  مم��ث��ل وف���د ع��ل��م��اء 

مهم  العلماء  التقاء  »اإن  ق��ال  �ضالح،  نعيم 

التكفري  نقطة  على  ال�ض�ء  لت�ضليط  ج��داً 

وحم���ارب���ت���ه���ا، ف��ف��ي ال����ق���ت ال�����ذي ت�����ض��لَّ��ط 

كامريات العامل على اإباحة الدم، ل بد من 

ت�ضليط ال�ض�ء على وحدة علماء امل�ضلمني 

يف  منيعاً  و�ضدا  واح��داً  �ضفاً  يقف�ن  الذين 

م�اجهة من يحارب الأمة ويحاول تقطيع 

اأو�ضالها.

اإعداد مالك مغربي
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نظام  �سقوط  وم��ن��ذ  ت���زال،  م��ا  ليبيا 

الع�سكري  ال��ت��دخ��ل  ق���وة  ال���ق���ذايف، حت��ت 

لأي  ف��اق��دة  »ال��ن��ات��و«،  حلف  م��ن  املبا�سر 

ت���وازن اأو ا���س��ت��ق��رار داخ��ل��ي، وه��ي غارقة 

حتت  فعلياً  جعلتها  م�سلحة  فو�سى  يف 

ح���ك���م م��ي��ل��ي�����س��ات م���ت���ع���ددة الجت����اه����ات 

من  بينها  فيما  وم��ت�����س��ارع��ة  وامل�����س��ارب، 

جهة، وبينها وبني �سلطة دولة نا�سئة ما 

تزال ت�سارع لتبقى قائمة ولو بال�سم من 

جهة اأخ��رى، وه��ذا يعني اأن��ه لي�س هناك 

بل  امل��واط��ن  اإليها  يلجاأ  واح��دة  مرجعية 

عدة مرجعيات.

وقد جاءت الأحداث الأمنية الأخرية، 

وغريهما  وبنغازي  طرابل�س  �سهدتها  التي 

م����ن امل���ن���اط���ق، وخ���ل���ف���ت ع�������س���رات ال��ق��ت��ل��ى 

ال�سائد  الفو�سى  واق��ع  لتعك�س  واجلرحى، 

ال��دول��ة التي  ال��ب��اد وم��دى �سعف بني  يف 

جهود  تفلح  ومل  موؤ�س�ساتها،  تفكيك  جرى 

ال�سلطة اجلديدة يف اإعادة بنائها، مما اآثار 

ا�ستياًء �سعبياً وا�سعاً، وجعل املواطن يرتحم 

على اأيام حكم القذايف.

اأكدت هذه اخلا�سة العديد من  وقد 

الوقائع واملعطيات التالية:

مرا�سلة  اأج��رت��ه  ال��ذي  التحقيق  اأوًل: 

ر�سدت  ال��ذي  الأملانية،  فيله  دويت�س  اإذاع��ة 

ف��ي��ه ا���س��ت��م��رار ال��ف��و���س��ى يف ل��ي��ب��ي��ا، ونقلت 

�سورة قامتة لل�سراع بني �سلطتي احلكومة 

وامل��ي��ل��ي�����س��ي��ات امل�����س��ل��ح��ة يف ال���ب���اد، ق��ائ��ل��ة 

يف حت��ق��ي��ق��ه��ا م���ن داخ����ل ل��ي��ب��ي��ا: »ل ي���زال 

بالفو�سى،  يتميز  ليبيا  يف  الأمني  الو�سع 

ت�سيطر على  زالت  ما  امل�سلحة  فامليلي�سيات 

اأن  ورغ��م  الليبية،  امل��دن  يف  وا�سعة  مناطق 

احلكومة تبدو م�سممة على مواجهة هذه 

قدرتها  يف  �سكوكاً  هناك  اأن  اإل  امليلي�سيات، 

على حتقيق الأمن وفر�س القانون«.

اإليها  خل�س  التي  النطباعات  ثانياً: 

ف���ري���دري���ك ف�����رياي، م���ن م��ع��ه��د ك��ارن��ي��غ��ي 

ليبيا،  بزيارة  موؤخراً  قام  ال��ذي  الأمريكي، 

غا�سبون  ليبيا  مواطني  »اإن  فيها:  وج��اء 

املجموعات  ل��ه��ذه  الطفيلي  ال�����س��ل��وك  م��ن 

�سكان  ���س��ج��ر  اإىل  اإ����س���ارة  يف  )امل�����س��ل��ح��ة(«، 

امليلي�سيات  ���س��ي��ط��رة  م���ن  ب��ن��غ��ازي  م��دي��ن��ة 

وال��ع�����س��اب��ات امل�����س��ل��ح��ة م��ن��ذ ف���رتة ط��وي��ل��ة، 

وق����ي����ام م����ئ����ات امل����واط����ن����ني، وم������ن ب��ي��ن��ه��م 

درع  ميلي�سيات  ثكنة  باقتحام  م�سلحون، 

ليبيا، وح�سول ا�ستباكات اأ�سفرت عن مقتل 

اأكرث من 30 �سخ�ساً.

املرافق  امليلي�سيات على  �سيطرة  ثالثاً: 

الأ�سا�سية واملمرات احلدودية يف الباد، مبا 

يف ذلك املطار الدويل يف طرابل�س، ويح�سل 

واأك��رث  اجل��دي��دة،  احلكومة  مبوافقة  ذل��ك 

املال  امللي�سيات حت�سل على  من ذلك فهذه 

امل��رك��زي��ة،  احل��ك��وم��ة  م��ن  نفقاتها  لتغطية 

م�سكلة  من  ج��زءاً  امليلي�سيات  باتت  ولذلك 

الأمن، وعقبة حقيقية تقف يف طريق بناء 

موؤ�س�سات موحدة للدولة.

املبعوث  م���رتي؛  ط���ارق  راب��ع��اً: خل�س 

ليبيا واملمثل اخلا�س لاأمني  اإىل  الأمم��ي 

العام لاأمم املتحدة، يف تقرير له، اإىل »اأن 

ليبيا  فيها  تتخبط  التي  الأم��ن��ي��ة  امل�ساكل 

النتقال  عملية  اأم��ام  رئي�سية  عقبة  ت�سكل 

���س��وءاً  زاده���ا  »اأن���ه  اع��ت��ر  ال��ت��ي  ال�سيا�سي«، 

اأق�سى  باعتباره  ال�سيا�سي،  ال��ع��زل  ق��ان��ون 

م�����س��وؤول��ني م��ن ذوي اخل���رة واحل��ن��ك��ة، ل 

تزال ليبيا يف حاجة اإىل جتربتهم«.

وكان املوؤمتر العام الليبي الذي ي�سكل 

اأق���ّر  ق���د  ل��ي��ب��ي��ا،  ���س��ل��ط��ة منتخبة يف  اأع���ل���ى 

امل�سلحة  امللي�سيات  �سغط  وحت���ت  م���وؤخ���راً 

على  ن�س  ال���ذي  ال�سيا�سي،  ال��ع��زل  ق��ان��ون 

منا�سب  �سغلوا  الذين  امل�سوؤولني  كل  طرد 

م�سوؤولية يف عهد النظام ال�سابق.

فاإن  واملعطيات،  الوقائع  هذه  �سوء  يف 

ا�ستمرار واقع الفو�سى و�سيطرة امليلي�سيات 

يقود اإىل واحد من احتمالني:

الحتمال الأول: اأن يوؤدي هذا الواقع، 

ال�سراعات  ظهور  ع��ودة  من  يتغذى  ال��ذي 

ليبيا  تق�سيم  خمطط  فر�س  اإىل  القبلية، 

اإىل دويات ت�سيطر عليها امللي�سيات، وهو ما 

ينا�سب ال�سركات الغربية التي لها م�سلحة 

يف ع��دم وج��ود دول��ة مركزية والإب��ق��اء على 

يتيح  لأن��ه  والنق�سامات،  ال�سراعات  واق��ع 

ال���رثوة  ن��ه��ب  بعملية  للتحكم  امل��ج��ال  ل��ه��ا 

النفطية والغازية الليبية.

الحتمال الثاين: تبلور راأي عام وا�سع 

يقوم  وطني  بديل  اإن�����س��اج  ب��اجت��اه  ي�سغط 

ع��ل��ى اأ���س��ا���س ال��ع��م��ل ل��ب��ن��اء دول���ة م��رك��زي��ة، 

توحد ليبيا على قواعد تر�سي دولة العدالة 

الجتماعية وامل�ساواة بني جميع املواطنني.

مما  واقعيته  الح��ت��م��ال  ه��ذا  وي�ستمد 

�سد  �سعبي  حت���رك  م��ن  ب��ن��غ��ازي  يف  ح�سل 

الغ�سب  ح��ج��م  وم���ن  ليبيا،  درع  ميلي�سيا 

اإزاء  املناطق،  جميع  يف  ال�سعبي  وال�سخط 

و�سراعاتها  امل�سلحة  املجموعات  �سيطرة 

ال��ت��ي اأف���ق���دت ال��ل��ي��ب��ي��ني ال�����س��ع��ور ب��الأم��ن 

اأزم��ات��ه��م  ح����دة  م���ن  وزادت  وال����س���ت���ق���رار، 

القت�سادية والجتماعية، وجعلت حياتهم 

التقارير  اأك��دت��ه  ما  وه��و  يطاق،  ل  جحيماً 

ال�سحفية التي اأ�سارت اأي�ساً اإىل عدم وجود 

ال�����س��ي��ول��ة امل��ال��ي��ة ن��ت��ي��ج��ة ت���اأخ���ر احل��ك��وم��ة 

يف دف���ع روات�����ب امل��وظ��ف��ني يف ال��ع��دي��د من 

ال��ق��ط��اع��ات، م��ا دف��ع امل��وظ��ف��ني اإىل تنظيم 

للمطالبة  يومي  ب�سكل  احتجاجية  وقفات 

بدفع رواتبهم املتاأخرة منذ عام وعامني.

ح�سني عطوي

تداعيات  وامل�سلمون من  الإ�سام  يعاين 

لاإ�سام،  والغربية  الأمريكية  »اللقاحات« 

وال����ت����ي ظ���ه���رت ب����ع����وار�����س م���ت���ع���ددة ع��ر 

»الإ���س��ام��ي��ني اجل�����دد«، م��ن ف��ئ��ات رب��ط��ات 

ال��ع��ن��ق، اإىل اجل��ل��ب��اب الأف����غ����اين، وال��ذي��ن 

بالتكفري  �سبحانه  اهلل  ع��ب��ادة  اإىل  ي��ّدع��ون 

والذبح والإكراه، بدًل من احلكمة واملوعظة 

احل�سنة.

»الإ����س���ام���ي���ون اجل�����دد« ي��خ��رج��ون من 

عباءات اأحزاب »العدالة والتنمية« وجبهات 

»ال��ن�����س��رة« و»ال��ق��اع��دة« واأخ��وات��ه��ا ب��اإح��راق 

املعتقدات  وتخريب  الإ���س��ام��ي��ة  ال�ساحات 

وال��ف��ك��ر ال��دي��ن��ي وال�����س��ل��وك��ي��ات، وال��ع��ي�����س 

امل�سرتك لل�سعوب املتنوعة طائفياً ومذهبياً 

وقومياً، والتي يجمعها الإ�سام والإن�سانية، 

اأح��ادي  النا�س على فهم  اإج��ب��ار  وي��ح��اول��ون 

كما  اأو  �سطحياً،  يفهمونه  كما  ل��اإ���س��ام، 

حون باأموال النفط،  يلقنهم م�سايخهم امللقَّ

اب��ت��داًء من  الغربية،  املخابرات  اإم���اءات  اأو 

»املو�ساد  اإىل  املخابرات الريطانية، و�سوًل 

الإ�سرائيلي«.

ي���ح���اول »الإ����س���ام���ي���ون اجل�����دد« اأن 

ي��ل��غ��وا امل��ذاه��ب والأف���ك���ار والج��ت��ه��ادات 

م��ن��ذ ع�����س��ر اخل��ل��ف��اء ال��را���س��دي��ن حتى 

يف  ف���ك���ري���اً  امل�����س��ل��م��ني  وي�����س��ج��ن��وا  الآن، 

ينّفذوا  اأن  امل�سلمني  وعلى  واح��د،  قالب 

ويطيعوا،  يبايعوا  واأن  ي��ع��رت���س��وا،  ول 

مب�سايخ  اأك��رم��ه��م  اأن  اهلل  ي��ح��م��دوا  واأن 

»ج���ه���اد ال���ن���ك���اح« واأح�������زاب ال�����س��ام مع 

»اإ���س��رائ��ي��ل« وال��ت��ح��ال��ف م��ع��ه��ا، وتكفري 

�سوفية  وم�سلمني،  م�سيحيني  اجلميع؛ 

وليراليني، علمانيني و�سيعة، ومذاهب 

اأهل ال�سنة واجلماعة املخالفني لآرائهم، 

والدروز والعلويني، وكل النا�س اأجمعني، 

الذين  الأمّيني  »اأم��راءه��م«  بايع  اإل من 

ي�سهدون بالذبح واأكل الأكباد!

ماذا نفعل حتى ننقذهم وننقذ الإ�سام 

والأمة؟

فاإنه  ح��ًا،  لي�س  والقتال  ال�سدام  خيار 

يكرث القتل و�سيل الدماء واخلراب وتدمري 

الأوط��ان، والأك��رث خطورة تدمري الإ�سام 

وحتريفه  وت�سويهه  ور���س��ال��ة  وف��ك��ر  ك��دي��ن 

لي�سبح غريباً حما�سراً كما قال ر�سول اهلل 

عليه ال�ساة وال�سام: »بداأ الإ�سام غريباً 

و�سيعود غريباً كما بداأ.. فطوبى للغرباء«.

»الإ���س��ام��ي��ون اجل����دد« كالفطر  ان��ت�����س��ر 

ال�سام يف �ساحاتنا الفكرية، كاأ�سواك ال�سبار يف 

جنائن الإ�سام، واأيب�سوا كل الورود، واأف�سدوا 

كل عطر، ومل يبق من الإ�سام اإل رائحة الدم 

ولبنان  والعراق  �سورية  يف  املنت�سرة  واجليف 

اآلة  وتزحف  وباك�ستان،  واأفغان�ستان  وتون�س 

القتل اإىل م�سر وغريها.

ونوقف  احل��رائ��ق  نطفئ  كيف  وال�سوؤال 

�سيل الدماء؟

ال���واج���ب ال��دي��ن��ي واج����ب ع��ي��ن��ّي ولي�س 

اأو عادياً،  كان  كفائياً، فعلى كل م�سلم، عاملاً 

اأو  مت�سوفاً  �سيعياً،  اأو  �ُسنياً  اأمياً،  اأو  مثقفاً 

تبقى  م��ا  حماية  اأج��ل  م��ن  ينفر  اأن  �سلفياً، 

م���ن ال��ف��ك��ر الإ����س���ام���ي الأ����س���ي���ل، مل��واج��ه��ة 

امل�سوه لاإ�سام  والفهم  الفكري  النحراف 

وال�سلوك املتوح�س لبع�س اجلماعات.

اأي�����ن ع��ل��م��اء ال����وح����دة وال���ت���ق���ري���ب بني 

املذاهب؟ اأين املوؤ�س�سات الدينية؛ من الأزهر 

موؤمترات  اأي��ن  والنجف..؟  وق��م  والزيتونة 

الأحزاب الإ�سامية والقومية؟

النا�س؟  لتوعية  امل�����س��وؤول  الإع���ام  اأي��ن 

اأين م�سايخ الع�سائر والوجهاء؟ اأين اأ�ساتذة 

اجل���ام���ع���ات وال�����ط�����اب؟ اأي������ن الحت�������ادات 

النقابية والطابية؟

مل�����اذا اإخ������اء ال�������س���اح���ات اأم������ام ح��ام��ل��ي 

الدين  وجهلة  ال��ذب��ح  و���س��ي��وف  ال�����س��واط��ري 

واأن�����س��ار اب��ن جهل اجل���دد؟ لقد ع��اد اأحفاد 

ظهورهم،  على  احلطب  يحملون  لهب  اأب��ي 

لإحراقنا واإحراق اأوطاننا واإ�سامنا.

اإىل متى ال�سمت واحلياد والنار تقرتب 

م����ن ب��ي��وت��ك��م وت���ق���ط���ع ط���رق���ات���ك���م ومت��ن��ع 

التكفري  ف��ت��اوى  ب��ني  وحتا�سركم  جتارتكم 

والرتهيب؟

اأي��ه��ا امل�����س��ل��م��ون، احت����دوا ع��ل��ى اخ��ت��اف 

واحل�ساب  �سبحانه،  هلل  فالدين  مذاهبكم، 

فهو  �سبحانه،  اهلل  عند  وال��ث��واب  وال��ع��ق��اب 

وال��ن��ار،  اجلنة  يف  النا�س  ب��ني  يف�سل  ال��ذي 

ولي�س هوؤلء امل�سايخ الأقزام اجلهلة الذين 

ن�����س��ب��وا اأن��ف�����س��ه��م وك����اء اهلل ع��ل��ى الأر�����س 

ويعيثون يف الأر�س ف�ساداً.

وال�����س��ي��ع��ة،  ��ن��ة  ال�����سُّ ب��ني  امل�����س��ك��ل��ة  لي�ست 

فالتكفري بداأ منذ �سبعة قرون بني مذاهب 

قا�ٍس  ق��ال  ومثلما  واجل��م��اع��ة،  ال�سنة  اأه��ل 

م��ت��ع�����س��ب ه���و حم��م��د ب���ن م��و���س��ى احلنفي 

ى يف دم�سق �سنة 506ه�: »لو كان الأمر  املتوفَّ

يل لفر�ست اجلزية على ال�سافعية«!

ابن  ال�سيخ  ك��ف��روا  ق��د  ال�سافعية  وك���ان 

الأرب���ع���ة،  امل���ذاه���ب  ق�����س��اة  ل��ت��ك��ف��ريه  تيمية 

وحت����رمي����ه زي�������ارة ق����ر ر�����س����ول اهلل ع��ل��ي��ه 

»اأن  ال�ساة وال�سام، فنودي عليه بدم�سق 

من اعتقد بعقيدة ابن تيمية حل دمه وماله 

)الدرر الكاملة لبن حجر الع�سقاين �س 

ال�سهاب حممود  يف  اب��ن  ق��راأ  حيث   ،)147
اجل��ام��ع )ث���م ج��م��ع��وا بع�س احل��ن��اب��ل��ة من 

اأنف�سهم  على  واأ�سهدوا  وغريها  ال�ساحلية 

اأنهم على معتقد ال�سافعي(.

املعارك العقائدية والعنفية  بني املذاهب 

كان  احل��رام  امل�سجد  وحتى  كثرية،  الأرب��ع��ة 

مذهب  لكل  لل�ساة؛  حم��اري��ب  اأرب��ع��ة  فيه 

»الوهابية«  احل��رك��ة  اأزال��ت��ه��ا  حم���راب، حتى 

ووحدت ال�ساة والأذان.

مب�سمونها  ع��ق��ائ��دي��ة  ل��ي�����س��ت  امل�����س��ك��ل��ة 

فتنة  هي  بل  الأ�سلي،  وجوهرها  احلقيقي 

لإراح���ة  البديلة  احل���رب  عنوانها  �سيا�سية 

خو�س  عن  العاجزتني  و»اإ�سرائيل«  اأمريكا 

اأوالنت�سار فيها، فلجاأوا اإىل فتنة  احلروب 

التكفري التي حترق الأخ�سر والياب�س، واإن 

نة وال�سيعة، ولو مت الق�ساء  انتهت بني ال�سُّ

والأقباط  وال��دروز  والعلويني  ال�سيعة  على 

الأربعة،  املذاهب  بني  ف�ستبداأ  وامل�سيحيني، 

وال��دل��ي��ل م��ا ي��ج��ري يف ���س��وري��ة، ف��ه��ل ك��ان 

واملدنيون  �سنياً؟  اأو  �سيعياً  البوطي  ال�سيخ 

�ُسنة  وم�ساجدها  دم�سق  ���س��وارع  يف  ُيقتلون 

اأو �سيعة؟ ويف ليبيا تتناحر الكتائب ويكرث 

ال��ق��ت��ل وال���دم���ار، ول��ي�����س ه��ن��اك ���س��ي��ع��ة، بل 

واجلماعة، ويف م�سر  نة  ال�سُّ اأهل  كلهم من 

األي�س  املئة،  اأقل من واحد يف  ال�سيعة  ميّثل 

و»الإخ���وان  امل�سريني  مايني  بني  ال�سراع 

اأه��ل  ب��ني  ���س��راع��اً  وال�سلفييني  امل�����س��ل��م��ني« 

��ن��ة واجل���م���اع���ة لع���ت���ب���ارات ���س��ي��ا���س��ي��ة؟  ال�����سُّ

وال�سراع بني »فتح« و»حما�س« األي�س �سراعاً 

�سيا�سياً، وكلهم فل�سطينيون من اأهل ال�سنة 

ولجئون با وطن ومع ذلك يتقاتلون!

اهلل  �سبيل  يف  ن��ت��ح��د  اأن  ج��م��ي��ع��اً  علينا 

14w w w . a t h a b a t . n e t

عربي

حد لمقاومة »اإلسالميين الجدد«
ّ

فلنت

ليبيا.. بين سلطتي »الميليشيات« المتعددة والدولة الناشئة

»اإلسالميون الجدد« 
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م�ستوى  ع��ل��ى  ق��ط��ر  يف  ح�سل  ال���ذي  التغيري  ب��ع��د 

الأ�سخا�س، ل �سيما ال�ستغناء عن راأ�سي ال�سلطة حمد 

بن خليفة اآل ثاين، وحمد بن جا�سم، تتعدد التوقعات 

اأين �ستذهب قطر  اإىل  ب�سوؤال واحد:  املحكومة عملياً 

م���ع احل���اك���م اجل���دي���د مت��ي��م ب���ن ح��م��د، خ�����س��و���س��اً اأن 

امل�سيخة ال�سغرية احلجم، جرى منحها حجماً يتجاوز 

قاعدة  على  لكن  الأ���س��ع��اف،  ب���اآلف  الفعلي  حجمها 

مزدوجة.

- الأوىل قيام ال�سيخ حمد الذي ا�ستوىل على ال�سلطة 

اأبيه قهراً، وبن�سيحة توريطية من �سديقه حمد  من 

مع  عليها  املتنازع  »العيديد«  منطقة  مبنح  جا�سم  بن 

اأكر قاعدة  القوات الأمريكية لإقامة  اإىل  ال�سعودية، 

من  نهائياً  �سعود  اآل  �سمت  ت�سمن  وبذلك  ع�سكرية، 

حال  يف  و�سيا�سية  اأمنية  مظلة  للحكام  وت�سكل  جهة، 

حتركت اأي رغبة �سعودية جتاه امل�سيخة املجهرية.

ا�ستباق دول اخلليج  اإىل  املبادرة  الثانية،  - والقاعدة 

ب�����اإق�����ام�����ة ع������اق������ات م������ع ال���ك���ي���ان 

ال�سهيوين وافتتاح مكاتب متثيلية 

متبادلة، الأمر الذي يوؤمن للحكام 

مم���راً اآم��ن��اً اإىل اأوروب�����ا م��ن خ��ال 

وبالتايل  ال�سهيوين،  اللوبي  غطاء 

املاأمول  ال��دور  لعب  �سروط  تتاأمن 

ول���و ك��ان��ت ال�����س��روط ع��ل��ى ح�ساب 

دم���اء ال�����س��ع��وب ال��ع��رب��ي��ة وال��ك��رام��ة 

الأدوار  اأخ���ط���ر  اأن  اإل  ال��وط��ن��ي��ة، 

ال���ت���ي ل��ع��ب��ت��ه��ا ق���ط���ر »احل���م���دي���ن« 

البنيان  تخريب  يف  الن��غ��م��ا���س  ه��و 

ال��ع��رب��ي، وال���ت���ورط يف ال����دم حتت 

���س��ع��ارات رف�����س ال��ت��وري��ث، وال��دف��اع 

وهما  املزعومة،  الدميقراطية  عن 

مع  نهائياً  اختفيا  اللذان  ال�سعاران 

لويل  واأبيها  باأمها  ال�سلطة  ت�سليم 

العهد ال�سيخ متيم بن حمد.

يف الواقع اإن التفكري »الرغبوي« 

للحكام ال�سابقني، هو الذي �سرع يف 

املر�سوم لهما من  الدور  ال�سلطوي، بعد جتاوز  اأجلهما 

الرعاة واحلماة اخلارجيني، وذلك من اأبواب متعددة.

- ال��ع��م��ل ع��ل��ى الن��ق�����س��ا���س ع��ل��ى ال����دور ال�����س��ع��ودي، 

بذر  يف  املتهورة  الندفاعة  خ��ال  من  ودينياً،  �سيا�سياً، 

ال�سقاق يف املجتمعات العربية، مما جعلها وال�سعودية يف 

تناف�س على التطرف والعبث يف الدول العربية، ل �سيما 

يف تون�س وليبيا وم�سر، والأهم يف �سورية؛ التي ك�سرت 

ظهري »البعريين«.

- ح�سر ال��ف��ت��اوى ال��ت��دم��ريي��ة ب��ال��ق��ر���س��اوي، ال��ذي 

نف�سه  �سدق  اأن  بعد  اقرتافاته،  على  لحقاً  �سيحا�سب 

واحلمدين اأن كل ما يجري نتاج »عبقريتهم« ال�سريرة.

ال�ستنتاجات  كل  حولها  �ستجتمع  التي  احلقيقة  اإن 

الذي كوكب  ال�سوري  ال�سمود  باأن  تكمن  واخلا�سات، 

حوله اأكرث من ن�سف الكرة الأر�سية من الدول ف�سًا 

عن ال�سعوب، هو الذي اأدى اإىل فر�س وقائع جديدة دفع 

الذريع يف  الف�سل  عنوانها  قناعة  اإىل  املتحدة  الوليات 

�سورية، وبالتايل ل بد من ال�ستغناء عن الأدوات التي 

ب��اأدوات  وا�ستبدالها  القاتلة،  الرغبة  حتقيق  يف  ف�سلت 

اأف�سل، فكانت اخلطوة  ذات��ه، لكن بحيثية  ال�سنف  من 

الأوىل باجتماع »اإ�ساميي الأطل�سي« يف القاهرة، لنقل 

تقدمي  خ��ال  م��ن  ال�سعودية  اإىل  الإف��ت��ائ��ي��ة  املرجعية 

القر�ساوي العتذار والطاعة اإىل »علماء ال�سعودية«.

اأم��ريك��ي  اأم��ن��ي  وف��د  بقيام  امل�ستتبعة  اخل��ط��وة  ه��ذه 

بزيارة اإىل الدوحة وتبليغ ال�سيخ حمد ب�سرورة ت�سليم 

غري  الأم���ر  واأن  ح��زي��ران،  نهاية  قبل  لنجله  ال�سلطة 

خا�سع للمناق�سة، وامتثلت لاأمر.

م�سبق  علم  على  اأنها  ك�سفت  »اإ�سرائيل«  اأن  الافت 

ب�������س���ورة ال���ت���غ���ي���ريات امل���ف���رو����س���ة، ون���ق���ل���ت »ي���دي���ع���وت 

احرونوت« عن م�سوؤول يرجح اأنه حمد بن جا�سم الذي 

ميلك اأكرث من ق�سر يف امل�ستوطنات ال�سهيونية قوله 

منظمة  رئي�س  واأن  مطلعني،  كانوا  »الإ�سرائيليني«  اإن 

م��ا )رمب��ا امل��و���س��اد( التقى ال�سيخ متيم اأك��رث م��ن م��رة، 

واطلع على نياته، و�سمع منه اأنه ل يرمي 

اأن  اأخ��رى، كما  اإىل الدخول يف مغامرات 

باأنه  و�سف  ال��ذي  »الإ�سرائيلي«  امل�سوؤول 

ذو اخت�سا�س وتقدير،  التقى ال�سيخ حمد 

الذي قال له اإن الأمر اأ�سبه بنقل �سيارتي 

اإىل متيم واأدير حمركها من اأجله، فتكون 

ال�����س��ي��ارة ت��ع��رف اإىل اأي����ن ت��ت��ج��ه.. ول��ن 

حت�سل تغيريات حادة طوال امل�سار.

�ستوا�سل  ق��ط��ر  امل�����س��م��اة  ال�����س��ي��ارة  اإذاً 

اأن املخلب  �سيا�ساتها مع »اإ�سرائيل«، غري 

اخل�سوم  ل�سالح  تقليمه  جرى  القطري 

م��ا عك�سته  وه���و  ���س��ع��ود  اآل  ال��ت��اري��خ��ي��ني 

ال�سعودية باأن ك�سرت عن اأنيابها يف مزيد  

�سد  تقاتل  ال��ت��ي  الع�سابات  ت�سليح  م��ن 

قطر  ا�سطرت  وال��ذي  ال�سورية،  ال��دول��ة 

ل��دف��ع ج���زء م��ن الأث���م���ان ج����راء ت��ه��وره��ا 

وجتاوز التعليمات الأمريكية بعدم اإر�سال 

بع�س اأنواع الأ�سلحة لتلك الع�سابات، كي 

ل تقع يف اأيٍد ل تريد وا�سنطن الو�سول 

اإل���ي���ه���ا، ���س��ي��م��ا اأن ي��ق��ني اأم���ريك���ا ت��ر���س��خ 

م�سروعها  واأن  الأ���س��د،  تغيري  با�ستحالة 

ع���ر ال��و���س��ائ��ل ال��ع�����س��ك��ري��ة ف�����س��ل ف�سًا 

البحث عن ت�سوية  ل��ذا ل بد من  ذري��ع��اً، 

األزمها  ول��و  ال��وج��ه،  م��اء  تنقذ  �سيا�سية 

ذلك تقدمي مزيد من اأكبا�س الت�سحية، 

وهناك اعتقاد باأن تقدمي ال�سعودية الآن 

ع��ل��ى ق��ط��ر، ه��دف��ه امل��ك��اب��رة ب����اأن احل��ل��ف 

الرتكي   - - اخلليجي  الغربي  الأمريكي 

اأو ع��ل��ى الأق�����ل،  ان���ه���ي���ار،  ل��ي�����س يف ح����ال 

ي��رف�����س اخل�����س��وع اأو ال���س��ت�����س��ام اأم���ام 

الرو�سي،   - الإي���راين  ال�سوري  التحالف 

اأن  �سيما  اهلل«،  »ح����زب  ب���ق���درات  وامل���ت���وج 

قادة احللف الأول يقرتبون يف مقاربتهم 

من حلف ال�سمود والتحدي لكيفية حل 

الأزمة ال�سورية.

ال��ت��غ��ي��ريات  اإىل ذل�����ك، ف�����اإن  ا����س���ت���ن���اداً 

وع��ن��دم��ا  ال��غ��ي��ث،  اأول  ���س��ت��ك��ون  ق��ط��ر  يف 

مت����ط����ر ������س�����ريى ال������ع������امل ال����ت����غ����ي����ريات 

امل����ح����وري����ة يف ال�������س���ع���ودي���ة ال���ت���ي ت�����وؤدي 

ق�سطها يف التحري�س املذهبي، ثم تركيا 

الأردوغانية، ولي�س امل�سهد امل�سري اليوم 

القر�ساويني،  جت��رب��ة  ف�سل  ي��وؤك��د  ال���ذي 

اإل دليًا اأ�سطع، ل �سيما يف �سوء املوقف 

الأمريكي.

يون�س عودة

اأك����د الأم�����ني ال���ع���ام مل��ج��ل�����س ال��ت��ع��اون ل����دول اخلليج 

العربي؛ عبد اللطيف بن را�سد الزياين، اأن حجم التبادل 

لاحتاد  املكونة  ال�ست  اخلليجية  ال��دول  بني  التجاري 

والحتاد الأوروبي بلغ عام 2012 نحو 172 مليار دولر.

بالطبع، فهذه الدول ل ُت�سدر اإىل اأوروبا احلوا�سيب، 

الغ�سالت..  اأو  ال��رادات  ال�سيارات، ول  اأو  ول الطائرات 

ول حتى ماقط الغ�سيل، ما ت�سدره هو النفط والغاز، 

اإىل  بالإ�سافة  م�ستقاتها،  من  وت�ستورد  ب��دوره��ا  لتعود 

التكنولوجيا والأغذية واملواد الزراعية.

ال���زي���اين اأب����دى خ�سية ك��ب��رية م��ن ب��ع�����س ال���ق���رارات 

الأخ���رية ل��احت��اد الأوروب����ي، يف ع��اق��ات الأخ���ري ودول 

جمل�س التعاون التجارية، لأن »ال�سيد الأبي�س« ا�ستبعد 

حكام الغاز والنفط من »نظام الأف�سليات«.

مل تكن خ�سية امل�سوؤول اخلليجي ناجتة عن خوف من 

الفواكه  �سراء  عدم  من  اأو  ال�سعودي،  القمح  �سراء  عدم 

النووية  التكنولوجيا  ا�سترياد  نتيجة عدم  اأو  القطرية، 

الحتاد  اعتماد  من  خوفها  نتيجة  هي  بل  ال�سحراوية، 

اأو  الرتكمان�ستاين  اأو  الرو�سي،  والغاز  النفط  الأوروب��ي 

الليبي،  اجل��زائ��ري.. وحتى  اأي�ساً  ورمب��ا  الأذري��ب��ج��اين، 

اأق��ل، ثم يف كل احلالت  اأ�سهل، والكلفة  املعامات  حيث 

هناك دول وموؤ�س�سات يجري التعامل معها بو�سوح.

دة  املجمَّ املليارات  م�سري  من  بتاتاً  الزياين  يخ�َس  مل 

ق����رار ملجل�سه  »ال�����س��ي��د الأب���ي�������س«، لأن����ه ل  يف ح�����س��اب��ات 

الهائلة حلكام  اأن الرثوة  عليها، فالأمور وا�سحة متاماً؛ 

م�سيخات النفط والغاز حمكومة بخارطة طريق اأمريكية 

منذ اأن متّن الإنكليز عليها بال�ستقال، باأن عائد ثروات 

�سعوبها حمكومة باأن تق�سم اإىل ثاثة اأثاث:

د يف امل�سارف الأمريكية والغربية. الثلث الأول: يجمَّ

التكنولوجيا  ا���س��ت��رياد  م��ق��اب��ل  ُي��دف��ع  ال��ث��اين:  ال��ث��ل��ث 

الأم��ريك��ي��ة وال��غ��رب��ي��ة؛ م��ن ط��ائ��رات و���س��ي��ارات، وي��خ��وت، 

ن��اري��ة وه��وائ��ي��ة، واأل��ع��ال��ب  واأدوات ك��ه��رب��ائ��ي��ة، ودراج�����ات 

اأطفال..

لتتكّون  اأم��واًل نقدية  ُيدفع  الذي  الثالث: وهو  الثلث 

م��ن��ه م��ي��زان��ي��ات ال������دول، وروات������ب وم�����س��اري��ف امل�����س��اي��خ 

الإدارات  وتطوير  املحلية،  التنمية  وعمليات  والأم����راء، 

وبناء اأجهزة الأمن واملخابرات وغريها.

الزياين مل يطلق �سرخة، بل اأبدى جمرد خ�سية، لأنه 

دة يف  اأم��وال �سعوبه املجمَّ اأج��ل  اأن ي�سرخ من  ل يحق له 

العتماد  من  التقليل  اإن  ثم  الأبي�س«،  »الرجل  م�سارف 

النفط،  اأ���س��ع��ار  ت��راج��ع  اإىل  ي���وؤدي  ق��د  على نفطه وغ���ازه 

وت��راج��ع  واج��ت��م��اع��ي��ة..  اقت�سادية  ك���وارث  اإىل  وب��ال��ت��ايل 

عمليات التنمية وتقهقر البنى التحتية وتراجع تطورها 

اإىل  ال����دول  اأو ح��ت��ى ���س��ي��ان��ت��ه��ا.. يف وق���ت مل تعمد ه���ذه 

تنويع قاعدتها القت�سادية بتطوير ال�سناعات، خ�سو�ساً 

بالهتمام، فيما ل  الزراعة  البرتوكيميائيات، ومل حتظ 

وجود لل�سياحة، لأن الأثرياء عندهم هم ال�سياح يف رياح 

املخ�س�س  الثلث  من  املليارات  ي�سرفون  الأربعة،  الأر���س 

لهم..

يريده  مل��ا  موؤ�سر  لكنها  خجولة،  اخلليجية  اخل�سية 

ال���غ���رب والأم����ريك����ي م���ن ب��ائ��ع ال��ن��ف��ط، يف زم����ن ع���ودة 

العاملية  اخل��ارط��ة  اإىل  ال�سيني  والتنني  الرو�سي  ال��دب 

العربي  النفط  بائعي  اأن  ل��و  حبذا  ب��ق��وة..  القت�سادية 

اأم��ام  الكرملني  قي�سر  ك��ام  ج��ي��داً  ويفهمون  ي�سمعون 

رائحة  ا�ستم  لأنه  موؤخراً،  للغاز  امل�سدرة  الدول  منتدى 

لتقلي�س  اأذربيجان  الغاز من  تتجه ل�سترياد  اأوروب��ا  اأن 

من  قا�سية  بلهجة  فحّذر  الرو�سي،  الغاز  على  اعتمادها 

ربط اأ�سعار الغاز باأ�سعار النفط وتغيري العقود التي تلزم 

املتعاقد  الكمية  ت�سلم  رف�س  اإذا  غرامة،  بدفع  امل�سرتي 

عليها.

فهل هناك من بائع نفط اأو غاز عربي يخبط قدمه 

بالأر�س يف وجه »الرجل الأبي�س« دفاعاً عن حقه؟!

اأحمد الطب�س
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أسباب تقليم المخلب القطري.. واآلتي أعظم

الخليج يخشى قرارات أوروبية باستبعاده من »نظام األفضليات«

وخطاباتنا  باأقامنا  الفتنة  حل�سار 

وع��ق��د امل���وؤمت���رات وامل�����س��احل��ة ون�سر 

ال��وح��دة بني  وت�سكيل جل���ان  ال��وع��ي 

امل�سلمني وبني امل�سلمني وامل�سيحيني، 

ول���ن���ع���م���ل ج��م��ي��ع��ا ل���ت���اأ����س���ي�������س ت��ي��ار 

اجلمع  وح��رك��ة  والأخ�����وة،  امل�ساحلة 

وال���ت���اآل���ف ع���ر ���س��ف��ح��ات ال��ت��وا���س��ل 

الج����ت����م����اع����ي وو������س�����ائ�����ل الإع���������ام 

الآن، وقبل فوات  امل�ساجد  وحماريب 

الأوان.

فلننقذ الإ�سام والأم��ة من دعاة 

التكفري والقتل، فا اإكراه يف الدين، 

ال����ذي  ه����و  وت����ع����اىل  ���س��ب��ح��ان��ه  واهلل 

مل�سرية  ف��ت��ع��ال��ْوا  ي��غ��ف��ر..  اأو  ي��ع��اق��ب 

ال��وح��دة وال��وع��ي واحل����وار ب���دًل من 

القتل والدمار والتكفري.

د. ن�سيب حطيط
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والإ���س��ام��ي��ة  ال��ع��رب��ي��ة  ال�����س��اح��ات  ت�سهد 

متنقلة،  ربيع«  و»موا�سم  مفربكة«،  »ث��ورات 

امل�����س��روع  ط��اح��ون��ة  ت�����س��ب مبعظمها يف  ق���د 

ال�����س��ه��ي��وين ل��ت��ف��ت��ي��ت امل��ن��ط��ق��ة ع��ل��ى اأ���س�����س 

ط��ائ��ف��ي��ة وم��ذه��ب��ي��ة وع���رق���ي���ة، وم��ن��اط��ق��ي��ة 

وق���ب���ل���ي���ة، وي��ع��ت��ق��د امل����راق����ب����ون وامل��ح��ل��ل��ون 

ت�سجل  اجل��اري��ة  ال��ت��ط��ورات  اأن  ال�سيا�سيون 

ما  ب��ي��ك��و«،  »�سايك�س  حلقبة  ال��ن��ه��اي��ة  ب��داي��ة 

ع��ل��ى تقا�سم  ق���د ي���وؤّج���ج ال��ت�����س��اب��ق جم�����دداً 

العربي  العاملني  امتداد  على  النفوذ  مناطق 

والإ�����س����ام����ي، ل��ك��ن يف ال���وق���ت ن��ف�����س��ه ثمة 

فر�سة تاريخية لقوى املمانعة ال�ستفادة من 

توحيد  لإع���ادة  امل�سطنعة،  احل����دودات  ك�سر 

الأم����ة، وحت��ري��ره��ا م��ن ك��ل اأ���س��ك��ال التبعية 

وال�ستعمار. 

م�����ع ان����ه����ي����ار ال�������س���ي���غ���ة ال���ف���رن�������س���ي���ة - 

ال��ربي��ط��ان��ي��ة مل��ع��اه��دة »���س��اي��ك�����س - ب��ي��ك��و«، 

املر�سحة  ال��ق��وى  اأن  امل��راق��ب��ني  بع�س  ي���رى 

ل���ا����س���ت���ف���ادة م����ن ال���رت���ي���ب���ات امل�����س��ت��ج��دة، 

رو�سيا  ت�سمل  الراهن،  القوى  ت��وازن  بح�سب 

الحتادية، كقوة متجددة، وتركيا، مبقايي�س 

اأردوغ���ان،  »ط��م��وح��ات« رئي�س وزرائ��ه��ا طيب 

بو�سفها  الأم���رك���ي���ة،  امل��ت��ح��دة  وال����ولي����ات 

القدمي،  ال�ستعمار  لركة  احل��ايل  ال��وري��ث 

وي�سر البع�س الآخر اإىل دور حمدد لكل من 

اإيران و»اإ�سرائيل« يف ر�سم م�ستقبل املنطقة.

من جهة اأخرى، يعترب املفكر الأمركي؛ 

التق�سيم  اإع���ادة  �سكل  اأن  ت�سوم�سكي،  ن��وام 

على  ي�سيطر  امل�سارين  اأي  ي��ح��دده  املنتظر 

بني  احل��اد  الطائفي  »النق�سام  الأح����داث: 

اأم املعار�سة العلمانية �سد  ال�سنة وال�سيعة، 

اأن  ترجح  النظرة  وهذه  والأ�سلمة«؟  القمع 

ينح�سر ال�سراع يف اإطار احلدود القبلية، اأو 

اأو املناطقية، وت�سع   املذهبية، او الطائفية، 

يف امل��ق��ام ال��ث��ان��وي ���س��راع ال��ق��وى ال��دول��ي��ة 

اأو  م�ساحلها  تتاقى  قد  التي  والإقليمية، 

اقت�سام  على  الت�سابق«  »لعبة  يف  تتعار�س 

احل�س�س والنفوذ.

اق��رن��ت  اإذا  اإل  ال��ن��ظ��رة  ه���ذه  تكتمل  ل 

مب��ع��ط��ي��ات جت��رب��ة م��ا ي�سمى احل���رب على 

القوى  اأن  بالوقائع  تك�سف  التي  الإره���اب، 

»اأدواراً  ت��ن��ف��ذ  اإمن����ا  والإق��ل��ي��م��ي��ة  ال��دول��ي��ة 

»امل��ف��َر���س��ة«  ت��خ��دم م�ساحلها  ل  حم���ددة« 

احلركة  لأن  والبعيد،  القريب  املدينينْ  على 

اإيقاع  ت�سبط  التي  هي  العاملية  ال�سهيونية 

هذه الأدوار بعناية بالغة، بحيث تقت�سر على 

املادية  والإمكانيات  الب�سرية  القوى  تاأمني 

لتدمر الكيانات العربية والإ�سامية.

مل تعد »اإ�سرائيل البذرة ال�سغرة« التي 

ال��ع��ظ��م��ى، بقدر  ال����دول  حت��ت��اج اإىل رع��اي��ة 

الع�سرين،  ال��ق��رن  مطلع  يف  عليه  كانت  م��ا 

»دول��ة عظمى« يف  ذاتها  بحد  اأ�سبحت  فقد 

املنطقة، و�ساحبة امل�سلحة الكربى يف اإعادة 

التق�سيم  ه��ذا  تطابق  اإىل  ن��ظ��راً  تق�سيمها، 

ال�سهيونية  للحركة  التفتيتي  امل�سروع  مع 

ال��دول  »ت��ل��زمي«  على  حتر�س  التي  العاملية 

ثم  بدقة،  م�سبوطة  اأدوار  بتنفيذ  الكربى 

فرن�سا  قبل  م��ن  خرجت  كما  بعدها  تخرج 

وبريطانيا؛ �سفر اليدين، بل »مهزومة«.  

ول����ن ت�����س��ت��ف��ي��د ال������دول الإق��ل��ي��م��ي��ة من 

اإع����ادة  عملية  لأن  ال��ن��ف��وذ،  ع��ل��ى  ال��ت�����س��اب��ق 

»اإ�سرائيل«  مل�سلحة  املنطقة  اأوراق  ترتيب 

ل���ن ت��ن��ج��ح م���ن دون ت��ف��ت��ي��ت ج��م��ي��ع ال���دول 

الإق��ل��ي��م��ي��ة ب��ا ا���س��ت��ث��ن��اء، اأو حت��وي��ل��ه��ا اإىل 

واإي��ران  دول فا�سلة، مبا فيها تركيا وم�سر 

وباك�ستان و�سورية وال�سعودية، حتى ي�سبح 

الإقليمية  القوة  وح��ده  ال�سهيوين  الكيان 

الوحيدة القادرة على ر�سم م�ستقبل املنطقة، 

مبا يتنا�سب مع خمططاتها اخلا�سة.

رغ���م ����س���وداوي���ة امل�����س��ه��د ال���ع���ام، وت��ب��ع��ات 

النظر  بد من  القائمة، ل  الكيانات  متزيق 

اإليه من جوانب اأخرى، قد يكون فيها �سبباً 

الكيانات  انهيار  احتمال  الت�ساوؤم من  لعدم 

التي ا�سطنعتها معاهدة »�سايك�س - بيكو«، 

اإذ ق���د ي�����س��م��ح ال��و���س��ع اجل���دي���د ب��ت��ح��وي��ل 

الكارثة، والتهديد مبزيد من التفتيت، اإىل 

على  بناء  الأم���ة،  مل�سلحة  تاريخية  فر�سة 

الظواهر واملقدمات الآتية:

التي  واملحلية  الدولية  القوى  اأن  اأوًل: 

احل���روب  ب��اإ���س��ع��ال  اآخ����ر  اأو  ب�سكل  ت��ت��ورط 

الأه��ل��ي��ة، جت��ي��ز لأدوات��ه��ا  وال��ف��ن  البينية 

منا�سبة،  ك��ل  يف  القائمة  احل���دود  اخ���راق 

وان��ت��ه��اك م��ا ي�����س��م��ى، بح�سب »���س��اي��ك�����س - 

ب��ي��ك��و«، م���ب���داأ »���س��ي��ادة ال�����دول ع��ل��ى ك��ام��ل 

اأرا�سيها«.

للم�سروع  ��رة  امل�����س��خَّ الأدوات  اأن  ث��ان��ي��اً: 

الكيانات  اإىل  بال�سرورة  تنتمي  ل  امل��ع��ادي 

امل�����س��ت��ه��دف��ة، ب���ل ت���ت���األ���ف م���ن »ال���غ���رب���اء«، 

امل��اأج��ورة  واجل��م��اع��ات  ال��روي��ع،  وع�سابات 

اأدنى عاقة ع�سوية  واملرتزقة، ولي�س لهم 

باملجتمع، وي�سهل بالتايل عزلهم عن جموع 

امل���واط���ن���ني، خ�����س��و���س��اً ال��ف��ئ��ات امل���غ���ّرر بها 

مالياً، اأو امل�سّللة ب�سعارات الفرقة وال�سقاق 

الأهلي.

اأن ه���ذه احل����روب وال��ف��ن تقوم  ث��ال��ث��اً: 

وت��رع��اه��ا،  ب��ال��وا���س��ط��ة،  يف معظم احل����الت 

الدولة  »اإ���س��رائ��ي��ل«؛  مبا�سرة،  وتقودها  بل 

خ��ال  م���ن  و���س��ع��وب��ه��ا،  للمنطقة  امل��ع��ادي��ة 

اأجهزة املو�ساد و»ال�سي اأي اإيه«.

يف ���س��وء ه���ذه ال��وق��ائ��ع، ت��ت��ح��دد طبيعة 

احل���������روب والأط�������������راف امل����ت����ورط����ة ف��ي��ه��ا، 

وت��رت�����س��م ���س��اح��ات��ه��ا ع��ل��ى ام���ت���داد ال��ع��امل��ني 

حق  من  ي�سبح  بحيث  والإ�سامي،  العربي 

»اخ���راق  الأم���ة  يف  املخل�سة  ال��ق��وى  جبهة 

ُي��راع��ي  احل�����دود امل��ر���س��وم��ة«، ���س��ري��ط��ة اأن 

اأو  واح��دة  ولي�س طائفة  اأبنائها،  كل  متثيل 

اإل وقعت فري�سة الفن، واأل  اأقلية بذاتها، 

تكرث اأبداً مبعار�سة الخراق من جانب 

احلكومات الأجنبية والعربية التي اختارت 

التفتيتي،  امل�سروع  ت�سخر قدراتها خلدمة 

2013 يسجل رقمًا قياسيًا في انتحار الجنود األميركيين
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انهيار حدود »سايكس - بيكو«.. كارثة 
جديدة أم فرصة تاريخية لتوحيد األمة؟

إقليمي

إعادة ترتيب أوراق 
المنطقة لمصلحة 

»إسرائيل« لن تنجح 
من بدون تفتيت جميع 

الدول اإلقليمية بال 
استثناء.. أو تحويلها 

إلى دول فاشلة

هي لعنة »الهو�س المربيايل«، التي ت�سيب اجلنود 

حيث  النتحار،  نحو  يندفعون  وجتعلهم  الأمركيني، 

احل��روب  ق�سوة  ويقظاتهم  غفواتهم  يف  اإليهم  حت�سر 

ال��ت��ي ي��خ��و���س��ون��ه��ا، وال��ف��ظ��ائ��ع ال��ت��ي ي��رت��ك��ب��ون��ه��ا بحق 

ال�سعوب من جل �سركات بادهم العابرة للقارات التي 

تتحكم بتجارات ال�ساح والنفط واملخدرات.

الأمركية �سد  احل��روب  الوقائع يف كل  ت�سر  وكما 

اجلنود،  ت�سيب  اأمرا�ساً  نتائجها  كانت  العامل،  �سعوب 

يوغو�سافيا،  اأعرا�س  ف�»مر�س«  فتاك،  قاتل  وبع�سها 

ق�سى على مئات اجلنود الأمركيني يف نهاية ت�سعينيات 

املا�سي، جراء تعر�سهم لإ�سابات جرثومية، مل  القرن 

الأمركية،  ال�ساح  �سركات  اأن  وتبني  اكت�سافها،  ي�سبق 

ج��رب��ت اأن���واع���اً م��ن الأ���س��ل��ح��ة اجل��رث��وم��ي��ة، مل تقت�سر 

ك���وارث���ه���ا ع��ل��ى ���س��ع��وب الحت������اد ال���ي���وغ���و����س���ايف، اإمن���ا 

انت�سروا يف  ال��ذي��ن  الأم��رك��ي��ني  اجل��ن��ود  اأي�ساً  ط��اول��ت 

يوغو�سافيا.

انتحار  ديارهم  اإىل  اجلنود  بعد عودة  �سجل  ويومها 

ما  تبعات  حتمل  ي�ستطيعوا  مل  ال��ذي��ن  اجل��ن��ود  م��ئ��ات 

بناء لأوام��ر قياداتهم من ويات بحق  اأياديهم  اأنتجت 

اليوغو�ساف.

ويف حرب اخلليج الأوىل، بعد احتال �سدام ح�سني 

ال��ك��وي��ت يف م��ط��ل��ع ت�����س��ع��ي��ن��ي��ات ال���ق���رن امل��ا���س��ي، وب��ع��د 

���س��واء بقوتها  ال��ي��ان��ك��ي، م��ن ج��رائ��م  ق���وات  ارتكبته  م��ا 

واملق�سودة  املبا�سرة  بجرائمهما  اأو  املذهلة،  التدمرية 

ي�سم  ك��ان  ال��ذي  ب��غ��داد  يف  العامرية  ملجاأ  كتدمرها 

اآلف ال��ب�����س��ر، ���س��ج��ل ع�����س��رات ع��م��ل��ي��ات الن���ت���ح���ار، يف 

ال�سفوف اجلنود.

الإدارة  اع��رف��ت   ،2003 ال��ع��ام  ال��ع��راق يف  وبعد غ��زو 

اأكرث  مب�سرع  الغزو  من  �سنوات  ع�سر  بعد  الأمركية 

من خم�سة اآلف جندي اأمركي، لكن الوقائع امليدانية 

خم�سة  اأو  اأرب��ع��ة  م��ن  اأك���رث  ه��م  القتلى  اأن  اإىل  ت�سر 

ك��ارت«  »غرين  يحمل  من  كل  لأن  الرقم،  ه��ذا  اأ�سعاف 

ك�»باك  الأمركية  الأمنية  ال�سركات  موظفي  من  اأو 

اأ�سا�سياً من القوات الأمركية  ووتر« التي �سارت جزءاً 

�سحايا  ع���داد  يف  قتاها  ر�سمياً  ي�سجل  ل  ال�����س��ارب��ة، 

احلروب المربيالية، بالإ�سافة طبعاً اإىل ع�سرات اآلف 

اجلرحى وم�سوهي هذه احلروب.

ت��ذك��ر  مل  الأم����رك����ي����ة،  ال����دف����اع  وزارة  ك���ان���ت  واإذا 

اإح�ساءات ر�سمية عن اجلنود الأمركيني املنتحرين يف 

كل حروبها قبل العام األفني، وخ�سو�ساً، احلرب العاملية 

الثانية بعد جرميتني هرو�سيما ونكازاكي من ثم حرب 

2001، واأمام �سغوط  العام  اأنها بعد  اإل  كوريا وفيتنام، 

اأهايل اجلنود، بداأت بت�سجيل اجلنود املنتحرين خال 

خدمتهم الع�سكرية، دون اأن تاأتي على ذكر اأعداد اجلنود 

املنتحرين بعد اأن تخلوا عن اخلدمة اأو �سرحوا منها.

وح�سب الأرقام الر�سمية لأعداد اجلنود الأمركيني، 

رقماً  يعترب  ح��زي��ران  �سهر  العام حتى مطلع  ه��ذا  ف��اإن 

قيا�سياً، اإذ انتحر نحو 194 جندياً، واإذا ا�ستمرت عمليات 

م��ن هذا  ال��ث��اين  الن�سف  النحو يف  ه��ذا  الن��ت��ح��ار على 

العام يتوقع اأن تفوق اأعداد املنتحرين ال�400 جندي.

 2012 املا�سي  العام  �سجل  فقد  الوقائع،  ت�سر  وكما 

ذروة ان��ت��ح��ار اجل��ن��ود الأم��رك��ي��ني ب��ح��ي��ث ب��ل��غ��وا 349 

منتحراً. 

 235 م��ن  اأك��رث  املنتحرين  ع��دد  بلغ   2011 ال��ع��ام  ويف 

جندياً.

ي��ن��ت��ح��رون يف داخ���ل  اأن م��ع��ظ��م اجل���ن���ود  وال���اف���ت 

الوليات املتحدة بعد عودتهم من حروب اخلارج، 

الع�سرينيات  ف��ئ��ة  اإىل  امل��ن��ت��ح��ري��ن  م��ع��ظ��م  وي��ن��ت��م��ي 

وبن�سبة  �سنة   30  -  25 ب��ني  م��ا  وخ�سو�ساً  العمر  م��ن 

 34  - 30 22.79٪، يف حني يقل معدل النتحار ما بني 
الع�سكرية  اأّما من ناحية الرتب   ،٪12.52 �سنة وبن�سبة 

هم  م��ن  ويليهم  ع��ري��ف  برتبة  ه��م  املنتحرين  فمعظم 

برتبة نقيب واأخراً رتبة ال�سباط.

وت�����س��ر الإح�����س��ائ��ي��ات احل��ك��وم��ي��ة الأم��رك��ي��ة اإىل 

ت��ع��دد اأ���س��ب��اب الن��ت��ح��ار، ل��ك��ن اأب����رز اأ���س��ب��اب��ه��ا تبقى يف 

األ��ف��اً،   62 اإىل  م��ن اجل��ن��ود ي�سل  امل�����س��ردي��ن  م��ع��دل  اأّن 

الإحباط  ح��الت  اأي�ساً  النتحار  اأ�سباب  من  اأن  ذاك��رة 

والنهيار الع�سبي، واخلواء النف�سي والروحي املختلط 

ب��الإح�����س��ا���س ب��ال��ذن��ب يف ق��ت��ل الأب���ري���اء، ب��ع��د اكت�ساف 

احلقيقة على اأر�س الواقع، كل ذلك مينع من الراجع 

والتقتيل  ال��ذب��ح  م�ستنقع  يف  العي�س  يف  ال�ستمرار  اأو 

الأمركي، فيكون احلل عند املرتزقة هو الإقدام على 

النتحار.

حممد �شهاب

العدو ال�شهيوين �شاحب امل�شلحة الكربى من ت�شّظي املنطقة
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من  م�سكلة  »�سليقة«  امل�سافر  جمع  ال��غ��روب،  قبيل 

اأخرج  غ�سلها،  وبعد  و»اخلّبيزة«،  »الهندباء«،  اأ�سناف 

حتاكي  بعناية  يفرمها  وراح  جينْب،  �سكني  جعبته  من 

ح��ر���س ال��ط��ب��اخ ع��ل��ى اإت��ق��ان ع��م��ل��ه، يف ت��ل��ك الأث��ن��اء، 

باحل�سائ�س  من�سغًا  رفيقه  وراأى  ال�سحايف،  ا�ستفاق 

الربية، فعّلق با�ستغراب، »ل �سك اأنك متازحني.. لن 

امل�سافر  ابت�سم  الع�ساء«،  لوجبة  الأع�ساب  هذه  اأتناول 

املعاجلة  اأنك، تخ�سى الأطعمة غر  اأعتقد  وقال: »ل 

يف امل�سانع واملختربات، ومتتع�س كلما �سادفت �سنفاً 

يوحي �سكله اأو طعمه بقيمة غذائية طبيعية«. 

 تناول خلطة اخل�سرة ب�سهية قبل اأن ّخيم الظام 

التالية،  الوجهة  عن  ال�سحايف  فا�ستف�سر  املكان،  على 

�سديق  لزيارة  املنا�سبة  الفر�سة  ينتظر  امل�سافر  وكان 

اأن وقتها قد ح��ان، مل  اإليه يف الغربة، وارت��اأى  تعرف 

ينقطع ال�����س��دي��ق��ان ع��ن ال��ت��وا���س��ل م��ن��ذ اف��راق��ه��م��ا، 

وقد �سد انتباه امل�سافر تفرغ �سديقه لتاأ�سي�س مزرعة 

م��ن ن��وع ج��دي��د يف م�سقط راأ���س��ه، حيث وّرث���ه وال��ده 

قطعة اأر�س، اأراد اأن ي�سيد فوق جزء منها بيتاً، ويبيع 

كانت  ولكنها  ال��ع��ق��ارات،  ���س��وق  الأخ����رى يف  الأج�����زاء 

م�سنفة زراعية.

حني  والر�سى  بالغبطة  �سعوره  امل�سافر  يكتم  مل 

اأعلن ال�سديق - امل��زارع رف�سه لعر�س قّدمه وجيه 

واخ��ت��ار  »ر���س��وة«،  مقابل  الو�سع  لت�سوية  »م��ق��ت��در« 

امل�����س��ار الأ���س��ع��ب ب��اإن�����س��اء »م���زرع���ة م��ل��ت��زم��ة«، حتى 

حل��ظ��ة ت��ل��ق��ي��ه اخل����رب، مل ي��ل��ح��ظ امل�����س��اف��ر ت��ع��ري��ف��اً 

مل�سروع زراعي على ن�سق تو�سيفات الفن، وال�سينما، 

تقّدم اجل��دوى  التي ل  والإح�����س��ان،  ال��رب  وجمعيات 

واملقا�سد الدنيا، على خدمة الق�سايا الكربى. 

امل���زارع،  ع��ن��وان  ع��ن  ال�سحايف  ي�ستف�سر  اأن  قبل 

انتف�س من مكانه، و�ساح، »اأيوجد يف البلد م�سروع 

بهذه ال�سفة؟ لقد قراأت الكثر عن تاأ�سي�س جمعيات 

تدعو اإىل اعتماد الزراعة البديلة، ولكن رمبا فاتني 

اأنت  اأن اأقراأ عبارة الإلتزام يف املقالت املن�سورة، هل 

وباأي ق�سية،  »ملتزمة«..  اأن �سديقك �سنفها  واثق 

اأكاد اأفي�س اإعجاباً بها قبل روؤيتها«؟

امل��ك��ان  اأن  ال�����س��ح��ايف ح��ني ع��ل��م  ت�ساعف ح��م��ا���س 

يبعد عن جمل�سهما م�سرة �ساعة، فن�سحه امل�سافر 

يهّما  اأن  وق��ب��ل  ال�����س��ب��اح،  ح��ت��ى  �سهيته  ي�سبط  اأن 

ال�سياج وبيده  امل���زارع من خلف  اأط��ل  ال��ب��اب،  بطرق 

بابت�سامة  واأرف��ق ترحيبه احل��اّر  وعاء حليب طافح، 

وا�ستب�سار، كمن مل تفاجئه زيارة امل�سافر عند �سروق 

ال�سم�س.

ب��ال��ب��دع  اأث����ق  ف��ك��رة ج���دي���دة، ول  اأي  اأب��ت��ك��ر  »مل 

الع�سوية، وبعد اإدراك معمق ملفهوم الأمن الغذائي، 

واملنتج  املونة،  »فاحة  عن  منقحة  ن�سخة  اعتمدت 

بع�س  »ط���ّورت  واأ���س��اف،  امل���زارع،  حّدثهما  البعلي«، 

املطلوب، وفيما  الو�سائل لأخفف من م�سقة اجلهد 

ع���دا ذل���ك اأت����وىل ����س���وؤون الأر������س وامل��ا���س��ي��ة، بطرق 

اعتمدها الآباء والأجداد مئات ال�سنني، واأ�سعى بجد 

و���س��ل��وك هذا  ال�سيعة،  اإىل  ل��ل��ع��ودة  م��ع��اريف  ل��دع��وة 

الطريق«.

لح����ظ امل�����س��اف��ر حت����ّرق ال�����س��ح��ايف مل��ع��رف��ة وج��ه 

الإلتزام يف املهنة، فا�ستاأذن تو�سيح ال�سورة بنف�سه، 

وقال: »ل ينتج �سديقنا لل�سوق، بل ملونة البيت من 

الأ�سناف  من  يكرث  وهو  املو�سعة،  العائلة  حاجيات 

مع  يبادله  عنها،  يفي�س  وم��ا  ال��غ��ذاء،  دورة  لتكتمل 

»املزرعة  حما�سن  اإىل  وي�ساف  اأ�سلوبه،  يتبع  ف��اح 

اخلبيثة،  امل��واد  ا�ستخدام  عن  متتنع  اأنها  امللتزمة« 

والبذار املعدلة جينياً، فهي ت�ساعف الإنتاج، ولكنها 

حتوله اإىل �سموم فتاكة، وموت بطيء«.
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ت�سمية  الكنبة«  »ح��زب  ب��اأن  التذكر  نرغب 

اأطلقها الظرفاء امل�سريون على اأنف�سهم وعلى 

���س��واه��م، مم��ن لزم����وا ب��ي��وت��ه��م ق��اب��ع��ني على 

ث��ورة  خ��ال  التلفزيون  اأج��ه��زة  ُقبالة  الكنبة 

اخلام�س والع�سرين من يناير/ كانون الثاين، 

يتابعون نزول الآخرين اإىل ال�سوارع وامليادين، 

و�سعار جماعة هذا احلزب هو »مالنا�س دعوة 

ب��ح��ّد«، وه��م م��ن ك��اف��ة ف��ئ��ات ال�سعب امل�سري 

ال��ت��ي ل ت��وؤم��ن غ��ال��ب��اً بلغة ال�����س��ارع وم��ا ينتج 

لكن  والبلطجة،  الغوغائية  اأع��م��ال  من  عنها 

ن���اأى بنف�سه ع��ن عملية  ال���ذي  ه��ذا »احل����زب« 

اإ�سقاط مبارك، »طّلق« الكنبة ونزل هذه املرة 

اإ�سقاط  حم��اول��ة  يف  للم�ساركة  ال�����س��وارع  اإىل 

حممد مر�سي.

ج��م��اع��ة ح���زب »ال��ك��ن��ب��ة« م���وج���ودون يف كل 

بلد؛  ال�سامتة يف كل  الأك��رثي��ة  بل هم  مكان، 

اأو  اأنهم �سواء قبعوا على الكنبة  لديهم �سعور 

فاإن  بحقوقهم  للمطالبة  ال�سوارع  اإىل  نزلوا 

ما  يف  مكتوب،  ه��و  واملكتوب  واح���دة،  النتيجة 

ومعاناته  يرمي همومه  ذريعة من  اأنها  يبدو 

على القدر وعلى الآخرين، وما اأكرث املُنت�سبني 

حزب  اإىل  ق�سد،  غر  اأو  ق�سد  عن  لبنان،  يف 

»الكنبة«.

ل��ك��ن م�����س��ك��ل��ة ح����زب »ال���ك���ن���ب���ة« يف ل��ب��ن��ان، 

ممن  يت�سّكل  اأن��ه  ُم�سيَّ�س،  �سعبه  ب��اأن  املعروف 

رهنوا اأنف�سهم لزعامات �سيا�سية اأو مرجعيات 

كانت  �سواء  وي�سفقون  لها  يهّللون  مذهبية، 

اأو  ���س��واب  على  املرجعيات  اأو  ال��زع��ام��ات  ه��ذه 

��ب عن  خ��ط��اأ، وب���ات اأع�����س��اء ه��ذا احل���زب املُ��غ��يَّ

اآذانهم عّمن  اأتباع �سّموا  القرار جمّرد  �ساحة 

كان على  ولو  ال�سيا�سي،  زاروبهم  راأي  ُيخالف 

حّق، ويفتحونها ملن ارتهنوا له مل�سالح خا�سة 

�سيقة، حتى ولو تركهم وهرب يف كل املعارك 

ال��وط��ن��ي��ة احل��ا���س��م��ة، وب����ات »ي���غ���ّرد« ل��ه��م من 

بعيد! 

اإط��ال��ة العماد ع��ون الأخ��رة  ما لفتني يف 

ع��رب ب��رن��ام��ج »الأ���س��ب��وع يف ���س��اع��ة« ق��ول��ه اإن��ه 

بها  م  ت��ق��دَّ التي  ال��ق��وان��ني  م�ساريع  جملة  م��ن 

اإىل جم��ل�����س ال���ن���واب م��ن��ذ ����س���ن���وات، م�����س��روع 

ت�سكيل جلنة نيابية لل�سوؤون الأمنية، مهمتها 

الج��ت��م��اع دوري����اً م��ع ق���ادة الأج���ه���زة الأم��ن��ي��ة 

الباد  يف  الأم��ن��ي  الو�سع  على  للوقوف  كافة 

وامل��خ��اط��ر املُ��ح��دق��ة والإج�����راءات املُ��ّت��خ��ذة من 

قادة الأجهزة، لكن م�سروع القانون هذا اأُهمل، 

اأو  �سيا�سي  فريق  لكل  لأن  كالعادة،  ُرف�س  بل 

املح�سوب  الأمني  البلد جهازه  طائفي يف هذا 

عليه!

اأ�سطع دليل على �سوابية روؤية العماد عون 

اليوم  املو�سوع، هو ما يح�سل  ي��وم ط��رح ه��ذا 

غر  اأم��ن��ي  فلتان  م��ن  اللبنانية  الأر����س  على 

م�سبوق، مع ما ي�ستتبع عدم ال�ستقرار الأمني 

من انعكا�سات خطرة على الو�سع العام، الذي 

تدفع ثمنه اأوًل واأخراً الفئة ال�سامتة املغّيبة 

املُن�سوية حتت لواء »حزب الكنبة«.

ل��ع��ل م���ا ه���و اأخ���ط���ر يف »ث���ق���اف���ة« ج��م��اع��ة 

»الكنبة« يف لبنان، اأنهم باتوا خواريف رخي�سة 

ممنوعة حتى عن الثغاء، وتتحّول بقدرة قادر 

اإىل ذئاب كا�سرة على اخل�سم ال�سيا�سي مبجّرد 

اأن يرميها الراعي بحجر للتحّرك.

ح����زب »ال��ك��ن��ب��ة« ح��اق��د ب���ا م����رّبر ���س��رع��ي 

وق���ان���وين ع��ل��ى الآخ����ري����ن، مل���ج���ّرد اأن ق��ائ��ده 

اأُ�سقط عن ال�سلطة، يف دولة بات فيها ال�سواب 

هو  التمديد  وب���ات  ق��اع��دة،  واخل��ط��اأ  ا�ستثناء 

ال�سلطة هو  وت��داول  الد�ستور  ال�سّح وتطبيق 

يف  املُعتمدة  املنهجية  على  وال��ت��ع��ّدي  اخل��ط��اأ، 

ال�سح،  هو  اجلي�س  موؤ�س�سة  داخ��ل  الرقيات 

وفتح اأبواب التحفيز لكبار ال�سباط هو خطاأ، 

خال  من  لي�س  الأ�سخا�س  نقّيم  لنا  وهنيئاً 

القرابة  الذاتية، بل من خال �سلة  �سرتهم 

ن�سع  اأن  لدرجة  ال�سيا�سي،  خ�سمنا  هو  مبن 

فيتو على بطل قائد مغوار ا�سمه �سامل روكز، 

لأنه �سهر مي�سال عون!

اأمني اأبورا�شد

َبة« اللبناني
َ
حزب »الكن

وح�سد جحافل املرتزقة و»اجلهاديني«، وزّجهم 

يف اأتون احلروب العبثية. 

اأن ت��ب��ق��ى ق����وى امل��م��ان��ع��ة  ل��ي�����س م��ن��ط��ق��ي��اً 

واملقاومة حبي�سة حدود »�سايك�س - بيكو«، التي 

تك�سر  اأن  وعليها  باأيديهم،  �سناعها  يك�سرها 

ق��ي��ود ال��ت��ج��زئ��ة، وت��ع��م��ل ع��ل��ى ا���س��ت��ع��ادة وح��دة 

ال�سراع  ���س��اح��ات  ت��وّح��د  واأن  الأر�����س والأم����ة، 

ب��دًل  للمنطقة،  امل��ع��ادي��ة  ال��ق��وى  ���س��د  ع��م��ل��ي��اً 

اأو  من ا�ستفراد هذه القوى بف�سائل املقاومة، 

املمانعة، كّا  النق�سا�س على »كيانات« جبهة 

على حدة.

عدنان حممد العربي

أبو جهل يخّيم 
على لبنان

جهل«  »اأب���و  �شبح  امل��ج��ّردة  وبالعني  ن�شاهد  جم���ددًا 

يجوب الأجواء اللبنانية، متلفعًا الغرائز، متاأبطًا ال�شّر، 

مك�شرًا عن اأنياب التع�شب، منذرًا باخلراب، زاعقًا يف 

اجلهالء يدعوهم اإىل اللتفاف حوله و�شّد اأزره، زاعمًا 

هذا الوح�ش الأعمى واملقيت وبوقاحة ما بعدها وقاحة، 

اأنه ابن الدين والدين منه براء.

حكايتنا مع »اأبي جهل« هذا عمرها من عمر لبنان.. 

حدٍّ  و�شع  م��ن  التاريخ  م��رِّ  على  الأم���ر  اأول���و  عجز  فقد 

لتناميه وانت�شاره، لأن جّل املعاجلات كانت تقت�شر على 

من  لطرده  »ب��اجل��ان«  وال�شتعانة  والتعاويذ،  »الُرقية« 

ليعود من  الباب،  اأنه خرج من  للنا�ش  فيرتاءى  لبنان.. 

ال�شباك يو�شو�ش يف عقول املتع�شبني ويتجّذر..

»اأبو جهل« يخيم على كامل امل�شهد اللبناين.. ال�شيا�شي 

منه والأمني والقت�شادي واملعي�شي والجتماعي، و�شوًل 

اإىل ال�شياحي - الأمل ال�شراب - الذي ل طائل منه لأنه 

القائم  الو�شع  ت�شبيه  اإىل  املحللني  دفع  ما  املنال..  بعيد 

1975 وتداعياتها، فيما طراأ  بالأجواء التي �شبقت فتنة 

التح�شينات  بع�ش  الأول  واأم�ش  الأم�ش  معاجلات  على 

اللوج�شتية وال�شرتاتيجية!!

من  و»اأغماٍر«  اللياقات  من  قف�شة«   « عن  كناية  وهي 

الداخلية،  وزير  ميّده  اأحمدي  ب�شاٍط  على  الّلحى،  بو�ش 

مهنية  ماآخذ  عليهم  م�شجاًل  اأ�شالفه،  اإجن��ازات  املنتقد 

عمالنية وما رافقها من تراخ وتباطوؤ، اأملى بل حّتم على 

املوؤ�ش�شة الع�شكرية النق�شام على نف�شها وال�شرذمة!

اأ�شاب به كبد  اأ�شباب النق�شام  الوزير عن  ما يقوله 

هو  ملواقفه  وتو�شيح  تف�شري  اإىل  نفتقر  لكننا  احلقيقة.. 

لي�ش  اأم��ٍد  منذ  اللبنانية  ال�شاحة  على  يجري  ما  حيال 

واملرحلية  ال�شطحية  الت�شويات  ه��ذه  األي�شت  بق�شري! 

ت�شكل نوعًا من الرتاخي والهروب اإىل الأمام؟

الأعذار  كانت  اأّي��ًا  بالرتا�شي  اأمن  ل  الوزير..  معايل 

الذقون،  وتبوي�ش  الأكتاف،  على  فالرتبيت  وامل��ربرات.. 

ل �شيما املاأجورة منها، ي�شجع على التمّرد والع�شيان.. 

القانون،  على  متطاوًل  اأو  �شاذًا  اأو  عاقًا  ُي�شلح  ل  فهو 

عقله  تخ�شب  من  اأما  فقط..  لالأحداث  فال�شالحيات 

مباهية  الأدرى  واأن��ت  ع��الج..  غري  فله  �شمريه،  وت�شّمع 

ونوعية العالج، ولأنك كذلك فلتقدم ول تتاأخر..

و�شروط  الإق���دام  مقومات  و�شعت  قد  كنت  اإذا  اأم��ا 

التنفيذ وتنتظر حتقيقها، ف�شوف يطول بك الوقوف على 

ر�شيف الزمان لي�شبح عديد املوؤ�ش�شات الع�شكرية التي 

ذكرت مئتي األف..

اأهلية  يف حني يكون لبنان قد تعّر�ش خلم�شة حروب 

على الأقل.. بفعل النظام القائم الذي يحمل يف اأح�شائه 

بذور تفّجره.. وبف�شل طاقم حاكم غريب عن »اأور�شاليم« 

يطلب امل�شتحيل، متجاهاًل املمكن والإمكانات! يرى اإىل 

روما من فوق فيما املطلوب منه اأن ينظر اإليها من حتت.

اأج����ل، ج��ن��اب امل��ع��ن��ي��ني، ال��ت��ع��ّق��ل، احل��ك��م��ة، رح��اب��ة 

توّفرها يف  التب�شر، تلك �شفات يجب  الروية،  ال�شدر، 

الرجل امل�شوؤول، لكن يجب اأن تتماهى جنبًا اإىل جنب مع 

اأقّلها احلزم واحل�شم يف م�شائل مف�شلية  اأخر،  �شفات 

يتوقف عليها م�شري الوطن وم�شتقبله..

النا�ش، فالتنظري ما عاد  باهلل عليكم احرتموا ذكاء 

ليجدي نفعًا.. والوعود املع�شولة، مب�شتقبل باهر، زاهر، 

على  و�شنوات  �شنوات  تعاقبت  فقد  م�شداقيتها،  فقدت 

اللبنانيني ينتظرون و�شول »الرتياق من العراق«، لكنه مل 

ي�شل ولن ي�شل طاملا بقي هذا النظام الطوائفي الرث 

والبايل قائمًا ومعموًل به.

والتكاذب وتبوي�ش  الت�شويات  واللبنانيون جموا  لبنان 

الفاترة،  ال�شيا�شات  هذه  وقنطوا  الّلحى..  وغري  الّلحى 

القائمة على املداهنة واملحاباة ومراعاة اخلواطر.. وكل 

هذا على ح�شاب الوطن وعّزته و�شيادته.. فاإما اأن تغرّيوا 

واإل �شتتغرّيوا وهذا وعد ال�شعب ال�شّيد واحلّر لكم.

نبيه الأعور

العدو ال�شهيوين �شاحب امل�شلحة الكربى من ت�شّظي املنطقة
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ي��ع��ي�����ش ال�������س���ارع ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي ح��ال��ة 

تهريب  ظاهرة  تف�سي  حيال  �سديدة  قلق 

ال��ب�����س��ائ��ع ال���ف���ا����س���دة م����ن امل�����س��ت��وط��ن��ات 

الفل�سطينية،  ال�سوق  اإىل  »الإ�سرائيلية« 

�سهر رم�سان، حيث  مع اقرتاب  خ�سو�ساً 

ي��رت��ف��ع ال��ط��ل��ب ع��ل��ى امل��ن��ت��ج��ات ال��غ��ذائ��ي��ة، 

الفل�سطينية  الر�سمية  اجل��ه��ات  وق����درت 

ح��ج��م ال��ب�����س��ائ��ع ال��ف��ا���س��دة ال��ت��ي �سبطت 

م��ن��ذ ب��داي��ة ال��ع��ام ب��ن��ح��و 1200 ط��ن على 

امل�ستوطنات  م��ن  غالبيتها  ج���اءت  الأق����ل، 

اأرا�سي ال�سفة  على  املقامة  »الإ�سرائيلية« 

الغربية املحتلة عام 1967.

و�سبطت طواقم الرقابة الفل�سطينية 

يف ال����ف����رتة الأخ��������رة م��ن��ت��ج��ات غ��ذائ��ي��ة 

�ساحلة  »غ��ر  باأنها  و�سفت  »اإ�سرائيلية« 

ل����أك���ل الآدم�������ي« وك�����ان اآخ���ره���ا 18 األ���ف 

بيت  يف  امللوثة  املعدنية  املياه  من  �سندوق 

اإىل كميات  بالإ�سافة  ال�سفة،  حلم جنوب 

كبرة من املك�سرات منتهية ال�س�حية.

وب��ل��غ��ت ال��ت��ك��ل��ف��ة امل����ق����درة ل��ل��ب�����س��ائ��ع 

ال��ت��ي ج����رى ���س��ب��ط��ه��ا ب��ع��د ت��ه��ري��ب��ه��ا من 

عام  منذ  ال�سفة  مناطق  اإىل  امل�ستوطنات 

ق��راب��ة   2013 ع���ام  ح��زي��ران  وح��ت��ى   2009
تقرير  اأف���اد  م��ا  وف��ق  دولر  مليون   37.5

�سادر عن وزارة القت�ساد الفل�سطيني.

ال�سحية  وق���د ح����ذرت اجل���ه���ات  ه���ذا 

ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة امل��خ��ت�����س��ة م����ن خم��اط��ر 

العامة،  ال�سحة  على  الفا�سدة  الب�سائع 

ح��ي��ث ت�����س��ب��ب امل������واد ال��غ��ذائ��ي��ة امل��خ��ال��ف��ة 

خطرة  ب��اأم��را���ش  ال�سحية  للموا�سفات 

منها ال�سرطان مثً�.

وب���ي���ن���م���ا ت����واج����ه ق�����س��ي��ة ال��ب�����س��ائ��ع 

دعت  وا���س��ع،  فل�سطيني  ب�سخط  الفا�سدة 

حالة  تخفيف  اإىل  الفل�سطينة  ال�سلطات 

�سيما  ل  الفا�سدة،  الب�سائع  جت��اه  ال��ذع��ر 

اأف�سل  زال���ت  م��ا  الفل�سطينية  ال�����س��وق  اأن 

م���ن اأ����س���واق ال�����دول امل��ح��ي��ط��ة م���ن ناحية 

موا�سفات املنتجات.

ات�ساع  الفل�سطينية  ال�سلطة  وب���ررت 

ظ��اه��رة ال��ك�����س��ف ع��ن ال��ب�����س��ائ��ع ال��ف��ا���س��دة 

باملعابر مع  التحكم  القدرة على  بفقدانها 

الرغم من  فعلى  »الإ�سرائيلي«،  الحت�ل 

انت�سار عدد كبر من املراقبني على املعابر 

�سبط  ف����اإن  الفل�سطينية،  الأ����س���واق  ويف 

»اإ�سرائيل«  الب�سائع الفا�سدة واملهربة من 

الغذائية  امل���واد  اإن  اإذ  بالكامل،  ينجح  ل��ن 

»الإ�سرائيلية«  امل�ستوطنات  م��ن  ال��ق��ادم��ة 

�سيطرة  ل  لأن��ه  كافية،  لرقابة  تخ�سع  ل 

ل��ل��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ني ع��ل��ى احل������دود وامل���ع���اب���ر، 

الغذائية  ال�سناعات  اأن  اإىل  الإ���س��ارة  م��ع 

ما  �سوى  تغطي  ل  زال��ت  م��ا  الفل�سطينية 

بني 18 يف املئة و25 يف املئة فقط من حاجة 

اأكرث  ا�ستراد  �سرورة  يعني  وهذا  ال�سوق، 

من 70 يف املئة من احلاجيات.

�ضعف الرقابة

جمعية  رئي�ش  انتقد  اأخ����رى،  ناحية  م��ن 

حماية امل�ستهلك يف رام اهلل؛ �س�ح هنية، 

الفل�سطينية،  ال��رق��اب��ة  اإج�����راءات  �سعف 

املبلغني عن  اأك��رث  املواطنني هم  اإن  وق��ال 

ال�سوق  دخ��ول��ه��ا  ب��ع��د  ال��ف��ا���س��دة  الب�سائع 

الفل�سطينية.

القانونية  امل��ن��ظ��وم��ة  اإن  هنية  وق���ال 

الب�سائع  بتهريب  املتورطني  حتاكم  التي 

اأي  ت�سكل  املحلية، ل  ال�سوق  اإىل  الفا�سدة 

العقوبات  قانون  تطبيق  ب�سبب  لهم،  ردع 

الفل�سطيني امل�ستمد من قانون اأردين �سن 

يعاقب  ال��ق��ان��ون،  ل��ه��ذا  وتبعاً   ،1960 ع��ام 

بال�سجن  فا�سدة  ب�ساعة  بتهريب  املتورط 

بغرامة  اأو  اأع��ل��ى  �سنوات كحد  ث���ث  مل��دة 

ترتاوح بني 70 دولراً و423 دولراً.

وقال اأي�ساً اإن الق�ساء يتجاهل وجود 

الفل�سطيني  امل�����س��ت��ه��ل��ك  ح��م��اي��ة  ق���ان���ون 

2005، وال���ذي ق��د ي�سكل ما  ال�����س��ادر ع��ام 

اأعوام  بال�سجن ع�سرة  ت�سمنه من عقوبة 

ردع���اً  دولر  األ����ف   14 ق��دره��ا  ب��غ��رام��ة  اأو 

مل�ستوردي الب�سائع الفا�سدة.

تعود  الإ�سكالية  اأن  ي��رى  من  وهناك 

حتكم  فل�سطينية  ق��وان��ني  اأرب��ع��ة  ل��وج��ود 

املو�سوع وتتعار�ش ن�سو�سها اأحياناً، وهي 

امل�ستهلك  قانون العقوبات وقانون حماية 

مكافحة  وقانون  العامة  ال�سحة  وقانون 

ب�سائع امل�ستوطنات »الإ�سرائيلية«.

اأن قانون حماية  اإىل  الإ�سارة  وجتدر 

امل�ستهلك ه��و الأك���رث ق��وة م��ن بينها غر 

ي�سنف  ل  اأي�ساً  ولكنه  مفعً�،  لي�ش  اأن��ه 

اإل يف  ال��ف��ا���س��دة كجناية  ب��امل��واد  ال��ت��ج��ارة 

حالة وفاة اأحد امل�ستهلكني، بالإ�سافة اإىل 

التي  الهامة  القانون  لوائح  بع�ش  غياب 

اأجل  من  ت�سريعي  جمل�ش  لنعقاد  حتتاج 

اإقرارها.

اجل��ه��ات  �سنتها  وا���س��ع��ة  حملة  واأدت 

ال�سفة  اأ���س��واق  يف  املخت�سة  الفل�سطينية 

الأط��ن��ان  م��ئ��ات  ع��ن  الك�سف  اإىل  الغربية 

م��ن امل����واد ال��غ��ذائ��ي��ة امل��و���س��م��ي��ة ال��ف��ا���س��دة 

املطابقة  وغ���ر  ال�����س���ح��ي��ة  امل��ن��ت��ه��ي��ة  اأو 

للموا�سفات الفل�سطينية.

واأفادت م�سادر ر�سمية فل�سطينية باأن 

م�سدر اأغلب هذه املواد ومعظمها مو�سمية 

امل��ب��ارك، هو  �سهر رم�سان  ت�ستهلك خ���ل 

اأو خزائن بع�ش  »الإ���س��رائ��ي��ل��ي«  اجل��ان��ب 

التجار، م�سرة اإىل اتخاذ عقوبات �سارمة 

بحق م�سوقيها واإت�فها.

مك�سرات  امل�سبوطة،  امل���واد  ب��ني  وم��ن 

ومت����ور وح���ل���وي���ات م��ت��ن��وع��ة، ب��ي��ن��ه��ا اأن����واع 

امل��ق��ّل��دة وامل���ع���اد تذويبها  ال�����س��وك���ت��ه  م��ن 

خمتلفة  غذائية  وم��واد  حملياً  وت�سنيعها 

خا�سة اللحوم والطحني وغرهما.

وكانت ال�سلطات الفل�سطينية �سبطت 

منذ مطلع العام اجلاري كميات هائلة من 

الفا�سدة  وال��غ��ذائ��ي��ة  التموينية  الب�سائع 

مدن  يف  الفل�سطينية  الأ���س��واق  خمتلف  يف 

ال�سفة الغربية، وزادت ن�سبة هذه الب�سائع 

مع  باملقارنة  املئة  يف  وع�سرين  خم�سة  عن 

خ�ل  امل�����س��ادرة  الفا�سدة  الب�سائع  ن�سبة 

العام املا�سي.

ل��ك��ن م���ن ي��ط��ال��ع ال�����س��ح��ف امل��ح��ل��ي��ة 

اأرق��ام��اً  ي��وم  ك��ل  فيها  يجد  الفل�سطينية، 

الب�سائع  ق�سية  ح���ول  وم��ذه��ل��ة  ج��دي��دة 

الفا�سدة التي ت�سبط با�ستمرار يف الأ�سواق 

الفل�سطينية.

وت�سر الأرقام اىل م�سادرة اأطنان من 

اللحوم واحلليب واملواد الغذائية الفا�سدة، 

وم����ئ����ات ال���ك���ي���ل���وغ���رام���ات م����ن ال�����س��ج��ائ��ر 

وامل����ب�������ش امل���ق���ل���دة، ن��اه��ي��ك ع���ن امل��ع��ل��ب��ات 

والأدوية منتهية ال�س�حية.

تتكد�ش  ال��ي��وم  الب�سائع  ه��ذه  وب��ات��ت 

يف خمازن اجلمارك الفل�سطينية ووحدات 

ال���رق���اب���ة ال���س��ت��ه���ك��ي��ة ل��ل��ح��ك��وم��ة ب��ع��د 

م�سادرتها من الأ�سواق.

ف��ف��ي خم����ازن ال�����س��اب��ط��ة اجل��م��رك��ي��ة 

كبرة  ك��م��ي��ات  ت��وج��د  اهلل،  رام  م��دي��ن��ة  يف 

اأ�سماء  »حتمل  معظمها  غذائية  م��واد  من 

امل�ستوطنات،  داخل  من  اإ�سرائيلية  �سركات 

فا�سدة  باأنها  وا�سحاً  ب��دا  الآخ��ر  والبع�ش 

وطبع على غ�فها تواريخ حديثة«.

ول�����ذل�����ك ط����ال����ب����ت ج���م���ع���ي���ة ح���م���اي���ة 

ب���ات���خ���اذ جميع  ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي  امل�����س��ت��ه��ل��ك 

الإج����������راءات ال�����زم����ة مل��ن��ع و����س���ول تلك 

الب�سائع ل�أ�سواق الفل�سطينية.

وق��������د ات���������س����ع����ت رق�����ع�����ة ال���ب�������س���ائ���ع 

فل�سطني  يف  لي�ش  الفا�سدة  »الإ�سرائيلية« 

ال��دول اخلليجية  ع��دد من  بل يف  فح�سب، 

وم�سر، يف هذا الإطار فجر رئي�ش جمل�ش 

م��رك��ز  ورئ���ي�������ش  ال����ري����ا�����ش،  غ���رف���ة  اإدارة 

الرحمن  عبد  ال�سعودية  ال�سادرات  تنمية 

الزامل مفاجاأة عندما اأعلن عن حماولت 

»اإ�سرائيل« اإغراق الأ�سواق ال�سعودية ب�سلع 

فا�سدة اأو مقلدة، مبيناً اأن قيمة ما حتاول 

من  اأو  �سناعاتها  من  ت�سديره  »اإ�سرائيل« 

 8.5 يتجاوز  واملغ�سو�سة  الفا�سدة  الب�سائع 

املقام  يف  وت�ستهدف  �سنوياً،  دولر  مليارات 

الأول ال�سوقني ال�سعودية وامل�سرية.

ان�������س���واء اجل��ه��ات  اأن ع����دم  واأ�����س����اف 

احل���ك���وم���ي���ة يف امل���ن���اف���ذ احل�����دودي�����ة حت��ت 

قيادة واح��دة ي�ساهم يف دخ��ول بع�ش املواد 

اأو  املقلدة  اأو  املغ�سو�سة  ال�سلع  املمنوعة من 

املحرمة دولياً اأو �سرعاً.

مع  الفل�سطينية  احل��ك��وم��ة  وت�����س��ع��ى 

خم��ت��ل��ف الأط�������راف ل���وق���ف ت�����س��ري��ب ه��ذه 

وزارة  ت��وج��ه��ت  وق���د  لأ���س��واق��ه��ا،  الب�سائع 

لأن  الفل�سطيني  ال��ق�����س��اء  اإىل  الق��ت�����س��اد 

يطبق ما جاء من عقوبات يف قانون حماية 

املخالفات  مب��ب��داأ  ال��ق��ب��ول  لأن  امل�ستهلك، 

الب�سائع  ملروجي  الب�سيطة ل ي�سكل رادعاً 

العقوبات  اأق�سى  تطبيق  علينا  الفا�سدة، 

بحق املخالفني.«

واأ�سارت الوزارة اإىل اأن الن�سبة الأعظم 

م���ن امل��ن��ت��ج��ات ال��ف��ا���س��دة ال��ت��ي ت�����س��ب��ط يف 

م�ستوردة  اإم���ا  ه��ي  الفل�سطينية  الأ����س���واق 

من اخلارج اأو من امل�ستوطنات، مع الإ�سارة 

»ال��ذي يثبت مع  الفل�سطيني  املنتج  اأن  اإىل 

الوقت م�ستوى عالياً من اجلودة«.

وت����ت����ك����ث����ف احل�������م��������ت ال���ر����س���م���ي���ة 

مقاطعة  لتعزيز  الفل�سطينية  وال�سعبية 

منتجات  وحتديداً  »الإ�سرائيلية«  املنتجات 

امل�����س��ت��وط��ن��ات يف الآون�������ة الأخ��������رة، وق��د 

���س��ي��ط��رت اأزم�����ة ال��ث��ق��ة مب��ن��ت��ج��ات ال�����س��وق 

الفل�سطيني على امل�ستهلك الذي بات يعي�ش 

يف حرة من اأمره، الفل�سطينيون يف رام اهلل 

عربوا عن �سخطهم مما يجري ومن تراكم 

يقول:  املوظفني  اأح��د  الفا�سدة،  الب�سائع 

»عندما اأخرج للت�سوق ل اأعلم ماذا اأ�ستطيع 

فا�سدة  اللحوم  كانت  اإذا  ملنزيل،  اأح�سر  اأن 

واخل�سراوات فا�سدة وكذلك احلليب، ماذا 

تبقى لنا كي ناأكل ون�سرب«؟

مبحاكمة  »نطالب  اآخ���ر:  يقول  فيما 

الب�سائع،  ل��ه��ذه  ي��روج��ون  ال��ذي��ن  ال��ت��ج��ار 

هذه جرمية يجب اأن يحاكم عليها امل�سوؤول 

اأم�����ام ال��ق�����س��اء ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي، ي��ج��ب ع��دم 

ال�سكوت عنها اأبداً، ونطالب كذلك بتكثيف 

املنتجات  على  والرقابة  التفتي�ش  حم�ت 

اأن  �سيما  ل  واأ�سواقنا،  ملدننا  دخولها  قبل 

املعيب  وم��ن  الأب�����واب،  على  رم�����س��ان  �سهر 

اإتخام  »اإ�سرائيل« بنا كل عام من  ما تفعله 

اأ�سواقنا بب�سائع فا�سدة.«

هنا مرت�ضى

بضائع فاسدة في الشارع الفلسطيني

اقتصاد
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الشيخ جبري: ليس من مصلحة األمة 
إعطاء الصراع في المنطقة ُبعدًا مذهبيًا

دواعي التجديد اللغوي والنحوي
بين الموضوعية وأزمة الثقافة

ثقافة

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

د. صباح عالوي السامرائي
عميد كلية التربية/ جامعة سامراء – العراق

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

احلمدهلل وكفى وال�س�ة وال�س�م على عباده الذين 

ا�سطفى اأما بعد:

اهلل  ورح��م��ة  عليكم  ال�س�م  املفكرون  احلكماء  فاأيها 

وبركاته

جليل  و�سيخ  كبر  مفّكر  ظ���ل  يف  لقاوؤنا  ينعقد 

من  للجزائر  ُير�سم  وم��ا  ال�سيا�سة  يف  ر  متب�سّ وحكيم 

اأخ���ط���ار، غ���اب ج�����س��ده وم���ا زال ن��ه��ج��ه ل��ل��ح��ف��اظ على 

�س�مة الب�د، وحظر �سفك الدماء، ومتا�سك املجتمع 

اأبناء  م��ن  اأذه���ان كثر  يف  اأط��ي��اف��ه، مر�سوماً  تعدد  م��ع 

النحناح  حم��ف��وظ  املجاهد  الع�مة  ب��ه  عنيُت  اأم��ت��ن��ا، 

)رحمه اهلل تعاىل(، والذي زارنا يف ب�د ال�سام، وخ�ش 

وال��ط���ب،  ال�سباب  م��ع  ول��ق��اءات  مبحا�سرة  جامعتنا 

م��ب��ّي��ن��اً اأن م��واق��ف��ه ال��ع��ظ��ي��م��ة م��ب��ن��ي��ة ع��ل��ى ال��ق��واع��د 

الع�سبية  وال��ن��زع��ات  احل��م��ي��ات  اأط���ر  خ���ارج  ال�سرعية 

وال�ستفزازات الغرائزية، لأن الدماء اأغلى عند اهلل من 

نن�سد  الإ�س�مية،  حركتنا  يف  ونحن  امل�سرفة،  الكعبة 

ال�سلم وال�س�م الأهلي ل الو�سول اإىل املواقع املتقدمة 

يف ال��دول��ة ع��ل��ى ح�����س��اب الأ����س����ء واجل��م��اج��م وخ���راب 

الب�د والعباد.

اجلمع  لهذا  وحبور  و�سرور  فرح  اأم��ام  اليوم  نحن 

الكرمي بجمع الكلمة ووحدة ال�سف، لأننا ل ن�ستطيع 

التقدم اإل بالقوة، ول قوة اإل بالوحدة بني اأبناء الأمة، 

مع اخت�ف األوانها واأل�سنتها واأعراقها ومذاهبها، فما 

العاقل  وال��ع��امل  احلكيم  ال�سيخ  ه��ذا  اأب��ن��اء  ب��ني  بالكم 

اجلامع لكل اأفراد اأمته؟

هو  اليوم  بها  اأحتفتمونا  التي  الكربى  الهدية  اإن 

اإن �ساء  د  د واملوحِّ هذا اللقاء الواحد بني الأخوة املوحَّ

اهلل تعاىل {ول تنازعوا فتف�سلوا وتذهب ريحكم}.

ال�سريف،  القد�ش  ج��وار  من  ب��روت،  من  اأتيناكم 

الذي يئّن من براثن املحتل ال�سهيوين، والذي يحاول 

اأر�سه و�سماءه وما حوله.. جئنا  اأن ينّج�ش  هذا العدو 

اإليكم من لبنان الذي قاوم هذا العدو واأخرجه مهزوماً 

مدحوراً دون قيد اأو �سرط، بوحدة اأبنائه على اخت�ف 

مذاهبهم واألوانهم وطوائفهم، ووقوفهم مع املقاومة، 

وكذلك وقوف الأمة، لكن �سراعاً ن�ساأ مبكر اإدارة ال�سر 

ال�سهيو - اأمركي مع احللف ال�سليبي الغربي، فاأغرق 

ب���د ال�����س��ام ب��ال��دم وال��دم��ار واخل���وف والجت����ار، وهو 

وال��غ��رباء،  كداع�ش  الأخ���وة  ب��ني  ال��ن��زاع  بدعم  م�ستمر 

�سّرح  كما  وع��رق��ي  مذهبي  ���س��راع  اإىل  يتحول  ولعله 

وال�سيعة  ال�سنة  ب��ني  ع��ام  مئة  ح��رب  كي�سنجر؛  بذلك 

ب��ه��ا راي�����ش وب��و���ش  ال��ت��ي وع��دت��ن��ا  بالفو�سى اخل���ق��ة 

عندما اأعلنا علينا احلرب ال�سليبية.

متعددة  تاريخّياً  اآ�سيا  يف  منطقتنا  العق�ء،  اأيها 

البع�ش،  بع�سهم  جانب  اإىل  النا�ش  ويعي�ش  الأطياف، 

حتى ولو اختلفوا يف الدين وال�سرع، لي�ش من م�سلحتنا 

اأ�سكن  فاأنا  مذهبياً،  ُبعداً  ال�سراع  هذا  نعطي  اأن  اأب��داً 

بيتاً يف عمارة فوقي �سيعي وفوقه �ُسني.. وهكذا ع�سرة 

اأدوار.

ما هو املطلوب؟ املطلوب من قبل ال�سهيوين الذي 

بع�سنا  فيذبح  بع�سنا  اأي���دي  على  يهزمنا  اأن  هزمناه 

والعلم،  ال�سيا�سة  الأ�سف يف  الكبر مع  وفقْدنا  بع�ساً، 

فانبعث النا�ش على خلفيات مذهبية وعرقية وجاهلية، 

الواحدة، واأخ��ذ بع�ش  اأبناء الأم��ة  وتاأّجج ال�سراع بني 

ال��ن��ا���ش - ول��ع��ل��ه��م ت��ع��م��م��وا ب��ع��م��ة ���س��ي��دي ر����س���ول اهلل 

با�سم  واآله و�سحبه و�سلم - يتحركون  �سلى اهلل عليه 

العلمية  احلوا�سر  جميع  حتريك  ويحاولون  ال��دي��ن، 

الإ�س�مية لبث روح الفرقة املذهبية، ومتى كان الدين 

يدعو ل�سفك الدم والفرقة والتمّزق؟!

ويف  العزيز،  العربي  املغرب  يف  الأخ���وة  اأيها  لذلك 

اأتيناكم  اجلزائر حتديداً، التي عا�ست �سنوات يف الدم، 

لتكونوا ُم�سلحني، من خ�ل اإر�سال جلان على امل�ستوى 

خ�سو�ساً  ب���دن��ا،  اإىل  اأم��ك��ن  اإن  وال��ر���س��م��ي  ال�سعبي 

�سورية والعراق، للتدّخل من اأجل الإ�س�ح، وعلى كل 

امل�ستويات، لأن هذه النار اإن ُتركت �ستاأكل اجلميع، وكل 

ح�سب منطقته واأطيافه، بدءاً من م�سر �سرقاً وغرباً، 

بع�سنا  مع  يوماً  نقف  اأمل  اإليكم،  بحاجة  نحن  لذلك 

ح��ت��ى حت����ررت اجل���زائ���ر وت��ون�����ش ول��ي��ب��ي��ا وغ��ره��ا من 

امل�ستعمرين؟ فاأعيدوا هذا التعاون اأيها الإخوة باملحبة 

من  جزء  في�سيبكم  طرفاً  تكونوا  ل  حتى  وامل�ساحلة، 

ِجرم هذا الدم.

كلمة ال�ضيخ د. عبد النا�ضر جربي

يف موؤمتر »�سيادة ال�سعوب.. و�سناعة امل�ستقبل« - اجلزائر

الأ�سباب التي اأدت اإىل تراجع ا�ستخدام اللغة عديدة، ومنها:

اللغة  حمبة  اإىل  بالطالب  الو�سول  عن  العربية  للغة  املدر�سني  ق�سور 

الطالب  حفظ  على  اهتمامهم  ي�سبون  للعربية  املدر�سني  اأغلب  لأن  العربية 

للقواعد ل على قدرة الطالب على التعبر ال�سفوي اأو املدون، فيدر�ش الطالب 

العربية يف جميع مراحل درا�سته، ولكنه ينتهي من هذه املراحل وهو ل يح�سن 

التحدث اأو الكتابة بالعربية ال�سليمة.

وهذا  العربي  عاملنا  يف  الأدبية  املبدعني  لأعمال  احلكومي  الدعم  �سعف 

ي�ستدعي وقفة حازمة من احلكومات العربية، ل �سيما يف الدول ذات التاأريخ 

النا�سع يف علوم اللغة واحلفاظ عليها.

ا�سطرار كثر من العاملني يف حقل الإبداع الأدبي اإىل التوجه اإىل ما هو 

رائج اجتماعياً حتى لو جاور الإ�سفاف، لأنه اأكرث ربحاً، لذلك ل بد من التفاتة 

املثقفني اإىل اإقامة خمتلف الفعاليات التي من �ساأنها تقدمي الأعمال الأدبية 

واللغوية واملن�سورات ب�سكل يليق بلغة القراآن وعلومه املتنوعة.

ظهور الف�سائيات التي تزين الباطل اأحياناً ومت�سخ الأفكار، فرتى رديء 

الإنتاج يجد له مكاناً بني اأ�سواء الإع�م ب�ستى الطرق، وهذا يتطلب وقفة من 

القنوات ذات الطابع امللتزم باأخ�قيات املجتمع وما تتطلبه املهنة النظيفة.

�سيادة الأ�سعار امللحنة املغناة وانت�سار تافه القول مما تزوقت اأحلانه بغ�ش 

النظر عن حمتوى الأ�سعار من جودة اأو رداءة.

ظهور قنوات الأطفال التي ت�سجع على العامية من خ�ل الرتكيز على 

الأغاين باللهجات العامية مما ي�سنع جيً� مهياأ لقبول العامية.

هذه الأ�سباب نقدمها والأمل يحدونا مبجموعة من امل�حظات التي من 

�ساأنها اأن تقيل عرثة اللغة واأهلها، ونحن نلحظ تقدي�ساً لأقوام للغتهم، وهي 

اأبعد ما تكون عن القدا�سة، يف حني نقف خجلني من لغتنا على الرغم من اأن 

ارتباط اللغة بديننا احلنيف من خ�ل القراآن الكرمي يدعونا اإىل اأن نثقف 

التطبيقية  الق�سايا  الوقوف على جمموعة من  على  املتعلمني  قبل  املعلمني 

التي ت�ساعد الفرد العربي على فهم اأهمية العربية والتو�سل به اإىل م�ستوى 

العتزاز بهذه اللغة التي كرمها اهلل بقراآنه، منها ع�قة اللغة بفهم القراآن 

الكرمي والتوفيق بني قراءاته، ومنها ا�ستيعاب العربية ملختلف العلوم، ومنها 

اإفادة اللغات الأخرى من العربية، وغرها.

العالج

وت��اأن  طويل،  نف�ش  اإىل  يحتاج  امل�ستفحلة  الأم���ور  ع���ج  يف  اخلو�ش  لعل 

الهمة  اأحدثتها قرون متطاولة، ولكن  ي�سد رتقات  اأن  تتبع ما ميكن  بالغ يف 

اأبعادها املكانية املتنوعة تكون  والتعاون والتكاتف من خمتلف فئات الأمة يف 

ناجعة اإذا ما اأخل�ست النية وبذل اجلميع ما عليهم من واجبات جتاه اأمتهم.

من م�ؤمتر »اللغة العربية.. من

خماطر اجلم�د اإىل تداعيات التجديد«

ن��ظ��م��ت ال��ل��ج��ن��ة ال��ن�����س��ائ��ي��ة يف »ح���رك���ة الأم����ة« 

حم���ا����س���رة ط��ب��ي��ة ح����ول اأه���م���ي���ة ال��ع��ن��اي��ة ب��اأ���س��ن��ان 

الأط����ف����ال، ب�����داأت ب��ك��ل��م��ة مل�����س��وؤول��ة ال��ل��ج��ن��ة، رح��ب��ت 

خ�لها باحل�سور وبالدكتورة رول �سنو؛ املحا�سرة 

يف كلية طب الأ�سنان يف جامعة بروت العربية.

اأولياء الأم��ور تقع  اأن  اأكدت الدكتورة �سنو  وقد 

الأهل  ي�سعر  حيث  و�سعبة،  مهمة  م�سوؤولية  عليهم 

الأف�سل  تقدمي  حماولتهم  اأث��ن��اء  بال�سغط  دائ��م��اً 

ماهية  ع��ن  ي�����س��األ��وا  اأن  الطبيعي  وم��ن  لأط��ف��ال��ه��م، 

ال�سبل املتوفرة التي ت�سمن منواً اأف�سل لأطفالهم، 

واأن ينعموا بحياة مفعمة بال�سحة وال�سعادة، و�سوًل 

لتقدمي  ال��ق��درة  لديهم  كانت  اإذا  عما  الت�ساوؤل  اإىل 

اأف�سل �سبل الإر�ساد والوقاية املتوفرة.

اأك��رث من �سبب رئي�سي  اأن��ه يوجد  اإىل  واأ���س��ارت 

باأ�سنان الطفل يف �سن مبكرة  العناية  يجعل م�ساألة 

مهمة، فهي ت�ساعدهم على الك�م بو�سوح، وامل�سغ 

يف  التي  اجل��دي��دة  ل�أ�سنان  وت�سمح  طبيعي،  ب�سكل 

طور الظهور على الربوز ب�سكل منتظم.

مائدة  اإىل  احل��ا���س��رات  ُدع��ي��ت  املحا�سرة  وب��ع��د 

الفطور.

اللجنة النسائية في »حركة األمة« تنظم محاضرة طبية 
حول أهمية العناية بأسنان األطفال

الدكتورة رول �سنو ت�سرح للح�سور خطوات العتناء باأ�سنان الأطفال
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ال�سيخ د. عبد النا�سر جربي يلقي كلمته



ال���ط���اق جت��رب��ة ق��ا���س��ي��ة وم���ري���رة لكل 

ي�ؤ�سف،  ومم��ا  كة،  املفكَّ العائلة  يف  الأط���راف 

اأن اآث�����اره ع��ل��ى الأط���ف���ال ع���ادة ل ت���ؤخ��ذ يف 

احل�����س��ب��ان، وك���ث���راً م��ا ُي���َظ���ّن اأن الأط��ف��ال 

���س��ي��ق��ب��ل���ن ب����الأم����ر، م���ن دون ال��ت��ف��ك��ر يف 

نف�سياتهم،  على  �سيرتتب  ما  اأو  م�ساعرهم 

ل��ك��ن يف ال���اق��ع اأن اأث���ر ان��ف�����س��ال وال��دي��ه��م 

عمر  بلغ  مهما  عليهم،  ج���داً  وق��ا���س  �سعب 

من  كثر  هناك  ك��ان  اإذا  خ�س��ساً  الطفل، 

ال�����س��د واجل����ذب خ���ال ال��ف��رتة ال��ت��ي ت�سبق 

الطاق يف العاقة بني ال�الدين.

مفزعة  ب�س�رة  الطاق  معدلت  ارتفعت 

القاعدة،  ه�  واأ�سبح  العامل،  اأنحاء  جميع  يف 

الزواج،  الأوىل من  ال�سن�ات  خ�س��ساً خال 

لاإح�ساءات  الأمركي  ال�طني  املركز  ووفق 

 1.5 ال�سحية، ف��اإن ال��ط��اق ي���ؤث��ر يف ح���ايل 

ملي�ن طفل اأمركي كل عام، اأما يف بريطانيا، 

اإىل  النف�سيني  امللكية لاأطباء  الكلية  فت�سر 

بريطانيا  يف  الأط���ف���ال  ن�سف  ي��ق��ارب  م��ا  اأن 

يعان�ن من تبعات طاق اآبائهم.

اأما بالن�سبة اإىل العامل العربي، فمعدلت 

اأرق�����ام ق��ي��ا���س��ي��ة، ففي  ال��ط��اق ارت��ف��ع��ت اإىل 

امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة ال�����س��ع���دي��ة حت����دث ي���م��ي��اً 

ح�ايل 22 حالة طاق يف املت��سط، مع ن�سبة 

ترتاوح بني 20-30٪، بينما يف دولة الإمارات 

العربية املتحدة يرتفع املعدل اإىل 46٪، ووفقاً 

من  يقرب  ما  فهناك  م�سر،  يف  لاإح�ساءات 

من  اأكرث  اأي  �سن�ياً،  طاق  حالة  األف   290
حالة ي�مياً.  700

ماآ�ساة الأطفال

اأن  ي���ؤك��دون  الج��ت��م��اع  علم  اخت�سا�سي� 

ال���ط���اق ل���ه ت��ب��ع��ات ���س��خ��م��ة ع��ل��ى الأ����س���رة، 

القت�سادية،  اأو  الأ�سرية  الناحية  من  �س�اء 

املت�سررين،  اأك��رث  الأط��ف��ال  يك�ن  ما  وك��ث��راً 

فالطاق ي�ؤدي اإىل تغير حياتهم، مع تغير 

يف الروتني والعادات، كما يتنقل الأطفال بني 

بال�ستقرار، ما يجعل  ي�سعرون  ، فا  منزلنينْ

م��ن ال�سعب ع��ل��ى الأط���ف���ال ال��ت��ك��ّي��ف وق��ب���ل 

ال��سع اجلديد. 

وفقاً للكلية امللكية لاأطباء النف�سيني يف 

عــــــــــالـــــــــم الـــمــــــــــــرأة
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ال�سفر يف الطائرة ب�سكل عام ُمتعب وُمهد، 

ُهنا ت�اجه  اإذا كان برفقة طفل �سغر؟  فكيف 

ال�سفر  اأثناء  فالطفل  كبرة،  م�سكلة  الأم��ه��ات 

اإىل  بالإ�سافة  حل���ح��اً،  وي�سبح  طلباته،  تكرث 

ب�سبب  باأذنه،  التي ي�سعرها  الآلم  بكائه نتيجة 

بالطائرة  الإق���اع  عند  اجل���ي  ال�سغط  زي��ادة 

وهب�طها.

لذا، تت�ساءل الأمهات عن كيفية ال�ستعداد 

اأو  ت�تر  دون  من  طفلها  مع  بالطائرة  لل�سفر 

ن�سائح  اأم  لكل  نقّدم  الآت��ي��ة،  النقاط  ويف  قلق، 

جتعل طفلك هادئاً اأثناء ال�سفر بالطائرة: 

لطفلك،  خم�س�سة  �سغرة  حقيبة  جّهزي   -1
و�سعي فيها األعابه املف�سلة: احلل�ى والع�سر 

املحبب اإليه، مع ك�ب �سغر، وبطانية �سغرة، 

لها. وكتب تل�ين واأقام.. اإذا كان طفلك يف�سّ

مقعد  ل��ط��ف��ل��ك  ي���ك����ن  اأن  ع��ل��ى  اح���ر����س���ي   -2
و�سادة  واأح�سري  الطائرة،  يف  بج�ارك  منفرد 

واط��ل��ب��ي منه  ���س��غ��رة و�سعيها خ��ل��ف ط��ف��ل��ك، 

منفرد  مقعد  يف  الطفل  فجل��س  ال���س��رتخ��اء، 

التي جتعله  بالراحة  وي��زوده  بال�سعادة،  ي�سعره 

اأكرث هدوءاً.

باآلم  ا�ستعداد لأن ي�سعر طفلك  3- ك�ين على 
لذا  اأو هب�طها،  الطائرة  اإق���اع  اأث��ن��اء  اأذن���ه  يف 

د بغطاء ي�سمح  ُين�سح باإعطائه ك�ب ع�سر مزوَّ

ال�سفط  عملية  ال��ك���ب،  من  ال�سائل  ب�سفط  له 

والبلع �س�ف تخفف ال�سغط على اأذين طفلك، 

وتريح الأمل، اأو ميكنك اإعطاوؤه »م�سا�سة« بدًل 

من ذلك.

اأن تك�ن ماب�س طفلك يف �س�رة  4- احر�سي 
طبقات ميكنك تخفيفها يف حالة اإذا ما ازدادت 

حرارة اجلّ�، حتى ل ي�ساب بال�سيق. 

5- اأبقي طفلك م�سغ�ًل ط�ال الرحلة، فاطلبي 
منه ر�سم �س�رة للطائرة وتل�ينها، ما �سي�سغله 

لعبة  ���س��راء  اأي�����س��اً  ميكنك  كما  ال���ق��ت،  معظم 

���س��غ��رة ج���دي���دة ل����ه، وم���ف���اج���اأت���ه ب��ه��ا خ��ال 

الرحلة، مما �سي�سرف انتباهه لفرتة ط�يلة.

أنـِت وطــفـــــلك

كيف تكسبين هدوء طفلك 
أثناء السفر بالطائرة؟
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�سلبية عديدة  فاإن حالت  بريطانيا، 

قد تعرتي نف�سية الطفل، منها:

- الإح�سا�س بالفقد، والنف�سال عن 

بل  املنزل  فقدان  يعني  ل  ال�الدين 

فقدان احلياة باأكملها.

- بال�سع�ر بالغربة، وعدم الن�سجام 

م��ع الأ���س��رة اجل��دي��دة اإذا ت��زوج اأح��د 

ال�الدينْن.

ُي���رتك  اأن  ب���اخل����ف م���ن  ال�����س��ع���ر   -

وحيداً.

- ال�سع�ر بالغ�سب من اأحد الأب�ين 

اأو كليهما ب�سبب النف�سال. 

يف  وامل�س�ؤولية  بالذنب  الإح�سا�س   -

انف�سال والديه. 

وبالغ�سب  الأم����ان،  ب��ع��دم  ال�سع�ر   -

والرف�س.

- ال�سع�ر بالت�ستت بني الأب والأم.

فرتة حرمان

النف�سي�ن  الأط���ب���اء  ي���رى  وك��م��ا 

الآثار  هناك مم�عة من  اأن  اأي�ساً، 

منها  الأب��ن��اء،  على  للطاق  النف�سية 

الرت����داد واإن��ك��ار الإن��ف�����س��ال للطفل، 

ح���ي���ث ك��ل��م��ا ك�����ان الأط�����ف�����ال اأ���س��غ��ر 

���س��ن��اً، ط��ال��ت ف��رتة احل��رم��ان، وزادت 

اإىل تباط�ؤ  ي���ؤدي ذلك  املخاطر، وقد 

يف من�����ه، وح�����دوث ف���رتة ت���راج���ع اأو 

الآخرين،  جت��اه  عدوانية  اأو  نك��س، 

وخيبة  واحل���زن  بالعزلة  ي�سعر  وق��د 

الأم��������ل، وق�����د ي���ت����ل���د ل���دي���ه ���س��ع���ر 

بالذنب، واخل�ف من اأن يرتكه اأب�اه، 

بينهما،  للم�ساحلة  حم��اوًل  في�سعى 

حتى بعد مرور ع�سرات ال�سن�ات.

اأن  ت���ب���نّي  ح���دي���ث���ة،  درا�����س����ة  ويف 

اأ����س���رة ذات ع��ائ��ل واح��د  ال��ط��اق يف 

ي��ت�����س��ب��ب يف اأ�������س������رار ب���ال���غ���ة ل���دى 

الأط��ف��ال، وي��رف��ع م��ع��دلت ال�فيات 

ب���ني الأط�����ف�����ال، خ�����س������س��اً ب���ني 13 

ب��الأ���س��ا���س  ذل���ك  ويتعلق  ع��ام��اً،  و17 

يت�ساعف  ح��ي��ث  ال���ذك����ر،  بال�سبية 

ل��دي��ه��م خ��ط��رال��ت��ع��ر���س ل��ل��م���ت من 

ب��ني اأول���ئ���ك ال��ذي��ن ت��رب���ا م��ع اأح��د 

الفتيات،  ل��دى  اأم��ا  ال���ال��دي��ن فقط، 

اأي ف���رق يف  اأن���ه لي�س ه��ن��اك  ف��ي��ب��دو 

م��ع��دل ال���ف��ي��ات ب���ج��ه ع����ام، ووج��د 

اأن امل���راه���ق���ات م���ن الأ���س��ر  ال��ع��ل��م��اء 

ُي��ق��دم��ن على  ال���ح��ي��د  ال��ع��ائ��ل  ذات 

ويكّن  مرتني،  اأعلى  بن�سبة  النتحار 

عر�سة لل�فاة ثاث مرات اأكرث، بعد 

اأو  املخدرات  زائ��دة من  تناول جرعة 

النف�سية،  ولا�سطرابات  الكح�ل، 

كالكتئاب وانف�سام ال�سخ�سية.

اأن��ه  اإىل  الخت�سا�سي�ن  ويلفت 

الجتماعية  الآث���ار  تخطي  ميكن  ل 

نف�سية  ع��ل��ى  ل��ل��ط��اق  وال��ن��ف�����س��ي��ة 

الأطفال، ول ت�جد طريقة جتّنبهم 

و�سع  على  ي�����س��ددون  لكنهم  ��ر،  ال��ت��اأثُّ

امل�ساكل واملناق�سات احلادة جانباً.

وق����ع  ع��ن��د  امل��ه��م ج����داً  م���ن  اإذاً، 

اأن يحر�س  ال���زوج���ني،  ب��ني  ال��ف��راق 

الأب�ان على طماأنة الطفل واإعطائه 

ال�����س��ع���ر ب����الأم����ان، وال��ت��ح��دث اإل��ي��ه 

يق�له،  مل��ا  والإن�����س��ات  مفت�ح،  بقلب 

ومهما كانت م�ساكل الزواج، يجب اأن 

يحر�سا على األ يك�نا �سبباً يف تعا�سة 

هذا الطفل.

وه��ن��اك ع�سرة اق��رتاح��ات ل��اأب، 

رمبا ي�ساعد من خاله طفله لتايف 

بع�س م�ساكل الطاق:

�سراحة،  بكل  طفلك  مع  حت��دث   -1
ف��ط��ف��ل��ك ل��ي�����س ف��ق��ط ب��ح��اج��ة اإىل 

اإىل  يحتاج  لكنه  ي��ج��ري،  م��ا  معرفة 

اأن ي�سعر اأنه قادر على طرح الأ�سئلة. 

اأن���ه �سيظل حم��ب���ب��اً من  اأك���د ل��ه   -2
كا ال�الدين.

3- اقتطع جزءاً من وقتك لتق�سيه 
مع طفلك.

لكن  طفلك،  نظر  ب�جهة  اه��ت��م   -4
و���س��ح ل���ه اأن الآب������اء والأم����ه����ات هم 

الذين يتخذون القرارات.

5- اأب�����ِق ع��ل��ى الأن�����س��ط��ة والأع���م���ال 
ال���روت���ي���ن���ي���ة امل����ع����ت����ادة، م���ث���ل روؤي�����ة 

الأ�سدقاء، واللقاءات الأ�سرية.

ما  التغيرات  التقليل من  6- حاول 
رغم  طفلك،  ذل��ك  ف�سي�ساعد  اأمكن، 

ال�سع�بات، على اأن ي�سعر اأن والديه 

ما يزالن يحّبانه، واأن احلياة ميكن 

اأن تك�ن طبيعية.

م��ع��اً  ي��ع��م��ا  اأن  ال����ال���دي���ن  ع��ل��ى   -7
لت�سهيل الأم�ر على الطفل.

ع��ن  ب�����ع�����ي�����داً  اأط�����ف�����ال�����ك  اأب�����������ِق   -8
ال�سراعات. 

ال��ت��ط���رات لطفلك  ���س��رح  9- ح���اول 
وق���ع  قبل  وهّيئه  طة،  مب�سَّ ب�س�رة 

الطاق.

اأي  10- راقب طفلك جيداً، ولحظ 
ت��غ��ي��رات يف ���س��ل���ك��ه، ف��ه��ي ع��ام��ات 

ل��زم  اإذا  امل�����س��اع��دة  واط���ل���ب  ال��ق��ل��ق، 

الأمر.

رمي اخلياط



الع�سارة،  كثر  نبات  عن  عبارة  ال�سمام 

ما  م��ت�����س��ل��ق��اً  الأر�������س،  ���س��ط��ح  ف����ق  ينت�سر 

ما  اأول  اأن��ه  الظن  واأغ��ل��ب  �سبيله،  يعرت�س 

ُزرع يف اآ�سيا اجلن�بية اأو يف اإفريقيا. 

ال�سمام مرطب ومطفئ للعط�س، ويزيد 

ال�ّسافية،  خ�ا�سه  يف  الأح��م��ر  البطيخ  عن 

على  اأخ���ذ  اإذا  لاإم�ساك  مم��ت��از  ع��اج  فه� 

اجللد  على  �سرائحه  ُو���س��ع��ت  واإن  ال��ري��ق، 

املتغ�سن - اجلعد - يك�سبه ن�سارة ولي�نة، 

ك��م��ا اأن����ه م��ف��ي��د مل��ع��اجل��ة ال��ت��ه��اب��ات اجل��ل��د، 

وماوؤه ينقي اجللد من الكلف والنم�س، وه� 

وي�ساعد  ل��ل��دم،  وم��ن��قٍّ  ال��ب���ل  لإدرار  مفيد 

ويزيل  والنقر�س،  الكلى  اأم��را���س  ع��اج  يف 

الإم�ساك، ويقاوم مر�س الب�ا�سر.

الأط����ب����اء ي����ح����ّذرون م���ن اأك�����ل ال�����س��م��ام 

ب��ح��دوث  يت�سبب  ل  ح��ت��ى  ك��ب��رة،  بكميات 

ت��ع��ّف��ن ب���الأم���ع���اء، ك��م��ا ُي��ن�����س��ح الأ���س��خ��ا���س 

امل�����س��اب���ن  اأو  ال�����س��ك��ر  امل�����س��اب���ن مب���ر����س 

اله�سم  ع�سر  اأو  احل��اد  الأم��ع��اء  بالتهابات 

بعدم تناوله، فاأكل كمية كبرة من ال�سمام 

واملغ�س،  امل��ع��دة  يف  بالتثقل  ال�سع�ر  ي���ل��د 

وينتج عنه الإ�سهال.

على  حتت�ي  )ال�سمام(  ال�سيف  فاكهة 

م��ا ي��ق��رب م��ن 92٪ م��ن وزن���ه م���اء، وقليل 

ج����داً م��ن امل�����اد ال��زلل��ي��ة وال��ده��ن��ي��ة، اأم��ا 

 ،٪8 اإىل  فت�سل  فيه  فن�سبتها  ال�سكريات 

ال�سمام وم��سمه، وعاوة  لن�ع  تبعاً  وذلك 

مت��سطة  ن�سبة  فيه  فال�سمام  ذل���ك،  على 

الغذائية  وقيمته  و»ج«،  »اأ«  فيتامينات  من 

ب�سيطة اإذا ما ق�رنت بقيمته الطبية، وه� 

ملّطف ومنع�س يف الأج���اء احل��ارة، ويقلل 

العالية  املياه  ن�سبة  اإىل  العط�س، نظراً  من 

امل�ج�دة فيه.

اإ�سافة اإىل طعمه اللذيذ، لل�سمام طبية 

عديدة، منها:

- ا���س��ُت��ع��م��ل م��ن��ذ ال���ق���دم مل������داواة اأم���را����س 

ومل��ر���س  النف�سية،  وال���س��ط��راب��ات  امل��ع��دة، 

الإ�سقرب�ط  وملر�س  وللروماتيزم،  ال�سل، 

ولطرد  ولل�سعال،  ولالتهابات،  وللنقر�س، 

الديدان من اجل�سم.

ح��الت  يف  ال�����س��ّم��ام  ب���ذور  مغلي  ا�سُتعمل   -

ح�����س��ر ال���ب����ل، واحل�����س��ى يف امل��ث��ان��ة، وق��د 

اأظ���ه���رت ب����ذور ال�����س��م��ام ف��ع��ال��ي��ة يف ح��الت 

اأمرا�س الكلى والكبد واملثانة.

الإم�ساك  �سد  ُي�ستعمل  ال�سمام  ع�سر   -

والب�ا�سر.

بال�سمام   الغذاء واحلمية ين�سح  - يف عل�م 

ك��غ��ذاء ي���داوى ب��ه م��ن ي��ع��اين م��ن اأم��را���س 

والكبد،  الكلى  واأمرا�س  الدم�ية،  الأوعية 

ح��ي��ث ي��ع��ت��م��د يف ذل���ك ع��ل��ى غ��ن��ى ال�����س��م��ام 

غني  ولأن����ه  وال��ب���ت��ا���س��ي���م،  بالفيتامينات 

ب��ال��ف��ي��ت��ام��ني »�����س����ي« ف���ه���� م����ن م�������س���ادات 

ال�������س���رط���ان، ولأن�������ه غ���ن���ي ب��ال��ب��ك��ت��ني ف��ه��� 

الك�ل�سرتول  ن�سبة  تخفي�س  على  ي�ساعد 

ال�سمام بالفيتامني  اأم��ا غنى   ،»A« ال��دم يف 

ي��ط��ل��ق ع��ل��ي��ه  ك���م���ا  اأو ف��ي��ت��ام��ني اجل����م����ال 

اأحياناً، في�سجع اخت�سا�سي� التجميل على 

الن�سارة  واإع��ادة  اجللد،  لتطرية  ا�ستعماله 

اإىل ال�سفتني والعينني وال�سعر.

- ي���دخ���ل ال�����س��م��ام يف ت��رك��ي��ب ال��ك��رمي��ات 

املخ�س�سة لزيادة رط�بة الب�سرة، وتخفي�س 

ع�ار�س احلروق، ولأنه غني بالف�لت فاإنه 

عند  ال��ت�����س��ّ�ه  خ��ط��ر  تخفي�س  يف  ي�����س��اه��م 

عند  وال�سرايني  القلب  وم�ساكل  اجل��ن��ني، 

الكبار.

- ولأن ال�����س��م��ام غ��ن��ي ب��ال��ب���ت��ا���س��ي���م، ف��اإن��ه 

ي�ساهم يف ت�ازن �سغط الدم، وه� اإىل ذلك 

مدّر للب�ل وم�سّهل للجهاز اله�سمي.

- اإذا مت تناوله مرّبداً يف ف�سل ال�سيف فاإنه 

ي�ساهم يف ترطيب اجل�سم ب�سكل عام.

- ال�سمام خال من الده�ن وقليل ال�سعرات 

احل���راري���ة، ل��ذل��ك مي��ك��ن اإدخ���ال���ه يف نظام 

احلمية لتخفيف ال�زن.

ال���دم  ���س��غ��ط  تخفي�س  يف  ب�����ذوره  ت��ف��ي��د   -

املرتفع.

- ُت�ستعمل جذوره يف وقف النزيف الدم�ي.

وق���د اأق���ر اب���ن �سينا ف���ائ��ده ال��ع��دي��دة، 

خ�س��ساً قدرته على تنقية الدم، وعاجه 

للكلف والبهاق وق�سر الراأ�س، كما ا�ستخدمه 

اأطباء العرب القدماء يف عاج الأورام.

ال�سمام  ت��ن��اول  اأن  اإىل  الإ����س���ارة  جت���در 

بكميات ك��ب��رة، وب��ع��د الأك���ل م��ب��ا���س��رة، قد 

ي������ؤذي ال���ق����ل����ن وي�����س��ب��ب ع�����س��ر ال��ه�����س��م، 

وارتفاع  املائي،  ب�سبب كرثة حمت�اه  وذل��ك 

بتناوله  ُين�سح  ولذلك  فيه،  الألياف  ن�سبة 

الغداء،  خ�س��ساً  الرئي�سية،  ال�جبات  بعد 

اأم���ا بالن�سبة  ���س��اع��ات ع��ل��ى الأق�����ل،  ب��ث��اث 

املعدة  م��ن  ي�سك�ن  ال��ذي��ن  الأ���س��خ��ا���س  اإىل 

كع�سر  ا���س��ت��خ��دام��ه  فيمكنهم  والأم���ع���اء، 

طازج.
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وامل�������ك�������ان  ال����������زم����������ان  يف 

املنتخب  ا���س��ت��ع��اد   ، امل��ن��ا���س��ب��ننْ

الربازيلي هيبته وتوازنه، قبل 

ع��ام فقط م��ن ك��اأ���س ال��ع��امل.. 

ع��ل��ى اأر������س م��ل��ع��ب امل���اراك���ان���ا 

اإ�سبانيا  العظيم، وعلى ح�ساب 

اأقوى منتخبات العامل حالياً، 

ج�����اء ال���ت���ت���وي���ج ب��ل��ق��ب ك���اأ����س 

منتخب  اأن  ل��ي��وؤك��د  ال���ق���ارات، 

الربازيل على قدر الطموحات 

والآم������ال امل��ع��ل��ق��ة ع��ل��ي��ه، وه��و 

�ساد�سة  بنجمة  للظفر  جاهز 

يف امل�سابقة الكروية الأرفع يف 

العامل.

اأ������س�����د  ي�����ك�����ن  مل  ورمب�����������ا 

اأن  ي�����ت�����وق�����ع  امل����ت���������س����ائ����م����ن 

ي�����س��ق��ط امل��ن��ت��خ��ب الإ����س���ب���اين 

ب��ه��ذه ال��ط��ري��ق��ة اأم����ام نظريه 

نهائي  يف   )3-0( ال��ربازي��ل��ي 

كاأ�س القارات، خ�سو�ساً اأن »ل 

فوريا روخا« دخل اإىل املواجهة 

م��ع اأ���س��ح��اب ال�����س��ي��اف��ة، وه��و 

مل ي������ذق ط���ع���م ال���ه���زمي���ة يف 

مباراة   29 يف  ر�سمية  م�سابقة 

قيا�سي(،  )رق���م  ال��ت��وايل  على 

م��ا ط��رح ���س��وؤاًل وج��ي��ه��اً: »هل 

ان���ت���ه���ت احل���ق���ب���ة الإ���س��ب��ان��ي��ة 

ال�ستثنائية«؟

ي�سكك  اأن  لأح���د  ميكن  ل 

ب���ق���درات امل��ن��ت��خ��ب الإ���س��ب��اين 

ال���������ذي ف�����ر������س ه���ي���م���ن���ت���ه يف 

الأعوام اخلم�سة الأخرية على 

والعاملي،  ال��ق��اري  ال�سعيدين 

ي��ح��رز  م��ن��ت��خ��ب  اأول  واأ���س��ب��ح 

ث��اث��ي��ة ك��اأ���س اأوروب�����ا - ك��اأ���س 

ال��ع��امل - ك��اأ���س ال��ق��ارات، لكن 

رج������ال امل�������درب ف��ي�����س��ن��ت��ي دل 

ي�����س��ت��ح��ق��وا حتى  ب��و���س��ك��ي مل 

النهائية  امل���ب���اراة  يف  ال���وج���ود 

ل�����ك�����اأ������س ال��������ق��������ارات، لأن����ه����م 

اإىل ���س��رب��ات احلظ  اح��ت��اج��وا 

اإيطاليا  لتجاوز  الرتجيحية 

امل����واج����ه����ة ب��ن  الأف���������س����ل يف 

الطرفن يف ن�سف النهائي.

وت���اأت���ي اخل�������س���ارة امل��دوي��ة 

اأم������ام ال����ربازي����ل ب��ع��د ث��اث��ة 

اأعوام و14 يوماً على الهزمية 

الأخ�������������رية ال�����ت�����ي م����ن����ي ب��ه��ا 

الأ�سبان على �سعيد امل�سابقات 

ال��ر���س��م��ي��ة، وك���ان���ت يف اف��ت��ت��اح 

م�����س��واره يف م��ون��دي��ال جنوب 

اأفريقيا 2010 على يد نظريه 

ك��م��ا   ،)1-0( ال�������س���وي�������س���ري 

ال�سعيدين  على  الأوىل  اأن��ه��ا 

ال����ر�����س����م����ي وال�������������ودي اأم��������ام 

املجموعات  دور  الربازيل منذ 

 1986 املك�سيك  مونديال  من 

مواجهتهما  م��ن��ذ  اأي   )1-0(

ال��ر���س��م��ي��ة الأخ����رية )ت��واج��ه��ا 

عام  ودي��ا  منا�سبتن  بعدها يف 

 0-3 اإ���س��ب��ان��ي��ا  وف����ازت   1990
وعام 1999 وتعادل 0-0.

ب��اأن  بو�سكي  دل  واع����رتف 

باللقب  توجت  التي  الربازيل 

قيا�سي(،  )رقم  الرابعة  للمرة 

ك�����ان�����ت ال������ط������رف الأف���������س����ل 

يف ال���ن���ه���ائ���ي ال������ذي ب�����دا ف��ي��ه 

الإره�����اق ظ���اه���راً ع��ل��ى لعبي 

»ل ف��وري��ا روخ���ا« اإ���س��اف��ة اإىل 

منذ  بالإحباط  اأ�سيبوا  اأنهم 

الدقيقة الثانية بعد اأن افتتح 

ف���ري���د ال��ت�����س��ج��ي��ل لأ���س��ح��اب 

الأر����س اأم���ام ح���وايل 79 األ��ف 

مدرجات  يف  احت�سدوا  متفرج 

بحلته  الأ�سطوري  »ماراكانا« 

اجلديدة.

اخل�سارة  اعتبار  ميكن  ول 

ن��ه��ائ��ي  ال������ربازي������ل يف  اأم���������ام 

النهاية  ب��داي��ة  ال��ق��ارات  ك��اأ���س 

ل��اأ���س��ب��ان ع��ل��ى الإط������اق، اإذ 

اإنهم خرجوا من ن�سف نهائي 

منتخب  يد  على  ن�سخة 2009 

متوا�سع مقارنة مع الربازيلي 

وهو املنتخب الأمريكي، اإل اأن 

ذل����ك مل مي��ن��ع��ه��م م���ن ال��ف��وز 

بكاأ�س العامل بعد عام ثم بكاأ�س 

اأوروبا 2012.

اأي  اأن  م�����وؤك�����د  ه�����و  وم������ا 

م��ن��ت��خ��ب ك��ب��ري ق���د مي���ر ب��ي��وم 

ك��ان  اإذا  احل���ال  فكيف  ���س��ع��ب، 

ال�سعب يف  ال��ي��وم  ه��ذا  يخترب 

توج  م�سيف  منتخب  مواجهة 

ويلعب  م��رات   5 للعامل  بطًا 

ب����ن ج���م���اه���ريه ع���ل���ى م��ل��ع��ب 

اأ����س���ط���وري م��ث��ل »م���اراك���ان���ا«، 

فالنتيجة �ستكون ثقيلة جداً.

مكا�سب برازيلية

مل يكن لقب كاأ�س القارات 

يف  ل��ل��ربازي��ل  ال��وح��ي��د  املك�سب 

اآوزاره��ا  و�سعت  التي  البطولة 

الأح�����د امل��ا���س��ي يف ال���ري���و دي 

ال����ربازي����ل  اإن  ب����ل  ج�����ان�����ريو، 

جن��ح��ت يف اك��ت�����س��اف م��واه��ب 

ج������دي������دة ����س���ت���غ���ن���ي ����س���ف���وف 

»ال�سيلي�ساو« يف املرحلة املقبلة.

وم����ن اأب�����رز ه����ذه امل��ك��ا���س��ب 

ال��ذي  باولينو،  ال��دف��اع  �ساعد 

م���ن���ح ب�������اده، وب����ك����رة راأ����س���ي���ة 

اأم�����ام  ال���ق���ات���ل���ة  ال����دق����ائ����ق  يف 

العبور  ب��ط��اق��ة  الأوروغ�������واي، 

اإىل النهائي.

وتفرغ باولينيو )16 مباراة 

وب��ع��د ان��ت�����س��ار خ��رب ال��ت��ع��اق��د م��ع »ج��ي��ان��ي��ن��ي«، 

تفاوتت الآراء يف ال�سارع الكروي املحلي، بن موؤيد 

لهذه اخلطوة ومعار�س لها.

ت��ع��اق��د الحت����اد مع  ي��ب��دو  ويف كلتا احل��ال��ت��ن، 

اإىل  بالنظر  املغامرة،  من  بنوع  م�سوباً  »جيانيني« 

اجلديد،  الفني  للمدير  تدريبياً  املتوا�سع  ال�سجل 

ع��ن هذه  يتبدى  ق��د  م��ا  الآن،  اأح��د حتى  يعلم  ول 

اخلطوة يف امل�ستقبل اأو ماذا �ستكون نتائجها.

وهنا يت�ساءل البع�س: ماذا �سي�سيف »جيانيني« 

ملنتخب لبنان بعد اأن و�سل اإىل اآخر الأدوار املوؤهلة 

لكاأ�س العامل، حيث اأ�سبح الرتاجع للخلف ممنوعاً، 

يف  ال�سائع  احللم  حتقيق  يعني  قدماً  امل�سي  فيما 

الت�سفيات احلالية، اأي التاأهل اإىل كاأ�س العامل؟

ويرى املراقبون اأن الفوارق بن املدرب القدمي 

ال�سن،  اأبرزها فارق  واجلديد تكمن يف عدة نقاط، 

ميلك  »جيانيني«  فيما  اخل��ربة،  يج�سد  ف�»بوكري« 

روح ال�سباب. 

وي�����س��اف اإىل ذل����ك ع���ام���ل اأ���س��ا���س��ي ه���و ق��رب 

البلد  اللبنانية، بحكم وج��وده يف  الكرة  بوكري من 

يف  ال�سابقة  جتاربه  عن  ف�سًا  بلبنانية،  وارتباطه 

ت�سفيات  يف  املنتخب  مع  �سيما  ل  املحلية،  املاعب 

مونديال 2002 والت�سفيات احلالية.

و�سيكون الظهور الأول ل�»جيانيني« مع منتخب 

لبنان اأمام الكويت يف ت�سفيات كاأ�س اآ�سيا يف ت�سرين 

الأول املقبل. 

اإيطايل  عمل  فريق  اجلديد  باملدرب  و�سيلحق 

كامل، ي�سم الاعب الدويل ال�سابق دي كيارا الذي 

املدرب  �سيوؤّمن  كما  ل�»جيانيني«،  م�ساعداً  �سيعمل 

يف  اللبناين  للمنتخب  تدريبياً  مع�سكراً  اجل��دي��د، 

املكان الذي يتدرب فيه املنتخب الإيطايل. 

وكان الحتاد اللبناين للعبة، قرر تكليف رئي�سه 

ه��ا���س��م ح��ي��در ب��ب��ت اإج������راءات ال��ت��ع��اق��د م��ع امل���درب 

الإي����ط����ايل، وع��ل��ى رغ���م ع���دم ت���ن���اول الحت�����اد لأي 

اأمور مالية لناحية التعاقد مع »جيانيني« وجهازه 

الفني، باعتبار اأن الأمور قد تخ�سع لتعديات قبل 

اإجناز توقيع العقد، ذكرت م�سادر الحتاد، اأن كلفة 

»جيانيني« مع جهازه الفني املعاون، والذي �سيكون 

دي  امل��درب  م�ساعد  من  وامل��وؤل��ف  بالكامل،  اإيطالياً 

ك���ي���ارا، وم����درب ال��ل��ي��اق��ة ال��ب��دن��ي��ة وم����درب ح��را���س 

املرمى، �ست�سل اإىل زهاء 35 األف دولر �سهرياً. 

و�سبق التعاقد مع »جيانيني« لقاء بن اأركان 

الفرن�سي  املنتخب  وم����درب  ال��ل��ب��ن��اين  الحت����اد 

مي�سال،  ه���ري   »86  - »مك�سيكو  م��ون��دي��ال  يف 

ال���ذي ع��ر���س اأف��ك��اره اخل��ا���س��ة ل��اإ���س��راف على 

و�سعه  حيث  م��ن  ن�سبياً  بعيدة  وب��دت  املنتخب، 

الوقت  فيما  ط��وي��ًا،  وق��ت��اً  ي�ستغرق  ب��رن��اجم��اً 

يداهم املنتخب قبل لقاء الكويت يف 15 ت�سرين 

الأول املقبل، مبباراتن اأولهما ذهاباً يف بريوت 

ب��ال��ك��وي��ت، يف املرحلتن  اأ���س��ب��وع  ب��ع��د  وال��ث��ان��ي��ة 

ال��ث��ال��ث��ة وال���راب���ع���ة م���ن ت�����س��ف��ي��ات امل��ج��م��وع��ة 

اآ�سيا  لنهائيات بطولة  املوؤهلة  الثانية  الآ�سيوية 

- 2015 يف اأ�سرتاليا. 

وت��ل��ق��ى الحت����اد ال��ل��ب��ن��اين ر���س��ال��ة ت��و���س��ي��ة من 

اأ�ساد  مان�سيني،  روب��رت��و  ال�سهري  الإي��ط��ايل  امل��درب 

رغبته  ع��ن  مان�سيني  ك�سف  كما  بجيانيني،  فيها 

اجلديد  امل���درب  ت�سمية  بعد  قريباً  ب��ريوت  ب��زي��ارة 

للمنتخب.

م��ع خ��ط��وة مهمة  ا���س��ت��ق��دام جيانيني  وت��راف��ق 

تتعلق باملنتخب، وهي تتمثل بتاأمن متويل لكامل 

الفني م��ن خ���ارج ميزانية الحت���اد، وذل��ك  اجل��ه��از 

ن��ت��ي��ج��ة ل��ات�����س��الت ال��ت��ي اأُج���ري���ت ان��ط��اق��اً من 

عاقة الحتاد ب�سخ�سيات متمولة.

وجاء التعاقد مع جيانيني، بعدما مت الت�سال 

م���ع ج��ه��ات ك���روي���ة رف��ي��ع��ة يف اخل�����ارج وب���ال���دوري 

الإيطايل، ومنها املدّرب ال�سهري روبرتو مان�سيني، 

الذي ن�سح بالتعاقد معه. 

ترجيح  اإىل  الحت��اد  دفعت  التي  الأ�سباب  ومن 

ف��ن��ي متكامل  ام��ت��اك��ه جل��ه��از  ه��و  ك��ف��ة جيانيني، 

اأبرز عنا�سره كيارا، وبغ�س  على م�ستوى عال من 

الت�����س��الت  ك�سفت  ال��ذات��ي��ة،  �سريته  ع��ن  ال��ط��رف 

معه عن روؤية متقّدمة وفكر كروي عال لديه، دون 

اإغفال اأن الحتاد فوجئ باأّن لدى املدّرب الإيطايل 

م��ب��اري��ات  م��ن  امل��ق��ب��ل��ة،  لل�سنة  تف�سيلية  روزن���ام���ة 

�سخ�سيته  ق����وة  ع����دا  وحت�������س���ريات،  وم��ع�����س��ك��رات 

كان  عندما  �سريته  غ��رار  على  بالتعامل  و�سرامته 

لعباً، اإ�سافة اإىل عمره املنا�سب. 

وبدا لفتاً اأن للمدّرب الإيطايل فكرة وافية عن 

منتخب لبنان ولعبيه، مع الإ�سارة اإىل اأّن عاقاته 

اأكرث  اح��رتاف  �سُتتيح  الأوروب��ي��ة،  بالفرق  بزمائه 

املنتخب  اأداء  على  �سريتد  ما  م�ستقبًا،  لعب  من 

اإي��ج��اب��ي��اً، ك��م��ا اإّن����ه وم���ن خ���ال ع��اق��ت��ه ال��وا���س��ع��ة 

بنف�س  مع�سكرات  ملنتخبنا  �سيوفر  ج��داً  واملتقّدمة 

اإيطاليا  منتخب  حت�سريات  يحت�سن  ال��ذي  املركز 

الأول وباأ�سعار خيالية. 

ل خو�س جتربة  ولوحظ اأّن جيانيني الذي ف�سّ

جديدة مع لبنان على ح�ساب عر�س نادي بري�سيا 

ج��ي��دة مع  نتائج  لتحقيق  ح��اف��ز  ل��دي��ه  الإي���ط���ايل، 

 منتخبنا، مراهناً على مهارات الاعبن اللبنانين.

�سجل متوا�سع تدريبيًا

على رغم �سجله املميز كاعب عندما كان جنم 

فريق روما ومنتخب اإيطاليا، اإل اأن جانيني اكتفى 

بتدريب فرق مغمورة يف اإيطاليا.

وت���األ���ق ج��ان��ي��ن��ي يف ���س��ف��وف روم����ا ب���ن 1981 

و1996 حيث تعاقد معه بعمر ال�ساد�س ع�سر، ولعب 

وب��رون��و  فالكاو  ال��ربازي��ل��ي  العماقن  ج��ان��ب  اإىل 

كونتي.

وحمل جيانيني الوان �ستورم غرات�س النم�سوي  

وليت�سي   )1998-1997( ونابويل   ،)1997-1996(

يف  الإي��ط��ايل  املنتخب  مثل  كما   ،)1999-1998(

بينها  و1991،   1987 عامي  بن  دولية  مباراة   47
كاأ�س اأوروبا 1988 وكاأ�س العامل 1990، �سجل فيها 

اأهداف.  6
األقاب الدوري  واأحرز »الأمري« خال م�سريته 

و1986   1984( اإيطاليا  وك��اأ���س   )1983( الإي��ط��ايل 

وكاأ�س   1996 النم�سوية  ال�سوبر  والكاأ�س  و1991( 

النم�سا 1997.

كاأ�س  نهائي  وتورينو يف  روم��ا  مباراة  ت��زال  ول 

ع�ساق  اأذه�����ان  يف  ع��ال��ق��ة   1993  -  1992 اإي��ط��ال��ي��ا 

لكن جانيني   ،0  -  3 ذه��اب��اً  روم��ا  تاأخر  اإذ  جانيني، 

ال��ق��ائ��د ���س��رب ب��ق��وة اإي���اب���اً و���س��ج��ل ث��اث��ة لفريق 

العا�سمة من نقطة اجلزاء ليتقدم روما 5-2، وكاد 

يخطف هدف التتويج يف الدقائق القاتلة لكن كرته 

ارتدت من العار�سة.

وكمدرب، يعترب جيانيني )49 عاماً(، متوا�سع 

التجربة، اإذ قاد فرقاً مغمورة يف اإيطاليا اإىل الدرجة 

2004 واأبرزها فريونا  اأو الثانية منذ العام  الثالثة 

غرو�سيتو  هو  عليه  اأ�سرف  فريق  واآخ��ر   2010 ع��ام 

الذي هبط اإىل الدرجة الثالثة الإيطالية.

و�سامبينيديتزي  فوجيا  فرق  على  اأ�سرف  كما 

وارجي�س بيت�سيتي الروماين وما�سيزي وغاليبويل 

ومعظمها اأندية مغمورة يف اإيطاليا.
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w w w . a t h a b a t . n e t

ماذا سيقدم »جيانيني« 
لمنتخب لبنان؟

»السيليساو الـبـرازيــــــلــي« ينـهـي أسـطـورة 
»الـمــاتــادور اإلسـبــــــــاني« ويـؤكـد جاهزيته لكأس العالم

الإيطايل 

جيوزيبي جيانيني 

مدرب منتخب 

لبنان اجلديد

منتخب لبنان

أغلق منتخب لبنان صفحة األلماني ثيو بوكير الذي قاده ألول مرة 
في تاريخه إلى الدور النهائي من تصفيات كأس العالم، حيث فاز 

على منتخبات بارزة آسيويًا، مثل اإلمارات والكويت وكوريا الجنوبية 
وإيران، وفتح صفحة جديدة مع مدرب أوروبي آخر هو »جيوزيبي 

جيانيني«.

) العدد 270(  اجلمعة - 5 متوز - 2013



دولية و5 اأه��داف( يف كاأ�س القارات 

غو�ستافو  لويز  مع  الو�سط  ملعركة 

الدفاعية  امل�����س��اع��دة  ي�سمن  ال���ذي 

عندما يكون الأول متقدماً مل�ساندة 

املهاجمن.

وك������ان ب���اول���ي���ن���ي���و، م����ع امل��ه��اج��م 

فريد، الوحيدين املرتبطن بنادين 

حم��ل��ي��ن، ل��ك��ن خ���اف���اً ل��ل��م��ه��اج��م 

امل��خ�����س��رم ال���ذي ح��م��ل األ����وان ليون 

مل   ،)2009-2005( ال���ف���رن�������س���ي 

ما�سييل  بيزيرا  ب��اول��و  ج��وزي��ه  ي��ذق 

ج�����ون�����ي�����ور ط����ع����م الح��������������رتاف يف 

البطولت الأوروبية الكربى.

�سيعرب  ع���ام���اً(   24( وب��اول��ي��ن��ي��و 

املحيط الأطل�سي مرة جديدة، لكن 

باجتاه خمتلف عن ليتوانيا وبولندا، 

حيث احرتف بن 2007 و2009 قبل 

اأن يعود اإىل الربازيل، فحمل األوان 

براغانتينو قبل انطاقته احلقيقية 

حيث   ،2010 ع���ام  ك��ورن��ث��ي��ان�����س  م��ع 

فر�س »بول ال�سغري« نف�سه كعن�سر 

اأح����رزت  ال��ت��ي  الت�سكيلة  يف  رئ��ي�����س 

 ،)2011( ال��ربازي��ل��ي  ال����دوري  لقب 

كاأ�س   ،)2012( ليربتادوري�س  كاأ�س 

العامل لاأندية )2012( على ح�ساب 

ت�سل�سي الإنكليزي ودوري ولية �ساو 

باولو )2013(.

م��ن  ف����ق����ط  �����س����اع����ة   24 وب�����ع�����د 

توتنهام  اأعلن  ال��ق��ارات  كاأ�س  انتهاء 

الإنكليزي �سمه لاعب و�سط نادي 

ولية �ساو باولو.

رم������زاً  ن��ف�����س��ه  وج������د  اأن  وب����ع����د 

يف  املتظاهرين  قبل  من  م�ستخدماً 

العامة  تهمي�س  على  احتجاجاتهم 

وامل��ث��ق��ف��ن وال���رتك���ي���ز ع��ل��ى لع��ب��ي 

رواتبهم  اأ�سبحت  الذين  القدم  كرة 

ال��واق��ع،  البعد ع��ن ع��امل  ك��ل  بعيدة 

�سانتو�س  من  انتقاله  بعد  خ�سو�ساً 

 57 مقابل  الإ���س��ب��اين  بر�سلونة  اإىل 

م��ل��ي��ون ي�����ورو، ���س��ن ن��ي��م��ار ه��ج��وم��اً 

م�����س��اداً ب��ال��ق��ول وال��ف��ع��ل م��ن خال 

»�سيلي�ساو«  وقيادة  احلكومة  انتقاد 

نف�سه  ليفر�س  باللقب،  ال��ف��وز  اإىل 

ك����وري����ث ح��ق��ي��ق��ي ل��ع��م��ال��ق��ة ال���ك���رة 

ال���ربازي���ل���ي���ة اأم����ث����ال ب��ي��ل��ي��ه وف���اف���ا 

وزيكو  وغارين�سيا  وتو�ستاو  وزاغالو 

وري��ف��ي��ل��ي��ن��و وروم������اري������و وب��ي��ب��ي��ت��و 

ورونالدو.

ب�����دوره اأك����د ال���ه���داف امل��خ�����س��رم 

اأطلقه  ال���ذي  اأه���ل للقب  اأن���ه  ف��ري��د 

ي��ن��ادون��ه  ال��ربازي��ل��ي��ون، ح��ي��ث  عليه 

�سيما  ل  ال�سباك«،  ب�»وح�س  حملياً 

للبطولة بال�سرتاك  اأنه توج هدافاً 

ب�5  م��ع الإ���س��ب��اين ف��رن��ان��دو توري�س 

اإ�سابات لكل منهما.

وجت�����ل�����ت ق���������درة ف�����ري�����د يف ه��ز 

الفريدة  اأهدافه  ال�سباك من خال 

ال��ت�����س��وي��ب م���ن خمتلف  ودق���ت���ه يف 

ال�����زواي�����ا والأب������ع������اد، خ�����س��و���س��اً يف 

النهائية حيث �سجل هدفن  املباراة 

فرحاً  »امل��اراك��ان��ا«  ف��ج��را  حا�سمن، 

واب����ت����ه����اج����اً ب����ع����ودة ال��������روح ل��ل��ك��رة 

الربازيلية.

حقبة جديدة 

مع »بيغ فيل«

اأكد مدرب املنتخب الربازيلي 

امللقب  ���س��ك��ولري،  فيليبي  ل��وي��ز 

ما  »�سيلي�ساو«  اأن  ف��ي��ل«،  ب���»ب��ي��غ 

زال يف بداية امل�سوار نحو ت�سطري 

مكانته  اإليه  تعيد  جديدة  حقبة 

وذل���ك رغم  ال��ك��رة،  ب��ن عمالقة 

على  حققه  ال���ذي  الكبري  ال��ف��وز 

نظريه الإ�سباين.

وك������ان �����س����ك����ولري، م��ه��ن��د���س 

على  ل��ل��ربازي��ل  الأخ���ري  التتويج 

���س��ع��ي��د امل�������س���اب���ق���ة الأه�������م ع��ل��ى 

وذلك  العامل  كاأ�س  اأي  الإط���اق 

اجل��ن��وب��ي��ة  ك���وري���ا  يف   2002 ع���ام 

وال�����ي�����اب�����ان، ال�����س��خ�����س الأك�����رث 

اع���ت���زازاً وف��خ��راً مب��ا حتقق على 

م��ل��ع��ب »م���اراك���ان���ا« الأ����س���ط���وري 

بحلته اجلديدة.

وم�������ع ب�������دء ال����ع����د ال��ع��ك�����س��ي 

 2014 م����ون����دي����ال  ل����س���ت�������س���اف���ة 

ب��ع��د 12 ����س���ه���راً ع��ل��ى الأرا�����س����ي 

ال���ربازي���ل���ي���ة، اأع����ط����ت ال��ن��ت��ي��ج��ة 

الكبرية التي حتققت اأمام اأبطال 

العامل واأوروبا الأمل للربازيلين 

العامل للمرة  باإمكانية رفع كاأ�س 

الأم����ور كما  اإذا ج���رت  ال�����س��اد���س��ة 

ال��ذي  ���س��ك��ولري  ول��ك��ن  يتمنون، 

الإ�����س����راف ع��ل��ى منتخب  ا���س��ت��ل��م 

الثاين  ت�سرين  يف  ب��اده جم���دداً 

امل��ا���س��ي خ��ل��ف��اً مل��ان��و م��ي��ن��ي��زي�����س، 

تقييمه  يخ�س  ما  يف  واقعياً  كان 

مل��ا حت��ق��ق الأح����د اأم����ام »ل ف��وري��ا 

روخ�����ا«، خ�����س��و���س��اً ع��ن��دم��ا ق��ال: 

اجلمهور  ن�سمع  اأن  امل��ذه��ل  »م��ن 

ي��غ��ن��ي »الأب������ط������ال ع��������ادوا« ل��ك��ن 

الطريق ما زالت طويلة اأمامنا«.

وب�������داأ امل���ن���ت���خ���ب ال���ربازي���ل���ي 

البطولة و�سط الت�سكيك بقدرته 

م�����س��ت��وى  اإىل  الرت������ق������اء  ع���ل���ى 

وكان  جماهريه،  اأم��ام  امل�سوؤولية 

الأ����س���ط���ورة ب��ي��ل��ي��ه اأو م���ن ط��رح 

ع���ام���ات ا���س��ت��ف��ه��ام ع��ل��ى و���س��ع 

»�سيلي�ساو« الذي فقد يف الأعوام 

الأخرية ثقة اجلمهور به بعد اأن 

الدور  اأبعد من  الذهاب  ف�سل يف 

 2006 النهائي يف مونديايل  ربع 

و2010 ويف كوبا اأمريكا 2011.

���س��ك��ولري  اأن  امل����وؤك����د  وم����ن 

مي��ل��ك الأ���س��ل��ح��ة ال���ازم���ة لكي 

فاتها عام  ب��اده ما  يعو�س على 

نهائيات  ا�ست�سافت  حن   1950

الأوىل  ل���ل���م���رة  ال����ع����امل  ك����اأ�����س 

اأن  ق��ب��ل  ال��ن��ه��ائ��ي  اإىل  وو���س��ل��ت 

تخ�سر اأم��ام الأوروغ���واي، ويبدو 

على  ت��ع��ت��م��د  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ت��ه  اأن 

يج�سده  ال����ذي  ال�����س��ب��اب  عن�سر 

ع��ام��اً(،   21( نيمار  خا�س  ب�سكل 

وذلك ا�ستناداً اإىل الت�سكيلة التي 

ال��ق��ارات والتي  ك��اأ���س  خ��ا���س بها 

ورونالدينيو.  كاكا  عنها  ا�ستبعد 

ع��ام��اً(  رون��ال��دي��ن��ي��و )32  وك����ان 

ال����ذي ي���داف���ع ح��ال��ي��اً ع���ن األ����وان 

اتلتيكو مينريو، عاد اإىل ت�سكيلة 

»���س��ي��ل��ي�����س��او« ق��ب��ل ث��اث��ة اأ���س��ه��ر 

الأوىل  امل����ب����اراة  يف  ل��ل��م�����س��ارك��ة 

اإىل  ب���ع���د ع����ودت����ه  ل�������س���ك���ولري 

من�سبه القدمي وكانت ودية اأمام 

6 �سباط، لكن  اإنكلرتا )1-2( يف 

مدرب الربتغال وت�سل�سي ال�سابق 

اآذار  مل��ب��ارات��ي  ا���س��ت��ب��ع��ده جم����دداً 

اإيطاليا  اأم���ام  ال��ودي��ت��ن  امل��ا���س��ي 

ورو�سيا، اأما بالن�سبة لكاكا الذي 

مقاعد  على  جلو�سه  م��ن  ي��ع��اين 

الحتياط يف فريقه ريال مدريد 

م���ب���ارات���ي  اإىل  ا����س���ت���دع���ي  ف���ك���ان 

اإيطاليا ورو�سيا، وبالتايل يعترب 

ا���س��ت��ب��ع��اده ع���ن ك���اأ����س ال���ق���ارات 

مفاجاأة مل تكن يف احل�سبان.

وق���ب���ل ع����ام ع��ل��ى ا���س��ت�����س��اف��ة 

2014، جل��اأ  مل��ون��دي��ال  ال���ربازي���ل 

�سكولري اإىل ت�سكيلة طغى عليها 

طابع ال�سباب و�سمت يف �سفوفها 

وخافاً ملا جرت العادة 11 لعباً 

يلعبون يف الدوري املحلي، مقابل 

يف اأوروبا. يلعبون   22
اأم����������ا ب���ال���ن�������س���ب���ة ل���اع���ب���ن 

الآخ�����ري�����ن ال����ذي����ن ت�����س��م��ن��ت��ه��م 

ت�����س��ك��ي��ل��ة »ب���ي���غ ف���ي���ل«، ف��ل��م يكن 

الو�سط  خ��ط  ي�سم  اأن  م��ف��اج��ئ��اً 

لع����ب ت�����س��ل�����س��ي اأو����س���ك���ار ال���ذي 

ف��ر���س ن��ف�����س��ه ب��ق��وة اإن ك���ان مع 

ال��ل��ن��دين،  ف��ري��ق��ه  اأو  امل��ن��ت��خ��ب 

ك��م��ا ح���ال ال���دف���اع ال����ذي اعتمد 

جرمان  �سان  باري�س  لعبي  على 

وداف��ي��د  �سيلفا  تياغو  وت�سل�سي 

لويز.

العامل  اأبطال  اأن  املوؤكد  ومن 

القارات  كاأ�س  يف  قدموا  مرات   5
اأف�����س��ل م��ن ذل��ك ال��ذي  م�ستوى 

ظ����ه����روا ب����ه يف امل����ب����اري����ات ال��ت��ي 

���س��ك��ولري،  ع���ودة  منذ  خا�سوها 

-1( الإنكليز  اأم��ام  خ�سروا  حيث 

اإيطاليا )2-2(  مع  وتعادلوا   )2
 )2-2( وت�سيلي   )1-1( ورو���س��ي��ا 

ومل يحققوا �سوى فوز واحد كان 

على بوليفيا )0-4(.

جالل قبطان

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

»السيليساو الـبـرازيــــــلــي« ينـهـي أسـطـورة 
»الـمــاتــادور اإلسـبــــــــاني« ويـؤكـد جاهزيته لكأس العالم

نيمار م�سجل الهدف الثاين يف مرمى كا�سيا�سبيكي يعرقل نيمار ويطرد من املباراة
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خيبة اأمل لعبي املنتخب الإ�سباين

�سكولري مدرب املنتخب الربازيلي



�أنها  �أعلنت حمطة تلفزيونية بريطانية 

�شهر  طيلة  حية  ب�شورة  �لفجر  �أذ�ن  �شتبث 

�ل���ك���رمي، لإع���ط���اء ���ش��وت للأقلية  رم�����ش��ان 

�مل�����ش��ل��م��ة �ل��ب��ال��غ ع���دده���ا 2.8 م��ل��ي��ون، وه��ي 

�خل���ط���وة �ل��ت��ي رّح����ب ب��ه��ا جم��ل�����س م�شلمي 

بريطانيا.

و�أك�����دت �ل��ق��ن��اة �ل��ر�ب��ع��ة )ق���ن���اة ع��ام��ة 

�لأقليات(  جمهور  �هتمام  جل��ذب  �أن�شئت 

�أنها �شتكون �أول قناة رئي�شية يف بريطانيا 

يوم  كل  �شباح  من  �لثالثة  يف  �لأذ�ن  تبث 

�بتد�ء من 9 متوز على مدى �شهر رم�شان 

�ملبارك.

وق�����ال م���دي���ر �ل����ر�م����ج �ل���و�ق���ع���ي���ة يف 

�إنه ياأمل باإعطاء �شوت  �لقناة؛ ر�لف يل، 

يلتزمون  مم��ن  �مل�شلمة  �لأق��ل��ي��ة  جلمهور 

�ل�شلة  �أذ�ن  �أن  �إىل  م�����ش��ر�ً  ب��ال��ق��ان��ون، 

يدفع �مل�شلمني �إىل حلظات هدوء للعبادة، 

�مل�شاهدين  �نتباه  �أي�شاً  يلفت  �أن  ومتنى 

�لآخرين �إىل ملحظة هذ� �حلدث.

�ل��ت��غ��ط��ي��ة  �أن  �إىل  يل  ر�ل������ف  ول���ف���ت 

مرتبطة  كانت  �لإ���ش��لم  عن  �لتلفزيونية 

�لتطرف، وحتى حني  �أو  ب��الإره��اب  د�ئ��م��اً 

يقت�شر  فيها،  �ملعتدلون  �مل�شلمون  يظهر 

نظر  وجهات  تقدمي  على  فقط  ظهورهم 

�أن  ��ع��اً  م��ت��وقِّ �مل�����ش��األ��ت��ني،  لهاتني  معار�شة 

ب�شبب  للنتقاد  �ل��ر�ب��ع��ة  �لقناة  تتعر�س 

�أن نف�س �لقناة  بثها لأذ�ن �مل�شلمني، علماً 

ك���ان���ت ق���د ت��ع��ّر���ش��ت لن���ت���ق���اد�ت يف وق��ت 

�لعام لإجر�ئها مقابلة مع  �شابق من هذ� 

جلماعة  �ل�شابق  �لزعيم  ت�شودري؛  �أجن��م 

ب��ح��ج��ة منحه  �ل�����ش��ل��ف��ي��ة،  »�مل����ه����اج����رون« 

من�شة للتعبر عما عّدوها وجهات نظره 

�ملتطرفة.

وع��ل��ى �لأث�����ر ن�����ش��ر م��ئ��ات �لأ���ش��خ��ا���س 

تغريد�ت على موقع »تويرت« معّرين عن 

�أي��د بع�شهم ه��ذه �خلطوة،  �آر�ئ��ه��م، وق��د 

�آخ��ري��ن ه��اج��م��و� م��ا ع���دوه »�أ�شلمة  ل��ك��ن 

�ململكة �ملتحدة«.

�ل�م��دي��ر �ل��ف��ن�ي: م����الك م��ح��������ف��وظ

info@athabat.net :بروت �مل�شيطبة - �شارع عثمان بن عفان - بناية �لعرت - ط1 - هاتف: 01/360807 - فاك�س: 01/368256 -  بريد �إلكرتوين

تـــ�صـــــدر عـــــــن 

�شــركــة الـقـــلــم 

لالإعالم �ش.م.م.

ع���ند وج����ود م��ش�ك��ل��ة ف�ي �لتوزيع �لرجاء �لت�شال:  هاتف: 01/666314ت�����������وزي�����������ع �لأو�ئ��������������ل 
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كاريكاتير

أذان الفجر على القناة البريطانية الرابعة خالل شهر رمضان

�إ�شد�ر  �إىل  هندية  ط��ر�ن  �شركة  جل��اأت 

�ل��ت��ع��ي��ي��ن��ات بني  ق����ر�ر غ��ر م�����ش��ب��وق بق�شر 

وذل��ك  فقط،  �لإن���اث  على  �شيافتها  ط��و�ق��م 

ب��ه��دف �حل���د م��ن ����ش��ت��ه��لك �ل���وق���ود، �ل��ذي 

�لتي  �لطائرة  بحمولة  مبا�شر  ب�شكل  يتاأثر 

ترتفع مع �رتفاع �أعد�د �لذكور على متنها!

�لقت�شادية  �لهندية  �خلطوط  و�أعلنت 

�أن متو�شط وزن �لرجل يزيد   »go air«

عن متو�شط وزن �ملر�أة مبعدلت ترت�وح بني 

على  �شلباً  يوؤثر  ما  كيلوغر�ماً،   20 �إىل   14
عدد  �رت��ف��اع  م��ع  للوقود  �لطائرة  ��شتهلك 

�لركاب �لذكور على منت �لطائرة، وبالتايل 

�شتدعم تلك �خلطوة توفر 500 �ألف دولر 

�شنوياً من ميز�نية ��شتهلك �لوقود ل�شالح 

�إ���ش��ايف يف حمولة  ك��ل رط��ل  �إن  �إذ  �ل�����ش��رك��ة، 

كل  دولر يف   2.5 �ل�����ش��رك��ة  ي��ك��ّل��ف  �ل��ط��ائ��رة 

�شاعة طر�ن.

ووف���ق���اً ل��ل��م��ع��ل��وم��ات ف��ل��ن ت���ق���وم ���ش��رك��ة 

»go air« بال�شتغناء عن موظفيها من 

م�شيفاً،   132 عددهم  يبلغ  و�لذين  �لذكور، 

�لتعيينات  ق��ان��ون  تطبيق  يف  �شت�شرع  لكنها 

خلل  فقط  �لإن����اث  على  �ملق�شور  �جل��دي��د 

خطتها �لتو�شعية، �لتي ت�شمل خططاً ل�شم 

80 طائرة �إىل �أ�شطولها مع حلول عام 2020، 
�ألفي م�شيفة على  تعيني نحو  �شيتطلب  ما 

مد�ر �ل�شنو�ت �ملقبلة.

االقتصار على المضيفات اإلناث للحد من استهالك وقود الطائرات

تقّدم بشكوى ضد 40 صحيفة 
نشرت خبر وفاته

 40 �شد  و�لإع����لم  �لثقافة  ل���وز�رة  ب�شكوى  �شعودي  م��و�ط��ن  تقدم 

ب�شرقة  يتهمها  عربية،  و�أخ��رى  �شعودية  بع�شها  �إلكرتونية،  �شحيفة 

�شورته ون�شرها مع خر وفاة �لهاكر �ل�شعودي �مللقب ب�”قاهر �ليهود”.

وذكر �ملو�طن م�شلح �لعازمي، من حمافظة �لقريات، �أنه فوجئ يف 

�ملكاملات �لهاتفية بع�شها يطمئن عليه،  يوم ن�شر �خلر بكم هائل من 

�ل�شعودي،  �لهاكر  وف��اة  بخر  �شورته  بوجود  يخره  �لآخ��ر  و�لبع�س 

رغم عدم علقته باخلر.

وطالب �لعازمي مبحا�شبة تلك �ل�شحف ورّد �عتباره جر�ء �ل�شرر 

�لنف�شي و�لجتماعي �لذي ت�شببت فيه جتاهه، و�لت�شهر به.

اكتشاف طائر بأربع أرجل وقلبين
�كت�شف فريق علمي يف جامعة �ملثنى؛ جنوب �لعر�ق، وجود طائر باأربع 

�أرجل يف حالة نادرة، عازياً �ل�شبب �إىل »�لت�شوهات �خللقية«.

�إن  �جل��ام��ع��ة،  يف  �لبيطري  �ل��ط��ب  كلية  عميد  جعفر؛  ط���ارق  د.  وق���ال 

»فريقاً يف �لكلية �كت�شف وجود طائر دجاج باأربع �أرجل وقلبني وخمرجني، 

و�أح�شاء كاملة لطائرين، با�شتثناء �لرقبة و�لر�أ�س«، م�شر�ً �إىل �أنهما »رمبا 

يكونان تو�أمني«.

�أح�شاء  �أن  �لت�شريح  عملية  �إج����ر�ء  عند  وج���دو�  �أن��ه��م  جعفر  و�أ���ش��اف 

�أنه  �إىل  ن��ادرة، م�شر�ً  وه��ذه حالة  لطائرين،  و�أمعاء  قلبني  ت�شم  �لطائر 

»من خلل متابعتنا للدو�جن وجدنا حالت �أخرى م�شابهة �شببها �لبي�شة 

�لتاأثر�ت  �لبيئة �خلارجية وبع�س  �إىل  �إ�شافة  �ملزدوج،  �ملخ�شبة و�لتلقيح 

�لف�شيولوجية على �لبي�شة، ما يوؤدي �إىل حدوث حالت كهذه«.

�أن »هذه �حل��الت ل تنطبق على �حليو�ن فقط، بل ت�شيب  �إىل  و�أ�شار 

�لن�شان �أي�شاً، حيث ن�شهد ت�شوهات خلقية كثرة عند �لب�شر«.


