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مّول  اأو  انتقى  من  هو  االأ�ــشــري  اأحمد  يكون  اأن  اأمني  م�شدر  ا�شتبعد 

انتحاريْي تفجري ال�شفارة االإيرانية، الأن االأمر اأكرب من طاقة االأ�شري، واإن 

كان يتحّمل امل�شوؤولية جلهة ال�شحن املذهبي الذي مار�شه، م�شرياً اإىل اأن 

االإعداد مّت يف االأرا�شي ال�شورية من قبل جمموعات تنتمي اإىل »القاعدة«.

اأنه تتم مالحقة ال�شخ�س الذي جّند االنتحارينْي يف  وك�شف امل�شدر 

لبنان، نافياً اأن يكون من خميم عني احللوة.

ألمـــــــة واحـــــــدة
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أكبر من طاقة األسير

5 هل يعود الحريري إلى الُحكم؟

تفجيرا »السفارة« 
يستعجالن 

»تقليم« القلمون
لبنان في مواجهة التحالف 

»الوهابي« - »اإلسرائيلي«

المطران نّصار: البطريرك 
الراعي ليس بحاجة إلى 

دعم خارجي إلبراز نفوذه

أساليب تجنيد 
االنتحاريين

إيران ربحت.. ولم تفّجر 
القـنبلة
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اإلرهاب إن حكى
 

ثمة قضايا كثيرة وكبيرة هذه األيام تستحق التوقف عندها باهتمام، 
لكن أي كالم يقفز فوق التفجير االنتحاري المزدَوج في محيط السفارة 
اإليرانية في بيروت س���يكون من خارج الذوق الع���ام، ذلك أن الجريمة 
اإلرهابية النكراء أكملت فصولها بالكشف عن االنتحاريْين اللذين نفذا 
العملية، وهما لبناني من صيدا عاصمة المقاومة، وفلسطيني من مخيم 
الصمود في عين الحلوة، ولعل ما يدمي القلب أن يكش���ف التحقيق أن 

التخطيط كان بأدوات محلية صرفة.
كان يمك���ن له���ذه الجريمة أن تمضي مع الوقت كم���ا مضى غيرها من 
قبل، وتقفل على أش���الء الضحايا األبرياء الذين حصدتهم التفجيرات 
الس���ابقة، من بئر العبد والروي���س في ضاحية بي���روت الجنوبية، إلى 
مس���جدي الس���الم والتقوى في طرابلس، لوال أن الوقائع المتصلة بها 
توحي بمؤش���رات خطيرة، انطالقًا من المكان المس���تهدف، وصواًل إلى 

هوية المنفذين والمخططين والدافعين إلى مثل هذا العمل.
لقد تقاطرت خبرات العالم أجمع حول جريمة اغتيال الرئيس الش���هيد 
رفيق الحريري لتخلص إلى توجيه االتهام بعد أكثر من خمس سنوات، 
فيم���ا تمكنت الخب���رات األمنية المحلية من كش���ف الجن���اة في هذا 
التفجير المزدوج في أقل من خمس���ة أيام، صحيح أن األدوات التقنية 
لكشف الجرائم قد ش���هدت تطورًا كبيرًا خالل السنوات الماضية، لكن 
ه���ذا ال يمنع الش���ك باحترافية القائمين على ه���ذه العملية، من دون 
منح البراءة لجهات إقليمية بالوقوف وراءها، ولذلك كان مس���اعد وزير 
الخارجية اإليراني حسين عبد اللهيان متحفظًا في اتهام دولة إقليمية 

كبرى، وقال: »إن األفراد ال يفسدون عالقتنا بالسعودية«.
وبانتظار جالء األمور من خالل التحقي���ق الجاري، فإن النتائج المترّتبة 

على هذه العملية تبرز حقائق ال بد منها:
أواًل: ه���ذه الجريمة تجاوزت الخطوط الحمر، من خالل اس���تهداف دولة 
إقليمية كبرى كإيران لها مكانتها الدولية، وحزب حليف لها له موقعه 

المحلي واإلقليمي والدولي، وهي لن تمر من دون حساب.
ثانيًا: اإلرهاب لم يؤدِّ في الس���ابق إلى أي نتيجة سياس���ية، ولم يدفع 
المس���تهَدفين إلى تبديل سياساتهم، بل زادهم تشبثها بمواقفهم، 

»حزب الله«. وهو لن ينفع مع دولة كإيران ومقاومة ك�
ثالث���ًا: العملية التي أودت بحي���اة ثلة من المدنيين األبرياء عكس���ت 
تعاطفًا رس���ميًا وسياس���يًا دوليًا واس���عًا مع الجمهورية اإلس���المية، 
»حزب الله« مزيدًا من االلتفاف الش���عبي في بيئته الحاضنة  وحققت ل�

على أقل تقدير.
رابع���ًا: خطر اإلرهاب يدق أبواب العالم بدوله كافة، ومن دون اس���تثناء، 
بما فيها الدول التي كانت متهمة برعايته، وعليه ال بد أن يتكتل العالم 

بدوله كافة لوقف هذا الجنون المدمر، وهو بال شك قادر على ذلك.
خامس���ًا: اإلرهاب الذي يمارسه بعض اإلسالميين ليس فيه من اإلسالم 
وس���ماحته ش���يء، فيوم فتح مكة كان رس���ول الله محمد ب���ن عبد الله 
)عليه الصالة والس���الم( متسامحًا حتى مع الكفار، وهو لم يسلك طريق 
اإلرهاب حتى مع ألّد أعدائه، وكذلك كان الخلفاء الراش���دون من بعده، 
وهو القائل قي خطبة الوداع: »كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله 
وعرضه..«، ويقول الله في كتابه الكريم: }من قتل نفس���ًا بغير نفس أو 

فساد في األرض كأنما قتل الناس جميعا{.. فهل من يرعوي؟

واصف عواضة

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

لبنان في مواجهة التحالف »الوهابي« - »اإلسرائيلي«
���دم كث���رون ممن بقي  �صُ

لديهم ح���د اأدنى م���ن الدين 

مب���ا  والوطني���ة  واخلل���ق 

�ص���اهدوه خالل الأيام القليلة 

املا�صية من تطابق املوقفينْ 

وال�ص���عودي  »الإ�رسائيل���ي« 

جت���اه التف���اق »الن���ووي« 

الغرب���ي - الإي���راين، ف���رّدة 

و�صت  »الطرفي«  لكال  الفعل 

التفاق،  بذعرهم���ا من ه���ذا 

وقد حاول ب���كل ما اأوتيا من 

�ص���غوط اإعالمية و�صيا�ص���ية 

فيما  منع حتقق���ه،  ومالي���ة 

اأجمع وق���ف مرّحبًا  الع���امل 

وم�صتب�رساً باخلال�ص من اأزمة 

الإقليمي  ال�ص���الم  تهدد  تكاد 

والدويل. 

 م���ن الطبيع���ي اأن يعمل 

اأي تفاهم  ال�ص���هاينة ملن���ع 

اأمركي - اإي���راين، اأو اأمركي 

�ص���يكون على  لأنه  - عربي، 

ح�صابهم، خ�صو�صًا اأن ح�صول 

مث���ل هذا التفاق �صي�ص���اهم، 

اإذا ن���ال حظه م���ن النجاح، 

يف تخفي���ف التوت���ر اإقليميًا 

ودوليًا، وي�ص���كل مدخاًل حلل 

كث���ر م���ن الق�ص���ايا احلارة 

التي تهدد حا�رس وم�ص���تقبل 

كثر م���ن الدول وال�ص���عوب، 

والأهم من كل ذلك اأنه ير�ص���م 

خط���وة الألف مي���ل يف وقف 

اخل�ص���وع الأمركي للم�صالح 

ال�ص���هيونية و»الإ�رسائيلية« 

التي ا�صتخدمت �صابقًا النفوذ 

الإنكليزي، ثم الفرن�صي، والآن 

المرك���ي، لتاأم���ي حماي���ة 

وتوفر  »الإ�رسائيلي«  الكيان 

الأمن له وال�صتمرارية، وهاهو 

»ليربمان«  ال�صهيوين  الوزير 

يدع���و للبحث ع���ن »حليف 

املتحدة،  الوليات  غر  اآخر« 

الإدارة  ف�ّص���لت  اأن  بع���د 

على  م�ص���احلها  الأمركي���ة 

امل�صالح ال�ص���هيونية يف ما 

خ�ص امل�صاألة الإيرانية.

اأن  لكن من غ���ر املفهوم 

يج���ن جنون ح���كام اململكة 

ال�ص���عودية من ه���ذا التفاق، 

ال���ذي اإذا كان ي�ص���كل تهديداً 

لأح���د فللكي���ان ال�ص���هيوين 

بالدرج���ة الأوىل واملئة، لأنه 

الت�صدي  جبهة  مداميك  يقّوي 

للم����رسوع ال�ص���هيوين، الذي 

يحتل فل�ص���طي حتت �ص���عار 

يتنا�صاه ال�صعوديون وغرهم، 

وهو »حدودك يا اإ�رسائيل من 

الفرات اإىل النيل«.

التطابق  ه���ذا  اأن  والواقع 

ال�ص���عودي  املوقف���ينْ  ب���ي 

و»الإ�رسائيل���ي« لي�ص جديداً 

ول ابن �ص���اعته، بل ياأتي يف 

�صارت  لنهج  طبيعي  �ص���ياق 

عليه اململكة منذ تاأ�صي�ص���ها، 

باعتماده���ا نهج التكفر لكل 

وباإعمال  ال���راأي،  من خالفها 

ال�ص���يف يف رقابهم، يف حي 

اخلط���ر  اململك���ة  جتاهل���ت 

بدايات���ه،  من���ذ  ال�ص���هيوين 

 - تكفريوه���ا  يطل���ق  ومل 

اأي طلقة ومل  »الوهابي���ون« 

يرفعوا �ص���يفًا يف وجه العدو 

»الإ�رسائيلي«.

لي�ص ذلك فح�ص���ب، بل اإن 

العقود  طوال  حاربت  اململكة 

املا�ص���ية كل جه���د عرب���ي 

واإ�ص���المي ج���دي ملحارب���ة 

العدو »الإ�رسائيلي«، ومواقف 

اململك���ة م���ن القائ���د جمال 

عب���د النا����رس ك�ص���فت عمق 

التورط ال�ص���عودي مع اللوبي 

ال�صهيوين، الذي ميار�ص نفوذه 

جلعل الإدارة الأمركية خادمًا 

ل�»الإ�رسائيلي���ي«.  مطيع���ًا 

العالقات  اأ�رسار  كذلك، تك�صف 

ال�ص���عودية دور املال النفطي 

يف ح���رف بع����ص املنظمات 

دوره���ا،  ع���ن  الفل�ص���طينية 

حيث مار�ص���ت يف ذلك الوقت 

دور امل�ص���اغب على ال�صيا�صة 

امل�رسي���ة النا�رسي���ة، ب���دًل 

لتحرير  ال�ص���تفادة منها  من 

فل�صطي.

عندما  ج���رى  ما  والالفت 

هاج���م »وهابّي���و« اململكة 

اأب���راج نيوي���ورك، حيث غاب 

عنه���ا اأربع���ة اآلف يه���ودي 

ويق�ص���دونها  فيها  يعمل���ون 

ارتباط  يك�ص���ف  يومي���ًاً، مبا 

املتطرف���ي يف اململك���ة مع 

وتن�صيقهم  ال�صهيوين،  اللوبي 

مع���ه يف ه���ذه »الغ���زوة«، 

لت�صكيل ظروف �صاغطة على 

الأمركيي دفعتهم اإىل احتالل 

اأفغان�ص���تان ثم الع���راق، من 

راً لها اأن  �صمن خطة كان مقدَّ

ت�صمل �صتة بلدان عربية. 

ال����رسوري  م���ن  كذل���ك، 

النتب���اه اإىل ما قاله الرئي�ص 

اليمني عبد ربه من�صور هادي 

موؤخ���راً، م���ن اأن ال�ص���عودية 

�صاعدته يف �ص���بط الأو�صاع 

الأمني���ة يف بالده، »فانح�رس 

ن�صاط تنظيم القاعدة، واختار 

عنا�رسه���ا الهج���رة اإىل دول 

مثل �ص���ورية وم����رس وليبيا 

وغره���ا«.. فهل ينف���ع تربوؤ 

ال�صعوديي  امل�صوؤولي  بع�ص 

التكفري���ي  اأعم���ال  م���ن 

مار�ص���وا  اأينما  »الوهابيي« 

كل  بح���ق  القت���ل  اأعم���ال 

»اإ�رسائي���ل«  يع���ادي  م���ن 

و»الوهابية« ال�صعودية؟

ال�ص���اأن  هذا  اخلط���ر يف 

معاقبة  ق���ررت  اململك���ة  اأن 

لبنان عل���ى هزمية م�رسوعها 

ن�ص���اط  ونقلت  �ص���ورية،  يف 

تكفرييها الإجرامي اإىل اأر�صه، 

الت���ي حّولته���ا م���ن »اأر�ص 

ن�رسة« اإىل �صاحة قتل وقتال، 

اأفعالهم  وكانت اأوىل بواك���ر 

قتلهم لل�صيخ ال�صهيد الدكتور 

�ص���عد الدين غّي���ة، لأنه قارن 

- ب�ص���فته عامل���ًا اإ�ص���الميًا 

اليهودية  بي   - متخ�ص�ص���ًا 

والوهابي���ة، وثّبت الت�ص���ابه 

والتطابق بي  ب���ل  والتقارب 

نظ���رة الثنتي جت���اه الكثر 

الق�صايا املرتبطة بعالقة  من 

اخلال���ق بالإن�ص���ان، وبنظرة 

النا�ص هلل، وغر ذلك من اأمور 

فل�ص���فية، ثم حاول���وا تفجر 

انتقامًا  الإيراني���ة  ال�ص���فارة 

اإي���ران للخطة  اإف�ص���ال  م���ن 

ال�ص���هيونية يف اإ�صعال حرب 

اأمركي���ة �ص���دها، وكذلك يف 

�صد  اأمركية  حربًا  اإف�ص���الها 

�صورية. 

الإره���اب ال�ص���عودي يدق 

واململكة  ب�صدة،  لبنان  اأبواب 

الت���ي �ص���اهمت بفعالية يف 

تدمر العراق و�صورية واليمن، 

ويف اإ�ص���عال الفنت يف ليبيا 

وتون����ص وم����رس وغرها من 

ال���دول العربية والإ�ص���المية 

ال�ص���هيوين،  خدمة للم�رسوع 

وحماية مل�صتقبل »اإ�رسائيل« 

واأمنه���ا، مّيمت وجهها �ص���طر 

لبن���ان، حماول���ة حتقيق ما 

عج���زت عن���ه »اإ�رسائي���ل«، 

وها ه���ي عنا�رس »القاعدة« 

الأ�صر تنّفذ  اأحمد  و»�رساذم« 

توجيهاتها، بعد اأن ف�صل �صعد 

و»تيارهما  احلري���ري  واأحمد 

�ص���تائمهم  اإل يف  يف تقليده 

اجله���ة  عل���ى  وتهجماته���م 

العربية الوحيدة التي اأرعبت 

»الكيان ال�صهيوين«. 

عدنان ال�ساحلي
»القاعدة« اأعلنت اجلهاد والنفري العام يف معظم البالد العربية واالإ�سالمية اإال فل�سطني.. فما هو ال�سر؟

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

السعودية قررت معاقبة لبنان 
بعد هزيمة مشروعها في سورية.. 
فنقلت نشاط تكفيرييها اإلجرامي 

إلى أرضه التي حّولتها من »أرض 
نصرة« إلى ساحة قتل
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انفجاري  وذيول  نتائج  ت�صبه  ل 

ال�صفارة الإيرانية يف منطقة اجلناح 

يف بروت �صابقاتها، �صوى بال�صحايا 

الإرهاب  عن  ينتج  ما  وكل  والدمار 

امل�صتهدف  املوقع  لأن  اأ���رسار،  من 

هو »خط اأحمر«، ومن خّطط ل�صطب 

الداخلية  املعادلة  من  »الأح��م��ر« 

والإقليمية فتح على نف�صه باخت�صار 

»جهنم احلمراء«، لأنها لي�صت جمرد 

بل  م��ا،  بلد  اأي  يف  لإي���ران  �صفارة 

بروت؛  يف  الإيرانية  ال�صفارة  لأنها 

واملحت�صنة  للمقاومة  احلا�صنة 

اأخرى كون  بها من جهة، ومن جهة 

لو  انتحارية، وحتى  العملية جاءت 

نتاج  فهما   ، لبنانيينْ املنفذان  كان 

مدار�ص التكفر الإقليمية، التي تخرّج 

و�صواه،  الأ�صر  اأحمد  الإرهابي  منها 

حكمًا،  لبنانية  غر  هي  وبالتايل 

الثقافة  ومدر�صة  واإع��داداً،  تخطيطًا 

النتحارية ل مكان لها يف املجتمع 

الطوائف  اخ��ت��الف  على  اللبناين 

الإقليميي  الأع��داء  لكن  واملذاهب، 

تدّخل  على  واملعرت�صي  لإي���ران، 

اأرادوه��ا  �صورية،  يف  اهلل«  »ح��زب 

�رسبة موجعة يف »عقر الدار«.

املحللي  م��ن  البع�ص  ت�����رسّع 

عندما توّقعوا »العرقنة« يف لبنان، 

لي�صت  النتحارية«  لكن »العمليات 

من فكر اأو �صَيم امل�صلمي ال�ُصنة يف 

ال�رسع  يف  مقبولة  هي  ول  لبنان، 

ول  امل��ق��اوم��ة،  اإل��ي��ه  ال��ذي حتتكم 

عليها  ُتفر�ص  عندما  ال�صارع  يف 

انتحاريي،  ترّبي  ل  فهي  املواجهة، 

بل جماهدين على خطوط املواجهة.

انفجار ال�صفارة الإيرانية مل يفتح 

اأ�صاًل،  املفتوحة  القلمون،  معركة 

حّتم  الإي��راين  القرار  دوائر  لكنه يف 

احل�صم  وفر�ص  القلمون«،  »تقليم 

ت��ي��ارات  مواجهة  يف  الأوان  قبل 

يف  �صورية،  ام��ت��داد  على  التكفر 

معركة �صتكون كبرة واإن طالت، كما 

ال�صيارة  بعده  النفجار ومن  هذا  اأن 

جعال  امل�صدر،  املعروفة  امل�صبوطة 

دوائر القرار املقاوم يف لبنان تعترب 

لقطع  القلمون،  يف  حتميًا  احل�صم 

�صواها  اأو  القلمون  عرب  التي،  اليد 

من احلدود الفالتة مع �صورية، تفلت 

حاليًا وقد تفلت م�صتقباًل هذه الفئة 

»حملة  النتحاريي  الإرهابيي  من 

مفاتيح اجلنة« وال�صيارات املفخخة 

اإىل  �صيذهب  الأم��ر  اإن  بل  باملوت، 

للمقاومة؛  بالن�صبة  ذلك  من  اأبعد 

اأي منفذ �صوري - لبناين قد  باإقفال 

واحد  طرف  من  الو�صع  »يعرقن« 

باأن  طبعًا  لي�ص  اإقليميًا،  معروف 

على  ح��دود  حر�ص  املقاومة  تكون 

النقاط ال�صورية - اللبنانية، بل يف 

احل�صم  ي�صبه  فيما  ال�صوري  الداخل 

ل  والقلمون  الق�صر،  يف  مت  ال��ذي 

م��ادام  الق�صر،  ع��ن  خ��ط��ورة  تقل 

�صبعا  يف  »ينتجعون«  الإرهابيون 

من  ل�صبعا  ما  مع  عر�صال،  من  بدًل 

اإيواء يف  بوؤرة  تكون  اأن  خطورة يف 

اجلنوب.

ق�صي الأمر، وكل املوؤ�رسات توؤكد 

اأن م�صاألة �صحق املرتزقة وداعميهم 

م�صاألة  باتت  والإقليميي  الدوليي 

اأ���ص��ه��ر، وال��ك��ل دخ���ل ب��ي��ت طاعة 

»حم��ور ال�����رس«، ب���دءاً م��ن هولند 

معطيًا  »اإ�رسائيل«  اإىل  ذهب  الذي 

فيه  مبالغًا  حجمًا  ولنف�صه  لفرن�صا 

يف الت�صدد بالن�صبة للملف الإيراين، 

ت�صفيقه  ينهي  نتانياهو  كاد  وما 

لعنرتيات هولند، حتى عاد الرئي�ص 

الفرن�صي اأقل ت�صدداً اإىل بالده، واأبلغ 

يف  امل��وؤمت��ري��ن  اإىل  فرن�صا  موقف 

رو�صيا  اإىل  نتانياهو  و�صافر  جنيف، 

التي  ال�صفعة  تخفيف  ي�صتعطي 

اإيران  بي  التفاق  بجعل  �صيتلقاها 

اأقل  واح��دة  زائ���داً  اخلم�ص  وال���دول 

وف�صل  ل�»اإ�رسائيل«،  بالن�صبة  �صوءاً 

التي  العطف من رو�صيا  ا�صتدرار  يف 

»فتحت«  والتي  النت�صارات،  حتقق 

تعاون  اتفاقات  عرب  م��وؤخ��راً  م�رس 

بعد  واقت�صادية  ونووية  ع�صكرية 

اأردوغان  وطاأطاأ  »الإخوان«،  انكفاء 

على  رهاناته  انهيار  بعد  لها  راأ�صه 

يف  اخلليجيي«  و»الإخ��وة  اأمركا 

الق�صاء على الأ�صد. 

اإي���ران يف جنيف  م��ع  الت��ف��اق 

الفرن�صي  والت�صدد  حا�صل،  حت�صيل 

اإليها  ترمي  جتارية  غايات  م��رّده 

ون�صف  �صنتي  من  اأكرث  منذ  فرن�صا 

اأن  اإيران  على  عر�صت  عندما  نة؛  �صَّ

خم�صبًا  اليورانيوم  منها  تت�صلم 

خم�صبًا  اإليها  وتعيده   ٪20 بن�صبة 

املرتبط  ال�صلمي  لال�صتخدام  جاهزاً 

الأبحاث  وغايات  الطاقة  باإنتاج 

نفعي  فرن�صي  بهدف  وذلك  العلمية، 

عن  اأفرجت  واأمركا  بحت..  جتاري 

دة،  املجمَّ الإيرانية  الأم��وال  بع�ص 

يف  مواقفها  يف  معتدلة  وبريطانيا 

هذا املجال، واأكدت ح�صن نيتها جتاه 

اإيران رمزيًا، عرب م�صارعة �صفرها يف 

تفجر  جلرحى  بدمه  للتربع  لبنان 

ال�صفارة، واأملانيا من البداية مواقفها 

ال�صت  ال��دول  واعرتفت  »عاقلة«، 

بحق اإيران يف التخ�صيب. 

ال�صوري،  جنيف  اإىل  وبالنتقال 

لإقناع  اأمركا  جهود  ينتظر  ال��ذي 

����رساذم امل��ع��ار���ص��ة ال�����ص��وري��ة يف 

»جنيف- يف  للم�صاركة  اخل���ارج 

2«، فاإنه ل يف جنيف اثني ول يف 
للمعار�صة  �صتكون  املئتي  جنيف 

اأو  املفككة كلمة  ال�صورية  اخلارجية 

لها  وزن  ل  لأن  الت�صوية،  يف  ق��راراً 

الإط��الق،  على  ال�صوري  الداخل  يف 

اأ�صحاب  على  ل  لها  »مونة«  ول 

ول  ج��ه��ة،  م��ن  املطلبية  احل��ق��وق 

جهة  من  املرتزقة  الإرهابيي  على 

�صيكون  جنيف  يف  والقرار  اأخ��رى، 

للنظام ال�صوري واملعار�صة ال�صلمية 

الداخلية.

ختامًا، »جنيف - 2« ل يحدده 

التي  املومياء  تلك  ول  الإبراهيمي، 

انعقاد  ول  العربي،  نبيل  ا�صمها 

ل�»جنيف - 2« قبل احل�صم النهائي 

ال�صورية  الأر���ص  بتطهر  والكامل 

ح�رس  الأق��ل  على  اأو  املرتزقة،  من 

اجلماعات الإرهابية الغريبة يف زوايا 

لحقًا،  عليها  الق�صاء  ليتم  حمددة 

واملعركة الإقليمية يف القلمون على 

الأبواب، و�صيكون لإيران الدور الفاعل 

املعلن فيها بدعم رو�صي، مع انكفاء 

خا�رسة  معركة  عن  واأدواتها  اأمركا 

يقاوم  من  كل  بي  حرب  يف  �صلفًا، 

من  وبي  املقاومة،  تبعات  ويتحمل 

ترتبط م�صاحله بال�صهيونية وي�صجد 

اأمام طواغيتها يف الداخل واخلارج. 

اأمني اأبو را�سد

جنود اجلي�ش العربي ال�سوري يالحقون فلول امل�سلحني يف منطقة قارة على حدود القلمون

همسات

ة.. دون تطبيق
ّ
◄ عف

ك�صفت �صخ�ص���ية تعمل يف دائرة على عالقة 

بالعقارات، اأن العقار الذي ا�ص���رتاه مرجع حكومي 

حايل من اأحد اأبناء الرئي�ص الراحل رفيق احلريري، 

ل ر�ص���ميًا باأقل من ثلث ال�ص���عر احلقيقي،  �ُص���جِّ

لتجّنب دفع امل�صتحقات الطبيعية خلزينة الدولة، 

وقال املوظف اإن ذلك »�ص���من مب���ادئ وبرنامج 

املحا�رسات يف العفة«.

◄ أمن السفارات
ن اللذين ا�ص���تهدفا  لوحظ اأنه بع���د التفجرينْ

ال�ص���فارة الإيرانية يف بروت الأ�ص���بوع املا�صي، 

اتُّخذت اإجراءات اأمنية م�ص���ددة وتدابر احتياطية 

اأمام ال�ص���فارات العربية، خ�صو�صًا اأمام ال�صفارات 

ال�صعودية والكويتية والبحرين والقطرية، علمًا اأن 

ال�صفارات املذكورة خففت الكثر من دبلوما�صيها 

و�صباط اأمنها املوجودين يف لبنان، بعد اأن انت�رس 

العديد منهم �صابقًا يف خمتلف املناطق اللبنانية.

◄ آخر المهازل
افتتح ال�ص���جناء »الإ�ص���الميون« يف �ص���جن 

sejnroum i »وومية ح�ص���ابًا خا�صًا على تويرت 

eh«، و�ص���فحة على موقع التوا�ص���ل الجتماعي 
www.facebook.com/sejnroum i »ااي�صبوك 

eh«، وبداأوا بن�رس اأن�ص���طتهم واأخبارهم، وعر�صوا 
�ص���وراً متنوعة عن ممار�ص���ة الريا�صة، وعن اآلت 

ح���ادة بحوزته���م، ومل يبق لهم اإل اأن يح�ص���لوا 

م���ن اجلمهوري���ة اللبنانية على رخ�ص���ة باإطالق 

قن���اة تلفزيونية تعمل اأر�ص���يًا وف�ص���ائيًا، ومن 

غر امل�ص���تبَعد اأن يتم الرتخي�ص لهم بالأمر، واإذا 

تاأخر ذلك رمبا يطلقونها دون ترخي�ص، و�صي�صّهل 

امل�ص���وؤولون لهم �ص���بل البث بحكم الواقع، على 

غرار تاأمي تغطية لل�صبكة العنكبوتية على مدار 

ال�صاعة.

◄ بعكس التيار
اأحد اأع�ص���اء الأمان���ة العامة لق���وى 14 اآذار 

ن�ص���ح زمالءه ب�رسورة اإقناع م�صوؤوليهم بالقبول 

بالأمر الواقع وامل�صاركة يف حكومة وحدة وطنية، 

لأن الظ���روف املقبلة على املنطق���ة توؤ�رس اإىل اأن 

التن�صيق والتعاون مع ال�صعودية لن يفيدا ب�صيء، 

و»عندها �صن�صر بعك�ص التيار«.

◄ دفاع »بايظ«
هاج���م مدير وكالة ال�رسق الأو�ص���ط امل�رسية 

ال�ص���حف امل�رسية على �صا�ص���ة عربية، واتهمها 

باخت���الق اأخبار اأمنية داخل م����رس، واأنها تبالغ 

مبا يتعلق باأفع���ال »الإخوان امل�ص���لمي«، واأن 

التهامات لرتكيا ون�ص���اط ال�ص���تخبارات الرتكية 

يف م�رس غر �ص���حيحة، ومل مت�ص 24 �صاعة على 

احلدي���ث حتى كان ال�ص���فر الرتكي مط���روداً من 

القاهرة.

◄ أجواء سعودية مفتوحة 
»اإلسرائيليين« ل�

الط���الع  وا�ص���عة  م�ص���ادر  ك�ص���فت 

حربي���ة  طائ���رات  اأن  ل�»املناراملقد�ص���ية« 

»اإ�رسائيلي���ة« عربت قبل اأيام اأجواء ال�ص���عودية 

م���ن جهة منطقة تب���وك، يف مناورات حمدودة يف 

الأجواء ال�صعودية، برتتيب بي تل اأبيب والريا�ص، 

ومل تكن �صدفة اأن وجود �صابط اأمن »اإ�رسائيلي« 

رفيع امل�صتوى يف العا�صمة ال�صعودية وقت اإجراء 

هذه املناورات. ُيذكر اأن ال�ص���عودية وخالل اتفاقية 

�رسية وّقعه���ا الطرفان، منح���ت »اإ�رسائيل« حق 

ا�صتخدام الأرا�صي والأجواء ال�صعودية متى �صاءت.

تفجيرا »السفارة« يستعجالن »تقليم« القلمون

المعطيات تؤكد 
أن سحق المرتزقة 
وداعميهم باتت 
وشيكة.. والكل 
دخل بيت طاعة 

»محور الشر«
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يروي ملحق ع�سكري غربي �سابق 

�أن  �خلليجية،  �لعو��سم  �إح��دى  يف 

�أن  �كت�سفو�  �ل�سعودية  �أم��ر�ء  بع�ض 

هائلة  ث��رو�ت  عليهم  ي��دّر  ما  هناك 

�ل�سياحة  و�رشكات  �لنفط،  من  �أك��ر 

�أحدهم  �أن  على  وي�سدد  و�ال�ستثمار، 

�الكت�ساف،  هذ�  �إىل  �سبقهم  قد  كان 

�سبعينيات  �أو�خ���ر  يف  ويل  حينما 

متويل  م�سوؤولية  �ملا�سي  �ل��ق��رن 

و»طالبان«  »�ل��ق��اع��دة«  وت�سليح 

�ل��ق��و�ت  ملو�جهة  �أفغان�ستان  يف 

�ل�سوفياتية، هو بندر بن �سلطان، �لذي 

كان ي�سغل من�سب �سفري فوق �لعادة 

ومفو�ض �ل�سالحية يف و��سنطن.

قبل  م��ن  �ع��ُت��م��د  �أن���ه  �سحيح 

هذه  يف  �الأم��ريك��ي��ة  �ال�ستخبار�ت 

ثمنًا  �الأم����و�ل  دف��ع  لكن  �مل��ه��م��ة، 

كانت  للمقاتلني  و�لعتاد  لالأ�سلحة 

تتواله بائعة �لنفط �لكربى �ل�سعودية، 

�سما�رشته  مع  �ملليار�ت  منها  فجنى 

مع  خمتلفة  باأ�سكال  يرتبطون  �لذين 

ويف  عاملية،  ��ستخبار�ت  �سبكات 

طليعتها �لواليات �ملتحدة.

ويلفت هذ� �لدبلوما�سي �لع�سكري 

بندر  جمعها  �لتي  �خل��رب�ت  �أن  �إىل 

جت��ارة  مهمة  بحكم  �سلطان  ب��ن 

�الآخرين  على  يتقدم  جعلته  �ل�سالح، 

خ�سو�سًا  �ل�سعوديني،  �الأم���ر�ء  من 

جهة  من  �إنه  �إذ  �الأمني،  �ملجال  يف 

�أجهزة  و��سعة مع  له عالقات  �سارت 

دول  من  �لعديد  يف  �ال�ستخبار�ت 

�لعامل، خ�سو�سًا �لغربية وعلى ر�أ�سها 

�الأمريكية، ومن جهة �أخرى مع �رشكات 

عقد  ولهذ�  وتوريد�ً،  ت�سنيعًا  �ل�سالح 

�سفقات كربى باملليار�ت با�سم بالده، 

�سلطان  �الأمري  و�لده  زمن  ال�سيما يف 

بن عبد �لعزيز، ولعل �أ�سهر �ل�سفقات 

بها،  ��سمه  �رتبط  �لذي  �لف�سيحة   –
لت  كانت �سفقة »�ليمامة«، �لتي �ُسجِّ

باأرقام م�ساعفة تتجاوز  »فو�تريها« 

مبالغ  منها  فجنى  �أ�سعاف،  �لثالثة 

خيالية.

�إليها  يخل�ض  �ل��ت��ي  �لنتيجة 

هي  �لغربي  �لع�سكري  �لدبلوما�سي 

�أن �الأمري �ل�سعودي »�الأزرق �لغامق« 

�لتوتر  ب��وؤر  من  لكثري  م�سببًا  �سار 

هجمة  يف  حربة  ور�أ����ض  �لعاملية، 

�لدول  �الأمريكيني و��ستخبار�تهم على 

�لعر�ق،  �جتياح  من  ب��دء�ً  �لعربية، 

�الآن،  ب�سورية  و�نتهاء  بليبيا،  ومرور�ً 

علمًا �أنه كان قد ��ستفاد وجمع خرب�ت 

وما  �للبنانية،  �الأهلية  �حلرب  �إب��ان 

ر�فقها من �جتياح »�إ�رش�ئيلي«، حيث 

�النفجار�ت  من  كثري  دور يف  له  كان 

�لدموية �لتي �سهدها �لبلد �ل�سغري يف 

ثمانينات �لقرن �ملا�سي، ولعل �أبرزها 

يبقى تفجري �لعام 1985 يف بئر �لعبد 

�ل�سيد  �لر�حل  �لعالمة  ��ستهدف  �لذي 

حممد ح�سني ف�سل �هلل.

�ل�رشيعة  �خلال�سة  هذه  تكون  قد 

�لوثيقة  �لعالقة  مدى  ملعرفة  مفيدة 

�ل�سعودية  �الأ������رشة  ت��رب��ط  �ل��ت��ي 

باملخابر�ت �الأمريكية و»�الإ�رش�ئيلية« 

�لهجمة  يف  »�لقاعدة«  وبتفرعات 

�سورية،  لها  تتعر�ض  �لتي  �ل�رش�سة 

و�لتي تاأخذ منذ نحو 32 �سهر�ً ونيف 

�لغرب  فيها  حتالف  خمتلفة،  �أ�سكااًل 

كّونها  �لتي  �إف��ر�ز�ت��ه  خمتلف  م��ع 

و�سّكلها يف �ملنطقة منذ مطلع �لقرن 

قوى  م�ستوى  على  �سو�ء  �ملا�سي، 

»�الإخو�ن«  كحال  �ل�سيا�سي  �الإ�سالم 

وحزب »�لتحرير«، �أو �لدول و�الأنظمة 

�مللتب�ض  و�ل��دور  �خلليج،  كمحميات 

لرتكيا �الأردوغانية �الآن.

و�إذ� كانت �لدولة �لوطنية �ل�سورية 

�أن  �ملا�سية  �لفرتة  طو�ل  ��ستطاعت 

�ل�سل�سلة  حلقات  من  �لعديد  حتّطم 

فاإن  �لف�سول،  �ملتعددة  �ملوؤ�مرة  يف 

�ل�سعودية بعد معركة �لق�سري ت�سلمت 

�لقيادة �ملبا�رشة لقيادة �حلرب �لقذرة 

�ملتعهد  و�سل  �أن  بعد  �سورية،  �سد 

�لقطري �إىل �حلائط �مل�سدود، مما رتب 

�لو�جهة ورميهما  �إز�حة �حلمدْين عن 

�أن  خ�سو�سًا  �لن�سيان،  جماهل  يف 

م�رش  »�الإخ��و�ن« يف  و�سول  حقيقة 

ك�سفت  ما  �رشعان  �ل�سلطة  �سدة  �إىل 

فكان  حقيقته،  ع��ل��ى  م�����رشوع��ه��م 

�سنوها  �هتز�ز  مع  �ملرّوع،  �سقوطهم 

باأردوغان  �ملتمثل  تركيا،  يف  �الآخر 

ور�ء  �جل��ري  �الآن  ب��د�أ  �ل��ذي  �أغلو،   -

و�سفقات  �سلح  لعقد  و�إي��ر�ن  �لعر�ق 

�لذي  �مل�سري  معهما، لعله يبعد عنه 

مندري�ض   - بايار  حتالف  �إليه  و�سل 

�مل�سري  �إىل  و�سل  و�لذي   ،1951 عام 

1961، حيث حكم على  �مل�سوؤوم عام 

�الأول باملوؤبد و�أعدم �لثاين.

�ملهم �أّن ت�سلُّم �ل�سعودية لقيادة 

بعد  و�ملقاومة  �سورية  على  �حلرب 

معركة �لق�سري، �رشعان ما و�سل �إىل 

�الأ�رشة  ب��د�أت  �لذي  �ل�سميك  �جل��د�ر 

روؤو�سها  تخبط  �حلاكمة  �ل�سعودية 

به، �إذ ف�سل �ل�سعودي ف�ساًل ذريعًا يف 

�سورية،  مقبول يف  ن�رش  �أي  حتقيق 

�ليد  و���س��ع  يف  م�����رشوع��ه  وف�سل 

�لذي  نف�سه  �لوقت  يف  م�رش،  على 

�الأمريكية  �لتهديد�ت  موجة  �سقطت 

�لعدو�ن على �سورية، وتر�جع  ب�سن 

جه لمزيد من اإلرهـــــــاب
ّ

حلف أعداء سورية يقع في شر أعماله.. فيت

أعداء سورية والمقاومة 
لم يبق أمامهم إال 

الفتنة المذهبية.. وهو 
ما ستعاني منه المنطقة 

خالل السنوات المقبلة

�أنقرة - �لثبات

ال�سورية  املعار�سة  اأروق��ة  ت�سهد 

اأزمة �سيولة مالية كبرية  يف ا�سطنبول 

الدفع  عن  قطر  توقف  عن  قيل  ما  بعد 

الدفع،  يف  ال�سعودية  وتلكوؤ  املبا�رش، 

الكويت  م�سايخ  اأم���وال  تذهب  فيما 

»جبهة  اإىل  اخل��ل��ي��ج  دول  وب��ع�����ض 

كله  هذا  اأن  غري  و»داع�ض«..  الن�رشة« 

املعار�ض«  »االئتالف  رئي�ض  مينع  مل 

طائرة  ا�ستئجار  م��ن  اجل��رب��ا  اأح��م��د 

فيما  تنقالته،  يف  ي�ستعملها  خا�سة 

اأرق��ى  يف  »االئ��ت��الف«  اأع�ساء  يقبع 

فنادق ا�سطنبول بكلفة خيالية.

امل��ايل  ال��ف�����س��اد  اأن روائ����ح  ي��ب��دو 

اأروق�����ة امل��ع��ار���س��ة  امل�����س��ت�����رشي يف 

يف  يعد  مل  ح���داً  بلغت  ق��د  ال�����س��وري��ة 

يجري،  ما  اإخفاء  معه  اأح��د  ا�ستطاعة 

الذي  االأخ��ري  االإ�سكال  اأن  خ�سو�سًا 

»هيئة  با�سم  الناطق  اجلربا  فيه  �سفع 

االأركان« لوؤي املقداد كان على خلفية 

اجلربا  ل�سالح  اأ���س��وات  ���رشاء  �سفقة 

داخ���ل »االئ���ت���الف«، ال ع��ل��ى خ��الف 

�سيا�سي. 

اإن  معار�سة  �سورية  م�سادر  وتقول 

من  دوالر  مليون   50 على  ح�سل  اجلربا 

اخلا�ض  ح�سابه  يف  ُو�سعت  ال�سعودية 

من  يتم  »االئ��ت��الف«،  ح�سابات  يف  ال 

خ��الل��ه��ا ال�����رشف و�����رشاء االأ����س���وات 

مل�سلحة  »االئ��ت��الف«  داخ��ل  للت�سويت 

القرار ال�سعودي، فيما متتنع الريا�ض عن 

االإيفاء بالتزامات مالية تتعلق مب�ساعدة 

اإىل  امل�سدر  واأ�سار  ال�سوريني.  الالجئني 

داخل  مثل  بات م�رشب  اجلربا  ف�ساد  اأن 

ف�ساد  اأمر  �سّهل  ما  ال�سورية،  املعار�سة 

اآخر يتعلق بتاأليف »احلكومة االنتقالية«، 

التي قيل اإن ثمن املقعد فيها بلغ نحو 30 

االأعمال  رجال  بع�ض  دفعها  دوالر  األف 

اأع�ساء  اأما  توزيرهم،  لت�سهيل  ال�سوريني 

نحو  رواتبهم  تبلغ  الذين  »االئ��ت��الف« 

يتلقون  فهم  ال�سهر،  يف  دوالر  اآالف   3
عملية  كل  مع  راتبهم  ت��وازي  »منحًا« 

جعل  الذي  االأم��ر  بها،  يقومون  ت�سويت 

عملية بيع وكاالت الت�سويت اأمراً �سائعًا 

يف �سفوفهم.

وعندما ت�سل االأمور اإىل »امل�ساعدات« 

ف��اإن  ال�سوريني،  باملواطنني  اخلا�سة 

اأرقام الف�ساد ترتفع اإىل حدود كبرية جداً، 

الذي ي�سري  كما يوؤكد امل�سدر املعار�ض، 

يف  عنها  احلديث  يتم  فلكية  اأرق��ام  اإىل 

بامل�ساعدات  اخلا�سة  التن�سيق«  »وحدة 

التي تراأ�سها �سهري االأتا�سي؛ نائب رئي�ض 

التي تنال مبوجب رئا�ستها  »االئتالف«، 

من  �سهريًا  ي��ورو  األ��ف   20 نحو  ال��وح��دة 

منظمات دولية، باالإ�سافة اإىل راتبها من 

اأفخم  يف  الكاملة  ونفقاتها  »االئتالف« 

حيث  عنتاب،  وغ��ازي  ا�سطنبول  فنادق 

عن  تتحدث  موؤخراً  مقاالت  تداول  جرى 

املدينة  يف  لها  �سقة  ا�ستئجار  رف�سها 

الفندق  وتف�سيها  احل��دودي��ة  الرتكية 

بلغت  الفندق  ف��وات��ري  اأن  رغ��م  الفخم، 

اأرقامًا كبرية جداً.

موؤخراً  �سوريون  معار�سون  ورف��ع 
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طائرة خاصة للجربا.. وثمن الصوت الواحد في »االئتالف« بـ3 آالف دوالر

الفساد يضرب »المعارضة السورية«.. والسعودية تلوم قطر
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خماطر  يف  و��سنطن  ت��ورط  �حتمال 

بالتفاهم  �أواًل  فارت�ست  �إقليمية،  حرب 

تر�سخ  وهاهي  �سورية،  مع  �لكيميائي 

وهذ�  �الإي��ر�ين،  �لنووي  للمفهوم  ثانيًا 

بهز�ئم متالحقة ملجموعات  تر�فق  كله 

»�لقاعدة« �لتي �أخذت �سطوتها تتهاوى.

ماذ� بعد؟

ميكن  ما  حول  يلّح  �لذي  �ل�سوؤ�ل  هو 

�أن يقدم عليه �لعدو�ن على �سورية، و�لذي 

جت�سد حتى �الآن يف �جتاهني:

�الأول: تلك �لهجمة �لتي ي�سهدها لبنان، 

�الإرهابينْي  �لتفجريْين  يف  جت�سد  و�لذي 

وما  �الإير�نية،  �ل�سفارة  ��ستهدفا  �للذْين 

�آذ�ر   14 جماعة  من  مو�قف  من  تبعها 

»حزب  وج��ود  عن  �ململ  �حلديث  جلهة 



جه لمزيد من اإلرهـــــــاب
ّ

حلف أعداء سورية يقع في شر أعماله.. فيت

����س���وراً ل��الئ��ح��ة اأ����س���ع���ار ف��ن��دق 

»رئي�ض  فيه  يقيم  الذي  »ويندهام« 

احل��ك��وم��ة« ورئ��ي�����ض »االئ��ت��الف« 

واأع�������س���اوؤه ل����دى ح��ل��ول��ه��م يف 

الليلة  كلفة  تبلغ  والتي  ا�سطنبول، 

نحو  العادية  للغرفة  فيه  الواحدة 

تكاليف  ذكر  دون  من  ي��ورو،   400
قاعات  وحجز  وال�����رشاب  الطعام 

ف��ن��ادق  اأن  ع��ل��م��ًا  امل����وؤمت����رات، 

م�ساحات  خ�س�ست  ا���س��ط��ن��ب��ول 

خا�سة للمعار�سني املعروف عنهم 

ولعهم بالتدخني، علمًا اأن القوانني 

االأماكن  يف  التدخني  متنع  الرتكية 

املعار�سة  ع�سكر  اأم���ا  املغلقة، 

على  »ال�سرياتون«  فندق  فيف�سلون 

ي�ساهي  اأن��ه  علمًا  البحر،  �ساطئ 

فندق »االئتالف« فخامة.

اإن  ال�سورية  امل�����س��ادر  وت��ق��ول 

جماعات يف املعار�سة بداأت تنادي 

اأن  اإىل  م�سرية  املحا�سبة،  ب�رشورة 

الو�سع  اإ���س��الح  يف  املفقود  االأم��ل 

من  يجعل  »االئ���ت���الف«  داخ���ل  م��ن 

قريبًا  االإع���الم  اإىل  اخل��الف  خ��روج 

جداً، علمًا اأن املقربني من ال�سعودية 

الذين  القطريني  على  باللوم  يلقون 

»اأغدقوا املال كيفما اتفق على اأ�سغر 

الدكاكني«.

ل  وتنّف�ض العامل ال�سعداء بالتو�سّ

ب��ني ط��ه��ران  ت��اري��خ��ي  ات��ف��اق  اإىل 

والدول ال�ست، قد ُيعّد بحق اأهم اإجناز 

يف منطقة ال�رشق االأو�سط منذ احلرب 

العاملية الثانية.

�سّكل  املقابلة،  اجلبهة  على  لكن 

للعديد  قلق  م�سدر  النووي  االتفاق 

م��ن ال����دول ال�����س��ال��ع��ة يف احل��رب 

والتي  ال�سعودية،  ومنها  ال�سورية، 

اإيران،  مع  تاريخي  عداء  تعي�ض على 

االأمريكية،  املتحدة  الواليات  غّذته 

والت�رشيحات  االآراء  تباين  ويعك�ض 

امل�سوؤولني  قبل  م��ن  انطلقت  التي 

تتحكم  اأجنحة  ووج��ود  ال�سعوديني، 

فقد  ال�سعودية.  ال�سيا�سة  مبفا�سل 

احلكومة  با�سم  خوجة  الوزير  اأعلن 

يرف�ض  وال  ي�سيد  ال  منمقًا  بيانًا 

بعدما  النوايا،  بح�سن  االأم��ر  ويربط 

كان رئي�ض جمل�ض ال�سورى ال�سعودي 

»منطقة  اأن  معترباً  اإي��ران،  هاجم  قد 

ال�رشق االأو�سط  لن ت�ستطيع النوم من 

االآن ف�ساعداً ب�سبب االتفاق النووي«.

املتالحقة  التطورات  خ�سم  ويف 

دولية  م�سرية  ظل  ويف  املنطقة،  يف 

يبدو  ال�سلمية،  احللول  نحو  حثيثة 

تاريخية  بفرتة   
ّ
مت��ر ال�سعودية  اأن 

�ستحدد دورها وم�ستقبلها، وم�ستقبل 

ما  اأهم  ولعل  املنطقة،  يف  وكالئها 

يف امل�ستجدات ما يلي:

مت�سارعة  اأج��ن��ح��ة  وج����ود   -

ال�سعودية،  املالكة يف  العائلة  �سمن 

و�سعود  �سلطان  بن  بندر  ويت�سدر 

يطمح  الذي  ال�سقور  جناح  الفي�سل 

�سيء ويعّطل على  اأن يطيح بكل  اإىل 

بينما  الت�سوية،  م�ساريع  االأمريكيني 

امللك  متييز  االأم��ريك��ي��ون  ي��ح��اول 

مع  والتعامل  العهد،  وويل  عبداهلل 

القرار  �ساحب  ب�سفته  ر�سميًا،  امللك 

االأول واالأخري.

احلليف  م��ع  م��ت��وت��رة  ع��الق��ة   -

ال��ت��ق��ل��ي��دي »ال����والي����ات امل��ت��ح��دة 

االأمريكية«، خ�سو�سًا بعد التطورات 

االإيراين،  النووي  والتفاهم  ال�سورية 

قد  ك��ان��ت  ال�����س��ع��ودي��ة  اأن  ع��ل��م��ًا 

االأمريكية  الت�سويات  نتائج  اختربت 

ال��ع��راق  االإي��ران��ي��ة يف ك��ل م��ن   -

وع�سية  العراق،  ففي  واأفغان�ستان، 

االن�����س��ح��اب االأم��ريك��ي م��ن ب��غ��داد، 

اإي��ران  حليف  اإىل  ال�سلطة  ت�سليم  مّت 

ح�ساب  على  املالكي،  ن��وري  االأول 

ال�سيا�سية  واملكونات  ع��الوي،  اإي��اد 

اإىل  اأّدى  ال�سعودية، ما  املدعومة من 

وانت�سار  واال�ستقرار،  االأم��ن  غياب 

االإرهاب، وعدم االنخراط يف العملية 

فاأّدى  اأفغان�ستان  يف  اأما  ال�سيا�سية، 

اإىل  االإي���راين   - االأم��ريك��ي  التفاهم 

من  ثانية،  والي��ة  ل��ك��رزاي  التجديد 

دون االأخذ مب�سالح اخلليجيني بعني 

االعتبار.

امل�سيخات  م��ن  كثري  تفّلت   -

ال�سعودي،  ال��ن��ف��وذ  م��ن  اخلليجية 

مّت  ما  ذلك جليًا من خالل  وقد ظهر 

املفاو�سات  ج���والت  ع��ن  ت�رشيبه 

واالإيرانيني،  االأمريكيني  ال�رشّية بني 

يف  اخلليجية  االإم��ارات  بع�ض  ودور 

هذا التقارب، من دون علم ال�سعوديني 

ومباركتهم. 

امل�سلمني«  »االإخ����وان  �سعي   -

م�رش،  يف  خ�سارتهم  تعوي�ض  اإىل 

ال�����رشق  وخ�����س��ارة م�����رشوع��ه��م يف 

اخلليج،  يف  بقوة  بالتغلغل  االأو�سط، 

معلنة  غري  حرب  اإىل  يدفع  ما  وهو 

والكويت  ال�سعودية  وتت�سدد  بينهما، 

»االإخوان  اإىل  املنتمني  امل�سايخ  مع 

اجلمعة  خطب  وتراقب  امل�سلمني«، 

م�سبقًا، ومّت ف�سل الع�رشات منهم من 

وظائفهم.

قيام  م��ن  ���س��ع��ودي��ة  خ�سية   -

الغرب  تفاهمها مع  با�ستغالل  اإيران 

لدول  الداخلية  ال�سوؤون  يف  للتدخل 

موازين  قلب  اإىل  ي��وؤدي  ما  اخلليج، 

واليمن،  البحرين  من  كل  يف  القوى 

ويعطي دفعًا لل�سعوديني املوجودين 

يف املنطقة ال�رشقية.

لالنخراط  حثيث  تركي  �سعي   -

من  واال�ستح�سال  الت�سوية،  يف 

»واق��ع  بحكم  تفوي�ض  على  الغرب 

اإىل اخلليج،  �سّني«، ميتد من املحيط 

الو�سطى،  اآ�سيا  اإىل  ارتداداته  وت�سل 

مالقاة  اإىل  االأت����راك  ي�سعى  ول��ه��ذا 

منت�سف  يف  واالإي��ران��ي��ني  ال��رو���ض 

ال�سيا�سي،  باحلل  والرتحيب  الطريق، 

بعدما اأدركوا ا�ستحالة حتقيق حلمهم 

االإم����رباط����وري م��ن خ���الل احل��رب 

�سارع  فقد  الع�سكرية.  والتدخالت 

داود  اأحمد  الرتكي  اخلارجية  وزي��ر 

اأوغلو للقيام بزيارة مباركة وتهاين 

االإيرانيني  مع  وللبحث  طهران،  اإىل 

يف �سبل االنخراط الرتكي يف الت�سوية 

من  اأنقرة  اإخ��راج  و»كيفية  املقبلة، 

ظريف  �رّشح  كما  ال�سوري«،  املاأزق 

ي.
ّ
خالل لقائه مع الرئي�ض بر

يبدو  وغريها  االأ�سباب  هذه  لكل 

خيارات  اأم��ام  باتت  ال�سعودية  اأن 

من  ف��اخل��روج  ُم��ر،  اأح��اله��ا  �سعبة 

االنتحار،  نحو  ال�سري  يعني  الت�سوية 

وال���دخ���ول ف��ي��ه��ا دون����ه ت��ن��ازالت 

وخ�سائر جّمة يف العديد من املناطق، 

العراق  واأهمها املناطق امللتهبة يف 

لبنان  يكون  وقد  ولبنان،  و�سورية 

تتمّيز  والتي  االأ�سعف،  ال�ساحة  هو 

قوي،  تقليدي  بنفوذ  ال�سعودية  فيها 

التي  الرت�سية  جائزة  تكون  قد  لذا 

�سُتمنح لل�سعودية هي عودة حلفائها 

اإىل ال�سلطة يف لبنان، وتقا�سم النفوذ 

مع حلفاء اإيران التقليديني، واملحور 

فهل  ال�سورية..  املعركة  يف  الرابح 

املنطقة  يف  ال�����س��ف��ق��ات  ���س��ت��وؤدي 

احل��ري��ري  اأو  ال�سنيورة  ع���ودة  اإىل 

من  اأي  �سيقرره  ما  هذا  احلكم؟  اإىل 

االأجنحة �سريبح يف ال�سعودية، وقدرة 

اململكة يف اأن تنت�رش على الرتكي - 

اإزاحتها من  اإىل  الطامح  »االإخ��واين« 

ال�رشق  يف  التقليدي  نفوذها  مناطق 

االأو�سط واخلليج معًا.

تبقى االأجوبة رهن احلراك الدائر 

االأتراك  �سباق  ونتيجة  املنطقة،  يف 

االأمريكيني  واقتناع  وال�سعوديني، 

اال�ستقرار  ي��وؤّم��ن  اأن  ي�ستطيع  مبن 

املطلوب يف ال�سنوات املقبلة.

د. ليلى نقوال �لرحباين

هل يعود الحريري إلى الُحكم؟

العاهل ال�سعودي امللك عبد اهلل بن عبد العزيز م�ستقباًل الرئي�ض �سعد احلريري يف الريا�ض

n �إرهابيون بريطانيون
ذكرت �سحيفة »ذي تاميز« الربيطانية، 

اأن اأربع��ة »اإ�سالمي��ني« بريطاني��ني ُقتل��وا 

يف �سوري��ة خ��الل مواجه��ات م��ع اجلي�ض 

العرب��ي ال�س��وري. وبح�س��ب ال�سحيفة فاإن 

يقاتل��ون  كان��وا  االأربع��ة  الربيطاني��ني 

بتنظي��م  مرتبط��ني  عنا���رش  جان��ب  اإىل 

»القاعدة«، اأحدهم - بح�سب »ذي تاميز« - 

ه��و حممد االأعرج )23 عام��ًا( ويلّقب ب�»اأبو 

خالد«، واأو�سحت اأّنه كان يقاتل اإىل جانب 

ثالث��ة بريطاني��ني اآخري��ن ُقتل��وا قبل ذلك 

باأ�سبوعني يف حل��ب. كما اأفادت ال�سحيفة 

ب��اأّن رجل��ني ع��ادا م��ن �سوري��ة اعُتقال يف 

لن��دن يف ت�رشي��ن االأول املا�س��ي، وُي�ستبه 

يف اأنهما متورطان يف م�رشوع اعتداء.

n .. وت�ستمرّ �للقاء�ت
 � االأمريك��ي  ال�سح��ايف  ك�س��ف 

 aron« كالي��ن  اآرون  »االإ�رشائيل��ي« 

ع�سكري��ًا  اأمني��ًا  وف��داً  اأن   »klein
»اإ�رشائيلي��ًا« ي��زور ال�سعودي��ة من��ذ اأي��ام 

لتفّقد القواعد اجلوية ال�سعودية التي ميكن 

ا�ستخدامه��ا يف �س��ن هج��وم عل��ى اإي��ران. 

ونق��ل »كالين« ع��ن م�س��ادر »اإ�رشائيلية« 

قوله��ا اإن م�سوؤول��ني �سهاين��ة و�سعوديني 

دول  م��ن  واآخري��ن  واأردني��ني  وقطري��ني 

موؤخ��راً  نقا�س��ات  يف  �سارك��وا  خليجي��ة 

ب�س��اأن اخلط��وات التالي��ة الواج��ب القي��ام 

بها لتوجيه �رشبات حمتملة على املواقع 

النووية االيرانية. كما ذكر تقرير »كالين« 

عل��ى موقع��ه اأن الزي��ارة ج��اءت قبل يوم 

واح��د م��ن االإع��الن عن اتف��اق اإي��ران مع 

الق��وى الغربية. وكان��ت �سحيفة »�سندي 

تاميز« الربيطانية نقلت يف 17 اجلاري عن 

م�سوؤول��ني �سهاينة قوله��م اإن �سباطًا من 

»املو�س��اد« ي��زورون ال�سعودي��ة ويعكفون 

عل��ى و�سع خطة م�سرتكة ل�سن هجوم على 

اإي��ران، ت�ساه��م في��ه ال�سعودي��ة من خالل 

فتح جمالها اجل��وي ومطاراتها للطائرات 

ال�سهيونية املعتدية.

n دعاة �الإجر�م
�سبك��ة  اأن  حديث��ًا  �س��در  تقري��ر  ذك��ر 

»الداعي��ة  يقوده��ا  الت��ي  اجلماع��ات  م��ن 

ت�س��ودري،  اأجن��م  الربيط��اين  االإ�سالم��ي« 

تق��وم باإر�س��ال املئات من ال�سب��اب للقتال 

يف �سوري��ة اإىل جان��ب تنظي��م »القاع��دة«. 

وقال تقرير منظمة »االأمل ال الكراهية« يف 

لن��دن، والذي ن�رشت��ه �سحيف��ة »اندبندت« 

الربيطانية، اإن �سبك��ة »ت�سودري« اأ�سبحت 

»اأكرب بوابة لالإره��اب يف تاريخ بريطانيا 

احلدي��ث، و�سّهل��ت و�سّجع��ت م��ا ي�س��ل اإىل 

80 �ساب��ًا م�سلم��ًا م��ن اململك��ة املتح��دة، 
م��ن  �س��اب  250 و300  ب��ني  ي��رتاوح  وم��ا 

خمتلف اأنح��اء اأوروبا عل��ى االن�سمام اإىل 

بتنظي��م  املرتبط��ة  امل�سلح��ة  اجلماع��ات 

القاعدة التي تقاتل �س��د النظام ال�سوري«. 

واأ�س��اف التقري��ر اأن 70 �سخ�سًا على االأقل 

الت��ي  »املهاج��رون«،  بحرك��ة  مرتبط��ني 

اأ�س�سه��ا يف بريطانيا »الداعي��ة االإ�سالمي« 

ال�س��وري املول��د »عم��ر.ب.ف«، وحظرته��ا 

ال�سلط��ات الربيطانية، اأُدين��وا بجرائم على 

�سل��ة ب�»االإرهاب« يف اململك��ة املتحدة اأو 

اخلارج خالل ال�سنوات املا�سية.
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لهذه  ثاين  و�سكل  �سورية،  يف  �هلل« 

�إ���س��ك��ال  ب��اف��ت��ع��ال  مت��ث��ل  �لهجمة 

»�لي�سوعية«، وما ر�فقها من مو�قف 

�للبنانيني  تذّكر  وتهديد�ت  عن�رشية 

�حلرب  �إب��ان  �النعز�لية  ب�سعار�تهم 

�الأهلية.

�ل��ث��اين: يف �ل��ه��ج��وم �ل��و����س��ع 

�لغوطة  على  �مل�سلحون  �سنه  �لذي 

�ل�رشقية، حيث ت�سلل �أكر من خم�سة 

عد�  وحدها،  �الأردن  من  م�سلح  �آالف 

�حل�سار«،  »فك  �سعار  حتت  لبنان، 

فكان �أن لقي �آالف �مل�سلحني حتفهم، 

وف�سل �مل�رشوع �ل�سيطاين..

ثمة حقيقة �أخري�ً؛ �إن حلف �أعد�ء 

�إال  �أمامه  يبق  مل  و�ملقاومة  �سورية 

�أور�قه �لقدمية؛ �لفتنة �ملذهبية، لكن 

يف  ح�سلت  تاريخية  حادثة  ن�سوق 

حينما  �ملا�سي،  �لقرن  ع�رشينيات 

م�ست�سارة  بيل؛  ت��رود  غري  خاطبت 

يف  �ل��ربي��ط��اين  �ل�سامي  �مل��ن��دوب 

�لعر�ق، »�إن �ملتطرفني« وتعني بذلك 

�الإنكليزي  �الحتالل  �سد  �لعر�ق  ثو�ر 

»�تخذو� خطة من �ل�سعب مقاومتها، 

�أال وهي �حتاد �ل�سنة و�ل�سيعة«.

لو يعلم بندر وبع�ض زبانيته �أن 

ثمة دعاوى بد�أت تتح�رش يف �أوروبا 

�سد  �لعامل  من  مكان  من  �أكر  ويف 

�لب�رشي،  للجن�ض  ومعاد�ته  جر�ئمه 

كل  عليه  �سيكون  منقلب  �أي  �سيعلم 

حلف �أعد�ء �سورية و�ملقاومة.

�أحمد زين �لدين



تماهي التشخيص 
واآلثام

���دف �أن يتطابق  لي����س م���ن ب���اب �ل�صُّ

م���ع  متام���ًا  »�لإ�رس�ئيل���ي«  �لت�ص���خي�س 

ت�ص���خي�س ق���وى 14 �آذ�ر، وكذل���ك مع �إعالم 

خليجي، خ�صو�صًا �صعوديًا، لأ�صباب �لعدو�ن 

على �ل�ص���فارة �لإير�نية يف ب���روت، و�لذي 

ذهب �صحيته �صهد�ء وجرحى من �للبنانيني 

و�لإير�نيني يف »عمادة للدم« مبو�جهة عدو 

�أحد جتلياته �لإرهاب.

يكت�صف �لقارئ و�ل�صامع و�مل�صاهد، وكاأن 

�أمر عمليات قد �ص���در قبيل �لتفجر لإطالق 

حمل���ة غبار تغط���ي �لفعل���ة �لدنيئة جمرد 

ح�ص���ولها، وهذ� ما ح�صله فعاًل �ملخطط من 

حيث تنفيذ تعليماته، و�إن مل يوّفق ل هو ول 

�ملنفذ يف ت�صويه �صمو �ل�صهادة، وهذ� ب�صبب 

�لعق���م يف �لتفكر و�ملنهج ب���اأن »�لقبو�ت 

ميكن �أن تغطي �ل�صماو�ت« باأكاذيب وترّهات.

�إن �لتماهي مع �لعدو �ل�ص���هيوين حمليًا 

ل ي�ص���توجب �لتوقف، �إمنا �لتحقيق، مع لفت 

للنظ���ر �أن �لعتد�ء ج���اء متز�منًا مع تاريخ 

�ل�ص���تقالل قبل �ص���بعني عامًا، و�أم���ا �أولئك 

�ملنخرط���ون يف حمل���ة ل تفرح لها �ص���وى 

»�إ�رس�ئيل«، وهم كموظفني برو�تب �ص���خية، 

لة، و�إن كانت  يوؤكدون تك���ر�ر�ً �أن عقولهم مكبَّ

�أل�صنتهم طليقة �أكرث ممن يطلق عليهم ت�صمية 

»�أولد �ل�صو�رع«.

�إذ� كان���ت »كتائب �آل �جلميل« ُتعترب من 

بني �ملعتدلني، ويعلن �صاحبها �ل�صيخ �أمني 

يف مهرج���ان �لتاأ�ص���ي�س �أن كتائبه �ختارت 

»متو�ص���عًا حمليًا ودوليًا«، فهل من د�ٍع �أو 

�صوؤ�ل يف �أي حمور؟ وباأي حال؟ فكيف ببقية 

ت�ص���كيالت �ملح���ور �لتي من بينها �ص���منًا.. 

�لتكفريون!

�لآن  تتحم���ل  �ل�ص���لطات  �لو�ق���ع،  يف 

م�صوؤولية �أكرب من �لأيام �لعاديات، لأن لبنان 

�أ�ص���بح د�خل د�ئرة �لن���ار، ومل يعد جمديًا 

�لتدثر بعقل �لنعامة و�ل�ص���كوت عما يجري 

حتت �ص���ماء �لبلد قبل �أن تتلب���د، ول يعود 

للم�ص���وؤولني هّم �ص���وى �لبحث عن مالذ�ت 

ليكملو� حياتهم بامللذ�ت.

�لأ�رسف لأي م�صوؤول �أن يفتح بابًا ملو�جهة 

�لفتنة من �أن يغلق �أبو�بًا بعد �أن تكون �لفتنة 

قد دخلت �لد�ر و�أ�صبحت هي �ملد�ر.

عقارب �ل�صاعة تدور ول تقف على خاطر 

خمل���وق، مهما عال �ص���اأنه، و�ملنطقة مقبلة 

على �أحد�ث ج�ص���ام ل يكف���ي �لتعرف �إليها، 

و�إل ف���اإن �رس�هة �ل����رس و�ل�رسيرين لن ترتك 

مكانًا ملحبي �ل�ص���لم، وعندها ل ينفع �لكالم 

ع���ن �حلرية، �ص���يما من �أ�ص���خا�س وجهات 

لي�صت حرة، ول هّم لها �صوى �لكر��صي، وكنز 

�ملدخر�ت، حت���ى لو كان �لوطن هو نف�ص���ه 

�ل�صحية.

قال قائل: 

لّك ملكًا ل بقاء له  يا من مَتَ

حّملت نف�صك �آثامًا و�أوز�ر�

هذي �حلياة بذي دنيا و�إن َعُذبت

�إل كطيف خيال يف �لكرى ز�ر�

يون�س

»بالتاأكيد اأن العمليات الإرهابية 

يف  تغّيّي�رّ  لّيّين  و�سوريّيّية  لبنّيّيان  يف 

�سّيّييء،  اأي  ال�سرتاتيجّيّيي  الواقّيّيع 

ولكّيّين جّيّيلرّ مّيّيا ت�سعّيّيى اإليّيّيه الّيّيدول 

املنطقّيّية  يف  الإرهّيّياب  يف  الراعيّيّية 

حت�سّيّين مواقعهّيّيا التفاو�سية يف اأي 

ت�سويّيّية للأزمّيّية ال�سوريّيّية، خ�سو�سًا 

بعّيّيد الإجنّيّياز ال�سرتاتيجّيّيي الكبّيّي� 

التّيّيي حققتّيّيه اإيّيّيران«، يقّيّيول مرجع 

حزبّيّيي اإ�سلمي، معتّيّيراً اأن احلوداث 

الأمنيّيّية الأخّيّي�ة يف البلديّيّين، مّيّين 

يف  الإيرانيّيّية  ال�سفّيّيارة  ا�ستهّيّيداف 

بّيّي�وت، اإىل مّيّيا ت�سمّيّيى عمليّيّية »فك 

الطّيّيوق« عّيّين الغوطّيّية ال�رشقيّيّية يف 

ريّيّيف دم�سّيّيق، تاأتي يف �سيّيّياق ردود 

الفعل النتقاميّيّية، وحماولة لتحقيق 

»انت�سار« تقليدي اإعلمي يرمي اإىل 

رفع معنويات امل�سلحن، بعدما جنح 

اجلي�ّيّيش ال�سّيّيوري يف عزلهّيّيم داخّيّيل 

بوؤرهم.

لكّيّين يف الوقّيّيت عينّيّيه، ل يخفي 

املرجّيّيع توج�سّيّيه من دقّيّية الأو�ساع 

الأمنية يف الظروف الراهنة واملقبلة، 

نتيجّيّية تراكمّيّيات املرحلّيّية الفائتّيّية، 

التحري�سيّيّية،  اخلطّيّيب  خ�سو�سّيّيًا 

وتاأمّيّين الغطّيّياء ال�سيا�سّيّيي املذهبي 

للتكف�يّيّين  الفر�سّيّية  اأتّيّياح  الّيّيذي 

التغلغل يف بع�ش املناطق، وارتكاب 

التجاوزات الأمنيّيّية، وحماولة اإثارة 

الفنت املذهبية فيها.

ويّيّيرى املرجّيّيع اأن الأو�سّيّياع يف 

اللبنانيّيّية مت�سّيّيي  بع�ّيّيش املناطّيّيق 

بعك�ّيّيش الواقع ال�سيا�سي يف املنطقة، 

ل �سيما بعّيّيد اإمتام الت�سوية الإيرانية 

الأمّيّير  هّيّيذا  اأن  موؤكّيّيداً  الغربيّيّية،   -

يتطلب »عمليّيّية جراحية مو�سوعية« 

ل�ستئ�سال البّيّيوؤر امل�سلحة اخلارجة 

علّيّيى القانون،  قبّيّيل اأن تكرر جتربتا 

»حوداث عرا« و »نهر البادر«، ما قد 

يعر�ش ال�سلم الأهلي للهتزاز.

حماولّيّية  املرجّيّيع  ي�ستبعّيّيد  ول 

الفريّيّيق اخلا�ّيّيرش اأن ي�ستعي�ّيّيش عّيّين 

خ�سارتّيّيه يف �سورية من خلل بع�ش 

الأعمال الأمنيّيّية يف لبنان، م�ستفيداً 

ل  ال�سوريّيّين،  نّيّيزوح  عمليّيّيات  مّيّين 

�سيما املقاتلن منهم، والتي �سرتتفع 

يف  و�سواهّيّيا،  عر�سّيّيال  يف  حتمّيّيًا 

�سوء تّيّيردد املعلومات عّيّين ا�ستعداد 

اجلي�ّيّيش ال�سّيّيوري ملعركّيّية ا�ستعّيّيادة 

بّيّياأن  جازمّيّيًا  »القلمّيّيون«،  جبّيّيال 

ا�ستمّيّيرار الأمور على مّيّيا هي �ست�سل 

يحظّيّيى  بّيّياأن  واآمّيّيًل  النفجّيّيار،  اإىل 

اجلي�ّيّيش اللبنّيّياين بالغطّيّياء ال�سيا�سي 

- الدينّيّيي الّيّيلزم ليت�سنى لّيّيه القيام 

مبهماتّيّيه، وجتنيّيّيب البلد مزيّيّيداً من 

الهّيّيزات الأمنيّيّية، خ�سو�سًا يف �سوء 

غيّيّياب »اإدارة اإ�سلميّيّية �سنيّيّية« لدى 

فريقي الثامّيّين والرابع ع�رش من اآذار 

ملواجهة التطرف. 

ويف هذا ال�سيّيّياق، يوؤكد مراقبون 

بّيّيدا  طرابل�ّيّيش  يف  اجلي�ّيّيش  اأداء  اأن 

خمتلفًا يف الآونة الأخ�ة، من خلل 

تعاملّيّيه مع املخلن بالأمن، فلم يعد 

ي�سمح با�ستمرار قطع الطرق، اإ�سافة 

اإىل ملحقة املطلوبن وتوقيفهم.

ويعتّيّير املراقبّيّيون اأن ح�سن �س� 

تطبيّيّيق اخلطّيّية الأمنيّيّية يف عا�سمة 

ال�سمال يتطلب تعزيز الأمن الوقائي، 

لتفادي وقوع احلّيّيوادث الأمنية، من 

خلل اتخّيّياذ تدابّيّي� احرتازيّيّية اآيلة 

لتحقيق ذلك.

ل �سّيّيك اأن التحّيّيولت ال�سيا�سيّيّية 

يف املنطقّيّية وانعكا�سها احلتمي على 

الواقّيّيع ال�سيا�سّيّيي اللبنّيّياين، اأدى اإىل 

اإر�ساء حالّيّية من الت�ساوؤم لدى بع�ش 

قادة التيّيّيارات ال�سلفية يف طرابل�ش، 

والتي اأدركت بدايّيّية ن�سوج الت�سوية 

يكونّيّيوا  قّيّيد  والتّيّيي  املنطقّيّية،  يف 

نتيجتهّيّيا »كب�ّيّيش فداء«، كمّيّيا ح�سل 

مع م�سلحي »نهر البارد«.

اأدت احلالّيّية  ويف الوقّيّيت عينّيّيه، 

املذكورة لّيّيدى »ال�سلفين« اإىل بروز 

عّيّين  خارجّيّية  تكف�يّيّية  جمموعّيّيات 

الإطار ال�سيا�سّيّيي العام يف طرابل�ش، 

بداأت بالتطاول على التيار »ال�سلفي« 

يف طرابل�ّيّيش، وتطلّيّيب بحّيّيل »هيئّيّية 

العلماء امل�سلمّيّين«، بعدما و�سفتها 

يف بيّيّيان باأب�سع النعّيّيوت �سادر عن 

»ال�سبّيّياب امللتّيّيزم مّيّين اأهّيّيل ال�سنّيّية 

واجلماعة يف طرابل�ش«.

وهكّيّيذا، اأ�سهم اخلطّيّياب املذهبي 

امل�ستقبّيّيل«  »تيّيّيار  خا�ّيّيش  التّيّيي 

ال�سيا�سيّيّية  »معاركّيّيه«  وقعّيّيه  علّيّيى 

 ،2005 العّيّيام  منّيّيذ  والنتخابيّيّية 

وغريبّيّية  �سّيّياذة  حّيّيالت  بّيّيروز  يف 

وتقاليّيّيده  اللبنّيّياين  املجتمّيّيع  عّيّين 

اأ�سبه »بقنبلة  الجتماعية، اأ�سحبّيّيت 

موقوتّيّية«، ل نعرف كيفيّيّية تفكيكها 

وجتنب نارها.

ح�صان �حل�صن

التيارات »السلفية« كبش فداء للتسوية في المنطقة

حاجز تفتي�س لقوى الأمن الداخلي عند مداخل مدينة طرابل�س
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n ��صتطالع ر�أي
قال دبلوما�ص���ي يف �صفارة دولة كربى �أثناء ماأدبة 

ع�ص���اء، �إنه م�ص���تعجل جلمع معلومات دقيقة عن 

م�ص���امني �لتف���اق �لعامل���ي �لنووي م���ع �إير�ن، 

فرّد عليه �أحد �ل�ص���يوف بالق���ول: »�أنتم كنتم من 

�مل�ص���اركني يف كل تفا�ص���يل �ملفاو�صات، وتطلب 

معلومات من �لذي���ن يتلقْون �لتعليمات«؟! فهم�س 

�لذي يجاوره: �إنه ي�ص���تطلع مدى �لتجاوب ملاآرب 

�أخرى.من جه���ة �أخرى، جّند �أحد �ملكلفني من »14 

�آذ�ر« جمموعة من �لأ�ص���خا�س يقدمون �أنف�ص���هم 

ك�صحافيني، ل�ص���تطالع �لآر�ء حول مدى �نعكا�س 

�لتف���اق �لعاملي - �لإير�ين عل���ى �مللف �للبناين، 

وكذلك �ل�صوري من حيث �لأد�ء �لأمركي.

n ل عدن ول �ليمن
ّيّين -  اأنّيّيه متمكرّ ا�ست�سهّيّيد �سيا�سّيّيي - ُيفرت�ّيّيش 

بعبارة لإحّيّيدى املنجمات باأن »لبنان �سيتحول 

قريبّيّيًا اإىل جنة عّيّيدن«، فجاوبّيّيه زميله احلزبي: 

هّيّيل قلت »جنون عدن«؟ وتابّيّيع: لي�ش فقط عدن 

خربانة، بل كل اليمن.

حون م�صوَّهون n مر�صَّ
�أح�ص���ت جه���ات مارونية 9 مر�ص���حني لرئا�ص���ة 

�جلمهورية، بينهم خم�صة من فريق 14 �آذ�ر، لوحظ 

�أنهم بد�أو� حمالت �لتحري�س و�لت�صويه �ملتباَدلة.

n جتربة �لو�لد.. وت�صييع �لفر�صة
ت�سّيّياءل �سيا�سّيّيي ب�وتّيّيي خم�ّيّيرشم مّيّيا اإذا كان 

الرئي�ّيّيش املكلّيّيف بت�سكيل احلكومة متّيّيام �سلم قد 

ا�ستفّيّياد من جتربة والده ال�سيا�سية، م�سدداً على اأن 

�سائب بّيّيك كان اأقرب رجال ال�سيا�سّيّية اللبنانين 

ال�ستينّيّيات  فّيّيرتة  يف  خ�سو�سّيّيًا  ال�سعوديّيّية،  اإىل 

وال�سبعينّيّيات، حتّيّيى اأن �سقيّيّيق الرئي�ّيّيش املكلّيّيف 

الراحّيّيل في�سّيّيل، كانّيّيت لّيّيه مكانتّيّيه املميّيّيزة عند 

الأ�ّيّيرشة احلاكمّيّية.. لكن الأب يف �سلوكّيّيه ال�سيا�سي 

الداخلي مل ي�ست�ّيّيرش، خ�سو�سًا حينما يكون مكلفًا 

بت�سكيل احلكومة، امللك ول ويل العهد ول اأي اأم�، 

وبالطبّيّيع ول رئي�ش جهاز ال�ستخبّيّيارات.. واأبدى 

هذا ال�سيا�سّيّيي خ�سيته من اأن يكون �سلم البن قد 

�سيرّع فر�سة ل تعوَّ�ش لإعادة دارة امل�سيطبة اإىل 

مكانتها الب�وتية القيادية.

n خطاب ممّل
و�صفت م�ص���ادر �صيا�ص���ية خطاب �لرئي�س 

�أمني �جلميل يف ذكرى تاأ�ص���ي�س حزب �أبيه 

باأنه �أقل من عادي وممّل، رغم كل ما كان قد 

�صبقه من �ت�ص���الت مع �لعديد من �لأطر�ف 

�ل�صيا�ص���ية �للبناني���ة ل�رسورة �لإن�ص���ات 

للكلمة »�لنوعي���ة« للرئي�س �لأعلى حلزب 

�لكتائب.

n �ملال خر و�صيلة
مّيّيا تّيّيزال عمليّيّيات توزيّيّيع ال�سّيّيلح يف 

مناطّيّيق بّيّي�وت نا�سطّيّية وقوية مّيّين خلل 

تيّيّيار �سيا�سي معار�ش يعّيّياين من خلفات 

تع�سف بّيّين اثنن مّيّين م�سوؤوليّيّيه يقال اإن 

حماولّيّية التوفيّيّيق والتن�سيّيّيق بينهمّيّيا �سبه 

ّيّير رئي�َش التيار املوجود  م�ستحيلة، ما ا�سطُّ

يف ال�سعوديّيّية اإىل اإر�سّيّيال مبلّيّيغ كبّيّي� مّيّين 

للجهتّيّيننْ  ال�سخ�سّيّيي  مرافقّيّيه  مّيّيع  املّيّيال 

، قاطعًا وعداً باإر�سال املزيد  املتخا�سمتّيّيننْ

من الأموال لإر�سائهما.



ب�ص���طحة ل�ص���ان ح�ص���مها فتى �لكتائب 

�ص���امي �جلميل، وطّوب �جلامعة �لي�ص���وعية 

لب�ص���ر �جلميل؛ منّظم مقتل���ة �لطفلة جيهان 

طوين فرجنية، و�صديق �أرييل �صارون �ل�صدوق، 

وبفلتة ل�صان �أّكدها تاأكيد�ً قاتل ر�صيد كر�مي 

ودوري �صمعون وطفليه جوليان وطارق �لذي 

قال: »ل �أريد �أن �أطلق عنرتيات، لأن �لعنرتيات 

ل ُتطلق بل نقوم بها بوقتها«.

و��ص���تفاق فت���ى �لكتائ���ب �لآخ���ر ندمي 

ب�ص���ر �جلميل، �لذي فتح عيني���ه طفاًل على 

�أطب���اق �حلم����س »�ل�ص���هية« تق���دَّم لوزير 

�حلرب �ل�صهيوين �ص���ارون يومًا، �لذي �أحّبها 

على غره���ا من �لأطب���اق �للبنانية �لفاخرة 

و�لعامرة، فلم ي�َص���اأْ �أن يرتك هذه �ملنا�ص���بة 

لبن عمه وحده، فعرّب عن غ�ص���به ملا و�صفه 

ب�»�لت�رسفات �لفوقية و�ل�صتفز�زية �لتي قام 

بها طالب حزب �هلل يف �جلامعة«.

ويف �إطار هذه �ل�صمفونية �لعن�رسية كان 

لطالب دوري �صمعون )حزب �لوطنيني �لأحر�ر(، 

�رسختهم باإعالن: »لن ن�صكت بعد �ليوم«.

�لطالب يف ف���رع »هوفالن« يف �جلامعة 

�لي�ص���وعية، و�لذين هم من غر فئة دم �لقو�ت 

وكتائب �صامي �جلميل، يبدو بب�صاطة نتيجة 

�رسعة �لتحرك و�إ�ص���د�ر �لبيان���ات، �أنهم غر 

مر�ص���ى عنهم، وكاأنهم يريدون لهم �أن يرتكو� 

�لكلي���ات �لتي يف���وز بها حتال���ف »�جلن�س 

�لأف�صل«، حتى تطوَّب لهم، وليطيب لهم فيها 

�ملقام و�ملقال.

غريبة هذه �لعن�رسية �لتي مل يبَق �ص���وى 

�لإع���الن �أنه���م ل يري���دون �أح���د�ً غرهم يف 

ه���ذه �جلامعة، فمنذ �ص���نو�ت وهذ� »�جلن�س 

�لر�قي« ل ي�صبع من �لتحري�س �صد �لآخر يف 

�جلامعة �لي�صوعية، لعلهم مل يدرو� بعد �أو ل 

يعلمون بتاتًا �أن »�لي�صوعية« كما غرها من 

�جلامع���ات يف لبنان؛ هي ل���كل طالب لبنان، 

بكل فئاتهم وميولهم و�نتماء�تهم �ل�صيا�ص���ية 

و�ملدنية و�ملذهبية.. و�أي جامعة من جامعات 

لبنان لن تكون بتاتًا لب�ص���ر �جلميل ولغره، 

حتى و�إن ��صتنكر »تيار �مل�صتقبل« ما و�صفه 

ب�»�ل�ص���تفز�ز �ملمنهج«، وقريبًا �أو بعيد�ً من 

�لوقت �صي�ص���تفيق طالب هذ� �لتيار وقو�عده 

على �لأ�ص���ول و�جلذور، و�صيكت�ص���فون �إىل �أي 

مكان غريب �أخذتهم �إليه �حلريرية �ل�صيا�صية 

و�لر�أ�صمالية �ملتوح�صة.

�أحمد �صحادة

■  �لدكتور �صمر �صباغ �أكد �أن �صيد� عا�صمة �جلنوب و�ملقاومة ل تتحمل �أي 
م�ص���وؤولية عن ت�رسفات �أحد �أبنائها، بل هي ترف�س هذ� �لأ�صلوب من �لتعبر 

�لغريب عنها، كذلك منطقة �لبي�ص���ارية ل تتحمل م�صوؤولية �بنها �لنتحاري 

�لذي �أ�صاء �إليها و�إىل ق�صية �لفل�صطينيني �لقاطنني فيها.

■  جتمّيّيع العلماء امل�سلمن اأ�سّيّياد بالدبلوما�سية الإيرانية التي اأجنزت اتفاقًا 
تاريخيًا يحفظ لها حقها يف امتلك تكنولوجيا نووية لغايات �سلمية، بحيث 

مل ترتاجع عن مبادئها يف حقها يف التخ�سيب على اأرا�سيها وعدم اإقفال اأي 

من مفاعلتها، معتراً اأن هذا الإجناز يدل على اأن اأي دولة اإ�سلمية ت�ستطيع 

اإذا ما مت�سكت بحقوقها و�سرت على الأذى الذي يلحقها نتيجة التم�سك بهذه 

احلقّيّيوق، مّيّيع البقاء على نف�ش وتّيّي�ة التقدم، اأن جتّيّير الآخرين مهما عظمت 

قوتهم على اخل�سوع لإرادتها.

■  حزب �لحتاد ��ص���تقبل وفد�ً من قيادة �إقلي���م بروت يف حركة فتح، ومت 
�لتاأكيد على �إد�ن���ة كل �أعمال �لعنف و�لتفجر، كونها تهدف �إىل �إثارة �لفنت 

و�ل�ص���طر�بات �ملذهبية يف �لبالد، و�رسب �لأمن و�ل�صتقر�ر فيها، وحماولة 

��ص���تدر�ج �ملقاومة �إىل �رس�ع د�خلي ي�صب يف خدمة �لعدو �ل�صهيوين. كما 

نا�صد �ملجتمعون �حلكومة �للبنانية ب�رسورة �إعادة �لنظر يف �لإجر�ء�ت �لتي 

تتخذها �لدولة بحق �لالجئني �لفل�ص���طينيني يف لبنان، و�لتخفيف منها مبا 

ي�صمن �حلد �لأدنى من �لعي�س �لكرمي.

■  قيّيّيادة رابطّيّية ال�سغيلة عقدت مع قيّيّيادة تيار العروبّيّية للمقاومة والعدالة 
الجتماعيّيّية اجتماعّيّيًا م�سرتكًا برئا�سة الأمن العّيّيام للرابطة الوزير والنائب 

ال�سابق زاهر اخلطيب، وتوجهتا بعد اللقاء بالتهنئة من اجلمهورية الإ�سلمية 

الإيرانيّيّية؛ قيّيّيادة و�سعبًا، علّيّيى النت�سار الكب� والتاريخّيّيي الذي حققته من 

خّيّيلل كفاحها و�سمودها وانتزاع العرتاف مّيّين الدول الغربية ال�ستعمارية 

بحقها يف اإنتاج الطاقة النووية ال�سلمية بقدراتها الذاتية.

■  حركة �لأمة �عتربت �أن �لتفاق �ملوقع بني �لدول �لكربى و�جلمهورية 
�لإ�صالمية �لإير�نية هو �نت�صار حلقها يف �متالك �لتكنولوجيا �لنووية 

�ل�صلمية، و�نت�صار�ً ل�صعوب �لأمة �لإ�صالمية و�لعربية، معتربة �أن هذ� 

�لتف���اق خر دليل على �أن �لتدخالت �خلارجي���ة و�لتهديد بالأعمال 

�لع�صكرية ل تنجح، و�أن �ملفاو�صات و�حللول �ل�صيا�صية هي �لطريق 

�ل�صحيح ل�صمان �لأمن و�ل�صتقر�ر يف �ملنطقة.

■  النائب ال�سابق في�سل الداود؛ الأمن العام حلركة الن�سال اللبناين العربي، 
ات�سّيّيل بوزير امل�ساحلّيّية يف احلكومة ال�سورية الدكتور علي حيّيّيدر، موؤكداً اأن 

ا�ستهدافّيّيه هّيّيو لتعطيّيّيل و�سل دوره يف اإطّيّيار مهامه كوزيّيّير للم�ساحلة، حيث 

ينجّيّيح بها يف اأكرث من مدينة وبلدة لوقّيّيف �سفك الدم ال�سوري وتاأمن الطرق 

حلل �سيا�سي داخلي.

■  لقاء �جلمعيات و�ل�صخ�صيات �لإ�صالمية ر�أى �أن �تفاق �جلمهورية �لإ�صالمية 
�لإير�نية و�لدول �لكربى يوؤكد على �رسورة عدم �لرهان على �لغرب يف حتديد 

�ل�صيا�ص���ات و�ملو�قف �للبنانية و�لعربية، وهو �نت�صار لكل حمور �ملقاومة 

و�ملمانعة، مقابل �نهز�م م�رسوع �ل�رسق �لأو�ص���ط �لأمركي - »�لإ�رس�ئيلي« 

- �لرجعي - �لإجر�مي، و�أن نتائجه �ص���تظهر قريبًا بالتز�من مع �لنت�صار�ت 

�لنوعية �لتي يحققها �جلي�س �لعربي �ل�صوري.

■ احلّيّياج عمر غندور؛ رئي�ش اللقاء الإ�سلمي الوحدوي لفت اإىل اأنه يف الوقت 
الّيّيذي ن�سكو منه �سحرّ املّيّيوارد و�سحالة اجلبايات وكّيّيرثة ال�سطو على الأملك 

العامّيّية، ومنهّيّيا الأمّيّيلك البحريّيّية، والعجّيّيز اأمّيّيام ال�ستحقاقّيّيات الإمنائيّيّية 

ّيّيل القيادة ال�سيا�سيّيّية ا�ستخراج النفط والغّيّياز من مياهنا  والقت�ساديّيّية، ُتعطرّ

الإقليميّيّية، داعيّيّيًا اإىل ت�سكيّيّيل حكومّيّية وطنية تن�ّيّيرشف اإىل معاجلّيّية الهموم 

الأمنية واحلياتية والقت�سادية.

■ �ل�ص����يخ �صهيب حبلي وبعد زيارة �ملدير �لعام �ل�صابق لالأمن �لد�خلي 
�لل����و�ء علي �حلاج، �أكد �أن �ص����يد� بعيدة كل �لبع����د عن �لنهج �لتكفري 

�لإجر�م����ي �لذي �أفرزته حالة �لفار من وجه �لعد�لة �أحمد �لأ�ص����ر، لفتًا 

�إىل �أن لبنان باأ�صد �حلاجة يف هذ� �لوقت �إىل �أمثال �للو�ء �حلاج حلماية 

�لوطن وجتنيبه �ملخاطر.

n �صياغة �صعودية.. لكن ملاذ�؟
كان مثر�ً منذ �أ�ص���بوعني �نطالق حملة 

�لإلكرتونية تتحدث عن  على �ملو�ق���ع 

��ص���تقالة �لبطري���رك �ملاروين ب�ص���ارة 

بطر����س �لر�ع���ي، و�لت���ي تكلل���ت هذ� 

�لأ�ص���بوع يف ما ن�رسته �صحيفة يومية 

عن هذه �ل�ص���تقالة �لقريب���ة. ولوحظ 

�أن هناك من تعام���ل مع هذ� �خلرب من 

�ل�ص���عودية،  مو�ق���ع، معروفة مبيولها 

بجدية و�أفا����س يف حتليالته، ما طرح 

ع�رس�ت عالمات �ل�صتفهام، ما �إذ� كانت 

ه���ذه »�لفربك���ة« �ص���يغت يف مملكة 

�آل �ص���عود، علمًا �أن عدد�ً من �ملطارنة 

�ملو�رن���ة �عترب هذه �لأخب���ار تلفيقات 

كاذبة ورخي�صة.

n �ل�رسط �لوحيد
مرجع حكومي �صابق م�صتعّد للمو�فقة 

على �أي مر�ص���ح لرئا�صة �جلمهورية، �إذ� 

تبنى �صلفًا �إنهاء خدمات حاكم م�رسف 

ريا�س �صالمة، وتعّهد بتعيني وزير كان 

يف �إحدى حكومتْيه بدًل منه.

n طبيب نف�صي
�سحيفّيّية  اأجرتهّيّيا  مقابلّيّية  علّيّيى  رداً 

لبنانيّيّية مّيّيع اأحد نواب بّيّي�وت يف كتلة 

»امل�ستقبّيّيل« النيابيّيّية، حّيّيول اللقّيّياءات 

التّيّيي جمعتهم موؤخراً مع نّيّيواب »التيار 

اأن »التيّيّيار  الوطنّيّيي احلّيّير«، واعتبّيّياره 

الرتقايل« �سيعود اإىل قوى 14 اآذار، علرّق 

اأحد املعنين بالأمر خلل جل�سة جمعت 

اأن �ساحبنّيّيا  عائّيّيلت ب�وتيّيّية: يبّيّيدو 

»امل�ستقبلّيّيي« وجماعتّيّيه باتّيّيوا بحاجة 

اإىل طبيّيّيب نف�سي، ل�سيما بعد ال�سفعات 

عّيّيد ال�سوريّيّية  التّيّيي يتلقونهّيّيا علّيّيى ال�سُّ

والإقليمية والدولية.

n غباء
اأثارت بع�ّيّيش التحليلت لقيادات يف قوى 

14 اآذار اأن التفّيّياق النووي الإيراين له �سق 
لبنّيّياين يق�سّيّيي بحّيّيل »اجلنّيّياح الع�سكري« 

حلّيّيزب اهلل، مّيّيا اأ�سحّيّيك اأحّيّيد ال�سحافين 

املح�سوبّيّين علّيّيى »تيار امل�ستقبّيّيل«، �سبق 

لّيّيه اأن زار اجلمهوريّيّية الإ�سلميّيّية، فقّيّيال 

باحلرف الواحد اأمام بع�ش الزملء: »فعًل، 

ما اأغبى هوؤلء.. لو يدرون اأن �سيا�سة اإيران 

اللبنانيّيّية ت�ستمدها طهران ب�سّيّيكل اأ�سا�سي 

من حزب اهلل.. فماذا �سيفعلون«؟

n �صد قر�ر ظامل
ُيتوق���ع �أن ي�ص���هد لبنان حرك���ة من قبل 

�لأ����رسى �ملحرري���ن م���ن �ص���جون �لعدو 

»�لإ�رس�ئيلي«، رف�ص���ًا لإقر�ر جلنة �لإد�رة 

و�لعدل �لنيابية م�رسوع قانون مب�ص���او�ة 

�خلارج���ني من �ملعتقالت �ل�ص���ورية بهم، 

جلهة �لتعوي�ص���ات، خ�صو�صًا �أن من بني 

ه���وؤلء �ملعتقلني من كان �ص���بب �عتقاله 

عمالته للعدو.

n �صحايف مر�صود
ر�سّيّيدت جهّيّيات معنيّيّية قيّيّيام �سحايف 

عربي منتَدب يف لبنان، يتلقى م�ساعدات 

»عينية« اإ�سافّيّية اإىل مبالغ مالية، لنقل 

هّيّية عن الو�سّيّيع يف لبنان،  �سّيّيورة م�سوَّ

بناء على رغبة �سخ�ش من قوى 14 اآذار.

عنصرية في اليسوعية.. ال لن تكون لبشير أو غيره

للتذكري فقط.. من عام 1982
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دعا »القواتيين« إلى تغيير قيادتهم

المطران الياس نّصار: البطريرك الراعي ليس بحاجة إلى دعم خارجــــــي إلبراز نفوذه

مقابلة8
تحت الضوء

أمين الجميل.. 
لن تكون رئيسًا

ك�أنه مل يتعلم من الدرو�س 

والتج�رب..

فعله� الرئي�س الأعلى 

لـ»حزب اهلل والوطن والع�ئلة«..

يف عيد ت�أ�سي�س حزب 

الـ»فالجن« وذكرى ا�ست�سه�د 

ابنه الوزير والن�ئب بي�ر اجلميل، 

قدم من �س�رت اللرية اللبن�نية 

يف عهده يف احل�سي�س، وبطل 

»اتف�ق 17 اأي�ر« امل�سوؤوم، ومن 

يف عهده ج�ءت »البوم�« على 

اأ�س��س اأنه� فرن�سية، ف�إذا هي 

مولودة روم�نية..

ومن هدد من وا�سنطن ب�أن 

مدافعه �سرتتّد على دم�سق، 

ف�إذا به يزحف لعقد 11 قمة مع 

الرئي�س الراحل ح�فظ الأ�سد، يف 

اأقل من ثالث �سنوات، يطلب غربة 

من ر�س�ه، قبل اأن يغ�در ق�رص 

بعبدا عند منت�سف ليل 21 اأيلول 

1988، ت�ركً� »جمهورية« بال 
رئي�س واأ�سالء جمهورية، وخملفً� 

كرة ن�ر للعم�د مي�س�ل عون.

ك�ن الوريث املحظوظ قد 

ا�ستلم من الي��س �رصكي�س دولة 

اأو �سبه دولة، بعد اأن انتخب 

خلفً� لأخيه حتت اأ�رصاف 

املجنزرات »الإ�رصائيلية«.. 

فغ�در وترك البالد للهب�ء 

من كرثة من�وراته وفذلك�ته.. 

وطموح�ته، وهو الذي اأطلق على 

نف�سه اأثن�ء جمزرة تل الزعرت 

ا�سم »العنيد«.

فعله� واإن مل يتجرّاأ على 

قوله� علنً�، ب�أنه م�ستعد لأن 

يكون خليفة مي�س�ل �سليم�ن.

هو قّدم نف�سه للعودة اإىل 

ق�رص بعبدا جلم�عة »14 اآذار 

1978«، ولل�سيد الأمريكي، 
ولأعراب الغ�ز والك�ز، ل�سنوه يف 

اتف�ق 17 اأي�ر.. لتلك الراأ�سم�لية 

الطفيلية املتوح�سة، التي ت�سع 

�رصكته� امليمونة )�سوليدير( 

عينه� على بيت حزب اأبيه يف 

ال�سيفي.

فعله� اأمني اجلميل يف ذكرى 

ابنه..

ب�خت�س�ر، ف�ّسل اأمني اجلميل 

موا�سف�ت الرئي�س الذي يف�ّسله 

على قي��سه، لكن ف�ته اأن 

»من جرّب املجرب ك�ن عقله 

خمرّبً�«.

اأمني اجلميل ي� رئي�س فتي�ن 

الكت�ئب.. لن تكون رئي�سً�.. مرة 

ث�نية.

�أحمد

عن ح�ل امل�سيحيني ودورهم وافق 

م�ستقبلهم، ح�ورت جريدة »الثب�ت« 

راعي اأبر�ســـية �ســـيدا وديـــر القمر؛ 

�ســـي�دة املطران الي��س ن�س�ر، وك�ن 

هذا احلوار اجلريء وال�سّيق: 

�ســـه�دة املطـــران ن�ســـ�ر للحق 

ت�ســـت�أهل منه كّل الت�سحي�ت، براأيه 

امل�ســـيحي مدعو لقـــول احلقيقة من 

دون مواربـــة اأو نق�ســـ�ن، يـــرّد على 

�ســـوؤالن� عّمـــ� اإذا ك�ن يخ�ســـى على 

حي�ته بثقـــة وهدوء و�ســـالبة: »ل 

اأخ�ف علـــى حي�تي، اهلل هو احل�مي، 

�سخ�ســـيتي خربت احلروب املختلفة 

التـــي ع�ســـفت بلبن�ن، م� اأخ�ســـ�ه 

واأخ�فـــه يتعلّق برعيتـــي، نعم، لدّي 

حر�س علـــى �ســـالمته�، ول اأريد اأن 

ي�ســـيبه� اأي مكـــروه، واإذا م� حتملت 

الأذى عنه� يف ج�ســـدي، اأكون �سعيداً 

جداً، لأّن معلّمي واإلهي ال�سّيد امل�سيح 

هو املث�ل يل يف هذا املج�ل، وم� من 

اأجمل اأن يبذل الراعي بنف�سه حلم�ية 

رعيته«.  

ن�ســـ�أله عن مغزى رفع الكني�ســـة 

امل�رونية من من�سوب �سوته�، �سيم� 

اأّنه� ع�دة ت�ســـري فقـــط اإىل املب�دئ 

الأخالقيـــة والوطنية، فهل ذلك موؤ�رص 

لعدم احرتام تلك املب�دئ يف لبن�ن؟ 

يـــرّد املطـــران ن�ســـ�ر: »نعـــم تلك 

املب�دئ الوطنية والأخالقية لي�ســـت 

حمرتمـــة، هنـــ�ك قي�دات �سي��ســـية 

يف لبن�ن مرتبطـــة ب�خل�رج وتعمل 

وفق اأجندة خ�رجيـــة، وتريد حتقيق 

م�س�حله� ال�سخ�ســـية حتى لو ج�ء 

ذلك على ح�ســـ�ب ال�سعب، ولكن يف 

النه�ية تبقى الكني�ســـة براأيي �سوت 

ال�سمري الذي ل ميوت، واإعالنن� لهذه 

املب�دئ وتكراره� مـــن حني اإىل اآخر 

هدفه اإع�دة بو�سلة احلي�ة ال�سي��سية 

اإىل اجت�هه� ال�ســـحيح، لأّنه وبراأين� 

اأي عمـــل على هـــذه الأر�س �ســـواء 

ك�ن �سي��ســـيً� اأو اجتم�عيً� يجب اأن 

يكون هدفـــه الإن�ســـ�ن، ولكن - مع 

الأ�ســـف - نـــرى بع�س ال�سي��ســـيني 

م�ســـتمرين علـــى منهـــ�ج غ�ي�تهم 

النفعيـــة ال�ســـغرية، وب�لت�يل علين� 

نعـــم واجـــب رفـــع ال�ســـوت ع�ليً� 

للعـــودة اإىل قيم الكني�ســـة التي هي 

نظم اأخالقية ب�لدرجة الأوىل، ودعوة 

للحوار والنفت�ح على الآخر والعدالة 

وامل�س�واة بني كّل الب�رص«.

�سوت �لكني�سة 

يجب �أن يكون مرتفعًا

وم�ذا عن الدور املعنوي للكني�سة 

امل�رونيـــة حتديداً يف لبن�ن؟ هل وىّل 

زمن بط�ركـــة املوارنة اإىل غري رجعة 

نتيجة ظروف حمددة، اأّم اأّن الكني�سة 

امل�رونية وبكركي اليوم تعمل ب�سمت 

لنه�سة رعيته� رغم ف�سله� يف توحيد 

اأبن�ئه� حول ق�نـــون انتخ�بي؟ يقول 

املطران ن�ســـ�ر: »ت�ريخيـــً�، مرّ على 

لبن�ن بط�ركة كبـــ�ر، وعظمتهم اأنهم 

مل يعـــريوا اهتم�مً� لأي جربوت مدين 

ظ�مل، هم ق�لـــوا كلمتهم دون خوف، 

وفعلوا مـــ� فعلوه حلم�ية �ســـعبهم، 

ومنهم الكثري م� ُقتل وا�ســـطهد لأجل 

كلمة »احلق«، اليوم الو�ســـع اختلف 

نتيجة عدة معطي�ت وحتولت، ولكني 

اآمـــل دومً� اأن يكون �ســـوت البطريرك 

جريئً� مب� فيه الكف�يـــة، وهذا يعني 

الت�ـــرصف بحكمة وم�ســـوؤولية لي�أتي 

كالمه من�سجمً� مع املب�دئ الأ�س��سية 

للكني�ســـة، ومع الأ�سف اليوم ل اأجده 

كم� يجب، ولكنـــي على الدوام اأمتنى 

واأرجو اأن تعود كني�ستن� امل�رونية مع 

البطريرك الراعـــي اإىل دوره� الري�دي 

يف هذا املج�ل، �ســـيم� اأّن احلق لي�س 

بح�جة لكثري ل�ستبي�نه«. 

وي�سيف املطران ن�س�ر: »البطريرك 

لي�ـــس بح�جة اإىل دعم خ�رجي لإبراز 

نفوذه، قوته ق�ئمـــة من خالل اإمي�نه 

اأوًل، ومن خالل كني�سته ث�نيً�، وعلى 

الدوام اأ�سعر اأّنه من ال�رصوري جداً اأن 

ي�أتي كالم البطريركية وا�سحً� وجريئً� 

وم�ســـوؤوًل، واأمتنى عليه على الدوام 

قول كلمة احلق ب��ستمرار والإ�س�رة اإىل 

للم�سيحيني  الذين ُيخطئون، وحتديداً 

منهم«، يتوقف ن�ســـ�ر قلياًل وي�سيف: 

»الكني�ســـة عليهـــ� خم�طبة �ســـمري 

كّل اإن�ســـ�ن، فكيف ب�حلـــرّي اأبن�وؤه� 

ال�سي��ســـيون، عليه� اإر�س�دهم، وعلى 

ال�سي��ســـيني امل�سيحيني اأن يخ�سعوا 

ل�ســـوت �ســـمري بكركي خ�سو�سً� يف 

ق�س�ي� تهّم امل�سيحيني ووجودهم«.

لهذ� �ل�سبب 

خرجُت من �سمتي

ي�ســـعر املطران ن�س�ر مب�سوؤولية 

ملقـــ�ة علـــى ع�تقه جتـــ�ه توحيد 

جهـــود امل�ســـيحيني، »خروجي من 

�ســـمتي مل يكن من دون �سبب، لأنه 

يف الأ�ســـ��س �ســـمتن� كثـــرياً كي ل 

ُين�ســـب لن� اأنن� مـــع جم�عة اأو خط 

�سي��سي دون الآخر، لهذا ال�سبب كنت 

�ســـ�متً�، ولكنني يف قرارة نف�ســـي 

كنـــت اأعلـــم اأن بع�ـــس التوجه�ت 

ال�سي��ســـية لدى امل�سيحيني اأخفقت 

يف اإدارة ال�ســـ�أن احلزبـــي وحتـــى 

اللبن�نية  القوات  فق�ئد  امل�ســـيحي، 

�ســـمري جعجع لي�س جديراً اأن يكون 

يف موقع القي�دة، وعلى القواتيني اأن 

ي�س�ألوا عن ت�ريخه، الت�ريخ معروف 

لـــدى اجلميـــع، نحن علين� ال�ســـري 

بتع�ليم امل�ســـيحية، ومن واجب من 

يقود امل�ســـيحيني اأن يتحلّى بحدود 

اأدنى من املع�يـــري، ل نطلب الكم�ل 

يف ال�سي��سة ف�لب�رص كلهم يخطئون، 

ولكن خلروجي من �ســـمتي اليوم له 

مربر الدف�ع عن الوجود امل�ســـيحي، 

ف�ملو�سوع ا�ستفحل يف نف�سي كثرياً، 

الأخالقي  واجبي  حدود،  ولل�ســـمت 

وامل�سيحي يفر�س علّي قول »احلق«، 

�ســـيم� اأّن م�س�ألة الق�نون النتخ�بي 

الـــذي يعيـــد احلقوق للم�ســـيحيني 

اأخفق به� جعجع اأي�سً�، فقب�س امل�ل 

لينّفذ �سي��سة الغريب.. وب�لت�يل هذا 

الرجل الذي �ســـمح لنف�سه ب�أن يقتل 

يف احلرب وي�سّفي اأ�سخ��سً� عديدين 

وب�ملئ�ت وب�أوامر �سخ�ســـية، ولي�س 

اليوم  ع�ســـكرية،  مواجه�ت  �ســـمن 

يكرر فعلته ب�ل�سي��ســـة، فهو يقتلن� 

ب�ل�سي��سة، وهل علّي اأن اأغ�س النظر 

حتى ل اتّهم اأين مع فريق �سّد اآخر«، 

يت�بع املطران ن�س�ر حديثه جلريدة 

الراعي جمع  »الثب�ت«: »البطريرك 

المطران نصار: هناك 
قيادات سياسية في 

لبنان تعمل وفق أجندة 
خارجية وتريد تحقيق 
مصالحها الشخصية.. 

على حساب الشعب

قول الحقيقة احترام للذات واآلخر، والمسيحية شهادة للحق 
وتصويب لألخطاء نحو األفضل.. مثالنا الذي ُيحتذى به هو 

السّيد المسيح الذي في صليبه غلب الموت والشّر والشيطان، 
والغلبة للخير مهما طال درب الجلجلة.
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دعا »القواتيين« إلى تغيير قيادتهم

المطران الياس نّصار: البطريرك الراعي ليس بحاجة إلى دعم خارجــــــي إلبراز نفوذه
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قن�ة »اجلديد« التي ك�نت احلدث الثالث�ء 

امل��ســـي، يف مواجهة بني الإعالم احلر ودولة 

»جحـــ� وخ�لتـــه«، اأطـــل عربه� منـــذ اأي�م 

»الداعية« عمر بكري ف�ســـتق، واأعلن �رصاحة 

، اإحداهمـــ� اأك�دميية رفيعة  اأم�م �سخ�ســـيتنينْ

والث�نية اإعالمية بـــ�رزة، اأن العمل النتح�ري 

هو ت�ســـمية خ�طئة، واأن كل عملية م�ســـ�بهة 

مل� ح�ســـل اأم�م ال�ســـف�رة الإيرانية هي عمل 

»جه�دي«.

ويف �ســـي�ق اآخر، اأكد ف�ســـتق على �رصورة 

اإطالق »الأخوة« من �ســـجن روميـــة، قبل اأن 

ي�ســـل اأبو بكر البغدادي والن�ـــرصة اإىل رومية 

لتحريرهم!

نرتك لدولة »جح� وخ�لته« تقدير موقفه� 

اأم�م ال�ســـعب اللبنـــ�ين، عندم� يهـــدد اأمنه� 

القومي من قبل اأي �ســـخ�س، ك�ئنـــً� من ك�ن، 

ويعلن لبن�ن �ســـ�حة م�ستب�حة لعبور الأممية 

الدينيـــة الع�برة للحدود، دون اأن ن�ســـمع اأي 

اإدانـــة من �سي��ســـيني ول من رجـــ�ل دين، ول 

عن اأي حترك ق�ســـ�ئي يردع �سخ�ســـً� ل �سفة 

لبن�نيـــة له، اأو دينية يف اإط�ر دار الفتوى، اإمن� 

هو »جم�هد اأممي« عرب احلدود اأب�ح لنف�ســـه 

تخطي كل احلدود. 

ح�دثة اأخرى ع�برة تخت�رص العرب �ُســـجلت 

اأي�ســـً� منذ اأي�م قليلة؛ عندمـــ� اأوقف اجلي�س 

اللبن�ين �سخ�ســـً� ق�دمً� من �سورية على معرب 

امل�ســـنع، ف�عرت�س البع�س يف منطقة جمدل 

عنجر على م�س�ألة التوقيف، كون املوقوف من 

جم�عة »م�سلمون بال حدود«، واأُقفلت الطريق 

الرئي�ســـية يف ت�رصف غوغ�ئي اعرتا�سً� على 

ت�ـــرصف اجلي�ـــس، وك�أن النتمـــ�ء اإىل جم�عة 

ع�بـــرة للحدود بـــ�ت هو الهوية واجلن�ســـية 

وجواز ال�سفر والت�أ�سرية، بل ك�أن عبور احلدود، 

اأي حدود، ب�تت جتيـــزه فت�وى »العم�ئم غري 

ال�رصعية«، دون اأي اعتب�ر للكي�ن�ت ال�سي��سية 

امل�ستقلة وحدود الأوط�ن والأ�سول والإجراءات 

املعتمدة لدخول الق�دمني.

لي�ســـت جديدة على اللبن�ين لغة التطرف 

التي يجيده� دع�ة »اجله�د التكفريي«، ولي�ست 

املرة الأوىل التي ُتقطع فيه� الطرق�ت اعرتا�سً� 

علـــى تدابري من حق اجلي�ـــس والقوى الأمنية 

اتخ�ذه�، لأن الإب�حة يف الت�سيب الأمني وقطع 

الطرق�ت واإحراق الإط�رات والتجمع�ت املخلة 

ب�لأمـــن بداأت بعد انتف��ســـة اأهـــ�يل موقويف 

نهـــر الب�رد واملط�لبة مبح�كمتهـــم اأو الإفراج 

ة  عنهـــم، اإىل اأن وجـــدت الدولة نف�ســـه� جمربرَ

على تن�زلت متدرجة بلغت حدود ا�سرت�ســـ�ء 

املنحرفني على ك�فة م�ســـتوي�تهم، و�ســـقطت 

هيبة الق�س�ء عرب ا�ستن�ب�ت غري ق�بلة للتنفيذ، 

دة يف الأدراج، و�سوًل  وح�ســـ�ن�ت ني�بية جممَّ

اإىل مط�لب�ت مبح�كمة اأو اإطالق موقوفني، حتى 

وقع املحظور، وب�تت املط�لب�ت اعت�ســـ�م�ت، 

وانكف�أ ق�س�ة عن القي�م بواجب�تهم نتيجة اجلو 

الأمني املتفلـــت، اإىل اأن بلغن� ح�فة اخلطورة 

يف اأمن وطن عرب تهديدات من اأطراف خ�رجية 

متطرفة ب�إب�حة لبن�ن �س�حة للتفجريات اإذا مل 

يتم اإطالق جمموعة حمددة من املوقوفني يف 

�سجن روميه، الذي ب�ت بحد ذاته اإم�رة.

الـــكل ُيجمـــع اأن »الق�عـــدة« ب�تـــت يف 

لبنـــ�ن، ولي�س من املهم حتت ا�ســـم اأي تنظيم 

اأو جم�عـــة، ط�مل� اأن الق�عدة ب�تت فكراً ع�براً 

للقـــ�رات واحلدود، ومن ال�ســـذاجة العتق�د اأن 

اأمين الظواهري من مغ�ور جب�ل »وزير�ست�ن« 

ي�أمـــر وينهي وُيفتي ويخطـــط وميّول عملي�ت 

اآلف التنظيمـــ�ت »اجله�ديـــة« التي تنتمي 

لفكر »الق�عـــدة«، لأن مركزيـــة القرار انتهت 

مـــع رحيل بن لدن، وب�تـــت ظ�هرة الظواهري 

ُت�ستن�سخ يف كل بوؤرة يراد تفجريه�، ط�مل� اأن 

كل »املت�أ�سلمني« ب�توا »م�سلمني بال حدود«.

هـــي هي، مدر�ســـة »الإخوان امل�ســـلمني« 

منـــذ العـــ�م 1928، التي ن�ســـ�أت على خلفية 

راف�ـــس العرتاف بحدود الكي�ن�ت ال�سي��ســـية 

ثة والهوي�ت الوطنية واخل�ســـ�ئ�س  امل�ســـتحدرَ

الثق�فيـــة لـــكل بيئـــة جمتمعيـــة، ومن هذه 

املدر�سة انطلقت مدار�س التكفري الوه�بية عرب 

»ط�لبـــ�ن«، ثم »الق�عدة« ومـــ� تفرع عنه�، 

لي�سبح مفهوم اجله�د مغ�يراً للر�س�لة الدعوية 

امل�رصوعـــة، بل ب�ت تكفرياً لالآخـــر وهدراً لدم 

الآخر وقتل الآخر دون ذنب �سوى اأنه اآخر!

فريـــق من هـــذا »الآخر« معنـــّي بحوادث 

التفجـــريات يف من�طقـــه، حّذر من اأن غ�ســـب 

الن��ـــس يف املن�طـــق اللبن�نية امل�ســـتهدفة 

ب�لتفجريات التي ح�ســـلت، وال�ســـي�رات التي 

ـــبطت وك�نـــت وجهته� معروفـــة، ل ميكن  �سُ

�ســـبطه اإىل م� ل نه�يـــة، واملطلوب من بق�ي� 

هذه الدولة اأن تتوقف عن عر�س ع�سالته� يف 

املك�ن اخلط�أ، واأن ت�ستلحق م� تبقى من وحدة 

كي�ن الوطن قبل اأن ينتف�س امل�رد ال�س�بر على 

اأبواق التكفري التي تزرع الفنت وتبيح احلدود، 

وقبل اأن تقع الفتنة الكربى عندم� تنه�ر حدود 

ال�سرب.

�أمني يو�سف

بع�ض ال�سجناء »الإ�سالميني« يف روميه

عب�ءته،  امل�ســـيحيني حتت  الق�دة 

فمن اأين له احلـــق ب�لنقالب على 

التفـــ�ق، ل، هنـــ� اأم�م امل�ســـ�ئل 

الوجودية ل بّد لأحٍد م� اأن ي�ســـري 

اإليـــه »وينـــك«؟ بع�ـــس جم�عته 

يقولـــون نعم »غلّـــط« جعجع، ل 

امل�س�ألة هن� ل تتعلق بخطٍء ع�بر، 

يجب اأن يكون هن�ك ح�س�ب.

�لقو�ت مدعوون 

لتغيري قيادتهم

ومبحبـــة يوّجه املطران ن�ســـ�ر 

كالمه اإىل موؤيـــدي القوات اللبن�نية 

احل�ليـــة، يقول: »نحن مـــع التنّوع 

يف لبن�ن ونحـــن ل نرف�س القوات، 

نحـــن معكم ومع ق�ســـ�ي�كم، اليوم 

اأنتم تع�نون من م�ســـكل يف القي�دة، 

ويف  بتغيريهـــ�،  مط�لبـــون  اأنتـــم 

اأبر�سيتي العديد منكم، ولهذا ال�سبب 

اأن� اأن�ســـحهم بذلك، نحـــن مع ق�ئد 

جديد للقـــوات ل تكون يديه ملطخة 

ب�لدمـــ�ء، ونحن مع ق�ئـــد للقوات 

ق�در اأن يرى الأمـــور على حقيقته�، 

امل�ســـيحيني  م�ســـلحة  ُيق�رب  واأن 

من منظ�ر املجموعة امل�ســـيحية ل 

م�س�حله ال�سخ�سية«.

�سيد�

وعم� اإذا ك�ن ي�ســـعر امل�ســـيحي 

ب�لطمئن�ن يف �ســـيدا واجلوار بعد 

منو ظ�هرة الأ�ســـري يف عـــربا، يوؤكد 

ن�ســـ�ر على ت�آلف امل�ســـيحيني مع 

جوارهم والبيئة ال�سيداوية ب�لعموم، 

»طبعـــً� ل ميكنهـــم اأن يت�آلفوا مع 

مـــن يرف�س الآخر، ولكـــّن هوؤلء هم 

اأقلية، واأظّن اأّن ظ�هرة الأ�سري �سكلّت 

�ـــرصراً لي�س فقط على امل�ســـيحيني 

بـــل علـــى اأهل ال�ســـنة يف �ســـيدا، 

وب�لتـــ�يل امل�ســـيحيون يف املنطقة 

يعي�سون بب�س�طة مت�مً� ك�أي مواطن 

لبن�ين، والقلق الذي ي�سعرون به هو 

نف�ســـه القلق الذين ي�سعر به ال�سنة 

ن�ســـ�ر  يلفت  والدروز«،  وال�ســـيعة 

اإىل اأّن اجلميع قلق على م�ســـتقبله 

يف لبن�ن مع حتولت ال�سي��ســـة يف 

املنطقة، »اأّم� امل�ســـيحي يف �سيدا 

واملنطقة براأيـــي علين� دعم وجوده 

من خالل رفع من�سوب فر�س العي�س 

الكرمي، هم بح�جـــة اإىل فر�س عمل، 

لأّن عدداً كبرياً منهم �ســـيعودون اإىل 

ال�سوف و�سيدا اإذا توفرت لهم فر�س 

عمل من��سبة«.

�أجرى �حلو�ر: بول با�سيل

»فستق« يعلن لبنان ساحة 
مستباَحة.. دون أي إدانة 

دينية أو سياسية أو حتى 
تحّرك قضائي 
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لبنان.. التطرف المباح والحدود المستباحة 

ُعلم اأن مطرانً� من اإحدى اأبر�سي�ت لبن�ن حمل اإىل الكر�سي الر�سويل يف 

الف�تيك�ن تقريراً موؤلفً� من 17 �سفحة، يتحدث بوق�ئع �سلبية بحق بطريرك 

انط�كي� و�س�ئر امل�رصق للط�ئفة امل�رونية م�ر ب�س�رة بطر�س الراعي. م�س�در 

مت�بعــــة ربطت بني التقرير ومــــ� مت ت�رصيبه من اأن احلــــرب الأعظم الب�ب� 

فرن�سي�س الأول قرر وقف ن�س�ط رئي�س جممع الكن�ئ�س ال�رصقية الك�ردين�ل 

sandri leonardo ، واإزاحته من من�ســــبه وا�ستبداله ب�لبطريرك الراعي. 
واأو�ســــحت تلك امل�س�در اأنه اإذا �سّح م� مت ت�رصيبه ف�إنه ُيعترب فخً� ُين�سب 

للبطريك املــــ�روين ذي الـ74 ع�مً�، والذي ل ميكنــــه خدمة املوقع اجلديد 

كرئي�س ملجمع الكن�ئ�س ال�رصقية اأكرث من ع�م واحد، ب�عتب�ر اأن �سن تق�عد 

الكرادلة هو الـ75، يف حني اأن من�ســــب البطريرك ل يحده �سن �سوى بع�س 

العوامل اجل�سدية التي قد حتدث تلق�ئيً� مع التقدم يف ال�سن.

وك�نت م�ســـ�در بكركي نفـــت الت�رصيب�ت التي حتدثت عن ا�ســـتق�لة 

البطريرك الراعي، غري اأن م�س�در كن�سية ك�سفت اأنه »اإذا اأراد قدا�سة الب�ب� 

نقل البطريرك وتعيينه يف من�سب اآخر فهو ق�در على ذلك«.

من الذي نصب »الفخ« للبطريرك الراعي؟



التفاوض.. وتوظيف أوراق القوة
حق تقرير المصير.. 

واالستقالل االفتراضي
يف الث���اين والع�رشي���ن من اجلاري، �ص���وتت 

اجلمعية العامة للأمم املتحدة وباأغلبية �صاحقة 

على قرار يوؤكد حق ال�صعب الفل�صطيني يف تقرير 

امل�صري، وقد عار�ص���ت كل من الواليات املتحدة 

االأمريكية والكيان »االإ�رشائيلي« القرار، باالإ�صافة 

لع���دد من ال���دول، وقد حث الق���رار جميع الدول 

وموؤ�ص�صات االأمم املتحدة والوكاالت املتخ�ص�صة 

على دعم ال�ص���عب الفل�ص���طيني وم�صاعدته على 

نيل حقه يف تقرير امل�صري يف اأقرب وقت.

هذا احل���دث ال���ذي اعت���ره الفل�ص���طينيون 

اإجن���ازاً وطنيًا، مل يدرك���وا اأن ثمة خلًل كبرياً يف 

ه���ذا املنَجز، عندما طالب الق���رار اجلميع؛  دواًل 

ومنظم���ات وموؤ�ص�ص���ات، بتقدمي الدعم لل�ص���عب 

الفل�ص���طيني حت���ى يتمكن من تقريره بنف�ص���ه، 

وهناك االإدارة االأمريكية الراعي احل�رشي للعملية 

ال�صيا�صية واملفاو�صات بني اجلانبني الفل�صطيني 

و»االإ�رشائيل���ي« واإح���دى الدول التي عار�ص���ت 

القرار، واإىل جانبها الطرف الثاين يف املفاو�صات 

احلالي���ة وهي »اإ�رشائيل«، والت���ي على عادتها 

�ص���تبذل اجلهود ملنع ال�ص���عب الفل�ص���طيني من 

تقرير م�صريه و�صتبقيه افرتا�صيًا لي�س اإالّ، يف ظل 

ممار�صتها ال�صغوط على ال�صلطة لكي تقدم املزيد 

من التنازالت ل�صالح الكيان »االإ�رشائيلي«، وهي 

- مع االأ�صف ووفق املعطيات والتجارب ال�صابقة 

- حا�رشة لذلك. 

وياأتي قرار اجلمعية العام���ة للأمم املتحدة 

بعد اأيام على مرور الذكرى اخلام�ص���ة والع�رشين 

الإع���لن وثيقة اال�ص���تقلل التي اأقرته���ا الدورة 

التا�ص���عة ع�رشة للمجل����س الوطني يف اخلام�س 

ع�رش م���ن ت�رشين الثاين من الع���ام 1988، وهذا 

اال�ص���تقلل االفرتا�ص���ي، كان قد �ص���بقه ا�صتقلل 

اأعلن���ت عنه حكومة عموم فل�ص���طني يف ت�رشين 

االأول م���ن العام 1948، وقد بقي هذا اال�ص���تقلل 

وحت���ى االآن افرتا�ص���يًا، وم���ا نخ�ص���اه ويف ظل 

ال�ص���لوك النمطي لل�ص���لطة وم���ن ورائها منظمة 

التحري���ر يف التعاطي مع العناوين امل�ص���ريية 

لل�صعب الفل�صطيني وق�صيته الوطنية، با�صتخفاف 

وتراخي اأمام ال�صبق ال�صيا�صي العدواين حلكومة 

الكي���ان »االإ�رشائيل���ي« الذي ال ح���دود له، باأن 

يبقى تقرير امل�ص���ري واال�ص���تقلل افرتا�صيًا، وما 

يعزز املخاوف هي تل���ك التاأكيدات وااللتزامات 

املجانية لرئي�س ال�صلطة وطاقمه املفاو�س على 

مت�ص���كهم باملفاو�ص���ات وفق الروؤية االأمريكية، 

ومهما كان���ت الوقائع امليدانية التي يفر�ص���ها 

االحتلل على االأر�س من تهويد وا�ص���تيطان غري 

م�صبوق.

ومع �ص���كرنا ملواقف ال���دول التي وبعد مرور 

خم�صة و�صتني عامًا على نكبة ال�صعب الفل�صطيني 

ج���اءت لتق���ر بح���ق تقرير امل�ص���ري لل�ص���عب 

الفل�ص���طيني، ولكن هذا غ���ري كايف على االإطلق، 

فمع ب���دء ملمح اإعادة ت�ص���كل العامل من جديد 

على اأ�صا�س �صيا�صي واقت�صادي يف واقعيه الدويل 

واالإقليمي، ال بد من خط���وات اأكرث باجتاه فر�س 

امل�ص���يئة الدولية على كل م���ن االإدارة االأمريكية 

والكيان »االإ�رشائيلي« من اأجل اخل�صوع وتنفيذ 

القرارات االأممية بخ�ص���و�س الق�صية الفل�صطينية 

ومنذ م���ا قبل النكبة العام 1948، خ�صو�ص���ًا اأن 

االإدارة االأمريكية مل ت�ص���غي كث���رياً ل�رشاخ قادة 

الكيان وذهبت ودول ال�)5+1( للم�صاركة يف اإبرام 

االتفاق النووي مع اإيران.

رامز م�صطفى 

مييل بع�س موؤيدي املفاو�ص���ات 

بني ال�ص���لطة الفل�ص���طينية وحكومة 

االحت���لل ال�ص���هيوين، اإىل ت�ص���بيه 

املفاو�ص���ات القائم���ة، بتل���ك التي 

خا�ص���ها الفيتناميون م���ع الواليات 

العا�ص���مة  االأمريكية، يف  املتح���دة 

الفرن�ص���ية باري����س، اأثن���اء العدوان 

وت�ص���دي  فيتنام،  عل���ى  االأمريك���ي 

ال�صعب الفيتنامي للغزاة.

وا�ص���ح اأن م���ن يذهب���ون ه���ذا 

بتجربة  الت�ص���به  يري���دون  املذهب، 

منت����رشة للق���ول: لقد قام���ت ثورة، 

وحركة حترر وطن���ي بالتفاو�س مع 

اأعدائها، وها نحن نقوم مبا قامت به 

الثورة الفيتنامية، ويف ال�صياق ذاته 

ي�ص���تح�رش هوؤالء اأنف�ص���هم التجربة 

التفاو����س  ومرحل���ة  اجلزائري���ة، 

الفرن�ص���يني، للخروج  الغ���زاة  م���ع 

باال�ص���تنتاج ذات���ه ع���ن اأن حركات 

التح���رر الوطن���ي، تفاو����س املحتل 

والعدو والغ���ازي، يف مرحلة ما من 

مراحل ثورتها لنيل احلقوق الوطنية.

من الطبيعي اأن ت�صرت�صد الثورات 

وح���ركات التحرر بالتجارب الثورية، 

اأن تق���راأ جت���ارب من �ص���بقوها، كي 

تتعلم، ومن اأجل اأال تقع يف االأخطاء، 

ويكت�صب هذا االأمر اأهميته من الدرا�صة 

الواعية للأخط���اء والنجاحات، لكن 

ال�رشط االأ�صا�صي لذلك يتعلق بقراءة 

حقيقي���ة، ولي�س مبح���اوالت تطويع 

الوقائع للرغبات، ويل عنق احلقائق 

كي تخدم وجهات قد تقرر �ص���لوكها 

�صلفًا.

حتديداً،  الفل�صطينية  احلالة  يف 

ال�ص���عب  اأن  التنبه حلقيقة  ينبغي 

الفل�صطيني يواجه عدواً يريد اإلغاء 

الفل�صطينيني من الوجود، قتلهم، اأو 

اقتلعهم وال�صيطرة على اأر�صهم، هو 

لي�س عدواً ي�صن حربًا اقت�صادية، اأو 

يبحث عن اأ�صواق لت�رشيف منتجات 

فائ�ص���ة، وال نهب مواد خام اأولية، 

كذلك هو ال ي�ص���تهدف اأيديولوجيا 

اأن يت�ص���بب  معادي���ة له، ويري���د 

بانك�ص���ارها النهائ���ي، ه���و ع���دو 
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الأخييرة  الأيييام  يف  ال�صهيييوين  العييدو  ي�صيين 

اعتييداءات متكييررة علييى قطيياع غييزة، ميين خييال 

يف  حمييدودة  توغييات  وعيير  احلربييي،  طرانييه 

املناطييق املتاخميية لاأرا�صي املحتلة عييام 1948، 

واإزاء العتييداءات املتكررة والتهديدات ال�صهيونية، 

قالييت ف�صائييل املقاومة اإنها �صرتد علييى العدو رداً 

العمييق، يف حييال وا�صييل  �صعبييًا ومفاجئييًا، ويف 

عدوانييه على قطاع غزة براً وبحراً وجواً وا�صتهدافه 

املدنيني واملقاومني واملواقع الع�صكرية واملن�صاآت 

ال�صناعييية بحجيية وجود اأنفيياق حتتهييا اأو ت�صنيع 

و�صائل قتالية.

ولفتت ف�صائل املقاوميية اإىل اخلروق امل�صتمرة 

يف القطيياع، واآخرها ق�صف من�صاآت مدنية وحظائر 

للدواجيين بخان يون�ييض، وا�صتهييداف اأرا�ض زراعية 

و�صييط و�صمييال القطيياع، ومييا قبلييه ميين ا�صتهداف 

للمقاومييني اأدى اإىل ا�صت�صهيياد اأربعيية ميين كتائييب 

الق�صييام، معتييرة اأن هييذه اخلروق اأجهييزت على ما 

تبقييى ميين التهدئيية اله�صيية املرمة بييني الف�صائل 

وكيان الحتال قبل عام من الآن، يف اأعقاب حرب 

الأيام الثمانية، برعاية م�رصية.

وقييال اأبو جماهد؛ الناطق با�صم جلان املقاومة 

ال�صعبييية: »اإن ميين غر املقبول احلديييث عن تهدئة 

يف ظييل العييدوان الإ�رصائيلييي الييذي يتعر�ييض لييه 

ال�صعييب الفل�صطينييي يوميييًا، موؤكييداً اأن ل تهدئة يف 

ظييل العييدوان، ميين جهتهييا �رصايييا القد�ييض؛ الذراع 

الع�صكرييية حلركيية اجلهيياد الإ�صامييي يف فل�صطني، 

حييذرت علييى ل�صييان اأبييو اأحمييد؛ الناطييق الر�صمييي 

با�صمهييا، ميين انهيار اتفيياق التهدئيية يف اأي حلظة 

يف ظل ا�صتمييرار اخلروقات الإ�رصائيلييية، وقال: اإن 

عمليييات التوغييل املتكييررة لقييوات الحتييال على 

طييول احلدود ال�رصقييية لقطاع غييزة وق�صف مواقع 

املقاوميية واملن�صيياآت املدنية واأرا�صييي املواطنني، 

ميكيين اأن ت�صييكل بداييية لنهيار هذا التفيياق، اإذا مل 

تتوقف الأعمال العدوانية ب�صكل نهائي.

واأكييد اأن من حييق املقاومة الت�صييدي لتوغات 

جي�ييض الحتييال، بييكل الو�صائييل املمكنيية حتى ل 

ت�صبييح حدود غزة م�صتباحة، جمييدداً تاأكيده اأهمية 

توحييد جميع الف�صائل يف خندق اجلهاد واملقاومة 

يف  الدخييول  وعييدم  قييادم  عييدوان  اأي  ملواجهيية 

مناكفييات �صيا�صييية قد توؤثر بقييوة و�صابة اجلبهة 

الداخلية الفل�صطينية.

وقييال اأبييو اأحمييد اإن ال�رصايييا »مل ت�صقييط خيييار 

رغييم  ح�صاباتهييا  ميين  ال�صت�صهادييية  العمليييات 

حمليية املطيياردة واملاحقيية التييي ت�صنهييا اأجهييزة 

ال�صتخبييارات ال�صهيونية وميين يتعاون معها على 

كوادرها وجماهديها يف ال�صفة الغربية«.

كتائييب ال�صهيييد اأبو علييي م�صطفى قالييت: اإنها 

لي�صت طرفًا يف التهدئة املعلنة ومل تكن جزءاً من اأي 

تهدئة �صابقيية ول حالية، واأكدت موا�صلة املقاومة 

بكافيية اأ�صكالها والرد علييى كل ما يقرتفه الحتال 

ميين جرائييم بحييق ال�صعييب الفل�صطينييي واملقاومة، 

واأنها لن متيير دون عقاب، ودعا اإىل ر�ض ال�صفوف 

واإىل الوحييدة الوطنية وامليدانية ملواجهة تهديدات 

وجرائم قادة الحتال.

العدو يشن اعتداءات على غزة والفصائل تحذر
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يبدو اأن اخلامتة �ص���تكون ناجحة 

للمعت�صمني من اأهايل البارد منذ 70 

يوم���ًا عند املدخل الرئي�ص���ي الإدارة 

االأون���روا املركزية يف ب���ريوت بعد 

مفاو�ص���ات طويل���ة اأدت اإىل تراجع 

اإدارة االأونروا عن قرارها باإلغاء خطة 

الطوارئ االإغاثية املخ�ص�ص���ة الأهايل 

البارد ريثما يتم اإعادة اإعمار املخيم 

املدمر منذ 7 �صنوات، حيث مل يتحقق 

من عملية اإعادة االإعمار �ص���وى ٪22 

من م�ص���احة املخيم، وهو تق�ص���ري 

فادح وكبري وغ���ري مرر بغ�س النظر 

عن االأ�صباب واملررات التي ت�صوقها 

االأون���روا هن���ا وهناك بح�ص���ب اأبو 

لوؤي بدر؛ اأحد امل�ص���وؤولني يف قيادة 

التحركات املطلبية. 

وي�ص���يف ب���در »اأن م���ا يعانيه 

اأهايل املخيم من �صيا�ص���ة الت�صويف 

االإعم���ار  يف  والب���طء  واملماطل���ة 

والبريوقراطي���ة لدى اجلهات املعنية 

يف الدول���ة اللبناني���ة، والتاأخري يف 

الت�ص���اميم للوحدات  اإجناز عمليات 

يف ال���رزم االأرب���ع االأوىل، واإع���لن 

كلها  العرو�س  وف����سّ  املناق�ص���ات 

وغريه���ا م���ن االأ�ص���باب، هو اأ�ص���ل 

امل�ص���كلة ومكمنه���ا الت���ي ت�ص���عى 

االأونروا اإىل حتميل املخيم واأهله وزر 

هذا اخللل«. 

وا�ص���تكمااًل ملتابع���ة امللف���ات، 

عقدت الف�ص���ائل واللجان ال�ص���عبية 

يف ال�صمال اجتماعًا مع نائب املدير 

العام للأونروا ال�ص���يد روجر بح�صور 

املهند����س حممد عبد الع���ال، وتقرر 

مبوجبه ا�ص���تئناف العم���ل باللجان 

اخلا�صة باال�صت�صفاء.. وغريها. 

ال�ص���وؤون  جلن���ة  عق���دت  كم���ا 

اجتماعه���ا، وناق�ص���ت في���ه ورق���ة 

املعايري املقدمة من االأونروا، وعقدت 

اجتماعًا اآخ���ر بتاريخ 2013/11/11، 

حيث قدمت االأون���روا ورقة للمعايري 

اجلديدة التي �ص���تتبعها يف برنامج 

االإيجارات واالإغاثة، وبعد اأن در�ص���ت 

اللجن���ة امل�ص���ّكلة م���ن الف�ص���ائل 

واللجنة ال�ص���عبية الورقة، وو�صعت 

امللحظات عليه���ا بعد عقد اجتماع 

لدرا�صة املعايري، واأكدت اأواًل ا�صتمرار 

االأون���روا برنام���ج االإغاث���ة الأبناء 

الب���ارد باعتب���ار اأن املخيم مل ينته 

اإعماره حت���ى االآن، وم�ص���اعدة بدل 

االإيجار لكل عائلة نازحة وم�صتاأجرة 

منزل اأي االإيجار ملن ي�ص���تحق، وبعد 

نقا�ص���ات طويلة حول اإلغاء بند من 

معايري االأونروا ال���ذي كان يحدد اأن 

امل�ص���تفيد من بدل االإيج���ار هو من 

ميلك منزاًل يف املخيم القدمي، وبذلك 

ثّبت املجتمعون ح���ق النازحني من 

اأهايل البارد - من ي�صكنون يف اجلزء 

اجلديد من املخيم وما زالت منازلهم 

مدمرة ومل ي�صتفيدوا من الهبات التي 

قدمت للجزء اجلديد من املخيم على 

حقهم - يف اال�ص���تفادة من م�صاعدة 

بدل االإيجار، الأن ثمة حماولة من قبل 

االأونروا لتخليها ع���ن تلك العائلت 

الت���ي تقط���ن يف اجل���زء اجلديد من 

املخيم واأ�ص���حاب املب���اين املدمرة 

بح�صب م�صادر يف جلنة الف�صائل.

البند  الف�ص���ائل  جلنة  ورف�ص���ت 

املتعلق بامل�صح االقت�صادي لتحديد 

العائلت االأكرث حاجة مل�صاعدة بدل 

االإيج���ار، اإال اأن االأونروا اأ�رشت عليه، 

وكانت اخلل�ص���ة يف هذه الق�صية اأن 

مت تاأجيل مناق�صتها اإىل الن�صف االأول 

من العام 2014.

اأبو  وعن امل�صح االقت�صادي يقول 

لوؤي: »اإن مو�صوع امل�صح االقت�صادي 

ال���ذي �ص���تعتمده االأونروا �ص���يحدد 

ن�ص���بة املدخ���ول ال�ص���هري للعائلة 

على اأ�ص���ا�س 6 دوالر للف���رد الواحد 

يف الي���وم، ا�ص���تناداً اإىل ع���دد اأفراد 

العائلة وو�صعهم االجتماعي واملنزل 

الذي يعي�ص���ون في���ه والطلب وغري 

ذلك، وبذلك ت�ص���ل االأونروا مب�صحها 

االقت�ص���ادي اإىل توقيف م�صاعدة بدل 

االإيجار عن نحو 178 موظفًا يعملون 

يف االأونروا، وهذا ما رف�صته الف�صائل 

الأننا نعتر اللج���ئ النازح من نهر 

البارد يجب اأن ينطبق عليه املعايري 

نف�صها بغ�س النظر اإن كان موظفًا اأو 

عامًل اأو تاجراً«.

والنقط���ة االأخرية التي دار حولها 

اإلغ���اء برنامج  نقا����س مطّول ه���و 

الغذاء مقاب���ل تقدمي طلبات لتحويل 

التي ينطبق عليها معايري  العائلت 

الع�رش ال�ص���ديد بعد اأن تق���دم طلبًا 

ويت���م درا�ص���ته م���ن قب���ل موظفي 

االأونروا، والدرا�صة �صتتم على اأ�صا�س 

العائلة  للف���رد يف  اليوم���ي  الدخل 

والذي احت�ص���بته االأونروا 5 دوالرات 

يف اليوم، وبذلك، وح�ص���ب درا�ص���ات 

االأونروا، يتم زي���ادة 6800 فرد على 

ال�ص���ديد، كما متت  الع����رش  برنامج 

املوافقة على هذا االأمر من قبل جلنة 

الف�صائل، على اأن ال يتم حتديد �صقف 

لعدد امل�صتفيدين. 

بالن�ص���بة للمو�ص���وع ال�ص���حي، 

عقدت اللجنة امل�ص���رتكة مع االأونروا 

ال�ص���تكمال  وذلك  اجتماع���ات،  عدة 

احل���وار والتفاو����س لتحقيق وتلبية 

مطالب اجلانب الفل�صطيني، خ�صو�صًا 

التقدميات اال�صت�ص���فائية التي ت�صكل 

هاج�ص���ًا ل���دى اأبناء املخي���م، نظراً 

الرتباطه���ا بحياته���م وحقه���م يف 

العلج.

الفل�ص���طيني  وقد جن���ح اجلانب 

)ف�ص���ائل واأطباء وجلنة �صعبية( من 

انتزاع مكت�ص���بات ونتائ���ج اإيجابية 

ت�ص���تند للمطلوب، اأو تقاربه ب�ص���كل 

معقول ومقبول وترتاوح بني االإ�رشار 

على ن�صبة تقدميات 100٪ الأ�صحاب 

االأمرا����س امل�صتع�ص���ية واملزمن���ة، 

اإىل  للتحوي���لت  مركب���ة  ون�ص���ب 

امل�صت�ص���فيات من امل�ص���توى الثالث 

وتكالي���ف علجه���م، اإىل التحويلت 

الفل�صطيني  االأحمر  الهلل  مل�صت�صفى 

على  املخرية  والفحو�صات  وال�صور 

اأنواعه���ا، وقد وافق ممثل���و االأونروا 

على عدد م���ن املطال���ب، وما زالت 

تدر�س العدد االآخر للبت بها الحقًا.

�صامر ال�صيالوي

إلغاء خطة الطوارئ في البارد

رون إلنهاء االعتصام
ّ

األونروا تتراجع عن قرارها واألهالي يتحض

�أطفال يعت�سمون �سد قر�ر وقف خطة �لطو�رئ

ي�ص���تهدف الوجود الفل�صطيني كله، 

واحلرب التي ي�صنها هذا العدو على 

ال�صعب الفل�ص���طيني منذ نحو مئة 

عام، يريد لها اأن تنتهي بانت�ص���ار 

كا�صح ينهي الوجود املادي لل�صعب 

اأر�س فل�ص���طني  الفل�ص���طيني على 

كلها.

هذا ف���ارق جوه���ري، عندما يتم 

ا�صتح�ص���ار التجارب االأخرى، والنظر 

يف م�صاراتها، �صحيح اأن فرن�صا اأرادت 

اإلغاء هوية اجلزائر وفرن�صتها، ولكنها 

اأدركت طوال الوقت حقيقة كونها قوة 

ا�ص���تعمارية غازية، تعتدي على بلد 

�صعب اآخر. 

الع���دو ال�ص���هيوين يتح���رك من 

منطلق خمتلف، هو يقوم على االدعاء 

مبلكية االأر�س كلها، ومبلكية التاريخ 

والثقافة واحل�صارة، وهو ال يريد فر�س 

ال�ص���عب الفل�صطيني،  »ثقافة« على 

ب���ل ذبح هذا ال�ص���عب نهائيًا، وحلظ 

هذا الفارق بني التجربة الفل�صطينية 

والتجارب االأخرى، اأ�صا�صي وفارق كما 

ذكرنا، واخلل�صة االأولية التي يقدمها 

هي: رف�س التفاو�س من حيث املبداأ.

اأن ت�ص���ليمًا جدلي���ًا مبنطق  بيد 

التفاو����س، يرت���ب تب���ني اخللل يف 

ت�صبيه جتربة التفاو�س الفل�صطينية، 

بالتجربت���ني الفيتنامية واجلزائرية، 

التجربت���ني  م���ن  العك����س  فعل���ى 

املذكورتني، دخل الوفد الفل�ص���طيني 

اإىل التفاو����س، مقراً باإلقاء ال�ص���لح، 

الكفاح  )اعتب���ار  ا�ص���تخدامه،  وعدم 

امل�صلح �ص���يئًا من املا�صي، واأحيانًا 

نكرانه والتروؤ من���ه، وحتى االعتذار 

عنه( ومتنازاًل عن كثري من منطلقاته 

واأدبيات ن�صاله، كمثل اإلغاء بنود من 

امليثاق الوطني الفل�صطيني.

مل يح���دث �ص���يء م���ن ه���ذا مع 

الفيتنامي���ني اأو اجلزائري���ني، ويروي 

بع����س من اأرخوا لتجرب���ة التفاو�س 

الفيتنامية، اأن الوفد الفيتنامي وبعد 

اأن يكون قد و�ص���ل مع االأمريكيني اإىل 

نقط���ة ما، كان يعي���د فتح امللف يف 

اليوم التايل، ليقول: لقد اأ�صبحت هذه 

املقاطعة معنا، �صيطر عليها رجالنا، 

واإذا هي خارج البحث، كما اأن جي�س 

التحرير الوطن���ي اجلزائري مل يوقف 

النار طوال ف���رتة التفاو�س، ومع كل 

اإجن���از ميداين على االأر�س، كان يعيد 

وتكتيكه  و�رشوط���ه،  اأوراقه  ترتي���ب 

التفاو�صي.

من املت�ص���ور اأن ه���ذا النوع من 

ال���ذي كان  التفاو�ص���ي، ه���و  االأداء 

يج���ب اأن يتعلمه الفل�ص���طينيون وال 

�ص���يء اآخر، من قبيل م���ا يقومون به 

من تقدمي م�ص���بق ل���كل االأوراق التي 

�ص���به جماين،  ميلكونه���ا، وب�ص���كل 

اإ�صافة اإىل انعدام القدرة على توظيف 

اأوراق القوة القائمة، اأو التي تن�صاأ يف 

البيئة املحيطة باالأجواء التفاو�صية.

قب���ل اأيام ق���رر الوف���د املفاو�س 

برئا�ص���ة �ص���ائب عريق���ات تق���دمي 

ا�ص���تقالته، يف البداية ج���رى اعتبار 

االأمر من قبيل االأداء التقليدي لل�صيد 

عريقات املكرث من تقدمي اال�صتقاالت، 

ح�صنًا، يف النقا�س الذي تل الكلم عن 

تقدمي اال�صتقالة تبني وجود ا�صتقالة 

فعلي���ة، وم�ص���ببة باقتن���اع الرجل 

وفريق���ه اأن املفاو�ص���ني ال�ص���هاينة 

ي�ص���تثمرون الوقت، بينما يو�ص���عون 

القد����س،  ويه���ودون  امل�ص���توطنات 

ويري���دون فر�س ت�ص���ورهم بالكامل 

ملاآل العملية التفاو�صية كلها.

اال�ص���تقالة ه���ي فع���ل احتجاج، 

تعبري عن اال�ص���تياء، اأو رف�س م�صار 

معني، حت���دث بع�س اأع�ص���اء الوفد 

عن ����رشوط للعودة عن اال�ص���تقالة، 

من قبيل وقف التو�ص���ع اال�صتيطاين، 

ووقف اإج���راءات التهويد، كان لهوؤالء 

اأن يطرح���وا هذه املطال���ب ومطالب 

اأخرى قب���ل العودة عن قرارهم، ولكن 

رئي����س ال�ص���لطة الفل�ص���طينية ظهر 

ليديل بت�رشيحات علنية، متثل در�صًا 

يف بوؤ�س العقل التفاو�ص���ي لل�صلطة، 

فقد قال حممود عبا�س: »املفاو�صات 

لن تتوقف مهما كان �صكل االإجراءات 

على االأر�س«.

يح���ق حلكومة االحت���لل اأن تقراأ 

ه���ذا الت�رشي���ح، على نح���و: افعلوا 

ما �ص���ئتم فنح���ن لن نغ���ادر طاولة 

املفاو�صات، واإذا ا�صتقال هوؤالء فثمة 

من هم جاه���زون ملتابعة التفاو�س 

حتى انق�صاء االأ�صهر الت�صعة، ومعها 

الكثري مم���ا تخططون جلعل���ه قائمًا 

على االأر�س.

قبل ذلك باأي���ام قليلة، كان وزير 

اخلارجي���ة االأمريكية جون كريي، هو 

من حذر حكوم���ة نتنياهو من اندالع 

انتفا�ص���ة فل�ص���طينية جدي���دة، يف 

حال تعرث املفاو�ص���ات، واإح�ص���ا�س 

الفل�صطينيني باأنها ال تقدم لهم �صيئًا، 

وقد اأثارت هذه الت�رشيحات غ�ص���ب 

م�ص���وؤولني �ص���هاينة، لكن من توىل 

تقدمي التطمينات لهم، هم م�صوؤولون 

يف ال�صلطة يداأبون على التعهد باأنهم 

لن ي�صمحوا بانتفا�ص���ة جديدة، واإن 

حدثت فهم �صيكونون يف مواجهتها. 

غري���ب حق���ًا، ول���و �ص���مع اأحد 

الفيتناميني اأو اجلزائريني، عن ت�صبيه 

الت���ي يخو�ص���ها وفد  املفاو�ص���ات 

ال�ص���لطة، بتلك التي خا�ص���ها هذا اأو 

ذاك، الأنكر االأمر كليًا، ولغ�ص���ب كثرياً 

من جمرد الت�صبيه، ولعله من املفيد 

هنا تذكر ما قاله املنا�صل اجلزائري 

الكبري املرحوم عبد احلميد مهري، عن 

مفاو�صات يراد لها اأن تف�صي اإىل دولة 

فل�صطينية، هو قال: »عند الذهاب اإىل 

مفاو�ص���ات من هذا الن���وع، يجب اأن 

الفوري  العدو االن�ص���حاب  يطلب من 

دون قيد اأو ����رشط، ولكنك حني تقوم 

بالتفاو�س على دول���ة مينحك اإياها 

العدو، فاأنت ترتكب خطاأ قاتًل«.

»عبد احلميد مهري« كان االأقرب 

من بني القادة اجلزائريني من الق�صية 

الفل�ص���طينية، وربطته علقات وثيقة 

بالكثري من قادة العمل الفل�ص���طيني، 

ووا�ص���ح اأنهم مل يتعلموا �ص���يئًا من 

التجرب���ة، واملفجع اأنه���م ال يريدون 

التعلم حتى م���ن جتربتهم، والنتائج 

الكارثية التي اأف�صت اإليها حتى االآن.

نافذ اأبو ح�صنة

w w w . a t h a b a t . n e t
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ــــبـل والـمـوت واحـد أساليب تجنيد االنتحاريين.. تعددت الـسُّ

واملواق����ع اخلا�ص����ة، ب����ل ي����رز عمل 

الإرهابيني على �ص����فحات التوا�ص����ل 

الفي�ص����بوك وتويرت  الجتماع����ي على 

واملواقع الأ�ص����هر مثل اليوتيوب، حيث 

ال�ص����فحات  هذه  جمي����ع  ي�ص����تغلون 

لإظهار »ح�صنات« التفجري النتحاري 

ومررات����ه و»عوائده« الت����ي ل تقدر 

بثمن على كل »م�صلم«.

عل���ى �ص���بيل املث���ل، اعت���ادت 

زف  املت�ص���ددة  املواق���ع   بع����ض 

ب�رصى »ا�صت�ص���هاد« عنا�رصها على 

النرتن���ت مع �ص���ور ت�ص���م وجوهًا 

تلك  القتلى،  لأ�ص���حابها  مبت�ص���مة 

ال�صور باتت من طقو�ض اخلدمة بني 

اجلهاديني النتحاريني، واأداة جتنيد 

يف اأماك��ن وجود »القاع��دة« وبع�ض 

اجلماع��ات الإرهابي��ة التابع��ة له��ا، مت 

ت�سجيل حالت كثرية من جتنيد الأطفال 

الأيت��ام حتت ا�سم »طيور اجلنة« والن�ساء 

حت��ت ا�سم »ح��رمي القاع��دة«، بالإ�سافة 

اإىل اأ�سالي��ب غ��ري تقليدية مث��ل ا�ستخدام 

اأو  اأنف�سه��م  لتفج��ري  عقلي��ًا  املتخلف��ن 

بالأ�س��ح لتفجريهم عن بعد بن اجلموع 

بعد تفخيخهم وتزويدهم باأحزمة نا�سفة 

رغمًا عنهم واإر�سالهم اإىل اأماكن حمت�سدة 

لإ�سقاط اأكرب عدد ممكن من ال�سحايا.

التنظيم��ات  بع���ض  جنح��ت  فق��د 

املت�س��ددة يف جتني��د جي��ل م��ن النتحاري��ات يرتدي��ن الأحزم��ة 

النا�سفة ليفجرن اأنف�سهن و�سط احل�سود، بدوافع طوباوية يف الكثري 

من الأحيان منه��ا الأن�ض مع ال�سهداء، ظاهرة اأ�سحت غريبة لكنها 

يف ارتفاع مع ظهور التيارات املت�سددة الداعية للجهاد.

ث��م يف  الع��راق  ا�ستقط��اب كه��ذه، يف  ازدادت عملي��ات  وق��د 

�سوري��ة، كم��ا ت�ساعف عدد م��ن قمن بتنفي��ذ عملي��ات انتحارية، 

وتوؤك��د م�سادر اأمني��ة اأن »تنظيم القاعدة« هو من ين�سط يف جتنيد 

النتحاري��ات، حيث عمد تنظيم »القاع��دة« لغ�سل اأدمغة الكثري من 

الن�ساء اللواتي اعتربن حلظة املوت هذه فر�سة اخلال�ض من احلياة 

الدني��ا ولقاء الأنبياء وال�ساحلن يف الآخرة بح�سب عقيدة القاعدة 

يف هذا ال�س��اأن، ولأن املنظمات الإرهابية تعي جيداً هذه الت�سكيلة 

م��ن الدوافع الفردية واجلماعي��ة لالنتحارين والنتحاريات، فاإن 

تكتي��كات التجني��د الت��ي ت�ستهدف الن�س��اء على اخل�سو���ض ت�سمل 

حجج��ًا متع��ددة، ومتناق�س��ة اأحيانًا، مثل 

الدع��وة مل�ساركة مت�ساوي��ة ومتكافئة بن 

اجلن�سن، والنتقام والقومية والدين، اأغلب 

النتحاريات هن جزء من تنظيم »القاعدة« 

بخلفيته املتطرفة مذهبيًا، التي توؤمن باأن 

التط��وع لل�سه��ادة ل ي�س��كل اأمل��ًا ومعاناة 

وبح�س��ب  بالتك��رمي،  جدي��راً  امتي��ازاً  ب��ل 

الإرهابي��ة،  للعملي��ات  املراقب��ن  بع���ض 

ف��اإن ا�ستخ��دام الن�ساء فيه ن��وع من القيمة 

الدعائي��ة اأكرث م��ن القيم��ة امليدانية، فمن 

خ��الل ا�ستخ��دام الن�س��اء تري��د »القاع��دة« 

واجلماعات الإرهابي��ة املت�سددة، اأن ت�سعر 

الرج��ال بالع��ار، حي��ث اإن »الن�س��اء تقات��ل والرج��ال غافلون عن 

احلرب«، وهو ممكن جداً ل�ستثارة �سهامة الرجولة، والبع�ض ي�ساأل 

بو�س��وح: »اأمل يعد هناك رجال بحيث اأ�سب��ح علينا جتنيد الن�ساء؟ 

األي���ض من العار على اأبناء اأمتي اأن تطل��ب اأخواتنا القيام بعمليات 

انتحارية بينما ين�سغل الرج��ال باحلياة؟ الرجال يجندون الن�ساء، 

وه��م الذين يدربوه��ن، ويدفعوهن للقي��ام بالأعم��ال النتحارية، 

ويج��ب األ يتغ��ري ذلك«، ويف�رس �سب��ب ا�ستخدام الن�س��اء باأنهن غري 

م�سك��وك باأم��ر قيامه��ن بهك��ذا ن��وع م��ن العملي��ات ول يخ�سعن 

للتفتي���ض، وه��ذا يجع��ل ا�ستخدامهن اأ�سه��ل من الرج��ال، وبالفعل 

���رست معلومات ع��ن تفخيخ عدد م��ن الن�ساء لتفج��ري انف�سهن يف 

لبن��ان، لكن مت اعتقالهن قبل التنفيذ، فهل �سي�سهد لبنان يف الفرتة 

املقبل��ة جتنيد املزي��د من النتحاريات، وه��ل �ستنجح اإحداهن يف 

حتقيق ما هو مطلوب منها؟

تجنيد األطفال والنساء

بالنظر اإىل التفجري النتحاري 

الأخري الذي �رصب حميط ال�صفارة 

الإيرانية يف بريوت، واأودى بحياة 

الأبري����اء، يتخوف  الكث����ري م����ن 

م����ن ظاهرة  اأمني����ون  حملل����ون 

التفجريات النتحارية، ومن وجود 

جمموعات اإرهابية ت�ص����م �صبانًا 

لبنانيني تعر�ص����وا لغ�صيل دماغ 

وبات����وا دم����ى يف ي����د خمططني 

دمويني.

ال�ص����وؤال املطروح هو كيف مت 

اقناع لبناني����ني بتنفيذ تفجريات 

انتحارية، بعدما كان النتحاريون 

الأو�ص����ط من  ال�رصق  اإىل  يقدمون 

بل����دان اأخرى؟ ما هي الأ�ص����اليب 

التي اعتم����دت لتجنيدهم؟ وكيف 

انقلبوا من �صبان طاحمني بحياة 

جميلة اإىل �صبان يرغبون مبعانقة 

املوت وهم اأ�صالء؟

ل �صك اأن حا�ص����نات الإرهاب 

بات����ت موج����ودة يف لبنان ويف 

اأك����ر م����ن مق����ر، ب�ص����بب وجود 

حركات اإرهابية مت�ص����ددة ت�صعى 

الطائفية  ال�رصاع����ات  تغذية  اإىل 

واخلالف����ات  الف����ن  ل�ص����تغالل 

املذهبي����ة، بغية حتقي����ق ماآربها 

عر ت�ص����كيل بوؤر ت�صم �صبانًا من 

خمتلف اجلن�ص����يات، ومن بينهم 

الللبنانيني مم����ن تاأثروا  مئ����ات 

بالفكر الطائفي والتكفريي.

وق����د ت����رددت معلوم����ات عن 

وجود اأع����داد كب����رية للغاية من 

املجندي����ن التكفرييني يف لبنان، 

لتكليفه����م  يت�ص����ابقون  الذي����ن 

بهجمات انتحارية كونهم يتوقون 

لتحقيق ر�صالتهم يف اجلهاد �صد 

اإىل  الكف����ار، وت�ص����ري املعلومات 

تدري����ب جمموعات م����ن الفتيان 

عل����ى طريقة ا�ص����تخدام الأحزمة 

النا�ص����فة وتفجري اأنف�صهم، بهدف 

التي  قياداته����م  قب����ل  حمدد من 

بطرق  عل����ى جتنيده����م  تعم����ل 

اإيحائي����ة ونف�ص����ية وتعمل على 

�صحن نفو�صهم وتعبئتهم بالأفكار 

الدينية املتطرفة. 

وي�ص����هد لبنان منذ مدة تدفق 

اأعداد من الأ�ص����وليني اإىل عدد من 

واملناطق  الفل�صطينية  املخيمات 

اللبناني����ة، ومن ب����ني هوؤلء عدد 

ل باأ�ض به م����ن الذين يتح�رصون 

طمعًا  انتحارية  بعمليات  للقيام 

»باجلنة وحور العني«.

»اجلنة« بانتظارهم

»ق����ررت اأن اأنتحر، لأنني اأعلم 

اأنه يف اأقل من ثانية �ص����اأكون يف 

اجلنة«، جملة عادة ما ت�صتخدم 

م����ن قب����ل املت�ص����ددين للرتويج 

للفكر النتح����اري، وعادة ما يتم 

النتحاريني  على جتني����د  العمل 

ب�صورة خا�ص����ة من بني ال�صباب 

الذي����ن ت����رتاوح اأعمارهم ما بني 

16 و22 �ص����نة، وه����و العمر الذي 
والث����ورة  باحلما�����ض  يت�ص����ف 

واأحيان����ًا الندفاع من دون وعي، 

وعادة ما يج����ري حتريف تعاليم 

الدي����ن الإ�ص����المي وعق����د ندوات 

تعبئة دينية وفقهية ي�رصح فيها 

اجلهادي  الفكر  اأهمية  املت�صددون 

الإ�ص����المي، وي�صمونه  الدين  لدى 

ال�ص����هيد  واأن  اجلن����ة،  بطري����ق 

�صيكون مقيمًا يف الآخرة يف جنة 

الر�صوان بني حور العني، و�صيتاح 

له تناول الغداء مع الر�صول عليه 

ال�ص����الة وال�ص����الم، واأن العم����ل 

»ال�صت�ص����هادي« النتحاري الذي 

يقدم عليه هو واجب �رصعًا ودينًا 

عل����ى كل م�ص����لم، لتحقيق احلكم 

الإلهي عل����ى الأر�ض التي امتالأت 

واإن  وظلم����ًا، حتى  وج����وراً  كفراً 

ذهب بع�ض ال�صحايا الأبرياء يف 

التفجريات يف ح����ال اأتت الأوامر 

بتفجري اأنف�ص����هم بني اجلموع يف 

الأماكن ال�صكنية كما حدث اأخرياً.

امل����خ  غ�ص����يل  جان����ب  واإىل 

با�صتخدام حوافز دينية وطائفية، 

عادة ما يت����م العمل على الدوافع 

لالنتحاريني،  الال�صعورية  اخلفية 

اقت�ص����ادية  حاجات  وا�ص����تغالل 

وبح�صب  و�صيا�ص����ية،  واجتماعية 

علم����اء النف�ض وخمت�ص����ني، فاإن 

جتني����د النتحاري����ني، يت����م عر 

لفرتات  وعزلهم  ال�ص����باب  اختيار 

ريا�ص����ات  على  وتدريبهم  طويلة 

اأفكاراً  وتلقينهم  عنيفة  ج�ص����دية 

متطرف����ة وتغذية رغبتهم باملوت 

عر التغرير بهم ووعدهم باحلور 

العني، ويركز اأرباب الإرهاب على 

الغري����زة اجلن�ص����ية مل����ا لها من 

مفعول �صحري على هوؤلء ال�صباب 

من  يعانون  والذي����ن  اليافع����ني، 

اجلن�ص����ي يف جمتمعاتهم  الكبت 

يف اأغل����ب الأوق����ات، ويف اأحيان 

اأخرى، يلجاأ املتطرفون اإىل جتنيد 

ال�صبان عر تخ�صي�ض فتيات لهن 

حتت م�صمى »جهاد النكاح« كما 

حدث يف �صورية على نطاق وا�صع.

الإنرتنت

ومع جتنيد الكثري من ال�ص����بان 

من اأوروبا، اأو من العرب القاطنني 

اأو  ال�ص����فر  بداع����ي  اخل����ارج  يف 

العمل، يرز دور النرتنت واملواقع 

اللكرتونية املت�ص����ددة التي تروج 

والإرهاب����ي،  النتح����اري  للفك����ر 

ول يقت�����رص الأمر عل����ى املدونات 
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بت�ص���ديد ال�صوابط على ما ين�رص فيها، 

وقال حمللون اإن ال�رصكات ا�ص���تجابت 

بحج���ب ع���دد م���ن احل�ص���ابات التي 

ت�ص���تخدم لتجنيد عن�صار جدد، ولكن 

الغالبي���ة العظم���ى ما زال���ت تعمل 

لتفتح بذلك نافذة ن���ادرة على تفكري 

اجلماع���ات النتحاري���ة وتخطيطه���ا 

وتكتيكاتها، وجلذب املزيد من ال�صبان 

الذين يعانون من �صعوبات اجتماعية 

واقت�ص���ادية، اأو م���ن �ص���وء تقدير اأو 

م���ن وقوعه���م حتت تاأث���ري فكر معني 

وت�صليالت كثرية.

والالفت يف ع�رص مواقع التوا�ص���ل 

الإرهابي���ة  امل���ادة  اأن  الجتماعي���ة 

العتيادي���ة الت���ي كانت يف ال�ص���ابق 

تقت�رص على منابر نقا�ض خا�صة، ت�ُبث 

الآن على نطاق اأو�ص���ع حيث ي�صتطيع 

اجلمي���ع متابعتها والتاأث���ر بها ورمبا 

التعلق مبتابعتها، و�ص���وًل اإىل الوقوع 

يف براثنه���ا، فمن الوا�ص���ح اأن الأ�رصة 

الإرهابي���ة املغلقة تخرج اإىل ال�ص���وء 

وتدعو الآخرين اإىل امل�ص���اركة من دون 

رادع اأو رقيب ب�ص���بب انفالت الف�ص���اء 

الإلكرتوين.

ومن ال�صمات الالفتة انت�صار ال�صور 

والفيديوهات واملواد املكر�صة ملقاتلني 

اأف���راد، اأحي���اء يف طريقه���م لتنفي���ذ 

عمليات انتحارية اأو موتى، على مواقع 

العديد  ويت�صمن  الجتماعي،  التوا�صل 

م���ن هذه املواد �ص���وراً وتلميحات اإىل 

اأن اجلنة بانتظارهم واأن �ص���عادتهم قد 

بداأت للتو.

ويجري التالعب بو�صع جثة القتيل 

يف بع����ض ال�ص���ور على نح���و يبدو 

معه مبت�ص���مًا اأو مالئكيًا اأو يف بع�ض 

احلالت، كاأنه يوؤ�رص اإىل ال�صماء ويرى 

م���ا يفرحه، وت�ص���تدرج �ص���ور القتلى 

الذين ترت�ص���م على وجوههم ابت�صامة 

عري�ص���ة تعليق���ات كله���ا اإعج���اب، 

والبع�ض يرغب مب�صري مماثل، حتى اأن 

اأحدهم كتب تغريدة  على تويرت يقول 

فيها »راأينا العديد من ال�صهداء يالقون 

ربهم مبت�صمني، ولكننا مل نر ابت�صامة 

عري�صة كهذه، فما الذي راآه كي يبت�صم 

هذه البت�ص���امة اجلميلة؟ ربي، امنحنا 

ال�صهادة«.

اأما الفكرة املنت�رصة بني هوؤلء فهي 

اأن كل من يجند يعتر ذلك ت�رصيفًا كبرياً 

ل���ه، لأن الختيار وق���ع عليه من بني 

كثريين يرغبون بالت�صحية باأنف�صهم من 

اأجل اجله���اد، وهوؤلء املجندون للموت 

يعتقدون اأن ت�صحيتهم �صتجعلهم اأكر 

قربًا م���ن اخلالق، اأما املتزوجون منهم 

فهم ل يقلون اندفاعًا، بل ي�ص���عون اإىل 

غرز اأفكارهم يف عائالتهم بني اأطفالهم 

ون�ص���ائهم، فاأرمل���ة النتح���اري فرتى 

مهمتها الأ�صا�ص���ية يف تن�صئة الأطفال 

ليتحولوا يف ما بعد اإىل مقاتلني اأو رمبا 

انتحاريني على خط���ى اآبائهم، وتبدي 

من  بحياتها  للت�ص���حية  ا�ص���تعدادها 

دون تردد لكي تكون مثاًل لهم، وجرت 

العادة اأن ت�صبح اأرملة النتحاري حتت 

ت�رصف اأم���ري اجلماعة، الذي يختار لها 

مكان وزمان وو�صيلة الأخذ بالثاأر.

اأدوية.. وخمدرات

اإن طريقة غ�صل اأدمغة النتحاريني، 

ن�ص���اء ورجاًل، تتطور با�صتمرار، ومن 

غري امل�صتبعد ا�صتخدام عقاقري نف�صية 

ل���دى اإعداده���م، اأو حت���ى اإعطائه���م 

خمدرات لينت�صوا ويقدموا على تفجري 

اأنف�صهم من دون تردد اأو ارتباك.

يطل���ب م���ن ه���وؤلء التخل���ي عن 

الأغذي���ة الغنية بالروتينات ل�ص���هور 

ع���دة، ويقت����رص غذاوؤه���م على بع�ض 

الأطعم���ة ومنه���ا اخلب���ز واجل���وز ما 

يت�ص���بب باإ�ص���عاف اجل�ص���م، وع�صية 

تنفيذ العم���ل الإرهابي مير النتحاري 

بطقو�ض الطهارة من اعتكاف و�ص���الة 

متوا�ص���لة والغت�ص���ال كاماًل وامتناع 

ت���ام ع���ن الطع���ام، بع���د ذل���ك تبداأ 

ل���دى النتح���اري املجند الهلو�ص���ات 

الأقرباء  مع  و»الأحاديث«  و»الروؤى« 

الذي���ن ينادونه اإىل الن�ص���مام اإليهم  

يف اجلنة ع���ر »ال�صت�ص���هاد«، وهو 

اأم���ر بديه���ي ب�ص���بب ما مي���ر به من 

و�ص���يكولوجية،  نف�ص���ية  حت�ص���ريات 

وهنالك دافع اآخر للت�ص���حية بالنف�ض 

ل عالق���ة ل���ه بالإيديولوجي���ا، وهو 

ا�صتحالة ال�صت�ص���الم لقوات الأمن يف 

هذه الأو�صاط، وهو اأمر �صهدناه عندما 

حاول اأحد عنا�رص القوى الأمنية هيثم 

اأيوب الت�ص���دي لأحد النتحاريني الذي 

اآثر تفجري نف�صه على ال�صت�صالم. 

ل �ص���ك اأن ه���وؤلء النتحاريني هم  

اأ�ص���خا�ض مغرر بهم يخ�ص���عون مثل 

الدم���ى لقيادات اجلماع���ات الإرهابية 

غ���ري املعروفني لديه���م، لكن املخيف 

اأن بع����ض املعلوم���ات تتحدث عن اأن 

النتحاري���ني املوجودين يف لبنان قد 

يتحدرون من عوائل مثقفة اأو مي�صورة 

ولي����ض بالداعي فقرية ومعدمة، لكنهم 

ي�ص���لكون ه���ذا الطري���ق اإما ب�ص���بب 

اعتقادهم اأن الطريق اأ�صبح مغلقًا اأمام 

طائفته���م اأو بدافع النتقام اأو ب�ص���بب 

فن طائفية. 

ل �صك اأن انت�صار الفكر النتحاري يف 

لبنان �صي�ص���يف خماوف اأمنية جديدة 

اإىل خماوف اللبنانيني املوجودة اأ�صاًل، 

ول تنح�رص هذه املخ���اوف باحتمال 

امل���وت يف تفجري انتحاري، بل اأي�ص���ًا 

يف احتمال اجنرار اأحد الأبناء اإىل بوؤرة 

التطرف والإرهاب ب�صبب تاأثره ب�صديق 

اأو م�ص���ادفته ل�ص���خ�ض امتهن جتنيد 

النتحاريني على مواقع النرتنت.

اإعداد هناء عليان

ــــبـل والـمـوت واحـد أساليب تجنيد االنتحاريين.. تعددت الـسُّ

�ص���ديدة الفاعلية بحيث يبدو من 

يق���دم عل���ى هكذا عم���ل يف قمة 

الفرح.

ورغم اأن اجلهاديني النتحاريني 

ي�ص����تخدمون النرتن����ت من����ذ فرتة 

طويلة لإي�ص����ال الر�ص����ائل اأو ن�رص 

اأفالم ت����روج لفكرهم، فاإن جماعات 

جهادية اأخذت تت�صابق على مواقع 

مث����ل توي����رت وان�ص����تاغرام وفليكر 

ل�ص����تحداث اأ�ص����اليب جدي����دة يف 

املال  وجم����ع  والتدريب  التجني����د 

والنقا�ض.

وترى جماعات اإ�صالمية م�صلحة 

اأداة  لي�����ض  توي����رت  اأن  ورعاته����ا، 

للتوا�ص����ل فقط بل ماكنية لل�رصف 

الآيل عل����ى النرتنت ت�ص����تخدم يف 

جمع الترعات اأو حتى اإجراء مزادات 

الكرتونية على �صيارات وجموهرات 

قدمها مترعون، وت�صتخدم جماعات 

اأخرى خدمة �صكايب لإجراء مقابالت 

مع مر�صحني لالنخراط يف �صفوفها 

اأو تب����ادل الآراء ب�ص����اأن التكتيكات 

الع�ص����كرية اأو حتى توجي����ه اأوامر 

بتنفيذ عمليات انتحارية وتفجريات، 

عل����ى اعتبار اأن ه����ذه املواقع غري 

مراقبة ول ميكن معرفة م�ص����امينها 

اإل بعد وقوع اجلرمية.

ت�ص����تخدم  جماع����ات  وهن����اك 

لرتوي����ج  فاي�ص����بوك  اأو  يوتي����وب 

جناحاته����ا يف �ص����احات القتال اأو 

توثي����ق فظائع تتهم خ�ص����ومًا لها 

بارتكابها بغية جتنيد �ص����بان جدد، 

ويف حال����ة التفج����ري النتح����اري 

الإيراني����ة،  ال�ص����فارة  حمي����ط  يف 

ج����رى ا�ص����تغالل �ص����ور املفجرين 

النتحاري����ني لتغذي����ة اخلالف����ات 

الطائفي����ة م����ن خ����الل التعليقات 

املتواترة حتت هذه ال�صور.

لهذه  املتزايدة  ال�صعبية  وب�صبب 

املواق���ع بني اجلماع���ات املتطرفة، 

ارتفعت اأ�ص���وات تطال���ب ال�رصكات 

الأمريكي���ة التي متلك ه���ذه املواقع 
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من خالل الإ����راب الذي نفذه الق�ض���اة 

للت�ض���دي للهجمة التي ت�ض���هدها �ضلطة 

الع���دل م���ن قبل حكوم���ة »النه�ض���ة« 

لتطويعها.. ولعل م���ن اأهم املطالب التي 

رفعها الق�ض���اة ه���ي مطالب���ة احلكومة 

بالرتاجع عن اأوامر التعيني والتمديد التي 

ت�ض���تند يف اإ�ض���دارها على قوانني األغيت 

وهي من مرحلة ال�ض���تبداد والف�ضاد التي 

كان ميثلها زين العابدين بن علي.

باأي حال، ثمة مواجهات بني ال�ض���لطة 

العمال،  ونقابات  »الإخوانية«  التون�ضية 

وهيئات املجتمع املدين التي ترف�ض هذا 

الت�ض���لط الذي ي�ض���بهه البع�ض بالت�ضلط 

الغرائ���زي لرجال يخرجون م���ن الأدغال، 

ثمة متلم���ل يف اجلي�ض وق���وى الأمن من 

وفق  لتدجينها  حم���اولت »نه�ض���وية« 

م�ض���الح فئوية.. وبني كل هذا وذاك، ثمة 

�راع حمتدم بني حلف »حزب النه�ضة« 

من جه���ة وخمتل���ف الأح���زاب الوطنية 

والقومي���ة من جهة اأخ���رى، والتي اأخذت 

ت�ضيق ذرعًا من اأعمال البلطجة والهيمنة 

والت�ض���لط التي و�ض���لت ذروتها بالتهديد 

املبا����ر الذي اأعلنته قيادة »النه�ض���ة« 

موؤخراً، باأن �ض���رها قد �ضاق من خمتلف 

القوى، مم���ا يعني اأنها تهدد بحرب اأهلية 

من اأجل بقاء �ضطوتها.

اأم���ا يف اليم���ن، فثمة ����راع متعدد 

الأوجه، وفيه فت����ض دائمًا عن دور مملكة 

العجائ���ز يف جند واحلج���از، التي باتت 

تخاف من ظلها، و�ضار همها ن�ر الفو�ضى 

م���ن اليم���ن اإىل تون����ض وليبيا 

وجوارهما، ثمة �ض���باق بني الطموح 

لال�ض���تقرار يف كل بلد، وبني ات�ضاع 

موج���ة الفلت���ان والت�ض���يب، والقتل 

العبثي املجاين ال���ذي مياَر�ض حتت 

خمتلف الأ�ضماء والت�ضميات.

�ضعب اأو �ضعوب يف كل بلد تطمح 

الأهلي،  وال�ضالم  وال�ضتقرار  لل�ضيادة 

ورمبا اأقل من ذلك يف بع�ض���ها؛ ملء 

البطون اخلاوية، لكن واقع احلال فاإن 

»الربيع« ال���ذي اختطه برنار هرني 

ليفي، الذي يختف���ي الآن عن م�رح 

احلياة العامة وما ي�ض���مى »مهزلة« 

يتحرك  والفل�ض���فية،  الفكرية  احلياة 

باجتاهات دموية، ففي ليبيا �راعات 

قبائل ومناطق، و�راعات اأخرى بني 

من يدعي اأن���ه يريد »ال�ريعة« من 

جه���ة، ومن يريد ال�ض���ر على خطى 

»ال�ضلف« من جهة اأخرى.

لكن اأي �ريعة يريدها من يحلل 

�ضفك الدم احلرام، رمبا كانت �ريعة 

يو�ض���ع، وهو اأمر يوؤكد عليه التلمود؛ 

ب�رورة قتل كل من ل يوؤمن ب�ريعة 

حاخامات الظالم؟!

ال���ذي يتحدثون  اأما »ال�ض���لف« 

عنه، فبالتاأكيد لي�ض ال�ضلف ال�ضالح، 

فطقو�ض »�ض���لفيو اليوم« هي نف�ض 

منهج هولكو وجنكيز خان، و�ض���ار 

اأمل الليبيني حم�ض���وراً فقط بفر�ضة 

اأمن و�ضالم لي�ض اإل.

اأما يف تون����ض، فالأمر ل يختلف 

كث���راً، ف�»الإخ���وان« املتمثلون يف 

حركة »النه�ض���ة«، والذي���ن هيمنوا 

على ال�ضلطة ويريدون فر�ض هيمنتهم 

على كل مفا�ضل احلياة واملوؤ�ض�ضات، 

فه���م يطمح���ون لفر����ض غرائزه���م 

و�ض���طوتهم، على اجلي�ض والق�ض���اء 

والأمن والنقابات.. وب�ضكل عام على 

املجتمع..

»النه�ضة«،  مع  ال�راعات  واآخر 

حماولة حكومتهم يّل ذراع الق�ض���اء، 

ما جعل ال�ض���لطة الق�ضائية تنتف�ض، 

شعل لهب منابع النفط مع اليمن
ُ
السعودية ت

»النهضة« تقرر الهيمنة المطلقة على تونس.. وصراع أصوليات وقبائل في ليبيا

الريا�ض - الثبات

»الآن، بات الأمر جا�ضو�ضًا، اأو 

ب�ضكل اأدّق، �ضّيد جوا�ضي�ض ال�رق 

الأو�ض����ط، فقد اأوكل����ت اإليه مهمة 

تنفيذ برنامج �ض����عودي وا�ضع من 

العمليات ال�رّية )...( لتدمر القوة 

الإيرانية« يف املنطقة. 

ه����و الأمر ال����ذي وع����د َمِلكه 

اأنه »�ض����ينهي  الع����ام املا�ض����ي 

الأزمة ال�ضورية يف غ�ضون اأ�ضهر«، 

الذي �رح  ل�ض����احله طبعًا، وهو 

اأن  الأمركيني  واأ�ضدقائه  حللفائه 

مهمته الأ�ضا�ضية منذ توّليه رئا�ضة 

ال�ض����تخبارات ال�ض����عودية ت�ضمل 

»التخل�ض من ب�ض����ار الأ�ضد، ومن 

ح����زب اهلل، ومن����ع الإيرانيني من 

امتالك ال�ضالح النووي، و�ضلبهم اأي 

دور اأ�ضا�ضي يف املنطقة«.

هو َمن ي�ضفه بع�ض عارفيه يف 

اململكة ويف وا�ضنطن باملّيال اإىل 

»التهّور واملغ����الة بالتفاوؤل مبا 

ي�ضتطيع حتقيقه«، وهو اأي�ضًا كما 

و�ضفه اأحد املوؤرخني الريطانيني 

»اجلريء اإىل حّد الوقاحة«. 

ه����و بندر بن �ض����لطان »القلق 

والغا�ض����ب واملحبط« حاليًا من 

ف�ض����له يف اإظهار اإمكاناته للعامل، 

ومن عدم الوف����اء بوعوده مَلِلكه، 

م����ع عق����د اإي����ران �ض����فقة دولية 

واإقليمية ل�ضاحلها.

هذا ما ج����اء يف بع�ض الإعالم 

الأمرك����ي ال����ذي تاب����ع تداعيات 

ت�ض����لّم بندر اأحد اأبرز املنا�ض����ب 

منذ  املنطقة  يف  ال�ض����تخباراتية 

�ض����يف العام املا�ضي، والذي ُنقل 

من����ذ البداي����ة »خ�ض����ية« بع�ض 

�ض����ّباط »وكال����ة ال�ض����تخبارات 

الأمركية من و�ض����ول  املركزية« 

ال�ضفر ال�ض����ابق اإىل هذا املن�ضب 

احل�ض����ا�ض.. »ق����د تخ����رج الأمور 

عن ال�ض����يطرة كما ح�ض����ل �ضابقًا 

مع بن����در خ����الل الثمانينات يف 

نيكاراغوا«، قال »ر�ض����ميون« يف 

الإدارة الأمركية، فيما حّذر اآخرون 

م����ن »اإمكانية اأن تنته����ي الأمور 

ب�ض����كل �ض����يئ« اإذ ُعهد اإىل بندر 

دعم املقاتلني ال�ض����وريني، فو�ضل 

ال�ضالح اإىل اأيدي املتطرفني.

حمرر �ض����وؤون ال�رق الأو�ض����ط 

ديكي،  كري�ضتوفر  يف »نيوزويك«؛ 

اأفرد مقاًل مطّوًل على »بي�ض����ت« 

عن »غات�ض����بي العرب« و»�ض����ّيد 

الذي »يخو�ض حرب  اجلوا�ضي�ض« 

ال�ضعودية يف �ض����ورية«؛ بندر بن 

�ض����لطان. »ديكي« ي�ض����رتجع اأهّم 

حمطات م�ض����رة »بندر - بو�ض« 

بني الريا�ض ووا�ض����نطن ويقول اإنه 

»يج����ب اأن نعرف جيداً من هو هذا 

الرجل وما هي مهمته لكي نتمّكن 

من فهم اأحداث املنطقة امل�ضطربة 

الآن«. املقال ي�رح »مهمة« بندر 

بالتخل�ض من حلفاء اإيران، اأي الأ�ضد 

وح����زب اهلل.. »لي�ض مهمًا األ يكون 

هناك اتفاقية �ضالم بني ال�ضعودية 

واإ�رائي����ل، فقد حتّول بندر تلقائيًا 

اىل حلي����ف بنيام����ني نتنياهو يف 

الع����داء لإيران، وها هو يكرر كالمه 

ع����ن العائ����ق الذي ي�ض����ّكله باراك 

اأوباما اأمام حتقيق اأهدافه«. ويلفت 

الكات����ب اإىل خّطة بن����در بالتقرّب 

م����ن باك�ض����تان، واملعلومات التي 

حتّدثت عن تدريب الباك�ض����تانيني 

للمقاتلني ال�ضوريني الذين تدعمهم 

ال�ضعودية. 

لك����ن ديك����ي ي����رى اأن بن����در 

ال�ض����عودية  ب�ض����معة  »يخاط����ر 

ب�ض����بب  جم����دداً«،  ومبوارده����ا 

ال�ضطرابات امل�ض����تمرة يف م�ر 

والعراق، وب�ضبب ف�ضل مهمته يف 

�ضورية و»حتى يف لبنان ال�ضغر، 

اإيران وحليفها حزب  حيث هزمت 

اهلل رجال ال�ضعودية«؟ 

الدور  اإىل  الكات����ب  وهنا يلفت 

الأول ال����ذي لعبه م�ضت�ض����ار امللك 

لالأم����ن القومي حينها؛ بندر، حيث 

خل����ف  الإ�رائيلي����ني،  »�ض����ّجع 

الكوالي�ض، يف حربهم �ضد حزب اهلل 

عام 2006«.. هو بندر الذي »باتت 

روؤيته للبن����ان منحرفة اإىل درجة 

اأنه ر�ّض����ح �ض����مر جعجع لرئا�ضة 

اجلمهورية«، ي�ضيف ديكي.

قوانين قضائية لـ»النهضة« 
التنونسية مستَمّدة 

من مرحلة استبداد بن علي

بندر يستمر بالمخاطرة بسمعة السعودية
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م���ا تزال التطورات احلا�ض���لة يف م�ر 

ت�ض���تقطب الهتمام، ملا لها من انعكا�ضات 

على توازنات الق���وى يف املنطقة والعامل، 

واجلديد الالفت ثالثة اأحداث تعك�ض تكري�ض 

الجتاه اجلديد الذي ت�ض���ر فيه م�ر هذه 

الأيام:

اأوًل: ح���دث اتهام ك���ري ل�»الإخوان« 

ب�رقة الثورة، فه���و يعّر عن دللت غاية 

يف الأهمي���ة، فمن ناحية ي�ض���كل لأول مرة 

رفعًا للغط���اء الأمركي ع���ن »الإخوان«، 

واعرتافا ر�ض���ميًا باحلك���م النتقايل، ومن 

ناحية اأخرى يعك�ض و�ض���ول وا�ض���نطن اإىل 

قناعة بف�ض���ل املراهنة عل���ى »الإخوان« 

يف عرقلة التحّول احلا�ض���ل يف م�ر، واأن 

ال�ض���تمرار يف �ضيا�ضة ركوب الراأ�ض �ضيقود 

اإىل خ�ض���ارة العالقة مع  القاه���رة، ودفع 

الأخرة نحو توطيد عالقاتها مع رو�ض���يا، 

خ�ضو�ض���ًا بعد اأن انزعجت اأم���ركا كثراً 

من م�ض���هد زيارة وزيري اخلارجية والدفاع 

اإىل القاه���رة واجتماعهما مع  الرو�ض���ينينْ 

اتفاقيات  وتوقي���ع   ، امل�رينينْ هم���ا  نظرينْ

ثنائيه ت�ضّمنت �ضفقة �ضالح رو�ضية مل�ر، 

وجتديد التعاون الع�ضكري بني البلدين، ما 
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واحلروب يف كل مكان، خ�ضو�ض���ًا اإذا 

م���ا متكنت اليم���ن من اإع���ادة اأمنها 

وا�ضتقرارها وبناء قوتها، فهي تتحكم 

مب�ض���يق باب املندب �ض���ماًل، واإيران 

مب�ضيق هرمز جنوبًا، وقناة ال�ضوي�ض 

ملك احلكومة امل�رية، يف وقت اأ�ضبح 

النفط ي�ض���كل حمور ال����راع اجلديد 

بني ال�ضعودية واليمن، وخ�ضو�ضًا بعد 

اأن ك�ض���فت تقارير اإخبارية وم�ض���ادر 

مينية، اأن اليمن ميلك اأكر منبع نفطي 

يف الع���امل وميتد ق�ض���م من���ه داخل 

ال�ض���عودية، يف اأر�ض تعتر تاريخيًا 

جزءاً من اليمن، واإن كان بجزء ب�ضيط 

ميتد على طول 1800 مرت.

ف���اإن  امل�ض���ادر،  ه���ذه  وب���راأي 

ال�ضعودية التي متتلك 34 يف املئة من 

خمزون النفط العاملي، فاإن اكت�ض���اف 

وا�ض���تخراج الآبار النفطية يف اليمن 

�ضيوّفر لها فر�ض���ة لمتالكها اأكرث من 

35 يف املئة من املخزون الإ�ض���ايف، 
وهو ما �ض���يمنح اليمن تفوقًا تخ�ضى 

ال�ض���عودية من عواقبه، يف ظل اأن يف 

اليمن �ض���عب ن�ض���يط وعامل وحيوي 

ولديه كف���اءات وطاقات علمية قادرة 

على الفعل.. ولهذا اأخذت ال�ض���عودية 

اليم���ن،  عل���ى  وا�ض���نطن  حتر����ض 

وتخ�ض����ض املليارات ل�راء القبائل، 

وجعل القوى الأ�ضولية املتطرفة التي 

ي�رف عليها بندر بن �ضلطان تتحرك 

يف اأو�ض���ع عمليات القت���ل والإرهاب 

والتفج���ر، وبالت���ايل، ف���اإن العائلة 

ال�ضعودية احلاكمة حتفظ جيداً و�ضية 

عبد العزيز اآل �ضعود لأبنائه »خركم 

و�رك���م من اليمن« ف���ال جتعلوا هذا 

البلد يرتاح.

اأحمد الطب�ض

w w w . a t h a b a t . n e t
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ب���داأت تركي���ا جن���ي زرعه���ا من 

»ِزَوان« العالقة امللت�ض���قة بجماعة 

»الإخوان امل�ضلمني« مع هبوب رياح 

معاك�ضة لتلك التي بنت عليها اأحالمًا 

التي  من رم���ال، فال�ض���فعة املوؤملة 

نالته���ا من جراحة طرد �ض���فرها من 

م�ر ك�ض���خ�ض »غ���ر مرغوب فيه« 

ي���دل على اأن �ض���يل القيادة امل�رية 

بلغ الزب���ى، واأن التدخ���الت الرتكية 

يف ال�ض���وؤون امل�ري���ة الداخلية مل 

تُعد ُتطاق، ا�ضتناداً اإىل اتهامات لي�ض 

اأقله���ا اأن تركي���ا تدعم الفو�ض���ى يف 

م�ر، ومتنح الإرهاب املال وال�ض���الح 

لإ�ض���عاف اجلي�ض امل�ري، من دون 

اإغفال اتهام تركيا باأن ال�ض���الح ياأتي 

م���ن تركيا ع���ن طريق البح���ر، وذلك 

مبوازاة اتهام وا�ض���ح من ال�ض���حافة 

امل�رية على ل�ض���ان م�ض���وؤول اأمني 

امل�ض���لمني«  »الإخ���وان  اأن  رفي���ع، 

اعتمدوا خمططًا جديداً �ض���د اجلي�ض 

وال�رط���ة، يق���وم عل���ى ا�ض���تخدام 

ال�ضيارات املفخخة والأحزمة النا�ضفة 

الإلك���رتوين، بهدف  التفجر  ودوائ���ر 

اإ�ض���اعة الفو�ض���ى يف �ض���به جزيرة 

�ض���يناء، ثم نقل املعركة اإىل القاهرة 

واملحافظ���ات الأخرى، من �ض���من ما 

�ض���مي »حماولة اإعادة اإحياء كتائب 

املوت«، التي ف�ضلت يف تنفيذ اأحداث 

بعد ف�ض اعت�ضام رابعة العدوية.

رمبا تق�ض���دت ال�ضلطات امل�رية 

طرد ال�ض���فر الرتكي و�ضحب �ضفرها 

بالتزام���ن مع مرور مئ���ة يوم على 

اأحداث رابع���ة العدوي���ة، التي رفع 

اأردوغان �ض���عارها يف  رجب طي���ب 

مهرجان انتخابي تركي، كر�ض���الة ل 

تقبل جواب���ًا اعتذاريًا ب�ض���اأنه، رغم 

متنيات الرئي����ض الرتكي عبداهلل غل 

ب�»ع���ودة العالقات م���رة اأخرى اإىل 

م�ضارها«.

ويب���دو اأن احلكوم���ة امل�ري���ة 

مل ترجت���ل قرارها امل�ض���نود باتهام 

وا�ض���ح لأنقرة ب�»دع���م اجتماعات 

لتنظيمات ت�ضعى اإىل خلق حالة من 

عدم ال�ض���تقرار يف البالد«، واإطالق 

ت�ريحات »اأقل ما ميكن اأن تو�ضف 

اإهانة لالإرادة ال�ض���عبية  باأنها متثل 

التي جت�ض���دت يف 30 يونيو«، وذلك 

كرّد على اأردوغان الذي و�ض���ف عزل 

الرئي�ض حممد مر�ض���ي �ض���ابقًا باأنه 

انقالب ع�ضكري، و»ل يكّن اأي احرتام 

اأمام الق�ضاء«،  للذين اقتادوا مر�ضي 

يعك�ض  ا�ض���تتبعه مبوق���ف  وال���ذي 

التوغل اأكرث يف ال�ضتفزاز قائاًل »لن 

اأحرتم النقالبيني«.

م���ن الوا�ض���ح اأن اأردوغ���ان بات 

ي�ضرتي امل�ض���اكل، وكاأن على عينيه 

غمامة �ضوداء متنع  قدراته من قراءة 

املتغرات الدولية، ل �ضيما جتاه م�ر 

اأ�ضا�ض���يتني،  التي جتل���ت مبحطتني 

الأوىل اإعالن وزير اخلارجية الأمركية 

جون كري اأن »الإخوان امل�ض���لمني« 

�رقوا ثورة ال�ض���باب يف م�ر، وهذا 

املوقف بحد ذاته ر�ض���الة اإىل اجلميع 

باأن اأمركا ا�ض���تنفدت اأغرا�ض���ها من 

اجلماعة وخدماته���ا، وبالتايل اأحلت 

اخلال�ض منها وهو اأي�ض���ًا ما يلتم�ضه 

الليبيون من اأمركا وبريطانيا ب�ضاأن 

»الإخ���وان امل�ض���لمني«، واملحط���ة 

الثاني���ة جتلت يف الزيارة الرو�ض���ية 

الرفيعة امل�ضتوى، والتي فتحت اآفاقًا 

رحب���ة للتع���اون، عك�ض���تها مركزية 

الع�ضكري يف �ضفقة ت�ضليح  التعاون 

وتدريب �ضخمة.

لقد ف�ضل اأردوغان يف اختبار �ضر 

القيادة امل�ري���ة املتيقنة اأن اأحالمه 

م�ر  ل�»اإخوان«  وم�ضاندته  طورانية، 

منبعها رهان بعودة اخلالفة العثمانية 

اإىل اخلريطة الدولية على جثث عربية، 

م���ع العل���م اأن هناك من يج���زم باأن 

القيادة امل�رية ابتلعت غي�ضها تكراراً 

من 15 اآب املا�ض���ي عندما ا�ض���تدعت 

ال�ضفر للت�ض���اور وكذلك تركيا، اإل اأن 

الأخ���رة اأعادته مطلع اأيل���ول ليطرد 

هذه املرة ب�ض���فعة مدوية ل�ضيا�ض���ة 

�راء امل�ض���اكل م���ع م����ر حتديداً، 

باعتقاد �ض���بياين اأن القيادة امل�رية 

لن جتراأ على ذل���ك، واأمامها كم هائل 

م���ن امل�ض���اعب الأمنية وال�ضيا�ض���ية 

مع  واأي�ضًا  والجتماعية،  والقت�ضادية 

حماولت تركيا �راء وقت يف ما خ�ض 

الأزمة ال�ض���ورية، من خالل ال�ضعي اإىل 

التقارب مع اإيران والعراق بهدف اإعادة 

اأردوغان  حت�ضني �ضورتها التي قّبحها 

مع وزير خارجيت���ه اأحمد داود اأوغلو، 

واأخ���ذ بالده اإىل عزلة بني جران، وها 

هي العزلة تتو�ضع اأكرث.

من املرجح اأن تركيا بداأت كتكوين 

�ضيا�ضي، بغ�ض النظر عن قوة اأردوغان 

الداخلي،  القمع  ا�ض���تخدمها يف  التي 

بداأت تدرك اأن ف�ض���ل �ضيا�ضتها ذريع، 

ولذلك ا�ض���تعجلت التفتي�ض عن توازن 

جديد تكون م�ر �ضحيته، ف�ضقطت يف 

�ر اأعماله���ا، وفتحت عيون الكثرين 

ليبقوا عل���ى حذر عاٍل ك���ي ل يتكرر 

الغدر.

يون�ض عودة

ـسقـط حلـم أردوغــان
ُ
مـصـر ت

رئي�س الوزراء الرتكي رجب طيب اأردوغان والرئي�س امل�صري املعزول حممد مر�صي يف �صورة تذكارية لن تتكرر        )اأ.ف.ب.(

عك�ض عودة النفوذ الرو�ض���ي اإىل م�ر، 

وتراج���ع النفوذ الأمرك���ي، ولأن اأمركا 

براغماتي���ة ول تري���د تك���رار �ض���لوكها 

ال�ض���تفزازي مع الرئي����ض الراحل جمال 

عب���د النا�ر، ق���ررت ال�ض���تدارة قلياًل 

وتغير لغتها يف التعامل مع م�ر، لكن 

هل يعيد موقف كري اجلديد الدفء اإىل 

العالقات امل�رية الأمركية؟

اأن  اإىل  توؤ����ر  املعطي���ات  جمي���ع 

العالق���ات ب���ني القاهرة ووا�ض���نطن لن 

تعود اإىل ما كان���ت عليه يف عهد نظام 

اأو نظ���ام »الإخوان«،  ح�ض���ني مبارك، 

لأن م�ر ت�ض���هد حتوًل ثوري���ًا متدرجًا 

يف �ضيا�ض���اتها، وهذا التحول ينبع من 

اإرادة �ضعبية تعر عنها ال�ضلطة اجلديدة 

املنبثق���ة عن ث���ورة 30 يوني���و، والتي 

عك�ض���ت موقفا راف�ض���ًا وبقوة لل�ضيا�ضة 

ودعوة  ل�»الإخوان«،  الداعمة  الأمركية 

لإنهاء عقود التبعية لأمركا.

غ���ر اأن ذل���ك لن يق���ود يف املقابل 

اإىل قطيع���ة يف العالق���ات امل�رية - 

الأمركي���ة، م���ا دامت وا�ض���نطن حترتم 

�ض���يادة وا�ض���تقالل م����ر وخياراته���ا 

ال�ضيا�ض���ية، خ�ضو�ض���ًا اأن م�ر ت�ضعى 

اإىل تكري����ض هذه القاع���دة يف عالقاتها 

الدولي���ة، وباتت على قناعة باأن مواقف 

كري اجلديدة اإمنا جاءت بعدما �ضعرت 

وا�ضنطن اأن �ضيا�ضة ال�ضغط والبتزاز مل 

تعد جتدي مع م�ر، واأن ال�ضتمرار فيها 

�ضيقود اإىل القطيعة بني البلدين.

ثانيًا: يب���دو وا�ض���حًا اأن قرار م�ر 

بطرد ال�ض���فر الرتكي يندرج اأي�ض���ًا يف 

�ض���ياق النهج ال�ض���تقاليل الذي اتخذته 

بعد ث���ورة 30 يونيو، برف�ض ا�ض���تمرار 

التدخل الرتكي يف �ضوؤونها عر مطالبة 

اأنق���رة باإطالق ����راح الرئي�ض املعزول 

حممد مر�ض���ي وموا�ض���لتها احت�ض���ان 

اجتماعات التنظي���م الدويل ل�»الإخوان 

امل�ض���لمني«، غر اأن هذا القرار ي�ض���كل 

يف الوقت نف�ض���ه �ضفعة قوية للحكومة 

الرتكية برئا�ض���ة رجب طي���ب اأردوغان، 

الذي اأوغل بعيداً يف �ضيا�ض���ة املراهنات 

على »الإخوان« ل�ضتعادة لقب ال�ضلطان 

العثم���اين، وحان وق���ت دفعه ثمن هذه 

املراهنات التي باتت تقزم من دور تركيا 

بدًل من تعزيزه.

الإرهابية  الهجمات  ثالثًا: ا�ض���تمرار 

�ض���د اجلي�ض امل�ري يف �ضيناء ل ميكن 

ف�ضلها عن التطورات ال�ضيا�ضية املذكورة 

اأع���اله، فه���ذه الهجم���ات ت�ض���كل اأداة 

ال�ضغط  اأمركية »اإ�رائيلية« ملمار�ضة 

املتوا�ض���ل على قيادة اجلي�ض امل�ري 

واحلكومة النتقالي���ة لدفعهما اإىل عدم 

ال�ضيا�ض���ة امل�رية بعيداً  تغير اجتاه 

عن موا�ض���لة الرتباط مب�ضلحة اأمركا 

و»اإ�رائيل«، اأمنيًا و�ضيا�ضيًا.

لك���ن م���ن الوا�ض���ح اأن مث���ل هذه 

العملي���ات الإرهابية باتت تزيد القيادة 

امل�رية اجلديدة ت�ضميمًا على حماربة 

�ضيا�ض���ة  يف  وال�ض���تمرار  الإره���اب، 

اإخ���راج م�ر من فل���ك التبعية لأمركا 

و»اإ�رائيل«، ما ي�ض���ر بو�ضوح اإىل اأن 

ما يجري يف �ض���يناء لن يوقف اأو يعيق 

تنفيذ خارطة الطريق التي اعُتمدت بعد 

ثورة 30 يونيو، الأمر الذي فهمته الإدارة 

الأمركية جي���داً، ودفعها اإىل تغير لغة 

تخاطبها مع م�ر.

ح�ضني عطوي
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يف  ال�سيا�سي��ون  املحلل��ون  يتخب��ط  اأخ��رى  م��رة 

العاملني العربي واالإ�سالمي يف فهم التبدالت احلا�سلة 

يف اال�سرتاتيجيات الدولية واالإقليمية، ويف�رس بع�سهم 

توج��ه الواليات املتح��دة االأمريكية اإىل اإع��ادة ترتيب 

دوره��ا يف منطقة ال�رسق االأو�سط على اأنه تراجع ناجت 

ع��ن اأزماته��ا االقت�سادي��ة واملالية، ويذه��ب البع�ض 

االآخ��ر اإىل و�سف��ه بالهزمي��ة والعجز ع��ن �سن احلروب 

اجلديدة، ب�سبب منعة الدول امل�ستهدفة، وتعدد االأقطاب 

الدوليني، بينما يعتربه اأ�سدقاوؤها التقليديون »تخاذاًل 

وتخلي��ًا ع��ن امل�سوؤولي��ة«، فاأي��ن احلقيق��ة يف كل هذا 

اللغط؟

»اإ�رسائي��ل«  خ��رباء  يتباك��ى  اأن  م�ستغرب��ًا  لي���ض 

اال�سرتاتيجي��ون، عل��ى تراج��ع ال��دور االأمريك��ي، واأن 

يح��ذروا من خماط��ر »ا�سرت�س��اء اإي��ران«، واأن يتهموا 

اإدارة الرئي���ض ب��ارك اأوبام��ا باجل��ن واخل��وف، ولكن 

يف  وال�سيا�سي��ون  املحلل��ون  يتبن��ى  اأن  امل�ستغ��رب 

املنطق��ة ه��ذه الروؤي��ة، واأن يتنا�سوا اأنه��ا من مكونات 

اخل��داع اال�سرتاتيجي، والتقاري��ر املخابراتية الكاذبة 

حول تقدير املخاطر، الت��ي يعتمدها ال�سهاينة لتمرير 

خمططاتهم العدوانية حتت جنح الظالم.

يعلق رئي�ض ق�سم درا�سات ال�رسق االأو�سط يف جامعة 

ت��ل اأبيب؛ اإيال ت�سي�رس، باأن تخلف وا�سنطن عن حتقيق 

اأي اإجن��از ه��ام يف ق�ساي��ا ال�رسق االأو�س��ط �سيظهرها 

ل�سيا�س��ات  ال�سلبي��ة  النتائ��ج  واأن  ورق«،  م��ن  »من��راً 

الرئي���ض اأوبام��ا تفوق �سلبي��ات �سلف��ه الرئي�ض جورج 

بو���ض؛ »على االأق��ل، كان العرب يكره��ون بو�ض، ولكن 

يف الوق��ت نف�سه، يهابون بط�سته، واليوم ال هم يحبون 

اأوباما وال يخ�سونه«.

ي�س��ع اخل��رباء اال�سرتاتيجي��ون يف وا�سنط��ن ه��ذا 

التب��دل يف املواقف االأمريكية يف خان��ة اإعادة ترتيب 

 »foreign policy« االأولويات الت��ي خل�ستها جملة

مبا يلي: »من االآن ف�ساعداً �سترتكز �سيا�سات الواليات 

املتح��دة على معاجل��ة امل�سائ��ل الداخلي��ة، وا�ستعادة 

العافي��ة لالقت�س��اد االأمريك��ي، والتوجه نح��و ال�رسق 

االأق�سى ملواجهة ال�سعود ال�سيني املتعاظم«. 

ال �سك اأن ت��ورط االإدارات االأمريكية يف املنطقة اإىل 

درج��ة �سن احل��روب نيابة ع��ن الكي��ان ال�سهيوين، قد 

كلف الواليات املتح��دة اأثمانًا كبرية، معنويًا وماديًا، 

ولكن دورها اجلديد، الذي ال يتطلب �سن حروب وا�سعة، 

اأو وج��وداً ع�سكري��ًا ملحوظ��ًا، ياأت��ي بع��د ان ا�ستكملت 

مهامها ال�سابقة عل��ى اأكمل وجه، منذ غزو اأفغان�ستان 

حتى اليوم. 

وط��وال تل��ك الف��رتة، مل تك��ن امل�سال��ح االأمريكية 

مه��ددة، ال من جانب اإي��ران »النووية«، وال من طرف 

»املنظم��ات االإرهابي��ة«، ب��ل اإن ح��روب وا�سنطن يف 

املنطق��ة، وقواعدها الع�سكرية، وبعثات دبلوما�سييها 

امل�سلح��ة، كان��ت وال ت��زال، ُت�سّخ��ر خلدم��ة االأهداف 

التو�سعي��ة الت��ي ت�سع��ى اإليه��ا احلرك��ة ال�سهيوني��ة 

العاملية يف املنطقة.

وبعك���ض ما ُي��رّوج ل��ه املراقب��ون وال�سيا�سيون، ال 

يق��ل الدور االأمريكي اجلدي��د اأهمية عن دوره ال�سابق، 

ولكن باأكالف زهيدة، وباأ�سكال ترتكز اإىل االتفاقيات 

االأمنية الت��ي اأبرمتها وا�سنطن م��ع معظم احلكومات 

الهزيل��ة، جله��ة ال�رساك��ة يف احل��رب املزعوم��ة �سد 

»االإره��اب«، وبن��اء املزي��د م��ن القواع��د الع�سكري��ة، 

وا�ستخ��دام املم��رات واملوان��ئ البحري��ة، واالأج��واء، 

خ�سو�س��ًا م��ا يتعل��ق بن�س��اط طائ��رات الدرونز التي 

حتت��ل مكانة عالي��ة يف تنفيذ املهم��ات احلربية �سد 

دول املنطقة و�سعوبها.

وعل��ى راأ�ض االأ�سباب وراء تبدل الدور االأمريكي يف 

املنطقة، هو متتع الكيان ال�سهيوين بتفوقه الع�سكري 

املطلق على النطاق االإقليمي االأو�سع، اإذ مل يعد مهدداً 

باحلرب من جانب اجليو���ض العربية التقليدية بعدما 

مت تدم��ري بع�سه��ا، وعزل بع�سه��ا االآخ��ر اأو اإ�سغالها 

مبعاجلة امل�سكالت االأمنية املت�ساعدة يف الداخل.

يفق��د  مل  االأمريك��ي  ال��دور  اأن  الق��ول،  وخال�س��ة 

اأهميته يف ا�ستكمال امل���رسوع ال�سهيوين، ولكن هذه 

املرة حت��ت اإدارة »اإ�رسائيل« املبا���رسة، الأن الرتاجع 

االأمريك��ي يعطيها ف�سح��ة كبرية للمن��اورة، كالقدرة 

على ا�ستغ��الل تو�سع رو�سيا، �س��واء يف اإطار ال�رساكة 

اأو التناف���ض مع الواليات املتح��دة، ملعاجلة امللفات 

امل�ستع�سية مبا يتنا�سب مع م�رسوعها اخلا�ض.

�سيا�س��ات  عل��ى  علن��ًا  »تعرت���ض«  اإ�رسائي��ل  اإن   

وا�سنط��ن االأخ��رية، وهي تعل��م اأن ه��ذه ال�سيا�سات ال 

تت��م  دون مباركة اللوبي ال�سهيوين، وتبالغ مبخاطر 

ال�س��الح النووي االإيراين، وهي عل��ى يقني اأن اإيران ال 

متلك��ه ول��ن ت�سنعه، وتبدي قلقها م��ن انت�سار العنف 

والتط��رف قرب حدودها، وهي التي ترعى املتطرفني 

وتعينه��م عل��ى تفتيت املنطقة، ه��ذا غي�ض من في�ض 

مم��ا ين��درج يف ب��اب »اخل��داع اال�سرتاتيج��ي«، الذي 

حبائل��ه  يف  واملحلل��ني  ال�سيا�سي��ني  اأوق��ع  طامل��ا 

و�سباكه.

عدنان حممد العربي

ربحت اأم���ركا �حلفا�ؤها احلرب 

العاملي���ة الثاني���ة بع���د تفج���ر 

القناب���ل النو�ية على هر��ش���يما 

�نكازاكي يف اليابان، �متت ت�شوية 

)اأزمة  امل�شكلة الأمركية - الكوبية 

ال�شواريخ( بالتهديد النو�ي. 

اأما »اإ�رسائي���ل« فتمتلك قنابلها 

�التي كانت  الأ�شود،  لليوم  النو�ية 

�شت�ش���تعملها يف حرب ت�رسين عام 

1972، كون ال�ش���الح النو�ي �شالحًا 
ا�شتعماله  �ا�شرتاتيجيًا ميكن  رادعًا 

لتحقيق الن����رس، �ميكن التهديد به 

لتاأمني احلماية �ردع العد�.

لك���ن اإيران ا�ش���تطاعت اأن تخلق 

معادل���ة جدي���دة.. كيف ت�ش���تعمل 

الن���و�ي �ترب���ح املعرك���ة د�ن اأن 

تفجر القنبلة اأ� د�ن امتالك القنبلة 

ماديًا؟

ميكن القول اإن اإيران الإ�ش���المية 

القنبلة  امتلك���ت تقنيات �ش���ناعة 

النو�ية �متتلك القدرة على حتويل 

برناجمها النوي ال�شلمي اإىل برنامج 

ع�ش���كري، �مل تفع���ل ذلك ب�ش���بب 

ا�ش���تطاعت  الدينية، لكنها  العقيدة 

ب�ش���مودها ��شربها ��حدة القيادة 

�ال�ش���عب اأن تنت�رس �حتقق اأهدافها 

د�ن تفجر القنبلة، �حّولت النو�ي 

اإىل »مفتاح« حلل م�شاكل املنطقة 

�فق م�شالح �شعوبها �ثقافة �نهج 

املقا�م���ة، فماذا حقق���ت اإيران من 

النو�ي الإ�شالمي؟

- ح���ازت اإي���ران الع���رتاف الد�يل 

به���ا »كد�لة نو�ية« ت�ش���اف اإىل 

الأربع���ني د�لة يف الع���امل متتلك 

الطاقة النو�ية.

- لق���د �ش���ار ملح���ور املقا�م���ة 

النو�ي  مقاب���ل  الن���و�ي  برناجمه 

»الإ�رسائيلي«.

- اأكد اتف���اق جنيف النو�ي تراجع 

امل����رس�ع الأمركي �تقدم امل�رس�ع 

املق���ا�م املتحال���ف م���ع ر��ش���يا 

�ال�شني، بعد �ش���موده يف �شورية، 

�تق�ش���يم العامل اإىل كتلتني غربية 

ب�رساكة  �عاملي���ة  اأم���ركا  بقيادة 

ر��شية - �شينية - اإيرانية، بقيادة 

ر��شية.

- مّت التاأ�ش���ي�س للب���دء مبناق�ش���ة 

امل�ش���اكل ال�شيا�ش���ية للمنطقة؛ يف 

البحرين �العراق �اليمن ��ش���ورية 

�لبنان.

- ُعبِّدت الطريق اأمام »جنيف - 2« 

املتعلق ب�ش���ورية، حي���ث اإن جناح 

جني���ف الن���و�ي �ش���يكون يف كفة 

الد�لة ال�شورية، مما يزيدها قوة يف 

املفا��شات.

- لق���د ك�ش���ف الن���و�ي الإي���راين 

»ع���ورة« بع�س الع���رب �حتالفهم 

م���ع »اإ�رسائيل«، �الذين اأغم�ش���وا 

اأعينهم عن �ش���الحها النو�ي طوال 

عقود �ناموا ملء جفونهم، �عندما 

انت�ش���ارها بالعرتاف  اإيران  حققت 

الغربي كد�لة نو�ية �شلمية، �رسح 

باأن »النوم �شيجايف  ال�ش���عوديون 

اأعينهم«، �كذلك »الإ�رسائيليون«.

- اأكد التفاق النو�ي على د�ر اإيران 

الإقليمي ك�»�شقوة عظمى«، �د�رها 

يف ر�شم امل�ش���هد ال�شيا�شي الد�يل، 

بينم���ا يغ���رق بع����س الع���رب يف 

النقا�س حول قيادة املراأة ال�شيارة، 

�ينكر�ن »كر�ية الأر�س« �يقولون 

باإمكانية الإ�ش���الح �حترير الأر�س 

النكاح«  ع���رب منهجي���ة »جه���اد 

الثوري..

اأثبت النو�ي الإيراين م�ش���داقية   -

احلدي���ث ال�رسي���ف »املوؤمن القوي 

خ���ر �اأح���ب اإىل اهلل م���ن املوؤمن 

ال�ش���عيف«، �اأن اأم���ركا ل حتمي 

ب���ل حتم���ي  �اأد�اته���ا،  اأتباعه���ا 

»اأعداءها«  �اأنها حتا�ر  م�شاحلها، 

عند حلظات ال�شعف، �ترتك اأتباعها 

على قارع���ة الطريق.. لكن العبيد ل 

يرتاجعون عن حماقاتهم �عمالتهم.

- النو�ي الإي���راين اأكرب حتدٍّ للفكر 

التكف���ري - الوهاب���ي ال�ش���طحي، 

الإ�شالم  �دليل �ش���اطع على عظمة 

�حتفيزه للعق���ل �التفّكر �اإمكانية 

ا�ش���رتجاع الع����رس الذهب���ي للفكر 

�الإبداع الإ�ش���المي، �اأن الإ�شالم ل 

ينح����رس يف التفك���ر ب�»العورة« 

�»اخللوة« �قط���ع الر�ؤ��س �نب�س 

القبور، ب���ل يعمل لت�ش���خر العقل 

�الدين من اأجل النا�س »عبيد اهلل«، 

�لتقدم الأمة �تطورها �ا�ش���تقاللها 

القت�شادي �الثقايف، فالإ�شالم لي�س 

فق���ط حلية طويلة �جلبابًا اأ�ش���ود، 

�اإبداع  اإنه تقوى �علوم ��ش���ناعة 

الذئب األميركي في لباس الحمل
الكيان الصهيوني يتباكى على تراجع الدور األميركي في المنطقة

إيران ربحت.. ولم تفـّجر القـــــنـبلــة

وزير� �خلارجية �لأمريكي جون كريي و�لإير�ين د. حممد جو�د ظريف عقب �نتهاء �ملفاو�ضات يف جنيف            )�أ.ف.ب.(
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بع���د ط���رد ال�ش���فر الرتكي من 

ال�شفر  ��شحب  امل�رسية  الأرا�ش���ي 

امل�رسي من اأنقرة �رد تركيا باملثل، 

بداأ اخلرباء يبد�ن تخوفهم من تاأثر 

القت�ش���ادية  العالقات  عل���ى  ذلك 

الكثرة �املتداخلة بني الد�لتني.

ب�ش���بب  قرارها  اتخ���ذت م����رس 

»تدخل رئي�س الوزراء الرتكي رجب 

طيب اأرد�غان يف ال�شوؤ�ن الداخلية 

مل�رس �انتقاده ب�شكل م�شتمر للنظام 

احلاك���م اجلديد مب�رس عق���ب قيام 

اجلي�س بعزل الرئي�س حممد مر�شي 

يف 3 متوز املا�ش���ي اإث���ر تظاهرات 
30 يوني���و«، لكن ه���ذه اخلطوة من 
�ش���اأنها اأن ت���رتك تداعي���ات كثرة 

على الر�ابط القت�ش���ادية، علمًا اأن 

اأن  اأكدت  هناك م�شادر ديبلوما�شية 

رغم  م�شتمرة  القت�شادية  العالقات 

التوتر ال�شيا�ش���ي القائم، لأن هناك 

اإرادة ثنائية على ف�شل العالقات.

التبادلت التجارية

بلغ املي���زان التجاري بني م�رس 

�تركيا يف الع���ام 2012، نحو 5.18 

مليار د�لر، ��ش���لت �شادرات م�رس 

منها 1.48 مليار د�لر، بينما بلغت 

ال�شادرات الرتكية اإىل القاهرة نحو 

3.7 مليار د�لر.
�يبلغ حجم ال�شتثمارات الرتكية 

مب�رس نح���و 1.5 ملي���ار د�لر، من 

خالل نحو 300 �رسكة يعمل بها اأكرث 

م���ن 50 األف عامل م�رسي بح�ش���ب 

ت�رسيحات لأع�شاء جمل�س الأعمال 

امل�رسي- الرتكي.

لذلك يعترب البع�س اأن امل�ش���الح 

القت�ش���ادية اأكرب من ال�شيا�شة لأن 

هناك م�شالح م�شرتكة بني الطرفني، 

القت�ش���ادية  العالق���ات  اأن  كم���ا 

تتخ���ذ خطًا خمتلفًا ع���ن العالقات 

ال�شيا�ش���ية �الديبلوما�ش���ية ب���ني 

البلدين.

�كان���ت م�رس �تركي���ا قد �قعتا 

اتفاقية جتارة ح���رة يف 27 كانون 

الأ�ل م���ن الع���ام 2005، تت�ش���من 

الإعفاء  م���ن  الد�لت���ني  ا�ش���تفادة 

امل�رسي���ة  لل�ش���ادرات  اجلمرك���ي 

لرتكيا، بينما منح اجلانب امل�رسي 

لل�ش���ادرات الرتكية ح�ش����س كمية 

معف���اة ترتا�ح الر�ش���وم اجلمركية 

عليها يف م�رس م���ا بني 2 �12 يف 

املئ���ة با�ش���تثناء بندي���ن ترتا�ح 

الر�شوم اجلمركية املفر��شة عليهما 

ما بني 12 �22 يف املئة .

ا�ش���تفادة  التفاقي���ة  �تتي���ح 

بال�رساكة مع  الأتراك  امل�ش���تثمرين 

م�رسي���ني م���ن اتفاقي���ات التجارة 

احل���رة الت���ي �قعته���ا م����رس مع 

ال���د�ل العربية �الكومي�ش���ا )الد�ل 

الإفريقية(، �اتفاقية الكويز املوقعة 

بني م�رس �»اإ�رسائي���ل« �الوليات 

املتحدة، �التي تتيح دخول ن�ش���بة 

من امل���واد اخل���ام »الإ�رسائيلية« 

باملنتجات امل�رسية �التي يتم فتح 

الباب لت�شديرها للوليات املتحدة، 

عل���ى �ش���بيل املثال، نقل���ت تركيا 

اجلاهزة  املالب����س  من  م�ش���انعها 

مل�رس لال�شتفادة من اتفاقية الكويز 

لت�شديرها اإىل الوليات املتحدة.

�جت���در الإ�ش���ارة اإىل اأن امليزان 

التجاري احل���ايل بني البلدين مييل 

اإىل �ش���الح تركي���ا، خ�شو�ش���ًا اأن 

ال�ش���تثمارات الرتكي���ة يف م����رس 

تتخ���ذ م���ن الد�لة العربي���ة بوابة 

لالأ�ش���واق العربي���ة �الإفريقية من 

خالل ال�شتفادة من التفاقيات التي 

�قعتها م�رس مع هذه الد�ل د�ن اأن 

تعود هذه ال�ش���تثمارات باأي فائدة 

على املواطن امل�رسي الب�شيط، لذلك 

قد تكون تركيا اأ�شد حر�شًا من م�رس 

على اإبق���اء العالقات القت�ش���ادية 

م�ش���تمرة مع م�رس، لأنها امل�شتفيد 

الأ�ل من هذه العالقة، فم�رس لديها 

اأ�ش���واق بديلة ل�شتراد ال�شلع التي 

ت�شتوردها من تركيا، �اأي�شًا ب�شبب 

ال�شتثمارات الرتكية يف م�رس، حيث 

ا�ش���تثمارية  مبميزات  تركيا  تتمتع 

�جتارية يتمناها م�شتثمر�ن اآخر�ن 

للتعامل مع م�رس.

القطاع اخلا�س

�اإىل جانب العالقات الرئي�ش���ية، 

هناك م�ش���الح م�شرتكة بني العديد 

القط���اع  يف  امل�ش���تثمرين  م���ن 

اخلا����س، �هوؤلء التجار يرف�ش���ون 

ت�ش���عيد املوقف بني م�رس �تركيا 

اقت�شاديًا �جتاريًا كالقيام بحمالت 

اإلغ���اء  اأ�  الب�ش���ائع  ملقاطع���ة 

امل�ش���رتكة،  التجارية  التفاقي���ات 

�يطالبون بالكتفاء بقطع العالقات 

يتكبد�ن  الديبلوما�ش���ية حت���ى ل 

خ�شائر كثرة.

لك���ن املالحظ اأن اأ�ش���واتًا كثرة 

من ال�ش���عب امل�رسي باتت تطالب 

الأتراك  التعامل مع  احلكومة بوقف 

�كذلك مقاطع���ة املنتجات الرتكية، 

اإل اأن���ه هن���اك نحو 280 م�ش���نعًا 

اإنتاجية  تعمل بطاقات  تركيًا كبراً 

مرتفعة يف م�رس اأغلبها يف جمالت 

الن�ش���يجية �املالب�س  ال�ش���ناعات 

اجلاهزة، �هي م�شانع موجودة منذ 

5 �ش���نوات كما ذكرنا لال�شتفادة من 
الكويز �الكومي�شا �اتفاقية  اتفاقية 

�التي�ش���ر  الأ�ر�بي���ة  ال�رساك���ة 

العربية. �حتى اليوم من الوا�ش���ح 

اأن هذه امل�ش���انع �شت�شتمر بعملها 

لأنها بب�شاطة مل توجد يف الأ�شا�س 

لأ�شباب �شيا�شية.

لك���ن الوقت الراهن �ش���هد توقف 

كل اأعم���ال اللجان امل�ش���رتكة بني 

�امل�رسيني  الأت���راك  امل�ش���تثمرين 

ريثما تتب���ني هذه اللج���ان كيفية 

العم���ل يف م���ا بينه���ا يف مرحلة 

لحق���ة، اإىل اأن تخفت حدة اخلالف 

ال�شيا�شي بني البلدين.

م�شادر الطاقة

اأما يف ما خ�س م�شادر الكهرباء 

اإىل  �اإمداداتها  الرتكي���ة  �الطاق���ة 

م����رس، فقد ك�ش���ف م�ش���در رفيع 

الكهرب���اء  �زارة  يف  امل�ش���توى 

ال�شتثمارات  اأن  امل�رسية،  �الطاقة 

بال�شيا�ش���ة  الرتكية ل دخ���ل لها 

توا�ش���ل  ال����رسكات  جمي���ع  �اأن 

م�رس�عاته���ا، �اأن الوزارة ت�ش���جع 

ال�ش���تثمارات الأجنبية مبا يف ذلك 

الرتكية بجميع اأ�ش���كالها، لفتًا اإىل 

اأن �رسكة »اإنكا« الرتكية املتقدمة 

مل�رس�ع���ي كهرب���اء بني �ش���ويف 

4500 ميغا�ات، لن  �دير�ط بقدرة 

يتم اإق�شا�ؤها اأ� التع�شف �شدها.

يف املقاب���ل، ا�ش���تبعد خ���رباء 

اقت�ش���اد نية تركيا قطع العالقات 

القت�ش���ادية مع م����رس، لأنها تدر 

عيلها الكث���ر من املنافع، لكن من 

اأن بع�س ال�ش���تثمارات  البديه���ي 

الرتكية يف م�رس �ش���تتاأثر، ل �شيما 

يف امل�ش���تقبل القري���ب، �قد بينت 

رجال  ع���ز�ف  امل�ش���ادر  بع����س 

الأعم���ال الأت���راك ع���ن ا�ش���تثمار 

اأمواله���م يف م�ش���اريع جديدة يف 

م�رس منذ موق���ف تركيا من اأحداث 

30 يونيو �ما ترتب عليها من عزل 
الرئي����س حممد مر�ش���ي �التلويح 

بقط���ع العالق���ات الديبلوما�ش���ية 

القت�ش���ادي  التبادل  �رمبا جتميد 

�التجاري.

لذلك يرى اخلرباء القت�ش���اديون 

اأن الأمور على الأرجح �شرتجع اإىل 

طبيعته���ا بعد اأن تت�ش���ح الر�ؤية، 

خ�شو�شًا مع �جود اتفاقية جتارة 

ح���رة ب���ني البلدين دخل���ت حيز 

التنفيذ منذ الع���ام 2007، �هي ما 

اإيقاف التجارة بني  اإمكانية  جتعل 

البلدين اأمراً �شعبًا. 

هنا مرت�ضى

ح��ني ول��ج املندوب��ون بالع���رسات يف القاع��ة، 

وجل�س��وا يف اأماكنهم، ظل الهدوء يل��ف املكان، فلم 

يهيجوا ومييج��وا كما يح�سل يف اللقاءات املماثلة، 

ومل ي�سفق��وا للرج��ل احلكي��م ح��ني ان��ربى لل��كالم، 

ب��ل اكتفوا برد التحي��ة ب�سوت خاف��ت، وحني ت�سلم 

امل�ساف��ر املن��رب م��ن م�سيف��ه لي��ديل مبا عن��ده من 

اأخب��ار وفكر، مل يرتدد باإب��داء اإعجابه بنظم االأمور، 

وارتفاع املعنويات الب��ادي يف الب�سمات التي علت 

وجوه احلا�رسين، ومالأت قلوبهم بالثقة والثبات.

ب��داأ امل�ساف��ر كالم��ه م��ن خ��ارج الن���ض، وقال: 

»اأح���ض كاأنن��ي يف جمل���ض للعب��ادة، ولي���ض الإلقاء 

اخلطب احلما�سية، حي��ث ُت�سطنع ال�سعارات، وُتنّمق 

العب��ارات الفارغ��ة ل�س��د االنتباه، يذهلن��ي وقوفكم 

اأم��ام اخلطي��ب كالبني��ان املر�سو���ض، ال هرج وال 

م��رج، بل هم�س��ات م��الأى باالأم��ل، واأفئ��دة تن�ست 

للحكمة ب��ال �سخب اأو �سجي��ج«، اأدرك اجلميع اأنهم 

يف ح�رسة رجل لي�ض غريبًا عنهم، يتفهم م�ساعرهم 

ب��ال متل��ق، ويتجاوب م��ع مزاجهم الراق��ي بال طول 

�رسح اأو توجيه.

��ه املكتوب، لينق��ل ر�سالة  ع��اد امل�ساف��ر اإىل ن�سّ

رفاق��ه، ب��ال حتري��ف اأو تبديل، حول م��ا خربوه من 

خبائث الفو�س��ى والرتويع التي تع�سف باملجتمع، 

وع��ن تو�سياته��م ب��اأن تتوح��د اجله��ود، وت�سب��ط 

تباع��د  رغ��م  ال�سحيح��ة،  الوجه��ة  يف  البو�سل��ة 

امل�ساف��ات، وتنوع ال�ساحات، »فلي�ض يف روؤى االأمة 

اختالف��ات توجب التقات��ل والتناحر، واجلميع، مبن 

فيه��م اجلماع��ات التي اأّج��رت نف�سها خلدم��ة العدو 

امل�س��رتك، �سحايا الهجمة املعدة لتقطيع االأو�سال، 

وته��دمي االأوطان، وه��در م�سادر ال��رزق، والتفريط 

مبقدرات االأمة، وتقوي�ض مقومات االأمن واالأمان«.

اأخ��رى  يف خت��ام كلمت��ه، خ��رج امل�ساف��ر م��رة 

ع��ن الن�ض، وق��ال، »�ساأنقل اإىل رفاق��ي ما جاء يف 

تقريرك��م ال��دوري م��ن اخلط��وات احلكيم��ة الإع��داد 

االإن�س��ان ال�سوّي، الذي مييز الع��دو من ال�سديق، وال 

ينج��ر وراء املغريات يف اأوق��ات ال�سيق، وال يعرف 

الياأ���ض طريقًا اإىل قلبه.. فكرام��ة االإن�سان تكمن يف 

اأمن��ه يف العي���ض الك��رمي، واأمان��ه م��ن كل �رس يهدد 

وجوده، اأو خوف يحد من �سالبة اإرادته. 

بعي��د الظه��رية، ُرف��ع االجتم��اع حت��ى �سبيح��ة 

اليوم الت��ايل، ودعا الرجل احلكي��م �سديقه امل�سافر 

لالإقام��ة يف داره، وكان يف انتظارهم��ا ع��دد كبري 

من ال�سب��ان وال�سباي��ا واالأطفال، وكله��م من اأبناء 

امل�سي��ف، واأحف��اده، وعوائله��م، ويقطن��ون �سم��ن 

ح��دود العزبة، التي تظلله��ا اأ�سجار النخيل البا�سقة، 

وتتو�س��ط �ساحته��ا بئٌر طبيعي��ة يتفج��ر ماوؤها اإىل 

ال�سط��ح، ويج��ري اإىل حو���ض ت�سبك��ه قن��وات الرّي 

باأر�ض �سديدة اخل�سوبة.

عن��د امل�س��اء، جل���ض اجلمي��ع اإىل مائ��دة الع�ساء، 

كاأنهم يف يوم عيد يجمع االأهل واالأقارب واالأن�سباء، 

فاأث��ار امل�سه��د ف�س��ول امل�سافر، ثم ا�ست��اأذن الكالم 

ليع��رب ع��ن اإعجابه، وق��ال خماطب��ًا م�سيف��ه: »كم 

اأغبط��ك ي��ا �سديق��ي عل��ى ه��ذه النع��م، واأرج��و من 

العاط��ي اأن يدميه��ا علي��ك، وعلى اأبنائ��ك يف ظلك، 

وحتت هدايتك«.

�سكر الرجل احلكيم �سيفه على م�ساعره ال�سادقة، 

وذّك��ره باأن احللم الذي حّدثه عنه يف لقائهما االأول 

ق��د حتقق، و���رسح له بكلم��ات موجزة كي��ف اأ�سبح 

داعي��ة لهذا النهج يف العي���ض، وكيف اأثمرت دعوته، 

فتحولت عزٌب مهجورة، واأرياٌف مهملة، اإىل ح�سون 

بانت منعتها يف اأوقات ال�سدة والنكبات.

إيران ربحت.. ولم تفـّجر القـــــنـبلــة

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

17 اقتصاد

طرد السفراء.. والعالقات االقتصادية بين مصر وتركيا
ملواكبة الع�رس �تاأمني احتياجات النا�س.

- الن���و�ي الإي���راين يفتح ثغ���رة يف جدار 

اجله���ل �التبعية، �ينقلنا م���ن د�ل العامل 

الثالث اإىل العامل الثاين اأ� الأ�ل، �من مرتبة 

العبيد امل�ش���تهلكني اإىل مرتبة اأرباب العمل 

الذين ينتجون �يزرعون �ي�ش���نفون �الذين 

يحافظون على ثر�اتهم �ثقافتهم.

- النو�ي الإيراين يق���ا�م ثقافة اخلوف من 

»الإ�ش���الموفوبيا«، �يعي���د اإظه���ار الوجه 

احلقيقي لالإ�ش���الم؛ دين الت�ش���امح �احلوار 

�العق���ل �الإبداع �التطور بدًل من الإ�ش���الم 

التكف���ري اجلاهل���ي الغائب ع���ن الع�رس، 

�الغارق يف ظلمات التاريخ الذي ي�ش���تبدل 

القلم ب�شيوف الذبح، �ي�شتبدل �لية الر�شول 

بولية الأم���راء اجلهلة الذي���ن يعيثون يف 

الأر�س ف�شاداً.

- النو�ي الإيراين ي�ش���ع ال�ش���عودية على 

النفع���ال  دائ���رة  �يف  الها�ي���ة،  حاف���ة 

�الرتب���اك، بعدما ت�ش���دع جمل�س التعا�ن 

اخلليجي، ف�ش���لطنة ُعمان هي الو�شيط بني 

�الإمارات �شارعت للرتحيب،  �اإيران،  اأمركا 

�تبعتها كل د�ل اخلليج مبا فيها البحرين.

- النو�ي الإيراين �ش���ُيخرج ال�شعوديني من 

البحرين �يطردهم من �شورية �يعرقلهم يف 

اليمن �يقّيدهم يف لبنان، ��ش���يحرر الأردن 

قلياًل من ال�ش���غوط �يريح العراق.. التفاق 

الن���و�ي ي�ش���بب »�رسطان ال���دم« للعائلة 

املالك���ة يف ال�ش���عودية.. �اتفاق جنيف هو 

�ثيقة الطالق ال�ش���عودي - الأمركي، فكما 

تخلت اأمركا عن �ش���اه اإي���ران �مبارك �بن 

علي حفظًا مل�ش���احلها، �كم���ا تخلت اأخراً 

عن »الإخوان امل�ش���لمني« �اتهمتهم ب�رسقة 

الثورة يف م�رس، لن تتاأخر اأمركا عن اإحلاق 

بع����س الأمراء ال�ش���عوديني بقافلة الإبعاد، 

�التي �شبقهم اإليها حمد بن خليفة �حمد بن 

جا�ش���م، اللذان ل ُيعرف عنهما �شيء بعدما 

كان���ا جنمْي الإعالم يف الأحداث ال�ش���ورية، 

��شيلحق بهما الثنائي اأرد�غان - غول عن 

قريب.

اإذاً، الن���و�ي الإ�ش���المي ينت����رس.. د�ن 

تفجر القنبلة.

د. ن�ضيب حطيط
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تحقيق18
األخالق سرُّ البقاء

اإن  الف�ساد امل�ست�رشي يف بنية الدولة ال عالقة 

ا هو �سلوك االإن�سان  له بدين اأو مذهب اأو طائفة.. اإنمّ

الف����رد، ونتاج تربية البيت واملدر�س����ة واملجتمع! 

�ساهم يف ا�س����ترثائه وانت�ساره، غياب تطبيق مبداأ 

الث����واب والعقاب، ل����ذا نرى هذا الك����م الهائل من 

التج����اوزات واالقرتافات، وعلى عينك يا تاجر.. من 

غري خفر اأو حياء.. هذا النمط من املمار�سات، بات 

مك�سوفًا ومرئيًا، من العوام، وحدهم امل�سوؤولون اأو 

املعنيون باالأمر.. م�سابة اأعينهم بالرمد، واأنوفهم 

����ت حناجرهم، فاختنقت احلقيقة  بالزكام، وقد ُبحمّ

يف حلق الباطل.. وما زاد يف الطني بلمّة.. اأن البع�ض 

راح يتخذ من الطوائف �ستاراً ل�رشقاته وارتكاباته، 

فاأ�س����حت املح�س�سات با�س����م الطوائف وبح�سب 

اأحجامها! ما حومّل دولة املوؤ�س�سات املفرت�سة، اإىل 

مزرعة اأو مقاطعة، يديرها »كممّ مقاطعجي« على 

مزاجهم وهواهم، �ساربني بعر�ض احلائط الد�ستور.. 

اأما القوانني »فتف�سخ« يوميًا بعدد الثواين من غري 

مبالغًة اأو جتٍن على واحٍد من املقاطعجية!!

ففي �س����بعينيات القرن املا�سي، بقيت اللرية 

وحدها متث����ل وحدة البلد.. فيم����ا اليوم نرى لكل 

مقاطعٍة نقدها ولريتها ورغيفها، ولل�سائمة معلفها 

املمي����ز واملتمايز عن �س����واه م����ن املعالف حتى 

»باالأود والدامة«.

االأمر الذي �سحب نف�سه على االأمن، اأو قل فر�ض 

نف�سه على االأمن.. فبات لكل مقاطعٍة خ�سو�سيتها 

االأمنية.. وحمظوٌر علينا اال�ستف�سار »ملاذا«؟ لكن 

االإجابات تتعاىل من كل حدٍب و�سوب، يعتمل فيها 

احل�ض االإن�ساين، ال�سمري االإن�ساين، والبعد الوطني 

الثق����ة: االفتقار اإىل الثق����ة املتبادلة، زد على ذلك 

ت�سارب امل�سالح اخلا�سة، بعدما فقدنا اأو �سيعنا، 

اأو بعنا الق�س����ية الرئي�سة، التي كانت جتمع حتى 

املتناق�سات!

فكيف ميكن اأن ت�س����كل حكوم����ة، يف ظل واقع 

فقدان الثقة وغياب منطق احلوار الهادئ والهادف؟ 

هذا م����ن جهة، من جهٍة اأخرى كي����ف ننتظر والدة 

حكوم����ة ي�رشف على والدته����ا طواقم جرمّاحني من 

مدار�ض فكرية و�سيا�س����ية متباينة ومتعادية! كيف 

لهذه »االأن�س����ودة« اأن تب�رش الن����ور، يف حني من 

ي�رش على بعثها اإىل احلياة، ال يرى اأبعد من اأنفه!

�س����وؤاٌل بر�س����م اجلميع: ملاذا الت�س����ديد على 

التم�س����ك باإعالن بعبدا والتذكري به �سباحًا وظهراً 

وم�س����اًء؟ وما من اأحٍد يتذكر االتفاقات التي درجت 

احلكومات على اعتمادها منذ العام 1992؟

ملاذا ا�س����تجداء الت�س����هيل من عوا�سم قريبة 

وبعيدة، �سقيقة و�س����ديقة، مع احرتامنا وتقديرنا 

لدور هذه العوا�سم، وحر�سها وحدبها وت�سحياتها 

وتقدمياتها للدولة اللبنانية؟

ملاذا ال يجري االحتكام اإىل العقل، اإىل ال�سمري، 

اإىل امل�سلحة الوطنية؟

ال يج����وز للبن����ان اأن يعود القهق����رى، »مثل 

ال�سبي مع خالته« �س����عيفًا مرتدداً، مغلوبًا على 

اأم����ره.. بعدما ا�س����تدمّ عوده، وق�س����ا قو�س����ه! ملاذا 

االإ�رشار عل����ى العي�ض يف العراء، يت�س����دق علينا 

جمل�ض االأم����ن حينًا، تنديداً بالعدوان، واالأ�س����قاء 

واالأ�سدقاء ببع�ض و�سائل االإغاثة حينًا اآخر، ملاذا 

يكره بع�سنا اأن يحيا موفور الكرامة، عزيز اجلانب، 

مرفوع الراأ�ض؟ ملاذا ال نع����ود اإىل قيمنا واأخالقنا 

واإخال�سنا لوطننا؟

اأمتلكون اجلواب؟ اأم ننتظره من عوا�سم االإمالء 

والقرار؟

نبيه االأعور

يف االآون���ة االأخ���رية، غالب���ًا ما 

نلحظ اأن املتاجر الفخمة يف و�س���ط 

ب���ريوت وحميطها خالي���ة متامًا من 

حرك���ة الزبائ���ن، واأنها ت�س���م فقط 

اإما  الذي���ن  جمموعة م���ن املوظفني 

ي�س���طفون اأم���ام الباب اأو مي�س���ون 

وقتهم يف الرتتيب والتن�سيق وانتظار 

ولو زبونًا واحداً يوميًا، كل ذلك، يدفع 

بالكثريي���ن اإىل الت�س���اوؤل عن كيفية 

ا�س���تمرار هذه املحال وع���دم اإغالق 

اأبوابها.

 يف املا�سي، مل تكن هذه املتاجر 

تعج بالزوار وامل�سرتين كذلك، ولكنها 

كانت حتقق االأرباح التي ت�س���مح لها 

بالبقاء وبالتو�س���ع من خالل القليل 

من الزبائن »الد�س���مني« يوميًا، اأما 

اليوم، تعمد املزي���د من هذه املحال 

اإىل اإقف���ال اأبوابه���ا ب�س���بب الغياب 

املطل���ق للزبائ���ن، فيما قل���ة منها 

تبدي تفاوؤلها بانق�ساع هذه الغمامة 

اإىل �سابق  الو�س���ع  ال�سوداء وبعودة 

عهده.

اجلدي���دة  ب���ريوت  اأ�س���واق  يف 

وحميطه���ا ومقاب���ل خليج ال�س���ان 

ج���ورج هن���اك جمموعة كب���رية من 

املتاجر العاملية الفخمة التي تعترب 

بعيدة بعد �س���نوات �سوئية عن قدرة 

معظ���م اللبنانيني عل���ى ال�رشاء الأن 

مرتباتهم ال تكفي ل�رشاء ولو ن�س���ف 

قطعة من معرو�ساتها، اأ�سعار باهظة 

لقط���ع مو�س���ومة مب���اركات عاملية 

لي�س���ت مبتناول �س���وى فئة �سغرية 

من اللبنانيني الفاح�سي الرثاء، قبيل 

�س���نوات، كانت هذه املتاجر تت�سابق 

لتحتل مكانًا لها يف و�س���ط بريوت، 

مل تك���ن تعول فقط عل���ى املواطنني 

القادرين على الت�سوق منها، بل على 

االأعداد الكبرية من ال�سياح التي تزور 

بريوت يف كل مو�سم �س���يفًا و�ستاء، 

هوؤالء ال�س���ياح الذين كانوا يتدفقون 

على لبنان الأن ي�س���كل متنف�س���ًا لهم 

وي�سم معظم املتاجر واملحال الراقية 

العاملية.

الي���وم، تعاين املتاج���ر الفخمة 

من �سح يف الزبائن، علمًا اأن بع�سها 

جل���اأ اإىل خف�ض اأ�س���عاره من دون اأن 

يوؤدي ذلك اإىل حت�س���ن املبيعات، بل 

فقط اإىل زيادة امل�س���تطلعني والرواد 

الذي���ن ياأتون للتفرج فقط، يقول اأحد 

الباعة يف متجر عاملي و�سط بريوت، 

»يف ال�س���ابق كنا نتذمر من الزبائن 

الذين يدخلون »للفرجة« فقط، اليوم 

ال ن�س���تاء على االإط���الق الأنهم على 

النهار  االأقل ي�ساعدوننا على مت�سية 

الطويل و»نت�سلى« معهم قلياًل«.

من الوا�س���ح، اأن عدد من يقبلون 

على ����رشاء امل���اركات العاملية يف 

لبنان اأ�س���بح اأقل، فعل���ى الرغم من 

اإن���كار الكثريين ه���ذه احلقيقة، فاإن 

بع����ض املتاجر الفاخ���رة التي تبيع 

املاركات العاملية يف �س���وق بريوت، 

لديه���ا ن���درة يف الزبائ���ن االأثرياء، 

يقف العاملون يف اأبهى �س���ورة ويف 

اأهبة اال�س���تعداد ولكن ال اأثر للزبائن 

اجلديني.

يق���ول الكثري م���ن القيمني على 

هذه املتاجر، اإن احلال تدهور ب�سبب 

غياب ال�س���ياح بالدرجة االأوىل، وقد 

كان هذا العام االأ�س���واأ على االإطالق، 

لكن هذا العام خمتلف، اإذ اإن عدة دول 

خليجية ح�س���ت مواطنيها على عدم 

اإىل لبنان ب�س���بب املخاوف  الذهاب 

االأمنية وال�سيا�سات اخلارجية لبع�ض 

احلكومات اخلليجية التي اأ�رشت على 

ال�س���غط على لبنان من كل اجلوانب 

الإ�سعافه واإخ�ساعه الإمالءاتها.

يف املقابل، ت����رش بع�ض متاجر 

امل���اركات العاملية عل���ى بقائها يف 

بريوت، على اأمل اأن يتح�سن الو�سع، 

فيم���ا عمدت �رشكات اأخرى اإىل اإغالق 

متاجرها اأو بع�ض فروعها يف حماولة 

لتقلي�ض اخل�سائر قدر االإمكان لتعيد 

افتتاحها يف حال حت�س���ن الو�س���ع 

الحقًا..

ال�سورة  يف بع�ض املحال، تبدو 

اأف�س���ل، اإذ يقول البائعون اإنهم عولوا 

ه���ذا العام عل���ى احلرك���ة ال�رشائية 

اإىل  ياأت���ون  وه���وؤالء  للمغرتب���ني، 

لبنان مبع���زل عن الظ���روف االأمنية 

وال�سيا�س���ية، الأنه���م ياأت���ون لزيارة 

عائالته���م واأقاربهم يف املقام االأول، 

كما اأنهم ي�س���رتون بع����ض املاركات 

نوعيتها  يعرف���ون  الأنهم  املعروف���ة 

اجليدة مهما بلغ �س���عرها، خ�سو�سًا 

اأن قدرتهم ال�رشائية ت�س���اعدهم على 

ذل���ك، كما اأن كثريي���ن منهم يرغبون 

بتدليل اأنف�س���هم بعد اإم�سائهم عامًا 

كاماًل يف العمل يف اخلارج.

الباهظة  الر�س���مية  البدالت  بني 

للغاية، واالأحذية املر�سعة باالأحجار 

الكرمية الت���ي تبلغ اأ�س���عارها اآالف 

والف�ساتني  واالإك�س�سوارات  الدوالرات، 

تقدم  الفاخرة،  واملالب����ض  واالأحذية 

هذه املتاجر ت�س���كيلة وا�سعة حتمل 

توقي���ع كب���ار امل�س���ممني واملحال 

العامليني مثل �سانيل وديور وبريوين 

وبوجل���اري  وكارتيي���ه  وفالنتين���و 

ولوجنني وروليك����ض وبانرياي ولوي 

فيتون وارماين وتوم فورد وغوت�س���ي 

ودولت�س���ي ان���د غابانا، وه���ي توؤكد 

اأهمية افتتاحها متجراً يف عا�س���مة 

متنوعة وجميلة كبريوت التي تعرف 

باأنها باري�ض ال�رشق.

القامت���ة، ي�رش  ال�س���ورة  رغ���م 

القيم���ون يف بع�ض املتاج���ر، على 

اإب���داء بع�ض التف���اوؤل، اأحد البائعني 

اأن يعج  ق���ال: »لي����ض بال����رشورة 

املحل بالزبائ���ن، يف بع�ض االأحيان 

تكفي زيارة زب���ون واحد يف اليوم«، 

وعن اأه���م الزبائ���ن يق���ول: »هناك 

وزيرات وزوجات م�س���وؤولني و�سيدات 

اأعمال وفنانات يتقاطرن اإىل املتجر، 

اأثناء  خ�سو�س���ًا يف بداية املو�س���م 

عر����ض املجموعة اجلدي���دة، وهن ال 

ي�ساألن عن ال�سعر مطلقًا، يهمهن �رشاء 

ثياب متيزهن ع���ن مثيالتهن، ولذلك 

حتر����ض املتاج���ر على ع���دم تكرار 

القطع واالألوان«.

وعلى الرغم من التفاوؤل ال�سفهي، 

ال تزال بع�ض من متاجر تلك املاركات 

العاملية تعلق الفتة تخفي�سات على 

واجهاته���ا االأر�س���تقراطية م���ن دون 

طائل.

اإال اأن بري���ق املتاجر الفخمة مل 

يطَغ على احلنني اإىل املا�س���ي لدى 

من عهدوا اأ�س���واق ب���ريوت العتيقة، 

هنا مل تعد االأ�س���واق ال�سعبية التي 

كانت تعج باللبنانيني على اختالف 

طبقاته���م هي هي، رمبا ال�س���وارع ال 

تزال حتمل اال�سم نف�سه، لكن كل �سيء 

اآخر خمتلف متامًا، هنا املنطقة تبدو 

�س���بيهة باأ�س���واق اأوروبا، وال ت�سبه 

فئ���ات كب���رية م���ن اللبنانيني على 

االإط���الق، البع�ض مير م���رور الكرام 

ليتفرج على واجه���ات هذه املتاجر 

الفاخرة التي يعت���رب اأن ال عالقة له 

بها ال من قريب وال من بعيد.

هبة �سيداين

المتاجر الراقية تعاني في بيروت
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المفتي محمد توفيق خالد.. سيرة علم وجهاد ]8[

المفتي خالد الوطني اللبناني والعروبي
ي�س���ف منري تق���ي الدين ال���ذي اأرخ 

يوميات ووقائع اال�ستقالل تلك التظاهرة 

فيق���ول: »حاول بع�ض رجال ال�رشطة، اأن 

يفرقوا الن�س���اء بالقوة، اأما ال�سيدات فقد 

األ���ني اأن ال يرتاجع���ن، واأن يقتحمن قوة 

ال�رشطة، ولو كلفهن ذلك التعر�ض للنريان 

والقت���ل واأخذتهن موجة من احلما�س���ة 

والباأ�ض، فهاجمن �س���فوف ال�رشطة وهن 

يعرينهم بخيانة وطنهم، وانربت اإحداهن 

ت�س���يح يف وج���ه اأولئك الرج���ال: اأنتم 

رجال، وتفعلون هذا، اأفيكم �رشف وتقفون 

يف وجه وطنكم، يا ويلكم تخونون اأمتكم 

وتتعر�س���ون ل�سخطها، اأ�س���وات اأخواتها 

تتعاىل: دعوا عنكم هذا الذل، واحلقوا بهم 

يف ب�س���امون اإن كنتم رج���ااًل، لقد اأهنتم 

االأرزة عل���ى قبعاتك���م، فانزعوها، فاأنتم 

ل�ستم لبنانيني.

واأث���ارت هذه الكلمات يف نف�ض قائد 

ال�رشط���ة احلنق والغ�س���ب، بينما اأثارت 

يف نفو�ض رجاله اخلجل واالأ�س���ف، فلما 

عال �سوت املفو�ض ال�ساخب، اأمر رجاله 

بالهج���وم على املتظاه���رات، وتفريقهن 

بالقوة وال�س���الح، مل يجد منهم جميبًا، 

ب���ل وجده���م كله���م مطرقني، ف�س���فقت 

عندئذ ال�س���يدات وهتفن، وتركن ال�سابط 

وتابعن طريقهن حت���ى بلغن دار املفتي 

يف امل�س���يطبة، ولكنهن مل يكدن ي�سلن، 

حتى و�س���لت يف اأثرهن اأربع �س���يارات 

كبرية، واثنتان �سغريتان م�سحونة كلها 

باجلنود ال�س���ود وعلى راأ�س���هم �س���باط 

فرن�س���يون، فنزلوا منها و�سددوا بنادقهم 

ف�ساحت  املتظاهرات،  اإىل  ور�سا�س���اتهم 

فيهن �س���يدة بلغة فرن�س���ية ممتازة: ملن 

اأتيتم بكل هذه القوات!

هل احلرب هنا؟

اإنكم خمطئون، احل���رب بينكم وبني 

االأمل���ان، ال بينن���ا وبينك���م، اذهبوا اإىل 

بالدكم وحرروها من نري االأجنبي وهناك 

اأظهروا رجولتكم.

وهنا، تقدم �سماحة مفتي اجلمهورية 

االأكرب وقد متلكه اال�ستياء وقال لل�سيدة:

- اأنِت على حق �س���يدتي – واأ�سار 

اإىل قائ���د احلملة الفرن�س���ي، طالبًا اإليه 

بغ�سب �سحب اجليو�ض حااًل، وهنا هاج 

ال�س���بان وماجوا، وكاد اجل���دال ينتهي 

ل���وال حكمة �س���ماحة املفتي  مبعركة، 

الذي كانت كلمته م�سموعة عند ال�سباب 

وحمرتمة، ول���وال اأن بادر الفرن�س���يون 

وال�س���نغاليون اإىل االن�س���حاب اأكرث من 

مئتي مرت من اأم���ام باب الدار ينتظرون 

خروج املظاهرة«.

ويف ظل احتدام املعركة اال�ستقاللية، 

كان ق���د و�س���ل اإىل لبنان م���ن اجلزائر 

اجل���رال كات���رو يف �س���باح 16 ت�رشين 

الث���اين 1943، وكان م���ن القالئل الذين 

التقى بهم للوقوف على راأيهم �س���ماحة 

مفت���ي اجلمهورية الذي اأفه���م كاتروا اأن 

الثورة اال�س���تقاللية لن تهداأ حتى خروج 

قادة الدولة من ال�سجن ونيل لبنان التام، 

م�س���تنكراً يف ذات احلني م���ا اأقدم عليه 

هللو من ت����رشف اأخرق يف وقت حتتاج 

فيه فرن�سا التي احتل النازيون عا�سمتها 

اإىل تاأييد العامل اأجمع.

ويف االأول م���ن كان���ون االأول 1943 

املواف���ق يف 3 ذي احلج���ة 1362 ه� زار 

�س���ماحة مفتي اجلمهورية االأكرب ال�سيخ 

حممد توفي���ق خالد رئي����ض اجلمهورية 

ال�سيخ ب�س���ارة اخلوري الذي كان يجمع 

حكومته برئا�سة الرئي�ض ريا�ض ال�سلح، 

مهنئ���ًا بعد عودتهم م���ن املنفى، واألقى 

كلمة حمل���ت اأبعاداً وطني���ة هامة جاء 

فيها:

»لق���د عاد احلق اإىل اأهله، وانت�رشت 

كلمة االأمة وم�س���ينا يف طريق اال�ستقالل 

خطوات بعيدة، واإننا نحمد اهلل الذي كتب 

لهذا ال�س���عب اأن ي�سطر يف كتاب تاريخه 

اأن�س���ع �س���فحات العزة والكرامة بف�سل 

احتاده و�سالبته.

واإنن���ا يف ه���ذه املنا�س���بة، نتوجه 

باأكرم التحية اإىل اأرواح ال�س���هداء االأبرار 

الذين مل ي�سنوا بدمائهم يف �سبيل ق�سية 

بالدهم، تغمدهم اهلل برحمته واأ�س���كنهم 

ف�سيح جنانه.

واإن هذه االأمة التواقة اإىل املجد تنظر 

بعني ملوؤه���ا الفخر واالإعجاب اإىل اأولئك 

الرجال الذين دافعوا بكل ما ملكت اأيديهم 

عن االأمانة التي و�س���عناها بني اأيديهم 

ويف اأعناقه���م، اأولئك ه���م فخامة رئي�ض 

الوزراء ومعايل  اجلمهورية ودولة رئي�ض 

الوزراء ونواب االأم���ة الذين اأجمعوا على 

تع�س���يد حكومتهم و�سفهوا كل من حدثه 

نف�سه باالعتداء على حقوقهم.

اإننا من ورائهم ما داموا يكافحون يف 

�سبيل حرية احل�سن عند ربهم ولهم اإجالل 

االأمة ولهم تخليد التاريخ.

اإننا من ورائهم ما داموا يكافحون يف 

�س���بيل حرية بالدهم وما داموا ي�سريون 

يف طري���ق العز والكرامة، اإن لبنان اليوم 

لفي اأ�س���عد اأيام حيات���ه وكيف ال يكون 

كذلك وق���د جمعت ال���روح الوطنية بني 

اأبنائه فلم يبق بيننا يف الوطن ما يفرقنا 

واأ�سبحنا بنعمة اهلل اإخوانًا.

اإن لبنان اأ�س���بح اليوم للجميع الأنه 

عاد اإىل وجهه امل�ستحب – وجه احلرية 

واال�ستقالل – والعزة – وال�سيادة.

هذا هو لبنان الذي نحبه و�س���نعمل 

جميعًا على اإبقاء وجهه ال�سحيح ونكون 

جميعًا فدى له و�س���ياجًا، ولبنان اليوم 

ي�س���ع ثقته كله���ا بحكومته وجمل�س���ه 

العامل���ني على خدمة م�س���احلة العليا 

وعلين���ا اأن نحيط بالقائمني على احلكم 

بتاأييدنا لنف�سح لهم جمال العمل املثمر 

باحتادنا وهدوئنا.

ومن نعم اهلل على هذا ال�س���عب اأنه 

قد اأ�سبح واعيًا الوعي القومي ال�سحيح 

فاأ�س���بحت الد�سائ�ض التي يحوكها دعاة 

ال�س���وء ال تروج عن���ده وال تنطلي عليه 

– وها هم منذ اأ�س���ابيع طويلة يحاولون 
ب���ذر بذور ال�س���قاق يف �س���فوفه باأنواع 

االإ�س���اعات واالأكاذيب – ولكن �س���فوفه 

مرتا�س���ة كالبنيان املر�سو�ض هيهات اأن 

ينالوا منها اأو يوهنوها.

واأخرياً اإنني اأتوجه بال�سكر اإىل الدول 

العربية ال�س���قيقة وممثليها االأعزاء واأنا 

اأعل���م اأن تلك الدول لي�س���ت بحاجة اإىل 

ال�س���كر اإذ اإنها عملت مدفوعة بالقومية 

واالأخوة.

بال�رشاء  ����رشكاء  واأخواته  فلبن���ان 

وال�رشاء، اأمل لبنان اأملهم و�سعادة لبنان 

�سعادتهم.

واأما الدول احلليفة التي تفهمت عدل 

ق�س���يتنا و�س���اعدت على حلها واإحقاق 

احلق يف بل���د يجاهد يف �س���بيل احلق، 

فاإليه���ا اأخل�ض عرفان اجلمي���ل منا وال 

نن�سى ما قدمته لنا فزادت ثقتنا مبيثاق 

االأطلنطي���ك وبقيمة العه���د الذي قطعه 

احللفاء.

اأخذ اهلل بيدكم ووفقنا جميعًا اإىل ما 

فيه خري هذه االأمة و�سعادتها«.

وبو�سوح وطني وقومي حدد �سماحة 

املفتي دور وموقع لبنان يف العام 1944 

فق���ال: »نحن نعل���م اأن امليث���اق الذي 

اجتم���ع اللبناني���ون حوله، امل�س���لمون 

وامل�س���يحيون، يق���وم عل���ى قاعدت���ني 

مت�ساندتني: اال�ستقالل والعروبة«.

اأ�س���اف: لقد وقف امل�س���لمون فيما 

م�س���ى من لبنان وقفة �س���لبية، اإذ كان 

غريبًا عن حقيقت���ه، فلما عاد اإىل وجهه 

اإليه  املتاألق بالع���زة والكرامة، ع���ادوا 

بوجهه املتاألق بالع���زة والكرامة، عادوا 

اإليه يبذلون النف�ض والنفي�ض يف �س���بيل 

الذود عن حقوقه والدفاع عن حرياته«.

املنا�س���بة  يف  �س���ماحته  يتاب���ع 

نف�س���ها فيق���ول: »اإن لبن���ان امل�س���تقل 

احل���ر العزي���ز ال ي�س���تطيع اأن يقبع يف 

زاوي���ة خالي���ة نائية عن اأ�س���قائه، فهو 

دعامة من دعامات �سيا�س���تهم الدولية، 

وا�س���تقالله«. حلريت���ه  �س���ياج   وه���م 

وحدد دور الطوائف بقوله: »ورجائي اإىل 

اإخواين روؤ�ساء الطوائف اأن نكون جميعًا 

عامل األفة ووفاق وجمع وتوحيد، فندعو 

اإىل الوطني���ة احلقة العاقلة الواعية التي 

تع���رف اأن ال�س���ورى خري اأ�س���ا�ض لبناء 

الوطن، واأن الثق���ة املتبادلة بني جميع 

الطوائ���ف ه���ي ال�س���مان االأك���رب لبقاء 

الوطن«.

ولقد تبدى بو�سوح موقف �سماحته 

بت�سديه ملحاوالت عزل لبنان عن حميط، 

وذل���ك حينما �س���درت بع�ض االأ�س���وات 

يف لبن���ان ترف�ض اأن ين�س���م لبنان اإىل 

بروتوكول االإ�سكندرية الذي اأقر عام 1944، 

وكان الوف���د اللبناين اإىل تلك املحادثات 

برئا�س���ة الرئي����ض ريا�ض ال�س���لح الذي 

غادر ب���ريوت يف اأواخر اأيل���ول، وانتهت 

امل�س���اورات يف 9 ت�رشي���ن االأول، حيث 

و�سع الن�ض النهائي و�سمي »بروتوكول 

االإ�س���كندرية« جاء فيه مبا يخ�ض لبنان 

»توؤيد الدول العربية املمثلة يف اللجنة 

ال�ستقالل  احرتامها  التح�سريية جمتمعة 

لبنان و�سيادته بحدوده احلا�رشة«.

ورغ���م هذا الو�س���وح يف الن�ض فقد 

طلعت اأ�س���وات ترف����ض اأن يكون لبنان 

ممثاًل مع �س���قيقاته العربي���ات، وهذا ما 

دعا �سماحته الأن يوجه كتابًا اإىل رئي�ض 

اجلمهوري���ة ب�س���ارة اخلوري م�س���تغربًا 

املوقف واملعار�ض للبع�ض ومنهم »ذوو 

مقامات عالي���ة« فجاء يف كتابه »كلما 

فكرت، فيما يبعث على طماأنينة اإخواننا 

امل�س���يحيني م���ن اأبناء لبن���ان ويجلب 

الراح���ة املطلقة خلواطرهم ونفو�س���هم، 

فل���م اأجد اأكف���ل مما ت�س���منه بروتوكول 

االإ�سكندرية، �س���واء من حيث نوع رابطة 

التعاون التي انطوى عليها، اأم من حيث 

ال�سمانة االجتماعية التي احتوى عليها 

تاأييد ا�ستقالل لبنان و�سيادته يف حدوده 

احلا�رشة«.

يا �س���احب  اأكتمك���م  اأ�س���اف: »ال 

الفخام���ة اأنه اأ�س���فني كث���رياً واأحزنني 

اأن اأرى بع����ض اأولئك االإخ���وان االأعزاء - 

ومنهم ذوو مقامات عالية وكالم م�سوؤول 

- يقفون من بروتوكول االإ�سكندرية موقف 

املتحفظ وموقف املعار�ض اأي�سًا«.

تابع �سماحة املفتي: »اإنكم تعلمون 

يا فخام���ة الرئي�ض، ما كان للم�س���لمني 

الذين ت�س���مهم اجلمهورية اللبنانية من 

االلتحاق ب�س���ورية  واآمال، منها  مطامح 

الكربى، ومنه���ا الدخول يف وحدة عربية 

�ساملة كاملة، وتذكرون ن�سالهم الطويل 

خالل خم�سة وع�رشين عامًا، وت�سحياتهم 

الغالية يف هذا ال�سبيل.

وتعلمون اأي�س���ًا اأنه���م ما عدلوا عن 

هذه املطامح وما تخلوا عن تلك االآمال، 

ملزمني اأنف�سهم بارت�ساء لبنان يف كيانه 

وح���دوده احلا�رشة وطنًا له���م، اإال رغبة 

يف توحيد الكلم���ة بينهم وبني اإخوانهم 

امل�س���يحيني من اأبناء وطنهم، وذلك على 

اأ�س����ض تلك ال�سيا�س���ة احلميدة الر�سيدة 

الت���ي رعيتموها بحكمتك���م وغذيتموها 

بجهدك���م و�س���هركم، واأجمله���ا البي���ان 

الوزاري حلكومة �س���احب الدولة ريا�ض 

بك ال�س���لح االأوىل التي اأحرزت عليه ثقة 

جمل�ض الن���واب اللبناين باالإجماع يف 7 

ت�رشين الثاين �س���نة 1943، وهي ا�ستقالل 

ت���ام ناجز للبن���ان بح���دوده احلا�رشة 

و�سيادة وطنية كاملة، من جهة، وتعاون 

اأخوي كامل مع البلدان العربية اإىل اأق�سى 

حدود التع���اون الذي ال مي�ض ا�س���تقالل 

لبنان من جهة اأخرى.

اخليبة  اإذاً  وقال: »اإنكم لتق���درون 

التي يحدثها يف نفو�س���هم ذلك املوقف 

ال���ذي يقفه من م����رشوع جامعة الدول 

العربية بع����ض ذوي املقامات العالية 

وبع����ض اجلماع���ات م���ن املواطنني« 

اآماًل م���ن رئي�ض اجلمهوري���ة اأن يلعب 

املرتددي���ن  تب����رشوا  اأن  »يف  دوره 

واملتحذرين« مبا يفيد لبنان العزيز«.

يتبع

اإعداد: اأحمد زين الدين

املفتي ال�سيخ حممد توفيق خالد م�سافحًا اأول رئي�ض جمهورية ا�ستقاليل ب�سارة اخلوري
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لي����س كل ما تقوله �مل���ر�أة يفهمه 

�لرجل ب�صكل �صحيح، فبع�س �لكلمات 

تب���دو عادي���ة للغاية، لك���ن يف �أغلب 

�لأوقات يكون ق�صد �لن�صاء منها �صيئًا 

�آخ���ر متامًا ل يخطر بب���ال �لرجل، مما 

ي�صبب �مل�صكالت و�لأزمات يف �لعالقة 

م�ص���تقباًل، فكي تكون �حلياة �لزوجية 

�ص���عيدة، على �لرجل فك »�صيفر�تها« 

وفهمها جيد�ً.

ح�ص���نًا: ه���ذه �لكلم���ة غالب���ًا ما 

ت�ص���تخدمها �ملر�أة يف نهاية �ملناق�صة 

يف �أم���ر ما بينكما، وتعن���ي �أنها تريد 

�أن ُتنه���ي �جل���د�ل على �لف���ور، ول 

تري���د متابعة �حل���و�ر معك، 

�أنها  ولكن ه���ذ� ل يعني 

ر�ص���يت بالأمر �لو�قع 

وو�فقت عل���ى ر�أيك؛ 

متامًا،  �لعك�س  بل 

وقتها  عليك  لذ� 

حت���اول  �أن 

�إر�صاءها باأي �صكل، �أو على �لأقل �إنهاء 

�جلد�ل يف هذ� �لوقت، ويف كل �لأحو�ل 

ل ترتكها وحدها بل �بَق معها كي تهد�أ.

خم����س دقائ���ق: عندما تق���ول لك 

�ملر�أة خم�س دقائ���ق، فهذ� يعني على 

�لأقل ربع �ص���اعة، خ�صو�صًا �إذ� كنتما 

على موعد وهي حت�ضرّ نف�صها وترتدي 

لن  مالب�صها، فهناك بع�س �لأزو�ج يف�صرّ

�جللو�س يف �ل�صيارة و�نتظار زوجاتهم 

»�خلم����س دقائق« وُيج���ري مكاملاته 

�لهاتفية.. فعليك �لنتظار و�أنت بكامل 

هدوئك.

ل �ص���يء: عندما جتي���ب �ملر�أة: »ل 

�ص���يء«، بعد �ص���وؤ�لها: ما �خلطاأ؟ فهذ� 

�جلو�ب يكون �أبعد ما يكون عن �حلقيقة، 

وقتها �أف�ص���ل ما ميكن���ك فعله هو عدم 

�لنزعاج، لأنها تكون �ص���اعرة بالكثري 

من �ل�صغط، فعليك تهد�أتها وعدم تركها 

وحده���ا، وتوقف عن �لنقا�س وتكلم يف 

مو�ص���وع �آخر يهمها، فا�ضح لها على 

�صبيل �ملثال كم حتبها، وكم �أنت �صعيد 

ر يا �آدم ول تهرب  بوجودها بحياتك.. فكرّ

وترتكها وحدها.

�تف�ص����ل: �إذ� قررَت �إلغاء موعدك 

معه����ا وتبدي����ل �خلط����ة لرتباطك 

مبوع����د �آخ����ر، حتى ل����و كان مهمًا 

من وجه نظ����رك، فاعلم �أن من وجه 

نظره����ا ل ميث����ل �أي �أهمي����ة، فاأنت 

�ألغيَت موعدها، ول تتخيل كم كانت 

تتح�ضرّ ل����ه، ففي هذه �حلال عندما 

تقول لك: »�تف�صل و�خرج �إىل حيث 

تري����د« هذ� ل يعني �أب����د�ً �ملو�فقة، 

فاح����ذر يف هذه �حلال����ة وحاول �أن 

جتد حاًل و�صطًا ير�صيها.

د ب�ص���وت ع���اٍل: حتب �ملر�أة  �لتنهرّ

د�ئم���ًا �أن تتنه���د ب�ص���وت ع���اٍل �إذ� 

مل يعجبه���ا �لأم���ر، لكن �ح���ذر هذه 

�لتنهيدة، فهي ت�ص���تخدمها كو�ص���يلة 

لت�صييع �لوقت لي�س �أكرث، ويف �لأغلب 

ل تك���ون مهتمة لكالمك، فالو�ص���ع ل 

يروق له���ا على �لإط���الق، وغالبًا ما 

تقول بعد هذه �لتنهيدة: »ل �صيء«، 

�إذ� �صاألتها: »ما بك«؟

على ما ُير�م »�أوكي«: هذ� هو 

�لت�ضي���ح �لأخطر لدى �ملر�أة، 

فهل تعن���ي حقًا »متام، 

�لأم���ر يعجبن���ي«، �أم 

ل؟ يف �لأغل���ب يك���ون 

منك  يتطلب  وه���ذ�  ل، 

�ل�ص���يطرة على  بع�س 

�ملوقف حت���ى تتفادى 

تلحق  �لتي  �مل�صكالت 

�مل�ص���تقبل  يف  ب���ك 

�لقريب.

كلم���ة  �ص���كر�ً: 

�ل�صكر  تعني  »�صكر�ً« 

و�لمتنان  و�لعرف���ان، 

�أي�ص���ًا، لكن يف بع�س 

ل  �لزوجية  �ملو�ق���ف 

تعني هذ� على �لإطالق، بل تكون دلياًل 

على �ص���خطها عليك، و��ص���تهز�ئها مبا 

تقول، وه���ذ� ينطبق على �ملو�قف �لتي 

�أزعجتها منك، ومن �ملمكن �أن تقول لك 

»�ص���كر�ً جزياًل«، وهذ� يعني �ل�صخرية 

�لو��ص���حة منك، لذ� يف ه���ذه �لأوقات 

يجب عليك �أل تقول لها »�لعفو«، لأنه 

�ص���يرتتب على موقفك وموقفها �لكثري 

من �جلد�ل فيما بعد، فعليك �أن تتجنبه 

وقتها.

�أيًا كان: عندما تقول لك ذلك فاعلم 

�أنه���ا ل تتحمرّل كلمة �أخ���رى منك، فقد 

�أو�صلَتها �إىل حالة �صعب �لتعبري عنها، 

وقتها تري���د �أن تنهي �حلو�ر وتقول لك 

�أي �ص���يء، وعليك وقتها �أنت �أن تختار، 

ونن�صحك باأن تختار ما تريده هي، كي 

تك�صب نقطة ل�صاحلك.

ل تقلق.. �ص���اأفعله �أنا: تلجاأ �ملر�أة 

�إىل ��صتخد�م هذه �لعبارة عندما تياأ�س 

منك ومتلرّ م���ن �لنتظار، بعد �أن طلبت 

منك عدة مر�ت �أن ُتنجز لها �ص���يئًا ما 

ومل جتد �أي رد فعل منك، فتقول لك: »ل 

تقلق ب�ص���اأن ذلك، �صاأفعله �أنا«، يعني 

�أنها قررت �أن تنجز هي �ملهمة بنف�صها، 

و�ص���تفعلها �ضيعًا حتى ل يت�صنى لك 

�أن ت�ص���اعدها، وهذ� يف قامو�س �ملر�أة 

ر �أن تخذل  ُي�ص���مى »خذلنًا«، فال تفكرّ

حبيبت���ك، لأنه���ا ل تن�ص���ى �خل���ذلن 

ب�صهولة.

ر�ئع: هذه �إ�صارة منها على �ملو�فقة، 

خ�صو�ص���ًا عندما تكون يف جد�ل معك، 

عندها يج���ب �أن تتقبل ه���ذه �لنهاية 

�لدبلوما�ص���ية منها، ول تناق�ص���ها يف 

�أمور �أخرى، و�ر�َس بهذ� �حلل �لر�ئع.

رمي �خلياط

»شيفرات« حواء

�لهتم���ام باأق���د�م �ملول���ود ُيعت���ر من 

�لأولويات، ملا له���ا من �أثر كبري على �أقد�مه 

م�صتقباًل، وطريقة م�ص���يه وغريها من �لأمور 

�ملتعلقة بذلك، لذ� �تبعي هذه �لن�صائح:

�منعي �لأحذية �لطبي���ة عنه: �حذري من 

��ص���تخد�م �لأحذية �لطبية �إل �إذ� كان �لطفل 

يعاين من م�ص���اكل وظيفية يف �لقدم، وذلك 

لأن ��ص���تخد�م �لطفل لالأحذي���ة �لطبية ذ�ت 

�لنعل �ل�صلب يوؤثر على منو �لقدم، كما متنع 

�لأحذي���ة �لطبية �لطفل م���ن حتقيق �لتو�زن 

يف �لقدم و�ل�ص���اق، ومتنع منو ع�صالت �لقدم 

ب�صكل عام.

حماية �لقدم: حينما تعلرّمني �بنك �مل�صي 

وهو ح���ايف �لقدم���ني �صي�ص���اعده ذلك يف 

�أن تنمو قدماه ب�ص���كل �ص���حي و�صليم، لكن 

علي���ك حماية �بنك من �مل�ص���ي حافيًا على 

�أ�ص���طح غري مت�ص���اوية، �أو متتاز بال�صخونة 

�ل�ص���ديدة �أو �لرودة �لقا�ص���ية، �أو �لأ�ص���طح 

خ�صنة �مللم�س، و�حميه من خماطر �لأج�صام 

�ل�صغرية و�لألعاب �ملتناثرة يف �ملنزل.

�لأطفال تفرز  �أق���د�م  �ختاري �خلام���ات: 

�لعرق ب�ص���كل �أكر من �أقد�م �لبالغني، لذلك 

عليِك �ختيار �جل���و�رب ذ�ت �خلامات عالية 

�جل���ودة و�لو��ص���عة ن�ص���بيًا، لأن �جلو�رب 

�ل�صيقة ت�ص���غط على قدم �لطفل وت�صايقه، 

�إىل جانب تاأثري �جلو�رب �ل�ص���يقة على منو 

�لقدم ب�صكل كبري.

�حل���ذ�ء �ل�ص���يق: عليِك ��ص���تبد�ل �حلذ�ء 

�لذي �ص���اق يف قدم طفلك مبقا�س �أكر، حتى 

يتنا�صب مع منو قدميه، فاأقد�م �لأطفال تنمو 

مرتني �صنويًا ب�صكل تدريجي.

برودة �لقدم: �هتمي مبالحظة درجة حر�رة 

ق���دم �لطفل، فاإذ� لحظ���ِت �أن درجة حر�رتها 

باردة د�ئمًا فعليِك ��صت�صارة �لطبيب.

�لتدليك: تدليك �أقد�م �لطفل ت�ص���هم ب�صكل 

كبري يف تدفق �لدم بها، وت�صاعد على حتفيز 

�لع�ص���الت، مما يوؤدي �إىل منو �لأقد�م ب�صكل 

�صحيح.

• �آد�ب تناول وتق�صري �لفو�كه
تفر�س عليك �لآد�ب و�لأ�صول �أحيانًا �لتخلرّي عن 

لذرّة ق�ص���م �لفو�كه و�ل�صتمتاع بع�صريها مل�صلحة 

�لت���ز�م �لإتيكيت، لذ� نعر����س عليك جمموعة من 

ة بتناول �لفو�كه وتق�صريها. �لقو�عد �خلا�صرّ

- �لتفاح و�لإجا�س: من �لأف�صل �أن حتاويل تق�صري 

�لإجا�س و�لتفاح ب�ص���كل د�ئري، م���ن بعدها قلع 

�لبذور وتقطيعها ب�صكل مطاول، وتناولها بو��صطة 

�ل�صوكة.

���ي طرفيها  - �ملوز: �طرحي �ملوزة يف طبقك، وق�صرّ

بو��ص���طة �ص���كني مرورّ�س، بعدها �أزيلي ر�أ�س �حلبة 

و�نزعي �لق�ضة عن �حلبرّة، وتناوليها بعد تقطيعها.

- �لعنب: ل م�صكلة يف تناول �لعنب من دون بذور، 

ا �حلبرّات �ملليئة بالبذور فتناُولها يكون مب�صغ  �أمرّ

�لل���برّ و�لتخلرّ�س من �لب���ذور برميها يف يدك، بعد 

و�صعها ب�صكل قب�صة على فمك.

- �لأفوكادو: لنزع عجوة �لأفوكادو طريقة و�حدة، 

وهي ب�ضبها بو��صطة �صكني ثمرّ خلعها، وتناولها 

يكون بامللعقة من دون تق�صري.

- �لبطي���خ: يقدَّم �لبطيخ منزوع �لق�ص���ور، ويكون 

تناوله بتقطيعه و�أكله بال�صوكة من دون �لبذور.

• �أ�صول وقو�عد »�لبوفيه«
ة، و�لتي  �إ�ص���افًة �إىل قو�عد تن���اول �لطع���ام �لعامرّ

تنطبق عل���ى تلبية دعو�ت �لغذ�ء �أو �لع�ص���اء وتنظيم 

وجب���ة طع���ام يف منزلك، �إلي���ك �لقو�ع���د �لتي عليك 

ة ب�»�لبوفيه«. �إ�صافتها و�ملخت�صرّ

- �أهمرّ �لقو�عد هو �أن تن�ص���مرّي �إىل �ملائدة، لأن عزوفك 

و�لبقاء يف مكانك يعني �أنرّك ل تت�ضفني بالدعوة، ويف 

�لأمر �إهانة لأ�صحاب �لدعوة. 

، ول  - �نتظري دورك، وحافظي على ��ص���تقامة �ل�ص���فرّ

تدخلي بني �لو�قفني، ول حتاويل �ل�صري بعك�صهم، حترّى 

لو كنت تريدين �لإ�صافة من طبق فاتك.

- ل تاأخذي �لطعام من �لأطباق بو��ص���طة �أ�صابعك، ��صاأيل 

���كب، �أو حاويل �ل�صتعانة باملوجود منها  عن مالعق �ل�صرّ

على �لطاولة، لأنرّ تذورّق �لأطعمة خالل �ل�ص���ري �ص���يجعل 

�لآخرين ينفرون منك وميتنعون عن �لأطباق �لتي مل�صتها. 

- يظ���نرّ �لبع�س �أنه م���ن �ملعيب �لع���ودة �إىل طاولة 

»�لبوفي���ه« لتعبئة �لطبق م���ررّة �أخرى، لكنرّ �لعيب هو 

�لأم���ر �ملعاك�س لذلك، �أي �أن منالأ �أطباقنا ب�ص���كل هائل 

بكمية تفوق قدرة تناول �ل�صخ�س �لو�حد.

فته من  ���دي �أنك �أفرغت طبقك من حمت���و�ه، ونظرّ - تاأكرّ

ه �إىل �لطاولة مررّة �أخرى. �لق�صور و�لبقايا قبل �لتوجرّ

َفناإلتيكيتأنـِت وطــفـــــلك
نصائح لالهتمام بقدمّي الطفل

20
عالم المرأة

) العدد 289(  اجلمعة - 29 ت�شـرين الثاين - 2013



منوعات

�للحم عمومًا مهم ل�صحة �لإن�صان، 

فه���و يحتوي على كمي���ات كبرية من 

فيتامينات »�أ« و»ب« و»ج« و»د«، 

�أما حلم �ل�صاأن فيحتوي على 54٪ مو�د 

بروتينية، ون�ص���بة من �ملو�د �لدهنية، 

ترت�وح بني 17 - 26٪، وكل مئة غر�م 

منه تعطي �جل�صم طاقة حر�رية تقدَّر 

ب�123 �ص���عرة حر�ري���ة، بينما تعطي 
�ملا�ص���ية �لكبرية �ل�ص���ن 103 �صعر�ت 

حر�رية، وترت�وح مدة �له�صم بني 3 و4 

�صاعات؛ بح�صب طريقة.

طريقة �حلفظ

بعد �لعي���د، غالبًا ما تفي�س كمية 

�للحوم عن �حلاجة، �ص���و�ء �أكان ذلك 

من �أ�ص���حية �مل�صحي نف�ص���ه، �أم من 

�لهد�ي���ا �لت���ي ُتهَدى �إلي���ه، ولذ� كان 

�لتفك���ري يف �لطريق���ة �ملثلى للحفظ 

و�لتريد مهمة.

بد�ية، ين�ص���ح خر�ء �لتغذية باأل 

تزيد مدة �لتخزي���ن عن �أربعني يومًا، 

���ل �أل تزيد  ع خاللها �للحم، ويف�صَّ يقطَّ

كل قطع���ة عن كيلو ج���ر�م و�حد، ثم 

يل���ف يف ورق »كال���ك« )ورق زبدة(، 

ويو�صع يف �لثالجة.

�أما عن �لفو�ئد �لتي توؤكل من ج�صد 

�خلروف فيمكن تق�ص���يمها على �لنحو 

�لآتي:

�لكبد: كبد �خلروف هو �أكرث �لأع�صاء 

غن���ى بالروتني و�حلديد �لع�ص���وي، 

ول���ذ� كان تناوله مهمًا بالن�ص���بة �إىل 

�لأ�صخا�س �لذين يعانون من �ل�صعف 

�لعام وفقر �لدم، كما �أنه غني �أي�ص���ًا 

بفيتامني »�أ« و»د«.

�لكليتان: من �لأع�صاء �لغنية كذلك 

بالروتني و�مل���و�د �ملعدنية، لكنهما 

فقريتان يف �لدهون و�ص���عبة �له�صم، 

لحتو�ئهما على �أن�صجة �صامة.

�أليف  �أن �خلروف  �لقلب: �ص���حيح 

طيرّب �لقلب، لكن هذ� ل مينع من قول 

�إن قلبه ع�ض �له�ص���م، وفي���ه �ألياف 

طويلة و�ص���ميكة، ولذ� ُين�ص���ح باأكله 

عل���ى هيئة حل���م مف���روم، ويف قلبه 

عمومًا ن�صبة متو�ص���طة من �لروتني 

و�ملو�د �لدهنية.

�ملخ: �صهل �له�ص���م، وفيه كميات 

كب���رية م���ن �لفو�ص���فور �ملفي���د جد�ً 

للعظ���ام، و�أي�ص���ًا ن�ص���بة جيدة من 

فيتامني »د«.

�لأح�ص���اء �لد�خلية: مث���ل �لأمعاء 

و�لطحال و�لرئتني وغريها، وهي غنية 

بالروت���ني، وفق���رية يف �لفيتامينات 

و�ملو�د �ملعدني���ة، وهي كذلك ع�ضة 

�له�ص���م، ول���ذ� ُتن�ص���ح رب���ة �لأ�ضة 

بتقطيعها قطعًا �صغرية، وطهيها جيد�ً.

�لتي يقبل  �أرجل �خلروف  �لكو�رع: 

�لبع�س وين�صج حولها ق�ص�صًا  عليها 

�لإجنابية، وت�صتهر  بال�ص���حة  تتعلق 

با�ص���م »�لكو�رع«، قيمته���ا �لغذ�ئية 

�ص���عيفة، وحتتوي عل���ى بروتني غري 

كامل ي�ص���مى »جيالتني«، ورغم �أنه 

�صهل �له�صم �إل �أنه خاٍل من �لأحما�س 

�لبانية للج�صم و�ملجددة  �لع�ص���وية 

خلالياه.

كيف نختار �للحم؟

- ل���ون �للحم �جليد يك���ون �أحمر 

فاحتًا �أو غامقًا؛ ح�ص���ب �صن �ملا�صية، 

ويكون كذلك متما�ص���كًا ل تغو�س فيه 

�لإ�صبع، ور�ئحته غري كريهة.

- �أما �للحم �ل���رديء فيكون لونه 

�ً عن طبيعت���ه، ورمبا  باهت���ًا متغ���ريرّ

ي�ص���بح لونه يف بع�س �لأحيان �أزرق، 

ويكون كذلك رخو�ً يغو�س فيه �لإ�صبع 

ب�صهولة، كما تنبعث منه ر�ئحة كريهة.

- يك�ص���ف �خل���ر�ء �أن���ه ميكن���ك 

معرفة �لر�ئحة باأخذ قطعة من �للحم 

ها، �أو �ص���مرّ �ل�صكني  بال�ص���كني و�ص���مرّ

�لقريب  ل �ص���م �للحم  نف�ص���ها، ويف�صَّ

من �لعظام، لأنها �أكرث �لأماكن عر�ص���ة 

�لأح�صاء  فاإن  �ل�ضيع، كذلك  للف�ص���اد 

�لد�خلية مثل �لأمعاء و�لكر�صة وغريها 

�ضيعة �لف�ص���اد، لذ� يجب �لتدقيق يف 

�ض�ئها.

- �إذ� كان �للح���م �لذي �صت�ص���رتيه 

د�ً فاإن �ملهمة �أ�صعب، لأن �لتجميد  جممَّ

ل ميك���ن من �لفح�س �لدقيق، لذ� يقول 

���ل ترك هذ�  خر�ء �لتغذي���ة �إنه يف�صَّ

�للحم حتى يعود �إىل حالته �لطبيعية 

ويزول جتمده، وبعد ذلك ميكن تطبيق 

�خلطو�ت �ل�صابقة عليه قبل طهيه.

�أف��ق��ي

1 هو الذي كلما طال ق�رص / يرافق االن�سان طوال حياته 
ويراه ولكنه ال ي�ستطيع اأن مي�سكه

2 م�ساحة �سحلة قرب ال�ساطئ / �سكرا بالفرن�سية
3 تاأكل منه وال ت�ستطيع اأن تاأكله / ما يعرتي الوجه من 

طــريـقـة اللعـب

تو�ص���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

لون عند اخلوف

على  ركزت   / �سمالية  فل�سطينبة  مدينة   4
خمارج الكالم لو�سوحه

5 اأبن اأوى / قطعه واأدماه / نعم بالفرن�سية
6 تكلم )ب�سيغة االأمر( / �رصب

الربيد  يف  بها  املرغوب  غري  الر�سائل   7
االلكرتوين / ن�سف بالغ

8 نراه يف الليل ثالث مرات ويف النهار مرة 
واحدة

9 رقم هذا اخلط االأفقي يف ال�سبكة / ريا�سة 
هندية ميار�سها من يريد تعلم قوة الرتكيز

فيه  و�سعت  واإذا  كرب  منه  اأخذت  كلما   10
�سغر / برج ال يعي�ش فيه اإال اثنان

ع��م���ودي

1 حيوان بحري له ثالثة قلوب
2 نبات يطبخ، من ف�سيلة الَقرنّيات الفرا�سّية 

كالبازالء / مدة زمنية )معكو�سة(

3 نبات توؤخذ جذوره وتغلى وت�رصب مربدة 
خا�سة يف رم�سان / بني معنى الكالم

ومت�سي  نلب�سها   / واال�سهاب  للتف�سري   4
وتقف ولكن لي�ش لها اأرجل

والثاين  الرابع  حروف   4 من  فاكهة  ا�سم   5
واالأول ا�سم حيوان ا�سيوي مفرت�ش / بو�سة

1
1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

6 و�سع فوق بع�ش / م�سقط ماء
من   / امل��اء  مي�سك  ولكنه  بالثقوب  مليء   7

�سهور ال�سنة امليالدية

 / )معكو�سة(  القراءة  من  املكفوفني  مكن   8
فاكهة ت�سمى باالجنليزية ا�سما يعني ا�سابع

اأغا 9 قارة / ثلثا 
ولكنه  ال�سوي�ش  لقناة  الفرن�سيون  بناه   10
ال  ال��ذي  ال�سيء   / نيويورك  ميناء  يف  و�سع 

ميكن تناوله يف وجبة اإفطار اأو ع�ساء

ُرق اختيار اللحم.. وكسب فوائده
ُ
ط

w w w . a t h a b a t . n e t
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الصفاء يتجاوز مشاكله.. 
»إيبرا« وبايــــل وليفاندوفسكي أبرز الغائبين عن مونديال البرازيلويحكم قبضته على صدارة الدوري

�س���تفتقد نه�ئي����ت ك�أ����س 

الع����مل املق���ررة يف الربازيل 

الع�م املقبل، اإىل جنوم من طراز 

رفيع ب�س���بب ف�سل منتخب�تهم 

يف بلوغ العر�س الكروي، ومن 

دون �س���ك، ف�إن غي����ب هوؤالء، 

ع�س�قهم،  لدى  ح�رسة  �سيخلف 

ويف مقدم الغ�ئبني ال�س���ويدي 

ايرباهيموفيت����س  زالت����ن 

جريم�ن  �س����ن  ب�ري����س  جنم 

الفرن�س���ي، والذي ذهب �سحية 

الربتغ�ل وجنمه� كري�س���تي�نو 

رون�ل���دو يف امللحق االأوروبي 

روبرت  والبولندي  للت�سفي�ت، 

بورو�سي�  جنم  ليف�ندوف�س���كي 

�س����حب  االأمل�ين  دورمتون���د 

والبدينة  الفني���ة  االإمك�ن����ت 

الرائع���ة، واحل�ر�س الت�س���يكي 

بي���ر ت�س���يك ح�م���ي عري���ن 

ت�سل�سي االإنكليزي.

اأم� املف�رقة الالفتة فتمثلت 

يف غي�ب الويلزي غ�ريث ب�يل 

جنم ري�ل مدريد، حيث مل ينفع 

اأكد فريق ال�س����ف�ء ت�سميمه على 

اللبن�ين  ال����دوري  بلقب  االحتف�����ظ 

لكرة القدم، بعد فوزه ال�س�حق على 

الت�س�من �سور بخم��سية نظيفة يف 

املرحلة ال�س�بعة، وابتع�ده بف�رق 3 

نق�ط عن العهد اأقرب من�ف�سيه على 

�سدارة الرتيب. 

واأظهرت النت�ئج االأخرية املميزة 

لفريق ال�س����ف�ء، اأن بطل لبن�ن متكن 

م����ن جت�وز حمنت����ه االإداري����ة، بعد 

ا�ستق�لة رئي�س جمل�س اأمن�ئه بهيج 

اأبو حمزة ورئي�س����ه ع�س�م ال�س�يغ، 

واح����راف هدافه حمم����د حيدر يف 

االحت�د ال�س����عودي، ثم ق�ئده خ�رس 

�سالمة يف مي�س�����ن العراقي، اإ�س�فة 

اإىل اإ�س�����ب�ت ب�جلملة يف �س����فوف 

العبيه.

وي�أمل م�س����جعو الن�دي اأن تكون 

التع�قدات التي اأقدم عليه� ال�س����ف�ء 

ق����د بداأت يف اإعط�����ء ثم�ره�، بعد 7 

اأ�س�بيع من عمر الدوري، وهي ك�نت 

من اأب����رز االنتق�الت على م�س����توى 

الدوري اللبن�ين، يف هذا املو�سم.

ون�س����ط ال�سف�ء ب�س����كل كبري من 

اأجل اإعداد فريق من�ف�س على االألق�ب 

تع�قد  ولذلك  املحلية واخل�رجي����ة، 

مع العديد من الالعب����ني املميزين، 

اأبرزهم يف خ����ط الدف�ع حممد ب�قر 

يون�����س الق�دم م����ن العهد، وحممود 

كجك من االأن�س�����ر، ويف خط الو�سط 

ا�ستقدم ال�سوري ت�مر ح�ج حممد يف 

مركز العب االرتك�ز بعد اأن اأ�س����يب 

مواطنه طه دي�ب، علمً� اأن ال�س����ف�ء 

لتدعيم  ب�الأخ����ري  االحتف�ظ  ف�س����ل 

�س����فوفه يف م�س�����بقة ك�أ�س االحت�د 

االآ�سيوي، ويف الهجوم تع�قد الفريق 

مع الالع����ب اللبن�ين املخ�رسم علي 

ن������رس الدين وم����ع الالعب الع�جي 

اإبراهيم توري، وهو �س����قيق الالعبني 

ال�سهريين يف الدوري االإنكليزي ي�ي� 

وكولو توري.

اأم� ال�س���فقة االأبرز لل�سف�ء فتمثلت 

يف التع�ق���د مع الروم�ين ق�س���طنطني 

توب����، الذي اأثبت اأنه اأف�س���ل الالعبني 

ال���دوري اللبن�ين حتى  االأج�ن���ب يف 

االآن، بف�س���ل مه�راته الفردية الرائعة، 

البدنية  ولي�قته  احل��س���مة  ومتريراته 

املميزة.

وع���زز الوافدون حديثً� وجود نخبة 

من الالعبني يف الفري���ق، الذي يقوده 

احل�ر����س زي�د ال�س���مد ك�س���م�م اأم�ن 

الفري���ق، م���ع املدافع علي ال�س���عدي، 

اإ�س�فة اإىل حمزة �سالمي ونور من�سور 

وحممد زين طح�ن.

ويلعب املدرب الروم�ين اجلديد تيت� 

ف�لريي���و دوراً كبرياً يف ت�ألق ال�س���ف�ء، 

فه���و ميلك درجة ع�لي���ة من االحراف 

واجلدي���ة يف العمل، علمً� اأنه ي�س���عى 

لي�س فقط لالحتف�ظ بلقب دوري وك�أ�س 

لبن�ن، بل اإىل قي�دة ال�سف�ء، للمن�ف�سة 

على لقب ك�أ�س االحت�د االآ�س���يوي، بعد 

اأن خ���رج من امل�س����بقة الق�رية خ�يل 

الوف��س، يف املو�سم امل��سي.

�س���يفه  اكت�س���ح  ال�س���ف�ء  وك�ن 

الت�س�من �سور 5 - 0 على ملعب �سيدا، 

يف مب�راة �س���يطر فيه���� ح�مل اللقب 

على املجري�ت ب�س���كل مطلق م�ستفيداً 

من الفوارق الفنية والب�رسية واخلربات 

مع »�سفري اجلنوب«.

عرب  ال�س���ف�ء  اإ�س����ب�ت  وج����ءت 

مدافع الت�س����من ح�سني بيط�ر ب�خلط�أ 

)4( والع�ج���ي اإبراهيم توريه )34 و79( 

وعلي ن��رس الدين )53( واملدافع الدويل 

نور من�سور )87(.

و�سب يف م�س���لحة ال�سف�ء تع�دل 

القطبني االأن�س����ر والنجمة �س���لبً�، يف 

مب�راة اأهدر فيه� مه�جم النجمة ح�سن 

املحمد م�سل�ساًل من الفر�س.

الفني  املدي���ر  النتيجة  وو�س���عت 

للنجمة مو�س���ى حجي���ج جمدداً حتت 

املجه���ر، اإذ اإن النت�ئ���ج املرج���وة ال 

تتحق���ق رغ���م اأداء الفري���ق اجليد يف 

بع�س املب�ري�ت اأو يف اأوق�ت متف�وتة 

يف املب�راة الواحدة.

اأم� االأن�س����ر، الذي يق���وده املدرب 

العراق���ي ه�تف �س���مران، ف���ك�ن ي�أمل 

مت�بعة انت�س����راته الت���ي حققه� يف 

املراحل ال�س�بقة على ح�س�ب الرا�سينغ 

واالإخ�ء االأهلي واالجتم�عي، لكنه ظهر 

بعيداً عن عرو�س���ه الهجومية يف تلك 

املب�ري�ت.

والتق���ى االأن�س����ر والنجمة يف كل 

امل�س����بق�ت يف 104 مواجه����ت ف����ز 

النجم���ة 34 م���رة واالأن�س����ر 41 مرة 

وتع�دال 29 م���رة، بينم� التقي� 58 مرة 

يف ال���دوري، وف����ز االأن�س����ر 20 مرة 

والنجم���ة 16 م���رة وتع����دال 22 مرة، 

و�سجل االأن�س����ر 113 هدفً� مق�بل 106 

للنجمة.

يف املق�بل، وا�س���ل العهد �سحوته 

بقي����دة مدرب���ه الرك���ي - االأمل����ين 

ب�هتي�ر ف�نلي، فقفز اإىل املركز الث�ين 

خلف ال�سف�ء، بعد فوزه امل�ستحق على 

فريق طرابل�س 3 - 1.

وميلك العهد كل مقوم�ت املن�ف�سة 

على اللقب، بوجود جنوم �س�بة اإ�س�فة 

اإىل �س�نع االألع�ب الدويل عب��س عطوي 

»اأونيك�« الذي يقدم م�س���توي�ت مميزة 

هذا املو�سم.

م���ن جهة اأخ���رى، اأخف���ق طرابل�س 

يف ا�س���تع�دة بريقه، ووا�س���ل م�سل�سل 

عرو�س���ه املهزوزة، بعد خ�س�رته اأم�م 

امل���ربة متذي���ل الرتي���ب يف املرحلة 

امل��س���ية، والت���ي اأدت اإىل ا�س���تق�لة 

املدرب ال�س���وري هيثم جط���ل وكلفت 

اإ�سم�عيل  املدرب  الطرابل�س���ية  االإدارة 

قرط����م ليقوم ب�ملهمة الفني���ة موؤقتً� 

حلني التع�قد مع مدرب اأ�سيل.

وح�ف���ظ �س���ب�ب ال�س����حل بقي�دة 

املدرب جم�ل طه على جودة عرو�س���ه 

عل���ى  ال�س����حق  بف���وزه  ونت�ئج���ه 

االإجتم�ع���ي 2-5، لي�س���عد ال�س����حل 

اإىل املركز الث�ل���ث يف الرتيب، خلف 

ال�سف�ء والعهد.

وير�سح املراقبون ال�س�حل ملوا�سلة 

ت�ألق���ه يف املراحل املقبل���ة للدوري، 

بوج���ود عدد من الالعبني املميزين يف 

�سفوفه، وعلى راأ�سهم امله�جم�ن و�سيم 

عبد اله�دي واأمري حل�ف، و�سجل االثن�ن 

8 من اإ�س�ب�ت ال�س�حل الذي ميلك اأقوى 
هجوم يف الدوري حتى االآن )17 هدفً�(.

ترتيب الهدافني

5 اإ�س�ب�ت: ال�سين� �سورو )الرا�سينغ( 
ونيكوال�س كويف )االجتم�عي(.

4 اإ�س�ب�ت: عدن�ن ملحم )الرا�سينغ( 
واأم���ري حل����ف وو�س���يم عب���د اله�دي 

)�سب�ب ال�س�حل( ودييغو �س�نتو�س دي 

اوليفيريا )االإخ�ء االهلي(.

3 اإ�س�ب�ت: رامو�س )االأن�س�ر( وعلي 
حم����م )النجمة( وعلي ن�����رس الدين 

ونور من�سور واإبراهيم توريه )ال�سف�ء( 

وط�رق العلي وح�س���ن �سعيتو وعب��س 

علي عطوي »اأوني���ك�« )العهد( واأحمد 

احل�ج حممد )ال�سالم زغرت�( وم�سطفى 

الق�س���عة )االجتم�ع���ي( وعبد الرحمن 

عك�ري )طرابل�س(.

مدرب ال�سف�ء الروم�ين تيت� ف�لرييو فريق ال�سف�ء

ل
ي
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»إيبرا« وبايــــل وليفاندوفسكي أبرز الغائبين عن مونديال البرازيل
الالعب �س���عره القي��س���ي يف �سوق 

االنتق�الت، اإذ تب���ني اأن 100 مليون 

يورو ال ت�س����وي ثمن بط�قة ذه�به 

اإىل الريو دي ج�نريو!

اإيربا 

اإيرباهيموفيت����س يف قم���ة  يب���دو 

م�س���تواه ح�لي���ً�، فقد اأنهى املو�س���م 

امل��سي هدافً� للدوري الفرن�سي بر�سيد 

30 هدفً�، وخالل املو�سم احل�يل، �سجل 
العم���الق ال�س���ويدي 15 هدف���ً� يف 17 

مب�راة يف خمتلف امل�س����بق�ت بينه� 

رب�عي���ة يف دوري اأبط�ل اأوروب� �س���د 

اندرخل���ت، لك���ن هذه امل���رة فقد وقع 

ال�سويدي على العب اأقوى منه ب�سخ�س 

الربتغ�يل كري�سيت�نو رون�لدو.

واإذا ك�ن ايربا �س���جل هديف منتخب 

بالده يف اإي�ب امللح���ق، ف�إن رون�لدو 

�س���جل ثالثية رائعة يف املب�راة ذاته�، 

بعد اأن زار ال�س���ب�ك يف املب�راة االأوىل 

والتي انتهت بفوز فريقه 1 - 0. 

ال�س���ويدية عن  ال�س���حف  ودافعت 

»اي���ربا« بقوله���� »رون�ل���دو مل يكن 

وحيداً يف الربتغ�ل، فكل زمالئه لعبوا 

من اأجله، اأم� ال�س���ويد فقد ع�نت الأنه� 

ال متل���ك ع����رسة العبني ي�س���تطيعون 

اأم�  متوين اي���ربا ب�لكرات الرائع���ة«، 

اإبراهيموفيت�س نف�س���ه فق����ل: »لرمب� 

ك�ن���ت حم�ولتي االأخ���رية للت�أهل اإىل 

ك�أ�س الع����مل، ب�لن�س���بة اإىل موندي�ل 

2018 يف رو�س���ي� لن اأكون على االأرجح 
يف �سفوف املنتخب«.

ب�يل

ك�ن غ�ريث ب�يل احلديث ال�س����غل 

هذا ال�سيف لل�سحف الع�ملية، وحتديداً 

انتق�له  االإ�س���ب�نية واالإنكليزية بع���د 

ب�سفقة خي�لية قدرت بنحو 100 مليون 

يورو من توتنه�م اإىل ري�ل مدريد، لكن 

ب�يل يلعب يف �س���فوف منتخب ويلز 

الذي يحتل املركز ال�44 يف ت�س���نيف 

فيف� بني الي�ب�ن )ت�أهلت( واي�سلندا )مل 

تت�أهل(.

االأوروبية  الت�س���في�ت  ويلز  واأنهت 

يف املرك���ز قبل االأخ���ري وراء بلجيك�، 

كرواتي����، �رسبي����، ا�س���كوتلندا وقبل 

مقدوني�. 

ومل ي�سجل املنتخب الويلزي �سوى 

9 اأه���داف ودخل مرم����ه 20 هدفً� يف 
10 مب�ري�ت، ويخ�س���ى اأن يواجه ب�يل 
امل�سري ذاته ملواطنه املت�ألق راين غيغز 

الذي مل ي�س�رك يف اأي بطولة ع�ملية اأو 

اأوروبية رغم موهبت���ه الكبرية، واالأمر 

ينطبق على االإيرلندي ال�سم�يل جورج 

ب�س���ت اأحد جنوم م�ن�س�س���ر يون�يتد 

�س�بقً�.

ت�سيك 

قد يكون بير ت�سيك الوحيد من بني 

اأف�س���ل احلرا�س الع�مليني الذي �سيغيب 

عن العر�س الكروي يف الربازيل. 

تطلق عليه ال�سح�فة الت�سيكية لقب 

»ب�ن دوكون�يل« اأي ال�سيد املث�يل، علمً� 

اأنه ك�ن امل�س�هم االأبرز يف اإحراز فريقه 

ت�سل�س���ي دوري اأبط�ل اأوروب� ع�م 2012 

على ح�س����ب ب�ي���رن ميونيخ ب�رسب�ت 

الرجيح بت�س���ديه لركلتني، واأخرى يف 

الوقت االإ�س�يف.

ليف�ندوف�سكي 

ب�ت اجلميع ينتظر دوري اأبط�ل اأوروب� 

مل�س����هدة روب���رت ليف�ندوف�س���كي منذ 

اأن �س���جل رب�عية يف مرم���ى ري�ل مدريد 

يف م�س���وار فريقه نحو نه�ئ���ي البطولة 

الق�رية املو�س���م امل��سي، لكن القرعة مل 

ترحم املنتخب البولن���دي، حيث اأوقعته 

يف جمموعة ت�س���م اإنكلرا واأوكراني�، فقد 

ت�أهل املنتخ���ب االأول مب��رسة، يف حني 

خرج الث�ين يف امللحق على يد فرن�س����، 

يف حني اأنهت بولندا الت�سفي�ت يف املركز 

الراب���ع وراء مونتينيغرو بتحقيقه� ثالثة 

انت�س����رات، اأربعة تع�دالت وثالث هزائم 

و�سجلت 18 هدفً� ودخل مرم�ه� 12 هدفً�.

اأبو تريكه 

ك�ن حلم النجم امل�رسي ال�سهري 

حممد اأبو تريكة اأن يختتم م�سريته 

الكروي���ة ب�للعب يف نه�ئي�ت ك�أ�س 

الع�مل، لكن مه�جم االأهلي واملنتخب 

امل�رسي اأعلن عرب موقع التوا�س���ل 

االجتم�عي »توير«، اعتزاله اللعب 

 دوليً�، عقب اخل�س�رة اأم�م غ�ن� 1 – 6.

وق����ل اأب���و تريكة »ق���راري نه�ئي 

انفع����يل عقب  ولي����س كرد فع���ل 

اخل�س����رة اأم�م غ�ن� يف ذه�ب الدور 

احل��س���م من الت�س���في�ت االأفريقية 

املوؤهل���ة لنه�ئي����ت ك�أ����س الع�مل 

املقررة يف الربازيل«، وا�س����ف اأبو 

تريكة اأن »القرار لي�س وليد اللحظة 

اأو ال�س���دفة، فطموح���ي م���ع الكرة 

توق���ف عند حتول حل���م الت�أهل اإىل 

املوندي�ل اإىل �رساب بعد اخل�س����رة 

الكبرية، ف�أن� كنت �س����أعلن اعتزايل 

الك���رة عقب الو�س���ول اإىل نه�ئي�ت 

ك�أ�س الع����مل واللعب يف املوندي�ل 

بحثً� عن النه�ية ال�سعيدة مل�سواري 

م���ع كرة الق���دم، لكن لي����س كل م� 

يتمن�ه املرء يدركه«.
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كاريكاتير

صورة على »تويتر« بمليون ومئتي دوالر

بابنها  اأمريكية  التقت  �شنة،   35 منذ  مرة  الأول 

الـــــذي افـــرتقـــت عــنــه بــعــدمــا رحــــل بـــه والــــــده اإىل 

الثانية من  كان يف  اأن  اأثــره منذ  ليختفي  املك�شيك، 

العمر، يف لقاء رّتبت له القدرة االإلهية بعد اعتقال 

االبن اأثناء حماولته عبور احلدود الأمريكا بطريقة 

غري م�شروعة. وزاد من م�شهد اللقاء املوؤثر يف مطار 

االثنان الأول مرة، حاجز  التقى  دييغو« حيث  »�شان 

اللغة، اإذ تتحدث االأم االإجنليزية واالبن )37 �شنة( 

باريك«  »اأمــايــا  ديفيد  فقال  فقط،  االإ�شبانية  اللغة 

اأكــر من ثالثة  وهــو يعانق والدته الأول مــرة منذ 

عــقــود: »اأحــبــك وافتقدتك كــثــرياً.. واأرحـــب بــك يف 

حياتي«.

اأن زوجــهــا عقب  اأمــايــا« ف�شرحت  اأمــا االأم »كــاثــي 

املك�شيك،  اإىل  بــاالبــن  هــرب   1986 عــام  انف�شالهما 

ر�شائلها  على  الــرد  ورف�شا  جــداه برتبيته،  قام  حيث 

املطالبة باإعادته اإىل اأح�شانها.

اعتقلته الشرطة.. فالتقى بوالدته ألول مرة منذ 35 سنة

يـــعـــتـــمـــد الـــبـــعـــ�ـــس عـــلـــى »تــــويــــرت« 

ماليني  ين�شرها  التي  لل�شور  كم�شدر 

املــ�ــشــتــخــدمــني عــلــى مـــوقـــع الــتــوا�ــشــل 

االجتماعي، لكن االأمر قد ينطوي على 

بع�س املخاطرة اإذا اأ�شّر �شاحب ال�شورة 

على التم�شك بحقوق ملكيتها.

فــقــد رفـــع مــ�ــشــّور اأمـــريكـــي دعـــوى 

ق�شائية على وكالة ال�شحافة الفرن�شية 

حرق نفسه ليدخل موسوعة »غينيس«
 5 ملدة  ب�شرية  نار  �شعلة  اإىل  عاماً  العمر ثالثة وثالثني  البالغ من  تودتلينغ«  »جو  النم�شاوي  حتــّول 

»اأطــول  فئة  يف  القيا�شية  لالأرقام  »غيني�س«  مو�شوعة  يف  جديداً  قيا�شياً  رقماً  م�شجاًل  ثانية،  و41  دقائق 

فرتة الحرتاق اجل�شم بالكامل من دون احل�شول على اأك�شجني«، وكان قد �شبقه اإىل ذلك الرقم القيا�شي 

ثانية. و25  دقائق   5 �شمد  والذي   ،2011 اآذار  االأمريكي »جاي�شون دومينيغو«، يف 27 

ُيذكر اأن حماولة ت�شجيل الرقم القيا�شي جرت يف �شوارع �شالزبورغ و�شط النم�شا.

 »getty images« ال�شور  بيع  ووكالة 

له  �ــشــورة  اإذن  دون  ا�شتخدامهما  بعد 

نــ�ــشــرهــا عــلــى مــوقــع »تـــويـــرت«، فق�شت 

امل�شور  بتعوي�س  االأمــريكــيــة  املحكمة 

االأمـــريكـــي دانـــيـــال مـــوريـــل مبــبــلــغ 1.2 

جــزاء  الــوكــالــتــان  تدفعها  دوالر  مليون 

ا�ــشــتــخــدامــهــمــا �ـــشـــورة ال متــلــكــان حق 

ملكيتها.

ونـــقـــلـــت وكــــالــــة »فــــرانــــ�ــــس بـــر�ـــس« 

االإخبارية ال�شورة عن اأحد احل�شابات يف 

موقع »تويرت«، ومن ثم قامت باإر�شالها 

 getty« الــ�ــشــور  خـــدمـــات  وكـــالـــة  اإىل 

تتوقف  ومل  لــهــا،  ال�شريكة   »images
الــ�ــشــورة عــنــد الــوكــالــة االأخــــــرية، اإمنــا 

ا�شتخدامها  ليتم  كبري،  ب�شكل  انت�شرت 

والوكاالت  املواقع  من  العديد  قَبل  من 

االإخبارية، مبا فيها »وا�شنطن بو�شت«.

 »afp« مـــن جــانــبــهــا، قــالــت وكـــالـــة

ت�شمح  »تــويــرت«  قــوانــني  اإن  االإخــبــاريــة 

من  اإذن  دون  الــ�ــشــور  ا�شتخدام  بــاإعــادة 

ق�شى  املحكمة  قا�شي  اأن  اإال  التقطها، 

ا�شتخدام  باإعادة  ي�شمح  ال  »تويرت«  بــاأن 

اإذن  دون  جتـــاريـــة  الأغــــرا�ــــس  الـــ�ـــشـــور 

م�شبق.

وتعود ال�شورة التي اأك�شبت م�شورها 

الناجني من  اأحد  اإىل  دوالر  1.2 مليون 
زلـــزال »هــايــيــتــي« الـــذي �ــشــرب �شواحل 

البالد يف يناير من عام 2010.


