
7
2

هل تشهد طرابلس مواجهة 
بين »المستقبل« و»اإلسالميين«؟

ل إقرار »السلسلة«
ّ
السياسة تعط
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اأجهزة  اعتقلته  الــذي  الفرن�شي  املتطّرف  �ــشــراح  اإطـــاق  اأن  تبّي 

االأمن اللبنانية، واإعادته اإىل باده، ح�شا بطلب من مرجع حكومي 

يف  الفرن�شي  اخلارجية  وزيــر  لقائه  مــن  �شاعات  قبيل  �شابق،  لبناين 

« من االأخري طبعاً. باري�س، بـ»متنٍّ

ألمـــــــة واحـــــــدة

316A T H A B A T

سر إطالق المتطّرف الفرنسي

3 »داعش« توفد سفراءها إلى لبنان

النقاش: شعوب المنطقة ستنتصر 
على »داعش«.. وسترتّد على مموليها

الحراك العسكري الليبي.. 
إميل لحود يتذكر..ومحاصرة »اإلخوان«

� العراق.. بين التقسيم 
     والمشروع الوطني

� جون كيري يهدد من كردستان

4

»دولة داعش«..
تهديد لَمن؟
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أهاًل بشهر الله
يطل علينا �ش���هر اهلل، بكل قيمه وروحانيته، فهو �ش���هر 

الرّي والرحمة واملغفرة والتوبة، {�شهر رم�شان الذي اأُنزل 

فيه القراآن هدى للنا�س وبينات من الهدى والفرقان}، فيه 

{ليلة القدر خري من األف �ش���هر تنزَّل املالئكة والروح فيها 

باإذن ربهم من كل اأمر، �شالم هي حتى مطلع الفجر}.. فما 

اأحوجنا لأن ن�ش���تلهم من ال�شهر املبارك درو�شه وتعاليمه 

وقيمه ومعانيه ومراميه، يف حياتنا و�شلوكنا وتطلعاتنا، 

على م�شتوى الأفراد، واملجتمع، وعلى م�شتوى الأمة.

فهل اأعظم من ال�شهر املبارك من منا�شبة تتوّحد فيها اأمة 

القراآن الكرمي من حلظة بزوغ الفجر حتى مغيب ال�ش���م�س؛ 

�شيامًا وقيامًا و�شجوداً وت�رضُّعًا، و�شعيًا اإىل اخلريات؟

يف ه���ذا الزمن ال���رديء، حي���ث اأحوال الأم���ة يتاآكلها 

النق�ش���ام اخلط���ري، وال�رضاعات املدّم���رة، وتكرث الطوائف 

ويق���ل الدِّين، وتلب�س �شعوبنا مم���ا ل ت�شنع، وتاأكل مما ل 

تنتج، وتذهب ثرواتها الوافرة اإىل خزائن الل�شو�س ومدمري 

الأوطان وال�شعوب، ويزداد النق�شام اإىل �شَيع ومذاهب وملل 

و�شيا�شات متناحرة، فيكرث اأم���راء الطوائف، ويجنح ملوك 

البلدان نح���و الأبعدين، ولو كان عدواً مبينًا طلبًا للحماية 

والو�شاية.. وحتى اخل�شوع..

يف ه���ذا الزمن املحزن.. م���ا اأحوجن���ا اإىل اأن ن�شتقرئ 

دقنا الق���راءة، وما اأحوجنا لأن ن�شتلهم  �شهر رم�شان، فُي�شْ

دقنا التف�شري، وما اأحوجنا لأن نغتنم املعاين  معانية، فُي�شْ

ال�شامية لل�شي���ف ال�شامي الذي يحل علين���ا �شنويًا ملدة 

�شهر، في�شدقنا املعنى ويوؤال���ف بني القلوب، ويوّحد الأمة 

يف حركة منتظمة يف �شعيه���ا وجهادها وتطلعاتها، وقبل 

اأي �شيء اآخر يف اإميانها.

�شه���ر رم�شان هو �شه���ر الن�شباط، والوح���دة والنظام 

الإلهي لبني الب�رض، {كلوا وا�رضبوا حتى يتبني لكم اخليط 

الأبي�س من اخليط الأ�شود م���ن الفجر ثم اأمتوا ال�شيام اإىل 

الليل} )�شورة البقرة اآية 182(.

بب�شاط���ة، �شهر  اهلل هو �شه���ر النقاء واملحبة والرحمة، 

فما اأحوجنا ونح���ن يف�شلنا عنه �شاع���ات اأن نتقدم اإليه 

بقلوب عامرة باله���دى والتقوى، وعق���ول م�شتنرية بهدى 

الرحمن الرحيم.

ما اأحوجنا لأن ن�شتقب���ل �شهر اهلل بفتح �شفحة جديدة 

بي�شاء مع اهلل اأوًل، ومع اأنف�شنا ثانيًا..

الله���م يف حمى ال�شهر املبارك ن�شاألك الرحمة واملغفرة 

والتوب���ة.. ف�{توبوا اإىل اهلل جميع���ًا اأيها املوؤمنون لعلكم 

تفلحون} )�شورة النور اآية 31(.

كل عام واجلميع بخري.. وهدانا جميعًا �رضاطه امل�شتقيم.

ال�صيخ د. عبد النا�صر جربي

االفتتاحية

الـنـاشر: شركة القلم لإلعالم واإلعالن ش.م.م
رئــيس الـتـحـــريــــر: عـبــداهلل جــبــــري
المـديـر المســؤول: عـدنـان السـاحلـي

يشارك في التحرير:  أحمد زين الدين - سعيد عيتاني

المقاالت الواردة في الجريدة تعبر عن آراء كتابها

www.athabat.net

ل إقرار »السلسلة«
ّ
السياسة تعط
هل حقًا يتعامل راف�شو اإعطاء موظفي 

القط���اع العام حقوقهم املع���رف بها يف 

�شل�شل���ة الروات���ب والأجور، وف���ق مفهوم 

اقت�شادي ومايل، كما يّدع���ون، اأم اأنهم يف 

حقيقة الأمر يت�رضفون انطالقًا من م�رضوع 

�شيا�شي - اقت�شادي يرف�س يف املبداأ فكرة 

وجود حقوق للعمال واملوظفني وحمدودي 

ال�شاعة  اإعادة عق���ارب  الدخل، ويري���دون 

اإىل زمن كان في���ه كل العاملني واملوظفني 

جمرد »مياومني«، يح�شلون على اأتعابهم 

يف حدوده���ا الدني���ا، وم���ا خ���ال ذلك هو 

»مكرمات« و»�شدقات« من رب العمل؟!

يف ه���ذا املج���ال، توؤك���د اأو�شاط يف 

»جلنة التن�شيق النقابية« األ �شيء جديداً 

على �شعي���د ا�شتمرار اخل���الف بني الكتل 

النيابية حول اإقرار ال�شل�شلة، حيث يراأ�س 

النائ���ب فوؤاد ال�شنيورة؛ رئي�س كتلة »نواب 

امل�شتقبل«، جبهة معار�شي اإقرار ال�شل�شة، 

بحجج عدة، اآخره���ا حماولة ربط اإقرارها، 

بعد تخفي�س ن�شبها، بزيادة واحد يف املئة 

على �رضيبة ال�»TVA«، التي تطال الفقراء 

اأكرث من غريهم، ول متّيز بني اأ�شحاب الدخل 

املحدود م���ن مالكي الرثوات، مبا ي�شري اإىل 

اأن ما جرى احلديث عنه من وعود اأو اأجواء 

تفاوؤل ما هو اإل تقطيع للوقت، وبالتايل فاإن 

الأ�شبوع املقبل �شي�شه���د �شل�شلة حتركات 

مطلبي���ة، من بينها اإقفال املوظفني ملداخل 

الإدارات الر�شمية والوزارات باأج�شاهم.

وت���رى اأو�ش���اط متابع���ة اأن تاري���خ 

معار�شي ال�شل�شل���ة ل ي�شهد لهم باحلفاظ 

على املال العام، بل على العك�س من ذلك، 

ه���م الذين اأدخلوا البالد يف نفق ال�شتدانة، 

حت���ت �شتار »وع���ود الربي���ع« املعروفة، 

التي كانت تراهن على »�شالم« بني لبنان 

والع���دو »الإ�رضائيل���ي«، يتم عل���ى اإثره 

»اإعفاء« لبنان من الديون، مكافاأة له على 

خ�شوعه لهذا امل�رضوع.

اأن النظام اللبناين  وتعترب الأو�ش����اط 

برمته، القائم على جمموعة من »املزارع 

الطائفية«، هو بالأ�شا�س �شد فكرة الدولة 

احلقيقية، و�شد فكرة وجود »قطاع عام«، 

اإل م����ن حي����ث ال�شكل، لأن وج����ود الدولة 

ينفي �رضعي����ة »الفيدرالي����ات« الطائفية 

القائم����ة، التي تتف����ق فيم����ا بينها على 

تقا�ش����م »جبنة احلكم« يف ما بات يعرف 

ب�»املحا�ش�شة«، وهذا الأمر لي�س جديداً، 

فف����وؤاد �شهاب �شبق اأن �شم����ى ال�شيا�شيني 

ب�»اأكلة اجلبنة«، وكم����ال جنبالط اعترب 

لبنان »دولة مزرعة«، ومل يكن ينق�س هذه 

املزرعة اإل ظه����ور »احلريرية ال�شيا�شية« 

يف بداي����ة ت�شعيني����ات الق����رن املا�شي، 

والت����ي حملت معه����ا اإىل لبن����ان ن�شخة 

من اأك����رث امل�شاريع الراأ�شمالي����ة توح�شًا، 

كان من اأهدافه����ا حتويل لبنان اإىل »جنة 

�رضيبي����ة« للم�شتثمري����ن، يْجن����ون فيها 

الأرباح ول يدفعون �رضائب، وكانت �رضكة 

»�شوليدير« اإح����دى مظاهر هذه ال�شيا�شة 

القت�شادية؛ التي تاأخذ من البلد باأرخ�س 

الأ�شعار، ول تعطي����ه �شيئًا �شوى التجارة 

ال�شيا�شية والفنت الطائفية.

الرئي�س  الأو�شاط ب����ني موقف  وتربط 

ال�شنيورة من ال�شل�شلة، ومواقف احلريرية 

ال�شيا�شية يف زم����ن »الوعود الربيعية«؛ 

عندم����ا كانت ت�شتهجن حتدي����د حد اأدنى 

لالأجور يف لبنان، وترف�س وجود موؤ�ش�شة 

لل�شم����ان الجتماع����ي، وكان����ت ترى يف 

ذلك تعطي����اًل لال�شتثمار، وعاماًل ل ي�شجع 

امل�شتثمرين على القدوم اإليه.

هذا املوق����ف املعادي لفك����رة الدولة 

احلقيقي����ة والراعية ل�شعبها ين�شحب على 

ال�شيا�شية احلاكمة،  الطبقة  اأع�شاء  معظم 

ف�شيا�شة الهدر وال�شفقات وال�شم�رضات هي 

�شفة عامة حلكام����ه، وحتطيم املوؤ�ش�شات 

الر�شمي����ة وتفريغها اأم����ر ت�شاهم فيه كل 

»الإقطاعيات الطائفية« حل�شاب موؤ�ش�شات 

الطوائف وزعمائها، وما تعرّ�س له التعليم 

الر�شمي ط����وال العق����ود املا�شية منوذج 

و�شاهد عل����ى هذا ال�شت����كالب من جانب 

الراأ�شمال املحم����ي من الطوائف، ول�شالح 

زعمائه����ا، حي����ث ب����ات من�ش����ب »وزير 

الربية« حكراً عل����ى اأ�شحاب املوؤ�ش�شات 

اأو املح�شوبني عليها،  التعليمية اخلا�شة، 

ومعظمه����ا موؤ�ش�ش����ات تابع����ة للطوائف؛ 

اإ�شالمية كان����ت اأو م�شيحية، ولطاملا عرّب 

اأ�شحاب هذه املوؤ�ش�ش����ات عن امتعا�شهم 

ل الدول����ة يف التعلي����م، وكانوا  م����ن تدخُّ

يقول����ون »لتعطن����ا الدولة الأم����وال التي 

ت�رضفها عل����ى التعلي����م الر�شمي، ونحن 

نتوىل مهم����ة التعليم«، وه����ذا ما حتقق 

الر�شمي  التعلي����م  عمليًا جله����ة حماربة 

وت�شوي����ه �شورت����ه، بعدم����ا كان التعليم 

للرا�شب����ني املطرودين من  اخلا�س �شابقًا 

املدر�ش����ة الر�شمية، فكان اأن اأعطي موظفو 

الدولة اأمواًل ليعلّموا اأولدهم يف املدار�س 

اخلا�ش����ة، كم����ا ج����رى حتطي����م التعليم 

احل�شانات،  واألغيت  والتكميلي،  البتدائي 

والآن جاء دور التعليم الثانوي، ومن بعده 

اجلامعي، لأن املطلوب األ تبقى موؤ�ش�شات 

ر�شمية جتم����ع اللبناني����ني، ومثلما ُطرد 

الفقراء من و�ش����ط بريوت التجاري، وباتوا 

غرب����اء علي����ه، وه����و ال����ذي كان يجمع 

اللبناني����ني من كل املناط����ق والفئات، لن 

تبق����ى م�شت�شف����ى اأو مدر�ش����ة اأو موؤ�ش�شة 

ر�شمي����ة جتمعهم ب�شفته����م »لبنانيني«، 

ليت�شنى ملوؤ�ش�شات الطوائف على اختالفها 

ا�شتيعابهم، باعتباره����م »اأبناءها«، وهو 

الأمر الذي تتلطى خلفه احلملة امل�شتعرة 

الر�شمي����ة وموظفيها، والتي  الإدارات  �شد 

تقف خل����ف رف�س ت�شحي����ح اأجورهم مبا 

يتنا�ش����ب م����ع ت����دين قدرته����ا ال�رضائية، 

وم����ا يحكى عن ف�ش����اد، امل�شوؤول عنه هم 

ال�شيا�شي����ون، لأن من ميار�����س الف�شاد هم 

اأزلمهم وحما�شيبهم، ولي�س املوظف الفقري 

والكف����وء الذي لي�س لديه اإل الدولة حاميًا 

وراعيًا.

عدنان ال�ساحلي

كما ُطرد الفقراء من 
وسط بيروت الذي 

جمع اللبنانيين من كل 
المناطق.. لن تبقى 

مستشفى أو مدرسة أو 
مؤسسة رسمية تجمعهم

أحــداث
) العدد 316(  اجلمعة - 27 حزيران - 2014

الأ�سبوع املقبل �سيقفل املوظفون مداخل الإدارات الر�سمية والوزارات باأج�ساهم
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همسات

بًا للطوارئ n حت�شُّ
لوحظ اإث���ر وقوع النفجار عند حاجز 

الطيونة،  اللبن���اين يف منطق���ة  اجلي�س 

اتخاذ تدابري اأمنية م�شددة قرب �شفارات 

اململك���ة العربية ال�شعودي���ة والإمارات 

العربية املتحدة وقطر يف بريوت.

n �شفر مفاجئ
غ��ادر ال�سف��ر ال�سعودي عل��ي عوا�ض 

ع�س��ري مق��ر عمل��ه يف ب��روت، وتوّجه 

على نح��و عاجل نحو اململك��ة ال�سعودية 

غداة وقوع تفجر ظهر البيدر يوم اجلمعة 

الفائت، ومل يعلم ب�سفره طاقم ال�سفارة اإال 

بعد يومني، فيما اأبقت ال�سلطات ال�سعودية 

على بعثتها الدبلوما�سية يف بروت دون 

تعديل.

n احتياطات احرازية
طلبت جهات �شيا�شي���ة من احلكومة 

اللبناني���ة فر�س تاأ�ش���ريات دخول على 

رعايا دول اخللي���ج عماًل مببداأ املعاملة 

باملث���ل، عل���ى الأقل يف ه���ذه املرحلة، 

خ�شية و�ش���ول اأ�شخا�س م���ن جن�شيات 

اأو  ال�شياح���ة  �شت���ار  خليجي���ة حت���ت 

»اجلمعيات الإن�شانية«، وهم يف الواقع 

يتبعون ملنظمات تكفريية.

n مبادرة بري
ُعل��م اأن رئي���ض جمل���ض الن��واب نبي��ه 

ب��ري ين��وي اإط��اق مب��ادرة جدي��دة يف 

�س��هر رم�س��ان املبارك، بعد ت�سكيل كتلة 

نيابي��ة كبرة، مب�س��اعدة من �س��فر دولة 

عربية يحظى باح��رام العديد من النواب 

اللبناني��ني، وق��د تكون مدخ��ًا حلل اأزمة 

انتخاب رئي�ض للجمهورية.

n دعوة فرن�شية
وجهت دوائر فرن�شية دعوات زيارة اإىل 

3 طاحمني تراوده���م اأحالم تبّووؤ من�شب 
رئا�ش���ة اجلمهوري���ة، وقب���ل اأن تن�رضح 

اأ�شارير اأي منهم، كانوا يبلَّغون باأن الدعوة 

ه���ة لالآخرين اأي�شًا، ك���ي ل ي�رضدوا  موجَّ

باأحالمه���م اأكرث من الالزم، والعتقاد باأن 

احلظ ابت�شم لأحدهم ح�رضاً.

n ن�شيحة �شديق
طلب �سدي��ق لقائ��د الق��وات اللبنانية 

�سمر جعجع مل يَره منذ نحو 4 �سنوات، من 

�سدي��ق م�سرك تذكره باأن رهاناته على 

االأمركي��ني �ستف�سل، م�سراً اإىل اأن جعجع 

اأبلغهما بع��د تفجر كني�س��ة �سيدة النجاة 

اأن االأمركيني قالوا له باحلرف اإنه »جزء 

ال يتجزاأ م��ن امل�سالح االأمركية«، فدخل 

ال�سج��ن بعدها، واأن��ه اأبلغهما ع��ام 2008 

اأن��ه �سيت��م انتخاب املرح��وم ن�سيب حلود 

بالن�س��ف زائ��داً واحداً ب�»غط��اء وحماية 

«، واليوم عليه اأال يكّب احلجر. اأمركينينْ

n موفد اأمريكي يف بريوت
و�شل اإىل ب���ريوت بالتزامن مع جولة 

وزي���ر اخلارجية الأمريكي جون كريي يف 

م�رض والعراق وال�شعودية، موفد اأمريكي، 

لو�ش���ع امل�شوؤول���ني يف اأج���واء التحرُّك 

الأمريك���ي يف املنطقة �شيا�شي���ًا ولي�س 

ع�شكريًا.

»داعش« توفد سفراءها إلى لبنان
اأعلن����ت »دولة داع�����س« قراره����ا افتتاح 

دبلوما�شّييه����ا  ع����رب  ب����ريوت  يف  �شفارته����ا 

التنحاري����ني املقيمني اأو ال�شائحني من »دولة 

داع�����س« يف الع����راق وبالد ال�ش����ام، لت�شجيع 

�شياحة القتل والغت�شاب والنهب على الطريقة 

التكفريية.

اأعلن����ت »داع�س« قرارها ب�ش����ّم لبنان اإىل 

دولته����ا ال�ش����وداء املفر�شة، واأنه����ا اآتية عما 

قري����ب، وطالبت »جبهة الن�����رضة« جماهديها 

بالنتق����ال من لبنان اإىل �شوري����ة )ول اأدري اإن 

كان العك�س هو املطلوب، اأي هجرة الن�رضة من 

القلمون والزبداين اإىل لبنان(. 

القوى الأمني����ة األقت القب�س على اإرهابيني 

م����ن كتائ����ب »عب����د اهلل ع����زام« و»الن�رضة« 

وغريهم، ومع ذلك ُينكر بع�س اللبنانيني من 14 

اآذار وجود هذه اجلماعات »احلليفة«، ويوؤكدون 

اأن ل »قاع����دة« ول »ن�����رضة« ول »داع�س« 

يف لبن����ان، اإما ب�شبب اجلهل اأو للتغطية عليها 

لال�شتف����ادة م����ن قدراتها الأمني����ة والع�شكرية 

ب�رضب قوى املقاومة، والتي تعّو�س عجز هذه 

القوى عن الق�شاء على املقاومة، فمرة ت�شتعني 

بالعدو ال�شهي����وين وتوؤّمن له الغطاء التربيري 

لالعت����داء على لبن����ان املقاوم، وط����وراً توؤّمن 

الغطاء للتكفرييني، انطالقًا من رهانهم اخلاطئ 

باأنه����م و»داع�س« يف خندق واحد حتت عنوان 

»عدّو عدّوك �شديقك«.

»داع�س« اللبنانية هي مزيج من النازحني 

ال�شوريني وبع�س الفل�شطينيني وبع�س العمالء 

م����ن املو�ش����اد ال�شهيوين واأجه����زة املخابرات 

املتع����ددة اجلن�شيات، وبع�����س اللبنانيني من 

اجلماعات »ال�شلفية« اأو جتار ال�شيا�شة والدين، 

اأو الب�شطاء لعتبارات مذهبية..

اجلناح ال�شيا�شي ل�»داع�س« برّر تفجرياتها 

وو�شفها ب�»ردة فعل«، كما ورد يف بيان الأمانة 

العامة لقوى 14 اآذار، الذي �شاوى بني »حزب اهلل« 

و»داع�س« وو�شفهما باأنهما ميثالن التطرف، ما 

يعني جهاًل بالعمل ال�شيا�شي، اأو انعدام املعايري 

الأخالقية واملعرفية، اأو حماولة بائ�شة من »14 

اآذار« لرف���ع »داع�س« م���ن انحطاطها الوح�شي، 

وم���ن دركها الأ�شف���ل اإىل م�شت���وى ال�شموخ وعز 

املقاومة، وهي حماولة فا�شلة لن يربح مرّوجوها 

�ش���وى اخليبة والف�شل؛ كم���ا يف املرات ال�شابقة، 

حيث راهنوا على انت�ش���ار العدو »الإ�رضائيلي« 

يف متوز 2006، وانهزموا مع���ًا، مع فارق ب�شيط، 

فالع���دو ال�شهيوين اعرف بهزميت���ه وبانت�شار 

املقاومة، ومل تعرف قوى 14 اآذار!

امل�شكلة التي تثري ال�شتغراب، اأن »دواع�س 

التابعني  العن����ق؛  اأ�شحاب ربط����ات  لبن����ان« 

للثقافة الغربية وال�شيا�شة الأمريكية خ�شو�شًا، 

يرون اأن احلق على املقاوم����ة ويربّوؤون العدو، 

�شواء كانت »اإ�رضائيل« اأو اجلماعات التكفريية 

وفق الآتي:

- اأثن����اء ح����رب مت����وز 2006، دانت ق����وى 14 

اآذار املقاوم����ة وحّملته����ا م�شوؤولي����ة العدوان 

اجلن����ود  خطف����ت  لأنه����ا  »الإ�رضائيل����ي«، 

القوى التي  »الإ�رضائيلي����ني«، وتنا�شت ه����ذه 

اجتمع����ت يف ال�شفارة الأمريكي����ة، اأن الحتالل 

»الإ�رضائيلي« لالأرا�شي اللبنانية هو منذ العام 

1978، ومل تنفذ »اإ�رضائيل« القرارات الدولية.

- اأثناء تفج����ريات ال�شاحية، اأع����اد »دواع�س 

لها  لبنان« حتمي����ل امل�شوؤولية للمقاومة وتدخُّ

يف �شوري����ة، وتنا�شوا اأن ال����زوار اللبنانيني قد 

خطفتهم قطعان املعار�ش����ة ال�شورية يف اعزاز 

قبل التدخل، وهددت باحتالل لبنان بعد حترير 

ادعاءاتهم، وب����رروا للتكفرييني  �شورية، وف����ق 

جرائمهم واعتربوها ردة فعل، ولي�شت عماًل عن 

�شابق ت�شّور وت�شميم!

- اأعلن����ت »14 اآذار« م�شوؤولي����ة املقاومة عن 

معاناة العم����الء اللحديني الهاربني اإىل الكيان 

ال�شهيوين، ومل حتّمل العمالء م�شوؤولية اخليانة!

ووفق نظ����رات »فر�ش����ان دواع�����س لبنان 

الن�شاء  اغت�ش����اب  ف����اإن م�شوؤولية  الآذاريني«، 

يف العراق تتحملها الن�ش����اء ال�شحايا.. فلماذا 

مل يتجاوب����وا م����ع »الثوار« ويرّفه����وا عنهم؟! 

وم�شوؤولي����ة تدمري الكنائ�س يف �شورية والعراق 

يتحّملها امل�شيحيون، فلماذا يقيمون �شلواتهم 

يف كنائ�س؟.. األي�شت اأر�س اهلل وا�شعة، فلي�شلّوا 

يف العراء ولي�شتف����زوا »داع�س«! ون�شاأل: ماذا 

ل����و قطعت »داع�����س« اأ�شاب����ع امل�شاركني يف 

النتخاب����ات اللبنانية اإذا ح�شلت..؟ من يتحّمل 

م�شوؤولية الناخب املخالف لأوامر »داع�س«؟

لق����د تنا�ش����ى »اآذاريو داع�����س« اأن لبنان 

ميّث����ل اإحدى ولي����ات »دولة داع�����س الكربى« 

يف بالد ال�ش����ام، ومل يحدد اأبو بك����ر البغدادي 

ممثل����ه واأمريه عل����ى لبنان، لكن وف����ق النظام 

»الداع�ش����ي« فاإن على قوى 14 اآذار اأن تتح�رّض 

لعق����د موؤمتر تاأ�شي�ش����ي »داع�شي« للنظام يف 

لبنان وفق الآتي:

- اإلغ����اء املنا�شفة واملثالثة واأي م�شاركة، لأن 

الوظائف �شتكون من ن�شيب مبايعي »داع�س« 

فق����ط، و�شيطَرد املوظفون م����ن جميع الطوائف 

واملذاه����ب؛ كما ح�شل يف الع����راق بعد �شيطرة 

»داع�س« على نينوى وبع�س املحافظات.

- الأمري )رئي�س اجلمهورية( لن يكون م�شيحيًا!

- وج����وب مبايع����ة الأمانة العامة ل�����14 اآذار 

ل�»داع�����س«، واإل �شتتعر�����س للقت����ل وت�شبى 

ن�شاوؤها!

-  ُتط����رد جميع الن�ش����اء من وظائفه����ا منعًا 

للف�شاد.

اللبناني����ة  الدرا�شي����ة  املناه����ج  ُت�شتب����دل   -

لأنه����ا خمالفة لل�رضع، ويحاَك����م كل من يتعلم 

الريا�شي����ات والفل�شف����ة والكيمي����اء واملنطق، 

وف����ق فتاوى اأئمة التكفريي����ني، وتنفيذ اأبو بكر 

البغدادي واجلولين واأب����و عمر ال�شي�شاين واأبو 

ب����راء الفرن�ش����ي، لأن هذه العل����وم كفر وزندقة 

و�رضك باهلل �شبحانه وتعاىل!

لكن »داع�س« ورعاتها يراعون اخل�شو�شية 

اللبنانية والثقافة الغربية لقوى 14 اآذار، فبداأوا 

ير�شلون انتحاريني فرن�شيني تكرميًا حللفائهم، 

حتى ل يقال اإن النتحاريني املتحالفني مع »14 

اآذار« هم من الب����دو اأو املت�رضدين، بل مميَّزون 

يحملون اجلواز الفرن�ش����ي وتاأ�شرية »�شنغن«، 

احرامًا ملقام الآذاريني »الداع�شيني« )انتحاري 

.)special
يفرح����وا،  األ  اآذار   14 لق����وى  ن�شيحتن����ا 

ف�»داع�����س« ل����ن تنت�����رض، واإن انت�رضت فلن 

ت�شاركه����م احلك����م، و�شتذبحه����م كم����ا ذبحت 

�رضكاءه����ا يف »جبه����ة الن�����رضة« و»اجلي�س 

احلر«، وكما تقتل »البعث« العراقي يف العراق.

»داع�س« ل تقب����ل امل�شاركة مع اأحد، فاإما 

اأوا للقتل وال�شبي ونب�س  اأن تبايعوها، واإما تهيَّ

القبور وهدم التماثيل.

د. ن�سيب حطيط

»داعش« ترسل انتحاريين 
فرنسيين.. تكريمًا واحترامًا 
لمقام حلفائها »اآلذاريين«
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تربير جرائم »داع�ش« حماولة بائ�سة للرفع من انحطاطها الوح�سي



»دولة داعش«.. تهديد لَمن؟
ع���ًا، يح���اول الإرهاب  كم���ا كان متوقَّ

اأن يتم���دد يف املنطق���ة، فه���ا هو ي�رضب 

يف لبن���ان و�سورية والع���راق، حماوًل اأن 

ي����رضب اللبنانيني يف �سمي���م وجودهم 

ا�ستقرار  وحياتهم واأمنه���م، ُمنهيًا ف���رة 

�سيا�سي انعك�س ا�ستقراراً اأمنيًا، اعتقد معه 

اللبنانيون اأنه �سيطول.

وهكذا، بداأت التط���ورات تفر�س على 

���ب للعوا�سف  لبن���ان واملنطق���ة التح�سُّ

املتطرّف���ة التي ق���د تقتل���ع جمتمعات 

باأكمله���ا، وقد تغّي وج���وه دول وحدود 

اأخرى، ولعله قد يك���ون من املفيد النظر 

اإىل تطورات املنطق���ة ب�سموليتها ولي�س 

يف كل بل���د عل���ى ح���دة، فامل�سيحيون 

عل���ى �سبيل املثال لن يبقى لهم يف هذه 

املنطق���ة اأي وج���ود اأو اأي دور يف ظ���ل 

ت�ساعد التطرُّف الدين���ي، وا�ستداد غلواء 

ني - ال�سيعي، ول  ال�رضاع املذهب���ي ال�سُّ

ني الذي  ن���ي ال�سُّ حتى يف ال����رضاع ال�سُّ

ن���ة وال�سيعة �سيجدون  يزداد حّدة، وال�سُّ

 كما�سة التطرف الديني 
ْ
اأنف�سهم بني فّكي

و�سور نح���ر الأعناق، وال���كالم الطائفي 

البغي�س.

وبالنظر اإىل ال�رضاع الدائر يف املنطقة، 

ميكن لنا مالحظة خطورة ما يلي:

اأوًل: الرحي���ب باحت���الل »داع����س« 

اأق�سام���ًا من العراق، وامل�س���يات املوؤيدة 

ل�»داع�س« يف كل من:

اأع���الم  ورف���ع  لبن���ان،  طرابل����س - 

»داع����س«، علم���ًا اأن ا�ستغ���الل بع����س 

امل�سايخ للتوقيفات التي قام بها اجلي�س 

اللبناين على خلفية القتتال الذي ح�سل 

يف طرابل�س، باتت تنذر بالقلق، خ�سو�سًا 

على اأبواب رم�سان، وفورة اخلطب النارية 

التي �سرافقه.

الأردن، وحتدي���داً يف منطقة  جن���وب 

مع���ان القريبة م���ن احل���دود ال�سعودية 

- الأردني���ة، حي���ث ي�سي اخل���راء اإىل اأن 

ل�»داع�س« موؤيدين يف اململكة، ُينتظر اأن 

يتم حتريكهم للتخريب داخل الأردن، علمًا 

اأن عّمان مل تن�َس بعد التفجيات الإرهابية 

التي قام بها »تنظيم الدولة الإ�سالمية يف 

العراق« عام 2005.

ثاني���ًا: حماولة »داع����س« ال�سيطرة 

عل���ى معظم املعابر احلدودية بني العراق 

و�سوري���ة، وب���ني الع���راق والأردن، وبني 

العراق واململك���ة العربية ال�سعودية، فقد 

اأعلن���ت تقارير �سحفي���ة اأن م�سلحني من 

تنظي���م »داع����س« متّكنوا م���ن ال�سيطرة 

على معري طريبي���ل والوليد احلدودينْي 

يف حمافظ���ة الأنبار، بع���د اأيام من اإعالن 

�سيطرتهم على مع���ر القائم على احلدود 

العراقية - ال�سوري���ة، كما حاول التنظيم 

ال�سيط���رة على معر عرع���ر احلدودي مع 

اململكة العربية ال�سعودية، بالإ�سافة اإىل 

ع���ودة »داع�س« للقتال يف �سمال �سورية 

على احلدود ال�سورية الركية.

وهك���ذا، يب���دو اأن تنظي���م »داع�س« 

يحاول ت�سعي اخلطاب الطائفي واملذهبي 

�س���د ال�سيع���ة، ملحاول���ة �س���ّد الع�سب 

ال�سعبي، حماوًل ال�ستفادة من التناق�سات 

نية  نية، ليهّدد وجود الدول ال�سُّ نية ال�سُّ ال�سُّ

يف املنطقة، والتو�ّسع على ح�سابها، علمًا 

اأن اخت���الط العوامل القبلية والنق�سامات 

الداخلي���ة يف كل م���ن ال�سعودية والأردن 

يجعل من قدرة »داع����س« على التغلغل 

كب���ية، م�ستفي���داً من حرم���ان وتهمي�س 

واإغراء اخلطاب املذهبي.

كما ُيالح���ظ ا�ستف���ادة »داع�س« من 

تراخي الدول الإقليمية الفاعلة يف املنطقة، 

نة له م���ن ال�سعودية  ومن م�سان���دة مبطَّ

وتركيا، اللتني تنتظران التطورات لتحقيق 

مكا�سب يف العراق، وبالتايل تاأمني ح�سة 

وازنة يف م�ستقبل املنطقة، والأهم ي�ستفيد 

���ث« الأميكي يف  »داع�س« م���ن »الريُّ

التعامل مع خطر اإرهابي بهذا احلجم، ومن 

ق���رارات اأوروبية بال�سم���اح ب�رضاء النفط 

امل�رضوق من �سوري���ة، ما جعلهم يوؤّمنون 

له التمويل الالزم ملوا�سلة الإرهاب.

وم���ن مراقب���ة كل هذا احل���راك الدائر 

يف املنطقة، وحرك���ة الأطراف الإقليميني، 

ي�س���ح الت�س���اوؤل: هل فعاًل يه���دد تعاظم 

وجود »داع�س« وحتقيق دولته الإيرانيني 

وال�سيعة ب�سكل ع���ام، اأم اأنه يتو�سع على 

نة، لُيثبت دولته على  ح�ساب الع���رب ال�سُّ

اأنقا����س دوله���م املتهالك���ة، التي تعاين 

من فقدان ال�رضعية، وم���ن تهمي�س بع�س 

املجموعات وعدم تنمية مناطقها؟

واقعيًا، دخلت املنطقة يف مرحلة من 

الال يقني، فما يح�سل، والتهديد الذي ي�سّكله 

»داع�س« ل���كل من ال�سعودي���ة والأردن، 

وحماولت���ه التو�س���ع �س���وب حدودهما، 

يعيد امل�سه���د - مع اختالف رموزه - اإىل 

ما ي�سبه اأواخ���ر العام 2010 واأوائل العام 

2011، حي���ث انهارت الأنظم���ة املتحالفة 
مع ال�سعودية حتت وطاأة ال�سارع، ل�سالح 

حكم ثيوقراطي اآخر، كما اأن تاأ�سي�س دولة 

ل�»القاعدة« لي�س �سيئ���ًا م�ستحياًل، فقد 

ت�سهد املنطقة العربية دولة ل�»القاعدة«، 

�سبيه���ة باأفغان�ستان الت���ي حتّولت يومًا 

اإىل دول���ة ل�»القاع���دة«، مببارك���ة - اأو 

على الأقل غ�ّس نظر - اأميكي، فهّل يدرك 

نة منهم  امل�سوؤولون العرب - خ�سو�سًا ال�سُّ

- خط���ورة وجود دول���ة ل�»القاعدة« يف 

حميطهم؟ اإن ما يح�سل ي�سي باأن معظمهم 

مل يتح�ّس�س اخلطر بعد.

د. ليلى نقول الرحباين

م�سلحو 

»داع�ش« 

عند احلدود 

العراقية - 

ال�سورية

4

اأنقرة - الثبات

ق���ال رئي�س ال���وزراء الرك���ي لل�سحافيني عندما 

�ساألوه موؤخراً عن الو�سع يف مدينة املو�سل العراقية 

حرفي���ًا ما ترجمته: »علمي علمكم«، يف اليوم التايل 

�س���در قرار ق�سائ���ي مبنع ال�سح���ف وو�سائل الإعالم 

من احلديث عن الو�سع هن���اك، حتت ذريعة »حماية 

املحتَجزين يف القن�سلية الركية يف املو�سل«.

ر اأنقرة الو�سع يف الع���راق على اأنه نتيجة  ُت�س���وِّ

طبيعية لل�سيا�سات الطائفية للحكومة العراقية، لكن 

املعار�سة الركي���ة - ومعلوم���ات غربية - تتحدث 

بو�س���وح عن الدور الركي املتق���ّدم يف دعم م�سلحي 

تنظيم »داع�س« يف العراق، وقبله يف �سورية.

وفيم���ا حتّدث رئي�س ح���زب »ال�سعب اجلمهوري« 

املعار�س كليت�سدار اأوغل���و عن وثائق ُتثبت اأن مئات 

ال�ساحن���ات املحّمل���ة بالأ�سلحة دخل���ت اإىل العراق، 

اته���م الزعي���م املعار����س احلكوم���ة باأنه���ا »تن�رض 

الفتن���ة الطائفية يف املنطقة م���ن خالل نقل الأ�سلحة 

للمتطرفي���ني، وكان اآخره���ا نق���ل مئ���ات ال�ساحنات 

لة بالأ�سلحة اإىل الأرا�سي العراقية«. املحمَّ

ويف الإط���ار نف�سه، تق���ّدم طانري كول���و؛ النائب 

يف الرمل���ان ع���ن مدين���ة ا�سطنبول، ونائ���ب رئي�س 

ح���زب ال�سعب اجلمهوري، بطل���ب اإىل رئي�س الرملان 

ل�ستج���واب وزير اخلارجي���ة داود اأوغلو على خلفية 

اأح���داث اقتحام القن�سلية الركي���ة واختطاف الطاقم 

الدبلوما�سي هن���اك، بعد �سدور تقري���ر اأمني ُم�رضَّب 

ُيفي���د باأن القن�سلية الركية يف املو�سل اأخرت اأنقرة 

بخط���ورة الو�سع يف �سم���ال املو�س���ل، اإل اأن وزارة 

اخلارجية الركي���ة طالبتها بعدم املغ���ادرة، موؤكدة 

اأن »الو�س���ع باملو�سل غي ُمقل���ق، واأن تنظيم الدولة 

الإ�سالمية يف العراق وال�سام لي�س خ�سمًا لركيا«!

مل يكن غريب���ًا، يف راأي املتابعني للملف الركي، 

اأن هذا التنظيم مل يدخ���ل »لئحة الإرهاب« الركية، 

فاملعلومات تتحدث عن دور لوج�ستي كبي لركيا يف 

رعاية هذا التنظيم يف �سورية والعراق، حتى اأن رئي�س 

ال���وزراء رجب طي���ب اأردوغان »ي���كاد ي�سلي عليهم 

حني ياأتي على ذكره���م«، كما يقول املعاون ال�سابق 

لرئي����س الوزراء الركي عبد اللطي���ف �سرن، م�سياً يف 

حديث �سحفي جلريدة »طرف« الركية اإىل اأن عنا�رض 

تنظيم »داع�س« »ياأتون اإىل تركيا لتناول الكباب بعد 

خو�س املعارك �سد اجلي�سنْي العراقي وال�سوري«.

وتتحدث امل�سادر الركية املعار�سة عن دور كبي 

لال�ستخب���ارات الركية يف دع���م وتو�سع هذا التنظيم 

املتطرف، بدءاً من م�ساركته يف القتال �سد اأكراد �سورية 

انطالق���ًا من الأرا�سي الركية، حيث عرت دباباته اإىل 

املنطقة انطالقًا من تركيا، و�س���وًل اإىل تكوين قاعدة 

دعم خلفية كبية له، وت�سي املعلومات اإىل اأن ف�سياًل 

متكام���اًل ل�»داع����س« موجود يف تركي���ا برعاية من 

ال�ستخب���ارات الركية، ويقود ه���ذا التنظيم »خال�س 

باياجنوك«، املعروف ب�»اأبو حنظلة«، وهو كان نزياًل 

يف ال�سج���ون الركية منذ العام 2011، قبل اإطالقه يف 

24 كان���ون الثاين 2013، وتتح���دث املعار�سة الركية 
ع���ن خ�سوع اأف���راد ال�رضطة الذين اعتقل���وا »خال�س 

باياجنوك« لإجراءات تاأديبية وم�ساءلة اإدارية.

ويق���ول الكاتب الرك���ي اأموط ياف���وز: »علينا اأن 

نواج���ه حقيقة اأن تركي���ا اأ�سبحت مرك���زاً للخدمات 

اللوجي�ستي���ة التي حتدث يف الع���راق و�سورية خالل 

ف���رة ت�سليم املنطقة اإىل الإرهابيني، ويف هذا ال�سياق 

يبدو اأن ثّمة احتمالنْي يف هذا املو�سوع؛ فاإّما اأن تكون 

تركيا اأكرث �سلبية وغ���ي موؤّثرة يف هذه املنطقة على 

عك�س توقعاتن���ا، واإما اأن يكون له���ا دور بالذات يف 

زعزعة ا�ستقرار املنطق���ة«، معتراً اأن كال الحتمالني 

ي�سكالن خطراً كبياً على اأمن تركيا وم�ستقبلها.

االستخبارات التركية تنّسق هجمات »داعش« في سورية والعراق

»داعش« تستفيد من 
ث« األميركي.. ومن  »التريُّ

قرارات أوروبية تسمح 
بشراء النفط المسروق
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يف �سهر �سباط من العام 2012 

ك�سفت وكالة »وورلد نيت دايلي« 

الأميكي���ة، اأن الولي���ات املتحدة 

وتركيا والأردن يديرون معًا قاعدة 

لتدري���ب امل�سلحني يف احلرب �سد 

�سورية، يف بلدة ال�سفاوية الأردنية، 

التي تق���ع يف املنطقة ال�سحراوية 

يف �سمال الأردن.

ومنذ اأيام قليلة ك�سف م�سوؤولون 

اأردني���ون للوكالة نف�سها اأن اأع�ساء 

تنظيم ما ت�سمى »الدولة الإ�سالمية 

يف العراق وب���الد ال�سام« )داع�س( 

�سبق له���م اأن تلّق���وا تدريبات من 

مدربني اأميكيني يعملون يف قاعدة 

�رضية بالأردن عام 2012.

اأن  اإىل  امل�سوؤول���ون  واأ�س���ار 

»ع�رضات من اأع�ساء التنظيم تدّربوا 

يف تلك الفرة كجزء من م�ساعدات 

�رضّية كان يتم تقدميها للم�سلحني 

الذين ي�ستهدفون �سورية«، واأ�سافوا 

اأن »تلك التدريبات كانت ترمي اإىل 

قيام امل�سلحني بعمليات م�ستقبلية 

يف العراق«.

ه���ذه الوثيق���ة لي�س���ت جديدة 

لتب���نّي مدى الت���ورُّط الأميكي يف 

احلرب الق���ذرة �سد �سورية، فجميع 

اأن الوليات املتحدة  الوقائع توؤكد 

هي من قرّر ا�ستخ���دام »القاعدة« 

والتكفيي���ني يف �سورية، بناء على 

نظري���ة دايفي���د برايو�س »احلرب 

العنان  اأُطلق  اأن  بالوا�سطة«، فكان 

ل�سب���كات الإره���اب العامل���ي يف 

وحت�سيدهم،  امل�سلح���ني  جتمي���ع 

الت�سهي���الت  وتق���دمي  وتدريبه���م 

وخمتلف و�سائ���ل الدعم لهم، لي�س 

ماديًا وع�سكريًا فح�سب، بل خمتلف 

اأ�سكال الدع���م املعنوي والإعالمي، 

توا�سل  ومواقع  ف�سائيات  وت�سخي 

اجتماع���ي حت���ت عن���وان: »دعم 

الث���ورة ال�سوري���ة«، الت���ي فركوا 

لها منذ البداي���ات كل ما يلزم؛ من 

�سع���ار »�سلمّي���ة.. �سلمّي���ة«، اإىل 

ح�س���د امل�سلح���ني واملرتزق���ة من 

ري���اح الأر����س الأربع���ة، ليطّوروا 

�سعارهم »دع���م املقاتلني من اأجل 

احلرية«، ولهذا ح�سدوا يف البدايات 

الإمكاني���ات الك���رى لذل���ك، بدءاً 

�سورية«،  اأ�سدق���اء  »موؤمترات  من 

ولي����س انتهاء باأكذوب���ة الأ�سلحة 

الكيمائية، وت�سخي دول ومنظمات 

دولية واإقليمية �سد الدولة الوطنية 

ال�سورية.

واإذا كان احللف الدموي املعادي 

ل�سورية متع���دد الأ�سكال والأوجه، 

اإل اأن ثم���ة ث���الث دول انغم�س���ت 

الروؤو�س  املتع���ددة  املوؤام���رة  يف 

والأه���داف، وهي: تركيا وال�سعودية 

وقط���ر، والتي انخرط���ت يف لعبة 

�سف���ك ال���دم ال�س���وري، ووّفرت كل 

الو�سائ���ل، ب���دءاً م���ن مع�سك���رات 

التدري���ب يف الأردن وتركيا، وكانت 

حكوم���ات هذه ال���دول تقوم مبهام 

مكلَّفة به���ا اأميكيًا، ولوائح القتلى 

ب���داأت تك�سف �سف���ة انتماء العديد 

منهم النظامية، حيث هناك �سباط 

جي�س وخماب���رات، وبع�سهم برتب 

كبية ل ميكن لهم اأن ياأتوا اإىل بالد 

الأموي���ني، ول اإىل بالد الرافدين من 

بنات روؤو�سهم.

لكن اأمام �سمود �سورية وحلفها، 

وتك�سي العديد من حلقات املوؤامرة 

الك���رى، اأخذ امل����رضوع ال�سيطاين 

بالته���اوي، وبداأ اجلي����س ال�سوري 

يحق���ق اإجن���ازات نوعي���ة مذهلة، 

اآخره���ا قبل �ساع���ات حينما اأمهل 

حل���ب  يف  الأجان���ب  امل�سلح���ني 

القدمية، وهم م���ن جن�سيات تركية 

و�سعودية وقطري���ة وليبية ومينية 

واإفريقية، فر�سة اأخية للخروج من 

الأرا�س���ي ال�سورية باجتاه الأرا�سي 

الركي���ة، �سم���ن ����رضوط حددها 

اجلي�س، واإل �ستكون حلب مقرتهم.

اأن  املج���ال  ه���ذا  يف  ُيذك���ر 

امل�سلح���ني ال�سوري���ني كان���وا اإما 

غادورا حلب القدمي���ة، واإما �سلّموا 

ال�رضوط  اأنف�سه���م للجي�س �سم���ن 

الت���ي و�سعه���ا، واإذ حقق���ت هذه 

العملي���ة اأهدافه���ا، ومل يب���ق من 

امل�سلح���ني ال�سوريني اإل الع�رضات، 

بدا امل�سلح���ون الأجانب يف حالة 

ت�ستت و�سياع.

كل ذلك يرافق م���ع انت�سارات 

للجي����س على مدى ات�ساع اخلارطة 

ال�سوري���ة، خ�سو�س���ًا يف الري���ف 

احلم�سي  الري���ف  ويف  الدم�سق���ي 

وغيهم���ا.. وهن���ا يب���دو اأن حلف 

اأع���داء �سورية، وكما ه���ي العادة، 

جل���اأ اإىل ورقته كلما وقع يف ماأزق، 

»الإ�رضائيلي«،  بالع���دو  فا�ستعان 

الذي مل يتوقف دعمه للمجموعات 

امل�سلحة، حي���ث ك�سفت معلومات 

يف الأيام القليلة املا�سية اأن نحو 

األف م�سل���ح جري���ح مّت نقلهم اإىل 

امل�سايف لعالجهم.

وطبق���ًا لهذه املعلوم���ات، فاإن 

الكيان ال�سهي���وين ل يكتفي بدعم 

املجموع���ات امل�سلح���ة - عل���ى 

خمتل���ف ميوله���ا - لوج�سيتًا عر 

ال���رادارات والتوجيهات الع�سكرية، 

وخط���وط الت�س���ال ال�ساخنة، اإمنا 

مبا�رض  وب�س���كل  ع�سكري  ���ل  بتدخُّ

كلما �ساق اخلناق على امل�سلحني، 

كما ح�سل موؤخ���راً حينما ا�ستهدف 

طيان الع���دو ومدفعيت���ه »اللواء 

90«، وه���و م���ن اأب���رز الألوية يف 

خطوط املواجهة الأمامية مع العدو 

»الإ�رضائيلي« على جبهة اجلولن، 

كما اأن���ه يخو�س مواجهة مع الزُّمر 

امل�سلحة داخل الأرا�سي ال�سورية.

وهن���ا ت�سي م�س���ادر ع�سكرية 

خب���ية اإىل اأن احل�سور املباَلغ فيه 

ل�سالح اجلو ال�سهيوين، مع الق�سف 

املدفعي الكثيف، كان هدفه ت�رضيب 

الن����رضة«  ل�»جبه���ة  مقاتل���ني 

احلدود  عر  الإ�سالمية«  و»اجلبهة 

بغطاء ناري »اإ�رضائيلي«.

ت�سي الوقائ���ع اإىل اأن امل�رضوع 

اجلهنم���ي امُلع���ّد ل�سوري���ة يتلقى 

ال�رضبات الكرى، ما يجعل م�سيه 

الف�س���ل الذريع، وبالتايل، كما يوؤكد 

خراء ا�سراتيجي���ون، كان ا�ستعال 

جبه���ة العراق من قَب���ل »داع�س« 

وحلفائها، يه���دف اإىل قطع الطريق 

عل���ى اإن�س���اء منظوم���ة اإقليمي���ة 

املزيد  واإيجاد  وم�ستقل���ة،  مقاومة 

من م�ساحات التوتر والقتال العرقي 

واملذهبي.

ولي����س �سدف���ة اأب���داً اأن يت���م 

ت�سوي���ق النفط امل����رضوق من دير 

الزور والع���راق من خالل تركيا، واإذ 

���ن اأك���رث بتوقيت عودة  اأردمت التمعُّ

لبن���ان، وحماولت  النفجارات يف 

الت�سلل اإىل القلمون، ومتدُّد »داع�س« 

يف العراق، ا�ساألوا وتابعوا جيداً �رضّ 

�سحن النف���ط العراقي من »كركوك 

الرازاني���ة« اإىل ميناء ع�سقالن يف 

فل�سط���ني املحتل���ة.. تاأّملوا مبغزى 

توقي���ت التم���ّدد »الداع�س���ي« يف 

لبنان،  والنفج���ارات يف  الع���راق، 

وو�سول اأول �سحنة نفط عراقية من 

»دولة الرازاين« اإىل العدو.

اأحمد زين الدين

»دواعش« واشنطن والخليج وتركيا 
يحاولون تعويض الهزيمة في سورية

| الأطفال القّنا�سة
ك�سف���ت منظم���ة »هيوم���ان رايت�س ووت����س« حلقوق 

الإن�سان اأن مقاتلي املعار�س���ة مبختلف ف�سائلهم يف 

�سورية يقومون بتجنيد مراهق���ني ل تتجاوز اأعمارهم 

ال�15 عامًا، من اأجل القتال يف احلرب الأهلية الدائرة يف 
البالد، وتتنّوع اأدوارهم بني قنا�سة وحرا�س وجوا�سي�س 

وم�سعفني ومعاونني لوج�ستيني.

| حتقيقات اأوروبية
�أعلن��ت وز�رة �لد�خلي��ة �لإ�شباني��ة �أن��ه مت تفكيك �شبكة 

و�لع��ر�ق،  �شوري��ة  يف  يقاتل��ون  »جهادي��ن«  جتني��د 

و�أو�شح��ت  �شاب��ق يف غو�نتانام��و.  يتزعمه��ا معتق��ل 

�لد�خلي��ة �أن �ل�رشط��ة �شّنت 12 عملية ده��م وتفتي�ش يف 

مدريد، و�أوقفت 8 �أ�شخا�ش، وما ز�ل �لتحقيق مفتوحًا. 

من جهة �أخرى، �أعلن م�شدر ق�شائي فرن�شي توقيف �شتة 

رجال ُي�شتبه يف �نتمائهم �إىل �شبكة لتجنيد »جهادين« 

للقت��ال يف �شورية، و�أودعو� �ل�شج��ن على ذمة �لتحقيق، 

��ع �أن ي�شلَّم رجل �شاب��ع فرن�شي، �أوقف يف بلجيكا  وُيتوقَّ

و�أودع �ل�شج��ن، لل�شلطات �لفرن�شي��ة، ُيعتقد �أنه �أحد �أبرز 

م�شوؤويل هذه �ل�شبكة.

| النت�سار و�سيك
اأك���د بروف�سور التاريخ والعالق���ات الدولية يف جامعة 

بو�سط���ن الأميكية؛ ايغ���ور لوكي����س، اأن احلرب على 

�سورية تقرب من نهايتها، واأن القيادة ال�سورية متّكنت 

من �سبط الأو�ساع، ولذلك باتت الآن على و�سك حتقيق 

النت�سار. وراأى لوكي�س يف حديث تلفزيوين اأن »موقع 

الرئي�س ب�سار الأ�سد اأ�سب���ح الآن اأكرث قوة«، م�سياً اإىل 

اأن الرئي����س الأ�سد متّكن من حتقي���ق النت�سار يف هذه 

احلرب، فيما تراجع املجموعات امل�سلحة من خمتلف 

الأماك���ن الهامة، معتراً اأن ا�ستمرار حتقيق النت�سارات 

عل���ى خمتلف اجلبهات يف �سوري���ة �سيوؤدي اإىل تراجع 

معاناة النا�س املدنيني.

| دعم امل�سلحني متنّوع
ك�شف��ت وثائ��ق �أمريكي��ة ع��ن 131 �أكادميي��ًا ونا�شط��ًا 

ورج��ل دين ينتمون �إىل 31 دول��ة، يوفرون �لدعم �ملايل 

للح��ركات �مل�شلح��ة يف �شوري��ة، ومن بن ه��وؤلء، كما 

ت�ش��ري �لوثائق، 28 �شخ�شي��ة �شعودي��ة �شيا�شية ودينية. 

وكان��ت وز�رة �خلارجي��ة �لأمريكي��ة �أ�ش��درت تقري��ر�ً 

�أن تربع��ات دول  في��ه  ذك��رت  �حل��ايل،  �ل�شه��ر  �أو�ئ��ل 

جمل�ش �لتعاون �خلليج��ي �خلا�شة هي �مل�شدر �لرئي�ش 

لتموي��ل �جلماع��ات �لإرهابي��ة، و�أن �لدع��م »�ل�رشعي« 

لهذه �حل��ركات يتخذ 7 �أ�شكال، �أهمه��ا �لدعم �ملايل عن 

طريق �ل�شدقات و�لتربعات و�لزكاة، بعد �إثارة �لعاطفة 

و�حلما�شة لدى �مل�شلم��ن، ي�شبقه حت�شن �شورة �لقتال 

�مل�شّلح، و�لتجنيد و�لدعوة له.

| بريطانيا تالحق »جهادّييها«
ن�رضت �سحيفة »الإندبندن���ت« تقريراً جلوناثان اأوين، 

يك�س���ف في���ه املهم���ة امل�ستحيلة الت���ي تواجه جهاز 

املخاب���رات الريط���اين يف تعّق���ب مئ���ات املقاتلني 

العائدين من القتال يف �سورية والعراق. وينقل التقرير 

عن ريت�سارد باريت؛ الرئي����س ال�سابق لوحدة مكافحة 

الإرهاب، تقدي���ره عددهم بنحو ثالثمائة �سخ�س عادوا 

اإىل بريطاني���ا، موؤكداً اأن تعّقب هوؤلء ي�سكل عبئًا كبياً، 

وُيعّد عملية معقدة ومكلفة يف الوقت نف�سه.

| ال�رضاع م�ستمرّ
�أك��دت م�شادر دبلوما�شي��ة غربي��ة �أن �جتماعًا ُعقد يف 

�لعا�شمة �لقطرية، ح�رشته قياد�ت من تنظيم »�لإخو�ن 

�مل�شلمن«، ��شتكماًل للقاء�ت �شابقة، ومّت بحث �إمكانية 

�رشب �ل�شتقر�ر يف �ل�شاحتننْ �لإمار�تية و�لأردنية، يف 

�إط��ار �ل�رش�ع �ل�شعودي - �لقطري �لذي ما ز�ل مفتوحًا 

رغم �لو�شاطات و�لت�شالت بن �لريا�ش و�لدوحة.

من هنا   وهناك

طيران العدو 
»اإلسرائيلي« ومدفعيته 

استهدفا »اللواء 90« 
مر  الذي يوجع بضرباته الزُّ
المسلحة داخل األراضي 

السورية

�جلي�ش �ل�صوري مينح �مل�صلحني �لأجانب فر�صة �أخرية للخروج من ريف حلب �إىل تركيا
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ماذا لو..؟
م���ن الالفت يف الآونة الأخرية، وعلى 

وقع تزاي���د الإرهاب ومن���وه وح�ضانته 

ون�رشه، ولي�س انت�ضاره كما ا�ضُطلح على 

الأمر، دخول م�ضطلح جديد يف ال�ضيا�ضة 

وثقافاتها، ويف الف���ن وم�ضتقاته، وكاأن 

املراد هو احل�ضول على املغفرة، من دون 

طلب الغف���ران اأو الإقرار بالذنب، اأو على 

الأق���ل حماولة للكذب على الذات بالندم 

اأمام املراأة .

بالطبع، اإنه ل�رشف كبري لأي �ضيا�ضي، 

»لو« كان رجل �ضيا�ضة بحق، اأن يرتاجع 

عن الأخط���اء واخلطايا الت���ي يرتكبها، 

ول يكرر ارتكابها كلم���ا لّوح له اأحدهم 

مبنديل م���ن بعيد وتراءى ل���ه اأن اللون 

زه���ري، كي ل يكرر احلماقة ذاتها، اأي اأن 

يقول »لو«.

ومن مقول���ة »اإىل اأين« امل�ضتن�ضخة، 

والتي كان���ت بعدها عذابات ُمرّة، والتي 

�رشب اأ�ضحابها م���ن بيتهم، ومن ح�ضن 

من���زل اأبيه���م، ها ه���م الي���وم يكتبون 

بالت���وازي مع ثقاف���ة »ل���و الندامة«، 

والتواريخ،  بالتاري���خ  ت�ضت�ضهد  مقالت 

ي�ضتن�ضخ���ون له���ا عنوان »م���اذا لو«، 

وكاأنهم ي�ضت�ضع���رون دنو اأجل ال�ضيا�ضة 

التي انتهجوها القائمة على »التحرُبوؤ« 

بالعربي���ة  اأي  »الو�ضطي���ة«،  با�ض���م 

الف�ضحى والعامي���ة »النتهازية«، بكل 

ما فيها ت�ضاطر قذر .

»ماذا لو«.. يبدو اأنه���ا فتحت اآفاقًا 

انتهازية جديدة، مب���وازاة العفاف على 

الورق املحّب، فق���ط، وما دام الأمر على 

ه���ذا، فليج���رب كل النا����س »معني«، 

و»ماذا لو«.

ماذا ل���و مل ينغم�س اأ�ضحاب ال�ضعار 

يف كل احلروب الداخلية واخلارجية غب 

الطلب، ول يتلّونون كاحلرباء الربيعية.

ماذا لو بق���ي ال�ضيد وليد جنبالط - 

امل�ضبع بالتاريخ - على مواقفه الوطنية، 

ومل ي�ضبح يف بحريات اليمني املزكمة، اأو 

على الأقل ا�ضتفاد من خمزونه التاريخي 

وحّول���ه اإىل واقع حم�ضو����س من خالل 

املمار�ضة، بدل اأن يفقد مرجعيته ب�ضبب 

املواقف املنبية اأو الورقية .

م���اذا لو ق���رّر اآل �ضع���ود ال�ضتغفار، 

ووق���ف متويل عمليات امل���وت على كل 

الأر�س العربية، ول نريدهم اأن ي�ضاهموا 

يف حترير فل�ضطني .

.. »م���اذا ل���و«، ميك���ن �ضحبها على 

كل املرتكبني بح���ق اأوطانهم و�ضعوبهم 

وموؤيديه���م، واملتالعب���ني مب�ضائ���ر كل 

ح�ضب حجمه وقدرته، من اأجل نزواتهم، 

والعق���د الت���ي تر�ض���م يف خميالتهم اأن 

التاري���خ �ضريحمهم، ورهانهم اأن ال�ضماء 

بال عيون.

يون�س

إجماع وطني على منع الرياح »الداعشية« من الوصول إلى لبنان

لبنانيات

الأم���ن يف بع����س مناطق  اهت���ز 

لبنان على نحو مفاجئ، بعد اأ�ضهر من 

ال�ضتقرار والهدوء اأعقبت ت�ضكيل حكومة 

مت���ام �ضالم. لكن فج���اأة اأ�ضابت لبنان 

اإرها�ضات الفورة »الداع�ضية« اجلاهلية 

العراق،  التي يعي�ضه���ا �ضمال وغ���رب 

حيث اجتاح التتار اجلدد مدنًا واأق�ضية 

وق���رى عاثوا فيها ف�ضاداً وقتاًل، اأب�ضعها 

على الإطالق تلك املذبحة الرهيبة بحق 

األف وثمامنئة من طالب الكلية اجلوية 

قرب تكريت. تلك اجلرائم اأنع�ضت بع�س 

خاليا التنظيم���ات الإرهابية املختبئة 

والكامن���ة يف بع�س احلا�ضنات، اأو تلك 

العابرة لالأجواء، وهذه املرة عن طريق 

قب����س، وهي طريق مل ي�ضلكها من قبل 

اأي من الإرهابيني القادمني اإىل لبنان اأو 

بالد ال�ضام.

اأجهزة ال�ضتخبارات والقوى الأمنية 

يف لبن���ان حترّك���ت على نح���و �رشيع 

لالنق�ضا�س على اأكرث من �ضخ�س وخلية 

يف طرابل����س وعر�ضال وب���ريوت، واآتت 

املعلوم���ات ال�ضتباقي���ة ال�ضتخبارية 

والأملانية،  الأمريكية  الغريبة، وحتديداً 

اأُُكلها، حيث وّفرت املعلومات تفا�ضيل 

دقيق���ة عن الأماك���ن التي اأت���وا منها، 

واجلهات التي اأر�ضلتهم، والأهداف التي 

�ضينفذون جرائمهم فيها.

م�ض���ادر رفيع���ة امل�ضت���وى اأكدت 

ل�»الثبات« اأن ات�ضالت متواترة مليئة 

بالأدلة اأُر�ضلت اإىل الأمن اللبناين، تتعلق 

با�ضته���داف الأم���ن ال�ضيا�ضي والوطني 

بُبعدْي���ه املحل���ي وال�ضرتاتيج���ي، اأي 

املقاومة، ووج���ود اأ�ضخا�س انتحاريني 

و�ضي���ارات، وحت���ى �ضاحن���ة مليئ���ة 

باملتفجرات تتح�رش ل�رشبة ما، �رشعان 

خذ قرار بوق���ف مهرجان »حركة  م���ا اتُّ

اأمل« يف ق����رش الأوني�ضكو، اإ�ضافة اإىل 

�ضل�ضلة اإج���راءات، اأهّمها اإقفال اأي منفذ 

يف حميط ثالث م���ن كبيات امل�ضايف 

يف �ضاحية بريوت اجلنوبية.

وتوؤك���د امل�ضادر اأن ثمة قراراً كبرياً 

خ���ذ على نحو �رشيع لتكثيف الوجود  اتُّ

الأمن���ي يف حميط ه���ذه امل�ضت�ضفيات 

لإحب���اط اأي هجوم انتحاري؛ على غرار 

ال�ضيناريو الذي ح�ضل يف اليمن.

هذه الهجم���ة طرحت جملة اأ�ضئلة 

عن اآث���ار املرحلة املا�ضي���ة وبقاياها 

املتخّفية والنائم���ة، والتي انت�ضت مبا 

جرى يف غ���رب و�ضمال الع���راق، وهل 

الر�ضالة  م���ة تكم���ل  هي هجم���ة منظَّ

التي بعثه���ا �ضانعوها يف  العراقي���ة 

بع�س دول اخللي���ج، با�ضتهداف حمور 

املقاومة �ضمن �ضيا�ضة حت�ضني ال�رشوط 

الت���ي تفاو�س به���ا اململك���ة العربية 

ال�ضعودي���ة؟ على الأقل، ف���اإن اخلطاب 

الر�ضمي ال�ضعودي اأعطى مبراً جلحافل 

»داع�س«، مطلقًا عليهم »الثوار« �ضد 

حكوم���ة ن���وري املالكي، كم���ا �ُضمعت 

اأ�ض���وات اأخرى يف اأكرث من مكان ت�ضف 

ما جرى باأنه »ثورة �ُضنية«، متنا�ضية 

كيف تعامل م���ا اأطلق عليهم »الثوار« 

مع مئات م���ن طالب الكلية اجلوية من 

قتل وح�ضي يف ع���دة مدن عراقية، وما 

جرى قبل يومني م���ن قتل ب�ضع لثنني 

وع�رشين من وجه���اء وم�ضايخ القبابل 

نة يف غرب  العراقية م���ن الع���رب ال�ضُّ

العراق الذين رف�ضوا مبايعة »داع�س«.

اللبنانية  ال�ضاحة  يف كل الأحوال، 

تعر�ض���ت لنتكا�ضة اأمني���ة تقول عنها 

م�ضادر رفيع���ة اإنه���ا ا�ضتثنائية، ولن 

يح�ض���ل اأي تطور دراماتيكي؛ على غرار 

احلالت���ني العراقية وال�ضورية، فالو�ضع 

يف لبنان متما�ضك بدرجة كبرية، وهناك 

تواف���ق بني جمي���ع الكت���ل والتيارات 

ال�ضيا�ضية يف احلكومة وخارجها على 

مواجهة اأي �رشب لال�ضتقرار، رغم وجود 

م�ضتثمرين اإعالميًا و�ضيا�ضيًا ي�ضتفيدون 

من حالة التوت���ري يف اإطار املقاي�ضات 

واحل�ضاب���ات ال�ضيا�ضي���ة ال�ضيقة، كما 

اأن البيئ���ة ال�ضيا�ضي���ة والطائفية تبدو 

حم�ّضنة �ضد متدد احلالة »الداع�ضية« 

يف الن�ضيج اللبناين.

اأك���دت امل�ضادر  من جهة اأخ���رى، 

اأن عملي���ة النتح���اري يف ظهر البيدر 

كانت من �ضمن املعطيات واملعلومات 

املتوفرة حمليًا وخارجيًا، حيث ي�ضعر 

املنفذون واملخطط���ون ب�ضعوبة تنفيذ 

عمله���م، اإىل ح���د ال�ضتحالة يف بع�س 

الأحي���ان، رغم خط���ورة م�ضتوى الفكر 

التفك���ريي لدى بع�س ال�ضب���اب املغرَّر 

بهم. 

كما يوؤكد امل�ض���در رفيع امل�ضتوى 

اأن اأكرث الب���وؤر واملخابئ واملعابر هي 

حت���ت املراقب���ة، والو�ض���ع فعاًل حتت 

ال�ضيط���رة، ول داعي للهل���ع، م�ضتغربًا 

يف ه���ذا ال�ضياق طلب دول���ة الإمارات 

م���ن مواطنيها عدم ال�ضف���ر اإىل لبنان، 

ولرعاياها باملغادرة، وهو قرار تفرّدت 

ب���ه الإم���ارات دون غريه���ا م���ن دول 

اخلليج، علم���ًا اأن حتدي متا�ضك اخلطة 

الأمني���ة وال�رشاك���ة املظلل���ة لها هما 

الذين �ضيح���ددان ماآل الأمور يف لبنان، 

واإن كان الأمريك���ي - بالتفاه���م غ���ري 

املعلن مع الإي���راين - ويف ظل تقاطع 

امل�ضالح الكبى، ي�ضعى بقوة لتجنيب 

ال�ضاحة اللبنانية اأي فلتان اأمني، وهو 

اأمر غري وارد حالي���ًا يف قامو�س رعاة 

والدوليني،  الإقليميني  وال�ضيا�ضة  الأمن 

وكما ظهر جليًا، وبح�ضب امل�ضدر، فاإن 

حالة النت�ضاء كانت وراء العمل الأمني 

الذي �ضهدناه اجلمع���ة وفجر الثالثاء، 

وهناك اإرادة �ضيا�ضية ل�ضتثمار املرحلة 

اجلدي���دة، يف ظل ارتفاع كبري يف يقظة 

اأجهزة الأم���ن اللبنانية واأمن املقاومة 

لتثبيت وتر�ضيخ معادلة الأمن الوطني، 

واعتب���ار اأن امل�ّس به خط���اأ اأحمر لدى 

كل الأفرق���اء يف بل���د يبق���ى ا�ضتقراره 

مطلب���ًا ُملّحًا يف الف���رتة املقبلة التي 

رمبا �ضت�رشّع م���ن عملية التفاهم على 

انتخ���اب رئي�س للجمهورية يف ال�ضيف 

احلايل، وهن���اك تقدير لدى مرجع كبري 

اأن التفاه���م على ال�ضي���غ املتعددة لن 

يطول اإىل ما بعد �ضهر رم�ضان املبارك، 

وقد تكون »العيدي���ة« انتخاب رئي�س 

توافقي.

بهاء النابل�ضي

مواطنون يهرعون لإطفاء نريان التفجري عند حاجز اجلي�ش اللبناين بالطيونة

مصدر رفيع المستوى 
لـ»الثبات«: أغلبية بؤر 

ومخابئ اإلرهابيين 
في لبنان هي تحت 

المراقبة

أحــداث

ملنا�ضب�ة ق���دوم �ضهر رم�ضان املب���ارك، نّظمت جلنة 

الإر�ض���اد والتوجي���ه يف حرك���ة الأمة حما����رشة بعنوان 

»رم�ض���ان �ضهر ال�ضب والثب���ات«، األقاها اأمني عام حركة 

الأمة �ضماحة ال�ضيخ د. عبد النا�رش جبي.

ومم���ا جاء يف حما����رشة �ضماحته: ننتظ���ر بعد اأيام 

�ضهراً من خري ال�ضه���ور عند اهلل �ضبحانه وتعاىل، اإنه �ضهر 

رم�ضان املبارك، �ضهر ال�ضيام والق���راآن والقيام، والتكافل 

والرتاح���م.. يطل علينا �ضهر رم�ض���ان، �ضهر ال�ضب واجلهاد 

والثبات، واأمتنا تداعى عليها الأعداء، واأ�ضحاب امل�ضاريع 

ال�ضهيو- اأمريكية يف حروب بذلوا فيها كل ما ميلكون من 

و�ضائ���ل الغدر والكيد، ومب�ضاعدة البع�س من اأبناء جلدتنا 

مع الأ�ضف.

وحّذر ال�ضي���خ جبي من فت���اوى امل�ضلِّلني ال�ضادرة 

ع���ن علماء اجلهل والإجرام، الذين غ���رّيوا وجهة البو�ضلة 

نحو التفرقة واخلراب، واأن�ضوا �ضعبنا عدو الأمة ال�ضهاينة 

الغا�ضبني لأر�ضنا ومقد�ضاتنا، فال �ضغل �ضاغل لهم اإلّ بث 

اخلالفات، والتحري�س على الفنت والفرقة بني �ضعوب اأمتنا.

وح���ّث �ضماحته عل���ى جتديد الن�ض���اط و�ضحذ الهمم 

والطاقات، وال�ضتجابة لأمر اهلل بالعت�ضام بحبله والتوّحد 

حتت كلمته، لننت�رش على اأعدائنا.

م محاضرة بعنوان 
ّ
لجنة اإلرشاد والتوجيه في »حركة األمة« تنظ

»رمضان شهر الصبر والثبات«

ال�ضيخ د. عبد النا�ضر جربي يلقي حما�ضرته
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■ هيئ���ة التن�ضيق لالأح���زاب والقوى الوطنية راأت يف انفج���اري �ضهر البيدر 
والطي���وين النتحارينْي حماولة ارهابي���ة لهزّ الأمن وال�ضتق���رار يف البالد، 

واإ�ضقاط ما اأجمع عليه اللبنانيون يف تاأييد اخلطة الأمنية التي كان لها وقع 

اإيجاب���ي يف احلياة العامة، موؤكدة اأن ه���ذه الأعمال الو�ضيعة لن تهز عزمية 

اللبنانيني يف ����رشورة العمل امل�ضرتك من اأجل توفري مناخات الأمن وال�ضلم 

الأهلينْي.

■ ال�ضي���خ د. عبد النا�رش جبي؛ الأم���ني العام حلركة الأمة، ا�ضتنكر التفجريْين 
الإرهابي���نْي يف منطقة �ضهر البيدر والطيونة، داعيًا جميع القوى ال�ضيا�ضية اإىل 

العم���ل على وحدة ال�ضف، والتما�ضك لجتياز هذا القطوع اخلطري، والذي يهدف 

اإىل �رشب وحدتنا الداخلية.

■ ال�ضي���خ ماهر حمود ق���ال اإنه لن يداف���ع اأحد عن حكوم���ة املالكي، وعذر 
احلكومات بعد الحتالل الأمريكي للعراق جاهز، وهو حماربة الإرهاب، �ضائاًل: 

اإىل اأي ح���د ي�ضبح الإرهاب م�ض���وؤوًل عن الف�ضاد وامل���ال ال�ضائب، وكثري من 

الظواه���ر ال�ضيئة التي تنبئ عن غياب دولة حقيقية متّثل �ضعبها وتقودهم اإىل 

امل�ضتقبل الأف�ضل؟

■ جتّمع العلماء امل�ضلمني نّوه بالإجنار الأمني يف �ضبط الإرهابيني ومالحقتهم، 
داعي���ًا لوحدة ال�ض���ف يف مواجهة هذا اخلطر الآتي، وجت���اوز جميع اخلالفات 

اجلانبية ل�ضالح حفظ الأمن وال�ضتقرار يف الوطن.

■ ال�ضي���خ ح�ضام العيالين ا�ضتنكر التفج���ري الإرهابي النتحاري الذي وقع عند 

اأحد مداخل ال�ضاحية اجلنوبية ب���ني الطيونة و�ضاتيال، موؤكداً اأن اأهداف القتلة 

لن تتحقق، ولن ي�ضهد لبنان فتنة مذهبية. 

■ املجل����س الأعل���ى لطائفة ال���روم الكاثوليك اأهاب باجلمي���ع الرتّفع عن جرّ 
املجتمع اإىل �ضجالت جانبية، بينما الوطن يحتاج اإىل ت�ضافر اجلهود والقدرات 

من اأجل �ضون ال�ضتقرار.

■ اللق���اء الإ�ضالمي الوحدوي نا�ضد جميع الأط���راف اللبنانية ب�رشورة احلوار 
والت�ضام���ح والتعاون ملواجهة الأخطار التكفريية الهمجية التي ت�ضود املنطقة، 

والتي حتاول اأن متتد اإىل لبنان.

■ كمال �ضاتيال؛ رئي�س املوؤمتر ال�ضعبي اللبناين، دعا اإىل اإعادة النهو�س القومي 
العربي نحو عروبة ح�ضارية جامع���ة، تتجاوز الع�ضبيات الفئوية والطائفية، 

والتطرف بكل اأ�ضكاله.

■ ال�ضيخ �رشيف توتيو؛ ع�ضو قيادة جبه���ة العمل الإ�ضالمي، راأى يف انفجاري 
�ضهر البي���در والطيوين النتحارينْي موؤ�رشاً خطرياً ل���ه انعكا�ضات �ضلبية على 

الو�ضع اللبناين برمته.

■ لقاء اجلمعيات وال�ضخ�ضيات الإ�ضالمية يف لبنان دان العمليتنْي الإجراميتنْي 
يف �ضهر البيدر بالبقاع، والطيونة يف بريوت، م�ضيداً بنجاح دور القوى الأمنية 

كاف���ة يف اإحباط املخططات الإجرامية الهادف���ة اإىل تفجري الو�ضع الأمني يف 

لبنان، وتوقي���ف ال�ضبكات الإرهابية كانت تخط���ط لعمليات قتل وترهيب يف 

بريوت و�ضواحيها.

n جنبالط يحّذر
اأكدت �ضخ�ضي���ة �ضيا�ضية اّطلع���ت على النقا�س 

الذي دار بني الرئي�س �ضعد احلريري والنائب وليد 

جنب���الط يف باري�س، اأن جل ما خ���رج به اللقاء 

ه���و كلمة جنبالط: »حذار يا �ضيخ �ضعد اأن ُتخدع 

باملوافقة على مي�ضال عون«.

n مفاجاأة فرن�ضية
لوح��ظ اأن الفرن�صي��ن اأع��ادوا خط��وط االت�ص��ال 

بالعم��اد مي�ص��ال عون، بع��د قطيعة دام��ت اأ�صهراً، 

اآذار. وعلى نحو فاجاأ قوى 14 

n بانتظار اللقاء
لوحظ اأن اأي ات�ض���ال مل يتّم بني وزير اخلارجية 

اللبنانية جبان با�ضي���ل وال�ضفري ال�ضعودي علي 

عوا�س ع�ضريي، رغم اأن الأول على عجلة من اأمره 

حل�ضول اجتماع بينه وبني اأي م�ضوؤول �ضعودي.

n غياب دون مبر
اعت��ذر �صفري دولة »الفاتي��كان« يف لبنان عن عدم 

قدرت��ه على تلبية دعوة ماأدب��ة ع�صاء، كانت النية 

اإقامته��ا عل��ى �رشف��ه اأو تكرميًا له، م��ن قَبل جهة 

�صيا�صية اختارت �صخ�صي��ة نا�صطة الإقناع ال�صفري 

بها؛ اإال اأنه غاب دون اأن يربر االأ�صباب.

n �ضدمة
فوج���ئ اأن�ضار »تيار امل�ضتقبل« يف �ضيدا عندما 

علم���وا اأن املحامني الذين كلّفته���م النائبة بهية 

احلري���ري بالدفاع عن جماع���ة الأ�ضري املوقوفني 

قد ان�ضحب���وا، راف�ضني تكليفًا �ض���در دون علمهم 

و»كاأن���ه مذكرة جلب، اأو اأنهم رعايا عليهم تنفيذ 

رغبات ويل الأمر«، على حد تعبري اأحد املحامني 

املن�ضحبني، ف�ضاًل عن ت�ضويه ال�ضمعة.

n انتهاء امل�ضلحة
ب��ون من��ه ا�صتياءهم من 

ّ
اأب��دى وزير �صاب��ق ومقر

مديري��ن عاّم��ن كان��وا وراء تعيينه��م، الأن اأولئك 

يتجاهل��ون ال��رد عل��ى هواتفه��م، بع��د اأن اأ�صب��ح 

امل�صوؤول ومقربوه خارج الفعل وال�صالحية.

n اإ�رشار بال�ضياحة
ا�ضتغربت اأو�ضاط اقت�ضادية �ضيغة تبير عمليات 

الدهم يف فنادق احلمرا، وعملية العتقالت التي 

طالت �ضخ�ضيات مدعّوة اإىل لبنان وح�ضلت على 

تاأ�ضريات ر�ضمي���ة، مع النق���ل الإعالمي املبا�رش 

للدهم، مت�ضائلة عّمن ي�رشّ بال�ضياحة؟ ومل�ضلحة 

من؟

n ن�ضاط متزايد
�صّجل��ت دوائ��ر خمت�ص��ة ن�صاط��ًا متزاي��داً الأجهزة 

ُملحقة ب�صفارة غربي��ة قبيل دهم احلمرا، ومواكبة 

لها.

n م�ضيحي.. »داع�ضي«؟!
وّجه مفتي �ضيدا ال�ضيخ اأحمد ن�ضار خطابًا لبلدية 

�ضي���دا، والبلدي���ات الأخرى املحيط���ة باملدينة، 

متمّنيًا توجيه كت���اب لأ�ضحاب املطاعم مبراعاة 

�ضعور ال�ضائم���ني خالل �ضهر رم�ض���ان املبارك، 

وكان من بني الذين جتاوب���وا لتمنيات �ضماحته 

رئي����س بلدية عبا، ما اأزع���ج نائبة املدينة، فتّم 

ع���الم الطائفية.. ويت�ضاءل  حتريك بع�س اأبواق الإ

اأه���ل �ضيدا: ه���ل �ضيتّم اتهام رئي����س بلدية عبا 

وليد م�ضنت���ف باأنه »داع�ضي«، لإقدامه على هذه 

اخلطوة الإن�ضانية والوطنية امل�ضوؤولة؟

قــــال ـُ ي

حت���ى ال�ضاعة ما تزال التحرُّكات »الإ�ضالمية« 

الت���ي ت�ضهدها املناطق ال�ضعبي���ة يف طرابل�س منذ 

اأيام احتجاجًا على التوقيفات التي تنفذها الأجهزة 

املخت�ض���ة، حتت �ضيطرة الق���وى الأمنية، ويف اإطار 

ردود الفع���ل، ومل تنتقل اإىل مرحلة الفعل، ومعلوم 

اأن ذلك يتطلب قراراً �ضيا�ضيًا، على ما يبدو مل حتن 

�ضاعة �ضدوره حتى ال�ضاعة.

لكن هناك حم���اولت جدية لإع���ادة ت�ضخني 

ال�ضاح���ة الطرابل�ضي���ة، يف �ض���وء امل�ضتج���دات 

الإقليمية، بعد مت���دد تنظيم »داع�س« يف العراق، 

ني يف  الذي يحظ���ى بتاأييد وا�ضع لدى ال�ضارع ال�ضُّ

لبنان، الأم���ر الذي ي�ضهم يف ت�ضكيل بيئة حا�ضنة 

للتي���ارات التكفريية يف ال�ضارع املذكور، من خالل 

نة  ا�ضتغ���الل �ضعار »رفع املظلومي���ة عن اأهل ال�ضُّ

واجلماعة« يف العراق و�ضورية، و�ضوًل اإىل لبنان، 

ل �ضيما بع���د التوقيفات املذك���ورة اآنفًا، بح�ضب 

مرجع اإ�ضالمي.

ويح���ذر املرجع من حماولة زّج »الإ�ضالميني« 

يف مواجهة مع تيار »امل�ضتقبل«، الذي ي�ضّكل اليوم 

مكّون���ًا اأ�ضا�ضيًا من احلكوم���ة، خ�ضو�ضًا اأنه يتوىل 

وزارتي الداخلية والع���دل، اللتني ُتعنايا بال�ضوؤون 

الأمنية والق�ضائية، الأمر الذي ي�ضّكل حافزاً لتاأجيج 

اخل���الف ب���ني الطرف���ني املذكوري���ن، ول م�ضلحة 

»للم�ضتقبل« بع���ودة دوامة العن���ف اإىل طرابل�س 

و�ضواها بعد عودته اإىل ال�ضلطة، يوؤكد املرجع.

ل �ض���ك اأن اأي مواجه���ة حمتَملة ب���ني »التيار 

الأزرق« و»املت�ضددين« ي�ضتفيد منها الرئي�س جنيب 

ميقاتي، بعد خروجه خا����رشاً من احلكومة، فلم ُيَعد 

تكليف���ه بت�ضكيل حكوم���ة جديدة كم���ا كان يتوقع، 

ني على  وكذلك جنح »التيار« يف تاأليب ال�ضارع ال�ضُّ

رئي����س احلكومة ال�ضابق، بذريعة اأن���ه يتوىل رئا�ضة 

نة«  »حكومة حزب اهلل«، التي اأق�ضت »رموز اأهل ال�ضُّ

ع���ن امل�ضاركة يف احلكم، ويب���دو اأن الأخري وجد يف 

املرحل���ة الراهنة فر�ضة �ضانحة للثاأر من احلريريني، 

بعد م�ضاركتهم يف اإدارة دفة احلكم يف حكومة واحدة 

مع »اأعداء الأم�س«، ويف �ضوء التوقيفات التي تطاول 

»الإ�ضالمي���ني« يف الفيحاء، وبالت���ايل ل ياألو جهداً 

لتحري����س »الإ�ضالميني« على »امل�ضتقبل«، بح�ضب 

م�ضادر عليمة.

ويف �ضي���اق مت�ضل، قد ي�ضّكل اأي تاأزمي لالأو�ضاع 

الأمني���ة يف لبنان تقاطعًا بني ميقاتي والرئي�س فوؤاد 

ال�ضنيورة، الطامح بالع���ودة اإىل »ال�رشايا الكبرية«، 

وبالتايل فاإن ف�ضل »احلكوم���ة ال�ضالمية« قد يوؤّهله 

اإىل اإع���ادة تكليفه ت�ضكيل حكوم���ة اأخرى، وكذلك قد 

يتمّكن من اإق�ضاء بع�س الوزراء »امل�ضتقبليني« غري 

املرغوبني لديه، كنهاد امل�ضنوق.

اخلطورة التي ت�ضتدعي حذر املكّونات اللبنانية 

املتم�ضك���ة ب�رشورة احلف���اظ على ال�ضتق���رار، هي 

حماول���ة »التيار الأزرق« اإبع���اد اخلالف بينه وبني 

»املت�ضددي���ن«، م���ن خ���الل �ضعي���ه اإىل زجهم يف 

مواجه���ة مع اجلي�س والأجه���زة الأمنية اإذا مل يتمكن 

له م�ضوؤولية اأي �رشاع  من �ضبطهم، وذلك تالفيًا لتحمُّ

نية«، لأنه���ا حكمًا �ضرتتد على  داخ���ل »ال�ضاحة ال�ضُّ

»احلريريني« �ضلب���ًا يف ال�ضتحقاق���ات النتخابية 

يف ح���ال ح�ضوله���ا، ولتحقيق هذه الغاي���ة واإبعاد 

»الكاأ�س امُل���رّة«، يحاولون اإيهام ال�ضارع الطرابل�ضي 

باأن قي���ادة اجلي�س هي امل�ضوؤولة الوحيدة عن حملة 

التوقيفات والدهم التي طاولت »الإ�ضالميني« موؤخراً 

يف طرابل�س و�ضواها.

لكن رغ���م كل حمالت التحري�س املذك���وة اآنفًا، 

وحماولت اإع���ادة تاأجي���ج اخل���الف الطرابل�ضي - 

الطرابل�ض���ي، ل يزال الو�ضع الأمن���ي حتت ال�ضيطرة، 

فاجلي����س مم�ضك بزم���ام املب���ادرة يف ال�ضارع حتى 

ال�ضاع���ة، ح�ضب ما توؤكد م�ض���ادر متابعة ل ت�ضتبعد 

ح�ضول هزات اأمنية حمدودة، لكن لن ت�ضل اإىل حدود 

النفج���ار الكامل يف املدى النظور، اإل يف حال �ضدور 

قرار اإقليمي بذلك.

ح�ضان احل�ضن

هل تشهد طرابلس مواجهة بين »المستقبل« و»اإلسالميين«؟

حماولت جدية لإعادة ت�ضخني ال�ضاحة الطرابل�ضية يف �ضوء امل�ضتجدات الإقليمية
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خطط وسيناريوهات خفية للمنطقة
النقاش: شعوب المنطقة ستنتصر على »داعش«.. وسترتّد على مـمـــوليها وداعميها

تحت الضوء

متى دور »أورشليم« 
يا قبائل األعراب؟

يبدو اأن الأعراب من�رشحة �صدورهم، 

كيف ل وهم »الأ�صد كفراً ونفاقًا«، جاءوا 

من البداوة يغلب عليهم اجلهل واجلفاء..

كاأنهم مل يخرجوا من �صحراء عقولهم، 

اأو كهوف التاريخ، ولذا تتمظهر كل هذه 

العداوة من قلبهم لبالد ال�صام، من حدود 

�صحراء �صيناء �صماًل حتى اآخر نقطة من 

بالد الرافدين، مروراً بالطبع بفل�صطني 

وقد�صها التي بورك حولها، و�صورية 

ولبنان.

هم، ل يريدون التخلي عن بداوة 

عقولهم، فا�صتح�رشوا »اأبو لهب«، و»اأم 

جميل حّمالة احلطب«.

هل تتذكرون ذاك الداعية من زمن 

»الإخوان« يف م�رش، والذي طالب باإعدام 

اأبي الهول وتغطية الأهرامات بال�صمع؟

قبلها بعقود �صبقوهم اأهل »القاعدة« 

يف اأفغان�صتان، حينما منعوا ا�صتعمال 

الثالجات، وتعليم البنات، وا�صتخدام 

»الب�صبا�ص« اأي التلفزيون، لأنها 

ح�صب زعمهم لي�صت من ال�رشيعة، 

مع اأن �صيدهم وقائدهم ال�صابق بن 

لدن والالحق اأمين الظواهري ا�صتعمال 

و�صائل الت�صال احلديثة لبّث ر�صائلهم.. 

ونعراتهم اأي�صًا.

خالد م�صعل، املقيم يف م�صيخة 

قطر، حينما بداأت املوؤامرة واحلرب على 

�صورية، تبنّي اأن جماعته كانوا يدّربون 

تكفرييني على احلدود الرتكية، واأدخلوا 

الع�رشات واملئات منهم اإىل خميم 

الريموك من اأجل ال�صيطرة على دم�صق، 

وافتتحوا املعركة من املخيم احلزين، 

ليبداأ امل�صعل الذي اأكل من خبز ال�صام 

و�رشب ماءها، باتهام الدولة ال�صورية 

بتدمري املخيم.

ر وميزَّق، اأو  الآن.. الآن، العراق يدمَّ

ي�صتكمل ما كان الأمريكيون قد با�رشوا 

منذ مطلع ت�صعينيات القرن املا�صي.

ها هم يدّمرون متثال اأبو متام يف 

املو�صل، بعد اأن �صنقوا متثال اأبو العالء 

املعري يف �صورية.

الأعراب من�رشحون متامًا يف �صعي 

قبائلهم، من »داع�ص« اأو »الن�رشة« 

للتهديدات التي يطلقونها مبلء اأفواههم 

على �صا�صاتهم �صد بغداد، لأن ال�صهاينة 

اليهود مل ين�صوا �صبيهم على يد نبوخذ 

ن�رّش منذ اآلف ال�صنني اإىل بابل.

الأعراب من�رشحون للتهديدات 

امل�صتمرة �صد ال�صام.. اأمل ياأت يف �صفر 

اأ�صعيا ذكرٌ خلراب دم�صق.. ها هم بداأوا 

يطلقون تهديداتهم اأي�صًا لعّمان.. ورمبا ما 

هو اأبعد.

دعونا ن�صاأل قبائل الأعراب: متى 

تذكرون دور »اأور�صليم«؟

�أحمد

ال�صيا�صية  »الداع�صي���ة«  عن 

وتطورات املنطقة ولبنان، حاورت 

جريدة »الثب���ات« من�ّصق �صبكة 

والدرا�ص���ات  للبح���وث  الأم���ان 

ال�صرتاتيجية اأني�ص نقا�ص، واإليكم 

اأبرز ما جاء فيه:

ال�صرتاتيجي  املحل���ّل  ي�ص���ع 

اأني����ص نقا����ص دول���ة »داع�ص« 

�صمن اإطار عّدة »ال�صغل« لفر�ص 

على  معّينة  اأمريكي���ة  �صيا�صيات 

اأبناء املنطقة، �صيما اأّن املخططات 

والعراق  �صوري���ة  عل���ى  الغربية 

متعرثة بع�ص ال�صيء، يقول: »اإنه 

كيان غري قابل للحياة على املدى 

الطويل.. ودول اجلوار ل ت�صتطيع 

اإطار  اإل مواربة، و�صم���ن  دعم���ه 

حم���دود، ويب���دو اأّن بع�ص الدول 

ت�صع���ى لال�صتفادة من  الإقليمية 

حراكه العني���ف لتغيري املعادلة 

يف العراق واأخذ مكا�صب �صيا�صية، 

واإل كي���ف يت���م جتاه���ل اإرهاب 

»داع����ص« يف الع���راق و�صورية 

به���ذا ال�صكل الفا�ص���ح«؟! ي�صيف 

الإرهاب  مواجهة  »�رشط  النقا�ص: 

من قبل اأمريكا بالعلن وال�صعودية 

باخلفاء، حذف نتائج النتخابات 

العراقي���ة ليتّم ت�صفية »داع�ص«، 

لك���ن اخلط���ط الأمريكي���ة لي�صت 

بال�رشورة اأن تكون وفق توقعاتهم، 

وكثرية ه���ي الق�صايا وال�صيا�صات 

التي تفلتت م���ن اأياديهم يف عدة 

مناط���ق يف الع���امل، �ص���واء يف 

اأفغان�صت���ان اأو الع���راق اأو اأمريكا 

الالتينية، وهكذا، لي�ص بال�رشورة 

اأن ت�صلم »اجلرّة«، وهم يف النهاية 

يتعاطون م���ع اإرهاب له حوا�صن 

وله  تاريخية،  وخلفية  اجتماعية 

اأتباع عازمون عل���ى التعبري عن 

اأنف�صه���م بقوة وعن���ف، وبالتايل 

لي�ص من ال�صهل اإخماد نريانها يف 

حال ا�صتمرّ عمل الإرهاب الداع�صي 

يف املنطقة والعامل«.

كل  اأن  اإىل  النقا����ص  ي�ص���ري 

�صيناريو علني اآخر خفي يوازيه.. 

براأي���ه، ا�صتنها����ص »الفريو����ص 

يريح  املنطق���ة  الداع�ص���ي« يف 

ل املبا�رش، لكّنه  اأمريكا من التدخُّ

ط دوًل اإقليمية يف �رشاعات 
ّ
ي���ور

ج 
ّ
ل ُيحمد عقباها، فاإيران مل تتفر

على م���ا يح�صل بجانبها، واإن مل 

تتورط باملبا����رش، والأردن ودول 

للتعامل  اأي�صًا  م�صطرون  اخلليج 

معها بح���ذر.. وبالتايل، امل�صائل 

ق���د تتج���ه اإىل ح���روب طويل���ة 

الأم���د، فهذه اخلطة ت�صيء اإىل كل 

تدخلها  لأنها  و�صعوبها،  املنطقة 

بحروب عبثي���ة وفو�صى عارمة، 

املخادعة  ال�صيناريوه���ات  وهذه 

واملزدوج���ة ق���د تك���ون اإح���دى 

احللقات اخلفية حلراك »داع�ص« 

يف العراق«.

تكتيك املواجهة

وب���راأي املحل���ل ال�صرتاتيجي 

اأني�ص النقا����ص، فاإّن دولة كاإيران 

تق���وم ا�صرتاجتيته���ا اأ�صا�صًا على 

واأد الفتن���ة الداخلية بني �صعوب 

املنطق���ة والع���رب اأنف�صهم، »هم 

عازمون عل���ى اإن�صاء منطقة فيها 

الإ�ص���الم �صموح وغن���ي ومتنوع، 

حي���ث تعي�ص في���ه كّل الإثنيات 

باإخ���اء،  والأدي���ان  والقومي���ات 

بخ���الف ا�صرتاتيجي���ة اإ�رشائي���ل 

واأم���ريكا التخريبي���ة، واأعتقد اأن 

اإيران لن تقحم نف�صها باملبا�رش، 

لكن �صيكون لها رد حا�صم و�رشيع 

من خالل دعم قوى �صعبية قادرة 

على القتال على الأر�ص وامليدان، 

تكتيكات  ا�صتخ���دام  وباإمكانه���ا 

مواجه���ة دفاع وهج���وم ل�رشب 

تنظي���م »داع����ص« م���ن توريط 

الأوح���ال  الإي���راين يف  النظ���ام 

العراقية«.

وم���اذا ع���ن ت�صخي���م تنظيم 

»داع����ص« ليت���م �رشبه���ا بغية 

التخل����ص م���ن ه���ذه اجلماعات 

الراديكالي���ة الإ�صالمي���ة من قبل 

الدول الغربية؟ وماذا عن اإمكانية 

تكرار دحر هذه الإمارة التي تتلطى 

با�صم الدين مثلما مّت اإف�صال اإمارة 

القلمون بني �صورية ولبنان على 

امتداد ريفي دم�صق وحم�ص؟ يقول 

النقا�ص: »لكل حركة معادية يف 

اأكرث من منحى واجتاه،  ال�صيا�صة 

واأمريكا علّمتن���ا من خالل تتابع 

�صيا�صاتها يف العامل اأنها متار�ص 

اخلداع ال�صيا�صي، لي�ص يف الأقوال 

الدبلوما�صية، بل بالأعمال اخلفية 

الدنيئة، و�صمن هذا الإطار ميكننا 

اأن نقول اإنه مثلما ا�صتطاع اجلي�ص 

ال�ص���وري وح���زب اهلل مواجه���ة 

واأخواتها يف  الن����رشة«  »جبهة 

منطقة القلم���ون، ميكن للجي�صنينْ 

العراق���ي وال�صوري، بالتعاون مع 

الع�صائ���ر وال�صعب���نينْ ال�صقيقينينْ 

ل���واأد ما يخطط  دحر »داع�ص«، 

للمنطقة من حرب املئة عام بني 

نة وال�صيعة.. رغم اأّن املنطقة  ال�صُّ

اجلغرافي���ة اخلا�صع���ة لداع����ص 

اأكرب من منطق���ة القلمون، براأيي 

التن�صي���ق الأمن���ي املخابرات���ي 

العراق���ي - ال�صوري - الإيراين له 

جانب م���ن الأهمية، وعليه �صيتّم 

حتويل هذا اخلط���ر وهذا اخلنجر 

اإىل فر�ص���ة ملزيد م���ن التن�صيق 

بني الدول، وقول الرئي�ص الإيراين 

روحاين اإّن اأحداث العراق �صتنقلب 

راأ�صًا على عقب ياأتي �صمن �صياق 

�رشب داع����ص يف مهدها«، يعلّق 

اإخماد  تداعي���ات  عل���ى  النقا�ص 

احلري���ق »الداع�صي« يف العراق: 

»ق���د يكون م���ن نتائ���ج �رشب 

داع����ص يف الع���راق اندلعها يف 

منطق���ة اخلليج.. وبه���ذا املعنى 

قد حت���رق »الداع�صية ال�صيا�صية 

اأ�صاب���ع مموليها  والع�صكري���ة« 

ع دول اخلليج 
ّ
وداعميها، وقد تتجر

والغرب من ال�صّم الذي طبخوه«.

�سورية

انت�ص���ار  اإن  النقا����ص  ب���راأي 

ال�صيا�صية والأمنية يف  املنظومة 

انتخاب  واإعادة  ال�صوري،  امليدان 

ال�صع���ب ال�ص���وري للرئي�ص ب�صار 

الأ�صد، اأنهى مرحلة اإ�صقاط النظام 

ال�صوري اإىل غري رجعة، وي�صري اإىل 

اأّن كالم الرئي����ص الأمريكي باراك 

اأوباما وعجز املعار�صة ال�صيا�صية 

ال�صورية واملعتدلة على الإطاحة 

بنظام الأ�صد يف ظّل عدم قدرة دعم 

اجلماع���ات املتطرفة، م���ن �صاأنه 

تاأمني جو اإقليمي ودويل للدخول 

بت�صوي���ة ما ُيعم���ل عليها داخل 

الكوالي�ص املغلقة، »ما ح�صل يف 

العراق باإحدى اأوجهه هي رّد فعل 

على النت�ص���ار ال�صوري امليداين 

اأك���رث من منطقة،  وال�صيا�صي يف 

�صواء يف حم�ص اأو دم�صق اأو حلب 

واأريافها.. وه���ي خرطو�صة اأخرية 

بالإرهاب  املنطقة  ت�صميم  لإعادة 

الداع�صي«.

ك الخاليا  نقاش: تحرُّ
النائمة في لبنان من 

جديد مرتبط حتمًا 
بأحداث العراق

تتواىل املوؤامرات على ال�رشق، ومع الأ�صف بع�صنا متاآمر على 

اأبناء هذه املنطقة ويتطوع لتطبيق هذا ال�صيناريو بيديه وقدميه، 

ُم�صخراً لذلك اإمكانيات عقله ال�صخيف.. »الداع�صية« منظومة 

خمابراتية مّت ا�صتح�صارها لرتكيع املنطقة، وهناك من يريد 

اإ�صفاء عليها �صمة »ال�رشعية ال�صعبية«.. معراب تريد و�صع كادر 

»الداع�صية - التكفريية« التي ت�رشب العراق و�صورية ولبنان 

مبقلب وكادر »غنب �ُصني«، ومليار �ُصني مغبون من 200 مليون 

�صيعي واأقليات! كفى هراًء.. اإنها »الداع�صية« ال�صيا�صية التي 

يريدها »جعجع« ح�صان طروادة ل�رشب مكونات املجتمع اللبناين، 

وامل�صيحيني اأوًل..
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3/2 خطط وسيناريوهات خفية للمنطقة
النقاش: شعوب المنطقة ستنتصر على »داعش«.. وسترتّد على مـمـــوليها وداعميها

خطر التق�سيم

يعود النقا����ص اإىل �رشورة ت�صبيك 

اإيجابيًا، براأي���ه امل�صلحة  املنطق���ة 

القومية لكل كيان انبثق عن اتفاقية 

�صايك����ص - بيك���و تفر����ص تعاونًا 

جديًا ملواجه���ة اأخطار حقيقية تهدّد 

كل دولة على ح���دة، »تق�صيم الغرب 

للمنطقة ع�صوائيًا وقطع العالقات بني 

ال�صعوب والع�صائر فيما بينها تفر�ص 

على العاقل مزيداً من التن�صيق، ولكن 

العاقل من ال�صيا�صي���ني اأي�صًا يعرف 

اأن���ه يف ظّل هذه الأو�ص���اع الع�صرية 

 به���ا ال���دول، اأي تعديل 
ّ
الت���ي مت���ر

خلرائط املنطق���ة ل ميكنها اأن تكون 

بغري وح���دة فدرالي���ة اأو كونفدرالية 

الوحدة  فر����ص  وبالتايل  ر�صائي���ة، 

من خالل الق���وة كما تفعل »داع�ص« 

�صتجلب لنا مزيداً من اخلراب.. ونحن 

نوؤيد الط���رح الأول لأّن���ه يف احلرب 

تداعيات اأ�ص���واأ من ذي قبل، وبالتايل 

على اأبناء املنطقة وقادتها امل�صارعة 

اأمنيًا واقت�صاديًا  اإىل ت�صبيك املنطقة 

وا�صرتاتيجي���ًا ملواجهة م�صاكل الأمن 

اأوًل والقت�صاد ثاني���ًا، ولو كان ذلك 

موؤّمن���ًا يف ال�صابق ملا و�صلنا اإىل ما 

نحن عليه من م�صاكل وفنت، لأّن دولة 

قومي���ة �صمن نطاق جغرايف حمدد ل 

ميكنها مواجهة اأخطبوط اإرهابي غري 

خاطع متامًا لنط���اق جغرايف معنّي، 

وبراأي���ي ه���ذا الجت���اه �صن�صري فيه 

مرغمني حتت وطاأة الظروف واملحن 

يف املنطقة، م���ن دون اأن يعني ذلك 

اإلغاًء للح���دود املتعارف عليها بني 

ال���دول، لت�صبح هذه احلدود تفاهمية 

بدل اأن تكون ت�صادمية.

لبنان

يرب���ط النقا�ص ع���ودة التفجريات 

الإرهابية اإىل لبنان بتطورات املنطقة، 

»حترُّك اخلاليا النائمة يف لبنان من 

جديد حتمًا له عالقة باأحداث العراق، 

امل�رشوع يتجاوز لبنان، لأّن روؤية هذه 

اخلاليا تتجاوزه، وه���ذا الأمر يتطلب 

من���ا كلبناني���ني حكمة وه���دوء يف 

حّدة خطابن���ا ال�صيا�صي، ونحن ننظر 

اأجهزتنا  التن�صي���ق بني  اإىل  باإعجاب 

الأمني���ة ل�رشب ه���ذه اخلالي���ا، لأّن 

لبنان ببيئت���ه وتنوعه غري قادر على 

التعاي�ص مع اأمنوذج تكفريي كهذا، واأن 

ياأتي بع����ص ال�صيا�صيني اإىل اخلطاب 

الته���دوي ولو متاأخرين خ���ري من األّ 

ياأتوا، لأنها فيها حكمة وح�صن تدبري 

جلميع مكونات املجتمع اللبناين«.

اأجرى احلوار بول با�سيل

ن�ساأة الأمة امل�سلمة

بداأ ت�ص����ّكل الأمة مع �صيدن����ا اإبراهيم عليه 

ال�صالم، {اإن اإبراهي����م كان اأمة قانتًا هلل حنيفًا 

ر مفهوم  ومل يك����ن م����ن امل�رشكني}، كاأن تط����وُّ

الأم����ة اأخذ ُبعده مع تطور املجتمعات الب�رشية، 

فحني بداأ الجتماع الب�رشي يطّور الأ�رشة، جاءت 

الر�صالة اأ�رشية، كر�صالة �صيدنا اآدم عليه ال�صالم، 

وح����ني انتقل النا�ص من طور القبيلة اإىل القرية، 

ج����اءت الر�صالة قبلية وقروية، كر�صالة نبي اهلل 

�صال����ح وهود، وعندما انتقل����ت املجتمعات اإىل 

طور القوم، جاءت الر�صالة قومية، كر�صالة نبي 

اهلل نوح عليه ال�ص����الم، ثم جاء طور الأمة حني 

بداأ ان�صياح الأق����وام وال�صعوب، وبخروج �صلبي، 

حي����ث الغزو والعدوان، كما متّث����ل يف الفراعنة 

والآ�صوريني والكلدان وغريهم، فجاءت الر�صالت 

املوازي����ة لهذا الطور ابتداء م����ن �صيدنا اإبراهيم 

علي����ه ال�صالم - الكل����داين - مبفهوم الأمة، وهو 

مفهوم فكري نف�ص����ي ي�صتمد حمتواه من راوابط 

الفكرة والعقيدة، متج����اوزاً روابط الدم والديار، 

وبداأ بهذا نبي اهلل؛ اخلليل عليه ال�صالم، واإىل هذا 

ه  ي�ص����ري القراآن الكرمي: {واإذا ابتل����ى اإبراهيَم ربُّ

بكلم����ات فاأمتهن قال اإين جاعل����ك للنا�ص اإمامًا 

ق����ال ومن ذريتي قال ل ينال عهدي الظاملني}، 

والكلمات املبتلى بها اخلليل عليه ال�صالم هي:

1-ا�صتعداده للت�صحية بنف�صه، 2- ا�صتعداده 
للهج����رة والتخلي ع����ن روابط الأ�����رشة والدم 

والوطن، 3- ا�صتعداده ملحاربة العقائد الفا�صدة 

القائم����ة عل����ى الع����ادات الثقافي����ة املعا�رشة 

الباطل����ة والفا�صدة، 4- ا�صتعداده للت�صحية مبا 

ميلك من ذرية وولد واأ�رشة.

وت�صري الآيات البّينات اإىل اأن �صيدنا اإبراهيم 

اجتاز ه����ذا البتالء بنجاح وا�صتح����ّق الإمامة، 

ف�صاألها لذريت����ه، فاأُعطيت �رشط اأن هذه الإمامة 

ل ينالها الظامل����ون، وم�صى عليه ال�صالم ببناء 

الأمة امل�صلمة واأن�صاأ موؤ�ص�صتني؛ الأوىل للرتبية 

والتزكية، وهي الكعبة امل�رشفة، والثانية للدعوة 

والن�رش، وهي املنطقة املمتدة من بالد ال�صام اإىل 

دلتا م�رش، فجمع اهلل ل����ه تلك املنطقتني اإعداداً 

لأجواء فكرة الأم����ة، {وو�صى بها اإبراهيم بنيه 

ويعقوب يا بن����ي اإن اهلل ا�صطفى لكم الدين فال 

متوتن اإل واأنتم م�صلمون}.

مكّونات ومرتكزات الأمة امل�سلمة

الإميان والإيواء وال����ولء والن�رشة والهجرة 

واجلهاد والر�صالة.

الأفراد املوؤمن����ون: ل اأعني الفئة التي حتمل 

املعتقدات عن اخلالق واملن�صاأ واحلياة وامل�صري 

التي ُتدرَّ�ص باملدار�����ص الدينية واحلوزات، اإمنا 

املق�صود عنا�رش الأم����ة احلاملة لطور العاملية 

الذي جاءت به الر�صال����ة الإ�صالمية، لتزّود اأهله 

بالقيم و�صبكة العالقات الجتماعية التي ت�صاعد 

على بقاء النوع الب�رشي ورقيه، {اإن الذين اآمنوا 

وهاجروا وجاهدوا باأموالهم واأنف�صهم يف �صبيل 

اهلل، والذين اآووا ون�����رشوا اأولئك بع�صهم اأولياء 

بع�����ص}، فالإميان باهلل يعط����ي دفعًا لالإن�صان 

لي�صعر بامل�صوؤولية اأم����ام اهلل، يبقيه يف منزلة 

الو�صطي����ة فيمنعه من الطغي����ان والعتداء على 

وجود الآخري����ن اإذا كان يف حال����ة قوة، ويقيه 

م����ن ال�صكوت على ا�صتباح����ة الطاغني حلرماته 

اإذا كان يف حال����ة ال�صعف، ف����اإذا غاب الإميان 

ي الطغيان  من وج����ود الإن�صان تذبذب بني مر�صَ

والهوان، قال تع����اىل: {ولئن اأذقنا الإن�صان منا 

رحمة ثم نزعناها من����ه اإنه ليوؤو�ص كفور ولئن 

اأذقن����اه نعماء بعد �رشاء م�صت����ه ليقولن ذهبت 

ال�صيئات عن����ي اإنه َلفرٌح فخ����ور}، ففي حالة 

القوة بدون اإميان انت�رشت عن�رشية الدم الأزرق 

امللوك����ي والرجل الأبي�ص و�صع����ب اهلل املختار 

والفا�صية.. ويف حالة ال�صعف بدون اإميان انت�رش 

ال�صت�صعاف والع����امل املتخلف والعبيد والرق.. 

وظهر لكل حالة موؤ�ص�صاتها ونواديها وثقافاتها، 

والإن�ص����ان يف كال احلالت����ني خا�رش اإن مل يتحلَّ 

بالإميان، {والع�����رش اإن الإن�صان لفي خ�رش اإل 

الذين اآمن����وا وعملوا ال�صاحلات وتوا�صوا باحلق 

وتوا�ص����وا بال�صرب}، والإمي����ان باهلل تعاىل ميد 

����ي الطغيان  الإن�ص����ان بالو�صطي����ة، ويقيه مر�صَ

واله����وان، با�صتم����داد حمت����واه م����ن الجتماع 

الب�رشي، وتبلور لديه هوي����ة الإن�صان احلقيقية 

وجن�صي����ة الإن�ص����ان الواحدة وتزوي����ده بثقافة 

واحدة ذات موؤ�ص�صات من�صجمة.

النتقال احل�صي والنف�صي من حالة اجلاهلية 

اإىل احلالة الإميانية، ليتحرر الأفراد واملجتمع من 

الأغالل والآثار الثقافية والجتماعية واملعنوية 

واملادية كاف����ة، اأو بلفظ اآخ����ر: الهجرة اإىل اهلل 

ور�صول����ه، وهو النتقال من ثقافة جمتمعية غري 

موؤمن����ة؛ بنظمه����ا وعقائده����ا واأخالقها وقيمها 

وعاداتها وتقاليدها املختلفة، اإىل ثقافة الإميان 

مبظاه����ره وتطبيقات����ه، واإىل ه����ذا ن�صمع لقوله 

تع����اىل: {والرجز فاهج����ر}، {وا�صرب على ما 

يقول����ون واهجرهم هجراً جمي����اًل}، {فاآمن له 

ل����وط وقال اإين مهاج����ر اإىل رب����ي}، وللهجرة 

مباحث جميلة، لكن ل�صيق الوقت اأجتاوزها.

الثالثة: اجلهاد  باأق�صام����ه  الر�صالة واجلهاد 

الأكرب، جه����اد النف�ص واله����وى، واجلهاد الكبري 

الفكري والثقايف، {وجاهدهم به جهاداً كبرياً}، 

واجلهاد الأ�صغر جه����اد العدو واملعركة، معنى 

اجلهاد ا�صتفراغ الطاق����ة لتحقيق الأهداف التي 

توج����ه اإليها الر�صال����ة الإ�صالمي����ة يف ميادين 

الفكري����ة والجتماعي����ة والقت�صادية  احلي����اة 

والعلمية والع�صكرية، وغريها، يف اأوقات ال�صلم 

واحلرب �صواء، {وجاه����دوا يف اهلل حق جهاده 

ه����و اجتباكم وم����ا جعل عليك����م يف الدين من 

حرج ملة اأبيكم اإبراهيم ه����و �صماكم امل�صلمني 

من قبل}، وقد ر�ص����م ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه 

واآل����ه و�صل����م الإطار الوا�صع للجه����اد، حيث هو 

تكنولوجي����ا الإ�ص����الم لتوفري الإنت����اج باأوقات 

ال�صلم واملنع����ة يف اأوقات العدوان لي�ص جلن�ص 

معني، ب����ل لالإن�صان، وهو ال����ذي يعك�ص مفهوم 

الأمن الإ�صالمي، والذي يركز على اإي�صال الر�صالة 

وتبليغه����ا اإىل الآخرين للرق����ي بالنوع الب�رشي 

واحلفاظ علي����ه، وهذا املفه����وم لالأمن وال�صالم 

يختلف عن مفهوم الأمن القومي الذي ت�صتعمله 

ال����دول املعا�رشة ليكون ذريعة ملمار�صة اأ�صكال 

العدوان �صد الآخر..

اإذاً، اأهم مظاهر اجلهاد كما مرّ معنا ثالثة:

- اجلهاد الرتبوي الأكرب، وهو تزكية النف�ص.

- اجلهاد التنظيمي والفكري لتحقيق اأهداف 

الر�صالة.

- اجلهاد الع�صكري.

ومعاين الر�صالة وحمتوياتها بثالثة حماور، 

الأم����ر باملعروف، والنهي ع����ن املنكر، والإميان 

باهلل، {كنتم خري اأم����ة اأُخرجت للنا�ص تاأمرون 

باملعروف وتنهون عن املنكر وتوؤمنون باهلل}، 

واأهمية الر�صالة يف وجود الأمة:

مكان الأمة بني الأمم.

 ال�صام����ن لبق����اء الأمم وا�صتمرارها هو هذا 

العطاء احل�صاري.

ج����� - والر�صالة حاج����ة نف�صية واجتماعية 

حلفظ وح����دة الأمة وجتنب النق�ص����ام والتفتُّت 

واحلزبي����ة والطائفي����ة واملذهبي����ة والت�صارع 

من اأجل امل�صالح املادي����ة اأو املعنوية، وكذلك 

الع�صبّية.

ال�سيخ د. عبد النا�سر جربي

موؤمتر »الأمة الإ�صالمية.. مقوماتها 

ومرتكزاتها« - مدينة »الُقم« العلمية

الشيخ جبري: التكفيريون عنصريون.. 
وال عنصرية في اإلسالم
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�أوباما مل تلتفت لهذ� �حلدث، بار�ك �أوباما 

ال يحرك �شاكنًا يف ح���ن �لعامل ي�شتعل: 

�لعر�ق، باك�شت���ان، �أفغان�شتان.. ف�شاًل عن 

�حلر�ئق �الأخرى �ملرتقب���ة م�شتمرة، فيما 

�لرئي�س �الأمريكي �حلايل ال يكاد يلحظ ما 

يحدث �أو ال يبايل مبا يح�شل.

يف �ل�شهر �ملا�شي، ق���ال بار�ك �أوباما 

»لق���د �شحبنا قو�تنا من �لع���ر�ق، وبد�أنا 

نخمد �حل���رب يف �أفغان�شتان، وقد تدمرت 

قيادة »�لقاع���دة« يف �ملنطقة �حلدودية 

بن باك�شت���ان و�أفغان�شتان«، لكن �لو�قع 

خمتلف متامًا و�ملعطيات توؤكد �أن �لقاعدة 

لها  و�ملو�لي���ة  �ملتفرع���ة  و�لتنظيم���ات 

و�ملتاأثرة بها هي �أن�شط من ذي قبل.

�إذ�ً يف �لعر�ق، �شقطت �ملو�شل، و�جتاح 

ل�»�لقاعدة«  �لتاب���ع  »د�ع����س«  تنظيم 

مدينة �ملو�شل يف �شمال �لعر�ق و�حتلها، 

علمًا �أنها ت�شمل 1.8 مليون ن�شمة، و�شيطر 

على �ملط���ار و�ملب���اين �حلكومية ونهب 

نح���و 430 مليون دوالر من بنوك �ملو�شل، 

فاأ�شبحت �ملو�شل ملكًا له، مبا �أن �جلي�س 

�لعر�ق���ي ه���و يف حالة يرث���ى لها، �جته 

»د�ع����س« جنوبًا و��شت���وىل على مدينة 

تكريت، �شيتوق���ف �ملقاتلون حتمًا خارج 

بغ���د�د، لكن �شيكون تقدمه���م كافيًا حتى 

تلك �ملرحلة، وهك���ذ� �شي�شيع �لعر�ق، كل 

ذلك و�لرئي�س �أوباما يقف من دون حر�ك.

يف باك�شتان، �أقدمت حركة »طالبان« 

�ملنطق���ة  يف  �لنا�شط���ة  �لباك�شتاني���ة 

�حلدودية بن باك�شتان و�أفغان�شتان على 

�شن �عتد�ء مميت على �ملطار �لرئي�شي يف 

كر�ت�شي �لتي ت�شمل 9.4 مالين ن�شمة.

وكان���ت �شحف �أمريكي���ة حتدثت عن 

�أن �لو�ش���ع �ملتده���ور يف �لع���ر�ق دف���ع 

�إعادة �لتفكري  �إىل  بالكونغر�س �الأمريك���ي 

يعترب متدد �ملقاتلن �ملتطرفن 

م���ن تنظيم »د�ع����س« يف �لعر�ق 

و��شتيالوؤه���م عل���ى �ملو�شل؛ ثاين 

�أكرب مدين���ة يف �لبالد، �أبرز منوذج 

در�ماتيك���ي عل���ى جت���دد �حلرب 

�لطائفية �لت���ي بد�أت فور �ن�شحاب 

�آخ���ر جن���دي �أمريك���ي يف كانون 

�الأول/ دي�شم���رب 2011، وق���د جنم 

�نهيار �لعر�ق عن عو�مل عدة، لعل 

�أبرزها �أنه عندم���ا غز� �الأمريكيون 

�لع���ر�ق يف �لع���ام 2003، دم���رو� 

�لدول���ة �لعر�قية بجي�شها ونظامها 

�لبريوقر�طي و�شلك �ل�رشطة وكل ما 

ميكن �أن ي�شمن متا�ش���ك �لبلد، ثم 

�أم�شو� �ل�شنو�ت �لت�شع �لالحقة وهم 

يحاولون بناء دول���ة جديدة حتل 

مكان �لدولة �لتي �شحقوها، لكنهم 

مل ينجزو� �ملهمة على �الإطالق كما 

�دعى �لروؤ�شاء �الأمريكيون.

�الأمر ال يختلف يف �أفغان�شتان، 

حي���ث ت�شتعد حرك���ة »طالبان« 

على  �ل�شيطرة  ملعرك���ة  �ملت�شددة 

�لبالد فور رحيل �آخر جندي �أمريكي 

نهاية �لع���ام �حلايل، فيما دريفتها 

تن�شط  �لباك�شتاني���ة  »طالب���ان« 

من جديد يف ظ���ل �نكفاء هجمات 

�الأمريكية  طي���ار  ب���ال  �لطائ���ر�ت 

يف  �الأمريك���ي  �ل���دور  وتر�ج���ع 

�ملنطقة متهي���د�ً لالن�شحاب �لتام، 

وبذلك ميكن �لق���ول �إن �لتنظيمات 

�ملت�ش���ددة �لت���ي ال توف���ر �لعنف 

و�لدم و�شيلة لبل���وغ �أهد�فها، هي 

�لت���ي تخلف �حلروب �لفا�شلة �لتي 

بحيث  �الأمريكية،  �لقو�ت  تخو�شها 

ما �أن تن�شح���ب �الأخرية حتى تعم 

�ل�رش�ع���ات ب�شب���ب �ش���وء �إد�رتها 

وف�شلها يف حتقي���ق �أهد�فها بن�رش 

�الأمن  �لديقمر�طية و�حلرية و�شبط 

كما تدعي.

م���ا ح���دث يف �لع���ر�ق �أخري�ً 

�شيناري���و موح���د ق���د يتك���رر يف 

�أفغان�شت���ان قريب���ًا بنظ���ر �لكثري 

من �خل���رب�ء �ل�شيا�شين و�الأمنين 

ول����رش�ر�ت  لالأح���د�ث  �ملر�قب���ن 

�لنز�ع.

يف �لعر�ق

ط���و�ل �أ�شهر، حتدث���ت حكومتا 

�أوباما  ب���ار�ك  �الأمريكي  �لرئي����س 

ورئي����س �ل���وزر�ء �لعر�ق���ي نوري 

�ملالكي عن �إبقاء قوة حمدودة من 

�جلن���ود �الأمريكين يف �لعر�ق، كي 

يعملو� على تدريب �جلي�س �لعر�قي 

وتوف���ري �ملعلوم���ات �ال�شتخبارية 

�شد �ملتمردين، و�رشعان ما �نهارت 

�ملفاو�شات ب���ن �أوباما و�ملالكي، 

وق���د ح�شل ذل���ك ب�ش���كل �أ�شا�شي 

ب�شبب غياب �لتز�م �لبيت �الأبي�س، 

�لي���وم، ورغم كرهه���م لالأمريكين، 

تعترب �رشيحة و��شعة من �لعر�قين 

�جلن���ود  م���ن  �شغ���رية  ق���وة  �أن 

�الأمريكي���ن الأد�ء �أدو�ر غري قتالية 

كانت �شتوفر عامل ��شتقر�ر حا�شمًا 

يفتقده �لعر�ق �ليوم ب�شبب �فتقاره 

للموؤ�ش�ش���ات �الأمني���ة و�لع�شكرية 

�ملرت�بطة.

 من �لو��شح �أن �لرئي�س �أوباما 

�أر�د �أن يعود �الأمريكيون �إىل ديارهم 

باأي ثم���ن من دون �أن يعد �الأر�شية 

�لالزمة لذل���ك، وتكمن �مل�شكلة يف 

و�قع �أن �الأمريكي���ن تركو� ور�ءهم 

دول���ة عر�قية ال ت�شتطيع �أن تعتمد 

عل���ى نف�شها بع���د �أن �شلبوها كل 

مقومات �حلياة ودمرو� موؤ�ش�شاتها، 

وم���ا بنته بد�أ �الآن ينه���ار، هذ� هو 

�الإرث �حلقيقي �لذي خلفته �حلرب 

�الأمريكية يف �لعر�ق.

تنّبوؤ م�شبق

ال �شك �أن �شق���وط �ملو�شل بيد 

�الإرهابين هو حدث خطري للغاية، 

برئا�شة  �الأمريكي���ة  �لقي���ادة  لكن 

»غزواتها« الجماعات المتشـددة تخلـف القـوات األميـــــركية بـ

يف ه���ذه �الأثناء، �عتربت عدة �شح���ف �أمريكية �أنه يف �لوقت 

�ل���ذي تبحث في���ه �إد�رة �لرئي�س بار�ك �أوبام���ا كيفية �لرد على 

�لعملي���ات �لتي ي�شنها تنظي���م »�لدولة �الإ�شالمي���ة يف �لعر�ق 

و�ل�ش���ام« يف �شمال �لعر�ق لل�شيطرة عل���ى �ملزيد من �الأر��شي 

و�ملدن، هناك نتيجة و�حدة يج���ب و�شعها يف �العتبار من قبل 

�الإد�رة �الأمريكي���ة، �أال وهي: �حلاج���ة �مللحة الإعادة تقييم خطط 

�لبي���ت �الأبي�س �ملعنلة �أخري�ً ع���ن �أفغان�شتان، خ�شو�شًا �لتعهد 

ب�شح���ب جميع �لقو�ت �الأمريكية من �الأر��ش���ي �الأفغانية بحلول 

نهاي���ة �لع���ام 2016، فكما �حلال مع �لعر�ق قب���ل 3 �شنو�ت، برر 

�لبي���ت �الأبي�س مق���رتح �الن�شحاب من �أفغان�شت���ان باأنه الإنهاء 

و�حدة م���ن �حلروب �لتي ورثته���ا �لواليات �ملتح���دة عن �إد�رة 

�شابقة، وبالنظر �إىل �الن�شحاب �لكامل �ملخطط للقو�ت �الأمريكية 

من �أفغان�شتان، فهو يه���دد ببدء مرحلة جديدة من تفكيك كل ما 

فعلته �لق���و�ت �الأمريكية يف �أفغان�شتان كم���ا تو�جهه �أي�شًا يف 

�لوقت �حلايل يف �لعر�ق.

وبح�شب �خل���رب�ء �الأمريكين، ال �شك �أن خطط �إد�رة �أوباما يف 

�أفغان�شت���ان تزي���د ب�شكل ملحوظ من �أخطار �زدي���اد نفوذ تنظيم 

»�لقاع���دة«، و�إع���ادة ظهور�لتابعن له���ذ� �لتنظيم من جديد يف 

�ملناطق �لتي مت �لتخطيط فيها لهجمات 11 �أيلول 2001، م�شريين 

�إىل �لتد�عي���ات �خلط���رية جر�ء ذلك على �أم���ن �لواليات �ملتحدة 

وحلفائها .

�شحي���ح �أن �لواليات �ملتحدة مل حتق���ق �شيئًا يف �لدول �لتي 

غزتها �شوى مكا�شبه���ا �خلا�شة وتدمري بنيان هذه �لدول، �إال �أنها 

��شتطاع���ت �حلد من تهديد�ت �الإرهابين يف �أفغان�شتان و�ملناطق 

�لقبلية �ملجاورة لها يف باك�شت���ان يف �ل�شنو�ت �الأخرية، وهناك 

�ليوم �حتمالية كبرية �أن تنقلب تلك �ملكا�شب �ل�شغرية ما مل يتم 

مو��شلة �ل�شغط، فمن �لو��ش���ح �أن �لو�شع �شيكون معقد�ً للغاية 

يف غي���اب وجود ع�شكري على �الأر��ش���ي �الأفغانية، كما ر�أينا يف 

�لع���ر�ق، حيث ترتبط »�لقاعدة« ب�شبكات مت تدمريها يف �لعامي 

2007 و2008 ع���ادت لالنتق���ام وتنفيذ �أجند�ته���ا عقب �ن�شحاب 
�لواليات �ملتحدة بنهاية �لعام 2011.

ويردف خ���رب�ء �أمريكي���ون »مثلما ح���دث يف �لع���ر�ق، فاإن 

�الن�شحاب �لكامل من �الأر��شي �الأفغانية �شيزيل عاماًل حا�شمًا من 

��شتقر�ر �حلياة �ل�شيا�شي���ة و�الأمنية �لتي ال تز�ل ه�شة، و�شيخلق 

فر�غًا ي�شجع �لدول �ملجاورة على ت�شعيد تدخل غري مفيد، ناهيك 

عن �زدياد �أخطار �نزالق �لبالد يف حرب �أهلية«.
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ب�ش���اأن خط���ة �أوبام���ا �خلا�شة 

من  �الأمريكية  �لق���و�ت  ب�شح���ب 

�أفغان�شتان متامًا يف �لعام 2016، 

و�شط خماوف م���ن �أن �ملكا�شب 

�لت���ي حتققت ب�شق �الأنف�س هناك 

ميك���ن �أن متحى م���ن قبل حركة 

طالبان �الأفغانية.

و�شلطت تقاري���ر �ل�شوء على 

�جتم���اع خا�س عق���د يف �لبيت 

�الأبي����س، حي���ث �شغ���ط خالله 

�أوبام���ا، فيما يتعلق  نو�ب على 

حدده  �ل���ذي  �لزمني  باجل���دول 

ل�شح���ب �لق���و�ت �الأمريكي���ة، ال 

�شيما يف �شوء �الأزمة يف �لعر�ق، 

منتقدي���ن قر�ر �الن�شح���اب الأنه 

»ي�شج���ع �ملت�شددي���ن يف �لبالد 

عل���ى �نتظ���ار خ���روج �لق���و�ت 

�الأمريكي���ة«، لل�شيطرة من جديد 

ون�رش �لفو�شى.

من جانبه، توق���ع �ل�شيناتور 

�أن ت�شكل  �جلمهوري جون ماكن 

�أفغان�شتان تهديد�ً  حركة طالبان 

لكابل، كم���ا فعلت »د�ع�س« يف 

�لع���ر�ق.. قائاًل »لق���د ر�أيت هذ� 

�لفيلم يف �لعر�ق«.

�شق���وط �ملو�شل ح���دث مهم 

ب�شب���ب م���ا يك�شفه ع���ن �إرهاب 

جماعة يدعي �أوبام���ا �أنه قل�س 

�الأول  �ملق���ام  ويف  تهديده���ا، 

»�لدول���ة �الإ�شالمي���ة يف �لعر�ق 

و�ل�ش���ام لي�ش���ت جمموع���ة من 

�ل�شبان �ملجانن �لذين يرك�شون 

ع�شو�ئيًا ويطلقون �لنار باأ�شلحة 

�لكال�شنكوف، »د�ع�س« هو عبارة 

عن جي�س م���درب ومنظم، ك�شف 

�ال�شتي���الء على �ملو�شل وتكريت 

ع���ن مه���ار�ت عالي���ة �مل�شتوى 

يف تنفي���ذ �لعملي���ات، ي�شتعمل 

»د�ع����س« مركبات ومعد�ت كان 

قد �شادرها من �لقو�عد �لع�شكرية 

�لعر�قية، يف �لعادة، يقوم �جلي�س 

باإبطاء  للتح���رك  ي�شتع���د  �لذي 

�أن  م�شاره الإن�ش���اء معاقل ميكن 

يحتم���ي فيها يف �لبل���د�ت �لتي 

»د�ع�س«  لك���ن  عليها،  ي�شتويل 

يقوم بعك�س ذلك من خالل �إعادة 

�لتزود باملقاتل���ن من �ل�شجون 

�ملحررة.

ثم���ة معلوم���ات مده�شة عن 

ه���ذ� �لتنظي���م وتقاري���ر غربية 

و��شتخبار�تي���ة كث���رية ت�شم���ل 

مقايي����س ومقارن���ات ور�شوم���ًا 

بياني���ة مف�شل���ة ع���ن عمليات 

�لتنظيم يف �لعر�ق و�شورية.

وهن���ا ال مفر من ط���رح هذ� 

�ال�شتخبار�ت  �أمل تعل���م  �ل�شوؤ�ل: 

�الأمريكية �شيئ���ًا عن حدوث ذلك 

يف �ملو�ش���ل؟ �أمل تتوقع ح�شول 

ذل���ك يف ظل �نهي���ار �ملوؤ�ش�شات 

�لعر�قي���ة؟.. يف �لو�قع، بلى �إنها 

كانت تعل���م، حت���ى �إن »تقييم 

وكالة  عن  �ل�ش���ادر  �لتهديد�ت« 

يف  �لدفاعي���ة  �ال�شتخب���ار�ت 

 ،2014 �شب���اط  يف  �لبنتاغ���ون، 

توق���ع ما �شيح�ش���ل: »�شيحاول 

»�لقاع���دة يف �لع���ر�ق - �لدولة 

�لع���ر�ق و�ل�شام«  �الإ�شالمية يف 

�ل�شيط���رة على  )�أو »د�ع����س«( 

�لعر�ق و�شورية.. وقد �ت�شح ذلك 

حديثًا يف �لرم���ادي و�لفلوجة«، 

»�لقاعدة  تق���وم  �لتقري���ر،  وفق 

يف �لع���ر�ق« با�شتغ���الل �لبيئة 

�له�ش���ة »من���ذ رحيل  �الأمني���ة 

�لقو�ت �الأمريكية يف نهاية �لعام 

2011«، لك���ن كان �قرت�ح بع�س 
�خلط���و�ت �ملخففة عل���ى �لبيت 

�الأبي�س برئا�شة بار�ك �أوباما غري 

نافع، الأنه ما كان لي�شغي.

�إىل ذل���ك، ويف �آذ�ر �لفائ���ت، 

ماتي�س،  جيم����س  �جلرن�ل  �رشح 

�لذي كان حينه���ا رئي�س �لقيادة 

�أم���ام  �الأمريكي���ة،  �ملركزي���ة 

�لواليات  �أو�شى  باأنه  �لكونغر�س 

�ملتح���دة باإبق���اء 13600 جندي 

يف �أفغان�شت���ان ل�شن���و�ت، ومن 
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�ملع���روف �أنه م���ا كان يريد �الإع���الن عن موعد 

�ن�شح���اب نهائ���ي، ويف 27 �أيار �أعل���ن �لرئي�س 

�أوباما �أن���ه �شيبقي 9800 جن���دي ل�شنة و�حدة 

فق���ط، مما ي�شمن �أن تتك���رر �أحد�ث �ملو�شل يف 

�أفغان�شتان.

يف مذك���ر�ت وزي���ر �لدفاع �ل�شاب���ق روبرت 

غيت����س »و�ج���ب«، ي�ش���ف �للقاء م���ع �أوباما 

للتناق�س ب�شاأن �أفغان�شتان، فيقول بكل �رش�حة: 

»حن جل�شت هناك، فك���رت يف نف�شي: �لرئي�س 

ال يثق بقائ���ده �لع�شكري وال يطي���ق كرز�ي وال 

يثق با�شرت�تيجيته وال يعترب �أن تلك �حلرب هي 

حربه، بالن�شبة �إليه، �الأهم هو �لرحيل«، �أكرث ما 

ير�هن عليه �أوباما هو �أن يحرره »�لتعب« �لذي 

عرب عنه �الأمريكي���ون يف ��شتطالعات �لر�أي من 

م�ش���اكل �لعامل �أو حتى قيادت���ه كي ين�شئ �إرثًا 

حمليًا تقدميًا، هذ� هو ما يرغب به، �لرحيل، من 

دون �أن يع���ي �أن �لتنظيمات �الإرهابية هي �لتي 

�شتخلفه كونه وفر لها �لبيئة �لالزمة.

�حلرب على �الإرهاب

تطرح �لتطور�ت �الأخرية يف �لعر�ق �لكثري من 

�ملخاوف و�لت�شاوؤالت �لتي تتعلق بف�شل �حلرب 

�الأمريكية على �الإرهاب، ولكن ب�شكل �أكرث خطورة، 

م���ع تنام���ي �خل�شوم���ات �لطائفي���ة و�لعرقية 

و�حتمال تق�شيم عدد من �لدول �لعربية.

�مل�شه���د يف �لع���ر�ق و�شوري���ة و�أفغان�شتان 

ورمب���ا ليبيا، جنب���ًا �إىل جنب م���ع ما وقع يف 

باك�شتان من هجمات �إرهابية، يتحدث بقوة عن 

�لف�ش���ل �لذي تو�جهه �لواليات �ملتحدة بعد �أكرث 

م���ن 13 عامًا ق�شتهم قو�ته���ا يف �آ�شيا و�ل�رشق 

�الأو�شط حت���ت م�شمى �حلرب على �الإرهاب، فلقد 

خ�رشت �لوالي���ات �ملتحدة ملي���ار�ت �لدوالر�ت 

و�أك���رث من 4486 جندي���ًا يف �لعر�ق بن �لعامي 

2003 و2012 ويف �أفغان�شت���ان ي�شل �لقتلى من 
�جلي�س �الأمريكي �إىل نحو 2000 جندي.

ويبدو �أن �لواليات �ملتحدة تخو�س حروبها 

م���ن دون ��شرت�تيجي���ة ما بعد �حل���رب، فبعد 

قيامها بغ���زو �لعر�ق الإ�شقاط نظ���ام �لرئي�س 

�ش���د�م ح�شن ع���ام 2003، وخو�شه���ا معارك 

�شارية يف مو�جهة م�شلحي تنظيم »�لقاعدة«، 

عادت م���دن �لعر�ق لت�شقط جم���دد�ً يف بر�ثن 

جماع���ة �أكرث �رش��ش���ة ووح�شية من غريها من 

�لتنظيمات �الإرهابية.

ويف ليبي���ا، تدخ���ل حلف �شم���ال �الأطل�شي 

»�لناتو«، بقيادة فرن�ش���ا وبريطانيا و�لواليات 

�ملتحدة الإ�شق���اط نظام �لعقي���د معمر �لقذ�يف 

يف �شي���ف 2011، لتب���د�أ ليبيا عه���د�ً جديد�ً من 

�شيطرة �جلماعات �الإرهابية على تر�شانة �أ�شلحة 

�لنظ���ام �ل�شابق وتقوم با�شتخد�مها �شد بع�شها 

�لبع�س لتحقيق �ملكا�شب وبتهريبها �إىل �خلارج 

للم�شاركة يف �رش�عات �أخرى.

وبينم���ا مل تن�شحب �لق���و�ت �الأمريكية بعد 

من �أفغان�شت���ان، حيث ت�شن حربها على جماعة 

طالب���ان و�لقاعدة منذ �لع���ام 2001 يف �أعقاب 

�لهجوم �لوح�شي على مركز �لتجارة يف نيويورك، 

فاإن طالبان تزد�د قوة وحتديًا للواليات �ملتحدة، 

حتى �إن �لرئي�س بار�ك �أوباما وجد نف�شه م�شطر�ً 

ملبادل���ة خم�شة من عنا�رش �حلرك���ة �الأفغانية 

�ملتطرفة من غو�نتانامو م���ع �لرقيب �الأمريكي 

�الأ�شري ب���و برغي���د�ل، ومتت �ل�شفق���ة بو��شطة 

قطرية، حي���ث مت ت�شليم �لعنا����رش �لطالبانية 

للدوحة.

ويف �إهانة لالأمريكين، ن�رشت حركة طالبان 

�الأفغانية على موقعه���ا �الإلكرتوين، فيديو مدته 

17 دقيقة، يحم���ل عنو�ن »مر��ش���م �الإفر�ج عن 
�جلندي �الأمريكي«، بحيث يظهر فيه برغيد�ل، 28 

عامَا، مرتديَا زيَا �أفغاني���َا �أبي�س ويقف بجانب 

عدد م���ن �لرجال �لذين ي�شع���ون عمائم، ويربز 

�لفيديو م�شافحة �الأمريكين للمتمردين.

�إعد�د هناء عليان

»غزواتها« الجماعات المتشـددة تخلـف القـوات األميـــــركية بـ
يف ظ���ل �لرتتيب���ات �الأمني���ة و�لع�شكرية 

�لتي جتريه���ا �إد�رة �أوبام���ا يف كيفية ترتيب 

�الن�شح���اب لقو�ته���ا و�خل���روج �الآم���ن م���ن 

�أفغان�شتان، من خالل توقيع معاهدة ع�شكرية 

ب���ن �لبلدين لالإبق���اء على قو�ع���د ع�شكرية 

ووجود ع�شكري قوي هنا، يخرج جمدد�ً �ل�شوؤ�ل 

�لعلني �ل���ذي ُيطرح بقوة: مل���ن �شتوؤول دفة 

�لقي���ادة يف �أفغان�شتان بعد �خلروج �الأمريكي 

من ب���الد �حلروب �لد�ئم���ة، ال �شيما �أن حركة 

طالبان تعيد �إثبات قوتها على �الأر�س؟

�ليوم ت���رى و��شنط���ن �أن حرك���ة طالبان 

ه���ي �لف�شي���ل �الأق���وى و�الأكرث تنظيم���ًا، وقد 

حاولت من���ذ �آذ�ر �ملا�شي فتح باب �لتفاو�س 

معه���ا ب�شبب قدرتها عل���ى �لبقاء رغم �حلرب 

�لطويل���ة و�ل�رش�شة �لت���ي �شنتها �شدها طو�ل 

�لف���رتة �ملا�شي���ة، �إ�شاف���ة �إىل متت���ع حركة 

طالبان بغطاء �شعبي كبري مركب من �الأغلبية 

�لب�شتوني���ة �لت���ي ت�ش���كل �لق�ش���م �الأكرب من 

مكونات �لدولة �الأفغانية، والرتباطها بعالقات 

عرقية م���ع باك�شتان من خالل منطقة �لقبائل 

يف وزير �شتان �لتي ت�شكل منطقة ع�شكرية مل 

ت�شتطع �لدولة �لباك�شتاني���ة �ل�شيطرة عليها 

وال �رشبات �جلي����س �الأمريكي �مل�شتمرة على 

هذ� �الإقليم �مللتهب ذي �الرتباط �لعرقي، وهو 

ما �شاعد على ت�شكيل مكان �آمن حلركة طالبان 

�الأفغانية ب�شبب ن�شوء حركة حقاين �ملت�شددة 

و�لت���ي و�شعتها و��شنط���ن يف خانة �الإرهاب 

�لدويل.

وجتدر �الإ�ش���ارة �إىل �أن حركة طالبان تقوم 

باملن���اورة يف مل���ف �ملفاو�ش���ات �شو�ء مع 

�لدولة �لباك�شتانية �أو مع �حلكومة �الأفغانية، 

لك���ن و��شنطن تب���دو عاج���زة يف �لو�قع، مل 

ت�شتطع حتقيق �أهد�فها �لع�شكرية و�الأمنية يف 

�أفغان�شتان طو�ل �لفرتة �ل�شابقة �لتي خا�شت 

حملته���ا �لع�شكري���ة �لعاملية �ش���د �الإرهاب، 

وها هي حركة طالبان تخرج جمدد�ً لل�شاحة 

�ل�شيا�شي���ة �أقوى و�أن�ش���ج بح�شب ت�رشيحات 

قادتها.
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عملية الخليل.. وما أشبه 
يوم الكيان بأمسه

هكذا هو ال�سياق التاريخي مل�سل�سل العتداءات »الإ�رسائيلية« 

عل��ى �سعبن��ا وق��وى املقاومة في��ه، وهكذا يف عدوان��ه على دول 

الط��وق عموم��ًا، وخ�سو�س��ًا على لبن��ان واملقاومة في��ه، عملية 

اخلليل واختف��اء ثالثة م�ستوطنني �سهاين��ة يف م�ستعمرة غو�ش 

عت�سي��ون، يف الث��اين ع���رس من اجل��اري، يعي��د اإىل الأذهان هذا 

ال�سي��اق، يف الع��ام 1982 اجتاحت قوات الع��دو ال�سهيوين لبنان، 

واحتلت العا�سمة بريوت، حتت حجة اغتيال �سفري الكيان �سلومو 

اأرج��وف يف بريطاني��ا، ليتبني فيم��ا بعد اأن ه��ذا ال�سفري مل يقتل 

ب��ل اأ�سي��ب، ويف العام 2006 وعلى اأثر قي��ام املقاومة الإ�سالمية 

يف لبن��ان على اأ�رس جن��ود �سهاينة يف جنوب لبنان، �سن الكيان 

وقواته عدوانًا ا�ستمر ثالثة وثالثني يومًا، لُيفت�سح وبعد اأقل من 

ع�رسة اأيام على بدء هذا العدوان، اأن القيادات الع�سكرية والأمنية 

يف الكي��ان ال�سهي��وين ومن��ذ م��ا بع��د الن�سح��اب م��ن اجلن��وب 

يف الع��ام 2000، كان��ت قد اأع��دت اخلطط ل�سن ع��دوان �سد لبنان 

و»حزب اهلل«.

الي��وم ق��وات الحتالل واأجهزت��ه الأمنية ت�سن عدوان��ًا �سافراً 

عل��ى ال�سف��ة والقط��اع حت��ت ذريع��ة البح��ث ع��ن امل�ستوطن��ني 

الثالث��ة، وبعد م�سي اثني ع�رس يومًا على ه��ذا العدوان املفتوح، 

ب��داأت تت�س��ح النواي��ا احلقيقية واملبيت��ة لأهداف ه��ذا العدوان، 

فق��د ���رسح م�سدر ع�سك��ري يف ق��وات الحتالل قائ��اًل: »الهدف 

الأ�سا�س��ي للعملية الع�سكرية يف ال�سفة هي �رسب البنى التحتية 

للمقاومة، اأما البحث عن املختطفني، هو هدف ثانوي«، وي�سيف 

»اأن خط��ة �رسب جمموعات املقاوم��ة يف ال�سفة قد و�سعت منذ 

مدة«، ويف �سي��اق ُمكمل، قال »رون بن ي�ساي« املحلل الع�سكري 

ل�سحيف��ة »يديع��وت اأحرون��وت«: »اإن املواجه��ة م��ع قطاع غزة 

باتت اأقرب من اأي وقت م�سى«، وعزى »بن ي�ساي« ذلك لأ�سباب، 

واحدة منها تك�سف »اأن قادة الكيان يبحثون عن فر�سة للعدوان 

وه��ي احلاجة »الإ�رسائيلي��ة« اإىل ترميم  قوة ال��ردع التي تاآكلت 

ب�س��ورة كبرية«، و�ساب��ط �سهيوين يف منطقة جن��ني ي�رسح اأن 

م��ا يجري يف ال�سف��ة ل عالقة له بعملية الختط��اف، بل يت�سل 

مبا���رسة بحكوم��ة الوف��اق الفل�سطيني��ة، اأم��ا وزي��ر املالي��ة يف 

حكومة نتنياهو »يائري لبيد« يقول: »اإن اأهداف احلملة الع�سكرية 

ه��ي  تدمري حما�ش، وتفكيك حكومة الوحدة الفل�سطينية، وحترير 

املخطوف��ني«، ب��دوره نتنياه��و يق��ول »اإن لدينا اأدل��ة غري قابلة 

للتاأوي��ل عل��ى اأن حما�ش ه��ي التي تق��ف وراء عملي��ة اختطاف 

ال�سب��ان الثالث��ة، ونقوم بنقل ه��ذه املعلوم��ات اإىل عدة دول يف 

العامل«.

ق��ادة الكي��ان الغا�سب على ال��دوام، ي�سع��ون اإىل الإظهار ما 

يق��ع من اأحداث اأو حوادث - اإذا جاز التعبري – على اأنها خطرية، 

وذل��ك به��دف من��ح اأنف�سهم امل��ررات ل�ستم��رار عدوانه��م و�سن 

حروبه��م، وبالت��ايل اإبقاء املجتمع ال�سهي��وين يف حالة ا�ستنفار 

وتعبئة �سد الفل�سطينيني، ثم الهروب نحو الأمام مع كل منعطف 

تاريخ��ي، اأو ا�ستحقاق��ات �سيا�سية، وحماول��ة للخروج من حالة 

العزل��ة الدولية املتزايدة، من خ��الل اإظهار اأنف�سهم اأنهم املعتدى 

عليه��م يف ا�ستمرار، وهم بحاجة اإىل احلماي��ة وامل�ساندة والدعم 

والت�سام��ن م��ن دول املجتم��ع ال��دويل، ويبق��ى الالف��ت يف ظل 

احلمل��ة ال�سيا�سي��ة والع�سكرية والأمنية املحموم��ة �سد اأهلنا يف 

الوط��ن املحت��ل، اأن نتنياه��و وقادت��ه الذين عق��دوا عزمهم على 

م��ا �سموه »اجتثاث حرك��ة حما�ش وبيئته��ا املقاومة يف ال�سفة 

والقطاع«، تخرج علينا ال�سلطة ورئي�سها للتاأكيد على ا�ستمرارهم 

ومت�سكهم بالتن�سيق الأمن��ي، واإبدائهم التعاطف مع امل�ستوطنني 

الثالث��ة املختطف��ني يف اخللي��ل، يف الوقت ال��ذي ترتكب حكومة 

نتنياهو واآلة القت��ل الع�سكرية لديهم املزيد من �سن الغارات على 

قط��اع غزة، وجرائ��م القتل والعتقالت، بحق اأبن��اء �سعبنا الذي 

خ��رج يف مواجه��ات مع جنود الحتالل يف ع��دة مدن وقرى من 

ال�سفة الغربية.

رامز م�صطفى 
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عربي

عدوان صهيوني إلحباط االنتفـاضـــــة الثـالثـة
ت�ش���ن قوات االحت���ال حملة 

الفل�شطينية،  ال�شفة  م�شعورة يف 

ال�شهاينة  ع���ن  البح���ث  بحجة 

الثاثة م���ن اجلنود الذين اختفوا 

قرب اخللي���ل قبل نحو اأ�شبوعني، 

وقد و�شع جي�ش االحتال عملية 

التطوي���ق والده���م الت���ي بداأها 

يف اخلليل، لتط���ال غالبية مدن 

ال�شف���ة، حي���ث ج���رى اعتق���ال 

املئات، ومن بينهم عدد كبري من  

املنا�شل���ني املحررين يف �شفقة 

وفاء االأحرار، اأو ما يعرف ب�شفقة 

�شاليط، كما �شجل ا�شت�شهاد عدد 

من ال�شب���ان الفل�شطينيني وجرح 

عدد اآخر منهم.

وبح�شب ت�رصيحات امل�شوؤولني 

امل�شتوى  �ش���واء يف  ال�شهاين���ة، 

م�شت���وى  عل���ى  اأم  ال�شيا�ش���ي، 

العاملني يف املوؤ�ش�شة الع�شكرية، 

فاإن العملي���ة �شتتو�شع على نحو 

اأكرب، وكانت الفت���ة لانتباه تلك 

الت�رصيح���ات التي تتحدث عن اأن 

العملية، التي يق���وم بها اجلي�ش 

يف ال�شفة �شت�شتم���ر حتى لو مت 

العثور على املختفني الثاثة.

الت�رصيح���ات دفع���ت  ه���ذه 

ب���اأن  االفرتا����ش،  اإىل  البع����ش 

ال�شهاينة رمبا يكونون وراء فربكة 

عملية اختفاء اجلنود الثاثة، من 

اأجل �شن حملة قمعية وا�شعة يف 

ال�شفة، حتبط االإمكانية الواقعية 

اأو  الثالثة،  االنتفا�ش���ة  لتفج���ر 

اأن ال�شهاين���ة يري���دون ا�شتغال 

عملي���ة االختفاء للقيام باحلملة 

الت���ي يقوم���ون به���ا، ولتحقيق 

االأهداف ذاتها.

االفرتا�شات،  ه���ذه  م���ن  عزز 

ت�رصيحات من�شوبة ل�شابط كبري 

يف جي�ش االحتال يوؤكد فيها، اأن 

ما يجري الي���وم يف مدن ال�شفة 

ج���رى التخطي���ط له من���ذ وقت 

طويل، كم���ا عززها اأي�ش���ًا، عدم 

تبن���ي اأي طرف حت���ى ال�شاعة، 

امل�شوؤولية عن اختفاء ال�شهاينة 

الثاثة.

يف الواق���ع كل �شيء حمتمل، 

اإذا كانت  النظ���ر عم���ا  وب�رصف 

هناك عملية اأ�رص للجنود الثاثة 

من قبل ف�شيل مقاوم، اأم اأن هوؤالء 

اختفوا الأ�شب���اب اأخرى، اأو كانت 

العملي���ة مدبرة منذ البداية على 

ما يق���ول البع�ش، ف���اإن ال�شوؤال 

املطروح الي���وم، يت�شل باملاآالت 

التي �شت�ش���ل اإليها عملية القمع 

وا�شع���ة النط���اق الت���ي ي�شنها 

ال�شهاينة يف ال�شفة الفل�شطينية.

اإحباط االنتفا�شة

ت�شري عملي���ات القمع الوا�شعة، 

واالأ�شل���وب ال���ذي يعتم���ده جي�ش 

العدوان على  االحتال يف تنفي���ذ 

ال�شفة، اإىل حماولة القيام باإحباط 

انتفا�شة فل�شطيني���ة ثالثة، كانت 

امل�ش���ادر ال�شهيوني���ة قد حتدثت 

عنه���ا م���راراً، يف االأ�شه���ر االأخرية 

عدة  موؤ�رصات  وتتجم���ع  املا�شية، 

على قرب اندالعها.

يعتمد جي�ش االحتال واأجهزته 

كث���رياً عل���ى مفاعي���ل التن�شي���ق 

االأمني مع اأجهزة اأمن ال�شلطة، وقد 

ج���رى اإحباط كثري م���ن العمليات 

التن�شيق  اأن�شطة  بفعل  والتحركات 

االأ�شكال، لكن  املتنوعة ومتع���ددة 

املحتل���ني ال�شهاين���ة، م���ع ذلك، 

مييلون اإىل القيام بحملة ا�شتباقية 

وا�شعة يف ال�شف���ة، وقد كان الفتًا 

حدي���ث »عامو�ش غلع���اد« الذي 

ي�شغل من�شبًا رفيعًا يف وزارة حرب 

الع���دو، عن حمدودية قدرة ال�شلطة 

عل���ى ال�شيط���رة االأمني���ة، يق���ول 

»غلعاد«: »عرب جتربة طويلة مع 

ال�شلطة، هم غ���ري قادرين يف هذه 

املرحلة على حتم���ل امل�شوؤولية«، 

ويف ه���ذا ما يعن���ي اأن ال�شهاينة 

يريدون القي���ام بالعملية القمعية 

مبا����رصة، م���ع االحتف���اظ بعاقة 

التن�شيق االأمني، وترتيب دور الحق 

الأجه���زة اأمن ال�شلط���ة، فقد ذكرت 

�شحيفة »هاآرت����ش« عمن و�شفته 

مب�شوؤول ع�شك���ري رفيع قوله »اإن 

التن�شي���ق االأمن���ي ب���ني اإ�رصائيل 

ت�ضييع �ل�ضهيد �أبو �ضنو �لذي قتله �لعدو �ل�ضهيوين يف مدينة نابل�س بال�ضفة �لغربية )�أ.ف.ب.(

رداً على ت�رصيحات رئي�ش ال�شلطة الفل�شطينية حممود عبا�ش، خال 

اجتماع وزراء خارجية دول منظم���ة التعاون االإ�شامي يف جدة، والتي 

و�شف فيها اجلنود املختفني باأنهم »فتية �شغار.. وب�رص يهتم الأمرهم«، 

كما دافع فيه���ا عن التن�شيق االأمني الفل�شطيني م���ع العدو ال�شهيوين، 

واأعرب عن رف�شه اندالع انتفا�شة جديدة.

�شنت حن���ني زعبي، الع�شو العرب���ي يف »الكني�ش���ت االإ�رصائيلي« 

هجومًا على رئي�ش ال�شلطة الفل�شطينية ب�شبب ت�رصيحاته االأخرية والتي 

اأبدى فيها دعمه للعملي���ة الع�شكرية التي ينفذها جي�ش االحتال بحثًا 

عن ثاثة جنود فقدوا يف مدينة اخلليل.

وقال���ت زعبي يف حدي���ث لربنامج »واجه ال�شحاف���ة« على القناة 

العربي���ة الثانية اإن »عبا�ش ميار�ش اخليانة بح���ق ال�شعب الفل�شطيني 

عرب ما ي�شمى التن�شيق االأمني«.

واأ�شافت زعبي »عبا�ش ياأمل من وراء هكذا ت�رصيحات تثبيت حكمه 

يف ال�شفة«، م�شددة على اأن التن�شيق االأمني الذي ميار�شه عبا�ش عبارة 

عن خيانة لل�شعب الفل�شطيني.

ورف�شت زعب���ي االعتذار عن الت�رصيحات االأخرية التي قالت فيها اإن 

»خاطفي امل�شتوطنني الثاثة لي�شوا اإرهابيني«.

و�شددت على اأنها ت�شاند كف���اح ال�شعب الفل�شطيني يف حدود القيم 

االإن�شانية، واأنها مع كفاح عادل وبحدود القانون الدويل �شد االحتال.

كما هاجمت زعبي اأي�شًا االإعام العربي واتهمته بتجاهل مقتل فتيني 

فل�شطيني���ني والرتكي���ز فقط على املخطوفني، كما ل���و اأن القتلى لي�شوا 

ب�رصاً، منوهة اإىل اأن نتنياهو ي�شتغل احلادثة للق�شاء على حما�ش.

وقال���ت اإن خطط العملية مع���دة �شلفًا واإن كل يوم مير على العملية 

الع�شكرية ي�شعف فر�ش العثور على املفقودين.

حنين زعبي: التنسيق األمني خيانة
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االأ�شبوع املا�ش���ي املوؤمتر  ُعِق���د 

ال�شنوي للجن���ة اال�شت�شارية لوكالة 

الغ���وث - االأون���روا يف العا�شم���ة 

االأردني���ة عمان، بح�ش���ور عدد كبري 

ال���دول املانحة به���دف بحث  م���ن 

لاأونروا،  العام���ة  املوازنة  ق�شاي���ا 

ومب���ا ينعك�ش اإيجاب���ًا على م�شتوى 

زيادة اخلدم���ات، ويرتاأ�ش لبنان هذا 

وفعاليات  اال�شت�شارية  اللجنة  العام 

املوؤمت���ر ال���ذي بح���ث يف االأو�شاع 

التعامل  وخط���ط  لاأونروا  املالي���ة 

مع �شعوب���ات العجز املايل املرتاكم 

منذ �شن���وات، كلم���ة االفتتاح كانت 

للمفّو�ش الع���ام لاأونروا الذي �رصح 

الفل�شطينيني يف  الاجئ���ني  و�ش���ع 

اأماكن وجود االأونروا.

وط���رح املفّو����ش الع���ام بي���ري 

كرينبول م�شاألة عدم اال�شتدامة التي 

تبدو جلية يف ال�شفة الغربية، مبا يف 

ذلك القد�ش وغزة، حيث عا�ش الجئو 

فل�شطني يف ال�شفة الغربية – والذين 

يبلغ تعدادهم اليوم حوايل 750،000 

الج���ئ – حت���ت احت���ال ع�شك���ري 

»اإ�رصائيل���ي«، وبالن�شبة لغزة اأ�شار 

اال�شتدامة  اإىل ع���دم  ال�شيد كرينبول 

الذي يقا����ش باالنحدار امل�شتمر الذي 

يواجهه �ش���كان القط���اع، وقد اأعرب 

عن �شدمته باالرتفاع الكبري يف عدد 

الاجئني الذين يحتاجون اإىل معونة 

غذائية يف غزة، حي���ث ارتفع العدد 

من 80،000 �شخ����ش يف العام 2000 

لي�شبح اليوم 800،000 �شخ�ش.  

ويف ما يخ�ش الجئي �شورية، ذكر 

املفّو�ش العام اأنه مت ت�رصيد اأكرث من 

50٪ من الجئ���ي فل�شطني يف �شورية 

والبال���غ عدده���م 550،000 �شخ�ش، 

وذلك ب�شبب القتال، واأكرث من 52،000 

�شخ�ش قد عربوا احل���دود اإىل لبنان، 

فيما ع���رب 14،000 �شخ�ش اإىل االأردن 

وعربت اآالف قليلة اإىل العراق وتركيا 

وم�رص وغزة واأوروبا، وعدد من اأولئك 

الذين بقوا يف �شوري���ة قد عانوا من 

النزوح الداخلي، يف الوقت الذي حدث 

فيه تق���دم من حيث �شب���ل الو�شول 

الكلية لاأونروا منذ بداية العام 2014 

وتقدمي اأف�شل للخدمة، حيث اإن هناك 

حاجة للمزي���د، وحتديداً على �شعيد 

وعمليات  الو�ش���ول  �شبل  ا�شتدام���ة 

توزيع اأو�شع للمعونة الغذائية ومواد 

النظافة وامل�شتلزمات الطبية. 

ويف لبنان، اأكد ال�شيد كرينبول اأن 

هناك �شعوراً باالإحباط وبالياأ�ش يف 

بع�ش االأحيان يف اأو�شاط جمتمعات 

الجئي فل�شط���ني، ومعظمه ناجت عن 

التهمي����ش االقت�شادي الذي كانوا وال 

يزالون يعي�شون فيه منذ العام 1948، 

ولكن���ه اأي�ش���ًا ناجت ع���ن ال�شدمات 

االأك���رث حداثة مثل الن���زوح امل�شتمر 

ل�شكان خميم نه���ر البارد منذ العام 

2007، وقد تعزز ه���ذا ال�شعور موؤخراً 
االآث���ار املرتتب���ة على تدفق  ب�شبب 

الجئ���ي فل�شطني الذي���ن يفرون من 

النزاع ال�شوري، كما اأكد على اعرتاف 

االأون���روا احلقيقي ب�شخ���اء احلكومة 

اللبناني���ة يف الرتحيب باأعداد كبرية 

من الاجئني م���ن �شورية اإىل جانب 

قيامه���ا با�شت�شاف���ة ع���دد كبري من 

الجئي فل�شط���ني، واأ�شار اإىل اأن قبول 

لبنان لاجئ���ني ينبغ���ي اأن يدعمه 

املجتمع الدويل بن�شاط.

وتزامن���ًا م���ع انعق���اد املوؤمت���ر 

اأطلق عدد م���ن الهيئات واملوؤ�ش�شات 

الفل�شطينية يف لبنان مواقف مطلبية 

اأبرزه���ا: وق���ف �شيا�ش���ة التخفي�ش 

الت���ي طال���ت الكثري م���ن القطاعات 

اخلدماتية، حيث اإن الزيادة احلا�شلة 

العامة ظلت  على حج���م املوازن���ة 

قا�رصة ع���ن اال�شتجابة لاحتياجات 

امل�شتويات  وعلى خمتل���ف  الفعلية 

واالجتماعية،  والتعليمي���ة  ال�شحية 

خ�شو�ش���ًا م���ع بدء اإط���اق االأونروا 

ا�شرتتيجي���ة »الهيكلية التنظيمية«، 

وما �شببته من تداب���ري تق�شفية اأدت 

عملي���ًا اإىل تراج���ع كمي���ة ونوعية 

اخلدمات، كما دان���ت املواقف تخلف 

الدول املانحة عن الوفاء بالتزاماتها 

جتاه موازن���ة االأونروا والذي ال ميكن 

اإال كمحاول���ة لل�شغط على  تف�شريه 

الفل�شطيني���ني لتق���دمي املزي���د من 

الاجئني  ق�شي���ة  ب�شاأن  التن���ازالت 

وحق الع���ودة، خ�شو�ش���ًا اأن االأزمة 

املالية لاأونروا تفاقمت مع تطورات 

العملي���ة ال�شيا�شية وبرزت اجتاهات 

ودعوات الإلغاء وكالة الغوث وت�شفية 

خدماتها. 

واأجمع���ت املواقف عل���ى مطالبة 

الدورة  رئي�شة  باعتباره���ا  احلكومة 

اأجل حتمل  احلالي���ة بال�شغط م���ن 

االأونروا مل�شوؤولياتها جتاه الاجئني 

الفل�شطينيني، ومعاجلة اأزمة تقلي�ش 

خدم���ات وكال���ة الغ���وث، خ�شو�شًا 

ال�شحية كم�شاعف���ة ن�شبة م�شاهمة 

االأونروا يف العمليات الكبرية كالقلب 

الع�شبي���ة  واالأمرا����ش  وال�رصط���ان 

وغ�شيل الكل���ى والتحاليل املخربية 

والعمل على بن���اء م�شت�شفى خا�ش 

االأدوي���ة  وتاأم���ني  بالفل�شطيني���ني 

واأي�ش���ًا  امل�شتع�شي���ة،  لاأمرا����ش 

العم���ل على بن���اء جامع���ة خا�شة 

بالاجئ���ني الفل�شطيني���ني لتاأم���ني 

التعلي���م اجلامعي املج���اين وبكافة 

�شبكات  ومعاجل���ة  االخت�شا�ش���ات، 

البنى التحتية وترميم املنازل االآيلة 

لل�شقوط يف كافة املخيمات، والعمل 

اأجل تلبي���ة االحتياجات  اجلدي من 

املتزاي���دة لاجئ���ني الفل�شطيني���ني 

من �شورية اإىل لبن���ان، خ�شو�شًا اأن 

اأطلقتها  الت���ي  املنا�شدات  �شل�شل���ة 

االأون���روا باجتاه ال���دول املانحة، مل 

تل���بِّ احل���د االأدنى م���ن احتياجات 

الاجئني، باالإ�شافة اإىل التن�شيق مع 

الدول���ة اللبنانية ومنظم���ة التحرير 

ملعاجلة ع���دة اإ�ش���كاالت، خ�شو�شًا 

اإعف���اء النازحني من ب���دالت االإقامة 

ال�شوريني  بالاجئ���ني  وم�شاواته���م 

و�شمولهم بجميع التقدميات.

�صامر ال�صيالوي

المؤتمر السنوي للجنة االستشارية لألونروا والدول المانحة

عجز مالي متراكم وأوضاع كارثية للفلسطينيين في غزة وسورية ولبنان
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عدوان صهيوني إلحباط االنتفـاضـــــة الثـالثـة
ب�ش���ورة  ي�ش���ري  وال�شلط���ة 

اعتيادية«، وح�شب ال�شحيفة 

اأن    امل�ش���وؤول  اأو�ش���ح  فق���د 

»الق���وات االإ�رصائيلية« تبلغ 

االأجهزة االأمنية م�شبقًا نيتها 

ده���م اأي مدين���ة فل�شطينية، 

»وتطلب م���ن رجال االأجهزة 

االأمني���ة البق���اء يف ثكناتهم 

عل���ى خلفية ه���ذا االإجراء«، 

م�شيف���ًا: »امل����ش باالأجهزة 

الفل�شطينية لي����ش جزءاً من 

احلمل���ة الع�شكرية، وال توجد 

ني���ة لدى اجلي����ش للت�شادم 

معها«.

ت���ربز ه���ذه الت�رصيحات 

الفروق الوا�شحة بني العدوان 

ال���ذي �شن���ه ال�شهاينة حتت 

الواقي« عام  م�شمى »ال�شور 

2002، وب���ني م���ا يقومون به 
حاليًا، يف ذلك الوقت هم �شنوا 

االنتفا�شة،  لتقوي�ش  العدوان 

الفل�شطينية،  االأجهزة  و�رصب 

لكنهم يف هذه املرة يريدون 

اإحب���اط االنتفا�شة، واحلفاظ 

على االأجهزة التي توؤدي دوراً 

كبرياً يف التن�شيق االأمني.

عة النتائج املتوقَّ

العدوان  اأن  الوا�ش���ح  من 

ال���ذي ي�شنه االحت���ال على 

بتغطي���ة  يحظ���ى  ال�شف���ة 

مبا����رصة وغ���ري مبا�رصة من 

على  معك�ش  وه���ذا  ال�شلطة، 

نح���و كام���ل مل���ا كان عليه 

االأم���ر يف العام 2002، عندما 

كانت االأجه���زة االأمنية بهذه 

الن�شبة اأوتلك ج���زءاً اأ�شا�شيًا 

من املواجهة.

رئي����ش ال�شلط���ة يق���ول 

وب�ش���كل علن���ي، اإن ال�شلطة 

يف  »للم�شاع���دة  تعم���ل 

امل�شتوطنني  عل���ى  العث���ور 

اإىل  الثاث���ة حت���ى نعيدهم 

عائاته���م، و�شنحا�ش���ب من 

 اختطفه���م كائنًا م���ن كان«،

»امل�شتوطن���ون  وي�شي���ف 

املفق���ودون يف ال�شف���ة ب�رص 

مثلنا، وعلين���ا البحث عنهم 

اإىل عائاتهم، ومن  واإعادتهم 

قام بهذا العمل يريد تدمرينا، 

ولذلك �شيكون لنا موقف منه 

مهم���ا كان، الأننا ال ن�شتطيع 

مواجهة اإ�رصائيل ع�شكريًا«.

هذا املوقف يغطي العدوان 

ال�شهيوين، ال ميكن قول �شيء 

اآخر، ومثل ه���ذا احلديث عن 

وتقدي�شه،  االأمن���ي  التن�شيق 

فهو يعترب اأن التن�شيق االأمني 

ال�شلطة لكي  »من م�شلح���ة 

الفل�شطيني«،  ال�شعب  حتمي 

ويو�ش���ح »هذا لي����ش عاراً، 

واإمن���ا واقع نح���ن نلتزم به، 

كما تلتزم به حكومة التوافق 

الوطني«.

لي�ش م���ن جديد يف هذه 

رئي�ش  املعهودة عن  املواقف 

ال�شلط���ة، واإن كان���ت دال���ة 

الوق���ت  يف  فجاجته���ا  يف 

ال���ذي يتعر�ش في���ه ال�شعب 

وا�شح  لع���دوان  الفل�شطيني 

ويج���ري  علن���ي  املام���ح، 

تو�شيف���ه من قب���ل االحتال 

على اأنه غري مرتبط باختفاء 

اأو خط���ف اأو اأ�رص اجلنود من 

امل�شتوطنني.

�شتاأتي  العدوان،  موا�شلة 

بنتائ���ج معاك�شة ملا تتطلع 

اإلي���ه احلكوم���ة ال�شهيونية، 

املدن  اقتحامات  فا�شتم���رار 

واالعتقاالت،  البي���وت  ودهم 

وعملي���ات القت���ل ل���ن تقود 

االنتفا�ش���ة  اإحب���اط  اإىل 

�شت�رصع  ب���ل  الفل�شطيني���ة، 

انفجاره���ا، ه���ذا م���ا توؤكده 

يف  الطويل���ة  التجرب���ة 

املواجهة املفتوحة مع العدو 

ال�شهيوين.

لق���د كان القمع يف اأوّجه 

االنتفا�ش���ة  ان���دالع  عن���د 

الفل�شطيني���ة ال�شعبية االأوىل 

ع���ام 1987، وكان االأمر كذلك 

االأق�شى  انتفا�شة  اندالع  عند 

ع���ام 2000، ومن يتخيل االآن 

اأن مبق���دوره ����رصب ال���روح 

الكفاحية لل�شعب الفل�شطيني، 

الوطنية  وتقوي����ش تطلعاته 

على النحو اجلاري، يكون قد 

وقع يف خطاأ كبري ومتكرر.

يح���دث  م���ا  ومتابع���ة 

اأثن���اء االقتحامات وعمليات 

يق���دم  والده���م،  التطوي���ق 

ال�شب���ان  دال���ة،  موؤ����رصات 

يت�ش���دون  الفل�شطيني���ون 

باحلجارة،  االحت���ال  جلنود 

وهناك اأنباء عن ظهور لبع�ش 

عنا�رص االأجنح���ة الع�شكرية 

لف�شائل املقاومة، ولن يطول 

الوقت حتى يواجه ال�شهاينة 

انتفا�ش���ة ثالثة، خمتلفة عن 

كل ما �شب���ق وواجهوه حتى 

االآن.

عبد الرحمن نا�صر
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مل ت����أِت التط���ورات الأخ���رة على 

الليبي���ة بجدي���د، ف�ل�رصاع  ال�س�ح���ة 

الع�سك���ري م���� ي���زال م�ستم���راً ب���ن 

»الق�ع���دة« واملجموع����ت الع�سكرية 

امل�سلم���ن«  ل�»الإخ���وان  املوالي���ة 

وب���ن الل���واء املتق�عد خليف���ة حفرت، 

حي���ث �ُسجلت ع���دة عملي����ت اغتي�ل 

، ومنه� حم�ولة  لقي�دين من الطرف���ننْ

اغتي�ل اللواء حف���رت نف�سه، والعملي�ت 

الع�سوائي،  اجلوي  والق�سف  النتح�رية 

ومزيد من اأعم�ل القتل والتدمر التي مل 

توؤدِّ اإىل انت�س�ر طرف على اآخر.

لكن اللواء حف���رت ا�ستط�ع اأن يحقق 

تقدُّم���ً� �سي��سيً� بعدم ت�أجيل انتخ�ب�ت 

املجل�س الوطني، وتثبيته� يف موعده� 

املق���رر يف 25 حزي���ران، وهي يف نظره 

خطوة ق���د يح�سل من خالله� على عدد 

اأك���ر يف املجل�س الوطني، و�سدور قرار  

عن املحكم���ة الد�ستورية الليبية يف 9 

حزيران اجل�ري بع���دم د�ستورية رئي�س 

احلكومة اأحمد معيتيق، وهو الذي امتثل 

لقرار املحكمة.

لقد دفع الت�أزم الع�سكري يف ليبي�، 

الهيئ�ت الدولية والعربية اإىل تكليف 

مبعوثن له� من اأجل درا�سة الو�سع 

امليداين فيه����، وتقدمي �سورة دقيقة 

عنه�، ودفع ب�أمرك� لإر�س�ل مبعوثه� 

دايفيد �س�ترفيل���د اإىل الق�هرة بهدف 

التف�ق على مب����دئ اأ�س��سية يتعننّ 

اأن حتك���م العملي���ة ال�سي��سي���ة يف 

ليبي����، وُتكنّن احلكوم���ة الليبية من 

فر�س �سيطرته���� وتطبيق امل�س�حلة 

الوطنية.

الليبي،  وح�س���ب مت�بعن لل�س����أن 

ف�إن هذا احل���راك الع�سكري هو ملع�جلة 

م�سكلة الإره�ب ب�س���كل ع�م، وللق�س�ء 

على »الإخوان امل�سلمن« يف ليبي� يف 

�سي�ق احلرب على »الإخ���وان« ب�سكل 

ع����م، ويف راأي قي�دة »الإخ���وان« اأن 

م���� يحدث يف ليبي� ه���و ا�ستن�س�خ مل� 

ح���دث يف م�رص، وب�لتن�سيق مع امل�سر 

ال�سي�سي قبل اأن ي�سبح رئي�سً� جلمهورية 

م�رص، وي�أتي طلب اللواء حفرت من م�رص 

ق�سف املتطرفن يف �رصق ليبي� يف هذا 

ال�سي�ق.

واعترت جمموعة م���ن ال�سي��سين 

الذي���ن قدموا دعمً� للث���ورة اأمث�ل عبد 

الرحمن �سلقم وحممود جريل، وبح�سب 

ت�رصي���ح �سحف���ي لالأخر ف����إن حركة 

النق���الب فر�س���ة للتخل�س م���ن نفوذ 

»الإخوان امل�سلم���ن« يف ليبي� داخل 

املوؤتر الوطني.

ر تقدير م� ميكن اأن ت�سل  م����ن املبكنّ

اإليه الأمور، نظراً اإىل التعقيدات الكثرة 

الت����ي تتحكم ب�ملجتم����ع الليبي؛ من 

الو�س����ع القبلي )اأكرث م����ن 150 قبيلة( 

الذي ي�سعى لإط�ر �سي��سي على قي��سه 

يف من�ط����ق وج����وده، اإىل املجموع�ت 

امل�سلح����ة الت����ي و�س����ل تعداده� اإىل 

اأكرث من 250 جمموع����ة وتتق�تل فيم� 

بينه����� لل�سيط����رة، اإىل انت�س�ر ال�سالح 

الف����ردي بن ال�سعب الليبي والذي قدر 

ب�أك����رث من 20 مليون قطعة، والأهم من 

ذلك اأن ليبي����� قبل الثورة ك�نت تفتقر 

اإىل منظوم����ة املوؤ�س�س�ت يف خمتلف 

املج�لت، فهل ي�ستطيع الثوار �سي�غة 

جمموعة م����ن النظم والبنى الأ�س��سية 

حلف����ظ هذه الث����ورة والنتق�ل به� اإىل 

مرحلة الدولة؟

وهل ب��ستط�عة الغرب الق�س�ء على 

املجموع�����ت التكفرية ملنع امتداده� 

اإىل م�����رص ودول اجل����وار يف املغ����رب 

العربي مع احلف�ظ على ليبي� موحدة؟ 

وهل م�رصوع اأمرك� يف ليبي� حم�ربة 

الإره�ب وبن�����ء الدولة، اأم اأنه املدخل 

لتق�سيمه� وو�سع الي����د على موارده� 

النفطية كم����� ح�سل يف ال�سودان الذي 

اأ�سب����ح دولة يف اجلن����وب واأخرى يف 

ال�سم�ل؟

اإن املراهن����ة على م�س�ندة الآخرين 

حلل امل�س�����كل مراهنة يف غر حمله�، 

وال�سبي����ل الوحي����د لوق����ف النزف يف 

الداخل الليب����ي، تلقف املب�درات التي 

ت�سعى مل�رصوع وف�قي، ومنه� املب�درة 

الت����ي اأعدته�  جمموعة م����ن م�س�يخ 

واأعي�����ن بع�����س امل����دن الليبية حتت 

اإط�����ر اللجنة الوطني����ة للتوا�سل بن 

املدن واملن�ط����ق الليبية، والتي تدعو 

اإىل احلف�����ظ على وحدة الرتاب الليبي 

والن�سي����ج الجتم�ع����ي وامل�س�هم����ة 

الف�عل����ة يف بن�����ء الدول����ة وحتقيق 

امل�س�حلة بن كل �رصائح املجتمع يف 

املدن الليبية ك�فة.

ه�ين ق��سم

الحراك العسكري الليبي.. ومحاصرة »اإلخوان«

ليبيا واليمن باتا 
مسرحًا لكل التنظيمات 
فة والمدعومة  المتطرِّ

بعضها من القبائل.. 
لتعزيز السلطة القبلية

رغم اأن اليمن ُيع���رف ببلد ال�60 مليون قطعة 

�سالح، ف�إن مررات عدم النفالت الأمني يف املي�دين 

اليمنية، خ�سو�سً� يف �سنع�ء، خالل عملية اإق�س�ء 

الرئي�س ال�س�بق علي عب���داهلل �س�لح تعود اإىل اأن 

ال�سعب اليمني بغ�لبيته ال�س�حقة يع�ين من الفقر، 

ية مرتفعة، ولي�س لديه م� يخ�رصه اأو  م���ع ن�سبة اأمِّ

ن  م� ي�أم���ل اأن يك�سبه، ف�أق�سى م� يحلم به اأن يوؤمِّ

»قوته اليومي« من نبتة »الق�ت«.

مرجعي���ة ال�سع���ب اليمني ه���ي الع�سرة اأو 

القبيلة، ولي�ست الدولة، والنظ�م الق�س�ئي الر�سمي 

متنّ دجمه ع����م 1976 مع الأع���راف القبلية، وُعدِّل 

ع�م 1997 ملزي���د من التق�رب مع ه���ذه الأعراف، 

وع�مة ال�سعب ل تعنيهم التق�سيم�ت اجلديدة التي 

جعلت من اليمن �ست���ة اأق�ليم فدرالية )ح�رصموت 

و�سب�أ واآزال، وته�مة واجلند وعدن(، لكن الزع�م�ت 

الع�س�ئرية التي له� ح�س�ب�ته� يف تق��سم ال�سلطة، 

اإ�س�فة اإىل الوج���ود الكثيف للجم�ع����ت الدينية 

املتطرِّف���ة، هي الت���ي �ستمنع قي����م اليمن كدولة 

ب�أق�ليمه���� ال�ست���ة امل�ستحَدثة نتيج���ة ت�س�رب 

امل�س�لح ال�سلطوية.

جم�عة »احل���راك اجلنوبي« ترف����س العودة اإىل 

الوح���دة التي ق�مت ع�م 1990 ب���ن اليمنننْ ال�سم�يل 

واجلنوب���ي، ول���ن ير�سيه� اإقليم عدن ال���ذي ا�سُتحدث 

ج  له����، خ�سو�س���ً� اأن حم�فظ����ت ه���ذا الإقلي���م )حَلَ

وال�س�ل���ع واأبَن( هي ب���وؤر ل�»الق�عدة«، مب� يعني اأن 

ه�  م�س�ألة اجلنوب اأكر م���ن اأن ُتخت�رص مع�ن�ته� ب�سمِّ

فدرالي���ً� اإىل اليمن، واأن اليمن اجلنوبي ذاهب اىل اإعالن 

ل وح���ده تبع�ت  ال�ستق���الل ل حم�ل���ة، واأنه �سيتحمَّ

حم�ربة »الق�عدة«.

وب�لنتق����ل اإىل اإقليم اآزال ال���ذي ي�سمُّ حم�فظ�ت 

�سنع����ء الع��سمة، اإ�س�فة اىل ذم����ر و�سعدة وعمران، 

ف�إن احلرب املذهبية الق��سية التي يخو�سه� احلوثيون 

ن���ة  »ال�سيع���ة« يف �سع���دة �س���دَّ الإ�سالمي���ن ال�سُّ

املت�سدِّدين يف عمران، والتي اأ�سفرت موؤخراً عن انت�س�ر 

احلوثين وتهجر �سكنّ�ن عمران، توؤكد ا�ستح�لة اجلوار 

ب���ن املح�فظتن، اإ�س�ف���ة اإىل اأن احلوثين يتطلنّعون 

اليوم اإىل �س���منّ مدينة »احلزم« املوجودة �سمن اإقليم 

�سب����أ املج����ور، اإىل معقلهم يف حم�فظ���ة �سعدة، م� 

يخل���ط اأوراق اإقليمي اآزال و�سب�أ من جديد، على خلفية 

القت�ل ال�رص�س الواقع ح�ليً� بن »جم�عة اأن�س�ر اهلل« 

احلوثي���ة »ال�سيعية«، واجلي�س اليمن���ي مدعومً� من 

ن���ي؛ املوؤيد للرئي�س  »ح���زب الإ�سالح الإ�سالمي« ال�سُّ

املوؤقت عبد ربه من�سور ه�دي.

وب����رصف النظ���ر ع���ن التق�سيم����ت الوهمي���ة، 

واملنجزات الورقي���ة ل�»موؤتر احلوار الوطني« تهيداً 

لإج���راء النتخ�ب�ت قبل انته�ء مهلة ال�سنتن امُلحدَّدة 

للرئي�س ه����دي، ف�إن امل�سكلة املركزي���ة يف اليمن اأن 

الرئي�س علي عبداهلل �س�لح ُم�رصنّ على اأن يبقى رئي�س 

، ف�لرئي�س احل�يل م� زال بنظ���ره ن�ئبً� للرئي�س،  الظ���لنّ

وُيع�ر�س �س�لح ك�فة الإ�سالح�ت التي ُتطيح ب�أق�ربه 

م���ن قي�دة الأجهزة الع�سكري���ة والأمنية، ويتَّهم ه�دي 

���ع اليمن���ي لالإ�سالح«؛  ب�لتق���رُّب م���ن »حزب التجمُّ

املقرَّب من »الإخوان امل�سلمن«، على ح�س�ب »حزب 

املوؤت���ر ال�سعبي الع�م« احل�كم ال���ذي م� زال يرتاأ�سه 

�س�ل���ح، وو�سلت الأمور اخلالفي���ة بن الرجلن اإىل اأن 

هم �س�لح الرئي�س ه�دي ب�إيواء »الإخوان« اله�ربن  اتَّ

م���ن م�رص وا�ستخدامهم �سدَّه، فج�ء الردنّ من ه�دي ب�أن 

اأم���ر مبح��رصة اأكر م�سجد بن����ه �س�لح مق�بل الق�رص 

اجلمهوري، ويت���م ا�ستخدامه من ِقَب���ل جم�عة �س�لح 

لتخزين الأ�سلحة وانت�س����ر القننّ��سن على م�آذنه، م� 

من���ع ه�دي حتى الآن من النتق�ل اإىل الق�رص خوفً� من 

اغتي�له قن�سً� من اأن�س�ر �س�لح!

لة، اليم���ن كم� ليبي�؛ ب�ت م�رصحً� لكل  يف املح�سِّ

التنظيم����ت املتطرِّفة واملدعوم���ة بع�سه� من القب�ئل 

لتعزيز ال�سلطة القبلية، واملب�درة اخلليجية لن ت�سلك 

طريقه���� لبن�ء مين جدي���د، لأن دول اخلليج �رصذمته� 

الأجندات املختلفة، واآخره� م�س�ألة »داع�س« وخم�طر 

الإره�ب عليه�، وال�سع���ب اليمني غر ق�در ذاتيً� على 

اإع�دة قي����م دولة، ول موؤ����رصات لأي دعم لبن�ء دولة 

دة اأو فدرالية ا�سمه� اليمن يف املدى املنظور، ولن  موحَّ

يتغرَّ عل���ى ال�سعب اليمني اأي �س���يء يف منط عي�سه 

�سوى اأن���ه مي�سع »الق����ت« ويقت����ت اخليب�ت على 

اأر�سفة النتظ�ر اخل�ئب.

اأمن اأبو را�سد

اليمن.. شعب يمضغ »القات« على أرصفة الخيبة

املجّمع الذي بناه الرئي�س اليمني ال�صابق علي عبد اهلل �صالح مقابل الق�صر الرئا�صي و�صط العا�صمة �صنعاء
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مع انت�س�ر تنظي���م »داع�س« على 

اأر����س العراق ب�ل�رصع���ة التي حدثت، 

وا�ستيالء اأك���راد م�سعود الرازاين على 

كرك���وك، طفى عل���ى ال�سط���ح جمدداً 

م�رصوع جو ب�ي���دن، الرامي اإىل تق�سيم 

الع���راق اإىل 3 دول متخ��سم���ة؛ �سنية 

و�سيعية وكردية.

وكم� يب���دو من ال�س���ورة التحتية 

الإره�بية،  التنظيم�ت  بجرائم  املغط�ة 

تل���ك املح�دث����ت التي اأجراه���� وزير 

اخل�رجي���ة الأمركية ج���ون كري يف 

بغداد مطلع الأ�سبوع، بعد اجتم�ع وفد 

اأمرك���ي يف اأربيل برئ��س���ة �ستيوارت 

جونز مع قي����دات من ح���زب البعث، 

و»تنظيم الطريق���ة النق�سبندية« الذي 

م���ه ع���زت ال���دوري و�سخ�سي�ت  يتزعنّ

ع�س�ئرية، قدنّم ه���وؤلء �سم�ن�ت وافية 

بع���دم الإ�رصار ب�أي م�سلح���ة اأمركية 

من ج�نب »داع�س«، وكذلك من ج�نب 

ي  م�سلحيه���م، مق�بل تنفي���ذ طلب تنحنّ

نوري امل�لكي، ومن التعهدات الكالمية 

األ يك���ون هن�ك م�ستقب���ل ل�»داع�س« 

يف العراق بعد قي����م حكومة ائتالفية 

ي امل�لكي، وك�أن امل�سكلة يف  بعد تنحنّ

الع���راق تتلخ�س بوج���ود امل�لكي يف 

ال�سلطة، ولي�س الإره����ب الذي هو من 

نت����ج الحتالل الأمرك���ي للعراق، ثم 

انت�س����ره يف كل املنطق���ة حتت �سع�ر 

و»احلرية«  املوعودة،  »الدميقراطية« 

يف ع���دم اختي����ر طريقة امل���وت، ولو 

اإعدامً�.

يبدو اأن الهجمة الأمركية اجلديدة 

املواكب���ة لنت�س�ر فرو����س »داع�س« 

ع�دت اإىل املربنّع الأول عند غزو العراق، 

وه���و اإلزام العراق ب�تف����ق اأمني يعيد 

على الأقل تطويق بالد م� بن النهرين 

جمدداً، وو�س���ع اليد على رقبة �سورية 

بعد الف�سل املتكرر ع���ر الأدوات التي 

اعتره�  والتي  وا�سنط���ن،  ا�ستخدمته� 

الرئي�س ب�راك اأوب�م� اأنه� )اأي املع�ر�سة 

املعتدلة( جمرد »ف�نت�زي�« ل ميكنه� 

اإ�سق����ط الرئي�س ب�س�ر الأ�سد، ط�لبً� يف 

الوق���ت ذاته من ال�سع���ب الأمركي اأن 

فت  يتفهم ذلك، لأن كل اجلهود التي �رصُ

على املع�ر�س���ة ال�سورية ذهبت اأدراج 

الري�ح.

ويبدو اأن »داع����س« واأخواته� من 

الإره����ب املتهمة كل م���ن ال�سعودية 

وتركي� على وجه اخل�سو�س برع�يته� 

وت�سديره� وتويله�، ب�تت تهدد حتى 

تلك ال���دول، ب�لإ�س�فة اإىل الأردن، الذي 

تراه���ن وا�سنط���ن عليه ليك���ون ج�رص 

العب���ور جم���دداً اإىل املنطق���ة، بعد اأن 

رف�ست بغداد وطهران اأينّ تدخل ع�سكري 

اأمركي مب��رص، اإل من خالل الطلب اإىل 

حلف�ئه���� واأدواته���� يف املنطقة وقف 

تويل ورع�ية الإره�بين.

الأردن ال���ذي اهت���زت قوائم���ه مع 

اق���رتاب »داع����س« اإىل ح���دوده م���ع 

الع���راق، ب���داأ يعيد ن����رص قواته على 

احل���دود ويرفع جهوزي���ة ا�ستخب�راته 

املربوطة بوث����ق �سديد مع املخ�برات 

الأمركي���ة، مع الن���واح ب����أن قدراته 

حمدودة، وب�لت����يل ل بد من التن�سيق 

مع الولي�ت املتحدة يف »ظل املخ�طر 

والقل���ق« م���ن »داع����س«، الأمر الذي 

فتح عيون القوى الأردنية للتعبر عن 

القلق من جعل الأردن ج�رص عبور لن�رص 

قوات اأمركية يف املنطقة، حتت ذريعة 

»حم�ية الأ�سدق����ء«، وت�أمن الفر�سة 

جمدداً لتطوي���ق �سورية، والتي وفنّرته� 

»داع�س« كذريع���ة ت�ستند اإليه� عم�ن 

ووا�سنطن معً�.

اإن م� يجري يف العراق اليوم لي�س 

اإل جم���رد اإع����دة تو�س���ع للم�رصوع 

الأمرك���ي التدم���ري يف املنطقة من 

البوابة العراقية جمدداً كمختر جت�رب 

جرى ت�أ�سي�س���ه ع�م 2003، وعلى الأقل 

مم�ر�سة البتزاز لدول املنطقة اإذا ف�سل 

م�رصوع التق�سيم املحدق ب�لعراق، وهذا 

ي�ستدعي من العراقين غر املرتبطن 

ب�مل����رصوع املذكور اآنف���ً� اأن يواجهوا 

ت�أجيج ال�رصاع�ت املتنونّعة، واأن ينروا 

للبحث والتف�ق على م�رصوع ت�أ�سي�س 

وطن���ي �سي��سي اجتم�ع���ي اقت�س�دي 

وا�سح، ي�ستفيد م���ن التجربة ال�سورية 

يف ال�سم���ود، والتجرب���ة الإيرانية يف 

الت�س�عد، �سيم� م���ع القدرات العراقية 

اله�ئلة ب�رصيً� واقت�س�ديً� وثق�فيً�.

يون�س عودة

العراق.. بين التقسيم والمشروع الوطني

يب����دو اأن »م�سك« خت�م زي�رة ن�ظر اخل�رجية 

الأمركية جون ك����ري اإىل ال�رصق الأو�سط وبع�س 

اأوروب�����، هو اللق�����ء يف الع��سم����ة الفرن�سية مع 

ح�ر�س الب�����رات ال�س�بق؛ وزي����ر خ�رجية الدولة 

العرية اأفيغدور ليرم�����ن، )اخلمي�س 26 اجل�ري(، 

حيث بحث يف تطورات منطقة ال�رصق الأو�سط، ومن 

�سمنه� »تداعي�ت عملية خطف ثالثة م�ستوطنن 

�سه�ينة منذ اأ�سبوع����ن، اإىل ج�نب اتف�ق الوحدة 

بن حركتي فتح وحم��س«.

نّ، ثم����ة و�س����وح لعن����وان زي�����رة رئي�����س  اإذا

الدبلوم��سية الأمركية اإىل املنطقة، خ�سو�سً� اإىل 

العراق، واإقليم كرد�ست�����ن الذي �سدنّر ث�ين �سحنة 

نفط، ع����ر موانئ تركي�، اإىل مين�����ء ع�سقالن يف 

فل�سط����ن املحتل����ة.. وهي بب�س�ط����ة تعني عودة 

الي�نكي ب�أقل التك�لي����ف اإىل بالد الرافدين، والذي 

ينطبق عليه القول امل�أث����ور »ُربنّ �س�رة ن�فعة«، 

اأي مبعنى اأن �س�رة »داع�س« ن�فعة، ون�فعة جداً 

لالأمرك����ي الذي خرج مطروداً قب����ل اأقل من ثالث 

�سنوات.

العودة الأمركية اإىل العراق، �سحيح اأنه� تتم 

حتت عنوان »�سفة ا�ست�س�رية«، وب�أعداد قليلة ل 

تتج�وز ال�300 م�ست�س�����ر.. لكن النت�ئج املب��رصة 

بداأت تت�سح �سيئً� ف�سيئً�، واأبرزه�:

اأنه� عودة للنفوذ الأمركي بهدف اإع�دة تثبيت 

الحتالل الأمركي ب�أقل كلفة على املحتل، ولكنه 

�سيكون الأعلى كلفة على ال�سعب العراقي.

احتالل جديد مقننّ����ع ينفنّذ قن�ع�ت جون ب�يدن 

ن�ئب الرئي�����س الأمركي ب�س�أن العراق، والذي ك�ن 

من اأوائل اأع�س�����ء الكونغر�س قبل اأن ي�سبح ن�ئبً� 

للرئي�س قد اأجهر حم��سه لتق�سيم العراق اإىل ثالث 

دول.

احت����الل جدي����د، وبكلف����ة زهي����دة، ب����داأ مع 

و�س����ع كري قدمي����ه يف كرد�ست�����ن؛ اإعالن تبني 

ورع�ية انف�س�����ل اإقليم كرد�ست�����ن، والك�سف عن 

العالقة الوا�سعة بن ال�سلط����ة الرازانية والعدو 

»الإ�رصائيل����ي«، م����ن خالل �سحنت����ي النفط، م� 

يعني ربط »الدويلة« املوعودة بقوة ق�درة على 

حم�يته�����، وب�لطب����ع لي�س هن�ك اأم�����م الولي�ت 

املتحدة �سوى كي�ن الدولة العرية، التي �سيعمل 

م�ست�س�روه� ال�300 لأن تكفنّ »داع�س« اأذاه� عن 

املولود اجلديد يف قلب »احل�س�رة« العربية، واأن 

تظل ت�ر�س عملي�ت نهب النفط من العراق ودير 

ال����زور يف �سورية عر املوان����ئ الرتكية؛ احلليف 

الآخر �سم�ًل لتل اأبيب.

هذا يعن����ي بب�س�ط����ة ا�ستنه��س����ً� جديداً يف 

مواجهة اإيران وحلف املق�ومة واملم�نعة، وب�لت�يل 

ا�ستقط�����ب متجدد مل�سيخ�ت اخللي����ج لأن تع�ود 

العمل ب�ندف�ع حتت العب�ءة اأو املظلة الأمركية، 

وبداية تن�سيق جديد عل����ى ملف�ت �سورية وم�رص 

والأردن، ولبن�ن وفل�سطن، ورمب� م� هو اأبعد.

ثمة اأ�سئل����ة كثرة ُتطرح م����ع التمهيد لزي�رة 

جون ك����ري، وبعد هذه الزي�����رة امل�سوؤومة التي 

ج�ءت على خلفية الهجوم والتو�سع »الداع�سي«، 

بداأت ب�سح����ن النفط »الكرد�ست�����ين« اإىل الكي�ن 

ال�سهيوين، وُتوِّجت بت�رصيح م�سعود الرازاين ب�أن 

الأوان قد ح�ن لتحقيق حل����م الأكراد ب�ل�ستقالل، 

م����� يعني اأنه مل يعد ير�سيه����م احلكم الذاتي ول 

الفدرالية.. وب�لت�يل ف�لعرب قريبً� قد يكونون اأم�م 

»جن����وب �سودان« جديد ين�سلخ عن ج�سد خريطة 

الوطن العربي.

ك����ري.. بب�س�ط����ة يب����دو اأنه جن����ح يف اإع�دة 

الحتالل الأمركي ب�سم�ن�ت وح�س�ن�ت ق�س�ئية، 

بع����د اأن ك�ن ُطرد قبل ث����الث �سنوات دون اأن تقدَّم 

له اأي �سم�نة حت����ى لدبلوم��سييه، مع اأنه يعمل 

ويبني اأكر �سف�رة اأمركية يف الع�مل.

يف مواجه����ة كل ذل����ك، هن�ك ا�ستنف�����ر للقوى 

الداخلية واخل�رجي����ة الداعمة واملوؤيدة للحكومة 

العراقي����ة، والراف�س����ة لتق�سي����م الع����راق وعودة 

الأمرك����ي، لكنه مع الأ�س����ف ال�سديد لي�س بحجم 

ال�سته����داف الذي يتعر�س له الع����راق، فم� ح�سل 

حت����ى الآن هو مظ�هر قوة لي�����س اإل، مل ت�سل اإىل 

حد يجع����ل الأمركي وحلف�����ءه يرتعدون من �رص 

اأعم�لهم وخمطط�تهم وم�س�ريعهم.. وبب�س�طة لي�س 

بحجم النكبة التي ق����د تط�ل بالد الرافدين ل قدنّر 

اهلل..

م�ذا لو ك�نت �سورية الآن بك�مل ع�فيته�، ومل 

تتعر�س من����ذ ثالث �سنوات لهذه املوؤامرة الكرى؟ 

تذك����روا تهديدات كولن ب�����ول لالأ�سد بعد احتالل 

العراق يف ني�س�ن 2003..

كولن ب�ول يجدد تهديداته للجميع هذه املرة، 

لك����ن عر بوابة كرد�ست�ن وتل اأبيب واأنقرة، وعلى 

ل�س�ن جون كري.

اأحمد �سح�دة

جون كيري يهدد الجميع من كردستان
وا�صنطن حتاول اإلزام العراق باتفاق اأمني يعيد تطويق بالد ما بني النهرين جمدداً

قلق من جعل األردن 
جسر عبور لنشر قوات 
أميركية في المنطقة.. 

تحت ذريعة »حماية 
األصدقاء« وتأمين 

الفرصة مجددًا 
لتطويق سورية
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.. وطار الموسم السياحي
م���ا اأن وقع التفجري الإرهابي يف �ضهر 

البيدر، و�رست اأنب���اء عن دهم فندقني يف 

ب���ريوت لعتق���ال عنا�رس م���ن »داع�ش« 

كانت تخط���ط لغتيال �ضخ�ضيات قيادية، 

ومنه���ا رئي�ش جمل�ش الن���واب نبيه بري، 

حت���ى عادت �ضحابة �ض���وداء لتخيم على 

التفاوؤل  اأجواء لبن���ان وتراجع من�ض���وب 

بق���دوم مو�ضم �ضياحي هادئ يعو�ش على 

اللبنانيني خ�ضائرهم يف ال�ضنوات ال�ضابقة 

ب�ضبب غي���اب ال�ضياح وتده���ور الأو�ضاع 

الأمنية، يف غ�ضون �ضاعات ارتفعت حركة 

احلج���وزات املغ���ادرة يف مط���ار بريوت 

الدويل، ومت اإلغاء الكثري من احلجوزات يف 

فنادق العا�ضمة.

يف هذا الإطار، اعت���ر الرئي�ش بري اأن 

ال���ذي ا�ضتب�رس فيه  »املو�ض���م ال�ضياحي 

اللبناني���ون خرياً يف بريوت واملناطق من 

خالل اأرقام احلجوزات يف الفنادق، هو اأول 

�ضحايا موجة الإرهاب هذه التي عادت اإىل 

الظهور والتغلغل يف لبنان بعد التطورات 

الأخرية يف العراق«، خمت�رساً ما يفكر فيه 

املواطن اللبناين يف املرحلة الراهنة.

تدهور �ضياحي

هذا التطور الدراماتيكي يف الأو�ضاع 

الأمنية قبيل الب���دء مبو�ضم ال�ضطياف، 

عاد ليزلزل اخلارطة ال�ضياحية اللبنانية 

بعد عودة ال�ضتقرار يف الأ�ضهر املا�ضية، 

لكن موج���ة التف���اوؤل بع���ودة ال�ضياح 

اإىل بريوت ب���داأت بالتبخ���ر، وقرار رفع 

احلظ���ر ع���ن ال�ضي���اح اخلليجيني رمبا 

�ضيع���اود درا�ضت���ه م���ن جدي���د، حيث 

ك�ضف ال�ضفري ال�ضع���ودي يف لبنان علي 

عوا�ش الع�ض���ريي اأن قرار جميء الرعايا 

ال�ضعوديني اإىل لبنان يتوقف على تطور 

الأو�ضاع الأمنية، وبذلك تكون ال�ضعودية 

الدولة الأوىل التي تخلت عن بريوت بعد 

اأول خ�ضة اأمنية رغ���م تاأكيدات الأجهزة 

الأمني���ة ب���اأن كل �ضيء حت���ت ال�ضيطرة 

وباأنها على جهوزية تامة.

واأ�ضار الع�ض���ريي اإىل اأن قرار اململكة 

ال�ضعودي���ة بال�ضماح لرعاياها  العربية 

زيارة لبنان، ج���اء نتيجة جناح اخلطة 

الأمنية يف الأ�ضهر ال�ضابقة »فال�ضتقرار 

اأ�ضا�ض���ي لل�ضماح للرعايا  الأمني �رسط 

لبنان، وذلك  اإىل  ال�ضعوديني باملج���يء 

انطالق���ًا م���ن حر����ش خ���ادم احلرمني 

ال�رسيفني امللك عب���داهلل بن عبد العزيز 

عل���ى �ضالم���ة املواطن���ني، ويف ح���ال 

تدهورت الأو�ضاع الأمنية يف لبنان، فاإنه 

من ال�ضعب جم���يء الرعايا ال�ضعوديني 

اإىل لبنان لق�ضاء مو�ضم ال�ضطياف«.

تدهور اأمني

يف  الأع���وام الثالثة املا�ضية ونتيجة 

الأزمة ال�ضورية وال�ضطرابات ال�ضيا�ضية يف 

لبنان واملنطق���ة و�ضيا�ضات دول خليجية 

معروفة، ت�ضاعف م�ضل�ضل التفجريات، يف 

لبنان مما خل���ف وراءه خ�ضائر اقت�ضادية 

طالت قطاع���ات عدة، ويف مقدمها القطاع 

ال�ضياحي ال���ذي تاأثر ب�ضكل لفت، ومع اأي 

انفج���ار جديد يهز لبن���ان، يرفع القيمون 

على القطاع ال�ضياحي ال�ضوت عاليًا.

حتى الآن ل ميكن اإعطاء �ضورة وا�ضحة 

عن م���دى تاأثر القطاع ال�ضياحي مبا جرى 

الي���وم، لكن املوؤك���د اأن نوعي���ة العملية 

الأخ���رية وتوقيته���ا، ل يعطي���ان �ضورة 

اإيجابي���ة، اإل اأن الأي���ام املقبلة �ضتك�ضف 

خريطة احلجوزات ومدى تاأثرها مبا جرى، 

وهناك من اعت���ر اأن الأمر ينم عن كارثة 

حقيقية، فالكثري من الفنادق واملطاعم، ل 

�ضيما يف العا�ضم���ة بريوت، عادت لتفتح 

اأبوابها وتع���دل ديكوراتها وتوظف املزيد 

من العم���ال واملوظفني لديه���ا ل�ضتقبال 

املو�ضم، ويف حال مل ت�رس الأمور كما يجب 

فاإن اخل�ضائر �ضتكون فادحة.

وزارة  اأعلن���ت  مت�ض���ل،  �ضي���اق  يف 

ال�ضياحة اللبناني���ة بداية العام، ا�ضتمرار 

تراجع احلركة ال�ضياحي���ة الوافدة بن�ضبة 

12 يف املئ���ة يف الأ�ضه���ر الأوىل مقارن���ة 

مع الع���ام 2013، م�ضرية اإىل تراجع حركة 

ال���ركاب يف مطار رفي���ق احلريري الدويل 

يف بريوت خالل الأ�ضه���ر الأوىل من العام 

بن�ضبة 4.77 يف املئ���ة مقارنة مع الفرتة 

نف�ضها من العام املا�ضي، م�ضجلة 826 األفًا 

و582 راكبًا.

وقال���ت وزارة ال�ضياح���ة اللبنانية اإن 

عدد الوافدي���ن اإىل لبنان بلغ خالل العام 

2013، نح���و 1.2 ملي���ون وافد بينما كان 
عددهم يف الع���ام 2012، نحو 1.3 مليون 

واف���د، فيما بلغ عدده���م يف العام 2011، 

1.6 مليون اأي برتاج���ع 23 يف املئة وبلغ 
عدده���م عام 2010 نحو 2.1 مليون �ضائح، 

لك���ن التوقعات املتفائلة كان���ت توؤكد اأن 

الأم���ور على خ���ري واأن حرك���ة الوافدين 

�ضرتتفع �ضاروخي���ًا ل �ضيما عقب انتهاء 

�ضهر رم�ضان املبارك.

رداً عل���ى الت�ضعيد الإعالمي ملا جرى، 

اعت���رت م�ضادر اأمني���ة »اأن ما جرى من 

عمليات دهم وانفجارات با�ضتثناء التفجري 

الذي ط���ال احلاج���ز الأمن���ي يف منطقة 

�ضهر البيدر، مل يكن مفاجئ���ًا اأو ا�ضتثناء 

وال�ضورة  الأم���ور  وي�ضتوج���ب ت�ضخي���م 

الإعالمية، خ�ضو�ضًا اأن عملية الدهم التي 

طالت فن���دق »نابوليون« تاأتي من �ضمن 

خطة »ا�ضتباقية« با�رست الأجهزة الأمنية 

بها من���ذ قرابة �ضهر وني���ف ومتكنت يف 

خاللها من القب�ش عل���ى بع�ش العنا�رس 

املنتمي���ة اإىل اأكرث م���ن تنظي���م اإرهابي 

ومتطرف، وحتى من توقيف م�ضوؤولني يف 

هذه التنظيم���ات ومت الك�ضف عن اأكرث من 

واحد منهم حتت عنوان »�ضيد ثمني«، ومل 

يكن ذلك يرتافق مع مثل هذه »العرا�ضة« 

التي جرت«.

وتابعت: يف اأي حال وبعيداً من ال�ضورة 

ال�ضلبية التي اأمكن ل�»اإ�رسائيل« تعميمها 

عن الو�ضع يف لبن���ان، فاإن الأحداث التي 

جرت اإذا م���ا مت تقييمها بواقعية، ل ميكن 

ت�ضنيفه���ا اإل يف اخلانة الإيجابية للبنان 

وم�ضلحته، وذلك بناًء على الآتي:

املخطط���ات  ع���ن  الك�ض���ف  اإن  اأوًل: 

الإرهابي���ة والقب����ش عل���ى العنا����رس 

التخريبية  واإحباط خمططاتها  املتطرفة 

والنتحاري���ة، هو جناح لعم���ل الأجهزة 

الأمني���ة اللبنانية وخلطته���ا ال�ضتباقية 

الرامي���ة اإىل الإم�ض���اك بالأم���ن وتعزيز 

اأج���واء ال�ضتقرار التي ينع���م بها لبنان 

واللبنانيون.

ثانيًا: اإن الك�ضف عن هذا الكم اأو العدد 

الكب���ري من ال�ضب���كات الإرهابية وتوقيف 

عدد من العنا�رس التابعة لها واملرتبطة 

بها، قد ل ميك���ن لالأجهزة اللبنانية على 

تنوعه���ا القيام به وحده���ا لول احلر�ش 

املوجود ل���دى الأجهزة العربية والغربية 

على تزويده���ا بكل تف�ضي���ل عما ميكن 

احل�ضول عليه عن حترك هذه التنظيمات 

وخمططاتها، وذلك لي�ش من باب املحبة 

للبن���ان فح�ضب، اإمنا م���ن قبيل التعاون 

الإرهاب وعماًل بالتفاقات  على مكافحة 

التي ين�ضوي اإليها لبنان.

ثالث���ًا: مت التاأكي���د ونتيجة ما جرى 

اأمنيًا، ا�ضتمرار لبنان حتت املظلة الدولية 

الراعي���ة لال�ضتقرار اللبناين وحتييده عن 

ال�رساعات الدائ���رة يف املنطقة وحتديداً 

يف �ضورية والعراق.

وطماأنت امل�ض���ادر اإىل اأن »الأو�ضاع 

الأمنية يف لبن���ان م�ضتمرة على وتريتها 

الراهنة الراجحة اإىل ال�ضتقرار، ل بل اإنها 

ما�ضية يف املزيد م���ن الإم�ضاك من قبل 

القوى الع�ضكرية ال�رسعية«. 

من جهته قال وزير ال�ضياحة مي�ضال 

فرعون ع���ن تاأثري التوت���ر الأمني الذي 

�ضهده لبنان عل���ى ال�ضياحة، »اإن وزارة 

ال�ضياح���ة تت�ضل بالفن���ادق وبال�ضياح، 

الذين يدرك���ون الأو�ض���اع التي مير بها 

لبنان واملنطقة، كم���ا يعرفون جيداً اأنه 

ق���د تكون هناك خلي���ة اإرهابية، اإل اأنهم 

مطمئنون«.

واأ�ض���اف: »يج���ب علين���ا اأن ن�ضتمر 

يف حتقي���ق الإجنازات التي نق���وم بها.. 

واإذا مل نح�ض���ن وحدتن���ا، ومل ننتخ���ب 

رئي�ض���ًا للجمهوري���ة �ضينعك�ش هذا الأمر 

�ضلبًا علين���ا، ولكن لدينا هام�ضًا لن�ضتمر 

بالنجاح وهذا الأمر بيدنا«.

ولفت الوزير اإىل دور الإعالم يف تركيز 

ال�ضتق���رار، وع���دم تخوي���ف اللبنانيني، 

وعدم حتويل الإجنازات الأمنية اإىل اأ�ضباب 

للهلع، وقال نحن كحكومة علينا طماأنة 

املواطنني وال�ضي���اح باأننا نقوم بواجبنا 

يف مواجهة اأي انزلق اأمني اأو اإرهاب.

وق���ال: »اإن هناك عم���اًل جديًا ميكن 

اأن نطمئ���ن به اجلميع«، موؤك���داً »اأن ما 

حدث من تفجري وخماوف اأمنية اأثر على 

اللبنانيني قبل ال�ضياح، ويجب اأن نطوي 

ال�ضفح���ة، واأن نتعل���م اأن م���ا حدث هو 

ا�ضتثنائي، لكي تكون لدينا اإدارة اإعالمية 

اأمنية ب�ضكل اأف�ضل«.

هبة �صيداين
الإعالمي زاهي وهبي والكاتب طه العبد وم�شاركون يف حفل التوقيع

) العدد 316(  اجلمعة - 27 حزيران - 2014

برعاية �ضف���ري فل�ضطني يف لبن���ان، ومب�ضاركة نقابة الفنانني املحرتف���ني يف لبنان، وبدعوة من 

مب���ادرة »توا�ضل« مت توقيع كتاب »الكفايات ال�ضوتي���ة« للكاتب وال�ضاعر طه العبد؛ م�ضوؤول فريق 

الكتاب يف »توا�ضل«.

ب���داأ الحتفال بكلم���ة ملن�ضق »توا�ضل« يف لبنان؛ عا�ضف مو�ض���ى، حيث رّحب باحل�ضور وعرّف 

باملبادرة ون�ضاطاتها يف الأقطار التي تعمل فيها، ناقاًل حتيات موؤ�ض�ضة »توا�ضل« ال�ضيدة رميا ملحم.

ثم كانت كلمة للقن�ضل يف ال�ضفارة؛  ال�ضيد رمزي من�ضور، الذي اأ�ضار اإىل اأهمية الأن�ضطة الثقافية 

يف �ضبيل تطوير الوعي الوطني العام، ودور ال�ضفارة يف احت�ضان الأن�ضطة الثقافية والوطنية.

ث���م األقى ال�ضاع���ر والإعالمي زاهي وهبي كلم���ة »توا�ضل«، فاأ�ضار اإىل ج���ودة الكتاب من حيث 

امل�ضمون وطريقة العر�ش، بحيث ي�ضّكل مرجعًا لالإعالميني والعاملني يف جمالت العمل ال�ضوتي.

كلمة اخلتام كانت للموؤلف طه العبد، الذي �رسح حول فكرة الكتاب وبدايات العمل فيه، والدوافع 

والأ�ضب���اب التي جعلته يعمل على و�ضع كتاب تدريبي �ضوتي يتن���اول بالعر�ش والتحليل جتلي�ش 

الأ�ضوات اللغوية للعاملني يف جمالت املهن الأدائية ال�ضوتية.

ع كتابه الجديد »الكفايات الصوتية«
ّ
طه العبد يوق
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رئاسيات

الرئي�ش اإميل جمي���ل جرج�ش حلود، 

بع���د اأن عرفن���ا بع�ضًا ع���ن البيت الذي 

ن�ض���اأ ومنا وترعرع فيه، ل بد من العودة 

اأي�ضًا قلياًل اإىل ال���وراء، ب�ضاأن هذا الفرع 

اللحودي، فجرج�ش حلود اجلد، كان رجل 

اأعمال وتاجراً معروفًا يف جمال احلرير، 

وتخطت مكانته و�ضمعته اجلبل اللبناين 

اإىل الع���امل العرب���ي، حي���ث كان ميتلك 

م�ضنع حرير يف حلب، وو�ضلت عالقاته 

وجتارته اإىل عدة دول اأوروبية.

وه���و اإىل كل ذل���ك، كان ل���ه دوره 

لدى  املرموقة  الجتماعي���ة  ومكانت���ه 

اأهايل  اللبناين، وخ�ضو�ضًا  اأهايل اجلبل 

املتنني الأعل���ى وال�ضمايل، فكان النا�ش 

يلجوؤون اإلي���ه يف ق�ضاياهم وم�ضاكلهم 

و�ضكاويه���م، وبالت���ايل كان مرجعه���م 

ال�ضيا�ضي والق�ضائ���ي وحاّلل امل�ضاكل، 

فكان يف�ضل يف ق�ضايا النا�ش اليومية، 

ويح���ل م�ضاكلهم، وات�ضم���ت كل مواقفه 

واأحكام���ه وف�ضل���ه بالأم���ور بالعدالة، 

ولهذا و�ضف���ت اأراأه باأن���ه كان لها قوة 

الأحكام الق�ضائية، ونظراً للثقة العالية 

والح���رتام الكب���ري ال���ذي كان له عند 

النا�ش، مل يكن هوؤلء يحتاجون للوقوف 

اأمام اأقوا�ش املحاكم، فاأبو ن�رسي، وهي 

كنيته التي ُعرف به���ا، لأن بكره يدعى 

ن�رسي، كان ميلك من ال�ضجاعة والعدالة 

ورجاح���ة العقل والرادة م���ا يجعلهم 

دائمًا على وفاق وت�ضامح.

جرج�ش حلود املت���زوج من ال�ضيدة 

ليل���ى فار�ش من قري���ة �ضليما يف املنت 

الأعل���ى، ُرزق ب�ضبع���ة اأبن���اء، هم على 

الت���وايل: ن�رسي، ن�ضي���ب، حليم، يو�ضف، 

حل���ود، اإميل، و�ضغريهم ه���و جميل والد 

الرئي�ش حل���ود، وبخم����ش �ضقيقات هن: 

ميليا، وردة، ر�ضيدة، اليز، راحيل.

واإذا كان معظ���م اأبناء جرج�ش حلود 

قد حظيوا بتعليم راق ومكانة اجتماعية، 

اإل اأن جنم���نينْ ب���رزا عل���ى امل�ضت���وى 

الوطني، �ض���واء على م�ضت���وى مواجهة 

�ضلط���ات النتداب الفرن�ض���ي، و�ضواء يف 

معرك���ة ال�ضتقالل، اأم يف مرحلة ما بعد 

ال�ضتقالل وهما اللواء جميل الذي عرفنا 

يف احللقات ال�ضابقة بع�ضًا من تفا�ضيل 

م�ضريت���ه، واإميل ال�ضخ�ضي���ة ال�ضيا�ضية 

والقانونية والنيابية والوزارية املرموقة 

الت���ي تركت ب�ضمات ل متحى يف ال�ضرية 

واحلياة ال�ضيا�ضية والق�ضائية واحلقوقية 

والوزير  ب���ه املحامي  اللبنانية وعنينا 

والنائب اإميل حلود.

إميل لحود يتذكر

إميل جرجس لحود.. الحقوقي وأمير المنابر

مل تكن احلقبة التي مرّ بها الرئي�ش اإميل حلود 

�ضهلة ل يف قيادة اجلي�ش ول يف �ضدة امل�ضوؤولية 

الأوىل يف البالد.

يف قيادة اجلي�ش توىل امل�ضوؤولية، وكان اجلي�ش 

مفككًا ومق�ضمًا على األوية يغلب على كل منها 

اللون الطائفي اأو املذهبي، كان عليه اأن يعيد 

بناءه لبنة لبنة، على اأ�ض�ش وطنية �ضليمة، وجنح 

يف املهمة، وبنى اجلي�ش الوطني اللبناين، مما 

يجعله حقيقة باين هذا اجلي�ش احلديث والوطني 

الذي يعرف ال�ضديق من العدو.

ويف �ضدة الرئا�ضة، ا�ضتلم امل�ضوؤولية الأوىل يف 

البالد، وكان خطاب الق�ضم منوذجيًا يف معانيه 

ودللته واأهدافه التي تركز على بناء الدولة 

احلديثة القوية والعادلة، مع العلم اأن الرئي�ش 

حلود ت�ضلم احلكم والبلد يرتع حتت دين ثقيل، 

كانت فوائده ترتفع ب�ضكل خميف، وت�ضاعف اأرقام 

املديونية والعجز العام.. وحينما حاول اأن يقوم 

مبهمة الإ�ضالح املايل وال�رسيبي والإداري، كان 

ما ي�ضبه النقالب عليه يف انتخابات العام 2000، 

التي مل تعك�ش بتاتًا، الإجناز النوعي والكبري 

الذي يتحقق للمرة الأوىل يف تاريخ »ال�رساع 

العربي � الإ�رسائيلي«، وهو النت�ضار على العدو 

»الإ�رسائيلي« واندحاره عن معظم الأرا�ضي 

اللبنانية بفعل �رسبات وت�ضحيات املقاومة يف 

اأيار 2000.. وهو ما ي�ضع عالمات ا�ضتفهام حول 

هذه النتخابات قانونًا، ونتائج ومفاعيل.

من هو الرئي�ش اإميل حلود؟ هذا ما �ضنحاول 

التعرف عليه، فماذا يتذكر من م�ضريته العامرة 

باملناقبية والأخالق؟ والبداية �ضتكون عن والده 

العماد جميل حلود وبع�ش اأ�رسته وعائلته.

وكم����ا ج����اء يف كت����اب »اإميل 

حلود.. الكلمة للوطن«.

تلق����ى علوم����ه البتدائي����ة يف 

املدر�ضة الوطنية يف بعبدات، حيث 

حظ����ي واأ�ضقاءه برعاي����ة �ضاحبها 

ومديرها �ضهرهم ال�ضاعر رجل العلم 

وامل����رات املرحوم نعي����م �ضوايا، 

وما لب����ث اأن التم����ع ذكاوؤه احلاد 

باكراً ولوحظت فيه �رسعة البديهة، 

فلف����ت تفوقه اأ�ضاتذته، فتقربوا منه 

مقرونة  خا�ضة  بعناي����ة  واأحاطوه 

بالإعجاب والتقدير.

وبعد اأن اأنهى علومه البتدائية 

يف املدر�ض����ة الوطني����ة انتقل مع 

بع�ش اأ�ضقائ����ه اإىل مدر�ضة احلكمة 

يف ب����ريوت، حي����ث اأكم����ل علومه 

الثانوي����ة ودخ����ل معه����د احلقوق 

الفرن�ض����ي ليتخرّج من����ه حماميًا 

لمع����ًا �ضيف الع����ام 1922، واأثناء 

درا�ض����ة احلق����وق، كان اإميل ي�ضكن 

بيتًا يف حي مارون يف بريوت مع 

املرحومنينْ وال����د املحافظ ال�ضابق 

هرني حلود واليا�����ش اخلوري وقد 

ويو�ضف  الط����ب،  يدر�ض����ان  كان����ا 

جرمانو�ش و�ضارل خوري وقد كانا 

مع اإميل يدر�ضان احلقوق، و�ضودف 

اأن كان اإميل عائ����داً اإىل البيت مع 

فا�ضتقبله  الأوىل،  ال�ضباح  �ضاعات 

اخلوري  اليا�ش  الدكت����ور  املرحوم 

�ضديقه، فانثال علي����ه حتذيراً من 

م�ضاّر ال�ضه����ر ون�ضحًا باملحافظة 

عل����ى �ضحت����ه، وم����ا كان جواب 

اإمي����ل؟ دعني منك ي����ا اليا�ش ومن 

ن�ضائح����ك، من طل����ب العلى �ضهر 

اللي����ايل، وت����دّرج اإمي����ل حلود يف 

مكت����ب املحامي املرح����وم يو�ضف 

ال�ض����ودا، حيث اكت�ض����ب الكثري من 

فن����ون املرافعة، ونه����ل من اخلرة 

عند  املدخرة  الوا�ضع����ة  الق�ضائية 

الأ�ضت����اذ ال�ضودا، واأن����زل ا�ضمه يف 

اجلدول الع����ام، ففتح مكتبًا خا�ضًا 

به يف �ضارع الكبو�ضيني يف بريوت 

قرب ق�رس العدل.

ومل يلبث اأن ا�ضتمالته ال�ضيا�ضة 

باجلو  متاأث����راً  املحام����اة،  ت����واأم 

العائل����ي الذي ن�ضاأ في����ه وترعرع، 

حي����ث اأن اأباه جرج�����ش حلود، اإىل 

كان  التج����اري،  ن�ضاط����ه  جان����ب 

ي�ضتقبل با�ضتم����رار يف بيته العام 

يف بعبدات اأقط����اب �ضيا�ضة زمانه 

واحل����كام عل����ى خمتل����ف درجاته 

املت�رسفني  �ضيما  وانتماءاته����م، ل 

العثمانيني الذي����ن كان ي�ضتعينهم 

يف ح����ل م�ض����اكل مواطنيه وتاأمني 

اأعرا�ضه����م  و�ضيان����ة  حمايته����م 

وممتلكاتهم يف تلك الفرتة ال�ضوداء 

املرعبة من تاريخ لبنان.

وقب����ل دخول ع����امل اإميل حلود 

املحام����ي ل ب����ّد من اإي����راد طرفة 

تنبوؤية عنه ح�ضل����ت مع املرحوم 

وال����ده، كان اإميل ذات ي����وم عائداً 

مع بع�ش اأ�ضقائ����ه اإىل املنزل لياًل 

متاأخرين عن الوق����ت املحدد لهم، 

وما اإن فتح لهم الباب حتى وجدوا 

اأنف�ضه����م مبواجه����ة الوال����د الثائر 

ومع����امل الغ�ض����ب والقط����وب متالأ 

جتاعي����د وجهه، فذهل����وا وارتبكوا 

وعق����دت األ�ضنته����م، واإنه����م لكذلك 

تقّدمهم اإمي����ل، فاهتزّ منكباه ودار، 

وت����وىل عر�ش مررات التاأخري على 

الوالد الوقور حماوًل ربطها بظروف 

قاهرة خارجة عن اإرادتهم.

وق����د اأدت قوة احلّج����ة وتن�ضيق 

ال����كالم يف مرافعة اإميل الأوىل هذه 

اإىل تنفي�ش ح����دة الغ�ضب الوالدي 

ال����راءة  فاإعالن  اجل����و  فرتطي����ب 

بع����د ت�ضجيل وع����د الأولد بتجنب 

املخالفة، وم����ا كان من اأبو ن�رسي 

اإل اأن ا�ضتدن����ى جنل����ه اإميل، فربت 

عل����ى كتفه وقال ل����ه اأمام من كان 

يف البيت من الأهل والزّوار، »بارك 

اهلل في����ك ي����ا ابني! اإن����ك ملوهوب، 

و�ضت�ضبح اأكر »اأبو كاتو« يف هذا 

البلد.

مل يخيب اإميل ظّن والده، فدخل 

ق�رس العدل وبا�رس جولته و�ضولته 

بني اأقوا�ضه، واأخذت نبوءة املرحوم 

اإىل التحقي����ق، بداأ  والده طريقه����ا 

جنمه ي�ضط����ع يف املحاكم اإجماًل، 

ويف الق�ضاي����ا اجلزائية واجلنائية 

ب�ضورة خا�ضة، مل����ا كان ميلك من 

ق����وة حجة و�رسع����ة بديهة و�ضحر 

بيان، وقد �ضاع����ده يف تفجري هذه 

املواهب النادرة وت�ضلّع عميق من 

مناهل العربية الف�ضحى جعل منه 

اأم����رياً من اأمراء املناب����ر يف لبنان 

وخارج����ه، ونكتفي هن����ا بالإ�ضارة 

اإىل كلمة خطيب م�رس الأول الزعيم 

الراحل مك����رم عبيد با�ض����ا عندما 

وقف مرة يف فندق �ضيرد بالقاهرة 

ل����ريّد على خطاب املرح����وم اإميل، 

وقد كان يتكلم با�ض����م وفد لبناين 

برملاين برئا�ض����ة املرحوم الرئي�ش 

�ضري حمادة، قال عبيد با�ضا اأمام 

حفل كب����ري من رج����الت ال�ضيا�ضة 

واأقطابها العرب: كنت اأح�ضب نف�ضي 

اأخطب من يف الب����الد العربية، اأما 

اليوم فقد جعلني اإميل حلود اأخجل 

من نف�ضي.

اأو�ضاط الأزهر  وكذلك يوم تلقت 

يف م�رس نعي اإميل اأبرقت لعائلته 

تقول:

نعزيكم بالكب����ري الذي دانت له 

لغة القراآن.

واإذا �ضئن����ا اأن نذك����ر مثل هذه 

الأقوال عنه لحتجنا اإىل جملد.

اأحمد زين الدين
الوزير والنائب واملحامي وال�شاعر الراحل اإميل جرج�س حلود
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�شهر رم�شان هو اأف�ش���ل ال�شهور التي 

ميكن لكل من���ا اأن يبداأ فيه���ا حياته من 

جديد على نحو خمتل���ف، ويفتح �شفحة 

جديدة مع امل���وىل �شبحانه وتعاىل ومع 

نف�ش���ه، ومع املجتمع من حوله، فهو �شهر 

ر وحما�شبة النف�س. ل والتدبُّ التاأمُّ

ابدئ���ي برتتيب براجم���ك يف رم�شان، 

وخ���ذي العهد عل���ى نف�ش���ك اأن تناف�شي 

لدخول اجلنان.. اتخذي علو الهمة �شالحًا 

يف زمن الك�شل واخل���ذالن، واجعلي ليلك 

للرحمن، ونهارها  �شالة وركوعًا و�شجوداً 

رعاية لالأبناء والبنات..

واعلم���ي اأنه ال ب���د اأن ُتخِرجي من 

مالك �شيئًا لذاك الفقري االإن�شان، واأن هذا 

ال�شه���ر �شيم�شي �رسيعًا ب���ال ا�شتئذان.. 

وبع���د ذلك جدٌّ واجته���اد للفوز مبراتب 

االإح�شان، علّ���ك تفوزين باجلنان، حيث 

اَلّ  ْح�َش���اِن اإِ ق���ال اهلل: {َه���ْل َج���َزاُء االإِ

االإِْح�َشاُن} ]�شورة الرحمن، االآية 60[.

فهنيئ���ًا لها َمن حتمل من �شدق ويقني 

واإمي���ان، واأي���ن اأمثالها من االأخ���وات اأو 

االإخوان؟!

انطالقًا من ذلك، وحر�شًا على اأوقاتنا 

يف ه���ذا ال�شهر الف�شي���ل، وحتى ال ُنغَب 

فيه���ا وال نخ�رسها، فعلي���ِك تق�شيم وقتك 

واحلر�س على:

العب���ادات: تنويع العب���ادات يف اأثناء 

ال�شهر الك���رمي، من �شيام وقي���ام وقراءة 

القراآن الك���رمي، واإطعام الطع���ام، واإنفاق 

�شدق���ات.. ومع تن���وُّع العب���ادات يتجدد 

الن�شاط.

الدعوة: ابذيل جهدك يف دعوة زميالتك 

و�شديقاتك اإىل اهلل تعاىل، فما اأحوجهن يف 

هذا الع�رس اإىل الدعوة، مبتغية بذلك وجه 

اهلل، م�شيع���ة الوع���ي يف �شفوف الفتيات 

اللوات���ي مل يكت���ب لهن اكت�ش���اب الوعي 

والثقافة، فتنايل ثوابًا عظيمًا، وي�شاف اإىل 

هذا الثواب اأجر امل���راأة التي اهتدت على 

يديك، كما اأخرب بذلك الر�شول الكرمي عليه 

ال�شالة واأمت الت�شليم، حيث قال: »من دعا 

اإىل هدى كان له م���ن االأجر مثل اأجور من 

تبعه، ال ينق�س ذلك من اأجورهم �شيء«.

الكرم واجلود: حيث يت�شاعف اأجُرهما 

يف هذا ال�شهر، فقد كان النبي اأجوَد النا�س، 

وكان اأج���ود ما يك���ون يف رم�شان، و�ُشئل 

يوم���ًا عليه ال�شالة وال�ش���الم: اأي ال�شدقة 

اأف�شل؟ قال: »�شدق���ة يف رم�شان«. ومن 

اأن���واع اجلود التي َتك���ُر احلاجُة اإليه يف 

رم�شان تفطري �شائم، حيث حّث ر�شول اهلل 

�شلى اهلل عليه واآله و�شلم على ذلك بقوله: 

»من فّطر �شائم���ًا كان له مثل اأجره، غري 

اأنه ال ينق�س من اأجر ال�شائم �شيء«.

فاإذا كان لديك ج���ار فقري، فما املانع 

من اأن تقدمي له طع���ام االإفطار؟ وميكنك 

اأي�ش���ًا م�شاعدة االآخري���ن وق�شاء حوائج 

املحتاجني.

تربية النف�س وتعديل ال�شلوك: ال�شوم 

تربية للنف�س على االإخال�س يف العبادة، 

واملراقبة واإحياء ال�شمري ويقظته، فالعبد 

يف �شيامه قد اأجلم وكب���ح جماح نف�شه، 

واأعلن بذل���ك انت�شاره عليه���ا، وا�شتهان 

بحاجتها ودوافعه���ا، فاأ�شبح هّمه طاعة 

َ َوَر�ُشوَلُه  اهلل وع�شيانها: {َوَم���ْن ُيِطِع اهلَلّ

َفَقْد َف���اَز َفْوًزا َعِظيًم���ا} )�شورة االأحزاب، 

االآية 71(، الأنه عرف امل�شار، واأدرك طريقه، 

وتغلّب عل���ى املعوقات الكث���رية، والتي 

اأ�شّقها �شهوات النف�س ورغباتها.

التوب���ة: اإذا كن���ِت مم���ن اأ�رسفن على 

ارت���كاب املعا�ش���ي، فلِك  اأنف�شه���ن يف 

ب����رسى من ربك �شبحان���ه وتعاىل: {ُقْل 

ُفوا َعَلى اأَْنُف�ِشِهْم ال  َيا ِعَباِدي اَلِّذي���َن اأَ�رْسَ

َ َيْغِفُر الُذُّنوَب  ِ اإَِنّ اهلَلّ َتْقَنُطوا ِمْن َرْحَمِة اهلَلّ

ُه ُه���َو اْلَغُفوُر الَرِّحيُم} )�شورة  َجِميًعا اإَِنّ

الزم���ر، االآية 53(. يا له من ف�شل ومك�شب 

عظي���م، اإنه ال يفرّط يف ه���ذا املك�شب اإال 

جاهل اأو زاهد يف الف�شل.. علمًا اأن التوبة 

لي�ش���ت خمت�شة بهذا ال�شهر فقط، بل فيه 

ويف غ���ريه من ال�شهور، لك���ن ما يدريك، 

فقد يكون مي���الدك اجلديد يف �شهر اخلري 

والربكة، وقد يول���د االإن�شان مرتني؛ يوم 

يخرج من ظلمة رحم اأمه اإىل نور الدنيا، 

ويوم يخرج من ظلمات املع�شية اإىل نور 

الطاعة، فكوين هو اأنِت.

�شل���ة الرحم: �شلة االأرح���ام يف �شهر 

رم�شان ُتعت���رب من الواجبات التي ينبغي 

عل���ى امل�شلمني القيام به���ا؛ تاأكيداً لقول 

الر�ش���ول الكرمي علي���ه ال�ش���الة واأف�شل 

ت�شلي���م باال�شتم���رار يف �شل���ة االأقارب، 

نظ���راً اإىل كونها خط���وة حقيقية يف اإزالة 

اخلالفات وتوطيد االأوا����رس ودعم االأخوة 

بني امل�شلمني، فيمكنِك زيارة اجلد واجلدة، 

واالأعم���ام والعمات، واالأخ���وال واخلاالت، 

ولو ل�شاعات قليل���ة لتدخلي الفرحة اإىل 

قلوبهم.

امل�شاع���دة يف االأعمال املنزلية: عليِك 

اأن مت���ّدي يد الع���ون مل�شاعدة والدتك يف 

القيام باأعمال املن���زل؛ من ترتيب وطهي 

الطع���ام، وذلك بنَيّة ب���رّ الوالدين، وحتى 

ت�شتطيع االأم التفرغ للعبادة اأي�شًا.

رمي اخلياط

هل أنت مستعدة للمنافسة في رمضان؟

ه���ل ي�شتطيع طفلك اأن يراعي م�شاعر االآخرين؟ 

هل مييز بني ال�شواب واخلطاأ؟ االإجابة قد تبدو 

ثقيلة و�شعبة، خ�شو�شًا ملن تقل اأعمارهم عن 

خم�ش���ة اأعوام، لكنها اأي�ش���ًا لي�شت م�شتحيلة، 

فاملطلوب قليل م���ن التدريب على اأ�شول وقيم 

ومبادئ ترت�شخ يف اأعماقة على مدى ال�شنني.

االأمان���ة: �شاعدي طفل���ك وعلّمي���ه اأن يحرتم 

ال�ش���دق واحلقيقة، فقبل ال�شاد�ش���ة من العمر 

يك���ون الطف���ل يف مرحلة ال�شفافي���ة، وعندما 

يرتك���ب خطاأ يعرف ذلك لكنه ال يعرف بعد فن 

اخل���داع، ويف هذا فر�شة كب���رية لالأم كي توؤكد 

لطفلها اأن االأمان���ة فيها جناة، بينما اإخفاء احلقيقة ال يوؤدي 

اإال اإىل الف�شل.

العدل واالإن�شاف: يجب اأن يعلّم االآباء واالأمهات اأطفالهم كيف 

يعاجلون اخلطاأ، من اأج���ل م�شاعدتهم على تطوير االإح�شا�س 

بالعدل واالإن�شاف.

التعاطف: يج���ب اأن تعلّمي 

طفلك كي���ف يراعي م�شاعر 

االآخري���ن، �شحيح اأن الطفل 

يف �شن اخلام�شة ال ي�شتطيع 

م���كان  نف�ش���ه  ي�ش���ع  اأن 

املهم  م���ن  لكن  االآخري���ن، 

الب���دء يف تعليم���ه ف�شيلة 

وم�شاعر  حق���وق  مراع���اة 

االآخرين.

احرتام الذات: يجب االهتمام 

مراحل  يف  الطف���ل  بتغذية 

الطفول���ة االأوىل املبكرة، لتكوين ثقة داخلية يف النف�س، ومن 

ال�رسوري االإميان باأفكار الطفل وت�شديق كالمه عن قدراته.

احلب: االأطف���ال ال�شغار بطبيعتهم يتمتع���ون بعاطفة كلها 

حب، لكنهم يحتاج���ون اإىل امل�شاعدة يف كيفية التعبري عن 

عاطفة احلب تلك، وتو�شيح ذلك لهم ب�شلوك عملي.

• لباقات التعامل مع املراأة احلامل
ال يختلف اثنان على التغريات الهرمونية التي تطراأ على ج�شم املراأة احلامل، 

وتقلبات املزاج التي ت�شاحبها، والعناية امل�شاعفة التي تتطلبها.. فال يغب 

عن ذهنِك اأّنك اأمام �شخ�س ي�شرتعي منك كّل لطف واهتمام، وكي يتم املطلوب 

منك كما تن�ّس عليه قواعد الت�رسّف االجتماعي ال�شحيح، خذي النقاط االآتية 

بعني االعتبار:

- كقاع���دة ذهبي���ة، احر�شي اأن تعطي مكانك للمراأة احلام���ل، حّتى لو مل تكن 

من دائ���رة معارفك، وذل���ك يف االأمكنة العامة، ويف �شالون���ات التجميل، ويف 

املوا�شالت العامة..

- اإذا كن���ت تنوي���ن زيارة اإحدى �شديقات���ك اأو �شقيقاتك احلوام���ل، اّت�شلي بها 

لتتاأك���دي اأّنها ت�شتطيع ا�شتقبالك، وا�شاأليها اإن كان العطر، رائحة مثّبت ال�شعر، 

اأو طالء االأظافر ي�شبب لها التقيوؤ اأو يزعجها.

- انتبهي جيداً حلديثك اأمام املراأة احلامل، الأّن ح�شا�شيتها املفرطة جتاه االأمور 

�شتفاجئ���ك؛ فال توّجهي لها كالمًا قا�شيًا، حّتى ولو كان عن طريق املزاح، واإياك 

اأن تخربيها عن ق�ش�س خميفة اأو حوادث �شحية ح�شلت حلوامل تعرفينهن، واإالّ 

�شاعفِت خوفها ورعبها.

- ابتع���دي قدر ا�شتطاعتك ع���ن انتقاد املراأة احلامل، خ�شو�ش���ًا يف ما يتعلّق 

ب�شكلها، اأو بالوزن الزائد الذي اكت�شبته، بل حاويل رفع معنوياتها وم�شاندتها.

َفناإلتيكيتأنـِت وطــفـــــلك

مبادئ علميها لطفلك
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ه���ل يت�شاقط �شع���رك ب�ش���كل مفرط 

ومزعج؟ قد يكون احل���ّل ب�شيطًا اإذا عرفت 

ال�شب���ب احلقيق���ي الكام���ن وراء ت�شاقط 

ال�شع���ر، اإليك ملحة عن اأبرز االأ�شباب التي 

توؤدي اإىل ت�شاقط ال�شعر.

فق���ر الدم: تع���اين 10 يف املئة تقريبًا 

من الن�شاء اللواتي تراوح اأعمارهن بني 20 

و49 عامًا م���ن فقر الدم، الذي ُيعترب �شببًا 

اأ�شا�شي���ًا لت�شاقط ال�شع���ر، ميكن ملكّمالت 

احلديد اأن تعالج امل�شكلة. 

ال�شلع الذك���وري: يواجه 65 يف املئة 

تقريبًا من الرج���ال م�شكلة ت�شاقط ال�شعر 

وال�شل���ع بعد �شن ال�شتني، وُيعزى ذلك يف 

اأغلب االأحيان اإىل من���ط ال�شلع الذكوري، 

فه���ذا النوع من ت�شاق���ط ال�شعر ناجم عن 

جينات وهرمونات جن�شية ذكورية.

ثمة كرمي���ات مو�شعية وحبوب ميكن 

تناولها لوق���ف ت�شاقط ال�شع���ر، اأو حتى 

امل�شاعدة على من���وه قلياًل، لكن ال بد من 

ا�شت�شارة الطبيب اأو ال�شيديل اأواًل.

التوت���ر اجل�ش���دي: ميك���ن الأي �شدمة 

ج�شدية، �شواء متثلت يف حادث �شيارة، اأو 

عملية جراحية، اأو مر�س خطري، اأو حتى 

االنفلون���زا، اأن ت���وؤدي اإىل ت�شاقط ال�شعر 

ب�شكل موؤقت، فال�شدم���ة اجل�شدية توقع 

خل���اًل يف دورة حياة ال�شع���ر امل�شتملة 

مبدئي���ًا على مرحل���ة النم���و، ومرحلة 

الت�شاقط، هكذا، عند  اال�شرتاحة، ومرحلة 

مواجهة ح���دث م�شبب للتوت���ر، يح�شل 

خلل يف دورة منو ال�شعر، ما يدفع املزيد 

من ال�شع���ر اإىل مرحلة الت�شاقط، وي�شبح 

ت�شاق���ط ال�شعر ملحوظًا بع���د ثالثة اإىل 

�شت���ة اأ�شهر م���ن ال�شدم���ة، اإال اأن ال�شعر 

يعاود النمو جمدداً فور تعايف اجل�شم.

احلم���ل: ُتعترب فرتة احلم���ل مثاًل جيداً 

عل���ى التوتر اجل�ش���دي الذي ق���د ي�شبب 

ت�شاقط ال�شع���ر، فخ�شارة ال�شعر املرتبطة 

بف���رتة احلمل تظه���ر عمومًا بع���د والدة 

الطفل ولي�س خالل اأ�شهر احلمل الأن عملية 

الوالدة ت�ش���كل �شدمة ج�شدية كبرية، فاإذا 

ت�شاقط �شعرك كث���رياً بعد والدة طفلك، ال 

تقلقي كث���رياً، الأن ال�شع���ر �شيعود للنمو 

جمدداً خالل �شهرين تقريبًا.

الهرمون���ات االأنثوي���ة: مثلم���ا توؤدي 

التقلب���ات الهرمونية خ���الل فرتة احلمل 

اإىل ت�شاق���ط ال�شع���ر، ميك���ن للتوقف عن 

تناول حبوب منع احلم���ل اأو حتى تبديل 

نوعها اأن يوؤدي���ا اأي�شًا اإىل ت�شاقط ال�شعر، 

خ�شو�ش���ًا يف حال وج���ود تاريخ عائلي 

لت�شاقط ال�شعر، كما اأن التبدل يف التوازن 

الهرموين خ���الل �شن الياأ����س يف�شي اإىل 

ت�شاقط ال�شعر، الأن م�شتقبالت االأندروجني 

)اأي الهرم���ون الذكوري( يف ف���روة الراأ�س 

تن�ش���ط باإف���راط فتتقل�س جي���وب ال�شعر 

ويبداأ ال�شعر بالت�شاقط ب�شكل الفت.

اإذا كانت حب���وب منع احلمل هي وراء 

ت�شاقط �شعرك، حتدثي اإىل الطبيب لتبديل 

ن���وع احلبوب، وال جتعل���ي امل�شكلة اأ�شواأ 

باتباع اأ�شاليب جمالية موؤذية لل�شعر.

التوت���ر العاطف���ي: تب���نّي اأن التوت���ر 

العاطف���ي ي�شب���ب ت�شاقط ال�شع���ر متامًا 

مثلما يفع���ل التوتر اجل�ش���دي، وال �شيما 

يف ح���االت الط���الق، اأو وفاة اأح���د اأفرد 

العائلة، اأو مواجه���ة مر�س ع�شال.. اإال اأن 

العلماء يوؤك���دون اأن التوت���ر العاطفي ال 

ي�رسّع ت�شاقط ال�شعر، اإمنا يفاقم امل�شكلة 

املوجودة.

ما علي���ك اإال مواجهة القل���ق والتوتر 

عرب ممار�ش���ة التمارين الريا�شية، وجتربة 

العالج النف�شي الكالم���ي رمبا، واحل�شول 

على مزيد من الدعم حني تدعو احلاجة.

ق�شور يف الغ���دة الدرقية: الق�شور يف 

عمل الغدة الدرقية يعني �شعفًا يف ن�شاط 

تلك الغ���دة املوجودة يف العنق واملنتجة 

METAB O )ههرمونات اأ�شا�شي���ة لالأي�س 

LISM( والنم���و، واإذا مل ت�شّخ هذه الغدة 
الدرقي���ة كمية كافية م���ن الهرمونات، قد 

يح�ش���ل ت�شاقط يف ال�شع���ر، لذا، يتوجب 

عل���ى الطبيب اإج���راء التحالي���ل لتحديد 

ال�شبب احلقيقي.

خلل يف املناع���ة: يف بع�س االأحيان، 

يح�ش���ل ن�شاط مفرط يف جه���از املناعة، 

بحي���ث يرتبك اجل�شم ويظن جهاز املناعة 

اأن ال�شعر هو ج�ش���م غريب فيحاربه خطاأ 

ما ي���وؤدي اإىل ت�شاقطه، يف ه���ذه احلالة، 

يجري الطبيب حقن �شتريويد خ�شو�شًا يف 

حال ت�شاقط ال�شعر على �شكل رقع دائرية 

من فروة الراأ�س.

مر����س الذئبة احلم���راء: ثمة نوع اآخر 

من اأمرا�س املناع���ة الذاتية ُيعرف با�شم 

داء الذئب���ة )LUPUS(، وي���وؤدي اأي�شًا اإىل 

ت�شاقط ال�شعر، واملوؤ�شف اأن هذا النوع من 

ت�شاقط ال�شعر يرتك ندوبًا وراءه، بحيث ال 

يعود ال�شعر للنمو جمدداً يف االأماكن التي 

ت�شاقط منها.

اإذا كان ت�شاقط ال�شعر خفيفًا ومقبواًل، 

بالت�رسيح���ة الإخف���اء  التالع���ب  ميك���ن 

امل�شاح���ات الفارغة من ال�شع���ر، وال�شعر 

الق�شري اأقوى من ال�شعر الطويل وميكن اأن 

يخفي بقع ال�شلع ب�شورة اأف�شل.

العقاقري  بع����س  الكيميائي:  الع���الج 

امُل�شتخَدم���ة ملحارب���ة ال�رسط���ان توؤدي 

اإىل ت�شاق���ط ال�شعر، فالع���الج الكيميائي 

اأ�شبه بقنبلة نووي���ة، بحيث يدمر اخلاليا 

املنق�شمة ب�رسعة.

فور توق���ف العالج، يعود ال�شعر للنمو 

جم���دداً، اإمن���ا برتكيبة خمتلف���ة )بحيث 

ي�شب���ح جمعداً مث���اًل فيم���ا كان اأمل�س، 

اأو يتب���دل لونه(، ويعم���ل الباحثون على 

تطوير عقاقري ملعاجلة ال�رسطان من دون 

التاأثريات اجلانبية املزعجة.



احلياة مليئة باملفاجاآت التي ال ميكن تخّيلها، فمن ي�صّدق 

اأن احلياة قد تدّخر له اأخًا لتفاجئه به وهو يف عمر الثالثني؟ 

ق�صة غريبة تدفع املرء لالبت�صام وُتذّكره بقدرة اهلل ورحمته، 

وح�صن تدبريه لالإن�صان، فعلى طريق الريا�ض ا�صطدمت �صيارتان 

يف حادث مروري، ونزل ال�صائقان وهما يف حالة ع�صبّية �صديدة 

ليتب����ادال االتهام باخلط����اأ والت�صبب يف احل����ادث، وحينما ا�صتّد 

اخلالف بينهما قام اأحدهما با�صتدع����اء ال�رشطة واملرور دون اأن 

ينتب����ه كالهم����ا للت�صابه الوا�صح بني مالحمهم����ا، وعندما طلب 

ال�رشط����ي اأوراقهما الثبوتية وهويتهما فوج����ئ بالهويتني، وقال 

لهم����ا م�صتغربًا: كيف لل�صقيق����ني اأن يت�صاجرا بهذا العنف؟ فكان 

وقع كالم����ه عليهما كال�صاعقة التي ت�صاعفت حتى بلغت مداها 

حينم����ا طالع كل منهم����ا هوية االآخر ليفاَجاأ بوج����ود ا�صم االأب 

نف�صه، وو�ص����ط ال�صدمة والذهول ات�صل اأحدهم����ا بوالدهما الذي 

اأخ����ره اأن االأمر حقيقي، واأن الذي يق����ف اأمامه هو �صقيقه من اأم 

اأخرى تزوجها قبل 30 عامًا، واأجنبت هذا الولد، ثم قام بتطليقها، 

وحتّول امل�صهد من م�صهد �صجار وخالف اإىل م�صهد عناق واحت�صان 

ودموع، فحادث مروري ك�صف حقيقة م�صترتة منذ 30 عامًا، وجمع 

بني �صقيقني فرقهما االأب ليجمعهما القدر من جديد.

الـمــديــر الــفــنـي: مـــالك مـحــــفــوظ

info@athabat.net :بريوت امل�شيطبة - �شارع عثمان بن عفان - بناية العرت - ط1 - هاتف: 01/360807 - فاك�س: 01/368256 -  بريد اإلكرتوين

تـــ�صـــــدر عـــــــن 

�شــركــة الـقـــلــم 

لالإعالم �ش.م.م.

عـــند وجــــود مـ�شـكــلــة فـي التوزيع الرجاء االت�شال:  هاتف: 01/666314تـــــــــــوزيـــــــــــع االأوائــــــــــــــل 

) العدد 316(  اجلمعة - 27 حزيران - 2014

كاريكاتير

حادث مروري يجمع شقيقين بعد 30 عامًا

اأنف���ق زّوار كاأ����ض الع���امل يف 

الرازيل م���ن اخلليجيني، واأغلبهم 

ن�صف  واالإم���ارات،  ال�صعودية  من 

ملي���ون دوالر يف االأي���ام االأربعة 

االأوىل من انطالق النهائيات، وفقًا 

الأرقام اأعلنتها �رشكة »فيزا كارد«.

وقال���ت ال�رشك���ة، وه���ي اأحد 

الرعاة الرئي�صيني الأن�صطة االحتاد 

الدويل لكرة القدم، يف بيان حول 

اجتاه���ات االإنف���اق يف امل�صابقة، 

اإّن اإجم���ايل االإنف���اق يف الرازيل 

بوا�صطة بطاق���ة االئتمان بلغ 27 

ملي���ون دوالر يف االأي���ام االأربعة 

االأوىل فقط.

واأو�ص���ح البي���ان اأّن اإجم���ايل 

اإنف���اق ال���زّوار م���ن دول جمل�ض 

التعاون بلغ اأك���ر بقليل من 500 

األف دوالر، تقا�ص���م اأغلبها بن�صبة 

70 يف املائ���ة ع�صاق ك���رة القدم 
من ال�صعودية واالإمارات، يف وقت 

يرزح اأغلب �صكان العامل االإ�صالمي 

حتت خط الفقر، ويبحث االآالف عن 

طعام يف القمامة لي�صدوا به رمق 

جوعهم!

أنفقوا 500 ألف دوالر 
خالل 4 أيام في البرازيل

إطالق أغلى ابتسامة 
في العالم مصنوعة من الذهب

ُعر����ض موؤخراً يف اإمارة دب���ي ابت�صامة 

م�صنوع���ة بالكامل من الذه���ب واالأملا�ض، 

ا�صُتخدم���ت فيه���ا 10 غرامات م���ن الذهب 

اخلال�ض عيار 24 قرياط، و88 اأملا�صة بحجم 

1.3، و68 اأملا�صة بحجم 1.7، واأربع اأملا�صات 
بحجم 2.8، وكان جمم���وع وزن االأملا�صات 

2.5 قرياط، كلها من ال�صكل امل�صتدير.
بلغ���ت تكلفة هذه االبت�صام���ة 153 األف 

دوالر اأمريكي، ويتّم تركيبها واإزالتها يف اأي 

وقت ترغب فيه �صاحبتها، فهي تو�صع كنوع 

من الزينة فقط خ���الل املنا�صبات وال�صور، 

وال ت�صلح اأثناء تناول الطعام اأو ما �صابه.


