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ك�شف م�شدر مطلع يف »ال�شكرتاريا التقنية« يف »منظمة حظر الأ�شلحة الكيميائية«، اأن 

املنظمة �شت�شتعني بخرباء »اإ�شرائيليني« للعمل �شمن فريق بعثتها مل�شح وتدمري الربنامج 

الكيميائي ال�شوري الذي يبداأ ال�شهر املقبل، بعد اأن ت�شبح ع�شوية �شورية يف معاهدة حظر 

اإىل  اإن »ال�شكرتاريا التقنية«، وا�شتناداً  14 منه. وقال امل�شدر  الأ�شلحة الكيميائية نافذة يف 

ميكنها  املنظمة،  عمل  نظام  واإىل  بالق�شية،  اخلا�ض  الأمريكي«   - الرو�شي  التفاهم  »اإط��ار 

ال�شتعانة بخرباء »اإ�شرائيليني«، رغم اأن »اإ�شرائيل« لي�شت ع�شواً يف معاهدة حظر الأ�شلحة، 

لكن ب�شرط اأن يكونوا من حملة جن�شية اأخرى م�شموح لأ�شحابها بدخول الأرا�شي ال�شورية.

ألمـــــــة واحـــــــدة

281A T H A B A T

خـبـراء »إســرائـيليــون« للكيميائي السوري

3 هل ينجح سليمان في تمرير »حكومة التمديد«؟

حروب تصفيات بين المسلحين في الصراع نحو »جنيف - 2« 

الخطة األمنية 
للضاحية تدحض 

مزاعم »المستقبل«

 - القمة السعودية 
اإليرانية.. سعي 

للوحدة ورجم للفتنة؟

إيران تمارس 
»دبلوماسية األقوياء« 
مع الواليات المتحدة

8
العميد فرحات: 
فرق شاسع بين 

األمن المتخصص 
واألمن الذاتي
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المطلوب روسيًا وعربيًا بعد 
»الكيميائي السوري«

 

عقب لقائه وزير اخلارجية الفرن�سي لوران فابيو�س بتاريخ 16 

اأيل���ول اجل���اري، دعا وزير اخلارجي���ة الرو�سي �سريغي الفروف 

اإىل اإزال���ة اأ�سلح���ة الدمار ال�سامل من منطق���ة ال�سرق االأو�سط 

والع���امل، وقد لقي هذا الت�سريح ارتياحاً يف االأو�ساط العربية، 

ووج���دت في���ه حماول���ة الإع���ادة الت���وازن للموق���ف الرو�سي بعد 

االتفاق الرو�سي - االأمريكي حول ال�سالح الكيميائي ال�سوري، 

وال���ذي كان جائ���راً ويعّم���ق اخلل���ل يف توازن الق���وى بني �سورية 

والع���دو ال�سهي���وين، ال���ذي يحتف���ظ بكام���ل تر�سانت���ه النووية 

املتح���دة  الوالي���ات  م���ن  والكيميائي���ة واجلرثومي���ة، مدعوم���اً 

االأمريكية واحللف االأطل�سي.

واإذا كان املنط���ق الرو�س���ي ال���ذي قبل���ت في���ه ال�سلط���ة ال�سوري���ة 

يق���ول اإن تدم���ري ال�س���الح الكيميائي ال�س���وري ي�ستهدف جتنيب 

�سوري���ة �سرب���ة ع�سكرية قد ُت�س���ّدع وحدتها وتغرقه���ا يف فو�سى 

�سامل���ة، اإال اأن ه���ذا املنط���ق حت���ى يكت�س���ب مق���داراً مقب���واًل م���ن 

امل�سداقي���ة والثقة، ي�ستلزم يف تقديرنا اأن يقرتن بجملة مواقف 

عربي���ة ودولي���ة، اأوله���ا اأن تب���ادر جامعة ال���دول العربي���ة ورو�سيا 

مع���اً بالتوج���ه اإىل جمل�س االأم���ن ال�ست�سدار ق���رار دويل يق�سي 

بتجري���د »اإ�سرائي���ل« من تر�سانته���ا من اأ�سلحة الدم���ار ال�سامل، 

ويفر����س عليه���ا االن�سمام اإىل اتفاقية احل���د من انت�سار ال�سالح 

ورو�سي���ا  العربي���ة  ال���دول  جامع���ة  تعل���ن  اأن  وثانيه���ا  الن���ووي، 

التزامهم���ا بوحدة �سورية وا�ستقاللها وعروبتها، والت�سدي الأي 

نية عدوانية اأمريكية واأطل�سية على �سورية، حا�سراً وم�ستقباًل، 

بالتع���اون  ورو�سي���ا  العربي���ة  ال���دول  جامع���ة  تق���وم  اأن  وثالثه���ا 

الإط���الق ح���ل اإنق���اذي ل�سوري���ة، تكون مقدمت���ه وق���ف كل اأ�سكال 

العن���ف، وجتفي���ف منابع ق���وى التط���رف امل�سل���ح واالنف�ساليني، 

واإط���الق ح���وار �سيا�س���ي وطن���ي �س���وري ت�س���ارك في���ه كل الق���وى 

الراف�س���ة للتدخل االأجنبي، وفعاليات البالد املمثلة لكل اأطياف 

ال�سع���ب ال�س���وري وتياراته ال�سيا�سية، حتت ثواب���ت وحدة �سورية 

ل اإىل اإ�سالح �سيا�سي �سامل،  وعروبتها وا�ستقاللها، بغية التو�سّ

يحقق الطموحات ال�سعبية يف بناء نظام يكفل احلرية والعدالة، 

ويحقق الدميقراطية ال�سيا�سية واالجتماعية لكل املواطنني.

لق���د اأ�سّرت املواق���ف اخلاطئة التي اتخذته���ا اجلامعة العربية 

جت���اه اأزم���ة �سوري���ة باالأم���ن القوم���ي العربي، حينم���ا جتاهلت 

ط له االأمريكيون واالأطل�سيون ال ي�ستهدف  حقيقة اأن ما يخطِّ

تغي���ري نظ���ام، اإمنا ي�سته���دف التالع���ب باجلغرافي���ة ال�سورية، 

وبوح���دة ن�سيجه���ا الوطن���ي، كم���ا اأن رو�سي���ا ُخدع���ت م���ن قب���ل 

اأم���ريكا واالأطل�سي���ني خ���الل االأزم���ة الليبي���ة؛ حينم���ا توهم���ت 

اأن���ه ميكن الوث���وق بتعهداتهم.. من هنا، ف���اإن هذين الطرفنينْ 

�سوي���اً  والتح���رك  املا�س���ي،  درو����س  با�ستيع���اب  االآن  مطاَلب���ان 

للم�ساهم���ة يف اإنقاذ �سورية، ودحر التاآمر االأمريكي واالأطل�سي 

عليه���ا، ويف ه���ذا ال�سياق فاإن االأنظار تتج���ه االآن اإىل م�سر بعد 

ثورة 30 يونيو، كي ت�سطلع بدورها على �سعيد ت�سحيح م�سار 

وم�سل���ك جامع���ة ال���دول العربي���ة، وعل���ى �سعي���د بن���اء التوافق 

العربي مع رو�سيا للجم التاآمر اال�ستعماري.

املهند�س �سمري الطرابل�سي 

ع�سو قيادة املوؤمتر ال�سعبي اللبناين

اإىل  االأمني����ة  الق����وى  دخ����ول  لعملي����ة  مواكب����ة 

ال�ساحي����ة، يتاأك����د اأن املعزوف����ة »امل�ستقبلي����ة« الت����ي 

داأب عليه����ا كل م����ن النائب����نينْ اأحم����د فتف����ت وعّمار 

ح����وري، ب����اأن عملي����ة اأم����ن ال�ساحية ج����اءت لُتثبت 

ف�س����ل مقولة االأم����ن الذاتي ل�»حزب اهلل« يف »اإمارة 

ح�س����ن ن�س����راهلل«، بات����ت باهتة كم����ا »االأزرق« الذي 

اح����رتق ب�سم�����س �ساح����ات خ����داع النا�����س، وطاملا اأن 

كل خط����وة وطني����ة نح����و وطن ك����رمي ُيق����دم عليها 

»حزب اهلل« وحلفاوؤه، هي ُحكماً مو�سوع نقد ممن 

يريدون »وطن املزرعة«.

دون الدخ����ول بفل�سف����ة االأم����ن الردي����ف، واللج����وء 

ولف����رتة  االأحي����ان  بع�����س  ال�س����رورة  بحك����م  اإلي����ه 

حم����ّددة كعن�س����ر داع����م وفاع����ل لالأم����ن الر�سم����ي 

يف اأي منطق����ة، �س����واء كان ع����ر �سرط����ة البلدي����ات 

اأو �س����ركات االأم����ن اخلا�����س اأو االأح����زاب، ح����قٌّ لن����ا 

اأن نتوق����ف عند كلم����ة »ر�سخ����ت ال�ساحية لالأمن 

الر�سم����ي« الت����ي وردت عل����ى ل�س����ان النائ����ب فتف����ت 

يف اعتب����اره دخ����ول الق����وى االأمني����ة اإىل ال�ساحي����ة 

ر�سوخ����اً من ح����زب اهلل و»�سّيده«، رغم اأن الر�سوخ 

ل����كل م����ن  اأرزة ه����و �س����رف  ل����كل قّبع����ة تتو�سطه����ا 

ميتل����ك ال�سرف الوطني، لكننا نق����ول: بئ�س وطن 

����م فيه قائ����د عظيم �سّطر مالح����م عزة و�سرف  يقيَّ

وكرام����ة، م����ن قَب����ل َم����ن مُيّث����ل فريق����اً �سّج����ل ل����ه 

التاري����خ بالوقائع اأنه ما ترك باباً اإقليمياً اأو دولياً 

اإاّل وطرق����ه لتغلي����ب املُعت����دي عل����ى املُعت����دى عليه، 

عندم����ا كانت اأبنية ال�ساحية تنهار على �ساكنيها.. 

وبئ�����س وط����ن يت�س����اوى في����ه َم����ن اأ�سب����ع كونداليزا 

راي�����س ُقباًل حميم����ة وخنع و�سج����د باإبريق ال�ساي 

عن����د اأق����دام من حاولوا دو�س الكرام����ة، مبن اأ�سبع 

»االإ�سرائيلي����ني« يف »وادي احلج����ري« حمم����اً الهبة 

بلهي����ب م����ا يختلج يف قلب����ه من عّزة لبناني����ة واإباء، 

ال يتمت����ع بهم����ا �س����وى القّل����ة يف هذا الوط����ن، وقد 

�سّنفته����م جي����داً مواقفه����م النبيل����ة خ����الل عدوان 

وبعد.   2006
عندم����ا ُي�س����ّر فتف����ت عل����ى اأن »ح����زب اهلل« تدّخ����ل 

مبا�س����رة يف ت�سكي����ل االألف عن�سر املول����ج بهم اأمن 

ال�ساحي����ة، رغ����م تاأكي����دات وزي����ر الداخلي����ة اأنه هو 

�سخ�سياً ودون تدّخل من اأحد، اأ�سرف على اختيار 

وت�سكيل العنا�سر وال�سيعة هم القّلة بينهم، ن�ساأل 

فتف����ت ع����ن نوعي����ة »الت�سكيل����ة« االأمني����ة الوا�سع����ة 

التي اأجراها اأ�سرف ريفي ملنطقة ال�سمال، والوالء 

ال�سيا�س����ي لهذه املجموع����ات �سماناً مل�ستقبله داخل 

الأحم����د  ونق����ول  طرابل�����س،  وداخ����ل  »امل�ستقب����ل« 

فتف����ت: اإن كلم����ة »اته����ام �سيا�س����ي« ل����ن جتع����ل منه 

����ل وُيرين����ا لبنانيت����ه  االآن اأك����ر مم����ا كان، وليتف�سّ

ووطنيته عندما ُتعقد االجتماعات خالل االأ�سبوع 

املقب����ل لدر�����س اخلط����ة االأمني����ة لطرابل�����س اأ�س����وة 

بال�ساحية. 

الروي����س  تفج���ري  اإىل حادثت���ي  بالع���ودة  ث���م 

ح�س���ل  م���اذا  بالوقائ���ع  نواج���ه  وطرابل����س، 

عندم���ا ُطرح مو�سوع االأم���ن الذاتي اأو االأمن 

الردي���ف يف كل م���ن املنطقت���ني، وكي���ف جن���ح 

»ح���زب اهلل« خ���الل �ساع���ات يف تاأم���ني االأم���ن 

الردي���ف حت���ت راي���ة ال�س���ارات الت���ي و�سعه���ا 

عل���ى مداخ���ل ال�ساحي���ة، والتي حمل���ت عبارة 

وكي���ف  الوط���ن«،  وحماي���ة  االأه���ل  »حلماي���ة 

تعاونت اأجهزته االأمنية مع خمابرات اجلي�س 

�س���واء  عليه���م  والقب����س  املجرم���ني  لك�س���ف 

بتهم���ة تفج���ري الروي����س اأو اعت���داءات القت���ل 

على عنا�سر اجلي�س يف حواجزها، و�سواًل اإىل 

اإط���الق ال�سواري���خ به���دف زرع الفتنة، لن�سل 

اإىل ما ح�سل يف طرابل�س.

م���ع ت�سجي���ل التقدي���ر واالح���رتام ل���رّدة الفع���ل 

التج���ار  وهيئ���ات  طرابل����س  الأبن���اء  ال�سعبي���ة 

واملجتمع املدين التي ر�ّسخت احلقيقة احلقيقية 

لطبيع���ة ال�سع���ب اللبن���اين، وتب���ادل املوؤا�ساة بني 

اأه���ايل الروي����س وطرابل����س، وامل�سارك���ة الالفت���ة 

والعمالق���ة يف املوؤا�ساة ل�سي���د �سرح بكركي �سواء 

يف طرابل����س اأو الروي�س، م���ا اأعطى دفعاً ذا قيمة 

وطني���ة جامعة لل�سل���م االأهلي والعي����س الواحد، 

جن���د املفارق���ة الك���رى ب���ني الواق���ع ال�سيا�س���ي 

املفرو����س عل���ى طرابل����س واأهله���ا، وب���ني واق���ع 

الت���ي  ال�ساحي���ة  املوّح���دة يف  املجتمعي���ة  البيئ���ة 

احت�سن���ت »االأم���ن الذات���ي«، بينم���ا يف طرابل����س 

ح�س���ل العك����س، ومبج���ّرد اأن ط���رح ال�سي���خ داعي 

االإ�س���الم ال�سّه���ال مو�سوع االأم���ن الذاتي رف�سه 

فوراً ن���واب طرابل�س ومن بعدهم ب�ساعات »هيئة 

علم���اء امل�سلم���ني«، لي�س رغب���ة باالأم���ن الر�سمي 

يف مدين���ة باتت مربعات واأزق���ة ميلي�سيوية لي�س 

له���ا راأ����س ولي�س لها م���ن يردع املرتزق���ة الغرباء 

داخله���ا، ب���ل م���ن منطلق اخل���وف من اأم���ن ذاتي 

ُيبيح اأك���رث واأكرث ترجمة ال�سراع���ات ال�سيا�سية 

عل���ى االأر����س وب���ني الزواري���ب، وتتفّل���ت االأم���ور 

وتدف���ع طرابل����س م���ن اأمنه���ا وحياته���ا اليومي���ة 

ثم���ن م���ن ال يري���دون لطرابل����س اأن تع���ود لكنف 

الدولة.

كف����ى النائ����ب فتفت واأمثاله ت�سمي����م اجلّو العام يف 

البل����د، وان�سح����اب »ح����زب اهلل« م����ن �سوري����ة لي�ست 

»�سغل����ة« م����ن ال يفقه����ون م����ا يح�س����ل يف �سوري����ة، 

وكف����اه وغ����ريه من خ����ّط قريط����م - بي����ت الو�سط، 

ح�سر اأنف�سهم مبا لي�س لهم فيه.

اأمني اأبو را�سد
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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

اأمني عام حزب اهلل ال�سيد ح�سن ن�سر اهلل

◄ خطة متكاملة
اخل��ط��ة  اأن  امل�������ص���ادر  اأك������دت 

االأمنية لل�ساحية الم�ست جناحًا 

مراقبة  جم��ال  يف  كبرية  بن�سبة 

مداخلها، كا�سفة اأن عنا�سر من 

االأحياء تقوم  امل�سكلة يف  اللجان 

مبراقبة حركة اإيقاف ال�سيارات 

وت��ث��ب��ي��ت ال���ك���ام���ريات، ك��م��ا اأن 

الحقة  ف��رة  يف  �ستنتقل  اخلطة 

مهما  املخالفات،  كل  �سبط  اإىل 

الفلتان  خ�سو�سًا  نوعها،  ك��ان 

النارية  ال���دراج���ات  جم��ايل  يف 

والفانات.

◄ خيارات ُمّرة
اأكد اأحد املقربني من الرئي�ش املكلف متام �سالم اأنه يعي�ش 

و�سعًا �سعبًا على ال�سعيد النف�سي، الأنه مل ي�ستطع التقدم 

ذلك  اأجل  من  وهو  احلكومة،  تاأليف  باجتاه  واحدة  خطوة 

يفكر يف عدة خيارات، اأحالها مّر.

◄.. بانتظار األحداث
ال�سنيورة  ال��رئ��ي�����س��نينْ  ب��ني  جت����ددت  اخل���الف���ات  اأن  ُع��ل��م 

واحلريري، لكن ب�سكل اأعمق هذه املرة، ويقول م�سدر يتقاطع 

: يبدو اأن االأمور ال ميكن جلمها حاليًا، ما مل  مع ال�سخ�سيتنينْ

تت�سح الروؤية ال�سعودية يف ما خ�ش امللف اللبناين بعد ت�سلُّمه 

من عبد العزيز بن عبد اهلل مبا�سرة، واحلديث عن تغيري يف 

االأداء االأمريكي باإدارة ال�سفري اجلديد.

◄ على أعتاب السفير
ُيبدي موظفون يف ال�سفارة االأمريكية ا�ستياء من كرثة طلب 

معرفة  على  اإنهم  يقولون  لبنانيني  م�سوؤولني  من  مواعيد 

يف  باالأعمال  قائمًا  كان  اأي��ام  هيل  ديفيد  بال�سفري  �سابقة 

اأقام  اأن��ه  خ�سو�سًا  الهراوي،  اليا�ش  الرئي�ش  عهد  بداية 

اأول  تنظيمه  بعد  عديدة،  �سخ�سيات  مع  جيدة  عالقات 

اإىل  كري�ستوفر  وارن  اآن��ذاك  اأمريكا  خارجية  لوزير  زي��ارة 

لبنان، ُبعيد احلرب االأهلية.

◄ منعًا لإلحراج
بعد  الع�سريي غادر  ال�سعودي علي عو�ش  ال�سفري  اإن  يقال 

مرا�سم العيد الوطني اإىل بالده، وذلك جتنبًا لل�سغط عليه 

يف تاأ�سريات احلج.

www.athabat.net

الخطة األمنية للضاحية تدحض مزاعم »المستقبل«

ليس من العدل 
المساواة بين َمن أشبع 

رايس ُقبالت حميمة 
و»سجد« بإبريق الشاي 

أمام العدو بمن أشبع 
»اإلسرائيليين« في 
»وادي الحجير« حممًا 

الهبة

  همسات
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ت�سع���ى قوى دولية و�إقليمي���ة نافذة يف لبنان، 

�إىل �إي�سال رئي�س للجمهورية يكون من ن�سيج قوى 

�لر�ب���ع ع�رش من �آذ�ر، �أو من �مل�سايرين لها وخلطها 

�ل�سيا�سي، م���ن �سمن »بروباغند�« تنادي بتحقيق 

ما ف�سلت ب���ه »ثورة �لأرز« �لت���ي �أطلقها ومّولها 

�لأمريكي���ون و�أتباعهم من »عرب �لنفط« يف �لعام 

لة« كان �إي�سال  2005، و�أول تلك �لأه���د�ف »�ملوؤجَّ
رئي�س من تلك �لقوى �إىل ق�رش بعبد�.

يف ح�سابات بع�س �ملتابعني ملجريات �لأحد�ث 

يف لبن���ان و�ملنطق���ة، �أن �لهدف م���ن هذ� �مل�سعى 

لي�س ق�رش بعب���د� و�ملرتّبع على كر�سّيه بحد ذ�ته، 

ب���ل �إن �لهدف �لذي ي���دور يف ح�سابات �لأمريكيني 

و�ل�سعودي���ني حتديد�ً، هو متكني ق���وى 14 �آذ�ر من 

�ل�ستئثار باحلكم يف لبنان، و�لهيمنة على �سلطاته، 

بهدف ��ستعماله لأهد�ف د�خلية لبنانية، و�سورية.

عل���ى م�ستوى �لد�خل، ما تز�ل تلك �لقوى تر�هن 

على و�سع �لدولة �للبنانية يف وجه �ملقاومة، مبا 

ي�سطب دور �لأخ���رية يف �إقامة تو�زن ردعي يو�جه 

�لعدو�ني���ة »�لإ�رش�ئيلية«، وه���ذ� ياأتي عن طريق 

ت�سكيل قوى 14 �آذ�ر حكومة تطغى بتمثيلها عليها، 

وتكون م�ساَركة قوى 8 �آذ�ر فيها �سكلية وغري فاعلة، 

و�لأف�سل �أن تكون برئا�سة �سعد �حلريري، 

�أو فوؤ�د �ل�سنيورة، وهو �أمر �سعب حاليًا، 

لكنه حت�سيل حا�سل عندما ت�سل 14 �آذ�ر 

بخيارها �إىل ق�رش بعبد�.

وعلى �مل�ستوى �ل�سوري، ت�سعى تلك 

�لقوى �لعاملة على تنفيذ �أجند�ت غربية 

�إىل تو�سي���ع جتربتها  و»�إ�رش�ئيلي���ة«، 

بجع���ل لبن���ان نقطة �نط���اق من دون 

عو�ئق نح���و �لد�خل �ل�س���وري، لاإبقاء 

على نري�ن �حلرب �لتي ُت�سّن �سد �سورية 

متاأجج���ة، �أو يف �حلد �لأدن���ى �لإم�ساك 

بال�ساح���ة �للبناني���ة، لتك���ون بدي���ًا 

لاأمريكيني و�ل�سعوديني عن ف�سلهم يف 

�إ�سقاط �لدولة �ل�سورية و�ل�ستياء على 

�سورية.

تبدو �ملعادلة ه���ذه �لأيام معكو�سة 

ع���ن مرحلة ما قب���ل �لطائ���ف؛ عندما 

�نتخب �أمني �جلمي���ل رئي�سًا �إثر �غتيال 

�سقيقه ب�سري عام 1982، كان قر�ر �حلزب 

و�لعائلة �لإتيان بحكومة ير�أ�سها ع�سكري 

)�للو�ء نور �لدين �لرفاعي(، لكن جاء من 

يق���ول لبيار �جلميل: »م���ا هكذ� تكافئ 

زعماء �مل�سلمني �لذي���ن جاوؤوك معزين 

ثم �نتخبو� �أمني«، فكان �أن جيء برئي�س 

ل له غري خطابه  حكومة �سعيف مل ي�سجَّ

�مل�سه���ور »�أمطري يا �سماء«، يف �لوقت 

�ل���ذي كان �أم���ني �جلميل يه���دد بق�سف 

دم�س���ق، بينما �ليوم يتم �ل�سع���ي لاإتيان برئي�س 

جمهوري���ة �سعيف ل ميلك �ساحي���ات فاعلة، �إىل 

جانب رئي�س حكومة قوي مي�سك مفاتيح �لعاقات 

ه، ول يقبل باأقل من متلُّك  مع �خلارج �لد�عم و�ملوجِّ

قر�ر �لت�سلط على �ل�س���اأن �لد�خلي، بحكم �لهيمنة 

عل���ى �حلكومة و�حلكم، وتهمي����س �لقوى �ملناوئة، 

وجعل م�ساركتها يف �حلكم يف �أ�سيق �حلدود.

من �أجل ذلك ُو�س���ع ما �ُسمي »�لفيتو�ت« على 

م�ساركة هذ� �لطرف �أو ذ�ك من قوى �لثامن من �آذ�ر، 

كذلك يجري رف�س مب���د�أ م�ساركة �لقوى �ل�سيا�سية 

وفق �أحجامها �لتمثيلية، ويجري �لحتيال على كل 

�ل�سيغ �لعادلة ل�سالح ت�رشيبات حتمل كلها فكرة 

»�لبلف« و»�لن�سب« �ل�سيا�سي على �لآخرين، و�إل 

كيف ميكن تف�سري �أن يكون لرئي�س �حلكومة �ملكلف 

متثي���ل وز�ري زيادة على متثيل �لكتلة �لتي ينتمي 

�إليها؟ وكيف ميك���ن �أن يعطى �لنائب وليد جنباط 

ثاث���ة وزر�ء، مقابل �أربعة للنائب مي�سال عون، يف 

ح���ني �أن ع���دد �أع�ساء كتلة ع���ون �لنيابية �سعف 

عدد �أع�ساء كتلة جنب���اط؟ وكيف يطالب �لبع�س 

باإعط���اء رئي�س �جلمهورية ثاثة وزر�ء، يف حني �أن 

�لرئي�س مي�سال �سليم���ان مل ياأت من كتلة نيابية، 

ولي����س له متثيل نيابي، حت���ى �أن �أعجب �لعجاب 

�أن �لرئي����س �لذي ل ينتمي �إىل ح���زب �سيا�سي ول 

متثيل �سعبي، يريد �لبع�س �إعط���اءه وزير�ً �سيعيًا 

ووزيري���ن مارونيني، فقط من �أج���ل �إ�سعاف متثيل 

»ح���زب �هلل« وكتلة �لنائب مي�سال عون، ولتحقيق 

هدف �أبعد تنفذه �حلكومة �ملزمعة، وهو 

�لتمدي���د لرئي�س �جلمهوري���ة، خ�سو�سًا 

�أن �ل�س���ارع �ل�سيا�س���ي ي�سجل للرئي�س 

مي�سال �سليمان �أن���ه �أر�سل ر�سائل قوية 

يف �سلبيته���ا من �س���اح �ملقاومة، ومن 

�لعاقة مع �سورية.

و�لافت يف هذه �لأج���و�ء، �أن »تيار 

�مل�ستقبل« ب���ات يجاهر يف دعوته �إىل 

�لتمديد ل�سليمان، يف �لوقت �لذي يعطل 

فيه »�حلريري���ون« ت�سكيل �حلكومة ما 

مل تلبِّ �ل�رشوط �ملطلوبة منهم �سعوديًا، 

كما يتول���ون تعطيل جل�س���ات جمل�س 

�لنو�ب، مب���ا يوحي ب���اأن »�مل�ستقبل« 

ينف���ذ هذه �لأي���ام �سيا�س���ة تعطيل كل 

موؤ�س�س���ات �لدولة، �سم���ن خطة لفر�س 

�لتمدي���د لرئي����س �جلمهوري���ة، مقدمة 

لع���ودة »مظفرة« ل�سعد �حلريري، يكون 

من �أهد�فه���ا �لنتقام لف�سل���ه بالعودة 

»عرب مط���ار دم�سق«، وكذل���ك �لنتقام 

لإطاحته م���ن �حلكومة وه���و عند باب 

�لرئي�س �لأمريكي ب���ار�ك �أوباما، لندخل 

بذل���ك يف ع�رش م���ن �لنتقام���ات، يبد�أ 

بتمري���ر »�لتمديد«، لينطل���ق بعده �إىل 

تنفيذ »�ل�سيناريو« �لأكرب؛ باإعادة لبنان 

�إىل د�ئرة �لهيمنة �لأمريكية �ملطلقة.

عدنان ال�ساحلي
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الرئي�سان االأمريكي باراك اأوباما واللبناين مي�سال �سليمان

يـقــــال

◄ شبكة االتصاالت السلكية
ذكر موقع اإلكروين يف تل اأبيب، اأن حزبًا لبنانيًا 

مدينة  بلدية  ورئي�ش  �سنوات،  عدة  رئي�سه  �ُسجن 

لة ب�سبكة  بقاعية، اأر�سال ل�»اإ�سرائيل« خارطة مف�سّ

ات�ساالت حزب اهلل ال�سلكية، التي متتد بني مدينة 

بعلبك وخطوط املواجهة االأمامية يف جنوب لبنان، 

م�سريينْن اإىل اأن هذه ال�سبكة ت�سّكل »الفرع الثاين« 

بني  املمتدة  ال�سبكة  ت�سكل  بينما  منها،  الرئي�سي 

�سرقي  الواقعة  واملرتفعات  اجلنوبية  ال�ساحية 

مدينة �سور »الفرع االأول«.

◄ حسابات »كتائبية«
مل تثمر اجلهود الإيجاد قوا�سم م�سركة للعمل الحقًا 

املغريات  رغم  و»امل�ستقبل«،  »الكتائب«  حزبي  بني 

مة ل�»الكتائب«، من اأجل العودة  الكالمية ماليًا املقدَّ

خماوف  الأن  »امل�ستقبل«،  قيادة  حتت  االنتظام  اإىل 

قيادة »الكتائب« حت�سبها على امل�ستوى النيابي الحقًا 

يف اإطار حتالف قد يكون ل�سالح قوات جعجع.

م
ُّ
◄ إنذار.. وتهك

�سخر مقربون من مفتي طرابل�ش وال�سمال؛ ال�سيخ 

»تيار  اإليه  وجهه  الذي  االإنذار  من  ال�سعار،  مالك 

واإال«..  اإىل طرابل�ش،  العودة  ب�»�سرورة  امل�ستقبل« 

وقد �ساأل هوؤالء: وماذا عن عودة �سعد احلريري؟ 

اأعطى و�سّرب ع�سرات املواعيد  اأَو لي�ش احلريري 

مل ي�سدق يف واحد منها، اأم اأنه يعترب نف�سه فعاًل 

مكان  من  االأوام��ر  اإ�سدار  وباإمكانه  االإفتاء،  فوق 

احتجازه يف ال�سعودية؟

◄ كيدية سياسية
من  التا�سعة  الدفعة  تخريج  حفل  حا�سرو  الح��ظ 

التي   ،)LIU( الدولية  اللبنانية  اجلامعة  ط��الب 

ال�سابق عبد الرحيم مراد، يف قاعة  الوزير  يراأ�سها 

ق��وى االأم��ن  ت��ام لعنا�سر  ب��ب��ريوت، غ��ي��اب  ال��ب��ي��ال 

الداخلي.

◄ راحت عليهم
يف  مقرها  اقت�سادية  اأب��ح��اث  موؤ�س�سة  اأك���دت 

بريوت، اأن عددًا من اأقطاب »14 اآذار« املوجودين 

اأع��دوا  ال�سعودية،  يف  مقيمني  واآخ��ري��ن  لبنان  يف 

اأجنبية  �سركات  مع  بالتعاون  ودرا���س��ات  خططًا 

وا�ستثمارات يف �سورية يف جمايل  الإقامة م�ساريع 

االأمريكيون  �سن  االإعمار، يف حال  واإعادة  الطاقة 

ن�سف  ال�سربة  اإلغاء  لكن  �سورية،  على  ال�سربة 

م�ساريعهم واأحالمهم.

◄ وساطة جديدة
عبا�ش  حممود  الفل�سطينية  ال�سلطة  رئي�ش  متّنى 

بري  نبيه  اللبناين  ال��ن��واب  جمل�ش  رئي�ش  على 

وامل�ستفحلة  امل�ستمرة  اخلالفات  الإزال��ة  ط  التو�سُّ

الكفاح  قائد  ب��ني  احل��ل��وة  ع��ني  م��وؤخ��رًا يف خميم 

كبري  وف�سيل  »اللينو«،  العميد  ال�سابق  امل�سلح 

ل�»فتح« يراأ�سه العميد منري املقدح.

هل ينجح سليمان في تمرير »حكومة التمديد«؟

البعض يريد إعطاء رئيس 
الجمهورية وزيرًا شيعيًا 

ووزيرين مارونيين من أجل 
إضعاف تمثيل »حزب 

اهلل« وكتلة العماد عون!

◄ صور للتاريخ
للمملكة  الوطني  بالعيد  االحتفال  خالل  الفتًا  كان 

القيادات  من  العديد  ح�سور  ال�سعودية،  العربية 

واالإع��الم��ي��ة  واحل��زب��ي��ة  ال�سيا�سية  وال�سخ�سيات 

املح�سوبة على قوى 8 اآذار، وكان هناك حر�ش على 

التقاط ال�سورالتذكارية مع ال�سفري الع�سريي.

◄ والء للزعامات.. أو للوطن؟
�ساأل اأحد الوزراء ال�سابقني يف لبنان م�ستغربًا: هل 

الوظيفي  التعيني  �سيا�سة  اال�ستمرار يف  املعقول  من 

على اأ�سا�ش طائفي، واالأنكى من ذلك اعتماد »كوتا« 

احل�سة  ح�سر  م�ستنكرًا  زعيم؟  اأو  م�سوؤول  لكل 

نية بالدخول اإىل الكلية احلربية  االأكرب للطائفة ال�سُّ

ب�»تيار امل�ستقبل«، تليه بعدها ح�سة الرئي�ش ميقاتي، 

ال�سيا�سة  هذه  اأن  معتربًا  اجلي�ش،  �سباط  اأبناء  ثم 

بل  والوطن،  للجي�ش  لي�ش  ال�سباط  والء  باأن  توحي 

للزعامات ال�سيا�سية والطائفية، وحتى املذهبية.

◄ أسباب الكآبة
يخت�سر قيادي يف احلزب اال�سراكي الكاآبة التي يعي�سها 

ثقته  اهتزاز  اأولها:  اأم��ور،  بثالثة  جنبالط  وليد  النائب 

ب�سخ�ش  �سيما  ال  و�سركاته،  اأمالكه  يدير  الذي  بالفريق 

»ب.اأ.ح.«، ما دفعه اإىل طرده، وثانيها: الرّهل املتوا�سل 

لنجله  القيادة  ت�سليم  على  العمل  مب���وازاة  احل��زب،  يف 

اأما  ذل��ك،  حول  احل��زب  يف  الدئرة  والو�سو�سات  تيمور، 

كما  ا�ستقباله  ملنا�سدته  ال�سعودية  ا�ستجابة  فعدم  ثالثها: 

يف ال�سابق.

◄ محاولة فاشلة
ُعلم اأن الرئي�ش جنيب ميقاتي حاول جاهدًا الدعوة 

لكن  اللبنانية،  اجلمهورية  مبفتي  تطيح  النتخابات 

هذه  وم��وؤي��دي  اأن��ه  تبنّي  الدقيقة  احل�سابات  بعد 

 ٪75 ن�سبة  على  احل�سول  من  يتمّكنوا  مل  اخلطوة 

املطلوبة للتغيري، ف�»تيار امل�ستقبل« والرئي�ش ميقاتي 

اأكرث  يح�سدوا  واليته، مل  املنتهية  ال�سرعي  واملجل�ش 

مة للناخبني. من 70 �سوتًا، رغم كل االإغراءات املقدَّ

◄ صمت محّير
اأن و�سائل االإعالم الركية وامل�سوؤولني االأتراك مل  لوحظ 

ينطقوا موؤخرًا ببنت �سفة يف ما يتعلق مبو�سوع الطيارينْن 

الركينينْ املخطوفنينْ منذ عيد الفطر املا�سي.

الحمدلله على السالمة

اأ����س���رة »ال���ث���ب���ات« ت��ه��ن��ئ ال��زم��ي��ل 

اأح���م���د زي����ن ال���دي���ن ع��ل��ى جن��اح 

خ�سع  ال��ت��ي  اجل��راح��ي��ة  العملية 

ه.  لها يف عينينْ

ب���������دوره، ال���زم���ي���ل زي�����ن ال���دي���ن 

وع���ائ���ل���ت���ه ي�������س���ك���رون ال���دك���ت���ور 

حممد اأحمد عبادي على العناية 

ال��ف��ائ��ق��ة ال���ت���ي اأواله�������ا ل���ه وم��ا 

ي�������زال.. ك��م��ا ي�����س��ك��رون ك���ل من 

ات�سل مهنئاً ومطمئناً.
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ي�����ض��ت��ح�����ض��ر ����ض���ح���ايف خم�������ض���رم م��ن 

اأر����ض���ي���ف���ه ال�����ض��خ�����ض��ي، �����ض����ورة ذاك 

ال��ذي  اجلنوبي  الفيتنامي  اجل���رال 

ال���ل���ح���اق   1973 ع������ام  ي�����ح�����اول  ك������ان 

ب��امل��روح��ي��ة الأم��رك��ي��ة، ل��ل��ه��روب من 

قهر  الذي  الفيتنامي  ال�ضعب  غ�ضبة 

بعد عقود م��ن الح��ت��ال الأم��رك��ي، 

ال��ي��ان��ك��ي وع���م���ائ���ه، ف��ت��م�����ض��ك ذاك 

اجلرال باأ�ضفل املروحية التي اأخذت 

تطر هرباً، ف�ضقط اجلرال العميل 

على الأر���س قتيًا، دون اأن يح�س به 

الأمركي الفار.

ي�ضتح�ضر هذا ال�ضحايف تلك ال�ضورة 

وُي�����ض��ق��ط��ه��ا ع���ل���ى ت���ل���ك امل���ع���ار����ض���ات 

ال�������ض���وري���ة امل�����ض��ل��ح��ة، وع���ل���ى اأول���ئ���ك 

مكان،  م��ن  اأك���ر  يف  لهم  املتحم�ضني 

خ�ضو�ضاً يف لبنان، حيث ت�ضكلت حالة 

م��ن ال��ه��م��ج��ي��ة  ال��ن��ازي��ة ال��ت��ي اأخ���ذت 

عبد  الدردبي�س  كان  اأن  منذ  بالتكّون 

من  العديد  ي�ضتقبل  اخل��دام  احلليم 

على  وجوههم  عفروا  الذين  ال�ضا�ضة 

اأو  م��رك��ز  اأو  مبن�ضب  ط��م��ع��اً  عتباته 

ثروة، وهاهم الآن ينحازون ومييلون 

ب��ق��وة اإىل ح��اخ��ام��ات ف���ت���اوى »ج��ه��اد 

م��اذا  ����ض���وؤال:  اإىل  ليخل�س  ال��ن��ك��اح«، 

�ضنتني  م��ن  اأك��ر  بعد  ه���وؤلء  �ضيفعل 

الوطنية  ال��دول��ة  �ضمود  م��ن  ون�ضف 

ال�����ض��وري��ة، وب���دء حت���ول ع��امل��ي مذهل 

الغربية  ال����دول  يف  ح��ت��ى  مل�ضلحتها، 

على  العدوانية  احل��رب  �ضاندت  التي 

�ضورية بكل الأ�ضكال، حيث اأخذ العامل 

يكت�ضف زيف وكذب الدعاءات الغربية 

وال��رك��ي��ة،  واخلليجية  والأم��رك��ي��ة 

لُتظهر و�ضائل الإعام العاملية موؤخراً 

اأن �ضورية الراغبة ونظامها التقدمي 

الثوار  تعجب  ل  قد  تقدمي  )وكلمة 

اجلدد من اأمثال مي�ضال كيلو وح�ضن 

عبد العظيم واليا�س عطاهلل، وعزمي 

ب�����ض��ارة، واأ���ض��ام��ة ح��م��دان وه��ل��م ج��را( 

الإ���ض��اح واحل���وار، تخو�س حرباً  يف 

�ضرو�ضاً �ضد خمتلف اأ�ضكال الإرهاب، 

تف�ضح  اأو  ت��ك�����ض��ف  اأن  م���ن  ومت��ك��ن��ت 

ال���ت���ح���ال���ف ال���ع�������ض���وي ب����ني خم��ت��ل��ف 

و»الإخ��وان��ي��ة«  »ال��ق��اع��دي��ة«  الف�ضائل 

امل��ت��ح��دة  وال����ولي����ات  اخل��ل��ي��ج،  ودول 

وذي��ل��ه��ا ال��غ��رب��ي يف ب��اري�����س ول��ن��دن، 

اأوروب��������ا  اأك�������ر م����ن م����ك����ان م����ن  ويف 

»املتح�ضرة«؟

وب������راأي ه����ذا ال�����ض��ح��ايف ال����ذي ع��رك 

ال��ك��ث��ر م���ن ال���ت���ج���ارب، اأن ال�����ض��م��ود 

الأ�ضطوري للدولة الوطنية ال�ضورية 

وج��ي�����ض��ه��ا، ج���ع���ل ح���ل���ق���ات امل����وؤام����رة 

م��ن��ذ ث��اث��ني ���ض��ه��راً ون��ي��ف ت��ت��ه��اوى 

ال��واح��دة تلو الأخ����رى، واآخ��ره��ا بدء 

»القاعدية«  الف�ضائل  حتالف  تهاوي 

�ضورية،  على  ال��ع��دوان  يف  ووا�ضنطن 

فيما  تتناحر  الف�ضائل  ه��ذه  ف��اأخ��ذت 

بينها، تبعاً للم�ضالح القبلية والثاأرية 

تتحلى  ل  ال���ت���ي  اخل��ل��ي��ج��ي��ة  ل���ل���دول 

الدميقراطية  القيم  م��ن  اأدن���ى  بحد 

وم��ف��اه��ي��م ح��ق��وق الإن�����ض��ان، ح��ت��ى اأن 

حم���ط���ة ت��ل��ف��زي��ون��ي��ة م���ث���ل »ف��وك�����س 

ن��ي��وز« ال��ت��ي ي��دي��ره��ا وي�����ض��رف عليها 

»امل���ح���اف���ظ���ون اجل������دد« يف ال���ولي���ات 

الإخبارية  ن�ضرتها  يف  �ضاقت  املتحدة، 

يف 12 اأي��ل��ول اجل����اري م��ق��دم��ة ن��اري��ة 

���ض��األ��ت فيها ب���اراك اأوب��ام��ا ع��ن �ضبب 

»القاعدة«  اأج��ل  التورط يف حرب من 

سورية تدّك اإلرهاب.. وتقود تغيير المشهد العالمي

حروب تصفيات بين المسلحين في الصراع نحو »جنيف - 2« 
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موضوع الغالف

◄كيدهم في نحرهم
يف �ضياق احلرب اجلديدة امل�ضتعرة بني م�ضلحني »دولة الإ�ضام يف العراق 

وال�ضام« )داع�س( وعنا�ضر »اجلي�س احلر« من »لواء عا�ضفة ال�ضمال«، ك�ضفت 

الأوىل اأن الثانية تتعامل مع �ضركة »باك ووتر للخدمات الأمنية« الأمركية، 

اأخرى تراوح بني ال�ضرقة والنهب والتج�ض�س ل�ضالح وكالة  ف�ضًا عن ُتهم 

املخابرات املركزية الأمركية. وبّررت »داع�س« يف بيان لها ما ح�ضل يف مدينة 

اإعزاز )هجومها على عنا�ضر »اجلي�س احلر«( باأنه من اأجل تطهر املدينة من 

»لواء عا�ضفة ال�ضمال«.

◄»إسرائيل«: فليرحل األسد
قال ال�ضفر »الإ�ضرائيلي« يف وا�ضنطن؛ مايكل اأورن، اإن باده تريد اإطاحة 

من  عليها  خطراً  اأق��ل  لإي��ران  املعادين  الأ���ض��رار  تعترب  واإنها  ال�ضوري،  النظام 

الأ�ضرار املرتبطني بها. موقف اأورن ُيعّد اأول موقف علني مل�ضوؤول »اإ�ضرائيلي« 

بهذا الو�ضوح منذ اأن طلب رئي�س حكومة العدو بنيامني نتنياهو من اأع�ضاء 

اأن  علماً  �ضورية وم�ضر،  ما يح�ضل يف  اإزاء  ال�ضمت  التزام  و�ضفرائها  حكومته 

واأدل���وا  نتنياهو  اأوام����ر  خ��رق��وا  ك��ان��وا  وع�ضكريني،  مدنيني  منهم،  الكثرين 

�ضحيفة  م��ع  »الإ���ض��رائ��ي��ل��ي«  لل�ضفر  مقابلة  يف  وج���اء  م�ضابهة.  بت�ضريحات 

مع  متحالفني  معار�ضني  اأي��دي  على  الأ�ضد  »هزمية  اإن  بو�ضت«،  »جروازاليم 

مع  احل��ايل  ال�ضوري  التحالف  من  لإ�ضرائيل  اأف�ضل  �ضتكون  القاعدة  تنظيم 

اإيران؛ العدود اللدود لإ�ضرائيل«. واأو�ضح اأن »اخلطر الأعظم على اإ�ضرائيل هو 

القو�س ال�ضراتيجي املمتد من طهران اإىل دم�ضق اإىل بروت، وراأينا اأن نظام 

الأ�ضد هو حجر الزاوية يف هذا القو�س«.

ما اأن اأُعلن التفاق الرو�ضي - الأمركي للتخل�س من تر�ضانة الأ�ضلحة 

الكيمائية ال�ضورية، حتى ُطرحت الأ�ضئلة ب�ضاأن الآفاق والحتمالت التي 

تتجه اإليها الأزمة، ومنها: اإذا كانت وا�ضنطن غر قادرة على �ضن احلرب، 

رت اإىل الراجع عنها، بعد اأن ا�ضطدمت مبعادلة ردعية جديدة يف  وا�ضطُّ

املنطقة فر�ضها اأطراف حلف املقاومة، والدعم الرو�ضي القوي ل�ضورية، 

اأم��ام عقد  العراقيل  اأوب��ام��ا عن و�ضع  اإدارة  اإىل تراجع  ذل��ك  ي��وؤدي  فهل 

موؤمتر جنيف اثنني، وبالتايل �ضلوك طريق احلل ال�ضيا�ضي لاأزمة؟

تعزز  قوية  موؤ�ضرات  هناك  اأن  يتبني  امل�ضهد،  ا�ضتعرا�س  خ��ال  من 

الجتاه نحو ت�ضريع اخلطى نحو عقد جنيف اثنني، اأبرزها:

اجلي�س  جناحات  وت��رة  ت�ضارع  اإىل  توؤ�ضر  التي  امليدانية  التطورات   �

الأ�ضا�ضية،  واملناطق  امل��دن  من  ع��دد  على  ال�ضيطرة  وا�ضتعادته  ال�ضوري 

وهذه التطورات - يف ظل ف�ضل الرهان على عدوان خارجي والتهديد به 

اأو تدفع  ال�ضوري،  اإىل ت�ضريع ح�ضم املعركة من قبل اجلي�س  - قد تقود 

لهذه  تداركاً  اثنني  جنيف  عقد  على  باملوافقة  الإ���ض��راع  اإىل  اأوباما  اإدارة 

التداعيات امليدانية.

� حاجة وا�ضنطن اإىل التعاون مع رو�ضيا واإيران لتاأمني ان�ضحاب اآمن 

امل�ضوؤولني  من  امل�ضتمر  والتاأكيد   ،2014 العام  يف  اأفغان�ضتان  من  لقواتها 

الأمركيني والأوروبيني على اأنه ل حل لاأزمة اإل عرب احلل ال�ضيا�ضي.

اأحمد  برئا�ضة  امل��ع��ار���س  »الئ���ت���اف«  ق���رار  ي��ن��درج  ال�ضياق  ه��ذا  ويف 

ما  قائد  واإع���ان  اث��ن��ني،  جنيف  م��وؤمت��ر  ح�ضور  على  باملوافقة  اجل��رب��ا، 

ي�ضمى »اجلي�س احلر« احلرب على »جبهة الن�ضرة« و»الدولة الإ�ضامية 

يف العراق وال�ضام«، وهو ما قاد اإىل ن�ضوب معارك بني اجلانبني اإثر اإقدام 

وال�ضيطرة على  اع��زاز،  احل��ر« يف  »اجلي�س  »داع�����س« بهجوم مباغت على 

املدينة.

اثنني،  اإغفال وج��ود عوامل تعيق عقد جنيف  ذل��ك، يجب عدم  ومع 

الن�ضرة«  »ج��ب��ه��ة  واع���را����س  امل�ضلحة،  اجل��م��اع��ات  وح���دة  ع���دم  اأه��م��ه��ا: 

وغرها من التنظيمات التابعة ل�»القاعدة« على املوؤمتر، واخلاف ب�ضاأن 

متثيل اأطراف املعار�ضة يف الداخل واخلارج، ورف�س اأطراف داخل الإدارة 

ال�ضتنزاف  ح��رب  وق��ف  وتركيا  خليجية  ودول  و»اإ���ض��رائ��ي��ل«  المركية 

للتخل�س من خطر »القاعدة«، وتدمر قدرات �ضورية.

اأنه يف ظل �ضقوط الرهان على  يف �ضوء ما تقدم، يبدو من الوا�ضح 

املجموعات  امل��ي��دان ل�ضالح  ال��ق��وى يف  م��وازي��ن  اأم��رك��ي لتعديل  ع���دوان 

امل�����ض��ل��ح��ة، وف�����ض��ل امل��راه��ن��ة الأم��رك��ي��ة ع��ل��ى ه���ذه امل��ج��م��وع��ات لإح����داث 

اخراقات ميدانية، فاإنه لي�س اأمام وا�ضنطن �ضوى اأحد احتمالني:

اإما ح�ضم اأمرها بالذهاب اإىل موؤمتر جنيف اثنني، وما يعنيه ذلك 

من اجتاه الأمور نحو رفع الغطاء عن التنظيمات الإرهابية التابعة 

بدعم  القرار  واتخاذ  ال�ضيا�ضي،  للحل  الراف�ضة  القاعدة«،  ل�«تنظيم 

اجلي�س العربي ال�ضوري حل�ضم املعركة معها.

وال�ضتمرار  لفظياً،  اث��ن��ني  جنيف  تاأييد  ب��ني  ت��ت��اأرج��ح  ب��ق��اوؤه��ا  واإم���ا 

هذا  لكن  ال�ضورية،  ال��دول��ة  ا�ضتنزاف  ح��رب  ملوا�ضلة  امل�ضلحني  دع��م  يف 
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حت��ّول  وق��ت  يف  ال�ضورية،  ال��دول��ة  تقاتل  التي 

الرئي�س ال�ضوري ب�ضار الأ�ضد اإىل جنم و�ضائل 

الغربية والأمركية، حيث متّكن من  الإعام 

ك�ضف حقيقة ما يجري يف �ضورية، وما تتعر�س 

له من حرب عدوانية ظاملة، فا�ضتطاع اأن يوؤثر 

والفكرية،  ال�ضيا�ضية  والنخب  ال��ع��ام  ب��ال��راأي 

اأن ُيك�ضب الق�ضية الوطنية ال�ضورية  وبالتايل 

الأمركية  الإدارة  جعلت  ج��دي��دة،  انت�ضارات 

�ضعبها،  ع���ن  م��ع��زول��ة  ال��غ��رب��ي��ة  واحل���ك���وم���ات 

م��ع��ار���ض��ي احل����رب على  ن�ضبة  ارت��ف��ع��ت  ح��ي��ث 

اأك����ر من  اإىل  امل��ت��ح��دة  ال���ولي���ات  ���ض��وري��ة يف 

اأكر  �ضبعني باملئة، فيما مل يوؤيدها يف فرن�ضا 

الإ�ضايف  التفوق  عن  ناهيك  باملئة،  �ضبعة  من 

ال�����ذي اأح����رزت����ه ال���دول���ة ال��وط��ن��ي��ة ال�����ض��وري��ة 

الفاتيكان  الأ�ضد جراء موقف  الرئي�س  بقيادة 

الراف�س لهذه احلرب العدوانية، وبالتايل مل 

يبق يف �ضف احلرب والعدوان تقريباً اإل الدول 

اأخ��ذت  التي  ال�ضعودية،  خ�ضو�ضاً  اخلليجية، 

الواجهة العلنية بدل قطر، وتركيا.

ثمة متغرات يف امليدان على م�ضتويني:

م نوعي للجي�س العربي  الأول: انت�ضارات وتقدُّ

ال�ضوري على خمتلف حماور املواجهة.

وال����ث����اين: ����ض���راع���ات امل��ج��م��وع��ات الإره���اب���ي���ة 

امل�����ض��ل��ح��ة ف��ي��م��ا ب��ي��ن��ه��ا، وح�������روب ت�����ض��ف��ي��ات 

ومنازعات من اأجل متثيل املعار�ضة ال�ضورية يف 

»جنيف - 2«، ما ك�ضف جانباً هاماً من حقيقة 

ال�����ض��راع��ات ب���ني ال�����دول ال��داع��م��ة وال��راع��ي��ة 

لاإرهاب يف �ضورية. فبعد ال�ضراعات الدموية 

ب��ني ما  واأخ���رى  ب��ني ف��رة  التي كانت تنفجر 

ي�����ض��م��ى »اجل��ي�����س احل����ر« وم����ا ي�����ض��م��ى »ج��ب��ه��ة 

ى بالتي هي اأح�س،  الن�ضرة«، والتي كانت ت�ضوَّ

بحكم م��ون��ة ال��رك��ي وال��ق��ط��ري والأم��رك��ي، 

دخل امليدان ف�ضيل اإرهابي جديد ي�ضرف عليه 

الأمر ال�ضعودي الأ�ضمر الغامق املائل للزرقة 

ب��ن��در ب���ن ���ض��ل��ط��ان، وه���و م���ا ي�����ض��م��ى »ال���دول���ة 

�ضاّناً  )داع�س(،  وال�ضام«  العراق  يف  الإ�ضامية 
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لاأمم  العامة  اجلمعية  يف  اخلطابات  كانت 

امل��ت��ح��دة م��ن��ا���ض��ب��ة ل��ُي��ديل ك��ل رئ��ي�����س ب��دل��وه يف 

الق�ضايا امللتهبة على ال�ضاحة العاملية، خ�ضو�ضاً 

ق�ضايا ال�ضرق الأو�ضط الذي بات امل�ضهد الأكر 

دموية وعنفاً منذ ما �ضماه الغرب »ربيعاً عربياً«، 

وبعد ا�ضتقدام التطرف والتكفر من كل اأنحاء 

العامل ولغاية اليوم.

اأن ي��ح��ظ��ى  ال������ذي مي���ك���ن  ول���ع���ل اخل����ط����اب 

بالكثر من التوقف عنده، كان خطاب الرئي�س 

الأمركي باراك اأوباما، الذي عك�س بو�ضوح املاآل 

التي و�ضلت اإليها ال�ضيا�ضة اخلارجية الأمركية 

يف ال�����ض��رق الأو����ض���ط، ب��ع��د الإرب�����اك واخل��ي��ارات 

اخل��اط��ئ��ة ال��ت��ي ات��خ��ذت��ه��ا يف ك��ث��ر م��ن امل��ل��ف��ات 

ال�ضائكة املطروحة وهي على ال�ضكل التايل:

يف  مو�ضوع احلرب الدائرة يف �ضورية:

ك���ان خ��ط��اب ال��رئ��ي�����س اأوب���ام���ا يف امل��و���ض��وع 

ال�ضوري الأكر ت�ضارباً، فهو بعد مقدمة طويلة 

ال�ضراعات، وعن  القوة يف  دور  ت�ضاءل فيها عن 

دور الأمم املتحدة والقانون الدويل، عاد ودافع 

على  ع�ضكرية  حملة  ب�ضّن  الأمركيني  حق  عن 

امل��ت��ح��دة وجم��ل�����س  اإط������ار الأمم  دم�����ض��ق خ�����ارج 

باللجوء  التهديد  �ضوابية  على  واأك���د  الأم����ن، 

املتحدة  ال���ولي���ات  اأن  ع��ن  ال��ق��وة، وحت���دث  اإىل 

ع��ل��ى ا���ض��ت��ع��داد ل���ض��ت��خ��دام ك��اف��ة ال��و���ض��ائ��ل، مبا 

منطقة  يف  م�ضاحلها  ل�ضمان  الع�ضكرية،  فيها 

ال�����ض��رق الأو����ض���ط، واأع����اد ال��ت��اأك��ي��د ع��ل��ى وج��وب 

القوة  خيار  اإىل  باللجوء  ي�ضمح  قرار  ا�ضت�ضدار 

املرتبة  ب��الل��ت��زام��ات  دم�ضق  تلتزم  مل  ح��ال  يف 

عليها يف املو�ضوع الكيميائي، ويف الفقرة نف�ضها 

عاد واأكد اأن وا�ضنطن كانت دائماً توؤيد الت�ضوية 

كانت  وه��ي  ال�����ض��وري��ة،  ل��اأزم��ة  الديبلوما�ضية 

»ل  واأن���ه  امل��و���ض��وع،  ه��ذا  م��ع مو�ضكو يف  تت�ضاور 

ي��وؤم��ن ب��اأن ا�ضتخدام ال��ق��وة - ���ض��واء م��ن ه��وؤلء 

داخل �ضورية، اأو من القوى اخلارجية - �ضيوؤدي 

اإىل �ضام م�ضتدام«.

ويف ال����وق����ت ال������ذي اع���ت���رب ف���ي���ه ال��رئ��ي�����س 

الأمركي اأن »ال�ضعب ال�ضوري يقرر من يحكمه 

ولي�س نحن اأو اأي دولة اأخرى«، عاد وناق�س هذا 

اأن الت�ضور  الأم��ر يف اجلملة التي تلته بتاأكيده 

اإىل و���ض��ع م��ا قبل  ت��ع��ود  اأن  ���ض��وري��ة ميكن  ب���اأن 

الرئي�س  اإىل تخلي  داع��ي��اً  احل��رب ه��و »خ��ي��ال«، 

ب��اأن  ال�ضلطة، وه��دد  الأ���ض��د ع��ن  ب�ضار  ال�����ض��وري 

بالأ�ضد يف  التم�ضك  واإي���ران على  رو�ضيا  اإ���ض��رار 

ال�ضلطة �ضيوؤدي اإىل ما يخ�ضونه: زيادة م�ضاحة 

العنف التي تقوي املتطرفني.

اأن�����ه ���ض��رب��ة ل��ل��م��ط��ال��ب��ني اأو  ويف م���ا ي���ب���دو 

�ضورية،  وا�ضع يف  اأمركي  تدخل  املراهنني على 

اأوباما �ضيا�ضته ال�ضرق الأو�ضطية، متعهداً  حدد 

ب�����ض��م��ان اأم����ن ح��ل��ف��ائ��ه، وح��ف��ظ اأم����ن ال��ط��اق��ة، 

بدعم  الأمركية  املتحدة  الوليات  التزام  واأك��د 

الع�ضكرية،  ب��ال��ق��وة  لي�س  ل��ك��ن  ال��دمي��ق��راط��ي��ة، 

لدبلوما�ضية  الأ���ض��ا���ض��ي��ي��ني  ال��ه��دف��ني  اأن  واأك����د 

امللف  هما:  اليوم  الأمركية  املتحدة  ال��ولي��ات 

الفل�ضطيني  و»ال�������ض���راع  الإي��������راين،  ال���ن���ووي 

املكتوب  اخلطاب  من  يبدو  وهنا  الإ�ضرائيلي«، 

اكتفى  اأوب��ام��ا  اأن  الأب��ي�����س،  البيت  ال���ذي وزع���ه 

اإزاح��ة  بتحديد الأول��وي��ات تلك، وحيث مل يكن 

مكتفياً  �ضمنها،  من  ال�ضلطة  من  الأ���ض��د  ب�ضار 

باأن  املتحدة لن تقبل  الوليات  اأن  اإىل  بالإ�ضارة 

و�ضتحارب  الكيمائي،  ال�����ض��اح  دول���ة  اأي  ت��ط��ور 

الإرهاب.

يف املو�ضوع الإيراين:

ك���ان���ت لف���ت���ة الإي���ج���اب���ي���ة ال���ك���ب���رة جت���اه 

الإيرانيني يف خطاب اأوباما، فقد حتدث بالتوازي 

اإيرانية واأمركية تاريخية �ضاهمت  اأخطاء  عن 

اأوب��ام��ا  وت��ن��ازل  بينهما،  الثقة  ع��دم  م��ن  اإرث  يف 

ع��ن كثر م��ن ال�����ض��روط ال��ت��ي ك��ان��ت مو�ضوعة 

بحديثه عن عدم  لاإيرانيني  اليد  ومدَّ  �ضابقاً، 

الرغبة يف تغير النظام يف اإيران، والتاأكيد على 

اأن الوليات املتحدة تريد �ضمان ح�ضول ال�ضعب 

الإيراين على حقه يف الطاقة النووية ال�ضلمية، 

الن��خ��راط يف معاهدة  �ضوى  �ضروط  وم��ن دون 

منع النت�ضار النووي.. وال�ضفافية، ولعل املوقف 

اإىل تبدل مل  اجل��دي��د وال��اف��ت، وال���ذي ي�ضر 

يكن يت�ضوره اأحد، هو حديث اأوباما عن فتوى 

علي  ال�ضيد  اإي��ران  يف  الإ�ضامية  الثورة  مر�ضد 

اخلامنئي بتحرمي ال�ضتخدام احلربي للطاقة 

النووية، ليوؤكد فيه على �ضدق النوايا الإيرانية، 

الإيرانية اجلديدة  القيادة  تبذل  اأن  دون  وذلك 

الأمركيني  رغبة  اإن  بل  لإقناعه،  كبراً  جهداً 

اأوباما والرئي�س روحاين ُرف�ضت من  بلقاء بني 

قبل الإيرانيني، كما حتدث م�ضوؤول اأمركي.

اأم���ا يف امل��و���ض��وع امل�����ض��ري، فقد اأق���ّر اأوب��ام��ا 

باأن القيادة اجلديدة ا�ضتجابت ملطالب املايني 

من النا�س الذين اعتربوا اأن الثورة قد اتخذت 

م�ضاراً خاطئاً، ويف هذا اعراف ب�ضرعية احلكم 

اأن هذه  اعترب  اأوب��ام��ا  اأن  بالرغم من  اجل��دي��د، 

ال�����ض��ل��ط��ة الن���ت���ق���ال���ي���ة ات����خ����ذت خ����ط����وات غ��ر 

دميقراطية كفر�س قانون الطوارئ.

اأوب��ام��ا يف خطابه  ذك��ر  بالفعل وكما  وهكذا، 

امل��ت��ح��دة م���ن جميع  ال����ولي����ات  ان��ت��ق��اد  اأن����ه مّت 

اجل���ه���ات، ف��ق��د عك�س خ��ط��اب��ه اإرب���اك���اً ك��ب��راً يف 

ال�ضيا�ضة اخلارجية، كما عك�س القبول الأمركي 

ال�ضورية،  الق�ضية  يف  ال���دويل  الكبا�س  بنتائج 

وعك�س التطورات الراهنة على ال�ضاحة الدولية، 

خ�����ض��و���ض��اً ع��ل��ى ���ض��ع��ي��د ال��ق�����ض��اي��ا ال�����ض��ائ��ك��ة يف 

ال�ضرق الأو�ضط.

د. ليلى نقوال الرحباين

اخليار جربته وا�ضنطن وحلفاوؤها طوال عامني ون�ضف من عمر 

ال�ضمود  امل�ضلحني  ب��اإم��ك��ان  يعد  مل  مرحلة  اإىل  وو���ض��ل  الأزم����ة، 

اجلي�س  ب��داأه  ال��ذي  والقوي،  ال�ضامل  الهجوم  مواجهة  يف  طويًا 

ال�ضيطرة  ا�ضتعادة  اإىل  واأدى  املا�ضي،  اآب   21 ال�ضوري منذ  العربي 

واإدل��ب  دم�ضق  ري��ف  واحليوية يف  الهامة  املناطق  الكثر من  على 

اأو  اإىل وقفه،  ال��ع��دوان  التهديد الأم��رك��ي ب�ضن  ي��وؤدِّ  ودرع���ا، ومل 

اإنقاذ امل�ضلحني من الراجع والنح�ضار، بل اإن الراجع عن تنفيذ 

مل  الذين  امل�ضلحني،  ه��وؤلء  لدى  وياأ�ضاً  اإحباطاً  انعك�س  العدوان 

يعد لديهم من رهان ينقذهم من الف�ضل وال�ضقوط �ضوى التدخل 

الع�ضكري اخلارجي، وهو ما جرى اختبار اللجوء اإليه من دون اأن 

جتروؤ وا�ضنطن عليه.

انطاقاً مما تقدم، فاإن الأمر الأكيد هو اأن هناك عملية ح�ضم 

يقوم بها اجلي�س ال�ضوري، ويفر�س اأن تنتهي بال�ضيطرة على كل 

متوز  �ضهر  قبل  امل�ضلحون،  فيها  يتواجد  التي  وامل��دن  املحافظات 

�ضواء  وبالتايل  ال�ضورية،  الرئا�ضة  انتخابات  اإج��راء  موعد  املقبل، 

عقد جنيف اثنني، ورجحت كفة احلل ال�ضيا�ضي، اأم ل، فاإن الأزمة 

�ضورية  انت�ضار  مل�ضلحة  النهاية  من  فيها  تقرب  مرحلة  دخلت 

على قوى العدوان والإره��اب بقيادة الوليات املتحدة واأدواتها يف 

املنطقة.

ح�سني عطوي

خطاب أوباما.. واالرتباك األميركي
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�ضعف  امل��واج��ه��ات  ه���ذه  فك�ضفت  الآخ���ري���ن،  ع��ل��ى  ت�ضفية  ح���رب 

»اجل��ي�����س احل����ر«، ال���ذي ت��ه��اوى خ���ال ���ض��اع��ات، وب��ال��ت��ايل ف�ضل 

اأخ��ذت  ال��ذي  ال��ك��اري��ك��ات��ري،  الغربي على ه��ذا اجلي�س  ال��ره��ان 

بع�س ف�ضائله تنا�ضد اجلي�س العربي ال�ضوري لإنقاذه من براثن 

مع  �ضباق  يف  نف�ضها  وج��دت  التي  الن�ضرة«،  »جبهة  اأو  »داع�����س« 

الأوىل لل�ضيطرة والتمركز، فكان اأن دخلت معارك مع »داع�س«، 

ك��ان��ت يف مقدمها  اإقليمية ودول��ي��ة  ق��وى  اأث���ار هواج�س  م��ا  وه��و 

م�ضتوى  على  قيادتها  يف  تع�ضف  اخل��اف��ات  ب���داأت  التي  تركيا، 

»حزب العدالة والتنمية«، فكان احلديث الأخر لرئي�س الدولة 

الركية عبداهلل غول، الذي اأ�ضار اإىل خطورة هذا التنظيم الذي 

احلكومة  اإرب���اك  م��ن  �ضيزيد  مم��ا  مبا�ضرة،  ح���دوده  على  اأ�ضبح 

الركية، التي �ضتجد نف�ضها وجهاً لوجه اأمام موجة من الإرهاب 

�ضت�ضرب يف اأكر من مكان م�ضتقبًا يف تركيا، وبالتايل �ضيجعلها 

باك�ضتان جديدة تن�ضد الأمن وال�ضتقرار.

خا�ضات  اإىل  املحنَّك  ال�ضحايف  ه��ذا  يخل�س  العر�س،  ه��ذا  بعد 

وحلفائها،  �ضورية  وانت�ضار  وتقدم  جناح  توؤكد  واإثباتات  ووقائع 

اأبرزها:

- ما ك�ضفه اأمني عام حزب اهلل ال�ضيد ح�ضن ن�ضراهلل عن معرفة، 

حتى بالأ�ضماء، مرتكبي جرمية الروي�س، ومن يقف وراءها.

- كان مقرراً اأن يقاطع باراك اأوباما قمة الع�ضرين يف رو�ضيا، لكنه 

ح�ضر.

- اأُعلن من وا�ضنطن اأن ل قمة �ضتجمع اأوباما مع بوتني يف هذه 

اإىل الوهن  القمة، لكنه اجتمع مع قي�ضر الكرملني، مما يوؤ�ضر 

. والإرباك الأمركينينْ

املتحدة،  ل��اأمم  العامة  اجلمعية  هام�س  وعلى  نيويورك،  ويف   -

ح�ضن  ال�ضيخ  الإي���راين  الرئي�س  م��ع  يجتمع  ل��ن  اأوب��ام��ا  اإن  قيل 

روحاين، وذهبت جماعة 14 اآذار يف لبنان اإىل احلديث عن الأهمية 

العظيمة لقمة الرئي�س مي�ضال  �ضليمان مع �ضيد البيت الأبي�س 

التي مل تتعد 15 دقيقة، فيما رف�س الإيراين طلباً اأمركياً لقمة 

ثنائية، و�ضار هم البيت الأبي�س عقد لقاء حتى واإن كان بطريق 

ال�ضدفة وم�ضافحة بني روحاين واأوباما.

يف نيويورك ثمة لقاء بني �ضرغي لفروف وجون كري بح�ضور 

موؤمتر  ح��ول  قاً  معمَّ بحثاً  يعني  م��ا  وه��و  الب��راه��ي��م،  الأخ�����ض��ر 

الف�ضل  يف  ول  الكيماوي  يف  بحث  يكون  ل��ن  واأن���ه   ،»2  - »جنيف 

ال�ضابع.

وهما  اأذيالهما..  مع  وحيدتان  وتركيا  ال�ضعودية  اخلا�ضة،  يف 

مذهلة  ت��غ��رات  ان��ت��ظ��روا  عنهما..  رغ��م��اً  ل��ل��راج��ع  م�ضطرتان 

�ضعودياً وتركياً، وتابعوا التطورات امل�ضرية.

اأحمد زين الدين
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يعاين  »امل�����س��ت��ق��ب��ل«  ت��ي��ار  اأن  ���س��ك  ال 

بعد  �سيما  ال  وت��خ��ّب��ط،  ارت���ب���اك  ح��ال��ة 

يف  احلكم  �سقوط  على  مراهنته  ف�سل 

ه��ذه احلالة،  دليل على  واأك��ر  �سورية، 

ت�����س��ري��ح��ات م�������س���وؤول���ي���ه امل��ت��ن��اق�����س��ة، 

ال ���س��ي��م��ا يف ����س���اأين ت�����س��ك��ي��ل احل��ك��وم��ة 

املرتقبة، وعملية انت�سار القوى االأمنية 

يف ال�����س��اح��ي��ة اجل��ن��وب��ي��ة. ف��ف��ي ال�����س��اأن 

»امل�ستقبليني«  ت�سريحات  تاأخذ  االأول 

وم���واق���ف���ه���م م��ن��ح��ى ت���راج���ع���ي���اً، ف��ت��ارة 

ي�سعون »فيتو« على م�ساركة »حزب اهلل« 

يرف�سون  اأخ��رى  وت��ارة  اأي حكومة،  يف 

اأي بيان وزاري يت�سمن مقولة: »�سعب 

وج��ي�����ش وم���ق���اوم���ة«، وط������وراً ي��رف��ع��ون 

»الفيتو« عن م�ساركة »احل��زب« لكن يف 

ال��وق��ت عينه مي��ار���س��ون ���س��غ��وط��اً على 

رئي�ش احلكومة املكلف متام �سالم لثنيه 

االأح��ج��ام  ت��راع��ي  ت�سكيل ح��ك��وم��ة  ع��ن 

ال��ت��م��ث��ي��ل��ي��ة ل��ل��ك��ت��ل ال��رمل��ان��ي��ة امل��ك��ون��ة 

النيابي.. ويف حماولة فا�سلة  للمجل�ش 

بها  ي��ح��ظ��ى  ح��ك��وم��ة  والدة  اإىل  ت����وؤدي 

ال��وزراء،  باأكرثية  وحلفاوؤه  »امل�ستقبل« 

ت�سكيل  املنا�سفة  ���س��ع��ار  حت��ت  ط��رح��وا 

ه لن  8-8-8«، وه��و ط��رح مم��وَّ »حكومة 

ينطلي على فريق الثامن من اآذار، فقد 

ح�سن  ال�سيد  م�سمونه  حقيقة  ك�سف 

االأخ����رة، الفتاً  اإط��الل��ت��ه  يف  اهلل  ن�سر 

اإىل اأن الطرح املذكور اآنفاً يعطي فريق 

اأن  �سيما  ال  وزراء،  ع�سرة  »امل�ستقبل« 

�سالم لي�ش م�ستقاًل، وين�سوي يف كتلة 

»امل�ستقبل«.

ل��ك��ن ال�����س��رب االأع���ن���ف ال��ت��ي تلقاها 

»امل�ستقبل«، جاءت من راعيته االإقليمية؛ 

تبدي  التي  ال�سعودية،  العربية  اململكة 

االأفرقاء  على جميع  االنفتاح  من  نوعاً 

ال��ل��ب��ن��ان��ي��ني، ب�����داأت ب�����س��ائ��ره ب��ال��ظ��ه��ور 

يف احل��ف��ل ال����ذي ن��ظ��م��ت��ه ���س��ف��ارت��ه��ا يف 

بروت ملنا�سية العيد الوطني ال�سعودي 

يف م���رك���ز »ب�����ي�����ال«، م����ن خ�����الل ك��ل��م��ة 

فيها  اأك��د  التي  الع�سري،  علي  ال�سفر 

ل��ب��ن��ان ر���س��ي��د  اأن »جل��م��ي��ع االأخ������وة يف 

ال�سعب  اأب��ن��اء  ق��ل��وب  وت��ق��دي��ر يف  حمبة 

اململكة  �سفر  اأن  وبالتاأكيد  ال�سعودي«، 

مل ي�سع »امل�ستقبليني« يف اأجواء موقف 

ال��ذي  ب���الده املنفتح وامل�����س��ت��ج��د، االأم����ر 

اأدى اإىل رفع من�سوب االرتبارك لديهم.

ويف ال�����س��ي��اق ع��ي��ن��ه، ت���وؤك���د م�����س��ادر 

اململكة  اأن  االط�����الع،  وا���س��ع��ة  �سيا�سية 

االأزرق«  ل���»ال��ف��ري��ق  تعليماتها  ت��ع��ط��ي 

ب���ال���ق���ط���ارة، ع���ل���ى ح����د ق�����ول امل�������س���ادر، 

ال�سعودي  االنفتاح  من  م��زي��داً  متوقعة 

على جميع اللبنانيني يف املرحلة املقبلة، 

حكومة  ت�سكيل  اإىل  ذل���ك  ي����وؤدي  وق���د 

امل��ب��اح��ث��ات بني  ب��ع��د  ت��واف��ق��ي��ة، ال �سيما 

وامل�����س��وؤول��ني  �سليمان  مي�سال  الرئي�ش 

ال�����س��ع��ودي��ني، وال��ت��ي ق��د ي��خ��رج بعدها 

»الدخان االأبي�ش«.

ان��ت�����س��ار  م�������س���األ���ة  اإىل  وب���االن���ت���ق���ال 

اأق���ام���ت اجل��ام��ع��ة ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة ال��دول��ي��ة 

»البيال«،  قاعة  يف  لطالبها  تخريج  حفل 

وع��دد  الثالثة،  ال��روؤ���س��اء  ممثلي  بح�سور 

واالإع��الم��ي��ة  ال�سيا�سية  ال�سخ�سيات  م��ن 

والع�سكرية. 

رئ��ي�����ش اجل���ام���ع���ة؛ ال����وزي����ر ال�����س��اب��ق 

ع���ب���د ال���رح���ي���م م�������راد، األ����ق����ى ك��ل��م��ة يف 

»ب��داأن��ا مع مدر�سة  فيها:  ج��اء  املنا�سبة، 

ب�سيطة، ثم تو�ّسعنا اإىل �سبكة موؤ�س�سات 

اجتماعية، وتربوية، و�سحية، لنطّبق ما 

اأطلقناه على عملنا: من احل�سانة حتى 

اجل��ام��ع��ة«، ث��م ت��وّج��ه اإىل اخل��ّري��ج��ني 

على  االآن  »اأن���ت���م  ق���ائ���اًل:  واخل���ري���ج���ات 

باإمكان  واأ�سبح  عتبة م�سوؤولية جديدة، 

كل منكم اأن يحمل معوله اخلا�ش، لكي 

ويجعل  واحل��ي��اة،  الوطن  بناء  يف  ي�سهم 

من نف�سه مواطناً فاعاًل وبناء، �سواء اإذا 

ر له العمل يف لبنان، اأو قادته ال�سُبل  ُقدِّ

اإىل مكان اآخر، الأنكم جميعاً متلكون يف 

عقولكم امل�سرف الذي ال ين�سب مورده، 

اإىل ح�����س��اب��ات ال��رب��ح  ول��ي�����ش م�����س��ط��راً 

العلمية  مبوؤهالتكم  الأنكم  واخل�����س��ارة، 

وال�سخ�سية والتكوينية، يف موقع الرابح 

»الوطن  اأن  م��وؤك��داً  اهلل«،  �ساء  اإن  دائ��م��اً 

اآٍت ال حمالة، واأنه �سينت�سر على ح�ساب 

وعلى  املفتَعلة،  ال�سيا�سية  اال�سطفافات 

اأج�����ل ال��وط��ن  اأن ي��ع��م��ل م���ن  اجل��م��ي��ع 

واملواطنني«.

ك��ل��ّي��ة  يف  ال���ن���ج���اح  ن�����س��ب��ة  اأن  ال����الف����ت 

)���س��ه��ادة  امل���ئ���ة  100 يف  ك���ان���ت  ال�����س��ي��دل��ة 

على  التا�سعة  لل�سنة  وذل��ك  الكولوكيوم(، 

التوايل.

اإىل  »ال��ث��ب��ات« تتوّجه  ب��دوره��ا، ج��ري��دة 

الدولية،  اللبنانية  الوزير مراد واجلامعة 

والطالبية،  والتعليمية  االإداري��ة  بهيئاتها 

ب��اآي��ات امل��ب��ارك��ة، �سائلة امل��وىل ع��ز وج��ل اأن 

ثماره  وتبقى  الطيب،  الغر�ش  ه��ذا  ينمو 

دائماً فيها اخلر والتقدم العلمي للبنان.
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أحداث األسبوع

سيول الحق آتية
لي�ست اخليب���ات التي نزلت 

باأع���داء العدال���ة والإن�ساني���ة 

م�سبوق���ة م�سمون���ًا، بعد الذي 

حل به���م ومب�رشوعهم التدمريي 

يف املنطقة عمومًا، ويف �سورية 

خ�سو�سًا، بغ�ض النظر عن حجم 

ال�سحايا الذين عند ربهم اأحياء 

يرزقون، وم���دى الفنت وتاأثريها 

امل�ستقب���ل،  يف  الجتماع���ي 

الذي  الوا�سع  الدم���ار  ف�ساًل عن 

�سي�ستنزف �سنوات لإعادة البناء.

ميكن للمرء اأن يعدد خيبات 

ل�سو�ض الث���ورات والنتفا�سات 

املرتزق���ة  واأولئ���ك  ال�سعبي���ة 

اأ�سيادهم  وبالطب���ع  املمالئني، 

الذين يتعم���دون اللتبا�ض حتى 

»يكّوعوا« يف حلظة تنا�سبهم.

اإن ال���ذي ح���دث يف م����رش 

لي�ض تف�سياًل من حيث ت�سحيح 

وقت���ًا  ا�ستن���زف  واإن  امل�س���ار، 

اإ�سافي���ًا، وما يح�سل يف تون�ض 

وم���ا �سياأت���ي رمب���ا �سيفاجئ 

»اأ�سدقاءال�سهاين���ة«، واإن ف�سل 

اأيت���ام جيف���ري فيلتمان وجون 

بولت���ون يف لبن���ان يف البقاء 

حت���ت العني الأمريكي���ة، اإل من 

كتاب���ة  يف  ال�ستم���رار  حي���ث 

التقارير، وانتقاله���م باأوامر اإىل 

حتت »بنديرة« بندر، بالإ�سافة 

املت�ساعدة  العدائية  احلالة  اإىل 

�سد الوليات املتحدة وقطر يف 

ليبيا واليم���ن، كلها قرائن توؤكد 

الع�رش الكبري يف امل�رشوع الذي 

اأهم ما ك�سفه هو حجم العورات 

والخرتاق���ات يف اجل�سد العربي 

من املحيط اإىل معظم م�سيخات 

الدجل والفجور يف اخلليج الذين 

يتاآم���رون عل���ى م����رشى النبي 

العربي، ويغ�س���ون الطرف عما 

يفعله بن���و �سهيون يف امل�سجد 

الأق�سى.

لقد عاندت الوليات املتحدة 

ح�س���ول حوار ب���ني ال�سوريني، 

وردد وراءه���ا »غربان« اخلليج 

وقروده معزوف���ة ا�ستمرار القتل 

يف �سورية، وه���ي حاولت، وهم 

ا�ستج���اروا من الرم�ساء بجهنم، 

معتقدي���ن اأن احل���رب اإن تنطح 

له���ا وقادها الأمريكيون فل�سوف 

يجهل���ون،  وكاأنه���م  ينج���ون، 

والأرج���ح هكذا ه���م، اأن كل من 

حاول معاندة الطبيعة، زلت به 

القدم، وجرفته �سيول احلق.

اإننا الآن ع�سية هبوب الرياح 

الأخرية من الأزمة ال�سورية، ومن 

الطبيع���ي اأن املجه���ودات التي 

ال�سمود والت�سدي يف  ُبذلت يف 

اآن لن تذهب هدراً.

اإن اهلل ج���ل وع���ال لن يرتك 

ب���ذرة اخلري الت���ي قاومت ال�رش 

دون اأن يقي����ض له���ا تربة تنم 

فيها، وزمن���ًا موؤاتيًا لتثمر، وها 

هو مو�سم احل�ساد اآٍت.

يون�س

العربية  الأنظمة  �صمت  اعترب اأن  الإ�صالمية  وال�صخ�صيات  اجلمعيات  لقاء   ■
والإ�صالمية عما يح�صل يف فل�صطني املحتلة، وعما يتعر�ض له ال�صعب الفل�صطيني، جعل 

الفل�صطينية  الق�صية  اأن  م�ؤكدًا  املقد�صات،  على  عدوانه  يف  يتمادى  ال�صهي�ين  العدو 

اللقاء  دعا  اأخرى،  جهة  من  عليها.  التاآمر  البع�ض  حاول  مهما  الأمة،  ق�صية  �صتبقى 

اإىل الإ�صراع يف ت�صكيل احلك�مة، لإدارة الأزمات القت�صادية والجتماعية وال�صيا�صية، 

على اأن تتمثل فيها جميع الق�ى ال�صيا�صية ح�صب اأحجامها ال�صيا�صية.

■ ال�زير ال�صابق عبد الرحيم مراد؛ رئي�ض حزب الحتاد، اأ�صاد مببادرة الرئي�ض بري 
من اأجل ح�ار وطني، وراأى فيها خرقًا ل�اقع اجلم�د ال�صيا�صي الذي يعطل احلياة العامة، 

م�ؤكدًا اأن احل�ار بني اللبنانيني ي�صكل املدخل احلقيقي لتح�صني ال�طن، وعدم ال�صماح 

لق�ى التطرف واملراهنني على اخلارج من اللعب ب�حدة اللبنانيني وا�صتباحة اأمنهم.

■ حركة الأمة دعت الرئي�ض املكلف متام �صالم اإىل الإ�صراع يف ت�صكيل حك�مة وطنية 
واأبرزها  ال�طنية،  بالث�ابت  وتتم�صك  ال�صيا�صية،  الق�ى  جميع  فيها  ت�صارك  جامعة، 

املثلث الذهبي: »اجلي�ض وال�صعب و املقاومة«، لفتة اإىل اأن امل�صكلة الأ�صا�صية يف عدم 

اأوامر خارجية اأمريكية واإقليمية وعربية، تق�صي بعدم  ت�صكيل احلك�مة تكمن ب�ج�د 

م�صاركة طرف لبناين اأ�صا�صي يف احلك�مة.

■ النائب ال�صابق في�صل الداوود؛ الأمني العام حلركة الن�صال اللبناين العربي، اأبدى 
ارتياحه اإىل تعزيز الدولة ل�ج�دها يف ال�صاحية اجلن�بية، ل �صيما الأمني منه، اإذ كان 

اهلل«،  »حزب  فيها، وحتديدًا  املدين  واملجتمع  وال�صيا�صية  الق�ى احلزبية  هذا مطلب 

الذي مل يفتاأ ينا�صد الدولة بتلبية حاجات امل�اطنني على كل امل�صت�يات.

■ احلاج عمر غندور؛ رئي�ض اللقاء الإ�صالمي ال�حدوي، راأى اأن حزب اهلل اأثبت من 
جديد اأن ال�صاحية لي�صت مربعًا اأمنيًا مغلقًا يف وجه الدولة، م�صتغربًا بدء ج�قة »تيار 

امل�صتقبل« بحملة ت�صكيك طاولت خطة النت�صار الأمني قبل انطالقها.

على  يجري  ما  ملتابعة  دعا  العرب،  املحامني  احتاد  عام  اأمني  زين؛  املحامي عمر   ■
الإن�صانية،  �صد  وجرائم  اإب��ادة  وجرائم  ح��رب  جرائم  من  و�صعبها  فل�صطني  اأر���ض 

الإن�صان فى جنيف، واملحكمة  الأمن وجمل�ض حق�ق  املتحدة وجمل�ض  وملراجعة الأمم 

اجلنائية الدولية، ل�قفها، و�صرورة اتخاذ الإجراءات القان�نية �صد مرتكبيها، باعتبار 

اأن الق�صية الفل�صطينية هي الق�صية املركزية لالأمة العربية.

ا�صتنكرت حماولة جعجع وفريقه الآذاري ال�صيا�صي جتريد  الإ�صالمي  العمل  جبهة   ■
لبنان من ق�ته وا�صرتاتيجيته الدفاعية التي اأثمرت انت�صارًا مميزًا ولفتًا على العدو.

هل للتخبط واإلرباك »المستقبلي« عالج؟

لماذا ال يعمد 
»المستقبل« 

والرئيس ميقاتي 
والوزير الصفدي إلى 

رفع الغطاء السياسي 
عن المسلحين في 

طرابلس؟

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

الوزير ال�سابق عبد الرحيم مراد حماطاً باخلريجني

 )LIU( الجامعة اللبنانية الدولية
تخّرج الدفعة التاسعة من طالبها
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اأنهم  اللبنانيني  ال�صيا�صني  بع�ض  ظ��ّن 

وتعيني  القرارات  اتخاذ  باإمكانهم  واأن  كبار، 

ف�����ص��اروا يظهرون على  ف���الن،  ون��ق��ل  ف��الن 

ويهددون  وي�صتم�ن  ي�صرخ�ن  الف�صائيات 

وعظائم  والثب�ر  بال�يل  وحلفاءها  �ص�رية 

التي  الأم��ريك��ي��ة  الإدارة  ���ص��ّدّق���ا  الأم�����ر.. 

اأنها حليفتهم ولن ت�صتغني عنهم..  اأوهمتهم 

رمبا �صحرتهم امل�اكب واملرافق�ن، وعد�صات 

امل�����ص���ري��ن، ون�����ص���ا اأن��ه��م يف م��ن��ازل��ه��م ل 

ي�صتطيع�ن اتخاذ م�قف اأو قرار، لأنهم مهما 

والنا�ض  اأ�صيادهم  نظر  يف  فهم  �صاأنهم  عال 

اأجمعني �صغار.

الغربية   - الأمريكية  ال�صربة  على  راهن�ا 

باإمكانهم   اأن  اإىل  ال�هم  بهم  ف��صل  ل�ص�رية، 

لبنان،  يف  بها  وال�صتئثار  بال�صلطة  الإم�صاك 

وو����ص���ل غ��ب��اوؤه��م اإىل ح���ّد حم���اول���ة ف��ر���ض 

ورف�ض  فالن  بقب�ل  اجلميع،  على  �صروطهم 

م�����ص��ارك��ة ف���الن يف احل��ك���م��ة، ف��م��ن اأن��ت��م 

لتفر�ص�ا �صروطكم وتقبل�ا اأو ل تقبل�ا م�صاركة 

اأي طرف لبناين يف احلك�مة؟

مل يتعلم�ا من درو�ض التاريخ ومن التجارب 

بالت�افق،  اإّل  ُيحكم  البلد ل  باأن هذا  ال�صابقة 

الف�صل، كما  واأن م�صاريعهم �صيك�ن م�صريها 

لبنان  ففي  ال�صابقة،  م�صاريعهم  م�صري  كان 

والتمثيل  النظام  وطبيعة  ���ص��راك��ة،  معادلة 

اأن  لأح���د  ي�صمحان  ل  وال�صيا�صي  الطائفي 

يتجاوز هذه املعادلة.

اأنه يفكر، فيتخذ  اأن بع�صهم يظن  املخزي 

وحكمة  اهلل  لطف  ف��ل���ل  �صيطانية،  م���اق��ف 

ي�صتطيع�ن  اأن��ه��م  ظن�ا  البلد،  لدمر  الكبار 

العريق،  ال��ع��رب��ي  ال��ت��اري��خ  وج��ه  ال���ق���ف يف 

وتاريخ �ص�رية امل�صرق، وتاريخ ال�صع�ب العربية 

الذي ي�صّع بالكرامة والعّزة. 

الأمريكي  الرئي�ض  وك��اأن  يتحدث�ن  تراهم 

���ص���ري��ة،  ل�����ص��رب  ال�صفر  ���ص��اع��ة  اأع��ط��اه��م 

ف��ظ��ه��روا ع��ل��ى ال�����ص��ا���ص��ات وه�����ددوا ب��اإزال��ة 

تظنهم  الأوىل  لل�هلة  اخلارطة..  عن  �ص�رية 

من  جم��م���ع��ة  اإّل  ه��م  م��ا  ل��ك��ن  منت�صرين، 

الفا�صلني املاأج�رين ملح�ر النهزاميني.

�ص�رية  �صرب  اأرادت  ل�  الأمريكية  الإدارة 

رغبة  على  م�صاحلها  لت  ف�صّ لكن  لفعلت، 

التي  الظلمة  اأ���ص��ريي  فرتكتهم  ح��ل��ف��ائ��ه��ا، 

يعي�ص�ن فيها، وحتى اأوباما يقف متعجبًا، كيف 

ونق�صف عا�صمة  ن�صرب  اأن  »ينا�صدنا  لعربي 

العروبة �ص�رية، اأو اأن يطلب �صحق حلفائها يف 

لبنان«؟!

وال���ن���دوات  امل�����ؤمت����رات  اأن  ه������ؤلء  ّظ����ن 

قَبل  من  ُعقدت  التي  وال��ل��ق��اءات  واجلل�صات 

�ص�رية  على  الهج�م  �صرورة  لتبيان  اأ�صيادهم 

وال��ع��امل  املنطقة  اأم���ن  ل�صمان  وح��ل��ف��ائ��ه��ا، 

ودول  الأمريكية  الإدارة  واأوهمتهم  بزعمهم، 

اأن  والإقليمية  العربية  ال��دول  وبع�ض  الغرب 

اأ�صبح  الزمان  واأن  حمالة،  ل  واقعة  ال�صربة 

لهم، وبا�صتطاعتهم تغيري املعادلة اللبنانية.

ما  اأ�صابهم  لكنهم  لهم،  الزمان  اأن  ظن�ا 

ي�مًا، حينما عجز عن  ثعلب يف م�صر  اأ�صاب 

�صرقة العنب، فحاول التخفيف عن نف�صه باأنه 

هم  وبالتايل  ح��ل��ب«..  يف  ي�مًا  راأه  »ح�صرم 

الأ�صد،  حلفاء  هم  والكبار  �صغارًا،  �صيبق�ن 

فالأ�ص�د اأ�ص�د وال�صغار �صغار.

�سعيد عيتاين

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

تبقى األسود أسودًا.. والصغار صغارًا

الرئي�ش فوؤاد ال�سنيورة 

مرتئ�ساً اجتماعاً لكتلة 

امل�ستقبل النيابية

عقد املركز اال�ست�ساري للدرا�سات والتوثيق حلقة 

ن��ق��ا���ش حت��ت ع���ن���وان: »جم��ل�����ش االأم����ن وال��ت��دخ��الت 

قانونية يف طبيعة حق  روؤي��ة  املنطقة..  اخلارجية يف 

روالن  فيها  حا�سر  ا���س��ت��خ��دام��ه«،  و���س��روط  النق�ش 

العاملي  التجمع  رئي�ش  نائب  roland weyl؛  وايل 

للحقوقيني الدميقراطيني، و�ساركت فيها �سخ�سيات 

فكرية وعلمية و�سيا�سية.

االأمم  ميثاق  ع��ن  باحلديث  حما�سرته  واي��ل  ب��داأ 

املنظمات،  على  ال��ك��الم  يف  فيها:  ج��اء  ومم��ا  املتحدة، 

اأن  يجب  ال�سلطات  اأن  اأعيننا  ن�سب  ن�سع  اأن  يجب 

ع القانون ل�سالح املنظمات  تر�سخ للقانون، ال اأن يطوَّ

وَمن وراء املنظمات، واالأمم املتحدة وحيثياتها يجب 

اأن تخ�سع للميثاق. 

االأمم  وميثاق  ال��دويل  القانون  يهتم  االأ���س��ف،  مع 

املتحدة باأمور غر ما يحكم املنظمات، فامليثاق يكون 

معاهدات  كان  �سبقه  ما  الأن  دولياً،  قانوناً  مرة  الأول 

بني دولة ودولة. لقد اأ�ّس�ش امليثاق مفهوماً لل�سرعية 

ك��ان يقت�سر  اإذ  م��ن قبل،  ال��دول��ي��ة مل يكن م��وج��وداً 

االأمر على متهيد ل�سرعية دولية.

املوؤ�س�ش  الأن���ه  ت��اري��خ��ي��ة،  قيمة  فامليثاق  ه��ن��ا،  م��ن 

للقانون الدويل، وهو يخاطب ال�سعوب، ال احلكومات.

حق  اإل��غ��اء  باجتاه  امليثاق  بتعديل  املطالبة  وح��ول 

االأع�����س��اء  اأن  �سحيح  واي����ل:  ق���ال  »ال��ف��ي��ت��و«  النق�ش 

ال��دائ��م��ني يف جم��ل�����ش االأم�����ن ���س��د م�����س��اواة االأمم، 

الدائمة  ال��دول  موافقة  يقت�سي  امليثاق  تعديل  واأن 

التخلي  على  ال��دول  ه��ذه  توافق  هل  لكن  الع�سوية، 

عن امتيازاتها؟

يف مطلق االأحوال يجب اأال نلغي حق الفيتو، الأنه 

يبقى من املمكن اال�ستفادة منه، فاملادة 2/24 ت�سرتط 

على جمل�ش االأمن احرتام مبادئ امليثاق.

فاإذا �سمح يف جمل�ش االأمن الأي ع�سو اأن ي�ستخدم 

فهذا  امليثاق،  خرقه  عند  نف�سه  ليحمي  النق�ش  حق 

يناق�ش امليثاق، فاملعركة اإذاً معركة تف�سر.

ت�ساهم  اأن  يجب  ال��ع��امل؛  �سعوب  دور  يبقى  لكن 

حركة ال�سعوب يف رفع الهيمنة، واأن تتم�سك ال�سعوب 

بحقوقها، واأال ينتابها اخلوف، فعندما مل يكن هناك 

ت��ف��وي�����ش م���ن جم��ل�����ش االأم�����ن الأم���رك���ا وب��ري��ط��ان��ي��ا 

الحتالل العراق، اأّثر املتظاهرون و�سغطوا.

هوالند  ن��رى  كيف  ال��ي��وم:  ���س��وري��ة  وبخ�سو�ش 

يجروؤ على اتخاذ موقفه؟ اإنها حرب عاملية، نحن يف 

احلرب العاملية الثالثة، من اأعطاهم احلق مبعاقبة 

�سورية؟

اإذاً، نحن يف اأزمة القانون الدويل، نحن احلقوقيني 

م��ا ه��و دورن�����ا؟ ل�سنا ن��ح��ن م��ن ي��ح��ّل امل�����س��اك��ل، لكن 

ال�سعوب هي التي ت�ستطيع، ونحن ن�ساعدها، فحركة 

احلقوقيون  اأم��ا  غالباً،  تربح  احلقوقيني  مع  �سعبية 

لوحدهم فيخ�سرون.

وخ��ل�����ش اإىل ال���ق���ول: ل��ق��د رب��ح��ن��ا امل��ي��ث��اق فيجب 

الت�سامن  اإىل  بحاجة  واأنتم  ا�ستخدامه،  نح�سن  اأن 

مع  االآخ���ري���ن؛  م��ع  تت�سامنوا  اأن  فعليكم  ال��ع��امل��ي، 

ال�سعوب امل�سطهدة، حتى يف الواليات املتحدة ال�سعب 

م�سطهد، ت�سامنوا معهم كي تطالبوهم بالت�سامن 

معكم، واإال فما ت�سمح به �سد غرك اليوم، �سي�سمح 

به �سدك غداً.

المركز االستشاري للدراسات والتوثيق ينظم حلقة نقاش بعنوان:

مجلس األمن.. والتدخالت الخارجية في المنطقة

ال���ق���وى االأم��ن��ي��ة يف ال�����س��اح��ي��ة، فقد 

ادع��اءات  وجمهورها  املقاومة  اأ�سقطت 

»امل�����س��ت��ق��ب��ل« ب����اأن ال�����س��اح��ي��ة »ج��زي��رة 

وبدا ذلك  لبنان،  اأمنية« منف�سلة عن 

ج��ل��ي��اً م��ن ت��ع��اون امل��ق��اوم��ة م��ع رج��ال 

وت��رح��ي��ب ج��م��ه��وره��ا بعملية  االأم�����ن، 

اإىل مزيد من  اأي�ساً  اأدى  االنت�سار، ما 

به  و�سلت  »امل�ستقبل«،  ل��دى  التخبط 

اإىل حد »تطييف« االأجهزة االأمنية.

����س���وؤال  ُي����ط����رح  ال�������س���دد  ويف ه�����ذا 

ب���دي���ه���ي: مل�����اذا ال ي���ح���ذو »امل�����س��ت��ق��ب��ل« 

وال��رئ��ي�����ش جن��ي��ب م��ي��ق��ات��ي وال���وزي���ر 

حم���م���د ال�������س���ف���دي ح�����ذو امل���ق���اوم���ة، 

وي����رف����ع����ون ال���غ���ط���اء ال�����س��ي��ا���س��ي ع��ن 

اأن  خ�سو�ساً  ط��راب��ل�����ش،  يف  امل�سلحني 

يف  م��وج��ودة  االأمنية  وال��ق��وى  اجلي�ش 

ق��رار  اإىل  وب��ح��اج��ة  ال�����س��م��ال،  عا�سمة 

وبالتايل  متو�سعها،  لتنظيم  �سيا�سي 

�سبط االأمن بقب�سة حديدية، على ما 

توؤكد م�سادر ع�سكرية وا�سرتاجتية؟

هذا االإرب��اك »امل�ستقبلي« م��رّده اإىل 

�سورية،  يف  ال�سعودية  ال�سيا�سة  ف�سل 

�سورية  متغرات  على  ال��ره��ان  وف�سل 

تعيد »امل�ستقبل« اإىل ال�سلطة من بابها 

ال��ع��ري�����ش وجت��ع��ل م��ن ���س��ق��وط ب�سار 

االأ�سد يف �سورية مفتاحاً لتغير كبر 

يف ال�سيا�سة الداخلية اللبنانية. 

ف�������س���ل���ت ال�������س���ي���ا����س���ة االأم����رك����ي����ة 

يف ����س���وري���ة، وف�����س��ل م��ع��ه��ا ح��ل��ف��اوؤه��ا 

االإق���ل���ي���م���ي���ون، وه������ذا م����ا ي��ج��ع��ل م��ن 

ال��غ��رب��ي  ل��ل��ح��ل��ف  ال��داخ��ل��ي��ة  االأدوات 

مربكة ال تعرف كيف تت�سرف، فالدول 

الكرى ال تعطي معلومات وتفا�سيل 

اأوام��ر  عليها  تفر�ش  بل  حركتها،  عن 

عليهم االلتزام ملواكبة حترك العجلة.

ح�سان احل�سن

) �لعدد 281(  �جلمعة - 27 �أيلول - 2013

املر�سدة  األقتها  الربو«،  »مر�ش  حول  طبية  ن��دوة  االأم��ة«  »حركة  يف  الن�سائية  اللجنة  نّظمت 

والنا�سطة يف مركز امل�ساعدات ال�سعبية لالإغاثة والتنمية �سعاد ال�سعبي، التي عّرفت الربو باأنه 

مر�ش تنف�سي مزمن �سائع، يت�سف بوجود التهاب يف امل�سالك الهوائية، مما يوؤدي اإىل ان�سدادها، 

جتعل  مورثة  جينات  ع��ّدة  توجد  حيث  ال��وراث��ي��ة،  العوامل  اإىل  االإ���س��اب��ات  اأغلب  اأ�سباب  عازية 

ال�سخ�ش معر�ساً لالإ�سابة.

وبعد انتهاء الندوة ُدعيت احلا�سرات اإىل مائدة الفطور على �سرف املر�سدة �سعاد ال�سعبي.

اللجنة النسائية في »حركة األمة« 
م ندوة طبية حول »مرض الربو«

ّ
تنظ
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مقابلة

عن احتماالت ا�شتمرار الت�شنجات 

الأم���ن���ي���ة واح���ت���م���ال ت��ف��ل��ّت��ه��ا، ال��ت��ق��ت 

ج���ري���دة »ال���ث���ب���ات« ال��ع��م��ي��د امل��ت��ق��اع��د 

اإليا�س فرحات، وكان هذا احلوار:

بانح�سار  ف��رح��ات  العميد  ي��ج��زم 

بعد  �سورية  على  الأم��رك��ي  ال��ع��دوان 

ارت���ف���اع م��ن�����س��وب ت��ل��ك ال��ت��ه��دي��دات يف 

الأ���س��اب��ي��ع امل��ن�����س��رم��ة، ي���ق���ول: »ع���ذر 

الكيماوي بداأ يتال�سى، وهو يف الأ�سل 

مل يكن اأكرث من ذريعة ل�سّن العدوان 

فتيل  ُي�سحب  ال��ي��وم مل  ���س��وري��ة.  على 

اك��ت�����س��اف  ب��ع��د  اإّل  ال��ك��ي��م��اوي  ذري���ع���ة 

ال�����ق�����ادة ال���ع�������س���ك���ري���ن الأم���رك���ي���ن 

وال�سيا�سين من خلفهم عدم قدرتهم 

وامل�سكلة  خم��ط��ط��ات��ه��م،  تنفيذ  ع��ل��ى 

ال��ت��ي اأرّق��ت��ه��م ه��ي ع���دم ات�����س��اح روؤي���ة 

ال���ي���وم ال�����ذي ي��ل��ي ت��وج��ي��ه ال�����س��رب��ة 

ردود  لأّن  ����س���وري���ة،  ع��ل��ى  ال��ع�����س��ك��ري��ة 

وي�سيف  ليتوقعوها«،  يكن  مل  الفعل 

ف�����رح�����ات: »ال���ت���ك���ّت���م ال���������س����وري ع��ل��ى 

حزب  و�سكوت  الع�سكرية،  اإمكانياته 

اإي�����ران ب�سرب  وت��ك�����س��ر  امل���ري���ب،  اهلل 

وحتذير  وتركيا..  واخلليج  اإ�سرائيل 

رو�سيا من مغّبة اندلع حرب عظمى، 

اإىل  اأدت  الأم��رك��ي��ن،  ج��م��اح  كبحت 

خلط الأوراق من جديد، لأّن ال�سراع 

ال�سنة  بن  تاأجيجه  على  يعمل  ال��ذي 

وامل�سيحين،  امل�سلمن  وبن  وال�سيعة 

اإىل  للعودة  مرّجح  الأقليات،  بن  وما 

مربعه الأول، بحيث يعود ال�سراع اإىل 

�سراع بن العرب واإ�سرائيل«.

براأي فرحات، هذه الأ�سباب كافية 

وواف���ي���ة ل��ت��خ��ّل��ي اأم���رك���ا ع���ن توجيه 

ال�����س��رب��ة ع��ل��ى ���س��وري��ة، »وم���ا الت��ف��اق 

ال�سالح  حول  رو�سيا  مع  الدبلوما�سي 

ل�سحب  �سبباً  اإّل  ال�����س��وري،  الكيماوي 

ف��ت��ي��ل ان�������دلع ح�����رب اإق���ل���ي���م���ي���ة غ��ر 

حمدودة وغر م�سمونة النتائج، اأقّله 

بالن�سبة لالأمركين«.

ا�ستثمار اأمريكي للعدوان

فاقدة  اأمركا  الدرجة  لهذه  لكن 

املخابراتية،  اإمكاناتها  رغ��م  الب�سر، 

من  والأمينة،  الدبلوما�سية  واأذرع��ه��ا 

وحلفائه،  ال�سوري  ال��رّد  حجم  تقدير 

ف���م���ا داع������ي اإق�����ح�����ام ن��ف�����س��ه��ا ب�����س��رر 

معنوي قا�س؟ يرّد فرحات: »التجارب 

تكن  مل  الأمركية  للحروب  ال�سابقة 

وما  ال�سيا�سين،  ق��ادت��ه  متنيات  وف��ق 

امل��ت��ح��دة الأم��رك��ي��ة  ل��ل��ولي��ات  ح�سل 

دل��ي��ل«؛  اأك���ر  واأفغان�ستان  ال��ع��راق  يف 

�سبه  ال��ع��راق  ولكن  لن�ساأله:  قاطعناه 

الأم��ن  وان��ع��دام  ُينهب،  ونفطه  مق�ّسم 

فرحات  يرّد  وجلياً..  وا�سحاً  بات  فيه 

العراق  يف  الأمركي  »النفوذ  �سارحاً: 

اأ����س���ب���ح ���س��ع��ي��ف��اً ج������داً رغ�����م ارت���ف���اع 

من�سوب القتل والتفجرات الإرهابية 

الب�سرية  اخل�سائر  رغم  واأمركا  فيه، 

الرتيليونات  وع�سرات  تكبدتها،  التي 

ال��ت��ي ���س��رف��ت��ه��ا، تن�سحب  ال������دولرات 

�سنوات لتخلف  ت�سع  اليوم بعد م�سي 

وراءها نفوذاً اإيرانياً مبعظمه ولبع�س 

واليوم  وال��رتك��ي..  ال�سعودي  النفوذ 

يوؤكدون  ال�سرتاجتين  املحللن  ك��ّل 

هذا الأمر، وحال اأمركا لي�ست اأف�سل 

ح���ال م��ن��ه��ا، يف اأف��غ��ان�����س��ت��ان، ف��الأف��ق 

ه���ن���اك م��ن��ع��دم��ة وم�����س��ر ان�����س��ح��اب 

اإّم��ا  �سيكون  اأم��رك��ي  األ��ف جندي   68
لقوى  اأو  »ال��ق��اع��دة«  تنظيم  ل�سالح 

»اإذا  حديثه:  فرحات  ويتابع  اأخ���رى«، 

التدخل  التجربتن،  تلك  على  اأ�سفنا 

الأم����رك����ي يف ال�������س���وم���ال ال��ف��ا���س��ل، 

كينيا،  اإىل  م��ن��ه  ال��ف��و���س��ى  وان���ت���ق���ال 

الأمركية  املتحدة  ال��ولي��ات  اأّن  جند 

ل ت��ع��اين اإ���س��ك��اًل يف مم��ار���س��ة ال��ق��وة 

يف  جغرافية  بقعة  اأّي  يف  التدمرية 

م��وج��ود،  الع�سكري  فالتفوق  ال��ع��امل، 

وفعالة،  هائلة  التخريب  واإم��ك��ان��ي��ات 

اأمركا  مل�سالح  ال�سربة  تثمر  ولكن 

ه���ي امل�����س��ك��ل ال���ت���ي ت���ع���ان���ي���ه«، وي��ن��ه��ي 

ف����رح����ات ق����ائ����اًل »م�������س���ر ال�����س��رب��ة 

الأم����رك����ي����ة ع���ل���ى ����س���وري���ة، يف ح���ال 

ح�سلت، كانت �ستكون اأكرث فظاعة من 

حالت ال�سومال والعراق واأفغان�ستان، 

تداعيات  للحّيز اجلغرايف  اأّن  �سيما  ل 

كبرة على اإ�سرائيل والنفط واملنطقة 

برمتها«.

املناورة

للمناورة  رو�سيا  ك�سف  ع��ن  وم���اذا 

الأمركية - »الإ�سرائيلية« امل�سرتكة؟ 

ال��ت��ي  امل��ع��ل��وم��ات  ي�����س��ر ف���رح���ات اإىل 

توؤكد اإطالق �ساروخ اأر�س »اإ�سرائيلي« 

م�ساد لل�سواريخ من على منت طائرة 

»اإ����س���رائ���ي���ل���ي���ة«، م���وّج���ه ����س���ّد ����س���اروخ 

ب��ال�����س��ت��ي اأط���ل���ق م���ن اإح�����دى ال��ق��واع��د 

اإّن  وبراأيه  املتو�سط،  البحر  يف  الرية 

الرو�سية  ال�سطناعية  الأقمار  ك�سف 

ل��ه��ذه امل���ن���اورة، واإع��الن��ه��ا م��ن خ��الل 

الرو�سي  والرئي�س  »الكرملن«  اإع��الم 

ب���وت���ن، ُي��ق�����س��د م��ن��ه��ا ت��وج��ي��ه ر���س��ال��ة 

اأمنية، مفادها اأّن اأعن رو�سيا مفتوحة 

ع���ل���ى ال��������دوام ع���ل���ى م��ن��ط��ق��ة ال�����س��رق 

رو�سيا  ب��اأن  اأمنياً  تعني  وهي  الأو�سط، 

�ستقوم بوظيفة الإنذار املُبكر للوحدات 

اأي  توجيه  حال  يف  القتالية،  ال�سورية 

�سربة �ساروخية عليها، والإنذار املبكر 

اأم����ر ح�سا�س  يف م��ث��ل ه���ذه احل�����روب، 

وهام جداً، وهو يوؤثر يف �سر املعركة.. 

لأّن احلروب يف مثل هكذا اأيام نتائجها 

وال���ث���واين..  ال��دق��ائ��ق  ب�سباق  ت��خ��ا���س 

لأّن��ه يف حال ك�سبت الدفاعات اجلوية 

باإنذارات  علماً  واأخ��ذت  وقتاً،  ال�سورية 

رو����س���ي���ا امل���ب���ك���رة، ب���اإم���ك���ان���ه���ا حت�����س��ن 

جاء  وبالتايل  ك��ث��راً..  املواجهة  و�سع 

ك�سف الإع����الم ال��رو���س��ي ع��ن امل��ن��اورة 

ر�سالة لأمركا اأكرث منها من املناورة 

الع�سكرية نف�سها«.

�سورية

وم���اذا ع��ن ت��ق��ّدم اجلي�س ال�����س��وري يف 

ري���ف دم�����س��ق؟ ي�����س��ر ف���رح���ات اإىل ت��ق��دم 

وال��ق��اب��ون،  »ال���رزة  منطقتي  يف  ملحوظ 

وتقدم القوات ال�سورية باجتاه �سبعا ودير 

اأّن  �سلمان من اجلهة ال�سرقية، ت�سر اإىل 

املعطى امليداين يف الغوطة يدّل على انهيار 

املعارك  اأّن  خ�سو�ساً  امل�سلحن،  معنويات 

ت��زداد  ال�سمال  يف  اأنف�سهم  امل�سلحن  ب��ن 

�سوءاً عليهم، و�سقوط دير �سلمان )منطقة 

هامة جداً للم�سلحن كالق�سر( بغ�سون 

ل�سالح  الأم��ور  تفّلت  دليل على  �ساعة   48
اجلي�س ال�سوري، واإذا اأ�سفنا على ذلك ما 

يحدث يف ال�سمال، يف مناطق حلب والرقة 

ودول��ة  القاعدة  ح��رب  اأّن  جن��د  واحل�سكة، 

انعكا�س  له  احل��ر«  »اجلي�س  �سّد  »داع�����س« 

وبالتايل  اأنف�سهم،  امل�سلحن  على  �سلبي 

اأّن  ال��ع��امل��ي  ل��ل��راأي  امل��ع��ط��ي��ات ك�سفت  ه���ذه 

ال�سوري  اجلي�س  ب��ن  ه��ي  �سورية  م��ع��ارك 

املوالية  املنظمات  وب��ن  ال�سوري  وال�سعب 

لتنظيم القاعدة الإرهابي«.

وع����ن ك����الم ال��رئ��ي�����س ال���رتك���ي عبد 

الأ�سولية  التنظيمات  وت��اأث��ر  غ��ول  اهلل 

ال��ت��ك��ف��ري��ة ع��ل��ى امل�����س��ه��د ال���رتك���ي، يعتر 

فرحات اأّن كالم الأخر جاء لينقذ رئي�س 

احل��ك��وم��ة ال��رتك��ي��ة رج��ب طيب اأردوغ����ان 

ووزير خارجيته داود اأوغلو، لترير تلين 

مواقفهما جتاه الأزمة ال�سورية، لأّن رهان 

تركيا بتغير النظام يف �سورية بداأ يتبدد، 

خمرجاً  ال��رتك��ي  الرئي�س  ت�سريح  ف��ك��ان 

لئقاً..

وهل جتاوز لبنان قطوع التفجرات 

���س��وري��ة واملنطقة  الإره��اب��ي��ة م��ع جت���اوز 

ال��ع��دوان الأم���رك���ي، يلفت ف��رح��ات اإىل 

�سورية،  اأح���داث  يف  البنيوي  لبنان  ت��اأث��ر 

»الن���ف���راج ه��ن��اك ي��ف��رج ل��ب��ن��ان، وال���ت���اأزم 

ال��ب��ل��دان  ع��ل��ي��ن��ا..  ح��ت��م��اً  ينعك�س  ه��ن��اك 

ببع�سهما،  ع�����س��وي��اً  ي���ت���اأث���ران  اجل�����اران 

ع��ل��ى حاله  ال�����س��وري  امل�����س��ه��د  اأّن  وط��امل��ا 

على  اللبناين  امل�سهد  �سيبقى  التاأزم  من 

»ح��زب  ا�ستطاع  ال��ت��اأزم«، وه��ل  م��ن  حاله 

بينه مع  اأم��ن��ي  اهلل« جت���اوز خلق مت��ا���س 

مع  لبنان،  داخ���ل  التكفرية  اجل��م��اع��ات 

اإبعادهم من منطقة الق�سر وحميطها؟ 

ي���رّد ف��رح��ات: »ال��ه��ج��وم ال��وق��ائ��ي حلزب 

منه،  امل�سلحن  وط��رد  الق�سر  على  اهلل 

ح��م��ى ال��ت��ن��وع ال��ل��ب��ن��اين، وك���ّل امل��وؤ���س��رات 

ال���ت���ي و���س��ع��ت  الإم���ك���ان���ي���ات  اأن  اأث���ب���ت���ت 

اإ���س��غ��ال  ب��ه��دف  ك��ان��ت  ه��ن��اك  للم�سلحن 

وبالتايل  ال�سمايل،  البقاع  يف  اهلل  ح��زب 

ت��دخ��ل احل���زب منع ان��ت��ق��ال امل��ع��رك��ة اإىل 

ال��داخ��ل ال��ل��ب��ن��اين«، ب���راأي ف��رح��ات نوايا 

اإ���س��غ��ال احل����زب مب��ع��ارك ج��ان��ب��ي��ة تبقى 

�سيما  خمتلفة،  ع��ن��اوي��ن  حت��ت  م�ستمرة 

2006 وحتى يومنا  اأّن الأخر منذ العام 

من  وعجزها  باإمكانياته  اإ�سرائيل  يحرج 

مواجهته، وبالتايل اإّن اأمر العمليات دائم 

بالن�سبة لإ�سرائيل يف ما يخت�ّس باإ�سغال 

ح���زب اهلل ع��ل��ى ج��ب��ه��ات ك��اف��ة اإع��الم��ي��اً 

و�سيا�سياً واأمنياً وخمابراتياً«.

الأمن الذاتي

اأم��ن  امل��ت��زاي��د ع��ن  ال��ك��الم  بخ�سو�س 

ذاتي يف بع�س املناطق، لالإيحاء باأن »حزب 

اللبنانية،  الدولة  داخل  دولته  يقيم  اهلل« 

ي���ق���ول ف����رح����ات: »يف ل���ب���ن���ان، ال���ع���ب���ارات 

معاين  امل��ع��اين  ت�سمن  ل��درج��ة  مطاطة 

اأخ����رى، ف��ع��ب��ارة الأم����ن ال��ذات��ي تفرت�س 

وج��ود �سلطة ذاتية حملية داخ��ل الدولة، 

وتف�سياًل  جملة  م��رف��و���س  ال��ك��الم  وه���ذا 

حواجز  من  اهلل  ح��زب  فعله  ما  لبنان،  يف 

ت��ك��ن عملياً  ال�����س��اح��ي��ة مل  ع��ل��ى م��داخ��ل 

اأن  يفر�س  الذاتي  الأم��ن  لأّن  ذاتياً،  اأمناً 

القوى �سابطة عدلية، وحزب  تكون تلك 

ي�ستق�س  ومل  م��واط��ن��ن  ي��وق��ف  مل  اهلل 

التفتي�س  احل��واج��ز  ه���ذه  مهمة  ج��رائ��م، 

الذاتي  الأم��ن  التفجرات، ويف  فقط عن 

يكون هناك �سابطة اإدارية وهذه اأي�ساً مل 

تكن حالة احلزب، فهو مل ي�سادر البيوت 

ول الطرقات، �سرط الأمن الذاتي لي�ست 

حزب  تفتي�س  ن��ق��اط  انت�سار  م��ع  متوفرة 

اهلل ع��ل��ى ال�����س��اح��ي��ة، وه���ي مل ت��ك��ن اأك��رث 

ت�سهد  لبنان  ويف  متقّدم،  اأم��ن خا�س  من 

ع���دة اأ����س���واق جت��اري��ة وع����دد م��ن امل��ت��اج��ر 

�سبيهاً بحواجز حزب  اأمناً خا�ساً  الكرى 

كان  الأخ���ر  فعله  وم��ا  ال�ساحية،  يف  اهلل 

لعدة ايام من�سرمة متخ�س�سة بالتفتي�س 

ع��ن امل��ت��ف��ج��رات مل��ن��ع الأع���م���ال الإره��اب��ي��ة 

من  الإره��اب��ي��ن  جن��اح  بعد  ال�ساحية،  يف 

العبد..  وب��ئ��ر  ال��روي�����س  تفجري  تنفيذ 

تنتقل  اأن  ب��اإم��ك��ان��ه��ا  اهلل  ح���زب  وجت��رب��ة 

من  اأخ���رى  منطقة  اأي  اأو  طرابل�س  اإىل 

اأم���ن ذات����ي.. ويف ذلك  دون احل��دي��ث ع��ن 

ل مانع طاملا تلك الأعمال ل تطال مهام 

ال�سابطة العدلية«، ينهي فرحات حديثه 

جلريدة الثبات.

اأجرى احلوار: بول با�سيل

اإلنذار الروسي المبكر للوحدات القتالية السورية.. رسالة لألميركي

العميد فرحات: فرق شاسع بين األمن المتخصص واألمن الذاتي
رغم كرثة املوؤمترات الدبلوما�سية الدولية حول �سورية، 

ورغم هدوء من�سوب التهديد الأمريكي امللحوظ ب�سّن 

عدوان على �سورية، ما تزال منطقتنا امل�رشقية تعاين ا�سطرابًا 

اأمنيًا، وتاأزمًا دبلوما�سيًا، وحراكًا �سيا�سيًا مفتوحًا ملزيد من 

ال�سولت واجلولت، فامل�سهد الدويل والإقليمي كما املحلي 

مل ُتدد �سورته بعد، وتوازن القوى ُيتوقع منه اإدخالنا مبزيد 

من ال�سباب وانعدام الروؤية، وما جولت ال�سيا�سة اإل ا�ستمرار 

جلولت خفية، احلرب اإحداها.

تقاتل المسلحين في 
ما بينهم كشف للرأي 

العالمي أّن المعارك هي 
بين الجيش والشعب 

السوريْين وبين 
المنظمات الموالية 
لتنظيم »القاعدة« 

اإلرهابي
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�سعبية خمتلفة،  اأ�سواق  يف بروت 

ل��ع��ل اأب����رزه����ا ����س���وق اخل�����س��ار و���س��وق 

الأخ��ر  ولعل  ال�سمك،  و�سوق  اللحوم 

الأك����رث ت��ل��وث��اً وت���ده���وراً ب��ي��ن��ه��م، يقع 

الكرنتينا،  منطقة  يف  ال�سمك  ���س��وق 

وهو �سهر لي�س ب�سبب تنوع الأ�سماك 

التي يعر�سها، بل جراء  البحر  وثمار 

والتي  منه،  املنبعثة  الكريهة  الروائح 

تلوث حميطه وتوؤذي زواره والبائعن 

املباين  لل�ساكنن يف  بالن�سبة  اأما  فيه، 

امل���ح���ي���ط���ة ب�������س���وق ال�������س���م���ك، وال�����ذي 

فحّدث  امل�سلخ،  ق��رب  موقعه  ي�سادف 

ب����ال ح�����رج ع����ن الأ�������س������رار ال�����س��ح��ي��ة 

والبيئية التي يعانون منها.

لتاأهيل  �ساكناً  املعنيون  يحرك  مل 

هذا ال�سوق، اأو على الأقل ترميم البنى 

التحتية فيه وحتويله اإىل �سوق �سالح 

ال��ذي  ال��ل��ب��ن��اين  امل��واط��ن  اأم���ا  للعمل، 

للبيع،  اأو  لل�سراء  �سواء  ال�سوق  يق�سد 

املنعبثة  ال���روائ���ح  ي��ت��ح��م��ل  اأن  ف��ع��ل��ي��ه 

واملياه الآ�سنة، واأن يحاول جهده لعدم 

عن  اأما  بالدوار،  اأو  بالغثيان  الإ�سابة 

���س��ب��ب ب���ق���اء ال�������س���وق م��ف��ت��وح��اً وع���دم 

ي�سكل  اإنه  للغاية،  ب�سيط  اإغالقه فهو 

مورد رزق الكثر من الأ�سر اللبنانية، 

رزق  بقطع  الت�سبب  �سيعني  واإغ��الق��ه 

ه����وؤلء، وه��و اأم���ر ي��ب��دو اأن ال��دول��ة ل 

ق���درة ل��ه��ا ع��ل��ى حت��م��ل��ه، ل��ك��ن ال�����س��وؤال 

ملاذا ل تتحرك لتاأهيله وتنظيفه على 

الأقل؟

م�����ا ي���ح�������س���ل يف �����س����وق ال�����س��م��ك 

وجوارها جرمية حقيقية ل يت�سورها 

ع���ق���ل ب�������س���ري، ف��م�����س��اك��ل الأ������س�����واق 

وم�سائبها  ب����روت  يف  الإ���س��ت��ه��الك��ي��ة 

خ�����ر دل����ي����ل ع���ل���ى اإه�����م�����ال اجل���ه���ات 

ال��ر���س��م��ي��ة ل���ه���ذه الأ������س�����واق وت��رك��ه��ا 

ع��ر���س��ة ل��ل��م��ل��وث��ات ال��ت��ي ت�����س��يء اإىل 

���س��ح��ة ال��ن��ا���س، ل��ك��ن امل���الح���ظ داخ���ل 

ال�����س��وق ه��و غ��ي��اب ال��ن��ظ��اف��ة ح��ت��ى من 

ق��ب��ل ال��ب��ائ��ع��ن، ف��ق��د حت���ول���ت اأر�����س 

ال�سوق اإىل مكب للنفايات، ويف الزوايا 

بعد  الأ���س��م��اك  لبقايا  اأك���دا����س  ت��وج��د 

ال��روائ��ح  ت��ف��وح  ذل���ك  ج���راء  تنظيفها، 

ال��ك��ري��ه��ة، ه���ذا ب��الإ���س��اف��ة اإىل روائ���ح 

ذبائح امل�سلخ وجمرور نهر بروت، مما 

يدفع بالزبائن اإىل الهروب من ال�سوق 

ف����ور ح�سولهم  وق����ت مم��ك��ن  ب���اأ����س���رع 

الطازجة  الأ���س��م��اك  م��ن  طلبهم  على 

الدولة م�سوؤولية  املجلدة، وتتحمل  اأو 

املكان  يكون  اأن  يفرت�س  اإذ  التق�سر، 

جمهزاً بفريق خمت�س لتنظيفه ورمي 

كغذاء  لت�ستغل  البحر  يف  الف�سالت 

البيع  حركة  الأ���س��ف  وم��ع  لالأ�سماك، 

اليوم ترتاجع ب�سبب  ال�سمك  يف �سوق 

الو�سع البيئي وال�سحي ال�سيء.

تعر�س  كثرة  ب�سطات  ال�سوق،  يف 

وجود  والالفت  الأ�سماك،  اأن��واع  �ستى 

ال��ك��ث��ر م��ن الأ���س��م��اك امل�����س��ت��وردة من 

اليونان،  اأو  اأو قر�س  اأو م�سر  تركيا 

وه���ن���اك م���ن ال�����س��ي��ادي��ن ال��ل��ب��ن��ان��ي��ن 

قطاع  تنظيم  ع��دم  على  يعرت�س  م��ن 

يوؤثر  ال��ذي  الأم��ر  الأ�سماك،  ا�ستراد 

اإىل  وي�����وؤدي  امل��ح��ل��ي��ة  ب�سائعهم  ع��ل��ى 

التي  الأ�سماك  من  مبيعاتهم  تراجع 

ال�سعر  فارق  اأن  خ�سو�ساً  ا�سطادوها، 

ما بن ال�سمك املحلي وامل�ستورد �سا�سع 

ب��ات ال�سمك البلدي  ال��واق��ع،  ج��داً، يف 

عملة ن��ادرة يف ه��ذه الأي���ام، قلما جتد 

�سمكاً بلدياً يف الأ�سواق اللبنانية التي 

تغزوها الأ�سماك الواردة من تركيا اأو 

من م�سر اأو قر�س واليونان.

ي���ق���ول اأح�����د ال��ع��م��ال يف ال�����س��وق: 

»ي��وم��ي��اً وع��ن��د ب����زوغ ال��ف��ج��ر، تنبعث 

روائ�����ح حم��رق��ة م�����س��ل��خ ب����روت ال��ت��ي 

ال��ط��ازج،  ال�سمك  رائ��ح��ة  ع��ل��ى  تطغى 

وحت���ول���ه���ا ����س���م���ك���اً ف����ا�����س����داً وم�������س���راً 

ب��ال�����س��ح��ة«، وي��ت�����س��اءل: »ك��ي��ف ي��ج��روؤ 

و�سط  ال�ستثمار  على  ال�سمك  �سياد 

رائحة العظام وويالت طوفان جمرور 

ن��ه��ر ب�����روت ع��ن��د ك���ل م��و���س��م ���س��ت��اء، 

ترمى  الذي  امل�سلخ  قبالة  يقع  فالنهر 

منها  ت��ف��وح  حيث  ال��ذب��ائ��ح،  بقايا  فيه 

الروائح الكريهة«؟

املياه  ال�سوق  داخ��ل  تغيب عن  كما 

النظيفة، يعمل العمال على نقل املياه 

بالراميل من البحر لتنظيف ال�سمك 

اأن  علماً  ج���داً،  ح���رارة مرتفعة  و���س��ط 

�سقف ال�سوق م�سنوع من الزنك، الأمر 

ال�سمك،  حفظ  على  �سلباً  يوؤثر  ال��ذي 

عن  املياه  انقطاع  م�سكلة  اأي�ساً  هناك 

كبر  ع��دد  بتلف  تت�سبب  التي  ال�سوق 

م��ن الأ���س��م��اك، ث��م تفرز يف األ���واح ثلج 

غ���ر ن��ظ��ي��ف��ة واآم����ن����ة ل��ل�����س��م��ك، ال��ت��ي 

تذوب يف غ�سون ن�سف �ساعة، ولطاملا 

اأعرب الزبائن عن غ�سبهم جتاه هذه 

اأحياناً  ي�سرتون  اإنهم  بحيث  امل�سكلة، 

�سمكاً فا�سداً من دون اأن ينتبهوا فيما 

البائع يوؤكد لهم اأنه طازج.

اآخ������ر، ي���ع���اين �سقف  م���ن ج���ان���ب 

����س���وق ال�����س��م��ك م���ن ال���ت���ه���ال���ك، فهو 

اإىل حفرة  امل��ك��ان  ي��ح��ول  ال�����س��ي��ف  يف 

ارت���ف���اع درج���ات  ب�سبب  م��ن اجل��ح��ي��م 

احل��رارة، ويف ال�ستاء تنهمر منه املياه 

ع��ل��ى روؤو������س زائ����ري ال�����س��وق، 

ل  ر�سمية،  م�����س��ادر  وبح�سب 

ميكن باأي حال من الأح��وال، 

ال�سوق،  م��ن  هلك  م��ا  ت�سوية 

الراهنة  ال��ف��رتة  وحت��دي��داً يف 

ال��ت��ي ت��ع��اين فيها ال��ب��الد من 

لأن  كثرة،  م�ستفحلة  اأزم��ات 

بقرارات تتخذ  الأمر مرهون 

يف جم��ل�����س ال���������وزراء، ك��ون��ه��ا 

عنه،  امل�����س��وؤول��ة  ال�سلطة  ه��ي 

ل���ك���ن، مب���ا اأن�����ه م����وؤق����ت، فال 

مي���ك���ن ال���ت�������س���رف ب�������س���يء يف 

حاله،  على  و�سيرتك  ال�سوق 

ثمة �سبب اآخر، وهو اخلالف 

ال�سيا�سي على هذا املرفق من 

بت�سوية  ت�سويته  ورب��ط  جهة، 

تابع  الأخ���ر  اأن  رغ��م  امل�سلخ، 

اإن  ي��ق��ول  والبع�س  للبلدية، 

حول  �ستو�سع  التي  الت�سوية 

�سوق ال�سمك بعيدة اليوم، لأن 

ب��ن �سوق  ب��ع��داً مذهبياً  ات��خ��ذ  الأم���ر 

طائفة  عليه  ت�سيطر  ال���ذي  ال�سمك 

الذي  امل��ج��اور  اللحوم  وم�سلخ  معينة 

اأخرى، وبالتايل  ت�سيطر عليه طائفة 

الطائفي موجود حتى  الت�سيي�س  فاإن 

يف اأكرث الأ�سواق ال�سعبية يف بروت.

ل��ه��ذه الأ���س��ب��اب، ل ���س��يء �سيغر 

احل����ال يف ال�����س��وق، وع��ل��ى ���س��اك��ل��ة ما 

الع�سرون  ت�سبح  فقد  ال��ي��وم،  ي��ج��ري 

عاماً اأربعن، والبائعون متاأكدون من 

ه���ذه ال���س��ت��م��راري��ة، وال�����س��ب��ب ب�سيط 

ك���ان���ت متنع  ال���ت���ي  الأم�������ور  اأن  وه����و 

اإ�سالحه مل تتغر.

�سوق  يف  ال�سمك  بائعو  ويتاأ�سف 

ال�����س��م��ك يف  ����س���وق  ال��ك��رن��ت��ي��ن��ا، لأن 

عن  ب���روت متخلف ج���داً  ال��ع��ا���س��م��ة 

ف��ف��ي طرابل�س  ن��ظ��ره يف ط��راب��ل�����س، 

مت تاأهيل �سوق ال�سمك واإع��ادة بنائه، 

اأن�سئ  الذي  الطرابل�سي  ال�سوق  وهذا 

ال��ت��خ��ف��ي��ف  ب��ع��ي��د يف  اإىل ح���د  ���س��اه��م 

ال�سمك على الطرقات  من وط��اأة بيع 

ذلك  يعك�س  ما  �سعبية،  اأحياء  وو�سط 

من روائح كريهة وخطر على ال�سحة 

ال���ع���ام���ة ف���ك���ان ه����ذا ال�������س���وق ح��اف��ظ��اً 

العامة  ولل�سحة  واجل����ودة  للنوعية 

واملظهر احل�ساري ملدينة امليناء، وبات 

ال�سوق معلماً اإ�سافياً من معامل امليناء 

اإىل جانب الكورني�س واملرفاأ واملقاهي 

ومطاعم ورواد ال�سياحة البحرية عر 

املراكب املنت�سرة على طول ال�ساطئ.

اأول  ف���اإن  ال�����س��وق،  اإىل  ب��ال��دخ��ول 

يف  النظافة  ه��و  مالحظته،  ميكن  م��ا 

البيع  ع��م��ل��ي��ة  وال��ت��ن��ظ��ي��م يف  امل��ح��ي��ط 

اخلا�سعة للعر�س والطلب، ويف زاوية 

والإدارة،  اجلمعية  مركز  ال�سوق  من 

ال�����س��وق م��راق��ب��اً  ح��ي��ث يجل�س م��دي��ر 

اليومي،  العمل  لكل تفا�سيل  ومتابعاً 

وه���و اإىل ج��ان��ب ك��ون��ه م���دي���راً ي��ق��وم 

مبهام اأمانة ال�سندوق يف اجلمعية مع 

 24 ال�سوق يعمل  اأن هذا  اإىل  الإ���س��ارة 

�ساعة متوا�سلة، فيجد ال�سياد مكانه 

يف اأي وق���ت م��ن الأوق�����ات ح��ن ينهي 

ع��م��ل��ه، وه���ي اأم����ور غ��ائ��ب��ة مت��ام��اً عن 

�سوق ال�سمك يف بروت.

ب��داأ العمل يف �سوق ال�سمك  وك��ان 

ت�سرين  �سهر  يف  طرابل�س  مدينة  يف 

ب��داي��ة  اأغ��ل��ق  ث��م  ال��ث��اين ع���ام 2008، 

املالية  اإدارت���ه  �سوء  ب�سبب   2009 ع��ام 

ليتم اإعادة افتتاحه لحقاً، اليوم يبلغ 

�سياد   800 امليناء  يف  ال�سيادين  ع��دد 

التعاونية  اجلمعية  اإىل  واملنت�سبون 

ع��دده��م ق��راب��ة 560 ���س��ي��اداً، لهم حق 

امل�ساركة يف ال�سوق الذي يقيم مزادات، 

والنت�ساب اإىل اجلمعية يقدم  لل�سياد 

ت�����س��ه��ي��الت وم�����س��اع��دات م��ال��ي��ة ت���وزع 

تاأمن  على  ت�ساعد  وه��ي  بالت�ساوي، 

فاإن  وبالطبع  ل��ه،  اإ�سايف  رزق  م�سدر 

م��ث��ل ه���ذه الأم����ور ت��ك��اد ت��ك��ون جم��رد 

�سوق  يف  لل�سيادين  بالن�سبة  اأح���الم 

الكرنتينا.

هبة �سيداين
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ل���أ���س��ب��وع ال���ث���اين ع��ل��ى ال���ت���وايل، 

ي�ستمر االعت�سام املفتوح الذي ينفذه 

على  رداً  ال����ب����ارد  ن��ه��ر  اأه������ايل خم��ي��م 

القرارات التي اتخذتها اإدارة االأونروا 

ب����وق����ف خ���ط���ة ال������ط������وارئ اخل���ا����س���ة 

ب��اأزم��ة خميم نهر ال��ب��ارد، وذل��ك اأم��ام 

منطقة  يف  ل����أون���روا  الرئي�سي  امل��ق��ر 

ب��ئ��ر ح�����س��ن، وب���دع���وة م���ن ال��ف�����س��ائ��ل 

وال���ل���ج���ان ال�����س��ع��ب��ي��ة ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة، 

و���س��ارك يف االع��ت�����س��ام ع��دد كبري من 

لبنان،  يف  الفل�سطينية  الف�سائل  قادة 

املطالبة  اليافطات  املعت�سمون  ورف��ع 

ويف  الظاملة،  ال��ق��رارات  ع��ن  بالرتاجع 

مقدمتها اإنهاء خطة الطوارئ.

واملوؤيدة  امل�ساندة  املواقف  وتنّوعت 

�سناعة؛  رف��ع��ت  احل���اج  للمعت�سمني، 

اأكد على مطالب  م�سوؤول حركة فتح، 

اأبناء البارد املحقة، ودعا اإىل ا�ستمرار 

التحركات حتى ترتاجع املديرة العامة 

عن قراراتها، اأما علي في�سل؛ م�سوؤول 

العام  املفو�ض  فطالب  الدميقراطية، 

ل����أون���روا ب��ال��ت��دخ��ل ال�����س��ري��ع لوقف 

املديرة  تتبعها  التي  التقلي�ض  �سيا�سة 

ال��ع��ام��ة ل���أون��روا يف ل��ب��ن��ان، واأك���د اأن 

تاأمني  حتى  م�ستعً�  �سيبقى  ال��ب��ارد 

مطالبه، ودعا م�سوؤول القيادة العامة؛ 

اأبو عماد، اإىل ت�سامن كل املخيمات مع 

مطالب اأبناء البارد، واعترب ما جرى 

بامتياز،  �سيا�سياً  يعترب  تقلي�ض  م��ن 

ب�����دوره م�����روان ع��ب��دال��ع��ال؛ م�����س��وؤول 

اأك����د اأن امل��ط��ال��ب  اجل��ب��ه��ة ال�����س��ع��ب��ي��ة، 

البارد،  نهر  خميم  اأبناء  من  املرفوعة 

هي مطالب حمقة، واأن اإدارة االأونروا 

مدعوة ل��ستجابة لها فوراً. 

وي���ط���ال���ب امل���ع���ت�������س���م���ون ب��رح��ي��ل 

����س���م���ور،  دي  اآن  ال����ع����ام����ة؛  امل�����دي�����رة 
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عربي

فــي ذكـــرى انتفــاضــة األقـصـــى

رة
َ
عمليتان في قلقيلية والخليل.. لعلهـا الـبداية المنتظ

أهالي مخيم نهر البارد يعلنون االعتصام المفتوح

خ�����ل ي���وم���ني ف��ق��ط ���س��ه��دت ال�����س��ف��ة 

يف  جت��ل��ي��ا  ه���ام���ني،  ح��دث��ني  الفل�سطينية 

تنفيذ عمليتني فدائيتني اأ�سفرتا عن مقتل 

جنديني �سهيونيني، العملية االأوىل وقعت 

اخلليل،  م��دي��ن��ة  يف  وال��ث��ان��ي��ة  قلقيلية،  يف 

الثالثة  ال��ذك��رى  م��ع  العمليتان  وت��ت��زام��ن 

ع�����س��رة الن��ت��ف��ا���س��ة االأق�����س��ى )االن��ت��ف��ا���س��ة 

ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة ال��ث��ان��ي��ة( وو����س���ط دع����وات 

الفل�سطينية  االنتفا�سة  متزايدة، الإط�ق 

ال��ث��ال��ث��ة، ك��م��ا اأن��ه��م��ا وق��ع��ت��ا يف وق���ت ت�سر 

امل��ف��او���س��ات،  م��وا���س��ل��ة  ع��ل��ى  ال�سلطة  ف��ي��ه 

فل�سطينية  وطنية  ق��وى  اأط��ل��ق��ت  ح��ني  يف 

دعوة لتوقيع مذكرة تعرب فيها عن رف�ض 

التفاو�ض العبثي.

يف ذكرى االنتفا�ضة

يف ال���ث���ام���ن وال��ع�����س��ري��ن م���ن اأي���ل���ول/

�سارون؛  اآرئيل  ا�ستباح   ،2000 �سبتمرب عام 

اآن��ذاك،  االحت�ل  كيان  يف  املعار�سة  زعيم 

ت�سدى  ال�سريف،  القد�سي  احل��رم  �ساحات 

امل��ق��د���س��ي��ون ل�������س���ارون و���س��ح��ب��ه، وت��دخ��ل 

عدد  �سقط  النار،  مطلقاً  االحت�ل  جي�ض 

البداية  نقطة  تلك  وك��ان��ت  ال�سهداء،  م��ن 

الن���ط����ق االن���ت���ف���ا����س���ة، ان��ت��ف�����س��ت امل���دن 

ت�سامناً  الفل�سطينية  واملخيمات  والقرى 

م���ع ال���ق���د����ض، ورف�������س���اً ل��ت��دن��ي�����ض احل����رم، 

كافة  امل��واج��ه��ات  قليلة عمت  اأي���ام  وخ����ل 

اأنحاء فل�سطني املحتلة عام ثمانية واأربعني 

واملحتلة عام �سبع و�ستني.

و�سجل  ل�سنوات،  االنتفا�سة  ا�ستمرت 

كفاحية  م��اأث��رة  فيها  الفل�سطيني  ال�سعب 

جم��ي��دة، م��ع��ي��داً االع��ت��ب��ار ل�����س��وره كفاحه 

مع  كبري  لت�سوه  تعر�ض  وال��ت��ي  ال��وط��ن��ي، 

وت�سعني،  ث�ثة  ع��ام  اأو�سلو  ات��ف��اق  توقيع 

وال�سروع يف تطبيقه، وكان من بني نتائجها 

اندحار االحت�ل عن قطاع غزة.

ب����داأت االن��ت��ف��ا���س��ة ال��ث��ان��ي��ة ب��ع��د اأ�سهر 

ال��ذي   2000 اأي��ار/م��اي��و  ن�سر  م��ن  قليلة 

حققته املقاومة يف لبنان، واأ�سفر عن طرد 

االح��ت���ل م��ن اأر����ض اجل��ن��وب دون قيد اأو 

�سرط، وع�قة التاأثر والثاأثري عميقة بني 

املقاومتني يف فل�سطني ولبنان.

�سنوات  �سبع  ب��ع��د  االن��ت��ف��ا���س��ة  وج����اءت 

ال�سعب  تلم�ض  وق��د  اأو�سلو،  تطبيقات  من 

الفل�سطيني خ�لها انعكا�سات االتفاق على 

حياته وحقوقه، كما اأنها تلت ف�سل حماولة 

ديفيد  ك��ام��ب  يف  امل��ت��ع��رة  الت�سوية  اإن��ق��اذ 

ال��ث��ان��ي��ة، ح��ي��ث ق���دم االأم���ريك���ي���ون ع��ر���س��اً 

ب��ال��ت��ن��ازل ع��ن ال��ق��د���ض وح��ق��وق ال�جئني 

رف�سه الرئي�ض ال�سهيد يا�سر عرفات.

بو�سفها  الوقائع  ع��ادة ما حت�سب هذه 

اأ����س���ب���اب ع��م��ي��ق��ة الن��ط���ق  اأو  م���ق���دم���ات، 

االنتفا�سة الثانية، ولي�ض يف هذا ما يجايف 

احلقيقة، مع اأن االنتفا�سة مل تكن برقاً يف 

�سماء �سافية، فبعد توقيع اتفاقات اأو�سلو، 

مل تتوقف املقاومة الفل�سطينية عن العمل، 

وابتكرت و�سائط كفاحية جديدة ومتعددة 

اال�ست�سهادية  العمليات  طليعتها  يف  ك��ان 

)خ�سو�ساً يف الفرتة ما بني 1997-1994(، 

انتفا�ستني  الفل�سطيني  ال�سعب  فجر  كما 

 1999 وع��ام  النفق(  )انتفا�سة   1996 عام 

)ان��ت��ف��ا���س��ة االأ������س�����رى(، ومل ي��ك��ن ه��ن��اك 

توقف جدي حلالة اال�ستباك مع االحت�ل 

بني  الفا�سلة  ال�سبع  ال�سنوات  م��دى  على 

توقيع اأو�سلو، وانط�ق انتفا�سة االأق�سى، 

وع��ل��ي��ه ف��ق��د ك����ان دخ�����ول ����س���ارون ل��ل��ح��رم 

ال��ق��د���س��ي مب��ن��زل��ة ال�����س��اع��ق الن��ت��ف��ا���س��ة 

تكاملت كل عوامل تفجرها.

�سعبة  م�������س���ارات  االن��ت��ف��ا���س��ة  ع����ربت 

وق��ا���س��ي��ة، و���س��ه��دت م���ح��م خ���ال���دة، مثل 

م���ع���رك���ة خم���ي���م ج���ن���ني ال���ت���ي دف�����ع ف��ي��ه��ا 

املقاتل  ب�سالة  واأظهرت  كبرياً،  ثمناً  العدو 

ع�سكرية  اآل�����ة  م��واج��ه��ة  يف  ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي 

و�سعوبات،  اإخفاقات  �سهدت  كما  �سخمة، 

يف  وا�سحة  روؤي��ة  غياب  عن  اأ�سا�ساً  جنمت 

ت��وج��ي��ه م�����س��اره��ا ال��ك��ف��اح��ي، ب��ني اأن تكون 

معركة حقيقية للتحرر الوطني، اأم جمرد 

ب�سروط  جم��دداً  املفاو�سات  لولوج  و�سيلة 

خمتلفة.

وك�����ان ل��ه��ج��م��ات اأي����ل����ول/ ���س��ب��ت��م��رب يف 

نيويورك اأثر �سيئ على االنتفا�سة، واحتاج 

هائل  جهد  اإىل  الفل�سطينيون  امل��ق��اوم��ون 

ربط  اأرادت  ال��ت��ي  ال��رته��ي��ب،  ح��ال��ة  لك�سر 

العاملي،  ب���االإره���اب  الفل�سطينية  امل��ق��اوم��ة 

ل��ك��ن اأث���ر ت��ل��ك ال��ه��ج��م��ات ظ��ه��ر يف م��ب��ادرة 

االحت�ل  اأعطت  والتي  العربية،  ال�س�م 

غطاء ملمار�سة قمع بالغ ال�سدة على ال�سعب 

الفل�سطيني.

بداأ تعر االنتفا�سة الفعلي مع �سقوط 

2003، وطرح ما �سميت خارطة  بغداد عام 

اإ���س��دار  تراتبية  تغيري  وف��ر���ض  ال��ط��ري��ق، 

وال���ذي  الفل�سطينية  ال�سلطة  يف  ال��ق��رار 

انتهى باغتيال الرئي�ض يا�سر عرفات.

�ضد االنتفا�ضة

اأع���ل���ن���ت ال����ق����ي����ادة اجل�����دي�����دة مل��ن��ظ��م��ة 

التحرير وال�سلطة الفل�سطينية منذ اأيامها 

اأ�سكال  ولكل  ل�نتفا�سة  رف�سها  االأوىل، 

التفاو�سي،  و�سددت على خيارها  املقاومة، 

ظ��اه��رة  بت�سفية  ف���ب���داأت  وح���ي���داً،  خ���ي���اراً 

املقاومة والكتائب امل�سلحة يف ال�سفة، على 

نحو تدريجي، و�سواًل اإىل خلق قوة اأمنية 

اأي نوع من  جديدة، ال تلحظ يف عقيدتها 

العداء ل�حت�ل.

�سلكت غ���زة م�����س��اراً خم��ت��ل��ف��اً، ث��م وق��ع 

االن���ق�������س���ام ال�������ذي ه���ي���م���ن ع���ل���ى امل�����س��ه��د 

ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي م��ن��ذ ����س���ن���وات، وف�����س��ل��ت كل 

حم������اوالت امل�������س���احل���ة، الأ����س���ب���اب ع���دي���دة، 

ب��داي��ة،  ال����روؤى  تناق�ض  طليعتها  يف  ب��ق��ي 

ال�سلطة  يف  املحا�س�سة  على  اخل����ف  ث��م 

الوهمية الحقاً.

ع����ل����ى م�������دى ت����ل����ك ال���������س����ن����وات ب��ل��غ��ت 

االن��ت��ه��اك��ات امل��ت��ك��ررة ل��ل��ح��ق��وق ال��وط��ن��ي��ة 

م�������س���ت���وى غ����ري م�������س���ب���وق، ت����زاي����د ح��ج��م 

اال�ستيطان مرات، وو�سل التن�سيق االأمني 

اإىل اأ���س��ك��ال خم��زي��ة، ج��رى االإ���س��رار على 

م��ف��او���س��ات ع��ب��ث��ي��ة، وو���س��ف��ت فكرة 

امل��ق��اوم��ة ب��ال��ع��ب��ث واجل���ن���ون وح��ت��ى 

»احل����ق����ارة«، وه����ذا غ���ري م�����س��ب��وق يف 

تاريخ الكفاح الوطني الأي �سعب من 

عملية  »ق��ائ��د«  ي�سف  اأن  ال�����س��ع��وب، 

للمقاومة بالعملية احلقرية.

اأي�����س��اً، جرت  ال�سنوات  ه��ذه  يف 

اأف���ظ���ع االن���ت���ه���اك���ات ب��ح��ق م��دي��ن��ة 

ال��ق��د���ض، وامل��ق��د���س��ات االإ���س���م��ي��ة 

وامل�����س��ي��ح��ي��ة ف���ي���ه���ا، و�����س����واًل اإىل 

ال��ل��ح��ظ��ة ال���ت���ي ب������داأ ال�����س��ه��اي��ن��ة 

يتحدثون فيها عن تقا�سم امل�سجد 

االأق�سى املبارك على غرار تقا�سم 

امل�سجد االإبراهيمي.

ولعل الت�ساوؤل الذي دار يف خلد 

ك��ث��ريي��ن ه���و: مل����اذا ف��ج��ر اق��ت��ح��ام 

كبرية  انتفا�سة  ل�أق�سى  �سارون 

ومرت  الثانية،  االنتفا�سة  بحجم 

كل االنتهاكات ال�حقة، دون ردود 

م�ستوى  اإىل  ترقى  منا�سبة،  فعل 

امل���خ���اط���ر ال���ت���ي خ��ل��ف��ت��ه��ا ج��رائ��م 

ف��اإن  واأي�سا  القد�ض؟  يف  التهويد 

االأ�سباب املرتاكمة التي كانت وراء 

االنتفا�سة  ثم  االأوىل،  االنتفا�سة 

ال��ث��ان��ي��ة م��ا زال����ت ق��ائ��م��ة، ف��ل��م��اذا 

ال ت��ن��ط��ل��ق االن���ت���ف���ا����س���ة جم�����دداً 

ع��ل��ى ق��اع��دة اأن وج����ود االح��ت���ل 

ي�ستدعي املقاومة؟

االج���ت���ه���ادات يف االإج���اب���ة على 

ال�����س��وؤال ك��ث��رية وم��ت��ع��ددة، ومنها 

للتن�سيق  امل�����س��وؤول��ي��ة  ي��ح��م��ل  م���ن 

االأم���ن���ي، وم�����س��اري��ع ال��ب��ن��اء حتت 

االح������ت�������ل، وم���ن���ه���ا م����ن ي��ح��م��ل 

امل�سوؤولية ل�نق�سام ووهم ال�سلطة 

وت���ق���ا����س���م���ه���ا، وم���ن���ه���ا م����ن ي��ح��ي��ل 

ال��ب��ن��ى االج��ت��م��اع��ي��ة  ت��غ��ري يف  اإىل 

واالق��ت�����س��ادي��ة، وت��غ��ي��ي��ب ق��ي��ادات 

امل��ق��اوم��ة يف ال�����س��ج��ون، وم��ن��ه��ا ما 

الظرف  م�سوؤولية  ح��ول  يتحدث 

املو�سوعي اإقليمياً، وعودة املراهنة 

االآم���ال  وتعليق  امل��ف��او���س��ات،  على 

ع��ل��ى »ال���رب���ي���ع« امل��ت��ح��ول ف��و���س��ى 

عارمة وغري ذلك الكثري.

انتفا�ضة ثالثة

رمب��������ا م����ث����ل ك������ل واح���������د م��ن 

االج����ت����ه����ادات ال�����س��اب��ق��ة »ب���ره���ة« 

وراء  ال��غ��و���ض  لكن  احلقيقة،  م��ن 

ما  على  العثور  حتى  التف�سريات 

���س��واه،  م��ن  اأك���ر  ه��و مقنع منها، 

وج����ود  اأن  ح��ق��ي��ق��ة  م����ن  ي���غ���ري  ال 

االح����ت�����ل ي�����س��ت��دع��ي امل���ق���اوم���ة، 

واأن جناحاً يف دح��ر االح��ت���ل لن 

يتحقق دون ا�ستئناف الفعل املقاوم 

يف مواجهة االحت�ل.
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جنود �سهاينة ينقلون 

زميلهم املقتول يف 

قلقيلية )اأ.ف.ب.(

منظمة األونروا.. 
وقرارات حافة الهاوية

يف العام 1948 متكنت الع�سابات ال�سهيونية ومب�ساعدة 

العديد  وت�اط�ؤ  املتحدة،  وال�اليات  وفرن�سا  بريطانيا  كل من 

الفل�سطيني  ال�سعب  طرد  من  اآن��ذاك،  العربية  االأنظمة  من 

�سارعت  الفل�سطيني،  اجل���ار  دول  اإىل  اأر�سه  من  واقتالعه 

االأونروا  تاأ�سي�س منظمة  اإىل  املتحدة  العامة لالأمم  اجلمعية 

يف التا�سع من كان�ن االأول من العام 1949 حتت القرار رقم 

لالجئني الفل�سطينيني،  العاجلة  االإغاثة  تقدمي  بهدف   302
االأون��روا  من  ُطلب   ،393 الرقم  وحمل  الحق  بقرار  وا�ستتبع 

مب�جبه اأن تعمل على دمج الالجئني يف اقت�ساديات املنطقة، 

وهذا يعني خط�ة على طريق دجمهم وت�طينهم يف االأماكن 

التي جل�ؤوا اإليها بعدما اأحلقت فيها مهمة الت�سغيل، مما يعني 

دفع الفل�سطينيني الذين ال يرغب�ن يف الع�دة اإىل بلدهم اأن 

اإن�سائها،  ومنذ  االأون��روا  عمل  ل�سياق  واملتتبع  ت�طينهم،  يتم 

يرى كيف اأن اخلط البياين لتقدمياتها اأخذ يف الرتاجع.

واآخر مظاهر هذه ال�سيا�سة الي�م ه� القرار الذي اتخذته 

االإدارة ب�سخ�س املدير العام؛  اآن دي�سم�ر، والقا�سي باإلغاء 

اأول  برنامج الط�ارئ ل�سكان خميم نهر البارد اعتبارًا من 

 2007 العام  اأقر يف  اأيل�ل اجلاري، وهذا الربنامج كان قد 

املخيم  �سهدها  التي  االأح��داث  ب�سبب  املخيم  دّم��ر  اأن  بعد 

بني اجلي�س اللبناين وتنظيم »فتح االإ�سالم«، ومب�جب هذا 

مل�ا�سلة  االأم���ال  ت�فر  عدم  ذريعة  وحتت  التع�سفي  االإلغاء 

 2820 يزيد عن  ال�سرر مبا  �سيلحق  الذي  االأمر  الربنامج، 

 150( والبالغ  ال�سهري  االإي��ج��ار  ب��دل  م��ن  ت�ستفيد  عائلة 

اإىل  اال�ست�سفاء  تغطية  تخفي�س  لذلك  م�سافًا  دوالرًا(، 

لدى  خ�س��سًا  املعاناة،  يفاقم  ما  فقط،   ٪50 اأي  الن�سف 

 18 احلاالت امل�ستع�سية من مر�سى غ�سيل الكلى وعددهم 

60 حالة، وكذلك وقف  والبالغ عددهم  ال�سرطان  ومر�سى 

ال�سلة الغذائية وتعري�س الكثريين من العاملني يف الربنامج 

للع�ز  عائالتهم  �سيعر�س  ما  ال�ظيفة،  من  حرمانهم  من 

واحلاجة، وهذا من �ساأنه رفع ن�سبة البطالة بني اأبناء املخيم 

ال�سبابي  واحل��راك  ال�سعبية  اللجنة  ومعهم  ق��رروا  الذين 

اعت�سام  يف  التحرك  الفل�سطينية،  والف�سائل  وال�سعبي 

باجتاه  ت��سيعه  ثم  البارد  نهر  خميم  من  انطالقًا  متدرج 

الي�م  الربنامج  ليحّط  طرابل�س  مدينة  يف  االأون��روا  مكتب 

اعت�سامًا مفت�حًا اأمام املكتب االإقليمي لالأونروا يف بريوت، 

حافة  ق��رارات  عن  االأون���روا  اإدارة  تراجع  دون  فكه  وع��دم 

يبقى  اأن  يجب  وال��ذي  الط�ارئ،  برنامج  اإلغاء  يف  الهاوية 

وبعد  حيث  القدمي،  املخيم  بناء  اأعمال  من  االنتهاء  حلني 

مرور ح�ايل �سبع �سن�ات على حمنة اأهايل املخيم، ال يزال 

التلك�ؤ  ومع  القدمي،  املخيم  اأبنائه خارج  70٪ من  اأكرث من 

يف عمليات البناء، اخل�سية الي�م لدى االأهايل اأن ياأتي ي�م 

قريب ليقال لهم فيه اأن التم�يل اخلا�س باالإعمار قد ت�قف 

ال  الي�م  املت�فرة  االأم���ال  حيث  التم�يل،  ت�فر  عدم  ب�سبب 

تكفي اإاّل ما ن�سبته 50٪ من اإجمايل م�ساحة املخيم القدمي، 

رف من اأم�ال حتت عن�ان البارد تكفي  اأن ما �سُ مع العلم 

الإعمار مدينة ولي�س خميم، وهذا يطرح عالمات ا�ستفهام 

واأهله،  باملخيم  اخلا�سة  االأم���ال  تبذير  عن  امل�س�ؤول  ح�ل 

للم�ظفني  مرتفعة  كرواتب  اأنها �سرفت  ال�ا�سح  من  والتي 

ت��سيب  واإع��ادة  الدرا�سة  و�سركات  ومالحقاتهم  االأجانب 

مناطق  على  للتع�ي�س  منه  ج��زء  وت�ظيف  االآث���ار،  وحفظ 

حميط املخيم يف ا�ستجرار لل�س�ت الناخب يف االنتخابات 

االختيارية والنيابية االأخرية.

اإن ال�سيا�سة التي تعتمدها اإدارة االأونروا تت�ساوق متامًا 

االأمم  على  تهيمن  التي  ل��ل��دول  ال�سيا�سية  الت�جهات  م��ع 

ت�ظف  التي  اأمريكا  مقدمتهم  ويف  وم�ؤ�س�ساتها،  املتحدة 

اإىل  الفل�سطينيني  ع�دة  حق  ت�سفية  اأجل  من  ال�سيا�سة  يف 

وطنهم عرب اإنهاء عمل منظمة االأونروا ال�ساهد احلي على 

م�افقة  ه�  ذل��ك،  عليهم  �سهل  ومم��ا  الفل�سطينيني،  نكبة 

البحث  ترحيل  على  اأو�سل�  اتفاقات  يف  املنظمة  مفاو�سي 

من  وال��ذي  النهائي  احلل  مفاو�سات  اإىل  الالجئني  مبلف 

ال�ا�سح اأنه لن ياأتي.

[رامز م�صطفى
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ه����ذا م�����درك م���ن ق��ب��ل ال�����س��ع��ب 

الفل�سطيني، وقد خي�ست مواجهات 

ملحوظاً  ت�ساعداً  )�سجلت  عديدة 

يف االأ�سهر االأخرية( كان لكل واحدة 

منها اأن تلعب دور ال�ساعق املفجر، 

ولكنها اأحبطت بفعل مق�سود غالب 

الفعل عن  االأحيان، وب�سبب ق�سور 

ال��ت��ح��ول اإىل ف��ع��ل ���س��ام��ل يف م��دى 

زمني مطلوب يف بع�ض االأحيان.

من املت�سور اأن التن�سيق االأمني 

اإح����ب����اط  يف  ك�����ب�����رياً،  دوراً  ي���ل���ع���ب 

ال��ت��ح��رك��ات، وال ي�����س��ت��ه��ان ب���اأوه���ام 

البناء حت��ت االح��ت���ل، وم��ا ترتب 

من  التقليل  مي��ك��ن  ال  ك��م��ا  عليها، 

ولكن  واآث���اره،  االنق�سام  م�ساهمات 

خياراً  منتلك  ال  فاإننا  اأخ���رى  م��رة 

ف��ع��ل��ي��اً اآخ����ر غ���ري ال��ع��م��ل م���ن اأج���ل 

االنتفا�سة.

االن���ت���ف���ا����س���ة  اأن  واحل����ق����ي����ق����ة 

�����س����رورة م��ل��ح��ة ال���ي���وم اأك�����ر من 

ال���ذي  ف��ال��ع��م��ل  اأي وق����ت م�����س��ى، 

ي���ق���وم ب���ه االأم����ريك����ي����ون يف رع��اي��ة 

ال��ق��ائ��م��ة يبني  ال���ت���ف���او����ض  ح���ال���ة 

الفل�سطينية،  القيادة  تهافت  على 

القائم  العربي  امل�سهد  وعلى �سورة 

والقيام  ب��ل  ظ��امل��ة،  �سفقة  لتمرير 

للق�سية  ك����ربى  ت�����س��ف��ي��ة  ب��ع��م��ل��ي��ة 

اإىل  واح����دة  ون��ظ��رة  الفل�سطينية، 

حجم  الإدراك  ت��ك��ف��ي  امل�����س��ه��د  ه���ذا 

فل�سطني  بق�سية  امل��ح��دق  اخل��ط��ر 

و�سعبها.

ولو اأن جهداً من اأي نوع قد بذل 

يف البحث عن �سيغة لتغيري احلالة 

القائمة، ملا التقى بغري خيار واحد، 

يعيد فل�سطني اإىل مكانها، و�سعبها 

اإىل دوره التاريخي، عدا ذلك، فاإن 

العوامل  وتف�سري  ممكن.  ال��ت���وم 

ال��ت��ي ق���ادت اإىل ال��ل��ح��ظ��ة ال��راه��ن��ة 

�سيكون  ذلك  كل  لكن  اأي�ساً،  ممكن 

ت�سييعاً اإ�سافياً لوقت ثمني، ثمني 

جداً.

ع��م��ل��ي��ت��ا  ت�������س���ك���ل  ه�����ل  واالآن، 

رمبا  م��ا؟  ب��داي��ة  واخلليل  قلقيلية 

ت��ك��ون ال��ع��م��ل��ي��ت��ان جم����رد ح��ادث��ني 

ح�سيلة  تكونان  ورمب��ا  منف�سلني، 

ج���ه���د ك���ب���ري وم����ن����ظ����م، وه�������ذا م��ا 

ن���اأم���ل���ه، ل���ك���ن ويف ك����ل ح������ال، ف����اإن 

العدو  ج���داً،  ممكن  عليهما  البناء 

للخليل، وهو �سيوجه  اإغ�قاً  اأعلن 

اآل�����ة ال��ق��م��ع ن���ح���وه���ا، واالن��ت�����س��ار 

اأن يكون على غرار  للخليل، ينبغي 

للقد�ض، فعً� مقاوماً يف  االنت�سار 

الذين  اأول��ئ��ك  وعلى  فل�سطني،  كل 

على  للتوقيع  اهلل  رام  يف  اجتمعوا 

االنتقال  امل��ف��او���س��ات،  �سد  م��ذك��رة 

امل����ي����ادي����ن  ع���م���ل���ي���ة،  خ�����ط�����وة  اإىل 

وال�����س��اح��ات م�����س��رع��ة ل��ف��ع��ل ج��دي، 

بدل الفرقعات االإع�مية الفارغة.

نافذ اأبو ح�ضنة

التي  املفهومة،  االإداري����ة غ��ري  ووق��ف االإج����راءات 

اال�ست�سفاء  م��ن حقوقهم يف  ال��ب��ارد  اأه���ايل  حت��رم 

واحل��م��اي��ة، وامل�����س��ك��ن وامل�����اأوى وامل���اأك���ل، خ�سو�ساً 

م�ساكنها  من  بالطرد  مهددة  العائ�ت  مئات  اأن 

اإيجارات  ب�سبب عدم ت�سديد ما توجب عليها من 

وامل�����س��ت��ودع��ات، حيث  وامل��خ��ازن  ال�سقق  الأ���س��ح��اب 

العام  منذ  اإن�سانية  غري  اإق��ام��ة  ظ��روف  يف  ت�سكن 

.2007
اجلهود  مب�ساعفة  املعت�سمون  يطالب  كما 

املطلوبة  االأم����وال  لتوفري  املانحني  م��ع  ال��دول��ي��ة 

ال���س��ت��م��رار خ��ط��ة ال����ط����وارئ وب���رن���ام���ج االإغ���اث���ة 

بدل  م�ساعدة  تاأمني  عرب  املخيم،  الأبناء  ال�ساملة 

ال�سامل  اال�ست�سفاء  وت��ق��دمي  للجميع،  االإي��ج��ار 

ب��ع��ي��داً ع���ن ال��ت��ق��ل��ي�����س��ات االأخ�����رية امل��ع��ل��ن��ة وغ��ري 

االإع��م��ار وع��ودة  اإن��ه��اء عملية  املعلنة، وذل��ك حتى 

كل العائ�ت اإىل بيوتهم، باالإ�سافة اإىل ا�ستكمال 

وت��رية  ت�سريع  ع��رب  امل��خ��ي��م  اإع��م��ار  اإع����ادة  عملية 

العمل بالبلوكات املُلزمة وتلزمي الباقي، وحت�سني 

 ٪20 ت�ساوي  ال  املنجزة  الوحدات  الأن  الت�ساميم، 

من م�ساحة املخيم رغم مرور اأكر من �ستة اأعوام 

على ماأ�ساة املخيم، وبذل اجلهود مع املانحني من 

املطلوبة  االأم��وال  لتوفري  بتعهداتهم  الوفاء  اأجل 

الإعادة اإعمار املخيم، الأن املتوفر منها ال يزيد على 

احتياجات الرزم االأربعة، وحوايل 5٪ من الرزمة 

ن�سف  ح���وايل  اأن  اإىل  ي�سري  م��ا  وه���و  اخل��ام�����س��ة، 

اأجل  التمويل من  وح��دات املخيم ما زالت تنتظر 

ال�سروع يف اإعادة االإعمار.

�صامر ال�صيالوي

دعوات إلعادة فتح ملف مجزرة صبرا وشاتيال 
وتقديم من ارتكبها للعدالة الدولية

ومنها  الن�ساطات  �سل�سلة من  ُنِظمت  و�ساتي�،  ملجزرة �سربا  مبنا�سبة الذكرى ال�)31( 

�سهداء  مقربة  ب��اجت��اه  �ساتي�  خميم  م��ن  انطلقت  التي  اجلماهريية  امل�سريات  م��ن  ع��دد 

املجزرة، خمرتقة �سوارع املخيم يتقدمها حملة االأع�م وال�فتات التي تدعو اإىل اإعادة فتح 

ملف �سربا و�ساتي�، و�سارك يف تلك امل�سريات عدد من ممثلي الف�سائل واللجان واالحتادات 

ومنظمات عمالية ون�سوية و�سبابية، اإ�سافة لعائ�ت ال�سهداء واأبناء املخيم وفعالياته.. 

اأن جم��زرة �سربا  اأجمعت على  االأورورب���ي���ني،  للمت�سامنني  امل��واق��ف  م��ن  ع��دد  وب���رزت 

و�ساتي� ال ميكن اأن تزول من ذاكرة ال�سعوب احلية، واأن �سمت املجتمع الدويل وتواطوؤه 

�سجع »اإ�سرائيل« على اال�ستمرار يف نهج القتل، وا�ستباحة دم ال�سعب الفل�سطيني، كما طالب 

املنا�سرون للق�سية الفل�سطينية باإعادة فتح ملف جمزرة �سربا و�ساتي� �سواء من خ�ل 

اأو من خ�ل جمل�ض االأمن الدويل، واإعادة االعتبار مل�سداقية  املحكمة اجلنائية الدولية، 

القانون الدويل مبحاكمة املخططني واملنفذين لهذه املجزرة، الذين �سعوا اإىل حتقيق جملة 

الفل�سطيني من  ال�سعب  املدنيني، وتهجري  اأك��رب عدد ممكن من  االأه��داف، منها قتل  من 

اللجوء،  معاناة  يخت�سرون  باعتبارهم  الفل�سطينيني  ال�جئني  للتخل�ض من عبء  لبنان 

وحّيت الوفود املت�سامنة ال�سعب الفل�سطيني و�سموده واإف�ساله للموؤامرات اخلبيثة، حيث 

اأثبت للعامل اأن مثل هذه املجازر لن تزيده اإال اإ�سراراً على التم�سك بحقوقه الوطنية، على 

الرغم من العدد الكبري لل�سهداء وفظاعة االأعمال الوح�سية.

املواقف الفل�سطينية اأجمعت على اأن هذه املجزرة كانت ت�ستحق من العامل مبوؤ�س�ساته 

جمرمي  باعتبارهم  مرتكبيها  ويحاكم  ح��ازم��اً  موقفاً  اأمامها  يقف  اأن  الدولية  وهيئاته 

حرب، ولو قدمت »اإ�سرائيل« اإىل العدالة الدولية وحوكم جمرموها، ملا جتراأت على ارتكاب 

جمازرها ال�حقة بحق ال�سعوب العربية منذ عام 1948 ولغاية اليوم، حيث عمليات التهويد 

امل�ستمرة للقد�ض واالأرا�سي الفل�سطينية والتنكيل اليومي بالفل�سطينيني، وا�ستمرار معاناة 

االأ�سرى واالأ�سريات يف ال�سجون ال�سهيونية، و�سيا�سة الت�سييق وفر�ض احل�سار االقت�سادي، 

متهيداً لقيام م�ساريع »�س�م« ت�سب يف امل�سلحة ال�سهيونية واالأمريكية فقط.



السالح البيولوجي األميركي في مختبرات ســـريــة حـول الـعـالم
املتحدة  الواليات  تدعي  بينما 

نف�سها  تن�سيب  وحت����اول  ال��ع��ف��ة، 

الإن�سان  حلقوق  الأوىل  احلامية 

ال�����س��ر���س ع��ن��ه��ا، يت�سح  واملُ���داف���ع 

ب��ع��د ي���وم، وب�����س��ك��ل ل َلب�س  ي��وم��اً 

احلائط  ُعر�س  ت�سرب  اأنها  فيه، 

مب���خ���ت���ل���ف ات�����ف�����اق�����ي�����ات ح���ق���وق 

التفاقيات  ع��ن  ف�ساًل  الإن�����س��ان، 

وق��ع��ت��ه��ا حل��ظ��ر  اأن  ���س��ب��ق  ال���ت���ي 

ا����س���ت���خ���دام الأ����س���ل���ح���ة ال��ف��ت��اك��ة، 

والأخ����ط����ر م���ن ذل�����ك، اأن���ه���ا ت��ك��اد 

ال��رائ��دة يف تطوير  ال��دول��ة  تكون 

الأ�سلحة  �سيما  ل  الأ�سلحة،  ه��ذه 

ال���ب���ي���ول���وج���ي���ة، ول���ي�������س ���س��م��ن 

انتهاك  يف  منها  اإمعاناً  اأرا�سيها، 

الأخ���رى،  ال���دول  مواطني  حقوق 

مرتبة  اأق��ل  مواطنني  باعتبارهم 

من الأمريكيني، وبالتايل ل �سيء 

مينعها من بناء خمتربات �سخمة 

البيولوجية  الأ���س��ل��ح��ة  ل��ت��ط��وي��ر 

ع���ل���ى اأرا�������س������ي الآخ������ري������ن م��ث��ل 

واأوكرانيا،  وجورجيا  كازاخ�ستان 

بغية اإبعاد اأي خطر قد ينجم عن 

واجل��راث��ي��م  ال��ف��ريو���س��ي��ات  ت�سرب 

تطويرها  يجري  التي  اخل��ط��رية 

يف هذه املختربات.

خمزون  يت�سدر  وفيما  اليوم، 

الأ���س��ل��ح��ة ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة ال�����س��وري��ة 

عناوين ال�سحف وو�سائل الإعالم 

الإعالم  و�سائل  تتغا�سى  العاملية، 

ه�����ذه ن��ف�����س��ه��ا ع����ن ع�����دم ام��ت��ث��ال 

ال����ولي����ات امل��ت��ح��دة لل��ت��زام��ات��ه��ا 

ال���دول���ي���ة، واأب����رزه����ا ح��ظ��ر اإن��ت��اج 

البيولوجية،  الأ���س��ل��ح��ة  وت��ط��وي��ر 

اأن��ه��ا تخلت منذ  ه��ي ال��ت��ي ت��زع��م 

���س��ن��وات ط��وي��ل��ة ع��ن ت��ط��وي��ر ه��ذه 

الأ�سلحة، كونها الأ�سد �سرراً على 

املدنيني يف اأي حرب حمتملة.

وجتدر الإ�سارة اإىل اأن معاهدة 

وقعت  التي  البيولوجية  الأ�سلحة 

ا�ستخدام  حتظر  وا�سنطن،  عليها 

وتطويرها  البيولوجية  الأ�سلحة 

باأي �سكل من الأ�سكال، وقد دخلت 

 ،1975 ال��ع��ام  م��ن��ذ  التنفيذ  ح��ي��ز 

لكن ملاذا تتن�سل الوليات املتحدة 

وت�ستمر  املعاهدة  ه��ذه  من  اليوم 

يف  البيولوجي  �سالحها  بتطوير 

ال�سر؟

تقارير خمتلفة

يف العام 1969، و�سع الرئي�س 

الأمريكي ريت�سارد نيك�سون حداً 

نهائياً لربنامج تطوير الأ�سلحة 

البيولوجية يف الوليات املتحدة، 

ويف العام 1975 �سدقت الوليات 

بروتوكول  م��ن  ك��ل  على  املتحدة 

وم���ع���اه���دة   1952 ل���ع���ام  ج��ن��ي��ف 

الأ�سلحة البيولوجية، لكن اليوم 

البيولوجي  الدفاع  برنامج  يثري 

بعدما  كثرية  خماوف  الأمريكي 

ت���اأك���د ���س��ع��ي ال����ولي����ات امل��ت��ح��دة 

حت��رم��ه��ا  اأ���س��ل��ح��ة  ت��ط��وي��ر  اإىل 

الدولية،  والتفاقيات  املعاهدات 

ويف ال�����س��ن��وات الأخ�����رية ���س��درت 

جم��م��وع��ة ك��ب��رية م��ن ال��ت��ق��اري��ر 

ال���ت���ي ت��ت��ح��دث ع���ن ال��ن�����س��اط��ات 

اأكرث  يف  البيولوجية  الأمريكية 

م����ن م����ك����ان م����ن ال�����ع�����امل، وه���ي 

م���ع���ل���وم���ات ل مي���ك���ن دح�����س��ه��ا 

ك���������ون امل������خ������ت������ربات م������وج������ودة 

ومي����ك����ن ر�����س����ده����ا، ف����ل����م����اذا مل 

املعنية  ال��دول��ي��ة  اجل���ه���ات  ت��ن��رب 

ووق��ف  الأب��ي�����س  البيت  ملحا�سبة 

م�ساريعه البيولوجية اخلطرية؟ 

وه����ل ي��ح��ق ل���ل���ولي���ات امل��ت��ح��دة، 

يف ���س��ي��اق م��ع��اي��ريه��ا امل���زدوج���ة، 

���س��ح��ب الأ����س���ل���ح���ة ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة 

الدول  اأنظمة  من  والبيولوجية 

بينما هي تطور ما هو  الأخ���رى 

اأ�سد فتكاً ودماراً؟

يف �سياق التقارير التي تف�سح 

املمار�سات الأمريكية، عمد مكتب 

الأمريكي«؛  احلكومة  »حما�سبة 

وهو مكتب م�ستقل يعمل ل�سالح 

الكونغر�س، وغالباً ما يطلق عليه 

لقب »كلب احلرا�سة« كون مهمته 

يف  التدقيق  يف  تكمن  الأ�سا�سية 

كيفية اإنفاق احلكومة الحتادية 

ل����������دولرات داف����ع����ي ال�������س���رائ���ب 

تقرير  اإ���س��دار  اإىل  الأمريكيني، 

يف العام 2008 بعنوان »الدفاعات 

ذكر  والبيولوجية«،  الكيميائية 

م��ن  الآلف  ع�������س���رات  اأن  ف���ي���ه 

الأف�����راد ال��ع�����س��ك��ري��ني وامل��دن��ي��ني 

ق������د ت����ع����ر�����س����وا خل����ط����ر امل��������واد 

التي  والكيميائية  البيولوجية 

بها  ت�سربت خالل جت��ارب قامت 

�سابق  تقرير  ويف  ال��دف��اع،  وزارة 

اأن  ت��ب��ني   2003 ال���ع���ام  يف  ن�����س��ر 

 350 6 اآلف ع�سكري ونحو  نحو 

للمواد  عر�سة  كانوا  رمبا  مدنياً 

البيولوجية خالل التجارب التي 

ع��رف��ت ب��رق��م 112، ورمب���ا ج��راء 

الذعر  بثت  ال��ت��ي  التقارير  ه��ذه 

ودفعت  الأم��ريك��ي��ني،  يف �سفوف 

ب��ب��ع�����س امل���ن���ظ���م���ات الإن�����س��ان��ي��ة 

�سد  ال��ت��ح��رك  اإىل  الأم���ريك���ي���ة 

الإدارة  جل�����اأت  ال����دف����اع،  وزارة 

القليلة  ال�سنوات  يف  الأم��ريك��ي��ة 

خم���ت���ربات  ب����ن����اء  اإىل  امل���ا����س���ي���ة 

اأرا�سيها،  ع��ن  بعيداً  بيولوجية 

الفقرية  ال���دول  بع�س  م�ستغلة 

ال�سرقية  اأوروب���ا  يف  ال�سعيفة  اأو 

م��ث��ل جورجيا  ال��و���س��ط��ى  واآ���س��ي��ا 

واأوك���ران���ي���ا وك��ازاخ�����س��ت��ان، فمن 

تكرتث  ل  وا�سنطن  اأن  الوا�سح 

البتة لأرواح املدنيني الأبرياء يف 

هذه الدول، ولالأمرا�س الفتاكة 

قد  التي  الب�سعة  الوفاة  وح��الت 

ي��ت��ع��ر���س��ون ل��ه��ا ج����راء ال�����س��م��وم 

التي تبثها يف بلدانهم.

وف���ق���اً ل��ت��ق��ري��ر اأخ�����ري اأع����ده 

�سيلفرمان،  ج��ي��ف��ري  ال�����س��ح��ايف 

»ي�������وج�������د ع���������دد م�������ن امل����ع����ام����ل 

وامل������خ������ت������ربات ال���ب���ي���ول���وج���ي���ة 

الأمريكية التي تتناثر يف جميع 

اأوروبا ال�سرقية، وتتحدى  اأنحاء 

الأ�سلحة  م��ع��اه��دة  ���س��ارخ  ب�سكل 

البيولوجية«، اأما املعلومة الأهم 

التي يوردها �سيلفرمان فهي »اأن 

الأ�سلحة  م��ن خم��ت��ربات  واح����داً 

ال���ب���ي���ول���وج���ي���ة ال�������س���ري���ة داخ����ل 

باإر�سال  ق��ام  جورجيا  جمهورية 

غ������از ال�������س���اري���ن ل��ل��م��ج��م��وع��ات 

امل�������س���ل���ح���ة ال����ت����ي حت�������ارب ن��ظ��ام 

الرئي�س ال�سوري ب�سار الأ�سد«.

يف �سياق مت�سل، اأعربت وزارة 

�سهر  يف  ال���رو����س���ي���ة  اخل���ارج���ي���ة 

البالغ  قلقها  ع��ن  ال��ف��ائ��ت  مت��وز 

الذي  البيولوجي  »الن�ساط  اإزاء 

الأمريكية  ال��دف��اع  وزارة  ت��زاول��ه 

ق����رب ح�����دود رو����س���ي���ا«، واأع��ل��ن��ت 

رف�سها ما ورد يف تقرير اخلارجية 

رو�سيا  انتهاك  ب�ساأن  الأمريكية 

م����ع����اه����دات دول����ي����ة ب��خ�����س��و���س 

مراقبة الأ�سلحة ومنع انت�سارها 

ون���زع���ه���ا، وب����الأخ���������س م��ع��اه��دة 

ح���ظ���ر الأ����س���ل���ح���ة ال��ب��ي��ول��وج��ي��ة 

اجل��رث��وم��ي��ة، م��ت��ه��م��ة ال���ولي���ات 

امل����ت����ح����دة مب���وا����س���ل���ة اأن�������س���ط���ة 

وا���س��ن��ط��ن  اإن  ح��ي��ث  حم����ظ����ورة، 

تتهرب من تقدمي براهني توؤكد 

12

مــلــــف الـعـــدد

تدمري ما كانت الوليات املتحدة ت�ستخدمه من من�ساآت يف 

برامج ال�سالح البيولوجي اأو حتويلها اإىل من�ساآت �سلمية.

الأم��ريك��ي��ة على  ال��دف��اع  وزارة  بع�س خم��ت��ربات  وت��ق��ع 

مقربة من احلدود الرو�سية، بحيث اإن جمهوريات الحتاد 

املتحدة  ال��ولي��ات  جهود  من  ت�سلم  مل  ال�سابق  ال�سوفييتي 

البيولوجية.

البنتاغون يف اأوكرانيا

هناك معلومات موثوقة توؤكد تورط الوليات املتحدة يف 

بناء املختربات امليكروبيولوجية يف اأوكرانيا، ويف هذا الإطار، 

ذكرت �سحيفة »األفني« الأوكرانية، اأن جمموعات كبرية من 

يتوافدون  خ��ارك��وف،  منطقة  يف  يعي�سون  الذين  املواطنني 

قلقهم  ع��ن  للتعبري  م�ستمر  ب�سكل  ال�سحيفة  مكاتب  اإىل 

اأمريكي يف حميط منطقتهم  بيولوجي  من وج��ود خمترب 

بالقرب من مدينة مرييفا، وكانت ال�سحيفة اأكدت اأن وزارة 

الدفاع الأمريكية )البنتاغون( �سرعت يف عملية بناء �سبكة 

من  خمتلفة  مناطق  يف  البيولوجية  املختربات  من  وا�سعة 

على  ين�سط  الأمريكي  البيولوجي  الربنامج  واأن  اأوكرانيا، 

بولندا،  البي�ساء،  رو���س��ي��ا  رو���س��ي��ا،  ح���دود  حتى  و���س��اق  ق��دم 

مولدوفا. 

املتحدة  الوليات  قامت  اأوكرانيا  »يف  ال�سحيفة:  وتتابع 

دنيربوبيرتوف�سك،  اأودي�����س��ا،  يف  خم��ت��ربات  باإن�ساء  بالفعل 

ل���وغ���ان�������س���ك، ل���ف���ي���ف، ف��ي��ن��ي��ت�����س��ا، ت����رن����وب����ل، اأوزه�����������ورود، 
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اأن���ه  اإىل  ���س��ي��ل��ف��رم��ان  وي�����س��ري 

ح��ال��ة  اأو  ح����رب  ح����دوث  ح����ال  »يف 

ط����ارئ����ة وت���ع���ر����س ه�����ذا امل��خ��ت��رب 

فعندها  خ����رق،  لأي  اأو  ل��ل��ق�����س��ف 

���س��ت��ك��ون ال��ت��داع��ي��ات وخ��ي��م��ة على 

ت��ط��وي��ر  ي���ت���م  اإذ  اجل�����ورج�����ي�����ني، 

فتاكة  وفريو�سات  خبيثة  جراثيم 

ك���اجل���م���رة  ت��ب��ل��ي�����س��ي  يف خم���ت���رب 

اخل��ب��ي��ث��ة واحل�����س��ب��ة وال��ط��اع��ون 

ب�سكل  اخلنازير  وانفلونزا  الأ�سود 

متطور«.

اتهم   ،2012 ح���زي���ران   4 ويف    

غينادي اأوني�سينكو؛ كبري املفت�سني 

ال�����س��ح��ي��ني يف رو����س���ي���ا، ال���ولي���ات 

بيولوجية  اأ�سلحة  باإنتاج  املتحدة 

يف ج��ورج��ي��ا يف م��ن�����س��اأة ال��ب��ح��ري��ة 

الأمريكية التي مت ت�سغيلها هناك 

بالتن�سيق مع احلكومة اجلورجية، 

واعترب »اأن وجود خمترب ع�سكري 

ت��دي��ره ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة وي��ق��وم 

ب��ت��ط��وي��ر اجل���راث���ي���م اخل���ط���رة يف 

لرو�سيا يثري خماوف  بلد جم��اور 

اأنه ي�سكل حجر عرثة  كبرية، كما 

وجورجيا  رو�سيا  ب��ني  ال��ت��ع��اون  يف 

لدرء اأي تهديدات �سحية اأو اأوبئة 

فتاكة«.

وب����اء  اأن  اأون��ي�����س��ي��ن��ك��و  واأك�������د   

ح��م��ى اخل��ن��ازي��ر الأف��ري��ق��ي��ة ك��ان 

التخريب  بغية  له  خمططاً  فعاًل 

من  ج��اء  فالفريو�س  القت�سادي، 

ج��ورج��ي��ا امل��ج��اورة، مم��ا ت�سبب يف 

ان�����دلع اأزم�����ة ���س��ح��ي��ة ���س��دي��دة يف 

جنوب رو�سيا.

.. ويف كازاخ�ستان

اأع��ل��ن��ت  ال��ف��ائ��ت،  اآب  ن��ه��اي��ة  يف 

ك���ازاخ�������س���ت���ان ع����ن ب����ن����اء خم��ت��رب 

التقنية،  فائق  بيولوجي  اأمريكي 

اأملاتي  م��ن  اتخذ  امل��رك��زي  املخترب 

املقرر النتهاء من  له، ومن  مقراً 

ال��ع��م��ل ف��ي��ه ب��ح��ل��ول ال��ع��ام 2015، 

وبح�سب امل�سادر الر�سمية، املق�سود 
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حمطة  ي��ك��ون  اأن  دولر،  م��ل��ي��ون 

الو�سطى  اآ�سيا  طريق  يف  اأ�سا�سية 

للق�ساء على الأمرا�س اخلطرية، 

لكن يف الواقع يوجد هناك خمترب 

لكنه  كازاخ�ستان،  اآخر يف  اأمريكي 

بعيد عن الأنظار، يقع هذا املخترب 

يف قاعدة ع�سكرية يف بلدة اأوتار يف 

غرب كازاخ�ستان املطلة على بحر 

قزوين، وقد حتدثت جهات رو�سية 

ع���ن خم�����اوف ع��م��ي��ق��ة م���ن وج���ود 

املخترب  هذا  يف  بيولوجية  اأ�سلحة 

ي��ج��ري اإع����داده����ا ب�����س��ك��ل م��ت��ط��ور 

وفتاك.

ال�سني.. واتهامات لوا�سنطن

وت�����س��ت��م��ر الت����ه����ام����ات امل��وج��ه��ة 

ب��ت��ط��وي��ر  امل���ت���ح���دة  ال������ولي������ات  اإىل 

البيولوجية  الأ�سلحة  من  تر�سانتها 

اأن يرف جفن  واجلرثومية من دون 

للمجتمع الدويل اأو اأن حترك الأمم 

املتحدة �ساكناً. 

ففي ني�سان املا�سي، اتهم العقيد 

ال�سيني  اجل��و  ���س��الح  م��ن  ت�سو  داي 

ح��ك��وم��ة ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة ب��اب��ت��ك��ار 

الطيور  انفلونزا  من  جديدة  �ساللة 

واإط���الق���ه���ا يف اأج������زاء خم��ت��ل��ف��ة من 

ال�����س��ني يف ف��ع��ل م��ن اأف���ع���ال احل��رب 

البيولوجية، واأكد ت�سو على مدونته 

اخلا�سة، اأن فريو�س انفلونزا الطيور 

امل��ت��ط��ور ال����ذي ���س��رب اأخ�����رياً بع�س 

اأمريكي  فعل  هو  ال�سني  يف  املناطق 

مل  ال�سينية  احل��ك��وم��ة  ل��ك��ن  ب��ح��ت، 

بذلك  علناً  امل��ت��ح��دة  ال��ولي��ات  تتهم 

خ�سية على م�ساحلها القت�سادية.

نف�سها  ال��ت��ه��م��ة  ت��وج��ي��ه  مت  ك��م��ا 

اإىل الوليات املتحدة من قبل بع�س 

امل��ج��الت امل��رم��وق��ة يف ال�����س��ني، وق��د 

وكتب على مدونته  ت�سو  العقيد  عاد 

بتويرت،  ال�سبيه  ويبو  �سينا  يف موقع 

اأن ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة ه��ي امل�����س��وؤول 

الطيور  انفلونزا  انت�سار  ع��ن  الأول 

ذل���ك كجزء  واأن��ه��ا فعلت  ال��ب��الد،  يف 

كما  مت��ام��اً  البيولوجية  احل��رب  م��ن 

اجلمرة  فريو�س  ن�سرت  اأن  لها  �سبق 

اخل��ب��ي��ث��ة يف ال�����س��ني، واأ�����س����اف: »يف 

املتحدة  ال��ولي��ات  كانت  الفرتة  تلك 

ومب�سكالتها  ال��ع��راق  ب��غ��زو  من�سغلة 

الكثرية يف اأفغان�ستان، وكانت تخ�سى 

ل��ت��و���س��ي��ع  ال�����س��ني ذل����ك  ت�����س��ت��غ��ل  اأن 

ومناطق  واأفريقيا  اآ�سيا  يف  هيمنتها 

اأخرى، اليوم ها هي الوليات املتحدة 

ت���ق���وم ب��ال��ف��ع��ل ن��ف�����س��ه، ف��ب��ي��ن��م��ا هي 

النظام  اإ�سقاط  مب��ح��اولت  من�سغلة 

الدول  �سوؤون  يف  وبالتدخل  ال�سوري 

ال��ع��رب��ي��ة، ت���وج���ه ف��ريو���س��ات��ه��ا نحو 

ال�����س��ني ل��ع��رق��ل��ة ت��ق��دم��ه��ا، ه����ذا هو 

الوليات  ل�ستخدام  الفعلي  ال�سبب 

امل���ت���ح���دة الأ����س���ل���ح���ة ال��ب��ي��ول��وج��ي��ة 

تريد  اإن��ه��ا  ال�����س��ني،  ���س��د  والنف�سية 

اإث����ارة ال���س��ط��راب��ات يف ال�����س��ني، هي 

ال��ق��دمي��ة،  اخل��دع��ة  ن��ف�����س  ت�ستخدم 

تعلمت  ق��د  ت��ك��ون  اأن  ي��ج��ب  ال�����س��ني 

مع  بهدوء  التعامل  وينبغي  الدر�س، 

هذه امل�سكلة، وهو ما تفعله احلكومة 

على ما يبدو لأنها مل تخرج الأمور 

اإىل العلن، لكن هذا ل يعني اأنها لن 

تتخذ خطوات للرد«.

الأ�سلحة البيولوجية.. 

والعامل الإ�سالمي

ال��دك��ت��ور  ال��ف��ائ��ت، حت���دث  اآب  يف 

ب���اري���ت؛ وه���و حم��ل��ل �سيا�سي  ك��ي��ف��ن 

اأمريكي بارز وحما�سر جامعي اعتنق 

اأن ه���ن���اك خم��ط��ط��اً  الإ�����س����الم، ع���ن 

ل���س��ت��خ��دام الأ���س��ل��ح��ة ال��ب��ي��ول��وج��ي��ة 

�سد العامل الإ�سالمي، بحيث �ستوزع 

ل���ق���اح���ات الإن���ف���ل���ون���زا امل���ج���ان���ي���ة يف 

�ستحتوي  لكنها  الإ�سالمية،  البلدان 

ع��ل��ى ف��ريو���س��ات خ��ط��رية م��ن �ساأنها 

امل�سوؤول  ال��دم��اغ  ج��زء  ت��وؤث��ر على  اأن 

عن الغريزة، �ستحول هذه اللقاحات 

�سحاياها اإىل اأ�سبه باحليوانات التي 

حتركها غريزتها.

الأم��ر ي�سعب ت�سديقه  اأن  ورغم 

الدكتور  اأن معلومات  اإل  البداية،  يف 

ب�����اري�����ت مت ت����اأك����ي����ده����ا م�����ن خ���الل 

ف���ي���دي���و ت�������س���رب م����ن ال���ب���ن���ت���اغ���ون، 

ويتحدث  املعلومات  ه��ذه  فيه  ي��وؤك��د 

ع���ن ت��ف��ا���س��ي��ل اخل���ط���ط ال��ع�����س��ك��ري��ة 

ال�سالح  ون�����س��ر  لتطوير  الأم��ريك��ي��ة 

النا�س  ت��دم��ري  ب��ه��دف  ال��ب��ي��ول��وج��ي، 

يف ال��ع��امل الإ���س��الم��ي واإب��ع��اده��م عن 

القيم والتعاليم، وبالتايل عن دينهم 

الإ�سالمي وجعلهم �سحية لنزواتهم 

التي لن يتمكنوا من كبحها. 

وو�سف باريت م�سروع البنتاغون 

اأعمال  من  وا�سحاً  »عماًل  باعتباره 

القانون  مبوجب  اجلماعية«  الإب���ادة 

اإن هذا  الدويل، ومي�سي اإىل القول، 

يف  التدين  كبح  ي�ستهدف  الفريو�س 

ال��ع��امل الإ���س��الم��ي، ك��ون ه��ذه امليزة 

ه����ي ال���ت���ي ت��ب��ق��ي ع���ل���ى ث���ق���اف���ة 1.5 

خطة  اإن  باريت  وق��ال  م�سلم«،  مليار 

للب�سرية  تهديداً  حتمل  البنتاغون 

جمعاء.

يف اخل��ت��ام، ل ب��د م��ن ال��ق��ول اإن��ه 

بينما املخزونات الكيميائية يف �سورية 

حتتل ال�سدارة على ال�ساحة الدولية، 

ناجح  ب�سكل  املتحدة  ال��ولي��ات  تقوم 

اخلطرية  خمترباتها  على  بالتعتيم 

وت�ستمر يف  ال��ع��امل،  ح���ول  امل��ن��ت�����س��رة 

تنفيذ برناجمها البيولوجي منتهكة 

وم���ه���ددة حياة  اأخ����رى  دول  اأرا����س���ي 

املاليني من املواطنني الأبرياء.

اإعداد هناء عليان
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ت�سم معاهدة الأ�سلحة البيولوجية 165 دولة طرف يف املعاهدة، بالإ�سافة 

اإىل 12 دولة وقعت على املعاهدة، لكنها مل ت�سدق عليها بعد، وخالل املوؤمتر 

ال�سابع للمعاهدة الذي عقد يف العام 2011، خل�س الإعالن اخلتامي اإىل حظر 

تام،  نحو  على  وال�سامة  )البيولوجية(  البكرتيولوجية  الأ�سلحة  ا�ستخدام 

وتاأكيد عزم الدول الأطراف على اإدانة اأي ا�ستخدام لالأ�سلحة البيولوجية اأو 

الوليات  اأن  يبدو  لكن  وق��ت،  اأي  يف  �سخ�س  اأي  قبل  من  ال�سموم  من  غريها 

املتحدة وجدت نف�سها غري معنية بهذا الإعالن.

المعاهدة الدولية

�سيمفريوبول وخري�سون، وال�سكان املحليني 

ع������ادة م����ا ي����ع����ربون ع����ن خم���اوف���ه���م ب�����س��اأن 

حدث  ح��ال  يف  املحتملة  اجلانبية  الأ���س��رار 

القاتلة، وجتري  البيولوجية  للمواد  ت�سرب 

ج��م��ي��ع اأن�����س��ط��ة ال��ب��ح��وث ال��ب��ي��ول��وج��ي��ة يف 

البالد مبوجب اتفاق وقع عام 2005 للتعاون 

واأوك��ران��ي��ا للحد من  املتحدة  ال��ولي��ات  بني 

املخاطر التي قد يتعر�س لها البلدان، علماً 

امل�سوؤولة  ه��ي  الأم��ريك��ي��ة  ال��دف��اع  وزارة  اأن 

امل��ب��ا���س��رة ع��ن ه���ذا ال��ربن��ام��ج، وق���د اأب��رم��ت 

م�سابهة  تعاون  اتفاقيات  املتحدة  ال��ولي��ات 

واأرمينيا  واأذرب��ي��ج��ان  جورجيا  م��ن  ك��ل  م��ع 

اتفاق  اأن  ورغ��م  واأوزبك�ستان،  وكازاخ�ستان 

بني  البيولوجي  الن�ساط  جمال  يف  التعاون 

�سهر  انتهى يف  واأوك��ران��ي��ا  املتحدة  ال��ولي��ات 

اأيار، لكن الربنامج م�ستمر، وت�سر الوليات 

املتحدة على وجوب متديده حتى اأيلول من 

العام 2017«.

اختبارات جورجيا

ان��ت�����س��رت  ال���ف���ائ���ت،  اأي�����ار  ذل����ك، ويف  اإىل 

م��ع��ل��وم��ات م���وؤك���دة يف ج��ورج��ي��ا ت���ق���ول اإن 

خم���ت���رباً ب��ي��ول��وج��ي��اً اأم���ريك���ي���اً يف ���س��واح��ي 

لل�سكان  �سحية  ب��اأخ��ط��ار  يت�سبب  تبلي�سي 

اجلورجية  ال�سحف  تداولت  وقد  املحليني، 

املعلومات،  ه��ذه  املختلفة  الإع���الم  وو�سائل 

ت��ق��ري��ر لل�سحايف ج��وين  ك���ان  ذل����ك،  وق��ب��ل 

�سيمون�سيفيلي بعنوان »اأ�سلحة بيولوجية اأم 

خمترب اأبحاث �سحية يف تبلي�سي جورجيا«؟ 

قد دق ناقو�س اخلطر.

وتقع املن�ساأة يف مكان ي�سمى األيك�سييفكا، 

ك����ان ي�����س��م ق���اع���دة ع�����س��ك��ري��ة ���س��وف��ي��ي��ت��ي��ة 

�ساحية  اإىل  ال��ي��وم  حت���ول  لكنه  م��ه��ج��ورة، 

ال�سكان  م��ن  اآلف  ب�سعة  ت�سم  للعا�سمة 

ب��ع��د م��ي��ل واح���د من  ال��ذي��ن يعي�سون ع��ل��ى 

امل��خ��ت��رب امل���ذك���ور، وي��ع��ت��ق��د ب��ع�����س اخل���رباء 

لتجارب  هدفاً  اأ�سبحوا  جورجيا  �سكان  اأن 

على  ال��ت��ج��ارب  اأدت  اإذ  خ��ط��رية،  اأم��ريك��ي��ة 

الفريو�سات اإىل انت�سار مثل بع�س الأمرا�س 

اخلطرية مثل انفلونزا اخلنازير واحل�سبة 

ب�سكل مت�سارع يف تلك املنطقة، وفيما تنفي 

احل���ك���وم���ة اجل���ورج���ي���ة ه����ذه امل����زاع����م، اأك���د 

ال�����س��ح��ايف ج��ي��ف��ري ���س��ي��ل��ف��رم��ان ال����ذي ك��ان 

�ساكا�سفيلي،  خميائيل  للرئي�س  م�ست�ساراً 

وبالتايل ميلك من امل�سادر املوثوقة الكثري، 

من  اأبعد  اإىل  يذهب  لأن  ا�ستعداد  على  اأن��ه 

ذلك، واأنه �سيك�سف احلقيقة الكاملة قريباً.
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تقر بها جهات �أمريكية - مببلغ مليار ون�صف 

ل�صالح  �لأمريكية  �لنتخابات  يف  دولر  مليار 

�أوب�����ام�����ا، ومب��ع��ن��ى �آخ�����ر ف�����اإن دع����م و����ص��ن��ط��ن 

- مرحلياً،  ل���»�لإخ��و�ن« لي�س - ومل يكن يوماً 

�إمنا من باب �لتحالف �لع�صوي، ولذلك هناك 

�صتكون  �مل��ع��رك��ة  �أن  على  م�صري  �إج��م��اع  �صبه 

�لنتخابات  بعد  �ملتحدة  �لوليات  مع  مبا�صرة 

�لت�صريعية و�لرئا�صية.

�مل�����ص��ك��ل��ة �ل��ث��ان��ي��ة �ل��ت��ي ت��و�ج��ه��ه��ا �ل�����ص��ط��ات 

�مل�صرية ب�صر�مة على �ل�صعيد �خلارجي غري 

�لعربي، تلك �ملتعلقة برتكيا يف �صوء �ل�صغط 

تركيا  مع  �لعالقات  لقطع  �ملت�صاعد  �ل�صعبي 

لتورطها �مل�صتفحل و�لوقح �صد خيار�ت �ل�صعب 

�لتعاون  وق��ف  �إىل  �ل�صطات  دف��ع  م��ا  �مل�����ص��ري، 

�ل��ب��ح��ري م���ع �أن����ق����رة، ورف�������س زي�����ادة �أع�����ص��اء 

�لقاهرة، »نتيجة �صيا�صات  �ل�صفارة �لرتكية يف 

تركية �لتي مت�س �ل�صيادة �مل�صرية«.

�لعالقات  ين�صحب على  �ل�صلبي هذ�  �ملوقف 

�مل��ال ق��ادر على  �أن  مع قطر، �لتي كانت تعتقد 

�صر�ء كل �صيء، مبا يف ذلك �لكر�مة �لوطنية، 

�ل��در���س �لليبي،  �ل��ع��ر م��ن  ت��اأخ��ذ  �أن  م��ن دون 

م��ل��ي��ون دولر  م��ل��ي��ار�ت و500   4 ُدف��ع��ت  ح��ي��ث 

�صاعو�  وقد  �لتاأ�صي�س،  �ملجل�س  على  لل�صيطرة 

ودم���ار�ً  خ��ر�ب��اً  �أن��ت��ج��و�  و�إن  �ل�صيا�صة،  يف  هباء 

�مل�صرية  �ل�صلطات  ت��ري��د  ذل��ك  وم��ع  وف�����ص��اد�ً، 

ت��رى  لكنها ل  ق��ط��ر،  م��ع  �ل��ب��ن  ذ�ت  �إ����ص���الح 

�جلزيرة  قناة  به  تقوم  ما  و�لدليل  ��صتجابة، 

من »فركة لالأحد�ث«.

وبالطبع هناك �مل�صكلة مع حركة »حما�س«، 

�ل�صلطات  �عتبار  مع  �صيما  عابرة،  لي�صت  وهي 

�أن �أطر�فاً يف »حما�س« يحاولون �مل�صا�س بالأمن 

�حلمر،  �خلطوط  من  وه��ذ�  �مل�صري،  �لقومي 

وهناك يف م�صر من يدفع �لأم��ور �إىل خيار�ت 

�أل مت�س  �أمنية �صد »حما�س«، �صرط  ع�صكرية 

معاناة �ملو�طن �لفل�صطيني.

يف �مل���ق���اب���ل، ه���ن���اك ���ص��ح��وة ل����دى �ل�����ص��ع��ب 

�مل�����ص��ري جت���اه ���ص��وري��ة، وه���ذ� م��ن ن��ت��اج »ث���ورة 

ت�صحيح �مل�صار يف 30 يونيو«، حيث �إن �لغالبية 

�ل�صعبية باتت توؤمن �أن �ملعركة و�حدة و�مل�صري 

م�صرتك.

ما  تقدر  �مل�صرية  �لقيادة  �أن  �أي�صاً  و�لو�قع 

ت�صميه »�لر�صائل �لإير�نية �لإيجابية«، على �أن 

لأن م�صر  لرتجمتها خطو�ت عملية حم��ددة، 

ترى من �صمن روؤية �صاملة �أن �لأمن �لقومي 

يف �خل��ل��ي��ج م��رت��ب��ط �أي�������ص���اً ب���الأم���ن �ل��ق��وم��ي 

�مل�صري، وهذ� ل يكون �إطالقاً بعيد�ً عن �إير�ن.

كل هذه �لق�صايا وما يكتنفها من تعقيد�ت 

»ك��وم«  مل�صر  �ملقبل  �لرئي�س  و�صخ�صية  »ك��وم«، 

�مل�����ص��ري��ة متخر  �ل�����ص��ف��ي��ن��ة  �أن  ب��اع��ت��ب��ار  �آخ�����ر، 

�لعباب و�صط رياح عاتية حتى �إجناز �لد�صتور، 

مع وجوب ح�صول �لنتخابات �لت�صريعية قبل 

باأن  �مل�صريون  ير�صمها  �آم��ال  و�صط  �لرئا�صية، 

تكون �صخ�صية �لرئي�س �ملقبل قوية تعيد �صورة 

م�صر كدولة لها وزنها وهيبتها �لدولية، متّكنه 

�أمام �لعامل، و�ل�صرب بيده  من »خبط« قدمه 

بحيث  �ل��د�خ��ل��ي،  �مل�صتوى  على  �ل��ط��اول��ة  على 

ميكنه حماية �إر�دة �ل�صعب، مبا يجعله موؤهاًل 

لو�صع برنامج عالجي لي�س �صهاًل جترعه، لأن 

�لرتكة جعلت �لدولة رميماً.

�ل��ف��ري��ق عبد  �إذ� تر�صح  �أن���ه  ك��ث��ريون  ي��ج��زم 

�لفتاح �ل�صي�صي فلن يرت�صح �أي من �ملر�صحن 

�ل�صابقن، مبن فيهم حمدين �صباحي.

يون�س عودة

و�جهة  �إىل  �مل�صري  �مل�صهد  يعود 

ج����و�ر  �إىل  �ل���ع���رب���ي���ة،  �لأح�����������د�ث 

�لأب��ع��اد  حيث  م��ن  �ل�����ص��وري  �مل�صهد 

�مل�صري  �مل�صهد  �أن  �إل  �مل�صتقبلية، 

ل ي��ق��ل ت��ع��ق��ي��د�ً ع���ن �أخ����ي����ه، رغ��م 

»ت���ول���ي���ف���ات« ت��ت��ع��م��د ب��ع�����س �ل����دول 

�خلليجية �ملرتبطة ع�صوياً بالإد�رة 

�لأم���ريك���ي���ة ف��ر���ص��ه��ا ع��ل��ى �ل���و�ق���ع 

�مل���������ص����ري، ع����ر حم��������اولت ف�����ص��ل 

وحد�نية �ملعركة �لثالثية �لعنا�صر 

د�خ���ل���ي���اً يف م�����ص��ر، وه����ي م��و�ج��ه��ة 

»�لإخ���������و�ن �مل�����ص��ل��م��ن« رغ����م حظر 

�صتكون  بحيث  �لتنظيمي،  ن�صاطهم 

�ل�صر�ع،  من  جديدة  �أمن��اط  هناك 

�لدولية  ل �صيما يف �صوء �حلا�صنة 

�مل�����ص��ت��م��رة - �ل��ع��ل��ن��ي��ة و�مل�����ص��ت��رتة - 

ل����»�جل���م���اع���ة«، و�ل��ث��ان��ي��ة م��و�ج��ه��ة 

ح�صني  بقيادة  �ملخلوع  �لنظام  فلول 

مبارك، و�لذين ما يز�لون مي�صكون 

و�لإد�رة،  �لدولة  مبفا�صل مهمة يف 

و�لثالثة معركة �صيناء مع �مل�صلحن 

قليلة  باأعد�د غري  هناك  �ملنت�صرين 

ل تقت�صر على �مل�صرين فح�صب.

�ملرتبطة  �ل��ث��الث  �لق�صايا  ه��ذه 

لي�صت  �ل����ت����الزم،  ح���د  �إىل  و�ق���ع���ي���ا 

وح������ده������ا م������ا ي����ق����ل����ق �ل�������ص���ل���ط���ات 

حكم  �أنقا�س  على  �لقائمة  �مل�صرية 

�ل��ع��و�م��ل  �أن  ب��اع��ت��ب��ار  »�لإخ��������و�ن«، 

�خل���ارج���ي���ة ه���ي ���ص��اح��ب��ة �ل��ت��اأث��ري 

�لأبلغ يف �إد�رة �ملعركة �صدها بالنظر 

�ملتعاظم  �ل�صطر�ب  �إىل  خ�صو�صاً 

�لأمريكية  �لعالقات  ي�صرب  �ل��ذي 

- �مل�صرية، و�صط تنامي �ل�صلبية يف 

�لر�أي �لعام �مل�صري حيال �لوليات 

�مل��ت��ح��دة، ورمب����ا ي��ت��ج��اوز ذل���ك �إىل 

�لعد�ئية �أكرث من �أي مرحلة �صابقة 

يف تاريخ م�صر �حلديث، ومرد ذلك 

�مل��ت��ج��اوزة  و����ص��ن��ط��ن  م���و�ق���ف  �إىل 

حدود �لبتز�ز و�لتهديد�ت بالو�صع 

�لأمني، مع مو��صلة دعم »�لإخو�ن 

�لتنظيم  ���ص��اه��م  �ل����ذي  �مل�����ص��ل��م��ن« 

�لدويل ل�»�لإخو�ن« - وفق معلومات 
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و�����ص���ل �لإره������اب م�����ص��ريت��ه �ل��ي��وم��ي��ة 

�ل��دم��وي��ة يف ب���الد �ل���ر�ف���دي���ن، ح��ا���ص��د�ً 

مكونات  جميع  من  �ل�صحايا  من  �ملزيد 

ت�����ص��اوؤلت  ث��م��ة  �ل��ع��ر�ق��ي، وه��ن��ا  �ل�صعب 

�ل��دم��وي  �أ���ص��ب��اب �لت�صعيد  ت��ط��رح ح��ول 

�مل���م���ول م���ن ب��ع�����س �ل�����دول �خل��ل��ي��ج��ي��ة، 

�ل�صعودية  �لعربية  �ململكة  مقدمها  ويف 

وخم��اب��ر�ت��ه��ا �ل��ع��ام��ة ب��ق��ي��ادة ب��ن��در بن 

�صلطان.

�لعر�قية،  للتطور�ت  �ملتابعن  وبر�أي 

ف���اإن ثمة ���ص��رورة عند ج��ن��اح و����ص��ع من 

حتالف  يقوده  �ل�صعودية  �ملالكة  �لعائلة 

ب��ن��در ب���ن ���ص��ل��ط��ان – ���ص��ع��ود �ل��ف��ي�����ص��ل، 

حولهما  وما  و�صورية  �لعر�ق  تبقى  لأن 

�ل�����ص��ام« غ��ري م�صتقرة،  �أو »ب��الد  ع��رب��ي��اً، 

تتميز  �لتي  �ملنطقة  با�صتقر�ر هذه  لأنه 

���ص��ع��وب��ه��ا ب��ح��ي��وي��ة ف��ائ��ق��ة ب�����ص��ب��ب ت��ن��وع 

ب��ي��ئ��ت��ه��ا �ل��ط��ب��ي��ع��ي��ة، ح���ي���ث جت����د ف��ي��ه��ا 

�ل�����ص��ه��ول و�مل����ي����اه و�جل����ب����ال و�ل����ودي����ان 

�أه��ل��ه��ا لأن تكون  و�ل�����ص��ح��اري، وه���و م��ا 

�لتي  �لتاريخية  �أع��رق �حل�صار�ت  �أر���س 

�ل�صنن،  �آلف  م��ن��ذ  �ل��ب�����ص��ري��ة  ع��رف��ت��ه��ا 

�لتاريخ  يف  عا�صمة  �أق���دم  ه��ي  فدم�صق 

�ل��ب�����ص��ري، ويف �ل���ع���ر�ق �أق�����دم �ل�����ص��ر�ئ��ع 

�لإن�صانية وح�صار�ت عريقة، ويف بريوت 

�أول كلية للحقوق يف تاريخ �ملنطقة، ويف 

عرج  ومنها  �مل�صيحية  ول���دت  فل�صطن 

�لر�صول �لأكرم �إىل �ل�صمو�ت �لعلى.

ك���م���ا �أن������ه م����ن ه�����ذه �مل��ن��ط��ق��ة ول����دت 

�أ����ص���اط���ري �إن�����ص��ان��ي��ة �أ���ص��ه��م��ت يف �إغ���ن���اء 

�ل����رت�ث �ل��ب�����ص��ري، وه���و غ��ري م��ت��وف��ر يف 

ت��ل��ك �ل��ب��الد �ل�����ص��ح��ر�وي��ة، ب��ح��ي��ث ق��ال 

يخرج  جندنا  »م��ن  �لعربي  �لنبي  عنها 

ق�����رن �ل�������ص���ي���ط���ان«، ول����ه����ذ� ك���ان���ت م��ن��ذ 

�أنها  طاملا   – �لوهابية  �ململكة  تاأ�ص�صت 

حتتفل بيومها �لوطني – معادية لهذه 

�مل��ن��ط��ق��ة �م����ت����د�د�ً ح��ت��ى �أر������س �ل��ك��ن��ان��ة 

يف م�����ص��ر، ���ص��اح��ب��ة �أع�����رق �حل�����ص��ار�ت 

وحمت�صنة �لأزهر �ل�صريف.

�أن  �ملر�قبن  ب���ر�أي  هنا،  حقيقة  ثمة 

ح��ك��ام �خل��ل��ي��ج وخ�����ص��و���ص��اً �ل�����ص��ع��ودي��ن 

منهم، بد�أو� يح�صون وي�صعرون بت�صاوؤلت 

�لتي  �ل��وط��ن��ي��ة  �ل����رثو�ت  ع��ن  �صعوبهم، 

�ل��غ��رب  منتجعات  يف  ���ص��و�ء  ي��ه��درون��ه��ا، 

�أك����رث م���ن ث��ل��ث ع��ائ��د�ت  �أو يف جت��م��ي��د 

�صعوبهم �لنفطية يف �مل�صارف �لأمريكية 

و�لغربية، وهو �صرط مفرو�س عليهم ل 

قدرة لهم على رف�صه.

و�أمام �لت�صاوؤلت �لتي تطرحها نخب 

هدرهم  عن  خليجية  �صعبية  �أو���ص��اط  �أو 

ل����رثو�ت �ل�����ص��ع��وب، ك���ان ل ب��د ل��ه��م من 

�ل�صام  ب��الد  منطقة  لهيب  يف  �مل�صاهمة 

وذ�ت  �ل��ه��ائ��ل��ة،  �ل�صعبية  �حل��ي��وي��ة  ذ�ت 

�لتاريخ �لعريق، و�لتي منها ومن م�صر 

�ل�����ص��ح��ر�ء  �أب���ن���اء  لتعلم  �لأوىل  �ل��ق��و�ف��ل  خ��رج��ت 

�أ�صناف  وكل  و�لكتابة..  �لقر�ءة  �أ�صول  �خلليجية 

�لتعليم �حلديث.

ب���اأي ح���ال، ف���اإن �مل��ر�ق��ب��ن ل��ل��ت��ط��ور�ت �لعر�قية 

�أن �لتفجري�ت �لدموية يف بالد �لر�فدين  يجدون 

لها هدف و�حد، هو �إثارة �لفتنة �لطائفية و�لعودة 

يف  وقعت  �لتي  �لطائفي  �لعنف  ذروة  �إىل  بالبالد 

�لعدو  ح��رب  �أث��ن��اء  وتريتها  و�رتفعت   ،2006 �لعام 

و��صتمرت  – �آب  لبنان يف متوز  على  »�لإ�صر�ئيلي« 

حتى 2007.

ويلفت �ملر�قبون �إىل �أن �رتفاع ن�صبة �إهر�ق �لدم 

�لعر�قي يرت�فق مع ما ت�صهده �صورية من تطور�ت، 

وخ�صو�صاً يف ظل �ندماج جناحي »تنظيم �لقاعدة« 

يف �لعر�ق و�صورية حتت ��صم »�لدولة �لإ�صالمية يف 

�لعر�ق و�ل�صام«، و�لذي يلقى �أو�صع دعم من بدر بن 

�صلطان، وح�صب م�صادر بارزة يف �حلكومة �لعر�قية، 

ف����اإن �جل��ه��ات �مل��ن��ف��ذة حل��م��ام��ات �ل����دم، ه��م �أع����د�ء 

�لعر�ق وتطوره وهدفها �صرب �ل�صتقر�ر و�لعملية 

رغم  �لتي  �لبالد  هذه  تفتيت  وبالتايل  �ل�صيا�صية، 

�ملحن �لتي متر بها، توؤكد �أن �لتعاي�س موجود بن 

مكونات �لعر�ق �لذي ل يبنى �إل بجميع مكوناته.

اأحمد الطب�س

العراق: تمويل اإلرهاب لتفتيت بالد الرافدين

آمال داخلية وخارجية 
بقوة شخصية الرئيس 
المقبل.. ليعاد لمصر 

دورها وهيبتها

تزامن ارتفاع نسبة اإلجرام 
في العراق مع اندماج 
جناحي »القاعدة« في 

العراق وسورية تحت اسم 
»الدولة اإلسالمية في 

العراق والشام«
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���ص��ب��ح��ان��ه  هلل  �ل��ب��ي��ع��ة  ذروة  �حل����ج  مي��ث��ل 

و�لطاعة  وح��د�ن��ي��ت��ه  على  وت��اأك��ي��د�ً  وت��ع��اىل، 

ل��ه وطلب  ب��ال��ذن��ب  و�لع�����رت�ف  ل��ه  �ملطلقة 

�حلماية و�لن�صرة منه.

�لإي��ر�ين  للرئي�س  �مللك عبد�هلل  دع��وة  �إن 

لك�صر  �حل��ج  فري�صة  لأد�ء  روح���اين  �ل�صيخ 

�جل��ل��ي��د وحم���اول���ة ل��ل��ح��و�ر يف ظ���الل �حل��ج 

حيث يكون )�مللوك و�لروؤ�صاء و�لأم��ر�ء( بال 

تيجان وحرير، بل عر�ة من زخ��ارف �لدنيا، 

�لنا�س، وميكن  �لنا�س ومثل  �أم��ام  وعبيد هلل 

وخ��دم��ة  روح��ان��ي��ة  �أك���رث  ي��ك��ون  �أن  للحديث 

لالإ�صالم، لأنه يولد من جو�ر �لكعبة وت�صده 

�لآخرة ل �لدنيا.

و�ل�صوؤ�ل �ملطروح: هل ميكن �ملر�هنة على 

�لقمة �ل�صعودية - �لإير�نية للبدء بنزع فتيل 

�إطفاء  للقمة  ميكن  وه��ل  �ملذهبية؟  �لفتنة 

�مل�صتعلة يف  و�ل�����ص��اح��ات  ���ص��وري��ة  �ل��ن��ري�ن يف 

�لعر�ق و�لبحرين؟

)�لر�صمي(  �ل�صيا�صي  لالإ�صالم  ميكن  هل 

يلجم  �أن  و�ل�����ص��ي��ع��ي(  )�ل�����ص��ن��ي  ب��ج��ن��اح��ي��ه 

�لوح�س �لتكفريي و�لإرهاب �مل�صلح �مل�صلل؟

بعد  �لثانية  �ملرحلة  �لقمة  �صتكون  وه��ل 

�مل�صتوى  على  �لأم��ريك��ي   - �لرو�صي  �لت��ف��اق 

�ل�����دويل ل��ب��ح��ث  �ل��ت��ف��ا���ص��ي��ل ع��ل��ى �مل�����ص��ت��وى 

�لإق��ل��ي��م��ي ل��ي��ن��ع��ك�����س ح������و�ر�ً ع��ل��ى �مل�����ص��ت��وى 

�ل���ث���ال���ث ب���ن »ح�����زب �هلل« و»�مل�����ص��ت��ق��ب��ل« يف 

لبنان.. وبن �ملعار�صة �لبحرينية و�آل خليفة 

وب��دء  �ل��ع��ر�ق  يف  �ملفخخة  لل�صيار�ت  وم��ن��ع��اً 

�حلو�ر �ل�صيا�صي؟

قطر  جتربة  بعد  �ل�صعوديون  �أي��ق��ن  لقد 

وبن  م��ب��ارك  جتربة  وبعد  �حلمدين(  )نفي 

�إي�������ر�ن، �أن �حل�����ص��ان��ة  ع��ل��ي وق��ب��ل��ه��م��ا ����ص���اه 

ح�صانة  م���ن  ب���د  ول  ت��ك��ف��ي،  ل  �لأم���ريك���ي���ة 

�حل���������و�ر م�����ع �جل���������و�ر و�لأ������ص�����ق�����اء �ل���ع���رب 

و�مل�������ص���ل���م���ن، و�م����ت����الك �ل����ق����وة و�ل��و���ص��ي��ل��ة 

�ل�صريفة حلماية �مل�صالح و�لدور ولي�س عر 

�صناعة �لتكفريين �لقتلة.

�أن  ميكن  �لإي���ر�ين  �ل�صعودي  �لتفاهم  �إن 

يحقق �لأمور �لتالية:

�إط���ف���اء �ل��ف��ت��ن��ة �مل��ذه��ب��ي��ة وت��خ��ف��ي��ف ح��دة 

�خلطاب �ملذهبي و�لتكفريي.

ح���ل �لأزم�������ات �ل�����ص��ي��ا���ص��ي��ة و�لأم���ن���ي���ة يف 

�صاحات �ل�صتباك �لتي تاأخذ طابعاً )�صنياً - 

�صيعياً( عر  �ل�صر�ع �ل�صيا�صي على �ل�صلطة 

)ل��ب��ن��ان - �ل��ع��ر�ق - �ل��ب��ح��ري��ن - ���ص��وري��ة - 

�ليمن...(

�إعادة �لعتبار لتمثيل �ل�صعودية لالإ�صالم 

�لتعاون  ملجل�س  كقائدة  )�ل�صني(  �ل�صيا�صي 

�خلليجي و�متد�د�تها يف م�صر وبقية �لعامل 

�لإ����ص���الم���ي، مم���ا ي��ق��ل�����س وي��ق��ت��ل �ل��ط��م��وح 

�لرتكي �لذي ي�صعى لقيادة �لعامل �لإ�صالمي 

)�ل�صني( ب�صقيه �لعربي و�لعاملي.

�إن �لتفاهم �لإير�ين - �ل�صعودي �صيق�صي 

مت���ام���اً ع��ل��ى �ل�����دور �ل��ق��ط��ري �ل����ذي �نتفخ 

وو�صع  �حلمدين  باإق�صاء  نعيه  ومت  ب�صرعة 

�لأق����ل يف  ع��ل��ى  �ل�صيا�صي  �ل��ع��م��ل  ث��الج��ة  يف 

�مل��رح��ل��ة �حل��ال��ي��ة و�إع���ط���اء ن���وع م���ن �ل���دور 

ل�صلطنة عمان و�ل�صلطان قابو�س.

�لإي���ر�ن���ي���ة   - �ل�����ص��ع��ودي��ة  �مل�����ص��اك��ن��ة  �إن 

�ملالكة  و�لعائلة  �ل�صعودي  للملك  �صتعطي 

و�صلوكياتها  مو�قفها  در��صة  �إع��ادة  فر�صة 

�خلارجية وترتيب �لو�صع �لد�خلي وولية 

�ل��ع��ه��د وم���و�ج���ه���ة �ل��ت��ح��دي��ات و�مل��ط��ال��ب 

�ل�صعبية، بالإ�صافة �إىل �لتمو�صع �ل�صيا�صي 

�ملتعددة  �أو  �لقطبية  �لثنائية  ولدة  بعد 

�لأقطاب وزو�ل �لأحادية �لأمريكية، وذلك 

�ملالكة  �لعائلة  يف  �لأجنحة  ���ص��ر�ع  ظ��ل  يف 

�أن م��ع��ارك »�ل��دول��ة  �ل�����ص��ع��ودي��ة، وه���ل  يف 

�لإ�صالمية يف �لعر�ق و�ل�صام« �صد »�جلي�س 

�حل��ر« مبنزلة رد على دع��وة �مللك عبد�هلل 

���ص��ر�ع��اً  قطرياً  �أن  �أم  �لإي����ر�ين،  للرئي�س 

�ل�صاحة  على  �ل�صعودية  مب��و�ج��ه��ة  ت��رك��ي��اً 

ب���د�أ لإن��ه��اء ظ��اه��رة م��ا �صمي  �ل�صورية ق��د 

»�جلي�س �ل�صوري �حلر« و�ئتالف )�جلربا 

بالتدخل  �لأم��ريك��ي  �لف�صل  بعد  كيلو(؟   -

بن  بندر  �صورية.. هل يطمح  �لع�صكري يف 

���ص��ل��ط��ان وح��ل��ف��اوؤه �لأت�����ر�ك و�ل��ق��ط��ري��ون 

حترير  باإعالن  �لأمريكية  �لإد�رة  و�صقور 

�ملعار�صة  متثيل  لح��ت��ك��ار  و�صمالها  حلب 

�أن �حل���ل �ل��ع�����ص��ك��ري قد  يف ج��ن��ي��ف، ط��امل��ا 

�آٍت ل حمالة..  �ل�صيا�صي  و�أن �حلل  �صقط، 

وف��ق �أح��ج��ام �مل��ي��د�ن للطرفن )�ل��دول��ة - 

و�ملعار�صة(؟

�إذ� جنح �لتفاهم �ل�صعودي - �لإير�ين، فاإن 

�أوىل �صاحات �لبث �لتجريبي �صيكون �ل�صاحة 

�للبنانية لإعادة ت�صكيل �حلكومة و�لتح�صري 

جنح  و�إذ�  و�لنيابية..  �لرئا�صية  لالنتخابات 

هذ� �لتفاهم �صينعك�س على �ل�صاحة �ل�صورية 

و�ل��ب��ح��ري��ن��ي��ة و�ل��ع��ر�ق��ي��ة، وك��ل��م��ا ت�����ص��ارع��ت 

خ���ط���و�ت �ل���ت���ق���ارب �لإي�������ر�ين - �ل�����ص��ع��ودي، 

ت�صارعت خطو�ت �لتقارب يف لبنان، خ�صو�صاً 

ل��ب��ن��ان )ح����زب �هلل  �ل��ث��ن��ائ��ي �ل�����ص��ي��ع��ي يف  �أن 

و�أمل( بادر� �إىل �لتقارب عر مباردة �لرئي�س 

�لد�خلي  �لأم��ن  قوى  ��صتالم  و�أعقبها  بري، 

حل���و�ج���ز �حل��م��اي��ة يف �ل�����ص��اح��ي��ة، ل��ل��ت��اأك��ي��د 

دورها  �أخذ  �لدولة  ت�صتطيع  �أنه عندما  على 

بها، وعندما  بل ترحب  �ملقاومة،  لن متنعها 

عنه،  و�ل��دف��اع  لبنان  حماية  �ل��دول��ة  ت�صمن 

فاإن �ملقاومة جاهزة لأي نقا�س حول �صالحها 

ودوره يف �لدفاع عن لبنان.

ه����ل ����ص���ي���ب���ادر �لأم�����ريك�����ي�����ون ل��ن�����ص��ي��ح��ة 

�إي���ر�ن  م��ع  للحو�ر  �خلليج  ودول  �ل�صعودية 

لت�صهيل تنفيذ �لتفاق �لأمريكي - �لرو�صي 

�ل�����ص��ع��ودي��ة وخيبة  وت��ت��ج��اوز �لع���رت�����ص���ات 

�لتحالف بن جناحي  لدعم  وكذلك  �لأم��ل، 

�مل��ل��ك ع��ب��د�هلل و�أب��ن��اء �لأم���ري ن��اي��ف، و�ل��ب��دء 

�أن  قبل  �لثانية  �ل�صعودية  �ل��دول��ة  بتاأ�صي�س 

و�ل��ت��ح��رك��ات  �لأج��ن��ح��ة  ���ص��ر�ع��ات  جته�صها 

�ل�صعبية �ملعار�صة؟

من  �لكثري  �ل�صعودية  �ل��ق��ي��ادة  متلك  ل   

�لد�خلية  �صيا�صاتها  هيكلية  لإع���ادة  �ل��وق��ت 

وت��رت��ي��ب مناطق  ف����الأح����د�ث  و�خل���ارج���ي���ة، 

ب��د�أ،  ق��د  ج��دي��دة  يالطا  يف  و�مل�صالح  �لنفوذ 

ومن يتاأخر �صيكون قالب �حللوى �لذي يوزع 

�لإ�صالم  مبادرة  بد من  ول  �ملفاو�صن،  على 

�ل�صيا�صي  و�لإ����ص���الم  )�ل��ر���ص��م��ي(  �ل�صيا�صي 

)�مل���ق���اوم( و�ل��ن��خ��ب �لإ���ص��الم��ي��ة �مل��ث��ق��ف��ة �أن 

يطفئ  وح����و�ر  ت��ف��اه��م  �أي  حل�����ص��ان��ة  ت�صعى 

�ملنحرف  �لفكر  م��ن  �لإ���ص��الم  وينقذ  �لفتنة 

فل�صطن  �إىل  �ل��ب��و���ص��ل��ة  وي��ع��ي��د  و�ل�������ص���ال، 

فل�صطينيو  يهاجر  و�لعدو �حلقيقي حتى ل 

48 من قر�هم �ملحتلة للقتال يف �صورية �صد 
�جلي�س �ل�صوري وقتل �ل�صيخ حممد رم�صان 

�لبوطي �أو �ل�صباط �ل�صورين �لذين �أو�صلو� 

�ل�صالح �إىل فل�صطن لقتال »�إ�صر�ئيل«!

�ل�صالح  ب��ن��زع  �ل�صعوديون  �صيطالب  ه��ل 

�لكيماوي »�لإ�صر�ئيلي«، كما طالبو� بتدمري 

يطالبون  وكما  �ل�صوري،  �لكيماوي  �ل�صالح 

ب��ن��زع �ل�����ص��الح �ل��ن��ووي �لإي�����ر�ين �مل��ف��رت���س، 

و�لذي مل يولد بعد؟

ه���ل ���ص��ي��ط��ال��ب �ل�������ص���ع���ودي���ون ب��ان�����ص��ح��اب 

�لعربية  و�لأر����ص��ي  �لقد�س  م��ن  »�إ���ص��ر�ئ��ي��ل« 

�ملحتلة، كما يطالبون ب�صحب مقاتلي »حزب 

�هلل« يف �صورية!

ل���ق���د �أق����ف����ل �لإم���������ام �خل���م���ي���ن���ي )رح���م���ه 

قبل  �لإي��ر�ن��ي��ة  �لعر�قية  �حل��رب  ملف  �هلل( 

وف��ات��ه ح��م��اي��ة ل��ل��ث��ورة و�ل���ع���امل �لإ���ص��الم��ي، 

و�إر�ح�������ة �ل���ق���ي���ادة �لإي���ر�ن���ي���ة ل��ل��ت��ف��رغ ل��ب��ن��اء 

عبد�هلل  �مللك  ي��ب��ادر  فهل  �مل�صتقبل..  �إي���ر�ن 

�صد  و�حل��رب  �ملذهبية  �لفتنة  ملف  لإق��ف��ال 

�صورية، حماية لل�صعودية و�لعامل �لإ�صالمي 

بالتعاون مع �لإير�نين؟

د. ن�سيب حطيط
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القمة السعودية - اإليرانية.. سعي للوحدة ورجم للفتنة؟

»درع الجزيرة« مستمّرة باغتيال الحياة في البحرين

�لرئي�س �لإير�ين �ل�صيخ ح�صن روحاين�مللك �ل�صعودي عبد �هلل بن عبد �لعزيز
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على �أثر �لحتجاجات �لتي �نطلقت يف �لبحرين عام 

»درع  قيادة  �لبحرين من  مملكة  حكومة  طلبت   ،2011
�جل��زي��رة« �ل��ت��دخ��ل م��ن �أج���ل »ت��اأم��ن �مل��و�ق��ع و�ملن�صاآت 

�ل�صرت�تيجية يف �لبالد«، ليتم بعده �لك�صف عن �لدور 

�لفعلي �لذي لعبته هذه �لقو�ت، وبالتايل ك�صف �لغطاء 

�لتي مل حترك  �ل��ق��و�ت،  لهذه  �لأه���د�ف �حلقيقية  عن 

�صاكناً �إبان �لغزو �لعر�قي للكويت عام 1990، تاركة �أهل 

هذ� �لبلد دون درع حام يقي �أهله حر�رة �لنار و�حلديد، 

بحجة »غياب �لأو�مر للتحرك«.

ك �تُّخذت فور �نتفا�صة �صعب �لبحرين  �أو�مر �لتحرُّ

�جتماعية  وم�����ص��او�ة  �صيا�صية  باإ�صالحات  طالب  �ل��ذي 

�لتي  �ل�صلمية  �ل��ت��ح��رك��ات  ل���و�ء  ت��رف��ع غ��ري  حُم��ّق��ة، مل 

����ص��ت��دع��ت دخ���ول ج��ح��اف��ل جي�س ه���ذ� �ل����درع، �ل���ذي مل 

يرتك بيت عائلة �آمنة يف �لبحرين �إل وه�صمه، بقب�صات 

�لأط��ب��اء  و�ع��ُت��ق��ل  �أم��ه��ات  فاأُثكلت  ح��دي��د،  م��ن  ع�صكرية 

و�أُهينت على �أيدي جنوده حر�ئر �لإ�صالم.

يف حديث �صحايف لقائد قو�ت »درع �جلزيرة« �حلايل؛ 

�ل��ل��و�ء �ل��رك��ن مطلق ب��ن ���ص��امل �لأزمي����ع، ق��ال �إن ق��و�ت 

درع �جلزيرة مل تقتل �أو ت�صب �أي مو�طن بحريني باأي 

ب��ن��اًء على طلب �حلكومة  خ��د���س، ف���درع �جل��زي��رة ج��اء 

من  و�ل�صرت�تيجية  �لهامة  �لع�صكرية  �ملو�قع  ل�»تاأمن 

�لبحرين »جزء�ً  �أنه ولكون  �أي تدّخل خارجي«، معتر�ً 

درع  م��ن  ج���زء�ً  قو�تها  وك���ون  �خلليجية،  �ملنظومة  م��ن 

�جلزيرة، يجعل قيامنا بهذه �ملهام جزء�ً ُمهماً و�أ�صا�صياً 

يف �لدور �لذي ميكن �أن ت�صطلع به تلك �لقو�ت تنفيذ�ً 

و�أ�صاف:  �لتعاون، وهذ� دورن��ا«،  لتفاقيات دول جمل�س 

و�ل�صالم  �إع��ادة �خلري  يف  لن�صاعد حكومة �خلري  »جئنا 

و�مل��ح��ب��ة �إىل �أر����س �ل�����ص��الم و�مل��ح��ب��ة.. ك��ان دخ��ول��ن��ا �إىل 

�لبحرين ميّثل �لأمن و�لأمان لكل �لبحرينين«!

كالم �لأزميع كان له رجع �صدى بن �صر�ئح �ل�صعب 

م�صت�صهد�ً  �لت�صاريح،  تلك  م��ن  ه��ز�أ  �ل��ذي  �لبحريني، 

�لأر�����س، فحفلت �صفحات  ت���دور على  �ل��ت��ي  ب���الأح���د�ث 

م�صتنكر  ب��ن  ت��ف��اوت��ت  بتعليقات  �لإل��ك��رتون��ي��ة  �مل��و�ق��ع 

درع  �صحيفة  تبيي�س  يبتغي  »ك��ذب��اً  ���ص��م��اه  مل��ا  د�ح�����س 

�جل���زي���رة �ل�������ص���ود�ء«، وب���ن م���ن �ن��ت��ق��د ت�����ص��رف��ات ه��ذه 

�إي��اه��ا »ق���و�ت �ح��ت��الل جبانة«، مل جتد  �ل��ق��و�ت معتر�ً 

غري �صعب �أعزل لتظهر ع�صالت ع�صكرية خانعة �أمام رد 

�أ�صعف  �أو حتى  »�إ�صر�ئيلي« عن غزة وفل�صطن،  عدو�ن 

�لإميان قيام هذه �لقو�ت بعملية حترير جزيرتي »تري�ن 

كيان  غ�صباً  �حتلهما  �للتننْ   ،» �ل�صعوديتننْ و�صنافري 

�لحتالل »�لإ�صر�ئيلي«.

بن �لت�صاريح �لر�صمية و�لوقائع على �لأر�س، يجد 

�أم��ام  نف�صه  خ�صو�صاً،  و�لبحريني  �خلليجي،  �مل��و�ط��ن 

قوة كان ُيفرت�س بها �أن حتقق له �لأمن و�ل�صالم، لكنها 

عو�صاً عن ذلك تقوم باغتيال �حلياة فيه قتاًل و�عتقاًل 

بط�صها  زخم  ويخبو  يرت�خى  قوة  للحرمات..  و�نتهاكاً 

ع��ن م��و�ج��ه��ة �ل��ع��دو يف ���ص��اح��ات �ل��ق��ت��ال �حل���ق، فت�صيع 

�أعتاب ملكيات مُينع فيها  �لأر�س وُت�صحل �لعروبة على 

�لطبيعية  ب��احل��ق��وق  �مل��ط��ال��ب��ة  م��ظ��اه��ر  م��ن  مظهر  �أي 

لالإن�صان، بل وُيحكم فيها على من ينتقد �صيا�صة �حلاكم 

�أو  هنا  ملك  ب��ذ�ت  �مل�صا�س  ج��رم  لعقوبة  �إن��ف��اذ�ً  بالقتل، 

�أمري هناك.

حممد �شهاب

هل يمكن للقمة 
الثنائية إطفاء النيران 
في سورية والساحات 
المشتعلة في العراق 

والبحرين..؟



تعرتف  دول���ة  �أول  �ل�سابق  �ل�سوفياتي  �الحت���اد  ك��ان 

ورغ��م   ،1948 ع��ام  فل�سطني  يف  �الغ��ت�����س��اب  دول���ة  بقيام 

ذلك، مل تدخر �حلركة �ل�سهيونية و�أدو�تها يف �لد�خل 

جهد�ً، على مدى �حلرب �لباردة، لتقوي�س �أ�س�س �لنظام، 

�ملا�سي،  �ل��ق��رن  ت�سعينيات  مطلع  يف  تفكيكه  مت  �أن  �إىل 

كاملني،  عقدين  �ل��دويل  بالقر�ر  و��سنطن  فا�ستفردت 

مرة  مب��ع��دل  ع��دي��دة  م���ر�ت  ع�سكرياً  خاللهما  تدخلت 

كل 15 �سهر�ً، ومن �أهمها �حلروب �لعدو�نية يف �ملنطقة 

نيابة عن �لكيان �ل�سهيوين، دون ح�سيب �أو رقيب.

�ن��ه��ي��ار �الحت���اد  ب��ع��د  ف��ق��ط  »�إ����س���ر�ئ���ي���ل«   مل ت�ستفد 

�ل�سوفياتي فح�سب، بل حتى يف ذروة �سد�قته مع بع�س 

مببد�أ  تخل  باأ�سلحة  ت��زّوده��ا  مل  حيث  �لعربية،  �ل���دول 

�لتفوق �ملطلق للكيان �ل�سهيوين، مع �لتغا�سي �لدويل 

عن تطوره �القت�سادي و�لتكنولوجي �إىل م�ساف �لدول 

�ملتقدمة، يف �لوقت �لذي حرمت فيه �سعوب �ملنطقة من 

حتقيق تطلعاتها نحو �لتنمية و�إنهاء �لتبعية.

�لتكنولوجي  و�ل��ت��ع��اون  �ل��ت��ج��اري  �ل��ت��ب��ادل  حجم  �إن 

�ل�ساعدة،  �ل���دول  م��ن  وك��ّل  »�إ���س��ر�ئ��ي��ل«  ب��ني  و�ل�سناعي 

تلك  م��ع  جمتمعة  �ل��ع��رب��ي��ة  �ل����دول  تقيمه  م��ا  يتخطى 

�ل����دول، وع��ل��ى عك�س �حل��ال��ة م��ع �ل��ع��رب، مي��ي��ل م��ي��ز�ن 

�أن �جل��ان��ب  ع��ل��م��اً  »�إ���س��ر�ئ��ي��ل«،  مل�سلحة  د�ئ��م��اً  �ل��ت��ب��ادل 

�الق���ت�������س���ادي ي��ك��ت�����س��ب �أه���م���ي���ة خ���ا����س���ة ل�����دى �ل��ك��ي��ان 

�لتي  و�لعلمية،  �ل�سناعية  �ل��ط��ف��ر�ت  الأن  �ل�سهيوين، 

�أح��رزت��ه��ا معظم ه��ذه �ل���دول »�ل�����س��اع��دة«، ق��د حتققت 

بال�سر�كة مع �ملوؤ�س�سات »�الإ�سر�ئيلية«.

�الإ�سكاالت  حلل  �لدبلوما�سية  �حللول  رو�سيا  تف�سل 

�لدولية، خا�سة بني كّل من �إير�ن و�سورية وبني �لغرب، 

ذ�تها  �لنتائج  ت�ستهدف  �لدبلوما�سية  �أن  نن�سى  ال  ولكن 

�ملنطلق، يرتبط رف�س  �لتي تن�سدها �حل��رب، ومن هذ� 

لقر�ر�ت جمل�س  و�ل�سني  رو�سيا  بتاأييد  �لقوة  ��ستخد�م 

�القت�سادية،  و�لعقوبات  بفر�س �حل�سار  �ملتعلقة  �الأمن 

مما  �ملتطورة،  و�الأ�سلحة  �لتكنولوجيا  ت�سدير  وحظر 

يت�سبب يف �خل�سارة �لتدريجية لعنا�سر �لقوة، و�ختالل 

�لقدرة على �لتفاو�س و�لتو�سل �إىل �لت�سويات �لعادلة.

رمبا �إير�ن قد ��ستوعبت �لدر�س، فال تبدو �أنها تعتمد 

�ل�سيني، بل ت�سعى  �أو  �لرو�سي  �ملوقف  كلياً على تقلبات 

بر�جمها  ��ستمر�ر  و�سمان  �لذ�تي،  �كتفائها  تاأمني  �إىل 

�لعلمية و�لتكنولوجية، فقد خربت �إير�ن تر�جع مو�سكو 

بناء  وجتميد  �ل�����س��و�ري��خ،  �سفقة  �إمت���ام  ع��ن  �ملا�سي  يف 

�أعيد  حتى  �حل���ايل  �ل�سهر  حتى  بو�سهر  مفاعل  وح���دة 

وح�سن  بوتني  ف��الدمي��ر  �لرئي�سني  لقاء  بعد  �إط��الق��ه 

روحاين على هام�س �جتماع منظمة �سنغهاي �الأخر. 

م���ا ز�ل �ل��غ��م��و���س ي��ك��ت��ن��ف زي������ارة رئ��ي�����س �ل������وزر�ء 

م��وؤخ��ر�ً،  مو�سكو  �إىل  نتينياهو  بنيامني  »�الإ���س��ر�ئ��ي��ل��ي« 

�ل�سغط على  نتنياهو مل ينجح يف  �أن  وال ميكن �جل��زم 

م��و���س��ك��و، وق���د ه���دد ع��ل��ن��اً ب��ت��دم��ر �ل�����س��ور�ي��خ �مل��زم��ع 

�الإط��الق،  من�سات  على  و�سعها  قبل  ل�سورية  ت�سليمها 

قبول  على  يتباكى  �أح��د  ال  �لكيماوية،  �الأ�سلحة  وح��ول 

�لتعوي�س  كيفية  يف  هي  �مل�ساألة  ولكن  باإتالفها،  �سورية 

عنها بالو�سائل �لدفاعية �لبديلة، ويف قدرة رو�سيا على 

�إثارة مو�سوع خمزون »�إ�سر�ئيل« من �ل�سالح �لكيماوي 

و�لنووي.

ينبغي �لتذكر بحقيقة �أن »�إ�سر�ئيل« لن تتعر�س �أبد�ً 

�لدولية،  �ل��ت��و�زن��ات  �ختلفت  مهما  �ملماثلة  لل�سغوطات 

توظيف  على  ت��ر�ه��ن  �أن  �ملمانعة  ل���دول  ميكن  ال  وع��ل��ي��ه، 

�ل�سهيوين  �لكيان  مو�جهة  يف  �ملتحدة  �ل��والي��ات  ت��ر�ج��ع 

كما  منه  ت�ستفيد  الأن  مر�سحة  غ��ر  الأن��ه��ا  وخمططاته، 

�ال���س��ت��ف��ادة ال  ه��ذه  �أن  �ل�����س��اع��دة، خ�سو�ساً  �ل���دول  تفعل 

�ل�سهيونية  �حل���رك���ة  ت���وّف���ره  �ل����ذي  ب��ال��ق��در  �إال  ت��ت��ح��ق��ق 

�خلا�سة،  �ال�سرت�تيجية  متطلباتها  بح�سب  ت�����س��اء،  مل��ن 

وبامل�ساومة على م�سالح »حلفائها �لطبيعيني«.

�إن �حلركة �ل�سهيونية ال ميكنها �الحتفاظ بديناميتها 

�خلا�سة �إال من خالل �لتاأثر »�خلفي« على مو�زين �لقوى 

�لدولية، يف عملية معقدة تبدو للبع�س كاأنها »لعبة �أمم«، 

�ل��دول،  مب�سائر  �ل�سهيونية  تالعب  �لو�قع  يف  هي  بينما 

يت�سنى  لكي  �ل���دول،  تلك  يف  �ل��ق��ر�ر  ب�سناع  حتكمها  ع��رب 

�إد�رة �ل�سر�عات �الإقليمية با�ستقاللية تامة، م�ستغلة  لها 

تناق�س �لدول �ملت�سابقة على تقا�سم �لنفوذ، وعليه، لي�س 

نحو  �حل��ال��ي��ة  �ل�سهيونية  �لهجمة  ت�ستد  �أن  م�ستغرباً 

حتقيق م�سروعها �لتو�سعي يف ظل تعدد �الأقطاب.

ال يتفق كثر من �ملحللني و�ل�سيا�سيني مع هذه �لروؤية، 

»�إ���س��ر�ئ��ي��ل« قد  �أن  يعتقدون  �الأ���س��ا���س،  م��ن حيث  الأن��ه��م، 

تخلت عن م�سروعها �لتو�سعي، و�أن تعدد �الأقطاب �سي�سب 

يف م�سلحة ق�سايا �ملنطقة و�سعوبها، ويتنا�سون �أن ما يقرر 

لعنا�سر  دول��ه��ا  �م��ت��الك  ه��و  �ملنطقة  على  �لهجمة  ف�سل 

مو�قفها  ومنعة  �مل�ستقلة،  و�القت�سادية  �لع�سكرية  �لقوة 

�ل�سيا�سية �ملبنية على �لوقائع، ولي�س على �الأوهام.

�ل�سعف،  من  م�ستع�سية  حالة  �ملنطقة  بلد�ن  ت�سهد 

و�لتقاتل �لبيني، و�حلروب �الأهلية، و�لفو�سى �الأمنية، 

�ل�سيا�سية  �ل��ق��وى  على  ل��ز�م��اً  ف�سار  �ل��دول��ة،  وتفكك 

�لوطنية، ودول �ملمانعة �أن ت�سعى، على �سعيد �لعالقات 

�لقوى،  مو�زين  يف  موقعها  حقيقة  ت��درك  �أن  �لدولية، 

مبا  �ل�ساعدة  �ل��دول  مع  �لثنائية  �لعالقات  تدير  و�أن 

�ملتبقية،  �لقوة  عنا�سر  ويحفظ  حقاً،  م�ساحلها  يخدم 

حتت  عليها  ُتفر�س  �لتي  �ملجانية  �ل��ت��ن��ازالت  م��ن  ب��داًل 

عنو�ن »دبلوما�سية �الأ�سدقاء«.

عدنان حممد العربي

طهران - بهاء النابل�سي

تبدو  �الإي��ر�ن��ي��ة  �الإ�سالمية  �جلمهورية  د�خ��ل  من 

�ل��ع��الق��ة بني  �لبعيد يف م��و���س��وع  �إىل �الأف���ق  �ل��ن��ظ��رة 

�إير�ن و�لغرب عموماً، و�لواليات �ملتحدة خ�سو�ساً، يف 

و�سوح �سديد، وتدرك �لقيادة �الإير�نية كيفية �لتعامل 

مع هذ� �مللف �ملعقد بغاية �حلذر، لكن طهر�ن تعي�س 

بالفعل حتت وطاأة عقوبات ظاملة منذ عقود، وهذ� ما 

�إن  �إذ  و�القت�سادي،  �مل��ايل  �ملو�سوع  يف  حتديد�ً  يلم�س 

�لريال هبط بقوة �أمام �لدوالر يف �لفرتة �الأخرة، ما 

جعل �حلالة �الجتماعية برمتها يف و�سع �سعب، حيث 

�ل�سلطات  تدخل  رغم  �الأ�سا�سية  �مل��و�د  �أ�سعار  �رتفعت 

يف �أكرث من جمال، خ�سو�ساً يف جمال دعم م�ستقات 

�لطاقة و�لتعليم و�لرعاية �ل�سحية و�لنقل وغرها.

ز�ئ��ر طهر�ن من م�ستوى  ينده�س  ذل��ك  رغ��م  لكن 

�الإير�ين  �لفرد  �ملدنية، وم�ستوى تطور  تطور �حلياة 

يف �ل��ت��ع��ل��ي��م و�ل���ت���ج���ارة و�ل�����س��ن��اع��ة، و�أ���س��ب��ح��ت ه��ذه 

م�ساألة  ���س��وى  ���س��يء  ب��ك��ل  ذ�ت��ي��اً  �جل��م��ه��وري��ة مكتفية 

يف  �لعمل  ب��د�أت  �أنها  علماً  �ملدنية،  �لطائر�ت  ت�سنيع 

هذ� �ملجال.

ح����ني ت���دخ���ل �أروق��������ة �ل�����س��ي��ا���س��ة، ت���ف���اَج���اأ ب��ح��ج��م 

�الطمئنان و�لنظرة �ل�ساملة مل�ستقبل �إير�ن وتاأثرها 

يف حميطها �الإقليمي وعلى م�ستوى �لعامل، فهي مثاًل 

و�ل�سيني  �لرو�سي  �لعمالقني  مع  بالتن�سيق  مار�ست 

�سغطاً ال ي�ستهان ملنع �حلرب �الأمركية على �سورية، 

وق���د جن��ح��ت ب��ذل��ك ع��ل��ى �مل�����س��ت��وي��ات �ل��دب��ل��وم��ا���س��ي��ة 

�ل�سيخ  �لرئي�س  جن��م  �سعود  ومنذ  لكن  و�ل�سيا�سية، 

�أم��ور  تغرت  �ملا�سي،  �آب  منت�سف  يف  روح���اين  ح�سن 

كثرة يف �ل�سيا�سة، فالرجل ميار�س �ل�سيا�سة برب�عة 

وذكاء، وعرف كيف يخاطب �الأمركيني و�الأوربيني.

لكن �حلو�ر مع �لواليات �ملتحدة �لذي بد�أ باإ�سار�ت 

طهر�ن  ع��ن  �ل�����س��ادرة  بالت�سريحات  متثلت  �إيحائية 

رغبة  �إىل  �سر�حة  ت�سر  ���س��و�ء،  ح��د  على  وو��سنطن 

م�����س��رتك��ة ح��ت��ى �الآن ب��ني �ل��ط��رف��ني ب��اال���س��ت��م��اع �إىل 

�أن  �لتفاوؤل و�حلكم  �ملبكر  لكن من  �لبع�س،  بع�سهما 

مثاًل  فهناك  وحم��دد،  م�ستقيم  مب�سار  ت�سر  �الأم���ور 

عامالن يقفان بوجه تطور �لعالقات:

وم��ب��ا���س��رة على  ���س��دي��دة  »�إ���س��ر�ئ��ي��ل��ي��ة«  �سغوط   1-

وت��ط��ال��ب  ل��ل��ع��الق��ات،  تطبيع  �أي  ت��ري��د  ال  و����س��ن��ط��ن 

�إير�ن للطاقة �لنووية، خ�سو�ساً  بالت�سدد يف �متالك 

بعدما �أ�سبحت يائ�سة من �أي �سربة ع�سكرية، وت�ساأل: 

ملاذ� رفع �لعقوبات ما د�مت �إير�ن مت�سررة ومل توقف 

�أن�سطتها �لنووية يوماً و�حد�ً؟

هذه  �الأمركية  �الإد�رة  على  متار�س  �سغوط   2-

�سيا�سياً  م��ت��ن��اف�����س��ة  �أط������ر�ف  م���ن  �ل���د�خ���ل  م���ن  �مل����رة 

�الأب��ي�����س، وال يخفى  �لبيت  �إىل  �ل��دخ��ول  ط��احم��ة يف 

�لتحري�س و�جلهد »�الإ�سر�ئيلي« و��ستمر�ر �لعقوبات 

�لعقوبات  ه��ذه  �أن  خ�سو�ساً  �إي����ر�ن،  تتنف�س  �أن  دون 

مثاًل  يعاين  �مل��ايل حيث  �مل��و���س��وع  يف  ج��دو�ه��ا  �أثبتت 

�ل��ب��ن��ك �مل���رك���زي �الإي�����ر�ين م��ن ���س��ع��وب��ة �ل��ت��ح��وي��الت 

�ملالية و�إج��ر�ء عقود �لنفط وغرها، لكن هذ� كله ال 

ينفي وجود رغبة �أمركية يف هذ� �لتحول مبعنى ك�سر 

�أم  مهابة �لتوجه نحو �الإي��ر�ين وبدء حو�ر معه طال 

ق�سر.

�لعالقات  جممل  �سي�س�سمل  �حل���و�ر  ه��ل  و�الأه����م: 

�ملحك  ه��و  ه��ذ�  �ل��ن��ووي��ة؟  �لطاقة  �م��ت��الك  �أم ق�سية 

يتبلور حتى  �ل��ذي مل  �الأ�سا�سي من �حل��ر�ك �حل��ايل 

�الآن.

ُي��رتج��م �حل����و�ر بتقدمي  �أن  �الإي��ر�ن��ي��ون ي��رغ��ب��ون 

وج��ود ح�سا�سية  رغم  �لعقوبات،  رفع  و�أولها  �الأف��ع��ال، 

�لثوري،  �حلر�س  خ�سو�ساً  �إي���ر�ن،  قيادة  ل��دى  فائقة 

�ل���ت���ي ال ت���رغ���ب ب��ف��ت��ح ه����ذه �ل���ك���وة �ل��ت��ف��او���س��ي��ة مع 

�الأمركيني، فهناك جت��ارب مريرة وخمادعة يف هذ� 

�أي�ساً  �إي��ر�ن: هل �حل��و�ر  �ملجال، وهناك من ي�ساأل يف 

�أكرثها، بدء�ً  �ملنطقة، وما  �أم ملفات  �لنووي  �سي�سمل 

�ملناطق  من  وغرها  و�لعر�ق،  و�لبحرين  �سورية  من 

ذ�ت �لت�سابك �الأمركي - �الإير�ين؟

من جانبهم، يرغب �الأوروبيون بفتح نافذة �حلو�ر 

م��ع �إي�����ر�ن م��ن ب���اب �ل���ن���ووي م��ع ����س��ت��م��ر�ر �ل�سغط 

�الق��ت�����س��ادي وم��ر�ج��ع��ة �أن��ظ��م��ة �ل��ت��ع��ام��ل �مل����ايل مع 

بع�س  وتخفيف  �إي��ر�ن��ي��ة  وم��ال��ي��ة  جت��اري��ة  موؤ�س�سات 

�الإجر�ء�ت، وهذه يفهمها �الإير�نيون ويتعاملون معها 

�أي�ساً بحذر.

دبلوما�سية  ترغب مبمار�سة  �الأم��ر  و�ق��ع  �إي���ر�ن يف 

�الأق��وي��اء، وه��ن��اك يف ط��ه��ر�ن م��ن يقول بثقة كبرة: 

يفهمنا  �أن  �حل��و�ر مبنطق  ونريد  �سعافاً،  ل�سنا  نحن 

نوقف  �أن  �أواًل  م��ن��ا  يطلب  �أن  ال  ويتفهمنا،  �ل��غ��رب 

�لتخ�سيب ثم ننتطر حتى يرفعون �لعقوبات، ال�سيما 

ك��ام��ل منطقة  ت��اأث��ر على  ب��ات��ت دول���ة ذ�ت  �إي����ر�ن  �أن 

�ل�سرق �الأو�سط، �إن مل نقل على م�ستوى �لعامل.

ل تحقيق مشروعه التوسعي؟ )2/2(
ّ

تعدد األقطاب.. هل يضعف الكيان الصهيوني أم يسه
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مل يكن البدوي حديث العهد بـ»الن�ضال«، فقد انغم�س فيه 

طالـــب عقائدي يف جامعات البلد املجـــاور، وزاد عليه ب�ضع 

�ضنني من عمر الرجولة، وكانت الأحزاب يف بلده بعدد الأفخاذ 

يف الع�ضرية، »كان الزعماء يبدلون ا�ضم اجلماعة كلما تراءى 

لهم اأن فكـــراً جديداً يلـــوح يف الأفق البعيـــد«، قال البدوي 

ل�ضاحبيه، واأ�ضاف، »ويف كل مرة، كانت �ضاحة احلراك ت�ضيق 

وت�ضيق حتى الختنـــاق، وتكرث حركات التمـــرد والن�ضقاق، 

فلّما اأح�ض�ضت اأنني �ضاأ�ضبح ع�ضواً يف ع�ضابة معزولة قررت 

العتكاف«.

كان الأ�ضحـــاب الثالثـــة، يف تلك الأثنـــاء، يتظللون بفيء 

ال�ضجرة الوحيدة يف احلديقة العامة و�ضط املدينة، ويعيدون 

تفح�س املل�ضق، وي�ضتعر�ضـــون اأ�ضماء اجلمعيات التي دعت 

اإىل الحتجـــاج املبتور، وا�ضتطرد البـــدوي قائاًل، »يف عهدي 

ال�ضابـــق، كنا ُنعـــرّف اجلماعات النا�ضطـــة باأ�ضماء زعمائها 

املتنفذين، وكنا ن�ضكو من كرثتهم، وحني اأقارن اليوم بالأم�س 

اأبكي عليه«.

علق ال�ضحايف على كالمه، وقال، »حالكم يا �ضاحبي مثل 

حالنا.. فقـــد تكاثرت عندنا اجلمعيات كالفطر الربي، ولطاملا 

حاولت اأن اأجد تعلياًل مقنعًا للظاهرة فلم اأفلح، وقد انت�ضبت 

اىل اإحدى املنظمات املدنية ل�ضـــرب اآراء موؤ�ض�ضيها، فوجدتهم 

من�ضغلني بتاأمني م�ضادر التمويل، ينتقلون من �ضفارة اأجنبية 

اإىل اأخـــرى، فيختارون اأ�ضخاها يف العطاء، ول يكرتثون لكلفة 

ما يقدمونه باملقابل«.

ا�ضتمع امل�ضافر حلوار رفيقيه دون اأن ينطق بحرف، ولحظ 

ال�ضحايف �ضمته ف�ضاأله، »مل ل ت�ضاركنا احلديث، األي�س لديك 

ما تقوله«؟ فاأجاب ال�ضحايف، »لقد قلت ما فيه الكفاية قبل 

ذهابنا اإىل العت�ضام، ولكنـــي اأرى يف تو�ضعكما يف التعليل 

والتحليـــل، تو�ضيفًا ل يبتعـــد كثرياً عن احلقيقـــة، ولكنكما 

ت�ضتعمالن عبارات جافة ومبا�رشة، ل تخلو من نربة التخوين 

والتهـــام، وانـــا اأف�ضل يف هذه امل�ضمـــار اأن اأ�ضتخدم اأ�ضلوب 

التورية وال�ضتنباط«.

انتظـــر امل�ضافر حتى اأدرك رفيقيه التعـــب، فهّياأ كلٌّ منهما 

ح�ضرية فوق الع�ضب امل�ضفر، وغرقا يف �ضبات عميق، فالتقط 

امل�ضافـــر دفـــرته ال�ضغـــري وراح يخط علـــى �ضفحاته ب�ضع 

مالحظـــات لن يك�ضف عنهـــا حتى تكتمل ال�ضـــورة، وينتهي 

الرتحال، ثـــم ا�ضتلقى بجانب رفيقيـــه، وراح ي�ضتذكر كلمات 

ال�ضيخ اجلليل، ولكنه �رشعان ما ا�ضت�ضلم للنوم قبل اأن تتجمع 

يف خميلته �ضورة طيفه املت�ضائل.

مل يدرك امل�ضافــــر حتى تلك اللحظات اأن م�ضدر اإلهامه كان 

�ضيختفي فجاأة مــــن خياله، وين�ضى اإىل الأبــــد اأنه التقاه يف 

الوادي ال�ضحيق ي�رشخ وحيداً، ويلقي عظاته للطري وال�ضخور 

وال�ضجر، واأن عليه و�ضحبه ورفاقــــه اأن ي�ضتطلعوا الآفات يف 

الأمة، وي�ضتنبطوا لهــــا احللول، وين�رشوا من تاريخها الدرو�س 

والعرب.

ا�ضتفــــاق الرفــــاق واحداً تلــــو الآخر، ويف خلــــد كلٍّ منهما 

ا�ضتف�ضارت بال حدود، فبادرهم امل�ضافر بنربة جادة، وقال، »اإن 

كنــــا �ضنهتم بال�ضاأن العام، فلن نرتب�س كغرينا لقتطاع ح�ضة 

يف غلة لي�ضت مــــن زرعنا اأو ح�ضادنا، ومــــن �ضاء اأن يوا�ضل 

امل�ضرية، فليتهياأ لقتحام امل�ضتحيل«.

هز البــــدوي براأ�ضه كمن ينوي تاأييده قبــــل اأن يتفهم اأبعاد 

ما �ضمع، فاأحجــــم عن التعليق، ثم �ضارع ال�ضحايف للرد على 

»توجيهــــات« امل�ضافر، وقــــال، »اأهذا ما اأو�ضــــى به �ضيخك 

املجهول«؟ فرد امل�ضافر با�ضتغراب �ضديد، »ماذا تق�ضد؟.. وعن 

اأي �ضيخ حتدثني«؟
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الذاتية،  ل�ـــرشد �ضريتـــه  ل حاجة 

فهـــو الذي اقـــرتن ا�ضمـــه بامل�ضاريع 

الأمريكية القادرة على تدمري كيانات 

»جمهوريات املوز« عرب العامل، وهو 

�ضيد الغـــرف ال�ضـــوداء، حيث تو�ضع 

خطط متزيق اخلرائط، واإعادة ت�ضكيل 

مـــا تراه اأمريكا منا�ضبـــًا لها ومالئمًا 

على  القا�ضية  العن�رشيـــة  للكيانات 

القوميات.

يخ�ضى هرني كي�ضنجر على �ضورية 

مـــن الفو�ضى يف حـــال �ضقوط الأ�ضد، 

رغم اأنـــه املهند�س الذي زرع الفو�ضى 

عرب العامل، وح�ضبـــه اأنه بهذا اأ�رشف 

من العرب، ولديـــه روؤية مل تتوفر يف 

الزلزل  اأدمغتهم يومـــًا، ويرى خـــط 

تتمايل  الربكانية  وال�ـــرشوخ  يتحرك 

حتـــت اأمة مرّ »الربيـــع« يف �ضمائها 

عـــن طريق اخلطاأ، لأن رمـــال البادية 

تنتج بـــرتول العمالة ول تنبت زهرة 

اأمل ل�رشق ينتحر.

ما هي خريطة طريق هذه الثورة يف 

�ضورية؟ وكم من موؤمتر دويل واإقليمي 

ُعقد لتوحيد �ـــرشاذم املعار�ضة على 

روؤيـــة م�ضتقبليـــة لـ»�ضوريا ما بعد 

فت  الأ�ضـــد«؟ واأين املليارات التي �رشُ

لدعـــم انتفا�ضـــة هجينـــة؟ واأين هي 

حكومة املنفى ال�ضوريـــة؟ واأي نظام 

�ضيا�ضي جاهـــز لت�ضلم مقّدرات دولة؟ 

واأين الد�ضتور ل�ضورية اجلديدة؟ وكيف 

لهم اأن يطّبقوا قوانني مدنية و�ضعية 

اإمـــارات »الن�ـــرشة« و»اأن�ضار  على 

ال�رشيعـــة« و»دولة العـــراق وال�ضام 

الإ�ضالمية؟!

ال�ضوريني يف لبنان  النازحني  اأحد 

قال: »نحن عائلة من اأربعة اأ�ضخا�س، 

ن�ضكن يف ن�ضف »كارافان« يف اإحدى 

اإيجارهـــا ال�ضهري  �ضواحي بـــريوت، 

ثالثمئة دولر، �ضكنت اأختي معنا هي 

وعائلتها منذ فـــرتة ثم قررت العودة 

اإىل حماه و»احلمم«، لأنها على الأقل 

الـــذي ي�ضتقبلها جمانًا  جتد امل�ضفى 

واملواد ال�ضتهالكيـــة املدعومة، رغم 

الظروف التي متـــر بها �ضورية، وجتد 

املدر�ضة املجانية لأولدها، مع الكتب 

والقرطا�ضية، وبقيـــُت اأنا مع عائلتي 

يف لبنـــان ثالثـــة مـــن اأ�ضـــل اأربعة 

يعملون ول ن�ضتطيـــع حتّمل الغالء.. 

ماذا فعلنا نحـــن ال�ضوريني باأنف�ضنا؟ 

ومن من هـــوؤلء املعار�ضني املنّظرين 

يف الداخـــل واخلارج قـــادر اأن يعيد 

اإلينا �ضورية التي كانت«؟

هنا تكمن الفجوة الكربى، بني قادة 

معار�ضة ل يـــدرون ماذا يفعلون، يف 

احلقل يتقاتلون وعلـــى البيدر �ضوف 

قامت  �ضـــوري  و�ضعـــب  يتذابحـــون، 

با�ضمـــه قيامة »الثـــورة«، فكان هو 

وقودهـــا، وهو وحـــده رمادها، وثمار 

»الثورة« �ضتكون لقطايف الفر�س متى 

انت�رشت، ومن اأيـــن لـ»ثوار« �ضورية 

اأن ينت�رشوا طاملـــا اأن الآلة احلربية 

نعت يف اأي مكان  والأدوات الب�رشية �ضُ

وا�ضتوردت من اأي مكان اإل من �ضورية، 

و�ضـــط حديث عن األف ف�ضيل ي�ضّكلون 

جمتمعني نحو مئة األف مقاتل، ولكل 

ف�ضيل »اأجندته« اخلا�ضة، يقراأ فيها 

ما كتب له من بلد املن�ضاأ، ويقراأ فيها 

ما يكفـــي لتدمري �ضوريـــة احل�ضارة 

ال�ضوري  وبات  واملن�ضـــاآت،  والتاريخ 

واملعادلت،  احل�ضابات  املن�ضاأ خارج 

املعار�ضـــات  قيـــادات  زالـــت  ومـــا 

ال�ضورية مـــن نزلء الفنـــادق تنا�ضد 

اأمريكا والغـــرب الت�ضعيد �ضد النظام 

ملزيد مـــن التناحر الغبي، وملزيد من 

اأر�ضفة وطن  النتحار املجاين علـــى 

اأرادت له »اأمـــريكا كي�ضنجر« ربيعًا 

عربيًا بامتياز.

اأمني يو�سف

كيسنجر.. عندما يخشى 
صانع الفوضى على أمة الفوضويين! 

لو يعقلون!

�إذ� كانت خلفية �لتعّدد �لثقايف جت�ّسد �إرثاً من تر�كمات �ال�ستخفاف 

باالآخر، �أو �حلذر منه، �أو عدم �لثقة به، فاإّن ثقافة �لتعّدد جت�ّسد على 

خالف ذلك، حالة �نفتاح و�حرت�م وثقة به، فهي بالتايل ت�سّكل �سمام 

�الأمان للتعدد �لثقايف، و�سابطاً حكيماً لتج�سد�ت هذ� �لتعّدد وجتلياته.

حق �الختالف و�لتمايز، ال يعني حقاً مطلقاً متفلتاً من �ل�سو�بط، 

�أو متجاوز�ً حلقوق �الآخرين.. �إّن لالإن�سان حقاً، ولل�سخ�سية �جلماعية 

حقاً، ففي �ملجتمعات �ملتعددة هناك حق �لتمايز، وهناك حق �لتما�سك، 

تكمن  �إمن��ا  يلتقيان..  ال  متو�زيان  خطان  �أنهما  �أب��د�ً  �سحيحاً  ولي�س 

نقطة �لتقائهما، يف ثقاقة �لتعدد.. وهي ثقافة قلة حتى �الآن، وما مل 

ملعنى  �ملختلفة  �ملفاهيم  بني  �لهّوة  ف��اإّن  ومتاأ�سلة،  عامة  ثقافة  ت�سبح 

�لتعدديات �لثقافية �ستزد�د عمقاً و�ت�ساعاً.

من هنا كانت �حلاجة �ملا�سة �إىل - �سومعة تاأمل وحو�ر - ُيوؤتى �إليها 

وعقالنية،  وروي��ة  بحكمة  لتعالج  و�ل�سكوك،  و�ملخاوف  �لهو�ج�س  بكل 

للنتائج..  و�سماناً  ل��ل��ح��و�ر،  ت�سهياًل  �ل�سخر..  فلق  كما  وب�سر�حة 

رماد�ً  �إال  تنتج  ال  �للحى،  وبو�س  و�لتزلف،  و�لتملق  و�ملحاباة  فاملو�ربة 

يغطي جمر�ً متقد�ً، بانتظار لفحة ريح!

�لت�سامح وتطهر  �إىل  ي��وؤدي  �أن  و�ل�سفاف  �لو�ثق  �حل��و�ر  �ساأن  من 

�لذ�كرة..

�لد�ئم  �حل��و�ر  مبد�أ  �إىل  �لو�حد«  باهلل  �ملوؤمنني  »ندعو  �إننا  �أج��ل.. 

�مل��ت��ب��ادل، بحيث يعمل  �مل��ب��د�أ �لقائم على �الح���رت�م  و�مل��ت��و����س��ل.. ه��ذ� 

وه��ذه  و�حل��ري��ة..  و�ل�سالم  �الجتماعية  �لعد�لة  �إر���س��اء  على  �جلميع 

�مل�سوؤولية �مل�سرتكة على درجة عالية من �الإحلاح بالن�سبة �إىل »�مل�سلمني 

و�مل�����س��ي��ح��ي��ني« لي�س يف ل��ب��ن��ان ف��ح�����س��ب، ب��ل وع��ل��ى �مل�����س��ت��وى �ل��ع��امل��ي.. 

و�سع حدٍّ خلالفاتهم،  �إىل  �لتحديد، مدعوون  فاللبنانيون على وجه 

و�لت�سامن،  �الأخ���وة  م��ن  مزيد  �أج��ل  م��ن  �ل�سائدة،  �لعقليات  وتغير 

الإعادة بناء جمتمع �أكرث متا�سكاً وتعاي�ساً بني �أبنائه..

�ل�سالم  �سادها  ما  كثر�ً  جنب  �إىل  جنباً  طويلة  قروناً  عا�سو�  فهم 

�ل�سرورية  �لطريق  �إي��ج��اد  عليهم  م�ستحياًل  لي�س  لذلك  و�ل��ت��ع��اون، 

ل��ل��ت��ف��اه��م وب���ن���اء �مل��ج��ت��م��ع- �ل���دول���ة- ع���رب �حل�����و�ر �ملُ���ح���رِتم لطبيعة 

�ملجموعات �ملختلفة.

�الأر���س  على  ويقيمون  و�ح��د،  وطني  جمتمع  �إىل  ينتمون  فالذين 

و�مل��و�ج��ه��ة  �مل��ت��ب��ادل،  �حل���ذر  عالقاتهم  ي�سود  �أال  ُي��ف��رت���س  �ل���و�ح���دة، 

و�لعزل، با�سم �لديانات �لتي ينتمون �إليها.

�أف�سل  م�ستقبل  �إىل  و�لتطلع  �خُلُلقية،  للحياة  �مل�سرتك  فاملفهوم 

يح�سم �مل�سوؤولية �مل�سرتكة على �جلميع، يف معركة بناء �ملجتمع، و�إر�ساء 

�خُلُلقية  للقيم  �الأ�سا�سية  �ملقومات  على  بالرتكيز  وذلك  �لغد،  معامل 

و�لعد�لة �الجتماعية و�ل�سالم و�حلرية، ومن �ساأن هذ� �إذ� ما حتقق، �أن 

ِرع �أمام »�للبناين« �آفاق �لتطور و�لّرقي و�حلد�ثة. ُي�سِّ
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مخاوف اقتصادية من استهداف السفن العابرة لقناة السويس

اقتصاد

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

يف ���ش��وء اال���ش��ط��راب��ات ال��ت��ي ت��ع��م ال�����ش��ارع 

امل�سري منذ عزل الرئي�س حممد مر�سي، برزت 

تهدد  م�سلحة  جمموعات  اأخ���راً  ال��واج��ه��ة  اإىل 

ال�سوي�س،  ق��ن��اة  تعرب  ال��ت��ي  ال�سفن  با�ستهداف 

وب��ال��ف��ع��ل ف��ق��د ب�����داأت اإح�����دى ه���ذه امل��ج��م��وع��ات 

بتنفيذ تهديداتها عرب ا�ستهداف �سفينة �سينية.

ومل��واج��ه��ة امل��خ��اط��ر ال��ت��ي مي��ك��ن اأن ت��ط��ال 

املالحة بالقناة، يف ظل التزامات م�سر الدولية 

اإىل اتخاذ  بتاأمني القناة، عمد الفريق ال�سي�سي 

ت���داب���ر ف���وري���ة ت��ق�����س��ي مب�����س��اع��ف��ة احل��را���س��ة 

الأمنية على القناة ون�سب كامرات مراقبة.

وجت�����ري ال���ي���وم م��الح��ق��ة ت��ن��ظ��ي��م »ك��ت��ائ��ب 

الفرقان« الإرهابي، امل�سوؤول عن اإ�سابة ال�سفينة 

جي«  بي.  »اآر.  بقذائف  اآ�سيا«  »كو�سكو  ال�سينية 

بعد اأن مت حتديد هوية املهاجمني.

اإذاً، يف حترك قد يهدد �سالمة قناة ال�سوي�س 

وع��ائ��دات��ه��ا ال��ك��ث��رة ال��ت��ي ت���دره���ا ع��ل��ى م�سر، 

تعر�ست ال�سفينة ال�سينية »كو�سكو اآ�سيا« لهجوم 

مت�سددة  جماعة  يد  على  القناة  عبورها  خ��الل 

تدعى »كتائب الفرقان«، وتتخذ من �سبه جزيرة 

�سيناء مقراً لها، ل �سك اأن هدف الإرهابيني هو 

ال��ق��ن��اة، علماً  امل���رور يف  ال��ت��اأث��ر يف تدفق حركة 

اأو  لل�سفينة  �سرر  اأي  عن  ي�سفر  مل  الهجوم  اأن 

لدى  القلق  يثر  اأن  �ساأنه  م��ن  لكن  حمولتها، 

ال�سفن الأخرى ويدفعها اإىل تغير م�سارها.

قناة بالغة الأهمية

هذا الهجوم �سد ال�سفن العابرة للقناة يعد 

تطوراً جديداً، وينبغي التعامل معه بكل جدية، 

ب�����س��ب��ب ت���اأث���ره امل��ح��ت��م��ل يف ال��ت��ج��ارة ال��ع��امل��ي��ة، 

ت��ع��ر���س��ت ق��ن��اة ال�����س��وي�����س يف امل��ا���س��ي ل��الإغ��الق 

اأواخ��ر  بني  اأ�سهراً  ب�سبب احل��رب، وظلت مغلقة 

عام 1956 ومطلع عام 1957، وملدة ثماين �سنوات 

التي  الب�سائع  حجم  لكن  و1975،  ال�1967  بني 

كان  بكثر مم��ا  اأع��ل��ى  اأ�سبح  ال��ي��وم  مت��ر عربها 

القرن  و�سبعينيات  خم�سينيات  يف  احل��ال  عليه 

املا�سي، وتوؤكد التقارير ال�سادرة عن هيئة قناة 

عرب  مت��ر  ال��ت��ي  الب�سائع  حمولة  اأن  ال�سوي�س، 

القناة ارتفعت اإىل اأكرث من ال�سعف يف غ�سون 

ال�سنوات ال�12 املا�سية، من نحو 368 مليون طن 

مرتي يف عام 2000 اإىل 740 مليون طن مرتي 

8 يف املئة  2012، ومت��ر عربها الآن نحو  يف ع��ام 

من  الثالث  ويف  العاملية،  البحرية  التجارة  من 

 2.7 حتمل  �سفينة  اأيلول وحده مرت عربها 45 

مليون طن مرتي من الب�سائع.

الثانية  النقطة  اأي�ساً  ال�سوي�س  قناة  وتعد 

النفط  لنقل  هرمز  م�سيق  بعد  اأهمية  الأك���رث 

واأم��رك��ا  اأوروب�����ا  اإىل  امل�����س��ال  الطبيعي  وال���غ���از 

يعني  للب�سائع  الكثيف  التدفق  هذا  ال�سمالية، 

اأن يوؤثر  للقناة، ميكن  اإغ��الق ولو موؤقتاً  اأي  اأن 

ب�سكل كبر يف التجارة العاملية.

القناة هدف

القناة هي جمرى مائي �سيق جداً، ول يبلغ 

عر�سها يف كثر من الأماكن اإل نحو 300 مرت، 

وهذا يعني اأن حركة املرور عرب القناة ت�سر يف 

بع�س الأحيان يف اجت��اه واح��د ولفرتات طويلة 

ب�سبب �سيق القناة، ويتم مترير ال�سفن يف ثالث 

قوافل منتظمة يومياً يف اأوقات حمددة، وهناك 

للقوافل  ت�سمح  ال��ت��ي  اجل��ان��ب��ي��ة  ال��ط��رق  بع�س 

امل��رور  يجعل  م��ا  بع�ساً،  بع�سها  بجانب  ب��امل��رور 

ع��رب ال��ق��ن��اة اأك���رث ك���ف���اءة، وم���ع ذل���ك، ف���اإن ه��ذا 

العثور  ج��داً  ال�سهل  م��ن  يجعل  امل���روري  النظام 

ع��ل��ى ال���ه���دف م���ن م���وق���ع ه���ج���وم ي��ت��م ان��ت��ق��اوؤه 

ب�سهولة، كما ميكن تعقب ال�سفن يف القناة عرب 

الإنرتنت.

التي تبحر يف  ال�سفن  اأن  يعني  القناة  �سيق 

و�سطها تكون يف كثر من الأحيان على بعد نحو 

وبالتايل  القناة،  �سفتي  من  اأي  من  مرتاً   150
وق��اذف��ات  الر�سا�سة  ب��امل��داف��ع  ا�ستهدافها  ميكن 

يف  ا�ستخدامها  مت  ال��ت��ي  ال�����س��اروخ��ي��ة،  القنابل 

الهجوم على ال�سفينة ال�سينية، وينبع الهاج�س 

يف  ال�سيقة  ال��ق��ن��اة  طبيعة  حقيقة  م��ن  الأم��ن��ي 

م��ع��ظ��م اأج���زائ���ه���ا وع����دم ع��م��ق��ه��ا، ب��ح��ي��ث ميكن 

يف  تغرق  اأن  اآ�سيا«  »كو�سكو  مثل  كبرة  ل�سفينة 

منت�سف القناة عند نقطة �سيقة جداً، ما يوقف 

ب�سكل فعال حركة املرور عرب القناة اإىل اأن يتم 

نقل ال�سفينة خارجها، ومبا اأن م�سر تتلقى نحو 

خم�سة مليارات دولر �سنوياً ر�سوم عبور للقناة، 

للدخل  مهماً  م�����س��دراً  امل��ائ��ي  امل��ع��رب  ه��ذا  فيعد 

والعمالت الأجنبية للحكومة امل�سرية، وبالتايل، 

ت�سبح القناة هدفاً حمتماًل للمت�سددين الذين 

ي�سعون لإحلاق الأذى باحلكومة امل�سرية.

تهديدات كثرية

يف الأ����س���اب���ي���ع الأخ�������رة، ت��ل��ق��ت ه��ي��ئ��ة ق��ن��اة 

ال�سوي�س تهديدات من جماعات جمهولة تزعم 

اأنها �ست�ستهدف القناة، واأدت هذه التهديدات اإىل 

تكثيف الإج��راءات الأمنية على طول القناة، اإل 

اأن ذلك التكثيف الأمني مل يكن كافياً لإحباط 

ال��ه��ج��وم ���س��د ال�����س��ف��ي��ن��ة ال�����س��ي��ن��ي��ة ب��ا���س��ت��خ��دام 

الأ�سلحة اخلفيفة. 

ويف اأع���ق���اب ذل���ك ال��ه��ج��وم ال��ف��ا���س��ل، اأن�����س��اأ 

ع���دد  وزاد  ت��ف��ت��ي�����س  ن���ق���اط  امل�������س���ري  اجل���ي�������س 

املتنقلة، ورك���ب م��زي��داً من  الأم��ن��ي��ة  ال���دوري���ات 

اإ�سافية  مروحيات  ون�سر  الأم��ن��ي��ة،  ال��ك��ام��رات 

على  �سن هجوم  واأ�سبح  القناة،  ملراقبة  للجي�س 

ذي  اأك��رث �سعوبة من  الآن  للقناة  عابرة  �سفينة 

قبل..

هجوم حمدود

بالأ�سلحة  الهجوم  ك��ان  اإذا  م�ستغرباً  لي�س 

لها  يت�سبب  مل  اآ���س��ي��ا«  »كو�سكو  �سد  ال�سغرة 

املهاجمون  ك��ان  ول��و  حتى  ال�سرر،  م��ن  كثر  يف 

الأ�سلحة  لأن  �ساروخية،  ق��ذائ��ف  ي�ستخدمون 

�سحن  �سفينة  كافية ل�ستهداف  لي�ست  اخلفيفة 

يبلغ طولها نحو 350 مرتاً وتزن نحو 114 األف 

طن مرتي. 

ال�سفن لي�ست فقط كبرة ج��داً، واإمنا  هذه 

ال�سرورة  بحكم  للغاية  جيد  ب�سكل  بنيت  اأي�ساً 

التي  ال�سخمة  ال�سحنات  مع  التعامل  اأج��ل  من 

حتملها يف البحار الهائجة، لذلك فمن ال�سعب 

اأن ت��ت��ع��ر���س ال�����س��ف��ن ال��ك��ب��رة واحل��دي��ث��ة  ج����داً 

ل��ل��غ��رق، ح��ت��ى ع��ن��د م��ه��اج��م��ت��ه��ا ب��ق��ن��ب��ل��ة ق��وي��ة 

النا�سفة  ال�سحنات  من  ع��دة  على مئات  حتتوي 

ت��وؤدي مهاجمة  قد  التفجرية،  الطاقة  العالية 

مثل هذه ال�سفن مبدفع ر�سا�س خفيف اأو قذيفة 

�ساروخية اإىل جرح اأو قتل بع�س اأفراد الطاقم، 

اأن تت�سبب تلك القذائف  لكن من غر املحتمل 

يف اأ�سرار كبرة لل�سفينة نف�سها.

ويف حني اأن القناة طويلة، وي�سعب تاأمينها 

م�سافة  على  ت�سر  العابرة  ال�سفن  واأن  مت��ام��اً، 

الأح��ي��ان،  بع�س  يف  ال�ساطئ  م��ن  ن�سبياً  قريبة 

وميكن التنبوؤ باإبحارها، فمن ال�سعب جداً �سن 

القناة،  ويغلق  �سفينة  يغرق  اأن  �ساأنه  هجوم من 

اأي�ساً من ال�سهل ن�سبياً الو�سول اإىل �سفة القناة 

مبدفع ر�سا�س خفيف، اإل اأن تركيب قارب يحمل 

متفجرات، يتطلب جهداً لوج�ستياً كبراً، ورمبا 

ل يحالف ذلك الهجوم النجاح.

ن��ظ��راً لأهمية قناة  ف��اإن��ه  اإىل ذل��ك،  اإ���س��اف��ة 

اأن�ساأت  للهجمات،  تعر�سها  واإمكانية  ال�سوي�س 

اأم��ن��ي��ة ع��ل��ى ط��ول  احل��ك��وم��ة امل�����س��ري��ة منطقة 

الأر���س،  على  منتظمة  دوري���ات  تغطيها  القناة، 

ويف اجلو ويف املاء، ومن املالحظ اأي�ساً اأن حركة 

القوارب ال�سغرة يف قناة ال�سوي�س اأخف بكثر، 

هو  مم��ا  اأق���وى  ب�سكل  عليها  ال�سيطرة  ومي��ك��ن 

عليه احل���ال يف امل��راف��ئ ال��ف��و���س��وي��ة م��ث��ل ع��دن 

�سعوبة  اأك��رث  الو�سع  �سيكون  لذلك  اليمن،  يف 

من  ال�سوي�س  ق��ن��اة  يف  تفجري  ق���ارب  لإط���الق 

دون اكت�ساف الأمر.

اجلي�س  م��ع  التن�سيق  يتم  ح��ال��ي��اً  اأن���ه  علماً 

لقناة  املالحي  املجرى  مراقبة  لتغطية  امل�سري 

بالكامرات  وغ��رب��اً  �سرقاً  و�ساطئيه  ال�سوي�س 

احل�����س��ا���س��ة، ع��ل��ى م���دى 24 ���س��اع��ة، ب��ط��ول 190 

التي  الإره����اب  ب���وؤر  مواجهة  لإح��ك��ام  كيلومرتاً 

ال�سوي�س  لقناة  العابرة  ال�سفن  قوافل  ت�ستهدف 

ل����الإ�����س����رار ب���الق���ت�������س���اد ال����ق����وم����ي، وب��ح�����س��ب 

امل��ن��ظ��وم��ة اجل��دي��دة ت�ستهدف  امل��ع��ل��وم��ات، ف���اإن 

حتى  ال�سوي�س جنوباً  القناة من  �ساطئي  تاأمني 

البحرات املرة والإ�سماعيلية، و�سوًل اإىل نقطة 

ال�سمال بنهاية قناة ال�سوي�س يف بور�سعيد املطلة 

على البحر املتو�سط، حيث متت تغطية القطاع 

ال�سوي�س  خليج  و���س��واط��ئ  بال�سوي�س  اجلنوبي 

امل��ال���س��ق��ة مل���دخ���ل ال���ق���ن���اة، خ�����س��و���س��اً م��ن��اط��ق 

وعيون  غ��رب��اً،  وال��زع��ف��ران��ة  وال�سخنة  ال�����س��ادات 

مو�سى، وراأ�س �سدر �سرقاً.

�سيتم  ب��ال��ك��ام��رات  ال��ق��ن��اة  ت���اأم���ني  اأن  ك��م��ا 

بعمق 3 كيلومرتات على �ساطئي القناة يف اجتاه 

�سحراء �سيناء واملناطق الزراعية لكي يتم منع اأي 

حترك اإرهابي حمتمل انطالقاً من هذه املناطق.

هنا مرت�ضى
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ال�����س��م�����س بعلبك،  ع��ل��ى ك��ن��ف م��دي��ن��ة 

تقبع قرية من قرى وبلدات ق�ساء بعلبك، 

التي  البقاعية اجلميلة  البلدة  هي مقنة؛ 

ال�����س��م��ايل م���ن حمافظة  ال��ق�����س��م  ت��ق��ع يف 

بطابعها  حتتفظ  زال��ت  م��ا  وال��ت��ي  البقاع، 

وبع�س  البيوت  القدمي من حيث  الأث��ري 

كبر  وع���دد  ال��زي��ت��ون  كمعا�سر  الآث�����ارات 

من الكهوف واملغاور التي تعود اإىل ع�سور 

قدمية.

هكتاراً،  ب�2878  مقنة  م�ساحة  تقدر 

م��رتاً،   1070 البحر  �سطح  ع��ن  وت��رت��ف��ع 

بروت  العا�سمة  عن  تبعد  اأنها  حني  يف 

 10 وحوايل  كلم   45 زحلة  وعن  كلم   95
على  تقع  وه��ي  بعلبك،  مدينة  ع��ن  كلم 

وحم�س  بعلبك  ب��ني  ال��دول��ي��ة  ال��ط��ري��ق 

ق�سمني،  اإىل  ويق�سمها  يخرتقها  ال��ذي 

وحتيط بها كل من البلدات التالية: من 

ال�����س��رق ب��ل��دة ن��ح��ل��ة، وم���ن ال��غ��رب بلدتا 

ال�سمال  وم���ن  الأح���م���ر،  ودي���ر  الكني�سة 

ب���ل���دت���ا ي���ون���ني و����س���ع���ث، وم�����ن اجل���ن���وب 

مدينة بعلبك وبلدة ايعات، كما يبلغ عدد 

�سكانها حوايل 10 اآلف ن�سمة بني املقيم 

والنازحني  الغ��رتاب  بالد  اإىل  واملهاجر 

اإىل بروت.

فهناك  »مقنة«  ت�سميتها  اأ�سل  وع��ن 

ما  وبح�سب  ي��ق��ول  م��ن  منهم  ت��ف�����س��ران، 

»مقنة«  اإن  القدمية  الكتب  بع�س  يف  جاء 

ال�سيء«  »اإق��ت��ن��ى  م��ن  ت�ستق  اآرام��ي��ة  كلمة 

اإنها   تقول  اأخ���رى  وتف�سرات  متلكه،  اأي 

ن�سبة  م��اء وقناة،  ج��اءت من جمع كلمتي 

اإىل ال���ق���ن���اة ال���ت���ي ت��ع��رب ال���ب���ل���دة ب��اجت��اه 

ال�سهل، وتعد اإحدى اأهم قنوات املياه »نهر 

ال�����س��اغ��ور« ال���ذي ينبع م��ن ج��ارت��ه��ا بلدة 

نحلة.

كثيفة  مقنة  اأرا�سي  كانت  ال�سابق  يف 

ال����زراع����ة، ل��ك��ن��ه��ا ال���ي���وم وب�����س��ب��ب ج��ف��اف 

اإىل  اإ�سافة  الأمطار  وقلة  الينابيع  بع�س 

ط��ب��ي��ع��ة الأر������س ال�����س��خ��ري��ة وامل�����س��ك��ل��ة يف 

زراع��ي��اً،  نا�سطة  تعد  مل  الإن��ت��اج  ت�سريف 

وبقيت الطرق التي ت�ستخدم فيها بدائية 

التي  الأم��ط��ار  بكمية  اإنتاجها  يرتبط  اإذ 

تهطل كل عام لفتقارها اإىل م�سادر مياه 

الري.

التي كانت تتميز  الزراعات  اأهم  ومن 

العد�س  البلدة هي احلبوب، خ�سو�ساً  بها 

الذي مل يعد يباع كال�سابق ب�سبب ا�ستراد 

اأنواع اأخرى وباأقل كلفة، »فاأ�سبح املدخول 

اإىل جانب  ف���رجن���ي«،  وامل�����س��روف  ع��رب��ي 

اأ���س��ج��ار م��ث��م��رة كالكرمة  ال��ع��د���س، ه��ن��اك 

وال���زي���ت���ون، وال���ل���وز وال���ت���ني، اإ���س��اف��ة اإىل 

وال�سربني  ك��ال�����س��رو  م��ث��م��رة،  اأ���س��ج��ارغ��ر 

وال�سنوبر والزنزخلت.

اقت�ساد  اإن  ال��ق��ول  مي��ك��ن  م��ق��ن��ة،  يف 

من  ال��دول��ة  موظفي  على  يعتمد  ال��ب��ل��دة 

جي�س وقوى اأمن داخلي ووظائف ر�سمية 

اإىل  اإ�سافة  ال���وزارات،  خمتلف  يف  متعددة 

الأعمال التجارية املتو�سطة.

وعلماء  و�سعراء  فنانون  البلدة،  ومن 

كان من  اإنه  يقال  املقداد،  كالفنان مر�سد 

اأ�سهر النحاتني يف لبنان، وال�ساعر نحيب 

اللبناين  العلمي  والباحث  الدين،  جمال 

اآل��ة  ال��دك��ت��ور حممد ���س��وان، ال���ذي �سمم 

لل�سم، ليتوجه بعدها بتفكره اإىل حا�سة 

الثالثة«  »العني  على  العمل  فبداأ  الب�سر، 

وهي جهاز خا�س يعيد الب�سر للمكفوفني 

ما  الدماغي،  الب�سري  التنبه  طريق  عن 

اأحدث �سجة عاملية وفتح الباب وا�سعاً اأمام 

اأن  كما  النظر،  حا�سة  ل�ستعادة  املكفوفني 

ما حققه يف م�سرته العلمية اأهله ليتبّوء 

العلمي  البحث  جم��ال  يف  رفيعة  منا�سب 

الكثر  اإىل  اإ�سافة  الكهربائية،  والهند�سة 

قدمها يف  ال��ت��ي  العلمية  الإ���س��ه��ام��ات  م��ن 

كندا.

ملحوظاً  تقدماً  مقنة  بلدة  و�سهدت 

وقفزة نوعية على عدة اأ�سعدة وم�ستويات، 

فيما  خ�سو�ساً  امل��ج��اورة،  بالبلدات  قيا�ساً 

الف�سل  وي��ع��ود  ال��ت��ح��ت��ي��ة،  ب��ال��ب��ن��ى  يتعلق 

بذلك للبلدية التي ت�سكلت لأول مرة عام 

ع�سواً،   15 من  حالياً  تتاألف  وهي   ،1947
امل��ق��داد،  اهلل  �سعد  حممد  ف���ادي  يرتاأ�سها 

منذ  متتالية  دورات  لثالث  انتخب  ال��ذي 

العام 1998 وحتى اليوم، وقد �ساهم بف�سل 

الإجنازات التي قدمها مع ثقة الأهايل به 

بها  والنهو�س  البلدة  اإمن��اء  يف  وبالبلدية 

ن��ح��و الأف�����س��ل م��ن ح��ي��ث و���س��ع اخلطط 

وامل�������س���اري���ع وت��ن��ف��ي��ذه��ا ع��ل��ى ال���رغ���م من 

من  ت��ت��ج��اوز  ل  ال��ت��ي  ال�سئيلة  واردات���ه���ا 

�سندوق البلديات 300 مليون لرة �سنوياً، 

كمعدل و�سطي.

التي  واملوؤ�س�سات  اجلهات  بع�س  ومن 

قدمت امل�ساعدات و�ساهمت يف متويل كلي 

اأو  البلدية  نفذتها  عدة  مل�ساريع  جزئي  اأو 

ل تزال قيد التنفيذ، يذكر الرئي�س فادي 

وزارة  ط��الل،  بن  الوليد  موؤ�س�سة  املقداد: 

بر�سلونة،  مقاطعة  احت��اد  وامل��ي��اه،  الطاقة 

وال��ت��دري��ب،  للدرا�سة  اللبنانية  اجلمعية 

جهاد  موؤ�س�سة  ك��ور���س،  م��ر���س��ي  موؤ�س�سة 

للبناء، وجمعية التحرير يف لبنان وغرها 

من املمولني.

ب��داي��ة ن��ب��داأ ب����اأوىل واأه����م الإجن����ازات 

م�سروع  اإجن��از  وه��و  مقنة،  لبلدة  البلدية 

كافة  امل��ن��ازل  اإىل  واإي�سالها  ال�سفة  م��ي��اه 

ب��ط��ري��ق��ة ال����ع����دادات، ح��ي��ث ب��ل��غ��ت كلفته 

ل���رة، وذل���ك نتيجة  400 م��ل��ي��ون  ح���وايل 

����س���ح امل����ي����اه اجل���وف���ي���ة يف ال����ق����ري����ة، مم��ا 

املياه  ���س��راء  على  لالعتماد  اأهلها  ا�سطر 

من  ومقنة  طويلة،  ل�سنوات  بال�سهاريح 

ا�ستخدمت  التي  لبنان،  يف  البلدات،  اأوىل 

وجتهيز  حفر  بعد  ال�سفة  مياه  يف  ال��ع��داد 

ارتوازية يف حميطها، فحفرت  اآب��ار  ثالث 

اأخ��رى عمقها  وبئراً  300 مرت  بعمق  بئراً 

جهزت  ال��ب��ل��دة  اأط�����راف  ع��ن��د  م��رت   400
بكافة امل�ستلزمات من موّلد وخزان جرى 

وقد  للبلدة،  الرئي�سي  ب��اخل��زان  تو�سيله 

ح�سلت  دولر،  األ�����ف   225 ك��ل��ف��ت��ه  ب��ل��غ��ت 

مقاطعة  احت��اد  م��ن  متويله  على  البلدية 

بر�سلونة.

واهتمت البلدية اأي�ساً بالإنارة العامة 

اإ����س���اف���ة اإىل ت��و���س��ي��ع  ل��ل��ب��ل��دة،  وال��ك��ام��ل��ة 

اإذ بلغت  وتعبيد كافة الطرقات الداخلية، 

األ��ف   65 ح���وايل  امل��ع��ب��دة  ال��ط��رق  م�ساحة 

ب��ل��دي جديد  م��رت م��رب��ع، واأن�����س��اأت مبنى 

م��ا زال ال��ع��م��ل ع��ل��ي��ه ق��ائ��م��اً، ك��م��ا اأن�����س��اأت 

عرب  واأم��ن��ت  م��رتاً،   2150 بطول  اأر�سفة 

الكلفة،  الأك��رب من  الق�سم  ال��دويل  البنك 

 400 ق��ي��م��ة  اإىل  الأك������الف  ح��ي��ث و���س��ل��ت 

مليون   134 منها  البلدية  دفعت  مليون، 

من  اأي�����س��اً  البلدي  املجل�س  ومتكن  ل��رة، 

ال�سغط على وزارة الأ�سغال لإن�ساء ج�سر 

ع��ب��ور على جم��رى ال��ن��ه��ر، وج����دران دعم 

اأرا���س��ي  ال����وادي، لربط �سمال وج��ن��وب  يف 

البلدة، خ�سو�ساً يف فرتة في�سانات املياه، 

لتبلغ الكلفة 300 مليون لرة.

ك��م��ا اأق���ام���ت ال��ب��ل��دة اأق��ن��ي��ة م��رك��زي��ة 

وف���رع���ي���ة ل��ل��ت��خ��ف��ي��ف م���ن اأ�����س����رار ت��دف��ق 

ومقنة،  نحلة  وادي��ي  عرب  املياه  في�سانات 

ولال�ستفادة من كميات مياه كانت تذهب 

ه�����دراً ب���اجت���اه ن��ه��ر ال��ع��ا���س��ي، وق���د بلغت 

تاأمينها من  ل��رة، مت  مليون   500 الكلفة 

بن  الوليد  واملياه وموؤ�س��سة  الطاقة  وزارة 

طالل، والبلدية اأي�ساً.

بيئياً وجمالياً اهتمت البلدية برتتيب 

وت�سوير املدافن وزرعها بالأ�سجار، فزرعت 

األف   40 م�ساحات خ�سراء كبرة )حوايل 

���س��ج��رة( م��ن ���س��ن��وب��ر وزي���ت���ون وزن��زخل��ت 

واأ�سجار تزيينية على طريف الطريق  واأرز 

 12 بطول  البلدة  اأرا���س��ي  �سمن  الدولية 

كلم، وعملت على تاأمني �سبكة ري خا�سة 

عرب النقطة، مع خزان مركزي ب�سعة 500 

عامتني  حديقتني  واأن�����س��اأت  مكعب،  م��رت 

اإح����داه����م����ا يف و����س���ط ال���ب���ل���دة م����ع ن�����س��ب 

لنقل  ك��ب��رة  �ساحنة  اأم��ن��ت  كما  ت��ذك��اري، 

النفايات وعملت على جتميل الأوق��اف يف 

البلدة واإن�ساء �سور للمقربة وبناء م�سّلى.

تربوياً ل يوجد �سوى مدر�سة واحدة 

تكميلية يف البلدة، ل يق�سدها عدد كبر 

بعلبك  يق�سد  فمعظمهم  ال��ت��الم��ذة  م��ن 

للدرا�سة يف املدار�س اأو اجلامعات على حد 

البلدية م��وؤخ��راً  امل��ق��داد، وق��د قامت  ق��ول 

ب��ال��ت��ع��اون م���ع امل���رك���ز ال��ث��ق��ايف ال��ف��رن�����س��ي 

للطالب  الفرن�سية  اللغة  لتقوية  ب��دورات 

ملعب  اإن�ساء  فتم  ريا�سياً  اأم��ا  البلدة،  من 

اإن�ساء م�سبح كبر  با�سكيتبول، وهي بقيد 

العام مبوا�سفات  ال�سياحي  وجممع مقنة 

دولية، �سمن غابة م�ساحتها 24 األف مرت 

ا�ستثماراً  امل�����س��روع  اع��ت��ب��ار  م��رب��ع، ومي��ك��ن 

م��ال��ي��ة ل�سندوق  ي��وؤم��ن م�����س��ادر  م��ن��ت��ج��اً 

على  بعلبك  بلديات  احت��اد  عمل  البلدية، 

متويله.

ال��ذي  ب��امل�����س��روع  ن�سيد  اأن  نن�سى  ول 

اأه��م م�سروع  البلدية يف م�سابقة  به  ف��ازت 

م�����س��رتك ب���ني ال���ب���ل���دات، وال���ت���ي اأج���راه���ا 

بكلفة   ،2006 ع���دوان  بعد  ال���دويل  البنك 

1.5 مليون دولر ملن يتقّدم مب�سروع ناجح 
وامل�سروع  ب��ه،  املحيطة  البلدات  منه  يفيد 

ع���ب���ارة ع���ن م��رك��ز ���س��ح��ي ب���اأرب���ع طبقات 

م��ع جت��ه��ي��زات��ه ي��ح��ت��وي ع��ل��ى م��رك��ز طبي 

ال�سعاعي  للت�سوير  طبقة  )ميموغرايف، 

اخل���ا����س ب�����س��رط��ان ال���ث���دي ع��ن��د ال��ن�����س��اء 

وت���رق���ق ال���ع���ظ���ام، ت���ق���ومي اأ����س���ن���ان وع���الج 

ف���ي���زي���ائ���ي(، م���رك���ز ب��ي��ط��ري )خم���ت���ربات 

ل  احل��ي��وان��ي��ة،  ب��ال��رثوة  للعناية  بيطرية 

ومركز  الهرمل(  بعلبك  منطقة  يف  �سيما 

وانرتنت  كومبيوتر  قاعات  ي�سم  تدريبي 

وت��ع��ل��ي��م ال��ل��غ��ات، و���س��ي��ت��م اف��ت��ت��اح��ه خ��الل 

ال�سهر املقبل.

وع����ن امل�������س���اري���ع امل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة، ي��ق��ول 

رئي�س البلدية: »من اليوم وحتى ال�سنتني 

اأر�سفة  م�����س��روع  ل��دي��ن��ا   ي��وج��د  املقبلتني، 

ع��ل��ى ج��ان��ب��ي ال��ط��ري��ق ال���دول���ي���ة، وخ��ط��ة 

اإن�ساء  اإىل  اإ�سافة  فرو�سية،  ملعب  لإن�ساء 

امل��ب��ت��ذل��ة و�سبكة  ل��ل��م��ي��اه  ت��ك��ري��ر  حم��ط��ة 

امل�سكلة  ت�سكل  وال��ت��ي  ال�سحي،  ال�����س��رف 

الأكرب لدينا اليوم ونحن بانتظار اجلهات 

املعنية حللها«.

غدير حامد

19

مقنة البقاعية.. نموذجًا يقتدى به

بلديات

قــانــون البـلديـــات
البلديات - تعريفها - إنشاؤها

املادة 19: 2 - يفوز بالنتخاب املر�سح 

اأ�سوات  الذي ينال العدد الأك��رب من 

يلجاأ  ال�سن  ت�ساوت  واإذا  املقرتعني، 

القيد  جل��ن��ة  ب��وا���س��ط��ة  ال��ق��رع��ة  اإىل 

املن�سو�س عليها يف املادة ال�سابعة من 

هذا القانون.

موازياً  املر�سحني  عدد  كان  اإذا   -  3
انتخابهم،  امل��ط��ل��وب  الأع�����س��اء  ل��ع��دد 

ه��وؤلء  ف��از  الرت�سيح،  م��دة  وانق�ست 

املر�سحون بالتزكية، ويعلن عن ذلك 

ب��ق��رار م��ن امل��ح��اف��ظ اأو ال��ق��ائ��م��ق��ام، 

املر�سحني عدد  ع��دد  يبلغ  اإذا مل  اأم��ا 

الأع�������س���اء امل��ط��ل��وب ان��ت��خ��اب��ه��م عند 

اإقفال مدة الرت�سيح، اأو اإذا اأدى ذلك 

تر�سيحهم،  اإىل رجوع مر�سحني عن 

تقدم  ج��دي��دة  تر�سيحات  ق��ب��ول  ج��از 

قبل القرتاع بثالثة اأيام.

فاز  اإذا  للمر�سح  التاأمني  يعاد   -  4
وع�سرين  خم�سة  نال  اأو  بالنتخابات 

اأ���س��وات املقرتعني على  امل��ئ��ة م��ن  يف 

الأقل.

املادة 20: 1 - يطعن ب�سحة النتخاب 

ل�����دى جم���ل�������س �����س����ورى ال�����دول�����ة يف 

اإع��الن  تلي  يوماً  ع�سر  خم�سة  مهلة 

النتيجة.

اأحكام املواد 329 اإىل 334  تطبق   -  2
م��ن ق��ان��ون ال��ع��ق��وب��ات على الأع��م��ال 

املقرتفة لإف�ساد النتخاب.

بلدي  جمل�س  يف  �سغر  اإذا   :21 امل���ادة 

ربع املراكز على الأقل يجري انتخاب 

اأع�������س���اء ل��ل��م��راك��ز ال�����س��اغ��رة ل��ل��م��دة 

ال��ب��اق��ي��ة خ���الل ���س��ه��ري��ن م���ن ت��اري��خ 

اأن يح�سب  اآخ���ر م��رك��ز، ع��ل��ى  ���س��غ��ور 

الك�سر من العدد واحد.

22: ميكن حل املجل�س البلدي  امل��ادة 

مب���ر����س���وم م��ع��ل��ل ي��ت��خ��ذ يف جم��ل�����س 

ال����������وزراء ب���ن���اء ع���ل���ى اق�������رتاح وزي����ر 

هامة  خمالفات  ارتكب  اإذا  الداخلية 

متكررة اأدت اإىل اإحلاق ال�سرر الأكيد 

مب�سالح البلدية.
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وا�شتهر  ب��ال��رث��رة  الن�شاء  ُع��رف��ت 

الرجال بال�صمت، لكن ما الذي يجرب 

امل��راأة  امل��راأة على ال�صمت؟ وهل �صمت 

اأم ه��دوء  ع��ام��ة ي��اأ���س اأم دل��ي��ل ح���زن 

ي�صبق عا�صفة؟

اأن  حديثة،  جامعية  درا���ص��ة  اأك���دت 

ي���وم الإن�����ص��ان ال��ع�����ص��ري مي��ر ب�صخب 

غ��ر ع����ادي يف اأغ��ل��ب الأوق������ات؛ رن��ن 

ال��ه��ات��ف ال�����ذي ل ي��ت��وق��ف، و���ص��ج��ي��ج 

التلفاز  و���ص��وت  ال�����ص��ارع،  يف  ال�صيارات 

ال�����ع�����ايل، وامل���و����ص���ي���ق���ى ال�������ص���اخ���ب���ة يف 

امل���ط���اع���م، واأح����ي����ان����اً ع���ن���د ج������ران ل 

كلها  الآخرين.. هذه  راحة  يحرتمون 

حقائق تقتل ال�صمت.

الأزواج  ب��ن  ال�صمت  ف���اإن  ل��ذل��ك، 

ب به يف كثر من الأحيان، لكنه ل  مرحَّ

ر  اأن ي�صتمر طويًا، لأنه �صيف�صَّ ميكن 

اأو الزوجة باأنه فقدان  من قبل ال��زوج 

ل��اه��ت��م��ام ب���ت���ب���ادل الأح�����ادي�����ث ح��ول 

اأمورهما اليومية، التي هي بحاجة اإىل 

املراجعة واإبداء الراأي.

ئ فا�صل مهدِّ

على الزوج والزوجة اإدراك حقيقة 

اأن ال�����ص��م��ت ب��ع�����س ال���وق���ت ق���د ي��ك��ون 

الأع�صاب،  يهدئ  ال��ذي  الفا�صل  ذل��ك 

فهناك رجال ل يحرتمون رغبة املراأة 

يف ت��ن��اول ق�صط م��ن ال��راح��ة واخل��ل��ود 

امل���ن���زل،  اإىل  ال���و����ص���ول  ب��ع��د  ل��ل�����ص��م��ت 

طعام  لأن  و�صياحاً  غ�صباً  فينفجرون 

اأو لأن  م يف وقته مثًا،  الغداء مل يقدَّ

الزوجة مل تطبخ.

م�����ن ج����ان����ب����ه����ا، دع�������ت ال����درا�����ص����ة 

ال��ت��م��ت��ع  اإىل  ال������زوج������ات  اجل���ام���ع���ي���ة 

كثرة  اأحيان  يف  يكون  لأن��ه  بال�صمت، 

ي�صكو  فعندما  امل�����ص��اك��ل،  حل��ل  امل��ف��ت��اح 

م يف البيت  الزوج من �صيء ما غر منظَّ

بعد و�صوله من العمل، من املفيد جداً 

اأن تبقى الزوجة �صامتة بع�س الوقت، 

الزوج  اإذا وجد هذا  لكن  يهداأ،  اأن  اإىل 

قد  امل��وق��ف  ف���اإن  منها  متعنتاً  م��وق��ف��اً 

يتاأزم.

ت�صتدرك الدرا�صة: »لكن اإذا حاولت 

العواطف  تلك  ك��ل  ع��ن  التعبر  امل���راأة 

دف���ع���ة واح������دة م���ن دون حل���ظ���ات من 

كان  اإن  �صتتعّقد  املواقف  فاإن  ال�صمت، 

ه��ن��اك اأم���ر متعلق ب��احل��ي��اة ال��زوج��ي��ة، 

متعة  يقدم  احل��ال��ة  ه��ذه  يف  فال�صمت 

وتف�صر  ال���ذات  مل��راج��ع��ة  لها  مثيل  ل 

العواطف �صمن اإطار معقول«.

ال ت�صتعجلي

ال���دور  يفهمن  ل  ال��ن�����ص��اء  غالبية 

اإن  امل�صاكل،  حل  يف  لل�صمت  الإيجابي 

فال�صمت  اأو خارجه،  املنزل  داخ��ل  كان 

اأع�����ص��اب��ه ي�صاهم  ف��ق��د  ���ص��خ�����س  اأم�����ام 

نف�صه  ُي��راج��ع  الغا�صب  ذل��ك  جعل  يف 

اأن��ه اح��رتام  ويفهم �صمت الآخ��ر على 

لعدم  و�صيلة  اأو  غ�صب،  حلظة  يف  ل��ه 

منهن  الأ�صف  مع  لكن  املوقف،  تاأجيج 

على  متهور  اأم���ام  ال�صمت  تعترب  م��ن 

اأنه عامة جنب وافتقار ل�صجاعة الرد 

ال�صمت  ك�صر  احلالة،  هذه  يف  باملثل.. 

ح��دوث  يف  الرئي�س  ال�صبب  ي��ك��ون  ق��د 

ك����ارث����ة، لأن�����ه ل���و مت��ال��ك��ت اأع�����ص��اب��ك 

و�صمت اأمام زوجك حن انتابته حالة 

اإعادة  الوقت، فاإن  من الغ�صب لبع�س 

ال��ن��ظ��ر يف امل����واق����ف وجت������اوز حل��ظ��ات 

الوقوع يف  اأنت وهو  الغ�صب �صتجنبك 

ف��خ ف��ق��دان الح����رتام ال��ت��ام لبع�صكما 

البع�س.

ن�صائح خبرية

اخت�صا�صيو علم النف�س ين�صحون 

ال��ن�����ص��اء ب��اأه��م��ي��ة ال�����ص��م��ت يف جت���اوز 

اخلطوات  وال��ت��زام  الزوجية،  اأزماتهن 

الآتية:

- اعلمي اأن ال�صمت هو حالة نف�صية 

انعكا�صية يتوجب عليك احرتامها.

ي��ك��ون �صمتك مب��ن��زل��ة حالة  ق��د   -

عاجية على جانب كبر من الأهمية، 

تتعلمن من خاله التحكم بالأع�صاب 

والتحلي بال�صرب.

- لو مار�صت ال�صمت عند بروز اأزمة 

يف العاقة الزوجية، فاإن ذلك ي�صاعد 

على التعمق يف فهم الأزمة.

حًا  ي��ك��ون  ق��د  �صمته  اأن  اعلمي   -

ت�صتطيعن  ل  ذات��ه��ا  ه��ي  رمب��ا  مل�صكلة 

فهمها اأثناء ثورانك.

- راجعي نف�صك بعد �صمت زوجك، 

الق��ت��ن��اع  م��رح��ل��ة  اإىل  ت�صلن  ف��رمب��ا 

بالعتذار.

- دق���ق���ي واع������ريف ال��ل��ح��ظ��ات ال��ت��ي 

مفيداً،  ال�صمت  فيها  يكون  اأن  ميكن 

لأن����ه ل��ي�����س ك��ل اأن�����واع ال�����ص��م��ت ُتعترب 

اإيجابية.

يف  ي�صاهم  ال�صمت  �صبب  معرفة   -

ت��خ��ف��ي��ف ح����الت ال�����ص��ك وال��ري��ب��ة من 

اأم��ور يف اخلفاء متاماً كالهدوء  وج��ود 

الذي ي�صبق العا�صفة.

رمي اخلياط

عـــــــــــالـــــــــم الــــمــــــــــــــرأة
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صمت حّواء يساعد في تجاوز األزمات

اأ�صبح وجود الإنرتنت حاجة اأ�صا�صية يف كل بيت، حيث 

واأ���ص��ب��ح ���ص��رورة ل مُيكن  ت��غ��ّرت  اإن متطلبات احل��ي��اة 

ال��غ��ن��ى ع��ن��ه��ا، وذل���ك ن��ظ��راً اإىل ا���ص��ت��خ��دام��ات��ه امل��ت��ع��ددة 

اأطفالهم  ا�صتخدام  من  الآب��اء  تخّوف  اأن  اإل  والوا�صعة، 

على  دائ��م��ة  رق��اب��ة  ل��و���ص��ع  يدفعهم  ل��اإن��رتن��ت  ال�صيئ 

الأطفال.

تاأثره  وحلماية الطفل من خماطر الإنرتنت وجتّنب 

ال�صلبي ل بّد من اتباع طرق معينة يتدارك فيها الأبوان 

طفلهما  ا���ص��ت��خ��دام  خ���ال  يح�صل  اأن  مم��ك��ن  خ��ط��اأ  اأي 

لاإنرتنت، ومنها:

1- ق�صاء الوالدين بع�س الأوقات مع الطفل ل�صتخدام 
الإنرتنت اأثناء اللعب، اأو البحث عن الأماكن اجلديدة 

اأف��راد  اإىل  التعرف  اأو  الإج����ازة،  يف  زيارتها  ميكن  التي 

للطفل  يت�صّنى  ال��ع��امل، حتى  اأن��ح��اء  اآخ��ري��ن من جميع 

امل�صاركة الفعالة، وتربز لديه رقابة ذاتية على نف�صه.

اأف��راد  جميع  على  ي�صهل  مكان  يف  الكمبيوتر  و�صع   -2
الأ�صرة روؤيته وا�صتخدامه.

املزيد عن كيفية  الأبوين  تعليم  الطفل  الطلب من   -3
ا���ص��ت��خ��دام الإن���رتن���ت وال��ك��م��ب��ي��وت��ر، وم��ث��ل ه���ذا الطلب 

�صيجعل الطفل يعلم الأم اأو الأب املزيد من اخلدع التي 

الطفل  ميول  معرفة  على  ذلك  و�صي�صاعد  اإليها،  يلجاأ 

عند ا�صتخدامه لاإنرتنت.

4- الطلب من الطفل التعرف اإىل بع�س املواقع اجليدة، 

التي  املواقع  اإىل  التعرف  الوالدين على  و�صي�صاعد هذا 

يقوم الطفل بزيارتها.

�صيقومان  الوالدين  باأن  يعلم  اأن  الطفل  5- يجب على 
اآخ��ر، من  اإىل  الإنرتنت من وقت  �صلوكه على  مبراقبة 

خال تنبيهه بن فرتة واأخرى.

م�صتعاراً  ا�صماً  ي�صتخدم  الطفل  ك��ان  ما  اإذا  معرفة   -6
على الإنرتنت، ومعرفة الربيد الإلكرتوين وكلمة ال�صر 

اأو عن  ل��ه،  بنف�صهم  اإم��ا عن طريق �صنعه  ب��ه،  اخلا�صة 

وعن  يكت�صفونه،  وهم  اللغز  كما  ال�صّر  كلمة  بّث  طريق 

طريق هذا ميكن للوالدين معرفة املواقع الإلكرتونية 

التي يزورها الطفل.

اأي  ي�صمحا للطفل حتت  اأن ل  الوالدين  7- يجب على 
م��ن على  ال��ت��ع��رف عليه  ف��رد مت  اأي  ظ���روف يف مقابلة 

الإن���رتن���ت مب��ف��رده، اأو ب���دون ا���ص��ت��ئ��ذان��ه��م��ا، ك��م��ا يجب 

م�صاحبة الطفل يف املقابلة الأوىل، واأن يكون اللقاء يف 

اأحد الأماكن العامة.

ال��درد���ص��ة اخلا�صة  غ��رف  ب��دخ��ول  للطفل  ُي�صمح  ل   -8
بدون ا�صتئذان الوالدين اأو بدون مراقبة.

اأي معلومات  بعدم و�صع  الطفل  التنبيه على  9- يجب 
�صخ�صية ه��ام��ة ع��ل��ى الإن���رتن���ت، م��ث��ل اأرق����ام ال��ه��وات��ف 

ال�صخ�صية.

10- التعامل مع �صركات الإنرتنت حلجب بع�س املواقع، 
ملنع الطفل من الدخول عليها.

الأول  الإت���ي���ك���ي���ت  ه�����ّم  لأن 

ه�����و ت����دري����ب����ك ع����ل����ى ح�����ص��ن 

ال���ت�������ص���ّرف م���ع ن��ف�����ص��ك قبل 

باأناقتك  والعتناء  الآخرين، 

الن�صائح  ت���رتاوح  ال��داخ��ل��ي��ة، 

ال��ت�����ص��ّرف ح��ن تكونن  م��ن 

ال��ت�����ص��ّرف بن  اإىل  مب��ف��ردك 

اآلف اجلموع. 

يعذر  ب��امل��اب�����س: ل  ال��ن��وم   -

لعدم  ُحّجة  اأي  الإتيكيت  لك 

ارتداء ماب�س النوم، اإذ ُيعترب 

النوم من دون ماب�س خرقاً 

لقواعد النظافة واللياقة.

دون  م��ن  ال�صرير  يف  ال��ن��وم   -

م���ف���ار����س: رمّب�����ا ل ت��ع��رف��ن 

ال��ف��را���س  ���ص��ري��رك وم��ع��ه  اأن 

والأغ��ط��ي��ة وال���و����ص���ادة اأر����س 

خ�����ص��ب��ة ل��ت��ج��ّم��ع ال��ب��ك��ت��ري��ا 

ترينها  ل  ال��ت��ي  والطفيليات 

ب���ال���ع���ن امل�����ج�����ّردة، ل�����ذا اأن����ت 

كّل  �صريرك  بتنظيف  ُمكلَّفة 

ف����رتة وت��ع��ري�����ص��ه ل��ل�����ص��م�����س، 

ال�صرير  على  ال��ن��وم  اأن  علماً 

ق��م��ا���ص��ي��ة  م���ف���ار����س  دون  م���ن 

���ص��ي��زي��د ال���و����ص���ع �����ص����وءاً من 

اإىل  للبكتريا  نقلك  ن��اح��ي��ة 

داخ�����ل ال���ف���را����س وال���و����ص���ادة، 

وبالتايل انتقالها اإليك.

قبل  اجل����وارب  تغير  ع���دم   -

ال���ن���وم: اإن ك��ن��ت م���ن ال��ن��ا���س 

ال��ن��وم  ي�صتطيعون  ل  ال��ذي��ن 

ك��ان  ج����وارب، مهما  دون  م��ن 

ال��ط��ق�����س ح��������اّراً، ف����اإي����اك اأن 

ت��غ��ي��ره��ا،  ل��ع��دم  ت�صت�صلمي 

النظافة  ف��خ  يف  �صقطت  واإّل 

والإتيكيت.

ي��ه��ت��ّم  ب����امل����اك����ي����اج:  ال����ن����وم   -

مع  بتعاملك  كثراً  الإتيكيت 

ونظافتك،  وب�صرتك،  نف�صك، 

ف���امل���راأة ال��ت��ي ت��ن��ام ب��امل��اك��ي��اج، 

وب���غ�������ّس ال���ن���ظ���ر ع����ن الآث������ار 

ال�����ص��ل��ب��ي��ة ل��ه��ذه ال���ع���ادة على 

وغر  مهملة  ب�صرتها،  �صحة 

مرّتبة.

َفن اإلتيكيتأنـِت وطــفـــــلك

محّرمات عند النومحماية الطفل من مخاطر اإلنترنت

w w w . a t h a b a t . n e t2013 - لعدد 281(  �جلمعة - 27 �أيلول� (



تعر�صت  اأوردة  ع��ن  ع��ب��ارة  »ال����دوايل« 

واتخذت م�صاراً  لتو�صع ومتدد يف قطرها 

متعّرجاً، وقد جرى العرف على ا�صتخدام 

م�����ص��ط��ل��ح ال�������دوايل ل��������اأوردة امل���وج���ودة 

ال�صاقن«،  ب���»دوايل  فا�صُتهرت  بال�صاقن، 

اأخ��رى من  اأماكن  لكن ال��دوايل تظهر يف 

اجل�صم اأي�صاً.

خوا�ص االأوردة وال�صرايني

���ل  ي����ق����وم ال���ق���ل���ب ب�������ص���خ ال�������دم امل���ح���مَّ

اجل�صم  اأج��ه��زة  جميع  اإىل  بالأوك�صجن 

ُت�صمى  دموية  اأوعيه  طريق  عن  املختلفة 

القلب  اإىل  ال��دم  اإع��ادة  تتّم  ال�صراين، ثم 

ع��ن ط��ري��ق اأوع��ي��ة دم��وي��ة اأخ����رى ت�صمى 

الأوردة، لي�صخه القلب اإىل الرئتن ليعاد 

حتميله بالأوك�صجن الازم للحياة.

ع��ن  ط��ب��ي��ع��ت��ه��ا  يف  ت��خ��ت��ل��ف  الأوردة 

بها  ال��دم  �صريان  قوة  اإن  حيث  ال�صراين، 

املحيطة  الع�صات  ح��رك��ه  م��ن  م�صتمدة 

تكون  التي  ال�صراين  بخاف  وذل��ك  بها، 

ة من القلب،  قوة �صريان الدم بها م�صتمدَّ

ج���دار  ذات  اأن���ه���ا  الأوردة  خ���وا����س  وم����ن 

اأ�صعف من ال�صراين، بالإ�صافة اإىل ذلك، 

حتتوي الأوردة على �صمامات لدفع الدم 

يف اجتاه واحد يعاك�س اجلاذبية الأر�صية 

يف منطقة ال�صاقن، وتزيد هذه اخلا�صية 

للتمدد  ال�صطحية  الأوردة  ت��ع��ّر���س  م��ن 

عند  خ�صو�صاً  متعرجاً،  م�صاراً  واتخاذها 

التي  اأو  بداخلها،  ال��ت��ي  ال�صمامات  تلف 

تف�صل بينها وبن الأوردة العميقة.

اأ�صباب االإ�صابة

هناك بع�س الأ�صباب التي من املمكن 

اأن تزيد من ن�صبة الإ�صابة بالدوايل:

- الوراثة، والتقدم يف العمر.

اإ����ص���اب���ات   3 ك����ل  - اجل���ن�������س: ف���م���ن 

منها  ال��ن�����ص��اء  ن�صيب  ي��ك��ون  ب���ال���دوايل 

اإ�صابتن.

- احلمل: يزيد احلمل من احتمالية 

الإ���ص��اب��ة ب���ال���دوايل، مل��ا ي��ن��ت��ج ع��ن��ه من 

�صغط على اأوردة ال�صاقن.

- زيادة الوزن.

- الوقوف اأو اجللو�س لفرتة طويلة.

خطوات العالج

احلالة  ح�صب  العاج  ط��رق  تختلف 

ودرجة الإ�صابة، وهذه بع�صها:

1- العاج التحفظي، وذلك عندما 
ت��ك��ون ال������دوايل ع���ب���ارة ع���ن ���ص��ع��رات 

دم���وي���ة ����ص���غ���رة، ول��ي�����س ل��ه��ا ���ص��رر 

ج��م��ايل م���وؤث���ر، ي��ت��م ن�����ص��ح امل��ري�����ص��ة 

اأثناء  الواقي  الطبي  ال�صراب  بارتداء 

ال��ن��ه��ار وخ����ال ���ص��اع��ات ال��ع��م��ل، كما 

عاج  يف  التحفظي  ال��ع��اج  ي�صتخدم 

حالت الدوايل الثانوية.

2- حقن الدوايل مبواد توؤدي اإىل 
الأوردة  داخل  كيميائي  تفاعل  حدوث 

وغلقها  ت�صلبها  اإىل  م��وؤدي��ة  املتمددة 

متاماً، وت�صتخدم هذه الطريقة حلقن 

ال�صعريات الدموية والأوردة ال�صغرة 

ال����ت����ي ت����وؤث����ر ع���ل���ى ج����م����ال ال��ب�����ص��رة 

اخل��ارج��ي، اأو يف ح��ال ح���دوث ارجت��اع 

حمدود لبع�س الأوردة.

وي�����ص��م��ل  ال����ع����اج اجل�����راح�����ي،   -3
ا�صتئ�صال الوريد املتمدد بالكامل من 

منبته اإىل نهايته مع ربط ال�صمامات 

التي بها ارجتاع.

يف  وُي�صتخدم  بالليزر،  ال��ع��اج   -4
بع�س املراكز الطبية كبديل للحقن اأو 

اجلراحة، فيتم غلق الوريد عن طريق 

ال�صعاع ال�صوئي لليزر.

امل�����ص��اع��ف��ات وال��ق��رح��ة  5- ع����اج 
امل��ري�����س  اإخ�����ص��اع  ي�صتلزم  ال��وري��دي��ة 

القدمن  رفع  لنظام عاج مكثف مع 

م��ع و�صع  ال��ق��ل��ب  م��ن م�صتوى  اأع��ل��ى 

الأرب���ط���ة ال�����ص��اغ��ط��ة م��ن ال��ق��دم اإىل 

اأع����ل����ى ال���ف���خ���ذ م����ع ال����راح����ة ال��ت��ام��ة 

بالفرا�س.

ن�صائح لتجنب االإ�صابة 

بدوايل ال�صاقني

حتريك ال�صاقن عن طريق امل�صي 

اأو التمارين الريا�صية للم�صاعدة على 

�صريان الدم يف اجل�صم كله.

نظام  مع  الرفلك�صولوجي  جل�صات 

غذائي مع نظام �صعد للعاج املائي.

ذل���ك  اإن  ح���ي���ث  ال����������وزن،  ت���ق���ل���ي���ل 

ي�صاعد يف تخفيف ال�صغط على اأوردة 

ال�������ص���اق���ن، م���ع جت��ن��ب ل��ب�����س ال��ك��ع��ب 

العايل واملاب�س ال�صيقة.

اأو  طويلة،  لفرتة  ال��وق��وف  جتنب 

اجللو�س مع ثني ال�صاقن.

رف���ع ال��ق��دم��ن اأث��ن��اء اجل��ل��و���س اأو 

�صريان  على  ي�صاعد  النوم  اأو  ال��راح��ة 

ال�����ص��اق��ان  اإذا ك��ان��ت  ال����دم، خ�����ص��و���ص��اً 

مرفوعتننْ اأعلى من م�صتوى القلب.

ل رفع الأرجل  عند ال�صتلقاء يف�صَّ

فوق م�صتوى البطن.

وامل��ت��وازن  ال�صحي  ال��غ��ذاء  ت��ن��اول 

وال���غ���ن���ي ب����الأل����ي����اف، والع�����ت�����دال يف 

امل��احل��ة مثل  امل��اأك��ولت  اأو  ت��ن��اول امللح 

والفواكه  اخل�صار  وت��ن��اول  املخلات، 

ي�صاهم  ال��ذي  الإم�صاك  لتجّنب  وامل��اء 

يف ن�صوء الدوايل.

  مــــنــــــــــــــــــوعـــــــــــــــــــــــات

21

اأف��ق��ي

البواب البيه   / الوالد  والد   1
غر  ال�صخ�س  به  يعرف  ا�صم   / بال�صيء  ال�صيء  ف��رك   2

ا�صمه الر�صمي / عك�س ميت

3 فيلم م�صري )1955( من اإخراج هرني بركات و بطولة 

طــريـقـة اللعـب

واأفقياً  9 عامودياً  اإىل   1 الأرق��ام من  تو�صع 

على اأن ل يتكرر الرقم يف اأي اجتاه عامودي 

كان اأو اأفقي 

الحل السابق 12345678910
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

عبد احلليم حافظ و اإميان

ال�صباب مدينة  من  �صخ�س   4
م�صري لقبها  �صورية  ممثلة   5

زي��ت  م��ن��ه  ث��م��ر   / ب��ل��ح  ث��ل��ث��ا   6
مذكور يف القراآن )مبعرثة

)معكو�صة( ين�صف   / للنداء   7
 / الأط���راف  من   / مت�صابهان   8

مت�صابهان

�صمي  راح��ل  م�صري  كوميدي   9
م�����ص��رح ه���ام ب��ا���ص��م��ه يف ال��ق��اه��رة 

)بدون ال� التعريف(.

ال�صابع الفن   / الطيور  ملك   10

ع���ام���ودي

يف  �صارك  مميز  �صوري  ممثل   1
التغريبة الفل�صطينية

الطو�صة غوار   2
م�صرحي  ملمثل  الثاين  ال�صم   3

كوميدي م�صري / ثلثا دار

من  متزوجة  م�صرية  ممثلة   4
اأحمد حلمي

ال���وج���ب���ة  ب���ع���د  ي����ق����دم  ط����ع����ام   5
ومتعن  وفح�س  ق���راأ   / الرئي�صة 

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

يف مو�صوع ما

 / اإلينا  عائد   / قليل  انتاجه  ولكن  يعمل   6
مت�صابهان

مو�صيقية جملة   / �صئم   / عربية  اإمارة   7
والدة  / العدل  احقاق   8

م�صرية  ممثلة   / العن  لتجميل  يو�صع    9
متزوجة من نقيب الفنانن

مت�صابهة حروف   10

دوالـي الـســاقـين.. أسبــابــه وعــالجـــه
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الأول«  »ال�������ص���ف  اأن����دي����ة  ح�������ص���دت 

الأوىل من  امل��رح��ل��ة  ك��ام��ل��ة يف  ن��ق��اط��ه��ا 

الدوري اللبناين، التي مرت بهدوء ومن 

�صوى  �صفوها  يعكر  ومل  مفاجاآت،  دون 

خ�صو�صاً  التحكيمية،  ال��ه��ف��وات  بع�ض 

كانت  التي  وال�صفاء،  الأن�صار  يف مباراة 

الأبرز يف الأ�صبوع الأول.

وب����دا ج��ل��ي��اً م���ن م��ب��اري��ات الأ���ص��ب��وع 

بالكثري  تعد  ال���دوري  بطولة  اأن  الأول 

م���ن ال��ت��ق��ل��ب��ات وال��ت��غ��ي��ريات ع��ل��ى ك��اف��ة 

التحكيمية  الأخطاء  اأن  علماً  الأ�صعدة، 

احلكام  ف�صيحة  تداعيات  من  تكون  قد 

�صنغافورة، والتي كان من  اللبنانيني يف 

يف  كثرية  تغيريات  املعلنة  غري  نتائجها 

بحكام  ا�صتبدل  وال��ذي  التحكيم،  طاقم 

�صباب ذوي خربة حمدودة.

وب�����ف�����وزه ع���ل���ى ال�������ص���ام يف زغ���رت���ا 

بنجاح  النجمة  خطا  نظيفني،  بهدفني 

اأوىل خطواته نحو ا�صتعادة اللقب الذي 

 2008 اأح��رزه للمرة الأخ��رية، يف مو�صم 

اإميل  القدير  امل��درب  بقيادة   ،2009  –
ر�صتم.

الذي  النجمة  دف��اع  اأداء خط  وظهر 

ك����ان م�����ص��در ق��ل��ق جل��م��ه��ور ال���ن���ادي يف 

بقيادة  مطمئناً  النخبة،  كاأ�ض  مباريات 

ال�صوري عبد النا�صر ح�صن و�صامر زين 

الدين، فيما بدت مل�صات املهاجم ال�صوري 

رج��ا راف��ع واع��دة، وه��و قد ي�صكل ثنائياً 

ناجحاً مع ح�صن املحمد.

ول����ن ي��ق��ب��ل ج��م��ه��ور ال��ن��ج��م��ة بغري 

على  اآماله  يعلق  وهو  العام،  هذا  اللقب 

امل�����درب »امل���ل���ه���م« م��و���ص��ى ح��ج��ي��ج ال���ذي 

راأ����ض  ع��ل��ى  ال��ث��ال��ث  �صيخو�ض الخ��ت��ب��ار 

وق��د  ال��ن��ب��ي��ذي  ل��ل��ف��ري��ق  ال��ف��ن��ي��ة  الإدارة 

لإح��راز  اأم��ام��ه  الأخ���رية  الفر�صة  تكون 

اللقب. 

وك������ان ال��ن��ج��م��ة الأن�������ص���ط يف ���ص��وق 

الن��ت��ق��الت وف����رة ال��ت��ح�����ص��ريات التي 

اأنه  ب��دا  حني  البطولة،  انطاق  �صبقت 

خ�صو�صاً  م�صتواه،  كامل  اإىل  ي�صل  مل 

اأمام  النخبة حيث خ�صر  كاأ�ض  نهائي  يف 

العهد 0 – 2.

لعبيه  حما�صة  على  حجيج  وي��ع��ول 

ل��ل�����ص��ع��ود اإىل م��ن�����ص��ة ال��ت��ت��وي��ج، واأب����رز 

عنا�صر ت�صكيلته الدوليني، قائد الفريق 

ع��ب��ا���ض ع��ط��وي، وال��ظ��ه��ري ع��ل��ي ح��م��ام، 

اإ�صافة  �صم�ض،  حممد  الو�صط  ولع��ب 

حمدان  كح�صني  املخ�صرمني،  لبع�ض 

وخالد حميه واملهاجم ح�صن املحمد.

وي���اأم���ل ح��ج��ي��ج اأن ي��ح�����ص��ن لع��ب��وه 

الركيز، ل �صيما يف خط الهجوم الذي 

بطولة  يف  الأخ���رية  اللم�صة  اإىل  افتقد 

النخبة.

وبفوزه ال�صعب على الأن�صار 1 – 0، 

بدا وا�صحاً اأن طريق ال�صفاء نحو لقب 

ت��ك��ون مفرو�صة  ال��ت��وايل ل��ن  ث��ال��ث على 

بالورود.

ملهاجمه  ب��ه��دف  ال�صفاء  ف��وز  وج���اء 

ع��ل��ي ن��ا���ص��ر ال���دي���ن، ���ص��ج��ل��ه يف م��رم��ى 

ال�صفاء  م��درب  وي��ع��ول  ال�صابق،  فريقه 

الروماين تيتا فالريو على نا�صر الدين 

حممد  الفريق  مهاجم  غياب  لتعوي�ض 

حيدر، الذي توجه لاحراف مع فريق 

الحتاد ال�صعودي.

اأم���ام  ف��ال��ريي��و  ت�صكيلة  يف  وظ��ه��رت 

الأن�����ص��ار ت��غ��ي��ريات ج��ذري��ة ع��ن الفريق 

ال���ذي اأح����رز ال��ل��ق��ب يف امل��و���ص��م امل��ا���ص��ي، 

اأم��ر طبيعي بعد م��غ��ادرة ع��دد من  وه��و 

ال���اع���ب���ني، ل�����ص��ف��وف ح���ام���ل ال��ل��ق��ب، 

الت�صكيلة  يف  اجل���دد  الاعبني  ومعظم 

ال�����ص��ف��اوي��ة ك���ان���وا م���ن ال�����ص��ب��اب )ع��م��ر 

ال��ك��ردي وح�����ص��ن ه��زمي��ة وب�����ص��ار امل��ق��داد 

واأحمد جلول(.

وت��األ��ق اأم���ام الأن�����ص��ار لع��ب الو�صط 

مربهناً  ت��وب��ا،  كون�صتانتني  ال���روم���اين 

يف  خ�صو�صاً  مم��ي��زة،  فنية  ق����درات  ع��ن 

ال��ت��م��ري��ر، ح��ي��ث وف���ر اأك���ر م��ن فر�صة 

خطرة لزمائه، ومن اإحداها جاء هدف 

نا�صر الدين.

وت�صم �صفوف ال�صفاء مهاجماً من 

)�صقيق  توريه  اإبراهيما  هو  رفيع  ط��راز 

لعب مان�ص�صر �صيتي يايا توريه ولعب 

ليفربول كولو توريه(، الذي �صارك اأمام 

الأن�����ص��ار يف ال�����ص��وط ال��ث��اين م��ع  لعب 

الو�صط ال�صوري تامر حاج حممد.

وجت������اوز ال��ع��ه��د امل���ر����ص���ح ل���ص��ت��ع��ادة 

اللقب من ال�صفاء، عقبة �صباب ال�صاحل 

ب��ه��دف��ني   ،1 –  2 ب���ف���وزه ع��ل��ي��ه  ال���ق���وي 

لطارق العلي.

ويتطلع العهد اإىل العودة للمن�صات 

النخبة،  لقب  ب��اإح��رازه  ا�صتهلها  وال��ت��ي 

وي��ع��ت��رب ال���ف���ري���ق الأك������ر جت����دي����داً يف 

���ص��ف��وف��ه ن��ت��ي��ج��ة ت��خ��ل��ي��ه ع���ن ع����دد من 

ال���اع���ب���ني ال������ذي اأوق�����ف�����وا يف ق�����ص��ي��ة 

املراهنات.

وي���ع���ول ال���ف���ري���ق ال�����ذي اأب���ق���ى على 

املدرب الأمل��اين - الركي باهتيار فانلي 

ال��واع��دي��ن  ال��اع��ب��ني  م��ن  ت�صكيلة  على 

مع بع�ض الذين ن�صطوا معه بعيداً عن 

التاعب، واأب��رزه��م على الإط��اق قائد 

الو�صط عبا�ض علي عطوي »اأونيكا«.

وق�������دم ال���ع���ه���د جن����م����اً ج�����دي�����داً ه��و 

امل��ه��اج��م ح�صني ع��وا���ص��ة، ال���ذي ب���رز يف 

الأت���ات  علي  ج��ان��ب  اإىل  النخبة  بطولة 

الفاعور  هيثم  وال���دويل  �صعيتو  وح�صن 

واحلار�صني حممد �صنتينا ووحيد فتال، 

وا�صتقدم الفريق املهاجم الت�صيكي دافيد 

الغيني  مدافعه  على  واأبقى  �صريهافكا 

اأبوبكر ديالو.

وعلى رغم خ�صارته اأمام ال�صفاء قدم 

الأن�صار عر�صاً قوياً، لكن عاب عنا�صره 

اف��ت��ق��اده��م اإىل ال��ل��م�����ص��ة الأخ�����رية اأم���ام 

املرمى.

وي����رى امل��راق��ب��ون اأن ف��ري��ق امل���درب 

ال���ع���راق���ي ه���ات���ف ����ص���م���ران ���ص��ي��ك��ون له 

���ص��اأن كبري ه��ذا امل��و���ص��م، ب��وج��ود كوكبة 

م�����ن ال����اع����ب����ني ال�������ص���ب���ان م�����ع ب��ع�����ض 

املخ�صرمني، حيث ا�صتعاد الفريق لعب 

الرتكاز نبيل بعلبكي واأبقى على املدافع 

للمو�صم  رامو�ض  �صيبا�صتيان  الربازيلي 

املهاجم  وتعاقد مع  الأن�صار  الرابع مع 

واملهاجم  »ك��ي��ت��ا«  ع�صام  ك��رمي  امل�����ص��ري 

ال�صوري فهد عودة، ويعول �صمران اأي�صاً 

على لع��ب��ي ال��ن��ادي ال��ذي��ن داف��ع��وا عن 

واأب��رزه��م  املا�صية،  ال�صنوات  يف  األ��وان��ه 

رب��ي��ع ع��ط��اي��ا واأح��م��د اخل�����ص��ر وحممد 

عطوي وحممد حمود واحلار�ض الدويل 

�صيد  ح�صني  اإل��ي��ه��م  و���ص��م  م��ه��ن��ا،  لري 

من  عبود  وح��م��زة  �صور  الت�صامن  م��ن 

ال�صفاء.

والرا�صينغ  الإجتماعي  ف��رق  وب���داأت 

والإخ�����������اء الأه�����ل�����ي ال����������دوري ب���ن���ج���اح، 

وامل�����ربة  ����ص���ور  ال��ت�����ص��ام��ن  ت��خ��ط��ت  اإذ 

المتحان  لكن  التوايل،  على  وطرابل�ض 

الثانية  املرحلة  �صيكون يف  احلقيقي لها 

بنهاية الأ�صبوع احلايل، حيث ي�صت�صيف 

العهد،  املا�صي  املو�صم  ث��ال��ث  الرا�صينغ 

ف���ي���م���ا ي���ل���ع���ب الج���ت���م���اع���ي م����ع ج����اره 

طرابل�ض، والإخاء الأهلي مع املربة.

وتخطف مواجهة ال�صفاء مع �صباب 

الثانية،  امل��رح��ل��ة  الأ����ص���واء يف  ال�����ص��اح��ل 

علماً اأن الفريقني لعبا يف كاأ�ض ال�صوبر، 

 –  1 بفوزه  اللقب  ال�صفاء  حيث خطف 

كما تربز يف املرحلة الثانية مواجهة   ،0
والأن�صار  النجمة،  مع  �صور  الت�صامن 

مع ال�صام زغرتا.
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مانشستر يونــــايتـد يعـــانــي.. ومـويــز في ورطـــةقطار الدوري ينطلق من دون مفاجآت

لعب طرابل�ض غازي احل�صني م�صدداً يف مباراة فريقه مع الإخاء الأهلي

ربيع عطايا مراوغاً يف مباراة الأن�صار وال�صفاء

جنم العهد ح�صني دقيق مبعداً براأ�صه كرة خطرة من اأمام لعبي ال�صاحل
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اأ���ص��واأ  ي��ون��اي��ت��د  مان�ص�صر  ي��واج��ه 

���ص��ي��ن��اري��و مم��ك��ن يف ب���داي���ات ال����دوري 

الإن���ك���ل���ي���زي، ح��ي��ث ���ص��ق��ط يف امل��رح��ل��ة 

مان�ص�صر  اللدود  اأمام جاره  اخلام�صة 

امل��رك��ز  اإىل  وت����راج����ع   ،4 –  1 ���ص��ي��ت��ي 

الثامن ب�7 نقاط فقط من 5 مباريات، 

 ،2004 اأ�صواأ بداية له منذ عام  حمققاً 

                                                     جنم �صيتي الفرن�صي �صمري ن�صري حمتفًا بت�صجيله يف مرمى يونايتد
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مانشستر يونــــايتـد يعـــانــي.. ومـويــز في ورطـــة

اخليبة على وجه اجلهاز الفني ليونايتد                                                     جنم �صيتي الفرن�صي �صمري ن�صري حمتفًا بت�صجيله يف مرمى يونايتد

) �لعدد 281(  �جلمعة - 27 �أيلول - 2013

حني مل يحقق �صوى 6 نقاط يف املراحل ال�5 الأوىل 

للدوري، الذي حل ثالثاً يف ختامه، اآنذاك.

مان�ص�صر  م��درب  على  النتائج  ه��ذه  و�صتفر�ض 

يف  ح�صاباته،  اإع���ادة  مويز  دايفيد  اجلديد  يونايتد 

مو�صم �صاخن يكر فيه املناف�صون لفريقه، وينتظر 

ف��ي��ه ج��م��ه��ور ال��ف��ري��ق الأح��م��ر ال��ك��ث��ري م��ن لعبيه 

للنادي  الروحي  الأب  اإىل  اللقب  لإه��داء  املدعوين 

اليك�ض فريغي�صون يف عامه الأول بعد التقاعد.

اأن  دون  م��ن  و�صيتي  يونايتد  موقعة  مت��ر  ومل 

فريغي�صون،  احل��م��ر«  »ال�صياطني  جمهور  يتذكر 

اإىل فوز ثمني  املا�صي  املو�صم  يونايتد يف  قاد  الذي 

على �صيتي 3 - 2 بهدفني من روين وثالث قاتل يف 

اللحظات الأخرية من الهداف الهولندي روبن فان 

فريغي�صون  اليك�ض  ال�صري  فريق  ليبتعد  بري�صي، 

اآن��ذاك بفارق �صت نقاط عن غرميه الأزرق، ما مل 

يتمكن من تعوي�صه لحقاً، اإذ انتزع يونايتد اللقب 

عليه  يح�صد  و���ص��ع ل  م��وي��ز يف  وي��ب��دو  ب�����ص��ه��ول��ة، 

ب���»دو���ض« �صاخن يف  اأن مني  بعد  اإط��اق��اً، خ�صو�صاً 

مان�ص�صر  وغ��رمي��ه  فريقه  ب��ني  ي��ق��وده  درب���ي  اأول 

�صيتي، وهي مباراة حتظى باهتمام وا�صع يف املوا�صم 

الأخ������رية، خ�����ص��و���ص��اً ب��ع��د ال��ور���ص��ة ال��ك��ب��رية ال��ت��ي 

لقب  ورفعه  الإماراتيني  مالكيه  مع  �صيتي  اأجراها 

الدوري قبل مو�صمني.

امل��دوي قلة حيلة يونايتد  ال�صقوط  وك�صف هذا 

بغياب جنمه وهدافه الهولندي روبن فان بري�صي، 

الذي يعاين من اإ�صابة يف فخذه، والافت اأن بديله 

اأم��ام �صيتي، حيث كان  داين ويلبيك مل يقدم �صيئاً 

واي��ن روين يغرد وح��ي��داً، وه��و ما �صي�صع مويز يف 

موقف حرج يف حال تكرر غياب »الهولندي الطائر«.

ول تقت�صر م�صاكل مويز هذا املو�صم على النتائج، 

باعبني  الفريق  تدعيم  يف  ف�صل  النادي  لأن  ذل��ك 

البلجيكي  اإيفرتون  و�صط  لعب  با�صتثناء  مميزين 

مروان فايني وجناح منتخب الأوروغواي حتت 20 

عاماً غيريمو فاريا، ومل تنجح حماولت يونايتد 

األ��ع��اب الأر���ص��ن��ال ال�صابق  امل��ت��ك��ررة يف ���ص��م ���ص��ان��ع 

وبر�صلونة حالياً �صي�صك فابريغا�ض. 

بعد  ج����ددت  ي��ون��اي��ت��د  مان�ص�صر  اإدارة  وك��ان��ت 

اخل�صارة الثقيلة اأمام �صيتي ثقتها يف مدرب الفريق، 

فيل  يونايتد  مان�ص�صر  يف  الت�����ص��ال  م��دي��ر  وق���ال 

�صتبقي على مويز، لأنها  النادي  اإدارة  اإن  تاون�صند، 

ملزمة با�صتكمال العقد الذي وقعته معه.

لانتقادات  ح��داً  تاون�صند  ت�صريحات  وو�صعت 

اجلديد  للمدرب  اليونايتد  م�صجعو  وجهها  التي 

ولاعبي الفريق.

الفر�صة  �صتتيح  النادي  اإدارة  اإن  تاون�صند  وقال 

ب�صكل كامل ملويز من اأجل ت�صكيل فريق للم�صتقبل، 

الأم��د،  طويل  م�صروع  نحو  اليونايتد  طموح  لأن 

وطالب تاون�صند من جماهري يونايتد عدم ال�صعور 

بالإحباط بعد 8 اأ�صابيع من بداية املو�صم، و3 �صهور 

فقط من تويل مويز امل�صوؤولية خلفاً ملواطنه املعتزل 

فريغي�صون.

م���ن ج��ه��ة اأخ�����رى، ك�����ص��ب امل�����درب ال��ت�����ص��ي��ل��ي م��ان��وي��ل 

بيليغريني مودة جمهور �صيتي وذلك بعد اأن ح�صم الأخري 

موقعته مع �صيفه وجاره اللدود بنتيجة هي الأق�صى على 

اأم��ام  اأر�صهم  على  �صقطوا  اأن  منذ  احل��م��ر«  »ال�صياطني 

.2011 الأول  ت�صرين   23 يف   6  - �صيتي بالذات 1 

م��ب��اري��ات هذا  ال��ث��ال��ث يف خم�ض  ف���وزه  �صيتي  وح��ق��ق 

اجلديد  ومدربهم  احلمر«  ب�»ال�صياطني  ملحقا  املو�صم، 

ال�صكتلندي ديفيد مويز الهزمية الثانية بعد تلك التي 

منيوا بها اأمام الغرمي الخر ليفربول )0 - 1( يف املرحلة 

الثالثة.

هيمن  اإذ  مميزة،  الأوروب��ي��ة  الفريقني  بداية  وكانت 

ال�����ص��ي��اط��ني احل��م��ر ع��ل��ى ب��اي��ر ل��ي��ف��رك��وزن الأمل�����اين 2-4 

0 منت�صف   - 3 و�صيتي على فيكتوريا بلزن بطل ت�صيكيا 

الأ�صبوع احلايل.

وك������ان ���ص��ي��ت��ي ����ص���رب ب���ق���وة يف ����ص���وق الن���ت���ق���الت، 

رب��اع��ي هجومي  م��ع  ت��ع��اق��د  اإذ  اجل���دي���د،  امل��و���ص��م  ع�صية 

وال��ف��ارو  ن��اف��ا���ض  خي�صو�ض  الإ�صبانيني  م��ن  م��ك��ون  ن���اري 

والربازيلي  يوفيتيت�ض  �صتيفان  واملونتينيغري  نيغريدو 

فرناندينيو.

اإذ  املا�صي من عقم هجومي،  املو�صم  �صيتي يف  وعانى 

بالوتيللي  ماريو  الإيطايل  رحيل  و�صط  هدفاً   66 �صجل 

مهاجمه  م�صتوى  وت��راج��ع  ميان،  اإىل  املو�صم  منت�صف 

بحالة  ظهر  الأخ��ري  لكن  اغويرو،  �صريخيو  الأرجنتيني 

رائعني،  بهدفني  ال�صباك  هز  حيث  يونايتد،  اأم��ام  ممتاز 

والفرن�صي �صمري ن�صري  يايا توريه  العاجي  فيما �صجل 

الهدفني الآخرين. 

وج�����اءت امل���ب���اراة يف ت��وق��ي��ت مم��ت��از مل��ه��اج��م ي��ون��اي��ت��د 

ال���دويل واي���ن روين، ال���ذي ب���داأ ي��ع��ود اإىل ف��ورم��ت��ه، على 

رغم الإ�صابات املتاحقة واآخرها يف راأ�صه ا�صتدعت عدة 

اإغ��اق جميع  اأح�صن  غ��رزات يف جبينه، لكن دف��اع �صيتي 

املنافذ يف املباراة.

جالل قبطان



ُك�شف النقاب عن تكنولوجيا 

اجل������ي������ل امل�����ق�����ب�����ل ل���ل�������ش���ام���ة 

ف�����ران�����ك�����ف�����ورت  م�����ع�����ر������ض  يف 

ل��ل��م��ح��رك��ات، ح��ي��ث مت ت��ق��دمي 

ال�شيارة ال�شفافة امل�شنوعة من 

تزويد  و�شيتم  الإك���ري���ل.  م���ادة 

باأنظمة �شامة ذكية  ال�شيارات 

املقبلة،  الع�شرة  الأع���وام  خ��ال 

وُيتوقع اأن ت�شاهم بخف�ض عدد 

كبري  بعدد  وامل�شاكل  احل���وادث 

جداً.

ال�م��دي��ر ال��ف��ن�ي: م���الك م�ح����ف��وظ

info@athabat.net :بريوت امل�شيطبة - �شارع عثمان بن عفان - بناية العرت - ط1 - هاتف: 01/360807 - فاك�ض: 01/368256 -  بريد اإلكرتوين

تـــ�صـــــدر عـــــــن 

�شــركــة الـقـــلــم 

لالإعالم �ش.م.م.

ع���ند وج����ود م��ش�ك��ل��ة ف�ي التوزيع الرجاء الت�شال:  هاتف: 01/666314ت�����������وزي�����������ع الأوائ��������������ل 
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كاريكاتير

سيارة شفافة تكنولوجيًا.. من أجل السالمة

طلبت �شيدة م�شرية من املحكمة اخللع من زوجها، مربرة ذلك باأنه »ما بيعرف�ض يبو�ض«، 

وبتق�شريه يف ممار�شة واجباته الزوجية، م�شيفة: »لقد تزوجت زواج ال�شالونات املعتاد، رغم 

اأنني كنت اأمتنى الزواج عن حب، لكن ب�شبب احلرام واحلال والعادات والتقاليد التي فر�شها 

اأن  اأم��ل  واأن��ا على  اإرادت���ي، ومت��ت خطبتنا،  العري�ض دون  اأهلي منذ �شغري، وافقت على  علّي 

يتغري ويبادلني الإح�شا�ض، ويحاول اأن يعطني احلب الذي ُحرمت منه، لكن بعد مرور �شهرين 

من الزواج تاأكد اأنه لن يتغري، وا�شتحالة اأن اأتقّبله اأو اأن اأحّبه، وعندما طلبت الطاق رف�ض 

ب�شوء  اجلميع  اتهمني  واإن  حتى  اأهلي  وحت��دي  خلعه  وق��ررت  هربت  ل��ذا  باخليانة،  واتهمني 

ال�شرب على حرماين من �شيء  اأمتّكن من  اأع��د  اأنني زوج��ة حمرتمة ومل  اخللق، ويعلم اهلل 

حال، ومن الطبيعة الب�شرية«.

هة اإليه، موؤكداً اأنه ل يعاين من اأي م�شكلة، واأنها  بدوره، نفى الزوج جميع الدعاءات املوجَّ

امراأة غري �شوية، وقال: »لو عايزين اأثبت لكم، ف�شاأثبت.. اأنا �شليم وطبيعي«.

ال ُيحسن التقبيل.. فطلبت الخلع

مصعد يحتجز 
خمسة وزراء

اأف����اد ت��ق��ري��ر اإخ���ب���اري ب��اأن 

احل��ك��وم��ة  يف  وزراء  خ��م�����ش��ة 

اجل����زائ����ري����ة اح����ُت����ج����زوا ع���دة 

اإحدى  دقائق داخل م�شعد يف 

ب����ن����اي����ات ال���ق���ط���ب اجل���ام���ع���ي 

ب��ولي��ة امل��دي��ة )90 ك��م جنوب 

العا�شمة اجلزائرية(.

وك������ان ال���������وزراء اخل��م�����ش��ة 

الذي  احلكومي  الوفد  �شمن 

راف������ق رئ���ي�������ض ال����������وزراء ع��ب��د 

املالك �شال خال زيارته اإىل 

اأنف�شهم  ليجدوا  املدية،  ولية 

حمتجزين ك�»رهائن«.

اأن  امل���������ش����ادر  واأو�����ش����ح����ت 

���ش��ب��ب »ال�����ورط�����ة« ال���ت���ي وق��ع 

ومن  اخلم�شة،  ال����وزراء  فيها 

على  ج��دي��دان  واف����دان  بينهم 

الوهاب  عبد  وهما  احلكومة، 

ن����������وري )وزي������������ر ال�������زراع�������ة( 

وحم��م��د ال��غ��ازي )وزي���ر لدى 

ال��وزراء مكلف باإ�شاح  رئي�ض 

اخلدمة العمومية(، هو عطل 

ت��ق��ن��ي وق����ع يف امل�����ش��ع��د، ومل 

بعد  اإل  ال���وزراء  يتم »حترير« 

اأك��ر من خم�ض دقائق  م�شي 

وبدت على وجوههم حالة من 

الرتباك.


