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اأفادت املعلومات اأن اجتماعاً �ضرياً ُعقد يف مدينة تل اأبيب يف فل�ضطن 

رئي�ش  �ضم  �ضاعة،  ب�24  اجلناح  جرمية  قبل  اأي  الأ�ضبوع،  مطلع  املحتلة 

وزراء العدو بنيامن نتينياهو والرئي�ش الفرن�ضي فرن�ضوا هولند والأمري 

ال�ضعودي بندر بن �ضلطان، مت خالله التباحث يف �ضوؤون املنطقة واإعداد 

الإي���راين،   - الأم��ريك��ي  بالتقارب  و�ضفوه  م��ا  وج��ه  يف  للوقوف  اخلطط 

خ�ضو�ضاً بعد الغ�ضب ال�ضعودي الذي ُعّب عنه باأ�ضكال خمتلفة.

اللقاء وو�ضعت  اتُّخذت يف هذا  ق��رارات خطرية  اأن  املعلومات  وك�ضفت 

حتت عنوان »خارطة ال�ضراع يف املنطقة«، فهل كان الإجرام اأمام ال�ضفارة 

الإيرانية جزءاً من هذه اخلارطة؟

ألمـــــــة واحـــــــدة
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سّر اجتماع تل أبيب
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رسالة أميركية - 

سعودية
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حركات التحرر تفرض توازن الرعب

ب���دأ الصراع مع الدوائر االس���تعمارية عبر ح���ركات التحرر 
العربية واإلس���امية عام 1956؛ عندم���ا تمّكنت المقاومة 
والش���عب والجيش بقيادة الرئيس جمال عبد الناصر الذي 
قال: »س���وف نقاتل نقات���ل نقاتل.. ولن نستس���لم«، وتّم 
تحقي���ق النص���ر األول على الدوائر االس���تعمارية، يدعمه 
اإلنذار الس���وفياتي الذي هدد بض���رب لندن وباريس وتل 
أبي���ب ومحيهم ع���ن الوج���ود، باإلضافة إلى ق���رار الفيتو 
الس���وفياتي في مجلس األمن، والذي أنه���ى تفّرد الدوائر 
االس���تعمارية في مصير العالم، ونتجت ع���ن ذلك مرحلة 
جديدة من مس���يرة حركات التحرر التي تمكنت من تحرير 
معظم الدول من نير االس���تعمار البغيض، وأصبحت مصر 

في ذلك الوقت القاعدة األساسية لحركات التحرر. 
وفي سنة 1963 تم عقد اتفاق بين الثورة الناصرية والثورة 
اإليرانية، تضّمن تقديم مصر كل وسائل الدعم والتواصل 
إلنجاح الثورة اإليرانية، وبعد نجاح الثورة اإليرانية حافظت 
على العهد الموقع مع قائد مسيرة التحرير الرئيس جمال 
عب���د الناصر، وقّدم���ت بدورها كل الدعم لح���ركات التحرر، 
خصوص���ًا فلس���طين؛ القضي���ة المركزية لألم���ة العربية 
والعالم اإلس���امي، وقد ترجم���ت ذاك الدع���م انتصاراُت 
مقاوم���ة »حزب الله« ف���ي لبنان، واالنتص���ار الذي حققته 
المقاومة الفلسطينية، واللذان فرضا توازن الرعب مع العدو 

الصهيوني.
كان الق���رار المتَخذ في س���ورية بين الرئيس���ْين اإليراني 
والس���وري وقائد المقاومة، فت���ح كل الجبهات على الكيان 
الصهيون���ي، إلنهاء وج���وده عند قيامه ب���أي عدوان على 
ل أيض���ًا رفض الرئي���س الس���وري إلماءات  لبن���ان، وُس���جِّ
الدوائر الغربية االس���تعمارية؛ باعت���راف وإقامة صلح مع 
العدو الصهيوني، ووقف تقديم العون والرعاية للمقاومة 
الفلس���طينية، التي بدأت تحقق انتصارات، ووقف تقديم 
الدعم للمقاومة في »ح���زب الله«، وكان هذا الرفض األخير 
الرئيس الفرنس���ي الس���ابق، معتبرًا أن الرئيس السوري ال 
يلتزم بقرارات المجتمع الدول���ي، ألن عدم االلتزام يعّرض 
الكي���ان الصهيون���ي لإلب���ادة، ويض���رب مصال���ح الدوائر 

االستعمارية.
وفعًا، هذا الرفض دفعهم لإلعداد لعدوان على س���ورية، 
وم���رة ثانية كان الفيتو الروس���ي والصيني لمنع المجتمع 
الدول���ي وأمي���ركا حق التف���رد بمصي���ر العال���م تحقيقًا 

ألهدافهم االستعمارية وأعد لصياغة مجتمع جديد.
إن ضرب���ات ح���ركات التحرر ف���ي الوطن العرب���ي والعالم 
اإلسامي استطاعت اس���تنزاف قدرات القواعد واألساطيل 
العسكرية لدوائر االستعمارية بقيادة أميركا ماليًا، ودمرت 
اقتصادهم القومي، وأغرقتهم بالديون، ويقيننا أن حركات 
التحرر وحدها س���تعمل على تحقيق الحرية واالس���تقال 

والعدالة لكل شعوب األرض، خصوصًا فلسطين.

يو�سف بكري الغزاوي

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

www.athabat.net

المشهد الدموي في لبنان.. 
أهداف وسيناريوهات

وه���ك���ذا، ان��ت��ق��ل��ت امل��واج��ه��ة 

م�شهد  اإىل  املنطقة  يف  املفتوحة 

انتحاريون  لبنان؛  يف  رعبًا  اأك��ر 

لأول مرة يح�شدون الدمار والدماء 

يف بريوت، يف م�شهد يعيد التذكري 

والعراقية  ال�شورية  باملاآ�شي 

اإىل  الأمريكيني  دخول  منذ  املمتدة 

والتي ل  العراق،  باحتالل  املنطقة 

تفرق بني مدين وع�شكري، وحت�شد 

املدنيني والأبرياء كل يوم.

ب��غ�����ض ال��ن��ظ��ر ع���ن اإع����الن 

عن  م�شوؤوليته  القاعدة«  »تنظيم 

اإلكرتوين  ت�رصيح  عرب  التفجريين، 

موّقع با�شم »ال�شيخ« �رصاج الدين 

يوؤكد  ل  الت�رصيح  اأن  اإل  زريقات، 

»القاعدة«  م�شوؤولية  بال�رصورة 

اأي�شًا،  ينفيه  ول  التفجريْين،  عن 

للعملية  »القاعدة«  تنفيذ  اأن  كما 

حقيقة  ي��وؤك��د   ل  الن��ت��ح��اري��ة 

»اجلهة« التي تقف وراء تنفيذ هذا 

الهجوم الإرهابي.

ويف درا�شة َمن امل�شتفيد، وملاذا 

ح�شل التفجري الإرهابي يف بريوت، 

واإىل ماذا كانت ترمي هذه الر�شائل 

الدموية، ميكن ر�شد ال�شيناريوهات 

الآتية:

»اإ�رصائيل«  تكون  اأن  الأول: 

الإيرانيون  اتهم  كما  العملية  وراء 

بطريقة م�رصعة ومت�رصعة نوعًا ما. 

ل �شيء ينفي قيام »الإ�رصائيليني« 

ر�شائل  واإر�شال  اغتيال،  بعمليات 

خ�شو�شًا  اللبنانية،  ال�شاحة  عرب 

يف  »الإ�رصائيليون«  بالغ  بعدما 

قيام  خطر  من  تنبيهًا  ال�����رصاخ 

اإي���ران،  م��ع  بت�شوية  الأم��ريك��ي��ني 

اأنها  »الإ���رصائ��ي��ل��ي��ون«  يعترب 

ثمنه  و�شيدفع  كبرياً  خطاأ  �شتكون 

واأن  و»الإ���رصائ��ي��ل��ي��ون«،  الغرب 

اإيران �شتح�شد املليارات، و�شتخدع 

من  القنبلة..  و�شت�شّنع  العامل 

قيام  فر�شية  نفي  ميكن  ل  هنا، 

عرقلة  مب��ح��اول��ة  »اإ���رصائ��ي��ل« 

ب�رصعة  ي�شري  الذي  الت�شوية  قطار 

الأ�شلوب  لكن  جنيف،  يف  ق�شوى 

من  الر�شالة  اإي�شال  يف  املعتَمد 

لي�ض  ان��ت��ح��اري،  تفجري  خ���الل 

تقليديًا،  »اإ�رصائيليًا«  اأ�شلوبًا 

الغتيال  عمليات  يف  تعتمد  فهي 

اأح��دث  اأ�شاليب  بها،  تقوم  التي 

واأكر تقنية وتكنولوجية، علمًا اأن 

اأن  متامًا  يدركون  »الإ�رصائيليني« 

بريوت  الإيراين يف  ال�شفري  اغتيال 

النووي  مفاو�شات  على  يوؤّثر  لن 

الإيراين يف جنيف، باعتباره لي�ض 

عاماًل موؤثراً فيها.

نع بندر  الثاين: اأن يكون من �شُ

بن �شلطان، كما �رصت التهامات يف 

من حملل  اأكر  ل�شان  على  بريوت 

يكون  وقد  عادي،  ومواطن  وكاتب 

بريئة  وخمابراته  ال�شعودي  الأمري 

من هذا العمل الإرهابي، لكن عوامل 

عّدة تغّذي هذا التهام:

الذي  زريقات  »ال�شيخ«  اأن  اأ- 

»تويرت«  على  تغريدة  يف  اأعلن 

تبّني التنظيم الإرهابي للتفجريْين، 

والذي ُيعترب من الوجوه الأ�شا�شية 

كان  ع��زام«،  اهلل  عبد  يف »كتائب 

موقوفًا لدى خمابرات اجلي�ض العام 

باأعمال  القيام  بتهمة  املا�شي 

بعد  �شبيله  اأُخ��ل��ي  ثم  اإره��اب��ي��ة، 

�شاعات نتيجة تدخالت �شيا�شية - 

دينية )مذهبية( على م�شتوى عاٍل، 

يرتبط اأ�شحابها باململكة العربية 

ال�شعودية.

�شلطان  بن  بندر  اع��رتاف  ب- 

امل��ج��م��وع��ات  ع��ل��ى  ب�شيطرته 

تهديده  معر�ض  يف  الإره��اب��ي��ة 

بوتني،  فالدميري  الرو�شي  للرئي�ض 

حينما رف�ض الأخري عر�شًا بالتخلي 

عن الرئي�ض ال�شوري مقابل اإغراءات 

مالية و�شفقات اأ�شلحة كبرية.

عرب  ال��ت��ف��ج��ري  اأ���ش��ل��وب  ج- 

لالآخر،  اأحدهما  يقّدم  انتحاريني 

يف  كبري  ب�شكل  اعُتمد  اأ�شلوب  هو 

القتال �شد اجلي�ض ال�شوري من قَبل 

الدول  قبل  من  لة  املموَّ الف�شائل 

النتحاري  كان  حيث  اخلليجية، 

الأول يفّجر نف�شه يف حاجز اجلي�ض 

الثاين  بعدها  ليقوم  ال�����ش��وري، 

موقعًا  نف�شه  وتفجري  بالدخول 

الكثري من ال�شحايا.

الر�شالة  اأن  البع�ض  يعتقد  د- 

الإيرانية  ال�شفارة  تلّقتها  التي 

اأخ��رى  ي��اأ���ض  جنون  ر�شالة  ه��ي 

التي  الدموية  الر�شائل  اإىل  ت�شاف 

بعدما  باإر�شالها،  اخلليجيون  بداأ 

م�شتعدين  غري  الأمريكيني  اأن  تاأّكد 

للدخول ع�شكريًا يف احلرب الدائرة 

الذهاب  ب�شدد  واأنهم  �شورية،  يف 

ت�شوية  لتتويج   »2 »جنيف-  اإىل 

اأن اخلا�رص الأكرب  مع الرو�ض، يبدو 

فيها �شتكون ال�شعودية وحلفاوؤها، 

الكربى  خ�شارتها  اإىل  ت�شاف 

بالتفاق النووي الإيراين مع الغرب، 

اإقليمية  دولة  اإيران  �شيجعل  الذي 

الإقليمي  كربى ُيعرتف لها بدورها 

ال�شاحة  على  �شيناف�شهم  ال��ذي 

اخلليجية وال�رصق اأو�شطية.

يكون  األ  الثالث:  ال�شيناريو 

خام�شًا  طابوراً  واأن  ذاك،  ول  هذا 

املنطقة  يف  الت�شنج  ا���ش��ت��غ��ّل 

اإي��ران  ب��ني  املتوترة  وال��ع��الق��ات 

غّذتها  والتي  اخلليج،  دول  وبع�ض 

على  وان�شحبت  ال�شورية،  احلرب 

يف  الأم���ن  وك�شفت  اللبنانيني 

مع  ح�شاباته  ت�شفية  فاأراد  لبنان، 

اللبنانية،  ال�شاحة  على  الإيرانيني 

م�شتغاًل ه�شا�شة الأمن فيه.

لأحد  ميكن  ل  املح�شلة،  يف 

ا�شتباق التحقيق، كما اأن اتهام اأي 

يبدو  معنّي  �شيناريو  نفي  اأو  جهة 

مبكراً الآن، ولكن اإىل اأن يتم الك�شف 

مالحظتنْي  من  بد  ل  احلقيقة،  عن 

اأ�شا�شيتنْي:

الت�شوية  م�شار  اأن  الأوىل:   -

والعمليات  انطلق،  قد  املنطقة  يف 

توقفه،  لن  وهناك  هنا  الإرهابية 

ال�شالم  من  �شي�شتفيد  واجلميع 

ت��دار  كيف  ع��رف��وا  اإن  املتحقق 

لعبة  لي�شت  ال�شيا�شة  واأن  اللعبة، 

»�شفرية«، بل ميكن حتقيق الربح 

يكون من  للجميع، حينما  الن�شبي 

املطلق  الربح  حتقيق  امل�شتحيل 

لأحدهم.

اأن الطرف ال�شعودي  - الثانية: 

عليه  بات  به  املرتبط  واللبناين 

نف�شه  جت���اه  ك���ربى  م�����ش��وؤول��ي��ة 

واللبنانيني، بالقيام مبا ينفي عنه 

اللبنانيني  من  الأبرياء  قتل  تهمة 

واجلناح.  اجلنوبية  ال�شاحية  يف 

ملّحة  �����رصورة  ب���ات  ه��ن��ا،  م��ن 

كل  عن  ال�شيا�شي  الغطاء  ك�شف 

يف  املوجودين  �شواء  الإرهابيني، 

�شجن رومية، اأو املتنقلني بني عني 

وعكار،  وطرابل�ض  وعر�شال  احللوة 

متاحًا  املجال  �شيبقى  هذا  وبغري 

من  وملزيد  اجل��اه��زة،  لالتهامات 

املذهبية  النار  على  الزيت  �شّب 

والتي  املنطقة،  يف  امل�شتعلة 

�شتاأكل الأخ�رص والياب�ض.

د. ليلى نقوال الرحباين

انت�سال جثة متفّحمة جراء التفجري النتحاري الذي ا�ستهدف ال�سفارة الإيرانية

) العدد 288(  اجلمعة - 22 ت�شـرين الثاين - 2013
أحــداثاألســـــــــــــبـوع

التفجير عبر انتحاريْين يقّدم أحدهما 
لآلخر أسلوب اعُتمد في القتال ضد 
الجيش السوري من قَبل الفصائل 

لة من الدول الخليجية المموَّ
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ال�شعودية  اململكة  تريد  م��اذا 

من لبنان؟ وملاذا يتوىل التكفرييون 

قتل  ترعاهم  الذين  واملتطرفون 

كان  جرائمهم  واآخ��ر  اللبنانيني، 

غية  الدين  �شعد  د.  ال�شيخ  اغتيال 

يف طرابل�ض، وقتل ع�رصات املدنيني 

الأبرياء قرب ال�شفارة الإيرانية يف 

بريوت؟

النا�ض  اأ���رصار  اإن  قيل  قدميًا   

هذا  �شغارها،  األ�شنة  من  توؤخذ 

لكن  ه��ادئ��ني،  املعنيون  ك��ان  اإذا 

كما  »غا�شبني«،  يكونون  عندما 

فاإن  اململكة،  م�شوؤويل  ح��ال  هو 

كبارهم  وع��ود  تك�شفها  اأ���رصاره��م 

غ�شبهم،  تهدئة  حماولتهم  خالل 

وهو ما بان على األ�شنة امل�شوؤولني 

اململكة  زاروا  الذين  الأمريكيني 

واملنطقة موؤخراً.

الأمريكيون  امل�شوؤولون  حاول   

ُحّكام  اأ�شاب  ال��ذي  الذعر  تهدئة 

�شفعتنْي  تلقوا  اأن  بعد  اململكة، 

التوايل،  على  قا�شيتني  اأمريكيتنْي 

الأوىل برتاجع الإدارة الأمريكية عن 

بالتاأكيد  �شورية،  على  عدوان  �شن 

اأو  اأخالقية  لأ�شباب  ذلك  يكن  مل 

�شورية  �شمود  اإن  بل  اإن�شانية، 

الأب���رز،  ال�شبب  كانا  وحلفائها 

العامل  مبفاجاأة  كانت  والثانية 

اإيرانية   - اأم��ريك��ي��ة  مبباحثات 

ال�شتباك  ملفات  خمتلف  ح��ول 

الثورة  اإطاحة  منذ  بينهما  الدائر 

الإ�شالمية بال�شاه.

ال�شعوديني  الأمريكيون  جتاهل 

الكربى،  قراراتهم  اتخذوا  عندما 

اأدوات  جم��رد  يعتربونهم  لأن��ه��م 

لإر�شائهم  ث��م  اأي��دي��ه��م،  حتركها 

لل�رصف،  قابل  غري  كالمًا  باعوهم 

يهمنا  ما  م�شاعرهم،  يدغدغ  لكنه 

وزي��ر  ق��ول  ك��ان  كلبنانيني  منه 

كريي  ج��ون  الأمريكية  اخلارجية 

الريا�ض،  ال�شعودية  العا�شمة  من 

حلزب  ال�شماح  ع��دم  »يجب  اأن��ه 

لبنان«،  مب�شتقبل  بالتحّكم  اهلل 

اخلزانة  يف  امل�شوؤول  حديث  ثم 

الأمريكية، والذي زار بريوت موؤخراً، 

حيث و�شع »حزب اهلل« و»تنظيم 

القاعدة« يف �شلة واحدة، داعيًا اإىل 

حماربتهما.

امل��واق��ف  ه����ذه  ال���الف���ت يف 

التي  الأم��ريك��ي��ة  ال��دمي��اغ��وج��ي��ة 

تعطي ال�شعودية من طرف الل�شان 

حالوة لكنها متار�ض عك�شه عمليًا، 

تداول  عقب  جاءا  الت�رصيحنْي  اأن 

�رص«  »كلمة  لبنان  يف  البع�ض 

على  بالت�شجيع  تق�شي  اأمريكية، 

جامعة  لبنانية  حكومة  ت�شكيل 

ولو  اهلل«،  »ح��زب  فيها  ي�شارك 

»الثلث  اإع��ط��اءه  ذل��ك  ثمن  ك��ان 

األ�شنة  باتت  ما  رغ��م  املعطل«، 

تعطيل  من  به،  تلهج  اللبنانيني 

يف  حكومة  ت�شكيل  ال�شعودية 

لبنان، لأنها ترف�ض اأن ي�شارك فيها 

بحجة  فاعل،  ب�شكل  اهلل«  »حزب 

الأرا�شي  داخل  ويقاتل  موجود  اأنه 

ال�شورية، فيما يعلم كل اللبنانيني 

يف  الأمريكية  ال�شفارة  جماعة  اأن 

ال�شعودية  حزب  فيهم  مبا  لبنان، 
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�شنة  من  باأكر  احلزب  �شبقوا  اآذار، 

والإع��الم��ي  امل���ايل  تدّخلهم  يف 

�شورية،  يف  والع�شكري  وال�شيا�شي 

واملتدخلني  الدافعني  اأبرز  وكانوا 

املدين  احلراك  لع�شكرة  وال�شاعني 

ال�شوري منذ اأيامه الأوىل. 

لذلك، من الطبيعي اأن تثور ثائرة 

لبنان،  يف  واأتباعهم  ال�شعوديني 

ذاقوا  التي  احلقيقة  ت�شدمهم  عندما 

الوليات  اأولوية  اأن  وهي  مرارتها، 

»اإ�ش�رائيل«  املنطقة  يف  املتحدة 

اأتباع  ذلك جمرد  وغري  وعا�رصاً،  اأوًل 

حتولت  وهكذا  متاع،  و�شقط  واأدوات 

على  واإ����رصار  عناد  اإىل  »امل���رارة« 

ل  اأ�شلوب  يف  القتل،  ملجرد  القتل 

ُيقدم عليه حتى وحو�ض الغابة.

ت�شتخدم ال�شعودية »التكفرييني« 

من  كل  ولت�شفية  ر�شائلها  لإي�شال 

واملنطقة،  لبنان  يف  »يطاوعها«  ل 

مثلما ت�شتهلك دماء بع�ض اللبنانيني 

يف  ال�����ش��وري��ني  لقتال  واأرواح���ه���م 

م�رصوعها  لفر�ض  اخلا�رصة،  معركتها 

حكام  ويوغل  التكفريي،  »الوهابي« 

بعدما  اللبنانيني،  بدماء  اململكة 

اأبنائها،  بدماء  �شورية  اأر�ض  غ�شلوا 

ت�رصيحات  ت��ذّك��ر  ال�����رصوري  وم��ن 

املح�شوبني على ال�شعودية مبا�رصة، 

وبع�ض رموز »تيار امل�شتقبل«، الذين 

يف  لبنان  اإىل  املعركة  بنقل  ه��ددوا 

ال�شوري  العربي  اجلي�ض  توّجه  حال 

الع�شابات  مع  املعركة  ح�شم  اإىل 

امل�شلحة املدعومة من ال�شعودية يف 

املحاذية  ال�شورية،  القلمون  منطقة 

للحدود اللبنانية ال�رصقية ال�شمالية، 

لبلدة  املواجهة  القلمون  تطهري  لأن 

وراأ�ض  وبعلبك  القاع  وجبال  عر�شال 

بداأ يف  ما  ا�شتكمال  �شيعني  بعلبك، 

املنطقة  هذه  اأن  يعني  مبا  الق�شري، 

الإرهاب، ويكتمل  �شُتقفل كلها بوجه 

بذلك تعطيل ورقة لبنان �شد �شورية 

الرئي�ض  باإعالن  يهدد  اأمر  وهو  كليًا، 

الأ�شد الن�رص الكامل على احلرب التي 

ت�شن �شد �شورية.

ال�شفارة  ا�شتهداف  ج��اء  لذلك، 

�شعودية  ر�شالة  بريوت  الإيرانية يف 

فيها  طّهر  �شبيحة  اإث��ر  لبنان،  اإىل 

اجلي�ض ال�شوري مدينة قارة احليوية 

اململكة،  وهابيي  من  القلمون  يف 

ع�شية  اإي��ران  اإىل  اأمريكية  ور�شالة 

بني  »ال��ن��ووي«  مفاو�شات  ع��ودة 

البلدين. 

�شيوع  بعد  اجلرمية  ج��اءت  كما 

اأنباء عن اأّن »اأمريي جبهة الن�رصة« 

القلمون  يف  الإ�شالمية«  و»الدولة 

»اأبو مالك ال�شوري« و»اأبو عبد اهلل 

العراقي« ترّددا غري مرّة اإىل الأرا�شي 

من  كل  يف  قيادات  واأّن  اللبنانية، 

تتنّقل  و»داع�ض«  الن�رصة«  »جبهة 

واأنها  و�شورية،  لبنان  بني  بُحرّية 

لبنانية  دينية  �شخ�شيات  مع  تن�شق 

احلياتية  بال�شوؤون  تتعلّق  اأمور  يف 

اإىل  اإ�شافة  ال�شوريني،  للنازحني 

ال�شّقنْي  يف  امل�شتوى  عايل  تن�شيق 

»�شيخًا  واأّن  والأم��ن��ي،  اللوج�شتي 

بارزاً« يف عر�شال يلعب دور الو�شيط 

الذراع  ُيعّد  وهو  امل�شاألة،  هذه  يف 

»ال�شلفية«  للمجموعات  اللبنانية 

التي تدور يف فلك »القاعدة«.

يف  ويجري  جرى  ما  ف��اإن  لذلك، 

لبنان من اأعمال قتل، هو ثمن يدفعه 

واأرواح��ه��م  دمائهم  من  اللبنانيون 

فداء لو�شاية تريدها ال�شعودية على 

ب�شعيها  متار�شه  وا�شتتباع  لبنان، 

على  »اأم��رياً«  احلريري  �شعد  لفر�ض 

»اإمارة لبنان الوهابية«، باعتبارها 

بعد  البديلة  ال�شعودية  »احل�شة« 

هزمية م�رصوع ال�شتيالء على �شورية، 

و»بنادرتها«  ال�شعودية  حكام  لكن 

و»حريرييها« يتنا�شون اأن جرائمهم 

تتم فيما اأ�شيادهم يف وا�شنطن ولندن 

يت�شابقون على نيل ر�شاء دول حمور 

املقاومة.

عدنان ال�ساحلي
اجلي�ش اللبناين ي�سرب طوقاً اأمنياً حول مكان النفجار يف بئر ح�سن                                                     )اأ.ف.ب.(

همسات

◄ مرَّ سابقًا
الإ�شكالي���ة  ح���ول  املت�شائل���ني  عل���ى  رداً 

الربوتوكولية التي قد حت�ش���ل اأثناء عر�ض اجلي�ض 

يف عي���د ال�شتق���الل يف ظل وج���ود رئي�ض حكومة 

ت�رصي���ف اأعمال ورئي����ض حكومة مكل���ف، اأّكد اأحد 

املعنيني اأن هذا امل�شهد مرّ �شابقًا عام 2008، حينما 

كان فوؤاد ال�شنيورة رئي����ض حكومة ت�رصيف اأعمال 

و�شعد احلريري رئي�ض حكومة مكلف، وح�رص الإثنان 

عر�ض ال�شتقالل.

ر
ُّ
◄ توت

الح��ظ مقرب��ون م��ن �لرئي���س جني��ب ميقاتي �أن 

من�س��وب �لتوتر عنده يف تز�يد م�ستمر، رغم حماولته 

��سطناع �لهدوء، ورّد �أحدهم �ل�سبب �إىل رف�س هد�يا 

�أر�س��لها �إىل م�س��وؤولني يف دولة لها �أف�سال عليه ومل 

يكن على قدر �الآمال جتاهها.

◄ توقعات أو معلومات؟
توقفت جه���ات معنية اأمام كالم ورد يف خطاب 

رئي����ض اجلمهورية مي�ش���ال �شليمان ي���وم ال�شبت 

املا�ش���ي يف فن���دق فيني�شيا، ويت�شم���ن توّقعات 

باإمكانية تراجع احلل ال�شيا�شي يف �شورية والعودة 

اإىل اخلي���ار الع�شكري، وت�شاءلت اإذا كانت تلك رغبة 

اأم ه���ي معلومات من م�شدر دويل، اأو روؤية حتليلية 

بعد زيارة ال�شعودية!

من جهة اأخرى، و�شف �شيا�شي املطالبة باإدخال 

»اإعالن بعب���دا« اإىل الد�شتور، فولكلور �شيا�شي من 

الطراز الأول، معت���رباً كالم �شليمان حماولة لإثبات 

الذات قبل الرحيل عن الق�رص.

◄ لدعم »داعش«
�أح��د �لد�خل��ني �إىل ع��امل �ل�س��حافة م��ن ب��اب 

�ل�سيا�س��ة، وبتو�سية »�س��فارتية«، خل�س يف مقارنة 

كتبه��ا �إىل �رضورة دع��م »د�ع���س«، ومعادلته تقوم 

على �الآتي: »مبا �أن د�ع�س تقاتل �لنظام يف �س��ورية، 

وه��ي طبعًا �س��د �لنظ��ام و�إير�ن، و�س��د ح��زب �هلل، 

وكذل��ك ح��ال فري��ق 14 �آذ�ر، لذل��ك ف��اإن �لتحال��ف 

مو�سوعي و�ملعركة و�حدة«.

◄ خطة با خطوات
اأكد رئي�ض حزب �شم���ايل كبري اأن اخلطة الأمنية 

يف طرابل�ض ه���ي يف حقيقة الأم���ر هدنة مرحلية 

لن تطول، و�شتنه���ار قريبًا، وهن���اك ثالثة اأمور مل 

ت�شملها اخلطة هي: ا�شتمرار تدفق املال، ثم ال�شالح 

والذخرية، والأهم هو ا�شتم���رار التغطية ال�شعودية 

ع���رب اللواء اأ�رصف ريفي، لذلك ميكن القول اإن اخلطة 

تقت�رص عل���ى اإيقاف الدّراج���ات النارية وال�شيارات 

التي ل يحمل اأ�شحابها اأوراقًا ثبوتية.

◄ من هالك لمالك..
»تي��ار  د�خ��ل  م��ن  طر�بل�س��ية  م�س��ادر  ت��رّوج 

�مل�س��تقبل« �أن �لق��ر�ر �ل�س��عودي ق�س��ى با�س��تبد�ل 

�لنائب �ل�س��ابق م�س��طفى علو�س ب�»�لل��و�ء �ملتقاعد 

�أ�رضف ريفي«، و�أن �ل�س��بب يعود �إىل مو�قف �س��ابقة 

لعلو�س مل تنل ر�ساء، ومل تلبِّ رغبة »�أولياء �الأمر«.

◄ طاس يفاوض للتسليم
ات�شالت حثيثة يقوم بها العماد م�شطفى طال�ض 

مع عدد من ال�شب���اط ال�شوريني الرفيعي امل�شتوى 

لإيجاد خم���رج �شلمي ملدينتي الر�ش���ن وتلبي�شة 

املحا�رصتنْي يف ريف حم�ض.

وتفيد املعلومات ب���اأن عر�ض طال�ض يقوم على 

دخول وحدات اجلي�ض ال�ش���وري اإىل املدينة، مقابل 

د و�شابط ان�شقوا  العفو عن نحو خم�ش���ة اآلف جمنَّ

عن اجلي�ض، كما طالب بعفو خا�ض عن اأبنائه.

لبنان مسرح لاشتباك الدولي

إيران تتلقى رسالة أميركية - سعودية

السعودية تقاتل 
سورية بدماء 

اللبنانيين
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�صحيفة  ذكرته  ما  الريا�ض  نفت 

»اإ�رسائيل«  اأن  من  تاميز«  »�صنداي 

خطط  على  �رساً  تعمالن  وال�صعودية 

حال  يف  اإي��ران  �صد  حمتَمل  لهجوم 

والقوى  طهران  بني  املحادثات  ف�صل 

ال�صت الكربى حول الربنامج النووي.

النفي  هذا  يقب�ض  مل  اأح��داً  لكن 

من  اأ�صبوع  نحو  متاأخراً  جاء  الذي 

يف  ال�صعودية  ال�صوابق  لأن  ن�رسه، 

جمال ا�صتهداف مكامن القوة العربية 

�صى. والإ�صالمية اأكرث من اأن تحُ

ف���ط���وال ف����رة اخل��م�����ص��ي��ن��ات 

وال�صتينات كان العداء ال�صعودي �صد 

اأدلة،  اأي  اإىل  يحتاج  ل  النا�رس  عبد 

يف  الإ�صالمية  الثورة  انت�صار  ومع 

اإيران �صارت ال�صعودية من اأهم داعمي 

�صدام ح�صني يف حربه على طهران، 

لكنها يف ذات احلني وّفرت كل اأ�صباب 

ال�صهيوين  للكيان  اللوج�صتي  الدعم 

لت�رسب  »الأوك�ض«  طائرات  بوا�صطة 

تل اأبيب مفاعَل »متوز« العراقي يف 

العام 1981.

اإىل  نعود  بعيداً،  نذهب  ل  وحتى 

متوز  اإىل  وتديداً  القريب،  املا�صي 

ال�صعودية  اع��ت��ربت  حينما   ،2006
يف  الإ�صالمية  امل��ق��اوم��ة  مواجهة 

»مغامرة«،  ال�صهيوين  للعدو  لبنان 

التاأييد  اأ�صكال  من  �صكل  اأي  ورف�صت 

لهذه املقاومة، والكل يتذكر املواجهة 

بني  العربية  اجلامعة  يف  احلامية 

وليد املعلم و�صعود الفي�صل.

بيد اأن ال�صعودية يف كل تاريخها 

واحلقد  ال��درج��ة  ه��ذه  اإىل  ت�صل  مل 

ظهرهما �صد �صورية  العلنينينْ اللذين تحُ

لأنها  واملمانعة،  املقاومة  وحلف 

بعد  باخل�صارة،  ت�صعر  بداأت  بب�صاطة 

العربي«  »الربيع  ي�صمى  ما  اأخذ  اأن 

يتك�صف عن عودة اإىل ع�صور اجلاهلية 

ل الأكباد. واأكنْ

اأ�صهرت  حينما  الريا�ض  تفاءلت 

ل�رسب  �صتتحرك  اأن��ه��ا  وا�صنطن 

عباب  متخر  اأ�صاطيلها  واأن  دم�صق، 

البحار واملحيطات لهذه الغاية، لكن 

فاتهم اأن باراك اأوباما اكت�صف اأنه ل 

ال�صراتيجيات  بهذه  امل�صي  ميكن 

با�رسها  التي  الع�صوائية  الأمريكية 

ليندون جون�صون يف �صتينيات القرن 

اندفع بكل قوته يف  املا�صي، حينما 

الكربى  املذلة  فكانت  فيتنام،  حرب 

 ،1973 العام  العامل يف  بلدان  لأقوى 

اجلمهوري  جون�صون،  خليفة  فا�صطر 

اأن يعلن الهزمية..  ريت�صارد نيك�صون، 

الع�صوائية  الأمريكية  ال�صراتيجيات 

م�صت،  اأزمنة  يف  �صائدة  كانت  التي 

كارتر  فجيمي  الآن،  �صاحلة  تعد  مل 

يف  رهائنه  يخل�ض  اأن  ح��اول  ال��ذي 

عليه  ق�صى  ط��ه��ران  يف  �صفارته 

امل�صري الأ�صود الذي حل بجنوده يف 

وريغان  الإيرانية،  »طب�ض«  �صحراء 

انتهى بالزهامير بعد مغاردته البيت 

الأبي�ض، لكنه مل ين�ض م�صري جنوده 

 ،1983 ع��ام  ب��ريوت  يف  الثالثمائة 

عنه  قاله  ما  فيكفي  البن  بو�ض  اأما 

حينما  مور  مايكل  املعروف  املخرج 

عارية  الإمرباطورية  جعل  اإن��ه  قال 

حتى من ورقة التوت.. بب�صاطة، �صيد 

اأنه ما عاد  البيت الأبي�ض الآن يدرك 

ممكنًا الذي كان يف املا�صي.

لكن يبقى ال�صوؤال: مَب يفكر هوؤلء 

ال�صعودية  مقدمهم  ويف  الأع���راب، 

العاجزة عن مواجهة عا�صفة مطرّية 

ملدة ربع �صاعة؟

ينده�ض ذاك الدبلوما�صي الأوروبي 

بني  امل��ذه��ل  التقاطع  ي��رى  حينما 

الأعراب و»الإ�رسائييلني«؟

لكن كيف يتمثل تقاطع امل�صالح؟

يوؤكد هذا الديبلوما�صي اأنه مل يَر 

ومطالعاته  وجتاربه  عمله  كل  يف 

ياأكلون  فالأعراب  املزري،  الواقع  هذا 

من  اأب�صع  هناك  فهل  بع�صًا،  بع�صهم 

و»جهاد  الأكباد،  واأكل  الروؤو�ض  رفع 

ياأت  مل  فقهية  وتاأويالت  النكاح«، 

الإ�صالم عليها من قريب اأو بعيد..؟

اأين التقاطع مع »الإ�رسائيلي«؟

»الإ���رسائ��ي��ل��ي  ي��ق��ول:  بب�صاطة 

اإىل حطام..  يراهن على تّول العرب 

واإىل  ليبيا؟  الذي جرى يف  بعد  ماذا 

اأين تتجه تون�ض؟ وماذا يف التطورات 

يف  الفظيع  الإجرام  وحبل  امل�رسية؟ 

بالد الرافدين ماذا يقال عنه«؟

وي�صدد هنا: مل يقل اأحد من الأ�رسة 

بقتل  راأي��ه  ال�صعودية  يف  احلاكمة 

املعروف  فقط  الأكباد،  واأكل  الأطفال 

يريدون تطيم  اأنهم  ال�صعوديني  عن 

كل �صيء من اأجل بقائهم وحدهم بال 

اأي مناف�ض لهم يف املنطقة العربية.

ب��داأت  الريا�ض  ف��اإن  ح��ال،  ب��اأي 

�صقوط  بعد  الكربى  باخل�صارة  ت�صعر 

كل رهانتها وملياراتها، ومقتل املئات 

اأكرث  عن  تتحدث  الأرق���ام  بع�ض   –
من   – �صعودي  قتيل  ومئة  األف  من 

كانوا م�صاجني  �صواء  الذين جّندتهم، 

الدولة  ت�صقط  فلم  �صعوديني..  متطوعني  اأو 

الوطنية ال�صورية، ومل تنهر العراق، ومل تهتز 

املقاومة يف لبنان، واإيران اأكدت اأنها �صيدة 

الدبلوما�صية، كما املواجهة..

ويخل�ض هنا اإىل نتيجة اأنه اأمام اخليبات 

التي ت�صيب العائلة احلاكمة يف ال�صعودية، 

�صتعمل الريا�ض على اإتعاب املنطقة، لكنها 

يف النهاية �صتجد نف�صها تدفع الثمن، ورمبا 

هذه املرة؛ مل تعهده  الثمن غاليًا جداً  كان 

التي  اأمام غياب احلكمة  من قبل، خ�صو�صًا 

مراحل  يف  الأم��راء  بع�ض  بها  يتحلى  كان 

�صابقة.

انتفخت  فهي  ال�صورية،  املعار�صات  اأما 

اأك��رث م��ن ال���الزم، واع��ت��ق��دت اأن��ه��ا �صارت 

الال  الدعم  جراء  احلقيقي  حجمها  من  اأكرب 

حمدود ماليًا واإعالميًا وع�صكريًا ولوج�صتيًا 

وخمابراتيًا.. لكن احلقائق بداأت تتك�صف الآن، 

اأن  لتجد  ما  �صي�صتيقظ يف حلظة  ومعظمها 

مزابل  اإىل  قد يذهب  انتهى، وبع�صها  دورها 

باملاليني  �صيكتفي  الآخر  والبع�ض  التاريخ، 

التي �رسقها وتكفيه للعي�ض يف اأوروبا..

ماذا بعد؟

حيث  متابعتها،  من  بد  ل  حقيقة  ثمة 

املحكمة  �رسباته  يوجه  ال�صوري  اجلي�ض 

دم�صق..  ريف  ويف  القلمون  جبل  بع�ض  يف 

املت�صارعة  النهيارات  اأحد  لحظ  هل  لكن 

للمجموعات امل�صلحة يف حلب وريفها ويف 

الأع��راب  بع�ض  ثمة  ودرع��ا..؟  حم�ض،  ريف 

بداأوا يتح�ص�صون روؤو�صهم..

اأحمد زين الدين
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الرياض سُتتعب المنطقة أمام 
نكساتها المدّوية.. لكنها 
في النتيجة ستدفع الثمن

اأنقرة - الثبات

للم�سلحني  الداخلية«  »اجلبهة  ت�سهد 

اأكثثر  يف  حقيقية  انثثهثثيثثارات  �سورية  يف 

ال�سوري  اجلي�ش  مواجهة  يف  منطقة  من 

املتقدم يف اأكر من جبهة، لكن االنهيارات 

تزايد  مع  الثثداخثثل،  من  تاأتيها  احلقيقية 

قوة  وت�سع�سع  التكفريية  احلركات  نفوذ 

امل�سلحني االآخرين الذين يح�سون باآمالهم 

تتال�سى ب�سقوط النظام، ويحاولون تاأمني 

مغادرتهم �سورية �سواء بجمع ما اأمكن من 

احلكومية  اجلهات  مع  التوا�سل  اأو  اأموال 

لتاأمني خمارج قانونية الأو�ساعهم.

الداخل  من  الثثثواردة  التقارير  وتقول 

ال�سوري، اإن حرب ت�سفيات حقيقية جتري 

امل�سلحني، قد ينجم عنها يف  يف �سفوف 

»االأ�سماء  العديد من  االأيام املقبلة �سقوط 

وتو�سح  الت�سفيات،  هذه  نتيجة  الكبرية« 

اأن »فرق القتل«  م�سادر �سورية معار�سة 

ي�سيطر  التي  االأرا�سي  يف  بكثافة  تتحرك 

العديد  اغتيال  مت  حيث  امل�سلحون،  عليها 

من  واحثثثداً  لكن  امليدانيني،  الثثقثثادة  مثثن 

العقيد  هو  حاليًا  املر�سحة  االأ�سماء  اأبرز 

اأول من  الذي كان  االأ�سعد  املن�سق ريا�ش 

اعتمدته  الذي  احلر«  »اجلي�ش  ت�سمية  اأن�ساأ 

غطاء  امل�سلحة  املجموعات  من  العديد 

قبل  املا�سية،  ال�سنوات  يف  لها  ر�سميًا 

ل�سالح  ف�سيئًا  �سيئًا  الغطاء  هذا  يزول  اأن 

االأركثثان«  »هيئة  منها  جديدة  ت�سميات 

تثبت  اأن  والتي حتاول  �سعوديًا  املدعومة 

اأقدامها حاليًا يف االأر�ش ال�سورية كبديل 

على  لها،  كند  اأو  التكفريية،  للحركات 

االأقل.

قثثد تعر�ش  االأ�ثثسثثعثثد  ريثثا�ثثش  وكثثثان 

مل  املا�سي،  العام  يف  اغتيال  ملحاولة 

يتهم بها النظام، اأدت اإىل برت اأحد قدميه، 

لكنه عاد للن�ساط موؤخراً مبا يزعج العميد 

اإدري�ش، قائد »االأركان«، قد  املن�سق �سليم 

اإىل  ر�سالة  البيان  االأ�سعد  زوجثثة  وجهت 

معلنة  واالئتالف«،  احلر  اجلي�ش  »كتائب 

اأيام،  وقالت   10 منذ  زوجها  اختفاء  عن 

يف بيان تداولته بع�ش مواقع »معار�سة 

داخثثثل املثثعثثار�ثثسثثة الثث�ثثسثثوريثثة« اإنثثثه »مّت 

مبوؤامرة  االأ�سعد  ريا�ش  العقيد  اختطاف 

من اللواء �سليم ادري�ش وعقاب �سقر، حيث 

اإىل  االأ�سخا�ش  اأحد  ا�ستدعاوؤه من قبل  مت 

ال  اأيثثام  ع�رشة  ومنذ  تركيا  يف  ما  مكان 

تعلم عنه عائلته اأي �سيء«، وحمل البيان 

الكاملة عن  الرتكية امل�سوؤولّية  »ال�سلطات 

�سالمته«.

اأما اخلرب الثاين، فهو ما مت تداوله عن 

مقتل عبد القادر �سالح؛ قائد لواء التوحيد، 

املثثعثثروف يف الثثداخثثل الثث�ثثسثثوري بثثلثثواء 

»الت�سوير« لكرة ما ين�رشه من فيديوهات 

التكفرييون،  بها  يقوم  عمليات  تتبنى 

�سالح الذي اأوقف ذات مرة من قبل »جبهة 

الن�رشة« اأثناء تبنيه اإحدى عملياتها، قتل 

»االإخوان«  جلماعة  الر�سمية  الرواية  وفق 

اأن  غري  نظامية،  �سورية  طائرة  ب�ساروخ 

معار�سني من الداخل يوؤكدون اأن »الرواية 

االأمثثر  يف  اأن  معتربين  �سحيحة«،  غثثري 

فيما  »�سهيد«  اأنه  على  لت�سويره  حماولة 

الواقع هو عملية اغتيال  اأن ما ح�سل يف 

تشكيٌك برواية مقتل عبد القادر صالح ورفاقه.. ورياض األسعد مفقود

اغتياالت وتصفيات داخل المعارضة السورية المسلحة قبل الذهــــــــاب إلى المفاوضات
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هثثوؤالء  وي�سدد  داخلية،  ت�سفية  اأو 

على  يكن  مل  �سالح  مقتل  اأن  على 

يد  علي  بل  التكفريية،  اجلماعات  يد 

جمموعات اأخرى يرف�سون ت�سميتها، 

عمليات  اإىل  مبا�رشة  غري  اإ�سارة  يف 

وتقول  الداخلي«،  الو�سع  »ترتيب 

االغتيال  اإن  املعار�سني  معلومات 

اخللف،  من  الراأ�ش  يف  بر�سا�سة  مت 

مبا ي�سبه عملية الت�سفية بدم بارد ال 

عملية القتل والفرار.

احلقيقة  ال�سورة  جالء  وبانتظار 

الثثذي  ال�سوري  الثثداخثثل  يف  للم�سهد 

امل�سلحة،  املعار�سة  عليه  ت�سيطر 

تغيرياً  اإن  معار�سة  اأو�ثثسثثاط  تقول 

الفرتة  يف  ال�ساحة  �ست�سهده  كبرياً 

املقبلة الإنتاج قيادة موحدة، على ما 

حيث  االأركثثان،  هيئة  رعاة  به  ياأمل 

الناطق  تكون  اأن  الهيئة  لهذه  يثثراد 

للح�سول  امل�سلحني  با�سم  الوحيد 

على ما اأمكن من املكا�سب ال�سيا�سية 

يف اأي عملية ت�سوية ممكنة.
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تشكيٌك برواية مقتل عبد القادر صالح ورفاقه.. ورياض األسعد مفقود

اغتياالت وتصفيات داخل المعارضة السورية المسلحة قبل الذهــــــــاب إلى المفاوضات

ال�صيا�صية  القيادة  ات��خ��ذت 

العربية  اجلمهورية  يف  واحلربية 

منطقة  بتطهري  القرار  ال�صورية 

من  للبنان  املحاذية  القلمون 

الذين  التكفرييني،  امل�صلحني 

ونيف  عامني  مدى  على  مار�صوا 

�صتى �صنوف الإرهاب يف املناطق 

ف�صاداً  فيها  التي دخلوها وعاثوا 

وخرابًا.

امل��ع��رك��ة  ه����ذه  ال���ه���ام يف 

ال�صيا�صي،  التوقيت  هو  الع�صكرية 

بعد اإعداد العدة والتخطيط لإنهاء 

يف  للم�صلحني  الهجني  الوجود 

ما  غرار  على  ق�صرية،  زمنية  مدة 

حدث يف الق�صري منت�صف ال�صيف 

مبفهومه  وال��ت��وق��ي��ت  امل��ا���ص��ي، 

من  اأه��م  هو  واحلربي  ال�صيا�صي 

اأن  ذل��ك  امل��ي��دان،  يف  العمليات 

الر�صالة قد و�صلت اإىل من يعنيهم 

الأمر يف اإحدى دول النفط الأ�صود، 

عملية  اأي  تخريب  ق��ررت  التي 

يف  والت�صوية،  للحل  �صيا�صية 

�صتكون  لأنها  �صواها،  اأو  جنيف 

العملي  باملعنى  خ��ا���رس  اأك���رب 

وال�صراتيجي والنف�صي واملعنوي، 

بينما احللف الذي ك�رس هذه الفئة 

على  ق���ادراً  �صيكون  الق�صري  يف 

تكرار املعادلة ذاتها يف القلمون، 

يف  املقاومة  قائد  اأن  خ�صو�صًا 

لبنان اأكد على هذا احللف ومعايري 

امل�صرك  وامل�صري  القائم،  ال�رساع 

والهدف والواحد.

القلمون  معركة  ب���داأت  اإذاً، 

يف  للقيادة  الفائقة  الأهمية  ذي 

�صعت اخلطط ذات البعد  دم�صق، ووحُ

واأطلّت  وال�صراتيجي،  امليداين 

التي  قارة  بلدة  من  البوادر  اأوىل 

واأغلبية  م�صيحية  اأقلية  ت�صكنها 

اأن  القيادة  ق��ررت  حيث  م�صلمة، 

الظفر  من  مفر  ل  املعركة  ه��ذه 

ت�صكل  ملا  الآج���ال،  ب��اأق��رب  بها 

خا�رسة  ال�صا�صعة  مب�صاحتها 

لبنان،  يف  املقاومة  �صد  رخ��وة 

كما  وقتذاك،  الق�صري  �صكلت  كما 

اأنها اآخر حبل �رسة اأو �رسيان )مبا 

ّميت عملية قطع ال�رسيان(  اأنها �صحُ

احلا�صنة  والبيئة  امل�صلحني  بني 

ولعل  وغ��ريه��ا،  عر�صال  يف  لهم 

هذه املناطق بالذات كانت م�صدراً 

رئي�صيًا لتهديد بيئة »حزب اهلل« 

ال�صيارات  خ��الل  من  لبنان،  يف 

على  التفجريات  وبع�ض  املفخخة 

احلزب  فاإن  لذلك  العامة،  الطرق 

ب�صكل  العملية  هذه  ويراقب  يعي 

مبا�رس ول ميكنه اأن يبقى منتظراً، 

مالذ  القلمون  منطقة  اأن  ل�صيما 

ملئات الهاربني من جحيم الق�صري 

والغربية  ال�رسقية  والغوطتني 

مقام  وحميط  دم�صق  وجنوبي 

ال�صالم(،  )عليها  زينب  ال�صيدة 

بني  وتوا�صل  م��ّد  منطقة  وه��ي 

القتالية  وامل��راك��ز  املجموعات 

املرتبطة  احلا�صنة  والبيئات 

اإىل تدمر  البادية،  ب�صكل كبري مع 

اإىل  و�صوًل  ال�صحراء،  عمق  يف 

حم�ض،  نحو  الغرب  ومن  العراق، 

لبنان  جبال  �صل�صلة  اإىل  ومنها 

ال�رسقية.

معركة  يف  النوعي  التطور 

عوامل  �صل�صلة  اإىل  مرّده  القلمون 

التخطيط  وغرف  القيادة  مّكنت 

من  ال�صتفادة  م��ن  العملياتي 

اخلربة  تراكم  اأهمها  ع��دة،  اأم��ور 

والقوة واجلهد ال�صتخباري العايل 

�صيء  الق�صري  فقبل  امل�صتوى، 

تغريت  حيث  اآخر،  �صيء  وبعدها 

التكفريية  املعادلة، فاملجموعات 

كبري،  حد  اإىل  م�رسذمة  �صارت 

وجمموعات  بع�صها،  وتقاتل  بل 

نف�صها  ت�صلّم  احل��ر«  »اجلي�ض 

باملئات للجي�ض العربي ال�صوري، 

ال�صالح  اإم����داد  ط��رق  اأن  حتى 

كانت،  كما  عادت  ما  وامل�صلحني 

تدحرج  عملية  ح�صلت  ول��ه��ذا 

وال�صيا�صي  الع�صكري  للواقع 

الف�صائل املرتبطة  برمته، وفقدت 

ب�»القاعدة« وبع�ض الدول زخمها 

وقوتها وقدرتها على ال�صتمرار.

ال�صيا�صي،  ال�صعيد  ع��ل��ى 

بعد  بقوتها  القلمون  انطلقت 

للرئي�ض  الهامة  الهاتفية  املكاملة 

ال��رو���ص��ي ف��الدمي��ري ب��وت��ني مع 

ب�صار  الدكتور  ال�صوري  نظريه 

الإي��راين  بالرئي�ض  وبعده  الأ�صد، 

وقبله  روح��اين،  ح�صن  د.  ال�صيخ 

عبد  بن  عبداهلل  ال�صعودي  بامللك 

املحادثات  ه��ذه  لتوؤكد  العزيز، 

الرئي�ض  وتديداً  رو�صيا،  ت�صيُّد 

الدبلوما�صية  ورئ��ي�����ض  ب��وت��ني 

الدويل  للم�صهد  لف��روف،  �صريغي 

ال�صوري«  الكيماوي  »اتفاق  منذ 

ال�صهري، الذي منع احلرب الأمريكية 

اإعادة  عملية  وهي  �صورية،  على 

على  الدولية  للوقائع  ر�صملة 

اأ�ص�ض جديدة، وهي التي اأطلقت يد 

احلربي  وطريانه  ال�صوري  اجلي�ض 

على كل اجلبهات، مما �صّكل انقالبًا 

من  وهناك  وا�صعًا،  دراماتيكيًا 

اعترب اأن ات�صال بوتني بالأ�صد هو 

يف الواقع تهاتف ال�رسعية الدولية 

باإزالة  وعده  نفذ  الأ�صد  اإن  للقول 

عليه  وبناء  الكيماوي،  ال�صالح 

الدويل  املجتمع  على  لزامًا  �صار 

ف�صاعداً  الآن  من  معه  التعاطي 

ودبلوما�صي  �صيا�صي  باأ�صلوب 

لأي  كاأ�صا�ض  دوره  مركزية  يوؤكد 

�صيغة حل يف جنيف.

الندفاعة  بداأت  املح�ّصلة،  يف 

الأمريكي  مع  بال�رساكة  الرو�صية 

كل  على  بال�صغط  ثمارها  توؤتي 

املنخرطني ب�صفك الدماء والتمويل 

طاولة  على  ليجل�صوا  والت�صليح 

احلل املرجتى، وو�صع خطة بداأت 

على  للحرب  بالظهور  معاملها 

تركيا  يف  بداأ  ما  وهذا  التطرف، 

�صي�صطر  وبالتايل  اأوروبية،  ودول 

�صاغراً  للجلو�ض  اجلربا  اأحمد 

عن  �صيمتنع  ومن  الطاولة،  حول 

�صيا�صته  ثمن  �صيدفع  امل�صاركة 

ومغامراته.

بهاء النابل�صي

ضوء أخضر روسي - دولي 
لتطهير القلمون قبل »جنيف - 2«

دبابات �شورية يف مرتفعات منطقة قارة ت�شتعد خلو�ش معركة القلمون

n تكليف »اإ�رسائيلي« جديد لالأردن
ك�سفت �سحيفة »يديعوت اأحرنوت« عن 

م�رشوع الإن�ساء منطقة �سناعية على طريف 

احلثثدود بثثني االأردن وفل�سثثطني املحتلثثة، 

مهمتهثثا الت�سثثدير اإىل االأ�سثثواق ال�سثثورية 

والعربية االأخرى، ال�سيما اخلليجية منها.

امل�رشوع الذي �سُيطلق عليه ا�سم »بوابة 

حثثوايل  التقديريثثة  كلفتثثه  تبلثثغ  االأردن« 

50 مليثثون دوالر، و�سي�سثثيَّد يف »كيبوت�ش 
ت�سثثفي« مثثن اجلانثثب »االإ�رشائيلثثي«، ويف 

اجلثثزء املقابثثل له مثثن االأرا�سثثي االأردنية 

تديرهثثا  �سثثناعية  من�سثثاآت  بنثثاء  �سثثيتّم 

�ثثرشكات »اإ�رشائيليثثة« واأردنية، ت�سثثتوعب 

األفي عامل اأردين. اأما اجلدوى االقت�سادية 

من هثثذا امل�رشوع فتتمثل خطورتها يف اأن 

املنتجات التي �سثثيتم ت�سثثنيعها �سثثتحمل 

الثثذي  االأمثثر  االأردن«،  ثثنع يف  عبثثارة »�سُ

يتيثثح لهثثا اأن تباع يف االأ�سثثواق ال�سثثورية 

وباقي االأ�سثثوق العربية، ما يجعل اأرباحها 

م�ساَعفة!

n »ماآثر« �صالح
»لثثواء  يف  قياديثثة  م�سثثادر  اعتثثربت 

عبثثد  »اإجنثثازات«  اأهثثم  مثثن  اأن  التوحيثثد« 

القادر �سثثالح تفجري مئذنة اجلامع االأموي 

يف حلثثب، وحماولة ن�سثثف اجلامع ب�سثثحنة 

متفجرات �سثثخمة وزنها ي�سثثل اإىل ن�سثثف 

طثثن مثثن املتفجثثرات، جثثرى و�سثثعها يف 

»قثثازان«، وقبثثل ذلك جمثثزرة مركثثز الربيد 

يف مدينثثة »البثثاب«، حيثثث اأقثثدم م�سثثلحوه 

علثثى قتثثل املوظفثثني ورميهثثم مثثن النوافذ 

يف الطابثثق الثاين. كما وافتخرت امل�سثثادر 

بنهثثب �سثثوامع احلبثثوب ومئات امل�سثثانع 

ال�سثثورية يف مدينثثة حلثثب وريفهثثا ونقلها 

اإىل تركيا، بتن�سثثيق مع املخابرات الرتكية، 

ف�سثثاًل عن منثثرب اجلامع االأمثثوي، وكميات 

كبرية من املخطوطات االأثرية النادرة التي 

كانثثت حتتوي عليها مكتبثثة اجلامع، والتي 

ُنقلت من قبله اإىل مكتبات ا�سطنبول، ف�ساًل 

عن تدبري اغتيال العقيد »املن�سثثق« يو�سثثف 

اأحثثد مراحي�ثثش  فثثرات« يف  »اأبثثو  اجلثثادر 

»مدر�سثثة امل�سثثاة«، بعد اأقل من �سثثاعة على 

مهاجمتها.

n األعيب اأردوغان مك�صوفة
اعتربت �سحيفة »ميللييت« الرتكية اأن 

رئي�ثثش اإقليم كرد�سثثتان يف �سثثمال العراق 

م�سثثعود الربزاين غري قادر على امل�سثثاهمة 

يف عملية حّل امل�سثثكلة الكردية يف تركيا، 

حيث ال نفوذ له على االأر�ش، م�سثثتبعدة اأن 

تك�سثثب زيارته لديار بكر اأ�سثثواتًا اإ�سافية 

الأردوغان يف االنتخابات البلدية املرتقبة 

يف �سثثهر اآذار املقبل، كون الناخب الكردي 

االأحثثزاب  تاأييثثد  يف  و�سثثلبًا  متما�سثثكًا 

املعار�سة لث»حزب العدالة والتنمية«.

ولفتثثت ال�سثثحيفة اإىل اأن حل امل�سثثكلة 

بالقبثثول  يكثثون  ال  تركيثثا  يف  الكرديثثة 

�سثثمال  يف  لالأكثثراد  ال�سيا�سثثي  بالوجثثود 

العراق وبرف�سه يف الداخل الرتكي، م�سرية 

اإىل اأن اأي اتفثثاق تركثثي - كثثردي عراقثثي 

اأ�سا�سثثه النفط �سيكون حمكومًا بث»التعفن«، 

مثثا دامثثت م�سثثكلة الدميقراطيثثة يف تركيا 

قائمثثة، وما دامت احلكومة تتنكر للمطالب 

الكردية.

w w w . a t h a b a t . n e t
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ال�س��فارة  ا�س��هتداف  اأن  �س��ك  ال 

االإيرانية يف ب��روت بعملية انتحارية 

ه��و موؤ���ر خط��ر، وتط��ور نوعي يف 

التوقع��ات،  ف��اق  االأمني��ة  االأعم��ال 

وتخطى اأ�سلوب اال�ستباكات التقليدية، 

كالتي كانت تدور بني »جبل حم�س��ن« 

و»ب��اب التبان��ة«، ويع��ر ه��ذا التطور 

الت��ي  اله�س��ترية  احلال��ة  م��دى  ع��ن 

يعانيه��ا املح��ور املع��ادي للمقاومة، 

ج��راء الهزائم املتتالية الت��ي يتلقاها 

يف �س��ورية، واملتزامن��ة م��ع التقارب 

االإي��راين الغربي، كما يوؤكد م�س��در يف 

ق��وى الثام��ن م��ن اآذار، وال��ذي يحّذر 

م��ن اأن البل��د ذاهب اإىل حال��ة »جنون 

عالي��ة«، ال �س��يما بعدم��ا فت��ح ب��اب 

م�رعي��ه،  عل��ى  االأمني��ة«  »اللعب��ة 

لتعطيل احلل ال�سيا�سي للأزمة ال�سورية 

يف املرحل��ة الراهن��ة، ريثم��ا تتمك��ن 

املجموعات امل�س��لحة من اإحراز تقدم 

ميداين، يعزز ح�س��ور اململكة العربية 

ال�سعودية يف اأي ت�سوية حمتَملة تنهي 

العنف يف اجلارة االأقرب.

ويك�س��ف امل�س��در اأن ل��دى فريق��ه 

ال�سيا�س��ي معطي��ات توؤ���ر اإىل م��دى 

خط��ورة الو�س��ع االأمن��ي يف املرحلة 

املقلب��ة، الفت��ًا اإىل اأنه��ا ُو�س��عت يف 

للقي��ام  املخت�س��ة  االأجه��زة  ح��وزة 

باملقت�س��ى، قب��ل الوق��وع يف الكارثة 

والو�س��ول اإىل »عرقنة« البلد، على حد 

قوله.

وي�س��دد عل��ى ���رورة ا�ستئ�س��ال 

بع���ض  املنت���رة يف  االأمني��ة  الب��وؤر 

كاملخيم��ات  اللبناني��ة،  املناط��ق 

الفل�سطينية وعر�سال وطرابل�ض وعكار 

وال�س��نية، والتي حتوي اإرهابيني من 

جن�سيات خمتلفة.

ويطالب امل�س��در املعنيني باتخاذ 

اأق�س��ى درجات احليط��ة واحلذر، جراء 

تزاي��د ع��دد النازح��ني ال�س��وريني اإىل 

لبن��ان، ال �س��يما م��ع احلدي��ث عن بدء 

ا�س��ُتهّلت  الت��ي  »القلم��ون«،  معرك��ة 

ق��ارة  مدين��ة  م��ن  امل�س��لحني  بط��رد 

ب��ني  م��ن  اأن  حم��ذراً  اال�س��راتيجية، 

هوؤالء النازحني بع�ض املتخ�س�س��ني 

يف االأعم��ال االإرهابي��ة، ينتظرون اأمر 

عمليات اإقليمي الإي�سال النار ال�سورية 

اإىل لبنان، م�س��راً اإىل اأن قراراً اإقليميًا 

اأق�س��ى  اإىل  االأمني��ة«  »اللعب��ة  باأخ��ذ 

درجات اخلطورة.

ويك�س��ف امل�س��در اأن فريق الثامن 

ب��ني  التن�س��يق  درج��ات  اأعل��ى  عل��ى 

مكونات��ه، ملواكبة التط��ورات االأمنية 

االأخرة، ول��درء االأخطار عن احللقات 

االأ�سعف فيه، كاالأفرقاء الطرابل�سيني 

على �سبيل املثال، ال �سيما بعد اغتيال 

ال�سيخ �سعد الدين غية يف طرابل�ض.

االأفرق��اء  ال�س��تهداف  وتلفي��ًا 

ق«، اتخذ املعنيون 
ّ
املذكورين »باملفر

يف ه��ذا الفري��ق االإج��راءات اللزم��ة 

يف  خ�سو�س��ًا  حلفائه��م،  حلماي��ة 

طرابل�ض وبع�ض مناطق البقاع، م�سراً 

اإىل اأنهم اأبلغوا االأجهزة االأمنية باأنهم 

ل��ن ي�س��محوا با�ست�س��عاف اأي ط��رف 

من اأط��راف فريق الثامن من اآذار، كما 

يوؤكد امل�سدر.

يف  الدخ��ول  لتجن��ب  وا�س��تدراكًا 

»نفٍق مظلٍم«، يجري بع�ض االإ�سلميني 

من التيار »ال�سلفي« ات�ساالت بقيادي 

اإ�س��لمي طرابل�سي من »8 اآذار«، بهدف 

ع��دم  وبالت��ايل  االخت��لف،  تنظي��م 

الوقوع يف »لعبة الدم« بح�س��ب مرجع 

اإ�سلمي.

وي�س��ر اإىل اأن بع�ض اأفرقاء التيار 

»ال�س��لفي« واعون لدقة االأو�س��اع يف 

لبن��ان واملنطقة، وبالتايل يرف�س��ون 

اأن يكون��وا »كب���ض ف��داء« الأي ت�س��وية 

مرتقب��ة، ال �س��يما اأن جتربة خميم نهر 

الب��ادر يف الع��ام 2007 ال ت��زال ماثلة 

اأمام اأعينهم، على حد قول املرجع.

وعن اإمكان تفاقم الو�س��ع االأمني 

حملل��ون  ي��رى  املنظ��ور،  امل��دى  يف 

ا�س��راتيجيون اأن كلم��ا حق��ق اجلي�ض 

ارتفع��ت  ميداني��ًا،  تقدم��ًا  ال�س��وري 

احتم��االت ت��ردي الو�س��ع االأمني يف 

لبن��ان، موؤكدين يف الوقت عينه اأن رد 

حم��ور املقاومة �س��يكون حتمًا بحجم 

الهجمة الت��ي يتعر�ض له��ا، وبالتايل 

على املحور »ال�سعودي – االإ�رائيلي« 

اإعادة النظر يف �سيا�س��ته يف املنطقة، 

يختم املحللون.

ح�سان احل�سن

آه.. لو كانوا!
مل يعد من املفاج����ئ اأن ت�سمع رموزاً 

ُتعترب يف الت�سنيف »ال�����14 اآذاري« من 

القيادات املخل�سة ملحورها املولود منذ 

الع����ام 2000، وهي تعل����ن اأنها »ت�سمن 

ب����اأن ال اأطم����اع اإ�رسائيلي����ة يف لبنان«، 

ويف الوقت نف�سه تاأخ����ذ على املقاومة، 

وا�ستتباع����ًا يف ال����كالم عل����ى »ح����زب 

اهلل«، اأن����ه ال يحرر اليوم قبل الغد مزارع 

�سبع����ا وت����الل كفر�سوبا م����ن االحتالل 

»االإ�رسائيلي«.

يت�ساءل املرء عما �سيجده لو قّي�ض له 

اهلل اأن مي�سك بكل تفا�سيل العقول ال�سغرية 

الت���ي ت�سكن امل�ستدي���رات املوجودة فوق 

جث���ث اأو مومياءات مت�سي عل���ى االأر�ض، 

وُت�سب على اجلن�ض الب�رسي  ال�سوي.

عجيب هذا احلما����ض لتحرير ما تبّقى 

م���ن االأر�ض املحتلة، من جانب قوى طاملا 

دعت لع���دم »احلرك�س���ة« ب�»اإ�رسائيل«، 

و�سعارها التاريخ���ي اأن »العني ال تقاوم 

املخ���رز«، واأقل م���ا ميك���ن اأن تقوله كما 

رددت ببغائيًا خل���ف املم�سك بر�سنها منذ 

العدوان امله���زوم واملدحور يف 2006، اأنها 

»مغام���رة« يف �سياق الدفاع عن مر�سدها 

الروحي »اإ�رسائيل«.

ما دام كل ه���ذا اال�ستقتال على ترير 

االأر����ض، فلم���اذا ال تعل���ن ه���ذه الق���وى 

ا�ستعداده���ا ملقاتلة العدو؟ وهذا اقرتاح اإذا 

عملت بهديه قد تكّفر عن خطاياها الوطنية 

الهوي���ة الوطنية  كافة، وتكت�س���ب جمدداً 

اللبنانية.

اأم���ا االقرتاح فهو ب�سي���ط ملن يجد يف 

نف�سه الق���درة على تاأدي���ة اأقل املوجبات 

الوطني���ة، وه���و بداية االنتم���اء اإىل خيار 

املقاوم���ة، ام���ا اإذا اأرادوا قفزات نوعية بال 

تراكم مو�سوع���ي، فيمكنهم اإعالن مقاومة 

ي�سمونه���ا ما �س���اوؤوا ملواجه���ة العدوان 

»االإ�رسائيلي« امل�ستم���ر على لبنان، واأنا 

من ال�سامنني لهم باأن االأبواب �سُتفتح لهم، 

و�ستقدَّم له���م االأفئدة واالأرواح على اأطباق 

من تراب اجلنوب؛ م���ن الناقورة اإىل اأعايل 

العرقوب.

اإن �سماناته���م ال ت�سبه اإال وعد اإبلي�ض 

باجلنة، ل���كل من ي���راوده عل���ى ارتكاب 

اخلطاي���ا، وملن ال جتربة ل���ه حول مفهوم 

القيادة، ال بد من لفت النظر اإىل اأن العبقرية 

يف القيادة لي�ست باإعالن املواقف اأين تكن 

اأو تكون حادة كما اأنها لي�ست يف ت�سجيل 

جناحات اآنية.

اإن العبقري���ة القيادية تتجلى يف اإدارة 

املاآزق، واخلروج منها باأقل اخل�سائر على 

طريق تقيق الفوز اأو الن�رس، ولي�ست كذلك 

بو�س���ع الثقة يف عدو لي�ض يف تاريخه اإال 

الغدر وتعمري وعود عليه.

لو كانوا ميلك���ون قيدهم، رمبا راودتهم 

اأنف�سهم اأو اأخذتهم احلمية واأعلنوا ذلك من 

باب رفع العتب، وما جلاأوا اإىل مثل فعلتهم 

بعد ح���رب 2006 ليتقا�سموا االنت�سار على 

الع���دوان، بعد اأن كانوا ج���زءاً اأ�سا�سيًا من 

العدوان ذاته وانتحبوا على هزميته.. اآه لو 

كانوا.. اآه لو كانوا!

يون�ض

نع����ى الرئي�ض نبيه ب����رّي اأّي 

ح����لٍّ داخل����ي لالأزم����ة اللبنانية، 

وت�ساءل عن راٍع اإقليمي ياأخذ بيد 

الوطن القا�����رس ليتجاوز م�ستنقع 

االرته����ان، م����ع ان�سغ����ال الُرعاة 

حملها  الت����ي  بالنكبات  الع����رب 

هم  وكانوا  العرب����ي«  »الربي����ع 

ّناعه����ا واأدواته����ا، وت�ساءل عن  �سُ

كيفية االحتف����ال بعيد اال�ستقالل 

يف هذه الظروف.

ل�سن����ا ن����دري اإذا كان الرج����ل 

الث����اين يف الدولة اللبنانية يرفع 

يدي����ه ا�ست�سالم����ًا ملا اآل����ت اإليه 

اأو�س����اع الوط����ن ما ه����و مطلوٌب 

من املواطن، علم����ًا اأن ال اأحد من 

اأو يتوّقع من  اللبنانيني، ينتظ����ر 

اجلمهورية،  رئي�����ض  كلمة فخامة 

ع�سية عي����د اال�ستق����الل اأكرث من 

»اأيها اللبناني����ون...«، اأما الباقي 

والعموميات  الوطنيات  يف  فكالم 

والن�سائح  التو�سيات  اإطار  �سمن 

التط����رّق  دون  والتمني����ات، 

لالإجن����ازات، الأن لي�����ض هناك ما 

اأُجنز يف عهده، �سوى اإفراغ لبنان 

م����ن موؤ�س�ساته وت�سوي����ه �سورة 

الدميوقراطي����ة امل�سّوه����ة اأ�س����اًل 

عرب ِب����َدع التمديد وُم�سادرة اإرادة 

النا�ض.

اللبناني����ون مل يطلب����وا يومًا 

تقيق امُلعج����زات من اأي رئي�ض، 

خ�سو�سًا يف ال�سن����ة االأخرية من 

عهده، لكن مي����زة كلمة اال�ستقالل 

اأن املواطن اللبناين  هذه ال�سن����ة 

لنف�س����ه  باالحتق����ار  �سي�سع����ر 

وبالتحق����ري املتعّمد من دولته اإذا 

مل تك����ن كلمة الرئي�ض ا�ستثنائية، 

وهي ُحكمًا ل����ن تكون كذلك، لكن 

الكلمة �ستكون ممّيزة الأنها الكلمة 

االأخ����رية يف ال�سن����ة االأخرية من 

الرئي�ض �سليم����ان، والرئي�ض  عهد 

امُلغ����ادر �سي����رتك وطن����ًا عاجزاً 

ك�سيحًا بال هيكل دولة يف �سابقة 

مل ت�سل يف تاريخه حتى خالل 

احلرب االأهلية.

ه����ي ُحكم����ًا ال�سن����ة االأخرية 

من عهد الرئي�����ض احلايل، ولو اأن 

غالبي����ة املوجودي����ن يف فن����دق 

الرئي�ض بينهم يف  فيني�سيا وكان 

»احتف����ال ت�سامني« مع مقررات 

»لق����اء بعب����دا« يجنح����ون نحو 

التمديد، لك����ن مدخنة فيني�سيا ال 

يخرج منها دخان اأبي�ض �سوى يف 

اأحالم ال�سخفاء ال�سفهاء، الواهمني 

الداخ����ل  يف  الق����وى  مي����زان  اأن 

اللبن����اين م����ا زال كما ه����و قبل 

تدّخلهم ال�سافر يف �سورية، والذي 

وّرط لبنان ب�سبعة مليارات دوالر 

من اخل�سائر، اإ�سافة اإىل ما يتعّدى 

املليوين ن����ازح، وفتح����ه �ساحة 

حرب موازية حلروب االآخرين.

لعل امله����ّم الذي ورد يف كلمة 

الرئي�ض للموؤمترين يف الفيني�سيا، 

اأن »لق����اء بعبدا« ج����اء نتيجة 

دخ����ول امل�سلح����ني وال�سالح من 

�سم����ال لبن����ان اإىل �سوري����ة، واأن 

تقرّرت  بالنف�ض«  »الناأي  �سيا�سة 

بعد �سب����ط الباخرة »لطف اهلل« 

الت����ي كانت قادم����ة اإىل طرابل�ض 

لنق����ل حمولتها ب����رّاً اإىل �سورية، 

واأن الرئي�ض تدّخل لدى ال�سعودية 

علّه����ا تلطف بلبن����ان وُتبعد عن 

�سواحله »لط����ف اهلل« واأخواتها، 

في العيد الـ70 لالستقالل.. لبنان بال هيكل دولة

اإلرهاب بانتظار أمر عمليات إقليمي إليصال النار السورية إلى لبنان

اللبنانيون مل يطلبوا يوماً حتقيق املُعجزات.. بل بناء وطن
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■ جتم���ع العلماء امل�سلمني اعترب اأن التفج���ري االإرهابي اأمام �سفارة 
اجلمهوري���ة االإ�سالمي���ة االإيرانية يوؤك���د اأن حم���ور املقاومة يحقق 

انت�س���ارات ميدانية كبرية يف اإيران و�سوري���ة ولبنان، ولن توؤثر هذه 

العملي���ات مهما كرثت وتعاظمت على ه���ذا املحور يف اأن يرتاجع اأو 

اأن يتاأخ���ر عن اإعداد العدة للمعركة الفا�سل���ة مع الكيان ال�سهيوين 

وترير فل�سطني.

ن االإرهابينينْ التكفرينينْ اللذين ح�س��ل  ■ رابطة ال�س��غيلة دانت التفجرينْ
ق��رب �س��فارة اجلمهوري��ة االإ�س��لمية االإيراني��ة يف بئ��ر ح�س��ن، حمّمل��ة 

امل�سوؤولية للجماعات التكفرية وحلكام اآل �سعود، الذين ُيعنون يف دعم 

هذه اجلماعات، ويتولون قيادة احلرب االإرهابية يف �سورية ولبنان.

■ حرك����ة االأمة ن����ّددت بالعملي����ة االإجرامية التي وقعت ق����رب �سفارة 
اجلمهورية االإ�سالمية االإيرانية يف منطقة ال�ساحية اجلنوبية يف بريوت، 

معت����ربة اأن امل�ستهدف االأمن واالأمان يف البالد، وهذا االنفجار هو خدمة 

للعدو ال�سهي����وين االأمريكي الغربي وامل�����رسوع التكفريي االإجرامي يف 

املنطقة، الهادف اإىل زعزعة االأمن واال�ستقرار فيها.

■ ال�س��يخ ماه��ر حم��ود ا�س��تنكر التفجري��ن االآثمني عند مدخل ال�س��فارة 
االإيرانية، معتراً اأن الفكر التكفري ي�س��ّوه االإ�س��لم ويجهل اأب�سط مبادئ 

االإ�سلم، خ�سو�سًا من جهة التعاي�ض مع االآخر.

■ الوزي����ر ال�سابق عبد الرحيم مراد؛ رئي�ض حزب االتاد، راأى اأن التفجري 
املزدوج ال����ذي وقع يف حميط ال�سف����ارة االإيرانية ه����و نتيجة التهديد 

ال�سيا�س����ي واخلطاب الفتن����وي الذي يطال املقاوم����ة والبيئة احلا�سنة، 

م�سدداً على اأن هذا اال�ستهداف هو ا�ستهداف لالأمن الوطني برمته، وتاليف 

تك����رار مثل هذه التفج����ريات يكون بتحلّي و�سائل االإع����الم بامل�سوؤولية 

الوطنية من خالل عدم امل�ساهمة يف بث ال�سموم.

■ النائب ال�س��ابق في�س��ل ال��داود؛ االأمني الع��ام حلركة الن�س��ال اللبناين 
العربي، دان العمل االإرهابي الذي ا�س��تهدف �سفارة اجلمهورية االإ�سلمية 

االإيراني��ة، موؤك��داً اأنه يخدم امل�روع ال�س��هيوين، ال��ذي يعمل على تدمر 

املح��ور املق��اوم واملمان��ع، ويتكامل م��ع الع��دوان »االإ�رائيل��ي« الذي 

ا�س��تهدف لبن��ان يف ع��ام 2006، وغ��زة يف 2009، و�س��ورية من��ذ اأكرث من 

عامني.

■ جبهة العمل االإ�سالم����ي يف لبنان تقّبلت التربيكات با�ست�سهاد ال�سيخ 
د. �سع����د الدين غّية، وق����د تقّدم املعزّين وفد من لق����اء االأحزاب والقوى 

وال�سخ�سيات ال�سيا�سية يف لبنان، ومن التيار الوطني احلر، ومن حركة 

اأمل وحزب اهلل واحلزب الدميقراطي اللبناين، ومن حزب االتاد، وممثلون 

عن الف�سائل الفل�سطينية.

■ لق��اء اجلمعي��ات وال�سخ�س��يات االإ�س��لمية يف لبن��ان ا�س��تنكر العملية 
االإجرامية التي ا�س��تهدفت حميط �س��فارة اجلمهورية االإ�س��لمية االإيرانية 

يف بروت، متهمًا ال�س��هاينة واجلماعات التكفرية التي تهدد اأمن لبنان 

وا�س��تقراره، مقدمًا التعازي من ال�س��فارة االإيرانية با�ست�س��هاد امل�ست�سار 

الثقايف االإيراين ال�سيخ اإبراهيم االأن�ساري.

■ ال�سيخ �سهيب حبل����ي ا�ستنكر التفجري االإرهابي الذي ا�ستهدف منطقة 
اجلناح يف ال�ساحية اجلنوبية لبريوت، واأدرج العملية النكراء يف �سياق 

املحاوالت الرامية اإىل النيل م����ن ا�ستقرار لبنان و�رسب اأمنه، وحماولة 

للزج به يف اآتون نريان االأزمة التي تع�سف باملنطقة، ال �سيما يف �سورية.

n جمود �سالم
لوح��ظ اأن حرك��ة الرئي���ض املكل��ف بت�س��كيل 

احلكوم��ة النائ��ب متام �س��لم جام��دة متامًا، 

وت��كاد تقت�ر عل��ى لقاء اأ�س��بوعي مع رئي�ض 

بعده��ا  ُي��ديل  بعب��دا،  ق���ر  اجلمهوري��ة يف 

اأحيان��ًا بت�ريح ال يحم��ل اأي جديد، يف وقت 

الح��ظ اإعلمي��ون تراجع احلركة ال�س��عبية عن 

دارة امل�س��يطبة الت��ي كانت قد �س��هدت زخمًا 

بعد التكليف.

n هل ُيباع »امل�ستقبل«؟
ميني تيار �سيا�سي لبناين نف�سه باأن اأي اتفاق 

دويل، ال �سيم���ا بني الق���وى العاملية واإيران، 

�سيوؤدي اإىل »�سطب حزب اهلل«، وقد ورد ذلك 

يف ت�رسيحات علنية لنواب يف »امل�ستقبل«، 

اإال اأن نواب���ًا من اجلماعة نف�سها، بخربة اأكرب، 

اعتربت ذل���ك ر�سالة اإىل ال���دول التي اأنبتت 

»امل�ستقب���ل« ورعته، بحيث اإنه���ا ميكن اأن 

تبيعه عند اأول »كوع«.

n االأب الروحي
قال م�س��وؤول غ��ر مدين اإن��ه يتعنّي حما�س��بة 

امل�س��وؤول ع��ن جلو���ض اأحد ق��ادة املحاور يف 

طرابل���ض وراء مكت��ب قائ��د منطق��ة ال�س��مال، 

ال�س��يما اأن ت�س��وير م��ا ج��رى وت�ريب��ه اإىل 

االإع��لم مت بطلب من ل��واء �س��ابق يطَلق عليه 

اليوم لقب »االأب الروحي« للميل�سيات يف باب 

التبانة.

n ال �سيء تغري
قوات���ي �سابق دع���ا اجلميع لالط���الع على 

خطابات ومواق���ف �سمري جعجع ب�ساأن تنفيذ 

الق���رار 425، ودور املقاومة قبل العام 1993، 

و�سيج���د اأن ال �سيء تغ���ري يف خطاب رئي�ض 

القوات.

n ت�ساوؤل م�رسوع
مفٍت بارز يف ال�سمال، ت�ساءل مقربون منه عن 

�ر ا�س��تهدافه، �س��واء يف املهرجان »ال�سلفي« 

اأو يف مواق��ف بع���ض امل�س��ايخ  قب��ل ف��رة، 

املح�سوبني على تيار �سيا�سي بارز يف 14 اآذار.

n مقا�ساة
ي�ستع���د عدد من املوظفني يف اإعالم احلريري 

ملقا�س���اة االإدارات الت���ي ت�سبب���ت يف قطع 

رزقهم، رغم الوعود بحل امل�ساألة، بحيث »ال 

ميوت الذئب وال يفنى الغنم«.

n تهدئة
عّم��م ح��زب فاعل عل��ى ك��وادره وموؤ�س�س��اته 

الق��وي  اخلط��اب  م��ن  التخفي��ف  ب���رورة 

واملبا���ر يف املرحل��ة املقبل��ة، وطل��ب ع��دم 

ا�ستهداف دولة خليجية كرى باال�سم.

n عليه العو�ض
ي�ستم���ر غياب �سفري اململك���ة ال�سعودية يف 

لبن���ان عل���ي عوا�ض ع�سريي ع���ن عمله يف 

البعث���ة الدبلوما�سي���ة لل�سه���ر الثالث على 

التوايل، من دون معرف���ة االأ�سباب احلقيقية، 

ولوح���ظ اإيفاد القائم باالأعم���ال يف ال�سفارة 

موخراً للقاء البطريرك الراعي يف بكركي، كما 

اأن الريا�ض طلبت م���ن وزير االإعالم وال�سفري 

ال�سابق يف ب���ريوت عبد العزيز خوجة اإعادة 

التح���رك يف املل���ف اللبن���اين يف اجتاهات 

حمددة.

لكن ه����ذه الكلم����ة االأكذوبة التي 

مل  بالنف�����ض«  »الن����اأي  ا�سمه����ا 

ُتنّفذ يوم����ًا، وا�ستمر تدفق ال�سالح 

وتدريب واإر�س����ال امل�سلّحني لدعم 

»املعار�سة ال�سورية« حتى �سقوط 

رهانات  �ُسق����وط  وبداية  الُق�س����ري 

امُلغامري����ن امُلقامري����ن الذي����ن ال 

ت�سرت »البطانيات« ارتكاباتهم، وال 

»احلفا�سات« ُتخفي »القذارة« وال 

ي�رسبون  احلليب« جعلتهم  »ُعلب 

حليب ال�سباع لينت�رسوا على اأر�ض 

االآخرين وهم على اأر�سهم مهزومون 

مهزومون.

وال يعلم راف�سو ت�سكيل احلكومة، 

اأن جتميد مفتاح ت�سكيلها يف جيب 

د�سدا�س����ة رجل خماب����رات عربي، 

بانتظ����ار اأن يك�����رسوا قاعدة »-9

6-9« لن يك����ون جُمديًا الأحالمهم 
ال�ُسلطوي����ة، واأنهم �سيندمون قريبًا 

على عدم اال�ستف����ادة من �سيا�سة 

احلّد م����ن اخل�سائ����ر، الأن كل تقدٍُّم 

ُيحرزه اجلي�����ض ال�سوري �سواء يف 

ري����ف دم�سق اأو حلب هو ق�سٌم مما 

تبقى من وجوده����م ال�سيا�سي يف 

لبنان، واأن حلفاءهم »املعار�سني 

داخل  يتفاهمون  باتوا  ال�سوريني« 

موؤمت����رات التح�س����ري ل�»جني����ف 

2« بال�سفع����ات والت�س����ارب، واأن 
�سخافة الرهان على من يتقاتلون 

يف احلق����ل ال�سوري م����ن حلفائهم 

ت�سبه اإىل حدٍّ بعيد تقاتلهم هم يف 

اأزّقة طرابل�ض.

االأخ����رية للرئي�ض  ال�سن����ة  هي 

امُلغ����ادر كر�س����ي ُحكم  �سليم����ان 

وط����ن فارٍغ م����ن موؤ�س�سات����ه، واإذا 

كان فخامته ولي����د اتفاق الدوحة 

ع����ام 2008، فكيف لنا من بعِده اأن 

ن�ستولد وطن����ًا، ونحن دون جدوى 

نح����اول من����ذ موؤمت����ر جنيف عام 

1983، ول����وزان ع����ام 84، وتون�ض 

عام 85، والطائ����ف عام 89، و�سان 

كلو ع����ام 2007، طاملا اأن لبنان قد 

ابُتلي بطبقة �سيا�سية عِفنة ارتكبت 

وترتكب كل ما يندى له اجلبني من 

موبقات املمار�سات ال�ساقطة.

الأي  اللبناني����ون.. ح����قٌّ  اأيه����ا 

مواط����ن اأن ُيلقي كلم����ة يف ذكرى 

ا�ستقالل الوط����ن، وكلمتنا تخت�رس 

خيبتنا، مّددن����ا للمجل�ض النيابي 

الأن املذهبي����ة ت�����رسي يف عروقنا، 

وعِجزن����ا عن ت�سكي����ل حكومة الأن 

قرارنا لي�ض بيدن����ا ومل نكن يومًا 

اأنف�سنا، و�رسبنا املوؤ�س�سات  اأ�سياد 

الأن م�سال����ح االأ�سخا�����ض وتقا�سم 

املغ����امن ال ُينا�سبها منطق الدولة، 

ونغت����ال جي�سن����ا الأن����ه يرف�����ض 

االع����رتاف ب�»اإم����ارات« بديلة عن 

�سيا�سيًا  �سعبن����ا  وننح����ر  الوطن، 

واإن�سانيًا،  واجتماعي����ًا  واقت�ساديًا 

الأن �سعبن����ا رهينة وط����ن ُمرتهن، 

وال�سي����ادة  باال�ستق����الل  يحتف����ل 

عرب م�رسحية هزلي����ة على خ�سبة 

ا�ستعرا�ض يعتليها من ميّثلون على 

الوطن وال�سع����ب وال مُيّثلون حتى 

اأنف�سهم، الأن اأجره����م مدفوع �سلفًا 

من اأ�سياد.

مفاتي����ُح �سيادتنا يف جيوبهم، 

ال����كالأ  تدف����ع  الت����ي  جيوُبه����م 

االأرز..  اأخ�رس  »االأخ�رس« وت����ِرق 

ع�ستم وعا�ض لبنان.

اأمني اأبورا�سد

في العيد الـ70 لالستقالل.. لبنان بال هيكل دولة

اللبنانيون مل يطلبوا يوماً حتقيق املُعجزات.. بل بناء وطن
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دعا لمواجهة تداعيات جبهة القلمون

ل.. فآليات المسلحين باتجاه لبنان
ّ

قانصوه: على الجيش التدخ

مقابلة8
تحت الضوء

في االستقالل.. 
»قصقص َوَرق«

�ضبعون عامًا م�ضت على 

اال�ضتقالل.. لكن ال�ضوؤال يبقى: متى 

ي�ضبح لنا ا�ضتقالاًل حقيقيًا، ن�ضتطيع 

فيه اأن نقرر م�ضرينا الوطني �ضيا�ضيًا 

واقت�ضاديًا واجتماعيًا؟

مع كل عام مرّ على هذا املولود، 

منذ البدايات االأوىل، كان االأهل 

يطرحون �ضبعني �ضوؤااًل، دون اأن 

يدركوا جوابًا واحداً..

هذه االأ�ضئلة ت�ضاعفت معنا، 

و�ضتت�ضاعف اأكرث مع اأوالدنا، و�ضت�ضري 

حقواًل من االأ�ضئلة مع اأحفادنا، دون 

اأن يح�ضلوا على �ضنبلة واحدة رداً.

قبل اال�ضتقالل، ال بل قبل االنتداب؛ 

يف زمن املت�رصفية، وقبلها يف 

زمن القائمقاميتني، وما قبل قبل.. 

كان هوؤالء »اللبنانيون« يظنون 

اأو يتوهمون اأنهم جزء من �رصاع 

االإمرباطوريات، لكنهم ما كانوا مرة 

اإال ي�ضبهون و�ضف زياد الرحابني 

»ق�ضق�س ورق و�ضاويهم نا�س«.

وحدهم الفقراء يظلون فقراء، 

يتنا�ضلون بفقرهم، حتى ي�ضتغلهم 

»ال�ضادة« اأ�ضحاب الر�ضاميل الكربى 

وقوداً مل�ضاريعهم ومتاري�ضهم.. حتى 

اأن اأحد كبار علماء االجتماع، وهو 

باملنا�ضبة �ضهيد ُقتل غيلة وغدراً، 

و�ضف الطبقة الراأ�ضمالية اللبنانية 

بالراأ�ضمالية الطفيلية، التي ال 

يعرف اأحد م�ضدر واأ�ضا�س واأ�ضول 

راأ�ضمالها، فت�ضتغل النا�س وال�ضجر 

واحلجر والتاريخ واجلغرافيا، وتفعل 

»ال�ضبعة وذمتها« من اأجل اأن 

تبقى هي ال�ضائدة وال�ضيدة.. تنهب 

كل �ضيء، مبا فيه املاآ�ضي، لتو�ضيع 

�ضطوتها، وهكذا باإمكانها اليوم 

مثاًل اأن حتّول »اأبطال« املحاور يف 

طرابل�س اإىل قادة، الأنها بب�ضاطة 

ُتيد ح�ضد نتائج حرب الفقراء على 

الفقراء.. والأنها ذات راأ�ضمال جمهول 

امل�ضدر، م�ضتعدة الأن حتطم كل 

�ضيء.. وهكذا ت�ضري عندها املقاومة 

التي �رصّفت التاريخ العربي، مرفو�ضة 

ومنبوذة، الأن هذه الراأ�ضمالية 

الطفيلية بب�ضاطة ال يربطها اأي خيط 

بامل�ضاألة الوطنية، واإال هل ميكن 

الأحد اأن يفهمنا ملاذا متنع اأن يكون 

عندنا جي�س وطني قادر وفاعل 

وحا�ضم؟ وملاذا متنع بناء اإدارة 

حقيقية تلّبي تطلعات النا�س؟ وملاذا 

ترف�س قانونًا انتخابيًا يحفظ �ضحة 

التمثيل؟ وملاذا وملاذا..

اأمل نقل �ضبعني �ضوؤااًل كل عام على 

مدى �ضبعني عامًا حول اال�ضتقالل 

الوطني احلقيقي..

�أحمد

عن تداعي���ات ا�ضتهداف ال�ضفارة 

ودخ���ول  لبن���ان،  يف  االإيراني���ة 

انتحاريي »القاعدة« من »داع�س« 

و»الن����رصة« على اخل���ّط، حاورت 

جري���دة »الثب���ات« النائب عا�ضم 

قان�ض���وه، م�ضتطلع���ة من���ه اآخ���ر 

املعطيات الت���ي بحوزته عن و�ضع 

املنطقة و�ضوري���ة والقلمون، واإليكم 

احلوار االآتي:

يتمّن���ى االأمني الُقط���ري ال�ضابق 

حل���زب البع���ث يف لبن���ان عا�ضم 

قان�ض���وه على ال�ضيا�ضي���ني ب�ضكل 

عام، وعلى رئي�س اجلمهورية مي�ضال 

�ضليمان واحلكومة ب�ضكل خا�س، اأن 

يرفقا ا�ضتنكارهما ال�ضديد و�ضجبهما 

للجرمية االإرهابي���ة يف بئر ح�ضن، 

اإعط���اء االأوام���ر احلازم���ة للجي�س 

اللبناين لل�رصب بيد من حديد كافة 

اخلاليا النائمة ل�»تنظيم القاعدة« 

يف لبن���ان، يق���ول: »عل���ى اجلي�س 

والقوى االأمنية اأن تتحرّك بقوة، واإالّ 

دخلنا يف فو�ض���ى عارمة، الأّنه يف 

ظّل بلد حكومته م�ضتقيلة وم�ضلولة، 

وجمل�س نيابي معّط���ل وموؤ�ض�ضات 

د�ضتورية معلّق���ة، ال يبقى لنا غري 

اجلي����س اللبن���اين كخ�ضبة خال�س 

لهذا ال�ضعب »املعّت« ليحافظ اأقلّه 

على وحدة البلد واأمنه وا�ضتقراره«.

لعدم نقل ت�ساريح ال�سيا�سيني

ويطل���ب قان�ض���وه م���ن اجلي�س 

اللبن���اين التحرّك تلقائي���ًا، متمنيًا 

عل���ى رئي�س اجلمهوري���ة توفري كل 

الدع���م ال�ضيا�ض���ي ل���ه، لينجرب كّل 

ال�ضيا�ضي���ني اإيق���اف النفخ يف بوق 

املهات���رات ال�ضيا�ضي���ة، الأّن الو�ضع 

االأمن���ي دقيق للغاي���ة وخطري جداً، 

قاطعناه لن�ضاأله عن البعد االإقليمي 

يف املو�ضوع، يجيبنا الوزير ال�ضابق 

عا�ضم قان�ض���وه: »منذ بداية االأزمة 

يف �ضوري���ة ونح���ن نق���ول تعالوا 

لنحمي بلدنا، علينا وقف الت�ضاريح 

العنتي���ة وااللتف���ات اإىل �ضوؤونن���ا 

اخلا�ضة، ولكن نواب تيار امل�ضتقبل 

وحلفاءه وملحقات���ه، بداأوا بالرهان 

عل���ى تغي���ري املعادل���ة االإقليمية 

انطالق���ًا م���ن البواب���ة ال�ضوري���ة، 

حت���ى اأّن اأحد الن���واب اأراد م�ضاعدة 

»حفا�ضات«  بتاأم���ني  امل�ضلح���ني 

االأطف���ال للمقاتل���ني ال�ضوريني وما 

�ض���اكل..«، وي�ضي���ف الوزير ال�ضابق 

قان�ض���وه: »على االإع���الم اللبناين 

الذي يواجهنا التهدئة قلياًل لنتمّكن 

م���ن التوا�ضل فيما بينن���ا، ال يجوز 

اال�ضتمرار ب�ضح���ن النفو�س مع اإراقة 

الدم���اء، ليكفوا عن ال�ضتيمة واإطالق 

التهم جزافًا، وت�ضّور اأّن اأحد ال�ضفهاء 

)رئي����س حزب م�ضيحي( قبل يوم من 

االنفج���ار حتدث ع���ن عرقنة لبنان، 

ويكيل ال�ضتائ���م.. فبهكذا اأجواء اأحد 

مل ي�ضتمع الأحد«.

بندر

براأي قان�ض���وه اخلروج من دوامة 

العنف التي ت����رصب لبنان، لن متّيز 

بني اأبنائه، واحلل يبداأ باإعالم عاقل، 

يق���ول: »على االإعالمي���ني وقف نقل 

االأخب���ار املت�ضنّجة حت���ى ولو كان 

مطلقوها ال�ضيا�ضي���ني، لينتحروا هم 

فقط، ملاذا علينا نق���ل حقد البع�س 

وكراهيتهم للنا����س، ما هي م�ضلحة 

ال�ضع���ب اللبن���اين يف كّل ذلك؟ وهذا 

االأم���ر من���وط ب�رصاح���ة باالإع���الم 

امل�ضاد الذي عليه التحلّي بالوطنية 

االنفجار  اأّن  ال�ضيء، �ضحي���ح  بع�س 

االإرهابي االآثم ال���ذي �رصب ال�ضفارة 

االإيراني���ة يف لبن���ان ط���ال النا�س 

االأبرياء، هي نت���اج عمل االأمري بندر 

ال�ضعوديني ومن  واأعوانه  بن �ضلطان 

ورائه »االإ�رصائيلي���ون«، علينا نحن 

م�ضوؤولي���ة التقليل من ه���ذا الفجور 

ال�ضيا�ض���ي واالأمني، بعدم ترك االأمور 

ت�ضري على كيفها دون �ضوابط«.

وه���ل بات م���ن ال����رصروي ليهداأ 

لبن���ان، بل���د الت�ضوي���ات، اأن ينت�رص 

فريق على اآخر، م���ا دام اأحد الفرقاء 

رب���ط كّل خيارات���ه  عازم���ًا عل���ى 

ال�ضيا�ضي���ة بالتح���والت االإقليمي���ة 

وحتدي���داً �ضوري���ة؟ يق���ول قان�ضوه: 

»هذه الت�ضاري���ح ال تفيد اأحداً، حبذا 

ل���و يهدوؤون من روعه���م قلياًل.. على 

اجلميع دع���م اجلي����س اللبناين يف 

هذه الظروف، ممنوع الت�ضكيك بدوره، 

هل يعرف هوؤالء م���اذا �ضيح�ضل غداً 

م���ع بدء معركة حتري���ر القلمون من 

قبل اجلي�س العرب���ي ال�ضوري؟ لبنان 

�ضيتاأث���ر تلقائيًا باالأح���داث الدائرة 

هن���اك، املعطى اجلغ���رايف املوجود 

ب���ني عر�ضال واجلب���ال املطلّة يعني 

اأّن اجلبهة مفتوحة على طول 70 كلم 

ب���ني االأرا�ضي اللبناني���ة وال�ضورية، 

وما ي�ضتتبع ذل���ك من نتائج كارثية 

�ضواء جلهة تدفق النازحني ال�ضوريني 

اإىل لبن���ان اأو جلهة ان�ضحاب االآليات 

من  االإرهابيني  للم�ضلحني  الع�ضكرية 

�ضورية اإىل لبن���ان«، وي�ضري قان�ضوه 

ال�ضوري  ا�ضتعادة اجلي�س  اإىل تبعات 

لبلدة ق���ارة يف و�ضط القلمون، يقول: 

»قارة التي تتو�ض���ط عر�ضال ببلدات 

فليطة وقرى ريفي حم�س ودم�ضق، لها 

االأثر البالغ يف حتديد �ضري العمليات 

بع�س  باالأم�س حت���دث  الع�ضكري���ة، 

االإعالم عن خروج 120 اآلية ع�ضكرية 

من قارة بات���اه االأرا�ضي اللبنانية، 

له���ذا ال�ضبب نعود ونذّكر ال�ضيا�ضيني 

ب����رصورة اأن يتح���رك اجلي�س، حتى 

ال تنتق���ل احلرب اإىل داخ���ل االأرا�ضي 

اللبنانية«.

قانصوه: علينا توفير 
القتل والجنوح إلى 
الجنون باستعادة 

رشدنا لحماية لبنان من 
العواصف اإلقليمية

ل حكومة بأقرب  لتشكَّ
وقت ممكن.. فالنظام 
السوري مصّمم على 

دخول كل المناطق 
الموبوءة بالسلفيين 

وعناصر »القاعدة« على 
أرضه

ماذا بعد االستنكار والشجب الذي يتبع أي عملية تفجير 
إرهابية في لبنان؟ وماذا يمكن أن يحصل في بلد ساحته 

األمنية مفتوحة ومخترقة؟ هل الوطن انزلق إلى »العرقنة« بعد 
انزالق األخير في »اللبننة«؟ وما هي مسؤولية السياسيين في 

ة والحوار؟
ّ
إعادة الزيت لمحركات المؤسسات الدستورية المعطل
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االنق�ضا�����س على االأم����ة االإ�ضالمية وانتهاك 

مقد�ضاتها وتفتيت وحدة اأرا�ضيها و�رصذمة بنّيها 

وت�رصيده����م وتقتيله����م كان دومًا هدف����ًا رئي�ضًا 

للغزو اال�ضتعماري الغا�ضم لبالدنا من قبل القوى 

احلاقدة عل����ى االإ�ضالم وامل�ضلم����ني منذ البعثة 

املحمدي����ة، فالهجم����ات اال�ضتعماري����ة ال�رص�ضة 

كانت الغاي����ة منها حماربة االإ�ض����الم، ومقاتلة 

اأتباع النب����ي ال�ضادق امل�ض����دوق عليه ال�ضالة 

وال�ض����الم، وينبغي لنا اأال نغف����ل عن دور اليهود 

يف ن�رص املكائد وبث بذور التفرقة والت�ضتت بني 

امل�ضليمن �ضابقًا وحديثًا.

من هنا، فاإن تعاظ����م منو احلركات املتطرفة 

املت�ض����تة با�ضم االإ�ض����الم يف الن�ضف الثاين من 

القرن الع�رصن ياأتي من�ضّجمًا متامًا مع ما يخطط 

ل����ه اأعداء االأمة من اأجل �رصبها واإ�ضعافها، وزرع 

بذور اخلالف يف �ضفوفه����ا، وباإمكاننا القول اإن 

هذه احلركات املتطرفة الهّدامة هي مرتكز اأ�ضا�س 

يف هذا املخطط اال�ضتعماري التفتيتي.

اأ�ساليب القوى احلاقدة

تعددت االأ�ضاليب والو�ضائل التي ي�ضتخدمها 

اأعداء احلق يف حماربتهم له، لكن االأ�ضلوب االأخطر 

الذي اتبعه احلاقدون كان اأ�ضلوب الت�ضوي�س على 

عقائد امل�ضلم����ني عن طريق ا�ضتخ����دام اأدواتهم 

املحليني املنت�ضب����ني اإىل االإ�ضالم ممن األب�ضوهم 

زّي العلماء ليف�ضدوا على النا�س دينهم، وميّوهوا 

عليهم لن�رص عقائد ال�ضالل والف�ضاد با�ضم العلم 

والعلماء.

هذا االأ�ضلوب هو لّب بحثنا، ومن خالله ن�ضلط 

االأ�ضواء على بع�س االأ�ضخا�س واجلماعات التي 

ا�ضتخدمتها ق����وى احلقد من اليه����ود واأمثالهم، 

لبّث �ضمومهم يف جمتمع����ات امل�ضلمني، ويظهر 

ذل����ك جلّيًا ووا�ضحًا م����ن اتفاقهم مع اليهود يف 

املعتقد واملمار�ضات، كتكفريهم للمخالفني لهم، 

واعتقادهم باأنهم الفرقة الناجية، واأنهم خال�ضة 

اأه����ل الع�رص من امل�ضلمني، مع ما �ضيظهر لك من 

اأن تطرفه����م با�ضم الدين ومن����ّو حركاتهم داخل 

املجتمع����ات االإ�ضالمية هو من اأبرز وجوه التاآمر 

على االإ�ضالم.

القراآن الكرمي يف�سح خبث اليهود

ذكر القراآن الكرمي املنزَّل على خامت املر�ضلني 

)�ضلى اهلل عليه واآله و�ضلم( اليهوَد وبنّي ف�ضادهم 

و�ضالله����م يف كثري من ال�ض����ور واالآيات، ال�ضيما 

االأعمال الب�ضع����ة التي قاموا به����ا من تكذيبهم 

الآيات اهلل تع����اىل، وقتلهم النبي����ني واملوؤمنني، 

فا�ضتحق����وا بذلك الو�ض����ف باأع����داء اهلل واأعداء 

اأنبيائ����ه واأعداء املوؤمين����ني، وق�ضية تكفريهم ال 

يختلف فيها اثنان م����ن اأهل الفهم واالإميان، كما 

جاء ذلك يف كثري من اآيات القراآن الكرمي.

بعد بيان حكم اليهود يف القراآن الكرمي، اإليك 

اأيها الق����ارىء مقارنة بني عقيدة اليهود وعقيدة 

خوارج هذا الع�����رص »الوهابية«، ومن يدور يف 

فلكهم، وكل ذلك ماأخوذ من كتبهم ومطبوعاتهم 

ومن�ضوراتهم وت�رصيحاتهم، مع بيان ا�ضم الكتاب 

واملوؤلف والنا�رص، ورقم ال�ضحيفة وتاريخ الطبع، 

لنحكم عليه����م بناًء على ما تفّوهت به اأفواههم، 

وخّطت����ه اأقالمه����م، ون�رصته اأمواله����م، ورّوج له 

اأتباعهم.

نقاط توافق العقيدة الوهابية والعقيدة 

اليهودية

هذا العنوان هو حقيقة ال لب�س فيها، وال خفاء 

عن����د من يعلم حقيقة معتق����د الطائفة الوهابية 

ومعتق����د اليهودية، ولبيان اأو�ض����ح نذكر عقيدة 

اليه����ود يف حق اهلل تعاىل وم����ا و�ضفوه به من 

نقائ�س وت�ضبي����ه وت�ضيم وحل����ول يف املكان 

وحتّيز يف جهة، وانتقال من مكان اإىل اآخر، وغري 

ذلك من املخالف����ات للعقيدة احلقة التي جندها 

عند الوهابية هي هي، فاقراأ ومتّعن وا�ضتعذ باهلل 

من ال�ضيطان الرجيم واأتباعه.

ين�ضب اليهود اإىل اهلل تعاىل اجللو�س والقعود 

واال�ضتق����رار والثقل والوزن واحلجم والعياذ باهلل 

من كفرهم.

- فف����ي ن�ضخة الت����وراة املحرَّف����ة التي هي 

اأ�ضا�س دين اليهود فيما ي�ضمونه »�ضفر امللوك« 

االإ�ضحاح 22، الرقم 20-19، يقول اليهود: »وقال 

فا�ضم����ع اإذا كالم الرب قد راأيت الرب جال�ضًا على 

كر�ضيه وكل جن����د ال�ضماء وقوف لديه عن ميينه 

وعن ي�ضاره«.

- وفيما ي�ضمون����ه »�ضفر مزامري«، االإ�ضحاح 

47، الرق����م 8، يق����ول اليه����ود: »اهلل جال�س على 
كر�ضي قد�ضه«.

والوهابيون ين�ضبون اجللو�س اإىل اهلل، والعياذ 

باهلل من هذا الكفر.

اأقام����ت اللجنة الثقافي����ة يف »االحتاد 

البريوتي« يف ق�رص االأوني�ضكو - بريوت ندوة 

بعنوان »املتغ����ريات العاملية وانعكا�ضاتها 

على الوط����ن العربي«، بح�ض����ور ممّثل عن 

رئي�س جمل�س النواب حمّمد خواجه، وممثل 

النائب مي�ضال عون النائب زياد اأ�ضود، وعدد 

من ال����وزراء والنواب احلالي����ني وال�ضابقني، 

وممثل����ي الفعالي����ات والهيئ����ات اللبنانية 

والفل�ضطينية.

افتتح الن����دوة با�ضم االحت����اد البريوتي 

د. �ضم����ري �ضب����اغ باحلديث ع����ن التحوالت 

التي ط����راأت عل����ى العامل خ����الل العقدين 

املا�ضيني، خ�ضو�ضًا »اإعادة تركيب العامل �ضيا�ضيًا 

ودميوغرافيًا«، تلتها حما�رصة »للخبري يف ال�ضوؤون 

الدولي����ة« الدكتور كم����ال خلف الطوي����ل، بعنوان: 

»قراءة يف التحوالت الزلزالية الكونية وانعكا�ضاتها 

العربي����ة«، �رصح م����ن خاللها مرور الع����امل باأطوار 

ثالثة عك�س ايقاعه����ا، طبيعة الع�رص مبا و�ضعه من 

ثورة يف االت�ضاالت، وتدفق يف املعلومات، وت�ضابك 

يف امل�ضالح بال�ضلب واالإيج����اب، ،ولها كان خروج 

االحتاد ال�ضوفياتي من �ضباق احلرب الباردة و�ضواًل 

اإىل انهي����اره، وكان����ت النتيج����ة �ضيط����رة الواليات 

املتح����دة على الكون، وثانيه����ا العقد املمتد من 11 

اأيلول وحتى ع�ضي����ة �رصبة 11 اأيلول 2001، 

التي ا�ضتعر�ضت فيها قوتها يف اأفغان�ضتان 

واجتياح العراق، اأما الطور الثالث براأيه بداأ 

مع ولوج الواليات املتحدة اإىل ع�رص االأفول، 

اأي انح�ضار لقوته����ا ظاهريًا، بينما هي تبداأ 

اليوم اإجناز م����ا تريد بيدها ال بيد االآخرين، 

وباإيقاعها ال على »نوتة« الغري.

كما ا�ضتح�رص قوة ال�ض����ني االقت�ضادية، 

واحتاللها املرتبة الثانية يف العامل، �ضاعية 

لتكون الق����وة الع�ضكرية الرابعة يف العامل، 

والتغ����ريات الت����ي �ضيتخبط فيه����ا العامل 

العرب����ي نتيجة هذه التح����والت، معترباً اأن 

مكان العرب االأكيد هو يف اخليمة االأورا�ضية بامتياز، 

يف ظ����ل التخبط االإي����راين - االأمريك����ي - الرو�ضي، 

والو�ض����ع يف املنطقة العربية )املل����ف الفل�ضطيني، 

والف����راق االإخ����واين - ال�ضعودي، والو�ض����ع االأمني 

الدقيق يف م�رص، واالأحداث االأخرية يف �ضورية(.

التطابق بين العقيدة الوهابية والعقيدة اليهودية )4/1(

ال�سيخ ال�سهيد �سعد الدين غّيّة

قارة.. وتداعياتها اللبنانية

وماذا يعن���ي بال�ضيا�ضة بعد 

امل�ضه���د الدموي ال���ذي ا�ضتهدف 

ال�ضف���ارة االإيرانية؛ هل ت�ضتطيع 

املعادل���ة  تغي���ري  ال�ضعودي���ة 

االإقليمي���ة اأو الدولي���ة يف حال 

ا�ضتمرّ التوافق الرو�ضي االأمريكي، 

واالتف���اق الغربي االإيراين؟ يقول 

قان�ضو: »ما ح�ض���ل منذ يومني 

من تفجري اإرهابي ينّم عن حالة 

اإفال�س �ضيا�ضي كامل لدى الفريق 

االآخ���ر، فهو عاجز ع���ن اإخ�ضاع 

االإيرانيني وال�ضوريني وحزب اهلل 

وحلفائه ب���اأّي نقطة من النقاط 

ال�ضاخن���ة، ف���ال تن���ازل ملحور 

املقاومة ع���ن االأ�ضا�ضيات، ولهذا 

ال�ضب���ب يت�رصف���ون كاملجانني، 

وبالت���ايل هذا الفري���ق ال ميكنه 

املمانع  �ضوك���ة حمورن���ا  ك�رص 

بتنفي���ذ عمليات اإرهابية من هذا 

النوع، بل بالعك�س �ضتزيد فريقنا 

اإ����رصاراً وتكاتف���ًا ملواجهة هذا 

ق���د يفتك بجميع  الذي  االإرهاب 

الدول دون ا�ضتثن���اء«، وي�ضيف 

اأن  قان�ض���و: »عل���ى اللبنانيني 

العارمة  الفو�ضى  ب���ني  يختاروا 

الهدوء، بالفو�ضى  اإىل  العودة  اأو 

والفتن���ة  �ضيخ����رص،  اجلمي���ع 

وجربناه���ا،  �ضب���ق  الطائفي���ة 

اأ�ضبح اللبناني���ون ورغم �ضغار 

ينبذها،  العقول مبعظمهم  بع�س 

له���ذا ال�ضبب علين���ا توفري هذا 

القتل وهذا اجلن���وح اإىل اجلنون 

كلبنانيني  ر�ضدن���ا  با�ضتع���ادة 

حلماية لبنان من هذه العوا�ضف 

االإقليمي���ة، الأّن خمطط بندر بن 

�ضلطان لن ينجح مهما اأريق من 

اأجله���ا دماء النا�س الربيئة، الأّنه 

يف حال انتقلت احلرب ال�ضورية 

اإىل لبنان ال ميكن �ضبط اإيقاعها 

على االإطالق«.

حديث���ه  قان�ض���و  وينه���ي 

باالإ�ض���ارة اإىل اأّن احلّل املنا�ضب 

الي���وم م���ع م���ا يعت�ضن���ا من 

م�ض���اكل اأمني���ة واجتماعية، هو 

بوجوب تاأمني اأر�ضية داخلية يف 

لبنان تنبنا االرتدادات ال�ضلبية 

ملعركة القلمون، فلن�ضّكل حكومة 

ولنتخذ  ممك���ن  وق���ت  باأق���رب 

االحتياط���ات الالزمة، فاملعركة 

هناك �ضتكون �رص�ضة الأن النظام 

ال�ضوري م�ضّم���م على دخول كل 

املناط���ق املوب���وءة بال�ضلفيني 

وعنا�رص القاعدة«.

اأجرى احلوار: بول با�سيل
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بقلم ال�سيخ ال�سهيد �سعد الدين غّية

م محاضرة حول انعكاس المتغّيرات العالمية على الوطن العربي
ّ
»االتحاد البيروتي« ينظ

الطويل: مكان العرب األكيد هو الخيمة األوراسية

د. كمال خلف الطويل يلقي حما�ضرته



االعتداءات على األقصى.. تمهيد للتـقـسـيـــــم الـزمـاني والمكاني استقالة فريق المفاوضين.. 
ومهزلة التمسك بالمفاوضات

حت���ى كتابة املقالة لي����س هناك ما ي�ؤك���د اأن ا�ستقالة 

فريق ال�سلطة املفاو�س قد ُقبلت من قبل حمم�د عبا�س رغم 

الإعالن عنه���ا، وهذا ما اأكده �سخ�سيًا رئي����س ال�سلطة الذي 

ي�سعى لدفع كل من ع�س����ي الفريق �سائب عريقات وحممد 

ا�ستيه اإىل الرتاجع عن ال�ستقال���ة، والتي طرحت الكثري من 

الأ�سئلة وعالمات ال�ستفه���ام ح�لها يف الأو�ساط ال�سيا�سية 

والإعالمية ول���دى املراقبني، ملاذا ج���اءت يف هذا الت�قيت 

بالذات؟ وهل هي اعرتاف على ان�سداد اأفق املفاو�سات؟ اأو هل 

جاءت احتجاجًا على املمار�سات »الإ�رسائيلية« يف ا�ستمرار 

حك�مة نتنياه���� يف ال�ستيطان املنفلت م���ن عقاله؟ وهل 

اأ�سحابه���ا اأرادوا من خاللها الرد على منتقديهم يف ال�ساحة 

الفل�سطينية؟ اأم اأنها ج���اءت بعد اأن اأدرك رئي�س ال�سلطة، اأن 

فريقه قد اأعطى كل ما لديه، ومل يعد يف مقدوره اأن ي�ستكمل 

املفاو�سات بالطريقة ذاتها؟ ويبقى ال�س�ؤال الأبرز، هل الك�سف 

عن وج�د قناة للمفاو�سات ال�رسية برئا�سة اأكرم هنية قد دفع 

رئي����س ال�سلطة الطلب من اأ�سحاب القناة العلنية ال�ستقالة، 

لي�ستكمل م�س�ار مفاو�ساته من خالل القناة ال�رسية؟

يف كل الأح����ال، ومع وج�د ه���ذه الأ�سئلة وغريها، فهي 

واإن كان���ت يف جممله���ا م�رسوعة وحمق���ة، ولكن ومن دون 

انتظ���ار الإجابة عليها، يربز ت�ساوؤل غاية يف الأهمية يفر�س 

نف�س���ه علينا، األ وه�  هل حقيقة اأن هذه ال�ستقالة م�ج�دة 

اأ�ساًل على طاولة عبا�س؟ من فح�ى الت�رسيحات التي اأعقبت 

احلدي���ث عن ال�ستقال���ة وال�سجة الإعالمي���ة التي واكبتها، 

يت�سح اأن ال�ستقالة م�سك�ك يف اأمر جديتها و�سحتها، ل�سبب 

ب�سيط، اأن م�جبات ال�ستقالة وح�سب ما ه� ُم�رسب يف و�سائل 

الإعالم، هي املمار�س���ات »الإ�رسائيلية«، فبعد انق�ساء ثلث 

املهل���ة الزمنية على ا�ستئناف هذه املفاو�سات، فاإن اجلانب 

»الإ�رسائيل���ي« وعرب فريقه املفاو�س مل يتقدم باأي مبادرات 

اأو مقرتح���ات جدي���ة وعملية، بل على العك����س، ه� ي�ستغل 

�ست���ار وغطاء املفاو�س���ات من اأجل ال�ستم���رار يف برنامج 

فر�س وقائعه على عناوي���ن الق�سية الفل�سطينية يف ته�يد 

القد����س وال�ستيطان يف ال�سفة الغربي���ة، واملطالبة الدائمة 

وك�رسط لإجناز ت�س�ية تاريخية اعرتاف فل�سطيني مبتطلبات 

»اإ�رسائي���ل« الأمنية وبيه�دية الكي���ان، فاإذا كانت هذه هي 

اأ�سب���اب ال�ستقالة وه���ي بالتاأكيد �سحيح���ة، اإذاً ما معنى 

مهزلة اأن ُيعاد التاأكيد يف التم�سك بخيار املفاو�سات، وعلى 

ل�سان رئي����س ال�سلطة نف�سه اأن »ا�ستقالة ال�فد املفاو�س، ل 

تعني الن�سحاب من املفاو�سات، وملتزم�ن باملهلة الزمنية 

مهم���ا كانت ال�قائع على الأر����س«، ليتبعه يف الكالم كبري 

املفاو�سني الفل�سطينيني امل�ستقيل �سائب عريقات حني قال: 

»اإن القيادة الفل�سطينية ومن منطلق اإميانها باأهمية حتقيق 

ال�س���الم العادل وال�سام���ل ملتزمة بالتفاو����س مع اجلانب 

الإ�رسائيلي، رغم ما متار�سه حك�مة نتنياه� من جرائم بحق 

الإن�سان الفل�سطيني وبحق الأر�س الفل�سطينية«، واأكد عريقات 

اأنه »رغم ا�ستقالة فريق املفاو�سني، فاإن القيادة الفل�سطينية 

�ست�ستمر يف املفاو�سات حتى تنتهي املهلة، التي مت التفاق 

عليها م���ع ال�ليات املتحدة التي تق�د مفاو�سات ال�سالم«، 

ويف معر����س نفي وزير خارجية ال�سلطة الفل�سطينية ريا�س 

املالك���ي اأن تك����ن ال�سلطة قد قررت وق���ف املفاو�سات مع 

»اإ�رسائي���ل« قال املالكي: »اإن اجلانب الفل�سطيني ه� الأكرث 

حر�سًا على ا�ستمرار املفاو�سات وجناحها«.

وعل���ى عك�س م�اق���ف ال�سلط���ة امل�ؤكدة عل���ى مت�سكها 

باملفاو�س���ات من قبل اجلان���ب الفل�سطين���ي، رفع اجلانب 

»الإ�رسائيلي« من وترية اتهاماته لل�سلطة وفريقها املفاو�س 

يف ال�سعي اإىل تق�ي�س واإجها�س م�سار املفاو�سات اجلارية، 

ب���ل حمله م�س�ؤولي���ة اأن ا�ستقالة الفري���ق املفاو�س مبنزلة 

خ���رق للتفاهمات التي اأحيت حمادث���ات ال�سالم، وتتعار�س 

م���ع التعهدات التي قطعها اجلان���ب الفل�سطيني على نف�سه 

وتخالفها، ح�سب ما جاء عل���ى ل�سان ت�سيفي ليفني رئي�سة 

الفريق »الإ�رسائيلي« املفاو�س.

رامز م�صطفى 

�سّع���دت حك�مة الحتالل من 

اعتداءاته���ا يف القد�س، م�ستهدفة 

ب�س���كل خا�س امل�سج���د الأق�سى 

املب���ارك، والبل���دة القدمي���ة من 

املدين���ة املقد�س���ة، ويالحظ يف 

الهجم���ة اجلديدة عل���ى القد�س، 

الطاب���ع الته�ي���دي، ال���ذي يريد 

الحت���الل م���ن خالل���ه م�ا�سلة 

تغيري املعامل، عل���ى نح� كامل 

يف القد����س، وخ�س��سًا يف البلدة 

القدمية منها، وذلك بالتزامن مع 

تزاي���د دع�ات التق�سي���م الزماين 

واملكاين حل���رم امل�سجد الأق�سى 

املبارك.

يف هذا ال�سي���اق، دعت حركة 

ن�سائية يه�دي���ة متطرفة، تدعى 

»حركة ن�ساء لأجل الهيكل«، ملا 

�سمته »ج����لت تعبدية« داخل 

امل�سج���د الأق�س���ى املب���ارك، يف 

مدينة القد����س املحتلة وال�سماح 

جنود �سهاينة يعتدون على �ساب فل�سطيني يف مدينة القد�س
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غ���ادر وف���د منظم���ة التحري���ر وال�سلطة 

الفل�سطينية، العا�سمة ال�س�رية دم�سق، دون اأن 

ينهي ما بات يعرف با�سم ق�سية خميم الريم�ك، 

وكان ال�ف���د امل�سكل اأ�سا�سًا من ع�س�ي اللجنة 

التنفيذي���ة د. زكري���ا الآغ���ا، واأحمد جمدلين، 

وامل�س�ؤول يف دائ���رة الالجئني بالل قا�سم، قد 

اأعلن يف وقت �سابق، عن اأنه لن يغادر �س�رية، 

قب���ل اإيجاد حل يف املخي���م، ولذلك فقد اأثارت 

مغادرته املفاجئة، وبعد اأن اأ�ساع لأيام اأج�اء 

من التفاوؤل يف �سف�ف الالجئني الفل�سطينيني 

يف �س�رية عامة، واأبناء خميم الريم�ك خا�سة، 

انتقادات كثرية وت�ساوؤلت عن اأ�سباب الرتاجع 

عن ال�ع�د املطلقة �سابقًا.

قال ال�فد اإنه قدم مبادرة تق�م على اإخراج 

امل�سلحني من املخيم، وتقدمي م�ساعدة اإغاثية 

ملن بقي من الالجئني الفل�سطينيني يف املخيم، 

وت�سمنت املبادرة حديثًا عن ت�س�ية اأو�ساع من 

يق�م بت�سلي���م نف�سه من امل�سلحني، بالتن�سيق 

مع احلك�مة ال�س�رية، واإطالق �رساح امل�ق�فني 

الذين مل يت�رط�ا يف القتال �سد الدولة.

عر�س ه���ذه املب���ادرة تزامن م���ع وج�د 

مب���ادرات اأخ���رى، تركز اأي�سًا عل���ى ان�سحاب 

امل�سلح���ني من املخيم، وت�س�ي���ة اأو�ساع من 

يق�م����ن بت�سلي���م اأنف�سهم، اأو فت���ح ممر اآمن 

خل���روج ما تبق���ى من املدني���ني يف املخيم، 

والذين يتخذهم امل�سلح�ن دروعًا ب�رسية.

على م���دى اأيام م���ن الأخذ وال���رد، اأف�سل 

امل�سلح����ن الذي���ن يحتل�ن املخي���م، بعد اأن 

نهب�ا بي�ت���ه وحماله، كل فر�س���ة للحل، بل 

واأطلق�ا النار على ال�سيارات التي كانت حتمل 

اآلفًا م���ن احل�س�س الغذائي���ة للمدنيني داخل 

املخي���م، وذلك بغية ال�ستم���رار يف ا�ستغالل 

معاناة ال�سكان املمن�عني من املغادرة اأي�سًا، 

حتى اأن الع�سابات امل�سلحة يف املخيم، تق�م 

باإطالق النار على كل من يحاول اخلروج.

التقدم الكبري ال���ذي اأحرزه اجلي�س العربي 

ال�س����ري م�ؤخ���راً يف املناط���ق القريب���ة من 

املخي���م، ويف ال�ق���ت ال���ذي كان يجري فيه 

تداول املبادرات، عزز من اآمال الالجئني الذين 

هجرهم امل�سلح�ن من خميمهم، بقرب الع�دة 

اإلي���ه، خ�س��سًا اأن الأنب���اء القادمة من داخل 

املخيم تفيد ب�ج�د حالة من النهيار املعن�ي 

يف �سف����ف الع�سابات امل�سلح���ة، والتي فر 

الكثري منها من املناط���ق املحيطة بالريم�ك، 

اإىل داخل املخيم.

ويف بيان م�س�ر وزعه من و�سف�ا اأنف�سهم 

بامل�سلح���ني الفل�سطينيني يف خميم الريم�ك، 

عر�س ه����ؤلء هدنة من خالل وقف ما و�سف�ه 

م�سادر  لك���ن  ال�ستفزازي���ة«،  »بالعملي���ات 

فل�سطيني���ة لفت���ت اإىل غي���اب احلدي���ث عن 

الت�سليم اأو الن�سحاب م���ن املخيم، ما يجعل 

البيان املذك�ر مناورة لك�سب ال�قت، اأو الدعاء 

بالت�جه اإىل امل�ساحلة.

امل�س���ادر الفل�سطينية التي مل تع�ل كثرياً 

على حترك وف���د ال�سلطة واملنظم���ة، عاودت 

التاأكي���د عل���ى اأن املطل�ب لتجن���ب معركة 

قا�سية يف املخيم، ه� قيام امل�سلحني بت�سليم 

اأنف�سهم، اأو النح�ساب اإىل خارج حدود املخيم، 

ول خيارات اأخ���رى اأمام من ا�ستباح�ا املخيم 

ونهب�ا بي�ته على مدى عام كامل.

مخيم اليرموك.. ومبادرات الحل
التسليم أو االنسحاب
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ل مي���ر ي����م عل���ى املخيم���ات 

الفل�سطينية يف لبنان دون اأن تخرج 

اإىل العل���ن م�سكلة هنا اأو اأزمة هناك، 

كما يح�سل م���ع الرجل امل�سن حني 

يبداأ ج�س���ده باملعاناة نتيجة تراكم 

الأمرا����س، عن عمر يناهز ال�64 عامًا 

اأ�سبحت البي����ت على و�سك النهيار 

والطرقات والأزقة، كذلك بداأت تخرج 

ما يف باطنه���ا من اأعياء، ناهيك عن 

م�ساكل الف�س���اد واملماطلة يف تنفيذ 

امل�ساريع من قب���ل اجلهات املعنية، 

خ�س��س���ًا املنف���ذة مل�ساريع البنى 

التحتية وترمي���م البي�ت، بالإ�سافة 

اإدخال  الأمنية ومنع  الت�سييقات  اإىل 

م����اد البناء اإىل املخيم���ات، ل�سيما 

تل���ك ال�اقعة يف اجلن����ب اللبناين، 

ومنها خميم الر�سيدية.

و�سمن م�رسوع مم�ل من الحتاد 

الأوروبي لتح�سني و�سع امل�ساكن يف 

املخيمات الفل�سطينية يف لبنان، كان 

ن�سيب خميم الر�سيدي���ة اأن ي�ستفيد 

منه نح� 164 عائلة منازلهم بحاجة 

اإىل ترميم اأو اإع���ادة تاأهيل، وقد بداأ 

تنفيذ امل�رسوع ب�سكل فعلي يف �سهر 

اآذار من الع���ام 2013 على اأن تنتهي 

اأعمال الرتمي���م اأواخر العام اجلاري، 

لكن ح�س���ل تعقيد يف الت�ساريح من 

قب���ل اجلي�س اللبن���اين، حيث امتنع 

اإدخال  اإعط���اء ت�ساريح  اجلي�س عن 

م����اد بناء ل�15 عائل���ة من املخيم، 
وهذه العائالت من اأكرث العائالت فقراً 

وع�زاً، مل ي�سمح اجلي�س لهم باإدخال 

م�اد البن���اء املطل�بة، وبالتايل بقي 

و�سعهم على املح���ك، حيث اإن بقية 

اأو�سكت عل���ى الت�سطيب،  املنازل قد 

وبع�س البي�ت قد اأجنز فيها الرتميم، 

و�سكنت العائالت فيها.

هذا وقد بذلت الأون���روا واللجنة 

ال�سعبي���ة والف�سائل والأهايل جه�داً 

حثيث���ة للرتاجع عن هذا القرار،  لكن 

امل��س����ع بح�س���ب املعني���ني كان 

خارج �سلطة الق�ى الأمنية اللبنانية 

على م�ست�ى منطقة �س�ر،  وقد و�سل 

الأمر اإىل اإب���الغ الأهايل اأن امل��س�ع 

يحتاج اإىل قرار حك�مي، ك�ن الرتميم 

ونتيج���ة �سيق امل�ساح���ات �سيك�ن 

على الأ�سطح امل�ج����دة، الأمر الذي 

يهدد حياة الع�رسات من الفل�سطينيني 

الذين نا�سدوا الدول اللبنانية العمل 

على حل ق�سيتهم باأقرب وقت ممكن. 

ويعترب خميم الر�سيدية من اأ�سهر 

خميمات لبنان، نظراً مل�قعه الأقرب 

اإىل فل�سط���ني املحتل���ة، حيث يبعد 

عنه���ا 23 كلم فقط، كما �سهد املخيم 
ال�سهي�نية  الهجم���ات  م���ن  العديد 

خ���الل العق�د ال�س���ت ال�سابقة وكان 

اآخرها خالل العدوان ال�سهي�ين على 

لبنان عام 2006، لك���ن اأهله �سمدوا 

وت�سدوا ل���كل املحاولت ال�سهي�نية 

املخيم، خ�س��س���ًا خالل  لقتح���ام 

اجتي���اح عام 1982، و�سق���ط العديد 

من ال�سهداء واجلرح���ى، واأطلقت يف 

ال�سابق العديد م���ن الت�سميات على 

املخيم منه���ا خميم ال�سم����د، كما 

اأطلق على اأطفال���ه لقب »اأطفال الآر 

بي جي«. 

م���ن جهة اأخ���رى، ونتيجة تفاقم 

املعان���اة ال�سحية لأه���ايل املخيم، 

اأه���ايل املخيم بتنفي���ذ �سل�سلة  بداأ 

من التح���ركات، حيث اعت�سم املئات 

م���ن الفل�سطينيني ملطالب���ة الأونروا 

ال�سحي���ة،  تقدمياته���ا  بتح�س���ني 

الأمرا����س  لأ�سح���اب  خ�س��س���ًا 

امل�ستع�سية، وقد �سارك يف العت�سام 

ممثل� الف�سائل الفل�سطينية واللجان 

ال�سعبي���ة وامل�ؤ�س�س���ات والفعاليات 

وح�س���د م���ن اأبناء املخي���م، ورفع�ا 

لفت���ات تطال���ب الأون���روا بزي���ادة 

م�ازنتها لتلبية احتياجات الالجئني 

من الأدوي���ة والفح��س���ات وال�س�ر 

ال�سعاعية الباهظة الثمن.

م�س����ؤول جلان ح���ق الع�دة يف 

خميم الر�سيدية وليد فاع�ر اأ�سار اإىل 

معاناة املر�س���ى الفل�سطينيني جراء 

�سيا�س���ة الأون���روا املجحفة بحقهم 

ال�سحية  الرعاي���ة  نتيج���ة غي���اب 

الكافية اأو ع���دم قدرتهم على ت�فري 

العالج الالزم.

القي���ادي الفل�سطيني يف املخيم 

اأب� عماد الأ�سمر اأ�سار اإىل اأن تقاع�س 

الأون���روا عن تقدمي احل���د الأدنى من 

اخلدم���ات يهدد الكث���ري من احلالت 

املر�سية احلرجة، ويدع� اإىل التعاقد 

مع طبيب اأمرا�س دم للمنطقة، اأ�س�ة 

بالعي����ن والقلب وال�سك���ري، كذلك 

رفع ن�سبة تغطي���ة التكاليف الطبية 

ب�سكل عام اإىل 90٪ على الأقل، بحيث 

ت�سم���ل ال�ست�سفاء وجميع العمليات 

اجلراحي���ة للدرج���ة الثالثة، وعالج 

والفح��س���ات  املزمن���ة،  الأمرا����س 

والطبقي  املغناطي�س���ي  والت�س�ي���ر 

التي  والإك�س�س����ارات  القلب  ومتييل 

ل تغطي الأونروا �س�ى 30٪ ول�سقف 

500 دولر، ورف���ع �سق���ف التغطي���ة 
عن كل جل�س���ة حلالت ال�رسطان من 

50000 ل.ل. اإىل تغطي���ة كاملة، كذلك 
زيادة م�ساهم���ة الأونروا يف العالج 

بالأ�سع���ة ملر�س���ى ال�رسط���ان، لأن 

الفات�رة بع�س الأحيان ت�سل كلفتها 

اإىل 7 اأو 8 ملي�ن.

ونتيج���ة تفاقم الأزم���ة ال�سحية 

والقت�سادي���ة يف اآن، يطالب الأهايل 

اأي�سًا الأونروا بتغطية كاملة لالأدوية 

التي ل تغطى بالتح�يل يف امل�ست�ى 

الث���اين، والتعاقد مع م�ست�سفى جبل 

عامل يف �س�ر ملر�سى غ�سيل الكلى 

للحالت ال�ستثنائية، وتاأمني الأدوية 

وم�ستمر،  دائ���م  وب�س���كل  للعي���ادة 

خ�س��سًا اأدوية الأمرا�س املزمنة.

يتج���اوز ع���دد �س���كان املخي���م 

الي�م اخلم�س���ة والع�رسين األفًا، وكما 

ظاهرة  ف���اإن  الأخ���رى،  املخيم���ات 

البطال���ة تعت���رب امل�سكل���ة الأب���رز 

بالن�سبة لل�سب���اب الذين ل يت�قف�ن 

عن حماولة الهجرة اإىل اخلارج بحثًا 

عن فر�س���ة عمل منا�سب���ة، بع�سهم 

ينج���ح والبع�س الآخ���ر يبقى رهني 

الظروف القت�سادية ال�سعبة.

�صامر ال�صيالوي

15 منزاًل في الرشيدية بانتظار االعتداءات على األقصى.. تمهيد للتـقـسـيـــــم الـزمـاني والمكاني
تصاريح الترميم وحل األزمة الصحية  

له���ن بتاأدي���ة طق�����س و�سل����ات 

تلم�دية داخل امل�سجد.

�ستق�م  اأنه���ا  احلركة  واأعلن���ت 

بتنظي���م تلك القتحام���ات كل ي�م 

ب���دءاً م���ن اأوا�سط ال�سه���ر اجلاري، 

الن�ساء  وحثت احلرك���ة املتطرف���ة 

امل�سجد  اإىل  بال�سع����د  اليه�ديات 

الأق�س���ى وال�س���رتاك مب���ا و�سفته 

»الن�س���اط التلم����دي«، زاعمة اأنه 

»عبادة ننفذها يف املكان املقّد�س 

ويف وج���ه الرب«، واأب���دت احلركة 

املتطرفة ترحيبها بكل من يريد اأن 

ي�س���ارك الن�س���اء يف اقتحامهن من 

الرج���ال والأطفال حتى يك�ن العدد 

اأكرب.

امل�سجد  ح���رم  على  العتداءات 

الأق�سى اأخذت طابع���ًا �سبه ي�مي، 

�سهاينة،  م�س�ؤول����ن  يق����م  حيث 

ومن بينه���م اأع�ساء كني�ست، وكذلك 

حاخام����ن، باقتحام حرم امل�سجد، 

حتت حماية اجلن�د واأفراد ال�رسطة، 

وي�سلك ه����ؤلء طريق باب املغاربة 

مت�جهني اإىل احل���رم، و�ساعني اإىل 

جع���ل الدخ����ل اإىل ح���رم الأق�سى 

و�ساحاته اأم���راً اعتياديًا، يف �سياق 

التمهيد ل��س���ع خمططات التق�سيم 

الزماين واملكاين م��سع التنفيذ.

وق���د حذرت احلرك���ة الإ�سالمية 

الأرا�سي املحتل���ة عام ثمانية  يف 

واأربع���ني، من خمطط���ات ته�يدية، 

و�سفتها باأنها »اأك���رث ه�ًل« تهدد 

امل�سجد الأق�سى اأكرث مما ك�سف عنه 

حتى الآن، م�ؤكدة »ما كان بالأم�س 

خمططًا ه���� الي����م م��س�ع على 

طاولة التنفيذ«.

واأو�س���ح نائب رئي����س احلركة 

اخلطيب،  كمال  ال�سي���خ  الإ�سالمية، 

اأن التق�سي���م الزم���اين واملكاين ه� 

اخلطر الكبري الذي طاملا مت التحذير 

منه، م�ؤكداً اأن عل���ى الأمة العربية 

والإ�سالمية حتمل م�س�ؤولياتها.

وق���ال اخلطيب »لع���ل البع�س 

كان ي�ستهج���ن حتذيراتن���ا ه���ذه، 

والي����م كما نالحظ ف���اإن م��س�ع 

امل�سجد الأق�سى مل يعد فكرة ت�جه 

اجلماعات اليه�دي���ة املتطرفة، بل 

اأ�سب���ح ال�سغل ال�ساغ���ل للم�رسوع 

الإ�رسائيل���ي الذي ي�سع���ى من اأجل 

�سن الق�ان���ني التي يتم اللتزام بها 

وتنفيذها، ك�ن هذه الق�انني ت�سكل 

جزءاً من �سيا�سة الدولة العربية«.

ووفق م�سادر »م�ؤ�س�سة الأق�سى 

لل�ق���ف وال���رتاث«، ف���اإن حك�مة 

الحت���الل واأجهزته���ا البلدي���ة يف 

مدينة القد����س، �سادقت على اإقامة 

»حديقة ت�راتية« على �سف�ح جبل 

امل�سارف �سمايل القد�س، ويق�م هذا 

امل�ق���ع على م�ساح���ة 750 دومنًا، 

املبارك،  الأق�س���ى  امل�سجد  قبال���ة 

وقد ج���رت م�سادرة ه���ذه الأرا�سي 

اأ�سحابها يف الط�ر والعي�س�ية  من 

يف وقت �ساب���ق، وي�سعى الحتالل 

من خالل اإقام���ة احلديقة املذك�رة، 

اإىل ته�ي���د حميط البل���دة القدمية، 

باأق�سى  الأق�سى،  وبالتايل حمي���ط 

اإن امل�سادقة  �رسعة ممكنة، حي���ث 

على امل�رسوع ج���رت بعد مداولت 

ماراث�ني���ة، ا�ستغرق���ت 11 �ساع���ة 

واأ�سارت  املا�س���ي،  الأ�سب�ع  نهاية 

امل�ؤ�س�س���ة اإىل اأن حك�مة نتنياه�، 

دفع���ت بق�ة لالإ����رساع بامل�سادقة 

عل���ى املخطط، وال����رسوع بتنفيذه 

قريب���ًا، وذلك بهدف ع���زل امل�سجد 

املقد�سي  الأق�س���ى ع���ن حميط���ه 

والفل�سطين���ي، وكذلك ع���زل مدينة 

القد����س عن حميطه���ا الفل�سطيني، 

وامل�رسوع ي����ؤدي اإىل عزل الأحياء 

املقد�سية عن بع�سها البع�س اأي�سًا، 

الت�ا�س���ل الجتماعي  ما ي�سع���ف 

وال�سكاين واجلغرايف يف املدينة.

الحتالل،  اأن  امل�ؤ�س�سة  واأ�سافت 

ومن خالل اإقام���ة �س�ار مما ي�سميه 

باحلدائ���ق الت�راتية ح����ل القد�س 

القدمي���ة والأق�س���ى، يري���د طم�س 

والإ�سالمي���ة،  العربي���ة  املع���امل 

وتزييف ال�اقع والتاريخ واحل�سارة، 

مبث���ل ه���ذه احلدائ���ق وامل�سميات 

الت�راتية والتلم�دية.

يذك���ر اأن امل����رسوع يف �سيغته 

امل��سعة، ي�سمل اإقامة ما بني �سبع 

الت�راتية  اإىل ثمان م���ن احلدائ���ق 

واأغلبها مت�ا�سل جغرافيًا، ما ي�ساهم 

يف خمططات العزل والتط�يق، داخل 

القد����س وح�لها، ولذل���ك فقد دعت 

م�ؤ�س�س���ة الأق�سى كاف���ة املعنيني 

واجلهات العربي���ة والإ�سالمية، من 

اأجل حترك عاجل لإحباط خمططات 

�سم�د  وتعزيز  الته�يدية،  الحتالل 

اأهل القد�س يف بي�تهم ومدينتهم.

حك�مة الحت���الل تعمل مب�ازاة 

تنفيذ خمططاته���ا الته�يدية، على 

حماولت تفريغ القد����س من اأهلها 

واأ�سحابه���ا، �س�اء عرب �سيا�سة هدم 

البي����ت، اأم عرب خل���ق بيئة طاردة 

تق����د اإىل اإبع���اد املقد�سي���ني عن 

املدين���ة، فقد وّزع���ت ط�اقم تابعة 

لبلدية الحتالل يف القد�س ترافقها 

ق����ة مع���ززة من �رسط���ة الحتالل 

اخلا�سة، اأوامر ه���دٍم اإدارية جديدة 

على عدد من منازل امل�اطنني ببلدة 

العي�س�ية و�سط القد�س املحتلة.

وق���ال رائد اأب� ريالة العي�ساوي؛ 

املتابعة  للجنة  الإعالم���ي  الناطق 

بالعي�س�ية، اإن���ه مت اقتحام البلدة 

م���ن ط�اق���م البلدي���ة وعنا�رس من 

ال�حدات اخلا�سة ب�رسطة الحتالل، 

ودهمت العديد من املنازل مبختلف 

اأ�سحابها  و�سلم���ت  البل���دة  اأحياء 

اأوامر هدٍم اإدارية بحجة البناء دون 

ترخي�س.

عبد الرحمن نا�صر

w w w . a t h a b a t . n e t
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غياب رقابة الدولة يحّول المستشفـيــــات إلى مشرحة

ولي�ضت ق�ضي���ة الطفل الربيء 

فري���دة م���ن نوعه���ا، اإذ يلق���ى 

الكث���ر م���ن املواطن���ن حتفهم 

حيث  امل�ضت�ضفيات  اأب���واب  على 

مالئكة الرحم���ة، وقد �ضهد لبنان 

الوفيات ب�ضبب رف�ض  حاالت من 

امل�ضت�ضفي���ات ا�ضتقبال املر�ضى، 

اإما ب�ضبب عدم توفر املال الكايف، 

واإما لكونه���م ال ميتلكون تاأمينًا 

�ضحيًا اأو غر م�ضجلن بال�ضمان 

االجتماع���ي، وال ق���درة لديه���م 

باال�ضرتاك بال�ضمان االختياري.

الت���ي  االأخ���رى  والفاجع���ة 

�ضجلت هذا الع���ام راح �ضحيتها 

ال�ض���اب حمم���ود تي�ض���ر اأحمد 

)23 �ضن���ة( ال���ذي تعر�ض حلروق 
بليغة، حيث رف�ضت 12 م�ضت�ضفى 

مبالغ  طلب���وا  الأنهم  ا�ضتقبال���ه 

باهظ���ة، ال تتوف���ر ل���دى ذويه، 

م�ضت�ضفى  اإىل  للج���وء  فا�ضطروا 

غ���ر متخ�ض�ض مبعاجلة احلروق 

بعدما اأم�ض���ى حممود اأكرث من 7 

�ضاعات يف �ضيارة االإ�ضعاف على 

اأم���ل اأن يراأفوا حلال���ه اأو ي�ضفقوا 

عليه، ولك���ن بعد نحو 8 �ضاعات 

مل بعد يتحمل فتويف.

كذلك، مل ين�ض الراأي العام 

الطفل  وفاة  حادث���ة  اللبناين 

ماأم���ون خال���د املحمد، حيث 

اأم�ض���ى والده �ضب���ع �ضاعات 

وه���و ي���دور بطفل���ه ال�ضغر 

م�ضت�ضفي���ات  ب���ن  موؤم���ن 

طرابل����ض ملعاجلت���ه، قبل اأن 

يفارق احلياة ب���ن يديه بعد 

قبل  م���ن  ا�ضتقبال���ه  رف����ض 

التي  الثالث���ة  امل�ضت�ضفي���ات 

جلاأ اإليه���ا، م�ضت�ضفيان رف�ضا 

ا�ضتقبال���ه الأ�ضباب مادية، اأما 

الثال���ث فاحتج بع���دم وجود 

يف حادث���ة الوفاتن الغام�ضت���ن يف اجلامعة 

االأمركية، تب���ن اأن الرجل مي�ضال العقل الذي تويف 

كان يعمل طي���اراً على الطائرة اخلا�ضة الآل املر ومل 

مت�ِض فرتة اأ�ضابيع على ت�ضلمه مهامه، وبالتايل فهو 

خا�ض كل الفحو�ضات الطبية الالزمة ولو كان م�ضابًا 

باأي مر����ض اأو فرو�ض لكان���ت الفحو�ضات الدقيقة 

الت���ي اأجريت له اأظه���رت ذل���ك، وكان الطيار اأجرى 

عملي���ة ب�ضيطة يف اأ�ضبعه بحيث مت ا�ضتئ�ضال دملة 

لي����ض اإال ومت تخديره ببنج مو�ضعي ال اأكرث، علمًا اأن 

الطبي���ب املعالج كان قد اأعط���اه ت�رصيحًا باخلروج 

من امل�ضت�ضف���ى نظراً اإىل كون حالت���ه م�ضتقرة ومل 

ت�ضهد اأي م�ضاعفات ما بعد العملية، اأما ال�ضيدة التي 

توفيت وتدع���ى مهى احلوري فق���د خ�ضعت لعملية 

ا�ضتئ�ضال امل���رارة ومل تظهر عليه���ا اأي م�ضاعفات 

م���ا بعد العملية، بل كان���ت يف طريقها اإىل التعايف 

ال�رصيع، ف�ضاًل عن اأن طبيبها املعالج كان قد اأعطاها 

قب���ل يوم من وفاته���ا ت�رصيحًا طبي���ًا باخلروج من 

امل�ضت�ضفى �ضبيحة اليوم الذي توفيت فيه.

وق���د اأعلن���ت اإدارة املركز الطب���ي يف اجلامعة 

االأمركي���ة يف ب���روت، اأن نتائج تقاري���ر الت�رصيح 

حلالت���ي الوفاة اللتن حدثتا يف املركز، من املتوقع 

�ضدوره���ا يف غ�ض���ون االأ�ضابيع االأربع���ة اإىل ال�ضتة 

املقبلة، نافي���ة �ضحة املعلومات و»االدعاءات« عن 

اأ�ضباب الوف���اة، كما نفت ح�ضول وفاة ثالثة، ومتنت 

على و�ضائ���ل االإعالم »التوقف عن تل���ك االدعاءات 

وانتظار �ض���دور النتائج الر�ضمية، حيث ت�ضببت تلك 

االدعاءات املختلقة يف خلق خماوف ال مربر لها لدى 

العامة«.

واأ�ضاف���ت: »�ضتق���وم اإدارة املرك���ز الطب���ي يف 

اجلامعة االأمركي���ة يف ب���روت مب�ضاركتكم نتائج 

تقارير الت�رصيح بع���د اكتمالها، �رصيطة التحدث مع 

عائلتي املتوفين واحل�ضول على موافقتهما«.

الجامعة األميركية

رغ���م حم���اوالت اإدارة م�ضت�ضفى اجلامعة 

االأمركية يف بروت اإبعاد �ضبح الف�ضيحة عن 

اأروقته���ا املا�ضية، ورغم التكت���م ال�ضديد الذي 

فر�ض عل���ى التحقيقات التي جترى يف ق�ضية 

اثنن من املر�ضى )اأو رمبا ثالثة( ب�ضكل غام�ض 

يف الطاب���ق التا�ضع املخ�ض����ض لل�ضخ�ضيات 

املهمة ال�VIP، خرجت هذه الق�ضية اإىل العلن 

لتعيد اإىل الواجهة ملف الف�ضائح والتجاوزات 

التي تع�ضف بالكثر من امل�ضت�ضفيات اخلا�ضة 

واحلكومية  يف لبنان.

اأحدث���ت الق�ضية االأخرة �ضجة كربى، فمن 

االأمركية  اأن م�ضت�ضفى اجلامع���ة  املع���روف 

تعترب واحدة من اأهم امل�ضت�ضفيات يف لبنان، 

لذل���ك كان م���ن امل�ضتغرب للغاي���ة احلديث 

ع���ن وف���اة الطيار مي�ض���ال العق���ل ومري�ضة 

اأخرى تدعة �ضهى احل���وري يف غرفة جماورة 

بالتوقيت والطاب���ق نف�ضهما ومن دون معرفة 

االأ�ضباب. 

»حالت���ان  باأنهم���ا  احلالت���ان  �ضنف���ت 

باردتان«، والالفت اأن اكت�ضاف وفاتهما مل يتم 

اإال عقب �ضاعتن وبع���د اأن تخ�ضبت اجلثتان، 

اأما املعلومات التي ر�ضح���ت عن التحقيقات 

فا�ضتبع���دت وجود خطاأ طب���ي، اأو اإ�ضابتهما 

بفرو�ض غرف���ة العملي���ات، الأن االأعرا�ض مل 

تكن موج���ودة لدى اأي م���ن املري�ضن، حتى 

اأن فحو�ض���ات ال�ضموم واملبي���دات احل�رصية 

واملخ���درات اأك���دت عدم وجود م���ا يدعو اإىل 

ال�ض���ك، لكن هناك من اخل���رباء من حتدث عن 

اإمكانية تعر�ضهما للحق���ن مبلح البوتا�ضيوم 

وهي مادة �رصعان م���ا تتحلل يف اجل�ضم مع 

اخلالي���ا وي�ضع���ب حتديدها بعد م���رور وقت 

على اكت�ضاف الوفاة والتاأخر يف اأخذ العينات 

الالزم���ة، كما اأن  بع�ض امل�ض���ادر اأملحت اإىل 

وج���ود نوايا جرمي���ة ووج���وب ال�رصوع يف 

حتقي���ق جنائ���ي، بينما مل ي�ضتبع���د البع�ض 

وجود حم���اوالت لت�ضويه �ضمع���ة امل�ضت�ضفى 

وتوريطه.

حاول���ت اإدارة امل�ضت�ضف���ى من���ع ت�رصيب 

اأي اأخب���ار ع���ن احلادثتن، كم���ا اأنها منعت 

املمر�ضن من االإدالء ب���اأي ت�رصيحات ريثما 

تنته���ي التحقيقات التي يب���دو اأنها نقلت اإىل 

اخلارج بعد ت�رصيح اأحد اجلثتن واأخذ عينات 

منه���ا، اإذ اإن املختربات اللبنانية مبا متلك من 

معدات وخربات مل تعد ق���ادرة على اكت�ضاف 

�ضبب الوفاة.

وفيات االأمهات

يف ق�ضي���ة اأخرى، �ضجل لبنان، منذ كانون 

الث���اين حتى �ضهر ني�ضان م���ن العام احلايل، 

وفق جلنة »مر�ضد وفيات االأمهات والر�ضع« 

يف وزارة ال�ضحة العام���ة، ت�ضع حاالت وفاة 

لالأمهات بينهن ثمان يف منطقة واحدة.

ومنذ اأ�ضهر، قام���ت وزارة ال�ضحة بت�ضليم 

النائ���ب العام التمييزي القا�ضي حامت ما�ضي 

اإخباراً حول هذه الوفيات الثماين للن�ضاء بعد 

و�ضعهن اأطفالهن بف���رتة زمنية ق�ضرة، وكان 

القا�ضي ما�ضي اأحال االإخبار اإىل ق�ضم املباحث 

اجلنائية املركزي���ة الإجراء التحقيقات وك�ضف 

مالب�ضات �ضبب الوفيات لك���ن التحقيقات مل 

تنته حتى االآن!

برزت نظريات كثرة حول وفيات االأمهات، 

منها تق�ض���ر بع�ض االأطب���اء واإهمال الطاقم 

الطب���ي، ف�ضاًل ع���ن ا�ضتخدام بع����ض االأدوية 

امل���زورة والفا�ض���دة، ويف ه���ذا ال�ضياق، كان 

النائ���ب ال�ضاب���ق اإ�ضماعيل �ضكري���ة، املهتم 

على الدوام بك�ضف ف�ضائ���ح االأدوية املزورة، 

ا�ضتغ���رب ازدي���اد حاالت الوفي���ات لعدد من 

الن�ضاء بعد الوالدة من جراء العقاقر املزورة 

وحقنات »املرتجن«، و�ضاأل اأين »تو�ضع هذه 

امل�ضاأل���ة عندما حت�ضل ع���دد من الوفيات يف 

م�ضت�ضفيات عدة ومع عدد كبر من االأطباء«؟ 

وهو م���ن اأعلن اأن احلاالت الثماين حم�ضورات 

يف ثالث���ة م�ضت�ضفيات يف منطقة واحدة تردد 

الحقًا اأنها منطقة انطليا�ض.

 من جهته���ا وزارة ال�ضح���ة العامة ردت 

اآنذاك عل���ى �ضكرية، ونف���ت اأن يكون ما قاله 

ب�ض���اأن حق���ن غ���ر �ضاحل���ة اأدت اإىل حاالت 

الوفاة يف �ضفوف احلوام���ل �ضحيحًا اأو على 

االأقل اأكيداً، مطالب���ة مطلقها باأن ي�ضع نف�ضه 

بت�رصف االأجه���زة يف ال���وزارة اأو الق�ضاء اإذا 

كانت لديه معلوم���ات جدية بدل ال�رصاخ يف 

االإع���الم لت�ضوي�ض الراأي الع���ام، كذلك ات�ضل 

وزي���ر ال�ضحة عل���ي ح�ضن خلي���ل بالقا�ضي 

ما�ض���ي وو�ضع بت�رصف���ه كالم �ضكرية، طالبًا 

التحقيق معه باملو�ضوع وخلفياته مما حمل 

داللة وا�ضحة على اأن كالم �ضكرية لي�ض كالمًا 

يف الهواء، ومع كل اجللبة التي حدثت واأعقبت 

الوفي���ات، �رصع���ان ما خفت االهتم���ام بهذه 

الق�ضية ومتت مللمتها ب�رصعة.

على اأبواب امل�ضت�ضفيات

الوفي���ات الغام�ض���ة داخل  واإىل جان���ب 

امل�ضت�ضفي���ات الت���ي مت���ر عل���ى امل�ضوؤولن 

املعني���ن مرور الك���رام وكاأنه���ا جمرد خرب 

ن�ضمعه الي���وم لنن�ضاه غداً، هناك على ال�ضفة 

االأخرى م�ضاأل���ة الوفيات خارج امل�ضت�ضفيات، 

اأو حتديداً على اأبوابها بعد اأن ترف�ض اإداراتها 

ا�ضتقبال املر�ضى مهما كانت حالتهم الأ�ضباب 

مادية.

من���ذ اأ�ضهر قليل���ة، ذهب طف���ل يبلغ من 

العمر عام���ًا و7 اأ�ضهر �ضحية تعن���ت اإدارات 

امل�ضت�ضفي���ات، الطف���ل حيدر ح�ض���ن ب�ضما 

تويف ب�ضبب ق�ضمة تفاح���ة، فبعد اأن انزلقت 

قطعة م���ن التفاحة كان يق�ضمه���ا حيدر يف 

جم���رى ق�ضبته الهوائية، حمله والداه اإىل اأحد 

م�ضت�ضفيات �ضور حي���ث ا�ضتقبلوه، ولكن قيل 

لهما اإن االأجهزة الالزمة الإنقاذه غر متوافرة، 

وعل���ى الف���ور بداأت حم���اوالت االأه���ل على 

مدى �ضاع���ات عدة القي���ام باالت�ضال مبعظم 

م�ضت�ضفيات بروت طالبن منهم الدفع م�ضبقًا، 

لكن كل حماوالتهم باءت بالف�ضل حتت حجة 

عدم وجود �رصير متوفر يف امل�ضت�ضفى، اأخراً 

مت نقل الطف���ل اإىل م�ضت�ضفى قِبلت با�ضتقباله 

يف بروت، ولكن الوقت كان قد فات وتبن اأن 

اإنقاذه مل يعد ممكنًا ب�ضبب تاأخر نقله وتدهور 

حالته.
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املهام الت���ي اأن�ضئت من اأجلها: حت�ضن 

الفل�ضطينين  لالجئن  ال�ضحي  الو�ضع 

يف لبن���ان ع���ن طري���ق تغطي���ة جزء 

اجلراحي���ة  العملي���ات  تكلف���ة  م���ن 

واال�ضت�ضفاء، وتقدمي خدمة غ�ضيل الكلى 

املجاني���ة اإىل مر�ضى الف�ض���ل الكلوي، 

وتاأم���ن بع�ض االأدوي���ة وامل�ضتلزمات 

ال�ضحية. والتوعي���ة  العينية   الطبي���ة 

وقد نفت املديرة التنفيذية يف اجلمعية؛ 

بهيجة ميا�ضي، املو�ضوع ب�ضكل قاطع، 

م�ضرة اإىل اأن اجلمعية فل�ضطينية ومن 

غر املمك���ن ح�ضول ه���ذا االأمر معها، 

الفتة اإىل اأن اجلمعي���ة تقدم يف بع�ض 

االأحيان هبات اإىل بع�ض اجلهات ومنها 

م�ضت�ضفى بروت احلكومي، لكنها �ضددت 

عل���ى اأن املعلومات التي جرى احلديث 

عنها غر �ضحيحة على االإطالق.

م���ن جانبه مدير ع���ام امل�ضت�ضفى؛ 

و�ضي���م ال���وزان، اأكد ح�ض���ول احلادثة، 

مو�ضح���ًا اأن امل�ضت�ضف���ى يتلقى عادة 

التي  م�ضاع���دات من ه���ذه اجلمعي���ة 

حت�ض���ل بدوره���ا على م�ضاع���دات من 

موؤ�ض�ض���ة اأمركي���ة خمت�ض���ة ب�ضوؤون 

ال����رصق االأو�ض���ط، الفت���ًا اإىل اأن ه���ذه 

تك���ون مو�ضوع���ة داخل  امل�ضاع���دات 

عب���وات كرتونية وال ميكن االطالع على 

حمتواها قبل فتحها، م�ضراً اإىل اأنه عند 

ب���دء ا�ضتخدامها تبننّ اأنها حتتوي على 

اأدوات »اإ�رصائيلية« ال�ضنع، وبعد تبليغ 

املمر�ضات باالأمر ج���رى �ضحب اللوازم 

واإعادته���ا اإىل امل�ضتودع���ات ثم جرى 

االت�ضال باجلمعية من اأجل اإعادتها.

و�ضدد الوزان اآنذاك على اأن اجلمعية 

مل تك���ن تعلم به���ذا االأم���ر، واأنها من 

اأما  لبن���ان،  اجلمعي���ات املحرتمة يف 

الالفت يف املو�ض���وع فهو غياب القوى 

االأمنية التي كان من املفرت�ض اأن تكون 

حا�رصة يف حاالت كهذه.

 قد يعت���رب البع�ض اأن���ه من اخلطاأ 

اتهام امل�ضت�ضف���ى بالتق�ضر كونها مل 

تكن تعلم مبحتويات الهبة التي قدمت 

لها، لكن ال�ضوؤال املطروح هو: هل كل ما 

يقدم على �ضكل هبات تقبله موؤ�ض�ضات 

الدولة ع�»العمياين« ويف علب مغلفة؟ 

كيف مرت هذه العبوات عرب ال�ضابطات 

اجلمركية والتفتي�ض ل���دى االأمن العام 

وعن اأي طريق دخلت؟

خالفات اإدارية

ما ح���دث يف الطاب���ق التا�ضع من 

م�ضت�ضفى اجلامعة االأمركية يف بروت، 

امل�ضتفحل  اإىل اخل���الف  االأنظ���ار  لفت 

يف اإدارته���ا، واالنق�ضام بن كلية الطب 

يف اجلامع���ة االأمركية والطاقم الطبي 

يف امل�ضت�ضف���ى ب�ضبب اأعم���ال تو�ضيع 

و�ضيانة، وهي خالف���ات تتمحور حول 

ت�ضخم املوزان���ة املر�ضودة بنحو 200 

الف�ض���اد وبع�ض  ملي���ون دوالر ب�ضبب 

الروات���ب اخليالي���ة مل�ضت�ضاري���ن يف 

كلية الطب ال ل���زوم لهم، بينما الطاقم 

الطبي يف امل�ضت�ضفى ي�ضعر بالتهمي�ض 

وباإلزامه ببع�ض القرارات التي ال يوافق 

عليها.

هذه اخلالفات املالي���ة واالإدارية ال 

تنتهي عند مداخ���ل م�ضت�ضفى اجلامعة 

معظ���م  اإىل  تنتق���ل  ب���ل  االأمركي���ة، 

امل�ضت�ضفيات احلكومية يف لبنان، واإىل 

عدد م���ن امل�ضت�ضفيات اخلا�ضة، يف ظل 

غياب الرقاب���ة ووجود الدولة، وانت�ضار 

الف�ض���اد واملح�ضوبي���ات وال�رصاع���ات 

االإدارية.

يف ه���ذا ال�ضي���اق، ترتف���ع �رصخة 

احلكومية  امل�ضت�ضفي���ات  املوظفن يف 

ب�ضب���ب العجز املايل ال���ذي يوؤخر دفع 

تختفي  وفيما  وامل�ضتحق���ات،  الرواتب 

بع����ض الهبات وامل�ضاع���دات والنفقات 

املخ�ض�ضة لدعم بع�ض امل�ضت�ضفيات يف 

جيوب بع����ض امل�ضوؤولن عنها، يالحظ 

�ضعف التجهي���ز يف املعدات اأو النق�ض 

يف الك���وادر الب�رصية وت���ردي اخلدمات 

والبنى التحتية وو�ضع املباين.

هناك اأمثلة كث���رة على ذلك، منها 

م�ضت�ضف���ى حا�ضبي���ا وم�ضت�ضفى بعبدا 

احلكوم���ي وطبع���ًا م�ضت�ضف���ى بروت 

احلكومي الذي ي�ضارف على االنهيار اأو 

رمبا انهار كليًا، وهناك اأي�ضًا م�ضت�ضفى 

حم���ود يف �ضيدا الذي يعاين من اأزمات 

االأ�ضا�ضية يف  مالية حادة، وامل�ضكل���ة 

ه���ذا امل�ضت�ضفى مل تك���ن طبية �رصف، 

اإمن���ا وبح�ضب ما اأفاد بع����ض مر�ضاه، 

فم�ضت�ضف���ى حم���ود ال يلت���زم بالفارق 

املادي ل���وزارة ال�ضحة، حيث ياأخذ من 

املر�ض���ى مبلغ���ًا ماليًا موهم���ًا اإياهم 

اأن���ه الفارق املرتت���ب ال���ذي يجب اأن 

يكون حم���دداً ب�15 يف املئة بينه وبن 

وزارة ال�ضح���ة وملزم���ًا اإياهم بدفعه، 

املر�ض���ى اكت�ضفوا الحقًا اأن ما تقا�ضته 

امل�ضت�ضفى مل يكن الفارق الذي يتوجب 

دفعه لل���وزراة، وتبن اأن���ه اأكرث بكثر 

وفقًا لالأوراق وال�ضجالت واللوائح التي 

ت�ضعها وزارة ال�ضحة.

اإعداد هناء عليان

هن���اك 28 م�ضت�ضفى حكوميًا يف لبنان هي: م�ضت�ضفى زحلة احلكومي، النبطية، غياب رقابة الدولة يحّول المستشفـيــــات إلى مشرحة

قرطبا، حلب���ا، �ضهر البا�ضق، �ض���ر ال�ضنية، بعبدا اجلامعي، ب���روت، مرجعيون، 

�ضي���دا، اإهدن، طرابل�ض، �ضبلن، بنت جبيل، مي����ض اجلبل، ب�رصي، م�ضت�ضفى اوراجن 

نا�ضو احلكوم���ي، جزين، خربة قنافار، ال�ضك�ضكية، الهرمل، بعلبك، ال�ضحار الغربي، 

حا�ضبيا، البوار، تبنن، الدامور، ال�رصفند.

المستشفيات الحكومية

حالة  معاجل���ة  تتيح  اإمكان���ات 

الطفل امل�ضاب بال�ضحايا.

يف البداي���ة، �ض���ارع الوال���د اإىل 

م�ضت�ضف���ى النيني االأق���رب اإليه لكن 

امل�ضوؤول���ن يف ق�ض���م اال�ضتعالمات 

رف�ض���وا اإدخال ال�ضب���ي، اإذ ال يوجد 

�رصي���ر متوف���ر على ح�ض���اب وزارة 

ال�ضح���ة، فتوجه الوالد اإىل م�ضت�ضفى 

ال�ضف���اء يف منطقة اأب���ي �ضمراء، يف 

امل�ضت�ضف���ى الث���اين واج���ه م�ضكلة 

مماثلة، فبعدم���ا عاين ق�ضم الطوارئ 

ابنه، طل���ب منه امل�ضوؤولون يف ق�ضم 

اال�ضتقب���ال دفع مبل���غ مليون و200 

األف لرة على ال�ضندوق قبل اإدخاله، 

قال لهم اإنه ال ميلك اإال 500 األف لرة، 

وعر�ض عليهم الذهاب الإح�ضار باقي 

املبلغ، لكنه���م رف�ضوا رغم تاأكيداته 

باأنه �رصطي بلدية وقادر على تاأمن 

املبلغ، فنقل الوالد ابنه اإىل م�ضت�ضفى 

اخلر يف املنية، لك���ن الطبيب الذي 

عاينه، اأكد حاجت���ه اإىل عالج فوري 

مل يكن متواف���راً يف امل�ضت�ضفى، عاد 

الوالد اأدراج���ه اإىل م�ضت�ضفى ال�ضفاء 

جم���دداً، ودخل يف �ضج���ال حاد مع 

الطاق���م الطب���ي لكن الطف���ل فارق 

احلياة.

ف�ضيحة اأخرى

ومن بن الف�ضائ���ح التي �ضجلت 

هذا العام يف اأحد م�ضت�ضفيات لبنان، 

العثور على لوازم طبية »اإ�رصائيلية« 

ال�ضنع يف م�ضت�ضفى بروت احلكومي 

اجلامعي، علمًا اأن هذه اللوازم ح�ضل 

عليه���ا امل�ضت�ضفى عل���ى �ضكل هبة 

مقدمة من »جمعية الرعاية ال�ضحية 

يف لبنان«.

وه���ذه اجلمعية بح�ض���ب موقعها 

الر�ضم���ي اأُ�ض�ضت ع���ام 1997 مبوجب 

عل���م وخرب رق���م اأد 156 �ض���ادر من 

وم���ن  والبلدي���ات  الداخلي���ة  وزارة 
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م�رصعهم،  الأق���ل  عل���ى  �ضخ�ض���ًا 

واأربع���ة �ضجلوا يف عداد املفقودين 

جراء الأمط���ار الغزيرة التي هطلت 

لبع����ض الوق���ت، و�ضكل���ت �ضيوًل 

�رصبت مناط���ق متفرق���ة من بالد 

وُلفلفت  )ال�ضعودية(،  واحلجاز  جند 

املاآ�ض���اة اأي�ض���ًا لنف����ض الأ�ضباب، 

واإن كان���ت ق���د طلعت ه���ذه املرة 

وع���ود  وازته���ا  تنتق���د،  اأ�ض���وات 

واملتابعة،  واملحا�ضب���ة  بالعم���ل 

للمعاجلة وتقليل الأخطار الناجمة 

عن ال�ضي���ول املفاجئ���ة.. لكن كما 

الع���ادة؛ جتددت هذه املرة املاأ�ضاة 

الطبيعي���ة، التي تعت���ر يف بلدان 

اأخرى اأقل م���ن اإمكانيات من دولة 

تبي���ع يوميًا 11 مليون برميل نفط، 

ب�ضيطة جداً، فت�ضوروا - ل قّدر اهلل 

الريا�ض - الثبات

نح���و ن�ضف �ضاعة م���ن ال�ضتاء الغزير 

يف مدين���ة الريا�ض ال�ضعودية ف�ضحت كل 

البن���اء والتنمية  ال�ضع���ودي عن  احلديث 

والتطور والتقدم والعمران..

م���ن قبل؛ يف اأواخ���ر �ضبعينيات القرن 

املا�ضي، حدث ما هو اأفظع يف مدينة جدة، 

التي يطَلق عليها عرو����ض البحر الأحمر.. 

كان���ت اأ�ضعار النفط يومه���ا �ضجلت طفرة 

ك���رى، وب���داأت اأعمال التو�ض���ع يف �ضتى 

املجالت؛ اأوتو�ض���رادات، وعمارات، وبنى 

حتتي���ة عمالقة.. الخ.. وفجاأة هطلت اأمطار 

عة ملدة اأق���ل من ع�رص  غزي���رة غ���ر متوقَّ

دقائق.

مل يبَق »زف���ت« يف ال�ضوارع، تعطلت 

الكهرباء، وتوقفت خطوط الهاتف، وحملت 

ال�ضيول ال�ضيارات.. وراحت املليارات هباء 

منثوراً..

يومه���ا، مل يحا�َض���ب اأح���د، فالطوفان 

والب���الء ح�ضب علماء »ال�ضلط���ان« اآنئذ، 

امتحان من اهلل.

بب�ضاطة ُلفلفت الف�ضيحة، لأن املقاولني 

واملتعهدي���ن وال����رصكات ه���ي لأفراد من 

العائل���ة املالكة ومقرب���ني منها، بع�ضهم 

يحمل اجلن�ضية ال�ضعودية، وبع�ضهم الآخر 

متعددو اجلن�ضيات..

يف العق���د الأول من الألفي���ة الثالثة، 

وحتدي���داً يف اأواخره، تك���رر الطوفان يف 

جدة واأمكنة اأخرى، كان���ت الف�ضيحة اأ�ضد 

اًل اأن يكون املتعهدون  واأدهى، لأنه كان موؤمَّ

الأمراء وبع�ض  واأ�ضدقاء  اأمراء  واملقاولون 

املقربني املجن�ض���ني، وال�رصكات املتعددة 

اجلن�ضي���ات، قد تعلموا الدر�ض الذي اأخذوه  

قب���ل نح���و اأقل م���ن اأربعني عام���ًا.. لكن 

ل �ض���يء ح�ضل م���ن هذا، ل ب���ل اخل�ضائر 

كان���ت اأفدح يف املرات الثالث التي �ضهدت 

طوفانًا و�ضيوًل، اإذ زهقت فيها اأرواح، ففي 

الع���ام 2009 لق���ي 123 �ضخ�ضًا م�رصعهم 

يف مدين���ة جدة وحده���ا، ويف عام 2011 

لقي ع����رصة اأ�ضخا�ض م�رصعه���م.. يومها، 

تعه���د امللك عبداهلل بالتح���رك، موؤكداً اأنه 

ل ميك���ن التغا�ضي عن الأخط���اء، واأنه ل 

بد م���ن التعامل بحزم م���ع الإهمال، لكن 

الق�ضية ُلفلفت، لعالقتها بالأ�رصة احلاكمة 

ال�رصكات  اإىل  واملقربني منها، بالإ�ضاف���ة 

متعددة اجلن�ضي���ات املحمية والتي تبقى 

فوق كل ح�ضاب.

فيضانات »نصف الساعة« تفضح المستور في السعودية

ه���ي الفو�ضى ت����رصب اأطنابها 

يف ليبيا املنكوبة، التي تعي�ض كل 

مناطقها واأقاليمها حالت من القلق 

الأمني، ج���راء ال�رصاع بني خمتلف 

والقبلية  ال�ضيا�ضي���ة  الجتاه���ات 

والع�ضائري���ة، والتي جتد مكوناتها 

الدع���م من اخلارج،  اأنواع  خمتلف 

تبعًا لرتباط كل طرف منها.

و�ضط ه���ذه ال�رصاعات الدموية، 

ال�ضيا�ضي���ة،  املن���اورات  حت����رص 

ال�ضيقة،  بالوطنية  املغلف بع�ضها 

وبع�ضها الآخر يرتدي لبو�ض الدين، 

ب���ني �ضلفية متطرف���ة، و»اإخوانية 

بينها يح�رص  وم���ا  اأردوغاني���ة«، 

لل�ضيطرة  اللع���اب  و�ضيالن  النفط، 

على ال���روة القومية الك���رى، اأو 

تنتا�ضها ح�ض�ضًا، ودائمًا واأبداً ثمة 

وجود اأمرك���ي خفي اأو علني هّمه 

زيادة ال�رصاع والقالقل، حتى تبقى 

هذه الب���الد املرامية الأطراف غر 

ال�ضيطرة  لفر����ض  متهيداً  م�ضتقرة، 

املبا�رصة عليه���ا باأ�ضكال خمتلفة، 

�ضواء ع���ر التدخ���ل املبا�رص، مبا 

ي�ضبه النت���داب، وهذا غر متوافرة 

عنا�رصه، يف وق���ت يعمل اليانكي 

ل�ضحب جنوده م���ن مناطق التوتر 

يف الع���امل، يعمل خلل���ق نوع من 

الكونفدرالية يف ه���ذه البالد، وهو 

الأمر املرج���ح، والذي قد يوؤدي يف 

امل�ضتقبل املتو�ض���ط اأو القريب اإىل 

التف�ضخ، وخلق دويالت جديدة.

باأي ح���ال، و�ض���ط املواجهات 

العا�ضمة  كان���ت  والتي  املتعددة، 

طرابل����ض الغرب موؤخ���راً م�رصحها 

الوا�ضع، ب�ضب���ب ات�ضاعها من جهة، 

ولتع���دد �ضحاياه���ا الت���ي بلغت 

بالع�رصات من جه���ة اأخرى، تت�ضع 

دائ���رة املخاوف م���ن اندلع حرب 

اأهلي���ة يف ب���الد توج���د فيها عدة 

ملي�ضيات على اأ�ضا�ض مناطقي، مثل 

جمموعة م�رصات���ه، اأو على اأ�ضا�ض 

اأن�ضار  اأيديولوجي مث���ل »جماعة 

ال�رصيعة«، علمًا اأنه دائمًا ما ترز 

اإىل �ضطح الأحداث الليبية ملي�ضيات 

جديدة تتنا�ضل من ملي�ضيات قدمية 

اأو قائمة، و�رصع���ان ما ت�ضر تريد 

ح�ضة يف ال�ضلطة والروة.

العا�ضم���ة  �ض���كان  كان  واإذا 

�ضاقوا  الغ���رب  طرابل�ض  الليبي���ة 

ذرع���ًا بت�رصف���ات واأعم���ال ه���ذه 

امللي�ضيات، فاإنه���م وجدوا اأنف�ضهم 

اأم���واج  مواجه���ة  اإىل  مندفع���ني 

املجموع���ات امل�ضلحة التي تندفع 

اإىل مدينتهم بني وقت واآخر، تخطف 

وتقت���ل، وتروع ال�ض���كان، وتفر�ض 

�رصوطه���ا على ال�ضلط���ات القائمة 

�ضواء ما ي�ضم���ى املجل�ض الوطني، 

اأو احلكومة، وله���ذا وجدوا اأنف�ضهم 

م�ضطرين للتح���رك، فكانت الدعوة 

اإىل الع�ضيان املدين، كما نزلوا اإىل 

ال�ض���وارع واأقاموا احلواجز واأحرقوا 

الإط���ارات تعبراً عن �ضخطهم على 

للواقع  واقع احلال املزري، ورف�ضًا 

ال�ضلطة،  م�ضت���وى  عل���ى  القائ���م 

املنق�ضمة واملتعددة الولءات.

وج���راء ه���ذا الواق���ع املري���ر 

والأليم، ب���داأت الأقلي���ات القومية 

مث���ل الط���وارق والأمازي���غ تطلب 

الروة،  يف  »الوطني���ة«  بحقوقها 

واإدارة الب���الد )ال�ضلطة(، والذي برز 

موؤخراً باأجل���ى �ضوره يف اعت�ضام 

الأمازيغ يف جممع الغاز يف مليته، 

وه���و ما ت�ضب���ب يف انقطاع تزويد 

اإيطالي���ا بالغاز من ه���ذا املجمع.. 

علم���ًا اأن الأمازيغ رفعوا من درجة 

مطالبه���م واحتجاجاته���م، وبداأت 

عمليات الت�ضل���ح ب�ضكل وا�ضع من 

اأجل ما و�ضفوه بحقوقهم الثقافية 

والإتينية الت���ي يجب اأن يت�ضمنها 

الد�ضتور الليبي اجلديد.

اإىل اأي���ن تتجه ليبي���ا؟ هذا هو 

ال�ضوؤال الذي يطرحه الليبيون ب�ضدة 

هذه الأيام، بع���د اأن اكت�ضفوا اأن ما 

�ضمي »الربيع العربي« الذي خطط 

ل���ه ونفذه ال�ضهي���وين برنار هرني 

ليفي، لي����ض اإل عوا�ض���ف كاحلة، 

يدف���ع الليبيون اأف���دح اأثمانها من 

اأرواحه���م وثرواته���م الوطنية، يف 

وقت انزوى فيه ال�ضهيوين، بعد اأن 

اأطل���ق عنان التطرف يف ليبيا ويف 

غر م���كان اإىل اأو�ضع مدى، �ضتطال 

الع���امل، وقد تكون  اآثاره بالتاأكيد 

ب���الده »فرن�ض���ا« اأول م���ن يدفع 

الثمن.

اأحمد الطب�ض

لو أن فيضان الفلبين األخير 
حصل في السعودية.. ما الذي 

كان سيحصل في البالد؟!

مواجهات المصالح والقبائل والتطرف تهدد وحدة ليبيا
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طوفان الريا�ض ُيغرق ال�سيارات ويجتاح املنازل

من الوا�ض��ح اأن خطوة تركي��ا الأخرية بالعمل 

عل��ى اإ�ض��الح العالقة م��ع بغداد، بح�ض��ب ما اأعلن 

وزي��ر خارجيتها اأحم��د داود اأوغل��و، عقب زيارته 

العراقي��ة واجتماع��ه م��ع امل�ض��وؤولني  العا�ض��مة 

فيها، اإمنا تعك�س م�ض��ارعة حكومة رجب اأردوغان 

مالقاة املتغريات احلا�ض��لة، اإقليميًا ودوليًا، على 

خلفي��ة التفاه��م الأمريك��ي الرو�ض��ي عل��ى تهيئة 

الظروف لعقد »جنيف 2« لت�ض��هيل احلل ال�ضيا�ض��ي 

لالأزمة ال�ضورية، والتقارب الأمريكي الإيراين.

ويوؤ���ر ذلك اإىل اأن��ه اآن الأوان لتعيد حكومات 

الدول التي انخرطت يف احلرب على �ض��ورية، النظر 

ب�ضيا�ضاتها والتكيف مع هذه التحولت، خ�ضو�ضًا 

تركي��ا الت��ي انخرط��ت ب��كل ثقله��ا يف تغذية هذه 

احلرب، وحماولة اإثارة الفتنة الطائفية واملذهبية 

يف �ض��ورية، وعمدت اإىل التدخل يف �ض��وؤون العراق 

واللع��ب عل��ى تناق�ض��اته ع��ر احت�ض��ان ط��ارق 

الها�ض��مي، واإقامة العالقات القت�ضادية مع اإقليم 

كرد�ض��تان الع��راق، و���راء النف��ط منه، م��ن دون 

التف��اق مع احلكوم��ة املركزية العراقي��ة، ما وّتر 

العالقات بني البلدين.

له��ذا فاإن ما ن�ض��هده م��ن ا�ض��تدارة اأردوغانية 

نح��و حت�ض��ني العالق��ات مع الع��راق، اإمن��ا يعك�س 

ا�ض��طرار اأنقرة لإعادة النظر ب�ضيا�ض��تها، ويدفعها 

لذلك عدة عوامل:
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- لو ح�ض���ل في�ضان على طريقة �ضهدته 

الفلبني موؤخراً، م���اذا كان �ضيح�ضل يف 

هذه البالد..؟!

ب�ض���كل ع���ام، اأّدت الأمط���ار الغزيرة 

التي �ضهدته���ا ال�ضعودية يف 17 اجلاري، 

اإىل فو�ض���ى عارمة يف �ض���وارع الريا�ض 

واملحافظ���ات التي جتاوره���ا، وت�ضببت 

بالعدي���د م���ن احل���وادث يف املناط���ق 

التي غمرتها ال�ضي���ول، واأدت اإىل تعليق 

الدرا�ضة يف املدار�ض واجلامعات، واإغالق 

املوؤ�ض�ضات العامة واخلا�ضة اأبوابها.

اأما جلهة احلوادث التي ح�ضلت، فقد 

تنوعت ب���ني حوادث ا�ضط���دام وانقالب 

�ضيارات واحتج���از اأفراد داخل �ضياراتهم 

يف اأنفاق غمرتها املياه.

احلدي���ث هذه امل���رة يف عدة و�ضائل 

اإع���الم �ضعودية تع���دد ح���ول الإهمال 

والتق�ضر واملحا�ضب���ة وامل�ضاءلة.. لكن 

هل �ضيتحقق منه �ضيء؟

تذكروا اأن املقاولني واملتعهدين اأمراء 

و�ضي���وخ واأ�ضحاب حظوة عن���د العائلة 

املالكة.. وتذكروا اأي�ضًا اأن اخل�ضائر تتعدى 

ع�رصة مليارات دولر، وحتى ل ين�ضى اأحد 

ن�ضر اإىل مالي���ني اجلائعني يف ال�ضودان 

الفقراء يف  واليمن، ومالي���ني  وال�ضومال 

ال�ضعودي���ة ويف كل م���كان دنيا اخلليج 

والعروب���ة والإ�ض���الم.. ويف كل احلالت 

ثمة اأم���راء و�ضما�رصة ومقاولون و�رصكات 

ينهبون ال���روة القومية الكرى، بعناوين 

التنمية وتطوير البنى التحتية..

w w w . a t h a b a t . n e t
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اأغوار  ال�ضه���ل �ض���ر  لي�ض م���ن 

الزيارة الرو�ضي���ة الرفيعة امل�ضتوى 

ال�ضراتيجية  والأبع���اد  م����رص  اإىل 

التي رمبا تتك�ض���ف على التوايل مع 

الأي���ام، ولك���ن ميكن ق���راءة هادئة 

وغر متعجلة يف �ض���وء املعطيات 

املتواف���رة مب���ا يوؤك���د اأن املنطقة 

اأم���ام منعطف جدي���د، �ضيكون نتاج 

العالقات امل�ضتعادة بزخم كبر بعد 

اأربعني عامًا من �ضبه قطيعة عملت 

خاللها الوليات املتحدة ما ل ميكن 

ت�ضوره اإىل جانب »اإ�رصائيل« وعلى 

كل امل�ضتويات.

اخلارجي���ة  وزي���ري  زي���ارة  اإن 

والدف���اع الرو�ضيني �ضرغي لفروف 

و�ضرغ���ي �ضويغ���و، وامل�ضبوق���ة - 

بح�ضب ما ت����رّصب - بزيارة لرئي�ض 

ال�ضتخبارات الرو�ضية، تكت�ضب فعاًل 

اأهمية تاريخية واقعية، فهي اأطلقت 

اإىل  الفني���ة بال�ضتناد  اللجان  عمل 

قاعدة الر�ضالة املنقولة عن الرئي�ض 

فالدمير بوتني، وقوامها »التمنيات 

ال�ضتق���رار املن�ضود،  مل�رص بتحقيق 

وثق���ة رو�ضي���ا بال�ضع���ب امل�رصي 

واإرادته التي �ضتلقى كل دعم رو�ضي 

يف املرحلة املقبلة«.

وهذا ال���كالم املتوج بعقد �ضفقة 

ت�ضلي���ح للجي����ض امل����رصي ت�ضل 

قيمته���ا اإىل ع�رصة ملي���ارات دولر 

وتت�ضم���ن طائرات »مي���غ 29 م2«، 

ومروحيات مط���اردة مع نظام دفاع 

ج���وي و�ضواريخ م�ض���ادة للدروع، 

التق���ارب املنتج من  يعك�ض م���دى 

حمادث���ات بعيدة ع���ن الأ�ضواء منذ 

حترك ال�ض���ارع امل�رصي  وعلى مدى 

طويل تكتم عنها الطرفان.

بالطب���ع ل يج���وز النغما�ض يف 

الأوه���ام، لأن هن���اك مرب�ضني كراً 

�ضيت�رصرون من العالقة املوؤثرة طبعًا 

باملنطق���ة ككل وعلى راأ�ضها الوليات 

املتحدة و»اإ�رصائي���ل«، ولهذا ا�ضتبق 

ج���ون كري الزي���ارة الرو�ضية عندما 

مت الإعالن عنها، بعدم���ا كان يتمنع 

تك���راراً وي�ضع ال����رصوط تلو ال�رصوط 

منذ عزل الرئي����ض حممد مر�ضي، وقد 

تبل���غ كري من ال�ضي�ضي مبا�رصة اأننا 

»ل ن�ضتطيع بعد اليوم العتماد على 

الأمركيني، ونريد امل�ضي يف التعاون 

مع الرو�ض«، الأمر الذي ف�رص على اأنه 

خيبة اأمل كبرة من �ضيا�ضة الوليات 

املتح���دة الت���ي اأوقف���ت م�ضاع���دات 

ع�ضكرية مقررة مل�رص.

اإل اأن الالفت وبعد 24 �ضاعة على 

اختت���ام الزيارة الرو�ضي���ة، م�ضارعة 

وزي���ر الدفاع الأمرك���ي ت�ضاك هاغل 

اإىل الت�ضال بالفريق اأول عبد الفتاح 

ال�ضي�ضي، ما يعك�ض ال�ضعور الأمركي 

بخ�ضارة ج�ضيمة، رغم حماولة تزيني 

الت�ضال بالرحيب برفع حال الطوارئ 

»اللتزام  وبح���ث  التج���وال  ومن���ع 

بامل�ضالح الأمنية امل�ضركة«.

ل �ضك اأي�ضًا اأن الرو�ض ي�ضتثمرون 

اإل اأن  الراج���ع الأمرك���ي عاملي���ًا، 

البوابة امل�رصية لها اأي�ضًا خ�ضو�ضية 

فائقة من حيث املوقع اجليو�ضيا�ضي 

وتاأثره بالعامل اأجمع، رغم الهام�ضية 

الت���ي ت�ضبب بها اأن���ور ال�ضادات ومن 

بعده دراماتيكيا ح�ضني مبارك.

وانطالقًا م���ن التناف�ض على م�رص 

العازم���ة كم���ا يب���دو عل���ى تو�ضيع 

هام�ضها املقرر يف اتفاقية كامب ديفيد 

املطلوب اإعالن وفاته���ا، فاإن القيادة 

امل�رصية املثقلة بامللفات بداأت ُتكّون 

روؤية وا�ضحة تقوم على ال�ضتفادة من 

رغبة وا�ضنطن يف اإ�ضالح موقفها الذي 

اندفع���ت فيه اإىل و�ضع كل بي�ضها يف 

�ضلة »الإخوان امل�ضلمني«، الأمر الذي 

اأنتج لها مزيداً من العداء يف ال�ضارع 

امل�رصي،  مب���وازاة عالقات طيبة مع 

رو�ضيا كي ل تقع حتت رحمة البتزاز 

ال���ذي تت�ضم به ال�ضيا�ض���ة الأمركية، 

وهو ما اأعلنه الفريق ال�ضي�ضي بنف�ضه 

بع���د املحادثات مع نظ���ره الرو�ضي 

مرحلة  تر�ضخ  »املباحث���ات  بالقول: 

جديدة من العمل امل�ضرك«.

ل �ضك اأنها مرحل���ة جديدة تقوم 

يف الأ�ضا�ض على التغي���ر ال�ضيا�ضي 

احلا�ض���ل يف م�رص، وبق�ضم كبر منها 

مبني على روابط تاريخية بني م�رص 

ورو�ضي���ا، ولذلك ي�ضع���ى الفرن�ضيون 

الأح�ض���ان  اإىل  يندفع���ون  الذي���ن 

ت�ضوي���ه  حماول���ة  »الإ�رصائيلي���ة« 

القومية  الروح  ال�ضورة امل�رصية ذات 

ع���ر ت�رصيبات تق���ول اإن »ما يجري 

مع الرو�ض هو خدعة، فالع�ضكر الذين 

يحكمون م�رص الي���وم مت اإعدادهم يف 

الوليات املتحدة، وبينهم عبد الفتاح 

ال�ضي�ض���ي، وم����رص لن تقف���ل اأبوابها 

بوجه الأمركيني«.

بغ����ض النظ���ر ع���ن املواقف تلك 

ومراميه���ا، ف���اإن احلا�ض���ل اليوم هو 

تراج���ع يف ق���درة الف���ك الأمرك���ي 

املفر����ض، ول ميكن جتاه���ل التقدم 

الرو�ض���ي يف املنطق���ة، الناج���م عن 

معان���اة ال�ضع���وب ج���راء ال�ضيا�ضة 

الأمركية التي تل���ف نف�ضها ب�رصنقة 

من �ضنع يديها.

يون�ض عودة

التقارب الروسي – المصري.. أسباب وأبعاد

وزير اخلارجية امل�سري نبيل فهمي ونظريه الرو�سي �سريغي الفروف خالل موؤمتر �سحفي م�سرتك يف القاهرة     )اأ.ف.ب.(

الأول: حاج��ة اأردوغ��ان اإىل احلد من 

اخل�ض��ائر الت��ي ُمن��ي بها نتيج��ة تهاوي 

اأحالم��ه يف ت�ض��كيل عامل عرب��ي يحكمه 

»الإخوان« وتقوده تركيا حل�ضاب اأمريكا 

و»اإ�رائيل«، ف�ض��قط حكم »الإخوان« يف 

م�ر، و�ضقط الرهان على اإ�ضقاط �ضورية، 

اإي��ران يف تعزي��ز قوته��ا  فيم��ا جنح��ت 

واإحباط اأهداف احل�ض��ار الغربي �ضدها، 

اأم��ا الع��راق ورغم التفج��ريات الإرهابية 

فتن��ة  تفج��ري  وحم��اولت  املتوا�ض��لة 

مذهبية، فاإنه جنح يف ال�ض��مود وخو�س 

احلرب �ض��د »القاعدة«، ووقف اإىل جانب 

�ض��ورية يف الت�ض��دي لالإرهابي��ني الذين 

يهددون البلدْين بالتفتيت. 

الث��اين: اإن البق��اء عل��ى م�ض��ار توتري 

العالقات مع دول جوار تركيا بات مكلفًا 

جداً بالن�ضبة حلكومة اأردوغان، و�ضيوؤدي 

اإىل مزيد من النعكا�ض��ات ال�ض��لبية على 

دور تركيا الإقليمي املرتاجع.

الثالث: �ض��عي اأردوغان اإىل احل�ضول 

م��ن  الرتكي��ة،  لل���ركات  ح�ض��ة  عل��ى 

ال�ض��تثمار يف الع��راق واإي��ران، وتطوي��ر 

العالقات القت�ض��ادية لتح�ض��ني و�ض��ع 

القت�ضاد الرتكي الذي يعاين من تراجع، 

�ض��ورية  م��ع  العالق��ات  توت��ري  نتيج��ة 

والعراق واإيران.

الراب��ع: اق��رتاب موع��د النتخاب��ات 

البلدية، وا�ضتطراداً النتخابات الرئا�ضية 

احل��د  اإىل  اأردوغ��ان  وحاج��ة  الرتكي��ة، 

م��ن الأزم��ات التي تع��اين منه��ا تركيا، 

والجتماع��ي  القت�ض��ادي  فالو�ض��عان 

ب��ات  الأمن��ي  وال�ض��تقرار  تراج��ع،  اإىل 

مفقوداً، ب�ض��بب حتويل الأرا�ضي الرتكية 

اإىل مم��ر للجماعات الإرهابية للعبور اإىل 

�ضورية، اإىل جانب قيام حكومة اأردوغان 

بتوتري العالقة مع اأكراد تركيا و�ض��ورية، 

والرتاجع ع��ن الوعود التي اأعطيت حلزب 

العم��ال الكرد�ض��تاين باإجراء اإ�ض��الحات 

ُتقّر بحقوق اأكراد تركيا. 

لك��ن هل اأن اأردوغان ج��اد يف اإعادة 

يح��اول  اأن��ه  اأم  �ضيا�ض��اته،  يف  النظ��ر 

اللتف��اف واملن��اورة لتح�ض��ني �ض��ورته 

الداخلية، وك�ض��ب التاأييد يف النتخابات 

املقبلة؟

الوا�ض��ح اأنه من غري املمكن اإ�ض��الح 

العالق��ات م��ع العراق، م��ن دون خطوات 

تركي��ة عملي��ة توق��ف �ضيا�ض��ات التدخل 

يف �ضوؤونه الداخلية، وحت�ر العالقة مع 

احلكوم��ة العراقي��ة املركزية يف ق�ض��ية 

ا�ض��ترياد النفط من �ض��مال الع��راق، وعدم 

موا�ضلة حماية طارق الها�ضمي املطلوب 

للق�ض��اء، وح��ل م�ض��كلة املي��اه العالق��ة 

م��ع الع��راق، والتوقف عن ت�ض��هيل مرور 

عنا�ر »القاعدة« اإىل �ضورية والعراق.

املراقبون و�ض��عوا اإ�ض��ارات ا�ضتفهام 

ا�ض��تقباله  بع��د  اأردوغ��ان  ح��ول جدي��ة 

اإقلي��م  حكوم��ة  رئي���س  لفت��ة  بحف��اوة 

كرد�ض��تان الع��راق م�ض��عود ب��ارزاين يف 

دي��ار بك��ر، م��ا ُف���ّر باأن��ه حماول��ة من 

اأردوغان ملقاي�ض��ة البارزاين مب�ضاعدته 

على تعزيز زعامته الكردية على ح�ض��اب 

وتقوي��ة  الكرد�ض��تاين،  العم��ال  ح��زب 

موقف��ه يف مواجه��ة حكوم��ة املالك��ي، 

مقابل احل�ض��ول على اأ�ضوات الأكراد يف 

النتخاب��ات املقبل��ة، لذل��ك ف��اإن زيارة 

رئي���س احلكوم��ة العراقي��ة ن��ور املالكي 

كان  اإذا  م��ا  �ض��تحدد  لأنق��رة  املنتَظ��رة 

اأردوغ��ان عازم��ًا عل��ى اإع��ادة النظر يف 

يف  التدخلي��ة  ال�ض��تفزازية  �ضيا�ض��اته 

العراق وحل امل�ضكالت معه، اأم ل.

ح�ضني عطوي
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مل يع���د مفهوم تعدد الأقطاب جم���رد فر�ضية لدى 

املراقب���ني واملحللني، فرّوج بع�ضهم لفكرة اأن مو�ضكو 

حتتل دور وا�ضنطن يف حتدي���د م�ضار الأحداث الكربى 

يف ال����رق الأو�ضط، بينما ر�ض���د البع�ض الآخر تزايد 

ح�ض���ة رو�ضيا يف ال�راكة م���ع الوليات املتحدة يف 

معاجلة الق�ضايا ال�ضاخنة، والتوفيق بني م�ضاحلهما 

املختلفة.. ثمة جوانب �ضحيح���ة يف كلتا النظرتني، 

غ���ري اأنهما تغفالن دور الكي���ان ال�ضهيوين يف جتيري 

تلك التبدلت مل�ضلح���ة م�ضاريعه التو�ضعية اخلا�ضة 

يف املنطقة.

اإن اإغفال الدور ال�ضهيوين يجعل �ضورة الو�ضع اأكرث 

تعقي���داً، ي�ضتحيل معها فهم وتعليل الأدوار املتداخلة 

واملت�ضارب���ة، �ض���واء داخ���ل املحور الواح���د اأو لدى 

املحاور املتناحرة، حيث يتعاظم الدور الرو�ضي على 

ح�ضاب الدور الأمريكي لدى جميع الأطراف، خ�ضو�ضًا 

لدى »اإ�رائيل« وال�ضعودية وم�ر وتركيا، اأي الدول 

غ���ري املح�ضوبة عل���ى حمور املمانع���ة املفرت�ض اأن 

ي�ضتفيد من �ضعود رو�ضيا.

فعل���ى �ضبيل املثال، يتوافق املوق���ف الرو�ضي مع 

الدور ال�ضع���ودي يف العالقة م���ع احلكومة امل�رية 

احلالية، ويف مناه�ضة »الإخوان امل�ضلمني«، ومتويل 

�ضفق���ات الت�ضليح وامل�ضاريع القت�ضادية التي يجري 

التفاو����ض ب�ضاأنها يف هذه الأي���ام.. ويف الوقت نف�ضه 

تتعار�ض مواقف البلدين جت���اه احلرب التي ت�ضعلها 

الأح���زاب والع�ضابات »التكفريي���ة« امل�ضلحة، التي 

يعتق���د اأن »اإ�رائي���ل« اأي�ضًا تخ�ض���ى و�ضولها اإىل 

ال�ضلطة بدياًل عن حكومة الرئي�ض ب�ضار الأ�ضد.

وعل���ى �ضعي���د العالق���ة ال�ضعودي���ة - الأمريكية 

تتناق�ض املواق���ف، خ�ضو�ض���ًا يف معار�ضة الريا�ض 

ملوؤمت���ر »جنيف- 2«، الذي ُتعّد له وا�ضنطن ومو�ضكو 

يف اإطار ال�راكة ب���ني البلدين، وكذلك تتوحد مواقف 

حلف���اء الوليات املتح���دة التقليدي���ني، »اإ�رائيل« 

وال�ضعودي���ة وفرن�ضا، من التق���ارب الإيراين الأمريكي، 

واحتم���ال التو�ض���ل اإىل اتفاق حول املل���ف النووي، 

الأمر ال���ذي قد يدفع الريا�ض وتل اأبي���ب وفرن�ضا اإىل 

التن�ضيق العلني املتفرد، يف مواجهة اإيران وحمورها 

يف املنطقة.

ويف �ضي���اق اآخر، تالقى املوقفان؛ الإيراين والرتكي، 

يف رف����ض ا�ضتبعاد »الإخ���وان امل�ضلمني« عن احلكم 

وع���زل الرئي�ض امل�ري حممد مر�ض���ي، بينما اختلفا 

حي���ال ن�ض���اط اجلماعة يف �ضورية والع���راق، وكذلك 

تن�ضط امل�ضاعي لتح�ضني العالقات بني العراق وتركيا، 

وب���ني هذه وبني اإقليم كرد�ضت���ان، رغم دور تركيا يف 

احلرب اجلارية على اأر����ض �ضورية، ورغم حذرها من 

حت���ركات الأكراد على حدودها اجلنوبية، اأقل ما ميكن 

قوله يف هذا امل�ضم���ار، اإن الوقائع على الأر�ض تزيد 

�ضورة التحالفات وال�ضطفافات تعقيداً وغمو�ضًا.  

ولو �ضلمن���ا مبنهج املراقب���ني يف حتليل الظواهر 

املتناق�ضة، ن�ضتنتج اأن »اإ�رائيل« والوليات املتحدة 

ورو�ضي���ا واإيران والعراق وتركي���ا ت�ضطف جميعًا يف 

جبهة واح���دة، مقابل جبهة ت�ض���م اأي�ضًا »اإ�رائيل« 

ورو�ضيا، اإ�ضافة اإىل م�ر وال�ضعودية، وهذه الفر�ضية 

الت���ي ت�ضع رو�ضيا يف اجلبهتني اإمن���ا تدل فقط على 

اأن قدرات رو�ضي���ا يف التاأثري بكافة اأطراف ال�راع قد 

تفوق قدرات الوليات املتحدة، اأو تت�ضاوى معها.

الظواه���ر  ال�ضيا�ضي���ون  املحلل���ون  ي�ضتغ���رب  ل 

املتناق�ضة واملعقدة، بل يعتربونها »حالت طبيعية، 

تعك����ض التقاء امل�ضال���ح اأو ت�ضاربه���ا، بني احللفاء 

والأعداء، بح�ضب الظروف والأو�ضاع ال�ضائدة عند هذا 

املنعطف التاريخ���ي اأو ذاك«، لكن امل�ضكلة تكمن يف 

اإغفال حقائق ثابتة منها:

اأوًل، اأن الدور الرو�ضي َمَثل���ه كَمثل الدور الأمريكي 

والغربي عمومًا، اإمنا يتم �ضمن �ضوابط تفر�ضها احلركة 

ال�ضهيوني���ة العاملي���ة على �ضانعي الق���رار يف تلك 

الدول؛ وثانيًا، اأن رو�ضيا و»اإ�رائيل« تتمتعان اليوم 

باأمنت العالقات القت�ضادية والع�ضكرية والثقافية منذ 

ن�ضوء الكي���ان ال�ضهيوين، واأن اأكرث الأحزاب تطرفًا يف 

»اإ�رائي���ل« هو حزب »اإ�رائيل بيتنا«، الذي يت�ضكل 

من م�ضتوطنني من اأ�ضول رو�ضي���ة؛ وثالثًا، اأن �روط 

»اإ�رائيل« بعدم الإخالل مبيزان القوى الع�ضكري مع 

حميطها تنطبق على �ضفق���ات الأ�ضلحة الرو�ضية مع 

�ضورية واإيران، وعلى ال�ضفقات املحتملة مع م�ر، ول 

�ضيء يغري يف هذا الواقع.

فالتعويل على تو�ضع ال���دور الرو�ضي اإمنا تدغدغه 

م�ضاعر احلن���ني اإىل ما�ض لن يعود اأب���داً؛ حني راهن 

العرب على احلقب���ة ال�ضوفياتية للجم جموح الكيان 

ال�ضهيوين، ولن يغري هذا التو�ضع من اإ�رار ال�ضهاينة 

عل���ى ا�ضتكمال هجمته���م املتجددة لتمزي���ق بلدان 

املنطقة وتفتي���ت �ضعوبها، وهم يحر�ضون على اإقامة 

العالق���ات اخلا�ضة مع جميع القوى الفاعلة، كاًل على 

ح���دة، بع�ضها بالعلن واأكرثه���ا بال�ر، لكن فقط مبا 

يخدم اأهدافهم اخلا�ضة وغاياتهم التو�ضعية.

عدنان حممد العربي

يق���ول اهلل �ضبحان���ه وتعاىل يف حُمكم 

تنزيل���ه: {واأعدوا لهم م���ا ا�ضتطعتم من 

قوة ومن رب���اط اخليل ترهب���ون به عدو 

اهلل وعدوكم}، وورد يف احلديث ال�ريف: 

»املوؤم���ن القوي خري واأح���ب اإىل اهلل من 

املوؤمن ال�ضعي���ف«، واعتماداً على القراآن 

الكرمي وال�ضنة النبوية ال�ريفة ا�ضتكملت 

اإي���ران برناجمه���ا الن���ووي ال�ضلمي الذي 

ب���داأ يف ع�ر ال�ض���اه مب�ضاع���دة غربية 

وتاأيي���د اأمريكي، لأن ال�ض���اه يخدم اأمريكا 

الإيرانية  الغاي���ة  وكان���ت  وم�ضاحله���ا، 

ل�ضتكمال الربنامج النووي حتقيق اأهداف 

طبية، ومعاجل���ة مر�ض ال�رطان، وتنمية 

توليد الطاقة الكهربائي���ة وتنّوع م�ضادر 

الطاقة والإنتاج وع���دم ح�رها بالنفط، 

مع تاأكيد القي���ادة الإيرانية عدم اإنتاجها 

ال�ض���الح الن���ووي، انطالقًا م���ن عقيدتها 

الدينية والأخالقية، وه���ذا ما �رّحت به 

القيادتان الدينية وال�ضيا�ضية.

لكن اأم���ريكا والغرب ل يريدون لأي بلد 

اإ�ضالم���ي اأو عربي اأو ما ُيع���رف بالعامل 

الثال���ث اأن ي�ضتق���ّل اقت�ضادي���ًا اأو علميًا، 

بل البق���اء �ضمن دائرة احلاج���ة الدائمة 

م بقرار الدول امل�ضت�ضَعفة  للغرب، والتحكُّ

م بالقت�ضاد والأبحاث  �ضيا�ضيًا، عرب التحكُّ

العلمية، واإدارة ال���دول عرب �ضندوق النقد 

الدويل والبنك الدويل و»موؤ�ض�ضات الإعدام 

ال�ضعوب  واإبق���اء  الدولية«،  القت�ض���ادي 

�ضمن دائ���رة ال�ضتهالك وعدم القدرة على 

الإنتاج، ب���ل �ضوق ا�ضتهالك���ي للم�ضانع 

واملنتجات الغربية.

الن���ووي الإي���راين هو خلدم���ة ال�ضعب 

الإي���راين والأمة الإ�ضالمية، فهو ي�ضّكل قوة 

اإ�ضافي���ة لالأمة، ويعطي حاف���زاً لل�ضعوب 

وال���دول لع���دم ال�ضت�ض���الم لالإم���الءات 

الأمريكي���ة وال�ضهيونية، فالنووي الإيراين 

عام���ل تخوي���ف وترهي���ب وردع للنووي 

»الإ�رائيلي« الذي يتغا�ضى عنه العرب، 

وعلى راأ�ضهم ال�ضعودية، التي مل متتنع عن 

مقعدها يف جمل����ض الأمن احتجاجا على 

القد�ض وفل�ضط���ني، ول احتجاجًا  احتالل 

على النووي »الإ�رائيلي«، بل احتجاجًا 

على ع���دم اغت�ض���اب �ضوري���ة ع�ضكريًا، 

واحتجاجًا على النووي الإيراين.. فعن اأي 

عروبة اأو اإ�ضالم يتحدثون؟

قد يظ���ن العرب اأن املباحثات الإيرانية 

مع جمموع���ة »5+1« تنح����ر بامللف 

النووي، وهذا اللتبا�ض خاطئ، فالإيرانيون 

ل يفاو�ض���ون حلماية اأنف�ضه���م فقط، بل 

لتح�ضيل حقوق الأمة امل�ضتباَحة، وحماية 

الدول احلليفة وال�ضعوب املظلومة، و�ضوًل 

اإىل ال�راك���ة يف بن���اء ع���امل جديد على 

م�ضتوى املحاور والقيادة، وحق ما يلي:

- ع���دم اإ�ضق���اط النظ���ام يف �ضورية، 

واحلف���اظ على وح���دة الأر����ض وال�ضعب 

واملوؤ�ض�ض���ات ال�ضوري���ة، واعتم���اد احلل 

ال�ضيا�ضي بدل احلل الع�ضكري.

- ت�ضخري النووي الإيراين لدخول رو�ضيا 

وال�ض���ني واإيران �ضم���ن امل�ضهد ال�ضيا�ضي 

لتاأكي���د �راكة رو�ضي���ا وال�ضني  الدويل، 

مع اإيران عل���ى امل�ضتوى الدويل كممثلني 

للمحور الدويل املعادي للمحور الأمريكي، 

وتثبي���ت دور اإيران الإقليم���ي والإ�ضالمي 

كمثل للمحور املمانع.

- فك احل�ضار القت�ض���ادي وال�ضيا�ضي 

واملايل ع���ن اإيران، ورف���ع العقوبات عن 

ال�ضعب الإيراين.

- اإدراج النووي »الإ�رائيلي« واأ�ضلحة 

الدم���ار ال�ضامل يف منطقة ال�رق الأو�ضط 

للبحث واملفاو�ضات، و�ض���وًل اإىل منطقة 

خالية م���ن اأ�ضلحة الدمار ال�ضامل، وكانت 

خط���وة تدمري الكيم���اوي ال�ض���وري اأوىل 

اخلطوات.

- تدم���ري ال�ضالح التكف���ريي )جماعات 

واأخواتها..(،  القاعدة والن����رة وداع����ض 

وح�ض���ار التموي���ل وطرق الإم���داد، وعدم 

توف���ري احلماية يف الدول الغربية وغريها 

وتهدي���دات اأمريكا بتنفي���ذ تعهداتها عرب 

التطبي���ق البط���يء على ه���ذه اجلماعات 

الأردن  يف  الرمزي���ة  )املحاكم���ات 

باملجاهرة  تركيا  وتراج���ع  للفل�ضطنيني، 

بدع���م »القاع���دة«، وانخفا����ض الدع���م 

القط���ري، وفت���اوى الظواه���ري بعدم قتل 

ال�ضيع���ة و امل�ضيحني، والفت���وى الثانية 

للظواه���ري �ضد داع�ض، مم���ا يو�ّضع الهوة 

بني مقاتل���ي املعار�ضة ال�ضورية والتدمري 

الذاتي للن�رة وداع�ض(.

- مناق�ض���ة و�ض���ع البحري���ن، وب���دء 

العملي���ة ال�ضلمية والإ�ض���الح ال�ضيا�ضي، 

للجميع،  ال�ضيا�ضي���ة  امل�ضاركة  وتاأم���ني 

و�ضتب���داأ بع�ض اخلط���وات ال�ضيا�ضية من 

ملك البحرين باإعفاء بع�ض امل�ضوؤولني من 

منا�ضبهم.

- مناق�ضة الو�ضع اليمني ودور احلراك 

اجلنوبي واحلوثيني يف العملية ال�ضيا�ضية.

- النقا�ض حول الق�ضي���ة الفل�ضطينية، 

وع���دم ا�ضتف���راد ال�ضلط���ة الفل�ضطيني���ة 

باملفاو�ض���ات، م���ع الحتف���اظ بورق���ة 

املقاومة، وترميم قي���ادة حما�ض للعودة 

اإىل حمور املقاوم���ة واإنقاذها من احل�ضن 

القطري - الأمريكي.

توسع الدور الروسي في المنطقة يدغدغ مشاعر الحنين إلى ماٍض لن يعود

النووي اإليراني في خدمة األمة

مرفق املي�ه الثقيلة يف من�ش�أة »اراك« يف اإيران
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من���ذ ت�ضلمه ال�ضلط���ة يف اليابان، 

عمد رئي����ض الوزراء »�ضين���زو اآبي« 

اإىل تعزيز موقعه���ا الإقليمي والقيام 

ل  اإيجابي���ة،  داخلي���ة  باإ�ضالح���ات 

�ضيم���ا يف جم���الت القت�ضاد، حيث 

ومبادرات  �ضيا�ض���ات  تبنى جمموعة 

النم���و  اإىل حتفي���ز  اأدت  اقت�ضادي���ة 

وحت�ض���ني اأداء القطاعات القت�ضادية 

كاف���ة، وهو اأمر يزيد من نفوذ اليابان 

عامليًا كونها ت�ضتمد نفوذها بالدرجة 

الأوىل من قوة اقت�ضادها وقدرتها على 

املناف�ضة.

اإذاً »لق���د عادت الياب���ان«، هكذا 

اأعلن رئي�ض الوزراء �ضينزو اآبي خالل 

زيارت���ه اإىل وا�ضنط���ن يف وقت �ضابق 

من ه���ذا العام، يف دلل���ة على ثقته 

اإىل ه���ذه المرباطورية  بعودة املجد 

الآ�ضيوية التي كانت عانت من وعكات 

اقت�ضادية خالل ال�ضنوات التي �ضبقت 

حكمه، ولكن رغم اأن اليابان قد تكون 

على امل�ضار ال�ضحيح بعد عقدين من 

الرك���ود القت�ضادي، ف���اإن الطريق ل 

يزال طوياًل حت���ى يت�ضنى لها تاأمني 

م�ضتقبل الب���الد يف الأمد البعيد، مع 

ذل���ك، ي�ضتحق عمل اآبي الإ�ضادة حتى 

الآن.

اأن الياب���ان تعاين  من املع���روف 

دائم���ًا من تغي���ري احلكوم���ات، كون 

ال�ضعب ل مينح وقتًا طوياًل للحكومة 

قب���ل اأن ي�ضحب الثق���ة منها ويطالب 

باإقالته���ا، لك���ن احلال م���ع حكومة 

�ضين���زو اآب���ي امل�ضتم���رة يف عملها 

يختل���ف، ويف مت���وز الفائ���ت، ع���اد 

حزب اآب���ي الدميقراطي الليربايل وفاز 

بال�ضيط���رة على جمل�ض���ي الربملان، 

وكان  انت�ض���اراً انتخابيًا مدويًا يرقى 

اإىل اأق���وى تفوي�ض �ضيا�ضي يتلقاه اأي 

زعيم ياباين يف �ضن���وات عديدة، لقد 

كر�ض اآبي �ضعبيته من دون منازع من 

التي  القت�ضادية  الإ�ضالح���ات  خالل 

املواطنني، ويبدو  ح�ضنت من حي���اة 

من املرجح نتيج���ة لهذا اأن يظل اآبي 

يف ال�ضلطة لفرتة اأطول من اأ�ضالفه يف 

احلكم، الذي���ن مل يدم اأغلبهم اأكرث من 

عام واحد يف ال�ضلطة قبل تنحيته.

تعايف القت�ضاد

يب���دو القت�ض���اد الياب���اين وكاأنه 

يتعافى بع���د جيل كامل م���ن الأداء 

ال�ضنوي  النمو  الرديء، حيث جت���اوز 

هذا العام 3 يف املئ���ة، وعالوة على 

ذلك، متكنت اليابان يف اأعقاب �ضدمة 

الزلزال والت�ضونامي والكارثة النووية 

يف العام 2011 من تعوي�ض النق�ض يف 

اإمدادات الطاقة الذي بلغ 25 يف املئة 

نتيجة لتعط���ل املفاعالت يف حمطة 

تولي���د الطاق���ة يف فوكو�ضيم���ا، كما 

�ضاع���د اإعالن طوكيو اأنها �ضت�ضت�ضيف 

الألعاب الأوملبية يف العام 2020 يف 

تعزيز الثقة العامة.

لكن رغم كل ه���ذا التفاوؤل، يخ�ضى 

التقدم  ي���دوم ه���ذا  األ  املت�ضكك���ون 

القت�ض���ادي، بزع���م اأن مع���دل النمو 

كانعكا�ض  بب�ضاط���ة  ياأت���ي  املرتفع 

النقدية املرتاخية واحلوافز  لل�ضيا�ضة 

ال�ريبية، وه���ي ال�ضرتاتيجية التي 

�ضيجعله���ا الت�ضخم غ���ري م�ضتدامة، 

فريد اأن�ضار اآبي باأن »ال�ضهم« الثالث 

يف جعب���ة »اقت�ض���اد اآب���ي« يكمن 

يف الإ�ضالح���ات البنيوي���ة املع���ززة 

لالإنتاجية، وه���و مل ينطلق بعد لكن 

يت���م التح�ضري له، كم���ا ي�ضريون اإىل 

رغبة اآبي يف تعزيز دور �ضغار مزارعي 

الأرز، الذين ي�ضكلون جزءاً من القاعدة 

الدميقراط���ي  للح���زب  النتخابي���ة 

اللي���ربايل، وهو �ضيوظفه���م مل�ضاركة 

اليابان يف مفاو�ضات اتفاقية ال�راكة 

والتي �ضتفتح  اله���ادئ،  عرب املحيط 

العاملية  للمناف�ضة  الياب���ان  اقت�ضاد 

املتزايدة.

حتديات �ضعبة

ويف ظل التح�ضن الراهن، تواجه 

الياب���ان حتدي���ات ع�ضيبة طويلة 

الأجل قد تنعك�ض عل���ى القت�ضاد 

يف ح���ال مل تت���م معاجلتها، فمع 

انخفا����ض معدل املوالي���د لديها، 

يتقل�ض عدد �ض���كان اليابان بفعل 

ال�ضكانية، و�ضيتطلب  ال�ضيخوخ���ة 

التعوي�ض عن ه���ذا الجتاه زيادة 

اأعداد املهاجري���ن وزيادة م�ضاركة 

الن�ضاء يف ق���وة العمل، ولن يكون 

حتقيق اأي من هذين الهدفني �ضهاًل، 

فالياب���ان مل تكن تقليدي���ًا دولة 

مهاجري���ن، وحتتل الياب���ان، وفقًا 

للتقري���ر العامل���ي للتف���اوت بني 

اجلن�ضني، ال���ذي ي�ضنف 136 دولة، 

املرتبة 105، ولكن هذا من املمكن 

اأن يتغري بطبيع���ة احلال واليابان 

تاريخي���ًا بنجاحها يف  معروف���ة 

اإعادة تاأهيل نف�ضها.

اأهمية  الأك���رث  ال�ض���وؤال  ولع���ل 

يف م���ا يتعلق مب�ضتقب���ل اليابان 

اأي  يت�ض���ل بعالقته���ا بجريانه���ا 

كوريا ال�ضمالي���ة وكوريا اجلنوبية 

ا�ضتطالعات  اأن  ورغ���م  وال�ض���ني، 

الراأي الأخرية ت�ضري اإىل اأن اليابان 

حتتف���ظ بقوتها الناعم���ة اإىل حد 

العاملي، فاإن  ال�ضعي���د  كبري على 

هذه لي�ضت احل���ال عندما نتحدث 

عن جوارها املبا�ر.

اأوروبا،  م���ن  النقي����ض  فعل���ى 

حي���ث تغلب���ت اأملانيا عل���ى اإرث 

احلرب العاملي���ة الثانية من خالل 

اندماجه���ا يف الحتاد الأوروبي، ل 

تزال منطقة �ضمال �رق اآ�ضيا حتمل 

على كاهلها ثق���ل تاريخها القدمي، 

فوفق���ًا جلريانها كان���ت اعتذارات 

اليابان ب�ضاأن عدوانها يف املا�ضي 

غري كافي���ة، ومل يط���راأ على هذه 

احلال اأي حت�ضن بع���د اأن ا�ضتخدم 

بع�ض الزعماء الكوريني وال�ضينيني 

اخلطاب املناه����ض لليابان للفوز 

بالدعم يف الداخل.

هنا مرت�ضى

توق��ف القطار يف حمطة الواح��ات دقائق معدودة، 

ومل ين��زل من��ه �ش��وى امل�ش��افر وال�ش��اب املرافق، ومل 

ي�ش��عد اإلي��ه اأح��د م��ن الن�ش��وة والرج��ال الك��ر، ومن 

خمتل��ف الأعم��ار، الذي��ن ا�ش��طفوا م��ا بني الر�ش��يف 

وبواب��ة اخلروج، كاأنهم يف حركة اعت�ش��ام  �ش��امت، 

فان��رى م��ن بينهم رج��ل غّطى ال�ش��يب راأ�ش��ه، وتقدم 

نحو ال�شيف مبت�شمًا وعانقه بحرارة ولهفة، ثم جامله 

بكلم��ات رقيقة قائاًل، »مل تزل كم��ا راأيتك اأول مرة، مل 

تتغري.. قل يل بربك، ما �رس احتفاظك بهذه الن�شارة«؟

�ش��كر امل�شافر م�ش��يفه على تلك املجاملة �شاحكًا، 

و�ش��د يف العناق، متمتمًا، »كم ت�ش��وقت له��ذا اللقاء يا 

اأخ��ي و�ش��ديقي، واع��ذرين عل��ى غياب��ي تلك ال�ش��نني 

الطويلة، ولكن ر�شائلك مل تقطع عني حكمتك، واأبقتني 

قريب��ًا من��ك رغم بعد امل�ش��افات«، ثم هم���س يف اأذنه، 

وعين��اه ت�ش��رقان النظ��ر نحو اجلمه��رة الت��ي تتكتل 

حولهما، مت�ش��ائاًل، »اأراهم يتحلق��ون حولنا كاخلامت، 

ويحدقون بنا باهتمام وا�شح.. هل هم من اأقربائك اأو 

من جرية عزبتك«؟ 

ترّج��ل اجلم��ع به��دوء اإىل جمم��ع مال�ش��ق ملحطة 

القط��ارات، ودخل��وا قاع��ة كب��رية ا�ش��تاأجرها الرج��ل 

احلكيم ملدة ثالثة اأيام ب�ش��عر خمف���س، وكان قد دعا 

املندوب��ني عن البلدات املنت���رسة يف مناطق الواحات 

لعقد اللقاء الدوري املو�شع، وتبادل الآراء واملعلومات 

مع امل�ش��افر الق��ادم من م�ش��ارق الوط��ن الأكر، فرح 

امل�شافر بدقة التنظيم، واأح�س برهبة احل�شور واملكان، 

وا�شتعد ليوم عمل حافل.

افتت��ح احلكي��م اللق��اء بعر���س تقري��ر مف�ش��ل عّما 

حتقق من مقررات الجتماع ال�ش��ابق، قبل �ش��تة اأ�شهر، 

وختم قائاًل، »ل اأ�ش��ك اأن منجزاتنا تبدو ب�ش��يطة وغري 

ذات �ش��اأن بنظ��ر ال�شيا�ش��يني املحرف��ني واأحزابه��م 

املتعالية، وهذه نعمة ولي�ش��ت نقمة.. لعّل �ش��وء ظنهم 

ه��و م��ا ك��ّف �رسوره��م عن��ا، وجعله��م يرفع��ون عن 

مواجهتنا، مف�ش��حني لنا املجال للحراك والعمل بعيداً 

م��ن مماحكاته��م و�رساعاته��م العبثية.. ورب �ش��ارة 

نافعة«.

انبه��ر امل�ش��افر مبا �ش��معه م��ن اأخبار ت���رس الفوؤاد، 

ع��ن خط��وات حكيم��ة، ومب��ادرات جريئ��ة، �ش��اهمت 

يف ا�ش��تدراك مفاعي��ل الفلت��ان الأمن��ي وتراجع هيبة 

ال�ش��لطات املركزي��ة، واأنق��ذت املناط��ق النائي��ة م��ن 

م�ش��اعي املتنفذي��ن ل�ش��ق �ش��فوف النا���س، وجره��م 

اإىل الف��ن والقتت��ال والتم��زق، واأكر ما لف��ت انتباه 

م��ن  الأق��ارب  لع��ودة  املفتوح��ة  الدع��وة  امل�ش��افر، 

العائالت وال�ش��باب، الذين ا�شطّرهم �شيق املوارد اإىل 

هج��ر الأري��اف، والإقام��ة يف الع�ش��وائيات التي تلف 

كريات املدن، يف بحث مهني عن لقمة العي�س.

وج��اء يف التقرير اأن اأعداد العائدي��ن بلغوا ع�رسات 

الآلف، وهم يف ازدياد متوا�ش��ل، وقد وجد الذين لّبوا 

الدع��وة الكرمي��ة عن��د الأق��ارب والأهل ح�ش��نًا دافئًا، 

وم��الذا اآمن��ًا، طامل��ا افتق��دوه يف ح��واري التهج��ري 

والن��زوح الطوعي، وانخ��رط العائدون عل��ى الفور يف 

دع��م الأه��ايل وردع الع�ش��ابات الت��ي تعتا���س عل��ى 

م�ش��ائب النا�س ونكباتهم، كما ان�شغلوا بهمة ومثابرة 

يف حملة ا�شت�ش��الح ما اأهملته ال�ش��نون من الأرا�ش��ي 

الزراعية، وتقا�شموا املو�شم الأول من عطائها الوافر.

ق��دم الرج��ل احلكيم �ش��ديقه امل�ش��افر للمجتمعني، 

م�شتفي�ش��ًا يف الثن��اء على �ش��واب اقراحات��ه، ودقة 

ا�ش��ت�رسافه لعظائ��م م��ا كان ينتظرهم يف ه��ذا الزمن 

ال�ش��عب، واقرب امل�شافر من املنر، و�شافح م�شيفه، 

مثمن��ًا حف��اوة الرحي��ب والتنوي��ه، ث��م انحن��ى اأمام 

اجلمع، وتهّياأ للكالم..

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

17 اقتصاد

اليابان.. والنمو االقتصادي 
- التفاو����ض ح���ول الن�ضح���اب م���ن 

اأفغا�ضتان والدور الإيراين امل�ضتقبلي داخل 

اأفغان�ضت���ان، والدور الإي���راين امل�ضتقبلي 

داخل اأفغان�ضتان �ضمن ال�راكة الرو�ضية - 

ال�ضينية، والباك�ضتانية والأمريكية حل�ضار 

التطرف وتاأمني احلدود والن�ضحاب الآمن 

للقوات الأمريكية.

- اإلغ���اء ال���دور الأوروب���ي، خ�ضو�ضًا 

الفرن�ضي ال���ذي يت�رّف كالزوج املخدوع 

اأمريكي���ًا، والذي يتخب���ط يف ت�ريحاته 

واأفعال���ه، ول يعرف ما يج���ري، و�ضيدفع 

الثم���ن لحقًا عل���ى امل�ضت���وى ال�ضيا�ضي 

وال�ضتثمارات يف املنطقة.

اإن اإيران تقاي�ض »اخلوف« من �ضالحها 

النووي باأثمان غالية كم���ا ذكرنا �ضابقًا، 

وحتتف���ظ بجوه���ر برناجمه���ا ال�ضلم���ي 

ال���دويل بحقوقها،  الع���رتاف  وحت�ضي���ل 

بينما يخ����رون مالهم ونفطهم واأوطانهم 

بحمام���ات ويخ���وت و�ضي���ارات مطلي���ة 

بالذه���ب، ويرق�ضون بال�ضي���وف املذهبية 

التى ل يجيدون ا�ضتعمال قب�ضاتها اإل يف 

ذبح اإخوتهم وتدمري اأوطانهم.

الن���ووي الإي���راين يف خدم���ة الأم���ة 

ال�ضعوديون  ي�ضتيق���ظ  فه���ل  و�ضعوبها، 

وبع����ض الع���رب ول يتحالف���ون م���ع 

»اإ�رائيل« ل�رب اإيران؟

الأح���داث  ال�ضعودي���ون  يق���راأ  ه���ل 

املت�ضارعة بني العمال الأفارقة والأجانب 

يف ال�ضعودي���ة م���ع ال�رط���ة والأهايل؟ 

وماذا لو تو�ّضعت ب���ني العمال املقيمني 

واملواطن���ني، بالإ�ضافة اإىل العائدين من 

م�ضلحي »القاع���دة«، ي�ضاف اإليها مترُّد 

املعار�ضة ال�ضعودية لأخذ حقوقها؟

هناك فرق كب���ري بني الأمة التي تنتج 

�ضالحها الن���ووي لتاأخ���ذ حرّيتها وبني 

الأمة الت���ي تعمد على �ضالها »امَلَنوي« 

ع���رب »جهاد الن���كاح«، فتخ����ر دينها 

وكرامتها، وع�ض���ى اأن ينتقل البع�ض من 

»امَلَن���وي« اإىل »الن���ووي« لي�ضتعي���د 

كرامته.

د. ن�ضيب حطيط
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تحقيق18
بين حانا ومانا..

ب����ن احلانا واملانا ط����ارت »حلانا«، ففي 

ظل التفاهم، اأو الغ����زل القائم بن قي�رص اليوم، 

والأمرباطور الراهن، ط����ارت »جنيف ال�سورية« 

من اأولوي����ة و�سدارة ملفات املوؤمتر، اإىل املرتبة 

الثاني����ة اأو.. ليت�س����ّدر امللف الن����ووي الإيراين 

مائدة - املوؤمترين - ال�سهية الد�سمة - ب�سغٍط 

م����ن »اإ�رصائيل«، اإذ اإن �سوري����ة املنق�سمة على 

رة لبنيتها الع�سكرية والقت�سادية  نف�سها، املدمِّ

وال�سيا�سية والجتماعية والإ�سرتاتيجية، مل تعد 

يف عن العدو »الإ�رصائيلي« ت�سكل خطراً داهمًا 

عليه.. ففي الداخل ال�سوري من �سنوف املرتزقة، 

ما يكفي للقيام مبا كان يجب على »اإ�رصائيل« 

القيام به، لإتقاء خطر اآخر دول الطوق، وال�سمود، 

والت�سّدي.. لذا نرى الأنظار كل الأنظار املعادية 

ت�سّوب نحو القّوة احلقيقية؛ اإيران.

هذا م����ا ح����دا بالنتنياه����و وحكومته اإىل 

ممار�س����ة ال�سغوط، وتاأليب الراأي العام الغربي، 

اإ�سافة اإىل احلكومات الغربية املت�سهينة، على 

اإيران واإظهارها مبظه����ر املوارب، واملخادع، يف 

املحادث����ات اجلارية بينها وب����ن الدول ال�ست، 

باإ�����رصاف الأمم املتحدة، حت����ى ل يثمر احلوار 

اتفاقًا �سلميًا.. ف�»اإ�رصائيل« لن تقتنع باأقل من 

�رصب����ة ع�سكرية لإي����ران، واإل اأمريكا يف نظرها 

حانثة بالعهود، ومفرّطة بالكيان.

اأن تتوج�����س »اإ�رصائيل« اخلط����ر الإيراين.. 

فهذا له ما يربره، لك����ن اأن ت�ساركها بع�س دول 

»الكفايف والِعْقل« ه����ذه الهواج�س واملخاوف، 

وحترّ�����س بدوره����ا املجتمع ال����دويل، ل �سيما 

املتغطر�سة منها عل����ى ت�سديد العقوبات حينًا، 

وتوجي����ه �رصبة ع�سكرية حين����ًا اآخر! فهذا عهرٌ 

ل م����ربر له على الإط����اق اأيًا كان����ت خلفياته 

ومنطلقاته.

»جنيف 2« ال�سورية مهّددة بعدم النعقاد، 

بعدم����ا ت�ساعدت وترية ال�����رصوط التي تطلقها 

املعار�سات ال�سورية التي ُعلبت بت�سع حقائب 

اإىل جنيف.. فبكم خفٍّ ع�ساها �ستوؤوب؟ وهل هي 

فعًا �رصوط املعار�سات الداخلية؟ اأم اأنها �رصوط 

الأطراف املمولة، املم�سكة برقاب »الدمى« التي 

تعيث خرابًا ودماراً يف ط����ول الباد وعر�سها؟ 

وقد ُفط����رت على ترداد عب����ارة »�سمعًا وطاعًة 

مولي«.

جني����ف ال�سوري����ة.. معنيون به����ا جميعًا، 

واللبناني����ون عل����ى وجه اخل�سو�����س، اأكرث مما 

تعني اإي����ران وتركي����ا وم�رص واليون����ان.. اإنها 

�سايك�����س - بيكو جديدة.. تر�سم معامل املرحلة 

املقبلة، وتر�ّسم حدوداً جيو�سيا�سية دميوغرافية 

للدويات امل�ستقبلية »يف �سورية الطبيعية«.

من غري اأن ت�س����ري اأو تلحظ تداعياتها على 

جغرافية - الأر�س يف الوقت الراهن.. فاملوؤامرة 

متررُّ اأول باأول.

فيا عباقرة لبنان.. يا اأمرائه، يا متزعميه، يا 

ممتط����ي �سهور نا�سه، اعقلوا، توا�سعوا، وتداعوا 

اإىل طاول����ة تفه����م وتفاهم، و�سع����وا اللم�سات 

النهائية »للبن����ان« الذي تري����دون، يف الربع 

الأخري من �ساعة التخلي، املف�سية اإىل التق�سيم، 

و�سوء العاقبة وامل�سري.

فهذا التزامن يف تفريغ املوؤ�س�سات الرئي�سة 

عم����ل خمطط ل����ه، ولي�س من خي����ال ليلى عبد 

اللطي����ف.. اإنه نتاج����ك، وق�س����ورك، وتق�سرُيك، 

ولمبالتك، وا�ستعبادك، يا �سعب لبنان العظيم.

نبيه الأعور

انقط���اع  دف���ع  تركي���ا،  يف 

املي���اه عن ح���ي �سكني بع���دد من 

املواطن���ن لاحتج���اج والتظاه���ر 

برداء ال�ستحم���ام، فقد نزل نحو 50 

رجًا وام���راأة لب�سوا رداء ال�ستحمام 

فوق ثيابهم واحت�س���دوا يف ال�سارع 

اأنق���رة ب�سب���ب انقط���اع املياه  يف 

ليوم واحد، اأم���ا يف بريوت، فقد اأدى 

انقطاع املي���اه لأيام عدة اإىل ارتفاع 

ال�رصخ���ات واإىل حم���اولت لقط���ع 

الدواليب كالعادة،  واإ�سعال  الطرقات 

تختلف طرق الحتج���اج بن تركيا 

ولبن���ان، وبالطب���ع يختلف جتاوب 

احلكومتن مع اأزمة املياه، يف اأنقرة 

جرت معاجل���ة امل�سكل���ة يف اليوم 

الت���ايل، ولكن يف ب���ريوت ا�ستمرت 

اأزمة املي���اه لأيام و�س���ط غياب اأي 

معاجلة جدية، وهكذا ا�سطر املواطن 

مرة جديدة اإىل »حك جلده بنف�سه« 

فلجاأ اإىل حلول بديلة اأثقلت ميزانيته 

ال�سهرية.

ا�ستك���ى اأه���ايل مدين���ة بريوت 

من انقطاع املي���اه عن معظم اأحياء 

العا�سمة لأكرث من ع�رصة اأيام  حتت 

وط���اأة تقنن قا����س باملي���اه جاء 

لي�س���ارك التقن���ن الكهربائي، وبعد 

اأن كان���ت املياه تاأتي م���رة واحدة 

كل يوم���ن على الأق���ل، اختفت من 

دون تربيرات لت�س���كل �سدمة واأزمة 

للبريوتين الذين ا�ستعانوا باأ�سحاب 

�سهاريج نقل املي���اه، وهوؤلء عمدوا 

اإىل رف���ع اأ�سعاره���ا نتيج���ة الطلب 

املتزاي���د بوترية غري م�سبوقة عليها، 

لدرج���ة ق���ال البع�س باأن���ه مل متر 

مث���ل هذه الأزمة عل���ى العا�سمة اإل 

اأيام احلروب املا�سي���ة، كما و�سفها 

البع����س باأنها اأزمة مي���اه مفتعلة، 

علم���ًا اأنها لي�س���ت باأزمة جديدة بل 

هي تتكرر كل عام، واإن اعتدنا م�سبقًا 

روؤيتها يف ال�سيف حن ت�سح املياه 

اإل اأن املعادلة اختلفت اليوم.

امل�ستغ���رب  م���ن  الواق���ع،  يف 

للغاي���ة اأن ت�سح املي���اه عن بريوت 

م���ع بداية اخلريف وم���ع بدء هطول 

الأمطار بكميات كبرية قبل نحو �سهر 

اأدت اإىل اإغ���راق البي���وت والطرقات، 

لكنه���ا بالطب���ع ذهبت �س���دى، ومن 

امل�ستغ���رب اأن ت�س���ج اأزق���ة بريوت 

باأ�س���وات �سهاريج املياه حيث بلغ 

�سعر الربميل الواحد 5 اآلف لرية يف 

املناطق ال�سعبية، و�سعف املبلغ يف 

اأحياء بريوت الراقية، واإذا كان الزبون 

يقط���ن يف الطوابق العلي���ا، فال�سعر 

ق���د ي�ساعف لأن ال�س���خ يحتاج اإىل 

م�سختن لإي�سال املياه، وهكذا بات 

اأ�سحاب ال�سهاريج يتحكمون باأهايل 

باأم�س احلاجة  اأنهم  بريوت لإدراكهم 

اإىل املي���اه و�سيوافقون مرغمن على 

كل �رصوطهم ومتطلباتهم املادية.

اأن املواطنن مل يتبلغوا  الافت 

م�سبقًا به���ذا التقنن القا�سي للمياه 

لياأخ���ذوا احتياطاته���م وليتاأنوا يف 

ا�ستخدام ما لديهم من مياه، كما اأنهم 

مل يتبلغ���وا مبوعد عودته���ا، حركة 

�سخ املي���اه للبيوت مل تهداأ ليًا ول 

نهاراً، ومنظر اخلراطيم املمدودة اإىل 

الأ�سطح بات اعتياديًا يف كل �سوارع 

العا�سمة على اختاف م�ستوياتها.

اأح���د امل�سوؤول���ن اعت���رب »اأن 

الأمر يتكرر كل ع���ام وامل�سكلة حتل 

بت�ساق���ط الأمطار وتع���ود الأمور اإىل 

�سابق عهده���ا«، وبالتايل يكون قد 

األقى اللوم عل���ى العوامل الطبيعية، 

ف���وزارة املي���اه والطاق���ة تبدو غري 

معنية على الإطاق مبا يجري.

اأه���ايل  الواق���ع، ا�ستهج���ن  يف 

ب���ريوت اأزم���ة املياه الت���ي ع�سفت 

بهم، ورمبا �سعروا باأنهم م�ستهدفون 

بع�س ال�س���يء بعقوبات غري ر�سمية 

كونه���م ي�ستفي���دون م���ن 21 �ساعة 

اأن عليهم  كهرباء يوميًا، خ�سو�س���ًا 

على ال���دوام دفع فاتورتن للكهرباء 

واملي���اه، واح���دة للدول���ة والأخرى 

لأ�سحاب املولدات وال�سهاريج الذين 

يرفعون الأ�سع���ار بذريعة اأن بريوت 

اأ�سعار  العا�سم���ة، وبالت���ايل  ه���ي 

الكهرباء واملياه فيها يجب اأن تكون 

م�ساعفة.

اإزاء م�سكل���ة املي���اه املتفاقمة، 

ت�س���اءل كثريون عن غي���اب احللول 

البديل���ة، كاإيجاد م�سادر مياه بديلة 

لتغذية بريوت باملي���اه، اأو ا�ستقدام 

معدات م�سخات لتحلية مياه البحر، 

اأو اإيجاد �سبل ناجعة لا�ستفادة من 

الأمط���ار واملت�ساقطات ب���دًل من اأن 

ت�س���ب يف البحر دون طائل، حتى اأن 

بع�س املواطن���ن يف بريوت طالبوا 

ال���وزارة املعنية بتاأم���ن �سهاريج 

وخزانات املياه على ح�سابها، لأنها 

هي التي ت�سببت بامل�سكلة،  وبالتايل 

يجب األ يتحمل املواطن تداعياتها.

تتح���رك  اأن  البع����س  واق���رتح 

املدين  والدف���اع  الإطفاء  �سهاري���ج 

واملوؤ�س�س���ات التي متتل���ك �سهاريج 

ل�سد العجز وتاأمن املياه اإىل بريوت 

بانتظار انق�ساء فرتة ال�سح، لأنه من 

غ���ري املقبول رم���ي امل�سوؤولية على 

ت�ساق���ط الأمطار وعدم اإيجاد احللول 

البديلة. 

وكانت ال�سكاوى عن �سح املياه 

و�سلت م���ن مناطق عدة اأبرزها راأ�س 

ب���ريوت، املزرعة، الطري���ق اجلديدة، 

الغبريي، ع���ن املري�سة، راأ�س النبع، 

زق���اق الب���اط، البا�س���ورة، عائ�سة 

بكار.. وا�ستك���ى املواطنون كثرياً من 

ارتفاع تعرفة املياه من قبل اأ�سحاب 

�سهاريج املياه الذين ا�ستغلوا الأزمة 

وانقط���اع املياه لريفع���وا اأ�سعارهم 

ب�س���كل خي���ايل، لكن اأه���ايل بريوت 

ر�سخوا لاأم���ر الواقع، ومن مل ميلك 

ثم���ن املياه ا�ست���دان لتوفريها اإذ ل 

ميكن العي�س من دون مياه.

اإحدى ال�سيدات من بريوت اأكدت 

اأنها ا�سرتت مياهًا باأكرث من مئة األف 

ل���رية يف غ�سون اأي���ام، ف�سح املياه 

اأتى يف توقيت ح�سا�س، حيث يذهب 

الأطف���ال اإىل مدار�سه���م، وبالتايل ل 

ميك���ن تاأجي���ل غ�سي���ل املاب�س اأو 

الأطباق اأو ال�ستغناء عن ال�ستحمام، 

وغريها من ال�ستخدامات ال�رصورية، 

واأك���دت ال�سيدة اأن رات���ب زوجها لن 

يكفيها هذا ال�سهر ب�سبب اأزمة املياه، 

م�س���رية اإىل اأنه���ا دفع���ت يف �سهر 

3 فوات���ري خمتلفة للمي���اه، اإحداها 
لوزارة الطاقة كر�سم �سنوي، وواحدة 

ل�ساحب �سهريج املاء، وثالثة ل�رصاء 

املياه احللوة ال�ساحل���ة لل�رصب، اإذ 

اإنها وكما جميع ربات البيوت يلجاأن 

اإىل ����رصاء املياه لل����رصب كون مياه 

م�سلحة بريوت غري �ساحلة.

هبة �سيداين

بيروت بال مياه
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المفتي محمد توفيق خالد.. سيرة علم وجهاد ]7[

المفتي في صميم معركة االستقالل
اجل����رال  زار   1942 اآذار   26 يف 

�س����ارل ديغ����ول مفت����ي اجلمهورية 

اللبناني����ة الأك����رب ال�سي����خ حمم����د 

توفي����ق خالد يف منزله ال�سيفي يف 

بحمدون، فقال �سماحته خال اللقاء: 

»اإننا نح����ن كم�سلم����ن وطنين ل 

نن�سد اإل التمتع با�ستقالنا وكرامتنا 

الوطنية، وكمواطنن ل نريد اإل العدل 

وامل�ساواة التامة املعنوية واملادية 

بن اأبناء الوطن، يظللنا احتاد زاهر 

م�ستمر خلري اجلميع«.

ورد ديغول فقال: »اإن فرن�سا هنا 

ومل�ساعدة  الوطنية  الكرامة  لت�سجع 

اإىل حقوقه����ا  للو�س����ول  ال�سع����وب 

الكاملة«.

الوطني����ة  اإذا كان����ت املواق����ف 

ل�سماح����ة مفتي اجلمهوري����ة الأكرب 

ال�سي����خ حمم����د توفي����ق خالد بدت 

وا�سح����ة متامًا من����ذ اللحظة الأوىل 

لت�سلم����ه م�سوؤولية املرك����ز الديني 

الأول للم�سلم����ن يف لبن����ان، اإل اأن 

مواقف����ه الوطنية الك����ربى يف �سبيل 

ال�ستق����ال الوطن����ي جتلت بو�سوح 

اإب����ان معركة ال�ستق����ال، حيث اإنه 

كان اأحد اأركانه����ا الأ�سا�سين والتي 

مل تعط بعد كام����ل حقها بعد مرور 

70 عامًا على انتزاع هذا ال�ستقال.
لقد كان �سماحة مفتي اجلمهورية 

اللبنانية الأكرب ال�سيخ حممد توفيق 

خال����د من اأ�سد املنا�سل����ن اندفاعًا 

يف �سبي����ل �سون احلق����وق الوطنية 

الإ�سامية، فقد داف����ع عن الوطنين 

اأمام �سلط����ات النتداب الفرن�سي نداً 

الإ�سامي  للند، كما تراأ�����س املوؤمتر 

الذي طالب بامل�ساركة   ،1943 العام 

وامل�س����اواة يف احلكم عل����ى قاعدة 

الت����وازن ال�سيا�س����ي واملنا�سفة يف 

اأول  املجل�س النيابي«، وبهذا يكون 

من طرح املنا�سفة يف املجل�س.

ففي مطل����ع العام 1943، اجتمع 

الطوائف،  امل�سلم����ون من خمتل����ف 

وانبث����ق عن ه����ذا الجتم����اع الذي 

ح�رصه ممثل����ون عن جميع الطوائف 

الإ�سامي����ة ما اأطل����ق عليه »الكتلة 

الإ�سامي����ة«، وقد رعا هذا الجتماع 

مفت����ي اجلمهوري����ة اللبنانية الأكرب 

�سماح����ة ال�سيخ حممد توفيق خالد، 

ف����كان هذا الجتماع، لق����اًء اإ�ساميًا 

جامعًا وّح����د كلم����ة امل�سلمن يف 

الاحقة، حيث اجتمع  التطورات  كل 

امل�سلم����ون كله����م يومه����ا ليوحدوا 

كلمتهم ب�س����اأن وجه����ة نظرهم يف 

النواح����ي احلقوقي����ة وال�سيا�سي����ة 

والرتبوية وليوح����دوا م�ساعيهم من 

اأجل حتقيق العدل وامل�ساواة.

ومع تعين اأي����وب ثابت رئي�سًا 

للدول����ة واحلكومة يف 18 اآذار 1943، 

لاإعداد لانتخابات النيابية، جتلت 

وحدة املوق����ف الإ�سامي التي اأكدت 

رف�����س الإجح����اف والتميي����ز بحق 

امل�سلمن، ذل����ك اأن اأيوب ثابت كان 

قد اأ�س����در يف 17 حزي����ران مر�سومًا 

ت�رصيعي����ًا جع����ل مبوجب����ه ع����دد 

اأع�ساء املجل�����س النيابي 54 ع�سواً 

عل����ى اأ�سا�����س 32 للم�سيحين و22 

للم�سلمن، فاأثار عمله هذا احتجاجًا 

�سارخ����ًا من قبل الطوائف املحمدية 

وهموم����ًا لدى العنا�����رص امل�سيحية 

التي تعلق اأهمية جوهرية على قيام 

الطرائق احل�سنة بن الفئتن اللتن 

يرتكز عليها كي����ان الوطن، وتنادى 

املحمدي����ون اإىل موؤمت����ر ع����ام يف 

بريوت، انعق����د بوجه �سامل، واألقيت 

خاله خطب قا�سية جداً واعرتا�سات 

قوية، كادت ت�س����ل اأعمال احلكومة، 

مما ا�سطر اجل����رال كاترو لأن يعود 

م����ن اجلزائ����ر على جن����اح ال�رصعة 

لتاقي حوادث طائفية.

العام  املوؤمتر  �سماحت����ه  ورعى 

الذي عقدت����ه ال�سبيبة الإ�سامية يف 

21 حزيران 1943 رف�سًا للمر�سومن 
اللذي����ن اأ�سدرهما اأيوب ثابت وحما 

الرقم 49 و50، وح�رصه ممثًا عن كل 
الطوائف الإ�سامي����ة، واألقيت خاله 

كلمات �سب����ت يف اجتاه واحد اإلغاء 

املر�سومن واإقالة ثابت.

ويف 21 مت����وز 1943 وبرعاي����ة 

�سماحة مفت����ي اجلمهورية اللبنانية 

الأكرب قدم����ت با�سم اللقاء الإ�سامي 

مذك����رات عدي����دة، ف�سل����ت وظائف 

بحق  الإجح����اف  وبين����ت  الدول����ة 

امل�سلمن، وقد �سلمت ن�سخ من هذه 

املذك����رة اإىل رئي�س اجلمهورية اآنئذ، 

واإىل املفو�س ال�سامي الفرن�سي، واإىل 

�سفراء الدول احلليف����ة، ومنها اأي�سًا 

مذكرة للرد على الرئي�س اأيوب ثابت 

ومر�سوميه.

ويف لقاء ل�سماحته مت يف اأوائل 

�سهر متوز ع���ام 1943 مت يف منزله 

وجمعه م���ع اجلرال كات���رو الذي 

اأراد الوقوف على راأي امل�سلمن من 

التطورات التي كان ي�سهدها لبنان، 

حدد مفت���ي اجلمهوري���ة اللبنانية 

الأكرب املوقف بو�س���وح فقال: »اإن 

اأعز اأماين امل�سلمن، اإمنا هي حتقيق 

ال�ستقال واحلرية ب�سفتهم وطنين 

�سادق���ي احلب لباده���م حري�سن 

على �سيانة الكرامة يف اأمتهم«.

اأ�ساف: »وهم كذلك ين�سدون يف 

بادهم وب���ن بني قومهم امل�ساواة 

والعدل ب�سفتهم مواطنن خمل�سن 

حري�س���ن على الألفة والحتاد بن 

اأبن���اء وطنهم جميع���ًا، فمن ف�سح 

املجال لهم لتحقيق هذه الأماين يف 

الداخل واخلارج و�سعى لها �سعيها، 

نال منهم الود ال�سايف والوفاء الذي 

يحر�سون على التخلق به دائمًا«.

وجتلى ال���دور القيادي الوطني 

ل�سماح���ة مفت���ي اجلمهورية الأكرب 

يف معركة ال�ستقال، حيث ا�ستطاع 

من خال موقعه القيادي اأن ير�سخ 

اإجماع���ًا وطني���ًا من اأج���ل التحرر 

وال�ستق���ال، فق���د كان �سماحت���ه 

»وطنيًا �سادقًا لعب دوراً بارزاً يف 

اأثناء جهاد لبنان«.

وهو »رافق احلركة ال�ستقالية 

وبق���ي  الاطائفي���ة  بتوجيهات���ه 

فيم���ا بع���د من�سجمًا م���ع عقيدته 

ال�ستقالي���ة ومل يزح ع���ن اإميانه 

بال�ستقال وكرامة باده«.

ومع جل���وء �سلط���ات النتداب 

الفرن�س���ي اإىل اختط���اف رئي�س���ي 

ب�س���ارة  واحلكوم���ة  اجلمهوري���ة 

اخل���وري وريا�س ال�سل���ح والوزراء 

كمي���ل �سمعون، و�سليم تقا، وعادل 

ع�س���ريان، والنائ���ب عب���د احلميد 

اإىل  كرامي، هبت اجلماه���ري تندفع 

ال�سوارع م�ستنكرة ومقاومة.

ويف هذا الوق���ت وعند ال�ساعة 

ال�سابع���ة يدخ���ل �سماح���ة مفتي 

اجلمهوري���ة الأك���رب من���زل رئي�س 

معلنًا  اخل���وري  ب�سارة  اجلمهورية 

دعمه اإىل رجال ال�ستقال.

كما األقى يف اجلموع املحت�سدة، 

وعاهد  امللتهبة،  الوطني���ة  كلماته 

عل���ى اأن ل ي�سك���ت حت���ى حتقيق 

اإرادة ال�سع���ب كامل���ة، ويف الوقت 

نف�س���ه كان املطران مب���ارك يدخل 

منزل الرئي�س ريا�س ال�سلح ليقول 

مثل ذلك القوم���ي ويعلن مثل ذلك 

ال�سعور.

وم�س���اء ال�سب���ت يف 13 ت�رصين 

الث���اين 1943 و�س���ل وزي���ر الدولة 

الربيطاين كايزي اإىل لبنان من مقره 

يف القاه���رة للوق���وف على حقيقة 

التط���ورات، وكان من القل���ة الذين 

اجتمع بهم م���ن اللبنانين �سماحة 

مفت���ي اجلمهوري���ة ال�سي���خ حممد 

توفيق خالد، وكان اأحد القلة الذين 

فهموا جيداً اأن الإنكليز لن يذهبوا يف 

تاأييد لبنان اإىل املدى الذي يريدونه، 

لأن لهم ح�ساباتهم وم�ساحلهم، وهو 

كان وا�سحًا باأنه يفرت�س ال�ستفادة 

من كل الإمكانيات، لكن يف الأ�سا�س 

علينا العتماد على اأنف�سنا قبل اأي 

مراهنة اأخرى.

وق���د راف���ق �سماح���ة مفت���ي 

اجلمهوري���ة ال�سيخ حمم���د توفيق 

خالد احلركة ال�ستقالية بتوجيهاته 

الوطنية، وبقي من�سجمًا مع عقيدته 

ال�ستقالية ومل يتزحزح عن اإميانه 

بال�ستقال وكرامة باده.

الوطن���ي  املوق���ف  ويتجل���ى 

الوا�سح ل�سماحة املفتي حينما نزل 

ال�سعب اللبن���اين اإىل ال�سارع، اإبان 

اعتقال �سلط���ات النتداب الفرن�سي 

لرئي�س اجلمهورية واحلكومة ب�سارة 

اخل���وري وريا�س ال�سل���ح والوزراء 

والنائب عبد احلميد كرامي، ويذكر 

املرحوم الدكتور حممود خالد جنل 

اأثناء تلك  �سماحة املفت���ي »اأن���ه 

املظاه���رات، كانت جلن���ة ن�سائية 

متجمعة للتظاه���ر، احتجاجًا على 

العتق���ال، فاحقتهم���ا فرق���ة من 

الع�سك���ر ال�سنغ���ايل الفرن�سي، فما 

كان من املتظاه���رات اإل اأن التجاأن 

اإىل بيت �سماحت���ه، فتوقف الع�سكر 

البيت،  مدخ���ل  عند  ال�سنغالي���ون 

عندها خرج اإليه���م والدي.. فار�سًا 

عليهم الن�سحاب«.

وي�س����ف منري تق����ي الدين الذي 

اأرخ يومي����ات ووقائع ال�ستقال تلك 

التظاه����رة فيق����ول: »ح����اول بع�س 

رجال ال�رصط����ة، اأن يفرق����وا الن�ساء 

بالقوة، اأما ال�سي����دات فقد األن اأن ل 

يرتاجعن، واأن يقتحمن قوة ال�رصطة، 

ولو كلفه����ن ذلك التعر�����س للنريان 

والقتل واأخذتهن موجة من احلما�سة 

ال�رصطة  �سفوف  فهاجم����ن  والياأ�س، 

وهن يعرينهم بخيانة وطنهم، وانربت 

اأولئك  اإحداه����ن ت�سي����ح يف وج����ه 

اأنتم رج����ال، وتفعلون هذا،  الرجال: 

اأفيكم �رصف وتقفون يف وجه وطنكم، 

يا ويلكم تخونون اأمتكم وتتعر�سون 

تتعاىل:  اأخواتها  اأ�س����وات  ل�سخطها، 

دعوا عنكم هذا الذل، واحلقوا بهم يف 

ب�سامون اإن كنتم رج����اًل، لقد اأهنتم 

الأرزة عل����ى قبعاتك����م، فانزعوه����ا، 

فاأنتم ل�ستم لبنانين.

يتبع

اإعداد: اأحمد زين الدين
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المفتي خالد لديغول: 
المسلمون ينشدون 
االستقالل والكرامة 

الوطنية



عاجاًل �أم �آجاًل �سيخطئ زوجك خالل 

عالقتكما، ففي �لنهاية هو �إن�سان، لكن 

ر �لثقة بينكما من �ساأنه �أن ُينجح  توفُّ

�لعالقة، لأن �لثق���ة جتعلك ت�ساحميه 

عل���ى �أخطائ���ه وتغف���ري ل���ه، لأنك 

�سرتْين �ملوقف م���رة و�حدة وتتقبلني 

�لعذر و�ملربر�ت، �أم���ا يف حالة فقد�ن 

�لثقة ف�ستعاد �ملو�ق���ف �أكرث من مرة، 

و�ستفكري���ن �أكرث يف �لو�سع، ما يجعل 

�لن�سيان و�لت�سامح �سعبًا.

�أ�سا�سيًا يف  �إذ�ً، تلعب �لثق���ة دور�ً 

�لعالقات، دور�ً �أك���رب من �حلفاظ على 

�ل�سالم د�خل �لعالقة، فعند وجود �لثقة 

يختفي �خلوف من �لتقرب من �ل�سخ�ص 

�لآخر، وبع����ص �لنا�ص لديهم رهبة من 

�لتق���رب من �أي �سخ����ص، وذلك يرجع 

�إىل �نع���د�م �لثقة، لكن يف حالة وجود 

�لثقة تختفي �لرهبة، ووقتها ن�ستطيع 

�أن نرى �لعالقة ب�سكل �إيجابي �أكرث.

�إليك �سيدتي بع����ص �لن�سائح كي 

تكون �لثقة �أ�سا�سًا لعالقاتك يف �حلب:

دعيه يخطط: �لثقة عبارة عن تعلُّم 

ومك�س���ب، وعلي���ك ��ستخد�مه���ا ب�سكل 

�سحيح، فاأعطي �لثق���ة ل�رشيك حياتك 

�ل���ذي ُيظهر دعمًا لك، وه���و يف �لأ�سل 

يجب �أن يكون حمل ثقتك، فدعيه يتخد 

�لقر�ر�ت �لتي توؤثر عليك، و�أبدي له يف 

�لتخطيط، فمثاًل  �لب�سيطة حرية  �لأمور 

دعيه يختار �ملكان �لذي �ستذهبون �إليه، 

و�لطع���ام، فرغم ب�ساط���ة هذ� �لت�رشف 

و�لق���ر�ر �لذي �سياأخ���ذه، �إل �أنه �سيوؤثر 

يف بن���اء �لثقة بينكم���ا، و�سيعزز ثقته 

بنف�س���ه، فالرجل د�ئم���ًا ي�سعر بقيمته 

و�أهميته عندما ُت�سعره زوجته بذلك.

كما ل تن�س���ي �أن ت�ساأليه عن ر�أيه 

يف حل م�ساكلك �ل�سعبة يف �لعمل �أو 

مع �أ�رشتك �أو �أ�سدقائك.

- ل تد�ري عيوبك: لن يبقى �أحد 

منا كامل �لأو�ساف ويف �أبهى �سوره 

طو�ل �لعم����ر، فالي����وم �أنت جميلة 

وغاية يف �لأناقة، لكن من �ملحتمل 

يف �ليوم �لت����ايل �أن ُيجهدك �لعمل 

وقلة �لنوم و�لإرهاق.. عندما تكونني 

يف ه����ذه �حلالة ل تلغ����ي موعدك 

معه، بل �خرج����ي معه، فهو �رشيك 

حيات����ك، ول بد �أن ير�ك بكل �سورك، 

ف����ال تخدعيه لأن ه����ذ� يعزز �لأمان 

بالر�حة  وي�سعرك  بالعالقة،  و�لثقة 

�لنف�سية معه، لأن����ه �سيتقّبلك بكل 

حالتك، وتتعزز لدي����ه �لثقة �أي�سًا، 

فاأن����ت و�ثقة به وبحّب����ه �إىل درجة 

جعلت����ك ل ت����د�ري عيوب����ك عن����ه، 

وت�ساركيه يف �سخ�سيتك �أو �أ�رشتك، 

وتناق�سي����ه يف �لق�سايا �لعامة يف 

حياتك، وه����ذه �أول نقطة يف م�سو�ر 

�لثقة بينكما.

- �أطلعيه على �أ�رش�رك: �إذ� كنت قد 

مررت بتجربة �سيئ���ة �أو �أزمة �سحية 

ل ب���د �أن تخربي���ه به���ا، ول تخجلي 

من نف�س���ك �أمامه، ف���اإذ� كنت و��سحة 

وكا�سف���ة �لنف����ص له، �سيك���ون �رشيك 

حياتك هو �أكرث �حتماًل لأن يكون �أكرث 

�نفتاحًا معك.

- ل ُت�سدري �لأحكام م�سبقًا: عندما 

يخربك �رشيك حياتك بخطاأ ما قام به 

يف �لعم���ل على �سبي���ل �ملثال، تكون 

حلظة مهمة باإمكانها �أن تعزز �لعالقة 

�أو تدهوره���ا، فاإذ�  �حلميمة بينكم���ا، 

�نتقدِت �سلوك���ه �أو رف�ست م�ساعره �أو 

�أ�سدرِت �لأحكام عليه وحا�سبتيه على 

�لفور، �سيفّكر مرة �أو مرتني ورمبا ثالثة 

يف �ملرة �ملقبلة قب���ل �أن يخربك باأي 

�أمر خا�ص به، ورمب���ا �سيمتنع نهائيًا 

عن �لع���رت�ف باأخطائ���ه �أمامك، فهو 

د�ئمًا ينتظر من���ك �لت�سجيع و�لتعبري 

و�لتعاطف معه.

- �حلفاظ على �لوعود: �لثقة ل بد 

�أن ت�سري يف كال �لجتاهني، فلكي تثقي 

�أنت به ويكون جدير�ً بهذه �لثقة، يجب 

�أن تكوين �أنت �أي�سًا �سخ�سية م�سوؤولة 

جدي���رة بالثقة، ف���اإذ� كلّفك مبهمة ما 

وو�فق���ت عليها ل ب���د �أن تقومي بها 

حت���ى �لنهاية ملج���رد �أن���ك وعدِته.. 

فحافظي على وع���ودك كي يقابلك هو 

بذلك، وتكون �لثقة بينكما متباَدلة.

- كوين �سخ�سية و�حدة: ل حتاويل 

�أن تظه���ري مبظهر مع���نّي �أمام �أ�رشتك 

و�أ�رشته، وتظهري مبظهر خمالف متامًا 

�أ�سدقائكما، بل  �أم���ام  �لأول  للمظه���ر 

ك���وين ذ�ت �سخ�سية و�ح���دة ل تتلّون 

فعندما  و�لأ�سخا�ص،  �لظ���روف  ح�سب 

تكونني �رشيحة وو��سحة �سيكون هو 

�أي�سًا معك �رشيحًا وو��سحًا.. و�لعك�ص 

�سحيح.

- كوين �سادقة: �لأكاذيب �ل�سغرية 

مثل �لنمل �لأبي�ص؛ ل تالحظني لدغاته 

لكن بعد مرور فرتة �ستالحظني �لنهيار 

�لذي فعله، كذلك �لكذب �لذي تعتربينه 

»�أبي�ص« ل���ن ي�رش، �سيكون يف نهاية 

�ملطاف �سببًا لإ�سعاف �أ�سا�ص �لعالقة 

بينك���م، لذ� كوين �رشيح���ة مع �رشيك 

حيات���ك يف �أب�س���ط �لأم���ور، حتى ما 

يزعج���ه �إذ� فعلتيه �أخربيه به، وكوين 

�سخ�سي���ة م�سوؤولة ع���ن �أخطائها، ول 

تاأخدي �لكذب مفر�ً لك.

- ل تن�س���ي »�لدبلوما�سية«: من 

�ل����رشوري للغاي���ة �أن تك���ون د�عمة 

ل���ه، فمث���اًل، �إذ� ُقدِّر ل���ك �أن حت�رشي 

م�سادة كالمية بين���ه وبني �سديقه، ل 

تقويل ل���ه �أبد�ً �أنت عل���ى خطاأ، حتى 

و�إن كان ذل���ك و�قع �حل���ال، بل ل بد 

�أن تك���وين دبلوما�سية، فق���ويل لهما: 

»�أنتم���ا �لثن���ان على ح���ق، ولديكما 

بع����ص �لنقاط �جلي���دة، لكن ل بد من 

�ملناق�سة«، وقتها تكوين قد ��ستخدمت 

�لدبلوم�سية ل�ساحلك، ويف وقت لحق 

ومنا�سب �أخربيه باأخطائه.

رمي �خلياط

بناء الثقة في الحياة الزوجية

يعتقد �لكثري من �لآباء و�لأمهات �أن تربية 

�إىل  �ل�سبي���ان، حتتاج  �لأطف���ال، خ�سو�سًا 

جمهود �إ�س���ايف ووقت �أكرث، حيث �إن �لغاية 

يف ذلك هي �إن�ساء جيل قيادّي ذي �سخ�سية 

قوية.

يف ذلك وجه���ة نظر �سحيحة، لكن يبقى 

�ملو�سوع �لأهم تلك �لطرق �لتي ت�ساعد على 

تن�سئة جيل ذكوري ب�سخ�سية متكاملة.

توكيل���ه ببع����ص �مل�سوؤولي���ات: �ل�سبي 

�سيتعل���م �أك���رث �إذ� �نخ���رط مب���ن حول���ه 

وحاول �لقيام ببع����ص �ملهام و�سعر بح�ّص 

�مل�سوؤولية، لأنه عادة ما يعتمد على �أمه يف 

�إجن���از مهامه، فال باأ�ص يف �أن يكون �ساحب 

�سخ�سية م�ساعدة لأمه يف �لبيت وخارجه.

�لتعب���ري عن م�ساعر: �ملعظ���م يوقن باأن 

�ل�سبي���ان لي�س���و� م���ن �أ�سح���اب �مل�ساعر 

�ملرهف���ة، ول يتاأث���رون ب�رشعة �أب���د�ً، لكن 

يجب �أن يعرّب �ل�سبي عن م�ساعره يف �لفرح 

و�حلزن.

�إظهار �ملحّبة: خ�سو�سًا �لتعبري �جل�سدي، 

مثل �لعناق و�لُقبل، مما يوؤثر جد�ً يف نف�سه 

ومي���ّده باإح�سا�ص �لأمان، وق���د ي�سعره ذلك 

باخلجل �أحيانًا، فيكيف���ه �لربُت على كتفه 

وبع�ص �لكلمات �لعاطفية �لتي متنحه �لقوة.

�لتحفي���ز �لد�ئ���م: �ل�سب���ي بحاجة �إىل 

�لتحفي���ز �لد�ئ���م لي�سعر بقدر�ت���ه �لكامنة، 

ويج���ب �لبتعاد عن �أ�سل���وب �لتثبيط، فهذ� 

يكب���ح م���ن حما�س���ه وي�سع���ره بالغ�سب 

و�ل�سع���ف، �لأمر �لأه���م يف هذه �خلطوة هو 

�لتنويه �مل�ستمر.

حتفي���زه يف تطوير عالقات���ه و�سد�قاته: 

�ل�سب���ي عادة ما تكون عالقات���ه مع �أقر�نه 

عبارة ع���ن عالقات تناف�سي���ة لأخذ �لأدو�ر 

�لقيادية.. هنا ياأتي دور �لأبوين بزرع �لثقة 

يف نف�س���ه، وباأنه ل يحت���اج �إىل �لتناف�ص، 

ب���ل �إىل �إثبات نف�سه مبحبته وفكره وطريقة 

تعامله مع �لآخرين، وعليه �أن يكّون �سد�قات 

جّيدة معهم.

• �آد�ب ��ستعمال �ليدين خالل تناول �لطعام
- بدء�ً مع �أ�س���ول تثبيت �ليدين على �ملائدة، تذّكري د�ئمًا �رشورة �لمتناع عن و�سع 

�لك���وع على �لطاول���ة، �أو تثبيت �ليد حتت �لذقن، بل �لو�سعي���ة �ل�سحيحة هي يف �إغالق 

�ليدين على �سكل قب�سة، وو�سعهما حو�يل �لطبق �خلا�ص بنا.

- »�لي���د  ل تالم�ص �لأطباق �إلّ ع���رب �لو�سائط«، تذّكري هذه �لقاعدة كي تنّبهي نف�سك 

د�ئم���ًا �إىل �لمتناع عن تناول �لأطعم���ة لأكلها �أو لإ�سافتها على طبقك �إلّ بو��سطة �لأدو�ت 

�ملخ�س�سة لذلك.

- حّتى �مللح و�لبهار، تذّكري �أن �ليد ل متتّد �إىل �لوعاء �خلا�ص بهما، بل ُي�ستعان بطرف 

�ل�سك���ني لتطييب �لأطعمة باأحدهما، �أّم���ا �إذ� كان �ل�سكني �خلا�ص بك مّت�سخًا، فاطلبي �أد�ة 

�أخرى )عندها ُيف�ّسل �ل�ستعانة مبلعقة( نظيفة، على �أن تبقيها يف طبق �مللح �أو �لبهار.

• �أكل �لبيتز�
- لقْط���ع �لبيت���ز� �ل�سغرية د�ئرية �ل�س���كل، �سعيها يف طبقك بو��سط���ة ملقط �لتقدمي 

�خلا�ص، وتناوليها بيدك.

-  لقط���ع �لبيت���ز� �لكبرية �أو عادية �حلجم، �أنت بحاج���ة �إىل �سوكة و�سكني، خ�سو�سًا 

�إْن كن���ت ل جتل�سني مبفردك، بتقطيعه���ا وتناولها بال�سوكة تتالف���ني تلويث فمك ويديك 

ومالب�سك.. ل تقّطعي �رشيحة �لبيتز� كلّها قبل �أكلها، �إّنا �قطعي كّل ق�سمة وحدها.

- يف غ���ذ�ء وع�ساء �لعمل، ُيطلب منك تن���اول �لبيتز� بو��سطة �ل�سوكة و�ل�سكني، بغ�ّص 

�لنظر عن �سْمك �لعجينة، كما عليك �لنتباه �ل�سديد �إىل قطع خيوط �جلبنة يف �لطبق، لأن 

تو��سلها بني فمك وقطعة �لبيتز� يخرج عن �إطار �لإتيكيت.

َفناإلتيكيتأنـِت وطــفـــــلك
تربية الصبي بشخصية متكاملة
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منوعات

من  للتخل�ص  �لأطب���اء  يق���ول 

ر�ئح���ة �لفم �لكريه���ة، علينا �أوًل 

معرفة �أ�سباب �لر�ئحة، �لتي تن�ساأ 

نتيجة تخّم���ر �لف�سالت �لطعامية 

�ملتبقية ب���ني �لأ�سنان، ويف �حلفر 

�لنخرة، بفع���ل �جلر�ثيم، فينطلق 

�لتخمر غ���از�ت كريهة،  عن ه���ذ� 

و�لت���ي هي �سب���ب �إك�س���اب �لفم 

�لرو�ئح �لنتنة.

يزيد من �رشع���ة �لتخّمر �إهمال 

تنظيف �لفم، ووج���ود �لقلح، وهو 

تلك �لرو��س���ب �لتي ت�سبه �جلب�ص 

)�جلب�سني( ح���ول �لأ�سنان، وتكون 

ذ�ت ل���ون �أ�سف���ر م�سم���ر، وتكون 

حي���ث جتد  باجلر�ثي���م،  مليئ���ة 

�جلر�ثي���م يف هذه �لأف���و�ه �مللجاأ 

�لأمني و�ل�رشوط �حل�سنة من غذ�ء 

وحر�رة منا�سبة.

وم���ن �ملعلوم �أن جف���اف �لفم 

يزيد م���ن ر�ئحته، لذل���ك جند �أن 

�لنا�ص �لذين يتنف�سون من �أفو�ههم 

�أكرث تعر�سًا لبخار �لفم، لذلك يجب 

�لتنف�ص من �لأنف حتى ل يتعر�ص 

�لفم للجفاف وتت���اأذى �للثة، كما 

�أن تق���ّدم �لعمر ق���د ي�سبب ر�ئحة 

�لفم، خ�سو�سًا مع �إهمال �لنظافة، 

ف�»�لنظاف���ة من �لإمي���ان«، و�لفم 

�لنظي���ف �ل�سليم يك�س���ب �ساحبه 

�إ�رش�قة، ول يجعل �لآخرين ينفرون 

منه، ع���د� كونه مفتاح���ًا ل�سحة 

�جل�سم ب�سكل عام.

ر�ئحة �لفم عر�ص مر�سي تكون 

ناجت���ة يف كثري م���ن �لأحيان عن 

�إهمال �سحة �لفم بالذ�ت، و�إهمال 

�لعناية ب���ه، وقد تك���ون لأ�سباب 

عامة، وتختل���ف ر�ئحة �لفم تبعًا 

لأوقات �لنهار، فه���ي يف �ل�سباح 

�أ�سد، وذلك ب�سبب �لختمار �حلادث 

ط���و�ل �للي���ل، حي���ث �إن تناق�ص 

�للعاب �أثناء �لنوم يزيد من تف�سخ 

�لبقايا و�لف�سالت، ومن هنا يجب 

�أن نحر����ص �أل نن���ام ما مل ننظف 

فمنا تنظيفًا جيد�ً.

كما تختلف ر�ئح���ة �لفم تبعًا 

�جلر�ثيم،  وكثاف���ة  �للعاب  لكمية 

وكذل���ك ح�سب �حلال���ة �لغريزية، 

كحال���ة �لطمث عند �مل���ر�أة، �إذ �إن 

كثري�ً من �لن�س���اء �للو�تي يعانني 

من ��سطر�ب���ات �ِسّنية �أو لثوية �أو 

�أنفية يعانني م���ن مذ�ق كريه يف 

�لف���م، وحتدث �لر�ئح���ة �أي�سًا يف 

حالت نق�ص �سكر �لدم.

ولع���الج ر�ئحة �لف���م �لكريهة، 

ين�س���ح �لأطباء مبعرف���ة �ل�سبب، 

�س���و�ء كان تنف�سي���ًا �أو ه�سميًا �أو 

ر�ئحة  ومعاجلة  �للوزتنْي،  �لتهاب 

�لف���م �لناجمة ع���ن �أ�سباب فموية 

فعالة، وغالبًا ما ي�سفى بالعتناء 

بال�سحة �لفموية، وطبيب �لأ�سنان 

ميكن �أن يعال���ج �لن�سج �ملر�سية 

�لتي  �ل�سيئ���ة  �لعو�مل  ويح���ذف 

ت�سب���ب جتم���ع ف�س���الت �لطعام، 

ويوجه �ملري�ص �إىل طريقة تنظيف 

ما بني �لأ�سنان.

ويج���ب �للج���وء �إىل ��ستعمال 

غ�س���ولت فموي���ة، ل �سيم���ا تلك 

�حلاوي���ة عل���ى عو�م���ل م�سادة 

للجر�ثيم، فهي تزي���ل ر�ئحة �لفم 

�ملزعجة ملدة ل تقل عن �ساعتني، 

وهو �إنقا�ص موؤّقت للنف�ص �لكريه.

ومن �مل���و�د �ملوؤكدة لإز�لة ر�ئحة 

�لف���م �لكريه���ة، �مل���اء �لأك�سجيني، 

3٪ يوؤثر  فمحلول���ه �ملائي بن�سب���ة 

مو�سعيًا عل���ى �جلر�ثيم، وهو م�ساد 

للعفونة، �سعيف يح���رر �لأوك�سجني 

ب�رشع���ة، فيخ���رب �لبقاي���ا ويبّي�ص 

�لأ�سنان، وي�ستعمل يف مكافحة �لُبخر، 

ويف �لتهابات �لفم و�للثة �ملختلفة.

ومن �ملو�د �ملا�سة، �لكلوروفيل، 

وهو يتوّفر يف �لنباتات �خل�رش�ء، 

يتدخل  و�ل�سبان���خ،  �خل����ص  مثل 

فين�سط  �لأك�سدة  يف  �لكلوروفي���ل 

�خلالي���ا �حلية، مم���ا ي�ساعد على 

و�لتقرحات،  �لتئام �جلروح  �رشعة 

ويع���دل �لأج�س���ام �لأجنبية �لتي 

تعت���رب �سببًا لر�ئح���ة �لفم، يدخل 

�لكلوروفي���ل يف تركي���ب بع����ص 

نّية، وقد ثبت �أن يف  �ملعاجني �ل�سِّ

و�سع هذه �ملعاج���ني �إز�لة �لبخر 

خالل �ساعتني من تنظيف �لأ�سنان.

كما ين�سح �لأطب���اء بالبتعاد 

عن تن���اول �لأطعم���ة �لتي تبعث 

�لر�ئح���ة �لكريه���ة يف �أنفا�ص من 

ياأكلها، مثل �لب�سل، وقد ُحلَّت هذه 

�مل�سكلة جزئيًا باأكل �أور�ق �خل�ص، 

�لر�ئحة،  ُتذه���ب قلياًل م���ن  �لتي 

نظ���ر�ً �إىل �حتو�ئه���ا عل���ى مادة 

�لكلوروفيل.

�أفــقــي

�أم �لقرى / عميد �لأدب �لعربي يف �لقرن �ملا�ضي  1
�آخر يف مهمة ما 2 توق و��ضتياق / يقوم مقام �ضخ�ص 
3 مهمة �ر�ضال و��ضتقبال �لوفود / يف �ل�ضلم �ملو�ضيقي

4 �لتفاف / ن�ضف مز�ح

طــريـقـة اللعـب

تو�س���ع �لأرقام م���ن 1 �إىل 9 عاموديًا و�أفقيًا 

على �أن ل يتكرر �لرقم يف �أي �جتاه عامودي 

كان �أو �أفقي 

الحل السابق 12345678910
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

�لطعن  يقبل  ل   / �لكتفاء  حلد  �طعمه   5
�أو �لتغيري

6 ثني / متميزون
7 بكاء ب�ضوت مرتفع حزنا على �ضيء ما 

/ يحاول �لهروب من م�ضوؤولية

8 مالمح / ن�ضف تر�م
�أو �لتمكن منه 9 �ضعب �حل�ضول عليه 

– كوكب يدور  �لكونغ فو /  10 رتبة يف 
كو�كب  عك�ص  �ل�ضاعة  عقارب  حركة  مع 

�ملجموعة �ل�ضم�ضية

عــمـــودي

من  يتخرج  مل  ر�حــل  م�رصي  �أديــب   1
�جلامعة كتب �لعبقريات

2 فيل�ضوف �ضيني كان له �إثر يف �لثقافة 
�ل�ضينية دهر� من �لزمن

)معكو�ضة(  حاد�  �لر�ضا�ص  قلم  جلعل   3
/ جهة �أو ق�َضم

�لأر�ــص  من  ن�ضتخرجها  �لتي  �ملــو�د   4
ون�ضتخدمها يف �ل�ضناعات )معكو�ضة(

– دعاء باخل�ضارة  5 حرفة )معكو�ضة( / 
و�لهالك وجاء يف �ضورة �مل�ضد

6 ن�ضف تيمن

1
1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10
ويحبها  م�ضورة  خا�ضة  حديقة  يف  جتدها   7

�لأطفال / ندر وقل

8 �رص�ص / �أ�ضم علم ويعني من يتمتع باحلزم 
و�لقوة / – ��ضم فعل مبعنى �أ�ضكت ممر

يف  وت�ضتعمل  �لبحر  يف  موجودة  مــادة   9
فرن�ضي  وفيل�ضوف  �أديــب   / �جلــروح  عــالج 

عا�ص ع�رص �لتنوير

10 ملك بابلي عظيم ��ضتهر بن�ضاطاته �لعمر�نية 
وو��ضتهر ببناء حد�ئق بابل �ملعلقة

رائحة الفم الكريهة.. كيف نتخلص منها؟
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قمة ملتهبة بين النجمة واألنصار 
أتلتيكـو مـــــدريــد يـدخـل طرفـًا في حوار برشلونة - ريال مدريدفي المرحلة السابعة من الدوري اللبناني

اأ�سبح اأتلتيكو مدريد الإ�سباين 

اأح����د اأبرز اكت�ساف����ات كرة القدم 

الأوروبي����ة له����ذا املو�س����م، بعد 

تاأهله ال�س����ارخ اإىل الدور الثاين 

من دوري اأبطال اأوروبا وحتقيقه 

11 فوزاً م����ن 12 مباراة يف دوري 
بالده حتى الآن.

العا�سمة  فري����ق  اآخر مالحم 

اأو�سرتيا  الإ�سباني����ة كان �سحقه 

فيين����ا 0-4 يف دوري الأبط����ال، 

ميوني����خ  باي����رن  اإىل  لين�س����م 

الأملاين حامل اللقب، الوحيد اإىل 

جانبه الذي حق����ق 4 انت�سارات 

كاملة.

امل����درب  رج����ال  يكت����ف  مل 

�سيميوين  دييغ����و  الأرجنتين����ي 

بالتاأه����ل اإىل ال����دور الثاين من 

الأوىل و�سمان  القارية  امل�سابقة 

�سدارة جمموعتهم باأول م�ساركة 

يف اأرب����ع �سن����وات، ب����ل خرقوا 

احتكار بر�سلونة وريال مدريد يف 

الليغا الإ�سبانية.

ويبتعد اأتلتيكو بفارق 3 نقاط 

�سيكون ع�س���اق الكرة اللبنانية، يوم 

الأحد املقبل، على موعد مع دربي بريوت 

ولبنان الرقم 104 بني الأن�سار والنجمة، 

يف قم���ة املرحلة ال�سابع���ة من الدوري 

اللبناين لكرة القدم. 

ويرتدي اللقاء اأهمية كبرية بالن�سبة 

للفريق���ني، ل �سيما اأن���ه �سري�سم اإىل حد 

بعيد وجهتهم���ا يف املناف�سة على لقب 

الدوري، فالأن�سار الث���اين خلف ال�سفاء 

ب�11 نقطة، بف���ارق الأهداف عن النجمة 

الثالث بر�سيد النقاط نف�سه.

وع���ادة ما تاأتي مباري���ات الفريقني 

عام���رة بالقوة والكف���اح والإثارة، حتى 

ت�س���ل اإىل درج���ة الغلي���ان يف امللعب 

وخارج���ه، ولطامل���ا كان يطل���ق عليه 

ت�سمية »ال���دوري امل�سغر«، لأنه يجمع 

فريق���ني ميلكان اأكرب قاع���دة جماهريية 

يف لبن���ان، وذلك من���ذ مباراتهما الأوىل 

يف 8 كان���ون الول 1968 ويومها انتهت 

جنماوي���ة )2 – 1( عل���ى ملعب بريوت 

البلدي، وحت���ى مباراتهما ال�57 الأخرية 

يف الدوري، يف اإياب الن�سخة املا�سية.

وف���از الأن�سار 20 م���رة على غرميه 

يف الدوري، يف حني فاز النجمة 16 مرة 

وتعادل يف 21 مب���اراة، و�سجل الأن�سار 

يف مرم���ى النجمة 56 هدف���ًا مقابل 52 

للنبيذي. 

و�سجل النجمة اأكرب فوز على الأن�سار 

يف الدوري بنتيجة 4 �� 0 يف مو�سم 1969 

�� 1970، بينما كان الفوز الأكرب لالأن�سار 

4 - 2 مو�س���م 1997 - 1998، وكان اأك���رب 
تعادل بينهما 2 �� 2 اأربع مرات.

وعادة ما تكون الغلبة للفريق الأهداأ 

اأع�سابًا والأك���ر دراية وخربة يف ح�سم 

الأم���ور يف اأوقاته���ا، ول ميك���ن ترجيح 

كفة فري���ق على اآخر ح�سب ترتيبهما يف 

جدول امل�سابق���ة، ومبارياتهما معًا يف 

حد عينها م�سابقة خا�سة لها ح�ساباتها 

وتقاليدها. 

عموم���ًا، الكفتان متكافئتان، علمًا اأن 

دفاع الأن�سار ميتاز ع���ن مناف�سه، اإذ مل 

تهت���ز �سباكه اإل 4 م���رات، بينما اهتزت 

�سب���اك النجمة 6 م���رات، ويتفوق هجوم 

الفري���ق النبيذي بت�سجيل���ه 10 اإ�سابات 

بينما �سجل الأخ�رض 9 اإ�سابات. 

و�سيخو�ض الفريقان املباراة ب�سفوف 

النجمة  �سب���ه مكتمل���ة، و�سيخو�سه���ا 

حم���اوًل ن�سيان خ�سارت���ه الأخرية اأمام 

ال�سف���اء 0 – 3، يف املرحل���ة ال�ساد�سة، 

علمًا اأن���ه �سيفتقد اإىل جهود قلب دفاعه 

�سامر زين الدين، ال���ذي تعر�ض لإ�سابة 

يف الرب���اط ال�سليبي يف مب���اراة ودية 

لفريقه مع نفط مي�سان العراقي، الأ�سبوع 

املا�سي، انتهت بالتعادل 2 – 2.

الأن�سار فالفوز �سيوؤكد جاهزيته  اأما 

للمناف�سة على لقب الدوري العتيد، الذي 

غاب ع���ن خزائنه منذ مو�س���م 2006 – 

.2007
وحتم���ل مواجهة الأحد الرقم 104 يف 

تاريخ لقاءات الفريقني، حيث فاز النجمة 

عل���ى ج���اره البريوتي 34 م���رة، بينما 

يتفوق الأن�سار بر�سيد 41 انت�ساراً مقابل 

التعادل يف 28 منا�سبة.

وياأمل جمهور الفريقني اأن ت�ستعيد 

لقاءاتهما بريقها، ل �سيما اأنها كانت 

جتت����ذب الآلف ما ب����ني ال�سبعينات 

والت�سعين����ات، قب����ل اأن تقفد رونقها 

تدريجيًا، لأ�سباب عدة، اأبرزها الو�سع 

العام للكرة اللبنانية والأزمات التي 

تع����اين منها الأندي����ة املحلية على 

ال�سعد الإدارية واملادية.

وي���ربز الف���ارق الفن���ي يف الأ�سماء 

الالمع���ة الت���ي كانت ت�سمه���ا �سفوف 

الفريقني، فف���ي ال�سبعينات والثمانينات 

كان���ت اجلماه���ري تهت���ف لالعبني مثل 

حممد الأ�سطة وجه���اد حمجوب وحممد 

ال�رضيف وعبد النا����رض بختي واإبراهيم 

الغ���ول وعدنان بليق  الدهيني ويو�سف 

وح�س���ني فرح���ات يف الأن�س���ار، وزين 

ها�سم وح�سن �ساتيال وعبد النا�رض كجك 

وجم���ال اخلطيب وح�س���ن عبود وجمال 

احلاج وحممود حمود يف النجمة.

نبت���ات  اأزه���رت  الت�سعين���ات  ويف 

الفريقني جنومًا زينت املالعب اللبنانية، 

فلم���ع يف الأن�س���ار عمر اإدلب���ي وفادي 

علو����ض وعب���د الفتاح �سه���اب وحممد 

امل�سلماين وعل���ي قبي�سي وديفيد ناكيد 

وع�س���ام قبي�سي واأحم���د فرحات ونزيه 

نحل���ة وبيرت برو�سبار، اأم���ا يف النجمة 

فتاألق عل���ي رمال وجه���اد وعلي جابر 

وح�سن حالل ومو�س���ى حجيج و�سنداي 

اأوكو واأي���رول ماكفرلي���ن وحمادة عبد 

اللطيف وه�سام اإبراهيم.

ويق���ع الأن�س���ار حالي���ًا حت���ت وزر 

التجدي���د والتغيري، بع���د اأن حل �سابعًا 

املو�سم املا�س���ي، يف اأحد اأ�سواأ موا�سمه 

عل���ى الإط���الق، وعه���دت اإدارة النادي 

الأخ�رض اإىل املدرب العراقي هاتف �سمران 

قيادة »ث���ورة التجديد« بالعتماد على 

كوكب���ة من الالعب���ني ال�سبان مع بع�ض 

املخ�رضم���ني مثل لعب الرت���كاز نبيل 

�سيبا�ستيان  الربازيلي  واملدافع  بعلبكي 

رامو����ض، الذي يدافع ع���ن األوان الأن�سار 

للمو�سم الرابع على التوايل.

و�سيع���ول �سمران ب�سكل رئي�سي على 

�سان���ع األع���اب الفريق املتاأل���ق ربيع 

عطايا، الذي برهن عن كفاءة فنية كبرية، 

هذا املو�سم اإىل جان���ب احلار�ض الدويل 

لري مهنا والظه���ري الأي�رض حممد حمود 

واملدافع ح�سني �سيد القادم من الت�سامن 

�سور وحمزة عبود الوافد من ال�سفاء، اأما 

جمهور النجمة فلن يقبل بغري اللقب هذا 

املو�سم، ما ي�س���ع مدربه مو�سى حجيج 

حت���ت �سغوط كبرية، خ�سو�س���ًا بعد اأن 

طرحت ا�ستقالته على ب�ساط النقا�ض بعد 

مباراة ال�سفاء الأخرية، لكن اإدارة النجمة 

ف�سلت جتديد الثقة به.

ويخو����ض حجيج الختب���ار الثالث 

على راأ�ض الإدارة الفنية للفريق النبيذي 

وقد تكون الفر�سة الأخرية اأمامه لإحراز 

اللقب للم���رة الثامنة بعد ف���وزه اللقب 

 ،2009  –  2008 مو�س���م  يف  ال�ساب���ع 

ومعادلته الهومنمن.

الدوليون  ت�سكيلت���ه  واأبرز عنا����رض 

قائد الفريق عبا�ض اأحمد عطوي والظهري 

علي حمام ولعب الو�سط حممد �سم�ض، 

اإ�ساف���ة لبع����ض املخ�رضم���ني كح�سني 

حمدان واملهاجم ح�سن املحمد.

وياأم���ل حجي���ج اأن يح�س���ن لعبوه 

الرتكيز، ل �سيما يف خ���ط الهجوم الذي 

افتق���د اإىل اللم�س���ة الأخ���رية يف لق���اء 

ال�سف���اء، ويعول حجيج عل���ى حما�سة 

لعبيه لل�سعود اإىل من�سة التتويج للمرة 

الأوىل منذ خم�سة موا�سم، علمًا اأن فريقه، 

ال���ذي كان الأن�سط يف �س���وق النتقالت 

وفرتة التح�سريات الت���ي �سبقت انطالق 

البطولة مل ي�س���ل اإىل كامل م�ستواه، ما 

يهدده بخ�س���ارة اللقب مرة جديدة، بعد 

اأن فقد يف الأمت���ار الأخرية األقاب كثرية 

يف العامني املا�سيني. 

الأن�سار النجمة

مو�سى حجيجهاتف �سمران 
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أتلتيكـو مـــــدريــد يـدخـل طرفـًا في حوار برشلونة - ريال مدريد
عن بر�سلون����ة حامل اللقب واملت�سدر، 

ويتقدم جاره اللدود ريال مدريد بفارق 

3 نقاط، ولول خ�سارته املفاجئة اأمام 
ا�سباني����ول 0-1، وهي الوحيدة له يف 

الدوري، لرتبع عل����ى ال�سدارة باإجناز 

تاريخي.

يعي�سه����ا  الت����ي  الف����ورة  ه����ذه 

»كولت�سونريو�ض« مل تاأت �سدفة، فمنذ 

قدوم �سيميوين يف كانون الأول 2011، 

قلب لعب الو�سط ال�سابق الذي �سارك 

مع اأتلتيكو خ����الل فوزه بلقب الدوري 

اآخ����ر م����رة يف مو�س����م 1995 - 1996، 

ت�سكيلة البطل النائم وبداأ بقيادته اإىل 

حتقيق الإجناز تلو الآخر.

يف وقت مر جنوم كبار على الفريق 

ورحلوا من دون األق����اب، مثل فرناندو 

توري�ض، والأرجنتيني �سريخيو اغويرو، 

كانت  فورلن،  دييغ����و  والأوروغوياين 

اإدارة الن����ادي تعاين من �سوء التنظيم، 

اأر�ض  للتوازن عل����ى  والفريق يفتق����د 

امللع����ب، ما حرمه م����ن الدخول على 

خط كامب نو - �سانتياغو برنابيو يف 

العقد الأخري.

ح�سل تغي���ري �رضيع من���ذ و�سول 

�سيمي���وين، فف���ي اأول �ست���ة اأ�سهر من 

وليته، حق���ق اأتلتيكو �سع���وداً كبرياً 

يف الرتتيب، واأه���در التاأهل اإىل دوري 

اأبطال اأوروبا بفارق ب�سيط يف املرحلة 

الأخرية من الدوري، لكنه حقق م�سرية 

عا�سفة يف م�سابق���ة الدوري الأوروبي 

»يوروبا لي���غ« الرديفة، اإذ فاز يف كل 

مبارياته يف املراحل الإق�سائية.

لقب جديد دخل خزائن النادي على 

ح�ساب ت�سل�س���ي الإنكليزي يف الكاأ�ض 

ال�سوبر الأوروبي���ة 1-4 بف�سل ثالثية 

جنم الفريق اآن���ذاك الكولومبي راداميل 

فالكاو.

وبف�س���ل الكولومب���ي الفت���اك، بداأ 

اأتلتيكو املو�س���م املا�سي بقوة، ففازوا 

يف 11 م���ن اأول 13 مب���اراة يف الليغا، 
قب���ل اأن ي�سقط���وا اأم���ام اجل���ار ريال 

مدريد يف درب���ي العا�سمة، لكن قدرة 

�سيميوين على حتفي���ز لعبيه وعقله 

التكتيكي الفذ �ساهما يف اإنهاء التقهقر 

اأم���ام ريال، فتغلبوا عليه لأول مرة يف 

14 �سن���ة يف اأف�سل وق���ت و�سيناريو، 
يف نهائ���ي كاأ����ض امللك عل���ى ملعب 

»�سانتياغو برنابي���و« احتفل 40 األف 

م�سجع لأتلتيكو بك�رض احلاجز النف�سي 

على اأر�ض غرميه���م التاريخي ورفعوا 

اللقب الغايل.

اإىل  و�سل���ت  �سيمي���وين  نه�س���ة 

م�ستوي���ات اأرفع ه���ذا املو�سم، فربغم 

انتق���ال فالكاو اإىل موناك���و الفرن�سي، 

كانت النتائج رائعة يف الليغا ودوري 

الأبطال.

اأ�سبح ال�سبان اأمثال كوكي وماريو 

�سواري���ز من الالعب���ني املنتظمني يف 

املنتخب الوطني، فيم���ا حتول دييغو 

كو�ست���ا )16 هدفًا ه���ذا املو�سم( حتت 

اإ�رضافه لي�سبح م���ن اأخطر املهاجمني 

يف العامل وحم���ط �رضاع بني الربازيل 

بلده الأ�سلي واإ�سبانيا للعب يف كاأ�ض 

العامل قبل اأن يف�سل الأخرية.

ول ي���زال �سيميوين ي�ستبعد اإمكانية 

اإحراز فريقه لق���ب الدوري الإ�سباين هذا 

املو�سم، معت���رباً با�ستمرار الدوري باأنه 

»ممل« يف ظل �سيطرة الثنائي بر�سلونة 

وريال بف�سل الدعم املايل الكبري.

مل يخ����رض اأتلتيك���و يف اآخ���ر اأربع 

اأمام بر�سلون���ة وريال، واأظهر  مباريات 

اأن مبقدوره مقارعة نخبة القارة عندما 

تك���ون املواجهات م���ن مباراتي ذهاب 

واإياب ولي�ض على م���دى 38 مباراة يف 

مو�سم كامل من الدوري.

ومن ال���دللت على جن���اح الفريق، 

ا�ستدعاء مدرب منتخب اإ�سبانيا في�سنتي 

دل بو�سك���ي لهداف الفري���ق  الربازيلي 

الأ�سل دييغو كو�ستا.

وكان دييغ���و كو�ست���ا )25 عام���ًا( 

و�س���ل اإىل اإ�سباني���ا ع���ام 2007، وهو 

يحم���ل اجلن�سية املزدوج���ة )الإ�سبانية 

والربازيلية(، وقد دافع عن األوان الربازيل 

يف مباراتني وديتني يف الربيع املا�سي، 

لكنه اأعلن اأواخر ت�رضين الأول املا�سي، 

اأنه يري���د متثيل »الدول���ة التي اأعطته 

كل �سيء« وهو م���ا ت�سمح به القوانني 

ال�ساري���ة طاملا اأن���ه مل يلعب مع بلده 

الأ�سلي يف امل�سابقات الر�سمية.

ويبحث دل بو�سك���ي عن راأ�ض حربة 

�رضيح يف املنتخ���ب فوجد �سالته يف 

كو�ست���ا )13 هدف���ًا يف 12 مب���اراة يف 
�سدارة هدايف الدوري(، وبرر خياره باأن 

»هناك �سواب���ق بالن�سب���ة اإىل اإ�سبانيا 

حيث مثله���ا العديد م���ن الالعبني من 

غري املولودين عل���ى اأرا�سيها«، معترباً 

اأن كو�ستا »يجم���ع ال�سفات واملوؤهالت 

املطلوب���ة ليك���ون لعب���ًا يف املنتخب 

الإ�سباين وه���و حاليًا يف اأح�سن حالته 

وباإمكانه دعم هذا املنتخب«.

و�سيكون كو�ست���ا خام�ض لعب ولد 

يف الربازيل ميثل اإ�سبانيا واآخرهم لعب 

و�سط فياريال مل���دة 11 عامًا ماركو�ض 

�سينا الذي توج بطاًل لأوروبا عام 2008.

يذك���ر اأن نح���و 40 لعب���ًا من غري 

املولودي���ن يف اإ�سباني���ا مثلوه���ا يف 

املنتخ���ب، واأبرزهم املجري���ان فريينك 

بو�سكا����ض ولزلو كوب���ال والأرجنتيني 

الفريدو دي �ستيفانو.

وتاأتي الأرجنت���ني يف طليعة الدول 

التي قدمت لعب���ني للمنتخب الإ�سباين 

م���ع 13 لعبًا، ثم الربازي���ل التي قدمت 

هريال���دو بي�س���ريا )مب���اراة واحدة عام 

1973( ودونات���و )12 مب���اراة بني 1994 
و1996( وكاتانيا )3 مباريات عام 2000( 
وماركو�ض �سين���ا )28 مباراة بني 2006 

و2010(. يف املقابل، قدمت فرن�سا لعبًا 
واحداً ه���و املدافع ارماندو الفاريز الذي 

مثل اإ�سبانيا يف مباراتني فقط بني 1996 

و1997.

جالل قبطان
دييغو �سيميوين

اأتلتيكو مدريد
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اأده�������������ش ع����ام����ل ن����ظ����اف����ة امل���ر����ض���ى 

باأحد  الكلى  وح���دة  ق�ضم  يف  امل��راج��ع��ن 

ب���اأداء  لقيامه  ال�����ض��ع��ودي��ة،  امل�ضت�ضفيات 

اخت�ضا�ش  من  هي  الوحدة  داخ��ل  اأدوار 

املمر�ضن  اأح��د  الأق��ل  اأو على  الطبيب، 

يف الق�ضم.

وق����ال ���ض��ه��ود ع��ي��ان اإن ال��ع��ام��ل ك��ان 

وح��دة  بق�ضم  امل��ر���ض��ى  با�ضتقبال  ي��ق��وم 

التي  الطبية  املحاليل  وحت�ضري  الكلى، 

ت�ضغيل  اإىل  اإ�ضافة  املري�ش،  بها  ُيحقن 

الكلى، من دون  بغ�ضيل  املكائن اخلا�ضة 

اأن يلفت الأمر انتباه اأحد من امل�ضوؤولن 

اأو الأطباء.

م��ن ج��ان��ب��ه، اأو���ض��ح م�����ض��وؤول �ضحي 

اأن ال�ضخ�ش الذي ظهر يف ال�ضور لي�ش 

واأن��ه  امل�ضت�ضفى،  يف  ممر�ضاً  ول  طبيباً 

حول  مو�ضعة  حتقيقات  ب��اإج��راء  �ضيقوم 

ر. املو�ضوع وحما�ضبة املق�ضّ

ال�م��دي��ر ال��ف��ن�ي: م���الك م�ح����ف��وظ

info@athabat.net :بريوت امل�ضيطبة - �ضارع عثمان بن عفان - بناية العرت - ط1 - هاتف: 01/360807 - فاك�ش: 01/368256 -  بريد اإلكرتوين

تـــ�صـــــدر عـــــــن 

�شــركــة الـقـــلــم 

لالإعالم �ش.م.م.

ع���ند وج����ود م��ض�ك��ل��ة ف�ي التوزيع الرجاء الت�ضال:  هاتف: 01/666314ت�����������وزي�����������ع الأوائ��������������ل 
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كاريكاتير

عامل النظافة ينوب عن طبيب المستشفى

اأث���ب���ت خم��ت�����ش يف ال��ط��ب ال��ري��ا���ض��ي 

ال�ضريعة لي�ضت جمرد  ال��وزن  اأن خ�ضارة 

خرافة، عندما متّكن من خ�ضارة حوايل 

24 �ضاعة  12 كيلو غرام من وزنه خالل 
فقط.

يف  عاماً(   28( اإدغيلي  رو���ش  واعتمد 

حماولته خل�ضارة الوزن على طرح كمية 

من   ٪70 اإىل   ٪50 ب��ن  ن�ضبتها  ت���رتاوح 

املاء الذي ي�ضكل حوايل ن�ضف وزن ج�ضم 

الإن�ضان، وذلك حتت اإ�ضراف طبي دقيق.

ال��ت��خ��ل�����ش من  اأن  »اإدغ���ي���ل���ي«  واأك�����د 

كميات كبرية من املاء عن طريق التعرق 

املاء  تناول  وع��دم  البول،  م��درات  وتناول 

ط����وال ي���وم ك��ام��ل، ه��و ال�����ض��ب��ي��ل الأم��ث��ل 

ال��وزن يف وقت  خل�ضارة كمية كبرية من 

قيا�ضي.

على  ق��ا���ٍش  لنظام  »اإدغ��ي��ل��ي«  وخ�ضع 

نف�ضه  ع���ّر����ش  ح��ي��ث  ����ض���اع���ة،   24 م����دى 

اإ�ضافة  م��ع  احل����رارة،  �ضديد  م��اء  حلمام 

امل��اء  امت�ضا�ش  على  ي�ضاعد  ال��ذي  امللح 

من اجل�ضم، بالإ�ضافة اإىل تناول مدرات 

ال���ب���ول، م��ث��ل ف��ي��ت��ام��ن »����ض���ي«، وج���ذور 

الهندباء والكافين.

ي��ت��م��ّك��ن من  »اإدغ���ي���ل���ي« مل  اأن  ورغ����م 

الو�ضول اإىل الهدف الذي و�ضعه لنف�ضه، 

اأنه  اإل  غ��رام،  كيلو   14 بخ�ضارة  واملتمثل 

 12 ا�ضتطاع حتقيق رقم قيا�ضي بخ�ضارة 

كيلو غرام خالل 24 �ضاعة فقط.

خسر 12 كيلو من وزنه خالل 24 ساعة

فتح باب الطائرة 
فسقط في المحيط

ه���وى م�����ض��اف��ر ع��ل��ى م���ن ط��ائ��رة 

قدم،   2000 نحو  ارت��ف��اع  من  �ضغرية 

و���ض��ق��ط يف امل��ح��ي��ط ق���رب م��ي��ام��ي يف 

فلوريدا.

ق��ائ��د ال��ط��ائ��رة اأب��ل��غ امل�����ض��وؤول عن 

احل��رك��ة اجل��وي��ة يف مطار يف ميامي 

اأن الراكب �ضقط من باب مفتوح من 

ال��ط��ائ��رة، واأو���ض��ح: »ل��ق��د ك��ان الباب 

اإنني  ال���راك���ب..  منه  ف�ضقط  م��وارب��اً 

ع��ل��ى ب��ع��د 9 ك��ي��ل��وم��رتات م��ن مدينة 

م���ي���ام���ي«، ف�����ض��األ��ه ���ض��اب��ط احل��رك��ة 

اجل��وي��ة يف امل��ط��ار ق��ائ��اًل: »اأت��ق��ول اإن 

طائرتك«؟  من  �ضقط  معك  م�ضافراً 

اأن  مو�ضحاً  ب��الإي��ج��اب،  الطيار  ف���رّد 

ف�ضقط  اخللفي  ال��ب��اب  فتح  ال��راك��ب 

م���ن خ���الل���ه، ف���ب���داأ خ��ف��ر ال�����ض��واح��ل 

ورجال الإنقاذ والإطفاء بالبحث عن 

الراكب املفقود يف املنطقة التي يعتقد 

اأنه �ضقط فيها، لكنهم مل يعرثوا على 

جثته، غري اأن ال�ضلطات تعرفت على 

ال��رج��ل، وق��ال��ت اإن���ه ج����رياردو نايلز، 

م�ضرية  ع��ام��اً،   42 العمر  م��ن  ويبلغ 

اإىل اأن����ه اإم����ا ي��ك��ون ق��د ق��ف��ز ل��وح��ده 

امل��ح��رك  ذات  ال��ط��ائ��رة  م��ن  �ضقط  اأو 

الواحد.


