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بعد عشر سنوات من إقالعها.. 
»14 آذار« تعيش شيخوخة مبكرة

سليمان – الجمّيل 
و»الثمانية«.. حكاية كرسي 

FRIDAY 6 MARCH - 2015 
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حديثها  لدى  لبنان  يف  معتَمدة  كبرية  اأوروبية  م�شوؤولة  فوجئت 

مع اأحد قادة »14 اآذار« البارزين، وطرحهم �شرورة ان�شحاب حزب اهلل 

من �شورية.. باأنه رد عليها حا�شماً: نرف�س هذا االن�شحاب، الأن وجود 

لبنان،  اإىل  االإرهـــاب  ال�شوري مينع متــدد  املــيــدان  مقاتلي احلــزب يف 

وحماية لنا نحن امل�شيحيني بالدرجة االأوىل.

لال�شتهالك،  اإنــه  بالقول:  رّد  املعلَن  موقفهم  عن  �شاألته  وحينما 

واإر�شاء لدولة خليجية كربى.

ألمـــــــة واحـــــــدة
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حماية للمسيحيين أواًل

الغويل: اسألوا قطر عن سّر اإلمام المغّيب

المناورات العسكرية اإليرانية 
بين التسوية وحافة الهاوية

الكنيسة والجامع.. واالبن الضال

إميل لحود يتذكر التحالف الدولي يقصف »داعش« بالمساعدات

5
م الحلف  السعودية ترمِّ
الهجين لمواجهة إيران

8



»الدهاء« البدوي
من قال اإن البدوي الذي يتعامل مع الطبيعة الفظة 

ال يتقن الدهاء؟

هال الحظتم كيف يت���وددون اإىل ال�سيد االأمريكي، 

وين�سق���ون حت���ت الطاول���ة وفوقه���ا م���ع الع���دو 

»االإ�رسائيلي«؟ 

لكن ه���ل الحظتم كي���ف يت���ودد االأمريكيون اإىل 

االإيرانيني، ويحاولون اإغراءهم مبا يف ذلك حق طهران 

يف برناجمها النووي، مقابل اأن يتخلوا عن املقاومة 

يف لبنان، وحتت عن���وان اأنها لي�ست رغبة »ال�سيد« 

اليانكي، بل ه���ي رغبة واإرادة الب���دوي بائع الكاز، 

ورغبة االأتراك، التي تفوق رغبة العدو ال�سهيوين؟

»دهاء« البدوي اأنه يعتقد اأن التقاء امل�سالح قد 

يجعله على قدم امل�ساواة مع بنيامني نتنياهو عند 

»ال�سيد« االأمريك���ي، لهذا اأ�سهروا العداء جتاه كل ما 

ميّت ب�سلة اإىل مواجهة العدو ال�سهيوين وحترير اأوىل 

القبلت���ني وثالث احلرمني، التي بات���ت مهدَّدة جراء 

احلف���ر ال�سهيوين حتت اأ�سا�ساته���ا بحثًا عن الهيكل 

املزعوم، دون اأن ن�سري اإىل تدني�سها امل�ستمر من قَبل 

ك �سعرة 
ّ
قطعان امل�ستوطنني امل�ستمر، والذي مل يحر

يف بدن االأعراب.

ك���م ه���و داٍه ذاك البدوي ال�سح���راوي حينما ميّد 

خمالبه واأمواله �سد كل م���ا ميّت ب�سلة اإىل مقاومة 

الع���دو، في�ستهدف �سورية )قل���ب العروبة الناب�ض(، 

وينال م���ن العراق ثاأراً من نبوخ���ذ ن�رّس الذي �سبى 

اليه���ود يف زمن عتيق، ويريد اأن يطّوق اأر�ض الكنانة 

ب�سد نه�س���ة »اأثيوب���ي«، ويذهب خي���ال فتاويهم 

التلمودية اإىل حد ا�سته���داف االأهرامات واأبو الهول.. 

فياأتون بكل جحافل التكفري عرب التاريخ، فيفعلون ما 

مل يقم به الترت واملغول وكل اأوبا�ض الدنيا، يحّطمون 

املا�س���ي والتاري���خ وكل اإرث االإن�سانية واحل�سارات 

االأعرق التي ُولدت من هذه االأر�ض.

البدوي »الداهية« ال���ذي يتكامل مع ال�سلجوقي 

اجلديد رجب طيب اأردوغان وتابعه اأحمد داود اأوغلو، 

الذي يعي����ض اأوهام »الني���و - اإمرباطورية« يتوّهم 

مبّدها اإىل �سورية والعراق.. وما بعد بعد؛ اإىل اخلليج 

واإىل م�رس، وحتى اإىل باب املندب.

كله���م، كلهم، قد يعلمون، وهن���ا امل�سيبة، وقد ال 

يعلم���ون، فامل�سيبة اأعظم، اأنهم يف خدمة االأ�سطورة 

التوراتية - التلمودية التي تتحدث عن خراب �سورية 

ودمار م�رس، وتال�سي العراق..

فهل الحظتم اأن اال�سته���داف يطال البلدان االأعرق 

ح�سارة واإرثًا اإن�سانيًا يف تاريخ الب�رسية..؟

حبذا لو اأن بع�ض املثقف���ني العرب واملتاأ�سلمني 

يعيدون قراءة »تاجر البندقية« ل�سك�سبري، اأنه النفط 

والغاز واملال يا اأ�سحاب »�سايلوك«.

�أحمد �شحادة

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

الالفت يف اجتماع ال���وزراء الثمانية يف 

من���زل الرئي����ض �سليمان، اأنهم بات���وا �سبعة 

يف االجتماع الثاين مبن���زل الرئي�ض اجلميل، 

بع���د اأن ����رّسح الوزير مي�سال فرع���ون باأنه 

ح����رس االجتم���اع االأول ك�»م�ستق���ل«، واأنه 

م���ع توّجهات زمالئه ال�سبع���ة يف ما يتعلق 

باآلي���ة عمل احلكومة و�رسورة انتخاب رئي�ض 

للجمهوري���ة باأ����رسع وقت، لك���ن غيابه عن 

االجتماع الث���اين، كما قال، الأنه متحالف مع 

»تي���ار امل�ستقب���ل«، متامًا كما ����رّسح وزير 

االإعالم رم���زي جريج ب���اأن »الكتائب« هي 

جزء من مكّونات »14 اآذار«، واأن االجتماعات 

الت�ساورية ل�»جمموعة الثمانية« ال تعني اأن 

»الكتائب« قد خرجت عن حتالفاتها.

الوزي���ر بطر�ض ح���رب ه���و الوحيد بني 

الوزراء الثماني���ة املعني با�ستمرار اآلية عمل 

احلكومة كم���ا هو حا�سل حاليًا، الأن امل�ساألة 

لدي���ه �سخ�سي���ة اإىل ح���د اأنه اأعل���ن موقفه 

املعار�ض من اأي طرح يتقّدم به وزراء »التيار 

الوطن���ي احلر«، ب�رسف النظ���ر عن مو�سوع 

هذا الط���رح، واإذا كان الو�سع احلايل للوزراء 

االأربع���ة والع�رسين اأن كاًل منه���م قادر على 

التعطيل وبات ميلك �سلطة رئي�ض اجلمهورية، 

فهذا ينا�س���ب الوزير حرب يف ممار�سة كيدية 

مناطقية برتونية، لكن الوزراء ال�ستة االآخرين 

»التابع���ني« للرئي����ض �سليم���ان والرئي�ض 

اجلمّي���ل حكايتهم مرتبط���ة ع�سويًا بحكاية 

كل من الرئي�س���ني ال�سابقني مع تلك الكر�سي 

القابع���ة يف �سقيع الفراغ ببعب���دا، علمًا اأن 

»جمموعة ال���وزراء الثماني���ة« التي ت�سّكل 

ثلث جمل����ض ال���وزراء، وزن متثيلها النيابي 

ال يتعدى 3.5٪ م���ن املجل�ض املمدَّد له، ولن 

ت�ستطيع فر�ض نف�سها ككتلة وزارية لها وزنها 

التمثيلي وال�سيا�سي.

جيد اأن يطالب رئي�ض �سابق مت »تقطري« 

عملية انتخابه يف قط���ر، بانتخاب رئي�ض من 

�سناع���ة لبنانية، لكن بع���د اأن �سقط التمديد 

ل���ه لبنانيًا م���ا كان عليه اأن يغرب���ل النا�ض 

وي�سّنفهم بني »خ�سب« و»ذهب«، الأن الوطن 

لي�ض بحاجة اإىل مزيد من ال�رسذمة، واالإرهاب 

يط���رق اأبوابه من ال�رسق، والعدوان مرتب�ض به 

يف اجلنوب.

واإذا كان���ت ظ���روف التمدي���د للرئي�سنينْ 

الهراوي وحلود مل تعد متوفرة، ولن تتوفر بعد 

اليوم، فاإن الرحيل ب�سموخ هو اأف�سل لكل رئي�ض 

ر، وكل املحاوالت  م���ن الرحيل بحقد غري م���ربَّ

الإيج���اد حيثية �سيا�سية غري م�ستندة اإىل احلد 

االأدن���ى م���ن ال�سعبية - حتى �سم���ن م�سقط 

الراأ����ض واجلوار - لي�ست �س���وى »بروباغندا« 

باهت���ة مل يع���د ال�سعب اللبن���اين معنيًا بها، 

و�س���ط املاآ�سي واملخاطر التي يعي�سها، ولي�ض 

بقدرة املت�ساورين يف عم�سيت مواجهتها. 

ومبنا�سب���ة  املواجه���ة،  �س���رية  وعل���ى 

العملي���ات النوعية البطولي���ة التي يقوم بها 

اجلي�ض يف جرود راأ�ض بعلبك وعر�سال، وحاجة 

دة ب�سواريخ  هذا اجلي����ض اإىل مروحيات م���زوَّ

ج���و - اأر�ض، تخطفنا الذاك���رة اإىل مروحيات 

»البوم���ا« الرومانية الت���ي اأُدخلت اإىل لبنان 

يف عه���د الرئي�ض اجلمّيل عل���ى اأنها فرن�سية، 

وبانتظار اأن تنتهي �سفقة »البح�ض« احلالية 

يف فرن�س���ا مع �سايف العم���والت، فاإننا ل�سنا 

بحاجة للع���ودة اإىل تفا�سيل �سفقة الب�ساعة 

الروماني���ة »املفرن�س���ة«، ب���ل تلفتن���ا هذه 

»ال�سهي���ة« امل�ستدامة ل���دى الرئي�ض اجلميل 

للعودة اإىل الكر�سي، والعر�ض الدائم لنف�سه مع 

تنزيالت وتنازالت، وتاريخ من رمادية املواقف 

و»رجل يف البور ورج���ل يف الفالحة«، وهذه 

لي�ست املوا�سفات املطلوبة الأي مر�سح لكر�سي 

بعبدا بعد االآن.

االأمور الد�ستوري���ة تعاَلج عرب د�ستوريني 

واأه���ل ت�رسي���ع، وم���ا ورد يف امل���ادة 65 من 

الد�ستور وملحقاتها م���ن الت�رسيعات عن اآلية 

عمل جمل�ض ال���وزراء وا�سح وال جمال للجدل 

في���ه، ولي�ض الف���راغ الرئا�سي ه���و الذي اأربك 

االآلية بقدر ما اأربكها الطاحمون الطامعون اإىل 

ا�ستعمال الفراغ الرئا�س���ي »قمي�ض عثمان«، 

واإب���داء احلر�ض على اإج���راء انتخابات فورية، 

وهم يدركون اأن امل�ساألة لي�ست جل�سة ت�سويت 

روتيني���ة حتت وطاأة تر�سيح���ات غري مقبولة 

وطنيًا. 

���ل اإىل اآلي���ة اأو منهجي���ة  �سيت���ّم التو�سُّ

للعم���ل احلكوم���ي، ب�رسف النظ���ر عن موعد 

االنتخاب���ات الرئا�سية، لكن حتالف �سليمان - 

اجلمّي���ل �سي�ستمر من منطلق »مل يعد لدي ما 

اأخ�رسه«، واإذا كان الرئي�ض �سليمان من منطلق 

رّدة الفع���ل ال�سخ�سي���ة على ع���دم التجديد 

ل�سخ�س���ه �سيلعبها معركة ث���اأر غري متكافئة 

م���ع من يعتربه���م خ�سومًا و�سع���وا »فيتو« 

عل���ى التمديد له، فاإن الرئي�ض اجلميل كمر�سح 

دائ���م �سياأتيه الرئي�ض الذي ل���ن ير�سيه، ومن 

م�سلحته اال�ستمرار يف اأي حتالف مناه�ض �سد 

كل من عار�ض و�سوله، واإذا كان وزراء �سليمان 

ال عودة لهم اإىل اأية حكومة مقبلة بعد انتخاب 

الرئي����ض، فاإن ح�سة »الكتائ���ب« �ستعود اإىل 

حجمها الطبيعي بوزي���ر واحد، وال حاجة اإىل 

ا�ستعرا�ض ع�س���الت »�سليمانية - جميلية«، 

الأن االأر�ض لن تهتز لرق�سات الراحلني.

�أمني �أبو ر��شد

تحالف سليمان - الجمّيل 
سيستمر من منطلق »لم يعد 
لدينا ما نخسره«.. ومعركة ثأر 

غير متكافئة

أحــداثأحــداث2

اللقاء الوزاري الت�شاوري منعقداً يف منزل الرئي�س اأمني اجلميل

سليمان – الجمّيل و»الثمانية«.. حكاية كرسي 
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همسات

¡ احلل لي�ض يف طهران
ثمة قناعة تكّونت لدى املجموعة 

االأوروبية باأن احل����ل لي�ض يف اإيران، 

ب����ل عند ح����زب اهلل يف لبن����ان. وقد 

تر�سخت ه����ذه القناعة بعد ات�ساالت 

اأكرث م����ن عا�سمة  اأجرتها  متع����ددة 

اأوروبية مع طه����ران، التي اأكدت اأنها 

مع كل ما يق����رره »حزب املقاومة« 

يف بريوت.

¡ اقرتاحات حريرية
اأن الرئي���س �سع��د احلري��ري  ُعل��م 

يف رحلت��ه الأخ��رة اإىل ب��روت قّدم 

عرو�س��ًا »�سخي��ة« للحل، تق��وم على 

وق��ف متوي��ل املحكمة الدولي��ة، واأنه 

مع ما كان يطرحه والده ب�ساأن �سالح 

املقاوم��ة، الذي يبق��ى مرتبطًا باأزمة 

ال���رق الأو�س��ط حتى توف��ر احللول 

لها.. لكنه ا�سرتط اأن تاأخذ قوى الثامن 

م��ن اآذار قي��ادة اجلي���س واملخابرات 

مقابل اأن ُتعط��ى ل�»الآذاريني« قيادة 

قوى الأمن الداخلي واأمن الدولة.

¡ تعزيز االعتدال
يف اللقاءات الت����ي عقدها رئي�ض 

وج����وده يف  خ����الل  »امل�ستقب����ل« 

بريوت، مع قيادات، ع����رّب عن �سغفه 

للع����ودة اإىل رئا�سة احلكومة من اأجل 

ني« يف مواجهة  تعزيز »االعتدال ال�سُّ

قوى التطرف.

¡ ملاذا غرّي راأيه
بعد اأن كان الرئي�س �سعد احلريري 

ميّرر يف قن��وات خا�سة موافقته على 

اأن ينتخ��ب العماد مي�سال عون رئي�سًا 

للجمهوري��ة، مقاب��ل اأن يع��ود هو اإىل 

هن��اك  اأن  تب��نّي  احلكوم��ة،  رئا�س��ة 

��ح اأن تك��ون  م��ن �سغ��ط علي��ه، ويرجَّ

ال�سعودية، فرتاجع عن ذلك، وبداأ ميّرر 

اأ�سماء مر�سح��نينْ يحمالن نف�س ال�سم 

الأول يف ا�سمينْهما.

¡ الف�ساد.. اإىل اأين؟ 
اقت�سادي����ة  اأو�س����اط  ت�ساءل����ت 

وم�س����ادر طبية عن �رس الهجمة على 

مكافح����ة الف�ساد الغذائ����ي والطبي، 

وكيف تتم ت�سوية االأمور داخل بع�ض 

امل�سان����ع وامل�ستودع����ات، رغم اأنها 

مقفل����ة بال�سمع االأحمر، اأما طبيًا فقد 

ك�سفت امل�سادر اأن هناك �رسكة اأدوية 

جديدة تعود ملكيتها لنافذين.

¡ �سدمة درزية
اأحدث��ت املعلوم��ات الت��ي ُن���رت 

ع��ن دعوة وليد جنبالط دروز �سورية، 

خ�سو�س��ًا يف منطق��ة اإدل��ب، لإ�سهار 

اإ�سالمهم، وال�سماح ل�»جبهة الن�رة« 

بتدم��ر الأ�رحة واملعاب��د الدرزية، 

�سدمة كب��رة داخل الطائفة الدرزية، 

الت��ي تت�س��اءل: اإىل اأي��ن يري��د ولي��د 

جنبالط اأن ياأخذ »املوّحدين«؟

¡ ُختمت على »زغل«
راأت م�س����ادر �سيا�سي����ة اأن االأزمة 

االأخرية، وبق����اء جمل�ض  احلكومي����ة 

ال����وزراء مدة اأ�سبوع����ني بال اجتماع، 

ُختمت على »زغ����ل«، واأن املطلوب 

ب����كل ب�ساط����ة ه����و االلت����زام بن�ض 

الد�ستور.

ع����رس �سنوات بالتم���ام والكمال 

مرّت عل���ى انطالقة حتالف »قوى 14 

اآذار«، فماذا بقي م���ن هذا التحالف؟ 

واأين �سار؟

يف ال�س���كل، ما زال ه���ذا احللف 

قائمًا، وم���ا زال من�ّسقه العام فار�ض 

انط���وان �سعيد يقي���م �سعيداً يف مقر 

االأمانة العامة، ولديه ب�سعة موظفني 

يعّبئ���ون فراغ غياب القادة، الذين مل 

يع���ودوا يلتق���ون اإال يف املنا�سبات 

ببيانات: »ما  ليخرج���وا  املتباعدة، 

زلنا موجودين«.

قب���ل �سنوات، وحتدي���داً يف مثل 

هذه االأيام من �سهر اآذار من عام 2011، 

وع���د »ق���ادة 14 اآذار« جماهريه���م 

ب�»االنتفا�س���ة داخ���ل االنتفا�سة«، 

كما وعدوا باالإ�س���الح، وباملكا�سفة، 

وبكثري من االأمور.

وعلى م���دى ال�سنوات الع�رس من 

عمر حركة »ال�سي���ادة واال�ستقالل«، 

فقدت الكثري، فقدت على االأقل بع�ض 

رعاتها.. اأين ه���و جون بولتون، الذي 

منحت���ه ه���ذه الق���وى »درع ث���ورة 

اأرزه���ا«، تكرميًا له على منحهم ا�سم 

»ثورة االأرز«؟ اأين هي كونداليزا رايز 

و�سندوي�ساتها يف �سفارتها يف عوكر 

يف حرب متوز 2006؟ واأين هي مي�سال 

�سي�سون؛ منزلة االأوام���ر على القادة 

االآذاري���ني »امليامني« اإب���ان توليها 

م�سوؤولية �سف���ارة الدولة االأعظم يف 

بريوت؟

اأين هم كل هوؤالء وغريهم؟

عوار�ض ال�سيخوخة ظهرت مبكراً 

على حتالف »ثورة اأغ�سان االأرز«..

يف  وا�سح���ة  تب���دو  الكتائ���ب 

متايزها عن »اجلماعة«..

فق���د  اإده،  ال تن�س���وا كارلو����ض 

اأعلن منذ زم���ن بعيد ان�سحابه.. واأين 

ه���و اليا�ض عط���اهلل، ال���ذي مل يعد 

يعرف اأي���ن مكتب حركته »الي�سارية 

املجل�ض  وبديل���ه يف  الدميقراطية«، 

النيابي، النائ���ب اأمني وهبي، اأعلنها 

اأنه »اأزرق« �سماوي���ًا حتى النخاع، 

الأنها االأبقى له يف احتمال املحافظة 

على »النمرة« الزرقاء.

بعد ع�رس �سنوات من حركة »14 

اآذار« يج���در ال�سوؤال: م���اذا بقي من 

مادة الأمانتها العامة؟

اخلا�سة  الدولي���ة  املحكم���ة 

احلريري  رفيق  الرئي����ض  باغتيال 

روؤ�ساءه���ا  يت�ساق���ط  اأو  يتب���دل 

واأع�س���اء وموظف���ون فيها قبل اأن 

ي�س���ل كل ع���ام ف�س���ل اخلريف، 

واتهاماته���ا تتب���دل وتتغري وفق 

احلاجة وغب الطلب، فهل تتذكروا 

اتهاماتها؟

ب���داأت يف �سورية، ثم ال�سباط 

االأربع���ة، وبعد حرب مت���وز التي 

البا�سلة  املقاوم���ة  فيه���ا  حققت 

انت�س���اراً نوعيًا مل ي�سبق له مثيل 

يف تاري���خ ال����رساع العرب���ي - 

اإىل  االتهام  تب���ّدل  »االإ�رسائيلي« 

اأربعة عنا�رس من حزب اهلل، وثمة 

حدي���ث عن اإم���كان اإ�سافة اأ�سماء 

اأخرى.

حتق���ق  ومل  �سن���وات  ع����رس 

هذه املحكمة اإجن���ازاً هامًا �سوى 

واإدخالها يف  اجلرمي���ة  ت�سيي���ع 

املتاه���ات، علم���ًا اأن���ه مل ي�سبق 

للمحاكم الدولية على مرّ التجارب 

اأن ك�سف���ت جرمية وهي عبارة عن 

حماكمة املنت�رسين للمهزومني..

هكذا كانت حمكمة نورمبورغ 

يف اأملانيا �سد النازية التي هزمت 

على يد اجلي�ض االأحمر ال�سوفياتي 

الذي احتل برلني، فحاكم احللفاء 

اأما  وامله���زوم،  املنتح���ر  هتل���ر 

حمكم���ة يوغو�سالفي���ا، فاأين هو 

الرئي����ض ميلو�سوفيت�ض الذي مات 

يف �سجنة يف ظروف غام�سة؟

ماذا بقي من دعاة »ال�سيادة« 

وحركتهم، وقرار »�سلمهم وحربهم، 

ودولتهم«، ف�سيد »14 اآذار« موجود 

يف واحة »احلرية والدميقراطية« 

ال�سعودي���ة، وهو مهت���م مبتابعة 

احلوار بني »تياره« وحزب اهلل يف 

عني التين���ة، ورمبا ن�سي اأن هناك 

»اأمانة عامة« ومن�ّسقًا.

م�سغ���ول  جعج���ع  �سم���ري 

بال�سباق مع اأمني اجلميل ومي�سال 

عون يف امل�ساأل���ة الرئا�سية التي 

حت����رس ات�ساالته���ا وملفاتها يف 

الرابية وال�ساحي���ة وعني التينة، 

على امل�ست���وى الداخلي، دون اأي 

وتطلعات  واآم���ال  لواقع  اعتب���ار 

فار�ض �سعيد واأمانته العامة.

اأبواب الذك���رى العا�رسة  على 

ل�»14 اآذار« اجتمع »كوادرها« يف 

البيال، تذّك���روا الن�سوء واالرتقاء.. 

والتطور، فوج���دوا اأن احل�سيلة ال 

القرار »الكبري«  اتخذوا  لذا  �سيء، 

والدة  ترقبوا  واأعلنوا جلماهريهم: 

»املجل�ض الوطني لقوى 14 اآذار«.. 

رمبا كان هنا �رسوريًا اأن نذّكر اأن 

ه���ذه القوى �سبق له���ا اأن انت�ست 

ذات ي���وم من �سه���ر ت�رسين االأول 

م���ن عام 2011 ب���والدة ما ي�سمى 

ال�سوري«،  الوطن���ي  »املجل����ض 

الذي وجدت���ه بداية كبرية مل�سرية 

التي �سارت  ال�سوري���ة«  »الثورة 

»داع�ض« و»الن�رسة« خال�ستها..

»14 اآذار« يف ذكراها العا�رسة 
ق���ررت االنتفا�س���ة عل���ى نف�سها 

واأعلن���ت عن »ني���و بري�ستول«.. 

اإىل  »العب���ور  �سع���ار  الحظ���وا 

الدول���ة«.. وتابعوا م�سرية الف�ساد 

»االأمان���ة  فلتب���َق  ورموزه���ا.. 

العامة« اإىل االأبد.. رمزاً وقيادة ل� 

»ثورة اأغ�سان االأرز«.

اآذار«   14« فك���وادر  بب�ساطة، 

يف »البيال« ال يريدون اال�ستمرار 

حت���ت �سعارات احل���وار االإ�سالمي 

- االإ�سالم���ي واحل���وار امل�سيحي 

– امل�سيحي، فه���ذا براأيهم يكرّ�ض 
االنق�سام واملذهبية.

»االنتفا�سة  ق���رروا  بب�ساطة، 

على االنتفا�س���ة« دون اأن يعلنوا 

عن ذلك، ق���رروا والدة »املجل�ض 

الوطني لق���وى 14 اآذار« من اأجل 

اإبداع وخلق وابتكار اأف�سل واأح�سن 

اخلي���ارات ال�سيا�سي���ة يف م�سرية 

�سيادته���م وا�ستقالله���م، لكن من 

اأين ياأت���ون بامللهم جون بولتون، 

وكون���دي و�سي�س���ون.. ويف وق���ت 

قررت في���ه اإدارة البي���ت االأبي�ض 

امل�سي يف م�سرية االتفاق النووي 

مع اإيران!

فلتبقى »االأمانة العامة لقوى 

14 اآذار« رم���زاً لقي���ادة »ث���ورة 
اأغ�سان االأرز«.

�شعيد عيتاين

»14 آذار« تذّكر »كوادرها« 
بالنشوء واالرتقاء 

والتطور.. فوجدوا أن 
الحصيلة ال شيء
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ماذا بقي من دعاة ال�شيادة وحركتهم.. وقرار �شلمهم وحربهم وحتى دولتهم؟                                                )اأ.ف.ب(

بعد عشر سنوات من إقالعها.. 
»14 آذار« تعيش شيخوخة مبكرة
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الكنيسة والجامع.. واالبن الضال
����رت اأخبار ع���ن ان�شم���ام �شباب 

م�شيحي���ني لبنانيني اإىل تنظيم »داع�ش« 

الإرهاب���ي، وكانت تلك الأخب���ار �شادمة 

للعديد م���ن اللبنانيني، ولأه���ايل ه�ؤلء 

»النتحاريني املفرَت�شني«، الذين تتحدث 

الأخبار عن مقتل اأحدهم يف العراق.

وبالرغ���م م���ن اأن ان�شم���ام �شباب 

لبناني���ني اإىل »داع����ش« لي�شت ظاهرة 

متف�شي���ة، وم���ا يق�م ب���ه التنظيم يبقى 

مثار ا�شتهجان وغ�شب من جميع الفئات 

اللبنانية؛ امل�شلمة وامل�شيحية، با�شتثناء 

بع�ش البيئات املحدودة التي غلب عليها 

طابع الغرائز الع�شائرية، والتغرير الديني 

املحرِّف لالإ�شالم، واحلديث عن مظل�مية 

اجتماعي���ة وديني���ة، يبق���ى اأن ان�شمام 

�شبان م�شيحي���ني اإىل تنظيم اإرهابي مثل 

»داع�ش« م�شدر ت�شاوؤل وا�شتهجان وبحث 

ع���ن الأ�شب���اب التي تدفعه���م لاللتحاق 

بتنظيم اإرهابي، يناأى امل�شلم�ن باأنف�شهم 

عنه، ويحاول�ن ب�شتى ال��شائل منعه من 

التغرير باأولدهم. 

بداية، حديث بع����ش الأكلريو�ش عن 

ح�رية م�ش�ؤولي���ة الدولة اللبنانية عن 

الأم���ر، ه� اأم���ر مثري لال�شتغ���راب. نعم، 

ة جتاه  بالطبع، الدول���ة اللبنانية مق�رِّ

ال�شباب منهم، من  م�اطنيها، خ�ش��ش���ًا 

خالل الغرق بالف�شاد واملح�ش�بية، وعدم 

تاأم���ني فر�ش عمل، ومنع ق���درة ال�شباب 

عل���ى تاأم���ني العي�ش الالئ���ق وم�شتقبل 

اأف�شل، لك���ن ل� كان الأم���ر مرتبًطا فقط 

بفر����ش العمل والعي����ش بُحرية وكرامة 

والتمت���ع بحق����ق الإن�شان، مل���ا وجدنا 

اأي م�اط���ن اأوروبي اأو كن���دي اأو ا�شرتايل 

ينتمي اإىل »داع�ش«، وملا وجدنا ال�شبان 

واملراهقني واملراهق���ات يقطع�ن البحار 

وامل�شافات لل��ش����ل اإىل �ش�رية للقتال 

اإىل جان���ب »داع�ش«.. لذلك فاإن ح�رية 

الته���ام للدولة م�ش���يء لأ�شحابه،  هذا 

وي�ش���ري اإىل اأن قائليه يري���دون التملُّ�ش 

م���ن امل�ش�ؤولية الجتماعي���ة والأخالقية 

للكني�شة كم�ؤ�ش�شة.

ثاني���ًا، اإن حدي���ث بع����ش الق����ى 

ال�شيا�شي���ة عن اأن »احلن���ق ال�شيا�شي« 

الداخلي وك���ره حزب اهلل ه���� الذي اأّدى 

اإىل ه���ذا الأمر، مثري للتفكري ل� مل تك�شف 

التقارير الأمنية اأن اأحد الإرهابيني الذين 

الأمني���ة كان ب�شدد  الق����ى  اعتقلته���م 

تفجري كازين� لبنان ليلة راأ�ش ال�شنة، ما 

يعن���ي اأن امل��ش����ع ل يرتبط باأي �شكل 

من الأ�ش���كال بحنق مذهبي م���ن هنا اأو 

هناك، بل بالرغبة بالنتقام من املجتمع، 

واإح���داث �شدم���ة يف الداخ���ل اللبناين، 

ل عالق���ة لها بح���زب اهلل ول ببيئته ول 

بتدخله يف �ش�ري���ة، اللهم اإل اإذا اعتربنا 

اأن الرغب���ة بالنتقام بتفجري الكازين� قد 

يك�ن دافعها طبقيًا ولي�ش مذهبيًا، علمًا 

اأن هذا التربير الذي تدرجه بع�ش الفئات 

�شب���ان م�شيحيني  امل�شيحي���ة لن�شمام 

ل�»داع����ش« يدي���ن قائليه���ا عل���ى كل 

امل�شت�يات؛ الدينية والأخالقية وال�طنية 

وال�شيا�شية..

ثالثًا، اإن احلديث عن اأ�شباب اقت�شادية 

واجتماعية، واأن الفق���ر والتهمي�ش وعدم 

الإمن���اء يف املناطق الطرابل�شية قد يك�ن 

م���ن الأ�شب���اب املقب�لة له���ذه الظ�اهر، 

لك���ن يجب النتباه م���ن تب�شيط الظاهرة 

وت�شطيحها برّدها اإىل هذه الأ�شباب فقط، 

بل يجب القيام بدرا�ش���ات علمية بحثية 

وم��ش�عية تفت�ش عن الأ�شباب احلقيقية 

لظاهرة انتماء ال�شباب امل�شلم وامل�شيحي 

ك�»داع����ش«  تكفريي���ة  تنظيم���ات  اإىل 

و»الن�رة« وغريهما. على �شبيل املثال، 

ما الذي يدفع طالب جامعي لبناين يدر�ش 

الهند�ش���ة يف اإحدى اجلامع���ات اخلا�شة 

)ما يعني اأنه لي�ش فقرياً ُمعدمًا(، بتفجري 

نف�شه يف اأبري���اء ل ذنب لهم؟ هذا املثال 

ي�شري اإىل اأن الفقر لي�ش بال�رورة احلافز 

الأكيد لالإرهاب.

الأ�شباب  يف املح�شل���ة، قد تتع���دد 

التي تدف���ع ال�شباب امل�شل���م وامل�شيحي 

لالن�شم���ام اإىل »داع�ش«، لك���ن الأكيد اأن 

هن���اك �شع����راً بالإحب���اط والياأ�ش، وقد 

يك�ن العار الجتماعي ه���� ال�شبب وراء 

رغبة ال�شباب بالنتحار، فال�شباب املغرَّر 

به���م يبحث����ن عن لع���ب دور بط�لة ما، 

ين�شدونه من خالل النتحار بقتل الأبرياء، 

الدينية والأخالقية  وهنا تربز امل�ش�ؤولية 

الديني���ة  للم�ؤ�ش�ش���ات  والجتماعي���ة 

الإ�شالمية وامل�شيحي���ة، التي بات عليها 

التخلي ع���ن عليائها، والنزول اإىل النا�ش 

واإىل ال�شباب وال�شتم���اع اإىل ه�اج�شهم، 

واإعطائه���م الفر�شة للتعب���ري عن اأنف�شهم 

وتطلعاته���م واآماله���م، والأه���م، منحهم 

ال�شع�ر بالنتم���اء.. قد يك�ن هذا ال�شع�ر 

بانتم���اء اإىل جمم�ع���ة تفهمهم، وتقبلهم 

كما هم، وتتفاع���ل معهم، وت�شغي اإليهم، 

وتق�ل لهم اإنهم مرغ�ب�ن، واإن اإن�شانيتهم 

وكرامتهم ل تت�قف على ما ميلك�ن، وه� 

املدخل احلقيقي لع�دة البن ال�شال.

د. ليلى نق�ل الرحباين

ال�سعور باالإحباط والياأ�ش �سبب رئي�سي الن�سمام ال�سباب امل�سلم وامل�سيحي اإىل »داع�ش«

ل حتم���ل خط���ة امل�ف���د الأممي اإىل 

�ش�ري���ة �شتيف���ان دمي�شت����را يف �شاأن 

جتمي���د القتال يف مدين���ة »حلب« ُبعداً 

�شيا�شي���ًا، فهي حم����ش تقني���ة، واأ�شبه 

باأن تك�ن »هدن���ة م�قتة«، ل�شيما اأنها 

حمددة ب�شتة اأ�شابي���ع، وتهدف اإىل وقف 

اإط���الق النار، ث���م اإدخ���ال املع�نات اإىل 

»املناط���ق ال�شاخنة«، من دون اأن يك�ن 

لها وق���ع �شيا�شي، وكذلك ل���ن تغرّي يف 

ال�اق���ع امليداين �شيئًا، ما يقلل من فر�ش 

اإيجابيًا  جناحها، رغم اأنها تعك����ش ج�اً 

م���ن داخل اأروقة الأمم املتحدة، لكنها يف 

ال�ق���ت عينه تفتق���د اإىل ال�شغط الدويل 

الالزم لتطبيقها، بح�شب م�شادر �شيا�شية 

�ش�رية متابعة.

لري���ب اأن لدمي�شت�را باع���ًا ط�ياًل 

يف جم���ال الإغاثة الدولي���ة، خ�ش��شًا 

اأنه عم���ل �شابقًا يف املنظم���ة الدولية 

يف ال�ش�مال والبلقان وال�رق الأو�شط، 

ولدي���ه ت�شميم على جن���اح خطته، ول� 

اإي�شال امل�شاعدات الإن�شانية  اأي  جزئيًا، 

اإىل »الأحي���اء احللبي���ة« املحا����رة، 

لك���ن ت�ش���األ امل�شادر: هل مي����ن على 

خمتلف الف�شائل امل�شلحة املنت�رة يف 

»ال�شهب���اء«، مبن فيها متفرعات تنظيم 

»القاعدة«، »كجبهة الن�رة« و�ش�اها؟ 

ل�شيما اأن املعابر اإىل الأحياء املذك�رة 

اآنفًا متداخلة، وكذلك اجلماعات امل�شلحة 

مت�شعب���ة ال�لءات، وبالت���ايل لي�ش لها 

راأ����ش، وبالتايل هن���اك �شع�بة يف اأن 

د ميكن للمبع�ث  ي�شدر عنها ق���رار م�حَّ

الدويل اأن يبن���ي عليه لياأخذ خطته اإىل 

حّيز التنفيذ، حتى ل���� وافق »الئتالف 

املعار�ش« عليها، لأنه لن ي�ؤثر يف قرار 

كل هذه »اجلماعات«.

اأم���ا يف ال�ش���ق املتعلقة ب���الإدارة 

ال�ش�ري���ة لإجن���اح »اخلط���ة«، فت�ؤك���د 

امل�شادر اأن لدى الدولة حر�شًا كبرياً على 

وقف النزف على كام���ل الرتاب ال�ش�ري، 

لكنها حتمًا لن تقبل باأن يك�ن للم�شلحني 

»اإدارًة ذاتية« يف مناطق انت�شارها، وفقًا 

مل���ا ورد يف »اخلط���ة«، لأن القيادة يف 

دم�شق لن ت�شم���ح بن�ش�ء اأي »ك�نت�ن« 

على اأرا�شيها؛ من ال�شمال اإىل اجلن�ب.

وتلف���ت امل�ش���ادر اإىل اأن الأول�ي���ة 

لدى ال�شلطة ه���� جتميد القتال يف حيي 

»�شالح الدين« و»�شيف الدولة«؛ الأكرث 

اكتظاظًا، حفاظًا عل���ى اأرواح املدنينني، 

ل�شيم���ا اأن احل���ي الأول ه���� امل�ش���در 

الأ�شا����ش ل�شتهداف املناط���ق الآمنة يف 

»حل���ب« اأي�شًا، معت���ربًة اأن لقاء امل�فد 

ب�زي���ر اخلارجية ال�ش�ري���ة وليد املعلم 

ه� »لختبار نيات احلك�مة ال�ش�رية يف 

�شاأن اإجناح اخلطة«.

وعن اإمكان تك���رار »جتربة حم�ش« 

خ���روج  وبالت���ايل  »ال�شهب���اء«،  يف 

امل�شلح���ني منه���ا، ت�شري امل�ش���ادر اإىل 

اأن ال��ش���ع خمتلف ب���ني املدينتني، لأن 

م�شلحي الأحياء القدمية يف الأوىل كان�ا 

من�ش�ي���ن حتت ل�اء »كتيب���ة الفاروق« 

التابعة ل�»اجلي�ش احل���ر«، ومت الت�افق 

على ان�شحابه���م اإىل منطقتي »احل�لة« 

و»حي ال�عر«، ثم التحق�ا ب�»الن�رة«، 

وه���ذا ال��شع لن ين�شح���ب على عا�شمة 

تع���دد  ب�شب���ب  القت�شادي���ة،  �ش�ري���ة 

الت�شكيالت امل�شلحة امل�ج�دة فيها.

وعن فر����ش جناح عقد م�شالح على 

غرار ما جرى يف منطق���ة »املع�شمية« 

يف »ري���ف دم�ش���ق«، اأي ت�شليم ال�شالح 

للدول���ة، واإ�شناد مهم���ة حماية املنطقة 

اإىل امل�شلحني امل�جدي���ن فيها، ت�شتبعد 

امل�ش���ادر ذلك، لأن امل�شاحل���ة تعيد اإىل 

م�ؤ�ش�شات  بع����ش  احللبية  »الأحي���اء« 

الدولة، كالدفاع املدين وال�رطة وما اإىل 

ذلك، ما ي�شهم يف خروج تركيا من حلب، 

وقد ُيخرجها من اأي عملية تفاو�ش، الأمر 

الذي لن تقبل به اأنق���رة، و�شتبذل كل ما 

يف و�شعها لإف�شاله.

ح�شان احل�شن

المسؤولية تفرض على 
المؤسسات الدينية 

اإلسالمية والمسيحية 
االستماع إلى هواجس 

الشباب.. ومنحهم 
الشعور باالنتماء

لهذه االسباب فرصة نجاح »خطة ديمستوار« ضئيلة
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عّمان مرتبكة

ذك���ر تقرير ع�شك���ري اأردين اأن انهي���ار امل�شلحني 

ال�ريع على ط�ل احلدود ال�ش�رية واخلط الفا�شل 

مع اجل�لن املحتل، جراء عمليات اجلي�ش ال�ش�ري، 

جع���ل غرف العملي���ات، خ�ش��ش���ًا امل�ج�دة يف 

عّم���ان، يف حالة اإرب���اك �شيدفعه���ا قريبًا للبحث 

عن غطاء دويل ي�ؤّم���ن خمرجًا لدعم من تبّقى من 

امل�شلح���ني على خط النار، ل�شيما اأنه من ال�شعب 

اإدخالهم اإىل الأرا�ش���ي الفل�شطينية املحتلة، ك�ن 

هذا الأمر ي�شّكل عبئ���ًا ل طاقة ل�»اإ�رائيل« على 

له، والأردن العالق بالكثري من امللفات الأمنية  حتمُّ

ال�شائكة غري قادر على حتّمل���ه اأي�شًا، وعّمان غري 

م�شتع���ّدة للمغام���رة بفتح مع�شك���رات قد يت�قف 

التم�يل عنها عاجاًل اأم اآجاًل.

¡ ت�شاوؤلت
عدي��دة ه��ي اجله��ات العربي��ة الت��ي حت��اول 

 يف 
رُّ

اأن تتع��رف اأك��ر اإىل م��ا يج��ري م��ن تغي

ال�سيا�س��ة اخلارجي��ة ال�سعودي��ة، ال�سيم��ا بعد 

الزي��ارات الت��ي يق��وم به��ا بع���ض الروؤ�س��اء 

واالأم��راء للريا�ض، ومنه��م القطري وامل�رصي 

ر املتابع��ون: هل هناك اتفاق 
ّ
والرتكي، ويتند

ترعاه اأميكا بني الق��وى االإقليمية املتحالفة 

معه��ا )قطر وتركيا وال�سعودي��ة( من اأجل فتح 

الب��اب من جديد اأم��ام »االإخ��وان« للعودة اإىل 

مراك��ز ال�سيا�سة واحلك��م يف املنطقة العربية؟ 

وهل ميكن مل�رص اأن توافق على فتح الباب من 

جديد لعالقة متجددة مع »اجلماعة«، وبرعاية 

�سعودية هذه املرة؟ وهل باتت ال�سعودية ت�سعر 

باالأم��ان يف ظ��ل »االإمرباطوري��ة« العثمانية 

املتجددة، ومل تعد بحاجة اإىل حماية م�رصية؟

¡ بريطانيات زوجات ل�»داع�ش«
ن�رت �شحيفة »الندبندنت« مقاًل ذكرت فيه 

اأن »م�ش�ؤولني رفيع���ي امل�شت�ى يف ال�رطة 

الربيطانية اأكدوا اأن 60 فتاة و�شيدة بريطانية 

�شافرن اإىل �ش�رية«، م�ؤكدين اأن تنظيم الدولة 

الإ�شالمي���ة ي�شته���دف املراهق���ات لي�شبحن 

زوج���ات جلهاديني يف التنظي���م. يتزامن هذا 

التاأكيد مع و�ش�ل ثالث فتيات بريطانيات اإىل 

�ش�ري���ة عن طريق تركيا، حيث ك�شفت لقطات 

كامريا لإح���دى احلافالت على احلدود الرتكية 

- ال�ش�رية �ش�رة لهن وهن يحملن حقائب يد 

�شغرية والثل�ج حتيط بهن.

وو�شف كاتب املقال الفتي���ات الثالث باأنهن 

ا�شتطع���ن احل�ش�ل على  »تلميذات ذكي���ات 

اأعلى الدرجات الأكادميي���ة خالل درا�شتهن«. 

ويف مقابلة مع اإح���دى العامالت يف جميعة 

تتعاط���ى مع الن�ش���اء امل�شلمات يف حماولة 

للح���د من التطرف، قال���ت اإن »تنظيم الدولة 

ال�شن، والل�اتي  الإ�شالمية ي�شتهدف �شغريات 

يجهل���ن الدين الإ�شالمي«، م�شيفة: »لدى هذا 

التنظيم مهمة جتنيدهن فكريًا، ثم جن�شيًا«.

¡ التغريُّ املناخي.. والنزاع يف �ش�رية
اعت��رب باحث��ون اأميكي��ون اأن اجلف��اف القيا�س��ي 

املرتبط رمب��ا بالتغي املناخي الذي �رصب القطاع 

الزراعي يف �سورية بني 2007 و2010، قد يكون اأ�سهم 

يف ان��دالع النزاع يف ه��ذا البلد ع��ام 2011. وكانت 

موج��ة اجلف��اف االأ�س��د يف تاري��خ الب��الد �رصب��ت 

املنطق��ة الزراعي��ة الرئي�سية يف �سم��ال �سورية، ما 

»اأرغ��م املزارعني ومرب��ي املوا�س��ي املفل�سني على 

الن��زوح اإىل املدن، حيث غّذى الفقر وت�سافر عوامل 

اأخ��رى، احل��راك االحتجاج��ي الذي اندل��ع يف ربيع 

.»2011
واأو�س��ح ريت�س��ارد �سيغ��ر؛ عامل املن��اخ يف جامعة 

كولومبيا بوالية نيوي��ورك، وامل�سارك يف الدرا�سة: 

»ال نقول اإن اجلفاف هو �سبب احلرب، بل اإنه ي�ساف 

اإىل كل العوامل االأخرى التي اأ�سهمت يف النزاع«.

من هنا   وهناك
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م الحلف الهجين لمواجهة إيران السعودية ترمِّ
ثم���ة اأ�شئلة كث���رية ُتطرح: هل 

الدويل«  يري���د »التحال���ف  حق���ًا 

الق�شاء عل���ى الإرهاب يف املنطقة، 

واملع�شع����ش يف �ش�ري���ة والعراق، 

امتداداً حتى م�ر وليبيا وال�ش�مال 

واليم���ن، وال���ذي يح���اول اأن يعزز 

خمالبه يف �شمايل اأفريقيا، وحتديداً 

يف املغرب العربي؟

وا�ش���ح اأن الهدف الأمريكي من 

»احل���رب« على الإره���اب له عدة 

�شيناري�هات.

الإرهاب  ه���ذا  ا�شتم���رار  الأول: 

ليعيث ف�شاداً وقتاًل وتفجرياً وتدمرياً 

ل���كل مق�م���ات ال���دول العميق���ة، 

خ�ش��شًا يف �ش�رية والعراق وم�ر، 

ومن هنا قد نفهم �رّ التدمري املنّظم 

والدائم ل���كل املقام���ات واملزارات 

والأ�رحة والآث���ارات العريقة التي 

يع����د كثري منها اإىل اأكرث من �شبعة 

اآلف �شنة، بالإ�شافة طبعًا اإىل ن�شف 

كل مق�م���ات اأ�ش�ش الدولة احلديثة، 

بناها  وتدم���ري  بتفكي���ك جي��شها، 

التحتية والف�قية وم�ؤ�ش�شاتها.

ثانيًا: ت�ظيف اأي جناح حمتَمل 

يف احل���رب عل���ى الإرهاب يف وجه 

م��شك� وطه���ران، مبا يعني امتالك 

فها  وا�شنط���ن اأوراق ق�ة جديدة ت�ظِّ

يف ملفات التفاو����ش مع اإيران يف 

املل���ف الن����وي، وم���ع م��شك� يف 

م�شاألة اأوكرانيا، وما قد ُيخلق بعدها 

من م�ش���اكل لرو�شيا يف دول اأخرى 

من الحتاد ال�ش�فياتي ال�شابق..

يف  وا�شنط���ن  ت�ش���ع  ثالث���ًا: 

الإرهاب �ربات  تلّق���ي  ح�شاباتها 

وكب���رية، خ�ش��ش���ًا يف  م�جع���ة 

�ش�رية والعراق، على نح� ما يرتجم 

الي�م يف اجلن�ب وال�شمال ال�ش�ري، 

ويف معارك �شالح الدي���ن والأنبار 

يف العراق، وبالت���ايل فاإن وا�شنطن 

�شت�ظف ه���ذه الهزائم والرتاجعات 

يف ح�ش���اب حلفائها من خليجيني 

واأتراك، كخ�شائر، ما يعني اأن عليهم 

املزيد من اخل�ش�ع لالأمريكي. 

ه���ذه اله���داف ب���داأت تتبل�ر 

عند حلف���اء ال�ليات املتحدة على 

م�شت�يني:

حاد  انق�شام  هن���اك  اأوروبي���ًا: 

يف القارة العج�ز ج���راء ال�شتمرار 

يف دع���م الإرهاب ومت�يل���ه ومده 

بالعنا����ر والعت���اد، بحيث ت�شري 

املعل�مات املت�اف���رة اإىل اأن هناك 

اأكرث م���ن 110 اآلف مقات���ل اأجنبي 

بني بالد الأم�يني وبالد العبا�شيني 

يخ��ش�ن حربًا ك�نية �شد البلدين، 

الإرهابي���ني  اآلف  ب���داأ  وق���ت  يف 

واأخذوا  الكنانة،  اأر�ش  اإىل  يت�شلل�ن 

يق�م����ن مع امتداداته���م امل�رية 

باأعمال اإرهابية وا�شعة.

بات���ت  اأوروب���ا  دول  معظ���م 

تناه�ش ه���ذه امل����روع الإرهابي 

اأمريكي���ًا و»اإ�رائيليًا«،  املدع����م 

واملم����َّل خليجي���ًا، واأخذت تنفتح 

ب�ش���كل وا�شع عل���ى دم�شق وطهران 

وح���زب اهلل، وبالت���ايل �ش���ار ق�شم 

وا�شع من اأوروبا مع اإيران وال��ش�ل 

اإىل تفاهم���ات ن�وي���ة معها، ومع 

دم�شق والتحالف معها �شد الإرهاب، 

لكن اخل�ف الكبري يبقى عند باري�ش 

ولندن األ يح�شال حتى على الفتات، 

ولهذا تذهبان يف املزايدة يف العداء 

لدم�ش���ق ولطهران، لع���ل ح�شتهما 

تكرب، مع العلم اأن راأيًا عامًا وا�شعًا 

بداأ يتكّ�ن يف فرن�شا وبريطانيا �شد 

�شل�ك حك�متيهما.

الإقليم���ي:  امل�شت����ى  عل���ى 

ت�شّدرت ال�شع�دية امل�شهد، واجتهت 

حماولة خل���ق حم�ر جديد �شاغط، 

ق�امه الريا�ش - اأنقرة و»الإخ�ان«، 

ع���رب ع�دة قط���ر اإىل بي���ت الطاعة 

ال�شع����دي، ول� ن�شبيًا، وبهذا جتلّت 

زي���ارة رجب طي���ب اأردوغ���ان اإىل 

حاولت  وقد  ال�شع�دي���ة،  العا�شمة 

مملك���ة الرمال اأن ت�شتميل م�ر اإىل 

هذا املح����ر، وهي التي تذوقت منه 

مرارة الإره���اب املت�شاعد، فا�شتبق 

باأحكام  ال�شع�دية  زيارته  ال�شي�شي 

قا�شي���ة على قي���ادات »الإخ�ان«، 

والإعالن عن اإجراءات ق�شائية تتهم 

اأنقرة والدوحة بالإرهاب. 

والالفت اأنه منذ اأ�شابيع يتبل�ر 

حم����ر اإقليمي؛ م���ن ال�شع�دية اإىل 

تركيا مروراً بت���ل اأبيب، يرتكز على 

اإعادة تع�مي »الإخ�ان« يف منطقة 

ال�رق الأو�شط و�ش����ًل اإىل ت�ن�ش، 

ودع���م �شع�دهم يف وج���ه �ش�رية 

واإيران والعراق، اأي حم�ر املقاومة، 

اإ�شاف���ة اإىل ال�شي�ش���ي، الذي ُقدمت 

اإليه اإغ���راءات خيالية لكي ينخرط 

يف لعبة قتل قابي���ل لهابيل، وكان 

رده وا�شحًا: »كلنا يف مركب واحد.. 

بداأت  وله���ذا  جميع���ًا«..  و�شنغرق 

التهدي���دات ال�شع�دية - الرتكية - 

»الإخ�انية« - الأمريكية �شد م�ر 

بت�شعيد الإرهاب، وثمة من يق�ل: اإن 

حياة ال�شي�شي يف خطر.

ويف وقت كانت الريا�ش واأنقرة 

ت�شّعدان �شد �ش�رية والعراق، ارتفعت 

اإيران،  حملة �شع�دية وا�شع���ة �شد 

تناغمًا مع امل�ق���ف »الإ�رائيلي« 

ال���ذي اندفع به بنيام���ني نتنياه� 

يف وا�شنط���ن ليحرّ����ش الك�نغر�ش 

التفاقية  �ش���د  ال�شهي�ين  والل�بي 

باراك  ول��شع  املحتمل���ة،  الن�وية 

اأوباما يف الزاوية ال�شيقة، بالتالزم 

م���ع م�قف جدي���د للريا�ش خمّفف 

من الع���داء ال�شع�دي ل�»الإخ�ان«، 

اأردوغ���ان لتحالف  ويه���دف ع���رب 

جديد يعيد »الإخ����ان« اإىل �شاحة 

امليدان، كبدائل حمتملة ل�»داع�ش« 

ويف  و»القاع���دة«،  و»الن����رة« 

اخلال�شة تقدمي اأوراق ق�ة ل�ا�شنطن؛ 

اأنه���م ي�شتطيع�ن مع تل اأبيب ك�ر 

�ش�كة املقاومة واملمانعة، وما على 

وا�شنطن اإل عدم ال�شت�شالم.

دبل�ما�شية  تلفت م�شادر  وهنا 

غربية اإىل اأن بنيامني نتنياه� يق�د 

احلملة العربية �شد التفاق الن�وي، 

ومن اأجل ا�شتم���رار احلرب املدمرة 

يف �ش�رية والعراق.. وتت�شاءل هذه 

امل�ش���ادر: ه���ل ت�شتطي���ع اأي دولة 

خليجية، وعل���ى راأ�شها ال�شع�دية، 

ل التبع���ات الكارثية لأي حرب  حتمُّ

وا�شعة؟

وت�ؤكد امل�ش���ادر اأن المريكيني 

يدرك�ن متام���ًا اأن هذه الدول جمرد 

فقاع���ات، واأنهم يريدونها اأن حتارب 

عنه���م ومن اأجلهم، يف وقت يبدو اأن 

ال�لي���ات املتحدة ق���د ترجلت عن 

ح�شان احلرب.

فهل ي�شتمع الأعراب واخلليجي�ن 

اإىل ن�شائ���ح دولية عدي���دة تلق�ها 

حتذرهم من ثقافة الغرائز؟!

اأحمد زين الدين

تهديدات سعودية 
- قطرية - تركية - 
أميركية ضد مصر.. 

وحياة السيسي 
في خطر

ل الرتيث اإىل اأن تكتمل ف�سول امل�سهد اجلديد                                                          )اأ.ف.ب.( االأردن يف�سّ
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بقيادة  ال���دويل  التحالف  ي�ش���ّن 

اأم���ركا غ���ارات جوية عل���ى داع�ش 

 10 لتزويدها بالأ�ش���لحة، فيعلن عن 

غارات اأو 20 غارة يف �شورية والعراق، 

يف م�شاحة ل تقل عن 200000 كلم2، 

ما يجع���ل ه���ذه ال�رضب���ات مبنزلة 

»دغدغ���ة« تث���ر �شح���ك »داع�ش« 

الع���ام  ال���راأي  وخ���داع  واأمرائه���ا، 

وال�شتخف���اف بعقله، والأكرث من ذلك 

اأن تركي���ا )ع�ش���و النات���و والقاعدة 

الأمركي���ة يف املنطق���ة بالت�شام���ن 

الإ�رضائيلي(  الع���دو  والتكاف���ل م���ع 

ما زال���ت ت�ش���ّكل ال�رضي���ان احليوي 

وبقية  ل�»داع����ش«  وال�شرتاتيج���ي 

اجلماعات الإرهابية والتكفرية، �شواء 

على امل�شت���وى القت�شادي من خالل 

����رضاء النفط ال���ذي ت�رضقه »داع�ش« 

املعي�شي���ة  واحلاج���ات  والتموي���ن 

والطباب���ة للجرحى، اأو ع���ر الإمداد 

الب�رضي بقواف���ل »الداع�شيني« الذين 

ياأتون من اأ�شق���اع العامل اإىل حمطة 

الرتانزي���ت الرتكي���ة قب���ل عبوره���م 

�شوري���ة  ب�«دواع����ش«  لاللتح���اق 

والعراق.

امل�شاع���دة  ذل���ك  اإىل  ت�ش���اف 

الأمركية ع���ر عدم حجب الت�شالت 

التوا�ش���ل  وو�شائ���ل  الإلكرتوني���ة 

الجتماع���ي ع���ن »داع����ش«، فل���م 

تب���ادر اأم���ركا واإدارة »الفاي�شبوك« 

و»تويرت« وغرها اإىل اإغالق �شفحات 

تبّثها  الت���ي  والوح�شي���ة  الرتهي���ب 

»داع�ش« لنقل ما تقوم به من جرائم 

�ش���د الإن�شاني���ة وكنوزه���ا الرتاثية 

والثقافية، بل ت�شّه���ل لها الت�شالت 

وعملي���ات جتنيد الفتي���ات وال�شباب 

يف اأوروب���ا، لتاأمني الحتياط الب�رضي 

له���ا، بالتالزم مع اإع���داد جمموعات 

اإرهابي���ة يف اأوروب���ا ل�شتخدامها يف 

الوقت املنا�ش���ب لل�شغط على الدول 

الأوروبي���ة اأو العربية التي ل تخ�شع 

ل���الإدارة الأمركي���ة، كم���ا ح�شل يف 

فرن�ش���ا )�شاريل اإيب���دو(، وكما ح�شل 

يف ال�شي�شان قباًل، ويب���دو اأنه �شيبداأ 

من جديد يف رو�شي���ا واآ�شيا الو�شطى 

بعد اغتيال املعار����ش الرو�شي قرب 

الكرملني.

الق�شف الأمرك����ي ل�»داع�ش« 

ل يقتلها، بل ميّده����ا بالأك�شيجني 

ال�شيطرة،  حت����ت  للبقاء  ال�رضوري 

لتنفيذ املخط����ط الأمركي لتق�شيم 

املنطق����ة، والتحال����ف ال����دويل هو 

قهرته����م  الذي����ن  ومن����ع  خل����داع 

»داع�����ش« من املبادرة للدفاع عن 

م�شرهم  وبقاء  واأوطانهم،  اأنف�شهم 

معلق����ًا ب����ني مطرق����ة »داع�����ش« 

و�شندان التحالف الدويل، وبالتايل 

فعل����ى ال�شعوب والأنظم����ة اأن تفرّ 

م����ن ن����ار »داع�����ش« اإىل جهن����م 

اأم����ركا والتحالف ال����دويل، �شمن 

خط����ة من�ّشقة ت�ش����ّب خراتها يف 

خزائ����ن الإدارة الأمركي����ة، فتاأخذ 

اأجرة عملياتها الع�شكرية من دول 

اخلليج لتحميهم من »داع�ش« التي 

ميّولها اخلليج والفكر »الوهابي«؛ 

يف عملية خ����داع اأمركية بعنوان 

»قتال امل�����رضوع الإيراين الفار�شي 

العلوي  ال�شيعي والنظام  والتب�شر 

وقتل الأقليات امل�شيحية وغرها«، 

وه����ذا اخلداع - املوؤام����رة ما يزال 

م�شتم����راً منذ اأرب����ع �شنوات يف ما 

ي�شمى »الربي����ع الأحمر العربي«، 

ال����ذي ل يبدو اأن����ه �شينتهي قريبًا، 

بل �شيتنّق����ل كالإع�شار املدّمر من 

بل����د عرب����ي اإىل اآخر، بع����د تدمر 

مقوم����ات الدول����ة ونه����ب الرثوات 

والإرث احل�شاري، وتخريب الوحدة 

الوطنية والدينية والإن�شانية.

واملظل����ة  ال����دويل  التحال����ف 

الأمركية هما ح����زام الأمان لإنقاذ 

الأمركيون  »داع�ش«، وقد �����رضّح 

اأن حملته����م ل ته����دف اإىل الق�شاء 

عل����ى »داع�����ش«، ب����ل لتحجي����م 

اندفاعه����ا املي����داين، و»ب�����رّضوا« 

املنطق����ة )خ����الف احلقيق����ة( باأن 

هزمية »داع�����ش« حتتاج اإىل ع�رض 

�شن����وات اأو اأك����رث، كم����ا هي احلال 

يف اأفغان�شت����ان �شد »طالبان« اأو 

»القاعدة« يف اليم����ن، واأن القوى 

الوطنية م����ن جي�ش وقوات �شعبية 

ل ت�شتطي����ع حمارب����ة اأو هزمي����ة 

»داع�ش« اإل بامل�شاعدة الأمريكية 

والغربي����ة، ع����ر ت�رضي����ع الأبواب 

لالحت����الل الأمرك����ي، وبا�شتجداء 

ر�شمي و�شعب����ي، فتعي�ش ال�شعوب 

واحلكوم����ات يف منظوم����ة ال����رق 

الأمرك����ي، والو�شاية  ال�شتعماري 

الدائم����ة من خ����ارج جمل�ش الأمن 

والأمم املتحدة، نظراً اإىل »الفيتو« 

الرو�شي وال�شيني.

هذا ما خطط����ت اأمركا له عر 

كلب ال�شي����د »الداع�شي« واأخواته 

من اجلماع����ات التكفرية الأوفياء 

ل�شادته����م الأمركي����ن، واخلائنني 

لأهله����م واأوطانه����م، لك����ن ق����وى 

التحرير واملقاومة �شمدت واأف�شلت 

امل�رضوع الأمرك����ي، وها هي قوى 

وتبداأ  املب����ادرة  ت�شتعيد  املقاومة 

و»الن�رضة«  »داع�����ش«  بهزمي����ة 

واحل����زام الأمني »الإ�رضائيلي« يف 

اجل����ولن، وحترير اأرا�ش����ي العراق 

وحتمي لبنان.. الر�شاعة الأمركية 

ل�«داع�ش« لن جتدي نفعًا.

د. ن�شيب حطيط

جورج عبد الله.. 
عنوان العدالة 

لفلسطين

مرة جدي���دة يك�شف الق�شاء 

الفرن�ش���ي ع���ن حقيق���ة ع���دم 

حياديته ونزاهته، واأنه اأداة يف 

يد الولي���ات املتحدة الأمركية 

والكيان ال�شهيوين يف رّده طلب 

اإخ���الء �شبيل املنا�ش���ل الكبر 

جورج عبد اهلل؛ الأ�شر ال�شيا�شي 

ل���دى ال�شلط���ات الفرن�شية منذ 

ثالثني عامًا، دومن���ا اأية دوامغ 

واأدل���ة قاطعة حول م���ا ادعته 

الأجه���زة الأمني���ة يف فرن�ش���ا، 

الفرن�شي،  الق�ش���اء  وم���ن ث���م 

لذلك هم جل���اأوا اإىل ك�شفهم عن 

الدواف���ع ال�شيا�شية التي وقفت 

حائاًل دون الإف���راج عن جورج 

عب���د اهلل، والتي عمل���ت عليها 

الدوائ���ر الفرن�شي���ة والأمركية 

و»الإ�رضائيلية«.

الفرن�شي  الق�ش����اء  بع����د رد 

الطع����ن املقدَّم من حماميه جان 

لوي، والطعن يف قرارين يف هذا 

اأ�شبحت  الق�شي����ة  اخل�شو�����ش، 

وا�شحة؛ ج����ورج عبد اهلل ممنوع 

الإفراج عنه لأنه حمل والكثرين 

م����ن منا�شلي اأمتنا لواء الق�شية 

الفل�شطيني����ة، وانت�����رضوا له����ا 

منا�شل����ني ومقاتلني يف �شفوف 

ثورتها املعا�رضة، وعليه لبد من 

العمل الدوؤوب، ويف كل املحافل 

الدولي����ة، م����ن اأج����ل ممار�ش����ة 

ال�شغوط على احلكومة الفرن�شية 

لدفعها اإىل الرتاجع عن قراراتها 

جورج  املنا�شل  بحق  التع�شفية 

ا�شتجابة  عبد اهلل، والتي جاءت 

لرغبات اأمركية »اإ�رضائيلية«. 

بروت الت���ي احت�شنت منذ 

لفل�شطني  العدالة  منت���دى  اأيام 

ال���دويل، حي���ث مّث���ل وميّث���ل 

ج���ورج عب���د اهلل اإح���دى اأوجه 

العدالة لفل�شطني، فهو وبجدارة 

الق�شي���ة  بعدال���ة  املوؤمن���ني 

الفل�شطينية نفخر اأن يكون اأحد 

عناوي���ن عدالتها الت���ي نا�شل 

وقاتل يف �شبيله���ا، ويدفع من 

اأجله���ا ثالثني عام���ًا من عمره 

ق�شاها يف ال�شج���ون الفرن�شية 

غر نادم اأو م�شاوم.

ب���روت عا�شم���ة املقاومة 

ل باأ����ش اأن حتت�ش���ن من اأجل 

املنا�شل جورج عبد اهلل ملتقى 

اأو منتدى ميّث���ل اإحدى م�شارات 

العمل من اأجل اإطالق �رضاحه. 

اأ�ش���ّم �شوت���ي اإىل �ش���وت 

الإعالم���ي ب�ش���ام القنط���ار يف 

املقاوم���ة  ف�شائ���ل  مطالبت���ه 

الفل�شطينية واملقاومة اللبنانية 

يف اإدراج ا�شم���ه عل���ى لوائ���ح 

تبادل الأ�رضى م���ن اأجل الإفراج 

عن املنا�شل الأ�شر جورج عبد 

اهلل يف اأية �شفقة مقبلة.

رامز م�شطفى                                                                                             

عـربي - دولي6

التحالف الدولي يقصف »داعش« بالمساعدات

إدارات »الفيسبوك« 
و»تويتر« واالتصاالت 
اإللكترونية لم تحجب 

عن »داعش« خدماتها.. 
تسهيالً لعمليات التجنيد

بع�ش �صناديق الأ�صلحة التي رمتها لـ»داع�ش« طائرات التحالف يف حمافظة �صالح الدين العراقية

معارك ال�صالح وال�صيا�صة والقانون والدبلوما�صية يجب اأن ت�صّوب على اإنهاء الحتالل دون اأي �صيء اآخر

الصراع القانوني مع الكيان الصهيوني.. وإشكالية مساواة الضحية بالجالد
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تث���ر م�شاألة ذهاب ال�شلطة الفل�شطينية اإىل املحكمة 

اجلنائية الدولية بعد الن�شمام اإليها اإ�شكالية بني اخلراء 

والباحثني يف القان���ون الدويل؛ بني من يوؤّيد حتت �شعار 

»ا�شتخدام جميع الط���رق والو�شائل لل�شغط على الكيان 

ال�شهي���وين، مبا يف ذلك فتح جبهة ال����رضاع القانوين«، 

ومن يعار�ش، باعتبار اأن ذل���ك �شيطال قيادات املقاومة 

اأي�شًا.. ويف هذا ال�شياق ميكن مالحظة الآتي:

اأوًل: هناك م�شان���دة للفل�شطينيني من اأعلى الهيئات 

الدولية، حيث اأعربت ال�شيدة نايف بيالي؛ املفو�شة العليا 

ملجل�ش حقوق الإن�ش���ان، يف اجتماع طارئ للمجل�ش يف 

2014/7/22، عن العتقاد بوقوع ممار�شات انتهاك حلقوق 



w w w . a t h a b a t . n e t7

ترافق����ت املن����اورات الع�شكري����ة 

الإيرانية الأخ����رة )حممد ر�شول اهلل( 

يف م�شي����ق هرمز واخللي����ج، والتي 

�ش����ارك فيها ق�شم من وح����دات القوة 

البحري����ة والري����ة واجلوي����ة، حيث 

ا�شرتاتيجي جديد  �ش����الح  مت اختبار 

اأ�شي����ف اإىل تر�شانة وموؤ�ش�شة الدفاع 

البحري للحر�ش الثوري، مع جملة من 

التطورات يف املنطقة ال�رضق الأو�شط 

على امل�شتويني ال�شيا�شي والع�شكري:

تعطيل  اإىل  ت�شع����ى  »اإ�رضائيل« 

املفاو�ش����ات الإيراني����ة - الأمركية 

التي اأحرزت تقدُّمًا، وهو ما يظهر من 

ت�رضيح����ات كال الطرف����ني، وذلك من 

خالل دخول بنيام����ني نتنياهو على 

لتبيني  الأمرك����ي  الكونغر�ش  خ����ط 

خماط����ر ه����ذا التفاق عل����ى اأمركا 

و»اإ�رضائيل«، واأنه �شي�شاعد اإيران يف 

ت�شنيع القنبلة النووية.

اجلبه����ة  حت����رِّك  »اإ�رضائي����ل« 

اجلنوبية يف اجلولن ال�شوري )عملية 

القنيطرة( لتق����ول لأمركا اإنها قادرة 

على توريطها يف حرب جديدة، وذلك 

من اأجل منعها م����ن اإجراء اأي تفاهم 

مع اإيران.

ر الأحداث يف اليمن، والتهديد  تطوُّ

املبا�رض  الع�شكري  ل  بالتدخُّ امل�رضي 

يف م�شيق باب املندب.

التن�شي����ق الأمن����ي والع�شك����ري 

»الإ�رضائيل����ي« - ال�شعودي، بح�شب 

م����ا نق����ل م�ش����وؤول اأوروب����ي للقناة 

الثاني����ة »الإ�رضائيلي����ة«، وال�شماح 

بعبور  »الإ�رضائيلي«  اجل����و  ل�شالح 

املجال اجل����وي ال�شعودي يف طريقه 

ملهاجمة اإيران.

»خر�ش����ان«  تنظي����م  اإب����راز 

)القاعدي( بزعام����ة حم�شن الكويفي 

)كويتي اجلن�شية، ُقتل بغارة اأمركية 

يف �شوري����ة(، حي����ث ت�ش����ر وكالة 

ال�شتخب����ارات الأمركية والبنتاغون 

الأمركي اإىل اأنه الأخطر، واأنه البديل 

ع����ن تنظي����م »داع�����ش«، وح�شوره 

الكثيف �شيكون على احلدود الإيرانية 

- الأفغاني����ة، وكذلك عل����ى احلدود 

الكويتية، من اأج����ل ال�شيطرة عليها، 

نظراً اإىل اأهميتها النفطية؛ كما حدث 

يف �شورية والعراق.

 اأما يف الدللت:

تاأت����ي هذه املن����اورة يف �شياق 

التاأكيد على اجلهوزية الع�شكرية لأي 

حرب مفرَت�شة.

ُتعتر هذه املح���اكاة �شد حاملة 

الطائرات، ر�شال���ة وا�شحة لأمركا اذا 

ما بداأت باحلرب؛ باأن اإيران على كامل 

ال�شتعداد خلو�ش غمار احلرب �شدها، 

واإن هدفه���ا الع�شكري الأول هو القواعد 

الع�شكرية الأمركية يف املنطقة كافة؛ 

بحراً وبراً وجواً.

توؤك���د ه���ذه املناورة عل���ى قدرة 

البحرية الإيراني���ة على ال�شيطرة على 

م�شيق هرم���ز، واجلميع يعرف اأهميته 

القت�شادية.

تاأكي���د ق���وة اإي���ران وقدرتها على 

حمو »اإ�رضائيل« من الوجود، من خالل 

ال�شواري���خ البال�شتية بعيدة املدى، اإذا 

ما فّكرت »اإ�رضائيل« يف اإعالن احلرب 

على اجلمهورية الإ�شالمية.

يف املح�شل���ة، امل�شهد يف املنطقة 

ي���زداد تاأّزمًا، وال�رضاع م���ا يزال على 

اأ�شّده يف �شورية، على الرغم من حتقيق 

النظام العديد م���ن النت�شارات الهامة 

على اجلبه���ة اجلنوبية يف مثلث درعا 

-  القنيطرة - الريف الدم�شقي، وعلى 

اجلبهة ال�شمالي���ة يف الريف ال�شمايل 

حلل���ب، ويف اليمن حيث تعّقدت الأمور 

بعد ع���ودة الرئي�ش اليمن���ي عبد ربه 

من�شور هادي ع���ن ال�شتقالة وهروبه 

من الق����رض الرئا�شي وعودته اإىل عدن، 

ويف البحري���ن حيث ال�شغ���ط ال�شديد 

على املعار�شة ال�شلمي���ة، التي اإذا ما 

ا�شتد اخلناق عليها اأكرث قد تفقد قيادة 

املعار�ش���ة زمام املب���ادرة، ول تعود 

قادرة على �شبط ال�ش���ارع البحريني، 

وقد تذهب الأمور اإىل ال�شدام امل�شلَّح مع 

ال�شلط���ة، واأخراً ولي�ش اآخراً يف امللف 

النووي الإي���راين، الذي تزداد فيه اأ�شهم 

ع ف�ش���ل املفاو�شات  النج���اح، مع توقُّ

نتيجة ال�شغط »الإ�رضائيلي« واحلزب 

اجلمهوري يف الكونغر����ش.. فما علينا 

اإل النتظ���ار ملعرفة ما �شت���وؤول اإليه 

النووي  الرنام���ج  املفاو�ش���ات حول 

الإيراين، والتي �شتلق���ي بظاللها على 

امللف���ات الأخ���رى يف منطق���ة ال�رضق 

الأو�ش���ط، فاإم���ا اأن تاأخذها اإىل ت�شوية 

ترت�شيها الأط���راف املتنازعة، واإما اأن 

تاأخذه���ا اإىل حاف���ة الهاوية واجلنون، 

من خالل الأح���داث التي قد تغّر وجه 

املنطقة م���ن خالل »فدرل���ة« العديد 

من بل���دان املنطقة ب���ني جمموعاتها 

الداخلية؛ مب���ا ي�شبه التق�شيم الداخلي 

لبع�ش الدول.

هاين قا�شم

المناورات العسكرية اإليرانية بين التسوية وحافة الهاوية

املناورات الإيرانية ُت�صقط طائرة جت�ص�ش للعدو الفرتا�صي                                                                                                                       )اأ.ف.ب.(

المناورات العسكرية 
اإليرانية حملت في 

طياتها رسائل للتنسيق 
»اإلسرائيلي« – السعودي

اقتصار أي تحقيق دولي على 
معارك عسكرية محددة ال يؤدي 

إلى معرفة الحقيقة الكاملة 
العتداءات االحتالل الصهيوني

الإن�ش���ان يف قطاع غزة. ويف حماولة منها لعدم دفع 

»اإ�رضائي���ل« ملقاطعة املجل�ش، كم���ا ح�شل �شابقًا، 

اأ�ش���ارت اإىل القذائف الفل�شطيني���ة التي �شقطت على 

»الأرا�شي الإ�رضائيلية« اأي�شًا، وقد اأثمر ذلك بعد اأيام 

اإعالن املجل����ش ت�شكيل جلنة حتقي���ق يف ما يجري 

يف غزة، واخت���ار ثالثة حمامني دولي���ني كوفد �شم 

املحامية اللبنانية الأ�شل اأم���ل علم الدين. لكن، يف 

الوق���ت نف�شه، فاإن طبيعة عم���ل هذه اللجان املفرزة 

لو�ش���ع تقارير ورفعه���ا واإج���راء التحقيقات تتعلق 

بالف���رتة املحددة زمني���ًا، وبالأح���داث والنتائج، اأي 

بالع���دوان املحدَّد ك�»الر�شا����ش امل�شكوب« املحدد 

بنحو �شهر اأو »اجل���رف ال�شامد« املحدد ب�55 يومًا، 

لك���ن ل تتعامل مع امل�شكلة باأ�شوله���ا العامة، كما 

ح�شل يف القرار ال�شت�ش���اري ملحكمة العدل الدولية 

املتعل���ق بجدار الف�ش���ل العن�رضي، ال���ذي رّكز على 

الحتالل وممار�شاته املرفو�شة واملدانة..

لذلك، فاإن جل���ان التحقيق هامة و�رضورية، لكن 

حمدودية الزمان ال���ذي تعاجله قد ل تو�شل احلقيقة 

بال�ش���كل املنا�شب م���ن حيث اخل�شائ���ر وال�شحايا، 

وتك���رار العت���داءات، وا�شته���داف الأطف���ال والن�شاء 

وامل�شت�شفيات واملدار�ش والطواقم الطبية وال�شحافية 

والأحي���اء ال�شكنية، وارت���كاب املج���ازر وا�شتخدام 

الأ�شلح���ة املحرّمة دوليًا، كم���ا اأن التقارير يجب اأن 

ُترفع مهما كانت �شحيحة وعادلة اإىل جمل�ش الأمن، 

ليقرّ تو�شياتها للتنفيذ، وبذلك نعود اإىل دوامة حماية 

الغرب مل�شاحله وا�شتخدام »الفيتو«..

ثانيًا: على م�شتوى القانوين الدويل، يتم الرتكيز 

غالب���ًا على اأهمي���ة واأولوية وقف اإط���الق النار بني 

الأطراف املت�شارعة، والتعامل مع الطرف الفل�شطيني 

وكاأنه متع���ادل يف اإمكانياته وو�شع���ه القتايل مع 

العدو ال�شهيوين، الذي ي�شتخدم اأحدث اأنواع الأ�شلحة 

والطائرات، وهذا من اأكر الخطاء املتكررة، فال�شلطة 

لي�شت دولة م�شتقل���ة لها جي�ش واأجهزة دفاع، لكنها 

�شلط���ة حت���ت الحت���الل؛ وباأ�شلحة فردي���ة خفيفة 

خم�ش�شة لعنا�رض ال�رضطة، مع �شعوبة حرية حركة 

وانتق���ال اأفرادها وغرهم منها واإليها، وُتفر�ش عليها 

كميات حمددة من املواد الغذائية كذلك الأدوية ومواد 

البناء، فكيف باأ�شلحة الدفاع �شد الطران ال�شهيوين 

املتطور والدموي. 

لذلك، فاإن حماولة م���وازاة رد الفعل ملجموعات 

املقاومة م���ن اأهايل الأر����ش الفل�شطيني���ة ل ميكن 

م�شاواته مبعاي���ر اخلروقات ال�شهيوني���ة الفادحة، 

واقت�ش���ار اأي حتقيق دويل على املعارك الع�شكرية ل 

يوؤدي اإىل �شمولية معرفة حقائق الحتالل ال�شهيوين، 

بل يكتفي مب�شائل جزئي���ة، كالإفراط يف قتل وجرح 

املدني���ني، اأو ا�شتخدام اأ�شلحة حمظ���ورة، اأو حتويل 

جزء من الفل�شطينيني اإىل درع حلماية املحتلني اأثناء 

ال�رضاع امل�شلح.

 اإذاً، الحتالل ه���و امل�شكلة الأ�شا�شية، واخلال�ش 

من���ه - وب�شت���ى الو�شائل املمكنة - ه���و احلل، وكل 

املعارك �شواء بال�ش���الح اأو القانون، اأو بال�شيا�شة اأو 

الدبلوما�شي���ة وغرها يجب اأن تكون لإنهاء الحتالل 

وحتقيق اأماين وتطلعات ال�شعب الفل�شطيني بالعودة 

واحلرية والكرامة. 

�شامر ال�شيالوي
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مقابلة

لت�سيي���ع امل�س�ؤولي���ات كان���ت 

و�سفة »الف��سى ه���ي احلل«، فمن 

خالله���ا ال ميك���ن فهم �س���يء، وبها 

ومعها مت���رَّر امل�ساري���ع امل�سب�هة 

واملق�س�دة.. م���ا يح�سل يف �س�رية 

والع���راق واأفريقيا وامل����رق واآ�سيا 

ح انتقاله اإىل  ال��سطى واأوكرانيا يرجَّ

اأوروب���ا واالأمريكّيتني واأ�سرتاليا، فما 

يح�س���ل هنا �سيح�س���ل هناك با�سم 

الدين االإ�سالمي، واأكرث من يراق دمهم 

هم امل�سلم�ن.. وما من اإ�سالم.

الت���ي يرّجح  اأح���داث ليبيا  عن 

اأنها �ستك����ن »القاعدة«  البع����ض 

النتقال االإرهاب اإىل اإيطاليا واأوروبا، 

لالإمعان يف �رب »احلياة« اإكرامًا 

لعقل »اإبلي�سي« �سهي�ين يطلب منه 

اإراقة كل دماء ذكية، حاورت جريدة 

»الثب���ات« النا�سط احلق�قي الليبي 

املحامي خال���د الغ�يل، واإليكم اأبرز 

ما ورد:

يعترب النا�س����ط ال�سيا�سي املحامي 

خالد الغ�يل اأن ال��سع الليبي ال�سيئ 

�سبب����ه وج�����د م�ؤامرة وقح����ة، فتّمت 

عربية  اإعالمي����ة  ب��سائل  اال�ستعان����ة 

ماأج�رة - براأيه - لفر�ض واقع �ساغط 

خ����ذت اإجراءات من  عربي����ًا ودوليًا، فاتُّ

اجلامع����ة العربية، وتاله����ا قرار جائر 

من جمل�����ض االأمن بح����ق ليبيا كدولة 

و�سع����ب ونظ����ام، ي�س����ري اإىل اأن �رب 

ليبي����ا من قب����ل حل����ف االأطل�سي جاء 

خدمة مل�ساريع ملغ�م����ة.. ي�ساأل: ماذا 

الف��سى  الليبي غ����ري  ال�سع����ب  ح�سد 

العارمة نتيجة �راع الدائر على فتات 

�سلطة؟ باتت ليبيا مقراً ومالذاً لالإرهاب 

التنظيمات  ودخلتها  والعاملي،  الدويل 

التكفريية اأمثال »داع�ض« و»الن�رة« 

و»ال�ريعة«  الت�حي����د«  و»اأن�س����ار 

اأجن����دة ا�ستخبارات  النا�سط����ة لتنفيذ 

.»CIA«�دولية، اأهمها »امل��ساد« وال

بح�س����ب النا�سط احلق�قي املحامي 

خال����د الغ�يل فاإن مرور 4 �سن�ات على 

امل�ؤامرة يف ليبيا كانت كفيلة بتفتيح 

عني ال�سعب الليب����ي على جملة اأم�ر، 

يق�����ل: »بعد جْعل ال�طن مرتعًا ومكّبًا 

للجماع����ات التخريبي����ة االآتية من كل 

اأ�سق����اع الع����امل، اكت�سف����ت النا�ض اأن 

ال�راع يف ليبي����ا تغّذيه �راع الدول 

التي تتنات�ض البرتول والغاز.. وال�راع 

بني امل�ؤمت����ر ال�طن����ي وجمل�ض ن�اب 

تراجع ل�سالح م�اجهة اخلطر االإرهابي، 

فجاء قرار الن�اب ممت����ازاً على �سعيد 

تعيني خليفة حفرت قائداً عامًا للجي�ض، 

وعلى �سعيد ط����رد ال�سفرية االأمريكية، 

واإقرار قان�ن العزل ال�سيا�سي، لت�سبح 

معركة ال�سعب الليبي وطنية بامتياز.. 

ي�سيف الغ�يل: الفريق الذي كان يدعم 

����راً نتيجة  احلل����ف االأطل�سي بات مهجَّ

ال�راع الدائ����ر يف ال�طن، وهذا اإن دل 

عل����ى �سيء فه� يدل عل����ى اأن اجلميع 

خ�ران يف ليبي����ا، با�ستثناء امل�روع 

امل�ؤامراتي.

»الإخوان« والغرب �سبب الإرهاب

ي�ؤك����د املحامي الغ�ي����ل اأن وجهة 

وب��سلة ال�سع����ب الليبي كلّها من�سبة 

جتاه روؤية واحدة مفادها التخلُّ�ض من 

هذه اجلماعات التكفريية »االإخ�انية«، 

وي�سري اإىل اأن �سيط����رة هذه اجلماعات 

عل����ى مناط����ق يف ليبي����ا ن����اجت عن 

ا�ستخدامه����م الق�����ة والرتهي����ب بحق 

االآمنني، فامليلي�سيات التكفريية نا�سطة 

ل�ج�د اأ�سخا�ض داخل ال�سجن ل�سن�ات 

ومعظمهم مدمن�����ن على »املخدرات« 

وغريها من االأم�ر، فامل�ساألة حتتاج اإىل 

بع�ض ال�قت لتحرير ليبيا، الأن التكفري 

»االإخ�����اين« ياأخذ ق�سم����ًا من ال�سعب 

كرهائ����ن، وه� م�ستع����ّد لفعل كل �س�ء 

للحفاظ عل����ى مكت�سبات����ه ال�سيا�سية 

واالأمنية.

بداي����ة م�اجه����ة ه����ذه التنظيمات 

براأي النا�س����ط احلق�قي تبداأ بتح�سني 

ال�ساح����ة ال�سيا�سي����ة يف ليبيا، وي�سري 

ه ال�سعب  املحام����ي الغ�يل اإىل اأن ت�جُّ

مل�اجهة االإرهاب اأر�سى وفر�ض تن�سيقًا 

بني اجلي�ض ال�طن����ي واجلي�ض القبلي، 

فخليف����ة حتفر الي�م يق�����د ما ي�سمى 

بعملية »الكرامة« م����ن خالل اجلي�ض 

ال�سعب امل�سلَّح  اأفراد  الليبي بان�سمام 

اإلي����ه، واجلي�����ض القبلي كق�����ة داعمة 

منبثقة عن املجتمع اأثبت فعاليته يف 

م�اجه����ة ه�ؤالء التكفرييني، ما ي�ؤكد اأن 

حلمة ال�سعب �ستع�����د نتيجة ن�ساالت 

ودماء ال�سعب التي ُت�سفك.

اأن اجلي�ض ب�سّقيه  الغ�ي���ل  ي�ؤكد 

ال�طن���ي والقبل���ي ي�سيط���ر عل���ى 

معظ���م اأرا�سي ليبيا، يق����ل: اقرتبنا 

�سيئ���ًا ف�سيئًا حل�س���ار طرابل�ض.. ما 

يعرقل التق���دم ه� اختباء اجلماعات 

التكفريية بني النا�ض واأخذهم دروعًا 

االأمريكي  اخلارجي  والتدخل  ب�رية، 

والربيط���اين ه���� م���ن ي�ّف���ر لهذه 

الع�ساب���ات امل�سلّح���ة »اأك�سجني« 

الل�ج�ستي  الدعم  ا�ستمرارها؛ بت�فري 

واملايل والب�ري واملخابراتي..

يك�سف لنا الغ�ي���ل اأن الد�سائ�ض 

واخلديع���ة انطل���ت عل���ى ق�سم من 

ال�سعب، لكن الي�م الليبيني باأغلبهم 

دي���ن، واأول�ي���ة ال�سعب  بات����ا م�حَّ

دة، والتن�سيق  ال�سري نح� ليبيا امل�حَّ

العربي ثانيًا، مل�اجهة هذه الف��سى، 

الأن املخطط ال يطال �رب ليبيا فقط، 

ب���ل يتعداه لتفتيت م����ر واإ�سعاف 

اجلزائر و�سائر االأقطار العربية.

تغلُغل اجلماع���ات التكفريية يف 

ليبيا وا�سح ب���راأي الغ�يل: »تغلُغل 

االإخ�ان وراءه دول واأجهزة خمابرات، 

ورغم ذلك ال�سعب الليبي مل ينتخب 

االإخ����ان، لكن الغرب يري���د تعميم 

الف��س���ى، والي�م نح���ن كليبيني مل 

يعد اأحد يّتكل على احللف االأطل�سي، 

الأن االأ�سا����ض واالأهم ه� التن�سيق مع 

دول اجل����ار، �سيما م����ر، ل�سالح 

�سعبينا.

الأقباط

عن مقتل االأقباط من قبل التنظيم 

االإرهاب����ي »داع�����ض« ون�سب ذلك اإىل 

ليبي����ا، ي�سكك الغ�يل يف هذه ال�س�ر، 

يق�ل: »داع�ض« ال ت�سيطر على ليبيا، 

وال ميكنه����ا ال�سيطرة عليه����ا، ال�س�ر 

تبدو مرّكبة.. لنا عالقات وت�ا�سل مع 

مدينة »�رت«، ال معل�مات ت�سري اإىل 

ا�ست�سهادهم هن����اك.. ي�جد »داع�ض« 

لكن لي�ض بهذه الفعالية وهذا الرتتيب 

الهندام����ي واالإخراج����ي.. باملنا�سبة، 

نالحظ اأن م�سهد حرق الطيار االأردين 

اإ�سافة اإىل م�سهد ذبح االأقباط واالأكراد 

واحد، ما ي�سري اإىل وج�د غرفة تفر�ض 

اإيق����اع »بروباغاندا« مع����ني. يتابع 

الغ�يل حديثه: الطي����ار االأردين معاذ 

الك�سا�سب����ة مل تقتل����ه »داع�ض« الأن 

طائرته �سقطت ب�س����اروخ منطلق من 

من�س����ة، وهذه الق����درات ال تت�فر لدى 

»داع�ض«، ب����ل لدى اأمريكا وحلفائها، 

املخابراتية  الف����ربكات  هذه  وبراأيي، 

هدفه����ا اإقح����ام م�����ر يف امل�ستنقع 

الليب����ي الإنه����اك جي�سها م����ن جهة، 

ول�رب عالقة امل�سيحيني بامل�سلمني 

من جهة اأخرى.

����ع االإنته����اء من �رب  وم����ع ت�قُّ

بنغازي،  يف  التكفريي����ة  اجلماع����ات 

الق�����ى ال�طنية بداأت بتقييد حركتهم 

يف مناطق »درنة« و»�رت« وبع�ض 

مناطق الريف، يق�ل: يقبع يف �سج�ن 

 30 ح�ال  والع�ساب����ات  امليل�سي����ات 

األف م�اط����ن وطني م����ن علماء دين 

وحق�قي����ني ونا�سط����ني اجتماعيني.. 

االإع����الم الت�سليل����ي التاب����ع الإعالم 

ال�سع����ب كثرياً،  اإىل  اأ�س����اء  »فرباير« 

ويكمل ه����ذا التخريب الدعم االأمريكي 

لهذه اجلماع����ات، لكن اإن �ساء اهلل لن 

تط�ل م�ساأل����ة حترير ليبيا من ه�ؤالء 

التكفرييني، وعلى �سبيل املثال، حتط 

الطائ����رات ال�س�داني����ة والقطرية يف 

مطار »معيتيقية« يف طرابل�ض الذي 

ت�سيط����ر عليه اجلماع����ات التكفريية، 

ليح�سل�����ا عل����ى كافة اأن�����اع الدعم 

اأ�سلح����ة وغريها،  الل�ج�ست����ي؛ م����ن 

لال�ستمرار يف ممار�سة اإرهابهم، ومنذ 

اأيام ح�سل����ت عملية تفجري انتحارية 

نّفذها �سع�دي.

مو�صى ال�صدر

االإم����ام املغيب  وماذا ع����ن ق�سية 

م��سى ال�س����در وال�سيخ حممد يعق�ب 

وال�سيد عبا�ض بدر الدين؟ ي�ساأل الغ�يل: 

م����ا الذي مينع الي�م م����ن التحقيق يف 

الق�سي����ة؟ اإذا اأرادوا معرف����ة احلقيق����ة 

اأه����م رجل خمابراتي  ميكنهم م�ساءلة 

يف عه����د الرئي�����ض الق����ذايف؛ م��س����ى 

ك��س����ى، فه� يف قط����ر.. ال�ر بح�زته، 

ال�سعب الليبي لي�ض بيده حيلة يف هذه 

االتهام����ات، ونحن ك�سع����ب نريد اأي�سًا 

معرفة م�سري االإمام ال�سدر.

املحام����ي الغ�ي����ل يت�ق����ع انتقال 

االإره����اب نح� اأوروب����ا باأكملها، ولي�ض 

نح� عل����ى اإيطاليا وفرن�سا على �سبيل 

احل�����ر، ي�س����ري اإىل تاآم����ر احلك�مات 

االأوروبي����ة �س����د ليبي����ا، يق�����ل: نار 

اأوروبا، فاملعطيات  �ستك�ي  التفجريات 

عل����ى االأر�ض ال ميك����ن تكذيبها.. ليبيا 

ت�ّرد كل اأن�����اع واأدوات االإرهاب �س�ب 

اأوروبا، و�ساطئه����ا الط�يل ي�ساعد على 

ذلك.

اأجرى احلوار: بول با�صيل

أكد أن نار ليبيا ستكوي أوروبا بالتفجيرات

الغويل: اسألوا قطر عن سّر اإلمام المغّيب

الغويل: ال بد لليبيا 
من التنسيق مع مصر 

للخروج من محنتها

) العدد 348(  اجلمعة - 6 اآذار - 2015

جبري يزور كوليانا و»القومي«
زار االأمني العام حلركة االأمة ال�سيخ د. عبد النا�ر جربي على 

راأ�ض وفد من احلركة نائب رئي�����ض الكني�سة االآ�س�رية يف لبنان؛ 

االأب يرتون ك�ليانا، يف مبنى املطرانية بريوت - �سّد الب��رية. 

وبعد اللقاء دع����ا الطرفان الدول الداعمة للمجم�عات االإجرامية 

للت�قف عن دعمها، الأن م�روعه����ا الدمار والقتل واالإبادة، وهم 

لي�ض مبناأى عن هذا االإجرام.

كما زار ال�سيخ جربي وال�ف����د املرافق رئي�ض احلزب ال�س�ري 

الق�م����ي االجتماع����ي النائب اأ�سع����د حردان، بح�س�����ر عدد من 

امل�س�ؤولني يف احلزب، وجرى خالل اللقاء عر�ض االأو�ساع العامة 

على ال�ساحتني املحلية والدولية.
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اأثناء اندحار العدو »االإ�رائيلي« 

ع���ن اجلن����ب يف اأي���ار ع���ام 2000، 

جاء ت���ريي رود الر�س���ن للمرة االأوىل 

اإىل لبن���ان حت���ت عن����ان »م�ساعدة 

االأمم املتح���دة«، الإكم���ال االن�سحاب 

»االإ�رائيل���ي« دون دماء، و»قال يل 

ي�مه���ا اإنه اإذا مل حت�س���ل اإراقة دماء 

على نح� ما ح�س���ل يف ال�س�ف اإبان 

االن�سحاب االإ�رائيلي يف الثمانينات 

من الق���رن املا�سي، فمجل����ض االأمن 

�سيطلب من ال���دول املانحة م�ساعدة 

لبن���ان، حيث تق���ّدم للبن���ان خم�سة 

مليارات دوالر على اأقل تقدير«.

فريّد الرئي�ض حل����د على الر�س�ن 

بالق����ل: لي�ض من اأجل اخلم�سة مليار 

دوالر ال نري���د اأن ته���رق الدماء، اإمنا 

من واجبنا االإلزام���ي اأال حت�سل اإراقة 

نقطة دم واحدة، واأوؤك���د اأن املقاومة 

�ريفة، وهي حركة حترر وطني، ولن 

حت�س���ل �ربة كف ج���راء االن�سحاب 

»االإ�رائيلي«.

وفعاًل، هذا م���ا ح�سل، فحينما بداأ 

االن�سحاب »االإ�رائيلي«، كان العميد 

 »G.P.S« حطيط ق���د ا�سرتى جه���از

حديثًا جداً على نفقت���ه، وكان هناك 

�سب���اط يراقب����ن االن�سح���اب حتى 

»اخلط االأزرق«، الذي ه� يف النتيجة 

لي�ض خ���ط احلدود الدولي���ة، اإمنا يف 

املح�سل���ة نريد ان�سحابه���م، وبعدها 

نالحقهم ونبحث يف االأمر.

يتابع الرئي����ض حل�د: هذا »اخلط 

االأزرق« كان امل�س����ؤول عن متابعته 

اأمني حطي���ط، وكان يحدثني  العميد 

اأ�سبح�ا، وعند  اأي���ن  ي�ميًا ويعلمني 

ال�ساع���ة الثاني���ة ع�رة م���ن اإحدى 

اللي���ايل ي���رّن الهاتف، فيك����ن على 

الطرف االآخر ال�سيدة مادلني اأولربايت؛ 

وزي���رة اخلارجي���ة االأمريكية، م�سرية 

يل اأنه���ا تتحدث م���ن االأمم املتحدة، 

وتطلب منى اأن اأحتدث مع �سفرينا يف 

املنظمة الدولية، واأُعلمه اأن االن�سحاب 

»االإ�رائيل���ي« ح�س���ل حتى »اخلط 

االأزرق«.. فطلبُت منها بكل نية طيبة 

مهلة خم�ض دقائ���ق حتى اأحتّدث مع 

امل�س�ؤول عندنا يف اجلن�ب.

وفع���اًل، حتدثُت م���ع العميد اأمني 

حطيط الذي كان يتابع هذا االأمر، فاأّكد 

يل اأن هن���اك 18 ملي����ن مرت مربع مل 

ين�سحب منها «االإ�رائيلي�ن».

اأولربايت  الرئي�ض حل�د على  ويرّد 

م�ؤك���داً لها عل���ى ذل���ك، فتجيب اأن 

امل�س�ؤول ع���ن االأمر يف االأمم املتحدة 

ه� تريي رود الر�سن، وه� من يتحّدث 

مع االأمم املتح���دة يف جن�ب لبنان، 

ويق�ل اإن االن�سحاب ح�سل.

ي���رّد الرئي����ض حل����د: الر�س���ن ال 

ي�ستطي���ع اأن يتحقق من ذلك وه� يف 

ني�ي�رك، نحن عندنا كل ما ي�ؤكد اأنه 

ما زال لن���ا 18 ملي�ن مرت مربع، ولن 

نتخلى عن �سنتمرت واحد.

جتيب اأولرباي���ت: اإذاً، ننّظم م�ؤمتراً 

امل�ج�دين يف  ي�س���م  »ك�نفران�ض« 

اجلن����ب، وال�ساب���ط اللبن���اين الذي 

يتاب���ع االأم���ر من قَبل���ك يف اجلن�ب 

واأنت، باالإ�سافة اإىل ال�اليات املتحدة، 

اأع�ساء  اإىل  العرب���ي  م���ن  ومرتج���م 

جمل�ض االأمن، مقرتحة ال�سفري امل�ري 

يف املنظمة الدولية.

وفعاًل، ب���داأ »الك�نفران�ض«، فاأكد 

العميد حطيط اأن االن�سحاب مل يح�سل 

ب�سكل نهائ���ي، وبعد م�سي نح� اأربع 

�ساعات تق����ل اأولربايت: »ل� كنُت اأنا 

يف لبنان لكنُت اأقنعتك، لكن عليك اأن 

تعمل �سيئًا ما«.

يرّد الرئي�ض حل����د: اأنا لن اأتخلى 

عن �سنتمرت واحد.

اأولرباي���ت: كل االأم�ر ت�س�َّى، واأنت 

قل لالإع���الم اإن االن�سحاب مل يح�سل، 

لك���ن ال تدع �سفريك يتخ���ذ م�قفًا يف 

جمل�ض االأمن.

حل����د: اأبداً، نح���ن متاأك���دون اأن 

االن�سح���اب مل يح�سل ب�س���كل كامل، 

وم�قف �سفرينا �سيك����ن وا�سحًا باأن 

االن�سحاب مل يح�سل.

كان قد م�سى - كما ي�سري الرئي�ض 

حل�د - على املحادثة الهاتفية نح� 

خم�ض �ساعات، وهنا تخاطب اأولربايت 

الرئي�ض حل�د: هل تعلم مع من تتكلم؟ 

اإن���ك تتحدث م���ع وزيرة  وت�سي���ف: 

خارجية ال�اليات املتحدة االأمريكية.. 

فه���ل تعلم ما معنى ذل���ك، »م�سرت« 

حل�د؟

يرد الرئي�ض حل�د حا�سمًا بالق�ل: 

معنى ذل���ك اأن ال�ساعة عندنا �سارت 

اخلام�س���ة فج���راً، واأنا اأري���د اأن اأنام، 

واأقفلُت خط الهاتف يف وجهها.

وفع���اًل، ي�ؤكد الرئي�ض حل����د اأنه 

نام مرت���اح ال�سمري، »فاأن���ا طالبُت 

بحق لبنان، فهذا لي�ض ملكي، اإنه حق 

وطن���ي، وال ميكن التن���ازل عنه مهما 

كان���ت التحديات«.. يتاب���ع الرئي�ض 

حل����د اأنه كان قد اأعط���ى اوامره باأن 

ال ميالء اجلي����ض الفراغ على ال�ريط 

احلدودي حت���ى ن�ستعيد ال�18 ملي�ن 

مرت، وفع���اًل �س���ارت كل البقعة على 

عمق 200م من احلدود الدولية باجتاه 

لبنان مقاومة، علمًا اأن االتفاق ين�ض 

على بق���اء هذه امل�ساف���ة من عندنا، 

ومثلها يف فل�سط���ني املحتلة خالية 

من ال�ج����د امل�سل���ح، وق���د ا�ستمر 

ال��سع على ه���ذا النح� حتى انتهاء 

واليتي يف رئا�س���ة اجلمه�رية، حيث 

تقدم الع���دو »االإ�رائيلي« من جهته 

دون اأن ي�سري اأحد اإىل ذلك.

باأي ح���ال، فالرئي����ض حل�د الذي 

كان الرئي����ض اال�ستق���اليل االأول الذي 

يزور جن�ب لبن���ان مع اندحار العدو 

»االإ�رائيل���ي«، كان يف ي�م 25 اأيار 

2000 يف املق���ر ال�سيف���ي لرئا�س���ة 
اجلمه�ري���ة يف بيت الدي���ن، مد�سنًا 

بذل���ك انتقال���ه يف ف�س���ل ال�سي���ف 

ب���ني ق�ر بعب���دا وق�ر ب���ني الدين 

وبعبدات، وكان ق���د ا�ستقبل وفداً من 

قيادة اجلي�ض ف�ر ع�دته من اجلن�ب 

يف ق�ر بعبدا، حيث اأّكد اأمامه اأن اهلل 

ي�ف���ق دومًا اأ�سحاب احلق، وقد وفقنا 

يف حترير اأر�سنا.

واأك���د اأن املقاومة لالحتالل كانت 

حقًا م�روع���ًا للبنانيني، وهي التي 

اأعطت الق����ة للبناني���ني اإ�سافة اإىل 

اجلي�ض، ف���كان ظهرن���ا حمميًا داخل 

لبنان من املقاومة واجلي�ض وال�سعب، 

وخارج لبن���ان من �س�ري���ة، ففعلنا 

العجائب.

إميل لحود يتذكر.. 
رئيس لبنان يقفل هاتفه بوجه ناظرة الخارجية األميركية

واأ�سار حل����د اإىل ما حتقق من 

م�سريات حترير، معترباً اأن اأهميتها 

تكمن يف عدم ح�س�ل اأي حادث اأو 

»�ربة كف«، وقال: لذلك طماأنت 

اأهايل عني اإبل اأن لي�ض الدركي ه� 

الذي يحمي ويجمع امل�اطنني، بل 

هي حمبة االهايل لبع�سهم، وفعاًل 

ه���ذا ما ح�س���ل، واإن كانت بع�ض 

فاإن مديرية  ال�س�اذات قد ح�سلت 

املخابرات كانت تالحق املرتكبني 

ي�ميًا، لكن تلك ال�س�اذات اقت�رت 

على بع�ض ال�رقات التي مل يقم 

بها عنا�ر املقاومة، بل اأ�سخا�ض 

من خ���ارج منطقة اجلن�ب، ومّتت 

معاجلة هذا االأمر.

واأ�ساف: املهم اأننا ارحتنا فعاًل، 

وهناك تتمة يجب اأن نعرف اأن كل 

ه���دف ن�سعه اأمامن���ا ن�سل اإليه، 

الأنن���ا �س�يًا �سخ����ض واحد، وكل 

اللبناني���ني - م�الني ومعار�سني 

- يف هذا اخلط، فمزارع �سبعا هي 

لنا، وكل الع���امل وال�ثائق ت�سهد 

بذلك، فكيف باحلري اإذا اأعلن وزير 

خارجية �س�ري���ة اأن هذه املزارع 

هي للبنان، ويتعهد بذلك خطيًا.

وراأى حل����د اأن »اإ�رائيل« ال 

ت�ستطي���ع اأن تنتزع حق�قنا، الأنها 

اأق����ى فق���د راأت اأن االأمر ال يك�ن 

بالق�ة بل الكلمة للحق.

ويف 29 اأيار 2000 اأبلغ الرئي�ض 

حل�د م�ف���د االأمني الع���ام لالأمم 

املتحدة ت���ريي رود الر�سن »عدم 

القب�ل مبنطق ما ي�سمى »احلدود 

العملية«، حي���ث اإن لبنان يعترب 

احل���دود الدولي���ة ه���ي املقيا�ض 

الن�سحاب »اإ�رائيل« وفقًا للقرار 

425، ويف خ���الف ذل���ك يك�ن هذا 
القرار غري منفذ.

كم���ا اأكد الرئي����ض حل�د على 

االإج���راءات  ت�ري���ع  »����رورة 

�سبعا  م���زارع  ب�س���م  املتعلق���ة 

االإ�رائيل���ي  االن�سح���اب  اإىل 

لبناني���ة«،  اأر�س���ًا  باعتباره���ا 

كم���ا �س���ّدد على ����رورة اإطالق 

املعتقلني اللبنانيني يف ال�سج�ن 

اإىل  باالإ�ساف���ة  »االإ�رائيلي���ة«، 

ت�سلي���م »اإ�رائيل« جلثث ت�سعة 

�سهداء كانت ما تزال حتتفظ بها.

الر�س���ن الذي ع���اد اإىل لبنان 

م���ع ال�ف���د الر�سم���ي املرافق له 

كان ق���د اجتمع مع الرئي�ض حل�د 

�سليم  الدكت�ر  احلك�م���ة  ورئي�ض 

احل����ض واأعلن اأنه ب���داأ بالتحرك 

يف املنطق���ة منذ اأن مت االن�سحاب 

للتحقق من امل�اق���ع التي كانت 

حمتلة، ولفت الر�سن اإىل اأن »فرق 

االمم املتح���دة ير�سم����ن احلدود 

وفق تقري���ر االأم���ني العام لالمم 

املتحدة ك����يف اأنان، والذي رفعه 

وما اأن يكتم���ل عمل اخلرباء على 

احلدود ت�سب���ح االأمم املتحدة يف 

م ب�س���كل نهائي ما اإذا  م�قع حتكُّ

كان���ت اإ�رائي���ل ان�سحبت ب�سكل 

كام���ل وفقًا للق���رار 425، وبعدها 

ت�سبح مهم���ة الط����ارئ الدولية 

اللبناني���ة  احلك�م���ة  م�ساع���دة 

يف ع����دة ال�سلط���ة ال�رعية اإىل 

املنطقة املحررة». وي�سري الرئي�ض 

حل����د هن���ا اإىل اأن الر�سن مل ياأِت 

م���ن قري���ب اأو بعيد عل���ى �سرية 

اخلم�س���ة ملي���ار دوالر التي كان 

قد حتدث عنه���ا يف ال�سابق واأنها 

�ستقدَّم للبنان من الدول املانحة، 

وبالتايل مل نَر »�سنتًا« منها. 

ويف م�س���اء نف����ض الي�م، عقد 

الرئي�س���ان اإمي���ل حل����د و�سليم 

في���ه  قّ�م���ا  اجتماع���ًا  احل����ض 

االأو�س���اع واملراح���ل امل�ستقبلية 

بعد االن�سح���اب ال�سهي�ين، واأكدا 

خالله على حق لبنان الكامل يف 

حتري���ر كل ذرة ت���راب من االأر�ض 

اللبناني���ة، وال �سيما مزارع �سبعا 

وتالل كفر �س�با.

وي�سدد الرئي�ض حل�د هنا على 

اأنه اأمام امل�ق���ف ال�سلب للبنان 

اعرتف ال�سيد ووكر؛ م�ساعد وزيرة 

اخلارجي���ة االأمريكية، بعد �سهرين 

من �سدور قرار جمل�ض االأمن، باأن 

احل���ق مع لبنان ب���اأن االن�سحاب 

مل يح�س���ل ب�سكل كام���ل، واأنهم 

�س���ريّدون لن���ا ال����18 ملي�ن مرت 

مرب���ع، وه���ذا م���ا مل يح�سل يف 

ال�ساب���ق يف تاريخ االأمم املتحدة، 

وفع���اًل ان�سحب الع���دو من بقعة 

ال�200م على احلدود الدولية، كما 
اأعادوا لنا ال�18 ملي�ن مرت مربع.

اأحمد زين الدين

  �لرئي�س حلود وتريي رود الر�سن                                                                             )�أ.ف.ب(
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يعتقد بع����ض ال�شباب والبنات 

اأن ال�شخ�ض »ال�شنغل« اأو الوحيد 

وغري املرتبط اإمنا هو �شخ�ض غري 

�شعي���د ويحت���اج اإىل �شخ�ض اآخر، 

لكن ه���ذا الفهم غالبًا غري �شحيح، 

لأن »ال�شناغل« اأ�شخا�ض �شعيدون 

واأكرث حظًا.

الذاتي  التطوي���ر  اخت�شا�شي���و 

يطرحون  الإن�شاني���ة  والعالق���ات 

خطط���ًا متكامل���ة ل���كل �شخ����ض 

»�شنغ���ل« لتغي���ري حيات���ه نحو 

الأف�شل، قائلني اإن���ه ل بد اأن يبداأ 

بالتفكري  ال�»�شنغ���ل«  ال�شخ����ض 

ب�شكل خمتل���ف، وي�شاأل نف�شه عن 

احلكم���ة ف���ى اإبقائه وحي���داً دون 

�رشيك حياته.

ال�شوؤال،  الإجاب���ة على ذل���ك  بعد 

يجد »ال�شنغل« اأننا باأفكارنا وروؤيتنا 

وواقعنا ن�شّكل جزءاً كبرياً من الن�شيب، 

فمثاًل، ميكن اأن جند �شخ�شًا يكرر نف�ض 

التجارب الفا�شل���ة ول يفهم الر�شالة، 

ويعي�ض ف���ى ابتالء متك���رر، فاأ�شبح 

واقعه ووعيه باأن احلب جرح وعذاب، 

وكل م�شطلح���ات ال�شاكني من احلب، 

ول ي���دري اأن من يحب حقًا �شي�شتمتع 

حتى بامل�شاكل، و�شيخلق منها بدايات 

جديدة ع���ن وعي بعالقت���ه ب�رشيكه، 

بنف�ش���ه، ويعي����ض يف ح���ب ي�شانده 

ويدعم���ه ليحقق هدف وج���وده على 

الأر�ض، واإن مل تك���ن العالقة م�شتقرة 

ي�شعى البع�ض للو�شول اإىل ال�شتقرار 

وا�شت���دراك الأمر قبل و�ش���ول احلياة 

الزوجية اإىل مرحلة ُتنذر بف�شل حمقق.

اأنواع »ال�شنغل«

�شخ�ض مل يح���ب اأبداً ويريد اأن 

يعي�ض احلب ويتمناه.

�شخ����ض اأحب وابتعد عن طريق 

احلب ب�شب���ب اأي جتربة فا�شلة مل 

يفكر فيها ب�شكل �شحيح.

اأن  الخت�شا�شي���ون  وي���رى 

ال�شخ����ض »ال�شنغل« عواطفه اأكرث 

ا�شتقراراً وحظًا، كونه يجدد عالقته 

بنف�شه، ويفكر كي���ف يجد �شخ�ض 

منا�شب، ويلجاأ اإىل خطة بينه وبني 

نف�شه لذلك، ويبداأ فى اإ�شعاد نف�شه.

فن اإ�شعاد النف�ض

فن اإ�شعاد النف�ض يكون ح�شب ميل كل 

�شخ�ض، وعليه اأن ي�شالح نف�شه ويتعرف 

الإيجابية،  اإليها، وميالأ نف�ش����ه بالطاقة 

وي�شتطيع كل �شخ�ض »�شنغل« اأن ي�شعد 

نف�شه بعدة خطوات، منها:

يه����ادي نف�شه ب�����رشاء اأ�شياء جديدة 

لتغيري حالته النف�شية.

ي�شع����د �شخ�شًا اآخر، اأي����ًا كان، �شواء 

من عائلته اأو من اأ�شحاب����ه، اأو �شخ�شًا 

يختاره يف دار اأيتام اأو م�شّنني.

زيارة اأي مكان جديد مل يره من قبل، 

مع �شحبة طاقتها اإيجابيه. 

ميار�ض �شعور احلب يف كل عالقاته، 

ويجدده، لأن من يعط����ي �شيئًا يحتاجه 

يعود اإليه اأ�شعافًا م�شاَعفة.

التفكري يف اأي نوع من التغيري، �شواء 

داخلي اأو خارجي، ويب����داأ فيه.. التغيري 

والبداية فيه ُت�شعر بال�شعادة، لأنه ياأخذ 

طاقة متج����ددة، وتغريرُّ له روؤيته ونظرته 

لكل �شيء حوله، وجتعله اأكرث اإيجابية.

ويعرب الخت�شا�شيون اأن »ال�شنغل« 

حمظوظ دائمًا، لأن لديه الفر�شه ليجدد 

نف�شه وتفكريه وروؤيت����ه للحب والزواج، 

ول يك����رر جترب����ة فا�شل����ة اأو يدخل يف 

جترب����ة فا�شلة، بالعك�ض؛ فُفر�شه جتعله 

يعرف نف�شه اأك����رث، ويعرف احتياجاتها، 

ويعددون له عدة امتيازات، منها:

ل����ن تكوين م�شط����رة ملحب����ة اأ�شياء 

ل حتبينه����ا واأن تذهب����ي اإىل اأماك����ن ل 

تف�شليها ملجرد اأن �رشيكك ل يحبها.

ل�شِت م�شطرة حلفظ تواريخ لعالقتكم 

اأن����ِت و�رشي����ك حياتك اأم����ام �شديقاتك، 

وتتباه����ي باأ�شياء مل تكن بينكما اأ�شا�شًا 

وحتكي حكايات �شعيدة.

ميكنك اأن تطهي ما يحلو لك، وتتبعي 

اأي�شًا غ����ذاء �شحيًا ك����ي حتافظي على 

ر�شاقت����ك، ول����ن جتدي م����ن يتدخل يف 

اختي����ار اأن����واع الطعام ويخ����رب عليِك 

احلمية التي تتبعيها.

ل����ن تكون لديك م�شكل����ة ول قلق يف 

اختيار هدية منا�شبة ل�رشيك حياتك يف 

املراأة م�شكلة  فدائمًا تواجه  املنا�شبات، 

يف ه����ذه احلالة، فتك����ون يف حرية؛ هل 

ت�شرتي له ربطة عنق اأم �شاعة؟

لن تهتمي للمظاهر وما �شتقوله 

�شديقاتك ع���ن �رشيك حياتك، ولن 

ُتدخلي نف�شك يف هذا »الدّوامة«.

لن يكون عليِك حمل مقابلة اأهله 

واجللو����ض معه���م يف املنا�شبات 

العائلي���ة، ولن تك���ون لديك حماة 

حت�شب خطوات���ك وردة فعلك على 

كل فعل تقومي به.

رمي اخلياط

غير مرتبطة بشريك؟ إليِك ما يجعلك أكثر حظًا وسعادة

كان عم��ي �ش��جاعًا ون�ش��يطًا، طويل 

الوج��ه.. ه��و يف ربي��ع  اأ�ش��مر  القام��ة، 

�ش��بابه مل يتجاوز الع�رشي��ن من عمره.. 

جريئًا يف احلق.. ويف مواجهة اأ�شدقائه 

باحلقيقة..

مكانت��ه عن��دي ممي��زة، فه��و يتقدم 

ع��ن بقي��ة الأه��ل والأ�شح��اب.. ياأخ��ذ 

بيدي يف درب احلياة، وين�شحني دائمًا 

وي�شاركني اأعماله، ويجال�شني واأعاونه 

يف مزرعته وحقوله، ريثما ياأتي اأبناوؤه 

من املدر�شة.

كان عم��ي اأح��ب اإيّل م��ن الأ�شحاب 

والأه��ل.. كاأن��ه اأب��ي، وكان �شن��دي يف 

اإلي��ه  اأجل��اأ  ت�شايق��ت  كلم��ا  حيات��ي.. 

ك��ي يخفف م��ن ح��زين وهموم��ي، وهو 

يو�شيني دائمًا: هوِّن عليك يا ابن اأخي.. 

ي��ا �شاح��ب القل��ب احلن��ون، تع��ال اإيل 

وا�رشح يل ماينتابك.. ماذا بك؟

عن��د و�شول خ��ر نعيه �شع��رت باأن 

بع��د  وحي��داً  و���رشت  انته��ت،  احلي��اة 

اأن هج��رين ه��ذا الع��م يف ه��ذا احلي��اة، 

وانتابتن��ي اأوجاع واأ�شق��ام يف اأفكاري 

وج�شدي كاأن هذا احلياة تغّيت.. وبقيت 

فرتة من زمن اأفك��ر بخر وفاته: هل اأنا 

يف احللم اأم يف الواقع؟ كيف يختفي عن 

اأنظاري ومل اأره منذ زمن بعيد، ومل اأ�شبع 

يف حيات��ي من��ه، ف�شاق��ت ب��ي احلي��اة 

واأ�شوّد كل �شيء يف عينّي.

حاول��ت اخل��روج م��ن ه��ذا املوق��ف 

الع�شي��ب ال��ذي وقع��ُت في��ه واأ�شبح��ت 

اأتكلم مع نف�شي بعد اأن اأ�شبح عمي حتت 

تراب.

فقل��ت: امل��وت ح��ق م��ن اهلل تع��اىل، 

يَبَنا  وتذك��رت قوله تعاىل: {ُقْل َل��ْن ُي�شِ

 ِ ُ َلَنا ُه��َو َمْوَلَنا َوَعَلى اهللهَّ اإِلهَّ َم��ا َكَتَب اهللهَّ

وؤِْمُن��وَن} )�ش��ورة التوب��ة:  ِل امْلُ َفْلَيَت��َوكهَّ

الآية 51(.. فاإنا هلل واإنا اإليه راجعون.

يرح��ل عمي وي��رتك خلف��ه ذكريات 

جميلة، ل�شيما ذكرياتي معه يف م�شجد 

كن��ا  حي��ث  )القمح��ة(،  بغدي��ك  القري��ة 

ن�شلي �شويًا فيه، وذكرياتي يف حقوله، 

وذكرياتي معه، ونظراتي وابت�شاماتي..

هك��ذا كانت حياتي م��ع اأبي احلنون 

وعم��ي، ع�ش��ت معه��م اأف�ش��ل احلياة يف 

قريتنا.. وم�شت من حياتي اأيام و�شهور، 

واحلياة كئيبة بال عم ول اأب.

كث��ياً،  حيات��ي  تغيجم��رى  لق��د 

النف�شي��ة  الأزم��ة  ه��ذه  م��ن  وتعلم��ُت 

وامل�شيبة احلزينة اأموراً كثي فالإن�شان 

عل��ى  ن�ش��ر  اأن  علين��ا  ب��ل  يخل��د،  ل 

امل�شائب والأزمات، فاملوت ياأتي غفلة 

دائمًا، ول يفّرق بني الكبي و�شغي.

لقد كان عمي ذا اأخالق طيبة ورفيعة 

بني النا�س، وكان ذا همة عالية، وكانت 

ب��ني  وي�شل��ح  طيب��ة،  �شمع��ة  �شاح��ب 

اأثن��اء اخلالف��ات  املنطق��ة  اإخوان��ه يف 

والنزعات الع�شائرية والثاأرية.

 تاأقلم��ت مع احلي��اة بعد غياب عمي 

وفراقه، ومت�ش��ي الأيام وال�شنني واأبناء 

عمي هم اأحب النا�س اإيل واأعز اأ�شدقائي.

قلت لبن عمي: ه����ل مات والدك؟ 

هل جربت هذا الإح�شا�ض من قبل؟ اإذا 

مل جترّبه  فتعال اأ�شفه لك..

بني ع�شي����ة و�شحاها يختفي من 

حياتك م����ن كان �شبب����ًا يف حياتك.. 

يرح����ل والدك ويرتك خلف����ه ذكريات  

متالأ عقلك وقلب����ك، يرحل فجاأة دون 

�شابق اإنذار.. وهكذا املوت، دائمًا ياأتي 

على حني غفلة، ول يفرّق بني �شغري 

وكبري..

ت�شح����و عل����ى اخل����رب املزعج اأن 

اأب����اك قد م����ات واأنت لت�ش����دق.. لقد 

كان معي من����ذ اأيام وكنا نتحاور يف 

الزواج والبيت والأ�رشة حيث الفرحة 

والبهج����ة يف البيت ال����ذي ل تعرفه.. 

اأيه����ا احلبيب.. اأو رمب����ا تعرفه ولكن 

تتجاهل����ه، حيث اإن الب�رش، كل الب�رش، 

ل يدركون قيمة م����ا ميلكون اإل حني 

يفقدون����ه.. واأنت لن تدرك اأهمية اأبيك 

اإل حني تفقده.

عندها ت�شرتج����ع ذكرياتك وت�شاأل 

نف�ش����ك �ش����وؤاًل واح����داً يحم����ل اآلف 

املع����اين يف عقلك وكيانك: هل توفى 

وهو عني را�ٍض؟

اأت�شاءل: هل حم����ل معه اأخطائي 

وهفوات����ي، اأم  غفر يل بقلبه احلنون؛ 

قلب الأب الذي ل يحمل �شغينة على 

اأبنائه مهما اأخطاأوا يف حقه؟ وهل من 

املمكن اأن اأكّفر عن هذا الذنب؟

اأجه�ض ابن عمي بالبكاء، فتوقفُت 

عن الكالم ونظ����رت اإليه نظرة �شفقة، 

فقد حلّت به م�شيبة �شديدة، وتذكرُت 

يف ه����ذه اللحظ����ة �شيدن����ا اإيا�ض بن 

معاوية عندما ماتت اأمه فبكى فقيل 

له: م����ا يبكيك؟ ق����ال :كان يل بابان 

مفتوح����ان من اجلن����ة، فاأُغلق واحد، 

واإين لأرجو األ ُيغَلق الآخر حتى اأدخل 

اأنا واأبي �شوية اإىل اجلنة .

حممد علي فوزي الأحمد  

كلية الدعوة الإ�شالمية/ ال�شنة الرابعة

عمي
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أمات والدك حقًا؟
بريد القراء
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قد ي�شاب البع�ض ب�ش����كل مفاجئ باآلم باأ�شفل 

الظهر، فتعيقه عن احلرك����ة ب�شبب اإ�شابة الع�شب 

بكدمة ب�شيطة، ليقوم اجل�ش����م بحماية نف�شه ب�شد 

الع�ش����الت، ما يدف����ع الأطب����اء اإىل العتماد على 

العالج باحلرارة لفك الت�شنجات، اإ�شافة اإىل بع�ض 

م�شّكنات الآلم.

ه����ذا م����ا يح�شل ع����ادة عندما يح����اول اأحدنا 

بطريقة غري �شليمة رفع اأي اأمر موجود على الأر�ض، 

م����ا جعله يعاين م����ن اآلم يف ظهره م����ن ال�شعب 

لها، فنتوّجه اإىل طبيب العظام مل�شاعدتنا على  حتمرُّ

تخفيف اآلمنا.

اأمل الظهر لي�����ض مر�شًا بقدر ما هو عر�ض ُينتج 

اأمن����اط عديدة يتبعها ال�شخ�����ض يف حياته، وقد ل 

ينج����ح الط����ب يف ت�شخي�ض الأ�شب����اب لدى بع�ض 

الأ�شخا�ض الذين يعانون من اأعرا�ض هذه الآلم.

حتتل اآلم الظهر املرتبة الثانية بعد نزلت الربد 

ال�شائعة، وي�شنف الأطباء عادة اآلم الظهر اإىل: اآلم 

ظه����ر حادة؛ اإذا ا�شتمرت لأقل م����ن �شهر، واآلم ظهر 

مزمن����ة؛ اإذا ا�شتمرت فرتة اأط����ول من �شهر.. ومبا اأن 

اأغلب اآلم الظهر عَر�ض، ف����اإن الأمل قد يظهر ب�شبب 

وجود اعتالل فى اأع�شاء اأخرى ميتّد تاأثري الأمل فيها 

اإىل الظه����ر )referred pain(، اأي اآلم مت�شلة 

بعَر�ض اآخر.

اأعرا�ض اآلم الظهر

حدوث الأمل فى اجل����زء ال�شفلي من الظهر، وهو 

اأول الأعرا�ض لآلم الظهر.

امتداد الآلم اإىل الأرجل من الأمام واخللف، ومن 

اجلانبني.

قد تزداد الآلم �شوءاً عند بذل ن�شاط بدين.

كم����ا تزداد الآلم �شوءاً اأثناء الليل، اأو باجللو�ض 

لفرتة طويلة فى ال�شيارة »رحلة طويلة بال�شيارة«.

قد يك����ون هناك تنميل اأو �شع����ف فى جزء من 

الأرجل، ال����ذي ي�شتقب����ل الإ�ش����ارات الع�شبية من 

الأع�ش����اب املتعر�شة لل�شغط، وم����ن الأمثلة على 

ذلك:

املث����ال الأول: عدم القدرة عل����ى الوقوف على 

اأ�شاب����ع القدم، اأو حمل الق����دم لأ�شفل، وهذا يحدث 

 first sacral( عندما يك����ون الع�ش����ب الأول

nerve( متعر�ض ل�شغط اإ�شابة.
املثال الثاين: عدم القدرة على رفع اإ�شبع القدم 

الك����رب اإىل الأعلى، وهذا ناجت ع����ن تعر�ض الع�شب 

.)fifth lumbar nerve( اخلام�ض لل�شغط

العالج

يق����ول اخت�شا�شيو اجلراحة العظمي����ة، اإن اآلم 

اأ�شف����ل الظهر، اأو املعروفة بالآلم القطنية، هي اآلم 

روتيني����ة وكل �شخ�ض معرّ�����ض لالإ�شابة بها، واإن 

الرجال هم اأكرث عر�شة م����ن الن�شاء لالإ�شابة بهذه 

الآلم، ويعزون �شبب ذلك بقولهم: »تن�شاأ اآلم اأ�شفل 

الظهر عند القيام بحركة مفاجئة، وعندها يتعر�ض 

الع�ش����ب لكدم����ة ب�شيطة، ومن خ����الل ذلك يحاول 

اجل�شم حماي����ة نف�شه على الف����ور ب�شد الع�شالت 

ومن����ع وقوع اأي حرك����ة اأخرى، وه����ذا ما يالحظه 

املري�����ض عندما يفاجاأ باأنه ل ي�شتطيع القيام باأي 

حركة«.

ولع����الج اآلم اأ�شف����ل الظه����ر يوؤك����د الأطب����اء 

الخت�شا�شيون عل����ى �رشورة اإجراء فح�ض ع�شبي 

�شام����ل يف البداية، للتاأّكد من ع����دم وجود انزلق 

غ�����رشويف اأو غريه من اأمرا�ض العمود الفقري، ومن 

ثم يتّم فح�ض قوة الع�شالت وردود فعلها. 

وين�ش����ح الأطباء ب����اأن يعال����ج املري�ض نف�شه 

با�شتخدام احل����رارة، كال�شتلقاء يف ماء �شاخن يف 

حو�ض ال�شتحمام مث����اًل، فالربودة وتيارات الهواء 

تزيد من اآلم اأ�شفل الظهر. 

اأم����ا طبيًا، فيت����م معاجل����ة اآلم اأ�شف����ل الظهر 

با�شتخدام اأدوية م�ش����ادة لاللتهابات، حيث يقوم 

الطبيب بحقن املري�ض باأدوية م�شادة لاللتهابات 

وم�شّكنة لالآلم، كم����ا يحّفزون املر�شى يف النهاية 

على احلرك����ة باعتدال، فهي، اإن جاز التعبري، تدعم 

ال�شفاء الذاتي.

وت�شاعد ممار�شة التمارين الريا�شية على جتنب 

الإ�شابة ب����اآلم اأ�شفل الظهر، فعندما تكون ع�شالت 

اجلذع والبطن والظه����ر مرنة ب�شكل كاٍف يقّل خطر 

تعر�����ض الع�شب لكدمة، فُتجن����ب متارين الأ�رشطة 

املطاطية واللياقة البدنية من خطر الإ�شابة اأي�شًا.
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متالزمة اللتهاب التنف�شي احلاد.

4 - قرب / حيث يلتقي امللتقون.
5 - جمموعة طقو�ض وتقاليد حلدث ما 

/ احد الوالدين

6 - اأخط���اأ / قدح وذم �شع���را / �شاأم 
و�شيق من بطء مرور الوقت.

7 - للنداء / عك�ض منغلق
8 - ال�شنة النار ال�شديدة / مت�شابهات

9 - ن�شف خروج / توقف لعمل �شيء 
جانبي اأثناء القيام برحلة اأ�شا�شية.

10 - بطل���ة كاأ�ض الع���امل لكرة القدم 
1998 / ا�شتجد واأظهر لونا جديدا.

ع��م���ودي

1 - بطل���ة كاأ����ض العامل لك���رة القدم 
.1994

2 - يقط���ع بالأ�شنان وخا�شة اللحم / 
مدينة باك�شتانية.

3 - اأ�شياء غري مفهومة اأو �شعبة الفهم 
/ ي�شيبه اجلنون.

4 - فعل اأمر يقال عند ال�شالة / خوف 
مر�شي

5 - ارتفع وعال.
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كاريكاتير

يتك���ّون ج�س���د الإن�س���ان من 

تركيبة عجيبة، فهو اأعقد الأحياء 

على وج���ه الأر�س، واأغلب النا�س 

ل يعرفون الكثري من الأ�سياء عن 

اأج�سامهم.

1 - الأمع���اء الدقيقة للإن�سان 
اأكرب م���ن ملعب للتن����س: ت�سغل 

الأمع���اء الدقيق���ة م�ساح���ة من 

البط���ن، وُتعترب ج���زءاً هامًا من 

اجله���از اله�سمي، كم���ا اأن طولها 

يبلغ م���ن 6 اإىل 7 اأمت���ار، ولكي 

جتتمع يف جوف البطن، تتعر�س 

الأمع���اء لعملي���ات الثني والطي 

اأجل المت�سا����س والحتفاظ  من 

ببع����س املياه واملغذي���ات، واإذا 

قمنا بعر�س طول الأمعاء، ح�سلنا 

على ملعب للتن�س!

2 - الل�سان هو اأقوى ع�سو يف 
ج�سد الإن�سان: الل�سان ع�سو �سغري 

لكنه قوي، بل اأقوى ع�سو يف ج�سد 

الإن�سان على الإطلق.. اإنه جهاز ل 

غنى عنه ي���وؤدي مهمتي التوا�سل 

واله�س���م، وتختل���ف جيناته من 

�سخ�س اإىل اآخر.

3 - التخل����س م���ن 600.000 
جزيئ���ة من الب����رة يف ال�ساعة 

الواحدة، حيث تلت�سق يف ال�رير 

اأو عل���ى الأريك���ة اأو يف امللب�س. 

اإذا قمتم بح�سابها، �ستجدون اأنكم 

تفقدون خلل العام 750 غرامًا من 

جلد الب�رة.

4 - الرئ���ة الي����رى اأ�سغ���ر 
م���ن الرئة اليمنى: مب���ا اأن القلب 

يوجد عل���ى اجله���ة الي�رى من 

ال�سدر، ف���اإن الرئة الي�رى اأ�سغر 

من الرئ���ة اليمنى. وبالإ�سافة اإىل 

الإن�س���ان ي�ستهلك ما  ف���اإن  هذا، 

يقارب 6 لي���رات من الهواء اأثناء 

عملية ال�سهيق والزفري يف الدقيقة 

الواحدة.

خلي���ة   10.000 فق���دان   -  5
ع�سبية يف الي���وم بعد بلوغ �سن 

ال����20، وكلما تقدم يف العمر، فقد 

خليا اأكرث، علمًا اأن الدماغ يحتوي 

على 14 مليار خلية ع�سبية.

6 - الإن�سان مي�س���ي 16 عامًا 
من حياته، وبالن�سبة اإىل �سخ�س 

ل يق���وم ب���اأي ن�س���اط بدين غري 

امل�سي، ُيفر�س اأنه يتجاوز 5000 

خطوة يوميًا.

7 - الن�س���اء يتنف�سن ب�رعة 
اأكرث من الرج���ال، ويحتوي ج�سد 

الرج���ل على 60 اإىل 70 يف املائة 

من امل���اء، بينما يحت���وي ج�سد 

املراأة عل���ى 55 اإىل 65 يف املائة 

فق���ط. حت���ى ن�سب���ة الدهون يف 

اجل�س���م تتفاوت ب���ني اجلن�سني، 

فج�سد الرجل يحتوي يف املتو�سط 

عل���ى 17.5 م���ن الده���ون، بينما 

يحت���وي ج�سد امل���راأة على 27.5 

منها.

8 - ين���ام الإن�سان ثلث عمره: 
يق�س���ي الإن�سان ح���وايل 25 �سنة 

من حيات���ه يف الن���وم، والنق�س 

يف مدة النوم ي���وؤدي اإىل م�ساكل 

وا�سطرابات عديدة.

9 - م���ع تق���دم الإن�س���ان يف 
العمر يقل عدد العظ���ام، اإذ يولد 

وج�سده يحتوي على 350 عظمة، 

ثم تلتحم اأثناء مرحلة النمو، ويف 

�سن الر�سد ي�سبح يف اجل�سد 206 

عظام فقط، يك���ون احلو�س، الذي 

ُيعترب اأكرب عظم يف ج�سم الإن�سان، 

اأثناء الولدة مت�سمنًا 6 عظام.

 500 الإن�س���ان  ي���اأكل   -  10
كيلوغ���رام م���ن الطع���ام �سنويًا، 

كما ُينتج يومي���ًا لراً ون�سف من 

اللعاب، وتتحم���ل معدة الإن�سان 

الرا�سد لراً ون�سف من الأغذية.

أغرب ما ال تعرفه عن جسدك


