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نت  »وورل��د  الأمركية  املتحدة  ال��ولي��ات  اجل��دد« يف  ل�»املحافظن  الرئي�صي  املوقع  ذك��ر 

ديلي«، اأنه اطلع على وثائق لدى وزارة الدفاع الأمركية ُتثبت تورط امل�صلحن ال�صورين 

املا�صي.  ال�صهر  21 من  ال�صرقية يف  دم�صق  التي ح�صلت يف غوطة  الكيميائية«  »املجزرة  يف 

اأن نظام الأ�صد وراء  اأوباما املتكرر على  اإدارة  اأن اإ�صرار  ويلفت تقرير ح�صري للموقع، اإىل 

الهجوم بغاز ال�صارين قرب دم�صق، دون تقدمي الدليل، اأ�صعف من قدرتها على الإ�صارة اإىل 

اأن املتمردين ال�صورين املرتبطن ب�»القاعدة« ميكنهم اأن ُينتجوا اأ�صلحة كيميائية قاتلة.

ألمـــــــة واحـــــــدة

280A T H A B A T

وثائق وزارة الدفاع األميركية 
تؤكد توّرط المسلحين بالكيماوي

15 هل ينقـذ الملك عبـد اهلل السعـوديــة؟

جبهة المقاومة صمدت.. واألميركي باع أتباعه

سورية وحلفاؤها.. 
موسم الحصاد

◄ أهداف الحرب 
اإلرهابية في سيناء

◄ التصعيد اإلجرامي في 
العراق.. ومصانع األسلحة 

الكيميائية السرية

تركيا.. مسار 
الفوضى بعد 
تعدد الفشل

8
الشامي: لبنان في 

عين العاصفة.. 
والعدوان على 

 
ّ
سورية مستمر بضخ

التكفيريين
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من يتذكر مجازر صبرا 
وشاتيال؟

من يتذكر 16 �أيلول 1982؟

ذ�ك �لتاري���خ �ل���ذي ل يعت���ر �لي���وم �لأ�س���ود �لوحي���د يف تاري���خ 

�لدول���ة �لعري���ة، ب���ل هو �سم���ن �سل�سل���ة كل �لأي���ام �ل�سود منذ 

�غت�ساب فل�سطني عام 1948.

يف ذ�ك �لتاري���خ كان���ت قو�ت �لثورة �لفل�سطينية قد خرجت من 

بريوت بناء على �تفاقية فيليب حبيب، قبل �أقل من �أ�سبوع.

وكان���ت جر�ف���ات »�أوجي���ه لبنان« ق���د تكّفلت قبل يوم���ني باإز�لة 

كل �لعو�ئ���ق و�ملو�ق���ع م���ن على مد�خل بريوت، وم���ن �سو�رعها، 

و�لت���ي ُو�سع���ت �أ�سا�س���اً لعرقل���ة تقدم جي����ش �لغ���زو �ل�سهيوين 

ومو�جهته.

كان ب�س���ري �جلمي���ل �ل���ذي �نتخب يف ثكن���ة �لفيا�سي���ة �ملحاطة 

بالدباب���ات و�ملجن���زر�ت »�لإ�سر�ئيلي���ة« رئي�س���اً للجمهوري���ة، قد 

�أيلول م���ن ذ�ك �لعام، و�لت���ي �تخذها �رييل  �غتي���ل ع�س���ر 14 

�سارون ذريعة لالندفاع نحو بريوت من ذ�ك �لليل و�جتياحها، 

�حل���رب  وزي���ر  باإ�س���ر�ف  و�ساتي���ال  �س���ر�  خميم���ي  وتطوي���ق 

�ل�سهيوين نف�سه، ورئي�ش �أركانه رفائيل �يتان.

وعل���ى م���دى ثالث���ة �أي���ام )16 و17 و18 �أيل���ول( كان���ت مذبح���ة 

ب�سري���ة حقيقية تنفذها قو�ت �لإجر�م »�لإ�سر�ئيلي« وحلفاوؤها 

م���ع عمالئها من �للبنانيني �لذين يري���دون تن�ّسم �حلرية من 

�حل���ر�ب �ل�سهيوني���ة، �أو م���ن حت���ت جزمة جمرم ح���رب يطلَق 

عليه جندي »�إ�سر�ئيلي«.

�ألف.. �ألفان

من �ل�سهد�ء �أخذت و�سائل �لإعالم �لعاملية تتحدث �آنئذ.

ويف �ليوم �لثالث، بد�أت �حلقائق تتك�سف.. �أكرث من �أربعة �آلف 

�سهيد فل�سطيني ولبناين متت ت�سفيتهم بدم بارد.

جر�ئم تق�سعر لها �لأبد�ن.

�أج�ساد بال روؤو�ش.

حو�مل ُبقرت بطونهن، وبع�ش جمرمي �حلرب كانو� ير�هنون 

ما �إذ� كان �جلنني ذكر�ً �أم �أنثى.

عت �أو�سالهم.. ز ُقطِّ �أطفال �سحقت عظامهم، و�سيوخ وعجَّ

�لدول���ة  تاري���خ  يف  �لأوىل  تك���ن  مل  و�ساتي���ال  �س���ر�  جم���ازر 

�ل�سهيوني���ة و�لنازي���ة �لفا�سية، فقد �سبقه���ا �لكثري من جر�ئم 

�حل���رب.. مذ�بح دير يا�سني وكفر قا�سم وبحر �لبقر وغريها.. 

وه���ي بالتاأكي���د لي�س���ت �لأخرية، فق���د تالها كثري م���ن �ملجازر، 

منه���ا: جمزرت���ا قان���ا و�ملن�س���وري وحان���ني، وم�سل�س���ل �جلر�ئم 

�لد�ئم يف �لأر��سي �لفل�سطينية �ملحتلة..

ه���و ذ� �لإره���اب �ل�سهي���وين �لفا�س���ي يتالقى �لآن م���ع �لإرهاب 

�لتكف���ريي يف �سوري���ة و�لع���ر�ق، حي���ث ُيقت���ل �ل�سي���وخ و�لن�س���اء 

���ر �لبن���ى �لتحتي���ة، وُي�س���رق وُينهب  و�لأطف���ال و�لعلم���اء، وتدمَّ

�لإرث �لإن�س���اين �لعظي���م عل���ى م���دى �آلف �ل�سن���ني.. ويف كل 

�حل���الت ثم���ة رعاي���ة د�ئمة من �أول دول���ة �إرهابي���ة يف �لتاريخ؛ 

�لولي���ات �ملتح���دة، �لتي قام���ت على �إبادة �ل�س���كان �لأ�سليني يف 

�لق���ارة �لأمريكي���ة ل�سال���ح ذ�ك �ملج���رم �لأبي����ش �لق���ادم �إليه���ا 

م�ستعبد�ً وم�ستوطناً وم�ستعمر�ً من �أوروبا ومن كل �لدنيا..

�أحمد �شحادة

و�ل�سوري���ني  �خلليجي���ني  �ملكابري���ن  بع����ش 

و�للبناني���ني يعترون �أن �ملدّمر�ت �لأمريكية 

قد حّققت �أهد�فها يف �سورية من غري توجيه 

�ل�سربة �لت���ي كانو� ينتظرون، وعليها �لآمال 

يعق���دون، و�أن م�ساأل���ة قب���ول �لنظ���ام �ل�سوري 

بتدمري �أ�سلحته �لكيماوية ُيعتر هزمية لهذ� 

�لنظ���ام وتطويعاً لالأ�س���د، ويتنا�سون �أن هدف 

�ل�سرب���ة كان تدم���ري �ملو�ق���ع �ل�سرت�تيجي���ة 

و�لأ�سا�سية للنظام وللبنية �لدفاعية للجي�ش 

�ل�س���وري، ك���ردٍّ على ��ستعم���ال �لغ���از �ل�سام يف 

�لغوطة �ل�سرقية.. فيما يعتر �لبع�ش �لآخر 

�أعطي���ت  �لت���ي  و�ملهل���ة  �لكيم���اوي  ذريع���ة  �أن 

معاه���دة  �إىل  �سوري���ة  و�ن�سم���ام  لتدم���ريه 

حظ���ر ��ستعم���ال �لأ�سلحة �لكيماوي���ة، فر�سة 

لالأ�س���د �أّمنتها رو�سيا بر�ع���ة، وجتاوب معها 

�لرئي����ش �ل�سوري ورّد عل���ى �ل�سربة �لوهمية 

�لأمريكي���ة ب�سفع���ة مدّوية لأم���ريكا وفرن�سا 

وعمالء �خلليج.

منطق���ة  يف  �لكيماوي���ة  �لأ�سلح���ة  ��سُتعمل���ت 

حلبج���ة يف �لع���ر�ق م���ن قَب���ل �س���د�م ح�س���ني، 

و��سُتعملت يف حل���ب ومل يحّرك �لغيارى على 

�لأبري���اء �ساكناً، لكن قرب �لغوطة من دم�سق 

وبالت���ايل م���ن �حل���دود م���ع �جل���ولن �ملحت���ّل 

حّرك���ت  �لت���ي  ه���ي  »�لإ�سر�ئيل���ي«،  و�لكي���ان 

�لب���و�رج �لأمريكية ب�سغط غ���ري م�سبوق من 

�سقور �حلزب �جلمهوري، وعلى ر�أ�سهم جون 

ماكني، ومن خلفهم �للوبي �ليهودي.

ل ي�ستح���ّق موق���ف �جلامع���ة �لعربية �لتوّقف 

عن���ده، لأن بقايا هذه �جلامع���ة جمّرد �سر�ذم 

يو�فق���ون دون ج���د�ل عل���ى م���ا ت���ر�ه �أم���ريكا 

منا�سب���اً، من���ذ �لنحن���اء لق���ر�ر �لهج���وم على 

�لع���ر�ق، م���رور�ً مبباركة ق�س���ف »�لناتو« على 

ليبي���ا، وو�سوًل �إىل �لتاآمر على �سورية، وهذه 

�جلامع���ة �لت���ي بات���ت بحاج���ة �إىل ترمي���م لن 

تقوم له���ا قائمة قبل عبور م�سر من حمنتها 

و��ست���الم دّف���ة �لقي���ادة �لعربي���ة م���ن جدي���د 

بهّمة �جلي����ش �مل�سري، وزعام���ة عبد �لنا�سر 

�ملعا�سر عبد �لفّتاح �ل�سي�سي.

موؤ�س���ف �أن ن�س���ل نح���ن �لع���رب �إىل درك م���ن 

�لأخ���الق يجعلنا نبن���ي �أحالمنا على �سو�طئ 

عربي���ة تغزوها �ملدّمر�ت، ونبن���ي ق�سور�ً على 

رم���ل يتح���ّرك بغري �إر�دتنا، ب���ل �إن ذّرة رمل ل 

نق���وى عل���ى حتريكه���ا م���ن دون �إذن �أمريك���ي 

�أو رو�س���ي، لك���ن مل تك���ن ل���دى �لبع����ش ُق���درة 

�أن �ل�سرب���ة �لأمريكي���ة �ملح���دودة  ��ستنب���اط 

ُق���در�ت دول  �أم���ريكا وم���ن  م���ن  �أك���ر  بات���ت 

�لنف���ط، ومن �أوهام �ملعار�سات �ل�سورية، ومن 

�جلث���ث،  ب���ني  لن�س���ر  �للبناني���ني  �ملت�سّول���ني 

وعل���ى ُركام دولة، �سو�ء كان���ت �سقيقة �أو جارة 

ثُب���ت �أن �أمن لبنان مرت�ب���ط باأمنها، ووجوده 

بوجوده���ا، لي�ش لأن �ل�سع���ب �للبناين قا�سر، 

ب���ل لأن �ل�سفينة �للبنانية على وفرة �لربابنة 

قد �أ�ساعت �لبو�سلة يف �مل�ساألة �ل�سورية.

وموؤ�س���ف نح���ن �لع���رب �أنن���ا مل ن���درك بعد �أن 

�سرب���ة ع�سكري���ة م���ن مدّم���ر�ت �أك���ر ق���ّوة يف 

�لع���امل، حتّركه���ا م�سال���ح �لأ�سخا����ش ولي�ش 

م�سالح �لدول، و�أن �لبد�ية كانت بتهديد من 

جون ماكني �إىل رئي�ش �لأركان بعدم �لتجديد 

خّط���ة  ي�س���ع  ح���ال مل  �لكونغر����ش يف  ل���ه يف 

للهج���وم و�س���رب �سوري���ة، ث���م موق���ف �أوبام���ا 

�ملرجَت���ل من �إقر�ر �ل�سربة قبل �نتهاء �لبعثة 

���ي �حلقائ���ق يف �لغوط���ة،  �لدولي���ة م���ن تق�سّ

ث���م تر�ج���ع و�نكف���اء نح���و رمي �لك���رة مبلعب 

�لكونغر����ش وجمل�س���ي �لن���و�ب و�ل�سي���وخ، ث���م 

�نهي���ار معن���وي جلون ك���ريي �أم���ام لفروف.. 

ومّت �لتفاق.

و�إذ� كان���ت �ل�سخ�سن���ة تتجّل���ى باأب�سع �سورها 

يف دول خليجي���ة حتكمه���ا عائ���الت، و�أّدت �إىل 

�ل�سر�ع���ات  نتيج���ة  �لعرو����ش  بع����ش  �هت���ز�ز 

عل���ى �لعر����ش يف �ل�سعودي���ة، وكر�س���ي �مللكي���ة 

م���ن  ذل���ك  �سب���ق  وم���ا  �لبحري���ن،  يف  �ملهت���ّزة 

 ، ���ن« �لقطري���نينْ �إز�ح���ة در�ماتيكي���ة لل�»حمَدينْ

م���ن  جعل���ت  �لت���ي  ه���ي  �أي�س���اً  فال�سخ�سن���ة 

�ملعار�سة �ل�سوري���ة معار�سات، و�خلالف على 

تعي���ني �سخ�ش لقيادة »�لئت���الف« �أو لت�سكيل 

حكوم���ة منف���ى نقاط جت���اذب �سخ�س���ي ت�سل 

�إىل ح���ّد �ل�سب���اب و�ل�ست���م و�لرت��س���ق مب���ا لّذ 

وطاب من �لبي�ش و�لبندورة.

�أ�سخا����ش  م���ع  لبن���ان،  يف  وننه���ي  وننته���ي 

ينتظ���رون �مل���ّن و�ل�سل���وى م���ن دم���ار �سوري���ة، 

ويربط���ون م�سريه���م وم�ستقبله���م �ل�سيا�سي 

له���م:  لنق���ول  �لأ�س���د،  برحي���ل  وزعاماته���م 

عليك���م �لنتظ���ار حت���ى �لع���ام 2014 بانتظ���ار 

�لنتهاء من تدمري �لكيماوي �ل�سوري، وعلى 

هذ� �لأ�سا�ش يج���ب �إعادة بناء ح�ساباتكم على 

�أم���ل �أّل تخطئ كم���ا �لع���ادة، لأن �لأ�سد - ولو 

رمزي���اً - �سيبقى هو رئي����ش �سورية، لي�ش لأنه 

م���ا ز�ل قوياً، بل لأن ق���ّوة �ملعار�سة �لتي ُيقال 

�إنها ُتق���ّدر ع�سكرياً مبئة �أل���ف ُمقاتل، م�ستَّتة 

ب���ني �ألف ف�سيل، وليب���د�أو� برحلة �لألف ميل 

وجمع �لف�سائل على كلمة �سو�ء قبل �لتفكري 

يف �إز�ح���ة �لأ�سد، وهذ� ما لن يح�سل يف �ملدى 

�ملنظ���ور ول �لبعي���د �سوى يف عقول من يبنون 

�لق�سور على �لرمل.

�أمني �أبو ر��شد
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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

قياد�ت »14 �آذ�ر« خالل  �جتماع مو�ّسع

ة في التعاطي
ّ
◄ خف

�لفرن�سية  �لرئا�سة  ح��اول��ت 

�أن »تبلف« �لرئا�سة �للبنانية 

ع���ق���ب �ج���ت���م���اع �ل��رئ��ي�����س��ني 

هولند و�سليمان، من خالل 

يتعلق  �لبيان  ن�ش يف  تغيري 

بالأزمة �ل�سورية، كان جرى 

�لت����ف����اق ع��ل��ي��ه، و����س��ت��غ��رب 

م�ست�سار لبناين �خلفة �لتي 

ي��ت��ع��اط��ى ب��ه��ا �ل��ف��رن�����س��ي��ون 

�سيما  �لدولية،  �لق�سايا  مع 

ي��ت��ج��اوز  مل  �لج���ت���م���اع  �أن 

�لدقائق.

◄ »سلفّيون« عند المرجع
م�شايخ،  ثمانية  ي�شم  كان  الوفد  اأن  علمًا  كبري،  مرجع  اإىل  »�شلفي«  وفد  زيارة  عند  كثريون  توّقف 

بع�شهم له مواقف �شلبية من معركة خميم نهر البارد، حيث ُقتل »اإخوتهم« ح�شب تعبريهم.

◄ بانتظار انتهاء المفعول
يزمع  كان  �لتي  �حلو�رية  مبادرته  عن  �لإع��الن  ميقاتي  جنيب  �مل�ستقيل  �حلكومة  رئي�ش  �أرج��اأ 

�إطالقها مع بد�ية �لأ�سبوع �جلاري، حتى ل ُيتَّهم - كما �أفادت م�سادره - باأنه يناف�ش �لآخرين، 

معلناً �أنه قد يدلو� بدلوه بعد �أن ينتهي مفعول مبادر�ت �لآخرين.

◄ تكتيك
�شكا م�شوؤولون يف »تيار امل�شتقبل« من ت�شارب يف التعليمات التي يتلقونها من رئي�س التيار املقيم يف 

الت�شارب مرده االختالف يف  اإن هذا  »التيار«  اخلارج، وممثله املقيم يف لبنان. وقالت م�شادر يف 

د. »مقاربة امللفات تكتيكيًا«، موؤكدة اأن املوقف اال�شرتاتيجي موحَّ

www.athabat.net

مصير »الصغار« عندما يتفاوض »الكبار«

كل الذين ربطوا 
مصيرهم ومستقبلهم 

السياسي برحيل األسد 
أيقنوا أن عليهم االنتظار 
حتى العام 2014.. بانتظار 

االنتهاء من تدمير 
الكيماوي السوري
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ل ينف���ك �لرئي�س �لأمريكي ب���ار�ك �أوباما ووزير 

خارجيته جون كريي، ومعهما حلفاوؤهما �لغربيون، 

يلّوح���ون بتهدياتهم �جلوفاء ل�ضوري���ة، ما ي�ضطر 

�لرئي�س �لرو�ضي فالدمي���ري بوتني ووزير خارجيته 

�ضريغ���ي لفروف، وعدد�ً �آخر م���ن كبار �مل�ضوؤولني 

�لرو�س، �إىل �لرد على هذه �لتهديد�ت بنفي وجودها 

�ضم���ن �لتفاق �لرو�ضي - �لأمريك���ي، وبالإعالن �أن 

�لتلويح بها ميكن �أن يخرب �لتفاق من �أ�ضا�ضه.

مل يكتف �لرو����س باإ�ضقاط �لق���ر�ح �لفرن�ضي 

باعتماد �لبن���د �ل�ضابع �ضد �ضوري���ة، حيث �ضارع 

لف���روف �إىل �لقول »�إنه مرفو����س«، و�إن �ملطلوب 

بيان رئا�ض���ي فقط ولي�س قر�ر�ً، ب���ل حذرو� من �أن 

�إ�ض���د�ر قر�ر دويل ب�ض���اأن »�لر�ض���انة �لكيميائية 

�ل�ض���ورية« حتت »�لف�ضل �ل�ض���ابع« قد يوؤدي �إىل 

�إف�ضال عقد موؤمتر جنيف، لأن �ملعار�ضة �ضرى فيه 

»�إ�ض���ارة وكاأننا ننتظر منهم ��ضتفز�ز�ت جديدة«، 

وكان كالم لفروف حا�ض���مًا، �إذ ق���ال �إن »زمالءنا 

�لأمريكيني يرغبون ب�ض���دة �أن يتم �عتماد هذ� �لقر�ر 

مبوجب �لف�ضل �ل�ضابع، لكن �لوثيقة �لنهائية �لتي 

و�فقن���ا عليها، و�لتي ت�ض���كل خريطة �لطريق لدينا 

و�لتز�مًا م�ض���ركًا، ل تت�ض���من مثل هذه �لإ�ضارة«، 

حتى لو ف�ضل تطبيق �لتفاق �ملذكور، بل �إن �لرئي�س 

�لرو�ضي بنف�ضه مل ين�َس �لإ�ضارة �إىل »�أن �مل�ضلحني 

يف �ضورية ��ضتعملو� �ل�ضالح �لكيماوي، لدفع �أمريكا 

�إىل �لتدخل �ضد �جلي�س �ل�ضوري«.

قد ُيفهم م���ن �إ�رص�ر �لأمريكي���ني و�لربيطانيني 

و�لفرن�ض���يني على �لدع���اء بقدرته���م على مترير 

قر�ر �ض���د �ض���ورية يف جمل�س �لأمن، �أنه ��ضتكمال 

لعملية �لإخر�ج �لت���ي غطت �لر�جع �لأمريكي عن 

توجيه �رصبة ع�ضكرية �إىل �ضورية، لكن ما ل ميكن 

فهمه هو �إ�رص�ر بع�س �حلكام �لعرب و�ل�ضيا�ض���يني 

�للبنانيني على �لتم�ضك برهانهم �لفا�ضل و�خلا�رص 

على �ض���ن حرب �أمريكية مبا�رصة على �ضورية، بعد 

�أن ف�ضلت كل �حلروب �لتي �ضنوها بالو��ضطة عليها، 

و��ض���تعملو� فيها كل قدر�تهم �ملالي���ة و�لإعالمية 

و�لتحري�ضية و�لت�ضليحية، �إ�ضافة �إىل تعبئة ع�رص�ت 

�آلف �مل�ض���لحني من كل �أ�ض���قاع �لدنيا، ورغم ذلك 

ف�ضلو�.. ومن يتابع غ�ض���ب حكام دويالت �خلليج، 

وخيبة �أم���ل قادة �لنظ���ام �لرك���ي، وعويل رموز 

قوى 14 �آذ�ر يف لبنان، يكت�ض���ف عمق �ملاأزق �لذي 

وقع فيه هوؤلء يف حربهم �لإجر�مية �ض���د �ل�ضعب 

�ل�ض���وري ودولته، كذلك يك�ض���ف هذ� �لو�قع نوعية 

هوؤلء �ل�ضا�ض���ة و�حلكام �لذين ر�هنو� على �رص�ب، 

كان ميكن لأعينهم �أن تر�ض���ده لول حقدهم �لأعمى 

من جهة، وتبعيتهم �ملطلق���ة لالإمالء�ت �لأمريكية 

�لتي ت�ضتهلكهم يف كل ما له عالقة بهيمنتها على 

م�ضادر �لنفط �لعربي �لأ�ضا�ضية، وحماية �أمن وبقاء 

�لكيان �ل�ضهيوين يف فل�ضطني.

�لأخطر بالن�ضبة �إىل �ل�ضا�ضة �للبنانيني و�لعرب 

�أنهم كانو� ير�هنون على حرب كان وقوعها �ض���به 

م�ض���تحيل، �إذ �إن �ض���ورية حافظ���ت ط���و�ل �لفرة 

�ملا�ضية على قو�تها �لأ�ضا�ضية، وو��ضلت �ضمودها 

و�نت�ضار�تها على �لع�ض���ابات �مل�ضلحة �ملدعومة 

من �خلارج، و�أعلنت �أنها �ض���تقاتل يف وجه �ل�رصية 

�لأمريكية مبا يتوف���ر لديها من �أدو�ت �لقتال، وهي 

بعل���م �جلميع كثرية وحديثة وفعال���ة، وّفرها لها 

حلفاوؤها، ويف مقدمه���م �لرو�س و�لإير�نيون. وفيما 

كان �لرو�س يعلنون �أنهم لن يقاتلو� عن �أحد، كانو� 

ي�ضاعفون �أعد�د �أ�ضطولهم مقابل �ل�ضو�حل �ل�ضورية، 

وكان���و� يزّودون �ض���ورية بكل ما حتت���اج �إليه من 

�ضالح حديث لرد »�لغزوة« �لأمريكية - �لأطل�ضية، 

�لتي كانت تركيا �أعلنت �أنها �ضت�ض���ارك فيها، حتى 

�أن جرن�ًل �أمريكيًا قال: »�إن رو�ض���يا تقدم ل�ض���ورية 

�أحدث منظومات �لدفاع �جلوي و�لبحري و�ضو�ريخ 

�أر�س - �أر�س يف �لعامل«، و�إنها تقدم لها »جو�هر 

�ل�ض���الح �لرو�ض���ي و�أقو�ها يف �ملجالت �لدفاعية 

و�ل�ضاروخية«.

كذلك، كرّرت �إير�ن �إ�ض���ماع �ضوتها باأنها معنية 

بالدفاع عن �ضورية، ومنع ��ضتفر�دها من �لأمريكيني 

و�لغرب و»�إ�رص�ئيل« و�أتباعهم من �لتكفرييني، يف 

حني �ض���ّكل �ض���مت �ملقاومة يف لبن���ان، وحتركها 

�مليد�ين، ر�ض���الة جدية لكل من يفكر يف تو�ض���يع 

د�ئرة �ملعركة �جلارية �ضد �ضورية ود�خلها.

هذ� �لتما�ض���ك �لذي ندر �أن �ضهدته منطقتنا يف 

وجه �لهجمة �لغربية - �ل�ض���هيونية، كان ر�ض���الة 

و��ضحة باأن ��ضتهد�ف �ض���ورية من قَبل �لأمريكيني 

و�لأطل�ضيني، �ضيلقى رد�ً با�ضتهد�ف م�ضالح �أمريكا 

و�لغ���رب يف منطقتن���ا، وبالتايل �ض���يعني �إخر�ج 

هوؤلء من ح�ض���ابات �ملنطقة، كما �أن تدمري �ضورية 

وغريه���ا لن مير م���ن دون تدمري مقابل، �ض���يطال 

»�إ�رص�ئيل« ومنابع �لنفط، و�أماكن �نت�ض���ار �لقو�عد 

�لأمريكية وعو��ض���م �أتباعها، وهذ� ما كان �ض���يهدد 

بحرب نووية وعاملي���ة، ل يعتقد �أحمق �أنها ميكن 

�أن حتدث يف ظل هذه �لظروف �لدولية �لتي ت�ض���هد 

تر�جعًا �أمريكيًا وغربيًا، وتقدمًا للرو�س و�ل�ضينيني 

وحلفائه���م �لإقليمي���ني، وه���ذ� ما دف���ع كثري�ً من 

�ملحلل���ني و�ملتابعني �إىل �ليقني باأن ما �ض���هدناه 

خالل �لأ�ض���بوعني �ملا�ض���يني كان حماولة للعب 

بالتو�زنات عرب �ل�ضغط و�لتهديد و�ضوًل �إىل حافة 

�لهاوية، لكن من دون �ل�ضقوط فيها.

�ملثري يف جمم���ل هذه �لتط���ور�ت، �أنها جددت 

�لتاأكيد على حقيقة ل يجروؤ �أتباع �لوليات �ملتحدة 

�لأمريكي���ة يف �ملنطقة �لعربية عل���ى �لإقر�ر بها، 

وهي �أن �لأمريكي باعهم عندما �قت�ض���ت م�ضلحته 

ذلك، لأن م�ض���احله �حلقيقي���ة �لتي ل يتنازل عنها 

هي كما �ض���بق �أن حددها روؤ�ضاء �أمريكيون يف �أكرث 

من حمطة: »�إ�رص�ئيلنا ونفطن���ا«، وما عد� �لكيان 

�ل�ض���هيوين و�لنف���ط يف منطقتن���ا، بالن�ض���بة �إىل 

�لأمريكيني، هو من �ض���قط �ملتاع �لذي ل ي�ض���تحق 

�أي �لتفاتة، ول يرك له غري �لعويل وكتابة مقالت 

�لنحيب، ور�ض���ائل ��ض���تجد�ء �لتدخل، مثلما فعل 

»قادة« 14 �آذ�ر.

عدنان ال�ساحلي
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�لرئي�ش �لأمريكي بار�ك �أوباما ووزير �خلارجية �ل�سعودي �سعود �لفي�سل

يـقــــال

◄ تزوير.. وإلغاء
جت���ددت �خل��الف��ات ب��ني �مل�����س��وؤول��ني يف »تيار 

�أق��و�ه��م  ع��م��ل  ب��ع��دم��ا  �ل��ب��ق��اع،  يف  �مل�ستقبل« 

تبادل  �إىل  �أدى  م��ا  �إل��غ��ائ��ي��ة،  ت�سرفات  على 

�لت���ه���ام���ات ب����الرت����ز�ق وت���زوي���ر �ل��ف��و�ت��ري، 

تتعلق  �إن�����س��اء حمميات جت��اري��ة  �إىل  و���س��وًل 

ب��ال��الج��ئ��ني م���ن ����س���وري���ة، وع��ن��دم��ا و���س��ل��ت 

�سَتم  �لعا�سمة،  يف  مرجعيتهم  �إىل  �ل�سكوى 

�لطرفني و»�مل�ستقبل«، و�لذي عّرفهم عليه.

◄ هل من مزيد؟
»االئللتللالف  يف  الللدعللم  وحللدة  رئي�شة  اأن  تبّي 

دوالر  اآالف  بل10  تطالب  املعار�س«  ال�شوري 

ت�شاف  االأوروبلللي،  االحتللاد  من  �شهريًا  راتللبللًا 

»االئللتللالف«،  مللن  تتلقاها  دوالر  اآالف   5 اإىل 

باالإ�شافة اإىل م�شاريف رحالتها وتنقالتها.

◄ إدريس.. والمقداد
وقع �سد�م كالمي قبل ت�سابك عنيف بالأيدي 

ب���ني �ل���ن���اط���ق ب��ا���س��م �مل�����س��ل��ح��ني �ل�����س��وري��ني 

�أرك���ان �جلي�ش �حل��ر«  �مل��ق��د�د، و»رئي�ش  ل��وؤي 

�إن »بوتني  �دري�ش، عندما قال �لأخ��ري  �سليم 

ولفروف يرت�سيان من ر�مي خملوف«، فقال 

»�أن��ا  �إدري�����ش:  ف���رّد  �مل��ق��د�د: »جر�ستنا«..  ل��ه 

�أم��ل��ك وث��ائ��ق«، ف��اأج��اب��ه �مل��ق��د�د: »م��ن �سنف 

�لكيمياوي طبعاً«.. فوقع �ل�ستباك.

◄ خبيرة.. بالتزوير
قلللرر »مللعللهللد درا�لللشلللات احللللرب واللل�للشللالم« 

»اإليزابث  االأمريكية  الباحثة  طرد  االأمريكي 

اأوباجي«، لثبوت تزويرها نيلها درجة دكتوراه 

وكانت  العريقة.  تللاون«  »جللورج  جامعة  من 

»اأوباجي« قدمت نف�شها كل»خبرية يف ال�شوؤون 

ال�شورية« اإىل �شحيفة »وول �شرتيت جورنال«، 

التي  املللقللاالت  مللن  الكثري  لها  ن�شرت  حيث 

ذلك  وبعد  ال�شورية،  املعار�شة  اإعالم  تخدم 

نيوز«  و»فوك�س  اإن«  اإن  »�شي  حمّطتا  قللررت 

اخلا�شة  براجمهما  يف  للم�شاركة  دعوتها 

�شورية.  ال�شيما  االأو�للشللط،  ال�شرق  مبنطقة 

ُيذكر اأن اأركان االإدارة االأمريكية ومعار�شيها 

على ال�شواء، ال�شيما جون كريي وجون مكي، 

»اأوبللاجللي«  ت�شريحات  اإىل  كثريًا  ا�شتندوا 

يف  ال�شورية  امل�شاألة  مناق�شة  عند  واأقوالها 

الكونغر�س.

◄ تكفيريون متطرفون
�مل��ع��روف  �ل��ري��ط��اين«  �ل��دف��اع  »معهد  ك�سف 

با�سم »ihs janes’s«، عن در��سة م�سحّية 

���س��وري��ة،  �مل�سلحني يف  ع��ل��ى  م���وؤخ���ر�ً  �أج���ر�ه���ا 

�أظهرت �أن �أغلبّيتهم �ل�ساحقة هم تكفرييون 

وم��ت��ط��رف��ون، و�ل��ق��ل��ة �ل��ق��ل��ي��ة م��ن��ه��م ميكن 

نزعات  »ذوو  �أو  »معتدلون«  باأنهم  ت�سنيفهم 

وطنية �سرفة«.

◄ عالج »إسرائيلي« 
للمسلحين

ك�سفت دو�ئر مطلعة ملوقع »�ملن�ار�ملقد�سية« 

�مل�����س��ل��ح��ني من  ن��ق��ل ج���رح���ى  �أن ع��م��ل��ي��ة 

�ملناطق �حلدودية بني »��سر�ئيل« و�سورية 

»�لإ�سر�ئيلية«  و�مل�����س��ايف  �مل��دن  د�خ��ل  �إىل 

ل��ت��ل��ّق��ي �ل���ع���الج ت��ت��م ب�������س���ورة م��ن��ّظ��م��ة، 

�ل��الف��ت��نينْ بني  �ل��ت��ع��اون و�ل��ت��ن�����س��ي��ق  و�أن 

�مل�سلحني و�جلي�ش »�لإ�سر�ئيلي« مرّدهما 

�إىل 7 منظمات يهودية تن�سط يف �ملناطق 

�لتي ت�سيطر عليها تلك �لع�سابات �سو�ء 

من  �جل��ن��وب��ي��ة  �أو  �ل�سمالية  �مل��ن��اط��ق  يف 

تن�سط  �مل��ن��ظ��م��ات  ه���ذه  �أن  ك��م��ا  ���س��وري��ة، 

�لالجئني  وخميمات  مع�سكر�ت  يف  �أي�ساً 

بني  �ل�سمالية  �حل����دود  ع��ل��ى  �ل�����س��وري��ني 

�سورية وتركيا، ويف �لأردن.

جبهة المقاومة صمدت.. واألميركي باع أتباعه
موضوع الغالف

◄ المجموعة المسلحة.. و»التيار«
ُعلم �أنه مت توقيف جمموعة م�سلحة تابعة حلزب 

�ل��ت��ح��ري��ر يف ل��ب��ن��ان، و�ل��الف��ت �أن �أح���د م�����س��ووؤيل 

�سابق  عميد  م��ن  ج���د�ً  م��ق��رب  ب.(  )�أ.  �ملجموعة 

م�سوؤول يف »تيار �مل�ستقبل«، ما �أدى �إىل ��ستياء عام 

للم�سوؤول  �مل�سوؤولية  وحتميل  »�لتيار«،  ك��و�در  بني 

»�مل�ستقبلي«.

◄ توزيع السالح في بيروت
�للشللوهللدت �للشلليللارة »رابلليللد« حللمللراء اللللللون تابعة الإحللدى 

اجلمعيات ذات الطابع االإ�شالمي يف بريوت، تنقل كميات 

من ال�شالح يف غرب العا�شمة بريوت، وت�شلِّمها ملجموعات 

يف منطقة �شربا )احلي الغربي(.

◄ أفغان وشيشان في لبنان
ل��وح��ظ خ���الل �لأي�����ام �مل��ا���س��ي��ة �ن��ت�����س��ار �أ���س��خ��ا���ش من 

منطقة  يف  و�سي�سانية  وباك�ستانية  �أف��غ��ان��ي��ة  جن�سيات 

�أدى  ما  �سر�،  يف  �لدنا  م�سجد  وق��رب  �ساتيال،  خميم 

�إىل ��ستغر�ب �ل�سكان و�سوؤ�لهم عن �سبب وجودهم بهذه 

�لكرثة، وعن نو�ياهم و�أهد�فهم، وقد تقّدم �أحد �لأهايل 

ب�سكوى �إىل �لقوى �لأمنية.

◄ تحذير بيروتي
حذر بريوتي خم�شرم من حماوالت بع�س ال�شا�شة ا�شتهداف 

تنفيذها وراء  يتم  التي  التح�شريات  الفتوى، من خالل  دار 

الكوالي�س النتخاب مفٍت من خارج بريوت، وهو ما يتعار�س 

1936، حيث  عام  اللبنانية  للجمهورية  الفتوى  دار  قيام  مع 

للجمهورية  ُمللفللٍت  )اأول  خالد  توفيق  حممد  املفتي  اأ�للشللر 

اللبنانية( على اأن يكون مفتي بريوت هو مفتي اجلمهورية.

◄ انكفاء
بوفاة  جنبالط  وليد  النائب  مللعللّزي  مللن  العديد  الحللظ 

طوال  وجلو�شه  العري�س  غللازي  الللوزيللر  انكفاء  والللدتلله، 

االأيام الثالثة ك�شيف، مقابل حركة ن�شطة للوزير وائل اأبو 

فاعور والنائبينْ اأكرم �شهّيب وعالء الدين تّرو.

◄ بذخ في أوروبا
يت�شاءل عدد من زوار عا�شمة اأوروبية عن �شر البذخ الذي 

يعي�شه مرجع روحي مناطقي، حيث يقيم يف فندق خم�شة 

جنوم، ويقيم الكثري من الوالئم لزوار تلك العا�شمة من 

اللبنانيي الذين ين�شحونه بعدم العودة اإىل لبنان.
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ثمة ن��وع م��ن اخ��ت��ب��ار ال��ق��وة �شهده 

العامل واملنطقة مع التهديد الأمريكي 

ب����ال����ع����دوان ع���ل���ى ال�����دول�����ة ال��وط��ن��ي��ة 

دبلوما�شي  تعبري  ح��د  على  ال�����ش��وري��ة، 

ب��ريوت، لكن حلف املقاومة  اأوروب���ي يف 

مل ت��رجت��ف اأع�����ش��اب��ه، ل ب��ل اإن الأ���ش��د 

الأب��ع��د،  حدها  اإىل  املواجهة  اإىل  ذه��ب 

الأ���ش��ي��ل هي  م��ع  امل��واج��ه��ة  اأن  بتاأكيده 

الأهم، بعد �شل�شلة ال�شربات والنك�شات 

ال�شوري  العربي  اجلي�ش  وجهها  التي 

ق��رر  وب��ال��ت��ايل  امل�شلحة،  للمجموعات 

اإىل  م��ب��ا���ش��رة  ال��ن��زول  ال��ك��ب��ري  �شيدهم 

امليدان.

وبراأي هذا الدبلوما�شي، فاإن �شورية 

اأن  ا�شتطاعت  حلفائها  م��ع  ب�شمودها 

داخ��ل  امل��وازي��ن  قلب  م��وؤث��راً  دوراً  تلعب 

ال�����راأي ال���ع���ام، ح��ت��ى يف داخ���ل ال��ولي��ات 

امل���ت���ح���دة الأم����ريك����ي����ة، ح��ي��ن��م��ا ج��ع��ل��ت��ه 

يت�شاءل عن �شر التحالف بني املجموعات 

الإرهابية امل�شلحة التي تقودها ومتّولها 

وت�شرف عليها اململكة العربية ال�شعودية 

بن  بندر  ا�شتخباراتها  رئي�ش  ب�شخ�ش 

الأمريكية  املتحدة  وال��ولي��ات  �شلطان، 

والكيان ال�شهيوين.

العا�شمة  ف��اإن  للمعلومات،  ووف��ق��اً 

قبل  �شهدت  قد  كانت  روم��ا  الإيطالية 

الأ�شمر  الأم��ري  من  وبرتتيب  اأ�شابيع، 

ب��ن��در ب���ن ���ش��ل��ط��ان اج��ت��م��اع��اً ث��اث��ي��اً؛ 

�شعودياً  »اإ�شرائيلياً« مع ثاثة من قادة 

ما ي�شمى »املعار�شة ال�شورية«، ح�شرته 

قيادات اأمنية و�شيا�شية رفيعة امل�شتوى 

من ال�شعودية والدولة العربية.

يف ذاك اللقاء كان هناك تاأكيد �شعودي 

امل�شلحة  املجموعات  باملئة من  �شبعني  اأن 

يف ���ش��وري��ة اأ���ش��ب��ح يف ال��ي��د ال�����ش��ع��ودي��ة، 

وما  والع�شكري،  امل��ايل  الدعمنينْ  بف�شل 

ت�����ش��رب م���ن م��ع��ل��وم��ات ع���ن ه����ذا ال��ل��ق��اء 

ف����اإن ال�����ش��ع��ودي��ني ط��م��اأن��وا اأ���ش��دق��اءه��م 

»الإ����ش���رائ���ي���ل���ي���ني« ب�����ش��ب��ط احل������دود مع 

لأي  تتعر�ش  لن  واأنها  العربية،  الدولة 

هجمات، واأن العمل جار ل�شبط احلدود 

ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة م��ن خ���ال اإ���ش��غ��ال ح���زب اهلل 

ه��ز قاعدته  م��ن خ��ال  ق��وت��ه،  وجتفيف 

بالنفجارات يف مناطقه واتهامه باأخرى، 

الوطنية  ال���دول���ة  ت�شقط  اأن  م��ا  ب��ح��ي��ث 

ال�����ش��وري��ة ح��ت��ى ي��ك��ون جتفيف ق��وت��ه قد 

دخل حيز التنفيذ.

وم����ن ه��ن��ا ق�����ررت ت���ل اأب���ي���ب زي����ادة 

مبختلف  امل�����ش��ل��ح��ة  ال��ع�����ش��اب��ات  دع����م 

يف  جرحاها  ومعاجلة  الأ�شلحة،  اأن���واع 

م�شافيها..

ل��ك��ن ال��ه��ج��وم ال����ذي ك���ان ق���د ب���داأه 

اجل��ي�����ش ال��ع��رب��ي ال�����ش��وري ع��ل��ى معاقل 

وجت����م����ع����ات امل����ج����م����وع����ات الإره����اب����ي����ة 

امل�����ش��ل��ح��ة، ج��ع��ل ه���ذا امل�����ش��روع ي��ت��ه��اوى 

حتت ال�شربات احلا�شمة، فكانت اللعبة 

الكيماوية  الأ�شلحة  با�شتعمال  ال��ق��ذرة 

يف الغوطة ال�شرقية من قَبل امل�شلحني، 

بعد جتربتها »الناجحة« يف خان الع�شل، 

وه��ن��ا ك���ان ال���دخ���ول الأم���ريك���ي العلني 

املبا�شر،  ب��ال��ع��دوان  التهديد  خ��ط  على 

ب���ذري���ع���ة  ا���ش��ت��ع��م��ال اجل��ي�����ش ال�����ش��وري 

ل��اأ���ش��ل��ح��ة ال��ك��ي��م��اوي��ة، وب��ال��ت��ايل دخ��ل 

اخ���ت���ب���ار ال���ق���وة م���ي���دان ال��ت��ط��ب��ي��ق، ما 

الأوروب�����ي  ال��دب��ل��وم��ا���ش��ي  ح�شب   - اأدى 

ال���وق���ائ���ع  يف  ن���وع���ي���ة  ت���غ���ي���ريات  اإىل   -

ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة الإق��ل��ي��م��ي��ة وال��دول��ي��ة 

املقاومة،  وحم��ور  �شورية  �شمود  نتيجة 

و���ش��اب��ة امل��وق��ف ال��رو���ش��ي، ال���ذي اأخ��ذ 

ي�شعد من ا�شتثماره يف تكوين معادلت 

نتائج االتفاق الروسي - األميركي بدأت بالظهور

سورية وحلفاؤها.. موسم الحصاد
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أحداث األسبوع

األتراك والسعوديون توافقوا على »تحييد« الملف السوري عن خالفاتهما

تحالف المتضررين يجتمع في تركيا لوقف »التراجـع األمــيركي«
◄نصفهم متطرفون

ون�شرت  جينز(،  )اآي.ات�ش.ا�ش  للدفاع  الربيطاين  املعهد  اأجراها  درا�شة  اأك��دت 

»اجل��ه��ادي��ني«  اأن  ت��ل��غ��راف«،  »دي��ل��ي  �شحيفة  ي��وم��نينْ  منذ  نتائجها  م��ن  مقتطفات 

و»الإ�شاميني املت�شددين« ي�شكلون اأكرث من ن�شف عديد قوات املعار�شة ال�شورية.

وبح�شب ال�شحيفة الربيطانية فاإن الدرا�شة، التي �شتن�شرها كاملة، اأظهرت اأن 

مئة  بحواىل  ر  يقدَّ الأ�شد  ب�شار  الرئي�ش  نظام  �شد  يقاتلون  الذين  امل�شلحني  عدد 

ووفقاً  خمتلفة.  م�شلحة  جمموعة  األف  حواىل  على  يتوزعون  لكنهم  مقاتل،  األف 

لتقديرات خرباء )اآي.ات�ش.ا�ش جينز( فاإن اأكرث من ع�شرة اآلف من هوؤلء يقاتلون 

حتت األوية جماعات مرتبطة ب�»القاعدة«، يف حني هناك 30 األفاً اإىل 35 األفاً اآخرين 

هم »اإ�شاميون« يقاتلون يف اإطار جمموعات م�شلحة مت�شددة، ويختلف هوؤلء عن 

»اجلهاديني« يف اأن ُجّل تركيزهم ين�شب على اإ�شقاط الدولة الوطنية ال�شورية.

◄عمان: لم نعد قادرين على خدمة الالجئين
اأ�شار وزير ال�شوؤون البلدية الأردين؛ وليد امل�شري، اإىل اأّن باده »مل تعد قادرة 

الزيادة  ب�شبب  اأرا�شيها،  على  املوجودين  ال�شوريني  تقدمي خدمات لاجئني  على 

قال  للهجرة،  الدولية  املنظمة  ميثل  وف���داً  لقائه  وخ��ال  اأع��داده��م«.  يف  امل��ّط��ردة 

امل�شري اإّن »ال�شغط طال جميع اخلدمات، كالنظافة ومكبات النفايات، وال�شرف 

ال�شمال؛ الرمثا  املتمركزة يف  اللجوء  التحتية عموماً، يف مناطق  ال�شحي والبنية 

واملفرق املحاذيتنينْ للحدود ال�شورية، الأمر الذي �شاعف اأعباء البلديات«.

ولفت وزير ال�شوؤون البلدية الأردين اإىل »تزايد م�شكلة البطالة حملياً، والتي جنمت 

اأج��وره��ا، ما رّت��ب م�شكات  عن دخ��ول العمالة ال�شورية الأ���ش��واق الأردن��ي��ة، لنخفا�ش 

متنوعة لدى املواطن الأردين يف مناطق ال�شمال خ�شو�شاً، وباقي املناطق عموماً«.

اأنقرة - الثبات

بعد »اخليبة« التي ولدها الرتاجع الأمريكي يف امللف ال�شوري، 

التي  الع�شكرية  ال�شربات  ال�شيا�شي« على خيار  وتقدم خيار »احلل 

وعد بها املعار�شون ال�شوريون وحددوا اأهدافها ور�شموا معاملها قبل 

اأن تقع، بدا اأن حتالف املت�شررين من هذا الواقع يعود اإىل التقارب، 

على الرغم من اخلافات التي �شادت بني الأتراك وال�شعوديني على 

خلفية امللف امل�شري والعاقة مع »الإخوان«.

وقالت م�شادر �شورية معار�شة اإن التقارب اجلديد بني الطرفني 

اإبعاد  على  التفاق  مبعنى  امللفات،  حتييد  نظرية  من  انطاقاً  ب��داأ 

»امللف ال�شوري« عن تداعيات العاقة املتوترة بني البلدين يف امللفات 

الأخرى، واأ�شارت امل�شادر اإىل اجتماعات ماراتونية عقدت يف اأنقرة 

واإ�شطنبول وغازي عنتاب بني م�شوؤولني اأتراك و�شعوديني وقيادات 

الف�شل  التن�شيق يف مواجهة  اأجل  امل�شلحة، من  ال�شورية  اجلماعات 

الذي منيت به املحاولت ال�شابقة.

اإن خ��ط��ة ت�����ش��ع��ي��دي��ة ج���دي���دة ي��ج��ري العمل  وت���ق���ول امل�����ش��ادر 

الع�شكري  ال���دع���م  ج���رع���ات  زي�����ادة  م���ن  ان��ط��اق��اً  ل��ه��ا،  للتح�شري 

للم�شلحني، وجتنب ال�شراع بني ميلي�شيات »اجلي�ش احلر« املدعومة 

�شعودياً واجلماعات املت�شددة املدعومة تركياً - قطرياً، بعد اأن باتت 

عليها  ت�شيطر  التي  املناطق  تتهدد  اليومية  �شبه  ال�شراعات  ه��ذه 

اجلماعات امل�شلحة.

وتو�شح امل�شادر اأن اإ�شقاط الطائرة ال�شورية من قبل الأتراك، 

ي���اأت���ي م���ن ���ش��م��ن ت��وج��ه ج��دي��د مت ب��ال��ت��ف��اه��م م���ع ال���ش��ت��خ��ب��ارات 

ال�شورية  امل�شادر  ت�شفه  ال��ذي  �شلطان،  بن  بندر  بقيادة  ال�شعودية 

باأنه عراب »�شيناريو الكيماوي« ويق�شي با�شتفزاز �شورية وحماولة 

جرها اإىل مواجهة مع »الأطل�شي« من خال تركيا الدولة الع�شو 

واإن كانت  ق����راره،  الأم��ريك��ي��ون على  ال���ذي يهيمن  يف ه��ذا احل��ل��ف 

اأن  اأنها ترى  اإل  التحقيق،  باأن هذه اخلطة �شعبة  امل�شادر تعرتف 

املهادنة  نحو  الأم��ريك��ي  التوجه  ي�شعف  اأن  �شاأنه  من  التوتر  ه��ذا 

اأن  يف امللف ال�شوري ومينعها من الرتاجع على الأق��ل، م�شرية اإىل 

املت�شررين،  امل�شلحني �شكلوا حتالف  الأتراك وال�شعوديني وقيادات 

على  وال��غ��رب  الأم��ريك��ي��ني  لإج��ب��ار  و�شعهم  م��ا يف  بكل  و�شيقومون 

التدخل الع�شكري.

اغتيالت  �شت�شمل  ميدانية  ت�شعيد  خطة  اإىل  امل�شادر  واأ�شارت 

وت��ف��ج��ريات، ب��الإ���ش��اف��ة اإىل حم��اول��ة ف��ت��ح ج��ب��ه��ات ج��دي��دة جترب 

الغرب على العودة اإىل وجهة نظر التحالف با�شتحالة الذهاب اإىل 
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املتحدة  ال��ولي��ات  دور  يلغي  دول��ي��ة ج��دي��دة، 

ظل  يف  خ�شو�شاً  ال��ع��امل،  يف  وح��ي��د  كقطب 

ت�شاعد اأزمات وا�شنطن القت�شادية واملالية 

اأخذت  حيث  النف�شية،  وحتى  والجتماعية، 

املجتمع  اأف����راد  ع��ل��ى  تنعك�ش  الأزم�����ات  ه���ذه 

واجلنود  ال�شباط  على  حتديداً  الأم��ريك��ي، 

ُزّج����وا يف ح���روب م��ت��ع��ددة ومتنوعة،  ال��ذي��ن 

والف�شائح  اجلرمية  معدلت  ازدادت  بحيث 

داخل اجليو�ش الأمريكية، وقد �شاهد العامل 

يقودون  ح��روب  يف  �شاركوا  وج��ن��وداً  �شباطاً 

مظاهرات اأمام البيت الأبي�ش رف�شاً للحرب 

على �شورية، فيما جتلى الإجرام والإرهاب يف 

�شابق  اأمريكي  اآخر مظهر له بهجوم جمند 

وا�شنطن  يف  الأمريكية  البحرية  مبنى  على 

الأبي�ش  البيت  م��ن  اأم��ي��ال  ب�شعة  ُبعد  على 

يف هذا  �شخ�شاً   12 وقتله  الكابيتول،  ومبنى 

املبنى.

لقد عرف حلفاء �شورية ومعهم دم�شق 

نقاط  على  متناهية  ب��رباع��ة  يلعبون  كيف 

ال�شعف الأمريكية، وهي كثرية جداً، وعلى 

الائحة كان هناك خطط اأبرزها:

- ت��دم��ري م��ن�����ش��اآت ال�����درع ال�����ش��اروخ��ي��ة يف 

تركيا، لأنها ت�شتهدف رو�شيا واإيران.

- ا�شتهداف من�شاآت ع�شكرية اأمريكية وغري 

اأمريكية يف اخلليج. 

- ا���ش��ت��ه��داف ال���دول���ة ال��ع��ربي��ة مب��راك��زه��ا 

احل�شا�شة واملوجعة التي جتعل فيها احلياة 

�شعبة.

ت�شونامي  اإىل  املنطقة  حتويل  باخت�شار،   -

ع�����ش��ك��ري، وه��ن��اك م��ن اأب��ل��غ وا���ش��ن��ط��ن وت��ل 

اأبيب اأن حربها على �شورية �شتحّول املنطقة 

اإىل كرة نار.

العامل  اأن  يوؤكد  الأوروب��ي  الدبلوما�شي 

و�شل اإىل �شفري الهاوية، ولي�ش اإىل حافتها، 

ورمبا اأكرث من اأزمة ال�شواريخ يف كوبا عام 

ال�شوفياتي  الحت���اد  �شحب  حينما   ،1961
الع��ت��داء  ع��دم  مقابل  امل��دم��رة،  �شواريخه 

على جزيرة فيدل كا�شرتو.

ب����داأ الم���ريك���ي ب��ع��د ه���ذه ال��ت��ط��ورات 
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املنطقة  امل��ت�����ش��ارع��ة يف  ال��ت��ط��ورات  اأن  ���ش��ك  ل 

م��ا بني  ت�شوية  ن�شوج  ب��داي��ة  اأن��ه  يبدو  م��ا  تعك�ش 

ب���داأت موؤ�شراتها ت��ربز يف  ال��رو���ش والأم��ريك��ي��ني، 

اإق��ل��ي��م��ي، خ�����ش��و���ش��اً يف الق�شايا  اأك���رث م��ن م��ل��ف 

امللتهبة يف املنطقة، كما تعك�شها املحاولت احلثيثة 

ملجموعة اخلا�شرين لتوتري الأو�شاع والدفع نحو 

واملماطلة  الت�شوية  تاأجيل  الأقل  اأو على  العرقلة، 

على  الدالة  التطورات  املوؤ�شرات  هذه  ومن  فيها، 

بدء مرحلة الت�شوية، ما يلي:

اأ- من ناحية احللف املقاوم:

- اإع�����ان م��ف��ت�����ش��ي م��ن��ظ��م��ة ح��ظ��ر الأ���ش��ل��ح��ة 

الأرا���ش��ي  على  عملهم  �شيبداأون  اأنهم  الكيمائية 

ال�����ش��وري��ة يف اأق����رب وق���ت مم��ك��ن، وع��ل��ى الأرج����ح 

خ����ال اأي�������ام، وه�����ذا ي��ع��ك�����ش اجل���دي���ة ال�����ش��وري��ة 

وال��دول��ي��ة يف امل��و���ش��وع، وحم����اولت ت��ب��ادل الثقة 

تقدمي  يف  �شورية  رغ��ب��ة  ويعك�ش  ال��ط��رف��ني،  ب��ني 

اإرادة النظام ال�شوري  موؤ�شرات اإيجابية تتمثل يف 

جدية  �شمانات  واإع��ط��اء  الت��ف��اق  تطبيق  ح�شن 

وحقيقية للتنفيذ.

- اإعان اإيران عن اإلغاء احلظر الأحادي الذي 

و�شعته اأوروبا على املاحة البحرية الإيرانية و17 

�شركة اأخرى، وعلى الرغم من اأن املو�شوع قد مّت 

اإخراجه بطريقة ق�شائية، اإل اأنه من املعروف اأنه 

مل يكن لي�شدر قرار كهذا عن املحكمة لو مل تكن 

وتخفيف  باحللحلة  ودولية  اأوروبية  رغبة  هناك 

اأن املبادرات  العقوبات عن النظام الإي��راين، علماً 

ي��ت��م مبادلتها  اإي�����ران  ال��غ��رب��ي��ة الإي��ج��اب��ي��ة جت���اه 

الإي��راين،  اجلانب  اإيجابية مقابلة من  مببادرات 

الإي��راين  الذرية  الطاقة  هيئة  رئي�ش  اأعلن  فقد 

علي اأكرب �شاحلي اأن باده خف�شت اإىل حد كبري 

20 يف  خمزونها من الأورانيوم املخ�شب، وبن�شبة 

للمفاعات  وق���ود  اإىل  حتويله  ط��ري��ق  ع��ن  امل��ئ��ة، 

الن��ف��ت��اح  �شيا�شة  ذل���ك  ع��ل��ى  زد  ط��ب��ي��ة،  لأب���ح���اث 

والعتدال التي ميار�شها الإيرانيون، فقد رحبت 

اإي�����ران ب��امل��ب��ادرة ال��رو���ش��ي��ة واأّي���دت���ه���ا، ك��م��ا يعتزم 

هذا  الرتكي  الربملان  رئي�ش  ا�شتقبال  الإيرانيون 

الأ�شبوع، وداخلياً، طلب الرئي�ش الإيراين اجلديد 

ح�شن روحاين من حر�ش الثورة الإ�شامية عدم 

احلظر  رفع  اإىل  بالإ�شافة  ال�شيا�شة،  يف  التدخل 

عن مواقع التوا�شل الجتماعي، حيث بات موقعا 

»ف��ي�����ش ب���وك« و»ت���وي���رت« م��ت��اح��ني ب�����ش��ورة كبرية 

للم�شتخدمني الإيرانيني، وذلك بعد اأربع �شنوات 

من حجبهما يف عام 2009 اأثناء الحتجاجات التي 

قامت �شد الرئي�ش ال�شابق حممود اأحمدي جناد. 

ب- من ناحية الدول املتحالفة مع الغرب:

ُت��ع��ت��رب ف��رن�����ش��ا وت��رك��ي��ا وال�����ش��ع��وي��ة م��ن اأك��رب 

وقد  ���ش��وري��ة،  يف  مرتقبة  ت�شوية  م��ن  اخلا�شرين 

جلاأ هوؤلء اإىل الت�شعيد املتعدد اجلهات وذلك كما 

يلي:

- اإ���ش��ق��اط الأت�����راك م��روح��ي��ة ���ش��وري��ة دخلت 

الأرا�شي الرتكية خال تعّقبها ملقاتلني دخلوا من 

الأرا���ش��ي  يف  هجومات  لتنفيذ  الرتكية  الأرا���ش��ي 

ال�شورية، وقد قام الأتراك بق�شف املروحية خال 

الأرا����ش���ي  داخ���ل  �شقوطها  اإىل  اأدى  م��ا  ع��ودت��ه��ا، 

فهو  �شيء  على  دّل  اإن  الت�شعيد  وه��ذا  ال�شورية، 

يدل على رغبة تركية يف الت�شعيد وال�شراخ، اأمًا 

يف م�شكلة تغرّي التوجهات اأو ثني الأمريكيني عن 

الذهاب اإىل الت�شوية.

العربية  للممكلة  املوالية  املجموعات  قيام   -

ال�شعودية يف لبنان، بت�شعيد كبري عنوانه جمدداً 

التقارير  اأن  ع��ل��م��اً  اهلل«،  ح���زب  ات�����ش��الت  »�شبكة 

�شبكة  ه��ي  ت��ل��ك  الت�����ش��الت  �شبكة  اأن  اإىل  ت�شري 

قدمية منَجزة منذ �شنوات، وقيد الت�شغيل منذ ما 

قبل حرب متوز 2006، وذلك بعلم املراجع الأمنية 

وال�شيا�شية، وهكذا يكون لبنان قد عاد جمدداً اإىل 

�شاحة يتبادل فيها الأطراف الإقليميون الر�شائل، 

ويحاولون ممار�شة هواية توتري الأجواء الداخلية 

الت�شوية  عرقلة  وحم��اول��ة  اهلل«،  »ح���زب  لإح����راج 

الإقليمية بطلب من اململكة ال�شعودية، التي دخلت 

القيام  متعهدة  ال�شورية،  الأزم���ة  خط  على  بقوة 

بتعديل موازين القوى، ولكنها ف�شلت.

النربة  وال��ع��ال��ي��ة  التهديدية  الت�شريحات   -

التحذيرات  خ�شو�شاً  الفرن�شيون،  يطلقها  التي 

اأطلقها ف��اب��ي��و���ش، وح��دي��ث��ه ع��ن ق���رار ملزم  ال��ت��ي 

ي�شدر عن جمل�ش الأمن مبوجب الف�شل ال�شابع، 

اأن ال��رو���ش ل��ن ي�شمحوا  اأن���ه ي���درك ج��ي��داً  ع��ل��م��اً 

مبرور قرار كهذا، واإن التفاق الرو�شي الأمريكي 

مل يت�شمن اأي اإ�شارة اإىل قرار بفر�ش عقوبات اأو 

اإ�شدار قرار حتت الف�شل ال�شابع �شد �شورية، اأما 

اإعانه عن تنظيم لقاء دويل وا�شع لدعم املعار�شة 

حل  ب�شاأن  للتفاو�ش  متهيداً  وتقويتها  ال�شورية 

تهديداته  بني  تناق�شاً  فُيعّد  �شورية،  يف  �شيا�شي 

معار�شة  اإن�����ش��اء  اإىل  ودع��وت��ه  ال��ق��وي��ة  بالعقوبات 

يكون  وق��د  املفاو�شات،  طاولة  اإىل  للذهاب  قوية 

هذا التوّجه الأخري هو ما دفع املعار�شة ال�شورية 

اأن  اإىل ت�شمية رئي�ش حكومة املعار�شة، علماً  دفعاً 

اأن جتربة غ�شان هيتو قبله  هوؤلء يدركون جيداً 

عة، ومل توؤدِّ اإىل اأي تغيري يف املوازين  مل تكن م�شجِّ

املعار�شات  ب��ني  الن��ق�����ش��ام��ات  ُت��ل��ِغ  ال�����ش��وري��ة، ومل 

عددها  اأن  بريطاين  تقرير  اأعلن  التي  ال�شورية، 

قد بلغ األف جمموعة، يبلغ جمموع مقاتليها 100 

األف مقاتل، ن�شفهم من املتطرفني التكفرييني.

د. ليلى نقوال الرحباين

األتراك والسعوديون توافقوا على »تحييد« الملف السوري عن خالفاتهما

تحالف المتضررين يجتمع في تركيا لوقف »التراجـع األمــيركي«

فرنسا وتركيا والسعوية من 
أكبر الخاسرين من تسوية 

مرتَقبة في سورية.. فلجأوا إلى 
التصعيد المتعدد الجهات

التسوية.. بين النضوج ومحاوالت العرقلة

وزراء خارجية اأمريكا وفرن�سا وبريطانيا خالل موؤمتر �سحفي م�سرتك يف باري�ش                                                 )اأ.ف.ب.(

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

ب�شكل  الأر����ش متيل  ق��وى على  م��وازي��ن  املفاو�شات يف ظ��ل 

وا�شح للجي�ش ال�شوري، واأن املطلوب على الأقل تعديل هذا 

اأبلغوا جماعات  اأن ال�شعوديني  امليزان، و�شددت امل�شادر على 

وفق  اإل  املفاو�شات  اإىل  بجرهم  يقبلوا  لن  باأنهم  املعار�شة 

تلقوا  واأن��ه��م  والأت�����راك،  ال�شعوديني  م��ن  مقبولة  ���ش��روط 

التفاو�ش  اإع��ان رف�ش  الثبات يف  وا�شحة جلهة  حتذيرات 

مع النظام اإل ب�شروط م�شبقة يبدو اأنها غري قابلة للتحقيق، 

ما يرجح امتداد عمر الأزمة لوقت طويل.

الئتاف  لدعم  الأوىل  ال�شعودية  الدفعة  و�شول  ومع 

اجلربا،  عا�شي  اأحمد  الريا�ش  رج��ل  يقوده  ال��ذي  ال�شوري 

ال�50 مليون دولر  ا�شتثمار  الأم��ور تتحرك يف اجت��اه  ب��داأت 

تكوين  جلهة  تركيا  يف  الئ��ت��اف  ح�شابات  يف  اأدخ��ل��ت  التي 

املجتمع  ع��ل��ى  ال�����ش��غ��وط  مم��ار���ش��ة  مهمتها  ع���م���ل«،  »ف����رق 

الدويل لتاأييد وجهة نظر هوؤلء الراف�شة للحوار والدافعة 

اأن موازنة من  باجتاه التدخل الع�شكري، واأفادت املعلومات 

300 األف دولر ر�شدت ملكتب الئتاف يف وا�شنطن برئا�شة 
جنيب الغ�شبان لهذه الغاية، على رغم ف�شيحة توا�شله مع 

م�شوؤولني »اإ�شرائيليني« يف وقت �شابق من ال�شهر املا�شي.
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اأيلول  التا�شع من  ل�شان يف  زلة  يفت�ش عن خم��رج، ويف 

اأع���ل���ن ج����ون ك����ريي يف م���وؤمت���ر ���ش��ح��ايف يف ل��ن��دن »اأن 

الع�شكرية  ال�شربة  لإنقاذ باده من  الوحيد  الطريقة 

لفروف  �شريغي  الكيميائي«،  ال�شاح  عن  التخلي  هو 

الذي كان قد تباحث مع وليد املعلم واللهيان، ات�شل بعد 

دقائق بكريي وقال له نريد البحث يف اقرتاحك، فكان 

كمن يرمي له حبل النجاة، يف نف�ش الوقت الذي اأ�شّر 

امل�شلحني  اأن  تاأكيده  على  الرو�شية  الدبلوما�شية  زعيم 

واأكد  الكيميائي،  ال�شاح  ا�شتعمال  عن  امل�شوؤولون  هم 

على ذلك يف 12 اجلاري يف جنيف يف موؤمتر علني ب�»اأن 

مقاتلي املعار�شة هم من �شنوا الهجوم الكيميائي، واأن 

ال�شعودية ودوًل عربية اأخرى كان لها دور يف الإ�شراف 

على هذا الهجوم«.

ب�����اأي ح�����ال، ف��ق��د ح�����ش��ل��ت امل���ف���او����ش���ات ال���رو����ش���ي���ة - 

ومن  بالظهور،  التفاقيات  ح�شيلة  وب���داأت  الأم��ريك��ي��ة، 

اأبرزها:

دة ل�شورية. - �شحب البوارج واملدمرات الأمريكية املهدِّ

التهديد  عن  بالرتاجع  وعلني  �شريح  اأمريكي  التزام   -

بالعدوان.

ال�شعودية  الإرهابيني من قبل  بوقف ت�شدير  املبا�شرة   -

وغريها.

- المتناع عن مد الإرهابيني باملال وال�شاح.

باإلزام  وباإ�شرافها،  رو�شيا،  اأمام  تلتزم  املتحدة  الوليات   -

احلكومات امل�شاركة بالعدوان على �شورية بوقف تدّخلهم.

اآلية احلوار ال�شيا�شي ال�شوري كما ن�شت عليه  - انطاق 

وانقلبوا  الأم��ريك��ي��ون  بها  نكث  ال��ت��ي  مو�شكو  تفاهمات 

عليها وجربوا حظهم مع �شركائهم لتعديل املوازين، فلم 

يح�شدوا اإل اخليبة.

ماذا بعد؟

ال�شيطانية  خططها  ت��ن��دب  ال�����ش��ع��ودي��ة  ب����داأت  رمب���ا 

الفا�شلة، وثمة من بداأ يتح�ش�ش رقبته اأو م�شريه، واأولهم 

ب��ن��در ب��ن ���ش��ل��ط��ان و���ش��ق��ي��ق��ه ���ش��ل��م��ان ال����ذي ي��دي��ر غرفة 

بال�شراخ،  ب��داأت  تركيا  الأردن..  �شورية من  �شد  عمليات 

ياأتي عدوانها على  اأنها موجودة، وهنا  اأن توؤكد  وحت��اول 

ان��ع��دام  بعد  اأن��ق��رة  وجدتها  كفر�شة  ال�شورية  امل��روح��ي��ة 

العدوان الأمريكي، وخروج �شورية قوية.. اأما الأمريكي 

ف�شيبقى ي�شرخ يف الهواء، و�شيبقى كريي يكذب ويكذب..

قواعد  اإن  بوتني:  فادميري  قالها  ال�شاطعة  احلقيقة 

النظام العاملي اجلديد �شتت�شكل من �شورية.

اأحمد زين الدين



م�������ب�������ادرة احل��������ل ال����رو�����س����ي����ة 

ال�سالح  تر�سانة  بو�سع  القا�سية 

اإ�سراف  حتت  ال�سوري  الكيميائي 

فر�ست  رو���س��ي��ا،  ب�سمانة  اأمم���ي 

ن��ف�����س��ه��ا ع���ل���ى جم���م���ل ال���و����س���ع 

الدويل ب�سكل اإيجابي، ظهر ذلك 

���س��ري��ع��اً يف اأ����س���واق ال��ن��ف��ط وامل���ال 

العاملية، بعدما مت اإطفاء حمركات 

البحر  يف  الأم��رك��ي��ة  امل���دم���رات 

األ�سنتهم،  العرب  وبلع  املتو�سط، 

»الإ����س���رائ���ي���ل���ي���ن«،  ارت����ب����اك  ويف 

وتلعثم الأتراك.

انطلقت املبادرة الرو�سية فعلياً 

عندما �سعرت مو�سكو اأن العدوان 

اأم����ر ج���دي ولي�س  ع��ل��ى ���س��وري��ة 

نف�سية،  وح��رب  اإعالمية  م��ن��اورة 

رغ���م اأن م��واق��ف رو���س��ي��ا واإي����ران 

العدوان  ه��ذا  اجل��ادة يف مواجهة 

املفاعيل  ينهي  رادع�����اً  ت�سكل  مل 

القائمة املتمثلة با�ستمرار تهديد 

واقت�ساداً،  وجي�ساً  نظاماً  �سورية 

واجهت  الأمركية  الإدارة  اأن  اإل 

ف��ع��ل��ي��اً ع�����رات ب��ال��غ��ة الأه��م��ي��ة 

اأرب����ك����ت حت���رك���ه���ا، اأه���م���ه���ا ع���دم 

م��ت��م��ا���س��ك،  غ���ط���اء دويل  ت���اأم���ن 

و���س��ط م��ع��ار���س��ة وا���س��ح��ة ل��ل��راأي 

جمل�سا  به  تاأثر  الأمركي،  العام 

بال�سميم،  والكونغر�س  ال�سيوخ 

ل��ك��ن ل��ي�����س خ��اف��ي��اً ع��ل��ى اأح����د اأن 

ال������ع������دوان ل�����و ح�������س���ل مل ي��ك��ن 

جمرد �سربة حمدودة كما حاول 

الأم���رك���ي اأن ي��خ��دع ب��ه ال��ع��امل، 

اإمن���ا ك��ان��ت ل��ت��ك��ون ح��رب��اً وا�سعة 

»اإ�سرائيل«  فيها  ت�سرتك  النطاق 

هنا  وم��ن  تاأكيد،  بكل  ع��دة  ودول 

حتركت رو�سيا بفاعلية بالتن�سيق 

و»دول  واإي�������������ران  ال���������س����ن  م�����ع 

الربيك�س« لإحباط هذا املخطط، 

جمنونة،  كارثة  العامل  وجتنيب 

ف����ُط����رح اق�������رتاح و����س���ع ال�����س��الح 

الكيميائي ال�سوري حتت الرقابة 

اأن  على  للحل،  كمخرج  الأمم��ي��ة 

ه����ذا ال�����س��الح ك����ان ع��ل��ى ال�����دوام 

وحمط  ل�»اإ�سرائيل«  قلق  م�سدر 

اأنظار الغرب، وجرى حتويله اإىل 

ق�سية بنيت خطوة خطوة.

بنا  يعيد  لبنان  يف  الراهن  ال�سيا�سي  امل�سهد 

الرئي�س  اغتيال  بعد  ما  مرحلة  اإىل  ال��ذاك��رة 

رفيق احلريري يف العام 2005، مرورًا بعدوان 

العام 2006، و�صواًل اإىل »اخلام�س من اأيار« يف 

العام 2008. وقتها راهن فريق »ثورة االأرز« على 

على  يجهز  ثم  �صورية،  ُي�صقط  خارجي  عدوان 

»ع��دوان  فكان  املنطقة،  يف  املقاومة  منظومة 

منه  خرجت  وال��ذي  لبنان،  على   »2006 مت��وز 

املقاومة منت�صرة، فخاب اأمل الفريق املذكور، 

االإقلميني مبحا�صبة  الذي وعد قادته ورعاتهم 

ب�»املغامرين«،  و�صفوهم  الذين  املقاومة  قادة 

اأن  املوؤ�صف  العدوان هدفه، ومن  لو حقق  فيما 

»ثورة  فريق  حاول  »اإ�صرائيل«  عنه  عجزت  ما 

الفاقدة  حكومته  ف��اأ���ص��درت  حتقيقه،  االأرز« 

لل�صرعية يف اخلام�س من اأيار من العام 2008 

للمقاومة،  التابع  االإ���ص��ارة  �صالح  بنزع  ق��رارًا 

اإىل اندالع حوداث  القرار »االأرعن«  واأدى هذا 

اأي  املذكور  الفريق  يجد  ومل  يومها،  اأي��ار«   7«

طرف خارجٍي راهن عليه اأن ينجده من ورطته 

اأو ي�صانده على االأقل، واالأكرث ذلك من اأن بع�س 

ا�صتخ�صرت  الفريق  لهذا  الراعية  ال�صفارات 

الفريق  اأو دعم، وتركوا هذا  »اإدان��ة«  بيان  فيه 

التي  الدوحة«  ب�»ت�صوية  االأمور  وانتهت  لقدره، 

وحققت  للجمهورية،  رئي�س  انتخاب  اإىل  اأدت 

والتفاهم  احل��ك��وم��ة،  يف  الوطنية  ال�����ص��راك��ة 

اإقليمية،  برعاية  نيابية  انتخابات  اإج��راء  على 

الرئي�صي  الدور  لقطر  وكان  اأمريكية،  وموافقة 

االت�صاالت  خالل  من  الت�صوية،  هذه  اإمتام  يف 

خارجيتها  وزي��ر  اأج��راه��ا  التي  الدبلوما�صية 

ال�صابق حمد بن جا�صم اآل ثاين، واأبرزها كان 

بني الريا�س ودم�صق.  

بع�س  ياأخذ  مل  ال�صورية،  االأزم���ة  ان��دالع  وم��ع 

فريق »ثورة االأرز« العربة من املا�صي القريب، 

اأن  وك��اد  امل��ذك��ورة،  االأزم���ة  اأمنيًا يف  ف��ت��وّرط 

يوّرط معه لبنان فيها، �صاربًا بعر�س احلائط 

القوانني واملعاهدات التي تنظم عالقات لبنان 

»ال��ن��اأي  �صيا�صة  �صوء  يف  املحيطة  ال���دول  م��ع 

يف  الر�صمية  اجلهات  من  املعتمدة  بالنف�س« 

لبنان.

التفاهم  ب�صائر  ظهور  بداية  وم��ع  اليوم،  اأم��ا 

ال�صورية،  االأزم��ة  الإنهاء  االأمريكي   - الرو�صي 

والذي قد ينعك�س على كل دول املنطقة، ويوؤدي 

فيها،  العالقة  الق�صايا  لكل  �صاملة  ت�صوية  اإىل 

ب�صيا�صة  متم�صكًا  ال�صيادي«  »الفريق  يزال  ما 

اإقليمية،  حت��والت  وينتظر  للخارج،  االرت��ه��ان 

ال�صربة  خيار  اإىل  وا�صنطن  تعود  اأن  وي��اأم��ل 

بداية  ب��روز  بداية  ورغ��م  ل�صورية،  الع�صكرية 

 - رو�صيا  حمور  وانت�صار  الت�صوية،  موؤ�صرات 

على  »ال�صياديون«  ي��زال  ال  �صورية،   - اإي���ران 

غّيهم، ومل يتلقفوا املبادرات االآيلة اإىل معاودة 

نبيه  الرئي�س  »م��ب��ادرة  مقدمها  ويف  احل���وار، 

بري« حتى ال�صاعة.

ح�سان احل�سن
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أحداث األسبوع

.. وبئس المصير
يف خ�ض���ّم الن���ران الت���ي 

ت به���ا الإدارة الأمركية  ب����رّ

واإحراق  اأوبام���ا،  باراك  بقيادة 

املنطقة من خ���ال عدوان كان 

ُيع���ّد ل���ه جديًا على �ض���ورية، 

لبّد م���ن التوقف اأمام معطيات 

اأوباما  �ضتنعك�س على �ض���ورة 

التي اأراد من العدوان اأن تتمظهر 

بالقوة واحل�ض���م بع���د عبارات 

احلزم التي بدت اأنها ا�ض���تكمال 

التي  الرتويجية  لا�ضرتاتيجية 

يعتمده���ا ع���ادة الكاذبون يف 

عمليات احلرب النف�ضية.

الدرا�ض���ات  عمي���د  يق���ول 

جامعة  املتقدم���ة يف  الدولية 

»ج���ون هوبكن���ز«، وهو عمل 

اإدارة  يف  م�ضت�ض���اراً  �ض���ابقًا 

اأوبام���ا: اإن الدائ���رة ال�ض���يقة 

باأوبام���ا  املحيط���ة  املوؤث���رة 

لي�س لديها خربة يف ال�ض���وؤون 

اخلارجية، وتنظر اإىل العامل من 

خال عد�ضة التناف�س اجلمهوري 

خ���ال  وم���ن  الدميقراط���ي، 

العناوين ال�ضحفية املثرة.

لقد جن���ح اأوبام���ا واإدارته 

املفتق���رة اإىل اخل���ربات، باإبراز 

�ضورة رجل قوي! لكن اأمام من؟ 

هذا هو ال�ض���وؤال، اأن قوة اأوباما 

مل يكت�ض���فها اإل الذين يدورون 

يف فلك التهوي���ل الأمركي.. اأي 

الأمركي  بامل�روع  امللتحقني 

الذي���ن ل قدرة له���م ول حول 

بقول.. ل لوا�ض���نطن، واإن كانوا 

وجرائمها،  باأخطائها  مقتنعني 

اأو اأولئ���ك الذي���ن ل يريدون اأن 

ي���روا املتغرات احلا�ض���لة يف 

العامل ومدى القوة املناه�ض���ة 

والأهواء  ال�ض���تعمارية  للروح 

النازية يف تركيبة املتوح�ضني 

الغربيني. 

التي  الدمى  طبعًا ل تدخل 

وافرتاًء يف  تعيث قتًا وتدمراً 

�ض����ورية �ض����من املنظومة، لأن 

هوؤلء جم����رد مرتزقة مرحلني 

ت�ض����لموا بدل جرائمهم م�ضبقًا، 

العم����ل  يف  ما�ض����ون  وه����م 

ولي�����س  لبلده����م،  التدم����ري 

لوطنهم..

اإن املنطقة من �ضمن العامل 

ت�ض���هد اإعادة هيكلة، واإن من ل 

ي���رى ولدة عامل جديد على يد 

القابلة ال�ض���ورية، فهو ما يزال 

يعي�س يف حالة توحد �ضيا�ضي، 

اأو اأن���ه ينتظ���ر التعليمات من 

ال�ض���يد الذي فقد وهج عناوين 

ال�ض���حف كما اأراد، اإن كان من 

خال الرك�س على ال�ض���امل اأو 

خلع اجلاكيت!

لق���د ذه���ب الأب املوت���ور 

التعاطي  �ض���بيانه يف  �ضحية 

اآ�ضيا،  ال�ضماء وبوابة  مع عمود 

ينتظرون  امل�روع  اأبناء  بينما 

امل�ضر.. وبئ�س امل�ضر.

يون�س

ال�صنيورة  للرئي�س  توّجه  القد�س،  م�صجد  اإم��ام  ح��م��ود؛  ماهر  ال�سيخ     ■
اإىل ما و�صل  البلد  بها  اأو�صلتم  التي  ال�صيا�صة اخلرقاء  نهاية  بالقول: »هذه 

�صهامة  من  عندكم  بقي  ما  على  واعتمدوا  اهلل  اإىل  وتوبوا  تراجعوا  اإليه.. 

اأن  ووطنية، واعرتفوا لالأمة بخطاياكم الفادحة وخياراتكم الباطلة، ع�صى 

ن�صتاأنف واإياكم بناء الوطن واحلفاظ على ما تبقى منه.. اأما اإن ظللتم على 

ما اأنتم عليه، فلنا ديننا احلنيف، وعليكم الذل والعار«.

■   وفد قيادي من حزب الحتاد زار �صورية، قوامه املحامي اأحمد مرعي؛ 
نائب رئي�س احلزب، واأع�صاء املكتب ال�صيا�صي ه�صام طبارة وطالل خانكان 

وعبد الكرمي عبد الفتاح ومنري رجب، باالإ�صافة اإىل جميل جراب والدكتور 

البعث  حلزب  امل�صاعد  القطري  االأمني  الوفد  التقى  حيث  دند�صلي،  حممد 

العربي اال�صرتاكي الدكتور هالل هالل، واأجرى الطرفان حوارًا معمقًا حول 

ما يجري من هجوم غربي وا�صع على االأمة العربية، وا�صتهداف قلعة العروبة 

االأخرية �صورية املمانعة.

■   اللقاء الإ�سالمي الوحدوي راأى اأن االإيقاع التعجيزي يف لبنان متوا�صل 
ومتناغم مع ما يجري يف �صورية، حمّماًل فريق »14 اآذار« الدور ال�صلبي من 

وطنية جامعة  وتاأليف حكومة  ال�صمل  مللمة  اإىل  �صعت  التي  املحاوالت  جميع 

واآخرها موقفه من  الغو�س يف تفا�صيلها،  االأقل، من دون  االأزمة على  تدير 

مبادرة الرئي�س بري.

■   جتمع العلماء يف جبل عامل اأكد اأن املذبحة ال�صهيو - عربية يف �صربا 
و�صاتيال �صتبقى و�صمة عار يف �صجل جمل�س االأمن الدويل، وكل دولة تدعم 

الكيان ال�صهيوين ومل حتا�صبه على جرائمه التي يزداد �صناعة بها يومًا بعد 

يتبعها  التي  االنتقائية  ال�صيا�صات  اأن  اإىل  الفتًا  ح�صيب،  اأو  رقيب  دون  يوم 

العرب جتعلهم دويالت يرتب�س بها الكيان ال�صهيوين ومن معه، لينق�ّس على 

كل دولة على حدا، ولي�صرذمها ويقتطع طاقاتها الكامنة داخل مقوماتها.

ملف  بفتح  اللبناين  الق�صاء  مطالبته  جدد  اللبناين  ال�سعبي  امل��وؤمت��ر     ■
املجزرة  ه��ذه  ع��ن  اللبنانيني  امل�صوؤولني  لتحديد  و�صاتيال  �صربا  جم��زرة 

وحماكمتهم، م�صددًا على اأن هذه املذبحة ت�صكل و�صمة عار يف �صجل جمل�س 

االأمن الدويل، وكل دولة تدعم الكيان ال�صهيوين ومل حتا�صبه على جرائمه.

»املذهب«  خانة  و�صع  الأمة ا�صتنكرت  ح��رك��ة  يف  ال��ط��الب��ي��ة  اللجنة     ■
اإدارة اجلامعة ب�صحب  اللبنانية، مطالبة  الت�صجيل يف اجلامعة  على مناذج 

االي�صاالت وتغيريها، حر�صًا على �صيغة العي�س امل�صرتك بني اللبنانيني.

مبادرة الحل الروسية.. بين اإلنجازات والخيبات

»الفريق السيادي« ما 
زال متمسكًا بسياسة 
االرتهان للخارج.. وينتظر 

تحوالت إقليمية
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حتت عنوان »درءاً للفتنة.. وحفاظاً على �سيغة العي�س 

ولقاء  الأم���ة  ح��رك��ة  نظمت  اللبنانين«،  ب��ن  امل�سرتك 

اجلمعيات وال�سخ�سيات الإ�سالمية يف لبنان حفل تاأبن 

ح�سره  وط��راب��ل�����س،  ال�ساحية  يف  التفجرات  ل�سهداء 

والبطريرك  اللبنانية  اجلمهورية  مفتي  عن  ممثلون 

املاروين ونائب رئي�س املجل�س الإ�سالمي ال�سيعي الأعلى 

�سليم  والرئي�س  ال���دروز  امل��وح��دي��ن  طائفة  عقل  و�سيخ 

الوطني  ال��دف��اع  ع���ون ووزي����ر  وال��ع��م��اد مي�سال  احل�����س 

العام  الداخلية والبلديات واملدير  وقائد اجلي�س ووزير 

لالأمن العام واملدير العام لقوى الأمن الداخلي بالوكالة 

واجلمهورية  الإيرانية  الإ�سالمية  اجلمهورية  و�سفراء 

�سليمان  والنائب  العراق  وجمهورية  ال�سورية  العربية 

فرجنية، وكل من نائب رئي�س املكتب ال�سيا�سي يف حركة 

اأمل ال�سيخ ح�سن امل�سري، وم�سوؤول العالقات اخلارجية 

يف حركة اأمل الوزير ال�سابق د.طالل ال�ساحلي، والوزير 

ال�سابق الأ�ستاذ ناجي الب�ستاين، ورئي�س الهيئة الإدارية 

يف جتمع العلماء امل�سلمن ال�سيخ ح�سان عبد اهلل، ونواب 

حاليون و�سابقون، وروؤ�ساء وممثلو اأحزاب وقوى وطنية 

واإ�سالمية لبنانية وفل�سطينية، ورجال دين.

كلمة مفتي اجلمهورية اللبنانية ال�سيخ د. حممد ر�سيد 

راغب قباين األقاها مدير ال�سوؤون الإدارية يف دار الفتوى 

ال�سيخ �سالح الدين فخري، حيث اأ�سار فيها اإىل اأن ال�سالم 

لن يعم يف بلدنا دون ت�سامن اجلميع واحل��وار والوحدة، 

و�ساأل: كيف متّكن اأعداء لبنان من خرق جدار وحدتنا، ما 

اأدى بنا اإىل طريق الف�سل؟ مبدياً ا�سفه ل�»غياب ت�سامننا 

ووحدتنا ل�سد هذه العتداءات والخرتاقات«.

ك��ل��م��ة غ��ب��ط��ة ال��ب��ط��ري��رك امل�����اروين ال��ك��اردي��ن��ال م��ار 

ب�سارة بطر�س الراعي األقاها م�سوؤول احلوار والعالقات 

�سو،  ف��ادي  الأب  املارونية؛  البطريركية  يف  الأدي���ان  مع 

ونطلب  الأليمتن  احلادثتن  هاتن  نتذكر  فيها:  قال 

لأه��ايل  العزاء  تقدمي  وجن��دد  �سقطوا،  للذين  الرحمة 

لوطننا  وال�سفاء  للجرحى،  ال�سفاء  ونطلب  ال�سحايا، 

لبنان كي يبقى منيعاً بوجه كل خطر وفتنة وت�سادم بن 

الإخ��وة. وتطرق �سو اإىل موقف اتخذه بطاركة ال�سرق 

ال��ع��راق يتعر�س لع��ت��داء واح��ت��الل، بنبذهم  ك��ان  ي��وم 

الفرقة وتاأكيدهم ال�سراكة بن اجلميع يف هذه الأر�س، 

واأن ح�سارة ال�سرق ت�سم امل�سلمن وامل�سيحين، وهذا ما 

اأراده البطريرك الراعي ب�سعاره: »�سركة وحمبة«. ودعا 

ال�سراعات  يف  وال��ف��راق  الفنت  لتجنب  العمل  اإىل  �سو 

اجلانبية، مذّكراً بنداء بابا الفاتيكان بال�سالة وال�سوم 

من اأجل ال�سالم يف �سورية، وم�سدداً على اأن احلوار يبني 

ال�سالم، ل احلرب، معرباً عن حزنه ملا جرى يف معلول، 

وقال: اإنها ثاين اأقد�س مكان عند امل�سيحين، ولكن اأي 

اأقد�س من كل الأحجار، داعياً  ب�سرية ت�سقط هي  نف�س 

اإىل وقف العنف يف �سورية.

ال�سيعي  الإ���س��الم��ي  املجل�س  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  كلمة 

املفتي  األ��ق��اه��ا  ق��ب��الن،  الأم���ر  ال�سيخ عبد  الأع��ل��ى 

ال�سيخ يو�سف رغدة، اعترب فيها اأن التفجرات التي 

ا�ستهدفت طرابل�س والروي�س هي اأمر ر�سم بو�سوح 

على  م�سدداً  لبنان،  و�سرب  املذهبية  الفتنة  لإث��ارة 

اإمنا  اإن�سانية  ول  بدين  لها  القتل ل عالقة  لغة  اأن 

هي لتدمر الأمة، لفتاً اإىل اأن ديننا يترباأ من كل 

هذا الأعمال ويدعو للحوار والتوا�سل وتغليب لغة 

املنطق والعقل على لغة التطرف والإره��اب، موؤكداً 

اأن التفجرات لن تنجح يف تقوي�س اإرادة اللبنانين، 

برف�س  يكون  ل��الإره��اب  الت�سدي  اأن  على  وم�سدداً 

اخل�����س��وع ل��ل��ن��اف��خ��ن يف اأب�����واق ال��ف��ت��ن��ة، وب��ال��ع��ودة 

للحوار.

ك��ل��م��ة ���س��ي��خ ع��ق��ل ط��ائ��ف��ة امل��وح��دي��ن ال�����دروز ال�سيخ 

اخلالق،  عبد  دنيل  ال�سيخ  امل�ست�سار  األقاها  ح�سن  نعيم 

اإزاء  لبنان  ال��روح��ي��ة يف  امل��رج��ع��ي��ات  م��واق��ف  اأث��ن��ى على 

من  النهو�س  �سرورة  موؤكداً  وقعت،  التي  الأح��داث  كل 

موؤ�س�ساته،  بكل  احل��ك��م  ي�سل  ال���ذي  امل����اأزق  يف  امل��راوح��ة 

وجمدداً على التم�سك القوي ب�سبل احلوار ودعم الدولة 

وحماية اجلي�س.

العلماء  جتمع  يف  الإداري���ة  الهيئة  رئي�س  جهته،  من 

امل�����س��ل��م��ن؛ ال�����س��ي��خ ح�����س��ان ع��ب��د اهلل، ق�����ال: امل��ع��رك��ة 

امل�سلمن  ب��ن  ول  وال�����س��ي��ع��ة،  ال�سنة  ب��ن  لي�ست  ال��ي��وم 

وامل�سيحين واليهود، اإمنا هناك ظلم وجور ومظلومون 

الأمركي  واملحور  املقاومة  يتقاتالن: حمور  وحموران 

البالد  ه��ذه  ع��زة  اأردن��ا  نحن  م�سيفاً:  ال�سهيوين،   –
لالأمركين،  بالتبعية  تكون  ل  ال�سيادة  لأن  و�سيادتها، 

بل عندما ينبع قرارنا من ذاتنا.

ويف ه���ذا ال�����س��ي��اق راأى الأم����ن ال��ع��ام حل��رك��ة الم��ة 

وال�سالل  ال�����س��ّر  ق��وى  اأن  ج��ربي  النا�سر  عبد  ال�سيخ 

الت�سرت  باأ�سر�س احل��روب على منطقتنا، وحت��اول  تقوم 

بغطاء ديني لتربر جرائمها، فالرئي�س الأمريكي بو�س 

حملته  فبداأ  �سليبية،  بحرب  العربية  املنطقة  وع��د  قد 

والثالثة  العراق  على  والثانية  اأفغان�ستان،  على  الأوىل 

على ليبيا والرابعة على �سورية ال�سام، وهكذا الفو�سى، 

كما حتدثت عنها وزيرة خارجية اإدارة ال�سّر الأمركية.

واأ���س��اف: ن��ت��اأمل م��ع الإخ���وة يف ال��ع��راق مل��ا ي�ستهدفهم 

كما  مت���ام���اً  اأح������داً،  ت�ستثني  ل  اإج���رام���ي���ة  ع��م��ل��ي��ات  م���ن 

من  وفل�سطن،  ولبنان  ال��ي��وم،  ال�سام  �سورية  يف  يح�سل 

من  الكيميائي  وا�ستعمال  ومت��زي��ق،  وت�سريد  وه��دم  قتل 

ال�سر  اإدارة  ع��ن  بالوكالة  احل��رب  يخو�سون  ال��ذي��ن  قبل 

ب��ن��دري ووه��اب��ي  ال�سهيونية، مب��ال  وال��ق��وى  الأم��رك��ي��ة 

خ��ل��ي��ج��ي واأردوغ��������اين، ف��ل��م ي��ف��ّرق��وا ب���ن ح��ل��ب ودم�����س��ق 

الكيان  اأمن  اأجل �سمان  وحم�س ومعلول، وكل ذلك من 

ال�سهيوين.

»حركة األمة« في تأبين شهداء الضاحية الجنوبية وطرابلس:
لبنان لن يتحّول إلى ساحة إجرام.. بل سيبقى مهدًا للتسامح والسالم والوحدة

ال�سيخ د. عبد النا�سر جربي متحدثاً خالل حفل التاأبن
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الو�سع  ه��ذا  اأم���ام  اأدرك���ت مو�سكو 

اأن���ه ب��ن خ��ي��ار ت��وج��ي��ه ���س��رب��ة قوية 

للتعوي�س،  قابل  ب�سالح  والت�سحية 

الأم��ث��ل. لقد  الثاين هو  ف��اإن اخليار 

ا�ستطاعت هذه املبادرة خلط الأوراق 

ع���ل���ى ال�����س��ع��ي��د ال�������دويل وال���غ���رب���ي 

التاأثر  م�سار  يف  خ�سو�ساً  حتديداً، 

ال��ق��وي ع��ل��ى ال����راأي ال��ع��ام ال��راف�����س 

لفكرة احلرب، وحتى اإىل داخل اأروقة 

وم��ك��ات��ب ���س��ّن��اع ال��ق��رار يف ال��ولي��ات 

امل��ت��ح��دة الأم���رك���ي���ة، خ�����س��و���س��اً يف 

وهي  والكونغر�س،  ال�سيوخ  جمل�سي 

لباراك  ل �سك قدمت خمرجاً لئقاً 

اأوب����ام����ا م���ن امل������اأزق ال�����ذي ح�����س��ر به 

واإذا  اخلاطئة،  قراراته  ج��راء  نف�سه، 

اإيجابي  الأم���ور على نحو  ���س��ارت  م��ا 

ك��م��ا ب����دت الإ������س�����ارات ب��ع��د ل���ق���اءات 

جنيف، فاإن الت�سوية اإذا ح�سلت تفيد 

اأن ل رابح دون خ�سارة ول خا�سر دون 

اأرباح.

الفعل،  وردود  املعطيات  ق���راءة  يف 

جمرد  اأن  �سورية  يف  للنظام  يت�سح 

اتقاء �سربة قا�سمة هو مك�سب بالغ 

خ�سارة  اإن  ث��م  اأوًل،  ه���ذا  الأه��م��ي��ة، 

الكيميائي  ل�سالحه  ال�سوري  النظام 

العمل  ميكن  اإذ  الكون،  نهاية  لي�ست 

ع��ل��ى ت��ع��وي�����س��ه ب��اأ���س��ال��ي��ب ���س��ري��ة يف 

بالتفوق  ا���س��ت��م��راره  واإن  امل�ستقبل، 

امليدان هو  امل�سلحة يف  املعار�سة  على 

دم�سق  اأن  كما  حالياً،  الأه��م  املك�سب 

لن تكون وحدها يف مواجهة الغرب، 

كما  ث��ق��ة،  بكل  معها  رو���س��ي��ا  تقف  اإذ 

ت���اأث���ر كبر  ل��ه��ا  ال��ق��وي��ة  اإي�����ران  اأن 

وف��اع��ل يف م��ع��ادل��ة ال�����س��راع ال��ق��ائ��م، 

وم�����ا م����ن خ�����وف ع���ل���ى ا���س��ت��م��راري��ة 

اإيران  اإن  القول  النظام، ل بل ميكن 

هي اأبرز الرابحن، لأنها حالت دون 

بكل غطر�سته  الآخ���ر  امل��ح��ور  مت��ّك��ن 

م��ن اإ���س��ق��اط النظام ال�����س��وري، وه��ذا 

العمل  يف  ه��ائ��ل  ا�سرتاتيجي  اإجن���از 

ال���دب���ل���وم���ا����س���ي وال�������س���ي���ا����س���ي، ح��ي��ث 

الإ�سالمية  اجلمهورية  ا�ستخدمت 

واحدة  دفعة  الرادعة  اأ�سلحتها  كافة 

ملنع العدوان. 

يف املقابل، فاإن اإخراج هذا ال�سالح 

الرعب، خ�سو�ساً  توازن  من معادلة 

فقدان  اإىل  �سيوؤدي  »اإ���س��رائ��ي��ل«،  م��ع 

اأن  �سيما  اأوراق��ه��ا،  اأه��م  اأح��د  �سورية 

اأنها قادرة  دم�سق قدمت نف�سها على 

باأيدي  ال�سالح  ه��ذا  وق��وع  منع  على 

املجموعات التكفرية، كما اأن توقيع 

النظام على معاهدة احلد من انت�سار 

قراءته  ميكن  ل  الكيميائي  ال�سالح 

اإل على اأنه اإ�سارة قلق على م�سره، 

وه��و م��ا ب��ن ال���س��ت��م��راري��ة واخلطر 

املحدق اختار اأن يرّجح ال�ستمرارية.

يف ال�سفة الأخرى، هناك خ�سارات 

وخيبات بعد رهانات يف ال�سر والعلن، 

الأكرب  »اإ�سرائيل« هي اخلا�سر  ولعل 

م��ن ع���دم وق����وع احل����رب، اإذا اأخ��ذن��ا 

بعن العتبار الأهداف التي و�سعتها 

القائمة  على تدمر �سورية بالكامل، 

ل���ه���ا، تليها  ب��ح��ك��م م������واٍل  والت����ي����ان 

اللتان  وت��رك��ي��ة،  ال�سعودية  بالطبع 

الرو�سية  نزلت عليهما مبادرة احلل 

ك�سربة على الراأ�س، اأدت اإىل اختالل 

بعد  وال�سيا�سي،  النف�سي  توازنهما 

لإ�سقاط  املبذول  اجلهد  من  �سنوات 

وثمة  الأ�سد،  ب�سار  والرئي�س  �سورية 

من يرى اأن »اإ�سرائيل« حققت مك�سباً 

ل��ط��امل��ا ���س��ك��ل ه��اج�����س��اً ع��م��ل��ت عليه 

طوياًل، وهو اإنهاء ال�سالح الكيميائي 

ال�سوري باأي ثمن.

تكتمل  اأن  ل��ه��ا  ر  ق���دِّ اإذا  الت�سوية 

بحفظ  لالأمركي  ت�سمح  ف�سولها، 

لها،  وهو مك�سب مقبول  ماء وجهه، 

ا�ستعادة  نف�سه متّكن من  الوقت  ويف 

ج����زء م���ن ق���درت���ه ال���ردع���ي���ة، حيث 

مي��ك��ن��ه ال���ق���ول اإن ���س��ي��ا���س��ة ال��ت��ل��وي��ح 

باحلرب حققت له هدفاً دون خو�س 

حرب، لكن يف الوقت ذاته مل يتحقق 

ل��الأم��رك��ي اأح���د اأك���رب اأه��داف��ه وهو 

اإ���س��ق��اط ال��ن��ظ��ام، ب���ل ك���ّر����س للعامل 

�سورته الب�سعة اجلموحة دائماً نحو 

احلرب والتدمر.

اأما بالن�سبة اإىل رو�سيا، فاإن جمرد 

احليلولة دون اإ�سقاط النظام، مك�سب 

فائق الأهمية، وظهرت كقوة اأ�سا�سية 

ل���س��ت��ق��رار ال��ن��ظ��ام ال��ع��امل��ي، وق��دم��ت 

ال�سلم  نف�سها ب�سورة احلري�س على 

ال�������دويل. اأم�����ا امل���ع���ار����س���ة ال�����س��وري��ة 

من  تعاين  والتي  واخلائفة،  امل�ستتة 

اخليبة الكربى لأنها مل ت�ستطع فعل 

�سيء، فهي بال �سك اأوراق للتلف على 

امل�سرح العاملي بن الكبار.

يف املح�سلة، ميكن التاأكيد على اأن 

عليها  وافقت  التي  الرو�سية  املبادرة 

وتلقفها  طهران  بها  ورّح��ب��ت  دم�سق 

ب�سكل  ع��م��وم��اً  وال���غ���رب  الأم���رك���ي 

اإيجابي، ترّجح تال�سي فكرة احلرب 

ال�سيا�سي،  احل��ل  مل�سلحة  ت��دري��ج��ي��اً 

اإىل فرتة زمنية لي�ست  ال��ذي يحتاج 

ال��ن��ظ��ام  خ��الل��ه��ا  ي�ستطيع  ق�����س��رة 

واإع��ادة  امليدان،  على  �سيطرته  اإحكام 

ال���س��ت��ق��رار اإىل ب��ل��د اأن��ه��ك��ت��ه ح��روب 

الآخرين على اأر�سه.

بهاء النابل�سي

 »لوس أنجلس« جديد
ي�صعى بع�س اللبنانيني املرتبطني باللوبي ال�صهيوين يف اأمريكا، 

التاآمري  اأجنل�س«  »لو�س  موؤمتر  غ��رار  على  ملوؤمتر  للتح�صري 

�صيطلب  املرة  لكن هذه  لبنان،  قوات االحتالل من  اندحار  بعد 

املتاآمرون التدخل االأمريكي �صد »حزب اهلل« و�صورية واإيران.

م
ُّ
 زيارة بعد تهك

الوليد  على  يتهكم  �صمعوه  طاملا  احل��ري��ري  �صعد  من  مقربون 

مل  والتي  بها،  احلريري  بادر  التي  بالزيارة  فوجئوا  طالل،  بن 

بعد  الوليد،  من  املال  طلب  �صوى  »امل�صتقبل«  يف  تف�صريات  جتد 

انخفا�س مالءة احلريري املالية.

 المربع األمني
وقع  ال��ذي  الكبري  االإ�صكال  على  التكّتم  متعددة  جهات  حت��اول 

اأبو جميل وموظفي ديوان  بني حّرا�س ق�صر احلريري يف وادي 

املحا�صبة، بحجة اإجراءات اتخذها امل�صوؤولون عن احلرا�صة يف 

مربع اأمني، بالرغم من حق املوظفني ركن �صياراتهم يف موقف 

لل�صيارات من �صمن عقد تاأجريي م�صجل ر�صميًا.

 لماذا استقال؟
رفيق  الرئي�س  اغتيال  جرمية  ب�صاأن  الدولية  املحكمة  تقّدم  مل 

يف  االأوىل  الدرجة  غرفة  رئي�س  ال�صتقالة  تربير  اأي  احلريري 

املحكمة؛ القا�صي روبرت روت، الذي �صدد يف كتاب ا�صتقالته، 

ما  وكل  تقدميها..  فور  املفعول  نافذة  اعتبارها  على  ُعلم،  كما 

تعيق  ال  اال�صتقالة  ه��ذه  اأن  اعتربت  اأنها  املحكمة  ه��ذه  فعلته 

التح�صريات التي جتري الإقامة املحاكمة. ُيذكر اأن القا�صي روت 

)�صوي�صري اجلن�صية( التحق بهذه املحكمة يف اأيلول عام 2011.
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مقابلة

ع��ن ه���ذه الأم����ور وغ��ره��ا �ساألنا 

ال��ب��اح��ث وال���ك���ات���ب غ�����ش��ان ال�����ش��ام��ي، 

وكان هذا احلوار عن و�سع م�سيحيي 

ال�شرق و�شورية:

ن��اف��راً  م��ث��اًل  معلول  اأح����داث  ُتعترب 

بح�سب  التكفريني  امل�سلحني  لهمجية 

ال�������س���ام���ي، ف��ال��ب��ل��دة امل�����س��ي��ح��ي��ة امل��ع��ل��ّق��ة 

معلماً  ت�سّكل  ل  والأر������ض،  ال�سماء  ب��ني 

دع��اة  م��ن  واأهلها  ع�سكرياً،  ا�سرتاتيجياً 

فالعرا�سة  وب��ال��ت��ايل  وال�����س��ام،  امل��ح��ب��ة 

- واحلديث  براأيه   - للم�سلحني  الأمنية 

تك�سف  ال�سليبيني،  عا�سمة  حترير  عن 

حم��رّك��ه��م »الإ���س��رائ��ي��ل��ي«، وُت��ظ��ه��ر �سوء 

على  »الهجوم  ال�سامي:  يقول  نواياهم. 

م��ع��ل��ول ب��ك��ّل امل��ق��اي��ي�����ض ه��و ه��ج��وم غر 

ر، فمعلول هي بلدة اآمنة، ولي�ض فيها  مربَّ

موقع ع�سكري ول قيادة للجي�ض ال�سوري، 

هناك حاجز اأمني من العنا�سر ال�سعبية 

قريب من مدفن البلدة، اإىل جانب بلدة 

اإرهابياً  اأّن  ح�سل  وال��ذي  التينة«،  »ع��ني 

بتفجر  قام  الن�سرة«  »جبهة  من  اأردنياً 

ليتّم  ان��ت��ح��اري،  ب�سكل  ب��احل��اج��ز  نف�سه 

الهجوم الهمجي على بلدة م�سيحية اآمنة 

ذات تراث م�سيحي«، ي�سيف ال�سامي: »ل 

ميكن قراءة هذا العمل الإرهابي اإّل من 

ال��ن�����س��ي��ج الج��ت��م��اع��ي يف  منطلق ���س��رب 

�سورية، وترهيب امل�سيحيني لتهجرهم، 

من  »اإ���س��رائ��ي��ل«  ي��ا  ندينك  املنا�سبة  ويف 

ال��ن�����س��رة«  ل���»ج��ب��ه��ة  ال��ب��ي��ان  ف��م��ك، لأّن 

حتدث عن حترير عا�سمة »ال�سليبيني«، 

امل�سيحي  اأّن  يظنون  اجلهلة  ه���وؤلء  لأن 

امل�سرقي هو �سليبي، هم لي�سوا معذورين 

بالفعل يعودون  اإنهم  على جهلهم طبعاً، 

�سّمى  وال��ع��رب  اجلاهلية،  ق��رون  اإىل  بنا 

نحن  ل��ك��ن��ن��ا  ب���ال����»ف���رجن���ة«،  ال�سليبيني 

اأمام همج ل يفّرق بني اإن�سان واآخر، ول 

اأّن امل�سيحي امل�سرقي هو ابن هذه  يعرف 

ال��ب��اد، وه��و اأق��دم من ه��وؤلء الوافدين 

اإىل معلول«.

�ساألنا ال�سامي عن الو�سع احلايل 

يف ال��ب��ل��دة، وع���ن ال����ذي ارت��ك��ب��وه من 

معلول  مع  »التوا�سل  يقول:  جرائم، 

ق���ائ���م م���ن خ����ال اأه���ل���ه���ا واأ����س���دق���اء 

الإرهاببية  الأع��م��ال  فيها،  موجودين 

وامل�سلحون  ف��ي��ه��ا،  لب�ض  ول  وا���س��ح��ة 

ال��ت��ك��ف��ري��ون ج������اءوا دي����ر م����ار تقا 

ط���ال���ب���ني م����ن ال����راه����ب����ات ف���ت���ح ب���اب 

ق��ذائ��ف..  ب��ع��دة  ق�سفه  ومّت  ال���دي���ر.. 

وك��ان��ت الأح����داث ق��د ب���داأت ت�سوء مع 

»ال�سفر«  لأوت��ي��ل  امل�سلحني  اح��ت��ال 

يعمدون  وك��ان��وا  �سركي�ض،  م��ار  ق��رب 

البلدة من حني لآخ��ر..  للقن�ض على 

اأم������ا ال����ي����وم ف���ال����س���ت���ب���اك���ات م����ا ت����زال 

م�����س��ت��م��رة ع��ل��ى اأط������راف ال��ب��ل��دة بني 

ه������وؤلء ال��ق��ت��ل��ة واجل���ي�������ض ال�������س���وري، 

واقتحموا  بعدما عاثوا بالبلدة خراباً 

منازلها لرهبوا �سكانها الذي يقارب 

عددهم 3000 �سخ�ض، ومل يبَق منهم 

التكفريني  لأّن  �سخ�ساً..   50 �شوى 

اأو  الإ�سام  اإع��ان  ال�سكان  طلبوا من 

الرحيل.. واأهايل معلول مع ت�سييع 3 

دم�سق،  توما« يف  »ب��اب  لهم يف  �سهداء 

معلول  الأي���ام،  �سفر  يا  »�سّجل  قالوا: 

الأم����ر يح�سل  وه���ذا  ب��ال�����س��ام«،  بكيت 

ي��ق��ول��ه��ا،  ال���ت���اري���خ،  يف  الأوىل  ل��ل��م��رة 

بغ�سب ال�سامي. 

براد

وماذا عن و�سع بلدة »براد«؟ هل مّت 

اأ�سهر؟  م��ارون منذ  مار  ملقام  التعّر�ض 

امل�سيحيني  كافة  مطْمئناً  ال�سامي  يرّد 

وامل��وارن��ة، »ن��اوو���ض م��ار م���ارون �سليم، 

 ،»BKK« واملوجودون هناك هم الأكراد

وق����ب����ل ع������دة اأ�����س����ه����ر ع����م����دت اإح������دى 

بتك�سر  البلدة،  النا�سذة عن  العائات 

والتي  ال�سنع،  امل�سبقة  الكني�سة  نوافذ 

الأ���س��د،  ب�سار  ال�����س��وري  الرئي�ض  بناها 

ل�سرق الكرا�سي، ولكن اأحداً مل يقرتب 

م��ن ن��اوو���ض القدي�ض م����ارون، وه��و يف 

احلفظ وال�سون حتى الآن«.

وم�����ع ه�����ذا اجل����ن����ون ال��ت��ك��ف��ري 

ي�ستطيع  م��اذا  ال�سرق،  على  الطاب�ض 

اأمتعته؟  امل�سيحي غر حزم  اأن يفعله 

ن�������س���األ ال�������س���ام���ي، ف��ي��ج��ي��ب��ن��ا: »وه����ل 

امل�����س��ي��ح��ي امل�����س��رق��ي خم��ّل�����ض اأع��م��ال 

»ح������اج« يف ه��ذه  اأّن������ه  اأم  »ت����ران����زي����ت«، 

املنطقة، كاحلجاج الذين يذهبون اإىل 

مّكة اأو اإىل القد�ض؟ امل�سيحي امل�سرقي 

ه��و اب��ن ه��ذه ال��ب��اد قبل اأي اإن�����س��ان، 

فلماذا  ع��ام،  ب�600  امل�سلمني  قبل  وهم 

يحاربوا،  اأن  عليهم  لي�ض  يهاجرون؟ 

اأر�سهم  ع��ن  ي��داف��ع��وا  اأن  عليهم  لكن 

وع������ن ت���اري���خ���ه���م وق������راه������م، مم��ن��وع 

�سفره  ج��واز  يحمل  اأن  امل�سيحي  على 

ل��ي��ه��اج��ر..«.  ال�����س��ف��ارات  اإىل  متوجهاً 

يكن  مل  اإن  ح��دي��ث��ه:  ال�سامي  وي��ت��اب��ع 

فليهاجر  الأر�����ض  ه��ذه  م��ن  امل�سيحي 

اإىل  ول��ي��ت��ح��ول  ال���ع���امل  اأ����س���ق���اع  اإىل 

الكثر  ن��رى  نحن  للمعونات.  قاب�ض 

الكنائ�ض  اأب����واب  على  ال�����س��وري��ني  م��ن 

اأن  اأرادوا  اإذا  ال�������س���ف���ارات..  واأب�������واب 

اأر�سهم، ل ميكن  يبقوا متجذرين يف 

اأوؤمن باأن  لأحد اقتاعهم منها.. ول 

اإّل يف حال  تهجرهم  ي�ستطيع  اأح��داً 

ح�����س��ل��ت جم�������زرة.. وامل�����س��ي��ح��ي��ون يف 

عليهم،  الهجوم  رغ��م  الن�سارى  وادي 

ب��ق��وا م��ت��ج��ذري��ن يف اأر���س��ه��م ي���ردون 

العدوان، و�سامدين.. ومن هو مقتنع 

اأن امل�سرق هي اأر�سه، لن يتخلى عنها 

مهما ا�ستدت امل�ساعب«.

احلرب م�ستمرة

على  العدوان  اأّن  ال�سامي  ويعترب 

هدوء  رغم  م�ستمّر،  واملنطقة  �سورية 

طبول احل��رب م��وؤخ��راً، ورغ��م انبعاث 

ال��ن��ظ��ام ال��ع��امل��ي اجل��دي��د ال��ق��ائ��م على 

ال����ت����وازن م���ن رح����م م��ع��ان��اة ���س��وري��ة، 

فالأزمة رغم ب�ساعتها ك�سرت الأحادية 

يقول:  اجلغرافيا،  الأمركية يف هذه 

»رغم توازن الرعب، ل اأظن ول اأعتقد 

ول اأمل�ض وجود اتفاق.. ولو ا�ستطاعت 

�سورية،  ل�سربت  ت�سرب،  اأن  اأم��رك��ا 

ل��ك��ن ع��ج��زه��ا ه��و ال���ذي م��ن��ع ح�سول 

العدوان، فهل يت�سور اأحد ما للحظة 

الن�سر  يتيقنّي  ك��ان  لو  الأم��رك��ي  اأّن 

ب�سربته هل وفر ح�سولها؟ من اأر�سل 

للعبث  ال��ت��ك��ف��ري��ني  اآلف  ع�������س���رات 

ب���اأم���ن امل��ن��ط��ق��ة ل ي���ري���د ����س���ام���اً يف 

ميكنها  ل  ال�سورية  والدولة  املنطقة، 

ترحيلهم  ي��ع��اد  اأن  ف��اإم��ا  م��ه��ادن��ت��ه��م، 

ه��وادة،  �سي�ستمر با  ال�سراع  اأّن  واإّم��ا 

ل��ل��ق�����س��اء ع���ل���ى ال���ت���ك���ف���ري���ني وع��ل��ى 

الأزم��ة  اأّن  وب��راأي��ي  احلا�سنة،  بيئتهم 

اإىل جولت  ال�سورية �ستبقى مفتوحة 

اإمكانية  دون  من  ال�سراع  من  اأخ��رى 

ح�سول تدخل خارجي«.

وع������ن ت���وق���ع���ه ل������اأح������داث ب��ع��د 

انق�ساء عام، يقول ال�سامي: »ل جمال 

اإرادة  للمهادنة يف هذه احل��رب، هناك 

اإرادة  لك�سر  اإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة   - اأم��رك��ي��ة 

امل���ق���اوم���ة يف ���س��وري��ة وح��ل��ف��ائ��ه��ا، ول 

جم���ال ل��ل��رتاج��ع ع���ن امل���واج���ه���ة، وم��ا 

ح�سل يف الق�سر والغوطة من تقدم 

ل��ل��ج��ي�����ض ال�����س��وري م�����س��ت��م��ر، ك��م��ا اأّن 

التكفريني  املقاتلني  تدفق  ا�ستمرار 

�سّخ  ب��اق، ومت  �سورية  اإىل  الأردن  من 

ح������وايل األ������ف م�����س��ّل��ح رغ�����م ح�����س��ول 

الت��ف��اق الأم���رك���ي ال��رو���س��ي الأخ���ر 

على اآلية نزع ال�ساح الكيماوي، ومنذ 

الإمكانيات  يبتكرون  وه��م  �سهراً   30
دون  م��ن  �سورية  لإ���س��ق��اط  العدوانية 

اأنهم �سيوقفون  اأن يفلحوا، ول يبدوا 

ابتكاراتهم العدوانية.. 

وه������ل ���س��ي�����س��ه��د ل���ب���ن���ان ه�������دوءاً 

ن�سبياً، مع تراجع الهيجان الأمركي 

وال��ت��وا���س��ل ال�����س��ع��ودي جت���اه اإي����ران؟ 

نختبئ  ل  اأن  »ي��ج��ب  ال�سامي:  ي��ق��ول 

عني  يف  ه���و  ل��ب��ن��ان  اأ����س���اب���ع���ن���ا،  وراء 

خليجية  حم��اول��ة  وه��ن��اك  العا�سفة، 

واأم���رك���ي���ة ل��ل�����س��غ��ط ع��ل��ى ح���زب اهلل 

اأن  دون  م���ن  ����س���وري���ة،  م���ن  ل���ل���خ���روج 

ي�سغطوا باملقابل على اأّي تكفري اآٍت 

من كّل بقاع الأر�ض بدءاً من ال�سي�سان 

تون�ض..  اإىل  و���س��وًل  باليمن  م����روراً 

اإىل  متجهة  لبنان  يف  امل�سكلة  وب��راأي��ي 

الت�سعيد، وامل�ساكل �ستبقى على حالها 

م���ا دام�����ت ال�����س��ع��ودي��ة ه���ي م���ن ت��ع��نّي 

و»ال�ستاتيكو«  لبنان..  حكومة  رئي�ض 

اإّل  عليه،  هو  ما  على  �سيبقى  احل��ايل 

ال�سعودية  العربية  اململكة  �سعرت  اإذا 

ب��ع��ج��زه��ا، ف��ف��ي ح��ي��ن��ه ق���د ت��ع��م��د اإىل 

تخريب ال�ساحة اللبنانية من جديد«.

ال انتخابات رئا�سية

ال�������س���ام���ي ال������ذي ي���ق���ر ب�����س��ع��وب��ة 

ل  التخريب  اأدوات  اأّن  يعترب  املرحلة، 

لبنان،  ويف  املنطقة،  يف  »�سغالة«  ت��زال 

اأحمد الأ�سر  براأيه من �سّنع ظاهرة 

ب���اإم���ك���ان���ه ت�����س��ن��ي��ع ب���دي���ل اآخ������ر ع��ل��ى 

حلكومة  وج���ود  ل  لبنان  يف  �ساكلته، 

منذ 6 اأ�سهر، وما الذي تغّر؟ الأمور 

حكومة،  بعدم  اأم  بحكومة  نف�سها  هي 

رئي�ض  بوجود  م�سارها  تكمل  والنا�ض 

ب��ع��دم وج������وده.. مع  اأو  ل��ل��ج��م��ه��وري��ة 

الأ����س���ف ج��ع��ل��وا م���ن ل��ب��ن��ان اأق�����ّل من 

على  وم����ا  الأمم،  ����س���راع  يف  م���زرع���ة 

الأر����ض  ب��ه��ذه  التم�سك  اإل  امل�����س��رق��ي 

حتى الن�سر، ليبزغ نظام جديد للبنان 

واملنطقة.

اأجرى احلوار: بول با�سيل

سّجل يا سفر األيام.. معلوال بكيت بالشام
 التكفيريين

ّ
الشامي: لبنان في عين العاصفة.. والعدوان على سورية مستمر بضخ

لأّن امل�صيحية لي�صت دعوة لرغد العي�ش بل انت�صار على 

الباطل، و�صهادة »للحق« املنت�رص بال�صليب على جربوت 

اآلة القتل وال�رصّ والأبال�صة، يبقى ويظل امل�صيحي متجّذر 

ك ب�رصقيته، ل يلني، والقيامة اآتية ل حمال،  باأر�صه متم�صّ

والنور �صينبعث من جديد، رغم �صخب العوا�صف ودعوات 

التكفري، فالب�رصية ترتاجع اإىل الوراء قلياًل للوثب اإىل الأمام.. 

وامل�صيحية امل�رصقية »رح تبقى هون« رغم اأنف »اأبناء 

اإبلي�ش«..

غسان الشامي: 
المسيحي المشرقي 
هو ابن هذه البالد.. 

وهو أقدم من »الهمج« 
الوافدين إلى معلوال

حالة »الستاتيكو« 
ستبقى على ما هي 
عليه في لبنان إاّل إذا 

شعرت السعودية 
بعجزها.. عندها ستعمد 

إلى تخريب الساحة 
اللبنانية من جديد
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ال��درا���س��ي��ة اجل��دي��دة،  ال�سنة  ب���دء  م��ع 

وبدء اإدارات املدار�ض يف ا�ستقبال تاميذها، 

ب���روت م��ن م�سل�سل  ي��ت��خ��وف الأه����ايل يف 

وال�سائعات حول وجود  املتنقل  التفجرات 

والعمليات  املفخخة  ال�سيارات  م��ن  امل��زي��د 

الإره��اب��ي��ة، اإذ ت��ع��رف ب���روت ب��وج��ود ع��دد 

ك��ب��ر م��ن امل���دار����ض ال��ر���س��م��ي��ة واخل��ا���س��ة، 

وب��زح��م��ة امل���دار����ض اخل��ان��ق��ة، وب��ال��ت��ايل قد 

تكون هدفاً �سهًا لاإرهابيني.

  يف ال��ب��داي��ة، ط��ال��ب ب��ع�����ض الأه����ايل 

بال�سنة  ال���ب���دء  ب��ت��اأج��ي��ل  امل���دار����ض  اإدارات 

مل��دة   ،2014  2013- اجل���دي���دة  ال��درا���س��ي��ة 

زم��ن��ي��ة غ��ر حم���ددة رمب���ا ت��ك��ون ���س��ه��راً اأو 

اأقل، جلاء ال�سورة الأمنية، علماً اأن بع�ض 

املدار�ض عادة ما تنطلق ابتداء من 9 اأيلول، 

اأو يف 15 و19 من ال�سهر نف�سه، بينما بع�ض 

املدار�ض الر�سمية تنتظر حتى نهاية اأيلول 

لتبني ال�سورة الأمنية بو�سوح.

امل��دار���ض  اإدارات  بع�ض  ح��اول��ت  وق��د 

التدابر  اأنها تتخذ  اإىل  الأه��ايل  طماأنة 

الازمة لتاأمني الأمن وال�سامة، واأنها 

ت��ن�����س��ق م���ع اجل���ه���ات الأم��ن��ي��ة امل��ع��ن��ي��ة يف 

اأعلن  ال�سياق،  هذا  ويف  اخل�سو�ض،  هذا 

الكاثوليكية  ل��ل��م��دار���ض  ال���ع���ام  الأم�����ني 

الباتي بطر�ض عازار عن اتخاذ املدار�ض 

الكاثوليكية اإجراءات وتدابر احرتازية 

داخ����ل امل���دار����ض ل��ت��وف��ر ���س��ام��ة واأم���ن 

ال��ط��اب، لكنه ح��م��ل م�����س��وؤول��ي��ة الأم���ن 

ع���ل���ى ال����ط����رق����ات ل���ل���دول���ة واأج���ه���زت���ه���ا 

الأم��ن��ي��ة، وه��و م��ا اأث���ار خم��اوف الأه��ايل 

اأبناوؤهم  ل��ه  يتعر�ض  ق��د  م��ك��روه  اأي  م��ن 

وهم على طريقهم اإىل مدار�سهم، يخ�سى 

الأهايل من �سيارة مفخخة هنا اأو هناك، 

امل���ج���رم ي��خ��ت��ار الأم���اك���ن  اأن  خ�����س��و���س��اً 

الأكرث �سعبية وكثافة لتنفيذ خمطاطته 

وتفجراته الإرهابية. 

وه��ك��ذا ي�سر ال��ع��ام ال��درا���س��ي احل��ايل 

على وقع الفراغ احلا�سل على كل امل�ستويات 

يف املوؤ�س�سات الر�سمية، وعلى راأ�سها جمل�ض 

الدرا�سي  العام  ال��وزراء، كما يتهدد م�سر 

املطلبية  الح��ت��ج��اج��ي��ة  احل���رك���ات  ظ���ل  يف 

�سل�سلة  اأن  خ�سو�ساً  واملعلمني،  لاأ�ساتذة 

ال���رت���ب وال����روات����ب م���ا زال�����ت م���وج���ودة يف 

ومل  ال�ساعة  حتى  النواب  جمل�ض  جوارير 

التي  التحركات  ه��ذه  �ساأن  وم��ن  بعد،  تقر 

عادت لتبداأ من جديد اأن ت�سرع الباب اأمام 

فراغ تربوي وتعطيل جديد كالذي ح�سل 

العام املا�سي.

ل���ك���ن رغ�����م ت���خ���وف الأه���������ايل، ت���وؤك���د 

ال���ك���ث���ر م����ن امل�����دار������ض اأن����ه����ا م���ا����س���ي���ة يف 

ولن  ال��درا���س��ة  �ستبداأ  واأن��ه��ا  التح�سرات، 

الأ���س��ب��اب،  كانت  مهما  التاأجيل  اإىل  تعمد 

ولي�ض  ال�سروريات  من  يبقى  العلم  اإن  اإذ 

م��ن ال��ك��م��ال��ي��ات، وب��ال��ت��ايل ل مي��ك��ن تلبية 

رغبة الإرهابيني ومنع الطاب من متابعة 

درا���س��ت��ه��م وب���ث ال��رع��ب يف ن��ف��و���س��ه��م، وق��د 

اخلا�سة  امل��دار���ض  يف  املعلمني  نقيب  اعترب 

الأمني  الو�سع  »رغ��م  اأن��ه  نعمة حمفو�ض، 

اله�ض املوجود يف لبنان واملنطقة املحيطة، 

اخلا�سة  املدار�ض  يف  الدرا�سي  العام  �سيبداأ 

الأول  الن�سف  يف  ك��امل��ع��ت��اد  ال��ر���س��م��ي��ة  ك��م��ا 

»ي��ك��ون هناك  اأن  ن��اف��ي��اً  اأي���ل���ول«،  �سهر  م��ن 

اأي ت��اأج��ي��ل يف م��وع��د ب���دء ال��ع��ام ال��درا���س��ي 

للمدار�ض  باإقفالنا  »هل  وت�ساءل:  املقبل«، 

نكون  اخل��ا���س��ة  وللموؤ�س�سات  وللجامعات 

قد تفادينا ح�سول اأي تفجرات اأو خ�سات 

واملتاجر  امل�سانع  نقفل  اأخ��رى، وهل  اأمنية 

والوزارات من اأجل ذلك، وهل املطلوب من 

وبيوتهم  غرفهم  يف  اجل��ل��و���ض  اللبنانيني 

واإغاق الأبواب على اأنف�سهم«؟

و���س��دد ع��ل��ى اأن »ال����رد الأ���س��ا���س��ي على 

امل���ج���رم ال����ذي ن��ف��ذ ه���ذه ال��ت��ف��ج��رات، اإن 

ك���ان يف ال�����س��اح��ي��ة اجل��ن��وب��ي��ة ل���ب���روت اأو 

يف  اللبنانيني  ا���س��ت��م��رار  ه��و  ط��راب��ل�����ض،  يف 

اأعمالهم ومدار�سهم وجامعاتهم، واإل نكون 

الإرهابني«،  اإجن��اح خمطط  �ساهمنا يف  قد 

لفتاً اإىل اأن »اجلانب الأمني هو م�سوؤولية 

التي  احلكومة،  وم�سوؤولية  الأمنية  القوى 

الأم��ن  تاأمني  على  جاهدة  تعمل  اأن  يجب 

والأم������ان ل��ك��ل امل���واط���ن���ني، وع��ل��ى ���س��رورة 

ت��األ��ي��ف ح��ك��وم��ة ب���اأق���رب وق���ت مم��ك��ن، لأن 

ال��ف��راغ،  ب��ع��د  اأن يتحمل  ق���ادر  ال��ب��ل��د غ��ر 

وي��ج��ب ت���اأم���ني امل���ع���دات ال���ازم���ة ل��ل��ق��وى 

اأجل �سبط  اللبناين من  الأمنية واجلي�ض 

الو�سع الأمني املتفجر يف البلد«.

وب�����س��اأن ت��خ��وف الأه�����ايل م���ن اإر����س���ال 

ب�����س��ب��ب الأو����س���اع  امل����دار�����ض  اإىل  اأب��ن��ائ��ه��م 

اأن  ي��ج��وز  »ل  اأن���ه  راأى حمفو�ض  الأم��ن��ي��ة، 

ي�ست�سهل الأهل بهذه الدرجة، واأن يقوموا 

الأمني،  للو�سع  املفجرين  م��اآرب  بتحقيق 

واحلل يكمن يف ا�ستمرار الأهل واملواطنني 

باأعمالهم  وال�سركات  والنقابات  والطاب 

رفع  على  يعملوا  واأن  الطبيعية  وبحياتهم 

ال�سوت عالياً لت�سكيل حكومة باأقرب وقت 

مم��ك��ن تعمل ع��ل��ى ت��اأم��ني الأم����ن والأم����ان 

على  رداً  ل��ك��ن  ل��ل��م��واط��ن��ني«،  وال���س��ت��ق��رار 

لن  اأن��ه��م  الأه���ايل  بع�ض  يعترب  حمفو�ض 

واأنه  بيدهم،  التهلكة  اإىل  اأبناءهم  ير�سلوا 

على القوى الأمنية اأن تويل اأهمية خا�سة 

وكبرة ل�سمان اأمن املدار�ض قبل اأي �سيء 

اآخ����ر، ويف ح���ال مل ت��خ��رج ال��ق��وى الأم��ن��ي��ة 

لإع�����ان اأن امل����دار�����ض حم��م��ي��ة ب�����س��ك��ل ت��ام 

واأمنها م�سمون، فهم لن يخاطروا باإر�سال 

اإىل حماية  ودع���وا  امل���دار����ض،  اإىل  اأب��ن��ائ��ه��م 

رقابة  واأج��ه��زة  اأمنية  اأنظمة  امل��دار���ض عرب 

املدار�ض  حميط  لتاأمني  خا�سة  وكامرات 

و�سامة الطاب ب�سكل تام.

واإذا كان العام الدرا�سي اجلديد �سيبقى 

حتى بعد انطاقته حمكوماً بهذه الأجواء 

اإىل حني جاء ال�سورة الأمنية داخلياً ويف 

املنطقة، فقد برزت الإرادة القوية التي عرب 

اإىل  بالتوجه  الأه���ايل  اآخ��ر من  ق�سم  عنها 

املدار�ض لت�سجيل اأبنائهم والنخراط فعلياً 

يف التح�سرات لبدء ال�سنة الدرا�سية، وان 

قليًا  ال��رتي��ث  ف�سل  الأه����ايل  بع�ض  ك��ان 

لت�سجيل  اجل���اري  م��ن  التا�سع  بعد  م��ا  اإىل 

لي�ض  الأم���ور  تت�سح  ريثما  وذل��ك  اأبنائهم، 

ف��ق��ط ب��ال��ن�����س��ب��ة ل��ل��و���س��ع الأم���ن���ي املخيف 

لل�سربة  ب��ال��ن�����س��ب��ة  اأي�������س���اً  ب���ل  ل��ب��ن��ان،  يف 

يف  للنظام  متوقعة  كانت  التي  الأم��رك��ي��ة 

�سورية وتداعياتها على لبنان.

وجتدر الإ�سارة اإىل وجود توا�سل مع 

اأو  الأمنيني  امل�سوؤولني  مع  �سواء  املعنيني 

الفاعليات من اأجل تاأمني انطاقة �سليمة 

�سعيد  على  �سواء  الدرا�سي،  للعام  واآمنة 

الإج������راءات الأم��ن��ي��ة ال��ت��ي ���س��ت��واك��ب ب��دء 

العام الدرا�سي، ومو�سوع تركيب كامرات 

اأو  حميطها،  ويف  امل��در���س��ي��ة  الأب��ن��ي��ة  على 

النازحني  ال��ط��اب  ا�ستيعاب  �سعيد  على 

من �سورية يف املدار�ض اخلا�سة والر�سمية.

الو�سع  اإن  ال��ق��ول  ميكن  ل  باخت�سار، 

ويعي�سها  عا�سها  ال��ت��ي  ف��ال��ظ��روف  طبيعي، 

كما  ال��رتب��وي  القطاع  على  انعك�ست  لبنان 

غره من القطاعات، لكن اأخطر ما يف الأمر 

هو اإحجام بع�ض الأهايل عن ت�سجيل اأبنائهم 

يف املدار�ض تخوفاً من الو�سع الأمني، وهو 

ه��وؤلء الطاب  ا�ستبعاد  يت�سبب يف  اأم��ر قد 

عن مدار�سهم، ويف حال ه��داأت الأو�ساع قد 

ل يجدون مقعداً درا�سياً لهم.

هبة �سيداين
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»سر عالمية التوحيد«
إصدار جديد للدكتور عبد المنعم جبري

هل هال ا�ستنباط فكر الدكتور عبد املنعم جربي من النعم الظاهرة والباطنة بقلمه اخلّر كتاب �سّماه »�سر 

عاملية التوحيد«، املدندن به بت�سعة وت�سعني مقاماً حول »ب�سم اهلل الرحمن الرحيم«، خاطب به �سر خمزون العلوم 

مما اأفا�ض اهلل به عليه، م�ستعيناً بكتاب اهلل يف منبع اأ�سول احلكمة، بغية امل�ستاقني برتانيم الأحا�سي�ض واإ�سعاع نور 

النف�ض املطمئنة للّجة الو�سول اإىل كمال العبودية؛ عبودية عظمة اأ�سرار مكّون التكوين منطق العظمة والقدرة 

بعظمة �سلطنة الواحد مالك وملك الكون احلي القيوم مفتاح الكنوز الإلهية، لتمجيده بغرام: حتت ت�سعة وت�سعني 

عنواناً يجلي ظلمة الأغيار لكي ل يبقى اإل الباري العلي اخلفّي بالذات.

وهذا الظهور لأهل الوفا يف الوجود يف ظل قطبية العظمة.

هذا الإ�سدار ي�ساف اإىل كتب الدكتور جربي ال�سابقة، ومنها: »املراأة عرب التاريخ الب�سري« وكتاب »امل�سيح عند 

اليهود«، و»الن�سارى وامل�سلمني.. وحقيقة الثالوث«، وكتاب »الرد على الإلهيني واملاديني«.
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م�����س��ى ع�����س��رون ع��ام��اً ع��ل��ى ت��وق��ي��ع �ت��ف��اق 

�لبع�ض  �ندفع  �لتي  �للحظة  تلك  �أو�سلو، على 

للق�سية  �ل���ت���اري���خ���ي«  ب�����»�حل����ل  ي�����س��ف��ه��ا  ك���ي 

�ل��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة، وه����و ي�����س��اه��د ح��ف��ل �ل��ت��وق��ي��ع 

يف ح��د�ئ��ق �ل��ب��ي��ت �لأب��ي�����ض �لأم���رك���ي، فيما 

�ع����ت����ره����ا �آخ����������رون ك�����ارث�����ة حم���ق���ق���ة حل��ق��ت 

�إىل  ي��رى  وه��و  و�سعبها،  وق�سيتها  بفل�سطني 

م�سمون �تفاق مفخخ، �سمته �لأ�سا�ض: �لتنازل 

وتاأبيد  �لفل�سطينية،  �لوطنية  �حل��ق��وق  ع��ن 

�لحتالل، وتكري�ض �غت�ساب فل�سطني.

م��ن عمر  �ملن�سرمة  �لأع����و�م  م��دى  وع��ل��ى 

�لتفاق، ظل �جلدل قائماً، فاأ�سحابه وموؤيدوه 

و�لأك��اذي��ب،  بالوهم،  �لو�قع  معاندة  يحاولون 

ومناه�سوه ينظرون حو�ليهم، فيتكفل ما تقع 

عليه �لأعني باإي�ساح �حلقيقة عارية و�سادمة، 

تعزز  ع��ن معطيات  دوم���اً  تك�سف  �أن��ه��ا  و�لأه���م 

�لقول �لأول، باأن ما �أجنز يف �لعا�سمة �لباردة 

�لأوروبية �لباردة بليل مظلم، مل يحمل لل�سعب 

�لفل�سطيني �سوى �لويالت و�لظلم.

يف �لذكرى �لع�سرين لتوقيع �تفاق �أو�سلو، 

ك���ان خ��ف��ر �ل�����س��و�ح��ل �لإي���ط���ايل ي��ح��اول �إن��ق��اذ 

�لفل�سطينيني  بالالجئني  يعج  �سغر  مركب 

�ل��ه��ارب��ني �إىل ه��ج��رة �أخ�����رى، وك����ان ع�����س��ر�ت 

�آخ�����رون، ي�����س��اط��ون ب���ذل �مل��ه��ان��ة يف و�ح���د من 

�لهجرة غر  بتهمة  �مل�سرية،  �لتوقيف  مر�كز 

�ل�سرعية، وتهديد �لأمن �مل�سري.

ويف �لذكرى �لع�سرين �أي�ساً، لتوقيع �تفاق 

كان  �لفل�سطينية،  للق�سية  �لتاريخي«  »�حل��ل 

ي�ستاأنفون  �ل�سهاينة  �مل�ستوطنني  من  ع�سر�ت 

�ملبارك،  �لأق�سى  �مل�سجد  لباحات  ��ستباحتهم 

مطالبني بتق�سيم �مل�سجد على غر�ر ما حدث 

هوؤلء  نفذ  �خلليل،  يف  �لإبر�هيمي  �مل�سجد  يف 

�لهيكل  ث��ي��اب كهنة  ي��رت��دون  �لق��ت��ح��ام، وه���م 

بالتقا�سم  �ل��ق��ب��ول  �إن  ي��ق��ول��و�:  ك��ي  �مل���زع���وم، 

�أن �سارت �لقد�ض مطوقة  جمرد مرحلة، بعد 

ب��امل�����س��ت��وط��ن��ات م����ن ك����ل ج����ان����ب، وخم���رق���ة 

بامل�ستوطنات يف كل �جلهات.

قنابل  كانت  �لع�سرين،  �لذكرى  يف  و�أي�ساً 

ع�سر�ت من  على  تنهمر  للدموع،  �مل�سيل  �لغاز 

�لف�سل  ج��د�ر  �سد  �لفل�سطينيني  �ملتظاهرين 

�لعن�سري يف �ل�سفة �لغربية، ومن قاوم �لغاز 

بتجديد  �حل��ي  فالر�سا�ض  �ل��ه��ر�و�ت،  تكفلت 

حم�����اولت �ق��ت��الع��ه م���ن �لأر��������ض، ك���ي ي��ت��اب��ع 

�جلد�ر م�ساره �ملدمر. 

�ل��دف��اع  ك��ان��ت موؤ�س�سات  و�أي�����س��اً..  و�أي�����س��اً 

ع���ن �لأ�����س����رى يف ���س��ج��ون �لح����ت����الل، ت��دع��و 

�ملر�سى،  �ملعتقلني  م��ع  ت�سامناً  �لتحرك  �إىل 

و�ملمنوعني  �إف���ر�دي���ة،  زن��ازن��ني  و�مل��ع��زول��ني يف 

�آلف  مع  ت�سامناً  �أهاليهم،  زي���ار�ت  تلقي  من 

ون�ساء  �أط��ف��ال  وبينهم  �ل�سجون،  يف  �ملعتقلني 

و�سيوخ. 

بعد ع�سرين عاماً على »�لتفاق �لتاريخي«، 

قلنديا،  خميم  تقتحم  �لح��ت��الل  ق��و�ت  كانت 

�لفل�سطينيني،  �ل�����س��ب��ان  م���ن  ث��الث��ة  وت��غ��ت��ال 

على  حربها  تتابع  �مل�ستوطنني  قطعان  وكانت 

يف  �حلياة  وتغتال  �لطرقات،  وتقطع  �لزيتون، 

�لحتالل  ي�سمي  باملنا�سبة  و�حل��ق��ول،  �لقرى 

مما  وه��ذ�  �ل�ساخنة«،  ب�»�ملطاردة  �ل�سلوك  هذ� 

ن�ض عليه يف �لتفاق.

بعد  �ملتجدد،  �حل�سار  من  تئن  غ��زة  كانت 

�إغر�ق �أنفاقها باملياه يف مرحلة �أوىل، وتدمرها 

مع  �لوحيد  �ملعر  �إغ��الق  مع  بالتز�من  تالياً 

بلد عربي، وكان �لطالب �لذي دخلو� �لقطاع 

لزيارة �لأهل ي�سرخون مطالبني بال�سماح لهم 

�لتي  بجامعاتهم  يلتحقو�  كي  منه،  ب��اخل��روج 

�سرعت �أبو�بها لعام در��سي جديد.

�ل�سفة،  يف  �لأم��ن��ي  �لتن�سيق  رج���ال  وك���ان 

يناق�سون مع �سباط جي�ض �لحتالل، و�ل�سني 

بيت، كيفية �لت�سدي ملظاهر�ت �حتجاجية �سد 

وجتعل  �ل�سفة،  �أو�سال  تقطع  �لتي  �حلو�جز 

ق��ارة  م��ن  بالنتقال  �أ�سبه  قريتني،  ب��ني  رحلة 

عن  �ملحدثة  �ملعلومات  ويتبادلون  �أخ��رى،  �إىل 

فالأمن  �لأم���ن،  نعم  �لأم���ن..  على  �خلطرين 

ودلل���ة  و�ح���د  معنى  ل��ه  �لتن�سيق  رج���ال  ع��ن��د 

�أمن  �لأم��ن يعني تهديد  و�ح��دة، �خلطر على 

�لحتالل �ملريح.

�أمن  �أحد �سباط  قبل ع�سرين عاماً، وقف 

مفادها  ك��ل��م��ات  يتقياأ  وه���و  م���زه���و�ً،  �ل�سلطة 

بني  م���ر�ت،  �ل�ستيطان  ت�ساعف  �أو���س��ل��و  ظ��ل  يف 

تهويد  خ��ط��و�ت  تتابعت  �ل��ع��ن�����س��ري،  �لف�سل  ج���د�ر 

�لأق�سى  �مل�سجد  ي��خ��رق  �لتهويد  و���س��ار  �ل��ق��د���ض، 

�لتاآمر  وج��رى  �ل�سجون،  يف  �ملعتقلون  بقي  �مل��ب��ارك، 

ع��ل��ى ق�����س��ي��ة �ل��الج��ئ��ني، بنقلها م���ن �حل���ق �ل��ث��اب��ت 

و�ملتفق  �ل��ع��ادل  �حل��ل  حيز  �إىل  ب��ال��ع��ودة،  و�مل�سمون 

عليه.

ت���ع���د�د م��ث��ال��ب �لت���ف���اق و»ب����الوي����ه« ميكن  ويف 

على  �ملرتبة  �لنتائج  �أخطر  �أح��د  لكن  �لكثر،  ذك��ر 

�لتحرير  منظمة  ل��ه  تعر�ست  م��ا  �مل�����س��وؤوم،  �لت��ف��اق 

لكل  جامعة  وطنية  مرجعية  هي  مبا  �لفل�سطينية، 

�ل�سعب �لفل�سطيني.

ج����رى �ل��ت��وق��ي��ع ع��ل��ى �لت���ف���اق ب��ا���س��م �مل��ن��ظ��م��ة، 

وب���د� �أن ه���ذه �آخ���ر �مل��ه��م��ات �مل��ط��ل��وب��ة م��ن��ه��ا، فبينما 

�لت��ف��اق،  ع��ن  �ل��ن��اجت��ة  �ل�سلطة  �أن  ج���رت م��الح��ظ��ة 

�لفل�سطينية،  �ل��ت��ح��ري��ر  منظمة  ت��ت��ب��ع  �سلطة  ه��ي 

جهاز  �إىل  وق�سي�سها  بق�سها  �ملنظمة  حت��وي��ل  مت 

�لتي هي  �ل�سلطة،  بال�سلطة، وحتولت  �سغر ملحق 

�لر�سمي  �لتو�سيف  وف��ق  حم��دود  ذ�ت��ي  حكم  �سلطة 

�ملمثل  هي  �لتي  �لتحرير،  ملنظمة  مرجعية  �إىل  لها، 

�ل�سعب  )كل  �لفل�سطيني  لل�سعب  و�لوحيد  �ل�سرعي 

�لفل�سطيني( وفق �لتو�سيف �لر�سمي و�لقانوين لها.

 مي��ي��ل �ل��ب��ع�����ض �إىل �ع���ت���ب���ار م���ا ج����رى وي��ج��ري 

م��ن قبل  و���س��وء تقدير  �أخ��ط��اء  ع��ن  ن��اجت��اً  للمنظمة، 

�أن �لأمر لي�ض جمرد  »�لقيادة �لفل�سطينية«، و�لو�قع 

خطاأ، بل هو برنامج ين�سجم متاماً مع معطيات �أو�سلو، 

م�سموناً وغايات، فالتفاق يتحدث عن �لفل�سطينيني 

�سلطة  و�ل�سلطة هي  غ��زة،  وقطاع  �لغربية  �ل�سفة  يف 

�لتحرير  منظمة  مت��ث��ل  بينما  ف��ق��ط،  وغ���زة  لل�سفة 

�أنه جرى ت�سوير �تفاق  �ل�سعب �لفل�سطيني كله، كما 

يعني  ما  �لفل�سطينية،  للق�سية  ح��اًل  بو�سفه  �أو�سلو 

�نتهاء مرحلة �لتحرر �لوطني.

جمرد  �لتاريخي،  باحلل  �لت��ف��اق  و�سف  يكن  مل 

ك���ل متعلقات  �أن  ك��م��ا  ت���اف���ه،  ل��ف��ظ��ي لت���ف���اق  مت��ج��ي��د 

فارغاً،  تكن عبثاً ومتجيد�ً  و�لدولة، مل  �ل�سيادة  وهم 

مل�����س��ام��ني ب��ائ�����س��ة وو�ق����ع م����زٍر وح�����س��ب، ك���ان ك��ل ه��ذ� 

مق�سود�ً للقول: لقد �نتهت مرحلة �لتحرر �لوطني، 

يعنيه  مبا  و�ل�ستقالل،  �جلولة  بناء  مر�حل  وب���د�أت 

هذ� من �نتفاء �حلاجة لوجود منظمة �لتحرير.

�ل�����س��ه��ي��وين  �لإ������س�����ر�ر  �لآن  ن���ذك���ر  �أن  وي���ج���ب 

�لفل�سطيني  �لوطني  �مليثاق  �إل��غ��اء  على  و�لأم��رك��ي، 

)د�ستور منظمة �لتحرير( و�لذي تطلب يف مرحلة ما، 

�إىل  جميء �لرئي�ض �لأمركي �لأ�سبق »بيل كلينتون« 

قطاع غزة.

�ل�����س��ب��ب �حلقيقي  يف  ن��ف��ك��ر ج��ي��د�ً  �أن  ي��ج��ب  ك��م��ا 

�إ�سالح  �أو حتى  ب��ن��اء،  �إع���ادة  ك��ل حم���اولت  ور�ء ف�سل 

منظمة �لتحرير �لفل�سطينية، و�لإ�سر�ر على تخطي 

�لأم��ر غر قابل  �لنقطة عند كل بحث، و�عتبار  هذه 

للبحث، و�إن جرى �لتو�فق على �لبحث، فاإن �للتفاف 

�سيد �ملوقف.

�لكارثية ملحاولت  �لنتائج  تلم�ض كثر من  ميكن 

ت��ق��وي�����ض م��ن��ظ��م��ة �ل���ت���ح���ري���ر، ع���ل���ى و����س���ع �ل�����س��ع��ب 

خ�سو�ساً  وج���وده،  �أم��اك��ن  كل  �إج��م��اًل يف  �لفل�سطيني 

�لالجئني �لفل�سطينيني.     

»برج البراجنة« والضاحية 
وحزب الله واحد

�سيا�سية  خ��اف��ات  م��ن  لبنان  يعي�سه  م��ا  وق��ع  على 

التفجريات  يف  جتلت  خطرية  اأمنية  وانتكا�سات  عميقة، 

التي اأ�سابت كًا من ال�ساحية اجلنوبية ومدينة طرابل�س 

و�سقوط ال�سحايا من ال�سهداء واجلرحى، ياأتي احلادث 

وال�ساحية  ال��راج��ن��ة  ب��رج  خميم  تخوم  على  امل��وؤ���س��ف 

من  وعدد  املخيم  اأبناء  اأحد  بنتيجته  لي�سقط  اجلنوبية، 

حادث  لأن��ه  تطويقه،  على  عمل  من  �سرعان  اجلرحى، 

عر�سي ول يحمل اأي خلفيات �سواء �سيا�سية اأو اأمنية، وقد 

اأي منطقة من لبنان، وال�سواهد بالع�سرات، واإن  يقع يف 

كنا نتمنى اأّل تقع مثل هذه احلوادث.

منتظرًا  الأب��واب  خلف  يقف  من  هناك  ال��دوام  على 

بفارغ ال�سر ومت�سرعًا هلل عز وجل اأن تتكرر احلوادث، 

لأنه ل يجد نف�سه اإّل فيها ولو على ح�ساب الأبرياء واأمن 

احلادث  اأن  ه��وؤلء  من  البع�س  اعتقد  اإذا  فكيف  البلد، 

الواحد  الن�سيج  اأب��ن��اء  بني  وق��ع  قد  واللحظي  العر�سي 

باملعنى الوطني وال�سيا�سي، ومن و�سط رحم املقاومة التي 

يراد لها اليوم اأن ت�سقط يف المتحان الفل�سطيني، بعد اأن 

احلدود،  وخلف  الداخل  يف  اإ�سقاطها  يف  وف�سلوا  عجزوا 

لي�ست  ال��ُع��رِب  ب��اد  »اأن  ثقافة  يف  هم  �سقطوا  اأن  بعد 

اأوطاين«.

و�سرائحه  باأبنائه  املخيم  اأن  نبلغكم  نريحكم،  ولكي 

الطريق  قطعوا  ق��د  ال��دم  اأ�سحاب  منهم  املقدمة  ويف 

عليكم، فلن جتد فتنتكم بيئة حا�سنة لها يف خميم برج 

حلظتها  يف  واأدت  ن�ساز  اأ�سوات  خرجت  واإن  الراجنة، 

وم�ساب  وم�ساعر  عواطف  ل�ستغال  بائ�سة  حماولة  يف 

ال�ستهداف  لأن  اجل���راح،  على  ت�ساموا  ال��ذي��ن  الأه���ل 

فلم  املجهول،  املفتوح على  الباب  باجتاه  اللحظة  يتجاوز 

ومع  فتوجه  اأحد،  من  ما  قرارًا  اأو  توجيهًا  املخيم  ينتظر 

»حزب  مقر  اإىل  ال�سمراوي  لل�سهيد  الثالث  اليوم  انتهاء 

يوم  اأك���ده  م��ا  الف�سل،  كلمته  وق��ال  ال�ساحية  يف  اهلل« 

ال�سعب  اإن  واحد،  وال�ساحية  اهلل«  و»حزب  اأننا  الت�سييع 

الفل�سطيني ويف اللحظة ال�سيا�سية التي مير فيها لبنان، 

الوطنية وخميماته  اأن ق�سيته  واملنطقة، يدرك جيدًا  بل 

التي يجري العمل عليها ليًا ونهارًا من اأجل اإ�سقاطها هي 

امل�ستهدفة، لأنها عنوان ن�ساله وعودته اإىل وطنه فل�سطني 

من نهرها اإىل بحرها.

ت�سور من بع�س هوؤلء �سواء من كتاب اأو �سفارات اأو 

اأن هذه احلادثة العر�سية واملوؤ�سفة هي الفر�سة  تيارات 

ي�سيعوها  اأّل  وعليهم  بعيد  زم��ن  منذ  ينتظرونها  التي 

فبدوؤوا باإطاق �سهام فتنتهم وذرف دموع التما�سيح على 

املخيم ومن �سقط من اأبنائه يف احلادث املوؤمل، ومل ين�َس 

التهم يف  يكيلوا لاإخوة يف »حزب اهلل«  اأن  الكثري منهم 

جتديف رخي�س يف الدماء والدموع خدمة لإ�سباع غريزة 

معركتهم  �سياق  يف  له  حدود  ل  الذي  ال�سيا�سي،  كيدهم 

املفتوحة على املقاومة، حتى لو كان خدمة جمانية تقدم 

لأعداء اأمتنا، وعندما اأدرك هوؤلء بوؤ�س ما ي�سعون خلفه 

من �سراب واأحام يقظة، دفعوا مباكينة اإعامهم الأ�سفر 

الرخي�سة، كيف  الأكاذيب  الفركة واختاق  لتعمل على 

الإيقاع  بهدف  وخارجها  احلدود  داخل  اأ�سيادها  وهم  ل 

لبنان  من  الواحدة  وال�سهادة  املقاومة  اأبناء  بني  جمددًا 

خريات  على  فركاتهم  يف  م�ستندين  فل�سطني،  اإىل 

�سرورهم حتى  اأحدًا من  فلم يرتكوا  العجائز،  وحكايات 

يجدون  علهم  ال��واح��د،  الفل�سطيني  الف�سيل  اأبناء  بني 

اأقل ما  املن�سودة، ولكن عبث يف م�سلك و�سلوك  �سالتهم 

يقال فيه رخي�س.

من  لي�س  الفل�سطيني  ال�سعب  اإن  ب��ال��ق��ول،  واأخ��ت��م 

جانبها،  اإىل  ووق��ف  نا�سرها  من  تن�سى  التي  ال�سعوب 

لاآخرين  التقدير وحتفظ  تكن  التي  ال�سعوب  بل هو من 

ت�سحياتهم ووقفتهم اإىل جانبه، ويف �سبيل ق�سية لطاملا 

كانت و�ستبقى وجهة وقبلة كل املقاومني من ال�ساحية اإىل 

مارون الراأ�س، حيث ن�سب �سهداء العودة نحو فل�سطني.

[رامز م�صطفى

تهديد  �أي  م��ن��ع  ع��ل��ي��ه  ي��ح��ت��م��ان  وو�ج���ب���ه،  وظ��ي��ف��ت��ه  �أن 

�لآن،  يذكره  �أح��د  يعد  ومل  �لأي���ام،  طوته  للم�ستوطنني، 

�إىل  �أ�سبه باجلرمية يف حينه، حت��ول  وب��د�  قاله،  لكن ما 

با�سم  و�ل��ن��اط��ق��ون  �ل�سلطة،  رج���ال  ي��ن��ري  ع���ام،  ���س��ل��وك 

�أجهزتها للدفاع عنه لياًل ونهار�ً.

ك��ان رج��ال  �أو���س��ل��و،  �لع�سرين لت��ف��اق  �ل��ذك��رى  ويف 

�ملر��سم يف �ملقاطعة مبدينة ر�م �هلل، يح�سرون ل�ستقبال 

وزي���ر �خل��ارج��ي��ة �لأم���رك���ي، للحديث ع��ن �مل��ف��او���س��ات 

وكان  ليفني،  وت�سيبي  عريقات  �سائب  بقيادة  �مل�ستاأنفة 
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يف م���ث���ل ه�����ذ� �ل����ي����وم م����ن ك����ل ع���ام 

�ل�������س���ع���ب  ي����ح����ي����ي   )1982/9/16(

�ل��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي وج��م��ي��ع حم��ب��ي �ل�����س��الم 

و�لإن�سانية ذكرى �سهد�ء جمزرة �سر� 

ل  ذ�كرتنا  يف  �لن�سيان  وع��دم  و�ساتيال، 

يفهم منه جتميد �لأمر من عام لآخر، 

���س��ر� و�ساتيال  م��اأ���س��اة جم���زرة  �إن  ب��ل 

م��ا ز�ل���ت جت��ر �آث���اره���ا يف ي��وم��ي��ات ه��ذ� 

تاأكيد  يتم  مل  �سهد�ء  فهناك  �ل�سعب، 

�نطوت  فئة  وه��م  ك��ام��اًل،  ��ست�سهادهم 

حت��ت �ل����ر�ب يف �مل��ك��ان �جل��ام��ع �ل��ذي 

�أق��ي��م ف��ي��ه م��ق��رة ج��ن��وب �مل��خ��ي��م، ومل 

يعرفو� �آنذ�ك، ومل تتح �لظروف �ملعقدة 

من حفظ �آثار منهم لإجر�ء فحو�سات 

�لناجت  فكان  �نت�سابهم،  حت��دد  خمرية 

�أما  وفل�سطينيني،  لبنانيني  من  بع�ض 

�ساكله،  ما  �أو  ز�ئ��ري��ن  �أو  عابرين  كانو� 

مبكانهم  معرفة  على  ذووه���م  يكن  مل 

هناك  ��ست�سهادهم  �ح��ت��م��ال  ليخمنو� 

�أع��د�د  تقدر  حيث  ��ست�سهدو�،  م��ن  م��ع 

�ل�سهد�ء بثالثة �آلف.

 �أم����ا �جل����زء �لآخ����ر و�ل���ع���دد �لأك���ر 

�ل����ذي ي��ق��در ب��ن��ح��و �أل����ف ���س��اب ورج���ل، 

يف  وحّملو�  عالنية  �عتقلو�  �لذين  فهم 

تنقلهم  �أن��ه��ا  �دع���ي  ع�سكرية،  �ساحنات 

�حلجز  لتثبيت  �لريا�سية  �ملدينة  �إىل 

نقلو�  �أنهم  �ل�سائعات  �تبعت  ثم  عليهم، 

�ن��ت��ه��ى  �ل�����س��ه��ي��ون��ي��ة،  �مل��ع��ت��ق��الت  �إىل 

معرفة  دون  �ختفائهم  �إىل  مو�سوعهم 

م�سرهم حتى �ليوم.

ذوي  �مل���ن���ك���وب���ة  ل����الأ�����س����ر  مي���ك���ن  ل 

�أعزتها،  تن�سى  �أن  و�ملفقودين  �ل�سهد�ء 

م���رور  وت�����س��ام��ح مب��ج��رد  ت��غ��ف��ر  �أن  ول 

�أن  ك����ان  �لأويل  �ل���و�ج���ب  �إن  �ل���زم���ن، 

�لفل�سطينية  �لتحرير  منظمة  ت�سكل 

وتعمل  �ل�سهد�ء،  ذك��رى  لتخليد  هيئة 

يليق من  �ل�سنوية مبا  ذك��ر�ه��م  لإي��الء 

�أ�سرهم  �أح��و�ل  �ح��ر�م وتقدير، وتتابع 

لدعمهم يف �سر�ئهم، لكن مع �لأ�سف، ل 

�لتحرير  منظمة  �أن  �لع���ر�ف  من  بد 

�لفل�سطينية �جلريحة و�مل�ستتة يف ديار 

�آن��ذ�ك، نتيجة لتفاقية �خلروج  �لعرب 

م���ن ب�����روت �ل���ت���ي ر���س��م��ه��ا �لأم���رك���ي 

هذ�  يف  تكن  مل  حبيب،  فيليب  �لعربي 

�ل��و�رد، ومع م��رور �لأي��ام مل ت�سع على 

جدول �أعمالها حتى �إقامة �لذكرى.

من  �إي��ط��ايل  �سيوعي  مبنا�سل  ف���اإذ� 

�لفل�سطينية  �ل���ث���ورة  ���س��ارك��و�  �ل���ذي���ن 

با�سم  و�مل�����س��ه��ور   ،1982 ق��ب��ل  ك��ف��اح��ه��ا 

����س���ت���ي���ف���ان���و، ي�����اأخ�����ذ �مل������ب������ادرة وي���دع���و 

�أرج���اء  خمتلف  م��ن  �أمم��ي��ني  منا�سلني 

ب�����روت، ب��ه��دف  �ل���ع���امل ل��ل��ت��ق��اط��ر �إىل 

�إح����ي����اء �ل����ذك����رى، وه���ك���ذ� وج����د ب��ق��اي��ا 

�ملنكوب  �ملخيم  و�أه����ايل  �ل�����س��ه��د�ء  �أ���س��ر 

بع�ض  نفو�سهم  يف  ينفح  م��ا  �ساتيال  يف 

رج������اء ب����ا�����س����رد�د �ل���ع���م���ل و�ل���ن�������س���اط، 

�ملخطوفني،  م�سر  مل��ع��رف��ة  خ�سو�ساً 

و�لرحم ب�سكينة و�إميان على �ل�سهد�ء 

و�ل�������س���ه���ي���د�ت، وت����ك����ررت ه����ذه �مل���ب���ادرة 

ي��ف��ت��ح �ملجتمع  ح��ت��ى ����س���ارت م��وؤ���س�����س��ة 

�لفل�سطيني �أبو�به م�سرعة لإحيائها كل 

ب�سع  �ستيفانو منذ  وف��اة  بعد  عام حتى 

�أ�سا�سياً  لبنان  �إىل  �ملجيء  �أ�سبح  �سنني، 

لدى هوؤلء �لأوروبيني كو�جب �إن�ساين 

قبل �لتقاليد و�لأعر�ف لدى معظم.

ي���وؤك���د رف�����ض  �ل����ذك����رى  �إح����ي����اء  �إن 

�مل���ج���زرة، ك��م��ا ورف�����ض �أي جم���زرة لأي 

ب��احل��م��اي��ة  �ل����وع����ود  و�أن  ك������ان،  ���س��ع��ب 

ترفدها  تكن  مل  �إذ�  للخ�سر�ن،  ت���وؤول 

ودع��م  ب��ذ�ت��ه  �لفل�سطيني  �ملجتمع  ق��وة 

م��ن��ا���س��ري��ه، وت���ذك���ر �أ����س���ح���اب �ل�����ر�أي 

�لركيز  بو�جباتها يف  �لإع��الم  و�أجهزة 

جم�������دد�ً ع���ل���ى �إد�ن��������ة �مل���ج���رم���ني وك���ل 

م���ن ���س��اب��ه��ه��م )جم������ازر وق���ع���ت لح��ق��اً 

و�لكتابة  و�أف��ري��ق��ي��ا(،  يوغو�سالفيا  يف 

و�ل��ت��وج��ي��ه و�ل��ت��ع��ب��ئ��ة ب��ال�����س��الم �ل��ق��ائ��م 

ع��ل��ى �حل��ق��وق و�ل��ع��د�ل��ة رف�����س��اً للقوة 

�ل��ع��م��ي��اء ك��م��ا ت�����س��ه��ده��ا يف »�إ���س��ر�ئ��ي��ل« 

غزو�تها  يف  ف�سلت  و�إن  �لتي  �لتو�سعية 

غ���زة  وق����ط����اع  و2006   1996 )ل���ب���ن���ان 

2009(، فاإنها ت�ستمر، بت�سجيع ومتويل 
�لر�ث  بارتكاب جمزرة حمو  �أمركي، 

�لفل�سطيني يف �ل�سفة �لغربية و�لقد�ض 

�ملحلتني، فاملجازر ل ترتكب فقط �سد 

�أي�ساً، مبا  بل �سد جمتمعاتهم  �لب�سر، 

ل يوفر للب�سر �حلماية و�لعد�لة.

�لأوىل،  �لعام:  مالحظات ثالث هذ� 

�لتهديد  ظ����روف  يف  ت��اأت��ي  �مل��ن��ا���س��ب��ة  �أن 

�لأمركي بالعدو�ن على �سورية ع�سكرياً، 

وما يت�سمنه من خماوف بات�ساع �مليد�ن 

يخ�سى  ولذلك  لبنان،  على  �سلباً  ليوؤثر 

�لذين  �لأج��ان��ب  ع��دد  �أن يقل  �لأج��ان��ب 

ي��اأت��ون لإح��ي��اء �ل��ذك��رى، وب��ال��ت��ايل يقل 

�له��ت��م��ام �لإع����الم����ي، مم���ا ي��ح��ّت��م ب��ذل 

�مل��زي��د م��ن �جل��ه��ود يف �لإع����الم �لعربي 

و�لدويل، و�لثانية �أننا ل نالحظ عناية 

كافية باملقرة �لتي حتمل عنو�ن »�سهد�ء 

معلماً  يوجد  ل  حيث  و�ساتيال«،  �سر� 

حقيقياً يف د�خلها، وميكن و�سع بالطات 

ت��و�ف��ر من  �أ���س��م��اء م��ن  م��ن��ق��و���ض عليها 

يرمز  ن�سب  �إقامة  ميكن  كما  �ل�سهد�ء، 

للمذبحة، و�سمود �ل�سعبني �لفل�سطيني 

و�للبناين �لوطني، ليكون موقعاً لأكاليل 

�ل�سهيد �ملجهول موحد�ً..

�ل��ع��دو  �أن ح��ج��ة  ن��ت��ذك��ر  �ل���ث���ال���ث���ة، 

�سارون  �آرييل  �ملجرم  بقيادة  �ل�سهيوين 

�مل��ج��زرة، و�إف��الت��ه لع�سابات  يف �رت��ك��اب 

�ل���ق���ت���ل���ة م�����ن ����س���ع���د ح��������د�د و�ل�����ق�����و�ت 

�ألف فد�ئي  �للبنانية، كان �لتعلل ببقاء 

ك��ان  �ح��ت��الل��ه  و�أن  �مل��خ��ي��م،  م�����س��ل��ح يف 

�لعدو هو  �أك��ر ما يوجع  �إن  لتطهره، 

لتحرير  �ل�سالح  �لفل�سطيني  يحمل  �أن 

يف  بعيد�ً  �لعدو  ويذهب  و�لعودة،  �أر�سه 

و�ملهم  ذل��ك،  �ل��دم و�ملجازر ليحول دون 

�ل�سالح  ح��ق  لإل��غ��اء  �ل��د�ع��ون  يذكر  �أن 

للمقاومة، �إمنا يندرج يف �إطار مرفو�ض 

فل�سطينياً.

�أخر�ً يرددون تعابر �أحياناً يف لبنان 

يقول  ُتفّرغ من م�سامينها،  ما  �سرعان 

ك��ف��ي��ل للئم  �ل��زم��ن  �إن م����رور  �ل��ب��ع�����ض 

�مل�ساحمة  وبالتايل  و�لن�سيان،  �جل��ر�ح 

يعتذر  مل  �لفل�سطينيون  و�ل��غ��ف��ر�ن.. 

�رت��ك��ب بهم م��ن فظائع،  �أح���د لهم مم��ا 

�ملغيبني  م�����س��ر  ع��ن  ل��ه��م  يك�سف  ومل 

لن  كما  ين�سو�..  ول��ن  �ملخطوفني،  م��ن 

رجالهم  قتل  مل��ن  ي��غ��ف��رو�  �أو  ي�ساحمو� 

دون  و�سيوخهم..  ون�ساءهم  و�أطفالهم 

ذنب.

�صامر ال�صيالوي
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الذكرى الحادية والثالثون للمجزرةخواطر في الذكرى العشرين لتوقيــع اتفـــاق أوسلو

»صبرا وشاتيال«.. ترفض النسيان والغفران

���س��ب��اب يف »�مل���خ���ي���م« )يف خم��ي��م م��ا( 

�ل�سويد«  ت�سهيالت »مملكة  يناق�سون 

يف ����س��ت��ق��ب��ال �ل��الج��ئ��ني، وي��ت��ب��ادل��ون 

�ملعلومات عن طرق �لهجرة، وميز�ت 

ك��ن��د� ع��ن غ��ره��ا، وم���ا متنحه دول��ة 

ب���ع���ي���دة ب����ع����ي����دة.. يف ط�����رف �ل���ع���امل 

يح�سنون  ملن  ت�سهيالت  من  �لق�سي، 

�ل����رع����ي و�إط�����ع�����ام �مل���ا����س���ي���ة يف ب���الد 

�سا�سعة.

ن��ق��ا���ض رمب����ا ت��ن��اه��ى ����س���د�ه �إىل 

بامللفات،  �مل�سغولني  �ملفاو�سني  �آذ�ن 

و�ل��ذي��ن و���س��ع��و� م��ل��ف �ل��الج��ئ��ني يف 

خانة �ملوؤجل و�ملن�سي، �أو لعله �ملروك 

ب�ساأنه،  يقررو�  كي  �إ�سر�ئيل«  »مللوك 

»�حل���ل  ل�سيغة  ت�����س��وره��م  وو���س��ع��و� 

من  للمقتلعني  عليه«  و�ملتفق  �لعادل 

�لدور و�لبيوت و�حلقول.

ويف ذكرى �لتفاق �أي�ساً، كان نفر 

و�مل�سريني  �ل��ع��رب  �لإع��الم��ي��ني  م��ن 

�أ���س��ا���س��اً، يتابعون ب��ال ك��ل��ل، ف��ن��ون��اً يف 

���س��ي��ط��ن��ة �ل��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي، وي��ب��ت��ك��رون 

ق���ام���و����س���اً خ���ا����س���اً ب�����س��ت��ي��م��ت��ه و���س��ب 

�ل��ل��ع��ن��ات ع��ل��ي��ه، ي��ه��رف��ون وي��ت��ل��ذذون 

يعترونه،  م��ن  ك��ر�م��ة  على  بال�سطو 

�سعيفاً وخمطئاً يف �لآن عينه.

ب���ع���د ع�������س���ري���ن ع�����ام�����اً، مل ي��ن��ل 

�ل��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ون دول����ة م���وع���ودة بعد 

�لتوقيع،  حل��ظ��ة  م��ن  ���س��ن��و�ت  خم�ض 

»دول���ت���ان« مطوقتان  لهم  ���س��ارت  ب��ل 

�سلطة  باأوهام  وم�سكونتان  باحل�سار، 

�فر��سية هنا وهناك، ففيهما حاكم، 

وزر�ء،  رئي�ض  ودول���ة  وزي���ر،  وم��ع��ايل 

ومدر�ء و�سباط و�سرطة �سر، و�أمن 

وط��ن��ي.. وخم��اب��ر�ت، وهيئة ج��و�ز�ت 

�سفر، لكن �جلهد مطلوب للعثور على 

م��الم��ح دول����ة، ح��ت��ى و�مل����رء ي��غ��رق يف 

�ملوؤ�س�ض  �لوهم  �لألقاب، وحجم  �سيل 

على كذبة �حلل �لتاريخي نف�سها.

ل��الت��ف��اق،  �لع�سرين  �ل��ذك��رى  يف 

ك����ان ه���ن���اك م���ن ي�����س��ف �مل��ف��او���س��ات 

على  ُم�سر  لكنه  و�لعبثية،  بالعقيمة 

�ل���س��ت��م��ر�ر ف��ي��ه��ا، ط��ري��ق��اً وح��ي��د�ً ل 

ي��ع��رف ���س��و�ه، وي�����س��دد ع��ل��ى مو�جهة 

م���ن ي��ف��ك��ر ب��ال��ط��رق �لأخ������رى، وك���ان 

بالقوة  باأنه �سيمنع  هناك من ي�سرخ 

)قوة �لتن�سيق �لأمني ما غرها( �أي 

حترك نحو �نتفا�سة ثالثة، ويذكر �أن 

»�ل�سو�ريخ �لعبثية« جاءت بالويالت.

وع��ل��ى ���س��رة »�ل��ع��ب��ث« و»�مل�����س��ال��ح 

�ل��ع��ل��ي��ا ل��ل�����س��ع��ب« ف��ق��د �خ��ت��ل��ط ح��اب��ل 

�مل�����ف�����او������س�����ني ب����ن����اب����ل �مل�����ق�����اوم�����ني، 

�سارت  �لت�سريحات حتى  و��ستن�سخت 

�سكل  يف  مقررين  و�ل��ظ��رف،  �للحظة 

�ل��ع��ب��ث وم��اه��ي��ت��ه، وط��ب��ي��ع��ة �مل�����س��ال��ح 

�لعليا لل�سعب وكيفية �حلفاظ عليها.

و�سع  �لآن  ج��د�ً  �سهاًل  �سار  لعله 

�إج���اب���ة ع��ل��ى �ل�����س��وؤ�ل �ل��ق��دمي نف�سه، 

�أو�سلو،  �تفاق  على  عاماً  ع�سرين  بعد 

ه��ل ك��ان��ت حل��ظ��ة �ل��ت��وق��ي��ع يف ح��د�ئ��ق 

�لبيت �لأبي�ض، حاًل تاريخياً للق�سية 

�لفل�سطينية، �أم كارثة حلت بفل�سطني 

و�سعبها؟

نافذ اأبو ح�صنة
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إبعاد اللبنانيين 
من الخليج العربي.. 

إلى ازدياد
م���������رة ج�������دي�������دة ي����ق����ف����ز م���ل���ف 

اللبنانيني يف اخلليج اإىل الواجهة، 

ال��ك��ث��ري��ن منهم  اإب��ع��اد  اأن مت  ب��ع��د 

م���ن الإم���������ارات وال�������س���ع���ودي���ة عرب 

الآون���ة  يف  متتاليتني  جمموعتني 

الأخ����رة، وك���ان �سبق ذل��ك ترحيل 

ع���م���ال وم���وظ���ف���ني ل��ب��ن��ان��ي��ني م��ن 

ال��ع��رب��ي،  اخل��ل��ي��ج  يف  خمتلفة  دول 

اتهامهم  اأو  م��ذه��ب��ه��م،  ب�سبب  اإم���ا 

بالنتماء اإىل »حزب اهلل« اأو تاأييده.

ويبدو اأن ارتفاع اأرقام املبعدين 

ق��رار  بعد  ج��اء  ق��د  اللبنانيني  م��ن 

القا�سي  التعاون اخلليجي  جمل�س 

�ساملة على »حزب  بفر�س عقوبات 

الداعية  احلثيثة  وامل�����س��اع��ي  اهلل«، 

الوا�سح  م��ن  ال��ق��رار،  ه��ذا  لتطبيق 

اأن ال��ه��دف م��ن ذل��ك ه��و حما�سرة 

احلزب، وحماولة اتهامه باأنه يقف 

اللبنانيني  اأعمال  اأم��ام  حجر عرثة 

امل��غ��رب��ني يف اخل��ل��ي��ج واأرزاق����ه����م، 

ع���ّل ذل���ك ي����وؤدي اإىل اإ���س��ع��ال ث��ورة 

اأو ان���ق���اب ���س��م��ن دائ�����رة م��وؤي��دي 

م��ع��ظ��م  اأن  خ�������س���و����س���اً  احل���������زب، 

اأبناء  من  هم  اخلليج  من  املبعدين 

اأن  يعني  مم��ا  ال�سيعية،  ال��ط��ائ��ف��ة 

اخلليجية  احل���ك���وم���ات  ت���ري���ده  م���ا 

املحلي �سد  العام  ال��راأي  تاأليب  هو 

»حزب اهلل«.

ترحيل  يتم  اأن���ه  احلقيقة  لكن 

بحيث  ال�سيعة،  غر  من  لبنانيني 

اأخ���رى  لبنانية  جم��م��وع��ات  ت�سعر 

كامل�سيحيني  بالقلق،  �سيعية  غ��ر 

بينهم  الربط  يتم  اأن  ميكن  الذين 

حتالفات  ب�سبب  اهلل«  »ح���زب  وب��ني 

اأن  وامل��ح�����س��ل��ة  ل��ب��ن��ان،  يف  �سيا�سية 

اللبنانيني املقيمني يف اخلليج باتوا 

ترحيلهم  اإم��ك��ان��ي��ة  م���ن  ي��خ�����س��ون 

ال��غ��ا���س��ب��ة على  ال��ت��ع��اون  دول  م���ن 

اإليهم  توجه  قد  والتي  اللبنانيني، 

اإبعادهم  بغية  اف���راء  اأو  تهمة  اأي 

ع���ن اأرا����س���ي���ه���ا ب��غ�����س ال��ن��ظ��ر عن 

م�����س��احل��ه��م ه���ن���اك، اأو م���ا ق��دم��وه 

ل���ل���دول اخل��ل��ي��ج��ي��ة ال���ت���ي ي��ع��م��ل��ون 

فيها.

ال��ت��ع��اون  وك��ان��ت دول جم��ل�����س 

�ستتخذ  اأنها  اخلليجي حذرت من 

ل���»ح��زب  املنت�سبني  ب��ح��ق  ت��داب��ر 

ي��ت��ع��ل��ق مب��ع��ام��ات��ه��م  م���ا  اهلل« يف 

امل��ال��ي��ة وال��ت��ج��اري��ة وب��اإق��ام��ات��ه��م، 

18 ل��ب��ن��ان��ي��اً من  وج����رى ت��رح��ي��ل 

ق��ط��ر ب��ع��د ال���ق���رار ال�����ذي ات��خ��ذه 

جمل�س التعاون اخلليجي.

 400 نحو  اأن  اإىل  الإ���س��ارة  م��ع 

اخلليج،  يف  يعملون  ل��ب��ن��اين  األ���ف 

اأرب��ع��ة  نحو  �سنوياً  ي��ح��ول��ون  وه��م 

مليارات دولر اإىل بلدهم.

الذين  اللبنانيني  عن  وف�سًا 

امل�سدر  بح�سب  ق��ط��ر  م��ن  رح��ل��وا 

اإع��ام  و�سائل  حتدثت  احلكومي، 

لبنانية عن »ع�سرات« مت ترحيلهم 

م����ن ال���ب���ل���د ال���غ���ن���ي ب���ال���غ���از، ك��م��ا 

م��ن الإم������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة، 

اأن  وال�سعودية، ويتخوف كرث من 

يتم ظلمهم بدافع حما�سرة لبنان 

والإ�سرار مب�ساحله القت�سادية.

اأن  الإط������������ار  ه�������ذا  يف  ي����ذك����ر 

الأم���ني ال��ع��ام ل���»ح��زب اهلل« ح�سن 

لي�س  اأن���ه  اأك���د  اأن  �سبق  ن�����س��راهلل 

ه����ن����اك م���ن���ت�������س���ب���ون ل����ل����ح����زب يف 

م�ستعدون  »لكننا  وتابع:  اخلليج، 

لتحمل جميع تبعات القرار الذي 

اتخذناه.«

خماوف كثرية

اللبنانيني  خماوف  وتتعاظم 

خ�سو�ساً  اخل��ل��ي��ج،  يف  العاملني 

ع���ن���دم���ا ي����اأت����ي م����وع����د جت��دي��د 

الإق������ام������ة، ح���ي���ث ت��ت��خ��ذ ب��ع�����س 

ذريعة  العملية  ه��ذه  احل��ك��وم��ات 

من  ومنعهم  اللبنانيني  لإق�ساء 

العودة اإىل اأرا�سيها.

وك�����ان�����ت م���������س����ادر ل��ب��ن��ان��ي��ة 

الع�سرات من  »اإق��ام��ات  اأن  اأك��دت 

اللبنانيني مل جت��دد«، حتى قبل 

الإع��������ان اخل��ل��ي��ج��ي ال��ر���س��م��ي 

العقوبات  م�ساعفة  عن  الأخ��ر 

وي���ت���ن���اق���ل  اهلل«،  »ح��������زب  ����س���د 

اللبنانيون يف الإمارات معلومات 

ع��دد  م��ن��ح  ال�سلطات  رف�����س  ع��ن 

م��ن ال��ل��ب��ن��ان��ي��ني ت��اأ���س��رة اإق��ام��ة 

على  ح�سولهم  م��ن  ال��رغ��م  على 

عرو�س عمل، وكل ذلك يعني اأن 

امل�سالح القت�سادية اللبنانية يف 

خطر،  يف  اأ�سبحت  اخلليج  دول 

ي��ع��ي�����س م���ع���ه ال���ل���ب���ن���اين ره��ي��ن��ة 

�سريكاً  جعلته  وتطورات  اأح��داث 

12

مــلــــف الـعـــدد

رغماً عنه يف اأزمة اتفقت الدول على تكبر دائرتها لت�سمل 

اجلميع. 

مفاجاأة الرتحيل

املوؤ�سف اأن بع�س الدول اخلليجية اعتمدت اأ�سلوب الغدر 

مل  احل��الت  بع�س  ففي  اللبنانيني،  بع�س  مع  التعاطي  يف 

كل  بداية  مع  لبنان  اإىل  ال�سنوية  زيارتهم  اأن  ه��وؤلء  يعلم 

ختام  يف  فوجئوا  حيث  امل���رة،  ه��ذه  الأخ���رة  �ستكون  �سيف 

ت��اأ���س��رة  ب��ع��دم ح�سولهم ع��ل��ى  ب����روت  رح��ل��ت��ه��م يف م��ط��ار 

الذهاب اإىل بع�س الدول اخلليجية كقطر.

ال�ستفهام عن  اللبنانيني  اأح��د  ح��اول  امل���رات  اإح���دى  يف 

�سبب اإبعاده، مع اأنه ل ينتمي اإىل »حزب اهلل«، ل بل ي�سف 

ال�سركة  ردت  ال�سبب،  ع��ن  ���س��وؤال��ه  ل��دى  بالعلماين،  نف�سه 

»ا�ستغنينا  باإجابة خمت�سرة  فيها  يعمل  كان  التي  القطرية 

ع���ن خ���دم���ات���ك«، ق��ط��ر وغ���ره���ا م���ن ال�����دول ا���س��ت��غ��ن��ت عن 

اأي�ساً، بانتظار جولة جديدة من الرحيل  اآخرين  خدمات 

و�سفارة من دول غربية تعلن ال�ستمرار يف �سيا�سة ت�سديد 

احل�سار على كل مواٍل ل�»حزب اهلل«.

واإىل جانب الرحيل والإبعاد، كانت قد بداأت منذ اأ�سهر 

عمليات مداهمة وتفتي�س ملنازل بع�س اللبنانيني و�سركاتهم 

يف اخلليج، ما ا�سطر بع�س منهم اإىل اإزالة اأي دليل يوؤ�سر 

لولء اأو انتماء اإىل احلزب، ولو حتى �سورة لدعم املقاومة، 

حتى ل يف�سر ذلك على اأنه دليل قد ي�ستخدم �سدهم. 
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ا�ستماك  اإىل  اخلليج  م��ن  يطرد 

ت��ع��ود اإىل رج����ال الأع���م���ال  ���س��ق��ق 

اأن  �سيما  ل  لبنان،  يف  اخلليجيني 

هذه ال�سقق فارغة.

اللبنانيني ما حدث  اأحد  يروي 

معه عندما رغب يف جتديد اإقامته 

يف ق��ط��ر »ا���س��ت��وق��ف��ت��ن��ي ال�����س��رط��ة 

ع��ل��ه��ا  �����س����اع����ات،   10 م�����ن  لأك��������رث 

ا�ستبهت بانتمائي اإىل »حزب اهلل«؛ 

ب��ات اجلميع يعتربه  احل��زب ال��ذي 

مع  اخلليجية،  ال���دول  يف  اإره��اب��ي��اً 

كلمة  اأع��ل��ى  اأن���ه  متنا�سني  الأ���س��ف 

الأطماع  واأوق��ف  واملقاومة،  العرب 

حققت  كبر،  حد  اإىل  الإ�سرائيلية 

معي واأجرت حتريات خا�سة �سملت 

عملي  يف  م�����س��وؤول��ني  م��ع  التحقيق 

اإثر ذلك  احلايل وكذلك القدمي.. 

تاأكدوا من نظافة ملفي بح�سب ما 

قالوا يل، وللمفارقة، منعوين من 

دخول قطر مرة اأخرى«، اإذاً، م�سر 

املحك،  على  اخلليج  يف  اللبنانيني 

ي��ن��ذر ب��ت��داع��ي��ات خ��ط��رة ع��ل��ى كل 

ال�سعد مبا فيها القت�سادي الذي 

ي�ستند ب�سكل ملحوظ على عائدات 

ال��ل��ب��ن��ان��ي��ني يف دول الغ������راب، ل 

�سيما يف دول اخلليج. 

العاملني يف مكاتب  اأحد  يوؤكد 

التوظيف املعتمدة من قبل �سفارات 

اأنه مل  الدول اخلليجية يف لبنان، 

ت���رد ل��غ��اي��ة ال�����س��اع��ة اأي ت��اأ���س��رات 

جرى التفاق عليها م�سبقاً للدول 

اخل��ل��ي��ج��ي��ة، »ول��ك��ن��ه��ا ق��د ل تكون 

م�ستعدة بعد ذلك لت�سهيل اإعطاء 

ف�سي�سمل  الت�سييق  اأم���ا  ال��ف��ي��زا، 

هناك عرب عدم  اأ�سا�ساً  املوجودين 

جتديد اإقامتهم«.

ل��ك��ن م���ن ج��ه��ة اأخ������رى، ي��ق��ول 

اأحد املهند�سني اللبنانيني اإنه »من 

ع�سرة مهند�سني  اأك��رث من  �سمن 

العربية  اململكة  يف  للعمل  طلبوا 

اأ�سهر، كنت  ال�سعودية منذ خم�سة 

ال��وح��ي��د ال����ذي رف�����س ط��ل��ب��ه لأن 

طائفتي كانت خمتلفة عن البقية، 

ح�����س��ل اجل��م��ي��ع ع��ل��ى ت���اأ����س���رات 

اأما  اأنا،  با�ستثنائي  للعمل  الذهاب 

من  عليه  ح�سلت  ال���ذي  التعليل 

رد  الطلب  ب��اأن  املعني،  املكتب  قبل 

املقابل  ويف  التاأ�سرة،  رق��م  ب�سبب 

ي���ع���ود وزي������ر اخل����ارج����ي����ة ع���دن���ان 

من�سور لينفي وي�ستبعد ويتحدث 

ع������ن ان�������ع�������دام امل�������������ربرات ل���ط���رد 

اللبنانيني من اخلليج، وهذا خر 

مثال«.

رواي������ات ت���وؤك���د ���س��ح��ة م���ا يتم 

اللبنانيني  دخ���ول  اأن  ع��ن  ت��داول��ه 

اإىل دول جمل�س التعاون �سيخ�سع 

ل��ت��دق��ي��ق ك��ب��ر، ح��ي��ث ل���ن ت�سمح 

�سخ�س  اأي  ب��دخ��ول  ال����دول  ت��ل��ك 

اهلل«،  ب���»ح��زب  ع��اق��ت��ه  يف  ي�ستبه 

تنا�سى  ل�سعب  ن��ف��اق  عملية  وه��ي 

اأن اللبناين �ساهم اإىل حد كبر يف 

اإعمار بادهم.

م�صلحة متبادلة

يف  م�سلحة  للبنانيني  ك��م��ا  ل��ك��ن 

اخلليجية  ل��ل��دول  ف��ك��ذل��ك  اخل��ل��ي��ج، 

لديها،  اللبنانيني  عمل  يف  م�سلحة 

اخلليجيون  امل�سوؤولون  يقول  الذين 

اإنهم �ساهموا يف بناء تلك الدول، هذه 

الثانية،  الناحية  من  اأم��ا  ناحية،  من 

اأجورهم منخف�سة جداً  اأن  �سك  فا 

ن�����س��ب��ة ل����اأوروب����ي����ني والأم���رك���ي���ني 

وال��غ��رب��ي��ني ع��ام��ة، ال��ذي��ن مي��ك��ن اأن 

ل����دول اخلليج  ث��ال��ث��اً  ي�����س��ت��ب��دل��وه��م، 

اأن  ت��ع��ل��م  ل���ب���ن���ان وه�����ي  م�����س��ال��ح يف 

امل�سالح،  هذه  على  حتافظ  اأن  عليها 

لبنانيون  اأع��م��ال  رج��ال  راب��ع��اً، هناك 

مواطنني  مع  اأعمالهم  يف  يت�ساركون 

خ���ل���ي���ج���ي���ني، وب�����ال�����ت�����ايل ���س��ي��خ�����س��ر 

اللبناين  اجل��ان��ب  ول��ي�����س  اجل��ان��ب��ان 

فقط.

يف ه��ذا الإط���ار، يقول اأح��د رجال 

الك�سف  راف�����س��اً  اللبنانيني  الأع��م��ال 

عن ا�سمه: »يحاربونا يف لقمة عي�سنا، 

ب�سبب  دولر  األ���ف   800 خ�سرت  لقد 

باتت  اللعبة  ال��ق�����س��ري،  الإب���ع���اد  ه���ذا 

مدرو�سة  بخطوات  ول��ك��ن  مك�سوفة، 

تق�سي باإبعاد اللبنانيني كحالة فردية 

ول��ي�����س��ت ج��م��اع��ي��ة، خ���وف���اً م���ن اإث����ارة 

يزيد  وم��ا  عقباها«،  يحمد  ل  �سجة 

اللبنانية  ال�����س��ف��ارات  اأن  ب��ّل��ة  ال��ط��ني 

اع��ت��زل��ت دوره����ا وال��ت��دخ��ل لي�س من 

واج��ب��ه��ا ال��دب��ل��وم��ا���س��ي وال�����س��ي��ا���س��ي، 

اك���ت���ف���وا ب���ال���ق���ول »ل���ي�������س ل���ن���ا دخ����ل، 

اذهبوا وابحثوا عن �سبب ترحيلكم«، 

قناعة  اإىل  اللبناين  تو�سل  بب�ساطة 

اأحد  اأنه يدفع ثمن مذهبه، وما من 

ي�ساأل عن اأحوال اللبنانيني«. 

يختم حديثه بالقول: »اإن تق�سر 

اأن  عليها  ف��ا���س��ح،  اللبنانية  ال��دول��ة 

وع��زم،  بجدية  امللف  ه��ذا  على  تعمل 

واإل �ستكر ال�سبحة و�سن�سهد ترحيًا 

ج��م��اع��ي��اً ���س��ي��ف��وق الأع������داد امل��ع��ق��ول��ة 

الع�سرات  ه��ن��اك  ال�سنة،  نهاية  حتى 

تعاين  التي  اللبنانية  ال��ع��ائ��ات  م��ن 

الأمّرين ب�سبب الرحيل الق�سري«. 

اإعداد هناء عليان

13

باتت م�سحوبة  املعلنة  وال��ق��رارات غر  دول اخلليج،  اللبنانيني من  اإىل مربر لطرد  تعد هناك حاجة  مل 

ب�سواهد عملية، توؤكد انتقال ال�سيا�سة املتبعة لل�سغط على »حزب اهلل« من طور التهديد اإىل التنفيذ، وب�سكل 

مبالغ فيه وغر منطقي، على �سبيل املثال، يف الكويت �سائعات كثرة، ومنها اأحاديث عن لبنانيني طردوا من 

اأعمالهم وطلب منهم ترك الباد التي ولدوا وتربوا فيها، اإذ اإن لبنانيني كرثاً ولدوا فيها، يف ال�سعودية اأغلقت 

تتعلق  اأخرى  ال�سحية، ف�سًا عن  وال�سهادات  بالراخي�س  تتعلق  6 مطاعم، ملخالفات  الريا�س  اأمانة مدينة 

ب�»�سحة البيئة«! و�سمل الإغاق مطاعم »الريف اللبناين« و»كرم بروت« ومن اأ�سمائها يعرف اأ�سحابها، لكن 

ما ل يعرف، وما ل ميكن اأن يفهم، هو حما�سبة مئات العاملني يف هذه املوؤ�س�سات، خلطاأ مل يرتكبوه، ومعظمهم 

ل عاقة لهم به، وهنا يطرح ال�سوؤال عما تفعله دول اخلليح العربي بحق لبنانيني اأبرياء ذنبهم الوحيد اأنهم 

عملوا فيها باإخا�س واأ�سهموا اإىل حد كبر يف نه�ستها وتطويرها.

اأمام خريجي اجلامعات واملعاهد اللبنانية بحثاً عن فر�س  اأ�سا�سياً  ل �سك اأن بلدان اخلليج �سكلت متنف�ساً 

ال�سعودية  اإىل  وبخا�سة  اخلليج،  باجتاه  والبناءة  املثمرة  اللبنانية  الهجرة  ول��ول  لبنان،  يف  هنا  �سائعة  عمل 

ذلك ل  لكن  بالبطالة،  املا�سية، يختنق  ال�سنوات  �سيما على مدى  ل  لبنان،  لكان  والكويت،  والإم���ارات وقطر 

يعني اأن الدول اخلليجية يف املقابل مل ت�ستفد اإىل حد كبر من اليد العاملة اللبنانية ومن اخلربات والكوادر 

اللبنانية التي اأ�سهمت يف تنمية قطاعاتها املختلفة.

مبررات قليلة

احلجم  عن  الدقيقة  الإح�����س��اءات  تغيب 

اأن  اإل  اخل���ل���ي���ج،  يف  ل��ل��ب��ن��ان��ي��ني  احل��ق��ي��ق��ي 

التقديرات ت�سر اإىل اأن اللبنانيني العاملني 

األف   500 يف اخلليج رمبا يبلغ عددهم نحو 

األف يف ال�سعودية،   200 بواقع ما يزيد على 

ونحو 100 األف يف الإم��ارات، وما يزيد على 

يف قطر، ونحو 35 األفاً يف الكويت. األفاً   40
وال��ب��ن��اءة  امل��ث��م��رة  ال��ه��ج��رة  ه���ذه  وت�سكل 

راف�����داً اأ���س��ا���س��ي��اً ل��اق��ت�����س��اد ال��ل��ب��ن��اين، من 

لبنان  اإىل  تتدفق  ال��ت��ي  التحويات  خ��ال 

�سنوياً، فت�سهم يف تن�سيط حركتي ال�ستثمار 

املدفوعات،  ميزان  تعزيز  ويف  وال�ستهاك، 

وم���ا ي��زي��د م��ن اأه��م��ي��ة ه���ذه ال��ه��ج��رة، اأن��ه��ا 

اأن  ك��م��ا  اغ�����راب،  اإىل  ت��ت��ح��ول  م��وؤق��ت��ة ول 

وبحكم  هم،  اخلليج  يف  العاملني  اللبنانيني 

ال���ق���رب اجل����غ����رايف، ع��ل��ى ت��ف��اع��ل دائ�����م مع 

اإليه مرات عدة يف  بلدهم الأم وهم يعودون 

اأهمية هذه  لإظ��ه��ار  ويكفي  ال��واح��د،  ال��ع��ام 

60 يف املئة  اأنها م�سدر لأكرث من  اجلاليات 

اإىل  �سنوياً  ترد  التي  املالية  التحويات  من 

القت�ساد اللبناين.

وي�����س��ت��غ��رب ب��ع�����س اخل�����رباء م���ب���ادرة اأي 

من  ي���ردد  م��ا  تنفيذ  اإىل  اخلليج  دول  م��ن 

بني  ما  القت�سادية  امل�سالح  لأن  تهديدات، 

وج��ود  ظ��ل  ال���دول متبادلة يف  وت��ل��ك  لبنان 

12 مليار دولر كا�ستثمارات  اإىل   10 ما بني 

لبنان  يف  مبا�سرة  وغ��ر  مبا�سرة  خليجية 

مليارات   5.3 منها  وعقارية،  مالية  كاأ�سول 

ا�ستثمارات �سعودية اأي ما يوازي 40 يف املئة 

اإجمايل ال�ستثمارات العربية يف لبنان،  من 

 3.2 الإماراتية نحو  ال�ستثمارات  تبلغ  فيما 

مليار دولر والكويت نحو 2.2 مليار دولر.

من هنا تربز يف ملف العاقات اللبنانية 

- اخلليجية اأهمية الدور القت�سادي واملايل 

يف  املنت�سرة  اللبنانية  اجلاليات  تلعبه  ال��ذي 

منها،  دول  اأرب���ع  يف  ل�سيما  اخلليج،  ب��ل��دان 

وقطر  وال��ك��وي��ت  والإم�����ارات  ال�سعودية  ه��ي 

بالن�سبة اإىل لبنان.

ي��������روي اأح��������د امل����غ����رب����ني ب��������اأن ب��ع�����س 

ال��ل��ب��ن��ان��ي��ني ي��ع��ي�����س��ون ه��اج�����س ال��رح��ي��ل، 

»يتجنبون حتى ذكر ا�سم احلزب، ل ن�ستطيع 

عرب  لبنان  يف  اأهلنا  اإىل  هواج�سنا  ننقل  اأن 

الهاتف، فنحن مراقبون يف كل خطوة نقوم 

الرحيل  يف  دوره  ب��اأن  حتماً  يعلم  هو  بها«، 

لنا خبز  يكون  »لن  اآج��ًا،  اأم  �سياأتي عاجًا 

يف هذا البلد بعد ذلك، ولكن ل ي�سعنا �سوى 

النتظار، فع�سى اأن تتبدل الأحوال«، يوافقه 

�سديقه الراأي »لن تتبدل الأحوال، الأو�ساع 

الأم����ور تنذر  اإىل ح��د م��ف��روغ م��ن��ه،  و�سلت 

على  لفتة  عن  ال�سديق  يتحدث  بالأ�سواأ«، 

ت��وؤم��ن ج��وازات  التي  الر�سمية  امل��راك��ز  اأح��د 

ال�سفر يف ال�سعودية جاء فيها: »اأي �سعودي 

لبنانية  نخطف  رح  ل��ب��ن��ان،  يف  �سينخطف 

خلوه  ال�سعودي  ترجعون  ل  وع��ادي  مكانه، 

عندكن«.

يف امل��ق��اب��ل، ا���س��ت��ف��زت ت��ه��دي��دات ال���دول 

كبراً  ع���دداً  اللبنانيني،  ب��ط��رد  اخلليجية 

من اللبنانيني من خمتلف الطوائف، وثمة 

من طالب ذويهم بال�ستغناء عن بلد يذلهم 

اأن دعت جمموعة  اإىل لبنان، وكان  والعودة 

الجتماعي  ال��ت��وا���س��ل  م��واق��ع  نا�سطي  م��ن 

وحت����دي����داً ع���رب »ال��ف��ي�����س��ب��وك« ك���ل ل��ب��ن��اين 

غياب اإلحصاءات
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لك�صب التاأييد ببني ال�صكان، خ�صو�صاً 

يف املناطق النائية، مثل �سيناء.

بامل�ساحة  �سيناء  الرابع: متيز  العامل 

مرت  كيلو  األف   60( ال�سا�سعة  اجلعرافية 

م���رب���ع( وت�����س��اري�����س��ه��ا ال�����س��ع��ب��ة امل��ائ��م��ة 

خل��و���ش ح���رب ع�����س��اب��ات ���س��د اجل��ي��و���ش 

النظامية.

الكبرية  اخلام�ش: اال�ستفادة  العامل 

م��ن ال��ف��و���س��ى احل��ا���س��ل��ة يف م�����س��ر، وم��ن 

ال�سلطة  اإىل  امل�سلمني«  »االإخ���وان  و�سول 

املناخ  وّف��ر  ع��ام كامل، مما  م��دة  وحكمهم 

وزي��ادة  »ال��ق��اع��دة«  ن�ساط  لتعزيز  امل��وات��ي 

األف  من  املدربة  امل�سلحة  عنا�سرها  ع��دد 

اإىل 12 األف عن�سر.

لهذا كله مل يعد من املمكن اال�ستهانة، 

اأو التقليل من خطورة ما يجري يف �سبه 

جزيرة �سيناء من حرب ت�سنها اجلماعات 

العربي  اجلي�ش  �سد  املتطرفة  االإرهابية 

امل�سري، وذلك على مقربة من فل�سطني 

املحتلة، حيث املحتل ال�سهيوين، الواجب 

ملنعه  ن��ح��وه  البندقية  وت��وج��ي��ه  مقاتلته 

من اال�ستقرار يف اأر�ش فل�سطني، وهو ما 

حول  الكبرية  اال�ستفهام  عامات  يطرح 

م���دى ارت���ب���اط ه���ذه اجل��م��اع��ات ب��اأج��ه��زة 

واالأمريكية،  »االإ�سرائيلية«  اال�ستخبارات 

ب��غ��ي��ة ال���ع���م���ل ع���ل���ى ا����س���ت���ه���داف اجل��ي�����ش 

امل�������س���ري وم�����ق�����درات ال����دول����ة امل�����س��ري��ة 

املتحدة  وال���والي���ات  »اإ���س��رائ��ي��ل«  مل�سلحة 

االأمريكية، يف اإطار خطة من�سقة و�سعت 

لهذه الغاية، وت�ستهدف:

1- اإ�سعاف اجلي�ش امل�سري عرب اإبقائه يف 
مواجهة حرب ا�ستنزاف.

ال��دائ��م لت�سديد اخلناق  امل��ربر  اإي��ج��اد   -2
واحل�������س���ار ع���ل���ى ق���ط���اع غ�����زة الإخ�������س���اع 

مقاومته.

ال��دخ��ول  اإىل  امل�����س��ري��ة  ال���دول���ة  3- دف���ع 
»اإ�سرائيلية«  ج��دي��دة  اأمنية  منظومة  يف 

»مواجهة  ع��ن��وان  حت��ت  غربية،  اأم��ريك��ي��ة 

االإره��������اب يف ���س��ي��ن��اء« ب���اع���ت���ب���اره ت��ه��دي��د 

للجميع.

حاجز  اإىل  �سيناء  حتويل  على  العمل   -4
ب����ني م�����س��ر وال���ك���ي���ان  ي��ف�����س��ل  ك���ي���ان  اأو 

ل��غ��زة الأج��ل  ام��ت��داداً  وي��ك��ون  ال�سهيوين، 

دول��ة  الإق��ام��ة  فيه  الفل�سطينيني  توطني 

العودة  حق  ت�سفية  وبالتايل  غ��زة،  ت�سم 

واإنهاء ق�سية فل�سطني.

االإرهابية  اجلماعات  مواجهة  اأن  على 

يتطلب  »االإ�سرائيلي«  املخطط  واإح��ب��اط 

ب��ال�����س��رورة امل����زاوج����ة م���ن ق��ب��ل ال��دول��ة 

واالأم��ن��ي  الع�سكري  العمل  ب��ني  امل�سرية 

ال��������ذي ب����������داأه اجل����ي���������ش امل���������س����ري ���س��د 

اجلماعات امل�سلحة، وبني العمل ال�سيا�سي 

االقت�سادية  ب��االأو���س��اع  االهتمام  واإي���اء 

�سيناء،  ل�سكان  واخلدماتية  واالجتماعية 

ل��ك�����س��ب وق��وف��ه��م اإىل ج��ان��ب ال���دول���ة يف 

هذه احلرب، وحرمان اجلماعات امل�سلحة 

ي�سّهل  ل��ه��ا، مم���ا  ح��ا���س��ن��ة  ب��ي��ئ��ة  اأي  م���ن 

ماحقتهم والق�ساء عليهم.

ح�سني عطوي

���س��ب��ه ج��زي��رة  اأن  ي���ب���دو وا����س���ح���اً 

اإىل م�سرح حلرب  �سيناء قد حتولت 

ا����س���ت���ن���زاف ت����ق����وم ب���ه���ا اجل���م���اع���ات 

االإره�����اب�����ي�����ة امل����ت����ط����رف����ة؛ ال���ت���اب���ع���ة 

ال���ق���اع���دة«، ���س��د اجلي�ش  ل���»ت��ن��ظ��ي��م 

وق���وات االأم���ن امل�����س��ري��ة، وي��ت��م هذه 

االأي�������ام ت�����س��ع��ي��د اأواره�������ا ع��ل��ى نحو 

هذه  متكنت  اأن  منذ  م�سبوق،  غ��ري 

وخايا  �سبكات  بناء  من  اجلماعات 

م�����س��ل��ح��ة يف اجل����زي����رة ع���ل���ى م���دى 

العقود الثاثة االأخرية.

الت�ساعد يف احلرب  ه��ذا  اأن  على 

االإره����اب����ي����ة، وال������ذي ب��ل��غ ذروت������ه يف 

مقر  على  مفخخة  ب�سيارة  الهجوم 

امل��خ��اب��رات اجل��وي��ة يف ���س��ي��ن��اء، ط��رح 

االأ�سئلة ب�ساأن توقيت هذا الت�سعيد، 

وال����ع����وام����ل ال���ت���ي م��ك��ن��ت »ت��ن��ظ��ي��م 

القاعدة« من امتاك القوة والقدرة 

ع��ل��ى ال���ق���ي���ام ب���ذل���ك، وا����س���ت���ط���راداً 

»االإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة«  باخلطة  ذل��ك  �سلة 

االأم��ريك��ي��ة، وال��ه��دف منها، واأخ��رياً 

�سبل الت�سدي لها واإحباطها.

بالنظر اإىل التوقيت، فاإنه تزامن 

م���ع ���س��ل�����س��ل��ة م���ن ال���ت���ط���ورات ال��ت��ي 

وجت�سدت  م���وؤخ���راً،  م�سر  �سهدتها 

ب�����س��ق��وط ح��ك��م »االإخ����������وان«، وع���زل 

الرئي�ش حممد مر�سي عن ال�سلطة، 

وظ��ه��ور م��وؤ���س��رات ق��وي��ة على اجت��اه 

احلكم اجلديد يف م�سر نحو انتهاج 

التبعية  �سيا�سات م�ستقلة بعيدة عن 

ل��ل��والي��ات امل��ت��ح��دة االأم��ريك��ي��ة، وهو 

الر�سمي  امل�سري  املوقف  تاأكد يف  ما 

وال�سعبي املتمثل يف رف�ش اأي عدوان 

اأمريكي �سد �سورية.

اجل����م����اع����ات  مت�����ّك�����ن  اأن  غ������ري 

كل  امتاك  املتطرفة من  االإرهابية 

هذه القدرات واالإمكانيات، على �سن 

وتفجري  الكمائن  ون�سب  الهجمات 

ال����ع����ب����وات وال���ق���ن���اب���ل وال�������س���ي���ارات 

املفخخة، ما كان ليح�سل لوال توافر 

ال��ع��وام��ل، وال��ت��ي ميكن  العديد م��ن 

تلخي�سها بخم�سة عوامل:

ال��ع��ام��ل االأول: اال�����س����ت����ف����ادة من 

غ��ي��اب ال���دول���ة امل�����س��ري��ة يف ���س��ي��ن��اء، 

اق��ت�����س��ادي��اً واج��ت��م��اع��ي��اً وخ��دم��ات��ي��اً 

و�سيا�سياً، على مدى ثاثة عقود من 

حكمي ال�����س��ادات وم��ب��ارك، م��ا اأوج��د 

ب��ي��ئ��ة غ��ري م���وؤي���دة ل��ل��دول��ة ون��اق��م��ة 

عليها، وقابلة الأي حترك �سدها.

���س��ك��ان  الثاين: اعتماد  ال��ع��ام��ل 

���س��ي��ن��اء م��ن ال��ق��ب��ائ��ل ال��ب��دوي��ة على 

ال����ت����ه����ري����ب، االأم���������ر ال�������ذي ي��ج��ع��ل 

م�سلحة  م��ع  متناق�سة  م�سلحتهم 

ال������دول������ة وق����وان����ي����ن����ه����ا، ول���دي���ه���م 

اجلماعات  م��ع  للتعاون  اال���س��ت��ع��داد 

املتطرفة يف تهريب ال�ساح وتوفري 

امللجاأ لهم.

الدينية  الثالث: البيئة  العامل 

القاعدة«  »تنظيم  لن�ساط  املواتية 

ال�����ذي ي��ت��خ��ذ م���ن ال���دي���ن ���س��ت��ارة 
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ال�سورية،  التطورات  مع  بالتزامن 

العراق موجة تفجريات وا�سعة  يعي�ش 

تكاد تكون يومية حت�سد اآالف االأرواح 

الربيئة من العراقيني. وح�سب خرباء 

ا���س��رتات��ي��ج��ي��ني، ف�����اإن ه����ذا االإج������رام 

وراءه  يقف  الرافدين  باد  اليومي يف 

رئي�ش اال�ستخبارات ال�سعودية بندر بن 

وي�سرف  وي��دي��ر  ال��ذي مي��ّول  �سلطان، 

ع��ل��ى خ��اي��ا »ال���ق���اع���دة«، ال��ت��ي تتخذ 

اأ�سماء متنوعة ومتعددة، وهدفه تكامل 

الفو�سى والدم وتوا�سلها من  �ساحات 

العراق اإىل �سورية، فلبنان.

اأن  اخل��������رباء  ه��������وؤالء  ي���ع���ت���رب  واإذ 

ب���ن���در ه���و امل�������س���وؤول ع���ن ال��ت��ف��ج��ريات 

ال���ت���ي ح�����س��ل��ت يف ل���ب���ن���ان )ال���روي�������ش 

حلقاتها  ت��وا���س��ل  واأن  وط���راب���ل�������ش(، 

بف�سل  االآن،  حتى  اأُف�سل  قد  اللبنانية 

التدابري واملتابعة الدقيقة حلزب اهلل، 

العراق بفعل االحتال االأمريكي  فاإن 

الذي اأدخل معه باأ�سكال خمتلفة اآالفاً 

دربتهم  الذين  االإرهابيني  من  موؤلفة 

االأمريكية  املخابرات  عليهم  واأ�سرفت 

ب��ت��م��وي��ل م���ن ال�����س��ع��ودي��ة م��ن��ذ ن��ه��اي��ة 

���س��ب��ع��ي��ن��ي��ات  ال���ق���رن امل���ا����س���ي، بحجة 

االحت��اد  �سد  اأفغان�ستان  يف  »اجل��ه��اد« 

ال�����س��وف��ي��ات��ي ال�����س��اب��ق، ب�����داأت ب��اإي��ق��اظ 

اخلايا التي كانت نائمة، بعد اأن و�سل 

تطويع املنطقة وفق امل�سروع االأمريكي 

اإىل اجل�����دار ال�����س��وري ال�����س��ل��ب ال���ذي 

اأن  على  الدولية.  امل��وازي��ن  يقلب  يكاد 

الك�سف عنه  مّت  االأم��ر، ما  اخلطري يف 

يف العراق موؤخراً، عن قيام املجموعات 

كيميائية  م����واد  بت�سنيع  االإره���اب���ي���ة 

���س��ام��ة يف م��دي��ن��ة امل���و����س���ل امل��ح��اذي��ة 

ل��ل��ح��دود ال�����س��وري��ة، وه���ن���اك اح��ت��م��ال 

التي  ال�سامة  ال��غ��ازات  تكون  ب��اأن  كبري 

يف  امل�سلحة  امل��ج��م��وع��ات  ا�ستخدمتها 

�سورية هي مما مت اإنتاجه يف العراق.

وت��ت��خ��وف م�����س��ادر اأم��ن��ي��ة ع��راق��ي��ة 

يف  االإرهابية  املجموعات  تتجه  اأن  من 

باد الرافدين، يف اأعمالها االإجرامية 

الكيميائية  امل���واد  ادخ���ال  اإىل  املقبلة، 

مينعها  م��ا  اأن  معتربة  تفجرياتها،  يف 

ال�سورية،  التطورات  االآن من ذلك هو 

وامل�����زاع�����م االأم����ريك����ي����ة واخل��ل��ي��ج��ي��ة، 

وحتديداً ال�سعودية، با�ستعمال اجلي�ش 

الكيميائي،  لل�ساح  ال�����س��وري  العربي 

الأن جل��وء امل��ج��م��وع��ات االإره��اب��ي��ة اإىل 

اأع����م����ال ال��ت��ف��ج��ري ب���ه���ذا ال�������س���اح يف 

على  القاطع  الدليل  �سيعطي  العراق، 

ا�ستعمال  يف  �سورية  يف  امل�سلحني  دور 

ذريعة  اتخذ  ال��ذي  الكيميائي  ال�ساح 

لت�سعيد العدوان على باد االأمويني.

اخل���ارج���ي���ة  وزارة  وب���ح�������س���ب 

يف  التن�سيق  »تزايد  فاإن  الرو�سية، 

اأن�سطة االإرهابيني واملتطرفني يف 

اأخرى يف  العراق و�سورية، وبلدان 

املنطقة، ي�سرتعي االنتباه«.

واعتربت اخلارجية  الرو�سية اأنه »يجب قطع دابر 

يف  الطائفية  ال��ن��زاع��ات  ال���س��ع��ال  احلثيثة  امل��ح��اوالت 

بهذا  العنف  ا�ستمرار  الأن  االأو���س��ط«،  ال�سرق  منطقة 

املنطقة  ب�سعوب  واأخ����رياً  اأواًل  ي�سر  االأع��م��ى  ال�سكل 

وم�ساحلها الوطنية والقومية.

ب����اأي ح����ال، ف��ق��د ب����داأت ق���ي���ادات ع��راق��ي��ة م��ن ع��دة 

اجت���اه���ات ت��ت�����س��اءل ع���ن امل����دى ال����ذي ���س��ي�����س��ل اإل��ي��ه 

ت�سرب  التي  االإره��اب  عمليات  يف  ال�سعودي  االإ�سرار 

العراق، وعن اأ�سباب التورط الرتكي اجلديد يف هذه 

املوجة االإجرامية التي اأخذت تطال �سورية والعراق، 

خ�سو�ساً - ح�سب بع�ش القيادات العراقية - اأن جزءاً 

االإرهابية  املجموعات  ت�ستخدمها  التي  االأ�سلحة  من 

ر  امل�سلحة يف �سورية، ياأتي من نف�ش امل�سادر التي تفجَّ

الرتكية،  ال�سلطات  م��ن  كبري  وبت�سهيل  ال��ع��راق،  يف 

التي كثرياً ما تتوىل قواها االأمنية نقلها اإىل احلدود 

ال�سورية.

ُيذكر اأن جهة اأمنية عراقية كانت قد داهمت وكراً 

اإرهابياً، واألقت القب�ش على اأ�سخا�ش اعرتفوا - بعد 

اآثار مواد كيميائية - بوجود  اأيديهم  اأن اكت�سف على 

م�����س��ان��ع ل��ل�����س��اح ال��ك��ي��م��ائ��ي يف امل��و���س��ل، ح��ي��ث متت 

مداهمة هذه امل�سانع التي عرث فيها فعًا على املواد 

الكيميائية امل�سنعة الأغرا�ش ع�سكرية.

اأحمد الطب�ش

التصعيد اإلجرامي في العراق.. ومصانع األسلحة الكيميائية السرية

عالمات االستفهام كبيرة 
حول ارتباط الجماعات 
»السلفية« في سيناء 
بأجهزة االستخبارات 
»اإلسرائيلية« واألميركية

احتمال كبير بأن تكون الغازات 
السامة التي استخدمتها 
المجموعات المسلحة في سورية 
هي مما تم إنتاجه في العراق
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كان الفتاً نفي م�سوؤول كبري يف قطاع النفط يف اليمن، 

احلديث عن اأن الدرا�سات وامل�سوحات اجليولوجية توؤ�سر 

اإىل وجود اأكرب خمزون نفطي عاملي يف اليمن.

الهائل  املخزون  هذا  فاإن  املعلومات  هذه  اأ�سارت  وكما 

�سعدة  جلهة  خ�سو�ساً  ال�سعودية،  اإىل  منه  ق�سم  ميتد 

هذه  وتقدر  جنوبه،  يف  وح�سرموت  اليمني،  ال�سمال  يف 

ال�����س��ع��ودي��ة بعمق ب�سيط ال  ن��ح��و  اأن���ه مي��ت��د  ال��درا���س��ات 

يتجاوز ال�1800 مرت.

بع�سها  اليمني،  النفي  اأ�سباب  ح��ول  ال��رواي��ات  تتعدد 

يرى اأن االإعان الر�سمي عن هذا املخزون قد يزيد من 

ت�سري  االأول��ي��ة  ال��درا���س��ات  الأن  ا�ستعااًل،  اليمنية  االأزم���ة 

اإذا ما بداأ با�ستخراج هذه الرثوة الهائلة،  اإىل اأن اليمن 

والعراق  ال�سعودية  تختزنه  ما  ت��وازي  باأنها  تقدر  التي 

ذات  دول��ة  �سيجعلها  العاملي،  خم��زون  ثلث  نحو  اأي  معاً، 

اكتفاء كبري، و�ستبداأ بعملية تنمية وا�سعة، وتتخلى عن 

ت�سعري  اإىل  ي��دف��ع  م��ا  وه��و  ال��ك��ب��رية،  جارتها  م�ساعدات 

الفتنة يف اليمن الإبقائها �سعيفة وغري م�ستقرة، اإ�سافة 

اإىل االإ�سرار على موا�سلة بناء جدار الف�سل العن�سري، 

االأ�سود  الذهب  باد  تاأكل  خ�سو�ساً جلهة �سعدة، حيث 

العلم  بنائها للجدار، مع  اليمنية يف عملية  االأر���ش  من 

اأن لليمن حقوقاً يف االأرا�سي متتد الأكرث من 150 كيلو 

اغت�سبت  قد  كانت  ال�سعودية،  االأرا���س��ي  داخ��ل  يف  م��رتاً 

منذ اأيام عبد العزيز اآل �سعود، مما يعني براأي اأ�سحاب 

هذه الرواية، اأن اليمنيني ال يريدون ك�سف هذه الورقة 

ال��ظ��روف حتى ال ت��زداد االأزم���ة وح�سية  الهامة يف ه��ذه 

ودموية.

»�سكاي  حمطة  عنها  فتحدثت  الثانية،  ال��رواي��ة  اأم��ا 

ن��ي��وز« االأم��ريك��ي��ة ق��ب��ل ف���رتة ط��وي��ل��ة، م��وؤك��دة اأن اأك��رب 

اإىل  اليمن، م�سرية  العامل موجود يف  خمزون نفطي يف 

اأن وا�سنطن و�سعت كل ثقلها الإخفاء هذه املعلومات، مما 

يعني اأن ما ت�سهده اليمن منذ اأكرث من ثاث �سنوات هو 

�سراع اإقليمي ودويل حاد.

اإقليمياً، الأن ال�سعودية تخ�سى من هبوط النعمة على 

تدعمهم،  الذين  اأولئك  حتى  عليها،  فيتمرد  اليمنيني، 

كاأوالد ال�سيخ ح�سني االأحمر وحزب االإ�ساح »االإخواين«، 

قوى  من  تروي�سه  جرى  وما  ال�سابقة،  امللكية  والفلول 

ونخب ثقافية ودينية مل�سلحة ال�سعودية والوهابية، كما 

اأن حتول اليمن من دولة مدمغة يف الفقر اإىل دولة غنية، 

�سيجعلها ماذاً لبقية الدولة اخلليجية لاعتماد عليها 

يف مواجهة الهجمة واجلربوت وال�سطوة ال�سعودية.

– اأمريكي  اأما جلهة كونه دولياً، فثمة �سراع رو�سي 

الفرتة  يف  اليمن  اأن  وخ�سو�ساً  النفطية  االآب����ار  ح��ول 

ال�����س��اب��ق��ة، ق��ب��ل ان����دالع اأزم��ت��ه��ا، مل ت���رد اأن جت��ع��ل من 

وا�ستخراج  التنقيب  جم��ال  يف  الوحيدة  ال��دول��ة  اأم��ريك��ا 

النفط، وقد ظلت املفاو�سات االأمريكية – اليمنية نحو 

�سنتني، كان خالها نوع من االإ�سرار اليمني على اإدخال 

�سركات رو�سية و�سينية وبريطانية اإىل جانب ال�سركات 

االأمريكية، وحينما مل تفلح املحاوالت االأمريكية، ومعها 

اأواًل حماوالت قطرية، ويف كل احلاالت ودائماً واأبداً كانت 

داخلية  بفنت  اليمن  اإ���س��ع��ال  م��ن  ب��د  ال  ك��ان  ال�سعودية، 

اأ�سكااًل  �سنوات ونيف  اتخذت منذ ثاث  النطاق،  وا�سعة 

خمتلفة، وال يبدو اأنها �ستهداأ يف املدى املنظور، خ�سو�ساً 

اأن االأزمة اليمنية يف �سكل من اأ�سكالها، �سارت ت�ستهدف 

اإع���ادة ر�سم خ��رائ��ط يف ه��ذا ال��وط��ن العربي امل��ع��ذب من 

املحيط اإىل اخلليج.

حممد �شهاب

)اململكة  اإرها�ست  ال�سعودية  اململكة  تعي�ش 

امللوك  م��ن  االأول  اجليل  رحيل  بعد  الثانية( 

م��رح��ل��ة اجليل  اإىل  واالن��ت��ق��ال  ال�����س��دي��ري��ني 

الرتباطاتهم  نتيجة  تناق�ساً  االأك��رث  الثالث، 

املتعددة ول�سعف منظومة تعيني ويل العهد.. 

مف�سلية  ا�ستحقاقات  عبداهلل  امللك  وي��واج��ه 

خطرية على حماور ثاثة:

اخل�����اف�����ات  وت����ن����ظ����ي����م  ال����ع����ه����د  والي���������ة   -1
وال�������س���راع���ات ب���ني اأج��ن��ح��ة ال��ع��ائ��ل��ة امل��ال��ك��ة، 

وال�سراع على العر�ش.

ي�����س��م��ى »ال��رب��ي��ع  امل��م��ل��ك��ة يف م���ا  ت������وّرط   -2
العربي«، الذي جعل املنطقة على اأبواب اإعادة 

موؤمتر  ي�سبه  مب��ا  وال��ك��ي��ان��ات،  ال���دول  تق�سيم 

يالطا متجاوزاً �سايك�ش - بيكو.

3- اال�ستحقاقات الداخلية ومطالب املعار�سة 
وانتماءاتها  اأطيافها  اختاف  على  ال�سعودية 

املذهبية وال�سيا�سية والقبلية، والتي تت�ساعد 

حركتها بعد الثورات العربية امل�ستمرة!

ال�������س���وؤال امل����ط����روح: ه���ل ي�����س��ت��ط��ي��ع امل��ل��ك 

من  ال�سعودية  اململكة  واإن��ق��اذ  حماية  عبداهلل 

مغامرات بع�ش اأمرائها؟ وهل ي�ستطيع اإدارة 

ي�ستطيع  وه��ل  للعر�ش؟  االنتقالية  امل��رح��ل��ة 

ا�ستعادة دور اململكة احلكيم غري امل�سلح؟

����س���راع  ف������اإن  االأول،  ل��ل��م��ح��ور  ب��ال��ن�����س��ب��ة 

االأج��ن��ح��ة داخ���ل ال��ع��ائ��ل��ة امل��ال��ك��ة ي��ت��وزع على 

ثاثة حماور:

مع  بالتحالف  واأوالده  عبداهلل  امللك  جناح 

اأوالد االأمري نايف.

جناح بندر بن �سلطان - �سعود الفي�سل.

اجل��ن��اح »امل���دين« بقيادة االأم���ري ط��ال بن 

عبد العزيز.

امللك ع��ب��داهلل م��ن االأح���داث  وق��د ي�ستفيد 

ال�سورية واالتفاق الرو�سي - االأمريكي الذي 

للمحور  الفا�سلة  الثانية«  »الغزوة  ف�سل  اأعلن 

االأمريكي - اخلليجي على �سورية، يف الوقت 

ال��ف��ا���س��ل��ة  االأوىل«  »ال����غ����زوة  اأ���س��ق��ط��ت  ال����ذي 

الثنائي القطري )حمد بن خليفة وحمد بن 

اأي�ساً  الفا�سلة  الثانية«  »ال��غ��زوة  ف��اإن  جا�سم( 

ب��ع��د ت��راج��ع االأم��ريك��ي��ني ع��ن ال���ع���دوان على 

 - )بندر  ال�سعودي  الثنائي  �ست�سقط  �سورية 

الطريق  �سيفتح  م��ا  وه���ذا  ال��ف��ي�����س��ل(،  ���س��ع��ود 

املحور  ه��ذا  للتخل�ش من  امللك عبداهلل  اأم��ام 

واأت���ب���اع���ه، واإغ�����اق ال��ن��اف��ذة ال�����س��ع��ودي��ة على 

ال�سعودية  ا���س��ت��دراج  ا�ستطاعت  وال��ت��ي  قطر، 

تعتد  مل  وم��غ��ام��رات  ع�سكرية  �سلوكيات  اإىل 

اليمن  ال�سعودية منذ تدخلها يف حرب  عليها 

مبواجهة الرئي�ش عبد النا�سر يف ال�ستينيات 

من القرن املا�سي.

اأما على م�ستوى املحورين الثاين والثالث 

، فاإن التورط ال�سعودي يف االأحداث  املتداخلنينْ

ال���ع���رب���ي���ة، خ�����س��و���س��اً ال�����س��اح��ت��ني امل�����س��ري��ة 

وال�سورية ب�سكل مك�سوف وموؤثر على م�ستوى 

امل�����س��روع  ق��ي��ادة ائ��ت��اف ع��رب��ي متحالف م��ع 

االأمريكي ودور �سعودي غري مبا�سر )�سيا�سي 

ال�ساحات  وب��ق��ي��ة  وال���ع���راق  ليبيا  يف  واأم���ن���ي( 

ال�سراع  اأت���ون  يف  ال�سعودية  اأدخ���ل  ال��ع��رب��ي��ة، 

و���س��ل��ب��ه��ا ���س��ف��ة احل��ك��م ال�����س��ال��ح اأو امل��ح��اي��د، 

عرب  امل�ستعلة  اللهيب  الأل�����س��ن��ة  و�سيعر�سها 

واإن  تدعمهم،  الذين  وال�سلفيني  التكفرييني 

الدميقراطية  و�سعارات  املعار�سة  دعم  منطق 

وال��ت��ع��ددي��ة ال�����س��ي��ا���س��ي��ة وا���س��ت��ع��م��ال ال�����س��اح 

و�سلوكيات  م�سطلحات  االأن��ظ��م��ة  الإ���س��ق��اط 

وتداعياتها  اإرها�ساتها  م��ن  اململكة  �ستعاين 

ال�سعودي  ال�سعب  الأن  ال�سعودي،  ال��داخ��ل  يف 

ال�سعودية  تعطي  ما  مثل  باإعطائه  �سيطالب 

تر�سى  واأن  وامل�����س��ري��ة،  ال�سورية  للمعار�سة 

ال�����س��ل��ط��ات ال�����س��ع��ودي��ة ب�����س��ل��وك��ي��ات امل��ع��ار���س��ة 

نف�سها  ب��االأ���س��ال��ي��ب  ت��ع��ام��ل��ت  اإذا  ال�����س��ع��ودي��ة 

م��ع ال��ن��ظ��ام ال�����س��ع��ودي، ���س��واء ب��امل��ظ��اه��رات اأو 

اخلارجي  التدخل  طلب  اأو  الع�سكري  العمل 

ميكن  فهل  »ال��ق��اع��دة«!  اإره��اب��ي��ي  ا�ستقدام  اأو 

لل�سعودية اأن تر�سى بذلك، وماذا �سيبقى من 

ال�سعودية التي �ستقاتل على ثاث جبهات:

اجلبهة اليمنية - ال�سعودية و�سراعها مع 

»احلوثيني«، وكذلك اأن�سار احلراك اجلنوبي 

والثورة اليمنية.

للحرب  ث��اأراً  العراق  امل�ستقبلي مع  ال�سراع 

ال���ااأخ���اق���ي���ة ال��ت��ي ي��ت��ع��ر���ش ل��ه��ا امل��دن��ي��ون 

املفخخة  ال�سيارات  ع��رب  ال��ع��راق،  االأب��ري��اء يف 

ل���»ال��ق��اع��دة«  ينت�سبون  ال��ذي��ن  واالإن��ت��ح��اري��ني 

من  ومتويلهم  رعايتهم  يتم  والتي  واأخواتها، 

ال�سعودية،  من  وبع�سهم  التكفرييني  امل�سايخ 

وي�ساف اإىل ذلك التورط الع�سكري ال�سعودي 

يف البحرين عرب قوات درع اجلزيرة.

 اجلبهة الثالثة تتمثل بال�سراع الع�سكري 

ب���ني ال��ن��ظ��ام ال�����س��ع��ودي وخ���اي���ا »ال���ق���اع���دة« 

اأعقابهم  على  �سريتدون  الذين  والتكفرييني 

من �سورية وبقية ال�ساحات التي انت�سروا فيها 

ليعود الوح�ش التكفريي ليفرت�ش �سانعيه.

االت��ف��اق  ع��ب��داهلل فر�سة  امل��ل��ك  يغتنم  ه��ل 

ال���رو����س���ي - االأم����ريك����ي وال�����ذي ب���ره���ن م��رة 

اأ���س��دق��اء الأم��ريك��ا  اأن ال ح��ل��ف��اء وال  ج��دي��دة 

�سرح  م��ا  وه��ذا  حتميها،  التي  م�ساحلها  ب��ل 

ال�سربة  اأن  اأك���د  عندما  اأوب��ام��ا  الرئي�ش  ب��ه 

بتاأمني  اإي��ج��اب��اً  اأو  �سلباً  ترتبط  االأم��ريك��ي��ة 

اأمريكا  حلفاء  يقل  ومل  واإ�سرائيل(  )النفط 

ال��دمي��ق��راط��ي��ة وح��م��اي��ة  واأ����س���دق���اوؤه���ا وال 

اأم����ريك����ا ال  اأن  ال�������س���وري، وي����وؤك����د  ال�����س��ع��ب 

ومنها  اأ�سدقائها،  وك��رام��ات  م�سالح  تراعي 

ال�سعودية، ما جعل امللك عبداهلل يفتح كوة يف 

جدار العاقات االإيرانية - ال�سعودية بدعوة 

بها،  االأخ��ري  للحج وقبول  االإي���راين  الرئي�ش 

توفران  اإي���ران  م��ع  بالتعاون  ال�سعودية  لعل 

احلا�سنة االإقليمية للحل ال�سيا�سي يف �سورية 

التي يت�سارع فيها الطرفان  ال�ساحات  وبقية 

)البحرين ولبنان واليمن والعراق و�سورية( 

ال�سرقية( حيث  )املناطق  ال�سعودي  والداخل 

اإي���راين   - ���س��ع��ودي  لتفاهم  التاأ�سي�ش  ميكن 

مل���ا مي��ث��ان م���ن رم���زي���ة ���س��ي��ا���س��ي��ة ل��اإ���س��ام 

ويتحالفان  وال�����س��ي��ع��ي(  )ال�����س��ن��ي  ال�سيا�سي 

بينهما  التفاهم  مرحلة  ب���داأت  حم��وري��ن  م��ع 

ال�سعودية  ت�ستدرك  وحتى  ورو�سيا(  )اأمريكا 

نف�سها وال تكون خارج دائرة احللول وامل�ساركة 

التكتيكي  بالرتاجع  البدء  ميكنها  ب�سناعتها 

املعار�سة  تزويد  عدم  عرب  و�سيا�سياً  ع�سكرياً 

ب��ال�����س��اح وال��ت��م��وي��ل، وال���ب���دء ب��ال��ت��ف��اه��م مع 

االأ�سهل واالأ�سرع  اللبنانية  البوابة  اإيران من 

التفاهم  عرب  اللبنانية  اخل�سو�سية  نتيجة 

اهلل«  »ح���زب  ب��ني  ال�سيا�سي  اال���س��ت��ب��اك  ل��ف��ك 

و»امل�ستقبل« ب�سكل خا�ش، وميكن من البوابة 

اللبنانية العبور اإىل بقية ال�ساحات العربية.

اإن���ن���ا ن���راه���ن ع��ل��ى ع���روب���ة واأ����س���ال���ة امل��ل��ك 

ع��ب��داهلل امل��ت��ن��اق�����س��ة م��ع ال��ت��ط��رف وامل��غ��ام��رة 

للثنائي )بندر - �سعود الفي�سل( ومن يحمل 

ل��ق��ب خ����ادم احل���رم���ني ال�����س��ري��ف��ني، ال ب���د اأن 

يكون خادماً للر�سالة االإ�سامية، واأهم خدمة 

والوحدة  امل�سلمني  دم��اء  اأج��راً حقن  واأكرثها 

االإ���س��ام��ي��ة وح��ف��ظ االأع���را����ش ح��ت��ى ال يتم 

ت��ع��م��ي��م »ج���ه���اد ال��ن��ك��اح« وال��ت��ك��ب��ري ع��ل��ى ذب��ح 

يخالف  مب��ا  القبور  ونب�ش  كالنعاج  امل�سلمني 

االإ�سام احلنيف وال�سنة النبوية ال�سريفة.

ال��ق��ي��ادة  ت��ب��ادر  ب��ع��د، ف��ه��ل  ي��ف��ت االآوان  مل 

حفظ  اأج��ل  م��ن  وال��ت��ع��اون  للحوار  ال�سعودية 

ينقذ  وه��ل  بكل مكوناته؟  االإ���س��ام��ي  ال��ع��امل 

امل��ل��ك ع��ب��د اهلل ال���دول���ة ال�����س��ع��ودي��ة ال��ث��ان��ي��ة، 

اأم ي��رتك��ه��ا ل�����س��راع االأج��ن��ح��ة ح���ول ال��ع��ر���ش، 

وت�سبح فري�سة املجهول اأو الزوال؟

د. ن�سيب حطيط
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ال بد من الت�شاوؤل بجدية و�شفافية عن موقع 

الكيان ال�شهيوين فوق خارطة ال�شراع الدويل يف 

ظل تعدد االأقطاب، رغم اإجماع اأكرثية املحللني 

ع��ل��ى اأن ت���راج���ع ال��ه��ي��م��ن��ة االأم���رك���ي���ة ���ش��ي��وؤدي 

اأن  اإىل جلم هذا الكيان واإ�شعافه، يف حني  حتماً 

املعطيات املتوفرة على االأر�ض، وطبيعة عالقاته 

امل��ت��ن��ام��ي��ة م���ع ال�����دول ال�����ش��اع��دة، ت���دل ع��ل��ى اأن 

االأهداف  تتعار�ض مع حتقيق  االأحادية ال  نهاية 

املرحلية للحركة ال�شهيونية العاملية التي داأبت، 

على مدى قرن كامل، على »التكيف« مع موازين 

القوى امل�شتجدة، و»ت�شخر« ال�شراعات الدولية 

خلدمة م�شاحلها اخلا�شة. 

ثمة من يعتقد، يف اأو�شاط املفكرين واملثقفني 

احل���رك���ة  اأن  واأوروب������������ا،  امل���ت���ح���دة  ال�����والي�����ات  يف 

تثبيت  يف  خفياً  دوراً  تلعب  العاملية  ال�شهيونية 

ال���دويل اجل��دي��د، وال�����ش��واه��د التاريخية  ال��واق��ع 

حول تعامل ال�شهاينة مع النازية االأملانية، ودول 

بح�شب  احللفاء  وا�شتبدال  ال��ق��دمي،  اال�شتعمار 

ت��ب��دل امل��راح��ل واالأه������داف، وال��ت��الع��ب مب�شائر 

االأمم، كلها توؤكد هذه الروؤية.   

ال��راه��ن،  ال��وق��ت  يجمع االإ���ش��رات��ي��ج��ي��ون، يف 

املتحدة  ال��والي��ات  هيمنة  ت��ه��دد  ال�شني  اأن  على 

االحتادية  رو�شيا  واأن  االقت�شادي،  ال�شعيد  على 

ت��ك�����ش��ر اإرادت����ه����ا ع��ل��ى ال�����ش��ع��ي��د ال�����ش��ي��ا���ش��ي، اأم���ا 

كلتا  على  الع�شكري  بتفوقها  وا�شنطن  احتفاظ 

ف���رة ط��وي��ل��ة،  ع��ل��ى ح��ال��ه  ال��دول��ت��ني، ف�شيبقى 

و�شت�شتمر »اإ�شرائيل« با�شتغالله ل�شمان تفوقها 

ال��ع�����ش��ك��ري امل��ط��ل��ق، خ�����ش��و���ش��اً م���ع ع����دم ات��ف��اق 

الربيك�ض،  ودول  �شانغهاي  وجمموعة  الدولتني 

وتطوير  خا�شة،  ع�شكرية  منظومة  اإن�شاء  على 

�شيا�شات دفاعية م�شركة ملواجهة الناتو وتوابعه 

االإقليميني. 

بالكيان  ت��ع��رف  مل  ال�شني  اأن  امل��ع��روف  م��ن 

ال�شهيوين حتى عام 1992، غر اأن تاريخ التعاون 

الع�شكرية  امل���ج���االت  يف  ال��ب��ل��دي��ن،  ب��ني  ال�����ش��ّري 

واالقت�شادية والتكنولوجية، يعود اإىل عام 1972، 

ح���ني جن��ح��ت دب��ل��وم��ا���ش��ي��ة ه����ري ك��ي�����ش��ن��ج��ر يف 

نيك�شون  ريت�شارد  الراحل  الرئي�ض  زي��ارة  ترتيب 

ب��االع��راف  اأب��ي��ب االأوىل  ت��ل  ب��ك��ني، وك��ان��ت  اإىل 

بجمهورية ال�شني ال�شعبية، ولو من جانب واحد، 

املتحدة،  االأمم  يف  ك��ام��اًل  ع�شواً  ت�شبح  اأن  قبل 

و�شاحبة حق الفيتو يف جمل�ض االأمن. 

»االإ�شرائيلية«  ال�شينية  ال��ع��الق��ات  وارت��ك��زت 

من  والتكنولوجيا  ال�����ش��الح  ���ش��راء  اأر���ش��ي��ة  ع��ل��ى 

خالل  ال�شر  يف  الن�شاط  ه��ذا  وظ��ل  »اإ���ش��رائ��ي��ل«، 

ثمانينيات القرن املا�شي حتى تبادل ال�شفراء يف 

احل��رب  جم��ال  يف  ال�شني  وت�شتثمر   ،1992 ع��ام 

االإلكرونية والتج�ش�ض املعلوماتي، الذي تتفوق 

امل�شالح  ملقارعة  »االإ�شرائيلية«،  املوؤ�ش�شات  فيه 

وا�شنطن  االأمركية، دون االكراث باعرا�شات 

»اإ�شرائيل«  املتكررة، ولكن حني تت�شارب م�شالح 

االإ����ش���رات���ي���ج���ي���ة م���ع ح���اج���ات ال�������ش���ني، ت��ت��ذرع 

احلكومة »االإ�شرائيلية« بال�شغوطات االأمركية، 

فتلغي �شفقات بالغة االأهمية دون �شابق اإنذار. 

وقد ح�شل هذا »ال�شغط املفتعل« يف منا�شبات 

اإلغاء  اأبرزها  ال�شينيني،  القادة  اأغ�شبت  عديدة 

ل��ت��ط��وي��ر ط��ائ��رة  ب��ق��ي��م��ة م��ل��ي��ار دوالر  ���ش��ف��ق��ة 

بال�شراكة  »اإ���ش��رائ��ي��ل«  ت�شنعها  التي  »ف��ال��ك��ون«، 

2000، واإنهاء عقد اآخر لتحديث  مع رو�شيا، عام 

ط���ائ���رات »ال����درون����ز« م���ن دون ط��ي��ار م���ن ط���راز 

»اإ�شرائيل«،  من  ال�شني  ا�شرتها  التي  »ه��ارب��ي«، 

املبيعات  اأبيب بوقف جميع  تل  التزام  اإع��الن  مع 

وا�شتمر  وا�شنطن«،  رغبة  عند  »ن��زواًل  الع�شكرية 

احلظر حتى عام 2005.

تنتع�ض  القطب،  اأحادية  نهاية  ع�شية  واليوم،   

– »االإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ة« ب�شكل  ال�����ش��ي��ن��ي��ة  ال��ع��الق��ات 

ال�شنوي  »املوؤمتر  اأج��واء  العوائق، ففي  يخلو من 

اخلام�ض للروؤ�شاء«، املنعقد يف القد�ض املحتلة يف 

املا�شي، الحظ روين ت�شان؛ عمالق  حزيران   19

مع ا�شتئناف احلركة االحتجاجية املت�شاعدة 

يف ت��رك��ي��ا ���ش��د ح��ك��وم��ة »ال���ع���دال���ة وال��ت��ن��م��ي��ة« 

ب���زع���ام���ة رج����ب ط��ي��ب اأردوغ����������ان، وال��ت��ه��دي��د 

القمع  ا�شتخدام  مب��وازاة  للمحتجني  املتوا�شل 

بحق  الفو�شى«  »اإ�شاعة  تهمة  معاجلة  لتربير 

ال��دويل،  ال�شمت  وو�شط  ال�شلميني،  املحتجني 

الغرب  يف  الدميقراطية  ترويج  اأدعياء  ال�شيما 

خ�شو�شاً، ُتطرح يف العديد من الدوائر الفاعلة 

الدولة  تركيا  تنتظر  التي  املاآل�شات  عن  اأ�شئلة 

والنظام اأواًل، يف �شوء ما يع�شف يف الدولة من 

اأردوغ���ان  حكومة  �شعت  متعددة،  باأبعاد  اأزم���ات 

االأزم��ة  يف  االنغما�ض  عليها من خالل  للت�شر 

احلركة  وتاأمني  االإره���اب  دع��م  جلهة  ال�شورية 

عمليات  ع��ن  ف�شاًل  ل��الإره��اب��ي��ني،  اللوج�شتية 

التدريب والعمليات اال�شتخباراتية.

االأزمة االأهم التي تواجه حكومة اأردوغان، 

وه�����ي ال�����ش��اغ��ط��ة ح���ال���ي���اً، ت��ت��م��ح��ور ح���ول 

تتوا�شل  اأن  ُيتوقع  ال��ذي  الداخلي،  احل��راك 

ال��ع��رب��ات  ا���ش��ت��خ��دام  بعمليات ك��ر وف����ّر، رغ���م 

امل�شيلة  الغاز  قنابل  مع  البداية  منذ  املدرعة 

على  للتدليل  االأوىل  اللحظات  منذ  للدموع 

ا�شطنبول  يف  ف��ق��ط  لي�ض  القمعية،  ال��ن��واي��ا 

واأنقرة وازمر، بل يف العديد من املحافظات 

احلدودية، وكذلك يف انطاليا وانطاكيا حيث 

االأه��م��ي��ة، وه��ذه  ف��ائ��ق  اأم���ر  ال�شياحة، وه���ذا 

يف  �شاب  مقتل  بعد  املت�شاعدة  االحتجاجات 

ب�شالح  انطاكيا  يف  براأ�شه  اأ�شيب  الع�شرين 

واإدارت����ه  اأردوغ�����ان  يقلق  م��ا  واأك���رث  ال�شلطة، 

اإىل موعد  االح��ت��ج��اج��ات و���ش��واًل  تنامي  ه��و 

والتي  اأ���ش��ه��ر،  �شتة  بعد  املحلية  االن��ت��خ��اب��ات 

تعدد األقطاب.. هل يضعف الكيان الصهيوني 
ل تحقيق مشروعه التوسعي؟ )2/1(
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هذا  اأع�����ش��اء  ن�شف  م��ن  اأك���رث  »اأن  ال�شني،  يف  ال��ع��ق��اري  القطاع 

املوؤمتر، �شيتاأّلف بعد �شنوات معدودة، من رجال االأعمال والقادة 

االأق�شى وال�شني، وذلك بف�شل  ال�شرق  ال�شيا�شيني من منطقة 

جهود »اإ�شرائيل« وتطلعاتها الطموحة نحو تلك املنطقة«.

للعرب،  امل��وؤي��دة  ال�شني  مواقف  عن  »اإ�شرائيل«  تغا�شت  لقد 

العلمية  معارفها  ب����»اأن  ال�شينية  ال��ق��ي��ادة  تقنع  اأن  وا�شتطاعت 

تعتمد  بحيث  النفطية«،  ال�شني  ح��اج��ات  م��ن  قيمة  اأك���رث  ه��ي 

ال�شني على اخلربات »االإ�شرائيلية« يف ت�شابقها االقت�شادي مع 

يف  للمقارنة،  اإي��ران،  مع  ال�شفقات  تتم  بينما  املتحدة،  الواليات 

التفاو�شية  القدرة  من  يحّد  ال��ذي  االقت�شادي،  احل�شار  اأج��واء 

اإي��ران  احتياجات  يلبي  مب��ا  التجاري  التبادل  ���ش��روط  لتح�شني 

االإ�شراتيجية وال�شناعية.

على  بال�شرورة  مبنية  لي�شت  بال�شني  »اإ�شرائيل«  عالقة  اإن 

ال�شهيوين متكنت  اللوبي  دوائ��ر  اإن  بل  العهود،  ال�شدق وحفظ 

االأمركي، فجرى تغير  القرار  التاأثر على �شناع  موؤخراً من 

اأولويات االإ�شراتيجة االأمركية، وحتولت اهتمامات البنتاغون 

بكل  تت�شم  عملية  يف  وال�شني،  االأق�شى  ال�شرق  نحو  الع�شكرية 

املتحدة،  ال��والي��ات  االأول،  حليفها  بحق  بالظهر  الطعن  �شفات 

و�شد ال�شني، التي تتوهم باإقامة عالقات مع »اإ�شرائيل« حتفظ 

»م�شالح« البلدين على املديني القريب والبعيد.

ال�����ش��روط وامل��ع��ط��ي��ات، تن�شحب طبيعة  ت��ف��اوت وا���ش��ح يف  م��ع 

ع���الق���ات »اإ����ش���رائ���ي���ل« ب��ال�����ش��ني ع��ل��ى ع��الق��ات��ه��ا ب��ب��ق��ي��ة ال����دول 

وال��ربازي��ل،  والهند،  االحت��ادي��ة،  رو�شيا  راأ�شها  وعلى  ال�شاعدة، 

اأفريقيا، وال بد من مقارنتها مبا يقابلها من ال�شروط  وجنوب 

بهذه  واالإ�شالمية  العربية  احلكومات  تربط  التي  واملوا�شفات 

كّماً  خمتلة،  ه��ي  ك��م  الح��ق��اً،  �شن�شرح  كما  يت�شح،  لكي  ال����دول، 

ونوعاً، مل�شلحة الكيان ال�شهيوين.

عدنان حممد العربي

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

تعترب طليعة ا�شتحقاقات تتوج بانتخابات رئا�شية يف 

�شهر اآب املقبل.

العقالنية  ف��ق��دان  اأردوغ����ان  على  ي��وؤخ��ذ  لهذا 

املطالب  اإىل  باال�شتماع  التظاهرات  معاجلة  يف 

اإثارة  بالق�شاء على ما و�شفه  التهديد  بداًل من 

ال�شغب، االأمر الذي اأفقده �شوابه، بحيث اأ�شبح 

التعبر عن الراأي »اإ�شاعة للفو�شى«.

اإىل  الوعيد  مب��وازاة  اللجوء  بلة،  الطينة  زاد  وم��ا 

اتهام العلمانيني باأنهم يقارعونه مذهبياً، االأمر الذي 

انعك�ض �شخرية يف ال�شارع الركي بعدما كانت مرامي 

اأردوغان ا�شتثارة ال�شارع عرب الغريزة املذهبية.

امتحان  يف  ال��رك��ي  ال�����وزراء  رئ��ي�����ض  ف�شل  اإن 
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بعد م�سري ليلتني، و�س���لت القافلة اإىل م�سارف العا�سمة �ساعة 

ال����رضوق، فاألق���ى البدو رحالهم قرب ب�س���تان مهج���ور، و�رضبوا 

فيه لإراح���ة قطعانهم ورعيها، وجمع املاء لإرواء عط�س���ها، تقدم 

امل�س���افر من م�سيفه للثناء عليه حل�سن �سيافته، واأُن�س رفقته يف 

الرحل���ة الطويلة، فوجده متاأهبًا للمغادرة، وقد األقى جعبته خلف 

كتفيه، ف�ساأله م�س���تغربًا، »األن ترتاح قبل العودة اإىل ال�سيعة«؟ 

رّد الب���دوي، »ل�س���ت على عجل من اأمري، واأرج���و اأن جتيبني اإىل 

حاجتي.. وت�سمح يل با�سطحابكما اأثناء التجوال يف املدينة«.

بعد اأيام اأم�س���اها الب���دوي يف تبادل الأحادي���ث املعمقة مع 

�س���يفيه، اأدرك اأْن لي�س لهما عنوان يق�سدانه، واأنهما ي�سافران بال 

خريط���ة تهتم باملكان، ول يكرتث���ان باملواعيد امل�رضوبة، واأح�س 

اأن���ه يتماهى معهما يف البحث ع���ن اأمور مدفونة يف اأفئدة النا�س 

وعقولها، ويف ال�س���وؤال والتحري عما اأ�س���اب �سدورهم من �سالل 

و�سياع.

وّدع الرفاق الثالثة رجال القافلة، راجني لهم التوفيق يف �سعيهم 

وجتارتهم، وانطلقوا يف طريقهم بحما�سة واندفاع كاأنهم يف غزوة 

مر�سومة الغايات، حتى غ�ّساهم الندى عن روؤية موّدعيهم، واختفوا 

يف �س���بابة ال�سباح، ق�سد الأ�س���حاب مطعمًا �سغرياً عند املدخل 

الغربي، كان البدوي قد اعتاد ارتياده يف زياراته ال�س���ابقة، واأثناء 

تناول الإفطار، اأ�س���ار ال�سحايف اإىل مل�س���ق على اجلدار املقابل، 

يدعو »ال�س���عب الكرمي...« اإىل العت�سام يف »دوار الداخلية«، يف 

�سبيحة ذلك اليوم.

علّق امل�س���افر م�ستنكراً كرثة التنظيمات املدرجة اأ�سماوؤها على 

لئحة امل�س���اركني »اعرتا�س���ًا على رفع الأ�س���عار«، وهز براأ�سه 

عالمة ا�س���تغرابه من تعابري »ال�س���تماتة يف الن�سال دفاعًا عن 

م�سالح الأمة«، وقال خماطبًا �ساحبيه، »قد اأتفهم معاناة النا�س 

من الغالء امل�س���تفحل، لكن الغلّو يف اخلطاب يت�س���اوى مع كالم 

احلق الذي يراد به الباطل..«، اأ�رضّ ال�س���حايف على مراقبة احلدث 

وجمريات���ه، وثّناه البدوي، فحار امل�س���افر باأمرهما، وتقّبل الفكرة 

على م�س�س.

م���ا كاد الأ�س���حاب يدخلون اإىل امليدان حتى لعلع الر�س���ا�س 

املطاطي والقنابل امل�سيلة كالرعد، وغّطت الغازات اأرجاء املكان، 

فحجبت الروؤية ل�س���دة كثافتها، وتفرق املعت�سمون يف كل اجتاه، 

ث���م ازدادوا �رضاخ���ًا وهتافًا يف حماولة يائ�س���ة للتجمع جمدداً، 

فتلقفتهم خراطيم املياه، واأوقع���ت العديد منهم اإىل الأر�س، ونال 

الرفاق ن�س���يٌب مما حل باملحتجني، ف�س���ارع ال�سحايف، �ساحب 

اخلربة، لإ�سعاف رفيقيه، وجلاأ بهما اإىل مدخل العمارة القريبة.

هداأ الدوار، وخ���ال من اخليم املن�س���وبة واملواطنني يف دقائق 

معدودة، وانك�سف للم�سافر، من موقع »خمبئه الآمن«، منظر يثري 

ال�سحك اأكرث مما يثري الغ�سب وال�ستنكار، فقال ل�ساحبيه »اأ�ساهد 

اكتظاظًا يزيد باأ�سعاف عن اجلمهرة التي ملحتها فور ولوجنا يف 

امليدان، وُجلّهم من قوات الدرك ورجال الأمن«، واأ�س���اف متهكمًا، 

»لئحة الداعني اإىل احتالل ال�ساحة ت�سمل تنظيمات يزيد عديدها 

على اخلم�سني، ومل حت�سد معًا �سوى ب�سع ع�رضات من منا�رضيها، 

اأو رمبا ح�رضاً من اأع�سائها امللتزمني«. 

ان�س���حب الرفاق من باب العم���ارة اخللفي، وابتعدوا عن م�رضح 

»اجلرمية« يف حلظات، وا�س���تذكر امل�سافر كلمات ال�سيخ اجلليل، 

حني ق���ال، »اإن كرثة الأ�س���ماء والولءات تعيد الأم���ة اإىل عبادة 

الأوثان، وت�سيب ج�سدها مبر�س خبيث، تتنامى فيه غدد �رضطانية 

تنهكه وتق�س���ي عليه.. فلي�س اخلري يف تنوع ل ينتهي اإىل توحيد 

الروؤى، ول يف ولءات ت�ستت امل�سار، وتقّطع الأو�سال«.
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مل ي�سفع لها ا�سمها ال�رضياين »الهواء 

العليل«، ول مئات ال�س���نني من العي�س 

الواح���د مع اأخ���وة م�س���لمني يتحدثون 

الآرامية كما امل�س���يحيني يف معلول، ول 

عبق بخور كنائ�س���ها احتمله من اأدمنوا 

الب���ارود وروائ���ح الدم م���ن غرباء عن 

معلول و�سورية، قالوا كلمتهم ملن جوهر 

ديانتهم املوت يف امل�س���يح: »اأ�س���لموا 

ت�سلموا«.

هم مل يقراأوا م�سحفًا �رضيفًا يحت�سن 

النبي عي�س���ى )عليه ال�سالم(، ومل يقراأوا 

»�س���ورة مرمي« يف الق���راآن الكرمي، وهم 

اأكرث اإ�سالمًا من الر�س���ول )عليه ال�سالم( 

الذي احت�سن امل�س���يحيني بذمته لأنهم 

من اأهل الكتاب، واأكرث اإ�سالمًا من اخللفاء 

امل�س���يحيني  اختاروا  الذين  الرا�س���دين 

م�ست�س���ارين وَكَتب���ة يف الدواوين، واأكرث 

اإ�سالمًا ممن توالوا على احلكم يف حقبات 

الدول العبا�س���ية والأموي���ة والفاطمية 

باأرفع  امل�س���يحيني  اإىل  الت���ي عه���دت 

املنا�سب لإدارة الدولة، وهم اأكرث اإ�سالمًا 

م���ن الأزهر ال�رضيف ال���ذي منذ األف عام 

هو املرجع الديني الأعلى لأمة اإ�سالمية 

تدرك اأن امل�سيحيني امل�رضقيني هم اأ�سل 

ال����رضق، وعلة وجوده وح�س���ارته، واأن 

»الن�س���ارى« اأهل ثقة وكف���اءة وكانت 

لهم و�ستبقى مل�س���ات التطور منذ عهود 

الإ�س���المية  بالدول  وانته���اء  اخلالف���ة 

الوج���ود  بواج���ب  املوؤمن���ة  احلديث���ة 

امل�سيحي.

نح���ن نع���رتف اأن امل�س���يحيني بعد 

الفتوحات الإ�س���المية باتوا يف ال�س���ف 

الث���اين، وهذا اأم���ر واقع، لك���ن قدرتهم 

العلمي���ة والثقافية اأّهلته���م لأن يكونوا 

عنا�رض اأ�سا�س���ية فاعلة ولي�س���وا اأدوات 

ا�س���تعمال، ولن نع���ود اإىل الوراء لن�رضد 

اإيجابيات تاريخهم النا�سع �سمن البيئة 

الإ�سالمية، وما واجهوه من دروب جلجلة 

متوا�س���لة رغم عطاءاتهم، وعدم �سعيهم 

للتقدم اإىل ال�سف الأول، لأن هذا بات من 

املمنوعات، تبعًا للواقع الدميغرايف من 

جهة، وظواه���ر تكفريية منت كالفطريات 

وم���ا زال���ت تنم���و يف كل بيئ���ة فقرية 

جاهلة يف هذا ال����رضق، الذي يعترب فيه 

التكفرييون اأن امل�سيحيني جمرد خملفات 

�سليبية من جهة اأخرى، ويتنا�سون خطى 

بول�س الر�س���ول على اأر�س �سورية حاماًل 

كلمة ال�س���الم عرب معلول التي ينحرها 

اليوم �سياطني ل دين لهم.

معلول، نحن امل�سيحيني ل�سنا اأقوياء 

يف حقن���ا، لأن بيننا اأكرث من يهوذا، ولن 

ن�س���ع احلق على اإخوة لنا يف اهلل طاملا 

اأن بع�سنا ملحق ب� »يو�سا�سات« باعوا 

امل�س���يحيني من زم���ان، واأ�س���اعوا لهم 

بو�س���لة حجهم املقد����س، وباتت زيارة 

ق���رب مار مارون يف ب���راد دعمًا للرئي�س 

الأ�سد، وزيارة م�سيحيي باب توما دعمًا 

للنظام، وباتت م�س���األة خطف املطارنة 

والكهنة م�ساألة �سورية داخلية، وتهجري 

امل�س���يحيني ال�س���وريني اأي�س���ًا م�ساألة 

داخلي���ة، وح���ق الغ���ري يف الدفاع عن 

مقد�س���اتهم ل ي�رضي علينا كم�سيحيني، 

وبات الثمن ال���ذي دفعته معلول وتكاد 

تدفعه بلودان مربراً من قبل اليو�سا�سات، 

لأن امل�سيحيني مل ينا�رضوا »الن�رضة«! 

وبات احل���ج اإىل دول���ة خليجية حترّم 

بناء كني�س���ة على اأرا�سيها حجًا مربوراً 

و�سعيًا م�س���كوراً لبع�س امل�سيحيني من 

اأحفاد يهوذا، ورغم ذلك ورغم م�سل�س���ل 

اجلالجل: اطمئني معلول، �ستبقى �سلبان 

احلق على �سخورك تعانق ماآذن اجلوار، 

واأهل الباطل وحثالة الأوبا�س قريبًا اإىل 

من حيث اأتوا �س���يعودون، واإىل �سفحات 

التاريخ الأ�سود راحلون.

اأمني يو�سف

على »كرسي االعتراف« 
تحت ُصلبان »معلوال« 

 أوباما يعدُّ للعشرين

وح�شب،  للع�شرة  ال  للع�شرين،  اأوب��ام��ا  ع��دَّ  بطر�شبورغ  �شان  يف 

حتديداً  بطر�شبورغ  �شان  مل��اذا  الندامة..  فعل  تال  قد  يكون  ليته 

بداًل من مو�شكو، ت�شت�شيف قمة الع�شرين؟ رمبا كانت رمّية من 

بوتني  ف��الدمي��ر  يختار  اأن  �شدفة  جم��ّرد  ولي�شت  متمّر�ض،  راٍم 

عا�شمة القيا�شرة – التي فتكت بها ال�شهيونية قبل حوايل املئة 

ي��دورون يف  اأو ممن  اأع�شائها من الغرب،  ُج��لُّ  لقمة  – مكاناً  عام 

فلك الغرب ال�شيا�شي.

ال�شيطاين،  التحالف  هذا  غاية  باالأحرى  العدوان،  من  الغاية 

من العدوان.. لي�ض تقليم اأظافر النظام يف �شورية، اأو اإعادة توازن 

اإمّن��ا هو  ال�شورية!  للمعار�شات  العدوان  نتائج  اإه��داء  بعد  القوى، 

الق�شاء على وحدة هذا القطر العربي، الذي �شّكل منذ �شتة عقود 

– اال�شت�شالمية،  االنهزامية  احللول  ه��ذا  وج��ه  يف  ال��ك��اأد  العقبة 

– الق�شية  العادلة  الع�شر  – ق�شية  الرئي�شية  الق�شية  وت�شفية 

منذ  وامل�شلمني  العرب  ُج��لُّ  حولها  من  انف�ّض  التي  الفل�شطينية، 

�شنوات و�شنوات.

اإذاً.. اأوباما ال يتطلع فقط اإىل اإ�شقاط النظام يف �شورية الذي 

ال يراعي اأو ميار�ض الدميقراطية يف جمتمعه على حد زعمه، اإمّنا 

اجلمهوري  �شلفه  غ��رار  على  فهو  ه��ذا..  من  اأبعد  اإىل  يتطلع  هو 

اأر���ض  على  لوي�ض«  »ب��رن��ارد  تنفيذ خارطة  بو�ض، يجهد يف  ج��ورج 

الواقع »نقولها للمرة املئة بعد االألف«.. الرامية اإىل تق�شيم العامل 

بقاء  ل�شمان  مذهبية،  دوي���الت  اإىل  طنجة  اإىل  اأفغان�شتان  م��ن 

�شورية،  العراق،  الطوق؛  دول  اخل�شو�ض  وجه  وعلى  »اإ�شرائيل«، 

لبنان، االأردن.

اأوب���ام���ا اإن اأن����ت اأق���دم���ت ع��ل��ى ع���دوان���ك ع��ل��ى ���ش��وري��ة ���ش��ت��ن��دم، 

العدوان،  عن  اأقلعت  اأن��ت  واإن  املمات..  اإىل  الندم  هذا  و�شيالزمك 

اأبعد نظٍر منك! ف�شنندم نحن، الأنك تكون  و�شرفك عنه من هم 

ت الفر�شة علينا، من النيل منك عرب اللقيط ال�شفاح »اإ�شرائيل«. فوَّ

ُفر�شت  اإن  لكن  دم..  �شفك  ط��الب  ول�شنا  ح��رب،  ط��الب  ل�شنا 

علينا احلرب فلن ترى مّنا اإالَّ رّد ال�شاع �شاعني، واإن اأنت اأحوجتنا 

امل�شهد، كما  نتاأخر، ولن نتقزز من  ال��دم، فلن  واأمثالك على لعق 

ولن نندم اأو نرحم الأّن البادي اأظلم.

الرئي�ض - القي�شر- �شكراً لك، ولكل ال�شرفاء يف العامل الذين 

وقفوا ويقفون اإىل جانب احلقيقة، رائدهم اإعالء �شاأن احلق، وكبح 

نحن  القي�شر-   - الرئي�ض  واال�شتعالء،  والتكرّب  الغطر�شة  جماح 

اإمنا  ال�شك..  يعتوره  الرهان  الأن   - موقفك  ثبات  على  نراهن  ال 

نعّول عليك واأمثالك، حتدونا الثقة ب�شخ�شكم وتاريخكم ونبلكم.. 

اأما اأنت يا نذير ال�شوؤم - اأوباما - فلعنة التاريخ وال�شعوب املقهورة 

�شتالحقك اأبد الدهر.. ولو عددت اإىل املئة.

نبيه الأعور

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

واكبه  ال�����ش��اع��د،  اجل��ي��ل  تطلعات  حم��اك��اة 

اأي�شاً ف�شل ذريع يف االمتحان �شد التمييز 

ال�شيا�شي واال�شطهاد الثقايف.

يف  لعنة  �شت�شكل  وال��ت��ي  االأع��و���ض  وامل�شكلة 

يف  ر�شوبه  يف  تكمن  ال�شيا�شي،  اأردوغ����ان  م�شار 

اختبار ال�شدق الذي و�شعه اأمامه حزب العمال 

عليه  مب���ا  ال���ت���زم  احل����زب  اإن  اإذ  ال��ك��رد���ش��ت��اين، 

امل��ك��ت��وب، فيما  ال�����ش��الم« غ��ر  يف تنفيذ »ات��ف��اق 

اأردوغان وحكومته اعتمدا الت�شويف واملماطلة، 

ح��روب  اإىل  تركيا  يدفع  اأن  ال��ذي ميكن  االأم���ر 

جديدة مع االأكراد، مثل تلك احلرب التي ذهب 

�شحيتها 45 األف �شخ�ض.

يف الواقع ترى قيادات تركية اأن اأردوغان كان 

يريد التغرير باالأكراد لتمرير احلدث ال�شوري 

يف وهم اأن �شورية �شتقع يف قب�شة الغرب، بحيث 

امل�شروع،  تنفيذ  حل��ني  ال��ك��ردي  احل��ي��اد  ي�شمن 

اإال  ال��ع��م��ال،  ح��زب  على  ي��ع��ود لالنق�شا�ض  ث��م 

موعد  وح��ل��ول  ���ش��وري��ة  على  ال��ع��دوان  ف�شل  اأن 

ال�شدق  اأكذوبة  االأك��راد ف�شحا  اال�شتحقاق مع 

ل���دى اأردوغ�������ان، وه���ا ه��و ح���زب ال��ع��م��ال ي��ع��اود 

نار،  بر�شالة  اأ�شبه  عملية  يف  الع�شكري  ن�شاطه 

االإن�شاء  قيد  ع�شكري  موقع  تفجر  خالل  من 

للجي�ض الركي للتدليل على جدية حتذيراته 

بعدما اأوقف ان�شحاب مقاتليه من جبال قنديل.

على  معطوفان  اآنفاً  املذكورين  الف�شلني  اإن 

وكذلك  الركي،  االأرمني  امللف  التاأزم يف  ع��ودة 

االأزم�������ة ال���ت���ي ي������داأب اأردوغ���������ان اف��ت��ع��ال��ه��ا مع 

العلويني يعيد اإثارة ا�شتقالل لواء اال�شكندرون 

االأوغلوي،  االأردوغ��اين -  االإلغائي  النهج  جراء 

وك��ذل��ك ف�����ش��ل ان��ت��ق��ال االأمن������وذج ال��رك��ي اإىل 

االأ���ش��ود  الر�شيد  يف  ت��زي��د  ع��وام��ل  كلها  م�شر، 

الركية  ال��ق��وى  يجعل  مب��ا  امل���ذك���ور،  للثنائي 

دخ��ول  قبل  حلول  ع��ن  للبحث  ملحة  حاجة  يف 

عنجهية  ب�شبب  امل��دم��رة  الفو�شى  م�شار  تركيا 

اأردوغان.

اأن انتقال االأمن��وذج امل�شري  هناك من يرى 

اإىل تركيا هو االأكرث واقعية.

يون�س عودة

) �لعدد 280(  �جلمعة - 20 �أيلول - 2013
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اقتصاد
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فيما تعاني الكثير من الدول 
من ضائقة اقتصادية تخنق 

مواطنيها وتدفعهم إلى البحث عن 
بديل، يتمثل عادة بالهجرة، برزت 

أخيرًا فكرة غريبة بعض الشيء، 
لكنها القت استحسان الكثيرين، 

قررت شركة هولندية فتح باب 
الهجرة إلى المريخ!

�أ���ص��ل  �أن  �ل��ع��ل��م��اء  �أح���د  يف وق���ت ك�صف ف��ي��ه 

�حل����ي����اة ب������د�أ ع���ل���ى �مل�����ري�����خ، وب����ال����ت����ايل ف��ن��ح��ن 

»مريخيون«، ثمة فر�صة للر�غبني يف �لعودة �إىل 

»كوكبهم �لأ�صلي«، �أي �ملريخ، فقد �أعلنت �صركة 

دولة،  »مار�ص ون«، �أن 165 �ألف �صخ�ص من 140 

ع���ودة  ب���ا  رح��ل��ة  طلبات للم�صاركة يف  ق���دم���و� 

تنظمها �ل�صركة �لهولندية �إىل كوكب �ملريخ عام 

2023، وكانت �ل�صركة ��صتقبلت طلبات �لتقدمي 
حتى 31 �آب �لفائت، بعدما بلغت ر�صوم �لتقدمي 

�لأمريكيون  وج��اء  �لو�حد،  للطلب  دولر�ً   38
�ملتقدمني لا�صرت�ك يف  ر�أ���ص  و�ل�صينيون على 

�لرحلة، �لتي خ�ص�صت لها �ل�صركة ميز�نية تبلغ 

مليار�ت دولر.   6

�خ��ت��ي��ار   2015 ع�����ام  ي���ت���م  �أن  �مل����ق����رر  وم�����ن 

����ص���خ�������ص���اً م����ن ب����ني �مل���ت���ق���دم���ني، ث����م ي��ت��م   40
مناف�صة  يف  ت��دخ��ل  جم��م��وع��ات  �إىل  تق�صيمهم 

ع��و�ئ��ده  تخ�ص�ص  �صمن برنامج تلفزيوين، 

ل��دع��م �ل��رح��ل��ة، وي��ق��وم �مل�����ص��اه��دون ب��اخ��ت��ي��ار 8 

�مر�أتني  �ختيار  ن�صاء و4 رجال، ثم   4 �أ�صخا�ص، 

�إىل �ملريخ، و�صيخ�صع من يتم  ورجلني للذهاب 

�ختيارهم لتدريب مدته 7 �صنو�ت يف هولند�.

�ل���ت���ق���دم ل��ل��رح��ل��ة �إىل  ع��ل��ى �ل���ر�غ���ب���ني يف 

�لتي  �لرحلة  �أن  يعلمو�  �أن  �صيء  كل  قبل  �ملريخ 

���ص��ي��ق��وم��ون ب��ه��ا ه��ي رح��ل��ة ب��ا ع����ودة، �أي �أن��ه��م 

جمربون على �لبقاء هناك طو�ل حياتهم، هذ� 

ما توؤكده منظمة »مار�ص و�ن« �أو »�ملريخ و�حد«، 

لبناء  ت�صعى  ربحية  غري  هولندية  منظمة  هي 

�أول م�صتوطنة ب�صرية على كوكب �ملريخ، وتبحث 

عن متطوعني ي�صعون �إىل حتقيق حلم �لب�صرية 

�حلياة  لأح��د  ت�صمن  �أنها ل  بيد  �لف�صاء،  بغزو 

ي��غ��ادرو� �لأر����ص  �أن  �مل��ري��خ ول بعد  على ك��وك��ب 

بدقائق، فقد يو�جهون خطر �ملوت يف �أي حلظة 

خال �ملغامرة �لتي �صتنطلق عام 2023.

»و�قعي ولي�ص  �أن م�صروعها  �ملنظمة  وتوؤكد 

يتطلبها  �ل��ت��ي  �لتكنولوجيا  لأن  م�صتحيًا«، 

�صطح  على  وتثبيتها  ���ص��ر�وؤه��ا  وميكن  م��وج��ودة 

ل�صتيطان  �إن�صانية  بعثة  �أول  �إر�صال  قبل  �ملريخ 

�لكوكب �لأحمر.

وو�صعت »مار�ص و�حد« �صروطاً للر�غبني يف 

�مل�صاركة يف �أول »رحلة با عودة« �إىل خارج �لكرة 

�لأر�صية، منها دفع  38 دولر�ً كر�صم للت�صجيل، 

وباأن تكون �صحة �ملتطوع جيدة و�أل يقل عمره 

يخ�صع  و�أن  ���ص��ن��ة،   40 ع��ل��ى  ي��زي��د  �أو   18 ع���ن 

للتدريب طو�ل 7 �صنو�ت يف هولند� و�أوروبا.

�ملنظمة  لإع�����ان  �لأوىل  �ل��ل��ح��ظ��ات  وم��ن��ذ 

ع��زم��ه��ا ت��ن��ظ��ي��م ه���ذه �ل��رح��ل��ة »�مل���رع���ب���ة« ���ص��ارع 

�لآلف عرب �لعامل �إىل و�صع تر�صيحاتهم لت�صل 

عدد �لطلبات يف وقت قيا�صي �إىل �أكرث من 150 

�ألفاً، ومن بني هوؤلء �ملتطوعني ت�صعة عرب.

زوج من الذكور والإناث

وم����ن �مل���ق���رر �أن ت��خ��ت��ار �ل�����ص��رك��ة �مل��ن��ظ��م��ة 

�لنهائية  �لت�صفيات  يف  م�����ص��ارك��اً   40 للم�صروع 

�مل���ر����ص���ح���ني،  م����ن  �لآلف  ع���������ص����ر�ت  ب����ني  م����ن 

و�صتمتد بعدها عملية �لغربلة ل�صهور حتى يتم 

ليكون  و�لإن����اث،  �ل��ذك��ور  م��ن  زوج  �إىل  �لتو�صل 

ب��ع��د رحلة  �مل��ري��خ  �صطح  �أرج���ل���ه  ت��ط��اأ  ف���وج  �أول 

.2023 �صنة  دخ��ول  بد�ية  �أ�صهر مع  �صبعة   متتد 

�لرحلة يف  �صت�صتغرقها  �لتي  �أ�صهر  �صبعة  خال 

�لف�صائية  �ملركبة  �صت�صل  باملخاطر،  بيئة مليئة 

�إىل �صطح �ملريخ د�خل م�صكن خا�ص يعمل بطاقة 

تزويدهم  و�صيتم  �صم�صية،  بطاريات  �صتوفرها 

باأطنان من �ملياه يتم معاجلتها وتدويرها �أكرث 

�لفريق  ف�صيكون  للغذ�ء  بالن�صبة  �أم��ا  م��رة،  من 

�ملنظمة  وتتعهد  �ل��ن��ب��ات��ات،  زر�ع���ة  على  جم���رب�ً 

�لهولندية باإر�صال فوج جديد كل عامني يعو�ص 

حتى  �أنفا�صهم،  لفظو�  حالة  يف  �ل��ق��دمي  �ل��ف��وج 

تن�صاأ م�صتعمرة ب�صرية جديدة.

�أما بالن�صبة لأ�صباب �ختيار زوج من �لإناث 

�لتنفيذي  �مل���دي���ر  ف��ي��ق��ول  �ل���ذك���ور،  م���ن  و�آخ�����ر 

�إنهم  ب��ا���ص لن��د���ص��روب،  »�مل��ري��خ و�ح���د«  ملنظمة 

�أرب��ع��ة  فقط  ج���د�ً  �صغرية  بيئة  يف  »�صيعي�صون 

يخ�صع  لن  خطرية،  بيئتهم  �صتكون  �أ�صخا�ص، 

�أحدهم لختبار�ت �خل�صوبة، فهذ� �أمر مرتوك 

لإجن��اب  �ملنا�صب  �مل��ك��ان  يكون  ل��ن  فاملريخ  لهم، 

�أطفال ل �صيما يف �ل�صنو�ت �لأوىل«.

�إن  �لربيطانيات،  �ملتطوعات  �إح���دى  تقول 

جاذبية �لأمر تكمن يف �أن �لرحلة �صيتم كتابتها 

�صغرية  كانت  منذ  �أنها  �إىل  م�صرية  �لتاريخ،  يف 

و�أن  م��ا  م��ا يف مكان  �صيئاً  ب��اأن تفعل  وه��ي حتلم 

ترتك ب�صمة على �لأر�ص.

د�ئماً  لها  يقولن  كانا  و�لديها  �أن  و�أ�صافت 

�أن��ه��ا ح��امل��ة و»ت��ع��ي�����ص يف ك��وك��ب �آخ����ر«، وه���ذ� ما 

�صتفعله، �أي �صتعي�ص على كوكب �ملريخ.

غ��ط��ى ج�صده  رو���ص��ي  م��ت��ط��وع  �ع��ت��رب  بينما 

بالأو�صام، �أن �أ�صله من �ملريخ لذلك يريد �لعودة 

�إىل  �ملتطوعني �صيحتاجون  �أن  �إىل موطنه، كما 

مو�طن حملي لتعريفهم على �لكوكب!

هنا مرت�ضى

ولكن كيف ميكن حتقيق ذلك يف �لوقت �لذي �أكدت فيه وكالة نا�صا 

للف�صاء على عدم نيتها �إطاق �أي م�صروع على �صطح كوكب �ملريخ قبل 

�ملريخ؟ كثري ممن تطوع  �إىل  �أن يتطوع للذهاب  2030؟ ومن يريد  عام 

�إىل  �لنظر  دون  من  �لنتحارية«  »�ملهمة  بهذه  للقيام  م�صتعدون  بالفعل 

�مل�صاكل �لتقنية �لتي ل حت�صى، حيث �إن �أكرث من 150 �ألف �صخ�ص من 

خمتلف قار�ت �لعامل تطوعو� حتى �لآن للقيام بهذه �لرحلة.

وفتاة  وم�صري  ومغربيان  وعر�قيان  �صعوديان  فقط،  عرب   9 هناك 

تو�جهها  �لتي  �لتحديات  من  �لرغم  فعلى  فل�صطينية،  و�أخ��رى  مغربية 

هوؤلء  و�صغف  ولع  �أث��ارت  �أنها  �إل  �ملريخ،  كوكب  �إىل  برحلة  �لقيام  فكرة 

�لعرب.

ومن �ل�صروط �ملوجبة �أن يح�صر كل متطوع �ل�صرية �لذ�تية �خلا�صة 

بقو�عد  ملماً  ويكون  �لإنكليزية،  �للغة  يتقن  و�أن  ��صمه،  ت�صجيل  به عند 

�للغات �لإ�صبانية و�لفرن�صية و�ل�صينية، ومتحدثاً بها، و�أن يتمتع ب�صحة 

جيدة، و�أن يبلغ عمره �أكرث من 18 �صنة.

كتكاليف  كافية  باأنها  معتقدة  دولر،  مليار�ت   6 �ل�صركة  ور���ص��دت 

للرحلة �لتي �صت�صتغرق 7 �أ�صهر بدء�ً من �أيلول 2022 و�نتهاء بالهبوط يف 

ني�صان عام 2023 على �صطح �لكوكب �لأحمر.

وجتدر �لإ�صارة �إىل �أن غالبية من تطوعو� من �لرجال خ�صو�صاً من 

فئة �ل�صباب، ثلثهم من �أ�صل �أمريكي، لكن ياأتي جميع �ملر�صحني من كل 

جهات �لعامل، كما �أن �ملر�صحني يتمتعون مبهار�ت وقدر�ت مرتبطة بعلوم 

�لطبيعة، من بينهم مهند�صون وباحثون يف علوم �جليولوجيا و�لف�صاء، 

ولي�صو� جميعهم من �لهو�ة �أو من حمبي �ملغامر�ت كما قد يبدو �ملو�صوع 

للوهلة �لأوىل.

كذلك هناك �لكثري من �ملهوو�صني باخليال �لعلمي مرتدين �لقم�صان 

مل�صل�صات تلفزيونية �صهرية و�أفام و�ألعاب فيديو يف  �لتي حتمل �صور�ً 

يبدو جنونياً  �مل�صروع قد  �أن هذ�  �ملتطوعون  ه��وؤلء  وي��درك  �ملجال،  هذ� 

بع�ص �ل�صيء كونه قد يودي بحياتهم، ولكن هذ� على وجه �لتحديد هو 

ما يجذب �هتمامهم، وعند �صوؤ�لهم عن �صبب رحيلهم جتد نف�ص �لإجابة 

تتكرر: »لأن هذ� هو �أف�صل �صيء ميكن �أن ناأمل يف حتقيقه يف حياتنا، لذ�، 

ملاذ� ل ن�صعى لتحقيق �مل�صتحيل«؟ هناك �لكثري ممن ي�صعون �إىل �أن يعي�صو� 

مغامرة حقيقية بعدما �صهدو� �لكثري من �ملغامر�ت يف �لأفام و�لق�ص�ص 

بالفعل  �ل�صركة  �صتم�صي  وهل  �ملغامرة  �صتتحقق هذه  لكن هل  �لعلمية، 

��صتحالة حتقيقه،  بذريعة  قادمة  �صتعلقه يف مرحلة  �أنها  �أم  مب�صروعها، 

�لتي  �لطلبات  �مل��ال من ج��ر�ء ر�صوم  �لكثري من  وتكون بذلك قد ربحت 

تقدم بها نحو 150 �ألف �صخ�ص من خمتلف دول �لعامل من �لطاحمني 

للعي�ص يف كوكب �آخر غري كوكب �لأر�ص، ومن �لر�غبني بدخول �لتاريخ 

بكونهم من �أو�ئل من ��صتعمر كوكب �ملريخ من �لب�صر، فهل يتحقق �حللم 

�أم يبقى حلماً على �لورق.

الـعــرب الــمـتـطــــوعــــــون



�ل�صيد  م��ن��ب��ت  �أن��ه��ا  ت��ع��رف  �أن  يكفيك 

م���و����ص���ى �ل�������ص���در و�ل�������ص���ي���د ع���ب���د �حل�����ص��ني 

يكفيك  �ل��ع��ز،  عبق  ليدخلك  �ل��دي��ن،  �صرف 

�لقدمية  �أزق��ت��ه��ا  يف  ب��ي��وت��اً  لهم  �أن  تعلم  �أن 

�أر����ص  م���ن  م��ق��د���ص��ة  �أر������ص  �أن����ك يف  لت�صعر 

ُر�صًا  كانو�  �لبلدة  �جلنوب، رجال من هذه 

�لفكر  و�أ�صحاب  �حلقة  �لإ�صامية  للوحدة 

�لإ�صامي �لوطني �لكبري. 

�ملعانقة  �ل�صاخمة  �أ�صجارها  ت�صتقبلك 

ل��ل�����ص��م��اء، ت��ف��ت��ح ل���ك ي��دي��ه��ا م��رح��ب��ة ب���ك يف 

»د�ر  يف  �أن���ك  لت�صعر  تدخلها  �ل��ك��ب��ار،  �أر����ص 

�لرئي�صي  �صارعها  �أهلها،  ي�صميها  كما  �لعز« 

�لرت�ثية  �لقدمية  �أزقتها  يحت�صن  �لو��صع 

�صحور  �إنها  �ملا�صي،  باأمان  في�صعرك  بحنان 

رجاًل  �أنتجت  جميلة،  تر�ثية  جنوبية  بلدة 

حملو� ر�يات �جلنوب �إىل باقي �لوطن حتت 

طلباً  �أهلها  معظم  غ��ادره��ا  �ل��وح��دة،  �صعار 

للحياة، و�أعادو� لها �حلياة بعد �أن جنحو� يف 

معرتكاتها، فكانت لهم �ملاذ و�لر�حة. 

8800 دومن  متتد �صحور، على م�صاحة 

تبعد  �ل��ب��ح��ر،  �صطح  ع��ن  كلم   475 وت��رت��ف��ع 

كلم  و95  �صور  ق�صائها  مركز  عن  كلم   23
ع���ن �ل��ع��ا���ص��م��ة ب�����ريوت، ���ص��ح��ور ب��ع��ي��دة عن 

�لطريق �لعام �لذي يربط �لبلد�ت �جلنوبية 

ودردغ���ي���ا  �أرزون  ب���ل���د�ت  حت��ده��ا  �مل����ج����اورة، 

و�صريفا وب�صتات، وتطل �لبلدة من �ل�صمال 

�صديدة  �ن��ح��د�ر�ت  يف  �لليطاين  و�دي  على 

كبري�ً من  ع��دد�ً  �أك�صب  235م، ما  على عمق 

ب��ي��وت �ل�����ص��م��ال م��ن��اظ��ر ف���ري���دة، ك��م��ا يطل 

جنوب �لبلدة على منحدر�ت و�دي �حلمريي 

بعمق 195م ما ز�د �لبلدة جماًل، ويخرتقها 

نهر �لليطاين مل�صافة 5 كيلومرت�ت.

ن��اف��ذة  �مل�صتقبل م��ن  ���ص��ح��ور  ت���رى يف    

وبنيتها  �لفريدة  �لو��صعة  �صو�رعها  �ملا�صي، 

�ل�صخرية  بيوتها  �ملتينة، ل تخفي  �لتحتية 

ب��اأح��دث  �ملعبد  �ل�����ص��ارع  بالقرميد،  �ملعممة 

تدخلها..  مبحيطها،  �لبلدة  ي�صل  �ل��ط��رق 

�ملزينة  طرقاتها  ونظافة  حد�ثة  فتفاجئك 

على  و�لأر�صفة  و�ل���ورود  �ل�صنوبر  باأ�صجار 

�إىل  �لطريق  جنباتها، ت�صل من خال هذ� 

�صاحة �لبلدة لتدخل �إىل �أزقة �صيقة  حيث 

�جلانبني،  على  متناثرة  �ل��ق��دمي��ة  �ل��ب��ي��وت 

جت���ذب���ك ر�ئ����ح����ة �ل���ق���ه���وة م����ن �ل�������ص���رف���ات 

و�أ�����ص����و�ت �ل���رج���ال �مل��ت��ع��ال��ي��ة يف �ل�����ص��و�رع، 

وتودي �لأزقة �ل�صيقة بك �إىل طريق موحد 

حيث   حديثاً،  ُعّبد  �ل��ذي  �لنهر  طريق  وه��و 

يو�صلك �لو�دي �لعميق �ملزين بالأ�صجار �إىل 

نهر �لليطاين.

يرجع تاريخ �لبلدة �إىل �أكرث من �ألفي 

للبنان،  �لعثماين  �حل��ك��م  �أث��ن��اء  ب���رزت  ع���ام، 

فاأحرقها  �ل�صهابي  ملحم  ل��اأم��ري  ت�صدت 

لأحمد  �صر�صاً  هجوماً  وو�جهت   ،1749 عام 

ب��ع��ده��ا و�ج��ه��ت   ،1762 ع����ام  ب��ا���ص��ا �جل�����ز�ر 

���ص��ح��ور �لع���ت���د�ء�ت »�لإ���ص��ر�ئ��ي��ل��ي��ة«، فبذل 

�أهلها �لدماء يف وجه �لعدو و�أعادو� �إحياءها 

م����ر�ر�ً م��ن ب��ني �ل��رك��ام و�آخ���ره���ا ب��ع��د ح��رب 

متوز 2006.

�لأث��ري��ة  �مل��ع��امل  م��ن  �لعديد  �صحور  يف 

�ل�����ص��اه��دة ع��ل��ى ت��اري��خ �ل��ب��ل��دة �حل��اف��ل، من 

�حل�صن �ملعروف بالقبو �لذي �أن�صاأ يف �لقرن 

�ل�����ص��اب��ع ع�����ص��ر وم���ا ز�ل ���ص��ام��د�ً ب��ق��ن��اط��ره 

)مقام  �لنبي  مقام  �إىل  و�صرد�به،  �لعماقة 

�ملبني  �لعلي(  �أبو  رجل �صالح يدعى حممد 

�ل��ن��ادرت��ني،  1695 م مب��ح��ر�ب��ه وق��ب��ت��ه  ع���ام 

�لتي  للبنات  �صحور  مدر�صة  �إىل  بالإ�صافة 

�ليوم  و�أ�صبحت  �ملا�صي  �لقرن  �أو�ئ��ل  بنيت 

�صحور  متتلك  ك��م��ا  �ل��ب��ل��دة،  لأب��ن��اء  ملتقى 

باقة من �ملنازل و�ملحال �لأثرية �ملبنية منذ 

قرون.

وح���ال���ي���اً يف �ل���ب���ل���دة م���در����ص���ة ر���ص��م��ي��ة 

م��ت��و���ص��ط��ة ت��ع��ت��رب من����وذج����اً ع��ل��ى م�����ص��ت��وى 

�ل���ب���ل���د�ت �مل��ح��ي��ط��ة وف���ي���ه���ا م����ا ي���زي���د ع��ن 

�ل��ث��م��امن��ئ��ة ط���ال���ب، ك���ان���ت ل��ل��ب��ل��دة ث��ان��وي��ة 

خ����ارج �أر����ص��ي��ه��ا ع��م��ل��ت �ل��ب��ل��دي��ة ف��ي��م��ا بعد 

�لبلدة  د�خ��ل  �أخ��رى  ثانوية  ��صتحد�ث  على 

يتم �لتدري�ص فيها هذ� �لعام، كما يف �لبلدة 

مركز�ن �صحيان وعيادة �أ�صنان ر�ئدة.

د�ئ��م �صوى  ل يقطن يف �صحور وب�صكل 

عددهم  �لبالغ  �لأ�صليني،  �صكانها  من   ٪15
خ��م�����ص��ة ع�����ص��ر �أل�����ف ن�����ص��م��ة، وي����ت����وزع ٪85 

�ل��ب��اق��ون ب���ني ب���اد �لغ������رت�ب و�ل��ع��ا���ص��م��ة 

�أي��ام  يف  م��اذ�ً  �لبلدة  ليتخذو� من  ب��ريوت، 

�لعطل، ويعيدونها عرو�صاً تتمخرت برو�دها 

�صيفاً، يعمل �لبع�ص من �صكانها يف �لزر�عة 

�إن  �إذ  �ل��ي��دوي��ة،  �لآخ���ر يف �حل��رف  و�لبع�ص 

وبعدها  للبلدة،  �لرت�ثي  �ل�صياحي  �لطابع 

عن �لطريق �لعام ل ي�صمح بال�صتثمار فيها.

�لعمل �لبلدي و�لأهلي يف �صحور منوذج 

�مل��ن��ط��ق��ة، ه���ذه �لبلدية  ب��ه يف ك��ل  ُي��ح��ت��ذى 

�ل��ت��ي ت��ع��ت��رب م���ن �أق�����دم �ل��ب��ل��دي��ات �أُ���ص�����ص��ت 

�إب���ان  �ل��ع��م��ل  ع���ن  ت��وق��ف��ت   ،1966 �ل���ع���ام  يف 

 1998 �نتخابات  مع  لتعود  �لأهلية،  �حل��رب 

�إذ  �لإمن���اء،  يف  �لبلدي  �لعمل  �أهمية  وتثبت 

تعيد  �أن  بد�ياتها  منذ  �لبلدية  ��صتطاعت 

�أن  كما  �جل��ن��وب��ي��ة،  للبلد�ت  و�ج��ه��ة  �صحور 

�لبلدة لإمناء بلدتهم و�صخائهم  �أبناء  رغبة 

يف �لعطاء من �أجلها، كان د�فعاً قوياً للبلدية 

ل�صتمر�ر �لبلدية بالقيام باإجناز�تها.

وم����ن �أه�����م �إجن��������از�ت ب��ل��دي��ة ���ص��ح��ور، 

�لعام،  بال�صارع  �لبلدة  رب��ط  �ل��ذي  �لطريق 

و���ص��ارع  »من��وذج��ي« ه��و �أق��ل م��ا ميكن قوله 

ع���ن م��و����ص��ف��ات ع��امل��ي��ة ل�����ص��ارع ح����ّول ب��ل��دة 

�صحور �إىل بلدة تر�ثية قروية بامتياز، هذ� 

�نطلقت  �ل��ت��ي  �مل�صاريع  ب��د�ي��ة  ك��ان  �ل�����ص��ارع 

بها  �لهتمام  وتابعت  �ل�صابقة  �لبلدية  بها 

�لبلدية �حلالية.

ي���ح���ت���وي ه�����ذ� �ل���������ص����ارع �ل���ع���دي���د م��ن 

�أنيقة،  جمالية  لوحة  ت�صكل  �لتي  �لعنا�صر 

فمن �لإ�صفلت �ملتقن �إىل �لأر�صفة �لو��صعة 

ع��دد  �إىل  و�لإن�������ارة،  �لأن���ي���ق  �لت�صميم  ذ�ت 

�لتي طليت بطريقة  �ملقاعد  من  كبري ج��د�ً 

قدمية،  �أثرية  �أخ�صاب  وكاأنها  للناظر  تبدو 

�إىل �لأ�صجار و�لأزه��ار �ملحيطة بكل  و�صوًل 

كبرية  »دّلت«  �أي�صا  وفيها  �ل�صارع،  جو�نب 

و�أ���ص��ك��ال جميلة،  ب��ط��رق  �مل��ي��اه  ت��خ��رج منها 

و�أم�����ا مب��ح��اذ�ت��ه��ا ف��ت��ج��د ح��دي��ق��ة �ل��ب��ل��دي��ة 

منحنية،  للناظر  تبدو  �إذ  �لعتيادية،  غري 

�ل����ورود،  ر���ص��م  م��ن  جميلة  ل��وح��ة  تت�صمن 

ودّلتني تخرج منهما �ملياه بطريقة مميزة.

كما عملت �لبلدية على تو�صيع �ل�صاحة 

وترميمها مع �ملحافظة على ح�صها �لرت�ثي، 

ف�����ص��ًا ع��ن ذل���ك، �ه��ت��م��ت �ل��ب��ل��دي��ة بطريق 

و�أقامت  بالأ�صجار،  وزينته  فعّبدته  �لنهر، 

ح��ي��ط��ان �ل���دع���م وع���ب���دت ج��م��ي��ع �ل��ط��رق��ات 

�لد�خلية.

�أم���ا ع��ن �أه���م �إجن�����از�ت �ل��ب��ل��دي��ة، فكان 

�إع����ادة �حل��ي��اة �إىل »�ل���ع���ني«، ول��ل��ع��ني يف كل 

كبار  نفو�ص  يف  �أثر عميق، خ�صو�صاً  �ل�صيع 

�ل�����ص��ن، ح��ي��ث ك���ان���و� ي��ل��ت��ق��ون وي��ج��ت��م��ع��ون، 

�لقو�ت  مع  بالتعاون  �لبلدية  قامت  لذلك 

�لإي���ط���ال���ي���ة ب���اإن�������ص���اء ح��دي��ق��ة ع���ام���ة فيها 

تزييني  وو�صع مقاعد خ�صبية و�صال مياه 

و�إنارتها.

ح�صة  �لبيئي  �ل�����ص��اأن  �لبلدية  وتعطي 

كبرية من �هتمامها، �إذ عمدت على ��صتقد�م 

�لطرقات،  وكن�ص  للقمامة  جديدة  �صاحنات 

�ل��ب��ل��دي��ة،  م�����ص��ت��خ��دم��ي  ع�����دد  م����ن  وز�دت 

ك��م��ا �أن�������ص���اأت �ل��ع��دي��د م���ن �حل���د�ئ���ق ب��ط��رق 

ومو��صفات مميزة.

ع��ل��ى �ل�����ص��ع��ي��د �ل���ث���ق���ايف و�ل��ت��ع��ل��ي��م��ي، 

�أن�صات �لبلدية مكتبة �ل�صيخ علي �إ�صماعيل، 

�لعاملة  �لإيطالية  �لكتيبة  م��ن  مب�صاهمة 

جتهيزها  مت  وق���د  �ل��ي��ون��ي��ف��ل،  ق���و�ت  �صمن 

ب���اأج���ه���زة ك��م��ب��ي��وت��ر ح��دي��ث��ة وك���ت���ب ق��ي��م��ة، 

�أمية  وحم��و  تثقيفية  دور�ت  فيها  تقام  كما 

و�لإنكليزية،  �لإيطالية  �للغات  يف  ودور�ت 

�مل��د�ر���ص،  ب��ر�م��ج تقوية ط��اب  �إ���ص��اف��ة �إىل 

فقط  ولي�ص  �مل��ج��اورة،  �لقرى  مق�صد  وه��ي 

�أبناء بلدة �صحور، وهي ت�صاهم يف تاأمني منح 

�لبلدة وحتتفي  تعليمية للعديد من طاب 

ب��ال��ن��اج��ح��ني و�مل��ت��ف��وق��ني ف��ي��ه��ا ب��ا���ص��ت��م��ر�ر 

وتكرمهم. 

����ص��ت��ط��اع��ت �ل��ب��ل��دي��ة وم���ن خ���ال دع��م 

ت��خ��ف��ف م��ن م�صكلة  �أن  �ل��ب��ل��دة  �أب���ن���اء  �أح����د 

�ل���ك���ه���رب���اء �مل���ت���ف���اق���م���ة، م����ن خ�����ال ت���اأم���ني 

مولد�ت كهرباء خا�صة بالبلدة و�لعمل على 

تنظيم �ل�صرت�كات باأ�صعار مقبولة منعا لأي 

�حتكار.

�لبلدية �حل��ايل؛ عاطف   ويوؤكد ع�صو 

�ل���زي���ن، ����ص��ت��م��ر�ري��ة �مل�����ص��اري��ع �ل��ت��ي تعمل 

�أهمها  وم��ن  �إجن��ازه��ا،  على  ح��ال��ي��اً  �لبلدية 

و�صع م�صايف لتنقية �ملياه يف نهر �لليطاين، 

�إىل  �إ�صافة  �حلا�صل،  �لتلوث  من  يحد  مما 

م�����ص��روع »���ص��اق��ي �ل��ع��ط��ا���ص��ى« �ل���ه���ادف �إىل 

�لبلدة،  �أبناء  كافة  �إىل  �ل�صرب  مياه  �إي�صال 

�ل�صفة  مياه  لإي�صال  �رت��و�زي��ة  بئر  و�إق��ام��ة 

على  �لبلدية  تعمل  ك��ذل��ك  �مل��ن��ازل،  جلميع 

عليها،  للحفاظ  �لأث���ري���ة  �حل����ار�ت  ت��رم��ي��م 

�لعديد من �مل�صاريع �ل�صغرية  �أي�صاً  وهناك 

منها �مل�صاريع �لزر�عية �لهادفة �إىل حت�صني 

ع���م���ل �مل�����ز�رع�����ني و�حل����ف����اظ ع���ل���ى �ل�����رثوة 

�لزر�عية �ملوجودة يف �لبلدة.

�ل���ب���ل���دي���ة  رئ����ي���������ص  ي������وؤك������د  يف ح������ني 

�لبلدة  �أه��ل  �أن  �ل��زي��ن،  �حل��اج علي  �ل�صابق؛ 

�ل��ذي  ه��و  بالبلدية،  وثقتهم  وتقدمياتهم 

�ل��ي��وم،  م��ا ه��ي عليه  ب��ل��دة �صحور  جعل م��ن 

و�عترب  �لعز من جديد،  �أر���ص  �إىل  وحّولها 

و�ل��غ��رق يف  �لإه��م��ال  ك��ان  �لبلدة  �أن م�صري 

ب��ل��د�ت �جل��ن��وب،  �ل���دي���ون كمعظم  م��ط��ب��ات 

لول �لعطائات �ملتز�يدة لأهل �لبلدة، و�أ�صار 

�لزين �إىل �أن منوذج �صحور يف �لعمل �لبلدي 

ل��ل��دول��ة لإع���ط���اء  ي���ك���ون حم���ف���ز�ً  �أن  ب���د  ل 

�ل��ب��ل��دي��ات ح��ق��وق��ه��ا، لأن���ه���ا �ل���ب���و�ب���ة  نحو 

�لتح�صني �لذ�تي.

      كما يرى �حلاج علي �لزين، �أن �صحور 

�لبلديات  ق���درة  بلديتها  خ��ال  م��ن  �أث��ب��ت��ت 

ذلك  لكن  �ل��ذ�ت��ي،  و�لتطوير  �لإمن���اء  على 

�لدولة  من  ومتابعة  مبادر�ت  �أي�صاً  يتطلب 

�أن  �لبقاء و�لزده��ار، و�عترب  ت�صمن للبلدة 

�خلطوة �لأهم هي �حلفاظ على �لنتخابات 

�لبلدية و�صمان ��صتقاليتها، لأنها �حَلَكم، 

فطاقات �لبلدية وثقة �لأهايل بها و�لتعاون 

بينهما، ي�صمنان تطور �لبلدة، ليكون �لعمل 

بلد�ت  ك��ل  تطوير  نحو  �لنطاقة  �لبلدي 

�جلنوب ولبنان.

لها علينا  �ل�صغري،  بلد�تنا هي وطننا   

�لبلد�ن  وتكرب  عنها،  �بتعدنا  مهما  حقوق 

ب��اأه��ل��ه��ا وت��ع��م��ر ب��ه��م وم����ن خ���ال���ه���م، ل��ذ� 

فمهما �أخذتنا �حلياة يف �أزقتها، ل بد لنا �أن 

يف  تبقى  �أن  ت�صتحق  لأنها  �إليها،  يوماً  نعود 

ذ�كرتنا وخمططاتنا، وهكذ� هم �أهل �صحور، 

ع��زه��ا،  لبلدتهم  ليعيد  �أح����د�ً  ي��ن��ت��ظ��رو�  مل 

�لعز«  »�أر���ص  ��صتطاعو� لأنها  فاأعطوها  ما 

ولها �حلق �أن تبقى �أر�صاً للعز.

غدير حامد

19
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بلديات

قــانــون البـلديـــات
البلديات - تعريفها - إنشاؤها

�ملادة 18: 3 - يعطي �لقائمقام �ملر�صح 

�إي�صاًل بتقدميه طلب �لرت�صيح.

�أيام  على هذ� �لأخ��ري وخ��ال ثاثة 

من تقدمي طلب �لرت�صيح، �أن ي�صدر 

قر�ر�ً معلًا بقبول �لطلب �أو رف�صه، 

و�إل �ع��ت��رب ���ص��ك��وت��ه، ب��ان��ق�����ص��اء ه��ذه 

�ملدة، مبنزلة قر�ر �صمني بالقبول.

�لرت�صيح  رف�ص  �أو  قبول  ق��ر�ر  يعلق 

د�ر  ب���������اب  ع�����ل�����ى  ����������ص���������دوره،  ف���������ور 

�ل��ق��ائ��م��ق��ام��ي��ة، وي��ن��ظ��م ب��ه��ذ� �لأم���ر 

حم�صر يوقعه �ملوظف �ملخت�ص.

م��دة  ب���خ���ال  ل��ل��م��ر���ص��ح  ي��ح��ق   -  4
�أ����ص���ب���وع م���ن ت���اري���خ ����ص���دور �ل���ق���ر�ر 

مر�جعة  تر�صيحه،  برف�ص  �لقا�صي 

با�صتدعاء  �ل���دول���ة،  ���ص��ورى  جمل�ص 

معاملة  �أي  �أو  للر�صم  خ��ا���ص��ع  غ��ري 

�أخرى.

وعلى �ملجل�ص �أن يف�صل بالعرت��ص 

�أي��ام من  بخال مهلة خم�صة  نهائياً 

و�إل  �ملجل�ص  قلم  يف  ت�صجيله  ت��اري��خ 

�عترب تر�صيحه مقبوًل.

�لذين  �ملر�صحني  �أ�صماء  تن�صر   -  5
�إب��ط��اء  ب��ا  تر�صيحهم  طلبات  قبلت 

ع���ل���ى ب�����اب �ل���ب���ل���دي���ة �ل���ت���ي ر���ص��ح��و� 

�أنف�صهم فيها.

�لعاقة  ل�صاحب  �لتاأمني  يعاد   -  6
ب��ت�����ص��ري��ح  ت��ر���ص��ي��ح��ه  ع����ن  رج�����ع  �إذ� 

�إىل  يقدم  �لعدل  كاتب  ل��دى  م�صجل 

�أو �ملحافظة قبل موعد  �لقائمقامية 

�لنتخاب بخم�صة �أيام على �لأقل.

�ملادة 19: مع مر�عاة �ملادة 24 من هذ� 

�لقانون:

ب��ق��ر�ر  �ل��د�خ��ل��ي��ة  وز�رة  حت���دد   -  1
�لذين  �لأع�صاء  �لناخبني عدد  دعوة 

حت��دد  ك��م��ا  ب��ل��دي��ة،  ل��ك��ل  �صينتخبون 

قرية  لكل  يعود  �ل��ذي  �لأع�صاء  عدد 

فيما �إذ� كانت �لبلدية �لو�حدة ت�صم 

ع��دة ق���رى، وذل���ك وف��ق��اً لن�صبة عدد 

���ص��ك��ان ك��ل م��ن��ه��ا، وي��ج��ري �لرت�صيح 

على هذ� �لأ�صا�ص.
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ب�سيطة  �أم���ور  �إىل  �لأزو�ج  يحتاج 

قد ل ي�سرحون بها �إل فيما بينهم يف 

�أ���س��ر�ر  ن��ق��ّدم  ل��ذ�  �خلا�سة،  جل�ساتهم 

�لأزو�ج و�لأ�سياء �ل�سغرية �لتي ُتدخل 

معنا  ف��اق��رئ��ي  قلوبهم،  �إىل  �ل�����س��ع��ادة 

�أغدقي على زوجك  ثم  �لأ�سر�ر،  هذه 

منها كي متتلكي قلبه، وعقله، وتنعما 

باحلياة �لزوجية:

�أن تعتني بنف�سك وبر�ساقتك  - يجب 

فقط،  �أج��ل��ه  م��ن  ومالب�سك  و�سعرك 

�إىل  �آخ���ر  �إىل  م��ن ح��ن  وب����اأن تلجئي 

�ل��ت��غ��ي��ري، ف��ال��ت��غ��ي��ري ي�����س��ي��ع ج����و�ً من 

�لبهجة د�خل �ملنزل، مما ي�سعد �لزوج.

- قّدمي له بع�ض �ملفاجاآت �ل�سغرية، 

مثل �سر�ء هدية ب�سيطة غري تقليدية، 

ف���ُت���ع���ت���ر ه�����ذه �ل���ل���م���ح���ات �ل��ع��ف��وي��ة 

ت��ذك��رة ل��ل��زوج ب��اأن��ك م��ازل��ت معجبة 

باأن  خماوفه  يبدد  مما  وتقّدرينه،  به 

�حلياة �لزوجية تعني فقط �مل�سوؤولية 

و�مل�ساكل وتفتقر �إىل �ملُتع و�ملفاجاآت.

ت�����س��ع��ر معظم  �ل���ت���ي  �ل��ل��ف��ت��ات  - م���ن 

ب����وؤرة  ويف  م���دل���ل���ون  ب���اأن���ه���م  �لأزو�ج 

�ملو�سوعات  ل��ه  ي  تق�سّ �أن  �هتمامك، 

و�لأخ����ب����ار �ل��ت��ي ت��ه��م��ه م���ن �جل��ر�ئ��د 

بها  وحتتفظي  �مل��ج��الت،  �أو  �ليومية 

�أو  ف��ر�غ��ه،  وق��ت  يّطلع عليها يف  حتى 

�لرنامج  �لتلفزيون  من  له  ت�سجلي 

يف  ي�ساهده  حتى  �ملف�سل،  �لفيلم  �أو 

يوم �لإجازة، �أو بعد عودته من �لعمل، 

ف���ه���ذ� ي��ع��ن��ي �أن�����ك د�ئ���م���ة �لن�����س��غ��ال 

وج��وده،  ع��دم  يف  حتى  فيه،  بالتفكري 

مما يوؤكد حبك له.

�لنوع  ك��ان من  �إن  �ر�سي غ��روره   -

باأنه بطل يف  ي�سعر  �أن  �ل��ذي يحّب 

�لذي ل غنى  �لعائل  نظرك، وباأنه 

عنه يف توفري �حلماية و�لدعم.

- ل حت���اويل ت��ب��ادل �حل��دي��ث معه 

فور و�سوله من �لعمل، فلن يعمل 

معلومة  �أي  يتحمل  ل  �ل��ذي  ذهنه 

�لر�حة  بتوفري  قومي  بل  �إ�سافية، 

لأي  ج��اه��ز�ً  ي�سبح  ح��ت��ى  �أوًل،  ل��ه 

حو�ر.

�مل��و���س��وع��ات  - ل د�ع�����ي لإث������ارة 

�مل��ادي��ة يف يوم  �ملالية و�لأق�����س��اط 
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خطوات بسيطة المتالك قلب شريك حياتك

غالباً ما تقع �لأم حتت تاأثري خماوف تهيئة طفلها ل�سنته �لدر��سية �لأوىل، 

جتربة  وخو�ض  بالآخرين،  و�لختالط  �ملدر�سة  �إىل  بالذهاب  �إقناعه  تريد  فهي 

�لتاأقلم مع بيئة خمتلفة عن تلك �لتي �عتادها يف �لبيت �سحياً ونف�سياً، و�لتعامل 

مع �أحد�ث يومية متجددة من �أ�سدقاء وو�جبات وغريها.

�لأم��ر،  ب��ادئ  �لنف�سية يف  �لناحية  وغ��ري مرتاح من  �لطفل خجوًل  يبدو  قد 

يف  و�أ�سلوبه  �سخ�سيته  مالمح  له  �ست�سّكل  عمره  يف  �نتقالية  مرحلة  ه��ذه  لكون 

�حلياة مع �لآخرين فيما بعد، و�لأيام �لأوىل �لتي �سيق�سيها �لطفل يف �ملدر�سة 

�ستكون �خلطوة �لأهم لتخطي عائقة �خلوف و�لكر�هية �لتي قد تر�فقه للوهلة 

�سنته  ل�ستقبال  ونف�سياً  و�سحياً  بدنياً  طفلها  تهيئ  �أن  �لأم  على  ل��ذ�  �لأوىل، 

�لدر��سية �لأوىل.

نقّدم لكل �أم جمموعة من �لن�سائح لتهيئة �لطفل لعامه �لدر��سي �لأول:

باإيجابية عن �ملدر�سة  �لتحدث  - �لتحدث �لإيجابي عن �ملدر�سة: من �ملهم جد�ً 

عن  طفلهم  �إىل  يتحدثان  حيث  �ل��و�ل��دي��ن،  ك��ال  دور  ي��ك��ون  وه���ذ�  �لطفل،  �أم���ام 

�ملدر�سة و�أجو�ئها �جلميلة، و�أنها �ملكان �لأن�سب �إذ� �أر�د �لطفل �أن ي�سبح ذ� �ساأن 

عندما يكر ولتحقيق �أحالمه.

عن  �لطفل  مع  يتحدثان  �أن  �لو�لدْين  على  �ملدر�سي:  و�ل���زّي  �ملدر�سة  قو�عد   -

�أهمية قو�عد �ملدر�سة و�لنظام، كما يجب ترغيب �لطفل فى �رتد�ء �لزّي �ملدر�سي 

�لذي �سيالزمه طو�ل �أ�سهر �ملدر�سة، و�لذي ي�ساعد على �لن�سباط وينعك�ض على 

حت�سيله �لعلمي.

�بتد�ًء من  �ملدر�سة،  �ل��ر�أي يف �سر�ء م�ستلزمات  �أي�ساً م�ساركة �لطفل  �ملهم  ومن 

�حلقائب، �إىل �لقرطا�سية وغريها، فهذ� من �ساأنه �أن يحّببه بها.

�أ�سئلة كثرية  �لطفل  ي�ساأل  ما  و�ملتكّررة: عادة  �ملتعددة  �لطفل  �أ�سئلة  ��ستغالل   -

عن �حلياة وكيف ُوجد فيها، وعن عائلته وغريها من �لأ�سئلة �ملتكررة، فبالإمكان 

كثرية  �أ�سياء  �ستعلمه  كونها  باملدر�سة،  �لطفل  ترغيب  يف  �لأ�سئلة  هذه  ��ستغالل 

يجهلها.

�أغذية  و�بتكار  �لإف��ط��ار  �لتنويع يف وجبة  �سهّية ومم��ّي��زة:  �إفطار  �إع��د�د وجبة   -

و�لذهاب  باكر�ً  �ل�ستيقاظ  على  ي�سجعاه  �أن  �ساأنهما  من  �لطفل  لنف�ض  حمّببة 

للمدر�سة، فهو ي�سعر باأن هذ� �ل�سيء كمكافاأة ملا يقوم به كل �سباح.

مل�ساعدته  وذلك  �لإفطار،  وجبة  تناوله  �أثناء  �لطفل  �إىل  �لتحّدث  �جلميل  ومن 

على �لرتكيز �لكامل يف يومه �لدر��سي، ولتن�سيط قوته �لبدنية و�لعقلية معاً.

�لهتمام ب�سحة طفلهما جيد�ً، وعمل  �لأبوين  �لطفل: على  �لهتمام ب�سحة   -

ك�سف طبي بن فرتة و�أخرى له، مع مر�عاة متابعة �لتطعيمات �لطبية لياأخذها 

على  �لرتكيز  ويجب  �ملحيطة،  و�لأم��ر����ض  للعدوى  جتنباً  �مل��ح��ددة،  �أوقاتها  يف 

�حلو��ض �ل�سمعية و�ملرئية للطفل، لتاأثريها على حت�سيله �لدر��سي.

�لطفل  �أن يعّرف  �ساأن ذلك  �ملدر�سة قبل موعدها: من  �إىل  �لطفل  - ��سطحاب 

على �لأجو�ء �ملدر�سية و�سكل �لبئية �لذي �سيزورها يومياً ل�ساعات طويلة، ويرى 

نف�ض  يف  و�لطمئنان  �لأم���ان  �سعور  لبث  مهمة  خطوة  ه��ذه  �أن  �لخت�سا�سيون 

�لطفل، وتهدئة خوفه كونه يرى �أن �ملدر�سة �أد�ة للعقاب.

- �لنوم مبكر�ً: يجب على �لطفل من �لبد�ية �لعتياد على �لنوم مبكر�ً، لت�ستطيع 

�لنوم،  و�ل�سليمة خالل مرحلة  �لكاملة  بوظائفها  بالقيام  �أع�ساء �جل�سم  جميع 

مو�عيد  مر�قبة  على  �حلر�ض  يجب  �لأول  �لدر��سي  عامه  بد�ية  �ق��رت�ب  وم��ع 

نومه، وحتديد وقت معّن لينام فيه.

ُي��ذك��ر �أن���ه م��ن �مل�����س��ج��ع للطفل م��ك��اف��اأت��ه ب��ن ف���رتة و�أخ�����رى ع��ل��ى �ل��ت��ز�م��ه 

وحمافظته على �لنوم مبكر�ً، وعلى ترتيب �أغر��سه و�لقيام بجميع و�جباته.

أنـِت وطــفـــــلك

كيف تهّيئين طفلك لعامه الدراسي األول؟

��ستمتعي ب�سفاء ذهن زوج��ك من  �لإج���ازة، بل 

دون �أن تعّكريه.

- ي�سعد �لزوج جد�ً حن يتلقى تلميحاً ما من �لزوجة 

تبدي  �أن  دون  م��ن  م��ا،  ملنا�سبة  ي��رت��دي��ه  �أن  يجب  عما 

�أن جتدي و�سيلة تنتقدين بها  �أي�ساً  ت�سلطك، وحاويل 

مالب�سه غري �ملنا�سبة، وتر�سن غروره يف �لوقت نف�سه.

عند  �ل��ذه��ب  م��ن  �أغ��ل��ى  �سحكاتك  ���س��وت  �أن  �علمي   -

زوجك، فاأكرث ما يرغب فيه �لزوج هو �أن يجعل زوجته 

�لعزيزة �أ�سعد �مر�أة على وجه �لأر�ض.

عامليه كطفل

بع�ض  م��ن  ب�سدة  وت�سجر  �ل�سيد�ت  معظم  ت��ت��اأزم 

يتعلقون  �لذين  �لرجال  بع�ض  وهناك  �لرجال،  �أفعال 

ت�سبه  و�أفعالهم  كالأطفال  ويكونون  ب�سدة،  بزوجاتهم 

�أفعال �لأطفال، من حيث �لت�سرف و�لتعلق باأمهاتهم، 

وهو ما يجعل �لكثري من �ل�سيد�ت يف �سيق ب�سبب هذ� 

�لأمر لعدة �أ�سباب، وهو �أمر خاطئ وت�سرف غري �سليم 

من قبل �ل�سيد�ت، ففي �لطفولة فو�ئد عدة.

 ويو�سح �أطباء �لنف�ض �أن �لتعلق �ل�سديد هو �أمر �إذ� 

�إمنا  كانت درجته معقولة ل �سرر منه على �لإط��الق، 

بالعك�ض متاماً؛ يكون مفيد�ً جد�ً للطرفن، وهنا �لزوج 

متعلقاً  كان  مثلما  بزوجته  ب�سدة  متعلقاً  يكون  عندما 

حميد  �أمر  فهو  بالأمهات،  �لأطفال  تعّلق  مثل  �أو  باأمه 

�أب��د�ً،  بال�سيق  ت�سعر  �مل���ر�أة  يجعل  ما  فيه  ولي�ض  ج��د�ً، 

ي�ستطيع  ول  ب��امل��ر�أة  متعلقاً  �لرجل  يجعل  لأن��ه  وذل��ك 

�أبد�ً �لبتعاد �أو �ل�ستغناء عنها �أبد�ً ما د�مت هي �سديدة 

�لهتمام به �أي�ساً.

�أن  �إىل  �ل��ن��ف�����س��ي��ة  ����س��ت�����س��ارّي��و �لأم����ر������ض  وي��ل��ف��ت 

�لرجل  ي��ردن  �أنهن  ب�سبب  �لأم��ر  �ل�سيد�ت يكرهن هذ� 

�لقوي ب�سورته �لتي ل تتعلق باأمه كالأطفال، لكن هذ� 

عليه،  �لعتماد  ميكن  ل  رج��ل  �أن��ه  معناه  لي�ض  �لتعلق 

�إمنا هو رجل من �ل�سهل �أن جتعليه ل ميكنه �ل�ستغناء 

عنك، مهما حدث.

ي عاداته ال تغيرّ

�أن تكون ذكية ولبقة، ول  �أن حتاول  على كل زوجة 

باأ�سلوب �سارم؛  �أن تغرّي عاد�ت زوجها �لقدمية  حتاول 

لكن  �لتطبع،  يغلب  فالطبع  �ستف�سل،  بالطبع  لأن��ه��ا 

�ل��رق��ة و�ل��ذك��اء يف  ن��ظ��ره ب�سيء م��ن  �أن تلفتي  ح���اويل 

�لوقت نف�سه.

تغيري  قليلة يف  �مل����ر�أة  ف��ر���ض  �أن  �خل����ر�ء  وي��وؤك��د 

�لغ�سيل  من  جبال  ترك  مثل  لزوجها،  �ل�سيئة  �لعاد�ت 

وق����ول �لأك���اذي���ب وع����دم �ل���وف���اء ب��ال��وع��ود، ل��ك��ن هناك 

و�سائل و�أ�ساليب للتعامل، بينما يقول �لخت�سا�سيون: 

»من �ملفرت�ض بل ومن �مل�ستحيل من �لناحية �لو�قعية 

تغيري  فلي�ض مب��ق��دورك  زوج��ه��ا،  تربية  �مل���ر�أة  تعيد  �أن 

�سخ�ض«، فق�سم كبري من �خلالف بن �لرجل وزوجته، 

�إمنا هو نتاج �لتعليم و�لتقاليد �لجتماعية، ويو�سحون 

�أن �لبنات يتلقن قدر�ً �أكر من �لتدريب من طفولتهن 

يتدرب  بينما  �لجتماعية،  و�مل��ه��ار�ت  �للغة  يف  �ملبكرة 

�لأولد على �لإقد�م و�لتحّمل.

خر�ء �لت�سال يرون �أنه �إذ� �أردت �أن تغريي عاد�ت 

�سريكك، فاإن هذ� يجب �أن يتم من خالل �لتعبري عن 

وجهة نظرك، فاإنه لي�ض من �حلكمة يف �سيء �أن ت�سعي 

ب��اأم ول  �أعلى من زوج��ك، فاأنت ل�ست  نف�سك يف مرتبة 

ت��اأث��ري�ً  �أك��رث  �لتفاو�ض  فا�سرت�تيجية  �سركة،  م��دي��رة 

�لتهديد�ت و�لتهامات، ومن جتليات  وجناعة من لغة 

�أحبك،  »�إنني  ل�سريكك:  تقويل  �أن  �ل�سرت�تيجية  هذه 

ولذ� �أريد �أن �أحتدث �إليك عن �سيء �سيجعل حياتنا معاً 

�أكرث �سال�سة«.. هذه �لطريقة �ستجعل من �ل�سهل على 

�ل�سريك �أن يعيد وزن �لأمور، ومن �لأف�سل حتا�سي �أي 

�سكل من �لعموميات.

رمي اخلياط
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يت�ساءل كثري من �لنا�ض عن �أف�سل 

فالأ�سو�ق  لال�ستخد�م،  �أ�سنان  معجون 

�لنكهات  ذ�ت  �ملختلفة  ب��الأن��و�ع  مليئة 

و�مل�ساَحبة  �لز�هية  و�لأل���و�ن  �لطيبة 

بهالة �إعالمية قوية، ما يجعل �لتفريق 

بينها �سعباً للغاية.

ت��ف��ن��ن��ت  �حل�����ا������س�����ر،  ع�������س���رن���ا  يف 

�إ�سافة �ملو�د �ملختلفة ذ�ت  �ل�سركات يف 

�ملفيدة لالأ�سنان و�للثة، كما  �لوظائف 

تزعم، وت�سمل هذه �ملكونات: 

�لفلوريد )fluoride(، وهي �ملادة 

�لأك����رث ���س��ي��وع��اً يف م��ع��اج��ن �لأ���س��ن��ان، 

و�ملعروفة علمياً بقدرتها على مكافحة 

وزيادة  �لأ�سنان  مادة  وتقوية  �لت�سو�ض 

مناعتها �سد �لت�سو�ض. 

 anti( للبكترييا  �مل�����س��ادة  �مل����و�د 

مل��ح��ارب��ة   )bacterial agents
�جل��ري،  طبقة  يف  �مل���وج���ودة  �لبكترييا 

و�ل�����ت�����ي ُت���ع���ت���ر �مل�������س���ب���ب �ل��رئ��ي�����س��ي 

للت�سو�ض.

dete r (ململو�د �لرغوية �أو �لقلوية 

 ،)gents or foaming agents
�لطعام  بقايا  تنظيف  يف  ت�ساعد  �لتي 

 sodium( م��ن ب��ن �لأ���س��ن��ان، م��ث��ل

�ملادة  وه��ذه   ،)lauryl sulfate
�مل��ن��ظ��ف��ات، مثل  ُت�����س��ت��خ��دم يف م��ع��ظ��م 

�ل�سامبوهات ومعاجن �لأ�سنان.

antirta r للجري  �مل�سادة  (ململو�د 

على  ت�ساعد  و�ل��ت��ي   ،)tar agents
منع تكّون �جلري.

der( للح�سا�سية  �مل�����س��ادة  �مل�����و�د 

لإز�ل�����ة   ،)sensitizing agents
ح�سا�سية �لأ�سنان.

 )abrasives( حلبيبات �لكا�سطة�

وي���زد�د   ،)silicon dioxide( مثل 

ت��رك��ي��ز م��ث��ل ه����ذه �مل������و�د يف م��ع��اج��ن 

�لأ�سنان �ملخ�س�سة للمدخنن. 

 )baking soda( �سود�  �لباكينج 

�لتي ت�ساعد على تبيي�ض �لأ�سنان.

 teeth( ل���الأ����س���ن���ان  �����س��ة  �مل��ب��يِّ �مل������و�د 

بريوك�سيد  مثل   )whitening agents
 .)hydrogen peroxide( لهيدروجن�

�لنكهات �ل�سناعية )flavor(، وهناك 

�ل�سركة  باختالف  تختلف  �أخ��رى  مكّونات 

بع�ض  متيز  خمتلفة  وت��رك��ي��ب��ات  �مل�سنِّعة 

لأه��د�ف  �مل�سنعون  وي�ستخدمها  �ملعاجن 

دع��ائ��ي��ة ي��ب��ت��غ��ون م���ن ور�ئ���ه���ا �ل��ت��م��ي��ز عن 

معظم  يف  �ملناف�سة  �ل�سركات  م��ن  غريهم 

�لأحيان.

�لأن������و�ع  م��ع��ظ��م  �أن  ن���ع���رف  �أن  ي��ج��ب 

حتتوي على �ملكونات �لرئي�سية �لتي ُذكرت، 

�إىل  ب��الإ���س��اف��ة  خمتلفة،  ب��رتك��ي��ز�ت  ل��ك��ن 

�ملعجون  ذل��ك  ��ستخد�م  �أخ��رى متيِّز  م��و�د 

بلع  �إذ� ما مت  و�إن بع�سها �ساّر  من غ��ريه، 

بلع معجون  بعدم  ُين�سح  فلذلك  �ملعجون، 

�لأ�سنان.

وع���ن �خ��ت��ي��ار م��ع��ج��ون �لأ���س��ن��ان، ففي 

����س��ت��خ��د�م  �أن  ن���ع���رف  �أن  ي��ج��ب  �ل���ب���د�ي���ة 

وي��ج��ب عدم  �لأ���س��ن��ان مهم ج���د�ً،  معجون 

�إه��م��ال��ه لأن���ه ���س��روري ج���د�ً ل�سحة �لفم 

و�لأ�����س����ن����ان، ل��ك��ن يف ن��ف�����ض �ل����وق����ت، ف���اإن 

معجون �لأ�سنان لي�ض هو �لعالج �جلذري 

�أو  �لت�سو�ض  ي��ع��ال��ج  ول  �لأ���س��ن��ان،  مل�ساكل 

�لتهاب �للثة، لكن يقي منها حلدٍّ ما، لذلك 

�إذ� كنت تعاين من �لت�سو�ض �أو �لتهاب �للثة 

تلّون  من  �أو  �ملفرطة  �لأ�سنان  ح�سا�سية  �أو 

�لطبيب  مر�جعة  عليك  فيجب  �أ�سنانك، 

�مل��خ��ت�����ض، ومي��ك��ن��ك ك��ذل��ك ����س��ت�����س��ارت��ه يف 

نوعية �ملعجون �لذي تود ��ستخد�مه، لكننا 

قد  �لتي  فقط  �لعري�سة  �خل��ط��وط  ن��ق��ّدم 

ت�ساعد يف �ختيار �ملعجون �لأمثل:

�سركة  قبل  من  �مل�سنَّع  �ملعجون  �خ��رت 

معروفة يف ه��ذ� �مل��ج��ال، و�مل��ع��رتف ب��ه من 

قبل �ملنظمات �لعاملية �ملعنية باملو�د �لطبية، 

مثل �إد�رة �لدو�ء و�لغذ�ء )fda(، وجمعية 

�أن  و�لأف�سل   ،)ada( �لأمريكية  �لأ�سنان 

ت��غ��رّي م��ع��ج��ون �أ���س��ن��ان��ك ك��ل ف���رتة، وذل��ك 

ل��ال���س��ت��ف��ادة م���ن م���ز�ي���ا ج��م��ي��ع �مل��ع��اج��ن 

�ملعرتف بها، لأن كاًل منها له ما مييزه.

�ل��ذي يحتوي  �لأ���س��ن��ان  �خ��رت معجون 

ع��ل��ى �ل���ف���ل���وري���د، ل���ق���درت���ه ع��ل��ى حم��ارب��ة 

�لت�سو�ض.

�ملحتوية  �لأ���س��ن��ان  معاجن  ع��ن  �بتعد 

على تركيز عال من مادة �ل�سوديوم لور�يل 

.)sodium lauryl sulfate( سولفيت�

����س��ت��خ��د�م  فيمكنك  م��دخ��ن��اً  ك��ن��ت  �إذ� 

�ملعاجن �خلا�سة بالتدخن، و�لتي ت�ساعد 

على تبيي�ض �لأ�سنان و�إز�لة �آثار �لتبغ، لكن 

كل �حلذر من ��ستخد�م مثل هذه �ملعاجن 

طبقة  تاآكل  ت�سبب  كونها  طويلة،  لفرت�ت 

�ملينا، وبالتايل قد ت�سبب ح�سا�سية مفرطة 

ل حتمد عقباها.

�لأ�سنان  ح�سا�سية  من  تعاين  كنت  �إذ� 

ف��ت��ج��ن��ب �����س���ت���خ���د�م �مل���ع���اج���ن �مل��ب��ّي�����س��ة 

لالأ�سنان.

�خ���رت م��ع��ج��ون �لأ���س��ن��ان �ل����ذي ت�سعر 

ب���ال���ر����س���ا م�����ن م�����ذ�ق�����ه ور�ئ����ح����ت����ه ع��ن��د 

����س��ت��خ��د�م��ه، و�أك����رث �ل��ن��ك��ه��ات ���س��ي��وع��اً هي 

نكهة �لنعناع.

فيمكنها  �حل��ام��ل  �مل����ر�أة  �إىل  بالن�سبة 

�إذ� �سعرت  �ملعاجن، لكن  �أي من  ��ستخد�م 

�أن  ب��ال��غ��ث��ي��ان م��ن م��ع��ج��ون م��ع��ن، فيجب 

�آخر ذي نكهة خمتلفة  تبحث عن معجون 

ورغوة �أقل.

�أما بالن�سبة �إىل �لأطفال، فاإن ��ستخد�م 

�مل��ع��اج��ن �خل��ا���س��ة بهم مهم ج���د�ً، وذل��ك 

و�ل��ذي  �ل��ن��ك��ه��ات،  م��ن  يرغبونه  م��ا  ح�سب 

قد يحببهم يف تنظيف �أ�سنانهم با�ستمر�ر، 

ل�سحتهم، كما  مهماً  و�ل��ذي يعتر مطلباً 

�أن هذه �ملعاجن �خلا�سة بالأطفال حتتوي 

�لفلوريد  م��ادة  م��ن  منخف�ض  تركيز  على 

بلعها،  مت  �إذ�  �ل�����س��ار  ب��ت��اأث��ريه��ا  �مل��ع��روف��ة 

و�لأطفال ل يكرتثون لذلك.

  مــــنــــــــــــــــــوعـــــــــــــــــــــــات
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�أف��ق��ي

مر�سي خوف   / �ل�سناعة  يف  �لن�سان  عمل  يعمل  �آيل   1
للنفي  / فنزويال  عا�سمة   2

به �لقيام  يجب  عمل   / و�ل�سر�ء  �لبيع  يف  �أجادل   3
�لن�سيج لغزل  جهاز   / معتِد   4

طــريـقـة اللعـب

و�أفقياً  9 عامودياً  �إىل   1 �لأرق��ام من  تو�سع 

على �أن ل يتكرر �لرقم يف �أي �جتاه عامودي 

كان �أو �أفقي 

الحل السابق 12345678910
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

�ل��ب��ح��ر  يف  م�����س��ري��ة  ج���زي���رة   5
�لأحمر

طرية  مادة  من  �ل�سيء  حتول   6
�إىل �ألياف

 / �ملعنى  على  ل��ل��دلل��ة  ح��رف   7
تاجر �لفر�ء

للقحة تو�سف  طبية  ع�سبة   8
ت�سبب   / �ل��ع�����س��اب��ة  م��ل��ت��ق��ى   9

ب�سعف �ل�سمع

مرتبطة  ع��رب��ات  جم��م��وع��ة   10
موؤ�س�سة   / ��ل��ن��ق��ل  ل���س��ت��ع��م��الت 

�سحافية

ع���ام���ودي

�لفر�ض  ركوب  على  به  ي�ستعان   1
/ حجر �لبناء

يف  مزروعة  مناطق  جمموعة   2
�ل�سحر�ء / للند�ء

3 خملوقات �سغرية موؤذية تقفز 
ثعبان   / طولها  من  �سعفا   300

�سخم ها�سر

�أور�ق  و�رف / من  �رباع  4 ثالثة 
�للعب )�لكوت�سينة(

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

حرفان   / �لآخرين  عن  ون�ستغني  ت�سد�ن   5
من نور

خ�ض  6
ب�سدة هدم   / مر�سومة  و�مناط  ��سكال   7
�لفجل ي�سبه  نبات   / �ساغ  من  حرفان   8

�ل�سمية �سديد  ثعبان   / �سهيد  �ملليون  بلد   9
�لر�سول  بنت   / �لنهرين  بن  ما  ح�سارة   10

�لأكرم

كيفية اختيار معجون األسنان للوقاية من التسوس والتهاب اللثة
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���ض��رب ال��ع��ه��د ب��ق��وة يف ك����أ����س ال��ن��خ��ب��ة، 

ح��ي��ث خ��ط��ف ال��ل��ق��ب م���ن اأن���ي����ب ال��ن��ج��م��ة، 

اإىل خزائنه  ال�����ض��وب��ر  ك���أ���س  ال�����ض��ف���ء  و���ض��م 

للمرة الأوىل، اأم� النجمة فخطف الأ�ضواء 

الذين  الالعبني  ونوعية  املميزة  بتع�قداته 

املو�ضم  ان��ط��الق  قبل  �ضفوفه  اإىل  �ضمهم 

اجلديد.

وق���ب���ل ����ض����ع����ت م���ن ان���ط���الق ال�����دوري 

فرق  تبدو   ،2014 –  2013 اللبن�ين ملو�ضم 

ج�هزية  الأك��ر  والنجمة  وال�ضف�ء  العهد 

اللقب، يف مو�ضم  ال�ضراع على  وح�ضوراً يف 

جهداً  امل�ض�ركة  الأن��دي��ة  فيه  بذلت  ملتهب 

كبرياً لتدعيم �ضفوفه� ب�لالعبني اجلدد.

اأم����م  اخ��ت��ب���ره الأول  ال��ع��ه��د  وي��خ��و���س 

���ض��ب���ب ال�����ض���ح��ل، ب��ع��د اأي�����م م��ن ف����وزه على 

الدويل  النجمة بهدفني نظيفني للمه�جم 

املت�ألق ح�ضني عوا�ضة يف نه�ئي ك�أ�س النخبة، 

ب�ضكل ك�مل من  الفريق  تع�يف  اأك��د  وهو م� 

اآث�ر زلزال التالعب ب�ملب�ري�ت الذي اأ�ض�به 

من  ف��ح��رم��ه  امل������ض��ي،  امل��و���ض��م  ال�ضميم  يف 

اأوق��ف  بعدم�  ال����دوري  لقب  على  املن�ف�ضة 

الحت�د اللبن�ين 12 لعب�ً عهدي�ً.

اأب��رز  �ضيكون من  العهد  اأن  املوؤكد  وم��ن 

اأبو  الغيني  بوجود  ال��دوري  على  املن�ف�ضني 

بكر دي�لو والت�ضيكي دافيد �ضرتيه�فك�، اإىل 

اأمث�ل  املحليني  الالعبني  من  نخبة  ج�نب 

ال��دف���ع  و�ض�عد  كنع�ن  عب��س  ال��دف���ع  قلب 

ه��ي��ث��م ف���ع��ور وح�����ض��ني ع��وا���ض��ة واحل���ر���س 

عطوي  وعب��س  دقيق  وح�ضني  فت�ل  وحيد 

»اأونيك�« وعلي الأت�ت وط�رق العلي.

وك�ن العهد بداأ حت�ضرياته للدوري قبل 

نحو �ضهرين، على ملعبه، وخ��س مب�ري�ت 

ب�إ�ضراف  النخبة،  ك���أ���س  قبل  ع��دة  اإع��دادي��ة 

املدير الفني الرتكي الأمل�ين ب�ختي�ر ف�نلي 

الذي اأكد ر�ض�ه عن النت�ئج والت�ضكيلة. 

يف املق�بل، اأظهرت مب�ري�ت ك�أ�س النخبة 

وج�����ود ث���غ���رات دف���ع��ي��ة ب�������رزة يف ���ض��ف��وف 

النجمة، الذي اأ�ضرك يف البطولة الالعبني 

ال��زي��ن يف مركز  وق��ضم  ال��دي��ن  زي��ن  �ض�مر 

قلب الدف�ع. 

ومن اأجل �ضد الثغرة الدف�عية، ا�ضتقدم 

ال��ن��ج��م��ة م���داف���ع امل��ن��ت��خ��ب ال�������ض���وري عبد 

الدف�عية  اخل��رة  �ض�حب  ح�ضن،  الن��ضر 

ت�ضكيلته  النبيذي  الفريق  وع��زز  الوا�ضعة، 

ب����أك���ر م���ن لع����ب ج���دي���د، م��ن��ه��م ال��ظ��ه��ري 

الدويل وليد اإ�ضم�عيل ق�دم�ً من الرا�ضينغ، 

ولعب الو�ضط علي حوراين من الت�ض�من 

�ضور،  ال�ضالم  من  �ضحيمي  ون��ي���زي  �ضور، 

و�ض�دي �ضك�ف من الإ�ضالح الرج ال�ضم�يل، 

الأم���ريك���ي م�ضطفى  ال��ل��ب��ن���ين  وال���الع���ب 

���ض��ب��ورت��ي��ن��غ مي�ضيغن  ف��ري��ق  م��ه���ج��م  ب���زي 

الأم���ريك���ي، وزك��ري��� ���ض��وم���ن م��ن الأن�����ض���ر 

وح�����ض��ن ال��ق������ض��ي وحم��م��د م��رق��ب���وي من 

بح�ضون  اإبراهيم  وا�ضتع�د  العربي،  ال�ضب�ب 

من العراق.

امل����درب حجيج جم��م��وع��ة جيدة  ومي��ل��ك 

من لعبي املو�ضم امل��ضي الذين احتلوا مركز 

ي��ن��ج��ح يف توفري  اأن  ي���أم��ل  ال��و���ض���ف��ة، وه���و 

واجلديدة،  القدمية  العن��ضر  بني  التف�هم 

مم� ي�ض�عف قوة فريقه، ول �ضيم� اأن النجمة 

خ������ض��ه���  م����ب�����راة جت��ري��ب��ي��ة  اأي  ي��خ�����ض��ر  مل 

ا�ضتعداداً للمو�ضم اجلديد، وعلى رغم اإحراز 

ال�ضف�ء لقب ك�أ�س ال�ضوبر على ح�ض�ب �ضب�ب 

ال�ض�حل )1 – 0 يف املب�راة النه�ئية(، بدا اأن 

مل  ف�لرييو،  تيت�  ال��روم���ين  ال�ضف�ء  م��درب 

وجتلى  لفريقه،  ث�بتة  ت�ضكيلة  اإىل  يتو�ضل 

ال�ضف�ء يف  اأخفق  التي  النخبة  ك�أ�س  ذلك يف 

النه�ئي  ن�ضف  يف  فخ�ضر  بلقبه�،  الحتف�ظ 

اأم�م النجمة ب�ضرب�ت الرتجيح 3 – 5. 

امل��ه���ج��م  اإىل ���ض��ف��وف��ه  ال�����ض��ف���ء  و����ض���م 

بعد  كو�ضت�نتينو�س،  جورجي�نو  ال��روم���ين 

كم� عزز  دي���ب،  ال�ضوري طه  الأل��ع���ب  �ض�نع 

�ضقيق  ت��وري��ه  اإب��راه��م��ي���  ب���ل��ع���ج��ي  �ضفوفه 

ويلعب  ت��وري��ه،  وك��ول��و  ي���ي���  ال��ع���مل��ي  الثن�ئي 

توريه يف مركز قلب الهجوم.

نخبة  وج���ود  حديث�ً  ال��واف��دون  و�ضيعزز 

من الالعبني يف �ضفوف »الفريق الأ�ضفر«، 

الع�ئد  الدف�ع  وقلب  ال�ضمد  زي�د  ك�حل�ر�س 

علي ال�ضعدي و�ض�نع الألع�ب خ�ضر �ضالمي 

و�ضقيقه حمزة و»اجلوكر« نور من�ضور.

وي����رز اأي�������ض����ً م���ن ب���ني اأن���دي���ة »ال�����ض��ف 

ال�ض�حل، الذي عرفت �ضفوفه  الأول« �ضب�ب 

ع��ضفة اإدارية، ت�ضببت يف اإق�لة مديره الفني 

حممود حمود وتعيني املدرب الوطني ال�ض�بق 

اإم��ي��ل ر���ض��ت��م ب���دًل م��ن��ه ل��ف��رتة وج��ي��زة، قبل 

خ��ضة،  لظروف  ا�ضتق�لته  الأخ��ري  يقدم  اأن 

جم�ل  ال�ض�بق  الأن�ض�ر  م��درب  لحق�ً  ويعني 

طه قبل اأي���م قليلة من ال��دوري، الذي تعود 

فيه ال�ض�حليون لعب دور »احل�ض�ن الأ�ضود«، 

اإذ غ���ل��ب���ً م��� يحتل ال��ف��ري��ق م��رك��زاً م��وؤه��اًل 

لبطولة ك�أ�س النخبة )ال�ضتة الأوائل(.

وي�����رز اأم�������م ط���ه حت���د رئ��ي�����ض��ي يتمثل 

ه��داف  �ضفر  خلفه  ال���ذي  ال��ف��راغ  بتعوي�س 

ال�ض�حل امل�يل اولي�ض�ضي دي�لو لالحرتاف يف 

املهمة  املجري، ويعتمد طه يف هذه  ال��دوري 

رميي  كري�ضت  الع�جي  اجلديد  الوافد  على 

يف  طيبة  م�ضتوي�ت  اأظهر  ال��ذي  ل��ورون��ي��ون، 

ك�أ�س النخبة، حيث خرج ال�ض�حل من ن�ضف 

علم�ً   ،3 –  2 العهد  اأم���م  بخ�ض�رته  النه�ئي 

اأن الفريق ي�ضم عدداً ل ب�أ�س به من الوجوه 

�ض�هر  ح�ضن  ال���دويل  راأ�ضهم  على  املت�ألقة، 

الق�دم من  اله�دي  عبد  و�ضيم  واملخ�ضرمني 

الأن�ض�ر وعم�د املريي.

وي�������ض���ع���ى الإخ����������ء الأه�����ل�����ي ع����ل���ي���ه اإىل 

الح����ت����ف�����ظ مب����رك����زه ب����ني ف�����رق ال��ن��خ��ب��ة، 

خ�ضو�ض�ً اأنه انتزع مركزاً متقدم�ً يف املو�ضم 

امل������ض��ي )ال����راب����ع(، وي��خ�����ض��ى امل��ق��رب��ون من 

امل�لية  ت��وؤث��ر قلة الإم��ك���ن���ت  اأن  ال��ن���دي م��ن 

ل����الإخ�����ء ه����ذا امل���و����ض���م ع��ل��ى ���ض��ع��ي ال��ف��ري��ق 

للمن�ف�ضة على لقب الدوري.

العمراتي  ط����رق  امل��غ��رب��ي  ق���دوم  وي�ضكل 

اإ�ض�فة طيبة للفريق اجلبلي يف خط الدف�ع، 

خ�����ض��و���ض���ً اأن الأخ����ري مي��ل��ك خ���رة وا���ض��ع��ة 

اإىل  الإخ����ء  �ضم  كم�  اللبن�نية،  امل��الع��ب  يف 

اإغ���الق  ق��ب��ل  ال�����ض���ع���ت الأخ����رية  �ضفوفه يف 

زكري�  ال�ض�بق  النجمة  التواقيع مه�جم  ب�ب 

ع�لية،  فردية  مبه�رات  ميت�ز  ال��ذي  ���ض��رارة، 

وهو ق�در على تعزيز القوة الهجومية للن�دي 

اجلبلي.

للدوري  جيداً  �ضور  الت�ض�من  وا�ضتعد 

ال��ت��ح��دي، على ح�ض�ب  ك���أ���س  لقب  ب����إح���رازه 

الإجتم�عي )1 – 0 يف النه�ئي(، وج�ء اإحراز 

ع��ل��ى رغ���م خو�ضه  ال��ف��ري��ق اجل��ن��وب��ي للقب 

امل�ض�بقة من دون لعبني اأج�نب، ومبجموعة 

ال���ذي���ن مت ترفيع  ال�����ض��ب���ب،  م���ن ال��الع��ب��ني 

يف  ال�ضب�ب  فريق  من  املو�ضم  ه��ذا  معظمهم 

النادي.

وم���ع ان�����ض��م���م ال��الع��ب��ني الأج����ن���ب اإىل 

الفريق  �ضي�ضبح  ���ض��ور،  الت�ض�من  �ضفوف 

امل��و���ض��م اجل��دي��د، ل  ب��ه��� يف  ق���وة ل ي�ضته�ن 

اأ�ضم�ء واع��دة مثل علي مو�ضى  �ضيم� بوجود 

وخ�ضر حالق اللذين رفع� من فريق �ضب�ب 

الن�دي، و�ضلط�ن حيدر واأحمد دكور وحممود 

الت�ض�من  اأن  ت���وؤك���د  اأ���ض��م���ء  وه���ي  ده��ي��ن��ي، 

اللبن�نية. ال��ق��دم   ه��و خ����ّزان اجل��ن��وب وك���رة 

ب���دوره يبحث الأن�����ض���ر ال��ع��ري��ق ع��ن ال��ع��ودة 

موا�ضم  بعد  والأل��ق���ب  ال��ب��ط��ولت  �ضكة  اإىل 

عدة، غ�ب فيه� عن �ض�حة املن�ف�ضة، و�ضهدت 

���ض��ف��وف الأن�������ض����ر ه����ذا امل���و����ض���م ت��غ��ي��ريات 

ج��ذري��ة، بعد ت��وىل ال��ع��راق��ي ه���ت��ف �ضمران 

قلب  ومغ�درة  الفريق،  على  الإ�ضراف  مهمة 

دب�  اإىل  متجه�ً  اجلنيدي  ب�هلل  املعتز  الدف�ع 

حممود  الهجوم  وقلب  الإم���رات��ي  الفجرية 

فريق  مع  �ضيحرتف  حيث  الهند  اإىل  كجك 

ت�ضر�ضل براذرز«.

قبل  مر�ضية  الأن�����ض���ر  ن��ت���ئ��ج  ت��ك��ن  ومل 

املو�ضم، حيث ودع م�ض�بقة ك�أ�س التحدي من 

الإجتم�عي،  اأم���م  بخ�ض�رته  النه�ئي  ن�ضف 

لكن من املرجح اأن تختلف الأمور يف الدوري، 

ل�ضتع�دة  قوي�ً  ح���ف��زاً  الأن�ض�ر  ميلك  حيث 

اللقب منذ فوزه به اآخر مرة يف مو�ضم 2006 

.2007 -
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.. والعهد بك�أ�س النخبة

فريق النجمة

من احتف�لت ال�ضف�ء بك�أ�س ال�ضوبر
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أبطـال أوروبـــــا: بايرن وريال مدريد ومانشستر يونايتد في أعلى مستويات الجاهزية

ا�ضتهل ب�يرن ميونيخ الأمل�ين حملته نحو 

منذ  ب�للقب  يحتفظ  ف��ري��ق  اأول  ي�ضبح  اأن 

 ،1990 ع���م  الإي��ط���يل  ذل��ك ميالن  اأن حقق 

مو�ضكو  �ض�ضك�  اأم����م  ق��واع��ده  يف  �ضهل  ب��ف��وز 

الأوىل  اجلولة  يف  نظيفة  بثالثية  الرو�ضي 

م���ن م��ن���ف�����ض���ت امل��ج��م��وع��ة ال��راب��ع��ة ل���دوري 

اأبط�ل اأوروب�.

وح�����ض��د ب���ي��رن ب��ق��ي���دة م��درب��ه اجل��دي��د 

الإ�ضب�ين جو�ضيب غوارديول النق�ط الثالث 

الن�دي  خ��رج  اري��ن���«، حيث  »الي�نز  معقله  يف 

13 م��ن م��ب���ري���ت��ه ال�15  ال��ب���ف���ري ف���ئ��زاً يف 

امل��ضي  املو�ضم  اآخره�  امل�ض�بقة،  يف  الأخ��رية 

فريق  اكت�ضح  النه�ئي، حني  ن�ضف  ذه���ب  يف 

غوارديول ال�ض�بق بر�ضلونة 4 - 0 يف طريقه 

حل�����ض��م امل���واج���ه���ة م���ع ال���ن����دي ال��ك���ت���ل��وين 

اأي�ض�ً  اإي�ب�ً  اأن تغلب عليه  بنتيجة مذلة بعد 

يف »ك�مب نو« بثالثية نظيفة.

ول��ك��ن رج�����ل غ���واردي���ول ال��ذي��ن ت��وج��وا 

ح�ض�ب  على  الأوروب��ي��ة  ال�ضوبر  ك���أ���س  بلقب 

الآن  حتى  ي��ق��دم��وا  مل  الإن��ك��ل��ي��زي،  ت�ضل�ضي 

امل��ضي  امل��و���ض��م  ك���ن��وا عليه  ال���ذي  امل�����ض��ت��وى 

اأن اعتمد املدرب  بقي�دة يوب ه�ينيك�س، بعد 

الإ�ضب�ين الف�ئز ب�للقب ع�مي 2009 و2011 

فك  اإىل  اأدى  م���   ،4-1-4-1 ت�ضكيلة  ع��ل��ى 

بني  الدف�عي  الو�ضط  يف  الن�جحة  ال�ضراكة 

خ���يف  والإ����ض���ب����ين  �ضف�ين�ضت�يغر  ب������ض��ت��ي���ن 

م�رتينيز.

وي�أمل غوارديول اأن يظهر فريقه ت�أقلمه 

مع الأ�ضلوب الذي يطبقه هذا املو�ضم، ويبدو 

ب�يرن، على الورق اأقله، مر�ضح�ً لينهي الدور 

الأول يف �ضدارة املجموعة، رغم اأنه �ضيجدد 

امل���وع���د م���ع م���ن�����ض�����ض��رت ���ض��ي��ت��ي الإن��ك��ل��ي��زي 

قبل  املجموعة  نف�س  يف  مع�ً  وجودهم�  بعد 

مو�ضمني، ح��ني ت���أه��ل ال��ن���دي ال��ب���ف���ري مع 

ن���ب��ويل الإي��ط���يل اإىل ال���دور ال��ث���ين، فيم� 

وا�ضل �ضيتي م�ضواره الق�ري يف »يوروب� ليغ«.

اأي�ض�ً  بقي�دة مدربه اجلديد  �ضيتي  وب��داأ 

ملقة  ق�د  الذي  بيليغريني  م�نويل  الت�ضيلي 

للم�ض�بقة  النه�ئي  ربع  ال��دور  اإىل  الإ�ضب�ين 

فيه�،  ل��ه  م�����ض���رك��ة  اأول  يف  الأم  الأوروب����ي����ة 

م�ضع�ه لفك عقدة الدور الأول التي لزمته 

ب�لنتيجة  ب���ف���وزه  امل������ض��ي��ني،  امل��و���ض��م��ني  يف 

نف�ضه� على اأر�س فيكتوري� بلزن الت�ضيكي.

مدريد  ري����ل  ب���داأ  ال��ث���ن��ي��ة،  املجموعة  ويف 

الإ�ضب�ين الذي خرج من ن�ضف النه�ئي املو�ضم 

الأمل���ين،  دورمت��ون��د  بورو�ضي�  يد  على  امل��ضي 

غلطة  م�ضيفه  ع��ل��ى  ���ض���ح��ق  ب��ف��وز  م�����ض��واره 

– 1، يف م��ب���راة ك����ن فيه�   6 ���ض��راي ال��رتك��ي 

ن�ضيب رون�لدو »ه�تريك« رائع�ً.

ويخو�س ري�ل مدريد الذي م� زال يبحث 

عن لقبه الأول منذ 2002 والع��ضر يف ت�ريخه، 

الن�ضخة احل�لية مبعنوي�ت جيدة بعد اأن مدد 

كري�ضتي�نو  ال����دويل  ال��رت��غ���يل  جن��م��ه  ع��ق��د 

رون�لدو حتى ع�م 2018.

ويف امل��ج��م��وع��ة ن��ف�����ض��ه���، ب����داأ ج��وف��ن��ت��و���س 

ب�ضكل متعر م�ضريته الأوروبية بعد اأن اكتفى 

الدمن�ركي  كوبنه�غن  م�ضيفه  مع  ب�لتع�دل 

.1 –  1
و1996   1985 ب��ط��ل  ج��وف��ن��ت��و���س  وي��ع��ت��ر 

امل��ن���ف�����س الأق�����وى ل��ري���ل يف ه���ذه امل��ج��م��وع��ة، 

و�ضتكون املواجهة بني الفريقني يف اجلولتني 

الث�لثة والرابعة مميزة، خ�ضو�ض�ً اأنه� �ضتجمع 

ف��ري��ق »ال�����ض��ي��دة ال���ع���ج���وز« مب���درب���ه ال�����ض���ب��ق 

الن�دي  على  الإ�ضراف  ا�ضتلم  ال��ذي  ان�ضيلوتي 

امللكي خلف�ً للرتغ�يل جوزيه مورينيو.

و����ض���ت���ك���ون امل���واج���ه���ة ب����ني ري�������ل م���دري���د 

منذ  الأول  بلقبه  يحلم  ال���ذي  وج��وف��ن��ت��و���س 

بينهم�  الأوىل  ت���ري��خ��ه،  يف  وال��ث���ل��ث   1996
)ف���ز   2009  -  2008 ملو�ضم  الأول  ال���دور  منذ 

جوفنتو�س ذه�ب�ً واإي�ب�ً 2-1 و2 - 0( وال�ض�بعة 

�ضك  دون  ك�نت  مواجه�تهم�  واأب���رز  ب�ملجمل، 

1998 حني ف�ز الن�دي امللكي بهدف  يف نه�ئي 

لل�ضربي بريدراغ مي�توفيت�س.

م�ن�ض�ضرت  تخطى  الأوىل،  املجموعة  ويف 

بفوزه  ال�ضعب  اخ��ت��ب���ره  الإن��ك��ل��ي��زي  يون�يتد 

2 يف   -  4 الأمل���ين  ب�ير ليفركوزن  على �ضيفه 

ال�ضكوتلندي  ال��ف��ري��ق  مل���درب  الأوىل  امل��ب���راة 

ديفيد مويز يف دور املجموع�ت، وج�ءت املب�راة 

الأح��د  املرتقبة  املوقعة  قبل  ليفركوزن  اأم����م 

�ضيتي،  م�ن�ض�ضرت  ال���ل���دود  اجل�����ر  م��ع  امل��ق��ب��ل 

امل�ض�بقة  الأمل���ين يف  الفريق  الث�لثة �ضد  وهي 

الأوروبية الأم.

�ض�ن  ب�ري�س  اجت�ز  الث�لثة،  املجموعة  ويف 

ج��رم���ن ال��ف��رن�����ض��ي وجن��وم��ه ب��دوره��م مهمة 

 3 اوملبي�كو�س  بفوزهم على  اليون�ن  �ضعبة يف 

.1 –

�أرقام �أوروبية  

الأوروب��ي،  اإح�ض�ئي�ت الحت���د  هن�، ح�ضب 

مب�ض�بقة  اخل������ض��ة  القي��ضية  الأرق�����م  بع�س 

ال�ضيغة  اع��ت��م���د  م��ن��ذ  اأوروب�������  اأب���ط����ل  دوري 

اجلديدة ع�م 1992:

ل��ل��م��ب���ري���ت:  خ��و���ض���ً  الأك�����ر  • امل�����درب 
ال����ض���ك���وت���ل���ن���دي ال���ي���ك�������س ف��ريغ��ي�����ض��ون 

)م�ن�ض�ضرت يون�يتد(: 190 مب�راة.

• اأكر لعب �ضجل هدف�ً: الويلزي راين 
غيغز )م�ن�ض�ضرت يون�يتد( 37 ع�م�ً و289 

يوم�ً يف املب�راة �ضد بنفيك� الرتغ�يل )1-

.2011 اأيلول   14 يف   )1
���ض��ج��ل ه���دف����ً: ال��غ���ين  لع���ب  • اأ���ض��غ��ر 
يوم�ً،  و195  ع�م�ً   17 ك���ي  اوف���وري  بيرت 

لوملبي�كو�س  ال�����ض��رف  ه��دف  �ضجل  ح��ني 

روزب��ن��ورغ  اأم����م  هزميته  خ��الل  اليون�ين 

الأول  ت�����ض��ري��ن  اأول  يف   5  -  1 ال���روج���ي 

    .1997
لع��ب على اأر����س امل��ل��ع��ب: الإي��ط���يل  • اأك���ر 
م���رك��و ب���ل��وت���، ح���ر���س لزي���و، 43 ع���م���ً و253 

يوم�ً يف املب�راة �ضد ري�ل مدريد الإ�ضب�ين يف 

.2007 الأول  ك�نون   11
النيجريي  امللعب:  اأر�س  على  لعب  • اأ�ضغر 
مع  ي��وم���ً  و87  ع���م���ً   16 ب���ب���ي���رو،  �ضيل�ضتني 

بوخ�ر�ضت  �ضتيوا  ���ض��د  البلجيكي  ان��درخل��ت 

وقد   ،1994 ال��ث���ين  ت�ضرين   23 يف  ال��روم���ين 

طرد يف الدقيقة 37.

الأرجنتيني  واح���دة:  م��ب���راة  يف  اأه���داف   5 •
ليونيل مي�ضي يف مب�راة بر�ضلونة وليفركوزن 

)7-1( يف 7 اآذار 2012.

 9 بر�ضلونة  متت�لية:  ان��ت�����ض���رات  الأك���ر   •
�ضب�ط  و18   2002 اأي��ل��ول   18 بني  انت�ض�رات 

.2003
ان���درخل���ت، 12  م��ت��ت���ل��ي��ة:  ه��زائ��م  • الأك����ر 
ت�ضرين  و23   2003 اأي���ل���ول   10 ب���ني  ه��زمي��ة 

الث�ين 2005

على  الإن���ك���ل���ي���زي  ل��ي��ف��رب��ول  ف�����وز:  • اأك�����ر 
الث�ين  ت�ضرين   6 يف   0-8 ال��رتك��ي  ب�ضيكت��س 

2007
راوول  الإ�ضب�ين  م�ض�ركة:  الأكر  • الالعب 
مع  و12  مدريد،  ري�ل  مع   130( مب�راة   142

�ض�لكه(. 

71 هدف�ً  راوول  ت�ضجياًل:  الأك��ر  الالعب   •
مع ري�ل مدريد و�ض�لكه.

واحد:  مو�ضم  يف  ت�ضجياًل  الأكر  • الالعب 
ليونيل مي�ضي مع بر�ضلونة 14 هدف�ً يف 2011 

.2012 –
• اأ�ضرع هدف: روي م�ك�ي مع ب�يرن ميونيخ 
.2007 اآذار  �ضد ري�ل مدريد، 10.12 ثوان يف 7 

جالل قبطان

ف�ن بري�ضي م�ضجاًل مل�ن�ض�ضرت يون�يتد يف مرمى ليفركوزن الأمل�ينرق�ضة كروية يف مب�راة ري�ل مدريد وغلطة �ضراي
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اململكة  م��ن  ك��ل  هيمنت 

وم�صر  ال�صعودية  العربية 

املتحدة  العربية  والإم���ارات 

 100 اأغ�����ن�����ى  ق���ائ���م���ة  ع���ل���ى 

����ص���خ�������ص���ي���ة ع����رب����ي����ة ل���ع���ام 

عن جملة  )ال�صادرة   2013
الأو���ص��ط(،  ال�صرق  فورب�س 

وك���ان���ت ح�����ص��ة الأ�����ص����د من 

ن�����ص��ي��ب امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة 

�صخ�صية  ب�41  ال�����ص��ع��ودي��ة 

�صمن املائة.

ت�������ص���ّدر ال��ق��ائ��م��ة ك��اأغ��ن��ى 

���ص��خ�����ص��ي��ة ع���رب���ي���ة الأم������ر 

�صنة(،   58( ط��ال  بن  الوليد 

من اململكة العربية ال�صعودية، 

دولر،  مليار   20 تبلغ  ب���روة 

وفقاً حل�صابات »فورب�س«، لكن 

ب�29.6  ث��روت��ه  ر  ي��ق��دِّ ال��ول��ي��د 

مليار دولر، حمتًا املرتبة 26 

على قائمة اأغنياء العامل لعام 

ال�صتثمارات.  /2013
ال���ث���اين  امل�����رك�����ز  ت������اه يف 

اجلن�صية  الربازيلي  اللبناين 

���ص��ن��ة(،  ���ص��ف��را )74  ج���وزي���ف 

م��ل��ي��ار   15.9 ق����دره����ا  ب������روة 

�صفرا  ج��وزي��ف  اح��ت��ل  دولر. 

اأغنياء  قائمة  على   46 املرتبة 

العامل لعام 2013/ البنوك.

ال��ث��ال��ث حممد  امل���رك���ز  يف 

م��ن  ����ص���ن���ة(   68( ال����ع����م����ودي 

امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة ال�����ص��ع��ودي��ة، 

م��ل��ي��ار   13.5 ق���دره���ا  ب�����روة 

العمودي  احتل حممد  دولر. 

اأغنياء  قائمة  على   65 املرتبة 

العامل لعام 2013/ البرتول.

حممد  الرابعة  املرتبة  يف 

بن عي�صى اجلابر، من اململكة 

ال��ع��رب��ي��ة ال�����ص��ع��ودي��ة، ب���روة 

دولر/  م���ل���ي���ارات  ب�7  ت���ق���در 

العقارات والبنوك.

ن����ا�����ص����ف  اأن  ح��������ن  يف 

����ص���اوي���ر����س م����ن م�������ص���ر ج���اء 

يف امل��رت��ب��ة اخل��ام�����ص��ة، ب��روة 

دولر/  م���ل���ي���ار   6.5 ق����دره����ا 

الإن�صاءات.

ال�صاد�صة  وجاء يف الدرجة 

وعائلته  ال��راج��ح��ي  �صليمان 

من اململكة العربية ال�صعودية، 

6 مليار دولر/  ب��روة قدرها 

البنوك.

ماجد  ال�صابعة  املرتبة  يف 

الإم���ارات، بروة  الفطيم من 

دولر/  م���ل���ي���ار  ب�3.6  ر  ت����ق����دَّ

العقارات وجتارة التجزئة.

اح�����ت�����ل امل������رك������ز ال���ث���ام���ن 

من  ميقاتي  جن��ي��ب  ال��رئ��ي�����س 

لبنان، بروة قدرها 3.5 مليار 

دولر/ الت�صالت.

الثامن  امل��رك��ز  اح��ت��ل  ك��م��ا 

لبنان،  من  ميقاتي  طه  اأي�صاً 

م��ل��ي��ار   3.5 امل�����ق�����دار  ب��ن��ف�����س 

دولر/ الت�صالت.

واح���ت���ل امل��رت��ب��ة ال��ع��ا���ص��رة 

ع���ب���داهلل ب���ن اأح���م���د ال��غ��ري��ر 

ر  م���ن الإم��������ارات، مب��ب��ل��غ ي��ق��دَّ

الأع��م��ال  دولر/  مليار  ب�3.1 

املتنوعة.

ال�م��دي��ر ال��ف��ن�ي: م���الك م�ح����ف��وظ

info@athabat.net :بروت امل�صيطبة - �صارع عثمان بن عفان - بناية العرت - ط1 - هاتف: 01/360807 - فاك�س: 01/368256 -  بريد اإلكرتوين

تـــ�صـــــدر عـــــــن 

�شــركــة الـقـــلــم 

لالإعالم �ش.م.م.

ع���ند وج����ود م��ص�ك��ل��ة ف�ي التوزيع الرجاء الت�صال:  هاتف: 01/666314ت�����������وزي�����������ع الأوائ��������������ل 
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كاريكاتير

قطاع االتصاالت يحصد للرئيس ميقاتي وأخيه المركز الثامن بين أثرياء العرب 

والآخ��ر  اأوروب���ي  اأحدهما  دج��ال��ن،  على  القب�س  دب��ي  �صرطة  األقت 

اإفريقي، ادعيا قدرتهما على اإنزال دولرات من ال�صماء.

اأن  اجلنائية،  وامل��ب��اح��ث  للتحريات  ال��ع��ام��ة  الإدارة  م��دي��ر  واأو���ص��ح 

اإن��زال ال��دولرات من  املتهمننْ كانا يرّوجان باأن اجلن ي�صاعدهما على 

»�صنو«،  ا�صم  عليه  اأطلقا  له  الع�صائر  من  ن��وع  توفر  مقابل  ال�صماء، 

الأم��اك��ن  يعرفان  ال��ل��ذان  فقط  اأنهما  مدعيننْ  دولر،  األ��ف   30 قيمته 

التي يباع فيها النوع الفاخر من هذا الع�صر. وبعد اأن يدفع »الزبون 

اللقطة« كامل املبلغ، يقوم املتهمان باألعيب �صحرية وُينزلن الأموال 

من الأعلى، موهَمننْ �صحاياهما بقدرتهما على ت�صخر اجلن.

محتاالن يّدعيان إنزال دوالرات من السماء


